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چکگده ا
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ادراک از محیط کالس با تاا وور تحیای ی
در دانش وموزان راهنمایی منطقه دو شهر تربت حیدریاه باود اسات .تعاداد 052پسار
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دور راهنمایی تحیی ی با استفاد از روش نمونه گیر تیادفی ساد  ،انتخاا و در
پژوهش شرکت کرد اند .ابزارها جمع وور داد دو پرسشانامه اساتاندارد؛ ادراک از
کالس جنتر  ،گابل و ریزا و پرسشنامه تجدید نظر شد تا وور تحیی ی مارتین
و مارش بود است .داد ها حاصل به کمک وزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام
به گام تح یل شد اسات .نتاای نشاان داد؛ باین ادراک از محایط کاالس و تاا وور

Training & Learning
Researches

تحیی ی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .ابعاد ادراک از کالس؛ چالش ،لذت و انتخا
( )2/55از میزان تا وور تحیی ی دانش وماوزان راهنماایی را تبیاین و پایش بینای
میکند بنایراین توصیه میشود که بارا بااربردن میازان تحمال و تاا وور داناش
وموزان در برابر مشکالت تحیی ی ،مع مان و دبیران مترصد بهبود ادراک دانش وموزان

دو فصلنامه علمی-پژوهشی
دانشگاه شاهد
سال بیست و دوم -دوره
جدید
شماره 7
پاییز و زمستان 9314

از کالس به عنوان عام ی مرتبط ،باشند.
کلگدوطژهه  :ادراک از کالس ،تا وور تحیی ی ،محیط یادگیر .
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آموزاغ در بلبه بی اویار حاد و م من هاه باه خناواغ

قد ر ا
از جمله چالشهای پیش روی نظاا هاای آموزشا

تهد دهای ب رگ در فیا ند تح یل به شامار ما آ ناد

هاه باه دلیا

تضی ف م هنند و آغ را در دانش آموزان هه با چاالش

همواره  ،مواجهه با دانش آموزان اسا

شاایا ط نااامولوا اجاماااخ  ،اااانوادت  ،ا ا ااادی و

ها ،شکس ها و فشاارها رو باه رو هسااند ،باه خناواغ

یار دارند .در ا وص

بخش از زندت تح یلیشاغ م دانناد .از ساوی د وای

آموزش در اوی اف

تح یل

آناغ مضاقدند هه تاا آوری تح یل تنهاا محادود باه

ا ن چالش موضاوخ هاه موای ما شاود ،چواونو
آمیا اسا  .همیناین

دانش آموزاغ دارای پیشینه و شیا ط ناامولوا نیسا ،

دانااش آمااوزاغ ،ابلااس بااا مساااا پیییااده اجاماااخ ،

بلکه هماه داناش آماوزاغ در فیآ ناد تح ایل ااود،

اانوادت و تح یل مواجه هساند هه م تواند ماانع از

سووح از خملکید ضاضیف ،نامی ماار ،چاالشهاا و

بیاورد با مسئله به طور موفقی

موفقی

شکس ها را تجیبه م هنند [.]6

تح یل آنها شده و حاا آنهاا را در مضای

شکس

تح یل

آلوا 3مضاقد اس

یار دهد .با ا ن وجود ،بیا داناش

تح یل  ،دارای ساوو بااال

آموزاغ هساند هه بدوغ توجه باه چاالش هاا و شایا ط
نامولوا به موفقیا هاا

دسا

پیشیف

پیادا ما هناد ،اماا

دانشآموزان د وی با هماغ شایا ط باا افا

هه دانشآماوزاغ تاااآور از نظای
از خملکاید ،انویا ه و

در مواجهه با شیا ط و رو دادهای اساای آور

هساندهه ا ن امی م تواند می اغ اوی اف

تح ایل

تح یل آناغ

مواجه شده و حا از تح ی باز م مانناد [ ]9کا از

را هاهش دهد .او در تحقیق اود بیروی دانش آماوزاغ

شده

مک ک به ا ن نایجه رسید هه دانش آماوزاغ

موضوخات

هه به تازت وارد حوزه تضلیم و تیبی

آمی کا

تاا آور سوح بااال

اس  ،توجه به تاا آوری تح یل دانشآموزاغ اس .

از حما ا

آموزشا مضلمااغ و

دانش آموزاغ در مواجهه با شیا ط نامولوا

دوسااغ دارند و آنها به احامال بیشایی تشو ق م شاوند

در طول تح ی به پد ده تاا آوری میتبط اس  .تااا

هه به دانشواه وارد شوند ،از آمادغ باه مدرساه لایر

آوری در مفهو هلا  ،اشااره باه پیوساه ،تیفیاا از

م بیند ،در فضالیا هاای آموزشا درتیای ما شاوند،

آمی با وجود شایا ط ناامولوا دارد

همایی در روابط باین تیوها باا

موفقی

سازتاری موفقی

مشکیر و تضار

د وی دانشآموزاغ دارند وتضار

[ .]2به خقیده بیا د وی تااا آوری انضوااپ پای یی
موثی در بیابای حاوادز زنادت و تواناا

و مشکیر اانوادت

هماایی را تجیباه ما هنناد [ ]9هاابیا و پااد ی  4نیا

ساازتاری
زا و

مضاقدندهه در محیط آموزش دانش آموزاغ دارای تااا

اویناک م باشد [ .]3هم چناین تااا آوری ازد ادتاه

آوری خلییبم موانع و مشکیر اجامااخ  ،فیهنوا و

مناسس در هنوا رو ارو
نیومن 9به خنواغ توانا
یار تیفاه اس
در باف

با زمیناههاای اساای

ا ا ادی در سوح بااال

توابق با دشواریها مورد اشااره

موفاق وپیشایف

تح ایل

باالتیی دارند [.]7

[.]4
تح یل  ،تاا آوری تح ایل باه خناواغ

بیا از تحقیقات هه تاهنوغ در رابوه با تاا آوری

در مدرسه با وجود شیا ط چالش

ا ا اادی و

احامال باالی موفقی

تورر تیفاهاند خوامل چوغ  :محیومیا

اجاماخ را در طبقار باال و پا ین جامضه در ارتباا باا

بیانوی و تهد د آمیا هاه ناشا از تافار ،شایا ط و
تجارا اولیه اس  ،تضی ف شاده اسا

تاا آوری تح یل []8؛ همینین سبک اسنادی درونا

[ .]5ماارتین و

مارش تاا آوری تح یل  2را به خنواغ تیفیا

و بییون []1؛ سیم

داناش

1Newman

resilience

روان []91؛ هیجانار و خواطاف

Alva
Cabrera & Padilla

2Academic
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3
4

بررسی رابطه ادراک از محیط یادگیری کالس با تاب آوری تحصیلی

مثب

و منف []99؛ منبع هنایل (درون و یونا

و آغ را در مولفهها

[]92؛

به سا روانا [ ]93و ...را در پایش بینا و افا ا ش
تااآوری ماوثی ما دانناد خایوه بای ا ان رضاا

لیر از فضالی های هیس تقسییم بندی هیدهاند [.]96
بیرس ها نشاغ م دهد هه توجه به محایط و فضاای

و

همکارانش نی تااا آوری تح ایل را در ارتباا باا
انوی ش تح یل و پیشیف
دادند هه در نها
تح یل و پیشیف

تح یل مورد بیرس

هیس م تواند تاثیی بجا

تح ایل

در هاهش افا

یار

افیاد داشاه باشد چیا هه در هنار خوام موثی در هاهش

ناا ج نشاغ داد هه باین تااا آوری

تح یل همیاوغ خواما فایدی و ااانوادت از

تح ایل رابواه مثبا

اف

شیا ط مدرسه و هی

و مضناادار

وجود دارد.

در

نی اد شده اس

[ ،]9اماا

تحقیقار در زمینه ا ن موضور مهم و بخ اوص رابواه

طبق نحقیقار مک دونالد و ولید وسو 9محیط هی
از طی ق فیاهم سااان فیت های رشد و حما

آغ با تاا آوری دانش آموزاغ دارای ک ای م باشاد
از طیف  ،دانش آموزاغ ،امایوزه باا مسااا و شایا و

هاای

خاطف  ،انوی ش و راهبیدی م تواند در ارتقاا تااا-

مواجه هساند هه م تواند آنها را در مضی

آوری تح یل دانش آموزاغ موثی باشد .بایای داناش-

آموزاغ ،محیط ها

چوغ  :خی ه ،اناخااا ،چاالش و

مانناد های

تح یل

در (حما ا هاا و

یار دهد ،و همینین دانش آماوزاغ راهنماا

نی به دلی

رفاارهای مضلم  ،تیوه همساالغ،مدرسه باه خناواغ اک

اوای افا

یار تیفان در سن بلوغ و اناخاا رشاه ،هه

در هنار خوام اانوادت و سا ی خواما د وای باخا

ه ا و حما ا هااا و اناظااارار اااانواده مهاام تلق ا

تشد د اوی اف

م شوند].[5خیوه بی ا ن با توجه به تحقیقار آلوا  ،مک

هه م توانند در مواجهه با ا ن امی و اف ا ش تااا آوری

دونالد ولید وسو کا از خاوامل هاه باا تااا آوری

ماوثی باشاد امایی

تح یل دانش آموزاغ مایتبط اسا

محایط های

تح یل داناش آماوزاغ راهنماا
ضیوری م باشد .بی ا ن اساا

و

ادراک دانش آموزاغ از آغ م باشد.
محیط هی  ،فضا ا مو ضیا اس

تح یل آناغ م شود شناسا

بدس
هاه فیاتیایاغ و

خوام

و باا مایور تحقیقاار

آمده از مقاالر اارج  ،ما در تحقیق حاضای باا

توجه به ا نکه در ا یاغ در زمینه باف

هیسا و ادراک

مضلماغ در آغ با کد وی به تضام پیداااه و از اب ارها و

از آغ در ارتبا با تاا آوری تح ایل داناش آماوزاغ

منابع اطیخات توناتوغ بیای دنبال هیدغ فضالیا هاای

تحقیقار هم تورر تیفاه اس  ،لیا بی آغ هسایم هاه

ادتییی بهیه مند م شوند [ ]94جو روانشنااا هی ،

هایده و بااوانیم باه مضلمااغ در

و ژت های محیو و اجاماخ و حما

ا ن ارتبا را شناسا

زمینه ا جاد محیط هیس مولوا به منظور موفقی

های مضلم تاثیی

مضناداری بی رفاارهای ادتییندتاغ ،هدپ آناغ ،باور باه

دانش آموزاغ به ا وص دانش آموزاغ در اوای افا

اود،هاربید راهبیدها ،انویا ش تح ایل و اجامااخ ،
درتییی تکالیف ،ارزش تح یل و پیشایف

همه

تح یل اطیخار مناسب داده تا آنها را در هی

تح ایل

اجیا

هننااد .بنااابیا ن هاادپ از ا اان تحقیااق تضیااین ارتبااا

آناغ دارد [ .]95با توجه به شیا ط هی  ،دانش آماوزاغ

مولفه های ادراک از های ( خی اه ،اناخااا ،چاالش

به دلی تجارا ،باورها و طی های شنااا مافاوت هه

ولیر با تاا آوری تح یل دانش آموزاغ م باشد.

دارند ادراک آناغ از محیط هی

مافاور اس  .جنایی،

تابا و ر ا ا 2ادراک از هاای

را نااور ادراک دانااش

آموزاغ از هی

ا

فرضگره

اپژوهش ا

 -9بین ادراک از محیط هی

و فضالی های ادتییی هیس م دانند

و تااا آوری تح ایل

دانش آموزاغ رابوه وجود دارد.
 -2تیهیب از (چالش ،خی ه ،اناخاا ،لیر تاا آوری

1 Mac Donalld & Validivieso
2 Gantry, Gable & Rizza

تح یل دانش آموزاغ را تبیین و پیشبین م هنند.
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ناا ج پژوهشهای میهور روا

روشاپژوهشا ا

ساازه ا ان مقیاا

بیای جامضه ا یان مورد تا ید یار م دهد .اخابار اایده

در تحقیق حاضی با توجه باه هادپ پاژوهش ،ضنا
بیرس رابواه ادراک از محایط های

را

مقیااا هااای ا اان اب ا ار توسااط سااازندتاغ  1/72تااا

باا تااا آوری

تح یل از طی پژوهش توتیف – همبساو اساافاده

1/86ت ارش شده اس  .خیوه بی پاژوهش هارشاک ،

شد .جامضه آماری ا ن تحقیق شام دانش آموزاغ مقواع

بابااان نی در تحقیق د ویاخابار هل و اخاباار اایده

حیدر اه باود (711

مقیا ها را بین  1/68تاا  1/86تا ارش هایده اسا .

نفی بود .نمونه مورد نظای باا اساافاده از نموناه تیایی

همینین افاههای هارشک

باول

ت ادف ساده  251پسی اناخاا تید ده وماورد آزماوغ

ا ن مقیا (بین  1/66تا  1/87اسا

راهنما

پسی منوقه دو شهی تیبا

پژوهش نی بیای تضین روا

یار تیفاند ،هه در اناها تضداد  211پیسشنامه مورد بول
تح یل در ا ان دوره بناابی

مشخص شده هه شااص هفا
 1/89اس

ناا در

اس

در میحله اول ،جمع آوری ادبیار میبو
تاورر تیفا

هه از حدا

نمونه

بول آغ  1/7بیشاای

مقدار اب

همینین محاسبار نشاغ داد هه شاااص مجایور

های بیای آزموغ هیو

بارتل

ازلحاظ آماری مضنادار

اس )  (p<./001و بار خامل هی تو ه و ماتی س خامل

به تحقیق با اسافاده از بیرسا موالضاار هاابخاناه ای،
سا

ا ن مقیا

بیداری(KMO

دبییسااغ م باشد  .جمع آوری اطیخار در دو میحلاه

های مهم ا ناین

از روش تحلی

باه

تحقیقار تورر تیفااه و هااهش نایب ثبا
تورر تیف

[ .]97،98در ا ان

خامل اسافاده شد با توجه به مفیوضههای تحلی خامل

وا ع تید د( .دلی اناخاا دانش آماوزاغ راهنماا
ااطی باال بودغ می اغ اف

حاه از اخابار ابا

آغ همای از  1/35نبوده اس  .بنابیا ن روا

و میحلاه دو ،

پیسشانامه

تشکی ماتی س اطیخار از طی ق روش میدان شاام

مورد تا ید یار م تیید  .همینین بیای تا ید پا ا

تکمی هیدغ پیسشنامهها توسط دانش آموزاغ راهنماا

پیسشنامه از آلفای هیونباب اسافاده تید اد هاه مقادار

پسیانه منوقه دو تیب

ضی س ( 1/81بیای ا ن پیسشنامه بدس

حیدر ه بود .اب ارهای اندازهتییی

در پژوهش شام دو اب ار ذ

ان

آمد.

 -2پیسشنامه تاا آوری تح یل :محققاغ پاژوهش

بوده اس :

حاضی ،ا ن پیسشنامه را با الوو بیداری از مقیا

 -9پیسشنامه ادراک از محیط هی  :ا ن پیسشانامه

تااا

آوری تح یل ماارتین و ماارش ( 2116هاه دارای 6

در سال  2112توسط جنایی  ،تاب و ر ا ا تهیاه شاده
 .ا ن پیسشنامه نور ادراک دانش آموزاغ از هی

تو ه بود به  91تو اه توساضه داده اناد .اضاافه هایدغ

و فضالی های ادتییی هیس را نشاغ م دهد و شاام

تو ه های جد د به منظاور بنا تیهایدغ پیسشانامه و

اس

مولفه ها

چوغ  :خی اه ،اناخااا ،چاالش و لایر از

توااابق بااا و ژت ا هااای فیهنو ا  ،و از طاایپ د واای

(جنایی ،تاب و ر ا 2112 ،؛

سازنده (مارتین بیای اضافه هیدغ تو اههاا

فضالی های هیس اس
هه به پیسشنامه ی فضالیا

دراواس

هیسا مان ( MCA9نیا

ی جد د تی و توسضه پیسشنامه بود .ا ان پیسشانامه در

مضایوپ شاده اسا  .ا ان پیسشانامه داری  28تو اه

مقیا

م باشد هه به تورر طیف لیکیر  5در جه ای تنظایم

تحلی خامل تا یدی بیای ا ن مقیا
هیده اس

تید ده اس .ا ن پیسشنامه ابادا توسط هارشک تیجمه
و مورد اسافاده یار تیف

لیکیر  5درجه ای تنظیم تید ده اس  .هاپیکیاغ
و همینین می اغ آلفای هیونباب ا ن مقیاا

را نی ( 1/81ت ارش هیده اس

هه بیرس های وی نشاغ داد

را( 1/17ت ارش

.در ا ان تحقیاق نیا

هه ا ن پیسشنامه همخواغ با ناا ج ت ارش شاده توساط

می اغ ضی س آلفای هیونبااب بایآورد شاده بایای ا ان

ما باشاد همیناین

آماده اسا .

سازندتاغ ماشک از 4ایده مقیا

پیسشنامه به می اغ( 1/76در تد بدسا
بیای تضین روا

class activity

1 My
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اسافاده شد .با توجه باه مفیوضاههاای تحلیا خاامل
شااص هفا
هه از حدا

نمونه بیداری( 1/76 KMOبدس
مقدار ابا

ضی س همبساو پییسوغ و همینین چوغ ماغیی مسااق

آماد

باول آغ  1/7بیشاای اسا

ما دارای چند بضد م باشد و

.

بین از ماغیی وابساه را دار م از رتیسیوغ تاا باه تاا

همینین محاسبار نشاغ داد هه شااص مجایور هاای
بارتلا

بیای آزموغ هیو

د بیآورد بهاای ن پایش

اسافاده تید ده اس .

ازلحااظ آمااری مضناادار

اس )  (p<./001و بار خامل هی تو ه و ماتی س خاامل

ی فتره ا ا

آغ همااای از  1/35نبااوده اس ا  .بنااابیا ن روا ا ا اان

در جدول ( ، 9میانوین و انحیاپ اسااندارد ماغییهای

پیسشنامه نی مورد تا ید یار م تیاید .همیناین بایای

.چنانکه در جدول مشااهده

تا ید پا ا

پژوهش نشاغ داده شده اس

ا ن پیسشنامه از آلفاای هیونبااب اساافاده

ما شااود ،میااانوین و انحاایاپ اسااااندارد تاااا آوری

تید د هه مقدار ضای س ( 1/72بایای ا ان پیسشانامه

به تیتیس بیابی با ( 5/63و( 9/59ما باشاد و

بدس

تح یل

آمد.
جه

همینین میانوین و انحیاپ اساااندارد ادراک از های

تاید آوری دادههاا اباادا همااهنو الز باا

مسئولین دانشواه خیمه طباطبا

بیابی با ( 6/74و ( 9/42بدس

و آماوزش و پایورش

ا ن میانوین و انحیاپ اساااندارد مولفاه هاای ادراک از

شهیسااغ تیب

حیدر ه تورر تیف  .از باین منااطق

هی

آموزش تیب

حیدر ه منوقه  2به خنواغ جامضه اناخاا،

ا

و سپس بی اسا

از تکمی بضد از دو هفاه در اف
پیسشنامه به وسیله مقیاا
درجه تورر تیف
یار تیف

تحلی

بین ادراک از محیط هی

اجاایای آزمااوغ -

پیسشنامهها در ااایار  -دانش آموزاغ یار تیف

نی نشاغ داده شده اس .

آی ونافرضگراطول ا

روش نمونه تییی ت ادف ساده نمونه

مااورد نظاای اناخاااا شااد .جهاا

آمده اس  ،خایوه بای

دانش آموزاغ راهنما

و پس

و تاا آوری تح ایل

رابوه وجود دارد.

همانوونه هه در جدول ( 2مشاهده م شود ضای س

تید د .نمیه تایاری

همبساو بدس

درجاه بنادی لیکایر در 5

در

و به وسیله نای افا ار  spssماورد

آمده در رابواه باین ادراک از های

با تاا آوری تح یل بیابی با ( 1/56م باشاد و

در سوح ( 1/19مضن دار م باشاد بناابیا ن ادراک از

.

هی

به منظور تج ه و تحلی دادههای تید آوری شده از

با تاا آوری تح ایل رابواه مثبا

م باشند-

روشهای آمار توتایف  :فیاوانا ,درتاد ,میاانوین،

و مضناادار

(. r=0/56p<0.01

انحیاپ مضیارو وار انس و در تحلی اسانباط دادهها از
جدول  .9میانوین و انحیاپ اسااندارد ادراک از هی
ش خصه ا اآ ر

ا

خ

گ نگگن ا

و تاا آوری تح یل
اطست ندطر ا

طنیرطفاطست ندطر ا

قگ ساه ا
ا

5/63

1/93

9/59

ت باآور

اطیاکالس ا

6/74

1/92

9/42

چ لش ا

6/99

1/97

9/13

لذت ا

5/36

1/92

9/43

طنتخ ب ا

6/26

1/95

9/81

عالقر ا

5/17

1/96

9/19

ط رط
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جدول  .2ماتی س ضی س همبساو بین ابضاد ادراک از هی
ا
 1ا ت باآور

2ا

1ا

با تاا آوری تح یل
4ا

3ا

5ا

ا

9

اطیاکالس ا

**1/56

9

 3ا چ لش ا

**1/35

**1/44

9

 4ا لذت ا

**1/38

**1/81

1/29

9

 5ا عالقر ا

**1/34

**1/53

**1/26

1/92

9

 6ا طنتخ ب ا

**1/37

**1/77

1/22

**1/84

1/17

 2ا ط رط

6ا

9
**P<0/01

ا

خیوه بی ا ن بین مولفه های ادراک از هی
تاا آوری تح یل رابوه مثب

 1/38تاا آوری دانشآموزاغ توسط ا ن ماغیی پیش بین

نیا باا

م تیدد.

ومضن دار وجود دارد .

در بین ا ن خوام بیشاای ن میا اغ همبسااو را خاما

در تا دو ماغییهاای لایر و اناخااا بااهم وارد

اناخاا ( 1/37و هماای ن میا اغ همبسااو را خاما

مضادله شدند ،ناا ج نشاغ داد هه با ورود ماغیی اناخااا،

خی ه( 1/34با تاا آوری تح یل دارد.

سهم ماغیی لیر از  1/38باه  1/52افا ا ش پیادا هایده

ا

ا

اس

آی ونافرضگرا وم ا

تیتیس  1/38و  1/34مشاخص تید اد .در وا اع نااا ج

تیهیب از (چالش ،خی ه ،اناخاا ،لیر تاا آوری
تح یل دانش آموزاغ راهنما

جدول در تا دو حاه از آغ اس

را تبیین و پایش بینا

م باشند .در تا سو نی ماغیی هاای لایر ،اناخااا و

به منظور تضیین سهم نسب هی ک از ابضاد ادراک از

چالش با هم وارد مضادله شدندهه  -سهم ماغییهای لیر

در پیش بین تاا آوری تح ایل از رتیسایوغ

و اناخاا نسب

تا به تا اسافاده شد.بد ن تیتیس هه ماغیی هاای پایش
بین وارد مضادله شدند و حیوهها

هه ماغیی لایر و

اناخاا پایش بینا هنناده هاای تااا آوری تح ایل

م هنند.
هی

و سهم هی هدا از ماغییهای لایر و اناخااا باه

هیده اس

هه بیشای ن ساهم را

به تا دو از 1/52به  1/56اف ا ش پیدا

و سهم هی هدا از ماغیایهاا در پایش بینا

تااآوری به تیتیس بیابی با  1/22 ،1/28 ،1/35مشخص

در پیش بینا تااا آوری تح ایل داشااند ،مشاخص

شده اس .

تید ده اند .در تا اول ،ماغیی لیر وارد مضادله شد هاه

جدول  .3ناا ج رتیسیوغ تا به تا ابضاد ادراک از هی :
R

R2

B

Beta

Sig

ماطول

لذت ا

1/38

1/95

1/83

1/38

1/111

ما وم

لذت

1/52

1/27

1/83

1/38

1/111

1/88

1/34

1/111

1/86

1/35

1/111

1/73

1/28

1/111

1/55

1/22

1/199

ماه ا

تغگره

اپگشبگن

طنتخ ب
ماسوم

لذت
طنتخ ب

1/56

1/39

چ لش
ا
ا
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ا

در وا ع ا ن ضیا س نشاغ م دهند هاه باا افا ا ش
می ا اغ ادراک از هاای

تورر موثی و هارآمد در تیوه ااود فضالیا

می ا اغ تاااا آوری تح اایل

نما ناد،

روابط دوسااانه بهاایی تشاکی دهناد هاه ا ان ااود

دانشآموزاغ نی اف ا ش م ابد .بضیوه بضد خی ه نی باه

سازتاری سازنده را بیای آنها به دنبال اواهاد داشا .

دلی خد داشان تاثیی مضنادار در افا ا ش میا اغ پایش

بینامه های اف ا ش تاا آوری به نوجواناغ همک م هند

بین از مدل حیپ تید د .ا

تا با چالشها مواجه شوند و آنها را با موفقی

ا

بویارند هه ا ن امی م تواند در آ نده پیشیف

بیثاوانتگجرا گر
امیوزه ماغییها

تاا آوری م تواند توانا

هه درک دانش آماوزاغ را دربااره

م تواغ با ارتقای تیفی

فیت های ادتییی دانشآماوزاغ فایاهم آورناد و در
هی

به هی

مافاور اس

تح ایل

فید در بیابی شیا ط
روان  ،شوب طبض و

تاا آوری تح یل به افایاد

همک هید تا با رو دادها و وا ضیاهای نااوشا ند زندت

تح یل دانش آموزاغ از ک

به تونه ای مثب

د وی و از ک مدرسه به مدرساه د وای،

و هارآماد رو اارو شاوند و در زمیناه

تح یل در هاهش افا

همک هنناده هسااند؛ اتیچاه اطیخاار

تح ایل از آغ بهایه تیفا

[.]23،24

دانشآماوزاغ ،هارهنااغ و والاد ن دربااره ا ان توناه

فیضیه دو تحقیاق در ا ان بااره بودهاه ادراک از

فیآ ندهای هیس و آموزش  ،منبع اطیخات ارزشمندی
بیای توتیف فیآ ندهای خلم مدار

می اغ

به سا را بیای فید در پ داشاه باشد [ ،]22از ا ن رو،

تجیبیار(جنباه هاای خلما ،

توضیح ا نکه چیا پیشیف

اساقام

دشوار و بلبه بی آغ با حفظ سیم

محیط ادتییی شاغ بیرس م هنند م تواند اطیخات
مولاوا را از هیفیا

پش

آناغ را نی در پ دشاه باشد [ ،]29ازطیف تقو

ا

سای

هی

اس  ،رسیدغ به

و مولفه های آغ چه می اغ از تاا آوری تح یل

اطیخار د یق و مضابی و تورر بندی هیدغ هماه ا ان

را در دانش آموزاغ تبیین و پیش بین م هنناد ،هاه باا

اطیخار بیای پیش بین فیآ ندهای ادشده ،هاری مهم و

توجه به افاههای تحقیق ،مولفاههاای ادراک از های

دشواراس

(لیر ،اناخاا ،چالش حدود ( 1/56درتد تغییایار

[.]91

درا ن تحقیق دو فیضیه وجود داشا  .فیضایه اول

ا جاد شده در تاا آوری تح یل را در دانش آماوزاغ

نحقیق ا ن بود هه بین ادراک از محیط هیس باا تااا

راهنما

پیشبین م هنند.در بین مولفاههاای ادراک از

آوری تح یل دانش آماوزاغ رابواه وجاود دارد؛ هاه

هی

هماغ تونه ناا ج تج ه و تحلی ضی س همبساو نشاغ

تااآوری تح یل داش

داد ادراک از هی

اهمی

و ابضاد آغ با تااا آوری تح ایل

دانشآموزاغ رابوه مثب

و مضنادار داشا

هاه ا ان ااود حکا ا

و فیضایه ی

از

ا ن خام در پیش بین تاا آوری تح یل افیاد

دارد .ا ن شا د تا حدودی دلیلا بای اهمیا

موضاور

اساقیل و دادغ حق اناخاا بیشای باه افایاد در های

اول ما تا ید شد ،ا ن افاه با نااا ج تحقیقاار نی ماان ،

داشاه باشد چیا هه در حال حاضی مادار

ابوالقاساام و جو باااری [ ،]1مااارتین و مااارش [،]2،6
د یی و همکاراغ [ ]95و ا دی و ادمی

بضاد اناخااا بیشاای ن میا اغ همبسااو را باا

مدار

[ ]21همساو

هوشمند و فضال در حیه

ماا بساوی

م باشاند .در تبیاین

افیاد تاا آور

ا ن افاه م تواغ اشاره هید هه جو روانشنااا هی ،

ادر به اخماال هناایل ما باشاند ،ادرناد ااود را از

های مضلم تاثیی

م باشد .در تبیین ا ن بافاه م تواغ تف

و ژت های محیو و اجاماخ و حما

اجامااخ و

مضناداری بی رفاارهای ادتییندتاغ ،هدپ آناغ ،باور باه

روابط اانوادت تسایده تیی فیاهم هنند با توجه به ا ن

اود ،هاربید راهبیدها ،انوی ش تح ایل و اجامااخ ،

سیدرتم بیهانند وسیساام هاای حما ا
امی ا ن افیاد در هی

در

درتییی تکالیف ،ارزش تح یل و پیشایف

ادر اواهند باود هاه باه
915
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آناغ دارند ،بضیوه همانوونه هه تحقیقار نشاغما دهاد

توانا

اخمال هنایل بی شیا ط تهد د هننده و چالش بیانویا و

راهبیدهای آموزش مناسس ،احسا

توانا

تاا آوری تح یل دانش آموزاغ ،با اساافاده از
ا ن توانا

را های

ا جاد سازتاری مثب  ،تاا آوری را در انساغ به

چه بیشای در دانشآموزاغ پیورش دهناد .بایای نموناه،

هنار آمادغ باا شایا ط چاالش

طیاحاغ آموزش م توانند با نوآوریهای ااود ،محایط

پایش

را به تونه ای طیاح هنند هه ،زمیناه ساازتاری

وجود م آورد .توانا

بیانوی و سخ  ،مانند شیا و هه ممکان اسا

هی

روی دانشآموزاغ یارتیید ،آغها را از تجیباه احساا
ناهام دور نوه داشاه ،و شیه

هیچه بیشای و بیاورد مناساس تای را باا مشاکیر ،و
ت میمات هه با آغ روبه رو اواهند بود را فیاهم آورد.

فضال و سازنده آغها را

در محیط آموزشواه به دنباال دارد و بایوز پا در پا
موفقی ها ،احامال اف ا ش تااا آوری تح ایل

خیوه بی ا ن ،آتاه دادغ به دانشآموزاغ دربارة ا ن هه

را در

در انجا تکالیف ماضادد تح ایل باا در نظای داشاان

آناغ ممکن م سازد [ .]95محایط هیسا ما تواناد از

و ژت های مثب

و اخاقادار ااود

طی ق فیاهم سااان فیت های رشاد و حما ا هاای

سض هنند تا حد امکااغ از تماام اساضدادها شااغ در

خاااطف  ،انوی ش ا و راهباایدی در ارتقااا تااااآوری

جه

رشد و همال اسافاده هیده و با تکیاه بای ادرر

تح یل دانش آموزاغ موثی باشد و بیای دانشآماوزاغ،

تحم و تااآوری در هارها هی چاه بیشاای در زنادت

محیط ها

مانند هی

در

(حما

هاا و رفاارهاای

موجود در شخ ی

نما ند ،نی بسیار همکهنندهاس .

تح یل شاغ پیشیف

مضلم  ،تیوه همساالغ،مدرساه باه خناواغ اک ها و

 -9آشنا نمودغ هیچه بیشای مضلماغ با مؤلفه های مؤثی در

ها و اناظارار اانواده مهم تلق م شوند [ .]5در

و تاا آوری تح یل و تاثثیی

حما

ادراک محیط هی
آنها بی پیشیف

محیط آموزش دانش آموزاغ دارای تاا آوری تح یل
 بیبم موانع و مشکیر اجاماخ  ،فیهنو و ا ا ادیدر سوح باال

 -2اجیای پژوهش مشابه در بین دانش

موفق م شوند [ ]4همانوور هه تحقیقار

 -4بیرس ادراک محیط هی

از جله لیر

و خی ه به تح یل را در دانش آموزاغ تقو ا

آموزاغ داای.

 -3اجیای پژوهش مشابه در مقاطع مخالف تح یل

د وی نی تاهید م هنند با ارتقای تاا آوری تح یل در
دانش آموزاغ م تواغ می اغ هیجانار مثب

تح یل دانش آموزاغ

پیشیف

هایدو

تح یل

از جمله محدودد

.

از د د مضلم وتثثیی آغ بی

دانش آموزاغ.

های ا ن پژوهش ما تاواغ باه

دانش آموزاغ شاادتیی را باه جامضاه تحو ا داد [.]99

حجم هم نمونه ،هه می اغ تضمیم ناا ج را هاهش م دهاد

همینین با ارتقای تحم و تاا آوری تح ایل داناش

و پیشینه پژوهش اندک اشاره نمود.

آموزاغ م تواغ تا حد ز ادی اوی اف

تح یل را نیا

هاهش داد و انوی ه تح یل را نی در دانش آموزاغ تاا
می اغ ز ادی تقو

هید
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