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چکیده
این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش سرزندگی تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزهه پیش فر ت

جنا ا  م شد   .

مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمهتجربی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری دو ماهههه
با گروه کنترل بود .جامعه آماری ،دانشآموزان پسر پایه ی مهدزا

ش هس هیحان ه م ر ش یصحت لاس رد ده لی         7931-89

بودند .نمونه پژوهش  04نفر بود که با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب و به ص ترو

هورگ ود رد یفداصت    

مساوی جایگزین شدند .گروه آزمایش  21جلسه  70دقیقهای (هفتهای دو جلسه) با روش سرزندگی تحصیلی آم شزو
دیدند و گروه کنترل آموزشی دریا تف

نکرد .ابزارهای پژوهش ،پرسشنامههای استانداردشده خودکارآم لیصحت ید ی   

جینکز و مورگان (  ) 1999و انگیزه پیشر تف

هرم زنا (  ) 1970بودن .د داد ههها بههه روش ان زاد ههگی رن رد ررکم یر مممممممافز را

 SPSS-21تحلیل شدند .یافتهههه اد ناشن ا د هک      در مرحل یپ ه شش شششآزموننن ،ب ورگ نی هه هههه و شیامزآ یا
خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشر تف

 لرتنک ااا ااااز نظر

سآزم و نو
تفاوت معن  تشادن دوجو یرادا ((( (((( ،)P<0/50ام پ لحارم رد ا سسس سسس

پیگیری بین دو متغیر تفاوت معناداری وجود دا تش

( .)P>0/50ب رت نیا ه ت ک بی ه رس شزومآ ز رد یلیصحت یگدن     

مرحله پسآزمون باعث ا زف ایش خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشر تف

شآموزان پس و دش ر
دان 

آ جیاتن م رد شزو

مرحل ش ظفح زین یریگیپ ه دد ددد دددددد (  .)P>0/ 001بن م هیصوت نیاربا یییی یییگ در د یبرت و میلعت ناصصختم هک  ت ب یار
خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشر تف

استفاده نمایند.

کلید واژهها :سرزندگی تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی ،انگیزه پیشرفت.
دریا تف
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      بهبدو   

در کنار سایر روشهای آموزشی از روش آموزش س لیصحت یگدنزر ی زین     

مقاله89 13 /9/ 30 :
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مقدمه

زندگی تحصیلی از م مه ترین دورههای زندگی فرد اس تتت ک و تیبرت رب ه

و شخبرمث یریگدای    

شه  عناوم ،ا و هراشف ای    
موفقیتآمیز تاثیر میگذارد .در این زندگی دانشآم  اب نازو ا چ عاون ال شششش شششش
خاص دوران تحصیل مواجه میشوند .برخی از آنان در برخورد با این موانع و چالشها موفق عمل
یباشند (مرادی و چراغ ،ی
میکنند ،اما برخی دیگر از آنها در این زمینه ناموفق م 

 .)39 13همچن نی

نظریههای جدید آموزش و یادگیری ب گنا شقن ر یی ی ییییزه و باوره  دیکات درف یا ز دای ی م  یی ییی ییییییکنن و د
معتقدند که نباید یادگیرنده را در برابر مطالب و مفاهیم قرار داد ،بلک زومآ اب دیاب ه شششش شششششه ال یا زم
یادگیرندگان را به فعالیت وادا تش

تا از این طریق هم باعث ا زف ایش موفقیت تحصیلی و هم باعث

ایجاد نگرش ،انگیزه و باورهای مثبت در آنان ،جاکوک( دش

1

ناتسا و تناپ ،نسناج ،لهاک ا تت ت تتتتتتتتتت ،

 .) 2017بنابراین یکی از م مه ترین دغدغهههه اظن زورما یا مممممممه یقفوم ثحب یشزومآ یا ت رد 

ما ر     

تحصیل است و نظام آموز دمآراک و قفوم ینامز یش      میییبا آ ناگدنریگدای هک دش ن زا ظاحل    
تحصیلی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند (موهونن ،پاکارینن ،پویکیوس ،لرک نا ن کسار و  وو ووو-

پاتونن.) 2018 ،2

یکی از عوامل موفقیت

،یشزومآ ماظن     خودکارآم لیصحت ید ییییی 3است

 کیور( و سیگنیر ننن نننن،4

شه فر یا ت را   
 .) 2018در دهههای اخیر خودکارآمدی به عنوان یک رفتار انگی شز ی م مه در پ هوژ ش ش
انسان بررسی شده اس .ت خودکارآمدی بهعنوان قض وا تتته  دارفا یا د یلباق هرابر تتتتتتتتتهایش یارب نا   
سازماندهی و اجرای فعالیت مورد نیاز برای نیل به ان دش فیرعت صاخ یاهدرکلمع عاو ه تسا

   

(فلدمن و کوباتا .) 2015 ،5خودکارآمدی به معنای باوره  دارفا یا د یلباق دروم ر تتتتتتتتته  دوخ یا در   
شبینی موفقیت
انجام یک رفتار در سطحی معین اشاره دارد .در حقیقت خودکارآمدی یک نوع پی 

بر اساس تواناییهای فعلی است (رام مرمیز و زاد نن ننن .) 2008 ،6خودکارآم لیصحت ید ی زا یشخب    
باورهای خودکارآمدی عمومی است که بهعنوان قابلیت درک جنا رد درف ا اظو م ی یارب مزال ف     

1 . Kocaj, Kuhl, Jansen, Pant & Stanat
2 . Muhonen, Pakarinen, Poikkeus, Lerkkanen & Rasku-Puttonen
3 . Academic Self-efficacy
4 . Roick & Ringesen
5 . Feldman & Kubota
6 . Ramdass & Zimmerman
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رس  یاهرواب .تسا هدش فیرعت یلیصحت فادها هب ندی خخخخخخخخخخخخخخخخ خخودکارآم دادعت هب یلیصحت ید        
تهای تحصیلی که در شخص وجود دارد مرب طو
مهار 

نمییی اهرواب هب هکلب ،دوش یییی ییییی هرابرد درف   

یشود (هانیکی و برادبنت .) 2016 ،1به عبارت دیگ یدمآراکدوخ ر   
مهارتهای تحصیلی مربوط م 

تحصیلی به معن مناوت زا درف کاردا یا ند ییی ییییه  دوخ یا د لح ،یریگدای ر  و لئاسم د هب یبایتس        

موفقیتهای تحصیلی است (لیننبرینک و پنتریچ .) 2003 ،2چهار عامل در خودکارآمدی تحص یلی
موثر اس .ت اول اطمینان ب رد دوخ ییاناوت ه جنا ا یقفوم م تت تتتتتتتتتآمیز رد سالک رد فیلاکت 

س؛ دوم
سسس سسس

تآمیز تکالیف در بیرون از کالس درس؛ س هب نانیمطا مو    
اطمینان به توانایی خود در انجام موفقی 
توانایی خود در تعامل با دیگران در نظام آموزشی و چهارم اطمینان ب رد دوخ ییاناوت ه تیریدم    

موفقی 
تآمیز کار ،خانواده و نظام آموزشی (زاندر ،بروور ،جانسن ،کراین وهانوور .) 2018 ،3ا دارف
با خودکارآمدی تحصیلی باال از فرایندهای فکری سطح باالتر از قبیل ت زج یه و تحلیل ،ارزشیابی و
شانگیز
یکنند و خود را در تکالیف چال 
ترکیب برای حل مسائل ساده و پیچیده تحصیلی استفاده م 
یکنند ،در حالی که افراد با خودکارآمدی تحصیلی پایین از فرایندهای فکری سطح
موفق تصور م 
نتر از قبیل دانش ،بازشناسی ،بازخوانی و بهیادآوردن برای حل مسائل ساده و پیچیده تحصیلی
پایی 
استفاده میکنند و خود را در تکالیف چالشانگیز ناموفق میپندارند (یونگ ،ژو و لی.) 2017 ،4

یکی دیگر از عوامل موفقیت نظام آموزشی ،انگیزه پیش فر ت تت 5است ((کوک جا و دیگ ار ننن.) 2017 ،
برای تحقق اهداف نظام آموزشی باید در فراگیران انگیزه ،نگرش و باور مثبت ای  درک داج وو ووو طبق
نظریههای جدید آموزش برای تحقق این اهداف باید فراگیران را به فعالیت وادا تش

مانک .)1 201 ،6انگیزه یک تمایل یا گرایش به عمل خاص است و انگیزه پیشر تف

و اووکولک(
ق
به معنای وش ق ق

یباشد (ایشیهارا،
و عالقه به موفقیت در همه زمینهها یا در فعالیتی خاص و برتری جستن در کارها م 

موریتا ،ناکاجیما ،اکیتا و یاماتسو .)1 20 8 ،7انگیزه پیشر تف  ،انگیزهای است که منجر به تال یارب ش   
غلبه بر موانع پیشر تف

یشود و بر اساس آن فرد توان و قدرتش را در اختیار و کنت فرگ لر ت و ه اب    
م 
1 . Honicke & Broadbent
2 . Linnebrink & Pintrich
3 . Zander, Brouwer, Jansen, Craven & Hannover
4 . Jung, Zhou & Lee
5 . Achievement Motivation
6. Klocokova & Munk
7 . Ishihara, Morita, Nakajima, Okita & Yamatsu
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گ .) 2014 ،1ا یاراد دارف
عالقه تالش میکند تا هرچه بهتر و سریعتر به هدف برسد (آه نیژ و آو گگ گگ
انگیزه پیشر تف

یدهند ،تالش و پشتکار بیشتری
شانگیز را ترجیح م 
باال تکالیف و موقعیتهای چال 

یشوند ،اما افراد دارای انگیزه پیشر تف
برای موفقیت دارند و معموال در چنین تکالیفی موفق م 

پایین

تکالیف نسبتا ساده ی ار راوشد اتبسن ا م باختنا ییییی ییییییکنن نه رد و د گگ گگگام مواج و فیلاکت اب ندش ه   
شانگیز ،تالش و پشتکار کمتری برای موفقیت دارند و معموال در چنین تک یفیلا
موقعیتهای چال 
شکست میخورند (دینکلمان و باف.) 2016 ،2

شهای زیادی وجود دارد که از روشهای م مه و جدید ب یار
برای بهبود ویژگیهای تحصیلی رو 

ی .)7931 ،س هزا
این منظور روش آموزش سرزندگی تحصیلی 3است ( دالوف ییی ،کجب نارمق و فا یی یی

سرز یسانشناور درکیور ساسا رب یلیصحت یگدن             مثب تتت نگ رر ر 4طراحی    و ب ییاناوت یانعم ه       
شهای تحصیلی و پاسخ مثبت ، ،س هب یقابطنا و هدنزا    
تآمیز یادگیرندگان در مواجهه با چال 
موفقی 
یباشد (مارتین ،گینز ،براک  گربملام ،ت وووووها ال .) 2013 ،5وقتی
انواع چالشها و موانع تحصیلی م 

فردی کاری را بهطور خودجوش انجام میدهد نه تنها احساس خستگی و ناامیدی نمیکن هکلب ،د   
یکند انرژی و نیروی وی ا زف ایش یافته است (دویجن ،راسنستیل ،اسچاتس ،اسمالنبراک
احساس م 
و داهمن .)1 201 ،6بر اساس نظریه مارتین و مارش ) 2008 ( 7پیشایندهای سرزندگی تحصیلی در سه

سطح مختلف مربوط به تحصیل شامل عوامل روانشناختی ،8عوامل مدرس کراشم و ه تتتتت  9و عوامل

یباشند .بنابراین عوامل زی  اب یدا سس س سسسسرزندگی تحص  طبترم یلی ه هک دنتس
خانواده و همساالن 10م 

   

 لماوع ،لیصحت هب م  طوبر به

   

یتوان آنها را به سه دسته کلی شامل عوامل روانشناختی مرب طو
م 

خانواده و همساالن و عوامل مربوط به مدرسه تقسیم کرد .از عوامل روانشناختی مربوط به تحصیل
بآوری تحصیلی ،انگیزش ،خودگردانی تحصیلی و خودکارآم لیصحت ید ی شا  ا هر    
میتوان به تا 
1. Aihua & Xing
2 . Dinkelmann & Buff
3 . Academic Buoyancy Training
4 . Positive Psychology
5 . Martin, Ginns, Brackett, Malmberg & Hall
6 . Duijn, Rosenstiel, Schats, Smallenbroek & Dahmen
7 . Martin & Marsh
8 . Psychological Factors
9 . School and Engagement Factors
10 . Family and Peers Factor
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کرد .از عوامل مربوط به خانواده و همساالن در تحصیل میتوان به حمایتهای شناختی و ع یفطا
تهای شناختی و عاطفی دوستان ،الگوهای ارتباطی و ارتب طا
خانواده ،حمای 
همساالن اشاره کرد و از عوامل مربوووط ب و هسردم ه رد تکراشم

اس ز خ اب هدن ا و هداون   

م لیصحت ی یییی ییییییتواان ب راتخاس ه   

کالس ،هدف ادراکشده کالس ،کیفیت و چگونگی گذراندن وقت در کالس ،ادراک مثبت از
کالس و نگرش مثبت به آن ،مش تکرا

سالک وج دوبهب رد     

یغ رر ررررس یم

و کبش هههه و یمسر یا

دوستان اشاره کرد .سرزندگی تحصیلی یکی از شاخصهای م مه در تربیت و یادگیری ثمربخش و
موفقیتآمیز است که باعث میشود لیاقتها و تواناییها به بار بنشیند و پیشر تف های علمی حاصل
گردد (پاتوین و دالی.) 2013 ،1

شه هرابرد یکدنا یا    
بیشتر پژوهشها درباره سرزندگی تحصیلی از نوع همبستگی است و پ هوژ ش ش
ت نیا و هدش ماجنا یلیصحت یگدنزرس شزومآ ریثا

شه رب نآ ریثات هب رتمک زین ا             
هوژپ شششششششششششششششش شش
2

خودکارآم خادرپ تفرشیپ هزیگنا و یلیصحت ید ت .دن           تاربتس لوک و نیترام ،یک یییییی ی (  ) 2017در
پژوهشی دیگر با عنوان ی و یعامتجا یریگدا
تحصیلی دانشآموازن :نقش رض تیا
کردند که سرزندگی با انگیزه پیشر تف

متجا تیافک ،یناجیه ا ه و یع ی اهدمایپ و یناج ی        

شناور یاهزاین زا ن شرازگ یگدنزرس و یراگزاس ،یتخا       
و درگیری تحصیلی رابط و تبثم ه

جیاتن .تشاد رادانعم      

پژوهش ساریکام ) 2015 ( 3با عنوان نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه ب رس نی ز و ینهذ یگدن

فرسودگی مدرسه در دانشآموزان ترکیهای نشان داد که س هطبار هسردم یگدوسرف اب یگدنزر      
معنادار معکوس و ب  ،یسیئر .تشاد میقتسم رادانعم هطبار یدمآراکدوخ ا د ،درمناوج ،یناقه          
جش ا عن درفنم و یع یی یییمی  نا ((  ) 2014در پژوهش اونع اب رگید ی ن زرس یجنایم ریثات لیلحت  ن یگد         
تحص لی ی  رد  ر وناخ یطابترا یوگلا هطبا ا هد

یگدنزرس و نیب هک دندرک شرازگ یلیصحت    

       

          

خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دا .تش مارتین ،کولمار ،دیوی و

مارش ) 2010 ( 4در پژوهشی دیگر درباره مدلسازی طولی سرزندگی تحصیلی و انگیزش گز شرا
کردند که سرزندگی با اعتماد به نفس ،هماهنگی ،تعهد ،خونسردی ،کنترل و انگیزه پیشر تف

رابطه

1 . Putwain & Daly
2 . Tarbetsky, Martin & Collie
3 . Saricam
4 . Martin, Colmar, Davey & Marsh
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معنادار دا .تش شیخی فینی ،کاووسیان ،بیگی و امامی (  ) 2010ضمن پژوهشی با عن رس ناو ز یگدن   
ذهنی و متغیرهای پیشبینیکننده آن در دانشآم  نازو ووو ب  نیا ه ن راهم هک دندیسر هجیت تتتتتتتتتتتتته یا
زندگی ،خودکارآم اس ،ید ز د اب یراگ ا اب یتخانشناور یتسیزهب و یگدنز زا تیاضر ،هاگشن          

سرزندگی ذهنی رابطه معنادار مثبت داشتند .م رام و نیترا شش ششش ) 2008 ( 1ض اونع اب یشهوژپ نم ن     
سرزندگی تحصیلی :به سوی درک تابآوری تحصیلی روزانه دانشآموزان به این نتیجه رس دندی

  

ک ر بارطضا اب یلیصحت یگدنزرس ه ا لعم هطبار اب و رادانعم و سوکعم هطب ممممممممممممممممم م مممممممم ، -یدرگاش
خودکارآمدی و درگیری تحصیلی رابطه مستقیم و معنادار دا .تش
نتایج پژوهش فخاریان ،یعقوبی ،ض و یبجاح ماغر

 یققحم ((( ((((  )89 13ب ناونع ا    ت یلع لدم نیود    

سرزندگی تحصیلی بر اس دنزاس یریگدای طیحم ،هداوناخ یفطاع وج سا ههههههه ههههههههگ و یعامتجا یار
شآم طسوتم عطقم رتخد نازو هههه ههههه
درگیری تحصیلی با میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی در دانش ش
شآم دریم .دوب نازو ر ،دنوکی    
حاکی از رابطه سرزندگی تحصیلی با خودکارآم لیصحت ید ی ناد  ششش ششش
قرهویسی و سلیمانی (  )89 13در پژوهشی دیگر با عنوان رابطه خودکارآمدی تحصیلی با سرزندگی
تحصیلی :نقش میانجیگرانه نیازهای روانشناختی پایه ویسکرمی ،گز یگدنزرس هک دندرک شرا     
تحص لی ی و 

هطبار یلیصحت یدمآراکدوخ

رادانعم  نارگید و یدالوف .دنتشاد (((((((((((((((( ( )7931ض نم   

پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش س لیصحت یگدنزر ی یقفوم رب  ت    
تحصیلی دانشآموزان دختر به ای هک دندیسر هجیتن ن

تحص یدمآراکدوخ و یلی   

رس شزومآ ز لحارم رد یلیصحت یگدن

      

پسآزمون و پیگیری باعث ا زف ایش معنادار موفقیت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی آن .دش نا
بهرامی و بدری (  )69 13در پژوهشی دیگر با عنوان رابطه ادراک از محیط ی رس و یریگدا زززززندگی
تحصیلی با نقش واسطهای شناخت ،فراشناخت ،انگیزه و تفرشیپ 
گزارش کردند که سرزندگی تحصیلی و انگیزه پیشر تف

رابطه مثبت

 یدمآراکدوخ در د ایوجشنا نننن ننننن
دانعم و ا روپماسح .دنتشاد ر

  

شآم عطقم نازو   
(  )59 13در پژوهشی با عنوان رابطه امید و شادکامی ب رس ا ز ناد یلیصحت یگدن شششش شششش
متوسطه با نقش واسطهای خودکارآمدی تحصیلی ب  نیا ه ن ،دیما نیب هک دیسر هجیت ،یماکداش         
خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دا .تش

شهوژپ جیاتن    

پیرانی ،تقوایی و میرزایی (  )59 13با عنوان بررسی رابط هزیگنا اب یگدنزرس و یلیصحت قایتشا ه       
- Martin & Marsh

1
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پیشر تف

در دانشآموزان نابینای هش ر اراک در سال تحصیلی  94 - 95نشان داد که اشتیاق تحصیلی،

سرزندگی و انگیزه پیشر تف دانشآموزان نابینا همبستگی مثبت و معنادار داشتند .حبیبپور سدانی،
کهای یادگیری با
عبدلی سلطان احمدی و فاییدفر (  )49 13ضمن پژوهشی درباره بررسی رابطه سب 
توسعه تفکر انتقادی ،سرزندگی و انگیزش پیش فر ت

لیصحت ی پ مولع نایوجشناد نیب رد  ز یکش       

ارومیه به این نتیجه رسیدند که بین همه سب کککه ریگدای یا ی قتنا رکفت هعسوت  ،ا یگدنزرس ،ید       
تحصیلی و انگیزش پیشر تف

تحصیلی رابط و تبثم ه

هوالع .تشاد دوجو رادانعم نآ رب جیاتن

یزاده و سلیمانی خشاب (  )49 13با عن ناو حمایت
پژوهش مرادی ،دهقان 

      

ک و هدش
اردا یعامتجا کک کک

سرزندگی تحصیلی :نقش واسطهههای باوره لیصحت یدمآراکدوخ یا ییییییی ح و تبثم هطبار زا یکا
معنادار سرزندگی تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی ب .دو ناقهد یی یییزاده ،حسینننچ و یدارم ،یرا
سلیمانی خشاب (  )39 13در پژوهشی با عنوان سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباط تا
خانواده و ساختار ک طساو شقن :سال ههه ههههای ابع دمآراکدوخ دا یی ییی گز یگدنزرس هک دندرک شرا     
تحصیلی با خودکارآمدی و همه ابعاد آن یعنی خودکارآمدی تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی رابطه
مثبت و معنادار دا .تش دهقانیزاده و حسینچ  یرا ((  )19 13ض پ نم ژژژوهشییی ب اونع ا نن ننن س یگدنزر
تحصیلی و ادراک از الگوی ارتباطی خانواده :نقش واسطهای خودکارآمدی به این نتیجه رس دندی
که سرزندگی تحصیلی با هر سه بعد خودکارآمدی تحصیلی ،اجتم جیه و یعا ا و تبثم هطبار ین
معنادار دا .تش
از یک سو دانشآموزان پایه یازدهم در پایان دوره نوجوانی و آغاز دوره جوانی هستند و از س یو
دیگر آنان به دلیل آماده کردن خود برای یک رقابت بزرگ به نام کنکور و تالش برای وارد شدن
به یک محیط دانشگاهی با استرس و مشکالت زیادی مواجه هستند که این امر نیازمن اس د ز یراگ   
است که یکی از راههای آن توانمندسازی دانشآم  رد نازو زززمینهههه لیصحت یا ی م  ییی ییییباشددد .ب یار
شآموزان باید میزان خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه تفرشیپ 
توانمندسازی تحصیلی دان 
تقویت کرد که ب شیپ ساسا ر ی  هن ن کی یرظ ی ور زا ششششش ششششششه و رثوم یا شور دیدج اتبسن

   

آن ار نا
آم شزو

شآموز نا    بس ارود رد یرای نن ن تحص اب لی     
سرز یلیصحت یگدن      اس تتت  .ع آ رب هوال نننن ن ام ناد هزور شششش 
موقع تي هاي چالشانگیز تحصیلي مواجه مي شوند که این نکته نشان میییده وخرب یارب هک د رد     
مناسب با چالشهای تحصیلی نیاز به يادگيري اس .ت ا ورض ني ر ر ام ت ا هب یریگدای و شزومآ       
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شها درباره سرزندگی تحصیلی از نوع
یکند .همچنین بیشتر پژوه 
چگونه سرزنده زيستن رهنمون م 
یتواند
همبستگی بوده و کمتر به بررسی تاثیر آن پرداختند ،اما با توجه به پشتوانه نظری این روش م 
نقش موثری در بهبود ویژگیهای تحصیلی داشته باشد .بنابراین ،ب یلیصحت تالکشم هب هجوت ا

     

دانشآموزان پایه یازدهم ،نقش و اهمیت روش آموزش سرزندگی تحصیلی در بهبود ویژگیهای
تحصیلی و پژوهشهای اندک در این زمینه ،این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آم رس شزو ز یگدن   
تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشر تف

فرضیه تحقیق

انجام شد.

آموزش سرزندگی تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشر تف

روش تحقیق

دانش آموزان تاثیر دارد.

شآزم ،نو
مطالعه حاضررر از نظ زا و یدربراک فده ر رجا هویش رظن اا ا ااا ااااااا نیمهههتجرب یپ حرط اب ی شششش شششش
پسآزمون و پیگیری دو ماهه با گروه کنترل بود .جامعه پژوهش دانشآم مهدزای هیاپ رسپ نازو    
ناحی رهش هس ه

شهیا   
یلیصحت لاس رد دهشم               7931-89ب دادعت ه       411نفر   بودن هوژپ رد .د شششش 

مداخلهای حداقل ح مج نمونه برای هر گروه  15نفر است (دالور ،) 1385 ،لذا در این مطالعه ب یار
اطمینان از ح مج نمونه ،ح مج نمونه برای هر گروه  20نفر در نظر گرفته شد که با روش نمونهگیری
تصادفی خوشهای پس از بررسی مالکهای ورود به مطالعه انتخاب و ب رد یفداصت تروص ه دو   
گروه مساوی جایگزین شدند .در روش نمونهگیری خوشهای مالک انتخاب نفر نیست ،بلکه گروه
است و در این روش نمونهگیری پ  همه تسیل هیهت زا س م  سراد دار هیاپ یا یا دز ه ادعت م دددددد ددددددددددد دو
کالس به روش تص زا و باختنا هداس یفدا ره سالک

    

 20نف ب ر هه هههعن .دندش باختنا هنومن ناو    

مالکهای ورود به مطالعه شامل برخ ضما ،یمسج تمالس زا یرادرو ا یاضر ی تتتتتتتتتتتنام تکرش ه
آگاهانه در پژوهش ،عدم مصرف داروهای روانپ شز کی و عدم رخدادهای تنشزا مانن  گرم د و
کهای خروج از مطالعه شامل غیبت دو جلسه و بیش نآ زا رت
طالق والدین در سه ماه گذشته و مال 
و انصراف از ادامه همکاری بود .روند اجرای پژوهش این طور بود که پس از اخذ مجوزهای الزم
از دانشگاه آزاد اسالمی ،موافقت اداره آموزش و پرورش جلب شد و سپس نمونهههگی جنا یر ا و م
پس از انتخاب دو کالس ،همه دانشآموزان آن دو کالس از نظر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه
پیشر تف

ارزیابی و  04دانشآموز دارای پایینترین نمره در ه ب ریغتم ود ر ههه ههههعن باختنا هنومن ناو    
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شدند .نمونهها به روش تصادفی ساده ب هورگ ود ه     20نف و میسقت یر

کی یفداصت شور هب ی زا      

گروهها بهعنوان گروه آزمایش و گروه دیگر بهعنوان گروه کنترل انتخاب شد .گروه آزم شیا

21

جلسه  70دقیقهای (هفتهای دو جلسه) با روش سرزندگی تحص ومآ یلی ز ید ش د لرتنک هورگ و       
آموزشی دریا تف

نکرد .محتوای آموزش سرزندگی تحصیلی که توسط فوالدی و دیگران ()7931

طراحی و تایید شده در جدول  1گزارش شد.

جدول  .1محتوای آموزش سرزندگی تحصیلی به تفکیک جلسات

جلسات

محتوی

او ل

آشنایی و معارفه ،بیان انتظارات و قوانین و معرفی مختصر روش مداخله

دو م

بآور ،مقابله با تحریفات شناختی ،اتخاذ چشمان زاد
آشنایی با مفهوم تابآوری تحصیلی ،بازسازی شناختی و ایجاد تفکر سازنده و تا 
تحصیلی ،شناخت توانمندیهای تحصیلی و تاکید بر اهمیت معنا در تحصیل

سوم

شبینی ،امیدواری و
شناخت مفاهیم انگیزش درونی و بیرونی ،نقش مفاهیم انگی شز ی در تحصیل ،ا زف ایش انگیزش درونی و ارتقای خو 
هدف تبحری

چهارم

آشنایی با خودگردانی تحصیلی ،آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی ،درخواست کمک و مدیریت زمان و مکان مطالعه و بهبود
خودنظارتی و خودتقویتی

پن مج

آشنایی با مفاهیم خودکارآمدی و خودکارآمدی تحصیلی ،آموزش خودکارآمدی تحصیلی ،حل مساله و مسئولیتپذیری و نقش آنها
در زندگی تحصیلی

ششم

تشریح نقش حمایت شناختی خانواده و دوستان در تحصیل ،آموزش راهکارهای جلب حمایت شناختی و آموزش حل مسائل شناختی
تحصیلی با کمک دیگران

هفتم

تشریح نقش حمایت عاطفی خانواده و دوستان در تحصیل ،آموزش راهکارهای جلب حمایت عاطفی و آموزش ح یفطاع لئاسم ل    
تحصیلی با کمک دیگران

ه شت م

بیان اهمیت ارتباط با خانواده و دوستان در تحصیل ،شناخت موانع ارتباطی و آموزش ارتباط سازنده (از جمله گفتوشنود) با تاکید بر
خودآگاهی و همدلی

ن مه

شناخت انواع ساختارهای کالسی و نقش آنها در موفقیت تحصیلی ،نقش فراگیران در س و سالک راتخا

تشادرب شزومآ و هسردم     

مثبت از آنها
دهم

آموزش مدیریت زمان در کالس و مدرسه و نقش آن در موفقیت تحصیلی ،اهمیت مطالعه تیترها قب و سرد عورش زا ل

 نایب ا تیمه    

برنامهریزی در کالس و مدرسه
یازدهم

تشریح نقش فراگیران در بهبود جو کالس و مدرسه و آموزش ارتقای آن و آموزش بهبود شبکههای ارتباطی دوستان با هدف ادراک
مثبت از کالس و مدرسه

دوازدهم

مرور اجمالی برنامه آموزشی به تفکیک جلسات و جمعبندی برنامه آموزشی

مداخله در گ شیامزآ هور   

توس ططط ی صختم ک ص شناور  ن تروص هب یتیبرت یسا

رگ وه ییییییی یییییییی و با

روشهای پرسش و پاسخ ،سخنرانی ،بحث گروهی و تمرین عملی م راه تتته جنا ا ا  م شد .هب مزال     
ذکر است که در پایان هر جلسه تکلیفی ب کرش ه تتتتتکنن اغآ رد و هداد ناگد ز نمض ،دعب هسلج 
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بررسی آنها به آنان بازخورد سازنده داده شد .عالوه بر ویژگیهای جمعیت یتخانش

تحص تالی

و

شغل والدین از پرسشنامههای زیر برای جمعآوری دادهها استفاده شد.

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی :1این پرسشنامه توسط جینکز و مورگان 2در سال  1999با
 30گویه طراحی شد .گویهها بر اساس مقیاس چهار درجهای لیکرت (=1کامال مخالفم تا =4کامال

موافقم) نمرهگذاری و برخی گویهها به ص ترو
مجموع نمره گویهههه و هبساحم ا نیب تارمن هنماد

رمن سوکعم ههه ههههگ م یراذ یی ییی .دنوش اب رازبا هرمن    
    

 30تا  120است

اشن رتالاب هرمن و ن ننن ننننندهن هد

یباشد .جینکز و مورگ  نا ((  ) 1999روای و یروص ی
خودکارآمدی تحصیلی بیشتر م 

زبا هزاس ا ر ر ا   

تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ  0/ 82گزارش کردند .در ایران حاتمزاده عربی ،ایزدی
وهاشمی (  )49 13پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ  0/ 75گز رضاح هعلاطم رد .دندرک شرا     
پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/ 81محاسبه شد.

پرسشنامه انگیزه پیشرفت :3ای نامره طسوت همانشسرپ ن زز ززززززز  4در س لا

 1970با  29گویههه ک هب ه   

صورت جمالت نیمهتمام است ،طراحی شد .گویهههه سا رب ا اس جرد راهچ سایقم  هههههه هههههههای لیک تر
(=1کامال مخالفم تا =4کامال موافقم) نمرهگذاری میشوند .نم یوگ هرمن عومجم اب رازبا هر ه ههههه هههههههها
محاسبه و دامنه نمرات بین  29تا  116است و نمره باالتر نشاندهنده انگیزه پیشر تف

یبا .دش
بیشتر م 

شهای اعتبارسازی سازده و اعتباریابی افتراقی تایید و پایایی آن
هرمانز (  ) 1970روایی ابزار را با رو 
را ب خابنورک یافلآ شور ا       

 0/ 86گزرک شرا دددد د .در ای نار    محمدز و قالیی ینهش ،ییالمدا هدا       

مهرابیزاده هنرمند (  ) 1388پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ  0/ 76گزارش کردند .در مطالعه
حاضر پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/ 85محاسبه شد.
دادهها پس از جمعآوری با پرسشنامههای خودکارآم لیصحت ید ی و 

رد تفرشیپ هزیگنا

لحارم      

پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری دو ماهه با روشهای خیدو ،تی مستقل و اندازهگیری مکرر در
کتر از  0/50تحلیل شدند.
نرما زف ار  SPSS-21در سطح معنیداری کوچ 

1 . academic self-efficacy questionnaire
2 . Jinks & Morgan
3 . achievement motivation questionnaire
4 . Hermans
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يافتهها

له یارب ا     04نف جنا ر ا  م شد .گژیو  ی ییی یییییه یا
در این پژوهش ری شز ی در نمونهها اتفاق نیفتاد و تحلی 

جمعیتشناختی تحصیالت و شغل والدین دانشآم سپ نازو رر ررر ب ورگ کیکفت ه ههه ههههه و شیامزآ یا
یدو در جدول  2گزارش شد.
کنترل و مقایسه آنها بر اساس آزمون خ 

شآموزان پسر به تفکیک گروهها و مقایسه آنها
یهای تحصیالت و شغل والدین دان 
جدول  .2ویژگ 
متغیرها

سطوح

تحصیالت پدر

زیر دیپلم

) 10 ( 2

دیپلم

) 25 ( 5

تحصیالت مادر

شغل پدر

گروه آزمایش

گروه کنترل

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)
) 15 ( 3
) 10 ( 2

کاردانی

) 15 ( 3

) 25 ( 5

کارشناسی

)04( 8

) 45 ( 9

کارشناسی ارشد

) 10 ( 2

) 5( 1

زیر دیپلم

) 20 ( 4

) 25 ( 5

دیپلم

) 30 ( 6

) 30 ( 6

کاردانی

) 10 ( 2

) 10 ( 2

کارشناسی

)04( 8

) 35 ( 7

دولتی

) 20 ( 4

آزاد
شغل مادر

) 75 ( 15

) 20 ( 4

معناداری
P>0/50

P>0/50

P>0/50

) 70 ( 14

بازنشسته

)5( 1

) 10 ( 2

دولتی

) 10 ( 2

) 15 ( 3

آزاد

) 30 ( 6

) 35 ( 7

خانهدار

) 60 ( 21

P>0/50

)05( 10

طبق نتایج جدول  ،2بین گروههای آزم لغش و تالیصحت رظن زا لرتنک و شیا

توافت نیدلاو      

معناداری وج  درادن دو (( ((( .)P>0/50می هزیگنا و یلیصحت یدمآراکدوخ رایعم فارحنا و نیگنا       
پیشر تف

دانشآموزان پسر به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل و مقایسه آنها بر اس نومزآ سا   

تی مستقل در جدول  3گزارش شد.

جدول  .3میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانشآموزان پسر به تفکیک
گروهها و مقایسه آنها

متغیرها

مر ا ح ل

خودکارآمدی تحصیلی

انگیزه پیشر تف

گروه آزمایش

گروه کنترل

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

معناداری

شآزمون
پی 

76 / 55 ±7/ 07

76 / 65 ±7/ 82

P>0/50

سآزمون
پ 

87 / 00 ±9/ 34

80 / 00 ±8/ 03

P<0/50

پیگیری

85 / 00 ±8/ 49

75 / 00 ±7/ 95

P<0/50

شآزمون
پی 

61 /50±4/ 29

61 / 90 ±4/ 46

P>0/50

سآزمون
پ 

75 / 80 ±5/05

65 / 45 ±3/ 97

P<0/50

66/04±6/50

P<0/50

پیگیری

17/ 90 ±7/ 81
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طبق نتایج جدول  ،3در مرحله پیشآزمون بین گروههای آزمایش و کنترل از نظ یدمآراکدوخ ر   
تحصیلی و انگیزه پیشر تف

سآزم و نو
تفاوت معناداری وجود ندارد ( ،)P<0/50اما در مراح پ ل سس سس

پیگیری از نظر هر دو متغیر تفاوت معناداری وج راد دو ددد ( .)P>0/50بررس ضورفم ی

هه هههه شور یا

تحلیل اندازهگیری مکرر حاکی از برقراری فرض نرمال بودن بر اساس آزمون شاپیرو -ویلکز برای
هر دو متغیر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشر تف

در مراحل ارزیابی در گروههای آزم و شیا

کنترل و برقراری فرض همگنی واریانسها بر اساس آزم ره یارب نیول نو

لحارم رد ریغتم ود       

ارزیابی ( )P<0/50و عدم برقراری فرض همگنی کوواریانسها بر اساس آزمون کرویت

یلخوم   

برای هر دو متغیر (  )P>0/ 001بود .با توجه به برقراری فرض نرمال بودن و همگن نایراو ی سس سسسه و ا

عدم برقراری فرض همگنی کوواریانسها در تحلیلها باید از آزمون گرین واه سسس -گیس هدافتسا ر   
شود .نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش سرزندگی تحصیلی حداقل باعث
تغییر یک یاهریغتم زا ی    خودکارآم لیصحت ید ی و 

رد تفرشیپ هزیگنا

دش

شآم رسپ نازو   
ناد ششششش ششششش

(  .)F= 35 / 29 , P>0/ 001نتایج تحلیل واریانس با روش اندازهگیری مکرر برای تعیین تاثیر آم شزو
سرزندگی تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشر تف

شآم سپ نازو رر ررر در ج لود
د ا نش ش

4

گزارش شد.

جدول  .4نتایج تحلیل واریانس با روش اندازهگیری مکرر برای تعیین تاثیر آموزش سرزندگی تحصیلی بر
شآموزان پسر
خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت دان 

متغیرها

منبع تغییرات

خودکارآمدی تحصیلی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

معناداری

ان اد زه     
اثر

انگیزه پیشر تف

گروه

925 / 03

925 / 03

6/ 87

0/ 001

0/ 15

زمان

925 / 27

1/ 46

651 / 84

15 / 77

0/ 001

0/ 29

1

زمان*گروه

538 / 07

1/ 46

863/ 31

8/ 91

0/ 001

0/ 19

گروه

750 / 00

1

750 / 00

18 / 53

0/ 001

0/ 33

زمان

30 91/ 72

2

569/ 36

38 / 30

0/ 001

0/05

زمان*گروه

630 / 95

2

315 / 48

21/ 52

0/ 001

0/ 25

طبق نتایج جدول  ،4اثر گروه ،زمان و تعامل زمان و گروه در متغیرهای خودکارآمدی تحص و یلی
انگیزه پیشر تف

دانشآموزان پسر معن ننادار است (( .)P>0/50بن م نیاربا یی یییت توافت هک تفگ ناو    

میانگینهای هر دو متغیر در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگی یر

معن ادا ررر میییبا دش  ...بن یاربا ن ن
ن
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ننه بایزرا لحارم رد اهریغتم یا ی رد 
نتایج آزمون تعدیلشده بنفرونی برای مقایسه زوجی می یگنا ن 

  

شآموزان پسر در جدول  5ارائه شد.
دان 

نهای متغیرها در مراحل ارزیابی در
لشده بنفرونی برای مقایسه زوجی میانگی 
جدول  .5نتایج آزمون تعدی 
دانشآموزان پسر

متغیرها

مراحل ارزیابی

خودکارآمدی تحصیلی

انگیزه پیشر تف

طبق نت جیا

ج لود

نها
اختالف میانگی 

معناداری

سآزمون
شآزمون-پ 
پی 

- 10 / 45

0/ 001

شآزمون-پیگیری
پی 

-8/ 45

0/ 003

سآزمون-پیگیری
پ 

2/ 00

0/ 740

سآزمون
شآزمون-پ 
پی 

- 14 / 75

0/ 001

شآزمون-پیگیری
پی 

- 10 / 85

0/ 001

سآزمون-پیگیری
پ 

3/ 90

0/ 13

سآزم ود ره رد یریگیپ و نو ریغتم     
شآزم پ اب نو سسس سسس
 ،5اخ یپ نیگنایم فالت ششش ششش

شآم  تسا یرادانعم رسپ نازو (((( (((((  ،)P>0/ 001اما
خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه ناد تفرشیپ  ششش ششش

اختالف میانگین پسآزم ود ره یریگیپ و نو تسین یرادانعم ریغتم (((((( ((((((( .)P<0/50بهههط لک رو یی ییی

سآزم شهاک ثعاب یریگیپ و نو     
میتوان گفت که آموزش سرزندگی تحص لی ییی در مراح پ ل سس سس
معنادار خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشر تف
پسآزمون و پیگی زا کی چیه رد یر

شآم سپ نازو رر ررر ،تسا هدش
دان 

ما ا لحارم نیب       

فت اهریغتم اوت عم  ننننن ن ننننننناداری وج درادن دو  .....تف توا

نعم اا ااادار

پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون نشاندهنده تاثیر روش آموزش سرزندگی تحص توافت و یلی
معنادار پیگیری در مقایسه با پیشآزمون نشاندهنده حفظ تاثیر روش آموزش سرزندگی تحص لی ییی
یباشد.
در مرحله پیگیری م 
بحث و نتیجهگیری

با توجه به نقش و اهمیت آموزش سرزندگی تحصیلی در بهبود ویژگیهای تحص تالکشم و یلی

تحصیلی دانشآموزان پایه یازدهم که در ح دامآ لا هه ههه نک یارب ندش ک س رو راسر ،دنتسه ی       این
پژوهش با هدف تعیین تاثیر آم رس شزو ز رب یلیصحت یگدن صحت یدمآراکدوخ ی هزیگنا و یل        
پیشر تف

انجام شد .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آم رس شزو ز شیازفا ثعاب یلیصحت یگدن      

خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان پسر در مراحل پسآزمون و پیگیری شد .ب ،رگید ترابع ه    
شآموزان در مراحل پسآزمون و پیگی هلحرم اب هسیاقم رد یر     
میزان خودکارآمدی تحصیلی دان 
پیشآزمون ا زف ایش یا تف  ،اما بین مراحل پسآزم نآ شیازفا رد یریگیپ و نو

یرادانعم توافت      

14

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سیزدهم /شماره چهارم /زمستان 89 13
فص 

وجود ندا .تش این نتایج با نتایج پژوهشه یا

ویس و یمرک دیگ ار ننن (  ،)89 13فخاری و نا دیگ نار

یزاده و
(  ،)89 13فوالدی و دیگران ( ،)7931حسامپور (  ،)59 13م و یدار دیگ نار (  ،)49 13دهق نا ی ی
دیگران (  ،)39 13دهقانیزاده و حسینچاری (  ،)19 13ساریکام (  ،) 2015رئیسی و دیگران ( ،) 2014
شیخی فینی و دیگران (  ) 2010و مارتین و مارش (  ) 2008همسو بود .برای مثال و یدالوف دیگ نار
( )7931ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش سرزندگی تحصیلی در مراحل پسآزمون
شآم رتخد نازو   
و پیگیری باعث ا زف ایش معنادار موفقیت تحصیلی و خودکارآمدی تحص ناد یلی شش شش
شد .در پژوهشی دیگر ساریکام (  ) 2015گزارش کرد که سرزندگی با خودکارآمدی رابطه معنادار
مستقیم دا .تش

نآ رب هوالع  شرام و نیترام شهوژپ جیاتن ((((((( ((((((((  ) 2008نش یگدنزرس هک داد نا    

تحصیلی با خودکارآمدی و درگیری تحصیلی رابطه مستقیم و معنادار دا تش  .در تبیین این نتایج بر
شآم اب دروخرب رد نازو    
مبنای پژوهش فوالدی و دیگران ( )7931میتوان گفت ک ناد یخرب ه ششش ششش
بآوری و
شه  قفوم یلیصحت یا و تسه قفومان رگید یخرب  ن ایم نیا رد .د ن ات  بببببببببببببببببببب 
موان عو لاچ شششش 
سرزندگی تحصیلی به عنوان یک متغیر میانجی نقش مهمی دارند .عموما دلیل مواجهه و پاسخدهی
شها بر سطح انگیزه ،پشتکار و تالش تحصیلی آنها تاثیر مثبت
مناسب دانشآموزان به موانع و چال 
میگذارد و ابتدا باعث ا زف ایش باورهای تحصیلی مثبت مثل ع تز نفس تحصیلی ،اعتماد ب سفن ه   
تحصیلی و غیره و سپس باعث ا زف ایش خودکارآمدی تحصیلی آن م اه یی ییی .دوش یبت ی هکنیا رگید ن     
دانشآموزان دارای سرزندگی تحصیلی باال ج ته

رسیدن به موفقیت از خود تالش بیش ناشن یرت   

میدهند و باور دارند که با تالش و پشتکار میییتوانن رد اذل ،دنسرب درکلمع بولطم حطس هب د        
تحصیل تالش ،پشتکار و پافشاری بیش م ناشن دوخ زا یرت یییی یییییدهن ثعاب تسخن لماوع نیا و د      
شآموز وخ ،یمیظنتدوخ لثم نا دددددددد دددگردانی و
لگی ناد رد یلیصحت تبثم یاهرواب یر شششششششششش ششش
کش لل 
یشود.
خودارزشمندی تحصیلی و در نهایت باعث ا زف ایش خودکارآمدی تحصیلی آنان م 
دیگر نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش سرزندگی تحصیلی باعث ا زف ایش انگیزه تفرشیپ 
دانشآموزان پسر در مراحل پسآزمون و پیگیری .دش نازیم ،رگید ترابع هب       انگیزه فرشیپ  تت تتت
شآزمون ا زف ایش یا تف  ،اما بین
شآموزان در مراحل پسآزمون و پیگیری در مقایسه با مرحله پی 
دان 
مراحل پسآزمون و پیگیری در ا زف ایش آن تفاوت معناداری وج .تشادن دو
پژوهشهای بهرام  یردب و ی

جیاتن اب جیاتن نیا       

(( (((  ،)69 13پیران و ی دیگ نار (  ،)59 13حبی بببپ و ینادس رو

دیگ نار
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(  ،)49 13تاربتسکی و دیگران (  ) 2017و مارتین و دیگران (  ) 2010همسو بود .ب اثم یار لل للل پیران و ی
دیگران (  )59 13ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که سرزندگی و انگیزه پیشر تف
نابینا همبستگی مثبت و معنادار دا .تش

یبح رگید یشهوژپ رد بب بببببببپ و ینادس رو

گزارش کردند که بین سرزندگی تحصیلی و انگیزه پیشر تف

دانشآموزان

دیگ نار ( )49 13

تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وج دو

دا .تش عالوه بر آن نتایج پژوهش تاربتسکی و دیگران (  ) 2017نشان داد که س  اب یگدنزر ا هزیگن    
پیشر تف

رابطه مثبت و معنادار دا تش  .در تبیین این نتایج بر مبنای پژوهش مارتین و م  شرا (( ) 2008

میتوان گفت که یکی از پیشایندهای سرزندگی تحص رگدوخ موهفم ،یلی د .تسا یلیصحت ینا    
دانشآموزان دارای سرزندگی تحص  تیاده ییاناوت یلی ی دوخ یریگدا

 ار دار ومآ اذل ،دن زش       

مهارتهای کنترل و سازماندهی یادگیری تحت اص یدایز تیمها یلیصحت ینادرگدوخ حالط      
دارد .در نتیجه سرزندگی تحصیلی با آموزش خودگردانی تحصیلی ب ریگدای ر ی یمصت  ،مم مممممگی ،یر
یگذارد ،لذا آموزش و پرورش باید
مدیریت زمان و مکان مطالعه و حل مسالههای تحصیلی تاثیر م 
در ج ته

تربیت دانشآموزانی اق م هک دنک ماد ه را تتتتتتتتته مزاس ،یحارط یا ا ننن ننننده رب تراظن و ی    

ی ریگدا ی .دنشاب هتشاد ار دوخ          در نتی یزرا ثعاب تسخن یلیصحت یگدنزرس هج ا تبثم یب        

     

دانشآموزان از تواناییهای تحصیلی و در نهایت باع م نانآ تفرشیپ هزیگنا شیازفا ث یییییی ییییییی .دوش
همچنین سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت ،سازنده و انطباقی به انواع چالشه یلیصحت عناوم و ا    
(مثل نمرات ضعیف ،سطوح استرس ،کاهش انگیزه تحصیلی و غیره) اشاره دارد و سرزندگی یکی
از مولفههای ب زه یستی ذهنی است و وقتی فردی تکلیفی را به طور خودجوش انجام میدهد ،نه تنها
احساس خستگی و ناامیدی نمیکند ،بلکه احساس ا زف ایش انرژی و نیرو میکند ک اسحا نیا ه س    
در زمینه تحصیل باعث ا زف ایش تالش و پشتکار و در نهایت باعث ا زف ایش انگیزه پیشر تف

میشود.

م مه ترین محدودیتهای این پژوهش استفاده از ابزارهای خودگزارشدهی ،مح هعماج ندوب دود    
پژوهش به دانشآموزان پسر پایه یازدهم و عدم وجود روش آموزشی دیگر برای مقایسه ت یثا ررر آن
با روش آموزش سرزندگی تحصیلی بود .بنابراین در استفاده از نتایج و تعمیم آنها باید احتیاط الزم
شه رد یتآ یا   
انجام و محدودیتها در نظر گرفته شود .در نتیجه ،توصیه میگردد ک هوژپ رد ه شش شش
صورت امکان از مصاحبه ساختاریافته برای جمعآوری دادهها استفاده شود .پیشنهاد دیگر انجام این
پژوهش بر روی دانشآموزان دختر پایه یازدهم و حتی سایر دانشآموزان و دانشجویان میییباشددد.
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همچنین پیشنهاد میشود که تاثیر روش آموزش سرزندگی تحصیلی با سایر روشهای آموزشی از
جمله آموزش خودتنظیمی ،آموزش راهبردهای یادگیری میظنت شزومآ ،یتخانشارف و یتخانش    
هیجان و غیره مقایسه گردد .از آنجایی که نتایج مطالعه حاضر حاکی از ت ومآ ریثا ز یگدنزرس ش    
شآم لحارم رد رسپ نازو    
تحصیلی ب ناد تفرشیپ هزیگنا و یلیصحت یدمآراکدوخ شیازفا ر ششششششش ششششششش
پسآزمون و پیگیری بود ،لذا توصیه میگردد که مشاوران مدارس در صورت تبح ار شور نیا ر   
به دانشآموزان دارای مش تالک

لیصحت ی نهد شزومآ  د رگید داهنشیپ  .م هب ععععععع ععععععععلم و ناریدم ،نا

معاونان مدارس شناسایی دانشآموزان دارای مشکالت تحصیلی و ارجاع آن هرواشم زکارم هب اه     
دریا تف

ج ته

آموزش س لیصحت یگدنزر ی و 

گیپ یری م جیاتن  ی یییی ییییییبا .دش  نالوئسم هب نینچمه و   

یگردد که برای معلمان دوره ضمن خ تمد
برنامهریزان دورههای ضمن خدمت توصیه م 

ومآ ز شش ششش

سرزندگی تحصیلی برگزاری نماین .د  داهنشیپ نیرخآ ا کنی هههه ههههه مس مانرب و نالوئ هه هههریز یاهاوتحم نا   
له داوم یا   
آموزشی دانشگاه فرهنگیان ،آموزش سرزندگی تحصیلی را بهعن او ننن یک صفرس زا ی لل لل
درسی برای مثال درس روانشناسی تربیتی قرار دهند تا دانشجو معلمان با توانمندی بیش ناوتب یرت ند   
پس از فارغالتحصیلی اقدام به آموزش کنند.
منابع

بهرامی ،فاطمه و بدری ،مرتضی .)69 13 ( .رابطه ادراک از محیط ی رس و یریگدا ز اب یلیصحت یگدن شقن طساو
شناخت ،فراشناخت ،انگیزه پیشر تف

یادگیری. 189 - 212 :)9(5 ،

هههههه هههههههای

و خودکارآمدی در دانش ایوج ننن .دوفصلنامه راهبرده رد یتخانش یا   

پیرانی ،ذبیحاهلل .تقوایی ،داوود و میرزایی ،محم .رهاطد ( (  .)59 13بررسی رابطه اشتیاق تحصیلی و سرزندگی با
انگیزه پیشرفت در دانشآموزان نابینای شهر اراک در سال تحص یلی

 ، 94 - 95چ سنارفنک نیمراه   

ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی ،تهران :موسسه آم رهم یلاع شزو    
اروند.
حاتمزاده عربی ،الهام .ایزدی ،صمد وهاشمی ،س .الیه ((  .)49 13مقایس خ و یلیصحت درکلمع ه و یلیصحت یدمآراکد
کزبانه دوره ابتدایی ،پژوهش در برنامهریزی درسی. 63 - 75 :)1(21 ،
شآموزان دوزبانه و ت 
دان 

     

حبیبپور سدانی ،سیمین .عبدلی سلطان احمدی ،جواد و فایی  .ابیز ،رفد (( (((  .)49 13بررس بس هطبار ی کککککککه ریگدای یا ی   
وارک با توسعه تفکر انتقادی ،سرزندگی و انگیزش پیشر تف تحصیلی در ب یمورا یکشزپ مولع نایوجشناد نی ههههه هههههه،
مجله پرستاری و مامایی ارومیه. 1089 - 1096 :)21( 13 ،

حسامپور ،فاطمه .)59 13 ( .رابطه امید و شادکامی با سرزندگی تحصیلی دانشآموزان مقطع متوس اب هط   
نقش واسطهای خودکارآمدی تحصیلی ،پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگاه کاشان.
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دهقانیزاده ،محمدحسین و حسینچاری ،مسعود .)19 13 ( .سرزندگی تحص :هداوناخ یطابترا یوگلا زا کاردا و یلی     
نقش واسطهای خودکارآمدی ،مجله مطالعات آموزش و یادگیری.12- 47 :)2(4 ،

دهقانیزاده ،محمدحسین .حسینچاری ،مس وع ددد .م و یضترم ،یدار

ع ،باشخ ینامیلس ب سا ع  .یل ((((( ((((((  .)39 13س یگدنزر

تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کالس :نقش واسطهای ابعاد خودکارآمدی ،فص همانل

روانشناسی تربیتی.1- 30 :)2( 10 ،

فخاریان ،جمیله .یعقوبی ،ابوالقاسم .ضرغام حاجبی ،مجید و محقق  .نیسح ،ی (( (((  .)89 13ت یگدنزرس یلع لدم نیود     
تحصیلی بر اساس جو عاطفی خانواده ،محیط یادگیری سازندهگرای اجتماعی و درگیری تحصیلی با میانجیگری
شآموزان دختر مقطع متوسطه ،مجله تدریس پژوهی.1- 28 :)3(7 ،
خودکارآمدی تحصیلی در دان 

فوالدی ،اسما.کجباف ،محمدباقر و قمرانی ،امیر .)7931( .اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر موفقیت
شآموزان دختر ،نشریه آموزش و ارزشیابی. 37 - 53 :) 42 ( 11 ،
و خودکارآمدی تحصیلی دان 

لیصحت ی   

محمدزاده ادمالیی ،رجبعلی .هش نی ییالق ،منیجه و مهرابیزاده هنرمند ،مهناز .) 1388 ( .مقایس یاراد رسپ نایوجشناد ه    
سبکهای یادگیری متف توا

گژیو ظاحل زا ییی ییییه تیصخش یا ی لیصحت درکلمع و تفرشیپ شزیگنا  ،یییی ییییییییی ،مجله

تآوردهای روانشناختی. 125 - 154 :)4( 16 ،
دس 

مرادی ،مرتضی و چراغی ،اعظ .م ((  .)39 13الگ ت یلع یو ججججج رب ردا نیب طباور زا ی ا  ک از ا بترا یاهوگل ا ،هداوناخ ط       
ادراک از ساختار کالس ،انگیزش و خودگردانی تحصیلی و سرزندگی تحص لی ییی ،مجله مطالعات آم و شزو

یادگیری. 113 - 140 :)1(6 ،

ک و هدش
مرادی ،مرتضی .دهق نا یییزاده ،محمدحس  .یلعسابع ،باشخ ینامیلس و نی (((( (((((  .)49 13حمایت اردا یعامتجا کک کک

ی،
سرزندگی تحصیلی :نقش واسطهای باورهای خودکارآمدی تحصیلی ،مجله مطالعات آموزش و ی ریگدا ی ی

.1- 24 :)1(7
ویسکرمی ،حسنعلی .میردریکوند ،فضلاهلل .قرهویسی ،سمیرا و سلیمانی ،مجید .) 139 8( .رابطه خودکارآمدی تحص یلی
با سرزندگی تحصیلی :نقش میانجیگرانه نیازهای روانش یاپ یتخان هه ههه ،نشر و شزومآ هی
. 141 - 158

ی:) 47 (21 ،
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