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Abstract  
The overall purpose of this study was to the effectiveness of motivational self-regulatory 
skills training on academic buoyancy, resilience, and academic engagement in junior high 
school students with low academic performance in the fifth district of Tabriz. The research 
method of the present study is quasi-experimental of pre-test and post-test with control group. 
The statistical population of this study includes all high school students in the first period of 
education in District 5 of Tabriz. Out of all schools in District 5 (47 schools), 19 schools had 
low academic performance, of which three schools (eighth grade) had the lowest average 
academic achievement and 25 students from each school (eighth grade) were randomly 
divided into two groups. Experiment and a control group were included. Measurement tools 
include academic buoyancy test, resilience test, and academic engagement test. The training 
package of motivational self-regulation skills was performed on the experimental group. 
Findings indicate that motivational self-regulatory skills training has an effect on academic 
buoyancy and academic engagement of junior high school students. 

Keywords: Academic engagement, Academic uoyancy, Motivational self-regulatory skills, 
Resilience.  
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دتنظیمی انگیزشی بر سرزندگی های خواثربخشی آموزش مهارت

آموزان مقطع متوسطة آوری و درگیری تحصیلی در دانشتحصیلی، تاب

 دورة اول دارای عملکرد تحصیلی پایین ناحیة پنج تبریز

 3معصومه آزموده، 2نسبسیدداود حسینی، 1رحیم احمدی

 تبریز، ایرانشناسی تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشجوی دکتری روان. 1
 تبریز، ایران  شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی،استاد، گروه روان. 2

  شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایراناستادیار، گروه روان. 3

 (17/10/1399؛ تاریخ پذیرش: 27/08/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده 

آوری و درگیری تحصیلی های خودتنظیمی انگیزشی بر سرزندگی تحصیلی، تابآموزش مهارتهدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی 
آزمایشی از نوع تبریز است. روش پژوهش حاضر نیمه 5آموزان مقطع متوسطة دورة اول دارای عملکرد تحصیلی پایین ناحیة دانش
تبریز است  5آموزان متوسطة دورة اول آموزش و پرورش ناحیة شآزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری شامل کلیة دانپس –آزمون پیش

ها دو مدرسه )پایة هشتم( دارای مدرسه دارای عملکرد تحصیلی پایین بودند که از آن 19مدرسه(،  47) 5که از بین کل مدارس ناحیة 
های آزمایش و گروه طور تصادفی در گروهآموز پایة هشتم به نفر دانش 25کمترین میانگین پیشرفت تحصیلی انتخاب و از هر مدرسه 

آوری کونور و (، آزمون تاب1393چاری )زاده و حسینگیری شامل آزمون سرزندگی تحصیلی دهقانیکنترل قرار گرفتند. ابزارهای اندازه
بر روی گروه آزمایش های خودتنظیمی انگیزشی باشند. بستة آموزشی مهارت( و آزمون درگیری تحصیلی کریسیتانا می2003دیویدسون )

سرزندگی تحصیلی و درگیری  های خودتنظیمی انگیزشی برمهارت بر مبتنی هایهای تحقیق حاکی از آن است که آموزشاجرا شد. یافته
 آموزان مقطع متوسطه دورة اول تأثیر دارد. تحصیلی دانش

 دتنظیمی انگیزشی. های خوآوری، درگیری تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، مهارتتاب واژگان کلیدی:
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 مقدمه

تواند در رشد اخالقی، تنها میتعلیم و تربیت )اعم از رسمی و غیر رسمی، و عمدی، غیر عمدی( نه

ای برای رفع نیازهای حقیقی )اقتصادی، عقالنی، رفتاری و حتی جسمانی فرد مؤثر باشد، بلکه وسیله

تنها در آید، یعنی نقش تعلیم و تربیت نهسیاسی، نظامی و غیره( و مصالح اجتماعی به شمار می

شود، بلکه تمام شئون اجتماعی عینیت بخشیدن به زندگی مادی و معنوی فرد متوقف و محدود نمی

شود. از این رهگذر است که با اطمینان گیرد و عامل رشد و تحول اساسی جامعه میاو را در بر می

ه، تنها داشتن موقعیت جغرافیایی خوب و معادن توان گفت، مشخصة یک جامعه سالم و رشدیافتمی

هایی آزاده، مستقل، خالق، متنوع و منابع مالی نیست، بلکه نظام تعلیم و تربیتی مترقی است که انسان

های علوم، صنایع، اقتصاد، سیاست و غیره از سازد، تا جامعه را در زمینهمبتکر و تالشگر می

ها، به وسیلة اندیشه و تالش انسان انجام الحات و فعالیتماندگی نجات دهند. زیرا همة اصعقب

 .شود خوبی ساخته میچیز بهگیرد و وقتی او صالح و سالم پرورش یافت، همهمی

های تقویت توانمندی چگونگی ویکم، بیست قرن وپرورش های آموزشدیگر از دغدغه یکی

 با را خود راحتیبه موزان بتوانندآهای تحصیلی است به نحوی که دانشفراگیران برای موفقیت

 رویکرد اخیر هایسال رویدادهای مربوط به زندگی تحصیلی سازگار کنند، در و تحوالت و تغییرات

 شیوه شناسایی را خود نهایی ها هدفاختالل و هابه نابهنجاری پرداختن جایگرا، بهمثبت شناسیروان

 با توجه به مطالب کنند.دنبال می آموزان رالی دانشهای تحصیو موفقیت بهزیستی که داندمی هایی

 فعال درگیری و تالش با عالی آموزش و پرورش جز اهداف این آموزان بهیادشده، رسیدن دانش

 شناسیروان مباحث مهمترین از یکی امروزه درگیری تحصیلی بنابراین، نیست. پذیرامکان فراگیران

توانند های دیگری که میاز سازه شناسی قرار داردمحققان رواناست که مورد توجه بسیاری از  تربیتی

توان به سرزندگی تحصیلی و آموزان را تبیین کنند، میپیشرفت تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانش

آوری، سرزندگی تحصیلی و تاب درگیری تحصیلی، اهمیت به توجه با آوری اشاره کرد.تاب

های درگیری تحصیلی، سرزندگی تحصیلی بهبود و ارتقای سازههای شیوه هستند مشتاق شناسانروان

 .آوری را شناسایی کنندوتاب
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سریعی برای  اجتماعی و شناختی تغییرات آن در که است زندگی از ایدوره تحصیل، دوران

 این دوره در مهم هایچالش از (. بنابراین، یکی1999، 1میافتد )اسپیر و مارتین آموزان اتفاقدانش

آموزان به منظور های الزم برای دانشو مهارت انگیزش آموزان، ایجادة موفقیت تحصیلی دانشزمین

 آموزان موردعوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانش سان،های تحصیلی است. بدینمقابله با چالش

یم در این راستا، هر یک از پژوهشگران و علمای تعل .و هست بوده تربیت و تعلیم پژوهشگران توجه

 و پردازانکنند. نظریهآموزان مطرح میهای تحصیلی دانشهایی را برای موفقیتو تربیت شاخص

 به دنبال شواهد تحصیلی، پیشرفت خود دربارة و دفاع از نظریات ارائه برای علوم تربیتی محققان

اعتقاد دارند  آموزان هستند، ودانش تحصیلی عملکرد تأثیرگذاری عوامل، بر تجربی دربارة و تحقیقاتی

ها سرزندگی هستند. برخی از آن ارتباط آموزان دردانش موفقیت با مختلفی و انگیزشی شناختی عوامل

 انواع به انطباقی و سازنده مثبت، دانند و آن را پاسخآموزان میموفقیت دانش را موجب 2تحصیلی

دانند شوند؛ میمی زان تجربهآموتوسط دانش تحصیلی، جاری و مداوم در عرصة که موانعی و هاچالش

 با برخورد توانایی تحصیلی، ( و بر این اعتقاد هستند که سرزندگی2012و همکاران،  3)پوتواین

 ها را دارد. آن تحصیلی روزانه موانع و هاچالش

 حدی تا توانآموزان میدانش توسعه و ارتقای سرزندگی تحصیلی ها بابنابراین، بر اساس یافته

های از مؤلفه یکی عنوان به تحصیلی نمود، زیرا که سرزندگی ها را تضمینصیلی آنتح موفقیت

کند می منعکس مثبت شناسیروان در چارچوب را 4تحصیلی آوریتاب که است روانی بهزیستی

 (. همچنین به اعتقاد بعضی دیگر از پژوهشگران سرزندگی تحصیلی2012و همکاران،  5)سولبرگ

 بر آمدنو فائق تحصیلی هایچالش و موانع با مواجهه آموزان درآمیز دانشفقیتمو به عنوان توانایی

پاسخ  عنوان به تحصیلی سرزندگی دیگر تعریفی در (.2015، 6تورمی و باتیسون است )کامرفورد، هاآن
                                                           
1. Speirs & Martin 

2. Academic buoyancy 

3. Putwain 

4. Academic resilience 

5. Solberg, Hopkins, Ommundsen, Halvari 
6. Comerford, Batteson & Tormey 
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شده است  تعریف تحصیل مداوم و عرصه جاری موانع و هاچالش انواع به انطباقی و سازنده مثبت،

 عوامل شناختی،عوامل روان شامل تحصیلی سرزندگی (. پیشایندهای2012ین و همکاران، )پوتوا

 (. 2008، 1مارش و هستند )مارتین و همساالن خانواده عوامل مشارکت و مدرسه

تحصیلی،  آوریتاب به توانآموزان میموفقیت تحصیلی دانش شناختیدیگر عوامل روان از

 هایسال (. در2010، 2و شیچتمن )فریلیچ کرد اشاره دوستان و ادهخانو عاطفی و های شناختیحمایت

 به پرداختن جایانسان، به هایتوانمندی ها واستعداد به توجه با گرامثبت شناسیروان رویکرد اخیر

 را خود نهایی هدف این رویکرد است. گرفته قرار شناسانروان توجه ها مورداختالل ها ونابهنجاری

 رو، این از دارند. دنبال به را شادکامی انسان و بهزیستی که داندهایی میشیوه ها ووعموض شناسایی

 مورد موضوع ترینبنیادی شود،تهدیدهای زندگی می و نیازها با آدمی بیشتر تطابق موجب که عواملی

 یشناسروان هایحوزه در ایویژه آوری جایگاهتاب میان، این در است. رویکرد این در پژوهش

 هایپژوهش شمار بر روز هر که طوری است، به یافته روانی بهداشت و خانواده شناسیروان تحولی،

 پایداری فقط آوریتاب (.2006، 3و استین سیلز، کوهنشود )کمبلافزوده می موضوع این با مرتبط

 خود ونپیرام محیط در سازنده و فعال بلکه شرکت نیست، های خطرناكموقعیت یا آسیب برابر در

 است، کرده بیان (2002) 5ریچاردسون طور کههمان واقع، در (.2003، 4دیویدسون و است )کانر

 دنبال به مثبت سازگاری یا رشد باشد، و مصیبت آسیب از ساده بهبود یک ه آن از بیشتر آوریتاب

 با ماندنزنده از بیشتر ( چیزی2004) 6نظر بونانو طبق و است حیاتی تعادل خوردن برهم از ایدوره

 آوریتاب دربارة های قبلینظریه تنش نیست. به نسبت ناپذیریآسیب با مترادف و زاتنش وضعیت

 عوامل و اندداشته تأکید زندگی با نامالیمات رویارویی در مثبت پیامدهای با های مرتبطویژگی بر

 ارتقادهندة عوامل عنوان به را گرحمایت با بزرگساالن رابطه و کارآمد مدارس مثل بیرونی حفاظتی

 از متشکل عدی چند موضوعی را آوریتاب های فعلیکه نظریه حالی در اند.دانسته مؤثر آوریتاب

                                                           
1. Martin & Marsh 

2. Freilich & Shechtman 

3. Campbell-Sills, Cohen & Stein 

4. Conner & Davidson 

5. Richardson 

6. Bonanno 



82                                                          1401 بهار ،1، شمارة 11مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

 به که دانندمسأله می حل مثل های خاصمهارت با همراه و شخصیت مزاج مانند های سرشتیمتغیر

(. 2006و استین،  سیلز، کوهنکنند )کمبل مقابله زندگی زایتنش با وقایع خوبیبه دهداجازه می افراد

عوامل خطرآفرین است و دربارة  معرض در محیط با مؤثر افراد سازگاری در افراد توانایی آوری،تاب

منفی  پیامدهای با که هستند های منفیموقعیت و شرایط دسته شامل آن خطرآفرین آموزان عواملدانش

 (.2006، 1الرن مک و شوند )گومزمرتبط می رفتاری و مشکالت

های را در موفقیت 2تحصیلی باالخره برخی دیگر از پژوهشگران و علمای تعلیم و تربیت درگیری

 ترینمهم از دانند و بر این اعتقاد هستند که درگیری تحصیل یکیآموزان مؤثر میتحصیلی دانش

 در مهمی بسیار عامل تحصیلی درگیری شودآموزان، تلقی میهای موفقیت آموزشی دانششاخص

 (. 1395پسند، طالع و شود )مهنامحسوب می تحصیلی موفقیت و تجربة یادگیری به رسیدن

 اولین برای که است ایسازه تحصیلی ( درگیری2004) 3پاریس و بلومنفیلد به اعتقاد فردریکس،

های تالش برای اساسی و پایه عنوان به شد و مطرح تحصیلی شکست و افت تبیین و درك برای بار

پور، قدم ؛1391 زرنگ، ؛1387 قرار گرفت )عابدینی، مد نظر تربیت و تعلیم حوزة در گرایانهاصالح

 گذاریسرمایه نوعی تحصیلی درگیری پنتریچ و برینک لینن نظر (. از1393فر و سبزیان، میرزایی

 است هنرهایی ا وهمهارت دانش، در تسلط و فهمیدن یادگیری، برای مستقیم و تالش شناختیروان

 از (،1393پاشاشریفی،  و گیرد )صابرصورت می هاآن ارتقای برای های تحصیلیفعالیت واقع در که

 های هدفمندفعالیت آموزان صرفدانش که تالشی کیفیت به تحصیلی درگیری آنان مفهوم نظر

ارد )حجازی، نقش و د اشاره نیز یابند، دست مطلوب نتایج به مستقیم به صورت تا کنندآموزشی می

 (. 1388سنگری، 

آوری این چنین تحصیلی، درگیری تحصیلی و تاب سرزندگی به مربوط های پژوهشیپیشینه از

 هایچالش و مسائل برابر در آموزاندانش مصونیت های افزایشها، زمینهسازه این ارتقای که آیدبر می

 خشی اثر دربارة طرف دیگر، شواهد پژوهشی کند. ازرا فراهم می تحصیلی روزانة زندگی در موجود

                                                           
1. Gomes & Mc Laren 

2. Academic engagement 

3. Fredericks, Blumenfeld & Paris 
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آوری و درگیری های سرزندگی تحصیلی، تابهای خودتنظیمی انگیزشی بر سازهآموزش مهارت

های تحقیقات حاکی از احتمال وجود اثربخشی آموزش و یافته است تحصیلی امیدوارکننده

ناچار باید ی قطعیت موضوع بههای یادشده است، ولی براهای خودتنظیمی انگیزشی بر سازهمهارت

 تحقیقات جدیدی انجام داد. 

 برای را امکان این انگیزشی خودتنظیمی راهبردهای های تحقیقات قبلی آموزشبنا به یافته

 به رسیدن برای دارنظام شیوهای به را خود عواطف و رفتار شناخت، که آوردآموزان فراهم میدانش

که  است استراتژی پنج شامل و دارند نگه فعال همواره زمان طول در و کرده فعال اهداف یادگیری،

درونی  وگویگفت عملکردی، درونی وگویگفت دهی،خودپاداش عالقه، افزایش از اندعبارت

خودتنظیمی  از حدی تا آموزاندانش بیشتر اگرچه (.1394محیط )فیروزبخت،  کنترل و تسلطی

 بعضی، است. متفاوت کنند،می استفاده که هاییاستراتژی کارآمدی میزان انگیزشی برخوردارند، ولی

 (.2008 ،1پنگ و کنند )هانگهای کارآمدتری استفاده میاستراتژی از دیگران نسبت به

 خودبازبینی، و ریزی، سازماندهیبرنامه با دهدمی امکان آموزاندانش به 2تنظیمی انگیزشیخود

خودتنظیمی  راهبردهای کمک به آموزاندانش دهند.روزمره انجام  هایفعالیت و درسی تکالیف

 خاص راهبردهای مفیدبودن از بازبینی کنند و و دوباره بررسی را خود متعدد هایشکست توانندمی

 راهبردهای 4(. از نظر پینتریچ2004، 3باشند )ملتزر داشته مؤثر آگاهی یادگیری و مسئله حل برای

 خودتنظیمی دارند در محوری نقش خودقضاوتی و نگرینخویشت خودنظارتی، صورت به فراشناختی

توانایی  افزایش موجب یکدیگر با تعامل در انگیزشی باورهای و منابع مدیریت های شناختی،مؤلفه و

 و تعیین هدف تکلیف، تحلیل و تجزیه در مهارت فقدان (.1387کوشکی،  و شوند )مردعلیمی

 یادگیری است. در آموزاندانش ناامیدی و یأس باعث تکلیف، انجام در سازگاری و ریزیبرنامه

خودتنظیمی  طریق از آن به مربوط هایفعالیت و یادگیری اصلی فرایندهای تنظیم و دادنسازمان

                                                           
1. Hong & Peng 

2. Motivational self-regulation 

3. Meltzer 

4. Pintrich 
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 فعاالنه خودشان شود،می باعث آموزاندانش توسط خودتنظیمی آموزش یادگیری .گیردمی صورت

 (.2010، 1د )مگنوکنن سازماندهی را آن پرداخته و یادگیری به

آموزان را باید در مطالعات خود در نظر های دانششده، تفاوتبدیهی است عالوه بر موارد مطرح

آموزان مقطع متوسطة دورة اول بگیریم، بنابراین، جامعة مورد مطالعه در تحقیق حاضر شامل دانش

رد تحصیلی پایین، نیاز آموزان دارای عملکدارای عملکرد تحصیلی پایین است. علت انتخاب دانش

آوری و درگیری تحصیلی آموزان به ارتقای سرزندگی تحصیلی، تابشایان توجه این گونه دانش

آموزان بر اساس تجربة محقق و همچنین، متون پژوهشی موجود در است، زیرا که اینگونه دانش

برند ی رنج میآوری و درگیری تحصیلی از ضعف شایان توجههای سرزندگی تحصیلی، تابزمینه

 افتد. و همچنین، دورة حساس بلوغ در این زمان اتفاق می

های خودتنظیمی آموزش مهارت اثربخشی دربارة همان گونه که مطرح شد، شواهد پژوهشی

 از اما است، آوری و درگیری تحصیلی امیدوارکنندههای سرزندگی تحصیلی، تابانگیزشی بر سازه

دارد و خأل  بیشتری تحقیقات و به تعمق های یادشده نیازمهارت اثربخشی آموزش تبیین که آنجا

 های بسیارپژوهش آموزی ایرانیدر جمعیت دانش تحقیقاتی در این مورد وجود دارد یا حداقل

 به نتایج تعمیم در خشی های اثراهمیت پژوهش به توجه گرفته است. بنابراین، با محدودی انجام

های های خودتنظیمی انگیزشی بر سازهمقایسة اثربخشی آموزش مهارت جامعه در این تحقیق به دنبال

 5آموزان مقطع متوسطة دورة اول ناحیة آوری و درگیری تحصیلی دانشسرزندگی تحصیلی، تاب

آموزان های تحصیلی دانشتبریز هستیم. البته نتایج پژوهش بستر مناسب و مطلوبی برای موفقیت

 تر خواهد کرد.آموزان شفافهای تحصیلی را برای دانشجرایی موفقیتکند و راهکارهای افراهم می

 بیش آزمایش گروه در تحصیلی درگیری و پیشرفت انگیزش داد ( در تحقیقی نشان1394پرهیز )

تحصیلی در بین  درگیری ( در تحقیقی نشان داد میزان1395است. رضوانی ) کنترل از گروه

دهد بین های تحقیق نشان میندارد. همچنین، دیگر یافته داریمعنا تفاوت دختر و آموزان پسردانش

است. همچنین، در  معناداری مثبت و رابطة آموزاندانش تحصیلی مهارت خودتنظیمی و درگیری

                                                           
1. Magno 
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 یادگیری راهبردهای نشان دادند (1392و داودی ) ایاژه تحقیقی دیگر، غالمعلی لواسانی،

آموزان دانش امتحان اضطراب کاهش و تحصیلی درگیری شافزای باعث طور معناداری به خودتنظیمی

 درگیری افزایش باعث خودتنظیمی ( در مطالعة خود نشان داد راهبردهای2009شود. آزیدیو )می

 1شود. پورتیالیادگیری منجر می اهداف در پیشرفت و موفقیت به و این شودانگیزشی می و شناختی

ی رسیدند. پژوهشی دیگر در زمینه درگیری تحصیلی نشان ( نیز به نتایج مشابه2014و همکاران )

بهبود تالش و درگیری  و فرد اعمال تمایالت، احساسات، افکار، تغییر برای روشی داد خودتنظیمی

مانند موفقیت تحصیلی  باالتری اهداف به تواندمی زندگی به معنادادن و در امور روزانه است که با نظم

 عنوان را به خودتنظیمی ( آموزش2016و دی ویت ) (. دی ریدر2016 ،2و دی ویت برسد )دی ریدر

 نوع آن را یک ها همچنیناند، آنراهبردها یافته و گسترش اهداف تنظیم پویای انگیزشی سیستم

 به مربوط انگیزشی، اصلی سیستم عوامل عنوان تواند بهمی اند کهدانسته های هیجانیپاسخ مدیریت

دیگر، نتایج تحقیق  طرف ها مؤثر شود. ازراد باشد و در درگیری تحصیلی آنهای تحصیلی اففعالیت

 که های فعال و با میزان درگیری باالیی هستندیادگیرنده نظیم، خود افراد کل دهد دردیگر نشان می

 راهبردهای با خودارزیابی را گری ومشاهده هدف، خود مانند تنظیم خودتنظیمی مختلف فرایندهای

(. 2004 ،3زیمرمن و کنند )کلریجذب می مانند خودکارآمدی، خودانگیزشی باورهای و تکلیفی

 راهبردهای آموزش داد نشان (1392و داودی ) ایاژه همچنین، نتایج تحقیق غالمعلی لواسانی،

 و دارد. نینگ آموزاندانش خودکارآمدی و درگیری تحصیلی بر اثر معناداری خودتنظیمی یادگیری

 از خودتنظیمی دادند نشان آموزاندانش در تحصیلی پیشرفت طولی در مطالعات نیز (0201) 4دونینگ

 کنندهبینیپیش و گذاردمی تأثیر هاآن تحصیلی موفقیت بر آموزاندانش و نگرش انگیزه افزایش طریق

(، سینگ، گرنویل و 2013) 5آرجیل و های هیلزآموزان است. نتایج پژوهشدانش درگیری تحصیلی

                                                           
1. Portilla 

2. De Ridder & De Wit 

3. Cleary & Zimmerman  
4. Ning & Downing 

5. Hills & Argyle 
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های مهارت که کسانی دهند( نیز نشان می2016) 2و رضوان، احمدی و عابدی (،2014) 1دیک

درگیری  گیرند، نسبت به سایرین، کار به در زندگی را آن اندتوانسته و دیده آموزش را خودتنظیمی

 های خودتنظیمیمهارت بین دهدنشان می (2010) 3زیمرمن پژوهش نتایج .تحصیلی باالیی دارند

4کارال و کثرین های ناتالی،پژوهش نتایج .دارد وجود معنادار و مثبت یری تحصیلی همبستگیودرگ
 

 هایمهارت آموزش داد ( نشان2008و همکاران ) 5سو (1396) مرادپور و ظفری طاهری، (، و2006)

 و درگیری تحصیلی است. کودکان و شناختی اجتماعی هایمهارت بهبود موجب خودتنظیمی

آموزان توسط محققان اجرا شده است؛ از جمله ز دربارة سرزندگی تحصیلی دانشتحقیقاتی نی

قدرت  مستقیم صورت به خانواده ارتباطی الگوهای ابعاد برخی ( نشان داد1391زاده )پژوهش دهقانی

دارند و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی تأثیر  را تحصیلی سرزندگی بینیپیش

داد آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ( در تحقیق خود نشان 1395ین، خوشاب )دارد. همچن

( 2011و همکاران ) 6آموزان تأثیر مثبت دارد. مرکربر سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش

های خودتنظیمی انگیزشی بر سرزندگی و درگیری تحصیلی دست به اثربخشی مهارت پژوهشی در

 به عبارتی، دارد. رابطه تحصیلی سرزندگی های خودتنظیمی بامهارت ها بیان کردآن هاییافتند یافته

آموزشی  وارد محیط محوله تکالیف مناسب انجام در شانتوانایی از اطمینان با که آموزانیدانش

 رابطه در خود میزان پیشرفت منظم و مرتب طور به دهند،می نشان خود از بیشتری پشتکار و شوندمی

 همچنین نمایند،می اقدام راهبردها و تغییر انطباق به لزوم موقع در و کنندبازبینی می را اهداف با

های محققان دیگر نشان بینند. بررسیو درگیری تحصیلی خود می تالش کمبود از ناشی را شکست

 و ستنداجتماعی ه مهارت زمینة در کمبودهایی دچار آموزان با سرزندگی پاییندانش که است داده

 ساالنهم همکالسی و توسط نهایت در و شده های اندكتعامل به منجر های اجتماعیمهارت فقدان
                                                           
1. Singh, Granvil & Dika 

2. Rezvan, Ahmadi & Abedi 

3. Zimmerman 

4. Natalie, Kathryn & Karla 

5. Su 

6. Mercer 
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دهد نتایج دیگر تحقیقات نشان می. (2001 ،2؛ النگ2004 ،1سیناگوب و وان (شودمی طرد خود

 ردگیافس حتی و پایین نفس عزت احساس تنهایی، به منجر است پائین ممکن های خودتنظیمیمهارت

 مهارت دهد فقدانهای تحقیقات دیگر نشان می(. یافته2015، 3شود )سینگرو کاهش سرزندگی می

، 4و الیوت دارد )ری آنان تحصیلی سرزندگی تحصیل و کارکرد بر منفی تأثیر آموزان،دانش در اجتماعی

سرزندگی  هیجانی،-اجتماعی هایدهد آموزش مهارتمی نشان نیز دیگر تحقیقات (. نتایج2015

تالش و درگیری  (. و2013، 5استراوس و سالووی دهد )لوپز،می افزایش آموزان راتحصیلی دانش

 گذاردتأثیر می اجتماعی روابط کیفیت بر (، و2014، 6براکت و کند )مایرمی تقویت را برای آموزش

 (.2001و همکاران،  7)ایزنبرگ

ودتنظیمی انگیزشی بر سرزندگی های خهدف کلی پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت

آموزان مقطع متوسطة دورة اول دارای عملکرد آوری و درگیری تحصیلی در دانشتحصیلی، تاب

 بر مبتنی هایتبریز است. فرضیة تحقیق بر این اساس است که آموزش 5تحصیلی پایین ناحیة 

آموزان تحصیلی دانش آوری و درگیریسرزندگی تحصیلی، تاب های خودتنظیمی انگیزشی برمهارت

 مقطع متوسطة دورة اول تأثیر دارد.

 شناسی پژوهشروش

هدف پژوهش حاضر کاربردی و به روش توصیفی اجرا شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر 

آزمون با گروه کنترل است. در این طرح هر دو گروه آزمودنی آزمون و پسآزمایشی از نوع پیشنیمه

اند، به این معنا که در مرحلة اول گروه آزمایش تحت آزمون العه بودهو یک گروه کنترل مورد مط

درگیری  تحصیلی پرسشنامة سرزندگی، آوری، پرسشنامةآزمون( قرار گرفتند )پرسشنامة تاب)پیش

های خودتنظیمی انگیزشی قرار تحصیلی(. در مرحلة بعد گروه آزمایشی در معرض آموزش مهارت

                                                           
1. Vaughn & Sinagub 

2. Lang 

3. Singer 

4. Ray & Elliott 

5. Lopes, Salovey & Straus 

6. Mayer & Brackett 

7. Eisenberg 
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های یادشده مجدداً نترل با هیچ آموزشی قرار نگرفت. پس از آموزشگرفته، در حالی که گروه ک

 آزمون( قرار گرفتند.افراد هر دو گروه تحت آزمون )پس

 5آموزان متوسطة دورة اول آموزش و پرورش ناحیة جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة دانش

ت. با توجه به آمار موجود نفر اس 11669کالس با  47تبریز است که بر اساس آمار اخذشده برابر 

، معدل ساالنة تحصیلی کلیة مدارس ثبت شد. با توجه به اینکه امکان 5در آموزش و پرورش ناحیة 

در یک فضا به جهت  5آموزان دارای عملکرد تحصیلی پایین از تمام مدارس ناحیة تجمیع دانش

کمترین میانگین کل مشکالت اجرایی و اخذ مجوز ممکن نبود، پایة هشتم سه مدرسه دارای 

( از بین مدارس ناحیه انتخاب 96/13القدس دو و طریق 68/13االنبیا ، خاتم44/12القدس یک )طریق

آموزان در هر مدرسه از کمترین به بیشترین مرتب شد پس از انتخاب این سه مدرسه نمرات دانش

ه عنوان نمونه انتخاب آموز دارای کمترین معدل پیشرفت تحصیلی بدانش 25شد و از هر مدرسه 

آموزان با شدند. بنابراین، در کل سه گروه پژوهشی در سه مدرسه انتخاب شده مشتمل بر دانش

های خود تشکیل و در گام بعدی هر یک از این سه کالس به ترین عملکرد تحصیلی در کالسکم

 ژوهش به قرار زیرند:های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده پتصادف در گروه

آوری به کار گرفته شد. آوری کونور و دیویدسون: به منظور سنجش میزان تابپرسشنامة تاب

آوری در افراد مختلف است. در سؤوال بوده و هدف آن سنجش میزان تاب 25این پرسشنامه دارای 

ون ضریب آلفای ( پایایی این پرسشنامه با استفاده از آزم1390رنجبر و همکاران )پژوهش حق

های کامالً نادرست، ها به گزینهآوری پرسشنامهبه دست آمده است. پس از جمع 84/0کرونباخ برابر با 

، اختصاص 5و  4، 3، 2، 1های ندرت، گاهی درست، اغلب درست، کامالً درست به ترتیب ارزشبه

ها هایی که توسط آزمودنیآوری با جمع جبری ارزش گزینهداده و در مرحلة بعدی مقدار عددی تاب

خواهد  25و کمترین  125شود، بنابراین بیشترین نمره در این پرسشنامه انتخاب شده مشخص می

به دست  87/0آوری با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در تحقیق حاضر بود، پایایی پرسشنامه تاب

 آمد.

گیری سرزندگی جش و اندازه(: برای سن2006تحصیلی مارتین و مارش ) سرزندگی پرسشنامة

( استفاده شده است. 2006تحصیلی دانشجویان از پرسشنامة سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش )
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ای لیکرت از کامالً مخالف درجهدهی به آن بر اساس طیف پنجگویه است که پاسخ 9این ابزار دارای 

نمرات هر فرد یک نمرة کلی برای او شود. حاصل جمع نمره( انجام می 5نمره(، تا کامالً موافق ) 1)

دهد که مبین میزان سرزندگی تحصیلی اوست. بدین ترتیب دامنة نمرة محتمل برای هر به دست می

دهد ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامة خواهد بود. نتایج تحقیقات قبلی نشان می 45تا  9فرد بین 

درصد، و ضریب بازآزمایی برابر  80با ( برابر 1393چاری )زاده و حسینسرزندگی تحصیلی دهقانی

(. 1395کنندة پایایی و روایی مناسب این ابزار است )رضوانی، به دست آمد. این نتایج بیان 73/0با 

به  79/0پایایی پرسشنامة سرزندگی تحصیلی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در تحقیق حاضر 

 دست آمد.

گویه و بر اساس درگیری تحصیلی  42این پرسشنامه شامل  تحصیلی کریسیتانا: درگیری پرسشنامة

گیری درگیری تحصیلی نوجوانان ساخته و روایی و پایایی (، که برای اندازه1391است )کردافشاری، 

( به فارسی ترجمه 1391آن در سه ایالت بررسی شده است. پرسشنامة یادشده توسط کردافشاری )

آموزان پایة سوم دبیرستان اجرا شد و پایایی آلفای دانش نفری ازشده، و بر روی یک گروه چهل

به دست آمد. هر گویه دارای چهارگزینه در طیف لیکرت بود که از خیلی زیاد تا  86/0کرونباخ آن 

شناسی و علوم تربیتی اند. روایی محتوایی آن توسط پنچ نفر از متخصصان روانخیلی کم تنظیم شده

ه دارای سه مؤلفة کلی شامل هیجانی، شناختی و رفتاری است. پایایی تأیید شده است.این پرسشنام

 78/0، 77/0های درگیری هیجانی، درگیری شناختی و درگیری رفتاری به ترتیب، برابر با آزمونخرده

 41، 40، 36های است. از تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش اعتبار سازه استفاده شد. گویه 73/0و 

خواهد بود. پایایی  42و کمترین  168، بنابراین، بیشترین نمره در این پرسشنامه معکوس هستند 42و 

 به دست آمد. 81/0پرسشنامة درگیری تحصیلی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در تحقیق حاضر 

بودن متغیرها با استفاده از آزمون پس از بررسی نرمال اطالعات و تحلیل تجزیه در بخش

های خودتنظیمی انگیزشی بر سرزندگی تحصیلی، به بررسی اثربخشی آموزش مهارت کوواریانس

آموزان مقطع متوسطة دورة اول دارای عملکرد تحصیلی آوری و درگیری تحصیلی در دانشتاب

 تبریز پرداخته شد. 5پایین ناحیة 
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 های پژوهشيافته

آوری و درگیری تحصیلی، تاب سرزندگی های خودتنظیمی برمهارت بر مبتنی هایفرضیه: آموزش

 آموزان مقطع متوسطة دورة اول تأثیر دارد.تحصیلی دانش

 (.1های دو گروه بررسشی شد )جدول برای بررسی این فرضیه، ابتدا همگنی واریانس
 

 آوری و سرزندگی تحصیلیها در متغیر درگیری تحصیلی، تاب. نتیجة آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس1جدول 

 سطح معناداری درجة آزادی دوم درجة آزادی اول Fمقدار  متغیر

 456/0 48 1 566/0 درگیری تحصیلی

 121/0 48 1 496/2 آوریتاب

 886/0 48 1 021/0 سرزندگی تحصیلی

و  121/0آوری ، تاب456/0، سطح معناداری برای متغیرهای درگیری تحصیلی 1براساس جدول 

با توجه به اینکه سطح معناداری برای هر سه متغیر بزرگتر از  است و 886/0سرزندگی تحصیلی 

ها را برابر در نظر گرفت توان واریانسشود و میها پذیرفته میاست، فرض همگنی واریانس 05/0

 ها تخطی نشده است.و از مفروضة برابری واریانس

 (.2بودن شیب خط رگرسیونی بررسی شد )جدول برای بررسی یکسان
 

فرض تحلیل کوواریانس برای نمرات درگیری بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیشنتایج تحلیل یکسان .2جدول 

 آوری و سرزندگی تحصیلیتحصیلی، تاب

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجة آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات 

ی 
گیر

در
لی

صی
تح

 

 56/101 1 56/101 گروه * درگیری تحصیلی

 07/83 46 3/3821 خطا 275/0 22/1

  50 00/605927 کل

ب
تا

ری
آو

 

 156/31 1 156/31 آوریگروه * تاب

 827/76 46 027/3534 خطا 527/0 406/0

  50 00/324962 کل

گی
ند

رز
س

 

 537/4 1 537/4 گروه * سرزندگی

 27/2 46 48/104 خطا 169/0 99/1

  50 0/24639 کل
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فرض تحلیل بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیشیکسان نتایج تحلیل 2در جدول 

سطح معناداری سطر اثر متقابل  2کوواریانس آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج در جدول 

شود. با توجه به نتایج بنابراین، فرضیة همگنی شیب رگرسیونی پذیرفته می .است 05/0بزرگتر از 

 توان از تحلیل کوواریانس استفاده کرد.آزمون فرضیه میها، برای بررسی مفروضه

 

 آوری و سرزندگی تحصیلی. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسة نمرات درگیری تحصیلی، تاب3جدول 

 مجذور اتا سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات مجموع مجذورات منبع تغییرات 

لی
صی

تح
ی 

گیر
در

 
 

 436/0 001/0 28/36 64/3028 64/8302 آزمونپیش

 93/18 02/1580 02/1580 هاگروه

  46/83 95/3922 خطا 287/0 001/0

   00/605927 مجموع

ب
تا

ری
آو

 

 

 450/0 001/0 532/38 817/2922 817/2922 آزمونپیش

 731/0 429/55 429/55 هاگروه

  855/75 183/3565 خطا 015/0 397/0

   00/0656 مجموع

گی
ند

رز
س

 

 

 824/0 001/0 80/220 178/512 178/512 آزمونپیش

 25/172 57/399 57/399 هاگروه

  860/2 402/134 خطا 786/0 001/0

   00/24639 مجموع

آوری و سرزندگی آزمون نمرات درگیری تحصیلی، تابنتایج تحلیل کوواریانس پس 3در جدول 

آزمون از روی ( ، زمانی که اثر پیشP>05/0وجه به نتایج جدول )تحصیلی آورده شده است. با ت

درصد  95ها در سطح معناداری تفاوت بین گروه ها حذف شود،آزمون مربوط به گروهنتایج پس

های خودتنظیمی بر افزایش درگیری تحصیلی مؤثر اطمینان معنادار است. بنابراین، آموزش مهارت

 واقع شده است.

 ریگیبحث و نتیجه

آموزان مقطع های خودتنظیمی انگیزشی بر درگیری تحصیلی دانشمهارت بر مبتنی هایآموزش
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( در تحقیقی نشان داد تأثیر 1395متوسطة دورة اول تأثیر دارد. همسو با نتیجة یادشده رضوانی )

ارد. معنادار د رابطة مثبت و آموزاندانش تحصیلی درگیری استفاده از مهارت خودتنظیمی در تغییر

 به خودتنظیمی یادگیری راهبردهای نشان دادند (1392و داودی ) ایاژه همچنین، غالمعلی لواسانی،

شود. آزیدیو آموزان میدانش امتحان اضطراب کاهش و تحصیلی درگیری افزایش باعث طور معناداری

 و شناختی هایدرگیری افزایش باعث خودتنظیمی ( در مطالعة خود نتیجه گرفت راهبردهای2009)

( نیز به نتایج مشابهی رسیدند. در راستای نتایج این 2014پورتیال و همکاران ) شود.انگیزشی می

 های کلری( نیز به نتیجه مشابهی دست یافتند. یافته2017همکاران ) و فرضیه، در پژوهشی دیگر وال

 راهبردهای آموزش ادد نشان (1392و داودی ) ایاژه ( و تحقیق غالمعلی لواسانی،2017وزیمرمن )

دارد. نتایج  آموزاندانش خودکارآمدی و درگیری تحصیلی بر اثر معناداری خودتنظیمی یادگیری

و رضوان، احمدی و عابدی  (،2014(، سینگ، گرنویل و دیک )2013 (ارگایل و هیلز تحقیقات

توانند درگیری یاند، مدیده آموزش را نظیمی های خودمهارت دهد کسانی که( نیز نشان می2016)

(، و آزیدیو 1392و داودی ) ایاژه همسو با نتیجة غالمعلی لواسانی، .تحصیلی باالیی داشته باشند

انگیزشی  و شناختی درگیری افزایش باعث خودتنظیمی اند که راهبردهایگیری کرده( نتیجه2009)

 .شودمی

ی خودتنظیمی به نظر زیمرمن توان اینگونه مطرح کرد که یادگیردر تبیین نتیجة یادشده می

آموزان و دانشجویان را برای استفاده از راهبردهای متفاوت یادگیری انگیزشی، و انجام کارهای دانش

نظران، کند. بنابراین، بر اساس اعتقاد بسیاری از صاحبزیادی برای پیشرفت در یادگیری ترغیب می

فعال هستند، و یادگیری خودتنظیمی در ارتقا  آموزان و دانشجویان خودتنظیماز جمله زیمرمن، دانش

آموزان ارائه شود، به وسیلة ها مؤثر است. وقتی یک تکلیف یادگیری به این دانشو بهبود فعالیت آن

های قبلی، درنظرگرفتن تناوب راهبردها، طراحی یک نقشه کاربردن دانستهکردن اهداف، بهمرتب

ماهنگ برای برخورد با مشکل، رفتارشان را اداره و کنترل های هبرای حل مسأله و درنظرگرفتن طرح

 ترسخت کنند، عمل بهتر توانندکنند میفکر می آموزانی که(؛ بنابراین، دانش1387کنند )بلورچی، می

تواند دهند بر این اساس، یادگیری خودتنظیمی مینشان می بیشتری خود پافشاری از و کنندتالش می

 ها باشد.آموزان اثر بگذارد و موجب افزایش درگیری تحصیلی آننشدر دیدگاه و نگرش دا
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های خود تنظیمی انگیزشی مهارت بر مبتنی هایاز دیگر نتایج تحقیق این است که آموزش

 داد ( نشان1395آموزان تأثیر ندارد. بر خالف نتیجة یادشده نتایج تحقیق بتواز )آوری دانشبرتاب

رابطة دارد، و  وجود آوریتاب و اجتماعی های مهارتمؤلفه ینمعناداری ب و همبستگی مثبت

( تأیید شد. 1391توسط شادی ) آوری در نوجوانان مقطع دبیرستان شهر برازجانخودتنظیمی با تاب

و یادگیری خودتنظیم را مورد تأیید قرار  آوری( در پژوهش خود رابطة میان تاب1393اسفندارمز )

اند گیری کردهاست که نتیجه (2006کارال ) و کثرین ناتالی،شده برخالف نتیجة داد. نتیجة مطرح

و همکاران  1آموزان مؤثر است. داکورثآوری دانشدر بهبود تاب خودتنظیمی آموزش مهارت

اند. آموزان مؤثر دانستهآوری دانشتاب اییتوان را در در مطالعات خود تأثیر خودتنظیمی (2009)

آموزان دارای آموزان نمونة آماری مورد مطالعه دانششایان توضیح است که در تحقیق حاضر دانش

 باشند. عملکرد پایین می

داند: فرایند می سه بر مشتمل را خودتنظیمی اجتماعی، شناختی در تبیین نتیجة یادشده نظریة

 کنندةبیان خود، مشاهده (.1986خود )بندورا،  به نسبت خود، واکنش دربارة خود، قضاوت مشاهده

 نیستند کنند، قادرکاری می چه ندانند افراد است. اگر خودش های رفتارجنبه به فرد نسبت توجه

 سطح مقایسة کنندةبیان خود دربارة (. قضاوت2002 و شانک، کنند )پینتریچ تنظیم را عملکرد خود

 برای فرد که معیارهایی نوع اساس بر خود دربارة قضاوت است. شخصی هدف با یفعل عملکرد

 است. فرد اسنادهای و هدف به دستیابی هدف، اهمیت هایویژگی گیرد،به کار می خود ارزیابی

 تحت را انگیزش و خودتنظیمی که است دشواری و نزدیک بودن بودن،خاص شامل هدف هایویژگی

 به عاطفی و شناختی رفتاری، هایپاسخ خود به نسبت (. واکنش1986 ندورا،دهد )بقرار می تأثیر

 که شخص در باور این کند؛ایجاد می نگیزش خود به نسبت واکنش خود هستند. دربارة قضاوت

 به نزدیکی یا دستیابی از ناشی رضایت اینکه عین در باشد، داشته قبولی قابل است پیشرفت توانسته

  دهد.افزایش می نیز را وی خودکارآمدی آورد،ارمغان می به فرد برای هدف را

 هر استراتژی و کنند کار هم قدر هر و هستند توانایی فاقد کنند باور آموزاندانش که صورتی در

آموزان مقطع یافت. دانش نخواهد افزایش هاآوری آنشد، تاب نخواهند موفق هم باز گیرند به کار که
                                                           
1. Duckworth 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/567665
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/567665
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/567665
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/567665
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/567665
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توجه به اینکه دارای عملکرد تحصیلی پایین هستند از طریق خانواده یا متوسطه نمونة آماری با 

اند که از توانایی پایین برخوردار هستند، بنابراین، اولیای مدرسه و کسب نمرات پایین احساس کرده

 یابد.آموزان افزایش نمیآوری این گونه دانشتاب

 های خودتنظیمی انگیزشی برارتمه بر مبتنی هاینتیجة دیگر تحقیق حاضر نشان داد آموزش

آموزان مقطع متوسطة دورة اول تأثیر دارد. همسو با نتیجة یادشده، در تحقیق دیگر سرزندگی دانش

( تأیید شد و 1394درگیری تحصیلی توسط پرهیز ) بر سرزندگی و خودتنظیمی آموزش برنامة تأثیر

است.  کنترل از گروه بیش آزمایش وهگر در تحصیلی درگیری و پیشرفت انگیزش که داد نشان نتایج

 ارتباطی الگوهای ابعاد برخی ( نشان داد1391زاده )همچنین، همسو با نتیجة یادشده، پژوهش دهقانی

( در تحقیق 1395دارند. خوشاب ) را تحصیلی سرزندگی بینیقدرت پیش مستقیم صورت به خانواده

آموزان تأثیر یلی و پیشرفت تحصیلی دانشخود نیز نتیجه گرفته است خودتنظیمی بر سرزندگی تحص

ها دال بر ( از جمله محققانی هستند که نتایج تحقیقات آن2011مثبت دارد. مرکر و همکاران )

تحقیقات  های خودتنظیمی انگیزشی بر سرزندگی و درگیری تحصیلی است نتایجاثربخشی مهارت

 نشان ( نیز2001) و ایزنبرگ و همکاران(، 2014) براکت و (، مایر2003استراوس ) و سالووی لوپز،

 دهد.می افزایش آموزان راسرزندگی تحصیلی دانش هیجانی،-اجتماعی  هایدادند آموزش مهارت

 آموزانو سرزندگی دانش انگیزشی توان اینگونه مطرح کرد که تمایلدر تبیین نتیجة یادشده می

که  آموزانیدانش بنابراین، دارد، آنان استفادة دمور فراشناختی و های شناختیاستراتژی با رابطة مثبتی

 دارد بیشتری کنند، احتمالاجتماعی شرکت می –های هیجانی مهارت بر مبتنی هایدر دورة آموزش

 تالش طریق از برای مطالعه خود انگیزش بینند، نسبت به تنظیمبا استفاده از مطالبی که آموزش می که

کنند. استفاده می های فراشناختیاستراتژی از احتمال بیشتر به و ردازندبپ لزوم هنگام پافشاری و بیشتر

آموز در دانش انگیزشی فعال های شناختی و آگاهی از مدیریتگیری از استراتژیاین امر یعنی بهره

 (.2008شود )زیمرمن و شانک، به سرزندگی باال منجر می

سرزندگی  های خودتنظیمی انگیزشی برارتبر مه مبتنی هاینتایج تحقیق حاضر نشان داد آموزش

 بر مبتنی هایآموزان مقطع متوسطة دورة اول تأثیر دارد. آموزشتحصیلی و درگیری تحصیلی دانش
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آموزان آوری و درگیری تحصیلی دانشسرزندگی تحصیلی، تاب اجتماعی بر –های هیجانی مهارت

 از شودمی پیشنهاد های پژوهش،یافته به هتوج مقطع متوسطة دورة اول تأثیر دارد. بنابراین، با

های مهارت بر مبتنی هایهای خودتنظیمی انگیزشی و آموزشمهارت بر مبتنی هایهای آموزشبرنامه

 ومراکز مشاوره پرورش، و آموزش های مشاورةهسته در آموزشی عنوان روش اجتماعی به –هیجانی 

آوری و درگیری مینة متغیرهای سرزندگی تحصیلی، تابگیرد و نوجوانانی که در ز قرار استفاده مورد

آموزان مقطع پژوهش حاضر میان دانش .های یادشده قرار گیرندتحصیلی مشکل دارند، تحت آموزش

توان نتایج را به مقاطع و شهرهای متوسطة دورة اول دارای عملکرد پایین شهر تبریز اجرا شد و نمی

 دیگر تعمیم داد.

محدودیت است. نظر به  ذاتاً دارای پرسشنامه بوده و تحقیق، این اطالعات وریآجمع اصلی ابزار

 قضاوت نوعی شده است، ولی همواره تکمیل حضوری اینکه با توضیحات مجری تحقیق به صورت

  .دارد وجود هاپاسخ در سوگیری و

های شود یافتهمی، پیشنهاد «هرچه زودتر، بهتر»با توجه به متون نظری مطالعات پیشگیرانه و ایدة 

ریزان و به برنامه« های تحقیقات جدیدخالصة یافته»این تحقیق در قالب جزوات کوچک با عنوان 

های مرجع مانند مشاوران و های اجتماعی و گروهاندرکاران نظام آموزشی، کارشناسان آسیبدست

های انی در تمامی دورههای اجتماعی و هیجهای آموزش مهارتمربیان مدارس ارائه شود تا برنامه

تحصیلی ابتدایی، دورة اول متوسطه و دورة دوم متوسطه مورد توجه و به کار گیرد. در این زمینه، 

آوری شود برای ارتقا و توسعة سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی و تابپیشنهاد می

 اجتماعی بیشتر استفاده شود. –های هیجانی آموزان از آموزشدانش
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 روانشناختی آوریتاب با هیجانی هوش و اجتماعی هایمهارت رابطة (. بررسی1395بتواز، پروین )

 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج. کارشناسی نامةاوتیسم. پایان کانکود در مادران

(. تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر توانایی حل مسئله ریاضی 1387بلورچی، مهناز )
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