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Extended Abstract 

Abstract 

The aim of this study was to present a structural model of analyzing 

the relationship between family communication patterns and achievement 

motivation with emphasis on the mediating role of academic adjustment 

of Qazvin junior high school girls. The research method is essentially 

descriptive-correlative. The statistical population of the study consists of 

2613 students of Qazvin high school girls. The sample size was obtained 

by cluster random sampling of 270 people. Data were collected using the 

Ritchie and Fitzpatrick (1990) Communication Patterns Questionnaire, 

Hermans' Progress Motivation Questionnaire (1970), and Sinha and 
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Singh (1993) Academic Adjustment Questionnaire, which was validated 

by academic experts and its reliability also confirmed by Cronbach's 

alpha coefficient test. In order to analyze the data, the structural equation 

technique was used by means of Lisrel statistical software and Spss 

statistical software. Findings showed that family communication patterns 

had a direct and indirect relationship with students' achievement 

motivation and academic adjustment played a mediating role in this 

relationship. 
Introduction 

The success and efficiency of educational systems depends on the 

academic achievement of students in the courses (Talebi Khansari, 2020). 

The progress and decline of students' academic courses is a touchstone 

for the efficiency of the educational system and the discovery and study 

of effective variables on these variables lead to a better understanding 

and prediction of effective factors in school. Therefore, the study of 

variables related to academic achievement in different courses is one of 

the main topics of research in the education system (Aboutalebi, 2021). 

Academic success and achievement in any society indicates the success 

of the educational system in the field of targeting and paying attention to 

meeting individual needs; therefore, the educational system can be 

defined Effective and successful when the academic achievement of its 

students in different courses comes up to the highest figure (Mirarab, 

Azizi Shomami, & Grayli, 2019). Academic achievement and success are 

related to factors such as motivation and cognitive processing (Tavakoli, 

Hasanzadeh, & Emadian, 2020). Progress motivation reflects the 

tendencies to effort for achieve success and the positive effects associate 

with that, and avoidance of failure and its negative effects (Arakeri, 

Sunagar, 2017). People who are motivated to progress succeed in tasks 

that have a higher degree of difficulty, and work hard to achieve success 

(Narasimhan, 2018). Lack of motivation to do a task can make it difficult 

to achieve results (Shekhar, Kumar, 2016). Communication skills seem to 

be one of the factors influencing students' academic achievement 
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motivation; as Harrison et al. (2007) believe, a good and successful 

teacher-student relationship improve and increase academic adjustment. 

Each student in the process of their social development, to progress and 

flourish their talents and desired adaptability with the environment and 

those around them requires the acquisition of communication skills that 

begin in the process of socialization with the family and are shaped by 

the growth and age of individuals in the school and community (Petrovici, 

Dobrescu, 2014). Interpersonal communication occurs when people 

interact with each other. Every relationship is an exchange in which at 

least two people must participate, and during the interaction of people 

with each other, a social lifestyle is formed (Dehestsni, Ebrahimi, 

Aboohashemi Moghaddam, 2020). Another important dimension in 

academic achievement is academic adaptation (Sharifi rigi, 2018). 

Academic adaptation refers to the ability of learners to adapt to the 

conditions and requirements of education and the plans set by the school 

and the university as a social institution (Tamanei far, Moradi, 2015). 

Admission to university and transfer from high school to university is a 

big and major change in the lives of many young people. Going to 

university is an opportunity to learn more about mental development 

(Faridland., Ridd., Shapak., Keribi, 2007). But at the same time, it is a 

source of stress for some people and causes inconsistent reactions in them. 

Therefore, considering the above and considering the role of academic 

adjustment and the type of relationship between students and family in 

motivation for academic achievement and success in future life, the 

present study seeks to answer the question that what the appropriate 

structural model in relation to family communication patterns and 

achievement motivation by emphasizing the mediating role of academic 

adjustment of high school girls is. 

Theoretical framework 
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Harrison et al. (2007) believe that a good and successful relationship 

between teacher and student improves and increases academic adjustment. 

Each student in the process of social development, in order to develop 

and flourish their talents and adapt to the environment and entourage, 

need to acquire communication skills that in the process of socialization, 

begins with the family. Shudrichi (1991) named the following items; 

conceptual orientation because of the importance of expressing ideas, 

dialogue orientation and social orientation because of following others to 

conformity orientation. 

Aboutalebi (2021) in an article examined the effect of academic 

enthusiasm and academic seriousness on the academic achievement of 

female elementary school students in the 7th district of Karaj and came to 

the conclusion that academic seriousness leads to academic self-

fulfillment (Aboutalebi, 2021).. Kordloo and Behrangi (2020) in a study 

entitled "The size of the effect of the intellectual scaffolding of education 

management In the application of new educational technologies on 

academic motivation and achievement in science course in fifth grade 

elementary school female students" conducted on 297 fifth grade female 

elementary school students in districts 1 and 2 of Tehran, showed that the 

teaching model of education management based on rational scaffolding is 

effective in increasing motivation and academic achievement of science 

courses (Kordloo, Behrangi, 2020). Talebi Khansari (2020) in a study 

examined the relationship between classroom management practices and 

communication skills with the academic achievement motivation of 

elementary school students in Chabaksar and concluded that teachers can 

use effective classroom management styles and communication skills to 

increase students' motivation for academic achievement and prevent 

burnout and academic failure (Talebi Khansari, 2020). 

Methodology 
The present study is a methodological description of correlation. The 

statistical population of this study consisted of 2613 students of girls' 
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secondary schools in Qazvin. Due to the large size of the statistical 

population, three schools were randomly selected and one class was 

selected from each school, which includes the seventh, eighth and ninth 

grade. A total of 9 classrooms were selected with a student population of 

270. The sampling method was cluster random. Ritchie and Fitzpatrick 

(1990) communication patterns questionnaire was used for collecting data 

related to students' communication patterns variable, Sinha and Singh 

(1993) academic adjustment questionnaire for academic adjustment 

variable, Hermans Progress Motivation questionnaire (1970) for progress 

motivation variable. 

Discussion and Results 
To model the final structural equations, the mediating role of 

academic adjustment in the relationship between family communication 

patterns and achievement motivation in students has been used. In order 

to investigate the mediating effect of academic adjustment in the 

hypothesis under discussion, the direct effect of the two structures with 

the indirect effect in the case of involving the mediating variable should 

be considered so that if the effect increases, the mediating effect can be 

considered acceptable. In the present hypothesis, the effect is equal to 

0.59. Provided that there is a mediating variable, the indirect effect is: 

0/79 × 0/88 = 0/695 

Due to the fact that the effect of direct path is less than that of indirect 

path, so the existence of mediator variable increases the effect and the 

role of mediator in the present hypothesis is confirmed. 

Conclusion 

The main hypothesis assesses the mediating role of academic 

adjustment in the relationship between family communication patterns 

and achievement motivation in students. In the present hypothesis, the 

direct effect is equal to 0.59. Due to the fact that the direct path effect is 

less than the indirect paths, therefore, the existence of an educationally 

consistent mediating variable increases the effect and the mediating role 



 
 1400شمارة دوم )پیاپی هشتم(، تابستان  دورة سوم، ،و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه      156 

in the present hypothesis is confirmed. This result is consistent with the 

research findings (Aboutalebi, 2021; Kordloo, Behrangi, 2020; Talebi, 

2020; Bahadori Khosroshahi, Haibi Kelibar, 2017; Gaston, 2016; 

Westerman, 2019). Explaining this result, it can be said that no institution 

in human life is as effective in the development of human personality and 

identity as the family. This institution plays an important role in the 

health, growth and development of family members. The family can 

create an environment for its members in which they can grow up and 

shape specific behavioral patterns and attitudes, and it can also provide an 

opportunity for people who interact with each other to become cognizant. 

Studies show that family communication problems are a major source of 

interpersonal issues. Significant cultural-socio-economic developments 

have led to less communication between children and their parents in 

recent years in comparison with two decades ago. Lack of verbal and 

non-verbal communication between parents and children can be a serious 

obstacle and an important deterrent to the normal development of 

children's psychological behaviors. Adaptability is one of the most 

important psychological phenomena that plays a decisive role in 

individual and social life. 
Keywords: Academic adaptation, achievement motivation, family 

communication patterns, female students. 
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 زهیخانواده با انگ یارتباط یالگوها رابطه لیتحل از یساختارمدل  ارائه

 دانش آموزان یلیتحص یسازگار یانجیبر نقش م دیبا تأک شرفتیپ

  1لیال طالبی خانسری

  دهیچک

 زهینگاخانواده با  یارتباط یالگوها رابطه لیتحل از یساختار مدل ارائهحاضر،  قیهدف تحق

 نیول قزوا متوسطه دخترانه مدارسدانش آموزان  یلیتحص یسازگار یانجیبر نقش م دیبا تأک شرفتیپ

را  قیتحق یاست. جامعه آمار یهمبستگ-یفیتوص ت،یماهلحاظ  به قیتحق روش. است بوده

. حجم نمونه دهندیم لینفر تشک 2613به تعداد  نیقزو متوسطهدوره  انهدختر مدارسآموزان دانش

ها از داده ینفر به دست آمد. جهت گردآور 270 یاخوشه یتصادف یریگبا روش نمونه قیتحق

( و 1970رمنس )ه شرفتیپ زشی(، انگ1990) کیتزپاتریو ف یچیر یارتباط یالگوها یهانامهپرسش

نظران ها توسط صاحبآن ییکه روا دیاستفاده گرد( 1993) نگیس و نهایس یلیتحص یسازگار

منظور ر گرفت. بهقرا دییکرونباخ مورد تأ یآلفا بیآزمون ضر قیاز طر یزها نآن ییایو پا یدانشگاه

 یافزار آمارنرم زیو ن Lisrel یافزار آماربا استفاده از نرم یمعادالت ساختار کیها از تکنداده یلتحل

Spss  .و  میبطه مستقرا یخانواده دارا یارتباط یالگوها نشان داد که یقتحق هاییافتهاستفاده شد

شته دا یانجینقش م ارتباطنیدرا یلیتحص یدانش آموزان داشته و سازگار شرفتیپ زهیبا انگ میرمستقیغ

 است.

 .آموزان دخترخانواده، دانش یارتباط یالگوها شرفت،یپ زهیانگ ،یلیتحص سازگار: یدیکل یهاواژه

                                                 
تنکابن ،  یالماس  آزاد  ،دانشگاه یتیو علوم ترب  ی، دانشکده روانشناس یتی، گروه علوم ترب  یتیارشد  علوم ترب یکارشناس. 1

 .leilatalebikhansari@gmaial.com یرانا
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 مقدمه

 یهاآموزان در دورهدانش یلیتحص شرفتیبه پ یآموزش یهانظام ییو کارا تیموفق

 یکیآموزان، دانش یلیو افت تحص شرفتیپ (Talebi Khansari, 2020) .دارد یبستگ یلیتحص

 ،رهایمتغ نیابر  رگذاریتأث یرهایاست و کشف و مطالعه متغ ینظام آموزش ییکارا یهااز مالک

ا که ب ییرهایغمت یبررس نی. بنابراانجامدیعوامل مؤثر در مدرسه م ینیبشیبه شناخت بهتر و پ

نظام  در پژوهش یاساس موضوعات از یکی دارد رابطه مختلف دروس در یلیتحص شرفتیپ

 .(Aboutalebi,2021وپرورش است )آموزش

 ٔ  نهیدرزم ینظام آموزش تیدهنده موفقدر هر جامعه نشان یلیتحص شرفتیو پ تیموفق

 توانیم یرا زمان ینظام آموزش نیاست؛ بنابرا یفرد یازهایو توجه به رفع ن یابیهدف

 یمختلف دارا یهاآموزان آن در دورهدانش یلیتحص شرفتیکارآمد و موفق دانست که پ

 و شرفتیپ .(Mirarab, Azizi Shomami, & Grayli, 2019رقم باشد ) نیو باالتر نیشتریب 

 ,Tavakoli) دارد رابطه یشناخت پردازش و زشیانگ مانند یعوامل با یلیتحص تیموفق

Hasanzadeh, & Emadian, 2020) به  یابیدست جهت تالش به لیتما شرفت،یپ زشیانگ

  کندیبا آن را منعکس م یو اثرات مثبت مرتبط با آن و اجتناب از شکست و اثرات منف تیموفق

(Arakeri, Sunagar, 2017)  که  یفیهستند، در تکال ییباال شرفتیپ زهیانگ یکه دارا یافراد

 یاریتالش بس تیموفق به یابیدست یو برا شوندیدارد، موفق م یباالتر یدرجه دشوار

را  جیکسب نتا تواندیم فیتکل کیدر انجام  زشیانگ عدم  (Narasimhan, 2018)کنندیم

 زهیاز عوامل مؤثر بر انگ یکی رسدیبه نظر م. (Shekhar, Kumar, 2016) دیدچار مشکل نما

 و همکاران سونیهر کهیطورباشد؛ به یارتباط یهاآموزان، مهارتدانش یلیتحص شرفتیپ
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 یسازگار شیآموز سبب بهبود و افزامعلم و دانش نیخوب و موفق بمعتقدند ارتباط  (2007)

 و شرفتیپ یبرا ش،یخو یاجتماع رشد ندیدر فرا آموزاناز دانش کی. هر شودیم یلیتحص

کسب  ازمندین ان،یو اطراف طیمطلوب با مح یسازگار و خود یاستعدادها یشکوفاساز

و به فراخور  شودی، از خانواده آغاز مشدنیاجتماع ندیهستند که در فرا یارتباط یهامهارت

 یبرقرار .(Petrovici, Dobrescu, 2014) ردیگیرشد و سن افراد، در مدرسه و اجتماع شکل م

 کیکه افراد با هم تعامل داشته باشند. هر ارتباط  ردیگیصورت م ی، زمانیفردانیارتباط م

 گر،یکدیتعامل افراد با  انیدر آن شرکت داشته باشند و در جر دیتبادل است و حداقل دو نفر با

( Dehestsni, Ebrahimi, Aboohashemi Moghaddam, 2020) یاجتماع یزندگ وهیش

ها واسطه آنهستند که به ییهامنزله آن دسته از مهارتبه یارتباط یها. مهارتردیگیشکل م

آن،  یکه افراد در ط یندیارتباط شوند؛ فرا ندیو فرا یفرد نیب یهاتعامل ریدرگ توانندیافراد م

 انیم در گریکدی با یرکالمیغ و یکالم مبادله قیاطالعات، افکار و احساسات خود را از طر

در  یمهم کارآمد نقش یارتباط یهامهارت (Haddadi, Ebrahimi,2020) گذارندیم

. (Bahadorikhosroshahi, Habibi Kaleybar, 2017) داردآموزان دانش یلیتحص یهاتیموفق

و  یریادگیآموزان نسبت به دانش زشیانگ شیو افزا یریادگیو موجب بهبود آموزش و 

 .شودیم لیتحص

 یدارد. افراد دارا یها بستگآن نیوالد یتیترب یهاوهیدر افراد به ش شرفتیپ زهیانگ شیدایپ

و در  رودیم اقتیو ل تیکه از آنان انتظار کفا ابندییپرورش م ییهاطیدر مح شرفت،یپ ازین

از  یوجود دارد و عار یاندک یپدر ییو اقتدارگرا شودیها استقالل داده مبه آن نییپا نیسن

ارتباط خانواده،  یهاوارهطرح ایخانواده  یارتباط یهستند. مفهوم الگو یمادر یگرسلطه

خانواده با  یارتباط اعضا تیفیک سخانواده است که بر اسا یظاهر یایاز دن یساختار علم

ارتباطات و تعامالت در درون خانواده  یو فضا تیارتباط، نوع، کار و فعال یو محتوا گریکدی

( به دو 1982) یمک لئود و چف ساسا نیبر ا( Koerner, Fitspatrik, 2012) شودیم فیتعر

که  یمفهوم یریگ. جهتکنندیخانواده اشاره م یاعضا نیمشترک در ب تیبه واقع دنیرس وهیش
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خانواده است و  یعملکرد اعضا یمبنا م،یموردبحث قرار دادن باورها و مفاه وهیش نیدر ا

گرفتن، محور عمل  ییراهنما یبرا نیرو آوردن به والد وه،یش نیکه در ا یاجتماع یریگجهت

 ،فعاالنه در بحث است یریو درگ دیراحت عقا انیب ،یمفهوم یریگجهت یژگیاست. و

روابط همگون والد  یحفظ و نگهدار یتالش برا ،یاجتماع یریگمشخصه جهت کهیدرحال

 لیرا به دل یمفهوم یریگ( جهت1991) یچی(. رKoerner, Macki, 2010است ) یفرزند

 یرویپ لیرا به دل یاجتماع یریگوشنود و جهتگفت یریگجهت د،یعقا انیدادن به ب تیاهم

که  میسروکار دار یکرد. ما هر روزه با افراد یگذارنام ییهمنوا یریگبه جهت گرانیاز د

بتوان با افراد  نکهیا یدارند. برا یادیز یهاباهم تفاوت یو روان یتیشخص یهایژگیازلحاظ و

داشت.  ییآنان آشنا یهازهیاهداف و انگ ،یتیشخص اتیبا خصوص دیبرقرار کرد با یارتباط مثبت

 نیآموزان برقرار باشد و همچنمعلمان و دانش انیم یتعامل اثربخش دیبا یآموزش طیمح کیدر 

 یهازهیو انگ قیعال زا دیها باآن نیخصوص والدها در ارتباط هستند، بهکه با آن یگریکسان د

 یهاطیآنان در مح یازهایو ن اندانش آموز تیو وضع طیآنان مطلع باشند. آشنا بودن با شرا

 یتر براامکانات مناسب جادیتر و ادرست یزیربه برنامه تواندیم یمختلف آموزش

 یزیراز برنامه ینوع یتیشخص تیو خصوص زهیداشتن هر نوع انگ رایز ،آموزان منجر شوددانش

زا باشد استرس تواندیآموزان مدانش یبعض یبرا مدرسهدر  لی. دوران تحصکندیرا طلب م
(Perry, 2011). 

 ,Sharifi rigiاست ) یلیتحص یسازگار ،یلیتحص شرفتیاز ابعاد مهم در پ گرید یکی

و  لیو الزامات تحص طیدر انطباق با شرا رانیفراگ یناظر به توانمند یلیتحص یسازگار. (2018

دهد یها قرار مآن یفرارو یمنزله نهاد اجتماعاست که مدرسه و دانشگاه به ییهانقش

(Tamanei far, Moradi, 2015) .به دانشگاه  رستانیدر دانشگاه و انتقال از دوره دب شدنرفتهیپذ

. ورود به دانشگاه شودیآنان محسوب م یبزرگ و عمده در زندگ رییاز جوانان تغ یاریبس یبرا

 ,Faridland., Ridd., Shapak., Keribiاست ) یرشد روان شتریب یریادگی یبرا یفرصت

ناسازگارانه در آنان  یهامنبع استرس و موجب بروز واکنش یاعده یبرا حالنیدرع اما. (2007
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درباره رابطه  یادیمطالعات ز ،یلیتحص شرفتیدر پ یلیتحص یسازگار تیاهم لی. به دلشودیم

و رابطه  ایها مزاپژوهش یشده است. برخانجام یشناسروان یرهایمتغ ریبا سا یلیتحص یسازگار

و  یجول ،یازجمله مطالعه متلر، کارسل ؛اندرا نشان داده یلیتحص یبر ناسازگار یآگاهذهن

 یسازگار یهاحوزه یبا تمام یریطور چشمگبه ینشان دادند ذهن آگاه زین( 2017) سیه

با توجه به مطالب  لذا. (Porparizi, 2019( رابطه دارد )یو عاطف یفرد ،یاجتماع ،یلی)تحص

 زشیانگآموزان و خانواده در دانش نیو نوع روابط ب یلیتحص یسازگارفوق و با توجه به نقش 

به  پاسخ صدد در حاضر پژوهش نده،یآ یزندگ در شرفتیپ و یلیتحص تیموفق و شرفتیپ یبرا

با  شرفتیپ زهیخانواده با انگ یارتباط یالگوها رابطه در مناسب یساختار مدل سؤال که نیا

 ؟چه است متوسطه دخترانه مدارسدانش آموزان  یلیتحص یسازگار یانجیبر نقش م دیتأک

  .پرداخت خواهد

 پژوهش نهیشیپ

در  یلیتحص تیو جد یلیتحص اقیاشت ریتأث یبه بررس یا( در مقاله2021) یابوطالب

 جهینت نیهر کرج پرداخت و به اش 7منطقه  ییآموزان دختر دوره ابتدادانش یلیتحص شرفتیپ

 افتهی نیا نیی. در تبشودیم یلیتحص ییموجب خودشکوفا یلیتحص تیکه جد افتیدست

 یرفتارها ینبه مع یدرون زشیانگ نینو کردیرو کیعنوان به یلیتحص اقیگفت اشت توانیم

آموزان سه جنبه در دانش رندهیمدرسه که دربرگ فیدر انجام تکال اقیمثبت در کالس و اشت

و  یصورت پافشارسه مفهوم به نیشدن و جذب شدن. ا خودیاست: شور و شعف، از خود ب

کند یم داینمود پ رانیمدرسه در فراگ یمثبت در مورد کارها یزشیانگ -یجانیحالت ه

(Aboutalebi, 2021). 

 آموزش تیریمد یاندازه اثر داربست عقل»با عنوان  یادر مطالعه( 2020) یکردلو و بهرنگ

 در درس علوم   یلیتحص شرفتیو پ زشیبر انگ یآموزش نینو یهایدر کاربرد تکنولوژ

در  ییپنجم ابتدا هیآموز دختر پادانش 297 یکه بر رو «ییپنجم ابتدا هیآموزان دختر پادانش
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 آموزش بر اساس تیریمد سیتدر یشهر تهران انجام شد، نشان دادند الگو 2و  1منطقه 

 ,Kordlooدرس علوم مؤثر است ) یلیتحص شرفتیو پ زشیانگ شیدر افزا یداربست عقل

Behrangi, 2020). 

 وکالس  تیریمد یهاوهیش نیرابطه ب یبه بررس یقیدر تحق (2020) یخانسر یطالب

شهر چابکسر  ییآموزان مقطع ابتدادانش یلیتحص شرفتیپ زهیبا انگ یارتباط یهامهارت

مؤثر و  یدارکالس یهااز سبک توانندیکه معلمان م افتیدست  جهینت نیپرداخت و به ا

و افت  یاز فرسودگ یریشگیو پ یلیتحص شرفتیپ زهیانگ شیدر جهت افزا یارتباط یهامهارت

 .(Talebi Khansari, 2020آموزان سود ببرند )دانش یلیتحص

بر  یآگاهذهن ریتأث یبه بررس یادر مقاله (2019مقدم ) یو خضر یدیتوح ،یزیپورپار

 نیپرداختند و به ا یلیخودپنداره تحص یا: نقش واسطهیلیتحص یو سازگار یلیتحص شرفتیپ

 کهیاثر ندارد؛ درحال یلیتحص شرفتیبر پ میطور مستقبه یآگاهکه ذهن افتندیدست  جهینت

منزله که خودپنداره به دندیرس جهینت نیاثر دارد. در کل به ا یلیتحص یبر سازگار میطور مستقبه

 یآگاهدر رابطه با ذهن یندارد؛ ول ینقش یلیتحص شرفتیو پ یآگاهذهن نیدر رابطه ب یانجیم

 ,Porparizi., Towhidi., Moghadamنقش دارد ) یانجیمنزله مبه یلیتحص یو سازگار

2019). 

 آموزش ریتأث»با عنوان  یادر مطالعه( 2017) بریکل یبیو حب یخسروشاه یبهادر

که « دانش آموزان دوره متوسطه یلیتحص یو سازگار یلیتحص زشیبر انگ یارتباط یهامهارت

انجام شد نشان دادند آموزش  یلخچیآموز پسر دوره متوسطه مدارس شهر ادانش 52 یبر رو

 ریآموزان دوره متوسطه تأثدانش یلیتحص یو سازگار یلیتحص زشیبر انگ یارتباط یهامهارت

و  یرونیب زشیانگ ،یدرون زشیانگ شیباعث افزا یارتباط یهادارد. درواقع آموزش مهارت

 Bahadoriدهد )یآموزان کاهش مرا در دانش یزگیانگیب زانیشده و م یلیتحص یسازگار

Khosroshahi, Haibi Kelibar, 2017). 
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 وخانواده  یارتباط یرابطه الگوها»عنوان  با یپژوهش ،(2016و همکاران ) یعسگر

-یفیصپژوهش تو نی. ادادند انجام« طالق یاضزنان متق یزندگ تیفیخود با ک یافتگیزیتما

 یاهدر دسترس نمون یریگکنندگان به روش نمونهمراجعه نیانجام آن از ب یبود. برا یهمبستگ

وشنود و گفت یارتباط یالگو نیپژوهش نشان داد ب جینفر انتخاب شد. نتا 300به حجم 

 یتباطار یالگوها ریوجود دارد و هر دو متغ میرابطه مستق یزندگ تیفیبا ک یافتگیزیتما

 .(Asgari, et al, 2016را دارند ) یزندگ تیفیک ینیبشیخود توان پ یافتگیزیماخانواده و ت

و  یلیتحص شرفتیپ زشیخانواده و انگ طیرابطه مح»با عنوان  ی( پژوهش2019) وسترمن

 یمارآبود. جامعه  یهمبستگ -یفیتوص قی. روش تحقداد انجام «آموزانعملکرد دانش

آموز نفر دانش 384تعداد  ونفر بود  104056به تعداد  ایکن یاستان مرکز ییآموزان ابتدادانش

نشان  جیعنوان نمونه انتخاب شدند. نتابه یاچندمرحله یاخوشه یتصادف یریگبه روش نمونه

آموزان دارد دانش یلیتحص شرفتیپ زشیدر انگ یکه عملکرد خانواده نقش مهم یداد افراد

(Westerman, 2015). 

 و زهیانگ یسوادآموز ینشان دادند راهبردها یدر پژوهش (2016) گاستون و همکاران

 .(Gaston, 2016روند )یبه شمار م یلیتحص شرفتیبهبود پ یبرا یدیمف یاستراتژ اقیاشت

 پژوهش شناسی روش

را  قی تحق نی ا یجامعه آماراست.  یاز نوع همبستگ یفیازلحاظ روش، توصحاضر  قیتحق

. با توجه دادند لینفر تشک 2613تعداد  به نیاول قزو متوسطه دوره دخترانه مدارس آموزاندانش

سه مدرسه انتخاب و از هر مدرسه که خ ود ش امل  یتصادف طوربه ،یجامعه آمار یبه حجم باال

ک الس  9کالس انتخ اب ش دند. جمع اع تع داد  کی باشندمی نهم و هشتم هفتم، هیپا هایکالس

 یتص ادف گیرینمون هنفر بوده است. روش  270 هاآندرس انتخاب شد که حجم دانش آموزان 

 است. هبود ایخوشه
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نامه پرسش ازآموزان دانش یارتباط یالگوها ریبه متغ طمربو یهاداده یگردآور جهت

ر قالب و د هیگو 16در  که است شده استفاده( 1990) کیتزپاتریو ف یچیر یارتباط یالگوها

 فیبر اساس ط ( و7-16) ییهمنوا یریگ( و جهت1-6وشنود )گفت یریگدو بعد جهت

 کامالع  و( 4)(، موافق 3موافق ) ی(، تاحدود2(، مخالف )1)کامالع مخالف ) یانهیگز 5 کرتیل

از  یبود که حاک 852/0برابر با  نیآلک – ریما -رزیک بیضر اندازه. است شده میتنظ(( 5موافق )

 اطالعات است. یهمبستگ سیماتر ییمحتوا یریگنمونه تیکفا

 یسازگارنامه پرسش از یلیتحص یسازگار ریمربوط به متغ یهاداده یگردآور جهت

سه  و در قالب هیگو 14 ی( استفاده شده است که دارا1993) نگیو س نهایتوسط س یلیتحص

ست. ا( 10-14) یموزشآ ی( و سازگار6-9) یاجتماع ی(، سازگار1-5) یجانیه یبعد سازگار

 کل، یسازگار یکردن، برا مهیدون قیآزمون از طر یتوسط سازندگان اصل ییایپا بیضر

و  0.76 ،0.81 ،0.80 بیترت به یآموزش یو سازگار یاجتماع یسازگار ،یجانیه یسازگار

 به دست آمد. 0.85

 شرفتیپ زشیانگنامه پرسش از شرفتیپ زشیانگ ریمربوط به متغ یهاداده یگردآور جهت

(، 1-4رزو )آو در قالب نه بعد باال بودن سطح  هیگو 41که در  دهی( استفاده گرد1970هرمنس )

 ییجوت(، فرص15-17از زمان ) ایدراک پوا(، 9-14نفس )(، اعتمادبه5-8داشتن پشتکار )

(، جو کالس 28-31در انتخاب دوست ) یستگیشا(، توجه به 25-27) یکوش(، سخت24-18)

(، 1)کامالع مخالف ) یانهیگز 5 کرتیل فی( و بر اساس ط37-41) یدواری( و ام36-32)

 .است شده میتنظ(( 5موافق ) کامالع و( 4(، موافق )3موافق ) ی(، تاحدود2مخالف )

از  ابتدا ق،یتحق یهاهیضاز آزمون فر شدهیگردآور یهاداده لیوتحلهیمنظور تجزبه 

 یساختار ادالتدادها و مع عینرمال بودن توز یجهت بررس رنوفیآزمون کولموگروف اسم

افزار رمته با استفاده از نوابس ریمتغ اب یانجیمستقل و م یرهایمتغ رابطه زانیم یمنظور بررسبه

 .شداستفاده  LISREL8 یآمار



   
 165  ...    پیشرفت زهیخانواده با انگ یارتباط یالگوها رابطه لیتحل از یساختارمدل  ارائه                                

 پژوهش یهاافتهی

 زهیانگو  یلیتحص یسازگار ،یارتباط یالگوها یرهایمتغ یفیآمار توص یهامشخصه

 است. شدهدادهنشان  1در جدول شماره  آموزاندانش شرفتیپ

 

 قیتحق یرهایمتغ یفیتوص آمار .1جدول 

ریمتغ نیانگیم  اریمع انحراف  انسیوار  یچولگ  یدگیکش   

وشنودگفت یریگجهت  93/3  69/0  479/0  802/0-  715/1  

ییهمنوا یریگجهت  66/3  71/0  507/0  331/0-  351/0  

خانواده یارتباط یالگوها  85/3  69/0  479/0  730/0-  614/0  

یلیتحص اعتماد  14/4  60/0  359/0  504/0-  369/0-  

یلیتحص تالش  13/4  57/0  321/0  255/0-  430/0-  

یلیتحص عملکرد  53/3  89/0  792/0  367/0-  270/0-  

یلیتحص یسازگار  83/3  48/0  228/0  094/0-  084/0  

آرزو باالبودن  65/3  15/0  417/0  544/0-  405/0-  

49/3 پشتکار  62/0  388/0  130/0-  354/0-  

نفساعتمادبه  81/3  32/0  136/0  070/0-  371/0-  

زمان ادراک  84/3  66/0  436/0  325/1-  832/0  

ییجوفرصت  86/3  70/0  459/0  185/1-  322/0  

یکوشسخت  94/3  68/0  400/0  496/1-  863/0  

دوست انتخاب به توجه  88/3  59/0  340/0  645/1-  631/0  

کالس جو  08/4  63/0  630/0  64/1-  764/0  

یدواریام  19/4  63/0  520/0  906/2-  338/0  

شرفتیپ زشیانگ  15/4  50/0  50/0  994/2-  353/0  

در  کهییازآنجاو  است 3باالتر از عدد  هامؤلفه یتمام نیانگیم دهدیم( نشان 1) جدول

 ریآن متغ تیموافق بودن وضع دهندهنشان 3باالتر از  نیانگیم شدهانتخابکه  یانهیگز 5 فیط
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 نیبا ا دهندگانپاسخموافق بودن  دهندهنشانعامل  نیا رونیازا استفوق  یآمار جامعهدر 

 .است مؤلفه

 نیب در رابطه یلیتحص یسازگار یانجیسنجش نقش م یبرا یینها یمدل معادالت ساختار

 هیاست. مدل فرض استفاده شده آموزاندانشدر  شرفتیپ زهیخانواده با انگ یارتباط یالگوها

 زرلیلزار افمدل با اقتباس از برونداد نرم نیا( ارائه شده است. 2) و( 1) اشکالدر  یاصل

 است. شدهمیترس

 
 قیتحق اتیفرض یساختار معادالتمدل  دیتائ جینتا .1شکل 
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 قیتحق اتیفرض یساختار معادالتمدل  دیتائ جینتا t-valueآماره  .2شکل 

 مدل برازش ییکوین

 یبخو یبرازندگمدل از  0.036برابر  بیتقرمجذورات  نیانگیم شهیر شاخص ازآنجاکه

که در  اندقرارگرفته موردقبولدر بازه  زینبرازش  یکوئین یهاشاخص ریسابرخوردار است. 

 ( آمده است.8-4جدول )

62.2
943

06.24712


df


 

 قیتحق اتیفرض یساختاربرازش مدل  یکوئین یهاشاخص .2جدول 

 RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI یشاخص برازندگ

 0-1 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 <0.1 قبولقابل ریمقاد

 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.036 شدهمحاسبه ریمقاد
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 زهینگخانواده با ا یارتباط یالگوها نیدر رابطه ب یلیتحص یسازگار :یاصل هیفرض

 .دارد یانجیدر دانش آموزان نقش م شرفتیپ

 میمستق ثرا یستیبا ،موردبحث هیفرض در یلیتحص یسازگار یانجیم اثر یبررس منظوربه

 در تا داد قرار یموردبررس یانجیم ریمتغ ساختن لیدخ حالت در یرمستقیمغ اثر با را سازه دو

 59/0 برابر اثر حاضر هیفرض در. دانست قبولقابل را یانجیم اثر بتوان اثر شیافزا صورت

 :از است عبارت یانجیم ریمتغ وجود صورت در یرمستقیمغ اثر .است

0/79× 0/88 =0/695 

 ریتغم وجود نیبنابرا میرمستقیغ ریمس از میمستق ریمس اثر بودن کمتر به توجه با

 .شودیم اقعو ییدتأ مورد حاضر هیفرض در یانجیم نقش و دهدیم شیافزا را یرتأث یانجیم

 گیری نتیجه و بحث

 یارتباط یالگوها نیدر رابطه ب یلیتحص یسازگار یانجیم نقشبه سنجش  یاصل هیفرض

برابر  میحاضر اثر مستق هیدر فرض .است پرداختهآموزان در دانش شرفتیپ زهیخانواده با انگ

 ریوجود متغ نیبنابرا میرمستقیغ یرهایاز مس میمستق ریاست. با توجه به کمتر بودن اثر مس 59/0

 دییحاضر مورد تأ هیدر فرض یانجیو نقش م دهدیم شیرا افزا ریتأث یلیتحص سازگار یانجیم

 ,Aboutalebi, 2021; Kordloo, Behrangiپژوهش ) یهاافتهیبا  جهینت نیا. شودیواقع م

2020; Talebi, 2020; Bahadori Khosroshahi, Haibi Kelibar, 2017; Gaston, 2016; 

Westerman, 2019) چیانسان ه یگفت که در زندگ توانیم جهینت نیا نییاست. در تب همسو 

نهاد نقش  نی. استیمؤثر ن یآدم تیو هو تیشخص نیاندازه خانواده در پرورش و تکوبه ینهاد

را  یطیمح تواندی. خانواده مکندیم فایخانواده ا یاعضا شرفتیو پ رشدرا در سالمت،  یمهم

 یرفتار یالگوها یدهو به شکل افتهیکند که در آن بتوانند پرورش جادیخود ا یاعضا یبرا

که  یشدن افرادآگاه یرا برا یتیموقع تواندیم نیهمچنمختلف بپردازند،  یهاخاص و نگرش

که مشکالت  دهدی. مطالعات نشان مآورد فراهم کنند،یعمل م گریکدیدر ارتباط متقابل با 



   
 169  ...    پیشرفت زهیخانواده با انگ یارتباط یالگوها رابطه لیتحل از یساختارمدل  ارائه                                

-یاجتماع-یتحوالت فرهنگ بروز. است یفردنیمسائل ب یاصل منشاء ،هاخانواده یارتباط

فرزندان و  نیب یارتباطات کمتر ریاخ یهادر سال کهموجب شده است  ریگچشم یاقتصاد

 نیب یرکالمیو غ یکالم یهاتماس ینسبت به دو دهه قبل برقرار شود. عدم برقرار نشانیوالد

در  یرشد بهنجار یبرا یو عامل بازدارنده مهم یمانع جد تواندیم خود ،و فرزندان نیوالد

که نقش  یشناختروان یهادهیپد نیترمهم انیم از ،فرزندان باشد یشناختروان یفتارهار

 شنهادیپ جیاست. بر اساساع نتا یسازگار دارد، فرد یاجتماع و یفرد یزندگ رد یاکنندهنییتع

 :گرددیم

 یهاییدر مورد توانا یثبتم دیآموزان خود، دنسبت به همه دانش یطورکلمعلمان به .1

و  به وجود آورند زیآموزان نرا در دانش دید نیا نیداشته باشند و همچن یریادگی یآنان برا

 نیمرخودشان بتوانند آن ت تیها، درنهاآن ییراهنما نیها واگذار کنند که در عبه آن یفیتکال

 را انجام دهند.

 آموزان را به وجودبهتر دانش یکه موجبات سازگار یعوامل شودیم شنهادیپ معلمان. به 2

 ی. ابزارهادیانم یزیرهیپا سهمدر طیها را در کالس درس و محو آن ییرا شناسا آوردیم

 است. لیقب نی  شاگرد از ا معلمکالس درس و نحوه تعامل  یبندو زمان یحیتفر

 یجانمود که در آن به یدهسازمان یاگونهکالس را به وستهیطور پبه شودیم شنهادی. پ3

 دیأکت ،یدرس میمعنادار و تسلط بر مفاه یریادگیبر  گران،یبر د یبر نمره و برتر دیرقابت، تأک

 شود.

دوراز آرام و به یرا در جو مدرسه طیتالش کنند مح دیبا معلمانو  مدارس نی. مسئول4

آموزان دانش زشیو انگ لیتحص یزا که براداشته و با عوامل تنشو تنش نگه اهویهرگونه ه

 .ندینما یمضر است برخورد جد

 

روانشناسان و  ن،یاز والد م،یکنیم یگرا زندگجمع یما در کشور کهنی. با توجه به ا5

مانند  یو ارتباط یجانیهوش ه یهامهارت رودیمسئوالن و معلمان دلسوز مدارس انتظار م
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 حیارتباط مثبت و صح یبرقرار یچگونگ ،یخودکارآمد ،یهمدل ت،یابراز وجود، قاطع ییتوانا

آموزان آموزش دهند، چرا که هر چه به دانش یزندگ یاساس یهاعنوان مهارترا به گرانیبا د

 یو روان یجسمان یو حفظ سالمت شیبه افزا زانیبه همان م ابد،ی شیها افزاها در آنمهارت نیا

ها از خود و ادراک آن یخودکارآمد شود،یها منجر مدر آن هیو روح یو بهبود روابط اجتماع

و  تیبه موفق یشتریو عالقه ب زهیانگ جهیو درنت ابدییم شیخود بهبود و افزا یهایتوانمند و

 دارند. شرفتیپ

 نیح محققموارد اشاره کرد که  نیبه ا توانیپژوهش حاضر م یهاتیازجمله محدود

 ینجایه هیسرما ،یلی)همچون استرس تحص یگرید یرهایکه متغ افتیپژوهش حاضر در یاجرا

آموزان مؤثر است، لکن در پژوهش حاضر دانش شرفتیپ زشیبر انگ زی( نیلیتحص اقیو اشت

 وعیش لیگفت که به دل توانیم پژوهش نیا گرید تیمحدود مورد درثابت فرض شده است. 

 یآورمعصرف ج یادیمواجه بود و زمان ز یبا دشوار یبه نمونه آمار یکرونا، دسترس یماریب

 .پژوهش شد یهانامهپرسش یاطالعات و اجرا
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