
  پژوهشی – علمی فصلنامه
 پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي

  )93 - 103(ص  1395)، زمستان 15(پیاپی سال چهارم، شماره سوم 

Quarterly Journal of 
Research in School and Virtual Learning 
Year 4, No. 3(Serial Number 15), Winter 2016 (P 93-103) 

 

  اسما فوالدي :نویسنده مسئول *
 .استشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)  این مقاله برگرفته از رساله دکتري روان

*Corresponding Author: asma.fooladi@yahoo.com                                                                                                  :ایمیل نویسنده مسئول 

   چکیده
هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر 

 ۀآموزان دختر بود. جامع معناي تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش
اول متوسطه شهر مشهد  ةسوم دور ۀآموزان دختر پای دانش ۀپژوهش هم

آموز  دانش 40بودند. در یک طرح آزمایشی  1394- 95در سال تحصیلی 
تحصیلی به روش  ۀپس از همتا شدن بر اساس جنسیت و پای

اي انتخاب و به طور تصادفی  اي چند مرحله گیري تصادفی خوشه نمونه
 70جلسه  12در دو گروه مساوي جایگزین شدند. گروه آزمایش 

اي با روش سرزندگی تحصیلی آموزش دید. هر دو گروه  دقیقه
) و 2006کینگ و اسمیت، -هاي معناي تحصیلی (هندرسون نامه پرسش

آزمون و  آزمون، پس ) را به عنوان پیش1392عملکرد تحصیلی (صالحی، 
ها با روش تحلیل واریانس با طرح  پیگیري تکمیل کردند. داده

آزمون و  ها نشان داد در مراحل پس د. یافتهگیري مکرر تحلیل شدن اندازه
هاي آزمایش و کنترل در متغیرهاي معناي تحصیلی و  پیگیري بین گروه

آموزان دختر تفاوت معناداري وجود داشت. به  عملکرد تحصیلی دانش
آزمون و پیگیري  عبارت دیگر آموزش سرزندگی تحصیلی در مراحل پس

آموزان  عملکرد تحصیلی دانش باعث افزایش معنادار معناي تحصیلی و
شود از روش آموزش  بنابراین پیشنهاد می ؛)P>01/0دختر شد (

هاي تحصیلی به ویژه معناي  سرزندگی تحصیلی براي بهبود ویژگی
  تحصیلی و عملکرد تحصیلی استفاده شود.

  

  کلیدي گانواژ
آموزان  سرزندگی تحصیلی، معناي تحصیلی، عملکرد تحصیلی، دانش

  .دختر
 

Abstract 
The aim of this research is studing effectiveness of 
academic buoyancy training on academic meaning 
and academic performance of girl students. The 
population includes all third grade girl students at the 
first period of high school of Mashhad city in 
academic years 2015-16. In an experimental design 
40 students after being matched based on gender and 
academic grade were selected by multi-step cluster 
random sampling method and randomly assigned to 
two equal groups. Experimental group educated 12 
sessions that each session was 70 minutes by 
academic buoyancy method. Each two groups 
completed the questionnaires of academic meaning 
(Henderson–King and Smith, 2006) and academic 
performance (Salehi, 2013) as a pre-test, post-test and 
follow-up. The data were analyzed by analysis of 
variance with repeated measure design. The findings 
showed that in the post-test and follow-up stages was 
a significant difference between experimental and 
control groups on the variables of academic meaning 
and academic performance of girl students. On the 
other words, in the post-test and follow-up stages 
academic buoyancy training led to increase academic 
meaning and academic performance of girl students 
(P<0/01). So we suggest using academic buoyancy 
training method to improve the characteristics of 
academic especially in academic meaning and 
academic performance. 
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  مقدمه
هاي جدید آموزش معتقدند باید فراگیران را به فعالیت  نظریه

واداشت و از این طریق هم باعث ایجاد نگرش، انگیزه و 
باور مثبت و هم باعث بهبود عملکرد تحصیلی آنان شد 

). از 2010، 1(کاراهوکا، کاراهوکا، کارغلو، گولوقلو و آرفغلو
توان به  ترین عوامل موفقیت هر نظام آموزشی می مهم

فراگیران آن نظام  3و عملکرد تحصیلی 2معناي تحصیلی
اشاره کرد. معناي تحصیلی به معناي داللت درونی تحصیل 
براي فراگیران است که براي برخی از آنان به عنوان راهی 
براي رسیدن به یک حرفه و براي برخی دیگر به عنوان یک 

، 4کینگ و اسمیت - شود (هندرسون  فشار محسوب میمنبع 
معناي تحصیل براي فراگیران به علت داشتن ). 2006

تجارب متفاوت تحصیلی خوشایند و ناخوشایند متفاوت است 
 مؤثرگیري عزت نفس آنان  و این تجارب متفاوت در شکل

. به عنوان مثال از لحاظ معنایی میزان شباهتی که است
در میزان  ،بینند و محل تحصیل خود می فراگیران بین خود

دارد (سیگینر و  تأثیررضایت، موفقیت یا عدم موفقیت آنها 
فرهنگ و  تأثیر. معناي تحصیلی تحت )2016، 5ماهاجنا

جامعه است و انتظارات والدین، حال و هواي حاکم بر 
تواند  هاي اجتماعی می سسه آموزشی، تغییرات و ارزشؤم

قرار دهد  تأثیررا تحت فردي از تحصیل  ۀتجرب
). یکی دیگر از 1388زادگان، حسنی و احمدیان،  (عیسی

عوامل موفقیت نظام آموزشی عملکرد تحصیلی است و شاید 
پردازان تربیتی بسیاري از  به همین علت باشد که نظریه

بر پیشرفت  مؤثرهاي خود را بر شناخت عوامل  پژوهش
؛ به نقل از 2004، ٦تحصیلی متمرکز کردند (آلومیان و آیو

). عملکرد تحصیلی همواره 1394پناه و مشهدي،  شریعت
هاي علمی آنها براي ورود  آموزان معرف توانایی براي دانش

و همواره براي  استبه دنیاي کار و مقاطع تحصیلی باالتر 
معلمان، والدین، مسئوالن نظام آموزشی و متخصصان 

وري و بهبود  بهره يآن در ارتقا تأثیر وتربیتی حائز اهمیت 
قابل انکار است  اثربخشی نظام تعلیم و تربیت غیر

). عملکرد تحصیلی با معناي 1393پناه و مشهدي،  (شریعت
                                                                        
1. Karahoca, Karahoca, Karaoglu, Gulluoglu & Ari-

foglu 
2. Academic Meaning 
3. Academic Performance 
4. Henderson–King & Smith 
5. Seginer & Mahajna 
6. Alomyan & Au 

تحصیلی ارتباط مستقیم دارد. عملکرد تحصیلی به معناي 
توانایی اثبات موفقیت در اکتساب پیامدي است که براي آن 

لئونارد و  ریزي شده است (لستر، ریزي و برنامه طرح
ترین  ). عملکرد تحصیلی از مهم2013، 7ماسیاس
دهنده موفقیت نظام  هاي نظام آموزشی و نشان دغدغه

یابی و توجه به رفع نیازهاي فردي  هدف ۀآموزشی در زمین
توان موفق و  بنابراین نظام آموزشی را زمانی می است؛

کارآمد دانست که عملکرد تحصیلی فراگیران آن به 
باالترین رقم برسد (حسینی طباطبایی و قدیمی  بیشترین و

موفقیت نظام آموزشی در  ۀترین نشان ). مهم1386مقدم، 
رسیدن به اهداف، شیوه عملکرد تحصیلی فراگیران آن 

و  تأییدباشد. فراگیر با عملکرد تحصیلی مناسب مورد  می
گیرد و عزت  پذیرش همساالن، معلمان و والدین قرار می

شود، در مقابل  ایت و لیاقت او بیشتر مینفس و احساس کف
فرد با عملکرد تحصیلی نامناسب و ضعیف به توانایی و 

لیاقتی و  کفایتی، بی کند و احساس بی کفایت خود شک می
ماند  تحصیل و یادگیري باز می ۀکند و از ادام حقارت می
  ).2014، 8(فان و نگو
نظریات خود  ۀپردازان و محققان تربیتی براي ارائ نظریه

پیشرفت تحصیلی خواهان شواهد تحقیقاتی و تجربی  دربارة
ها  گذار بر عملکرد تحصیلی در فرهنگتأثیردر مورد عوامل 

هاي  هاي آموزشی گوناگون هستند. یکی از گرایش و نظام
نگر است که یکی از  شناسی مثبت شناسی، روان بدیع روان

 ٩گی تحصیلیتحصیل، سرزند ۀهاي کلیدي آن در زمین سازه
). همچنین عوامل شناختی و 1395(رحیمی و زارعی،  است

انگیزشی مختلفی با موفقیت نظام آموزشی ارتباط دارند و با 
توجه به اینکه سرزندگی تحصیلی نیز با موفقیت نظام 
آموزشی ارتباط دارد، لذا با طراحی و آموزش سرزندگی 

ا توان تا حدودي موفقیت نظام آموزشی ر تحصیلی می
تضمین کرد. سرزندگی تحصیلی به عنوان یکی از 

آوري تحصیلی را در  هاي بهزیستی روانی است که تاب مؤلفه
کند  شناسی مثبت منعکس می روان ۀچارچوب زمین

). 2012، 10(سولبرگ، هاپکینز، اوماندسن و هالواري
آمیز  سرزندگی تحصیلی به معناي توانایی موفقیت

                                                                        
7. Lester, Leonard & Mathias 
8. Phan & Ngu 
9. Academic Buoyancy 
10. Solberg, Hopkins, Ommundsen & Halvari 
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هاي تحصیلی و  موانع و چالشآموزان در مواجهه با  دانش
، 1(کامرفورد، باتیسون و تورمی فائق آمدن بر آنها است

). در تعریفی دیگر سرزندگی تحصیلی به عنوان پاسخ 2015
ها و موانع عرصه  مثبت، سازنده و انطباقی به انواع چالش

جاري و مداوم تحصیل تعریف شد (پوتواین، کونورس، سیمز 
). وقتی فردي کاري را به 2011، 2اسبورن – و داگالس

دهد، نه تنها احساس خستگی  صورت خودجوش انجام می
کند  کند، بلکه احساس افزایش نیرو و انرژي می نمی

، 3(دویجن، راسنستیل، اسچاتس، اسمالنبراك و داهمن
). پیشایندهاي سرزندگی تحصیلی شامل عوامل 2011
اده و و عوامل خانو 5، عوامل مدرسه و مشارکت4شناختی روان

). از عوامل 2008، 7ند (مارتین و مارشهست 6و همساالن
آوري تحصیلی،  توان به تاب شناختی می تحصیلی روان

انگیزش، خودگردانی تحصیلی و خودکارآمدي تحصیلی، از 
هاي  توان به حمایت عوامل تحصیلی خانواده و همساالن می

شناختی و عاطفی خانواده و دوستان و الگوهاي ارتباطی با 
انواده و همساالن و از عوامل تحصیلی مدرسه و مشارکت خ

توان به ساختار کالس درس، کیفیت گذراندن وقت در  می
کالس، نگرش مثبت به کالس و مشارکت در بهبود جو 

هاي  کالس اشاره کرد. سرزندگی تحصیلی یکی از شاخص
مهم در یادگیري موفق و ثمربخش است که باعث اثبات 

شود (فریلیچ و  هاي علمی می تها و پیشرف توانایی
  ).2010، 8شیچتمن

با اینکه پژوهشی به بررسی اثربخشی سرزندگی 
، اما استساخته آن را تحصیلی نپرداخته و پژوهشگر 

سرزندگی تحصیلی با معناي  ۀهایی به بررسی رابط پژوهش
تحصیلی و عملکرد تحصیلی پرداختند که به طور خالصه 

مثبت و معنادار سرزندگی  ۀها حاکی از رابط نتایج پژوهش
، 9لی، رن، رن، ژو، لیو و زانگتحصیلی با معناي تحصیلی (

؛ 2010، 10؛ هو، چیونگ و چیونگ2014؛ فان و نگو، 2016

                                                                        
1. Comerford, Batteson, & Tormey 
2. Putwain, Connors, Symes & Douglas-Osborn 
3. Duijn, Rosenstiel, Schats, Smallenbroek & Dahmen 

men 
4. Psychological Factors 
5. School and Engagement Factors 
6. Family and Peers Factor 
7. Martin & Marsh 
8. Freilich & Shechtman 
9. Li, Ren, Ren, Zhu, Liu & Zhang 
10. Ho, Cheung & Cheung 

گان، میکائیلی منیع و زاد ؛ عیسی1394شریفی و سعیدي، 
، 11ویکتوریانو) و عملکرد تحصیلی (1393مروئی میالن، 

؛ 2013، 12ساراه، پائول و لیسا؛ 2014؛ مارتین، 2016
؛ 2013؛ 14؛ پاتوین و دالی2013، 13مالمبرگ، هال و مارتین

؛ پورعبدل، صبحی 1395پور، فرهادي و نقی بیرانوند،  قدم
 ۀرابط ۀمثال در زمین براي) بودند. 1394قراملکی و عباسی، 

لی و همکاران  سرزندگی تحصیلی با معناي تحصیلی
گرایی، سرزندگی و  برون ۀ) در پژوهشی با عنوان رابط2016(

معناي زندگی در دانشجویان چینی به این نتیجه رسیدند که 
مستقیم و  ۀگرایی، سرزندگی و معناي زندگی رابط برون

) به 2014و نگو ( معناداري داشتند. در پژوهشی دیگر فان
این نتیجه رسیدند که بین سرزندگی تحصیلی با ارزش 

مثبت و معناداري وجود داشت. به عبارت دیگر  ۀتکلیف رابط
هر چقدر میزان سرزندگی تحصیلی افزایش یابد، افراد ارزش 

هاي معناي  لفهؤبیشتري براي تکالیف درسی (یکی از م
ی و سعیدي شریف شوند. عالوه بر آن تحصیلی) قائل می

بینی بهزیستی  ) در پژوهشی با عنوان پیش1394(
بینی که  گیري زندگی و خوش شناختی بر اساس جهت روان

آموزان پیش دانشگاهی انجام دادند، به این  بر روي دانش
بینی و معناي زندگی  نتیجه رسیدند که عواطف مثبت، خوش

 معنادار مثبت و عواطف منفی با ۀبا بهزیستی روانی رابط
معنادار منفی داشت. با توجه به اینکه  ۀبهزیستی روانی رابط

سرزندگی یکی از ابعاد مهم بهزیستی روانی است، لذا 
بینی و معناي زندگی با  توان گفت عواطف مثبت، خوش می

معنادار مثبت و عواطف منفی با سرزندگی  ۀسرزندگی رابط
گان زاد معنادار منفی داشتند. در پژوهشی دیگر عیسی ۀرابط

بین امید،  ۀ) ضمن بررسی رابط1393و همکاران (
بینی و معناي تحصیلی با عملکرد تحصیلی  خوش
دانشگاهی گزارش کردند که بین  پیش ةآموزان دور دانش

معناي تحصیلی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار 
عباسی، اعیادي، هاي باال عالوه بر پژوهش وجود داشت.

) ضمن پژوهشی درباره بهزیستی 1394شفیعی و پیرانی (
بینی اشتیاق  اجتماعی و سرزندگی تحصیلی در پیش

تحصیلی دانشجویان به این نتیجه رسیدند که بهزیستی 

                                                                        
11. Victoriano 
12. Sarah, Paul & Lisa 
13. Malmberg, Hall & Martin 
14. Putwain & Daly 
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اجتماعی با اشتیاق تحصیلی همبستگی مثبت داشت، اما 
معناي  مؤلفهسرزندگی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی (یک 

 ۀر زمینتحصیلی) همبستگی معناداري نداشت. همچنین د
سرزندگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی ویکتوریانو  ۀرابط

سرزندگی و تحصیل  ة) ضمن پژوهشی دربار2016(
ورزشکاران به این نتیجه رسید که میزان سرزندگی 
ورزشکاران باالتر از متوسط بود و بین سرزندگی و تحصیل 

مستقیم و معنادار وجود داشت. همچنین مارتین  ۀرابط
سرزندگی تحصیلی و  ةوهشی دربار) ضمن پژ2014(

آموزان  پیامدهاي تحصیلی به این نتیجه رسید که در دانش
آموزان عادي بین  فعال و در دانش اختالل نقص توجه/ بیش

معنادار  ۀسرزندگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی رابط
مستقیم وجود داشت. در پژوهشی دیگر پاتوین و دالی 

و سرزندگی ) ضمن بررسی اضطراب امتحان 2013(
بینی عملکرد تحصیلی به این نتیجه  تحصیلی در پیش

بینی مثبت  رسیدند که سرزندگی تحصیلی توانایی پیش
پور و همکاران  عملکرد تحصیلی را داشت. عالوه بر آن قدم

فرسودگی تحصیلی با  ۀرابط ة) ضمن پژوهشی دربار1395(
اشتیاق و عملکرد تحصیلی به این نتیجه رسیدند که 

مقابل سرزندگی  ۀگی تحصیلی (به عنوان نقطفرسود
منفی و  ۀتحصیلی) با اشتیاق و عملکرد تحصیلی رابط

توان نتیجه گرفت که سرزندگی   معنادار داشت. لذا می
مثبت و معنادار  ۀتحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی رابط

) ضمن 1394دارد. در پژوهشی دیگر پورعبدل و همکاران (
تحصیلی و سرزندگی تحصیلی به این کاري  بررسی اهمال

آموزان داراي اختالل یادگیري در  نتیجه رسیدند که در دانش
کاري تحصیلی  آموزان عادي میزان اهمال مقایسه با دانش

بیشتر و میزان سرزندگی تحصیلی کمتر بود. آنان بیان 
هاي مناسب تربیتی  کردند که از طریق آموزش روش

وجبات بهبود عملکرد توان م (سرزندگی تحصیلی) می
  تحصیلی را فراهم کرد.

هاي  در دوران تحصیل با موقعیت آموزان دانش
شوند و اگر به درستی عمل  رو می به انگیز تحصیلی رو چالش

له ئافتد که این مس آنها به خطر می روانی، سالمت کنندن
منجر به افت تحصیل، نگرش منفی به تحصیل و حتی ترك 

شود. در مقابل انجام رفتار مناسب در این  تحصیل آنها می
ها باعث احساس رضایت، شادکامی، امید و نگرش  موقعیت

دهد براي  شود. این نکته نشان می مثبت به تحصیل می

هاي تحصیلی نیاز به یادگیري  برخورد مناسب با چالش
رزنده زیستن است تا در پرتو آن بتوان از ایجاد چگونه س

بنابراین با  ؛زننده به تحصیل پیشگیري کرد رفتارهاي آسیب
آموزش سرزندگی  بستۀتوجه به اهمیت موضوع و نبودن 

تحصیلی، این پژوهش با طراحی برنامه آموزشی سرزندگی 
تحصیلی به دنبال بررسی اثربخشی آن بر معناي تحصیلی و 

 پرسشبنابراین  است؛آموزان دختر  یلی دانشعملکرد تحص
اصلی پژوهش این است که آیا آموزش سرزندگی تحصیلی 

آموزان دختر  دانشمعناي تحصیلی و عملکرد تحصیلی بر 
  دارد؟ تأثیر

  
  روش
آزمون و  آزمون، پس حاضر آزمایشی با طرح پیش پژوهش

 يآمار ۀجامعهاي آزمایش و کنترل بود.  پیگیري با گروه
اول متوسطه  ةسوم دور ۀآموزان دختر پای دانش همه پژوهش

از میان آنان  .بودند 1394-95شهر مشهد در سال تحصیلی 
اي چند  گیري تصادفی خوشه آموز به روش نمونه دانش 40

اي انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و  مرحله
نفر) جایگزین شدند. در روش تصادفی  20کنترل (هر گروه 

ناحیه شهر مشهد  پنجاي ابتدا از میان  اي چند مرحله خوشه
اول  ةمدرسه دور ۀ یکناحیه، سپس از مدارس هر ناحی دو

سوم به  ۀیک کالس پای همتوسطه و در نهایت از هر مدرس
گونه  اجراي پژوهش بدین ةصورت تصادفی انتخاب شد. نحو

 ورود به مدارس از مدیر آموزش و ةبود که پس از کسب اجاز
ها وارد شد و پس از بیان  پرورش شهر مشهد به مدرسه
آموزان  مدارس، از دانش رکنانهدف پژوهش براي مدیر و کا
نامه شرکت در پژوهش گرفته  و یکی از والدین آنها رضایت

هاي الزم به گروه  آموزش ،شد و در خارج از ساعات درسی
 آزمایش ارائه شد. الزم به ذکر است که معیارهاي ورود به
مطالعه شامل برخورداري از سالمت جسمی و روانی، 

اول متوسطه شهر مشهد  ةسوم دور ۀآموز دختر پای دانش
زا مانند طالق یا مرگ عزیزان در  رخداد تنیدگی نبودبودن و 

شش ماه گذشته و معیارهاي خروج از مطالعه شامل رضایت 
شرکت در پژوهش، مصرف داروهاي  نداشتن براي

همکاري و یا  ۀکنندگان از ادام ناع شرکتپزشکی، امت روان
هاي ناقص یا نامعتبر بودند. البته  نامه پرسشدستیابی به 

 ۀماه پس از مداخل دوپیش از مداخله، پس از مداخله و 
هاي آزمایش و کنترل از لحاظ متغیرهاي  آموزان گروه دانش
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معناي تحصیلی و عملکرد تحصیلی مورد ارزیابی قرار 
  گرفتند.

 نامه پرسش: این 1معناي تحصیلی نامه پرسشالف) 
طراحی  2006کینگ و اسمیت در سال  -  هندرسون را

گویه است که با استفاده از  86. این ابزار داراي اند کرده
گذاري  اي لیکرت از یک تا پنج نمره مقیاس پنج درجه

دست ه ها ب نمره گویه کردن جمعاین ابزار با  ةشود. نمر می
قرار دارد) و هر چه  430تا  86نمرات بین  ۀآید (دامن می
آزمودنی بیشتر باشد، میزان معناي تحصیلی وي بیشتر  ةنمر

هاي مختلف با روش  است. آنان پایایی ابزار را در جامعه
گزارش کردند. همچنین  91/0تا  77/0آلفاي کرونباخ بین 

) پایایی ابزار را با روش 1393زادگان و همکاران ( عیسی
گزارش کردند. در پژوهش حاضر  79/0ونباخ آلفاي کر

  محاسبه شد. 85/0پایایی ابزار با روش بازآزمایی 
 نامه پرسش: این 2عملکرد تحصیلی نامه پرسشب) 

 30. این ابزار داراي کردطراحی  1392صالحی در سال  را
اي لیکرت از  گویه است که با استفاده از مقیاس پنج درجه

کردن  این ابزار با جمع ةود. نمرش گذاري می یک تا پنج نمره
 150تا  30نمرات بین  ۀآید (دامن دست میه ها ب نمره گویه

قرار دارد) و هر چه نمره آزمودنی بیشتر باشد، عملکرد 
تحصیلی وي بهتر است. روایی ابزار با روش همسانی درونی 

گزارش شد.  84/0و پایایی آن با روش آلفاي کرونباخ  تأیید
 82/0در پژوهش حاضر پایایی ابزار با روش بازآزمایی 

  محاسبه شد.
آموزش سرزندگی تحصیلی به  ۀبرنام طرح آموزش:

اي دو جلسه) به گروه  اي (هفته دقیقه 70جلسه  12مدت 
آزمایش ارائه شد و گروه کنترل در لیست انتظار براي 

قرار گرفت. برنامه آموزشی سرزندگی تحصیلی بر آموزش 
پژوهشگر  به وسیلۀ) 2008اساس نظریه مارتین و مارش (

با نظارت استاد راهنما و مشاور رساله دکتري و هشت نفر از 
  شناسان در سه گام ساخته شد. متخصصان و روان

محتوي برنامه  ۀگام اول بررسی مبانی نظري و تهی
 هفتادجلسه  0ی مبانی نظري دهزشی بود. پس از بررسآمو

اي براي آموزش سرزندگی تحصیلی در نظر گرفته شد  دقیقه
شناختی در سرزندگی  جلسه به نقش عوامل روان چهارکه 

                                                                        
1. Academic Meaning Questionnaire 
2. Academic Performance Questionnaire 

جلسه به نقش عوامل مدرسه و مشارکت در  سهتحصیلی، 
جلسه به نقش عوامل خانواده و  سهسرزندگی تحصیلی و 

داده شد. گام همساالن در سرزندگی تحصیلی اختصاص 
سازي محتوي برنامه آموزشی و نهایی کردن  دوم متناسب

استفاده  ٣سازي برنامه از روش دلفی آن بود. براي متناسب
شد. روش دلفی یک روش پژوهش کیفی و رویکردي 

در پژوهش براي استخراج نظرات از یک گروه  مند نظام
متخصصان در مورد یک موضوع است. به عبارت دیگر 
رسیدن به توافق یا اجماع گروهی از طریق یک سري 

دهندگان و  اي با حفظ گمنامی پاسخ نامه پرسشمراحل 
بار بررسی  سهبازخورد نظرات به اعضاي گروه است. پس از 

 ۀها، برنام محتوي نظرهاي متخصصان و اصالح برخی
درصدي رسید و توافق شد  83آموزشی به توافق و اجماع 

آموزشی سرزندگی  ۀاي براي برنام دقیقه 70 ۀجلس 12
تحصیلی در نظر گرفته شود. جلسه اول به آشنایی و بیان 

شناختی،  هدف، جلسه دوم تا پنجم به آموزش عوامل روان
شارکت، ششم تا هشتم به آموزش عوامل مدرسه و م ۀجلس
نهم تا یازدهم به آموزش عوامل خانواده و همساالن  ۀجلس

بندي و مرور محتوي اختصاص  دوازدهم به جمع ۀو جلس
آموزشی بود. با توجه  ۀداده شود. گام سوم تعیین روایی برنام

مارتین و  ۀبه اینکه برنامه سرزندگی تحصیلی بر اساس نظری
در این زمینه ها  ها و پژوهش ) و سایر نظریه2008مارش (

هاي نظري خوب و روایی سازه  است، لذا مبانی و پشتوانه
آموزشی با رویکرد دلفی  ۀبرنام تأییدمناسبی دارد. همچنین 

متخصصان  به وسیلۀبرنامه  تأییدحاکی از روایی محتوایی و 
  .استحاکی از روایی صوري آن 

. استي مداخله به تفکیک جلسات به شرح زیر امحتو
آموزان و پژوهشگر با  هدف آشنایی دانش اول با ۀجلس

یکدیگر، بیان قوانین و انتظارات (مثل همکاري، حضور به 
دوم  ۀموقع و غیره) و بیان هدف پژوهش انجام شد. جلس

آوري تحصیلی شامل آشنایی با مفهوم، نقش و اهمیت  تاب
آوري تحصیلی، بازسازي شناختی و ایجاد تفکر سازنده و  تاب
، ادراك هدفمند بودن رفتارهاي تحصیلی و آور تحصیلی تاب

هاي کوتاه مدت و بلند مدت تحصیلی آموزش  اتخاذ هدف
سوم انگیزش درونی شامل آشنایی با مفهوم  ۀداده شد. جلس

انگیزش درونی و بیرونی و نقش آن در تحصیل، راهکارهاي 
                                                                        
3. Delphi 
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بینی و امیدواري در  افزایش انگیزش درونی، نقش خوش
 ۀاي تبحري آموزش داده شد. جلسه تحصیل و داشتن هدف

چهارم خودگردانی تحصیلی شامل آشنایی با مفهوم و 
اهمیت خودگردانی تحصیلی، استفاده از راهبردهاي شناختی 
و فراشناختی، خودنظارتی و خودتقویتی، مدیریت زمان و 
مکان مطالعه و نقش آنها در بهبود تحصیل آموزش داده 

پنجم خودکارآمدي شامل آشنایی با نقش و  ۀشد. جلس
اهمیت خودکارآمدي و خودکارآمدي تحصیلی و بهبود آن از 

هاي  ششم حمایت ۀله آموزش داده شد. جلسئطریق حل مس
شناختی خانواده و دوستان در تحصیل شامل نقش و اهمیت 

هاي آنان در تحصیل، راهکارهاي جلب حمایت آنها  حمایت
اختی تحصیلی آموزش داده شد. حل مشکالت شن ةو نحو
هاي عاطفی خانواده و دوستان در  هفتم حمایت ۀجلس

هاي آنان در تحصیل،  تحصیل شامل اهمیت حمایت
حل مشکالت عاطفی  ةراهکارهاي جلب حمایت آنها و نحو

تحصیلی (مثل استرس تحصیلی، اضطراب تحصیلی و غیره) 
هشتم الگوهاي  ۀبه کمک آنان آموزش داده شد. جلس

ارتباطی و ارتباط سازنده با خانواده و دوستان شامل نقش 
ارتباط با خانواده و دوستان در تحصیل، الگوهاي ارتباطی 
گفت و شنود، شناخت موانع ارتباطی و نحوه مقابله با آنها، 

بر خودآگاهی و همدلی و  تأکیدهاي ارتباط سازنده با  مهارت
ك و نگرش نهم ادرا ۀآموزش داده شد. جلس مؤثرارتباط 

مثبت ساختار و هدف کالس شامل آگاهی و شناخت 
هاي کالس و نقش آنها در تحصیل، نقش  ساختارها و هدف

آموزان و معلمان در ساختار و هدف کالس و آموزش  دانش
برداشت مثبت از ساختار و هدف کالس آموزش داده شد. در 

دهم بهبود کیفیت گذارندن وقت در کالس شامل  ۀجلس
یت کالس قبل از ورود معلم و اهمیت این زمان مدیر ةنحو

تیترها قبل از ورود معلم به  ۀدر تحصیل، اهمیت مطالع
مدیریت کالس در دقایق آخر کالس، اهمیت  ةکالس، نحو

ریزي براي  مطالعه مطالب در روز تدریس معلم و برنامه
 ۀاندن وقت در کالس و خانه آموزش داده شد. جلسرگذ

با هدف بهبود جو کالس و  یازدهم اهمیت مشارکت
هاي ارتباط رسمی و غیررسمی دوستان شامل  شبکه

آموزان در جو کالس و نقش آن  راهکارهاي مشارکت دانش
در تحصیل، یافتن معماها یا طنزهاي تحصیلی با مشارکت 

آموزان و معلم با هدف ایجاد تنوع و رغبت تحصیلی و  دانش
دوستان با  هاي ارتباطی رسمی و غیررسمی بهبود شبکه

 ۀهدف ادراك مثبت جو کالس آموزش داده شد. جلس
بندي و مرور مطالب همه جلسات  دوازدهم با هدف جمع

  انجام شد.
 يها شاخص ازها در سطح توصیفی  براي تحلیل داده

ي و پراکندگی براي توصیف توزیع متغیرها و در سطح مرکز
مکرر گیري  استنباطی از روش تحلیل واریانس با طرح اندازه

 شد. براي این منظور ي استفادهآمار يها فرض آزمون براي
استفاده  05/0در سطح معناداري  SPSS-21 افزار نرم از

  .شد
  
  هاي پژوهش یافته
اول  ةسوم دور ۀآموز دختر پای دانش چهلکنندگان  شرکت
سال  37/15بودند که میانگین سنی گروه آزمایش  متوسطه

سال بود. پیش از  21/15و میانگین سنی گروه کنترل 
گیري  ها با روش تحلیل واریانس با طرح اندازه تحلیل داده
نتایج  1هاي پژوهش بررسی شد. در جدول  فرض مکرر پیش

فرض نرمال بودن متغیرهاي معناي تحصیلی و عملکرد  پیش
اسمیرنوف در  –اس آزمون کولموگروف تحصیلی بر اس

  گیري ارائه شد. آزمون و پی آزمون، پس مراحل پیش
 –نتایج آزمون کولموگروف  1هاي جدول  طبق یافته

اسمیرنوف براي متغیرهاي وابسته در مراحل آزمون معنادار 
نبود که این یافته حاکی از آن است که فرض نرمال بودن 

فرض برابري  پیشنتایج  2برقرار است. در جدول 
هاي متغیرهاي معناي تحصیلی و عملکرد تحصیلی  واریانس

آزمون و  آزمون، پس بر اساس آزمون لوین در در مراحل پیش
  پیگیري ارائه شد.
نتایج آزمون لوین معنادار نبود  2هاي جدول  طبق یافته

که این یافته حاکی از آن است که فرض برابري 
حصیلی و عملکرد تحصیلی هاي متغیرهاي معناي ت واریانس

نتایج پیش فرض  3در مراحل آزمون برقرار است. در جدول 
هاي متغیرهاي معناي تحصیلی و عملکرد  برابري کوواریانس

  تحصیلی بر اساس آزمون کرویت موچلی ارائه شد.
نتایج آزمون کرویت موچلی  3هاي جدول  طبق یافته

فرض برابري  معنادار نبود که این یافته حاکی از آن است که
ها برقرار است. با توجه به مطالب باال شرایط  کوواریانس

گیري مکرر وجود  استفاده از تحلیل واریانس با طرح اندازه
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي  4دارد. در جدول 
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هاي آزمایش و  معناي تحصیلی و عملکرد تحصیلی گروه
  یگیري ارائه شد.آزمون و پ آزمون، پس کنترل در مراحل پیش

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي  4در جدول 
ها در مراحل  معناي تحصیلی و عملکرد تحصیلی گروه

قابل مشاهده است که  آزمون و پیگیري آزمون، پس پیش
معناي آزمون و پیگیري  هاي آن میانگین پس طبق یافته

گروه آزمایش از گروه کنترل تحصیلی و عملکرد تحصیلی 
نتایج آزمون چندمتغیري براي  5بیشتر است. در جدول 

معناي بررسی اثربخشی روش آموزش سرزندگی تحصیلی بر 
  ارائه شد. تحصیلی و عملکرد تحصیلی

متغیر مستقل  5هاي هر چهار آزمون جدول  طبق یافته
یعنی آموزش سرزندگی تحصیلی حداقل بر یکی از 

معنادار  تأثیر اي تحصیلی و عملکرد تحصیلیمعنمتغیرهاي 
). با توجه به مجذور اتا P518/312=F ,≥001/0دارد (

درصد از تغییرات ناشی از اثر مداخله  2/99توان گفت  می
گیري  نتایج تحلیل واریانس با طرح اندازه 6است. در جدول 

 تحصیلی عملکردمعناي تحصیلی و مکرر براي مقایسه 
آزمون،  هاي آزمایش و کنترل در مراحل پیش گروه
  آزمون و پیگیري ارائه شد. پس

در متغیر معناي تحصیلی اثر  6هاي جدول  طبق یافته 
) که با توجه به P751/190=F ,≥001/0زمان معنادار بود (

درصد تغییرات زمانی ناشی از  4/83توان گفت  مجذر اتا می
اثر مداخله است. همچنین اثر تعاملی زمان و گروه معنادار 

) که با توجه به مجذور اتا P017/86=F ,≥001/0(بود 
درصد تغییرات تعاملی ناشی از اثر  4/69توان گفت  می

مداخله است. همچنین در متغیر عملکرد تحصیلی اثر زمان 
) که با توجه به مجذر P987/54=F ,≥001/0معنادار بود (

درصد تغییرات زمانی ناشی از اثر  1/59توان گفت  اتا می
است. همچنین اثر تعاملی زمان و گروه معنادار بود مداخله 

)001/0≤, P691/79=Fتا میتوان  ) که با توجه به مجذور ا
درصد تغییرات تعاملی ناشی از اثر مداخله است.  7/67گفت 

توان گفت تفاوت  همچنین در متغیر. در نتیجه می
هاي معناي تحصیلی و عملکرد تحصیلی در مراحل  میانگین

آزمون و پیگیري معنادار است. بنابراین در  ، پسآزمون پیش
نتایج آزمون تعدیل شده بنفرونی براي بررسی  7جدول 

هاي معناي تحصیلی و عملکرد  مقایسه اختالف میانگین
آزمون و پیگیري ارائه  آزمون، پس تحصیلی در مراحل پیش

  شد.

آزمون  اختالف میانگین پیش 7هاي جدول  طبق یافته
آزمون و  آزمون و پیگیري و اختالف میانگین پس با پس

پیگیري در هر دو متغیر معناي تحصیلی و عملکرد تحصیلی 
ها در مراحل  معنادار است. معنادار بودن اختالف میانگین

آزمون حاکی از اثر مداخله و معنادار بودن  آزمون و پس پیش

آزمون و پیگیري حاکی از  ها در مراحل پیش تالف میانگیناخ
ماهه اثر مداخله در متغیرهاي معناي تحصیلی و  دوپایداري 

  .استعملکرد تحصیلی 
  

  گیري و بحث نتیجه
هاي نوجوانان به ویژه نواجوانان دختر  ترین ویژگی مهم

اول متوسطه) که با توجه به شرایط  ةدختر دور آموزان (دانش
خاص رشد جسمانی، شناختی، هیجانی و اجتماعی دچار 

هاي تحصیلی آنها است که افت قابل  شود، ویژگی تغییر می

 متغیرهاي هاي کوواریانس برابري فرض نتایج پیش .3 جدول
  موچلی کرویت آزمون اساس بر تحصیلی عملکرد و تحصیلی معناي

متغیرهاي 
  وابسته

W 
  موچلی

مجذور 
 خی

df معناداري 

  126/0  2  397/4  890/0  معناي تحصیلی
  064/0  2  498/5  862/0  عملکرد تحصیلی

اسمیرنوف در  - عملکرد تحصیلی بر اساس آزمون کولموگروففرض نرمال بودن متغیرهاي معناي تحصیلی و  نتایج پیش .1جدول 
 مراحل آزمون

  گیري پی آزمون پس آزمون پیش ها گروه  متغیرها
 معناداري آماره معناداري آماره معناداري آماره

  200/0  137/0  200/0  098/0  200/0  113/0  آزمایش  معناي تحصیلی
  200/0  092/0  200/0  107/0  200/0  158/0  کنترل

  200/0  159/0  200/0  131/0  085/0  181/0  آزمایش  عملکرد تحصیلی
  200/0  148/0  200/0  118/0  200/0  094/0  کنترل

هاي متغیرهاي معناي تحصیلی  فرض برابري واریانس نتایج پیش .2جدول 
 و عملکرد تحصیلی بر اساس آزمون لوین در مراحل آزمون

 معناداري df1 df2 آماره  متغیرهاي وابسته  مراحل

ش
پی

 
ون

آزم
  

  901/0  38  1  016/0  معناي تحصیلی
  886/0  38  1  021/0  عملکرد تحصیلی

س
پ

 
ون

آزم
  

  654/0  38  1  204/0  معناي تحصیلی
  425/0  38  1  651/0  عملکرد تحصیلی

ري
یگی

پ
  

  653/0  38  1  183/0  معناي تحصیلی
  653/0  38  1  205/0  عملکرد تحصیلی
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هاي  ویژگیکند. پژوهشگران بسیاري  اي می مالحظه
با هدف بهبود آنها مورد بررسی و پژوهش قرار را تحصیلی 

رهاي انگیزشی مرتبط با آن ترین متغی که از مهم اند داده

توان معناي تحصیلی و عملکرد تحصیلی را نام برد و  می
 توان از سرزندگی تحصیلی استفاده کرد. آنها می يبراي ارتقا

لذا این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش سرزندگی 
معناي تحصیلی و عملکرد تحصیلی تحصیلی بر 

مشهد انجام شد اول متوسطه شهر  ةآموزان دختر دور دانش
که نتایج نشان داد آموزش سرزندگی تحصیلی باعث افزایش 

معناي تحصیلی و عملکرد تحصیلی در مراحل معنادار 
  آزمون و پیگیري شد. پس

ها نشان داد سرزندگی تحصیلی باعث افزایش  یافته
در مراحل آموزان دختر  معناي تحصیلی دانشمعنادار 

آموزش  تأثیراز  حاکی . این یافتهشدآزمون و پیگیري  پس
 ۀسرزندگی تحصیلی بر معناي تحصیلی بود که با یافت

هاي همبستگی حاکی از ارتباط سرزندگی تحصیلی  پژوهش
؛ فان و نگو، 2016لی و همکاران، با معناي تحصیلی همسو (

؛ 1394؛ شریفی و سعیدي، 2010؛ هو و همکاران، 2014
عباسی و ) و با پژوهش 1393زادگان و همکاران،  عیسی

) ناهمسو بود. براي مثال لی و همکاران 1394همکاران (
گرایی،  ) ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند برون2016(

مستقیم و معناداري  ۀرابط ،سرزندگی و معناي زندگی

 ) گزارش کردند2014داشتند. در پژوهشی دیگر فان و نگو (
معناي  مؤلفهسرزندگی تحصیلی با ارزش تکلیف (یک  که
. همچنین شریفی و ردمثبت و معنادار دا ۀحصیلی) رابطت

که ) ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند 1394سعیدي (
معناي زندگی با بهزیستی روانی (سرزندگی یکی از ابعاد 

. در ردمعنادار مثبت دا ۀمهم بهزیستی روانی است) رابط

که ) گزارش کردند 1394مقابل عباسی و همکاران (
معناي  مؤلفهبا اشتیاق تحصیلی (یک  تحصیلیسرزندگی 

   .ردتحصیلی) همبستگی معناداري ندا

سرزندگی تحصیلی  توان گفت در تبیین این یافته می
آموزان به تحصیل و افزایش نیرو، توان  موجب عالقه دانش

شود و تحرك الزم را براي به  و انگیزش تحصیلی آنان می
آمیز یک تکلیف یا هدف را فراهم  پایان رساندن موفقیت

آموزان داراي سرزندگی به دلیل داشتن  کند. چون دانش می
به دنبال چرایی  انرژي بیشتر عالوه بر یادگیري مطالب،

بنابراین  ؛یادگیري آن مطالب و کاربرد آنها هستند
عالقه و  ،آموزان داراي سرزندگی تحصیلی باال دانش

تري به خود، تحصیل و  انگیزش تحصیلی بیشتر و نگاه مثبت
آموزان  شوند دانش باعث می مدرسه دارند که این عوامل

اي داراي سرزندگی تحصیلی باالتر درك بهتري از معن
توان گفت آموزش  تحصیل داشته باشند. در نتیجه می

سرزندگی تحصیلی باعث بهبود معناي تحصیل در 
  شود. آموزان می دانش

تبیین دیگر بر مبناي نظر موسوي ونهري و ایروانی 
هاي اصلی  مؤلفه) اینکه سرزندگی به عنوان یکی از 1395(

شناختی باعث افزایش توان روانی افراد براي  سرمایه روان
برقراري انسجام و سازگاري در زندگی خانوادگی و تحصیلی 

ی و یافتن معنا، هدف و ارزش هاي واالي دنیایی و فرا دنیای

شناختی با افزایش  شود. به معناي دیگر سرمایه روان می
سطح توانمندي روانی افراد، آنها را از لحاظ بهزیستی معنوي 

توان نتیجه  بنابراین می ؛دهد تري قرار می در موقعیت مطلوب
گرفت که سرزندگی تحصیلی باعث سازگاري تحصیلی 

شود و به آنان در یافتن هدف و معناي  آموزان می دانش

 هاي آزمایش و کنترل در مراحل آزمون میانگین و انحراف استاندارد معناي تحصیلی و عملکرد تحصیلی گروه .4جدول 
  
  ها گروه

  عملکرد تحصیلی  معناي تحصیلی
  گیري پی  آزمون پس  آزمون پیش  گیري پی  آزمون پس  آزمون پیش

M SD M SD M SD M SD M SD M SD 
  آزمایش
  کنترل

050/265  
950/271  

530/22  
981/21  

400/297  
750/276  

082/19  
056/21  

550/289  
650/273  

753/16  
575/19  

750/89  
200/86  

710/9  
585/10  

750/104  
700/84  

715/10  
798/9  

750/99  
050/85  

632/8  
338/9  

  معناي تحصیلی و عملکرد تحصیلینتایج آزمون چند متغیري براي بررسی اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر  .5جدول 
  مجذور اتا  معناداري Fآماره   مقدار  آزمون ها  متغیر مستقل

  
  روش آموزش

  اثر پیالیی
  المبداي ویلکز

  اثر هاتلینگ
  ترین ریشه روي بزرگ

992/0  
008/0  
541/118  
541/118  

518/312  
518/312  
518/312  
518/312  

001/0  
001/0  
001/0  
001/0  

992/0  
992/0  
992/0  
992/0  
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کند، لذا سرزندگی تحصیلی  تحصیل کمک شایانی می
  تواند باعث افزایش معناي تحصیلی شود. می

) 1997( 1رایان و فردریک ۀآخرین تبیین بر مبناي نظری
هاي بهزیستی  مؤلفهترین  اینکه سرزندگی از مهم

شناختی و یک تجربه درونی سرشار از انرژي است که  روان
از منابع درونی، نه از منابع بیرونی (تهدید، تحریک و اجبار) 

گیرد. بنابراین سرزندگی احساس سرزنده بودن  سرچشمه می
که کنترل آن درون خود فرد و داشتن انرژي مثبتی است 

است و به فرد در یافتن هدف، دلیل و معناي زندگی 
کند، لذا آموزش سرزندگی تحصیلی  کمک می تحصیلی

تواند باعث افزایش درك دالیل تحصیل و معناي  می
هاي دیگر نشان داد  یافته آموزان شود. تحصیلی دانش

عملکرد تحصیلی باعث افزایش معنادار  سرزندگی تحصیلی
. این شدآزمون و پیگیري  در مراحل پسآموزان دختر  دانش

آموزش سرزندگی تحصیلی بر عملکرد  تأثیریافته حاکی از 
هاي همبستگی حاکی از  تحصیلی بود که با یافته پژوهش

ارتباط سرزندگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی همسو بودند 
؛ ساراه و همکاران، 2014؛ مارتین، 2016(ویکتوریانو، 

؛ 2013؛ پاتوین و دالی، 2013؛ مالمبرگ و همکاران، 2013
) 2016براي مثال ویکتوریانو ( ).1394پورعبدل و همکاران، 

ضمن پژوهشی به این نتیجه رسید سرزندگی و تحصیل 
. همچنین مالمبرگ و همکاران رندمستقیم و معنادار دا ۀرابط

 ة) ضمن پژوهشی درباره سرزندگی تحصیلی در دور2013(
که متوسطه و کشف الگوي یادگیري گزارش کردند 

. ردادار مستقیم داسرزندگی تحصیلی با یادگیري رابطه معن
) ضمن پژوهشی 1394عالوه بر آن پورعبدل و همکاران (

هاي  با آموزش و اعمال روشکه به این نتیجه رسیدند 
توان موجب بهبود  مناسب تربیتی (سرزندگی تحصیلی) می

توان گفت  در تبیین این یافته میعملکرد تحصیلی شد. 
اي ه آموزان در مواجهه با موانع و چالش برخی دانش

                                                                        
1. Ryan & Frederick 

کنند. در  تحصیلی موفق و برخی دیگر ناموفق عمل می
آوري و سرزندگی تحصیلی  نتیجه باید اذعان داشت که تاب

آموزان به عنوان متغیر میانجی نقش مهمی دارند.  دانش
زاي فردي، فقدان  تجارب آسیب ،دلیل مواجهه ناموفق عموماً

دهی نامناسب  ، لذا پاسخاستآمادگی تحصیلی و غیره 
ها بر سطح انگیزش، پشتکار و  آموزان به این چالش دانش

گذارد و نخست باعث  منفی می تأثیرتالش تحصیلی آنها 
کاهش باورهاي تحصیلی مثبت مثل اعتماد به نفس و عزت 
نفس تحصیلی و کاهش سرزندگی تحصیلی و در نهایت 

شود. در مقابل پاسخ  باعث کاهش عملکرد تحصیلی آنان می
ها بر سطح انگیزش،  ن به این چالشآموزا مناسب دانش

گذارد و  مثبت می تأثیرپشتکار و تالش تحصیلی آنها 
نخست باعث افزایش باورهاي تحصیلی مثبت مثل اعتماد 
به نفس و عزت نفس تحصیلی و افزایش سرزندگی 
تحصیلی و در نهایت باعث افزایش عملکرد تحصیلی آنان 

ی به پاسخ تبیین دیگر اینکه سرزندگی تحصیلشود.  می
ها و موانع تحصیلی  مثبت، سازنده و انطباقی به انواع چالش

(مثل نمرات ضعیف، سطوح استرس، کاهش انگیزه تحصیلی 
هاي بهزیستی  مؤلفهو غیره) اشاره دارد و سرزندگی یکی از 

ذهنی است و وقتی فردي تکلیفی را به طور خودجوش 
کند،  نمیدهد، نه تنها احساس خستگی و ناامیدي  انجام می

کند که این احساس  بلکه احساس افزایش انرژي و نیرو می
در زمینه تحصیل باعث افزایش تالش و پشتکار و در نهایت 

شود. تبیین دیگر بر مبناي  باعث بهبود عملکرد تحصیلی می
) اینکه در دوران تحصیل 2008مارتین و مارش ( ۀنظری

توجه، هاي تحصیلی زیادي وجود دارد که نیازمند  چالش
ها حقیقت پایدار زندگی  تأمل و تفکر هستند و این چالش

آموزان داراي  و دانش هستندآموزان  تحصیلی دانش
ها از خود مقاومت  سرزندگی تحصیلی براي حل این چالش

دهند، در حل آنها توجه و تأمل بیشتري  بیشتري نشان می
تر هستند که این عوامل باعث بهبود  دارند و احتماال موفق

شود. آخرین تبیین بر مبناي نظر  عملکرد تحصیلی آنها می

 آزمون مراحل در کنترل و آزمایش هاي گروه تحصیلی عملکرد و تحصیلی معناي براي مکرر گیري اندازه طرح با واریانس تحلیل نتایج .6 جدول
  مجذور اتا  عناداريم Fآماره   میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع اثر  متغیرهاي وابسته

  
  معناي تحصیلی

  زمان
  زمان * گروه

  خطا

017/3856  
817/1738  
167/768  

1  
1  
38  

017/3856  
817/1738  

215/20  

751/190  
017/86  

001/0  
001/0  

834/0  
694/0  

  
  عملکرد تحصیلی

  زمان
  زمان * گروه

  خطا

037/549  
704/795  
425/379  

1  
1  
38  

037/549  
704/795  

985/9  

987/54  
691/79  

001/0  
001/0  

591/0  
677/0  
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عالقگی، خستگی  ) اینکه بی1391میکائیلی، افروز و قلیزاده (
و فرسودگی تحصیلی (به عنوان نقطه مقابل سرزندگی 

آموزان  معکوسی با عملکرد تحصیلی دانش ۀتحصیلی) رابط
آوري تحصیلی را در  دارند. همچنین سرزندگی تحصیلی، تاب

بنابراین  ؛کند نگر منعکس می شناسی مثبت چارچوب روان
 تأثیرسرزندگی تحصیلی بر یادگیري موفق و ثمربخش 

ها  ها، توانایی گذارد و نخست باعث به ثمر رسیدن لیاقت می
و پیشرفت علمی و سپس باعث بهبود عملکرد تحصیلی 

  شود. می
فرصت کافی  نداشتناین پژوهش  محدودیتنخستین 
ماهه و شش ماهه، چهار هاي طوالنی مدت ( براي پیگیري

آموزش سرزندگی  تأثیرحتی بیشتر) جهت بررسی تداوم 
تحصیلی بود. همکاري پایین برخی دبیران و مدیران 
محدودیت دیگر پژوهش بود که تالش شد با توضیح هدف 

همکاري با پژوهشگر از رئیس  ۀپژوهش براي آنان و اخذ نام
آموزش و پرورش این محدودیت تا حدودي کنترل  ةادار

آموزان پسر  شود این پژوهش در دانش پیشنهاد میشود. لذا 
مقاطع تحصیلی صورت گیرد  ها و پایهآموزان سایر  و یا دانش

این روش بتوان با اطمینان  تأثیرتا در تعمیم نتایج و 
شود پژوهشگران اثربخشی  بیشتري بحث کرد. پیشنهاد می

هاي دیگر مانند آموزش  سرزندگی تحصیلی را با روش
و غیره  یادگیريهاي مطالعه و  آموزش مهارتخودتنظیمی، 

تواند  هاي طوالنی مدت می مقایسه کنند. استفاده از پیگیري
 تأثیرتداوم  ةپیشنهاد پژوهشی مناسبی باشد تا بتوان دربار

سرزندگی تحصیلی با اطمینان بیشتري بحث کرد. با توجه 
گرفته و در  ابتدایی یاد ةبه اینکه سرزندگی تحصیلی در دور

شود که  شود، لذا پیشنهاد می اول متوسطه تثبیت می ةورد
کنند و  تأکیدوالدین بیشتر بر نکات مثبت و مزایاي تحصیل 

ابتدایی شروع شود.  ةاندیشی از دور آموزش راهبردهاي مثبت
تواند به عنوان بخشی از  آموزشی می ۀهمچنین این برنام

و  شناسان اندیشی تحصیلی توسط روان هاي مثبت برنامه

هاي تحصیلی مثبت (به  مشاوران مدارس براي بهبود ویژگی
خصوص معناي تحصیلی و عملکرد تحصیلی) به کار گرفته 

اندرکاران آموزش و  شود. عالوه بر آن به مسئوالن و دست
شود سرزندگی تحصیلی را به عنوان یکی  پرورش توصیه می

هاي زندگی قرار دهند  از محتواهاي درس پرورشی یا مهارت
آموزش سرزندگی  ۀو با تربیت کارشناسان متخصص در زمین

هاي  آموزان، والدین و دبیران کارگاه تحصیلی براي دانش
  آموزشی برگزار کنند.

  

  منابع
). 1394عباسی، مسلم (پورعبدل، سعید؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ 

کاري تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در  اهمال ۀمقایس
مجلۀ آموزان با و بدون اختالل یادگیري خاص.  دانش
  .22-38)، 1(4، هاي یادگیري ناتوانی

). 1386حسینی طباطبایی، فوزیه؛ قدیمی مقدم، ملک محمد (
بررسی علل پیشرفت تحصیلی دختران در مقایسه با پسران 

مجلۀ دانش هاي خراسان رضوي، شمالی و جنوبی.  در استان
  .119-147، 15، تربیتی  و پژوهش در علوم

). نقش ابعاد دلبستگی 1395رحیمی، مهدي؛ زارعی، الهام (
گري ابعاد  بزرگسالی در سرزندگی تحصیلی با واسطه

فصلنامۀ  گرایی. خودکارآمدي مقابله با مشکالت و کمال
  .59-70): 12(3، و مجازيپژوهش در یادگیري آموزشگاهی 

هاي  ). نقش نظریه1393پناه، شکوفه؛ مشهدي، علی ( شریعت
آموزان مقطع  ضمنی هوش در پیشرفت تحصیلی دانش

فصلنامۀ پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و متوسطه. 
  .81-90): 6(2 مجازي،

گیري  ). نقش جهت1394پناه، شکوفه؛ مشهدي، علی ( شریعت
آموزان (مورد مطالعه:  دانش اهداف در موفقیت تحصیلی

فصلنامۀ پژوهش در آموزان دختر مقطع متوسطه دوم).  دانش
  .59-66): 11(3، یادگیري آموزشگاهی و مجازي

بینی بهزیستی  ). پیش1394سعیدي، حمیدرضا ( ؛شریفی، کبیر
بینی.  گیري زندگی و خوش شناختی بر اساس جهت روان

  .41-58)، 1(4، شناسی ن مجلۀ رویش روا
). تدوین مدل نظري مشاوره تحصیلی بر 1392صالحی، رضوان (

دکتري  ۀنام بر موفقیت تحصیلی. پایان مؤثراساس عوامل 
شناسی،  دانشکده علوم تربیتی و روان .مشاوره تحصیلی شغلی

  دانشگاه اصفهان.

 هاي معناي تحصیلی و عملکرد تحصیلی در مراحل آزمون نتایج آزمون تعدیل شده بنفرونی براي مقایسه میانگین .7جدول 
  معناداري  خطاي استاندارد  ها اختالف میانگین  مراحل آزمون  متغیرهاي وابسته

  
  معناي تحصیلی

  آزمون پیش
  آزمون پیش
  آزمون پس

  آزمون پس
  پیگیري
  پیگیري

*575/18-  
*100/13-  

*475/5  

386/1  
741/1  
053/1  

001/0  
001/0  
001/0  

  
  عملکرد تحصیلی

  آزمون پیش
  آزمون پیش
  آزمون پس

  آزمون پس
  پیگیري
  پیگیري

*750/6-  
*425/4-  

*325/2  

862/0  
951/0  
677/0  

001/0  
001/0  
004/0  
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). 1388زادگان، علی؛ حسنی، محمد؛ احمدیان، لیال ( عیسی
)، 3(7، راهبرد فرهنگمجلۀ دانشجویان و معناي تحصیل. 

165-147.  
زادگان، علی؛ میکائیلی منیع، فرزانه؛ مروئی میالن، فیروز  عیسی
بینی و معناي تحصیل با  بین امید، خوش ۀ). رابط1393(

مجلۀ آموزان دوره پیش دانشگاهی.  عملکرد تحصیلی دانش
  .137-152)، 2(3، شناسی مدرسه روان

). 1395بیرانوند، فاطمه ( اله؛ فرهادي، علی؛ نقی پور، عزت قدم
بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد  ۀتعیین رابط

مجلۀ تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. 
  .60-68): 2(8، پژوهش در آموزش علوم پزشکی

). 1395السادات؛ ایروانی، محمدرضا ( موسوي ونهري، فاطمه
شناختی با  روان بررسی رابطه بین پیوند معنوي و سرمایه
فصلنامۀ مطالعات بهزیستی معنوي پرستاران بخش ویژه. 

  .28-35)، 1(2، شناسی و علوم تربیتی ن روا
). ارتباط 1391میکائیلی، نیلوفر؛ افروز، غالمعلی؛ قلیزاده، لیال (

خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی 
  .90-103 )،4(1 ،مدرسه شناسی روان مجلۀ دختر. آموزان دانش
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