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 چکيده

 های مطالعه بر اشتیاق تحصیلی،ارتهدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مه

دانش آموزان دختر پایه دهم مدارس شهر تهران بود.  تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی ندگیزسر

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پس –آزمون ز نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیشاین پژوهش ا

-9911آماری تحقیق کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 

نفر هم برای گروه کنترل به روش  93نفر برای گروه آزمایش و  93ها آن بودند که از بین9911

آوری جهت جمع انتخاب شدند. ای تصادفی و درون هر خوشه تصادفی سادهگیری خوشهنمونه

زمایش استفاده شد. گروه آاشتیاق تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و خودتنظیمی پرسشنامه از  هاهداد

قرار گرفتند و در این مدت گروه کنترل هیچ  های مطالعهوزش مهارتجلسه تحت آم 1طی 

متغیره و تک متغیره  های تحلیل کوواریانس چندها از طریق آزمونآموزشی دریافت نکرد. داده

موجب افزایش طور معناداری بههای مطالعه گروهی مهارتتحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش 

 (.p<35/3آزمون شده است )در مرحله پس تحصیلی اشتیاق تحصیلی، سرزندگی و خودتنظیمی

های مطالعه، اشتیاق تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، آموزش، مهارت :واژگان کليدي

 ، دانش آموزانخودتنظیمی تحصیلی
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 2سعيده دروگر ،1نجف طهماسبی پور

 روانپزشک و استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. 9
 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه  2
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 سعيده دروگر

)مدیریت زمان،  هاي مطالعهآموزش گروهی مهارت اثر بخشی

 اشتياق تحصيلی، بر  ریزي، مرور و تقویت حافظه(برنامه

 دختر  دانش آموزانزندگی تحصيلی و خودتنظيمی در سر
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 مقدمه
. دانش آموزان استها، پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی های معلمان، مسئوالن آموزش و خانوادهترین نگرانیجمله مهماز

ه ها و جامعخانواده های زیادی برایآموز داشته و همچنین خسارتصیلی تأثیر بسزایی در سرنوشت دانشبر اساس مطالعات متعدد، افت تح

ظام آموزشی الت کنونی نترین مشک(. در ایران این امر از مهم9919)دادفر، بازدار، نصراللهی، عبدالحسینی و احمدی، آورد تحمیل به بار می

 ثمرهای جامعه که همان نیروی انسانی است، بیدهد و نیروهای بالقوه و سرمایهها میلیارد ریال از بودجه کشور را هدر میساله دهاست که هر

را در زمینه عملکرد تحصیلی و متغیرهای مرتبط با  های زیادیو روان شناسان تربیتی پژوهشهای اخیر متخصصان آموزشی ماند. در سالمی

های هر نظام آموزشی در تمام جوامع است. پیشرفت تحصیلی دانش ترین دغدغهزیرا مسئله موفقیت در امر تحصیلی از مهم اند؛آن انجام داده

(. 9919زهای فردی آن جامعه است )مرادی مقدم، یابی و توجه به رفع نیادهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدفآموزان هر جامعه، نشان

گیرد. عوامل متعددی عملکرد تحصیلی دانش آموزان را تحت سنجش قرار میها موردوسیله عملکرد تحصیلی آنبه یادگیری فراگیران معموالً

(. 9912، یف)س شوندد فراگیران میدهد. برخی از این عوامل موجب بهبود عملکرد تحصیلی و برخی دیگر باعث تضعیف عملکرتأثیر قرار می

نمرات ضعیف، استرس، تهدید ) های تحصیلی در دوران تحصیلهای زندگی مربوط به چالشتوجهی از چالشاز سوی دیگر بخش قابل

 کرد تحصیلی دانشها در افزایش عملرو سازگاری و انطباق دانش آموزان با این فشارها و چالشنفس، کاهش انگیزش و ...( است. ازایناعتمادبه

طور جامع و همه جانبه وپرورش الزم است بهدرنتیجه نظام آموزش (؛9919باسی، )پورعبدل، صبحی قراملکی، ع ای داردآموزان اهمیت ویژه

باشند بر  قادر گیرد وها و شرایط قرار میهای باثباتی که کمتر تحت تأثیر موقعیتهای انسانی توجه کند و تربیت شخصیتبه تربیت قابلیت

آسانی غلبه کنند؛ بنابراین آنچه در فرآیند یادگیری از اهمیت اساسی مسائل و مشکالتشان در زندگی روزمره و در محیط اجتماع و تحصیلی به

 (.2332، 9ای که بهترین دستاوردها حاصل گردد )سلکوک، کالیسکان و ارولگونههای یادگیری بهبرخوردار است فراهم آوردن شرایط و موقعیت

نوجوانان  پرورش کودکان ووکه یکی از مفاهیم اساسی در آموزش است 2تحصیلیله اشتیاق های دوران تحصیلی مسئشلیکی از چا

های یک کاری را ور و جنبهیا اینکه عالقه زیادی داشتن به امنظر لغوی به معنای میل و آرزوی چیزی را داشتن است. اشتیاق تحصیلی از

 عنوان یک احساس تعلق و گرایششود اشتیاق تحصیلی بهرغبتی تعریف میمیلی و بیدر مقابل بی که معموالً(؛ 9913افشاری،  )کرد گویند

(. همچنین 2399، 9گاهی است )ویلیامزهای آموزشکنار موفقیت درمدرسه  حضور در های کالسی، از نتایج مهمفرد به مشارکت در فعالیت

یابند،  مطلوب دستصورت مستقیم به نتایج کند تا بههای هدفمند آموزشی میکه دانش آموزان صرف فعالیت به کیفیت تالشی این مفهوم

شناختی و تالش مستقیم برای یادگیری، فهمیدن و تسلط در دانش، گذاری رواندیگر اشتیاق تحصیلی نوعی سرمایهعبارتاشاره دارد؛ به

(. اشتیاق تحصیلی دارای سه بعد جذب، 2399، 4دهد )لنین، برینگ و پینتریجحصیلی را ارتقاء میهایی تها و هنرهایی است که فعالیتمهارت

ود شباشد. جذب به میزان تمرکز و غرق شدن فرد در تحصیل اشاره دارد در این حالت فرد سرسختانه درگیر تحصیل مینیرومندی و وقف می

های دشوار ای اعمال کرده و در موقعیتمالحظهراستای انجام کار خود تالش قابل در بخش است. در بعد نیرومندی فردو برای او بسیار لذت

ی از شده و ترکیبد روانی یادگیرنده در تحصیل مشخصباشد که با درگیری شدیکند. سومین بعد، وقف خود در تحصیل میپافشاری می

فیوصتی توجه، مند و متمرکز کننده، مشتاق، عالقها عبارات پرانرژیاحساس معناداری، اشتیاق و چالش است. اشتیاق تحصیلی دانش آموزان ب

(. مفهوم اشتیاق در دو دهه اخیر توجه 2395، 5اینرنی، گانوتک و جانلینرونل، دنیس، مک) آیدمیلی میاست و معموالً در مقابل بی شده

؛ جیمرسون، کمپرس و گریف، 2332؛ فریدریکز و همکارن، 2332)اپلتون، کریستنسون، کیم ورشلی،  ای را جذب کرده استپژوهشی فزاینده

اند که نوجوانانی که اشتیاق تحصیلی کمی دارند، تمایل بیشتری برای درگیر شدن در های پژوهش در این زمینه نشان دادهیافته (.2393

ردگی شناسی افسدر مدرسه، نمرات باالتر در نشانه شده، تنهایی، رفتارهای پرخاشگرانه نسبت به همساالنرفتارهای بزهکارانه، استرس ادراک

 (.2391، 2)استیوز، جیمنز و مورنو نفس را در پی داردتر در عزتو نمرات پایین

ها و استعدادهای سرزندگی تحصیلی یکی از توانایی است. 2له سرزندگی تحصیلیای دوران تحصیلی مسئهشلاز چادیگر یکی 

اختی شنخاص روان شود و همچنین نوعی تجربهدر حیطه تحصیلی میتهدیدها و فشارها  در برابرافراد یادگیرندگان است که موجب سازگاری 

تحصیلی به معنای توانایی  (. سرزندگی9915)صادقی و گشنیگانی،  کننداست که در این تجربه افراد در خود حس شور زندگی و روحیه می

و  کامرفورد، باتیسونها است )های تحصیلی و فائق آمدن بر آنآمیز دانش آموزان و دانشجویان در مواجهه با موانع و چالشموفقیت
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ی را زندگداند که داند بلکه آن را واقعیتی میقابل حصول و دست نایافتنی نمیگمن سرزندگی و نشاط واقعی را غیرسلی .(1،2395تورمی

(. احساس سرزندگی نوعی تجربه خاص 9915کند )صیادی، سرینی، حجت خواه و رشیدی، تر و روابط انسانی را سرشار و غنی میشیرین

شناختی و جسمی است کنند و همچنین بازتاب سالمت روانشناختی است که در این تجربه افراد در خود احساس شور و روحیه میروان

مطرح است. اهمیت های پژوهشی های بهزیستی ذهنی در بسیاری از نظامعنوان یکی از مؤلفهسرزندگی به(. 2392ان، و همکار 1)سولبرگ

بهزیستی ذهنی  شود و هر کشور یک شاخصهای ملی تهیه میه تا حدی است که امروزه در مورد بهزیستی ذهنی شاخصتوجه به این مسئل

کاتب سالمت ی آن مربوط به مشده است که تاریخچهعنوان حسی آشنا معرفی(. سرزندگی به2394، 93ساخته است )مارتینرا برای جامعه خود

گونه کنترل شدید یا اجبار به انجام کاری از میزان انرژی هر شود و هرنتیجه خودشکوفایی و انگیزش درونی ایجاد میروانی است. این حس در

باشد. احساس سرزندگی از هر دو عامل جسمانی و ی تئوریک مفهوم سرزندگی میایهخود تعیینی و پ کاهد که همان اساس نظریهفرد می

نظر میزان فعالیت و تأثیر میزان انگیزش با شادمانی متفاوت است. به این معنی که شخص سرزنده یک حالت فعاالنه پذیرد و ازروانی تأثیر می

زاده، مگذارد )غالکه درونی باشد یا از محیط خارج کنترل شود، بر آن تأثیر مینایاست. همچنین نوع انگیزش بسته به دارد و سرشار از انرژی

درصد  2تا  5درصد از دانش آموزان در بدو ورود به مدرسه دچار عدم سرزندگی هستند و همچنین  43تا  23(. شواهد حاکی است که 9919

 92-91(. با توجه به اینکه اکثر نوجوانان با 2395، 99اسکامبلر، بولینگ و بوئر)ویکتور،  اندنیز عدم سرزندگی تحصیلی شدید را گزارش کرده

صیلی های تحسال در محیط تحصیلی هستند، بهتر است که پیشایندها یا عوامل تأثیرگذار بر روی ظرفیت دانش آموزان در برخورد با چالش

ر سه سطح مختلف روانی، عوامل مربوط به مدرسه و مشارکت که موجب سرزندگی است، شناسایی شوند. پیشایندهای سرزندگی تحصیلی د

ی (. عدم سرزندگی به تجربه2331، 92مارتین و مارش) گرفته استمربوط به خانواده و همساالن موردتوجه قراردر فرآیند تحصیل و عوامل 

د مانن ایمشاهدهشکالت رفتاری قابلشود که با ممنجر می ف در دروس، فرسودگی تحصیلی و ...فردی ناخوشایندی مانند عملکرد ضعی

باشد. از عالئم بارز وجود عدم سرزندگی غمگینی، عصبانیت و افسردگی همراه است و نوعی عدم تقارن میان انتظارها و آرزوها در تحصیل می

توان نام برد. عدم ف را میتحصیلی، انجام رفتارهایی نظیر اجتناب از تماس با معلمان، دوستان، انجام ندادن تکالیف درسی، نمرات ضعی

دها و عوامل شناسایی پیشاین (.2392، 99و کاسیپو )هاوکلی آموزان استترین مشکالت تحصیلی دانشترین و شایعسرزندگی یکی از جدی

ت. از اس ریشوند امری ضروها و موانع تحصیلی که موجب سرزندگی تحصیلی میگذار بر روی ظرفیت دانش آموزان در برخورد با چالشتأثیر

یکی از  95(. خودتنظیمی2331و همکاران،  94)الکنهوف توان به خودتنظیمی اشاره نمودگذار بر سرزندگی تحصیلی میمیان این عوامل تأثیر

توجه  های شناختی آن بدوندر روانشناسی یادگیری، تربیتی و شناختی معاصر است. تعاریف گذشته خود نظم دهی بیشتر بر جنبه مفاهیم

دهی در یادگیری نیز بخش مهمی از نظران، خود نظم کنند. به اعتقاد برخی صاحبهای عاطفی، هیجانی و انگیزشی آن تأکید میبه جنبه

منظور انجام تکالیف از راهبردها و الگوهای انگیزشی مثل کند، دانشجویان موفق بههای بین دانش آموزان موفق و ناموفق را تبیین میتفاوت

کنند. در مقابل دانش آموزان ناموفق، کمتر تالش به خرج برانگیز و تنظیم اهداف استفاده میهای چالشموفقیت و فعالیتکوشش برای کسب 

ها دارند، قادر به تنظیم اهداف و استفاده از راهبردهای یادگیری نیستند، خودکارآمدی پایینی دارند دهند و عالقه کمتری به انجام فعالیتمی

های کلیدی است. امروزه یکی از موضوعات پرطرفدار ترین فعالیترسند. یادگیری و آموزش یکی از مهمسطح باالیی از موفقیت میندرت به و به

نظران، راهبردهای یادگیری به یک کانون مهم در تحقیق و به که امروزه به اعتقاد صاحبطوریراهبردهای یادگیری است به، در این زمینه

د رسد ضمن تعمق بخشیدن به فرآینهای آن به نظر میشده است و با توجه به ویژگیساسی در کار تعلیم و تربیت تبدیلیکی از محورهای ا

(. یادگیرندگان 9919)کارشکی و محسنی،  خودجوش یادگیری در دانش آموزان، در بهداشت روانی آنان نیز نقشی به عهده داشته باشد

کنند و از فرآیندهای تفکر خود، آگاهی دارند و از راهبردهای شناختی برای کسب اهدافشان بررسی می های خود را طراحی وخودتنظیم، تکلیف

 (.9911؛ نعمتی و اسداللهی، 9912)کدیور،  جویندبهره می

ارتقاء اعث گذار باشد و بثیرتأدانش آموزان و خودتنظیمی تحصیلی سرزندگی تحصیلی  اشتیاق تحصیلی و تواند برتعددی میعوامل م

حوه که در مدارس، نهای مطالعه است. ازآنجاییثیر داشته باشد، مهارتسازه تأ سهرسد بر این نظر میه ها شود. یکی از عواملی که بیا تنزل آن
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-هجمله مداخلهای صحیح مطالعه ازشود، آموزش مهارتتکنیک یا مهارت خاصی آموخته نمی اساس و کیفیت مطالعه کردن دانش آموزان بر

ن نمود که تأثیر داشته باشد. باید بیادانش آموزان  و خودتنظیمی تحصیلی سرزندگی تحصیلی اشتیاق تحصیلی و تواند برهایی است که می

 توانندهای مناسب مطالعه میمطالعه مناسب و روشن در تحصیل است و دانش آموزان باتریهای توسعه و رایجمطالعه کردن یکی از شاخص

نیازهای مهم پیشرفت یکی از پیش بنابراین؛ (؛9912)احمدزاده،  نمایندتحصیلی خود مسیر کم چالشی را طی  رشد و بالندگیدر فرآیند 

های ناسازش یافته و بی باشد اگر دانش آموزان از روشتحصیلی در دانش آموزان استفاده از روش مناسب مطالعه در زمان مناسب می

استفاده کنند و زمان مفید خود را از دست بدهند معموالً در هنگام امتحان و قرار گرفتن در موقعیت باز  سازماندهی در مطالعه مواد درسی

های مطالعه، منظور از مهارت(. 9913)مرید صالح،  دهندشوند و کارایی خود را از دست میهای متعدد میپس دادن دچار استرس و اضطراب

ای مفیدتر و با بازدهی باالتری داشت و همچنین روشی برای توان مطالعهها میی و یا فراهم نمودن آنکارگیرمواردی هستند که با دانستن، به

مطالعه، (. 9912)نوحی و همکاران،  باشدمؤثر و کافی می داری و بازگویی و استفاده از اطالعات به روش منطقیسازی، نگهکدگذاری، ذخیره

ا هکارگیری و یا فراهم نمودن آن، مواردی هستند که با دانستن، بهرا دارد و منظور از شرایط مطالعه فرآیند ذهنی با اصول و شرایط خاص خود

عه ی فنون مطالی ثمربخش به دو عامل عالقه به مطالب خواندنی و کاربرد ماهرانهای مفیدتر و با بازدهی باالتر داشت. مطالعهتوان مطالعهمی

 یی بیشتری بپردازد و مطالعهشود تا شخص به مطالعه(. عالقه نسبت به مطالب خواندنی سبب می9912نوحی و همکاران، ) بستگی دارد

تیجه خواننده نسازد. درتر میبخشتر و لذتتر، سریع. کاربرد فنون بهتر، مطالعه را آسانگرددمی بیشتر منجر به بهتر شدن کاربرد فنون مطالعه

د. ی بیشتر بپردازد و از خواندن مطالبی که باید بخواند دوری نکنشود تا او به مطالعهکند و سبب میمی ی بیشتری پیدانسبت به مطالب عالقه

 فردیهبمنحصر یهای مختلفی استفادهحسب شرایط، عالیق و عادات موجود، از شیوهرند و برافراد روش مطالعاتی و یادگیری یکسانی ندا

های مطالعه به آموزش مهارت (.9919االسالمی و سید اسماعیل قمی، )شیخ فرد استمنحصربهکنند. پس روش مطالعه هرکسی تقریباً می

در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش سبک مطالعه  (2392) 92دانش آموزان در تحقیقات متعدد بر پیشرفت تحصیلی اثربخش بوده است. کاستا

اری کها نشان داد آموزش سبک مطالعه سبب کاهش اهمالآموزان پرداخت و یافتهکاری و انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش بر اهمال

شود. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع مختلف نیازمند دارا بودن نگرش و افزایش انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان می

مد، پور و سر های دقیق با توجه به سبک مطالعه است )قدمریزیامههای قوی است و اهداف معین و برنتر به رشته تحصیلی و انگیزهمثبت

ل های مطالعه و یادگیری عالوه بر تسهیشناختی نیز نشان داده است که مهارتشده در حیطه روان(. مطالعات انجام939-992، ص.9912

؛ 2392، 91تاسن؛ ویبروسکی، متیوس و کیتس2395، 91آیدین؛ بلونت، هاکان و 2395، 92و ویلنر ساناز، مالرو) یادگیری و بهبود عملکرد تحصیلی

بینی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش ( قادر به پیش9915فر، و پورطاهریان، خسروی و محمدی 2392، 23خلیل، هاوکینز، کرسپو و بوگی

افزایش انگیزش های مطالعه برمهارتدهد که آموزش ( نشان می9919) زاده، فکری، گندمکار نتایج پژوهش امیریان باشد.آموزان نیز می

ی و یگر بهرامتوان در مشاوره تحصیلی کودکان و نوجوانان بهره برد. در پژوهشی دتحصیلی و سالمت روان دانش آموزان تأثیر دارد و از آن می

ندگی تحصیلی دانش بر سرز شناختی و فراشناختی ( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش راهبردهای یادگیری9912) بدری

از نوع تحقیقات همبستگی بوده و  و اشتیاق تحصیلی ها در خصوص خودتنظیمی تحصیلیآموزان تأثیر مثبت و معنادار دارد. اکثر پژوهش

خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان  اشتیاق تحصیلی و افزایششناختی بری اثربخشی مداخالت آموزشی و روانکمتر پژوهشی به بررس

های یادگیری ( در پژوهشی تأثیر خودآموزشی فراشناختی را بر اشتیاق دانش آموزان در برنامه2394)29بین اخیراً پالسایناما در اند؛پرداخته

( اشاره کرد 9911) ، غضنفری، شریفی و چرامیدر این زمینه در ایران به پژوهش های صورت گرفتهآنالین نشان داده است. در اندک پژوهش

 نتایج پژوهشاند. های فراشناختی بر خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پسر را مثبت گزارش کردهمهارت آموزشکه اثربخشی 

های خودتنظیمی و عملکرد دهد که آموزش راهبردهای یادگیری با تأکید بر مدیریت منابع بر مهارت( نشان می9919) نوید، صرامی، رنجبر

شود مطالعات نشان داده است که های بیشتر در این زمینه احساس میدارد. به همین دلیل ضرورت بررسیتحصیلی دانش آموزان تأثیر 

 –شخصی و سالمت جسمی  های هوشی،تواند تمامی مزایای یک محیط آموزشی مطلوب و حتی قابلیتهای یادگیری و مطالعه میمهارت

های های احتمالی موجود در محیطتواند بسیاری از نارساییصورت کارآمدی، می الشعاع قرار دهد و از طرفی درروانی مساعد خود را تحت

ا تواند تأثیر نامطلوبی بر عملکرد فرد داشته باشد، تعدیل یروانی را که می –آموزشی و یا حتی کاستی در انگیزش تحصیلی و سالمت جسمی 

های عملکرد تحصیلی و حل های مطالعه بر شاخصاثربخشی مهارتچه شواهد پژوهشی بر اگر (.9912حسنی و همکاران، ) جبران نماید

                                                           
16 Costa 
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به آن نشده پرورش ما هنوز توجه چندانی وموضوع مهمی است که در آموزشهای مطالعه حال مهارتدارند، بااینهای تحصیلی تأکیدچالش

شتیاق ا گی تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی وهای مطالعه بر سرزنده اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مهارتاست. بر این اساس مسئل

که در پایه حساسی هستند و خانواده و مدرسه انتظارات نش آموزان دبیرستانی به دلیل ایندانش آموزان دختر پایه دهم است. دا تحصیلی

کنند و باورهای خودکارآمدی این دانش های متعددی در ابعاد تحصیلی، خانواده و نظام آموزشی را تجربه میها دارند، چالشباالیی از آن

شود؛ لذا شده احساس میهای ذکر(. ضرورت انجام مداخالت الزم در جهت کاهش آسیب9919)دارابی،  آموزان ممکن است دچار تزلزل گردد

شتیاق احصیلی و های مطالعه بر سرزندگی تحصیلی، خودتنظیمی تصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا آموزش مهارتپژوهش حاضر در

 دانش آموزان دختر پایه دهم تأثیر مثبت دارد؟ تحصیلی

 

 روش
 آزمون با گروه کنترل انجام شد.پس -آزموننیمه آزمایشی بود که با طرح پیش روش پژوهش حاضر،

دانش آموزان پایه دهم متوسطه دوم شهر تهران که در سال  جامعه آماری این پژوهش: گيريجامعه آماري، نمونه و روش نمونه

ای و تصادفی ساده بود. مرحلهای چندگیری خوشهگیری در این تحقیق نمونهمشغول تحصیل بودند. روش نمونه 9911-9911تحصیلی 

 4شده، دو مدرسه انتخاب رسه و از بینمد 2تصادف انتخاب شد و از بین مدارس این ناحیه ابتدا از دو ناحیه، یک ناحیه به صورت کهبدین

یلی و یمی تحصها پرسشنامه سرزندگی تحصیلی، پرسشنامه خودتنظصورت تصادفی انتخاب شد و بر روی کلیه افراد آن کالسکالس به

رسشنامه سرزندگی، هایی که نمره پایین در پنفر از آن 23ها،اجرا شد؛ و در مرحله بعد برای انتخاب آزمودنی پرسشنامه اشتیاق تحصیلی

صورت تصادفی در دو های ورود و خروج بهو داوطلب شرکت در پژوهش و بر اساس مالک کسب کرده بودند اشتیاق تحصیلیخودتنظیمی و 

 سال، داشتن یک انحراف استاندارد 92تا  92مالک ورود به پژوهش دامنه سنی  نفر( جایگزین شدند.93نفر( و گروه کنترل )93) گروه آزمایش

های جام تمرینو مالک خروج عدم ان اشتیاق تحصیلیتر از میانگین از پرسشنامه سرزندگی تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی و پرسشنامه پایین

که گروه تأثیر متغیر مستقل قرار گرفت درحالی ساعته تحت 9جلسه  1و سپس گروه آزمایش به مدت  های مطالعه بود؛مربوط به مهارت

 صورتدو گروه اجرا شد. کلیه افراد بهآزمون برای هر ها، پسآموزشی دریافت نکرد. سپس مجدداً برای ارزیابی اثر آموزش گونهکنترل هیچ

ضمن اخذ رضایت نامه کتبی از دانش آموزان پژوهش دریافت کرده و در صورت تمایل در پژوهش شرکت نمودند.  کتبی اطالعاتی در مورد

استفاده قرار خواهند گرفت. ه هستند و برای امور پژوهشی موردداده شد که تمام اطالعات محرمانآنان ن به این اطمیناجهت شرکت در طرح، 

افزار س چند متغیری و تک متغیری در نرمهای تحلیل کوواریانشده از طریق آزمونو اطالعات گردآوریپرسشنامه بود  ابزار گردآوری داده

29SPSS د.تحلیل ش 

منظور سنجش اشتیاق تحصیلی ساخته به 2332اوفیلی و همکاران در سال این پرسشنامه توسط اسک :حصيلیپرسشنامه اشتياق ت

( 9) اس از هرگزها در این مقیگیرد و پاسخمیدی، وقف کردن خود و جذب را در برماده است و سه حوزه نیرومن 92شد. این پرسشنامه دارای 

ابعاد پرسشنامه برای  اند. همسانی درونیبه دست آورده 29/3سازندگان پایایی کلی اشتیاق به تحصیل را شوند. بندی می( درجه5تا همیشه )

( در پژوهش خود 9915) اسالمی، درتاج، سعدی پور و دالور .محاسبه شد 29/3و برای جذب  19/3، برای وقف خود 21/3 مقیاس نیرومندی

به دست  22/3ستگی کل سؤاالت آزمون با یک سؤال کلی استفاده کردند و میزان آن را جهت تعیین روایی این مقیاس از روش محاسبه همب

به دست آوردند در  19/3ها همچنین ضریب همسانی درونی کل مقیاس را از طریق آلفای کرونباخ معنادار بود آن 339/3آوردند که در سطح 

 دست آمد. به21/3و جذب  19/3وقف خود ،11/3قیاس نیرومندی این پژوهش نیز آلفای کرونباخ برای خرده م

( توسط دهقانی 2331این پرسشنامه بر اساس مقیاس انگلیسی سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش ): پرسشنامه سرزندگی تحصيلی

 )کامالًای لیکرت درجه 5گذاری آن بر اساس مقیاس گویه بوده و نمره 1سشنامه دارای ( طراحی شد. این پر9919) زاده و حسین چاری

 هگرفتنظر قرار( ( است. روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید اساتید صاحب5( و کامالً موافقم )4(، موافقم )9ظر )ن(، بی2(، مخالفم )9مخالفم )

 11/3رونباخ (. پایایی پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از آلفای ک9919شده است )دهقانی زاده و حسین چاری، گزارش 13/3و پایایی آن 

 به دست آمد.

( 2333) 22توسط پینتریج و دی گروت MSLQپرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی  پرسشنامه خودتنظيمی تحصيلی:

ردهای شناختی و عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی )راهب 42شده است. این پرسشنامه با ساخته

( در بررسی روایی آن با استفاده از روش تحلیل برای مقیاس باورهای انگیزشی سه 9113شده است. پینتریج و دی گروت )فراشناختی( تنظیم

گذاری درونی و اضطراب امتحان و برای مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دو عامل استفاده از راهبردهای عامل خودکارآمدی، ارزش

                                                           
22 Pintrich,  Degroot 
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گذاری درونی و اضطراب امتحان، استفاده های خودکارآمدی، ارزشه دست آوردند و ضرایب پایایی خرده مقیاسرا بفراشناختی و مدیریت منابع 

( 9922موسوی نژاد ) .تعیین کردند 24/3، 19/3، 25/3، 12/3، 11/3از راهبردهای شناختی و فراشناختی را با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 

از روش روایی محتوایی و تحلیل عاملی استفاده کرد و سه عامل راهبردهای شناختی سطح پایین، نیز برای بررسی روایی این پرسشنامه 

 21/3، 11/3نظم دهی فراشناختی را استخراج کرد. او برای تعیین پایایی فوق به ترتیب ضرایب آلفای  راهبردهای شناختی سطح باال و خود

آزمون آمده در مرحله پیشدستهای بهرونباخ بر روی دادهایی از روش آلفای کجهت بررسی پای را گزارش نمود. در این پژوهش 14/3و 

گذاری درونی و اضطراب امتحان استفاده از راهبردهای شناختی و های خودکارآمدی، ارزشاستفاده شد که به ترتیب برای خرده مقیاس

 .دست آمدهب 21/3، 15/3، 21/3، 12/3، 12/3فراشناختی 
  

 هاي مطالعهمداخله: آموزش مهارتي شيوه
آموزش داده  جلسه یک ساعت و نیم  1استفاده قرار گرفت، در ر مستقل( که در مطالعه حاضر موردهای مطالعه )متغیآموزش مهارت

 بار تشکیل شد. ای دوصورت هفتهشد. در ضمن جلسات به

 (1931هاي مطالعه )خليلی، خالصه جلسات آموزشی مهارت

آزمون، آشنایی اعضاء با یکدیگر، آشنایی اعضاء با ساختار کلی جلسات، مشخص کردن هدف و انگیزه اجرای پیش جلسه اول 

 آرامیهای مطالعه و آموزش تن مطالعه، شرکت منظم اعضای گروه، تبیین فواید مهارت

ی و بندریزی، زمانمطالعه، برنامهبیان شرایط صحیح مطالعه، تصویر ذهنی مثبت، عالقه، زمان و مکان مناسب برای  جلسه دوم

 تمرین

 اههای غلط مطالعه حین خستگی، بلند خواندن و دالیل اشتباه بودن آنشناسی مطالعه، ذکر شیوهمروری بر آسیب جلسه سوم

 الزم هایهای درست خواندن و پرهیز از برگشت و سرگردانی چشم و انجام تمرینروش افزایش سرعت مطالعه، شیوه جلسه چهارم

 های الزم و اصول موفقیت در امتحاناتهای تقویت تمرکز و توجه، انجام تمرینشیوه جلسه پنجم

 ریزی درسی و اصول موفقیت در مطالعهبرنامه جلسه ششم

 معرفی انواع حافظه و علل فراموشی و ناتوانی در یادآوری در هرکدام از مراحل حافظه جلسه هفتم

 بندی جلسات و ارائه پیشنهادات نهایی و اجرای پس آزمونمرور آموزش روش مطالعه، مرور و روش پرسیدن و جمع  جلسه هشتم

 

 نتایج

 تحصيلیسرزندگی تحصيلی، خودتنظيمی  ن اشتياق تحصيلیآزموآزمون و پسميانگين و انحراف معيار پيش .2 جدول

  متغیر
 پس آزمون پیش آزمون

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 سرزندگی تحصیلی
 15/4 94/99 11/2 51/25 آزمایش

 22/1 4/22 2/1 95/22 کنترل

 خودتنظیمی
 29/92 2/954 12/91 31/995 آزمایش

 11/94 51/992 35/92 51/999 کنترل

 اشتیاق تحصیلی
 24/5 1/43 41/2 4/99 آزمایش

 21/4 21/93 13/4 91/99 کنترل

 

ین همچنخودتنظیمی تحصیلی و تحصیلی و  سرزندگی شود، میانگین و انحراف استاندارد نمراتمشاهده می 2جدول  طور که درهمان

 یافته است.آزمون افزایشآزمون نسبت به پیشگروه آزمایش در مرحله پس اشتیاق تحصیلیمیانگین و انحراف استاندارد نمرات 

ن استفاده شد و نتایج نشان داد یهای آن از آزمون لوفرضمتغیری، جهت رعایت پیش از استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندقبل 

دهنده آن است که واریانس خطای این متغیرها در بین ( و این نشان<35/3pمطالعه معنادار نیست )برای متغیرهای مورد (fکه سطح آماره )
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باکس استفاده شد و ها از آزمون امهم برابرند. همچنین برای بررسی فرض همگنی واریانسها باگروه متفاوت است و واریانسهای دو آزمودنی

نتیجه فرض تساوی ماتریس واریانس و کوواریانس برقرار در( =12/9F=13/9 Mو=92/3P) د که مقدار ام باکس معنادار نیستنتایج نشان دا

 شد. نرمال بودن با آزمون کولموگروف اسمیرونوف بررسی و تأیید(. همچنین فرض p>5/3است )

 یج آزمون لوین براي مقایسه مفروضه همگنی واریانس متغيرهاي وابسته در گروه کنترل و گواه. نتا9جدول

       

  

 

 

 

 هاي متغيرهاي وابسته آزمون. نتایج تحليل کوواریانس چند متغيري براي مقایسه ميانگين پس1جدول 

 آزمون در گروه آزمایش و کنترلشپي  با کنترل

 

                                                                                  

   p خطاdf فرضيهF df مقدار نام آزمون

 ثرا

 گروه

 

 متغير وابسته

مجموع                   

 مجذورات

درجه                   

 آزادي

ميانگين      

 مجذورات
F 

مجذور 

 ایتا

سطح معنی 

 داري

 01/0 91/0 59/23 13/1112 1 13/1112 خودتنظيمی

اشتياق 

 تحصيلی
81/1125 1 81/1125 51/53 52/0 01/0 

 01/0 91/0 71/21 13/131 1 13/131 سرزندگی

 

 خطا

 

    13/208 55 21/11178 خودتنظيمی

اشتياق 

 تحصيلی
98/1501 55 13/208    

    33/27 55 23/1513 سرزندگی

 

اشتیاق ، (=39/3pو=F 59/21تحصیلی ) خودتنظیمیآزمون شود بین میانگین نمرات پسکه در جدول فوق مشاهده می همچنان

 آزمون تفاوت معنادار وجود دارد. بعد از حذف اثر پیش (=39/3pو =29/24F) لییسرزندگی تحص(، =39/3pو=F 52/51) تحصیلی

توان یعبارتی م معناداری بیشتر از گروه کنترل است. بهطور آزمون گروه آزمایش در متغیرهای مذکور بهکه میانگین نمرات پسریطوبه

های گروه آزمایش در بین آزمودنی دانش آموزان سرزندگی، خودتنظیمی و اشتیاق تحصیلیهای مطالعه موجب افزایش گفت آموزش مهارت

 آزمون شده است.در مرحله پس

 

 گيريبحث و نتيجه
در  اشتیاق تحصیلیتحصیلی و ی مطالعه بر سرزندگی تحصیلی، خودتنظیمی هاهدف تعیین اثربخشی روش مهارتژوهش حاضر باپ

 سرزندگی تحصیلی، موجب بهبود معناداری در نمرات های مطالعهمهارتنتایج این پژوهش نشان داد که آموزش  دانش آموزان اجرا شد و

که  تشده است؛ و این نتیجه حاکی از این اسگروه آزمایش نسبت به گروه کنترل دانش آموزان تنظیمی تحصیلی و اشتیاق تحصیلیخود

ژوهش در نتایج این پ دانش آموزان اثربخش است. اشتیاق تحصیلیبر سرزندگی تحصیلی، خودتنظیمی تحصیلی و  های مطالعهآموزش مهارت

(، صنوبر، 2332) گوگلیل مینوو  گوگلیل مینوبا نتایج  تحصیلیمطالعه بر سرزندگی یادگیری و های وزش گروهی مهارتزمینه اثر مثبت آم

(، در زمینه اثر مثبت آن بر خودتنظیمی با 9915) صادقی، خلیلی گشنیگانی(، 9912) ی و بدویم(، بهرا9919) تقوی نسب، رئیسی کثیر،

 متغیر df2 df9 F سطح معنی داری

 سرزندگی 34/3 51 9 14/3

 خودتنظیمی 11/3 51 9 99/3

 اشتیاق تحصیلی 94/9 51 9 31/3
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پژوهش  آن بر اشتیاق تحصیلی با اثر مثبت در زمینهو (، 9919) ویدی، صرامی، رنجبر(، ن2392)24ز و اولسوننمی(، 2393)29باسول نتایج

 ( مطابقت دارد.9911) گلدوست، غضنفری، شریفی و چرامی (،2394) پالس

( یکی از مشکالت 2392) اکاستنظر توان گفت که ازهای مطالعه بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان میبخشی آموزش مهارتدر تبیین اثر

ها از موانع رشد تحصیلی توان با آموزش این شیوههای صحیح مطالعه است که میفراگیران با روشتحصیلی دانش آموزان، عدم آشنایی 

فراگیران کاست. در بسیاری از جوامع سعی شده است به فراگیران در افزایش سرعت خواندن، دقت در مطالعه و درک مطلب از طریق آموزش 

یرد گاستفاده قرار میاست که در حل مشکالت تحصیلی موردمثابه ابزاری ادگیری بههای مطالعه و یهای صحیح مطالعه کمک نمود. روشروش

د ها به فرهایی را که در طول دوران تحصیل به آن نیاز دارند، رشد و توسعه دهند و تقویت این روشکند تا مهارتو به دانش آموزان کمک می

ها قادر باشد با موفقیت کامل تحصیالت خود را پشت سر بگذارد و باعث ت آنهای خود و کشف و تقویبر تواناییکند تا با تکیهکمک می

دار است که شایسته آورد که او فردی الیق و صالحیتوجود  طلبی در فرد شود و این باور را در فرد بهگیری حس موفقیت و برتریشکل

مطالعه  هایدهد؛ بنابراین آموزش مهارتطالعه و تحصیل افزایش میباشد و این نوع نگرش به تحصیل، اشتیاق و عالقه او را به مپیشرفت می

کننده یک مطلب رها ساخته و آن خستگی مطالعه را به لذت تبدیل کند که این شود فرد را از خواندن خستهبرای دانش آموزان موجب می

 طور که کارشکی و همکارانهمان دچار گردند. اشتیاق تحصیلی بیشتر() شود تا دانش آموزان کمتر به فرسودگی تحصیلیخود باعث می

طالعه های مکند عالوه بر این مهارتانگیزشی تحصیلی آنان را تعیین می کنند درک دانش آموزان از کفایت تحصیلی، خود( بیان می9919)

درون انگیخته شود و تمایل شود فرد بیشتر که این احساس سبب می شودبه احساس استقالل، خودمختاری و شایستگی در فرد منجر می

یاق تحصیلی تواند اشتتوجهی میمیزان قابل های مطالعه بهتوان گفت که مهارتفراوانی به انجام تکالیف درسی داشته باشد و با این تفاسیر می

 دانش آموزان را افزایش دهد.

ی ، عامل مؤثری برای جلوگیرمطالعه هایمهارتگفت توان های مطالعه بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان میبخشی مهارتدر تبیین اثر

شود که قبالً مطالعه، فرد از مطالبی آگاه میکند. بابعدی فکر کردن است و زمینه استعدادهای بشر را در ابعاد مختلف فراهم میاز تک

یی هاجمله راههای مطالعه اززندگی ببرد. مهارتتواند باعث آرامش روانی فرد شود و باعث شود که فرد لذت بیشتری از دانست و این مینمی

بخشد و کمترین اثرش فعال شدن سیستم فکری است و روی فکر، هوش، تفکر، است که توانایی اندیشیدن و طرز تفکر منطقی را بهبود می

ه تر از سایر افراد هستند، چراکغلب سالمبرند و ارفتار و اخالق تأثیرات مثبت دارد. افراد دارای تفکر منطقی عموماً از زندگی بیشتر لذت می

های مطالعه به دلیل تسهیل کارگیری مهارت(. دانش آموزان با به9914کاران، گردی و هم) نگاه منطقی به زندگی و کارها منبع التیام است

شوند ز خود میآمیی یادگیری موفقیتهاآمیز و ایجاد فرصت الزم برای تمرین، باعث ارتقاء پیشرفت تحصیلی و کسب تجربههای موفقیتتجربه

مثبت  گذارد بلکه عاملیخود در رابطه با یادگیری آموزشگاهی تأثیر می تنها در رشد باورهای فرد نسبت به توانایینوبه خود نهکه این امر به

راهبردها باورهای مثبت، اشتیاق و  کارگیری اینبا بهنتیجه پیامدهای آن هست. دربرای رسیدن به کمال مطلوب در فرآیندهای یادگیری و 

های آموزشی و کسب تجارب یادگیری معنادار را سبب ها در فعالیتکند که مشارکت آنها نسبت به مطالب درسی افزایش پیدا میعالقه آن

 گردد کههای یادگیری میها را در یادگیری آموزشگاهی به دنبال دارد و باعث احساس توانمندی در فعالیتشود که این امر موفقیت آنمی

 بخشد.نتایج تمامی این پیامدها، افزایش سرزندگی تحصیلی را تحقق می

( افراد 9115) نظر الکساندرتوان گفت که ازهای مطالعه بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان میبخشی آموزش مهارتدر تبیین اثر

دارند و همچنین به علت عالقه خود بر تکالیف تمرکز کرده و در جریان یادگیری خودتنظیم کامالً آگاهانه بر یادگیری خود، نظارت و کنترل 

آگاه و هوشیار بوده و بر فرآیند عملکرد خود نظارت آگاهانه دارند و میزان پیشرفت خود را سنجیده و پیشرفت تحصیلی خود را تسهیل 

 سازیهایی مانند فراگیری، سازماندهی و ذخیرهش آموزش مهارتکه در این رودهند ازآنجاییکنند و عملکرد تحصیلی بهتری نشان میمی

ریزی، نظارت و کنترل، مدیریت در تنظیم وقت، نحوه تالش، انتخاب محیط مطالعه و کمک گرفتن ها، برنامهبرداری از آندانش و سهولت بهره

برجسته نمودن اطالعات و مرور مجدد آموزش داده شدند، برداری، از افراد دیگر، کنترل اضطراب و اجتناب از تعلل یا مسامحه و یادداشت

نظم دادن به ذهن و نوع مطالعه افراد، آنان ها باها سبب بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان شد و این مهارتترکیب این عوامل و تمرین آن

موجب  درها رسد تمرین این مهارتنظر می کنند که بهریزی را قادر ساخت تا بر فرآیند یادگیری و مطالعه خود مسلط شوند و برای آن برنامه

 شود.خودتنظیمی تحصیلی می

و  بهبود سرزندگی، اشتیاق تحصیلی العه درهای مطمجموع نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از اهمیت و نقش آموزش مهارتدر

پرورش و در رأس آن مربیان، مشاوران و سایر متخصصان وشود نظام آموزشیتحصیلی دانش آموزان است؛ بنابراین پیشنهاد مخودتنظیمی 

و خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان از طریق آموزش بهبود سرزندگی، اشتیاق  در حوزه تعلیم و تربیت با آگاهی از نتایج پژوهش سعی

                                                           
23 basol 
24 Mins& Olson 
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ها فائق آید نتایج پژوهش بتواند بر آن هایی وجود دارد که چنانچه محققدر امور پژوهشی معموالً محدودیتباشند.  های مطالعه داشتهمهارت

ها از آوری دادهرای نمونه در این پژوهش برای جمعنیست ب وهش حاضر نیز از این قاعده مستثنابا دقت بیشتری حاصل خواهد شد. پژ

اجرای پرسشنامه با  ها سوگیری وجود داشته باشد و همچنین تداخل زماناست و ممکن است در پاسخ شدهاستفادهپرسشنامه خود گزارشی 

 عدم توجه به متغیرهایی نظیر وضعیت تحصیلی والدین و وضعیت های این پژوهشد از دیگر محدودیتساعات فعالیت درسی دانش آموزان بو

تا  های مطالعه گنجانده شودشود در برنامه درسی مدارس واحد درسی تحت عنوان آموزش مهارتبود. پیشنهاد می آنان اقتصادی اجتماعی و

 یاقبهبود سرزندگی، اشت در های مطالعه برمثبت مهارت زمینه پیشرفت تحصیلی و بهداشت روان دانش آموزان فراهم گردد. با توجه به تأثیر

های آموزشی معلمان را با نحوه آموزش پرورش با برگزاری کارگاهودر آموزششود که و خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان پیشنهاد می

مطالعه و نقشی که این مهارت در بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد، آگاه سازند تا زمینه موفقیت تحصیلی فراگیران فراهم  هایمهارت

  گردد.
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 و مراجع منابع

د نامه کارشناسی ارشعملکرد تحصیلی دانشجویان. پایان نظارتی با (. رابطه سبک فراشناخت خود9912احمدزاده، مینو) [9]

 تحقیقات کرج.دانشگاه علوم 

های مطالعه بر سالمت روان و انگیزش (. اثربخشی آموزش مهارت9919ی، کاترین؛ گندمکار، رضا)امیریان، مژگان؛ فکر [2]

شد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نامه کارشناسی ارنمایی دخترانه شهر کازرون. پایانتحصیلی دانش آموزان مقطع راه

 دشت.مرو

 (. ارتباط 9912بهرامی، ف بدری، م ) [9]

های تفکر و سالمت روان. پایان گری تنظیم شناختی هیجانی برای سبک(. نقش آزمون واسطه9919بهرامی، فاطمه) [4]

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرو دشت.

های فراشناختی خواندن و عادت (. نقش راهبرد9915پور طاهریان، زبیده؛ خسروی، معصومه؛ محمدی فر، محمدعلی) [5]

 .29-92(، 9)9های مطالعه در انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر. مجله روانشناسی مدرسه، 

(. مقایسه اهمال کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در 9919پورعبدل، سعید؛ صبحی قراملکی، ناصر و عباسی، مسلم) [2]

ناتوانی های یادگیری خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی و دانش آموزان با و بدون اختالل یادگیری خاص. مجله 

پیشرفتتحصیلی دانش آموزانپایه دوم. پایان نامه چاپ نشده دانشگاه شهید با هنر کرمان. دانشکده علوم تربیتی و 

 روانشناسی.

دگی مؤثر بر (. بررسی عوامل خانوا9919دادفر، رضا؛ بازدار، فاطمه؛ نصراللهی، عباس؛ عبدالحسینی و احمدی، وحید) [2]

. مجله دانشگاه 13-19افت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان شهرستان دره شهر در سال تحصیلی 

 .224-299(، 2)29علوم پزشکی ایالم، 

(. رابطه سالمت روان با خودکارآمدی معلمان زن و مرد مقطع راهنمایی آموزش و پرورش اهواز. پایان 9919دارابی، بیتا) [1]

 امه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی اهواز.ن

(. سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی ارتباطی خانواده؛ نقش 9919دهقانی زاده، محمدحسین و حسین چاری، مسعود) [1]

 .42-29، 4( 2ی مطالعات آموزش و یادگیری.)ای خودکارآمدی. مجلهواسطه

 تهران، نشر دوران. (. روانشناسی پرورشی نوین.9912سیف، علی اکبر.) [93]

(. نقش ابعاد یادگیری خود راهبر در پیش بینی سرزندگی تحصیلی 9915صادقی، مسعود و خلیلی گشنیگانی، زهرا) [99]

 .1-92، 1( 2دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی.)

نقش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، (. 9912صنوبر، عباس؛ کثیر، صادق؛ تقوی نسب، امجد؛ رئیسی؛ الهام) [92]

خوش بینی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی در پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان پرستاری. نشریه راهبردهای 

 .953-954، ص 2شماره99آموزش در علوم پزشکی. دوره

ش مهارتهای مثبت اندیشی (. اثربخشی آموز9915صیادی سرینی، مهوش؛ محبت خواه، سیدمحسن و رشیدی، علی رضا) [99]

 .29-22(، 9)2بر بهزیستی روانشناختی و احساس تنهایی زنان سالمند، فصلنامه روانشناسی سیری، 

(. نقش جهت گیری برنامه درسی معلمان بر کیفیت تدریس آنان و سرزندگی تحصیلی دانش 9919غالم زاده، فاطمه) [94]

 نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده دانشگاه بیرجند. آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی شهر بیرجند. پایان

 های(. رابطه سبک فراشناخت با منبع کنترل و باورهای فراشناختی دانشجویان. نازه9912قدم پور، شکوه؛ سرمد، زهره) [95]

 .939-992 93و: 1پژوهش های مشاوره، جلد اول، شماره

 ها و کاربردها(.تهران. آوای نور.و آموزش)نظریه(. انگیزش در یادگیری 9919کارشکی، حسین و محسنی، نیک چهره) [92]

 (. روانشناسی یادگیری. تهران:سمت.9912کدیور، پروین) [92]

(. بررسی درگیری تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس ترجیح سبک تدریس 9913کردافشاری، فاطمه) [91]

 آنان، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.

(. رابطه سالمت با تفکرات غیر منطقی در دانشجویان دانشگاه 9914گردی، فلور؛ میناکاری، محمود و حیدری، محمد) [91]

 .45-29، صص4و9،شماره1های روانشناختی، دورهشهید بهشتی، پژوهش

ی. دانشگاه های مطالعه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. پایان نامه کارشناس(. رابطه روش9913مرید صالح، مهرداد) [23]

 آزاد اسالمی شیراز.
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