
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
روانشناسیمثبتنامهپژوهش

1394تابستان،(2پیاپی)،دوم،شمارهاولسال

 20/6/1394تاریخپذیرش:14/4/1394تاریخدریافت:

65–80:صص

 

mahbobeh_kadkhodaie@yahoo.comمسؤولنویسنده*
Copyright©2015, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 

License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long as 

they credit it, but they can’t change it in any way or use it commercially 

 

 آوری تحصیلی نوجوانان دختر شده بر انگیزش پیشرفت و تاب بینی آموخته تأثیر خوش


 *2السادات کدخدایی محبوبه ،1ملوک خادمی

دانشگاهالزهرا،تهران،ایراناستادیارگروهروانشناسیتربیتی،دانشکدهروانشناسیوعلومتربیتی،-1

دانشجویدکتریروانشناسیتربیتی،دانشکدهروانشناسیوعلومتربیتی،دانشگاهالزهرا،تهران،ایران-2

 

 چکیده

آوریتحصییلینوووانیاندختیربینیآموختهشدهبرانگیزشپیشرفتوتاباینپژوهشباهدفبررسیتأثیرخوش

نفیراز20.نمونیهآمیاریآنبیودآزمونباگروهکنترلپس-آزمونانجامشد.روشپژوهشازنوعشبهآزمایشی،پیش

کهبیهروشتصیادفیانتبیاب انانشهراصفهانبودندسالهعضوکانونپرورشفکریکودکانونووو13-15نوووانان

هیایگیروهآزمیودنی .ندشدهویکگروهبهعنوانگروهآزمایشویکگروهبهعنوانگروهکنترلدرنظرگرفتهشید

هیایگیروهکنتیرلبینیدریافتکردنددرحالیکهبرایآزمودنیایآموزشخوشدقیقه60ولسه7آزمایش،بهمدت

.بیودآوریتحصییلیسیاموزلزگیری،پرسشنامهانگییزشپیشیرفتهیرمنسوتیابابزاراندازه ایارایهنشد.خلهچنینمدا

بینیآموختهشدهدرافزایشانگیزشپیشیرفتوابایادآن)اعتمیادبیهنتایجحاصلازتحلیلکوواریانسنشاندادخوش

کوشیی(تیأثیرمانیادارینگیریوسیبتدیگیرآن)آینیدهنفسوپشتکار(تأثیرمانادارداشت،درصورتیکهبیرابایاد

نگیرگیریآینیدههایارتباطی،وهتآوریتحصیلیواباادآن)مهارتبینیآموختهشدهبرتابنداشت.همچنینخوش

بینیدانیشآمیوزانگیریمسألهمحور(تأثیرمانادارینداشت.براساسایننتایج،تمرکزبربادعاطفیوخوشووهت

د.شبهافزایشانگیزشپیشرفتدرآنهامنجر

آوریتحصیلی،نووواناندختر.بینیآموختهشده،انگیزشپیشرفت،تابخوشهای کلیدی:  واژه
 

 

 

 

 

  





1394(،تابستان2پیاپی)،دوم،شمارهاولسال،پژوهشنامهروانشناسیمثبت/66

 

 مقدمه 

هیایاصیلیویکییازموویوع1پیشرفتتحصییلی

مهییددرحی ییهآمییوزشوپییرورشاسییتوشناسییایی

عواملتأثیرگذاربرآنبسییارویروریوراهگشاسیت،

توانبهچراکهباشناساییعواملمرتبطبااینسازه،می

هبهبهبودنظیامآموزانودرنتیجبهسازیپیشرفتدانش

هیایآموزشیکمککرد.درواقعآنچهدرکنارتالش

آموزشیوپرورشیمالمان،وروریوسودمنداسیت 

پرداختنبهراهکارهاییاستکهرسیدنبیهموفقییتو

نماید.گامنبسیتبیرایپیشرفتتحصیلیراتسهیلمی

ارایییهراهکارهییایم لییوبدراییینزمینییه،شناسییایی

تکییهدرارتبییا بییاموفقیییتتحصیییلیمتغیرهییاییاسیی

هستند،زیراباشناسیاییایینمتغیرهیاوایجیادتغیییردر

تیرتیرواصیولیهیایبایدیرامحکیدتوانگامآنهامی

برداشییت.یکیییازاییینمتغیرهییایتأثیرگییذار،انگیییزش

است.2پیشرفت

نیازبهپیشرفتویاانگیزشپیشرفتبیراینبسیتین

تیوانم یر شیدومیی1970درسال3بارتوسطموری

آنرابهصورتتالشوتمایلبرایبیهانجیامرسیاندن

افیرادیکیه چیزییارسییدنبیههیدفیتارییونمیود.

انگیزشپیشرفتباالییدارند،برایدستیابیبهاهیداف

هیایخیودرادروهیتکنندوکوشیشعالیتالشمی

ییازبیهبرنید.نهیایخیودبیهکیارمییرسیدنبیهآرمیان

توانپیامدتاارضعاطفیبینامییدبیرایپیشرفترامی

کسبموفقیتوتمایلبرایاوتنابازشکستدانست

آمییوزان(.دراییینزمینییهبیییندانییش2010)کولییوزیج،

هادرتواناییهایفردیووودداردواینتفاوتتفاوت

موفقیت،تمایلبهموفقیتواهیدافپیشیرفتمیناکس

                                                           
1 academic achievement 

2 achievement motivation 

3 Murray 

هیانشیان(.پیژوهش2002زوویگفیلید،شود)اکسیلمی

دهندبینانگیزشپیشرفتوپیشرفتتحصیلیراب همی

 2011مثبتمانیاداروویوددارد)آوان،نیورینونیاز،

(و1390فیییروگنیییدمی، تمنیییایی2014سییییبواری،

بینیتواندپیشرفتتحصیلیراپیشانگیزشپیشرفتمی

زونمایییید)کاسیییورکار،تییینکییییت،ووس،وسیییتر

 حسییینمییردیوحسییینمییردی،2012کرویسیییت،

1394.)

هیاپیساز،متغیردیگریاستکهسیال4آوریتاب

انگیزشپیشرفتدرحوزهآموزشوپرورشواردشید

ومییوردتووییهقییرارگرفییت.ازآنجییاکییهآمییوزشو

آمیوزمحیورایدانیشپرورشامروزیبهطیورفزاینیده

آمیوزان،ازنیشهایفیردیواوتمیاعیداشده،ویژگی

آوریبیشازپیشمورداهمیتواقعشیدهووملهتاب

درفراینییدآمییوزشمییوردتووییهقییرارگرفتییهاسییت.

5توانبهعنوانتمایلبهخوداصیالحیآوریرامیتاب

تاریییوکییردکییهفییردرابییرایقییرارگییرفتندرمسیییر

انگییزد.بیهدرسترشد،حتیدرشرایطدشیواربیرمیی

تییوانفییردیمقییاوموآوررامیییتییاببیییاندیگییرفییرد

پذیردانسیتکیهبیرایالتییامدادنسیریع،بهتیرانا اف

هیاوهیا،بحیرانهیا،فاوایهشدن،غلبهبیرانیواعچیالش

مشکالتفردیتواناییدارد)کوسیکان،گاریایاگوگلو

آوریبیاالانا یافپیذیر(.افرادباتاب2014وتوسان،

شوندوی یسازگارمیهستند،بهسرعتباتغییراتمح

زاووایتخلقییخیودپسازمواوههباشرایطاسترس

آوریپیایین،کهافرادباتابدهند،درحالیرابهبودمی

هییاوتغییییراتمحی یییسییازگاربییهسییبتیبییاموقایییت

زا،بهکنیدیروشوندودرمواوههباشرایطاسترسمی

                                                           
4 resilience 

5 self-corrective 
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مقیدم،بینژاد،تارصفیوروروند)مهریبهبهبودیمی

کننییدهماننییداحسییاس(.ووییودمنییابعحمایییت2015

و3،حمایییییتاوتمییییاعی2،هدفمنییییدی1شایسییییتگی

آوریهایاوتماعیعاملمهمیدرافزایشتابفاالیت

(.همچنیین2009شیود)هیاسوگراییدن،محسوبمی

پژوهشیییهاحیییاکیازآناسیییتکیییهسرسیییبتیروان

ارزههییایآن)تاهیید،کنتییرلومبییومؤلفییه4شییناختی

کنید)میدی،آوریایفامی(نقشمهمیدرتاب5وویی

 رحیمیانبوگر2002هارویوبلیکر،خوشابا،پرسیکو،

 مظلومبفروزیی،افبمییاردکیانی،1387واصغرنژاد،

(.1392شمساسفندآبادوواللی،

آوریبییهعنییواندربافییتآموزشییی،سییازهتییاب

امالیماتوافزایشاحتمالموفقیتدرمدرسهعلیرغدن

آمیوزانشود.دانیششرایطوتجاربدشوارتاریومی

آورازلحاظتحصیلی،آنهاییهسیتندکیهعلییرغدتاب

زاکیهآنهیارادرهیایاسیترسووودشرایطوموقایت

خ رعملکردتحصیلیوایوونهایتیا تیرتتحصییل

دهیید،سیی و بییاالییازانگیییزشپیشییرفتوقییرارمییی

(.2006ننید)میارتینومیارش،کعملکردراحفی میی

آوریودهنییدبییینمیییزانتییابهییانشییانمیییپییژوهش

عملکردتحصیلیراب همثبتوماناداروووددارد)لی،

اکبییییری رحیمیییییوعلییییی1393 کهریییییزی،2009

(.1394دهکردی،

آوریوانگییزشپیشیرفتباتووهبیهاهمییتتیاب

الزماسییییتدرپیییییافییییزایشسیییی  ایییییندو،در

هایسیودمنددرایینآموزانباشید.یکیازروششدان

                                                           
1 sense of competence 

2 purposefulness 

3 social support 

4 psychological hardiness  

5 commitment, control and challenge 

است.اگرچهاستادادوهیوشق ایا 6بینیزمینه،خوش

درپیشرفتیاحداقلدرسرعتپیشیرفتنقیشدارنید،

اماامیدوانگیزهمواردیهستندکهدرنبیودآنهیا،هیی 

بینیی،پییشنییازایینگییردوخیوشحرکتیشکلنمی

نتظاراتم لوبافیرادرادربینی،احرکتاست.خوش

سازدومنبعبسییارمهمییموردوقایعآیندهمناکسمی

ییروکیارور،برایانگیزشومقیاومبیودناسیت)شیی

بینیباس و باالییازتاهداتوس و (.خوش1985

بینییبیاپایینیازاوتنابیاعدمتاهدراب هدارد.خوش

همیراهاسیتوهایفااالنهبرایحف سالمتفیردگام

هیایآموزشییرادرپییداردمقاومتبیشتردرفاالیت

بینییی(.خییوش2010یییروسیجراسییتروم،)کییارور،شییی

نوعیانتظارپیامیداسیت.انتظیاراینکیهبیدونتوویهبیه

عملکردفرد،پیامدمثبترخخواهدداد.انتظیاراتیکیه

هییایمبتلییوزنییدگیفییردعمومیییتدارنییددرحییوزه

بینیی(.عواملخاصییبیاخیوش2015وتا،)فلدمنوکاب

همیییراههسیییتندماننیییدباورهیییایعمیییومیدرمیییورد

)اربیگو9وحمایتاوتماعی8شانس،7خودکارآمدی

بینیییعییالوهبییراینکییهمووییب(.خییوش2012مونسیین،

گیردد)سیوری،حجیازیوشیناختیمییبهزیستیروان

(درموفقیییتوپیشییرفتتحصیییلی1393نییژاد،سییوری

دهندهانشانمیمیدارد بهطوریکهپژوهشنقشمه

بینیوانگییزشتحصییلیراب یهمثبیتبینامیدوخوش

 کیافر،1392ماناداروووددارد)میرساردووصداقت،

( همچنییینبییینامیییدو1393هاشییمی،کارشییکیو

بینیباانگیزهوعملکردتحصییلیراب یهمثبیتوخوش

 سیینگو2009گیرین،ماناداروویوددارد)میدلینو

                                                           
6 optimism 

7 self- efficacy 

8 luck  

9 social support 
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 عیسیزادگان،میکازیلیمنیع،مروزیمیالن،2013وا،

( بیه1393 مرادی،واعظیی،محمیدومیرزاییی،1393

کننیدهبینیتوانپیشبینیرامیایکهامیدوخوشگونه

ونید،شیهنیعملکردتحصیلیدانست)محبینورالیدین

ورینیزآبینیوتاب(.بینخوش1393ییالقوشریفی،

محمییودی،راب ییهمثبییتومانییادارووییوددارد)سییید

(وازطرییی 1390 شیییری،1390رحیمیییومحمییدی،

آوریراتوانمیزانتیابمی1اندیشیبینیومثبتخوش

 قیییدمیو2011راد،افیییزایشداد)سیییوریوحسییینی

 مهرآفرییید،خییاکاور،2015 تییورن،2014خلاتبییری،

(.1394واورمیوعلیزادهموسوی،

آنچهدراینمیانامییدببیشاسیتاییناسیتکیه

تیوانآنرادربینیی،قابیلییادگیریاسیتومییخوش

بینیییافییرادایجییادیییاتقویییتکییردکییهبییهآنخییوش

شیود.اییناصی ال ،درمقابیلگفتیهمیی2شدهآموخته

بهکاربردهشد.دردرماندگی3درماندگیآموختهشده

دکیهنتیایجکسیبشیدهبیهآموزآموختهشده،فردمی

تالشوکوششاوهی ارتباطینداردوهرچقدرفیرد

تواندبهموفقیتدستیابد،درواقیعچنیینبکوشدنمی

ایازنتیایجعملکیردشداردوفردیانتظیاراتبدبینانیه

کنیید.چنییینبینیییمیییپیامییدهایناخوشییایندیراپیییش

هیدفیووایتیبیهاحسیاسدرمانیدگی،ناامییدیوبیی

منجییرشییدهوکییاهشعییزتنفییسفییردرادرپیییدارد

(.درمقابیییل،1978)آبرامسیییون،سیییلیگمنوتیسیییدل،

آمیوزدبینیآموختهشدهحالتیاستکهفردمییخوش

بینانهوخوشاینددرموردعملکردخیودانتظاراتخوش

هییایداشییتهباشییدوحتیییدرصییورتوقییوعاتفییاق

تفسییرنماییدنانیهبیایخیوشناخوشایند،آنرابهگونیه

                                                           
1 positive thinking 

2 learned optimism 

3 learned helplessness  

(.هییییردوحالییییتدرمانییییدگیو1391)سییییلیگمن،

فرددارد.سبکاسناد،4بینیریشهدرسبکاسنادخوش

کند،بیهبییانهایفرداشارهمییبهچگونگینسبتدادن

اشدیگراینکهفردوقایعخوشایندیاناخوشایندزندگی

رابهچیهچییزینسیبتبدهید،نیوعسیبکاسیناداورا

بینانیهییاسیازگارانهکند.سبکاسنادخوشیمشبصم

شیودوسیبکاسینادمنجربهانتظاراتمثبتدرفردمی

بدبینانهیاناسیازگارانه،انتظیاراتناخوشیایندرادرفیرد

تیوانبیهبینیمییکند.ازطری آموزشخوشایجادمی

افرادآموختکهباورهایناسیازگارانهخیودراکیهبیه

عدمکنترلبروقایعزندگیمنجراحساسدرماندگیو

شودتغیییردادهوباورهیایسیازگارانهکیهاحسیاسمی

نماید،ویایگزینبینیوکنترلرادرفردایجادمیخوش

آنکننیید)آلییوی،پیترسییون،آبرامسییونوسییلیگمن،

ها(.سبکاسنادیانسبتدادن2014 لیووباتس،1984

و6،پاییداری5لگییرد:منبیعکنتیرسهبایدرادربیرمیی

.اینسهبادبرتجاربعاطفیفردماننید7کنترلپذیری

و11،غییرور10،امییید9،احسییاسگنییاه8خشیید،قییدردانی

تأثیرگذاراستکیهدرمجمیوعرفتیارانگیزشیی12شرم

تیوانبیااصیال کند.برایناساسمیفردراهدایتمی

بینانیهنمیودنآن،سبکاسنادفردوییادرواقیعخیوش

هیییاوهفیییردرانسیییبتبیییهعلیییتموفقییییتدییییدگا

هایشتغییردادوازایینطریی عواطیومثبیتشکست

مانندقدردانی،غروروامیدراوایگزینعواطیومنفیی

                                                           
4 attribution style  

5 locus of Control 

6 stability 

7 controllability 

8 appreciation 

9 feelings of guilt 

10 hope 

11 pride 

12 shame 





69/دخترنوووانانتحصیلیآوریتابوپیشرفتانگیزشبرشدهآموختهبینیخوشتأثیر

 

نمودکیهپیامیدآنسیوقدادنفیردبیهتیالشبیشیترو

(.1985کسبموفقیتوپیشرفتاست)واینر،

بینیییآموختییهشییدهسییبکاسیینادفییردودرخییوش

گییردوایینهمیانوبهسازیآنهدفقرارمیاصال 

اصیییلیاسییییتکییییهبیییراسییییاسآنبییییهآمییییوزش

شید.بیرایینکنندگاندراینپیژوهشپرداختیهشرکت

اسییاس،هییدفاصییلیپییژوهشحاوییرتایییینمیییزان

بینیآموختهشدهبرانگیزشپیشرفتواثرببشیخوش

هییایزیییررامییوردآوریتحصیییلیبییودوفرویییهتییاب

ارداد:آزمونقر

انگیزشخوش-1 افزایش در شده آموخته بینی

پیشرفتنووواناندخترمؤثراست.

تابخوش-2 افزایش در شده آموخته آوریبینی

 تحصیلینووواناندخترمؤثراست.

 

 روش 

طر پژوهشروشپژوهش،واماهآماریونمونه:

آزمونباگیروهپس-آزمونحاور،شبهآزمایشی،پیش

کنتیییرلبیییود.وامایییهآمیییاریایییینپیییژوهش،کلییییه

ایبودکیهدرساله15تا13آموزاننووواندختردانش

عضوکیانونپیرورشفکیریکودکیانو1394تابستان

نوووانانشهراصفهانبودند.نمونیهنهیاییایینم الایه

بود.نمونهگیریاینم الایهبیهایینآزمودنی20شامل

مرکییزکییانونپییرورشفکییری13صییورتبییودکییهاز

10کودکانونوووانان،دومرکزوساسازهرمرکیز،

نووواندختیربیهشییوهتصیادفیسیادهانتبیابشیدند.

هایانتبابشدهازیکمرکزبهعنیوانساسآزمودنی

انهیایمرکییزدومبیهعنییوگیروهآزمیایشوآزمییودنی

گییروهکنتییرلدرنظییرگرفتییهشییدند.علتگییزینش

کننیدگاندوچنینیعیدمایجیادتاامیلبیینشیرکتاین

گروهوپیشگیریازانتشارعملآزمایشیبود.

:1ابزارسنجش:پرسشنامهانگیزشپیشیرفتهیرمنس

تیییرین(یکییییازراییییج1987پرسشییینامههیییرمنس)

هییایمییدادوکاغییذیبییرایسیینجشنیییازبییهپرسشینامه

پیشییرفتاسییتکییهبییرمبنییایدانییشنظییریوتجربییی

موووددرزمینهانگیزشپیشرفتساختهشدهاسیت،بیه

ویژگیییافییراددارایانگیییزش10اییینصییورتکییه

پیشرفتباالبهعنوانمبنابرایانتبابسؤاالتدرنظیر

اسییتکییهعبارتنییداز:سیی  آرزویبییاال،گرفتییهشییده

رمواوهییهبییاانگیییزهقییویبییرایتحییرت،مقاومییتد

تکیالیودشییوار،تییالشدرانجیامتکییالیونیمییهتمییام،

نگییری،تووییهبییهمییالتادراتپویییااززمییان،آینییده

شایستگیدرانتبابدوست،همکاروالگیو،توویهبیه

عملکردخوب،انجامدرستکاروخ رپیذیریپیایین.

تماماستکیهبیهوملهنیمه29سؤاالتپرسشنامهشامل

هاچهارگزینهدادهشدهاست.اینگزینهدنبالهریک،

برحسباینکهشدتانگیزهاززیادبهکدیاکدبهزیاد

شودودامنهنمراتبهدستآمدهگذاریمیباشد،نمره

است.اینپرسشنامهازچهارعامیل116تا29ازآنبین

نگیییریوکلییییاعتمیییادبیییهنفیییس،پشیییتکار،آینیییده

پاییاییآنبیاروشکوشیتشکیلشدهووریبسبت

84/0آمییوزانایرانیییآلفییایکرونبییاخدرمییورددانییش

(.1386گزارششدهاست)اکبری،

اینپرسشنامهتوسط:2آوریتحصیلیپرسشنامهتاب

گییریمییزان،بیهمنظیورانیدازه2004ساموزلزدرسیال

آموزانساختهشدهاستکیهآوریتحصیلیدانشتاب

وهیتموفقییتتحصییلیرازادرغلبهبرموارداسترس

                                                           
1 Hermance Achievement Motivation Questionnaire 

2 Academic Resilience Questionnaire 
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سؤالاست29کند.اینپرسشنامهشاملگیریمیاندازه

هایمرتبطباموفقیتتحصیلینظیرخلی وکهازحوزه

خییو،روابییطاوتمییاعی،روابییطخییانوادگیوانگیییزش

کننیدگانخواسیتهاندوازشرکتپیشرفتطراحیشده

سآوریخودرابرروییکمقییاشودتامیزانتابمی

ایلیکرتازکامال مبالفدتیاکیامال میوافقدپنجدروه

بندیکنند.براینمیرهگیذاریایینپرسشینامهبیهدروه

هیاینمیرهپینجوبیهانتبیاب«کامال میوافقد»انتبابهای

گیرد البتیهسیؤاالتنمرهیکتال می«کامال مبالفد»

بیییه29و4،5،6،7،10،14،15،23،27،28شیییماره

شوند.دامنهنمیراتبیهگذاریمیتماکوسنمرهصور

اسیت.فیرم145تیا29دستآمدهازاینپرسشنامهبین

سییوالبییودهوآلفییای40اولیییهاییینپرسشیینامهشییامل

هایحاصیلگزارششدهاست.یافته89/0کرونباخآن

آمییوزانوازاوییرایاییینپرسشیینامهروینمونییهدانییش

ازتحلیلعاملیاکتشافیبیهدانشجویانایرانیبااستفاده

هیایاصیلیوتحلییلعیاملیتأیییدینشیانروشمؤلفه

دهندهسهعاملبود.اینسیهعامیلبیراسیاسمحتیوای

گییریآینیدههایارتباطی،وهتتحتپوشش،مهارت

گیذاریشیدند.ویرایبنگیرنیاممحورومثبیتومسأله

هیایهیایآن)مهیارتآلفایکرونباخدرخردهمقیاس

گیریمسألهمحور(گیریآیندهووهتباطی،وهتارت

ودرنمونیه77/0تیا63/0آموزیبینبراینمونهدانش

بیهدسیتآمیدکیهنشیان76/0تیا62/0دانشجوییبیین

دهدپایاییاینسهعاملقابیلقبیولاسیت)سیل انیمی

(.1392نژاد،آسیابی،ادهمیوتوانایییوسفیان،





منظوراویرایایینپیژوهشبه روشاوراوتحلیل:

پیسآزمیونبیا-ازطر شبهآزمایشیی)پییشآزمیون

گروهکنترل(استفادهشد.نمونیهگییریایینم الایهبیه

مرکزکیانونپیرورشفکیری13اینصورتبودکهاز

10کودکانونوووانان،دومرکزوساسازهرمرکیز،

نووواندختیربیهشییوهتصیادفیسیادهانتبیابشیدند.

هایانتبابشدهازیکمرکزبهعنیوانزمودنیساسآ

هیایمرکییزدومبیهعنییوانگیروهآزمیایشوآزمییودنی

گروهکنترلدرنظرگرفتهشدند.شرکتکننیدگانهیر

هیایپیژوهشپاسیخدوگروهدردونوبتبهپرسشینامه

دادند)پییشازبرگیزاریولسیاتآموزشییبیهعنیوان

عنیوانپیسپیشآزمونوپسازولساتآموزشیبیه

بینییآموختیهآزمون(.متغیرمستقلاینپژوهش)خوش

ای)هیرولسیه7شده(بهصیورتییکدورهآموزشیی

دقیقه(برایگروهآزمایشاوراشدوشرکت60ولسه

کنندگانگروهکنترل،هی آموزشیدریافیتنکردنید.

محوراصلیمحتیوایولسیاتآموزشیی،تغیییرسیبک

اقعسایبراینبیودکیهاسیناداسنادنوووانانبود.درو

هیایناسازگارانهوبدبینانهنوووانانمبنیبراینکهاتفیاق

ناخواستهونام لوب،پیامدهایبدیبههمراهدارنیدبیه

بینانهتغییریابد اسنادهاییکیهنوویواناسنادهایخوش

بینانیهبیهوقیایعکنیدازدییدگاهیخیوشراترغیبمیی

مدهایمثبیتوقیایعرادرنظیرروزمرهخودبنگردوپیا

بگیییردوبییراسییاسآنتصییمیدگیییریورفتییارنماییید.

محتیییوایایییینولسیییاتکیییهبیییااقتبیییاسازکتیییاب

(1391شیدهنوشیتهمیارتینسیلیگمن)آموختهبینیخوش

 خالصهشدهاست.1طراحیوتنظیدشده درودول
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 بینی به شیوه اصالح سبک اسناد ش خوش( محتوای جلسات آموز1جدول )
 هدف های هر جلسه محتوا و تمرین جلسه

هیایویژگییافیرادبینییوبیدبینی،ویژگیتووی وگفنگیویمتقابیلدربیارهخیوش اول
 بینوبدبینخوش

آشییناییشییرکتکننییدگانبییامفهییوم
بینییییوویییرورتآنبیییرایخیییوش

 زندگیسازگارانه

پیامد:-باور-بررسیزنجیرهاتفاق دوم
هیایروزمیره،باورهیایمربیو بیهآنودراینولسهپسازآموزشراب هبیناتفاق

کنندگانآوردهشدتاآنرابهتیردرتکننید.پیامدآنباورها،مثالهاییبرایشرکت
پ-ب-ساسازآنهاخواستهشدباذکیرمثالهیایی،تجیاربخیودرادرمیوردالیو

موردراب هآنهابایکدیگربیندیشندتابهایننکتیهپییببرنیدرویکاغذبنویسندودر
کهپیامدیانتیجهدرواقعمربو بهاتفاقنیستبلکهمربو بهباوریاطرزفکرشبص

 درموردآناتفاقاست.

بینییوبررسییآشناییباالفبایخوش
 پیامدهایآن

پیامیدهانقیشمهمییدارنیدبیهآنهیادراینولسهبایادآوریاینکهباورهیادرتاییین سوم
ورورتتغییرباورهاوچگونگیآنآموزشدادهشید،بیهایینصیورتکیهازآنهیا

نکنند.اینتغیییرباورهیادر1خواستهشدباباورخودبهمجادلهباردازندوفاواهسازی
عکنندگانآموختنیدتیامنبیواقعتغییردرسبکاسنادفرداست.دراینولسه،شرکت

کنترلدرونیرابهبیرونیتبدیلکنند.یانیکمترخیودرامقصیردانسیتهوبیهعوامیل
بیرونیدرشکستخودبیندیشند)البتهتاویاییکیهموویبسیلبمسی ولیتازآنهیا

 نشود(.ازآنهاخواستهشداینکاررابهصورتنوشتاریانجامدهند.

1مجادله
اصال باورها

 درونیبهبیرونی(منبعکنترلاز)تغییر

کنندگانآموزشدادهشدتاسبکاسنادخیودراازپاییداربیهدراینولسهبهشرکت چهارم
ناپایدارتغییردهند.یانیبهوایتمرکزبرعلتهایپایداروغیرقابلتغییرمثیلهیوش،

نند.ازووایتخانوادگیبرعلتهایناپایداروقابلتغییرمانندتالشوانگیزهتمرکزک
کنندگانخواستهشدبانوشتنباورهایخیودواصیال آنهیابیهتمیرینتغیییرشرکت

 باورهایخودباردازند.

2مجادله
)تغییرسییبکاسیینادازعلییتپایییداربییه

 علتناپایدار(

کنندگانآموزشدادهشدتاسبکاسینادخیودراازکلییبیهدراینولسهبهشرکت پنجم
«همیشهمنبدشانسد»یانیبهوایتمرکزبرعلتهایکلیماننداختصاصیتغییردهند.

باضی»یا«گاهی»برعلتهایاختصاصیکهبا«کنندهمهدرموردمنبدقضاوتمی»یا
شودتمرکزکنند.دراینولسهنیزتغییرباورهیابیهصیورتنوشیتاریشروعمی«وقتها

 تمرینشد.

3مجادله
هبیییکلییییسیییبکاسیییناداز)تغیییییر

 اختصاصی(

دراینولسهنبستسهولسهپیشکهدرموردمجادلهبیاخیودوتغیییرباورهیابیود، ششم
کننیدگاندهنیدگیاسیتبیهشیرکتمرورشد.ساسپیامدتغییرباورکههمانانرژی

آموزشدادهشدوازآنهاخواستهشدبابیانمثالهاییازتجربهخوددرتغییرباورهابیه
 شودنیزدقتکنند.مووبانرژیببشیمیپیامدآنکه

 انرژیدهندگی

انرژیدهندگیمروروتمرینشدتیاتثبییت-پیامد-باور-دراینولسهزنجیرهاتفاق هفتم
شییدهوسییاسبییرایدرونیییشییدنتبییدیلبییهگفتگییوشییود.بییهاییینصییورتکییهاز

دادنید،اکنیونبیهمییکنندگانخواستهشدهمانکاریراکهدرنوشتنانجامشرکت
 صورتکالمیباصدایبلندوساسبهصورتگفتگویدرونیتمرینکنند.

 گفتگویدرونی

 

 

 

 

 

                                                           
1 catastrophizing 
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هییایحاصییلازاییینپییژوهشبییااسییتفادهازداده

وبهروشتحلیلکوواریانسچنید-19SPSSافزارنرم

 متغیری)مانکووا(تحلیلشد.

 

ها یافته
سالهکه15تا13نووواندختر20دراینپژوهش،

،عضوکانونپرورشفکریکودکیان1394درتابستان

ونوووانییانشییهراصییفهانبودنیید،شییرکتکردنیید.بییر

اساساطالعاتومایتشیناختی،درگیروهآزمیایش،

نفیرازآنهیا4سالبود.5/13ها،میانگینسنیآزمودنی

نفردرپایههشیتدمشیغولبیهتحصییل6درپایههفتدو

سیال5/37بودند.میانگینسنیوالیدینایینگیروهنییز

هیا،تحصییالتابتیدایینفیرازآزمیودنی3بود.والدین

نفرازآنهادارایوالدینیباتحصیالتدییالد4داشتند،

نفرنیزوالدینیباتحصیالتکارشناسیداشیتند.در3و

5سالبیود،14ها،آزمودنیگروهکنترل،میانگینسنی

نفییردرپایییههشییتدمشییغولبییه5نفییردرپایییههفییتدو

سال39تحصیلبودند،میانگینسنیوالدیناینگروه،

هییا،تحصیییالتدیییالدنفییرازآزمییودنی4بییود.والییدین

نفرازآنهاوالدینیباتحصیالتفوقدییالدو3داشتند،

داشیتند.نتیایجنفروالدینیبیاتحصییالتکارشناسیی3

حاصلازاورایپژوهشدرادامهآمدهاست.



 های توصیفی انگیزه پیشرفت و ابعاد آن بر اساس عضویت گروهی و مرحله ارزیابی ( شاخص2جدول )
 کوشیسبت نگریآینده پشتکار اعتمادبهنفس انگیزشپیشرفت   

 گروه
مرحله

 آزمون
 میانگین تاداد

انحراف

 مایار
 میانگین

انحراف

 مایار
 میانگین

انحراف

 مایار
 میانگین

انحرا

ف

 مایار

 میانگین
انحراف

 مایار

 آزمایش
 21/2 70/14 31/2 30/10 11/2 30/9 47/1 80/15 57/6 80/61 10 آزمونپیش

 60/2 15 59/2 50/12 37/1 10/11 98/1 20/17 30/6 70 10 آزمونپس

 کنترل
 65/3 60/16 54/3 10/12 76/1 30/8 96/1 10/16 49/11 20/59 10 آزمونپیش

 51/3 16 96/2 90/11 49/1 8 81/1 40/16 59/11 60/59 10 آزمونپس



هییایمربییو بییهآمییار،داده2دروییدولشییماره

توصیفی)میانگینوانحیرافماییار(گیروهآزمیایشو

کنترلدرانگیزشپیشرفتوخردهمقیاسهایمربو بیه

آزمیونگیزارششیدهآزمونوپسآندرمراحلپیش

هیا،مییانگینانگییزشپیشیرفتاست.براساساینیافته

درمرحلیهپییش80/61هیایگیروهکنتیرلازآزمودنی

درمرحلیهپیسآزمیونرسییدهاسیت در70آزمونبه

درمرحله20/59حالیکهدرگروهکنترلاینمیزاناز

درمرحلیهپیسآزمیونرسییده60/59پیشآزمونبیه

هیایاست.همچنینمیانگیناعتمیادبیهنفیسآزمیودنی

درمرحلییهپیییشآزمییونبییه80/15گییروهآزمییایشاز

پسآزمونرسیدهاستوایینمییزاندرمرحله20/17

رسیییدهاسییت.40/16بییه10/16درگییروهکنتییرلاز

در30/9میییانگینپشییتکارنیییزدرگییروهآزمییایشاز

درمرحلیهپیسآزمیون10/11مرحلهپییشآزمیونبیه

8بیه30/8رسیدهاست اینمییزاندرگیروهکنتیرلاز

کوشیینگریوسبترسیدهاست.درمورداباادآینده

تفاوتماناداریدرافیزایشنمیرهدوگیروهدرمرحلیه

پیشآزمونوپسآزمونووودندارد.
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آوری و ابعاد آن بر اساس عضویت گروهی و مرحله ارزیابی های توصیفی تاب ( شاخص3) جدول

 گیریآیندهوهت هایارتباطیمهارت آوریتحصیلیتاب   
گیریوهت

 محورمسأله

 گروه
مرحله

 آزمون
 میانگین تاداد

انحراف

 مایار
 میانگین

انحراف

 مایار
 میانگین

انحراف

 مایار
 میانگین

انحراف

 مایار

 آزمایش
 50/4 62/46 25/2 85/12 52/1 23/16 78/10 60/92 10 آزمونپیش

 55/5 70/46 75/3 23/12 23/2 24/17 08/8 90/93 10 آزمونپس

 کنترل
 22/7 62/45 48/1 58/13 96/1 27/15 64/8 60/93 10 آزمونپیش

 78/8 66/46 56/2 62/12 32/3 16 91/6 30/91 10 آزمونپس



هییایمربییو بییهآمییار،داده3دروییدولشییماره

توصیفی)میانگینوانحیرافماییار(گیروهآزمیایشو

هییایتحصیییلیوخییردهمقیییاسآوریکنتییرلدرتییاب

آزمییونآزمییونوپییسمربییو بییهآندرمراحییلپیییش

گزارششدهاست.

هیادربییننمیراتدوفرضهمگنییوارییانسپیش

گروهبااستفادهازآزمونلوینبررسییشید.نتیایجایین

داریدروارییانسدوتحلیلنشاندادکهتفیاوتمانیی

گیییییییروهدرمتغیرهیییییییایانگییییییییزشپیشیییییییرفت

(05/0<,P51/0=Fوتیاب)(05/0آوریتحصییلی<,P 

82/0=Fشیودوبنیابراینفیرضهمگنیی(مشاهدهنمیی

تیواناطمینیانداشیتکیههابرقراراستومییواریانس

پراکندگینمراتدرهردوگروهیکساناسیت.عیالوه

براین،نتایجآزمونبیاکسنییزنشیاندادکیهمفروویه

همگنیکوواریانسبرقراراست.



 ( تحلیل کوواریانس چند متغیره برای بررسی تاثیر مداخله بر نمره کل و ابعاد انگیزش پیشرفت4جدول )

 منابعتغییر متغیروابسته
مجموع

 مجذورات

دروات

 آزادی

میانگین

 مجذورات
F اندازهاثر ماناداری 

توان

 آماری

انگیزشپیشرفت

 

 783/0 404/0 011/0 79/8 24/486 1 24/486 آزمونپیش

 569/0 290/0 038/0 31/5 68/293 1 68/293 یگروهعضویت

اعتمادبهنفس
 

 053/0 002/0 870/0 02/0 79/4 1 79/4 آزمونپیش

 534/0 273/0 045/0 88/4 01/840 1 01/840 گروهیعضویت

 پشتکار
 320/0 166/0 132/0 58/2 26/4 1 26/4 آزمونپیش

 938/0 525/0 002/0 34/14 62/23 1 62/23 گروهیعضویت

 نگریآینده
 066/0 012/0 692/0 16/0 16/1 1 16/1 آزمونپیش

 091/0 030/0 535/0 40/0 88/2 1 88/2 گروهیعضویت

 کوشیسبت
 094/0 032/0 523/0 43/0 36/3 1 36/3 آزمونپیش

 103/0 039/0 482/0 52/0 08/4 1 08/4 گروهیعضویت
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،نتیییایجتحلییییل4هیییایویییدولبیییراسیییاسیافتیییه

هییایپیییشکوواریییانسنشییاندادکییهبییاکنتییرلنمییره

29بینییآموختیهشیدهموویبافیزایشآزمون،خوش

درصیدیاعتمیادبیه3/27درصدیانگییزشپیشیرفت،

حالیکیهدرصدیپشتکارشدهاست در5/52نفسو

کوشیینشیدهنگریوسبتمووبافزایشاباادآینده

اسییت.بییهبیییاندیگییر،تفییاوتبیییندوگییروهدرمتغیییر

وP،31/5= (F<05/0داراسیت)انگیزشپیشرفتمانی

درصدواریانسمتغیروابسته)انگییزشپیشیرفت(را29

تبییننمودهاست.برایناساس،فرویهاولاینپژوهش

بینیییآموختییهشییدهدرافییزایشخییوشمبنیییبییراینکییه

آمیوزاننوویوانمیؤثراسیت انگیزشپیشیرفتدانیش

گیییرد.درمییورداباییادانگیییزشمییوردتأییییدقییرارمییی

پیشییرفت،بیییندوگییروهازلحییاظاعتمییادبییهنفییس

(05/0P<،88/4(F=(05/0وپشییتکارP<،34/14F=)

3/27تفاوتمانیدارمشاهدهشدوهرکدامبهترتییب

درصدازواریانسمتغیروابسیتهراتبییین5/52درصدو

نگیریونمودهاند،درحالیکیهدرمیوردابایادآینیده

کوشیبیندوگروهتفاوتمانییداریمشیاهدهسبت

نشد.



 های تعدیل شده دو گروه در انگیزش پیشرفت و ابعاد آن ( میانگین5جدول )

 کوشیسبت نگریآینده پشتکار اعتمادبهنفس پیشرفتانگیزش 

 میانگین گروه
انحراف

 مایار
 میانگین

انحراف

 مایار
 میانگین

انحراف

 مایار
 میانگین

انحراف

 مایار
 میانگین

انحراف

 مایار

 01/1 37/15 967/0 68/12 466/0 93/10 75/4 52/33 69/2 69/69 آزمایش

 01/1 52/16 967/0 71/11 466/0 16/8 75/4 07/16 69/2 90/59 کنترل



دهییددرنشییانمییی5همییان ورکییهوییدولشییماره

انگیییزشپیشییرفتواباییاداعتمییادبییهنفییسوپشییتکار،

هییایتاییدیلشییدهگییروهآزمییایشبییهطییورمیییانگین

ماناداریبیشترازگروهکنترلبودهاست.



 آوری تحصیلی بررسی تاثیر مداخله بر نمره کل و ابعاد تاب برای( تحلیل کوواریانس چند متغیره 6جدول )

 منابعتغییر متغیروابسته
مجموع

 مجذورات

دروات

 آزادی

میانگین

 مجذورات
F ماناداری 

اندازه

 اثر

توان

 آماری

آوریتاب

 تحصیلی

آزمونپیش  46/85  1 46/85  04/2  175/0  127/0  265/0 

گروهیعضویت  59/65 1 59/65  63/1  222/0  105/0  222/0  

هایمهارت

 ارتباطی

آزمونپیش  03/0  1 03/0  02/0  882/0  002/0  052/0  

گروهیعضویت  61/0  1 61/0  43/0  520/0  030/0  094/0  

گیریوهت

 آینده

آزمونپیش  04/0  1 04/0  08/0  778/0  006/0  058/0  

گروهیعضویت  14/0  1 14/0  26/0  615/0  019/0  077/0  

گیریوهت

محورمسأله  

آزمونپیش  56/7  1 56/7  21/0  650/0  015/0  072/0  

گروهیعضویت  72/35  1 72/35  01/1  331/0  068/0  156/0  










75/دخترنوووانانتحصیلیآوریتابوپیشرفتانگیزشبرشدهآموختهبینیخوشتأثیر

 


نتیایجتحلییل ،6هیایویدولشیمارهبراساسیافته

هییایپیییشکوواریییانسنشییاندادکییهبییاکنتییرلنمییره

بینیییآموختییهشییدهمووییبافییزایشآزمییون،خییوش

هیایآوریتحصیلیوابایاد)مهیارتماناداریدرتاب

گیریمسألهمحور(گیریآیندهووهتارتباطی،وهت

آننشدهاست.بهبییاندیگیرتفیاوتبییندوگیروهدر

یواباادآنمانادارنبودهاست.آوریتحصیلمتغیرتاب

برایناساس،فرویهدومایینپیژوهشمبنییبیراینکیه

آوریتحصییلیبینیآموختهشدهدرافزایشتابخوش

آمییوزاننووییوانمییؤثراسییت مییوردتأییییدقییراردانییش

گیرد.نمی

 
 آوری تحصیلی و ابعاد آن تابهای تعدیل شده دو گروه در  ( میانگین7جدول )

 محورگیریمسألهوهت گیریآیندهوهت هایارتباطیمهارت آوریتحصیلیتاب 

 میانگین گروه
انحراف

 مایار
 میانگین

انحراف

 مایار
 میانگین

انحراف

 مایار
 میانگین

انحراف

 مایار

 05/2 82/47 25/0 45/12 41/0 40/15 24/2 78/92 آزمایش

 05/2 67/44 25/0 24/12 41/0 99/14 24/2 41/90 کنترل

شیییود،مشیییاهدهمیییی7همیییان ورکیییهدرویییدول

هایتادیلشدهدوگروهآزمایشوکنتیرلدرمیانگین

آوریتحصیلیواباادآنغیرماناداراست.متغیرتاب

 

 بحث 

آمیوزان،مالکییموفقیتوپیشرفتتحصیلیدانش

استکیهپیشیبرداهیدافنظیامآموزشییونییزتحقی 

سازد.ازاینآموزانرانمایانمیاهدافیادگیریدانش

روهرآنچهکهبراینمیالتتأثیرگیذارباشیدشایسیته

تووییهاسییتوالزماسییتکییهنظییامآموزشیییدرکنییار

زبایردازد.دومتغییریآموزشمحتوایدرسیبهآنهانی

کهدراینارتبا اهمیتفراواندارد،انگیزشپیشرفت

هییایآوریتحصیییلیاسیت.بییراسیاسپییژوهشوتیاب

انجامشدهبیینانگییزشپیشیرفتوموفقییتتحصییلی

راب ییهمثبییتومانییادارووییوددارد)آوانوهمکییاران،

(و1390 تمناییفروگندمی،2014 سیبواری،2011

بینیتواندپیشرفتتحصیلیراپیشزشپیشرفتمیانگی

 حسیینمیردیو2012نماید)کاسورکاروهمکیاران،

آوریو(.همچنینبینمییزانتیاب1394حسینمردی،

عملکردتحصیلینیزراب همثبتومانیاداروویوددارد

اکبییری رحیمیییوعلییی1393 کهریییزی،2009)لییی،

افیییزایشانگییییزش(.ازایییینرو،بییا1394دهکییردی،

تیوانزمینیهافیزایشموفقییتآوریمییپیشرفتوتاب

تحصیلیرافراهدنمود.هدفاینپژوهشنییزافیزایش

آوریتحصییلیبیااسیتفادهازانگیزشپیشیرفتوتیاب

بینیآموختهشیدهبیهشییوهتغیییرباورهیاوایجادخوش

 اصال سبکاسناددرنوووانانبود.

بینیینشیاندادکیهخیوشنتایجحاصلازپیژوهش

آمییوزانوآموختییهشییدهبییرانگیییزشپیشییرفتدانییش

هایآنماننداعتمادبهنفسوپشتکارتأثیرمقیاسخرده

مثبیییتومانیییادارداشیییت درحیییالیکیییهبیییرخیییرده

کوشیتیأثیرمانیادارینگریوسبتهایآیندهمقیاس

نداشییت.اییینیافتییهبییانتییایجپییژوهشمییدلینوگییرین

(میرسییاردووصییداقت2013سییینگووییا)(2009)

(عیسیییییزادهو1393(کیییییافروهمکییییاران)1392)

(مبنییبیر1393(میرادیوهمکیاران)1393همکاران)

بینییوانگییزشووودراب همثبتوماناداربینخیوش
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پیشرفتهمسوییدارد همچنیناینیافتهم اب بیانظیر

بیینخیوش(استمبنیبیراینکیهافیراد1995سلیگمن)

کننیدودرنتیجیهانگییزشکمتراحساسنیاامییدیمیی

پیشرفتآنهادرمقایسهباافرادبدبینباالتراست.

هیایپیژوهشحاویر،ازسویدیگر،براساسیافته

آوریتحصییلیبینیآموختهشدهبیرمییزانتیابخوش

هییایهییایآن)مهییارتآمییوزانوخییردهمقیییاسدانییش

گیریمسألهمحور(آیندهووهتگیریارتباطی،وهت

تییأثیرمانییادارینداشییتوبییهبیییاندیگییرشییرکتدر

بینییمنجیربیهافیزایشمییزانولساتآمیوزشخیوش

کنندگاننشد.ایینیافتیهبیاآوریتحصیلیشرکتتاب

(،تیییورن2014نتییایجپیییژوهشقیییدیمیوخلاتبیییری)

(،سییدمحمیودیو2011راد)(،سوریوحسنی2015)

(مبنیی1394(،مهرآفریدوهمکیاران)1390)همکاران

آوریراب یهمثبیتوبینییوتیاببراینکیهبیینخیوش

مانادارووودداردهمسوییندارد.

توانبهایننکتیهاشیارهنمیوددرتبیینایننتایجمی

کهسبکاسناد)چگونگیتفسیرعلتوقیایع(بیشیتربیا

ارسیروحوزهانگیزشوبهویژهاعتمادبهنفسوپشیتک

ایکییهبییاتغییییرسییبکاسیینادفییردکییاردارد بییهگونییه

توانزمینهافیزایشانگییزشپیشیرفتویرافیراهدمی

(.درواقیعدرتغیییرسیبکاسینادبیه1985نمود)واینر،

شودتیاباورهیاینادرسیتخیودراکیهافرادکمکمی

شییودمنجییربییهتفسیییرهایبدبینانییهوناسییازگارانهمییی

وآنرابیییاباورهیییایسیییازگارانهوشناسیییاییکیییرده

بینانییهوییایگزیننماینیید.دراییینفراینییداصییال خییوش

گیرد:تغییرمنبعکنتیرلباورها،سهنوعتغییرصورتمی

ازدرونیبهبیرونیکهزمینهافزایشاعتمادبیهنفیسرا

کند،تغییرعلتوقایعناخوشایندازپاییداربیهفراهدمی

بودنعلتوقایعبهخاصبودنآنناپایداروتغییرکلی

کهزمینهافزایشتیالشوپشیتکارفیردرابیرایکسیب

(.درولسیات1391)سیلیگمن،آوردموفقیتفراهدمی

آموزشیایینپیژوهشنییزهیدفمیوردنظیر،اصیال 

باورهایبدبینانهنوووانانبود باورهاییمبنییبیراینکیه

صییی،علییترویییدادهایناخواسییتهوناخوشییایند،شب

شیوندهمیشگیوکلیاست.چنینباورهاییمووبمی

نوووانخودراناتوانپنداشیتهوتصیورکنیدنقشییدر

تغییرزندگیوبهبیودامیورتحصییلیخیودنیدارد.ایین

ووایتکاهشانگیزشپیشرفتویرادرپیخواهید

داشت.بنابراینآنچهدرایجادانگیزهنقشکلییدیدارد

اسناداستکهالبتیهبیشیتراعتمیادتغییرواصال سبک

بهنفسوافزایشتالشفردرادرپییداردوازایینرو

بینییدرنتایجپژوهشحاورکههدفآنایجادخوش

نوووانانازطری تغییرواصال سبکاسنادآنانبیود،

نشییاندادکییهشییرکتدرولسییاتآموزشیییوایجییاد

بیهافیزایشبینیآموختهشدهدرنوووانیانمنجیرخوش

انگیزشپیشرفت،اعتمادبهنفسوپشتکارآنانشد،در

کوشینگریوسبتحالیکهبرمتغیرهاییمانندآینده

تأثیرمانادارینداشیت بیهبییاندیگیرتغیییرواصیال 

سبکاسنادبهصورتبیرونی،ناپاییداروخیاصبیشیتر

اعتمادبهنفیسوپشیتکار)میدتتیالش(رابیهمنظیور

دهید،درحیالیکیهبیرنبهموفقیتافیزایشمییرسید

کوشیی)شیدتنگیریوسیبتمتغیرهاییماننیدآینیده

تالش(تأثیراندتویاغیرمستقیددارد.

برایناساس،الزماستدرنظامآموزشییشیرای ی

آموزاندرکنارآمیوختنمحتیوایفراهدشودکهدانش

فهایدرسییکیهعمیدتا حی یهشیناختیراهیدکتاب

هایدیگریکهحیوزهدهد،درمارضآموزشقرارمی

شودنیزقراربگیرنیدتیاهیدبیهبایدعاطفیراشاملمی

ایمناسیبعاطفیرشدآنهاپرداختهشیودوهیدزمینیه

هاییماننیدبرایرشدشناختیآنهافراهدگردد.ویژگی

بینییوانگییزشپیشیرفتکیهبیهحیوزهعیاطفیخوش
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آمیوزانبتواننیدشوددانیشمیشوند،مووبمربو می

باتوانومقاومیتواحسیاسامنییتبیشیترواوی راب

کمتربهییادگیریودرنهاییتبیهموفقییتوپیشیرفت

تحصیییلیدسییتیابنیید.اییینمسییألهبییهویییژهبییرای

آمییوزانیکییهسییابقهشکسییتیییاعقییبمانییدگیدانییش

کننیدتحصیلیدارندودرنتیجهاحساسدرماندگیمیی

هایخودتردیددارند،وروریتیروهتواناییونسبتب

تراست.باشناساییاینافیرادواراییهآمیوزشاثرببش

توانمووباتتغیییرباورهیایآنهیارامناسببهآنهامی

فراهدنمودوآنهارابیهکسیبنتیایجبهتیروانتظیارات

م لوبترازخودسوقداد.

وریآرسیدتیابایندرحالیاستکهبیهنظیرمیی

پیذیریومقاومییتدرتحصییلیکیهبیهمانیایانا یاف

زایآموزشییاسیت)میارتینومیارش،شرایطاسیترس

(،بیشازآنکهتحتتأثیرسبکاسینادباشید،بیه2006

هیانییزشناختیفردبستگیدارد.پژوهشسرسبتیروان

آوریونشاندهندهووودراب همثبتماناداربینتیاب

اسیییت)میییدی،خوشیییابا،شیییناختیسرسیییبتیروان

 رحیمیانبوگرواصیغر2002هارویوبلیکر،پرسیکو،

 مظلیومبفروزیی،افبمییاردکیانی،شیمس1387نژاد،

(.ازاییینروبییرایافییزایش1392اسییفندآبادوواللییی،

آمیییوزانالزماسیییتآوریتحصییییلیدردانیییشتیییاب

هییایآنکییهتاهیید،سرسییبتیروانشییناختیومؤلفییه

هویییوییاسیییت)رحیمییییانبیییوگروکنتیییرلومبیییارز

(موردهدفقیرارگییردوبیاافیزایش1387اصغرنژاد،

آوریفیراهدها،زمینهایجادوافزایشتیاباینویژگی

رسییدبییرایتقویییتگییردد.عالوهبییراییین،بییهنظییرمییی

پییذیریومقاومییتدرآوریوافییزایشانا ییافتییاب

آموزان،بهآموزشییطیوالنیمیدتنییازاسیتودانش

توانبهبرگزاریچندولسهیاکارگاهآموزشییدرنمی

اینزمینهبسندهکرد.

هایاینپژوهشاراییهپیشنهاداتیکهبراساسیافته

تواندردوزمینهپیشینهاداتکیاربردیوشودرامیمی

پیشنهاداتپژوهشیم یر نمیود.درزمینیهکیاربردی،

تربیرشوددرنظیامآموزشییبیاتمرکیزبیشیپیشنهادمی

حوزهعاطفیوانگیزشییزمینیهرابیرایرشیدهیرچیه

آمییوزانفییراهدآوردهوبهتییرحییوزهشییناختیدردانییش

هییایتحصیییلیتییوانآنهییارادرمواوهییهبییاشکسییت

احتمالیافزایشداد.همچنینازآنجاکیهایینپیژوهش

وهشییژهاییمواوهبودهاست درزمینیهپبامحدودیت

هیاکیهگیردد.ایینمحیدودیتمیینیزپیشنهاداتیارایه

هاواینکیهنمونیهانتبیابشاملونستوسنآزمودنی

شییدهازمراکییزکییانونپییرورشفکییریکودکییانو

اند،قابلیتتامیدپذیرینتایجراکیاهشنوووانانبوده

شودپژوهشفوقدرمیورددهد.بنابراینپیشنهادمیمی

ویژهبیراینوووانانپسرودانشآموزانسنینباالتربه

آمیوزاندرآسیتانهورودبیهدانشیگاهکیهنییازبیهدانش

انگیییزهوکسییبآمییادگیدارنییدوحتیییدرمیییورد

دانشجویاناوراشودونتایجحاصیلبیانتیایجپیژوهش

هایپیشینمقایسهشود.فالیوپژوهش



 سپاسگزاری

بدینوسیلهازهمکاریومساعدتمدیریتمحترم

کانونوووانانشهراصفهانکانونپرورشفکریکود

و3ونیییزمسیی والن،مربیییانونوووانییانمراکییزشییماره

کهصبورانهدرانجاماینپژوهش،محققیانراییاری13

نمایید.رساندند،صمیمانهسااسگزاریمی

 

 منابع
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.پایاننامهکارشناسییارشید،دبیرستانشهرتهران

هاینیمیهدانشگاهعالمهطباطبازی،مرکزآموزش

خصوصیوآزاد.

زادگان،ع.،میکازیلیمنییع،ف.ومروزییمییالن،عیسی

بینییومانیای(.راب هبینامید،خیوش1393ف.)
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(3،)152-137.
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of learned optimism on achievement 

motivation and academic resilience in female adolescents. This study was a quasi 

design, pre- and post-test control group and the subjects were selected among 

adolescents who were members of the Center for Intellectual Development of Children 

and Adolescents in Isfahan. These subjects selected by randomly style and divided into 

two experimental and control groups. They were 20 female adolescents aged between 

13 to 15 years. The experimental group received optimism training in 7 sessions. 

Measuring tools were Hermance Achievement motivation questionnaire and Samuel’s 

academic resilience questionnaire. Data were analyzed by multivariate analysis of 

covariance (MANCOVA). The results showed that learned optimism had a significant 

effect on achievement motivation and it’s subscales (confidence and perseverance) but 

it had no effect on other subscales (foresight and hard working). As well as learned 

optimism had no effect on academic resilience and it’s subscales (communication skills, 

orientation for the future, orientation for the problem-based). Based on these results 

focus on emotional and optimism in educational system leads to increase motivation in 

students and prevent failure and school drop. 

 

Keywords: learned optimism, achievement motivation, academic resilience, female 

adolescents. 
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