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 دهیچک
 مدرسهو  اده، خانویتیشخص -يدر سه سطح فرد یلیتحص آوريتاببر ر مؤثّن عوامل ییبا هدف تعپژوهش این  

ۀ متوسطمقطع  پسر در 58و  دختر 192 ،آموزدانش 250 يرواي گیري خوشهو با روش نمونه یشیمایبه صورت پ
 )HLM( یتبمراون سلسلهیحاصل از رگرسج ینتا انجام شده است.افته در شهرستان مبارکه یتوسعه مناطق کمتر

 )خانواده اجتماعیسرمایۀ سطح خانواده ( و )انگیزش تحصیلی و فست نعزّ( يسطح فرد يرهایمتغ کهدهد مینشان 
 یلیتحص يورآسطح مدرسه با تاب يرهایارتباط متغ برخالف . همچنیندارند آوري تحصیلیتاب رب يمعنادار ثیرأت

ي مذکور، هابر اساس یافتهت ینها در. شودغیرمعنادار می تأثیراین ، در مدل نهایی گریسطوح د يرهایبا ورود متغ
 شده است.ارائه تحصیلی  آوريتاببهبود  يبرا ییشنهادهایپ

ن آموزادانش ،یتی، عوامل شخصيا، عوامل مدرسهی، عوامل خانوادگیلیتحص آوريتاب: کلیديهايواژه    
 .تحصیلی ۀمتوسطمقطع  ،یافتهمناطق کمتر توسعه
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Abstract 
A This study aimed to determine the factors influencing resilience at individual, 

family and school level and surveyed on 250 female (n=192) and male students (n=58) 
of less developed regions in the Mobarekeh. Hierarchical liner regression (HLM) 
showed that individual (self-esteem and academic motivation) and the family-level 
variables (family social capital) have significant relationship with academic resilience 
and despite the school level variables associated with resilience in the second model, 
with the entrance of other variables in the final model, the relationship becomes 
insignificant. Finally, some suggestions provided for improving resilience in these areas. 
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 مقدمه
جوامع  ۀتوسعقیت و شرط الزم و اساسی موفّ هاآن سازيکه شکوفا دارند هاي مهمیظرفیت ،آموزاندانش

ت فردي و ت و بلندمدمدهاي کوتاهد در این مسیر، همواره آسیبمتعد آفرینوجود عوامل خطر اما ،امروزي است
 اجتماعی و سازمشکلهاي آموزان در زمان تحصیل با موقعیتبسیاري از دانش. شته استدر پی دااجتماعی را 

و  زندگی  ودشمنجر ها در مدرسه نتواند به شکست آشوند که میآموزشی در کالس، خانه و اجتماع مواجه می
 اندهنشان دادتحقیقات بسیاري از وجود این،  ). با2013، 1(فاستر رو کندروبه را با ضعف و ناتوانی آنان ةآیند

 سندرمییت قکننده به موفّو تهدید سازمشکلهاي فشارزا، در موقعیت قرارگرفتن وجود با که هستندآموزانی دانش
نامیده  4تحصیلی آوريتاب ،این فرایند). 2013، 3نوهیت ؛4201، 2فل(خ کنندو سطوح باالي تحصیلی را تجربه می

فشارزا و  يدادهایوجود روی با حتّ، دارند یلیتحص يآورتابکه  یآموزاندانش )1991( 5آلوا از نظرشود. می
و اال بانگیزة رهاکردن مدرسه قراردهد، ت یدر موقع تاًیف و نهایتواند آنها را در خطر عملکرد ضعیکه م یطیشرا

ه جاي ب که چرا ؛استمتفاوت تی هاي سنّدیدگاهبا آوري تحصیلی چارچوب تاب اصوالً .دارند یخوبعملکرد 
توانند میچگونه آموزان که دانشکند یمین معطوف ه ابرا  هانگاهآموزان، بر ناکامی دانش رمؤثّتمرکز بر عوامل 

و تمرکز بر دار لهأمسآموزان دانش هرگز به معناي رهاکردن نقیت دست یابند. ایدر شرایط سخت به موفّ
-راهمآوري و تالش براي ایجاد و ترویج آن و فتمرکز بر تاب توان بامیبلکه  ،ستینعملکرد بهتر  با آموزاندانش

حور مآموزش ۀجامع ۀتوسع مسیردر اقدامات مفیدتري ، آورآموزان تاببسترهاي الزم براي تربیت دانش کردن
 ۀیشینپو  ينظر ةذخیراز  يریگپژوهش بر آن است تا با بهرهاین  ،توضیحات ینه ابه توج با اد.امروزي انجام د

تان شهرسآموزان دانش یلیتحص يآوربر تاب رمؤثّعوامل  ،، خانواده و مدرسهدر سه سطح فردموجود  یقاتیتحق
مناسب در  يگذاراستیسراي ب یلیتحص آوريتاب ینیبشیت هر سطح را در پیو اهم جایگاه ورا بررسی  مبارکه

  .ص کندنه مشخّین زمیا
 .ستا انجام شده یلیتحص آوريتابدر داخل و خارج از کشور درخصوص  یمختلف يهاپژوهش یطورکلّ به

 يآوربا تاب را یخانوادگ يالگوها ۀ) در پژوهش خود رابط1392، ي، به نقل از صفر1388کشتکاران ( ،براي مثال
؛ استر یمتغن دو یان ایمثبت مرابطۀ  دهندةنشانق، یتحقاین ج ی. نتابررسی کرده استراز یان دانشگاه شیدر دانشجو

) 1392رضایی (. داردرابطۀ معناداري  ،انیدانشجو يآورتاب باوشنود خانواده گفت يهايریگجهت به طوري که
رد. همچنین بین اد یمثبت ۀرابطت نفس آوري تحصیلی با عزّابت کهین نتیجه رسیده است به اخود در پژوهش ز ین

 ۀرابط ،حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت اشخاص مهمآوري تحصیلی با حمایت اجتماعی و ابعاد تاب
هم  ینیددرون يریگند که جهتاهنشان داد یشیمایپهش وپژیک ) در 1392( و همکاران نژادبساك هست. یمثبت

) 1393ریزي (نتایج پژوهش که کند.می بینیپیشآوري تحصیلی را تابم، یت و هم به صورت مستقیمعنو ۀبه واسط

1- Foster 
2- Khalaf 
3- Heaton 
4- academic resilience 
5- Alva 
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هر کرمانشاه ش ۀمتوسطآموزان مقطع دانشآوري و رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی د که بین تابکنمی بیان
 وجود دارد.  يمعنادارمثبت و  ۀآموزان رابطآوري و عملکرد دانشو بین میزان تاب

 یقموفّ یلیکه عملکرد تحص یآموزاندانش که دهدنشان می) 1998( 1کاترالهاي خارجی نظیر یج پژوهشنتا
 مطالعۀ) در 2002( 2نیمارت .اندمحور برخوردار بودهمدرسه يهاتیالت خانواده و فعیمانند حما یملاوعاند از داشته

 ،نیی، کنترل، اضطراب پايزیر، برنامهيکه خودکارآمد داد، نشان یرستانیآموزان دباز دانش يانمونه يرو دخو
 3رمن و اورمنبو. آموزان هستنددانش یلیتحص يآورتاب ةکنندینیبشیمهم پ يرهایپشتکار و تالش از جمله متغ

دند که یجه رسین نتیدختر و پسر به ا 3981 از يادر نمونه یاضیردرس در  یلیتحص يآورتاب با بررسی) 2004(
-د دانشهت نفس، تع، عزّيخودکارآمد از عبارتند یلیتحص يآورمرتبط با تاب یتیشخص يهایژگین ویمهمتر

 ةانداز ،دارندارتباط  یلیتحص يآورکه با تاب يامدرسه يرهاین متغین مهمتریش به مدرسه. همچنیآموز و گرا
 يریپذجامعهدهد که ینشان م) 2008( 4ج پژوهش برونینتا .هستند مانمعلّتجربۀ و  یکالس درس، منابع آموزش

  ینیبشیتبار را پ ییقایآفران یدانشجو یلیتحص يآور، تابیت اجتماعیافت حمایو در ينژاد
ان یپسر از م 19دختر و  31 یلیتحص يآوردر تاب یتیجنس يهار تفاوتیثأت یبررس ) در2008( 5مورالز کند.یم

ار ی، بسپسرانت به نسب د که دخترانیجه رسین نتین به اییپا ياقتصاد ـ یگاه اجتماعیابا جپوست نیآموزان رنگدانش
ص عوامل ی)، تشخ2009( 6ينایسمطالعۀ هدف  اند.شده ختهیقبل از دانشگاهشان، برانگ يااهداف حرفهبا شتر یب

 یامل شخصکه عو دهدمینشان  آن جینتا .ه استآموزان کالس ششم بودن دانشیدر ب یلیتحص يآورمرتبط با تاب
ن یهمچن و لهأمس حلّ يهاالعات و مهارت، استفاده از اطّیعبارتند از مشارکت کالس یلیتحص يروآمرتبط با تاب

ز با ی) ن2009( 7دورهام .هستند نین در خانه و انتظارات والدی، حضور والدینیآموزش والد ،یعوامل خانوادگ
اس به گاه کانزدر دانش ییکایآمر ییقایفران آین دانشجویدر ب یلیتحص يآورگر تابفیتوصاصلی عوامل  یبررس

الت یها و تشکتیالاز جمله، فع یدانشگاه به اجتماعات آوريتابا مرتبط ب د که اکثر عواملیجه رسین نتیا
 ايآموزان حاشیهدانش که ندنشان داد )2009(و دیگران  8پرز .اندوابستهت یا معنوی یو اعتقادات مذهب ییدانشجو

ار در طول ک اجتماعی باال، تحصیالت پایین والدین و ساعات باالي نشدنپذیرش احساس مانند يسازعوامل خطر با
والدین د ماننباالي عوامل محافظ شخصی و محیطی سطوح با وجود این به دلیل برخورداربودن از  همراهند. تحصیل
آموزان قیت تحصیلی را نسبت به دانشهاي مدرسه، سطوح باالتري از موفّالیتمشارکت در فع و گر، دوستانحمایت

 9م و سوانسونکانینگهانتایج پژوهش  اند.داشتهمشابه و سطوح پایین منابع شخصی و محیطی  آفرینبا عوامل خطر
 کاري ۀمدرسه، خودکارآمدي تحصیلی و سابق از یدریافتتحصیلی با حمایت  آوريکه تابدهد مینشان ) 2010(

1- Catteral 
2- Martin 
3- Borman and Overman 
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8- Perez,  Little & Henrich 
9- Cunningham & Swanson 
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دادن یتاهم براي مثبت ةکنندبینیوگو پیشکه گفتد کنبیان می )2011(و دیگران  1تحقیق جوکار رابطه دارد. مادر
 يرا برا یپژوهشز ین) 2013( 2نوهیت. استمدرسه/اجتماع  داشتنیتاهماجتماع، مدرسه، خانه، همساالن و  بهزیاد 

نژادي،  ائلمسبرخی  وجود با انآنقیت تحصیلی ه موفّانجام داد کآموزان التینی از دانش یقیت  گروهتبیین موفّ
که  دهدمی شانناین تحقیق ج ینتا .ه استبیشتر بود نابرابرهاي ساختاري از سایر همساالنشانهاي اقتصادي و دشواري

ا کرد تا بکمک می نانکه به آبرخوردار بودند اي خانوادگی و ايمدرسه ،منابع شخصیاز  قموفّآموزان دانش
 د باقی بمانند. و در نظام مدرسه، متعه نندپنجه نرم ک و ها، دستسختی

ن یر اد يادیچندان زمطالعات ، آوريتابت موضوع یاهم وجود بادهد که پژوهش نشان میاین  ۀپیشینبررسی 
ند چ هر ؛شودیواقعاً احساس مموضوعات ن یا کمبوداست و  انجام نشدهکشور  یها و مراکز علمدر دانشگاهزمینه 

ختلف ي مآوري تحصیلی از زوایاتابو است  انجام شده ن خصوصیدر ا ياگستردهتحقیقات  ،در خارج از کشور
 ياهپژوهش یبررسنتایج  اجماالً مطالعه شده است.دو یا و هر  یشناخت، جامعهیروانشناخت يرهایمتغ همراه باو 

رتباط ا اي و عوامل شخصیتیمدرسه، آوري تحصیلی با عوامل خانوادگیکه تابد ندهینشان م آوريتابمرتبط با 
-یري تابگاندازهشیوة  ربارةد یمتفاوتهاي راهکار ،شناسیبه لحاظ روشها پژوهشن یاگر یطرف د ازد. دار یمثبت

 یلیتحص يآورتابنشان دهند است که  بوده نیامطالعات ن یا هدف یاند. به طور کلّکرده نتخابا یلیتحص يآور
ر ینظ یاجتماع ترهگسترد يهان را به شبکهآکرد جامعتر یخاذ روبا اتّ و بنابراین ارتباط ندارد يفرد يهایویژگبا تنها 

 د. ندهیوند میاجتماع پ و مدرسه، خانواده
 يرند چندبعدي و متغییاآوري نه یک عنصر ایستا که فراند که تابکردهکید أت بر این نکتهبیشتر  ،نظرانصاحب

 ةسازآوري یک کند که تاباشاره می ات) به این نک1391، به نقل از والش، 2006( 3است. در همین راستا ماستن
امل آن به براي فهم ک«یابد و مفهوم می خود ۀزمینبعدي است، در بافت و چند ةپدیدیک بعدي نیست، بلکه تک

بار و براي توان یکآوري را نمیدهند که تابنشان می همچنین مطالعات طولی .»یک مدل تعاملی پیچیده نیاز است
 ت،دماهانداز کوتچشم همگنی و برتأکید در صورت  .اولی زندگی ارزیابی کرد همه بر اساس مقاطعی از تعامالت

ر و چندبعدي پذیانعطاف ،اي هستند که جریان زندگیشانرشدیافته هايسازوارهافراد، برد که  یپ ممکن است نتوان
، مانشناختی نیست، بلکه به طور همزشناختی یا روانزیست واقعیت یک صرفاً آوريیند تابافر ).23(همان:  است

ستر موقعیت آوري در ببه گسترش تاب بایدآوري در بستر زمان بر امتداد تاب . عالوهدارد ابعاد و ماهیت اجتماعی نیز
 ندآورتاب ،در یک موقعیت ي کهافراد موقعیتی است. ،آوريو فضاي اجتماعی نیز اشاره کرد. به عبارت دیگر، تاب

 ممکن است در موقعیت دیگر با مشکالتی مواجه شوند. 
ع و تکرار وقو وجود باآور آموزان تابدهد که دانشآوري تحصیلی نشان میبررسی تحقیقات مرتبط با تاب

دست  يردعملکقیت انگیزشی و افتد به سطوح باالي موفّفاق میاتّ انرویدادها و شرایط فشارزایی که براي آن
ایجاد و  بر رمؤثّعوامل  ۀمطالعدر دو دسته عوامل حفاظتی درونی و بیرونی را  عمدتاً ،مربوطیابند. تحقیقات می

1- Jowkar, Kojura,  Kohoulat, Hayat 
2- Heaton 
3- Masten 
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تماعی هاي اجها و حمایتفرصتعبارت از اند. عوامل حفاظتی بیرونی آوري تحصیلی تشخیص دادهارتقاي تاب
اي هی نیز کیفیتعوامل حفاظتی درون هستند. ساالنهم هايدر خانه، مدرسه، اجتماع و گروه در دسترسمحیطی 

، فاستر( تندمثبت هس ۀیافتتوسعهمرتبط با پیامدهاي  يهاها، باورها و ارزشها، نگرشتمانند مهارفردي و شخصیتی 
2013(.  

 ۀکه میان عوامل خطرآفرین و عوامل حفاظتی در سطوح فردي، خانوادگی و اجتماعی، رابط معتقدندقان محقّ
 3نربرشناختی برونفنبندورا و رویکرد بوم 2دوسویهجبر  نظریۀ). براي نمونه، 2006، 1(کرافورد برقرار است ايپیچیده

آنها  و دشونمیر ثّأمتگذارند و هم می ثیرأافراد هم ت کنندبیان میاصلی در این زمینه است که  نظریۀ) دو 1979(
شناختی هاي بوم) استفاده از مدل1983( 4برنر و کراترمشارکتشان هستند. برونفن هایی در درون محلّسیستم

 یندهايااي عوامل حفاظتی و خطرآفرین، فرروابط زمینه ۀمطالعرا براي  5زمینه- فرآیند - هاي فرداجتماعی یا مدل
یطی است که پنج نظام مح دربردارندة برنرشناختی برونفنبومۀ نظریکنند. می هاي فردي توصیهصهمشخّاي و مداخله

، خارجی ،این پنج نظام را نظام خرد، میانی ،برنرشود. برونفناز ارتباطات نزدیک بین افراد تا اثر فرهنگ را شامل می
وسیع براي آزمون عوامل  ۀدستچهار ) از 2013فاستر ( زمینه در این). 1120، 6(آنگرنامد میتاریخی نهایتاً کالن و 

وامل . شناخت رابطه بین عهستند فرد، خانواده، مدرسه و اجتماعکه  دنکمیحفاظتی در ارتباط با عوامل خطر یاد 
) 2013. به باور فاستر (دارد رمؤثّآموزشی  اقداماتهاي قوي براي حفاظتی و عوامل خطرآفرین در هر دسته، داللت

یان مربآوري ه تابک شناسندمیآور تحصیلی، اعمالی را آموزان تابدر بین دانش رمؤثّرهاي اصلی با شناسایی متغی
 .کندترویج می را نآ آموزان در معرض خطر شکست، حمایت یارا در بین دانش

) 2013دگاه فاستر (ی) و د1979برونفن برنر ( یشناختکرد بومیاز روبا پیروي ن مقاله یدر اتأکید مورد  يرهایمتغ
انواده، از خ یافتیت دری(حما ، خانواده)یلی، انتظارات تحصيت نفس، خودکارآمد(عزّ يفردهستند: سطح سه در 

ن یا .مدرسه) یاجتماعسرمایۀ از مدرسه و  یافتیت دری(حما و مدرسهخانواده، ساختار خانواده)  یاجتماعسرمایۀ 
 يهايتواند دشوارین عوامل میکه ا استن یفرض بر ا .انددر نظر گرفته شده یعوامل حفاظتدر جایگاه رها یمتغ

 بخشد.ل یآموزان تسهدانش يرا برا ییافته و روستایل در مناطق کمتر توسعهیتحص
ر و تصو نفس تعزّن ید که بندهینشان م یتیو شخص يسطح فرد يرهایمتغرابطۀ خصوص  درنتایج تحقیقات 

عف و ابد، احساس ضیت نفس کاهش زان عزّیاگر م ؛ به طوري کهوجود داردارتباط متقابلی  ،خود ییفرد از توانا
روزمره  يهاتیالر فعیاست و در سا یسالمت روان صنفس، شاخ تعزّ .عکس د و بریآیدر فرد به وجود م یناتوان

-نتایج پژوهش. )1384، ی(زک شودیم را موجب یلیت تحصیقموفّ مانند یمثبتثیرات أت ،یژه در سازمان آموزشیوبه

ۀ این ارتباطات،جمل از .گیردمی شکل دیگران با ارتباط طریق از اساساً نفس کند که عزّتد آشکار میهاي متعد 
  است. از دیگران دیدنتاحترام و محب و دیگران طتوس شدنشناخته اهداف دشوار، به نیل براي دیگران با کار

1- Crawford 
2- Bandura’s theory of reciprocal determinism 
3- Bronfenbrenner’s ecological system theory 
4- Crouter 
5- models or person-process- context 
6- Ungar 
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-و یک پیش داردشده اشاره ) خودکارآمدي تحصیلی به توانایی تحصیلی ادراك2013( 1جانگعتقاد به ا

 يهاتیارند با موقعد ییباال يخودکارآمدکه  يبندورا افراداز نظر  آید.به حساب میشایستگی تحصیلی  ةکنندبینی
هوم شوند. مفیک مینزد هااین موقعیت و آرامش به یشوند و با خاطرجمعیارو میرو يرمؤثّدکننده به طور یتهد

قدر ه که چ کنندین مییتع يخودکارآمد يباورها است. يآورتاب ةکنندینیبشیپ ي،ات نظریدر ادب يخودکارآمد
زاده، یعل(گیرد انجام میت استقامت چه مد ،ط ناگواریت شود و در مقابل شرایالک فعیکوشش ممکن است صرف 

و  یزشیانگ يو بر رفتارها استآور مهم افراد تاب يهایژگیو اعتماد به نفس از و يخودکارآمد ). اصوال1392ً
باالیی از  ۀدرج؛ یعنی استبه فرهنگ مختص  ویژگی ،خودکارآمديدارد.  ییر بسزایثأعملکرد افراد ت

 ةحوزدر آموزان دانش. شودنمی منجر هاسایر حوزهبه خودکارآمدي باال در  یخاص ةخودکارآمدي در حوز
تري اطمینان بیش خود هايکه به مهارت نآنا .دهندمیهاي مختلفی پرورش شیوه اتحصیلی، اطمینان به خود را ب

هاي بر اساس پژوهش«).) 1391، و دیگران الهی(ذبیح کنندتحصیلی درگیر میهاي الیتدارند، بیشتر خود را در فع
 و ممکن است موجب کندمیآموزان را تضعیف دانش ةانگیز آن، عموماً نبودنشده، کمبود خودکارآمدي یا انجام

چه احساس خودکارآمدي  به عبارت دیگر، هر )1996 2،پاژارس(.»نگارندال را کوچک بیها تکالیف محونشود که آ
  .عکسر بباالتر باشد، میزان پافشاري و تالش بیشتر خواهد بود و 

 یلیتحص يهاتیلابر انواع مختلف فع ياست که با اثرگذار يریفراگ یشناختروانانگیزة ، یلیزش تحصیانگ
ها و رشژه، نگیو يهابا هدف یلیزش تحصیانگدارد.  تأکید یلیتحص يهادن به هدفیرس يل فرد برایتما رب

 ،آموزاندانش که زمانی ).1388، ی(صالح به آنها و کوشش فرد در ارتباط استدستیابی  يهاخاص، روش يباورها
 خوبیبه که کنندمی احساس دارد، وجود آنها طبیعی انگیزش راه مانعی در یعنی ندارند، یادگیري براي ايانگیزه

 ،کافی ةانداز به یا کنندمی فرا متوقّ خود تالش نتیجه رد و دهند انجام را مدرسه به مربوط وظایف توانندنمی
 ) انتظارات2002( 3لدیگفیاساس استدالل اگلس و و رب). 1392(ابراهیمی قیري،  دهندنشان نمی خود از يجد تالش
ر یثأت آنها پیشین يهاتیقر افراد از موفّیدارد و به طور همزمان از تفاسارتباط نزدیکی  ،یلیبا عملکرد تحص یتحصیل

دي به عدمطالعات متکنند. یاشاره مت یقن انتظارات و موفّیب يارات چرخهیثأقان به تن محقّیواقع، ا رد. دریپذیم
 ،2001و دیگران،  4(ساندر انداشاره کرده آنهاقیت تحصیلی ارتباط متقابل بین انتظارات تحصیلی کودکان و موفّ

 ). 2007، 5یایب
فرزندان  يریپذدر جامعه یمهم جایگاهدارد که  اشاره ن و فرزندانین والدیب يوندهایبه پ خانواده یاجتماعسرمایۀ    

 یکیت، نزدیمی، صمیت خانوادگیحما يهادر خانواده را شبکه یاجتماعسرمایۀ ) 2006( 6کیتزپاتریت و فیرا .دارد
و  یزان مشارکت دوجانبه، اعتماد، آگاهیاند که مف کردهیگر تعریخانواده با همد ياعضا یرسم ریغ يوندهایو پ

کننده باشد و صمیمی و حمایت ،آن حداقل یکی از والدینمحیط خانوادگی که در   دهد.یش مینظارت را افزا

1- Jung 
2- Pajares 
3- Eccles and Wigfield 
4- Sander 
5- Bui 
6- Wright & Fitzpatrick 
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راي بی مهمتواند عامل محافظتی دلبستگی خوب بین کودك و والد را فراهم کند، می ۀرابطامکان پرورش 
-که با تابکند فی میمعرّ را چندین ویژگی خانواده ،1994برنارد در سال . باشدآموزان آوري تحصیلی دانشتاب

، تعارض کم در محیط خانواده و والدین - موزآدانشکه ارتباط  گفته استآوري تحصیلی فرد رابطه دارد. او 
وشنود فتهایی با بعد گها در خانوادهویژگیاین  .دنآوري تحصیلی فرد ارتباط دارحمایت اعضا از یکدیگر با تاب

 ). 1392(رنجبر،  وفور وجود داردبه
(خباز و  است 1یاجتماع تیحما ،انده کردهن توجآه ب يآورتاب مباحث در متخصصان که يگرید ریمتغ

اطالق  یو کمک یت، تسلّت، عزّبه مراقبت، محب یت اجتماعیحما) 1384( 2نویسارافبه اعتقاد ). 1390، دیگران
و  4، به نقل از اونگ1988( 3کاربونلنتایج تحقیقات کنند. یها به فرد عرضه ما گروهی افراد دیگرشود که یم

آوري با حمایت اجتماعی در میان جوانان در معرض خطر مشکالت هیجانی دهد که تابنشان می) 2006، دیگران
-آوري دانشمعناداري بین حمایت اجتماعی خانواده و تاب ۀرابطبه خود رسالۀ در ) 1389ارتباط دارد. فروغی (

 رمؤثّحمایت اجتماعی از جمله عوامل که د دهمی) نشان 2009( 5هس و گرایدون ۀمطالع. ه استدست یافت ،آموزان
دهد ) نشان می1390( و دیگران نتایج تحقیق خباز راهی) است. شده در پرورشگاه (سرآوري افراد بزرگبر تاب

اط ویژه برقراري ارتبشهر تهران به ۀحومنوجوانان ساکن در مناطق از  طوبمرنهادهاي  که افزایش حمایت اجتماعی
 آروي آنها داشته باشد. ی در افزایش تابمهم جایگاهتواند شان میخانواده رمؤثّو پیوند عاطفی و حمایتی 

دارند. به  يآورتابمیزان  يدر ارتقا یت قاطعی) مدرسه و تجارب مدرسه اهم2011گان (یتوالند و کارنظر از 
 یتیمارات حیثأت ،آموزاندانش ياداده است که روابط و تجارب مدرسهنشان مختلف  اتمطالعقان، ن محقّیا ۀگفت

، نشگرانهک روابط گرم ،دهدعی را ارتقا میاجتما شایستگیشرایط محیطی مدرسه که دارند.  یار مهمیبس (مدرسه)
، 1997هاگان و مک کارتی ( است. )2011، 6ن(توالند و کاریگ قواعد و انتظارات، ي شفافمشارکت قوي و مرزها

د آینهادهاي اجتماعی به شمار می ۀشبکی از کنند که مدرسه جزء مهممیکید أت) 2007، 7به نقل از گاتی و ترمبلی
 يوندهایدر مدرسه را پ یاجتماعسرمایۀ  )2006( 8کیتزپاتریت و فیرا شود.درون آن تولید می ،اجتماعی ۀسرمایکه 

، یتماعاج يهازان مشارکتشان در انجمنیآنها به مدرسه و م ق خاطرو احساس تعلّ یدلبستگگر، یدمنوجوانان با ه
 ۀسرمایها و امکاناتی را براي مدرسه (محیط آموزشی و اجتماعی) فرصتدانند. یم یو ورزش ي، هنریآموزش

-می یرأثت آموزانبر رفتار دانش در دسترسمستقیم از طریق این منابع  آورد که مستقیم یا غیراجتماعی فراهم می

ایجاد  یمتقابلپیوند  آنها ايمدرسه اجتماعی در مدرسه بین نوجوانان و تجارب ۀسرمایگذارد. عوامل و کارگزاران 
بدیهی  ثیرأت. محیط مدرسه آورندپدید می را به مدرسه موزانآق دانشنی از تعلّجمله در آنها میزان معی از ،کنندمی

1- social support 
2- Sarafino 
3- Carbunel 
4- Ong, Edwards, Bergeman 
5- Hass & Graydon 
6- Toland and carrigan 
7- Gatti and Tremblay 
8- Wright & Fitzpatrick 

                                                           



 95 /...آوري تحصیلیتحلیل چندسطحی عوامل مؤثّر بر تاب

گلچین و ( ي زندگی کودکان و نوجوانان داردهاجنبه تمام ،مجموع در تحصیلی، شغلی و ةآیندري بر و انکارناپذی
-تاب را براي تبیینزیر هاي هتوان فرضیمی پژوهش، ها و ادبیاته به پژوهشتوج ی بابه طور کلّ ).1388حیدري، 

 :کردآوري تحصیلی استخراج 
 دارد. تأثیرنها آآوري تحصیلی آموزان بر تابخودکارآمدي تحصیلی دانش -1
 دارد. تأثیر آنها آوري تحصیلیآموزان بر تابت نفس تحصیلی دانشعزّ -2
 دارد. تأثیر آنها آوري تحصیلیآموزان بر تابانگیزش تحصیلی دانش -3
 دارد. تأثیر آنهاآوري تحصیلی آموزان بر تابدانش آیندة انتظارات تحصیلی -4
 دارد. تأثیر آنها آوري تحصیلیبر تاب موزان در مدرسهآدریافتی دانشحمایت اجتماعی  -5
 دارد. تأثیر آنها آوري تحصیلیبر تابآموزان در مدرسه دریافتی دانش اجتماعیسرمایۀ  -6
 دارد. تأثیر آنها آوري تحصیلیبر تابآموزان از خانواده حمایت اجتماعی دریافتی دانش -7
 دارد. تأثیر آنها آوري تحصیلیبر تابآموزان از خانواده دریافتی دانشاجتماعی سرمایۀ  -8
 دارد. تأثیر آنها آوري تحصیلیآموزان بر تابدانش پایگاه اقتصادي اجتماعی -9

 دارد. تأثیرنها آآوري تحصیلی آموزان بر تابدانش پدر و مادر) بودن زنده( ةساختار خانواد -10
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                                                                                  قیروش تحق
ت، یماه ، به لحاظیار زمان، مقطعیمع  ن مطالعه از نظریا است. یشیمایراهبرد آن پو  یکم ،پژوهشاین طرح 

ن یترجیها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که راداده يورآگرد يبرا وسعت، پهنانگر است. از منظرو  يکاربرد
 لّکة ها با هماهنگی ادارآوري پرسشنامههمچنین توزیع و جمعاست.  یشیمایپ يهادر پژوهش يورابزار گردآ

 است.ده شپرورش شهرستان به صورت حضوري انجام  و آموزش ةپرورش استان و ادار و آموزش
 یدوم (عمومی، انسانی، ریاضی، تجربی، فنّ ۀمتوسط دورةدختر و پسر آموزان دانش همۀ ،آماري پژوهش ۀجامع

 – 1393 در سال تحصیلی ۀ استان اصفهانمبارکیافته در شهرستان توسعه اي و کار و دانش) مناطق کمترحرفهو 
. استنفر  1101آموزان این دانش تعداد کلّ ،آموزش و پرورش شهرستان ةاداراساس آمار رسمی  . براست 1394

. شده استاستفاده  SPSS افزاربرآورد حجم نمونه از نرم براي .دهستنپسر نفر  331و  دخترنفر  770 ،از این تعداد
 رسیونمبتنی بر همبستگی و تحلیل رگنظر قراردادن دو نوع تحلیل در پژوهش در دو مرحله با  ۀننموبنابراین حجم 

و توان  05/0ین مقدار درصد خطا ترمطلوب ،هاي تحلیلی آماري مبتنی بر همبستگیبراي روش. برآورد شده است
از . شده استنفر برآورد  250تعداد  ۀحجم نمونها شاخصهن یه به اتوج است. بنابراین با 20/0و حجم اثر  80/0

هاي تحلیلی آماري مبتنی براي روش 10/0و حجم اثر  80/0، توان 05/0رین مقدار درصد خطا تمطلوبگر یطرف د
و  ر)متغی پژوهش (هشت ۀوابستر یبر متغ ر مستقل اثرگذارنظر قراردادن حداکثر متغی در بر رگرسیون است. با

 250، مجموع ورد درآن دو بریه به اتوج با. شده استنفر برآورد  244تعداد  ۀحجم نمونمذکور، هاي شاخصه
عمل ذیل  ه شکلرها ببراي تعریف مفهومی و عملیاتی متغی ها در نظر گرفته شدند.تکمیل پرسشنامه يموز براآدانش

  .شده است
و فشارهاي موجود در مدرسه در طول  مشکالتموانع،  زدودنآموزان در توانایی دانش ،یلیتحص يآورتاب
-اندازه يبرا). 2014(خلف،  است مشکالتوجود این قیت تحصیلی و اجتماعی با تالش براي کسب موفّزمان و 

دارد که از این ه بعد س ،استفاده شده است. این مقیاس) 9200( 1و ووساموئلز  ياهیگو 29اس یر از مقیمتغن یا يریگ
، )»من نیست که خیلی خوب از من مراقبت کندهیچ کس در زندگی « :(براي مثال یارتباط يهامهارتقرار هستند: 

(براي ده نیآ يریگو جهت) »ق هستمموفّم هاي زندگیمن در بیشتر حوزه« :اي مثال(بر ينگرمحور و مثبتلهأمس
ن یا )1392(همکاران نژاد و سلطانی .»)کنممیریزي ها برنامهناالیی دارم که براي رسیدن به آومن اهداف « :مثال

خرده  کرونباخ يآلفا بیضرپژوهش این در  .اندکرده یابیهنجار یرانیآموزان اان و دانشیدانشجو يبرارا اس یمق
 . است 0,71، 0,72، 0,81ب یترتاس بهین مقیا يهااسیمق

ن یسنجش ا يبرا). 1389، ی(فروغشود یاطالق م ده از شخصاخانو تیزان حمایبه مخانواده  یت اجتماعیحما
 .ه استشد ستفادها )1393، فرزانزاده و (حسن يچندبعد ةشدادراك یت اجتماعیاس حمایمق ازگویه  4ر از یمتغ

ام همواره خانواده« این است: ،هاي این مقیاساز گویه نمونهیک  باشد.یم 81/0 رین متغیانباخ وکر يآلفاب یضر
 ».کنندهاي مهم به من کمک میگیريدر تصمیم

1- Samuels, WE & Woo 
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 يااعض یرسم ریغ يوندهایو پ یکیت، نزدیمی، صمیت خانوادگیحما يهاشبکه ،خانواده یاجتماع سرمایۀ
 .)2006(رایت و فیتزپاتریک،  دهدیش میو نظارت را افزا یزان مشارکت دوجانبه، اعتماد، آگاهیکه ماست خانواده 

نباخ وکر يآلفاب یضر استفاده شده است.) 2014(و دیگران  1کلركبا الهام از ه یگو 12ر از ین متغیسنجش ا يبرا
نند کو مادرم همواره مرا تشویق می پدر«شده است: هاي استفادهاي از گویهزیر نمونه ۀگویباشد. یم 91/0ر ین متغیا

 .»اي در مدرسه باشمآموز نمونهکه دانش
و  2نگریرن(دارد آموز اشاره انشدمدرسه از کارکنان مان و معلّت یزان حمایبه م مدرسه یاجتماع تیحما

استفاده ) 2003( همکارانو  نگریرن يهاهیگو با الهام ازه یگو 5از اس ین مقیا يریگاندازه ي. برا)2003، همکاران
مانم معلّ: «این است ،هاي این پرسشنامهاز گویهیک نمونه  باشد.یم 85/0 ، رین متغینباخ اوکر يآلفا .شده است

 .»دهندو به من دلگرمی و انگیزه می کندمیهمواره مرا تشویق 
شده ) استفاده 2014(و دیگران  کلركاز  آندر ساخت که دارد ه یگو 10اس ین مقیا :مدرسه یاجتماع سرمایۀ

روي کمک  ،توانم در مسائل مختلفمن می«گویۀ  باشد.یم 82/0 ،شدهنباخ برآوردوکر يآلفاب یزان ضریم .است
 .شده استاستفاده هايهاز گویاي نمونه» حساب کنم خود هايهمکالسی

معتبر  ةندکنینیبشیپیک  به صورتو دارد اشاره  یلیتحصشدة ادراك ییبه توانا یلیتحص يخودکارآمد
) اقتباس 2013( جانگ از پژوهشاس ین مقیا ۀگانشش يهاهیگو). 2013، 3جانگرود (یبه کار م یلیعملکرد تحص

اگر تالش کنم «گویۀ  باشد.یم 82/0 ،رین متغیا يشده برانباخ برآوردوکر يآلفاب یزان ضریم است. شده اصالحو 
 .است شدهاستفاده هايهگوینمونه از  یک» توانم سختترین تکالیف درسی را انجام دهمی میحتّ

شد ی بام به خودد و به نوعی ارزیابی و نگرش خوقابلیت هاي  از فردکلی احساسی ذهنی  ارزیابی ،نفس تعزّ
که  است استفاده شده )1965( 4ت نفس روزنبرگعزّ مقیاسر از یمتغ این يریگاندازه يبرا. )2009(هویت، 

 يشده برانباخ برآوردوکر يآلفاب یضر. کندمی بیان مثبت صورت به را خود پذیرش یا ارزش یکلّ هاياحساس
کنم انسان احساس می«هستند: هاي این مقیاس گویه ازی یاهنمونه اینها .است 83/0 ،ياهیگوده اسیمق نیا

 ».آیمکارها برمی ةعهدخوبی دیگران از به«و » ارزشمندي هستم
شان دارند. خود از خود یلیتحصآیندة آموزان نسبت به که دانش هستند یانتظارات ،ندهیآ یلیتحص انتظارات 

ن یاشود. یمنیز آنها  یلیتحص آیندةاز دیگران آموزان از انتظارات ادراك دانش دربردارندة نین مفهوم همچنیا
ب یزان ضریم ل شده است.ی) اقتباس و تعد2010( 5نگهام و سوانسونیکانمقالۀ از  که می باشده یگو 8 شامل اسیمق

  است. 72/0 ،رین متغیا يشده برانباخ برآوردوکر يآلفا
 يهاتیالفع ةزانندیبرانگ و دهندهجهت که یمنابع ای رهایمتغ از دسته آن از است عبارت ،6یلیتحص زشیانگ
 زهیانگیو ب یرونیزش بی، انگیزش درونیانگ اسیمقسه خرده ،رین متغیا ).1392، يریق یمی(ابراه است آموزاندانش

1- Clercq 
2- Reininger 
3- Jung 
4- Rosenburg 
5- Cunningham   & Swanson  
6- academic motivation 
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ب یضر. است استفاده شده) 3199( دیگرانو  1وارلند یلیزش تحصیاس انگیمق يهاهین از گوآسنجش  يو برا دارد
 هاي این مقیاساي از گویهاین دو گویه نمونه باشد.یم 81/0 اس،یمقن یا کلّ يشده برانباخ برآوردوکر يآلفا

 آن به ايعالقه واقعاً و روممی مدرسه چرا دانمینم«و » باشم داشته بهتري درآمد بعدها ین دلیل کهه اب: «هستند

 ».ندارم
هاي   موقعیت از یمراتبسلسله دهندةنشان ،يچندبعد مفهوم یکبه عنوان  ،خانوادهاقتصادي  ـ پایگاه اجتماعی

  برده کار به شخص یک اجتماعی جایگاه یا موقعیت توصیف براي یکلّ طور به که است اجتماعی

درآمد و ثروت  تحصیلی، دستیابی شغلی، پایگاه استخدام، وضعیت قبیل از هاییصشاخ با چنین مفهومی .شودمی
اقتصادي افراد از  ـ . در این تحقیق براي سنجش پایگاه اجتماعی)1392زاهدي اصل، و سبزعلیان ( شودص میمشخّ

ه شاخص در سپاسخگویان جمع نمرات  . پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي در این تحقیق،روش عینی استفاده شده است
 است. وضع شغلی پدر و مادر، درآمد و وضعیت منزل مسکونی

رسش ها به پآزمودنی» خیر«و » بله«مقیاس اسمی است که با پاسخ  ، یکپدر و مادر بودنزندهخانواده:  ساختار
 سنجیده شده است. » است؟ زندهآیا مادر شما «و » است؟زنده  آیا پدر شما«

همچنین در کنار اعتبار محتوایی و  2از روش اعتبار محتوا پژوهشکاررفته در هب يهااسیمقبررسی اعتبار  براي
هاي فمعرّ ۀبرآوردهاي مربوط به مدل عاملی بیانگر این است که هم .ه استشداعتبار عاملی نیز استفاده  ةشیواز 

مربوط به متغیبا  رسشنامهسنجش پایایی (قابلیت اعتماد) پ براي .مطلوبی برخوردارند یاز بار عاملمستقل  يهارر متغی
نباخ براي بررسی همبستگی یا هماهنگی درونی وي کرآلفاآزمون)، میزان (پیش ماتیهاي آزمون مقداستفاده از داده

 آن آمد.گزارش  ،یکه در بخش قبل ه استدشمحاسبه رها هاي مربوط به این متغیفمعرّ
 
 تحقیق يهایافته
-دختران دانشرا  دیگردرصد  6/76و  پسرانآماري پژوهش را  ۀننمودرصد از  31، یفیالعات توصاساس اطّ بر

 52. در روستا سکونت دارند بقیه درصد 2/26آماري پژوهش در شهر و  ۀنموندرصد از  3/78. اندتشکیل دادهآموز 
تحصیلی دوم دبیرستان  ۀپایدرصد  4/22تحصیلی اول دبیرستان،  ۀپایآموزان دانش ،آماري پژوهش ۀنموندرصد از 

 1/46لی نمونۀ آماري پژوهش به این صورت است: رشتۀ تحصی. تحصیلی سوم دبیرستان هستند ۀپایدرصد  6/24و 
درصد در  6/8ریاضی،  ۀرشتدرصد در  3/4انسانی، علوم  ۀدرصد در رشت 1/15تحصیلی عمومی،  ۀدرصد در رشت

درصد از  5/73 تحصیلی کار و دانش. ۀدرصد در رشت 1/24اي و ی و حرفهفنّ ۀرشتدرصد در  7/1تجربی،  ۀرشت
 ةخانواد ۀماهیانمیزان درآمد . منطقه نیستند ، بومیدرصد 2/26و  هستند منطقه از ساکنان بومی ،آماري پژوهش ۀنمون

 2/6درصد بین یک تا دو میلیون،  5/30تومان و کمتر،  میلیون یک ،درصد 9/54نمونۀ آماري نیز به این شرح است: 
 درصد بین چهار 2/2میلیون،  میلیون و صد تا چهار درصد بین سه 7/2میلیون،  میلیون و صد تا سه درصد بین دو

 . میلیوندرصد بیشتر از پنج 5/3میلیون و  صد تا پنج میلیون و

1-Vallerand 
2-Content Validity 
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سرمایۀ و  یماعت اجتیآموزان از حماشتر دانشیدهد که بیمستقل و وابسته نشان م يرهایمتغ یفیتوص يهاافتهی
مدرسه  یت اجتماعیو حما یاجتماعسرمایۀ خصوص  درمیزان ن یاما ا ،برخوردارند یخوب يامدرسهی ـ اجتماع

حساس ا یآموزاندانشاینچنین گر یبه باالست و از طرف د متوسط موزان در حدآت نفس دانشعزّ .کندصدق نمی
دارند.  ییتاً باالنسب یلیزش تحصیانگ ،آموزانشتر دانشیگر بیدارند. از طرف د نیز باالیی یلیتحص يخودکارآمد

و  ينگرت، مثبیارتباط يهامهارت ،آموزاندهد که دانشینشان م یلیحصت يآورتابوابستۀ ر یمتغمورد در نتایج 
 دارند.  ییباال ۀنگرانآینده يریگجهت

ه به توج ا باهتفاوت میانگین و واریانسضرایب همبستگی پیرسون، تحلیل مانند ره یمتغ دو يهازمونآنتایج 
رهاي نیب دهد کهنشان میرها سطح سنجش متغیپدر،  بودنزندهن، بودی، رشته، بومیلیتحصپایۀ ت، یسن، جنس متغی

 ـ يادگاه اقتصیپا و خانوادهماهیانۀ نوع شغل پدر و مادر، درآمد  الت پدر،ی، تحصیزندگ تیمادر، وضع بودنزنده
، معدل سال ییو روستا يشهرمیان است که  یحال ن دریاآوري وجود ندارد. ، رابطۀ معناداري با تابیاجتماع

ن یب یتگهمبس ،گریاز طرف درابطه وجود دارد.  ،یلیتحص يآورالت مادر با تابیتحص و گذشته، معدل ترم قبل
)، r= 22/0(  حمایت اجتماعی مدرسه)، r= 51/0( اجتماعی خانواده ۀسرمای، )r=35/0( خانواده یت اجتماعیحما

 انگیزش تحصیلی)، r =49/0( خودکارآمدي تحصیلی )،r= 60/0( نفس تعزّ)، r= 24/0( اجتماعی مدرسه ۀسرمای
)56/0 =r( انتظارات تحصیلی و )56/0 =r (است معنادار ،درصد 99در سطح  یتحصیل يورآبا تاب. 

استفاده  )HLM( مراتبیآوري) تحصیلی از رگرسیون سلسله(تابرهاي مستقل بر وابسته بررسی اثر متغی براي
 ۀمرحل و در مدرسهسطح رهاي بعد متغیمرحلۀ در  ،سطح خانوادهرهاي متغی ،اولمرحلۀ به عبارت دیگر در  .استشده
سویج نشان مینتا .اندشدهوارد مدل رگرسیون  يفردسطح رهاي م متغیرمایۀ س(رهاي سطح خانواده دهد که متغی

درصد  32مقدار والدین)  بودنزندهاجتماعی خانواده، حمایت اجتماعی خانواده، پایگاه اقتصادي اجتماعی خانواده، 
با اضافه .کنندآوري تحصیلی را تبیین میر تاباز واریانس متغیاجتماعی  (حمایت رهاي سطح مدرسهشدن متغی

سوم  ۀدر مرحل .تفاوت چندانی نداشته است ،مقدار ضریب تعیین ،دوم ۀدر مرحل اجتماعی مدرسه)سرمایۀ مدرسه و 
ات ت نفس، خودکارآمدي تحصیلی، انگیزش تحصیلی، انتظار(عزّ یتیو شخص يفردرهاي سطح شدن متغیبا اضافه

 در یشخصیت سطح خانواده و سطحرهاي متغی ،یکلّ طور به .مقدار ضریب تعیین افزایش یافته است تحصیلی آینده)
 اند. را تبیین کردهآوري تحصیلی ابت درصد از 58 ،مجموع

 یعنیرها متغییک از  ادن ضریب تأثیر هرنظرقرارددربا بیانگر این است که  ،1 در جدولشده مقادیر برآورد
رها بر توان گفت اثر این متغی) می26/0) و انگیزش تحصیلی (37/0ت نفس ()، عز21/0ّاجتماعی خانواده ( ۀسرمای

ر تابمتغیط آوري تحصیلی، مستقیم و در حدطو  متوساستبه باال  متوساي گی، مدرسهرهاي خانواد. اثر سایر متغی
قابلیت تعمیم  ،درصد اطمینان 95تفاوت معناداري با مقدار صفر ندارد و با  ،و شخصیتی واردشده در مدل رگرسیونی

 8و  3، 2هاي توان گفت که فرضیهمی ،1 ه به نتایج جدولتوج بابه عبارت دیگر  آماري پژوهش را ندارد. ۀبه جامع
 .  اندهو از مدل خارج شد رندآوري نداداري بر تابامعن تأثیر ،ي دیگررهاو متغیشوند مییید أت
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 آوري تحصیلیبر تاب یمراتبسلسلهرهاي مستقل واردشده در مدل رگرسیون اثر متغی  :1 جدول

 مدل
مانده در معنادار باقیرهاي متغی

 مدل 

ضرایب 
 غیراستاندارد

 ضرایب
 t  آماره استاندارد

سطح 
 معناداري

B بتا 

 سوم
 004/0 90/2 21/0 15/0 اجتماعی خانواده ۀسرمای

 000/0 75/6 37/0 25/0 نفس تعزّ
 000/0 21/4 26/0 18/0 انگیزش تحصیلی

 

 گیري و پیشنهادهانتیجه

ن را آموزادانش یلیتحص يآورتواند تابیبرنر، مبرونفن نظریۀاز نظام خرد  یمهم ۀنیزم، یعوامل خانوادگ
ن، یوالد يفرزندپرور يهاوهیمانند ش يه، مواردین نظریابا تکیه بر ) 1392زاده (یعل اساس دیدگاه برکند.  ینیبشیپ

 مانند فقر در خانواده، سوء یتجاربن یت خانه و همچنی، وضعیآموزش یخانواده، تجارب اول درون يروابط فرد
 1یبالب یدلبستگۀ نظرین با یج همچنین نتایا رگذار باشند.یثأفرد ت يآورتوانند بر رشد و تابیگر میرفتار و موارد د

 ،اندحمایت را درك کردهن یمند هستند و اخود بهره يهات خانوادهیکه از حما یآموزاندانش. استهمسو ) 1969(
-لهأ، مسیارتباط يهاداشته باشند. مهارت يبا مشکالت  عملکرد بهتررویارویی در توانند می کنند کهمیاحساس 

جاد یخانواده ا یتیحما يدر فضا است که یلیتحص يآورتاب ینده، ابعاد اصلیآ يریگو جهت ينگرمثبت ،يمحور
  .یابدمیو توسعه  شودمی

 ،داردر معنادارابطۀ  ،یلیتحص يآوربا تاب ياکه عوامل مدرسه دهدیپژوهش نشان م یاصل يهاهیفرض یبررس
ش از همه از یبتوان یرا میابد. دلیل این وزن کمی می یون پس از واردشدن عوامل خانوادگیدر مدل رگرسولی 

زمینه ن یدانست. در اناشی ر عوامل ینسبت به سا یلیتحص يآورتاب ینیبشیدر پ یعوامل خانوادگ يوزن باال
 یدولت ) و مدارسییروستا افته (عموماًیپژوهش در مناطق کمتر توسعهاین که کرد ن استدالل را مطرح یتوان ایم

عامالت ن تیهمچن و آموزانان دانشیکه روابط م فرض کردن احتمال را یتوان ای، میدانین میده است. در چنش انجام
افته و مدارس یخالف مدارس مناطق توسعه رباشد. ب ینییپا مدرسه در حد یانسان يرویآموزان و نان دانشیم
-دانش واست ف یآموزان ضعمان و دانشن معلّی، ارتباط بییژه در مناطق روستایوبه یدر مدارس دولت یردولتیغ

ن مدارس، یآموزان در ادانشزیاد شوند. تعداد یمند نمت و مراقبت بهرهین مدارس چندان از حمایآموزان در ا
ه ب دالیل نیارود.  شمار له بهأن مسیا یاصلدالیل تواند از ین مدارس میکار در ا يحجم باال و هاکالس یشلوغ

ر آموزان در اموندادن دانشو مشارکت یدرسبرنامۀ  فوق يداوطلبانه، کمبود وقت در اجرا يهاانجمننبودن عالوة 
 ير نابرابریثأ) که ت1386( ییق بقایج تحقی. نتاشودمنجر ن مدارس یدر ا یاجتماع ۀیل سرماتنزّبه تواند یمدرسه م

ن یا است،بررسی کرده شهرستان مبارکه  ۀمتوسطدورة آموزان دانش یاجتماع يبر انزوا را یآموزش يهافرصت

1- Bowlby 
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ان یدر مه مدرس یاجتماع ۀین سرماییو سطح پا یاجتماع يدهد که انزواینشان م بقاییپژوهش  .کندرا تأیید می عادا
خود  يهاهافتیبر اساس  او .برانگیز استلتأم) ییژه در نقاط روستایآموزان مدارس شهرستان مبارکه (به ودانش

جاد یدر ا(مانند خانواده)  یعیو اجتماعات طب یاول يهاگروه ، عموماًییرد که در مدارس روستایگیجه مینت
 ر جایگاهد( یعوامل خانوادگ ي، وزن باالاین ند. بر اساسدار یاساسجایگاه  یاجتماع ۀیش سرمایو افزا یهمبستگ

 یتواند به لحاظ منطقیم دهد،می ر قراریثأتاي را در که عوامل مدرسهون ی) در مدل رگرسيقو یک گروه اولی
به این معنا که  ؛مقدار ضریب تعیین افزایش یافته است ،رهاي شخصیتیشدن متغیسوم با اضافه ۀدر مرحل. توجیه شود

درصد از متغ 58 ،مجموع خانوادگی و شخصیتی دررهاي متغیجینتا .اندرا تبیین کرده یآوري تحصیلتابر ی 
بورمن و اورمن )، 2002ن (ی، مارت)1392( ییج پژوهش رضایبا نتا یتیشخص يرهایمتغ هب مربوط ةآمددستبه
 . ست) همسو2010نگهام و سوانسون (ی) و کان2004(

ط یمح فتگتوان می هاي موجودبر اساس پژوهش یلیتحص يآورخانواده بر تاب یاجتماع ۀین اثر سرماییتبدر 
خوب  یدلبستگرابطۀ کننده باشد و امکان پرورش تیو حما یمیصم ،نیاز والد یکیکه در آن حداقل  یخانوادگ

قات یتحق .استآموزان دانش یلیتحص يآورتاب يبرا یاساس یک عامل محافظتین کودك و والد را فراهم کند، یب
ن یا و قوانهف نقشیکنند و در تعریوگو ممسائل مختلف گفت که با فرزندانشان در حلّ ییهاخانواده اندنشان داده

گران، یله، اعتماد به دأمس حلّ ییدهند، فرزندانشان از توانایبا مسائل انعطاف نشان م ییارویگاه افراد در رویو جا
 یتیخصش يهایژگین ویثابت شده است که ا همچنین .برخوردارند يشتریاستقالل ب مان به قدرت خود و حسیا
خانواده  یعاجتما ۀیف سرمایبا تعر قاًین نکته دقیداشته باشد. ا یمهمجایگاه فرد  يآورش تابیتواند در افزایم

 ست.همسو
 يرمؤثّ ۀگون دارد بهمیکه شخص را وااست  یکی از عوامل مهم  که توان گفتت نفس میر ارتباط با عزّد
 یپوششمراحتتر از اهداف خود چ یلی، خدارد ینییت نفس پاکه عزّ يفرد«ت و پشتکار داشته باشد. یجد وکند عمل 

ن معنا، ی). به ا1385ان، یارمحمدی( »گذاردینند، پا میگزیاو برم يگران برایکه د یار آسانتر در جهتیو بس کندمی
 يآورتابحیطۀ نظران قان و صاحباز محقّ یبرخ .در افراد دانست یک عامل حفاظتیتوان یت نفس را معزّ

آمده دستج بهیاز نتا ن نکاتیاآور است. افراد تاب يهایژگیت نفس از ون باورند که عزّی) بر ا1392زاده، یعل(
 یلیتحص يآورت نفس بر تابمعنادار عزّتأثیر ارتباط با  در حاصل جینتان یکند. همچنیت میش حماپژوهاین در 
 ست.) همسو2004)، بورمن و اورمن (2002ن (یمارت ج پژوهشیبا نتاپژوهش این در 

 یلیتحص يآوردر تاب یلیزش تحصیانگ یکنندگینیبشیبر توان پ یمبن پژوهشاین  يهاافتهیاز پژوهش  پیشینۀ
 اشتغال بهدگیرنده تمایل یاانگیزش، ) 1913نقل از حسینی، به  1966( 1ولترزاز نظر کند. یت میآموزان حمادانش
یو تالش مستمر در انجام و به پا يریادگیالیت به فعو  يریادگیدر  يرمؤثّن عامل یت و همچنیالان رساندن آن فع

 راه در یمانع یعنی ندارند يریادگی يبرا يازهیانگ ،آموزاندانش که یرندگان است. زمانیادگی یلیشرفت تحصیپ
 رد و دهنداي را انجام مدرسهف یوظا توانندینم یخوببه که کنندیم دارد، احساس وجود آنها یعیطب زشیانگ

1- Wolters 
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 يآور). تاب1392، يریق یمی(ابراهکنند نمی يجد تالش یکاف اندازةبه  ای کنندیم فرا متوقّ خود تالش جهینت
به  یقبه صورت منط موضوعن یا است. یط آموزشیدر محمشکالت کردن با پنجه نرم و مستلزم دست ،یلیتحص

-ار باشند، تاببرخوردبیشتري  یلیزش تحصیآموزان از انگچه دانش . هرنیازمند است باال یلیتحصانگیزة داشتن 

 يآورن تابیباساس آن  ) که بر1392( ییقات رضایج تحقیبا نتا طلبن می. اشودیشتر میبنیز آنها  یلیتحص يآور
 ست.وجود دارد، همسو يمعناداررابطۀ و ابعاد آن  یلیزش تحصیبا انگ یلیتحص

 يآورابت يدر ارتقا یک عامل حفاظتیتواند یم شدهتأکید يرهایک از متغی هر ،ن پژوهشیج ایبر اساس نتا
پژوهش  هاياست به محدودیتالزم بیان پیشنهادهاي پژوهش، قبل از . باشدآموزان در معرض فشار دانش یلیتحص

 ۀافتیمناطق کمتر توسعه ۀمتوسطموزان مقطع آتوان به محدودبودن نتایج به دانشمی ۀآنهااز جمل .نیز اشاره شود
 ،دیگر حدودیتم .انجام شود با درنظرگرفتن این موضوعباید تعمیم نتایج بنابراین  ،اشاره کردشهرستان مبارکه 

ی شناسهاي جامعهپژوهش .استوري تحصیلی آتاب بارةدرشناسی جامعه ةمبانی نظري منسجم در حوز ننبود
هاي یهزمون فرضآامکان استخراج و این به نوعی  و نداردانسجام نظري  است، انجام شدهاي که در این حوزه پراکنده
ه صورت ب ذیل يهاپیشنهاد ،هاافتهین یاساس ا برد. کني مواجه مینظري را با محدودیت جد ۀپشتوانبا دقیق و 

 :شودمیارائه هم  جداگانه اما مرتبط با
ن یب يوندهایرا فراهم کنند که در آن پ یطیشرا بایدها توان گفت خانوادهیم یعوامل خانوادگ ةدربار -1
 ين برایکه والد یزان مراقبتیمحکم و قابل اعتماد باشد. زمان و م ،نیژه والدیوخانواده به ير اعضایآموز و سادانش
 یلیتحص يآورش تابیافزا به ار مهمیبس یک عامل حفاظتی جایگاهدر  تواندیکنند، میآموزان خود صرف مدانش

آموز به دانش يشتریکه ممکن است فشار ب ییهاطیژه در محیوبه آنها وظیفۀ د بدانندیها باآنان کمک کند. خانواده
ن خود یآموز، مشارکت والدکنند که دانشعمل ياگونهها بهخانواده شودیه می. توصاست یاتیار حیوارد شود، بس
شود. یم تیحما نیز ط دشوارینان داشته باشد که در شرایو اطم کند را احساس یلیرتحصیو غ یلیدر امور تحص

و انواع  ندکان ینظرات خود را ب یراحتآموز در آن بتواند بهرا فراهم کنند که دانش یمنسجم يد فضایها باخانواده
ها انوادهآموزش خ يبرا باید مرتبط يهاو دستگاه نالئو، مسین هدفیل به چنین ياموزد. براید را بیمف يهامهارت

 ين کار مستلزم آن است که نهادهایا اقدامات الزم را اجرایی کنند.و  نندک يزیربرنامه شدهمطرح يهانهیدر زم
 دراي بهجانمند و همهکرد نظامیو با رو بگذارندمربوط، نگاه جزءنگر و منفرد خود را کنار  يهاو سازمان یتیترب

  کنند. ه توج ،کندیم یآموز در آن زندگکه دانش یاجتماع يآموزش به تمام فضاها موضوع
آنها غافل شد.  ةژیو جایگاهد از ینبا یلیتحص يآوربا تاب یتیشخص يرهایم متغیمستق ۀرابطه به توج با – 3

 يزیررنامهها ببهبود آن يو برا باشند ه داشتهآموزان خود توجتک دانشتک یتیشخص يهایژگیبه و بایدمدارس 
ت نفس و عزّ يند که ارتقاکنبرگزار هایی کارگاه ،خود یدرس يهاتوانند در کنار کالسیمآنها . کنند

 يزیرآموزان برنامهزه در دانشیخلق انگ يبرا باید همچنین. شودیم موجبرا  آموزاندانش یلیتحص يخودکارآمد
نجام با ا ییهان کارگاهیآموزان در چندانش يخواندن براارزشمند درس يهازهیل و انگیان دالیو عالوه بر ب کنند
 یطیرابهتر است شن روند، یند. در اباال ببرآموزان را دانش ةانگیزها مسابقات و جشنواره ياقدامات مانند اجرا یبرخ

ن یبه چن یابیدست يموجود از خود را بدانند. برا یلیانتظارات تحص ،آموزان به صورت ملموسکه دانشد شوفراهم 
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 آموزاندانش يبرا یم آموزشمنظّ يهادوره .ه شودبیشتر توج مشاوران مدارس وظیفۀبه شود که یه میتوص یاهداف
 انجام شود.  ياخدمات مشاوره ۀزمین در يشتریب يگذارهیو سرما شودبرگزار 

 منابع

ي آموزان تیزهوش و عادانگیزش تحصیلی و امید تحصیلی دانش ۀقایسم ،)1392( .سولابراهیمی قیري، ر

 ایران.  ،کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مرودشت ۀنامپایان ،همتوسط ةدور

-گیري دینی و تابجهت ۀرابط ،)1392( .ریمبختیاروند، م و حسنعلیپور، م سن؛نوکاریزي، ح ودابه؛نژاد، س بساك

 .ی بهداشت روانی و سبک زندگی اسالمیهمایش ملّگري معنویت، آوري تحصیلی با میانجی
آموزان، هاي آموزشی بر انزواي اجتماعی دانشثیر نابرابري فرصتأشناختی تبررسی جامعه ،)1386( .حسنبقایی، م

 .نکارشناسی ارشد دانشگاه اصفها ۀنامپایان
 :تهرانچاپ دوم، ، شخصیت و شناختیروان هايآزمون کاربرد ،)1393(.فرزان سمیرا  ،زاده، رمضانحسن

 .ارسباران
 روانشناسی درس یتحصیل یشرفتو پ یلیتحص یزشبر انگ یمشارکت یادگیري أثیرت ،)1391( .حسینی، حسین

 .ایران ،خوارزمی دانشگاه ارشد کارشناسی ۀنام پایان ،یرستانسوم دب ۀپای
آوري در هاي مقابله با تابحمایت اجتماعی و سبک ۀطراب ،)1390( ناصري، محمد ،بهجتی، زهرا ،حمودخباز، م

 .  108-123،  20) 4(، شناسی کاربرديروان ۀنامفصلپسران نوجوان، 

-خودناتوان و تحصیلی خودکارآمدي ،)1391( .مسعود لواسانی، غالمعلی و محمدجواد ورزنه، الهی، کاظم؛ یزدانیذبیح

 .203-212، 4پیاپی، ایرانی شناسانروان: لیتحو شناسیروان، دبیرستانی آموزاندانش در سازي
تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستانی  آوريررسی پیشایندها و پیامدهاي تابب ،)1392(.رضایی، مریم 

 ،فارس لیجخ دانشگاه ارشد کارشناسی ۀنامپایان ،شهر بوشهر با استفاده از مدل معادالت ساختاري
 ایران. استاد راهنما موسی گلستانه.

انواده پذیري خبین انسجام و انعطاف ۀگیري هدف در رابطجهتگري نقش میانجی ،)1392( .رنجبر، مهدي

 ایران. ،شیراز دانشگاه ارشد کارشناسی ۀنام پایان ،آوري تحصیلیو تاب

ت قیت نفس بر موفّشناختی نقش عوامل اجتماعی، رضایت اجتماعی و عزّبررسی جامعه ،)1384(.حمد زکی، م
 .21-42، 2 شناسی،علوم تربیتی و روان ۀمجلّتحصیلی، 

 .رشد :الهه میرزایی، تهران ۀترجم، شناسی سالمتروان ،)1384(. دواردسارافینو، ا
 سازمانی دتعه با اقتصادي-اجتماعی پایگاه بین ۀرابط ،)1392( .حمدماصل، زاهدي  حبت اهللا؛سبزعلیان، ص

 .45-64، 19پیاپی  ،اجتماعی پژوهش ۀنامفصل ،تهران شرق ۀشعب ایثارگران و  امور شهید بنیاد کارکنان
سنجی هاي روانبررسی شاخص ،)1393(. یوسفیان، سمیرا توانایی و ادهمی، بیانه ، مهرانه؛ آسیابی، مینا؛نژادسلطانی

 .17-35، 15 پیاپی، گیري تربیتیاندازه ۀنامفصل، ARIآوري تحصیلی تاب ۀپرسشنام

 
 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/675009
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/675009
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/593968
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/593968
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/593968
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/593968


 1395، پائیز و زمستان 24، شمارة پیاپی 2/ سال یازدهم، شمارة 104

یند و امختلف خانواده بر اساس مدل فرهاي رسی انگیزش تحصیلی در گونهبر ،)1388( .انازصالحی، س

 ایران.  ،کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز ۀنامپایان ،محتواي خانواده

 نامهیانپا، دانشجویان در زندگی کیفیت با اقیتخلّ و آوريتاب بین ۀرابط ،)1392( .هدیهصفري، م

 ایران. ،ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران کارشناسی
 :تهران، چاپ اول ،هاي رفتاريشناختی: بهزیستی روانی و اختاللآوري روانتاب ،)1392( .میدعلیزاده، ح

  .ارسباران
آوري فرزندان ساده و چندگانه بین عوامل خانوادگی و تاب ۀبررسی رابط ،)1389( .ریمفروغی، م

 ایران.  ،کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان ۀنامپایان، دبیرستانی شهر اصفهان
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