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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای خودکارآمدی تحصیلی بود.
روش :شرکتکنندگان پژوهش  652دانشآموز دختر دبیرستانی بود که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
چندمرحلهای انتخاب شدند .ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه پیوند با مدرسه ،ابزار پیوند والدینی ،مقیاس
خودکارآمدی دانشآموز مورگان-جینکس ،پرسشنامه رضایت تحصیلی و خرده مقیاس کنترل تحصیلی بود .آزمون
مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم الگوی پیشنهادی پژوهش ،به ترتیب ،با استفاده از روشهای مدل معادالت ساختاری و
بوت استرپ انجام گرفت.
یافتهها :یافته ها نشان داد که پیوند با مدرسه و پیوند والدینی ،پیشایندهای مثبت و منفی خودکارآمدی تحصیلی
دانشآموزان هستند .همچنین ،یافته ها نشان داد که رضایت تحصیلی و کنترل تحصیلی پیامدهای مثبت خودکارآمدی
تحصیلی هستند .به عالوه ،مسیرهای غیرمستقیم پیوند با مدرسه و پیوند والدینی با رضایت تحصیلی و کنترل تحصیلی،
با میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی معنیدار بودند.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش از نقش میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی در رابطه ساختاری بین پیوندهای والدینی و
مدرسه باکیفیت رضایت و کنترل تحصیلی دانشآموزان حمایت میکند.
کلیدواژهها :پیوند با مدرسه ،پیوند والدینی ،خودکارآمدی تحصیلی ،رضایت تحصیلی ،کنترل تحصیلی
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مقدمه
خودکارآمدی،1

موضوع بسیاری از مطالعات مربوط به حوزه تعلیم و تربیت
در سالهای اخیر ،مفهوم
بوده است (آلتونسوی ،شیمن ،ایکسی ،آتیک و گوکمن .)6212 ،6خودکارآمدی از نظریه شناختی-
اجتماعی بندورا گرفته شده است که به معنی باور افراد به داشتن تواناییهای الزم برای انجام
مسئولیتها و تکالیف شخصی میباشد .خودکارآمدی شاخههای گوناگونی دارد و خودکارآمدی
تحصیلی 3یکی از انواع آن است (شمس ،موغالی ،تابع بردبار و سلیمانپور)6211 ،4؛ که توجه
بسیاری از پژوهشگران را در حوزه فعالیتهای مربوط به یادگیری ،به خود جلب کرده است
(آلتونسوی و همکاران .)6212 ،مفهوم خودکارآمدی تحصیلی به باور افراد به داشتن توانایی شخصی
برای موفقیت در تکالیف مربوط به زمینههای تحصیلی خاص اشاره دارد (دورمن .)6221 ،5بندورا2
( )1991معتقد است که خودکارآمدی تحصیلی به انتظار دانشآموزان برای موفقیت کالسی مربوط
است .وی بیان کرده است دانشآموزانی که احساس خودکارآمدی دارند ،آرمانهای باالیی را برای
خود در نظر گرفته و در جستجوی راهحلها ،راهبردهای بسیار انعطافپذیری را به کار میگیرند؛
همچنین ،این دانشآموزان عملکرد ذهنی باالیی داشته و در ارزیابی کیفیت عملکردشان ،نسبت به
دانشآموزانی که توانایی شناختی برابری دارند اما خود را فاقد این تواناییها میدانند ،دقیقتر عمل
میکنند (بندورا1911 ،؛ نقل از واسیل ،مارهان ،سینگر و استویسیو.)6211 ،1
عـوامل متعددی وجود دارند که بر خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان اثر میگذارند؛ چندین
مطالعه به بررسی این عوامل پرداختهاند .برای نمونه ،پـژوهش آلتونسوی و همکاران ( )6212نشان
داده است که رابطه بین انتخـاب معلم درس زیستشنـاسی با سطوح خودکـارآمدی تحصیلی ،باالی
متوسط است .همچنین ،بین مقاطع تحصیلی و خـودکارآمدی تحصیلی رابطه وجـود دارد ،به
طـوری که با باالتر رفتن مقطع تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی نیز افـزایش مییابد .بسیاری از
مطالعات انجام گـرفته در زمینه عوامل مـؤثر بر خودکارآمدی تحصیلی ،تنها بر یک عامل متمرکز
شدهاند و خصوصاً بسیاری از آنها به دنبال تعیین تفاوتهای خودکارآمدی تحصیلی بین زن و مرد
بودهاند و یا اینکه تنها به بررسی تـأثیر عوامل موجود در محیط تحصیلی اکـتفا کردهاند .با این
حـال ،مروری بر ادبـیـات پژوهشی نشـان میدهد که در نظر گرفتن تعیینکنندههای تحصیلی و
خانوادگی ،با هم میتـواند به تبییـن بهتری از خودکارآمدی تحصیلی بیانجـامد .به طوری که نتایج
مطالعات پژوهشگـران نشان داده است که پیوند با مدرسه 1و همچنین ،دلبستگی و پیوند به
1. Self-Efficacy
2. Altunsoy, Çimen, Ekici, Atik & Gökmen
3. academic self-efficacy
4. Shams, Mooghali, Tabebordbar & Soleimanpour
5. Dorman
6. Bandura
7. Vasile, Marhan, Singer & Stoicescu
8. school bonding
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والدین ،1نقش مهمی در خودکارآمدی دانشآموزان دارند (نقل از السنر ،لیپولد و گرینبرگ6211 ،6؛
کولمن6223 ،3؛ کیو.)6212 ،4
پیوند با مدرسه به عنوان وجود دلبستگی و تعهد نسبت به مدرسه تعریفشده است که بعد
دلبستگی آن ،به رابطه عاطفی با مدرسه و بعد تعهد ،به سرمایهگذاری در گروه اشاره دارد.
جنکینس 5نیز چندین سازه را بهعنوان مؤلفههای پیوند با مدرسه مطرح کرده است که شامل تعهد،
دلبستگی ،درگیری و باور به قوانین مدرسه است (لیبی .)6224 ،2السنر و همکاران ( )6211نیز
معتقدند است که پیوند با مدرسه ممکن است یک هدف مداخلهای مهم برای مداخلههای مدرسه
محور و یک راه کارآمد برای کاهش مشکالت رفتاری جوانها باشد .آنها در پژوهش خود نشان
دادند که پیوند با مدرسه به شکل غیرخطی از مقاطع تحصیلی ششم تا هشتم رو به کاهش
میگذارد؛ پسرها از ابتدا پیوند ضعیفی با مدرسه دارند و در مقایسه با دخترها نیز کاهش بیشتری
در این مقاطع نشان میدهند .طبق نظریه بومشناختی برونفنبرنر ( ،1919به نقل از وینو ،سنتیلنو،
پاستور و پرکینز )6221 ،1عوامل مربوط به بافتهای محیطی /اجتماعی به تسهیل (بازدارندگی)
پیامدهای رشدی منجر میشود؛ در این میان ،داشتن حس جامعهپذیری و احساس تعلق به مدرسه،
ممکن است اثر مستقیمی بر خودکارآمدی و بهزیستی فرد (رضایت از نیاز اساسی به تعلق) داشته
باشد .چراکه حس تعلق و تعهد به مدرسه از طریق تحت تأثیر قرار دادن یادگیری گروهی
مشارکتی ،عملکرد ،بازی و خدماتی که پیوند اجتماعی را رشد و به تشکیل شبکههای ارتباطی بین
دانشآموزان و کارکنان کمک میکند ،بر رشد خودکارآمدی نوجوانان مؤثر است .پژوهشگران
توضیح دادهاند ،علیرغم اینکه پیوند ضعیف با مدرسه قابل تصور است ،اما باید این نکته را مدنظر
داشت که سطوح باالی پیوند با مدرسه با پیامدهای مثبت دوران جوانی مثل پیامدهای تحصیلی -
افزایش انگیزش تحصیلی ،خودکارآمدی و نمرات باال -در ارتباط است .همچنین ،کیا-کیتینگ و
الیس )6221( 1ضمن پژوهشی نشان دادند نوجوانهایی که دلبستگی ،تعهد و درگیری باالیی
نسبت به مدرسه دارند و مدرسه خود را قبول دارند ،سطوح باالیی از خودکارآمدی را تجربه
میکنند .این پژوهشگران توضیح دادهاند که یک چهارم از تغییرات خودکارآمدی ،به وسیله احساس
تعلق به مدرسه تبیین میشود .آنها معتقدند که ایجاد زمینههایی برای افزایش تجارب دانشآموزان

1. Parental Bonding
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در مدرسه ،میتواند به افزایش خودکارآمدی آنها منجر شود (سحاقی ،عالیپور بیرگانی ،محمدی و
جلوداری6215 ،1؛ کیا-کیتینگ و الیس.)6221 ،
به عالوه ،پیوند والدینی یکی از شیوههای جدید موجود در تربیت فرزند است که به ارزیابی فرزند
از کیفیت و چگونگی دلبستگی خویش به والدین اشاره دارد (پارکر ،تاپلینگ و برون .)1919 ،6پیوند
والدینی از دو عامل «مراقبت »3و «حفاظت افراطی »4مادرانه و پدرانه تشکیلشده است .مراقبت که
در مقابل «بیتفاوتی/طرد» قرار دارد ،در یکسو و حفاظت افراطی که در مقابل «تشویق
خودمختاری/استقالل» قرار دارد ،در سوی دیگر قرار میگیرند (یوجی 5و همکاران .)6222 ،تئوری
دلبستگی نیز بر این ادعا مبتنی است که در مسیر پیوند نوزادان تفاوتهای فردی وجود دارد که
این تفاوتها ،متعاقباً ،در نحوه وابستگیهای هیجانی به مراقبان اولیه تأثیر میگذارد .سپس ،این
تفاوتها در مواقع بحرانی ،بر ادراک از خود ،دیگران و منابع خودتنظیمی هیجانی نوزادان مؤثر
خواهند بود (بالبی .)1911 ،2در این زمینه ،نتایج پژوهش محققان نیز نشان داده است که بین
فرزندپروری مقتدرانه پدرانه و خودکارآمدی فرزندان (کشاورز و بهارالدین )6216 ،1و بین مراقبت
مادرانه و اعتماد به خود فرزندان ارتباط مثبت معنیداری وجود دارد (شهنیییالق ،بساکنژاد و
محبی .)1392 ،همچنین ،کیو ( )6212ضمن پژوهشی به این نتیجه رسید که قدرت پیشبینی
دلبستگی مادرانه و پدرانه ،بسته به پیامدهای روانشناختی ارزیابیشده و همچنین ،حوزه دلبستگی
ارزیابیشده تغییر میکند .او در پژوهش خویش نشان داد که مراقبت پدرانه و حفاظت افراطی
والدینی به ترتیب رابطه مثبت و منفی معنیداری با خودکارآمدی فرزندان دارند .کیو در ادامه
توضیح داده است که پدر به تنهایی ،نقش اساسی در رشد خودکارآمدی و خودکارآمدی اجتماعی
نوجوانها دارد که این از تأثیر مادر جدا است .به این صورت که نوجوانها ممکن است عشق و
عاطفه مادر را بپذیرند اما حفاظت افراطی مادرانه را به عنوان فقدان اعتماد یا به عنوان نشانهای از
اینکه دارای بیکفایتی اجتماعی هستند ،تفسیر کنند .از طرف دیگر ،همین نوجوانها ممکن است
چنین استنباط کنند که مقداری از حفاظت افراطی پـــدرانه جنبــه حمایتی دارد ،یا حتی آن را
به عنوان رأی اعتمادی به تواناییهای خود قلمداد کند.
از طرفی ،روانشناسان معتقدند که خودکارآمدی تحصیلی با صفات شخصیتی ،عملکرد ریاضی
(شمس و همکاران)6211 ،؛ استرس دانشگاهی ادراکشده ،موفقیت تحصیلی ،نمرات دانشجویان در
سال اول ،مقاومت در دانشگاه (نقل از زاجاکوا ،لینچ و اسپنشاد )6225 ،1و میزان زمانی که
1. Sahaghi, Alipour Birgani, Mohammadi & Jelodari
2. Parker, Tupling & Brown
3. care
4. overprotection
5. Uji
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8. Zajacova, Lynch & Espenshade

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال سوم ،شماره پنجم ،پاییز و زمستان 4931

5

دانشآموزان صرف مطالعه می کنند ،رابطه دارد (تورس و سولبرگ .)6221 ،1عالوه بر این،
پژوهشگران طی مطالعات جدیدی به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی باال با رضایت و خصوصاً
رضایت یادگیری و تحصیلی همراه است (شن ،چو ،تسای و مارا6213 ،6؛ کیم و پارک6215 ،3؛ کیو،
والکر ،شرودر و بالند .)6214 ،4رضایت تحصیلی 5به معنای لذت از نقش یا تجارب خویش به عنوان
دانشآموز است .نتایج پژوهشی در این زمینه نشان داده است دانشآموزانی که مدرسه را دوست
دارند ،نمرات باال و پیشرفت تحصیلی دارند (سیموئس ،متوس ،تومه ،فرریرا و چینهو.)62122،
عدهای از پژوهشگران ،نقش سازههای مرکزی مربوط به حیطه تحصیلی نظریه تخصصی شناختی-
اجتماعی ،یعنی افزایش عالقه ،انتخاب و عملکرد را بر رضایت تحصیلی مهم میدانند؛ اما برخی نیز
تأکید دارند که متغیرهای شناختی-اجتماعی همچون خودکارآمدی و اهداف ،ممکن است رضایت را
در حوزه های خاص همچون تحصیل ،کار و رضایت از زندگی ،بهتر تبیین کنند .نتایج مطالعات
جدیدتر نیز نشان دادهاند که انتظارهای خودکارآمدی از طریق هدفهای پیشرفت و انتظارها،
رابطهی حمایت و منابع محیطی را با رضایت تحصیلی میانجیگری میکند (لنت ،سینگلی ،شیو،
شمیدت و شمیدت.)6221 ،1
به عالوه ،دانش آموزانی که خودکارآمدی باالیی دارند ،دارای اسنادهای مثبت رشد یافتهای
هستند که آنها را به سمت موفقیت سوق میدهد .در این میان ،یکی از سازههایی که با اسناد
دانشآموزان ارتباط تنگاتنگی دارد ،کنترل تحصیلی 1میباشد (سالمی .)6212 ،9پری)6223( 12
مفهوم کنترل تحصیلی را به عنوان ارزیابی باورهای دانشآموزان از توانایی خویش برای تأثیر
گذاشتن بر پیامدهای تحصیلی ،در جریان تحصیل تعریف کرده است (حال باال یا پایین).
پژوهشهایی که به بررسی کنترل تحصیلی ادراکشده در محیط کالسی پرداختهاند ،نشان دادهاند
دانشآموزانی که کنترل تحصیلی باالیی دارند (کسانی که دارای منبع کنترل درونی هستند)،
حقیقتاً کنترل باالیی بر عملکرد تحصیلی خود داشته و در مقایسه با کسانی که به کنترل تحصیلی
ادراکشده پایین گرایش دارند (کسانی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند) ،برای یادگیری
مشتاقتر هستند (الوندر ،نیوان-رودریوز و اسپریوت-متز .)6212 ،11بندورا ( )1994نیز معتقد است
افرادی که باور دارند می توانند اعمال خود را کنترل کنند ،الگوهای فکری اخاللگر را تهدیدکننده
1. Torres & Solberg
2. Shen, Cho, Tsai & Marra
3. Kim & Park
4. Kuo, Walker, Schroder & Belland
5. academic satisfaction
6. Simões, Matos, Tomé, Ferreira & Chaínho
7. Lent, Singley, Sheu, Schmidt & Schmidt
8. academic control
9. Salami
10. Perry
11. Lavender, Nguyen-Rodriguez & Spruijt-Metz
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نمیدانند؛ اما کسانی که معتقدند نمیتوانند تهدیدها را مدیریت کنند ،اضطراب باالیی را تجربه
میکنند؛ آنها جنبههای بسیاری از محیط خود را مملو از خطر میبینند و تهدیدهای احتمالی را
بهشدت بزرگ میکنند و در مورد چیزهایی که بهندرت اتفاق میافتند ،نگران میشوند .درنتیجه،
باورهای خودکارآمدی شامل درجهای است که به موجب آن افراد معتقدند که میتوانند سطوح
عملکرد و محیط خویش را کنترل کنند (بندورا ،باربارانلی ،کاپرارا و پاستورلی)1992،1؛ بنابراین ،سه
نظریه روانشناختی انگیزش ،خودکارآمدی و اسناد ،برای تبیین پارادایم منبع کنترل/کنترل تحصیلی
با یکدیگر اتفاق نظر دارند .در حقیقت ،مطالعات بیشماری اسنادهای کنترل درونی یا باال را به
موفقیت تحصیلی پیوند داده و معتقدند که الگویی از فقدان شادابی تحصیلی ،انگیزش پایین ،عاطفه
منفی و عملکرد تحصیلی ضعیف معموالً با شکستپذیری تحصیلی دانشآموزانی که ادراک کنترل یا
کنترل تحصیلی پایینی دارند ،همراه است (الوندر و همکاران6212 ،؛ کولی ،مارتین ،مالبرگ ،هال و
گینز.)6215 ،6
بنابراین ،از آنجایی که تابهحال هیچ پژوهشی پیوند والدینی و پیوند با مدرسه را به عنوان
پیشایندها و رضایت تحصیلی و کنترل تحصیلی را به عنوان پیامدهای خودکارآمدی تحصیلی در
نظر نگرفته است ،مطالعه در این حیطه میتواند اطالعات جامعی در مورد این روابط فراهم آورد.
همچنین ،در نظر گرفتن خودکارآمدی تحصیلی بهعنوان میانجیگر پژوهش ،میتواند مضامین
مهمی در جهت شناخت هر چه بیشتر سازوکار تأثیرگذاری پیوند والدینی و پیوند با مدرسه بر
رضایت تحصیلی و کنترل تحصیلی داشته باشد .در نتیجه ،با توجه به پژوهشهای انجامشده ،مسأله
اساسی پژوهش حاضر ،ابتدا ،بررسی پیشایندها (پیوند با مدرسه و پیوند والدینی) و پیامدهای
(رضایت تحصیلی و کنترل تحصیلی) خودکارآمدی تحصیلی در چهارچوب یک الگوی ساختاری و
سپس ،آزمون نقش میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی در الگوی مفروض است (نمودار  1مالحظه
شود).

1. Barbaranelli, Caprara & Pastorelli
2. Collie, Martin, Malmberg, Hall & Ginns
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نمودار  : 1الگوی ساختاری پیشایندها و پیامدهای خودکارآمدی تحصیلی

روش
پژوهش حاضر همبستگی و از نوع مدل معادالت ساختاری است.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر سال
سوم دبیرستانهای دولتی شهرستان اردبیل بود که در نیمسال اول تحصیلی  ،1396-93در
رشتههای ریاضی-فیزیک و تجربی مشغول به تحصیل بودند .در این پژوهش ،جهت آزمایش الگوی
پیشنهادی ،از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .به این صورت که ابتدا
از بین  31دبیرستان دولتی دخترانه در نواحی  1و  6آموزش و پرورش 1 ،دبیرستان بهطور تصادفی
از هر دو ناحیه انتخاب شد .سپس ،از هر دبیرستان 1 ،یا  6کالس به صورت تصادفی و به عنوان
خوشه نهایی انتخاب و همه دانشآموزان کالسها موردمطالعه قرار گرفتند .در نهایت652 ،
دانشآموز ،نمونه پژوهش را تشکیل دادند .میانگین و انحراف معیار سن دانشآموزان به ترتیب
 12/53و  2/52بود .همچنین %63/1 ،دانشآموزان از رشته ریاضی-فیزیک و  %12/6دانشآموزان از
رشته تجربی بودند .به عالوه ،در پژوهش حاضر برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد:
پرسشنامه پیوند با مدرسه :1این پرسشنامه توسط رضاییشریف ( )1391برای اندازهگیری پیوند
با مدرسه دانشآموزان مقاطع ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه ساختهشده است .این پرسشنامه با
استفاده از  42سؤال که بر طیف لیکرت  5درجهای قرار دارد ،پیوند با مدرسه را در شش مؤلفه
دلبستگی به معلم ،دلبستگی به مدرسه ،دلبستگی به کارکنان ،مشارکت در مدرسه ،باور و تعهد به
مدرسه اندازهگیری میکند .رضاییشریف ( )1391پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روشهای
)1. School Bonding Questionnaire (SBQ
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آلفای کرونباخ و روش بازآزمایی بهترتیب  2/93و  2/12گزارش کرده است .وی همچنین ،روایی
محتوا ،همزمان ،تفکیکی و سازه پرسشنامه پیوند با مدرسه را بررسی کرده است که نتایج مؤید
روایی پرسشنامه مذکور است .به عالوه ،یافتههای حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نیز
وجود شش عامل را در این پرسشنامه مورد تأیید قرار دادهاند .در پژوهش حاضر ،برای بررسی پیوند
با مدرسه از چهار مؤ لفه دلبستگی به معلم ،دلبستگی به مدرسه ،مشارکت در مدرسه و تعهد به
مدرسه استفاده شد .از روشهای آلفای کرونباخ (و تنصیف اسپیرمن-برون) نیز برای تعیین پایایی
این پرسشنامه استفاده شد که برای مؤلفههای دلبستگی به معلم ،دلبستگی به مدرسه ،مشارکت در
مدرسه و تعهد به مدرسه ،به ترتیب  )2/22( 2/24 ،)2/11( 2/11 ،)2/11( 2/16و  )2/52( 2/56به
دست آمد.
ابزار پیوند والدینی :1در پژوهش حاضر به منظور اندازهگیری پیوند مادرانه و پدرانه از ابزار پیوند
والدینی ساخته پارکر ،تاپلینگ و براون ( )1919استفاده شد .این ابزار از دو عامل مراقبت و حفاظت
افراطی ساختهشده است .این ابزار شامل  65ماده است و بر روی یک طیف  4درجهای از نوع لیکرت
قرار دارد که به صورت جداگانه ،برای پدر و مادر تکمیل میشود (در پژوهش حاضر از نمرات
معکوس شده عوامل مراقبت مادرانه و پدرانه با عنوان بیعاطفگی 6مادرانه و پدرانه استفاده شد).
پارکر و همکاران ( )1919پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روشهای بازآزمایی و آلفای کرونباخ
بهترتیب  2/12و  2/23گزارش کردهاند .محمدی ( )1314نیز به منظور تعیین روایی پرسشنامه از
روش همبستگی هر سؤال با نمره کل عامل مربوطه استفاده کرد .نتایج همبستگی مادهها در عامل
مراقبت ،بین  2/52تا  2/16و در عامل حافظت افراطی بین  2/56تا  2/23بود .در این پژوهش ،از
روشهای آلفای کرونباخ (و تنصیف اسپیرمن-برون) برای تعیین پایایی این ابزار استفاده شد که
برای عوامل بیعاطفگی مادرانه ،حفاظت افراطی مادرانه ،بیعاطفگی پدرانه و حفاظت افراطی پدرانه،
به ترتیب  )2/15( 2/11 ،)2/44( 2/15 ،)2/19( 2/92و  )2/52( 2/12میباشند.
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی :در پژوهش حاضر برای اندازهگیری خودکارآمدی تحصیلی
دانشآموزان از مقیاس خودکارآمدی دانشآموز مورگان-جینکس 3که توسط جینکس و مورگان
( )1999طراحیشده است ،استفاده شد .این پرسشنامه شامل  34ماده است که از خرده مقیاسهای
استعداد ،زمینه و تالش تشکیلشده است و بر روی یک طیف  4درجهای از نوع لیکرت قرار دارد.
جینکس و مورگان ( )1999پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  2/12گزارش
کرده اند .در پژوهش حاضر از فرم کوتاه شده این پرسشنامه که شامل  13ماده است استفاده شد.
این فرم دارای  3خرده مقیاس تالش (مادههای  ،)1 ،5 ،3 ،6 ،1استعداد (مادههای  9 ،1 ،2و  )13و
)1. Parental Bonding Instrument (PBI
2. Coldness
(3. Morgan-Jinks Student Efficacy Scale )MJSES
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بافت (مادههای  11 ،12 ،4و  )16است .در ایران نیز کریمزاده ( )1315با استفاده از روش تحلیل
عاملی ،روایی این پرسشنامه را مورد تأیید قرار داده است .این محقق ،بارهای عاملی این تحلیل را
برای نمره کل خودکارآمدی  ،2/12عامل استعداد  ،2/22عامل کوشش  2/25و عامل بافت 2/22
گزارش کرده است .در این پژوهش ،از روشهای آلفای کرونباخ (و تنصیف اسپیرمن-برون) برای
تعیین پایایی این مقیاس استفاده شد که برای خردهمقیاسهای تالش ،استعداد و بافت به ترتیب
 )2/12( 2/21 ،)2/54( 2/22و  )2/23( 2/55به دست آمد.
پرسشنامه رضایت تحصیلی :در این پژوهش برای اندازهگیری رضایت تحصیلی دانشآموزان ،از
مقیاس  1سؤالی رضایت تحصیلی ،ساخته لنت و همکاران ( )6225استفاده شد .این پرسشنامه با
استفاده از مقیاس لیکرت  5درجهای ،احساس رضایت دانشآموزان را هم بهطورکلی و هم در
جنبههایی از تجارب تحصیلی میسنجد .لنت و همکاران ( )6225میزان پایایی این مقیاس را با
استفاده از همسانی درونی  2/12و  2/11گزارش کردهاند و روایی آن را نیز از طریق همبستگی با
مقاومت تحصیلی ،رضایت از زندگی و متغیرهای شناختی-اجتماعی دیگر ،مورد تأیید قرار دادهاند.
در این پژوهش ،از روشهای آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن-برون برای تعیین پایایی این مقیاس
استفاده شد که به ترتیب  2/16و  2/11میباشند .این مقادیر نشاندهنده همسانی دورنی این
پرسشنامه میباشد .الزم به ذکر است که این مقیاس برای اولین بار در این پژوهش به فارسی
برگردانده شد.
خرده مقیاس کنترل تحصیلی :مقیاس ادراک کنترل ،توسط ویز )1991( 1بهمنظور سنجش
باورهای کودکان از توانایی شخصی برای کنترل پیامدها در حوزههای تحصیلی ،رفتاری و اجتماعی
طراحیشده است؛ که در این پژوهش از خرده مقیاس تحصیلی آن استفاده شد .این خرده مقیاس
شامل  1سؤال است و بر مقیاس لیکرت  4درجهای قرار دارد .بختیاری ،یزدان دوست ،بیرشک و
طباطبائی ( ) 1312در پژوهش خود روایی محتوایی خرده مقیاس کنترل تحصیلی را مورد تأیید قرار
داده و پایایی این خرده مقیاس را با استفاده از روشهای آلفای کرونباخ و باز آزمایی به فاصله سه
هفته ،به ترتیب  2/29و  2/25گزارش کردهاند .در این پژوهش نیز برای تعیین پایایی خرده مقیاس
کنترل تحصیلی از روشهای آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن-برون استفاده شد که به ترتیب
 2/11و  2/12میباشند.
روش اجرا :برای اجرای پژوهش ،ابتدا به  1مدرسه که به صورت تصادفی انتخابشده بودند ،مراجعه
شد .سپس ،به منظور رعایت اخالق پژوهشی ،هدف از انجام پژوهش ،کاربرد اطالعات جمعآوریشده
و این مطلب که اصل رازداری در مورد اطالعات شخصی رعایت خواهد شد ،به آزمودنیها توضیح
داده شد .پرسشنامهها به همه دانشآموزان کالس تحویل و از آنها خواسته شد که به تمام سؤاالت
1. Weisz
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پرسشنامهها پاسخ دهند .در نهایت ،تمام آزمودنیها در حدود  32دقیقه و به صورت انفرادی،
پرسشنامههای پژوهش را تکمیل نمودند.
نتایج
برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی) و استنباطی
(مدل معادالت ساختاری و روش بوت استرپ) استفاده شد که نتایج آنها در زیر ارائهشده است.
میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی بین متغیرها در جدول  1ارائهشده است.
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کنترل
تحصیلی

رضایت
تحصیلی
69/15

61/25

16/21

11/11

11

42/12

61/33

62/93

69/21

19/12

92/31

16/93

15/23

33/42

64/29

12/21

3/31

4/14

1/91

6/36

6/11

5/11

2/41

2/64

2/51

2/35

2/42

2/34

2/42

-2/16

2/62

2/32

2/62

2/32

2/61

2/35

-2/29

2/63

2/52

2/65

2/62

2/66

2/32

-2/11

2/12

2/32

2/61

2/41

2/69

2/41

-2/25

2/12

2/31

2/39

2/32

2/32

2/42

-2/14

-2/14

-2/32

-2/64

-2/62

-2/16

-2/63

2/21

-2/11

-2/31

-2/19

-2/11

-2/15

-2/61

-2/26

-2/29

-2/21

-2/29

-2/21

-2/65

2/62

1/11

-2/65
-2/12

-2/62

-2/66

-2/66

-2/12

-2/64

-2/61

-2/62

-2/15

-2/21

2/51

-2/11

1

2/23

-2/12
-2/12

-2/16

-2/21

2/13

2/33

2/32

1

1/33

-2/61

-2/66

-2/63

2/25

2/13

2/21

1

11/94

-2/32

-2/63

-2/16

-2/31

-2/32

1

1/12

2/49

-2/14

-2/11

2/64

1

4/15

(-2/65

2/39

2/41

1
2/36

2/35

2/25

1
2/24

2/11

2/15

1

1/46

1/26

12/59

1

* همبستگی در سطح  2/25معنی دار می باشد ** .همبستگی در سطح  2/21معنی دار می باشد.

12

11

11

استعداد

بافت

13

12

خودکارآمدی
تحصیلی

حفاظت
افراطی پدرانه

تالش

11

11

9

بیعاطفگی
پدرانه

8
افراطی مادرانه

حفاظت

7

6
بیعاطفگی
مادرانه

تعهد به
مدرسه

مشارکت در
مدرسه

دلبستگی به
مدرسه

دلبستگی به
معلم

پیوند با
مدرسه

پیوند والدینی

1

1

3

2

1

ردیف

متغیرها

میانگین

معیار

انحراف

1

6

3

4

5

2

1

1

9

2/69

2/41

2/31

1

-2/21

-2/15

-2/11

2/31

2/56

2/35

2/61

2/42

2/41
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همانطور که جدول  1نشان میدهد ،باالترین و پایینترین میانگین (و انحراف معیار) به ترتیب
مربوط به متغیرهای پیوند والدینی (و پیوند والدینی) )11/94( 92/31 ،و استعداد (و تعهد)11/11 ،
( )1/12است .همچنین ،بر اساس نتایج تحلیل همبستگی جدول  ،1به جز روابط دلبستگی به معلم
با حفاظت افراطی پدرانه ،دلبستگی به مدرسه با حفاظت افراطی پدرانه ،مشارکت در مدرسه با
حفاظت افراطی مادرانه ،مشارکت در مدرسه با حفاظت افراطی پدرانه ،تعهد به مدرسه با کنترل
تحصیلی ،حفاظت افراطی مادرانه با خودکارآمدی تحصیلی ،حفاظت افراطی مادرانه با تالش،
حفاظت افراطی مادرانه بااستعداد  ،حفاظت افراطی مادرانه با بافت ،حفاظت افراطی مادرانه با رضایت
از زندگی ،حفاظت افراطی مادرانه با کنترل تحصیلی ،حفاظت افراطی پدرانه با خودکارآمدی
تحصیلی ،حفاظت افراطی پدرانه با تالش ،حفاظت افراطی پدرانه با استعداد ،حفاظت افراطی پدرانه
با بافت و حفاظت افراطی پدرانه با کنترل تحصیلی ،بقیه روابط معنیدار هستند .به عالوه ،در
پژوهش حاضر ،به منظور بررسی اثرات مستقیم متغیرهای پژوهش از مدل معادالت ساختاری با
استفاده از نرمافزار  AMOSنسخه  12استفاده شد .جدول  6ضرایب مسیر الگوی پیشنهادی پژوهش
را نشان میدهد.
جدول  :2ضرایب استاندارد و سطح معنیداری الگوی پیشنهادی پژوهش
سطح معنیداری
خطای استاندارد
مسیرها

پیوند با مدرسه به خودکارآمدی تحصیلی
پیوند والدینی به خودکارآمدی تحصیلی
خودکارآمدی تحصیلی به کنترل تحصیلی
خودکارآمدی تحصیلی به رضایت تحصیلی

2/23
-2/21
2/45
2/21

2/26
2/24
2/11
2/32

2/2221
2/329
2/2221
2/2221

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ضرایب مسیرهای پیوند با مدرسه به خودکارآمدی
تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی به کنترل تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی به رضایت تحصیلی در
سطح  p<2/2221معنیدار هستند .با این حال ،ضریب مسیر پیوند والدینی به خودکارآمدی
تحصیلی در سطح  p<2/25معنیدار نیست .عالوهبر بررسی ضرایب ساختاری ،برازندگی مدل
پیشنهادی پژوهش بر اساس شاخصهای برازش نیز ارزیابی شد .بررسی مقادیر شاخصهای برازش
الگوی پیشنهادی نشان داد که شاخصهای نیکویی برازش ،شامل مجذور خی ( )=199/614با
2
 ،) xشاخص نیکویی برازش (،)GFI=2/19

درجه آزادی  ،df = 26مجذور خی نسبی (= 3/614
df
شاخص نیکویی برازش تعدیلشده ( ،)AGFI=2/14شاخص بنتلر-بونت ( ،)NFI=2/11شاخص
برازش تطبیقی ( ،)CFI=2/14شاخص برازش افزایشی ( ،)IFI=2/14شاخص تاکر-لویز ()TLI=2/12
و شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب ( ،)RMSEA=2/29از برازش نسبتاً ضعیفی با
دادهها برخوردار است .از طرفی ،معنیدار نشدن مسیر پیوند والدینی به خودکارآمدی تحصیلی
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بیانگر آن است که الگو نیاز به اصالح دارد .بنابراین ،بر اساس شاخصهای اصالحی پیشنهادی
 ،AMOSاصالحاتی روی الگو انجام گرفت و بعد از اعمال تغییرات ،الگوی اصالحشده دوباره مورد
آزمون قرار گرفت .آزمون الگوی اصالحشده نیز در سهگام صورت گرفت .در گام اول ،ضرایب مسیر
استاندارد و سطح معنیداری الگوی اصالحشده پژوهش مورد بررسی قرار گرفت (جدول  3مالحظه
شود).
جدول  :3ضرایب استاندارد و سطح معنیداری الگوی اصالحشده
مسیرها
پیوند با مدرسه به خودکارآمدی تحصیلی
پیوند والدینی به خودکارآمدی تحصیلی
خودکارآمدی تحصیلی به رضایت تحصیلی
خودکارآمدی تحصیلی به کنترل تحصیلی



خطای استاندارد

سطح معنیداری

2/43
-2/315
2/22
2/44

2/264
2/226
2/622
2/121

2/2221
2/21
2/2221
2/2221

همانطور که جدول  3نشان میدهد ،در الگوی اصالحشده ،مسیر پیوند والدینی به خودکارآمدی
تحصیلی در سطح  p>2/21معنیدار شده است .در گام دوم ،برازندگی الگوی اصالحشده پژوهش که
شامل محاسبه شاخصهای برازش است ،ارائهشده است .نمودار  ،6ضرایب مسیر استاندارد و
شاخصهای برازش الگوی اصالحشده پژوهش را نشان میدهد.

پیوند با مدرسه

نمودار  :2ضرایب مسیر استاندارد و شاخصهای برازش الگوی اصالحشده پژوهش
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نتایج بهدستآمده از برازندگی الگوی اصالحشده در نمودار  6نشان میدهد که همه شاخصهای
نیکویی برازش حاصل از آزمون الگوی اصالحشده ،بهطور معنیداری برازنده دادهها هستند و
بنابراین ،الگوی اصالحشده از برازندگی خوبی با دادهها برخوردار است .در نهایت ،نتایج گام سوم
آزمون الگوی اصالحی که به مقایسه دو الگوی پیشنهادی و اصالحشده اشاره دارد ،در جدول  4نشان
دادهشده است.
جدول  :1مقایسه دو الگوی پیشنهادی و اصالحشده پژوهش
الگوها



df

مقایسه الگوها



df

الگوی پیشنهادی

199/65

26

M1  M 2

112/149

2

الگوی اصالحشده

19/121

52

جدول  4نشان میدهد که با مقایسه تفاضل دو مجذور خی (تفاضل مجذور خی الگوی
پیشنهادی  199/65با مجذور خی الگوی اصالحشده  )19/121و تفاضل درجه آزادی دو الگو
(تفاضل درجه آزادی الگوی پیشنهادی  26با درجه آزادی الگوی اصالحشده  )52میتوان دریافت که
مقدار مجذور خی  112/149با درجه آزادی  2معنیدار است که حاکی از بهبود معنیدار در الگوی
اصالحشده است؛ بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که الگوی اصالحشده در مقایسه با الگوی پیشنهادی
برازش بهتری با دادهها دارد .همچنین ،جهت بررسی روابط میانجیگری بین متغیرهای پژوهش از
روش بوت استرپ در برنامه ماکرو پریچر و هیز )6221( 1استفاده شد .جدول  5نتایج بررسی روابط
غیرمستقیم را نشان میدهد.
جدول  :1نتایج بوت استرپ مسیرهای غیرمستقیم پژوهش در الگوی پیشنهادی
مسیرها
پیوند با مدرسه ← خودکارآمدی
تحصیلی← رضایت تحصیلی
پیوند با مدرسه ← خودکارآمدی
تحصیلی← کنترل تحصیلی
پیوند والدینی ← خودکارآمدی
تحصیلی← رضایت تحصیلی
پیوند والدینی ← خودکارآمدی
تحصیلی← کنترل تحصیلی

داده

بوت

سوگیری

خطای
استاندارد

حد باال

حد
پایین

2/2412

2/2414

2/2221

2/2114

2/2162

2/2652

2/2362

2/2361

2/2221

2/2214

2/2424

2/2111

-2/2612

-2/2619

2/2221

2/2211

-2/2111

-2/2422

-2/2155

-2/2152

-2/2221

2/2256

-2/2251

-2/2655

مندرجات جدول  5حاکی از معنیداری مسیرهای غیرمستقیم است .سطح اطمینان برای فاصله
اطمینان 95 ،و تعداد نمونهگیری مجدد بوت استرپ 1222 ،است .با توجه به اینکه صفر بیرون از
این فاصلهها (حد باال و پایین) قرارگرفته است ،این روابط میانجیگری معنیدار هستند.

1. Macro of Preacher & Hayes
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای خودکارآمدی تحصیلی
انجام گرفت .یافته پژوهش حاضر نشان داد که پیوند با مدرسه پیشایند مثبت خودکارآمدی
تحصیلی است و بر آن اثر معنیداری دارد .نتیجه بهدستآمده با پژوهش کیا-کیتینگ و الیس
( )6221و فورالنگ 1و همکاران ( )6223همسو است .در تبیین این یافته میتوان گفت نوجوانان
نیاز روانشناختی قوی برای تعلق و دلبستگی دارند و در این میان ،مدرسه ،منبع مهمی برای تأمین
دلبستگی نوجوانان است .نوجوانانی که پیوند محکمی به مدرسه دارند ،به احتمال زیادی در
زمینههای تحصیلی برانگیخته و موفق هستند (السنر و همکاران)6211 ،؛ چرا که داشتن احساس
لذت از تعلق به مدرسه عامل هدایتکننده مهمی به سمت تجربه هیجانهای مثبت است و
دانش آموزانی که حس باالیی از تعلق به مدرسه و لذت تحصیلی دارند ،خودکارآمدی تحصیلی باالیی
را در کالس گزارش خواهند کرد (سحاقی و همکاران .)6215 ،هیرااو )6211( 6معتقد است بین
پیوند با مدرسه و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان ارتباط معنیداری وجود دارد؛ به طوری که
ادراک دانشآموزان از عدم سودمندی کار مدرسه ،فعالیتهای مرتبط به مدرسه و تبادالت بین
همساالن برای مشارکت در مدرسه ،باعث کاهش خودکارآمدی تحصیلی آنها میشود .وی معتقد
است که در مقایسه با برنامههای درمانی و اصالحی ،ایجاد تعامالت صمیمانه ،حمایتی و پذیرنده بین
همساالن در مدرسه به افزایش بیشتر خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان کمک میکند .رایان و
پاتریک )6221( 3نیز معتقدند که تشویق معلم به استفاده از یادگیری مشارکتی موجب افزایش
شاخصهای انگیزشی و درگیری مرتبط با یادگیری دانشآموزان ،از جمله خودکارآمدی تحصیلی
میشود .چرا که یادگیری مشارکتی از طریق ایجاد شرایط آموزشی متنوع که زمینه درگیری کلی
دانشآموزان را فراهم میکند ،باعث افزایش انگیزش ،رفتار مثبت کالسی ،گسترش شبکههای
اجتماعی و پیشرفت تحصیلی آنها میگردد (فورالنگ و همکاران)6223 ،؛ که نتیجه آن افزایش
خودکارآمدی تحصیلی است.
همچنین ،اثر پیشایند دوم پژوهش ،یعنی پیوند والدینی بر خودکارآمدی تحصیلی منفی و
معنیدار است .این یافته با نتیجه پژوهش کیو ( )6212و مهبد و فوالدچنگ ( )1391همسو است.
در تبیین این یافته میتوان چنین گفت که طبق نظر محققان ،رفتارهای والدینی مثل پاسخدهی،
حساسیت ،صمیمیت و تشویق خودمختاری که دلبستگی را افزایش میدهند با رشد باورهای
کنترلی مربوط به خودکارآمدی همراه هستند (نقل از کیو .)6212 ،مهبد و فوالدچنگ ( )1391نیز
معتقدند که دلبستگی ایمن (چه پدرانه و چه مادرانه) ،جهانی قابلاعتماد ،امن و پیشبینی پذیر را
1. Furlong
2. Hirao
3. Ryan & Patrick
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برای فرزندان به تصویر میکشد ،در چنین محیط پاسخگو و حساسی است که والدین پیامد مورد
انتظار را در برابر رفتار فرزندان خود فراهم میکنند ،لذا کودک به این باور میرسد که میتواند بر
محیط خویش تأثیر گذاشته و آن را کنترل کند؛ اینجاست که خودکارآمدی شکل میگیرد و فرد
توانمندیهایش را باور میکند؛ بنابراین ،میتوان چنین استدالل کرد که والدین سرد ،بیعاطفه،
محافظتکننده و کنترلکننده ،با ایجاد محیط ناامن و حاکی از عدم پذیرش ،مانع از آن میشوند که
فرزندان به پیامد اعمال و رفتار خویش توجه کنند؛ بنابراین ،در چنین محیطی ،شکستهای
تحصیلی فشارزا و تهدیدکننده و موفقیتهای مربوط به تحصیل به دلیل عدم دریافت بازخورد
مناسب از سوی والدین ،بیارزش تلقی میشوند و این شرایط زمینه انکار و عدم باور به توانمندیها
و در نتیجه ،احساس خودناکارآمدی تحصیلی میشود.
بهعالوه ،یافته دیگر پژوهش حاضر نشان داد که رضایت تحصیلی پیامد مثبت و معنیدار
خودکارآمدی تحصیلی است .این یافته با پژوهش لنت و همکاران ( ،)6221سیوندانی ،ابراهیمی
کوهبنانی و وحیدی )6213( 1و کیم و پارک ( )6215همسو است .سیوندانی و همکاران ()6213
معتقدند که بین مؤلفههای خودتنظیمی و خودکارآمدی امتحان با رضایت از مدرسه دانشآموزان
دبیرستانی ارتباط مثبت معنیداری وجود دارد .همسو با این یافته ،کیم و پارک ( )6215نیز ضمن
پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که داشتن خودکارآمدی تحصیلی باال ،باعث ایجاد احساس
کفایتمندی میشود که این نیز به نوبه خود رضایت از یادگیری الکترونیکی را افزایش میدهد؛
بنابراین ،در تبیین این یافته میتوان چنین گفت دانشآموزانی که خودکارآمدی باالیی دارند،
مشکالت تحصیلی را بهعنوان فرصتی برای موفقیت در نظر میگیرند و برای بهدست آوردن
مهارتهای الزم برای حل هر مشکل تحصیلی که ممکن است سر راهشان قرار گیرد ،مشتاق
هستند؛ بنابراین ،اگر دانشآموزان به این مسئله باور داشته باشند که در زمینه تحصیلی موفق
خواهند شد ،همواره برای رسیدن به هدف خویش تالش کرده و احتماالً در آینده با نتایج
موفقیتآمیزی مواجه خواهند شد که مجموعه این عوامل نیز باعث افزایش رضایت از تحصیل
میگردد (سالمی .)6212 ،عالوه بر این ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی اثر
مثبت معنیداری بر کنترل تحصیلی دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای قبلی همسو است (بندورا و
همکاران1992 ،؛ الوندر و همکاران .)6212 ،در تبیین این یافته میتوان چنین استدالل کرد افرادی
که کنترل ادراکشده باالیی دارند ،دارای دو ویژگی هستند .اول اینکه آنها نتایج حاصل از اعمال و
رفتار خود را تحت کنترل خویش میدانند و همواره نتیجه اعمال خود را انتظار میکشند .ثانیاً ،خود
را دارای قابلیت و تواناییهای شخصی میدانند (ویز ،ویس ،واسرمن و رینتول .)1911 ،6طبق نظر
بندورا ( )1911بین انتظار وقوع پیامد عمل با انتظار خودکارآمدی ارتباط وجود دارد .بهواقع باور
1. Sivandani, Ebrahimi, Koohbanani & Vahidi
2. Weiss, Wasserman & Rintoul
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افراد به اینکه میتوانند برای رسیدن به نتیجه موردنظر ،فعالیتهای موفقیتآمیزی داشته باشند،
باعث انتظار نتیجه عمل میشود ،چرا که آن را تحت کنترل خود میدانند؛ بنابراین ،دانشآموزانی
که خودکارآمدی تحصیلی باالیی دارند ،شکست و موفقیت خود را تحت کنترل خود دانسته و در
نتیجه برای موفقیت خود برنامهریزی میکنند.
بهعالوه ،ازجمله یافتههای مهم این پژوهش آن بود که متغیر خودکارآمدی تحصیلی ،در روابط
بین متغیرهای پیشایند و پیامد پژوهش ،نقش میانجیگری دارد .در زمینه رابطه پیوند با مدرسه با
رضایت و کنترل تحصیلی ،با میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی ،میتوان چنین استنباط کرد که
دلبسته بودن به معلم و مدرسه ،شرکت در فعالیتهای متنوع مدرسه و تعهد به قوانین و ارزشهای
مدرسه ،به وسیله افزایش میزان مداومت ،تالش تحصیلی و باور به توانمندیها ،یعنی خودکارآمدی
تحصیلی ،موجب رضایت از آموزش و یادگیری و قابلکنترل دانستن اعمال مربوط به موفقیت و
شکست تحصیلی در دانشآموزان میشود .در زمینه رابطه پیوند والدینی با رضایت و کنترل
تحصیلی ،با میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی نیز میتوان چنین استدالل کرد که وقتی فرزندان
رابطه والدین را با خود صمیمانه و بدون کنترل و حفاظت ادراک کنند ،از طریق باور به توانایی
خویش برای موفق شدن در زمینههای تحصیلی ،هم رضایت و خرسندی از زندگی تحصیلی و هم
کنترلپذیر بودن پیامد اعمال خویش را تجربه خواهند کرد .این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشها
دارای برخی محدودیتها میباشد که پژوهشهای آتی باید به آنها توجه داشته باشند .روش مدل
معادالت ساختاری علیت را ثابت نمی کند ،بنابراین ،در استفاده از علت و معلول ،در این پژوهش،
باید جوانب احتیاط رعایت شود .برای استنباط علیت در زمینه روابط بین متغیرها ،پژوهشگران آتی
میتوانند از مطالعات آزمایشی استفاده کنند .همچنین ،پژوهش حاضر روی دانشآموزان دختر
مقطع دبیرستان انجام شد؛ بنابراین ،برای تعمیم به سایر گروهها باید احتیاط کرد .به عالوه،
پژوهشگران بعدی برای آزمون الگوهای مشابه ،از نمونههای دیگری با سنین و مقاطع تحصیلی
متفاوت استفاده کنند .در نهایت ،به پژوهشگران پیشنهاد میشود که از نسخههای  3عاملی ابزار
پیوند والدینی که امکان بررسی عوامل بیشتری را در این زمینه فراهم میکنند ،استفاده کنند.
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