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   چکیده
 سرزندگی بر انگیزش مدیریت آموزش اثربخشی هدف با حاضر پژوهش
   است. هانجام شد انآموزدانش تحصیلی خودپنداره و تحصیلی
 تجربی) (شبه آزمایشی نیمه تحقیق طرح و آزمایشی پژوهش روش

 ةدور انآموزدانش آماري جامعه است. آزمونپس و آزمونپیش طرح با
ست که از ا ايخوشه تصادفی گیرينمونه روش و ساري شهر ۀمتوسط

 انتخاب نفر) 20( کنترل گروه و نفر) 20( آزمایشی گروه دو این میان
 سرزندگی نامهپرسش از هاداده گردآوري براي ،حاضر پژوهش در شدند.

 .شد استفاده آزمونپس و آزمونپیش در تحصیلی خودپندره و تحصیلی
 و میانگین (محاسبه توصیفی روشنیز از  هاداده تحلیل و تجزیه رايب

 طریق از کوواریارنس) تحلیل (آزمون استنباطی آمار و معیار) انحراف
   .شد استفاده spss20 يافزارنرم برنامه

 سرزندگی افزایش به انگیزش مدیریت آموزش داد نشان هایافته
 آموزش همچنین .شودمی منجرو افزایش خودپنداره تحصیلی  تحصیلی
آموزان دانشخودپنداره تحصیلی و  تحصیلی سرزندگی ،انگیزش مدیریت

  .دهدرا ارتقا می
  

  کلیدي گانواژ
 ان.آموزدانش تحصیلی، سرزندگی حصیلی،ت خودپنداره انگیزش، مدیریت

 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract  
This study examined the efficacy of motivation 
management training on students’ academic 
buoyancy and self-concept. The methodology is 
pretest–posttest quasi-experimental. The population 
in this study included all high school students in Sari 
city. The study used a cluster random sampling 
method to select subjects for the experimental (20 
subjects) and control (20 subjects) groups. First, a 
pretest was given to both groups. Then, only the 
experimental group received the motivation 
management training. Finally, a posttest was given to 
both groups to determine the effect of the training. 
For the purpose of data collection, the researchers 
administered two questionnaires: an academic 
achievement and an academic self-concept 
questionnaire (grade point average requirement) was 
used for the pretest and posttest. The results showed 
that the motivation management training has 
increased academic buoyancy. Also the results 
showed that the motivation management training 
increased self-concept. Motivation management 
training can improve academic buoyancy. Also 
motivation management training can improve self-
concept. 
 
Keywords 
Motivation Management, Academic Buoyancy, Self-
Concept, Students. 
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 مقدمه
 عملکردي هايشاخص از ايگسترده طیف با خودپنداره
 پیشرفت با خودپنداره تحصیلی، زمینه در .ستا همراه

 مثبت همبستگی مدرسه به نگرش و انگیزش تحصیلی،
 .)2005 ،2چوي ؛2010 ،1آلمیدا و (پیکسوتو دارد

 از آموزدانش تصور یا ادراك به 3تحصیلی خودپنداره
 اشاره آموزشگاهی یادگیري با ۀرابط در خود شایستگی

 زمانهم و گذاردمی اثر تحصیلی پیشرفت بر که کندمی
 و خودپنداره رسدمی نظر به و شودمی متاثر آن وسیله به

 ،4کراون و (مارش دارند دوسویه رابطه تحصیلی عملکرد
 و دانش بیانگر تحصیلی خودپنداري ).2005 ،4کراون
 یک در خودمان فضع و قوت نقاط ةدربار فردي ادراکات
 ةدربار فردي عقاید و معین تحصیلی ةحوز

 تحصیلی تکالیف آمیزموفقیت انجام در مانهايتوانایی
 بهترین از یکی و شده طراحی سطوح در

 انگیزشی متغیرهاي براي هامیانجی و هاکنندهبینیپیش
 و و مهم بسیار عوامل جمله از و غیراثربخش و اثربخش
 ).2007 ،5(تال ستا یادگیري فرآیند در اثرگذار

 اطالعات بر یزان زیاديم به تحصیلی خودپندارهی
 سایرین هايارزیابی از انعکاسی و متکی نسبی اجتماعی

 ةخودپندار عبارتی به ؛دارد هنجاري ماهیتی و ستا
 حاصل سایرین با خود قیاس ۀنتیج در فرد هر تحصیلی

 بین ایینپ همبستگی ).2001 ،6شانک و (پاجراس شودمی
 به تحصیلی سرزندگی و تحصیلی خودپنداره بین
 عنوان به ست؛ا تبیین و توضیح قابل مختلف يهاروش
 پایین تحصیلی سرزندگی آموزدانش یک که یقتو مثال
 و فردي ارزش کاهش معنی به لزوماًاین مسئله  دارد،

 اثر و عاملدر این باره  توانمی بلکه ؛نیست وي شخصی
 سرزندگی دیگر طرف از د.رک بررسی نیز را انگیزش
 برداشت صحت و خودپنداره به مثبت بازخوردي تحصیلی

                                                
1. Peixoto & Almeida  
2. Choi 
3. Academic self- concept  
4. Marsh & Craven  
5. Tella  
6. Pajares & Schunk 

 ؛2005 ،7آدرا (دي ستا هایشتوانمندي و خود از فرد
 انگیزش مدیریت اساس این بر ).2010 همکاران، و نگی
 افکار ایجاد نیز و مثبت تحصیلی ةخودپندار افزایش باعث
 و مثبت هیجانات ظهور باعث هاآن در انگیزش و مثبت
 و 8(اورهان شودمی تحصیلی سرزندگی نتیجه در

در  )2014( همکاران و 9خاویر- سوارز .)2011 همکاران،
 سطح و انتظارات انگیزه، خودپنداره، عنوان باپژوهشی 
 عملکرد کنندهبینیپیش عنوان به اقصادي اجتماعی
 خودپنداره، دادند گزارش تحصیلی، سرزندگی و تحصیلی
 عملکرد اقصادي اجتماعی سطح همچنین و اتانتظار

 این در ند.کیم بینیپیش را آموزاندانش تحصیلی
 همراه خودپنداره که آموزانیدانش شد مشخص پژوهش

 نشان باال تحصیلی سرزندگی داشتند، باال انگیزش با
 با مقایسه در خوبی تحصیلی ردلکعم بنابراین و دادند
 ویکیونی، ،دیگر شیپژوه در داشتند. دیگر آموزاندانش

 ،انگیزش دادند نشان )2014( 10مارسیکانو و الساندري
 در .ستا آموزاندانش تحصیلی موفقیت کنندهبینیپیش
 طور به که تحصیلی انگیزش شد مشخص پژوهش این

 درس کالس در رفتار و مدرسه در حضور با معناداري
 آموزاندانش تحصیلی موفقیت و سرزندگی است، مرتبط

 ترینمهم از یکی عنوان به انگیزش کند.می بینیشپی را
 از انآموزدانش وقتی .ستا محرز کامالً یادگیري عناصر
 هاقوت خودشان توانندمی شدند، قدرتمند یادگیري لحاظ
 بخشند بهبود را شانتحصیلی هايضعف و تقویت را

 پرورش ها،قوت تقویت .)2014 ،11فرکوه و اریک (آفوم،
 ؛شودمی شامل را هاآن از حمایت و انگیزشی منابع دادن
 بهبود براي منابع این از بتواند فراگیر که طوري به

 و روي راتل، گواي، کند. استفاده اشتحصیلی عملکرد
 خودگردانی که دادند نشان پژوهشی در )2010( 12لیتالین

 و خودپنداره بین ۀرابط در انگیزش و خودگردانی
 در کند.می بازي را جیمیان نقش تحصیلی سرزندگی

                                                
7. DeEadra  
8. Urhahne  
9. Suárez-Álvarez  
10. Vecchione, Marsicano & Alessandri  
11. Affum, Eric & Forkuoh  
12. Guay, Ratelle, Roy & Litalien  
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 انگیزه دادند، نشان )2014( همکاران و 1کالرك پژوهشی
 را تحصیلی سرزندگی و پیشرفت درونی) انگیزه ویژه (به
 انگیزه که آموزانیدانش دیگر، عبارت به ؛دارد همراه به

 در دیگر آموزاندانش با مقایسه در دارند باالیی تحصیلی
 توجه با کنند.می زیادي تالش یلیتحص پیشرفت راستاي

 در آن مدیریت و انگیزش اهمیت و فوق، مطالب به
 آموزان،دانش تحصیلی خودپنداره و تحصیلی سرزندگی
 مدیریت آموزش اثربخشی بررسی به حاضر پژوهش
 تحصیلی خودپنداره و تحصیلی سرزندگی بر انگیزش

  پردازد.می
  
  روش
 با آزمایشیشبه نوع از حاضر پژوهش تحقیق روش

 جامعه .ستا کنترل گروه و آزمونپس - آزمونیشپ
 که دستنه ساري شهر ۀمتوسط ةدور انآموزدانش آماري
 شدند. انتخاب ايخوشه تصادفی گیرينمونه روش به

 شهر متوسطه دوره مدارس میان از منظور این براي
این  از و انتخاب تصادفی صورت به مدرسه یک ساري،
 فرآیند در شرکت رايب نفري 40 کالس یک میان

 2 به شده انتخاب کالس شد. گرفته نظر در پژوهش
 تقسیم نفر) 20( کنترل گروه و نفر) 20( آزمایشی گروه
 ؛شد گرفته گروه دو هر از آزمونپیش یک نخست شد.
 مدیریت آموزش پروتکل آزمایشی گروه فقط سپس

 هر از آزمونپس یک ،پایاندر  کرد. دریافت را انگیزش
   شود. مشخص آموزش اثر تا آمد عمل به گروه دو

 
  ابزار
 که مقیاس این :دالور تحصیلی خودپنداره مقیاس
 )1377 قوام، ابراهیمی از نقل به ؛1373( دالور توسط
 نظر آزمودنی که است ماده 40 داراي و کلی شده تهیه
 از یکی انتخاب با ها ن آ از یک هر درباره را خود
 و )3( موافقم )،2( مخالفم )،1( مخالفم کامالً هايگزینه
 به نیز گذارينمره و کندمی مشخص )4( موافقم کامالً
 هاينمره جمع با سپس و میگیرد صورت ترتیب همین
 این در شود.می محاسبه آزمون کل نمره شده داده

                                                
1. Clark  

 معکوس صورت به االتؤس از تعدادي ،مقیاس
 نشانه مقیاس این در باال نمره شود.می گذارينمره
 روي که پژوهشی در است. باال تحصیلی دپندارهخو

 ضریب ،شدهنجام ا طباطبایی عالمه دانشگاه دانشجویان
 (ابراهیمی است آمده دست به 78/0 مقیاس این پایایی
 )1387( رشیدي پژوهش در همچنین ).1377 قوام،
 شده گزارش 84/0 مقیاس این کرونباخ آلفاي ضریب
 تحصیلی خودپنداره اعتبار عیینت براي رشیدي است.
 به 49/0 که کرد استفاده مالکی اعتبار روش از دالور
  .آمد دست

 سنجش براي تحصیلی: سرزندگی نامهپرسش
 تحصیلی سرزندگی مقیاس از تحصیلی، سرزندگی مقیاس
 .شد استفاده )نشده منتشر( زادهدهقانی و چاري حسین
 سرزندگی مقیاس انگلیسی ۀنسخ به ا توجهب مقیاس این

 ایجاد ،اردد آیتم 4 هک )2006( مارش و مارتین تحصیلی
 روي مارش و مارتین مقیاس در هاپاسخ است. شده

 تا 0 مخالف (کامالً لیکرت نوع از ايدرجه 7 مقیاس
 و مارتین مقیاس .شوندمی محاسبه )7 موافق کامالً
 بود پایا بازآزمایی و درونی همسانی هايجنبه از مارش
 اجراي براي ).67/0 بازآزمایی و 80/0 کرونباخ (آلفاي
 ترجمه آن هايگویه ابتدا ایرانی، فرهنگ در مقیاس این
 مارش، و مارتین مقیاس هايگویه ۀترجم از بعد ؛شد

 بازنویسی مقیاس اصلی فرم اساس بر گویه تعدادي
 زادهدهقانی و چاري حسین بررسی از حاصل نتایج شدند.

 دست به کرونباخ آلفاي ضرایب که ددا نشان )1391(
 بازآزمایی ضریب و مطلوب برابر گویه یک حذف با آمده
 نمره با هاگویه همبستگی دامنه همچنین .بود ذیرفتنیپ

 آزمودنی گروه دو استاندارد انحراف و میانگین .1 ولجد

 استاندارد انحراف میانگین N گروه

 موفقیت
 تحصیلی

 56/1 49/16 20 آزمایشی

 31/1 57/16 20 کنترل

 انگیزه
 54/16 16/90 20 آزمایشی

 91/10 65/57 20 کنترل

 63/6 38/47 20 آزمایشی خودپنداره

 40/7 55/26 20 کنترل 
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 که است این بیانگر نتایج این .بود %68 تا %51 بین کل
 بخشیرضایت ثبات و درونی همسانی از هاگویه

   .برخوردارند
 براي :انگیزش مدیریت آموزش و اجرا روش
 و پژوهش نمونه انتخاب از پس ،پژوهش اجراي

 طور به کنترل و آزمایشی گروه دو به نمونه جایگزینی
 یک اي(هفته ماه دو مدت به آزمایشی گروه تصادفی،

 ايبرنامه که انگیزش مدیریت آموزش تحت جلسه)
 جلسه هر اهداف گرفت. قرار است، ساخته پژوهشگر

 معرفی آمدگویی،خوش اول: جلسه ؛است شرح یندب
 و خود شناخت دوم: جلسه گروهی. آشنایی و پژوهشگر
 هدف. با آشنایی و قوت) و ضعف (نقاط خود هايتوانایی
 مفهوم با آشنایی و گیريتصمیم با آشنایی سوم: جلسه

   هايسبک با آشنایی چهارم: جلسه آن. انواع و انگیزش
 پنجم: جلسه آن. دبهبو یا تغییر هايشیوه و اسنادي

 جلسه مطالعه. هايروش و یادگیري مفهوم با آشنایی
 مقدماتی تمرکز ایجاد براي مختلف هايشیوه ارایه ششم:

 براي راهبردهایی ارائه هفتم: جلسه یادگیري. شوق و

 بر تسلط منظور به یادگیرندگان شدن درگیر افزایش
  شده ارائه مطالب بنديجمع هشتم: جلسه یادگیري.
 به مربوط میانگین بیشترین ،1 جدول به هتوج با

 مربوط میانگین کمترین و 16/169 آزمایشی، گروه مسئولیت
 بیشترین همچنین .ستا 88/10 ،آزمایشی گروه تعهد به
 مسئولیت به مربوط ترتیب به استاندارد انحراف کمترین و

 کنترل، گروه تحصیلی موفقیت و 18/29 ،آزمایشی گروه
  .ستا 31/1

 هاواریانس همگنی براي لون معناداري آزمون یجنتا
 آماره معناداري سطح داد نشان تحصیلی خودپنداره براي

05/0 f=)81/0،( بنابراین .ستا 05/0 از تربزرگ 
 برابر هم با کنترل و آزمایشی گروه دو خطاي واریانس
 به توجه با شود.نمی مشاهده هاآن بین تفاوتی و بوده
 در آزمونپیش اثر کنترل از پس ندارهخودپ ،2 جدول
 نمره میانگین بنابراین ؛است معنادار )p<0/001( سطح

 متفاوت کنترل و آزمایشی گروه دو بین در خودپنداره
 بر انگیزش مدیریت آموزش برنامه که معنی بدین ست؛ا

 افزایش را آن و بوده گذارتاثیر آزمایشی گروه خودپنداره
   است. داده

 همگنی براي لون معناداري آزمون همچنین
 سطح داد نشان تحصیلی سرزندگی براي هاواریانس

 بنابراین ؛ستا 05/0 از تربزرگ F آماره داريامعن
 برابر هم با کنترل و آزمایشی گروه دو خطاي واریانس
  شود.نمی مشاهده هاآن بین تفاوتی و بوده
 اثر کنترل از پس سرزندگی ،2 جدول به توجه با
 بنابراین است. معنادار )p<0/001( سطح در آزمونپیش

 گروه دو بین در انآموزدانش سرزندگی نمره میانگین
 برنامه که معنی بدین ؛ستا متفاوت کنترل و آزمایشی
 آزمایشی گروه سرزندگی بر انگیزش مدیریت آموزش
  است. داده افزایش را آن و بوده گذارتاثیر

 
  بحث و گیرينتیجه
 کارگیري به مجموع، در داد نشان حاضر پژوهش نتایج
 است توانسته انگیزش مدیریت آموزش بر مبتنی مداخله

  سرزندگی بر انگیزش مدیریت زشآمو اثر بررسی براي کواریانس تحلیل .2 جدول
 اتا مجذور داريامعن سطح F مجذورات میانگین آزادي درجه مجذورات مجموع تغییرات منبع

 96/0 000/0 28/1099 82/32692 1 82/32692 آزمونپیش

 63/0 001/0 73/63 90/1895 1 90/1895 گروه

    74/29 36 64/1070 خطا

     38 00/59262 کل
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 تحصیلی خودپنداره و تحصیلی سرزندگی میزان
 آغاز در را ايپایه خط اگر دهد. افزایش را انآموزدانش

 مداخالت پایان در پایه خط این کنیم، ترسیم مداخالت
 تحصیلی سرزندگی و خودپنداره در تغییر نشانگر
 مدیریت آموزش موفقیت است همچنین آموزاندانش

 با یافته این است. بوده بارز باالیی حد تا انگیزش
 همکاران و ابوبکر )،2014( همکاران و آوالو هايیافته

 آگوروگلو .است همسو )2013( شاستري و ونا و )2010(
 و انگیزش عنوان تحت اي مقاله در )1979( 1والبرگ و

 ورودي هاي(ویژگی انگیزش بین که دادند نشان پیشرفت
 پیشرفت آن طبع به و تحصیلی سرزندگی و عاطفی)
 به ؛1994( 2پینتریچ و گارسیا دارد. وجود رابطه تحصیلی

 تنظیم عنوان با تحقیقی در نیز )2007 تال، از نقل
 بین دادند نشان درس کالس در ادراك و انگیزش

 معنادار رابطه خودکارآمدي و انگیزش تنظیم راهبردهاي
 رابطه ربارهد شده انجام تحقیقات در دارد. وجود مثبت و

 تحصیلی پیشرفت و دهینظم و انگیزش مدیریت
 قادرند بهتر که فراگیرانی دهدمی نشان نتایج دانشجویان

 رساندن خاتمه به و کار ادامه به را خود انگیزش تا
 در ندکن حفظ شرایطی چنین در خود، تحصیلی ایفوظ
 و (آفوم برخوردارند بیشتري سرزندگی از تحصیل امر

 گفت توانمی یافته این تبیین در ).2014 همکاران،
 کمک افراد به که است تدابیري شامل انگیزش مدیریت

 مناسب هايشیوه و اهداف از بهتري درك تا کندمی
 هايگیريجهت بتوانند و شندبا داشته هاآن به یابیدست

 یکی کنند. دنبال و انتخاب را زندگی در مناسب انگیزشی
 شناختی، رویکرد در انگیزش مفهوم به نزدیک مفاهیم از

 از نقل از به )2004( سانتروك است. شایستگی انگیزش
 مطرح را مفهوم این که )2013( چامندزواري و آرچنا
 که است آن گیشایست انگیزش از منظور گویدمی ساخته
 موثر طور به خود محیط با تا شوندمی برانگیخته افراد

 به را اطالعات و شوند مسلط خود دنیاي بر کنند، برخورد
 جهت آن از را کارها این افراد ند.کن پردازش موثر طور
 ؛کنند ارضا را شانزیستی نیازهاي که دهندنمی انجام

                                                
1. Uguroglu & Walberg 
2. Gurcia & Pintrich 

 براي که نندزمی دست کارها این به سبب این به بلکه
 هستند درونی انگیزش داراي محیط با موثر تعامل

 انگیزش مدیریت بنابراین ؛)2012 همکاران، و 3(کوسرکار
 سرزندگی مانند فرد برايرا  زیادي هايموفقیت تواندمی

 باشد. داشته همراه به اجتماعی شایستگی و تحصیلی
 سازنده و مثبت هايانگیزه بر تاکید با انگیزش مدیریت
 هاآن تحصیلی خودپنداره تقویت باعث آموزاندانش

 درباره خود عقاید هب آموزدانش حالت این در میشود.
 بیشتري اطمینان تحصیلی تکالیف انجام در هایشتوانایی
 افزایش فرد در تحصیلی ندارهپخود هم بنابراین مییابد.
 نوبه به تحصیلی خودپنداره بودن باال اینکه هم و یابدمی
 (اورهان کندمی بینیپیش را فرد تحصیلیفت پیشر خود
   ).2011 همکاران، و

 (وضعیت دموگرافیک اطالعات برخی گرفتنن
 در کنندگان شرکت اقتصادي) و فرهنگی اجتماعی،
 بر توانستمی اطالعات این داشتن که پژوهش فرآیند
 حاضر پژوهش هايمحدودیت از بیافزاید، هایافته اعتبار

 موفقیت میانگین ،انگیزش مدیریت داد شانن نتایج .ستا
 هايکارگاه تشکیل بنابراین ؛دهدمی افزایش را تحصیلی
 هاآموزشگاه مسئوالن و معلمان مربیان، براي آموزشی

 کارگیري به و آن انواع و انگیزش شناخت و معرفی رايب
 انآموزدانش یادگیري ارتقاء رايب انگیزش مدیریت ابزار

 مدیریت آموزش همچنین د.رسمی نظر به ضروري
 انآموزدانش تحصیلی خودپنداره افزایش سبب انگیزش
 انگیزش، مدیریت ابزار کارگیري به با بنابراین ؛است شده
 کرد. تقویت را انآموزدانش خودپنداره توانمی

 
  گزاريسپاس
 اجراي فرآیند در که عزیزانی تمامی از وسیله بدین

  .پاسگزارمس کردند، یاري را ما پژوهش
  

                                                
3. Kusurkar  
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