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 چکیده
با نقش  های تحصیلی و اشتیاق تحصیلیپیشرفت تحصیلی بر اساس هیجان یابیهدف پژوهش حاضر مدل 

آموزان دورۀ دوم متوسطه شهر دانشۀ یمیانجی تحول مثبت است. جامعۀ آماری پژوهش عبارت بود از کل
ند. انتخاب شد یاتصادفی طبقه یریگبه روش نمونهآموزان پسر و دختر نفر از دانش 022تهران که تعداد 

(، اشتیاق 0222های تحصیلی )پکران، گوئتز و فرینزل، های: هیجانابزارهای سنجش عبارت بودند از پرسشنامه
 یها(. داده0270( و تحول مثبت )آرنولد و همکاران، 0223تحصیلی )آرشامبالت و همکاران، 

اکی از آن ح هاافتهیمعادالت ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند.  یابیمدل با استفاده از روش شدهیآورجمع
های منفی روی پیشرفت های مثبت بر پیشرفت تحصیلی اثر مستقیم داشت، ولی هیجاناست که؛ هیجان

ت. تحول مثبت تأثیر مستقیم داش میتحصیلی اثر مستقیم نداشت. اشتیاق تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی اثر مستق
های تحصیلی مثبت از طریق اشتیاق تحصیلی و هیجان نیچنداری بر پیشرفت تحصیلی داشت. همو معنی

اشتیاق  و های تحصیلی مثبتتحول مثبت بر پیشرفت تحصیلی تأثیر داشت. توجه به هیجان یگریانجیم
 است. آنان ضروریآموزان برای پیشرفت تحصیلی تحصیلی دانش

 های تحصیلی.اشتیاق تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، تحول مثبت، هیجانکلیدی:  گانواژ
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 مقدمه
 یهاجنبه و منفی تبه مطالعۀ احساسا بیشتر متمادی یهادهه تا یشناسروان مطالعات

 نبوده امر مستثنی این از نیز مطالعۀ دورۀ نوجوانی و است ناسازگارانۀ رفتاری پرداخته

 و یا شکست نوعی را نوجوانی کمبودنگر، (. رویکردهای0220همکاران،  و 7لرنر (است

 سال از (.0220 ،0سمسا و اسکیلز، هامیلتون بنسون،( دانستندیم خطر معرض دورۀ در

 قرار توجه یانشا یشترب دورۀ نوجوانی در اخالقی و شناختی تحول اجتماعی، بعد به 7332

مطالعه  برای ینانهبخوش نظری چهارچوب تحول، هاییهنظر هاسال این طی گرفت. در
 شود مطالعه جداگانه صورتبه دادند نوجوانی نباید نشان و کردند فراهم نوجوان تحول

و  9لرنر)شوند گرفته نظر در محیطی بافت و فرد بین دوسویه ارتباط صورتباید به بلکه
 .(0272 ،همکاران

 .است» نوجوانی مثبت تحول «کرده  توجه موضوع این به که رویکردهایی از یکی

 و هاییبر توانا پندارد، مشکل و کمبود دارای را نوجوانان اینکه یجابه دیدگاه این
 کرده احاطه را هاآن که محیطی با مناسب با تعامل تا کندیم تأکید آنان درونی نیروهای

 از (. پس0220و همکاران، دهند( لرنر توسعه را خود هایییتوانا و هااست مهارت

 نوجوانان بر تحول آن تأثیر و محیط و بافت یعنی تحولی هاییهمجدد سرما شدنمطرح

 این به پاسخ در .چیست نوجوانی مثبت تحول یهاشاخصه که شد مطرح سؤال این

 .است c 6 مدل هاآن ینترکه مهم شدند ارائه دهۀ اخیر دو در مختلفی یهاسؤال، مدل

را  3و مشارکت 8مراقبت ،0منش ،6ارتباط ،2اطمینان ،0شایستگیویژگی  شش مدل، این
 هایژگیو این زمان طی در (. وقتی نوجوان0270، 72آرنولد، نوت و مینهلد) گیردیم اندازه

 سیر خط موفقیت است (. روی حال در یا رشد روبه نوجوان وقتی) کندیم آشکار را

                                                           
1. Lerner 

2. Benson, Scales, Hamilton & Sesma 

3. Lerner, Phelps, Forman & Bowers 

4. competence 

5. confidence 

6. connection 

7. character 

8. care 

9. contribution 

10. Arnold, Nott & Meinhold 



 419                                                       یفرزندپرور در یاخالق یستگیشا نقش و یستگیشا یمفهوم لیتحل

 

 

 

 

 سالبزرگ زندگی نظری، لحاظ از .دارد قرار» یدئالا یسالبزرگ «یسوبه زندگی

 خود )و سالمت مثال، حفظ طوربه) با خود یکپارچه و متقابل یهابا مشارکت یدئالا

 (.0223، 7لرنر و استنبرگ) شودیم مشخص مؤسسات جامعۀ مدنی و اجتماع خانواده،
کند. این رویکرد، تحول مثبت بیشتر بر، نقاط قوت و فرآیندهای انطباقی تأکید می

ها نیاز دارند را هایی که افراد برای موفقیت در دورۀ زندگی و مواجهه شدن با چالشحمایت
دانند که چگونه از مشکالت اجتناب کنند ها، افراد میکند و بر اساس این حمایتفراهم می

های از طرف دیگر، با استفاده از برنامه (.0223 و یا بر مشکالت فائق شوند )لرنر و استنبرگ،
ها، نیرومندسازی جوانان و قوت بخشیدن به توان به افزایش مهارتمثبت، میتحول 
شان در جامعه به کار گرفت و در رسیدن های واقعیها و فعالیتها، جوانان را در نقشخانواده

 (.0272، و همکاران 0ها به سالمت جسمی، جنسی و روانی کمک کرد )گوینآن
 و یروان درست بر آن تأثیر و محیط بافتار و بررسی با (0272) همکاران و 9ایوارسون

روان  و استرس کمتر تواندیم حمایتی منزلۀ عاملبه محیط، دریافتند ادراک استرس
 .دارد همخوانی نوجوانی مثبت تحول با فرضیات که کند بینییشپ را بیشتر یدرست

 محیط از ادراکرابطۀ  ( با بررسی7939) لواسانی و نجفی صالح حجازی، ینچنهم

 از متغیرهای هر یک یافتنددر آموزان دانش مثبت با تحول ینیبخوش و کالس

 رابطه معناداری آموزان دانش مثبت تحول ( باینیبفردی )خوش و (کالس یطمح)بافتاری

پژوهش  نتایج دارد. را نوجوان مثبت تحول بینییشتوان پ فردی و بافتاری عوامل و دارد
 ارادی، خودتنظیمی بر مثبت نوجوانی برنامۀ تحول داد نشان یخوببه نیز (7930کیانی )

 بومیستز به با توجه و است بوده تأثیرگذار نوجوانان اجتماعی و شایستگی یابییتهو

 .باشد مؤثر نوجوانان مثبت هاییژگیارتقای و در تواندیم ایران
 و مردم با متقابلی روابط سودمند نوجوانان که زمانی نوجوانی مثبت منظر تحول از
 ،0ینزه ( شوندیم شکوفا و کنندیم پیشرفت بهتر کنند، خویش برقرار اجتماعی دنیای
0276.) 

                                                           
1. Stenberg 

2. Gavin 

3. Ivarsson 

4. Heinze 
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( نقش تحول مثبت نوجوانی را در افزایش بهزیستی نوجوانان مثبت 0272)  7ساندرس
که نوجوانان برای موفقیت در  هایییتارزیابی کرده است. حامیان این رویکرد نوین، حما

ه ک دادندیو نشان م کردندیها نیاز داشتند را فراهم مدورۀ زندگی و مواجهه شدن با چالش
 چطور از مشکالت اجتناب کنند و یا بر مشکالت فائق شوند.

بر رشد و شکوفایی همه جانبۀ فرد تأثیر مثبت  یطورکلاز آنجا که تحول مثبت به
تواند بر پیشرفت هایی میبر این است که تحول مثبت با چنین ویژگی گذارد؛ لذا، فرضمی

بررسی  های متعددی بهتحصیلی افراد کمک نماید. با توجه به اهمیت تحول مثبت، پژوهش
 0(؛ کالرک0270) نوت و مینهلد های آرنولد،اند. نتایج پژوهشعوامل مرتبط با آن پرداخته

( حاکی از تأثیر تحول 0272) 2( و اکسلز و روزر0276) 0(؛ تیلور و آدلمن0272) 9و کمیش
( و 0276) 6های دالبرت، نتایج پژوهشنیچنمثبت بر پیشرفت تحصیلی نوجوانان است. هم

های تحصیلی و اشتیاق های تحول مثبت با هیجان( حاکی از ارتباط برنامه0272)  0باون
بت نوجوانی با رضایت از مدرسه ( نیز با بررسی رابطه تحول مث0276) 8سان تحصیلی است.

دختر( دریافت که تحول مثبت  370پسر و  098آموز مقطع متوسطه )دانش 7620بر روی 
پژوهش  جنتای کننده در رضایت از مدرسه در نوجوانان دختر داشت. ینیبشینوجوانی نقش پ

 که یآموزاندانش دهدیم ( نشان0272) 3ماری، ملکی، دیویدسن، هاگسن و ریباس دی

 خود به نسبت یترمثبت درک شده است،تحول مثبت به آنان آموزش داده یهامؤلفه

 نشان بیشتری مشارکت و تالش ،دهندیم گزارش را خودکارآمدی باالتری دارند،

 ترند.تحصیلی موفق لحاظ از و دهندیم
 طوریکی از فرضیات برنامه تحول مثبت نوجوانی آن است که تحول مثبت نوجوانی به

( با 0270) 72مختلف و تحصیلی رابطه دارد. دومینو هایینهمثبت با پیشرفت نوجوانان در زم
ه تحول مثبت نوجوانی ب یهاآموز پایه هفتم و شرکت این افراد در برنامهدانش 909بررسی 

                                                           
1. Sundres 

2. Kelark 

3. Kemish 

4. Teylor & Adelman 

5. Eccelse & Roser 

6. Dalbert 

7. Bowen 

8. Sun 

9. Demaray, Malecki, Davidson, Hodgson & Rebus 

10. Domino 



 454                                                       یفرزندپرور در یاخالق یستگیشا نقش و یستگیشا یمفهوم لیتحل

 

 

 

 

کرد مدرسه از روی یهاجلسه دریافت که توجه به نقاط قوت جوانان و تغییر برنامه 76مدت 
به قوت نگر و ایجاد رویکرد جایگزین، باعث تغییر رویه دانش آموزان و بهبود نقصان نگر 

اجتماعی و شایستگی اجتماعی ایشان چه در داخل کالس و چه بیرون از آن  یهامهارت
ثبت که با اصول تحول م شودیخواهد شد و باعث افزایش پیشرفت تحصیلی در نوجوانان م

 نوجوانی همخوانی دارد.
ش وپرورمهم در ارزیابی آموزش یهالی دانش آموزان یکی از شاخصپیشرفت تحصی

این نظام، در واقع برای جامۀ عمل پوشاندن به این امر است. به  یهااست و تمام کوشش
وپرورش نسبت به سرنوشت، رشد و تکامل طور ویژه آموزشعبارتی، جامعه و به

انتظار دارد فرد در جوانب گوناگون  و جایگاه فرد در جامعه عالقه مند است و زیآمتیموفق
اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت و توانایی و نیز در ابعاد شخصیتی، عاطفی و رفتاری، 

تحصیلی یکی  میزان پیشرفت کهنیکه باید، پیشرفت کند و تعالی یابد. با توجه به اچنانآن
نظام آموزشی است، کشف و مطالعه متغیرهای تأثیرگذار بر پیشرفت  ییکارا یهااز مالک

، انجامدیمتغیرهای محیط آموزشی مؤثر در این مؤلفه م ینیبشیتحصیلی، به شناخت بهتر و پ
بنابراین، بررسی متغیرهایی که با پیشرفت تحصیلی در دروس مختلف رابطه دارد، یکی از 

 (.7930وپرورش است )علی بخشی و زارع، موضوعات اساسی پژوهش در نظام آموزش
ققان و مح پردازانهیپیشرفت تحصیلی همواره برای معلمان، دانش آموزان، والدین، نظر

تربیتی نیز حائز اهمیت بوده است. برای مثال، پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان یکی از 
وزان و . برای دانش آمشودیارزیابی عملکرد معلمان محسوب م یهامالک نیترمهم

ها برای ورود به دنیای کار و علمی آن یهاییدانشجویان نیز معدل تحصیلی معرف توانا
تربیتی  پردازانهیاشتغال و مقاطع تحصیلی باالتر است. شاید به علت همین اهمیت باشد که نظر

خود را بر شناخت عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی  یهاو بسیاری از محققان، پژوهش
ی و از عوامل انگیزش توانیاند. ازجمله عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی مهمتمرکز کرد

تحصیلی ارتباط نزدیکی با انگیزش دارد. درگذشته  یهاجانیشناختی نام برد. موضوع ه
طور بسیاری از پژوهشگران رابطۀ بین فرآیندهای شناختی و انگیزشی را با عملکرد تحصیلی به

مروزه اکثر روان شناسان به هر دو مؤلفه شناخت و انگیزش و اند، ولی امجزا بررسی کرده
شناخت،  یهاجدید، مؤلفه یهاهیها در یادگیری توجه دارند و بر اساس نظرنقش آن
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ه و مربوط ب دهیتندرهم یهاصورت مجموعهها را بهانگیزش، اهداف و عملکرد تحصیلی آن
 (.7939)رستگار،  رندیگیهم در نظر م
صیلی آنان تح یهاجانیل انگیزشی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، هیکی از عوام

 فرایند سراسر در آموز هستند کهدانش شخصیتی ابعاد ازجمله هااحساس و هاهیجاناست. 

های هیجان .تأثیرگذارند آموزاندانش یادگیری بر خودتنظیمی و دارند حضور یادگیری
یامدهای های پیشرفت یا پدر پیوند با فعالیت ماًیمستقهایی که عنوان هیجانتحصیلی به

ها های تحصیلی طبق ارزش آن(. هیجان0220، 7شود )زیدنرپیشرفت هستند، تعریف می
)مثبت یا منفی بودن یا خوشایند ناخوشایند بودن( و درجۀ فعالیت )فعال بودن یا غیرفعال 

خوشایند و خشم و اضطراب یا ناامیدی و های بودن، مثالً شور یا آرامش از جمله هیجان
نهای منفی( تقسیم میخستگی از هیجان ک0223، 0شوند )پکرا  (.0272، 9؛ لیننبرین

 و یادگیری خودتنظیمی فعال، یادگیری در مثبت اثر توانندمی هاهیجان طورکلی،به
 یادگیرندگان برای را تحصیلی افتخار و امیدواری لذت، و داشته باشند درسی عملکرد

 در نامطلوب و منفی اثرگذاری با تواندمی ینچنهم هاهیجان این تجربۀ آورند. فراهم

 خستگی در و ناامیدی شرم، اضطراب، عصبانیت، بروز ساززمینه افکار، و رفتار

 رابطۀ تحصیلی هایهیجان که است آن مؤید پژوهشی سوابق گردد. یادگیرندگان

؛ پکران، الیوت و 00276دارند )احمد، واندر، مینرت و کوپر، پیشرفت تحصیلیبا  معناداری
 ؛ واحدی و غره آقاجی،7932؛ اکبری، 7988؛ کدیور، کاووسیان و نیکدل، 0226، 2میلر

7936.) 
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر مقوله پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مؤلفه اشتیاق 

ی که امروزه توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه  ییهاسازه نیتراست. از مهم 6تحصیل
روانشناسی و تعلیم و تربیت را به خود جلب نموده، اشتیاق تحصیلی است. این مفهوم به 

تا  نندکیهدفمند آموزشی م یهاتیکیفیت تالشی اشاره دارد که دانش آموزان صرف فعال

                                                           
1. Zidner 

2. Pekran 

3. Lienen Berink 

4. Ahmed., van der, Minnaert & Kuyper 

5. Elliot & Maier 

6. Academic Engagement 
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، النگ و 7ریچاردسونصورت مستقیم در دستیابی به نتایج مطلوب نقش داشته باشند )به
ختلف م یهاکه متشکل از مؤلفه یاست چندبعد یا(. اشتیاق تحصیلی سازه0276، 0وودلی

، 2؛ مارتین و لیم0223، 0؛ آرشامبالت0276، 9رفتاری، شناختی و انگیزشی است )مارتین
0272.) 

ن اند که سطوح باالی درگیری منجر به سطوح باالی ( بیان کرده0272)  6هرینگت
های شناختی، . تحقیقات زیادی نیز به نقش اشتیاقشودیرآمدی و پیشرفت تحصیلی مخودکا

ها اند. از جمله این پژوهشآموزان در پیشرفت تحصیلی اشاره کردهعاطفی و رفتاری دانش
 8(؛ جان0276) 0(؛ هیجزن و کارابنیک0277توان به تحقیقات آرچامبلت و همکاران )می

سیرین -(؛ سیرین و راجرز0272) 72(؛ کاسو و هولگادو0276) و همکاران 3(؛ گرین0270)
ک0272)  77کی(؛ پاتر0270) ر0270)  70(؛ گونا (؛ 7932(؛ جعفری )0270)  79(؛ زنگی

( و حجازی، کرمدوست، رستگار 7932(؛ محسن پور )7939(؛ امینی )7930آزادعبداله پور )
 .( اشاره کرد7939و قربان جهرمی )

( حاکی از آن 7936چلیچه، درتاج، فرخی و ابراهیمی قوام ) شیوندینتایج تحقیقات 
 یهاجانیصیلی و هاشتیاق تح نیبشیطور مستقیم از متغیرهای پاست که پیشرفت تحصیلی به

 در تحصیلی پیشرفت باب در ساختاری مدل ( در7930عابدینی ). ردیپذیپیشرفت تأثیر م

 اجتنابی اهداف بین ارتباط در را شناختی درگیری نقش ریاضی، دانش آموزان

نتایج پژوهش  .دهدیم نشان میانجی متغیر عنوان- به را تحصیلی پیشرفت با عملکردی
 فتپیشرتحصیلی بر  یهاجانی( حاکی از تأثیر ه7936صمدیه، غالمعلی لواسانی و خامسان )

                                                           
1. Rechardson 

2. Long & Woodly 

3. Martin 

4. Urshambalt 

5. Martin & Lime 

6. Herington 

7. Hejzen & Karabenick 

8. John 

9. Green 

10. Casso   & Holgado 

11. Patrik 

12. Gonog 

13. Zinger 
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( نشان داد که 7939ای، افشاری، )نتایج پژوهش غالمعلی لواسانی، اژه تحصیلی است.
 تأثیر دارد. تحصیلی پیشرفتدرگیری تحصیلی بر 

به دلیل اهمیت موضوع یادگیری و پیشرفت تحصیلی باید عواملی که باعث بهبود و 
ی را یافته و تقویت نمود. عدم توجه به متغیرهای شودیپیشرفت یادگیری یادگیرندگان م

همانند هیجان تحصیلی و اشتیاق تحصیلی فراگیران یکی از مشکالتی است که در زمینه 
و به شکل ضعف در عملکرد، افت تحصیلی نمایان شده و  کندیپیشرفت تحصیلی بروز م

؛ بنابراین شودیم شیهالیتانسو پ هاییمنجر به دیدگاه منفی یادگیرنده نسبت به توانا تیدرنها
با توجه به مطالعات پیشین، پژوهشی تاکنون در رابطۀ با مدل یابی پیشرفت تحصیلی بر اساس 

تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با نقش میانجی تحول مثبت مشاهده نشده است و با  یهاجانیه
دی از وتوجه به اهمیت مفهوم پیشرفت تحصیلی، لزوم بررسی دقیق و موشکافانه معد

متغیرهای تأثیرگذار بر آن، همچون هیجان تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و تحول مثبت، به 
فت پیشر کهییدرک بهتر این مفاهیم و شناسایی آثار دقیق آن خواهد انجامید و ازآنجا

ند؛ نیاز به پژوهش دار یپوشانتحصیلی، با هیجان تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و تحول مثبت هم
 .شودیحساس مدر این حوزه ا

های هیجان توان بر اساسلذا پژوهش حاضر قصد دارد به این سؤال پاسخ دهد که آیا می
آموزان را تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با نقش میانجی تحول مثبت، پیشرفت تحصیلی دانش

 کرد؟ ینیبشیپ
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 روش
حصیلی بر پیشرفت ت ینیبشیو با هدف پ بودطرح پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر 

امعه جهای تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با نقش میانجی تحول مثبت انجام شد. اساس هیجان
آماری پژوهش، همه دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر تهران بود. با استفاده 

نسبی از بین دانش آموزان پایه سوم رشته  یاو سپس روش طبقه یا، خوشهیریگاز نمونه
آموز دختر و پسر از مناطق آموزشی منتخب، به ترتیب به نفر دانش 022علوم تجربی تعداد 

درصد )با توجه به درصد دختران و پسران در جامعه پژوهش( انتخاب  02به  62نسبت تقریبی 
(، تعداد نمونه 7302) 7رجسیمنظور تعیین حجم نمونه بر مبنای جدول مورگان و کشدند. به

 0نفر باشد، بر پایه پیشنهاد استیونس 982تا  962با توجه به تعداد افراد جامعه باید عددی بین 
در نظر گرفتن حداقل پانزده مورد برای هر متغیر پیشین در تحلیل رگرسیون چندگانه و مدل 

                                                           
1. Morgan & Kerjcie 

2. Stevens 

هیجان  

 منفی

 درگیری

 تحصیلی

تحول  

 مثبت
پیشرفت 

 تحصیلی

 شایستگی

 منش

 مراقبت ارتباط

 مشارکت

 اطمینان

 عاطفی

 رفتاری

 شناختی

هیجان  

 مثبت
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جا که پژوهش حاضر چندین (؛ اما از آن7939)هومن،  دیآیمناسب به شمار م یایابی، قاعده
 یهانظران معتقدند که در حذف کردن نمونهمتغیر را مورد بررسی قرار داد و برخی صاحب

ها را ناقص تکمیل کرده بودند، یا آن دسته که در که پرسشنامه ییهادار نظیر نمونهمشکل
از تحلیل  پرت یهااستفاده کرده بودند و داده یدهها از الگوهای تصادفی پاسختکمیل پاسخ

 نفر کاهش یافت(. 928نهایی، تعداد کل نمونه به 
 اند از:ابزارهای پژوهش عبارت

یشرفت عنوان شاخص پدانش آموزان به ترمانیالف. پیشرفت تحصیلی: از معدل نمرات پا
 تحصیلی استفاده شد.

(: این پرسشنامه توسط پکران، گوئتز و AEG)  7های تحصیلیب. پرسشنامۀ هیجان
ل آموزان ساخته شد. های پیشرفت تحصیلی دانش( برای سنجش هیجان0222)  0فرینز

کاغذی است و سه بخش دارد؛ بخش مربوط بـه  -پرسشنامه از نوع خودگزارشی و قلم
(. در پژوهش حاضر از بخش 7932کالس درس، یادگیری و امتحان )نیکدل،  یهاجانیه

 8سؤال و  82مربوط به هیجان تحصیلی در کالس درس استفاده شد. این بخش شامل 
زیرمقیاس )لذت، امیدواری، غرور، عصبانیت، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی از کالس 

هیجانی خود را در  یهاتجربه شودیمدرس( است. در این پرسشنامه از آزمودنی خواسته 
( تا 7لیکرت از کامالً مخالفم ) یادرجهقبل، حین و بعد از کالس درس در یک مقیاس پنج

کند. این پرسشنامه توسط کدیور، فرزاد، کاوسیان و نیکدل  یبند( درجه2کامالً موافقم )
( برای 0222همکاران )پایایی این ابزار توسط پکران و  بی( رواسازی شده است. ضرا7988)

گزارش 39/2و خستگی  86/2، اضطراب 03/2، امیدواری 86/2 ت، عصبانی82/2لذت 
پایایی این ابزار را با روش آلفای کرونباخ  بی( نیز ضرا7988اند. کدیور و همکاران )کرده

به دست  80/2و خستگی  00/2، عصبانیت 08/2، اضطراب 06/2 وارید، امی02/2برای لذت 
ند. در پژوهش حاضر، ضریب همسانی درونی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ اآورده

 به دست آمد. 32/2کردن( نیز  مهی)دون 9و از طریق گاتمن 30/2

                                                           
1. Achievement Emotion Questionnaire 

2. Ferinzel 

3. Gatman 
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لۀ یوس(: پرسشنامۀ تحول مثبت نوجوانان بهPYD) 7ج. پرسشنامۀ تحول مثبت نوجوانان
 22ن پرسشنامه مشتمل بر ( ساخته شده است. نسخۀ کامل ای0270آرنولد، نوت و مینهلد )

بت تغییرات مثبت در سطوح تحول مث یریگسؤال دارای مقیاس لیکرت است که برای اندازه
. کندیم یرویپ C 6جوانان طراحی شده است. این نسخه از ابزار تحول مثبت جوانان از مدل 

. صالحیت؛ 0نفس؛ . اعتمادبه7: شوندیاز تحول مثبت جوانان تقسیم م مؤلفه ها به ششسؤال
ها در مقیاس . مشارکت و همکاری. سؤال6. ارتباط؛ 2. مراقبت؛ 0. شخصیت؛ 9

(. این مقیاس برای 0کامالً موافقم ) ( تا7است: کامالً مخالفم ) شدهیابیارز یانهیچهارگز
(. مدل 0270)آرنولد و همکاران،  شودیسال توصیه م 78–70استفاده با دانش آموزان سنین 

2 C ً6تحول جوانان به مدل  یریگبرای اندازه عمدتا C  توسعه داده شد. نتایج تحلیل عاملی
مطابقت  C 2 اندازه کافی با مدلبه ها، نشان داد که سؤالC 6پرسشنامه تحول مثبت مدل 

عالوه بر این، آزمایش نشان داد که این ابزار اعتبار کافی دارد و در حال حاضر در  دارد.
 (.0270)لرنر و همکاران،  ردیگیمورداستفاده قرار ماکثر مطالعات 

متن اصلی پرسشنامه، ابتدا توسط یک متخصص زبان انگلیسی و دو نفر از دانشجویان 
و زبان  یشناسبه فارسی ترجمه شد؛ سپس دو نفر از متخصصان روان یشناسدکتری روان

یک  تیدند. درنهاانگلیسی پس از بررسی سه فرم ترجمه، بر ترجمه نهایی توافق کر
 2تربیتی و علوم تربیتی و  یشناستن از اساتید روان 0متخصص زبان انگلیسی دو زبانه و 

تربیتی، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را تأیید کردند.  یشناسدانشجوی دکتری روان
گوناگون  یهادر ضمن پیش از اجرای اصلی طرح، پرسشنامه برای تکمیل به گروه

ها برای دانش آموزان ارائه شد و در برخی موارد مبهم و جمالتی که فهم آن یآموزدانش
 آسان نبود، تغییراتی صورت گرفت.

ها محاسبه شده است. سازندگان این در همه پاسخ هااسیخرده مق یازهایامت میانگین
را با استفاده از روش آلفای کرونباخ به این صورت گزارش  هااسیابزار پایایی خرده مق

( و 82/2(، مراقبت )32/2(، منش )30/2(، ارتباط )37/2(، اعتماد )89/2اند، شایستگی )کرده
(. در پژوهش 0270و همکاران،  شده است )آرنولد( گزارش32/2برای کل پرسشنامه )

(، 00/2(، اعتماد )87/2شایستگی )باخ برای با استفاده از آلفای کرونحاضر نیز ضریب پایایی 
( و برای کل پرسشنامه 00/2(، مشارکت )00/2(، مراقبت )00/2(، منش )07/2ارتباط )

                                                           
1. Psychology Youth Development Questionnaire 
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آمده است. در این پژوهش، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تأیید دست( به83/2)
 قرار گرفت.

لت و آرشامبا تحصیلی از پرسشنامه: برای بررسی اشتیاق 7د. پرسشنامۀ اشتیاق تحصیلی
سؤال است که سه مفهوم اشتیاق  78( استفاده شد. این پرسشنامه دارای 0223همکاران )

این  یهاال. سؤسنجدیتحصیلی )اشتیاق شناختی، اشتیاق عاطفی و اشتیاق رفتاری( را م
س لیکرت ااست که بر اساس یک مقی یانهیبسته پاسخ پنج گز یهاپرسشنامه از نوع آزمون

. آرشامبالت و همکاران شودیم یگذار( نمره7تا کامالً مخالفم  2)کامالً موافقم  یادرجهپنج
( روایی این پرسشنامه را به روش تحلیل عاملی تأیید نموده و ضرایب پایایی )آلفای 0223)

ی اشتیاق و برا 89/2، برای اشتیاق عاطفی برابر 88/2کرونباخ( را برای اشتیاق شناختی برابر 
( ضرایب پایایی )آلفای 7932اند. عابدی و همکاران )گزارش نموده 63/2رفتاری برابر 

و برای اشتیاق  80/2، برای اشتیاق عاطفی برابر 89/2کرونباخ( را برای اشتیاق شناختی برابر 
اند. ضرایب پایایی کل پرسشنامه اشتیاق تحصیلی برابر گزارش نموده 03/2رفتاری برابر 

 -است. روایی سازه این پرسشنامه )همگرایی آن با پرسشنامه پینتریچ( با اشتیاق تحصیلی 82/2
 80/2شناختی  -و اشتیاق تحصیلی 03/2عاطفی برابر  -، اشتیاق تحصیلی08/2رفتاری برابر 

به دست آمد. در پژوهش حاضر ضریب همسانی درونی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای 
 به دست آمد. 86/2کردن( نیز  مهییق گاتمن )دونو از طر 82/2کرونباخ 

 هاافتهی
نیست؛  ±0های چولگی و کشیدگی متغیرها خارج از دامنه شاخص 7بر اساس جدول 

بنابراین، متغیرهای پژوهش توزیع طبیعی دارند و در نتیجه برای برآورد پارامترهای مدل از 
 (.0270، 0شود )تاباچنیک و فیدلاستفاده می ییروش بیشینه درستنما

  

                                                           
1. Academic Engagement Questionnaire 

2. Tabachniek & Fiedel 
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 . آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش1جدول 
 کشیدگی چولگی حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیر

های مثبتهیجان  90/73  6/2  90 32 720/2-  760/7-  

های منفیهیجان  07/08  07/2  20 092 626/2-  298/2-  

تحصیلیبعد عاطفی درگیری   07/07  80/6  7 28 907/2-  002/2-  

77/72 بعد رفتاری درگیری تحصیلی  20/0  3 28 926/2-  876/2-  

88/79 بعد شناختی درگیری تحصیلی  87/9  70 26 930/2-  802/2-  

90/90 پیشرفت تحصیلی  20/9  72 02 272/2-  032/2-  

07/00 بعد مشارکت تحول مثبت  78/0  3 03 020 /2  002/2-  

نفس تحول مثبتاعتمادبهبعد   70/72  62/0  3 96 232/2-  300/2-  

00/79 بعد مراقبت تحول مثبت  00/9  3 90 020/2  380/2-  

09/70 بعد ارتباط تحول مثبت  70/2  3 08 038/2-  000/7-  

97/76 بعد منش تحول مثبت  09/2  77 98 270/2  093/2-  

70/6 بعد شایستگی تحول مثبت  70/0  72 00 739/2-  737/7-  

زیربنای تحلیل معادالت ساختاری مبتنی بر ماتریس همبستگی نمونه  کهنیبا توجه به ا
ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش گزارش  2است، به این خاطر در جدول 

 شده است.

 . ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش2جدول 

 70 77 72 3 8 0 6 2 0 9 0 7 متغیرها 

7 
شایستگی 
 تحول مثبت

7            

0 
منش تحول 

 مثبت
2/60* 7           

9 
ارتباط 

 تحول مثبت
2/02* 2/60* 7          

0 
مراقبت 

 تحول مثبت
2/68* 2/00* 2/06* 7         

2 
 سنفاعتمادب

 تحول مثبت
2/22* 2/60* 2/00* 2/62* 7        

6 
مشارکت 
 تحول مثبت

2/29* 2/69* 2/26* 2/68* .2/20* 7       
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 70 77 72 3 8 0 6 2 0 9 0 7 متغیرها 

0 

عاطفی 
درگیری 
 تحصیلی

2/03* 2/20* 2/09* 2/09* 2/09* 2/00* 7      

8 

رفتاری 
درگیری 
 تحصیلی

2/03* 2/22* 2/03* 2/09* 2/08* 2/06* 2/82* 7     

3 

شناختی 
درگیری 
 تحصیلی

2/09* 2/00* 2/90* 2/90* 2/90* 2/07* 2/02* 2/09* 7    

72 
پیشرفت 
 تحصیلی

2/98* 2/93* 2/97* 2/92* 2/03* 2/93* 2/26* 2/08* 2/26* 2/06* 7  

77 
 هاییجانه

 منفی
*07/2 2/20* 2/03* 2/07* 2/08* 2/08* 2/92* 2/00* 2/00* 2/02* 2/02* 7 

70 
 هاییجانه

 مثبت
2/07* 2/92* 2/02* 2/02* 2/00* 2/90* 2/00* 2/09* 2/00* 2/00* 2/90* -2/02* 

10/1*P< 

از مقادیر چولگی و کشیدگی از محدوده نرمال خارج  کیچیجدول ه بر اساس این
فزار اسمارت اپژوهش، ابتدا مدل ساختاری فرض شده در نرم یهاهینیستند. برای بررسی فرض

پی آل اس ترسیم شد. سپس، مدل ساختاری پژوهش با استفاده از روش برآورد بیشینه درست 
، مدل یابی معادالت ساختاری مفروض شده برای 0نمایی مورد تحلیل قرار گرفت. در شکل 

 افزار پی آل اس ترسیم شده است.تحقیق توسط نرم یهاهیبررسی فرض
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 ضرایب استاندارد رگرسیون و واریانس تبیین شده توسط متغیرهای پژوهش مدل پژوهش .2شکل 

بارهای عاملی استاندارد و  نیچن، ضرایب استاندارد رگرسیون و هم9در جدول 
 شده است.این ضرایب گزارش یداریو سطح معن راستانداردیغ

  

هیجان  
 منفی

 درگیری

 تحصیلی

تحول  
 مثبت

پیشرفت 

 تحصیلی

هیجان  
 منفی

هیجان  
 مثبت

 شایستگی

 منش

 مراقبت ارتباط

 مشارکت

نفاعتمادبه
 س

 عاطفی

 رفتاری

 شناختی

0/932
*
 

  
0/922

*
 

  0/896
*
 

  

000/1  
  

0/827
*
 

0/847
*
 

  

0/878
*
 

  
0/900

*
 

  0/776
*
 

  0/814
*
 

  -0/426
*
 

  

0/005
*
 

  0/405
*
 

  

0/523
*
 

 

-0/051 

  

0/066
*
 

  

هیجان  
 مثبت

000/1  
  

0/875
*
 

  

0/154
*
 

  

000/1 
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 راستانداردیضرایب استاندارد رگرسیون و بارهای عاملی استاندارد و غ .3جدول 
رد

دا
ستان

ب ا
ضری

 

نی
 مع

طح
س

ی
دار

 

نی
حرا

ت ب
سب

 ن

ار 
معی

ف 
حرا

ی ان
طا

خ
ون

سی
گر

ب ر
ضری

 

رد
دا

ستان
یرا

ب غ
ضری

 

 مسیرها

702/2  227/2  306/0  223/2  202/2  ---< تحول مثبت 
های هیجان

 مثبت

006/2-  227/2  778/70  220/2  208/2-  ---< تحول مثبت 
های هیجان

 منفی

720/2  227/2  --- --- S * یپیشرفت تحصیل >--- 
های هیجان

 مثبت

006/2-  289/  23/7  290/2  227/2-  ---< یپیشرفت تحصیل 
های هیجان

 منفی

022/2  227/2  609/3  200/2  072/2  ---< تحول مثبت 
اشتیاق 
 تحصیلی

222/2  227/2  062/7  292/2  229/2  ---< یلیتحصپیشرفت  
تحول 
 مثبت

209/2  227/2  872/3 270/2  700/2  ---< یپیشرفت تحصیل 
اشتیاق 
 تحصیلی

800/2  227/2  078/72 726/2  726/2  ---< شایستگی 
تحول 
 مثبت

800/2  227/2  097/76 202/2  708/7  ---< منش 
تحول 
 مثبت

808/2  227/2  --- --- S* ارتباط >--- 
تحول 
 مثبت

322/2  227/2  037/73 269/2  003/7  ---< مراقبت 
تحول 
 مثبت

870/2  227/2  078/70 206/2  770/7  ---< نفساعتمادبه 
تحول 
 مثبت

006/2  227/2  029/79  229/2  090/2  ---< مشارکت 
تحول 
 مثبت
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رد
دا

ستان
ب ا

ضری
 

نی
 مع

طح
س

ی
دار

 

نی
حرا

ت ب
سب

 ن

ار 
معی

ف 
حرا

ی ان
طا

خ
ون

سی
گر

ب ر
ضری

 

رد
دا

ستان
یرا

ب غ
ضری

 

 مسیرها

836/2  227/2  --- --- S* بُعد شناختی >--- 
اشتیاق 
 تحصیلی

300/2  227/2 070/02 223/2  780/7  ---< بُعد رفتاری 
اشتیاق 
 تحصیلی

390/2  227/2  272/07 228/2  ---< بُعد عاطفی 008/7 
اشتیاق 
 تحصیلی

اشتیاق تحصیلی اثر غیرمستقیم )از طریق تحول  ،0شمارۀ  جدول یهابا توجه به داده
از طریق تحول اثر غیرمستقیم )های تحصیلی مثبت پیشرفت تحصیلی دارد؛ هیجانمثبت( بر 
م )از طریق منفی اثر غیرمستقیتحصیلی  هایهیجانپیشرفت تحصیلی دارد، ولی مثبت( بر 

 ندارد. پیشرفت تحصیلیتحول مثبت( بر 

 متغیرهای پژوهش یرمستقیمروش بوت استرپینگ برای بررسی تأثیر غ .4 جدول

ح 
سط

یمعن
دار

ی
 

ره
آما

 t
ف  

حرا
ان

رد
دا

ستان
ا

ونه 
 نم

ین
نگ

میا
 

(M
)

 

لی
اص

ن 
گی

میان
 

(O
)

 

 مسیرها

227/2 002/72  298/2  022/2  022/2  تحول مثبت <-درگیری تحصیلی 
227/2 088/72  227/2  276/2  209/2  یلیپیشرفت تحص <-تحصیلی درگیری  
302/2 263/2  263/2  220/2  222/2  پیشرفت تحصیلی <-تحول مثبت  

227/2 027/9  200/2  700/2  02/2  تحول مثبت <-هیجان مثبت  

222/2 897/0  220/2  729/2  720/2  پیشرفت تحصیلی <-هیجان مثبت  
227/2 202/72  209/2  008/2-  006/2-  تحول مثبت <-هیجان منفی  
072/2 870/2  269/2  229/2-  227/2-  پیشرفت تحصیلی <-هیجان منفی  

مدل مفهومی  یریگبرازش برای مدل اندازه یها، تمامی شاخص2بر اساس نتایج جدول 
که در دامنه قابل قبولی قرار دارد. این نتایج  NFIجز پژوهش در دامنه مطلوبی قرار دارند؛ به

 پژوهش حاضر است. شده دردهنده روایی سازه کل متغیرهای مکنون مدل ارائهنشان
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 گیری. شاخص های برازش مربوط به تحلیل عامل تأییدی مدل اندازه5دول ج

 2χ df df/2χ GFI AGFI NFI TLI CFI RMSEA SRMR مدل

 209/2 207/2 32/2 30/2 88/2 30/2 30/2 66/7 760 8/000 گیریاندازه

 گیریو نتیجه بحث
اشتیاق  تحصیلی و یهاجانیپژوهش حاضر با هدف مدل یابی پیشرفت تحصیلی بر اساس ه

تحصیلی با نقش میانجی تحول مثبت در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران انجام 
گرفت. بر اساس پیشینه مطالعه شده، تاکنون الگویی که تمامی این روابط را در خصوص 
دانش آموزان مطرح کرده باشد، مشاهده نشده است و این الگو نخستین بار، روابط میان این 

ک الگو عنوان متغیر میانجی و در قالب یغیرها را در کنار یکدیگر و متغیر تحول مثبت را بهمت
 مطرح موجود در این حیطه مورد آزمون قرار داده است. یهاهیو بر مبنای نظر

مرتبط با موضوع پژوهش، تعامل بین این متغیرها را مشخص  یهابر پایه نظریات و مدل
ه بودند تک متغیرها پرداختمعموالً به بررسی روابط ساده بین تکقبلی  یها. پژوهشسازدیم

نظور پر کردن ماند. بهصورت کلی بررسی نکردهو تحقیقی روابط ساختاری این متغیرها را به
این شکاف و بررسی روابط ساختاری این متغیرها در یک محیط آموزشی )در اینجا مدارس 

ضر انجام شد. در پژوهش حاضر مدل روابط دوره دوم متوسطه شهر تهران( پژوهش حا
ه شد، الگوی مشاهد هاافتهیگونه که در نتایج مستقیم و غیرمستقیم متغیرها آزمون شد و همان

که تمامی بارهای عاملی  دهدینتایج نشان مها نشان داد. پیشنهادی برازش خوبی بر داده
 دهدی، این نتایج نشان منیچن. همنشانگرها بر متغیرهای مکنون مربوط به خودشان معنادارند

به  تحصیلی منفی یهاجانیجز ضریب مسیر هکه تمامی ضرایب مسیر مستقیم مدل، به
معنادار هستند. عدم معناداری ضریب مسیر  27/2پیشرفت تحصیلی، در سطح آلفای 

 یهاانجیتمامی اثرات ه دهدیتحصیلی منفی به پیشرفت تحصیلی نشان م یهاجانیه
؛ ردیگیتحصیلی منفی بر پیشرفت تحصیلی تنها از طریق تحول مثبت صورت م

یلی را تحصیلی منفی و پیشرفت تحص یهاجانی، تحول مثبت ارتباط بین هگریدعبارتبه
و  این مدل توانسته است تغییرات تحول مثبت نیچن. همکندیم یگریانجیصورت کامل مبه

ها با الگوی ادهآمده )برازش مناسب ددستنتیجه بهند. تغییرات پیشرفت تحصیلی را تبیین ک
پیشنهادی( حاکی از این است که پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه 
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تحصیلی، اشتیاق  هاییجاناز متغیرها شامل ه یابر مبنای مجموعه توانیشهر تهران را م
 .متغیر تحول مثبت توصیف کرد گرییانجیتحصیلی و م

 تحصیلی منفی بر پیشرفت یهاجانیپژوهش، ضریب مسیر ه یهاافتهیبا توجه به 
تحصیلی  تحصیلی مثبت بر پیشرفت یهاجانیاست ولی ضریب مسیر ه داریمعن ریتحصیلی غ

(، لینن برینک 0276احمد و همکاران ) یهابا نتایج پژوهش هاافتهیاست. این  داریمعن
(، کدیور، فرزاد، 7936(، واحدی و غره آقاجی )0226و پری، )(، پکران، گوئتز، تیتز 0272)

همانند پژوهش  ییهانتایج پژوهش نیچن( هماهنگ است. هم7988کاووسیان و نیکدل )
 مثبت بر پیشرفت تحصیلی یهاجانی( حاکی از آن است که ه0223(، پکران )1395اکبری )

پژوهش حاضر  ثیر ندارند؛ که با نتایجمنفی بر پیشرفت تحصیلی تأ یهاجانیتأثیر دارد، ولی ه
حول ت یگریانجیاز طریق م تواندیهمسو است. در این پژوهش روشن شد که این تأثیر م

تحصیلی  یاهجانیمثبت صورت بپذیرد. تحول مثبت یکی از عوامل محیطی مهم در تبیین ه
نشان  ،و پیشرفت تحصیلی است. در واقع مجموعه عقاید نگرش تحولی مثبت به جوانان

شکالتی ؛ نه مشوندیعنوان منابعی غنی از تحول نگاه مکه با این رویکرد نوجوانان به دهدیم
 (.0270که باید مدیریت شوند )روث و بروکس گان، 

نتایج پژوهش حاکی از آن است که اشتیاق تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی تأثیر مستقیم 
(، کاسو 0270سیرین )-سیرین و راجرز یهاپژوهش یهاافتهیدارد. نتایج این پژوهش با 

(، هیجزن و کارابنیک 0277(، آرچامبلت و همکاران )0270(، گوناک )0272هولگادو )
( و محسن 7939(، امینی )7930(، آزادعبداله پور )7932(، جعفری )0270(، جان )0276)

( 7932) عابدی، حجازی و قاضی طباطبایی( و 7939(، حجازی و همکاران )7932پور )
ا اشتیاق تحصیلی ب یاپژوهش، رابطه واسطه یهاافتهیهماهنگ و هم سو است. مطابق با 

عنوان هآمده است و تحول مثبت بدستبه داریپیشرفت تحصیلی از طریق تحول مثبت معن
میانجی گر توانسته است این رابطه را متأثر کند. رابطه اشتیاق تحصیلی با پیشرفت تحصیلی 

(، 0276ورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، از جمله گرین و همکاران )م ییهادر پژوهش
تأثیر اشتیاق تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی در پژوهش حاضر،  سمی(؛ اما مکان0272پاتریک )
ر اند که اگمتعددی نشان داده یهاتحول مثبت روشن شد. پژوهش یگریانجیاز طریق م

 یابیبه دست توانیی و تکلیف یادگیری بشوند، میادگیرندگان هر چه بیشتر درگیر یادگیر
(. 0270پیشرفت تحصیلی اهتمام داشت )گوناک،  تاًیبه اهداف آموزشی و یادگیری و نها
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لیف توجه که تکآموزان به یک فعالیت تحصیلی در نگاه اول اشاره دارد به ایناشتیاق دانش
زم جهت تداوم هیجان و اشتیاق از آن تأمین انرژی الآموز را جلب کرده است و پس دانش

 آموزان دانش که داشت در نظر باید حال این (. با7939تا پایان تکلیف است )نجفی صرمی، 
 می شوند یردرگ تجاربی و فعالیت ها تکالیف، در آنها بلکه نمی شوند، درگیر یادگیری در
 آموزان شدان که است این تربیتی نظام اصلی کار رو از این. شود می یادگیری به منجر که
برای  .نندک سرمایه گذاری را( توجه و وقت انرژی، نظیر) خود درونی منابع تا کند تشویق را

این که دانش آموزان منابع درونی خود را صرف یک تکلیف کنند، باید نسبت به تکلیف 
 اشتیاق از متقابل تأثیر دارای و مهم بعد دو تعهد و توجه مدنظر توجه و تعهد داشته باشند، لذا

هستند، وقتی دانش آموزان نبست به تکلیفی تعهد داشته باشند، باانگیزۀ درونی  تحصیلی
آموز دانش کهنیلذا برای ا (.0272تکلیف به بهترین نحو به پایان خواهد رساند )دوگان، 

اشتیاق تحصیلی بیشتری نسبت به یادگیری و آموزش داشته باشد و بالطبع آن پیشرفت 
 تری داشته باشد، باید اشتیاق حالت درونی برای فرد داشته باشد.تحصیلی بیش

فت عنصری است که چرا پیشر یادهیچیمطالعۀ عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی مسئله پ
ظریف به رشد جسمی اجتماعی، شناختی و عاطفی دانش  یاگونهاست و به یچندبعد

ذهن و  یهاییآموزان مربوط است. در گذشته بسیاری از پژوهشگران بر روی تأثیر توانا
 یهامحققان در سال .(7939)نجفی صرمی،  کردندیشناختی بر پیشرفت تحصیلی تأکید م

لی و در پیشرفت تحصی ندتوانیاند که ماخیر متوجه یک سری از عوامل غیرشناختی شده
موفقیت مؤثر باشند. این محققان در تبیین اهمیت عوامل غیرشناختی در موفقیت  یطورکلبه

ناختی را غیرش یهااند که چنانچه این اندازهو نشان داده اندافتهیدست یامالحظهبه نتایج قابل
موفقیت تحصیلی  ینیبشیهوش شناختی اضافه کنیم، پ یهاموفقیت به اندازه ینیبشیبرای پ

توانایی  یهاتنها از اندازه کهنیتا ا شودیم ریپذطور معناداری و با احتمال بیشتری امکانبه
در مدل بیگز هماهنگ با مدل  .(0276هوش شناختی استفاده کنیم )گریگرسون و هارتویس، 

. رندیگیقرار م( سه مؤلفه در کالس درس موردتوجه 7300بازده دانیکن و بیدلی ) -فرآیند
اشاره دارد که قبل از وقوع یادگیری حضور دارند. فرآیند شامل  ییهابه آن مؤلفه نهیزمشیپ

ج بعد بازده به نتای تیآن دسته از فرآیندهایی است که ضمن یادگیری حضور دارند و درنها
 از یادگیری اشاره دارد.
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ند، برای مثال، ادر نظر گرفتهشناسان عملکرد تحصیلی را وابسته به بافت برخی از روان
آموزش، برنامه درسی و  یهامدل بافت بر نقش با اهمیت متغیرهای برون فردی، روش

عملکرد  منظور تبیین. بر همین اساس برخی از محققان بهکنندیارزشیابی تأکید م یهاروش
ر برون فردی عنوان یک متغیاقتصادی یادگیرندگان به –تحصیلی بر نقش متغیرهای اجتماعی 

 شده توسط محققان دیگر نشان داده است که پیشرفتانجام یهاپژوهش کنندیدیگر تأکید م
فی و آموزشی، شرایط عاط یهاتحصیلی از تعامل بین متغیرهای موقعیتی مانند برنامه روش

تأثیر  یزه پیشرفت فراگیراننیز محیط تحصیلی، نگرش نسبت به مسائل آموزش و انگ
 یهاتیپیشرفت )درونی و بیرونی(، رفتار و فعال یهازهی. ترکیب دو دسته از انگردیپذیم

 (.7930)نیک آئین،  دهدیتحصیلی دانش آموزان را جهت م

ت تحصیلی بر پیشرف یدارینتایج حاکی از آن است که تحول مثبت تأثیر مستقیم معن
(؛ کالرک و کمیش 0270آرنولد و همکاران ) یهانتایج پژوهشدارد. این یافته نیز با 

ها ( هماهنگ است در این پژوهش0272( و اکسلز و روزر )0276(؛ آدلمن و تیلور )0272)
از اختالالت  هکنیتحول مثبت بر جوانان عالوه بر ا یهانشان داده شد که در نظر گرفتن برنامه

دیگر،  عبارت به .گرددیت تحصیلی نوجوانان مرفتاری، سوءمصرف مواد و منجر به پیشرف
 پیشرفت تحصیلی به افزایش نوجوانی مثبت تحول یهامؤلفه در ارتقاء و افزایش

و  خودکارآمدی یعنی مؤلفۀ اطمینان هرچه ینچنهم .برعکس و انجامدیم
و  فوگد، هابنر ( است بیشتر او نیز پیشرفت باشد، بیشتر فرد در مثبت خودارزشمندی

( 7930کیانی ) پژوهش نتایج (.0272 جامارکو، و ؛ عزیزلی، اتکینسون، باقمن0270 اللین،
 در اجتماعی افزایش شایستگی سبب نوجوانی مثبت برنامۀ تحول دادند اجرای نشان نیز

 نتایج چندین .کندیم بینییشپ این افزایش پیشرفت تحصیلی را که شودیم نوجوانان

 یهاشاخصه از بیشتر که درونی و بیرونی هاییهسرما با نوجوانان دهندیم نشان مطالعه
 مدرسه، در مانند موفقیت پیشرفت رفتارهای دارای بیشتر است، مثبت نوجوانی تحول

، یمداسپچ ( انداوقات بیشتر در سالمت نگهداری و متفاوت یهاارزش دیگران، به کمک
 (.0270 فلپس و لرنر،

 مثبت تحول یهاکه مؤلفه است آن نوجوانی، مثبت تحول رویکرد از فرضیات یکی

بهترین  و دارند رابطه مثبت طوربه هاینهپیشرفت در زمینۀ تحصیلی و اکثر زم و نوجوانی
 افسردگی، مثال، طوررفتار نوجوان ( به و تحول به مربوط مشکالت پیشگیرییلۀ وس
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 تحول )ارتقاینادرست  جنسی رفتارهای یا مواد سوءمصرف مصرف و پرخاشگری،

پیشرفت  یابد، افزایش نوجوانی مثبت تحول یهامؤلفه هرچه درنتیجه، و است مثبت
 (.0223استنبرگ،  و لرنر (یابدیم نوجوانان در زمینۀ تحصیلی افزایش

ین است که با توجه به نقش تحول مثبت در پیشرفت تحصیلی به مسئول ذکرانیدر پایان شا
ته و داش یاژهیکه به مقوله تحول مثبت نظر و شودیپیشنهاد م ربطیآموزشی و افراد ذ

تحول مثبت را به دانش آموزان اتخاذ نمایند؛  یهاتدابیری را جهت برگزاری و آموزش دوره
وپرورش پیشنهاد با توجه به نقش اشتیاق تحصیلی در پیشرفت تحصیلی به مسئولین آموزش

شرایطی برای افزایش درگیری دانش آموزان با مطالب آموزش و یادگیری و  شودیم
نهادینه کردن متغیر درگیری )اشتیاق( تحصیلی برای دانش آموزان، موجبات  نیچنهم

خودگردانی یادگیری آنان را فراهم نمایند؛  نیچنپیشرفت تحصیلی دانش آموزان و هم
 شودیدر پیشرفت تحصیلی، پیشنهاد م تحصیلی یهاجانیبا توجه به نقش ه نیچنهم

ری آموزشی مفید و مؤث یهاکارگاه شودیمداخالتی در این زمینه انجام بپذیرد. پیشنهاد م
رگزار تحصیلی مثبت از منفی ب یهاجانیتحصیلی و تمایز ه یهاجانیدرباره شناخت ماهیت ه

 اده شود.الزم د یهامنفی آموزش یهاجانیکنار آمدن با ه یهاوهیشود و ش
 به توانیم هایتمحدود این بود؛ ازجمله مواجه هایییتمحدود با پژوهش این

تهران  شهر آموزان متوسطه دانش روی مطالعه کرد. این اشاره و زمانی مکانی قلمرو
دیگر  یهاگروه و دیگر شهرهای به را آن هاییافته توانینم درنتیجه گرفت، صورت

 و جدید رویکرد نوجوانی، تحول مثبت رویکرد آنکه به توجه با داد؛ بنابراین تعمیم
 تحول بر یرگذارمتغیرهای تأث سایر ارتباط و نقش شودیم پیشنهاد کشور است، در نوپایی

 و در مدارس نوجوانی مثبت دربارۀ تحول منسجمی تا دانش شوند بررسی نوجوانی مثبت
 دارد، مربوطه هاییزیربرنامه در قابلیت بیشتری که هاسازه سایر با سازه این روابط

 تحول با ارتباط در کننده بینییشو پ تأثیرگذار عوامل بر تمرکز با ینچنهم .شود حاصل

 .گیرد صورت یامداخله یهانوجوانی پژوهش مثبت

 منابع
از  شناختی )وابسته به زمینه، مستقل یها(. بررسی رابطه بین سبک7930آزادعبداله پور، م. )

زمینه( راهبردهای یادگیری )شناختی و فراشناختی( و پیشرفت تحصیلی در 
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کارشناسی  نامهانیشهر تهران. پا 6دولتی منطقه  یهارستانیآموزان پسر پایه اول دبدانش
 ارشد، دانشگاه خوارزمی.

نفس در پیشرفت عزت و یمی(. بررسی نقش خودکارآمدی خودتنظ7939امینی، ش. )
آموزان سال سوم دبیرستان رشته علوم تجربی شهرستان شهرکرد. تحصیلی دانش

 کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی. نامهانیپا
وره دوم آموزان دتحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانش جانی(. اثربخشی ه7932اکبری، ز. )

 .09-03(، 9) 0، کاربردی یشناسروانفصلنامه متوسطه شهرستان درود. 
(. باورهای هوشی و پیشرفت 7939جهرمی، ر. ) و لواسانی، م ؛حجازی، ا؛ رستگار، ا؛ غالمعلی

 09، یشناختروان یهاپژوهشتحصیلی: نقش اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی. 
(2 ،)70-03. 
مجله آموزان. دانش اشتیاق تحصیلی با پیشرفت تحصیلی(. رابطۀ 7932، م. )یجعفر

 .60-02(، 06) 73 ،یشناسروان
 یابی (. مدل7936) ، صغری.شیوندی چلیجه، ک؛ درتاج، ف؛ فرخی، ن.ع؛ ابراهیمی قوام

 هاییجانه شناختی، تکلیف، درگیری ارزشِ بر مبنای ریاضی تحصیلی پیشرفت

(، 92) 8، یدرمانفصلنامه فرهنگ، مشاوره و روانتحصیلی،  جوئیخودنظم و پیشرفت
7-00. 

اهداف  یا(. رابطه باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی، نقش واسطه7939رستگار، ا. )
 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران نامهانیپیشرفت و درگیری تحصیلی. پا

 یها(. اثربخشی آموزش خودتنظیمی یادگیری و مهارت7930زارع، ح. ) و بخشی، زعلی
-00(، 72) 9 ،کاربردی یشناسروانفصلنامه مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان، 

23. 
 ی(. بررسی اثربخشی مداخالت چندبعد7932قاضی طباطبایی، ف. ) و عابدی، ا؛ حجازی، ا

شناختی ـ رفتاری مارتین بر میزان عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان 
 .00-27(، 90) 72، تربیتی یشناسفصلنامۀ روانشهر اصفهان.  یهارستانیدختر دب

رشتۀ ریاضی:  دانش آموزان در تحصیلی پیشرفت ساختاری مدل (.7930عابدینی، ی. )
 پیشرفت و پیشرفت اهداف میان ارتباط در یادگیری راهبردهای یاواسطه نقش

 .26-07(، 90) 8 ،آموزشی هاییفصلنامۀ نوآور تحصیلی،
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(. رابطه خودکارآمدی تحصیلی و 7939افشاری، م. ) و ای، جهغالمعلی لواسانی، م؛ اژ
 .083-922(، 9) 79، یشناسرواندرگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی، 

(. مدل یابی پیشرفت تحصیلی دانش7936خامسان، ا. ) و صمدیه، ه؛ غالمعلی لواسانی، م
 یهافصلنامه پژوهشتحصیلی،  یهاجانیآموزان بر اساس اهداف پیشرفت و ه

 .70-90(، 0) 8، یشناختکاربردی روان
 یهاجانی(. رواسازی پرسشنامه ه7988نیکدل، ف. ) و کدیور، پ؛ فرزاد، و.ا؛ کاووسیان، ج

 .98-70(، 0) 90 آموزشی، یهایفصلنامه نوآورتحصیلی پکران. 
 بر آن اثربخشی و مثبت نوجوانی تحول آموزش برنامه (. طراحی7930م. ) کیانی،

 دانشگاه دکتری، نامهیانپا .نوجوانان اجتماعی شایستگی و یابییتهو خودتنظیمی،

 .تهران
(. نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و 7932محسن پور، م. )

پایداری در پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان سال سوم متوسطه )ریاضی( شهر 
 دانشگاه تهران.شناسی، روانکارشناسی ارشد  نامهانیتهران. پا
گیری (. بررسی رابطه ادراک از محیط کالس و باورهای انگیزشی )جهت7932نیکدل، ف. )

های تحصیلی و یادگیری خودگردان: نقش هدف و خودپندارهای تحصیلی( با هیجان
 شناسی، دانشگاه خوارزمی.تحصیلی. رساله دکتری روان یهاجانیگر همیانجی

شتیاق ا ینیبشیو خودتنظیمی انگیزشی در پ یتعلل ورز (. نقش7939نجفی صرمی، ش. )
 .707-708(، 09) 72، مجله ایرانی در علوم پزشکیتحصیلی دانشجویان. 

(. تأثیر آموزش مبتنی بر یارانه بر میزان یادگیری و انگیزه دانش 7930، ف. )نییآکین
 آموزان، پایان کارشناسی نامه ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.

افزار لیزرل )با اصالحات(. (. مدل یابی معادالت ساختاری با کاربرد نرم7939هومن، ح.ع. )
 تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی )سمت(.

(. آزمون مدل راهبردهای یادگیری خودتنظیم در درس 7936، س. )یآغاجواحدی، ش؛ قره
مجله فناوری های تحصیلی. گری هیجانریاضی بر اساس عوامل انگیزشی و واسطه

 .02-70(، 7) 7، آموزش و یادگیری

Ahmed, W., Van der Werf, G., Kuyper, H., & Minnaert, A. (2013). Emotions, 
self-regulated learning, and achievement in mathematics: a growth curve 
analysis. Journal of educational psychology, 105(1), 150. 
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