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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

he perceived learning environment 

influences learners' performance more 
than the actual learning environment 

(Prosser & Trigwel, 1999). Researchers 

believed that the students' perceptions 

of      the      educational     environment  

 

 
determined their behavior, not the actual and physical 

environment (Pimparyon et al., 2000). Students' 
perception of the classroom environment should be 

considered as a moderator of public welfare and 

determiner of the quality of students' education, and 

is  a  useful  basis  for  improving  the  quality  of  the 
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A B S T R A C T 

 
Objective: The aim of the current research was to study the relationships between the psychological well-
being and the academic vitality on the perceptions of high school male students in Sanandaj from the 
classroom environment. 
 

Methods: The method of this research was correlational. The population consisted of male high school 
students in Sanandaj city in the academic year of 2017-2018. Using multi-stage cluster sampling, 296 
people were selected and examined. To collect the data, the psychological well-being and academic 
vitality and scale were used. 
 

Results: Data analysis by Pearson correlation coefficient and multiple regression coefficients showed 
that there was a positive and significant relationship between psychological well-being and students 
perception of the environment (r = 0.495, n = 296, and sig = 0.05). There was a significant negative 
correlation between psychological distress and perception of classroom environment (r = -326,           
n = 296, p≤ .01). Also, there is a positive and significant relationship between academic vitality and 

students' perception of the classroom environment (r = 0.258, n = 296, p ≤ .01). Psychological well-
being had the ability to predict students' perception of the classroom environment (β = 0.410,             
p >  .001) as well as psychological distress being to predict student perceptions of the class 
environment (β = 0.156,), while academic vitality was not able to predict students' perception of the 
classroom environment (β = 0.09, p >  .05). 
 

Conclusion: The results showed that the educational environments, especially schools, should seek to 
enhance the psychological well-being and academic vitality of students through improving the quality of 
education and improving the quality of the learning environment in schools. 
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learning environment (Petegem et al., 2006; Mayya & 

Roff, 2004). Concerning the perception of the 

classroom environment, psychological well-being is 

one of the important structures that attracted the 
attention by the advent of positive psychology. The 

issue of mental health, social and emotional 

development of students, referred to as psychological 

well-being, is one of the influencing factors in the 

students' growth, progress, and academic achievement 

(Miller et al., 2013). Another variable that can be 

considered in relation with the perception of the 

classroom environment is the vitality of education that 

has emerged from the positive psychology (Martin, 

2014) and in recent years, has attracted a lot of 

research interest in the academic context. 

 

2. Materials and Methods 
 

The research method is descriptive and correlational. 

The population of this study was all of the high school 

boys in Sanandaj city comprising 1860 people who 

studied in the academic year of 2018-2019. The 

sample size was 296. The sampling method was multi-
stage cluster method. 

Perceived Scale from the Classroom: Fraser, 

McRuby, and Fisher (1996) used the Cronbach Alpha 

Coefficient to determine the reliability of this 

questionnaire. In this study, Cronbach's alpha 

coefficient was used to measure the reliability of the 

scale. It was found to be 0.92 for this questionnaire. 

Academic Vitality Scale: The results of Hossein 
Chari and Dehghanizadeh´s review (2012) showed 

that Cronbach's alpha coefficients were equal to 0.80 

and the test coefficient was 0.73. Also, the range of 

correlations of the points with the total score is 

between 0.51 and 0.68. In this research, Cronbach's 

alpha coefficient was used to measure the reliability of 

the academic vitality questionnaire and Cronbach's 

alpha coefficient was obtained to be 0.74.  

Mental Health Scale: The Mental Health Scale - 28 

(2009), is the short form of the mental health scale 

with 38 questions (Basharat 2009) which contained 28 
questions and measured two psychological well-being 

and psychological distress. Basharat (2009) used the 

Cronbach's alpha coefficient for both subcategories of 

psychological well-being and psychological distress 

for reliability coefficient. The score of normal subjects 

were obtained 0.94 and 0.91, respectively and the 

patient were shown 0.93 and 0.90, respectively, 

indicated that the scale has a good internal 

consistency. 

 

3. Results 
 

 
Table 1. Beta coefficients of variables of well-being and psychological distress and academic vitality in predicting 

perceptual changes from the class environment 
 

Not standardized The standard       Standardized T Significance level 

 Coefficients(B)          error            coefficients ( Beta)    

Fixed 153.663              12.548                      - 12.246 0.001 

Psychological well-being 1.115                  0.150                      0.410 7.431 0.001 

Psychological distress -0.423                 0.146                     -0.156 -2.898 0.004 

Academic  vitality 0.426                 0.252                      0.090 1.690 0.092 
  

**P≤0.001 
 

4. Discussion and Conclusion 

The results showed that there is a positive and 

significant relationship between psychological well-

being and students' perception of the classroom 

environment. Also, the results of multiple regression 

showed that psychological well-being is able to predict 

students' perception of the classroom environment. 

The results of this hypothesis are based on the studies 

of Shakib et al. (2015), El Ansari and Stock (2010) and 

Hoyt et al. (2012). People with a high psychological 

well-being tend to experience more positive emotions 

in life and have a positive assessment of events 

surrounding their lives. On the other hand, people with 
a low level of psychological well-being are dissatisfied 

with their circumstances, therefore, events and 

conditions of their lives have been assessed 

undesirable, and therefore these people have more 

negative emotions such as anger, anxiety, depression, 

and so on. (Myers & Diener, 1995). 
Other results of the study showed that there is a 

negative and significant relationship between 

psychological distress, as one of the following 

components of psychological well-being, and student's 

perception of the class environment. Also, the 

psychological distress variable was able to predict 

student's perceptions of the classroom environment. In 

educational environments, psychological distress 

refers to learners who do not know any relationship 

between effort and progress. They think they will not 

succeed even though they do anything. This is due to 

the belief that the consequences of behavior are 
independent of individual behavior. 
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 مقاله پژوهشی
 

 کالس آموزان از محیطشناختی و سرزندگی تحصیلی با ادراک دانشرابطه بهزیستی روان
 

     3آرام کاتورانی و    2رحیم بدری گرگری،    *1شهروز نعمتی 

 
 

 .تبریز، ایرانشناسی، دانشگاه تبریز، دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان. 1

 .شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایراناستاد ممتاز گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان. 2

 .شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانکارشناسی ارشد روان .3
 

 

مقدمه
های یادگیری با توجه به نقشی که در فرآیند یادگیری دارند، محیط

امکانات  ها شامل همهاز اهمیت خاصی برخوردارند، این محیط

فرهنگی و  –فیزیکی و شرایط اجتماعی، عاطفی، اجتماعی 

 شناختی است که بر رشد یک مؤسسه آموزشی تأثیرگذارند.روان

محیط یادگیری ادراک شده بیشتر از محیط یادگیری واقعی، عملکرد 

. به (9199، 1)پراسر و ترایگولدهد فراگیران را تحت تأثیر قرار می

دراک گران بر این باورند که ابرخی از پژوهشهمین دلیل است که 

کند ها را تعیین میآموزان از محیط آموزشی است که رفتار آندانش

، 2کالر، پمبا و روف )پیمپاریون،نه خود محیط واقعی و فیزیکی 

تر از تر و مطلوبمناسبهای ادراکی را گیریفراسر اندازه. (2000

داند و بر این باور است که می افرادی که خارج از محیط ناظر هستند،

انداز آموزان در داخل کالس، چشمهای دانشادراکات و قضاوت

)شیپر و سازد تری از ناظران بیرونی آشکار میتر و واقعیدقیق

 . (1389، کدیور، فرزاد، کریمی، ، به نقل از نیکدل2008الیزابت،
 

1. Prosser & Trigwell 

2. Pimparyon, Caleer, Pemba, Roff 
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 ها:کلیدواژه
شتتناختی، ستترزندگی بهزیستتتی روان

 .کالس تحصیلی، ادراک از محیط

 

 چکیده
 

آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان شناختی و سرزندگی تحصیلی با ادراک دانشپژوهش حاضر بررسی رابطه بهزیستی روان هدف  هدف:

  .کالس بودسنندج از محیط 
 

آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان سنندج در سال روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل دانش ها:روش

نفر انتخاب و مورد آزمون قرار  296ای تعداد ای تصادفی چند مرحلهگیری خوشهبود. با استفاده از روش نمونه 1398-1397تحصیلی 

گذرد( شناختی، سرزندگی تحصیلی و مقیاس )در این کالس چه میهای بهزیستی روانهای پژوهش، مقیاسآوری دادهگرفتند. برای جمع

 .مورد استفاده قرار گرفت
 

نه نشان داد که بین بهزیستی چندگاهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون ها از طریق مدلتحلیل داده ها:یافته

و بین درماندگی ، (= 05/0sigو  = r =  ،296 n 495/0کالس رابطه مثبت و معنادار ) آموزان از محیطشناختی و ادراک دانشروان

ادراک  (، همچنین بین سرزندگی تحصیلی و=n=01/,  p≤326/0-r ,296دار )کالس رابطه منفی معنیشناختی و ادراک از محیطروان

بینی شناختی، توانایی پیش(، وجود دارد. بهزیستی روان=n=01/,p≤258/0r ,296کالس رابطه مثبت و معنادار)آموزان از محیطدانش

بینی ادراک شناختی قادر به پیش(، و همچنین درماندگی روان410/0β = ،001/0>P) کالس را دارا بودآموزان از محیطادراک دانش

آموزان از بینی ادراک دانشکه سرزندگی تحصیلی قادر به پیش(، در حالی156/0β = ،001/0>Pمحیط کالس بود ) آموزان ازدانش

 .(09/0β = ،05/0>Pکالس نبود )محیط
 

 شناختی و سرزندگی تحصیلی درویژه مدارس باید به دنبال ارتقاء بهزیستی روانهای آموزشی، بهنتایج نشان داد که محیط گیری:نتیجه

 .آموزان از طریق بهبود کیفیت آموزش و بهبود کیفیت محیط یادگیری در مدارس باشنددانش
 

1. شماره 11. دوره 1401 بهار  فصلنامه پژوهشی 

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان
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کالس به عنوان یکی گیری ادراک از محیطبر همین اساس، اندازه

های یادگیری از اهمیت باالیی از متغیرهای مهم مربوط به محیط

توان به صورت ادراک را می 1کالسادراک از محیطبرخوردار است.

آموزان در یک محیط خاص و یا ادراک اشتراکی یه گروه از دانش

، 2)فراسرآموز از تجربیات کالسی خود تعریف کرد یک دانش

درک و برداشتی  ،کالسمنظور از ادراک محیط. به عبارتی (1998

های یادگیری دارند، کالس و فعالیتآموزان از محیطاست که دانش

های مختلف روانی، اجتماعی و فیزیکی است و به که شامل ویژگی

سی های کالیتهایی چون: عالقه، انتخاب، چالش و لذت از فعالمؤلفه

 . (2002، 3جنتری، گابتل و ریتزا)بندی شده است تقسیم

آورند کالس به دست میآموزان از کیفیت محیطادراکی که دانش

شناختی کالس، ها است و جو روانکننده اصلی یادگیری آناز تعیین

تأثیر معناداری بر های معلم محیطی و اجتماعی و حمایت هایویژگی

های هدفی آنان، خودکارآمدی، گیریرفتارهای یادگیرندگان، جهت

راهبردها، انگیزش تحصیلی و اجتماعی، درگیری  به کارگیری

، 4)الروکتحصیلی آنان دارد تکالیف، ارزش تحصیلی و پیشترفت 

. (2011، 6لنین برنیک و پکران ؛2009، 5گانگرون سونگر و ؛2008

آموزان از محیط کالس قادر است که به عنوان یک ادراک دانش

گیری مؤلفه کلیدی و شاخصی ارزشمند از جو کالس منجر به شکل

گیری مثبت آموزان شود و همچنین جهترفتارهای مناسب در دانش

پتگام،  )ونها آسان سازد ماعی و تحصیلی را برای آنبه زندگی اجت

 آموزان از محیط. ادراک دانش(2008، 7آلترمن، وانکر و روزل

کننده کیفیت گر بهزیستی عمومی و تعیینکالس باید به عنوان تعدیل

آموزان مورد بررسی و توجه قرار گیرد و مبنای مفیدی تحصیل دانش

، آلترمن، )پتجمیادگیری باشد برای اصالح و افزایش کیفیت محیط 

. مطالعه و بررسی (4120 ،9مایا و رووف ؛2006، 8روزل و کریمر

گذار بر ایی عوامل تأثیرکالس و شناس آموزان از محیطادراک دانش

رفتاری های تحصیلی، مشکالتاین فرآیند، برای کم کردن ناهنجاری

رسد که به بانیان آموزان امری ضروری به نظر میو اجتماعی دانش

امر آموزش، معلمان و مسئوالن مدارس کمک خواهد کرد که 

محیطی مناسب، شاداب همراه با عملکرد و موفقیت تحصیلی باال را 

 آموزان خود تدارک ببینند. ای دانشبر

یکی  10شناختیکالس، بهزیستی رواندر ارتباط با ادراک از محیط

شناسی مثبت های مورد توجه است که با مطرح شدن رواناز سازه

شناختی همان جزء توجهات را به خود جلب کرد. بهزیستی روان

عنوان درک افراد از زندگی شناختی کیفیت زندگی است که بهروان

روانی تعریف روانی و سالمتی رفتارهای هیجانی، عملکرددر حیطه

. در (2013 ،11کارمونا، لوپز، پادیال، دزا و سانچز-)سوالشده است 

روانی از چند سال اخیر، گروهی از پژوهشگران فعال حوزه سالمت

روانی را همطراز کارکرد مثبت نگر، سالمتشناسی مثبتروان

شناختی شناختی تلقی و آن را در قالب اصطالح بهزیستی روانروان

د که نداشتن بیماری برای احساس اند و معتقدنسازی کردهمفهوم

روانی کافی نیست، بلکه افراد سالم دارای حس رضایت از سالمت

زندگی، پیشرفت قابل قبول، ارتباط کارآمد و مؤثر با جهان، انرژی و 

خلق مثبت، پیوند و رابطه مطلوب با فرد و جامعه، پیشرفت مثبت در 

خود هستند  هایهای مختلف زندگی و شکوفا کردن تواناییحوزه

ها در طول سال. (2007، س؛ کارادما2003 ،12)دینر، اویشی و لوکاس

های اخیر توجه و عالقه به مفهوم بهزیستی و چگونگی تأثیرات و دهه

. مسأله یافته است آن بر نتایج مثبت تحصیلی در امر آموزش افزایش

ها آموزان که از آندانشروانی، رشد اجتماعی و عاطفی سالمت

شود از عوامل تأثیرگذار بر شناختی یاد میتحت عنوان بهزیستی روان

)میلر، کونولی، آموزان است رشد، پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانش

هایی پژوهشی از گذشته نیز حاکی از آن است . یافته(2013، 13رایمگو

ی نه تنها تأثیر آنی بر روی کودکان و شناختکه بهزیستی روان

مدتی در بزرگسالی نیز از خود بر نوجوانان دارد، بلکه اثرات دراز

هکمن، ستیکس رود،  ؛2011 ،14ا)گیبونز و سیلوگذارد جای می

های ترین مدلیکی از کاربردی. (1996، 16فینی ؛2006، 15اورزوا

شناختی شناختی، مدل بهزیستی روانموجود در حوزه بهزیستی روان

شناختی که ریف و ( است. مدل بهزیستی روان1998) 17ریف

های مختلف رشد فردی )مانند اند با تلفیق نظریههمکاران ارائه داده

عملکرد و آبراهام مزلو، شخص کامل راجرز نظریه خودشکوفایی

روانی مثبت جاهودا( به وجود آمده و سازگارانه مانند؛ نظریه سالمت

 .(2001، 18)کامپتونگسترش یافته است 
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3. Gentry, Gable & Rizza 

4. LaRocque 

5. Sungur, S., & Gungoren 

6. Linnenbrink & Pekrun 

7. Van Petegem, Aelterman, Van Keer & Rosseel 

8. Petegem, Aelterman, Rossel, Creemers 

9. Mayya & Roff 

10. Psychological well-being 

11. Sola-Carmona, Lopez, Padilla, Daza, & Sánchez 

12. Diener, Oishi & Lucas 

13. Miller, Connolly & Maguire 

14. Gibbons & Silva 

15. Heckman, Stixrud & Urzua 

16. Phinney 

17. Ryff 

18. Compton 
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توان این تبیین مؤلفه است که به طور خالصه می 6این مدل دارای 

داشتن زندگی یکنواخت، بدون تغییر و ها ارائه داد که را برای آن

تواند فرد را در مسیر بهزیستی و خوشبختی و چالش و تکراری نمی

ها، نیازها واجهه با چالشها از طریق مشادمانی قرار بدهد، بلکه انسان

توانند در مسیر شادکامی، بهزیستی های زندگی است که میو سختی

. پژوهشگران دیگر نیز بر (2002، 1یس )کیو خوشبختی قرار بگیرند 

شناختی و شادمانی درونی و پایدار، این باورند که ایجاد بهزیستی روان

تر و در ها را به سمت موفقیت بیشتر، ارتباط اجتماعی سالمانسان

سازد. بر نهایت سالمت جسمی، تحصیلی و روانی باالتر رهنمون می

شناختی معموال دارای ، افراد دارای بهزیستی روانهمین اساس

شناختی سطح هایی مانند رشد هیجانی و کارکرد مثبت روانویژگی

 .(2011، 2)سانجوان، رویز، پرزباالیی هستند 

تواند مورد کالس میمتغیر دیگری که در ارتباط با ادراک از محیط

شناسی مثبت است که از بطن روان 3صیلیتوجه باشد، سرزندگی تح

های اخیر توجه تحقیقاتی زیادی ( و در سال2014 )مارتین، برخواسته

را در بافت تحصیلی به خود معطوف کرده است. سرزندگی تحصیلی، 

های مربوط به آوری تحصیلی است که چالشیک شکل از تاب

. همچنین، (2013 ،4)کارینگتونگیرد وضعیت آموزشی را در بر می

آمیز یادگیرندگان در برخورد را توانایی موفقیت سرزندگی تحصیلی

های تحصیلی که در مسیر زندگی تحصیلی معمول با موانع و چالش

که ه به این.  با توج(2008، 5)مارتین و مارشاند هستند، تعریف کرده

در دوران زندگی تحصیلی، تغییر و تحوالت شناختی و اجتماعی 

. این تغییرات ایجاد شده، معموالً (2000، 6)استپیرافتد سریعی اتفاق می

منابع مختلفی از استرس را با خود به همراه دارندکه پیشرفت تحصیلی 

حال و آینده تحت تأثیر قرار  آموزان را درو موفقیت تحصیلی دانش

. و افزون بر این، (2014، 7آرو -سونی و سالمال -)تومنیوندهند می

تحصیلی وجود دارد که  انگیزی در زمینهسؤاالت و مباحث چالش

(. بر همین اساس، یکی 2006اند )مارتین و مارش، نیازمند توجه ویژه

شناسی مدرسه، فهم چگونگی ها در زمینه روانترین نگرانیاز مهم

ها برای مواجهه با مشکالت و آموزان و ادراک آنتالش دانش

. (2014، 8مگا، رونسنی و دبنی)ای است های تحصیلی و مدرسهچالش

های آموزشی احساس به همین دلیل، دستیابی به موفقیت در محیط

)دوجین، طلبد آموزان را میانرژی و سرزندگی در دانش داشتن

ترین از مهم. (2011، 9روسناستایل، شاتس، اسمالنبروک و داهمن

مارتین های توان به نظریههای مربوط به سرزندگی تحصیلی مینظریه

که سرزندگی تحصیلی را برای اولین  (2009و  2008، 2006و مارش )

)به نقل از پوتواین و همکاران، بار در پژوهش خود مطرح کردند 

های ساخت و گسترش هیجانات مثبت باربارا و نظریه (2012

. فردریکسون و نظریه هیجانات مثبت تحصیلی پکران اشاره کرد

صیلی را یک عامل مهم صاحب نظران این حوزه، سرزندگی تح

آموزان مرتبط را با احساس کنترل در دانشدانند و آن کنترلی قوی می

دانند، همچنین معتقدند، این سازه احتمال شکست و ترک تحصیل می

آورد و همبستگی باالیی با رفتارهای آموزان پایین میرا در دانش

؛ کولی، 2009)مارتین و مارش، کند سازگارانه در مدرسه ایجاد می

ها . مضاف بر این(2015، 10مارتین، مالمبرگ، هال و گینس

آموزان اثری قوی و ارزشمند بر افزایش سرزندگی تحصیلی دانش

ها، موانع و مشکالت آموزان در برابر چالشای دانشتوان مقابله

. حضور این سازه در (2012و همکاران،  )پوتواینتحصیلی آنان دارد 

های یادگیری، تأثیری قوی بر پیشرفت تحصیلی، عالقه محیط

)زیمر فراگیران، انگیزش و سالمت تحصیلی و روانی فراگیران دارد 

رو پژوهشگران تعلیم و تربیت باید . از این(2007، 11لوکجیمبک و 

های تحصیلی آموزان با چالشسازگاری دانشبه درک و چگونگی 

سرزندگی تحصیلی است توجه  دهندههای آموزشی که نشانمحیط

  .(2013، 12)لوگرانجدی مبذول نمایند 

که در کشورهای بر اساس مرور ادبیات پژوهشی و با توجه به این

شناختی و سرزندگی روان در حال توسعه، تحقیق در مورد بهزیستی

ها تمرکز کرده های یادگیری آنآموزان و محیطبه ندرت بر دانش

آموزان در مدرسه اوقات زیادی را سپری طور که دانشاست، همان

شناختی و رسد که تأثیر بهزیستی روانکنند، ضروری به نظر میمی

 کالسها از محیطآموزان برادراک آنسرزندگی تحصیلی دانش

-و با توجه به کمبود تحقیقات و  وجود خأل ررسی قرار گیرد.مورد ب

های بیشتر صورت های پژوهشی در این حوزه، نیازاست که پژوهش

بینی پذیرد. با عنایت به موارد مذکور، پژوهش حاضر با هدف پیش

شناختی کالس، از طریق  بهزیستی روانآموزان از محیطادراک دانش

به لحاظ اهمیت ها، فت. افزون بر اینو سرزندگی تحصیلی انجام گر

، مشاورین مدرسههای پژوهش حاضر به معلمان، کاربردی، یافته

 به  کمک خواهد کرد.شناسان و بانیان امر آموزش و پرورش روان
 

1. Keyes 

2. Sanjuán, Ruiz & Pérez 

3. academic vitality 

4. Carrington 

5. Martin & Marsh 
6. Spear 

7. Tuominen-Soini & Salmela-Aro 

8. Mega, Ronconi & De Beni 

9. Duijn, von Rosenstiel, Schats, Smallenbroek & Dahmen 

10. Collie, Martin, Malmberg, Hall & Ginns 

11. Zimmer-Gembeck & Locke 

12. Loughran
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به بسط و تعدیل  حاضر های پژوهش، یافتهنیز لحاظ اهمیت نظری

 .کمک خواهدکرد با این پژوهش،های نظری و تجربی مرتبط دیدگاه

 

 روش پژوهش

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بهزیستی با توجه به این که   

آموزان پسر مقطع با ادراک دانششناختی و سرزندگی تحصیلی روان

کالس است، روش پژوهش توصیفی و از نوع متوسطه از محیط

 همبستگی است. 

جامعه آماری این پژوهش گیری: جامعه، نمونه و روش نمونه   

نفر که  1860را کلیه پسران مقطع متوسطه شهرستان سنندج به تعداد 

مشغول به تحصیل بودند را تشکیل  1398 – 1397در سال تحصیلی 

نفر براورده شد.  296دهد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران می

ای بود به این ای چند مرحلهگیری به صورت خوشهروش نمونه

 6و از بین مدارس این ناحیه  1ناحیه  2و  1صورت که بین ناحیه 

تخاب و وارد کالس به صورت تصادفی ان 2مدرسه و از هر مدرسه هم 

آوری داده ها پژوهش شدند و اطالعات گردآوری شد. جهت جمع

 از ابزارهای ذیل استفاده شد: 

گیری ادراک از برای اندازه کالس:مقیاس ادراک از محیط

فراسر، ساخته  «1گذرددر این کالس چه می»کالس از مقیاس  محیط

هایی ترین مقیاسکه از جمله شناخته شده (1996)  2روبیفیشر و مک

های دیگری های موجود را ترکیب نموده و مقولهاست که پرسشنامه

چون عدالت و انصاف را نیز به آن اضافه کرده استفاده شده است 

آموزان دبیرستانی طراحی برای دانش این مقیاس. (2008، 3)درمن

های عاملی و اکتشافی آن در تعداد زیادی از کالسشده و تحلیل 

؛ فراسر و چوین، 2000)الدریج و فراسر، دبیرستان انجام شده است 

، 4؛ به نقل از الدریج، درمن و فراسر2002؛ رافالب و فراسر، 2000

خرده مقیاس، شامل همبستگی  7سؤال و  56این پرسشنامه در  . (2004

، 16تا  9های ، حمایت معلم عبارت8تا  1های آموزان عبارتدانش

تا  17های های کالسی عبارتآموزان در فعالیتذهنی دانشدرگیری

، 32تا   25های، مطالعه و پژوهش در انجام تکالیف عبارت24

تا  41های ، همکاری عبارت40تا   33هایگیری هدفی عبارتجهت

این  ، تدوین گردیده است.54تا  49های انصاف عبارت -، عدالت 48

 "همیشه"( تا 1) "تقریبا هرگز"ای لیکرت از درجه 5ابزار در طیف 

( جهت ارزیابی 1996روبی )فراسر، فیشر، و مک( تنظیم شده است. 5)

پایایی این پرسشنامه، از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده 

های این در زیر مقیاساند. میزان ضرایب آلفای کرونباخ کرده

گزارش شده است که این ضرایب 90/0تا  79/0پرسشنامه از 

دهنده همسانی درونی پرسشنامه به عنوان شاخصی از پایایی آن نشان

. در پژوهش حاضر نیز برای سنجش پایایی (2009)درمن، است 

ریب آلفای مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید، ض

گذرد( در این کرونباخ برای پرسشنامه )در این کالس چه می

 به دست آمد.92/0پژوهش، 

برای سنجش سرزندگی تحصیلی  مقیاس سرزندگی تحصیلی:

( 1391زاده و حسین چاری )در این پژوهش، از پرسشنامه دهقانی

مقیاس سرزندگی  (1391)زاده استفاده شد. حسین چاری و دهقانی

تحصیلی را با الگوگیری از مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و 

ها در پاسخ گویه توسعه دادند. 9گویه داشت به  4( که 2006مارش )

ای از نوع درجه 5( بر روی مقیاس 2006مقیاس مارتین و مارش ) 

نتایج شوند. ( محاسبه می 5تا کامالً موافق  1لیکرت )کامالً مخالف 

( نشان داد که 1391زاده )ل از بررسی حسین چاری و دهقانیحاص

ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده با حذف یک گویه برابر با 

بود. همچنین دامنه همبستگی  73/0و ضریب بازآزمایی برابر 80/0

دهند است. این نتایج نشان می 68/0تا 51/0ها با نمره کل بین گویه

بخشی برخوردارند. به ی و ثبات رضایتها از همسانی درونکه گویه

منظور بررسی ساختار عاملی )روایی سازه( پرسشنامه از تحلیل مؤلفه 

اصلی با چرخش متعامد واریماکس در سطح گویه استفاده شد. نتایج 

( افزایشی در 8بطور کلی نشان داد که حذف یک سؤال )سؤال 

پژوهش حاضر کند. در بود ایجاد می 75/0ضریب پایایی آزمون که 

نیز برای سنجش پایایی پرسشنامه سرزندگی تحصیلی، از ضریب 

به 74/0آلفای کرونباخ استفاده گردید و ضریب آلفای کرونباخ 

 .دست آمد

فرم کوتاه  28 -5روانیمقیاس سالمت روانی:مقیاس سالمت

 (1983ویر، ؛ ویت و 1385)بشارت روانی سؤالی سالمت 38مقیاس 

شناختی سؤال است و دو وضعیت بهزیستی روان 28است که دارای 

 ای لیکرت از نمرهدرجه 5های شناختی را در اندازهو درماندگی روان

سؤال اول این  14سنجد. )کامال موافق( می 5)کامال مخالف( تا 1

اش، درماندگی سؤال پایانی 14شناختی و مقیاس، بهزیستی روان

برای ضریب پایایی این  (1388بشارت )سنجد. را می 6ختیشناروان

کرونباخ برای هر دو زیر مقیاس بهزیستی مقیاس از ضریب آلفای

  نمره  که کرد   استفاده   شناختیروان  درماندگی   و   شناختی روان
 

1. What is happening in this class 

2. Fraser, Fisher &  Mc rubi   
3. Dorman 

4. Aldridge, Dorman & Fraser 

5. Mental Health Inventory  

6. Psychological distress

  
 

.117-131(، 1) 11. شناسی مدرسه و آموزشگاهفصلنامه روان شناختی و سرزندگی تحصیلی با ادراک....روانرابطه بهزیستی (. 1401همکاران. ) و شهروز نعمتی

1. شماره 11. دوره 1401 بهار  

 

 فصلنامه پژوهشی

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان

http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/


124 

  

و گروه بیمار به  91/0و  94/0به ترتیب های گروه بهنجار آزمودنی

همسانی  دهد مقیاس ازبه دست آمد که نشان می 90/0و  93/0ترتیب 

-روانیدرونی خوبی برخوردار است. روایی همزمان مقیاس سالمت

پرسشنامه سالمت عمومی )گلدبرگ،  از طریق اجرای همزمان 28

به شد نتایج های دو گروه محاسآزمودنی ( در مورد همه1988، 1972

ها در ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره کلی آزمودنی

شناختی پرسشنامه سالمت عمومی با زیر مقیاس بهزیستی روان

و با زیر مقیاس  >87/0r=- ، 001/ (p(همبستگی منفی معنادار 

، >001/0pشناختی همبستگی مثبت معنادار )درماندگی روان

89/0r=روانی نتایج روایی همزمان مقیاس سالمت ( وجود دارد. این

روانی از طریق مقایسه کنند. روایی تفکیکی مقیاس سالمترا تایید می

شناختی دوگروه شناختی و درماندگی روانهای بهزیستی رواننمره

بیمار و بهنجار محاسبه شد و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحلیل 

شناختی و درماندگی ستی روانعاملی تاییدی نیز دو زیر مقیاس بهزی

. در پژوهش (1388)بشارت،شناختی را مورد تأیید قرار داد روان

از ضریب آلفای کرونباخ  ،(MHI-28)حاضر نیز برای پایایی مقیاس 

استفاده گردید و ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که ضریب پایایی 

و برای زیرمقیاس  90/0اختی شندر زیر مقیاس بهزیستی روان

 است. 88/0شناختی درماندگی روان
 

 روش اجرا

پس از مشخص شدن تعداد نمونه با کسب مجوز از اداره آموزش 

ها، اهداف و پرورش به مدارس مزبور مراجعه شد و در مورد پرسشنامه

دهی به سؤاالت، اطالعات الزم در اختیار ی پاسختحقیق و نحوه

قرار داده شد و در نهایت پرسشنامه در اختیار آموزان دانش

آموزان در آموزان قرار گرفت. در جهت کسب اعتماد دانشدانش

ها، از درخواست نام و نام خانوادگی جهت محرمانه بودن اطالعات آن

که در این پژوهش خطری ها اجتناب شد، همچنین در مورد اینآن

ینان خاطر داده شد. برای ها اطمها را تهدید نخواهد کرد به آنآن

از روش همبستگی   spss21افزار ها نیز با استفاده از نرمتحلیل داده

 پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
 

 هایافته

شاخص های توصیفی و همبستگی متغیر های پژوهش را  1جدول 

 نشان می دهد.
 

 متغیرهای پژوهشماتریس همبستگی مرتبه صفر . 1جدول 
 

هامتغیر   M SD 1 2 3 4 

شناختیبهزیستی روان 1  73/78  27/12  1    

شناختیدرماندگی روان 2  79/39  33/12  324/0-  1   

05/30 سرزندگی تحصیلی 3  04/7  258/0  327/0  1  

کالسادراک از محیط 4  00/204  38/33  ** 496/0  ** 324/0-  ** 258/0  1 
 

**P≤0.01 
 

شناختی و دهد که بین بهزیستی رواننشان می 1های جدول یافته

 = r = ،296 n 495/0ادراک از کالس درس رابطه معنادار مثبت) 

شناختی و ( وجود دارد. همین طور بین درماندگی روان≥P 05/0و 

( رابطه =n=01/, p≤326/0-r ,296) ادراک از محیط کالس

ه بین سرزندگی تحصیلی و ادراک معنادار منفی وجود دارد، و باالخر

و  رابطه معنادار مثبت ( =n=01/,p≤258/0-r ,296کالس )از محیط

 .وجود دارد

 

 مفروضات رگرسیون خطی چندگانه ادراک از محیط کالس درس.  2جدول 
 

 تولرانس دوربین واتسون سطح معناداری کالموگروف اسمیرونف متغیرها

شناختیبهزیستی روان  098/0 068/0  

17/1  

17/0  

شناختیدرماندگی روان  047/0 200/0  08/0  

200/0 047/0 سرزندگی تحصیلی  16/0  

085/0 046/0 ادراک از محیط کالس   

سطح معناداری تمامی داده در آزمون  2های جدول با توجه به یافته

توان از این رو میبوده است؛  05/0کالموگوف اسمیرونف بیشتر از 

دست آمده نرمال هستند. همچنین با توجه به گفت توزیع داده های به

 تر و  ضرایب تولرانس پایین 5/1تا 1این که نتیجه دوربین واتسون، بین 
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دست آمده،  پیش فرض هم خطی بودن رعایت شده و به 2/0از 

بین خطاها همبستگی وجود ندارد و به عبارت دیگر، استقالل خطا 

های بدست آمده  در جدول  بیانگر رعایت وجود دارد. شاخص

 .های آزمون بوده استمفروضه
 

بینآزمون معناداری ضریب تعیین متغیرهای پیش. 3جدول   
 

 F P خطای استاندارد  میزان شدهR R2 R2 مدل

1 527/0  277/0  270/0  528/28  36/37  **001/0  
 

**P≤0.01 

دهد که متغیرهای بهزیستی و درماندگی نشان می 3جدول 

درصد واریانس  2R 27شناختی و سرزندگی قادر به تبیین روان

 کالس هستند.  ادراک از محیط

 

 شناختی و سرزندگی تحصیلی در پیش بینی تغییرات ادراک از محیط کالسضرایب بتای متغیرهای بهزیستی و درماندگی روان .4جدول
 

 T P ضرایب استاندارد شده خطای معیار B ضرایب استاندارد نشده 

663/153 ثابت  548/12   246/12  001/0  

شناختیبهزیستی روان  115/1  150/0  410/0  431/7  001/0  

شناختیدرماندگی روان  423/0-  146/0  156/0-  898/2-  004/0  

426/0 سرزندگی تحصیلی  252/0  090/0  690/1  092/0  
 

**P≤0.001 
 

دهد که ضریب استاندارد شده رگرسیون برای نشان می 4جدول 

 P<001/0است که در سطح   = 410/0βشناختی متغیر بهزیستی روان

شناختی، ادراک از معنادار است؛ یعنی با افزایش بهزیستی روان

بینی شود و متغیر دیگری که توانایی پیشکالس نیز بیشتر میمحیط

شناختی است. ادراک از محیط کالس را دارا است، درماندگی روان

دهد که ضریب استاندارد شده رگرسیون برای متغیر نتایج نشان می

 P<05/0است که در سطح  = β -156/0درماندگی روانشناختی 

شناختی، ادراک از معنادار است؛ یعنی با کاهش درماندگی روان

یابد و بالعکس. باالخره متغیر سوم محیط کالس نیز افزایش می

دراک از محیط بینی اپژوهش؛ یعنی سرزندگی تحصیلی توانایی پیش

 .کالس را ندارد
 

 گیریبحث و نتیجه

شناختی و پژوهش حاضر بررسی رابطه بهزیستی روان هدف

آموزان پسر مقطع متوسطه سرزندگی تحصیلی با ادراک دانش

 کالس بود. شهرستان سنندج از محیط 

شناختی با ادراک نتایج نشان داد که بین بهزیستی روان

کالس رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ یعنی آموزان از محیطدانش

اختی افزایش پیدا کند ادراک دانش شنهر چه میزان بهزیستی روان

کند، همچنین نتایج نشان کالس نیز افزایش پیدا میآموزان از محیط

آموزان بینی ادراک دانششناختی توانایی پیشداد که بهزیستی روان

آموزانی ته بدین معناست که دانشاین یافکالس را داراست. از محیط

از زندگی شخصی، اجتماعی و شناختی دارند، که بهزیستی روان

تحصیلی خود رضایت بیشتری دارند، دارای احساسات مثبت و فاقد 

اند، احساس شادکامی بیشتری در مدرسه و کالس احساساسات منفی

ام پذیرند، در مدرسه و تحصیل خود احساس انسجکنند، مسئولیتمی

و یکپارچگی دارند، دارای تعادل عاطفی هستند، در جریان تحصیل 

پیشرفت قابل قبولی دارند، دارای عاطفه مثبت نسبت به و زندگی 

انطباق بهتری با مشکالت آموزشی دارند، مدرسه و کالس هستند، 

کنند و همچنین با فرد و محیط مدرسه را حمایت کننده ادراک می

نتایج کنند. گیری مثبتی پیدا میرند جهتمحیطی که در آن حضور دا

 (،1393شکیب، طهماسبی و نوروزی )های این فرضیه با پژوهش

 1، والیوس، هوبنر و درانزولینگ (،1393نریمانی، یوسفی و کاظمی )

دورالک، ویسبرگ،  (،2010) 2نصاری و استوکالا (،2005)

و هویت،  (2005کونو و لینتونن ) (،2011) 3دیمنکی، تیلور و اشلینگر

ه افرادی کهمسو است.  (2012) 4چیس لنزدل مک دید و آدامز

شناختی باالیی دارند عمدتا هیجانات مثبت بیشتری را بهزیستی روان

کنند و از حوادث و وقایع پیرامون زندگی خود در زندگی تجربه می

-ارزیابی مثبتی دارند. از سوی دیگر افراد با سطح بهزیستی روان

اند؛ در نتیجه اتفاقات شناختی پایین، از وضعیت زندگی خود ناراضی

گی خود را نامطلوب ارزیابی کرده به همین دلیل این و وضعیت زند

افراد هیجانات منفی بیشتری نظیر، خشم، اضطراب، افسردگی، 

 .(1995، 5)مایرز و داینرکنند دلواپسی و نظایر آن را تجربه می
 

1. Zullig, Valois, Huebner & Drane 

2. El Ansari  & Stock 

3. Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger 

4. Hoyt, Chase-Lansdale, McDade & Adam 
5. Myers & Diener
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( ارضاء سه 1996) 1نظریه خودمختاری از بهزیستی رایان و شلدون

های کنندهبینیرا پیش و پیوستگی نیاز خودمختاری، شایستگی

شناختی معرفی کرده است. بر اساس نظریه رایان و بهزیستی روان

توان گفت که ارضاء این سه نیاز اساسی موجب خواهند شلدون می

آموزان نگرش مثبتی به کالس درس پیدا کنند، عملکرد شد که دانش

گیری تواند جهتتری از خود نشان دهند، همچنین میتحصیلی به

آموزان ایجاد پذیری باالیی را در دانشهدف مشخص و مسئولیت

( معتقدند که احساس 1994( و وان ادن )1988کند. ویسینگ ) 

انسجام و پیوستگی در زندگی، داشتن تعادل عاطفی و رضایت از 

ای بهزیستی هگیری کنندهها و اندازهکنندهزندگی، تعیین

شناختی به ها معتقدند که بهزیستی روانشناختی افراد هستند. آنروان

های گوناگونی از عاطفه، دلیل چند بعدی و چند وجهی بودن حیطه

)به نقل گیرد شناخت، روابط بین فردی، ادراک و رفتار را در بر می

توان گفت که اساس می. بر همین (1383از زنجانی طبسی، 

شناختی عاطفه مثبتی نسبت به آموزان دارای بهزیستی رواندانش

های درسی دارند، از نظر شناختی قوی هستند، روابط مدرسه و فعالیت

ای در مدرسه و اجتماع دارند، ادراکی فردی مناسب و پذیرفته شدهبین

ر مثبت از خود، تکالیف و محیط مدرسه و کالس درس دارند، د

محیط آموزشی و اجتماعی خود داری انسجام و پیوستگی هستند و 

 در نهایت از نظر عاطفی دارای تعادل هستند. 

شناختی به نتایج دیگر پژوهش نشان داد که بین درماندگی روان

شناختی با ادراک های بهزیستی روانعنوان یکی از از زیر مؤلفه

نادار وجود دارد؛ یعنی کالس رابطه منفی و معآموزان از محیطدانش

آموزان افزایش پیدا شناختی در دانشهر چه میزان درماندگی روان

کند و بالعکس. کند ادراکشان از محیط کالس کاهش پیدا می

بینی ادراک شناختی، توانایی پیشهمچنین متغیر درماندگی روان

کالس را دارا بود. این یافته بدین معناست که آموزان از محیطدانش

های به راهنماییشناختی دارند، آموزانی که درماندگی رواندانش

توجه هستند، بدون تحرک و ایستا مدت زمان طوالنی به یک معلم بی

های مختلف شوند و دچار عدم تمرکز هستند، به بهانهنقطه خیره می

روند )مثال دستشویی یا مریضی(، اکثر مواقع به از زیر کار در می

دهند، به سرعت یا حدسی به سؤاالت پاسخ میصورت اتفاقی و 

شوند، به صورت داوطلبانه به سؤاالت معلم پاسخ مأیوس و ناامید می

های کنند و به راهنماییهای گروهی شرکت نمیدهند و در بحثنمی

؛ ترجمه 2008)سانتراک، توجه هستند معلم برای کوشش بیشتر بی

. اگرچه پژوهشی که به صورت (1387فر، قچی و دانشسعیدی، عرا

آموزان از شناختی و ادراک دانشمستقیم رابطه درماندگی روان

کالس را مورد بررسی قرار دهد، صورت نگرفته است، اما  محیط

(، چندواکر، ازم و متیوس 2004استیکر )های با پژوهش یافتهنتایج این 

ها نیز در به صورت غیر مسقیم رابطه دارد؛ زیرا آن (2007)

درماندگی اند. های خود به نتایج مشابهی دست یافتهپژوهش

شناختی به این مسأله اشاره دارد که اگر فردی به این باور برسد روان

ها منجر که پیامدی غیر قابل کنترل است یادگیری بعدی این که پاسخ

سازد؛ بنابراین، منجر به نقص شناختی دشوار میشود را به پیامد می

 کنترل بودن پیامدها، عاطفهشود و یکی از اثرات یادگیری غیر قابلمی

درماندگی آموخته (. 1978منفی است )آبرامسون، سلیگمن و تسدال، 

های مختلف اجتماعی، آید که فرد در موقعیتوجود میشده زمانی به

متعددی تجربه کند و احساس ناتوانی  هایفرهنگی و آموزشی ناکامی

تأثیر بودن در عدم کنترل بر شرایط محیطی داشته باشد و احساس بی

شناختی دچار های خود بکند. افراد درمانده روانها و پاسخبر فعالیت

های بعدی نیز با طوری که در موقعیتشوند، بهثباتی میتزلزل و بی

)سلیگمن، پذیرند را میوجود امکان موفقیت، پیشاپیش شکست 

های آموزشی، در محیط .(1391، ترجمه، داورپناه و محمدی، 2006

شده به فراگیرانی اشاره دارد که تالش و کوشش درماندگی آموخته

کنند هر کاری بکنند ها فکر میدانند. آنرا با پیشرفت مرتبط نمی

 کهاعتقاد است  حالتی ناشی از این آورند. چنینموفقیت به دست نمی

از رفتار فرد است. فراگیران درمانده یاد رفتار، مستقل  پیامدهای

اند که خواه بکوشند و خواه نکوشند، محکوم به شکست هستند. گرفته

کنترل بودن  شناختی احساس غیر قابلافراد دچار درماندگی روان

شود انگیزش پاسخ دادن یپیامد دارند که این مسأله باعث م -پاسخ

ها برای درک ها دچار افت شدید شود، توانایی شناختی آنآن

شود ها ایجاد میهای هیجانی منفی در آنیابد، پاسخموفقیت تحلیل 

)مایر و سلیگمن، یابد ها به موقعیت کاهش میو پاسخ دادن ارادی آن

. افراد (2009و آیو و همکاران،  2011؛ به نقل از اسمالهیر، 1976

های افسردگی و شناختی، هیجانات منفی )مانند نشانهدرمانده روان

ای مصرفی، ناتوانی و پارهاضطراب( همراه ترس، ناکامی، احساس بی

؛ 1975کنند )سلیگمن، شناختی دیگر را تجربه میهای رواناز حالت

  (.2011به نقل از اسمالهیر، 

بینی ادراک د که سرزندگی تحصیلی قادر به پیشنتایج نشان دا

آموزان از محیط کالس نبود و نتایج نشان داد که بین سرزندگی دانش

آموزان از محیط کالس رابطه مثبت و تحصیلی و ادراک دانش

معنادار وجود دارد. این یافته بدین معناست که هرچه میزان سرزندگی 

 ها از تر باشد ادراک آنآموزان در محیط کالس بیشتحصیلی دانش
 

1. Ryan & Sheldon 
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کند. این نتیجه به این معناست که محیط کالس نیز افزایش پیدا می

؛ یعنی نه تنها روانی باالیی دارندآموزان سرزنده، سالمتدانش

کنند بلکه احساس قدرت و افزایش انرژی احساس خستگی نمی

های زندگی اجتماعی و تحصیلی بیشتری دارند، در مقابل چالش

آموزان در دارای واکنش مثبت، سازنده و خالقانه هستند، این دانش

کنند و دارای نشاط هنگام انجام تکالیف درسی احساس خستگی نمی

ها و محیطو شادابی در محیط آموزشی هستند و از بودن در آن 

کنند، با عالقه وارد محیط های مرتبط احساس لذت میفعالیت

ریزی شوند، اعتماد به نفس بیشتری دارند، دارای برنامهیادگیری می

کنند، هدفمند در زندگی هستند، هیجانات مثبت بیشتری را تجربه می

احساس امیدواری بیشتری دارند، محیط مدرسه و کالس درس را 

کنند، در نتیجه نتایج مثبت و درخشان دراک میکننده احمایت

های انجام پذیرفته رابطه آموزشی دارند. اگرچه در پژوهش

کالس به صورت آموزان از محیطسرزندگی تحصیلی و ادراک دانش

های پژوهش حاضر با نتایج مستقیم مطالعه نشده است، اما یافته

(، به نقل از 2000ایزن )(، 2002مکاران )پکران و ههای، پژوهش

به  (2016ویکتوریانو ) (،2002) 1فردریکسون ( و2006پکران )

های ها نیز در پژوهشصورت غیر مستقیم همپوشانی دارد. زیرا آن

اند. سرزندگی تحصیلی منجر به خود به نتایج مشابهی دست یافته

مارتین، کولمر، دیوی و )افزایش انگیزش و پشتکار بیشتر 

، نتایج عاطفی مثبت؛ مانند اضطراب کمتر و در نتیجه (2010مارش،

 ؛2015)پوتواین، دلی، چمبرلین و سدردینی، عملکرد تحصیلی بهتر 

)کولی، افزایش میزان پیشرفت تحصیلی  (،2016، 2ویکتوریانو

و افزایش تجربه هیجانات مثبت،  (2015مارتین، میلبرگ و گینس،  

شود )کاشدان، آموزان میسالمت روانی و جسمانی  بیشتر در دانش

االی تغییر سبک زندگی از فردریکسون مدل مارپیچ رو به ب(. 2002

کند که هیجانات مثبت، هم توانایی این را دارند این نکته را بیان می

که فرد را به رفتارهای سالم مثبت ارتباط بدهند و هم اینکه باعث 

افزایش توانایی روانشناختی و ادراکی برای افزایش طیفی از رفتارهای 

توان گفت که هیجانات مثبت سالم شوند. بر اساس این نظریه می

شوند و آموزان توانند موجب پیشرفت، رشد و شکفتگی دانشمی

توانند پیشرفت، رشد و شکفتگی را تولید کنند. بر اساس حتی می

شوند که گرایشات نظریه فردریکسون، هیجانات مثبت سبب می

رفتاری و شناختی گسترش پیدا کنند، این نظریه همچنین معتقد است 

شوند، اما ی هیجانات گرایشات عمل خاصی را موجب میمهکه ه

های رفتاری بالقوه توانند کمیت انتخابهیجانات مثبت هستند که می

توان گفت که را افزایش دهند. بر اساس نظریه فردریکسون می

توانند سبب ایجاد آرامش، عالقه، امید، لذت و هیجانات مثبت می

آموزان شوند. در ق  در دانشسرخوشی، تعالی و حتی حیرت و عش

( معتقد بود که گسترش و تجربه 2002تبیین این یافته، فردریکسون )

هیجانات و عواطف مثبت، موجب افزایش ادراکات خودکارآمدی 

ی کارآمد با تغییرات زندگی ها برای مقابلهافراد و آماده سازی آن

ثبت، شود. به عبارت دیگر؛ دارا بودن هیجانات و احساسات ممی

باعث هدایت افکار و نگرش افراد نسبت به خود و جهان پیرامون 

سازی فرد برای شود و این تغییرات در نگرش و افکار، باعث آمادهمی

هیجانات تحصیلی شود. های زندگی میرویارویی با موانع و چالش

آموزان با کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی، انگیزش دانش

راهبردهای شناختی و فراشناختی و کیفیت تحصیلی، خودگردانی و 

آموزان در کالس تأثیر مثبت و ارتباط مستقیم و ارتباطات دانش

 . ( 2005، 3)گوئتز، فرینزل، پکران و هالتنگاتنگ دارد 

توان به این صورت نتیجه گرفت، با توجه به نقش و در کل می

هیجانات مثبت در محیط کالس جایگاه هیجانات تحصیلی، پرورش 

مانند، لذت و امیدواری در کالس درس، عالقه به درس، خودپنداره 

توانند باعث تحصیلی مثبت، امیدواری، انگیزش تحصیلی، می

آموزان و کاهش خودگردانی و عملکرد تحصیلی بهتر در دانش

هیجانات منفی تحصیلی مانند کم کردن اضطراب امتحان و خستگی 

توانند به رس شوند. همچنین هیجانات مثبت و منفی میدر کالس د

آموزان را تحت تأثیر قرار دهند. صورت مثبت یا منفی عملکرد دانش

بر همین اساس معلمان و مدیران مدارس بایستی هیجانات مثبت را در 

آموزان  مورد آموزان به منظور تسهیل یادگیری و پیشرفت دانشدانش

 توجه قرار بدهند.

رابطه به که های پژوهش حاضر عبارت بود از اینمحدویت یکی از

آموزان پسر به دست دست آمده از این پژوهش فقط بر روی دانش

آموزان دختر باید با احتیاط آمده است، لذا تعمیم این نتایج به دانش

صورت پذیرد. همچنین، دیگر محدودیت پژوهش حاضر این بود که 

های خود این پژوهش بر اساس مقیاسهای که یافتهبا توجه به این

ها اصوالً های شخصی در پرسشنامهدهی بوده است، گزارشگزارش

ها و دقتی در پر کردن پرسشنامههای ناخودآگاه، بیبه دلیل یافته

ها مستعد تحریف هستند و ممکن است سوگیری و تعصب در پاسخ

شود که اد میاین شرایط نتایج پژوهش را به مخاطره بیاندازد.  پیشنه

 مشاورین در مراکز مشاوره مدرسه و معلمان و مدیران مدارس، اهمیت

 شناختی  و  سرزندگی  تحصیلی  و  پیامدهایش  را  بربهزیستی  روان
 

 

1. Fredickson 

2. Victoriano 

3. Goetz, Frenzel, Pekrun & Hall 
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ها از محیط کالس مورد توجه قرار دهند. عالوه بر این با ادراک آن

کالس،  پیشنهاد آموزان از محیط توجه به اهمیت ادراک دانش

ای طراحی شوند که بهزیستی های یادگیری به گونهشود که محیطمی

آموزان مورد توجه قرار شناختی و سرزندگی تحصیلی دانشروان

شناختی با ادراک گیرد و همچنین،  ارتباط سایر متغیرهای روان

 کالس مورد بررسی قرار گیرد.آموزان از محیطدانش
 

 اخالقی مالحظات

 پیروی از اصول اخالق پژوهش

فرآیندهای پژوهش، موارد اخالقی از جمله رضایت آگاهانه،  

 .محرمانه بودن اطالعات رعایت شده است
 

 مالی حامی
 

ها انجام نشده مالی از پژوهش حاضر از سوی سازمان هیچ کمک

 .است
 

 نویسندگان مشارکت
 

 .اندهمه نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش مشارکت داشته
 

 منافع تعارض
 

 .نویسندگان تعارض منافع فردی و سازمانی ندارند
 

 منابع

(. اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه 1396) .انصاری، هما

شناختی رفتاری بر شادکامی، رضایت از مدرسه و باورهای 

آموزان دختر شهر اهواز. خودکارآمدپنداری تحصیلی دانش

 10-1(، 17)2،  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

سؤالی مقیاس  28(. پایایی و روایی فرم 1388بشارت، م. )

مجله علمی پزشکی انی در جمعیت ایرانی. روسالمت
 . 91-87(، 2)15، قانونی

http://sjfm.ir/article- ۱-۱۸۵ -fa.html 

(. ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون 1383) زنجانی طبسی، ر.

ارشد،دانشگاه شناختی،پایان نامه کارشناسی بهزیستی روان

 تهران.

چاپ اول. ترجمه، شاهده  شناسی تربیتی.(. روان2008سانتراک، ج. )

(. تهران: 1387سعیدی، مهشید عراقچی و حسین دانشفر. )

 مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

ترجمه فروزنده داورپناه  شده.(. خوشبینی آموخته2006سلیگمن، م . )

 رشد. (؛ تهران: انتشارات1391) .و میترا محمدی

(. عوامل مؤثر بر 1393شکیب، ز؛ طهماسبی، ر  و نوروزی، آ. )

روان دختران دبیرستانی شهر بوشهر، بر اساس نظریه سالمت

. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت شناختی اجتماعی
 .142-131(، 2)2 و ارتقای سالمت.

http://journal.ihepsa.ir/article-1-151-fa.html 

 نقش (.1393نریمانی، محمد؛ یوسفی، فاطمه و کاظمی، رضا. )

 یستیبهز ینیب شیپ در یزندگ تیفیک و یدلبستگ یهاسبک

مجله ی. ریادگی یهایناتوان به مبتال نوجوانان یشناختروان
 [Doi: 93-3-4-8] .142-124(، 4)3، های یادگیریناتوانی

(. بررسی رابطه 1389نیکدل، ف؛کدیور، پ؛ فرزاد، و و کریمی، ی. )

گیری کالس و باورهای انگیزشی )جهتادراک از محیط

های تحصیلی و هدف و خودپنداره تحصیلی( با هیجان

های تحصیلی، ای هیجانخودگردان: نقش واسطهیادگیری 

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
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