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 چکیده
هدف این پژوهش بررسی میزان اثربخشی برنامه آموزشی  هدف:

سرزندگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و سرزندگی 

 بود. آموزاندانش تحصیلی

های کاربردی و از هشپژوهش حاضر از نظر هدف جزء پژو :روش

پس آزمون وپیش نوع آزمایشی ازلحاظ اجرا جزء تحقیقات نیمه

 آموزاندانش همه را پژوهش آماری جامعه آزمون با گروه کنترل است.

 سال در که دادند تشکیل کامیاران شهر سطح دوم متوسطه پسر دوره

 از استفاده با جامعه این از. بودند تحصیل به مشغول 96-97 تحصیلی

نفر از  60یک مدرسه و سپس ای ابتدا خوشهگیری نمونه روش

 30 تصادفی در دو گروه صورتبهآموزان آن مدرسه انتخاب و دانش

ابتدا دو جلسه آموزشی برای نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. 

آموزان برگزار شد. سپس دانش آموزان گروه آزمایشدانشمعلمان 

سرزندگی ای تحت برنامه آموزشی دقیقه 70جلسه  9گروه آزمایش 

پیشتحصیلی قرار گرفتند. اعضای هر دو گروه در هر سه مرحله 

سرزندگی تحصیلی  هایآزمون و پیگیری پرسشنامهآزمون، پس

چاری و اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران را زاده و حسیندهقانی

ان، آذر و دی های ماهانه آبتکمیل کردند. همچنین از معدل کارنامه

آموزان نمرات عملکرد تحصیلی دانش عنوانبه 96-97سال تحصیلی 

 ها نیز با روش تحلیل واریانس آمیخته تحلیل شدند. استفاده شد. داده

ها نشان داد که میانگین نمرات هر سه متغیر وابسته یافته :هایافته

تحصیلی در گروه  سرزندگی و تحصیلی اشتیاق تحصیلی، عملکرد

آزمون و مایش در مقایسه با گروه کنترل، در هر دو مرحله پسآز

 پیگیری افزایش معناداری داشته است.

از اجرای برنامه  آمدهدستبههای توجه به یافته با :گیرینتیجه

 و افزایش معنادار نمرات عملکرد تحصیلی سرزندگیآموزشی 

 در آموزاندانش تحصیلی سرزندگی و تحصیلی اشتیاق تحصیلی،

توان گفت که برنامه مذکور اثربخش آزمون و پیگیری، میپس مراحل

 بوده است. 

، آموزاندانشآموزشی،  اشتیاق تحصیلی، برنامه :هاکلید واژه

 سرزندگی تحصیلی، عملکرد تحصیلی.

Abstract  

Purpose: the aim of this study is to investigate the 

effectiveness of academic buoyancy training 

program on students’ academic performance, 

academic engagement and academic buoyancy.    

Method: the population for this research includes 

all 10th, 11th and 12th graders who were studying 

at the secondary school in Kamyaran during the 

academic year of 2017-2018. 60 students were 

selected as the sample using cluster sampling 

method, then they were randomly assigned to one 

experimental group (n=30) and one control group. 

The experimental group received nine 70-minute 

sessions of academic buoyancy training program. 

All of the subjects in both groups completed the 

academic buoyancy questionnaire Dehghanizadeh 

and Husseinchari and academic engagement 

questionnaire Fredericks, et al in pretest, post-test 

and delayed post-test. The students' grade point 

average recorded in their report cards in three 

consecutive months over the year was used as the 

academic performance in this study. Mixed 

ANOVA was used for analyzing the data. 

Findings: results showed that the students' scores 

in all three dependent variables increased 

significantly in both post-test and delayed post-

test. 

Based on the findings, it can be concluded that 

academic buoyancy training program is effective 

in enhancing academic performance, academic 

buoyancy and academic engagement; this was 

observed in the stages after the experiment and 

during the observation. 

 

Key words: academic engagement, academic 

buoyancy, academic performance, students, 

training program. 
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 مسئلهو بیان  مقدمه

های مندی از محیطهای آموزشی و میزان بهرهموفقیت و پیشرفت در یادگیری هدف همه نظام

ترین متغیرها در سالمت بافت از مهم آموزان است.شآموزشی مستلزم احساس انرژی و سرزندگی دان

که حسی درونی برای تضمین  است 1تحصیلی سیستم آموزشی هر کشوری، سرزندگی تحصیلی

شگران آن را راهی مفید و ساده برای درک مفهوم بهزیستی هپژو درواقعسالمت ذهنی است و 

آموزان در زندگی روزانه تحصیلی دانش (.Sarah, Paul and Lisa, 2013) اندآموزان عنوان کردهدانش

شوند که تهدیدی برای رو میهها، موانع و فشارهای ویژه دوران تحصیل روببا انواع چالش

آموزان در مقابله با ای از دانشعده .است هاآن، انگیزش و در نتیجه عملکرد تحصیلی نفساعتمادبه

پژوهشگران  رونیازاقبولی ندارند. موفقیت قابل کنند و دیگران در این زمینهها موفق عمل میآن

 های تحصیلی توجه جدی نشان دهندتعلیم و تربیت باید به درک و چگونگی سازگاری با چالش

(Akbari Booreng and Rahimi Booreng, 2016.) 

آموزان به آن توجه شده است، سرزندگی هایی که در سازگاری تحصیلی دانشاز توانمندی    

 آموزان در مقابلای دانشاین متغیر تأثیر شگرفی بر افزایش توان مقابله درواقع. استلی تحصی

-روانآوری تحصیلی را در چارچوب تاب سرزندگی تحصیلی،. خواهد داشت هاآنمشکالت تحصیلی 

گرفته از خود  نشئتسرزندگی انرژی  .(Martin and Marsh, 2008دهد )شناسی مثبت بازتاب می

گیرد. افرادی که سرزندگی باالیی دارند، توان این انرژی از منابع درونی سرچشمه می فرد است؛

های مرتبط با سالمت دارند و منابع بیشتری در استفاده از امکانات خود یا شرکت فعال در فعالیت

 (.Ryan and Frederick, 1997) توانند به خدمت بگیرندبیشتری از انرژی را می

خصوص نوجوانان و زندگی افراد به یهادورهترین زندگی تحصیلی، یکی از مهم جا کهاز آن    

ها و موانع متعددی از قبیل استرس زیاد، نمرات ضعیف، کاهش شود و با چالشجوانان محسوب می

رو هستند، الزم است عواملی را که موجب افزایش توانایی فرد، در مقابله با این موانع انگیزه و ... روبه

بینیجمله عوامل پیشافزایند، شناسایی شوند. ازها شده و بر سرزندگی تحصیلی وی میچالشو 

این  ازجمله (.Cho, Leen, Lee, Bae and Jeong, 2014) سرزندگی، عوامل روانی هستند کننده

بینی مثبت اشتیاق تحصیلی توان پیش درواقعاشاره کرد.  2توان به اشتیاق تحصیلیعوامل می

 (.Azimi, Gadimi, Khazan and Dargahi, 2017دارد )ی تحصیلی را سرزندگ

نگر پژوهشگران بوده در حوزه روانشناسی مثبت موردتوجهاشتیاق تحصیلی که در چند سال اخیر     

آموزانی که اشتیاق تحصیلی باالتری دارند، توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل و موضوعات . دانشاست

دهند، از انجام رفتارهای د، به مقررات مدرسه تعهد بیشتری نشان میبا هدف یادگیری دارن

ها عملکرد بهتری دارند. در مقابل، فقدان اشتیاق کنند و در آزمونناسازگارانه و نامطلوب اجتناب می

                                                           
1. academic buoyancy 

2. Academic Engagement 
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تحصیلی پیامدهای جدی مانند پیشرفت نکردن در مدرسه، تمایل به رفتارهای انحرافی و خطر ترک 

اشتیاق چیزی بیش از یک وضعیت هیجانی (. Wang and Holcombe, 2010) دارد تحصیل را در پی

شناختی اشاره دارد که روی یک  -کننده و هیجانیو به یک حالت پایای سرایت استگذرا و خاص 

اشتیاق تحصیلی دارای سه  (.Abbasi et al., 2015) شودیا رفتار خاص متمرکز می هع، واقموضوع

(، فراگیران برای یادگیری مورداستفادهانواع راهبردهای شناختی و فراشناختی شامل ) بعد شناختی

ها، پایداری و شامل رفتارها، تالش) ( و رفتاریشامل سه مؤلفه احساس، ارزش و عاطفه) یزشیانگ

 Linnenbrinc and) ( استدرخواست کمک از دیگران توسط فراگیران در برخورد با تکالیف درسی

Pintrich, 2003) دهندکه هر کدام به نحوی عملکرد تحصیلی فرد را تحت تأثیر قرار می 

(Fredericks, Blumenfeld and Paris, 2004.)  برخی از پژوهشگران سه بعد دیگر نیز برای اشتیاق

 3و وقف تحصیل شدن 2، شوق داشتن به تحصیل1اند که شامل مجذوب تحصیل شدنتحصیلی قائل

 (.Eslami, Dortaj, Sadipour and Delavar, 2017) شودمی

، به یک موضوع مهم نقش اشتیاق تحصیلی در طول دوران تحصیلی و تأثیر آن بر نتایج تحصیلی    

که اشتیاق تحصیلی باعث طوریهای اخیر تبدیل شده است. بهپژوهشگران در سال موردتوجهو 

 شودتحصیلی می مثبت هایبهبود عملکرد تحصیلی و افزایش مشارکت فراگیران در فعالیت

(Gasiewski, Eagan, Garcia, Hurtado and Chang, 2012.)  تحقیقات نشان داده است بین

 Baker, Clark, Maier and) وجود داردو معناداری اشتیاق تحصیلی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت 

Viger, 2008دهند نسبت نشان می ( و فراگیرانی که از لحاظ شناختی و عاطفی در یادگیری اشتیاق

تری از اشتیاق شناختی و عاطفی را دارند، رغبت بیشتری برای صرف به فراگیرانی که سطوح پایین

وقت و تالش کافی در تکالیف و مطالعات از خود نشان داده و کارآمدی و اصرار بیشتری در مواجهه 

 (.Martin and Liem, 2010) دارند مسائلبا مشکالت و 

ترین عامل موفقیت هر نظام دنبال بهبود خود هستند و مهمآموزشی همواره به هاینظام    

افزایش عملکرد (. Asarta and Schmidt, 2017) آموزشی، میزان عملکرد تحصیلی فراگیران آن است

و موفقیت تحصیلی یعنی اینکه فراگیران تا چه حد در  استتحصیلی به معنای موفقیت تحصیلی 

متعدد  یهارمجموعهیز. عملکرد تحصیلی شامل اندوره آموزشی موفق بودهرسیدن به اهداف د

در واقع، عملکرد تحصیلی به معنای توانایی اثبات  (.Sayf, 2016) شناختی، هیجانی و انگیزشی است

 ,Kirk) ریزی شده استریزی و طرحاب پیامدی است که برای آن برنامهموفقیت تحصیلی در اکتس

Gallagher, and Coleman, 2015.) 

                                                           
1. absorption 

2. vigor 

3. dedication 
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گیرد فراگیر با عملکرد تحصیلی مناسب مورد تأیید و پذیرش همساالن، معلمان و والدین قرار می    

شود، در مقابل فرد با عملکرد تحصیلی نامناسب نفس و احساس کفایت و لیاقت او بیشتر میو عزت

کند و از اقتی و حقارت میلیکفایتی، بیکند و احساس بیو ضعیف به توانایی و کفایت خود شک می

های مهم (. عملکرد تحصیلی بر جنبهPhan and Ngu, 2014) ماندادامه تحصیل و یادگیری باز می

تر، زندگی افراد مثل ارتقاء به مقاطع تحصیلی باالتر، کسب شغل بهتر، جایگاه اجتماعی مناسب

 ,Brian, Galla, Wood, Kim Har and Chiu David) گذاردخاطر بیشتر و غیره تأثیر میرضایت

 فراگیران انگیزش، نگرش و باور مثبت ایجاد کرد(. برای تحقق عملکرد تحصیلی باید در 2014

(Klocokova and Munk, 2011 .) روان موردتوجهعملکرد تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن همواره

دد شناسایی متغیرهایی درص هاآنهای اخیر شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت بوده و طی سال

 (.Adolph and Berger, 2015) را بهبود ببخشند ها بتوانند عملکرد تحصیلیهستند که با کمک آن

( در پژوهشی اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر Fooladi et al., 2016) فوالدی و همکاران

دادند که با پژوهش گزارش  آموزان دختر دوره اول متوسطه را معنادارعملکرد تحصیلی دانش

تحقیقات نشان همچنین،  همسو است. (Martin, 2014) و مارتین (Victoriano, 2016) ویکتوریانو

 داده است بین اشتیاق تحصیلی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

(GhahremanLoo, Atashpour, and Arefi, 2017) .و همکاران اسالمی (Eslami et al., 2017 نیز )

 که همسو با پژوهش تناو استبینی کننده اشتیاق تحصیلی گزارش دادند که عملکرد تحصیلی پیش

(Tenaw, 2013و بیکر و دمروتی ) (Bakker and Demerouti, 2008است ) .طرفکیاز عالوهبه ،

ی بین( در پژوهش خود نقش اشتیاق تحصیلی در پیشAzimi et al., 2017) و همکاران ظیمیع

 ,.Baker et alکه با نتایج پژوهش بکر و همکاران ) تحصیلی دانشجویان را تأیید کردندسرزندگی 

( نقش سرزندگی Abbasi et al., 2016) و از طرف دیگر عباسی و همکاران ( همخوانی دارد2008

در  (Watson et al., 2008)و همکاران  نواتسو بینی اشتیاق تحصیلی را رد کردند.تحصیلی در پیش

سرزندگی تحصیلی پایین با کاهش اشتیاق تحصیلی دانشجویان ای به این نتیجه رسیدند که مطالعه

  پرستاری مرتبط است.

های گذشته و درک رابطه میان متغیرهای پژوهش، عدم وجود پژوهشی پژوهش مروربهبا توجه     

ن و تأثیر آن در کل دوران آموزایکپارچه در این زمینه و همچنین اهمیت سرزندگی تحصیلی دانش

ای آموزشی توسط پژوهشگران این پژوهش طراحی و ساخته شد که هدف آن ، برنامههاآنتحصیلی 

برنامه این  بنابراین، هدف از پژوهش حاضر اثربخشی؛ آموزان استافزایش سرزندگی تحصیلی دانش

 .استموزان آدانش تحصیلی سرزندگی و تحصیلی اشتیاق تحصیلی، عملکرد برآموزشی 
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 شناسی پژوهشروش

آزمایشی های کاربردی و از لحاظ اجرا جزء تحقیقات نیمهپژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش

پسر  آموزاندانش همه را پژوهش آماری جامعه آزمون با گروه کنترل است.پس آزمون وپیش نوع از

 به مشغول 96-97 تحصیلی لسا در که دادند تشکیل کامیاران شهر سطح دوم متوسطه دوره

 60ای ابتدا یک مدرسه و سپس خوشهگیری نمونه روش از استفاده با جامعه این از. بودند تحصیل

نفره آزمایش و کنترل  30 صورت تصادفی در دو گروهآموزان آن مدرسه انتخاب و بهنفر از دانش

 سپسبرگزار شد.  گروه آزمایشآموزان دانشبرای معلمان آموزش ابتدا دو جلسه جایگزین شدند. 

آزمون برای هر دو گروه پیش و آموزان هر دو گروه آزمایش و کنترل برای همکاری توجیه شدهدانش

در این مدت سرزندگی تحصیلی آموزش داده شد. برنامه جلسه  9برگزار شد. به گروه آزمایش 

گروه اجرا شد. بعد  دو هر ایآزمون برآموزان گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. سپس پسدانش

 تحلیل شد. spssافزار نرماز گذشت یک ماه نیز آزمون پیگیری انجام و نتایج با 

 ابزار

 1مقیاس سرزندگی تحصیلی -1

( پرسشنامه سرزندگی Dehghanizadeh and Huseinchari, 2013) چاریزاده و حسیندهقانی

(  Marsh, 2006 andMartin)2ی مارتین و مارشتحصیلی را با الگوگیری از مقیاس سرزندگی تحصیل

پاسخو درجه موافقت یا مخالفت  استگویه  9گویه است، توسعه دادند. این ابزار دارای  4که دارای 

سنجد. حاصل جمع موافق( می )کامالا 5مخالف( تا  مالا )کا 1ای از دهنده را در دامنه پنج درجه

دهنده میزان دهد که نشانمیدست ه کلی برای او بهگویه، یک نمر 9نمرات هر فرد در مجموع 

خواهد بود.  45تا  9نمره محتمل برای هر فرد بین  بیترتنیابهسرزندگی تحصیلی او است. 

( برای احراز روایی این Dehghanizadeh and Huseinchari, 2013) چاریو حسین زادهدهقان

واریماکس استفاده کردند. بار عاملی گویه بین  پرسشنامه از تحلیل مؤلفه اصلی با چرخش متعامد

و آزمون  83/0( KMO) برداریهای میزان کفایت نمونهبود. همچنین نتایج آزمون 64/0تا  50/0

-( نشان از وجود شواهد کافی برای انجام تحلیل عامل بود. نمودار سنگ611/360) کرویت بارتلت

 9است. در مجموع  استخراجقابلشان داد که یک عامل های ویژه باالتر از یک نریزه و مقادیر ارزش

درصد واریانس متغیر سرزندگی تحصیلی را تبیین کردند. اعتبار این ابزار نیز با  37گویه مذکور 

دست آمد. در این به 73/0و  80/0ترتیب ضرایب استفاده از روش آلفای کرونباخ و باز آزمایی به

 دست آمد.به 75/0پژوهش نیز ضریب آلفای کرونباخ 

 

                                                           
1. Academic Buoyancy Scale 

2. Marsh 
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 1تحصیلی مقیاس اشتیاق -2

برای  ( Paris, 2004 andFredericks, Blumenfeld) و همکاران 2دریکزفراین پرسشنامه توسط 

 1) مقیاس رفتاریگویه و سه خرده 15آموزان ساخته شد که دارای سنجش اشتیاق تحصیلی دانش

 5تا  1ها دارای نمرات سخ هر کدام از گویهپا است. (15تا  11) و شناختی (10تا  5) ، عاطفی(4تا 

شود، حداقل و حداکثر نمره و نقطه برش در کل پرسشنامه که از هرگز تا همیشه را شامل می است

دهنده اشتیاق تحصیلی کم و نمره تر نشاننمره پایین. است 45و  75، 15ترتیب تحصیلی بهاشتیاق 

 Fredericks, Blumenfeld and) فردریکز و همکاران .استدهنده اشتیاق تحصیلی زیاد باالتر نشان

Paris, 2004 روایی پرسشنامه اشتیاق  اند.گزارش کرده 86/0( ضریب پایایی این پرسشنامه را

( Abbasi, Dargahi, Pirani and Bonyadi, 2015) تحصیلی در پژوهش عباسی و همکاران

خ کل این ضریب آلفای کرونبا اند.گزارش کردهقرار گرفته و روایی صوری آن را مطلوب  یموردبررس

 محاسبه شد. 84/0 پرسشنامه در پژوهش حاضر

 3عملکرد تحصیلی -3

های ماهانه نوبت اول آموزان در این پژوهش از معدل کارنامهبرای سنجش عملکرد تحصیلی دانش

ماه  آبانکارنامه  استفاده شد. به این طریق که میانگین نمرات موجود در هاآن 96-97سال تحصیلی 

آزمون عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. همچنین میانگین عنوان نمره پیشآموز بههر دانش

آزمون و پیگیری عملکرد نمرات پس عنوانبهبه ترتیب  ماهیدو  نمرات موجود در کارنامه آذر

 تحصیلی استفاده شد.

 طرح آموزش

بود که ابتدا دو جلسه آموزشی برای معلمان و به این صورت تحصیلی برنامه آموزشی سرزندگی 

آزمایش ارائه شد و به گروه کنترل هیچای دو جلسه( به گروه )هفته ایدقیقه 70جلسه  9سپس 

( به Marsh, 2008 andMartin)4نظریه مارتین و مارش بر اساسگونه آموزشی ارائه نشد. این برنامه 

و مشاور رساله دکتری و هشت نفر از متخصصان رشته وسیله پژوهشگر و با نظارت استاد راهنما 

 روانشناسی تربیتی در سه مرحله ساخته شد.

 2 گام اول: بررسی مبانی نظری و تهیه محتوای برنامه آموزشی بود. پس از بررسی مبانی نظری

یک جلسه آموزان که شامل آموزش به دانش ای،جلسه هفتاد دقیقه 9 جلسه آموزشی برای معلمان و

شناختی در سرزندگی تحصیلی، دو جلسه دو جلسه آموزش نیازهای بنیادین روانوجیه و آشنایی، ت

                                                           
1. Academic Engagement Scale 

2. Fredericks 

3. Academic Performance 

4. Martin & Marsh 
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جلسه به نقش یادگیری خودراهبر در  چهارعوامل انگیزشی در سرزندگی تحصیلی،  آموزش

 سرزندگی تحصیلی اختصاص یافت.

سازی برنامه از متناسبمحتوای برنامه آموزشی و نهایی کردن آن بود. برای  یسازمتناسبگام دوم: 

در پژوهش برای  مندماستفاده شد. روش دلفی یک روش پژوهش کیفی و رویکردی نظا 1روش دلفی

رسیدن به توافق یا  گریدعبارتبهدر مورد یک موضوع است.  استخراج نظرات از یک گروه متخصص

دگان و بازخورد دهنای با حفظ گمنامی پاسخاجماع گروهی از طریق یک سری مراحل پرسشنامه

نظرات به اعضای گروه است. پس از بررسی نظرهای متخصصان و اصالح برخی محتواها، برنامه 

ای برای دقیقه 70جلسه آموزش  11رسید و توافق شد درصدی  87آموزشی به توافق و اجماع 

روش ابتدا دو جلسه برای معلمان و آموزش آموزش سرزندگی تحصیلی در نظر گرفته شود. برنامه 

آموزان شامل جلسه جلسه آموزشی برای دانش 9یادگیری مشارکتی و اکتشافی برگزار شد. سپس 

 :شناختی، جلسه چهارم و پنجمنیازهای بنیادین روان :آشنایی و بیان هدف، جلسه دوم و سوم اول:

به نقش یادگیری  :و نهم هشتمجلسه ششم، هفتم، و  نقش عوامل انگیزشی در سرزندگی تحصیلی

 اختصاص یافت. تحصیلیودراهبر در سرزندگی خ

بر که برنامه آموزشی سرزندگی تحصیلی گام سوم: تعیین روایی برنامه آموزشی بود. با توجه به این

ها در این ها و پژوهش( و سایر نظریهMartin and Marsh, 2008نظریه مارتین و مارش ) اساس

های نظری خوب و روایی مناسبی دارد. همچنین تأیید زمینه ساخته شده است، لذا مبانی و پشتوانه

متخصصان نشانوسیله برنامه آموزشی با رویکرد دلفی حاکی از روایی محتوایی و تأیید برنامه به

 .استدهنده تأیید روایی صوری آن 

 محتوای مداخله به تفکیک جلسات به شرح زیر است:

لسه اول دستورالعمل و راهکارهای افزایش ابتدا برای معلمان دو جلسه آموزشی برگزار شد. ج

ها، توازن میان تکالیف دشوار و بینی فعالیتآموزان که شامل قابلیت پیشانگیزش درونی در دانش

آموزان های کنترل، اجتناب از مقایسه اجتماعی دانشآسان، تأمین حمایت آموزشی، افزایش فرصت

یادگیری اکتشافی و مراحل آن شامل تعیین و نوآوری آموزش داده شد. جلسه دوم نیز آموزش 

آموز در یادگیری اکتشافی، گیری، نقش معلم و دانشحل و نتیجهحل، آزمایش راهمسئله، انتخاب راه

آموزان، آموزش روش یادگیری مشارکتی جیگ ساو و مراحل آن شامل معرفی موضوع به دانش

 داده شد.تعیین گروه، ارائه گزارش و ارزیابی آموزش 

آموزان با جلسه اول با هدف آشنایی دانشجلسه آموزشی برگزار شد.  9آموزان سپس برای دانش    

، شیوه آموزش و معرفی کردن برنامه آموزشی و موقعبه)مثل همکاری، حضور  قوانین و انتظارات

 یریپذتیمسئولریزی صحیح، مهارت غیره( و بیان هدف پژوهش اجرا شد. جلسه دوم نحوه برنامه

                                                           
1. Delphi 
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جلسه سوم مهارت برقراری فردی، مهارت خودآگاهی و مهارت خودتنظیمی آموزش داده شد. 

جلسه چهارم  و مهارت ابراز وجود آموزش داده شد. مسئلهط، مهارت همدلی، مهارت حل ارتبا

اهمیت تالش و انگیزش و نقش آن در تحصیل، درگیری در تحصیل و تعهد نسبت به یادگیری و 

یادگیری،  مراتبسلسلهو ایجاد یادگیری برای لذت و آموزش  یادگیری کردندرونیکوشش و 

و اهمیت  هاآنجلسه پنجم آموزش انگیزش درونی و بیرونی و تفاوت گذاشتن بین  آموزش داده شد.

جمله انگیزش آموزان ازانگیزش درونی در یادگیری و راهکارهای افزایش انگیزش درونی در دانش

برای کسب لذت حسی، تجارب یزش درونی برای انجام کار، انگیزش درونی درونی برای فهمیدن، انگ

های یادگیرندگان ششم یادگیری خودراهبر و ویژگیجلسه و غیره آموزش داده شد.  یشناختییبایز

جمله مدیریت زمان، مدیریت تالش و انگیزش آموزان خودراهبر ازهایی که دانشخودراهبر و فعالیت

جلسه هفتم آموزش راهبردهای فراشناختی شامل  کار گیرند، آموزش داده شد.هکه باید ب یا اراده

بینی زمان الزم برای مطالعه، تعیین سرعت مطالعه، آموزش ، پیشریزی، تعیین هدف مطالعهبرنامه

دهی که های ارزشیابی از خود و نظارت بر مطالعه خود، نظمآموزش مهارت جلسه هشتمداده شد. 

ت مطالعه، اصالح یا تغییر راهبرد شناختی آموزش داده شد. جلسه نهم آموزش شامل تعدیل سرع

راهبردهای شناختی که شامل راهبردهای تکرار و مرور، انتخاب نکات مهم، خط کشیدن زیر نکات 

 ازجملهمهم، چند بار روخوانی، چند بار رونویسی و غیره، راهبردهای بسط و گسترش معنایی 

ها و برداری، خالصه کردن، روش مکانر یادگیری، تصویرسازی ذهنی، یادداشتها داستفاده از رابطه

بندی اطالعات و استفاده از طرح، نقشه و نمودار که شامل دسته یدهسازمانکلمه کلید، راهبردهای 

 در یادگیری آموزش داده شد.

 

 ی پژوهشهایافته

کننده در این ع دوم متوسطه شرکتآموز پسر مقطنفر دانش 60میانگین و انحراف استاندارد سن 

 دست آمد.به 596/0و  53/16ترتیب پژوهش به

 ( ارائه شده است.2) های توصیفی متغیرهای پژوهش در جدولآماره

 
 گیریها و مراحل اندازهمیانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در گروه :(2جدول )

 تحصیلیسرزندگی   اشتیاق تحصیلی  عملکرد تحصیلی    

 آزمون
 

 گروه
 

 میانگین
انحراف 

 استاندارد

 
 انحراف استاندارد میانگین

 
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 آزمونپیش
 02/5 20/32  71/4 13/50  62/2 12/15  آزمایش 

 78/5 73/33  55/5 19/51  45/2 34/16  کنترل 

 آزمونپس
 35/4 11/39  06/5 90/62  80/1 37/16  آزمایش 

 85/4 83/32  17/7 27/51  08/2 96/15  نترلک 

 پیگیری
 68/5 17/36  67/4 30/58  24/2 89/15  آزمایش 

 77/5 31./8  03/7 47/49  52/2 05/16  کنترل 
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و پیگیری آزمون میانگین نمرات پسدهد که نشان می (2) جدولهای توصیفی در یافته    

آزمون تغییر یافته ی و سرزندگی تحصیلی نسبت به پیش، اشتیاق تحصیلعملکرد تحصیلیمتغیرهای 

 شود.کنترل، تغییرات محسوسی مشاهده نمی در گروهاست، اما 

آموزشی سرزندگی تحصیلی بر میزان عملکرد تحصیلی، اشتیاق  برنامهمنظور بررسی تأثیر به    

آزمون زمانی استفاده تحصیلی و سرزندگی تحصیلی از تحلیل واریانس آمیخته استفاده شد. از این 

)هر گروه دارای چند  گروهی)حداقل دو گروه( و هم عامل درون گروهیکنیم که هم عامل بینمی

)آزمایش و  که در این پژوهش دو گروه داشتیممشاهده باشد( وجود داشته باشد. لذا با توجه به این

ی( وجود داشت، این آزمون، آزمون و پیگیرآزمون، پس)پیش کنترل( و برای هر گروه، سه مشاهده

را نیز بررسی  هاآن)اثر گروه و اثر زمان( تعامل  هابر بررسی اثر عاملآزمون مناسبی است زیرا عالوه

ها، دادهتوزیع های آن شامل نرمال بودن فرضکند. قبل از انجام این آزمون الزم است که پیشمی

 بررسی شود. بین گروهی اریانسکووهای ماتریس و برابری خطا هایواریانسبرابری 

( 3) ها در جدولتوزیع داده بودن نرمالبررسی  جهت اسمیرنوف-کلموگراف آزمون نتایج    

 است. شدهارائه

 
 هاداده توزیعنرمال بودن بررسی اسمیرنوف جهت -نتایج آزمون کلموگراف :(3) جدول

 داریمعناسطح   آماره  مراحل  متغیر

 عملکرد تحصیلی

 072/0  109/0  زمونآپیش 

 200/0  101/0  آزمونپس 

 200/0  092/0  پیگیری 

 اشتیاق تحصیلی

 081/0  108/0  آزمونپیش 

 200/0  090/0  آزمونپس 

 064/0  111/0  پیگیری 

 سرزندگی تحصیلی

 200/0  084/0  آزمونپیش 

 200/0  088/0  آزمونپس 

 200/0  083/0  پیگیری 

 

معنادار  آمدهدستبه Zدهد در همه متغیرها مقدار ( نشان می3) طور که نتایج جدولهمان    

 ها رعایت شده است.بنابراین فرض نرمال بودن توزیع داده؛ (P<05/0) ستین

 آزمون بار سه در خطا هایواریانس برابری بررسی جهت لوین آزمون نتایج( 4) در جدول     

 حصیلی و سرزندگی تحصیلی آمده است.عملکرد تحصیلی، اشتیاق ت
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 های خطا در سه بار آزمون متغیرهابرابری واریانسجهت بررسی نتایج آزمون لوین  :(4) جدول

 متغیر
 

 مراحل
 

F 
 آزادی درجه 

1 

 آزادی درجه 

2 

 
 سطح معناداری

عملکرد 

 تحصیلی

 396/0  58  1  730/0  آزمونپیش 

 711/0  58  1  139/0  آزمونپس 

 849/0  58  1  036/0  پیگیری 

اشتیاق 

 تحصیلی

 206/0  58  1  637/1  آزمونپیش 

 403/0  58  1  292/4  آزمونپس 

 200/0  58  1  704/5  پیگیری 

سرزندگی 

 تحصیلی

 408/0  58  1  695/0  آزمونپیش 

 729/0  58  1  121/0  آزمونپس 

 745/0  58  1  106/0  پیگیری 

     

دست آمده برای هر سه متغیر عملکرد تحصیلی، اشتیاق به F، مقادیر (4) نتایج جدول با توجه به    

( DF=  58و  1) گیری با درجات آزادیتحصیلی و سرزندگی تحصیلی در هر سه مرحله اندازه

 و داروجود ند هاگروه خطای داری بین واریانس(. در نتیجه تفاوت معناP<05/0) معنادار نیست

تحلیل واریانس توان از آزمون رعایت شده است و می خطا هایواریانسبنابراین فرض همگنی 

 استفاده کرد.آمیخته 

مشاهده کوواریانس  هایبررسی فرض برابری ماتریس آزمون ام باکس جهت نتایج( 5) جدول در    

 ارائه شده است.ها، در بین گروه شده متغیرهای وابسته
 

 کوواریانس هایبررسی فرض برابری ماتریس آزمون ام باکس جهت ایجنت :(5جدول )

 داریامعنسطح   2 آزادی درجه  1 آزادی درجه  F  متغیر

 005/0  132/24373  6  123/3  عملکرد تحصیلی

 003/0  132/24373  6  373/3  اشتیاق تحصیلی

 305/0  132/24373  6  196/1  سرزندگی تحصیلی
 

عملکرد  برای متغیرهای آمدهدستبه F( نشان داده شده، مقدار 5جدول )نه که در گوهمان    

ولی  ،دار استامعن 005/0( در سطح 132/24373و  6) با درجات آزادیاشتیاق تحصیلی  تحصیلی و

 آمدهدستبه Fمقدار شود که رد می باکس ام آزمون در کوواریانس هایماتریس زمانی فرض برابری

بنابراین در آزمون ؛ (Tabachnick and Fidell, 2007) دار باشدامعن 001/0در سطح رها، برای متغی

برای متغیر سرزندگی تحصیلی با درجات  آمدهدستبه Fهمچنین مقدار  قبول است.حاضر قابل

در هر که توان گفت می رونیازاهم معنادار نیست،  05/0( در حتی سطح 132/24373و  6) آزادی

 رعایت شده است. ،شدهمشاهدههای کوواریانس یر وابسته پژوهش، فرض برابری ماتریسسه متغ
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رعایت شده است، در تحلیل واریانس آمیخته های استفاده از آزمون فرضکه پیشبا توجه به این   

گروه ارائه شده  و زمان همچنین تعامل و زمان تأثیر بررسی برای ویلکز یالمبدأ ( آزمون6جدول )

 است.
 آزمون المبدای ویلکز برای بررسی تأثیر زمان و تعامل زمان و گروه :(6جدول )

 متغیر
 

 اثر

 

 ارزش

 

F 
درجه  

آزادی 

 فرضیه

درجه  

آزادی 

 خطا

 
سطح 

 معناداری

 
مجذور 

 اتا

عملکرد 

 تحصیلی

 196/0  001/0  57  2  951/6  804/0  زمان 

زمان و  

 گروه

 
489/0 

 
764/29 

 
2 

 
57 

 
001/0 

 
511/0 

اشتیاق 

 تحصیلی

 648/0  001/0  57  2  414/52  352/0  زمان 

زمان و  

 گروه

 
362/0 

 
260/50 

 
2 

 
57 

 
001/0 

 
638/0 

سرزندگی 

 تحصیلی

 387/0  001/0  57  2  988/17  613/0  زمان 

زمان و  

 گروه

 
561/0 

 
257/22 

 
2 

 
57 

 
001/0 

 
439/0 

 

اثر زمان و اثر تعامل زمان و گروه در هر سه متغیر  دهد( نشان می6طور که نتایج جدول )همان    

بنابراین ؛ استدار امعن 001/0عملکرد تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در سطح 

 نتایج حاکی از آن است که نمرات در طول زمان و همچنین تعامل زمان و گروه معنادار هستند.

 گروهی ارائه شده است. بین واریانس تحلیل آزمون نتایج :(7جدول )در 
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 تحلیل واریانس بین گروهی :(7جدول )

 مجذور اتا  سطح معناداری  F  میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع  متغیر

عملکرد 

 تحصیلی

زمان و  

 گروه
 844/45835 

 
1 

 
844/45835 

 
976/3037 

 
001/0 

 
981/0 

 005/0  580/0  311/0  685/4  1  685/4  گروه 

اشتیاق 

 تحصیلی

زمان و  

 گروه
 200/519064 

 
1 

 
200/519064 

 
455/6236 

 
001/0 

 
991/0 

 303/0  001/0  164/25  422/2094  1  422/2094  گروه 

سرزندگی 

 تحصیلی

زمان و  

 گروه
 689/209578 

 
1 

 
689/209578 

 
015/2993 

 
001/0 

 
981/0 

 110/0  010/0  141/7  000/500  1  000/500  گروه 
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( F=311/0) تحصیلی ، اثر گروه در متغیر عملکردشدهداده( نشان 7جدول )گونه که در همان    

ادار معن 001/0( در سطح 976/3037) اما اثر تعامل زمان و گروه (P>05/0) ستیندار معنا ییتنهابه

( در متغیر اشتیاق تحصیلی نیز در 455/6236) ( و اثر تعامل زمان و گروه164/25) اثر گروه است.

 ( در سطح141/7اثر گروه ) تحصیلی، سرزندگی . همچنین در متغیراستمعنادار  001/0سطح 

 .استشده دار امعن 001/0( در سطح 015/2993) گروه و زمان تعامل اثرو  (01/0)

 ها آورده شده است.میانگین مقایسه ایبر بنفرونی نتایج آزمون (8جدول )در 

 
 هاآزمون بنفرونی برای مقایسه میانگین :(8جدول )

 داریسطح معنا  خطای معیار  هااختالف میانگین  زمان  متغیر

 عملکرد تحصیلی

 1 2  432/0- *  139/0  008/0 

 1 3  237/0- *  081/0  015/0 

 2 3  195/0 *  128/0  492/0 

 صیلیاشتیاق تح

 1 2  950/6- *  679/0  001/0 

 1 3  750/3- *  444/0  001/0 

 2 3  200/3 *  463/0  001/0 

 سرزندگی تحصیلی

 1 2  450/3- *  570/0  001/0 

 1 3  517/1- *  390/0  001/0 

 2 3  933/1 *  438/0  001/0 

                                                                                 P< 0/05*  

اشتیاق  های متغیردهد که تفاوت بین میانگیننشان می( 8ها در جدول )بررسی میانگین    

 آزمون( و زمان سوم)پس آزمون( با زمان دوم)پیش زمان اول تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در

دار ا( معن001/0) گیری( در سطح)پی آزمون( با زمان سوم)پس )پیگیری( و همچنین زمان دوم

آزمون( با زمان پیشاول )زمان در  های متغیر عملکرد تحصیلیتفاوت بین میانگینعالوه، به است.

 در سطح)پیگیری(  آزمون( با زمان سوم)پیش و در زمان اول( P<01/0) در سطحآزمون( )پس دوم

(05/0>P )آزمون( با زمان )پس غیر در زمان دومهای این متنادار است اما تفاوت بین میانگینمع

 (.P>05/0) دار نشده استمعنا)پیگیری(  سوم

 

 گیرینتیجه و بحث

تحصیلی بر عملکرد تحصیلی، آموزشی سرزندگی  اثربخشی برنامهبررسی میزان هدف این پژوهش 

 برنامههای پژوهش حاضر نشان داد که یافته بود. آموزاندانشاشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی 

تحصیلی اثربخش  سرزندگی و تحصیلی اشتیاق تحصیلی، عملکرد بر تحصیلی سرزندگی آموزشی
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، اجرای برنامه آموزشی سرزندگی گریدعبارتبه .یید گردیدأصورت کلی تفرضیه پژوهش به و است

 ابسته در این پژوهش را افزایش دهد.وتواند میانگین هر سه متغیر تحصیلی می
در این پژوهش، حاکی از اثربخشی تحلیل واریانس آمیخته های حاصل از آزمون یافته تحلیل    

و افزایش معنادار عملکرد تحصیلی دانشسرزندگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی برنامه آموزشی 

 فوالدی و همکاران بود که این یافته با نتایج پژوهشآزمون و پیگیری آموزان پسر در مراحل پس

(Fooladi et al., 2016)  سرزندگی آموزش در پژوهش خود به بررسی اثربخشی هاآناست. همسو 

 شهر متوسطه اولدوره  سوم پایه دختر آموزاندانش تحصیلی عملکرد و تحصیلی معنای بر تحصیلی

مشهد پرداختند و به این نتیجه رسیدند که برنامه آموزشی سرزندگی تحصیلی که توسط خود 

 آموزاندانش تحصیلی عملکرد و تحصیلی بود باعث افزایش معنادار معنایپژوهشگران تدوین شده 

، ( Daly, 2013 andPutwain)1همچنین این یافته با نتایج مطالعات پاتوین و دالی شود.دختر می

 و همکاران 2عالوه، کولیبه مشابهت دارد.( Victoriano, 2016) ( و ویکتوریانوMartin, 2014) مارتین

(Collie et al., 2016 نیز ) ثیر مثبت أپژوهشی به این نتیجه دست یافتند که سرزندگی تحصیلی تدر

 و همکاران 3که همسو با مطالعه تاربتسکی آموزان داردو معناداری بر عملکرد تحصیلی دانش

(Tarbetsky et al., 2017بود ). 

ها، آموزان با انواع چالشنشان گفت که در زندگی روزانه تحصیلی، داوتدر تبیین این یافته می    

، انگیزش و در نفساعتمادبهشوند که تهدیدی برای موانع و فشارهای ویژه دوران تحصیل روبرو می

کنند و ها موفق عمل میآموزان در مقابله با آنای از دانش. عدهاست هاآننتیجه عملکرد تحصیلی 

 بنابراین باید اذعان داشت که سرزندگی؛ ندارند در این زمینه موفقیت قابل قبولی هاآنای از عده

جمله نمرات ضعیف، از ها و موانع تحصیلیتحصیلی به پاسخ مثبت، سازنده و انطباقی به انواع چالش

های بهزیستی ذهنی است. پس کاهش انگیزه، سطوح استرس و غیره اشاره دارد و یکی از مؤلفه

احساس خستگی و ناامیدی  تنهانهدهد، ش انجام میصورت خودجوآموزی تکالیفش را بهوقتی دانش

کند. داشتن چنین احساسی در زمینه تحصیل باعث کند، بلکه احساس افزایش انرژی و نیرو مینمی

 شود.آموز میافزایش تالش و پشتکار و در نهایت سبب افزایش عملکرد تحصیلی دانش

اینکه در دوران تحصیل  (Martin and Marsh, 2008) دیگر برمبنای نظریه مارتین و مارش تبیین

ها حقیقت پایدار و این چالش های تحصیلی زیادی وجود دارد که نیازمند توجه و تفکر استچالش

ها از آموزان دارای سرزندگی تحصیلی برای حل این چالش. دانشاستآموزان زندگی تحصیلی دانش

تر موفق توجه و تأمل بیشتری دارند و احتماالا هاآندهند، در حل خود مقاومت بیشتری نشان می

 شود.می هاآنهستند که این عوامل باعث بهبود عملکرد تحصیلی 

                                                           
1. Putwain & Daly 

2. Collie 

3. Tarbetsky 
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آموزشی سرزندگی تحصیلی بر اشتیاق  برنامهحاضر این بود که  های پژوهشاز دیگر یافته    

نگین نمرات گروه داری گذاشته است و در واقع موجب افزایش میااآموزان اثر معندانش تحصیلی

در توضیح این یافته باید گفت که با توجه به این آزمون و پیگیری شده است.آزمایش در مراحل پس

شامل بعد شناختی، انگیزشی و رفتاری است، بنابراین از  یچندبعدکه اشتیاق تحصیلی یک سازه 

هبردهای شناختی و آموزان از انواع راشود دانشسو بعد شناختی اشتیاق تحصیلی باعث مییک

در  شدهیطراحکه در برنامه آموزشی و با توجه به این فراشناختی در فرایند یادگیری استفاده کنند

آموزان در نظر گرفته یادگیری به دانش انواع راهبردهای شناختی و فراشناختی آموزش این پژوهش

از  شود.می هاآناق تحصیلی طور مستقیم باعث افزایش بعد شناختی اشتیشده است، این مداخله به

دهد و با پایداری کردنش را افزایش می سوی دیگر بعد رفتاری اشتیاق تحصیلی که در آن فرد تالش

کند. برنامه آموزشی مذکور و درخواست کمک از دیگران در برخورد با تکالیف درسی موفق عمل می

 یریپذتیمسئولارت خودنظمی و ریزی صحیح، مه، برنامهمسئلهدر جلساتی با آموزش مهارت حل 

ریزی و هدایت این رفتارها برای رسیدن به اشتیاق های فرد، برنامهفردی باعث افزایش تالش

 شود.تحصیلی بیشتر می

ای آموزشی مبتنی بر آزمایشی که هدف آن مداخله برنامهدر ارتباط با یافته باال پژوهشی نیمه    

 یک اشتیاق تحصیلی را بررسی کرده باشد یافت نشد، اما ازسرزندگی تحصیلی باشد و تأثیرش بر 

پیش در تحصیلی اشتیاق نقش خود پژوهش در( Azimi et al., 2017) و همکاران عظیمی طرف،

 Abbasi et) همکاران و عباسی دیگر طرف از و کردند تأیید را دانشجویان تحصیلی سرزندگی بینی

al., 2016 )و همکاران واتسون .کردند رد را تحصیلی اشتیاق بینیپیش در تحصیلی سرزندگی نقش 

(Watson et al., 2008)  ای به این نتیجه رسیدند که سرزندگی تحصیلی پایین با در مطالعهنیز

 کاهش اشتیاق تحصیلی دانشجویان پرستاری مرتبط است.

داری اوزان اثر معنآمکه برنامه آموزشی سرزندگی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی دانش را این یافته    

های گذشته و توجه به صورت غیرمستقیم از روابط بین متغیرها در پژوهشبهتوان ، میگذاشته است

 در پژوهش اسالمی و همکاران سوکیاز توضیح داد. مداخله برنامه آموزشی مذکور  محتوای

(Eslami et al., 2017مدل ) منابع اجتماعی یابی علی اشتیاق تحصیلی برمبنای منابع شخصی و

صورت به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی و روابط حمایتی با همساالن به هاآنانجام شد. 

 Amouei et) همچنین عمویی و همکارانگذارد. مستقیم و غیرمستقیم بر اشتیاق تحصیلی تأثیر می

al., 2017تیاق تحصیلی بینی اشخودکارآمدی را در پیش ازجمله یشناختروانهای ( نقش سرمایه

های بین مهارتدادند که ( نیز نشان Sa’adat and Qaltash, 2017) و قلتاش سعادتتأیید کردند. 

 Piriaee and) پیریایی و نعامیعالوه به .ارتباطی با اشتیاق تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد

Na’ami, 2013 رابطه  ا اشتیاق تحصیلیبین ابعاد انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی بکه ( دریافتند

مطالعات نشان داده که آموزش راهبردهای شناختی و از سوی دیگر  داری وجود داد.امثبت و معن
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( و آموزش روش یادگیری Bahadormotlagh, Attari, and Bahadormotlagh, 2012) فراشناختی

اثر معناداری  ()خودکارآمدی ( بر ادراک شایستگیSepehrian Azar, 2016) جیگ ساومشارکتی 

مداخله برنامه آموزشی سرزندگی تحصیلی آموزش  که در محتوایدارد. با در نظر گرفتن این

آموزش مهارت  ،راهبردهای شناختی و فراشناختی، آموزش روش یادگیری مشارکتی جیگ ساو

 توانگنجانده شده است، میارتباط و آموزش انگیزش درونی و بیرونی  برقراریمهارت همدلی و 

آموزان و کمک به یادگیری )خودکارآمدی( دانش گفت این برنامه با افزایش ادراک شایستگی

همچنین افزایش انگیزش تحصیلی  با همساالن هاآنچگونگی برقراری روابط صحیح و حمایتی 

 شود.آموزان میموجب باال رفتن اشتیاق تحصیلی دانشانگیزش درونی،  مخصوصاا

برنامه آموزشی سرزندگی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی  ، اثربخشیژوهشهای دیگر پاز یافته    

های گذشته و محتوای برنامه آموزشی ین این یافته نیز باید به نتایج پژوهشتبیدر  آموزان بود.دانش

( پژوهشی را با هدف Faramarzi et al., 2016) و همکاران سرزندگی تحصیلی توجه کرد. فرامرزی

گیری انگیزشی با خودکارآمدی خالق پیشرفت و جهت یهاهدفتحصیلی،  رابطه بین سرزندگی

دانشجویان دانشگاه جندی شاپور اهواز انجام دادند. از تحلیل نتایج مشخص شد که سرزندگی 

همچنین از یک طرف سعید و  دارد.داری با انگیزش درونی و بیرونی اثبت و معنتحصیلی رابطه م

( اثربخش بودن آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر Saeid and Mehrabi, 2013) محرابی

 Sadeghi) آمادگی یادگیری خودراهبر را گزارش دادند و از طرف دیگر صادقی و خلیلی گشینگانی

and Khalili Geshnigani, 2016بینی سرزندگی تحصیلی را ( نقش ابعاد یادگیری خودراهبر در پیش

 و درونی طور مستقیم با افزایش انگیزشمه آموزشی سرزندگی تحصیلی بهبنابراین برنا؛ تأیید کردند

موجب افزایش سرزندگی  آموزانویژه آموزش راهکارهای افزایش انگیزش درونی در دانشبیرونی و به

طور غیرمستقیم با آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی و شود. همچنین بهمی هاآنتحصیلی 

 شود.می هاآنآموزان سبب باال رفتن سرزندگی تحصیلی ی خودراهبر دانشافزایش آمادگی یادگیر

باید گفت برنامه آموزشی سرزندگی تحصیلی ر این پژوهش، د آمدهدستبههای با توجه به یافته    

 سرزندگی و تحصیلی اشتیاق تحصیلی، تواند راهکار اجرایی مناسبی جهت افزایش عملکردمی

ها و کار عنوان بخشی از برنامهتواند بهلذا این برنامه آموزشی می د.باش آموزانتحصیلی دانش

های تحصیلی مثبت دانششناسان فعال در این زمینه برای افزایش ویژگیمشاوران مدارس و روان

 کار گرفته شود.آموزان به

ناسایی شود پژوهشگران سایر متغیرهای مرتبط با سرزندگی تحصیلی را شهمچنین، پیشنهاد می    

آموزان را افزایش دهند. با استفاده از ها بتوانند، سرزندگی تحصیلی دانشکنند که با آموزش آن

توان در مورد تأثیرات سرزندگی تحصیلی با اطمینان بیشتری بحث مدت، میهای طوالنیپیگیری

آموزش آن می ،استگرا شناسی مثبتکه سرزندگی تحصیلی از مفاهیم روانکرد. با توجه به این

شناسان و مشاوران، برای اندیشی تحصیلی، توسط روانهای مثبتعنوان بخشی از برنامهتواند به
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بر آن، به کار گرفته شود. عالوهخصوص اشتیاق تحصیلی بههتحصیلی مثبت بهای بهبود ویژگی

وارد درس مهارت عنوان یکی از مشود سرزندگی تحصیلی را بهپیشنهاد می وپرورشآموزشولین ئمس

آموزان زندگی قرار دهند که در نهایت این امر موجب رضایتمندی و ارتقای عملکرد تحصیلی دانش

 شود.

آموزان پسر دوره دوم متوسطه بود. لذا در تعمیم نتایج جامعه آماری این پژوهش محدود به دانش    

جام پژوهش در هر دو جنس و در شود که در تحقیقات آینده، به انباید احتیاط نمود. پیشنهاد می

 سنین و مقاطع تحصیلی مختلف پرداخته شود.
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