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 یآمار. جامعه ديبه انجام رس یليتحص یکارلبا اهما هایکالس، معلمان و همنیوالد یاجتماع تیحما نيب

از  نفر 450ه بودند ک 1399-1400یليتحص در سال رجنديمتوسطه دوم شهر ب دورةآموزان دانشپژوهش، 
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 مقدمه

ضعف عملکرد تحصيلی را  کهآموزان دانش یبرا نیفرآناسازگارانه و مشکل یهااز رفتار یکی

ها و تيدر بروز ظرف یو ناکام یليبه افت تحص تواندمیصورت استمرار و در در پی داشته 

 .است 1یليتحص یکارشود، اهمال یمنتهآموزان دانش یادهااستعد

)سولومون  کنندیم فیتعر یليتحص فيتکالو  فیوظا یاندازريبه تاخرا  یليتحص یکاراهمال

 یطور، بهاستآموزان دانش نيدر ب یکاراهمال یباال وعيش ة(. آمارها نشان دهند1984 بلوم،و راث

و شکور ی)عباد اندداشته یليتحص یکاراهمال نيمحصلطيف وسيعی از  هاپژوهش یکه طبق برخ

قابلريغ یادهیپد یليتحص یکارحال اهمال نیا با (.2018اران، و همک تمریبا یمحمد ؛2015زاده، 

ره )ق خواهد بود رييو کنترل عوامل موثر قابل تغ یابیعلت قیو از طربوده  یبلکه اکتساب ستين رييتغ

عوامل مرتبط و موثر در خصوص  یادیز یهاپژوهش(. 1395 ،ادیب و واحدی آذر،، فتحییآغاج

ها که در پژوهش یليتحص یکارعوامل مرتبط با اهمال نیاز مهمتر یصورت گرفته است. برخ آنبر 

(، 2020 ،امزو ویلي، ليندت نيکالس )کورک یزشيانگ طي: محند ازاقرار گرفته است عبارت دیيمورد تا

 یليتحص زهيو انگ نترنتیبه ا ادي(، اعت2020، ايو گراس نیزریو ترس از شکست )عبد یميتنظخود

-هيدالگو، ليمونرو، گومز-مونتز، دوگاری–)براندو  یآمدنفس و خودکار(، عزت2018، و کوتلو ري)دم

 .(2020، سابادو-و توماس رومرو

 یليتحص یکارو عوامل مربوط به فرد با اهمال یطيعوامل مح ةعوامل در دو دست نیا یطور کلبه

)بورکا  کنند ینيبشيرا پ یکاراز اهمال یدرجاتتوانند یم کیهر مختلفدر ارتباط بوده و در افراد 

 کاریهای مربوط به اهمالدر پژوهش زين 2یاجتماع تیحما متغيرنقش  نيب نی(. در ا2008، نوئیو 

 یعنی یاجتماع تیحما(. 1399گنجی،  و نظری ؛2018، رشيدال) است ورد بررسی قرار گرفتهم

به تواندمی یاجتماع تی(. حما2016و همکاران،  )ساتو گرانید یشدن از سوتیاحساس حما

مانند  یتعامالت مثبت اجتماع نان،يو اطم تيميو آموزش(، صم هيخورد )توصو باز ییصورت راهنما

 (.2002/1396 ،ارافينو)س ( باشدی)اطالعات یمادريغ ای یماد یهابا افراد و کمکنمودن وقت  یسپر

 ؛ اما افراد خانواده واستفرد  یرسمريو غ یرسم یروابط اجتماع ،ی نيزاجتماع تیمنبع حماو  أمنش

 تیحما نی( و مهمتر2003، نزي)کال هستندفرد  یبرا تیمنابع حما نیتریاز اصل کیدوستان نزد

 تیحما زانيکه مرسد یم نظربه نيب نیا(. در 2018، ر)لو و داتر است نیاز سمت والد زين یاجتماع

( 1399، یو قنبر ی)کمرخان آموزان دارددانش یليتحص یهابر رفتار قيعم یريشده تاثادراک یاجتماع

رادی، م) همراه است یليشکست تحص تیو در نها یلينبود آن با ضعف در عملکرد تحص یو حت

خانواده بر عملکرد  یاجتماع تیحما ريتاث قاتيتحق ی(. ط1394 ،خشابسليمانیزاده و دهقانی

                                                           
1. academic procrastination 
2. social support 
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، پسندالعط رضایی و صفایی،) شده است دیيتا یليتحص شرفتيسازگارانه و پ و رفتار یليتحص

گذرانند، معلمان و همیرا در مدرسه م یادیزمان ز آموزاندانش نکهیبا توجه به ا ني(. همچن1398

 رنقش موث قاتيتحق یبرخ نکهیباشند کما ا یاجتماع تیاز حما یتوانند منابع مهمیها میکالس

 دهندینشان م یليتحص زشيانگ یکالس درس را بر رو طيمعلمان و همساالن در مح تیحما

 (.2010 ،، بتل، راسل و لونی)ونتزل

 یبرا یاجتماع تیحما زانيکه، هرچه م ديرس جهينت نی( در مطالعة خود به ا2015) تامپسون

 نیدر ا یسازگارتبع آن بهو  یريادگیو  یدرس فيتوجه به تکال زانيفراهم شود، م شترينوجوانان ب

کمک  و یستگیادراک شا تیبا تقو شدهادراک یاجتماع تی. در واقع حماابدییم شیآموزان افزادانش

 قیتشو یريگو اجتناب از کناره تيفرد را به فعال ،یناتوان یتوانستن به جا یهاکردن باور نیگزیبه جا

 کند.یم

 تیو هم با حما یليتحص یکاراهمال ، هم باها و عوامل مربوط به فردمتغير یبرخ یطرف از

  و مارش ني. مارتاستهمتغيردست  نیاز ا 1یليتحص یآوربتاشده رابطه دارند. ادراک یاجتماع

در روند  الت، استرس و مشکهایمؤثر با سخت ةتوان مقابلو  تيرا قابل لیيتحص یآور( تاب2006)

 قاتي. تحقهستند یليآوری تحصدر ارتباط با تاب ادییاند. عوامل زکرده یمعرف لیيتحص یهاتيفعال

عوامل حضور  ةواسطبهو  ستين یذات یتوانمند کی یآورنشان داده است که تاب رياخ یهادر سال

 ای یشناختتسیز تيواقع کی صرفاً یآورتاب ندیفرا ، در واقعاست رييتغقابل یتیو حما یحفاظت

 برهمچنين  (.1398، و همکاران یی)صفا دارد زين یاجتماع تيبلکه ابعاد و ماه ست،ين یشناختروان

 و متقابل روابط حاصل وریآتاب گفت توانمی ،برنرشناختی برونفنهای بومسيستم نظریه طبق

 خانواده، شامل آن سيستمهخرد که است شناختیبوم هایسيستم چندگانه هایالیه از متاثر فرایندی

سپهرنوش نهيزم نیدر ا (.1397 پورشافعی، و عسکریپيامنقل از  ؛1979) شودمی مدرسه و همساالن

 نانرا در نوجوا یليتحص یآورشده با تابادراک یاجتماع تیرابطه حما ی( در پژوهش1397) یمراد

 نمود.دار گزارش یمثبت و معن

کننده و دشوار نبوده و حالت دیتهد طیدر برابر شرا یداریپا یتنها به معنا نيز یآورتاب البته

 خود است یرامونيپ طيفعال و سازنده در مح بلکه شرکت ستين طیشرا نیدر برابر ا یانفعال

 نیخود داشته و ا یليبر وضع تحص ییآور حس کنترل باال(. افراد تاب1394 ،یاراللهیو  ی)مرتضو

گردد. یافراد م بيشترموجب تالش مطلوب  ةجيو باور به کسب نت طیبودن بر شرا طحس مسل

یم تر دچار ترس از شکستمحتوا تعهد داشته و کم ریيادگیافراد به کسب تسلط بر  نیا نيهمچن

رسد که ینظر مبه یمنطق ی نيزنظر(. از لحاظ 1395 ،جمالییی، کيامنش، حجازی و بنیرزاي)م شوند

دست  یکمتراحتمال بهباشند و حل مسائل خود داشته  یبرا یشتريباال منابع ب یآورتاب یاافراد دار

                                                           
1. academic resilience 
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عی بهتوان انتظار داشت که حمایت اجتماپس با توجه به آنچه بيان شد می .بزنند یکاربه اهمال

 تحصيلی کاریبر اهمال مستقيمصورت غيربهبتواند  تحصيلی آوریعنوان یک عامل موثر بر تاب

 گذار باشد.راث

 یکارفرد در بروز اهمال یمنف جاناتيبر نقش ه رياخ یهاشده، پژوهشگفته بر مطالب عالوه

یم ديرفتار تاک نیبر کاهش ا یجانيه ميدرمان تنظ ري( و تاث2019، سوارز-اوکلز کارنو و، بکزنیآ)

 فیتعر ییهاندیاز فرا یاعنوان مجموعهبه 1جانيه مي(. تنظ1399 ،باغملکیمیو کر ريگي)ماه کنند

تواند در ی(، که م2013 ،)گراس رنديگیخود به کار م یجانيه اتيتجرب لیتعد یافراد برا کهشود یم

(. 2016 ،، بياسونی، ویالنی، پروناس و ولوتیی)بالزاروت موثر باشد یو ذهن یشناختروان یستیبهز

و  یانطباق ید که برخنشامل شو نيز رای شناختی هاد راهبردنتوانیم جانيه ميتنظ یهاندیالبته فرا

اند که (. مطالعات نشان داده2011، ی، تيرچ و ناپوليتانوهي)ل دردسرساز باشند ای یانطباقريغ یبرخ

رنج) ر بزرگساالن ارتباط داردد یشناخت فيمطلوب با عملکرد مناسب در انجام تکال یجانيه ميتنظ

یم یجانيناکارآمد ه یميخودتنظ یرا نوع یکار( اهمال2007) ليرابطه است نيدر هم( 1399، بخش

از اهمال جانيه ميسازگارانه تنظ یهاراهبرداستفاده از  یجابهکار اهمالفرد  گریعبارت دبهداند. 

 رياخ یهاپژوهش یبرخ نيهمچن .کندیخود استفاده م جاناتيه ميتنظ یبرا یعنوان راهبه یکار

 مي( تنظیرانطباقي)غ ناسازگارانه یهاو راهبرد یليتحص یاهمالکار نيرا ب یداریرابطه مثبت و معن

نینورالدی؛ محب1399، منصورسپاه پور و، امامییفراهان ی)برزآباد دنده ینشان م جانيه شناختی

 (. 1395، یوند و داود

برخوردار  ییباال تياز اهم یمنف جاناتيمربوط به تجربه ه یهاتينچه در موقعآحال  نیا با

 نهيشيپ از طرفی (.2021، پالچ-، وژنی و چوباک)سوبل شده استادراک یاجتماع تیحما است

در مسائل ها یکالسمعلمان و هم، ، دوستاننیفرد والدمنحصربهو  زیمتما رينشانگر تاث زيمطالعات ن

تو، ، گومزـ جکينتایمندـ هومبرادوس) استمدرسه و رشد رفتار مثبت  ی، سازگاریجانيه ،یرفتار

 ةتوان انتظار داشت که نحوپس می .(2012 ،دومينگوئزـ فيونتس، گراسياـ ليوا و کاستروـ تراوه

طور خاص اجتماعی و بهتاثير عوامل تحتان آموزدانشهيجانات توسط  شناختی دیریت و تنظيمم

 هایمکانيسم بر غيرمستقيم و مستقيم طوربه که اجتماعی حمایت واقع در. باشدحمایت اجتماعی 

می ،(1394 غفاری، و رحمتی) گذاردمی اثر دافرا مختلف هایرفتار و ایمقابله هایراهبرد شناختی،

 و هاارزیابی تبادل ةواسطبه و کنند درک بهتر را زاتنيدگی هایرویداد تا کند کمک افراد به تواند

باطی عی مناسب توسط شبکه ارتپس حمایت اجتما .کنند مدیریت بهتر را شرایط پيشنهادها دریافت

 اتهيجان یانطباق تنظيم طرفی از تواند تنظيم انطباقی هيجانات را در پی داشته باشد.آموزان میدانش

                                                           
1. emotion regulation 
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 احتمال به نتيجه در و گيرند قرار منفی هيجانات مخرب تاثيرتحت کمتر تا کندمی کمک افراد به

 (.1399 سرداری، و محرمی) دهند انجام را کاریاهمال قبيل از زاسيبآ هایرفتار کمتری

 یشده براانجام یهانکته که با وجود پژوهش نیاو  مطالب فوق شده در انروابط بي با توجه به

مت و سال یليو بر کارکرد تحص شایع استمشکل همچنان  نی، ایليتحص یکارحل مشکل اهمال

شهیر افتنی یو از طرف ،(1395، )چهرزاد و همکاران گذاردیم یمنف راتيتاث محصلين یشناختروان

 ییکمک بسزاکاری اهمالو رفع  یريشگيبه پتواند یخود م ةنوببهکه  یکارها و عوامل موثر بر اهمال

الاهم متغيرکشف ابعاد  ینظر تيموجود و اهم یبا توجه به خالء پژوهش گرید ییکند و از سو

پرسش  نیبه ا یدهدنبال پاسخبه ،یشنهاديپ یدر قالب ارائه مدل رو شيپ قيتحق ،یليتحص یکار

( یانطباقريو غ ی)انطباق جانيه شناختی ميتنظ یهاو راهبرد یليتحص یآورتاب ایخواهد بود که آ

 ،یليتحص یکارها با اهمالیکالسمعلمان و هم ن،یوالد یاجتماع تیحما انيتوانند در روابط میم

 .داشته باشند یانجينقش م

 انیشده است. شا یموجود طراح یپژوهش یهانهيشيپ یپژوهش حاضر بر مبنا یشنهاديمدل پ

شده است  یبررس متغيرصورت جفت بهمذکور  یهامتغيررابطه  نيشيپ یهاذکر است که در پژوهش

نظر  نیو از ا نداشده یمدل بررس کیدر قالب  کجایصورت بهها متغير یهمگاما در پژوهش حاضر 

 یبررس ني. همچناست یليتحص یکارحوزه اهمال قاتيتحق ريتازه در مس ی، قدمپژوهش حاضر

با  یجیتواند نتای، مانجام گرفته یمارآجامعه  کی یشده که بر روروابط متعدد موجود در مدل ارائه

باشد چرا که در  اشتهپژوهشگران د یها برامتغير نیا انيدر خصوص ارتباطات م شترياتکا ب تيقابل

 یمارآ یهاجامعه یارائه شده، بر رو یهامتغير از متغيرها روابط مربوط به تنها دو اکثر پژوهش

 شده است. یمختلف بررس

 یو راهبردها یليتحص یآورتاببررسی نقش ميانجی  ،پژوهش حاضر یاصلهدف بدین ترتيب 

 کاریبا اهمال هایکالسمعلمان و هم ن،یوالد یاجتماع تیحما نيدر رابطه ب جانيه یشناخت ميتنظ

 نشان داده شده است. پژوهش مدل پيشنهادی 1ی است. در شکل ليتحص

 
 . مدل پيشنهادی پژوهش 1شکل

 والدینحمایت اجتماعی 

 یليتحص یآورتاب

 معلمانحمایت اجتماعی  جان هي شناختی های غيرانطباقی تنظيمراهبرد کاری تحصيلیاهمال

 هيجان  شناختی های انطباقی تنظيمراهبرد

 هاکالسیهمحمایت اجتماعی 
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 پژوهش روش
بين  هایمسير تحليل به بررسی روابط و که در آن است یهمبستگ از نوع پژوهش حاضرطرح 

 .شده است ختهپژوهش در قالب یک مدل پردا هایمتغير

 کنندگان پژوهششرکت

-1400 یليدر سال تحص رجنديمتوسطه دوم شهر ب دورةآموزان شامل همه دانش یمارآجامعه 

 حداقل تیبه رعابا توجه  ( و1989) بالدوینو ( 1390) هومنطبق نظر  . حجم نمونهبود 1399

 یهاهیبرابر تعداد گو 5ل نفر و حداق 200تعداد  نی)کمتر یسازمدل یهانمونه در پژوهشتعداد 

به  یاچند مرحله یاخوشه یريگبا روش نمونه نمونهتعداد  نیشد که ا نيينفر تع 450(، نامهپرسش

 یعبور کردند و مورد بررس یآمار یهافرضشيپ لتريمورد از ف 436تعداد تنها  نیاالبته از . دست آمد

درصد  2/39دهم و  هیدر پا نفر( 153) دهندگاندرصد پاسخ 1/35از این تعداد نمونه،  قرار گرفتند.

دوازدهم  هیدر پانفر(  112)دهندگان درصد پاسخ 7/25و  ازدهمی هیدر پا نفر( 171) دهندگانپاسخ

درصد  5/50مل برابر و شا بایتقر زين تيحسب جنسبرنمونه پژوهش  عیبودند. توز ليبه تحصمشغول 

برای اجرای پژوهش  شایان ذکر است که است. بودهپسر نفر(  216)درصد  5/49و نفر(  220) دختر

متوسطه  دورة ، ابتدا مدارسشدهردو تعداد نمونه برآو گيری مدنظرتوجه به روش نمونهحاضر با 

بعد در مرحله  تصادف انتخاب شد.مدرسه به 6ها نآ نيفهرست شده و سپس از ب رجنديدوم شهر ب

و دانش شدتصادف انتخاب به کالس 3از هر کدام از مدارس شده، محاسبه ةبا توجه به حجم نمون

 یمارياز ب یناش یهاتیمحدود ليدلبه البته عنوان نمونه پژوهش تعيين شدند.ها بهاین کالس آموزان

 یهانامهپرسش، یصورت مجازآموزان بهدانش یدرس یهاو برگزار شدن کالس 19-کووید ريفراگ

. قرار گرفت هاآموزان این کالسدانشاختيار ماده شد و در آ یکيالکترون یهاصورت فرمپژوهش به

منظور رعایت مالحظات اخالقی در پژوهش حاضر، نسبت به اخذ رضایت آگاهانه و به نيهمچن

زمينه  در یحاتيتوض نيز هانامهپرسش لياز تکم شيپآموزان اقدام گردید. دانش مشارکت داوطلبانه

 ها ارائه شد.و محرمانه بودن داده هانحوه ثبت پاسخ ،تفهيم سواالت

 پژوهشابزارهاي 

بلوم توسط سولومون و راث 1کاری تحصيلیاهمال نامهپرسش: تحصيلي کارياهمال نامهپرسش

کردن آماده ةطيرا در سه حآموزان دانش یکاراهمال ،نامهپرسشاین  ساخته شد.1984ل در سا

سنجد. یم گویه( 6) 4یقيتحق فيتکال هيو ته گویه( 6) 3امتحان یبرا یآمادگ ،گویه( 9) 2فيتکال

احساس  یبررس یبرا زين گویه 6 نیاست. عالوه بر ا هیگو 21شامل در مجموع شدهانيب یهاطهيح

                                                           
1. Procrastination Assessment Scale for Students  
2. preparing homework 
3. preparing for test 
4. preparing term papers 
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دهندگان جهت پاسخ. ارائه شده است یکاررفتار اهمال رييتغ یبرا فرد لیرفتار و تما نیاز ا یناراحت

به  ،2=ی، گهگاه1=: هرگز یهانهیرا با انتخاب گز گویه هرموافقت خود با  زانيم یستیبا یدهپاسخ

( ضریب 1387، نقل از دهقانی ؛1998) سولومون نشان دهند. 5=شهيو هم 4=، اکثر اوقات3=ندرت

 (1386) جوکار و دالورپورگزارش نمود. همچنين  64/0را به روش آلفای کرونباخ  نامهپرسشپایایی 

پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ برابر ضریب ایرانی اجرا و  ةمدنظر را بر روی نمون نامهپرسش

ی و عامل ليرا با استفاده از روش تحل نامهپرسش سازه ییروابه دست آوردند. همچنين  91/0با 

ند. را نشان داد یی سازهاز روا یها سطح مطلوبافتهیکه ، محاسبه نمودند ها با نمره کلهمبستگی گویه

 یآلفا بیاز ضر یليتحص یکاراهمال نامهپرسش ییایپا یبه منظور بررس نيز در پژوهش حاضر

 بود. 90/0یآلفا بیبا ضر ییاینشانگر مطلوب بودن سطح پا جیکه نتا دیکرونباخ استفاده گرد

تنظيم شناختی  نامهپرسش 2006در سال  جیو کر یگارنفسک: جانيه يشناخت ميتنظ نامهپرسش

که  جانيه ميتنظ یشناخت یهاراهبرد نامهپرسش نیارائه دادند. ا است گویه 18 یرا که دارا 1هيجان

ها در دو راهبرد نی. اسنجدیبرد را میبه کار م یکننده زندگدیتهدزا و فرد در برابر حوادث استرس

مجدد  توجه رش،یپذپنج راهبرد انطباقی شامل:  .شوندیم یدبندسته یانطباقريو غ یانطباق ةدست

انطباقی و چهار راهبرد غير  دگاهیاتخاذ د و مثبت یابیبازارز ،یزیربرنامه رمجدد بمثبت، تمرکز 

راهبرداز کدام هربه . است گرانیسرزنش دو  یپندار زيآمفاجعه ،یذهننشخوار  ،سرزنش خود شامل:

هرگز،  یهانهیاز گز یکی دیافراد با گویههر به  یدهپاسخ یبرااست که  افتهیاختصاص  گویهدو  ها

محاسبه  یبراهستند.  5تا  1نمرات  یدارا بيترتبهانتخاب کنند که را  شهي، معموال، اغلب و همیگاه

شود و یهر دسته جمع م یهاگویه نمرات ،یانطباقريو غ یانطباق یهامربوط به راهبرد یکل مرهن

 یهامدنظر در پژوهش نامهپرسش یسنجروان یهایژگیو. گرددیم ميها تقسگویه سپس بر تعداد

در پژوهش بشارت و  ني(. همچن2006، جیو کر ی)گارنفسک قرار گرفته است دیيمورد تا یخارج

قرار  دیيتابخش مورد تیحد رضادر  نامهپرسش یدرون یو همسان ییزماآباز ییای( پا1393) انیبزاز

اسيمقریز یهمبستگ بیمحاسبه ضرا قیگرا از طرهم و( یصي)تشخ یافتراقییروا نيگرفت. همچن

ران پژوهشگ تیکه در نهاشد  یو اضطراب بررس ی، استرس، افسردگیسالمت روان یهاشاخص ها با

 نیا ییایکردند. در پژوهش حاضر پا دیيرا تا یرانیا یهادر نمونه نامهپرسش نیا ییایو پا ییروا

 یو برا 84/0 یانطباق یهاراهبرد یلفا براآ بی. ضردیگرد یکرونباخ بررس یلفاآبا روش  نامهپرسش

 به دست آمد. 77/0 یانطباقريغ یهاراهبرد

 در سال دیمری و اليوت ،مالکی توسط 2حمایت اجتماعیمقياس : ياجتماع تيحما مقياس

 5شده از ادراک یاجتماع تیاست که حما گویه 60 یدارا مدنظر، اسيمقارائه شده است.  2000

                                                           
1. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 
2. Child & Adolescent Social Support Scale 



 
 
 
 

 82، شماره پياپی 1401دورة چهاردهم، شمارة اول، بهار و تابستان مجلة مطالعات آموزش و يادگيري  250

 

 تیسنجش حما ی. براسنجدمیمدرسه را  یايو اول یکالسهمدوستان، معلمان،  ن،یمنبع والد

در پژوهش حاضر، . شده است یطراح گویه12، شدهذکر شده از هر کدام از منابعافتیدر یاجتماع

ها بهره یکالسمعلمان و هم ن،یوالد اجتماعی تیحما اسيمقریفقط از سه ز قيبا توجه به هدف تحق

 مقياسبا  یهمبستگ بیضر قیاز طر (2000) همکارانی و توسط مالک مقياس نیا ییگرفته شد. روا

 نيدار بود، همچنیمعن p<01/0به دست آمد که در سطح 75/0برابر با  1نحمایت اجتماعی کودکا

 ییایپا زي( ن1397) یرا مطلوب گزارش کردند. تندک ی آنهااسيمقریو ز مقياس این ییایپا هاآن

به  92/0و  92/0، 91/0 بيترتبهکرونباخ  یرا با روش آلفاها یکالسهم، معلمان و نیوالد یهامولفه

اختار نشانگر س یدیيتا یعامل ليبا روش تحل زين ییروا یبررس جینتا یدست آورد و در گزارش و

، معلمان نیوالد اسيمقریسه ز یکرونباخ برا یلفاآ بیضرا زيدر پژوهش حاضر ن بود. مناسب یعامل

  .مدآبه دست  95/0و  94/0، 92/0 بيترتبهها یکالسو هم

به( 2006) و مارش نيتوسط مارت 2آوری تحصيلیتاب اسيمق: يليتحص يآورتاب مقياس

 ليتحص طهيدر ح یدگيفشار و تن ،هاچالش ،موزان در برابر موانعآدانش یآورتابمنظور سنجش 

از  یکرتيل اسيدر مق دیبا هدهندپاسخ. دارد هیگو 6و  است یعدبُتک اسيمق نیشده است. ا یطراح

حداقل و حداکثر  .دینما یگذاررا عالمت هاگویه( 5با نمره موافقم ) ( تا کامال1ًبا نمره ) مخالفم کامالً

 مقياس نیسازه ا یی( روا2006) و مارش نيمارت .است 30و 6نمرات  بيترتبه مقياس نینمره در ا

 را به روش آن ییایپا مدنظر را بر روی نمونه ایرانی اجرا و مقياس (1393) . برزگرنداکرده دیيرا تا

تک تک نمرات یهمبستگ ین را با بررسآ ییروا نيآورده و همچن به دست 77/0کرونباخ  یآلفا

 p<001/0در سطح  یو همگ 75/0و  60/0نيب بیقرار داد که ضرا یمورد بررس کل هبا نمرها گویه

به  80/0کرونباخ  یلفاآبا روش  زيدر پژوهش حاضر ن مقياس نیا ییایپا بیدار بودند. ضریمعن

  مد.آدست 

 

 هايافته
های پرت تکدادهبررسی شد. ابتدا های آماری فرضپيش ،پيش از اجرای محاسبات آماری

 ماهاالنوبيس( )با بررسی آماره یمتغيرهای پرت چندادهدو  ای(جعبهبررسی نمودار )با  یمتغير

 بودن باال و نمونه حجم تعيين هنگام در گرفتهصورت بينیبا توجه به پيش گردید. سپسشناسایی 

 ارک و شدند حذف تحقيق از شده، شناسایی یمتغير چند و یمتغيرتک پرت موارد ها،زمودنیآ تعداد

آزمون با  نيز هابررسی نرمال بودن داده. گرفت انجام نمونه 436 از حاصل هایداده روی بر تحليل

                                                           
1. Social Support Scale for Children  
2. Academic Resilience Scale 
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 که زمونآ این در مدهآدستبه داریمعنی سطوح به توجه انجام گرفت که با اسميرنوف-کالموگروف

سطوح ) بودند نرمال توزیع دارای پژوهش در حاضر هایمتغير تمامی ،است مشخص 1 جدول در

 با بررسی ضرایب همبستگینيز  هامتغيرخطی بين  وجود رابطه .(است 05/0ز ا باالتر داریمعنی

 و 1تحملهای شاخص مقادیر بررسیبا ها متغيربين  همخطی چندگانهعدم همچنين تایيد گردید.

 در بينپيش هایمتغير تمامی مورد در مفروضه این داد که نتایج نشان د،یگردبررسی  2واریانس تورم

تورم واریانس شاخص و مقادیر  84/0و  6/0بين )مقادیر شاخص تحمل  است برقرار پژوهش مدل

ی هامتغير یفيتوص یهاشاخص نیاز مهمتر یبرخ 1در جدول  .(ه دست آمدب 62/1و  19/1ن بي

 ارائه شده است. پژوهش

 

 های پژوهشمتغيرهای توصيفی . یافته1جدول 

 ميانگين متغير
انحراف 

 استاندارد
 کشيدگي چولگي

 آماره

K-S 

سطح معني

 داري

 26/0 00/1 -83/0 06/0 72/14 77/52 کاری تحصيلیاهمال

 08/0 26/1 -42/0 -31/0 69/11 85/48 حمایت اجتماعی والدین

 32/0 96/0 -66/0 -12/0 10/13 00/46 حمایت اجتماعی معلمان

 58/0 78/0 -38/0 -20/0 45/11 46/49 هاکالسیحمایت اجتماعی هم

 07/0 29/1 -45/0 -10/0 66/3 70/21 آوری تحصيلیتاب

تنظيم های انطباقی راهبرد

 شناختی هيجان

46/3 77/0 21/0- 64/0- 17/1 13/0 

های غيرانطباقی تنظيم راهبرد

 شناختی هيجان

96/2 74/0 08/0 45/0- 22/1 10/0 

 

که دهد نيز نشان می ،آورده شده است 2 ها که در جدولمتغيرهمبستگی بين  همچنين ضرایب

 .استدار یها در پژوهش حاضر معنمتغيرهمبستگی بين تمامی جفت 

 

 

 

 

 

                                                           
1. tolerance 
2. variance inflation factor (VIF) 
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 های پژوهشمتغير. ماتریس همبستگی ميان 2جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 ها متغير

       1 کاری تحصيلیاهمال .1

حمایت اجتماعی  .2

 والدین
**52/0- 1      

. حمایت اجتماعی 3

 معلمان
**49/0- **47/0 1     

هم. حمایت اجتماعی 4

 هاکالسی
**48/0- **45/0 **53/0 1    

   1 27/0** 31/0** 37/0** -44/0** آوری تحصيلیتاب .5

های انطباقی راهبرد .6

 هيجانشناختی تنظيم 
**49/0- **43/0 **43/0 **41/0 **30/0 1  

 یانطباقی غيرهاراهبرد .7

 جانيه شناختی ميتنظ
**44/0 **35/0- **25/0- **24/0- **27/0- **23/0- 1 

      01/0  >p ** 

 

 یشنهاديشده در قالب مدل پیآورجمع یهاداده، هانآ نيها و روابط بمتغير یبررسپس از 

های برازندگی پس از اجرای مدل، به بررسی شاخص تدوین و AMOSافزار نرم با کمکپژوهش 

،  CFIیهاشاخص دیيبا وجود تا مشخص است، 3 که در جدولطور  همانپرداخته شد. مدل 

GFI ،AGFI  وNFI ل ها شامشاخص نیاما مهمتر اوليه مدل یبر برازندگ یمبنdf/2X، 

RMSEA و PCLOSE یو مدل از برازندگ مدل اوليه نداشتندبرازش  یبرا یقبولقابل مقدار 

ريشامل مس که هيها در مدل اولريمس یبودن برخ اردیمعنري. لذا با توجه به غبودبرخوردار ن یمطلوب

ها به راهبردیکالسهم یاجتماع تی، حمایليتحص یورآها به تابیکالسهم یاجتماع تی: حمایها

 ميتنظ یانطباقريغ یهامعلمان به راهبرد یاجتماع تیو حما جانيه شناختی ميتنظ یانطباقريغ یها

شاخصو  یمدل اصالح یحذف شده و نسبت به بررسها از مدل ريمس نیا ،بود جانيهشناختی 

های برازش مدل ، شاخصاستمشخص  3که در جدول طور  همان .دیگردقدام ا آنبرازش  یها

حذف ) پژوهش با انجام اصالحاتدر سطح مناسبی بوده و بنابراین مدل پيشنهادی  بعد از اصالح

 دار( مورد تایيد قرار گرفت.های غيرمعنیمسير
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 های برازندگی مدل پژوهش قبل و بعد از اصالح. شاخص3جدول 

 df/2X CFI GFI AGFI NFI RMSEA PCLOSE شاخص

 >05/0 <1/0 >9/0 >8/0 >9/0 >9/0 <5 قبولسطح قابل

قبل از  مقادیر مدل

  اصالح
4/5 98/0 99/0 90/0 98/0 1/0 03/0 

 مقادیر مدل

 بعد از اصالح 
4 98/0 99/0 92/0 98/0 08/0 07/0 

 

ها ارائه رياستاندارد مس بیضراهمراه به اصالحبعد از مدل  یحاصل از اجرا یخروج 2 در شکل

 هستند. (p<01/0) دارمسير در مدل اصالحی معنی شایان ذکر است تمامی ضرایب .استشده 

 

  
 هاش به همراه ضرایب استاندارد مسير. مدل اصالحی پژوه2شکل

 

متغير که دادنشان  ،آمده نيزدستبه (چندگانه )ضریب تبيين 2Rرادمقضمن تایيد مدل، بررسی 

 کاری تحصيلی را تبيين کنند.از واریانس اهمال درصد 48توانستند  های پژوهش در این مدل

 آزمون سوبل از یدر مدل اصالح های واسطهمتغيرنقش ميانجی داری معنی یبررس یبراهمچنين 

هر کدام از این  و خطای استاندارد دارمعنی مسيرضرایب کارگيری هبا ب آزموندر این  .دیاستفاده گرد

 مربوط به هر مسير سوبل ةمستقيم و آمارضرایب مسيرهای غير آید.به دست می سوبل ةمسيرها آمار

 .شده استارائه  4در جدول ها آن داریسطح معنیهمراه به

 

 

 حمایت اجتماعی والدین

 معلمانحمایت اجتماعی 

 هاکالسیهمحمایت اجتماعی 

 آوری تحصيلیتاب

 راهبردهای غيرانطباقی

 راهبردهای انطباقی

 تحصيلیکاری اهمال

e2 

e1 

e4 

e3 

47/0 

53/0 

45/0 

21/0 

15/0- 

19/0 

21/0- 

22/0 

14/0- 

25/0 

35/0- 

16/0- 

29/0 

19/0- 
17/0 

R2=0/48 

R2=0/28 

R2=0/12 

R2=0/16 
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 مستقيم و خروجی آزمون سوبلغير هایمسير. ضرایب 4جدول 

 مسير
ضريب 

 مسير

آماره 

 سوبل

سطح 

معني

 داري

 <001/0 73/3 -06/0 کاری تحصيلیاهمالآوری تحصيلیتابحمایت اجتماعی والدین

کاری اهمالهيجان شناختی های انطباقی تنظيمراهبردحمایت اجتماعی والدین

 تحصيلی
05/0- 66/3 001/0> 

کاری اهمالهيجانشناختی های غيرانطباقی تنظيمراهبرداجتماعی والدینحمایت 

 تحصيلی
08/0- 63/4 001/0> 

 005/0 78/2 -03/0 کاری تحصيلیاهمالآوری تحصيلیتابحمایت اجتماعی معلمان

کاری اهمالهيجان شناختی های انطباقی تنظيمراهبردحمایت اجتماعی معلمان

 تحصيلی
04/0- 14/3 001/0 

اهمالهيجان شناختی های انطباقی تنظيمراهبردهاکالسیحمایت اجتماعی هم

 کاری تحصيلی
04/0- 29/3 001/0 

 

آزمون سوبل نشان  با ميمستقريغ یرهايمس ی، بررساستمشخص  4که در جدول طور  همان

ا معلمان ب یاجتماع تیو حما نیوالد یاجتماع تیحما نيدر رابطه ب یليتحص یآوردهد که تابیم

شناختی  ميتنظ یانطباقريغ یهاراهبرد نيدارد. همچن داریمعنی یانجينقش م یليتحص یکاراهمال

را نشان  یداریمعن یگريانجيم یليتحص یکاراهمالو  نیوالد یاجتماع تیحما نيدر رابطه ب جانيه

 یاجتماع تیسه منبع حما نيدر رابطه ب زين جانيه شناختی ميتنظ یانطباق یهاراهبرد دهد ویم

 کند.یم ینیفرآنقش یانجيم متغيرعنوان به یليتحص یکاراهمالا( با هیکالسمعلمان و هم ن،ی)والد
 اثرات) مستقيم مسير ضرایب طرفی از و 4 جدول در مستقيمغير مسير ضرایب به توجه با همچنين

 کاریاهمال بر والدین اجتماعی حمایت( مستقيمغير و مستقيم) اثرات مجموع ،2 شکل در( مستقيم

 برابر با  تحصيلی کاریاهمال بر معلمان اجتماعی حمایت اثرات مجموع ،-35/0 برابر با تحصيلی

 .است -19/0 برابر با تحصيلی کاریاهمال بر هاکالسیهم اجتماعی حمایت اثرات مجموع و -21/0

 

 گيريبحث و نتيجه
های تنظيم شناختی راهبردو  یليتحص یورآتاب یانجيم نقش یدنبال بررسبه حاضرپژوهش 

بود.  یليتحص یکارها با اهمالیکالسمعلمان و هم ن،یوالد یاجتماع تیحما نيدر رابطه ب هيجان

 دیيدار تایمعنريغ یهارينشان داد مدل پژوهش پس از حذف مس یپژوهش یهاتهفایطور که  همان

 یکاربودن اهمال یعدبُدر خصوص چند یفعل یهادگاهیپژوهش، با د یمتغيرمدل چند دیي. تادیگرد
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 زيشده نارائه مدلکه در . چناناستهمخوان  یکاربر اهمال یطيمح یهامتغير یگذارو اثر یليتحص

 یهایشده است بر توانمند یتلق یکارمرتبط با اهمال یطيکه عامل مح یاجتماع تیحما متغيراثر 

 شد. دیيتا یکارخود اهمال زيو ن یکارمرتبط با اهمال یفرد

ها با یکالسمعلمان و هم ن،یوالد یاجتماع تیحما نيدار بیو معن یاول روابط منف ةوهل در

 ،(1399) یو گنج ینظر یهاپژوهش جینتا آمده بادستبه ةجي. نتدیگرد دیيتا یليتحص یکاراهمال

توان می افتهی نیاتبيين  در .ستسو( هم2019) انایفخردو  یسار و (2021) ، سوتویو و صدیقديمج

 ،یماد تیحما ،یامشاوره ای یاطالعات تیشامل انواع حما یاجتماع تیحما چنين استدالل نمود که

انجام  ريمسدر  تواندمیها تیحما نی، که وجود هر کدام از ااست ابانهیارز تیو حما یعاطف تیحما

 یريها جلوگتيفعال یاندازقیدهد و از به تعو یاریآموزان را دانش یليتحص فيها و تکالتيفعال

بهتر  یبه سازگار تواندمیرسان یاریبا ارائه اطالعات روشن و  یاطالعات تیمثال حما یکند، برا

 تواندمیخود  نهاینبود ا نيکند. همچنیدشوار کمک م طیکه به فرد در شرا یماد تیحما ایو  انجامديب

بر انجام  گونهنیشود و اشده، منجر آموختهی نفس و درماندگکاهش عزت لياز قب یآثار منف به

 (. 1394 ،یو غفار ی)رحمت اثرگذار باشد یليتحص یهاتيفعال

در روابط  یليتحص یآورنشان داد که، تاب زين آمده در مدلدستبه ميمستقريروابط غ نيهمچن

کند. یم ینیآفرنقش یانجيعنوان مبه یليتحص یکاراهمالو معلمان با  نیوالد یاجتماع تیحما انيم

ی کارهمالشده با اذکر یاجتماع تیانواع حما نيب ميمستق یهاريمس یداریتوجه به معنچند با هر

دستدار بهیروابط مثبت و معن ،نهيزم نیا دربرقرار بود.  یجزئصورت به یگريانجيم نی، اتحصيلی

پژوهش جیشد با نتا دیيکه در مدل فوق تا یليتحص یآوربا تاب یاجتماع تیانواع حما انيآمده م

. ستسوهم (2018) ارنالی( و چانگ و 1397) ی(، سپهرنوش مراد1398و همکاران ) ییصفا یها

کنند، یم افتیرا در یاجتماعتیاز حما یکه سطوح باالتر یتوان گفت افرادیم افتهی نیا نييدر تب

نیبرند و ایمسود  یزندگ یهادر مواجهه با بحران انياطراف یکالم یهابيها و ترغیاز دلگرم شتريب

 افتیدر نيرا در مواجه با مشکالت خواهند داشت. همچن یشتريب یمدآو کار تیکفااحساس  نينچ

تواند یرو منیاازو شود یفرد م ینفس و احساس ارزشمندباعث ارتقا سطح عزت یاجتماع تیحما

و بندورا  تینايب. (1398 جاللی، موسوی و اکرمی، ،ی)اسکندر را بهبود بخشد یآورسطح تاب

 یعامل حفاظت کیعنوان بهمختلف تنها  یهاتيشده در موقعارائه تیمعتقدند که حما زي( ن2004)

 یاریها به افراد در مواجهه با چالش یفرد یهاییها و توانایتوانمند شیکند بلکه با افزایعمل نم

 یهاندیبا فرا یاجتماع تیتوان انتظار داشت که حمایشد م انيآنچه ب رساند. پس با توجه بهیم

شيرا پ یليتحص یآورمثبت از خود، بتواند تاب ریتصو جادیها و اییاز جمله، بهبود توانا یمختلف

 .کند ینيب
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 یکاربا اهمال یليتحص یآورتاب انيدار میو معن یپژوهش رابطه منف یهاافتهی نيهمچن

( 1396) دفریو مو ی( و مشتاق2019کو و چانگ ) یهابا پژوهش زين افتهی نیرا نشان داد. ا یليتحص

بر  تواندمی است یاجتماع تیاز حما ین ناشآاز  یکه بخش یليتحص یآورواقع تاب در .ستسوهم

( 2006و مارش ) نيمارت فیتوان به تعریاثر م نیموثر باشد. در رابطه با علت ا یليتحص یکاراهمال

مزمن  یليمقابله با مشکالت تحص ییو توانا ليسازه را پتانس نیا اشاره کرد که یليتحص یآوراز تاب

 شرفتيکاهش پ ایو  یليتحص یريتوانند موجب کاهش درگیکه م یدانند، مشکالتیم یو مقطع

یو عملکرد را حفظ م زشياز انگ ییور سطوح باالآتابآموزان دانشاساس  نیشوند. بر ا یليتحص

 گرید یانيببهها را کاهش دهند. آن یليتحص یريتوانند درگینم یليتحص یهاو چالش طیو شراکنند 

دوران  زيانگچالش طیشراها و رس، استدر مقابل مشکالت یریپذانعطاف ،یليتحص یآوربتا

، خرامهی)طاهر شودیم یليتحص تيبهتر و کسب موفق یليعملکرد تحصبوده و منجر به  ليتحص

 با یريو درگ زشيبا حفظ انگ یليتحص یآورتاب نی(. بنابرا1396، وندی، آسایش و سپهفردشریفی

را کاهش داده  فيتکال یاندازقیتواند رفتار تعویماز افت عملکرد  یريو جلوگ یليتحص یهاتيفعال

 انیشا البتهباشد. آموزان به همراه داشته دانشرا در  یليتحص یهاتيموقع فعالبه یاجرابه  ليو م

ها با اهمالیکالسهم یاجتماع تیحما انينتوانست در رابطه م یليتحص یآورذکر است که تاب

 نیوالد یاجتماع تیحما شتريب تياز اهم یناش تواندمیخود  نیداشته باشد که ا یانجينقش م یکار

 .شدبا یليتحص یکاربع آن اهمالتبهو  یليتحص یآوربر تاب یگذارو معلمان در اثر

 یانطباق یهاراهبرد گريانجينقش ممده در مدل پژوهش، آدستروابط به ریسا یبررس نيهمچن

ها با اهمالیکالسمعلمان و هم ن،یوالد یاجتماع تیحما نيرا در رابطه ب جانيهشناختی  ميتنظ

 انيرا در رابطه م جانيهشناختی  ميتنظ یرانطباقيغ یهاراهبرد یگريانجيم نيهمچنو  یليتحص یکار

 ميستقروابط م ینشان دادند. البته با توجه به برقرار یليتحص یکاربا اهمال نیوالد یاجتماع تیحما

برقرار بود.  یصورت جزئبهها یگريانجيم نیا یليتحص یکاربا اهمال یاجتماع تیانواع حما انيم

ادراک یاجتماع تی( که نشان دادند حما1397) یو مختار یمحمدپژوهش شاه نتایج ها باافتهی نیا

و  ميمستق یهاريدر مس های تنظيم شناختی هيجانراهبرد یگربا واسطه یليتحص تيشده و موفق

 . ستسوهمارتباط دارند،  گریکدیبا  ميمستقريغ

 های تنظيم شناختی هيجانراهبردبا  یاجتماع تیانواع حما نيآمده بدستروابط به نهيزم نیا در

در واقع . ستسو( هم2019) اووينياگا و کين، ( و بنگو2019) ريدمککرائر و ا یهاپژوهش جیبا نتا

و رفتار یامقابله یهاراهبرد، یشناخت یهاسميبر مکان ميمستقريو غ ميطور مستقبه یاجتماع تیحما

کند تا یبه افراد کمک م یاجتماع تی(. حما1394 ،یو غفار ی)رحمت گذاردیمختلف فرد اثر م یها

را  طیشرا ها شنهاديپ افتیها و دریابیارزتبادل  ةواسطبهکنند و زا را بهتر درک یدگيتن یهادادیرو

یمختلف گزارش م یهاپژوهش جینتا یبر مبنا زي( ن2011) لوريت نهيزم نیکنند. در ا تیریبهتر مد
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 یفتارهاکمتر و ر ی، افسردگباالتر یجانيه یستی، بهز، مقابله بهتریاجتماع تیحما یدهد افراد دارا

را،  یاجتماع تیتوان حمای، مشد انيدهند. پس با توجه به آنچه بیرا نشان م یپرخطر کمتر

 ميتنظ یانطباق ایسازگارانه  یهاخاب راهبردانت ژهیطور وو به جانيه ميتنظ یدر راستا یلگريتسه

 دانست. جانيه شناختی

، افراد در انتخاب راهبردکمبود حمایت اجتماعی ایتوان انتظار داشت که در فقدان یم یطرف از

 نی. با انندیرا برگز یناسازگارانه ا یهادچار مشکل شوند و راهبرد جانيه ميتنظ یمناسب برا یها

، نقش است یاجتماع تیاز آن متاثر از حما یکه بخش راهبردهای تنظيم شناختی هيجانحال انتخاب 

نینورالدیمحب یهابا پژوهش زين افتهی نیدهد که اینشان م یليتحص یکاراهمال ینيبشيپ درخود را 

 برکينگ، ایبرت، لهر، سيلند و کرتیو ا (1399) و همکاران یفراهانیبادآ(، برز1395) یوند و داود

 فیدر انجام وظا جانيه ميتنظ ثربه نقش مو یستیآمده بادستبه جهينت نييدر تب .ستسو( هم2016)

 ميتنظ یهاندی، فرادارند کهیم اني( ب1394) یو غفار یرحمتراستا  نیاشاره کرد. در اها تيو فعال

با آموزان دانشلذا ها را به همراه دارد، تيفعالانجام کار و لذت بردن از  یبرا شتريب ییتوانا جان،يه

 رد را نشان دهند. یلذت برده و عملکرد بهتر یليف تحصيتوانند از تکالیمناسب م یجانيه ميتنظ

 لياز قب یدشوار طی، موجب برخورد بهتر با مسائل در شراجانيه ميافراد در تنظ ییواقع توانا

 قیو به تعو یکاراهمال یجابه جهيو در نتشود یم زيانگبرچالش یليتحص فيبا تکال ییارویرو

 خواهند داد.موقع انجام بهرا ها ، آنیليتحص فیوظا انداختن

تی های تنظيم شناخراهبرد یو برخ نيستندمناسب  های تنظيم شناختی هيجانراهبرد یتمام البته

انواع  انيا مر یانجينقش م یانطباق یهاراهبرد نيب نی. در اهستند یانطباقريغ یو برخ یانطباق هيجان

 تیدهد عالوه بر نقش موثر انواع حماینشان م نمود که فایا یليتحص یکارو اهمال یاجتماع تیحما

کمتر  یليتحص یکار، اهمالجانيه شناختی ميتنظ یانطباق یهااز راهبرد شترياستفاده ب در یاجتماع

مطلب است که  نیا دیمو نيهمچن جهينت نیرخ خواهد داد. ا یانطباق یهااستفاده از راهبرد یدر پ

توان گفت استفاده از راهبردیم پس، باشد جانيه ميتنظ یدر راستا یخود عمل تواندمی یکاراهمال

 یتواند روشیم یليتحص یکارو کاهش اهمال یليمثبت بر رفتار تحص راتيعالوه بر تاث یانطباق یها

توسط فرد اتخاذ  ،یرکاانند اهمالمد مآناکار یهاروش یجابهباشد که  جاناتيه ميتنظ یمناسب برا

 شود.یم

 یجتماعا تیحما انيتنها توانست در رابطه منيز  جانيه شناختی ميتنظ یرانطباقيغ یهاراهبرد

 ژهینقش و نشانگر تواندمیکند که باز هم  فاینقش ا یانجيعنوان مبه یليتحص یکاراهمالبا  نیوالد

 جانيه ميطور خاص تنظآموزان و بهدانش یهادر رفتار یاجتماع تیمنابع حما رینسبت به سا نیوالد

بودن  نیيتوان گفت پایم ت،یمنابع حما رینسبت به سا نیوالد تيسطح از اهم نیابه  تیبا عناباشد. 

 نظيمت یانطباقريغ یهااستفاده از راهبرد یو حت جانيه مي، ضعف در تنظنیوالد یاجتماع تیحما
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 یبا احساسات منف زين جانيه شناختی ميتنظ یانطباقريغ یهارددهد. راهبیم دیرا نو هيجانشناختی 

توان ی(، پس م2006، جیو کر ی)گارنفسکهستند ، استرس و خشم همراه ، اضطرابیمانند افسردگ

 زشي، دچار افت عملکرد و انگیانطباقريغ یهاراهبرد یريکارگبهاز بعد آموزان انتظار داشت که دانش

 شود. یليتحص یکارمنجر به اهمالتواند یخود م نیشوند که ا

توانست از  یاجتماع تینشان داد حما زيشده نرائها جیپژوهش و نتاکه روند مجموع چناندر

 یهاافتهی ژهیطور وبه نيرا نشان دهد. همچن یروابط یليتحص یکارمختلف با اهمال یهاريمس

معلمان و هم یاجتماع یهاتینسبت به حما نیوالد یاجتماع تیتر حماپژوهش نقش برجسته

که  موید آن است ،نهيزم نیدر ا نيشيپ یهاپژوهشنتایج سو با هم نتایجاین  کرد. دیيها را تایکالس

آموز است و مرتبط با دانش یو عوامل اجتماع طيمح ريتأثتحت یليتحصدر انجام امور  یکاراهمال

 یآموزان ضروردانش ليتحص یمساعد برا یطيفراهم کردن مح یبرا یاجتماع تیحما ن،یبنابرا

 است.

 یبرا اجتماعی تیحماو نقش  تياهمهای آموزشی، در محيطشود یم شنهادياساس پ نيبر هم

از طرفی  .ميباش یليتحص یکارشود تا شاهد کاهش رفتار اهمال نييو تب حیو معلمان تشر نیوالد

رد مورد نظر در پژوهش موا ،یکارعلل اهمال صيتشخ نهيتوانند در زمیم تحصيلی نيز مشاوران

بسته نیپژوهش حاضر، تدو یهاافتيبا توجه به ره نيهمچن ند،ینما یبررس ژهیطور وحاضر را به

تاب ،یاجتماع تیبر حما یشامل اثرگذار تواندمی یليتحص یکارکاهش اهمال یمداخله برا یها

  شود. جانيه شناختی ميتنظ هایراهبرد و یورآ

عنوان یک ابزار به نامهپرسشاستفاده از ابزار توان به میهای پژوهش حاضر محدودیتاز 

 تحصيلیدورة  خودگزارشی و دارای سوگيری احتمالی و همچنين اجرای پژوهش بر روی تنها یک

های آتی در قالب طرحهای فعلی، در پژوهششود جهت تعميق یافتهاشاره کرد. در انتها پيشنهاد می

سی گردد. کاری برراهمالایت اجتماعی و تاثير آن بر بر روی ميزان حمبخشی، مداخالتی های اثر

در روابط بين حمایت اجتماعی اقتصادی -گر جنسيت و طبقه اجتماعیهمچنين بررسی نقش تعدیل

 مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد. تواندمی تحصيلی کاریبا اهمال
 

 

 منابع
 الف. فارسي

روان یآورتاب ینيبشي(. پ1398. )اهيدن ،یاکرم و رضيهم ،یموسو ؛یوبا ،یجالل ؛الهام ،یاسکندر

نا در و مع یخودکارآمد یگريانجيبا م یو سبک دلبستگ یاجتماع تیاساس حما بر یشناخت

 .17-30 ،(18 یاپيپ، 2)5 ،مثبت یشناسپژوهشنامه روان. یزندگ
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و  جانيه تیری(. رابطه مد1399. )ژگانم ،منصورسپاه و وزانس ،پوریامام رگس؛ن ،یفراهانیبرزآباد

 - یماهنامه علم آموزان متوسطه اول.در دانش یليتحص یکاربا اهمال یارتباط یهامهارت
 .89-108 ،(42)11 ،یآموزش تیرینو در مد یافتيره یپژوهش

نقش واسطه :آوری تحصيلیتی و تابهای شخصيبررسی رابطه بين ویژگی(. 1393برزگر، مهدی. )
دانشکده علوم تربيتی و  کارشناسی ارشد.نامه جهت اخذ مدرک . پایانانگيزش تحصيلی  گری

 دانشگاه شيراز. شناسی.روان

 ميتنظ نامهپرسش یسنجروان یهایژگیو ی(. بررس1393) ، سعيده.انیبزازعلی و محمدبشارت، 

(، 84)24 ،ییو ماما یدر پرستار شرفتيفصلنامه پ. یرانیاز جامعه ا یادر نمونه جانيه یشناخت
61-70. 

 و پيشایندها ماهيت،) تحصيلی آوریتاب(. 1397. )هادی پورشافعی،و  فاطمه عسکری،پيام
 .اصفهان شناسی،روان هایتازه ملی کنفرانس سومين .(کاربردها

 رة آموزان دوشده در دانشادراک یاجتماع تیحما زانينوع و م سهیمقا(. 1397) معصومه. ،یتندک
کده ارشد. دانش ینامه جهت اخذ مدرک کارشناس انی. پانیيمتوسطه با اضطراب امتحان باال و پا

 .رجنديدانشگاه ب .یشناسو روان یتيعلوم ترب

شهیاند. شرفتيبا اهداف پ یآموزش یورز(. رابطه تعلل1386محمدآقا. ) ،دالورپور و بهرام ،جوکار

 .61-80 ،(3)3 ،یتيترب نینو یها

رجبی، عاصمه و عليپور، ؛ پوربراری، فاطمهپور، پردیس؛ ، مينوميترا؛ قنبری، عاطفه؛ رحمتچهرزاد

کاری تحصيلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی (. اهمال1395زهرا. )

 .352-362، (4)11 ،مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزدگيالن. 

ر های خودتنظيمی داساس راهبردکاری تحصيلی بر پيش بينی ميزان اهمال(. 1387دهقانی، یوسف. )

 .شناسیروان و تربيتی علوم دانشکده. ارشد کارشناسی مدرک اخذ جهت نامه پایانیادگيری. 

 .شيراز دانشگاه

ادراک یاجتماع تیو حما یجانيهميتنظ ،یآگاه(. نقش ذهن1394) .لهها ،یو غفار رنگف ،یرحمت

روان نینو یهاپژوهشدوم متوسطه.  هیدختر پاآموزان دانش یليتحص شرفتيپ ینيبشيشده در پ

 .49-72 ،(40)10 ،(زیدانشگاه تبر یشناس)روان یشناخت

آموزان دانشدر سالمت روان  جانيه ميو تنظ یاجتماع تیارتباط حما (.1399عصومه. )رنج بخش، م

و  یاجتماع یهابيآس ،یشناسو روان یتيعلوم ترب یپژوهش یعلم شیهما نيهشتم. زهوشيت

 .تهران ران،یا یفرهنگ
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حسن  ، ميرزاییالهه  شفيعی،فروغ ترجمه: شناسی سالمت. روان(. 2002/1396) .دوارد. پا سارافينو،

پریوش قواميان،  ،مقدممنتظریعلی ابهری، احمدیعلی  سيدگرمارودی، غالمرضا ، ردبيلیاافتخار

 انتشارات رشد. تهران: ابوالحسن ندیم.، ایینورسيدمهدی والقاسم جزایری، اب

 یليشده و خودپنداره تحصادراک یاجتماع تیرابطه حما یبررس(. 1397اطمه. )ف ،یسپهرنوش مراد
 یهابيآس ،یشناسروان و یتيعلوم ترب یپژوهش یعلم شیهما نيششم .یليتحص یآوربا تاب

 .تهران ران،یا یو فرهنگ یاجتماع

تی در رابطه شناخ گر تنظيم هيجانميانجی(. نقش 1397تاری، مصطفی. )محمدی، نرگس و مخشاه

 ،راهبرد فرهنگآموزان دبيرستانی. شده و موفقيت تحصيلی دانشحمایت اجتماعی ادراک
11(42)، 181-205. 

بر  يلیعملکرد تحص ينیبيش(. پ1398) .ياوشس ،پسندطالع و محمدلیع ،ییرضاریم؛ م ،ییصفا

تاب يلی،تحص یخودکارآمد يانجی: نقش میگراندوستان و د یتخانواده، حما یتاساس حما

 .239-268 ،(52)15 ،يتیترب یشناسفصلنامه روان. يلیتحص يتو مجذوب يلیتحص یآور

(. ارتباط تاب1396. )حمدرضام ،یوندسپه و ميدح ش،یآسا اطمه؛فرد، فیفیشر هرا؛خرامه، زیطاهر

 یاراهبردهقم.  یدانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو یليتحص یو فرسودگ یليتحص یآور
 .375-383 ،(5)10 ،(یآموزش در علوم پزشک یآموزش )راهبردها

های (.اثربخشی مداخله1395یب، یوسف. )آذر، اسکندر؛ واحدی، شهرام و ادآغاجی، سعيد؛ فتحیقره

روان :شناسی تحولیروان موزان.آدانش ورزی تحصيلیی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعللموزشآ

 .199-207، 50، یشناسان ایران

ر د یليتحص شرفتيبا پ یاجتماع تیرابطه حما یررسب(. 1399) ضا.ر ،یقنبر و رفانع ،یکمرخان
 در نینو یهاپژوهش یالمللنيکنفرانس ب نيپنجم .المیآموزان مقطع متوسطه دوم شهر ادانش

 .تهران ران،یا یو مطالعات اجتماع یشناسو روان یتيحوزه علوم ترب

دو روش درمانی تنظيم هيجان و  (. مقایسه تأثير1399اله. )باغملک، آیتماهيگير، فروغ و کریمی

آموزان دوره متوسطه. زی تحصيلی و فرسودگی تحصيلی دانشورآگاهی بر کاهش تعللذهن

 .137-156(، 2)9مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 

در اهمال جانيه ميتنظ ینقش راهبردها(. 1395يال. )ل ،یداود و حسينحمدوند، منینورالدیمحب
و روان یتيدر حوزه علوم ترب نینو یهاپژوهش یالمللنيکنفرانس ب نيدوم. یليتحص یکار

 .قم ران،یا ی،و مطالعات اجتماع یشناس

 کارکردهای بر هيجانی تنظيم هایمهارت آموزش اثربخشی(. 1399. )اقرب ،سرداری و ساءن ،محرمی

 ،(فصلنامه) ارزشيابی و آموزش علمی نشریه. کاریاهمال عالیم با آموزاندانش در اجرایی
13(49)، 37-63. 
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 یاجتماع تی(. حما1394. )باسعلیخشاب، عیمانيسل و حمدحسينزاده، میدهقان رتضی؛م ،یمراد

مطالعات . یليتحص یخودکارآمد یباورها یا: نقش واسطهیليتحص یشده و سرزندگادراک
 .1-24 ،(68 یاپيپ 1)7 ،یريادگیآموزش و 

و سالمت  یآورتاب نيب ةرابط لي(. فراتحل1394)اله. عمتن ی،اراللهی سادات ورگسن ی،مرتضو

 .103-108 ،(3)17 ی،مجله اصول بهداشت روانروان. 

بينی، های سرمایه روانشناختی )اميد، خوش(. نقش مؤلفه1396مشتاقی، سعيد و مویدفر، همام. )

کاری تحصيلی بينی اهمالگيری اهداف پيشرفت در پيشآوری و خودکارآمدی( و جهتتاب

 .61-78، (8)5دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگيری، دانشجویان. 

(.تاثير ادراک 1395السادات. )جمالی، شکوه؛ حجازی، الهه و بنیيامنش، عليرضاميرزایی، شراره، ک

روان هایها و مدلروش گری انگيزش خودمختار.آوری تحصيلی با ميانجیشایستگی بر تاب
 .67-83 (،25) 7 ،شناختی

 یاجتماع تیاساس حما بر یليتحص یکاراهمال ینيبشيپ(. 1399) .يالل ،یگنج و دیجهخ ،ینظر
 نینو قاتيمطالعات و تحق یمل شیهما نيهفتم .آموزاندانش یليو خودپنداره تحصشده ادارک

 .تهران ران،یو مشاوره ا یشناسروان ،یتيدر حوزه علوم ترب

 . تهران: پيک فرهنگ.ی در پژوهش رفتاریمتغيرهای چندتحليل داده(. 1390هومن ،حيدرعلی )
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English Abstract 

 

The Mediating Role of Academic Resilience and Cognitive Emotion 

Regulation Strategies in the Relationship between Parents’, 

Teachers’, and Classmates’ Social Support and Academic 

Procrastination 

 

Mohammad Alizadeh, Hossein Kareshki , Maryam Bordbar  

 
The present study aimed at investigating the mediating role of academic 

resilience and cognitive emotion regulation strategies in the relationship between 

parents’, teachers’, and classmates’ social support and academic procrastination. 

The statistical population of this research included junior high school students in 

Birjand, South Khorasan, in the academic year 2020-2021. A multistage cluster 

sampling procedure was utilized and 450 students were selected as the research 

sample. To collect data, the Procrastination Assessment Scale-Students, Child 

and Adolescent Social Support Scale, Academic Resilience Scale, and the 

Cognitive Emotion Regulaion Questionnaire were used. The results showed that 

adaptive cognitive emotion regulation strategies had a significant mediation role 

in the relationship between any type of social support and academic 

procrastination. Also, academic resilience was found to play a role in the 

relationship between parents’ social support and teachers’ social support with 

academic procrastination as a mediator. The mediating role of maladaptive 

cognitive emotion regulation strategies was supported only in the relationship 

between parents’ social support and academic procrastination. According to the 

results, it is suggested that social support, as an effective factor in educational 

environments, be planned provided to students to reduce their academic 

procrastination. 

Keywords: academic procrastination, academic resilience, cognitive emotion 

regulation, social support  
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