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ابعاد الگوهای ارتباطی اساس  برتحصیلی  خودکارآمدپنداریبینی پیشارائه مدل 

 آموزاندانشهای شخصیتی گر ویژگیخانواده با نقش میانجی
 

 3*، مهشاد معتقدی فرد2، صغری رضاپور1فرشته باعزت

 05/09/95تاریخ پذیرش:  03/06/95تاریخ دریافت: 

 چکیده

پیووهش  هید  ا  انایا  گییرد.میی شکلو اجتماعی  ،عوامل فردی، خانوادگی برخیتأثیر  تحت خودکارآمدپنداری هدف:زمینه و 

هیای ری ویوگییگیتحصیلی بر اساس ابعاد الگوهای ارتبیاطی خیانوادب بیا نمیش مییانای خودکارآمدپنداریبینی پیشحاضر، ارائه مدل 

 بود. آمو انشخصیتی دانش

 تمیامیمل شیاآمیاری  جامعیه. شید سیتفادبتحلیل مسییر ا مدل ا که ی بود همبستگ - یفیک مطالعه توصی ،پووهش حاضرروش   روش:

بیا کیه آمیو  نیشدا 284شیامل  نمونیهو  بیود 1393-94در سال تحصیلی  محمودآبادل دورب دو  متوسطه شهرستان آمو ان پایه اودانش

شیدب  دییدنررتا پرسشینامه شیامل هیای پیووهش. ابزارانیدشیدبانتخیا   ای،مرحلیهچند ایخوشهتصادفی  گیریاستفادب ا  روش نمونه

گیان و جینکیز، مور) تحصییلی خودکارآمدپنداریپرسشنامه  و (2004) هگزاکو، پرسشنامه شخصیتی (2002) الگوهای ارتباطی خانوادب

 .شد استفادب مسیر تحلیل ا  هادادب تحلیل برایبود.  (1999

، >001/0P)شناسیی وظیفیه (،001/0P< ،18/0=β) رایییگبرونمناسبی دارد.  برا ش پووهش، هایدادب با مدل داد نتایج نشان ها:یافته

31/0=β  و با )( 001/0بودن به تاربهP< ،35/0=β)  مسیر اسیتاندارد  ضریبتحصیلی فر ندان مؤثر بود.  خودکارآمدپنداریدر افزایش

= 26/0ناسیی )ش(، وظیفیهp= 02/0و   β= 17/0) یایگربرون(، p= 011/0و   β= 19/0تواضع ) یبا صداقت  وشنودگفتگیری بین جهت

β   009/0و =p خودکارآمدپنییداری( و ( 14/0تحصیییلی =β   019/0و =p مثبییت و معنییادار )مسیییر  ضییریبهمچنییین، آمیید.  بییه دسییت

 ( معنادار شد.p= 025/0و   β= 14/0تواضع ) یگیری همنوایی و صداقت استاندارد بین جهت

، نفر نیداحتمیالی هیای امؤثر با فر نیدان، تشیویف فر نیدان بیه ابیرا  نریر، پیذیرش اشیتباهات و ل یزش هایایااد ارتباط گیری:نتیجه

است که منار به  ا  اقدامات مؤثریبرخی  فر ندانهای معمول و به رسمیت شناختن آ ادی ،های خانوادگیگیریدر تصمیمخواهی نرر

 شود.  تحصیلی فر ندان می خودکارآمدپنداریبهبود 

 شخصیتیهای ویوگی، الگوهای ارتباطی خانوادب، تحصیلی خودکارآمدپنداری :هاواژهکلید
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 مقدمه

های شالودب پرورش سایر مهارت 1تحصیلی خودکارآمدپنداری

 فیرد توانیایی احساس با ارتباط در این مفهو یادگیری است. 

 و درسی موضوعات بر یادگیری، احاطه هایفعالیت ادارب در

 تیششامیرو ب (. 1) اسیت تحصییلی انترارات کردن برآوردب

بیر ییادگیری،  میؤثر عوامل بیشتر چه هر شناخت با تا شودمی

 و متکیی خیود بیه متفکیر، یادگیرنیدگانی بیه آمیو اندانیش

بییر  مییؤثرشییناخت مت یرهییای  .(2شییوند ) تبییدیل توانمنیید

پیشگیری ا  پیامدهای  سو یکتحصیلی ا   خودکارآمدپنداری

ند بییرای ایخوشییشکسییت در مدرسییه و پدیییدآوری محیطییی 

توانیید در دیگییر میییا  سییوی  و دهییدیییادگیری را افییزایش مییی

آمو شیی هیای های مناسب و تکیه بر اولوییتدستیابی به روش

 یا پیشایندها که است بهتر همچنین(. 3کاربردی کمک کند )

 با در برخورد آمو اندانش ظرفیت روی بر تأثیرگذار عوامل

 ا یکیی  منزلیه بیه .کیرد نیز شناسیایی را تحصیلی هایچالش

های خانوادب نا  برد حمایت ا  توانمی، ثیرگذارأت پیشایندهای

 تحیولکه شواهد تاربی  یادی ا  نمش ایین پیشیایند مهیم در 

 . (4) کنندشخصیتی و موفمیت تحصیلی حمایت می

و  وشینودگفتگییری  یربنیایی دو جهت( 5) فیتزپاتریک     

د. هییای ارتبییاطی خییانوادب شناسییایی کییرهمنییوایی را در الگو

 فضیای هیاخیانوادب کیه میزانی به را وشنودگفت گیریجهت

 موضیوعات در خیانوادب اعضیای شرکت برای و راحتی آ اد

 نیز همنوایی گیریجهت .اندکردب بیان ند،نکمی ایااد مختلف

بیودن  یکسیان روی بیر هاخانوادب که ممداری ا  است عبارت

 دو ایین ترکییب .کننیدمی تأکید عماید و هاار ش ها،نگرش

 که کندمی ایااد را خانوادگی هایارتباط بنهروان چهار بعد،

بیراون و  لنیت، .شیوندمیی خیانوادب خوانیدب روابی  الگوهیای

 آمیو ان،دانش با والدین مؤثر ارتباط ( معتمد بودند6جورج )

 در هیاآن و اطمینیان یپنیدارخودکارآمد افیزایش و ایایاد به

     کمیک تحصییلی، هیایچیالش و تکیالیف بیا میؤثر برخیورد

 ترینبااهمییت دهندبشیکلخیانوادب  هیایمحیر  کنید.میی

                                                           
1. Academic self-efficacy 

دارنید.  فر نیدان روی بیر مهمی نمش که است افراد تاربیات

 و عملکرد در مهمی نمش ارتباط که دهدمی نشان هاپووهش

 نهیادی عنیوان بیه کیه هیاییدارد. خانوادب خانوادب ورینشک

 ایااد و باال گوییپاسخ گفتمان، بر مبنایشان و هستند منعطف

 ا  اطاعیت بیر کیه هیاییخانوادب به نسبت است خودمختاری

 دارنید، تأکید نگرش و عماید همنوایی و تعامل بسته والدین،

 و عواطیف ابیرا  توانیایی فر نیدان کیه شیوندمیی باعی 

 معمیوالً هیاخیانوادب گونهاین در باشند. داشته را احساساتشان

 گسیترش مشتر  هایگیریتصمیم و هاپذیری نمشانعطا 

 میزان و شودمی گرفته نرر اعضا در ارتماء وپیشرفت  یابد،می

البته ال   به ذکر است کیه در برخیی  .(4) یابدمی کاهش تنش

 گییریجهیت بعید و جوکیار پووهش نیکنا  ا جملهها پووهش

 حیدودی تیا را تحصییلی خودکارآمدپنیداری ،وشینودگفت

 بینییپیش هیایانی اجتمیاعی و خودکارآمدپنداری ا  ترقوی

 اسیت فر ندان تحصیلی جنبه اهمیت دهندبنشان این که کرد

 جنبیه نسیبت بیه را هیاانی و اجتماعی هایجنبه هاخانوادب و

 اجتماعی مسائل در و دهندمی قرار توجه مورد کمتر تحصیلی

 کننید.میی عمل دستوری و طرفهیک گونهبه بیشتر هیاانی و

 بیه تماییل فر نیدان عد  ا  ناشی تواندمی نتیاه این همچنین

 گفتگوهیای در باشد. مسائل گونهاین در شانوالدین دخالت

 بیه مثبیتشیت خودپندا مسیائل بیشیتر فر نیدان و والدین بین

 و خودکارآمدپنداری احساس باع  و شودمی فر ندان منتمل

 .(7) شودمی تحصیلی های مینه در شایستگی

   را هیای شخصییتیویوگیی روانیی، پیشیایندهای  میرب در     

 تحصییلی خودکارآمدپنیداری بیر میؤثر عوامیل ا  تیوانمیی

هیای روانیی شخصییتی ماموعیه ویوگییخصوصیات دانست. 

    الگوهییای رفتییاری و روانییی فییرد را  میینرم طوربییههسییتند کییه 

درونی  عوامل بخشی ا  کها آنااییو  دندهثیر قرار میأتتحت

هییا  نیرومنییدی توجییه، ویوگییی سییوگیری و در کننییدبتعیین

شخصیت یک مفهیو  اساسیا اسیت  بنابراین ؛شخصیتی هستند

 .گییردبرمی در عیاطفا و روانیا را -جسیما ابعیاد تمیامیکیه 

 بینیپیش برای الگوهایی تواندمی افراد شخصیتی هایویوگی
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 فردی هایو تفاوت آورد فراهم هاآن روانی هایحالت و رفتار

 افیراد ا  برخیی چرا دهدمی نشان که است مهمی عامل افراد

 و آینیدمی کنار محیطی و مت یرهای شرای  با دیگران ا  بهتر

 (.9و  8 ) برخوردارند رضایت انگیزش و مختلف سطوح ا 

 عوامییل تییرینمهم هییابرخییی پییووهش ا  طییر  دیگییر،

و با  بیودن  شناسیوظیفهرا  خودکارآمدپنداریکنندب بینیپیش

که  ندنشان داد هایی همپووهش .(10ند )به تاربه گزارش کرد

     همییه ابعییاد بینییی الگوهییای ارتبییاطی خییانوادب قییادر بییه پیییش

همچنیین هسیتند.  ییافتگیهای شخصیتی به جیز سیا شویوگی

رابطیه بیین  مییانایتنرییم احساسیات بیه عنیوان مت ییر  راهبرد

و بیا   پیذیریهیایانهیای و ویوگیی وشنودگفت گیریجهت

این است کیه  توجهقابلنکته . (11) کرد تأییدبودن به تاربه را 

د میورهای پیشین ارتباط مت یرها را به صورت جداگانه پووهش

در نرر دارد با ارائه مدل،  حاضر پووهش اماقرار دادند،  بررسی

 خودکارآمدپنیداریرواب  ابعاد الگوهای ارتبیاطی خیانوادب بیا 

های شخصیتی را پیشینهاد ابعاد ویوگی گریمیانایتحصیلی با 

  دهد.

و  وشیینودگفتبییر اسییاس مییدل پیشیینهادی پییووهش ابعییاد      

هیای همنوایی خانوادب به عنوان مت یرهای مستمل، ابعاد ویوگیی

، گرایییبرونپذیری، تواضع، هیاان -شخصیتی شامل صداقت

و با  بیودن بیه تاربیه  بیه عنیوان  ،شناسی، وظیفهیافتگیسا ش

ن مت یر تحصیلی به عنوا خودکارآمدپنداریو مت یرهای واسطه 

 اند.در نرر گرفته شدب وابسته

 

 
 های شخصیتیگری ابعاد ویژگیتحصیلی با واسطه خودکارآمدپنداریمدل پیشنهادی روابط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با : 1شکل 
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 ا : اندعبارتهای پووهش بر این اساس فرضیه

 مستمیم:

بینیی ی ارتبیاطی خیانوادب قابلییت پییشهیاابعاد الگو .1

 د.نآمو ان را دارتحصیلی دانش خودکارآمدپنداری

بینی آمو ان قابلیت پیشهای شخصیتی دانشویوگی .2

 د.نتحصیلی آنها را دار خودکارآمدپنداری

 :غیرمستمیم

گییری ی ارتبییاطی خییانوادب بییا واسییطههییاابعییاد الگو .1

توانیید میییآمییو ان هییای شخصیییتی دانییشویوگییی

 بینی کند.تحصیلی را پیش خودکارآمدپنداری

 روش
 ،پیووهش حاضیر :کننردگانطرح پژوهش و شررکت الف(

ی اسیت. ایین پیووهش بیا ا  نوع همبستگ یفیک مطالعه توصی

. بیه منریور کنتیرل نمیش اسیتروش تحلیل مسیر انایا  شیدب 

     احتمییالی پایییه تحصیییلی، جامعییه و نمونییه پییووهش را تنهییا 

     اییین  دهنیید.آمییو ان سییال اول دبیرسییتان تشییکیل میییدانییش

آمو ان ا  نرر شرای  ج رافیایی، سن و شرای  آمو شیی دانش

 یکسانی دارند. نسبتاًشرای  

آمو ان مش ول به دانش تمامی شاملپووهش آماری  جامعه

در سییال  محمودآبییادتحصیییل در پایییه اول متوسییطه شهرسییتان 

که بیه منریور انتخیا  اعضیای گیروب  بود 1393-94تحصیلی 

گییری بیا اسیتفادب ا  روش نمونیه نفر 284کنندب، تعداد شرکت

به این صیورت کیه ا   .اندشدبای، انتخا  مرحلهندای چخوشه

 4) به تصاد  انتخا  مدرسه هشت، شهرستان مدارسماموع 

 ییکو ا  هیر آمو شیگاب  دخترانیه( مدرسیه 4پسرانه و  مدرسه

بییه صییورت تصییادفی انتخییا  شییدند و بییه  پایییه اولکییشس 

سیال  13-14آمیو ان دامنه سنی دانشها پاسخ دادند. پرسشنامه

  بود.

بییه منرییور اجییرای پییووهش، ابتییدا بییه آمییو ش و پییرورش 

و پی  ا  و ماو های ال   گرفته شید  بشهرستان مراجعه نمود

و تحمیف نامه اجرای ها، معرفیو پرسشنامهپووهش کنترل طرح 

نمونیه تحمییف  ،. در ادامیهگردیدآوری اطشعات دریافت جمع

ها در اختیار . پرسشنامهشدمشخص و به مدارس مربوطه مراجعه 

هیای ال   ا  آنهیا و ضیمن راهنمیایی گرفتآمو ان قرار دانش

 پاسخ دهند. سؤاالتکه به  ست شددرخوا

 ابزارب( 

ابییزار  :شییدب الگوهییای ارتبییاطی خییانوادب تادیییدنرر. ابییزار 1
توسی  کیوئرنر و  1تادیدنرر شدب الگوهای ارتبیاطی خیانوادب

درجیه موافمیت ییا  کیه ( ساخته شدب اسیت2002فیتزپاتریک )

 هیایارتبیاط نیهیدر  م گوییه 26دربیارب دهنیدب مخالفت پاسیخ

مخیالفم  کامشًتا  موافمم کامشً ا  را به شیوب لیکرتیی خانوادگ

 15یی و همنیوا یرییگمربوط به جهت گویه اول 11 .سنادیم

کوئرنر و است.  وشنودگفتی ریگمربوط به جهت دیگرگویه 

 یاس را بیراییکرونبیا  مم یب آلفیایضر (2002) کیتزپاتریف

بعیید  ی( و بییرا82/0تییا  92/0)دامنییه  89/0 وشیینودگفتبعیید 

در  .(9) اندبآورد به دست (73/0 تا 84/0 )دامنه 79/0یی همنوا

 یبرا یمطلوبیی ایو پایی روا (12ایران کشاور ی و همکاران )

ن یییدر پووهش حاضیر جهیت تع ند.اباس گزارش کردین ممیا

 یبیرا کیهکرونبا  اسیتفادب شید  یب آلفایا  روش ضر اعتبار

ه ب 83/0و  87/0ب یضرا بیبه ترت ییو همنوا وشنودگفتابعاد 

تحلییل عامیل بیه روش  و برای تعیین رواییی نییز ا  دست آمد

م استفادب شدب است که بیر اسیاس ئاصلی و با چرخش قا مؤلفۀ

دو عامییل  هییای ویییوب بییاالتر ا  یییک،نمییودار اسییکری و ار ش

 شد. تأییدیی و همنوا وشنودگفت

 2هگزاکیوپرسشنامه شخصیتی  :پرسشنامه شخصیتی هگزاکو .2

( سیاخته 2004توسی  آشیتون و لیی ) که گویه است 60 شامل

 ،گراییبرونپذیری، هیاان، تواضعشد و شش عامل صداقت ی 

سناد. به تاربه را می با  بودنو  ،شناسی، وظیفهیافتگیسا ش

میوافمم=  کامشً)ا   ایدرجه 5 آ مودنی باید در ممیاس لیکرت

مخالفیت ییا موافمیت  امتیا ( میزان 5مخالفم=  کامشًامتیا  تا  1

 بیه دسیتبیرای خود با هیر ییک ا  عبیارات آن را بییان کنید. 

                                                           
1. Revised Family Communication Patterns Scale 

2  . HEXACO Personality Inventory 
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فییر   شیید؛اسییتفادب اییین پرسشیینامه ا  دو روش  اعتبییارآوردن 

در این پرسشنامه بیر اسیاس  آمدبدستبهگزارش فردی: اعتبار 

هیای فر  گزارش فردی با روش آلفیای کرونبیا  بیرای مؤلفیه

و  (76/0) تاربیهبیه  با  بیودنشناسی، ، وظیفهتواضع ی صداقت

  در و  (80/0) گرایییییبرونپیییذیری و هیایییانهیییای در مؤلفیییه

اسییت. فییر  گییزارش  آمدبدسییتبه( 77/0)یییافتگی سییا ش

در این پرسشنامه بر اسیاس فیر   آمدبدستبهاعتبار گر: مشاهدب

 هایمؤلفیهگر با روش آلفیای کرونبیا  بیرای گزارش مشاهدب

و در مؤلفه  (84/0) شناسیوظیفه، یافتگیسا شپذیری، هیاان

 بیه بیا  بیودنو  (80/0) تواضیع ی (، صداقت83/0) گراییبرون

در پیووهش حاضیر (. 13ت )اسی آمیدب دسیتبه( 81/0) تاربه

ابعاد پرسشنامه ا  ضیریب آلفیای کرونبیا   اعتبار برای سناش

 یی استفادب شید و مییزان آلفیای کرونبیا  بیرای ابعیاد صیداقت

       ، ییییافتگیسیییا ش، گرایییییبرونپیییذیری، تواضیییع، هیایییان

، 71/0ترتییب ممیدار و بیا  بیودن بیه تاربیه بیه  ،شناسیوظیفه

بررسیی  بیرایآمد.  به دست 68/0و  66/0، 74/0، 64/0، 62/0

بیرای  رایب همبسیتگی محاسیبه شید کیهدامنیه ضی روایی ابزار

پیذیری بیین  صد ، برای هیایان 61تا  36تواضع بین صداقت ی 

        صید ، بیرای   59 تیا 38بیین  گراییبرونصد ، برای  65تا  34

تا  39شناسی بین صد ، برای وظیفه 58تا  36بین  یافتگیسا ش

بیه  صید  57تیا  41و برای با  بیودن بیه تاربیه بیین  ،صد  67

 دست آمد.

توس   این پرسشنامه تحصیلی: خودکارآمدپنداریپرسشنامه . 3

 است گویه 30( طراحی شدب و دارای 1999) جینکزمورگان و 

         خودکارآمدپنییییداریر یییییابی باورهییییای آن اهیییید   کییییه

اسیت.  هیای آمو شیگاهیپیشیرفتآمو ان در ارتباط بیا دانش

هیای ها با استفادب ا  ممیاس لیکرت به صورت پاسیخهمه گویه

 1ا  موافمم طراحی شدب و  کامشًمخالفم تا  کامشًای گزینهپنج

اعتبیار ضیریب گذاری شدب است. جینکیز و مورگیان نمرب 5تا 

های اسیتعداد، بافیت و ممیاسکل پرسشنامه و هر یک ا  خردب

. (14) گزارش کردند 66/0 و 70/0، 78/0ترتیب کوشش را به 

پیووهش خیود ایین پرسشینامه را  ( در15) و محسنی  ادبکریم

و نتیایج را میورد  ندآمو ان دو  دبیرستان اجرا کردروی دانش

ضریب  آنها .ندو به سه عامل دست یافت بتحلیل عوامل قرار داد

عامییل  ،76/0اسییتعداد  عامییل، 76/0بییرای کییل آ مییون  اعتبییار

حایا ی، د. دنآور به دست 6/0و عامل بافت را  65/0کوشش 

 اعتبیارنیز در پووهش خود ضریب  (16) نواد و عسگریفارسی

در د. دنیآور بیه دسیتبرای نمرب کلی پرسشینامه  74/0برابر با 

ابیزار ا  ضیریب آلفیای اعتبیار پووهش حاضیر بیرای سیناش 

جهت بررسیی آمد.  به دست 84/0کرونبا  استفادب شد و عدد 

روایی ابزار ا  روش همسانی درونی استفادب گردید کیه دامنیه 

 بود. صد  66تا  34ضرایب همبستگی بین 

در این پووهش به روش گردآوری اطشعات : ج( روش اجرا

اییین صییورت بییود کییه پیی  ا  کسییب ماییو  ا  کمیتییه فنییی و 

اخشقیی سیا مان آمیو ش و پیرورش شهرسیتان محمودآبییاد و 

بییر  تأکیییدضییمن  پییووهشاهییدا   ،منتخییب انتخییا  مییدارس

کننیدگان و جلیب رضیایت محرمانه مانیدن اطشعیات شیرکت

آوری آمیو ان تشیریگ گردیید. پی  ا  جمیعها، برای دانشآن

 .رفتها مورد وارسی و تحلیل قرار گها، روایی دادبپرسشنامه
 

 هایافته
توصیییفی مت یرهییای  نتییایجهییای پییووهش در دو بخییش یافتییه

گیردد. تو ییع حاصل ا  تحلیل مسیر ارائه میی پووهش و نتایج

نفیر دختیر  136نفیر پسیر  و  148جنسیتی نمونه تحمییف شیامل  

 نمونه به ترتیب برابر با بودند. میانگین و انحرا  معیار سنی کل

آمییو ان ا  نرییر موقعیییت آمو شییی دانییش بییود. 46/0و  6/13

  شرای  یکسانی داشتند.
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 های توصیفی متغیرهای پژوهشیافته :1جدول 

 حداکثر نمره میانگین حداقل نمره میانگین انحراف معیار میانگین متغیر

 80/4 20/1 69/0 54/2 وشنودگفتگیری جهت

 45/4 32/1 67/0 93/2 گیری همنواییجهت

 57/4 29/1 63/0 89/2 تواضع ی صداقت

 70/4 30/1 57/0 86/2 پذیریهیاان

 20/4 20/1 48/0 73/2 گراییبرون

 70/4 60/1 46/0 89/2 یافتگیسا ش

 75/4 00/1 57/0 79/2 شناسیوظیفه

 57/4 10/1 64/0 65/2 با  بودن به تاربه

 60/3 08/1 54/0 46/2 تحصیلی خودکارآمدپنداری

 
های رگرسیونی و همچنین به اناا  تحلیل نیا پیشبه عنوان      

تییری ا  ارتبییاط میییان مت یرهییای منرییور ارائییه تصییویر روشیین

رگرسییون  اجرای ا  قبل پووهش، همبستگی آنها محاسبه شد.

 به ممیدار توجه با گرفت. قرار موردمطالعه آن هایفرضپیش

 5/2و  5/1دامنیه ( کیه در  =79/1Dواتسیون ) دوربیین آمیارب

 بیاهمچنیین انید. بسیتهاهمن خطاهیا گفت توانمی ،داشت قرار

 هییایباقیمانییدب نمییودار خییاد در عیید  رونیید بییه توجیه

 بیر دلیلی استاندارد، شدبممادیر برا ش برابر در استانداردشدب

 احتمیال نمیودار در .پییدا نشید خطاهیا وارییان  بودن ناثابت

 ،رگرسییون میدل استانداردشیدب هیایباقیمانیدب بیرای نرمیال

 ا  کمی انحرا  خ ( حول )نماط استانداردشدبهای باقیماندب

 هیایفیرضپییش کیها  آنایایی را نشیان دادنید. نرمیال خی 

 گا  به گا  رگرسیون اجرای به اقدا  ،بودند برقرار رگرسیون

 نتییایج تحلیییل رگرسیییون حییاکی ا  آن اسییت کییه ابعییاد .شیید

، >001/0Pشناسیی )(، وظیفه001/0P< ،18/0=β) گراییبرون

31/0=β( و بیییا  بیییودن بیییه تاربیییه )001/0P< ،35/0=β  ،)     

تحصییلی  خودکارآمدپنیداریکنندب مثبیت و معنیادار بینیپیش

 40 بیین،هستند. ال   به ذکر است که ماموع مت یرهیای پییش

 تحصیییلی را تبیییین خودکارآمدپنییداری درصیید ا  واریییان 

، در موردمطالعییهمییاتری  همبسییتگی بییین مت یرهییای . کردنیید

 آوردب شدب است.  2 جدول

 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش :2جدول 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

         1 وشنودگفت. 1

        1 07/0 همنوایی .2

 تواضع یصداقت  .3
**22/0 **17/0 1       

      1 22/0** 01/0 08/0 پذیریهیاان .4

 گراییبرون .5
**24/0 09/0 06/0 06/0- 1     

 یافتگیسا ش  .6
*13/0 01/0 **27/0 07/0- **25/0 1    

 شناسیوظیفه .7
**35/0 09/0 **30/0 04/0- **31/0 10/0 1   

 با  بودن به تاربه. 8
**25/0 03/0 *12/0 06/0- **26/0 **17/0 **27/0 1  

 تحصیلی خودکارآمدپنداری .9
**30/0 02/0 *15/0 01/0 **38/0 *12/0 **48/0 **49/0 1 

*  p < 0/05                               
*
 
*  p < 0/01                   
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 هیا بییانگر، همیه شیاخص2نتایج مندرج در جدول با توجه به  

 مدل هستند. برا ش مطلو 

 های مربوط به مدل پیشنهادییافته

برای ار یابی مدل پیشنهادی، ا  روش تحلیل مسییر، در محیی  

استفادب شد و به منرور افزایش بیرا ش  AMOS-22 افزارنر 

دار بیود حیذ  معنییل، یکی ا  مسیرها که ضیریب آن غیرمد

نمیودار مسیییر و ضیرایب حاصیل ا  مییدل  2گردیید. در شیکل 

 آوردب شدب است. شدباصشح

 

  

 های شخصیتیگری ابعاد ویژگیتحصیلی با واسطه خودکارآمدپنداریضریب استاندارد مدل روابط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با  :2شکل

هررای بررسرری فرضرریه مرردل و هررای برازنرردگیشرراخ 

 پژوهش

، برا ندگی مدل بیا  AMOS-22ها به برنامه با ورود دادب     

بیا  .قرار گرفت بررسی موردهای برا ندگی استفادب ا  شاخص

در میدل کیه در  آمدبدستبهدر نرر گرفتن ضرایب مسیرهای 

هیای مسیتمیم و قابل مشاهدب است، به بررسی فرضییه 3جدول 

 پرداخته شدب است. غیرمستمیم

 

 های نیکویی برازش مدل پیشنهادیشاخ  :3جدول 

 شاخ  برازندگی مدل اولیه شدهاصالحبرازندگی مدل 

 ماذور خی/ درجه آ ادی 66/4 46/1

97/0 89/0 GFI 

93/0 81/0 AGFI 

047/0 13/0 RMSEA 

96/0 50/0 IFI 

95/0 47/0 CFI 
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 زاد در مدل نهاییزاد بر متغیر درونمستقیم و کل متغیرهای بروناثرات مستقیم، غیر: 4جدول 

 کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم مسیر اثر

  اد اد بر درونبرون

بر  وشنودگفتگیری جهت

 خودکارآمدپنداری

 تحصیلی

*14/0 **08/0 **22/0 

بر  وشنودگفتگیری جهت

 تواضع ی صداقت
**19/0 - **19/0 

بر  وشنودگفتگیری جهت

 گراییبرون
*17/0 - *17/0 

بر  وشنودگفتگیری جهت

 یافتگیسا ش
11/0 - 11/0 

بر  وشنودگفتگیری جهت

 شناسیوظیفه
**26/0 - **26/0 

همنوایی بر گیری جهت

 تواضع ی صداقت
*14/0 - *14/0 

  اد اد بر بروندرون

بر  گراییبرون

 خودکارآمدپنداری

 تحصیلی

**25/0 - **25/0 

شناسی بر وظیفه

 خودکارآمدپنداری

 تحصیلی

*15/0 - *15/0 

با  بودن به تاربه بر 

 خودکارآمدپنداری

 تحصیلی

*15/0 - *15/0 

*  p < 0/05                               * *  p < 0/01               

 

 های مربوط به روابط مستقیم بین متغیرهای تحقیقفرضیه

( ضیریب 1حاکی ا  ایین اسیت کیه:  3نتایج مندرج در جدول 

 یی بیا صیداقت وشینودگفتگییری مسیر اسیتاندارد بیین جهیت

و   β= 17/0) گرایییییبرون، (p= 011/0و   β= 19/0) تواضیییع

02/0 =p)شناسیییییییی ، وظیفیییییییه(26/0 =β   009/0و =p)،  و

مثبت و  (p= 019/0و   β= 14/0) تحصیلی خودکارآمدپنداری

امیا  شیودبنابراین موجیب افیزایش آنهیا میی، معنادار بودب است

   بییا  وشیینودگفتگیییری اسییتاندارد بییین جهییت رضییریب مسییی

معنییادار و بییا بودن بییه تاربییه  ،یییافتگیسییا شپییذیری، هیاییان

گییری همنیوایی و ضریب مسیر استاندارد بین جهیت (2 نیست.

 25/0کییه در سییطگ  آمیید بییه دسییت 14/0 تواضییع - صییداقت

 صداقتگیری همنوایی در افزایش بنابراین جهت استمعنادار 

( ضیریب مسییر اسیتاندارد 3فر ندان مؤثر بودب است.  تواضع -

به  25/0تحصیلی برابر با  خودکارآمدپنداریو  گراییبرونبین 

بنییابراین  .اسییتمعنییادار  009/0کییه در سییطگ  آمیید دسییت

تحصییلی فر نیدان  خودکارآمدپنداریدر افزایش  گراییبرون

و  شناسییوظیفیهمؤثر بودب است. ضریب مسییر اسیتاندارد بیین 

که در  آمد به دست 15/0تحصیلی برابر با  خودکارآمدپنداری

 افییزایشدر شناسییی وظیفیهبنییابراین  اسیتمعنییادار  05/0سیطگ 

( 4تحصیییلی فر نییدان مییؤثر بییودب اسییت.  خودکارآمدپنییداری

و  بیییا  بیییودن بیییه تاربیییهضیییریب مسییییر اسیییتاندارد بیییین 

که در  آمد به دست 15/0برابر با  تحصیلی خودکارآمدپنداری
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در افیزایش  با  بودن به تاربهبنابراین  استمعنادار  05/0سطگ 

 مؤثر بودب است. ی تحصیلیخودکارآمدپندار

مسرتقیم برین متغیرهرای مربوط به روابط غیررهای فرضیه

 پژوهش

            ا  روش  غیرمسییییتمیمداری اثییییرات بییییرای تعیییییین معنییییی

 95بیا فاصیله اطمینیان  1انیدا رابخیود  هیای مکیررگیرینمونه

کیه  طورهمیانگیری اثرات، استفادب شد. درصدی تو یع نمونه

داری اثرات قابل مشاهدب است، نتایج آ مون معنی 4در جدول 

هیییای گیییری مت یرنشیییان داد کییه سیییهم میییانای غیرمسییتمیم

 وشیینودگفتگیییری بییرای جهییت شناسیییوظیفهو  گراییییبرون

(008/0> pمعنی )  .دار است 

بررسییییی اثییییرات کییییل حییییاکی ا  اییییین اسییییت کییییه      

گییری تأثیر مت یرهای جهتتحت تحصیلی خودکارآمدپنداری

 هبا  بیودن بیه تاربیو  ،شناسی، وظیفهگراییبرون، وشنودگفت

، گراییبرونتواضع،  ی های صداقتبه همین ترتیب مت یر است.

گیییری متییأثر ا  مت یییر جهییت شناسیییو وظیفییهیییافتگی سییا ش

 ا  مت ییر تواضیع - صداقتاینکه،  خربباال. هستند وشنودگفت

پییذیرد. محاسیبه میییزان تییأثیر گیییری همنییوایی تیأثیر میییجهیت

 درصید ا  6مت یرهای مستمل بر وابسته، حاکی ا  آن است کیه 

 درصید ا  ت یییرات مت ییر 3 ،تواضیع ی صیداقتت ییرات مت یر 

د درص 7، یافتگیسا شدرصد ا  ت ییرات مت یر  1، گراییبرون

ت ییر درصید ا  ت یییرات م 19 و ،شناسیا  ت ییرات مت یر وظیفه

 شود. تحصیلی توس  مدل تبیین می خودکارآمدپنداری

 گیرینتیجهو بحث 
 خودکارآمدپنییداریبینییی هیید  ا  اناییا  اییین پییووهش پیییش

تحصیلی بر اسیاس ابعیاد الگوهیای ارتبیاطی خیانوادب بیا نمیش 

 نتیایج آمیو ان بیود.شخصییتی دانیشهای گری ویوگیمیانای

و بیا  بیودن بیه تاربیه در  ،شناسی، وظیفهگراییبروننشان داد 

 تحصیلی فر ندان مؤثر بودب اسیت. خودکارآمدپنداریافزایش 

 11و  10، 9هییای هییای حاصییل ا  پییووهشاییین نتییایج بییا یافتییه

                                                           
1. Bootstrap 

همییت ا  کییوش و بلنیید، سییختگییرابرونافییراد  .مطابمییت دارد

ها و نسبت به توانایی ومثبتی برخوردارند  هایعواطف و هیاان

ا  خیود دارنید  را اعتماد داشته و این تلمییهای خود شایستگی

ها و تکالیف تحصیلی خیود بیه توانند ا  عهدب مسئولیتکه می

همچنین افراد با  نسبت به تاار ، انگیزب  یادی  .خوبی برآیند

تا ب دارند و نیز دارای قدرت تخیل باالیی مسائل برای ورود به 

ا  سییوی دیگییر یییاموتو ، (. 17گییرا هسییتند )بییودب و عمییل

پشنکت، ساند  و رید بر این باورند که حمایت والیدین نمیش 

 . کیانر (18) فر نیدان دارد خودکارآمدپنیداریمهمی در رشید 

عوامییییل ایاادکننییییدب  ا جملییییهدارد کییییه نیییییز بیییییان مییییی

هیای اجتمیاعی و بیه در کودکان، حماییت خودکارآمدپنداری

مبیانی  تأکییدی راسیتا . در(19) های والدین استویوب حمایت

هییای باییید گفییت کییه یکییی ا  ویوگییی نرییری و پووهشییی

نمیش  وشینودگفت گیریجهیتهیای بیا خانوادب انکارغیرقابل

هیا والیدین بیا آرامیش است. در این خانوادب هاآن گریحمایت

ها، تمایشت و احساسات فر نیدان به خواسته صدرسعهخاطر و 

حمایییت  آنهییا سییختی، ا کننیید و در مواقییع تیینش و توجییه مییی

توان انترار داشت که فر ندان این می درنتیاه ؛کنندعاطفی می

شناسیی و وظیفیهبینیی و هایی نرییر خیوشها ا  ویوگیخانوادب

و بدون تیرس و مشحریه، ا  نمیاط برخوردار بودب  گراییبرون

و سییطگ بییاالتری ا  قییوت و ضییعف خییود سییخن بگوینیید 

 تحصیلی را تاربه نمایند.  خودکارآمدپنداری

شییود متولیییان امییر تعلیییم و تربیییت و پیشیینهاد میییبنییابراین      

 هیایبر اهمیت و نمش ارتبیاط تأکیدمشاوران مراکز مشاورب با 

میییؤثر در محیییی  خیییانوادب، هرچیییه بیشیییتر موجبیییات رشییید 

والیدین  طورهمین. کنند کودکان را فراهم خودکارآمدپنداری

در فضای بیا  و آ اد و ت یییرات مثبتیی یک  کردننیز با فراهم 

 آورنید کیهخیود ایین  مینیه را فیراهم میی هیایکیفیت ارتباط

مادات تفر ندان بتوانند آ ادانه نررات، تمایشت، پیشنهادات و ان

خو ، گستردب و میؤثر بیا  های. ایااد ارتباطکنندود را بیان خ

هیای مناسیب بیرای ابیرا  نریر و بییان فر نیدان، ایایاد فرصیت

احساسات، تشویف و ترغیب فر ندان به سخن گفتن و ابرا  نرر 
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هییای احتمییالی کودکییان، کییردن، پییذیرش اشییتباهات و ل ییزش

و  ررهااحترا  گذاشتن به افکار و باورهای فر ندان، استفادب ا  ن

های خانوادگی و به رسیمیت گیریآنها در تصمیم یهاپیشنهاد

مییوارد و اقییدامات  ا جملییههییای معمییول آنهییا آ ادی شییناختن

تواند مفید واقع شدب و نهایتاً منار به بهبیود مؤثری است که می

 تحصیلی فر ندان شود.   خودکارآمدپنداری

 هیای دیگیریهای بعدی، سیا بشود در پووهشپیشنهاد می     

مثیال، ا   طوربیهقرار گیرند.  استفادب مورددر ارتباط با خانوادب 

ادب، فرایند و محتوای خانوهای دلبستگی، های انواع سبکسا ب

 هییای جییو عییاطفی خییانوادب، شیییوب وپییذیری انعطییا ، انسییاا 

 وهای شخصیتی به عنوان مت یرهای متعامل با ویوگی والدگری

. اسییتفادب ا  اییین اسییتفادب شییودتحصیییلی  خودکارآمدپنییداری

تر نبهجاتر و همهشناخت عمیفتواند به مت یرهای خانوادگی می

تیوان در میی مختلف خانوادب کمک کند. همچنیین، هایکنش

هیای کنار مت یر خانوادگی الگوهای ارتبیاطی خیانوادب ا  مت یر

 آوری تحصیلی، خیودتنریمی و انیواعتا  انندفردی دیگری م

 گیری هد  استفادب کرد.جهت

عوامیل فیردی،  ا ای دسیتهتیأثیر تحیت خودکارآمدپنداری     

آمیو ان بیرای دانیشگییرد. و اجتماعی شیکل میی ،خانوادگی

 اوالًتحصیییلی،  خودکارآمدپنییداریرسیییدن بییه سییطوح بییاالی 

آنها فضایی که به  ؛نیا مند فضایی با  و آ اد در خانوادب هستند

هیا و انتمیادات خیود را بیدون فرصت دهد تا نریرات، خواسیته

بیییرای برخیییورداری ا   ثانییییاًتیییرس و دلهیییرب ابیییرا  نماینییید. 

هیای مطلیوبی نییا  دارنید تحصیلی به  مینه خودکارآمدپنداری

   رایییی، بییا  بییودن بییه تاربییه و گهییای بییرونکییه بتوانیید ویوگییی

 شناسی را در آنها تمویت کند.وظیفه

به منرور  حاضر این بود که پووهشهای یکی ا  محدودیت     

 درنتیایه، شید استفادب خودگزارشیهای یابی ا  پرسشنامه مینه

در  وییوب بیهممکن است برخی ا  افیراد ا  ارائیه پاسیخ واقعیی 

با همچنین،  .خودداری کردب باشندخانوادگی  هایمورد ارتباط

در ایین پیووهش  مورداسیتفادبتوجه بیه اینکیه جامعیه و نمونیه 

بود بنابراین بایید در  متوسطهپایه اول دورب آمو ان شامل دانش

با احتیاط عمل  مماطع تحصیلی های پووهش به سایرتعمیم یافته

هییای آتییی بییا رعایییت اییین پییووهش شییودپیشیینهاد مییی. کییرد

آمو ان با توجیه بیه ها مت یرهای مذکور را در دانشمحدودیت

 قرار دهند. موردبررسیپایه و رشته تحصیلی 

مسیئولین محتیر  آمیو ش و بدین وسییله ا   تشکر و قدردانی:

آمو انی که در پیووهش پرورش شهرستان محمودآباد و دانش

همچنیین  آیید.د تشیکر و قیدردانی بیه عمیل میینشرکت کرد

گونیه تضیاد این پووهش برای نویسندگان هیی شود یادآور می

 منافعی نداشته است.
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Abstract 

Background and Purpose: Self-efficacy is informed under the influence by some of individual, 

familial and social factors. The purpose of this study was presenting the prediction model of 

academic self-efficacy based on dimensions of family communication patterns with the mediate 

role of personality traits of students.  

Method: The present study was a correlation method that was used path analysis model. The 

statistical population was consisted of all of first grade high school students of Mahmood Abad 

city that 284 samples were selected based on cluster sampling. Research tools included the 

revised family communication patterns inventory (2002), HEXACO personality inventory (2004) 

and academic self-efficacy questionnaire (1999). Path analysis was used for data analysis. 

Results: The results showed that the model had a goodness of fitness with data of research. 

Extraversion (β=0.18, P<0.001), conscientiousness (β=0.31, P<0.001) and openness (β=0.35, 

P<0.001) to experience were effective on children's academic self-efficacy. Standardized path 

coefficient was positive and meaningful between orientation of dialogue and honesty – humility 

(β=0.19, P<0.011), extraversion (β=0.17, P<0.02), conscientiousness (β=0.26, P<0.009) and 

academic self-efficacy (β=0.14, P<0.019). Also, standardized path coefficient was positive 

between orientation of conformity and honesty- humility (β=0.14, P<0.025). 

Conclusion: Some of effective operations that will improve the children's academic self-efficacy 

are creation of effective communication with children, encouragement of children to express an 

opinion, the acceptance of probable mistakes and lapses of children, use of them in decision-

makings of family and recognition of their reasonable freedoms.  

Keywords: Academic Self-Efficacy, family communication patterns, personality traits 
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