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 چکيده

یکی از متغیرهای مهمی که منجر به درگیری تحصیلی می شود، جو عاطفی موجود در خانواده است.  

 روابطبود.   تحصیلی  درگیری با  خانواده عاطفی جو از ادراک یرابطههدف از پزوهش حاضر بررسی 
  نا  والدینی  بین  روابط  وجود  که  کردند  مشخص  آموزش  سازگاری  و  اطالعات  پردازش  نحوۀ  بر  خانوادگی

  آور  استرس  وقایع  در  اطالعات  منفی  پردازش  و  ضعیف  تحصیلی  پیشرفت  با  مستقیم  غیر  طور به ایمن

  را یکساله  دورۀ یک  طی  در  کودک   ناسازگاری  افزایش وضعیت این که  دارد رابطه  همساالن با  مرتبط
  و  خانواده سطح  پیشآیند  عنوانبه  خانواده عاطفی  جو. بنابراین می توان گفت که کندمی  بینیپیش

می شود. پیشنهاد    گرفته  نظر در  تنیدگی،  فرایند و  تحصیلی  نامالیمات با مقابله  فرآیند  در  همساالن،

می شود در مشاوره تحصیلی متغیر ادراک دانش آموز/ دانشجو از جو عاطفی خانواده در نظر گرفته  

 .شود

 .درگیری تحصیلی، جو عاطفی، ادراک  واژگان کليدی:
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 مقدمه

آموزان  در دانش  ژهیدر افراد به و  نشیمنبع کسب دانش، ارتقا استعداد و ب  نیامروز مدارس مهمتر  یایدن یآموزش  ستمیدر س

 ,Ashnani & Mostolizade) که موردتوجه دولت مردان، متخصصان بهداشت روان و مشاوران قرار گرفته است  ندیآیبه حساب م

هم .(2014 پژوهش  نیدر  مراستا،  نشان  پو  دهندیها  مح  ییایکه  به  آموزش  طیمدارس  داشتن    رانیدب  ،یمناسب  توانمند، 
با انگدانش پرتالش وابسته است زهیآموزان   ن یب نیدر ا .(Thapa, Cohen, Guffey & Higgins-D’Alessandro, 2013) و 

آموز در مقاطع  و هر چه دانش  باشدیممسئوالن مدارس   دیمورد تأک  شتریمدارس، ب  یاصل  یهاهیعنوان سرماآموزان بهتوجه به دانش

 ی است. دانش آموزان مقطع متوسطه به علت تجربه انتقال از دوره کودک  شتریب یگذارهیتوجه و سرما  ازمندیباالتر باشد، ن  یلیتحص
به همراه داشته  یمنابع مختلف استرس تواندیم  راتییتغ  نی. اشوندیم  یادیز  راتییاز آن، دستخوش تغ  یو تحوالت ناش  یبه نوجوان

-Tuominen-Soini & Salmela) قرار دهد  ریتحت تأث ندهیآموزان را در حال و آدانش  تیو موفق یلیتحص شرفتیباشد که پ

Aro, 2014).   دانش یمدرسه، فهم چگونگ  یروانشناس  نهیدر زم ینگران  نیاز مهمتر یکیدر واقع براتالش  با   یآموزان  مواجهه 

بادانش  یلیتحص  یکه در سازگار ییهایازجمله توانمند  ستا  یاو مدرسه یلیمشکالت تحص  ی دیتوجه شده، سازه کل  دیآموزان 
را به   یلیتحص  یسرزندگ Martin & Marsh (2008) .(Mega, Ronconi & De Beni, 2014) [ است1]یلیتحص یسرزندگ

برخورد با موانع و چالشدانش زیآمتیموفق ییتوانا مستلزم   یآموزش یهاطیدر مح تی. موفقانددهکر  فیتعر یلیتحص یهاآموز در 

که در عرصه   یها و موانعبه انواع چالش  یبه پاسخ مثبت، سازنده و انطباق یلیتحص یاست و سرزندگ  یو سرزندگ یاحساس انرژ
  کی   ،ی لیتحص  یسرزندگ .(Comerford, Batteson & Tormey, 2015) اشاره دارد  شوند،یتجربه م ،یلیتحص یمداوم و جار

درک  یبرا دیساده و مف  یاست و در واقع راه یمعمول یآموزش تیوضع یهاوط به چالشاست که مرب یلیتحص یآوراز تاب شکل

 .(Miller, Connolly & Maguire, 2013) است  یلیآموزان در بافت تحصدانش  یسازو مفهوم

پ یاریباورند عوامل بس نیامروزه مطالعات بر ا بر سرزندگ  ینیبشیوجود دارد که   ی هستند. حت یلیتحص یکننده و مؤثر 
آموزش و  سرزندگ  یلیتحص  تیفیک  شیافزا  یبرا  یادیز  یهامداخالت   ,Finch, Peacock) اندشده  ییشناسا  یلیتحص  یو 

Lazdowski & Hwang, 2015). به مح  ،یشناختدر سه سطح مختلف روان  یلیصتح  یسرزندگ  یندهایشایپ  ط یعوامل مربوط 

 ,Martin and Marsh) و عوامل مربوط به خانواده و همساالن موردتوجه قرار گرفته است  یلیتحص  ندیو مشارکت در فرآ  یلیتحص

2008). 
ب خانواده و همساالن  با د  یهاتیبه حما شتریدر سطح   ت یدوستان، مسئول  یررسمیغ  یهاشبکه  گران،یخانواده، ارتباط 

تحصهمساالن د  ,Schwarzer & Knoll) اشاره شده است  ،یمردم  یهادر انجمن  تیو مقتدر، و عضو یحام نیوالد ل،یر امر 

عاطف  نیبه هم (2007 جو  پژوهش حاضر،  در فرآ ندیشآیعنوان پبه  انوادهخ یلحاظ در  مقابله با  ندیسطح خانواده و همساالن، 
و نگهداشت روابط   یبرقرار Neogarten (1964) تیفعال  یهیدر نظر گرفته شد. مطابق نظر ،یدگیتن  ندیو فرا  یلیتحص  ماتینامال

و  کندیم  یانینگهداشتن فرد کمک شا  ایبه پو ،یجمع یهاو مشارکت در تعامل یاجتماع تیاز حما  یو برخوردار یفعال خانوادگ

غن  شودیمحسوب م  یسالمت روان یبانیپشت  یبرا  یابالقوه  یروین بهز یو به   & Dyck) انجامدیم  یذهن یستیشدن احساس 

Holtzman, 2013).  ت ارتباط و طرز برخورد افراد خانواده با هم است. نظر افراد خانواده نسب ۀخانواده، نحو یمنظور از جو عاطف 
ها با رقابت آن  ای  یو همکار  رگیکدی  یها در کارهاعدم دخالت آن  ایدخالت   یو چگونگ  گریکدیها به  به هم، احساسات و عالقه آن

نحو نشان مارتباط آن  ۀهم،   .(Kerso, 2007) دهدیها را 

ب  در مدرسه و مشارکت  شده است. چنان  یریادگی  طیاز مح رندگانیادگیبه ادراک    شتریسطح   Mucherah کهتوجه 

بهمدت  یریادگی  طیمح  کندیم  حیتصر (2008) رسم رندگانیادگی  یلیتحص  تیموفق  یبرا  یاتیح  یعنوان فضاهاست   ت یبه 

جو  شناخته   گذارد،یم  ریکه بر افراد شرکت کننده تأث  یتیابعاد وضع  زمتشکل ا  یستمیعنوان سبه  طیمح ایشده است. اصطالح 

برگ  توانندیم  یتیشده است. ابعاد وضعشناخته عامل اجتماع رندهیدر  فکر یعاطف  ،یجسم  ،یچهار   Pimparyon) .باشند  یو 

 ی مختلف یوجود دارد و شامل فاکتورها  ندیگرد هم آ رانیدر هر کجا و در هر زمان که فراگ  یریادگی  طیعنوان کرد که مح 2002)

روش  دیبا تأک یریادگی  طینشان دادند که مح Pace & Stern (1985) .است که در آموزش مؤثر سهم دارند ها و بر استرس، 

  10از  یکی. کنندیاطالق م  یط یشود که آن را جامعه مح  یم فیمدرسه توص ایموجود در کالس   یشهاپاداش و ارز ها،استیس
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برن  یسؤال پرس  یزیر امهکه در هنگام   ابدیگسترش    دیبا  یجو ای  یریادگی طیشود آن است که چه مح  یم  دهیرئوس مطالب 

(Abraham et al, 2008). تیفعال  یهیمطابق نظر (Neogarten (1964 یو برخوردار  یو نگهداشت روابط فعال خانوادگ  یبرقرار  

حما در تعامل  یاجتماع تیاز  پو  ،یجمع  یهاو مشارکت  و   (Achenbaum, 2009) کندیم یانیکمک شا  فردنگهداشتن  ایبه 

 ,Hill, Kaplan) انجامدیم  یذهن  یستیشدن احساس بهز  یو به غن  شودیمحسوب م  یسالمت روان  یبانیپشت یبرا  یابالقوه  یروین

French & Johnson, 2010). نحوه ارتباط سازنده افراد    طیمح  ی لیتحص یریادگی یغن طیبا هم، و مح خانواده کیخانواده و 
 سرزندگی   آموزدانش  یلیها و تالش تحصموانع و چالش  زیآمتیحل موفق  گریشود، به عبارت د  یو سرزندگ  ییایمنجر به پو  تواندیم

تحت عنوان    Dyck & Holtzman, 2013. Mirkamali, Homayeni & Amiri (2015))) را به دنبال خواهد داشت  یلیتحص

کالس  طیادراک از مح  نینشان داد ب  جیانجام دادند. نتا  انیدانشجو  یلیتحص  یبا سرزندگ السک  طیادراک از مح  نیب ۀرابط   یبررس
تحت عنوان رابطه    یپژوهش Bahrami & Badri (2017) .وجود دارد دارییمثبت و معن  ۀرابط   انیدانشجو  یلیتحص  یو سرزندگ

  انی در دانشجو  یو خودکارآمد  شرفتیپ  زهیانگ اخت،شناخت، فراشن یبا نقش واسطه  یلیتحص  یو سرزندگ  یریادگی  طیادراک از مح

 ی بر سرزندگ  شرفتیپ  زهیو انگ  یبا واسطه شناخت، فراشناخت، خودکارآمد  یریادگی طینشان داد اثر ادراک از مح  جیانجام دادند. نتا

بود یلیتحص بررس  یدر پژوهش Reindi et al (2015) .معنادار  دانش   یلیتحص زشیبا انگ  یمنف  یرابطه جو آموزش یبا عنوان 
نامطلوب کالس درس بر   یآموزش جو ت،یبا کنترل عامل مداخله گر جنس یکه حت  افتندیدست   جهینت نیبه ا یرستانیآموزان دب

دارد  یمنف  ریتأث ،یاضیدرس ر ۀدانش آموزان در حوز یلیتحص زشیانگ با   یدر مطالعه ا  زین Macneil et al (2009) .به همراه 

جو   یکه دارا  یکه آن دسته از مدارس  افتندیدست    جینتا  نیبه ا یلیتحص  تیوموفق زشیبا انگ  یرابطه جو آموزش یعنوان بررس
 .هستند یشتریب یلیتحص تیو موفق  زشیانگ  یباشند، دانش آموزان آن دارا یمطلوب م یآموزش

نظر  بر شناخت  هیاساس  کالسVygotsky (1987) یاجتماع  -یرشد  زمان  یها، در  بکه فعل    یدرس،  انفعاالت   ن یو 

و معلمان و  دانش مخود دانش  انیدر م ایآموزان  رخ  باوجود دانش  یریادگیتوسعه    دهد،یآموزان  و  در حال وقوع است  آموزان 
بهبود خواهد  دانش یریادگی  طحدرس، س  یهامعلم در کالس تی( و حمای)وابستگ  یدوست  ,Wei, Lau Shiao) افتیآموزان 

Elias & Habibah, 2011). عنوان  به اژهیو پ  یگوتسکیو  اتینظر  هیبر پا ییگراسازنده  دگاهید  ریاخ  هایدهه اساس، در  نیبر ا

شده است یریادگیغالب در   هینظر  ی ریادگی  یهاطیمح  یبه طراح  تیو ترب میو متخصصان تعل (Nie & Lau, 2010) مطرح 

که  یریادگی  طیاست که مح  نیا  انگریب نیشیپ یهاپژوهش  جیاند. نتاآورده یرو  ییگراسازنده یهابر اساس اصول و فرض یکالس
 شرفت یبهتر در پ  جیدرس است و موجب کسب نتا یهاکالس یبرا یمناسب  یریادگی طیبنا شده، مح  ییگرابر اساس اصول سازنده

 Kwan and ؛ Ahmad, Ching, Yahaya and Abdullah, 2015) شودیآموزش م یکل یاثربخش شیزاو موجب اف  یلیتحص

Wong, 2015 ؛ Zeidan, 2016). دگاهید نی. اکندیم دیتأک  رندگانیادگیتوسط   یمعن جادیا  یبر چگونگ  ییگراسازنده  دگاهید  
فرد را به  کنندیم یسع [2]یاجتماع ییگراسازنده  یهاطی. محداندیم  رندهیادگیفعال    یریساختن دانش را مستلزم درگ ندیفرا

تسه  شتریسوق دهند و معلم ب  یهدفمند ،ینگرتیغا  ت،یسمت مسئول  Kandemir and) کندیم  فایرا ا  گرلینقش راهنما و 

Palanci, 2014). و متعاقب   لوبمط  یریادگی طیمح ۀقادر باشند، با توسع  دیگرفت که معلمان با  جهینت  توانیم  ب،یترت  نیبه ا

 تواند یم امدهایپ نیاز ا یکیدهند؛ که   شیآنها را افزا یریادگی یامدهایپ ،یریادگی  طیاز مح  رانیادراک فراگآن، مثبت ساختن 
 .(Khaled and Khatib, 2014) باشد  رانیفراگ  زشیانگ

عوامل خانوادگ  عالوه مح  یبر  پ  یآموزش  طیو  مفهوم    ،یلیتحص  یبر سرزندگ  رگذاریتأث  یشناختروان یندهایشایازجمله 

  تیو موفق  یمدارس از عوامل مثبت در سرزندگ  ژهیبه و ،یآموزش یهاطیکه در مح است  یخودکارآمد یو باورها  یلیتحص یریدرگ
به شمار مدانش یلیتحص برا  یاسازه یلیتحص یریدرگ .(Casuso-Holgado et al, 2013) روندیآموزان  بار  نیاول  یاست که 

و  میدر حوزه تعل  انهیگرااصالح  یهاتالش یبرا  یو اساس  هیعنوان پاو به دیمطرح گرد یلیافت و شکست تحص نییجهت درک و تب

گرفت  تیترب   کی ورود فعال فرد در   انگریب  یلیتحص  یریدرگ .(Fredericks, Blumenfeld and Paris, 2004) مدنظر قرار 

به طور کل تیفعال ای فیتکل  کندیم دیتأک  یو خودنظم ده  یفراشناخت  دیعقا  یدر مطالعه، طراح  یبر نقش خودآگاه  یاست و 

(Green et al, 2012). Newman (1992, Quoted by: Appelton, Chestenson, Kim, and Eschly, 2006)  انی ب  

مانند رفتار مثبت، تالش و مشارکت است.   ییرهایکه شامل متغ «ی. جزء »رفتارشودیم لیاز سه جزء تشک  یریکه درگ کندیم
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تالش   یهامؤلفه یکه دارا  فیدر برخورد با تکال  رندگانیادگیمشاهده  قابل  یعبارت است از رفتارها یرفتار  یریدرگ  گریدیعبارتبه
  ییرها یکه شامل متغ  «یاست. جزء »شناخت  فیبه هنگام انجام تکال  گرانیها و درخواست کمک از ددر آن  یداریپا  ف،یدر انجام تکال

که    یجان یه  ای  «یجزء »عاطف  تیاست. در نها  یریادگیدر   یگذارهیسرما  ،یریادگیاهداف  ،یو فراشناخت یشناخت یمانند راهبردها

نگرش مثبت دربار ییرهایشامل متغ  .(Fredericks, Blumenfeld and Paris, 2004) است  یریادگی ۀمانند عالقه، تعلق و 

(Reeve and Tseng (2011 مطرح کردند که مراد از    تیتحت عنوان عامل یگریبعد د یو رفتار یعاطف ،یعالوه بر ابعاد شناخت
است که  یندیبر فرا دیتأک  ،یرینوع درگ نی. در اکندیم افتیاست که در  یآموزش انیدانش آموز در جر یآن، مشارکت سازنده

ن  رندیگیم  ادیرا که   یزیتا چ  کنندیفعاالنه تالش م  یقصد و تاحدود  یآن، دانش آموزان از رو یط  ی هاتیو موقع  طیشرا زیو 

شخص  یریادگی پربار کنند. پژوهش  یرا  نشان داده  یهاو  بمتعدد  هرچه  آموزان را  بتوان دانش  مسائل   ریدرگ  شتریاند که اگر 
ب یریادگی  فیو تکال یلیتحص  ,Abolmaali, Rashedi and Ajilchi) بود  دواریآنان ام یلیتحص  تیبه موفق  توانیم شتریکرد، 

 ی لیتحص  یسرزندگ  نهیدر زم  توانیکه م  ،یلیمطرح در حوزه تحص یهااز سازه  یکی ،یهمانطور که ذکر شد، در سطح روان .(2014

باورها یمهم تلق  یعامل زین از مشکالت افت   یاریمنشاء بس  یخودکارآمد  بودکم .(Basol, 2010) [ است3]یخودکارآمد یشود، 

 Peguero and) کندیعزم و اراده را سست و عملکرد را مختل م  نییپا  یاست. خودکارآمد یو روان یو مشکالت روح یلیتحص

Shaffer, 2015 ؛ Nasas, 2014). 

نظر یهااز جنبه یکی  یخودکارآمد نخست[ است 4]یاجتماع  -یشناخت هیمهم   Vasile et) بار بندورا مطرح کرد نیکه 

al, 2011). Bandura (2001) ی اجتماع یاز رفتارها  یاریآن بس  قیداند که از طر  یم  یشناخت  یندهایاز فرا  یکیرا    یخودکارآمد 
باورهامیده یرا گسترش م یشخص  اتیاز خصوص  یاریخود و بس امتناع و  ف،یبر انتخاب تکل  یخودکارآمد ی.  تالش، استقامت، 

 ن یو تحول چن  ابندی  یهر فرد در خالل زمان با تجربه تحول م  یخودکارآمد  یباورها  .(Hill, 2014) گذارد یم  ریافراد تأث  شرفتیپ

عوامل  ابدی یادامه م یشروع شده، در سراسر زندگ  یاز کودک ییباورها عوامل مدرسه ا یو    ،یمانند خانواده، دوستان و همساالن، 
 ا ی  ،یشغل ،یلیمانند: تحص ،یمختلف یدر عرصه ها یخودکارآمد یدر آن مؤثرند و از طرف یتیجنس  یو تفاوت ها یرشد راتییتغ

خانوادگ م  یروابط  و  دارد  حوزه  تواندیوجود  آن  در  افراد  رفتار  بگذاردبر  اثر  جن  یکی .(Flowres, 2012) ها  مهم    یهابهاز 

انجام   ای دنیفهم یخود برا ییآموزان درباره تواناباور دانش  یلیتحص ی[ است. خودکارآمد5]یلیتحص یخودکارآمد ،یخودکارآمد

تکال و رس فیدادن  در    دنیدرس  است  یلیتحص  نهیزم کیبه اهداف  فرآ .(Altunsoy et al 2010) مشخص  و   ندهایبا مرور 
عاطف  ،یپژوهش  یبروندادها خودکارآمد  یلیتحص  یریدرگ  ،یاجتماع  یگراسازنده  یریادگی  طیمح  انواده،خ  یجو   ی لیتحص  یو 

 ن یتقدم و تأخر ب  انگریها، بها و پژوهشدر نظر گرفته شدند. اما مرور مدل  یلیتحص  یسرزندگ  یندهایآشیاز پ  ریعنوان چهار متغبه

 ,Gao, Sun and Chan) انوادهخ  یاست که جو عاطف دهمختلف نشان دا یشواهد پژوهش گر،یچند مفهوم است. به عبارت د نیا

 Ugwu, Onyishi and ؛Razmandand Khalkhali, 2015) یلیتحص  یری، درگ(Gravand, 2012) یریادگی  طی، مح(2014

Tyoyima, 2013) [ 6بندورا]  یاجتماع-یشناخت  هیپژوهش حاضر نظر ینظر  یهستند. مبنا  یکننده مثبت خودکارآمد  ینیبشیپ

رشته  یعیبه طور وس  هینظر  نی. اباشدیم در موضوعات  یتیترب  قاتیمختلف ازجمله تحق  یهانهیها و زمدر  همچون مسائل   یو 

  نی تعامل دو جانبه ب  نیو همچن یط یو عوامل مح یعوامل فرد  ریتأثرفتار تحت ه،ینظر  نیموردتوجه قرار گرفته است. در ا  یلیتحص
نظرباشدیم طیشخص و مح  Dawid et) دارد دیبه شدت تاک یمختلف ازجمله خودکارآمد یگرهایانجیبر م خود  هی. بندورا در 

al, 2003). (Bandura (2001 است که  یبه شکل  یخودکارآمد یبا باورها یو فرد یط یعوامل مح یکرده است که رابطه انیب

است.  نییموضوع قابل تب زین  یلی. در حوزه تحصکندیواسطه م یرا در زندگ  یو فرد یط یعوامل مح  راتیتأث یتمام یخودکارآمد
کودکان و   ندهیحال و آ  یبر زندگ تواندیدر مدرسه م  یو رفتار یاجتماع ،یعاطف ،یمناسب در ابعاد روانشناخت یهاکسب تجربه

  شتنهستند و دا یریادگی  طیاز عوامل مهم در مح  جانیو ه زشیرو موضوع انگ  نیداشته باشد. از ا یسرنوشت ساز  رینوجوانان تأث

  یبرا  .(Linnenbrink-Garcia & Patall, 2016) دهدیقرار م  رتأثی تحت را روانعملکرد و سالمت  هانهیزم نیمشکالت در ا

پ  یبه شاداب  یابیدست مح  شرفتیو  خودکارآمد  یسرزندگ  زش،یخانواده، انگ  یجوعاطف  هایمولفه  یآموزشگاه  هایطیدر   ی و 
 .(Vandergoot, Sarris, Kirby & Ward, 2017) مهم هستند اریبس  یلیتحص
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در   Appleton, Christenson, and Furlong (2008) ؛Skinner, Kindermann, and Furrer (2009) ییهاپژوهش
 ها هینظر نیاز ا یکیاند.  سرچشمه گرفته یزشیرشد و انگ یهاهنظری  از که است شده  انجام آموزاندانش یلیتحص طیمح نهیزم

انگ پا گرزشیمدل خود  نظر نیا  یهاهیاست.  عزم فردیمدل در  عوامل مح  یه  )مانند ساختار کالس  یط یو  کمک به   ،یمرتبط 

خانواده، قوه ادراک   طیو مح یکالسهم  کننده،تیحما  یجو کالس  کیکه   کندیم  شنهادیپ  هینظر نیاستقالل و مشارکت( است. ا

م ارتقاء  درگ  نیکه هم  بخشدیشخص را   ,Skinner, and Pitzer) شودیم  یو رفتار  یشناخت  ،یزشیانگ  یریباعث باال رفتن 

 ط، محی –فرد  یهیاست. برحسب نظر  گریمرتبط د  یمدل نظر  کی Eccles, and Roeser (2009) طیمح  -فرد  دگاهید .(2012

به مح  یاتیخصوص نیمتعادل ب  ریرفتار تحت تأث  یزهیانگ  ط یخود آن مح  یهایژگیو ایو   آورندیم یاجتماع  طیاست که افراد 

آموزان  دانش  انیدر م یریو درگ زهیکاهش انگ لیدال فیتوص یبرا  دگاهید  نیاز ا Eccles and Roeser (2009) .است یاجتماع
کردند. نتا پآن  یهاپژوهش جیسطح متوسطه استفاده  ب کندیم شنهادیها  مدارس   طمحی  و  آموزاندانش  یرشد یازهاین نیکه 

ندارد. ا پ  یترجامع  فیتا تعر  کندیکمک م نیمدل همچن نیمتوسطه مطابقت وجود  ها  ارزش  نیب یوستگیعدم پ  ایو  یوستگیاز 

 ی ادر عده  یریعدم درگ یکه برا  یلیاز دال  یکیارائه شود.  کندیم ایمه  یریدرگ  جادیا  یخانواده برا  ایکه مدرسه و   ییو رفتارها

 است  آموزاندانش خانواده طیدر مدرسه و مح  تیو حما  یریادگیتوقعات  زانیم نیب  یوستگپی عدم  دارد وجود  آموزاناز دانش

(Fredricks, 2015). 
که در   یها و موانعبه انواع چالش یبه پاسخ مثبت، سازنده و انطباق  یسرزندگ Putwain et al (2012) دگاهیاساس د بر

 ط ی. در محرندیبگ ادیها را  غلبه بر آن ییتوانا  دیبا  رانیکه فراگ  هاییاشاره دارد. چالش شوندیتجربه م ،یلیتحص  یعرصه جار

است که در آن موانع    ییجا قاًیکالس دق  طیو مح  رندیموردتوجه قرار بگ  دیوجود دارند که با یادیز  زیبرانگسؤاالت چالش  یریادگی
 جاد یا یبرا بیترت  نی. بدکنندیم  یسپر  طیمح نیرا در ا یادیزمان ز زیو نوجوانان ن  شوندیصورت مداوم تجربه مها بهو چالش

فراگ یسرزندگ بر   یندهایشایبه پ دیبا  رانیدر  مختلف   Martin and Marsh (2008) نظر  اساسآن توجه کرد که  در سطوح 

موردتوجه هستند. در ارتباط با  یو عوامل خانوادگ یریادگی  ندیدر فرا یریو کالس درس، مشارکت و درگ  یریادگی طیازجمله مح
بهمدت  یریادگی  طیمح درس  کالس  که   ت رسمی  به  آموزاندانش  یلیتحص  تیموفق  یبرا  یاتیح  یفضا  کیعنوان  هاست 

چگونگ  تیفی. کگذرانندمی  کالس  در  را  مدرسه  در  حضور  وقت اغلب  آموزاناست. دانش شدهشناخته گذراندن حضور در  یو 

مدرسه تحت   اتتجربی  به نسبت  را آموزانراک دانشاد  و دارد  آموزاندانش  یریادگیدر    کنندهنیینقش مؤثر و تع  کی هاکالس
ساختار کالس،   یطراح  یدر چگونگ  ،یریادگیمؤثر در    روشی  عنوانبه  گراسازنده  کردیرو .(Mucherah, 2008) دهدیقرار م ریتأث

و کسب دانش   یریادگی  ندفرای در  آموزاندانش کردیرو  نیدر ا نقش دارد.  یریادگی  هایتیو فعال  فیساختار تکال  یطراح  یچگونگ

 Kwan) مؤثر باشد رانیفراگ  یدرس بر سرزندگ  کالسو جذاب در   ایپو یط یمح  جادیدر ا تواندیالگو م  نیدارند و ا  اینقش عمده

and Wong, 2015). دگاهیبر اساس د  یاز طرف (Hill (2014 باورها آموزانیدانش را رشد   یقو یلیتحص  یخودکارآمد یکه 
 ی مثبت به موانع  ییرا تحمل کنند و با رفتارها  یط یمح یرا اداره کنند و موانع و فشارها  شانیریادگی توانندیبهتر م دهند،یم

غلبه کنند. باورها فیشان را تضع یلیتحص شرفتیپ  تواندیکه م انجام   یبر رو شان،هایتوانایی  مورد  در  آموزاندانش  یکند، 

 نه یشیپ  یبا بررس  ن،ی. بنابراگذاردیم  ریتأث  یلیتحص  یسطح عالقه و دستاوردها ،یلیتحص یآرمانها ،یلیتحص یاصل  هایتیفعال
به  یابیبتوانند به منظور دست  ،یکالس، و ابعادخودکارآمد  یریادگی طیارتباطات خانواده، مح  یالگوها  رسدیبه نظر م  یپژوهش

با چالش  یپرورش افراد یعنیمهم،   نیا ببرند و  بهره را  با عالقه و سرزنده که از فرصت ها حداکثر  ها به مقابله مناسب توانمند، 

دو نهاد خانواده و مدرسه است که هر دو    نیمشترک ب یتیدان مسئولفرزن تیبباشند، چرا که، تر  گریکدیهمسو و مکمل    زند،یبرخ

به موانع و چالشها یباشند و چگونگ  رگذاریتأث توانند،می  آموزاندانش یو سرزندگ  یخودکارآمد  یبر رو را   یلیتحص یواکنش 
 .کنند نییتع

به تأث  هایپژوهش  شتریب عاطف  ریانجام شده  مح  یجداگانه جو  و   یلیتحص  یریگرا، درگسازنده  یریادگی  طیخانواده، 

پرداختهدر دانش یلیتحص یبر سرزندگ  یخودکارمد نموده نیا  رتأثی به کمتر  و آموزان  تر  اند. مهمعوامل به طور همزمان توجه 
چه که در آن نیآموزان صورت گرفته است. عالوه بر ادر جامعه دانش  یلیتحص یندگسرز  رامونیپ  یاندک  یعلم  یهاپژوهش  کهنیا

شده، اهم  قاتیتحق به نقش متغ  نیاست که در ا یانجیم ریمتغ  تیصورت گرفته، مورد غفلت واقع  عنوان  به ،یانجیم ریپژوهش، 
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اساس، فرض  نیتوجه شده است. بر ا  زین دهد،یم رارخود ق  ریتأثوابسته تحت  ریرا بر متغ  رهایمتغ  گریکه اثرات د کننده،میتنظ   کی
عاطف  نیب  یرابطه ساختار کیاست که    نیبر ا با   یو خودکارآمد  یلیتحص  یریگرا، درگسازنده  یریادگی  طیخانواده، مح  یجو 

و   یخودکارآمد رینظ   یزشیانگ یرهایمتغ یو ضرورت پژوهش حاضر آن است که با معرف  تیوجود دارد. اهم یلیتحص یسرزندگ

 ی لیتحص  یکالس درس بر سرزندگ یریادگی  طیخانواده و مح طیاثر مح نیو همچن  ل،یدر عرصه آموزش و تحص  یلیتحص یریدرگ

پژوهش   بیصورت ترکو به رهایمتغ نیو چون با ا  دگشاییم نهیزم نیدانش موجود در ا  یرا رو  یدیجد  ریدر دوره متوسطه مس
نقش واسطه امانج  یاندک  یپژوهشها یلیتحص  طهیحاضر در ح بد  یخودکارآمد  ایشده و   ن ینشده ا یبررس  بیترت  نیتاکنون 

 .  را روشن کند  یلیتحص  یبر سرزندگ  یریادگی طیمحخانواده و   یجو عاطف  ریتواند سازوکار تأث یپژوهش م

 

و نتيجه گيری   بحث 
 ی اجتماع یگراسازنده یریادگی طیخانواده، مح یبر اساس جو عاطف یلیتحص  یمدل سرزندگ نیهدف پژوهش حاضر تدو

نمونه پژوهش، مورد تأ یلیتحص یخودکارآمد یگریانجیبا م یلیتحص  یریو درگ گرفت. در مورد   دییبود و برازش مدل در  قرار 
است    ییهاطیازجمله مح  ،یلیتحص  طیگفت که مح  توانیم Spira (2005) بر اساس نظر  رهایمتغ  یمدل و ارتباط کل یبرازش کل

خود   دیاست که نوجوان با  ییهاتیاز موقع یکی  یلیتحص  طیمح  یها و فشارهااست. در واقع چالش یکه مستلزم انطباق و سازگار

نما با آنها سازگار  ن  یجانیو ه یشناخت  عیسر  راتییهمراه شدن تغ  نی. همچندیرا    یها و فشارهاچالش  نیبا ا  یوجواندر دوران 
برخوردار  ،یط یمح توانا  یلزوم  را دوچندان م یینوجوان از  نتا  یانطباق  ب  یحاک  هایبررس جیسازد.  دانش   نیاز آن است که در 

  یل ی تحص   یسرزندگ .(Comerford et al, 2015) دهدیرخ م  لیترک تحص زانیحداقل م ،یلیتحص  یآموزان برخوردار از سرزندگ

 را یرابطه دارد؛ ز  یلیتحص شرفتیمثبت نگر است که با بهبود پ یروانشناس  یبهنجار موردتوجه و مطالعه یهازهو سا میمفاه زا  یکی

عوامل اثرگذار در تعل یکی یسرزندگ  و   مسائل با مقابله  راهبرد عنوانبه آن  از  آموزانشده است که دانششناخته تیو ترب  میاز 
دانش آموز را در مقابل   ،یتیعامل حما  کیعنوان  به  تواندیم  یلیتحص  یمجموع، سرزندگدر    .کنندیاستفاده م  یلیتحص  هایچالش

نما  ،یلیمشکالت تحص پژوهشگران حوزه تعل  نی؛ بر ا(Martin and Marsh, 2008) دیمحافظت   یی شناسا  ت،یو ترب  میاساس 

بر سرزندگ بررس  نیا  یاثرگذار  ندیو فرا  یلیتحص ندیو فرآ  یلیتحص یعوامل اثرگذار  داده  یعوامل را مورد   ن مهمتری  و  اندقرار 
در سه سطح:   یلیتحص  یبر سرزندگ  رگذاریعوامل تأث آموزان را  و  -3  یلیتحص  یریمدرسه و درگ  -2  یروان  -1دانش  خانواده 

  یپژوهش  ینمدل پژوهش حاضر با مبا  یروابط ساختار  بیترت  نی بد .(Martin and Marsh, 2008) اندکرده  بندیهمساالن دسته

 .همخوان است

عاطف جیروابط مدل نتا  یبررس  در جو  اثر  بر سرزندگ ینشان داد    جی نتا  با افتهی  نی. استین  داریمعن  ،یلیتحص یخانواده 
 Salimi, Yousefi and Saeidzadeh هایافتهیناهمخوان و با   Nailing (2010) و  Chun and Dickson (2011) مطالعات

روابط   ریبا عنوان تاث  ایدر مطالعه Sonnette, Davies, Sturge-Apple and Cummings (2009) .همخوان است  (2015)

  میمستق ریبه طور غ منینا ا ینیوالد  نیآموزش مشخص کردند که وجود روابط ب یپردازش اطالعات و سازگار  ۀبر نحو یخانوادگ
با همساالن ر عیاطالعات در وقا  یو پردازش منف  فیضع  یلیتحص شرفتیبا پ   شیافزا  تیوضع نیدارد که ا ابطهاسترس آور مرتبط 

 ی جو عاطف  نیبا هدف رابطه ب  یپژوهش Salimi et al (2015) .کندیم  ینبیشیرا پ  کسالهی ۀدور  کی یکودک در ط  یناسازگار

واسطهدانش  ییحرفه گرا قیخانواده و عال نقش  ب  دهدینشان م هاافتهیانجام دادند.    یخودکارآمد  یاآموزان:  نمرات جو   نیکه 
معنادار  یخانواده و خودکارآمد  یاطفع ب  توانیم  نانیبا اطم  نیهمچن  شود؛ینم دهید  یرابطه مثبت و  جو  نیگفت که  نمرات 

آموزان  دانش یخانواده و خودکارآمد یجو عاطف نید ندارد؛ بدختران رابطه معنادار وجو  یلیتحص  یخانواده و خودکارآمد یعاطف

عاطف نیب  ؛وجود دارد  یپسر رابطه مثبت و معنادار عال  یجو  وجود    یدختران رابطه مثبت و معنادار  ییحرفه گرا قیخانواده و 

بدست آمده   جیتفاوت نتا نییوجود دارد. در تب یپسران رابطه مثبت و معنادار ییحرفه گرا  قیخانواده و عال  یجو عاطف  نیندارد؛ ب
با نتا پژوهش حاضر  ا  یمذکور را م  یپژوهشها  جیاز  با تحق  یپژوهش ها در جامعه ا  نیکه ا  اشتد انیب  نگونهیتوان    قیمتفاوت 

بر رو نیا  نیاست. همچن  رفتهیحاضر انجام پذ دختر انجام  یپژوهش فقط   پژوهش جیشده است همانطور که نتا  دانش آموزان 

(Salimi et al (2015 عاطف نیکه ب  دهدینشان م دختران رابطه معنادار وجود   یلیتحص یخانواده و خودکارآمد ینمرات جو 
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ب پسر رابطه مثبت و معناداردانش یخانواده و خودکارآمد یجو عاطف نیندارد اما  نتا  یآموزان  بر اساس   ر یاثر متغ  جیوجود دارد. 
 Bahrami and یهابا پژوهش  افتهی نیاست. ا  داریو معن یمنف ،یلیتحص یبر سرزندگ یاجتماع  ییگراسازنده یریادگی طیمح

Badri (2017) Reindi, Berner, Scheunpflug, Zeinz, Dresel (2015) و  Macneil, Angus, Prater, Busch (2009) 

 .باشدیناهمخوان م

 و   کنندیم  فایرا ا  گرلتسهی  نقش معلّمان  گراسازنده   یریادگی طیدر مح Macneil et al (2009) دگاهیاساس د  بر
م شانقبلی دانش  از  آموزانو دانش کنندیم  قیتشو  فکری رشد به  را  آموزاندانش   یاساس  یاز فرضها یکی.  کنندیاستفاده 

نسب  نیا  گراییسازنده دگاهید لذا در مح یحاصل استدالل شخص  و  یاست که دانش    یست یبا گراییسازنده  یریادگی طیاست، 

  یست یآموزش با  طیکنند. لذا، مح یخود را کشف کنند و در مورد آن داور  علمی دانش تا شود فراهم آموزاندانش یبرا  ییفرصتها
  آموزانعنوان مثال دانشباشند. به  اشتهنظارت د  شانیریادگیبر  حدودی  تا  بتوانند تا کند  فراهم  آموزاندانش یبرا ییفرصتها

سنجش که در   یمالک ها  یو اجرا نییتع ،یریادگی یها  تیفعال  تیریو مد یطراح ،یریادگیاهداف   نییمانند تع  ییتهافعالی در

باشند. حال با توجه به روند کند دیشان تأک یشخص  یاز رشد مفهوم رانیفراگ یابیآن بر ارز نقش داشته  در   یزشنظام آمو  دارد، 

معلمان با  یبرخ ییو عدم آشنا  گراییسازنده کردیرو ربودنگیوقت نیدر کشور و همچن دیجد یآموزش  یکردهایاستفاده از رو
 Ezadi, Salehiomran قیتحق جیبا نتا  نییتب نیباشد. ا موجود  یهابا پژوهش  افتهی  نیا ییناهمسو لیدل  تواندیم وهیش  نیا

and Mansori (2012) و Daneshpazhoh and Farzad (2006) گراییسازنده  کردیاساس عملکرد معلمان بر رو  نکهیبر ا  یمبن  

علت ا  یهمخوان ستین را م نیدارد.  بر رو  یو اجتماع  یفرهنگ  یدر ساختارها  توانیامر  پرورش دانست، که راه را    یآموزش و 
موضوعات نظام   س،یتدر  یو به روال سنت  یکتب درس بمعلم در چارچو رودیانتظار م شتریب رایبندد؛ ز یمعلمان سازنده گرا م

  نی والد  یکه؛ توقع اصل یمعن  نیصادق است، به ا  زیموضوع در ارتباط با خانواده ها ن  نیرا به دانش آموزان انتقال دهد. ا ایمدرسه

علم ارائه    ی دانش آموزان م  وسطبر کتاب و حفظ کامل آن و موضوعات مطرح شده در کتب ت  یمبتن سیتدر  کیدانش آموزان ازم 
اصالحات   ازین  شیپ ؛یو اقتصاد  یاسیس  ،یاصالحات فرهنگ  نکهیبر ا  یمبن Vavrus (2009) قیتحق  یها  افتهیموضوع با    نیباشد. ا

نتا یمعلم و مدارس است، همخوان تیدر مراکز ترب  یآموزش بر اساس   ، یلیتحص  یبر سرزندگ یلیتحص یریدرگ ریاثر متغ  جیدارد. 

  یهمخوان   Jalilian, Azimpour and Gholizadeh (2018) و Farhadi et al (2016) یهابا پژوهش  افتهی نینبود. ا داریمعن

شوند، بر موضوعات  یبه طور منظم سر کالس حاضر م  یلیتحص یریکه با درگ یدانش آموزان  دهدمی  نشان  هاپژوهش  جیندارد. نتا
عملکرد   یلیتحص  شرفتیپ یدر آزمون ها  رند،یگ یم  ییدر کل نمرات باال  بندند،یکنند و به مقررات مدرسه پا یتمرکز م  یریادگی

؛ اما همانطور  (Wang & Holcombe, 2011) موفق تر و سرزنده تر خواهند بود  یخود، افراد  یریادگیدارند و در آموزش و    یبهتر

مطالعات   یقبل قاتیباشد که در تحق نیا  ندتوا یناهمخوان بود که علت آن م  یقبل  هایافتهیپژوهش با    نیا  جیکه مشاهده شد نتا
مثبت و معنادار بود اما در مدل با   یندگبا سرز یلیتحص یریدرگ یهمبستگ زیبوده که در پژوهش حاضر ن ونیو رگرس یهمبستگ

 .ستیهمخوان ن  یقبل هایافتهیبا    جهیتوجه به روابط چندگانه و محاسبه خطاها نت

 Salimi et  یهابا پژوهش  افتهی  نیمعنادار نبود و ا  ،یلیتحص یخانواده بر خودکارآمد  یجو عاطف ریاثر متغ  جیاساس نتا  بر

al (2015) مطالعات  جی، نتاChun and Dickson, (2011)  وSonnette et al (2009)  ندارد. برخالف انتظار جو  یهمخوان
 ی جوعاطف یریگاندازه  وهیآن را ش  لیاز دال یکیبتوان   دینداشت. شا  میو مستق یعل  راث  یلیتحص یخانواده بر خودکارآمد یعاطف

پاسخ  یجو عاطف یپژوهش مبنا نیخانواده دانست. از آنجا که در ا به گودانش  یهاخانواده  بوده  یجو عاطف اسیمق یهاهیآموزان 

نه موقع از   یکی  نیاثر گذاشته باشد. بنابرا  جیبر نتا یاجتماع  یینماخوب  یامکان وجود دارد که خطا نیا ،یخانوادگ یزندگ تیو 
 تواند یم ریدو متغ نیا نیب ۀاست که رابط  نیا  گرید نییو ابزار آن باشد. تب  ریبه نوع سنجش متغ  واندتیم  افتهی  نیا  یها نییتب

غ  یلیتحص  یهااسترس ،یتیشخص  یهایژگیمانند و یگرید  یرهایمتغ  ۀبه واسط  نتاردیقرار گ  ریتحت تاث رهیو  اثر    جی. بر اساس 

،  Bahrami and Badri (2017) یهابا پژوهش  افتهی  نیمعنادار نبود و ا  ،یلیتحص یبر خودکارآمد  یاجتماع  گراییسازنده  ریمتغ

(Moradi, Dehghanizadeh and Solimanikheshab (2015    وGravand, (2012) افتهی  نیا  نییندارد. در تب یهمخوان  
وجود متغ یعلوم انسان  یرهایمتغ دهیچیپ  تیگفت ماه  توانیم بررس  نیکه در ا  یگرید یانجیم  یرهایو  مورد  قرار    یپژوهش 

 ی لیتحص  یو خودکارآمد  یاجتماع  ییگراسازنده  یریادگی  طیمح  ریدو متغ  نیب  یرابطه واقع  کهنیباشد بر ا  یلیدل  تواندیاند منگرفته
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با   افتهی  نیمعنادار بود و ا ،یلیتحص یبر خودکارآمد  یلیتحص  یریدرگ  ریاثر متغ  جینشود. بر اساس نتا  ییگونه که هست شناساآن
 Samare and Khezrimoghadam (2014)و   Ugwu et al (2013  ،(Casuso-Holgado et al (2013)  یهاپژوهش  جینتا

مثل حضور منظم    یآموزان به انجام اعمالدانش  یلیتحص یریجا که در درگگفت از آن توانیم  افتهی  نیا نیی. در تبباشدیهمسو م

پا  ها،تیمشارکت در فعال  ،یبردار ادداشتیدر کالس درس،   ی مربوط به موضوع  تیهنگام مواجه با مشکل، فعال  یداریطرح سوال، 

کالس م بصورت مستق  پردازندیخارج از  تکال هاتیبا فعال  میو  برا  یازهاینشیپ ای  یپژوهش فیو  آن درگ  تیموفق  یالزم   ر یدر 
 ها ییها، توانااز مهارت رسانند،یبه انجام م  یصورت عملرا به  لیتحص  یهاگام مراحل و یافراد  نی، لذا چن(Finn, 1989)  شوندیم

برا  یو ابزارها  ی پ  فیدر انجام تکال شیبه نقاط ضعف و قوت خو گردند،یدر انجام امر آموزش آگاه م شتریهر چه ب قیتوف  یالزم 

درگ  هاییو توانا  هایآگاه نی. ارندیگیم  شینقاط ضعف خو  میترم  یبرا ییهامیو تصم برندیم تکال  میمستق  یریکه از  و  فیدر 
  یبرا  تواندیم  لیکه پژوهش و تحص  ییهاقیو تشو هاتیموفق ها،شرفتیها، پها، فرصتبه چالش تواندیم شودیحاصل م  هاتیفعال

پ به ارمغان آورد  به تفس یافراد  باورها  ریبرد و  نظر افتیدست   لیتحص ۀنیاز خود در زم  یثبتم یو   Feldman and. بر اساس 

Kubota 2015)) را در  ریتأث  نیشتریب  یلیتحص یریجا که درگدارد؛ از آن  یو شناخت یزشیدر مباحث انگ  شهیر  یخودکارآمد  زین

به خودکارآمد یسطح شناخت طب یمربوط    ریآموزان تأثدانش یلیتحص یبر خودکارآمد  یلیتحص  یریکه درگ دینمایم  یعیدارد، 
 داشته باشد. یداریمثبت و معن
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