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Extended Abstract 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship between 

teachers 'communication skills and academic well-being with emphasis 

on the mediating role of students' academic adjustment. The research 

method was descriptive-survey. Teachers (143 persons) were selected 

based on Krejcie and Morgan table by simple random sampling method 

and 371 students(371 persons)  were selected by cluster random sampling 

method as a statistical sample. In the present study, the educational 

welfare questionnaires of Peternin et al. (2014), Baker and Cyriac (1984) 

                                                 
1. PhD student in educational sciences , Department of Educational Sciences, Faculty of 

Psychology and Educational Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Khorasan 

Razavi, Iran. shalian@gmail.com 

http://www.jmep.ir/
https://dx.doi.org/10.22034/jmep.2021.282353.1056
mailto:shalian@gmail.com


 
 1400شمارة یک )پیاپی هفتم(، بهار  دورة سوم، ،و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه       168 

academic adjustment questionnaires and communication skills of Queen 

Dam teachers (2004) were used. Their validity was confirmed by 

academic experts and their reliability by means of Cronbach's alpha 

coefficient test was obtained 0.76, 0.89 and 0.72, respectively, and 

approved. In order to analyze the data, structural equation technique was 

applied using Lisrel statistical software and Spss26 statistical software. 

Quantitative results obtained from hypothesis testing of the study showed 

that there is a positive and significant relationship between teachers 

'communication skills and students' academic adjustment and academic 

well-being. There is a positive and significant relationship between 

students 'academic adjustment and their academic well-being, and 

academic adjustment in the relationship between teachers' communication 

skills and Students' academic well-being has played a mediating role. 

Introduction 

Today, education, specifically or generally. is an important part of 

every person's life, in addition, the quality and quantity of this education 

also plays an important role in the individual's future life. Therefore, for 

nearly a century, psychologists have been widely involved in Attempts to 

identify predictor factors of the academic achievement. Awareness of 

students' psychological aspects can act as a powerful teaching aid tool. 

For example, understanding how students behave in certain situations can 

lead to an increase the effectiveness of educational tools as well as 

teacher's teaching methods and the education system and ultimately the 

progress of students (hamedinasab and asgari, 2020). 

Academic well-being is one of the most important and influential 

variables on academic performance. It is derived from the basis of 

positive psychological theory, and those who possess dejected behavior 

and negative excitements such as anger, disturbance and sorrow; more 

than others are subject to education drop and drop-out.(Jahani and etal, 
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2018). Teachers are the most important variable in students' learning. In 

other words, the most important factor in the educational system is not 

the teaching materials or teaching methods, but the teachers themselves; 

and due to this importance, over the years, researchers have examined the 

internal and external factors effective on the performance of teachers and 

therefore the performance of students (Teymoriyan and etal, 2018). 

Communication skills Refers to behaviors through which a person can 

communicate with others in a way that leads to positive responses and 

avoid negative ones (Nakagawa and etal, 2019). Given the importance of 

communication skills and educational adaptation in improving the 

academic well-being of students, recognizing its affective factors is one 

of the main necessities of our country's educational system. 

Therefore, because the researches concern with the above-mentioned 

variables and their effective amount on the student's educational well-

being have not much fulfilled, in the present study, the researcher decided 

to address the relationship between these variables in the girls' high 

schools in Kashmar. Therefore, this study examines the question of 

whether there is a significant relationship between teachers' 

communication skills and students' academic well-being by emphasizing 

the mediating role of academic adjustment in girls' high schools in 

Kashmar. 

Case study  

In this study, all teachers and students of girls' secondary schools in 

Kashmar city have been studied as a case study. 

Theoretical framework  

Ardalan and Hosseinchari in a study showed that communication 

skills can predict students' academic adjustment (Ardalan and 

Hosseinchari, 2010). Research results have shown that there is a direct 

relationship between communication skills variables with students' 
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academic well-being and self-efficacy. Accordingly, with increasing and 

developing teachers' communication skills, students' well-being and self-

efficacy will improve (Baezat and Rahimi, 2015). Another study on 

academic adjustment showed that there is a positive relationship between 

communication skills and academic adjustment and motivation (Bahadori 

Khosroshahi and Habibi Kelibar, 2017). Another study has shown that 

teachers 'communication skills can develop students' self-efficacy and 

ultimately their academic well-being (Baezat and Rahimi, 2015). 

Research has shown that friendly and effective communication in the 

classroom has an effective role in improving the academic atmosphere 

and academic adjustment of students. Accordingly, academic adjustment 

will improve academic conditions and lead to high academic performance 

(Cheong and etal, 2019). 

Methodology 

This research is of descriptive-survey type. The study population 

includes teachers and students of girls' secondary schools in Kashmar. 

Based on this, 143 teachers were selected by simple random sampling and 

371 students were selected by combined cluster random sampling as 

the sample size. Piternin et al.'s (2014) Academic Welfare Questionnaire, 

Queen Dam's Teachers' Communication Skills (2004) and Baker's and 

Cyriac's (1984) Academic Adjustment Questionnaires were used for data 

collection. 

Discussion and Results 

The first hypothesis of the research is to measure the relationship 

between teachers' communication skills and students' academic 

adjustment. The strength of the relationship between communication 

skills and academic adjustment is calculated to be equal to (0.62), which 

indicates a favorable correlation. The t-test of the test was obtained 

(7.60), which is greater than the critical value of t at the level of error of 
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5% (1.96) and shows that the strength of the observed relationship is 

significant. Therefore, it can be said that there is a positive and 

significant relationship between teachers' communication skills and 

students' academic adjustment. 

The second hypothesis of the research has investigated the relationship 

between students' academic adjustment and their academic well-being. 

The strength of the relationship between academic adjustment and 

academic well-being has been calculated equal to (0.68), which indicates 

a favorable correlation. The t-test of the test was obtained (7.66), which is 

more than the critical value of t in the error level of 5% (1.96) and shows 

that the strength of the observed relationship is significant. Therefore, it 

can be said that there is a positive and significant relationship between 

students' academic adjustment and their academic well-being. 

The third hypothesis of the study analyzed the relationship between 

teachers' communication skills and students' academic well-being. The 

strength of the relationship between communication skills and academic 

well-being has been calculated equal to (0.39), which indicates a 

favorable correlation. The t-test of the test was obtained (4.37), which is 

more than the critical value of t at the level of 5% error (1.96) and shows 

that the strength of the observed relationship is significant. Therefore, it 

can be said that there is a positive and significant relationship between 

teachers' communication skills and students' academic well-being. 

The fourth hypothesis of the study examines the relationship between 

teachers' communication skills and students' academic well-being with 

the mediating role of academic adjustment. In order to examine the 

meditative effect of the academic adjustment in the hypothesis under 

discussion, the direct effect of the two structures in comparison with the 

indirect effect when the academic adjustment variable interferes should 

be examined so that if the effect increases, the mediating effect of the link 

with the school can be considered acceptable. In the present hypothesis, 
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the power of the direct relationship between communication skills and 

academic well-being is (0.39). The indirect effect if there is a mediating 

variable of academic adjustment is:  (0.42) = (0.68) * (0.62) 

Due to the lower effect of direct path than indirect paths, therefore, the 

existence of the mediator variable of academic adjustment increases the 

strength of the relationship and the mediating role of academic adjustment 

in the present hypothesis is confirmed. 

Conclusion 

The results of the first hypothesis of the research showed that there is 

a positive and significant relationship between teachers' communication 

skills and students' academic adjustment. This hypothesis is explained by 

the fact that students try to give more explanations to those of their 

classmates who are less absorbant and have difficulty in understanding 

the curriculum, and help them understand class topics (Yazdani and 

Soleimanpouromran, 2018). These results are consistent with and 

supported by research findings (Nakagawa and etal, 2019; Alizadeh and 

Jouybari, 2016; nasri and etal, 2017). Based on this, the first hypothesis of 

the research is confirmed. 

The results of the second hypothesis of the study showed that there is 

a positive and significant relationship between students' academic 

adjustment and their academic well-being. In explaining this hypothesis, 

it can be said that a positive attitude intensifies the desire to continue 

communication and learning (Badri and etal, 2019). With high ability to 

distinguish emotions and improve mood in students it is exceptable that 

their academic engagement status will lead to a successful and evolved 

identity (Oinas and etal, 2021). These results are consistent and supported 

by the research findings (Razavi Alavi and etal, 2018, Nasri zadeh and 

Nargesian, 2019, Nair and etal, 2021). Based on this, the second 

hypothesis of the research is confirmed. 
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The results of the third hypothesis of the study showed that there is a 

positive and significant relationship between teachers 'communication 

skills and students' academic well-being. This hypothesis is explained by 

the fact that improving the learning conditions in the classroom causes 

Students can be satisfied with the effective teaching in the classroom and 

look forward to the educational content (Lebares and etal, 2021).  These 

results are consistent with and supported by research findings (Behroozi 

and etal, 2018, Hoferichter and etal, 2021). Based on this, the third 

hypothesis of the research is confirmed. 

The results of the fourth hypothesis of the study showed that there is 

a significant relationship between teachers' communication skills and 

students' academic well-being with the mediating role of academic 

adjustment. This hypothesis is explained by the fact that students who 

take the initiative to learn, in comparison with the students who passively 

attend in class and receive instruction, learn more and better (Ghomi and 

etal, 2017). These results are consistent with and supported by research 

findings (Razavi alavi and etal, 2018, Delgado and etal, 2018). Based on 

this, the fourth hypothesis of the research is confirmed. 

Keywords: Communication skills, academic well-being, academic 

adjustment. 
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ی ارتباطی معلمان با بهزیستی تحصیلی دانش آموزان با هامهارترابطه 

اول  ید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی در مدارس دخترانه متوسطهتأک

 کاشمرشهرستان 

  1جواد شالیان

  دهیچک

بر  دیتأک با یلیتحص یستیمعلمان با بهز یارتباط یهارابطه مهارت بررسی پژوهش حاضر با هدف

جامعه  یمایشی بود.پ-تحقیق توصیفی روش انجام شد. دانش آموزان یلیتحص یسازگار یانجینقش م

ه تعداد بودند کمعلمان و دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان کاشمر پژوهش  آماری

 371داد ی تصادفی ساده و تعریگنمونهنفر معلم بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش  143

حاضر  قیدر تحقخاب شدند. نمونه آماری انت عنوانبهی اخوشهی تصادفی ریگنمونهبه روش  آموزدانش

 اکیسر و کریب یلیتحص ی(، سازگار2014و همکاران ) نیترنیپ یلیتحص یستیبهزی هاپرسشنامهاز 

ها توسط آن ییکه رواشد ( استفاده2004دام ) نیمعلمان کوئ یارتباط یها( و مهارت1984)

 یآلفا بیآزمون ضر قیاز طر زیها نآن ییایقرار گرفت و پا دییمورد تأ ینظران دانشگاهصاحب

ها از منظور تحلیل دادهقرار گرفت. به دییمورد تأآمد و  به دست 0.72و  0.89، 0.76به ترتیب  کرونباخ

استفاده  Spss26 یافزار آمارنرم زیو ن Lisrel یافزار آماربا استفاده از نرم یمعادالت ساختار کیتکن

و معلمان  یارتباط یهامهارت انیم های کمّی حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد کهافتهی .شد

 انیم .وجود دارد یمعنادارمثبت و دانش آموزان رابطه  یلیتحص یستیبهزو  یلیتحص یسازگار

و  وجود دارد یرمعنادامثبت و ها رابطه آن یلیتحص یستیدانش آموزان با بهز یلیتحص یسازگار

موزان نقش آدانش  یلیتحص یستیمعلمان با بهز یارتباط یهامهارت انیدر رابطه م یلیتحص یسازگار

 .داشته است یانجیم

                                                 
 ی،ایرانمشهد ، خراسان رضو ی،دانشگاه فردوس یتیو علوم ترب  ی،دانشکده  روانشناس یتی،گروه علوم ترب یتیدکتراعلوم ترب یدانشجو. 1

shalian@gmail.com    
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 ی.لیتحص یسازگار ی،لیتحص یستیبهز ی،ارتباط یهامهارت :یدیکل یهاواژه

 مقدمه

 تشکیل ار فرد هر زندگی از مهمی بخش تحصیل طورکلیبه و تربیت و تعلیم امروزه

بر  کند.می اایف فرد آینده در را مهمی نقش نیز تحصیل کمیت این و کیفیت بعالوه دهد،می

 برای شتال در صورت گستردهبه روانشناسان که است قرن یک به نزدیک اساس این

روانی دانش  هایبهجن از آگاهی باشند.می تحصیلی کننده پیشرفت بینیپیش عوامل شناسایی

 این فهمیدن نمونه یبرا کند. قدرتمند عمل آموزشیکمک ابزار یک همانند تواندمی آموزان

افزایش  به منجر تواندمی کنندمی رفتار چگونه خاص در شرایط دانش آموزان که نکته

 وپرورشآموزش سیستم و آموزشی معلم هایروش همچنین و آموزشی ابزارهای تأثیرگذاری

 (.,2020hamedinasab and asgari) گردد پیشرفت دانش آموزان درنهایت و

بهزیسرتی  برر عملکررد تحصریلی اسرت.بهزیستی تحصیلی یکی از متغیرهای مهم و اثرگذار 

تحصیلی برگرفته از مبانی نظری روانشناسی مثبت نگر است و افرادی که دارای خلرق افسررده و 

هیجانات منفی مانند خشم و اضطراب و غم هستند بیش از سایرین در معرر  افرت تحصریلی و 

 متغیرر در یرادگیری دانرش تررینمهم معلمران (.Jahani and etal,2018) تررک مدرسره هسرتند

عامل در نظام آموزشی، مواد آموزشی یا روش تردری   ترینمهم دیگرعبارتبهآموزان هستند. 

 هایسرالنیست، بلکه خود معلمان هستند؛ و با توجه به همین اهمیت نقش مهم معلمان، در طول 

 آن عملکررد دانرش متوالی محققان عوامل درونی و بیرونی را که بر عملکرد معلمان و بره سربب

 (.and etal Teymoriyan,2018) انرددادهقررار  موردبررسریآمروزان تأثیرگرذار بروده اسرت را 

از آن طریق برا دیگرران بره  تواندمیکه شخص  شودمی اطالقرفتارهایی های ارتباطی به مهارت

 تهری شرودمنفری من هایپاسر مثبرت و پرهیرز از  هایپاسر نحوی ارتباط برقرار کند که به بروز 

(2019,and etal Nakagawa.) و سازگاری تحصریلی در  یارتباط هایمهارت تیتوجه به اهم با

 هایضررورتاز  یکریبرر آن  رگذاریتأث شناخت عوامل بهبود بهزیستی تحصیلی دانش آموزان،
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بر این اساس با توجره بره اینکره در کشرورمان تحقیقرات  اصلی سیستم آموزشی کشورمان است.

دانرش  یلیتحصر هرا برر بهزیسرتیمورد ارتباط متغیرهای فروق و میرزان اثرگرذاری آنزیادی در 

محقق بر آن شد که در تحقیق حاضرر بره ارتبراط ایرن متغیرهرا در  آموزان صورت نگرفته است،

 یپرژوهش بره بررسر نیرمنظور ا نیبه هم بپردازد. شهرستان کاشمراول مدارس دخترانه متوسطه 

دانرش  یلیتحصر یسرتیمعلمران برا بهز یارتبراط هرایآیرا میران مهارتکه  پردازدمیپرسش  نیا

شهرسرتان اول متوسرطه  در مدارس دخترانره یلیتحص یسازگار یانجیبر نقش م تأکیدآموزان با 

 رابطه معناداری وجود دارد؟ کاشمر

 ینظر چارچوب

 بهزیستی تحصیلی .1

 چراکهدارد.  ایویژهجامعه اهمیت  سازانآینده عنوانبهآموزان  توجه به مسائل مربوط به دانش

 وپرورشآموزش هاینظامآموزان، یکی از اهرداف اساسری  بهبود وضعیت تحصیلی دانش

بر این اساس توجه به عوامل مهم و اثرگذار بر  (.,2018Ghadampour and etal) استمعاصر 

در مورد شناسایی موفقیت تحصیلی دانش آموزان بسیار پر اهمیت بوده و محققان تالش زیادی 

یکی از متغیرهای  نمایند.و نحوه اثرگذاری این عوامل بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان می

مسئله از مسرائل مهرم  یکی اثرگذار بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان بهزیستی تحصیلی است.

یل بره تحصر آموزاندانشتحصیلی به منزلة نگررش  بهزیستی .است هاآن بهزیستی تحصیلی

برا صریغة معنرایی  هاییسازهنگر و پ  از ورود  است. با ظهور جنبش فکری روانشناسی مثبت

مختلف روانشناسی، بهزیستی تحصریلی بره مثابرة حالرت ذهنری مثبرت و  هایحوزهمثبت در 

 اسرت بستگیدلبخشی است که در بردارندة انرژی یا شور، احساس تعهد و شیفتگی یا  رضایت

(2020our and etal,Ghadamp.) که بهزیستی  اندکردهبیان  (1999) و همکاران1سمدال

 استآموزان از محیط آموزشی  تحصیلی شرامل میرزان احسراس امنیرت و سرالمتی دانش

                                                 
1. Samdal 
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چه میزان منطقی  هاآنمدارس  کهایناز  هاآن)نداشتن احساس تنهایی و فرسودگی( و احساس 

 کهدرصورتیبهزیستی تحصیلی باال هیجانات مثبت دارند،  بااحساسدانرش آمروزان  .هستند

را نرامطلوب  شانتحصیلیبهزیسرتی تحصیلی پایین، حوادث و وقایع  بااحساسآموزان  دانش

 کنندمیاضطراب، افسردگی و خشم را تجربه  ازجملهمنفی  ارزیرابی کررده و بیشرتر هیجانرات

(2017,Jalali andSadeghi.) که بهزیستی تحصیلی دانش معتقدند( 1989)1وو دیسارب الیور 

با تجارب و پیامدهای متنوع ارزشیابی شده از  هاآنذهنی  هایارزشبه معنی تناسب بین  آموزان

کلی آنان از میزان  تحت رضایت آموزان . از این منظر بهزیستی تحصیلی دانشاستآموزش 

( بهزیستی 2006)2دگارمو و مارتینز .(,2017van Rooij and etal) داردتحقق انتظاراتشان قرار 

مندی از تحصیل و هایی از قبیل مهارت انجام تکالیف مدرسه و رضایتتحصیلی را دارای مؤلفه

عنوان از بهزیستی تحصیلی به( 2009) و همکاران3ستریهمچنین می دانند.اشتیاق تحصیلی می

 (.,2017Jalali andSadeghi) اندنتایج تحصیلی نام برده

 های ارتباطیمهارت .2

 طرف هایدیدگاه درک انسانی شامل جامعه تعالی و توسعه ابزار ترینمهم از یکی ارتباطات

تعامل  معنای به را ارتباط اجتماعی، علوم دانشمندان خویش است. هایگاهنظر تفهیم و مقابل

 Yazdani) کنندمی انسانی قلمداد ارتقای عامل و فرهنگ منشأ را آن و اندکاربردهبه اجتماعی

2018and Soleimanpouromran,.) ترین نحوه ارتباط بین معلم و دانش آموزان را باید از مهم

معتقد است که ( 1383) موسی پور های درس دانست.عوامل موفقیت دانش آموزان در کالس

ارتباط و اثربخش ساختن  استمرار ارتباط، ایجاد ارتباط، یابد:تدری  با چهار اقدام ظهور می

ای رفتار نماید که نظر یکایک دانش آموزان را به گونهاگر معلم بتواند به اتمام و تکمیل ارتباط.

فعالیت در کالس جلب نماید و نظرات آنان را محترم بشمارد و در کالس طوری صحبت کند 

                                                 
1. Oliver & Desarbo 

2. Degarmo&Martinez 

3. Mistry 
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 تواند آثار مثبتی درمی که هر دانش آموزش احساس نماید طرف مخاطب گفتار معلم است،

عملکرد رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ایجاد نماید. برقراری ارتباط مستلزم 

هایی منزله آن دسته از مهارتهای ارتباطی بهمهارت های ارتباطی است.مندی از مهارتبهره

یعنی  های بین فردی و فرآیند ارتباط شوند.توانند درگیر تعاملها افراد میواسطه آنهستند که به

افکار و احساسات خود را از طریق مبادله کالمی و  رآیندی که افراد در طی آن اطالعات،ف

های بر این اساس مهارت (.,2020hamedinasab and Asgari) گذارندغیرکالمی در میان می

 کند.ارتباطی معلمان نقش مهمی در ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ایفا می

توانند در نحوه عملکرد دانش آموزان خود تأثیر مثبتی مختلف ارتباطی می هایمعلمان با سبک

 (.,2019Cobb and etal) داشته باشند
 

 سازگاری تحصیلی .3

شناسان، روانشناسان و  مباحثی است که توجه بسیاری از جامعه نیترمهمسازگاری تحصیلی از 

عوامل مهمی  ازجملهسازگاری تحصیلی  رایزمربیان آموزشی را به خود جلب کرده است. 

and  Nasiri) دهدیمتحت تأثیر خود قرار  شدتبهاست که پیشرفت و عملکرد تحصیلی را 

2017,etal.) توانمندی فراگیران در انطباق با  سوکی، سازگاری تحصیلی، از گریدعبارتبه

یک نهاد آموزشی،  عنوانبهاست که محیط آموزشی،  ییهانقششرایط و الزامات تحصیل و 

 دیتأک آموزان بر پیشرفت تحصیلی دانش تنهانهدیگر و از سوی  دهدیمقرار  هاآنفراروی 

برای  یزیربرنامهو شامل انگیزه یادگیری، توانایی  افتهیگسترشبلکه مفهوم آن  کندیم

عوامل  علمی، احساس تعهد، پشتکار در امور آموزشی و یادگیری، فرایند حافظه و یهاتیفعال

اجتماعی،  یهامهارتبر سالمت روان،  تواندیمروانی مانند اضطراب و افسردگی است که 

 sepehrian and) باشدمنفی داشته  ریتأث یریگمیتصمسازگاری تحصیلی، شخصی، اجتماعی و 

2014fatahy,.)  خاص از مفهوم عام سازگاری است که به موضوع  یاشاخهسازگاری تحصیلی

 Nasiri) پردازدیمسازگار شدن فرد با دوره، رشته تحصیلی، محیط آموزشی و الزامات آن 
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2017and etal,.) زیر تعریف نمود: صورتبه توانیمدر مدرسه را  آموزدانشی سازگار 

خود را برای پاسخی موزون ساختار رفتار  آموزدانش کی یی که توسط آن،هاواکنش مجموعه

 ،خواهدیمیی که آن محیط از دانش آموزان هاتیفعالبه  و( مدرسه) دیجدبه شرایط محیط 

هر عامل یا عواملی که این پاسخگویی را در این محیط جدید دچار مشکل  نیبنابرا دهد. رییتغ

 Manzari and) ساختی برای ناسازگاری او در این محیط فراهم خواهد انهیزم کند،

2018etal,.) تحصیلی ناظر بر توانمندی فراگیران در انطباق خود  یسازگار( 2002)1نظر بالتر از

یک نهاد اجتماعی  عنوانبهاست که محیط آموزشی  ییهانقشبا شرایط و الزامات تحصیل و 

وه بالق . مفهوم وسیع سازگاری تحصیلی مشتمل بر چیزی غیر از تواندهدیمقرار  هاآنفراروی 

 زانیم (.,2017Bahadorik hosroshahi and Habibi Kaleybar) استتحصیلی دانش آموزان 

ی هایژگیو ناشی از عالیق شخصی، تواندیمی دانش آموزان در ارتباط با مدرسه هایوابستگ

 Van) استی سازگاری تحصیلی ازهاینشیپو مهارت مطالعه باشد که خود از  زهیانگ شخصیتی،

2017and etal,Rooij .) ( معتقد بودند که دانش آموزان توانمند در 2005)2و دوبای  لوپز

بوده و دارای عملکرد و  مندعالقهبیشتر از سایرین به مدرسه  ی روابط دوستانه با همساالنبرقرار

 یمندعالقهتوانایی برقراری روابط دوستانه با دیگران،  درواقعسازگاری تحصیلی بهتری هستند. 

ارتباطی کافی  یهامهارتمدرسه و داشتن  موقعبهبه مدرسه و تحصیل و انجام تکالیف 

 Bahadorikhosroshahi and) آموزان شوند باعث افزایش سازگاری در دانش توانندیم

2017Habibi Kaleybar,.) 
داده  شینما( 1) شکلپژوهش، مدل مفهومی پژوهش در قالب  سؤالبر اساس مفروضات و 

 ت.شده اس

 

 

                                                 
1 - Boulter 
2 - Lopez & Dubois 
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 (2004،دام نیکوئ ؛1984،اکیو سر کریب ؛2014،و همکاران نیترنی)پ پژوهشمفهومی  مدل .1 شکل

 

 قیتحق نهیشیپ

بینی های ارتباطی قابلیت پیشاردالن و حسینچناری در تحقیقی نشان دادند که مهارت

نتایج  .(Ardalan and Hosseinchari,2010) سازگاری تحصیلی دانش آموزان را دارند

اند که میان متغیرهای مهارت ارتباطی با بهزیستی تحصیلی و خودکارآمدی تحقیقات نشان داده

های ارتباطی بر این اساس با افزایش و توسعه مهارت دانش آموزان رابطه مستقیمی وجود دارد.

 Baezat and) معلمان میزان بهزیستی و خودکارآمدی در دانش آموزان بهبود خواهد یافت

Rahimi,2015.) شده بود نشان داد که سازگاری تحصیلی انجام ٔ  تحقیق دیگری که درزمینه

 Bahadori) ارتباط مثبتی میان مهارت ارتباطی با سازگاری و انگیزش تحصیلی وجود دارد

Khosroshahi and Habibi Kelibar,2017 در تحقیق دیگری نشان داده شده است که .)

تواند باعث توسعه خودکارآمدی دانش آموزان و درنهایت می های ارتباطی معلمانمهارت

ها نشان دادند که ارتباط پژوهش .(Baezat and Rahimi,2015) ها شودبهزیستی تحصیلی آن

 مهارت ارتباطی

 

 بهزیستی تحصیلی
 

 سازگاری تحصیلی
 

 دریافت پیام

 گوش دادن

 بینش ارتباط

 کنترل عاطفی

 ارتباط قاطع

 بعدهیجانی بعدآموزشی بعداجتماعی
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تواند بر بهبود فضای تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش دوستانه و مؤثر در کالس درس می

ازگاری تحصیلی نیز باعث بهبود شرایط بر این اساس س آموزان نقش مؤثری داشته باشد.

 .(Cheong and etal,2019) تحصیلی و عملکرد تحصیلی باال خواهد شد

 ی پژوهشهاهیفرض

 :های پژوهش عبارتندازبا توجه به مدل مفهومی پژوهش فرضیه

 رابطه وجود دارد. دانش آموزان با سازگاری تحصیلیمعلمان  های ارتباطیمیان مهارت .1

 ها رابطه وجود دارد.آن یلیتحص با بهزیستی دانش آموزان سازگاری تحصیلی. میان 2

 ود دارد.رابطه وج دانش آموزان یلیتحص با بهزیستیمعلمان  ارتباطی هایمیان مهارت .3

 یانجینقش مبا  دانش آموزان یلیتحص با بهزیستیمعلمان  های ارتباطیمیان مهارت .4

 رابطه وجود دارد. یلیتحص یسازگار

 پژوهش روش

دانش  موردمطالعه شامل معلمان و جامعه است. پیمایشی -توصیفیاین پژوهش از نوع 

معلم به  143بر این اساس تعداد  باشند.می شهرستان کاشمراول آموزان مدارس دخترانه متوسطه 

ای مرکب آموز به روش تصادفی خوشهدانش 371گیری تصادفی ساده و تعداد روش نمونه

 یلیتحص یستیبهز هایپرسشنامهاز  هاداده یگردآور جهت حجم نمونه تعیین شدند.عنوان به

 یسازگارو  (2004) دام نیمعلمان کوئ یارتباط هایمهارت ،(2014) همکارانو  نیترنیپ

مورد  نظرصاحب دیتوسط اسات هاپرسشنامه روایی. شداستفاده  (1984) اکیو سر کریب یلیتحص

 جهت. دیگرد دییکرونباخ تأ یآلفا بیضر آزمون قیاز طر زین هاآن ییایو پا هقرار گرفت دییتأ

تحلیل  منظوربهو  دیاستفاده گرد رنوفیاسم-از آزمون کولموگروف ینوع روش آمار دییتأ

 آماری افزارنرم زیو ن Lisrel یآمار افزارنرمبا استفاده از  یمعادالت ساختار کیاز تکن هاداده

Spss26  استفاده یمحتوا و صور ییروا جهت تعیین روایی ابزار پژوهش از است.ه استفاده شد 

مدیریت  در حوزه یارو تجربه ک یعال التینفر فرد خبره با تحص 7که مورد تأیید  شده است
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مقدار ضریب  منظور بررسی اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه،به .قرار گرفته است آموزشی

 در جدول کرونباخ یآلفا بیپرسشنامه و ضر سؤاالت بندیبخش آلفای کرونباخ استفاده شد.

 ارائه شده است.( 1)
 ی کرونباخبندی سؤاالت پرسشنامه و ضریب آلفابخش .1 جدول

 منبع آلفای کرونباخ شماره سؤال مؤلفه متغیر

 مهارت ارتباطی

9-1 دریافت پیام  

 (2004دام ) نیکوئ 0.728

18-10 کنترل عاطفی  

دادنمهارت گوش   19-24  

29-25 بینش ارتباط  

34-30 ارتباط قاطع  

45-35 -- بهزیستی تحصیلی  0.769 
و همکاران  نیترنیپ

(2014) 

 سازگاری تحصیلی

49-46 آموزشی  

0.893 
 اکیو سر کریب

(1984) 
55-50 اجتماعی  

59-56 هیجانی  

 پژوهش یهاافتهی

نشان  جینتا د.ش ارائه( 2) جدول قالب جمعیت شناختی دراطالعات  به مربوط توصیفی هاییافته

 یدارا افراد ال،س 1-10 درمعلمان  یحجم نمونه مربوط به سابقه کار نیشتریکه ب دهدمی

حجم  نیشتریب یطرف ازارند. دقرار  سال 30-40 یو باالتر و بازه سن لیسان فوق التیتحص

 تم بوده است.هف یلیتحص هیپا هنمونه در دانش آموزان مربوط ب
 دهندگانآمار توصیفی پاس  .2 جدول

هاگزینه نوع توصیف  فراوانی زیرمولفه 

 معلم
 سابقه کاری

سال 1-10  75 

سال 11-20  49 

سال 21-30  19 

 56 لیسان  تحصیالت
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لیسان  و باالترفوق  87 

 سن

سال 30-40  90 

سال 41-50  38 

سال 51-60  15 

آموزدانش تحصیلیپایه    

 143 هفتم

 108 هشتم

 120 نهم

 
 پژوهش متغیرهایسمیرنوف ا -و آماره آزمون کولموگروفشاخص توصیفی  .3جدول 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار
K.S 

سطح 

 معناداری

69/3 دریافت پیام  77/0  127/1  166/0  

94/3 کنترل عاطفی  68/0  100/1  181/0  

14/4 مهارت گوش دادن  59/0  046/1  232/0  

19/4 بینش ارتباط  58/0  118/1  157/0  

99/3 ارتباط قاطع  45/0  799/0  547/0  

54/3 آموزشی  51/0  175/1  129/0  

88/3 اجتماعی  64/0  184/1  121/0  

71/3 هیجانی  56/0  028/1  241/0  

 

 قاطعارتباط متغیر  دارای باالترین میانگین و ارتباط نشیبدهد که نشان می( 3) نتایج جدول

 اند.دارای کمترین انحراف معیار بوده

 تحلیل عاملی تأییدی() گیری پژوهشبرازش مدل اندازه
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 گیری متغیرهای مکنونهای اندازههای برازش مدلشاخص .4 جدول

 شاخص برازش متغیر

 RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI 
 0.97 0.98 0.94 0.91 0.95 0.017 مهارت ارتباط

 0.95 0.96 0.94 0.91 0.92 0.040 تحصیلیبهزیستی 

 0.95 0.92 0.93 0.91 0.98 0.048 سازگاری تحصیلی

های اصلی برازش کلیه متغیرهای مکنون در دامنه مناسب و شاخص( 4) طبق جدول

 قبول قرار دارد.قابل

دهنده ارتباط بین گیری الزم است تا مدل ساختاری که نشاناندازه هایپ  از آزمون مدل

توان به بررسی با استفاده از مدل ساختاری می متغیرهای مکنون پژوهش است ارائه شود.

صورت  8.5 افزار لیزرلمدل ساختاری پژوهش با کاربرد نرم های پژوهش پرداخت.فرضیه

 صورت شکلمدل آزمون شده اولیه این مطالعه بهدر خروجی معادالت ساختاری  پذیرفته است.

 ( نشان داده شده است.2)

 
 مدل پژوهش در حالت اعداد استاندارد .2 شکل
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 مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری .3 شکل

 یارمعلمان با سازگ یارتباط هایمهارت انیم فرضیه اول پژوهش به سنجش ارتباط

 یزگاربا سا یارتباط هایمهارت انیمرابطه  قدرت پرداخته است. دانش آموزان یلیتحص

آزمون  tماره آمطلوب است.  همبستگی دهندهنشانمحاسبه شده است که  (62/0) برابر یلیتحص

 (96/1) یعنی %5 یطح خطادر س t یاز مقدار بحران تربزرگاست که  آمدهدستبه( 60/7) نیز

 انیگفت م توانیار است. بنابراین ممعناد شدهمشاهده قدرت رابطهدهد بوده و نشان می

وجود  یادارمعنمثبت و دانش آموزان رابطه  یلیتحص یمعلمان با سازگار یارتباط هایمهارت

 .دارد

 یستیدانش آموزان با بهز یلیتحص یسازگار انیمبه بررسی رابطه  فرضیه دوم پژوهش

 برابر یلیتحص یستیبا بهز یلیتحص یسازگار انیمرابطه  قدرت پرداخته است. هاآن یلیتحص

( 66/7) یزنآزمون  tمطلوب است. آماره  همبستگی دهندهنشانمحاسبه شده است که  (68/0)

بوده و نشان  (96/1) یعنی %5 یدر سطح خطا t یاز مقدار بحران بیشتراست که  آمدهدستبه

 یلیتحص یسازگار انیگفت م توانیمعنادار است. بنابراین م شدهمشاهده قدرت رابطهدهد می

 .وجود دارد یمعنادارمثبت و رابطه  هاآن یلیتحص یستیدانش آموزان با بهز
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 یلیتحص یتسیمعلمان با بهز یارتباط هایمهارت انیم فرضیه سوم پژوهش به تحلیل رابطه

 (39/0) برابر یلیتحص یستیبا بهز یارتباط هایمهارت انیمرابطه قدرت پرداخت. دانش آموزان 

( 37/4) نیزآزمون  tمطلوب است. آماره  همبستگی دهندهنشانمحاسبه شده است که 

بوده و نشان  (96/1) یعنی %5 یدر سطح خطا t یاز مقدار بحران بیشتراست که  آمدهدستبه

 یارتباط هایمهارت انیگفت م توانیمعنادار است. بنابراین م شدهمشاهده قدرت رابطهدهد می

 .وجود دارد یمعنادارمثبت و دانش آموزان رابطه  یلیتحص یستیمعلمان با بهز

 یستیمعلمان با بهز یارتباط یهامهارت انیمفرضیه چهارم پژوهش به بررسی رابطه 

اثر  یبررس منظوربه پرداخته است. یلیتحص یسازگار یانجیدانش آموزان با نقش م یلیتحص

 میقرمستیغثر دو سازه را با ا میاثر مستق یستی، باموردبحث هیدر فرض یلیتحص یسازگار یانجیم

اثر  شیاتا در صورت افز قرارداد یمورد بررس یلیتحص یسازگار ریساختن متغ لیدر حالت دخ

 میمستق رابطه قدرت حاضر هیفرض دردانست.  قبولقابلبا مدرسه را  وندیپ یانجیبتوان اثر م

 ریود متغدر صورت وج میرمستقیغ. اثر است( 39/0) یلیتحص یستیبا بهز یارتباط یهامهارت

 عبارت است از: یلیتحص یسازگار یانجیم

 (0.42(=)0.68(*)0.62)  

 ینجایم ریتغموجود  نیبنابرا میرمستقیغ مسیرهایاز  میمستق ریتوجه به کمتر بودن اثر مس با

ر د یلیتحص یسازگار یانجیو نقش م دهدمی شیرا افزا قدرت رابطه یلیتحص یسازگار

 شودمیواقع  تأییدحاضر مورد  هیفرض

 گیری نتیجه و بحث

 یمعلمان با سازگار یارتباط هایمهارت انیمنتایج مربوط به فرضیه اول پژوهش نشان داد که 

شود این فرضیه بدین گونه تبیین می دارد.وجود  یمعنادارمثبت و دانش آموزان رابطه  یلیتحص

سختی کنند که به همکالسیان خود که گیرایی کمتری دارند و بهدانش آموزان سعی میکه 
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ها را در درک موضوعات کالسی شوند توضیحات بیشتری داده و آنمتوجه مطالب درسی می

ها زمانی که خود متوجه آن (.,8201Yazdani and Soleimanpouromran) کمک نمایند

کنند تا راهنمایی بیشتری به معلمان خود درخواست می شوند ازمطلبی در کالس درس نمی

که با  یدانش آموزان زماندر ضمن  ها کمک نماید.ها به آنآنان نموده و در رفع سؤاالت آن

 ریخود و سا یریادگیخود هستند نسبت به  یخود مشغول حل مسائل کالس هایهمکالسی

ارائه شده است را بتوانند  یریادگیبدون  سؤالیتا اگر  کنندمیحاصل  نانیدوستان خود اطم

 (.,2018Teymoriyan and etal) نمایند فهمقابلدانش آموزان و خود  ریسا یهرچه زودتر برا

و خودمختار  تیبا کفا یلیتحص یکه دانش آموزان خود را در کارها یزمان یطیشرا نیچن در

و  کنندمی ریدرگ یدرس فیخود را با اهداف و تکال ویابد میرا بهتر در  خود، شناسدمی

 های تحقیقاین نتایج با یافته (.,2019Hanley and etal) شوندمیموفق  لیدر امر تحص درنتیجه

(Nakagawa and etal,2019 ،Alizadeh and Jouybari,2016 ،nasri and etal,2017 )

 .شودمی تأییدپژوهش  اول هیاساس فرض نیبر ا شود.داشته و پشتیبانی می مطابقت

 یستیدانش آموزان با بهز یلیتحص یسازگار انینشان داد م پژوهش دوم هیمربوط به فرض جینتا

نگرش توان گفت در تبیین این فرضیه میوجود دارد.  یمعنادارمثبت و رابطه  هاآن یلیتحص

 خالقیت. (Badri and etal,2019) کندمی دیرا تشد یریادگیبه ادامه ارتباط و  اقیمثبت اشت

 دانش. نمایدمیدانش آموزان را شکوفا  یتیشخص هایویژگیو  بردمیدر دانش آموزان را باال 

دانش  تعاملمدرسه،  یانتظارات معلمان از دانش آموزان با کادر آموزش هایمقولهآموزان به 

مدرسه،  طیدر محنظم و انضباط  رعایت، برنامهفوق هایفعالیتدر  شرکت گر،یکدیآموزان با 

خالقانه و انجام  صورتبه یدرس فیتکال انجاممدرسه،  طیبهداشت و نظافت در مح رعایت

 Ghadampour and) انددادهتوجه نشان  یموضوعات درس طهیدر ح یپژوهش یکارها

2018etal,.) توانمیدر دانش آموزان  وخوخلقو اصالح  جاناتیه زیدر تم ییبا باال بودن توانا 

 کند پیداسوق  افتهیموفق و تکامل  یتیآنان به هو یلیتحص یریدرگ تیتوقع داشت که وضع

(2021Oinas and etal,) .2018) های پژوهشاین نتایج با یافتهRazavi Alavi and etal, ،
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Nasri zadeh and Nargesian,2019 ،Nair and etal.2021شود.داشته و پشتیبانی می ( مطابقت 

 شود.فرضیه دوم پژوهش تأیید می بر این اساس

 یستیمعلمان با بهز یارتباط هایمهارت انیمنتایج مربوط به فرضیه سوم پژوهش نشان داد که 

شود این فرضیه بدین گونه تبیین می .وجود دارد یمعنادارمثبت و دانش آموزان رابطه  یلیتحص

دانش آموزان از آموزش اثربخش  که شودمیدر کالس درس باعث  یریادگی طیبهبود شراکه 

 Lebares) نمایندتوجه  یبه مطالب آموزش اقیداشته و با اشت تیموجود در کالس درس رضا

2021and etal,). معلمان و درست آموختن مطالب به  حیعواطف هنگام آموزش صح کنترل

خود داشته  یلیتحص شرفتیو پ یریادگیدر  یشتریب زهیتا انگ کندمیدانش آموزان کمک 

 انیبه پا یافراد تحرک الزم را برا ،یدرون زشیبه کمک انگ .(,2020Bryce and etal) باشند

در  یستگیاز شا ینیبه درجه مع یابیدست ایبه هدف  دنیرس ف،یتکل کی آمیزموفقیترساندن 

 یلیتحص شرفتیو پ یریادگیالزم را در امر  تیتا باالخره بتوانند موفق کنندمیکار خود، دنبال 

دانش آموزان را  تواندمی یطیابعاد مح یاز طرف .(veiskarami and etal,2019) نمایند سبک

 هایهای پژوهشاین نتایج با یافته .دیبهتر در کالس درس کمک نما یریادگیجهت 

(Behroozi and etal,2018،Hoferichter and etal,2021 )شود.مطابقت داشته و پشتیبانی می 

 شود.اساس فرضیه سوم پژوهش تأیید میبر این 

 یستیمعلمان با بهز یارتباط هایمهارت انیم پژوهش نشان داد که چهارم هیمربوط به فرض جینتا

 اینوجود دارد. معناداری رابطه  یلیتحص یسازگار یانجیدانش آموزان با نقش م یلیتحص

خود را به دست  یریادگیکه ابتکار عمل  آموزانیدانش که شودمی نییگونه تب نیبد هیفرض

ها شکه به شکل منفعل در کالس درس حاضر شده و آموز آموزانیدانشبا  اسیدر ق گیرندمی

 Ghomi and) کنندمیکسب  یبهتر یریادگیگرفته و  ادی یشتریب یزهایچ کنندمی افتیرا در

2017etal, .)در  نیو همچن گذارندمی یریادگیبه قلمرو  یپا یباالتر زهیو انگ یبا هدفمند هاآن

 اقیاشت فرآیند. برندمیبهره  شتریخود بهتر و ب هایآموختهمنفعل از  رندگانیادگیبا  اسیق

دارد و هر فرد با  ازیبه آن ن لیمداوم است که هر فرد در طول تحص ندیفرا کی یلیتحص
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 نیا یبه آموزش دارد و برا ازیو ن شودمیبالغ  شودمیبا آن مواجه  طیکه در مح هاییچالش

که  یزماناز طرفی  (.2018etal, and Aghapour) کندرا کسب  ازیمورد ن هایمهارت دیکار با

از معلمان خود  یترس گونههیچخود را بدون  هایسؤالدانش آموزان در کالس درس بتوانند 

معلمان خود به   یخود با دقت باال هنگام تدر یدرک بهتر موضوعات درس یبپرسند و برا

 دیبا هاآنبود.  دواریآنان ام یلیتحص زهیانگ جادیدر ا توانمیگوش فرا دهند بهتر  یمطالب درس

 یو خجالت و دور دهیدانش آموزان را بهبود بخش ریقدرت مکالمه خود با معلمان و سا انندبتو

دانش در این راستا  (.,2021Lam and etal) بگذارندرا کنار  یدرس هایهمفکریجستن از 

که  کنندمیرا تجربه  یدرس لذت کالس دردروس ارائه شده  یریادگیو  لیآموزان هنگام تحص

در کالس درس و  یریادگی زانیشود. م هاآن یلیتحص شرفتیدر پ زشیانگ ساززمینه تواندمی

 یمیدر کالس درس رابطه مستق هاآنتعامالت سازنده  زانیدر دانش آموزان به م زهیانگ جادیا

جالب هستند  هاآن یکه برا ییزهایتا در مورد چ دهدمیاجازه  هاآنمطالعات به  رایدارد، ز

تالش  درازایتا  دهدمیاجازه  هاآنمدرسه به  یطرف از (.,2017van Rooij and etal) بیاموزند

که درس خواندن را  آموزانیدانش یطرف از. ندینما یشتریب تیاحساس رضا هایشاندرس یبرا

 هاآن رایخود موفق شوند ز یدر زندگ توانندمی بهتر، دهندمیامور خود قرار  سرلوحه در

 (.,2018sahraei and etal) اندگرفتهبه اهداف خود به کار  یابیجهت دست یرا ابزار ریزیبرنامه

 Razavi alavi and etal,2018، Delgado and) هایهای پژوهشاین نتایج با یافته

etal,2018 )بر این اساس فرضیه چهارم پژوهش تأیید  شود.داشته و پشتیبانی می مطابقت

 شود.می

 شود:میارائه  های زیرپژوهش، پیشنهاد هاییافتهبر اساس 

که ) های آموزشی برای معلمان جهت آشنایی با تأثیر سبک مدیریت تعاملیبرگزاری دوره .1

داند( رسان در امر یادگیری میرا مسئول یادگیری در مدرسه و معلم را یاریدانش آموزان 

 برانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.
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در گوش دادن بتوانند در  دقتبه بیگرم و ترغ یطیکه با فراهم آوردن مح شودمی پیشنهاد .2

 بهتر را فراهم آورند. یلیتحص زهیدانش آموزان انگ

 را به فکر و هانآتا  دهیپرس برانگیزچالش سؤاالترس از دانش آموزان در کالس د معلمان. 3

 .دیآنان اقدام به حل مسائل نما همراهی به درنهایتوادارد و  تأمل

 درد شنیدن و طور خصوصیدانش آموزان در پایان کالس و یا به سخنان به دادن گوش .4

 احساس و ابدی کاهش آموزشی و منزل در محیط آنان روانی فشار شودمی باعث آنان هایدل

 آرامی و امن محل آموزشی درنتیجه محیط شوندمی قائل اهمیت آنان مدرسه به در کنند

 انگیزش تحصیلی آنان را در پی دارد. رفتن باال همان که شودمی آنان برای

رقابت،  جایبهسازمان داد که در آن  ایگونهبهکالس را  وستهیپ طوربه شودمی پیشنهاد .5

 .شود دیتأک ،یدرس میمعنادار و تسلط بر مفاه یریادگیبر  گران،یبر د یبر نمره و برتر دیتأک

 وجود بهوزان دانش آم یرا برا ییکه فضا گرددمی شنهادیمدارس پ رانیمعلمان و مد به. 6

به انجام  فیصرفاً جهت رفع تکل نکهیدر مدارس لذت ببرند و نه ا لیاز تحص هاآنآورند که 

 خود بپردازند. یدرس فیوظا
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