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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

chool adjustment is conceptualized as a 

multifaceted construct that includes 

academic, social, and personal-emotional 

adjustment. Understanding children's 

adjustment to school requires examining 

various family, school and social factors. 

From family factors, family cohesion, 

defined as interconnectedness between 

family members and appropriate, healthy, 

and positive interactions between them 

(Guassi Moreira, & Telzer, 2015), are  
 

 

associated with greater physical, emotional, and 

academic well-being among children and 

adolescents and lower levels of aggression and 

depression (Reeb, Chan, Conger, Martin, Hollis, 

Serido, & Russell, 2015).Calafat, Gracia, Juan, 

Becona, & Fernandez-Hermida (2014) showed that 

students who grow up in an environment with 

parental acceptance, conversation, and kindness 

have a strong sense of self-worth. Self-concept as a 

school factor, which is defined as how one thinks and 

feels about oneself, is also strongly associated with 

adaptation to school (Kingery, Erdley, & Marshall, 

2011) 
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A B S T R A C T 
 

Objective: The current study aimed to investigate the model of structural relationships of family 

cohesion/adaptability, academic self-concept and social acceptability with school adjustment examining 

the mediator role of educational engagement. 
 

Methods: The method of this study was descriptive-correlational. All fifth grade students of primary 

schools in 2017-2018 academic year constituted the population of this study. Two hundred and sixty-eight 

students selected by multistage random sampling from this population participated in this study. The 

instruments of students adjustment survey, academic self-concept, educational engagement, social 

desirability and family cohesion and adaptability scale were used for gathering data. The data were 

analyzed by Pearson correlation and multiple regression tests and path analysis using SPSS23 and Lisrel8.7. 
 

Results: The results showed that the structural model of adjustment to school based on family 

cohesion, academic self-concept and social desirability with mediating role of and educational 

engagement have a good fitness. These results showed that family cohesion, academic self-concept 

and social desirability have a direct effect on the adjustment to school and have indirect effect of it 

via educational engagement. But, family adaptability has alone direct effect on adjustment to school 

(p < 0.05). 
 

Conclusion: The results of this study revealed that the cohesive and supportive family systems, academic 

self-concept and social desirability can affect students’ adjustment to school both directly and indirectly 

via educational engagement. 
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The results of Prince & Nurius (2014) showed that a 

positive academic self-concept has the strongest 

correlation with academic success. Numerous studies 

have shown that there is a relationship between social 

acceptance or acceptance of students by their peers and 

their academic performance. Students who are socially 

acceptable are described as intimate, responsible, and 

socially skilled, and the behavioral styles of this trait 

predict positive academic outcomes (Schwartz, Gorman, 

Nakamoto & McKay, 2006). School engagement can 

mediate the relations between family, social factors and 

school adjustment (Basharpoor, Heidari, Narimani & 

Barahmand, 2022). Students who focus on learning 

topics, and adhere to school rules regularly usually score 

high and perform better on standardized tests of academic 

achievement (Wang & Holcombe, 2010). In return, lack 

of school engagement can lead to serious consequences 

such as lack of progress in school, tendency to deviant 

behaviors and the risk of dropping out of school.  

 These results show that different family, school and social 

factors affect school adjustment; considering the 

interrelated relationship of these factors and their effects 

on academic motivation, the present study aimed to 

investigate the pattern of structural relationships of family 

cohesion/adaptation, academic self-concept and social 

acceptance with school adjustment with mediating role of 

academic engagement. 

 

2. Materials and Methods 
 

The method of the present study is descriptive and 

correlational. All fifth grade students of primary 

schools in 2017-2018 academic year constituted the 

population of this study. Two hundred and sixty-eight 

students selected by multistage random sampling from 

this population participated in this study. The 

following instruments were used to collect data.  

Student adjustment survey: This test is a 34-item 

self-report tool that assesses motivation, expectations 

for progress, and communication with teachers, peers, 

and teachers.  The internal consistency coefficient of 

this instrument is reported to be 0.66 (Santa, Lucia & 

Gesten, 2010).  

Academic self-concept questionnaire: This 

questionnaire was developed by Liu & Wang (2005). 

This questionnaire includes two subscales: academic 

confidence and academic effort. Cronbach's alpha 

coefficients of this test were reported good for total 

score (0.82) and two subscales (0.71 and 0.76) (Liu & 

Wang, 2005). 

School engagement scale: This test was developed by 

Wang, Willett and Eccles (2011) and include the three 

behavioral, emotional, and cognitive aspects of school 

engagement. Factor loadings of questions of this test 

were significant on 6 subscales in the range of 0.50 to 

0.89 at the level of 0.05.  

Social desirability questionnaire: This questionnaire 

was designed to measure the need for social approval 

in children and has 26 closed-ended questions. The 

alpha coefficient of this questionnaire was 0.77 and the 

reliability coefficient was 0.66 (Abolghasemi & 

Narimani, 2005).  

Family Adaptability and Cohesion Evaluation 

Scale II: The Family Adaptability and Cohesion 

Evaluation Scale II (FACES II) (Olson, Russell & 

Sprenkle, 1983) is a 30-item self-report measure 

assessing family functioning. The measure is 

comprised of two scales: Adaptability and Cohesion. 

Reliability for the FACES II subscales for the current 

study was good. Internal consistency for the 

Adaptability subscale was consistent with previous 

literature (Cronbach’s alpha = .81; Olson, Russell, & 

Sprenkle, 1983). 

The data were analyzed by Pearson correlation and 

multiple regression tests and path analysis using 

SPSS23 and Lisrel8.7. 

 

3. Results 

Two hundred and sixty-eight students with a mean age 

of 12.05 and a standard deviation of 0.75 participated in 

this study. Diagrams of the direct and indirect effects of 

the family cohesion/adaptation, academic self-concept 

and social acceptance and school-adjustment to school 

are shown in the Figure 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1. Direct and indirect effects of predictive variables on school adjustment 
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According to Figure 1, the family cohesion has a direct 

positive effect on school adjustment, and also has an 

indirect effect on it through academic engagement. 

Family adaptability has only a direct effect on school 

adjustment. Academic self-concept and social 

acceptance have both direct and indirect effects on 

school adjustment through school engagement. 

 

4. Discussion and Conclusion 

The aim of this study was to design and test the model 

of structural relationships of family 

cohesion/adaptability, academic self-concept and 

social acceptance with school adjustment with the 

mediating role of academic engagement. The results of 

the fitting indices of the structural model of the 

research confirmed this model. These results reveal 

that the cohesive and supportive family systems, 

academic self-concept and social desirability can 

affect students’ adjustment to school both directly and 

indirectly via educational engagement. These results 

suggest providing a cohesive and supportive family 

environment by parents to increase children's 

adjustment to school. Furthermore, in can be said that 

school adjustment can be increased by involving 

students in school-related behaviors and cognitive 

activities and providing conditions for strengthening 

students' academic self-concept. 
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 مقاله پژوهشی
 

یافتگی خانواده، خودپنداره تحصیلی و مقبولیت اجتماعی با الگوی روابط ساختاری انسجام/سازش

  سازگاری با مدرسه: نقش میانجی اشتیاق تحصیلی
 

       2فاضله حیدری و    *1سجاد بشرپور 
 

 .شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایراندانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،استاد، گروه روان .1

 .شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و رواندانشجوی دکتری، گروه روان .2
 

 

مقدمه
اکثر مربیان و متخصصان تعلیم و تربیت، بر اهمیت سازگاری 

آمیز با مدرسه در پیشرفت تحصیلی و یادگیری بعدی موفقیت

، 1)هرندان، بایلی، شیوارک، دینهام و باسیتاند کودکان تأکید داشته

 3سازگاری با مدرسه(. 2020، 2؛ گارنر، دانسمور و باسیت 2013

شود که شامل سازی میی مفهومچندوجهعنوان یک سازۀ به

هیجانی است. سازگاری –سازگاری تحصیلی، اجتماعی و شخصی

آموزان به الزامات مرتبط با تحصیلی مربوط به روش پرداختن دانش

تکالیف، کارهای کالسی و امتحانات است. سازگاری اجتماعی به 

آموزان به الزامات محیط تحصیلی است چگونگی پرداختن دانش

ها از محیط های اجتماعی، درک آندهی به فعالیت)نظیر پاسخ

هیجانی نیز شامل  -س( و درنهایت سازگاری شخصیاجتماعی کال

آموزان با محیط مملو از فشار و استرس است روش برخورد دانش

 .(2017، 4)راتیل، داچنز و گوآی)اضطراب، آشفتگی، عالئم بدنی( 

درک سازگاری کودکان با مدرسه مستلزم بررسی عوامل مختلف 

ای و اجتماعی است، در این چارچوب، هسرشتی، خانوادگی، مدرس

شوند؛ از آنجا متغیرهای خانوادگی از عوامل مهم در نظر گرفته می

 باشد. خانواده نخستین محیط برای اجتماعی شدن و تکامل کودک می
 

1. Herndon, Bailey, Shewark, Denham & Bassett 

2. Garner, Dunsmore & Bassett 
3. school adjustment 

4. Ratelle, Duchesne & Guay
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جام یافتگی خانواده، سجججازش انسججج

خانواده، اشتیاق تحصیلی، خودپنداره 

 .تحصیلی، سازگاری با مدرسه

 

 چکیده
 

مدرسه: پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی روابط ساختاری انسجام و سازش یافتگی خانواده و مقبولیت اجتماعی با سازگاری با  :هدف

 .نقش میانجی اشتیاق و خودپنداره تحصیلی انجام گرفت
 

های پنجم و ششم مدارس ابتدایی شهر اردبیل در سال آموزان پایهکلیه دانشروش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود.  :هاروش

گیری تصادفی این افراد به شیوه نمونهنفر از  268تعداد  (. N=5237)  جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند 96-97تحصیلی 

آموزان، یابی سازگاری دانشی زمینهابزارها ها ازآوری دادهای انتخاب شده و در پژوهش حاضر شرکت کردند. برای جمعچندمرحله

یافتگی خانواده و سازش نامه مقبولیت اجتماعی و مقیاس ارزیابی انسجامنامه اشتیاق به مدرسه، پرسشنامه خودپنداره تحصیلی، پرسشپرسش

های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر با استفاده از آمده با استفاده از آزموندستهای بهاستفاده شد. داده

 .شد لیوتحلهیتجز 7/8lisrel و لیزرل 23SPSSافزارهای نرم

سازگاری با مدرسه بر اساس انسجام خانواده، مقبولیت اجتماعی و خودپنداره آمده نشان داد که مدل ساختاری دستنتایج به ها:یافته

تحصیلی با میانجیگری اشتیاق تحصیلی از برازش مناسبی برخوردار است. این نتایج نشان داد که انسجام خانواده، مقبولیت اجتماعی و 

تحصیلی بر سازگاری با مدرسه داشت. سازش یافتگی خانواده  خودپنداره تحصیلی هم اثر مستقیم و اثر غیرمستقیمی با میانجیگری اشتیاق

 .(p<05/0نیز تنها تأثیر مستقیمی بر سازگاری با مدرسه داشت)

کننده و مقبولیت اجتماعی و خودپنداره تحصیلی های خانوادگی منسجم و حمایتنتایج این مطالعه نشان داد که سیستم :گیرینتیجه

 .آموزان با مدرسه نقش داشته باشدمستقیم و هم با میانجیگری اشتیاق تحصیلی در سازگاری دانشتواند هم طور آموزان میدانش
 

2. شماره 11. دوره 1401 تابستان    پژوهشی فصلنامه 

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان
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نیازهای اساسی اعضای خانواده برآورده نشود، انسجام  کهیدرصورت

گیرد. ازآنجاکه کودکان محیط خانواده مورد تهدید قرار می

پذیرترین اعضای خانواده هستند، مطالعات زیادی به بررسی آسیب

نقش متغیرهای خانوادگی ضروری برای سازگاری کودکان پرداخته

عنوان به که به 2. انسجام خانواده(2015، 1قو و چن)گین، وان، اند 

ی اعضای خانواده و تعامالت مناسب، سالم و مثبت میان وستگیپهم

(، با 2015، 3گواسی موریرا و تلزرشود، )اعضای خانواده تعریف می

بهزیستی فیزیکی، هیجانی و تحصیلی بیشتر در بین کودکان و 

ها همراه سطوح پایین پرخاشگری و افسردگی در آننوجوانان و 

. نتایج (2015، 4)ریب، چان، کانجر،  هالیس و سریدو، راسیلباشد می

نشان داد که انسجام خانواده،  (2010) 5لیدی، گیورا و تارومطالعه 

خودکارآمدی اجتماعی های حل مسئلۀ اجتماعی و بهبودی در مهارت

کاالفات، گراسیا، ژوئن، بیکونا و  کند.بینی میکودک را پیش

نشان دادند که سبک فرزندپروری مثبت با  (2014) 6هرمیدا-فرناندز

فرد در مدرسه ارتباط دارد به این صورت که  عملکردخودپنداره و 

ش والدین، گفتگو و ی که در یک محیط توأم با پذیرآموزاندانش

شوند، حس اطمینان به خود قوی دارند. در مقابل، مهربانی بزرگ می

 7بوچارد، دیون، هاینز، واندرمیرچن، البرگ و پیرون-بودریالت

نشان دادند که کنترل اجباری والدین، خودپنداره نوجوان را  (2013)

در یک  (1395خواه و رشیدی )وحدتی، حجتدهد. کاهش می

هم اثر  8یابی علی نیز نشان دادند که خودپنداره تحصیلیمطالعه مدل

طور غیرمستقیم از طریق مستقیمی بر سازگاری تحصیلی دارد و هم به

. حیدری، فالحی و حاجیلو گذاردانسجام خانواده بر آن تأثیر می

و سبک دلبستگی  فرزندپروری مقتدر شان دادند سبکنیز ن (1397)

قادر ایمن به صورت مثبت و سبک دلبستگی ناایمن به صورت منفی 

 باشد.با مدرسه میآموزان بینی سازگاری دانشبه پیش

عنوان چگونگی تفکر و احساس فرد درباره خودش خودپنداره که به

شود، نیز ارتباط نیرومندی با سازگاری با مدرسه دارد تعریف می

بشرپور، حیدری، نریمانی و  ؛2011، 9)کینجری، اردلی و مارشال

اره، خودپنداره تحصیلی . یکی از وجوه مهم خودپند(2022برهمند، 

آموزان از توانایی های دانشاست. خودپنداره تحصیلی، به ارزیابی

شود. پژوهش نشان داده است که تحصیلی خودشان گفته می

خودپنداره تحصیلی تفاوت آشکاری با خودپنداره عمومی دارد و به 

میزان زیادی با پیشرفت تحصیلی مرتبط است )گرین، لیم، مارتین، 

نریمانی، رشیدی و زردی، ؛ 2012ر، مارش و مک نیرنی، کولما

به این نتیجه رسیدند که حمایت  (2011) 10ساهیل و هاشیم (.1398

ی بر اجتماعی والدین از طریق نقش میانجی خودکارآمدی تحصیل

پرینس آموزان به مدرسه تأثیر دارد. نتایج مطالعه اشتیاق هیجانی دانش

نشان داد که خودپنداره مثبت تحصیلی  (2014) 11و نوریوس

ضریب همبستگی را با موفقیت تحصیلی دارد. نتایج مطالعه  نیتریقو

نیز نشان داد که  (1396زادگان )عیسیمنیع و نصیری، میکائیلی

 خودپندارۀ تحصیلی دارای اثر مستقیمی بر سازگاری تحصیلی است. 

یا پذیرش  12اند که بین مقبولیت اجتماعیمطالعات زیادی نشان داده

ها ارتباط آموزان توسط همساالن خود و عملکرد تحصیلی آندانش

های در بافت نکهیا با. (2022بشرپور و همکاران، )وجود دارد 

آموزانی هایی وجود دارد؛ ولی در کل دانشاجتماعی فرهنگی تفاوت

که ارتباط خوبی با همساالن خود دارند، پیشرفت تحصیلی نسبتاً خوبی 

ختی دارند عالوه بر این، حس ارتباط با همساالن اشتیاق شنا

)واندربالک، کند آموزان به کالس درس را تسهیل میدانش

. مقبولیت اجتماعی در کل (2018، 13اسمیلت، ورشورین و باینز 

ی ارتباط یا توجه مثبت از طرف برقرارعنوان شاخصی از توانایی به

آموزان که ازلحاظ اجتماعی مقبول شود. دانشهمساالن تعریف می

پذیر و ازلحاظ اجتماعی صورت افرادی صمیمی، مسئولیتهستند، به

بینی های رفتاری این ویژگی، پیشو سبک شوندماهر توصیف می

)شوارتز، گورمن، ناکاماتو و  کننده پیامدهای مثبت تحصیلی است

طور پذیرش/ طرد کودک توسط همساالن به .(2006، 14کایمک

کند و پذیرش همساالن بینی میگاری با مدرسه را پیشخاصی ساز

)سلن و ها دارد بینی سازگاری آنفردی در پیشنقش منحصربه

ای با هدف بررسی طرد در مطالعه (2005بوهس ) .(2019، 15تونکی

ش میانجی همساالن، رفتار منفی همسال و سازگاری با مدرسه: نق

خودپنداره و اشتیاق به کالس درس نشان داد که طرد همساالن، 

کند، خودکفایتی بینی میاخراج از مدرسه و قربانی شدن را پیش

 ؛ ومتغیرها با پیشرفت تحصیلی است نیروابط اتحصیلی نیز میانجی 

روابط مستقیمی نیز از خودپنداره تحصیلی و اشتیاق تحصیلی به 

 نیز  نشان  داد که  (2010) 16هوآنگپیشرفت تحصیلی  وجود  دارد. 
 

 

1. Qin, Wan, Qu & Chen 

2. family cohesion 
3. Guassi Moreira & Telzer 

4. Reeb, Chan, Conger, Hollis, Serido & Russell 

5. Leidy, Guerra & Toro 
6. Calafat, Gracia, Juan, Becona& Fernandez-Hermida 

7. Boudreault-Bouchard, Dion, Hains, Vandermeerschen, Laberge   & Perron 

8. academic self concept 
9. Kingery, Erdley & Marshall 

10. Sahil & Hashim 

11. Prince & Nurius 
12. social desirability 

13. Vandenbroucke, Spilt, Verschueren & Baeyens 

14. Schwartz, Gorman, Nakamoto& McKay 
15. Selen & Tuncay 

16. Huang
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آموزان با مدرسه اثر مستقیم دارد کنترل تالشمند بر سازگاری دانش

روابط اجتماعی کودک نیز میانجی رابطه بین کنترل تالشمند و و 

 .باشدسازگاری با مدرسه می

متغیر مهم دیگری است که برای  1آموز به مدرسهاشتیاق دانش

عنوان یک منادی مهم یادگیری حیاتی است تاجائی که از آن به

ی محوری اکثر عنوان نقطهشود. این متغیر همچنین بهیادگیری یاد می

آید. سازه اشتیاق به می حساببهنظریات مربوط به افت تحصیلی 

کنترل اجتماعی دارد که بر نقش  هیاز نظرمدرسه ریشه در بخشی 

کند. احساسات فردی دلبستگی و تعلق به نهادهای اجتماعی تأکید می

ی جوانان بر اساس پیوندهای بین فرد ضداجتماعدر این دیدگاه رفتار 

وسیله تعهد، باورها، دلبستگی شود، و این پیوندها بهو جامعه تبیین می

های جدید افت تحصیلی این شوند. در مدلو اشتیاق مشخص می

آموز تأثیر بسزایی سازی سازه اشتیاق دانشعناصر نظری بر مفهوم

آرچامبالت، . در مطالعه (2018، 2هردی و تامبیرو)گوئین، اند داشته

طور منفی افت اشتیاق کلی به مدرسه به (2009) 3جانوز، فالو و پاگانی

های آن نیز تنها مؤلفه بینی کرد، در بین  مؤلفهتحصیلی را پیش

بینی داشت. شواهد موجود داری در معادله پیشرفتاری، نقش معنی

دهند که ارتباطی قوی بین اشتیاق شناختی و پیشرفت می نشان

همچنین اشتیاق عاطفی نیز با رفتارهای مرتبط با  .تحصیلی وجود دارد

ای ازجمله ثبات روی تکالیف، مشارکت و حضور سازگاری مدرسه

)استیفانسون، گیستسدوتیر، برگیسدوتیر در کالس مرتبط بوده است 

طور منظم سر کالس حاضر آموزانی که به. دانش(2018، 4رو لرن

کنند و بر مقررات مدرسه شوند، بر موضوعات یادگیری تمرکز میمی

های گیرند و در آزمونپایبندند در کل نمرات باالیی می

)وانگ و استانداردشده پیشرفت تحصیلی عملکرد بهتری دارند 

نیز نشان  (2017) 6کراوس، کورنبلو و زلدین. (2010، 5هولکامبی

های اجتماعی و خانوادگی آموز در موقعیتدادند که تجربیات دانش

تأثیر مثبتی بر تجربه او در مدرسه دارد و روابط حمایتی با کارکنان 

بشرپور و طور مثبتی با اشتیاق هیجانی مرتبط است. مدرسه نیز به

اشتیاقی اخالقی میانجی روابط بین نشان دادند که بی (2022همکاران )

 گیرد.   عوامل خانوادگی و سازگاری با مدرسه قرار می

دهد که عوامل مختلف خانوادگی، نتایج مطالعات موجود نشان می

توجه به  ای و اجتماعی بر سازگاری با مدرسه تأثیر دارند؛ بامدرسه

ها بر اشتیاق ارتباط به هم پیوسته این عوامل و اثرات منفرد آن

تحصیلی، پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی روابط ساختاری 

انسجام/ سازش یافتگی خانواده، خودپنداره تحصیلی و مقبولیت 

اجتماعی با سازگاری با مدرسه: نقش میانجی اشتیاق تحصیلی انجام 

 .را مورد بررسی قرار دهد گرفت تا مدل علی زیر

 
 : مدل مفروض پژوهش1شکل 

 

 روش پژوهش

 . باشدمی همبستگی نوع از و توصیفی حاضر پژوهش روش

 گیری ، نمونه و روش نمونهجامعه

های پنجم و ششم مدارس ابتدایی شهر اردبیل آموزان پایهکلیه دانش

جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل  96-97در سال تحصیلی 

گیری نفر از این افراد به شیوه نمونه 268تعداد (. N=5237)دادند 

ای از بین جامعه آماری فوق انتخاب شده و در تصادفی چندمرحله

وجه به اینکه در مطالعات همبستگی، ند. با تپژوهش شرکت کرد

نفر نمونه به ازای هر متغیر مشاهده شده پیشنهاد شده  40الی  10تعداد 

متغیر مشاهده شده )مجموع  14است، در این مطالعه به دلیل وجود 

نفر  نمونه به ازای هر متغیر  20های متغیرها(، تعداد خرده مقیاس

گرفته شد که  نفر در نظر 280مشاهده شده و در مجموع 

نفر به دلیل ناقص بودن کنار گذاشته شده و در  12های نامهپرسش

نفر در تحلیل نهایی شرکت داده شد. برای  268های نهایت داده

 آوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شد:جمع

این آزمون یک ابزار : 1آموزانیابی سازگاری دانشزمینه

و ارتباط  گیزش، انتظارات پیشرفتی است که انتمیآ 34خودگزارشی 

سانتا لوسیا و )کند با معلمان، همساالن و معلمان را ارزیابی می

شود آموزان درخواست می. در این آزمون از دانش(2000، 2گستین

ها را در یک مقیاس تا میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از آیتم

 )کامالً موافقم( مشخص  4)کامالً مخالفم( تا 0ای از نقطه 5لیکرت 
 

 

1. school engagement 

2. Quin, Heerde & Toumbourou 
3. Archambault, Janosz, Fallu & Pagani 

4. Stefansson, Gestsdottir, Birgisdottir & Lerner 

5. Wang & Holcombe 
6. Krauss, Kornbluh  & Zeldin 

7. student adjustment survey 

8. Santa,  Lucia & Gesten
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عاملی این آزمون پنج عامل زیر را نشان داده است: کنند. تحلیل 

(، 78/0 آلفای(، ارتباط با معلمان )78/0ارتباط با مدرسه )آلفای 

( و 55/0(، انگیزش تحصیلی )آلفای 69/0ارتباط با همساالن )آلفای 

 66/0(. ضریب همسانی درونی این ابزار 61/0انتظارات منفی )آلفای 

تأییدی این پرسشنامه در گروهی از  گزارش شده است. تحلیل عاملی

عاملی این آزمون را مورد تأیید قرار  5دانش آموزان ایرانی ساختار 

برای  78/0داد و ضرایب آلفای کرونباخ این آزمون  در دامنه 

)بشرپور برای ارتباط با همساالن به دست آمد  96/0انتظارات منفی تا 

 .(2022و همکاران، 

نامه خودپنداره پرسش: 1نامه خودپنداره تحصیلیپرسش

ساخته شده است، این  (2005) 2لیو و وانگتحصیلی توسط 

، 3نفس تحصیلیهای عزتنامه بر اساس خرده مقیاسپرسش

  5و مقیاس پایگاه عمومی و تحصیلی  4های مدرسهخودپنداره آزمودنی

سؤالی  10نامه شامل دو خرده مقیاس طراحی شده است. این پرسش

سؤال(. خرده  10سؤال( و تالش تحصیلی ) 10است: اعتماد تحصیلی )

آموزان درباره مقیاس اعتماد تحصیلی احساسات و ادراکات دانش

کند و خرده مقیاس تالش کفایت تحصیلی خودشان را ارزیابی می

آموزان به تکالیف گیری و عالقه دانشتحصیلی نیز تعهد، میزان در

کند. یک مطالعه اعتباریابی نشان داد که این مدرسه را ارزیابی می

(، مقیاس r = 73/0نفس تحصیلی )مقیاس با خرده مقیاس عزت

(، مقیاس پایگاه عمومی و r = 71/0های مدرسه )خودپنداره آزمودنی

فای کرونباخ این ( اعتبار همگرا دارد. ضرایب آلr = 63/0تحصیلی )

( و دو خرده 82/0آزمون نیز نشان داد که نمره کلی این مقیاس )

)لیو و وانگ، ( همسانی درونی باالیی دارند 76/0و  71/0مقیاس آن )

این آزمون بر روی گروهی  کرونباخ. در ایران ضرایب آلفای (2005

آموز، مقیاس اعتماد دانش برای خرده 77/0آموزان ابتدایی، از دانش

برای کل مقیاس  91/0آموز و برای خرده مقیاس تالش دانش 83/0

  (. 1391زادگان، زاهد و احمدیان، )بشرپور، عیسیمحاسبه شد 

وانگ، وایلت این آزمون توسط : 6نامه اشتیاق به مدرسهپرسش

ی رفتاری، هیجانی و ساخته شده که سه جنبه (2011) 7و اسکلز

گیرد. اشتیاق رفتاری در دو شناختی اشتیاق به مدرسه را در بر می

ای نقطه 5در مقیاس لیکرت  9و مطلوبیت مدرسه 8خرده مقیاس دقت

شود. اشتیاق گیری می( اندازه5( تا تقریباً همیشه )1از تقریباً هرگز )

و ارزش گذاشتن به  10به مدرسه هیجانی در دو خرده مقیاس تعلق

( 1ای از کامالً موافقم )نقطه 5در مقیاس لیکرت  11ایآموزش مدرسه

شود و اشتیاق شناختی نیز  ( اندازه گرفته می5تا کامالً مخالفم )

وسیله دو خرده مقیاس یادگیری خودتنظیمی و کاربرد راهبرد به

( تا تقریباً 1گز )ای از تقریباً هرنقطه 5شناختی در مقیاس لیکرت 

شود. نتیجه تحلیل عاملی تأییدی وانگ، ( اندازه گرفته می5همیشه )

( نشان داد که بارهای عاملی همه سؤاالت این 2011وایلت و اسکلز )

 05/0در سطح  89/0تا  50/0خرده مقیاس در دامنه  6آزمون بر روی 

ن آزمون های ایدار بودند. ضرایب پایایی هر یک از خرده مقیاسمعنی

، مطلوبیت 70/0گزارش شده است )دقت:  70/0نیز مساوی یا باالتر از 

، ارزش قائل شده به آموزش 75/0، تعلق به مدرسه: 78/0مدرسه: 

، کاربرد راهبرد 78/0، یادگیری خودتنظیمی: 72/0ای )مدرسه

(. در ایران تحلیل عاملی اکتشافی این آزمون به روش 77/0شناختی: 

شش عامل فرعی  ای اصلی و چرخش واریماکسهتحلیل مؤلفه

توجه، تمکین، تعلق به مدرسه، ارزش گذاشتن به مدرسه، خودتنظیمی 

و کاربرد راهبرد شناختی را نشان دادو ضریب آلفای کر ونباخ کل 

کیا، یوسفی و معینی)زاهد، کریمیبه دست آمد  74/0مقیاس نیز 

1392.)  

نامه برای این پرسش: 12مقبولیت اجتماعینامه پرسش

و است  گیری نیاز به تائید اجتماعی در کودکان ساخته شده اندازه

نفر از کودکان  437سؤال بسته پاسخ است که بر روی  26دارای 

دبستانی اجرا اعتبار یابی شده است و همسانی درونی آن برای پیش

و برای  51/0و  48/0دبستانی دختر و پسر به ترتیب کودکان پیش

گزارش شده برای دختران  85/0برای پسران و  79/0کودکان دبستانی 

 به دست آمد. 58/0. پایایی بازآزمایی آن نیز پس از پنج هفته است

در یک مطالعه تحلیل عاملی به یک فرم ( 1383سموعی و همکاران )

 سؤال با نمره 17سؤالی از این آزمون دست یافتند که نمرات هر  17

دار داشته است؛ بنابراین فرم نهایی کل پرسشنامه رابطه مثبت و معنی

تنظیم و « خیر»و « تاحدودی»، «بله»ای سؤال سه گزینه 17پرسشنامه با 

و صفر را شامل شد. حداقل نمره آزمودنی در  1، 2گذاری نمره

ی دهندهباشد. نمره بیشتر، نشانمی 38پرسشنامه صفر و حداکثر 

تماعی باالتر و برعکس است. ضریب آلفای این پرسشنامه مقبولیت اج

به دست آمد  66/0سازی هضریب پایایی به روش دو نیمو  77/0

 . (1384)ابوالقاسمی و نریمانی، 
 

1. academic self-concept questionnaire 

2. Liu & Wang 

3. academic Self-Esteem subscale 
4. school subjects self-concept 

5. general and academic status 

6. school engagement scale 
7. Wang, Willett  & Eccles 

8. attentiveness 

9. compliance 
10. school belonging 

11. valuing of school education 

12. social desirability questionnaire 
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این مقیاس   : 1یافتگی خانوادهمقیاس ارزیابی انسجام و سازش

ساخته شده و یک مقیاس  (1983السون، روسل و اسپرینکل، )توسط 

گیرد. این ابزار از دو آیتمی است که کارکرد خانواده را اندازه می 30

مقیاس سازش یافتگی و انسجام تشکیل شدهاست. مقیاس 

تشکیل شده که میزان سازگاری و  تمیآ 14یافتگی از سازش

کند )آلفای ی خانواده را در مواقع استرس روشن میافتگیسازش

تشکیل شده که میزان پیوند  تمیآ 16س انسجام هم از و مقیا (83/0

السون و (. 80/0کند )آلفای هیجانی و فردیت در خانواده را تعیین می

ضریب همسانی درونی خرده مقیاس  (1983همکاران )

و خرده مقیاس انسجام را مساوی  81/0یافتگیری را مساوی سازش

نشان دهنده روایی سازه خوب این مقیاس گزارش کردند که  80/0

باشد. در ایران روایی واگرا و همگرای این آزمون از طریق محاسبه می

های استرس، اضطراب و ضرایب همبستگی این مقیاس با مقیاس

شناختی رضایت بخش افسردگی، رضایت از زندگی و بهزیستی روان

تا  58/0ر دامنه های این مقیاس نیز دبود. ضرایب آلفای خرده مقیاس

. در مطالعه (1392)مظاهری، حبیبی و عاشوری، به دست آمد  74/0

و برای  95/0حاضر، ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس انسجام برابر 

 . به دست آمد 79/0خرده مقیاس سازش یافتگی خانواده برابر 

 روش اجرا

به این صورت بود که بعد آوری اطالعات در این پژوهش روش جمع

 و آموزشاز اخذ مجوز از دانشگاه محقق اردبیلی، ابتدا به سازمان 

، پرورش و آموزشاستان اردبیل مراجعه و از بین دو ناحیه  پرورش

، شده انتخابانتخاب شد بعد از مراجعه به ناحیه  تصادفبهیک ناحیه 

از بین مدارس ابتدایی آن ناحیه تعداد دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه 

، شدهانتخابانتخاب شد. بعد از مراجعه به مدارس  تصادفبهپسرانه 

 تصادفبهتعداد یک کالس پنجم و یک کالس ششم از هر مدرسه 

و جلب نظر  شدهانتخابی هاکالسانتخاب شد. بعد از مراجعه به 

ها درخواست شد با شرکت در مطالعه از آن آموزان برایدانش

آموزان، یابی سازگاری دانشی زمینهابزارهاهمکاری محقق به 

نامه اشتیاق به مدرسه، نامه خودپنداره تحصیلی، پرسشپرسش

 نامه مقبولیت اجتماعی و مقیاس ارزیابی انسجام و سازشپرسش

یز با استفاده از ن شدهیآورجمعی هادادهیافتگی خانواده پاسخ دهند. 

 شد. لیوتحلهیتجز 7/8مدل تحلیل مسیر با کمک نرم افزار لیزرل

 

 هایافته

 75/0و انحراف معیار  05/12آموز با میانگین سنی دانش 268تعداد 

ها دختر درصد( نفر از آن 50) 134در این مطالعه شرکت داشتند که 

 0/47نفر ) 126ها ها پسر بودند. از بین آندرصد( نفر آن 50) 134و 

( نیز در پایۀ ششم تحصیل 0/53نفر ) 142درصد( در پایۀ پنجم و 

( 4/28نفر ) 76درصد( آنها تک فرزند؛ 7/15نفر ) 42داد کردند. تعمی

( فرزند 9/14نفر ) 40درصد( فرزند دوم؛  6/33نفر ) 90فرزند اول؛ 

درصد( نیز فرزند پنجم  7/0نفر ) 2( فرزند چهارم و 7/6نفر ) 18سوم؛ 

 و یا باال بودند.
 

1. Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale II 

 

 ها در متغیرهای پژوهش. میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی1جدول 
 

هامؤلفه نام متغیر  M SD Min Max 

 سازگاری با مدرسه

54/25 ارتباط با معلمان  61/5  11 64 

93/25 ارتباط با مدرسه  70/7  6 85 

21/16 انگیزش پیشرفت  62/3  4 20 

25/8 انتظارات منفی  78/3  4 20 

84/16 ارتباط با همساالن  28/3  5 23 

76/93 نمره کلی سازگاری  11/12  41 129 

یافتگی انسجام و سازش

 خانواده

11/48 انسجام خانواده  89/8  17 66 

96/48 سازش یافتگی خانواده  51/13  21 133 

یافتگی خانوادهسازش-انسجام  08/97  10/20  38 181 

 اشتیاق به مدرسه

10/27 رفتاری  64/5  12 35 

56/18 عاطفی  46/5  9 35 

38/31 شناختی  11/7  16 76 

06/77 نمره کلی اشتیاق به مدرسه  61/12  41 120 
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هامؤلفه نام متغیر  M SD Min Max 

 خودپنداره تحصیلی

51/21 اعتماد  58/4  10 34 

33/19 تالش  58/4  10 28 

85/40 نمره کلی خودپنداره تحصیلی  11/8  22 58 

27/37 نمره کلی مقبولیت اجتماعی مقبولیت اجتماعی  55/7  17 50 
 

انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات میانگین و  1نتایج جدول 

ها و نمرات کلی متغیرهای سازگاری ها در هر یک از مؤلفهآزمودنی

با مدرسه، انسجام و سازش یافتگی خانواده، اشتیاق به مدرسه، 

 .دهدخودپنداره تحصیلی و مقبولیت اجتماعی را نشان می

 

 برای مدل مفروضهای خوبی برازش نتایج شاخص. 2جدول 
 

 مورد مطالعه وضعیت مدل سطح قابل قبول مقدار آماره معیار برازش

 برازش مقدار کای اسکوئر جدول 57/11( 1-0002/0) سطح معنی داری( -کای اسکوئر )درجه آزادی

 برازش )برازش کامل( 1)عدم برازش( تا  GFI 99/0 0)نیکویی برازش )

 برازش )برازش کامل( 1)عدم برازش( تا  AGFI 94/0 0)نیکویی برازش اصالح شده )

 برازش 05/0کوچکتر از  0015/0 ( و فاصله اطمینانRMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

 برازش )برازش کامل( 1)عدم برازش( تا  NFI 98/0 0)بونت ) -شاخص برازش هنجار شده  بنتلر

 برازش 90/0بزرگتر از NNFI 96/0)بونت ) -شاخص برازش هنجار نشده بنتلر

 برازش )برازش کامل( 1)عدم برازش( تا CFI 99/0 0)شاخص برازش تطبیقی )

 برازش و باالتر PNFI 675/0 50/0شاخص برازش مقتصد 

در روش مدل یابی علّی، عالوه بر آزمون مدل و ارزیابی شاخص های 

برازش مدل، برای ارزیابی فرضیه های پژوهشی الزم است ضرایب 

ساختاری برآورد شده در مدل، بررسی گردند. این پارامترهای 

.آورده شده استبرآورد شده بصورت نموداری در شکل زیر 

  
 

سازگاری با مدرسه بر اساس انسجام/سازش یافتگی خانواده و مقبولیت اجتماعی با نقش میانجی اشتیاق و  . ضرایب ساختاری مدل مفروض2شکل 

 خودپنداره تحصیلی
 

 برآوردهای ضرایب اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم مدل. 3جدول 
 

 نتیجه فرضیه T خطای استاندارد برآورد پارامتر استاندارد شده متغیرها                         برآوردها

 اثر مستقیم انسجام خانواده بر:

 تایید 86/2 09/0 27/0** اشتیاق تحصیلی

 تأیید 66/6 06/0 41/0** سازگاری با مدرسه

 اثر مستقیم سازش یافتگی خانواده بر:

 رد 62/1 06/0 10/0 اشتیاق تحصیلی

 تأیید 97/3 04/0 16/0** سازگاری با مدرسه
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  نتیجه فرضیه T خطای استاندارد برآورد پارامتر استاندارد شده متغیرها                         برآوردها
 اثر مستقیم مقبولیت اجتماعی بر:

 تایید 41/4 10/0 42/0** اشتیاق تحصیلی

 تأیید 46/3 06/0 22/0** مدرسهسازگاری با 

 اثر مستقیم خودپنداره تحصیلی بر:

 تایید 73/3 09/0 33/0** اشتیاق تحصیلی

 تأیید 94/8 06/0 53/0** سازگاری با مدرسه

 اثر غیر مستقیم انسجام خانواده بر:

 تایید 40/2 02/0 05/0** سازگاری با مدرسه

 اثر غیر مستقیم سازش یافتگی خانواده بر:

 رد 52/1 01/0 02/0 سازگاری با مدرسه

 اثر غیرمستقیم مقبولیت اجتماعی بر:

 تایید 13/3 02/0 07/0** سازگاری با مدرسه

 اثر مستقیم اشتیاق تحصیلی بر:

 تایید 43/4 04/0 18/0** سازگاری با مدرسه

 اثر غیرمستقیم خودپنداره تحصیلی بر:

 تأیید 85/2 02/0 06/0** سازگاری با مدرسه

01/0 < P **     05/0 < P * 
 

نشان می دهد که انسجام خانواده اثر مستقیم مثبتی بر  3نتایج جدول 

سازگاری با مدرسه دارد و هم از طریق اشتیاق تحصیلی اثر 

یافتگی خانواده تنها تأثیر مستقیمی بر غیرمستقیمی بر آن دارد. سازش

مدرسه دارد. خود پنداره تحصیلی و مقبولیت اجتماعی سازگاری با 

نیز هم تأثیر مستقیم و هم تأثیر غیرمستقیمی از طریق اشتیاق تحصیلی 

بر سازگاری با مدرسه دارد.
 

 میزان تأثیر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته سازگاری با مدرسه .4جدول 
 

 متغیرها
 انواع تأثیر

 کل غیرمستقیم مستقیم

 46/0 05/0 41/0 انسجام خانواده

 18/0 02/0 16/0 سازش یافتگی خانواده

 29/0 07/0 22/0 مقبولیت اجتماعی

 59/0 06/0 53/0 خودپنداره تحصیلی

 18/0  18/0 اشتیاق تحصیلی

نیز اثرات مستقیم و غیر مستقیم و اثرات کل متغیرهای  4نتایج جدول 

 . مستقل بر متغیر وابسته سازگاری با مدرسه را نشان می دهد

 

 گیریبحث و نتیجه

الگوی روابط ساختاری پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون 

یافتگی خانواده، خودپنداره تحصیلی و مقبولیت انسجام/ سازش

اجتماعی با سازگاری با مدرسه با نقش میانجی اشتیاق تحصیلی انجام 

های برازش مدل ساختاری تحقیق، گرفت. نتایج مربوط به شاخص

یافتگی این مدل را تأیید کرد. مطابق این نتایج انسجام و سازش

آموزان با مدرسه ادگی اثرات مستقیمی بر سازگاری دانشخانو

کاالفات و  (2010) تارو گیورا، لیدی،داشتند. این نتایج همسو با نتایج 

همکاران  بشرپور و، (2015ریپ و همکاران ) ،(2014)  و همکاران

مبتنی بر نقس انسجام و  (1395وحدتی و همکاران )و  (2022)

باشد. انسجام یافتگی خانواده در سازگاری کلی کودکان میسازش

به میزان صمیمیت و  (2003السون و گورال ) خانواده مطابق نظر

عنوان یک کل اشاره دارد؛ بنابراین مطابق پیوندها در سطح خانواده به

تواند با تقویت الگوهای مناسب این مدل، صمیمیت در خانواده می

تعامل درنهایت سازگاری را افزایش دهد. از طرف دیگر در مدل 

ای پیوند درمانی ساختاری، برای اشاره به انسجام خانواده به جخانواده

)السون شود خانواده از مفاهیم با همدیگر بودن و جدایی استفاده می

؛ بدین معنا که یک خانواده ساختاری قادر به ایجاد (2003و گورال، 

 تعادل بین باهمدیگر بودن و جدایی بر حسب نیازهای موقعیتی خانواده 
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باشد در حالیکه خانواده ناکارآمد قادر به انجام چنین کاری نیست. می

ازآنجاکه سازگاری با مدرسه یک تکلیف چندبعدی است که مستلزم 

های مختلف است، موقعیتیافتگی در پذیری و سازشانعطاف

آموزانی که در یک خانواده دارای ساختار کارآمد تربیت دانش

یابند، توان ایجاد تعادل بین صمیمی شدن با دیگران و جدا شدن می

ها را داشته و میزان انطباق بیشتری در موقعیتهای مختلف نشان از آن

فرد منجر  تواند درنهایت به سازگاریها میدهند که این تواناییمی

 .شود

نتایج این مطالعه نشان داد که خودپنداره تحصیلی اثر مستقیمی بر 

سازگاری با مدرسه دارد. این نتایج نیز همسو با نتایج همسو با نتایج 

نصیری و  و (1395وحدتی و همکاران )، (2014پرینس و نوریوس )

باشد. خودپنداره می (2022بشرپور و همکاران )و  (1396همکاران )

های کلی فرد در ارتباط با یادگیری آموزشگاهی تحصیلی به نگرش

ها معموالً تاحدی در دوره تحصیل فرد شود، این نگرشگفته می

دروس با آموزانی که در یادگیری طوری که دانشکسب می شوند به

شوند، یک خودانگاره منفی تحصیلی به دست شکست مواجه می

ها و عنوان عاملی بازدارنده در برابر ابراز تواناییآورند که بهمی

 شود. آموز میتحکیم ضعف بیشتر دانش

نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که مقبولیت اجتماعی اثر مستقیمی 

  (2005) بوهسایج همسو با نتایج بر سازگاری با مدرسه دارد. این نت

باشد که نشان دادند روابط اجتماعی کودکان می (2010هوآنگ )و 

گذارد. مقبولیت و پذیرش اجتماعی بر سازگاری با مدرسه اثر می

صورتی است که بهتر به نظر دیگران همان گرایش به پاسخ دادن به

. پذیرش همساالن و مقبولیت اجتماعی نقش (2009، 1)راگازینو برسد

بینی کننده سازگاری مهمی در رشد شخصیت کودک دارد و پیش

بعدی در دوره نوجوانی است. یکی از الزامات سازگاری با مدرسه 

آموزانی که سازگار شدن با همساالن و معلمان است. معموالً دانش

مقبولیت اجتماعی باالیی هستند، از توانایی باالیی برای دارای 

برقراری ارتباط با همساالن خود برخورداند و معموالً مطابق با 

کنند و در مدرسه نیز سازگاری هنجارهای گروه همساالن رفتار می

آموزانی که موفق به کسب آورند. بر عکس دانشبیشتری به دست می

ها طرد شده و با مشکالت سوی آن شوند، ازپذیرش همساالن نمی

زیادی از جمله عملکرد ضعیف تحصیلی، عزت نفس پایین و ترک 

 شوند. تحصیل مواجه می

مطابق نتایج این مطالعه، اشتیاق تحصیلی اثر مستقیمی بر سازگاری با 

آرچامبالت و همکاران مدرسه داشت. این نتایج نیز همسو با نتایج 

و  (2017کراوس و همکاران )و  (2010وانگ و هولکامبی )، (2009)

گری و تناسب نظریه خودتعیین باشد.می (2022بشرپور و همکاران )

کند که اشتیاق در کیفیت تعامالت هیجانی، بیان می 2محیط -مرحله

های آموزشی و تکالیف آموزان با فعالیتاختی دانشرفتاری و شن

(. مؤلفه رفتاری اشتیاق 2000شود )دسی و ریان، تحصیلی مشخص می

طور شود فرد به اعمال و تمریناتی بپرازند که بهتحصیلی باعث می

مستقیم معطوف به یادگیری و مدرسه هستند نظیر سلوک مناسب و 

. مؤلفه هیجانی اشتیاق درگیری در تکالیف یادگیری و تحصیلی

تحصیلی نیز موجب واکنش های عاطفی مثبت؛ عالقه و رغبت و 

شود. و مؤلفه شناختی نیز به های مدرسه میارزش گذاری به فعالیت

آموز در یادگیری و استفاده از گذاری شناختی دانشسرمایه

شود. این سه مؤلفه راهبردهای خودتنظیمی برای یادگیری منجر می

آموز با مدرسه را های سازگاری دانشتوانند زمینهتحصیلی میاشتیاق 

آموز در محیط مدرسه فراهم کرده و بهداشت روانی اجتماعی دانش

 .  (2013، 3)وانگ و پیکرا فراهم سازند 

نتیجه دیگر مطالعه حاضر این بود که انسجام خانواده از طریق اشتیاق 

مستقیمی بر سازگاری با مدرسه دارد. این نتایج تحصیلی تأثیر غیر

 (2014کاالفات و همکاران )، (2010لیدی و همکاران )همسو با نتایج 

باشد. می (2022بشرپور و همکاران )و  (2017کراوس و همکاران )و 

تواند یک بافت حمایتی برای رشد کودک فراهم انسجام خانواده می

های تعامل اجتماعی با از طریق بیاورد که در آن کودک مهارت

گیرد. در درون یک سیستم خانوادگی الگوبرداری و تقویت یاد می

توانند یاد بگیرند که چگونه با ها میکننده آنمنسجم و حمایت

نند و خودکارآمدی اجتماعی خود را افزایش دهند، دیگران تعامل ک

آموز به محیط مدرسه و توانند در عالقمندی دانشها میاین مهارت

اشتیاق به تحصیل نقش داشته باشند؛ ازآنجاکه خودکارآمدی 

های خودکارآمدی عمومی است؛ تحصیلی یکی از این مهارت

و پیوستگی توان گفت که محیط خانوادگی منسجم که با صمیمت می

تواند اشتیاق و عالقه شود، میبین اعضای آن مشخص می

آموزان آموزان را افزایش داده و درنهایت در سازگاری دانشدانش

 با مدرسه مؤثر باشد. 

مطابق نتایج این مطالعه، خودپنداره تحصیلی با میانجیگری اشتیاق به 

ن نتایج نیز تحصیل روابط غیرمستقیمی با سازگاری با مدرسه دارد. ای

 (1395وحدتی و همکاران )، (2014پرینس و نوریوس )همسو با نتایج 

دهند که می باشد. مطالعات نشان می (1400بشرپور و عینی )و 

 حصیلی باال از اعتماد به نفس باالیی یادگیرندگان دارای خودپنداره ت
 

1. Ragozzino 

2. stage-environment fit theory 

3. Wang & Peck 
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االسالمی، )شیخبرخوردار بوده و پیشرفت تحصیلی خوبی دارند 

این عامل باعث هیجانهای مثبت فرد ، (1397پور و محمدی، کریمیان

های مرتبط نسبت به مدرسه شده و اشتیاق فرد نسبت به مدرسه و زمینه

 .با مدرسه را افزایش دهد

نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که مقبولیت اجتماعی از طریق 

اشتیاق تحصیلی تأثیر غیرمستقیمی بر سازگاری با مدرسه دارد. این 

 (2006شوارتز و همکاران )و  (2005بوهس ) ا نتایجنتایج نیز همسو ب

های باشد. بسیاری از شاخصمی (2022بشرپور و همکاران )و 

شناسی روانی دوره کودکی از جمله افسردگی، اضطراب، شب آسیب

فعالی/نقص توجه، چاقی و تجربه سوء استفاده جنسی با ادراری، بیش

، 1)شوکوماران، ویکرز، ییتز و گاریلداعزت نفس پایین ارتباط دارند 

نفس، پذیرش ادراک شده کودک عزت. یکی از ابعاد مهم (2003

توسط همساالن خود است که عنصر مهمی در آمادگی کودک برای 

. مطابق با نتایج این مطالعه (2014، 2)لیندزیسازگاری با مدرسه است 

آموزانی که در محیط خانواده و همساالن خود از مقبولیت دانش

رسه نیز از خودپنداره تحصیلی خوبی اجتماعی برخوردار هستند در مد

برخوردار شده و کفایت و شایستگی تحصیلی بیشتری به دست 

ها را افزایش داده تواند اشتیاق تحصیلی آنآورند. این شرایط میمی

 ها با محیط مدرسه و الزامات آن شود.   و منجر به سازگاری بیشتر آن

های خانوادگی منسجم در کل، نتایج این مطالعه نشان داد که سیستم

تواند هم طور آموزان میکننده و مقبولیت اجتماعی دانشو حمایت

آموزان مستقیم و هم با میانجیگری اشتیاق تحصیلی بر سازگاری دانش

آموزان مقاطع با مدرسه نقش داشته باشد. این مطالعه بر روی دانش

ن مطالعه بر پنجم و ششم ابتدایی انجام گرفته است، لذا تعمیم نتایج ای

پژوهش های دیگری دشوار است. و این آموزان مقاطع و دورهدانش

گیرد، بنابرانی استنباط نتایج نوعاً در زمره مطالعات همبستگی قرار می

شود مطالعه حاضر در علی از آن دشوار است. بنابرانی پیشنهاد می

احتمال آموزان انجام شود تا تعمیم نتایج با های دیگری از دانشنمونه

بیشتری انجام گیرد. نتایج مطالعه حاضر فراهم ساختن یک محیط 

کننده توسط والدین برای افزایش خانوادگی منسجم و حمایت

کند. این نتایج همچنین سازگاری کودکان با مدرسه را پیشنهاد می

آموزان در رفتارها توان با درگیر ساختن دانشکند که میپیشنهاد می

اختی مرتبط با مدرسه و فراهم ساختن شرایطی برای های شنو فعالیت

آموزان با آموزان، سازگاری دانشتقویت خودپنداره تحصیلی دانش

  .مدرسه را افزایش داد

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

تمامی مالحظات اخالقی مندرج در بیانیه هلسجججینکی درباره اخالق 

 .در این مطالعه رعایت شده استهای انسانی پژوهش در آزمونی
 

 مالی حامی
 

این پژوهش با حمایت مالی معانت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی 

 .انجام گرفته است
 

 نویسندگان مشارکت
 

تمامی نویسندگان در طراحی و اجرا و تجزیه و تحلیل و نوشتن 

 .اندگزارش نهایی این مطالعه سهم برابری داشته
 

 منافع تعارض
 

 .کنندنویسندگان مقاله هیچ گونه تعارض منافعی گزارش نمی

 

 منابع
، های روان شناختیآزمون(. 1384ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد. )

 اردبیل: انتشارات باغ رضوان. 

(. 1391زادگان، علی، زاهد عادل، احمدیان، لیال. )بشرپور، سجاد، عیسی

ی تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در مقایسه خودپنداره

مجله مطالعات آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری و عادی، دانش
 .64-47(3)5 آموزش و یادگیری،

[Doi:10.22099/jsli.2014.2015] 

 تحصیلی آوریتاب میانجی (. نقش1400بشرپور، سجاد و عینی، ساناز. )

 تحصیلی سازگاری با تحصیلی خودکارآمدی بین رابطه در

، استثنایی کودکان فصلنامه. یادگیری ناتوانی با آموزاندانش

21 (1 ،)53-64 . 

های شیوه (. نقش1397حیدری، فاضله؛ فالحی، وحید و حاجیلو، جلیل. )

سازگاری بینی پیش درهای دلبستگی فرزندپروری و سبک

( 1)7، شناسی مدرسهفصلنامه روان. آموزان با مدرسهدانش

138-151.                     [[Doi: 10.22098/jsp.2018.661 

 (. 1392کیا، مهدی. )معینی هایده و یوسفی، سیده کریمی عادل؛ زاهد،

فصلنامه مدرسه.  به اشتیاق مقیاس سنجیروان هایویژگی
 .70-56(، 4 )2مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 

 [Doi: 20.1001.1.2423494.1392.2.4.3.8 
 

 
 

1. Sukumaran,Vickers, Yates & Garralda 

2. Lindsey  
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 منابع
(. پیش 1397پور، غفار و محمدی، یسرا. )االسالمی، علی؛ کریمیانشیخ

آموزان بر اساس حمایت تحصیلی و بینی پیوند با مدرسه دانش

، روان شناسی تربیتیفصلنامه مطالعات خودپنداره تحصیلی. 

30 ،188-206.              [Doi:10.22111/jeps.2018.4008] 

 (. 1392احمد. ) عاشوری مظاهری، محمدعلی؛ حبیبی، مجتنبی  و

 و انسجام فارسی مقیاس نسخه روانسنجی ویژگیهای

مجله روانپزشکی و  (.IV-FACES) خانواده انعطافپذیری

 . 314- 325(، 4)19روانشناسی بالینی ایران، 

(. 1396زادگان، علی. )منیع، فرزانه و عیسینصیری، مرضیه؛ میکائیلی

 مقایسه شده، ادراک دشواری ساختاری روابط بررسی

 مطالعه) تحصیلی با سازگاری تحصیلی خودپنداره و اجتماعی

فصلنامه ارومیه(.  دانشگاه کارشناسی دانشجویان :موردی
، پژوهشی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازیعلمی

5(1 ،)9-22. 

 نقش (.1398نریمانی، محمد؛ رشیدی، جمال و زردی، بهمن. )

 سبک و خانواده اجتماعی حمایت کودکان، خودپنداره

 دارای آموزاندانش تحصیلی سرزندگی بینیپیش در والدگری

(، 3)8، های یادگیریمجله ناتوانیخاص.  دگیرییا ناتوانی

112-133.                       [Doi: 10.22098/jld.2019.791] 

(. 1395) .خواه، سیدمحسن و رشیدی، علیرضاوحدتی، سعیده؛ حجت

 تحصیلی خودپنداره اساس بر تحصیلی سازگاری بینی پیش

پژوهشی فصلنامه علمیخانواده.  میانجیگری انسجام با
  .117-132(، 48)11، پژوهشنامه تربیتی
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