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Introduction: The issue of success and failure in education is one of the essential concerns of any 

educational system. The purpose of this study was to investigate the role of dimensions of academ-

ic identity, teacher support, academic adjustment, and psychological membership in school in the 

academic performance of high school students in Larestan. 

Methods: The present study was a survey and correlational study. The statistical population included 

all male and female high school students in the second semester of the academic year 2018-2019. 

The sample of this study included 400 high school students in Larestan who were randomly select-

ed. Questionnaires of academic identity, teacher support, academic adjustment, and psychological 

membership in school were used to collect data. In this study, conventional correlation and multiple 

regressions were used to analyze the data. Data were analyzed using SPSS-24 software.

Results: The results showed that the linear combination of predictor variables could predict ac-

ademic performance. Based on the regression analysis results, about 22% of the variance of the 

academic performance variable can be predicted with the help of predictor variables (dimensions of 

academic identity, teacher support, academic adjustment, and psychological membership in school).

Conclusion: According to the results of the present study, paying attention to teacher support, 

academic adjustment, and psychological schools membership in students' can contain valuable 

points to improve the educational status and academic performance of students. Therefore, it is 

necessary that schools and counseling centers, according to the academic performance of students 

and awareness of the factors affecting it, develop specific, codified, and accurate programs to cre-

ate a suitable environment for the realization of students' potential talents, provide as much growth 

and flourishing as possible for them.
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Extended Abstract
Introduction
Students will be the leaders of tomorrow's society. On the 

other hand, the educational performance of this segment 

of society, due to its impact on finding a suitable job, in-

dependence, learning to communicate with all around the 

world, and self-growth, is significant. Thus, the issue of 

success and failure in education is one of the most crit-

ical concerns of any educational system. Academic per-

formance is all the activities that a person shows in order 
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to pass different educational levels. Decreased academic 

performance of students is one of the major problems of 

educational systems that by wasting current costs, stu-

dent frustration causes great harm to the student, his fam-

ily, school, and society. Therefore, the study of academic 

performance and identifying the factors affecting it can 

significantly help improve the educational status of stu-

dents. Considering that few studies have been done in this 

regard with the variables studied in this study at present, 

Thus, The purpose of this study was to investigate the 

role of dimensions of academic identity, teacher support, 

academic adjustment, and psychological membership in 

school in the academic performance of male and female 

high school students in the second semester of the aca-

demic year 2018-2019 in Larestan.  

Methods
The research method was descriptive correlational in 

which the relationship between research variables is 

analyzed. This research used academic performance as 

independent variables, dimensions of academic identity, 

teacher support, academic adjustment and psychological 

membership in school as dependent variables. The statis-

tical population included all male and female high school 

students in the second semester of the academic year 

2018-2019. The sample of this study included 400 high 

school students in Larestan who were randomly selected. 

In this way, among high schools in Larestan, four girls' 

high schools and four boys' high schools (eight schools 

in total) were selected, and five classes from each school 

and ten students from each class were selected as a sam-

ple. First, the list of students of the mentioned schools 

was taken from the school officials, and after consider-

ing the criteria for entering and exclusion the research, 

the desired sample was selected randomly from the list 

of students. The criteria for entering the research were: 

being a high school student, informed consent to partici-

pate in the research, knowledge about the research goals. 

Also, the criteria for exclusion were: has a history of psy-

chiatric disorder, physical illness, and disability affecting 

a person's life. In order to observe the ethical principles 

of the research, all subjects received information about 

the research. They were assured that all information 

would remain confidential and would only be used for 

research purposes. For privacy reasons, the subjects' de-

tails were not recorded. In the end, all of them received 

informed consent. The academic identity questionnaire, 

teacher support questionnaire, academic adjustment 

questionnaire, and psychological membership in school 

questionnaire were used. In this study, Data analysis 

was performed by descriptive statistical methods (mean, 

standard deviation), conventional correlation, and multi-

ple regressions to measure the research variables. In this 

study, a significance level of less than 0.05 was consid-

ered. Data were analyzed using SPSS-24 software. 

Results
Of 400 participating students, 215 were boys, and 185 

were girls. The mean and standard deviation of the age of 

male students (15.93, 1.26) and female students (16.32, 

1.48) were obtained. Also, the mean and standard de-

viation of the total age of students was 16.13 and 1.4. 

First, the normality of data distribution was checked and 

confirmed using Kolmogorov-Smirnov statistical test 

(P<0.05). The results of Wilkes lambda showed that there 

is a significant relationship between academic perfor-

mance with the dimensions of academic identity, teacher 

support, academic adjustment, and psychological mem-

bership in school (P<0.001, λ=0.782 and F=46.98). That 

is means: The dimensions of academic identity, teacher 

support, academic adjustment, and psychological mem-

bership in school have a significant relationship with 

students' academic performance. The results showed the 

relationship between successful academic identity and 
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academic performance (0.21), educational identity fol-

lows academic performance (0.19), confused academic 

identity with academic performance (-0.14); moratorium 

academic identity with academic performance (-0.20), 

psychological membership with academic performance 

(0.28), teacher support with academic performance 

(0.22), and academic adjustment with academic perfor-

mance (0.44) are significant. The highest correlation co-

efficient is between academic adjustment and academic 

performance (0.44). Based on the results of the multiple 

regression analysis, multiple correlation coefficient for a 

linear combination of dimensions of academic identity, 

teacher support, academic adjustment, and psychological 

membership in school with academic performance was 

R=0.42, and the coefficient of determination was 0.22. 

The F for the obtained multiple correlations was 40.12, 

which is significant at the level of P≤0.001. Based on the 

regression analysis results, about 22% of the variance of 

the academic performance variable can be predicted with 

the help of predictor variables (dimensions of academic 

identity, teacher support, academic adjustment, and psy-

chological membership in school). Result also showed 

that academic adjustment with (β=0.39) has the highest 

predictive power among the predicted variables.

Conclusion
In summary, the present study results revealed that the di-

mensions of academic identity, teacher support, academ-

ic adjustment, and psychological membership in school 

have a significant relationship with academic perfor-

mance. According to the present study results, paying at-

tention to teacher support, academic adjustment, and psy-

chological schools membership in students' can contain 

valuable points to improve students’ educational status 

and academic performance. Therefore, it is necessary that 

schools and counseling centers, according to the academ-

ic performance of students and awareness of the factors 

affecting it, develop specific, codified, and accurate pro-

grams to create a suitable environment for the realization 

of students' potential talents, provide as much growth 

and flourishing as possible for them. Also, it is suggested 

that educational programs be held to understand the im-

portance of academic identity, teacher support, academic 

adjustment, and psychological membership in school for 

teachers and school counselors.  Among the   research 

limitations, we can mention the use of only the ques-

tionnaire, the limited population, and the cross-sectional 

statistical sample of the research. Therefore, the use of 

other assessment methods such as interviews and obser-

vations along with questionnaires, the expansion of the 

statistical population and sample, the use of longitudinal 

studies can more appropriately explain the reasons for the 

increase or decrease in academic performance at different 

levels of education. 
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مقدمه: مسئله موفقیت و عدم موفقیت در امر تحصیل از مهم ترین دغدغه های هر نظام آموزشی است. هدف از پژوهش 

بر عملکرد  روان شناختی در مدرسه  بررسی نقش هویت تحصیلی، حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عضویت  حاضر 

تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شهرستان الرستان بود.

روش کار: پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی_ تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان 

دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر الرستان در نیمسال اول سال تحصیلی 1398-1397 بود. از میان این دانش آموزان با 

استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 400 دانش آموز انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های 

هویت تحصیلی، حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه استفاده شد. در این پژوهش به منظور 

تحلیل داده ها از آزمون همبستگی متعارف و رگرسیون چندگانه بوسیله SPSS-24 استفاده شد. 

یافته ها: نتایج نشان دادند عملکرد تحصیلی را میتوان با ترکیب خطی متغیرهای پیش بین، پیش بینی نمود. بر اساس 

نتایج تحلیل رگرسیون، 22 درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلی به کمک متغیرهای پیش بین )هویت تحصیلی، 

حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه( قابل پیش بینی است.

نتایج پژوهش حاضر، توجه به حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عضویت روان شناختی در  با توجه به  نتیجه گیری: 

دانش آموزان  تحصیلی  عملکرد  و  آموزشی  بهبود وضعیت  منظور  به  مفیدی  نکات  می تواند حاوی  دانش آموزان  مدرسه 

باشد. لذا ضروری است که مدارس و مراکز مشاوره با توجه به عملکرد تحصیلی دانش آموزان و آگاهی از عوامل موثر بر 

آن، برنامه های خاص، مدون و دقیق را تدوین نمایند تا با ایجاد زمینه مناسب برای به فعلیت رساندن استعداد های بالقوه 

دانش آموزان، زمینه رشد و شکوفائی هر چه بیشتر آنها فراهم گردد.
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مقدمه
مسئله موفقیت در امر تحصیل از مهم ترین دغدغه های هر نظام آموزشی 
است )1(. عملکرد تحصیلی )Academic performance( عبارت است 
تحصیلی  مقاطع  گذراندن  در جهت  فرد  یک  که  فعالیت هایی  کلیه  از 
مختلف از خود نشان می دهد )2(. عملکرد تحصیلی بر جنبه های مهمی 
از زندگی افراد مثل کسب شغل بهتر و جایگاه اجتماعی مناسب تر تأثیر 

می گذارد )1(. 

عملکرد  زمینه  در  که  است  شخصیتی  ابعاد  جمله  از  هویت  متغیر 
ابعاد مهم هویت، شکل گیری  از  تحصیلی نقش مهمی دارد )3(. یکی 
هر  باور  به  اشاره  که  است   )Academic identity( تحصیلی  هویت 
شخص درباره نحوه درس خواندن و استفاده از راهبردهای مؤثر برای 
کسب موفقیت در این مسیر دارد )Was .)4 و Isaacson چهار سبک 
از هویت تحصیلی را مطرح کرده اند. از نظر ایشان سبک هویت تحصیلی 
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به  که  است  تصمیم هایی  خصوص  در  تعلل  با  همراه  اغلب  سردرگم، 
تحصیلی  هویت  سبک  در   .)5( می باشد  مربوط  تحصیلی  ارزش های 
زندگی  مهم  افراد  از  را  خود  ارزش های  و  اهداف  دانش آموز  زودرس، 
دیررس،  تحصیلی  هویت  سبک  در  است.  گرفته  تحقیق  بدون  خود 
نتیجه گیری  و  اطالعات  به  دادن  سازمان  برای  تکاپو  در  دانش آموزان 
هویت  سبک  تحصیلی،  هویت  شکل گیری  سبک  آخرین  هستند. 
ارزش های  از  مجموعه ای  به  نسبت  تعهد  به  که  است  موفق  تحصیلی 
کاوش گری شکل  گرفته  از  دوره ای  دنبال  به  که  دارد  اشاره  تحصیلی 
است )5(. نتایج پژوهش Berzonsky و Kuk نشان داد که دانشجویان 
با سبک هویت موفق، از سطوح باالیی از خودمختاری تحصیلی و اهداف 
زودرس،  هویت  سبک  دارای  دانشجویان  برخوردارند.  روشن  تحصیلی 
اهداف تحصیلی روشن و سطح باالتری از تعهد را نسبت به سبک هویت 
موفق نشان می دهند؛ اما از لحاظ خودمختاری تحصیلی و عاطفی، از 

افراد دارای سبک هویت موفق پایین ترند )6(.          
دانش آموزان بیشتر اوقات را در مدرسه زیر نظر معلم سپري می کنند و 
ارتباطی که معلم با دانش آموزان برقرار می کند، بر نحوه و کیفیت تدریس 
معلم  عاطفي  )7(. حمایت  می گذارد  تأثیر  غیردرسی  و  درسی  مطالب 
معلم  اعمال  و  نگرش ها  رفتارها،  به   )Teacher affective support(
اطالق می شود )8(. حمایت عاطفي معلم به طور معناداري پیامدهاي 
محیط هاي  در  دانش آموزان  انگیزشي  و  رفتاري،  هیجاني،  تحصیلي، 
تحصیلي را تحت تاثیر قرار مي دهد )8(. پژوهشگران  دریافتند در صورتی 
ارائه  کنند،   عاطفی ،  آموزشی  و  اجتماعی  بیشتری   معلم ها حمایت  که 
بنابراین  می دهند.  نشان  دانش آموزان  دستاوردهای  رفتاری  بیشتری  
حمایت عاطفي معلم نقش قابل توجهی در لذت و پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان دارد )9(. شرهانی در پژوهشی نشان داد که بین حمایت 
به مدرسه  دانستن و عالقه مندی  برای  انگیزش  با متغیر  عاطفی معلم 

رابطه مستقیم و اثرمثبت معناداری وجود دارد )10(. 
از برجسته ترین مشکالتی که عموماً در مدارس، معلمان و مدیران با آن 
درگیر هستند، بحث سازگاری و چگونگی سازگار کردن دانش آموزان 
مشتمل   )Academic adjustment( تحصیلی  سازگاري   .)11( است 
است بر توانمندي دانش آموز در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و 
اگر دانش آموز در  آنها قرار می دهد،  نقش هایی که مدرسه پیش روي 
به  را  او  فقدان سازگاري  تلقی می شود.  ناسازگار  باشد،  ناتوان  امر  این 
پیشرفت  به  نیل  براي  بنابراین  تحصیل سوق می دهد،  افت  یا  و  ترك 
تحصیلی و عملکرد مناسب بررسی و تمرکز بر سازگاري تحصیلی بسیار 
و   Birman تحقیق  نتایج  راستا،  همین  در   .)12( است  اهمیت  حائز 
Tran نشان داد افزایش میزان سازگاری تحصیلی در دانش آموزان بهبود 

عملکرد تحصیلی آنها را به دنبال دارد )9(.
محیط مدرسه باید مانند محیط خانواده، به دانش آموز حس امنیت و 
بهزیستي بدهد. وقتی این احساس در دانش آموز رشد می کند که جزئی 
از یک مدرسه است و به اصالح عضویت روان شناختی خویش را تایید 
می کند، به احتمال بیشتری درگیر مسائل مربوط به مدرسه می شود و 
احتماال عملکرد تحصیلی بهتری خواهد داشت. عضویت روان شناختی در 
مدرسه )Psychological Membership in School( بیانگر احساس 
دانش آموز درباره میزان ارتباط وی با مدرسه و میزان درگیری در مسائل 
مربوط به مدرسه است )13(. میرزابیگی و همکاران در پژوهشی نشان 
دادند که دانش آموزانی که از تعلق به مدرسه باال و حمایت عاطفی از 
سوی مدیران و معلمان برخوردار بودند، انگیزه پیشرفت باالتری داشتند 
دارد  نقش  دانش آموزان  بهتر  تحصیلی  عملکرد  در  موارد  این  همه  و 

.)14(
عملکرد  طرفی  از  بود.  خواهند  فردا  جامعه  گردانندگان  دانش آموزان 
تحصیلی این قشر از جامعه، با توجه به تاثیر آن در پیدا کردن شغل 
با دنیاي پیرامون و رشد خویشتن  ارتباط  مناسب، استقالل، یادگیري 
بسیار مهم است. کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموزان یکی از مشکالت 
مهم نظام های آموزشی است که با اتالف هزینه های جاری، سرخوردگی 
و  مدرسه  وی،  خانواده  دانش آموز،  به  را  زیادی  خسارت  دانش آموزان 
جامعه وارد می کند. بنابراین بررسی عملکرد تحصیلی و شناسائی عوامل 
موثر بر آن می تواند کمک شایان توجهی در بهبود وضعیت آموزشی و 
تحصیلی دانش آموزان داشته باشد. با توجه به این که مطالعات معدود 
انجام گرفته در این خصوص با متغیرهای بررسی شده در این مطالعه 
دنبال  به  حاضر  پژوهش  بنابراین  است،  نگرفته  انجام  حاضر  شکل  به 
بررسی این سوال است که آیا هویت تحصیلی، حمایت معلم، سازگاری 
قادرند عملکرد تحصیلی  تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه 

دانش آموزان را پیش بینی کنند. 

روش کار
جامعه  بود.  همبستگی  نوع  از  توصیفی_تحلیلی  حاضر  پژوهش  روش 
دوم  متوسطه  مقطع  پسر  و  دختر  دانش آموزان  کلیه  شامل  پژوهش 
بر  بود.   1397-1398 تحصیلی  سال  اول  نیمسال  در  الرستان  شهر 
طبق دیدگاه Stevens در تحلیل رگرسیون چندگانه، باید به ازای هر 
متغیر پیش بین 15 مورد در نظر گرفت )15(، با این حال، در صورتی  
داشته  وجود  تقریبا 30 شرکت کننده  پیش بین  متغیر  هر  ازای  به  که 
کوچک  اثر  اندازه  یک  ساختن  نمایان  برای  بهتری  توان  محقق  باشد، 
خواهد داشت. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند 
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مرحله ای 400 دانش آموز دختر و پسر انتخاب گردید.  به این صورت 
که از بین مدارس مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر الرستان چهار 
مدرسه(  هشت  مجموع  )در  پسرانه  مدرسه  چهار  و  دخترانه  مدرسه 
انتخاب و از هر مدرسه پنج کالس و از هر کالس ده نفر به عنوان نمونه 
مورد پژوهش قرار گرفته شدند. ابتدا لیست دانش آموزان مدارس مذکور 
مالك های  گرفتن  نظر  در  از  پس  و  شد  گرفته  مدارس  مسئولین  از 
ورود و خروج پژوهش، به صورت تصادفی ساده و با استفاده از لیست 
دانش آموزان، نمونه مورد نظر انتخاب گردید. از جمله مالك های ورود 
به پژوهش دانش آموز دبیرستانی بودن، کسب رضایت آگاهانه از افراد 
نمونه، محرمانه و بی نام بودن اطالعات، عالقه مندی برای شرکت در 
پژوهش و برخورداری نسبی از سالمت روان بود. همچنین از مهم ترین  
بیماری  داشتن  روان پزشکی،  بیماری  سابقه  داشتن  مالك های خروج، 
جسمی و معلولیت تأثیرگذار در زندگی فرد بود. برای جمع آوری داده از 

پرسشنامه های زیر استفاده شد.  

عملکرد تحصیلی: برای سنجش عملکرد تحصیلی، از معدل دانش آموز 
در دو نیمسال گذشته و میانگین حاصل از آن، استفاده شد.

 Inventory for School Students( سازگاری  پرسشنامه 
 Singh و Sinha این پرسشنامه توسط :)Manual for Adjustment

و  بله  صورت  به  که  مي باشد  سؤال   60 داراي  و  است  شده  تدوین 
نشانگر  پاسخ هاي  براي  این پرسشنامه  خیر طراحي گردیده است. در 
نمره یک  این صورت  غیر  و در  نمره صفر  سازگاري در هر سه حوزه 
با  آزمون  این  پایایي  ضریب  سازندگان  پژوهش  در  مي گردد.  منظور 
روش دو نیمه کردن و بازآزمایي به ترتیب 0/95 و 0/93 گزارش شده 
است )16(. رجبی و همکاران ضریب پایایی این پرسشنامه را  به روش 

دو نیمه کردن 0/70 گزارش دادند )17(.  

 :)Academic Identity Questionnaire( پرسشنامه هویت تحصیلی
برای سنجش هویت تحصیلی از پرسشنامه هویت تحصیلی رحیمی نژاد 
بعد  و چهار  دارای 16 سوال  پرسشنامه  این  استفاده شد.  و همکاران  
هویت تحصیلی دنباله رو )3 سوال(، موفق )5 سوال(، دیررس )4 سوال( و 
سردرگم )4 سوال( را می سنجد. نمره گذاري در این پرسشنامه با استفاده 
از طیف لیکرت )خیلي موافقم 5 تا کاماًل مخالفم 1( انجام می شود. نتیجه 
بررسی پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای ابعاد ذکر شده به 
ترتیب، 0/70، 0/59، 0/60 و 0/64 و به روش بازآزمایی 0/72، 0/62، 

0/65 و 0/58 گزارش شده است )18(.

 Membership Scale( مدرسه  روان شناختی  عضویت  مقیاس 
عضویت  سنجش  برای   :)Psychological Sense of School

استفاده   )2014( Wallace و   Ye از پرسشنامه  روان شناختی مدرسه 
شد. این پرسشنامه دارای 18 سوال و چهار بعد ارتباط با مدرسه، ارتباط 
می سنجد.  را  مدرسه،  از  منفی  برداشت  و  معلم  با  ارتباط  دوستان،  با 
ضریب پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ نیز بین 0/70 تا 
نیز  مقیاس ها  خرده  همبستگی  بررسی  نتیجه  است.  نوسان  در   0/84
بیانگر ارتباط مثبت بین سه بعد اول و همبستگی منفی با بعد چهارم 
این  پایایی  ضریب  پژوهشی  در  کالنتر  و  مکیان  ایران  در   .)19( بود. 
برای کل سواالت 0/88 گزارش  را  آلفای کرونباخ  به روش  پرسشنامه 

کردند )20(.

 Support Teacher Questionnaire( معلم  پرسشنامه حمایت 
حمایت  پرسشنامه  از  معلم  حمایت  سنجش  برای   :)Affective

دارای  پرسشنامه  این  شد.  استفاده   )2007(  Sakiz معلم  عاطفی 
لیکرت  نوع  از  پرسشنامه  گویه های  است.  کلی  نمره  یک  و  سوال   9
نمره گذاری   )5( موافقم  کامال  تا   )1( مخالفم  کامال  از  گزینه ای   5
و   9 پرسشنامه  این  در  اکتسابی  نمره  حداقل  بنابراین  می گردد. 
حمایت  نشان دهنده  باالتر  نمرات  بود.  خواهد   45 نمره  حداکثر 
پایین تر نشان دهنده حمایت  عاطفی ادراك شده باالی معلم و نمره 
عاطفی ادراك شده پایین است. روایی و پایایی پرسشنامه به وسیله 
Sakiz بررسی و مطلوب گزارش شده است )8(. مقدار آلفای کرونباخ 

این پرسشنامه در ایران توسط سادات حسینی و خیر، 0/79 گزارش 
گردیده است )21(.

و  متعارف  همبستگی  از  داده ها  تحلیل  منظور  به  پژوهش  این  در 
 SPSS-24 رگرسیون چندگانه استفاده شد. داده ها با استفاده از نسخه

تحلیل شدند. 

یافته ها
از 400 دانش آموز شرکت کننده تعداد 215 نفر پسر و 185 نفر دختر 
بودند. میانگین و انحراف معیار سنی دانش آموزان پسر )15/93±1/26( 
و دانش آموزان دختر )1/48±16/32( بود. همچنین میانگین و انحراف 
توصیفی  یافته های  بود.   16/13±1/40 دانش آموزان  کل  سنی  معیار 
شامل میانگین و انحراف معیار هویت تحصیلی، عضویت روان شناختی، 
حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در جدول 1 آورده 

شده است.
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معناداری مدل کامل همبستگی متعارف
در  متعارف  همبستگی  تحلیل  کامل  مدل  معناداری  آزمون های  نتایج 
جدول  این  در  که  همان طور  است.  آمده   2 جدول  در  پژوهش  این 
بین  که  می دهد  نشان  ویلکز  المبدای  معناداری  می شود،  مشاهده 
متغیرهای عملکرد تحصیلی با هویت تحصیلی، حمایت معلم، سازگاری 
تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه رابطه معناداری وجود دارد 

)P<0/001 و λ=0/782 و F=46/98(. یعنی؛ هویت تحصیلی، حمایت 
معلم، سازگاری تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه با عملکرد 
تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار دارد. همچنین، مدل به  دست  آمده 
در این پژوهش، 21/8 درصد از واریانس هویت تحصیلی، حمایت معلم، 
سازگاری تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه )در نقش متغیر 

پیش بین( عملکرد تحصیلی )در نقش متغیر مالك( را تبیین می کند.

جدول 1. شاخص های توصیفی هویت تحصیلی، عضویت روان شناختی، حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی 

با  می دهد.  نشان  را  پژوهش  متغیرهای  همبستگی  ماتریس   3 جدول 
توجه به نتایج این جدول می توان گفت رابطه بین هویت تحصیلی موفق 
با عملکرد تحصیلی )0/21(؛ هویت تحصیلی دنباله رو با عملکرد تحصیلی 
با عملکرد تحصیلی )0/14-(؛ هویت  )0/19(؛ هویت تحصیلی سردرگم 

روان شناختی  عضویت  )0/20-(؛  تحصیلی  عملکرد  با  دیررس  تحصیلی 
با عملکرد تحصیلی )0/28(، حمایت معلم با عملکرد تحصیلی )0/22( و 
سازگاری تحصیلی با عملکرد تحصیلی )0/44( معنادار بود. بیشترین ضریب 
همبستگی بین سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی )0/44( وجود داشت.

تعدادبیشترینکمترینمیانگین و انحراف معیارمتغیرها

هویت تحصیلی

525400)4/32(16/75موفق

420400)3/46(9/79سردرگم

315400)2/65(9/73دنباله رو

420400)3/06(11/79دیررس

2288400)10/53(63/43عضویت روان شناختی

945400)6/19(30/56حمایت معلم

2250400)3/27(28/44سازگاری تحصیلی

1120400)3/69(16/31عملکرد تحصیلی

جدول2. آزمون معناداری مدل کامل همبستگی متعارف

df P خطا df فرضیهFمقدارنام آزمون

0/31730/145105870/001اثر پیالیی

0/72246/98105670/001المبدای ویلکز

2/04559/432105470/001هتلینگ

0/001---0/562ریشه روی
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با روش ورود در  از تحلیل رگرسیون چندگانه  نتایج حاصل  اساس  بر 
جدول 4، ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی هویت تحصیلی، 
حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه با 
 R2=0/22 با برابر  با R=0/42 و ضریب تعیین  برابر  عملکرد تحصیلی 
با  است  برابر  به  دست  آمده  چندگانه  همبستگی  به  مربوط   F است. 
40/12 که در سطح P≤0/001 معنادار است. با توجه به ضریب تعیین 

به  دست  آمده، حدود 22 درصد از واریانس متغیر عملکرد تحصیلی به 
کمک متغیرهای پیش بین قابل پیش بینی است. یعنی؛ هویت تحصیلی، 
مدرسه  در  روان شناختی  و عضویت  تحصیلی  سازگاری  معلم،  حمایت 
پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی دانش آموزان هستند. همان طور که 
از میان متغیرهای پیش بین مطالعه شده، سازگاری  مالحظه می شود، 

تحصیلی با )β=0/39( بیشترین قدرت پیش بینی را داراست.

جدول 3. ماتریس همبستگي بین متغیرهای مورد پژوهش

12345678متغیرها

هویت تحصیلی

1موفق

1**0/22-سردرگم

1*0/12-0/11دنباله رو

1**0/11-**0/23*0/12دیررس

1**0/16-**0/34**0/29-**0/37عضویت روان شناختی

1**0/050/65**0/28**0/26-**0/36حمایت معلم

1**0/48**0/49**0/34-**0/34**0/35-**0/38سازگاری تحصیلی

1**0/44**0/22**0/28**0/20-**0/19**0/14-**0/21عملکرد تحصیلی

جدول 4. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس هویت تحصیلی، حمایت معلم، سازگاری تحصیلی و عضویت روان شناختی در مدرسه 

RR2FβTPمتغیرهای پیش بین

0/210/07131/280/144/280/001هویت تحصیلی موفق

0/190/06529/420/133/880/001هویت تحصیلی دنباله رو

2/390/04-0/11-0/140/0422/25-هویت تحصیلی سردرگم

2/110/05-0/08-0/120/0219/41-هویت تحصیلی دیررس

0/280/0935/430/226/160/001عضویت روان شناختی

0/220/07532/020/154/360/001حمایت معلم

0/440/2342/520/398/520/001سازگاری تحصیلی

0/420/2240/12ترکیب خطی متغیرها

بحث
معلم،  حمایت  تحصیلی،  هویت  بین  حاضر،  پژوهش  نتایج  اساس  بر 
عملکرد  با  مدرسه  در  روان شناختی  عضویت  و  تحصیلی  سازگاری 
نتایج  با  نتایج  این  داشت.  وجود  معنادار  رابطه  دانشجویان  تحصیلی 

پژوهش های عبدی و زندی پیام )1398( )4(؛ احمدی )1394( )22(؛ 
گزیدری و همکاران )1394( )23( همسو می باشد.  

تحصیلی  هویت  و  دانشجویان  تحصیلی  عملکرد  بین  رابطه  تبیین  در 
می توان گفت افراد دارای هویت تحصیلی موفق به طور کلي از لحاظ 
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به نحو مناسب و شایسته اي  با مسائل  رواني، سازگاري خوبي دارند و 
پایین  باالیي دارند و اضطرابشان  آنها کارآمدي شخصي  کنار مي آیند. 
باال،  نفس  عزت  با  سخت کوش،  منسجم،  افرادی  آنها  همچنین  است. 
با  و  و قدرت حل مسئله هستند  دارای منبع کنترل درونی  خودآگاه، 
توجه به این ویژگی ها نسبت به آینده امیدوار هستند، به توانایی های 
پی  در  را  مناسب  تحصیلی  عملکرد  این ها  همه  و  دارند  اعتماد  خود 

خواهند داشت )22(.
افرادی سازگار  دنباله رو  تحصیلی  با هویت  دانش آموزان  این،  بر  عالوه 
کمی  جستجوگری  و  کاوش  که  تفاوت  این  با  هستند،  اعتماد  قابل  و 
دارند، اما به ارزش های پایه گذاری شده دوران کودکی متعهد هستند، 
همین تعهد و ارزش گذاری باعث می شود دارای یک نظم درونی باشند 
که به توانایی خودتنظیمی آنها کمک کند. از طرفی به علت وابستگی 
سازه هویت به بافت )والدین، معلمان( ارزش گذاری ارزش های بیرونی 
بر دانش آموزان آنها سعی می کنند برای برآورده کردن انتظارات والدین 
داشته  مناسبی  دانش آموز عملکرد تحصیلی  نظر  از  مهم  افراد  دیگر  و 
باشند، البته ذکر این نکته ضروری است، اگرچه دانش آموزان با هویت 
طبق  و  می رسند  نظر  به  انطباقی  و  سازگار  کاماًل  دنباله رو  تحصیلی 
و ساختن  برای شکوفایی، خودمختارشدن  اما  هنجارها عمل می کنند 
خوِد منحصر به  فردشان نیاز به تغییر و بازسازی شخصیتشان دارند تا از 

بند تقلیدها و پیروی های صرف رها شوند )23(.
همچنین دانش آموزانی که در وضعیت هویت دیررس قرار دارند، تعهدی 
برای اهداف تحصیلی شان ندارند و به علت زمان زیادی که برای کاوش 
و جستجوگری صرف می کنند با کمبود زمان مواجه می شوند که نتیجه 
و  آغاز  در  بیشتر  تعلل  و  تکالیف  انجام  برای  فرد  اضطراب  افزایش  آن 
به تبع عملکرد تحصیلی ضعیف می باشد. در واقع،  پیگیری تکالیف و 
نوجوانان و جوانانی که در سبک هویتی دیررس هستند باید در معرض 
اطالعات الزم و صحیح در خصوص خودشان و محیط آموزشی شان قرار 
تحصیلی  هویت  نهایت،  در  یابند.  نتیجه گیری الزم دست  به  تا  گیرند 
با  است. دانش آموزان  ناسازگارانه ترین سبک هویت تحصیلی  سردرگم 
هویت تحصیلی سردرگم به علت عدم کنکاش و تعهد نسبت به اهداف 
تحصیلی  عملکرد  و  دارند  تحصیلی  امور  در  بیشتری  تعلل  تحصیلی 
هویت  مسائل  به  پرداختن  از  دانش آموزان  این  واقع  در  دارند.  پایینی 
احساس  تصمیم گیری  از  پیش  معموالً  دارند،  اجتناب  تصمیم گیری  و 
ترس و اضطراب دارند و در تصمیم گیری از راهبردهای نامناسب مثل 
اجتناب کردن و دلیل تراشی استفاده می کنند و با توجه به عزت نفس 
پایین، خودپنداره منفی و خودتنظیمی ناقص عملکرد تحصیلی مناسبی 

ندارند )4(.

در  روان شناختی  عضویت  که  بود  این  حاضر  پژوهش  نتایج  دیگر  از 
تحصیلی  عملکرد  پیش بینی کننده  معنادار  و  مثبت  به صورت  مدرسه 
دانش آموزان است. این نتایج با مطالعات میرزابیگی و همکاران )1397( 

)14( و Gray )2017( )24( همسو می باشد.
در تبیین این یافته می توان گفت گفت احساس تعلق به مدرسه و یا 
پیوند  نوعی  برقراری  معنای  به  دانش آموز  برای  روان شناختی  عضویت 
عاطفی  پیوند  این  می دهد.  پیوند  مدرسه  به  را  وی  که  است  عاطفی 
می توان برای فرد ارزش هایی را در رابطه با مدرسه و محیط آموزشگاه 
ایجاد کند که داشتن عملکرد تحصیلی موفق یکی از آنها است. در این 
سعی  دارد  مدرسه  به  که  تعلقی  احساس  خاطر  به  دانش آموز  فرایند 

می کند با تالش بیشتر این تعلق را بیشتر و محکم تر نماید )14(.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که حمایت معلم پیش بینی کننده 
نتایج  با  نتایج  این  باشد.  دانش آموزان  تحصیلی  عملکرد  معنادار 
 )1395( شرهانی   ،)25(  )2010( همکاران  و   Wentzel پژوهش های 
)10( و یزدان دوست و سلیمانی بیله سوار )1394( )26(  همسو است. در 
تبیین این یافته می توان گفت حمایت عاطفي باال داراي تأثیرات مثبت 
روي بازده تحصیلي و موفقیت تحصیلي دانش آموزان مي شود. حمایت 
عاطفی معلم باعث مي شود که یادگیري دانش آموزان افزایش یابد و از 
بي عالقگي و عدم تمرکز دانش آموزان نسبت به تکالیف کاسته شود. چرا 
که به واسطه لذت تحصیلي باال دانش آموزان مي توانند در کالس درس 
با اشتیاق فراوان به آموزش یاددهنده توجه کنند، تالش و پشتکار براي 
آنها لذت بخش است، تکالیف درسي خود را با عالقه انجام مي دهند و 

براي سرگرمي هاي دیگر وقت مناسبي در نظر مي گیرند )10(.
عالوه بر این نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سازگاری تحصیلی به 
صورت مثبت و معنادار پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی دانش آموزان 
 ،)9( )2017( Tran و Birman است. این نتایج با نتایج پژوهش های
Perera و همکاران )2017( )27(، مرادی و همکاران )1394( )28( 

باره  این  در  می باشد.  همسو   )29(  )1392( شعبانی  و  سلیمانی فر  و 
می توان گفت سازگاری تحصیلی به دانش آموز این امکان را می دهد که 
خود را در فعالیت های مربوط به مدرسه سهیم کند. فرد قوانین حاکم بر 
مدرسه را می پذیرد و تالش دارد خود را به عنوان عضوی از این جامعه 
بهتر  تحصیلی  عملکرد  برای  تالش  هدفش  مهمترین  که  کند  معرفی 
است. بنابراین اصوال سازگاری تحصیلی کمک می کند فرد چالش های 
رفتاری کمتری در مدرسه ایجاد کند و انرژی روانی خود را در جهت 

عملکرد بهتر آموزشگاهی صرف کند )29(.
از جمله محدودیت های پژوهش می توان به استفاده تنها از پرسشنامه، 
محدود بودن جامعه و نمونه آماری مقطعی بودن پژوهش و توصیفی 
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بودن روش پژوهش اشاره کرد. لذا استفاده از روش های دیگر سنجش 
مثل مصاحبه و مشاهده به همراه پرسشنامه، گسترش جامعه آماری و 
به طبع آن نمونه مورد مطالعه، استفاده از مطالعات طولی می تواند به 
نحو مناسبت تری دالیل رشد و یا کاهش عملکرد تحصیلی را در مقاطع 

مختلف تحصیلی توضیح دهد.  

نتیجه گیری
به طور خالصه، نتایج پژوهش حاضر نشان داد هویت تحصیلی، حمایت 
رابطه  مدرسه  در  روان شناختی  عضویت  و  تحصیلی  سازگاری  معلم، 
و  مدارس  که  است  ضروری  لذا  دارند.  تحصیلی  عملکرد  با  معناداری 
از  آگاهی  و  دانش آموزان  تحصیلی  عملکرد  به  توجه  با  مشاوره  مراکز 
نمایند  تدوین  را  دقیق  و  مدون  برنامه های خاص،  آن،  بر  موثر  عوامل 
بالقوه  استعداد های  رساندن  فعلیت  به  برای  مناسب  زمینه  ایجاد  با  تا 

دانش آموزان، زمینه رشد و شکوفائی هر چه بیشتر آنها فراهم گردد. 

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق در پژوهش

به منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش، کلیه آزمودنی ها اطالعاتی در 
تمام  آنان داده شد که  به  اطمینان  این  مورد پژوهش دریافت کردند. 
اطالعات محرمانه خواهد ماند و فقط برای امور پژوهشی مورد استفاده 
قرار می گیرد. به منظور رعایت حریم خصوصی، مشخصات آزمودنی ها 
ثبت نشد. در پایان از همه آنان رضایت آگاهانه دریافت شد. الزم به ذکر 
است این پژوهش دارای کد اخالق IR.IAUBA.REC.1397.046 از 

کمیته اخالق دانشگاه آزاد واحد بندرعباس می باشد.
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پیشینه  و  ادبیات  جستجوی  داشتند.  نقش  مفاهیم  تعریف  و  مطالعه 
گرفت.  انجام  علیزاده  حاجی  کبری  جاودان،  موسی  توسط  پژوهشی 
احمد روان نسبت به جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها اقدام کردند. 
نویسندگان  همه  علیزاده.  حاجی  کبری  پیش نویس:  تهیه  و  نگارش 
نتایج را مورد بحث قرار داده و در تنظیم و ویرایش نسخه نهایی مقاله 

مشارکت داشتند.  

منابع مالی
این پژوهش هیچ کمک مالی خاصی از سازمان های در دولتی، تجاری یا 

غیرانتفاعی دریافت نکرده است.   
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واحد  آزاد  دانشگاه  در  اول  نویسنده  پایان نامه  از  مسترج  مقاله  این 
از کلیه پرسنل و دانش آموزان محترم  بندرعباس می باشد. بدینوسیله 
دبیرستان های شهرستان الرستان که در این پژوهش ما را یاری کردند، 

کمال تشکر را داریم.     
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