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 چکیده

و  حمایت تحصیلی بر اساسآموزان بینی سرزندگی تحصیلی دانشپژوهش حاضر با هدف پیش

 آماری یی تحصیلی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعهخودپنداره

ها آن دادند که از میانی دوّم شهر اردبیل تشکیل میی متوسطهآموزان دورهدانش تمامیپژوهش را 

نمونه انتخاب شدند  عنوانبهآموز دانش 240ای تعداد گیری تصادفی خوشهبا استفاده از روش نمونه

ی تحصیلی ی سرزندگبود. از پرسشنامه تحلیلقابلآموز دانش 235ی پرسشنامه درنهایتکه 

ی حمایت چن و پرسشنامهی تحصیلی یسنی خودپندارهپرسشنامه، زادهچاری و دهقانحسین

ها از داده وتحلیلتجزیهها استفاده شد. برای آوری دادهتحصیلی سانذز و پالکت برای جمع

بین  ها نشان داد کههای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافتهآزمون

ی ی آن( با سرزندگی تحصیلهامؤلفهی تحصیلی )و ی آن( و خودپندارههامؤلفهحمایت تحصیلی )و 

ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که آموزان رابطهدانش

ی حمایت تحصیلی و خودپنداره بر اساسدرصد از کل واریانس سرزندگی تحصیلی  30تقریباً 

توان نتیجه می، ابراینبن؛ بینی است که متغیر حمایت تحصیلی سهم بیشتری داشتی قابل پیشتحصیل

ی تحصیلی از متغیرهای مرتبط با سرزندگی تحصیلی گرفت که حمایت تحصیلی و خودپنداره

 .بوده استآموزان دانش
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 مقدمه

ها آن باشند که دریی میهای آموزشی مکانهامدارس و محیط
ت جاری زندگی حقیق، فشارها و مشکالت تحصیلی، موانع

نی و پشتیبا موردحمایتها از این پژوهش وضوحبهباشند و می
 (.Martin & Marsh, 2008, Finn & Rock, 1997کنند )می

 شناختی سریع تغییرات کنار درها چالش و فشارها این وجود
 برای را سختی شرایط، دهدیم رخ دوران این در که اجتماعی و

 یا شکست به منجر است مکنم که کندیم ایجاد نوجوانان
، روازاین(. Spear, 2000شود ) تحصیل از آنان گیریکناره

 آموزشی هایفرصت و هاچالش با یسازگار و انطباق
 هایموقعیت در انطباق. است گرفته قرار محققان موردتوجه
، گرددبیان می تحصیلی سازگاری عنوانبه آن از که تحصیلی
 الزامات و هاموقعیت با سازگاری برای آموزاندانش توانایی
 دنها یک عنوانبه مدرسه که است ییهانقش و وپرورشآموزش

 هاینظریه (. درPettus, 2006است ) مواجه آن با اجتماعی
 مسیر در که هاتوانایی و استعدادهای درونی مجموعه، مختلف

. است گرفته قرار موردتوجه، هستند دخیل سازگاری این
 است استعدادهایی و هاییتوانا این از یکی 1تحصیلی سرزندگی

 تحصیلی زمینه در موجود فشارهای و تهدیدها با را افراد که
 (.1393، مرادی و اعظمیکند )یم سازگار

 رد بهزیستی مهم شاخص و سالمت روان یهامؤلفه از یکی
 مارش سرزندگی تحصیلی به، هابیشتر تحقیقات و پژوهش

 عنوانبه( و Solberg et al., 2012؛ Duijn et al., 2011رود )می
روزمره مدرسه  هایچالشآموز در مواجهه با توانایی دانش

 (. سرزندگیComerforda et al., 2015تعریف شده است )
 و صیلیتح هایچالش با آمیزموفقیت رویارویی یعنی تحصیلی

مهدیان و ، )آذریانها آن به سازگارانه و سازنده، مثبت پاسخ
 و تمثب پاسخ به درواقع تحصیلی (. سرزندگی1399، یجاجرم

 مستمر عرصه در که است موانعی وها چالش انواع با سازگاری
(. Putwain et al., 2015) شودیم تجربه آموزش جاری و

آموزان بیشترین زمان خود را در مدرسه اینکه دانش باوجود
ای هبر توانایی مؤثرضرورت دارد که عوامل ، گذرانندمی

به که منجر  2تحصیلی هایچالشبا یادگیرندگان در مواجهه 

                                                            
1. academic buoyancy 
2. academic challenge 
3. academic Support 
4. emotionaal support 

، میانهاش، گردد شناسایی شوند )عبدیسرزندگی تحصیلی می
 سه در تحصیلی سرزندگی (. پیشایندهای1394، ابوالمعالی

 کتمشار و مدرسه با مرتبط عوامل، مختلف شناختیروان سطح
 رنظ در مساالنه و خانواده با مرتبط عوامل و آموزش فرآیند در

 (.Martin & Marsh, 2008است ) شده گرفته
ان آموزبا سرزندگی تحصیلی دانش تواندمی متغیرهایی کهاز 

et al. Putwain ,) است 3حمایت تحصیلی، باشددر رابطه 

 طوربه که منبعی هرگونه (. ارائه1394، و همکاران مرادی، 2015
 حصیلیت عملکرد و قهعال افزایش باعث غیرمستقیم یا مستقیم
 Collie) شودیم محسوب تحصیلی حمایت، شود آموزاندانش

et al., 2016). شامل تحصیلی حمایت، متعدد منابع بر عالوه 
، (انگیزه ارائه) 4اطفیـع حمایت مانند مختلفی هایجنبه

حمایت  و( تکالیف انجام در همکاری) 5اریزـبا حمایت
ست ا( آموزدانش به حصیلیت موفقیت اهمیت انتقال) 6شناختی

(Wentzel, 1998) .ی هعقید بهWentzel (2005) حمایت 
 که شودیم آموزاندانش عملکرد بهبود به منجر تحصیلی
 کندیم آماده آموزاندانش برای را کالس یهاارزش و انتظارات

ا ر هارسیدن به این انتظارات و ارزش برای آموزدانش تالش و
آموز امنیت دانش تالش این در درواقع کند.ترکیب با تشویق می

بیند و کافی دارد و در معرض خطر تهدید محیط خود را نمی
عمل فقط  و احساس این عمل و. کندیم ارزشمندی احساس

 موارد این بلکه، آیداز طریق رفتار معلم به دست نمی
هم در تعامل  با که است یعناصر از ایاز مجموعه آمدهدستبه

 دیجادر ا حمایتی منابع و همکاریتعامل  همیتاهستند. 
 دازانپرنظریهاز  بعضیرا  مثبت رفکاو ا رفتار، احساسات

 «7اعیـجتما ناختـش»ی ریهنظدر  Bandura  (1986)جملهمن
ها آن بر «خودتعیینی» تئوری در Ryan and Deci (2009) و

 هب خود اجتماعی شناخت نظریه در بندورا. است شده تأکید
 پیامدهای ایجاد در تعامل و ارتباط نقش ضرورت و همیتا

 خودتعیینی نظریه در دسی و رایان و کندیم اشاره مثبت رفتاری
. کنندیم اشاره اجتماعی روابط و امنیت دادن دست از اهمیت به

Ford  (1992) منظوربه و راستا این در خودکفایی درک در 
، یآموزش هایلیتفعا از حمایتی منابع تردقیق کردن مشخص

5. tool support 
6. cognitive support 
7. social-cognitive theory 
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ند کمی تأکید معلم و همساالن، مادر، پدر اصلی منبع چهار بر
 این به مختلف تحقیقات (. 1390، )نقل از سامانی و جعفری

 حمایتی رابطه از معلمان درک که ندیافت دست نتیجه
 کمتر تاریاختالالت رف، باالتر تحصیلی موفقیت یادگیرندگان با

 ,Hamre & Piantaاست ) مرتبط نهمساال با مثبت ارتباط و

( 1393) و همکاران زادهدهقانی  (.Skinner et al., 2008؛ 2001
ینی بپیش ازجملهند یافت دستدر تحقیقی به این نتیجه 

، یدکارآمدی تحصیلوهای مثبت سرزندگی تحصیلی و خکننده
. همچنین خودکارآمدی است حمایت اجتماعی ادراک شده

جتماعی و سرزندگی تحصیلی نقش تحصیلی بین حمایت ا
در پژوهشی به این  (2014و همکاران ) Reisyای دارد. واسطه

 یگرمیانجینتیجه رسیدند که الگوی ارتباطات خانواده با 
ثبت دارد. م ریتأثی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی خودپنداره
Rebecca ( 2016و همکاران)  دستدر تحقیقی به این نتیجه 

ی مثبت و معنادار بین حمایت اجتماعی و طهند که رابیافت
  Bowen and Richmanسرزندگی تحصیلی وجود دارد. 

 مشارکت و معلم حمایت» عنوان با پژوهشی در (2014)
 افت خطر معرض در دبیرستانی آموزاندانش در تحصیلی
 ویس از اجتماعی حمایت که رسیدند نتیجه این به «تحصیلی

رفتاری و هیجانی درگیری عاطفی در ابعاد  مهمی عامل معلم
ها بیانگر این بود که حمایت معلم دارد. همچنین نتایج پژوهش

 ریأثتبیشتر از حمایت والدین بر درگیری تحصیلی یادگیرندگان 
 دارد.

یی مطرح در هادر سطح روانی یکی از سازه، همچنین
ی سرزندگی توان آن را در زمینهی تحصیلی که میحوزه

، است )مرادی خودپنداره، لی مهم تلقی کردتحصیلی عام
 ویژگی یک عنوانبه (. خودپنداره1394، زاده و سلیمانیدهقانی

 در مؤثری عامل تواندیم، کننده بینیپیش شخصیتی
 با افراد رسدیم نظر به بنابراین؛ باشد تحصیلی یهاتیموقع

 لح در بیشتر پشتکار و تالش دلیل به باال خودکارآمدی
دارند  باالتری تحصیلی عملکرد و نشاط ،مشکالت

(Komarraju & Nadler, 2013 خودپنداره مفهومی .)یکل 
ها و محدودیت، هاکه به معنای درک فرد از قابلیت است

 مختلف یهانهیزم شامل مفهوم این .است های خودتوانایی
، خودپنداره هایبخش از یکی. است عملکرد به مربوط

                                                            
1. academic self-concept 

 رفتار بر بسزایی تأثیر که ستا 1ی تحصیلیخودپنداره
های در سال تدریجبهتحصیلی  خودپنداره .دارد آموزاندانش

 فرد رزمانمروبه و کندگیری میتحصیلی ابتدایی شروع به شکل
 کندیم ایجاد خود از منفی یا مثبت تصویری آموزش امر در

باال  تحصیلی (. خودپنداره1391، و همکاران )یارمحمدی
 کندیم بینیپیش مثبت طوربه را آموزاندانش یتحصیل موفقیت

(Marsh & Mara, 2008افرادی .) کار انجام در را خود که 
 دانندیم بیشتری توانایی و نفساعتمادبه دارای خود تحصیلی

 ندند ومبهره باالیی تحصیلی خودپنداره از دیگران به نسبت
و  یی تحصیلی باال باعث موفقیت تحصیلهمچنین خودپنداره

 ،شود )بیابانگردآموزان میعدم وجود هیجانات منفی در دانش
 Komarraju and Nadler  (2013) هایپژوهش(. نتایج 1393

 تحصیلینشان داد که خودکارآمدی باال سرزندگی و عملکرد 
( در پژوهشی 1394کند. نزدیک رودی )می بینیپیشباالتری را 

معناداری بین  ی مثبت وبه این نتیجه رسید که رابطه
و  خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی وجود دارد. گمنام

رابطه بین »( در پژوهشی با عنوان 1393) همکاران
ه ب «آموزان تیزهوشمدی و سرزندگی تحصیلی دانشآخودکار

ی مثبت و معناداری بین خودکارآمدی این نتیجه رسید که رابطه
  Malecki and Demarayو سرزندگی تحصیلی وجود دارد. 

 خودکارآمدی که رسیدند نتیجه این به تحقیق یک در (2006)
. است مرتبط ریاضی و خواندن نمرات با تحصیلی

 قابلیمت تأثیر معلم شده ادراک حمایت و تحصیلی خودکارآمدی
 .دارد ریاضی نمرات رشد بر

 دگیسرزن اهمیت به عنایت با و فوق مطالب به توجه با لذا
 دوران در آموزاندانش برای آن بتمث پیامدهای و تحصیلی
، زمینه این در منسجم پژوهش انجام ضرورت و تحصیل؛
 آموزاندانش تحصیلی زندگی بینیپیش هدف با حاضر پژوهش

. دش انجام تحصیلی خودپنداره و تحصیلی حمایت اساس بر
 تحمای بین آیا که است این گرددمی مطرح اینجا در که یسؤال

 تحصیلی سرزندگی با تحصیلی خودپنداره و تحصیلی
 توانایی متغیرها این آیا و دارد؟ وجود رابطه آموزاندانش
 دارند؟ را آموزاندانش تحصیلی سرزندگی بینیپیش



 

 

    55 ص    ... آموزاندانش يلیتحص يسرزندگ ينیبشیپ | شیخ االسالمي

  1401تابستان   | 57 شماره | 16 دوره | آموزشي های نظام در پژوهش علمي نشریه   

 روش

 زا توصیفی روش ازنظر و کاربردی هدف ازنظر حاضر پژوهش
 تمامی را حاضر پژوهش آماری جامعه. بود همبستگی نوع

 لاردبی شهرستان دوم متوسطه دوره پسر و دختر آموزاندانش
 ندبود تحصیل به مشغول 1395-96 تحصیلی سال در که

 یاهنمون، آماری جامعه بین از نمونه انتخاب برای. دادند تشکیل
ی اخوشه تصادفی  گیرینمونه روش به نفر 240 تعداد به

 .شد وتحلیلتجزیه قابل پرسشنامه 235 درنهایت و انتخاب
 از) ناحیه یک ابتدا که بود صورت این به نمونه انتخاب روند

 انهدختر مدرسه دو سپس، شد انتخاب( اردبیل شهر یناحیه دو
 احیهن این پسرانه و دخترانه مدارس بین از، پسرانه مدرسه دو و

( کالس 8) کالس 2 مدرسه هر از درنهایت و شدند انتخاب
 این آموزاندانش کل تعداد و ندشد انتخاب نمونه عنوانبه

 زیر هایابزار ازها داده آوریجمع برای .بود نفر 240ها کالس
 .شد استفاده

 و اندزس توسط پرسشنامه این: تحصیلی حمایت پرسشنامه -
 ساخته تحصیلی حمایت میزان سنجش برای( 2005) پالکت

: است بعد چهار وسؤال  24 دارای پرسشنامه این. است شده
 تحصیلی حمایت، (6-1های سؤال) دوستان تحصیلی حمایت

-13های سؤال) مادر تحصیلی حمایت، (12-7های سؤال) پدر
 گذارینمره(. 24-18های سؤال) معلم تحصیلی حمایت و( 18

، 2، 1 امتیازهای با یادرجه 4 لیکرت طیف صورتبه پرسشنامه
، «مخالفم»، «مخالفمکاماًل » یهانهیگز رایب ترتیب به 4 و 3
 وسطت پرسشنامه محتوایی روایی. است «موافقمکامالً » و «موافقم»

 سامانی وسطت ترتیب به آن پایایی و یید شدهتأمتخصص  اساتید
 همساالن تحصیلی حمایت ابعاد برای( 1389) جعفری و
 مادر تحصیلی حمایت، (85/0) پدر تحصیلی حمایت ،(76/0)
. است شده گزارش( 85/0) معلم تحصیلی حمایت و( 86/0)

 آلفای روش از استفاده با پژوهش این در پرسشنامه پایایی
 .آمد دست به 88/0 کرونباخ

 طتوس پرسشنامه این: تحصیلی خودپنداره پرسشنامه -
 خودپنداره سطح سنجش منظوربه 2004 سال در چنیسن

 اراید پرسشنامه این. است شده ساخته وزانآمدانش تحصیلی
 در را خودپنداره و خود از فرد ذهنی تصویر و استسؤال  15

، (13، 12، 5، 3، 1های سؤال) عمومی خودپنداره سطح سه
 و( 15، 14، 11، 10، 9، 8، 4، 2های سؤال) مدرسه خودپنداره
 قرار موردسنجش( 7، 6های سؤال) تحصیلی غیر خودپنداره

 ایچهاردرجه لیکرت مقیاس در پرسشنامه به پاسخ. ددهمی
( 1) مخالف کامالً و( 2) مخالف، (3) موافق، (4) موافق کامالً
 روایی. است 60 نمره بیشترین و 15 نمره کمترین. است

 پایایی و دهش دییتأتوسط اساتید متخصص  پرسشنامه محتوایی
 و 78/0( 1392) و همکاران زاده افشاری توسط پرسشنامه کل

 خودپنداره بعد پایایی، 86/0 عمومی خودپنداره بعد پایایی
 89/0 تحصیلی غیر خودپنداره بعد پایایی و 79/0 مدرسه
 تفادهاس با پژوهش این در پرسشنامه پایایی. است شده گزارش

 .آمد دست به 91/0 کرونباخ آلفای روش از
دهقانی توسط پرسشنامه این: تحصیلی سرزندگی پرسشنامه -

 انگلیسی مقیاس اساس بر( 1390) اریچ حسین و زاده
 شده طراحی Martin and Marsh (2006) تحصیلی سرزندگی

 بر آن گذارینمره و است گویه 9 دارای پرسشنامه این. است
، (2) ممخالف، (1) ممخالفکاماًل  یادرجه 5 لیکرت طیف اساس

 نمره کمترین. است( 5) مموافق کامالً  و( 4) مموافق، (3) منظریب
 توسط پرسشنامه محتوایی روایی. است 45 امتیاز بیشترین و 9

 است شده گزارش 80/0 آن پایایی و شده دییتأ تخصصم اساتید
 این در پرسشنامه پایایی(. 1393، چاریحسین و زاده دهقانی)

 .آمد دست به 89/0 کرونباخ آلفای روش از استفاده با تحقیق

 هایافته

 .1جدول 

 ژوهشهای توصیفی متغیرهای پآماره

 انحراف معیار میانگین فراوانی متغیرها
 19/14 10/69 235 حمایت تحصیلی
 87/3 22/17 235 حمایت دوستان

 05/4 41/17 235 حمایت پدر
 79/3 72/16 235 حمایت مادر
 27/4 62/17 235 حمایت معلم

 77/10 54/43 235 ی تحصیلیخودپنداره
 29/5 57/14 235 ی عمومیخودپنداره

 60/1 41/5 235 آموزشگاهیغیری ندارهخودپ
 74/6 84/29 235 سرزندگی تحصیلی
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میانگین و ، شودمشاهده می 1که در جدول  طورهمان
 10/69به ترتیب برابر با  متغیر حمایت تحصیلیانحراف معیار 

لی ی تحصیمیانگین و انحراف معیار متغیر خودپنداره، 19/14و 

و میانگین و انحراف معیار  77/10و  54/43به ترتیب برابر با 
، 74/6و  84/29متغیر سرزندگی تحصیلی به ترتیب برابر با 

 .است

 .2جدول 

 ی آن با سرزندگی تحصیلیهامؤلفهضرایب همبستگی بین حمایت تحصیلی و 

 سرزندگی تحصیلی حمایت معلم حمایت مادر حمایت پدر حمایت دوستان حمایت تحصیلی متغیرها
      1 حمایت تحصیلی
     1 87/0** حمایت دوستان

    1 49/0** 88/0** حمایت پدر
   1 34/0** 41/0** 89/0** حمایت مادر
  1 28/0* 36/0** 45/0** 89/0** حمایت معلم

 1 43/0** 46/0** 49/0** 56/0** 54/0** سرزندگی تحصیلی

**01/0>p  ،*05/0>p 
 

مایت حبین ، شودمشاهده می 2که در جدول  طورهمان
بعد بین ، (p ،54/0=r<01/0تحصیلی با سرزندگی تحصیلی )

بین ، (p ،56/0=r<01/0حمایت دوستان با سرزندگی تحصیلی )
، (p ،49/0=r<01/0بعد حمایت پدر با سرزندگی تحصیلی )

، p<01/0بین بعد حمایت مادر با سرزندگی تحصیلی )
46/0=r)  بعد حمایت معلم با سرزندگی تحصیلی و بین

(01/0>p ،46/0=r) ،ی مثبت معناداری وجود دارد.رابطه 

 .3جدول 

 ی آن با سرزندگی تحصیلیهامؤلفهی تحصیلی و ضرایب همبستگی بین خودپنداره
 سرزندگی تحصیلی یآموزشگاه ریغی خودپنداره ی آموزشگاهیخودپنداره ی عمومیخودپنداره ی تحصیلیخودپنداره متغیرها

     1 لیی تحصیخودپنداره
    1 72/0** ی عمومیخودپنداره
   1 32/0** 88/0** ی آموزشگاهیخودپنداره
  1 34/0** 35/0** 76/0** یآموزشگاه ریغی خودپنداره

 1 38/0** 44/0** 32/0** 44/0** سرزندگی تحصیلی

**01/0>p  ،*05/0>p 
 

ی خودپندارهبین ، شودمشاهده می 3که در جدول  طورهمان
بعد ، (p ،44/0=r<01/0یلی با سرزندگی تحصیلی )تحص

، p<01/0سرزندگی تحصیلی )ی عمومی با خودپنداره
32/0=r) ،ی آموزشگاهی با سرزندگی بین بعد خودپنداره

غیر ی بعد خودپندارهو بین ( p ،44/0=r<01/0تحصیلی )
، (p ،38/0=r<01/0با سرزندگی تحصیلی ) آموزشگاهی

 اداری وجود دارد.ی مثبت معنرابطه
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 .4جدول 

 ی تحصیلیحمایت تحصیلی و خودپنداره بر اساسبینی سرزندگی تحصیلی نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش
 F Sig شدهلیتعد R 2R R مدل

1 54/0 30/0 28/0 48/14 01/0 
 بینبرای متغیرهای پیش tضرایب بتا و آزمون معناداری 

 B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش متغیر مالک

 حمایت تحصیلی
 01/0 44/3 - 42/3 78/11 مقدار ثابت

 05/0 13/2 29/0 15/0 32/0 حمایت تحصیلی

 05/0 25/2 19/0 12/0 27/0 ی تحصیلیخودپنداره

درصد  30تقریباً ، شودمشاهده می 4که در جدول  طورهمان
حمایت  بر اساس موزانآدانش از واریانس سرزندگی تحصیلی

 Fسبت بینی است. ننداره تحصیلی قابل پیشتحصیلی و خودپ
ر بنیز بیانگر این است که رگرسیون متغیر سرزندگی تحصیلی 

. تاسحمایت تحصیلی و خودپنداره تحصیلی معنادار  اساس

و خودپنداره تحصیلی با بتای  29/0حمایت تحصیلی با بتای 
بینی سرزندگی تحصیلی را درت پیشطور معناداری قبه 19/0

دهند که حمایت نشان می آمدهدستبهبتاهای ، دارند. همچنین
 بینی کنندگی بیشتری دارد.تحصیلی قدرت پیش

 .5جدول 

 ی حمایت تحصیلیهامؤلفه بر اساسبینی سرزندگی تحصیلی نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش
 F Sig شدهلیتعد R 2R R مدل

1 58/0 33/0 29/0 35/8 01/0 
 بینبرای متغیرهای پیش tضرایب بتا و آزمون معناداری 

 B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش متغیر مالک

 حمایت تحصیلی

 01/0 28/3 - 40/3 17/11 مقدار ثابت

 05/0 18/2 24/0 16/0 35/0 حمایت دوستان

 05/0 38/2 18/0 13/0 31/0 حمایت پدر
 05/0 25/2 12/0 08/0 18/0 حمایت مادر 
 05/0 26/2 41/0 27/0 72/0 حمایت معلم 

درصد  33تقریباً ، شودمشاهده می 5که در جدول  طورهمان
 بر اساس موزانآدانشاز واریانس متغیر سرزندگی تحصیلی 

. نسبت بینی استی متغیر حمایت تحصیلی قابل پیشهامؤلفه
F لی ینیز بیانگر این است که رگرسیون متغیر سرزندگی تحص

 .استی متغیر حمایت تحصیلی معنادار هامؤلفه بر اساس
حمایت پدر با  یمؤلفه، 24/0حمایت دوستان با بتای  یمؤلفه
 یمؤلفهو  12/0حمایت مادر با بتای  یمؤلفه، 18/0بتای 

مثبت و معناداری قدرت  طوربه، 41/0حمایت معلم با بتای 
 را دارند. بتاهایآموزان بینی سرزندگی تحصیلی دانشپیش

حمایت معلم قدرت  یمؤلفهدهند که نشان می آمدهدستبه
 بینی کنندگی بیشتری دارد.پیش

 گیریبحث و نتیجه

انشدسرزندگی تحصیلی  بینیپیشپژوهش حاضر با هدف 
بر اساس حمایت تحصیلی و خودپنداره تحصیلی انجام  موزانآ

ت حمایها نشان داد که بین هداد وتحلیلتجزیهنتایج  گرفت.
وزان آمدانش ی آن با سرزندگی تحصیلیهامؤلفهتحصیلی و 

 معناداری و مثبت طور به و ی مثبت معناداری وجود داردرابطه
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 یافتهی. کندمی بینیپیش را آموزاندانش تحصیلی سرزندگی
ژاد نعزیزی هاییافته با نوعی به زمینه این در حاضر پژوهش

 و همکارن Reisy، (1393زاده و همکاران )دهقان، (1395)
(2014) ،Rebecca  ( و 2016) و همکارانMartin و همکاران 
 .استهمسو ، (2013)

 تحصیلی حمایت که گفت توانیم یافته این ینتبی در
، معلم حمایت و است چندبعدی موضوعی آموزاندانش
 آموزدانش از همساالن والدین و والدین و معلم، آموزاندانش
 آموزش در هاتیفعال از کیفی و کمی افزایش در مهمی نقش
 تحصیلی ( حمایت2005) Wentzelبه عقیده  .دارد آموزاندانش

 و انتظارات زیرا بخشدیم بهبود را آموزاندانش عملکرد
 و کندیم فراهم آموزاندانش برای کالس در را ییهاارزش
 انتظارات وها ارزش این به رسیدن برای را آموزدانش تالش

 کندیم امنیت احساس حالدرعین آموزدانش و دهدیم افزایش
 و قشن. دارد خود یهاییتوانا به نسبت ارزشمندی نگرش و

 افکار و احساسات، رفتارها ایجاد در پشتیبان منابع این اهمیت
 ناختش نظریه در بندورا چون پردازانینظریه تأکید مورد مثبت

 گرفته قرار خودمختاری نظریه در دسی و رایان و اجتماعی
 معلم وقتی که داد ( نشان2000) Neumanنتایج پژوهش  .است

 هب آموزش طول در و کندمی برقرار مثبت ارتباط آموزدانش با
 تالش و انگیزه نیز آموزاندانش، دهدمی روشن بازخوردها آن

یم ربیشت انگیزه و تالش این. دهندمی نشان خود از بیشتری
 در وارده فشارهای وها چالش با مواجهه در را آموزدانش تواند

 رب. کند تجربه را بیشتری سرزندگی و رساند یاری مدرسه
 رویدادهای که آموزیدانش، تحصیلی حمایت یفتعر اساس
 جربهت را درسی زااسترس یهاتیموقع یا جدید تجربیات، منفی

 قرار همساالن و معلمان، والدین موردحمایت همواره کندیم
 رد اگر که است رسیده باور این به آموزدانش درواقع. ردیگیم

 در ایتیحم منابع، شود روروبه موانعی وها چالش با مدرسه
 از را خود تا کندیم کمک او به باور این و دارد قرار او اختیار

حمایت  درواقع(. 1389، کند )زکی حفظ مسائل از بسیاری
ه مدرس هایچالشکند تا آموز به او کمک میتحصیلی از دانش

را با موفقیت پست سر گذاشته و سرزندگی تحصیلی را تجربه 
ی هامقابله با درگیری و تنش کند. این حمایت نیروی مهمی در

آموز در موجود در محیط آموزشی است و همواره به دانش
نتایج این طور که همان رساند. یاری می هاسازگاری با چالش
 آموزان و ابعاد آنبین حمایت تحصیلی دانشپژوهش نشان داد 

عنی ی وجود دارد یدارمعنیبا سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت و 
دوستان و والدین ، آموزان از طرف معلمحمایت تحصیلی دانش

ند آموزان کمک کتواند به افزایش سرزندگی تحصیلی دانشمی
آموزان از طرف تحصیلی دانش حمایتعدمو از طرف دیگر 

 سبب کاهش انگیزه و مروربهتواند منابع چهارگانه حمایتی می
و  شدهتجربهو موانع  هاآموزان در مقابل چالشتالش دانش

 را کاهش دهد.ها آن سرزندگی تحصیلی ایتدرنه
ها نشان داد که بین داده وتحلیلتجزیهنتایج  همچنین
 لیتحصی سرزندگی با آن هایمؤلفه و تحصیلیی خودپنداره

 معناداری و مثبت طور به و دارد وجود معناداری مثبت یرابطه
 یافتهی. کندمی بینیپیش را آموزاندانش تحصیلی سرزندگی

ودی رنزدیک  هاییافته با نوعی به زمینه این در حاضر پژوهش
 Malecki and Demarayو  1395) و همکاران گمنام، (1395)
 .است( همسو 2006)

 ودپندارهخ ارزشیابی گیریشکل فرآیند تحصیلی خودپنداره
 موزشیآ محیط تفسیر و آموزاندانش تحصیلی تجارب ازمتأثر 
 یهاتوانایی مورد در فردی ادراکات و دانش کنندهبیان و است
 رد تحصیلی تکالیف آمیزموفقیت انجام برای آموزاندانش

 درمؤثر  و مهم بسیار عامل ازجمله و است شدهطراحی سطوح
(. Akram rana & Zafar iqbal, 2005است ) یادگیری فرآیند

 آموزاندانش که دهدیم ( نشان2005) Grandeyنتایج پژوهش 
 پیشرفت شاخص عنوانبه را خود تالش باال خودپنداره با

 حصیلیت پیشرفت عنوانبه را خود کم تالش و مثبت تحصیلی
 دپندارهخو به منجر باال تحصیلی پیشرفت. کنندیم درک پایین

 باعث امر این. شودیم مثبت خودپنداره داشتن و باال تحصیلی
 تریبه احساس که باشند داشته را باور این آموزاندانش شودمی

، وظایف با رویارویی برای خود هایتوانایی و خود به سبتن
 این با توانندمی و دارند مدرسه محیط در تهدیدات و هاچالش
 الییبا تحصیلی سرزندگی و شوند سازگار تهدیدها و هاچالش

ر قابلیت خود د به اطمینان و باور احساس این. کنند تجربه را
برای مواجهه بر موانع  اشتیاق یادگیرندگان را، زمینه آموزشی
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ه کند تا برای غلبآموزان کمک میبرد و به دانشآموزشی باال می
بر موانع تمام تالش خود را انجام دهند. این ایستادگی در برابر 

ه انطباقی و سازگارانه ب، مثبت هایپاسخموانع تحصیلی و دادن 
ندگان که یادگیر است موانع تحصیلی همان سرزندگی تحصیلی

ی تحصیلی باال در مقابل یادگیرندگان بت ودپندارهبا خ
ج پژوهش کنند. نتایی تحصیلی باال بیشتر تجربه میخودپنداره

ی تحصیلی آموزانی که خودپندارهبیانگر این بود که دانش
تر تحصیلی به هایچالشباالتری داشتند در برابر تهدیدها و 

به صیل حتوانستند سازگار شوند و موفقیت بیشتری در تمی
آورند که منجر به سرزندگی تحصیلی باالتر در آنان می دست

شد و از سوی دیگر سرزندگی تحصیلی نیز منجر به رشد می
ی قابلیت احساسات و هیجانات و باورهای مثبت درباره

ی تحصیلی ی مدرسه یا همان خودپندارهآموزان دربارهدانش
 که شودمی پیشنهاد، آمدهدستبهشد. با توجه به نتایج 

 جهت را راهکارهایی پرورش و آموزش اندرکاران¬دست
 آن یچهارگانه منابع طرف از تحصیلی حمایت دریافت افزایش

 دیدن تدارک با همچنین. آورند فراهم آموزاندانش برای
 تصور و خودپنداره بهبود جهت را زمینه برانگیزچالش تکالیف

 رسهمد هایفعالیت انجام در خود توانایی به نسبت آموزاندانش
 بود این حاضر پژوهش های¬محدودیت جمله از. آورند فراهم

 روابط بررسی به قادر و شده انجام همبستگی روش به که
 آوریجمع برای همچنین،. نیست متغیرها بین معلولی-علّت
 ابزار یک که است شده استفاده پرسشنامه از ها¬داده

 قعمی طوربه ها¬پدیده بررسی به قادر و بوده دهیخودگزارش
 نوع این از هاییپژوهش که شودمی پیشنهاد لذا. یستن

 آوریجمع ابزارهای سایر از استفاده با و آزمایشی صورتبه
 پذیریتعمیم قابلیت تا پذیرد انجام نیز مصاحبه مثل اطالعات
 .باشد داشته بیشتری

 سپاسگزاری

 کمال، حاضر کنندگان در پژوهشپژوهشگر از تمامی شرکت
 تشکر و قدردانی را دارد.

 تعارض منافع

 پژوهش حاضر تعارض منافعی ندارد.

 منابع

(. بررسی 1392ح. )، و ناصریان .ح، کارشکی، .ا .س، افشاری زاده
ی تحصیلی رهپرسشنامه خودپندا سنجیروانی هاویژگی
ی هاو مدل هاروشآموزان دبستانی شهر تهران. دانش
 .53-66، (11)3، شناختیروان

(. مقایسه اثربخشی 1399. )م، ح. و جاجرمی، مهدیان، .ر، آذریان
آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای 

ی های پژوهش در نظاممجلهتحصیل و سازگاری تحصیلی. 
 .483-494، 14، آموزشی

 .. تهران: ویرایشتربیتی شناسیروان (.1393. )ا، بیابانگرد
سرزندگی تحصیلی (. 1391. )م، اریچو حسین .حم. ، زادهدهقانی

ای و ادراک از الگوی ارتباطی خانواده؛ نقش واسطه
، 4(2)، ی مطالعات آموزش و یادگیریمجله. خودکارآمدی

47-21. 
. ع، خشابم. و سلیمانی، مرادی، م.، چاریحسین، م. ح.، زادهدهقانی

(. سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات 1393)
ای ابعاد خودکارآمدی. خانواده و ساختار کالس؛ نقش واسطه

 .1-30، 10(32)، تربیتی شناسیروانی فصلنامه
با  آن(. سازگاری جوانان با دانشگاه و رابطه 1389. )م. ع، زکی

ررسی موردی دانشجویان دختر و پسر ب، حمایت اجتماعی
 ،دو فصلنامه تخصصی پژوهش جواناندانشگاه اصفهان. 
 .104-107، 130، خانوادهفرهنگ و جامعه 

های بررسی کفایت شاخص(. 1390. )ع م، جعفریو  .س، سامانی
. ی فارسی(مقیاس حمایت تحصیلی )نسخه سنجیروان
 .47-60، 3(1)، مطالعات آموزش و یادگیری یمجله

 بینیپیش(. 1394. )خ، ک. و ابوالمعالی، هاشمیان، ه.، عبدی
شخصیتی و  یهایژگیوتحصیلی بر اساس  یسرزندگ
آموزان دوره متوسطه دوم. تحصیلی در دانش یمیخودتنظ

-128، (44)10، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
111. 

(. نقش حمایت اجتماعی مدارس بر 1395. )ب، عزیزی نژاد
ری امیدوا، سازگاری تحصیلی: اثر میانجی رضایت از مدرسه

پژوهش در یادگیری آموزان. و خودکارآمدی دانش
 .57-68، (13) 4، آموزشگاهی و مجازی

(. رابطه بین 1393ر. ). م، و میری .ا. ع، اسماعیلی، ا.، گمنام
آموزان تیزهوش. مدی و سرزندگی تحصیلی دانشخودکارآ
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 شناسیروانهشی علوم تربیتی و اولین همایش علمی پژو
 ایران. ی اجتماعی و فرهنگیهاآسیب

(. الگوی علّی تجربی از روابط بین 1393. )ا، م. و چراغی، مرادی
، ادراک از ساختار کالس، ادراک از الگوهای ارتباط خانواده

انگیزش و خودگردانی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در 
 ،ات آموزش و یادگیریی مطالعمجلهنوجوانان دبیرستانی. 

(1)6 ،140-113. 
(. حمایت 1394. )ع، خشاب. و سلیمانیحم. ، زادهدهقانی، م.، مرادی

اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصیلی؛ نقش میانجی 
ی مطالعات آموزش مجلهباورهای خودکارآمدی تحصیلی. 

 .1-24، 7(1)، و یادگیری
ودکارآمدی با (. بررسی رابطه بین خ1394. )ع، نزدیک رودی

متوسطه اول  زهوشیتآموزان سرزندگی تحصیلی دانش
علوم ، شناسیرواناولین همایش ملی شهرستان خواف. 

 .جامعه شناسیآسیبتربیتی و 
بررسی (. 1391ح. )، و مقامی .ف، قنادی، .م، یارمحمدی واصل

 یهریاضی در دور تحصیلی با عملکرد یهخودپندار یهرابط
-64(. 1)1، ی آموزشیهاپژوهش در نظام یمجله. راهنمایی

37. 
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