
 

 رساست میانجی نقش با تحصیلی آوریتاب با تحصیلی سرزندگی بین رابطه بررسی

 دامغان شهرستان اول متوسطه انآموزدانش تحصیلی

 3 یصفدر شیما ،2 یدیشه حسین منصوره ،*1نژاد  تربتی حسین دکتر

 (.مسئول نویسنده) یرانا، سمنان، فرهنگیان دانشگاه علمیهیئت و عضو ستادیارا .1

 .یرانا دامغان، واحد سمنان، نور، پیام دانشگاه درسی ریزیبرنامه رشدا دانشجوی .2

 .یرانا دامغان، واحد سمنان، نور، پیام دانشگاه درسی ریزیبرنامه ارشد دانشجوی .3

 111-122، صفحات 1041 بهار، سیزدهم، شماره چهارم، دوره و علوم تربیتی شناسیروانصلنامه راهبردهای نو در ف

 چکیده

 انآموزدانش یتحصیل استرس میانجی نقش با تحصیلی آوریتاب با تحصیلی سرزندگی بین رابطه بررسیپژوهش حاضر دف از ه

 پژوهش آماری جامعهاست.  یمعادالت ساختار سازیمدل کردیبا رو یهمبستگ قیبود. روش تحقدامغان  شهرستان اول متوسطه

 از استفاده با نمونه حجم .باشد می نفر 4593 هاآن تعداد که دهندمی شکیلت دامغان شهرستان اول متوسطه انآموزدانش کلیه حاضر

 زادهدهقانی و چاری حسین تحصیلی سرزندگی پرسشنامه پژوهش ابزار. شدند انتخاب نفر 493 تصادفی صورتبه و مورگان جدول

 آمدهدستبه هایداده .( است5003) موئلزسا تحصیلی آوریتاب پرسشنامه و( 5009) همکاران و زاژاکووا تحصیلی استرس ،(3453)

قرار گرفتند. با توجه  وتحلیلتجزیهمورد  یمعادالت ساختار سازیمدلبه روش  Smart Pls و SPSS- 20 افزارهاینرمبا استفاده از 

از  شیب و ار استنادمع تحصیلی آوریتاب با تحصیلی سرزندگی نیب یرابطهدر  تحصیلی استرس یانجیم ریمتغ، هایافته جیبه نتا

 حصیلیاسترس ت ی کاهشانجیم ریتوسط متغ میرمستقیغ قیاز طر تحصیلی آوریتاب با تحصیلی سرزندگیدرصد از اثر  93

 بر حصیلیت . سرزندگیدارد معناداری و منفی تأثیرتحصیلی  استرسبر  تحصیلی همچنین سرزندگی .شودمی نییتب انآموزدانش

 .اردد معناداری و منفی تأثیرتحصیلی  آوریتاب بر تحصیلی استرس. دارد معناداری و مثبت تأثیرتحصیلی  آوریتاب

 .تحصیلی استرس تحصیلی، آوریتاب تحصیلی، سرزندگی :کليدی هایواژه
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 بر حصیلیت سرزندگی مفهوم. شودمی تعریف تحصیلی مشکالت رفع و حل برای آموزاندانش توانایی عنوانبه صیلیتح سرزندگی

 برای واکنشی رویکردهای جایبه را پیشگیرانه رویکردهای که دارد تمرکز مدرسه در روزمره هایچالش به آموزاندانش هایپاسخ

 در دارند، تحصیلی سرزندگی از باالیی سطح که آموزانیدانش(. 5050همکاران، و آندرو) کندمی پیشنهاد تحصیلی مشکالت رفع

 رایب بیشتری ارزش انآموزدانش اساس این بر دهندمی نشان باالتری پشتکار و وخودکارآمدی داشته بیشتری مشارکت مدرسه

 .(5050 مارش، و مارتین) برندمی لذت کردن تحصیل از و هستند قائل مدرسه

 کالس، رد مشارکت مانند مفاهیمی تحصیلی سرزندگی. شد آغاز تحصیلی سرزندگی مورد در اولیه مطالعات پیش، دهه کی از کمتر

 در آموزاندانش(. 5032 همکاران، و مارتین) گیرد دربرمی را تحصیلی پیشرفت و تحصیلی مشکالت با مواجهه در داشتن پشتکار

 تایجن طورکلیبه و دارند مشارکت درس کالس در توجهیقابل طوربه. دارند باالتری سرزندگی سطح که مدرسه موضوعات تمام

 بیشتری توانایی( امتحان اضطراب مثالعنوانبه) فشارتحت آموزشی هایمحیط در این، بر عالوه کنند می کسب را بهتری تحصیلی

 ،(نفساعتمادبه) خودکارآمدی که داد اننش تحصیلی سرزندگی توسعه زمینه در تحقیقات(. 5035 همکاران، و پوتواین) دارند

 به صیلیتح سرزندگی بر مؤثر عوامل از( کنترل) خودتنظیمی و( خونسردی) کم اضطراب ،(تعهد) پشتکار ،(هماهنگی) ریزیبرنامه

 کاران،هم و کولی) است تأثیرگذار تحصیلی سرزندگی افزایش بر نیز آموزدانش و معلم بین مطلوب رابطه همچنینرود؛ می شمار

 انآموزدانش که است ضروری ظرفیت یک دهندهنشان تحصیلی سرزندگی که دهدمی نشان مطالعات این از ترکیبی شواهد(. 5039

 تحصیلی سرزندگی(. 5032 همکاران، و کالی) بگذارند سر پشت را تحصیلی دشواری و هاناکامی در موفقیت با تا سازدمی قادر را

 مارش، و تینمار) کند کمک باشد مدرسه در تحصیلی هایفعالیت از ناشی تواندمی که اضطرابی و استرس واسطهبه تواندمی همچنین

5050). 

 قرار مشکلی یا استرس نوع هر مانند هاییآسیب دچار آموزیدانش جمعیت که داشت وجود عقیده این متمادی، سالهای طی در

 فردی هر بر که شودمی مشاهده انآموزدانش زندگی در جدی بحران یک نعنوابه استرس حاضر حال در کهدرصورتی. گیرندنمی

 انتظار انآموزدانش از که ایوظیفه تنها(. 5035 همکاران، و پائوالکاناهو) گذاردمی تأثیر هاآن رشد مرحله گرفتن نظر در بدون

 از لمانمع و والدین که انتظاراتی بلکه. شودمین تلقی زااسترس منبع عنوانبه هرگز مطالعه و کنند مطالعه که بود این رفتمی

 رشدهمنتش آمار اساس بر. نبودند آن تحمل به قادر دیگر انآموزدانش این که شد تبدیل استرسی منبع به ،خوددارند انآموزدانش

 عدم دلیل به که را انیآموزدانش از درصد 3.1 دفتر این .کندمی خودکشی آموزدانش یک ساعت هر جرم، ملی ثبت اداره توسط

 و ردی. )کرد ثبت زدند، خودکشی به دست سالهیک زمانی بازه یک در خودکشی نرخ درصدی 10 افزایش و امتحانات در موفقیت

 و انآموزدانش ارزیابی محیطی، یزااسترس عوامل بین تعامل یک عنوانبه را استرس این( 5000) الرسون و لی (.5031 همکاران،

 شودیم نامیده "ایحرفه بازدارنده" عنوانبه که است شدهتبدیل بزرگ واقعیت یک به اکنون. دهندمی توضیح همشاب هایواکنش

 شدهگزارش مشکالت از کمی تعداد غیره و پذیریتحریک رفتاری، مشکالت اضطراب، افسردگی،. (5035 ویجایاالکسمی، و کاتاپیتا)

 ارزیابی شکست، از ترس تمرکز، در ناتوانی با کهازآنجایی(. 5039 همکاران، و دب) هستند باال تحصیلی استرس با انآموزدانش در

 همچنین(. 5050 همکاران، و کالبوق). شد مشاهده نیز تحصیلی استرس با انآموزدانش در افسردگی بروز در آینده از منفی



 ناد و همکاراژتربتی ن                                                                                              ... نقش با تحصیلی آوری تاب با تحصیلی سرزندگی بین رابطه بررسی 

  

 
 335                                                                                                     1041، بهار مسیزدهدوره چهارم، شماره ، تربیتی علوم و شناسی روان در نو راهبردهای فصلنامه 

 خدر،م مواد و الکل مصرف افزایش مانند ختلفیم آمیزمخاطره رفتارهای در تحصیلی استرس با انآموزدانش که است شدهگزارش

 آموزاندانش این که فشاری. کنند می افراط خوابیدن و خوردن بد الگوهای بدنی، فعالیت عدم نشده، محافظت جنسی هایفعالیت

 و ردی) دشومی خودکشی هایتالش برابری پنج افزایش به منجر که است شدید بسیار هستند مواجه هاآن با کار انجام برای

 خود، زندگی در نامطلوب هایموقعیت از بسیاری به توجه بدون آموزاندانش از برخی (.5033 هالووی، و بنت ؛5031 همکاران،

 نظریه. ندکمی اشاره آوریتاب مفهوم به زندگی سخت شرایط تحمل توانایی. دارند را اجتماعی و تحصیلی مشکالت تحمل توانایی

 یزندگ در روانی یا محیطی منفی هایموقعیت داشتن علیرغم انآموزدانش از برخی چرا که دهد توضیح کندمی تالش آوریتاب

 .(5053 همکاران، و لوکیانو) رسندمی موفقیت به و دارند بهتری عملکرد خود

 رقابت در ماندن برای فرد توانایی به آوریتاب. است زااسترس یا نامطلوب موقعیت یک تحمل برای فرد شایستگی آوری،تاب

 مشکالت بر غلبه برای آموزدانش توانایی به تحصیلی آوریتاب (.5032 همکاران، و ریسگوییز ریوس) است نامالیمات باوجود

 نامالیمات،( 3) بعد سه از آوریتاب نظریه اساس بر. بگذارد تأثیر انآموزدانش تحصیلی بهبود بر تواندمی که دارد اشاره تحصیلی

 یتحصیل آوریتاب برای پذیریانعطاف چگونگی درک در هاسختی درک. است شدهتشکیل نتیجه( 4) و میانجیگری، فرآیند( 5)

 نمایان مکنی حل را مسائل چگونه اینکه و مسئله حل هنگام در که شودمی توصیف توانایی یک عنوانبه آوریتاب است مهم بسیار

 عوامل ،(انگیزه احساسات، مسئله، حل هایمهارت) فردی عوامل شامل را تحصیلی یآورتاب مؤثر عوامل(. 5031 بردا، ون) شودمی

 ستفادها توانایی در آور تاب انآموزدانش. شمردندبرمی( مدرسه امکانات یا زیرساخت) محیطی عوامل یا( فردی بین روابط) اجتماعی

 آنگ، داری ؛5031 همکاران، و آینسکو) باشندمی سرآمد خود تحصیلی هایفعالیت در هاچالش کاهش برای گرفتن کمک یا منابع از

 شکست اراتانتظ کمتر، اجتنابی رفتار غیرمستقیم طوربه تحصیلی سرزندگی که داد نشان هایافته( 5050) همکاران و ریکا(. 5053

 و باال امید و لذت اب باال حصیلیت سرزندگی. کندمی بینیپیش تحصیلی احساسات طریق از را باالتر محوروظیفه ریزیبرنامه و کمتر

 رفتار نیز کم التکس و زیاد امید. کردمی بینیپیش را شکست پایین انتظارات بیشتر که بود مرتبط کم ناامیدی و خستگی همچنین

 .بود همراه باال محوروظیفه ریزیبرنامه با زیاد امید و کردندمی بینیپیش را کم اجتنابی

 شاهدهم تحصیلی استرس کاهش در و تحصیلی سرزندگی بین متقابل روابط زمینه در خود هایبررسی در (5050) همکاران و آندرو

( 5035) همکاران و پائوالکاناهو تحقیقی در دارد، تأثیر تحصیلی استرس کاهش در توجهیقابل طوربه تحصیلی سرزندگی که کردند

 فنالندی وجوانانن بین در تحصیلی سرزندگی افزایش و استرس بر کاهش آوریتاب بر مبتنی وب بر مبتنی برنامه که کردند گزارش

 سازگاری و روانی بهزیستی با تحصیلی سرزندگی بین کردند اعالم تحقیقی در خود بررسی در( 5035) همکاران و پاتوین دارد، تأثیر

 آوریتاب بر تحصیلی سرزندگی دریافتند( 5031) همکاران و یان دیگر تحقیقی در. دارد وجود معناداری و مثبت رابطه انآموزدانش

 به) یادگیری راهبردهای و تحصیلی اضطراب بین روابط( 5032) همکاران و کولی دارد، تأثیر انآموزدانش تحصیلی پذیریانعطاف و

( 3300) همکاران و شفیعی کردند، تائید را تحصیلی سرزندگی و( همکاری و شخصی اهداف بهترین دادن، شرح سپردن، خاطر

 اسمعیل و دهدب افزایش را دانشجویان تحصیلی اشتیاق و تحصیلی جوییخودنظم است توانسته تحصیلی سرزندگی کردند مشاهده

( 3455) همکاران و عطایی و کردند تائید را تحصیلی آوریتاب و خودکارآمدی با تحصیلی سرزندگی بین رابطه( 3300) خادم زاده
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 شایستگی ادراک ریقط از رابطه این بلکه است بینیپیش قابل خودتنظیمی طریق از مستقیم گونه به انیادگیرندگ آوریتاب دریافتند

 انآموزدانش حصیلیت موفقیت اساسی عناصر از تحصیلی سرزندگی شدهارائه تجربی و نظری مبانی به توجه با. شودمی میانجیگری نیز

 در انآموزدانش ازآنجاکه ولی کند بینیپیش انآموزدانش در را تحصیلی یتموفق و روانی بهزیستی تواندمی که رودمی شمار به

 اییتوان سطح کاهش باعث امر این که شوندمی مواجه معلمان و هاهمکالسی با منفی تعامالت و انگیزش و انرژی کمبود با مدرسه

 موانع ینا با برخورد در انآموزدانش از رخیب همچنین شودمی تحصیلی استرس بروز و تحصیلی موفقیت عدم گاهی و انآموزدانش

 شپژوه اصلی سؤال بنابراین ؛ندارند را موانع این گذاشتن سر پشت برای را الزم آوریتاب نکردهعمل موفق روانی یهاچالش و

 اول وسطهمت انوزآمدانش تحصیلی استرس میانجی نقش با تحصیلی آوریتاب با تحصیلی سرزندگی بین آیا که است چنین حاضر

 دارد؟ وجود رابطه دامغان شهرستان

 پژوهش روش

 انزآمودانش کلیه حاضر پژوهش آماری جامعه. باشد می ساختاری معادالت رویکرد با همبستگی نوع از توصیفی پژوهش روش

 صورتبه و مورگان دولج از استفاده با نمونه حجم .باشد می نفر 4593 هاآن تعداد که دهندمی تشکیل دامغان شهرستان اول متوسطه

 .ستا تحصیلی آوریتاب و تحصیلی استرس تحصیلی، سرزندگی پرسشنامه پژوهش ابزار. شدند انتخاب نفر 493 تصادفی

 پرسشنامه. است شدهتهیه( 3453) زاده دهقانی و چاری حسین توسط تحصیلی سرزندگی پرسشنامه :تحصيلی سرزندگی پرسشنامه

 کرونباخ آلفای ضرایب که داد نشان( 3453) زاده دهقانی و چاری حسین بررسی از حاصل نتایج. است ایگزینه پنج گویه 5 دارای

 بین کل نمره با ها گویه همبستگی دامنه همچنین. بود موردقبول بازآزمایی ضریب و مطلوب برابر گویه یک حذف با آمدهدستبه

 .برخوردارند بخشی رضایت ثبات و درونی همسانی از اه گویه که است این بیانگر نتایج این .باشد می 21۵ تا 93۵

 دارای پرسشنامه این. است شدهتهیه( 5009) همکاران و زاژاکووا توسط تحصیلی استرس پرسشنامه :تحصيلی استرس پرسشنامه

 لتعام دشواری کالس، از بیرون در تحصیلی عملکرد دشواری کالس، در تحصیلی عملکرد دشواری مقیاس خورده 3 و سؤال 51

 از رکدامه در استرس میزان تا شودمی خواسته کنندگانمشارکت از تحصیلی استرس مقیاس در. باشد می کار مدیریت دشواری و

 پایایی و روایی. نمایند انتخاب را است زااسترس العادهفوق معنی به که 30 درجه تا نیست، زااسترس هرگز= 0 درجه بین را تکالیف

 آلفای با آن( پایایی) درونی همسانی و تأییدی و اکتشافی آماری تحلیل آزمون با( 3411) همکاران و ریشک توسط آزمون این

 .است قرارگرفته تائید مورد کرونباخ

 مطالعه دو در و شد ساخته 5003 سال در ساموئلز توسط (ARI) تحصیلی آوریتاب پرسشنامه :تحصيلی آوریتاب پرسشنامه

 سؤال 30 پرسشنامه این اصلی نسخه. رسید چاپ به و همکاری با 5005 سال در مطالعه گسترش با سپس. شد تائید آن بودن مناسب

 اب عامل سه پرسشنامه این برای درنهایت و یافته تقلیل سؤال 55 به پرسشنامه این سؤاالت تعداد ایرانی هنجار در. شودمی شامل را

 .شدند تائید نگر مثبت/محور لهمسئ و آینده گیریجهت ارتباطی، هایمهارت عناوین
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 smart افزارنرم با ساختاری معادالت و SPSS-23 افزارنرم با استنباطی آمار و توصیفی آمار دو از اطالعات وتحلیلتجزیه برای

pls شد استفاده. 

 هایافته

 اشهمبستگی از بیشتر خود اینشانگره با سازه آن همبستگی که است آن نشانگر AVE جذر ،هاسازه واگرای روایی بررسی برای

 .هستند هاسازه مناسب روایی نشانگر که است دیگر یهاسازه با

 فورنل و الرکر() قيتحقابعاد اصلی مدل  AVEماتریس جذر  .1جدول 

 آوریتاب تحصیلی استرس تحصیلی سرزندگی هامؤلفه

 تحصیلی

AVE 

 10/0   15/0 تحصیلی سرزندگی

 25/0  11/0 23/0 تحصیلی استرس

 19/0 55/0 20/0 25/0 تحصیلی آوریتاب

ی هاسازها ، بیشتر از همبستگی یک سازه باندشدهنوشتهکه در قطر ماتریس  شدهاستخراجبا توجه به جدول باال جذر میانگین واریانس 

ش از ی پژوههاسازهبنابراین در بخش حاضر این مالک نیز از حد قابل قبولی برخوردار است. با توجه به این مالک،  ؛دیگر است

 .ده استشترکیبی برای هر یک از عوامل برآورد  و کرونباخ آلفای ضریب در جدول زیر مقدار روایی تشخیصی کافی برخوردارند.

 کرونباخ و ترکیبی آلفای ضریب .5 جدول

 ترکیبی پایائی آلفای کرونباخ رهامتغی

 0/902 0/855 تحصیلی سرزندگی

 0/913 0/892 تحصیلی استرس

 0/939 0/913 تحصیلی آوریتاب

 است که حاکی از پایایی مناسب مدل دارد. 2/0باالتر از  موردنظری مطابق با جداول باال معیارها برای سازه

 
 ساختاری معادالت مدل تأثير ضریب مقدار .1 نمودار
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 ساختاری معادالت مدل بحرانی ضریب مقدار .2 نمودار

 ریفرمول ز قیطر از Z-Value مقدار کیر آزمون سوبل، د .استفاده شد لیآزمون سواسترس تحصیلی از  برای بررسی میانجیگری

 کی یانجیم تأثیرنادار بودن درصد، مع 59 نانیدر سطح اطم توانمی 52/3مقدار از  نیشدن ا شتریکه در صورت ب آیدمیبه دست 

 میان مسیر ضریب مقدار با برابر b؛ )(یانجیمستقل و م ریمتغ نیب ریمس بیبرابر با مقدار ضر aفرمول ) نیکرد. در ا تائیدرا  ریمتغ

 ریمتغ ریمس انیم مقدار خطای استاندار: Sa)مستقل و وابسته(؛  ریمتغ نیب ریمس بیبرابر با مقدار ضر c)وابسته(؛  و میانجی متغیر

 و وابسته ( یانجیم ریمتغ ریمس انیخطای استاندار م مقدار :Sbو )( یانجیمستقل و م

(15/0=a)( 92/0؛= b  ؛)(41/0= c ؛)(03/0 = Sa )( 01/0و= Sb) 
−0.56 × −0.82

√(−0.562 × 0.082) + (−0.822 × 0.042) + (0.082 × 0.042)
=

0.45

0.07
= 6.42 

از آزمون سوبل برابر  حاصل Z-Value که مشاهده شد، مقدار طورهمان به دست آمد 35/2در فرمول فوق، مقدار با جای گذاری 

 تحصیلی استرس یانجیم ریمتغ تأثیر درصد، 59 نانیاظهار داشت که در سطح اطم توانمی 3،52بودن از  شتریب لیبه دل شد 95/5 با

 معنادار است. تحصیلی آوریتاب با تحصیلی سرزندگی نیب یرابطهدر 

کـه مقـداری بین  شودمیاستفاده  VAF به نام ایآمارهاز طریق متغیر میانجی از  غیرمستقیمبرای تعیین اثر  :میانجی تأثیر شدت تعیین

ر ایـن مقـدادرواقع  انجی دارد.تأثیر متغیر میودن تر بقویان از نزدیکتر باشد، نش 3این مقدار به و هر چه  کندمیرا اختیار  3و  0

 .از طریق فرمول زیر است VAF روش محاسبه .سنجدمیل را غیرمستقیم بـه اثر کر نسبت اث

 :1فرمول 

𝑉𝐴𝐹 =
𝑎 × 𝑏 

(𝑎 ×) + 𝑐
 

 :a مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی 

 :b مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته 

:c  و وابستهمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل 
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 شیب باًیاست که تقر یبدان معن نیا به دست آمد 93/0به میزان  VAFنتایج آماره  5و  3نمودارهای  و 3بنابر این با توجه به نگاره 

 انآموزدانش حصیلیت استرس یانجیم ریتوسط متغ میرمستقیغ قیاز طر تحصیلی آوریتاب با تحصیلی سرزندگیدرصد از اثر  93از 

 .شودمی نییتب

 تحصيلی استرس با تحصيلی سرزندگی بين رابطه .3جدول 

ضریب مسیر  مسیر

 استانداردشده

 نتیجه tآماره 

-15/0 تحصیلی استرس >- تحصیلی سرزندگی  59/55  تائید 

 دارد معناداری و منفی تأثیردرصد  55در سطح  -15/0به میزان  تحصیلی استرسبر  تحصیلی بر اساس نتایج جدول فوق سرزندگی

(03/0<P.) 

 تحصيلی آوریتاببر  تحصيلی . برآورد اثر سرزندگی4جدول 

ضریب مسیر  مسیر

 استانداردشده

 نتیجه tآماره 

23/3 0/41 تحصیلی آوریتاب >-تحصیلی سرزندگی  تائید 

 معناداری و مثبت تأثیر درصد 55 سطح در 41/0تحصیلی به میزان  آوریتاب بر تحصیلی نتایج جدول حاکی از آن است، سرزندگی

 (.P>03/0) دارد

 منفی تأثیر درصد 55 سطح در -92/0تحصیلی به میزان  آوریتاب بر تحصیلی گفت، استرس توانمیبا توجه به نتایج جدول فوق 

 (.P>03/0) دارد معناداری و

 تحصيلی آوریتاب بر تحصيلی برآورد اثر استرس .5 جدول

 نتیجه tآماره  استانداردشدهضریب مسیر  مسیر

-0 تحصیلی آوریتاب >-تحصیلی استرس /92 24/2  تائید 
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 گيرینتيجهبحث و 

معنادار  حصیلیت آوریتاب با تحصیلی سرزندگی نیب یرابطهدر  تحصیلی استرس یانجیم ریمتغبا توجه به نتایج پژوهش حاضر 

استرس  اهشی کانجیم ریتوسط متغ میرمستقیغ قیاز طر تحصیلی آوریتاب با تحصیلی سرزندگیدرصد از اثر  93از  شیب و است

 تحصیلی . سرزندگیددار معناداری و منفی تأثیرتحصیلی  استرسبر  تحصیلی همچنین سرزندگی .شودمی نییتب انآموزدانش تحصیلی

نتایج با . این دارد ریمعنادا و منفی تأثیرتحصیلی  آوریتاب بر تحصیلی استرس. دارد معناداری و مثبت تأثیرتحصیلی  آوریتاب بر

تحصیلی  آوریتابان بر آموزدانشاحساسات و انگیزه  (5053) 5( و داری آنگ5031همکاران ) و 3آینسکو هایپژوهشی هایافته

 کستش انتظارات کمتر، اجتنابی رفتار غیرمستقیم طوربه تحصیلی سرزندگی کردند مشاهده( 5050و همکاران ) 4دارد، ریکا تأثیر

 ( دریافتند که5050) همکارانو  3آندرو. کندمی بینیپیش تحصیلی احساسات طریق از را باالتر محوریفهوظ ریزیبرنامه و کمتر

( گزارش 5035) همکارانو  9دارد، در تحقیقی پائوالکاناهو تأثیرتحصیلی  در کاهش استرس توجهیقابل طوربه تحصیلی سرزندگی

 دارد. تأثیر تحصیلی سرزندگی و افزایش استرس کاهش بر و تعهد آوریتابکردند که 

اداری رابطه مثبت و معن انآموزدانشسازگاری  و بهزیستی روانی با تحصیلی ( اعالم کردند بین سرزندگی5035) همکارانو  2پاتوین

تحصیلی  پذیریانعطافو  آوریتابتحصیلی بر  سرزندگی دریافتند( 5031) همکارانو  2وجود دارد. در تحقیقی دیگر یان

 شرح سپردن، خاطر به) یادگیری راهبردهای و تحصیلی اضطراب بین ( روابط5032) همکارانو  1دارد، کولی تأثیران موزآدانش

 سرزندگی ( مشاهده کردند3300کردند، شفیعی و همکاران ) تائیدرا  تحصیلی سرزندگی و (همکاری و شخصی اهداف بهترین دادن،

( نشان داد 3300) خادم زاده را افزایش بدهد، اسمعیل دانشجویان تحصیلی اشتیاق و تحصیلی جوییتحصیلی توانسته است خودنظم

 آوریتاب( دریافتند 3455رابطه وجود دارد، عطایی و همکاران ) تحصیلی آوریتاب و خودکارآمدی با تحصیلی بین سرزندگی

 میانجیگری نیز شایستگی ادراک طریق از بطهرا این بلکه است بینیپیش قابل خودتنظیمی طریق از مستقیم گونه به یادگیرندگان

 یلیحل و رفع مشکالت تحص برای آموزاندانش توانایی عنوانبه تحصیلی گفت سرزندگی توانمیبنابراین  ؛، همسو استشودمی

 افیک زمان داشتنن و دانش به روزافزون نیاز بیانگر تحصیلی استرس .باشد یکی از مشکالت تحصیلی استرس تحصیلی است می

را با  هاآنآورد و  به وجودان مشکالت روحی و روانی را آموزدانشبرای  تواندمیاست که این ناسازگاری  دانش آن کسب برای

 بیشتری مشارکت مدرسه تحصیلی باالیی است در سرزندگی ی که دارایآموزدانششکست تحصیلی روبرو کند که در این صورت 

ش روی پی یهاچالشند توانمی راحتیبهبرند و می لذت کردن تحصیل از و بر دهندمی نشان ریباالت پشتکار و وخودکارآمدی داشته

استرس  کاهش و مدیریت در انآموزدانش به کمک در مهم عامل یک تحصیلی ارند. سرزندگیذخود را در مدرسه پشت سر بگ

                                                           
1- Ainscough 
2- Darryl Ang 
3- Riikka 
4- Andrew 
5- Puolakanaho 
6- Putwain 
7- Yun 
8- Collie 
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 مؤثر مقابله رایب انآموزدانش در تحصیلی سرزندگی بلکه،. کندمین ترقوی را انآموزدانش تحصیلی استرس تجربه .است تحصیلی

ا کاهش استرس که ب ،شودمی انآموزدانش تحصیلی زندگی در کمتر تحصیلی مشکالت به منجر خود نوبه به که تحصیلی با استرس

 را خود و کردن گیزند بودن، موفق و پیداکردهنامطلوب در مدرسه  هایموقعیت تحمل ان توانایی بیشتر برایآموزدانشتحصیلی 

.  تحصیلی بیشتری دارند. آوریتاب به عبارتی آورندمیرا به دست  تحصیل در( خطر عوامل باوجود) دشوار شرایط در دادن رشد

 وجبم دشوار بپردازند که به ساده از متوالی، صورتبه درسی مطالب که با ارائه ،گرددمیموارد زیر به معلمان توصیه در پایان 

رزندگی س اولیه، موفقیت کسب این. آورند دست به موفقیت کافی اندازهبه ساده، مطالب یادگیری در ابتدا دگیرندگانیا شودمی

 از دیمعدو در موفقیت کسب به انآموزدانش بین فردی رقابت با ایجاد ینهمچن .دهدمیتحصیلی را افزایش و استرس را کاهش 

 .پرهیز شود آن از باید که می باشد، مؤثر تحصیلی اهش سرزندگیو در ک جامدانمی کالس اکثریت شکست و آنان

 منابع

 در آوریتاب و خودکارآمدی یاواسطه نقش با خالقیت و تحصیلی سرزندگی ساختاری روابط .(3455) سارا ،خادم زاده سمعیلا 

 .روانشناسی دانشجویی علمی ملی همایش ان، اولینآموزدانش
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