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 چکیده 

ی تحصیلی در بینی سرزندگی تحصیلی براساس حمایت تحصیلی و خودپندارهپژوهش حاضر با هدف پیش

ی هکلّی ی آماری پژوهش راآموزان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعهدانش

از میان آنها دادند که تشکیل می 1395-96تحصیلی ی دوّم شهر اردبیل در سالی متوسطهآموزان دورهدانش

که در  ب شدندبه عنوان نمونه انتخا آموزدانش 240تعداد  ایگیری تصادفی خوشهده از روش نمونهبا استفا

 چاری وی سرزندگی تحصیلی حسین. از پرسشنامهقابل تحلیل بود آموزدانش 235ی نهایت پرسشنامه

ی الکت براپی حمایت تحصیلی سانذز و چن و پرسشنامهی تحصیلی یسنی خودپندارهزاده، پرسشنامهدهقان

تحلیل  سون وهای ضریب همبستگی پیرها از آزمونها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهآوری دادهجمع

 ی تحصیلیرهو خودپندا های آن(فه)و مول ها نشان داد که بین حمایت تحصیلیرگرسیون استفاده شد. یافته

ایج ین نتی مثبت معناداری وجود دارد. همچنآموزان رابطهبا سرزندگی تحصیلی دانش های آن()و مولفه

ایت تحصیلی درصد از کل واریانس سرزندگی تحصیلی براساس حم 30تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً 

این، که متغیر حمایت تحصیلی سهم بیشتری داشت. بنابربینی است ی تحصیلی قابل پیشو خودپنداره

یلی ی تحصی تحصیلی از متغیرهای مرتبط با سرزندگتوان نتیجه گرفت که حمایت تحصیلی و خودپندارهمی

 باشند.میآموزان دانش

 آموزانی تحصیلی، دانشحمایت تحصیلی، خودپندارهسرزندگی تحصیلی،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه -1-1

آموزش و پرورش، رکن اساسی جامعه انسانی است و یکی از اهداف عمده آن پرورش و آموزش کودکان و 

 ایزنده موجود هر برای خود محیط پیرامون و خود با شدن هماهنگ و ارینوجوانان سازگار است. سازگ

 یا هوشیارانه انسان هر زند.می سازگاری دور حول بر جملگی آدمیان روزمره تالش حیاتی است، ضرورتی

 برآورده کند،می زندگی در آن که محیطی در را خود متعارض گاه و متنوع کوشد، نیازهایمی ناهوشیارانه

 شده تعریف دیگران و محیط خود، با آمدن وکنار همکاری مصالحه، آمیزش، انطباق، توانایی . سازگاریسازد

  (.1387است )ساقی و رجایی، 

می ن انآموزدانش یجای تأمل وجود داشته است که چرا برخ شهیهم تیو ترب متعلی اندرکاران برای دست

-ز دانشا یرخبسازگار کنند؟ چرا  یآموزش طیاز مح یو سطح انتظارات ناش یآموزش طیتوانند خود را با مح

و  دهندیمدامه اخود  لیتحص هب انآموزاز دانش یناسازگار؟ چرا برخ یسازگارند و برخ لیآموزان در امر تحص

مشکالت  شوند؟فردی می نیو ب آموزشی رفتاری، مشکالت دچار انآموزاز دانش ینه؟ چرا برخ یبرخ

 دیت جدشکالمو بروز  یجانیو ه یفشارهای عاطف شیبا افزا یمیمستق یه و رابطهناسازگاری موضوع روز بود

 (.1392 ی فر،النیدارد )م

ست و در هاو فرصت هاکند که سرشار از چالشی زندگی مسیر پر فراز و نشیبی را طی میانسان در گستره

و تهدیدهای ناشی از  هاهای مختلف و چالشگیرید تا با موقعیتیش بهره میهااز توانمندی هابرخورد با چالش

ی زندگی هابخش قابل توجهی از چالش(. 1395آن سازگار شود )فرامرزی، حاجی یخچالی، شهنی ییالق، 

ی تحصیلی در دوران تحصیل )نمرات ضعیف، استرس، تهدید اعتماد به نفس، کاهش هامربوط به چالش

آموزان با این فشارها و چالش در بهینه کردن گاری و انطباق دانشباشد. از این رو سازانگیزش، و ...( می

(. سرزندگی 1394آموزان اهمیت ویژه ای دارد)پورعبدل صبحی قراملکی، عباسی، عملکرد تحصیلی دانش

ی تحصیلی همواره مورد هاآموزان با فشارها و چالشی سازگاری دانشهابه عنوان یکی از جنبه 1تحصیلی

سرزندگی تحصیلی به صورت توانایی افراد در برخورد با موانع و  اسان تربیتی قرار گرفته استنتوجه روانش

                                                 
1. academic buoyancy 
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بنابراین شناسایی عوامل . (2015، 1ی تحصیلی تعریف شده است)مارتین، مالمبرگ، هال، گینسهاچالش

اده است که کند. تحقیقات گذشته نشان دآموزان اهمیت پیدا میتاثیر گذار بر سرزندگی تحصیلی دانش

آموزان در دوره تحصیل در سازگاری و سرزندگی تحصیلی آنها تاثیر دارد و سایر افراد از دانش 2حمایت خانواده

آموزان با مشکالت و تواند زمینه سازگاری دانش)والدین، معلمان، دوستان( می 3و فراهم کردن منابع حمایتی

(. همچنین در سطح فردی 1394خشاب، اده، سلیمانیزی تحصیلی را فراهم کند)مرادی، دهقانیهاچالش

تواند فرد در تطابق با این چالشها یاری داده و و تصور فرد از تواناییهای خود در زمینه تحصیل می 4خودپنداره

(. در واقع تصورات فرد از تواناییهای تحصیلی و میزان موفقیت در انجام 2008، 5سازگار کند )بایرس و فواد

و مشکالت و فشارهای دوران تحصیل  هاتواند نگرش مثبتی در فرد جهت مواجه با چالشیلی میتکالیف تحص

ایجاد کند. بنابراین هدف از این پژوهش پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس حمایت تحصیلی و 

 باشد. ی دوم متوسطه شهر اردبیل میآموزان دورهی تحصیلی در بین دانشخودپنداره

 سئلهبیان م -1-2

ی تحصیلی، موانع و فشارها، حقیقت هایی هستند که در آن چالشهای آموزشی مکانهامدارس و محیط

، 6کند )مارتین و مارشی انجام شده به طور واضح این امر را حمایت میهاپایدار زندگی هستند و پژوهش

فشارهای دوران نوجوانی را (. در واقع، مسائل تحصیلی بخش قابل توجهی از 1997، 7؛ فین و راک2008

آموزان، معلّمان ضعیف و انعطاف دهد. دشواری و پیچیدگی دروس، جو رقابتی سنگین بین دانشتشکیل می

عوامل این فشارها هستند.  یی کالس از جملهناپذیر، معیارهای نامتعارف ارزیابی و محیط سرد و غیرهمدالنه

افتد یرات شناختی و اجتماعی سریعی که در این دوره اتفاق میهمراه با تغی هاوجود این فشارها و چالش

آورد که ممکن است به شکست و یا انصراف آنها از تحصیل منجر وضعیتی دشوار را برای نوجوانان به وجود می

                                                 
1. Collie, Martin, Malmberg, Hall & Ginns 
2. family support 

3. support resource 
4. self concept 

5. Byars & Fouad 
6. Marti & Marsh 

7. Finn & Rock 
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ی تحصیلی مورد توجه پژوهشگران هاو چالش ها(. از این رو انطباق و سازگاری با فرصت2000، 1شود )اسپیر

شود به ی آموزشی که از آن تحت عنوان سازگاری تحصیلی یاد میهاگرفته است. سازگاری در موقعیت قرار

یی که مدرسه به عنوان یک نهاد هاآموزان در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقشتوانمندی دانش

ی ای مختلف مجموعههدیدگاه (. در2006، 2شود )پیتوسدهد تعریف میاجتماعی فراروی آنها قرار می

ی این سازگاری دخالت دارند مورد توجه قرار گرفته است. از و استعدادهای درونی که در نحوه هاتوانایی

ی تحصیلی و استعدادها که موجب سازگاری افراد در برابر تهدیدها و فشارها در حیطه های این تواناییجمله

 (.1393، است )مرادی و اعظمی شود، سرزندگی تحصیلیمی

دار سالمت ذهنی در بسیاری از ی بهزیستی و شاخص معنیهاسرزندگی تحصیلی به عنوان یکی از مولفه

؛ سولبرگ، 2011، 3باشد )دویجن، روزنتال، اسکات، اسمالنبروک، داهمنی پژوهشی مطرح میهانظام

ی اجتماعی و سایر عوامل هاتواند به موقعیت(. سرزندگی تحصیلی می2012، 4هوپکینز، اوماندن، هالواری

ی روزمره مدرسه هاآموز در مواجهه با چالشآموزان مرتبط است و به عنوان توانایی دانشمرتبط با دانش

( سرزندگی تحصیلی به توانایی 2008(. مارتین و مارش )2015، 5تعریف شده است )کامفورد، باتسون، فرومی

ی تحصیلی که در مسیر زندگی تحصیلی معمول هستند، هالشان در برخورد با چاآموزآمیز دانشموفقیت

ها و موانعی که در عرصه تعریف کرده اند. در واقع، سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت و انطباقی با انواع چالش

(. با توجه به اینکه 2015، 6شوند اشاره دارد )پوتواین، چمبرلین، صدرالدینیمداوم و جاری تحصیلی تجربه می

کنند، الزم است تا پیشایندها و ی تحصیلی سپری میهادر محیطی خود را ان، بیشتر اوقات روزانهآموزدانش

که موجب سرزندگی  7ی تحصیلیهاان در برخورد با چالشآموزعوامل تاثیر گذار بر روی ظرفیت دانش

سرزندگی تحصیلی در سه  (. پیشایندهای1394تحصیلی است شناسایی شوند )عبدی، هاشمیان، ابوالمعالی، 

                                                 
1. Spear 
2. Pettus 
3. Duijn, Rosenstiel, Schats, Smallenbroek & Dahmen 

4. Solberg, Hopkins, Ommundsen & Halvari 

5. Comerforda, Battesonb & Tormey 
6. Putwain, Chamberlain & Saddredini 

7. academic challenge 
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سطح مختلف روانی، عوامل مربوط به مدرسه و مشارکت در فرایند تحصیل و عوامل مربوط به خانواده و 

 (. 2008همساالن مورد توجه قرار گرفته است )مارتین و مارش، 

واین، دالی، باشد )پوتمی 1ان رابطه دارد، حمایت تحصیلیآموزاز جمله عواملی که با سرزندگی تحصیلی دانش

 منبعی که هر دنکر (. مهیا1394خشاب، زاده، سلیمانی، مرادی، دهقانی2015، 2چمبرلین، صدرالدینی

 دد،میگر زانموآشندا درعملکرد تحصیلی  و غبتر انمیز یشازـفا بـموج غیرمستقیم اـی مستقیم ربهطو

 تـحمای .(2016، 3ر، لیبنبرگکولی، مارتین، باترل، آرمسترانگ، آنگد)ـیآمی بحسا به تحصیلی حمایت

 حمایت ،ها(قمشو دنکر )مهیا 4اطفیـع حمایت همچونمختلفی  یجنبهها د،متعد منابع بر وهعال تحصیلی

به  تحصیلی یموفقیتها همیتا لنتقاا) 6شناختیو حمایت الیف( ـتک ماـنجدر ا ریاـ)همک 5اریزـبا

ی ( درباره2010) 8سل و لونیرا ن،شانو ،باتل ،لینتزو .(1998، 7لینتزو) درـگیمیبر در نیزرا ( زموآنشدا

 یچندبعد عیک موضو انزموآنشدا ازتحصیلی  حمایت عموضو: معتقدندان زموآنشداحمایت تحصیلی  منبع

هم افر ترکیبهایی صیلیـتح حمایتاز  ن،همساال-ینلدواین و لدوا-معلمان، زموآنشدا-معلمنقش  .ستا

تحصیلی  یفعالیتها کمیت و کیفیت درمهمی  نقش ،با یکدیگر طاتبار و درتنهایی  به هریک که مینماید

 دبهبو موجب لیلد ینا به تحصیلی یحمایتها (2005)زل ینتی وهعقید به میکنند. یفاان ازموآنشدا

 الشت وست ان ازموآنشدا ایبر سکال درها و ارزش هارنتظاا یهکنندمهیا که گرددمی زانموآنشدا دعملکر

 عین در زموآنشدادر واقع د. ـمیکن مأوـت تشویق بارا  راتنتظاو ا هاارزش ینا به بیستیاد ایبر زموآنشدا

ی شمندارز سحساا وهگرو در  بیندنمی محیط تهدید ضمعررا در  دخوو  دهبو رداربرخو کافی منیتاز ا شتال

 وردتاـسد ارد،وـم ینا هـبلک، دوـنمیش حاصل معلم رفتار عنوی سطهوا به تنها دعملکرو  سحساا ینا .میکند

 دیجادر ا هحمایتکنند منابع تعامل همیتاهستند.  با یکدیگر تعاملدر  که ،عناصر میباشد ای ازهـمجموع

                                                 
1. academic Support 
2. Putwain, Daly, Chamberlain & Saddredini 

3. Collie, Martin Bottrell, Armstrong, Ungar & Liebenberg 
4. emotionaal support 

5. tool support 
6. cognitive support 

7. Wentzel 

8. Wentzel, Battle, Shannon, Russell & Looney 
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 ناختـش"ی ریهنظدر ( 1986) 1ورابند جملهاز  دازانپرنظریهاز  برخیرا  مثبت رفکاو ا تحساساا ر،فتار

ی هـنظریدر  ورابند. نداداده ارقر کیدأت ردمو "4تعیینیدخو" ینظریه( در 2009) 3سیو د نیار و "2اعیـجتما

 رهشاا ریفتار تـمثب یپیامدها یعهـتوسدر  تعاملو  طتباار نقش ورتضرو  همیتابر  دخو جتماعیاشناخت 

 ایبر اعیـجتما تتباطاو ار منیتا فتنر ستد از همیتا بری خودتعیینی در نظریه نیز سیو د نیادارد و ر

 جهت حمایتی منابع ترقـقید تصریح رمنظو بهو  ستارا همیندر . ندادهکر رهشاا هیژو یطاشردر  کفایتدرک 

مادر، همساالن و معّلم تأکید دارد )نقل از  ر،دـلی پـصا عـمنب راـچه رـب (1992) 5ردفو ،تحصیلی یفعالیتها

و  اـهارزش لاـقنتاز: ا اندترعبا منابع ینا نقش (2004) لینتزوی هعقید (. به1390سامانی و جعفری، 

و  دیجاا رات،نتظاو ا اـهارزش نـیا هـب ستیافتند جهت ردخوزباو  هنماییرا یئهان، ارازموآنشدابه  رتنتظاا

 زموآنشدا ایعاطفی بر حمایت مینأـتو  راتنتظاو ا هاارزش یستارا در فعالیت ایبر منا محیط مینأت

آموزان از سوی معلّمان با روابط حمایتی دانش اند که درکمطالعات مختلف نشان داده (.2004، لینتزو)

پیشرفت تحصیلی بیشتر، سطوح باالتر تعهد، مشکالت رفتاری کمتر و روابط مثبت با همساالن ارتباط دارد 

چاری، مرادی و زاده، حسیندهقانی (.2008، 7؛ اسکینر، فورر، مارچاند و کایندرمن2001، 6)همر و پیانتا

( در پژوهشهای خود به نقش حمایت تحصیلی در 2015پوتواین و همکاران ) ( و1393خشاب )سلیمانی

 سرزندگی تحصیلی اشاره کرده اند.

ی سرزندگی توان آن را در زمینهی تحصیلی که مییی مطرح در حوزههاهمچنین، در سطح روانی یکی از سازه

زاده و سلیمانی، مرادی، دهقانی ،2015است )کولی و همکاران،  تحصیلی عاملی مهم تلقی کرد، خودپنداره

ی تحصیلی و هاتواند در موقعیت(. خودپنداره به عنوان یک ویژگی شخصیتی پیش بینی کننده می1394

(. از این رو افراد با خودکارآمدی باال به دیلی به کارگیری تالش 2009آموزشی عاملی موثر باشد )سالمی، 

سد از سرزندگی و عملکرد تحصیلی باالتری برخوردار باشند بیشتر و پافشاری بر حل مسائل به نظر میر

                                                 
1. Bandura 
2. social-cognitive theory 

3. Ryan & Deci 
4. self-determination 

5. Ford 
6. Hamre & Pianta 

7. Skinner, Furrer, Marchand & Kindermann 
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 هاها و قابلیت(. خودپنداره یک مفهوم کلّی است که به معنای تصورات فرد از توانایی2013، 1)کوماراجو، نادلر

گیرد. یک قسمت از ی مختلف مربوط به عملکرد را دربر میهای خود است. این تصور زمینههاو محدودیت

ی تحصیلی به ان تاثیر بسزایی دارد. خودپندارهآموزاست که در رفتار دانش 2ی تحصیلیخودپندارهداره، خودپن

پور، کرایی مهر، عباساز شایستگی خود در رابطه با یادگیری آموزشگاهی اشاره دارد )خجسته آموزادراک دانش

ی باشد. خودپندارهی تحصیلی خویش میهاو محدودیت ها( و به معنی تلقی خود از قابلیت1391و کوچکی، 

باشد که ی تحصیلی خود میهای تحصیلی و ارزیابی از تواناییهاتحصیلی بازنمود توانایی ذهنی افراد در حوزه

ان و رشد و موفقیت آنها در مدرسه دارد )مارتین، صوفی، پرکل، آموزنقش مهمی در فهم یادگیری دانش

ان دارد و به آموزی تحصیلی باال پیامدهای آموزشی زیادی برای دانش(. خودپنداره2015، 3کریستوف، کارین،

(. پکران، گوتز، فرنزل، 2008، 4کند )مارش و مارابینی میان را پیشآموزطور مثبت موفقیت تحصیلی دانش

داره و متأثر از گیری ارزشیابی از خودپنفرآیند شکلی تحصیلی را ( خودپنداره2011) 5بارکفیلد، رایموند

ی تحصیلی بیانگر اند. در واقع، خودپندارهان و تفسیر محیط آموزشی تعریف کردهآموزتجارب ارزشیابی دانش

ی تحصیلی معین و عقاید فردی درباره دانش و ادراکات فردی درباره نقاط قوت و ضعف خودمان در یک حوزه

یلی در سطوح مختلف تعریف شده است )غفاری و ارفع آمیز تکالیف تحصیمان در انجام موفقیتهاتوانایی

کند و گیری میشروع به شکلتحصـیل بتـدریج  یهای اولیهتحصیلی در سال یهخودپندار(. 1390بلوچی، 

ی تحصیلی شکل تحصیل را تحت عنوان خودپندارهمنفی از خودش در امر  یاتصوری مثبت  به مرور فرد

تر و (. افردای که در انجام کارهای تحصیلی خود را مطمئن1391می، دهد )یارمحمدی، قنادی و مقامی

ی تحصیلی باالیی برخوردار هستند و بالطبع چنین دانند در مقایسه با سایرین از خودپندارهتوانمندتر می

شود. از آنجا که ای منجر به رشد و پیشرفت تحصیلی فرد و عدم بروز هیجانات منفی فرد میخودپنداره

گذرانند دائما در معرض تعامالت اجتماعی قرار گرفته و مورد ان بیشتر وقت خود را در مدرسه میآموزدانش

گذارند و از چه مستقیم و چه غیرمستقیم تاثیرات خود را بر شخص می هاگیرند. این ارزیابیارزیابی قرار می

                                                 
1. Komarraju & Nadler 
2. academic self-concept 

3. Maarten, Sofie, Franzis, Preckel, Christoph, Bieke & Karine  
4. Marsh & Mara 

5. Pekrun, Goetz, Frenzel, Barchfeld & Raymond 
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(. 1393آورد )بیابانگرد، دست میست که فرد تصوری از وضعیت تحصیلی خود به هاالبالی این ارزشیابی

تحصیلی ( نشان داد که خودکارآمدی باال سرزندگی و عملکرد 2013) 1نتایج پژوهشهای کوماراجو و نادلر

( در پژوهش خود به رابطه مثبت بین 1393گمنام، اسماعیلی، میری ) همچنینکند. باالتری را پیش بینی می

 شته اند.خودکارامدی و سرزندگی تحصیلی اشاره دا

 آن مثبت مدهایبنابراین، با توجه به مطالب پیش گفته و با در نظر گرفتن اهمیّت سرزندگی تحصیلی و پیا

صیلی و یت تحشود این است که آیا بین حماان در طول تحصیل؛ سوالی که در اینجا مطرح میآموزبرای دانش

ارد؟ دوجود  ی شهر اردبیل رابطهم متوسطهآموزان دوره دوی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی دانشخودپنداره

 ا دارند؟بیل ری شهر اردآموزان دوره دوم متوسطهبینی سرزندگی تحصیلی دانشو آیا این متغیرها توان پیش

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

مطالعه آموزان در نقش درونداد و برونداد در نظام حاضر، ضرورت ی آموزشی و اهمیت دانشهابا تمرکز بر نظام

آموز از شود. در مدرسه دانشتوانایی برقراری سازگاری و یا رابطه سالم بین محیط آموزشی و فرد برقرار می

یک سو در جریان تکمیل هویت یابی در پی دست یابی به استقالل و خودمختاری بیشتر است و از سویی 

ین برای دست یابی به عملکرد آموزشی ی جدید سازگار شود. بنابراهادیگر باید با دوستان، وظایف و نقش

بهینه و بالندگی در عرصه تحصیل الزم است تا سازگاری تحصیلی رخ دهد و در غیر این صورت پسرفت و 

عقب ماندگی به جای پیشرفت و شکوفایی ظهور خواهد کرد. در این راستا بحث سازگاری روانی اجتماعی نظر 

آموزانی که در امر (. دانش1392)نقل از ابراهیمی،  رده استروانشناسان تربیتی نظیر را به خود جلب ک

شوند. سازگاری با شوند در سایر ابعاد زندگی هم دچار مشکل میسازگاری تحصیلی با مشکل روبرو می

و استعدادهایی است که افراد را در برابر فشارها و  های تحصیلی نیازمند داشتن تواناییهامشکالت و چالش

شود )تاج الدینی رابری، کند و از آن تحت عنوان سرزندگی تحصیلی یاد میه تحصیلی مقاوم میمشکالت حوز

( سرزندگی را نبود خستگی و 1997(. ریان و دسی )1394خضری مقدم، زینلی کرمانی، تاج الدینی رابری، 

د. متغیر گرددانند که باعث بهتر شدن درس و پیشرفت علمی شاگردان میوجود نشاط در متعلمان می

                                                 
1. Komarraju & Nadler 
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ی پژوهشی مطرح های بهزیستی ذهنی در بسیاری از نظامهاسرزندگی تحصیلی به عنوان یکی از مولفه

)عباسی، ایادی، شافعی، پیرانی،  باشد و تحقیقات گذشته به پیامدهای مثبت آن همچون انگیزش باالمی

عملکرد تحصیلی )پوتواین، (، 1395(، خودکارامدی خالق )فرامرزی، حاجی یخچالی، شهنی ییالق، 1395

مثبت  یرا در چهارچوب روانشناس یلیتحص یتاب آور ،یلیتحصسرزندگی اشاره کرده اند.  (2013، 1دالی

)پور  دباشفرد می زیآم تیثمر بخش و موفق یریادگیمهم و موثر بر  یهااز شاخص یکیکند و منعکس می

از  یلیروزانه تحص یهااز موانع و چالش یریشگیپو به افراد در (. 1393 ،یعباس ،یقراملک یعبدل، صبح

 (.1394 ،یابوالمعال ان،یهاشم ،ی)عبد کندکمک می یخودکارآمد یدر رابطه با باورها یاطالعات ارائه قیطر

ان بر آموزنشسازان کشور هستند آموزش و پرورش نقش اصلی را در پرورش این داان امروز، آیندهآموزدانش

صیلی ان، سرزندگی تحآموزمله عوامل موثر بر میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشعهده دارد. از ج

ررسی بین، بنابرا .ان ایفاء کندآموزتواند نقش کلیدی در ارتقاء و پیشرفت تحصیلی دانشباشد که میمی

ی هی حمایت تحصیلی و خودپنداران شهر اردبیل، تعیین رابطهآموزوضعیت سرزندگی تحصیلی دانش

ی تحصیلی آموزان و مشخص نمودن سهم حمایت تحصیلی و خودپندارهتحصیلی با سرزندگی تحصیلی دانش

 . از طرفد بودای برخوردار خواهآموزان، از اهمیت و ضرورت فوق العادهبینی سرزندگی تحصیلی دانشدر پیش

اده دسی قرار د برران شهر اردبیل مورآموزدیگر نبود پژوهشی که این متغیرها و ارتباط بین آنها را در دانش

 سازد.باشد، ضرورت انجام چنین پژوهشی را موجه می

 اهداف پژوهش -1-4

 هداف کلّی  -1-4-1

 و سهم هر یک آموزانانشسرزندگی تحصیلی دبا ی تحصیلی حمایت تحصیلی و خودپندارهی تعیین رابطه -

 .آموزاندانشتحصیلی  سرزندگیبینی از این متغیرها در پیش

                                                 
1. Putwain & Daly 
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 اهداف جزئی -1-4-2

 .آموزانحمایت تحصیلی با سرزندگی تحصیلی دانشی تعیین رابطه -1

 .آموزانی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی دانشخودپندارهی تعیین رابطه -2

 .آموزانسرزندگی تحصیلی دانشبینی در پیش ی تحصیلیحمایت تحصیلی و خودپندارهتعیین سهم  -3

ستان( در های حمایت تحصیلی )حمایت مادر، حمایت پدر، حمایت معلم، حمایت دولفهموتعیین سهم  -4

 .آموزانبینی سرزندگی تحصیلی دانشپیش

ی آموزشگاهی، ی عمومی، خودپندارهی تحصیلی )خودپندارههای خودپندارهمولفهتعیین سهم  -5

 .موزانآبینی سرزندگی تحصیلی دانشی غیرآموزشگاهی( در پیشخودپنداره

 های پژوهشفرضیه -1-5

 رابطه وجود دارد.آموزان ی آن با سرزندگی تحصیلی دانشهاحمایت تحصیلی و مولفهبین  -1

 ود دارد.رابطه وج آموزانی آن با سرزندگی تحصیلی دانشهای تحصیلی و مولفهخودپندارهبین  -2

 های پژوهشسوال -1-6

چقدر  آموزانبینی سرزندگی تحصیلی دانشصیلی، در پیشی تححمایت تحصیلی و خودپندارهسهم  -1

 است؟

بینی ان( در پیشهای حمایت تحصیلی )حمایت مادر، حمایت پدر، حمایت معلم، حمایت دوستمولفهسهم  -2

 است؟آموزان سرزندگی تحصیلی دانش

ی خودپنداره، ی آموزشگاهیی عمومی، خودپندارهی تحصیلی )خودپندارههای خودپندارهمولفهسهم  -3

 چقدر است؟ آموزانبینی سرزندگی تحصیلی دانشغیرآموزشگاهی( در پیش
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 تعاریف مفاهیم پژوهش -1-7

 تعاریف مفهومی -1-7-1

 غبتر انیزم یشازـفا بـموج غیرمستقیم اـی مستقیم ربهطو منبعی که هر دنکر مهیاحمایت تحصیلی:  -

ی مختلف یجنبهها کهد ـیآمی بحسا به تحصیلی یتحما دد،میگر زانموآشندا درعملکرد تحصیلی  و

حمایت  والیف( ـتک ماـنجدر ا ریاـ)همک اریزـبا حمایت ،ها(قمشو دنکر )مهیا اطفیـع حمایت همچون

ین، باترل، )کولی، مارت درـگیمیبر در نیزرا ( زموآنشدابه  تحصیلی یموفقیتها همیتا لنتقاا) شناختی

 .(2016آرمسترانگ، آنگر، لیبنبرگ، 

یری ه با یادگاز شایستگی خود در رابط آموزی تحصیلی به ادراک دانشخودپندارهی تحصیلی: خودپنداره -

 (.1391پور، کرایی و کوچکی، مهر، عباسآموزشگاهی اشاره دارد )خجسته

ی هاالشچان در برخورد با آموزآمیز دانشسرزندگی تحصیلی به توانایی موفقیتسرزندگی تحصیلی:  -

، حصیلی که در مسیر زندگی تحصیلی معمول هستند، تعریف شده است )پوتواین، دالی، چمبرلینت

 (.2015صدرالدینی، 

 تعاریف عملیاتی -1-7-2

آموزان در ای است که دانشحمایت تحصیلی در این پژوهش، نمرهمنظور از  تحصیلی: حمایت -

ای یر فاصلهگیری این متغمقیاس اندازه اند.ه( کسب کرد2005ت )حمایت تحصیلی سانذز و پالکی پرسشنامه

 باشد.می

آموزان در شای است که دانی تحصیلی در این پژوهش، نمرهخودپندارهمنظور از  :تحصیلی یخودپنداره -

 اند.کسب کرده( 2004) چنیسنی تحصیلی خودپندارهی پرسشنامه



 

17 

 

آموزان در ای است که دانشوهش، نمرهسرزندگی تحصیلی در این پژمنظور از  :سرزندگی تحصیلی -

 اند.( کسب کرده1391چاری )زاده و حسینی سرزندگی تحصیلی دهقانیپرسشنامه

 سازگاری -1-8

نامه دهخدا، در مقابل واژه سازگاری معانی موفقیت در کار، حسن سلوک و... آمده است. مفهوم در لغت

را  1ی تکامل داروینهای نظریهشده است که یکی از پایه شناختی گرفتهی انطباق در زیستسازگاری از واژه

کند اشاره دهد و به ساختارهای بیولوژیک و فرآیندهایی که بقای انواع موجودات را تسهیل میتشکیل می

مفهوم از اصطالح  نیاآید و قابل انتقال از راه توارث است. دارد. سازگاری از راه انتخاب طبیعی به وجود می

موجودات زنده  ینیو تکو یزیغر یهاکه سازش به مجموعه کوشش یو گرفته شده است. در حالسازش الگ

 یمسائل اجتماع ژهیو به و هاانسان رد ندیفرآ نیشود. اکنند اطالق میاعمال می طیسازگار شدن با مح یبرا

است که  یتهایوقعم تیبا ماه یتیو شخص یفرد یهایژگیحاصل تالش آگاهانه در انطباق و تعامل مناسب و

شو  کیو بدون انقطاع است چرا که از  ایپو یانیجر هادر انسان یشود. مفهوم سازگارن مواجه میآفرد با 

 یازهایکه در ان ن یطیاوضاع و احوال مح گرید یاست و از سو رییتغ لمتنوع و دائما در حا یانسان یازهاین

سازگاری در  (.1389 ،یطهماسب ،یحسن ،یوسفی) و متفاوت است ریبرآورده شوند متغ یستیشده با ادی

کند. این اصطالح به ای است که هر ارگانیسمی با توجه به شرایط با محیط برقرار میشناسی رابطهقاموس روان

مایه برای ابراز استعدادهای شناختی اشاره دارد، به این معنا که فرد در یک فرآیند مستمر و پرسازگاری روان

ای مؤثر و سالم درگیر است )غفوری، نسبت به محیط و تالش در جهت تغییر آن به گونهخود و واکنش 

1391 .) 

شود. سازگاری عبارت سازگاری به عنوان فرایند تغییر رفتار برای رسیدن به رابطه موزون با محیط تعریف می

 .حداقل رسانده شودزا به طوری که تاثیر منفی آن عوامل به است از پاسخ ذهنی فرد به عوامل استرس

دهد که فرد قادر به کنار آمدن با یک عامل فشارزا نباشد، افرادی مشکالت و اختالل سازگاری زمانی رخ می

های افسردگی، اضطراب، استرس پس از سانحه، یا ترکیبی شوند معموال نشانهکه دچار مشکالت سازگاری می

                                                 
1. Darwin 
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های عاطفی به صورت مشکالت سازگاری عالوه بر نشانه دهند. در کودکان و نوجواناناز این سه را نشان می

شوند )انجمن روانپزشکی فعالی، نقص توجه و مشکالت با هم سن و ساالن ظاهر میمشکالت سلوک، بیش

سازگاری عبارت است از ثبات عاطفی و جسارت در روابط اجتماعی و نیز عالقه به تحصیل و (. 2013آمریکا، 

 و شود )سینهارت سازگاری عاطفی، سازگاری اجتماعی و سازگاری آموزشی دیده میمدرسه در فرد، که به صو

 و خانوادگی فردی، عوامل تأثیر برآیند که است فرایندی (. سازگاری1385 ، ترجمه کرمی، 1993سینگ، 

 تاس ایرابطه سازگاری، از (. منظور1389 گردد )زکی،نمی محسوب علّیتی ای تکپدیده و باشدمی محیطی

 خود هایانگیزه و نیازها تا دهدمی او امکان به و دارد وجود اجتماعی محیط ویژه به او، و محیط فرد میان که

 سالم ایرابطه اشاجتماعی محیط و خود بتواند میان که است مندبهره سازگاری از زمانی فرد پاسخ گوید. را

با  سازگاری واقع در کنیم.می قلمداد ناسازگار او را صورت این غیر در کند، ارضا را خود هایانگیزه برقرار و

فرد  کوشش و عالقه میزان به هاآموخته سایر آن مانند کیفیت و شود آموخته باید که است مهارتی محیط،

 (.1373 نسب، )اسالمی دارد بستگی یادگیری برای

یدات ز تهدازای زندگی اعم  ی استرسهاسازگاری مفهومی عام است که همه راهبردهای اداره کردن موقعیت

د که ل شوشود. هر گاه تعادل جسمی روانی فرد به گونه ای دچار اختالواقعی و غیر واقعی را شامل می

رجی است یت خاناخوشایندی به وی دست دهد، برای ایجاد توازن نیازمند به کارگیری نیروهای درونی و حما

ایند ند فرد موفق شود و مسئله را به نفع خود حل کدر این صورت اگر در به کارگیری سازوکارهای جدی

ز جمله عوامل ا(. سازگاری برآیند تاثیر عوامل متعدد 1385سازگاری ایجاد شده است)رحیم نیا، رسولیان، 

،شار و )جمعیتی )سن، جنس، تمایزات فرهنگی، قومیتی و نژادی تونایی هوش(، عوامل شخصیتی  –فردی 

، سبک ابراز وجود، خوش بینی، احساس برجستگی و بزرگی، خودارزشمندیاسترس، افسردگی، عزت نفس، 

انی ش هیجی یادگیری، ثبات عاطفی و هوهای ارزشی و رهیافت و شیوههااسنادی و نوع کنترل، جهت گیری

های رتای مقابله ای، مههاو خودکارآمدی( و عوامل و متغیرهای موقعیتی محیطی )مطلوبیت اجتماعی، سبک

 (. 1389ل اجتماعی، نقش مشاوران، نقش عوامل خانوادگی؛ معلمان و حمایت آنهاست )زکی، حل مشک
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 اصالح ستلزمم غالباً  که است محیطی نیازهای ساختن برآورده منظور به رفتارها ساختن هماهنگ سازگاری،

 از فرد آن رد که است ناخوشایندی موقعیت ناسازگاری مقابل، نقطه در .است هانگرش یا هیجانات ،هاتکانه

 دیگران و ودخ برای اضافی مشکالت آمدن وجود به باعث و نبوده برخوردار مناسب هایتوانایی و هامهارت

 (.1388الهی، عطاری و خجسته مهر،  )امان شودمی

 آموزان و سازگاریدانش -1-9

 های( سازگاری2002) 1است. تانی مناسب آموزش و یادگیری فرآیند نیازمند آموزاندانش جانبه همه رشد

 آمدن کنار برای فرد توانایی تحصیلی کند. سازگاریمی تقسیم هیجانی و تحصیلی دسته دو به را آموزاندانش

 عواطف و احساسات با فرد سازگاری فرآیند هیجانی سازگاری و مدرسه هایفعالیت و تحصیلی تقاضاهای با

 که است محیطی نیازهای ساختن برآورده منظور به رفتارها ساختن هماهنگ مستلزم سازگاری است. خود

 و سینها پژوهش در که دارد مختلفی ابعاد هاست. سازگارینگرش یا هیجانات ها،تکانه اصالح مستلزم غالباً

-عاطفی سازگاری تحصیلی، سازگاری است: شده اشاره آن بعد سه ( به1385 ، ترجمه کرمی، 1993سینگ )

 .اجتماعی سازگاری و عاطفی

 سازگاری تحصیلی -1-9-1

آموزان هنگام ورود به محیط آموزشی پیش روی دارند تفکرات آنها در ارتباط با یی که دانشهااز جمله چالش

گذارد. دوران تحصیل دوره ای از زندگی است توانای کنار آمدن با استلزاماتی است که بر سازگاریشان تاثیر می

افتد. کنار آمدن با چنین تغییراتی مستلزم آن است عی سریعی اتفاق میکه در ان تغییرات شناختی و اجتما

مفهوم  ،یخاص مطالعات یهانهیزم(. 2000که فرد از توانایی سازگاری مناسبی برخوردار باشد)اسپیر، 

 طهیح یلیحصت یسازگار نیدهند. بنابراقرار می یمورد نظر مورد بررس یدر قلمروها ژهیرا به طور و یسازگار

                                                 
1. Tanyi 
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و  یآموزش طیمح ،یلیاست که که موضوع سازگار شدن فرد با دوره و رشته تحص یخاص از مفهوم سازگار یا

 (. 1984 ،1یرکیدهد)باکر و س یالزامات آن را مورد مطالعه قرا رم

بحث سازگاری روانی اجتماعی نظر محققان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. اجماع نظر این 

ی هااست که که سازگاری فرآیندی است که از زمان تولد همراه انسان است و در دورهصاحبنظران این 

شود و در آن فرد برای وفق دادن خود با فشارهای درونی و مختلف زندگی به گونه ای خاص محقق می

د. از این دهی فرد رخ میهاکند و این تالش به منظور پاسخگویی به نیازها و خواستهملزمات بیرونی تالش می

یی که هاآموز در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقشرو سازگاری تحصیلی مشتمل بر توانمندی دانش

آموز در این امر باشد. و چنانچه دانشدهد میمدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی پیش روی آنها قرار می

اند به ترک و افت تحصیل ختم شود بنابراین برای توشود. فقدان سازگاری میناتوان باشد ناسازگار نامیده می

نیل به پیشرفت تحصیلی و عملکرد مناسب و پیشگیری از افت و ترک تحصیلی، بررسی و تمرکز بر سازگاری 

 (.2016، 2)کاسکین، کاسکین، کارتل، آیسگول، حائز اهمیت است

 تواندمی که باشدمی آنان عیااجتم-عاطفی سازگاری از قسمتی مدرسه در آموزاندانش تحصیلی سازگاری

 به موزون خیپاس برای را خود رفتاری ساختار آموزدانش یک آن، توسط که باشد هاییواکنش مجموعه شامل

 ضوابط بنابراین، .دهدمی تغییر خواهد،می آموزدانش از محیط آن که هاییفعالیت به جدید )مدرسه( و شرایط

 که آموزیشدان شود. جستجو آن در مطرح هایفعالیت و محیط این رد باید آموزاندانش تحصیلی سازگاری

 روابط در رحمط قواعد رعایت خاص، انضباطی قواعد قبول مشخص، هایبرنامه )اجرای ضوابط این به بتواند

 (. 1388است )اکبری، « سازگار»یا « طبیعی»دهد  مثبت ...( پاسخ و ایمدرسه و انسانی

 تولیدی، سیستم چارچوب در معین اجتماعی محیط در را یشهاخواسته و ئجحوا باید ناچار به انسان

 ها،نهی و امر بندها، و قید از که کند تأمین خاصی فرهنگ و رسوم انتظارات، انتظامات، مقررات، اقتصادی،

 که اجتماعی هایمحیط این از یکی .است شده انباشته مصنوعی و طبیعی هایمحدودیت و مشکالت و موانع

  سازگاری مستلزم واقع در که است تحصیلی محیط گذراند،می آن در را خود عمر از اعظمی بخش انسان
                                                 
1. Baker & Sirky 

2. Keskin, Keskin, Kirtel & Aysegul 



 

 

The Prediction of Academic buoyancy Based on Academic 

Support and Academic Self Concept in High School Students 

Ali Sheykholeslami 

Abstract 

The purpose of this study was to prediction of academic buoyancy based on academic 

support and academic self concept in students. The method of study was to 

correlational. Statistical population of this study comprised of all Ardebil high school 

students in 2015-2016 academic year, That among them by using cluster random 

sampling, 240 samples were selected and finally 235 questionnaires were analyzed. For 

data collection the Hosein chary and dehghanzade academic buoyancy questionnaire, 

Sands and Plunkett academic support questionnaire and Yesen-chen academic self 

concept questionnaire were used. Data were analyzed by using Pearson’s correlation 

coefficient and regression analysis. Findings showed that there exist significant positive 

relationship between academic support and its components and academic self concept 

and its components with academic buoyancy of students. Also regression analysis 

revealed that %30 of the total variance of academic buoyancy can be explained by 

academic support and academic self concept. Therefore, it can be concluded that the 

academic support and academic self concept are important and related variables to 

academic buoyancy of students.  

Keywords: Academic Buoyancy, Academic Support, Academic Self Concept, 

Students  
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