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 مقدمه

مدرسه خانه دوم دانش آموزان است؛ یک دانش آموز حداقل یک چهارم زندگی روزانه خود را در طول سال 

بخش  و شودمیتحصیلی در مدرسه می گذراند؛ از دیدگاه خانواده، مدرسه مکان امنی برای فرزندانشان تلقی 

مهمی از آموزش عالی به تربیت معلمان و پژوهش در حوزه نیازهای مدرسه اهتمام دارد)جونز، پورتال و 

هی تا بازد شودمی(؛ در همین راستا، بهزیستی تحصیلی دانش آموزان نیز امری مهم تلقی 2417 تاناسولیس،

مفهوم بهزیستی تحصیلی با هدف به لحاظ تاریخچه، الزم در راستای رشد و نمو نسل آینده حاصل شود. 

پیوند کارکردهای عاطفی و تحصیلی، بهسازی رابطه فراگیرنده مدرسه و ایجاد تغییرات موازی پیشرونده در 

(. در جامعه دانش آموزان دبیرستانی، 2412فرد و مدرسه، توسط تومینین سوینی ، سلمال آرو، نیمیویرتا )

در زندگی نوجوانان و اهمیت پیشرفت تحصیلی در کارکردهای  توسعه یافت. با توجه به نقش مرکزی مدرسه

اجتماعی عاطفی نوجوانان، بهزیستی این گروه سنی در ارتباط با بافت مدرسه و شرایط آموزشی قابل تعریف 

،دانشمندان یک ویروس جدید را شناسایی کردند که در سطح جهان در حال  2419در دسامبر سال  است.

را اضطرار بهداشت عمومی با نگرانی  19شیوع بیماری کوید( 2424)بهداشت جهانی افزایش است. سازمان 

المللی تعیین کرد. شیوع ویروس کرونا ضعفهای سیستم ما را در ابعاد مختلف مالی، فنی و فرهنگی  بین

 ، باعث بسته شدن مدارس و دانشگاهها در 19گیر کوید اثبات و تشدید کرد. وضعیت مربوط به بیماری همه

آموزش از از جمله کشور ایران در مبارزه با بیماری کرونا ویروس، برخی از کشورها  .بسیاری از کشورها شد

 ؛ ازجمله:مزایا و معایبی برای نظام آموزشی و خانوادهها داشت، که راه دور را جایگزین آموزش سنتی کردند

ناگهانی بودن آن: آموزش مجازی به دلیل نیاز غیرقابل پیشبینی در مدارس بدون آمادگی قبلی به کار (الف

تحمیلی بودن آن: در بسیاری از کشورها به عنوان یک (  ب. 2424رانگیوی و سیماتی کومار)گرفته شد 

وجه به نوظهور بودن با ت (.2424تیلور و همکاران )حمیل شده است تاقدام برجسته ملی اقدامات دراکونی 

وپرورش کشورمان، مطالعات بسیار محدودی در این زمینه صورت گرفته  آموزش مجازی در نظام آموزش

ی شناسایی چالشهایی که خانوادهها در آموزش مجازی با آن مواجه  است؛ بنابراین، انجام پژوهش در زمینه

 (.1044)ملیحه مصیبی اردکانیهستند

( فرسودگی 2( ارزش مدرسه، )1ز چهار بعد مرتبط با مدرسه تشکیل شده است: )سازه ی بهزیستی تحصیلی ا

در ارتباط ( درآمیزی با کار مدرسه یا مشارکت در امور مدرسه. 0( رضایت تحصیلی و )3نسبت به مدرسه، )

یوسف  ورزی )قدم پور، رادمهر و با بهزیستی تحصیلی متغیرهای مختلفی مورد توجه قرار گرفته اند: جرأت

آموز به معلمان، )اعتماد دانشبینی تحصیلی خوش (؛2424کیورو و همکاران،روابط میان فردی )(؛ 1397وند،

و سرزندگی تحصیلی )مکتبی، آموز نسبت به مدرسه( آموزان و احساس هویت دانشتاکید تحصیلی دانش

مشارکت شفاهی و توجه (؛ 2416تفکر، جهت گیری هدف )بولوس،  هایسبک(؛ 1396فرامرزی و فرزادی، 

از میان این متغیرها، ارتباط متغیرهای زیر با بهزیستی مورد توجه (. 2416غیرکالمی )فری میر و هوزر، 

اطی ی ارتبهامهارت تفکر و درگیری تحصیلی. هایسبکارتباطی،  هایمهارتپژوهش حاضر قرارگرفته است: 

با رفتارهای بین فردی هستند )شیومی و دیگران، و اجتماعی در زندگی روزمره، دارای بیشترین پیوند 

(، ارتباط مؤثر بیشتر از صرفاً یک گفتگوی ادامه دار 2419(. از دیدگاه رابینسون، سگال و اسمیت )2444

یک ون دخود را به تصویر بکشد.  کندمیصی است که تالش است بلکه فهم کامل احساسات و عواطف شخ

ارتباطی مطلوب و توانایی ابراز خود به عزت نفس نوجوانان  هایمهارت( معتقد است برخورداری از 2410)
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آموزان دوره ارتباطی بر انگیزش تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش هایمهارتآموزش . کندمیکمک 

ارتباطی باعث افزایش انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و  هایمهارتمتوسطه تأثیر دارد. در واقع آموزش 

(. 1396)بهادری وحبیبی،  دهدمیآموزان کاهش سازگاری تحصیلی شده و میزان بی انگیزشی را در دانش

میان روابط میان فردی و بهزیستی تحصیلی با عملکرد تحصیلی رابطه ای مبتنی بر یک مدل میان کنشی 

یان فردی با کیفیت باال، عملکرد تحصیلی باالتری را از طریق بهزیستی تحصیلی برقرار است. وجود روابط م

در حالی که میزان باالی بهزیستی تحصیلی از طریق افزایش کیفیت روابط میان فردی سبب  شودمیسبب 

 (.2424)کیورو و همکاران،  گرددمیارتقای عملکرد تحصیلی 

به ( 1331، ترجمه اعتمادی و خسروی، 1997استرنبرگ ) سبک های تفکر در نظریه خود ـ مدیریتی ذهنی

. مفهوم اصلی این سازه آن گرددمییشان تعریف هاتواناییعنوان شیوه های ترجیحی افراد در به کارگیری 

ند های روزمره شان هست است که افراد به نوعی نیازمند سبک های تفکر برای مدیریت یا اداره کردن فعالیت

ند برحسب ساختارهای اندیشه بشری از حکومت درك شوند. توانمیسبک های تفکر  ؛(2449فان و ژانگ، )

بر اساس این دیدگاه، سبک ها نه تنها تصادفی نیستند، بلکه بیشتر بازتاب های بیرونی شیوه هایی می باشند 

یه خودمدیریتی نظر .(2440استنبرگ و ژانگ، )ند خودشان را سازمان داده و اداره کنند توانمیکه افراد 

بعد شامل: کارکردها،  0سبک تفکر را در قالب ( 1331، ترجمه اعتمادی و خسروی، 1997)ذهنی استرنبرگ 

که  شوندمی( متذکر 2421. پوتری و هالیم )کندمیسطوح، حیطه ها و گرایش ها از یکدیگر متمایز 

فکر با انواع ت هایسبکمتعددی رابطه  هایپژوهشتفکر تأثیر مستقیمی بر نتایج یادگیری دارند و  هایسبک

. سطوح متفاوتی از تغییر و دهندمییادگیری )دیداری، شنیداری و بدنی(، هوش و مدل های یاددهی نشان 

ح ثبات ترتیبی ـ رتبه ای، ثبات در سطتفکر بر حسب تغییر به لحاظ سطح میانگین،  هایسبکثبات در 

 به لحاظ سطح میانگین دارمعنیتفکر دارای تغییرات  هایسبکفردی و ثبات نسبی قابل مشاهده است. 

هستند و از ثبات ترتیبی ـ رتبه ای مستحکمی برخوردارند. هرچند به میزانی اندك، تغییرات واقعی در 

 دهندیمتفکر ثبات نیمرخ قابل مالحظه ای نشان  هایسبکتفکر در سطح فردی اتفاق می افتند.  هایسبک

 (.  2421)فان، ژانگ و هونگ،  شوندمیغیرقابل تغییر، قلمداد  هایخصیصهت اما نه با و وضعیت هایی با ثبا

از سوی دیگر، درگیری تحصیلی به دلیل جامعیت در توصیف انگیزه و یادگیری دانش آموزان و همچنین به 

کننده قوی عملکرد، پیشرفت و موفقیت دانش آموزان در مدرسه، مورد توجه  بینیپیشعنوان یک عامل 

درگیری تحصیلی یک سازه چندبعدی  ؛(2416پژوهشگران و مربیان قرارگرفته است )الم و همکاران، 

درگیری رفتاری به عنوان (. 2443و همکاران،  کریستنسون) شودمی)رفتاری، شناختی و هیجانی( تلقی 

که چندین جنبه متمایز را همچون مدرسه  شودمیرفتارهای قابل مشاهده بیرونی تصور مجموعه ای از 

گریزی، رفتار برهم زننده نظم، ترك تحصیل، پیروی از دستورالعمل ها و مشارکت دانش آموز در گفتگوهای 

 (.2416)هاسپل و همکاران،  گیردمیکل کالس در انطباق با ضوابط و هنجارهای کالس درس دربر

گیری شناختی به عنوان پردازش اطالعات توسط دانش آموز تعریف گردیده که قابل تقسیم به دو نوع در

(. پردازش عمیق با توصیف جزئیات و سازماندهی 2446پردازش عمیق و سطحی است )اپلتون و همکاران، 

. ندکنمیسازماندهی مرتبط است در این فرایند دانش آموزان اطالعات جدید را با دانش قبلی ارتباط داده و 

که دانش آموزان اطالعات را به طور ساده بازتولید می نمایند  دهدمیدر مقابل، پردازش سطحی زمانی رخ 

یادگیری  هایفعالیتدرگیری هیجانی به عنوان واکنش های عاطفی در قبال  (.2413)چی و همکاران، 
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(. دو شاخص نوعی درگیری هیجانی عبارتند از: 2446)اپلتون و همکاران،  گرددمیکالس درس قلمداد 

(، دو هیجان که با یکدیگر قرابت دارند و اغلب اوقات با 2413عالقه و لذت دانش آموز )اشمیت و همکاران، 

 (.2411)آنیلی و آنیلی،  دهندمیهم رخ 

ارتباطی که متضمن روابط میان فردی با  هایمهارتسازگاری در بعد اجتماعی همبسته است با از طرفی، 

و با پیشرفت تحصیلی مرتبط است  استاعضای خانواده، همساالن، هم کالسی ها، معلمان و کارکنان مدرسه 

. دانش آموزان در شبکه ای از روابط در مدرسه قرار دارند که (1390رحمان پور،  و مستانه ،درویش پور)

تبط با درگیری تحصیلی مر تواندمیممکن است حمایت آمیز و یا آسیب زا باشند. این شبکه روابط اجتماعی 

درسی او تنظیم شود. در  هایفعالیتباشد زیرا روابط اجتماعی فرد در مدرسه ، ممکن است با میزان سطح 

از  (.1397ت تحصیلی نقش بازدارنده مهمی در ابتال به فرسودگی تحصیلی دارد )صدوقی و غفاری،حمایواقع، 

تحصیلی او را در مدرسه بهبود بخشد  هایفعالیت تواندمیاجتماعی دانش آموز نیز  هایمهارتسوی دیگر، 

( نشان دادند 1390(. از سوی دیگر، همانطور که حیدری، حسینیان و رسولی )1396)بهادری و حبیبی، 

دانش آموزان دارای سبک های تفکر اجرایی، قضاوت گر، تک محور، سلسله مراتبی، سازگارتر و سبک های 

طه پیشرفت تحصیلی با سبک های تفکر قانون گذار، اجرایی، تفکر بی قانونی و جزئی نگر ناسازگارند و راب

قضایی، تک محور، سلسله مراتبی، محافظه کار، مثبت و باسبک تفکر بی قانونی، منفی است. بین سازگاری 

آموزشی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد. هرچه دانش آموز سازگارترند از پیشرفت تحصیلی باالیی 

بین سبک ها با توجه به جنسیت، دختران قانون گذارتر و برون نگرتر از پسران هستند.  برخوردارند. درمقایسه

 (. 1390حیدری و همکاران، دانش آموزان دختر در مقایسه با دانش آموزان پسرسازگارترند )

ی ی از مدل بهزیستی تحصیلتردقیقبه طراحی  تواندمیفهم روابط متغیرهایی که مطرح شد در سطح نظری 

ر شود و به دانش ما در خصوص متغیرهای مورد بررسی بیفزاید و در سطح کاربردی، راهنمای عمل منج

کارکنان مدرسه، معلمان، مشاوران و والدین دانش آموزان باشد. همچنین فقدان پیشینه پژوهشی در خصوص 

این پژوهش  متغیرهای این پژوهش، اهمیت انجام آن را دوچندان می سازد. لیکن از سوی دیگر، نتایج

بزرگترین دغدغه مدارس یعنی بهزیستی تحصیلی را مورد مواجهه قرار دهد. دستیابی به بهزیستی  تواندمی

تحصیلی یک مفهوم ابزاری در تحقق اهداف و فلسفه آموزش و پرورش باشد. بدون تحقق بهزیستی تحصیلی، 

صیلی تضمین کننده موفقیت تح تواندمیحتی کیفیت باالی آموزشی و پداگوژی هنرمندانه نیز به تنهایی ن

. نتایج این پژوهش به طور ویژه، دهدمیدانش آموزان باشد. همین امر، ضرورت انجام این پژوهش را نشان 

چارچوبی نظری ـ عملی برای مداخالت مشاوران و روانشناسان تربیتی در مدارس فراهم سازد. با  تواندمی

متغیرهای بحث شده، پژوهشی که روابط این متغیرها را در یک صورت گرفته در مورد  هایپژوهشوجود 

مدل جامع عّلی مورد بررسی قرار دهد انجام نگرفته است. با توجه به شکاف پژوهشی موجود در خصوص 

همبستگی  متغیرهای فوق، به لحاظ نظری این پژوهش در صدد ارائه یک مدل ساختاری است که رابطه 

 تفکر با میانجیگری درگیری تحصیلی هایسبکارتباطی و  هایمهارترهای بهزیستی تحصیلی را با متغی

 لذا پرسش این پژوهش عبارت بود:نشان دهد. 

تفکر با  هایسبکارتباطی و  هایمهارتمدل ساختاری میان بهزیستی تحصیلی با متغیرهای  .1

 نجیگری درگیری تحصیلی چگونه است؟میا
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 پژوهش روش

پژوهش از نوع بنیادی بود و از روش مدل یابی عّلی استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش عبارت این 

در مدارس دوره متوسطه  1399-1044بود از تمامی دختران نوجوان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 

د حجم نمونه دوم شهر تهران. به دلیل آنکه پژوهش حاضر از نوع معادله یابی ساختاری است، جهت برآور

میرز، گامست، استفاده گردید )  α n= NZ   2α S 2+ Z2 D2/ S 2جهت برآورد حجم نمونه کافی از فرمول:  

. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه (1391پاشا شریفی و همکاران، حسن(؛ ترجمه 1999گلن و گارینو )

نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. از میان مناطق بیست و دوگانه  373ای چند مرحله ای تعداد 

مدرسه متوسطه  3منطقه به تصادف انتخاب شدند، سپس در هر منطقه،  0آموزش و پرورش شهر تهران، 

تصادف انتخاب گردید. روش اجرای پژوهش به این صورت دوره دوم دخترانه و در هر مدرسه دو کالس به 

بود که پرسشنامه ها در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت و پس از تکمیل، جمع آوری شد. بعد از حذف 

 پرسشنامه های ناقص و نیز حذف داده های پرت، نمونه مورد نظر پژوهش مبنای تحلیل قرار گرفت. 

 ابزار پژوهش

توسط تومینین ـ سوینی و همکاران  پرسشنامه بهزیستی تحصیلی. 9تحصیلي. پرسشنامه بهزیستي 9

سؤال و چهار زیرمقیاس به نام های ارزش مدرسه، فرسودگی نسبت به  31شامل  وطراحی شده ( 2412)

این پرسشنامه در ایران و در پژوهش مرادی و مدرسه، رضایت تحصیلی و درآمیزی با کار مدرسه است. 

( مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های برازش تحلیل عاملی تأییدی وجود چهار عامل را 1390همکاران )

، عامل  37/4در این پرسشنامه مورد تائید قرار دارد. آنها ضریب آلفای کرونباخ کل این پرسشنامه را برابر 

و  73/4، عامل رضایت تحصیلی برابر  73/4عامل فرسودگی نسبت به مدرسه ،  33/4ارزش مدرسه برابر با 

 به دست آوردند. 70/4عامل درآمیزی با کار مدرسه برابر 

مقیاسی ( 2440)ی ارتباطی کوئیندام هامهارتپرسشنامه . 2ی ارتباطي کوئیندامهامهارت. پرسشنامه 2

سوال است و پنج زیر مقیاس توانایی دریافت  با درك پیام های کالمی و غیرکالمی، نظم  30مشتمل بر 

 .یردگمیدهی به هیجانات، مهارت گوش دادن، بینش نسبت به فرآیند ارتباط و قاطعیت ارتباطی را در بر 

ی ارتباطی را با استفاده از آلفای کرنباخ برابر با هامهارت( در پژوهشی، اعتبار کل مقیاس 1330یوسفی )

 گزارش کرد.77/4و با استفاده از روش دونیمه سازی، برابر با  31/4

سبکهای تفکر استرنبرگ پرسشنامه . 3. پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ـ فرم کوتاه3

مطالعات ژانگ و  بر اساساین پژوهش، است که در بعد  13دارای سوال بوده و  60دارای ( 1992و واگنر )

شد )دسته اول: قانونی، آزاداندیش، سلسله مراتبی، کل  بندیطبقه( به سه دسته کلی 2441پاستی گلیون )

نگر، قضایی ـ دسته دوم: تک قطبی، محافظه کار، جزیی نگر، اجرایی ـ دسته سوم: بیرونی، درونی، الیگارشی، 

( قابلیت اعتماد این آزمون را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه 1330شکری و همکاران)آنارشی(. 

، برای  30/4، برای سبک تفکر قانونگذار تا  73/4برای خرده آزمونها از  آمدهکردند که ضرایب به دست 

یت اعتماد از طریق بوده است. در این پژوهش ضرایب قابل 79/4سبک تفکر محافظه کارانه و با میانگین 

                                                           
1 . Achievement well-being questionnaire (AWBQ) 

2 . Queendom Communication SkillsTest-Revised (CSTR) 

3 . Sternberg & Wagner Thinking Styles Inventory  (TSI)    
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، سلسله 66/4، فردساالری 73/4، قضایی  61/4، اجرایی  31/4آلفای کرونباخ برای سبک تفکر قانونگذارانه 

محاسبه  30/4و بیرونی  30/4، جزیی 69/4،کلی 33/4، هرج و مرج طلبی69/4، چندمحوری 79/4مراتبی 

 شد.

سؤال است  17( که مشتمل بر2413ریو )این پرسشنامه توسط . 9. پرسشنامه درگیری تحصیلي ریو4

ریو پایایی و روایی پرسشنامه را  .دهندمیمقیاس عاملی، رفتاری، شناختی و عاطفی را تشکیل  در چهار رده

در ایران این پرسشنامه  .با استفاده از روش آلفای کرنباخ، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی  به دست آورد

( مورد بررسی قرار گرفت. پایایی به روش آلفای کرنباخ برای این 1396در پژوهش رمضانی و خامسان  )

به دست آمد. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای زیرمقیاس این پرسشنامه برابر بود با:  92/4پرسشنامه 

نتایج تحلیل . 79/4و درگیری شناختی  37/4، درگیری عاطفی 79/4، درگیری رفتاری 30/4درگیری عاملی

ی نشان داد ساختار پرسشنامه، برازش قابل قبولی با داده ها داشته و کلیه شاخص های نیکویی عاملی تأیید

 برازش برای الگوی چهار عاملی زیربنایی پرسشنامه تایید شد.

رای بستفاده گردید. ا  برای تعیین برازش مدل از مدلسازی معادالت ساختاری با نرم افزار آموس شیوه اجرا.

ر ه غیرمستقیم، اثر استاندارد مستقیم و اثر استاندارد  اثر کامل های جمع آوری شده،دادهتجزیه و تحلیل 

و اثر نقش میانجی بین متغیرهای مورد مطالعه تحلیل و تبیین گردید. جهت بررسی اثر یک از این متغیرها 

ترپ استفاده نقش میانجی بین متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش در مدل ساختاری از روش بوت اس

 شد. 
 

 اهیافته

نفر، کالس 149کالس دهمالسی پاسخ دهندگان بدین صورت است که وانی کآماری فرا هاییافتهباتوجه به 

نفر بوده است که میانگین و انحراف استاندارد 373نفر که در مجموع 129نفر، کالس دوازدهم130یازدهم

 (سال بود.00/2) 73/16سن شرکت کنندگان برابر با 
 

 متغیرهای پژوهشهای توصیفي . یافته9جدول 

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

ضریب  کشیدگی کجی

 تحمل

تحمل 

 واریانس

دوربین 

 واتسون

 30/1 11/1 39/4 49/4 -63/4 33/10 13/144 ارتباطی هایمهارت

  21/1 32/4 -20/4 -13/4 31/12 02/36 تفکر)دسته اول(      هایسبک

 17/1 30/4 -99/4 -33/4 30/3 96/60 تفکر)دسته دوم(     هایسبک 37/1

 13/1 33/4 -71/4 -20/4 44/11 61/60 تفکر)دسته سوم(     هایسبک

 73/1 22/1 31/4 -74/4 -33/4 16/16 41/72 درگیری تحصیلی                

 - - - -36/4 49/4 39/10 16/140 بهزیستی تحصیلی                

 

شان می 1نتایج جدول  ستاندارد نمره ن ( 33/10) 13/144 ارتباطی هایمهارتدهد که میانگین و انحراف ا

ست؛  ستاندارد نمره همچنین ا سوم( به ترتیبسبکمیانگین و انحراف ا سته اول، دوم و  ، 02/36 های تفکر )د

                                                           
1 . Reeve Academic engagement Scale (AES)   



  330 |                                    (91-)مجموعه مقاالت کویید 5شماره      | 2دوره     |9044   زمستان   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

ــت  61/60و  96/60 ــیلی برابر باو میانگین و انحراف نمره اس میانگین و  و( 16/16) 41/72 درگیری تحص

دهد همچنین جدول فوق نشان می .گزارش شد( 39/10) 16/140 بهزیستی تحصیلی نیز انحراف استاندارد

های متغیرهای پژوهش طبیعی است. مقدار قرار دارند؛ بنابراین توزیع داده ± 2که چولگی و کشیدگی بین 

صله مجاز  سون در فا ستگی بین خطاها  0/2تا  0/1دوربین وات ضه عدم وجود همب قرار دارد؛ بنابراین مفرو

شان داد از توانمیو  شودمیتائید  ضریب تحمل و تورم واریانس نیز ن ستفاده کرد. مقادیر  سیون ا  از رگر

 د.دار بینپیشنبود همپوشی بین متغیرهای 

 

 یرهای پژوهشضرایب همبستگي بین متغ. 2جدول 

 7 6 0 0 3 2 1 متغیرها

       1 ارتباطی هایمهارت

     1 .403 .262** تفکردسته اول هایسبک

    1 .231** .430 .106** تفکردسته دوم هایسبک

   1 .299** .230** .434 .163** تفکردسته سوم هایسبک

  1 .200** .344** .290** -.404 .230** درگیری تحصیلی

 1 .166** .460 .104** .133** -.123* .003** بهزیستی تحصیلی

 

ست به یهاافتهی شان  آمده د سون بین متغیرهای مورد مطالعه در جدول فوق ن ستگی پیر از تحلیل همب

هدیم های  د هارتکه بین متغیر باطی هایم بکو  (P ،003/4=r<41/4) ارت ـــ ته  یهاس ـــ تفکر دس

سته دوم ) یهاسبکو  (P ،133/4=r<41/4اول) صیلی  یریدرگ ریمتغو  (P ،104/4=r<40/4تفکر د تح

(41/4>P ،166/4=r ــتگی معنادار وجود دارد؛ اما بین ــیلی دانش آموزان همبس ــتی تحص ( با متغیر بهزیس

 با بهزیستی تحصیلی همبستگی معنادار وجود نداشت.  (P ،460/4=r>40/4تفکر دسته سوم ) یهاسبک

 

 برازش مدل اصالح شده معادالت ساختاری یهاشاخص. 3جدول 

RMSEA CFI IFI NFI GFI χ2/df p Df Χ2 

840/8  91/4  94/4  94/4  93/4  37/1  441/4  230 32/033  

 

  = χ2 (df= 285) = 533,322]  ,  1,871در مدل اصالح شده نشان داد،  آمدهدست ه ب یهاافتهی

χ2/df ,   CFI = .912 ,NFI = .903, IFI= .906   , GFI=.932,  RMSEA= .048 [  مدل از

 به دست یهاشاخص. با توجه به باشندیمدر حد قابل قبول  هاشاخصمناسبی برخوردار است و برازندگی 

که  شودیم یریگجهینتچنین بنابراین   ، مدل ساختاری اصالح شده از برازش مناسبی برخوردار است.آمده

حصیلی درگیری تمیانجی تحصیلی با نقش تفکر با بهزیستی  یهاسبکارتباطی و  هایمهارتمدل ساختاری 

نشان  3برازش  مدل فوق در جدول  یهاشاخصدر دانش آموزان از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج 

 داده شده است.  
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 يتفکر با بهزیستي تحصیل یهاسبکارتباطي و  هایمهارت: مدل ساختاری اصالح شده 9مدل 
 

 هایمهارتمستقیم  استاندارد ریمسضریب  اثر ،دهدیمنشان  0و نتایج جدول  1همچنان که مدل ساختاری 

نیست. این یافته بیانگر آن است که متغیر معنادار  (β=.167 , P> . 05) ارتباطی بر بهزیستی تحصیلی

در دانش آموزان گروه نمونه را به  تحصیلی قدرت تبیین نمرات استاندارد بهزیستی ارتباطی هایمهارت

جهت بررسی اثر نقش میانجی بین متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش همچنین   صورت مستقیم نداشت.

متغیرهای   غیرمستقیم هایروشاست جهت بررسی اثر  روشی در مدل ساختاری از روش بوت استرپ که

 غیرمستقیماثر استاندارد مسیر  نشان داد، 0جدول  هاییافتهکه  گونههمان مورد مطالعه استفاده شد.

معنادار  (β=.199, p<.05) ا نقش میانجی درگیری تحصیلیارتباطی بر بهزیستی تحصیلی ب هایمهارت

ارتباطی هم به صورت  هایمتغیر مهارتنشان داد که اگر چه  آمده به دست هاییافتهبنابراین  گردید.

 غیرمستقیم صورتبهمستقیم نتوانست اثری بر متغیر بهزیستی تحصیلی گروه مورد مطالعه داشته باشد، اما 
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 بینییشپبا در نظر گرفتن نقش میانجی درگیری تحصیلی، توانست متغیر درونزاد بهزیستی تحصیلی را 

 کند.

بین متغیرها غیرمستقیم،  مستقیم و اثر کامل .4جدول   

 متغیر  میانجي  برونزاد متغیر

 درونزاد

اثر 

 (P)میمستق

اثر 

 (P)میرمستقیغ

 (P)اثر کامل

 هایمهارت

 ارتباط

<-

-- 
درگیری 

 تحصیلی

<-

-- 
بهزیستی 

 تحصیلی

(127).167. (410).199 . (411).367. 

 هایسبک

 تفکر )اول(

<-

-- 
درگیری 

 تحصیلی

<-

-- 
بهزیستی 

 تحصیلی

(972).440. (437).317   . (436).321. 

 هایسبک

 تفکر )دوم(

<-

-- 
درگیری 

 تحصیلی

<-

-- 
بهزیستی 

 تحصیلی

(043).437. (403).176   . (303).139. 

  هایسبک

 تفکر)سوم(

<-

-- 
درگیری 

 تحصیلی

<-

-- 
بهزیستی 

 تحصیلی

(770).437. (043).143.- (603).463.- 

 
گ نمطالعات ژا بر اساس توضیح داده شد، سیزده سبک تفکر مورد مطالعه در این پژوهش قبالًهمچنان که 

و نتایج جدول   1که مدل ساختاری  گونههمانشد.  بندیطبقهبه سه دسته کلی   (2441ن)پاستی گلیوو 

 لیتفکر )دسته اول( بر بهزیستی تحصی هایسبک مستقیم  مسیر استانداردضرایب  اثرات ،دهدمینشان  وقف
(β=.004, P> 05 ) تفکر )دسته دوم( بر بهزیستی تحصیلی  هایسبک اثر و(β=.013, P>. 05 )و 

نیست. این معنادار  (β=.037, P>. 05) تفکر )دسته سوم( بر بهزیستی تحصیلی هایسبک اثر طورهمین

در دانش  حصیلیت قدرت تبیین نمرات استاندارد بهزیستی تفکر هایسبکیافته بیانگر آن است که سه دسته 

  استانداردثر نشان داد، ا آمده به دست هاییافتههمچنین  آموزان گروه نمونه را به صورت مستقیم نداشتند.

 یلیبا نقش میانجی درگیری تحصبر بهزیستی تحصیلی  تفکر) دسته اول(  هایسبک غیرمستقیممسیر 

(β=.317, p<.05)  تفکر) دسته دوم(  هایسبک غیرمستقیممسیر  اثر استانداردهمچنین  .استمعنادار 

 . اما اثر استاندارداستمعنادار  (β=.176, p<.05) با نقش میانجی درگیری تحصیلیبر بهزیستی تحصیلی 

 صیلیبا نقش میانجی درگیری تحبر بهزیستی تحصیلی  تفکر )دسته سوم(  هایسبک غیرمستقیممسیر 

(β=-.103, p>.05)  ته تفکر )دس هایسبکنشان داد که  آمده به دست هاییافته. بنابراین نیستمعنادار

با در نظر گرفتن نقش میانجی درگیری تحصیلی، توانست  غیرمستقیماول و دسته دوم( فقط  به صورت 

مستقیم و  رتصوبهتفکر )دسته سوم( نه  هایسبکنماید. اما  بینیپیشمتغیر درونزاد بهزیستی تحصیلی را 

 نماید. بینیپیش،  نتوانست  متغیر درونزاد بهزیستی تحصیلی را غیرمستقیم صورتبهنه 
 

 گیریبحث و نتیجه

 اتفکر ب هایسبک ارتباطی و هایمهارت حاضر، مطالعه رابطه بین بهزیستی تحصیلی با پژوهش هدف از

نشان داد  پژوهش حاضر هاییافتهکه  طورهمانبود.  19درگیری تحصیلی در ایام شیوع کووید گریمیانجی

حصیلی درگیری تمیانجی تحصیلی با نقش تفکر با بهزیستی  هایسبکارتباطی و  هایمهارتمدل ساختاری 

 هایمهارتدر مدل ساختاری پیشنهادی، ، هایافتهطبق  در دانش آموزان از برازش مناسبی برخوردار است.
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تفکر به عنوان متغیرهای مکنون برونزاد، درگیری تحصیلی به عنوان متغیر میانجی در  هایسبکارتباطی و 

با بهزیستی تحصیلی به عنوان یک متغیر درونزاد در مدل مورد تأیید قرار  هاآنمدل حضور داشتند و رابطه 

آنچه در خصوص تبیین نتایج این پژوهش که در شرایط قرنطینه خانگی و آموزش مجازی اجرا گردید گرفت؛ 

بایستی مورد توجه ویژه قرار بگیرد آن است که ضرورت دارد این تبیین با لحاظ کردن شرایط قرنطینه 

ناشی از پاندمی کرونا و آموزش اجباری مجازی انجام شود. شاید بدون سخن گفتن از مفهومی جدید  خانگی

اثر  ترقدقیبه عنوان متغیر میانجی، توضیح و تبیین همه جانبه و « درگیری مجازی تحصیلی»تحت عنوان 

آموزان  یلی دانشتفکر بر بهزیستی تحص هایسبکارتباطی و  هایمهارتمتغیرهای  غیرمستقیمو  مستقیم

بیین با نباشد. این ت پذیرامکانـ که در شرایط کرونا به مفهوم بهزیستی تحصیلی مجازی تبدیل گردیده ـ 

در  خودتنظیمینقش مثبت آموزش مجازی در افزایش   ( تحت عنوان1399ناجی میدانی )پژوهش 

آموزش  حاکی از آن بود که یادگیرندگان در دوران هایافتههمسو است. در پژوهش مورد اشاره « یادگیری

وتاه ک گذاریهدفداشته باشند و با  ریزیبرنامهآموزشی خود  هایفعالیتکه باید در مورد  اندآموخته مجازی

دروس  یرییادگ خودآموزی، خود تشویقی و دادن انگیزه به خود، به یبرا شتریبمدت و دراز مدت، صرف زمان 

پژوهش )شامل  بینپیشاز سوی دیگر، در مورد اثر مستقیم دو متغیر  (.1399بپردازند )ناجی میدانی، 

، با این پژوهش هاییافتهکه  شودمیتفکر( بر بهزیستی تحصیلی، مشاهده  هایسبکارتباطی و  هایمهارت

، همخوانی ندارند. به نظر پژوهشگر، این اندشدهقبلی که البته در شرایط عادی انجام  هایپژوهش هاییافته

نشانگر ایجاد یک پیشینه جدید باشد و نقطه قوت این پژوهش قلمداد گردد؛ چراکه برای  تواندمیناهمخوانی 

 .دهدمیجدیدی در اختیار پژوهشگران بعدی قرار  هایتبیینکارکرد متغیرهای پژوهش در شرایط قرنطینه، 

اساس دو رویکرد )نخست بدون در نظر  برمربوط به اثر مستقیم متغیرها،  هاییافته تبییندر ادامه، برای 

دون باگر بخواهیم . دهیممی ارائهتحلیل خود را  گرفتن شرایط کرونا و دوم با در نظر گرفتن شرایط کرونا(

این پژوهش بپردازیم محورهای اصلی تبیین ما به صورت  هاییافتهبه تبیین  در نظر گرفتن شرایط کرونا

 زیر خواهد بود:

 ارتباطي بر بهزیستي تحصیلي:  هایمهارترد تأثیر مستقیم  الف(

تاری عاملی، شناختی، رف هایمؤلفهاگر متغیرهای دیگری نظیر درگیری تحصیلی با  دهدمیاین یافته نشان 

و عاطفی و یا انگیزش تحصیلی وجود نداشته باشند و یا حضور و نقشی ضعیف داشته باشند صرفاً برخورداری 

توانایی دریافت و ارسال پیام، کنترل عاطفی، مهارت گوش دادن،  ارتباطی مثل هایمهارتو  هاتواناییاز 

ر دبا قاطعیت احتماالً کمک مؤثری برای زندگی تحصیلی  توأمبینش نسبت به فرایند ارتباط و ارتباط 

مشارکت و درگیری شناختی و عاطفی  دهندمینشان  (2421) و همکاران که اشنایتزر گونههمان .برندارند

 هاییصهخصو توسط  کنندمییادگیری، نقشی کلیدی در عملکرد تحصیلی دانش آموز ایفا  هایفعالیتدر 

، احتماالً نقش عوامل شناختی و هیجانی در بهزیستی . بدین ترتیبشوندمییت انگیزشی دانش آموز هدا

ز ا مؤلفهدریافت که سه  توانمیدر کنش ارتباطی است. اگر توجه شود  هامهارتتحصیلی مؤثرتر از عامل 

بهزیستی تحصیلی یعنی فقدان ارزش مدرسه، فرسودگی نسبت به مدرسه و رضایتمندی تحصیلی  هایمؤلفه

ا درآمیزی با کار در مدرسه، ب مؤلفهبیشتر جنبه شناختی و عاطفی دارند تا جنبه مهارت در کنش. حتی  نیز

ارتباطی، از سوی دیگر به شدت نیازمند اشتیاق و انگیزش تحصیلی،  هایمهارتوجود نیاز به برخورداری از 

 ارتباطی.  هایمهارتتا  استمؤثر مطالعه و خودکارآمدی تحصیلی  هایمهارتعادات و 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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 تفکر بر بهزیستي تحصیلي:  هایسبکرد تأثیر مستقیم ب( 

 آمیخته با هیجان است، سپس از بعدی ایپدیدهش، قبل از هر چیز هایمؤلفهبهزیستی تحصیلی، با توجه به 

( در 2412تومینین سوینی و همکاران )رفتاری است. تالش  ایپدیدهشناختی برخوردار است و در نهایت 

عاطفی و تحصیلی، بهسازی رابطه  کارکردهایخصوص توسعه مفهوم بهزیستی تحصیلی با هدف پیوند 

اطفی ع هایجنبهفراگیرنده و مدرسه و ایجاد تغییرات موازی پیشرونده در فرد و مدرسه، نشانگر آن است که 

ی اختی آن هستند. اصوالً بهزیستی و سالمت روانی با کارکردهاـ هیجانی بهزیستی تحصیلی بیشتر از ابعاد شن

ه مفهوم تفکر )ب هایسبکرد تأثیر مستقیم هیجانی ارتباط و همبستگی بیشتری دارند. به این ترتیب، 

توانایی پردازش اطالعات و به عنوان عاملی شناختی( بر بهزیستی تحصیلی، به دلیل اهمیت بیشتر درگیری 

 .گرددمیدر فرایند بهزیستی تحصیلی، تبیین  عاطفی با مدرسه

در عمل، این پژوهش در شرایط قرنطینه خانگی و گسترش آموزش مجازی، به بررسی روابط متغیرها پرداخته 

مورد توجه قرار دهیم. در ادامه با این رویکرد،  هایافتهو ضرورت دارد نقش شرایط کرونایی را در تبیین 

 مسیر استانداردضریب  ، اثرآماری هاییافتهمطابق با  .دهیممیبررسی قرار پژوهش را مورد  هایفرضیه

 این یافته بیانگر آن است که متغیر. نبود دارمعنی تحصیلی بر بهزیستی تحصیلی هایمهارتمستقیم 

ارتباطی به صورت مستقیم قدرت تبیین بهزیستی تحصیلی در دانش آموزان گروه نمونه را  هایمهارت

پاری و کومار  (،2424کیورو و همکاران )(، 2421اشنایتزر، هولزبرگر و سیدل ) هاییافتهبا  یافتهاین . نداشت

(، قدم پور، 1397صدوقی و غفاری ) (،1393کرمی و همکاران )ویس(، 2416فری میر و هوزر )(، 2417)

و بهادری (، 1396صادقی و بیرانوند ) (،1396مکتبی، فرامرزی و فرزادی )(، 1397) یوسف وند رادمهر و

 همسو نیست.  (،1337حجازی و عابدینی )(، 1390رحمان پور ) و مستانه، درویش پور (،1396) یبیحب

و غلبه آموزش مجازی به عنوان شیوه رایج در مدارس به  19با توجه به شرایط قرنطینه ناشی از کووید ـ 

مهارت ارتباطی یعنی توانایی دریافت و ارسال پیام،  هایمؤلفهحضوری چهره به چهره،  هایآموزشجای 

 با قاطعیت، دچار اختالل توأمکنترل عاطفی، مهارت گوش دادن، بینش نسبت به فرایند ارتباط و ارتباط 

بر  دارمعنیفلذا دیگر همچون دوران آموزش حضوری،  تأثیری  ؛(1399و داورپناه،  االسالمیشیخ) شدند

ارتباطی مثل بینش نسبت به فرایند ارتباط و  هایمهارتعناصر بهزیستی تحصیلی نداشتند. از یک طرف، 

ی بیشتری برخوردارند تا در بافت آموزش دارمعنیبا قاطعیت در بافت آموزش حضوری از  توأمارتباط 

الیف سه، درگیری با تکغیرحضوری؛ از طرف دیگر، عناصر بهزیستی تحصیلی به ویژه احساس رضایت از مدر

مدرسه و نیز احساس ارزش برای مدرسه اصوالً با حضور فیزیکی دانش آموزان در مدرسه ارتباط مستقیم 

طی و ارتبا هایمهارتدارند. بدین ترتیب، در شرایط انزوای ناشی از پاندمی کرونا، دوسویه این رابطه یعنی 

 .اندشدهبهزیستی تحصیلی دچار گسست 

نیست.  دارمعنیتفکر  هایسبکمستقیم سه دسته  مسیر استانداردآماری، اثرات ضرایب  هایفتهیامطابق با 

ر تفکر قدرت تبیین نمرات استاندارد بهزیستی تحصیلی د هایسبکاین یافته بیانگر آن است که سه دسته 

فان، (، 2421پوتری و هالیم ) هاییافتهبا  یافتهاین  دانش آموزان گروه نمونه را به صورت مستقیم نداشتند.

(، ولی 1396صادقی و بیرانوند ) (،1397رشیدی و گل محمدی )(، 2416بولوس )(، 2421ژانگ و هونگ )

 آقایوسفی(، 1394معتمدی و محمدزاده ) (، 1390حیدری، حسینیان و رسولی ) (،1390زاده و همکاران )

(، در پژوهش 1399حیدری و فضل الهی قمشی)همسو نیست. (، 1337حجازی و عابدینی ) (،1339) نسیم و
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نشان دادند « آن بر ابعاد زندگی دانش آموزان در شرایط کرونا تأثیراتآموزش مجازی و »خود با عنوان 

مانند استرس،  شناختیرواندر نتیجه بیماری کرونا و قرنطینه، در بعد فردی مشکالت  دانش آموزان که

مشکالتی مانند  دانش آموزان ؛ در بعد بین فردی،اندکردهرا تجربه  حوصلگیبی خشم، احساس تنهایی و

و در بعد آموزشی مشکالتی مانند ضعف انگیزه،  اندکردهرا تجربه  محدودیت ارتباط با دوستان و معلمان

ی پاندمی کرونا تمامی باورهاحضور شناختی و اجتماعی ضعیف و نگرانی از ارزشیابی شناسایی شد. در واقع، 

و رایج را در روابط اجتماعی مورد حمله قرار داد. وقتی مناسبات افراد در زندگی روزمره به خاطر  ایکلیشه

دوستان و همساالن، اعضای خانواده و هر رهگذری  تریننزدیکترس از ابتال به یک بیماری که مستقیماً از 

ی شناختی هاتواناییچگونگی تمایل افراد برای به کارگیری ممکن است به فرد منتقل شود، به طور طبیعی 

و در واقع شیوه پردازش اطالعات افراد )یعنی همان  دهدمیخویش را در زندگی روزمره تحت تأثیر قرار 

ر مثل تفک هایسبکتا کارکرد  گرددمیو احتماالً چنین تغییری سبب  شودمیسبک تفکر( دچار تغییر 

کر تف هایسبکجدید از جمله  هایمهارتگذشته عمل نکند و نیازمند سبک جدیدی از زندگی و فراگیری 

بین سبک تفکر و  دارمعنی(. این وضعیت ارتباط 1399سکری و همکاران، سازگار با این شرایط باشیم )ع

احساس رضایت از مدرسه، درگیری با تکالیف مدرسه، احساس ارزش بهزیستی تحصیلی را یعنی  هایمؤلفه

 .داردیمبرای مدرسه و نداشتن فرسودگی برای دانش آموزان از میان بر 

قش ارتباطی بر بهزیستی تحصیلی با ن هایمهارت غیرمستقیمرد مسیر آماری، اثر استاندا هاییافتهمطابق با 

در این فرضیه و همچنین فرضیه فرعی  آمده به دست هاییافتهگردید.  دارمعنیمیانجی درگیری تحصیلی 

ارتباطی به صورت مستقیم نتوانست بهزیستی تحصیلی گروه مورد  هایمهارتاول نشان داد که اگرچه 

ت با در نظر گرفتن نقش میانجی درگیری تحصیلی، توانس غیرمستقیمنماید اما به صورت  بینیپیشمطالعه را 

یدل اشنایتزر، هولزبرگر و س هاییافتهبا  یافتهاین ؛ کند بینیپیشمتغیر درونزاد بهزیستی تحصیلی را 

ویسکرمی و همکاران (، 2416فری میر و هوزر )(، 2417پاری و کومار ) (،2424کیورو و همکاران )(، 2421)

مکتبی، فرامرزی و فرزادی  (،1397صدوقی و غفاری )(، 1397) یوسف وند قدم پور، رادمهر و، (1393)

(، 1390رحمان پور )و  مستانه، درویش پور(، 1396) یبیو حببهادری (، 1396صادقی و بیرانوند ) (،1396)

با گذشت زمان و پیدایش عادات ناشی از شرایط جدید مرتبط با  است.همسو  ((1337حجازی و عابدینی )

ی، عامل درگیریهستیم که متضمن « درگیری مجازی تحصیلی»پاندمی کرونا، شاهد به وجود آمدن مفهوم 

ین . ااستدرگیری رفتاری، درگیری شناختی و درگیری عاطفی با مدرسه مجازی و تکالیف مدرسه مجازی 

زان ارتباطی بر بهزیستی تحصیلی دانش آمو هایمهارتکننده اثر غیرمستقیم  تبیین تواندمیپدیده احتماالً 

 کنندمیارتباطی ایجاب  هایمهارتباشد زیرا این مفهوم جدید از درگیری تحصیلی، استلزامات جدیدی برای 

. کنندمییدا پ داریمعنتا با شرایط انزوای کرونایی سازگار شوند و در نتیجه با بهزیستی تحصیلی ارتباطی 

مهارت ارتباطی را با کارکردهای آموزش مجازی، زندگی  هایمؤلفهدرگیری مجازی تحصیلی، احتماالً 

ی مجاز هایپیامو دانش آموزان از توانایی دریافت یا درك  کنندمیتحصیلی مجازی و مدرسه مجازی سازگار 

شی مجازی، و کسب بینش نسبت به فرآیند کالمی و غیرکالمی، مهارت گوش دادن از طریق رسانه آموز

. در واقع، احتماالً آن شوندمیارتباط مجازی و پذیرش قاطعیت ارتباطی در فضای آموزشی مجازی برخوردار 

 کندمیارتباطی و بهزیستی تحصیلی ایفا  هایمهارتی رابطه میان دارمعنیچه نقش کلیدی در تبیین 

مجازی در شرایط کروناست که از طریق درگیری تحصیلی مجازی  ارتباطی  هایمهارتو ظهور  گیریشکل

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
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زمان و مکان در بازخوانی، یاددهی و یادگیری محتوای آموزشی  تیمحدود. عدم گیردمیشکل عینی به خود 

از مزایای ارتباط مجازی  ( 1044،همکارانو  زادهیحاجمیان ذینفعان ) ترراحتو نیز برقراری ارتباط سریع و 

 مؤثر در درگیری تحصیلی مجازی است.   

تفکر)هر سه دسته اول، دوم و سوم( بر  هایسبک میمستق ریمسآماری، اثر استاندارد  هاییافتهمطابق با 

این فرضیه  در آمده به دست هاییافتهنبود.  دارمعنیبهزیستی تحصیلی با نقش میانجی درگیری تحصیلی 

 با در نظر گرفتن نقش غیرمستقیمتفکر )دسته اول و دسته دوم( فقط به صورت  هایسبکنشان داد که 

 هایسبکما نمایند. ا بینیپیشمیانجی درگیری تحصیلی، توانستند متغیر درونزاد بهزیستی تحصیلی را 

توانست متغیر ، نغیرمستقیمبه صورت تفکر )دسته سوم( نه به صورت مستقیم )طبق یافته فرضیه سوم( و نه 

فان، ژانگ و (، 2421پوتری و هالیم ) هاییافتهبا  یافتهاین ؛ نماید بینیپیشدرونزاد بهزیستی تحصیلی را 

حیدری، (، 1396صادقی و بیرانوند ) (،1397رشیدی و گل محمدی )(، 2416بولوس )(، 2421هونگ )

 نسیم و آقایوسفی(، 1394(، معتمدی و محمدزاده )1390ولی زاده و همکاران )(، 1390حسینیان و رسولی )

تفکر دسته اول و دسته دوم در دو سر یک طیف  هایسبکهمسو بود. ( 1337حجازی و عابدینی ) (،1339)

که در مواجهه با شرایط  گذارندیمو دو رویکرد متفاوت در پردازش اطالعات را به نمایش  رندیگیمقرار 

یلی بهزیستی تحص هایمؤلفهپاندمی کرونا و استلزامات ناشی از آن، از طریق درگیری مجازی تحصیلی، با 

، کارحافظهم، تفکر آزاداندیش یا یقطبتکمراتبی یا  سلسله. تفکر شوندمیدر شرایط آموزش مجازی مرتبط 

یلی، نوعی در قبال عناصر بهزیستی تحص نگریجزئیا  نگرکلفکر اجرایی، و باالخره ت ایو تفکر قانونی، قضایی 

ا از ابتد ژهیوبهدارند و از طریق درگیری تحصیلی )احتماالً  بر توانایی پردازش فعال و سازنده اطالعات در

طریق درگیری شناختی، عاملی و سپس رفتاری(، با برخی عناصر بهزیستی تحصیلی یعنی احساس رضایت 

پیدا  دارمعنیرگیری با تکالیف مدرسه، احساس ارزش برای مدرسه و نداشتن فرسودگی، ارتباط از مدرسه، د

که  طورهمان. کندمی. البته عنصر یادگیری در این وضعیت از عنصر رضایت نقش بیشتری ایفا کنندمی

مجازی  هایآموزش( نشان دادند میزان رضایت دانش آموزان از 1399جدیدی محمدآبادی و همکاران )

ی برقرار دارمعنیمجازی ارتباط مثبت و  هایآموزشو  یادگیری از حد متوسط بوده در حالی که بین ترنییپا

 . استدانش آموزان از حد متوسط باالتر  یادگیری است و در واقع آمادگی

تحلیل تجارب زیسته افراد در بعد سبک زندگی »( با عنوان 1399عسگری و همکاران )پژوهش  هاییافته

بیماری کرونا، تغییر در سبک زندگی افراد  تأثیراتنشان داد یکی از « گیری بیماری کرونادر دوران همه

کالت مش های مختلفی از قبیل: تغییر در روند عادی زندگی،تواند به شکلجامعه بوده است. این تغییر می

ریزی و کاهش کنترل بر زندگی بروز پیدا کند. زیربنای این ریزی، تغییر در تحصیل، ناتوانی در برنامهبرنامه

یولی و )مات شودمیرا سبب  یو اضطراباست که سبک زندگی ناسالم  تغییر، استرس ناشی از شیوع کرونا

د تفکر کارآم هایسبک یریکارگبهک زندگی، (. از سوی دیگر، الزمه مواجهه مؤثر با این سب2424بالرینی، 

ی ارتباط بین دارمعنیتفکر دسته اول و دوم از این کارکرد کارآمد برخوردار هستند و  هایسبکاست. 

تفکر دسته اول و دوم با بهزیستی تحصیلی آن هم با میانجیگری درگیری تحصیلی، به ماهیت  هایسبک

ومتی حک یهاستمیسکه  گونههمان شوندمیکه بسته به شرایط، سازنده و کارآمد محسوب  گرددیبازم هاآن

، تفکر )یعنی بیرونی، درونی هایسبک. لیکن احتماالً دسته سوم گردندیمکارآمد محسوب  هاآنبرخاسته از 

الیگارشی، آنارشی( همانند دو دسته دیگر سازنده و کارآمد نیستند و در نتیجه مواجهه با شرایط آموزش 

https://civilica.com/search/paper/k-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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تفکر، حتی با وجود عامل میانجی درگیری  هایسبکمجازی و انزوای ناشی از پاندمی کرونا بر اساس این 

 . کندمیتحصیلی برقرار نبا بهزیستی  دارمعنیمجازی تحصیلی، ارتباطی 

نتیجه کلی پژوهش حاضر حاکی از آن بود که درگیری تحصیلی در ارتباط با اثر غیرمستقیم هریک از 

 دارعنیمتفکر(، به شکلی  هایسبکمدل پیشنهادی )به غیر از دسته سوم متغیر برونزاد مکنون متغیرهای 

حصیلی تتفکر بر بهزیستی  هایسبکطی و سه دسته ارتبا هایمهارت؛ اثر مستقیم متغیر کندمیمیانجیگری 

 بینیشپمتغیرهای  غیرمستقیمدر ارتباط با اثر نتایج پژوهش حاضر نبود.  دارمعنیبه عنوان متغیر درونزاد 

انجام شده در داخل و خارج کشور همخوانی داشت و مدل  هایپژوهشبا  بر بهزیستی تحصیلی مورد مطالعه

بود: پژوهش به لحاظ جامعه و  روروبه هاتیمحدودپژوهشگر در اجرای پژوهش با برخی از  تأیید گردید.

انتخاب شده به دختران دانش آموز شاغل به تحصیل در مقطع متوسطه دوم محدود بود از آماری نمونه 

 آماری دیگر باید به این موضوع توجه نمود. همچنین پاندمی یهانمونهدر تعمیم نتایج به جوامع و  رونیا
مشکالتی را برای مرحله  هایآزمودنویروس کرونا، به لحاظ بازگشایی دیرهنگام مدارس و دسترسی به 

در پژوهش ایجاد کرد. با توجه شرایط خاص پاندمی کرونا به لحاظ کیفیت قرنطینه خانگی  هاداده یآورجمع

لی مدارس، موضوع پژوهش دارای پیشینه مرتبط چندان زیادی نبود که این امر استناد و تعطی زمانمدتو 

این  ایهیافته شودمیپژوهش را به تحقیقات قبلی دچار محدودیت نموده است. پیشنهاد  هایتبییناتکای 

نظام »یک ( در طراحی و اجرای 1پژوهش در سه پروژه پیشنهادی به شرح زیر مورد استفاده قرار گیرند: )

با هدف « زندگی تحصیلی در دوره پساکرونا هایمهارت هایآموزشجامع راهنمایی و مشاوره مبتنی بر 

درگیری به منظور افزایش تفکر کارآمد در دانش آموزان  هایسبکو تقویت ارتباطی  هایمهارتتقویت 

برنامه آموزشی ارتقای درگیری تحصیلی مبتنی »( در طراحی و اجرای یک 2تحصیلی. ) بهزیستی تحصیلی و

برنامه آموزشی »( در طراحی و اجرای یک 3ارتباطی متناسب با دوره پساکرونا. ) هایمهارتبر ایجاد و ارتقای 

 «. دانش آموزان رتفکر کارآمد د هایسبکارتقای درگیری تحصیلی متناسب با دوره پساکرونا مبتنی بر تقویت 

 

 اخالقي موازین

 و شد رعایت داری راز و خصوصی حریم تضمین ه،آگاهان رضایت اخذ شامل اخالقی موازین پژوهش این در

 محرمانه کامالً  اطالعات که شد داده اطمینان هاآن به و بودند مختار پژوهش از خروج مورد در کنندگانشرکت

 .ماند خواهد باقی

 

 سپاسگزاری

 .شودیمپژوهش همکار کردند قدردانی این  یهاپرسشنامهاز تمام دختران نوجوانی که در تکمیل 

 

 منافع تعارض

 . ندارد منافع تعارض و مالی حامی مقاله این سندگانیاظهار نو به بنا
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 عمناب

های تفکر با بهزیستی شخصی در دانش آموزان دختر (. رابطه سبک1339آقایوسفی، علیرضا.، و نسیم، شریف. )

 6. شناختیرواننشریه مطالعات . 1337-33شمال شهر تهران در سال تحصیلی  یدانشگاهشیپمتوسطه و 

(0 :)30-140. 

. نشر (1331) اکبر خسرویاعتماد اهری و علی. ترجمه عالءالدین های تفکرسبک(. 1997استرنبرگ، رابرت. )

 و پژوهش دادار.

ارتباطی بر انگیزش  هایمهارت(.تأثیر آموزش 1396کلیبر، رامین. )بهادری خسروشاهی، جعفر.، و حبیبی

-101(: 39) 14نشریه علمی آموزش و ارزشیابی.  آموزان دوره متوسطه.تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش
173. 

های (. رابطه بین آموزش1399محمدآبادی، اکبر.، و اسالمی نژاد، طاهره.، و یزدی زاده راوری، فاطمه. )جدیدی 

مندی و آمادگی یادگیری دانش آموزان متوسطه دوم شهر کرمان. همایش ملی مطالعات مجازی با رضایت

 برنامه درسی در هزاره سوم،کرمان.

ی آموزش مجازی در هاچالشها و (. تحلیل فرصت1044، جواد. )کیهان زاده، انور.،و عزیزی، قادر.، وحاجی

  .240-170(: 1) 9تدریس پژوهی.  دوران کرونا: رهیافت توسعه آموزش مجازی در پسا کرونا.

عملکردی، درگیری  -(. الگوی ساختاری رابطه اهداف رویکردی1337یاسمین. )الهه.، و عابدینی، حجازی، 

 . 332 -303(: 12) 07روانشناسی. تحصیلی و پیشرفت تحصیلی.

ازگاری آموزشی های تفکر و س(. رابطه انواع سبک1390حیدری، محبوبه.، حسینیان ، سیمین.، و رسولی، رویا. )

کده ، دانشی تربیتیهاشهیاندمجله علمی ـ پژوهشی دانش آموزان مقطع متوسطه. با پیشرفت تحصیلی 

 .136-103(: 2) 2 علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا.

آن بر ابعاد زندگی دانش  تأثیرات(. آموزش مجازی و 1399حیدری، فاطمه.، و فضل الهی قمشی، سیف اله. )

 آموزان در شرایط کرونا. همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم، کرمان.

گاری اجتماعی با پیشرفت (. رابطه ساز1390درویش پور، رحیم.، و مستانه، جابر.، و رحمان پور، حسین. )

تحصیلی در دانش آموزان متوسطه. کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و 

 تربیت اسالمی 

های های تفکر و سبک(. بررسی رابطه سبک1397رشیدی، ریحانه.، و گل محمد نژاد بهرامی، غالمرضا. )

 14زن و مطالعات خانواده. ی تبریز.هارستانیدبی هدف دانش آموزان دختر دوره دوم ریگجهتیادگیری با 
(33 :)117-99.  

: با 2413ی پرسشنامه درگیری تحصیلی ریوسنجروانی هاشاخص(. 1396رمضانی، ملیحه.، و خامسان، احمد. )

 . 130 – 240(: 29) 3، دانشگاه عالمه طباطبایی.ی تربیتیریگاندازهفصلنامه معرفی درگیری عاملی. 

وری. اولین ی مرامطالعه(. پیامدهای کرونا در روابط میان فردی: 1399ی، راضیه.، و داورپناه، زهرا. )االسالمخیش

 .تهران.19 –کووید کنگره ملی دانشگاه و 

آموزان نگر گروهی بر پیوند با مدرسه در دانشمثبت  آموزش ریتأث(. 1396صادقی، مسعود.، و بیرانوند، زینب. )

 . 19-36(: 2)3روانشناسی مثبت.  نامهپژوهش دختر دوره متوسطه.

آموزان با نقش (. رابطۀ حمایت تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش1397صدوقی، مجید.، و غفاری، عذرا. )

 .226-246(: 1) 6 مدیریت مدرسه. ای کیفیت زندگی در مدرسه.واسطه
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(. تحلیل تجارب زیسته افراد در بعد سبک زندگی 1399عسگری، محمد.، چوبداری، عسگر.، و خانجانی، مهدی. )

 .32-01 :0گیری بیماری کرونا. قرآن و طب. در دوران همه

بر میزان بهزیستی  ورزی(. تأثیر آموزش برنامه جرأت1397یوسف وند، لیال. ) قدم پور، عزت اله.، رادمهر، فرناز.، و 

 .(3)10ی نوین تربیتی. هاشهیاند اول. آموزان دختر دوره متوسطهتحصیلی دانش

و دهقانی زاده،  مرادی، مرتضی.، سلیمانی خشاب، عباسعلی.، شهاب زاده، صدیقه.، صباغیان، حمید.،

(. آزمون ساختار عاملی و سنجش همسانی درونی نسخه ایرانی پرسشنامه بهزیستی 1390محمدحسین. )

 .123 – 103(: 26) 7طباطبایی.  . دانشگاه عالمه ی تربیتیریگاندازهفصلنامه تحصیلی. 

های تفکر و انگیزه بین سبک ی ساده و چندگانهرابطه(.1394) رجبعلی. معتمدی، عبداهلل.، و محمدزاده ادمالیی،

 .3-13 (:14)3. و مطالعات علوم رفتاری هاپژوهشنشریه  پیشرفت دانشجویان،
(. رابطه علی ساختار توانمند ساز با بهزیستی 1396مکتبی،غالمحسین.، فرامرزی، حمید.، و فرزادی، فاطمه. )

آموزان سال سوم بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشهای خوشگری مؤلفهمدرسه با میانجی

 .130-147(:07)12. شناختیروانی نوین هاپژوهشفصلنامه  .ی شهرستان اهوازهارستانیدب

)مترجمان: . پژوهش چند متغیری کاربردی(. 1999میرز، الورنس اس.، گامست، گلن.، و گارینو، ا. جی. )

و مجتبی حبیبی(.  نانلویاآبادی، بالل دخت رضاخانی، حمیدرضا حسنپاشا شریفی، سیمینحسن

 .، انتشارات رشد. چاپ دوم1391تهران:

(. رابطه 1390. )محمدباقری.، و کجباف، محمدمهدولی زاده، زهرا.، احدی، حسن.، حیدری، محمود.،  مظاهری، 

ی تحصیلی دانشجویان. کاراهمالی هدف و عالقه به رشته با ریگجهتیی، خودکارآمدی، گراکمالساختاری 

 .9 – 34(:2)12ی نوین تربیتی.هاشهیاند

ی در یادگیری از دیدگاه میخودتنظ(. نقش مثبت آموزش مجازی درافزایش 1399ناجی میدانی، الهام. )

 .تهران.19 –دانشجویان. اولین کنگره ملیدانشگاه و کووید 

(. نقش میانجی 1393علوی، زینب. ) کرمی، حسنعلی.، خلیلی گشنیگانی، زهرا.، عالی پور، کبری.، و ویس 

درس  اجتماعی کالس -آموزان بر اساس جو روانیبینی بهزیستی تحصیلی دانشپیشاشتیاق تحصیلی در 

 .163-109(:12)7ی شناختی در یادگیری. راهبردهاو فصلنامه آموزان. ددانش

(. بررسی نقش 1392هاشمی، الدن.،  لطیفیان، مرتضی.، حسین چاری، مسعود.، و فوالدچنگ، محبوبه. )

نشریه پژوهش در  کاری تحصیلی.گرایی مثبت و منفی و اهمالبین کمال ای ارزش تکلیف در رابطهواسطه
 .19-02(: 21)7ی آموزشی. هانظام

 دانشکدهارتباطی. مقالۀ منتشر نشده. شیراز :  هایمهارت(. رابطۀ بین هوش عاطفی و 1330. )ریدهیوسفی، ف

 علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز.

آموزش مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا در مقطع  یهاچالشو  التمشک(. 1044مصیبی اردکانی ، ملیحه. )

 72-00(: 27)7پژوهی.  آموزش. فصلنامه ابتدایی
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*** 
 های ارتباطيپرسشنامه مهارت

به  هرگز سئواالت

 ندرت

اکثر  گاهی

 اوقات

 همیشه

 نجایای تا آیا که پرسم می آنها از دهم، می توضیح دیگران برای را چیزی که وقتی _ 1

 .اند فهمیده را حرفم

1 2 3 0 0 

 0 0 3 2 1 .شوند نمی من صحبتهای متوجه دیگران -2

 0 0 3 2 1 .کنم بیان روشنی به را نظراتم کنم می سعی -3

 می دشوار برایم عقایدم بیان نیستند، من صحبت موضوع جریان در دیگران وقتی-0

 .شود

1 2 3 0 0 

 0 0 3 2 1 .نندک بیان تر روشن را سوال که کنم می درخواست شوم، نمی سوالی متوجه وقتی -0

 0 0 3 2 1 .شوم نمی دیگران صحبت منظور متوجه -6

 0 0 3 2 1 .است راحت برایم کنم، نگاه موضوع به دیگران دید از که این -7

 0 0 3 2 1 .دهم می گوش دارم که کنم می وانمود است، دیگر جای حواسم که وقتی حتی -3

 0 0 3 2 1 .است دشوار برایم احساسات ابراز -9

 بتصح کردن قطع باشم، داشته گفتن برای موضوع به مربوط حرفی که وقتی -14

 .نیست ای مسأله برایم دیگران

1 2 3 0 0 

 0 0 3 2 1 .بخوانم را احساساتشان آنها چهره از میتوانم میزنم، حرف دیگران با وقتی -11

 مامت اینکه از زودتر بگویند، را مطلبی چه دارند قصد دیگران دانم می که وقتی -12

 .دهم می را جوابشان کنند

1 2 3 0 0 

 تم،نیس آگاه مخاطب واکنشهای و برداشتها از که بگویم چیزی مجبورم که وقتی -13

 .ریزم مـی هـم بـه شـدت بـه

1 2 3 0 0 

 0 0 3 2 1 .ندهم دیگران دست به ای بهانه که کنم مخفی چنان را ضعفم نقاط توانم می -10

 0 0 3 2 1 .ترسم نمی بپذیرم، را خود اشتباه اینکه از کردم، اشتباه که وقتی -10
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 که است آن کنند، درك مرا تا کنم کمک دیگران به اینکه برای راه بهترین -16

 .بگویم آنان به را عقایـدم و افکـار احساسات،

1 2 3 0 0 

 0 0 3 2 1 .کنم عوض را موضوع دارم میل شوند، می احساسی صحبتها وقتی -17

 خواهی معذرت او از ام، کرده دار جریحه را کسی احساسات فهمم می که وقتی -13

 .کنم می

1 2 3 0 0 

 0 0 3 2 1 .کنم می مقاومت و شوم می ناراحت شود، می انتقاد من از وقتی -19

 نمی پنهان «هستی؟ ناراحت» پرسدکه می من از کسی و هستم ناراحت وقتی -24

 .کنم

1 2 3 0 0 

 0 0 3 2 1 .بپردازم مطلب اصل به زودتر هرچه دارم دوست -21

 0 0 3 2 1 .بگذارم او جای را خودم کنم می سعی کنم، می صحبت کسی با که وقتی -22

 که آنچه میل کمال با دارد، مشکل مناسب کلمات کردن پیدا در کسی که وقتی -23

 .کنم می پیشنهاد بگوید، خواهـد مـی او کـنم می فکر

1 2 3 0 0 

 چه اگر ،(کنم می صحبت بلند) کنم می بلند را صدایم من که گویند می دیگران -20

 .نیستم آگـاه موضـوع این از خودم

1 2 3 0 0 

 0 0 3 2 1 .کنم می صحبت بیشتر من مکالمات، در که است چنین طبیعی طور به -20

 0 0 3 2 1 .شود می تر صمیمی مجلس من حضور با که کنم می فکر طور این -26

 0 0 3 2 1 .شوم می مند عالقه گویند می دیگران آنچه به -27

 خصش آن اینکه ویژه به کنم می ناراحتی احساس کند، مخالفت من با کسی اگر -23

 .باشد نداشته هم مرا تجربه

1 2 3 0 0 

 او، خود نه اوست رفتار و عمل منظورم که مطمئنم کنم، می انتقاد کسی از وقتی -29

 نای با من: »گویم می ،«نیستی خوبی دوست تو: « بگـویم اینکـه جـای بـه مثالً

 .«نیستم موافق تو برخورد

1 2 3 0 0 

 0 0 3 2 1 .کنم حل عواطفم کنترل دادن دست از بدون را مشکالت قادرم من -34

 0 0 3 2 1 .گاهمآ شود، می گفته آنچه به خودم عاطفی واکنش از دیگران با صحبت هنگام به -31

 0 0 3 2 1 .بیاندازم تأخیر به را آور رنجش موضوعات سر بر بحث دارم تمایل -32

 0 0 3 2 1 .کنم مثل به مقابله است، کرده دار جریحه را احساساتم که کسی با قادرم -33

 ناراحت من از است ممکن چون کنم، می اجتناب دیگران با مخالفتم بیان از -30

 .شوند

1 2 3 0 0 

*** 

 پرسشنامه سبک های تفکر
کامال  سئواالت

 موافقم

نظری  موافقم

 ندارم

 کامال مخالفم مخالفم

 1 2 3 0 0 کلی سواالت تا بپردازم خاص مسائل به که دهم می ترجیح -1

  عموضو یک به موضوعات، درباره نوشتن یا کردن صحبت هنگام-2

 پردازم می کلی

0 0 3 2 1 

سئله، یا تمرین یک شروع هنگام-3 ست م  با را هایم ایده دارم دو

 بگذارم میان در همساالن یا دوستان

0 0 3 2 1 

 خود برای اولویتهایی ضروری، کارهای انجام از قبل دارم دوست-0

 کنم تعیین

0 0 3 2 1 

ساله، یک با مواجهه هنگام -0   برای را خود راهبردهای و ها ایده م

 گیرم می کار به آن حل

0 0 3 2 1 

ــتن یا کردن بحث هنگام کنم فکر -6 ــوع، یک درباره نوش   موض

 باشند آن کلی تصویر از مهمتر واقعیات و جزئیات

0 0 3 2 1 

 1 2 3 0 0 دارم کمی توجه جزئیات به معموالً-7

 1 2 3 0 0 کنم پیروی خاصی قوانین از مسئله یک حل در دارم دوست-3
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ــت -9 ــورت بدون را طرح یک مراحل همه که دارم دوس  با مش

 دهم انجام دیگران

0 0 3 2 1 

  اندازه چه تا ببینم و گرفته کار به را هایم ایده دارم دوســت -14

 .هستند اثرگذار

0 0 3 2 1 

 1 2 3 0 0 گیرم کار به را مناسبی روش مسائل حل برای میکنم سعی-11

 ،دارند مشخصی دستورالعمل که مسائلی روی بر کردن کار از -12

 برم می لذت

0 0 3 2 1 

ــیوه یا قوانین از کارها انجام در 1213   می پیروی معینی های ش

 کنم

0 0 3 2 1 

ــائلی-10 ــت را مس   های حل راه توانم می آنها در که دارم دوس

 کنم امتحان را خود شخصی

0 0 3 2 1 

  یمتک خود قضاوت به شرایط، درباره گیری تصمیم هنگام در -10

 هستم

0 0 3 2 1 

 زیرا دازم،بپر دیگر تکلیف به تکلیف یک از راحتی به توانم می -16

 برخوردارند یکسانی اهمیت از من برای تکالیف همه

0 0 3 2 1 

 خود های ایده دارم دوست موضوعات، گزارش یا بحث درباره -17

 کنم ترکیب هم با را دیگران و

0 0 3 2 1 

 همیتا بیشــتر دهم انجام باید که تکلیفی کلی تاثیر به من -13

 آن جزئیات به تا دهم می

0 0 3 2 1 

 با اءاجز ارتباط از میتوانم تکلیف، یک روی بر کردن کار هنگام-19

 شوم آگاه تکلیف کلی هدف

0 0 3 2 1 

ــت را هایی موقعیت-24 ــه امکان آنها در که دارم دوس   و مقایس

 دارد وجود گوناگون های شیوه به کارها انجام ارزیابی

0 0 3 2 1 

  می سعی دهم، انجام را مهمی و زیاد کارهای باید که هنگامی -21

شتری تعداد دارم، اختیار در که زمانی مدت در کنم  را کارها از بی

 .دهم انجام

0 0 3 2 1 

ــئولیت که هنگامی -22  از گیرم، می عهده بر را کاری انجام مس

ستفاده مورد گذشته در که هایی ایده و روشها   می بهره اند، بوده ا

 گیرم

0 0 3 2 1 

 را متناقض دیدگاههای و متضــاد ایدههای که دارم دوســت -23

 کنم ارزیابی و بررسی

0 0 3 2 1 

ست -20 شروح اطالعات طرحها، انجام برای دارم دو شخص یا م   م

 کنم آوری جمع

0 0 3 2 1 

  چه از آنها از کدام هر که دانم می همواره مســائل حل در-20

 بپردازم آنها به باید ترتیبی چه به و هستند برخوردار اهمیتی

0 0 3 2 1 

ست را موقعیتهایی -26   های شیوه از میتوانم آنها در که دارم دو

 کنم استفاده باثبات و معین

0 0 3 2 1 

شتن یا بحث هنگام -27 ضوع، یک درباره نو  مورد دیدگاههای مو

 کنم می دنبال را همکارانم قبول

0 0 3 2 1 

سائلی یا تکالیف -23 ست را م  نهاآ حل و تکمیل برای که دارم دو

 کرد استفاده خاص قوانین از باید

0 0 3 2 1 

ها روی بر دهم می ترجیح -29 کالیفی یا طرح   که کنم کار ت

 باشند همساالنم تایید مورد و خوشایند

0 0 3 2 1 

 دارند، وجود دادن انجام برای مهم کار چندین که هنگامی -34

  است برخوردار اهمیت بیشترین از همکارانم و من برای که مواردی

 .دهم می انجام را

0 0 3 2 1 
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 دارند، وجود دادن انجام برای مهم کار چندین که هنگامی-31

  است برخوردار اهمیت بیشترین از همکارانم و من برای که مواردی

 دهم می انجام را

0 0 3 2 1 

  مشخصی هدف و برنامه ساختار، که دارم دوست را طرحهایی-32

 دارند

0 0 3 2 1 

  یها ایده با تکلیف که دارم دوســت تکلیف، یک انجام هنگام-33

 کنم شروع خودم

0 0 3 2 1 

 از دارند، وجود دادن انجام برای زیادی کارهای که هنگامی -30

 آگاهم خوبی به آنها انجام ترتیب

0 0 3 2 1 

  عنوان به بتوانم که کنم شــرکت فعالیتهایی در دارم دوســت -30

 باشم داشته تعامل دیگران با گروه، یک از عضوی

0 0 3 2 1 

 رد که آنهایی حتی دارم، دوست را مختلف مسائل به پرداختن -36

 هستند اهمیت کم ظاهر

0 0 3 2 1 

  روشی با را آن دارم دوست مسئله، یک با شدن مواجه هنگام -37

 کنم حل متعارف و مرسوم

0 0 3 2 1 

 1 2 3 0 0 نمک کار تکلیف یا مسئله یک روی بر تنهایی به دارم دوست -33

 تاکید طرح یک کلی اثر یا و مســـائل کلی ابعاد بر معموالً -39

 میکنم

0 0 3 2 1 

 از تکلیف یک انجام یا مســئله یک حل هنگام دارم دوســت -04

 کنم پیروی معینی های دستورالعمل یا قوانین

0 0 3 2 1 

  به که آنچه از موضوعات، درباره نوشتن یا کردن بحث هنگام -01

 میکنم استفاده آید، می ذهنم

0 0 3 2 1 

 در را دیگران دارم دوست طرح، یک روی بر کردن کار هنگام -02

 بگیرم کمک آنها از و نموده شریک هایم ایده

0 0 3 2 1 

ـــت را طرحهایی -03   دیدگاههای میتوانم آنها در که دارم دوس

 کنم ارزیابی و بررسی را موضوع یک به نسبت مختلف

0 0 3 2 1 

صمیم هنگام -00 صلی عامل یک فقط معموالً گیری، ت   رنظ در را ا

 گیرم می

0 0 3 2 1 

ــائلی -00 ــت را مس  جزئیات به توجه آنها انجام در که دارم دوس

 است ضروری

0 0 3 2 1 

 را کارها انجام برای قدیمی روشهای یا ها ایده که دارم دوست -06

 کنم جستجو جدیدی روشهای و ها ایده و کشیده چالش به

0 0 3 2 1 

ــت را موقعیتهایی-07  با و تعامل دیگران با آنها در که دارم دوس

 کنیم می کار یکدیگر

0 0 3 2 1 

سئله یک حل که کنم فکر -03 سائل به معموالً م   جرمن دیگری م

 دارند اهمیت اندازه همان به دقیقاً که شود می

0 0 3 2 1 

  کلی موضوعات به که کنم کار طرحهایی روی بر دارم دوست -09

 مطلب جزئیات به نه و میپردازند

0 0 3 2 1 

 روشهای و ها ایده از توانم می که دارم دوست را موقیعتهایی -04

 کنم استفاده کارها انجام برای خود

0 0 3 2 1 

 ابتدا باشد، داشته وجود دادن انجام برای مهم کار چندین اگر -01

 دهم می انجام است، برخوردار اهمیت بیشترین از که را کاری

0 0 3 2 1 

سائلی یا تکالیف -02  یا طرح بتوانم آن در که میدهم ترجیح را م

 کنم ارزیابی را دیگر افراد استفاده مورد روش

0 0 3 2 1 

 دارند، وجود دادن انجام برای مهم کار چندین که هنگامی -03

 دهم می انجام است، برخوردار اهمیت بیشترین از که را مواردی

0 0 3 2 1 
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ـــئله یک با مواجهه هنگام -00  دهم می ترجیح آن حل و مس

 کنم امتحان را جدیدی روشهای یا راهبردها

0 0 3 2 1 

 خاص تکلیف یک روی بر لحظه، یک در که دارم دوســـت -00

 کنم تمرکز

0 0 3 2 1 

ست را طرحهایی -06 ستقل طور به میتوانم که دارم دو  را آنها م

 کنم تکمیل

0 0 3 2 1 

 ار کارهایی از فهرستی دارم دوست تکلیف، یک شروع هنگام -07

 مکن مرتب اهمیت، اساس بر را آنها و کرده تهیه دهم انجام باید که

0 0 3 2 1 

  تحلیل، و تجزیه مســتلزم که برم می لذت کارهایی انجام از -03

 باشد مقایسه و ارزیابی

0 0 3 2 1 

ست -09 ستفاده با را کارها دارم دو شهای از ا  دهم انجام جدید رو

 اند نگرفته کار به را آن دیگران قبالً که

0 0 3 2 1 

ـــروع طرح یا تکلیف یک که هنگامی-64  روی بر کنم، می ش

ــهایی ــترین که کنم می تمرکز آن از بخش   وهگر با را ارتباط بیش

 دارد من همساالن

0 0 3 2 1 

 1 2 3 0 0 است قبلی طرح اتمام مستلزم جدید طرح یک انتخاب -61

 دارم دوست موضوعات، درباره نوشتن یا کردن صحبت هنگام -62

 دهم نشان هایم ایده از کلی تصویری که

0 0 3 2 1 

شتر -63  اهمیت ای تاثیر به تا میکنم توجه تکلیف یک اجزاء به بی

 آن کلی

0 0 3 2 1 

  را، خود های ایده بتوانم که دهم می ترجیح را موقعیتهایی -60

 گیرم کار به دیگران، به اتکاء بدون

0 0 3 2 1 

ست -60  را آنها انجام عادی روال کارها، انجام بهبود برای دارم دو

 دهم تغییر

0 0 3 2 1 

ست -66 شهای دارم دو سائل حل برای جدیدی رو  پیدا قدیمی م

 .کنم

0 0 3 2 1 

سائلی یا تکالیف -67  یا طرح بتوانم آن در که میدهم ترجیح را م

 کنم ارزیابی را دیگر افراد استفاده مورد روش

0 0 3 2 1 

*** 
 مقیاس کمال گرایي چند بعدی فراست

کامال  سئواالت

 موافقم

نظری  موافقم

 ندارم

کامال  مخالفم

 مخالفم

 1 2 3 0 0 گیرند می نظر در برایم باالیی بسیار معیارهای والدینم-1

 1 2 3 0 0 است مهم بسیار من برای ترتیب و نظم -2

 1 2 3 0 0 شدم می سرزنش ناچیزی خطای هر برای کودکی، در -3

 اکثرحد باید همیشه بگیرم، کارم از بخشی رضایت نتیجه که این برای -0

 بکنم را تالشم

0 0 3 2 1 

 1 2 3 0 0 کنند نمی من اشتباهات درك برای تالشی هرگز والدینم -0

 1 2 3 0 0 شود انجام احسن نحو به کارهایم تا است مهم خیلی برایم -6

 1 2 3 0 0 هستم تمیز شخص یک من -7

 1 2 3 0 0 باشم مرتبی و منظم فرد که دارم دوست من -3

 خواهم را بازنده یک احساس بخورم شکست تحصیل یا کار محل در اگر -9

 داشت

0 0 3 2 1 

 1 2 3 0 0 شوم می آشفته حتما بکنم، اشتباهی اگر -14

 1 2 3 0 0 باشم بهترین کارها همه انجام در که خواهند می من از والدینم -11
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 1 2 3 0 0 گیرم می نظر در خود برای را باالتری اهداف مردم، اکثر نسبت به من -12

 می احساس باشد، من از تر موفق تحصیل، یا کار محل در فردی اگر-13

 .ام خورده شکست  تکلیف آن در که کنم

0 0 3 2 1 

 رد که کنم می احساس نشوم، موفق کار یک از بخشی انجام در من اگر-10

 ام خورده  شکست کار آن تمام

0 0 3 2 1 

 1 2 3 0 0 کند می راضی را ام خانواده من، ممتاز و برجسته عملکرد تنها-10

 1 2 3 0 0 کنم متمرکز هدف یک به رسیدن برای را تالشم تمام میتوانم من-16

 به نسبت هم باز دهم، می انجام دقیق بسیار را کاری که وقتی حتی-17

 ندارم کامل اطمینان کار نتیجه

0 0 3 2 1 

 1 2 3 0 0 نباشم اول نفر کاری در که بپذیرم توانم نمی -13

 1 2 3 0 0 دارم سر در زیادی خیلی بزرگ اهداف من -19

 1 2 3 0 0 دارند انتظار عالی حد در من از والدینم -24

 1 2 3 0 0 دهند می اهمیت اشتباهاتم به خودم، از کمتر دیگران -21

 رب را والدینم انتظارات باشم توانسته که ام، نکرده احساس وقت هیچ-22

 کنم آورده

0 0 3 2 1 

 1 2 3 0 0 ضعیفترم همه از کنم می احساس نباشم، موفق دیگران اندازه به اگر-23

 یم را دارم، من که آنچه از تر پایین معیارهایی دیگران میرسد، نظر به -20

 پذیرند

0 0 3 2 1 

 خواهندن قایل احترام برایم قبل مثل دیگران بخورم، شکست کاری در اگر-20

 بود

0 0 3 2 1 

 دهبو خودم انتظارات از باالتر همیشه من، آینده برای والدینم انتظارات-26

 است

0 0 3 2 1 

 1 2 3 0 0 باشم تمیزی فرد که کنم می سعی من -27

 1 2 3 0 0 شوم می تردید دچار ام روزمره ساده کارهای صحت مورد در معموال -23

 1 2 3 0 0 است مهم بسیار برایم تمیزی -29

 از زیادی انتظارات مردم، اغلب نسبت به ام، روزمره کارهای انجام در -34

 دارم خودم

0 0 3 2 1 

 1 2 3 0 0 هستم منظم و مرتب فرد یک من -31

 1 2 3 0 0 کنم می تکرار بارها و بارها را آن که میشوم، غرق کارم در قدر آن من -32

 1 2 3 0 0 شوم موفق کاری درست انجام در تا میکشد طول زیادی زمان مدت -33

 1 2 3 0 0 بود خواهم محبوبتر کنم، اشتباه کمتر چه هر-30

 1 2 3 0 0 .ومش نزدیک والدینم نظر مورد ال ایده به بتوانم هرگز کنم فکرنمی -30

*** 
 پرسشنامه درگیری تحصیلي ریو

کامال  سئواالت

 موافقم

تا حدودی 

 موافقم

نه مخالف 

 نه موافق

تا حدودی 

 مخالف

کامال  مخالف

 مخالفم

 1 2 3 0 0 6 دهم می گوش دقت به هستم، کالس در وقتی .1

 کالس داخل توجهم تمام هستم، کالس در وقتی .2

 است

6 0 0 3 2 1 

 نمک می تالش سختی به هستم، کالس در وقتی .3

 دهم انجام خوبی به را چیز همه تا

6 0 0 3 2 1 

 و سعی توانم نهایت با هستم کالس در وقتی .0

 کنم می تالش

6 0 0 3 2 1 

 به را خواهم می و دارم نیاز آن به آنچه کالس در .0

 گویم می معلم

6 0 0 3 2 1 
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 نشان معلم به را خودم مندیهای عالقه کالس در .6

 دهم می

6 0 0 3 2 1 

 می بیان را عقایدم و ترجیحات کالس، طول در .7

 کنم

6 0 0 3 2 1 

 به که پرسم می سؤاالتی کالس، طول در .3

 کنند کمک ام یادگیری

6 0 0 3 2 1 

 داشته نیاز چیزی به کالس طول در که هنگامی .9

 خواهم می معلم از باشم

6 0 0 3 2 1 

 را آنچه کنم می سعی کالس، در حضور هنگامی .14

 دهم ارتباط یکدیگر به را گیرم می یاد که

6 0 0 3 2 1 

 تمامی کنم می سعی کالس در حضور حین در .11

 قرار یکدیگر کنار در را متضاد و مختلف عقاید

 آید وجود به صحیح و منطقی نتیجه تا دهم

6 0 0 3 2 1 

 دهم، می انجام کالس در را تکالیفم که هنگامی .12

 رایب ام، گرفته یاد قبالً  که را آنچه کنم می سعی

 کارگیرم به تکالیف این انجام

6 0 0 3 2 1 

 می سعی درسی جدید مفاهیم بهتر درك برای .13

 بسازم خودم از مثالهایی آن برای کنم

6 0 0 3 2 1 

 تکلیف، یک روی بر کار هنگام در و کالس در .10

 دارم آن به مندی عالقه احساس

6 0 0 3 2 1 

 1 2 3 0 0 6 است کننده سرگرم و جذاب برایم ها کالس .10

 می لذت جدید چیزهای یادگرفتن از کالس در .16

 برم

6 0 0 3 2 1 

 1 2 3 0 0 6 .دارم خوبی احساس هستم، کالس در که هنگامی .17

*** 

 پرسشنامه بهزیستي تحصیلي
کامال  

 موافقم

تا حدودی 

 موافقم

نه 

مخالف 

 نه موافق

تا حدودی 

 مخالف

کامال  مخالف

 مخالفم

 6 0 0 3 2 1 تاس غیرمفیدی کار مدرسه به رفتن که کنم می احساس -1

 6 0 0 3 2 1 است وقت اتالف مدرسه، به رفتن کنم فکرمی -2

 آموزم، می مدرسه در که چیزهایی من،  ی عقیده به -3

 مفیدند

1 2 3 0 0 6 

 یم مطالعه مدرسه در که موضوعاتی بیشتر دارم اعتقاد من-0

 خورد خواهند دردم به آینده در کنم،

6 0 0 3 2 1 

 1 2 3 0 0 6 هستند مهم خوانم، می مدرسه در که مطالبی نظرمن، به -0

 م،خوان می مدرسه در که مطالبی مدیریت کنم می فکر من -6

 است مهم

6 0 0 3 2 1 

 گیرم، می یاد مدرسه در که را چیزهایی من، ی عقیده به -7

 هستند جالب

6 0 0 3 2 1 

 تدوس کنم، می مطالعه مدرسه در که را موضوعاتی بیشتر-3

 .دارم

6 0 0 3 2 1 

 6 0 0 3 2 1 است کننده خسته کاری مطالعه نظرمن، به-9

 6 0 0 3 2 1 ام شده مدرسه محیط گرفتار کنم می احساس-14
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 این هب اغلب و ام انگیزه بی مدرسه تکالیف انجام به نسبت-11

 کنم ترك را مدرسه باید که کنم می فکر

1 2 3 0 0 6 

 یفتکال انجام برای الزم شایستگی کنم می احساس اغلب-12

 ندارم را مدرسه

1 2 3 0 0 6 

 در مدرسه، محیط با مرتبط خاطرموضوعات به اغلب من-13

 شوم می بدخوابی دچار شب

1 2 3 0 0 6 

 نسبت ام عالقه دادن دست از حال در کنم می احساس-10

 هستم مدرسه محیط به

1 2 3 0 0 6 

 دارای ام مدرسه تکالیف آیا پرسم می خودم از همیشه من-10

 هستند؟ منظوری و معنا هیچ

1 2 3 0 0 6 

 طمرتب موضوعات به نسبت فراغت، اوقات در زیاد مقدار به-16

 روم می فرو فکر به ام مدرسه تکالیف با

1 2 3 0 0 6 

 رد مشکالتی باعث ام مدرسه تکالیف انجام از ناشی فشار -17

 شود می دیگران با نزدیکم ی رابطه

1 2 3 0 0 6 

 6 0 0 3 2 1 .هستم عصبی پیوسته مدرسه در -13

به صورت  هرگز به ندرت کم هستید؟ راضی خود تحصیلی روند از شما آیا -19

 روزانه

خیلی  زیاد

 زیاد

 کی تحصیل، مسیر انتخاب که کنید می احساس شما آیا -24

 است؟ بوده آمیز موفقیت انتخاب

به صورت  هرگز ندرت به کم

 روزانه

خیلی  زیاد

 زیاد

 انت فعلی کالس در که موضوعاتی گسترش به شما آیا -21

 هستید؟ مند عالقه شوم، می داده آموزش

به صورت  هرگز به ندرت کم

 روزانه

خیلی  زیاد

 زیاد

به صورت  هرگز به ندرت کم برید؟ می لذّت تان فعلی کالس در خود عملکرد از چقدر -22

 روزانه

خیلی  زیاد

 زیاد

به صورت  هرگز به ندرت کم دارم بیشتری توقع خودم از تکالیف انجام در من -23

 روزانه

خیلی  زیاد

 زیاد

به صورت  هرگز به ندرت کم است منظور و معنا پراز مدرسه تکالیف که دریافتم من -20

 روزانه

خیلی  زیاد

 زیاد

 می سرعت به زمان هستم مطالعه حال در که زمانی-20

 گذردو احساس نیرومندی می کنم

به صورت  هرگز به ندرت کم

 روزانه

خیلی  زیاد

 زیاد

به صورت  هرگز به ندرت کم دارم زیادی اشتیاق کردن مطالعه به نسبت -26

 روزانه

خیلی  زیاد

 زیاد

 اطرافم که دیگری چیز هر هستم، مدرسه در که زمانی -27

 کنم می فراموش را است

به صورت  هرگز به ندرت کم

 روزانه

خیلی  زیاد

 زیاد

به صورت  هرگز به ندرت کم است من آرزوی مدرسه تکالیف انجام -23

 روزانه

خیلی  زیاد

 زیاد

 مدرسه به دارم دوست شوم، می بیدار خواب از که صبح -29

 بروم

به صورت  هرگز به ندرت کم

 روزانه

خیلی  زیاد

 زیاد

به صورت  هرگز به ندرت کم  .است منظور و معنا پراز مدرسه تکالیف که دریافتم من -34

 روزانه

خیلی  زیاد

 زیاد

 هستم، کار مشغول گسترده شکل به مدرسه در وقتی -31

 .کنم می خوشحالی احساس

به صورت  هرگز به ندرت کم

 روزانه

خیلی  زیاد

 زیاد
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Abstract  
Aim: The aim of the present research was the relation between Academic 

Achievement Well-being and two other variables including Communicative Skills and 

Thinking Styles through mediative role of Student Engagement coinciding home 

lockdown and virtual instruction. Methods: The Statistical Society of the research 

included the all of the female teenager students who were educating in the secondary 

high schools of Tehran in 1400-1401 academic year. A sample of 373 people was 

selected by sampling method of clustered Multi-stage. Achievement well-being 

questionnaire, Queendom Communication Skills Test-Revised, Sternberg & Wagner 

Thinking Styles Inventory and Reeve Academic engagement Scale were the 

measurement means of the research. The collected data were analyzed by using 

Structural Equation Model. Results: The findings of the research showed that the 

direct standard effect sizes of Communication Skills (β=.167, P>. 05) and Thinking 

Styles including the first group (β=.004, P> 05), the second group (β=.013, P>. 05) 

and the third group (β=.037, P>. 05) on Academic Achievement Well-being were not 

significant. The indirect standard effect sizes of Communication Skills (β=.199, 

p<.05) and two groups of Thinking Styles (β=.317, p<.05) and (β=.176, p<.05) on 

Academic Achievement Well-being through mediation of Student Engagement got 

significant, but the third group of Thinking Styles (β=-.103, p>.05) did not have 

significant indirect standard effect on Academic Achievement Well-being through 

mediation of Student Engagement. Conclusion: The results of the research supported 

the examined model and that it was an appropriate model in order to explain the 

Academic Achievement Well-being in female teenagers.   
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