فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی
1398, 10)2(, 19-33

Applied Psychological Research Quarterly
2019, 10(2), 19-33

مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران

Institute of Psychology and Educational Sciences
Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran

ديدگاه معلمان ،والدين ،مشاوران مدارس و دانشآموزان نسبت به مؤلفههای
مدرسه تابآور :يک مطالعه کیفی
The Viewpoints of Teachers, Parents, School Counselors and
Students Towards Resilient School: A Qualitative Study
*

لیال افضلی

الهه حجازی

Leila Afzali
**

Elaheh Hejazi

مسعود غالمعلی لواسانی
جواد اژهای

***

Masoud Gholamali Lavasani

*****

غالمعلی افروز

Javad Ejei

****

Gholam Ali Afrooz

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی دیدگاه معلمان ،والدین ،مشااوران مادارو و
دانشآموزان نسبت به مدرسه تابآور بود .بدین منظاور  120نفار  30معلا،،
 30دانشآموز 30 ،نفر از والدین و  30مشاور) بهروش نمونهگیاری خوشاهای
از سراسر مدارو دخترانه مقطع ابتادایی شارر تراران انتبااب شادند .ابااار
گردآوری دادهها شامل مصاحبه نیمه سازمانیافته بود که بارای چراار گاروه
بهصورت محورهای متفاوت تدوین و اجارا شاد .باهمنظاور تزایاهوتحلیال
دادههای حاصل از مصاحبه ،از روش کدگذاری نظری استفاده گردیاد کاه در
این تحقیق شامل کدگذاری باز برمبنای مقاوتت اساتبراش شاده از مطالعاه
مبانی نظری تحقیق ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتبابی میباشاد .نتاایج
حاصل از مصاحبهها نشان داد که عوامل مؤثر در شکلگیری مدرسه تاابآور
در سه دسته عوامل متمرکا بار عناصار مبتلاو موجاود در مدرساه ،فارد و
خانواده شناسایی شدند .بررسی تحقیقات مرتبط نیا نشاان داد کاه عمادتا دو
دسته عوامل حفاظتی درونیوبیرونی در مطالعه عوامل مؤثر بار شاکلگیاری
مدرسه تابآور نقش دارناد .از میاان عوامال مدرساه ،ارتبااؤ ماؤثر معلا ،و
داناشآماوزان ،فااای فیایکای ،جاور روانای-اجتمااعی مناسا و حمایات
اجتماعی ،از میان عوامل خانواده ،جور روانی خانواده ،روشهای فرزندپروری و
حمایت والدین و از میان عوامل فردی ،توانمندیهاای شبصایتی و عااففی
مر،ترین عوامل بودند.
واژههااای کلیاادی :مدرسااه تااابآور ،حمایاات اجتماااعی ،روشهااای
فرزندپروری ،ارتباؤ معل-،دانشآموز ،توانمندیهای عاففی و شبصیتی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

Abstract
The purpose of this study was to examine the viewpoints
of teachers, parents, school counselors and students
towards resilient school. For this purpose, 120 subjects
)(30 teachers, 30 students, 30 parents and 30 counselors
were selected randomly cluster from Tehran. The data
collection tool was a semi-structured interview, which
was compiled and implemented for four groups in
different indicator. In order to analyze the data obtained
from the interview; a theoretical coding method was used
which in this study included open coding based on the
extracted categories from the study of research theoretical
bases, axial coding and selective coding. The results of
the interviews showed that the factors affecting the
formation of resilient school were identified in three
groups of factors focused on different elements of the
school, the individual and the family. Investigating
related research also showed that mainly two categories
of internal and external protection factors were involved
in studying the factors affecting the formation of resilient
school. The most important factors of the school were the
effective relationship teacher- students, physical space,
appropriate psychosocial atmosphere and social support.
Keywords: Resilient School, Social Support, Parenting
Style, Relationship Teacher-Students
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مقدمه
دانشآموزان ،دارای ظرفیتهای مرمی هستند که شکوفاسازی آنها شرؤ تزم و اساسی موفقیت و توسعه
جوامع امروزی میباشد؛ اما وجود عوامل خطرآفرین متعدد در این مسیر ،همواره آسی های کوتاهمدت و
بلندمدت فردی و اجتماعی را در پیداشته است .بسیاری از دانشآموزان در زمان تحصیل با موقعیتهای
مشکلساز اجتماعی و آموزشی در کالو ،خانه و اجتماع مواجه میشوند که میتواند به شکست آنها در
مدرسه منزر گردد و زندگی آینده آنان را با ضعو و ناتوانی روبهرو کند فاستر .)2013 ،پژوهش نزاتی
 ،)1391نشان داد که  14/2درصد از دانشآموزان دوره ابتدایی شررستانهای استان ترران رفتارهای
پرخاشگرانه دارند 6/4 ،درصد نشانههای اضطراب و افسردگی داشته و نیا  4/2درصد از رفتارهای ناسازگارانه
برخوردارند .مطالعات متعددی حاکی از آن است که درصد قابلتوجری از مشکالت کودکان ،در فول تحول و
تا سالهای بارگسالی پایدار میمانند و پیامدهای زیانباری برای فرد به همراه میآورند کلمن ،ودثورث،
کرودیس و جانا)2008 ،؛ بهعالوه ،بروز مشکالت رفتاری در دانشآموزان ،موج افاایش خشونت در جور
مدرسه شده ،عملکرد تحصیلی دانشآموزان را تحتتأثیر قرار میدهد و موج بروز اضطراب در والدین
میگردد نزاتی .)1391 ،دانشآموز و محیط مدرسه ،تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند .ایزاد جور مطلوب در
مدرسه برای همه دانشآموزان ،بهویژه برای دانشآموزانی با مشکالت روانی و رفتاری ،حائا اهمیت است.
واکنااش دانشآموزان و عملکاارد آنهاا در جورهااای مبتلو ،متفاااوت است و احتمال دارد یک جور
یکسان ،واکنشهای متفاوتی در دانشآموزان ایزاد نماید .ممکن است دانشآموزان ماطرب در این جور دچار
مشکل شده و نتوانند در مقایسه با دیگران تواناییهای خود را بهمرحله ظرور برسانند؛ بنابراین احساو
ناتوانی کرده و از نظر تحصیلی خودکارآمدی پایینی را تزربه خواهند کرد .نتایج تحقیقات نشان داده است که
در کالوهایاای کااه دانشآموزان از همبسااتگی ،رضایاات و هدفمندی ،باتتر برخوردار بودند ،از پیشرفت
تحصیلی بیشتری ه ،برره میبردند و آشفتگی و برخورد ک،تری نیااا بین آنها مشاهده شده است زارع
المشیری و صابر.)1396 ،
با وجود این ،بسیاری از تحقیقات نشان دادهاند ،برخی از دانشآموزان با توجه به قرارگرفتن در
موقعیتهای فشارزا ،مشکلساز و تردیدکننده به موفقیت میرسند و سطوح باتی تحصیلی را تزربه میکنند
خلو2014 ،؛ هیتون .)2013 ،این فرایند تابآوری تحصیلی 1نامیده میشود .تابآوری ،بهمعنای توانایی غلبه
بر دشواریهایی است که در دستیابی به اهداف شبصی ،حرفهای یا تحصیلی ،با آنها مواجه میشوی،
کورنادو )2017 ،و تابآوری در حوزه تحصیلی ،تابآوری تحصیلی نامیده میشود که بهعنوان شاخصی از
سازگاری با مدرسه و پیشبینیکنندهای قوی برای مشارکت در کالو و انگیاه بهشمار میآید خلو.)2014 ،
در بافت آموزشی ،تابآوری ،نه فقط به دستاوردهای تحصیلی برتر؛ بلکه به قربانیشدن و رفتار زورگویی
ک،تر و نیا نشانگان منفی ک،شمارتر مرتبط است دونوهی ،تاپینگ و حناه.)2012 ،
1. academic resilience
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شکی نیست که مر،ترین منبع برای پرورش و بالندگی تابآوری در کودکان و نوجوانان ،خانواده است.
اما پس از خانواده ،مدرسه دومین عنصر تأثیرگذار میباشد .مدارو ابتدایی و کارکنان ،نقشی کلیدی در رشد
کودکان ایفاء میکنند .از آنزایی که تحصیالت اجباری ،تنرا مرحله مقدماتی برای ورود به یادگیری
مادامالعمر در زندگی و دوران بارگسالی شایسته است؛ بنابراین کیفیت زمانی که کودکان ما در مدرسه سپری
میکنند که دستک ،یکسوم زمان فعالیت روزانه را اشغال میکند) بسیار حائا اهمیت میباشد .به واسطه
تعلی،وتربیت جامع و دانشآموز-محور که شامل حال تمام کودکان و نوجوانان میشود ،باید محرکها و
فرصتهای کافی در اختیار آنها قرار گیرد تا شایستگیهای مبتلو ،مرارتهای زندگی و خوشبینی نسبت
به زندگی در کودکان و نوجوانان رشد کند کیسواردی.)2012 ،
مدرسه و معلمان ،برای تمامی کودکان ،بهخصوص آنهایی که خانوادههایش قادر به تحقق نقش خود
نیستند؛ فرصت ،شانس و مسئولیت دارند تا پیشقدم شوند و اهداف وسیعتر آموزشی و مرارتهای زندگی را
پوشش دهند ورنر و اسمیت1989 ،1؛ به نقل از کیسواردی .)2012 ،ورنر و اسمیت  ،)1989دریافتند که
معلمان بهدفعات به مدل مثبتی برای کودکان تبدیل شدهاند؛ مدلی که بیرون از حلقه اعاای خانواده کودک
قرار گرفته است .بهعالوه ،سرگذشتهای زندگی شبصی بسیاری از افراد ،از این حکایت دارد که مدرسه و
معلمان ،چه نقش مرمی ایفا کردهاند تا کفه ترازو از خطر ،بهسمت تابآوری آمده است.
از دیدگاه دیگر ،مدرسه و کالو درو ،خود ممکن است سیستمی باشند که کودک را در معرض
تردیدات مبتلفی قرار دهند از قبیل فرد ،انتقاد ،زورگویی و شیوههای نامناس آموزشی .این امر ،بیانگر نیاز
مبرم به ارتقای تابآوری در بافت مدرسه و ایزاد کالوهای تابآور است مارگالیت و آیدان.)2004 ،
رویکرد تابآوری تحصیلی ،بامبنای نظریه زیستبوم تأکید دارد که راههای افاایش تابآوری ه ،به
درون فرد و ه ،به محیط افراف او برمیگردد .این رویکرد با استفاده از شواهدی برپایه رویکردها و مداخالت
میتواند حمایتهایی برای فراحی راهبردها و اعمال مشبص در مدارو فراه ،آورد و مشتمل بر
فعالیتهایی از ارزیابی همهجانبه مدرسه است :شناسایی خطرات فردی و فراحی اباارها ،منابعی برای استفاده
در کالو ،ارتباؤ و افالعرسانی برای تمام اعاای محیط مدرسه و نظارت بر خدمات ارائه شده است .هدف
این رویکرد ،حمایت از مدرسه برای ترویج یک فرهنگ در تمام فول مدرسه است که تابآوری تحصیلی را
در هر شرایطی افاایش میدهد .افاایش تابآوری تحصیلی عوامل مدرسه ،ببشی از عملکرد این رویکرد
است هارت و همکاران.)2014 ،
معلمان ،بهفور ویژهای دارای تأثیرات اجتماعیسازی ماندگار شناسایی شدهاند جانسون .)2008 ،معلمان
دلسوز ،مشوق و حامی که در مقام مربی و سرمشق نیا عمل میکنند ورنر و اسمیت )1989 ،یا روابط مثبتی
را برقرار مینمایند لیبنبرگ و همکاران ،)2016 ،همچنین وجود آنان برای پرورش تابآوری تحصیلی و
1. Werner, E., & Smith, R.
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بربودی عملکرد تحصیلی دانشآموزان در معرض خطر و بربود عملکرد تحصیلی آنها در شرایط پرخطر
حیاتی است.
نتایج پژوهش گیایر و آیدین  ،)2009نیا نشان داد که انتظارهای باتی خانواده ،روابط مدرسهای،
انتظارهای مدرسه و روابط همساتن عاملهای بیرونی برجستهای هستند که تابآوری تحصیلی را پیشبینی
میکنند .همچنین ادراک مثبت از خود درباره مرارتهای تحصیلی ،درک همدتنه و منبع کنترل درونی از
جمله عاملهای درونی پیشبینیکننده تابآوری تحصیلی هستند و چارچوبی که شکلگیری ارتبافات مثبت
با خانواده ،همساتن و مدرسه را ارتقاء میببشد و میتواند با افاایش تابآوری رابطه داشته باشد آیاش،
سانچا و بارباری.)2016 ،
مایت برنامه تابآوری این است که وقتی محیط محافظ شکل گرفت و فراوانی فاکتورهای محافظ
افاایش یافت ،جور مدرسه و نحوه مراقبت و همچنین ،دستاودهای تحصیلی دانشآموزان بربود خواهد یافت.
در این شرایط دانشآموزان ،آسی پذیری ک،تری در مقابل خطر تمایل به رفتارهای نامناس  ،خواهند داشت.
در بافت زمینه مدرسه ،تابآوری میتواند به خوبی باعث تغییر دیدگاه از خطر-محور به کودک-محور شود.
این امر ،باعث میشود که معلمان دست از نگاه به کودکان و خانوادههایشان از پس عینک بدبینی بردارند و
دیدگاه جامعتری اتباذ کنند که شامل نقاؤ قوت و ظرفیتهای دانشآموزان نیا شود کیسواردی.)2012 ،
با توجه به آنچه مطرح شد ،هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاههای معلمان ،والدین و دانشآموزان نسبت
به مؤلفههای مدرسه تابآور است.
روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر ،به روش کیفی از نوع زمینهای صورت گرفته است .در این پژوهش ،نظرات گروههای درگیر
در مدرسه اع ،از والدین ،مربیان ،دانشآموزان و مشاوران تحصیلی در خصوص تابآوری تحصیلی و
مؤلفههای مؤثر بر آن جمعآوری گردید و با مبانی علمی حاصل از مطالعات کتاببانهای ،در خصوص منابع
علمی مرتبط با تابآوری تحصیلی و مؤلفههای اثرگذار مطابقت داده شد .جامعه آماری شامل دو ببش است:
ببش اول؛ دانشآموزان ،معلمان ،والدین و مشاوران مدارو میباشند که موردمصاحبه قرار گرفتند .ببش
دوم؛ تمامی منابع علمی در خصوص افاایش تابآوری است که جرت واکاوی دادههای حاصل از مصاحبهها
و تکمیل مؤلفههای مؤثر در ترسی ،و فراحی مدرسه تابآور موردمطالعه قرار گرفتهاند .در مرحله اول
پژوهش ،از میان دانشآموزان ،معلمان ،والدین و مشاوران مدارو به روش خوشهای-تصادفی از سراسر
استان ترران نمونهگیری بهعمل آمده است .بهاینترتی  ،در خوشهبندی اولیه ،شررستانهای استان ترران
تعیین شدند و شرر ترران و شررستانهای دماوند و شرر قدو بهعنوان خوشههای اصلی انتباب شدند .شرر
ترران به پنج محدوده شمال ،جنوب ،مرکا ،غرب و شرق تقسی ،شد و از هر محدوده یک منطقه با روش
تصادفی انتباب شد .در شررستانهای قدو و دماوند نیا یک ناحیه به تصادف انتباب شد .از میان
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دانشآموزان ،معلمان ،والدین و مشاوران منافق انتباب شده ،تعداد محدودی به تصادف انتباب شدند .حز،
نمونه در این مرحله  120نفر  30معل 30 ،،دانشآموزان 30 ،نفر از والدین و  30مشاور) بود .حز ،نمونه
براساو قانون اشباع تعیین شده است و در تمامیگروهها با عبور از مرز  20نفر ،افالعات جدیدی در
مصاحبههای کاهش یافت.
ضمن این که بهمنظور مطالعه تمامی مبانی نظری مرتبط با موضوع در دستور کار قرار گرفت .بنابراین،
در این مرحله کلیه محتوای علمی مرتبط با موضوع اع ،از مقاتت علمی ،کت و گاارشهای پژوهشی)
مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت .اباار گردآوری دادهها شامل مصاحبه نیمهسازمانیافته بوده است.
بههمینمنظور ،چرار فرم نیمهسازمانیافته مصاحبه برای چرار گروه تدوین شد .محورهای اصلی در مصاحبه،
معلمان و کادر مدرسه بهمنظور شناسایی رفتارهای آزاردهنده دانشآموزان ،رفتارها و فعالیتهای موردعالقه
دانشآموزان ،روشهای تدریس موفق ،موضوعات مرتبط با ارتباؤ معلمان و دانشآموزان میباشد .محورهای
اصلی در مصاحبه مشاوران بهمنظور شناسایی مشکالت عمومی دانشآموزان در مدرسه ،افکار و هیزانات
دانشآموزان در موضوعات مبتلو درون مدرسه و خانواده میباشد .محورهای اصلی در مصاحبه
دانشآموزان ،بهمنظور شناسایی رفتارهای مطلوب و نامطلوب معلمان ،کادر مدرسه و همساتن ،انتظارات
دانشآموزان از مدرسه ،محدودیتها و تنگناهایی که دانشآموزان در مدرسه و خانه تزربه میکنند ،میباشند.
محورهای اصلی در مصاحبه ،والدین شامل رفتارهای مطلوب و نامطلوب دانشآموزان ،چالشهای ارتبافی
والدین و فرزندان ،نیازهای آموزشی والدین و مانند اینهاست.
در انترای تمامی مصاحبهها ،از مصاحبهشوندگان در خصوص راهکارهای پیشنرادی برای حل مشکالت
مورد پرسش دقیق و مشروح قرار گرفته است.
بهمنظور تزایهوتحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها ،از کدگذاری نظری استفاده شد .کدگذاری نظری
عبارت است از ،عملیاتی که فی آن دادهها تزایه ،مفرومسازی و به شکل تازهای در کنار یکدیگر قرار داده
میشوند و فرایند اصلی است که فی آن نظریه براساو دادهها تدوین میگردد استراوو و کوربین.)1995 ،
مراحل کدگذاری مورداستفاده در این تحقیق ،شامل کدگذاری باز برمبنای مقوتت استبراششده از
مطالعه مقدماتی مبانی نظری تحقیق ،کدگذاری محوری وکدگذاری انتبابی است.
استراوو و کوربین  ،)1995کدگذاری باز 1را اینگونه توصیو میکنند« :ببشی از تحلیل که مشبصا به
نامگذاری و دستهبندی پدیده از فریق بررسی دقیق دادهها مربوؤ میشود» .بهعبارت برتر ،در این نوع
کدگذاری مفاهی ،درون مصاحبهها براساو ارتباؤ با موضوعات مشابه فبقهبندی میشوند .نتیزه این مرحله،
تقطیر و خالصهکردن انبوه افالعات کس شده از مصاحبهها و اسناد به درون مفاهی ،و دستهبندیهایی است
که در این سؤالها مشابهاند .در روش کدگذاری نظری ،دو گرایش برای تحلیل دادهها وجود دارد .برخی از

1. open coding
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پژوهشگران به تحلیل جاءبهجاء 1میپردازند؛ یعنی متون و دادهها را خطبهخط و کلمهبهکلمه موردتحلیل قرار
میدهند .برخی نیا بهدلیل وقتگیربودن این روش ،تنرا نکات و ماامین کلیدی را کدگذاری میکنند
کرسول.)1394 ،
2
هدف از کدگذاری محوری  ،ایزاد رابطه بین مقولههای تولیدشده در مرحله کدگذاری باز) است .این
عمل معموت براساو الگوی پاردای ،3،انزام میشود و به نظریهپرداز کمک میکند تا فرایند نظریهپردازی را
به سرولت انزام دهد .اساو ارتباؤدهی در کدگذاری محوری ،بر بسطوگسترش یکی از مقولهها قرار دارد
استراوو و کوربین.)1995 ،
4
دستهبندی اصلی مانند ایده یا رویداد محوری) بهعنوان پدیده تعریو میشود و سایر دستهبندیها با این
دستهبندی اصلی مرتبط میگردند .شرایط علّی ،5موارد و رویدادهایی هستند که منزر به ایزاد و توسعه پدیده
میشوند .زمینه ،6به مزموعهای ویژه از شرایط و شرایط مداخلهگر 7به مزموعه گستردهتری از شرایط اشاره
دارند که پدیده در آن قرار دارد .راهبردهای کنش یا تقابل ،8به اقدامات و پاسخهایی اشاره میکنند که
بهعنوان نتیزه پدیده رخ میدهند و در نرایت ،ستادههای-خواسته یا ناخواسته-این اقدامات و پاسخها به
پیامدها 9اشاره دارند.
کدگذاری انتبابی 10عبارت است از ،فرآیند انتباب دستهبندی اصلی ،مرتبطکردن نظاممند آن با دیگر
دستهبندیها ،تأیید اعتبار این روابط و تکمیل دستهبندیهایی که نیاز به اصالح و توسعه بیشتری دارند
استراوو و کوربین .)1995 ،کدگذاری انتبابی براساو نتایج کدگذاری باز و کدگذاری محوری ،مرحله اصلی
نظریهپردازی است .به این ترتی که مقوله محوری را به شکل نظاممند ،به دیگر مقولهها ربط داده و آن روابط
را در چارچوب یک روایت ارائه کرده و مقولههایی را که به بربود و توسعه بیشتری نیاز دارند ،اصالح مینماید.

1. micro-analysis coding
2. axial coding
3. paradigm model
4. phenomenon
5. causal conditions
6. context
7. intervening conditions
8. action /interaction strategies
9. consequences
10. selective coding
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يافتهها
براساو کدگذاری متن مصاحبهها ،مقولههای مربوؤ به شکلگیری مدرسه تابآور شناسایی شده است.
جدول  -1عوامل مؤثر در شکلگیری مدرسه تابآور از ديدگاه دانشآموزان،
مربیان ،والدين و مشاوران تحصیلی
عوامل سازنده مدرسه
تابآور

ايجاد شادی در مدرسه

مؤلفهها

شاخصهها

ارتباؤ معل ،و دانشآموزان

ارتباؤ معل ،و دانشآموزان ،باید ارتبافی مؤثر باشد و از روشهایی که حاکی از اجبار
و تردید است ،اجتناب شود؛ همچنین دانشآموزان در تدوین و اجرای قوانین
مشارکت داشته باشند و به روابط انسانی مطلوب در مدرسه توجه شود.

فاای فیایکی مدرسه
فعالیترای فوق برنامه

روابط انسانی مطلوب در
مدرسه

ايجاد امنیت در مدرسه

جور روانی-اجتماعی مناس

فاای فیایکی مدرسه فاای سبا ،کالو درو ،رنگآمیای دیوارها و مانند اینها)
شاد باشد.
برنامههای فوق برنامه مطلوب و شاد فراه ،شود؛ همچنین از موسیقی در مدرسه
استفاده گردد.
روابط مدیر و کارکنان ،مبتنی بر احترام و اهداف سازمانی باشد؛ عدالت در مدرسه
رعایت شود و از تبعیض جلوگیری گردد؛ به روابط انسانی مطلوب در مدرسه توجه
شود؛ به حقوق کودکان توجه شود؛ پذیرش بیقیدوشرؤ در مدرسه و از سوی
کارکنان و معلمان وجود داشته باشد و درک متقابل و همدلی در رفتارهای معلمان و
کارکنان مشرود باشد.
عاتنفس دانشآموزان در محیط مدرسه تقویت شود؛ تزارب یادگیری منزر به ایزاد
احساو ارزشمندی در دانشآموزان گردد؛ قوانین به درستی فراحی شود؛ برای اجرای
قوانین ،از روشهای مبرب استفاده نگردد؛ از ایزاد فاای اضطرابآور جلوگیری شود؛
از تحقیر و تبیه تحقیرآمیا اجتناب گردد؛ جور روانی مدرسه بهسمت مثبتاندیشی و روابط
مثبت نیل کند؛ مثبتاندیشی و روشهای مثبتاندیشی در دانشآموزان ،والدین و
معلمان ترویج گردد.
فرایند مشاوره و راهنمایی موج حمایت بیشتر از دانشآموزان شود؛ از ایزاد فاای

حمایت اجتماعی

ايجاد انعطاف در مدرسه

توجه به عناصر برنامه
درسی

اضطرابآور جلوگیری گردد؛ فاای مدرسه حمایتی باشد و به مشکالت دانشآموزان
توجه شود.
اهداف آموزشی برفبق عالئق دانشآموزان تعیین شود؛ محیط آموزشی متناس با
نیازها و عالئق دانشآموزان تنظی ،گردد؛ در ارزشیابی از دانشآموزان بر نمره تأکید
نشود؛ از روشهای تدریس فعال استفاده گردد؛ موضوعات درسی ،مبتنی بر نیازهای
واقعی زندگی کودکان باشد و محتوای مناس و براساو نیازها و عالئق
دانشآموزان انتباب شود.
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ادامه جدول  -1عوامل مؤثر در شکلگیری مدرسه تابآور از ديدگاه دانشآموزان،
مربیان ،والدين و مشاوران تحصیلی
عوامل سازنده
مدرسه تابآور

شاخصهها

مؤلفهها

از روشهای تدریس فعال ،مدرن و مشارکتی استفاده شود؛ از وسایل کمکآموزشی استفاده گردد؛ در
جریان تدریس برای دانشآموزان ایزاد انگیاه شود؛ درگیری مثبت و تعامل مثبت بین دانشآموزان و
تکالیو درسی برقرار گردد؛ از روشهای آموزش گروهی استفاده شود؛ از روشهای آموزش مبتنی بر
معل ،مر،ترین عامل
برنامه درسی

پژوهش محوری استفاده گردد؛ از آموزشهای عملی و اردوهای آموزشی استفاده شود؛ تدریس معل،
مشتاقانه باشد؛ معل ،خالق باشد؛ بهجای استفاده از روشهای معل،محور و محتوامحور ،از روشهای
دانشآموزمحور استفاده گردد؛ معل ،بر موضوعات درسی ،تسلط داشته باشد؛ صالحیتهای حرفهای
معل ،،در سطح بات باشد؛ تزارب موفقیتآمیا برای دانشآموزان فراه ،شود؛ به دانشآموزان ،آزادی

سبک مدیریت مدرسه
جور روانی-اجتماعی
مدرسه
سازماندهی برنامههای
هدایت تحصیلی

عمل داده شود و فعالیتهای یادگیری متنوع و خالقانه باشد.
سبک مدیریت مدرسه دیکتاتوری نباشد ،بلکه مشارکتی باشد و روابط انسانی در مدرسه مبتنی بر
اهداف سازمان و نیاز دانشآموزان باشد.
رقابت با موارد مناس

کارگروهی ،توجه به یادگیری همکالسیها و مانند اینها) جایگاین

شود؛ از روشهای تشویق و تأییدی استفاده گردد و فاای مدرسه القاکننده حس پذیرش به
دانشآموزان باشد.
هدایت تحصیلی براساو استعداد دانشآموزان باشد و استعدادیابی با استفاده از روشهای
استاندارد باشد.
ایدههای دانشآموزان قااوت نشود و موردتأیید قرار گیرد؛ حس کنزکاوی دانشآموزان تقویت شود؛

تقویت تفکر

آموزش معلمان
رشد توانمندیهای
شناختی
ارتقای
توانمندیهای
دانشآموزان

فاای خالقانه و نوآورانه وجود داشته باشد؛ ایدههای نو موردپذیرش قرار گیرد و کالوهای تفکر در
برنامه درسی گنزانده گردد.
معلمان برای رعایت موارد موردنیاز برای تابآوری دانشآموزان ،تحت آموزشهای تبصصی
قرار بگیرند.
حلمسأله در دانشآموزان ارتقاء یابد و آموزش داده شود و مرارتهای تفکر آموزش داده شود.
اعتمادبهنفس دانشآموزان ارتقاء یابد؛ مرارت مدیریت خش ،به دانشآموزان ارائاه گاردد؛ مادیریت و

رشد توانمندیهای
عاففی و شبصیتی

کنترل هیزانات منفی به دانشآموزان آموزش داده شاود؛ باه داناشآماوزان مراارتهاای زنادگی
آموزش داده شود؛ خودآگاهی دانشآموزان ارتقاء یابد؛ با استفاده از تمرینهای عملی ،اعتمادباهنفاس
دانشآموزان ارتقاء یابد و تنظی ،هیزانی آموزش داده شود.
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ادامه جدول  -1عوامل موثر در شکلگیری مدرسه تابآور از ديدگاه دانشآموزان،
مربیان ،والدين و مشاوران تحصیلی
عوامل سازنده
مدرسه تابآور

بهبود عملکرد
خانوادهها

مؤلفهها

شاخصهها

بربود روشهای
فرزندپروری

به دانشآموزان و اولیاء آنها ،مراارتهاای زنادگی آماوزش داده شاود و از روشهاای فرزنادپروری
استبدادی استفاده نشود.

جور روانی خانواده

برنامههای تفریحیوشاد در خانهومدرسه وجود داشته باشد و جور خانواده منزر باه ارتقاای عااتنفاس
فرزندان شود.

حمایت والدین

والدین الگوی مناسبی در تفکر و رفتار برای فرزندان باشند؛ جور خانواده حمایتکننده باشد و کانالهاای
ارتبافی مطلوب بین خانهومدرسه وجود داشته باشد.

بحث و نتیجهگیری
عوامل بهدست آمده از مصاحبهها در سه دسته عوامل متمرکا بر عناصر مبتلو موجود در مدرسه ،فرد و
خانواده قابل تقسی ،است .استبراش عناصر فوقالذکر با استناد به مدلهای نظری در خصوص تابآوری
صورت گرفته است .سرفصلهای بهدست آمده شامل موارد زیر میباشند:
جدول  -2خالصه عوامل مؤثر در شکلگیری مدرسه تابآور
ويژگیهای مرتبط با معلم

ويژگیهای مرتبط
با مديريت مدرسه

 مرااارتهااای ارتباااؤ مااؤثر بااادانشآموزان
 -مرارت ارتباؤ مؤثر با والدین

 اساااتفاده از سااابکهاااایمدیریت سازنده و مشارکتی
 ایزاد فاای امن در مدرسه ساااازماندهی برناماااههاااایهدایت تحصیلی

 مرارتهای مدیریت کالو توانایی ایزاد فعالیاتهاای فاوقبرنامه شادوخالق
 ایزاد جور روانی مثبت در کالو دارابودن صالحیتهای حرفهای -مرارتهای تفکر خالق و نقاد

ويژگیهای مرتبط
با دانشآموزان

ويژگیهای مرتبط
با والدين

 -مرارت حلمسأله

 -مرارتهای زندگی

 -مرارتهای تفکر

 مرارتهاای ارتبااؤ ماؤثر باافرزند
 -سبک فرزندپروری مطلوب

 ارتقاء اعتمادبهنفس مدیریت خش، مدیریت و کنترل هیزانات منفی -مرارتهای زندگی

 فراه،سازی برنامههای شاد وتفریحی برای فرزندان
 توجه به عاتنفس فرزندان حمایت اجتماعی از فرزندان -ارتباؤ مطلوب با مدرسه

 سازماندهی برناماههاای هادایتتحصیلی

بررسی تحقیقات مرتبط با تابآوری تحصیلی نشان میدهد که عمدتا دو دسته عوامل حفاظتی درونی و بیرونی
را در مطالعه عوامل مؤثر بر ایزاد و ارتقای تابآوری تحصیلی تشبیص دادهاند .عوامل حفاظتی بیرونی عبارت
از ،فرصتها و حمایت اجتماعی محیطی در دسترو در خانه ،مدرسه ،اجتماع و گروههای همساتن هستند.
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عوامل حفاظتی درونی نیا ،کیفیتهای فردی و شبصیتی مانند مرارتها ،نگرشها ،باورها و ارزشهای مرتبط
با پیامدهای توسعهیافته مثبت هستند فاستر.)2013 ،
در مدل هندرسون  ،)2007در خصوص چرخه تابآوری بر فراه،سازی فرصتهایی برای مشارکت،
افاایش فرصت برای پیوندهای اجتماعی ،آموزش مرارتهای اجتماع و حمایت و مراقبت از دانشآموزان تأکید
شده است .در پرورش تابآوری ،نباید از متغیرهای محیطی غافل گردید .پیرو مسیر ویگوتسکی و برونفن برنر،
تعامل کودک و محیط ،امر بسیار مر،تر در رشد تابآوری محسوب میشود لوتار ،سیسچتی و بکر2000 ،؛
سکومبه2002 ،؛ آنگار2008 ،؛ ورنر .)2000 ،تزمه ساختن تابآوری ،تمرکا ک،تر روی کودکان بهفور فردی و
در عوض تغییر زیستبوم است؛ به صورتی که حمایتگر ،توانمندکننده و پذیرنده باشد آنگار.)2011 ،
ابعاد انتبابی در پژوهش حاضر ،براساو مدل تابآوری تحصیلی سندوال-هرناندز و کورتس )2013
میباشد .در این مدل اولین بُعد ،عوامل فردی شبصی) است و شامل دو عنصر 1اعتمادبهنفس و
تالش/انگیاه میباشد .در بحث اعتمادبهنفس ،مفروم خود بهعنوان فردی تابآور ،موردتوجه بوده و در
خصوص انگیاه نیا ،ارزشی که فرد به تحصیل میدهد ،موردنظر است .یکی از مؤلفههای انتبابی در آموزش
تابآوری به کودکان ،مرارت اجتماعی میباشد .مرارتهای اجتماعی ضعیو در کودکان ،میتواند بسیاری از
ابعاد پژوهش را در خصوص ارتباؤ با والدین ،معل ،و بهویژه همساتن تحتالشعاع قرار دهد .مرارتهای
اجتماعی کودک و نوجوان ،تعیینکننده رابطه او با گروههای مبتلو است و تحت این رابطه ،جور خانواده و
مدرسه میتواند متأثر شود.
یافتههای پژوهش همتی و غفاری  )1395نیا ،با پیروی از رویکرد بومشناختی برونفن برنر ،)1979
متغیرهای مؤثر در تابآوری تحصیلی را در سه سطح فردی عاتنفس ،خودکارآمدی ،انتظارات تحصیلی)،
خانواده حمایت دریافتی از خانواده ،سرمایه اجتماعی خانواده ،ساختار خانواده) و مدرسه حمایت دریافتی از
مدرسه و سرمایه اجتماعی مدرسه) تقسی،بندی نمودهاند.
تعامل کودک-محیط در درون و مابین اکوسیست،های مبتلو رخ میدهد .این تعامل فورا و مستقیما بر
رشد کودک تأثیر میگذارد و میکروسیست ،را شکل میدهد فرزندپروری در خانواده ،حمایت معل ،در مدرسه
و پیوند اجتماعی در اجتماع محلی) .تعامل بین این عوامل در میکروسیست،های مبتلو به ساختن ماوسیست،
منتری میشود مشارکت بین کارشناسان مدرسه و دیگران مر ،برای کودک در خارش از مدرسه) .اگاوسیست،
نیا متشکل است از پیوند میان میکروسیست ،و فاای اجتماعی که مستقیما یا بالفاصله بر رشد کودک تأثیر
نمیگذارد مانند اتصال مدرسه-دولت) .پس از سیست،های میکرو ،ماو و اگاو به فرهنگ ،زمینه و بافت
اجتماعی دور 2میرسی ،که ماکروسیست ،را میسازند میو ،هیو و وانگ .)2017 ،پیرو مسیر ویگوتسکی و
برون فن برنر ،مسأله تابآوری کودک و نوجوان به تدریج تمرکا خود را از مفروم تابآوری که در مورد
1. item
2. distal social fabric
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صفات شبصی و کیفیتهای روانشناختی کار میکرد ،به مذاکره و تعامل بین کودک و محیط معطوف کرد
لوتار ،سیسچتی ،بکر2000 ،؛ سکومبه2002 ،؛ آنگار .)2008 ،برای مثال ،راتر  2012 ،2006و  )2013ما را از
تأکید افرافی روی توانایی فردی در مقابله با دشواریها منع میکند .در واقع ،میتوان گفت که این
زیستبوم 1است ،نه ویژگیهای شبصی که سازگاری مثبت در محیط مبرب را به شرفی که منابع آن کامل
باشند ،تسریل میکند .بنابراین ،تزمه ساختن تابآوری ،تمرکا ک،تر روی کودکان بهفور فردی و در عوض،
تغییر زیستبوم است؛ به صورتی که حمایتگر ،توانمندکننده و پذیرنده باشد آنگار.)2011 ،
فراه،ساختن محیط یادگیری دلسوزانه و حامی ،یکی از راهبردهای مر ،برای ساختن تابآوری است.
دانشآموزانی که احساو میکنند از آنها مراقبت میشود و ایمن هستند ،تابآوری بیشتری خواهند داشت.
بنابراین ،ضروری است که به ارتقای پیوند اجتماعی مثبت میان کارکنان و دانشآموزان و میان دانشآموزان
و گروه همساتنشان و میان خانهومدرسه توجه شود دال ،زاکر و بره .)2004 ،،جور روانی و اجتماعی حاک،
بر مدرسه ،تأثیر قابلتوجری بر ویژگیهای رفتاری کودکان دارد .نتایج پژوهش گیایر و آیدین  )2009نشان
داد که روابط در مدرسه ،انتظارهای مدرسه و روابط همساتن عاملهای بیرونی برجستهای هستند که
تابآوری تحصیلی را پیشبینی میکنند.
کوو ،آیامن و پاپکین  ،)2005برای افاایش تابآوری تحصیلی دانشآموزان به این امر اشاره میکنند که
جامعه بهخصوص مدارو ،منابعی را در اختیار کودک قرار دهند که بهفور مؤثری با عوامل آسی زا مقابله
کرده و عوامل محافظ را تقویت نماید .تأکید باید روی روابط شبصیتر در محیط مدرسه ،همکاری بین
خانواده و مدرسه ،کشو استعدادهای کودکان و تقویت آنها ،قوتببشیدن به راهبردهای یادگیری ،انگیاش،
خودکارآمدی و امیدواری باشد که مشوق سازگاری انسانی گردد.
ایزاد مدرسه تابآور ،از رشد ویژگیهای فردی و شبصیتی تکتک دانشآموزان مزاا نیست .برخی
عوامل محافظتکننده فردی عبارتند از :خوشبینی و جرتگیری مثبت به آینده ،مرارتهای حلمسأله و
هوش بات ،شایستگی اجتماعی ،عاتنفس و منبع کنترل بیرونی مایکنبام .)2005 ،دانشآموزان دارای
تابآوری تحصیلی ،مرارتهای غیرشناختی کلیدی را از خود بروز میدهند؛ همچنین خودارزیابی مثبت از
موقعیت تحصیلیشان دارند و حس کنترل بر عملکرد مدرسه و اعتماد بر مرارتشناختی خود گاتمن و شون،
 )2013به آنها قدرت مقابله با مسائل را میدهد.
نتایج پژوهش گیایر و آیدین  )2009نشان داد که ادراک مثبت از خود درباره مرارتهای تحصیلی ،درک
همدتنه و منبع کنترل درونی از جمله عاملهای درونی پیشبینیکننده تابآوری تحصیلی هستند .مارتین
 )2002در مطالعه خود نشان داد که خودکارآمدی ،برنامهریای ،کنترل ،اضطراب پایین ،پشتکار و تالش از
جمله متغیرهای مر ،پیشبینیکننده تابآوری تحصیلی دانشآموزان هستند .خودکارآمدی ،عاتنفس ،تعرد
دانشآموز و گرایش به مدرسه بورمن و اورمن ،)2004 ،نیا از دیگر ویژگیهای این دانشآموزان است که
1. ecological texture
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اهمیت ایزاد شرایط مطلوب در مدرسه برای رشد چنین ویژگیهایی را نمایانتر میسازد .تحقیقات روشن
ساخته که روابط مثبت اجتماعی ،دیدگاههای مثبت و هیزانات مثبت ،توانایی کنترل رفتار ،احساو
شایستگی ،کلید ارتقای تابآوری در افراد است دال ،زاکر و بره.)2004 ،،
تدارک برنامههای آموزشی پیشگیرانه و مداخلهای میبایست ،تمام ویژگیهای شبصی دانشآموزان
همانند ویژگی خانواده یا جامعه آنها را در نظر بگیرد گیمبولو .)2012 ،برای ایزاد مدرسه تابآور ،نمیتوان
از شرایط خانوادگی دانشآموزان غفلت کرد .نتایج پژوهش گیایر و آیدین  )2009نشان داد که انتظارهای
باتی خانواده ،بر تابآوری مؤثر است .بین تابآوری تحصیلی با حمایت اجتماعی و ابعاد حمایت خانواده،
حمایت دوستان و حمایت اشباص مر ،،رابطه مثبتی وجود دارد رضایی .)1392 ،بنابراین ،باید با ارائه
آموزشهای متناس با نیاز والدین ،شرایط خانواده برای رشد تابآوری را بربود ببشید .نتایج تحقیقات نشان
میدهد که آموزش والدینی ،حاور والدین در خانه و انتظارات والدین موج افاایش تابآوری فرزندان
میشود سینای .)2009 ،پژوهش علیااده  )1392نشان داد که مواردی مانند شیوههای فرزندپروری والدین،
روابط فردی درون خانواده ،تزارب اولیه آموزشی ،وضعیت خانه و همچنین فقر در خانواده ،سوءرفتار و موارد
دیگر میتوانند بر رشد و تابآوری فرد تأثیرگذار باشند .دانشآموزانی که از حمایت خانوادههای خود بررهمند
هستند و این حمایت را درک کردهاند ،احساو میکنند که میتوانند در رویارویی با مشکالت عملکرد برتری
داشته باشند .مرارتهای ارتبافی ،مسألهمحوری ،مثبتنگری و جرتگیری آینده ،ابعاد اصلی تابآوری
تحصیلی است که در فاای حمایتی خانواده ایزاد میشود و توسعه مییابد.
در نرایت این که مایت برنامه تابآوری این است که وقتی محیط محافظ شکل گرفت و فراوانی عوامل
محافظ افاایش یافت ،جور مدرسه و نحوه مراقبت و همچنین ،دستاوردهای تحصیلی دانشآموزان بربود
خواهد یافت .در این شرایط ،دانشآموزان آسی پذیری ک،تری در مقابل خطر تمایل به رفتارهای نامناس
خواهند داشت .در بافت مدرسه ،تابآوری میتواند به خوبی باعث تغییر دیدگاه از خطر-محور به کودک-
محور شود .این امر باعث میشود که معلمان دست از نگاه به کودکان و خانوادههایشان از پس عینک بدبینی
بردارند و دیدگاه جامعتری اتباذ کنند که شامل نقاؤقوت و ظرفیتهای بچهها نیا بشود هارلینگتون.)2010 ،
منابع
رضایی ،م .)1392 .بررسی پیشایندها و پیامدهای تابآوری تحصیلی در بین دانشآموزان دبیرستانی شرر بوشرر با
استفاده از مدل معادتت ساختاری .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه خلیج فارو.
زارعالمشیری ،م ،.و صابر ،و .)1396 .پیشبینی مرارتهای ارتبافی براساو جور روانی اجتماعی کالو و اضطراب
اجتماعی در دانشآموزان دوره متوسطه .مزله مرکا تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت سالمت اجتماعی).
.136-127 ،)2 4
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. ارسباران: ترران. چاپ اول، برایستی روانی و اختاللهای رفتاری: تابآوری روانشناختی.)1392 . ح،علیااده
.)1394  ترجمه حسن داناییفرد، کیفی و شیوه ترکیبی، رویکردهای کمری: فرح پژوهش.)1394 . د. ش،کرسول
.مؤسسه کتاب مرربان نشر
 مزله علمی سازمان. شیوع مشکالت رفتاری دانشآموزان ابتدایی در شررستانهای استان ترران.)1391 . و،نزاتی
.167-162 ،)2 30 .نظام پاشکی جمروری اسالمی ایران
،)24 2 . رویکردهای نوین آموزشی. تحلیل چندسطحی عوامل بر تابآوری تحصیلی.)1395 . م، و غفاری،. ر،همتی
.87-106
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