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چکیده
این مطالعه با هدف پیشبینی عملکرد تحصیلی بر اساس سرزندگی تحصیلی ،انگیززش پیشزرفت و
خوشبینی تحصیلی در دانشآموزان انجام شد .پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلزی از نزوه همتگزتگی
بود .جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دوره دوم متوسطه شزهر بنزدرعتاس در سزال تحصزیلی -18
 9311بودند .نمونه پژوهش  066دانشآموز ( 366دختر و  366پگزر بزود زه بزا روش نمونزهگیری
خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .برای جمز آوری دادههزا از پرسشزنامههای عملکزرد تحصزیلی
(صالحی ، 9312 ،سرزندگی تحصیلی (دهقانیزاده و حگینچاری ، 9319 ،انگیزش پیشرفت (هرمزانز،
 9116و خوشبینی تحصیلی (بیرد و همکاران 2696 ،استفاده شد .دادهها در نرمافزار  SPSS-19بزا
روش های ضرایب همتگتگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بزا مزدل همزمزان تحلیزن شزدند .نتزای
تحلینها نشان داد ه سرزندگی تحصزیلی ،انگیززش پیشزرفت و خزوشبینی تحصزیلی بزا عملکزرد
تحصیلی دانشآموزان رابطه مثتت و معنادار داشتند .همچنین ،متغیرهای سرزندگی تحصیلی ،انگیزش
پیشرفت و خوشبینی تحصیلی به طور معناداری توانگتند  23درصزد از تغییزرات عملکزرد تحصزیلی
دانشآموزان را تتیین نمایند ( . P<6/69بنابراین ،برای بهتود عملکرد تحصیلی دانشآمزوزان توصزیه
میگردد ه از طریق ارگاههای آموزشی میزان سرزندگی تحصیلی ،انگیزش پیشرفت و خزوشبینی
تحصیلی آنان افزایش یابد.
کلیدواژهها :عملکرد تحصیلی ،سرزندگی تحصیلی ،انگیزش پیشرفت ،خوشبینیتحصیلی

 9استادیار ،گروه جامعهشناسی  ،واحد بندرعتاس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعتاس ،ایران (نویگنده مگئول bahadori.jahromi@yahoo.com
 2استادیار ،گروه جامعهشناسی ،واحد هنوج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،هنوج ،ایران.
 3استادیار ،گروه معارف اسالمی ،واحد ازرون ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ازرون ،ایران.
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مقدمه
رشد و بالندگی هر جامعهای وابگته به نظام آموزشی آن جامعه و میزان توانمندی علمزی و عملزی
دانشآموزان آن جامعه در آینده میباشد و بر همین اساس هر ساله شزورها متزالق بابزن تزوجهی از
درآمد ملی خود را صرف آموزش و پرورش می نند (پالوس ،مزاریکوتویو و اسزتی . 2691 ،9امزروزه
یکی از دغدغههای نظامهای آموزشی از جمله نظام آموزش و پرورش ،عملکرد تحصزیلی 2فراگیزران
است .عملکرد تحصیلی مناسب دانشآموزان نشاندهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدفیابی و
توجه به رف نیازهای فردی است (سیرنات و مولدووان . 2698 ،3نظزام آمزوزش و پزرورش را زمزانی
میتوان ارآمد و موفق دانگت ه عملکرد تحصزیلی دانشآمزوزان در دورههزای مختلزت تحصزیلی
دارای بیشترین و باالترین مقدار باشد .بنابراین ،یکی از مهمترین نگرانیهزای اولیزای دانشآمزوزان،
دبیران و مگئوالن آموزش و پرورش افت عملکرد تحصیلی دانشآموزان و تدارک راهکارهایی بزرای
بهتود عملکرد آنها میباشد (هو . 2692 ،4عملکرد تحصیلی به معنای توانایی آموختهشزده و ا تگزابی
فراگیران درباره موضوعات و متاحث تحصیلی است ه میزان آن با مک آزمونهزای استانداردشزده
یا معلمساخته برآورد میشود (تلگما ،شوز و نوریس . 2691 ،2نظریههای جدید آموزش و یادگیری بزر
نقش انگیزش و باورهای فرد تا ید زیادی دارند و معتقدند ه نتاید دانشآموزان را در برابر مطالزب و
مفاهیم برار داد ،بلکه باید با آموزشهای الزم آنان را به فعالیت واداشت تا از این طریزق هزم باعزث
بهتود نگرش ،انگیزش و باورهای مثتت در آنان و هم باعزث افززایش عملکزرد تحصزیلی آنهزا شزد
(تگوبومی و واتانابی. 2691 ،0
یکی از عوامن مرتتط با عملکزرد تحصزیلی ،سزرزندگی تحصزیلی 1اسزت ( زامرفورد ،باتیگزون و
تورمی . 2692 ،8سرزندگی تحصیلی یکی از سازههای روانشناسزی مثتزتنگر میباشزد زه بزهعنوان
پاسخ مثتت ،سازنده ،موفق و انطتابی به انواه چالشها و موان در عرصزه مزداوم و جزاری تحصزیلی
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تعریت میشود (مارتین و مارش . 2668 ،9این سازه یکی از شاخصهای مهم در تربیزت و یزادگیری
ثمربخش و موفقیتآمیز است ه باعث تحقق لیابتها و تواناییها و پیشزرفتهای علمزی میگزردد
(سولترگ ،هاپکینز ،اماندسن و هالواری . 2692 ،2سرزندگی تحصزیلی یکزی از مولفزههای بهزیگزتی
روانی است ه تابآوری تحصیلی را در چارچوب روانشناسی مثتت منعکس می ند .زمانی ه فزردی
فعالیتی را به صورت خودجوش انجام میدهد ،نه تنها احگزاس خگزتگی و ناامیزدی نمی نزد ،بلکزه
احگاس افزایش انرژی و نیرو می ند (میلر ،انولی و ماگوئیر . 2693 ،3نتای پژوهش حا ی از رابطه
معنادار سرزندگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی میباشند .برای مثال نتای پزژوهش ارسزینی ،بزانی و
تریگیو 2698( 4حا ی از رابطه مثتت و معنادار بین سرزندگی و عملکرد تحصیلی دانشآمزوزان بزود.
همچنین فوالدی ،جتاف و بمرانی ( 9311ضمن پژوهشی به ایزن نتیجزه رسزیدند زه سزرزندگی
تحصیلی باعث افزایش موفقیت تحصیلی دانشآموزان دختر شد .در پژوهشی دیگر جلیلیان ،عظیمپور
و بلیزاده ( 9311گزارش ردند ه سرزندگی تحصیلی بر یادگیری و موفقیت تحصیلی دانشآموزان
نقش بگزایی دارد.
یکی دیگر از عوامن مرتتط با عملکرد تحصزیلی ،انگیززش پیشزرفت 2اسزت (برونگزون. 2690 ،0
انگیزه محرک اساسی تمام فعالیتها میباشد و اشاره به پویایی رفتار دارد ه شامن نیازها ،تمزایالت
و جاهطلتیها است (ورنر ،میلیاوسکایا ،لیمو و لوین . 2691 ،1انگیزش پیشزرفت بزه معنزای شزو و
عالبه به موفقیت در همه زمینهها یا در زمینه یا فعالیتی خاص و برتزری جگزتن در ارهزا میباشزد
(استانیوسکی و اوروک . 2691 ،8در تعریفی دیگر ،انگیزش پیشرفت بهعنوان میزن یزا اشزتیا بزرای
گب موفقیت و شر ت در فعالیتهایی تعریت شده ه موفقیت در آنها به وشش و توانایی شخص
وابگته است ( ارامان و واتگون . 2691 ،1انگیزش پیشرفت یک تعامزن بزین متغیرهزای محیطزی و
موبعیتی میباشد ه زمینه را برای تحقق موفقیت و ارتقای عملکرد تحصیلی فراهم میآورد (برگولزد
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و استینمایر . 2690 ،9نتای پژوهش حا ی از رابطه معنزادار انگیززش پیشزرفت و عملکزرد تحصزیلی
میباشند .برای مثال ارسینی و همکاران ( 2698ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند ه انگیزش با
عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطه مثتت و معنادار داشت .در پژوهشزی دیگزر از 2691( 2گززارش
رد ه انگیزش تحصیلی و موفقیت تحصیلی رابطه مگتقیم داشتند .همچنین نتای پژوهش رضایی،
جهان و رحیمی ( 9312نشان داد ه انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی رابطه معنادار مثتت داشتند.
عابدینی و مختاری ( 9314ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند ه بین انگیزش پیشرفت و عملکرد
تحصیلی درس زبان انگلیگی رابطه مثتت و معنادار وجود داشت .در پژوهشی دیگر عظیمی ،پیزری و
زوار ( 9313گزارش ردند ه انگیزش پیشزرفت و عملکزرد تحصزیلی دانشآمزوزان دوره متوسزطه
رابطه معنادار مثتت داشتند.
از دیگر عوامن مرتتط با عملکرد تحصیلی میتوان به خوشبینی تحصیلی 3اشزاره زرد (فلزدمن و
وبوتا . 2692 ،4خوشبینی تحصیلی نیز یکی دیگر از سازههای روانشناسی مثتتنگر میباشد ه بزر
پایه بنیانهای نظری شزناختی -اجتمزاعی ،خود ارآمزدی ،سزرمایه اجتمزاعی و مفهزوم خزوشبینی
آموختهشده شکن گرفته است (ییلدیز و ازر . 2692 ،2خوشبینی تحصیلی بزه معنزای بزاور مثتزت در
دانشآموزان است متنی بر اینکه میتوانند با تا ید بر یادگیری خزود ،اعتمزاد بزه معلمزان و احگزاس
هویت نگتت به محیط آموزشی زمین ه بهتزود عملکزرد تحصزیلی خزود را فزراهم آورنزد ( ولوفزاس،
ریونگترا ول و وانگوانیچ . 2692 ،0این سازه شامن مجموه باورهای مرتتط با بوتهزا و ررفیتهزای
درونی محیط آموزشی به منظور ارتقای عملکرد تحصزیلی اسزت زه ایزن باورهزا متتنزی بزر تا یزد
تحصیلی ،ارآمدی و اعتماد میباشند ه با تر یب هم محزیط آموزشزی مثتتزی را ایجزاد مینماینزد
(بیرد ،هوی و هوی . 2696 ،1خوشبینی تحصیلی نقش مهمی در موفقیت و یزادگیری دانشآمزوزان
دارد و صرفنظر از توانایی و انگیزش میتواند یادگرفته شود و باعث بهتزود محزیط تحصزیلی گزردد
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(ارن . 2692 ،9نتای پزژوهش حزا ی از رابطزه معنزادار خزوشبینی تحصزیلی و عملکزرد تحصزیلی
میباشند .برای مثال اندرسون ،وچان ،ینگلر و ریمز 2698( 2ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند
ه خوشبینی تحصیلی و موفقیت دانشآموزان رابطه معنادار مثتت داشت .در پژوهشی دیگر اسزمیت
و هوی 2661( 3گزارش ردند ه خوشبینی تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانشآموزان رابطه مثتت
و معنادار داشتند .همچنین نتای پژوهش چراغیخزواه ،عزربزاده و زدیور ( 9314حزا ی از رابطزه
معنادار مثتت بین خوشبینی تحصیلی و عملکرد تحصیلی درس ریاضزی دانشآمزوزان بزود .مزرادی،
واعظی ،فرزانه و میرزایی ( 9313ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند ه خزوشبینی تحصزیلی بزا
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مدارس متوسطه پگرانه رابطه مثتت و معنادار داشت.
دانشآموزان ،آیندهسازان جامعه هگتند و بررسی عملکرد تحصیلی آنها با هزدف ارتقزای آن بگزیار
مفید و سودمند میباشد .زیرا در سالهای اخیر دانشآموزان از لحاظ تحصیلی افزت بگزیاری زیزادی
دارند .به همین خاطر با اینکه پژوهشهای بگیاری درباره عملکرد تحصیلی انجام شده است ،اما هنوز
نیز یکی از متغیرهای مهم و اصلی درباره پژوهش در نظامهای آموزشی میباشد .همچنین ،بزا اینکزه
پژوهشهای بگیاری با هدف پیشبینی عملکرد تحصیلی انجام شدهاند ،اما این پژوهشها متزر بزه
نقش سرزندگی تحصیلی و خوشبینی تحصیلی بهعنوان دو سازه نگتتا جدید و برگرفته از روانشناسی
مثتتنگر توجه داشتند .عالوه بر آن ،یکی از نارساییهای مطالعات بتلی عدم توجه به نقش همزمزان
سرزندگی تحصیلی ،انگیزش پیشرفت و خوشبینی تحصیلی در پیشبینی عملکرد تحصیلی میباشزد.
هنگامی ه همه این متغیرها با هم برای پیشبینی عملکرد تحصین وارد معادله شوند ،آیزا میتواننزد
عملکرد تحصیلی را پیشبینی نند؟ در نتیجه ،این مطالعه با هدف پیشبینی عملکزرد تحصزیلی بزر
اساس سرزندگی تحصیلی ،انگیززش پیشزرفت و خزوشبینی تحصزیلی در دانشآمزوزان انجزام شزد.
بنابراین ،فرضیههای پژوهش عتارتند از:
 .9سرزندگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانشآموزان ارتتاط دارد.
 .2انگیزش پیشرفت با عملکرد تحصیلی در دانشآموزان ارتتاط دارد.
 .3خوشبینی تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانشآموزان ارتتاط دارد.

Eren
Anderson, Kochan, Kensler & Reames
Smith & Hoy

1
2
3

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 06

24

 .4متغیرهای سرزندگی تحصیلی ،انگیزش پیشزرفت و خزوشبینی تحصزیلی توانزایی پیشبینزی
عملکرد تحصیلی در دانشآموزان را دارند.
روش شناسی
پژوهش حاضر توصیفی از نوه همتگتگی بود .جامعه آماری شامن دانشآموزان دوره دوم متوسزطه
شهر بندرعتاس در سال تحصیلی  9311-18به تعداد حزدود  23666نفزر بودنزد .بزر اسزاس جزدول
رجگی و مورگان نمونه پزژوهش  318نفزر بزرآورد شزد زه بزرای اطمینزان از حجزم نمونزه 066
دانشآموز ( 366دختر و  366پگر با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای بهعنوان نمونه انتخاب
شدند .در این روش نمونهگیری ابتدا از میان مدارس شهر بندرعتاس هشت مدرسه (چهزار دخترانزه و
چهار پگرانه به روش تصادفی انتخاب و سپس از هر مدرسه سه الس در پایههای دهم ،یزازدهم و
دوازدهم به روض تصادفی ساده انتخاب شد و در نهایت همه دانشآموزان زالس بعزد از معیارهزای
ورود به مطالعه به پرسشنامههای مربوطه پاسزخ دادنزد .معیارهزای ورود بزه مطالعزه شزامن ام زای
رضایتنامه شر ت آگاهانه در پژوهش ،عدم مزردودی در پایزههای گذشزته ،عزدم اعتیزاد و مصزرف
داروهای روانپزشکی و عدم رخدادهای تنشزا مانند مرگ و طال در خانواده در سزه مزاه گذشزته و
معیار خروج از مطالعه شامن تکمین ردن پرسشنامهها به صورت نابص یا نامناسزب بزود .ابزارهزای
پژوهش به شرح زیر میباشند.
پرسشنامه عملکرد تحصیلی :1این ابزار توسط صزالحی ( 9312بزا  36گویزه طراحزی شزد.
گویهها با استفاده از مقیاس پن درجهای لیکرت ( =9امال مخالفم تا  =2زامال مزوافقم نمرهگزذاری
میشوند و نمره ابزار با مجموه نمره گویهها محاسته (دامنه نمرات  36-926و نمره باالتر به معنزای
عملکرد تحصیلی بهتر میباشد .صالحی ( 9312روایی ابزار را با روش همگانی درونی تایید و پایزایی
آن را با روش آلفای رونتاخ  6/84گزارش رد .در مطالعه حاضر پایایی با روش آلفای رونتاخ 6/86
محاسته شد.
پرسشنامه سرزندگی تحصیلی :2این ابزار توسزط دهقزانیزاده و حگزینچاری ( 9319بزا 1
گویه طراحی شد .گویهها با استفاده از مقیاس هفت درجهای لیکرت ( =9امال مخزالفم تزا  =1زامال
موافقم نمرهگذاری میشوند و نمره ابزار با مجموه نمره گویهها محاسته (دامنه نمرات  1-03و نمره
Academic performance questionnaire
Academic vitality questionnaire

1
2
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باالتر به معنای سرزندگی تحصیلی بیشتر میباشد .دهقانیزاده و حگینچاری ( 9319روایزی ابززار را
با روش چرخش واریما س تایید و پایایی آن را با روشهای آلفزای رونتزاخ  6/86و بازآمزایی 6/13
گزارش ردند .در مطالعه حاضر پایایی با روش آلفای رونتاخ  6/83محاسته شد.
پرسشنامه انگیزش پیشرفت :1این ابزار توسط هرمانز 9116( 2بزا  21گویزه طراحزی شزد.
گویهها دارای چهار گزینه هگتند ه به گزینه «الت» نمره  ،4گزینه «ب» نمره  ،3گزینه «ج» نمزره
 2و گزینه «د» نمره  9تعلق میگیرد و نمره ابزار با مجموه نمزره گویزهها محاسزته (دامنزه نمزرات
 21-990و نمره باالتر به معنای انگیزش پیشرفت بیشتر میباشد .هرمانز ( 9116روایی سازه ابزار را
تایید و پایایی آن را با روش ودر -ریچاردسون  6/80گزارش رد (بزه نقزن از محمزدزاده ادمالیزی،
شهنی ییال و مهرابیزاده هنرمند . 9388 ،همچنین پور ریمی ( 9381پایایی ابزار را با روش آلفای
رونتاخ  6/14گزارش رد .در مطالعه حاضر پایایی با روش آلفای رونتاخ  6/89محاسته شد.
پرسشنامه خوشبینی تحصیلی :3این ابززار توسزط بیزرد و همکزاران ( 2696بزا  28گویزه
طراحی شد .گویهها با استفاده از مقیاس پن درجهای لیکرت ( =9امال مخالفم تا  =2زامال مزوافقم
نمرهگذاری میشوند و نمره ابزار با مجموه نمره گویهها محاسزته (دامنزه نمزرات  28-946و نمزره
باالتر به معنای خوشبینی تحصیلی بیشتر میباشد .بیرد و همکاران ( 2696پایایی ابززار را بزا روش
آلفای رونتاخ  6/13گزارش ردند .همچنین عیگیزادگان ،میکائیلی منی و مروئزی مزیالن (9313
پایایی ابزار را با روش آلفای رونتاخ  6/11گزارش ردند .در مطالعه حاضزر پایزایی بزا روش آلفزای
رونتاخ  6/81محاسته شد.
دادهها پس از ورود به نرمافزار  SPSS-19در دو سطح توصیفی و استنتاطی تحلین شدند .در سطح
توصیفی از شاخصهای گزرایش مر ززی و پرا نزدگی بزرای توصزیت توزیز متغیرهزا و در سزطح
استنتاطی از روشهای ضرایب همتگتگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای بررسی
فرضیهها استفاده شد.

Achievement motivation questionnaire
Hermans
Academic optimism questionnaire

1
2
5
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یافتهها
در این پژوهش  066دانشآموز دوره متوسطه دوم ح ور داشتند ه نیمزی از آنهزا دختزر و نیمزی
دیگر پگر بودند .از میان آنان  291نفر در پایه دهم ( 30/91درصد  912 ،نفر در پایه یازدهم (32/26
درصد و  988نفر در پایه دوازدهم ( 39/33درصد مشزغول بزه تحصزین بودنزد .در جزدول  9نتزای
شاخصهای توصیفی میانگین و انحراف معیار ،مینه ،بیشینه ،جی و شیدگی متغیرهای سرزندگی
تحصیلی ،انگیزش پیشرفت ،خوشبینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانشآموزان ارائه شد.
جدول  :9نتای شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در دانشآموزان (n=066

متغیرها
سرزندگی تحصیلی
انگیزش پیشرفت
خوشبینی تحصیلی
عملکرد تحصیلی

میانگین
30/82
19/23
18/00
962/49

انحراف معیار
4/21
1/21
1/86
92/22

مینه
92
34
31
48

بیشینه
09
961
922
940

شیدگی
6/21
-6/03
6/32
-6/14

جی
-6/81
6/22
6/14
6/32

بر اساس مقادیر جی و شیدگی جدول  ،9فرض نرمال بودن تایید شد .چون اگزر مقزادیر جزی و
شیدگی در دامنه  +9تا  -9باشد ،فرض نرمال بودن تایید میشزود .همچنزین مقزادیر عامزن تزورم
واریانس برای متغیرهای پیشبین (سرزندگی تحصیلی ،انگیزش پیشرفت و خزوشبینی تحصزیلی در
دامنه  9/21تا  2/01برار داشت ه از  96بگیار وچکتر بودند ،لذا فرض همخطی چندگانه رد شزد.
عالوه بر آن مقدار دوربین -واتگون برای متغیر مالک (عملکرد تحصیلی برابر با  9/14محاسته شزد
ه در دامنه  9/2تا  2/2بود ،لذا فرض همتگتگی بابیمانزدهها رد شزد .بنزابراین شزرایط اسزتفاده از
روشهای ضرایب همتگتگی پیرسون و رگرسیون چندگانزه وجزود دارد .در جزدول  2نتزای ضزرایب
همتگتگی پیرسون متغیرهای سرزندگی تحصیلی ،انگیزش پیشرفت ،خوشبینی تحصیلی و سرزندگی
تحصیلی در دانشآموزان ارائه شد.
جدول  :2نتای ضرایب همتگتگی پیرسون متغیرهای پژوهش در دانشآموزان (n=066

متغیرها
سرزندگی تحصیلی
انگیزش پیشرفت
خوشبینی تحصیلی
عملکرد تحصیلی

سرزندگی تحصیلی
9
**6/28
**6/41
**6/32

انگیزش پیشرفت

خوشبینی تحصیلی

9
**6/33
**6/21

9
**6/24

عملکرد تحصیلی

9

**p<6/69
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بر اساس جدول  ،2سرزندگی تحصیلی ( ، r=6/32انگیزش پیشرفت ( r=6/21و خوشبینی
تحصیلی ( r=6/24با عملکرد تحصیلی در دانشآموزان رابطه مثتت و معنادار دارند ( . P>6/69در
جدول  3نتای رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیشبینی عملکرد تحصیلی بر اساس
سرزندگی تحصیلی ،انگیزش پیشرفت و خوشبینی تحصیلی در دانشآموزان ارائه شد.
جدول  :3نتای رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیشبینی عملکرد تحصیلی بر اساس سرزندگی تحصیلی ،انگیزش
پیشرفت و خوشبینی تحصیلی در دانشآموزان (n=066

متغیرها
سرزندگی تحصیلی
انگیزش پیشرفت
خوشبینی تحصیلی

R

R2

تغییر F

6/48

6/23

91/24

df
3
210

P-value
6/669

Beta
6/20
6/22
6/91

P-value
6/669
6/669
6/662

بر اساس نتای جدول  ،3متغیرهای سرزندگی تحصیلی ،انگیزش پیشرفت و خوشبینی تحصیلی به
طور معنیداری توانگتند  23درصد از تغییرات عملکرد تحصیلی دانشآموزان را تتیین نمایند ه با
توجه به مقدار بتا در این تتیین نقش سرزندگی تحصیلی بیشتر از انگیزش پیشرفت و خوشبینی
تحصیلی است (. P>6/69
بحث و نتیجهگیری
با توجه به نقش آیندهسازی دانشآموزان و اهمیت عملکرد تحصیلی در موفقیت آنان در آینده ،این
مطالعه با هدف پیشبینی عملکرد تحصزیلی بزر اسزاس سزرزندگی تحصزیلی ،انگیززش پیشزرفت و
خوشبینی تحصیلی در دانشآموزان انجام شد.
یافتهها نشان داد ه سرزندگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانشآموزان رابطه مثتت و معنادار
داشت .این یافته با یافته پژوهشهزای ارسزینی و همکزاران ( 2698متنزی بزر رابطزه معنزادار بزین
سرزندگی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان ،فوالدی و همکزاران ( 9311متنزی بزر تزاثیر سزرزندگی
تحصیلی بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشآموزان و جلیلیزان و همکزاران ( 9311متنزی بزر نقزش
سرزندگی تحصیلی بر یادگیری و موفقیت تحصیلی دانشآموزان همگو بود .در تتیین این یافتهها بزر
متنای نظریه مارتین و مارش ( 2668میتوان گفت ه سرزندگی تحصیلی ارائه پاسخ مثتت ،سزازنده
و انطتابی به انواه چالشها و موان تحصیلی مثن نمرات ضعیت ،استرس ،اهش انگیزه تحصزیلی و
غیره اشاره دارد و افراد دارای سرزندگی تحصیلی نه تنها احگاس خگتگی و ناامیدی نمی نند ،بلکزه
همواره احگاس افزایش نیرو و انرژی می نند و چنین افزرادی بزا افززایش تزالش و پشزتکار زمینزه
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موفقیت تحصیلی خود را فراهم میآورند .در نتیجه سرزندگی تحصلی از طریزق فراینزدهای توضزیح
داده شده باعث افزایش عملکرد تحصیلی در دانشآموزان میشوند.
همچنین یافتهها نشان داد ه انگیزش پیشرفت با عملکرد تحصیلی در دانشآموزان رابطه مثتت و
معنادار داشت .این یافته با یافته پژوهشهای ارسینی و همکاران ( 2698متنی بر رابطه معنزادار بزین
انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان ،رضایی و همکاران ( 9312متنی بر رابطه معنادار
مثتت بین انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی ،عابدینی و مختاری ( 9314متنی بر رابطه انگیززش
پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان و عظیمی و همکاران ( 9313متنی بر رابطه معنادار مثتزت
انگیزش پیشرفت با عملکرد تحصیلی دانشآموزان همگو بود .در تتیین این یافتهها بر متنای پژوهش
رضایی و همکاران ( 9312میتوان گفت دانشآموزانی ه دارای انگیزش پیشزرفت بزاالیی هگزتند
معموال تکالیت و موبعیتهایی را انتخاب می نند و ترجیح میدهند ه بتوانند بر آنها اثر بگذارند و به
طور موفقیتآمیزی به اتمام برسانند ،اما دانشآموزانی ه انگیزش پیشرفت پزایین دارنزد معمزوال بزه
خود مطمئن نیگتند و زمینه شکگت خود را فراهم می نند .انگیزه عامن مهم و شرط اصلی در فرایند
یادگیری دانشآموزان است و بر این اساس دانشآموزانی ه از انگیززه و میزن بزه پیشزرفت بزاالیی
برخوردار باشند در تمامی حوزهها و بهخصوص تحصین به جای اینکه تحت تزاثیر هیجانهزا و افکزار
منفی باشند از راهکارهای مناسب بهره میبرند و در نتیجه عملکرد تحصیلی بهتری خواهند داشت.
دیگر یافتهها نشان داد ه خوشبینی تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانشآموزان رابطه مثتزت و
معنادار داشت .این یافته با یافته پژوهشهای اندرسون و همکاران ( 2698متنزی بزر رابطزه معنزادار
مثتت بین خوشبینی و موفقیت تحصیلی دانشآموزان ،اسمیت و هوی ( 2661متنی بر رابطه مثتزت
و معنادار خوشبینی تحصیلی و موفقیت تحصیلی ،چراغیخواه و همکزاران ( 9314متنزی بزر رابطزه
معنادار مثتت بین خوشبینی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان و مرادی و همکزاران (9313
متنی بر رابطه خوشبینی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مدارس متوسطه پگرانه همگزو
بود .در تتیین این یافتهها بر متنای پژوهش مرادی و همکاران ( 9313میتوان گفزت دانشآمزوزانی
ه معتقدند در مدرسه آنها از نمرههای خزوب بزدردانی میشزود ،بزه گزانی زه نمرههزای خزوب
میگیرند ،احترام میگذارند ،مدرسه آنها نگتت به یادگیری دانشآموزان جدی است ،خود دانشآموزان
تالش بگیاری برای بهتود وضعیت آموزش می نند ،معلمزان مدرسزه همیشزه آمزاده مزک زردن
هگتند ،معلمان در آموزش دادن خوب عمن مینمایند ،معلمان برای صحتت ردن و سوال پرسزیدن
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در دسترس هگتند ،معلمان به صحتتهای دانشآموزان بها میدهند و این معلمزان بزا دانشآمزوزان
صاد هگتند ،معموال از لحاظ تحصیلی ،در مقایگه با دانشآموزانی ه چنین اعتقادهایی ندارند و یزا
در مالکهای باال نمره پایینی میگیرند در جایگاه باالتری برار دارند .زیرا مالکهای باال معرف ابعاد
خوشبینی تحصیلی است ،لذا با افزایش خوشبینی تحصیلی میتوان انتظار داشت ه میزان عملکرد
تحصیلی دانشآموزان نیز افزایش یابد.
عالوه بر آن یافتهها نشان داد ه متغیرهای سرزندگی تحصیلی ،انگیززش پیشزرفت و خزوشبینی
تحصیلی توانایی تتیین و پیشبینی معنادار عملکرد تحصیلی دانشآمزوزان را داشزتند .در تتیزین ایزن
یافته میتوان گفت دانشآموزانی ه توانایی ارائه پاسخهای مثتت ،سازنده ،موفق و انطتابی به انزواه
چالشها و موان در عرصه مداوم و جاری تحصیلی را دارند (دانشآموزان دارای سزرزندگی تحصزیلی
باال  ،دانشآموزانی ه شو و عالبه به موفقیت در همه زمینهها یزا در زمینزه یزا فعزالیتی خزاص و
برتری جگتن در ارها را دارند (دانشآموزان دارای انگیزش پیشرفت باال و یا دانشآموزانی ه بزاور
مثتت متنی بر این دارند ه میتوانند با تا ید بر یادگیری خود ،اعتماد به معلمزان و احگزاس هویزت
نگتت به محیط آموزشی زمینه بهتود عملکزرد تحصزیلی خزود را فزراهم آورنزد (دانشآمزوزان دارای
خوشبینی تحصیلی باال معموال در زندگی شخصی ،اجتماعی و بهویژه تحصیلی با مشکالت متری
مواجه میشوند ،از راهتردهای مناسب برای حن مشکالت و چالشهای تحصیلی استفاده می ننزد ،از
راهتردهای شناختی و فراشناختی برای یادگیری استفاده مینمایند و به تنهایی و یا با مک دیگزران
بر مشکالت و چالشهای تحصیلی پیش آمده فائق میآیند ه همه این عوامن نقش مهمی در بهتود
وضعیت تحصیلی دارند .در نتیجه ،متغیرهای سزرزندگی تحصزیلی ،انگیززش پیشزرفت و خزوشبینی
تحصیلی میتوانند نقش موثری در تتیین و پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشآموزان داشته باشد.
به طور لی ،نتای حزا ی از رابطزه مثتزت و معنزادار سزرزندگی تحصزیلی ،انگیززش پیشزرفت و
خوشبینی تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانشآموزان بود .همچنزین ،سزه متغیزر مزذ ور توانزایی
تتیین عملکرد تحصیلی آنها را داشتند زه در ایزن تتیزین سزهم سزرزندگی تحصزیلی از متغیرهزای
انگیزززش پیشززرفت و خززوش بینی تحصززیلی بیشززتر بززود .پززس ،آنچززه در تتیززین عملکززرد تحصززیلی
دانشآموزان نقش عمدهای ایفا می ند در درجه نخگت این است ه دانشآموزان چقدر توانایی ارائه
پاسخهای مثتت ،سازنده ،موفق و انطتابی به انواه چالشها و موان در عرصه مداوم و جاری تحصیلی
را دارند .با توجه به نتای  ،توصیه میگردد ه مشاوران و روانشناسان مزدارس و یزا سزایر مگزئوالن
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آموزش و پرورش برای ارتقای عملکرد تحصیلی در دانشآموزان میزان سرزندگی تحصیلی ،انگیززش
پیشرفت و خوشبینی تحصیلی آنان را با استفاده از ارگاههای آموزشی افزایش دهند.
هر پژوهشی در هنگام اجرا با محدودیتهایی مواجزه اسزت و پزژوهش حاضزر نیزز از ایزن باعزده
مگتثنی نیگت و از محزدودیتهای ایزن مطالعزه میتزوان بزه محزدود شزدن جامعزه پزژوهش بزه
دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر بندرعتاس ،استفاده از ابزارهای خودگزارشده (پرسشنامه بزرای
جم آوری دادهها ،عدم بررسی نتای به تفکیک جنگیت و ناتوانی در نترل برخی متغیرهای مزاحم و
مداخلهگر مثن رغتت و تماین باالی برخی دانشآموزان برای مشار ت در پژوهش و رغتت و تمایزن
پایین برخی دیگر از آنها اشاره رد .بنابراین ،محدودیتهای ذ ر شزده بایزد در تعمزیم و اسزتفاده از
نتای لحاظ گردند .با توجه به محدودیتها ،توصیه میشود ه ایزن پزژوهش بزه تفکیزک بزر روش
دانش آموزان دختر و پگر انجام و نتای آن با هم مقایگه شود .پیشنهاد دیگر استفاده از مصزاحته بزه
جای پرسشنامه و یا استفاده از آن در نار پرسشنامه برای تهیه دادههای دبیقتر میباشزد .بزهعنوان
آخرین پیشنهاد میتوان به انجام این پژوهش بر روی دانشآموزان دوره دوم متوسطه سایر شزهرها و
حتی دانشآموزان سایر دوره های تحصیلی و یا دانشجویان و مقایگه آنهزا بزا نتزای پزژوهش حاضزر
اشاره رد.

پیشبینی عملکرد تحصیلی بر اساس سرزندگی تحصیلی ،انگیزش پیشرفت و ...
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