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چکیده
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بسته آموزشی تابآوری تحصیلی ،دلبستگی به مدرسه ،خودپنداره
تحصیلی و درگیری تحصیلی بر سازگاری تحصیلی انجام شد .روش تحقیق پژوهش ،جزء تحقیقات
کاربردی و از نظر اجرا جزء پژوهشهای شبه آزمایشی بود .جامعه آماری تحقیق شامل
تمامی دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهر سردشت بودند که حجم نمونه  08نفر تعیین و به روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای
استاندارد شده سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک ( )4801استفاده شد .فرضیهها با استفاده از نرمافزار
 SPSSبه کمک آنالیزکواریانس یکراهه آزمون شدند و نتایج تحقیق نشان داد بسته آموزشی تابآوری
تحصیلی ،دلبستگی به مدرسه ،خودپنداره تحصیلی و درگیری تحصیلی تأثیر معناداری بر سازگاری
تحصیلی دانش آموزان دارد ( .)P=8/884پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی بود من جمله جامعه
آماری دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهر سردشت در نظر گرفته شده و از ابزار خود گزارشدهی
پرسشنامه استاندارد استفاده شده است ،در نهایت پیشنهاد میگردد که در مطالعات آینده دیگر مقاطع
تحصیلی در نظر گرفته شده و از ابزارهای دیگری جهت بررسی بیشتر استفاده شود.

واژگان کلیدی :تابآوری تحصیلی ،خودپنداره تحصیلی ،دلبستگی به مدرسه ،درگیری تحصیلی.

 .4دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.
 .2نویسندۀ مسئول :عضو هیأت علمی ،گروه روانشناسی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران
(.)hjadidi86@gmail.com
 .3عضو هیأت علمی ،گروه روانشناسی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.
 .1عضو هیأت علمی ،گروه روانشناسی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.
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مقدمه
اهمیت جو مدرسه و دلبستگی دانشآموز-مدرسه زمینهی تحقیقات جامعهشناختی ،روانشناسی
مدرسه و ادبیات آموزشی است (اصالن و کوسیر .)2824 ،4توافقی عمومی وجود دارد که مدارس محیط
اجتماعی بزرگی هستند که در آن ،دانشآموزان از اعتقادات ،ارزشها ،معیارها و نگرانیهای مشترک
برخوردارند .همچنین ،عملکردهای شناختی و عاطفی دانشآموزان به وسیله ویژگیهای مدرسه شکل
میگیرد و یادگیری در مدرسه در یک محیط اجتماعی ،هم در درون و هم بیرون کالس درس صورت
میگیرد (اسکرمن2882 ،2؛ نقل از قاضی طباطبائی ،حجازی و علیرضایی .)4308 ،فرآیند سازگاری
تحصیلی دربرگیرنده تغییرات رفتاری و روانشناختی است که طی آن افراد سعی میکنند خودشان را با
محیط تحصیلی جدیدشان هماهنگ کرده و به طور موفقیتآمیز با تقاضاهای تحصیلی سازگار شوند و
به نیازهای یادگیریشان برسند (والکا 2842 ،3و بکر و سیریک .)4888 ،1افرادی که در سازگاری تحصیلی
با مشکل مواجه هستند به احتمال زیاد در سایر ابعاد سازگاری و حتی سایر ابعاد زندگی با مشکل مواجه
میباشند (مکبرین ،دولی و بیرمن .)2842 ،2مؤلفههای سازگاری تحصیلی از دید بکر و سیریک ()4888
شامل انگیزه برای یادگیری ،اقدام برای دستیابی به تقاضاهای تحصیلی ،دستیابی به اهداف روشن و
رضایت کلی از محیط تحصیلی است .از نظر این محققان سازگاری با محیط تحصیلی به مقدار زیادی
تحت تأثیر شرایط محیطی قرار میگیرد و در مدارسی که از جو عاطفی اجتماعی بهتری برخوردارند،
دانشآموزان از محیط تحصیلی رضایت بیشتری دارند.
بسیاری از موفقیتها یا شکستهای تحصیلی ،ریشه در تصورات کلی فرد نسبت به تواناییهای
خود در رابطه با یادگیریهای آموزشگاهی دارد .در این راستا محیط مدرسه یکی از تأثیرگذارترین
حوزههای اجتماعی در زندگی یک نوجوان محسوب میشود .در این راستا چند دهه پژوهش نشان داده
است که تجارب دانشآموزان و سازگاری و دلبستگی با مدرسه میتواند تأثیرات مثبت و منفی بر رشد
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او داشته باشد (اصالن و کوسیر2824 ،؛ چیکریکچی و ارزن 2828 ،4و اصالن .)2828 ،2نتایج مطالعات
صورت گرفته نشان میدهند که نحوهی ارتباط و دلبستگی دانشآموزان با مدرسه یکی از عوامل تأثیرگذار
بر کیفیت تحصیل و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میباشد (شیخاالسالمی ،دادجویی و سیداسماعیلی
قمی .)4388 ،نتایج مطالعات بیانگر آن است که کودکان با سبک دلبستگی ایمن به مراتب بیش از کودکان
ناایمن دوسوگرا یا اجتنابگر که والدینی بیتوجه داشتند ،به محیط مدرسه و تعامل با دانشآموزان
عالقهمند و سازگار میشوند .دلبستگی به مدرسه منع کنندهی بسیار مهمی از رفتارهای اجتماعی است
که در بعضی از دانشآموزان به تکالیف مدرسه و دلبستگی به مدرسه معنی میدهد .همچنین
موقعیتهایی مانند تجربه شکست و طرد شدن از طرف اولیای مدرسه ،همکالسیها ،ممکن است در
ضعیف شدن دلبستگی به مدرسه سهم داشته باشند (سعیدی .)4381 ،دلبستگی به مدرسه 3عالقه و پیوند
دانشآموزان به معلمان ،کارکنان و مدیران و غرور نسبت به مدرسة خود است (ایس .)2882 ،1با توجه
به تعاریف متعددی که درباره دلبستگی به مدرسه شده است جامعترین تعریف مربوط به زیستبوم
شناسانه یا مبتنی بر بعد اجتماعی است .در این رویکرد دلبستگی به صورت عمومی عبارت است از
توصیف کیفیت ارتباطات در سطح جامعه و به صورت اختصاصی احساس تعلق به مدرسه به عنوان
دیدگاه افراد که موجب رشد دلبستگی آنان با محیط مدرسه میشود ،تعریف شده است (مک نلی ،نان
مکر و بلوم2888 ،2؛ نقل از میرزابیگی ،بختیارپور ،افتخار صعادی ،مکوندی و پاشا .)4382 ،رویکرد
دیگر در تعریف دلبستگی به مدرسه رویکرد روانشناسی آن است که احساس دلبستگی به مدرسه را به
عنوان یک حالت روانشناسی عنوان میکند که در آن دانشآموزان احساس کنند خود و دیگر دانشآموزان
مورد مراقبت و حمایت از طرف مدرسه هستند (شوچت و اسمایت2888 ،1؛ میرزابیگی ،بختیارپور،
افتخار صعادی ،مکوندی و پاشا.)4382 ،
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یکی از عواملی که می تواند نقش مؤثری بر سازگاری تحصیلی داشته باشد تابآوری

تحصیلی4

دانشآموزان است که در تحقیقات متعددی به آن اشاره شده است .تابآوری به فرایند پویای انطباق و
سازگاری با تجارب تلخ و ناگوار در زندگی گفته میشود (گیلهام ،برونواسر و فریرس ،2840 ،2روجاس،3
 2842و پنگ ،لی ،زو ،میاو ،چن ،یو ،لیو و وانگ .)2841 ،1تابآوری بیانگر توانایی مقابله اثربخش با
یک موقعیت دشوار است و بر حفظ وضعیت سالمت فرد در مواجهه با سختیها ،دشواریها و نیز تلخ
کامیها داللت دارد (نگ ،چاهین ،لنتینگ و هوارد .)2848 ،2تابآوری تحصیلی یکی از ابعاد تابآوری
در محیط آموزشی است .دانشآموزانی که دارای تابآوری هستند به رغم مصائب و دشواریهای،
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی احتمال موفقیت باالتری دارد (کابررا و پادیال.)2843 ،1
دانشآموزان ،ظرفیتهای مهمی دارند که شکوفاسازی آنها شرط الزم و اساسی موفّقیت و توسعة
جوامع امروزی است ،اما وجود عوامل خطرآفرین متعدّد در این مسیر ،همواره آسیبهای کوتاهمدّت و
بلندمدّت فردی و اجتماعی را در پی داشته است .بسیاری از دانشآموزان در زمان تحصیل با موقعیتهای
مشکلساز اجتماعی و آموزشی در کالس ،خانه و اجتماع مواجه میشوند که میتواند به شکست آنها
در مدرسه منجر شود و زندگی آیندۀ آنان را با ضعف و ناتوانی روبهرو کند (فاستر .)2843 ،2با وجود
این ،بسیاری از تحقیقات نشان دادهاند دانشآموزانی هستند که با وجود قرار گرفتن در موقعیتهای
فشارزا ،مشکلساز و تهدیدکننده به موفّقیت میرسند و سطوح باالی تحصیلی را تجربه میکنند (نگ،
چاهین ،لنتینگ و هوارد2848 ،0؛ خلف2841 ،8؛ هیتون )2843 ،48این فرایند ،تابآوری تحصیلی نامیده
میشود .از نظر آلوا )4884( 44دانشآموزانی که تابآوری تحصیلی دارند ،حتّی با وجود رویدادهای
1
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فشارزا و شرایطی که میتواند آنها را در خطر عملکرد ضعیف و نهایتاً در موقعیت رها کردن مدرسه
قرار دهد ،انگیزۀ باال و عملکرد خوبی دارند .اصوالً چارچوب تابآوری تحصیلی با دیدگاههای سنّتی
متفاوت است؛ چرا که به جای تمرکز بر عوامل مؤثر بر ناکامی دانشآموزان ،نگاهها را به این معطوف
میکند که دانشآموزان چگونه میتوانند در شرایط سخت ،سازگار و به موفّقیت دست یابند .این هرگز
به معنای رها کردن دانشآموزان مسألهدار و تمرکز بر دانشآموزان با عملکرد بهتر نیست ،بلکه میتوان
با تمرکز بر تابآوری و تالش برای ایجاد و ترویج آن و فراهمکردن بسترهای الزم برای تربیت
دانشآموزان تابآور ،اقدامات مفیدتری در مسیر توسعة جامعة آموزشمحور امروزی انجام داد (همتی
و غفاری.)4382 ،
همچنین از دیگر متغیرهایی که در این پژوهش اثربخشی آن بر سازگاری تحصیلی مورد بررسی قرار
میگیرد خودپنداره تحصیلی 4است .خودپنداره یک سازه اصلی در تحقیقات آموزشی و روانشناختی
است که رابطه آن با پیشرفت تحصیلی هنوز هم به عنوان یکی از موضوعات داغ پژوهشی محسوب
میشود (عنایتی .)4380 ،خودپنداره به عنوان ادراک فرد از خود در سطوح مختلفی از ویژگیها یا ابعاد
تعریف میشود مطالعات قبلی آنرا یک سازه کلی  -بدون هیچ بعد مجزا  -در نظر میگرفتند (روزنبرگ،2
4812؛ نقل از بشرپور و همکاران .)4382 ،ولی افراد دیگری بر چند بعدی بودن این سازه تأکید کردهاند
(کاترین ارنز ،میلت ،فارانسیز ،ایزابل و مارتین2828 ،3؛ زهاری و فین 2842 ،1و مارش و کراون.)2881 ،2
بعالوه بر جنبه بعد ویژگی ابزارهای متداول دیگری هم خودپنداره را به عنوان موضوعی که دارای
ساختار سلسله مراتبی است .در نظر میگیرند (مارش .)4882 ،عزیزیان کهن ،دهقانی و مومنی فر ()4188
بیان میدارند که خودپنداره تحصیلی و انگیزش مشارکت از متغیرهای مهم و مرتبط با اشتیاق تحصیلی
میباشد .نتایج موسوی و بدری ( )4382در پژوهشی حاکی از آن است بین آگاهیهای فراشناختی و
خودپنداره تحصیلی ،بین آگاهیهای فراشناختی و نگرش نسبت به مدرسه و بین آگاهیهای فراشناختی
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و سازگاری اجتماعی دانشآموزان رابطه وجود دارد .مفهوم خودپنداره (که خود-ساخت ،خود-هویت،
خود-چشمانداز) هم نامیده میشود (رئیسون ،محمدی ،عبدالرزاقنژاد و شریفزاده.)4383 ،
از جمله مفاهیم دیگری که بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است درگیری تحصیلی 4است.
درگیری تحصیلی پایه و اساسی برای اقدام در جهت رفع کاستیها در حوزه تعلیم و تربیت مد نظر قرار
گرفته شده است که در آغاز برای درک تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح گردیده است (الریجسن،
سونینس و ویرشویرن2840 ،2؛ کرونبورگ و کونجو – آرایا2840 ،3؛ پیکادو ،پیناتو و سیلوا2842 ،1؛
فردریکس ،بلومنفیلد و پاریس 2881 ،2و غالم پور ،پورشافعی و قرآنی سیرجانی ( .)4380درگیری
تحصیلی را میتوان به عنوان حلقه اصلی ارتباط دانشآموز با مدرسه تعریف کرد .بر اساس تحقیقات
تجربی ابعاد اصلی درگیری تحصیلی عبارتاند از :شناختی ،عاطفی و رفتاری (فردریکس ،بلومنفلد و
پاریس2881 ،؛ جیمرسون ،کامپوس و گریف ،2883 ،1رشلی و کریستنسون .)2881 ،2نتایج تحقیقات
بیانگر آن است درگیری تحصیلی با بهرهوری تحصیلی فراگیران ارتباط مثبت دارد (مارکوس ،راسل،
والنتینا ،مولین ،آلن .)2828 ،0درگیری تحصیلی کمتر منجر به تجربه شکست تحصیلی و ترک تحصیل
(وانگ و هولکومب)2848 ،8؛ عدم دلبستگی به مدرسه و نبود اشتیاق برای یادگیری (سایمون ،مورتون
و چن2888 ،48؛ ویگا و همکاران )2842 ،44میگردد .برای افزایش درگیری دانشآموز الزم است فهم
بهتری از سابقه تعامالت مدرسهای وی و پیامدهای مختلف این تعامالت داشت تا در تنظیم برنامه
آموزشی مد نظر قرار بگیرند (ویورل ،کودروتا و ویورل دراگوس .)2842 ،42در مجموع درگیری
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3
. Kronborg & Cornejo-Araya
4
. Picado, Pinto & Silva
5
. Fredricks, Blumenfeld, & Paris
6
. Jimerson, Campos & Greif
7
. Reschly & Christenson
8
. Markus, Rossell, Valentina, Maureen & Alan
9
. Wang & Holcombe
10
. Simon-Morton & Chen
11
. Veiga and et al.
12
. Viorel, Codruta & viorel Dragos
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مدرسهای میتواند نتایج آموزشی دانشآموزان را پیشبینی کند (لد و دانیال 2888 ،4و وانگ و پک،2
.)2843
برحسب آنچه در فوق اشاره شد ،تاکنون پژوهشهای بسیاری در رابطه با تابآوری تحصیلی،
دلبستگی به مدرسه ،خودپنداره تحصیلی ،درگیری تحصیلی و سازگاری تحصیلی بصورت جداگانه و یا
با متغیرهای دیگری انجام شده است ،اما پژوهشی که بهصورت یکپارچه اثربخشی بسته آموزشی
تابآوری تحصیلی ،دلبستگی به مدرسه ،خودپنداره تحصیلی و درگیری تحصیلی بر سازگاری تحصیلی
ارائه داده باشد ،وجود نداشته است .با توجه به خالء موجود ،پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال
است که آیا اثربخشی بسته آموزشی تابآوری تحصیلی ،دلبستگی به مدرسه ،خودپنداره تحصیلی و
درگیری تحصیلی بر سازگاری تحصیلی معنیدار است یا خیر؟

روش
روش پژوهش حاضر با در نظر گرفتن هدف آن ،کاربردی و از جهت بررسی اثربخشی این مدل بر
سازگاری تحصیلی دانش آموزان در زمره پژوهشهای شبه آزمایشی از نوع پیشآزمون و پسآزمون با
گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهر سردشت در
سال تحصیلی  82-81به تعداد  3288نفر بودند که  08نفر بعنوان حجم نمونه تعیین و با روش نمونهگیری
تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند ،به این صورت که در مرحله اول از بین تمام
دبیرستانهای شهر سردشت  0مدرسه و در هر مدرسه  2کالس به طور تصادفی انتخاب شد و همه افراد
آن دو کالس مورد آزمون قرار گرفتند .گروه آزمایش مورد آموزش پروتکل الحاقی قرار گرفت و
مداخلهی روش آموزش خودپنداره تحصیلی ،دلبستگی به مدرسه ،تابآوری تحصیلی و درگیری
تحصیلی به مدت  48جلسهی گروهی (هر هفته دو جلسه) به صورت جلسات  88دقیقهای بر روی
گروه آزمایش اجرا شد .برای جمعآوری دادهها از ابزار زیر استفاده گردید.

. Ladd & Dinella
. Wang & Peck

1
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پرسشنامه سازگاری تحصیلی :این پرسشنامه توسط بیکر و سریاک ( )4801با  21سؤال در مقیاس
طیف لیکرت هفت درجهای (اصالً تا کامال) که هر ماده دارای ارزشی بین  4تا  2ساخته شده است .با
سؤاالتی مانند( :احساس میکنم برای تحصیل در دانشگاه و انجام تکالیف درسی آنگونه که انتظارش را
داشتم ،به قدر کافی زرنگ و باهوش نیستم .با توجه به تالشی که برای درس خواندن میکنم ،نتایج
مناسبی نمیگیرم) سازگاری تحصیلی را میسنجد .نمره آزمودنی در این مقیاس بین  21تا  410قرار
میگیرد که نمرات باالتر نشانگر سازگاری بیشتر است .روایی پرسشنامه سازگاری تحصیلی توسط اساتید
و متخصصان این حوزه تأیید شده است (زارعی ،میرهاشمی و شریفی .)4384 ،در مطالعه بیکر و سریاک
ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس سازگاری تحصیلی باالتر از  8/ 08بود .در پژوهش میکاییلی
( )4308که در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه انجام شده بود این ضریب مساوی  8/ 01گزارش شده
است .در پژوهش زارعی ،میرهاشمی و شریفی ( )4384نیز آلفای محاسبه شده مساوی  8/031بوده است.
همچنین در این پژوهش نیز مقیاس پایایی محاسبه شده با استفاده از آلفای کرونباخ  8/242بدست آمد.
همچنین جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو آزمون آنالیز کواریانس استفاده شد.
جدول  .8خالصه جلسات آموزشی
جلسات
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم

محتوای جلسه

اهداف

آشنایی با برنامه و معارفه

آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و با پژوهشگر ،تبیین هدف ،قوانین و

اعضای گروه

چارچوب گروه و بیان کلیاتی از دوره

آشنایی با دلبستگی به
مدرسه
آشنایی با دلبستگی به

مراحل شکلگیری دلبستگی ،نظریههای دلبستگی به مدرسه ،عوامل مؤثر

مدرسه

بر دلبستگی به مدرسه

جلسه

آشنایی با تابآوری

چهارم

تحصیلی

جلسه پنجم
جلسه ششم

معرفی دلبستگی به مدرسه ،احساس دلبستگی ،انواع سبک دلبستگی

معرفی تابآوری تحصیلی و عوامل و ویژگیهای مشترک افراد تابآور

آشنایی با تابآوری

ارائه عوامل مؤثر در ظرفیت تابآوری تحصیلی و نقش عوامل

تحصیلی

محافظتکننده و خطرساز در برنامههای تابآوری

آشنایی با خودپنداره
تحصیلی

تعریف خودپنداره تحصیلی ،بررسی نقش اسناد در خودپنداره
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آشنایی با خودپنداره

جلسه هفتم

08

آموزش مدل خودپنداره تحصیلی شاولسون

تحصیلی

جلسه هشتم

آشنایی با درگیری تحصیلی

آشنایی با مفهوم درگیری تحصیلی و انواع آن

جلسه نهم

آشنایی با درگیری تحصیلی

بررسی هیجان ،تنظیم هیجانی و درگیری شناختی و رفتاری

جمعبندی و اجرای

جلسه دهم

جمعبندی و ارزشیابی

پسآزمونها

یافتهها
میانگین و انحراف استاندارد سنی شرکت کنندگان مطالعه حاضر برابر با  41/11و  8/184بود.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار سازگاری تحصیلی به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل
آزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

81/22

8/38

کنترل

82/28

44/11

آزمایش

431/22

42/12

کنترل

81/38

42/14

آزمایش

434/23

41/81

کنترل

82/24

44/80

در جدول  2شاخص های آماری سازگاری تحصیلی دانش آموزان در نمونه مورد بررسی آمده است.
همانطور که نتایج جدول  1-4نشان میدهد در پیشآزمون سازگاری تحصیلی میانگین گروهها نزدیک
به هم میباشد اما در پس آزمون در گروه آزمایش افزایش محسوسی مشاهده میشود که در تحلیل
کوواریانس به بررسی معنی داری این تفاوت پرداخته خواهد شد .در جداول  3و  1پیش فرض های
تحلیل کوواریانس یک متغیره ارائه شده است.
جدول  .4نتایج آزمون کولموگرفاسمیرنف برای بررسی فرض برابری دادهها
مراحل

آماره

سطح معنیداری

پیشآزمون

8/810

8/288

پسآزمون

8/482

8/482

پیگیری

8/428

8/802

02
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براساس نتایج جدول  3مقدار  zبدست آمده از لحاظ آماری معنیدار نیست ()P>0.05؛ بنابراین
فرض نرمال بودن توزیع دادهها تائید میگردد.
یکی دیگر از پیش فرضهای استفاده از تحلیل کوواریانس ،همگنی واریانس خطای گروههای مورد
مطالعه است ،برای بررسی این پیش فرض ازمون لون استفاده شد که نتایج این آزمون در جدول شماره
 1ارائه شده است.
جدول  .3نتایج آزمون لوین جهت بررسی برابری واریانسهای خطا
مراحل

F

درجه آزادی 8

درجه آزادی 2

سطح معنیداری

پیشآزمون

4/231

4

20

8/248

پس آزمون

8/820

4

20

8/044

پیگیری

8/828

4

20

8/012

همانطور که نتایج جدول  1نشان میدهد ،مقادیر  Fبه دست آمده برای متغیر سازگاری تحصیلی در
سه بار آزمون با درجات آزادی ( 4و  )DF= 20معنادار نیست ( .)P<8/82در نتیجه تفاوت معنیداری
بین واریانس خطای گروهها وجود ندارد و بنابراین فرض همگنی واریانسهای خطا رعایت شده است
و می توان ازمون تحلیل واریانس آمیخته استفاده کرد.
در جدول  2نتایج آزمون امباکس جهت بررسی فرض برابری ماتریسهای کوواریانس مشاهده شده
متغیر وابسته در بین گروهها ،ارائه شده است.
جدول  .1نتایج آزمون امباکس جهت بررسی فرض برابری ماتریسهای کوواریانس
F

درجه آزادی 8

درجه آزادی 2

سطح معنیداری

48/844

1

11808/382

8/820

همانگونه که در جدول  2نشان داده شده ،مقدار  Fبه دست آمده برای متغیر سازگاری تحصیلی با
درجات آزادی ( 1و  )11808/382در سطح  8/82معنادار نیست ،از این رو میتوان گفت که در متغیر
وابسته پژوهش ،فرض برابری ماتریسهای کوواریانس مشاهده شده ،رعایت شده است.
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جدول  .3تحلیل واریانس بینگروهی
منبع

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح
معنیداری

مجذور اتا

زمان و گروه

42888/421

4

42888/421

210/432

8/884

8/222

گروه

44144/821

4

44144/821

482/082

8/884

8/242

خطا

1122/202

4

28/288

با توجه به نتایج جدول شماره  ،1اثر گروه ( )210/432و اثر تعامل زمان و گروه ( )482/082در
متغیر سازگاری تحصیلی ،در سطح  8/884معنیدار شده است .در جدول  2نتایج آزمون بنفرونی برای
مقایسه میانگینها آورده شده است.
جدول  .0آزمون بنفرونی برای مقایسه میانگینها
اختالف میانگینها

خطای معیار

سطح معنیداری

زمان
8

2

* -48/228

4/338

8/884

8

4

* -42/832

4/240

8/884

2

4

* 2/243

8/114

8/884

بررسی میانگینها در جدول شماره  2نشان میدهد که تفاوت بین میانگینهای متغیر سازگاری
تحصیلی در زمان اول (پیشآزمون) با زمان دوم (پسآزمون) و زمان سوم (پیگیری) و همچنین زمان
دوم (پسآزمون) با زمان سوم (پیگیری) در سطح ( )8/884معنیدار است.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف اثربخشی بسته آموزشی تابآوری تحصیلی ،دلبستگی به مدرسه ،خودپنداره
تحصیلی و درگیری تحصیلی بر سازگاری تحصیلی انجام گردید .نتایج حاصل از اجرای تحلیل
کوواریانس تک متغیره حاکی از ردّ فرضیه صفر و در نتیجه معنی دار بودن اثر پیشآزمون بر روی متغیر
وابسته و با توجه به ضریب  Fمحاسبه شد که بین میانگینهای تعدیل شده نمرات سازگاری تحصیلی
دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان سردشت بر حسب عضویت گروهی (گروه آزمایش و گروه
کنترل) در مرحله پسآزمون تفاوت معنادار وجود دارد بنابراین مدل نهایی استفاده شده در دانشآموزان
آموزش دیده (گروه آزمایش) در پس آزمون تأثیر داشته است؛ که نتیجه میشود بسته آموزشی تابآوری

03
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تحصیلی ،دلبستگی به مدرسه ،خودپنداره تحصیلی و درگیری تحصیلی بر سازگاری تحصیلی اثربخش
بوده است .سازگاری تحصیلی ناظر به توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و
نقشهایی است که مدرسه و دانشگاه بهمنزلة نهاد اجتماعی فراروی آنها قرار میدهد (پورپاریزی،
توحیدی و خضری مقدم .)4382 ،تابآوری تحصیلی بعنوان یکی از عوامل مؤثر بر سازگاری تحصیل
در تحقیقات متعددی به آن اشاره شده است (اصالن و کوسیر2824 ،؛ چیکریکچی و ارزن2828 ،؛
اصالن2828 ،؛ گیلهام ،برونواسر و فریرس ،2840 ،روجاس 2842 ،و پنگ ،لی ،زو ،میاو ،چن ،یو ،لیو و
وانگ2841 ،؛ محمدی شمیرانی و همکاران .)4388،همچنین نتایج صدوقی ( )4382نشان داد که از
طریق تدوین برنامه های مناسب در آموزش و اجرای راهکارهای تقویت خودکارآمدی و تابآوری
تحصیلی و ایجاد محیط تسهیل کننده آنها می توان به افزایش میزان سازگاری تحصیلی کمک نمود که
منطبق با نتایج این تحقیق است.
در تبیین یافته باال میتوان گفت از یک طرف ،داشتن مهارتهای ارتباطی مؤثر (از مؤلفههای
تابآوری تحصیلی) در دانشآموزان موجب ایجاد و ادامه روابط صحیح و رضایتبخش با همساالن،
هم کالسیها و معلمان میشود و این نوع روابط ،به تدریج دلبستگیهای خاصی را در دانشآموزان
نسبت به معلم ،همکالسیها ،کارکنان مدرسه و محیط آن و حتی فعالیتهای انجام شده و روزانه در آن،
به وجود میآورد و آنها به آن افراد خاص و در کل مدرسهای که در آن تحصیل میکنند ،احساس تعلق
و سازگاری خواهند کرد .از طرف دیگر ،دانشآموزان با مثبتنگری و امیدواری نسبت به تحصیل و
نتایج فعالیتهای خود ،جهتگیری نسبت به آیندهای روشن و تالش برای موفقیت و رسیدن به اهداف
در آینده ،مستقیماً موجب درگیری بیشتر در زمینه تحصیلی و در نتیجه سازگاری تحصیلی میشود.
همچنین بخش دیگری از یافتهها حاکی از آن بود دلبستگی به مدرسه و خودپنداره تحصیلی نقش
مؤثری در سازگاری تحصیلی دارد که نتایج بدست آمده به نظر محقق منطقی به نظر میرسد .نتایج
بدست آمده همسو با تحقیقات نگ ،چاهین ،لنتینگ و هوارد ( ،)2848خلف ( ،)2841هیتون (،)2843
کاترین ارنز ،میلت ،فارانسیز ،ایزابل و مارتین ( ،)2828مارش و کراون ( ،)2881عزیزیان کهن ،دهقانی
و مومنیفر ( ،)4188موسوی و بدری ( ،)4382رئیسون ،محمدی ،عبدالرزاقنژاد و شریفزاده ()4383
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میباشد .پژوهشی دیگر یافته های اسفندیاری ( )4382اهمیت راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و
خودکارآمدی و خودپنداره تحصیلی را در پیشبینی سازگاری تحصیلی خاطر نشان میسازند .نتایج بیگلر
باهر ( )4382نشان داد سازگاری تحصیلی براساس تاکیدهای هدف پیشرفت والدین و معلمان ،پیوند با
مدرسه و تنظیم هیجانی پیشبینی میشود که همسو با یافتههای این پژوهش میباشند .همچنین گرین،
لیم ،مارتین ،کولمار ،مارش و مکل نرنی )2842( 4نشان دادند انگیزه تحصیلی و خودپنداره بطور مثبت
نگرش نسبت به مدرسه را پیشبینی کرد ،نگرش نسبت به مدرسه ،بطور مثبت مشارکت در کالس و
تکمیل تکالیف را و منع غیبت را بطور منفی پیشبینی کرده است که موئد یافتههای این تحقیق بودند.
در تبیین یافتههای بدست آمد میتوان به دیدگاه برن 4881( 2نقل از عباسی )4380 ،اشاره کرد که معتقد
است خودپنداره شامل توصیف و ارزیابی تواناییهای تحصیلی ادراک شده فرد است .میتوان گفت
خودپنداره تحصیلی باورهای کلی خودارزشگذاری همبسته با کفایت شده تحصیلی فرد است .همچنین
پژوهشها نشان داده است که نوجوانانی که برای خود ارزش و اعتبار بیشتری قائل هستند در رویارویی
با دیگران موفقترند و اگر خود را فردی ضعیف بدانند ،خیلی زود دست از تالش برمیدارند و به نظر
میرسد که خوب بودن در مدرسه خودپندار های مثبت دانشآموزان را پرورش میدهد و داشتن
خودپندارهی مثبت نیز به کارکرد بهتر در فعالیتهای آموزشی میانجامد (علی اکبری .)4382 ،در تبیینی
دیگر میتوان به یافتههای وترز ،جرمایجز ،کولپین و ورشورن ( )2844اشاره کرد که به این نتیجه رسیدند
که مفهوم خودپنداره تحصیلی بر سازگاری تحصیلی مؤثر است .هر چه مفهوم خود ،مثبتتر باشد میزان
سازگاری تحصیلی و موفقیت تحصیلی نیز افزایش مییابد .همچنین میتوان به دیدگاه در مدل مفهومی
یادگیری زنیس و همکاران )2882( 3اشاره کرد که معتقد است محیطهای یادگیری گرم و صمیمانه که
در آن ارتباط عاطفی گرم و همدالن های بین دانش آموزان با همدیگر و با معلمان وجود دارد ،منجر به
تقویت و پرورش توانشهای عاطفی اجتماعی مانند همدلی و برقراری روابط اجتماعی مطلوب با دیگران،
شناسایی عواطف خود و دیگران و افزایش و تسهیل انگیزه ها ،افزایش و پرورش هدف گزینی ،دخالت
1

. Green, Liem, Martin, Colmar, Marsh & McInerney
. Byrne
3
. Zins, Payton, Weissberg & Brien
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مثبت و سازنده و رضایت از آمدن به مدرسه در دانشآموزان میگردد .این دو متغیر یعنی توانش های
عاطفی اجتماعی و تسهیل انگیزه ها و هدف گزینی ،سبب دلبستگی به مدرسه و سازگاری تحصیلی می
شوند.
همچنین نتایج بدست آمده حاکی از اثربخشی آموزش درگیری تحصیلی بر سازگاری تحصیلی بود
درگیری تحصیلی به معنای تمایل به مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای روزانه مدرسه از قبیل شرکت
در کالسها ،انجام تکالیف کالسی و دنبال کردن دستورات معلم میباشد (هاگس و کائو .) 2840 ،4در
این زمینه اشلکتی (2882؛ نقل از خدایاریفرد و عابدینی )4384 ،معتقد است درگیرشدن دانشآموز در
تکالیف تحصیلی به این معناست که اوالً تکلیف توجه دانشآموز را جلب کرده و تحت فرمان خود در
میآورد ،ثانیاً به دلیل جلبشدن توجه دانشآموز ،او انرژی خود را برای انجام و اتمام آن تکلیف بسیج
کرده و تا پایان آن تکلیف همچنان انرژی خود را حفظ میکند ،به طوریکه متناسب با ملزومات آن
تکلیف باشد .نتایج بدست آمده همسو با یافتههای مارکوس ،راسل ،والنتینا ،مولین ،آلن (،)2828
الریجسن ،سونینس و ویرشویرن ( )2840کرونبورگ و کونجو – آرایا ( ،)2840پیکادو ،پیناتو و سیلوا
( ،)2842ویورل ،کودروتا و ویورل دراگوس ( ،)2842وانگ و پک ( ،)2843ویگا و همکاران (،)2842
سایمون ،مورتون و چن ( ،)2888لد و دانیال ( ،)2888فردریکس ،بلومنفیلد و پاریس ( )2881و غالم
پور ،پورشافعی و قرآنی سیرجانی ( )4380میباشد .در همین راستا میر و ترنر (2842؛ نقل از رمضانی،
 )4382تأکید میکنند که درگیر کردن دانشآموزان در یادگیری نیاز به تجارب هیجانی مثبت که جو
کالسیای که روابط و تعامالت معلم/دانش آموز را پایهریزی میکند در آن نقش مهمی ایفا میکند .در
پژوهشی دیگر پائولسن ،برو و موربرگ ( )2881بیان میکنند که روابط حمایت گرانه با معلمان باعث
افزایش رفتار اجتماعی و درگیری در مدرسه میشود .در تبیین یافته باال میتوان گفت همانگونه که
پاجارس و شانک ( )2882بیان کردهاند اگر منابع حمایتی در محیط وجود داشته باشد ،تابآوری تحصیلی
در افراد افزایش خواهد یافت و افزایش تابآوری به نوبه خود بر مؤلفههایی نظیر درگیری فعاالنه در

. Hughes & Cao
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دوران تحصیل افراد تأثیر بسزایی خواهد داشت .از طرف دیگر ،درگیری تحصیلی نیز اثر معنیدار و
مستقیمی بر دلبستگی به مدرسه دانشآموزان دارد.
در تبیین نتایج حاصله میتوان گفت زمانی دانشآموزان در تکالیف و فعالیتهای تحصیلی بیشتر
درگیر میشوند که تکالیف برایشان معنا و ارزش ذاتی و درونی داشته باشد؛ به عبارت دیگر ،آنها فکر
میکنند اگر در فعالیتهای مربوط به انجامدادن آن تکالیف شرکت کنند ،ارزشهایشان جامهی عمل
خواهد پوشید .از اینرو مربیان و دستاندرکاران تعلیم و تربیت باید تکالیف درسی را طوری طراحی
کنند که مبتنی بر انگیزهها و ارزشهای دانشآموزان باشند .زمانی که تکالیف برای دانشآموزان معنادار
و در راستای ارزشهای آنان باشند ،از انجام آنها لذت میبرند و هرچه را که معلم ،والدین و اجتماع
از آنان انتظار دارند یاد بگیرند ،یاد میگیرند .در تبیینی دیگر میتوان گفت دانشآموزانی که انتظار موفقیت
دارند با نگرش مثبتی؛ به تالش بیشتر میپردازند و این امر باعث میشود که آنها عمالً هم موفق گردند.
از طرفی دانشآموزانی که انتظار شکست دارند ،به علت خود پنداره منفی و انتظار شکست ،به کوشش
چندانی مبادرت نورزند و در نتیجه با ناکامی ناشی از شکست مواجه می شوند ،لذا می توان گفت
خودپنداره تحصیلی یک اصل روان شناختی است که دیگر ویژگیهای شخصیتی ،مانند شناخت
اجتماعی ،سازگاری تحصیلی ،دلبستگی به مدرسه و موضوعات درسی را تحت کنترل دارد.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر پیشنهاد میگردد وزارت آموزش و پرورش ،مسئوالن و نهادهای
مرتبط ملزومات تابآوری تحصیلی و دلبستگی به مدرسه و سوق دادن دانشآموزان جهت تقویت
خودپنداره تحصیلی و درگیری تحصیلی را فراهم نمایند تا بدین طریق سازگاری تحصیلی را در آنان
افزایش دهند .از جمله محدودیتهای تحقیق ،این است که جامعهی آماری مورد بررسی دانشآموزان
دوره دوم متوسطه شهرستان سردشت بودند .مطالب و متغیرهای مستقل که در طی  48جلسه باید آموزش
داده می شد زیاد بود که به دلیل تکثر متغیرهای مستقل و حوصله شرکت کنندگان ،امکان افزایش جلسات
میسور نبود .همچنین شیوه این پژوهش خودگزارشدهی بوده و در این روش ،امکان پاسخ دادن و
تاثیرگذاری از طریق خلق و خوی و نگرش پاسخدهندگان وجود دارد .لذا ضروری است در تعمیم نتایج
این پژوهش به سایر شرایط ،دورههای تحصیلی و شهرها جانب احتیاط رعایت گردد .لذا پیشنهاد میگردد
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که پژوهشهایی از این نوع روی دانشآموزان دیگر شهرها و دورههای تحصیلی متختلف نیز انجام پذیرد
تا قابلیت تعمیممپذیری بیشتری داشته باشد.

منابع
اسفندیاری ،شهریار .)4382( .پیش بینی سازگاری تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
و خودکارآمدی و خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه رازی،
دانشکده علوم اجتماعی.
بشرپور ،سجاد؛ عیسیزادگان ،علی؛ زاهد ،عادل و احمدیان ،لیال .)4382( .مقایسه خودپنداره تحصیلی و
اشتیاق به مدرسه در دانشآموزان مبتال به ناتوانیهای یادگیری و عادی .مطالعات آموزش و یادگیری،
.11-12 ،)2(2
بیگلرباهر ،پریناز .)4382( .بررسی پیش بینی سازگاری تحصیلی براساس تاکیدهای هدف پیشرفت
والدین و معلمان ،پیوند با مدرسه و تنظیم هیجانی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر
تبریز .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تبریز.
پورپاریزی ،معصومه ،توحیدی ،افسانه و خضری مقدم ،نوشیروان .)4382( .بررسی رابطه ذهنآگاهی با
پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی با نقش واسطهای خودپنداره تحصیلی دانشجو معلمان
دانشگاه فرهنگیان کرمان .پژوهشنامه روانشناسی مثبت.11-28 ،)3(1 ،
خدایاریفرد ،محمد و عابدینی ،یاسمین .)4384( .مشکالت سالمتی نوجوانان و جوانان .تهران :انتشارات
دانشگاه تهران.
رمضانی ،محسن .)4382( .نقش واسطهای انگیزش تحصیلی در رابطهی خودکارآمدی تحصیلی با
درگیری تحصیلی دانشآموزان دورهی دوم متوسطه شهرستان بیرجند .پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه بیرجند.
رئیسون ،محمدرضا؛ محمدی ،یحیی؛ عبدالرزاق نژاد ،مهدی و شریفزاده ،غالمرضا .)4383( .بررسی
رابطه خودپنداره و عزتنفس با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهر قاین
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در سال تحصیلی  .4384-82مراقبت های نوین ،فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.212-231 ،)3(44 ،
زارعی ،حیدر علی؛ میرهاشمی ،مالک و شریفی ،حسن پاشا .)4384( .ارتباط سبکهای تفکر با سازگاری
تحصیلی در دانشجویان پرستاری .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.411-418 ،)3( 42 ،
سعیدی ،بشری .)4381( .پیش بینی رفتارهای مشکل آفرین نوجوانان براساس هویت و پیوند مدرسه.
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
سلطانی نژاد ،مهرانه؛ آسیابی ،مینا؛ ادهمی ،بیانه و توانایی یوسفیان ،سمیرا .)4382( .بررسی شاخصهای
روانسنجی پرسشنامه تابآوری تحصیلی .فصلنامه اندازه گیری تربیتی ،شماره  ،34سال پنجم ،بهار
.42-31 ،4382
شیخاالسالمی ،علی؛ دادجویی ،رباب و سیداسماعیلی قمی ،نسترن .)4388( .نقش اشتیاق شغلی و
رضایت شغلی معلّمان در پیشبینی پیوند با مدرسهی دانشآموزان .مجله مطالعات روانشناسی تربیتی،
.28-33 ،)18(42
صدوقی ،مجید ( .)4382بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و تابآوری تحصیلی با سازگاری و عملکرد
تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی .نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی.41-2 ،)2(44 ،
عباسی ،زهرا .)4380( .رابطهی نگرش والدین به تربیت جنسی و خودکارآمدی فرزندان با میانجیگری
خودپنداره .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور گرمسار.
عزیزیان کهن ،نسرین؛ دهقانی ،ماهرخ و مومنی فر ،فهیمه .)4188( .تأثیر خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق
تحصیلی با نقش واسطه ای انگیزش مشارکت ورزشی در بین دانش آموزان .روان شناسی مدرسه،
401-412 ،)4(48
علی اکبری ،مهناز .)4382( .بررسی اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کمرویی و
خودپنداره تحصیلی دانش آموزان .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور تهران جنوب.
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عنایتی ،بهمن .)4380( .بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس با تاکید بر خودپنداره تحصیلی
در دانشآموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان مهاباد .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد مهاباد.
غالم پور ،میثم؛ پورشافعی ،هادی و قرآنی سیرجانی ،سیما .)4380( .رابطه خوشبینی و درگیری تحصیلی
با نقش میانجیگری امید به آینده دانشآموزان پیش دانشگاهی .دوماهنامه علمی-پژوهشی راهبردهای
آموزش در علوم پزشکی.00-28 ،)2( 42 ،
قاضی طباطبائی ،محمود؛ حجازی ،الهه و علیرضایی ،شریف .)4308( .آزمون تئوری های مساله
اجتماعی یپوند با مدرسه در بین دانش آموزان مقطع ابتدائی .مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران.
.443-430 ،)2(4
محمدی شمیرانی ،سمانه؛ سعدی پور ،اسماعیل؛ درتاج ،فریبرز؛ ابراهیمی قوام ،صغری و فلسفی نژاد،
محمدرضا .)4388( .اثربخشی بسته آموزشی تابآوری مبتنی بر بازی بر سازگاری اجتماعی کودکان.
تحقیقات علوم رفتاری.221-243 ،)2( 40 ،
موسوی ،فرانک و بدری ،عمران .)4382( .بررسی رابطه بین آگاهی های فراشناختی با خودپنداره
تحصیلی ،نگرش نسبت به مدرسه و سازگاری اجتماعی دانش آموزان .رهیافتی نو در مدیریت
آموزشی ،سال هفتم ،شماره .422-488،)22( 4
میرزابیگی ،احمد؛ بختیارپور ،سعید؛ افتخار صعادی ،زهرا؛ مکوندی ،بهنام و پاشا ،رضا .)4382( .مقایسه
سرزندگی تحصیلی ،احساس تعلق به مدرسه ،انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانشآموزان دختر و
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