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 شناختیگری راهبردهای فرایبا میانج تحصیلی و عملکرد خانواده
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 چکیده 
ود، شمی روی روبههای تازه وزیادچالش به طور مداوم در حال تغییر است و انسان با نجا که زندگیاز آ

ق ین تحقیاهدف از . باشدراف برای موجود زنده یک ضرورت میسازگاری با خود و محیط اطابراین بن
گری ا میانجب مدی تحصیلی و عملکرد خانوادهخودکارآسازگاری اجتماعی بر اساس  تدوین مدل ساختاری

یان نشجودا ماریبود. جامعه آاز نوع تحقیقات توصیفی  ش همبستگیهروش پژو .بود راهبردهای شناختی
اساس باشد و برنفر می 830 که جمعاًارشد( دانشگاه علوم پزشکی کردستان بوده  -پرستاری )کارشناسی

فر دختر( نمونه ن 110 ،نفر پسر 110نفر ) 220ی هگیری تصادفی طبقمورگان و از طریق روش نمونهجدول 
انواده ملکرد خعنتایج به دست آمده، مناسب بوده مدل ساختاری سازگاری اجتماعی با  است.انتخاب شده 

ای ها دادهرا ب ریگری راهبردهای فراشناختی بر روی دانشجویان پرستاو خودکارآمدی تحصیلی با میانجی
ای باوره دو متغیر عملکرد خانواده و همچنین نشان داد که تحلیل ساختاری تجربی را نشان داد.

ماعی ی اجتروی سازگارخودکارآمدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق فراشناخت دانشجویان بر 
جتماعی اری اثیر معناداری دارد و متغیر فراشناخت نیز به صورت مستقیم بر روی سازگأدانشجویان ت
ر مداوم ال تغییحنظر به تأثیرگذاری عوامل محیطی که خود همیشه در  د.معناداری دار تأثیردانشجویان 

ازگاری بر سذار أثیرگاست، توجه به توانایی سازگاری با این شرایط، بایسته است، در نتیجه توجه به علل ت
 اجتماعی، ضروری است.
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های ، عملکرد خانواده، راهبرداجتماعی، خودکارآمدی تحصیلی سازگاری :واژگان کلیدی
 شناختی.فرا

 مقدمه

های جامعه خود قرار ها و فرهنگانسان، محصول اجتماع است و در نتیجه تحت تأثیر نظام
سازد و آرامش و تعادل خود را دارد و در شرایطی است که باید نیازهای خود را برآورده 

هر شخص از زمانی که به یک خانواده قدم  (.1396حفظ کند )پوررضوی و حافظیان، 
موفقیت  یکه الزمه (2015، 1گذارد، مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته )بیست و گرامی

 (.1395فر و همکاران، چندجانبه با آن مرحله است )محمدی در هر مرحله، سازگاریِ
چندوجهی و فرایندی مداوم و پویاست و به رابطه متعادل مفهومی پیچیده،  ،2سازگاری
 هاینیازهای خود را مطابق با خواسته ، به این طریق که فرداشاره دارد محیط بین شخص و

فرایندی است که از زمان  سازگاری،(. 2015، 3ناگا و چاندراسکاران)مااجتماعی ارضا کند 
شود. در ق میای خاص محقّهای مختلف زندگی به گونهاست و در دورهتولد همراه انسان 

-برای وفق دادن خود با فشارهای درونی و ملزومات بیرونی تالش می این فرایند فردطی 

، 4دهد )سالم و مونتزرخ می هایشظور پاسخگویی به نیازها و خواستهکند و این تالش به من
انی، روانی، اجتماعی و اخالقی است که در رأس جسم چهار بُعدسازگاری شامل (. 2016

درآمد دستیابی به ابعاد دیگر سازگاری پیش کهسازگاری اجتماعی قرار دارد  ،هاآن یهمه
 .(1394است )خوش روش، پورمحسن و خیاط، 

 گورا، و اسلبی. است شده ارایه زیادی بسیار تعاریف، 5اجتماعی سازگاری برای

 از عبارتست که نمودند توصیف اجتماعی مهارت با مترادف را اجتماعی سازگاری

 قبول جامعه قابل عرف در که خاص طریقی به دیگران با متقابل برقراری ارتباط توانایی

 را فرد که دانندمی فرایندی را دان، سازگاری اجتماعی و اسلوموسکی کهحالی باشد. در

 رفتار ازطرف دیگر و نماید بینیپیش و درك را، دیگران رفتار از طرفی تا سازدمی قادر

(. 1389)خدایارفر، نماید  تنظیم را، اجتماعی خود نهایتاً تعامالت تا کند کنترل را، خود

                                                 
1. Bist & Gera 

2. Adjustment 

3. Menaga & Chandrasekaran 

4. Salaam & Mounts 

5. Social Adjustment 
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سازگاری اجتماعی، از طریق وفق دادن خود با محیط یا تغییر محیط اطراف برای نیازها و 
. (2013شود )عدلی، حیدری، زارعی و صادقی فرد، می رسیدن به وضعیت مطلوب، ایجاد

 صادره هایپاسخ و هاواکنش در اجتماعی سازگاری که کردتوان به طور خالصه بیان می

 مطلوبیت و شده واقع موردپسند اجتماع در دارند که تمایل شودمی دیده افرادی از

سازگاری اجتماعی، که هدف  .(2012، 1بیوس گراس -و نادر کنند )فیس کسب اجتماعی
های فرد و ههای زندگی را دارد، ایجاد تعادل میان خواستتمامی مؤلفه توانایی اثرگذاری بر

ی اجتماعی که در نتیجه کمبود رابطه (.2005 ،2است )دینگرا، مانهاس و تاکور اجتماع
تواند بر انگیزه و سالمت روان فرد تأثیر منفی دهد، میسازگاری اجتماعی نامطلوب رخ می

 .(2012، 3)جورج و اکپانگبگذارد 

د و ر رشدر این میان، از جمله ضروریات اساسی دوران دانشجویی که توجه به آن د
ای ز نیروهاهینه وری ببهرهتوسعه جامعه اثر مستقیمی دارد و پرداختن به آن شرط اساسی در 

 رندی دتوانایی سازگاری با محیط دانشگاه است. توانم کرده است،کارآمد و تحصیل
 ی وارایسازگاری اجتماعی از موضوعات مهم درحوزه آموزش است که باعث باال بردن ک

  (.1384زاده، گردد )قاطعکفایت تحصیلی در دانشجویان می
اند تا زیادی تالش کردههای عوامل متعددی در سازگاری افراد نقش دارند و تئوری

های سازگاری اجتماعی را شناسایی نمایند. در میان نظریه امل اصلی و مهم اثرگذار برعو
کنند برانگیخته و تنظیم می که رفتار را گوناگون که تالش دارند به تبیین فرایندهایی

هاست. پرنفوذترین نظریه یکی از، 4بپردازند، بدون شک نظریه شناخت اجتماعی بندورا
های اجتماعی بیرونی و براین پایه استوار است که ترکیبی از نظامنظریه شناخت اجتماعی 

یکی از  (.1993کند )بندورا، درونی، رفتار را برانگیخته و هدایت می خودِ  عوامل مؤثر بر
 سازنده نظام در مهمی عاملی خودکارآمد است. 5خودکارآمدی ،این عوامل درونی

 در مشابههای مهارت با مختلف افرادی سو ازظایف و انجام. است انسانی ستگیشا
 طیشرا در فرد کی توسط ای وی قو ای و متوسط ،صورت ضعیفبه  متفاوتهای موقعیت

                                                 
1. Fiasse & Nader-Grosbois 

2. Dhingra, Manhas & Thakur 

3 . George & Ukpong 

4. Bandura 

5. Self-efficacy 
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 احساس ل،یدل نیهم بهاست.  وابسته آنانی خودکارآمدی باورهاتغییرات  به متفاوت
ی کارها ،موانع با برخورد درها مهارت از استفاده با تاکند می قادر را افراد ،یخودکارآمد

از  ای. درواقع، باورهای خودکارآمدی، گونه(1385 ،یعبدالله) دهند انجامای العادهفوق
 ها است که باورهای فرد در مورد این توانایی، او را درمورد شایستگی خودارزیابی در

خشنودنیای،  کند )نریمانی،هایش کمک میهایش برای رسیدن به هدفسازماندهی فعالیت
عالیمی  ؛ عالیمی خرایم، نریمانی و1392؛ نریمانی و وحیدی، 1393و ابوالقاسمی،  زاهد

(. درنهایت خودکارآمدی در گزینش رفتار و فعالیت، میزان تالش، کیفیت 1391خرایم؛ 
آید )اردالن و حسین چاری، موانع به یاری فرد می میزان ایستادگی در برابر عملکرد و

هایشان برای ها و تواناییباورهای افراد درباره قابلیت مفهوم خودکارآمدی به(. 1390
 (.2019، 1سند و بجیرکست ،گروتانشود )ماندهی و انجام عملی خاص گفته میساز

 های مرتبط با، خودکارآمدی تحصیلی از حوزهبا توجه به هدف پژوهش
قابلیت شایستگی،  ( که به ادراك فرد در ارتباط با2012، 2خودکارآمدی است )آبشا

(. 6201، 3یادگیری و عملکرد وی در انجام وظایف و تکالیف آموزشی اشاره دارد )بدل
خودکارآمدی تحصیلی به معنای باور فرد در مورد توانایی خود برای انجام تکلیف خاص، 

طلوب در دستیابی به اهداف م توانایی خود برای عملکرد تحصیلی و مقابله بامشکالت و
به  باور (.8201، 4راین و هانوور)زاندر، براور، جانسن، ک یک موقعیت مشخص است

گیری، میزان ای زندگی مثل گزینش اهداف، تصمیمهبسیاری از جنبه خودکارآمدی بر
گذارد و موجب بهبود تأثیر می یزبرانگ ائل چالشپایداری در رویارویی با مس تالش و

 یانیدانشجو (2010) 6و چنگ وی چیپژوهشهای یافته طبق (.8201، 5شود )شنعملکرد می
کنند ی خود تنظیم میبرا رای باالتر سطح اهداف هستند،ی شتریی بآمدی خودکاردارا که
یر ارتی خودکارآمدی به عنوان یک متغشود. به عبایشان منتهی می تعیموق برنهایتاً  که

های همچنین پژوهششود. کننده قوی در پیشرفت و موفقیت تحصیلی تلقی میبینیپیش
از جمله سازگاری  ومتعددی حاکی از تأثیر مثبت خودکارآمدی تحصیلی بر سازگاری 

                                                 
1. Grotan, Sund & Bjerkeset 

2. Abesha 

3. Bedel 

4. Zander, Brouwer, Jansen, Crayen & Hannover 

5. Shen 

6. Cheng & Chiou  
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؛ الجواهری و 1394تمنایی فر و مرادی،  ؛1395مرادی، ؛ 1397صدوقی، اجتماعی است )
 (.2017؛ احمدملک، انور و اَواله، 2018الدفری، 

 گیزند در سبک و نوع عظیمی تغییرات پیچیده، با توجه به دنیای مدرن و هامروز
نین با و همچ آنان شده استزا در زندگی عوامل استرس که منجر به بروز دادهرخ جوانان

ییرات و تواند با تغنمیدارند تا با دیگران، و یشتر مشکل توجه به اینکه این جوانان، با خود ب
سازگار  ،انوادهخ ، بنابراین با جامعه وهای جدید در جامعه هماهنگ شوندها و ارزشنقش
ه این ( ک2015واگال، ) شوندو سرگردان می ،روو فرایند سازگاری با مشکل روبه نشده

 .دندار یگراننیاز به کمک و حمایت د ،سازگاریبرای خروج از این سرگردانی و نا جوانان
داشته  کمک بنیادی و نوجوان جوانبه  تواند در این شرایطی که میاولین نهاد بنابراین

 هبیش از اینک شود.باشد. بنیاد یک خانواده با پدر و مادر ریخته مینهاد خانواده می ،دباش
رف هم ط وکنند که هم خود را بهتر درك کنند خانواده گسترش یابد، این دو کوشش می

ان شا حلتکنند تا حد ممکن بفهمند گره مشکالت در کجاست همچنین سعی می مقابل را،
ان و ی پنههاهای لفظی، حتی به رنجشاهای پدر و مادر و خشونتد. فرزندان به دعونکن
ت ا در جههوادههای ابراز نشده حساس هستند. بنابراین به خاطر فرزندان بایستی خانلهگِ

طرح و م ،نغیاب آنا توافق و سازگاری بیشتر تالش نمایند و اگر اختالفی هست باید در
د جا، کلیهای منطقی حل گردد و در اینحل. مهم این است که مشکالت با راهکنندحل 

 وموزد آباشد که به فرزندان بردباری و سازگاری میحل مسئله، فهمیدن یکدیگر می
 (.1391)گلشن مهر، سازد ده میاها را برای سازگاری با اجتماع آمشخصیت آن

یکپارچه عدی است که خانواده رابه عنوان یک سیستم ای چندبُسازه عملکرد خانواده،
، 1)ریان و کیتنر کندسی اعضا کمک میگیرد که به رفع نیازهای اساو پیچیده درنظر می

های سیستمی خانواده دارد. به بیان دیگر عملکرد خانواده در اصل اشاره به ویژگی (.2009
عملکرد خانواده یعنی توانایی خانواده با هدف حفاظت از کل نظام خانواده جهت 

طول زندگی، حل کردن تعارضات، همبستگی بین  تغییرات ایجاد شده درهماهنگی با 
حفظ تعادل، رعایت حد و مرز بین  اعضا و موفقیت در الگوهای انضباطی، سازگاری و

افراد و اجرای مقررات و اصول حاکم بر نهاد خانواده )تهرانی مقدم و شریعت باقری، 

                                                 
1. Ryan & Keitner 
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جمله فاکتورهای  تواند ازثبت خود، میعملکرد خانواده با توجه به کارکردهای م (.1397
فر، کاظمی و زارعی مته کالیی همچنانکه محمدی اثرگذار بر سازگاری اجتماعی باشد،

سازگاری  نقش عملکرد خانواده و خودکارآمدی در»( در پژوهش خود با عنوان 1395)
ازگاری نشان دادند که بین عملکرد خانواده و خودکارآمدی با س« آموزاناجتماعی دانش

-خودکارآمدی، سازگاری دانش و عملکرد خانواده و آموزان رابطه وجود دارددانش

پور و فرزانه های دیگری همچون اسماعیلهمچنین پژوهش کنند.می بینیآموزان را پیش
(، شریعتمدار، 1394آوه )توکلی و چین(، 1395پور )سهرابی،گودینی و بخشی(، 1397)

، (2019) 1فانتس، مولرو جورادو، مارتین و لینارس-(، پرز1393)صحرائی  بوریان طاهری و
سازگاری  به رابطه معناداری عملکرد خانواده و( 2014) 2و آفوالبی (2015گرا ) بیست و

 یابد واند، چرا که خانواده اولین نهادی است که فرد درآن حضور میاجتماعی اشاره کرده
 کننده هستند.آینده خواهد شد، عوامل تعیین چه که شخص درتأثیرات خانواده در آن

داخته ن پردیگر متغیر اثرگذار بر سازگاری اجتماعی، که در این پژوهش به بررسی آ
ی هابلیتاز قا یادگیرنده برای آگاهی توانایی فراشناخت، شد، راهبردهای فراشناختی است.

ل ختی شامهای فراشناراهبردباشد. ها برای یادگیری میکاربرد این قابلیت شناختی و
ای هیتیج فعالهایی هستند که دانشجویان برای طراحی، نظارت و ارزیابی نتاتکنیک

 ا جهتکنند. این راهبردهای برای یادگیرندگان ابزارهایی ریادگیری استفاده می
، عفتی اصریکنند )ندستیابی به نتایج مطلوب فراهم میخودمدیریت وخودتنظیمی به منظور

د مطلب مور درك راهبردهای فراشناختی بیشتر به منظور بازنگری (.1394روحانی، مطلق و 
ویان دانشج نظارت بر درك مطلب مستلزم این است که گیرد. بازنگری واستفاده قرار می

 ف تعیینهداورده شدن اآیا فعالیت تعیین کنند، میزان بر اهدافی را برای واحد آموزشی
صالح اداف را ه اهشد راهبردهای مورد استفاده برای دستیابی بشده را بسنجند و اگر نیاز با

ای راهبرده .(1390بازسازی کنند )سیف،  درنهایت افکارشان را کنترل و کنند و
ین ابخشی ناسب، نظارت بر اثرهای مشیارانه شیوهدابیری جهت انتخاب هُفراشناختی ت

، ای جدیداهبردهرو جایگزینی با  اصالح اشتباهات ودر صورت نیاز تغییر راهبردها ها،شیوه
 (. 1397تعریف شده است )فرخی، کرمی و میردریکوند، 

                                                 
1. Pérez-Fuentes, Molero Jurado, Martín & Linares 

2. Afolabi 
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های فراشناختی ابزاری ( در پژوهش خود بیان کرده است استراتژی2017) 1یانگ
آیند و این قدرتمند برای آشکار کردن چگونگی توسعه فرآیند یادگیری به شمار می

 هایزی، ارتقاء استقالل یادگیرنده و تسهیل تواناییراهبردها باعث افزایش مهارت خودآمو
 ( در پژوهش خود درخصوص تأثیر2017) 2جاین، تیواری و آواستیشود. یادگیری می

یان مقطع سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی، در بین دانشجو آگاهی فراشناختی بر
فراشناخت و آگاهی های ارزیابی لفهنشان دادند که بین مؤ ارشد و دکتری،کارشناسی

فراشناختی کلی، همبستگی مثبت و معناداری با سازگاری و عملکرد تحصیلی رابطه 
  معناداری وجود دارد.

 های ارگانیزم است، چنانچهترین منظور و غایت همه فعالیتسازگار شدن با محیط مهم
ن رم آروز و هر ساعت سرگ ن زندگی خود در هردارد در همه دورااظهار می که باتلر

شده و دگرگون نشده سازگار کنیم، زندگی کردن در حقیقت هستیم که خود دگرگون
اً شخص (. اساس1387آبادی و سودانی، چیزی جز عمل سازگاری نیست )هاشمیان، شفیع

ی اش ارتباط سالم و درستسازگار شخصی است که میان خود و محیط مادی و اجتماعی
 (.1391 اشد )شعاری نژاد،بات عاطفی برای خود او باش استقرار ثبرقرار کند که نتیجه

ردار م برخوهای سالتواند ادعای سالمت کند مگر آنکه از خانوادهای نمیهیچ جامعه
گفته  همانگونه که (.1396 نژاد،باشد. خانواده، برآیند یا انعکاسی از کل جامعه است )نوابی

رایط شسازگاری و قدرت تطبیق با شد در محیط خانوادگی، تعادل روانی و عاطفی و 
ابسته ودار، همسأل گیرد، در نتیجه بیشترین افراد ناسازگار ومختلف و عملکرد افراد شکل می

باشند  رکشمکشپهای دیده هستند و فرزندانی که مربوط به این خانوادهی آسیببه خانواده
عرض بیشتر در مبه دلیل عدم برخورداری از آرامش روانی و عدم تمرکز و آشفتگی 

ط ی و محیازگارتوان به ارتباط اثرگذار بین سرفتارهای ناسازگارانه هستند، درنتیجه می
 خانواده اشاره کرد.

همچنین از آنجایی که یکی از اهداف عالی آموزش، ایجاد شرایط مناسب به منظور 
فاقد جایگاه ها دستیابی به باالترین پیشرفت تحصیلی است، اگر دانشجو در جمع همکالسی
شود. مطالعات اجتماعی مطلوب باشد نهایتاً کسب دانش و پیشرفت تحصیلی وی مختل می

                                                 
1. Yang 

2. Jain, Tiwari & Awasthi 
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اند که بین جایگاه اجتماعی و سازگاری افراد و عوامل مختلف محیطی، متعددی نشان داده
؛ شیخ االسالمی، 1398نظامی و آزموده، )اجتماعی و تربیتی رابطه معناداری وجود دارد 

مهد خودکارآمدی، (. 1395و ناظمی، پارسافر، اخوت ؛ 1397و محرم زاده، سلیمانی 
توانند متغیرهای قوی در خانواده است و این دو متغیر خودکارآمدی و عملکرد خانواده، می

نخستین جایی است که به فرد  شمار آیند. در واقع خانه و خانواده،انواع سازگاری به
بخشد، جایی که والدین، پاسخگوی نیازهای تجارب شایستگی و خودباوری می

-پردازند و پی میکننده، فرزندان به اکتشاف میفرزندانشان هستند. در یک محیط تحریک

دهد برند اعمالشان پیامدهایی دارند و به این ترتیب، حسی از خودکارآمدی را شکل می
ه، با آنان خواهد های بعد و در مراحل و مقاطع مختلف تحصیل همچون دانشگاکه تا سال

های درنهایت آگاهی (.1395 پور ابراهیم، سیدموسوی و حسینی،بود )قربانیان، تقی
های زندگی از جمله مسایل اجتماعی، اقتصادی و فراشناختی نیز برای موفقیت در سایر جنبه

 (.1391شغلی نیز ضروری دانسته شده است )صفری، کرمی متین، قرتپه و رضایی، 
 زندگی جدید شروع با جوانان از توجهی قابل تعداد برای دگیزن دهه سومین

است.  توأم بزرگسالی زندگی برای شدن آماده و هویت تثبیت بر تمرکز و دانشجویی
 و ناختیشروان رشد و اقتصادی نظر همچنان از جسمانی، بلوغ وجود با دانشجویان

 و محیط اجتماعی -روانی نیازهای به اند و پاسخگوییمواجه هاییچالش با اجتماعی

دانشجویان  دوره این است. طی برخوردار باالیی اهمیت از دوره این آن در با سازگاری
تحصیلی و ذهنی )مانند خودکارآمدی  خانواده( و از جداشدن اجتماعی )مانند هایچالش

مشکالتی  با است ممکن که کنندتجربه می را تحصیلی و راهبردهای فراشناختی( متعددی
سازگاری با خود و  ازآنجا که زندگی به طور مداوم در حال تغییر است، باشد. راههم

عامل دردوران جوانی  باشد و اهمیت اینراف برای موجود زنده یک ضرورت میمحیط اط
های و نوجوانی، به دلیل شرایط خاص، دوچندان می شود و جوانان و نوجوانان را با چالش

ها نتوانند با محیط ها حل نشوند ممکن است آناین چالشکند و اگر می روزیادی روبه
های خود فاقد جایگاه اگر دانشجو، درجمع همکالسیخود هماهنگ و سازگار شوند. 

بنابراین شود. اجتماعی مطلوب باشد، نهایتاً کسب دانش و پیشرفت تحصیلی وی مختل می
هستند و عدم سازگاری آنها،  سازان جامعهاینکه جوانان و دانشجویان، آیندهبا توجه به 

ی ینی را برای جامعه به همراه دارد و نظر به اینکه پژوهشگر نیز به حرفهعواقب سنگ
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ی ناشی از عدم سازگاری، در پرستاری اشتغال داشته، و هر روزه شاهد مشکالت عدیده
غمناك محیط کار و در بین همکاران به دالیل متعدد فشار و استرس کاری، وجود لحظات 

توجه به عوامل اثرگذار بر سازگاری  درنتیجه، بوده و دلخراش، مشاهده مرگ بیماران و...
-دانشجویان علوم پزشکی به رسد.ضروری به نظر می دانشجویان رشته پرستاریت و سالم

گیری کم در های باالی کاری و دامنه تصمیمویژه دانشجویان پرستاری به علت خواسته
های خود با عوامل های متعدد برای نقشبه فراگیری دانش و مهارتحرفه خود و نیاز 

بنابراین سوال اصلی پژوهش این است که آیا عملکرد  زای زیادی مواجه هستند.استرس
گری راهبردهای فراشناختی بر سازگاری خانواده و خودکارآمدی تحصیلی با میانجی

 اجتماعی دانشجویان تأثیر دارد؟

 روش
ا جامعه آماری این پژوهش ر حلیلی و از نوع همبستگی است.ت -توصیفیپژوهش حاضر، 

ال در س دانشگاه علوم پزشکی کردستان (دانشجویان پرستاری )کارشناسی و ارشدکلیه 
مورگان  ساس جدولنفر بودند. برا 830دهد که براساس آمار، تشکیل می 97-98تحصیلی 

نفر  220که  نفری انتخاب گردید 250ای نمونهای، گیری تصادفی طبقهو از طریق نمونه
ها آوری داده. جهت گردنفر دختر( 110و  نفر پسر 110) ها را عودت دادندآنها پرسشنامه

 نیز از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شد.
گیری این متغیر از پرسشنامه سازگاری فرحبخش ازگاری اجتماعی: به منظور اندازهس

های سازگاری اجتماعی، سوال بوده که جنبه 97این پرسشنامه دارای ( استفاده شده. 1390)
عاطفی، هدفمندی و خودیابی، سازگاری تحصیلی و دلبستگی به رشته و دانشگاه را مورد 

دهد. در این پژوهش، سواالت مربوط به خرده مقیاس سازگاری اجتماعی، سنجش قرار می
. برای هر سوال چهار سوال می باشد 97سوال از  17که شامل  در نظر گرفته شده است

گزینه خیلی کم، کم، زیاد و خیلی زیاد در نظر گرفته شده که نمره باال در این آزمون نشانه 
در این باشد. سازگاری باال و نمره پایین نشانه سازگاری کم و یا اشکال در سازگاری می

در مورد تأیید قرار داد. پژوهش نیز نتایج تحلیل عاملی تأییدی روایی این پرسشنامه را 
براون جهت تعیین پایایی  -(، ضریب همبستگی اسپیرمن1390پژوهش فرحبخش )
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باشد. بود که بیانگر ضریب پایایی عالی برای پرسشنامه یاد شده می 86/0ها برابر پرسشنامه
 بود. 85/0میزان پایایی در این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 

( زاژاکووا، ASEBQ) مقیاس خودکارآمدی تحصیلیاز دی تحصیلی: خودکارآم
 (2005کاران )زاژاکووا و هم ( جهت بررسی این متغیر استفاده شد.2005اسپنشاد ) و لینچ

ی نسخه جدیدی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی را با الگوگیری از مقیاس تحصیل
گ و خودکارآمدی کالج )سولبر( و فهرست 1986الرکین،  میلدستون )لنت، براون و

حصیلی از مقیاس مفهوم باورهای خودکارآمدی ت ( توسعه دادند. در این1993همکاران، 
-شارکتمشود. در این مقیاس از گیری میتکلیف مربوط به دانشگاه اندازه 27طریق 

 27ز ر یک اآمیز هشود تا میزان اطمینان خود را در انجام موفقیتخواسته میکنندگان 
( تا 1) «کامالً نامطمئن»ای لیکرت از درجه 10تکلیف دانشگاهی براساس یک مقیاس 

نتایج تحلیل  (2005( مشخص نمایند. در پژوهش زاژاکووا و همکاران )10« )کامالً مطمئن»
س، س درعامل تأییدی، چهار عامل اطمینان به توانایی خود درانجام تکالیف در کال

ر تعامل ی خود داناینجام تکالیف بیرون از کالس، اطمینان به تواطمینان به توانایی خود در ا
ا نشان رانشگاه ده و با دیگران در دانشگاه و اطمینان به توانایی خود در مدیریت کار، خانواد

 ه گردیدستفاددر این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی اداد. 
ف در م تکالیرانجاکه چهار عامل اطمینان به توانایی خود دکه نتایج تحلیل عاملی نشان داد 

نایی به توا ینانکالس درس، اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف بیرون از کالس، اطم
اده و ر، خانوت کاخود در تعامل با دیگران در دانشگاه و اطمینان به توانایی خود در مدیری

فی همبستگی من (1390) شکری و همکاران پژوهشدانشگاه مورد تایید قرار گرفت. 
صیلی، نمره کلی استرس تح تحصیلی و ومعنادار بین نمره کلی باورهای خودکارآمدی

 ها و عامل کلیتأییدکرد. همسانی درونی زیرمقیاسرا  ASEBQروایی همگرای 
ASEBQ .ای در این پژوهش، ضریب همسانی درونی عامل کلی باوره نیز خوب بودند

 به دست آمد. 94/0تحصیلی برابر با  خودکارآمدی
اپشتاین، بالدوین و توسط  1(FADابزار سنجس خانواده مک مستر ): عملکرد خانواده

وی بر اساس الگ عملکرد خانواده و هدف آن سنجیدنتهیه شده  3198در سال  2بیشاب

                                                 
1. McMaster Family Assessment Device (FAD) 

2. Epstein, Baldwin & Bishop 
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خانواده را غلی و تعاملی ت ساختاری، شخصوصیا سوالی، 60ی مستر است. این الگومک
توانایی خانواده کند. همچنین سازد و شش بعد از عملکرد خانواده را مشخص میمعین می

به  لیکرتی وظایف خانوادگی را بر روی یک مقیاس چهار درجه ای در سازش با حوزه
( مشخص می نماید. 4) لفم( و کاماًل مخا3(، مخالفم )2) (، موافقم1) صورت کاماًل موافقم

ی باالتر نشانگر شوند، نمرهکدگذاری می 4تا  1ها از تمام پاسخ FAD گذاریبرای نمره
ط نمرات مواد آن مقیاس کارکرد نا سالم است برای بدست آوردن نمره هر مقیاس، متوس

بر تعداد مواد آن شود سپس نمرات مواد هر خرده مقیاس با هم جمع شده و محاسبه می
) ناسالم( خواهد بود اگر  4)سالم( تا  1ی هر مقیاس بین شود. بنابراین نمرهمقیاس تقسیم می

ابعاد  شد.ی مقیاس محاسبه نخواهد مواد یک مقیاس پر نشده باشد نمرهدرصد از  40
ی خانواده عبارت است از توانایبوده که  حل مشکل، شامل مقیاس سنجش عملکرد خانواده

ای که تعامالت موثر خانواده استمرار یابد. سؤاالتی که خرده برای حل مسئله به گونه
سؤال  6در کل  کهگیرند، خانواده اندازه میمقیاس حل مشکل را در تست ابزار سنجش 

های رها که افراد به وسیله آنها کنشعبارت است از الگوهای تکراری از رفتا: هانقشست. ا
به درجه و : همراهی عاطفی باشد.مورد می 9این سواالت بخشند. خانواده را تحقق می

شود سؤاالتی که خرده عضای خانواده نسبت به هم گفته میکیفیت عالقه و نگرانی ا
 سؤال 8 کل در، گیرندست ابزار سنجش خانواده اندازه میمقیاس همراهی عاطفی را در ت

پژوهشگران و نویسندگان کند یعنی خانواده چگونه اطالعات را مبادله می: ارتباطاست. 
مورد  7که تعداد این سواالت، اند. کالمی تقسیم کردهمی و غیرارتباط را به دو بخش کال

در  وشود. گفته می به میزان مشارکت و همکاری اعضا در خانوادهطفی: آمیزش عااست. 
سه ار در الگویی است که خانواده برای اداره کردن رفت: کنترل رفتارست. سؤال ا 8کل 

لذا ست. سؤال ا 13که در کل کند می اتخاذ( اجتماعی زیستی، -جسمانی، روانیموقعیت )
مقیاس سنجش عملکرد خانواده متناسب با این شش بعد از شش خرده مقیاس برای 
سنجیدن آنها به عالوه یک خرده مقیاس دیگر مرتبط با عملکرد کلی خانواده تشکیل شده 

برای این  %82 ضریب دونیمه کردن را و %83 کرونباخضریب الفای ( 1391یوسفی ) است.
ضریب الفای کرونباخ را برای ( 1391) کیانی نیز مقیاس برآورد کرده است بخشی پور و

 ،%72ارتباطات  ،%75ها ، برای نقش%87برای خرد مقیاس حل مسئله  %89کل مقیاس 
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در این پژوهش  .اندکردهرا گزارش  %77و عملکرد کلی  %81رفتار  ،%69واکنش عاطفی 
ضریب الفای کرونباخ را برای کل مقیاس نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید، 

واکنش عاطفی  ،%75ارتباطات  ،%73ها ، برای نقش%82برای خرد مقیاس حل مسئله  86%
همچنین برای بررسی روایی از تحلیل عاملی  بود. %73و عملکرد کلی  %78رفتار  ،71%

تأییدی استفاده گردید که نتایج تحلیل عاملی، مقیاس کل و ابعاد این پرسشنامه را مورد 
 تأیید قرار داد.

از پرسشنامه راهبردهای  گیری مقیاس فراشناخت،راهبردهای فراشناختی: جهت اندازه
-ماده می 18( استفاده شد. این پرسشنامه دارای 2004فراشناختی داوسون و مک اینری )

قیاس راهبردهای فراشناختی شامل سه مولفه: نظارت، برنامه ریزی و نظم دهی است. باشد. م
است و به دانشجویان آموزش داده « بسته پاسخ»های های این پرسشنامه از نوع آزمونماده
=کاماًل 5ای )های این پرسشنامه براساس یک مقیاس لیکرت پنج درجهشود تا به مادهمی

های درس پاسخ دهند. فم( برحسب عملکرد خود در کالس= کامالً مخال1موافقم، 
( این پرسشنامه را برای دانش آموزان و دانشجویان 2004همچنین مک اینری و داوسون )

هنجاریابی نمودند. نتایج این پژوهش نشان داد این پرسشنامه دارای روایی مناسب می باشد. 
 سه آنها. است گرفته انجام شگرانپژوهروایی این پرسشنامه به شیوه تحلیل عاملی توسط 

در این . آوردند دست به را دهینظم و نظارت ،ریزیبرنامه شامل فراشناختی راهبرد
پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی روایی مقیاس مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه 

را در نمونه مورد برسی  دهینظم و نظارت ،ریزیبرنامهتحلیل عاملی سه راهبرد فراشناختی 
 برای کرونباخ آلفایی هشیو به را نامه پرسش این پایایی آنها همچنینتأیید کرد. 

همچنین در پژوهش عابدی،  اند.گزارش نموده 78/0تا 75/0فراشناختی بین  راهبردهای
( نیز ضریب همبستگی سواالت پرسشنامه با نمره کل آن 1392بلوك، آقایی و شوشتری )

بدست آمد. در این پژوهش نیز  92/0ایایی کل پرسشنامه بود. ضریب پ 62/0تا  36/0بین 
 بود. 89/0میزان پایایی براساس آلفای کرونباخ برابر با 

 هایافته
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 صیلی بامدل ساختاری سازگاری اجتماعی با عملکرد خانواده و خودکارآمدی تح
برازش  جربیهای تی با دادهر روی دانشجویان پرستارشناختی بمیانجیگری راهبردهای فرا

  دارد.
با  اریادالت ساختبرای آزمون و بررسی مدل ساختاری سازگاری اجتماعی از تحلیل مع

اری به شرح ل معادالت ساختاستفاده گردید که نتیجه تحلی AMOSافزار استفاده از نرم
 باشد:زیر می

 
 

 بعد از اصالح های برازندگی مدل تاییدیمشخصه .1جدول 

 برازندگی شاخص
مقدار مشاهده شده بعد از 

 اصالح
 مناسب/نامناسب بودن

CMIN/DF  شاخص کای اسکوئر بهنجای یا(
 نسبی(

 مناسب بودن مدل 02/3

RMR )مدل تقر یبا مناسب است 067/0 )ریشه دوم میانگین مربعات باقی مانده 

RMSEA  ریشه دوم میانگین مجذورات خطای(
 تقریبی(

 مدلمناسب بودن  078/0

CFI )مناسب بودن مدل 91/0 )شاخص برازش تطبیقی 

IFI )مناسب بودن مدل 90/0 )شاخص برازش افزایشی 

و  91/0 با نتایج دوشاخص نیکویی برازش تطبیقی و برازش افزایشی به ترتیب برابر
ل قبول بودن دهنده مناسب بودن وقابنشان 1که مقادیر نزدیک آنها به  بوده است، 90/0

بوده  078/0 با است. همچنین مقدار ریشه دوم میانگین مجذورات خطای تقریب برابرمدل 
وم دهنده قابل قبول بودن مدل است و شاخص ریشه داست که این شاخص نیز نشان

ین شاخص نیز بوده است که مقدار ا 067/0برابر با  RMRمیانگین مربعات باقی مانده یا 
ست، که ا 02/3برابر با CMIN/DFرنهایت مقدارنشان دهنده برازش مناسب مدل است، د

اخص شاین شاخص نیز نشان دهنده مناسب بودن مدل است. درکل نتایج حاصل از پنج 
 ست.ابول نشان دهنده مناسب بودن مدل است و مدل بعد از اصالحات انجام شده قابل ق

 ساختاریی آن در تحلیل هاضرایب استاندارد شده روابط متغیرها و مولفه. 2جدول 



 1399، تابستان 56شانزدهم، شمارة  ناسی تربیتی، سالشروانعلمی فصلنامة                            / 294

 

 

 سطح معناداری tمقدار ضریب استاندارد رابطه

 028/0 197/2 300/0 فراشناخت با خودکارآمدی

 *** 562/3 451/0 فراشناخت خانواده با عملکرد

 *** 464/3 463/0 سازگاری  با  فراشناخت

 002/0 111/3 273/0 سازگاری با خانواده عملکرد

 *** 643/3 503/0 سازگاری با خودکارآمدی

 *** 542/3 488/0 مولفه رشته با یسازگار

 *** 740/6 622/0 مولفه تحصیلی با سازگاری

 *** 316/6 548/0 مولفه هدفمندی با سازگاری

 *** 041/7 677/0 مولفه اجتماعی با سازگاری

 *** 040/6 633/0 مولفه عاطفی با سازگاری

 *** 245/2 352/0 مولفه مدیریت موفقیت خودکارآمدی تحصیلی با

 *** 614/4 654/0 مولفه تعامل با دیگران خودکارآمدی تحصیلی با

 *** 591/4 641/0 مولفه تکلیف بیرون از کالس خودکارآمدی تحصیلی با

 *** 437/4 558/0 مولفه تکلیف درکالس خودکارآمدی تحصیلی با

 *** 871/11 781/0 مولفه رفتاری عملکرد خانواده با

 *** 540/12 806/0 مولفه ارتباطی عاطفی با عملکرد خانواده

 *** 058/11 723/0 مولفه ارتباطی با عملکرد خانواده

 *** 203/10 667/0 مولفه عاطفی عملکرد خانواده با

 *** 807/10 709/0 مولفه حل مسئله با عملکرد خانواده

 *** 412/3 432/0 با مولفه نظارت فراشناخت

 *** 357/5 638/0 مولفه نظم دهی فراشناخت با

 *** 233/5 598/0 مولفه برنامه ریزی با فراشناخت

ها را نشان های آنه روابط ساختاری متغیرها و مولفهضرایب استاندارد شد 2جدول 
لکرد خانواده با لفه ایفای نقش در عمؤبه نتایج، در فرآیند اصالح مدل مدهد که با توجه می

رابطه معناداری بر روی نمره کل عملکرد  مدل نداشته و ثیر معناداری درأتوجه به اینکه ت
خانواده نداشت از مدل حذف شده و در نهایت بعد از اصالح مدل تمامی روابط ساختاری 

معنادار بوده است. در ادامه به بررسی ضرایب  05/0ی آن در سطح هامتغیرها و مولفه
 دل پرداخته شده است:استاندارد شده کل، مستقیم وغیر مستقیم بدست آمده در م

 اثرات استاندارد شده کل. 3جدول 
  عملکرد خانواده باورخودکارآمدی تحصیلی فراشناخت
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 فراشناخت 412/0 367/0 -----
 سازگاری 377/0 732/0 470/0

ی اختارسبه بررسی اثرات کل استاندارد شده بین متغیرهای موجود در مدل  3جدول 
مدی به کارآدو متغیر عملکرد خانواده و باورهای خود پرداخته است که طبق نتایج جدول
ه متغیر سبر روی فراشناخت داشتند و  367/0و  412/0ترتیب ضرایب استانداردشده کل 

ده کل اردشعملکرد خانواده، باورهای خودکارآمدی و فراشناخت به ترتیب ضرایب استاند
 .پرستاری دارندبر روی سازگاری اجتماعی دانشجویان  470/0و  732/0؛ 377/0

 اثرات استاندارد شده مستقیم. 4جدول 

  عملکرد خانواده باورخودکارآمدی تحصیلی فراشناخت

 فراشناخت 412/0 367/0 -----
 سازگاری 273/0 559/0 470/0

ه دهد کساختاری را نشان می موجود در مدل ضرایب استاندارد شده مستقیم 4جدول 
ایب ب ضرخانواده و باورهای خودکارآمدی به ترتی طبق نتایج جدول دو متغیر عملکرد

عملکرد  بر روی فراشناخت داشتند و سه متغیر 367/0و  412/0استانداردشده مستقیم 
 273مستقیمخانواده، باورهای خودکارآمدی و فراشناخت به ترتیب ضرایب استانداردشده 

 دارند.بر روی سازگاری اجتماعی دانشجویان پرستاری  470/0و  559/0؛ 0/

 اثرات استاندارد شده غیر مستقیم .5 جدول

  عملکرد خانواده باورخودکارآمدی تحصیلی فراشناخت

 فراشناخت ----- ----- -----
 سازگاری 194/0 173/0 -----

ج نتای دهد کهرمستقیم موجود در مدل را نشان میضرایب استانداردشده غی 5جدول 
ت به اشناخخانواده وباورهای خودکارامدی از طریق فرحاکی از اثر غیرمستقیم عملکرد 

 باشد. می 173/0و  194/0ب استانداردشده ترتیب با ضرای
در نهایت بعد از انجام تحلیل ساختاری دو متغیر عملکرد خانواده و باورهای 

مستقیم از طریق فراشناخت دانشجویان بر روی خودکارآمدی به صورت مستقیم و غیر
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اجتماعی دانشجویان تاثیر معناداری دارد و متغیر فراشناخت نیز به صورت مستقیم سازگاری 
بر روی سازگاری اجتماعی دانشجویان تاثیر معناداری دارد. در ادامه روابط ساختاری 

 آورده شده است. 1موجود در متغیرها در شکل 

 

 

  

 
 نمودار تحلیل معادالت ساختاری. 1شکل 

 گیریبحث و نتیجه
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از انجام پژوهش حاضر، تدوین مدل ساختاری سازگاری اجتماعی براساس هدف 
 . نتایجبود خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد خانواده با میانجگری راهبردهای فرا شناختی

ده، و دل بومدهنده مناسب بودن برازندگی مدل تأییدی بعد از اصالح و پنج شاخص، نشان
ی، ساختار حلیلبول بود. درنهایت بعد از انجام تمدل بعد از اصالحات انجام شده، قابل ق

 ستقیم ومورت نتایج نشان داد که دو متغیر عملکرد خانواده و باورهای خودکارآمدی به ص
أثیر تنان آغیرمستقیم از طریق راهبردهای فراشناخت دانشجویان، بر سازگاری اجتماعی 

ی سازگار روی مستقیم نیز بر معناداری داشته و متغیر راهبردهای فراشناخت نیز به صورت
شین های پیژوهشپهای اجتماعی دانشجویان تأثیر معناداری دارد. نتایج این پژوهش با یافته

رادی فر و متمنایی (،1395مرادی )(، 1395فر و همکاران )محمدی (،1397صدوقی )
( 2017احمدملک و همکاران ) (،2018الجواهری و الدفری ) (،2018شن ) (،1394)

(، 1397اسماعیل پور و فرزانه ) درخصوص خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری اجتماعی؛
(، 1394)آوه (، توکلی و چین1395فر و همکاران )(، محمدی1395سهرابی و همکاران )

( و 2015(، بیست و گرا )2019ران )فانتس و همکا-(، پرز1393شریعتمدار و همکاران )
طه با ( در راب2017جاین و همکاران )و  نواده( درخصوص عملکرد خا2014آفوالبی )

 های ارزیابی فراشناخت و سازگاری اجتماعی، همسو بود. مولفه

 د نسبتهای فرتوان گفت که نگرشی پژوهش حاضر میدر تبیین نتایج به دست آمده
-زیرینامهرح و برها، آرزوها، طها، رغبتهای بیان آنبه دیگران، عادات اندیشیدن و شیوه

 رد رافهای او نسبت به زندگی سازگاری کلی های او در زندگی و به طور کلی نگرش
 (. 2011دهند )هیبارد و داویس، تشکیل می

جهت  ها و رویکردهایی است که خانوادهکارکرد یا عملکرد خانواده، شامل روش
فی د مختلاه ابعبرد. همانگونه که گفته شد، عملکرد خانوادحفظ و انسجام خود، به کار می

ل وکنتر دهی عاطفی، آمیختگی عاطفیها،پاسخدارد که شامل: حل مسأله،ارتباط، نقش
اده خل خانوت داهایی که ارتباط میان اعضاء و تعامالرفتار بوده، که براین اساس خانواده

رهای لیه فشااً عبراساس نزدیکی و صمیمیت و تفاهم بین افراد استوار است، همه اعضاء نسبت
ا محیط تباط بآمیز برای برقراری ارمصون هستند و بدینگونه راه هموار و موفقیتزندگی 

 گردد. اطراف ودر نتیجه سازگاری، نیز فراهم می
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-انعطاف وها روشن، واضح و مسئولیت هاعملکرد مناسب، نقش های دارایدر خانواده

تفاق ااسب طور منپذیر هستند، همراهی عاطفی و نظارت مناسب وجود دارد، حل مسأله به 
 ی دارد،مخوانهافتد، ارتباطات مستقیم بوده و ارتباطات کالمی با عالیم چهره وزبان می

اد قدر افرتوان گفت که هر چشوند. از این رو میها مطرح شده و حل و فصل میتعارض
 بهتر و ابطهدر خانواده، در هر کدام از ابعاد عملکرد خانواده کارآمدتر عمل کنند، ر

ود. شمی تری را تجربه خواهند کرد و این خود منجر به افزایش سازگاری آنانجممنس
-تماعییط اجمند است که بتواند میان خود و محهمچنین یک فرد زمانی از سازگاری بهره

صیل، حل تحای سالم برقرار کند. محیط اجتماعی نیز دربرگیرنده خانواده، ماش رابطه
ی مطلوب ایوهشباشد و اگر فردی نتواند با محیط خود به محیط کسب و کار و نظایر آن می

ز انواده، یط خاشود. تجربیات دوران کودکی در محرابطه برقرار کند، ناسازگار قلمداد می
 والدین هر شخصی است، ارتباط گرم بین و ترین عوامل اجتماعی شدن در زندگیاساسی

غ کامل بلو شود و آنهافرزندان می فرزندان بعث خلق محیطی سالم برای توسعه و پیشرفت
ملی ده، عادهند، به همین دلیل خانواهای بااحساس و پذیرش، نشان میرا در خانواده

اگر  الدینشود. به این دلیل که واثرگذار بر رشد شخصیت و سازگاری افراد محسوب می
 اهفرزندان آن د،ننبه نیازهای فرزندان خود پاسخگو باشند و به طور مداوم از آنها مراقبت ک

ه بستگی بی دلاحتمااًل دلبستگی ایمن را نسبت به والدین خود تشکیل دهند، که این الگو
 شود.احتمال زیاد، به وسیله سازگاری مناسب و زندگی سالم آنها دنبال می

که پژوهش همچنانتوان گفت که در ارتباط با خودکارآمدی و سازگاری نیز می
 2آل قاسی-( و تورکی و ماجد2014) 1کارتیس و همکاران های پژوهشحاضر و یافته

( نشان داد خودکارآمدی عاملی اثرگذار در سازگاری افراد بوده است، چرا که 2012)
خودکارآمدی باال با بهزیستی مثبت، تنظیم استرس واضطراب و در نتیجه سازگاری بهتر، 

وردار باشند، درمقابل کسانی که از خودکارآمدی باالیی برخمرتبط است. بنابراین 
دهند و نسبت به موفقیت و عملکرد تحصیلی نگرش مشکالت پشتکار بیشتر از خودنشان می

مثبت و خوش بین هستند. نگرش مثبت نسبت به محیط آموزشی، عزت نفس مثبت، 
شناختی  -پذیری نیز از جمله عوامل اثرگذار مهم دیدگاه اجتماعیسازگاری و مسئولیت

                                                 
1. Curtis and et al 

2. Turki & Majed-al Gaisy 
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دانشجویان با خودکارآمدی تحصیلی بیشتر گیرند. ودکارآمدی تأثیر میهستند، که از خ
ها خود، موفقیت بیشتری در زمینه ارتباط با محیط و سازگاری اجتماعی نسبت به توانایی

کنند و به آینده به عبارت دیگر، دانشجویانی که خود را کارآمد تصور می کنند.کسب می
کنند، تنشگرها را از سر راه برداشته و پس از یامیدوار هستند و برای آن طرحریزی م

کنند. پیدا می های مختلفدر زمینه سازگاری بیشتری ،رسیدن به حالت تعادل، با دانشگاه
ای برای رسیدن به سازگاری در واقع، پشت سر گذاشتن تنشگرها به عنوان گام واسطه

و عدم تعادل، هیچگونه شود؛ چراکه بدون فایق آمدن بر ناهماهنگی تلقی می اجتماعی
 سازگاری حاصل نخواهد شـد. 

براساس نتایج حاصله، راهبردهای فراشناختی بر سازگاری اجتماعی اثرگذار است. 
راهبردهای فراشناختی به احساسات و تجارب درافراد اشاره دارد. راهبردهای فراشناختی 

بازنگری و نظارت بر درك بیشتر به منظوربازنگری درك مطلب مورد استفاده قرار میگیرد. 
مطلب مستلزم این است که دانشجویان اهدافی را برای واحد آموزشی یا فعالیت تعیین 
کنند، میزان برآورده شدن اهداف تعیین شده را بسنجند و اگر نیاز باشد راهبردهای مورد 

گی استفاده برای دستیابی به اهداف را اصالح کنند. موفقیت در این امر، منجر به آسود
گردد و همین امر نیز منجر به های ذهنی و فکری دانشجویان میخاطر، و کاهش دغدغه

شود. هر چقدر دانشجو، با نگاهی انتقادی مطالب را مطالعه کند و همیشه سازگاری آنان می
ریزی، بازبینی و به دنبال شواهدی برای صحت آنها باشد، یا اینکه توانایی بیشتری در طرح

کند و درصورت لزوم راهبردهای ه باشد، از راهبردهای مؤثرتری استفاده میدهی داشتنظم
دهد و در نتیجه به پیشرفت های مطالعه، زمان و مکان خود را تغییر مییادگیری، روش

رسند. اینگونه افراد به طور کلی از نحوه خواندن خود آگاهی دارند و در نتیجه باالتری می
با متون مورد مطالعه را انتخاب کنند. همچنین راهبردهای توانند راهبردهای مناسب می

برداری از آنها، دهی و ذخیره سازی دانش و سهولت بهرهفراشناختی، فراگیری، سازمان
ریزی، نظارت و کنترل، مدیریت در تنظیم وقت، نحوه تالش، انتخاب محیط مطالعه و برنامه

اب از تعلل یا مسامحه، برجسته نمودن کمک گرفتن از افراد دیگر، کنترل اضطراب و اجتن
اطالعات و مرور مجدد آموزش داده شده را به همراه دارد، ترکیب این عوامل و تمرین 
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ها آنها سبب بهبود وضعیت دانشجو و در نتیجه به مرور منجر به سازگاری او در تمامی زمینه
 بخصوص سازگاری اجتماعی می شود.

گردد ه برسازگاری اجتماعی دانشجویان، پیشنهاد میبا توجه به تأثیر عملکرد خانواد
که والدین بیشتر به اعتماد دوطرفه بین خودشان و فرزندان، پرهیز از سرزنش و نکوهش، 

های ابراز محبت نسبت به فرزندان وتوجه مطلوب، تشویق و ترغیب فرزندان به انجام
فرزندان در بیرون از  گروهی و... نمایند، تا به بستری مناسب جهت افزایش سازگاری

محیط خانه و همچنین در محیط دانشگاهی، منجر شود. همچنین نظر به اهمیت راهبردهای 
های اولیه، والدین به عنوان گردد در همان سالفراشناختی درسازگاری افراد، پیشنهاد می

شناختی پایه اصلی تربیتی ملزم گردند که به گونه منظم وموثر، به ترغیب و تشویق استقالل 
-و خودراهبردی در فرزندان مبادرت کنند و الزمه این امر آموزش والدین در این زمینه می

شود متولیان امر در این باره اقدامات الزم را انجام دهند. همچنین نظر باشد که پیشنهاد می
های بعدی، به بررسی دیگر علل گردد در پژوهشبه چندعلیتی بودن سازگاری، پیشنهاد می

 گذار برآن پرداخته شود.اثر

 منابع
بینی سازگاری تحصیلی براساس (. پیش1390اردالن، الهام؛ حسین چاری، مسعود. )

-1: (17)6، ناسی تربیتیشروانهای ارتباطی باواسطه باورهای خودکارآمدی. مهارت
28. 

-بینی سازگاری عاطفی و تحصیلی دانش(. پیش1397اسماعیل پور، خلیل؛ فرزانه، اکرم. )

 .118-103(: 44)11، آموزش و ارزشیابیآموزان براساس ابعاد کارکردی خانواده. 
پور، اصغر؛ احمد دوست، اله؛ اسدی، مسعود؛ کیانی، احمدرضا؛ شیرعلیپور، باببخشی

ی درآستانه ها. رابطه عملکرد خانواده با تعارضات زناشویی زوج(1391)حسین. 
  .10-19(: 2)13، کاربردیناسی شرواندانش و پژوهش در طالق. 

(. بررسی عوامل موثر بر 1395پارسافر، فاطمه؛ اخوت، علی محمد؛ ناظمی، بتول. )
های تعلیم و تربیت در نظام اولین همایش ملی تازهآموزان. سازگاری تحصیلی دانش

 . دانشگاه آزاد اسالمی، اردکان.آموزشی ایران
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-ثبتهای ماثربخشی آموزش مهارت(. 1396پوررضوی، سیده صغری؛ حافظیان، مریم. )

ناسی شرواناندیشی بر سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی دانش آموزان. 
 .26-48: (1)6، مدرسه

ساس . پیش بینی سازگاری تحصیلی برا(1394تمنایی فر، محمدرضا؛ مرادی، صبا. )
-73(: 36)10، ناسی اجتماعیشروانخودکارآمدی ابراز وجود و حمایت اجتماعی. 

57. 
نواده با (. ارتباط عملکرد خا1397تهرانی مقدم، حامد؛ شریعت باقری، محمد مهدی. )

مه صلنافنی. مسئولیت پذیری و ارضای نیازهای روانی پایه دانش آموزان پسر دبیرستا
 . 235-221(: 54)14. خانواده پژوهی
سازگاری  بررسی رابطه عملکرد خانواده با(. 1394آوه، محبوبه. )توکلی، زهره؛ چین

نفرانس ن کاولی اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه مطالعه موردی: شهرستان آباده،
کیم حناوری ، شیراز، موسسه عالی علوم و فناسی و علوم تربیتیشروانبین المللی 
 .عرفی شیراز

. تهران: ریفشها برای دانشجویان دانشگاه گیری شاخصاندازه(. 1389خدایارفر، محمد. )
 انتشارات دانشگاه شهریف.

یریت (. تأثیر آموزش مد1394خوش روش، وحید؛ پورمحسن، معصومه؛ خیاط، سمیرا. )
ت. کی رشهای علوم پزشاسترس بر میزان سازگاری اجتماعی کارکنان زن بیمارستان

 .235-244(: 3)14، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
ملکرد خانواده رابطه ع (.1395) .باب اهلل بخشی پور،، علی اکبر؛ سیامک؛ گودینی ،سهرابی

 شهر ی فرزند پروری با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان متوسطه پسرهاوسبک
کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و  ،93-94کرمانشاه در سال تحصیلی 

 .سبز ، پژوهش شرکت ایده بازار صنعتعلوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز
 . تهران: نشر روان. ی یادگیری و مطالعههاروش(. 1390سیف، علی اکبر. )

خانواده رابطه عملکرد (. 1393شریعتمدار، آسیه؛ بوریان طاهری، زهرا؛ صحرائی، مرضیه. )
اولین  .ی ایثارگرانهابا سازگاری اجتماعی و منبع کنترل در فرزندان در خانواده

ناسی، مطالعات اجتماعی و شروانکنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و 
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، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه فرهنگی
 .پایدار

 . تهران: اطالعات.ناسی رشدشروان(. 1391شعاری نژاد، علی اکبر. )
شکری، امید؛ طوالبی، سعید؛ غنایی، زیبا؛ تقوایی نیا، علی؛ کاکابرایی، کیوان؛ فوالدوند، 

. مطالعه روان سنجی پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی. (1390خدیجه. )
 . 61-45(: 2)3. مطالعات آموزش و یادگیری

(. اثربخشی آموزش 1397االسالمی، علی؛ سلیمانی، اسماعیل؛ محرم زاده، هنگامه. ) شیخ
ناسی شروانآموزان زورگو. حل مسأله اجتماعی بر سازگاری و خودکارآمدی دانش

 .49-73(: 47)14، تربیتی

آوری تحصیلی با سازگاری و (. رابطه خودکارآمدی و تاب1397صدوقی، مجید. )
نشریه راهبردهای آموزش در علوم عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی. 

 .14-8(: 2)11. پزشکی
 (. تأثیر آموزش1391صفری، یحیی؛ کرمی متین، بهزاد؛ قرتپه، آمنه؛ رضایی، منصور. )

هداشت های فراشناختی دانشجویان دانشکده براهبردهای فراشناخت بر میزان آگاهی
-356(: 5)12. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. 

363. 
(. هنجاریابی 1392عابدی، احمد؛ بلوك، شهرزاد؛ آقایی، اصغر؛ شوشتری، مژگان. )

ی راهبردهای شناختی و فراشناختی داوسون و مک اینری بر روی دانش پرسشنامه
 .186-169(: 14)4. اندازه گیری تربیتیی متوسطه شهر اصفهان. آموزان دوره

-40: 168، تدبیر. نقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان. (1385بیژن. ) ،یعبدالله
35 . 

ی باورهای (. مقایسه1391عالیمی خرایم، رقیه؛ نریمانی، محمد؛ عالیمی خرایم، سارا. )
آموزان یا و بدون ناتوانی یادگیری. دانش ی پیشرفت در میانخودکارآمدی و انگیزه

 .78-91(: 1)3، های یادگیریناتوانی مجله
(. تهیه آزمون سازگاری دانشجویان )اسد(، وتعیین پایایی، 1390فرحبخش، کیومرث. )

 .45-23(: 6)2، گیری تربیتیفصلنامه اندازهروایی و تعیین هنجار آن. 



 

 303 /                  ..                       .تدوین مدل ساختاری سازگاری اجتماعی براساس خودکارآمدی تحصیلی

 

 

هبردهای (. تأثیر آموزش را1397فرخی، حسین؛ کرمی، امیر؛ میردریکوند، فضل اله. )
ری. رستافراشناختی دربهبود پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پ

 .42-31(: 1)13. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد
ا رفتار سازشی بهای فرزندپروری والدین (. رابطه بین شیوه1384زاده، عبداالمیر. )قاطع

نامه انپاین. های سوم و چهارم ابتدایی شهرستان دشت آزادگاآموزان دختر پایهدانش
 .کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز

(. 1395ی. )قربانیان، الهام؛ پورابراهیم، تقی؛ سیدموسوی، پریساسادات؛ حبیبی، مجتب
یمن. ناا و عملکرد تحصیلی در کودکان دختر با دلبستگی ایمن و سازگاری اجتماعی
 .87-107(: 32)13، خانواده و پژوهش

عملکرد  (. نقش1395فر، محمدعلی؛ کاظمی، سکینه؛ زارعی مته کالیی، الهه. )محمدی
 .ناسی مدرسهشروانخانواده و خودکارآمدی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان. 

5(4 :)131-117 . 
ی نقش آموزش خودکارآمدی در سازگاری و پیشرفت تحصیل (.1395) .مریم ،مرادی

ار: کسب و المللی ککنفرانس بین آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان تنکابن،دانش
 .راای میرزاکوچک صومعه س، رشت، دانشگاه فنی و حرفههاها و چالشفرصت

 (. اثربخشی آموزش1394) ناصری، میثم؛ عفتی مطلق، معصومه؛ روحانی، هادی.
مایش همجموعه مقاالت اولین ی فراشناختی بر افزایش پیشرفت تحصیلی. هامهارت

 .49-45، ملی سوادآموزی و ارتقای سالمت
قش درك (. ن1393نریمانی، محمد؛ خشنودنیای چماچائی، زاهد؛ ابوالقاسمی، عباس. )

نی آموزان دارای ناتوابینی خودکارآمدی تحصیلی دانشحمایت معلم در پیش
 . 109-127(: 1)3، های یادگیریمجله ناتوانییادگیری. 

ای ی نارسایی هیجانی، باوره(. مقایسه1392نریمانی، محمدی؛ وحیدی، زهره. )
جله مری. خودکارآمدی و عزت نفس در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگی

 .85-104(: 3)1، های یادگیریناتوانی
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-واره(. پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس طرح1398لطیفه؛ آزموده، معصومه. ) نظامی،

فرزند در دختران نوجوان دانش آموز  -های دلبستگی والدهای فرزندپروری و سبک
 .145-165(: 43)12، فصلنامه زن و مطالعات خانوادهشهر تبریز. 

-(. اثربخشی آموزش مهارت1387آبادی، عبداهلل؛ سودانی، منصور. )فاطمه؛ شفیع هاشمیان،

آموزان دختر سال اول متوسطه اجتماعی دانش -های کنترل خشم بر سازگاری فردی
 . 1-14: 36و  35. ناسی کاربردیشرواندانش و پژوهش در شهرستان ماهشهر. 

های شیوه سنجش سنجی مقیاسهای روان. بررسی شاخص(1391یوسفی، ناصر. )
 .85 -114(: 7)3، فصلنامه اندازه گیری تربیتیمستر. خانوادگی مک
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