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گری سازگاری تحصیلی در رابطه بین وهش حاضر، بررسی نقش میانجیهدف از انجام پژ

 گی،در این مطالعه توصیفی همبستخودتفسیری و بهره هوشی با عملکرد کنکور در دانشجویان بود. 

دانشجویان دختر و پسر سال اول کارشناسی زیرگروه تجربی ورودی مهرماه جامعه آماری را کلیه 

 1400-1401آباد )دانشگاه لرستان و علوم پزشکی( در سال تحصیلی های دولتی شهر خرمدانشگاه

جهت  عنوان نمونه انتخاب شدند.به نفر 300 گیری در دسترس تعدادتشکیل دادند که به روش نمونه

شده در دروس کنکور سال ارزیابی عملکرد دانشجویان در کنکور، از میانگین درصدهای کسب

 بهره هوشی آزمون، (2004) و همکاران Hardinخود تفسیری های نامهپرسش و از 1399-1400

د. ارزیابی مدل استفاده ش( 2016و همکاران ) Andersonو سازگاری تحصیلی  ساالنبزرگریون 

پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد تمامی مسیرهای 

 چنین، مسیرهای غیرمستقیمهم. د کنکور معنادار شدندمسیر بهره هوشی به عملکر جزبهمستقیم 

گری سازگاری تحصیلی و نیز رابطه بهره هوشی با خودتفسیری با عملکرد کنکور با نقش میانجی

هش، بر اساس نتایج این پژو .گری سازگاری تحصیلی معنادار شدندعملکرد کنکور با نقش میانجی

ر است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر الگوی پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردا

 .شودعملکرد کنکور دانشجویان محسوب می
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 مقدمه

یافته افزایش شدتبهاخیر ظرفیت پذیرش دانشجو  یهاسالدر 
و امروز کمتر کسی است که نتواند به هر صورت برای ادامه 

اما این امر باعث از بین رفتن ؛ تحصیل، مجوز کسب نماید
نها ت هاآناکنون هدف  چراکه .رقابت میان داوطلبان نشده است

این  رقبولی در دانشگاه نیست؛ بلکه تمامی سعی داوطلبان ب
و دانشگاه موردنظر مجوز  موردعالقهاست که بتوانند، در رشته 

(. داوطلب Akkaya & Dost, 2021ادامه تحصیل کسب کنند )
ها آن را تجربه کنکور با امتحانات مدارس آشنایی دارد و سال

کرده است ولی کنکور وضعیت جدیدی است که نیاز به 
حصیل دارد. دوران ت هایمهارت جزبهدیگری  هایمهارت
دوران مدرسه و آزمون سراسری،  هایآزمونهای تفاوت

شود آموزان در این دو آزمون میدانشموجب تفاوت عملکرد 
(Trigueiro & Leme, 2020.) 

ها یا در کشور ایران آزمون سراسری ورودی دانشگاه
ساز است که تأثیرات کنکور، نمونه کاملی از آزمون سرنوشت

های زندگی داوطلبان و حتی ی بر تمام جنبهآور زیادزیان
، و همکاران )امیدیان گذاردمی بر جای هاآنهای خانواده
 زا استاسترس خودیخودبهکنکور، ماهیتاً و آزمون (. 1397

ممکن است  در فاصله چند روز مانده به برگزاری کنکور، و
استرس مضاعف داوطلبان تبعات و مشکالت روانی برای 

 .(Atılgan & Aksoy, 2021طلبان ایجاد کند )داو
آموزان، دانشبا توجه به نقش مهم کنکور در زندگی 

اهمیت  1خودتفسیری ازجمله مرتبط با آن یشناسایی عوامل
 Markus andخودتفسیری برای اولین بار توسط  کند.پیدا می

Kitayama (1991)  فزاینده برای  طوربه پسازآنمعرفی شد و
، های فرهنگی در شناخت، احساساتبینی و تبیین تفاوتشپی

 تفسیری خود. قرار گرفته است مورداستفادهانگیزه و ارتباطات 

 و شناختییباییز عملکرد و شناختی رفتاری، بر الگوهای
 طورکلیبه. گذاردمی تأثیر افراد اجتماعی تعامالت

خودتفسیری چگونگی تعریف و معنا دادن به خود است و 
 نندکبینند و تعریف میکه افراد خود را در جمع چگونه میینا
(Yang & Yen., 2018).  خودتفسیری دارای دو بعد مستقل و

                                                           
1. self- construal 

2. independent self construal 

3. dependent self construal 

یک فرد بر فردیت و  در 2وابسته است. خودتفسیری مستقل
جدا از زمینه اجتماعی تعریف شده است و بیشتر بر توانایی، 

ابراز خود بودن و  فردمنحصربهافکار، احساسات درونی و 
 چنین افرادی بر قدرت درونی، ارتقاء اهداف خود تأکید دارد.

(. در مقابل Kwak et al., 2017های خود باور دارند )و ارزش
 به یک فرد در ارتباط با دیگران اشاره 3خود تفسیری وابسته

توان آن را یک جامعه اجتماعی و جمعی می کند؛ بنابراینمی
ین است که رفتار مردم در رابطه با دانست. ویژگی اصلی آن ا

ای اجتماعی هکه بیشتر بر جنبه یابدمی دیگران تعیین و سازمان
ید ، ارتباط مستقیم با دیگران تأکیکینزدها، تعلق و مانند نقش

پژوهشی نشان داد بین  نتایج (.Welker et al., 2017دارد )
اری سازگ بینییشپخودتفسیری و هِیجانات تحصیلی در 

 وجود دارد داریمعنصیلی دانشجویان رابطه مثبت و تح
تواند در عملکرد عامل دیگری که می. (1398، زادهعرب)

که طوریاست. به 4کنکور در داوطلبان مؤثر باشد، بهره هوشی
رین عامل تعنوان اصلیبینی عملکرد کنکور، هوش بهبرای پیش

ه عنوان یکی از وجومطرح گردیده است. بهره هوشی به
در سازش یافتگی افراد با محیط و از عوامل مهم  توجهقابل

بهره  (.(Durmuş, 2017 رودمی به شمارهای فردی تفاوت
شک، یکی از ابزار پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان هوشی بی

باشند، پیشرفت  ترباهوشچه افراد  است. بدین معنا که هر
 ،درکایشان به همان اندازه بیشتر است. هوش، توانایی 

 آیدیمانتزاعی به شمار  ینوعبهدریافت وقایع و مفاهیم که 
های مشابه (. در پژوهش1398)حجازی، شده است  یفتعر

بین بهره هوشی و سازگاری، عملکرد و  هنشان داده شد
 لیلیداری وجود دارد )جیپیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معن

 (.1394، و همکاران و مجیدی 1397، و همکاران
عامل  بر دوبر عملکرد کنکور عالوه  مؤثرپی عوامل در 

 وررابطه مستقیم با عملکرد کنک کهخودتفسیری و بهره هوشی 
توانند از می 5پذیرفتن از سازگاری تحصیلی تأثیر، با دارند

 ثرگذاراطریق غیرمستقیم نیز بر عملکرد کنکور در دانشجویان 
نی کننده یبهای پیشسازگاری تحصیلی یکی از شاخص باشند.

علمی یادگیرندگان است  هایفعالیتارتقاء و موفقیت در 
(Cao et al., 2019 در فرایند سازگاری، فرد با فشارهای .)

4. Intelligence Quotient (IQ) 

5. academic adjustment 

http://ojs.uho.ac.id/index.php/JTE/article/view/19270
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پاسخگویی به نیازها و  منظوربهدرونی و ملزومات بیرونی 
(. Biebel et al., 2018کند )خود تالش میهای خواسته
های ن حوزهمحیط مدرسه از تأثیرگذارتری کهییازآنجا

شود، تجارب آموز محسوب میدانشاجتماعی در زندگی یک 
د مثبت و منفی بر رش تأثیراتتواند و سازگاری با مدرسه می

 فراتر از رفتاری تأثیراتکلی این طورداشته باشد. به وی
 یابحضوروغمعمولی در مدرسه اعم از عملکرد تحصیلی و 

های جامعه پسند یا به رفتارممکن است در کالس است و 
(. در O’Neillg et al., 2016یابد )گسترش  یضداجتماع

های مشابه نشان داده شد بین سازگاری تحصیلی و پژوهش
دار وجود دارد. یعملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معن

سازگاری تحصیلی موجب کاهش عملکرد کنکور  کهینحوبه
؛ 1398، رانو همکا شود )باقری چاروکمی در یادگیرندگان

؛ 1398و همکاران، ؛ چنگایی 1398، و همکاران فرتمنایی
 (.1394؛ صالحی و همکاران، 1394، و همکاران آقایوسفی

 ورتصبهکلی، امروزه، داشتن تحصیالت دانشگاهی طوربه
یک ارزش و یکی از عوامل مهم تحرک اجتماعی در آمده 

همی محسوب است و به همین دلیل ورود به دانشگاه اتفاق م
شود؛ زیرا بر شغل، درآمد، روابط اجتماعی و احتماالً می

، انو همکار آبادی)فتح گذاردمی تأثیرانتخاب همسر در آینده 
 نیبییشپهای صورت گرفته در زمینه عوامل (. بررسی1396
یلی عوامل تحص تأثیرعملکرد کنکور نشان داده است که کننده 

ند تواند همانعوامل شخصیتی می عنوان یکی ازو خانوادگی به
که عوامل محیطی پایدار باشند. بر این اساس و با توجه به این

با  یرگذارتأثمتغیرهای های محدودی به تاکنون پژوهش
ضمن لذا ، است شده پرداخته آموزاندانشعملکرد کنکور 

ۀ شیو حاضر به، در پژوهش موجود خألتالش برای پر کردن 
ؤال پاسخ دهد که آیا سازگاری تحصیلی در علمی به این س

هوشی با عملکرد کنکور در  رابطه بین خودتفسیری و بهره
 است؟مؤثر آباد های دولتی شهر خرمدانشجویان دانشگاه

 .1شکل 

 مدل پیشنهادی پژوهش

 
 
 
 

 روش

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و با 
د. جامعه آماری را کلیه روش تحلیل مسیر بو یریکارگبه

دانشجویان دختر و پسر سال اول کارشناسی زیرگروه تجربی 
آباد )دانشگاه های دولتی شهر خرمورودی مهرماه دانشگاه

 1400-1401لرستان و علوم پزشکی( در سال تحصیلی 
یری گتشکیل دادند. در این پژوهش، با استفاده از روش نمونه

ها در نامهلینک پرسش در دسترس، از طریق قرار دادن
های دانشجویان سال اول کارشناسی زیرگروه تجربی گروه

آباد )دانشگاه های دولتی شهر خرمورودی مهرماه دانشگاه
نفر در پژوهش شرکت  320لرستان و علوم پزشکی(، تعداد 

اد های مخدوش، تعدنامهکرده بودند که با کنار گذاشتن پرسش

                                                           
1. Self –Construal Questionnaire 

ها را پاسخ دادند و مورد نامهسشکامل پر طوربهدانشجو  300
یفی ها افزون بر آمار توصتحلیل قرار گرفتند. برای تحلیل داده

استاندارد( از آزمون همبستگی پیرسون و  انحراف)میانگین و 
 AMOS-24و  SPSS-27افزار روش تحلیل مسیر با کمک نرم

 ابزار پژوهش حاضر از قرار زیر است استفاده شد.
هت ارزیابی عملکرد دانشجویان در ج عملکرد کنکور:

در دروس کنکور که  شدهکسبکنکور، از میانگین درصدهای 
 اند، استفاده شد.کسب کرده 1400-1399در آزمون سال 

 30نامه در این مطالعه از پرسش :1مقیاس خودتفسیری
 و همکاران Hardin عاملی خود تفسیری 6و مدل  یسؤال

ع چهار تای این عوامل خود ( استفاده خواهد شد. مجمو2004)
گویه(،  7ابراز وجود ) /تفسیری مستقل هستند: خودمختاری

گویه( و دو  3گویه(، تقدم خود ) 6فردگرایی ثبات رفتاری )

 خودتفسیری

 بهره هوشی

 سازگاری تحصیلی عملکرد کنکور



 

 

    39 ص    ... سازگاری گریمیانجی نقش بررسی | همکاران و شاه کرمی

  1401پاییز   | 58 شماره | 16 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

های گروه عامل دیگر خرده مقیاس وابسته: عامل رعایت ارزش
پایایی  هاآنگویه(.  4گویه( رابطه به وابستگی عامل و ) 10)

 و همکاران اند؛ الوندیگزارش کرده 70/0تا  60/0ابزار را بین 
 .اندگزارش کرده 71/0تا  52/0( پایایی این ابزار را بین 1396)

اند. ای تدوین شدهدرجه 7ها بر اساس یک طیف لیکرت پاسخ
دهندگان موافقت خود را با هر یک از سؤاالت، با مقیاس پاسخ

نشان  موافق کامالً=7مخالف تا  کامالً=1ای، از درجه 7لیکرت 
و  30از:  اندعبارت یببه ترتدادند. حد پایین و باالی آزمون 

 تاسدهنده خود تفسیری باالتری . نمرات باالتر نشان210
( 1398زاده )(. در پژوهش عرب1396)الوندی و همکاران، 

نیز میزان آلفای کرونباخ برای مقیاس خودتفسیری مستقل 
. در این به دست آمد 79/0بسته و مقیاس خودتفسیری وا 82/0

 نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخپژوهش، پایایی پرسش
 .به دست آمد 85/0

 تصویر ناقص تشکیل 60این آزمون از  مقیاس بهره هوشی:
 عنوان جواب آمدهشده و در زیر آن تصاویر تعدادی تصویر به

ه ند بتوانصحیح، می هایپاسخاست که آزمودنی با انتخاب 
انجام  اینترنتی صورتبهای کیو خود پی ببرند. این آزمون نمره
شود و انجام آن بسیار راحت است و در زمان مشخصی می
شود از تعداد زیادی آزمودنی، آزمون به می زمانهم صورتبه

که . پس از ایناستدقیقه  45اجرای آن  زمانمدتعمل آورد. 
و مشخصات  پاسخ داد 60آزمودنی به سؤال آخر یعنی سؤال 

طور سنی و جنسیتی و تحصیل خود را وارد کرد، سیستم به
 ای کیوهصحیح هر آزمودنی، نمر هایپاسخخودکار با شمارش 

کند. در پژوهش جلیلی و همکاران را مشخص می هاآن
ها و سنین مختلف بین ( ضریب پایایی آزمون در گروه1397)

 حاصل گردید. 60/0تا  70/0
گویه  9این مقیاس دارای  :1نامه سازگاری تحصیلیرسشپ

( ساخته شده 2016و همکاران ) Andersonاست که توسط 
شود که بر روی یک مقیاس می است. از دانشجویان خواسته

( به سؤاالت 5تا خیلی زیاد:  1ای )خیلی کم: درجه 5لیکرت 
صورت ، به3و  2های پاسخ دهند. الزم به ذکر است که گویه

نامه شوند. حداقل نمره در این پرسشمی گذاریمعکوس نمره
است. نمره بیشتر نشانگر سازگاری تحصیلی  45و حداکثر  9

باالتر است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در پژوهش  شدهادراک
Anderson ( بر روی نمونه آماری 2016و همکاران )

از  یدانشجویان، بیانگر آن بود که مقیاس سازگاری تحصیل
های های سبک زندگی تحصیلی )گویهساختار سه عاملی به نام

( و انگیزه تحصیلی 6تا  4های (، موفقیت تحصیلی )گویه3تا  1
( برخوردار است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی 9تا  7های )گویه

نشان داد که این ساختار سه عاملی از برازندگی مطلوب  نیز
اس سازگاری تحصیلی مورد برخوردار است و روایی سازه مقی

ها چنین همبستگی قوی بین خرده مقیاستأیید قرار گرفت. هم
و نمره کلی مقیاس و همبستگی متوسط تا قوی بین 

های و پایایی خرده مقیاس به دست آمدها مقیاسخرده
سازگاری تحصیلی شامل سبک زندگی تحصیلی، موفقیت 

ضریب  اده ازتحصیلی، انگیزه تحصیلی و نمره کلی با استف
به  86/0و  79/0؛ 83/0؛ 80/0برابر با  یببه ترتآلفای کرونباخ 

و پایایی نمره کلی با استفاده از روش بازآزمایی  دست آمد
چنین نتایج نشان داد که همبستگی مثبت محاسبه شد. هم 84/0

بین سازگاری تحصیلی با سازگاری  01/0دار در سطح یو معن
نی وجود دارد و روایی همگرا در دانشگاه و انگیزش درو

 ,.Anderson et alمقیاس سازگاری تحصیلی نیز تأیید شد )

 نامه با استفاده از ضریب(. در این پژوهش، پایایی پرسش2016
 .به دست آمد 82/0آلفای کرونباخ 

 هایافته

 24/81کنندگان در دامنه های توصیفی بیانگر سن شرکتیافته
سال، بودند.  22-23د درص 76/18سال،  19-20درصد 

 45درصد دانشجوی دختر و  55چنین، از لحاظ جنسیت، هم
، میانگین، انحراف 1درصد دانشجوی پسر بودند. در جدول 

معیار و ضریب همبستگی پیرسون برای کلیه متغیرها آورده 
 شده است.

  

                                                           
1. Academic Self-Concept Questionnaire 
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 .1جدول 

 پژوهشمیانگین، انحراف معیار و ماتریس ضریب همبستگی پیرسون در متغیرهای 
 ماتریس ضریب همبستگی پیرسون انحراف معیار میانگین متغیر

   1 08/0** 48/0** عملکرد کنکور
  1 404/0** 13/23** 86/105** خودتفسیری
 1 360/0** 139/0** 41/4** 80/109** بهره هوشی

 167/0** 416/0** 473/0** 47/6** 11/33** سازگاری تحصیلی

 01/0p<**
ه بضریب چولگی و کشیدگی متغیرها در پژوهش حاضر 

و  -21/0، خودتفسیری 16/0و  -07/0 عملکرد کنکور یبترت
 سازگاری تحصیلیو  -81/0و  -17/0، بهر هوشی -88/0
آمد. با توجه به معیار نرمال بودن،  دسته ب -12/0و  11/0

ضریب کجی کمتر  قدر مطلقمتغیرهای پژوهش همگی دارای 
باشند بنابراین، می 10کمتر از  کشیدگی قدر مطلقو  3از 

 ها مشاهده نشد.تخطی از نرمال بودن داده
ه بدر پژوهش حاضر ضریب چولگی و کشیدگی متغیرها 

و  641/0، خودتفسیری 16/0و  -07/0 عملکرد کنکور ترتیب
 و سازگاری تحصیلی -89/0و  -59/0بهره هوشی  ،-82/1
ر نرمال بودن، آمد. با توجه به معیا دسته ب -12/0و  11/0

ضریب کجی کمتر  قدر مطلقمتغیرهای پژوهش همگی دارای 
باشند بنابراین، می 10کشیدگی کمتر از  قدر مطلقو  3از 

 ها مشاهده نشد.تخطی از نرمال بودن داده
برای متغیر عملکرد کنکور آماره تحمل )و عامل تورم 

 (،23/1)80/0برای متغیرهای خودتفسیری  به ترتیبواریانس( 
( 54/1)64/0 سازگاری تحصیلی( و 15/1)86/0بهره هوشی 

ده آمدستهای تحمل بهکه ارزش. با توجه به اینبه دست آمد
دهندۀ عدم وجود لذا نشان است 10/0برای متغیرها، باالی 

چنین، مقدار عامل . هماستخطی چندگانه بین متغیرها هم
 است 10از  ترآمده برای متغیرها کوچکدستتورم واریانس به
خطی چندگانه وجود دهد که بین متغیرها همو این نشان می

ی برازندگی الگوی پژوهش حاضر در جدول هاشاخصندارد. 
 آورده شده است. 2

برای متغیر عملکرد کنکور آماره تحمل )و عامل تورم 
(، 49/1)67/0برای متغیرهای بهره هوشی  به ترتیبواریانس( 

( 54/1)64/0 سازگاری تحصیلی( و 65/1)60/0خودتفسیری 
ده آمدستهای تحمل بهکه ارزش. با توجه به اینبه دست آمد

دهندۀ عدم وجود لذا نشان است 10/0برای متغیرها، باالی 
چنین، مقدار عامل . هماستخطی چندگانه بین متغیرها هم

 است 10تر از آمده برای متغیرها کوچکدستتورم واریانس به
خطی چندگانه وجود دهد که بین متغیرها همو این نشان می

ی برازندگی الگوی پژوهش حاضر در جدول هاشاخصندارد. 
 آورده شده است. 2

 .2جدول 

 های برازندگی مدل اولیه و نهاییشاخص
 2X df /df2X IFI RFI TLI CFI GFI NFI RMSEA شاخص نیکویی برازش

 043/0 00/1 99/0 77/0 95/0 91/0 95/0 559/1 1 559/1 مدل نهایی

در مدل نهایی شاخص جذر برآورد که به اینبا توجه 
را نشان داد لذا ( RMSEA=043/0واریانس خطای تقریب )

. نتایج مسیرهای مستقیم استدهنده برازش خوب مدل نشان

ضرایب مسیر استاندارد و  3در جدول  در پژوهش حاضر
.نشان داده شده است 2در شکل  الگوی پژوهش حاضر
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 .1شکل 

 مدل نهایی در حالت استاندارد

 

 

 

 

 
 
 

 .3جدول 

 نهایی استانداردمدل ضرایب مسیر اثرات مستقیم بین متغیرهای پژوهش در 
 دارییمعن (β) استاندارد ضرایب مسیر مسیرها

 001/0 252/0 عملکرد کنکور -خودتفسیری 
 001/0 407/0 سازگاری تحصیلی -خودتفسیری 

 - - ملکرد کنکورع -بهره هوشی 
 007/0 141/0 سازگاری تحصیلی -بهره هوشی 

 001/0 369/0 عملکرد کنکور -سازگاری تحصیلی 

( در β=252/0نشان داد در مسیر اول ) 3های جدول یافته
دار بود. مسیر دوم از لحاظ آماری معنی >01/0pسطح 

(407/0=β در سطح )01/0p< دار بود. از لحاظ آماری معنی
از لحاظ آماری  <05/0p( در سطح β=063/0سیر سوم )در م
دار نبود و این مسیر حذف شد. در مسیر چهارم معنی

(141/0=β در سطح )01/0p< دار بود. از لحاظ آماری معنی
از لحاظ آماری  >01/0p( در سطح β=369/0در مسیر پنجم )

داری روابط برای تعیین معنی 4دار بود. در جدول معنی
 ، از روش بوت استراپ استفاده شده است.غیرمستقیم

 .4جدول 

 غیرمستقیمنتایج روش بوت استروپ در بررسی مسیرهای 
 دارییمعنسطح  بوت استراپ متغیر مالک متغیر میانجی بینمتغیرهای پیش
 010/0 053/0 عملکرد کنکور سازگاری تحصیلی خودتفسیری
 046/0 098/0 عملکرد کنکور سازگاری تحصیلی بهره هوشی

داری مسیر حاکی از معنی 4سطوح اطمینان جدول 
غیرمستقیم خودتفسیری به عملکرد کنکور با نقش میانجی 

از =p 05/0( که در سطح β=053/0) استسازگاری تحصیلی 
دار بود. همچنین، مسیر غیرمستقیم بهره لحاظ آماری معنی

هوشی به عملکرد کنکور با نقش میانجی سازگاری تحصیلی 
(098/0=β در سطح )05/0p< استدار معنی. 

 گیریبحث و نتیجه

گری سازگاری پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی
تحصیلی در رابطه بین خودتفسیری و بهره هوشی با عملکرد 

آباد انجام های دولتی شهر خرمکنکور در دانشجویان دانشگاه
بهره  رمسی جزبهشد. نتایج نشان داد تمام مسیرهای مستقیم 

هوشی به عملکرد کنکور معنادار شدند. مسیرهای غیرمستقیم 
نیز از طریق سازگاری تحصیلی با عملکرد کنکور معنادار 
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بر اساس نتایج این پژوهش، الگوی پیشنهادی از برازش  .شدند
 اولین یافته پژوهش نشان داد، بین .قابل قبولی برخوردار است

ین اعنادار وجود دارد. عملکرد کنکور رابطه مبا  خودتفسیری
در تبیین این  همسو بود. (1398زاده )عربیافته با پژوهش 

 و جامعه انشناسروانری از بسیا، توان اظهار داشتیافته می
یری که انسان نیاز به خودتفس اندپذیرفتهاین نظریه را  شناسان

و چارلز کولی، بر اهمیت  ویلیام جیمز ازجمله دارد
ید داشتند و نتیجه گرفتند که خودتفسیری مثبت تأک

رد کارک خودتفسیری )ارزیابی مثبت از خود( با شادکامی و
خودتفسیری . (Cassidy, 2015)ای متقابل دارد مفید فرد رابطه

خودباوری،  انآموزدانشدر  دارای اهمیت است که جهتینازا
را  پشتکار نیل به اهداف و، یزانگچالشجستجوی تکالیف 

شود. می هاآندر  باعث افزایش موفقیت و دهدپرورش می
حس قوی خودتفسیری موجب افزایش دستاوردهای چنین هم

به شود. و زندگی سالم به طرق مختلف می انآموزدانش
 أثیرتمستقل کمتر تحت  ان با خودتفسیریآموزدانشعبارتی 

از سوی دیگر، شخص دارای  و گیرندمی دیگران قرار
عضوی از یک روابط  عنوانبهرا خودتفسیری وابسته، خود 

این بین بنابر (.Akkaya & Dost, 2021بیند )می اجتماعی
ز ا خودتفسیری و عملکرد کنکور رابطه مستقیم وجود دارد.

ه بطرف دیگر امروزه سازگاری تحصیلی و عملکرد کنکور 
 هایتفعالیبرای  یزیربرنامهانگیزه یادگیری، توانایی  دلیل

 و ادگیریی، ید، پشتکار در امور آموزشعلمی، احساس تعه
با خودتفسیری مستقل  انآموزدانش. است ارتباطی هایمهارت

ه ب داریمعن صورتبهرفتار خود دارد و  دهیسازمانتمایل به 
افکار، احساسات و اقدامات خود بیشتر از افکار، احساسات و 

ار ردیگران ق تأثیرکند و کمتر تحت اقدامات دیگران رجوع می
گیرد. از طرف دیگر، شخص با خودتفسیری وابسته، خود می
 بیند و رفتار خودعضوی از یک روابط اجتماعی می عنوانبهرا 

را برحسب روابط اجتماعی و ادراک خود از افکار، احساسات 
کند )آکایا و دوست، می دهیسازمانو اقدامات دیگران، 

 نکورک لی وتحصی بنابراین، خودتفسیری با عملکرد؛ (2021
 رابطه دارد.

یافته دیگر نشان داد، بین بهره هوشی با عملکرد کنکور 
با این ترکیب متغیرها  کهییازآنجارابطه معناداری وجود ندارد. 

های توان به پژوهشمی توان پژوهشی معرفی نمود امانمی
هماهنگ که نشان داده شد بین بهره هوشی و ناو  سوناهم

پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود  سازگاری، عملکرد و
و مجیدی و  1397؛ جلیلی و همکاران، 1398دارد )حجازی، 

 توانمی ( اشاره داشت. در تبیین این یافته1394همکاران، 
که بهره هوشی، توانایی یا ظرفیت یادگیری حقایق گفت با آن

سنجد. محققین بر این باورند افرادی که و مفاهیم جدید را می
هره هوشی باالتری برخوردارند به علت دقت و قدرت از ب

ت به افراد نسب مدتکوتاهتمرکز بیشتر و نیز فعال بودن حافظه 
عادی از لحاظ کمی و کیفی قدرت یادگیری بیشتری دارند 

، امروزه مشخص شده است که حالینباا(. 1398)حجازی، 
، یستن برای عملکرد تحصیلی کافی ییتنهابهبهره هوشی را 

دانند می افراد، با باور هوش ذاتی، تالش را نشانه عدم توانایی
 هانآبه همین دلیل به دنبال تکالیفی هستند تا با حداقل تالش، 

 را به موفقیت برساند؛ لذا عملکرد ضعیفی از خود نشان
یافته حاضر، در  برخالف (.1397دهند )جلیلی و همکاران، می

و  (1397)و همکاران  ؛ جلیلی(1398)حجازی ی هاپژوهش
رابطه بین بهره نشان دادند که  (1394)مجیدی و همکاران 

 را در استفاده بیشتر، و کنکور عملکرد تحصیلی باهوشی 
 از خود عادی همساالن به نسبت هوش با آموزاندانش

 توانایی از مؤثر استفاده نمود. ذکر راهبردهای فراشناختی
 ار آنان و بخشیده بهبود را انآموزدانش عملکرد فراشناخت،

 انگیزه این وکند یم ترباانگیزه مؤثرتر و بیشتر یادگیری برای
 صیلیتح و آموزشیی هاحوزه در بیشتر موفقیت به منجر باال

 تر،باال انگیزه بیشتر، موفقیت یعنی این چرخه وشود یم
 .کندیم پیدا ادامه بیشتر موفقیت

ملکرد ی تحصیلی با عیافته دیگر نیز نشان داد، بین سازگار
کنکور دانشجویان رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد و با بهبود 

توان انتظار داشت که عملکرد کنکور در سازگاری تحصیلی می
های )باقری چاروک و همکاران، یابد. پژوهشبهبود  هاآن

؛ آقایوسفی و همکاران، 1398و همکاران، فر تمنایی؛ 1398
توان یم . در تبیین این یافتهاستهمسو ( با برخی موارد 1394
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گفت، افراد با سازگاری باال به لحاظ اجتماعی رفتارهای 
. تر و در ارتباط با خود نگرشی مثبت دارندمناسب

 را اصالح هاآنای صحیح ها را بررسی و به شیوهمحدودیت
(. سازگاری 1398و همکاران، باقری چاروک نمایند )می

آموزان انتظارات، امکانات و دانششود که می تحصیلی سبب
اهداف  هاآنهای موجود را شناسایی و در محدوده توانایی

 منظوربه. تحصیلی مطلوب و در حد توان خویش را برگزینند
 کار گیرند و دره تالش خود را ب شدهیینتعرسیدن به اهداف 

حوزه آموزشی، به پیشرفت و عملکرد تحصیلی مطلوب دست 
افراد  کهیهنگام، درواقع (.1394ند )آقایوسفی و همکاران، یاب

ن با شرایط پیرامو یخوببهاز سازگاری مطلوبی برخوردارند، 
های سازند و در برطرف سازی نیازمندیمی ارتباط برقرار

آرامش اعتماد به خویش  و خویش توانمندتر هستند. سازگاری
لی ند در عملکرد تحصیتوامی ، فردیجهدرنترا به دنبال دارد که 

در محیط آموزشی بهتر عمل نماید.  هامهارتو کسب 
د مند باشآموزی که از سازگاری تحصیلی مطلوبی بهرهدانش

ها ارتباط سازنده برقرار به سهولت با دبیران و همکالسی
های تعاملی در بهبود پیشرفت و عملکرد کند و این حلقهمی

ارد. مثبت د تأثیرکور فرد عملکرد کن یتدرنهاتحصیلی و 
ذیر پبین، مسئولیتافزون بر آن افراد سازگار، منعطف، واقع

این خصوصیات نیز به فرد  .شمارندمی محترم راخود هستند و 
 .رساندمی در عملکرد تحصیلی مطلوب یاری

 گفت زمانی که افراد از سازگاری توانیم یگردعبارتبه
 را شرایط پیرامون ارتباط برقراب یخوببه، مندندبهرهمطلوبی 

 خویش توانمندترهای یازمندیو در برطرف سازی ن سازندیم
 هستند. سازگاری، آرامش و اعتماد نسبت به خویش را به دنبال

 بو کس کنکوردر عملکرد  تواندیم آن، فرد یجهدرنتدارد که 
 در محیط آموزشی بهتر عمل نماید. دانشجویی که از هامهارت

د باشد به سهولت با اساتی مندبهرهاجتماعی مطلوبی  سازگاری
 یهاو این حلقه کندیم ارتباط سازنده برقرار هایهمکالس و

 مثبت أثیرتتعاملی در بهبود پیشرفت و عملکرد تحصیلی فرد 
، ینبواقعدارد. افزون بر آن افراد سازگار، منعطف، 

ین اکه  شمارندیم هستند و خویش را محترم پذیریتمسئول

 مطلوب یاری کنکورنیز به فرد در عملکرد  خصوصیات
 (.1398، و همکارانفر تمناییرساند )یم

چنین، نتایج نشان داد سازگاری تحصیلی در رابطه بین هم
خودتفسیری و بهره هوشی با عملکرد کنکور نقش میانجی 

تنها زمانی بین بهره هوشی با عملکرد کنکور رابطه  ودارد 
ابتدا بهره هوشی در دانشجویان با افزایش وجود دارد که 

د نتا از آن طریق بتوان همراه باشد هاآنسازگاری تحصیلی در 
عملکرد کنکور را بهبود بخشند. لذا نقش میانجی سازگاری 
تحصیلی در رابطه بین خودتفسیری و بهره هوشی با عملکرد 

ن ها نشارسد و این یافتهمی کنکور منطقی و پذیرفتنی به نظر
 .است از انتخاب صحیح متغیر میانجی در این پژوهش

 ورکنک سازسرنوشت آزمون توان اذعان نمود کهمی طورکلیبه
، روینازادارد.  افراد آیندۀ و حال زندگی بر مهمی بسیار اثرات

ی برخوردار اژهیوشناسایی عوامل اثرگذار بر آن از اهمیت 
 که بهره هوشی فرد ها نشان داده است، بررسیبینیندرااست. 

 هوشی بهره در موفقیت تحصیلی وی نقش مهمی دارد.
 با افراد یافتگی سازش در توجهقابل وجوه از یکی عنوانبه

، رودشمار می به فردیهای تفاوت مهم عوامل از و محیط
 تریناصلی عنوانبه هامدت خود سنتی تعریف اساس بر هوش

 شدمی گرفته نظر در تحصیلی پیشرفت و موفقیت عامل
های وسیله از یکی شک،بی هوشی بهره (.2017)دورموس، 

این  هرچه که معنا بدین است. یادگیرندگان تحصیلی پیشرفت
 به ایشانو سازگاری تحصیلی  پیشرفت باشند، ترباهوش افراد

است و این شرایط به بهبود عملکرد کنکور  بیشتر اندازه همان
توان نتیجه گرفت که سازگاری می ،روینازاانجامد. می هاآندر 

تحصیلی توانسته نقش میانجی را در رابطه بین بهره هوشی و 
 آموزان ایفا نماید.دانشعملکرد کنکور در 

 دهشاصالحدر این پژوهش، مدل مفهومی  کهینابا توجه به 
یک  عنوانبهتوان آن را از برازش خوبی برخوردار بود، می

جدید تلقی کرد که در بهبود عملکرد نوآوری و یافته علمی 
که نتایج با وجود آن .آموزان مؤثر واقع گردددانشکنکور 

پژوهش حاضر، اطالعات ارزشمندی را دربارۀ بهره هوشی، 
خودتفسیری و سازگاری تحصیلی در بافت مطالعاتی 

این پژوهش  کرد.پیشایندهای عملکرد کنکور فراهم 
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 های پژوهش،از محدودیت ی نیز داشت. یکیهایمحدودیت
های دولتی محدود بودن جامعه آماری به دانشجویان دانشگاه

تعمیم نتایج به سایر دانشجویان در دیگر بود که آباد شهر خرم
محدودیت  سازد.ها و شهرها را با احتیاط همراه میدانشگاه

تنظیم و هماهنگی زمان مناسب برای برخی از  دیگر
ورت ص یسختبه هاپرسشنامهل جهت تکمی کنندگانشرکت
 گرفت.

یرهای این که متغ شودیم آتی توصیهی هادر پژوهش
ی دیگر مانند دانشگاه آزاد و پیام نور هادانشگاهپژوهش در 

با نتایج این پژوهش مورد مقایسه قرار  هاآنانجام شود و نتایج 
 با وجود شواهد پژوهشی متعددی که نشان نهایتردگیرد. 

عملکرد تحصیلی  بهبود هره هوشی باعثدهند بمی
، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بهره شودمیآموزان دانش

قادر به بهبود عملکرد کنکور نیست، بلکه  ییتنهابههوشی 
سازگاری  همچونهای دیگری عالوه بر بهره هوشی، توانمندی

تحصیلی را نیز در عملکرد کنکور، از اهمیت مهمی برخوردار 
 است.

 اسگزاریسپ

های دولتی شهر دانشجویان دانشگاهدر آخر از همکاری کلیه 
 گردد.برای شرکت در این پژوهش قدردانی میآباد خرم

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.هیچ

 منابع

و پورعبدل،  ،.، رازقی، ف.، زراعتی، ر.، سراوانی، ش.آقایوسفی، ع
ر آموزان بدانشعملکرد تحصیلی  بینییشپ(. 1394) .س

و سطوح مختلف سازگاری.  بستگیدلهای اساس سبک
(، 4)21 ی بالینی ایران،شناسروانو  یپزشکروانمجله 

308-316. 
(. بررسی نقش 1396زاده، م. )و عرب، .، کدیور، پ.فر، سالوندی

یت و خالق نفسعزتای خود تفسیری در رابطه بین واسطه
ابتکار و خالقیت آموزان پسر سال سوم شهر کرج. دانشدر 

 .194-163(، 3)7در علوم انسانی، 

تجربه زیسته (. 1397) .راد، حفرهایو  .رحمتی، ا، .امیدیان، م
. زای آنشرکت در کنکور با تاکید بر پیامدهای استرس

 .19-1(، 2)38، آموزش عالی ایران
 تأثیر(. 1398) .کار، م تجربهو  .توحیدی، ا، .باقری چاروک، آ
ر اندیشی بگری، سازگاری تحصیلی و مثبتخودتعیین

وهش پژ. عملکرد تحصیلی با میانجیگری اهداف پیشرفت
 .84-65(، 20)18، مثبت شناسیرواننامه 

بینی سازگاری تحصیلی بر (. پیش1394و مرادی، ص. ) .تمنایی، م
اساس خودکارآمدی، ابراز وجود و حمایت اجتماعی. 

 .73-57(، 36)3اجتماعی،  شناسیروان
 .رستمی، ی و .س.احمدی، م ،.خیرجو، ا ،.حجازی، م ،.جلیلی، ا
(. بررسی رابطه بهره هوشی و فراشناخت با عملکرد 1397)

وره آموزان ددانشتحصیلی و میانجیگری تفکر انتقادی در 
راهبردهای آموزش )راهبردهای دوم متوسطه شهر خرمدره. 

 .106-99(، 6)11، علوم پزشکی( آموزش در
(. 1398) ، آ.شریعتمدار، ک.، و فرحبخش ، ح.،سلیمی، م.، چنگایی

 .موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی: یک مطالعه کیفی
 .91-75(، 45)13، های آموزشیپژوهش در نظام

(. رابطه بهره هوشی با عملکرد تحصیلی و 1398. )یمحجاز
-71(، 4)5ی کودکان، پرستار. گری تفکر انتقادیمیانجی

78. 
(. 1394) ، م.شکوهی یکتا ، ن.، وصادقی ، ع.،بازرگان ، ک.،صالحی

تحلیل پدیدارشناسانه ادراک و تجربه زیسته معلمان مدارس 
 .فیتوصی ابتدایی از نقاط ضعف و قوت برنامه ارزشیابی

 .68-19(، 31)9، های آموزشیپژوهش در نظام

(. بررسی 1395) .م ،رقیبیو غ.،  ،افروز، ف.، صفری کربالیی
های زیستی، شخصیتی و بهره هوشی در نوجوانان ویژگی

های پژوهش در نظام. بزهکار استان سیستان و بلوچستان
 .239-210(، 33)10، آموزشی

(. نقش خودتفسیری و هِیجانات تحصیلی در 1398) .زاده، معرب
سازگاری تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی.  بینییشپ

 .53-44(، 2)11 در آموزش علوم پزشکی، پژوهش
(. بررسی تأثیر 1396) .صادقی، س و .شالنی، ب ،.آبادی، جفتح

های آموزان و خانوادهدانشها بر آزمون سراسری دانشگاه
 .71-49(، 2)1، ی فرهنگیشناسروانایرانی. 

(. رابطه 1394) .حقیقی مبارکه، ج و .شهنی ییالق، م ،.مجیدی، ر
ی هوش عمومی و هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی با عل
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آموزان گری اضطراب امتحان و سازگاری در دانشمیانجی
های آموزش و یادگیری پژوهشسال اول دبیرستان. 

 .18-1(، 6)22، )دانشور رفتار(
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