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بررسی رابطه حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی با توجه به نقش میانجی شایستگی تحصیلی و  

 خودکارآمدی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر رشت 

 
 3معصومه پورمحسن ، 2وحید خوش روش ،1پریما باقری زاده ولمی  

 

 

 چکیده  

بررسی رابطه حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی با توجه به نقش میانجی شایستگی تحصیلی و خودکارآمدی  هدف از این تحقیق  

آموزان مقطع  دانش جامعه تحقیق    روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود.آموزان مقطع ابتدایی شهر رشت بود.  دانش

انتخاب شدندنفر به عنوان    195ابتدایی در شهر رشت بوده است   .  تصادفی ساده بوده است-ایگیری طبقه .روش نمونهنمونه 

استفاده شد. پرسشنامه خودکارآمدی براساس   (2001)  هیوبنرپرسشنامه رضایت از زندگی در این تحقیق براساس پرسشنامه  

 تامپسون،   ،ی هال  پس،یلیف  واکس،  ( بهره گرفته شد. پرسشنامه حمایت اجتماعی در این تحقیق براساس پرسشنامه1982شرر )

(  1989)استراتهوف و ترفوس و هارتر لحاظ شد و هم چنین شایستگی تحصیلی براساس پرسشنامه  (1986) استوارت و امزیلیو

انجام    smart pls2و    spss22با استفاده از نرم افزار    ها در دو بخش توصیفی و استنباطیتجزیه و تحلیل دادهاستفاده شد.  

ها مورد تایید قرار گرفتد که عبارتند از: رابطه بین حمایت فرضیه ارائه شده در تحقیق همه فرضیه  4داد که از  شد. نتایج نشان  

آموزان مقطع ابتدایی شهر رشت تغییر  اجتماعی و رضایت از زندگی تحت تأثیر شایستگی تحصیلی و خودکارآمدی در دانش

آموزان مقطع ابتدایی شهر رشت معنادار است. رابطه بین در دانشرابطه بین حمایت اجتماعی و شایستگی تحصیلی    کند.می

دانش و خودکارآمدی در  بین خودکارآمدیشایستگی تحصیلی  است.رابطه  معنادار  رابطه  ابتدایی شهر رشت  و    آموزان مقطع 

 است. آموزان مقطع ابتدایی شهر رشت معناداررضایت از زندگی در دانش

 حمایت اجتماعی، خودکارآمدی، شایستگی تحصیلی، رضایت از زندگی  های کلیدی: واژه
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 مقدمه 

نسبت به  است. منظور از رضایت زندگی، نگرش فرد، ارزیابی عمومی یکی از شاخص های بهداشت روانی میزان رضایت از زندگی

شادکامی و رضایت   تجربه. ستهم چون زندگی خانوادگی و تجربه آموزشی ا کلیت زندگی خود و یا برخی از جنبه های زندگی،

وظایف فرد شمرده می شوند.   رود و احساس غم و ناخرسندی اغلب مانعی در راه انجام از زندگی هدف برتر زندگی به شمار می

هر چه شکاف میان سطح آرزوهای فرد   باشد. به بیان دیگرآرزوهای شخص و وضعیت فعلی او می رضایت از زندگی بازتاب میان

 مشکالت  و   ها   تنش  شیافزا  (. 1393)شمسایی و همکاران،    بیشترگردد، رضایتمندی او کاهش می یابد  وضعیت عینی ویو  

  مشارکت  هیروح  کاهش  چون  هم  ییامدهایپ   که  است  ی زندگ  از   یتینارضا  یمنف  آثار  ازجمله  یافسردگ  و  اضطراب  ،یدیام  نا  ،یرفتار

(.براین مبنا بررسی عواملی که موجب بهبود 2014،  4ت )سودو و همکاران داش  خواهد  یاجتماع   اعتماد  و   تعاون  ،یاجتماع   ییجو

شود ضروری است. از عوامل مورد بررسی در این تحقیق شامل  رضایت از زندگی در دانش آموزان به خصوص مقطع ابتدایی می

 حمایت اجتماعی، شایستگی تحصیلی، خودکارآمدی پرداخته شده است.

اطالعاتی است که شخص را بر این باور هدایت می کند که مورد احترام، غیر مستقل این پژوهش هست که متحمایت اجتماعی 

مورد عالقه و مورد تأیید خانواده و دوستان است، به عبارت دیگر فرد درک می کند که به شبکه ای از ارتباطات متقابل تعلق  

و دوستان پذیرفته شده است و در روابط بین فردی عضوی مهم دارد هنگامی که دانش آموز درک کند که از سوی خانواده   

تواند    جتماعی می ا  حمایت  (. 1393محسوب می آید، حرمت، اطمینان و کارایی او افزایش می یابد )حسین زاده و همکاران،  

  نظام  در  برونداد و  درونداد  نقش  در  آموزان  دانش  تیاهم  و  یآموزش  های نظام  بر  تمرکز .تاثیر قرار دهدعملکرد تحصیلی را تحت  

  آموز  دانش   مدرسه،  در.  شودی  م  روشن  فرد   و  یآموزش  طیمح نیب  سالم   ۀرابط  ا ی  سازگاری  برقراری  یی توانا  ۀمطالع  حاضر،ضرورت

  وستان، د با دی با گری د ییسو  از و است شتریب خودمختاری و ستقاللا به یاب یدست یپ در یاب ی ت یهو لیتکم انیجر در سو کی زا

دانش آموزان که حمایت اجتماعی موجب ایجاد اعتماد به نفس و رضایت از زندگی در    .شود  نیعج  دیجد  های  نقش  و  فیوظا

حمایت اجتماعی و رضایت از    پژوهش هایی صورت گرفته که ارتباط معنی داری بین    در این زمینه  (. 2018،  5می گردد )کالکا 

نقش ای تحت عنوان  ( مقاله1395حسنی و همکاران )  توان به مطالعه    زندگی دانش آموزان را به اثبات رسانیده است که می

از زندگی دانشحمایت اجتماعی مدار اند که    آموزانس بر رضایت  از مدرسه، شایستگی    داشته  آزمون نقش میانجی رضایت 

شایستگی، خودکارآمدی، رضایت از  ها نشان داد که بین حمایت اجتماعی با  یافته  را ارائه نموده است. تحصیلی و خودکارآمدی

  اجتماعی  حمایت نقش عنوان  با ایمقاله( 1394) حسنی و اصغری.   هستند دارمعنی و مثبت رابطه  مدرسه و رضایت از زندگی

 شهر2  ناحیه  متوسطه دوم یدوره  دختر  آموزان  دانش   تحصیلی  شایستگی   میانجی   اثر:  آموزان دانش  زندگی   از  رضایت   بر  مدارس

زندگی دانش    از  رضایت  بر  مستقیم  اثر  آموزان  دانش  تحصیلی  شایستگی  دهدمی  نشان  نتایج  همچنین.  نمودند  ارائه  را  ارومیه

دادند.    نشان  از خود  باالتری  زندگی  از  رضایت  هستند،  بیشتری  انگیزش  و  تحصیلی  شایستگی  دارای  که  آموزانیدانش.  دارد  آموزان

 .آورد می عمل به حمایت حاضر تحقیق از مستقیم طور به مطالعه این

ای از رفتارهاست که با خودتنظیمی، خلق مثبت، ابتکار، پشتکار    مجموعه  است که   شایستگی تحصیلیمتغیر میانجی مورد نظر  

  های دانش  تحصیلی به ارزیابی  . شایستگیهای درسی و پیشرفت تحصیلی همبسته است  و مشغولیت ذهنی با تکالیف در فعالیت

 ر اساس نظریه خودتعیین ب   اشاره دارد  آموزان از توانایی و عملکرد و باورهایشان در مورد منابع مورد نیاز برای عملکرد بسیار خوب

یلی  ارضاء شود، نتیجه آن بهزیستی و رشد مناسب خواهد بود و اگر به هر دل  روش مناسبی  گری هنگامی که نیاز به شایستگی به

پژوهش ها نشان داده است  (.2017،  6)مالتیس   ی آن عدم وجود بهزیستی و ناسازگاری خواهد بود  این نیاز ارضاء نشود، نتیجه
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تجارب خانوادگی تاثیر عمده ای بر تکامل فرد در طول دوره نوجوانی و بعد از آن دارد و ارتباط های خانوادگی سایر جنبه های 

گی تحصیلی تحت تاثیر خود قرار می دهد . حفظ ارتباط مثبت بین والدین و نوجوان می تواند  زندگی نوجوان را مانند شایست

 (.  1395انگیزه وی را در مورد آن چه به موفقیت تحصیلی اش مربوط می شود افزایش دهد )حسنی و همکاران ، 

و با انگیزه و مشغولیت یادگیرنده در    منفی  اب رابطهرکه شایستگی تحصیلی با احساس اضط  اند  ها نشان دادهخی از تحقیق بر

آموزان دارای پیشرفت   آموزان دارای پیشرفت تحصیلی ضعیف در مقایسه با دانش  ی مثبت دارد و دانش  درس رابطهکالس  

شده نظیر   درونی شکالت  از شایستگی تحصیلی کمتری برخوردارند. ضعف در شایستگی تحصیلی با م   باال تحصیلی متوسط و  

سلوک و پرخاشگری) همراه است و شایستگی تحصیلی بیشتر، با    ختالالتنظیر ابا مشکالت بیرونی شده    افسردگیاضطراب،  

موسوی و  سالمت روان همراه است که نتیجه آن رضایت از زندگی دانش آموزان می شود )  پیگردی اهداف، سازگاری هیجانی و

 (. 1396همکاران؛ 

داوری فرد درباره مهارت ها و توانمندئ های خود برای انجام کارهایی که در  متغیر بعدی میانجی می باشد که    خودکارآمدی  

موقعیت هایی ویژه بدان نیاز است تعریف می شود. خودکارآمدی تنها زمانی بر کارکرد تاثیر دارد که شخص مهارت های الزم  

مار به اندازه کافی برانگیخته شود. افرادی که دارای خودکارآمدی بیش تری    برای انجام کاری ویژه را دارا باشد و برای انجاک

هستند تالش بیش تری می کند و پافشاری بیش تری برای یادگیری می نمایند در نتیجه رضایت از زندگی شان باالتر است  

 (.  1391)ذبیح الهی و یزدانی، 

رض با  اجتماعی  رابطه حمایت  بررسی  به  تحقیقات گذشته  و  در  تحصیلی  شایستگی  میانجی  نقش  به  توجه  با  زندگی  از  ایت 

خودکارآمدی در گروه سنی نوجوانان و جوانان به عنوان دانشجویان پرداخته شده است. اما آنچه که مسلم است الزم است افراد  

ت تا با شکل گیری در مقاطع اولیه تحصیلی احساس رضایت از زندگی را درک نمایند، و بدانند معنا و هدف زندگی شان چیس

های بیش تری کسب نمایند براین اساس پرداختن به شخصیت اجتماعی مناسب در آینده در زندگی کاری و خانوادگی موفقیت 

تحقیق محسوب می این  نوآوری های  از جمله  احساس  این گروه سنی  آموزان  دانش  زندگی موجب می شود  از  شود.رضایت 

کودکان به دالیل متفاوت خانوادگی،  محیط مدرسه و گروه همساالن ممکن است احساس سالمت روانی بیش تری داشته باشند.  

ناخوشایندی نسبت به خود داشته باشند. در نتیجه اعتماد به نفس آن ها تا حدود زیادی پایین می آید که موجب افت تحصیلی،  

ن، هدر رفتن  تغییر در آینده دانش آموزا  شود که در نتیجه تداوم این موضوع می تواند موجبشخصیت منزوی در آن ها می

از طرفی زمانی که افراد رضایت از زندگی شان پایین می آید دچار افسردگی،افزایش احتمال خودکشی و استعداد آن ها شود.  

ای سالم و کاهش خشونت بررسی میزان رضایت از زندگی  افزایش هنجار شکنی در جامعه می شود. به منظور داشتن جامعه 

 کـه   است  داده  نشان  دانش آموزان    در بین  زندگی  از  رضایت  زمینـه  در  شده  انجام  هایآموزان ضروری است. تحقیق  دانش

از  کامالً  دانش آموزان  سنی  درگروه   از زندگی  مثبـت  تلقـی   و  رضـامندی   ایـــن   در  تحقیق  و  اســـت  بزرگسـاالن  متفـاوت 

 رضایت  دامنه  گسترش  ساززمینه  زندگی  دانش آموزان از  رضایتمندی.  است  آنان  ویژه  هایمؤلفه   نیازمند لحاظ نمودن  زمینـــه

  ناامیدی،  رفتاری،  مشکالت  و  هاتنش  افزایش.  فرهنگـی است  و  سیاسـی  اجتمـاعی،   اقتصـادی،   گوناگون  هایبـه حوزه  آنـان

  جویی   مشـارکت  روحیه  کاهش  همچون  کـه پیامدهایی   اسـت  زنـدگی   از  نارضـایتی   منفـی   آثـار  ازجمله  اضـطراب، افسردگی

با توجه به که در استان گیالن دانش آموزان ابتدایی جمعیت   (.1386داشت )زکی،    خواهد  اجتماعی  اعتماد  و  اجتمـاعی، تعاون

ی برای آن ها  قابل توجهی دارد و این جمعیت از سایر مقاطع تحصیلی بیش تر بوده، هم چنین امکان آموزش پذیری، بیش تر

فراهم است، احتمال تأثیرگذاری و بهبود وضعیت روان شناختی بیش تری برای این جامعه آماری وجود دارد.  بنابراین عدم توجه 

اهمیت موضوع در این تحقیق باتوجه به  به این موضوع هزینه هایی زیادی به منظور مشاوره، درمان دانش آموزان پرخاشگر، دارد.  

پا سؤال  این  و  به  تحصیلی  شایستگی  میانجی  نقش  به  توجه  با  زندگی  از  رضایت  با  اجتماعی  آیا حمایت  شود  داده می  سخ 

 خودکارآمدی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر رشت رابطه معناداری دارد؟
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 روش تحقیق 

حاضرفردی است از همبستگی می باشد. سطح تحلیل تحقیق  –این تحقیق به لحاظ هدف بنیادی و به لحاظ طرح توصیفی  

تحقیق کمی محسوب می شود یک  قطعیت،  شایستگی  لحاظ   ، مستقل  متغیر  اجتماعی  پژوهش، حمایت  تحلیلی  مدل  در   .

 تحصیلی و خودکارآمدی متغیر میانجی و رضایت از زندگی متغیر وابسته بودند.  

نفر به عنوان   195.  هر رشت بوده استدانش آموزان مقطع ابتدایی در شجامعه تحقیق  :  جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

تصادفی ساده است. با توجه به تعداد زیاد مدارس ابتدایی در  -طبقه ای  روش نمونه برداری در این تحقیق  .نمونه انتخاب شدند

ابتدایی منطقه یک مورد بررسی قرار گرفت که در مجموع    شهر رشت،   65مدرسه بودند که    131مدارس دخترانه و پسرانه 

نفر بودند. مقاطع ابتدایی به طبقات در  پایه های چهارم ، پنجم    26566مدرسه دخترانه با تعداد دانش آموز    66مدرسه پسرانه و  

 .  شکل قرعه کشی دانش آموزانی انتخاب شدند نفر به 65و ششم تقسیم بندی  شد و از هر طبقه 

و    ینظر  ی مبان  یآورجمع   یبرا  یاشده است. از روش کتابخانهاستفاده  یدان یو م  یاکتابخانه  ها از دو روشداده  یگردآور  یبرا

ها  ابزار گردآوری داده.شده استاستفاده  هاهیفرض  لیوتحله یتجز  یاطالعات الزم برا  یآورجمع  یو از پرسشنامه برا  قیتحق  نهیشیپ 

دهندگان شامل  شناختی پاسخسؤال عمومی در بخش اوّل بوده که اطالعات جمعیت4در تحقیق حاضر پرسشنامه بوده که شامل  

 . جنسیت، سن، مدرسه، پایه تحصیلی بوده است

 یر استفاده شد:  برای جمع آوری اطالعات در این پژوهش از چهار پرسشنامه استاندارد به شرح ز

  و   امز یلیو   تامپسون،  ، ی هال  پس، یلیف  واکس،   پرسشنامهبه منظور سنجش حمایت اجتماعی از    پرسشنامه حمایت اجتماعی: 

 زان یم  به  یاجتماع   تیحما  کوب،  فیتعر  به  بنا.  شد  ساخته  یاجتماع   تیحما  از  کوب  فیتعر  یمبنا  بر  1986  سال  در  استوارت،

گزینه ای لیکرت از    5به وسیله طیف    .دارد  اشاره   افراد  ریسا  و   دوستان  خانواده،   یاعضا  توجه  و   مساعدت  محبت،  از  یبرخوردار

  به دست آمد.   84/0(  1395میزان پایایی آن در تحقیق یار محمدزاده و فیض اللهی )  خیلی زیاد تا خیلی کم اندازه گیری شد.

، کم امتیاز  3، متوسط امتیاز عددی4، زیاد امتیاز عددی5انجام شد. به طورکه خیلی زیاد امتیاز عددی  (5-1)نمره گذاری بین  

کسب    115و حداکثر نمره    23گذاری نمره کلی این آزمون از حداقل نمرهنمره  بوده است. 1و خیلی کم امتیاز عددی    2عددی

 نموده است.

باشد و بر اساس    عبارت می4این مقیاس دارای    شده است  ( ساخته1985)توسط هارتر  :    شایستگی تحصیلیپرسشنامه  

گذاری نمره کلی  نمرهبندی شده است.    مخالفم، مخالفم، موافقم، کامال موافقم رتبه  درجه ای لیکرت به صورت کامالً  4مقیاس  

آموزان از دیدگاه    صیلی دانش در این مقیاس موفقیت تح  کسب نموده است.  108و حداکثر نمره    27این آزمون از حداقل نمره

 به دست آمد.  70/0  (1396بای و همکاران ) خودشان مورد بررسی قرار گرفته است. پاسخ پایایی و روایی این ابزار در تحقیق

( استفاده شد.  1982)خودکارآمدی شرر و مادوس  به منظور سنجش خودکارآمدی از پرسشنامه  :    پرسشنامه خودکارآمدی  

و حداکثر   17گذاری نمره کلی این آزمون از حداقل نمرهنمره  گزینه ای لیکرت صورت گرفت.  5گذاری آن براساس  طیف  نمره

 به دست آمد.  86/0( مقدار آلفا 1395که در تحقیق مرادمند و خانبانی )  کسب نموده است. 85نمره 

گذاری آن ( استفاده شد. نمره2001)هیوبنر .رسشنامه  : به منظور سنجش رضایت از زندگی از پ پرسشنامه رضایت از زندگی

برای محاسبه پایایی پرسشنامه رضایت از زندگی از آلفای کرونباخ استفاده  گزینه ای لیکرت صورت گرفت.    5براساس  طیف  

 90/0و    70/0ب  ( به ترتی  1383لطیفیان و شیخ اسالمی )    شده است. پایایی بازآزمایی و آلفای کرونباخ محاسبه شده در تحقیق

  گزارش شده است.

 روش اجرا 

برای جمع آوری اطالعات کیفی پژوهش، کتاب و مجله های علمی و مقاله ای به روز و مربوط با موضوع مورد در پژوهش حاضر 

مطالعه قرار گرفت و برای جمع آوری اطالعات کمی به منظور به دست اوردن پاسخ های سوال های این پژوهش از پرسشنامه  
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با رعایت مالحظات اخالقی و بیان اهداف پژوهش و پس از کسب   استفاده شد. به این ترتیب که بعد از هماهنگی و کسب مجوز،

نظرات اساتید صاحب نظر در مورد پرسشنامه و پس از آن که تعداد دانش آموزان هر یک از مدارس مشخص گردید  اقدام به  

 تفاده قرار گرفتو پاسخ آن ها به صورت داده های کمی مورد استوزیع پرسشنامه در بین دانش آموزان هر یک از مدارس شد 

 نتایج 

 موگروف اسمیرنف استفاده شد لوی نرمال بودن داده ها از آزمون کبه منظور بررس

 اسمیرنف برای متغیر های تحقیق   -آزمون کولموگروف . 1جدول 
 نتیجه  سطح معنی داری  آماره آزمون  متغیرها

056/0 حمایت اجتماعی   2/0  نرمال است  

066/0 خودکارآمدی   03/0  نرمال نیست  

189/0 شایستگی تحصیلی  00/0  نرمال نیست  

05/0 رضایت از زندگی   2/0  نرمال است  

 

مقدار سطح معنی داری به دست آمده برای متغیرهای    رنفیاسم   -کولموگروفمشاهده می شود که در آزمون    1جدول  با توجه به  

می باشد اما برای متغیرهای شایستگی تحصیلی و خودکارآمدی نرمال    05/0بیشتر از    رضایت از زمندگی و حمایت اجتماعی

 استفاده می شود.  smart pls2نیست در نتیجه در بخش تحلیلی از نرم افزار 

 آزمون مدل ساختاری 

 به مدل تحقیق برای مبنای محاسبات آماری پرداخته می شود. در این بخش 

 بررسی مدل تحقیق

این .دارد  وجود  هاآن   بین  مقایسه  امکان  و  است  شده  یکی  هاآن  مقیاس  یعنی  شده هستند،همگن  ضرایب  استاندارد  تخمین  حالت

در حالت استاندارد ضریب بتا عددی بین منفی یک تا   .هستند رگرسیونی یاستانداردشده بتاهای یا مسیر همان ضرایب ضرایب

مثبت یک بوده هر چقدر به سمت مثبت یک عدد به دست آمده میل کند شذت تاثیر قوی و مستقیم بوده و هر چقدر به سمت 

 منفی یک میل کند شدت تاثیر قوی و معکوس خواهد بود. 

 
 آزمون مدل تحقیق)ضرایب استاندارد( :  1شکل 
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 آزمون مدل تحقیق)ضرایب معنی داری(  2شکل 

  96/1با استفاده ضرایب معنا داری  به روابط بین متغیرهای تحقیق پی برد. اعدادی در مدل با معنی هستند که خارج از بازه )  

 معنا هستندباشد بی  -96/1و   96/1عددی بین  t( باشند. به این معنی که اگر در آزمون  -96/1و 

 معیار ارزیابی برازش بخش کلی

:توسط این معیار محقق می تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل کلی تحقیق GOFمعیار 

را به عنوان مقادیر ضعیف،  36/0 25/0، 01/0(،سه مقدار 2009خود،برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید. وتزلس و همکاران )

 ود:به روش زیر محاسبه می ش GOFمتوسط و قوی معرفی کرده اند. 

𝐺𝑂𝐹 = √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ 𝑅2̅̅̅̅  

Communalities̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  : میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه̅̅

𝑅2̅̅̅̅.میانگین مقادیر سازه های درون زای مدل است : 

 ( بررسی معیار نکویی برازش کلی مدل 4-8-3-1

 میزان این آماره برای مدل تحقیق حاضر عبارت است از:

𝐺𝑂𝐹 = √0.43 ∗ 0.80 = 0.894 

 بین حمایت اجتماعی و شایستگی تحصیلی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر رشت معنادار است.رابطه 

حمایت اجتماعی  شود که میزان آماره تی بین دو متغیر  با توجه به مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداری مشاهده می

است و لذا فرضیه تایید می شود. میزان این تاثیر نیز برابر با   43/31(  با مقدار -96/1 &96/1خارج بازه ) و شایستگی تحصیلی 

 است.  89/0

یل آزمون فرضیه اول تحقیق نتایج تحل . 2جدول  

 نتیجه آزمون  ضریب مسیر استاندارد  T-VALUE فرضیه تحقیق 
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H1  تأیید 89/0 43/31  شایستگی تحصیلی  حمایت اجتماعی 

 رابطه بین شایستگی تحصیلی و خودکارآمدی  در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر رشت رابطه معنادار است.

می معناداری مشاهده  تحقیق در حالت ضرایب  به مدل ساختاری  توجه  متغیر  با  بین دو  تی  آماره  میزان  شایستگی  شود که 

است و لذا فرضیه تایید می شود. میزان این تاثیر نیز   52/97(  با مقدار  -96/1  &96/1خارج بازه )تحصیلی با خودکارآمدی   

 است.  94/0برابر با

نتایج تحلیل آزمون فرضیه دوم تحقیق . 3جدول  

 نتیجه آزمون  ضریب مسیر استاندارد  T-VALUE فرضیه تحقیق 

H2 

شایستگی 

 تحصیلی
94/0 52/97  خودکارآمدی    تأیید 

 رابطه بین خودکارآمدی  و  رضایت از زندگی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر رشت معنادار است.

خودکارآمدی  و شود که میزان آماره تی بین دو  با توجه به مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداری مشاهده می

  85/0است و لذا فرضیه تایید می شود. میزان این تاثیر نیز برابر    70/26با مقدار  ( -96/1  &1/ 96خارج بازه )رضایت از زندگی  

   است.
ضیه سوم تحقیق نتایج تحلیل آزمون فر . 4جدول  

 T-VALUE فرضیه تحقیق 
ضریب مسیر 

 استاندارد
 نتیجه آزمون 

H3 خودکارآمدی  
رضایت از 

 زندگی 
 70/26 85/0  تأیید  

 فرضیه اصلی: 

رابطه بین حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی تحت تأثیر شایستگی تحصیلی و خودکارآمدی در دانش آموزان مقطع ابتدایی  

 کند. شهر رشت تغییر می 

بر  تحصیلی  شایستگی  تاثیر  و  تحصیلی  شایستگی  بر  اجتماعی  حمایت  تاثیر  یعنی  تحقیق  مدل  مسیر  سه  تایید  به  توجه  با 

خودکارآمدی و تاثیر خودکارآمدی بر رضایت از زندگی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از طریق دو میانجی از حاصل ضرب  

 مسیرهای ذکر شده به دست می آید 

نتایج تحلیل آزمون فرضیه اصلی تحقیق . 5لجدو  

 T-VALUE فرضیه تحقیق 
ضریب مسیر  

 استاندارد 

نتیجه  

 آزمون 
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H 

حمایت 

 اجتماعی 
 

شایستگی  

 تحصیلی 
  خودکارآمدی  

رضایت از  

 زندگی
89.642 71/0  تأیید 

 بحث و نتیجه گیری 

 رابطه بین حمایت اجتماعی و شایستگی تحصیلی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر رشت معنادار است.

حمایت اجتماعی  شود که میزان آماره تی بین دو متغیر  با توجه به مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداری مشاهده می

است و لذا فرضیه تایید می شود. میزان این تاثیر نیز برابر با   43/31(  با مقدار -96/1 &96/1خارج بازه ) و شایستگی تحصیلی 

این دو متغیراست.    89/0 اجتماعی،    رابطه  از متغیر حمایت  افزایش یک واحد  با  بوده به طوری که  و مستقیم  از نوع خطی 

( و حسنی 1397نیز افزایش خواهد یافت. این نتیجه هم سو با تحقیق احمدزاده  طالتپه و همکاران ) 89/0شایستگی تحصیلی 

ابعاد حم1395) توان گفت که مهم ترین  این فرضیه می  تبیین  بوده است. در  برگیرنده حمایت خانواده،  (  اجتماعی در  ایت 

حمایت دوستان است. والدین نقش محوری در ایجاد شایستگی تحصیلی دارند زیرا اعتماد به نفس دانش آموزان از نوع رفتار  

تشویق گردد و زمانی که دانش آموز ترس از برقراری ارتباط با گروه همسال را نداشته باشد در جهت والدین با آن ها حاصل می

  در  چه  هر   شدن واعتبار یافتن نزد گروه همسال تالش بیش تری در جهت کسب موفقیت های تحصیلی می نماید.  به عبارتی 

 مسئولین   و  والدین  توجه  عدم.  می گردد   فراهم  تحصیلی  شایستگی  زمینه برای  باشد،  باالیی  سطح  در  اجتماعی  حمایت  مدارس

  کمبودهای عاطفی،  با   را  آنان  موارد  بیشتر  در  مناسب،   روابط  فقدان  و  نوجوانان  و  کودکان  عاطفی  و   محیط روانی  سازی  سالم  به

 طول  در  فرد  تکامل  بر  عمده ای  تاثیر  های اجتماعی  حمایت  است  داده  نشان  ها  می سازد. تحقیق  روبرو  هاییمشکل  و  انگیزشی

  قرار   تاثیر  تحت  تحصیلی  شایستگی  مانند  را  دانش آموزان  زندگی  جنبه های  ها سایر  حمایت  این  و  دارد  آن  از  بعد  و  کودکی  دوره

تشویقمی فرزندان  و  مثبت  دهد.  آموزان  درسی  انگیزه  افزایش  موجب  است  ممکن  مداوم   تحصیلی   پیشرفت  جهت  دانش 

 تحت  که  دارد  کمتریوجود  احتمال  می یابند،  در  کننده  حمایت  را  خود  والدین  که  دانش آموزانی  داده اند  نشان  ها   مطالعه.شود

  باعث  دانش آموزان  والدین  طرف  از  حمایت  این  و  اجتماعی دارند  ضد  و  مخرب  رفتارهای  که  بگیرند   قرار  همسالی  دوستان  تاثیر

 می شود.  آنها تحصیلی پیشرفت

 رابطه بین شایستگی تحصیلی و خودکارآمدی  در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر رشت رابطه معنادار است.

می  با معناداری مشاهده  تحقیق در حالت ضرایب  به مدل ساختاری  متغیر  توجه  بین دو  تی  آماره  میزان  شایستگی  شود که 

است و لذا فرضیه تایید می شود. میزان این تاثیر نیز   52/97(  با مقدار  -96/1  &96/1خارج بازه )تحصیلی با خودکارآمدی   

وع خطی و مستقیم بوده به طوری که با افزایش یک واحد از متغیر شایستگی تحصیلی،  است. رابطه این دو متغیر از ن  94/0برابر با

( بوده است. 1395واحد افزایش خواهد یافت. این نتیجه هم سو با تحقیق حسنی و همکاران )  94/0خودکارآمدی نیز به اندازه  

نجر به تکامل رفتاری دانش آموزان می شود در تبیین این فرضیه می توان گفت . خانواده نقش مهمی در ایجاد تجارب  که م

دارد به نحوی که شایستگی تحصیلی از تشویق افراد به انجام کارهای درست حتی در صورت شکست قبلی ایجاد می شود در  

نتیجه دانش آموزان با شایستگی تحصیلی با کمک تجارب خود در مسائل مختلف قادرند از اداره امور مربوط به خود در مدرسه 

  بزرگتر  جامعه ی   به   ورود  با .  می شود  خانواده دریافت  سوی  از  اجتماعی   ر بیایند و احساس خودکارآمدی نمایند. اولین حمایت ب

  اجتماعی  حمایت   اولیه ی  ی فایده.  تامین شود    می تواند   نیز  افراد  سایر   دوستان و   نظیر  دیگری  منابع  سوی  از  اجتماعی   حمایت

 می کند.   ایفا  فرد خودکارآمدی افزایش در است که نقشی

 رابطه بین خودکارآمدی  و  رضایت از زندگی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر رشت معنادار است.
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خودکارآمدی  و رضایت  شود که میزان آماره تی بین دو  با توجه به مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداری مشاهده می

است.    85/0شود. میزان این تاثیر نیز برابر  است و لذا فرضیه تایید می  70/26  (  با مقدار-1/ 96  &96/1خارج بازه )از زندگی  

رابطه این دو متغیر خطی و مستقیم بوده به طوری که با افزایش یک واحد از متغیر خودکارآمدی، رضایت از زندگی نیز به اندازه  

( است. در تبیین این فرضیه  می توان 2018)7اکانی و همکاران  واحد افزایش خواهد یافت. این نتیجه هم سو با تحقیق    85/0

گفت زمانی که افراد احساس خودکفایتی در برقراری روابط دوستانه نمایند و یا موفق بودن در انجام تکالیف تحصیلی بدون  

د احساس توانمندی در دانش آموزان می گردد که رضایت او را از همه افرادی که با  کمک گرفتن دایمی از والدین منجر به ایجا

ارتباط بوده نظیر خانواده، دوستان، مدرسه فراهم می آورد.   اضطراب،   ناامیدی،  رفتاری،  مشکالت  و  هاتنش  افزایش  آن ها در 

امور   در  جویی  مشارکت  روحیه   کاهش  مانند  پیامدهایی  مدرسه  در  که  است  زندگی  از  منفی نارضایتی  آثار  جمله  از  افسردگی

 .داشت خواهد تحصیل ترک و  تحصیلی افت و مدرسه

  ابتدایی   مقطع  آموزان  دانش  در  خودکارآمدی   و   تحصیلی   شایستگی  تأثیر  تحت  زندگی   از  رضایت  و   اجتماعی   حمایت  بین  رابطه

 کند.  می تغییر رشت شهر

بر  تحصیلی  شایستگی  تاثیر  و  تحصیلی  شایستگی  بر  اجتماعی  حمایت  تاثیر  یعنی  تحقیق  مدل  مسیر  سه  تایید  به  توجه  با 

خودکارآمدی و تاثیر خودکارآمدی بر رضایت از زندگی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از طریق دو میانجی از حاصل ضرب  

( بوده است. در تبیین این فرضیه  1395هم سو با تحقیق حسنی و همکاران )  این نتیجهمسیرهای ذکر شده به دست می آید.  

می توان گفت رضایت از انتظارات قبلی هر فرد در موقعیت هایی که قبالً در آن قرار گرفته حاصل می شود این تجارب گاهی  

یت اجتماعی بنابراین هم عوامل  فردی است مثل خودکارآمدی و گاهی این تجارب ناشی از رفتار دیگران است مثل متغیر حما

 .فردی مثل خودکارآمدی و هم عوامل  اجتماعی مثل حمایت اجتماعی در ایجاد رضایت از زندگی نقش خواهند داشت

 های تحقیقپیشنهادهای کاربردی بر مبنای یافته

خاطر آوردن مطالب و یادگیری سریع آموزان در به  های شایستگی تحصیلی مشاهده می شود که برخی دانشبا توجه به شاخص

های تقویت حافظه فعال از طریق تمرکز، دسته بندی اطالعات به  شود که تکنیکدچار مشکل هستند. بدین منظور پیشنهاد می

 دانش آموزان آموخته شود. 

ها  خانواده به آنشود که برخی دانش آموزان معتقدند که  های حمایت اجتماعی در پرسشنامه مشاهده میبا توجه به شاخص

ها در خصوص چگونگی رفتار حمایتی  گذارند و یا از حمایت دوستان برخوردار نیستند.براین اساس الزم است خانوادهاحترام نمی

ها می توانند از طریق روان شناسان علوم تربیتی ارائه شود. هم چنین هایی را دریافت کنند. این آموزشو محبت آمیز آموزش 

 هایی در انتخاب دوست به عنوان گروه همسال ارائه شود.به دانش آموزان مهارت الزم است که 

آموزان چندان در انجام تکالیف خود موفق نبودند شود که دانشهای خودکارآمدی در پرسشنامه مشاهده میبا توجه به شاخص 

 فرزندان شیوه صحیح کمک به  والدین در منزل    شود کهکنند. به منظور بهبود این موضوع پیشنهاد میو آن را تمام نکرده رها می

آموزان  تری با معلمان در مدارس برقرار نمایند. تا نقاط قوت و ضعف دانشبیاموزند و ارتباطات موثر بیش  تکالیف مدرسه در انجام

 و در جهت تقویت خودکارآمدی دانش آموزان عمل شود. مشخص شود

آموزان مدرسه را دوست ندارند، برخی از دانش اموزان شود که برخی دانشهای رضایت از زندگی مشاهده میبا توجه به شاخص 

ی مدارس به شناسایی  ها و اولیاها پیشنهاد می شود که معلموالدینشان با آن ها رفتار خوبی ندارند به منظور بهبود این شاخص

دانش آموزان دچار مشکالت تحصیلی و تربیتی بپردازند. آموزش هایی در خصوص بهبود کیفیت زندگی به والدین و دانش آموزان 

 از طرف مشاور مدارس ارائه شود.

 
 

7 Akanni 
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 های تحقیق محدودیت

 این تحقیق تنها در مدارس ابتدایی شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت. 

سن پاسخ دهندگان الزم بود قبل از برگزاری تحقیق، چند جلسه محقق با پاسخ دهندگان مالقات داشت و در مورد با توجه به 

 تحقیق به خوبی پاسخ دهندگان را توجیه می نمود. 

 با توجه به این که رضایت از زندگی متاثر از عوامل زیادی بوده که امکان بررسی هم زمان آن برای محقق وجود نداشته است. 

 . نشد انجام قوی  و متوسط  ضعیف، شامل تحصیلی عملکرد براساس آموزان دانش جمعیت در تفکیکی تحقیق این در

 . نشد  انجام والدین بدون یا والدین با زندگی مثل  خانوادگی وضعیت لحاظ به آموزان دانش جمعیت در تفکیکی تحقیق این در

 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 

 محدودیت ارائه شده پیشنهاد می شود که سایر مدارس ابتدایی در استان گیالن در شهرهای دیگر بررسی شود. با توجه به 

 با توجه به محدودیت ارائه شده پیشنهاد می شود که تحقیقات در بازه زمانی بیش تر و طولی انجام شود.

رضایت از زندگی مثل کیفیت زندگی، عدالت و امنیت  با توجه به محدودیت ارائه شده پیشنهاد می شود رابطه سایر متغیرها با 

 مورد بررسی قرار گیرد.

 شود لحاظ آموزان دانش  تحصیلی  وضعیت شود می پیشنهاد شده ارائه محدودیت به توجه با

 .شود توجه آموزان دانش خانوادگی وضعیت به  شود می پیشنهاد شده ارائه محدودیت به توجه با
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