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موضوعاتي است كه همواره مورد توجه والدين، معلمان و به ويژه مسئوالن  موفقيت تحصيلي از :چكيده

موفقيت تحصيلي يكي از اهداف مهم هر نظام آموزشي است و شاخصي . نظام آموزش وپرورش بوده است
آموزان و همچنين سنجش ميزان  هاي يادگيري دانش براي مطالعه و ارزشيابي عملكرد آموزشي معلمان، فعاليت

ترديدي وجود ندارد كه عدم دستيابي به نتايج مطلوب در اين زمينه به . شود داف آموزشي محسوب ميتحقق اه
منزله تلف شدن امكانات و منابع بالقوه انساني است كه آثار زيان بار وغير قابل جبراني را در سطوح خرد 

در . گذار حايز اهميت استرو بررسي موفقيت تحصيلي و شناخت عوامل اثر  از اين. گذارد وكالن برجاي مي
هاي سرمايه اجتماعي، كنترل اجتماعي و دلبستگي، ضمن بررسي  اين راستا تحقيق حاضر با بهره گيري از نظريه

هاي كنار آمدن و  آموزان بر موفقيت تحصيلي، اثرات متغيرهاي استراتژي تأثير متغير تعامالت اجتماعي دانش
شركت كنندگان دراين پژوهش . گر مورد آزمون قرارداده است يانجيدرگيري تحصيلي را به عنوان متغيرهاي م

گيري از پرسشنامه محقق ساخته  آموزان مقطع متوسطه بودند كه با روش پيمايش و با بهره نفر از دانش 192
دن فرزندان، استراتژيهاي كنارآم–ها بيانگر آن است كه متغيرهاي رابطه والدين  يافته. مورد مطالعه قرار گرفتند

دهد  همچنين تحليل مسير نشان مي. فعال و درگيري تحصيلي اثرات موثر و معناداري برموفقيت تحصيلي دارد
برموفقيت تحصيلي (اوليا ومربيان )معلمان  –شاگرد و والدين –كه تاثيرات غير مستقيم متغير هاي رابطه معلم 

درصد از  09دكه متغيرهاي اصلي تحقيق ده در مجموع نتايج تحليل رگرسيون نشان مي. باشد قابل توجه مي
 .اند تغييرات متغير وابسته را تبيين نموده
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 مقدمه.  

زشي استت كته دستتيابي بته آن مستتلزم      موفقيت تحصيلي يكي از اهداف مهم هر نظام آمو

مطالعاتي كه در راستاي بررسي عوامل موثر بر موفقيت تحصيلي . شناخت علل وعوامل آن است

هتاي بته    براساس يافتته . دهد انجام گرفته است، ماهيت پيچيده وگسترده اين موضوع رانشان مي

درايتن زمينته دخيتل     دست آمده موفقيت تحصيلي نتيجه يك عامل نيست، بلكه عوامل متعددي

  حسيني و تشكري)برخي از محققان در بررسي اين پديده عواملي چون زمينه خانوادگي . هستند

، خودپنتداري  (2199مشتاي   )، انگيزه موفقيتت  (2129پاشا شريفي )، انگيزش تحصيلي (2121

ن و ؛ شكرك2190؛ بيابانگرد 2190زكي )، عزت نفس (2191؛ نويد 2139ميركمالي  درپركي ، )

دار  ؛ لياقت2191فضلي و جوادي )، روش تدريس (2191بشارت و ديگران )هوش ( 2131نيسي 

و بسياري متغيرهاي ديگر را به عنتوان عوامتل   ( 2199؛ سعادتمند و همكاران 2191و همكاران 

 .اند تاثيرگذار مبناي كار خود قرار داده

هتاي متتلتف    وزان درمحتيط آمت  توان به نقتش تعتامالت اجتمتاعي دانتش     اما دراين ميان مي

اشاره نمود كه در چند دهه اخير مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته ( خانواده ومدرسه)اجتماعي 

آموزاني كه به موفقيتت   طرح فرضيه علي در اين زمينه به معناي آن است كه اكثريت دانش. است

و ساير اطرافيتان ختود    تحصيلي دست مي يابند، از روابط صميمانه و سازنده با والدين، معلمان

شوند در برقراري روابط عاطفي  آموزاني كه دچار افت تحصيلي مي برخوردارند و در مقابل دانش

 .اند سايرين از جمله معلمان و همساالن ناكام بوده و مثبت با والدين و

هايي كه به تازگي درحوزه بررسي تعامتل والتدين وفرزنتدان و يتا      اكثر تحقيقات و پژوهش

هاي نظري است كه  ها وگرايش گيري انجام شده است، معطوف به جهت... ن و شاگردان و معلما

براهميت اين روابط به منزله عاملي موثر درتبيين موفقيت يا شكست تحصيلي مورد تاكيتد قترار   

 ;Anderson 2008; Wubbels and Brekelmans 2005; Kesner 2000; Smith et al. 1992)گرفته است 

Lee and Croninger 2001)   . 
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شناختي كه دراين راستا انجام گرفته است، عمدتاً از  شناختي و روان هاي جامعه بيشتر پژوهش

ستود  « شتي ره» 1باولبي، و نظريته كنتترل اجتمتاعي    1تئوري دلبستگي، 2تئوري سرمايه اجتماعي

 . (Murray and Greenberg 2006; Kesner 2000) اند جسته

ها وجود دارد، همگي بر اين نكته توافق دارند كه وجود  ه بين اين نظريهبا وجود اختالفاتي ك

روابط گرم و صميمي، اعتماد متقابل و ماليمت درروابط ومناسبات دانش آموزان بتا ديگتران در   

تعداد زيتادي  . هاي متتلف اجتماعي، اثرات تعيين كننده اي بر عملكرد تحصيلي آنها دارد محيط

ده دراين راستا بيانگر اين نكته است كه وجود روابط مثبتت و حمتايتي   هاي انجام ش از پژوهش

در خانواده و مدرسه و برخورداري آنها از سرمايه اجتمتاعي در ايتن    بزرگساالن با دانش آموزان

 Goksen and Cemalcilar)شتود   نوع اجتماعات باعث نگرش مثبت دانش آموزان به تحصيل متي 

، احستاس   (Bateman 2002; Newberry and Davis 2008)كند  ي، احساس تعلق را تقويت م(2010

ساز درگيري فعاالنه دانش آموزان  و همچنين زمينه (Hughes et al. 2006)دهد  امنيت را افزايش مي

دهتد كته بته     اين گونه روابط، دانش آموزان را به جهتي سوق مي. هاي يادگيري است در فعاليت

گيري به استفاده از استراتژيهاي فعال غلبه بر مشتكالت   د وكنارهجاي استفاده از استراتژيهاي طر

ازطر ف ديگر، درگيري تحصيلي و اتتتا  استتراتژيهاي كنتار آمتدن فعتال، زمينته       . روي آورند

 ;Zimmer-Gembeck and Locke 2007)ستازد   مستاعدي را بتراي موفقيتت تحصتيلي فتراهم متي      

Archambault et al. 2008) . 

  و تجربي پژوهشمباني نظري . 2

پردازيم كه رابطه بتين سترمايه    هاي نظري و نتايج تحقيقاتي مي در اين بتش به شرح ديدگاه

. انتد  آموزان و موفقيت تحصيلي را متورد بررستي قترار داده    اجتماعي يا تعامالت اجتماعي دانش

ان و تعامالت اجتماعي دانش آموزان، در قالب روابتط مثبتت عتاطفي آنهتا بتا والتدين و معلمت       

در پايان به نقش دو متغير درگيتري  . گيرد همچنين رابطه والدين با معلمان مورد بررسي قرار مي

آمتوزان را   تحصيلي و استراتژيهاي كنار آمدن خواهيم پرداخت كه تأثير تعامالت اجتماعي دانش

 .كنند گري مي بر موفقيت تحصيلي ميانجي

                                                        
1
. Social capital theory 

2
. Attachment theory 

3
. Social control theory 
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 روابط والدين ـ فرزندان .  -2

هايي كه در حوزه تعامل والدين و فرزندان انجام شده استت،   يقات و پژوهشبسياري از تحق

پذيري افتراد و بنيتان رشتد شتصتيت تاكيتد       عموما بر اهميت اين روابط به عنوان عامل جامعه

 . (Murray and Greenberg 2006)اند  كرده

و فرزنتدان بته   نتايج تحقيقات در اين زمينه بيانگر اين مطلب است كه كيفيت روابط والدين 

ها تاثير گتذار استت    بچه 2منزله سرمايه اجتماعي بر عملكرد و رشد اجتماعي، عاطفي و رفتاري

(Murray and Greenberg 2006) . 

، محققان رابطه سرمايه اجتمتاعي را بتا موفقيتت تحصتيلي در     (2999)به دنبال بحث كلمن 

سرمايه اجتماعي، شامل روابط اجتمتاعي  در طرح نوآورانه كلمن، . اند كانون توجه خود قرار داده

سرمايه اجتماعي در خانواده، در روابط . (Sun 1999, 404)در خانواده و بيرون از آن بود   1حمايتي

ميان اعضاي خانواده بويژه والدين و فرزندان قرار داشت كه موجتب فعتال شتدن    1بين شتصي 

 .(Sun 1999, 404)شد  مي( مادي، فرهنگي و انساني)هاي خانواده  ساير سرمايه

گيتري   كلمن ميزان و قوت روابط ميان پدر و مادر و فرزندان را به عنوان معياري براي اندازه

بته  . توانند در اختيار فرزند قرار دهند، متورد توجته قترار داد    سرمايه اجتماعي كه پدر و مادر مي

يه انستاني بزرگترهتا در   شتود، سترما   اعتقاد او سرمايه اجتماعي موجود در خانواده كه باعث مي

دسترس كودك قرار گيرد، هم به حضور بزرگترها در خانواده و هم بته توجته آنتان بته كتودك      

 (. 30،  2190خاكباز و پويان  دركلمن، )بستگي دارد 

به تازگي محققان در بررسي رابطه والدين و فرزندان مفهتوم دلبستتگي را در كتانون توجته     

را در  1و استتقالل  0ين ديدگاه روابط مثبت با والدين، حس شايستگيبر طبق ا. اند خود قرار داده

هتاي متذكور    پتذيري، ويژگتي   بتشد و با دروني شتدن آن در فراينتد جامعته    فرزندان ارتقاء مي

به ويژه ايتن كته روابتط حمتايتي     . هاي ديگر چون مدارس به كار گرفته شود تواند در محيط مي

كنتد و از ايتن طريتق     را در فرزندان ايجاد مي 3و اطمينان، ثبات 2والدين، احساس امنيت عاطفي

                                                        
1
. Social, emotional and behavioral development  

2
. Supportive Social Relationships 

3
. Interpersonal Relations  

4
. Sense of Competence 

5
. Autonomy 

6
. Sense of Emotional Security  

7
. Confidence 
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 ;Pianta 1999)كننتد   ها توانايي بيشتري در جهت سازگاري با شرايط تحصيلي را كسب متي  بچه

Murray and Greenberg 2006) .   

پذيري به بررسي روابط و مناستباتي   در چند دهه گذشته بتش قابل توجهي از ادبيات جامعه

دانش آموزان . سازد را به محيط مدرسه مرتبط مي( خانواده)ه است كه محيط خانه اختصاص يافت

پتذير كننتده هماننتد والتدين، معلمتان و       هتاي جامعته   در اين دو زمينه رشد با عوامل و آژانتس 

 . (Spera 2005, 126)همساالن تعامل داشته و تحت تاثير آنها قرار دارند 

هتاي متفتاوت    ، عمتدتاً تتاثير ستن    2خانواده و مدرسه مطالعات مربوط به ارتباط و مناسبات

را بتر دستتاوردهاي نوجوانتان در مدرسته     ( هاي والدين براي مثال اعمال و سبك)پذيري  جامعه

 .اند مورد بررسي قرار داده

را به مثابه رفتارهاي خاصي كه والدين براي  1اعمال والديني( 2991)دارلينگ و اشتاين برگ 

هتايي   اعمال والديني خصوصاً آن جنبته . كنند ان به كار مي بندند، تعريف ميجامعه پذيري فرزند

هاي فرزندان در مدرسه مربوط است، داراي ابعاد متتلفي است كه از  كه با دستاوردها و موفقيت

هتاي والتدين    و اهداف، ارزش هتا و آرمتان   0، نظارت والدين1توان به درگيري والدين جمله مي

 . (Spera 2005, 126)اشاره نمود 

پذيري كه به امور مدرسه و كستب موفقيتت فرزنتدان مربتوط      درگيري والدين در امر جامعه

شود، مواردي چون حضور والدين در جلسات اولياء و مربيان، فعاليت داوطلبانته والتدين در    مي

ا ر... هتا و   هتاي فتوق برنامته بچته     انجام برخي امور مدرسه و اهتمام والدين در انجتام فعاليتت  

 . گيرد دربرمي

شتوند، مربتوط بته نظتارت بتر       شيوه ديگري كه والتدين در آمتوزش فرزنتدان درگيتر متي     

ها، نظارت بر روابط  هاي آموزشي مانند نظارت بر انجام تكاليف بچه هاي خارج از محيط فعاليت

 .فرزندان با همساالن و پيگيري وضعيت درسي و پيشرفت تحصيلي آنها در مدرسه است

هتاي   پذيري از طريق مطلع ساختن فرزنتدان از اهتداف، و آرمتان    شيوه ديگر جامعه و نهايتاً

هتا بته آن  نايتل آينتد و      گفت و شنود درباره اهدافي كه والدين تمايل دارند بچته . والدين است

                                                        
1
. Family – School linkages 

2
. Parenting Practices 

3
. Parental involvement 

4
. Parental monitoring 
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توانتد بتر عملكترد و     كنند، همه مواردي هستند كته متي   بايست دروني  ها مي هايي كه بچه ارزش

 .(Spera 2005, 126)ها تاثير بگذارد  هموفقيت تحصيلي بچ

 ( دانش آموز)روابط معلم و شاگرد . 2-2

، سترمايه اجتمتاعي عتالوه بتر     (2190خاكباز و پويان  درتا،  كلمن بي)بر طبق ديدگاه كلمن

 Anderson 2008; Smith et al. 1992; Coleman)تواند در بيرون از خانه نيز ايجاد گردد  خانواده مي

1998). 

هاي اجتماعي، بته   تواند در شبكه ي هر خانواده، سرمايه اجتماعي بيرون از مرزهاي آن ميبرا

هنگتامي كته   . ويژه در پيوند اجتماعي با معلمان و ساير دست اندركاران آموزشي، آشكار گتردد 

را به ويژه هنگتامي   1منابع آموزشي اضافي 2شود، پيوندهاي اجتماعي سرمايه اجتماعي، فعال مي

 . (Sun 1999, 405)سازد  ع خانواده محدود است، از بيرون به داخل خانواده منتقل ميكه مناب

در حالي كه . بسط يافته است( 2993)در كار اخير ساالزار و همكاران  1بحث شبكه خانواده

پذيرند، آنها معتقدند كه سرمايه اجتمتاعي عمتدتاً    آنها اهميت سرمايه اجتماعي در خانواده را مي

براي مثال معلمتان،   0و كارگزاران نهادي( والدين و فرزندان)بين شتصي بين خانواده  در روابط

ايتن  . مشاوران و ساير والتدين در اجتمتاع محلتي، دوستتان بزرگستال و همقطتاران قترار دارد       

 .سازد پذير مي هاي آموزشي امكان كارگزاران نهادي دسترسي  به منابع نهادي را در شكل كمك

ر پاس  به اين سؤال كه سرمايه اجتماعي در مدرسته در كجتا وجتود دارد     لي و كرانينگر د

آموزان بتا   سرمايه اجتماعي در روابط دانش 1سازند كه اگر چه محل و جاي اوليه خاطر نشان مي

آمتوزان   اي كته دانتش   هتاي روابتط، بتر ميتزان و گستتره      با وجود اين، ساير شبكه. معلمان است

براي مثال روابط )گذارد  به سرمايه اجتماعي دسترسي يابند، تأثير مي (از طريق معلمان)توانند  مي

در ميتان ايتن روابتط، موجتب      2به اعتقتاد آنهتا انستجام   (. معلم با معلم و روابط معلم با والدين

را تستهيل   9و جريتان يتافتن اطالعتات    3شود و فرايند اعتمادسازي گيري روابط جديد مي شكل

                                                        
1
. Social ties 

2 . Additional educational resources 
3 . Family network 
4
. Institutional agents 

5 . Primary location 
6 . Integration 
7 . Trust building 
8 . Flows of information 
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ها مهم است  بنابراين با توجه به آنچه گفته شد، براي خانواده . (Lee and Croninger 2001)كند  مي

كه براي ايجاد و تقويت اين پيوندها به منظور تضمين آموزش بهتر فرزندان خود، تالش نماينتد  

 (.2199اميركافي )

هتاي   در كالس و مدرسته و بيترون از محتيط    2هاي اجتماعي قوي عالوه بر اين وجود شبكه

توانتد نتواحي    سازد، كه اين امر مي را فراهم مي 1اي از دانش و شناخت ع چند گانهآموزشي، مناب

 Bateman)را براي رشد شناختي و اجتماعي دانش آموزان تسهيل نمايتد   1متكثر و قابل انعطافي

2002, 161) . 
ستازد كته    عالوه بر دارا بودن منابع غني دانش، شرايطي فراهم مي 0اجتماعات آموزشي قوي

توانند در كمال آرامش مطالب جديد را فرا گيرند، بدون ترس و نگراني به  آموزان مي ن دانشدر آ

طرح سواالت بپردازند، براي حل مسايل تالش نمايند و در اين زمينه از حمايت معلمان و ساير 

تتوان بته مثابته اجتماعتات      هتاي اجتمتاعي را متي    چنين شبكه. مند گردند آموزش دهندگان بهره

. سازد هاي متتلفي جهت مشاركت فعال دانش آموزان فراهم مي تصور نمود كه فرصت آموزشي

كند و آنها را  هاي دروني در دانش آموزان و فراگيران ايجاد مي به تدريج انگيزه 1چنين اجتماعاتي

دهتد   را به سمت افزايش سطوح مشاركت و تبديل شدن آنها به عضو فعال در اجتماع سوق متي 

(Bateman 2002, 162) . شايان  كر است وقتي از خانواده يا مدرسه به عنوان يك اجتماع صحبت

يي است كه در يك ميدان تعاملي گرم بوجود آمده و اعضاء نستبت   «ما»شود، منظور گروه يا  مي

نيز به آنها هويت جمعتي  « ما»دارند و در مقابل  به آن احساس تعلق و وابستگي عاطفي مشترك 

 (.2131چلبي )كند  مشترك اعطاء مي

آموزان را در محيط مدرسه بر موفقيت  برخي محققان سازوكار تأثير تعامالت اجتماعي دانش

 . (Kesner 2000, 133)اند  تحصيلي با اتكاء بر تئوري دلبستگي مورد تحليل قرار داده

سازد كه روابط مثبت بين معلم و شتاگرد بتا ستالمت     مطالعه روابط از اين ديدگاه آشكار مي

 2تواند به مثابته عامتل و منبتع حفتا تي     آموزان همبستگي دارد و مي دانش 2ماعي و احساسياجت

 . براي دانش آموزاني كه سطح بااليي از استرس را دارند، عمل نمايد

                                                        
1
. Strong Social Networks 

2
. Multiple Sources of Knowledge 

3
. Multiple and Flexible Zones  

4
. Strong Learning Communities 

5
. Communities 

6
. Social and emotional health 
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 –هتاي آن بتا روابتط والتدين      شتاگرد در پرتتو شتباهت    –در اين رهيافت غالباً رابطه معلم 

گر چه خانواده و مدرسته از ابعتاد گونتاگوني بتا يكتديگر      ا. گيرد فرزندان مورد بررسي قرار مي

ها، در انتظارات و تقاضاها،  ، مانند تفاوت در اولويت(Newberry and Davis 2008, 2)تفاوت دارند 

با وجتود ايتن محققتان تمايتل دارنتد از      (. 112، 2193شارع پور ... )سازمان، درجه رسميت و 

ي معلتم ت  شتاگرد     يكي، تضاد و وابستگي بتراي رابطته  معيارهاي مشابهي همانند صميميت، نزد

 Newberry and)استفاده كنند و از اين طريق ميزان روابط حمايتي را مورد ارزيتابي قترار دهنتد    

Davis 2008; Kesner 2000) .  
او اين رابطه را بتر روي يتك پيوستتار    . داند مي 1شاگرد را چند بعدي –اي معلم  پيانتا رابطه

و در سوي ديگر آن فاصله  0و پاستگويي 1ند كه در يك سوي آن حمايت احساسيك ترسيم مي

بته اعتقتاد پيانتتا    . قترار دارد  2(عتدم پتذيرش  )عتدم پاستتگويي   و  1(سردي روابتط )احساسي 

 (Pianta 1999)تواند بر سازگاري روانشناختي دانش آموزان تأثير بگذارد  هاي مذكور مي ويژگي

، 3روابط معلم و شاگرد را روابطي متشكل از گرما و محبتت  همچنين موراي در تحقيق خود

در چنين روابطي، معلم ممكن است بته عنتوان   . كند ، درگيري، انتظارات مفهوم سازي مي9اعتماد

 9امتن و صتميمي    چنين رابطه. شتصي كه دانش آموزان به او عالقه و دلبستگي دارند، عمل كند

هاي اجتماعي و آموزشي بهتر كنار آيند و بتر آن چيتره    كند تا با چالش آموزان كمك مي به دانش

 .(Hughes and Kwok 2006, 466)گردند 

شتوند، از عتزت نفتس     كننتد، توستط معلمتان حمايتت متي      دانش آموزاني كه احساس متي 

ا از معلمتان ابتراز   با اشتياق بيشتري رضايت و خشنودي خود ر. باالتري برخوردارند 29تحصيلي

شوند به راحتي بته معلمتان مراجعته     هنگامي كه در فهم مطالب درسي دچار مشكل مي. كنند مي

عتالوه بتر   . كننتد  كنند، آنها انگيزه بيشتري براي يادگيري دارند و در اين راه تالش زيادي مي مي

كالس احساس راحتتي و  آموزاني كه روابط گرم و مبتني بر اعتماد با معلمان دارند در  اين، دانش

                                                                                                                                    
1
. Protective resource  

2
. Multidimensional  

3
. Emotional Support 

4
. Active responsiveness 

5
. Emotional distance 

6
. Unresponsiveness 

7
. Warmth  

8
. Trust 

9
. Secure and close relationships 

10
. School Self-esteem  
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؛ فريتره،  2190همتزه   درگالسر ،  ;Andrzejewski and Davis 2008; Sava 2002)كنند  آسودگي مي

 (.2119رشك و داد  بي  در

شود، تأثير معكوسي بر ستازگاري   دانش آموزان با معلمان دچار اختالل مي  هنگامي كه رابطه

دهد، معلماني كه نسبت  ها نشان مي يافته. ردآموزان در مدرسه و مشاركت آنها در كالس دا دانش

آموزان حساس هستند، تأثير زيادي بر عملكرد تحصيل آنهتا دارنتد، حتتي ايتن      به نيازهاي دانش

 Newberry and)هاي آموزشي استت   تأثير در مواردي بيشتر از به كارگيري انواع خاصي از روش

Davis 2008) . 
د، دانش آموزاني كه حتس تعلتق و ارتبتاط آنهتا بتا      نشان دا 1999مطالعات استرمن در سال 

او . ترند كنند و در مدرسه موفق مدرسه، كالس و معلم بيشتر است، انگيزش باالتري را تجربه مي

گيرد كه نزديكي و صميمت در روابط دانش آموزان به تنهايي كافي نيست، بلكه معلم و  نتيجه مي

ك يكسان و عاليق مشتتركي نستبت بته يكتديگر     آموز بايد احساس وابستگي و تعلق، در دانش

 .(Newberry and Davis 2008)داشته باشند 

هاي تعلتق   و همكاران انجام شد كه در آن ابعاد و مكانيزم 2يركالوثفاي توسط  تحقيق مشابه

ايتن تحقيتق از نتوع    . و رابطه آن با موفقيت دانش آموزان دبيرستاني مورد بررسي قترار گرفتت  

در اين تحقيق احساس . نفر از دانش آموزان مصاحبه شد 1090طي آن با تعداد  پيمايشي بود كه

پيوند با مدرسه،داشتن جايگاهي در شبكه روابط دوستتان و درگيرشتدن   : تعلق شامل مولفه هاي

نتيجه اين تحقيق نشان داد به طور كلي روابط بين شتصتي و  . شد هاي فوق برنامه مي در فعاليت

ان دانش آموزان يك عرصه مهمي درزندگي تحصيلي استت كته انگيتزش    تعلق به مدرسه در مي

 .(Newberry and Davis 2008)كند دانش آموزان را تقويت مي

انجام دادند به اين نتيجه دست يافتند كه حمايت ( 1990)در تحقيقي كه برستر و همكارانش 

. هاي تحصيلي است يتاجتماعي معلمان عامل مهم و موثري در درگير شدن دانش آموزان درفعال

دراين تحقيق رابطه بين سرمايه اجتماعي دانش آموزان و نتايج تحصيلي آنها بررسي شد و نشان 

واسطه ميان سرمايه اجتمتاعي ختانواده و مدرسته و عملكترد و     "درگيري تحصيلي"داده شد كه 

نتوعي   به طوري كه حمايتت والتدين و معلمتان بته منزلته     . باشد نتايج تحصيلي دانش آموز مي

                                                        
1
. Faircloth 
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سرمايه اجتمتاعي بتراي دانتش آمتوزان بته حستاب متي آيتد كته تتاثيرات مثبتتي بردرگيتري             

 .(Newberry and Davis 2008)دارد

 درگيري تحصيلي . 2-3

اجتمتاعي يتا تعتامالت      چنان كه اشاره گرديد يكي از متغيرهايي كه ميانجي متغيتر سترمايه  

ازيتك ستو و موفقيتت    ...( مدرسته و  ختانواده، )آموزان درمحيط هاي متتلتف اجتمتاعي    دانش

هتاي   در فعاليتت  2باشد، چگونگي درگيتر شتدن دانتش آمتوزان      تحصيلي آنها از سوي ديگر مي

 .آموزشي است

الهتام  ( 2929)بحث درگير شدن دانش آموزان درمدرسه از تئوري كنترل اجتمتاعي هيرشتي   

بتر  . نهادهاي اجتماعي دارد گيرد كه تاكيد زيادي بر احساس دلبستگي و تعلق افراد نسبت به مي

طبق اين ديدگاه رفتار هاي ضد اجتماعي جوانان و نوجوانان بتاطر از هم گستيتتن پيونتدهاي   

به شكل مشابهي عدم درگير شدن دانش آمتوزان درمدرسته،   . گيرد ميان فرد و جامعه صورت مي

نتترل اجتمتاعي   درتئوري ك. شود نوعي گسست در ارتباط ميان فرد و نهادهاي آموزشي تلقي مي

 .(Archambault et al. 2008, 2)شود  مشتص مي 0،  باورها، دلبستگي و درگيري1با تعهد 1پيوندها

هاي آموزشي نستبت بته عوامتل     از فعاليت 1گرفتن درگيري آموزشي دانش آموزان و يا كناره

 يابتد،  كته در مدرسته توستعه وگستترش متي      3همانند روابط و اتصاالت بين شتصتي  2اي زمينه

روابط حمايتي با معلمان و ساير بزرگساالن درمدرسه به طور خاص بر درگيتري  . حساس است

وقتي دانش آموز پيوند قوي با معلمان، اولياي  . (Green et al. 2008, 394 تحصيلي تاثير مثبت دارد

در . گتردد  آميزي درمدرسه تثبيت متي  مدرسه وهمساالن داشته باشد، عضويت او به طور موفقيت

ابل كساني كه در پيوستگي و تعلق به مدرسه ناموفق هستند در معرض خطر افت تحصتيلي و  مق

 .گيرند يا ترك تحصيل قرار مي

                                                        
1
. Students engagement  

2
. Bonds 

3
.  Commitment 

4
. Engagement 

5
.  Disengagement  

6
. Contextual Factors  

7
. Interpersonal connections 
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شتان تجربته    به طور كلي دانش آموزاني كه روابط مثبت و بتاز بتا بزرگستاالن رادر زنتدگي    

ي اختصتاص  كنند و ارتباط بيشتري با آنها دارند، بتيش از پتيش انترژي ختود را بته يتادگير       مي

در مقابل دانش آموزاني كه . دهند و ميزان مشاركت كالسي و موفقيت تحصيلي باالتري دارند مي

اي با بزرگساالن دارند، ممكن است از نظتر عتاطفي  كمتتر احستاس      روابط متعارض و گسسته

گيتري   امنيت كنند و كمتر در معرض آموزش بزرگساالن قرار گيرند و اين افراد اكثراً انزوا، كناره

 (Eisenhower 2007, 365)دهند و پرخاشگري را در رفتار خود بروز مي

وجود يك رابطه امن بامعلم ممكن است به عنوان يتك  ( 2991)از نظر پيانتا و اشتاين برگ 

منبع حمايتي، به جوانان و نوجوانان اجازه دهد تا فعاالنه محيط خودشتان را كشتف كننتد و بته     

بر مبناي اين استدالل امنيت عاطفي كته  . ماعي و تحصيلي كنار بيايندطور موثري با مطالبات اجت

گردد، استرس دانش آموزان و همچنين واكنش منفي آنها  مثبت عاطفي با معلم ايجاد مي  از رابطه

هتايي كته روابتط     از طترف ديگتر بچته   . دهد را نسبت به معلم و همساالن، در كالس كاهش مي

كنند، احتمال زيادي وجود دارد كه براي  را با والدين تجربه مي صميمي و گرم و توأم با ماليمت

هتاي والتدين شتان را درونتي ستازند،       ابراز محبت به والدين بيشتتر برانگيتتته شتوند و ارزش   

 .كند هايي كه درگيري تحصيلي را تشويق مي ارزش

شتي و  هتاي آموز  اگرچه در ميان محققان اين توافق كلي وجود دارد كه درگيتري درفعاليتت  

هتاي زيتادي    براي موفقيت درمدرسه اهميت قابل تتوجهي دارد، بتا ايتن همته بحتث      2يادگيري

 Archambault et al. 2008; Klem and Connellپيرامون ابعاد و فضاي مفهتومي آن مطترح استت    

2004) . 

، تعلتق  1، دلبستتگي 1برخي در بررسي درگيري، بر ابعادي چتون پيونتد واتصتال بتا مدرسته     

 .(Archambault et al. 2008, 3)كنند  تاكيد مي 2و تعهد 1شغوليت، م0داشتن

                                                        
1
. Engagement in learning 

2
. School bonding and connectedness 

3
. Attachment 

4
. Belongingness 

5
. Involvement 

6
. Commitment 
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به ويتژه توجته،   « فرايند روانشناختي»هاي نظري، درگيري را  در مرور ديدگاه( 1992)ماركز 

كنند، مفهتوم ستازي كترده     كوششي كه دانش آموزان صرف يادگيري مي گذاري و عالقه سرمايه

 .(Klem and Connell 2004)است 

 .يات اغلب به سه نوع درگيري شناختي، عاطفي و رفتاري اشاره شده استدر ادب

به درك دانش آموزان در مورد ايتن كته چترا     2هاي شناختي درگيري مولفه: درگيري شناختي

دهند داراي چه اهميتي استت، ارجتاع    درحال انجام امور تحصيلي هستند و آنچه را كه انجام مي

 .دارد

شامل بتاالبردن ستطح احستاس مثبتت دردوران تكميتل يتك        1هاي احساسي درگيري مولفه

 .و عالقه است 1، كنجكاوي0،  خوشبيني1دادن شور و شوق فعاليت، نشان

هتاي مدرسته، شتدتم تمركتز و      شامل درگير شدن دانش آموزان درفعاليت 2درگيري رفتاري

 Klem and Connell)متي شتود   ... ميزان تالش در اين فعاليت ها، تمايل و اصرار بر ادامه كار و 

درگيري تحصيلي به عمل آمتده استت،    هاي متفاوتي كه از صرف نظر از مفهوم سازي. (2 ,2004

نتايج تحقيقات حاكي از اين است كه سطح باالتر درگيري درمدرسه بتا بهبتود عملكترد مترتبط     

اجتماعي محققان دريافتند كه درگيري دانش آموزان بدون در نظر گرفتن پايگاه اقتصادي ت . است

 . شود محسوب مي3بيني كننده قوي موفقيت تحصيلي دانش آموزان آنها، پيش

اي را بترروي دانتش    در مورد نقش درگيري بر عملكرد تحصيلي كلم وكانل تحقيق گستترده 

هاي آنهتا نشتان داد، حمايتت معلتم نقتش       آموزان ابتدايي، راهنمايي و متوسطه انجام دادند،يافته

دانش آموزان مدرسه راهنمايي نمونه اين تحقيق كه از %29. آموزان داردمهمي در درگيري دانش 

در ايتن تحقيتق   . شتدند  حمايت پاييني برخوردار بودند در امور تحصيلي نيتز كمتتر درگيتر متي    

در واقع دانش آمتوزاني كته بيشتتر    . حمايت معلمان تاثير زيادي بر درگيري دانش آموزان داشت

در تحقيتق آنهتا ميتزان    . بيشتر و عالقه زيادتري به درس داشتنددرگير امور درسي بودند، توجه 

                                                        
1
. Cognitive Components of Engagement 

2
. Emotional Components of Engagement  

3
. Enthusiasm  

4
. Optimism 

5
. Curiosity 

6
. Behavioral Engagement 

7
. Student achievement  
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 Klem and Connell)درگيري دانش آموزان، پيش بيني كننده قوي در موفقيت دانش آموزان بتود  

2004). 

 استراتژيهايي كنار آمدن . 2-4

ت تعتامال )استراتژيهاي كنار آمدن همانند درگيري تحصيلي، مكانيسم تأثير متغيرهاي مستقل 

 .سازد مشتص مي( موفقيت تحصيلي)را بر متغير وابسته ...( آموزان با والدين و معلمان و  دانش

شتود كته افتراد بته      هايي توصيف متي  اي از پاس  به عنوان مجموعه 2به طوركلي كنار آمدن 

گيرنتد   كنتد، بته كتارمي    آنها را تهديد مي 1هنگام مواجه با مسائلي كه تعادل فيزيكي يا احساسي

(Zimmer-Gembeck and Locke 2007, 2) . 

، 1مانند تنظيم احساسات 0هايي است كه به لحاظ مفهومي با سازه 1اي كنار آمدن فرايند پيچيده

بته دليتل   . زا همپوشتي دارد  پذيري در مقابل عوامل استترس  و انعطاف 2، خودتنظيمي1احساسات

دهتد وجتود    تشكيل متي همين پيچيدگي، وفاق كمتري راجع به رفتارهايي كه ابعاد كنار آمدن را

 . (Zimmer-Gembeck and Locke 2007, 2) دارد

بته  . داننتد  هاي اصلي كنار آمتدن متي   را يكي از مولفه3واكنش به چالش( 1990)كلم و كانل 

هتاي   شتوند، واكتنش   اعتقاد آنها هنگامي كه دانش آموزان در خانه يا مدرسه با مشكل مواجه مي

 Klem and)حتايز اهميتت استت   ( پردازند يا عقب نشيني كننتد اين كه به رويارويي با آن ب)آنها 

Connell 2004) .هاي  محققان معموال به دو نوع استراتژي در رويارويي با مشكالت و يا موقعيت

 :كنند زا اشاره مي استرس

  9استراتژي كنارآمدن فعال-2

  9استراتژي كنارآمدن به شيوه طرد و كنارگيري-1

                                                        
1
. Coping  

2
. Physical or emotional equilibrium 

3
. Complex Process 

4
. Constructs 

5
.  Emotion - regulation 

6
.  Self - regulation 

7
.  Reaction to Challenge 

8 . Active coping strategy  
9 . Avoidance coping strategy  
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نگام مواجه با مشكالت، فعاالنته مقاومتت و پافشتاري كترده و بتا      در استراتژي فعال، فرد ه

دانتش آمتوزاني كته موقعيتت را بته      . كند تالش و فعاليت خود موقعيت را مديريت و كنترل مي

كننتد و بتا بته كتارگيري      كنند، به شكل موثر تالش مي عنوان وضعيتي چالش برانگيز ارزيابي مي

گيتري از تجربته    و بتا بهتره   1اطالعتات  –، جستتجوي  1، تالش براي حل مساله 2رديبتفكر راه

استراتژي فعتال غالبتا بتا گترايش خوشتبينانه و تتالش بتراي        . كنند برتصميم خود پافشاري مي

 .ريزي و جلوگيري از ايجاد مسائل جديد همراه است برنامه

زا را  سگيري، فرد عوامل تهديد كننده و استر اما در استراتژي كنارآمدن به شيوه طرد و كناره

در واقتع  . كنتد  گيترد و از رويتارويي و مقابلته بتا آن پرهيتز متي       كند و يا دست كم مي انكار مي

گيرند، تمايل دارند در مواجته بتا امكتان     آموزاني كه ازجانب موقعيت مورد تهديد قرار مي دانش

دن به شكست با فرار از موقعيت به شكل  هني يا فيزيكي واكنش نشان دهند، استراتژي كنار آم

گيري معموال با احساسات منفي همانند خشم، شرم، انكار، اضطراب و نااميدي  شيوه طرد و كناره

 .. (Klem and Connell 2004)همراه است

پذيري را مورد  هاي مربوط به استراتژي كنارآمدن دركودكان و نوجوانان، فرايند جامعه تئوري

اخت تتاثير ابعتاد روابتط والتدين و فرزنتدان بتر       ها بر اهميتت شتن   اين تئوري. اند توجه قرارداده

خانواده بته عنتوان قدرتمنتدترين بتافتي كته در آن      . كنند فرزندان تاكيد مي 0رفتارهاي كنار آمدن

تاثير بالقوه خانواده بر رفتار كنار آمدن . شود گيرد، شناخته مي پذيري كنار آمدن صورت مي جامعه

، كيفيت روابط والتدين و  2گيري و سرمشق 1همانند تعليم  توان با توجه به عواملي فرزندان را مي

اخيرا محققان بتر ضترورت توجته    . و فرزندان، محيط خانواده و ساختار خانواده، مشتص نمود

انتد و تتالش    ها بتا فشتار روانتي مواجته     كه درآن بچه 3اجتماعي( هاي زمينه)هاي  بيشتر به بافت

 .كنند كنند برآن فايق آيند تاكيد مي مي

طوركلي محيط و شرايط اجتماعي كه كودكان و نوجوانان درآن تعامتل دارنتد درگتزينش    به 

در محيط هايي كه روابتط بتاديگران خصتمانه و    . ها تعيين كننده است هاي كنار آمدن بچه سبك

                                                        
1
. Strategic thinking  

2
. Problem - solving 

3
. Information – seeking  

4
. Coping behaviours  

5
. Coaching 

6
. Modelling 

7
. Social contexts 
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گيتري ارتبتاط    هاي كنار آمدن به شيوه طرد و كناره رود با واكنش قهري و آشفته است، انتظار مي

هايي كه والدين سطح بااليي از شرايط قابليتت دستترس بتودن،     در خانواده. باشدبيشتري داشته 

كننتد و همزمتان    يادگيري عاطفي وروابط گرم و صتميمي را بتراي فرزنتدان ختود فتراهم متي      

كننتد و جتو آزادي را بتراي آنهتا مهيتا       هاي معقوالنه و ماليمي را براي آنها اتتا  مي محدوديت

منتد هستتند و اصتوال     ني دارند كه از شايستگي و صتالحيت بيشتتر بهتره   نمايند، غالبا فرزندا مي

انسجام، تعارض كم، تعامتل و گفتگتو ميتان والتدين و فرزنتدان در      . ترند هاي آنها اجتماعي بچه

خانواده، با انطباق و سازگاري فرزندان و با به كارگيري استراتژي فعال در برابر مشكالت تناسب 

دادند كه روابط مثبت نوجوانان با والدين و همچنين معلمان باعتث بته    زيمر و والك نشان. دارد

گيتري در هنگتام رويتارويي بتا      كارگيري سبك فعال و استفاده كمتر از استراتژي طترد و كنتاره  

 .(Zimmer-Gembeck and Locke 2007, 2)شود  مشكالت مي

با ختانواده  ( نفر093عدادسالگي وبات20سن )در تحقيق زيمر و الك كه ارتباط ميان نوجوانان 

هاي كنار آمدن بررسي شد، به اين نتيجه رهنمتون شتدند كته روابتط      و معلمين و اثر آن برسبك

شود تا آنها به طور فعاالنه با مشكالت مربوط به مدرسه و خانه  مثبت جوانان با والدين باعث مي

هاي آموزشي نقش مهمي در به طور كلي نهاد. (Zimmer-Gembeck and Locke 2007, 2)كنار بيايند

كنند و معلمان به همراه جو كتالس، از طريتق روابتط، و حمايتت ختود،       رفتار نوجوانان باز مي

ها و موانعي كه پيش روي دارند،  كند تا از چالش ها كمك مي كنند كه به بچه شرايطي را خلق مي

شتدن نوجوانتان از تعتامالت    مند  در حقيقت بهره. با استفاده از رفتارهاي كنار آمدن،  عبور كنند

 .حمايتي با معلمان در قلمرو آموزش، بر عملكرد تحصيلي آنها تأثير گذار است

درمجموع با عنايت به آنچه در بتش مباني نظري و تجربي پژوهش ارائه شد مدل تحليلتي  

ي والتدين و   در اين مدل، متغيرهتاي رابطته  . براي پژوهش حاضر طراحي شده است( 2)شماره 

اجتمتاعي    ي والدين و معلمان كته در مجمتوع سترمايه    ي معلم و شاگرد و رابطه ان، رابطهفرزند

انتد و فاقتد    دهد بته عنتوان متغيرهتاي بيرونتي در نظتر گرفتته شتده        آموزان را تشكيل مي دانش

رو تغييرات آنها ناشي از عواملي است كه بيترون   از اين. هاي علي در مدل تحليل مسيرند فرضيه

 . ر دارداز مدل قرا

تتأثيرات غيتر   . همچنين متغيرهاي بيروني در مدل داراي تأثير مستقيم و غير مستقيم هستتند 

گر درگيري تحصيلي و استراتژي كنار آمدن فعال صتورت   مستقيم آنها از طريق دو متغير مداخله
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يروني و در نهايت متغير وابسته يعني موفقيت تحصيلي قرار دارد كه متأثر از متغيرهاي ب. گيرد مي

 . گر است مداخله

 
 مدل تحليلي(  )نمودار شماره 

 هاي تحقيق  فرضيه. 3

مثبت و حمايتي والدين و فرزنتدان بتا موفقيتت تحصتيلي     ( رابطه)بين متغير تعامالت  -2

 . رابطه وجود دارد

صيلي رابطته  مثبت و حمايتي معلم و شاگرد با موفقيت تح( رابطه)بين متغير تعامالت  -1

 . وجود دارد

مثبت و حمايتي والدين و  معلمتان بتا موفقيتت تحصتيلي     ( رابطه)بين متغير تعامالت  -1

 . رابطه وجود دارد

مثبت و حمايتي والدين و فرزنتدان بتا درگيتري تحصتيلي     ( رابطه)بين متغير تعامالت  -0

 . رابطه وجود دارد

معلم و شاگرد با درگيري تحصيلي رابطته  مثبت و حمايتي ( رابطه)بين متغير تعامالت  -1

 . وجود دارد

مثبت و حمايتي والدين و معلمتان بتا درگيتري تحصتيلي     ( رابطه)بين متغير تعامالت  -2

 .رابطه وجود دارد
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مثبت و حمايتي والدين و فرزندان با استراتژي كنار آمتدن  ( رابطه)بين متغير تعامالت  -3

 . فعال رابطه وجود دارد

مثبت و حمايتي معلم و شاگرد با استراتژي كنار آمدن فعال ( رابطه)ير تعامالت بين متغ -9

 . رابطه وجود دارد

مثبت و حمايتي والدين و معلمان با استراتژي كنتار آمتدن   ( رابطه)بين متغير تعامالت  -9

 .فعال رابطه وجود دارد

 روش تحقيق . 4

 سنجش .  -4

حقيق حاضر، موفقيت تحصيلي است كه تحت تتأثير  چنان كه اشاره گرديد متغير وابسته در ت

، (اولياء و مربيتان )ي مثبت و حمايتي والدين و فرزندان، معلم و شاگرد، والدين و معلمان  رابطه

درگيري تحصيلي و استراتژيهاي كنار آمدن يا غلبه بر مشكالت قرار دارد كه در ادامه به تعريف 

 . پردازيم عملياتي متغيرها مي

  (متغير وابسته)يت تحصيلي موفق. 4-2
گيتري از ميتانگين    اما روش رايج بهره. موفقيت تحصيلي به صور متتلفي تعريف شده است

شتود و موفقيتت    گذاري معلمان اكتفا متي  در اين روش به نمره. هاي تحصيلي است نمرات دوره

 . تحصيلي به معناي نمره خوب گرفتن است

آموزان در يك سال تحصيلي ستنجيده   كل دانش در تحقيق حاضر موفقيت تحصيلي با معدل

اي اداره  هاي مورد نياز از دانش آموزان و همچنتين از سيستتم رايانته    اطالعات و داده. شده است

 . آموزش و پرورش شهرستان ابركوه به دست آمده است

شتود كته همتراه و تتوأم بتا       به روابط و تعامالتي اطتالق متي  : رابطه مثبت و حمايتي -

ماليمت، دلگرمي دادن، اعتماد، تعارض پايين و احترام و عمل متقابل همراه است  صميميت،

 . شود مند مي و فرد در سايه اين روابط از حمايت ابزاري، عاطفي و اطالعاتي بهره

منظور روابط بين والدين و فرزندان است كه   :رابطه مثبت و حمايتي والدين و فرزندان -

 . اعتماد، درك متقابل، دلگرمي و حمايت مي باشد  توأم با صميميت، احترام،
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آمتوزان در تعامتل    روابطي است كه در آن دانش: رابطه مثبت و حمايتي معلم و شاگرد -

صميميت، احترام و درك متقابل، اعتماد، حمايت و دلگرمي دادن و مشاركت . خود با معلمان

 . كند هاي آموزشي را تجربه مي در مباحث گروهي و فعاليت

منظور روابطتي آميتتته بتا    (: اولياء و مربيان)رابطه مثبت و حمايتي والدين و معلمان  -

 . اعتماد، حمايت، احترام و درك متقابل و صميميت بين والدين و معلمان است

آموزان، درگيري تحصيلي نا ر بر صرف وقت و انرژي بتراي   درگيري تحصيلي دانش -

 . است... س شادابي از سرگرم شدن با كارهاي درسي و مطالعه، انجام به موقع تكاليف، احسا

در  اين سبك و استتراتژي شتتص هنگتام    : استراتژيهاي فعال كنار آمدن با مشكالت -

كند، فعاالنه مقاومت و پافشتاري كترده و    مواجه با مشكالتي كه در خانه و مدرسه تجربه مي

ايتن راهبترد در مقابتل    . يتد نما با تالش و فعاليت خود موقعيتت را متديريت و كنتترل متي    

گيري قرار دارد كه در آن فرد عوامل تهديد كننده و  استراتژي كنار آمدن به شيوه طرد و كناره

كند و تمايلي براي مهار و  كند و يا از رويارويي و مقابله با آن پرهيز مي زا را انكار مي استرس

 .كنترل آنها ندارد

 جامعه آماري و نمونه تحقيق . 4-3

ه آماري پژوهش حاضر را كليه دانش آموزان دخترانه و پسرانه مقطع متوسطه شهرستان جامع

در مدارس روزانه دولتي در سته رشتته علتوم انستاني، رياضتي و       2193-99ابركوه كه در سال 

شايان  كر است كه تعداد اين . دهد تجربي ثبت نام كرده و مشغول به تحصيل بودند، تشكيل مي

 . باشد نفر مي 2211آموزان  دانش

نفر است، كه اين حجم، با توجه  192اي كه براي اين تحقيق در نظر گرفته شد،  حجم نمونه

متيالدي بتراي جامعته     2991اي كه ري و پاركر در ستال   به تعداد جامعه آماري، با حجم نمونه

رابتي و  اع درادواردز و ديگتران،  )كنند، مطابقت دارد  اطمينان پيشنهاد مي% 91آماري كوچك با 

 (.93، 2190ايزدي 

ها در دو مرحله و با توجه به شاخص  الزم به يادآوري است كه در اين تحقيق، انتتاب نمونه

در زمينته  )از آنجا كه شانس و امكان حضور دانش آموزان موفق و ناموفق . معدل صورت گرفت

 20با معدل زيتر  در نمونه اهميت زيادي داشت، در مرحله اول آمار كل دانش آموزان ( تحصيلي
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هاي تحصيلي متتلف در هر مدرسه  ها و پايه در رشته( بعنوان دانش آموزان دچار افت تحصيلي)

در مرحله بعد متناسب با ايتن  . انتتاب شدند( نفر 209)استتراج و همگي به عنوان افراد نمونه 

و پايه تحصتيلي   در همان كالس با رشته 20تعداد از دانش آموزان، دانش آموزان با معدل باالي 

مشابه با روش تصادفي و با بكارگيري جدول اعداد تصادفي به عنتوان نمونته انتتتاب و متورد     

با اتتا  اين شيوه نمونه گيري نوعي همساني و همتتايي ميتان دو گتروه از    . مطالعه قرار گرفتند

( صتيلي دانش آموزان در معرض افت تحصيلي و دانش آموزان موفق در زمينه تح)دانش آموزان 

هاي آموزشي، امكانات و تجهيزات آموزشي در مدرسه حاصل  از نظر جو كالس و مدرسه، شيوه

آمد و امكان مقايسه و تجزيه و تحليل اثرات متغيرهتاي مستتقل بتر روي متغيتر وابستته ميستر       

 .گرديد

 اعتبار و روايي. 4-4

، ابتتدا  (پرسشتنامه )نجش ابتزار ست  ( reliability)و روايتي  ( Validity)به منظور تعيين اعتبتار  

هاي مربوط به متغيرها طرح و در قالب پرسشنامه تنظيم گرديد و در اختيار معلمين مجرب  گويه

قرار گرفت تا نسبت به قابليت سنجش آنها و رعايت نكتات  ( نفر 3)و اساتيد دانشگاه ( نفر 29)

نظترات مطترح شتده،     در اين مرحله با توجه به. دستوري و نگارشي نظرات خود را اعالم كنند

 .نسبت به اصالح، تعديل و حذف برخي گويه ها اقدام شد

هتا در دو مرحلته آزمتون مقتدماتي      پس از تعيين اعتبار صتوري، ستنجش روايتي شتاخص    

. انجام گرفتت ( نفر دانش آموز 192مصاحبه با )و آزمون نهايي ( نفر دانش آموز 19مصاحبه با )

براي متغيرهاي رابطه معلتم و شتاگرد، رابطته والتدين و     در آزمون نهايي ضريب الفاي كرونباخ 

فرزندان، رابطه والدين و معلمان، درگيري تحصيلي و استراتژي كنتار آمتدن بته ترتيتب معتادل      

شود ضرايب محاسبه شده  چنان چه مالحظه مي. به دست آمد 29/9و  23/9، 11/9، 91/9، 91/9

 .باشد نسبتاً باال و قابل توجه مي( و معلمانبه استثاي ضريب مربوط به متغير رابطه والدين )
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 ها يافته. 5

 توصيف متغيرها .  -5

 اي  متغيرهاي پيشينه 

درصد پاستگويان  1/01( نفر 192)دهد كه از كل پاستگويان  نتايج به دست آمده نشان مي

نته  دام. دهد درصد از پاستگويان را دانش آموزان پسر تشكيل مي 9/12را دانش آموزان دختر و 

سالگي  23بيشترين فراواني پاستگويان مربوط به سن . سال است 29تا  21سن پاستگويان از 

هتا   همچنين داده. باشد مي( درصد 1)سالگي  29و كمترين فراواني مربوط به سن  (درصد 9/19)

درصتد   9/11آموزان پايته دوم،   از پاستگويان را دانش( نفر 299)درصد  1/12دهد كه  نشان مي

از پاستگويان را دانش آمتوزان پتيش دانشتگاهي    ( نفر 91)درصد  3/13پايه سوم و ( فرن 292)

درصد، دانتش آمتوزان    1/20آموزان رشته علوم انساني از كل نمونه  سهم دانش . دهد تشكيل مي

درصد و سهم دانش آموزان رشته رياضي و فيزيتك در نمونته تحقيتق     1/10رشته علوم تجربي 

 1/09توزيع پاستگويان از نظر محل سكونت بيانگر آن است كته  . شدبا درصد مي 1/22حاضر 

دانتش  )درصد از كل پاستتگويان   3/19درصد از دانش آموزان نمونه در روستا ساكن هستند و 

 .در شهر سكونت دارند( آموزان

 متغير وابسته 

در اين تحقيق معدل كل دانش آموزان در يك سال تحصتيلي بته عنتوان شتاخص ستنجش      

  شتود،  مالحظته متي    (2)چنان كه در جدول شتماره  . تحصيلي در نظر گرفته شده استموفقيت 

و همچنين  22-21درصد از آنها بين  1/19و معدل  1-29آموزان بين  درصد از دانش 0/2معدل 

الزم به  كر است كته ميتانگين معتدل    . قرار دارد 22-19آموزان بين  درصد از دانش 1/19معدل 

 . باشد مي 12/1و واريانس آن برابر با  31/20پاستگويان معادل 
 توزيع پاسخگويان برحسب معدل درسي(  )جدول شماره 

 درصد تجمعي درصد فراواني طبقات

29-1 0 0/2 0/2 

21-22 232 1/19 9/29 

19-22 222 1/19 299 

-  299 192 جمع

 همبستگي متغيرهاي مستقل با موفقيت تحصيلي. 5-2
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چنان كه در . دهد ي ميان عوامل مستقل را با متغير وابسته نشان ميهمبستگ( 1)جدول شماره 

آنها كامالً   شود، جهت رابطه كليه متغيرها مثبت است و رابطه ستون اول  اين جدول مالحظه مي

بيشترين ميزان همبستگي ميان دو متغير استراتژي كنار آمتدن فعتال و   . باشد مي  (999/9)معنادار 

و ( 09/9)است و پس از آن به ترتيب همبستتگي درگيتري تحصتيلي    ( 13/9)موفقيت تحصيلي 

 . با موفقيت تحصيلي قرار دارد( 19/9)فرزندان  –والدين   رابطه

هاي به دست آمده به معني آن است كه هر چقتدر ميتزان    در مجموع مقادير مثبت همبستگي

 . شود يشتر ميمتغيرهاي مستقل افزايش يابد، احتمال موفقيت تحصيلي دانش آموزان ب

براساس مقادير همبستگي متغيرهاي مستقل با متغير وابسته، و همچنين با توجته بته جهتت    

متغيرهاي مستقل با موفقيت تحصيلي با   توان نتيجه گرفت كه رابطه داري مي ها و سطح معنا رابطه

 .كند هاي تحقيق را تأييد مي انتظارات نظري، سازگار است و فرضيه
 ماتريس همبستگي متغيرهاي مستقل با موفقيت تحصيلي (2)جدول شماره 
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     -  موفقيت تحصيلي
    -  393/0** فرزندان –رابطه والدين 
   -  404/0** 375/0 ** شاگرد –رابطه معلم 

  -  3/0 3** 3/0 5** 0/ 33** (مربيان - اولياء)معلمان  –رابطه والدين 
 -  392/0** 473/0** 332/0** 0/ 49 ** درگيري تحصيلي

-  523/0** 403/0** 470/0** 435/0** 570/0** استراتژي كنار آمدن فعال 

 ين موفقيت تحصيليمشاركت نسبي متغيرهاي مستقل در تبي. 5-3

در بتش گذشته همبستگي متغيرهاي مستقل با موفقيت تحصيلي مورد بررسي قرار گرفتت،  

در اين بتش تالش . ها بود چنانچه اشاره گرديد، رابطه دو به دوي متغيرها حاكي از تأييد فرضيه

بر متغير وابستته  تأثير همزمان متغيرهاي مستقل را  گيري از رگرسيون چند متغيره،  كنيم با بهره مي

بررسي كنيم و ميزان اهميت يا تأثير خالصي كه هر متغيرمستقل بر متغير وابسته دارد را مشتص 

 . سازيم

شتود، متغيتر    مندرج است، چنان كه مالحظته متي  ( 1)نتايج به دست آمده در جدول شماره 

آن بته ترتيتب    استراتژي كنار آمدن فعال بيشترين تأثير را بر موفقيتت تحصتيلي دارد و پتس از   
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در مقابتل  . قترار دارد ( 21/9)فرزنتدان   –و رابطته والتدين   ( 11/9)متغيرهاي درگيري تحصيلي 

 –اي معلتم   و رابطته ( 91/9)كمترين ميزان تأثير مربوط به متغيرهاي رابطته والتدين بتا معلمتان     

 . قرار دارد( 91/9)شاگرد 

 R2مقتدار  . باشد مي 19برابر با  Fبه دست آمده است و نسبت  09/9معادل  R2در اين تحليل 

با يك تركيب خطي ( موفقيت تحصيلي)درصد از كل واريانس متغير وابسته  09دهد كه  نشان مي

اوليتاء و  )والتدين معلمتان     شتاگرد، رابطته   –فرزندان، رابطه معلم  –از متغيرهاي  رابطه والدين 

درصتد از   29داده شده استت و  ، درگيري تحصيلي و استراتژي كنار آمدن فعال توضيح (مربيان

توان به عواملي مربتوط دانستت كته     تغييرات بدون توضيح باقي مانده است كه اين نسبت را مي

بته   Rدهد كته   درجه آزادي نشان مي 199و  1با  F=19نسبت . اين تحقيق به آنها نپرداخته است

 . است( 999/9)لحاظ آماري كامالً معنادار 
 يرات متغيرهاي مستقل بر موفقيت تحصيليميزان تأث( 3)جدول شماره 

 B t Sig متغيرها

 91/9 19/1 212/9 فرزندان –رابطه والدين 

 19/9 10/9 919/9 شاگرد                                –معلم   رابطه

 29/9 19/9 911/9 رابطه والدين با معلمان

 999/9 93/1 111/9 درگيري تحصيلي

 999/9 00/2 133/9 لاستراتژي كنار آمدن فعا

Adjusted R square R2 R مدل 

193/9 199/9 212/9 2 

  مسير تحليل. 5-4

تحليل مسير روشي است، براي مطالعه تأثيرات مستقيم و غيرمستتقيم متغيرهتايي كته علتت     

تحليل مسير براي آزمون الگوهاي علّي بته  . اند اند در متغيرهايي كه معلول فرض شده گرفته شده

  در اين متدل متغيرهتاي رابطته   . است( 1)رود و مستلزم تنظيم الگويي به صورت نمودار  كار مي

مثبتت و    مثبت و حمايتي والدين و فرزندان، رابطه مثبتت و حمتايتي معلتم و شتاگرد و رابطته     

هتاي   اند و فاقتد فرضتيه   حمايتي والدين و معلمان به عنوان متغيرهاي بيروني در نظر گرفته شده

از اين رو تغييرات آنها ناشي از عواملي است كه بيرون از مدل قرار . تحليل مسيرندعلي در مدل 

 . دارند
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همچنين در اين مدل متغيرهاي درگيري تحصيلي و استراتژي كنتار آمتدن فعتال بته عنتوان      
موفقيتت  )اند كه تأثير متغيرهتاي بيرونتي را بتر متغيتر وابستته       گر معرفي شده متغيرهاي مداخله

 . كنند انجي ميمي( تحصيلي
قرار دارد كه تحت تأثير چند متغيتر مستتقل   ( موفقيت تحصيلي)نهايتاً در مدل، متغير وابسته 

 . گذارند است كه به نوبه خود اين متغيرها با هم همبستگي داشته و روي يكديگر تأثير مي
ر رابطته  دهدكه تأثير مستقيم سه متغيت  شود، نتايج تحليل مسير نشان مي مي  چنان كه مالحظه

مثبت و حمايتي والدين و فرزندان، درگيري تحصيلي و استراتژي كنار آمدن فعتال بتر موفقيتت    
 . باشد تحصيلي قابل توجه مي

دهتد كته همبستتگي بتين متغيرهتاي رابطته مثبتت و         از طرف ديگر ضرايب مسير نشان مي
تحصيلي، عمدتاً از  حمايتي معلم و شاگرد و رابطه مثبت و حمايتي والدين و معلمان با موفقيت

شاگرد بر متغير  –براي مثال تأثير مستقيم متغير رابطه معلم . تأثيرات غير مستقيم ناشي شده است
، در حالي كه مجموع تأثيرات غير مستتقيم آن  (1نگاه كنيد به جدول شماره )است  91/9وابسته 

 .باشد مي 10/9بر متغير وابسته 
تتر از   ر غير مستقيم متغير رابطه معلم و شاگرد قويكند كه اث تحليل اين موضوع مشتص مي

به همين دليل براي پيراستن مدل، حذف رابطه مستقيم آن با متغيتر وابستته   . اثر مستقيم آن است
اين وضعيت در مورد متغير رابطه والدين و معلمان . رسد ضروري به نظر مي( موفقيت تحصيلي)

ست كه تأثير دو متغير مذكور بر موفقيت تحصتيلي  ها نشانگر اين ا جهت پيكان. نيز صادق است
گر درگيري تحصيلي و اتتا  استراتژي كنتار آمتدن فعتال، اعمتال      تنها از گذر متغيرهاي مداخله

گتر پتيش از    نكته قابل توجه اينكه تأثير متغير رابطه معلم و شاگرد بر دو متغير مداخلته . شود مي
 . ساير متغيرها است

 
 

 م مسيردياگرا. 2نمودار 
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دهند كه به دليل همبستگي عوامل مستقل بتا يكتديگر، ضترايب همبستتگي      ها نشان مي يافته

بتراي همتان زوج   )بتا ضترايب مستير    ( دوي متغيرهاي مستقل با متغير وابسته همبستگي دو به )

اين ضرايب رابطه متغيرهاي مستقل را با متغير وابسته و با حتذف تتأثير   . متفاوت است( متغيرها

 . دهد رهاي مرتبط نشان ميمتغي

با توجه به همبستگي عوامل مستقل، بايد ا عان داشت اگر چه تأثير متغيرهاي رابطه والتدين  

و فرزندان، درگيري تحصيلي و استراتژي كنار آمدن فعال با موفقيت تحصيلي و همچنين رابطته  

دارد، اما تأثير مستتقيم دو  گر با مدل اوليه تحقيق همتواني  متغيرهاي بيروني با متغيرهاي مداخله

بتا  ( 1و  1فرضتيه  )متغير رابطه معلم و شاگرد و رابطه والدين و معلمان بر موفقيتت تحصتيلي   

هاي تجربي و  براساس داده( 2)از اين رو پيرايش مدل اوليه . انتظارات نظري كمتر سازگار است

دهد، در متدل نهتايي،    مقايسه اين دو مدل نشان مي. ضرورت يافت( 1)طرح آن در مدل شماره 

 .اند هايي كه داللت بر تأثير مستقيم دو متغير مذكور بر متغير وابسته داشتند، حذف گرديده پيكان

 

 نتيجه گيري. 3

در اين تحقيق عوامل مؤثر بر موفقيتت تحصتيلي، بتا تاكيتد بتر نقتش تعتامالت اجتمتاعي         

نتايج تحقيق نشان . بررسي قرار گرفتآموزان با اطرافيان به ويژه با والدين و معلمان مورد  دانش

نتايج . داري وجود دارد ي معني آموزان رابطه داد كه بين تعامالت مثبت و حمايتي والدين با دانش

آموزاني كه در تعامل و مناسبات خود با والدين از صميميت، اعتمتاد و   حاكي از اين است، دانش

حتمال موفقيت تحصيلي آنها افتزايش پيتدا   مند هستند، ا همدلي، دلگرمي و حمايت بيشتري بهره

كنند، عمدتاً معدل  آموزاني كه اين روابط گرم و حمايتي را كمتر تجربه مي برعكس دانش. كند مي

 . تري دارند پايين تر و عملكرد تحصيلي ضعيف

  اگر چه در اين تحقيق تأثير مستقيم متغيرهاي رابطه مثبت و حمايتي معلم و شاگرد و رابطته 

بتا وجتود ايتن نتتايج     . و حمايتي والدين و معلمان بر موفقيت تحصيلي چندان قوي نبودمثبت 

اي كته   آمتوزان برقترار كننتد، بته گونته      تري با دانتش   نشان داد كه هر چقدر معلمان رابطه مثبت

آموزان در مناسبات خود صميميت، اعتماد متقابل و روابط گرم را تجربه نمايند، اين امر بر  دانش
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درگيتري  . تحصيلي و استراتژي كنار آمدن فعال تأثير مثبتي را به جاي خواهد گذاشتت  درگيري

 . شود تحصيلي و استراتژي كنار آمدن فعال نيز به نوبه خود به موفقيت تحصيلي منتج مي

داري بتين دو متغيتر درگيتري تحصتيلي و      معنتي   نتايج تحقيق حاكي از اين است كه رابطته 

در تحليل رگرسيون با بررستي تتأثير همزمتان متغيرهتاي اصتلي      . موفقيت تحصيلي وجود دارد

آموزان يك پيش بيني كننده قتوي بتراي موفقيتت تحصتيلي بته       تحقيق، درگيري تحصيلي دانش

هتاي تحصتيلي و درستي     آموزان بيشتر درگيتر فعاليتت   نتايج نشان داد هر چه دانش. حساب آمد

آموزاني كه كمتر ختود   برعكس دانش. د كردشوند، نمرات بهتر و معدل باالتري را كسب خواهن

 . تري نيز دارند كنند، عمدتاً معدل پايين هاي تحصيلي مي را درگير فعاليت

آنهتا در  . همسويي دارد( Klem and Connell 2004)و كانل هاي كلم  نتايج اين تحقيق با يافته

شوند، بته احتمتال زيتاد     هاي مدرسه مي آموزاني كه درگير فعاليت تحقيق خود نشان دادند، دانش

كنند و احتمال ارتقاء آنها به پايه بعدي بسيار زياد استت و درمقابتل    نمرات باالتري را كسب مي

آنها با تأسي از نظريه كنترل اجتماعي . ترك تحصيل در ميان اين دانش آموزان بسيار پايين است

رستي، ناشتي از روابتط    هتاي د  هيرشي نشان دادند، عدم درگير شدن دانتش آمتوزان در فعاليتت   

بته نظتر آنهتا حمايتت معلتم نقتش مهمتي در درگيتري         . ضعيف آنها با نهادهاي آموزشي است

آمتوزان   هاي درسي دارد و اين امر به نوبه خود بتا نمترات بتاالتر دانتش     آموزان در فعاليت دانش

دانتش  كند و درگيري دانش آموزان صرف نظتر از پايگتاه اقتصتادي و اجتمتاعي      ارتباط پيدا مي

 .شود آموزان محسوب مي آموزان، به عنوان متغيري تأثيرگذار در موفقيت دانش 

آنهتا  . همتواني دارد هاي تحقيق حاضر با نتايج پژوهش اركامبالت و همكاران  همچنين يافته

نتتايج  . در پژوهش خود رابطه درگيري دانش آموزان را با ترك تحصيل مورد آزمون قترار دادنتد  

هاي  آموزان در فعاليت ، فراسوي تأثيرات فردي و خانوادگي، عدم درگيري دانشتحقيق نشان داد

 .(Archambault 2008)آموزشي با ترك تحصيل رابطه معناداري دارد 

عالوه بر اين در تحقيق حاضر به اين واقعيت دست يتافتيم كته هتر چته دانتش آمتوزان در       

گيرند، عمالً عملكرد بهتر و پيشرفت  رويارويي با مشكالت تحصيلي استراتژي فعال را در پيش

گيتري را پيشته    آموزاني كه استراتژي طرد و كناره در عوض دانش. بيشتري را تجربه خواهند كرد

سازند و در برابر مشكالت تحصيلي منفعل هستند، اغلب معتدل پتايين تتري را كستب      خود مي

 . شوند كنند و به عبارتي دچار افت تحصيلي مي مي
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هتايي كته روابتط فترد بتا       هاي فوق، تحقيق زيمر و الك نشتان داد در محتيط   ههمسو با يافت

رود، واكنش افراد به سبك طرد و  گرانه است، انتظار مي آميز، قهري و سركوب ديگران، خصومت

هايي كه روابط گرم و مثبتي را با والتدين   همچنين تحقيقات آنها نشان داد بچه. گيري باشد كناره

شوند و اين امر  گيري متوسل مي د، غالباً كمتر به اعمال استراتژي طرد و كنارهكنن خود برقرار مي

 Zimmer-Gembeck and Locke)به نوبه خود بر عملكرد و موفقيت تحصيلي آنها اثر گذار استت  

2007). 

آموزان و قتدرت پيونتد و    با توجه به ادبيات تحقيق در رابطه با نقش سرمايه اجتماعي دانش

توان به  هاي اين پژوهش در اينجا مي با والدين، معلمان و سايرين و با عنايت به يافتهتعامل آنها 

هايي همچون كنش متقابل و پيوند  آموزان از داشته اين استنباط كلي دست يافت كه هر چه دانش

ر هتا د  مند شوند، طبيعتاً ايتن داشتته   با حاميان برخوردار باشند و از ميزان باالي حمايت آنها بهره

در مقابتل  . كنتد  آموزان در امتر تحصتيل عمتل متي     حكم مكانيزمي جهت تسهيل موفقيت دانش

هاي اطرافيان، تنهايي و انزوا، در حكم عدم دسترستي بته    محروم بودن از اين پيوندها و حمايت

هتا را در امتر    شود كه نهايتاً شكست تحصيلي بچته  سرمايه اجتماعي الزم براي موفقيت تلقي مي

آموزان در خانواده  نكته حايز اهميت اين است كه روابط اجتماعي دانش. خواهد زد تحصيل رقم

آيند كه توانايي آنهتا را در فراينتد يتادگيري و     اجتماعي به شمار مي  و مدرسه، منابعي از سرمايه

 .دهد شان را در تحصيل افزايش مي موفقيت

 پيشنهادها. 7

نش متقابل دانش آمتوزان بتا معلتم  و ستايرين     دهد ابعاد ك هاي تحقيق حاضر نشان مي يافته

شتود معلمتين از برقتراري     لذا پيشتنهاد متي  . نقش مهمي بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان دارد

رابطه يك سويه و معلم محور در امر تدريس پرهيز كنند  و در تعامل خود بتا شتاگردان بيشتتر    

دادن، حمايتت كتردن، اعتمتاد و    توجه خود را به رفتارها و عادات ارتبتاطي همچتون دلگرمتي    

هاي خود جوي مشاركتي ايجاد كنند كه زمينه  آموزان معطوف نمايند و در كالس دوستي با دانش

 . همكاري معلم و شاگرد در امر يادگيري فراهم آيد
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در اين راستا نظام آموزشي ما بايد در جهتي حركت نمايد كه مدارس در عين اين كته يتك   

، يتك اجتمتاع   (ها، انتظارات و تكتاليف  اي از نقش شامل شبكه)شوند  نهاد آموزشي محسوب مي

 . آموزشي نيز باشند

هاي اجتماع آموزشي وجود ميدان تعاملي گرم با حريم فكري و نمتادي مشتتص    از ويژگي

آمتوزان بته آن احستاس تعلتق و      است كه در آن معلمان، مشاوران، مسئولين و بته ويتژه دانتش   

احساس تعلق بته محتيط آموزشتي و وابستتگي عتاطفي بته آن       . رندوابستگي عاطفي مشترك دا

در تعامالت مثبت . شود موجب تقويت دوستي متقابل، اعتماد اجتماعي و همبستگي اجتماعي مي

آموزان از جانتب معلمتان و همستاالن     و حمايتي با حريم فكري و نمادي نسبتاً مشتص، دانش

كننتد، بته شتكل     امنيت و آسودگي بيشتري متي در مدرسه احساس . گيرند مورد حمايت قرار مي

شوند، انگيزش بيشتري براي يادگيري خواهند داشت،  هاي كالسي درگير مي تري در فعاليت فعال

آورند، و در مجموع احتمال  در مواجه با مشكالت به اتتا  استراتژيهاي كنار آمدن فعال روي مي

 . شان در تحصيل بيشتر خواهد شد موفقيت

ها و  هاي دموكراتيك در كالس يجاد و تقويت اجتماعات آموزشي، استفاده از شيوهبه منظور ا

هتاي قهتري، اجبتار و     آموزان در كارهاي كالستي، پرهيتز از روش   مدارس، مشاركت دادن دانش

خشونت، برگزاري اردوهاي علمتي و تفريحتي، فتراهم ستاختن بستتر مناستب بتراي حضتور         

امه، ايجاد شترايط الزم بتراي حضتور والتدين در متدارس،      هاي فوق برن آموزان در فعاليت دانش

 . رسد هاي مناسب آموزش ضروري به نظر مي تبادل نظر با والدين دانش آموزان در مورد شيوه

 منابع. 3 
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