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 چکیده
 اب فعال مشارکت اساس بر آموزاندانش صیلیتح سرزندگی عِلّی الگویِ آزمون هدف با حاضر پژوهش

 جامعه. بود همبستگی -توصیفی نوع از و کمّی پژوهش این .گرفت انجام مدرسه در امنیت گریمیانجی

 گیرینمونه روش. بودند 2282-2280 تحصیلی سال در سقز شهر دبیرستانی آموزاندانش پژوهش این آماری

، α= 41/4 خطای گرفتن نظر در با و مورگان -کرجسی مدل به توجه اب نمونه حجم. بود ساده تصادفی نوع از

، (α=91/4 ییای)با پا( SRS) مدرسه در امنیت هایپرسشنامه از هاداده آوریگرد برای. شد تعیین نفر 201

( α=91/4 ییای)با پا (EVQ) تحصیلی سرزندگی و( α=02/4 ییای)با پا( SES) مدرسه در فعال مشارکت

Spss  افزارنرم دو با هاداده. شد تأیید شناسیروان و تربیتی علوم استادان نظر با ابزارها روایی .شد استفاده

22vs.  8.50 . وlisrel شدهارائه مدل که داد نشان نتایج .شد وتحلیلتجزیه ساختاری معادالت مدل روش با و 

، x2/df ،82/4= GFI ،82/4=AGFI ،81/4=CFI=08/2) است برخوردار مطلوبی و مناسب برازش از

82/4=NFI ،402/4=RMSEA )ؤلفهم از طریق غیرمستقیم و مستقیم صورتبه فعال مشارکت مؤلفه و 

، مدرسه در امنیت و فعال مشارکت (.p<41/4) دارد دارمعنی تأثیر تحصیلی سرزندگی بر مدرسه در امنیت

 در منیتا عوامل به توجه، روازاین. است آموزاندانش تحصیلی سرزندگی بهبود و توسعه در مهم هاییمؤلفه

 و ودنب سرزنده سمت به آموزاندانش دادنسوق برای تالش و اهداف پیشبرد برای فعال مشارکت و مدرسه

 .شودمی پیشنهاد بودناثربخش 

 فعال مشارکت، تحصیلی سرزندگی، آموزاندانش، مدرسه در امنیت: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 یآموزان براکردن دانشآماده، وپرورشآموزش یفاهداف و وظااز  یکی، یدون تردبد

، هدف آن ترینمهم، باوجودایناست.  یندهآ یدنیا یعلم التو درک تحو یرفتنپذ

 ،یوراست )کد یمتعال هایارزشآموزان و پرورش شکوفاکردن کامل شخصیت دانش

وپرورش و مستلزم گسترش آموزش، نیاز چندان آسان نیست ین(. برآوردن ا2284

د تا افراد باش یمبتن یو اصول یعقل، یعلم یهایافتهاست که بر  ییهاشیوه یکارگیربه

 ییبه کیفیت و کارآ یاهر جامعه یندهجامعه را تربیت کند. آ موردنیازمتخصصِ 

وپرورش هر کشور به نظام آموزش یدارد و بازده یوپرورش آن جامعه بستگآموزش

ه است وابست یستدر یننو یهاو استفاده از شیوه یست تدرشناخت عوامل مؤثر در کیفی

 نظام اساسی رکن آموزاندانش ازآنجاکه(. 2281، اسدزاده و پور یسعد، اصل ی)عباس

 وفاییشک و باروری، تربیتی و آموزشی ازلحاظ جامعه از قشر این به توجه هستند آموزشی

 یفرایندها به بخشیدنت و بهبودشناخ همچنین. شودمی موجب را آموزشی نظام بیشتر هرچه

 . یکی(Woolfolk, 2007) است یتیترب شناسیروان اساسی اهداف از، یادگیری و تدریس

 است یلتحص ینهدر زم یدیاست که از عوامل کل یلیتحص یسرزندگ یادگیریاز موارد مهم 

 گشوده پژوهشگران یرو شیپوجود نهاد و عرصه تازه  به عرصهپا  یالدیم یستمکه در سده ب

 (.2281، زارعی و رحیمی) است

ها و یسخت، موانع، ها و استعدادهایی که موجب سازگاری افراد در برابر تهدیدهاتوانایی

 (1449) 2مارش و ین. مارتسرزندگی تحصیلی است، شودفشارها در حیطه تحصیل می

ای هآموزان در برخورد با چالشآمیز دانشسرزندگی تحصیلی را به توانایی موفقیت

، مفید، خ مثبتآمیز به پاساند. همچنین سرزندگی را به توانایی موفقیتتحصیلی تعریف کرده

 ,Putwain, Connors, Sims)سازنده و انطباقی به انواع موقعیت تحصیلی اشاره دارد 

Douglas & Osborn, 2012). سازد و مفید برای سرزندگی تحصیلی را می، درواقع

 (Fischer, 2004 &آموزان در بافت تحصیلی است یستی دانشسازی بهزدرک و مفهوم

                                                           
1. Martin, Marsh 
2. Bandura 
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(Sacharآوری فعال در زمینة تحصیلی وکنندة مفهوم تاب. سرزندگی تحصیلی منعکس 

آموزان برای غلبه نگر است و در قالب ظرفیت دانشمثبت شناسیروانحوزه کلی 

د شوتعریف می ،هستند ها و موانعی که حقیقت جاری زندگیآمیز بر چالشموفقیت

(Martin & Marsh, 2009; Putwain & et. al., 2012). 

 آموزاندانش آمیزیباعث در خودکارآمدی باورهای( 2882) 1بندوار  دیدگاهاساس  بر

که  دارند باور و شوندمی نمایان رانرژیپُ، یلیبازده تحص و فرایند در باال خودباوری با

، عالقگیبی (Marsh, 1990) .غلبه کنند لیتحصی هایچالش و مشکالت بر توانندیم

ه دارد و هر چ آموزاندانشبا مشارکت  معکوس رابطة یلیتحص فرسودگی و یخستگ

کمتر  خستگی و فرسودگی تحصیلی آنان، یعالقگیب، مشارکت دانش آموزان بیشتر باشد

ه از درس خست و توجهبی، انگیزهبی آموزاندانش مشاهده(. 2280، و همکاران ی)عباس است

 .کندمیآشکار  یرا بر هر پژوهشگر مدارسمشارکت فعال در  یبررس یتدر مدارس اهم

(Cheung & Lee, 2011) 
د را متوجه خو یتو ترب یمنظران تعلکه امروزه توجه صاحب یهای فعالاز روش یکی

متمادی  یانکه سال یسنت یادگیریدر عصر حاضر  .است یمشارکت یادگیری، کرده است

 آموزاندانش یازهایگوی نپاسخ یگرد، وپرورش ما را احاطه کرده استنظام آموزشاست 

کاربرد ، زانآمودانش یلیهای تحصاز آفت یاریبس یلباور کارشناسان دل به. یستو معلمان ن

 متوجه فرد و یثح یناز ا یادیهای زکه هرساله خسارت است یادگیریهای نامناسب روش

آن دسته از ، شود دادهآموزان آموزش ور منظم کارکردن به دانشطشود. اگر بهیجامعه م

خارج  یااز افراد کالس  یعیدهد با گروه وسیامکان م هاآنرا که به  یهای اجتماعمهارت

ای هکنند. مطالعه فرهنگ حاکم بر برنامهیکسب م، بازی کنند یاکار  یراحتاز کالس به

، از مدارس یاریهد که فرهنگ غالب بسدیهای حاکم بر جهان نشان منظام یدرس

 شیو نظم را افزا کنترل کردهآموزان را دانش، معلمان یعنیبرداری و سازگاری است؛ نسخه

وهای کنند و الگیم یفارا ا گرپرسش ریغو  یرفعالغ یادگیرندهآموزان نقش دانش، دهندیم

د است محدو یادگیریبا  منعطف ریغ ییالگو، هااز کالس یاریدر بس مورداستفادهآموزش 

 ارتباط در که دهدمی نشان مشارکت مطالعه(. 2280، زاهدبابالن، یفشر ییرضا خواه)خالق 
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 یهاتیفعال رد آموزاندانششرکت فعال  مثابةبهارائه شده است  مختلف تعاریف متغیر این با

 قرار لعهموردمطا متفاوتی یکردهایرو با مدرسه در فعال مشارکت، دهدمی ارائه مدرسه

 مختلفی تعاریف مفهوم این کردن یاتیعمل برای اقتصاددانان و شناسانجامعه. است گرفته

 تجربه هب نسبت آموزاندانشرفتار و فکر ، احساس را مدرسه در. مشارکت فعال دهندمی ارائه

 و لقعاحساس ت، به مدرسه آموزدانشصورت عالقه سازه را به ین. اکنندمی تعریف مدرسه

 (.2280، و همکاران ی)خانکنند می تعریف آن به ش دادنارز

 1بلوم. یردگینم یادسخن  یدنصرف شنفعال نباشد به آموزدانش یاست وقت معتقد 2پیاژه

 هسته گویدیم 2ییوید. دهدیم رخ آموزدانشرفتار فعال  ضمن یادگیری که استمعتقد  نیز

عامل بتوانند در آن به ت آموزدانشاست که  حیطیو م شرایط تربیت تدریس جریان اصلی

مطالب  شودمی داده آموزش درس هایکالس در امروزه آنچه دارد باور 0برونربپردازد. 

 یادگیری بیترتنیابهو  کنندمیو حفظ  گیرندمی یاد واریمنفصل و طوط یممفاه و معنیبی

 (.2299، همکاران و محمودی) شودیآور و بدون استفاده مکسالت یتیفعال

نشان  یمشارکت یادگیری ینهزم ( در2894) 1ینشده توسط شاران و اسالومطالعات انجام

( معتقد 2894است. شاران ) یشترب یسنت یکردهایاز رو یکردرو ینا یدهد که اثربخشیم

ود و شیبه رفتارهای مثبت در ارتباط با مدرسه منجر م یمشارکت یادگیریاست روش 

قالل است باال رفتنباعث  دهد ویم یشرا افزا موردمطالعه هایوضوعمندی به مدرسه و معالقه

( 1424) 0 سیلیمهای پژوهش یجنتا .(Thurston, 2010از  به نقل) شودیآموزان مدانش

کاهش  ،اعتماد و احترام متقابل یشموجب افزا یمشارکت یادگیریآن است که  یانگرب

ت. شده اس یادگیری یزهمت خود و انگحر یشو افزا یدانش فراشناخت یشافزا، اضطراب

 لواسانی و( 2280) همکاران و خواه خالقتوسط  یمشارکت یادگیریاجرای روش  یگرد یجنتا

، درک و فهم، یادسپاری یزانم یشافزا، وجه و دقتت افزایش دهندةنشان( 2284)

                                                           
1. Piaget 
2. Bloom 
3. Dewey 
4. Bruner 
5. Sharan & Eslavin 
6. Milis 
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 گویاست. ال یدر اثر کاربست روش مشارکت یو قضاوت در اطالعات علم یلوتحلیهتجز

 ینهای مدارس شهر آستکالس مورداستفاده یالدیم 2824دهه  یلدر اوا یمشارکت یادگیری

 یمشارکت یادگیری (Thurston, 2010) .قرار گرفت یکامتحد آمر یاالتتگزاس در ا

ای مشخص و برای اجر یبه هدف یابیمنظور دستآموزان بهاز آموزش است که دانش ییالگو

 یادگیری(. در 2292، یاریکنند )آقایدر آن همکاری م، گریکدیمحوله با  یفهوظ یککامل 

 کنندیخود اعتماد م یادگیری یلدر تکم یگرانهمه افراد مشارکت دارند و به د، یمشارکت

(Dayson et al., 2004). 

ه در سه مدرسه پسران یکاتگزاس آمر یالتکه در ا هاییپژوهش( بر اساس 1441) 2هارمان

در  تنفعال داش مشارکت و مشارکتی یادگیریاستفاده از الگوی  اعالم کرد که، انجام شد

و  تیمیحس صم یجادای معنادار سبب اگونهچهارم و پنجم مدارس به، سوم یههای پاکالس

 یننکاسته است. همچ هاآنبار کودکان شده و از رفتارهای خشونت یاندر م یشترهمکاری ب

نشان داده  یشافزا یگرهای دنسبت به کالسدرصد  21تا  اهکالس یندر ا یادگیری یزانم

نجام ا یکاآمر یلوانیایپنس یالتا یی( در مدارس ابتدا1422) 1نیآروکه  هاییپژوهشاست. از 

دارس م ینا کالس در فعال مشارکت و مشارکتیگرفت که کاربرد الگوی  یجهنت، داد

قوای  شیمعنادار در افزا یرتأث، هااقتصادی خانواده یتهای نژادی و وضعنظر از تفاوتصرف

 یان( ب1442) 2(. رابرت2292، یاریاز آقا به نقلآموزان دارد )دانش یادگیری یزانخالقه و م

ابعاد  های موفق دریشینهبه سه دهه است که پ یکنزد فعال مشارکتی هایکند که روشیم

موزان دارد و آدر دانش یادگیری یشاستقالل و افزا، یزشانگ یجادا، تیو ترب میتعلمختلف 

 یریسف هشپژو یجکند. نتایکمک م یفشانآموزان برای انجام درست تکالبه استقالل دانش

آموزان ارتباط معنادار دارد. دانش ة( نشان داد که مشارکت با خودپندار2299) یو صادق

 مشارکتی یادگیری هایروش که داد نشان( 2281) همکاران و اصل عباسی پژوهش نتایج

غالم  ،پژوهش استوار یجدارد. نتا آموزاندانش یاجتماع هایمهارت پرورش بر ثبتیم تأثیر

با آموزش  یسهدر مقای ( نشان داد که آموزش به روش مشارکت2282آزاد و مصرآبادی )
                                                           

1. Harman 
2. Ervin 
3. Robert 
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 یوهش ینست ادارد و کارب یزشیو انگ یهای شناختشاخص یشرفتبر پ یشتریب یرمرسوم تأث

فرادی های آموزش انیوهنسبت به ش یو زبان یزشیانگ، یاختهای شنتواند بر رشد مهارتیم

( نشان داد که عملکرد 2292) یخیانیو ش یانتجار، یسین پژوهش یجنتا .باشد تأثیرگذار

آموزش  یشارکتم یادگیری یوهکه با ش یشو خودپنداره گروه آزما یشرفتپ یزهانگ، یلیتحص

است و تفاوت  یشترب، بودند یدهموزش دآ یسنت یوهبودند نسبت به گروه گواه که با ش یدهد

توان گفت یم گفتهپیش هایپژوهش یجدار است. با توجه به نتایآماری معن ازلحاظ هاآن ینب

 زشیتواند برای انگیم توجهیقابل یزانمدرسه به م یدرون یطکه جو کالس درس و شرا

 یبیحب پژوهش یج(. نتا2290، و همکاران یانکننده باشد )کاوسیینآموزان تعدانش یلیتحص

ه آموزان خود نسبت بدانش یزشسطح عالقه و انگ یش( نشان داد که معلم برای افزا2281)

 فیتیرا بهبود بخشد و ک یآموزشگاه یطکند شرا یسع یدبا، یهای درسموضوع یادگیری

در  یامر با روش مشارکت ینو ا یابددست  یتدهد تا به موفق یشخود را افزا یروش آموزش

( نشان داد که 2282) یفرهادی و قاض، یفالح پژوهش یجخواهد بود. نتا یسروزش مآم

 یفرصت شود و یاندانشجو یدرون یزهانگ یشتواند باعث افزایم یاستفاده از روش مشارکت

 .آورد به دستآموزش  یفیتک یشبرای افزا

 اراناندرکدست  هایدغدغه از یکی همواره، تحصیلی پیشرفت در مؤثر عوامل تعیین

 و ستا جریان در هم هنوز، بارهنیدرا پژوهش که راستاست همین در و است تربیت و تعلیم

 هک است آن نیازمند، پرورشی هایهدف افتنیتحقق اما  ؛ردیگیدر برم را مهمی محورهای

ی ر)خض کنند تحصیل و رشد، خشونتهرگونه  دورازبهمناسب و امن  هایمحیط در کودک

 (.2280، قوام هیمیابرا و

آموزان به لحاظ دانشامن  ة. در مدرساشاره به جو کلی مدرسه دارد، امنیت در مدرسه

 ،هیجانی و فیزیکی ایمن هستند و احترام و اعتماد متقابلی بین اعضای مدرسه وجود دارد

 یدهمصرف مواد دجرم و سوء، یریزورگ، دعوا، خشونت یمنکه در مدارس ناایحالدر

 از ار آموزش برای کامل فرصت و کندمی ایجاد خللدر کار معلمان  یمنناا یط. محشودیم

 هب معطوف باید را خود زمان و توجه از خشیمعلم ب محیط این در زیرا، کندمی سلب هاآن

آموزان کند. واضح است که این عوامل دانش یموارد انضباط یگرو د هامنازعه، هامشاجره
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خارج شود )خانی ، آموزان به مشارکت فعالدانش تنوارد ساخاز مدار  معلم شودموجب می

 (.2281، و همکاران

 ینبر تأم هعالو تواندمی انسانی نیازهای کنندهتأمین تریناساسی از یکی منزلةبه امنیت

باشد.  ییوفااحترام و شک، تعلق مانند نیازها سایر تأمین ساززمینه( فیزیولوژیک) یاصل یازهاین

 یک رد حضور هآنان ب یلرا در تما یتاهم یشترینب، کنندمی احساسکه مردم  یتامن درجه

 (.2281، قانعو  )محمودنژاد دارد فضا یا محل

 آموزان وجود امنیت دردانش یبر مشارکت فعال و سرزندگ تأثیرگذاراز عوامل  یکی

آموزان در مدرسه مشارکت دانشمدرسه موجب شود که  یمنناا یطاگر مح است؛ مدرسه

آموزان در سراسر زندگی خود میل و رغبتی دانش شوداین امر باعث می، اشته باشندفعال ند

 به مشارکت فعال امور نداشته باشند.

 وارد را هاآندهنده باشد و آموزان پاداشدانش یبرا تواندمی مدرسه حامی و امن محیط

راه مشارکت  موانع موجود بر سر، امن مدرسه، درواقع. کندفعال مدرسه  مشارکت فرایند

 مازلو ایانهگرانسان هیازنظر کهگونه آن، دیگرعبارتبهبرد آموزان را تا حدی از بین میدانش

آموز زمانی در پی ارضای نیازهای شناختی خود همانند استفاده از دانش شودمی استنباط

ح سط یازهایکه ن دیآیبرم اشتیاق به یادگیری و یادگیری خودگردان، راهبرد شناختی

 سطح امنیت، مجرمانه رفتارهای نبود، یادگیری در امنیت، فردی امنیت همانند ترشیینپا

 (.2281و همکاران؛  ی)خانشود  تأمین خشونت و اختالفات نبود و باالتر

 از که است انرژی از سرشار تجربه یک و شناختیروان هایلفهؤم ترینمهم از سرزندگی

 یبودن و داشتن انرژاحساس زنده زندگی. سرگیردیم سرچشمه بیرونی نه، درونی منافع

 یلیتحص یزندگ معنای و هدف یافتن در فرد به و است یدرون فرد آناست که کنترل  یمثبت

 اساحس تنهانه، دهدمی انجام خودجوش صورتبه را یفیتکل یفرد یوقت کند.یکمک م

 جنبه در امر همین. نیز دارد نیروو  یانرژ افزایش احساس بلکه، کندنمی ناامیدی و خستگی

. شودیم آموزاندانشتالش و پشتکار و مشارکت فعال  یشباعث افزا تحصیلی زندگی

 یادگیری و تربیت بر که است فرد زندگی هایدوره ترینمهماز  یلیتحص یزندگ

 آن نبالبه د و هاتوانایی و هایاقتل وجودآمدنبهباعث  و گذاردمی تأثیر فرد آمیزموفقیت
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 با فرادا تحصیل دوران درگرفت که  یدهناد نباید اما شود؛می تحصیلی و علمی پیشرفت

 زایاسترس و ناامن محیط، ضعیف معلمان، سختی درس مانند اییدهعد موانع و هاچالش

 که شوندمی مواجه، دستنیازا مواردی و درس کالس یرهمدالنهسرد و غ یطمح، مدرسه

 ،قوام یمیابراه ی و)خضر دهدیم یلنوجوانان را تشک زندگی هایچالش از ایعمده بخش

 ایعده اما شوند؛می موفق هاچالش و وانعم ینبا ا برخورد در آموزاندانش برخی(. 2280

 .هستند ناموفق زمینه این در دیگر

 در( 2282)چاری  حسین و زادهدهقانیکه شود می مشاهده پژوهشی ادبیات بر مروری با

 ایاسطهو نقش با خانواده ارتباطی الگوی از ادراک و یلیتحص یسرزندگ عنوان با یپژوهش

-2284آموزان مقطع متوسطة شهرستان مهریز در سال تحصیلی دانش یندر ب، خودکارآمدی

 قیممست ورتصبه، خانواده ارتباطی الگوهای ابعاد از یبرخ، نخستنشان دادند که  2282

 خانواده باطیارت یاز ابعاد الگوها یبرخ، دوم. دارند را یتحصیل سرزندگی بینیپیش توانایی

 .هستند خودکارآمدی ابعاد مستقیم کنندةبینیپیش

 و اجتماعی بهزیستی نقش بررسی بهکه  پژوهشی در( 2280و همکاران ) یعباس

 دادند نشان، رداختندپ یپرستار یاندانشجو یلیتحص یاقاشت ینیبیشدر پ یلیتحص سرزندگی

 ولی ؛است یارپرست یاندانشجو یلیتحص یاقاشت تعیین در مهمی عامل اجتماعی تیبهزیس که

 ندارد. ینهزم یندر ا ینقش تحصیلی سرزندگی

 بر خودکارآمدی ایدر پژوهشی که به نقش واسطه( 1421) 2یترلیلگ و اوزنل، ارگنلرد

نتایج بیانگر  ،آموزان دبیرستانی ترکیه پرداختنددانشدر  یو فرسودگ سرزندگی ینب رابطة

 وتحلیلجزیهت نتایج همچنین. دارد وجود داریمعنیارتباط  رفته به کار متغیر سه بین، آن بود

 سرزندگی ینب رابطه در میانجی نقش، خودکارآمدبودن که داد نشان مراتبی لسلهس ونیرگرس

 ،متحاندر پژوهشی به تأثیر اضطراب ا (1422) 1ایرگبو. آموزان دارددانش ناخشنودی و ذهنی

، تیپرداخته و درنها یاندانشجو یلیشده بر عملکرد تحصو خودپنداره درک جنسیت

 از پیش اورانمش و شناسانروان بایستی، دانشجویان سرزندگی برای که انددهکر یریگیجهنت

                                                           
1. Ergenlerde & Oznel, Yeterliligi 
2. Iroegbu 
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 را ویاندانشج خاطر امنیت، محیطی شرایط ومناسب  یهتهو گیریکارشروع امتحانات با به

 .بیاورند فراهم

توجه و خسته از درس در مدارس اهمیت بی، انگیزهآموزان بیدانش مشاهده، یطورکلبه

 حصیلیت وضعیت مختلف ابعاد است الزم بنابراین کند؛می آشکار را پژوهش این دلیل و

 طالعاتا بتوان تا گیرند قرار موردبررسی آنان امنیت و سرزندگی، فعال مشارکت ازجمله

 رد کوششی، حاضر پژوهش. آورد به دستآموزان دانش ییلتحص یتاز وضع تردقیق

 با الفع مشارکت اساس بر آموزاندانش یلیتحص یسرزندگ یعِلّ یِالگو راستای آزمون

 در مدرسه نقش یتلفه امنؤم یاکه آ شود مشخصتا  است؛ مدرسه در امنیت گریمیانجی

 نه؟ یا اردد آموزاندانش ییلتحص یمشارکت فعال و سرزندگ یندار در ارتباط بیمعن یانجیم

، ییوید، همچون بلوم ینظرانباور صاحب بر اساس ینو همچن گفته شدبر اساس آنچه 

مدل ، (2282)ی چار ینو حس زادهدهقانی و( 2280) همکاران و عباسی هایپژوهش یجنتا

 و مورد آزمون قرار گرفت. یمترس یرز یمفهوم

 

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 
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 پژوهش روش

، ییازنظر راهکار اجرا ی؛کاربرد، ازنظر هدف ی؛کمّ، یپژوهش ازنظر راهبرد اصل نیا

ژوهش را پ نیا ی. جامعه آماربود یهمبستگ -یفیتوص، یلیتحل کیازنظر تکن ی؛دانیم

 لیتشک، 2282-2280 یلیدر سال تحص سقز شهرستان رستانیدب دوم دوره انآموزدانش

ت شرک برایکنندگان از شرکت تیزجمله اخذ رضاا یمالحظات اخالق تی. با رعادادیم

در ، روند کار ادامه دادناجبار در  نبود، اطالعات افراد محرمانه ماندن، پژوهشدر 

 ادارهاز  پژوهش یو کسب مجوز اجرا هاپرسشبه  ییگوپاسخ برای پژوهشگربودن دسترس

از  یریگروش نمونه .شداقدام ، انآموزدانش نیپرسشنامه در ب عیبه توز وپرورشآموزش

 درنظرگرفتن با و 2مورگان و یکرجس. حجم نمونه با توجه به جدول بودساده  یتصادفنوع 

 گرفته شد. در نظرنفر  α ،201=41/4 یخطا

 رد امنیت ةپرسشنام از استفاده بادر مدرسه  تیامن مؤلفه(: SRS) مدرسه در امنیت ةپرسشنام

 هیگو 01 یدارا پرسشنامه نیا. شد یریگاندازه (1440) 1همکاران و اسکیبا( SRS) مدرسه

و  جو اسقیمریز چهار یشده است. دارا نیتدو یادرجهپنج کرتیل فیط در و است

 یکل ییایاپ. استمجرمانه  یرفتارها نبودو  یفرد تیامن، اختالف و خشونت نبود، ارتباطات

توسط  زیابزار ن ییمحتوا ییبه دست آمد. روا، α=91/4آلفای کرونباخ  بیابزار با ضر نیا

بررسی  یآموزش هایپژوهشمتخصص  کیو  یتیشناسی و علوم تربروان استاداناز  نفرسه 

 .شد و تأیید

 ةپرسشنامبا استفاده از  انآموزدانشفعال  مشارکت(: SES) مدرسه در فعال مشارکت ةپرسشنام

 نیشده است. ا یریگاندازه (1422) 2همکاران و وانگ( SES) مدرسه در فعال مشارکت

و  یعاطف، یشناخت شامل هااسیاست. خرده مق اسیمقخرده 2و  هیگو 12زمون شامل آ

فقم موا مخالفم تا کامالً از کامالً یادرجهشش کرتیل فیدر ط هاپرسشبودند.  یرفتار

صورت معکوس به 22و  21، 2، 0، 1، 0، 2، 2 هایپرسش اسین مقیشده است. در ا نیتدو

                                                           
1. Kregci-Morgan 
2. Skiba et al. 
3. Wang et. al. 
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اخ آلفای کرونب بیابزار در ضر نیا یکل ییایشوند. در مطالعه حاضر پایم یگذارنمره

02/4=α ،علوم  شناسی وروان استاداناز  نفرتوسط سه  زیآن ن ییمحتوا ییبه دست آمد و روا

 .شد تأییدو  یبررس یآموزش هایپژوهشمتخصص  کیو  یتیترب

با  زین انآموزدانش یلیتحص یسرزندگ (:EVQ) انآموزدانش یلیتحص یسرزندگ ةپرسشنام

شد.  یریگاندازه( 2282) زادهیو دهقان یچار نیحس یلیتحص یسرزندگ ةاستفاده از پرسشنام

از  نفرشده است. سه  میتنظ یادرجه 1 کرتیل فیاست و در ط پرسش 8 یپرسشنامه دارا نیا

 ییایپا یراب و تأیید یآموزش هایپژوهشمتخصص  کیو  یتیشناسی و علوم تربروان استادان

به  α=91/4کل پرسشنامه برابر  ییایپا، تیآلفای کرونباخ استفاده شد و درنها بیاز ضر زین

 ارائه شده است. (2)پژوهش در جدول  یاطالعات مربوط به ابزارها ریآمد. سا دست

 متغیر هر به مربوط پایایی و آن هایگویه و متغیرها .1 جدول

 نباخکرو آلفای ضریب در پایایی هاگویه شماره هگوی تعداد متغیر

 91/4 2-01 01 مدرسه در امنیت

 84/4 28-2 28 ارتباطات و جو

 21/4 10-14 2 خشونت و اختالف نبود

 24/4 20-12 9 فردی امنیت

 20/4 01-21 9 مجرمانه رفتار نبود

 02/4 2-12 12 فعال مشارکت

 21/4 2-2 2 رفتاری

 22/4 21-9 9 عاطفی

 29/4 12-20 9 شناختی

 91/4 8-2 8 تحصیلی سرزندگی

 آزمون زا استفاده با هاداده عیتوز بودننرمال، یاصل لیتحل به پرداختن از پیش تیدرنها

تفاده شده با اسیآورگرد یهاداده و شد تأیید و یبررس یانمونهتک رنفیاسم کولموگروف

 .شد لیتحلوهیتجز یساختار معادالت مدل روش با و  8.50lisrel .و 22Spss vs . افزاراز دو نرم
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 پژوهش هاییافته

 10) مذکر درصد 10/22 و( نفر 82) نثؤمدرصد  20/01، شدهیریگنمونهنفر  201تعداد  از

 1/01) رستانیدب دوم سال، (درصد 0/20) رستانیدب اول سال یلیتحص هیپانفر( بودند که در 

، (1) جدول در. بودند لیتحص به مشغولدرصد(  8/22) رستانیسال سوم دب ودرصد( 

 .تاس شده گزارش پژوهش یرهایمتغ استاندارد انحراف و نیانگیم یفیتوص یهااندازه

 (=145n) تحقیق اصلی متغیرهای استاندارد انحراف و میانگین توصیفی هایشاخص .2 جدول

 استاندارد انحراف میانگین زیرمقیاس کلی عامل

 مدرسه در امنیت

 99/21 12/10 ارتباطات و جو

 11/1 00/14 خشونت و اختالف نبود

 29/1 22/12 فردی امنیت

 20/0 89/14 مجرمانه رفتار نبود

 مدرسه در فعال مشارکت

 21/0 22/22 رفتاری بُعد

 21/0 98/10 عاطفی بعد

 19/1 11/12 شناختی بعد

 40/22 09/22 تحصیلی سرزندگی تحصیلی سرزندگی

 سایمقریز، مدرسه در تیامن یهااسیرمقیز نیب در که دشویم همالحظ، (1) جدول طبق

عد بُ، مدرسه در فعال مشارکت یهااسیمقریز نیدر ب و 99/21±12/10با  ارتباطاتو  جو

 .باشندیرا دارا م نیانگیمقدار م نیباالتر 40/22±11/12با  یشناخت

 سرزندگی و فعال مشارکت ،مدرسه در امنیت یهااسیخرده مق بین همبستگی ماتریس .3 جدول

 تحصیلی

 
 و جو

 ارتباطات

 نبود

 اختالف

 امنیت

 فردی

 رفتار نبود

 مجرمانه

 سرزندگی

 تحصیلی
 شناختی عاطفی رفتاری

        2 ارتباطات و جو

       2 101/4** اختالف عدم

      2 221/4 220/4** فردی امنیت
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 و جو

 ارتباطات

 نبود

 اختالف

 امنیت

 فردی

 رفتار نبود

 مجرمانه

 سرزندگی

 تحصیلی
 شناختی عاطفی رفتاری

     2 440/4 224/4** 424/4 مجرمانه رفتار نبود

    2 411/4 209/4** 211/4 222/4** یتحصیل زندگیسر

   2 202/4 000/4** -248/4 120/4** 442/4 رفتاری

  2 449/4 022/4** 422/4 021/4** -210/4 121/4** عاطفی

 2 121/4** 129/4** 211/4 402/4 224/4** -481/4 280/4** شناختی

*P< 10/1 , **P< 10/1  

 نبود، هااسیخرده مق نیب یهمبستگ که دهدیم نشان (2) جدول یهمبستگ سیماتر جینتا

، اختالف ودنب با مجرمانه رفتار نبود، ارتباطات جو با یفرد تیامن، ارتباطات و جو با اختالف

 نبود با یرفتار دعبُ، یفرد تیامن با یلیتحص یسرزندگ، ارتباطات و جو با یلیتحص یسرزندگ

 تیامن با یفعاط عدبُ، ارتباطات جو با یعاطف عدبُ، مانهمجر رفتار نبود با یرفتار عدبُ، اختالف

 عدبُ، یفرد تیامن اب یشناخت عدبُ، ارتباطات و جو با یشناخت عدبُ، یلیتحص یسرزندگ با و یفرد

 .است داریمعن درصد 88 اطمینان سطح در و مثبت یعاطف عدبُ و یرفتار عدبُ با یشناخت

 مجرمانه فتارر نبود، اختالف نبود با یفرد تینام هایخرده مقیاس نیب یهمبستگ نیهمچن

، اختالف بودن با یلیتحص یسرزندگ، یفرد تیامن با مجرمانه رفتار نبود، ارتباطات و جو با

 تیامن با یتاررف، ارتباطات و جو با یرفتار عدبُ، مجرمانه رفتار نبود با یلیتحص یسرزندگ

 و مجرمانه رفتار نبود، اختالف نبود با یفعاط عدبُ، یلیتحص یسرزندگ با یرفتار عدبُ، یفرد

-چیه در یلیحصت یسرزندگ و مجرمانه رفتار نبود، اختالف نبود با یشناخت عدبُ، یرفتار عدبُ

 .ستین داریمعن 81 و 88 نانیاطم سطوح از کدام

 با یلیحصت یفعال در مدرسه و سرزندگ مشارکت نیب یارتباط یالگو نییمنظور تببه

 (1) شکل. شد استفاده یساختار معادالت یابیاز روش مدل مدرسه در تیامن یگریانجیم

 پژوهش شدهآزمون مدل (2) شکل و استاندارد بیضرا حالت در پژوهش شدهآزمون مدل

 .دهدی( را نشان مt-value) یداریمعن بیضرا حالت در
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 ضرایب استاندارد در حالتشده پژوهش مدل آزمون .2شکل 

 

 (t-valueداری )شده پژوهش در حالت ضرایب معنیمونمدل آز .3شکل 
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ط آموزان توسدانش یلیتحص یسرزندگ ینیبشیپ به مربوط جینتا (0) جدول در

 گری امنیت در مدرسه گزارش شده است.مشارکت فعال با واسطه

 ر مدرسهدآموزان از طریق امنیت دانش تحصیلی سرزندگی بر مدرسه در فعال مشارکت تأثیر . ضرایب4جدول 

 نتیجه t آماره استاندارد ضریب فرضیه مسیر

 .است مثبت و معنادار رابطه 11/1 22/4 تحصیلی سرزندگی -یرو - فعال مشارکت

 .است مثبت و معنادار رابطه 81/0 22/4 مدرسه در امنیت - یرو - فعال مشارکت

 .است مثبت و معنادار رابطه 00/1 92/4 تحصیلی سرزندگی - یرو -مدرسه در امنیت

هم  و میصورت مستقهم به مدرسه در فعال مشارکتکه  دشویم مالحظه (0) جدول طبق

ه معنادار آموزان رابطدانش یلیتحص یسرزندگبا  مدرسه در تیامنبا ، میمستقریصورت غبه

 t رینشان داد که مقاد یداریمعن بیضرا از حاصل جینتا نیهمچن (.p<41/4و مثبت دارد )

 نیا روابط جهیدرنت و بوده تربزرگ 80/2 از موردمطالعه یرهایمتغ یتمام یبرا دهآم به دست

 است. داریمعن مربوطه یهاعامل با رهایمتغ

 در تیامن یگرآزمون واسطه یساختار یبرازش الگو هایشاخص به مربوط جینتا

 هایشاخصاز  کیهر  یبرا یلیتحص یسرزندگ و فعال مشارکت نیدر رابطه ب مدرسه

 یآزاد درجه بر 1 یخ مجذور، (2x)( شامل مجذور خی 2888) 2هوو و بنتلر یشنهادیپ

(df/2x )برازش ییکوین شاخص (GFI) ،یانطباق برازش ییکوین شاخص (AGFI) ،شاخص 

 1بونت -بنتلرهمان شاخص  ای (NFI) یبرازندگ شدهنرم شاخص، (CFI) یاسهیمقا برازش

 .است شده ارائه (1) جدول در( RMSEA)و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب 

 پژوهش شدهآزمون مدل برازش هایشاخص .5 جدول

 برازش نتیجه موردقبول دامنه آمدهدستبه مقدار مدل برازش به مربوط هایشاخص

 خی مجذور
22/02 

(44/4 < P) 

2 ≤ 

 (آماری ازلحاظنبودن  داری)معن
 تأیید نبود

 مدل تأیید df2x/<2 08/2 آزادی درجه بر دو خی

                                                           
1. Hu, Bentler 
2. Bentler-Bonett 
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 برازش نتیجه موردقبول دامنه آمدهدستبه مقدار مدل برازش به مربوط هایشاخص

 مدل تأیید GFI>0/90 82/4 برازش نیکویی

 مدل تأیید AGFI>0/90 82/4 انطباقی برازش نیکویی شاخص

 مدل تأیید CFI>0/90 81/4 ایمقایسه برازش شاخص

 مدل تأیید NFI>0/90 82/4 نت(بو-)بنتلر هنجارشده برازش شاخص

 مدل دتأیی RMSEA≤0/10 402/4 تقریب میانگین مجذور ریشه خطای

 که دهدیم نشان( 1)جدول  یساختار یالگو برازش ییکوین هایشاخص قیدق مرور

 مدرسه رد فعال مشارکت نیدر رابطه ب مدرسه در تیامن یگرواسطه آزمون یساختار یالگو

 از برازش مطلوبی برخوردار است.، آموزاندانش یلیتحص یسرزندگو 

 گیرینتیجه

 اساس بر انآموزدانش یلیتحص یسرزندگ یعِلّ یِآزمون الگو هدف باپژوهش حاضر 

دوم  دوره انآموزدانش یآمار ةجامع در مدرسه در تیامن یگریانجیم با فعال مشارکت

 وشر کمک به هاداده لیحلدر مطالعه حاضر پیش از ت شهر سقز انجام گرفت. رستانیدب

گامست و ، مایرز، (1144) 2نیکال شنهادیپ با سوهم، یساختار معادالت یابیمدل یآمار

 0یچولگ ریبه کمک برآورد مقاد - 2یریمتغ تک یهنجاربه یها( مفروضه1440) 1گورین

آزمون  2با روش فاصله ماهاالنوبیس -و مقادیر پرت 0یریچندمتغ یهنجاربه - 1و کشیدگی

شده مشاهده یهاریمتغ نیمشترک ب یمربوط به پراکندگ جینتا، نیعالوه بر او تأیید شدند. 

 یخط یهامفروضه که دهدیم نشان، است شده گزارش( 2)جدول  یکه در جدول همبستگ

 تیریمد یبرا، حاضر مطالعه در، تیدرنها. است شده تیرعا 8چندگانه یهم خطو  9بودن

                                                           
1. Kline 
2. Meyers, Gamest, Guerin 
3. Univar ate normality 
4. skew 
5. kurtosis 
6. Multivariate normality 
7. Mahalanobis 
8. linearity 
9. Multicolliniearity 
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 روش از مدل برآورد یبرا نیهمچن. شد استفاده 2انتظار نهیشیب روش از گمشده یهاداده

 از استفاده ،منتخب مدل یعدچندبُ و دهیچیپ تیماه، است یفتنگشد.  استفاده 1احتمال نهیشیب

 2وستون و گور دگاهید طبق. کندیم ریزناپذیگر را یساختار معادالت یابیمدل روش

 انندم یپرکاربرد یکمّ یهاروش گرید با ( با اینکه روش آماری معادالت ساختاری1440)

، هاروش نیا با سهیمقا در اما ؛است مقایسهقابل انسیوار لیتحل و ونیرگرس لیتحل

 هب فقط هاسازه، یکل یخط یهامدل گریکه در دیدرحال، نخست. دارد نیز ییهاتفاوت

 روش در، ندارند یریگاندازه یخطا شمول یبرا یامکان و شوندیم ارائه مقدار کی کمک

 فادهاست حدوا سازه هر یبرا چندگانه یهااندازه از پژوهشگر نکهیا ضمن یساختار معادالت

 زا تفاوت نیا. کندیم فراهم نیز را هراندازه ژهیو یخطا برآورد امکان روش نیا، کندیم

. آوردیم فراهم مختلف عوامل یبرا را سازه ییروا آزمون امکان که است مهم راستا نیا

، ستا چندگانه یهاآماره برآورد ازمندین تنهانه جینتا یمعنادار ریتفس، روش نیا در، دوم

 هایشاخص از استفاده شدهمشاهده یهاداده با مفروض مدل یبرازندگ ةدربار قضاوت بلکه

 .کندیم ریزناپذیگر نیز را مختلف برازش ییکوین

 همو  میصورت مستقبه هم فعال مشارکتنشان داد که مؤلفه  لیوتحلهیتجز جینتا

 یلیحصت یسرزندگر ب مدرسه در تیامن ةمؤلف یگرواسطه از طریق میمستقریصورت غبه

 تحقق نکهیا بر یمبن( 2280) همکاران و یخضر نظر با افتهی نیاآموزان مؤثر است. دانش

 رازدوبه امن و مناسب یهاطیمح در کودک که است آن ازمندین، یپرورش یهاهدف افتنی

 درجه نکهیا بر یمبن( 2281) قانع و محمدنژاد نظر با کنند؛ لیتحص و رشد، خشونت هرگونه

 محل کی در حضور به آنان لیتما در را تیاهم نیشتریب، کنندیم احساس مردم که یتیامن

 ی( که نشان دادند ابعاد الگوها2282)ی چار نیو حس زادهیدهقان پژوهش ةافتی با دارد؛ فضا ای

 یلیتحص یسرزندگ ینیبشیپ ییتوانا میصورت مستقبه، خانواده ازجمله مشارکت یارتباط

 مشارکتگفت  توانیم شدهمشاهده یخوانهم یراستا درسو است. خوان و همرا دارند؛ هم

، اختالف ودنب، ارتباطات و جو)ابعاد  مدرسه در تیامن و( یشناخت، یعاطف، یرفتار)ابعاد  فعال
                                                           

1. expectation maximization 
2. maximum likelihood 
3. Weston, Gore 
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 فارغ از نوع افراد و سن افراد بر یمختلف یهاطیمح در( مجرمانه رفتار نبود و یفرد تیامن

 معقول شدهمشاهده یخوانهم نیبنابرا ؛گذارندیاثر م یلیتحص یسرزندگ ویژهبه و یسرزندگ

 در میستقم صورتبه یچندان یپژوهش سابقه راستا نیا در با اینکه. رسدیم به نظر یمنطق و

 در موجود یو پژوهش ینظر یپژوهش حاضر مبان ةافتی میرمستقیغ صورتبه اما ؛ستین دست

و  مدرسه در امنیتو  فعال مشارکتهمچون  یاجتماع و یروان عوامل نیب ارتباط نهیزم

 .دهدیقرار م تأییدرا مورد  یلیتحص یسرزندگ

ت که توجه مهم اس اریاز مباحث بس یکی یلیتحص یسرزندگ گفت توانیم یطورکلبه

 یازجمله عوامل رسدیم به نظرضرورت دارد.  آموزیدانشهر  شرفتیرشد و پ یبه آن برا

 یفتارر و یعاطف، یاز منابع شناخت یثرند برخوردارؤم یلیتحص یسرزندگکه در حفظ 

 نگرش مثبت به مشارکت، در مورد مشارکت فعالآموز دانش یعنی؛ است( فعال مشارکت)

ود نبود وج، بودن جو ارتباطات مثبت در مدرسهحاکم نیداشتن و همچنفعال و مشارکت

 نیبنابرا ؛تافراد مرتبط اس یلیتحص یگسرزند با یفرد تینبود اختالف و امن، رفتار مجرمانه

طرزا خ یرفتارها باعث، در مدرسه یمشارکت فعال کاف نداشتنو  مدرسه در تیامن نبودن

با  وانندتیم نمسئوال اساس نیهم بر. دهدیرا کاهش م یلیتحص یسرزندگ جهینتدر و شده

 یندگسرز یآورفراهم یدر راستا، آموزاندانش یلیتحص یسرزندگثر بر ؤشناخت عوامل م

 و فعال مشارکتهمچون  یو اجتماع یتوجه به ابعاد روان، نیعالوه بر ااقدام کنند.  آنان

 یهابرنامه تنوعکردن و همچون ورزش یدر کنار عوامل مدرسه در تیامن کردنحاکم

 .کندیم دایپ تیاهم یلیتحص یسرزندگ یارتقا یبرا، جذاب

 تیامنازجمله  یو اجتماع یروان عوامل تیاهم روزافزون شیافزا به توجه با، تیدرنها

بر  یو اجتماع یروان عوامل نیا ریتأث نیچنو هم مدارسدر  فعال مشارکتو  مدرسه در

 درسهم در تیامنبر لزوم توجه به عوامل ، انآموزدانش یلیتحص نشاط و یسرزندگسالمت 

دادن سوق ایبرالش آن ت تبعو به یآموزش و یلیتحصاهداف  شبردیپ برای فعال مشارکت و

، مدارس در دشویم شنهادیو پ شودیم تأکیدو  هیبودن توصسمت اثربخش به انآموزدانش

 امور در داشتنفعال مشارکت یبرا انآموزدانشو  رانیمد، معلمان یآشناساز برای یاقدامات

 ان؛آموزدانشفعال  مشارکت ةنیو در زم ردیگ صورتدر مدرسه  تیکردن امنو حاکم



 89   ... یلیتحص یسرزندگ یعِلّ یِآزمون الگو

 انموزآدانش یهاتیقابل و هازهیانگ تیشناخت و تقو برای مدارسو آموزش در  یسازنهیزم

 گسترش و جادیا، انآموزدانش یازهایمتناسب با ن یآموزش یهابرنامه نیتدو نیچنو هم

رار ق موردتوجه انآموزدانش یمشارکت یهاییتوانا از یریگبهره ةتوسع و پژوهش مراکز

ه در آن ک ییفضا جادیاندرکاران مدارس با او دست رانیمد شودیم شنهادیپ نیهمچن. ردیگ

، ارکت(مش تیداشته باشند )تقو یریگمیامکان انتخاب و تصم یتا حد زین انآموزدانش

با احساس  انآموزدانشکه در آن  یریادگی یمتنوع و مطلوب برا، جذاب ییفضا جادیا

ر راه بهبود د، در مدرسه( تیامن تی)تقو دانش بپردازند یریبه فراگ یکاف تیو رضا تیامن

 گام بردارند. انآموزدانش یلیتحص یسرزندگ شیمدرسه و افزا طیمح

، هاداده یآورگرد انیجر در پژوهش نیا یاصل یهاتیمحدود ازجمله، است یگفتن

 امر نیهم و بود پژوهش موضوعو  پژوهشبه  انآموزدانشاز  یبرخة عالق و اعتقاد نبود

 شد. هاداده یگردآور روندشدن موجب کُند

 منابع

 روش به آموزش تأثیرگذاری(. 2282) جواد، مصرآبادی و سهیال، آزاد غالم نگار؛، استوار

 راشناختیف، شناختی هایشاخص بر پیشرفت هایگروه به انآموزدانش بندیتقسیم

 .14-18(: 2)02، آموزشی هاینوآوری فصلنامه. ریاضی درس یادگیری در عاطفی و

 نتیس وضعیت در ساوجیگ نوع از مشارکتی تدریس از ناشی تحول(. 2292) طیبه، آقایاری

 .12-21(: 24)2، آموزشی هاینوآوری فصلنامة. پنجم پایه انآموزدانش تدریس

 در( ونهیلی مدل با) هندسه در معلمان فعال تدریس روش نقش(. 2281) ملوک، حبیبی

 و لیشغ مشاوره فصلنامه. ابتدایی دورة وزانآمدانش یادگیری و انگیزش افزایش

 .241-940(: 20)1، سازمانی

 آموزش اثربخشی بررسی(. 2280)عادل ، بابالن زاهد علی و، شریف رضایی علی؛ خواه خالق

 انآموزانشد تحصیلی انگیزش و خودتنظیمی بر ساوجیگ نوع از مشارکتی یادگیری

 .291-210(: 08)2، یادگیری و آموزش مطالعه مجله. ابتدایی
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 و مدرسه در امنیت بین رابطة کانونی تحلیل(. 2281) همکاران و نیمحمدحس، خانی

، ائیطباطب عالمه دانشگاه و تربیتی شناسیروان فصلنامه. آن در فعال مشارکت

22(02 :)01-18. 

-قربانی و زورگویی میانجی نقش بررسی(. 2280) صغری، قوام ابراهیمی حسن و، خضری

 وینن رویکردهایی مجله. تحصیلی عملکرد و مدرسه با پیوند بین رابطه در بودن

 .98-21(: 14)24، آموزشی

 از ادراک و تحصیلی سرزندگی(. 2282) مسعود، چاری حسین محمدحسین و، زادهدهقانی

 .29-12(:1)0. خودکارآمدی رابطة نقش خانواده. ارتباطی الگوی

 سرزندگی در سالیبزرگ بستگیدل ابعاد نقش(. 2281)الهام ، زارعی مهدی و، رحیمی

 مجله. یگرایکمال و مشکالت با مقابله خودکارآمدی ابعاد گریواسطه با تحصیلی

 .08-12(: 21)2، شناسیروان و تربیتی علوم

 علوم هایدانشکده دختر دانشجویان مشارکت(. 2299) مریم، صادقی خدیجه و، سفیری

 شناسیجامعه .آن بر مؤثر اجتماعی عوامل و تهران شهر هایدانشگاه اجتماعی

 .20-2(: 1)14، کاربردی

 سه اثربخشی مقایسه(. 2281) حسن، اسدزاده اسماعیل و، پور سعدی ؛ایرؤ، اصل عباسی

 دوم پایه دختر آموزاندانش اجتماعی هایمهارت بر مشارکتی یادگیری روش

 .210-241(: 2)22، راهنمایی

 اجتماعی بهزیستی نقش(. 2280) ذبیح، پیرانی هادی و، شفیعی نادر؛، اعیادی مسلم؛، عباسی

 ماهانه دو، تاریپرس دانشجویان تحصیلی اشتیاق بینیپیش در تحصیلی سرزندگی و

 .92-02(: 8)1. پزشکی علوم در آموزشی هایراهبردی

 طرح تغییریافته تدریس روش اثر(. 2282) شیرین، قاضی و علی، فرهادی ابراهیم؛، فالحی

 دانشجویان تحصیلی عملکرد و مندیرضایت بر سخنرانی و( TED) تیم اییکار

 .2-21(: 2)2، پزشکی آموزش فصلنامه. لرستان پزشکی علوم دانشگاه

 و مهرناز، شهرآرای عباس؛، هومن پروین؛، کدیور محمدتقی؛، فراهانی جواد؛، کاوسیان

 و ردخت انآموزدانش لیتحصی انگیزش بر مؤثر عوامل مطالعه(. 2290) الهولی، فرزاد
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 علمی فصلنامه .2290-2292 تحصیلی سال در کشور سراسر هایدبیرستان پسر

 .249-91(: 9)1، تبریز دانشگاه شناسیروان پژوهشی

 .سمت انتشارات: تهران، سیزدهم چاپ، تربیتی شناسیروان(. 2284) پروین، کدیور

 و ضیریا اضطراب بر مشارکتی یادگیری روش اثربخشی بررسی(. 2284) مسعود، لواسانی

 .022-282(: 0)21، شناسیروان مجله. طلبیکمک رفتار

 رابطه بررسی(. 2281) افسانه، کتابی جواد و، امانی علی؛، زادگان عیسی حجت؛، محمودی

 مدارس و تیزهوشان مدارس آموزاندانش در تحصیلی عملکرد و پیشرفت اهداف بین

 و تیشناخ علوم هایپژوهش فصلنامه. تفکر ایهسبک گرایانهمیانجی نقش: عادی

 .09-08: 0، رفتاری

 میزان رابطة بررسی(. 2299) رجب، اسفندیاری اسکندر و، آذر فتحی فیروز؛، محمودی

 تربیتی مطالعات، تحصیلی پیشرفت با تدریس جریان در آموزاندانش فعال مشارکت

 .91-01(: 1)24، شناسیروان و

 و مشارکتی یادگیری اثرات(. 2292) محمد، شیخیانی و بهمن، انتجاری عبدالکاظم؛، نیسی

 خودپنداره و پیشرفت انگیزه، مطالب یادگیری، تحصیلی عملکرد بر سنتی آموزش

، اسیشنروان و تربیتی علوم مجله. بوشهر شهر نظری متوسطه دوم سال انآموزدانش
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