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  چکیده
سازگاري تحصیلی بر اساس  حاضر با هدف بررسیهش وپژ: مقدمه
اي شده با نقش واسطه حمایت اجتماعی ادراك و هاي شخصیتی  ویژگی

ز پسر آمودانش 300تعداد  :روش .راهبردهاي خودتنظیمی انجام شد
روش  با 1395ـ1396دوره متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 

هاي به پرسشنامه ب ونتخااي امرحله ايخوشه گیري تصادفینمونه
هاي شخصیتی ، ویژگی)1993(آموزان سینها و سینگ  سازگاري دانش

انگیزشی  راهبردهايو ) 1988(اجتماعی زیمت  حمایت، )1963(آیزنگ 
اطالعات با   .پاسخ دادند) 1990(گروت  دي و یچخودتنظیمی پینتر

نتایج تحقیق نشان  :هایافته. گیري از معادالت ساختاري تحلیل شدبهره
آزردگی به صورت غیرمستقیم و از طریق راهبردهاي روان دهدمی

خودتنظیمی بر سازگاري تحصیلی تأثیر معنادار دارد، بدین صورت که 
گرایی به برون. شود گاري بیشتر میآزردگی بیشتر موجب ناسازروان

صورت غیرمستقیم و از طریق راهبردهاي خودتنظیمی بر سازگاري 
      چه میزان تحصیلی تأثیر منفی معنادار دارد، به عبارت دیگر هر

پرخاشگري . کندگرایی افزایش یابد ناسازگاري نیز کاهش پیدا میبرون
خودتنظیمی بر سازگاري به صورت غیرمستقیم و از طریق راهبردهاي 

تحصیلی تأثیر مثبت معنادار دارد، یعنی هر چه میزان پرخاشگري 
آزردگی به صورت روان. شود افزایش یابد ناسازگاري نیز بیشتر می

به بیان دیگر، . مستقیم بر سازگاري تحصیلی تأثیر مثبت معنادار داشت
در . شود ر میآزردگی افزایش یابد ناسازگاري هم بیشتهر چه میزان روان

گرایی به صورت مستقیم بر سازگاري تحصیلی تأثیر منفی مورد برون
گرایی افزایش به عبارت دیگر هر چه میزان برون. معنادار بدست آمد

پرخاشگري به صورت مستقیم بر . شود یابد ناسازگاري نیز کمتر می
سازگاري تحصیلی تأثیر مثبت معنادار داشت، به عبارت دیگر، هر چه 

حمایت . شود یزان پرخاشگري افزایش یابد ناسازگاري هم بیشتر میم
اجتماعی نیز به صورت مستقیم بر سازگاري تحصیلی تأثیر منفی و 

توان مطرح کرد هر چه میزان حمایت می :گیرينتیجه. معنادار داشت
  .شود اجتماعی افزایش یابد ناسازگاري نیز کمتر می

  
ــدي واژ ــان کلی ــیلی، : گ ــازگاري تحص ــی س ــیتی  ویژگ ــاي شخص ، ه

   راهبردهــــاي خــــودتنظیمی و  شــــده،  حمایــــت اجتمــــاعی ادراك
   .زانآموشدان

 

Abstract 
 

Introduction: The present study aimed to investigate academic 
adjustment based on personality traits and percieved social 
support with mediating self-regulated learning strategies. 
Method: 300 male second grade students of high school in 
Tehran during 1395-1396 were selected based on randomized 
stage cluster sampling and they answered to Sinha& Singh 
(1993) academic adjustment, Eysenck (1963) personality traits, 
Zimth (1988) social support, Pintrich & De Groot (1990) 
motivational strategies questionnaires. The collected data were 
analysed  by Lisrel software structural equation statistical 
methods. Results: The result shows that meaningful and positive 
effect rather leads to more inadjustment. Extroversion 
(indirectly and with self regulated learning strategies had a 
meaningful and positive effect on academic adjustment, 
meaning by increasing extroversion academic adjustment 
decreases. Aggression, indirectly and and througout self-
regulated learning strategies had a positive and meaningful 
effect on academic adjustment, that is to say aggression  
increases so does unadjustment. Neuroticism indirectly had a 
negative and meaningful effect on academic adjustment, in other 
words neuroticism increases so does unadjustment. Extroversion 
directly had a negative and meaningful effect on academic 
adjustment,meaning when extroversion increases unadjustment 
decreases. Aggression directly had a positive and meaningful 
effect on academic adjustment, meaning aggression increases so 
does unadjustment. Conclusion: Social support on the other 
hand, directly had a negatove and meaningful effect on 
academic adjustment;in other words, with increasing social 
support unadjustment decreases. 
Keywords: academic adjustment, personality traits, perceived 
social support, self-regulated learning and students. 
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  مقدمه
 تحوالت از حیاتی ايدوره مثابه به نوجوانی
 از یکی. است شده قلمداد عاطفی و روانی شناختی،

سازگاري  نوجوان، موفقیت عوامل ثیرگذارترینأت
داده  نشان اخیر تحقیقات. است اجتماعی و تحصیلی

 نوجوانان اجتماعی و تحصیلی رشد سازگاري، است
سازگاري تحصیلی  خاص، طور به. کند می تعیین را

 براي نوجوانان هاي توانایی در مهمی پیامدهاي
یو و (بزرگسالی دارد  نیز و مدرسه موفقیت در

مملو  ايدوره نوجوانی کهجاییاز آن .)2015، 1میلر
 سریع روانی و جسمی مراه تغییراته از استرس به

 نوعی استقالل ظهور نوجوانی و است و اوایل
شناسان  روان شود، می محسوب مهم رشدي وظیفه

 به کودك و والدین روابط قطع و شدنجدا رشد، بر
اند،  کرده تأکید بهنجار نمو و از رشد اي دوره عنوان

 رابطه یک از انتقال شامل نوجوانی بدین ترتیب
 با متقابل دوطرفه رابطه به یک والدین به وابستگی

قربانیان، محمدلو، (شود محسوب می دیگران
  ).1395کیا،  خانبانی و یوسفی

 هاي حوزه تأثیرگذارترین از یکی مدرسه محیط
. شودمحسوب می نوجوان یک زندگی در اجتماعی

 تجارب که است داده نشان پژوهش دهه چند
 اتتأثیر تواند می مدرسه با سازگاري و انآموز دانش
 کلی طور به. باشد داشته او رشد بر منفی و مثبت

 به( مدرسه ي معمولی دررفتار از فراتر تأثیرات این
   در غیاب و حضور و 2تحصیلی عملکرد مثال، عنوان

                                                             
1. Yoo & Miller 
2. Academic performance 

  
        یا 3پسند رفتارهاي جامعه است و به) مدرسه

تیلور، وانگ ـ  اومانا(یابد  می گسترش 4اجتماعیضد
در  آموزان دانش سیاري ازب .)2012، 5و گنزالس

 شخصی اجتماعی، تحصیلی، هايچالش با برخورد
که حتی جاییتا ،شوند می مضطرب زندگی سبک و

 به سازگاري با وافري براي رفتن به کالس باالتر نیاز
، 6هاگز(کنند پیدا می انتظارات و تحصیلی عادات
2012(.  

 تولد زمان از است که فرایندي 7سازگاري
 به مختلف زندگی هاي دوره در و است نانسا همراه
براي  فرد آن در طی .شود می محقق خاص اي گونه
 ملزومات و درونی فشارهاي با خود دادنوفق

 به منظور تالش این و کند تالش می بیرونی
هد د می رخ فرد هاي و خواسته نیازها به پاسخگویی

  .)2016، 8سالم و مونتز(
 منحصر آموزشی سیستم یک داراي کشور هر

رود تمام مسائل  انتظار نمی ،بنابراین فرد است، به
 سایر و امتحانات تکالیف، ها، سخنرانی( آموزشی

 مثال، عنوان به. به یک شکل باشد) نیاز مورد موارد
 ممکن اعطاي درجه تحصیلی کشورها، از برخی در

 بستگی مقاله یا و نهایی امتحان یک به تنها است
 رو این از. )2015، ارانو همک 9چانگ(داشته باشد 

                                                             
3. prosocial 
4. Antisocial 
5. Umaña-Taylor, Wong & Gonzales 
6. Hughes 
7. Adjustment 
8. Salaam & Mounts 
9. Chang 
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 توانمندي بر است مشتمل 1تحصیلی سازگاري
 و تحصیل و الزامات شرایط با انطباق در آموز دانش
 نهاد اجتماعی یک عنوان به مدرسه که هایینقش
 در این آموز دانش اگر دهد، می قرار هاآن روي پیش

فقدان . شود می تلقی ناسازگار باشد، ناتوان امر
 سوق  تحصیل افت یا و ترك به ااو ر سازگاري

 و 2تحصیلی پیشرفت به نیل براي بنابراین دهد،می
 تحصیل، ترك و افت از و پیشگیري مناسب عملکرد
 حائزبسیار  تحصیلی سازگاري بر تمرکز و بررسی
  ).1395نژاد،  ي عزیز(است  اهمیت

 نوجوانی، نشیب و فراز پر دوران در سازگاري
 بهبود عملکرد هب آموزشگاهی هاي محیط در

 دست پورنیک(کند  می توجهی قابل کمک آموزشی
موارد  با در مدرسه آموزاندانش). 1393، و همکاران

که نیازمند سازگاري  شوند می به رو رو بسیاري
 مدرسه نوجوان با یک سازگاري سطح. است
و  3البریه(است  الکل استفاده او از کننده بینی پیش

 بین قوي منفی رابطه ،همچنین .)2012، همکاران
به مخدر  مواد مصرفسوء سازگاري تحصیلی و

دست و همکاران،  پورنیک( دست آمده است
آموزان با رفتن به از سویی دیگر، دانش. )1393
 هاي کالس معلمان، در تغییراتی هاي باالتر باکالس
 انتظارات مدرسه، هايروش و قوانین درس،

مختلف  النهمسا و تمریناتدر دشواري  عملکرد،
 این با آمدنکنار در آنان  موفقیت. شوندروبرو می

                                                             
1. Academic adjustment 
2. Academic achievement 
3. LaBrie 

 بینی پیش را آموزانتحصیلی دانش موفقیت ،ها چالش
 و ناسازگاري .)2014، 4رویلند و میکامی(کند  می

 عواملی جمله از آموزان دانش انضباطی مشکالت
 رو به رو مشکل با عملکرد آموزشی را که است

 امروزي، مدارس در نگرانی ترینمهم. کند می
 مدرسه در آموزان دانش. است کالسی ناسازگاري

. کنند می تجربه را سازگاري با متعدد مرتبط مسائل
 آموزان نظارت دانش و کنترل مدرسه، مربیان نظر از

 از جلوگیري منظور به که است ضروري امر یک
و  بدرفتاري. شود انجام می نظمی بی و آشفتگی

 و آموزش فرایند کل نآموزا دانش ناسازگاري
 با اشکال و دهد می قرار تأثیر تحت را یادگیري

شمسائی، کارشکی و  حاجی(کند  می مواجه
 مورد درمطالعاتی  اگرچه. )1392یزدي،  امین

 اما در است، صورت پذیرفته در مدرسه سازگاري
 نظر در به در مدرسه سازگاري مفهوم اخیر هايسال

 گسترش تحصیلی عملکرد از فراتر نتایج گرفتن
  . )2016، 5زي و کومن(است  یافته

 پیشرفت بر مختلف عوامل تأثیر راستاي در
 هاي ویژگی مانند فردي هايویژه تفاوت به تحصیلی

 اندرکاران دست بین همواره در امر این ،6شخصیتی
 به بردن پی که آیا است بوده مطرح تربیت و تعلیم

 ش تدریسرو انطباق و افراد شخصیتی هاي ویژگی
زمینه  در را فراگیران تواند ها، میآن با یادگیري و

کشاورز، جعفري، سلحشور و (کند؟  یاري تحصیلی

                                                             
4. Reuland & Mikami 
5. Zee & Koomen 
6. Personality Characteristics 
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شخصیت عبارت است از ). 1392وزیري، 
شناختی اي از صفات و سازوکارهاي روانمجموعه

پایدارند  اًدر درون یک فرد که سازمان یافته و نسبت
ا محیط روانی، هاي او را بو تعامالت و سازگاري

دهند ثیر قرار میأاش تحت تفیزیکی و اجتماعی
، و همکاران ترجمه جمهري ،2009 ،و باسالرسن (

 نوجوانان در شخصیتی هاي ویژگی بررسی. )1395
بفهمند  تا کند کمک والدین و معلمان به تواند می
 است، قبول قابل و، طبیعی سن این براي چیزي چه

مورد نیاز  اي حرفه ايه کمک به نحوي که بتوانند
و  1راسارت(دهد  ارائه  هااین سنین را به آن

 هايویژگی در عمیق تغییرات .)2013 ،همکاران
 در پژوهش دهد و می رخ دوره این در نیز شخصیتی

را حائز اهمیت  شخصیت نوجوانان گیري مورد شکل
  ). 2013، 2کلیمسترا(دهد  جلوه می

 مستقل ،مدرسه عملکرد بینی در پیش شخصیت
. )2013، 3پائونونن و اشتون(کند  عمل می هوش، از

 اهمیت بر تحصیلی پیشرفت کننده بینی هاي پیش مدل
 و اند کرده تمرکز انگیزش و هوش متغیرهایی مانند

 کنار در کننده بینی پیش یک به عنوان اغلب شخصیت
زي، کومن و (شود  بررسی می متغیرها این
 متعدد تحقیقات در امروزه .)2013، 4دروین فن

 شخصیتی هاي ویژگی مشخص شده است با ارتباط
 تحصیلی پیشرفتنظیر  از رفتار اي گسترده طیف به

 به مجددي دهه اخیر عالقه خالل در ،و شغلی
                                                             
1. Rassart 
2. Klimstra 
3. Paunonen & Ashton 
4. Zee, Koomen & Van der Veen 

 عملکرد کننده بینی پیش عنوان بـه شخصیت بررسی
، 5کسیزنتمیهالی و وانگ(است  آمده به وجود افراد

د زیادي از درص شخصیتی هايویژگی ).2014
کند و یکی  را تبیین می تحصیلی پیشرفت واریانس
بین در این زمینه است  پیش متغیرهاي ترین از مهم

از سویی ). 2011حکیمی، حجازي و لواسانی، (
هاي شخصیتی به طور مستقیم و با  ویژگی دیگر،

بینی  گري انگیزش تحصیلی قادر به پیش میانجی
حضرتی، راد (آموزان است  عملکرد تحصیلی دانش

 و مشترك طور به شخصیت ابعاد). 2012و ترابی، 
 دارد که تحصیلی تأثیر مهمی در عملکرد نسبی،

 یادگیري هاي در محیط سازد تا را متذکر می معلمان
 فرد به منحصر قوت و ضعف  نقاط و ها تفاوت به

). 2013، 6آکوموالفه(کنند  توجه آموزان دانش
لب رفتارهاي هاي شخصیتی نوجوانان اغ ویژگی

دهد  مربوط به محیط آموزشی را تحت تأثیر قرار می
   ).2015النجار و همکاران، (

 آموزش تأثیر) 1393(سپهریان آذر و فتاحی 
 تحصیلی سازگاري بر را شخصیتی هاي تیپ

 داد، نتایج نشان. دادند قرار مطالعه مورد دانشجویان
 سازگاري میزان در کنترل و آزمایش گروه بین

 به هايیافته. داري بدست آمد معنی تفاوت یلیتحص
 بر شخصیت هايتیپ آموزش داد نشان آمده دست

زي،  .است مؤثر دانشجویان تحصیلی سازگاري
اي به بررسی  طی مطالعه) 2013(دروین  کومن و فن

هاي شخصیتی در رابطه کیفیت رابطه  نقش ویژگی
                                                             
5. Csikszentmihalyi & Wong 
6. Akomolafe 
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آموزان  شاگرد و سازگاري تحصیلی در دانشـ  معلم
این مطالعه بیانگر آن بود که . اهنمایی پرداختندر

      هاي شخصیتی به طور مستقیم و  تمامی ویژگی
بر شاگرد ـ  گري رابطه معلم مستقیم با میانجیغیر

سازگاري تحصیلی اثرگذار بودند، به بیان دیگر، این 
مطالعات بر نقش همه جانبه عوامل اجتماعی صحه 

 سازگاري اساسی ايپیشاینده از یکی .گذاشته است
 حمایت آموزان، دانش دوران تحصیل در تحصیلی
 هاي موقعیت رویارویی با که است 1اجتماعی
 .سازد میسر می آموزشی هاي محیط در را مختلف

 والدین، مدرسه شامل اجتماعی حمایت منابع
 بر ممکن است که افرادي و ها همکالسی معلمان،
ذارند، بگ تأثیر مدارس در آموزان دانش رضایت
 حمایت« اصطالح). 1394فر و لیث،  تمنایی(هستند 

 به و آید میان می به روابط مورد در اغلب »اجتماعی
 جمله از دیگري افراد و دوستان روابط با معناي

 یا و نیاز زمان در خود نوبه به خانواده است که
خوپنداره  و تر گسترده تمرکز است که باعث بحران
 کیفیت افزایش ماعیاجت حمایت. شود می مثبت

 سخت وقایع برابر مقاوم در سپر یک و زندگی
منابع  .)2012، 2ویلز و آینته( کند می را فراهم زندگی

د تحصیلی و مختلف حمایت اجتماعی بر عملکر
موزان از جمله میزان مطالعه آ مسائل مربوط به دانش

انواع . و اشتغال به یادگیري تأثیر بسزایی دارد
تماعی از جمله حمایت نهادهاي مختلف حمایت اج

رسمی و سرپرستان به بهبود پیشرفت درسی 
                                                             
1. Social support  
2. Wills & Ainette 

، 3داپونت، گاالند و نیلز(کند  آموزان کمک می دانش
شده در نوجوانان  حمایت اجتماعی ادارك). 2015

     در ارتباط است،  يبا موفقیت تحصیلی بسیار
بینی سالمت روان و  که همزمان با پیشطوريبه

آموزان  کننده موفقیت دانش بینی ند پیشتوا استرس می
). 2014، 4گلوزا و پوالین(در محیط مدرسه باشد 

 تشکل یک مانند( رسمی چه اجتماعی، هاي شبکه
 مانند مالقات( غیررسمی و چه) اجتماعی مذهبی یا

 امنیت را در پی دارد تعلق و حسی از) دوستان با
 در فرديبین روابط .)2015، 5هنسون و جنسن(

 حمایت منابع عنوان به زا، استرس عوامل با بلهمقا
. کند می محافظت ها تنش از را افراداجتماعی 

 است شخصی ممکن تجربیات از حاصل یادگیري
 براي توان می را راهبردي که چه سازد روشن

 از پذیر آسیب مرحله این در نوجوانان، از حمایت
 .)2013، و همکاران 6یانگ(برد  کار به زندگی

 فشار نظیر نوجوانی طول در زندگی عمده اتتغییر
 روابط مادر، و پدر از استقالل کسب تحصیلی،
 روابط شروع جسمی، بلوغ همساالن، با صمیمی
 همراه با غیره و مادر، و پدر مرتبط انتظارات عاطفی،
 ممکن زا استرس حوادث فراوانی در شدید افزایش

 هاي نشانه مانند یمشکالت و ناسازگارانه رفتار است
دهد  افزایش را افراد  در اضطراب عالئم و افسردگی

 و مادر و پدر. )2014، 7کامارا، باسیکالوپ و پادیال(

                                                             
3. Dupont, Galand & Nils 
4. Glozah & Pevalin 
5. Hanson & Jensen 
6. Young 
7. Camara, Bacigalupe & Padilla 
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 اجتماعی حمایت مهم دهندگانارائه دو هر همساالن
 هاي جنبه آوردن دست براي به نوجوانان. هستند

 در تالش هستند؛ و همواره اجتماعی، حمایت
 نهادهاي در اشته باشدند وجود اي رابطه که هنگامی

در این . گردند اجتماعی به دنبال جذب حمایت می
در با همساالن تأثیر مهمی  دوستی کیفیت ،دوران

  )2013، و همکاران 1پترسون(دارد  نوجوان
بین سطوح حمایت  تحقیقات نشان داده است

شده و عزت نفس نوجوانان رابطه  اجتماعی ادارك
ایکیز و ( استبه دست آمده مثبت و معناداري 

 فرهنگی و اجتماعی هاي سازگاري ).2010، 2کاکار
 تالش افراد. هستند فیزیولوژیکی سازگاري شبیه
 و باشند راحت خود پیرامون محیط در تا کنند می

 تأیید یا عشق مانند(را  خود شناختی روان نیازهاي
 ساکن آن در که 3اجتماعی هاي شبکه طریق از) شدن
 به نیازها، که زمانی .سازند برآورده هستند ساکن
 آیند، می وجود به تغییریافته یا جدید محیط در ویژه

 معطوف نیازها این ارضاء به فردي بین هاي فعالیت
 افراد مسیر، این در. )2014، 4شین و رایان(شوند  می

 افزایش را محیطشان با خود راحتی و انس افراد
 طریق از آینده در نیازهایشان دارند انتظار و دهند می
 ، اماشود برآورده شان اجتماعی هاي کهشب

 و فرهنگی سازگاري در مداوم هاي دشواري
   همراه افسردگی و اضطراب با است ممکن اجتماعی

                                                             
1. Peterson 
2. Ikiz & Cakar 
3. Social networks 
4. Shin & Ryan 

  .)2015، 5سانگ و سونگ(شود 
سازگاري فرایندي چندبعدي که جاییآن از

آموزان نیازمند راهبردهاي مؤثر براي  است و دانش
پویاي  محیط ايهدرخواستشدن با انواع منطبق

حمایت اجتماعی خانواده و  آموزشی هستند،
همساالن عوامل اساسی هستند که سازگاري 

بینی  آموزان را پیش تحصیلی و اجتماعی دانش
تري از بزرگ آموزانی که از منبع دانش. کنند می

حمایت برخوردارند و قادرند درباره مشکالتشان با 
براي  والدین خود صحبت کنند، توانایی بهتري

، 6عبداله، کانگ و طالب(شدن با زندگی دارند منطبق
 حمایت نقش) 1395(نژاد  عزیزي .)2014، 6طالب

 را با آموزان تحصیلی دانش سازگاري بر اجتماعی
 و تحصیلی امید مدرسه، از رضایت میانجی اثر

اثر  و مشخص ساخت بررسی کرد خودکارآمدي
 مستقیم حمایت اجتماعی معنادار بود و اثر

 گري میانجی با اجتماعی قیم حمایتغیرمست
 و درصد یازده تحصیلی سازگاري بر خودکارآمدي

. بود درصد دوازده مدرسه از رضایت گري با میانجی
گري حمایت  میانجی) 2015( 7پررا و دیجاکومو

اجتماعی، مقابله و سازگاري در بررسی نقش صفت 
هوش هیجانی در عملکرد تحصیلی در حین ورود 

ا در قالب یک مدل یکپارچه مورد به دانشگاه ر
ارزیابی قرار دادند و دریافتند حمایت اجتماعی به 

 همچنین. طور مستقیم بر سازگاري تأثیر دارد

                                                             
5. Song & Sung 
6. Abdullah, Kong & Talib 
7. Perera & DiGiacomo 
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سازگاري و حمایت اجتماعی هر دو  مشخص شد
  .رابطه معناداري دارد با عملکرد تحصیلی

در  سازگاري، بر 1خودتنظیمی فرایندهاي نقش
 امروزه. است مهم و جستهبرتحقیقات اخیر بسیار 

 و مؤلفه شناخت دو هر تربیتی به شناسان روان اکثر
 بر و دارند توجه یادگیري در هاآن نقش و انگیزش

 خودتنظیمی، یادگیري جدید مانند هاي نظریه اساس
 تحصیلی وري کنش و انگیزش شناخت، هاي مؤلفه

 هم به مربوط و تنیده درهم مجموعه یک به صورت
و همکاران،  2انویزوف( شوند می هگرفت نظر در

 و رفتار هدایت توانایی به خودتنظیمی). 2013
 خاص، معیارهاي منظور رعایت به ها تکانه کنترل

. دارد اشاره خاص هاي آرمان یا و اهداف دستیابی به
در  اجرایی عملکرد به سطح مهارت هنوز نوجوانان

 این به احتماالً هاآن اما اند، نرسیده بزرگساالن
 انجام بزرگساالن که اي اندازه همان به مهارت

 باید هاآن. دارند نیاز بیشتر حتی یا دهند و می
 مدرسه را برنامه فوق تعهدات و پیچیده مطالبات
 معضالت مورد در انتزاعی طور به کنند، مدیریت
 در و کنند، فکر کوچک و بزرگ معنوي و اخالقی

 هاي چالش دیگر میان در شخصی، مسئولیت مورد
، 3اسلز، فردریکز و باي(کنند  گیري تصمیم روزانه
 قابل و نرم العادهفوق نوجوانان مغز .)2015

 هاي سال همانند محققان گفته به است، انعطاف
 دارد وجود نوجوانی در فرصتی دبستانی، پیش

                                                             
1. Self-regulation 
2. Zuffianò 
3. Eccles, Fredricks & Baay 

 توانند می فعال طور به معلمان و مادر و پدر که
 به امراین  دهند، رشد را خودتنظیمی هاي مهارت

و  کننده تعیین عامل یک عنوان به اي فزاینده طور
نوجوان  شادکامی و بلندمدت موفقیت در مهم

، 4کینگ، لنگوا و موناهان(است  شده شناخته
شامل  راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی. )2013
در  یادگیري رفتاري و شناختی مهم هاي جنبه
 چه تا نوجوانان اینکه آموزان نوجوان هستند و دانش

 شوند تبدیل می  یادگیري کننده خودتنظیم به حد
. دهد می قرار تأثیر تحت را شان تحصیلی موفقیت
 علمی محیط در خودتنظیمی براي الزم هاي مهارت

 5خودتنظیمی یادگیري موضوع تحت مدارس مانند
خودتنظیم  نوجوانانی که یادگیري. است شده بررسی

 طبق کنند، می تنظیم را اهداف فعال طور به دارند
 خود وقت کنند، می گیري تصمیم مناسب راهبردهاي

 را اطالعات و مواد کنند، می ریزي برنامه را
 منعطفی طور به کنند، می بندي اولویت و سازماندهی
 به را خود یادگیري دهند، می تغییر را رویکردها

 کنند می نظارت خود عملکرد درباره بازخورد وسیله
 در یادگیري هايفعالیت براي مناسبی سازگاري و

، 6بژورك، دانلوسکی و کومل(کنند  می ایجاد آینده
2013(.   

 ضروري یادگیري فرایند براي خودتنظیمی
 که کند کمک آموزان دانش به تواند می است زیرا

 هاي مهارت و به دست آورند بهتري یادگیري عادات

                                                             
4. King, Lengua & Monahan 
5. Self-regulated learning (SRL) 

6. Bjork, Dunlosky & Kornell 
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 را یادگیري راهبردهاي کنند، تقویت را خود مطالعه
 بر ببرند، کار به تحصیلی نتایج افزایش ورمنظ به

 خود تحصیلی پیشرفت و کنند نظارت خود عملکرد
 در. )2012، 1زیمرمن و شانک(کنند  ارزیابی را

 توانایی بر که عواملی با باید نتیجه معلمان
 راهبردهایی و گذارند می تأثیر یادگیرنده خودتنظیمی

 یادگیري ترویج و شناسایی براي توانند می هاآن که
 استفاده درس هايکالس در خودتنظیمی مبتنی بر

 تواند می خودتنظیمی این بر عالوه. باشند آشنا کنند
 داشته آموزان دانش تحصیلی نتایج در محوري تأثیر
 به توجه با .)2012، 2دباغ و کیتسانتاس( باشد
 توان می هاي مختلف هاي حاصل از پژوهش یافته

 خودتنظیمی که هایی محیط یا مطرح کرد در افراد
 باید بنابراین. یابد می کاهش ناسازگاري باالست،

 در هاکاهش ناسازگاري براي نقش خـودتنظیمی
پژوهش چاري . )2012، 3کازان(گیرد  قرار اولویت

     نقش که با هدف تبیین) 1392(و سامانی 
 بین رابطه در هیجان شناختی تنظیم گريواسطه

نفر از  400میان  در تحصیلی سازگاري و والدگري
دانشجویان دختر و پسر انجام شد، نشان داد 

 از استفاده افزایش موجب کارآمد والدگري
 جهت هیجان شناختی تنظیم مثبت هاياستراتژي
 و شودمی دانشجویان در تحصیلی سازگاري
 بین در هیجان شناختی تنظیم مثبت هاياستراتژي

 نقش تحصیلی سازگاري و والدگري هايسبک

                                                             
1. Zimmerman & Schunk 
2. Dabbagh & Kitsantas 
3. Cazan 

بیانگر ) 2012(کازان  پژوهش .کنندمی ایفا ايواسطه
آن بود که راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی، 
خودکارآمدي تحصیلی و اضطراب امتحان 

هاي سازگاري تحصیلی بودند که  کننده بینی پیش
این بین راهبردهاي تنظیم فراشناختی  در

شمسایی،  حاجی .بین بود قدرتمندترین پیش
 رابطه بررسی با هدف) 1392(زدي ی کارشکی و امین

 دریافتند که آموزان دانش سازگاري و خودتنظیمی
 اجتماعی و عاطفی ناسازگاري تواند می خودتنظیمی

  . کند بینی پیش را
هـاي   سازگاري تحصیلی نیز همچون سایر سازه

شـناختی تحـت تـأثیر عوامـل مختلـف فــردي،       روان
بــه اجتمـاعی و خـانوادگی قـرار دارد کــه بـا توجـه      

اهمیت متغیرهاي یادشده و همچنین ضرورت اقـدام  
ان بیشـتري  پژوهش چندمتغیري که از مزیت و تو به

رسـد پـژوهش حاضـر     برخوردار است بـه نظـر مـی   
طالعات پیشین اتفـاق  که در م کردهموقعیتی را فراهم 

، در یـک  گونـاگون بررسـی متغیرهـاي   . نیفتاده است
ــومی   ــدل مفه ــک م ــب ی ــژوهش، در قال ــویر  پ تص

 تـري نسـبت بـه    تـر و در عـین حـال دقیـق    تردهگسـ 
گاریگال، کاشـمن و   مک(متغیري دارد هاي تکروش

 ). 2013، 4استافورد

هاي زیر هدایت وهش حاضر از طریق فرضیهپژ
 تحصیلی سازگاري بر آزردگیروان -1 :شده است

 سازگاري بر گراییبرون -2. دارد مستقیم اثر
 بر خاشگريپر -3 .دارد مستقیم اثر تحصیلی

                                                             
4. McGarigal, Cushman & Stafford 
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 حمایت -4 .دارد مستقیم اثر تحصیلی سازگاري
 -5 .دارد مستقیم اثر تحصیلی سازگاري بر اجتماعی

 بر خودتنظیمی راهبردهاي طریق از آزردگیروان
 طریق از گراییبرون -6 .دارد اثر تحصیلی سازگاري

 اثر تحصیلی سازگاري بر خودتنظیمی راهبردهاي
 اهبردهاير طریق از پرخاشگري -7. دارد

 -8. دارد اثر تحصیلی سازگاري بر خودتنظیمی
 خودتنظیمی راهبردهاي طریق از اجتماعی حمایت

 . دارد اثر تحصیلی سازگاري بر

شناختی مؤثر بر سازگاري  بررسی عوامل روان
تحصیلی و تعیین مسیرهایی که منجر به ایجاد و یا 

شوند نقش مهمی  عدم ایجاد سازگاري تحصیلی می

 ، امروزهاز سویی دیگر. خواهد داشتآن ن در تبیی
مشخص شده است که چندبعدي و چندگانه بودن 

با . این بررسی از امتیاز بیشتري برخوردار است
عنوان هاي اخیر چند عامل بهبررسی مطالعات سال

امل شناسایی شدند که ترین عومهم پرتکرارترین و 
هاي شخصیتی و حمایت  ویژگی :عبارتند از

و راهبردهاي یادگیري  شده ادراك اجتماعی
بر اساس همین عوامل مدلی طراحی  خودتنظیمی،

مدل . شد تا به بررسی و آزمون آن پرداخته شود
مفهومی پژوهش در شکل زیر به نمایش درآمده 

.است

  

  

  مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

  روش 
کاربردي  اتحاضر از لحاظ هدف جزء تحقیق تحقیق

 از همبستگی و هايشود که به روش طرحمحسوب می
. است شده انجام ساختاري معادالت سازي مدل نوع

 ساله 18 تا 15 آموزان دانش شامل پژوهش آماري جامعه

 راهبردهاي سازگاري
خود 

 حمایت
اجتماع

 ویژگیهاي
شخصی

 دوستان

 خانواده

مھم افراد  

 پرخاشگري

 روان

 برون
 شناختی فراشناختی

 اجتماعی

 آموزش

 عاطفی
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 روش  باکه  بود تهران شهر متوسطه دوم  دوره پسر
. شدند بنتخااي امرحله ايخوشه گیري تصادفینمونه

سازي معادالت ساختاري ه براي مدلحداقل حجم نمون
ها تعداد بیشتري برخی پژوهش. نفر است 150تا  100

). 2015، 1کالین(کنند نفر را پیشنهاد می 200در حد 
پیشنهاد شده است که به ازاي هر متغیر آشکار حدود 

 براي حجم نمونه در نظر گرفته شود  نفر براي 15
ر اطمینان الزم را نف 300بنابراین تعداد ). 2013، 2بیرن(

برداري در مورد توان آماري مطلوب و کفایت نمونه
   .کندفراهم می

 رمنظو به: هاي مورد استفاده در پژوهشاربزا
 ردمو يمتغیرها يگیرازهندا ايبر ت وطالعاا آوريجمع
 املـش يگیرازهندا اربزا چهار از ،هشوپژ ینا در نظر

سینگ آموزان سینها و  سازگاري دانش نامهـپرسش
هاي ویژگی، )1988(اجتماعی زیمت  حمایت، )1993(

 انگیزشی راهبردهايو ) 1963(شخصیتی آیزنگ 
   .شد دهستفاا ) 1990(گروت  دي و خودتنظیمی پینتریچ

 پرسشنامه سازگاري: آموزان پرسشنامه سازگاري دانش
) 1993( 3سینگ و سینها توسط راهنمایی آموزاندانش

ترجمه ) 1377(وسط کرمی در ایران ت و شده ساخته
 خرده سه داراي ،سوالی 60این پرسشنامه . شده است

 اجتماعی، سازگاري میزان تعیین براي که است مقیاس
 براي .رودکار میهب آموزان دانش آموزشی و عاطفی

 دهنده نشان که هاییپاسخ به پرسشنامه این گذاري نمره
 یک نمره هاپاسخ سایر به و صفر نمره است سازگاري

                                                             
1. Kline 
2. Byrne 
3. Sinha & Singh 

ضرایب پایایی از طریق روش بازآزمایی . شود می داده
هاي عاطفی، اجتماعی، تحصیلی و کل  مقیاس براي خرده

 93/0و  93/0، 90/0، 96/0مقیاس به ترتیب برابر 
ها ضرایب اعتبار وتحلیل سؤالدر تجزیه. محاسبه شد

اي و فقط  براي هر سؤال به روش همبستگی دو رشته
ها در هر اي آن همبستگی دو رشتههایی که براي سؤال
ها، در یک از حوزه نمره هر - 2کل نمره  - 1: دو مالك 

. تأئید شده بود تعیین گردید 001/0سطح معناداري 
مقیاس پرسشنامه  هاي درونی بین سه خرده همبستگی

همبستگی ضریب گشتاوري حاصل بین . معنادار بودند
به دست  51/0بندي مدیران نمرات پرسشنامه و درجه

با استفاده آزمون  کل اعتبار در پژوهش حاضر .آمده بود
 اجتماعی مقیاس خردهاعتبار و  86/0 از آلفاي کرونباخ

به دست آمده  80/0و تحصیلی  75/0، عاطفی 70/0
  .ها استدهنده هماهنگی درونی سوالاست، که نشان

 پرسشنامه شخصیت: 4آیزنگ پرسشنامه شخصیت
هاي  ش برخی جنبهجهت سنج) 1963(آیزنگ 

 گرایی و همچنین گرایی و برون رونشخصیت از جمله د
تشخیص برخی اختالالت شخصیتی مانند 

آزردگی و مقبولیت  ستیزي، روان گسستگی، جامعه روان
هاي سنی متفاوت اعم از  اجتماعی براي گروه

این . خردساالن، نوجوانان و بزرگساالن ساخته شد
این فرم از . اله استس 15تا  7مخصوص افراد آزمون 

پرخاشگري را  ،گسستگی آزمون آیزنگ به جاي روان
از  وسؤال بوده  81این پرسشنامه داراي . سنجد می

تا کامال ) 1(تایی از کامال مخالفم 5طریق طیف لیکرت 

                                                             
4. Eysenck Personality Questionnaire 
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تعدادي از گذاري نمره .شود گذاري می نمره) 5(موافقم 
و همکاران،  1بودن(است  سؤاالت به صورت معکوس

به منظور تعیین اعتبار و روایی این پرسشنامه،  ).2016
آیزنگ آن را بر روي گروه واحد در دو زمان مختلف 

در ) آلفاي کرونباخ(ضریب اعتبار درونی  .اجرا کرد
آزردگی و دروغ  گرایی، روان برون گسستگی، مورد روان

و  82/0و  88/0، 90/0، 78/0براي مردان به ترتیب برابر 
به دست  79/0و  85/0، 85/0، 76/0بر براي زنان برا

با روش بازآزمایی طی دو بار اجراي این در ایران . آمد
 320پرسشنامه به فاصله یک ماه بر روي یک نمونه 

نفري، ضرایب همبستگی گزارش شده براي مردان به 
و براي زنان به  76/0و  76/0، 83/0، 77/0ترتیب فوق 

به دست  80/0و  81/0، 89/0، 81/0همان ترتیب معادل 
 در پژوهش حاضر ).1390فتحی آشتیانی، (است  آمده
و  82/0آزمون با استفاده از آلفاي کرونباخ  کل اعتبار

 81/0 برونگرایی، 86/0 آزردگیروان مقیاس اعتبار خرده
به دست آمده است، که بیانگر  77/0 پرخاشگريو 

  .ها در نمونه ایرانی استالؤویژگی هماهنگی درونی س
مقیاس حمایت اجتماعی  :اجتماعی حمایت پرسشنامه

اي است که گویه 12یک ابزار  و بعديشده چندادراك
شده از سه منظور ارزیابی حمایت اجتماعی ادراكبه

 و افراد مهم در زندگی توسط زمنبع خانواده، دوستان 
این . تهیه شده است) 1988( 2فارلیو  زیمت، دالم

شده فرد را در هر عی ادراكمقیاس میزان حمایت اجتما
  اي لیکرت گزینه 5یک از سه حیطه مذکور در طیف 

                                                             
1. Bowden 
2. Zimet, Dahlem & Farley 

براي به دست  .سنجدمخالفم تا کامالً موافقم می کامالً
ها با هم آوردن نمره کل این مقیاس، نمره همه گویه

نمره . شودتقسیم می) 12(ها جمع شده و بر تعداد آن
هاي گویههر زیر مقیاس نیز از حاصل جمع نمرات 

هاي آن زیر مقیاس مربوط به آن تقسیم بر تعداد گویه
این مقیاس توسط  اعتبار و روایی .آیدمی به دست) 4(

در حد مطلوب گزارش شده  )1988( زیمت و همکاران
مقیاس  اعتبار ،)1388(پور سلیمی، جوکار و نیک. است

را با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ براي سه بعد 
تماعی دریافت شده از سوي خانواده، حمایت اج

و  86/0، 89/0دوستان و افراد مهم زندگی به ترتیب 
 کل اعتبار در پژوهش حاضر. اندگزارش کرده 82/0

 اعتبار خرده و 86/0آزمون با استفاده از آلفاي کرونباخ 
به  87/0و دیگران  79/0، دوستان 77/0خانواده  مقیاس

ماهنگی درونی دهنده هکه نشاندست آمده است، 
 .ها استالؤس

 یادگیري انگیزشی براي راهبردهاي پرسشنامه
3)MSLQ:( و پینتریچ توسط این پرسشنامه 

 در عبارت 47و داراي  شده ساخته )1990( 4گروت دي
 یادگیري راهبردهاي و انگیزشی باورهاي بخش دو

. است) فراشناختی و شناختی راهبردهاي( خودتنظیمی
 22 شامل خودتنظیمی یادگیري ايراهبرده مقیاس خرده

 یعنی تحصیلی خودتنظیمی از وجه سه و بوده عبارت
 مدیریت و فراشناختی شناختی، راهبردهاي راهبردهاي

  .سنجد می را منابع

                                                             
3. Motivated Strategies for Learning 
Questionnaire (MSLQ)  
4. Pintrich & De Groot 
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 آن روایی بررسی در) 1990(گروت  دي و پینتریچ
 باورهاي مقیاس عاملی براي تحلیل روش از استفاده با

 درونی گذاري ارزش ي،خودکارآمد عامل سه انگیزشی
 یادگیري راهبردهاي مقیاس براي و امتحان اضطراب و

 و شناختی راهبردهاي از استفاده عامل سه خودتنظیمی
 به را منابع مدیریت و فراشناختی راهبردهاي از استفاده
 هايمقیاس خردهاعتبار  ضرایب و آوردند دست

 امتحان، اضطراب و درونی گذاري ارزش خودکارآمدي،
   روش با را فراشناختی و شناختی راهبردهاي از تفادهاس

   ،83/0 ،75/0 ،87/0 ،89/0 ترتیب به کرونباخ آلفاي

آزمون  کل اعتبار در پژوهش حاضر. کردند تعیین 74/0
 مقیاس اعتبار خرده و 81/0با استفاده از آلفاي کرونباخ 

به دست آمده است،  66/0 و فراشناختی 75/0شناختی 
  .ها استالؤده هماهنگی درونی سدهنکه نشان

  
  هایافته
هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق شامل میانگین و یافته

هاي پراکندگی از جمله واریانس و انحراف  شاخص
  .آورده شده است 1در جدول ) معیار(استاندارد 

  
  پژوهش متغیرهاي توصیفی هاي ویژگی .1 جدول

سواریان انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل   
00/32 آزردگیروان  00/98  25/66  65/13  51/186  

00/39 برونگرایی  00/103  42/78  79/11  22/139  

00/15 پرخاشگري  00/60  21/36  50/9  42/90  

00/12 شناختی  00/57  00/42  53/7  78/56  

00/9 فراشناختی  00/43  24/30  97/5  67/35  

00/3 سازگاري  00/42  77/19  62/8  42/74  

00/19 حمایت اجتماعی  00/84  10/63  68/12  02/161  

  300: حجم نمونه
  

 بر لیزرل برنامه در تحلیل اساس کهاین به نظر
 یا کوواریانس ـ واریانس ماتریس مبناي

 زیر جدول لذا است، متغیرها بین همبستگی
 همبستگی و کوواریانسـ  واریانس ماتریس
   است توضیح به الزم. دهد می نشان را پژوهش

 در شده تدوین مفهومی مدل ونآزم براي که
 مفهومی مدل نخست گام در حاضر مطالعه

 سپس و شد داده قرار آزمایش بوته در پژوهش
 آزمون و بررسی مورد شده) اصالح( تعدیل مدل
  .گیرد قرار
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  پژوهش متغیرهاي واریانس ـ کوواریانس و همبستگی ماتریس .2جدول
 1 2 3 4 5 6 7 

 1 روان آزردگی .1

- 102/0 یبرونگرای .2  1 

324/0 پرخاشگري .3 ** 031/0  1 

-176/0 شناختی .4 ** 233/0 ** 319/0- ** 1 

-383/0 فراشناختی .5 ** 130/0 * 382/0- ** 539/0 ** 1 

558/0 سازگاري .6 ** 328/0- ** 412/0 ** 394/0- ** 480/0- ** 1 

-207/0 حمایت اجتماعی .7 ** 359/0 ** 121/0- * 184/0 ** 129/0 * 429/0- ** 1 

 P< ٠۵/٠      *    P< ٠١/٠  **  
 

 به مربوط ماتریس قطر باالي هاي ه داددر 
 ماتریس، قطر زیر و است کوواریانس ماتریس

 نشان را پژوهش متغیرهاي بین همبستگی
ا گراییبرون همبستگی تنها. دهد می       ب

 نیست، معنادار پرخاشگري و آزردگیروان
  .هستند معنادار هاهمبستگی سایر

نرمال بودن توزیع متغیرها از طریق آماره 
ویلک و محاسبه آماره کجی و ـ  شاپیرو

با توجه به . کشیدگی مورد واکاوي قرار گرفت
توان باالي آماري سطح خطاي نوع اول در 

سطح . تعیین شد 001/0تعیین نرمال بودن 
داري مشاهده شده براي حمایت کمتر از معنی
نابراین توزیع ا ،است 001/0 ین متغیر نرمال ب

ر متغیرها نرمال استتوز .یستن  وست،. یع سای
کنند که مقادیر بیان می) 1995( 1فینچ و کوران
  مشکلی  7و کشیدگی کمتر از  2کجی کمتر از 

                                                             
1. West, Finch   & Curran 

سازي معادالت براي استفاده از مدل
بیشترین مقدار کجی  .کنندساختاري ایجاد نمی

 578/0و بیشترین مقدار کشیدگی  - 905/0
هر چند نرمال بودن تک متغیره پیش . است

شرط نرمال بودن چندمتغیره است اما کافی 
براي نرمال بودن توزیع چند متغیري در نیست، 

از ضریب کشیدگی چند   AMOSنزم افزار 
) 2005(بنتلر . شودمتغیري ماردیا استفاده می

براي  5کند که مقادیر بزرگتر از پیشنهاد می
وزیع غیر نرمال دهنده تضریب ماردیا نشان

مقدار ضریب ). 2013بیرن، (ها است داده
هاي پژوهش حاضر برابر با ماردیا براي داده

دهد مفروضه نرمال است که نشان می 05/4
    از این رو. بودن چند متغیره برقرار است

براي سازي معادالت ساختاري توان از مدلمی
  .آزمون مدل تحقیق استفاده کرد
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  پژوهش متغیرهاي براي بودن نرمال نآزمو .3 جدول
 کشیدگی کجی سطح معناداري درجه آزادي آماره 

988/0 روان آزردگی  300 014/0  047/0 -  396/0 -  

گراییبرون  983/0  300 001/0  463/0 -  233/0  

985/0 پرخاشگري  300 004/0  130/0  636/0 -  

984/0 شناختی  300 002/0  311/0 -  261/0  

985/0 فراشناختی  300 004/0  326/0 -  105/0 -  

984/0 سازگاري  300 002/0  252/0  521/0 -  

942/0 حمایت اجتماعی  300 000/0  905/0 -  578/0  

  

هاي  منظور بررسی برازش مدل با داده به
بدین  .ارائه شده استهاي برازش  شاخصتجربی، 
ها و جدول ضرایب مسیر و معناداري آنترتیب، 

مورد  ها  ش فرضیهشواهد موجود به رد یا پذیر سپس
  .قرار گرفت  بررسی

  هاي برازش تحلیل مسیر مدل اولیهشاخص .4جدول
هاي  شاخص

  برازش
2  p /df2 )RMSEA( )IFI( )NNFI( )CFI( )GFI( )AGFI(  

 62/0 94/0 89/0  - 25/1  90/0  46/0 15/64 0001/0 15/64 مدل اولیه
  

دو  نتایج جدول باال حاکی از آن است نسبت خی
میانگین دوم  هریشرجه آزادي، مقدار به د

 و RMSEA ،AGFI تقریبي مجذورات خطا
NNFI  در سطح نامطلوب و غیرقابل قبول قرار

هاي برازش در سطح  دارد اگرچه دیگر شاخص
  عالوه بر این مقدار . اند قابل قبولی گزارش شده

  

حاکی از آن است که برخی از ) t(آماري تی 
شده براي مدل  نظر گرفته مسیرهاي فرضی در

معنادار بوده که خود عاملی است که  مفهومی غیر
کند که باید در  یبرازش مدل را با مشکل مواجه م

  .تعدیل حذف شوند

  تحلیل مسیر مدل نهایی پژوهش برازش هايشاخص  .5 جدول
 )2  p /df2 )RMSEA( )IFI( )NNFI( )CFI( )GFI( )AGFI  هاي برازش شاخص

 97/0 00/1 00/1  99/0  00/1  032/0 32/1 27/0  96/3 ) شده اصالح( مدل نهایی
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نتایج جدول باال حاکی از آن است که تمامی 
اند و مدل  ها در حد عالی گزارش شده شاخص
در مورد . ها برازش تقریباً کاملی دارد با داده

ها باید ذکر شود حتی مقدار آماري  شاخص
 گزارش شده) P<05/0(معنادار  دو نیز غیر خی

هاي  و دیگر نیازي به بررسی دیگر شاخص
ها نیز  ولی چنانچه دیگر شاخص ،برازش نیست

  مد نظر باشد همگی در سطح بسیار مطلوب 

 .رفت گزارش شده است که همین انتظار نیز می
هاي برازش  از این رو، با توجه به شاخص

توان استنباط کرد فرضیه اصلی پژوهش که  می
بوده با تعدیالت درباره برازش مدل مفهومی 

شود و  درنظرگرفته شده، مورد پذیرش واقع می
     شکل زیر الگوي پژوهش را نشان. شود تأیید می

 شده حاصل تأییدي هايآماره و مسیر تحلیل از که دهدمی
  .است

  

  
  یافته برازش مدل مسیر نمودار .2شکل 

    و بحث گیرينتیجه
ی بـه  هاي انجام شده به منظور پاسـخگوی تحلیل
 سـازگاري  بـر  آزردگـی روانال کـه آیـا   ؤاین س

ثیر دارد نشـان داد کـه بـه صـورت     أتحصیلی تـ 

ثیر مثبت و معنادار دارد، که با  نتیجـه  أمستقیم ت
همخوان ) 2013(دروین  زي، کومن و فنتحقیق 

ایـن مطالعـه بیـانگر آن بـود کـه تمـامی       . است
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ــیو ــتقیم و   یژگ ــور مس ــه ط ــیتی ب ــاي شخص                       ه
شاگرد ـ   گري رابطه معلم با میانجی مستقیمغیر 

 ابعــاد .بـر ســازگاري تحصــیلی اثرگـذار بودنــد  
تأثیر مهمـی   نسبی، و مشترك طور به شخصیت

را متـذکر   معلمـان  دارد که تحصیلی در عملکرد
 هـا  تفاوت به یادگیري هاي در محیط سازد تا می

ــاط و ــعف   نق ــوت و ض ــر ق ــه منحص ــرد ب  ف
   ).2013، 1فهآکوموال(کنند  توجه آموزان دانش

گرایی برونیافته دیگر پژوهش نشان داد که 
ثیر أبه صورت مستقیم بر سازگاري تحصیلی ت

شود که با طور تبیین میاین. منفی معنادار دارد
شود و گرایی ناسازگاري کمتر میافزایش برون

ها و معلمان و آموز به راحتی با همکالسیدانش
به عبارت  .کندمحیط مدرسه ارتباط برقرار می

گرایی افزایش یابد دیگر هر چه میزان برون
هاي شخصیتی  ویژگی .شود ناسازگاري کمتر می

نوجوانان اغلب رفتارهاي مربوط به محیط 
النجار و (دهد  آموزشی را تحت تأثیر قرار می

  ).2015همکاران، 
 پرخاشگري ال تحقیق که آیاؤبررسی این س

نشان داد  دارد مستقیم اثر تحصیلی سازگاري بر
پرخاشگري به صورت مستقیم بر سازگاري  که

این   .گذاردثیر مثبت و معنادار میأتحصیلی ت
هاي پژوهش درتاج و همکاران نتیجه با یافته

نشان دادند همخوان است که ) 1388(
پرخاشگري گروه آزمایش در مقایسه با گروه 

                                                             
1. Akomolafe 

ها افزایش گواه کاهش و سازگاري اجتماعی آن
هاي کنترل توان آموزش مهارتیم. یافته است

ثري براي کاهش ؤخشم را به عنوان روش م
پرخاشگري و باال رفتن سازگاري اجتماعی در 

روش  شود کهاین طور تبیین می .نظر گرفت
تواند باعث افزایش آموزش کنترل خشم می

توانایی نوجوان در کنترل و پیشگیري از خشم 
ها در ی آنشود و از دالیل احتمالی بهبود توانای

  . هاي اخالقی باشداستدالل
حمایت  اي دیگر نشان داده شد کهدر یافته

اجتماعی به صورت مستقیم بر سازگاري 
 توجه با. ثیر منفی و معناداري داردأتحصیلی ت

 قوي کننده بینیپیش خانواده حمایت کهاین به
 آن تقویت با باشد،می تحصیلی سازگاري براي

 و مسائل بر تا کرد مکک افراد به توانمی
 سازگاري و کرده غلبه خود تحصیلی مشکالت
 پورسید،پژوهش  .آورند بدست بهتري تحصیلی
 حمایت نشان داد که) 1394( ابراهیمی متولی و

 با و منفی رابطه با استرس شدهاجتماعی ادراك
و نیز با عملکرد تحصیلی  تحصیلی فرسودگی

 پارسا،( نتایج پژوهش. دارد مثبت مستقیم رابطه
که با ) 1393علی،  هاايپارساو قلعه احمدپناه،

 و والدین عاطفی روابط ارتباط هدف بررسی
 سال دانشجویان تحصیلی سازگاري با فرزندان

بود، نشان داد  همدان پزشکی علوم دانشگاه اول
 و والدین بین دلبستگی که هاییخانواده در

 نوالدی بین کمتري هاينزاع و بود زیاد فرزند
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 دانشجویان تحصیلی سازگاري داشت، وجود
 هايمهارت که دانشجویانی چنین هم. بود بیشتر

 تحصیلی سازگاري از داشتند باالتري اجتماعی
این  در واقع نتیجه. بودند برخوردار بهتري
 و والدین بین ارتباطات کیفیت ارتباط تحقیق
 نشان دانشجویان تحصیلی سازگاري با را فرزند

  .دهدمی
هاي انجام شده به منظور پاسخگویی یلتحل

آزردگی از طریق ال که آیا روانؤبه این س
 ،دارد راهبردهاي خودتنظیمی بر سازگاري اثر

ثیر مثبت و أصورت غیر مستقیم تهنشان داد که ب
درصد  شخصیتی هايویژگی .معنادار دارد

را تبیین  تحصیلی پیشرفت واریانسزیادي از 
بین  پیش متغیرهاي رینت کند و یکی از مهم می

حکیمی، حجازي و (در این زمینه است 
نمره باالتر در  که  جاییاز آن .)2011لواسانی، 

دهنده ناسازگاري بیشتر سازگاري تحصیلی نشان
آزردگی بیشتر موجب است، به همین  دلیل روان

         شود در نتیجه ناسازگاري بیشتر می
تمایل دارند آموزانی که به هیجانات منفی دانش

یجانی و عزت نفس پایینی که ثباتی هبه دلیل بی
دچار قضاوت و تفسیر منفی شده و  دارند

توانایی کمتري در انطباق با الزامات و قوانین 
در نتیجه از سازگاري  ،مدرسه خواهند داشت

   . کمتري برخوردارند
هاي این پژوهش وجـود  یکی دیگر از یافته
صـورت  هگرایـی بـ  ونبـر رابطه منفی و معنـادار  

 بـر  خودتنظیمی راهبردهاي طریق از غیرمستقیم
عبارت دیگر هر چه به ،تحصیلی است سازگاري

گرایــی افــزایش یابــد ناســازگاري میــزان بــرون
 نوجوانـانی کـه یـادگیري    .کنـد کاهش پیـدا مـی  
 تنظـیم  را اهـداف  فعال طور به خودتنظیم دارند

 يگیـر  تصـمیم  مناسب راهبردهاي طبق کنند، می
 مواد کنند، می ریزي برنامه را خود وقت کنند، می

ــات و ــازماندهی را اطالع ــت و س ــدي اولوی  بن
 تغییـر  را رویکردهـا  منعطفـی  طـور  به کنند، می
 بـازخورد  وسـیله  بـه  را خود یادگیري دهند، می

 سازگاري و کنند می نظارت خود عملکرد درباره
 آینـده  در یـادگیري  هـاي فعالیـت  بـراي  مناسبی

، 1بـژورك، دانلوسـکی و کومـل   (کنند  یم ایجاد
2013(.   

 ال تحقیق که آیا پرخاشگريؤبررسی این س
 سـازگاري  بـر  خودتنظیمی راهبردهاي طریق از

پرخاشـگري بـه   نشان داد که  ،دارد اثر تحصیلی
ــاي    ــق راهبرده ــتقیم و از طری ــورت غیرمس ص

ثیر مثبت و أخودتنظیمی بر سازگاري تحصیلی ت
دیگـر هـر چـه میـزان      به عبـارت  ،معنادار دارد

پرخاشگري افزایش یابد ناسازگاري هـم بیشـتر   
تـوان نتیجـه گرفـت کـه     طـور مـی  ایـن . شود می

افــزایش پرخاشــگري در افــراد باعــث افــزایش 
هاي مهارت آموزش  ها شده وناسازگاري در آن

ثري بــراي کـــاهش  ؤکنتــرل خشــم روش مــ   
تواند افراد میپرخاشگري و باال رفتن سازگاري 

                                                             
1. Bjork, Dunlosky & Kornell 
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ــد ــه ا .باش ــن یافت ــق   ی ــا تحقی ــومن و ب زي، ک
ــن ــن  ف ــی   ) 2013(دروی ــه ط ــت ک ــو اس همس

هاي شخصیتی  اي به بررسی نقش ویژگی مطالعه
ــم   ــه معل ــت رابط ــه کیفی ــاگرد و ـ    در رابط ش

آمـوزان راهنمـایی    سازگاري تحصیلی در دانـش 
این مطالعه بیانگر آن بود کـه تمـامی   . پرداختند

هاي شخصیتی بـه طـور مسـتقیم و غیـر      ویژگی
شاگرد بـر  ـ   گري رابطه معلم مستقیم با میانجی

ســازگاري تحصــیلی اثرگــذار بودنــد، بــه بیــان 
دیگر، این مطالعات بر نقش همه جانبـه عوامـل   

   .اجتماعی صحه گذاشته است
 ایت اجتماعیحمنشان داد که  یافته دیگر

ي از طریق راهبردهاي خودتنظیمی بر سازگار
اجتماعی  تحمای .ندارد ثیر معنادارأتحصیلی ت

 و  گسترده تمرکز بحران باعث و نیاز زمان در
نان اینکه وشود  می خودپنداره مثبت  تا نوجوا

تبدیل   یادگیري کننده خودتنظیم به حد چه
 تأثیر تحت را شان تحصیلی موفقیت شوند می

افرادي که داراي سطوح باالتري . دهد می قرار
از حمایت اجتماعی هستند، از عزت نفس 

برخوردارند و این وضعیت، منجر به  باالتري
    گردد که بینانه میانداز مثبت و خوشیک چشم

نظر از میزان استرس تجربه تواند صرفمی
ها سودمند شده، توسط افراد، براي سالمتی آن

توانند می حمایت اجتماعی، سطوح باالي. باشد
افراد را تشویق به اتخاذ یک سبک زندگی 

 1پژوهش فرندلر). 2002نو، سارفی(سالم نمایند 
نشان داد حمایت ) 2017( و همکاران

اجتماعی، عزت نفس و استرس محیطی به 
کننده سازگاري دانشجویان بینیعنوان پیش

کند و دانشجویانی که نمرات نقش ایفا می
ات استرس کسب کرده و تري در نمرپایین

باالتري در عزت نفس و  همچنین نمرات
اند سازگاري ست آوردهحمایت اجتماعی به د

بهتري با محیط دانشگاه در سال اول تحصیل 
   .اندپیدا کرده

هاي پژوهش حاضر در خصوص محدودیت
که، نخست آن. توان به چند نکته اشاره نمودمی

به دلیل ماهیت همبستگی پژوهش، در استنباط 
که، نمونه مورد دوم این. علی باید احتیاط نمود

دوم متوسطه بودند و در  آموزان دورهنظر دانش
 . تعمیم نتایج باید این نکته مد نظر قرار گیرد

هاي آتی طرح شود در پژوهشپیشنهاد می
در قالب یک طرح آزمایشی نیز مورد کنکاش 

هاي علی با قوت بیشتري قرار گیرد تا استنباط
شود این همچنین پیشنهاد می. یید شوندأت

وت از تر و متفاهاي بزرگپژوهش در جامعه
آموزان مقاطع تحصیلی دیگر نیز جمله دانش
    که شیوه اساسی دلیل آنهب. انجام شود

پژوهش مبتنی بر آوري اطالعات در این جمع
اي در بیشتر هچه چنین شیوپرسشنامه بود، گر

شود ، ولی پیشنهاد میها غالب استپژوهش

                                                             
1. Friedlander 
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اطالعات هر متغیر با استفاده از چند روش 
گردد تا نتایج بدست آمده  آوريمختلف جمع

دهی با اطمینان بیشتر مورد استفاده و تعمیم
  .قرار گیرد

  منابع
 ).1393( ایها، ع قلعه پارسا ؛.م احمدپناه، ؛.پارسا، ن - 
 با فرزندان و والدین عاطفی روابط ارتباط بررسی«

 علوم دانشگاه اول سال دانشجویان تحصیلی سازگاري
. ایالم پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله .»همدان پزشکی

83 -90.  
 دهکردي، اکبري علی ؛.ا. م زاده، تقی ؛.س پورنیکدست، - 
 مقایسه«). 1393(حور، ف  و میکائیلی .م امیدیان، ؛.م

 سازگاري لحاظ از پایین و باال مذهبی نگرش با نوجوانان
 فصلنامه  .»اعتیاد به گرایش و اجتماعی و عاطفی تحصیلی،

  .86- 75 صص ،32 مارهش ،پژوهی اعتیاد

 هوش رابطه«). 1394(لیث، ح  و .ر. مفر،  تمنایی - 
 سازگاري با اجتماعی حمایت و خودکارآمدي هیجانی،

   نوین هاي پژوهش فصلنامه. »دبیرستانی آموزان دانش
  .25 ص ،39 شماره ،شناختیروان

). 1393( ا. رطالبی،  و. امان اله نژاد، م ؛.جعفري، س - 
کنترل خشم بر پرخاشگري دختران تأثیر آموزش «

شناسی مجله مطالعات روان، »تکواندوکار نوجوان مبتدي
  .77- 88صفحه  ،8، شماره 3دوره ، ورزشی

 نقش بررسی«). 1392( ف سامانی، و .ح چاري، - 
 و والدگري میان رابطه در هیجان شناختی تنظیم ايواسطه

 هايمدل و هاروش. »دانشجویان در تحصیلی سازگاري
  .98- 83. شناختیروان

 ا. سیزدي،  امینو . ح کارشکی،؛ .م شمسایی، حاجی - 
   تحصیلی سازگاري در خودتنظیمی شنق«). 1392(

 هاي نظام در پژوهش فصلنامه. »پسر و دختر آموزاندانش
  .1 ص ،21 شماره ،آموزشی

ثیر أت«). 1388( اسدزاده، ح و. ا. ا، مصایبی؛ .ف درتاج، - 
آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگري و سازگاري 

روانشناسی  .»ساله 12 ـ 15آموزان پسر اجتماعی دانش
  .62-  72، 4، شماره کاربردي

 اثربخشی«). 1393( او فتاحی،  .ف آذر، سپهریان - 
 تحصیلی سازگاري بر گرم انیه شخصیت هاي تیپ آموزش

 ،شخصیت و بالینی روانشناسی فصلنامه دو. »دانشجویان
  .40- 29 صص ،10 شماره
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