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Abstract

The aim of the present study was to investigate the
relationship between emotional self-regulation,
perceived learning environment and academic
resilience using two-level modeling of students
and classrooms. This study focuses on the role of
teacher and classroom through the idea of an
ecological approach to child and adolescent
shadowing. This relationship was investigated
among 450 female students of the 10th grade from
the 19 areas of education in Tehran's regions (1-44.7), selected from three high schools in each
region. Students responded to the teacher's scale as
social context, Belmont et al. (1992) and academic
resilience, Samuels (2004) and emotional selfregulation, Grass and John (1998). The results of
multivariate analysis indicated a positive and
significant relationship between the research
variables. By including variables on both levels,
the relationship between emotional self-regulation
and educational resilience at the first level (p
<0.001) and the components of participation,
structure, and support for autonomy at the level of
the class (p <0.001) became significant. Therefore,
schools account for about 27% of the variance in
academic resilience, and 73% of the students are
explained. The results also showed that the twolevel model, in contrast to the typical one-level
model, provides more information about the
relationship between variables. Present findings
showed that the factors affecting the academic
resilience of the students are multilevel, and in
order to study the academic resilience of the
students, all the effective levels should be
considered by introducing variables on both levels,
the relationship between emotional self-regulation
and educational resilience at the student level and
the components of participation, structure and
support for self-determination at the level of the
class are meaningful.
Keywords:
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چکیده
 ادراک، رابطه بین خودتنظیمی هیجانی،هدف از مطالعه حاضر
از محیط یادگیری و تابآوری تحصیلی با کاربرد مدلیابی دو
 این مطالعه با ایدهگرفتن از.سطحی دانشآموز و کالس بود
 بر، نسبت به تابآوری کودک و نوجوان،رویکرد بومشناختی
450  این رابطه در میان.روی نقش معلم و کالس میپردازد
گانه19 دانشآموز دختر دوره پایه دهم از مناطق
آموزشوپرورش مناطق تهران که از هر منطقه سه دبیرستان
 ابزارهای این پژوهش شامل. بررسی گردید،انتخاب شدند
 تابآوری،(TSC) مقیاسهای معلم بهعنوان بافت اجتماعی
 نتایج.( بودندSRQ)  و خودتنظیمی هیجانیARI تحصیلی
تحلیل چندسطحی نشاندهنده رابطه مثبت و معنادار بین
،متغیرهای پژوهش بود که با وارد کردن متغیرها در هر دو سطح
رابطه متغیر خودتنظیمی هیجانی با تابآوری تحصیلی در سطح
 ساختار و حمایت،) و مؤلفههای درگیریp<0/001 اول (سطح
.) معنادار استp>0/001( از خودمختاری در سطح کالس
 درصد از واریانس تابآوری تحصیلی27  مدارس حدود،بنابراین
 درصد برای عوامل سطح دانشآموزان73 را تبیین میکنند و
 همچنین نتایج نشان داد که مدل دوسطحی.تبیین شده است
 دانش بیشتری در ارتباط،برخالف مدل معمولی و یکسطحی
 یافتههای این پژوهش نشان.با رابطه بین متغیرها ارائه میدهد
داد که عوامل مؤثر بر تابآوری تحصیلی دانشآموزان
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مقدمه
با توجه به اینکه سالمت جسمانی و روانی دانشآموزان از مهمترین اهداف حوزه تعلیموتربیت میباشد؛
درهمینراستا ،مؤلفه مهم تابآوری 1بهعنوان مجموعهای از توانمندیها و ظرفیتی برای مقاومت در مقابل
عوامل خطرزا و استرسآور و بهبود و بازگشت به حالت طبیعی تعیینکننده میباشد .تابآوری میتواند بهعنوان
ظرفیتی برای بهبود یا بازگشت به حالت اولیه یا حالت طبیعی تلقی شود (دیویدسون .)2008 ،براساس نظریه
بالک ( ،)2002تابآوری یک خودداری سازگارانه فردی است .همچنین ،تابآوری توانایی منطبقساختن سطح
کنترل برحسب شرایط محیطی میباشد .در نتیجه این انعطافپذیری انطباقی ،افراد دارای سطح باالی تابآوری
با احتمال بیشتری در زندگی خود عواطف مثبت را تجربه میکنند و سطح باالتری از اعتمادبهنفس را دارند و
در مقایسه با افرادی که دارای سطح تابآوری پایینتری میباشند ،سازگاری روانشناختی بهتری دارند .افرادی
که دارای تابآوری باالیی میباشند ،برحسب شرایط موقعیتی به تنظیم سطح بازداری یا ابراز تکانه میپردازند
و در مقابل ،افرادی که دارای سطح پایین تابآوری هستند ،به سطح یکسانی از بازداری یا ابراز تکانه و بدون
توجه به درخواست موقعیتی ،بهصورت محدودشدهای مبادرت میورزند .در مواجهه با شرایط استرسآمیز ،افراد
دارای سطح پایین تابآوری به شیوهای خشک ،یکنواخت ،بینظم و آشفته رفتار مینمایند و در هر موقعیتی،
پیامد رفتاری آنها احتماالً ناسازگارانه است (سوری.)1389 ،
2
روانشناسی تربیتی ،حوزه محدودتری از تابآوری را بهعنوان تابآوری تحصیلی ارائه کرده است که
منظور از آن افزایش احتمال موفقیت تحصیلی باوجود مشکالت و آسیبهای شخصی است که در اثر شرایط
محیطی و تجارب شخصی رخ داده است (ونگ .)1994 ،مارتین و مارش ( )2009تابآوری تحصیلی را توانایی
رویارویی با مشکالت تحصیلی مزمن و مقطعی میدانند که این مشکالت موجب کاهش درگیری تحصیلی و
یا کنارهگیری و ترکتحصیل و کاهش پیشرفت تحصیلی میگردند .از عوامل مهم و مؤثر تابآوری میتوان
به خودتنظیمی هیجانی اشاره کرد .این عامل ،یکی از ویژگیهای فردی مؤثر در تابآوری ،توانایی ایجاد
خودتنظیمی هیجانی 3است .تنظیم هیجان ،بیشتر شامل ارزیابی اتفاقات استرسزا در رابطه تهدیدآمیزبودن یا
نبودن آنها و راههایی که یک فرد با استرسزاها روبهرو میشود ،است.
براساس مدل گراس ( ،)1999راهبرد اصلی تنظیم هیجان شامل ارزیابی مجدد ،بازسازیکردن یک وضعیت
هیجانی بهعنوان وضعیتی با هیجان کمتر و سرکوبی هیجان جلوگیری از نشاندادن بیرونی حالت هیجانی در
هنگام هیجانزدگی میباشد .گراس ( ،)1999پنج مجموعه از فرایندهای مؤثر در ایجاد هیجان که در تنظیم
هیجان دخیل هستند را شرح داده است :انتخاب موقعیت ،تغییر موقعیت ،گسترش توجه ،تغییر شناختی ،تعدیل
پاسخ و توانایی تفسیر بافتی است که فرد خود را در آن مییابد.
با توجه به تعریف خودتنظیمی و یافتههای رستمی ( )1389بهنظر میرسد ،خودتنظیمی با حمایت اجتماعی
1. resiliency
2. academic resilience
3. emotional self-regulation
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رابطه معناداری دارد و همچنین ،یافتههای مشیریان فراحی و همکاران ( )1395بین خودتنظیمی با هوش
هیجانی و امنیت روانی رابطه معناداری وجود دارد .در واقع بهنظر میرسد ،تنظیم هیجان با موفقیت یا نبود
موفقیت در حوزههای مختلف زندگی رابطه معنادار دارد ( شانه ،م الو ترسنسون و یوکارد .)2008 ،پیشینه
تحقیقات نشان میدهد ،خودتنظیمی با موقعیتهای اجتماعی در رابطه است و تنظیم هیجان در افراد از دیدگاه
ویت ( )2006در موقعیتهای گوناگون تغییر میکند ،خودتنظیمی هیجانی ممکن است در افرادی باال باشد؛
ولی با توجه به محیطی که در آن قرار میگیرند ،ممکن است نمودهای متفاوتی داشته باشد.
پژوهشها به نقش حیاتی مدرسه در کسب و تقویت تابآوری تحصیلی اشاره میکنند .برای مثال،
دانشآموزانی که در جوامعی با رکود اقتصادی زندگی میکنند که نرخ بیکاری ،مصرف مواد و خودکشی در
آنها باالست ،برنامه کمک آموزشی مدرسه -محور 1را سهولت بخش یادگیری میدانند (هووارد و جانسون،
 .)2000این دانشآموزان برای دستاورد تحصیلی ،شایستگی و موفقیت در مدرسه اهمیت زیادی قائلاند که
این امر حاکی از آن است که برخی برنامههای ویژه در مدرسه موجب پرورش تابآوری تحصیلی ایشان شده
است .عالوه بر برنامههای مدرسه -محور ،دسترسی به بزرگساالن مهم در مدرسه مثل معلمان ،کادر اجرایی،
مشاوران ،مربیان ،دانشآموز -یاران و مددکاران اجتماعی مدرسه نیز تابآوری تحصیلی دانشآموزان در معرض
خطر را افزایش میدهد (کریستینسن ،کریستینسن و هوارد1997 ،؛ لسارد ،فورتین ،مارکوت ،پوتوین و رویر،
 )2009از میان تمامی بزرگساالن مهم در مدرسه ،معلمان بهطور ویژهای دارای تأثیرات اجتماعیسازی ماندگار
شناسایی شدهاند (جانسون .)2008 ،معلمان دلسوز ،مشوق و حامی که در مقام مربی و سرمشق نیز عمل میکنند
(ورنر و اسمیت )1992 ،یا روابط مثبتی برقرار میکنند (لیبنبرگ و همکاران )2016 ،برای پرورش تابآوری
تحصیلی و بهبودی عملکرد تحصیلی دانشآموزان و بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان در شرایط پرخطر
حیاتی هستند .برای مثال ،دانشآموزان فقیر و محروم (براون2014 ،؛ گیزیر و آیدین )2009 ،و دانشآموزان با
استعداد و اقلیت قومی با وضعیت اجتماعی اقتصادی نامساعد (هر ،کاسترو و کانتی.)2012 ،
در این پژوهش نیز ،محیط کالس و ادراک دانشآموزان از آن بهعنوان متغیر سطح کالسی مؤثر بر تابآوری
دانشآموزان مورد بررسی قرار گرفت .جنتری ،گابل و ریزا ( )2008کالس را نوعی ادراک دانشآموزان از محیط
و فعالیتهای یادگیری میدانند و آن را در مؤلفههایی چون :عالقه ،انتخاب ،چالش و لذت از فعالیتهای
کالسی تقسیمبندی کردند .رشیدی ،امیری و همکاران ( )1393رابطه معناداری بین ادراک از محیط یادگیری
کالس با تابآوری تحصیلی دانشآموزان را در تحقیقات خود یافتند .محیط کالس ،فضا یا موقعیتی است که
فراگیران و معلمان در آن با یکدیگر به تعامل پرداخته و از ابزارها و منابع اطالعاتی گوناگون برای دنبالکردن
فعالیتهای یادگیری بهرهمند میشوند .جوّ روانشناختی کالس ،ویژگیهای محیطی و اجتماعی و حمایتهای
معلم تأثیر معناداری بر رفتارهای یادگیرندگان ،هدف آنان ،باوربهخود ،کاربرد راهبردها ،انگیزش تحصیلی و
اجتماعی ،درگیری تکالیف ،ارزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی آنان دارد .یکی از مؤلفههای مهم محیط کالس
1. school-based learning assistance programme
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و ادراک دانشآموزان از آن ،سبک تدریس معلمان است .درهمینراستا ،نظریه خود تعیینگری بین سه بُعد
تدریس که بهطور فراگیر مؤثر هستند ،تفاوت قائل میشود .سبک تدریس در مرکز تدریس مؤثر قرار دارد .زیرا
اثر نیرومندی بر روی پیامدهای تحصیلی و رشدی دانشآموزان از قبیل بیرونیسازی مشکالت رفتاری و
نگرشهای یادگیری دارد .همچنین ،سبک تدریس صرفاً تدریس رفتار ،مهارت یا رهبردی که تعیینکننده
پیامدهای یادگیری یا تحولی میباشد ،نیست؛ بلکه بیشتر سبک تدریس با رفتار همراه میشود (کاپالن و آسور،
 .)2012سبک تدریس ،مجموعه کلی از رفتارهای تدریس فردی یا راهبرها را ارائه میکند (ریو.)2012 ،
بهعبارتدیگر ،سبک تدریس به الگوهای تعامل رفتاری معلم یا سبک کلی ارتباط با دانشآموزان در کالس
اشاره میکند که شامل سبک بینفردی تعمیمیافته یک معلم نسبت به دانشآموزان است .بهطورخاص ،مطابق
با نظریه خود تعیینگری (دسی و رایان )1996 ،سبک تدریس به بافت میانفردی و انگیزش که توسط معلم
خلق میشود ،اشاره میکند؛ بهگونهای که بر نیازهای روانشناختی اساسی دانشآموزان برای خودمختاری،
شایستگی و تعلق اثر میگذارد .نظریه خود تعیینگری ،بین سه بُعد تدریس که بهطور فراگیر مؤثر هستند،
تفاوت قایل میشود .قدرت تأثیر این ابعاد از جهت اثر ارضاکنندگی نیازهای اساسی روانشناختی دانشآموزان
میباشد .این ابعاد شامل حمایت خودمختاری ،ساختار و درگیری است.
بررسیها حاکی از فقدان پژوهشهای تجربی در زمینه ارتباط بین ابعاد مختلف تأثیرگذار بر تابآوری
تحصیلی میباشد .براساس نظریه بومشناسی برون فن برنر ( ،)1979عوامل و فرایندهای مؤثر بر تابآوری
تحصیلی بهصورت عوامل فردی ،خانوادگی ،مدرسه و اجتماعی طبقهبندی میشوند .در این پژوهش ،ارتباط
بین بُعد فردی و مدرسه و تأثیر آنها ،هرکدام بهعنوان یک سطح جداگانه بر تابآوری تحصیلی دانشآموزان
سنجیده میگردد .در این پژوهش نیز با ایدهگرفتن از رویکرد بومشناختی و اینکه نبود تمایز بین سطوح منجر
بهخطای بومشناسی 1میشود (گرینلند2001 ،2؛ به نقل از نقش ،)1396 ،به بررسی چندسطحی تابآوری با
توجه به سطوح دانشآموز و کالس پرداخته میگردد.
روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی و بهطور دقیقتر همبستگی است .جامعه این پژوهش را تمامی دانشآموزان
دختر پایه دهم دوره متوسطه دوم در شهر تهران در سال تحصیلی  95-96که مشغول به تحصیل هستند،
تشکیل میدهند .نمونهگیری به روش خوشهای چند مرحلهای انجام میشود .برای بهدستآوردن نمونه ابتدا
پنج محدوده شمال /جنوب /مرکز /شرق/غرب در نظر گرفته میشود و سپس طبق نقشه مناطق 19گانه
آموزشوپرورش مناطق  7 ،4 ،2 ،1و  15و از هر منطقه سه دبیرستان دخترانه انتخاب میشود که از هر مدرسه
دو کالس بهطور تصادفی ساده انتخاب شده و بعد از ارائه توضیحات الزم توسط محقق درباره نحوه پاسخگویی
1. ecological fallacy
2. Greenland, G.
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به سؤاالت ،دانشآموزان به پرسشنامهها پاسخ میدهند .با توجه به آنکه در پژوهش حاضر هدف ارائه
تحلیلهای چندسطحی و تعیین میزان تأثیرگذاری هر سطح است با استناد به پژوهش هیر ( )1998که عنوان
میکنند ،هرچه تعداد متغیرهای پژوهش بیشتر باشد ،به حجم نمونه بیشتری نیاز میباشد .برهمیناساس ،حجم
نمونهای معادل  450دانشآموز در نظر گرفته شده است.
در این پژوهش از تحلیل چند سطحی (دو سطحی) با استفاده از نرمافزار  HLM6استفاده شد .مدل چند
سطحی از مدلهای واریانس خطی یک سطحی پیشرفتهتر میباشد .زیرا میتواند بین واریانس سطوح تمایز
قائل شود .برای مثال ،مدل خطی سلسله مراتبی  HLMمیتواند بین واریانس تابآوری دانشآموزان در سطح
دانشآموز ،کالس و مدرسه تمایز قائل شود (رادنبوش و بریک .)2002 ،1فرضیه کلیدی در مدلهای تکسطحی
مثل رگرسیون معمولی این است که مشاهدات از یکدیگر مستقل میباشد که این معموالً در جایی که یک
ساختار آشیانهای وجود دارد؛ برای مثال ،در آموزش و پرورش دانشآموزان در درون کالسها ،کالسها در
درون مدارس و مدارس در درون جامعه گروهبندی و یا آشیانه شدهاند ،درست نمیباشد .در این شرایط ،فرد
مشاهده شده (دانشآموز) درون یک گروه (کالس) تمایل دارد که نسبت به دیگری در گروه خود شبیه باشد تا
به فرد دیگر در گروه دیگر .این تجانس ،یک سرپیچی از فرضیات خطای مستقل که برای مدل رگرسیون سنتی
الزم است ،میباشد که نبود تجانس را قبول دارد .این تجانس بهعنوان وابستگی آماری شناخته میشود که بهوسیله
همبستگی بین کالسی ،)ICC( 2که سهم واریانس بین گروههاست ،بیان میشود (به نقل از نقش.)1392 ،

ابزار سنجش
مقیاس معلم بهعنوان بافت

اجتماعی:)TSC ( 3

در این پژوهش از نسخه کوتاهشده ارزیابی دانشآموزان از معلم
بهعنوان بافت اجتماعی ( بلمونت ،اسکینر ،ولبورن و کانن )1992 ،استفاده شد .این ابزار ،ادراک دانشآموزان
از ساختار ،درگیری و حمایت از خودمختاری را ارزیابی میکند و شامل  24گویه است .هر زیرمقیاس دارای
هشت گویه است .گزینههای پاسخ از «اصالً درست نیست» ( )1تا «کامالً درست است» ( )4درجهبندی شدند.
نمرهها از طریق بهدستآوردن میانگین گویههای هر زیرمقیاس ،پس از معکوسکردن برخی گویهها محاسبه
میگردند .پایایی این مقیاس از طریق محاسبه آلفای کرونباخ بهدست آمده است که مقدار آن در نمونه اصلی
برای زیرمقیاس درگیری  ،0/8ساختار  0/76و حمایت از خودمختاری  0/79گزارش شده است (بلمونت و
همکاران .)1992 ،در ایران ،مرادی ( )1390ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را برای زیرمقیاس درگیری
 ،0/63ساختار  0/65و حمایت از خودمختاری  0/63گزارش کرده است .در پژوهش حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ
این پرسشنامه برای زیرمقیاس درگیری ،0/61 ،ساختار 0/64 ،و حمایت از خودمختاری ،0/65 ،بهدست آمد.

1. Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S.
)2. Inter Class Correlation (ICC
)3. Teacher as Social Coverage (TSC
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مقیاس تابآوری تحصیلی :)ARI( 1این مقیاس توسط ساموئلز ( )2004ساخته شد و سپس با گسترش مطالعه
در سال  2009با همکاری وو ،بهچاپ رسید .نسخه اصلی شامل  40سؤال است .در ایران ،این پرسشنامه توسط
سلطانینژاد ،آسیابی ،ادهمی و توانایی یوسفیان ( )1393هنجاریابی شد .تعداد سؤاالت به  29سؤال تقلیلیافته
است .در پژوهش آنها برای این پرسشنامه سه عامل با عناوین مهارتهای ارتباطی ،جهتگیری آینده و مسئله
محور /مثبتنگر تأیید شدند .گزینههای پاسخ بر روی طیف لیکرت پنج گزینهای از «کامالً مخالف» تا «کامالً
موافق» قرار دارد .نمرهها از طریق بهدستآوردن میانگین گویههای هر زیرمقیاس و پس از معکوسکردن
برخی گویهها محاسبه میشوند .ساموئلز ( )2004جهت برآورد این پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده کرد
و ضریب آلفای کرونباخ را در حدود  0/89برآورد نمود .همچنین ،روایی این سازه نیز در پژوهش وی مطلوب
ارزیابی شد .سلطانینژاد و همکاران در پژوهشی به بررسی مشخصات روانسنجی این پرسشنامه پرداختند.
آنها ضریب آلفا را برای عاملهای این پرسشنامه در نمونه دانشآموزی بین  0/63تا  0/77و در نمونه
دانشجویی بین  0/62تا  0/76بهدست آوردند .همچنین ،برای دستیابی به ساختار سهعاملی تحلیل مؤلفههای
اصلی با روش چرخش واریماکس انجام شد 11 .سؤال بهعلت بارعاملی کمتر از  0/3و یا بهدلیل بار معنادار و
مساوی بر روی بیش از یک عامل حذف شدند و در نهایت ،تحلیل بر روی  29سؤال باقیمانده انجام گردید .در
پژوهش حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه  ،0/78بهدست آمد.
مقیاس خودتنظیمی هیجانی :)SRQ( 2این پرسشنامه شامل  10سؤال بوده و هدف آن بهمنظور اندازهگیری
راهبردهای تنظیم هیجان توسط گراس و جان ( )1998تدوین شده است .این پرسشنامه شامل دو بُعد ارزیابی
مجدد و سرکوبی است که گزینههای پاسخ در یک مقیاس لیکرت هفت درجهای از «بهشدت مخالفم» تا
«بهشدت موافقم» درجهبندی شده است .در این پژوهش گراس و جان ( )1998همبستگی درونی برای ارزیابی
مجدد  0/83و برای سرکوبی  0/79گزارش کردند .در ایران ،حسینی ( )1395میان ضریب آلفای کرونباخ 0/79
را برای ارزیابی مجدد گزارش کرده است .برای بهدستآوردن روایی آزمون در این پژوهش ،با بهرهگیری از
نظرات و راهنماییهای استاد راهنما سؤاالت پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت .همچنین ،نظر برخی از
صاحبنظران در مورد پرسشنامه مورد توجه قرار گرفت و ابهامات آن برطرف گردید که این امر ،بیانگر روایی
محتوایی قابلقبول پرسشنامه (آزمون) میباشد (پاشاشریفی .)1381 ،و در پژوهش حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ
این پرسشنامه برای ارزیابی مجدد  0/80و برای سرکوبی  0/78بهدست آمد.
یافتهها
بهمنظور اطالع از متوسط تابآوری و پراکندگی نمرات آزمودنیها هریک از متغیرهای موجود در مطالعه،
شاخصهای توصیفی شامل شاخصهای میانگین ،نمرات انحرافمعیار و حداکثر و حداقل نمرات برای هر متغیر
بهطور جداگانه در جدول گزارش شده است.
)1. Academic Resilience (ARI
)2. Self-Regulation Questionnaire (SRQ

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی-پژوهشی ،شماره  ،3سال دهم

125

جدول  -1شاخصهای توصیفی کل نمونه

سطح دوم

سطح اول

متغیرها

حداقل
نمره

حداکثر
نمره

میانگین

انحرافمعیار

کجی

کشیدگی

درگیری

1/00

4/00

2/3656

0/68591

0/139

-0/646

ساختار

1/00

3/75

2/5272

0/48733

-0/035

-0/216

خودمختاری

1/38

3/38

2/5496

0/30191

-0/361

0/683

خودتنظیمی

1/00

6/30

3/9151

0/87124

-0/279

0/312

تاب آوری

1/17

4/72

3/5531

0/48866

-0/486

1/092

در ادامه هریک از سؤالهای پژوهش مطرح و سپس با استفاده از دادههای آماری تحلیل شدهاند.
آیا تابآوری دانشآموزان پایه دهم در بین مدارس متفاوت است؟ در این پژوهش ،در ابتدا برای پاسخ به
پرسش باال یک تحلیل غیرشرطی ( HLMمدل آنوا یکراهه با اثرات تصادفی )1اجرا شده است (مدل .)A
هدف از این تحلیل ،تفکیک واریانس تابآوری دانشآموز به سطوح مختلف (در اینجا دانشآموز و کالس) و
همچنین ،بررسی اینکه آیا تابآوری دانشآموزان در بین کالسها متفاوت هست یا خیر ،میباشد .این مدل،
برآوردی از نسبت واریانس بین کالسها در تابآوری را فراهم میآورد که همان ضریب همبستگی بین کالسی
( )ICCاست .تحلیل واریانس یکراهه ،با تأثیرات تصادفی اطالعات مقدماتی مفیدی را راجع به چگونگی
تغییرات در پیامدهای نهفته در و بین کالسها و اعتبار هریک از میانگین نمونه کالسها ،بهصورت برآوردی
از میانگین جمعیت آن ارائه میدهد.
جدول  -2نتایج مدل تحلیل واریانس یکراهه (مدل )A
اثر ثابت
متوسط میانگین کالس
اثرات تصادفی
میانگین کالس
تأثیر سطح دانشآموز

ضرایب
12/74
مؤلفه واریانس
15/346
40/487

خطای استاندارد
1/011
درجه آزادی
14

خیدو
223/23

سطح معناداری
0/001

فرمول )   00 /(00  2

در مدل آنوا یکراهه با اثرات تصادفی ضریب همبستگی بین کالسی با توجه به
 0/27بهدست آمد.
بنابراین ،مدارس حدود  27درصد از واریانس تابآوری را تبیین میکنند و  73درصد برای عوامل سطح
دانشآموزان تبیین شده است .همچنین ،با توجه به اینکه مقدار خیدو (  )  2بهدست آمده در جدول فوق در
سطح مدارس معنادار است ،میتوان گفت متوسط تابآوری دانشآموزان کالسهای مختلف بهطور معناداری
باهم تفاوت دارد .مقدار اعتبار 2بهدست آمده  0/933نشان میدهد که میانگین نمونه موردنظر معتبر بوده و
1. one way Anova with random effects model
2. reliability
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میتواند بهعنوان شاخصی از میانگینهای کالسهای واقعی باشد .نتایج مدل غیرشرطی نشان داد که تابآوری
بهطور معناداری در بین کالسها متفاوت است .مدلهای بعدی ،برای تبیین واریانس در تابآوری با متغیر
پیشبین خودتنظیمی در سطح دانشآموز و ادراک از کالس در سطح کالس اجرا شدند.
چه مقدار از واریانس تاب آوری دانش آموزان مربوط به عامل خودتنظیمی در سطح دانش آموز است؟
در مدل ( )Bکه مدل عرض از مبدأ تصادفی 1با متغی رهای سطح دانش آموزان می باشد ،به این سؤال
پاسخ داده می شود .از آنجایی که هیچ فرض قبلی درباره تفاوت بین مدارس و متغیرهای پیشبین در
این مطالعه وجود ندارد ،بخش تصادفی وابسته به شیب ها نی ستند .به عبارتدیگ ر ،فقط عرض از مبدأ در
کلیه کالس ها متفاوت می باشد .اما دیگر ضرایب سطح دانش آموز در مفهوم باقی می ماند  .برای اجرای
این مدل متغیر خودتنظیمی در سطح دانش آموز وارد مدل گردید.
جدول  -3اثرات پیشبینیکنندهها بر تابآوری دانشآموزان برای مدل B
مدل B

ضریب

اثرثابت

خطای استاندارد

سطح معناداری

سطح 1
2/396

0/456

0/001

مؤلفه واریانس

درجه آزادی

خی دو

سطح معناداری

میانگین کالس

15/407

14

236/551

0/001

تأثیر سطح اول

38/207

خودتنظیمی
اثر تصادفی

جدول فوق ارائهدهنده نتایج مدل  Bبرای دانشآموزان است .همانطور که مشاهده میشود ،خودتنظیمی
آموزان و تابآوری دانش (در سطح دانشآموز) در سطح  0/001معنادار است .مدل غیرشرطی ،اساس و پایهای
برای محاسبه نسبت کاهش واریانس در مدل حاضر و مدلهای بعدی است .با مقایسه مؤلفه واریانس مدل B
و مدل غیرشرطی ،شاخص نسبت کاهش در واریانس یا واریانس تبیین شده در سطح دانشآموز از فرمول
استفاده میگردد (تفاضل واریانس برآورده شده از واریانس مدل صفر بر واریانس مدل صفر تقسیم میگردد).
با افزودن عامل خودتنظیمی در سطح دانشآموز ،مؤلفههای واریانس در سطح دانشآموز کاهش یافته است.
نسبت کاهش واریانس در سطح دانشآموز بهصورت زیر بهدست آمد .که نشان میدهد که حدود  6درصد از
واریانس کل تابآوری در سطح دانشآموز توسط متغیر خودتنظیمی تبیین میشود.
)0/063=40/487(/ 38/207-40/487
آیا رابطه بین تابآوری دانشآموز در بین کالسها مشابه است؟ برای پاسخ به این سؤال ،مدل بعدی یعنی
مدل عرض از مبدأ تصادفی و شیبهای تصادفی با متغیرهای سطح دانشآموز و کالس اجرا شد .برای بررسی
1. random-intercept model with only student- level variable
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روابط بین عوامل فردی و تابآوری ،عوامل خودتنظیمی در سطح دانشآموز و مؤلفههای اداراک از کالس
مدرسه بهعنوان پیشبینی کننده وارد مدل شدند .مدل عرض از مبدأ تصادفی با متغیرهای سطح دانشآموز و
کالس (مدل  )Cبهصورت زیر است:
جدول  -4اثرات پیشبینیکنندهها بر تابآوری دانشآموزان برای مدل C
مدل C

اثرثابت

ضریب

خطای استاندارد

سطح معناداری

سطح 1
2/396

خودتنظیمی

0/456

0/001

سطح 2
درگیری
ساختار
خودمختاری
اثرتصادفی
میانگین کالس
تأثیر سطح اول

مؤلفه واریانس
8/744
38/228

9/460
11/610

0/557
1/472

8/511

0/990

0/001
0/001
0/001

درجه آزادی
11

خی دو
49/438

سطح معناداری
0/001

در مدل ضرایب تصادفی با متغیرهای سطح دانشآموز و کالس وارد مدل  HLMشدند .چون هیچ فرضیهای
راجع به تفاوت بین کالسها در متغیرهای پیشبینیکننده در این مطالعه وجود نداشت؛ بنابراین شیبها بین
کالسها متفاوت نبوده و ثابت در نظر گرفته شدند و همچنین ،اثرات تعاملی بین متغیرها مورد بررسی قرار
نگرفته است .نتایج مدل ضرایب تصادفی با متغیرهای سطح دانشآموز و کالس در جدول  4آمده است .نتایج
نشان میدهد که با واردکردن متغیرها در هر دو سطح ،رابطه متغیر خودتنظیمی با تابآوری در سطح اول
(سطح  )p<0/001و مؤلفههای درگیری ،ساختار و خودمختاری در سطح کالس نیز ( )0/001معنادار میباشد.
مقدار ضریب همبستگی بین کالسی ( )ICCبرابر با  0/186بهدست آمد.
=8/744/(8/744+38/228)=0/186
ضریب همبستگی بین کالسی ،پس از افزون متغیرها در هر دو سطح کاهش یافته است ،بنابراین میتوان
گفت ،مؤلفههای متغیر ادراک از ساختار کالس در سطح کالس تغییرپذیری کمتری از تابآوری را نسبت به
متغیر خودتنظیمی در سطح دانشآموز تبیین میکنند.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،ضریب همبستگی رابطه بین متغیرهای تحقیق نشان داد که تمام روابط میان متغیرهای مورد
مطالعه معنادار میباشد .در نتیجه ،بین ادراک از ساختار کالس ،خودتنظیمی هیجانی و تابآوری تحصیلی
رابطه معناداری وجود دارد .در این پژوهش در ابتدا یک تحلیل غیرشرطی اجرا شد .نتایج نشان داد که مدارس
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حدود  27درصد از واریانس تابآوری تحصیلی را تبیین میکنند و  73درصد برای عوامل سطح دانشآموزان
تبیین شده است .همچنین ،با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان گفت ،متوسط تابآوری تحصیلی دانشآموزان
کالسهای مختلف بهطور معناداری با هم تفاوت دارد .همچنین ،نتایج مدل غیرشرطی نشان داد که تابآوری
تحصیلی بهطور معناداری در بین کالسها متفاوت است .مدلهای بعدی برای تبیین واریانس در تابآوری
تحصیلی با متغیر پیشبین خودتنظیمی هیجانی در سطح دانشآموز و ادراک از کالس در سطح کالس اجرا شدند.
در ادامه متغیر خودتنظیمی هیجانی در سطح دانشآموز وارد مدل شد .نتایج نشان داد ،خودتنظیمی هیجانی و
تابآوری تحصیلی دانشآموزان (در سطح دانشآموز) معنادار میباشد .با افزودن عامل خودتنظیمی هیجانی در
سطح دانشآموز ،مؤلفههای واریانس در سطح دانشآموز کاهش یافته است که این نشان میدهد که حدود 6
درصد از واریانس کل تابآوری تحصیلی در سطح دانشآموز ،توسط متغیر خودتنظیمی هیجانی تبیین میشود.
سپس برای بررسی روابط بین عوامل فردی و تابآوری تحصیلی ،عوامل خودتنظیمی هیجانی در سطح
دانشآموز و مؤلفههای ادراک از کالس مدرسه بهعنوان پیشبینیکننده وارد مدل شدند .در مدل ضرایب
تصادفی با متغیرهای سطح دانشآموز و کالس وارد مدل  HLMشدند .چون هیچ فرضیهای راجع به تفاوت
بین کالسها در متغیرهای پیشبینیکننده در این مطالعه وجود نداشت؛ بنابراین شیبها بین کالسها متفاوت
نبوده و ثابت در نظر گرفته شدند ،همچنین اثرات تعاملی بین متغیرها مورد بررسی قرار نگرفته است .نتایج
نشان داد که با وارد کردن متغیرها در هر دو سطح ،رابطه متغیر خودتنظیمی هیجانی با تابآوری تحصیلی در
سطح و مؤلفههای مشارکت ،ساختار و حمایت از خودمختاری در سطح کالس معنادار است .ضریب همبستگی
بین کالسی ،بعد از افزودن متغیرها در هر دو سطح کاهش یافت؛ بنابراین میتوان گفت ،مؤلفههای متغیر
ادراک از ساختار کالس در سطح کالس تغییرپذیری کمتری از تابآوری تحصیلی را نسبت به متغیر خودتنظیمی
هیجانی در سطح دانشآموز تبیین میکنند.
در خصوص نقش خودتنظیمی هیجانی با تابآوری تحصیلی ،باید خاطر نشان کرد که مؤلفههای موجود
در ارزیابیها و پردازشهای شناختی مثبت شامل معنادهی مثبت به شرایط ،تمرکز بر تجربیات مثبت است که
بهنوبه خود از منابع تابآوری در طی مدت بحران محسوب میشوند؛ چرا که درگیری ذهنی و پردازشهای
مداوم و ارزیابیهای مثبت فرد را برای رویکردی فعاالنه آماده میکند و هیجانات و عواطف مثبت را نیز به
همراه خواهد داشت (فردیکسون1999 ،1؛ به نقل از ماستن.)2001 ،
هرچند تابآوری به قابلیت تطابق انسان در مواجهه با بالیا یا فشارهای جانکاه ،غلبهیافتن و حتی
تقویتشدن با آن تجارب اطالق میشود؛ اما این خصیصه در کنار سایر تواناییهای درونی شخص و مهارتهای
اجتماعی وی و همچنین ،در تعامل در محیط ،تقویت و توسعه مییابد و بهعنوان یک ویژگی مثبت متبلور
میگردد .نتیجه اینکه ،تابآوری در هر سن و سطحی میتواند رخ دهد و سازهای شناختی و قابل آموزش
است؛ یعنی از طریق تمرین ،آموزش ،یادگیری و تجربه حاصل میشود.
1. Fredrickson, B. L.
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امروزه متغیرهایی که درک دانشآموزان را درباره محیط یادگیریشان بررسی میکنند ،میتواند اطالعاتی
مطلوب را از کیفیت تجربیات (جنبههای علمی ،فرصتهای یادگیری) دانشآموزان فراهم آورند و در توضیح
اینکه چرا پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از یککالس به کالسدیگر و از یکمدرسه به مدرسهدیگر ،متفاوت
و کمککننده هستند؛ گرچه اطالعات دانشآموزان ،کارکنان و والدین درباره اینگونه فرآیندهای کالسی و
آموزشی ،منبع اطالعاتی ارزشمندی برای توصیف فرآیندهای علمی مدارس است ،رسیدن به اطالعات دقیق و
معتبر و صورتبندیکردن همه این اطالعات برای پیشبینی فرآیندهای یاد شده ،کاری مهم و دشوار میباشد
(حبیبی و همکاران .)1389 ،بهعبارتی ،محیط کالسی میتواند از طریق فراهمساختن فرصتهای رشد و
حمایتهای عاطفی ،انگیزشی و راهبردی در ارتقاء تابآوری تحصیلی دانشآموزان مؤثر باشد و برای
دانشآموزان ،محیطهایی مانند کالس درس ،گروه همساالن ،مدرسه بهعنوان یک کل و حمایتها و انتظارات
خانواده مهم تلقی میشوند (ماریسون و الن.)2007 ،
محیط کالسی میتواند از طریق فراهمساختن فرصتهای رشد و حمایتهای عاطفی ،انگیزشی و راهبردی
در ارتقاء تابآوری تحصیلی دانشآموزان مؤثر باشد و برای دانشآموزان ،محیطهایی مانند کالس درس
(حمایتها و رفتارهای معلم) ،گروه همساالن ،مدرسه بهعنوان یک کل و حمایتها و انتظارات خانواده مهم
تلقی میگردند (ماریسون و الن .)2007 ،دانشآموزان دارای تابآوری تحصیلی در محیط آموزشی ،بهرغم موانع
و مشکالت اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی در سطح باالیی موفق میشوند (نیومن )2003 ،همانطور که
تحقیقات دیگر نیز تأکید میکنند ،با ارتقای تابآوری تحصیلی در دانشآموزان میتوان میزان هیجانات مثبت از
جمله لذت و عالقه به تحصیلی را در آنان تقویت کرد و دانشآموزان شادتری را به جامعه تحویل داد (کوهن.)2009 ،
یافتههای این مطالعه ،با دیگر مطالعات صورت گرفته در زمینه ادراک از محیط کالس و تابآوری تحصیلی
که به آنها اشاره شد ،مطابقت دارد و همسویی دو عامل ادراک از کالس درس و تابآوری تحصیلی را به
اثبات رسانده و برپایه یافتههای پژوهش حاضر میتوان پیشنهاد کرد که مسؤوالن امر تعلیموتربیت با آگاهی
از نقش مؤثر و مهم محیط کالس در افزایش توانایی تابآوری تحصیلی دانشآموزان ،با استفاده از راهبردهای
آموزشی مناسب ،احساس این توانایی را هرچه بیشتر در دانشآموزان پرورش دهند .برای نمونه ،طراحان آموزشی
میتوانند با نوآوریهای خود ،محیط کالس را بهگونهای طراحی کنند که زمینه سازگاری هرچه بیشتر و برخورد
مناسبتر را با مشکالت ،و تصمیماتی که با آن روبهرو خواهند بود را فراهم آورد .عالوهبراین ،آگاهیدادن به
دانشآموزان درباره اینکه در انجام تکالیف متعدد تحصیلی با در نظر داشتن ویژگیهای مثبت موجود در
شخصیت و اعتقادات خود سعی کنند تا حد امکان از تمامی استعدادهایشان در جهت رشد و کمال استفاده کرده
و با تکیه بر قدرت تحمل و تابآوری در کارها هرچه بیشتر در زندگی تحصیلیشان پیشرفت نمایند ،نیز بسیار
کمککننده است.
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