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 چکیده

ای انسجام خانواده در رابطه بین هیجان پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش واسطهپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش 

دختر دانش آموزان  هیشامل کل یجامعه آمار .روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و تحلیل مسیر بودانجام شد. آموزان دختر 

ای  خوشه  گیریوش نمونهنفر بودند. به ر ۱۷00 به تعداد حدود ۹۷-۱۳۹۶تحصیلی سال در  مشهد ی شهردوره دوم متوسطه نظر

آوری اطالعات از به منظور جمع .ندنفر با استفاده از جدول مورگان و کرجسی انتخاب شد ۳84حجم نمونه ای، چندمرحله

 نهایسسازگاری تحصیلی ( و 2002(، هیجانات پیشرفت پکران و همکاران )۱۹۹2و همکاران ) فیشرانسجام خانواده های پرسشنامه

ها تایج حاصل از تحلیل دادهن .ها استفاده شدوتحلیل دادهمنظور تجزیه از آزمون تحلیل مسیر به استفاده شد.  (۱۹۹۳) نگیو س

تغییرات  درصد از  40دارد. همچنین، سازگاری تحصیلی و  ین هیجانان پیشرفتگری بطهنقش واسانسجام خانواده نشان داد که 

 .استقابل تبیین  دانش آموزاندر بین هیجانات پیشرفت توسط  انسجام خانوادهگری با واسطهصیلی سازگاری تحواریانس نمرات 

از واریانس سازگاری تحصیلی توسط  ۶2/0و انسجام خانواده واریانس  ۳0/0های پژوهش، میزان براین، با توجه به یافتهعالوه

تواند میانسجام خانواده ریزی جهت ارتقای برنامهتوان گفت که در بین دانش آموزان تبیین شد. در مجموع میهیجانات پیشرفت 

 و سارگاری تحصیلی دانش آموزان داشته باشد. هیجانات پیشرفتنقش مهمی در 

 دانش آموزان  سازگاری تحصیلی، هیجانات پیشرفت، ،انسجام خانواده های کلیدی:واژه

 

 

 

 



 مقدمه

-، سازگاری عاطفی، سازگاریاجتماعی و نیز تحصیل و مدرسه که به صورت  وابطعبارتست از ثبات عاطفی و جاری در ر ۱سازگاری

سازگاری تحصیلی به توانمندی فراگیران در انطباق با (. ۱۳۹۶شود )عقبایی، دیده می تحصیلیآموزشی یا اجتماعی و سازگاری

-دهد )اردالن و حسینها قرار میروی آنشرایط و الزامات تحصیل و نقش هایی است که مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی فرا

 آموزشی، به محیط که است هایینقش و تحصیل الزامات و شرایط با انطباق در فراگیران توانمندی بر ناظر(. این سازه ۱۳8۹چاری، 

 را  تحصیلی سازگاری های ( مؤلفه۱۹8۹) ۳بیکر و سیریک(. 20۱۷، 2بالتزدهد )قرار می آنها روی فرا اجتماعی نهاد یک عنوان

، تحصیلی اهداف از واضح درک تحصیلی، داشتن نیازهای و الزامات  ساختن برآورده برای اعمالی انجام، یادگیری برای انگیزه

. سازگاری (۱۳۹۶، یوسفی و خرمایی، کننده احیاء، از نقل به) برشمردند تحصیلی محیط از کلی رضایت و تحصیلی پیشرفت

 یک  عنوان مدرسه به می شود که نقش هایی و تحصیل الزامات و شرایط با انطباق در اگیرانفر تحصیلی سبب ارتقای توانمندی

(. سازگاری تحصیلی به یک ساختار چندبعدی متشکل از توانایی فرد 20۱۷، 4دهد )لو و لیومی قرار هاآن فراروی اجتماعی نهاد

تحصیلی و همچنین حس شادی و دلبستگی به محیط تحصیل  برای مقابله با انتظارات درباره تکالیف تحصیلی، موقعیت در محیط 

 شناختیروان و رفتاری تواند در برگیرنده تغییراتدر حیطه تحصیلی می (. سازگاری20۱۶، 5اشاره دارد )رایب، سایروس و النگان

 تقاضاهای با آمیزموفقیت طوربه و کرده هماهنگ جدیدشان تحصیلی محیط با را خودشان کنندمی سعی افراد آن طی که باشد

؛ از این رو افزایش میزان تاب آوری آنان دور از انتظار نخواهد (20۱5، ۶والکا) برسند یادگیرشان نیازهای به و شوند سازگار تحصیلی

، هیجانات پیشرفتتاثیر برخی عوامل مانند (. سازگاری تحصیلی تحت20۱۷، ۷موری، فرسکو، اسچام و دابسون؛ ۱۳۹۷بود )صدوقی، 

( ۱۳88روانی )وکیلی، اجتماعی و علل –فرهنگی ی شخصی، عواملهاآموزشی، مهارتخانوادگی، سیستمذهنی، شرایطتوانایی سطح

 قرار دارد.  (20۱0 گادریو، و ۱0فیلون -ورنر؛ 20۱۱، ۹و ریک ؛ ایم20۱2، 8گادریو)گرایی  و کمال

( به دنبال شرایطی هستند که ۱۳۹۶؛ مکتبی، فرامرزی و فرزادی، 2000، ۱۱برخی از پژوهشگران برای مثال )اپدنامر و دامی       

 سازگاری تحصیلیبر  تواندیمی آموزشگاهی مشخص کنند. ازجمله متغیرهایی که هاطیمحرا در  سازگاری بتوانند ابعاد مختلف

در شرایط فعلی  دهدیممرور شواهد تجربی نشان  .(20۱4، ۱۳سیفرت است )  ۱2پیشرفت هیجاناتدانش آموزان نقش داشته باشد، 

 ی احرفه یهافرصت به منزلت اجتماعی و یابیدستتحصیلی، در میزان موفقیت آنها برای  یهاتیموقع کیفیت حضور فراگیران در

مثبت و منفی وجه  ۱4پیشرفت  هیجاناتفراگیران با گستره وسیعی از  تأثیر غیرقابل انکاری دارد. بنابراین، مواجهه بیش از پیش

؛ پکران 200۷گوئتز و همکاران،  ؛20۱۶، ۱۶؛ گوئتز و همکاران200۶، ۱5پکران) دهدیمزندگی تحصیلی آنها را تشکیل  ریپذناییجدا

 پیشرفت در تبیین تغییرپذیری اتکه هیجان انددادهشواهد تجربی مختلف نشان  عالوه بر این، (.200۷، ۱۷؛ زیدنر200۷و همکاران، 
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دارد   یامالحظهفراگیران نقش تفسیری قابل  زندگی تحصیلی (ذهنی)و کیفی ( عینی)منتسب به نشانگرهای کمی  یهاتیکم

با اینکه  کندیمتأکید  ،(20۱4) سیفرت(. 20۱۱ و پکران، 2؛ لنینبرینک 20۱2همکاران،  ؛ گوئتز و20۱۳، ۱آرتینو و جونس)

اشکال رفتاری  مختلف تمایزیافتگی در یختشناروان یهاسازهبا استفاده از  اندکردهتحصیلی، تالش  محققان انگیزش پیشرفت

بر نقش تفسیری تجارب هیجانی، در غالب  هاهینظراین  پیشرفت تصریح کنند، اما با تأکید تمامی یهاتیموقعفراگیران را در 

(. نظریه 20۱5، ۳مارتین) کنندیمعنصری وحدتبخش ایفای نقش  صورتبهمعاصر، هیجانات پیشرفت  مفهومی یهاچارچوب 

را برای تحلیل الگوی علی پیشایندها و  (، چارچوب منسجمی2005؛ پکران، 200۶)پکران،  4ارزش هیجانات پیشرفت -ترلکن

ی هامفروضه ارزش هیجانات پیشرفت،  -. نظریه کنترلآوردیمی تحصیلی فراهم هاتیموقعپسایندهای هیجانات پیشرفت در 

(، ۱۹85، ۷)واینر ۶(، نظریه اسنادی هیجانات پیشرفت 200۱، 5رنر و اسچالری هیجانات )تدربارهارزش  -رویکرد مفهومی انتظار

هیجانات به  ی هیجانات،درباره. طبق رویکردهای نظام پویا شودیم( شامل 20۱۳، ۹)فریدریکسون  8نظریه کنترل ادراک شده

ختی، انگیزشی، بیانی و فعال سازی ی شامل فرآیندهای عاطفی، شناشناختروانی هاستمیسزیر  یاچندمؤلفهی فرآیندهای مثابه

 شوندیمی پیشرفت مربوط هاتیفعالمستقیم به  طوربهجسمانی پیرامونی است. هیجانات پیشرفت بیانگر هیجاناتی هستند که 

یا هیجانات وابسته  ۱2( هیجانات پیشرفت شامل »هیجانات پیشرفت« 200۶) ۱۱و مایر ۱0الیوت  (. طبق دیدگاه پکران،200۶)پکران، 

 .باشدیمی پیشرفت هاتیفعالیا هیجانات وابسته به پیامدهای  ۱۳ی پیشرفت مدارانه فعلی و »هیجانات پیامدی«هاتیفعالبه 

( گزارش دادند که هیجانات پیشرفت و محیط اجتماعی مدرسه، نقش 20۱۳(؛ کیم و هوگز )20۱۳) ۱4ویالویسنسیو و برناردو

ارزش  -(، اظهار کردند که طبق نظریه کنترل200۱. همچنین، ترنر و همکاران )مهمی در ارتقاء سالمت روان دانش آموزان دارند

ی یادگیری و بافت مدرسه و کالس شرایطی را فراهم آورند که در عین هاتیموقعدر  توانندیمهیجانات پیشرفت، این هیجانات 

 م آورند.ارتقاء عملکرد تحصیلی به طور ضمنی زمینه سازگاری تحصیلی فراگیران را نیز فراه

ها و معیارهای فکری فرد است و نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط ، ارزش ۱5شخصیت گذارهیخانواده اولین پا     

 (. همچنین،20۱5، ۱۶و همکاران  )پرینز شخصیت کودک اثر دارد یریگو عملکردهای والدین در شکل؛ زندگی فرد در آینده دارد

 دارند سزایی به  تأثیر ی شخصیتیهامؤلفه  رشد در نیز فرزندان والدین و میان متقابل یهانشک که تربیتی معتقدند روانشناسان

 منسجم هایخانواده بر حاکم عواطف و روابط گرمی تعهد عاطفی، و پیوند  (.20۱۱،  ۱۷باربانلی و گاربینو آلساندری، ونچیونه، )کاپرارا،

 و حساس هاآن هایخواسته به نسبت والدین و هستند والدین پذیرش مورد که آوردوجود می به را احساس ها اینآن فرزندان در

کودکان  که طوری به .باشد رفتاری و هیجانی شناختی، هایخزانه بازخورد منبع تواندمی گرحمایت این، خانواده بر مسئولند. عالوه

انسجام سازمان یافته در خانواده (. 20۱5، ۱8جوشی کنند )شارما و برخورد مؤثر شیوهای با توانندمی مختلف  شرایط  در  نوجوانان و
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های اشاره بر جنبه ۱می باشد. انسجام خانوادهسازگاری تحصیلی و هیجانات پیشرفت های که با شاخصاست از جمله متغیرهایی 

ای خانواده وجود دارد ( انسجام خانواده را به پیوند عاطفی که بین اعض20۱۷) 2شناختی خانواده دارد. اسچلیدر و ویسزسالمت روان

ها سطح باالیی از پیوند عاطفی با ها وجود دارد، برخی از خانوادهکنند که این انسجام در سطوح متفاوتی در خانوادهتعریف می

بین  ( در پژوهشی دریافتند که۱۳۹۶) ینیعابدقاسمی، عابدینی و یکدیگر دارند و برخی دیگر در سطوح متوسط و پایین قرار دارند. 

 دارد. داری وجود و ابعـاد آن بـا انگیـزش تحصیلی دانش آموزان دختر نیز رابطه معنی مادران های شخصـیتییژگیو

بر فقر   پر واضحی طوربههیجانات پیشرفت و سازگاری تحصیلی مرور پیشینه تجربی در قلمرو پسایندهای انگیزشی نظیر   

فراگیران   هیجانات پیشرفت و سازگاری تحصیلیی بین رابطه در سجام خانواده انی اواسطه اطالعات غیرقابل انکار تمرکز بر نقش 

ی بستر مندواسطهی مفروض دهیا. به بیان دیگر فقدان شواهد متقن در دفاع از کندیمی مختلف پیشرفت تأکید هاتیموقعدر 

ضرورت تحلیل ضرورت تحلیل مدل  ،بین هیجانات پیشرفت و سازگاری تحصیلیدر بافت مطالعاتی انسجام خانواده مفهومی 

و رویکردهای ارجح فراگیران نسبت به   ی بین هیجانات پیشرفت و سازگاری تحصیلیرابطه انسجام خانواده در ی مندواسطه 

شود. باتوجه به اهمیت مطالب ذکر شده این پژوهش به دنبال بررسی  .کندیممطالبات زندگی تحصیلی را بیش از پیش مشخص 

ای  ی بین هیجانات پیشرفت و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر  نقش واسطهرابطهام شد: آیا انسجام خانواده در این سؤال انج

 دارد؟

 روش

-تحلیل مسیر در نرمهمبســتگی است و  با استفاده از   –پژوهــش کاربــردی و از نــوع توصیفــی  ازجملهپژوهــش حاضــر 

  ی دوره دوم متوسطه نظر دختر دانش آموزان هیپژوهش شامل کل نیا یجامعه آمار .ل قرار گرفتمورد تحلی  8/8افزار لیزرل نسخه 

ای  یری خوشهگنمونه به روش  ۳از جامعه موردنظر با استفاده از جدول مورگان و کرجسی  .بود شهر مشهد ۹۷-۱۳۹۶سال در 

گیری به  . روش نمونهشد یریگ نفر نمونه 400از  زشیر دهیکه با توجه به پد درنظر گرفته شدنفر  ۳84حجم نمونه ای، چندمرحله

صورت تصادفی دبیرستان به۱2، شهر مشهد )شمال، جنوب، شرق و غرب( ییایمناطق مختلف جغرافاین صورت بود که از بین 

ها، ین کالسهای این مدارس برای هر مدرسه دو مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و از بین دانش آموزان اانتخاب و از بین کالس

هایی که تمایل به شرکت در پژوهش داشتند را انتخاب و ابزارهای پژوهش با همکاری مسئولین مدارس و با رعایت فواصل زمانی آن

  ها اطمینان خاطر جهت رعایت اصول اخالقی و محرمانه ماندن اطالعات داده شد.ساعته بین دانش آموزان توزیع و به آنیمن

 بودند از:  عبارت پژوهش ابزار

( ا به منظور ۱۹۹2) 5سوم، تری و بورگه ، راناین مقیاس توسط فیشر: 4مقیاس انسجام سازمان یافته خانواده الف(        

و  ( می باشد۶تا  ۱عامل )با امتیاز  ۶در مقیاس لیکرت  گویه ۱۳حاوی این ابزار سنجش همبستگی و انسجام خانواده طراحی شد. 

کند. نمره کل آزمون بیانگر میزان ری و مشارکت، وضوح قواعد و رهبری در خانواده را اندازه گیری میچهار حوزه انسجام، همکا

می باشد. فیشر و همکاران  ۷8تا  ۱۳انسجام سازمان یافته در درون خانواده است. دامنه نمرات در این مقیاس در نمره کل از 

گزارش کردند. همچنین  88/0 ای،گویه 2۹و برای فرم قدیمی  ۷8/0فا ( همسانی درونی این آزمون را به روش کرونباخ آل۱۹۹2)

وجود ارتباط معنادار بین این آزمون با متغیر های در ارتباط با سالمت که در باال ذکر شد و وجود ارتباط مثبت بین این آزمون با 

 ۶، اصغری، سعادت و کوپاسمه توسط صادقیمتغیر عزت نفس در زوجین بیانگر روایی این آزمون می باشد. در ایران این پرسشنا

 
1.  Family cohesion 

2. Schleider & Weisz 

3.  Morgan   & Krejcie 

4 Family Organized Cohesiveness Scale 
5 . Fisher, Ransom, Terry, & Burge 

6 Sadeghi, Asghari, Saadat, & Kupas 



کرونباخ آلفا محاسبه شد. همچنین  8۷/0نفر از دانشجویان دانشگاه گیالن اجرا شد و همسانی درونی آن  200( بر روی 20۱4)

وایی آن ( محاسبه شده است و روایی محتr=۷۹/0نفر از دانشجویان در فاصله دو هفته ) 20نتیجه بازآزمایی این پرسشنامه بر روی 

 پس از ترجمه توسط سه نفر از اعضای هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه گیالن تایید شده است. 

هیجانات پرسشنامه  سوالی: 75، 2002پرسشنامه استاندارد هیجانات تحصیلی )پیشرفت( پکران و همکاران  ب(      

گویه و  ۷5. این مقیاس دارای سنجدیممنفی را  و هیجانات مثبت و ( طراحی شده2002و همکاران ) ۱، توسط پکرانتحصیلی

لذت، امیدواری و  اسیمقخردهی مثبت )دارای سه هاجانیهی کالسی، یادگیری و امتحان است. دو بعد هاجانیهدارای سه بخش 

س لیکرت که با یک مقیا باشدیمخشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی(  اسیمقخردهی منفی )دارای پنج هاجانیهغرور( و 

( روایی پرسشنامه ۱۳88، کدیور و همکاران) شدر پژوهاست.  5تا  ۱ی )هرگز تا همیشه( و هر ماده دارای ارزشی بین ادرجهپنج 

(، روایی محتوایی پرسشنامه را با مراجعه به نظر 2002پکران و همکاران ) توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

( این پرسشنامه را ۱۳88تعلیم و تربیت و روانشناسی به دست آوردند. همچنین، کدیور و همکاران ) برخی متخصصان و اساتید

ایرانی هنجاریابی کردند و از طریق به کارگیری روش تحلیل عامل تاییدی نشان دادند که ساختار  آموزاندانشی جامعهبرای 

(، نشان 2002(، همسو با نتایج پژوهش پکران و همکاران )۱۳88ران )دارد. کدیور و همکا هادادهپرسشنامه برازش قابل قبولی با 

ی تحصیلی از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفای کرونباخ را برای هاجانیهی پرسشنامهدادند که 

نامه را با استفاده از روش  ( در پژوهش خود روایی این پرسش۱۳۹2قناد )محاسبه کردند.  8۶/0تا  ۷4/0ی آن بین هااسیمقخرده

ی مثبت، به هاجان یهدر مورد پایایی پرسشنامه، ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف برای کرده است و همچنین  دییتأ تحلیل عاملی 

، (۱۳۹2همچنین در پژوهش هاشمیان ) محاسبه شدند. ۹۱/0و  ۹۷/0ی منفی، به ترتیب هاجانیهو برای  8۹/0و  ۹4/0ترتیب 

به دست آمدند که حاکی از  0/ 8۳و  0/ ۹5ی منفی تحصیلی به ترتیب هاجانیهی کرونباخ و تنصیف برای پرسشنامه ضرایب آلفا

 .باشدیمپایایی قابل قبول این پرسشنامه 

شده  هی( ته۱۹۹۳) ۳نگ یو س نهایپرسشنامه توسط س نیا(: AISS) 2یرستانیدانش آموزان دب یپرسشنامه سازگارج(        

پرسشنامه در صدد است تا دانش آموزان  نیا .(۱۳۹0و همکاران،  یمانی)نر است ( ترجمه و نگارش شده۱۳80) یو توسط کرم

 نیا ییجدا سازد. فرم نها فیضع یبا سازگار یخوب را از دانش آموزان یساله( با سازگار ۱8تا  ۱4 ی)گروه سن یرستانیدب

سازگاری نشانگر  ن،ییو نمره پا ی پایینه باال نشان دهنده سازگار(. نمرسوال 20هر حوزه  یباشد )برا یسوال م ۶0پرسشنامه 

شود و  یم داده است، نمره صفر یکه نشانگر سازگار ییپاسخ ها یاست. برا یقابل نمره گذار یبه صورت دست  پرسشنامهست. باال

  ۱200) ینفر ۱۹50 نمونه یرو ییاابزار در فرم نه نی( ا۱۳۹۱شود. در پژوهش زاهد و همکاران ) یمنظور م ۱صورت،  نیا ریدر غ 

اعتبار  انتخاب شده بودند، اجرا شد. یکه به صورت تصادف رستانیاول، دوم و سوم دب یها دختر( از دانش آموزان کالس ۷50پسر و 

 بدست آمده است.  ۹۶/0، 20 چاردسونیکودر رپرسشنامه با استفاده از روش دونیمه کردن و با روش 

 یافته ها

 بودن متغیرهای پژوهش ارائه شده است.های توصیفی و مفروضه نرمالژگی، وی۱در جدول 

 اسمیرنوف   -انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش و نتایج آزمون کلموگروف    ،میانگین    .۱جدول  

 انحراف معیار  میانگین  متغیرها 

 اسمیرنوف   -آزمون کلموگروف

سطح  

 داری معنی

 نتیجه   

 
1- Pekrun, Titz & Perry 
2 . Adjustment Inventory for high School Students 

3 . Singha & Sing 



 نرمال است  00۷/0 28/۹ 04/۶5 هیجانات پیشرفت 

 نرمال است  0۷/0 ۶۱/۶ ۱۹/۳۳ سازگاری تحصیلی

 نرمال است  ۱۱/0 5۱/8 ۳8/4۳ انسجام خانواده 

 ارائه شده است مـاتریس همبسـتگی بـین متغیرهـای پـژوهش ،2ر جدول د
 . ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش 2جدول  

 3 2 1 متغیر 

   - هیجانات پیشرفت 

  - ۳۷/0 سازگاری تحصیلی

 - 44/0 ۷۳/0 انسجام خانواده 

 0۱/0** سطح معناداری کمتراز 

وجود دارد. هیجانات پیشرفت و انسجام خانواده بین  44/0،  همبستگی مثبت و معناداری، با ضریب 2با توجه به نتایج جدول        

و  ۳۷/0، به ترتیب با ضرایب و انسجام خانواده  هیجانات پیشرفتهمچنین، متغیر سازگاری تحصیلی رابطه مثبت و مستقیمی با 

 دارد.  ۷۳/0
 واریانس تبیین شده   . ضرایب مسیر و۳جدول  

 واریانس تبیین شده  اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیرها 

 از:   انسجام خانواده  به روی  

 هیجانات پیشرفت 

 

**5۱/0 

 

- 

 

۳0/0 

 به روی سازگاری تحصیلی از:

 هیجانات پیشرفت 

 خانواده انسجام  

 
**44/0 
**۷5/0 

 
**40/0 

- 

 

۶2/0 

          *p<0.05, **p<0.01 

 ( مثبت و معنادار است.P<0۱/0در سطح )بر انسجام خانواده ( β= 5۱/0) هیجانات پیشرفت، اثر مستقیم ۳با توجه به جدول         

( مثبت و معنادار P<0۱/0ی تحصیلی در سطح )( بر سازگارβ= ۷5/0)انسجام خانواده ( و β= 44/0) هیجانات پیشرفتاثرمستقیم 

درصد واریانس سازگاری تحصیلی توسط مدل ۶2/0و میزان انسجام خانواده درصد واریانس ۳0/0، میزان ۳با توجه به جدول  است.

در رابطه کمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلی به انسجام خانواده شود. همچنین، ضریب تأثیر پژوهش تبیین می

 درصد به دست آمد.4۱/0میزان

 بحث و نتیجه گیری

ی بین هیجانات پیشرفت و سازگاری تحصیلی دانش رابطه انسجام خانواده در این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای 

بر سازگاری تحصیلی دانش  و انسجام خانواده نتایج پژوهش نشان داد که ضریب تأثیر هیجانات پیشرفت آموزان دختر انجام شد.

ضریب تأثیر هیجانات پیشرفت بر انسجام خانواده مثبت و معنادار است. همچنین، انسجام خانواده در ان مثبت و معنادار است. آموز

رویج و وان این یافته همسو با نتایج مطالعات رابطه کمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان نقش واسطه ای دارد. 

و  (20۱5والترز )؛ (20۱۷(؛دینسر و دوگانای )20۱۷(؛ لوپز و جونز )20۱۷کابررا و بنیتو )-یانیس(؛ 20۱8(؛ وانگ )20۱8همکاران )

از آنجا که خانواده نخستین گروهی است که به صورت طبیعی وجود داشته و جامعه بر آن بنا همسو است.  ،(20۱۳) ۱، یا و نگجائو

باشد یفش شاخص مناسبی جهت ارزیابی عملکرد جامعه میشده است، چگونگی و کیفیت عملکرد در خانواده در تحقق وظا

 
1 Gao, Yu & Ng 



گاری تحصیلی ساز افزایش  باعث خانواده پشتیبانی و کاهش تعارض انسجام، توان گفت وجود(. در تبیین می۱۳۹4)احمدی، 

دانش ، همچنین فرزندان می شود. کمتر  شده برون سازی  مشکالت اجتماعی و فرزندان کاهش رفتارهای ناسالم و بهبود رفتار

پایینی دارند، رغبت بیشتری برای صرف  هیجانات پیشرفتکه  آموزانی یی دارند نسبت به دانشالبااز هیجانات پیشرفت  آموزانی که

 ل دارندئت و مساالکارآمدی و اصرار بیشتری در مواجهه با مشک، ش کافی در تکالیف و مطالعات از خود نشان دادهالوقت و ت

  یجه سازگاری تحصیلی بیشتری نیز پیدا می کنند.، در نت(۱۳۹2)فرازنده، 

 زندگی ابعاد در  که  را که تغییراتی است آن دلیل  به اهمیت  این و باشد می رشدی فرد مراحل از  دوران  ترینمهم نوجوانی       

گردد، می برایشان ،مشکالت رفتاری و هیجانی خصوص به و فشارهای روانی ایجاد موجب  جانبه همه و زمان دهد، هممی رخ نوجوان

 و اجتماعی تعارضات نگرفته است. فرا زندگی، هایچالش با مؤثر مقابله را برای الزم پختگی و آمادگی هنوز نوجوان کهدرحالی

تواند تنها ساخته است و صرفا توانایی حل مسئله نمی دشوارتر نوجوان  برایهم  راتحصیلی  سازگاری جهان کنونی، پیچیده شرایط

 و مؤثر  طوربه با داشتن یک خانواده منسجم و سالم قادر خواهد بود نوجوان بنابراین ها باشد.ثر در مقابله با این بحرانعامل مو

 زیادی بر تأثیر زندگی، هایچالش با مقابله  در شیوه نوجوان  که است  بدیهی و کند مدارا  خویش و مشکالت دشوار  شرایط با سنجیده

ها آوری دادهدهی برای جمعمهمترین محدودیت پژوهش استفاده از ابزارهای خودگزارش  .دارد  و تحصیل وی زندگی در موفقیت

نگری کافی نداشته و مسئوالنه پاسخ ندهند. محدود شدن جامعه پژوهش به ابزارهایی ممکن است افراد خویشتن بود. در چنین

وزان آم نتایج را به دانش توانوجه به این محدودیت نمیمحدودیت دیگر پژوهش حاضر بود. با تمشهد،  شهردختر  آموزان دانش

های های آتی جهت انجام پژوهش از مصاحبهشود در پژوهشبنابراین پیشنهاد می. سایر شهرها تعمیم دادپسر و دانش آموزان 

 سایردختر و دانش آموزان ن آموزا دانشبین ساختاریافته استفاده شود. پیشنهاد دیگر انجام این پژوهش در نیمه ساختاریافته و یا

 دانشانسجام خانواده ریزی جهت ارتقای برنامهتوان گفت که . در مجموع میباشدآموزان سایر شهرها می های تحصیلی و دانشپایه

 افزایش هیجانات پیشرفت و سازگاری تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.تواند نقش مهمی در میآموزان 

 منابع

و   یتیشخص یها  یژگیبا دانشگاه بر اساس و یاندانشجو یسازگار  ینیبیش (. پ۱۳۹۶فرهاد ) ی،خرمائ یده و فر یوسفی، ه.؛یژکننده، من یااح

 .۳۶-۱(،  2۶)۱4  ،یتیترب  یشناس مجله مطالعات روان  یی.گراهدف

  ی. خودکارآمد  یواسطه باورها  با ی ارتباط یهابر اساس مهارت یلیتحص یسازگار  ینیبیش(. پ۱۳8۹مسعود ) ی،چار  ینحسو اردالن، الهام 

 .28-۱(،  ۱۷)۶  ،یتیترب  یشناسروانفصلنامه  

 آموزاندانش  در خودتنظیمی یادگیری و اجتماعی، هیجانی، تحصیلی سازگاری یمقایسه (.  ۱۳۹۳زاهد، عادل.، رجبی، سعید و امیدی، مسعود )

 . 4۳-۶2(:  ۱)  2،  یادگیری هایناتوانی یمجله.  یادگیری ناتوانی بدون و با

دوماهنامه   .آوری تحصیلی با سازگاری و عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکیرابطه خودکارآمدی و تاب (.۱۳۹۷) مجید ،صدوقی
 .۱4-۷  ،(2)۱۱  ،راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

ایان نامه کارشناسی ارشد  پ مندی بر شاخص های سازگاری دختران نوجوان.اثربخشی آموزش کنترل خشم و جرات(. ۱۳۹۶) لهام.ا عقبایی،

 . روانشناسی بالینی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین



آموزان سال سوم راهنمایی مدارس دارای مشاور و فاقد مشاور شهر  مقایسه اشتیاق تحصیلی و میزان سازگاری در دانش (.  ۱۳۹2فرازنده، شهناز )

  واحد مرودشت. سالمی  دانشگاه آزاد ا ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی . اصفهان

با پیشرفت تحصیلی و انگیزش   مادران های شخصیتیبررسی رابطه ویژگی  (.۱۳۹۶) .مهنوش ،عابدینی و صدیقه  ،عابدینی.، بنت الهدا ،قاسمی

  ، تربیتی شناسی و علومفصلنامه مطالعات روان. وپرورش ناحیه دو بندرعباستحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول آموزش 
2(۱0  ،)۱5۶-۱۱۷ . 

های  فصلنامه نوآوریهای تحصیلی پکران. (. رواسازی پرسشنامه هیجان۱۳88کدیور، پروین.، کاوسیان، جواد.، فرزاد، ولی اهلل و نیکدل، فریبرز )

 . ۱2-۳۳(،  8)۳2،  آموزشی

 اردبیل استان یادگیری های کزناتوانیمرا کارآمدی (. بررسی۱۳۹0خوشخو، حسن ) صمدی و افروز، غالمعلی نریمانی، محمد؛ رجبی، سوران؛

 . ۱0۹-۱28(:  ۱)۱،  یادگیری هایناتوانی ی مجله آموزان،دانش یادگیری اختالل عالئم بهبود در

کاری  های منفی تحصیلی و اهمالگری هیجانعملکرد تحصیلی با میانجیو پیشرفت های ی علی بین هدفرابطه(. ۱۳۹2هاشمیان، نجمه )

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان  .ان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهوازتحصیلی در دانشجوی

نامه کارشناسی ارشد،  پایان .های مثبت اندیشی بر افزایش سازگاری دانش آموزانبررسی اثربخشی آموزش مهارت(. ۱۳88) حمدوکیلی، م
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