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مقدمه

میشود(اکسیلزوویگفیلید.)2002،پیژوهشهیانشیان
1

پیشرفتتحصییلی یکییازموویوعهیایاصیلیو

میدهندبینانگیزشپیشرفتوپیشرفتتحصیلیراب ه

مهییددرحی ییهآمییوزشوپییرورشاسییتوشناسییایی

مثبتمانیاداروویوددارد(آوان،نیورینونیاز 2011،

عواملتأثیرگذاربرآنبسییارویروریوراهگشاسیت،

تمنیییاییفیییروگنیییدمی)1390،و

سییییبواری2014،

چراکهباشناساییعواملمرتبطبااینسازه،میتوانبه

انگیزشپیشرفتمیتواندپیشرفتتحصیلیراپیشبینی

بهسازیپیشرفتدانشآموزانودرنتیجهبهبهبودنظیام

نمایییید(کاسیییورکار،تییینکییییت،ووس،وسیییترزو

آموزشیکمککرد.درواقعآنچهدرکنارتالشهیای


کرویسیییت 2012،حسییینمییردیوحسییینمییردی،

آموزشیوپرورشیمالمان،وروریوسودمنداسیت 

 .)1394

پرداختنبهراهکارهاییاستکهرسیدنبیهموفقییتو

تابآوری،4متغیردیگریاستکهسیالهیاپیساز

پیشرفتتحصیلیراتسهیلمینماید.گامنبسیتبیرای


انگیزشپیشرفتدرحوزهآموزشوپرورشواردشید

ارایییهراهکارهییایم لییوبدراییینزمینییه،شناسییایی

ومییوردتووییهقییرارگرفییت.ازآنجییاکییهآمییوزشو

متغیرهییاییاس یتکییهدرارتبییا بییاموفقیییتتحصیییلی

پرورشامروزیبهطیورفزاینیدهایدانیشآمیوزمحیور

هستند،زیراباشناسیاییایینمتغیرهیاوایجیادتغیییردر

شده،ویژگیهایفیردیواوتمیاعیدانیشآمیوزان،از

آنهامیتوانگامهیایبایدیرامحکیدتیرواصیولیتیر

وملهتابآوریبیشازپیشمورداهمیتواقعشیدهو

برداشییت.یکیییازاییینمتغیرهییایتأثیرگییذار،انگیییزش

درفراینییدآمییوزشمییوردتووییهقییرارگرفتییهاسییت.

پیشرفت2است .

تابآوریرامیتوانبهعنوانتمایلبهخوداصیالحی5

نیازبهپیشرفتویاانگیزشپیشرفتبیراینبسیتین

تاریییوکییردکییهفییردرابییرایقییرارگییرفتندرمسیییر

بارتوسطموری3درسال1970م یر شیدومییتیوان

درسترشد،حتیدرشرایطدشیواربیرمییانگییزد.بیه

آنرابهصورتتالشوتمایلبرایبیهانجیامرسیاندن

بیییاندیگییرفییردتییابآوررامیییتییوانفییردیمقییاومو

چیزییارسییدنبیههیدفیتارییونمیود .افیرادیکیه

انا افپذیردانسیتکیهبیرایالتییامدادنسیریع،بهتیر

انگیزشپیشرفتباالییدارند،برایدستیابیبهاهیداف

شدن،غلبهبیرانیواعچیالشهیا،فاوایههیا،بحیرانهیاو

عالیتالشمیکنندوکوشیشهیایخیودرادروهیت

مشکالتفردیتواناییدارد(کوسیکان،گاریایاگوگلو

رسیدنبیهآرمیانهیایخیودبیهکیارمییبرنید.نییازبیه

وتوسان.)2014،افرادباتابآوریبیاالانا یافپیذیر

پیشرفترامیتوانپیامدتاارضعاطفیبینامییدبیرای

هستند،بهسرعتباتغییراتمحی یسازگارمیشوندو

کسبموفقیتوتمایلبرایاوتنابازشکستدانست

پسازمواوههباشرایطاسترسزاووایتخلقییخیود


(کولییوزیج.)2010،دراییینزمینییهبیییندان یشآمییوزان

رابهبودمیدهند،درحالیکهافرادباتابآوریپیایین،

تفاوتهایفردیووودداردواینتفاوتهادرتوانایی

بییهسییبتیبییاموقایییتهییاوتغییییراتمحی یییسییازگار

موفقیت،تمایلبهموفقیتواهیدافپیشیرفتمیناکس

میشوندودرمواوههباشرایطاسترسزا،بهکنیدیرو

1 academic achievement
2 achievement motivation
3 Murray

4 resilience
5 self-corrective
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آموختهشدهبرانگیزشپیشرفتو 

خوشبینی

تأثیر

بهبهبودیمیروند(مهرینژاد،تارصفیوروبیمقیدم،

زمینه،خوشبینی6است.اگرچهاستادادوهیوشق ایا

.)2015ووییودمنییابعحمایییتکننییدهماننییداحسییاس

درپیشرفتیاحداقلدرسرعتپیشیرفتنقیشدارنید،

شایسییییتگی،1هدفمنییییدی،2حمایییییتاوتمییییاعی3و

اماامیدوانگیزهمواردیهستندکهدرنبیودآنهیا،هیی 

فاالیتهایاوتماعیعاملمهمیدرافزایشتابآوری

حرکتیشکلنمیگییردوخیوشبینیی،پییشنییازایین

محسوبمیشیود(هیاسوگراییدن.)2009،همچنیین

حرکتاست.خوشبینی،انتظاراتم لوبافیرادرادر

پژوهشیییهاحیییاکیازآناسیییتکیییهسرسیییبتیروان

موردوقایعآیندهمناکسمیسازدومنبعبسییارمهمیی

ومؤلفییههییایآن(تاهیید،کنتییرلومبییارزه

شییناختی4

برایانگیزشومقیاومبیودناسیت(شییییروکیارور،

وویی)5نقشمهمیدرتابآوریایفامیکنید(میدی،

.)1985خوشبینیباس و باالییازتاهداتوس و 

خوشابا،پرسیکو،هارویوبلیکر 2002،رحیمیانبوگر

پایینیازاوتنابیاعدمتاهدراب هدارد.خوشبینییبیا

واصغرنژاد 1387،مظلومبفروزیی،افبمییاردکیانی،

گامهایفااالنهبرایحف سالمتفیردهمیراهاسیتو

شمساسفندآبادوواللی .)1392،

مقاومتبیشتردرفاالیتهیایآموزشییرادرپییدارد

دربافییتآموزشییی،سییازهتییابآوریبییهعنییوان

(کییارور،شییییییروسیجراسییتروم.)2010،خییوشبینییی

افزایشاحتمالموفقیتدرمدرسهعلیرغدنامالیماتو

نوعیانتظارپیامیداسیت.انتظیاراینکیهبیدونتوویهبیه

شرایطوتجاربدشوارتاریومیشود.دانیشآمیوزان

عملکردفرد،پیامدمثبترخخواهدداد.انتظیاراتیکیه

تابآورازلحاظتحصیلی،آنهاییهسیتندکیهعلییرغد

درحییوزههییایمبتلییوزنییدگیفییردعمومیییتدارنیید

ووودشرایطوموقایتهیایاسیترسزاکیهآنهیارادر

(فلدمنوکابوتا.)2015،عواملخاصییبیاخیوشبینیی

خ رعملکردتحصیلیوایوونهایتیاتیرتتحصییل

همیییراههسیییتندماننیییدباورهیییایعمیییومیدرمیییورد

قییرارمیییدهیید،س ی و بییاالییازانگیییزشپیشییرفتو

خودکارآمدی،7شانس8وحمایتاوتماعی(9اربیگو

عملکردراحفی مییکننید(میارتینومیارش.)2006،

مونسیین.)2012،خییوشبینیییعییالوهبییراینکییهمووییب

پییژوهشهییانشییانم ییدهنییدبییینمیییزانتییابآوریو

بهزیستیروانشیناختیمییگیردد(سیوری،حجیازیو

عملکردتحصیلیراب همثبتوماناداروووددارد(لی،

سییورینییژاد)1393،درموفقیییتوپیشییرفتتحصیییلی

 2009کهریییییزی 1393،رحیمیییییوعلیییییاکبییییری

نقشمهمیدارد بهطوریکهپژوهشهانشانمیدهند

دهکردی .)1394،

بینامیدوخوشبینیوانگییزشتحصییلیراب یهمثبیت


باتووهبیهاهمییتتیابآوریوانگییزشپیشیرفت

ماناداروووددارد(میرساردووصداقت 1392،کیافر،

ایییییندو،در

کارشییکیوهاشییمی )1393،همچنییینبییینامیییدو

دانشآموزانباشید.یکیازروشهایسیودمنددرایین

خوشبینیباانگیزهوعملکردتحصییلیراب یهمثبیتو

الزماسییییتدرپیییییافییییزایشسیی ی

ماناداروویوددارد(میدلینوگیرین 2009،سیینگو
1 sense of competence
2 purposefulness
3 social support
4 psychological hardiness
5 commitment, control and challenge

6 optimism
7 self- efficacy
8 luck
9 social support


/68پژوهشنامهروانشناسیمثبت،سالاول،شمارهدوم،پیاپی(،)2تابستان 1394

وا 2013،عیسیزادگان،میکازیلیمنیع،مروزیمیالن،

(سییییلیگمن.)1391،هییییردوحالییییتدرمانییییدگیو

 1393مرادی،واعظیی،محمیدومیرزاییی )1393،بیه

خوشبینیریشهدرسبکاسناد4فرددارد.سبکاسناد،

بینیکننیده
توانپیش 


بینیرامی

ایکهامیدوخوش
گونه

بهچگونگینسبتدادنهایفرداشارهمییکند،بیهبییان

عملکردتحصیلیدانست(محبینورالیدینونید،شیهنی

دیگراینکهفردوقایعخوشایندیاناخوشایندزندگیاش

ییالقوشریفی.)1393،بینخوشبینیوتابآورینیز

رابهچیهچییزینسیبتبدهید،نیوعسیبکاسیناداورا

راب ییهمثبییتومانییادارووییوددارد(سیییدمحمییودی،

مشبصمیکند.سبکاسنادخوشبینانیهییاسیازگارانه

رحیمیییومحمییدی 1390،شیییری)1390،وازطریی 

منجربهانتظاراتمثبتدرفردمیشیودوسیبکاسیناد

میتوانمیزانتیابآوریرا
خوشبینیومثبتاندیشی 1

بدبینانهیاناسیازگارانه،انتظیاراتناخوشیایندرادرفیرد

افیییزایشداد(سیییوریوحسییینیراد 2011،قیییدمیو

ایجادمیکند.ازطری آموزشخوشبینیمییتیوانبیه

خلاتبییری 2014،تییورن 2015،مهرآفرییید،خییاکاور،

افرادآموختکهباورهایناسیازگارانهخیودراکیهبیه

واورمیوعلیزادهموسوی .)1394،

احساسدرماندگیوعدمکنترلبروقایعزندگیمنجر

آنچهدراینمیانامییدببیشاسیتاییناسیتکیه

میشودتغیییردادهوباورهیایسیازگارانهکیهاحسیاس

خوشبینیی،قابیلییادگیریاسیتومییتیوانآنرادر

بینیوکنترلرادرفردایجادمینماید،ویایگزین

خوش

افییرادایجییادیییاتقویییتکییردکییهبییهآنخییوشبینییی

آنکننیید(آلییوی،پیترسییون،آبرامسییونوسییلیگمن،

آموختهشده2گفتیهمییشیود.اییناصی ال ،درمقابیل

).سبکاسنادیانسبتدادنها

 1984لیووباتس2014،

درماندگیآموختهشده3بهکاربردهشد.دردرماندگی

سهبایدرادربیرمییگییرد:منبیعکنتیرل،5پاییداری6و

آموختهشده،فردمیآموزدکیهنتیایجکسیبشیدهبیه

کنترلپذیری.7اینسهبادبرتجاربعاطفیفردماننید

تالشوکوششاوهی ارتباطینداردوهرچقدرفیرد

خشیید،قییدردانی،8احسییاسگنییاه،9امییید،10غییرور11و

بکوشدنمیتواندبهموفقیتدستیابد،درواقیعچنیین

شرم12تأثیرگذاراستکیهدرمجمیوعرفتیارانگیزشیی

فردیانتظیاراتبدبینانیهایازنتیایجعملکیردشداردو

کند.برایناساسمیتیوانبیااصیال 

فردراهدایتمی

پیامییدهایناخوشییایندیراپیییشبینیییمیییکنیید.چنییین

سبکاسنادفردوییادرواقیعخیوشبینانیهنمیودنآن،

ووایتیبیهاحسیاسدرمانیدگی،ناامییدیوبییهیدفی

دییییدگاهفیییردرانسیییبتبیییهعلیییتموفقییییتهیییاو

منجییرشییدهوکییاهشعییزتنفییسفییردرادرپیییدارد

شکستهایشتغییردادوازایینطریی عواطیومثبیت

(آبرامسیییون،سیییلیگمنوتیسیییدل.)1978،درمقابیییل،

مانندقدردانی،غروروامیدراوایگزینعواطیومنفیی

خوشبینیآموختهشدهحالتیاستکهفردمییآمیوزد
انتظاراتخوشبینانهوخوشاینددرموردعملکردخیود
داشییتهباشییدوحتیییدرصییورتوقییوعاتفییاقهییای
ناخوشایند،آنرابهگونیهایخیوشبینانیهتفسییرنمایید
1 positive thinking
2 learned optimism
3 learned helplessness

4 attribution style
5 locus of Control
6 stability
7 controllability
8 appreciation
9 feelings of guilt
10 hope
11 pride
12 shame
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نمودکیهپیامیدآنسیوقدادنفیردبیهتیالشبیشیترو

اینچنینیعیدمایجیادتاامیلبیینشیرکتکننیدگاندو

کسبموفقیتوپیشرفتاست(واینر .)1985،

گروهوپیشگیریازانتشارعملآزمایشیبود .

درخییوشبینیییآموختییهشییدهسییبکاسیینادفییردو

ابزارسنجش:پرسشنامهانگیزشپیشیرفتهیرمنس:1

اصال وبهسازیآنهدفقرارمیگییردوایینهمیان

پرسشییینامههیییرمنس()1987یکییییازراییییجتیییرین

اصیییلیاسییییتکییییهبیییراسییییاسآنبییییهآمییییوزش

پرسشینامههییایمییدادوکاغییذیبییرایسیینجشنیییازبییه

شرکتکنندگاندراینپیژوهشپرداختیهشید.بیرایین

پیشییرفتاسییتکییهبییرمبنییایدانییشنظییریوتجربییی

اسییاس،هییدفاصییلیپییژوهشحاوییرتایییینمیییزان

موووددرزمینهانگیزشپیشرفتساختهشدهاسیت،بیه

اثرببشیخوشبینیآموختهشدهبرانگیزشپیشرفتو

اییینصییورتکییه10ویژگیییافییراددارایانگیییزش

تییابآوریتحصیییلیبییودوفرویییههییایزیییررامییورد

پیشرفتباالبهعنوانمبنابرایانتبابسؤاالتدرنظیر

آزمونقرارداد :

گرفتییهشییدهاسییتکییهعبارتنییداز:س ی

خوشبینی آموخته شده در افزایش انگیزش

 -1

انگیییزهقییویبییرایتحییرت،مقاومییتدرمواوهییهبییا

پیشرفتنووواناندخترمؤثراست .

تکیالیودشییوار،تییالشدرانجیامتکییالیونیمییهتمییام،

خوشبینی آموخته شده در افزایش تابآوری

 -2

ادراتپویییااززمییان،آینییدهنگییری،تووییهبییهمییالت

تحصیلینووواناندخترمؤثراست.

شایستگیدرانتبابدوست،همکاروالگیو،توویهبیه

روش
روشپژوهش،واماهآماریونمونه:طر پژوهش
حاور،شبهآزمایشی،پیشآزمون-پسآزمونباگیروه
کنتیییرلبیییود.وامایییهآمیییاریایییینپیییژوهش،کلییییه
سالهایبودکیهدر
دانشآموزاننووواندختر13تا 15
تابستان1394عضوکیانونپیرورشفکیریکودکیانو
نوووانانشهراصفهانبودند.نمونیهنهیاییایینم الایه
شامل20آزمودنیبود.نمونهگیریاینم الایهبیهایین
صییورتبییودکییهاز13مرکییزکییانونپییرورشفکییری
کودکانونوووانان،دومرکزوساسازهرمرکیز10،
نووواندختیربیهشییوهتصیادفیسیادهانتبیابشیدند.
ساسآزمودنیهایانتبابشدهازیکمرکزبهعنیوان
گیروهآزمیایشوآزمییودنیهیایمرکییزدومبیهعنیوان
گییروهکنتییرلدرنظییرگرفتییهشییدند.علتگییزینش

آرزویبییاال،

عملکردخوب،انجامدرستکاروخ رپیذیریپیایین.
وملهنیمهتماماستکیهبیه

سؤاالتپرسشنامهشامل29
دنبالهریک،چهارگزینهدادهشدهاست.اینگزینهها
برحسباینکهشدتانگیزهاززیادبهکدیاکدبهزیاد
باشد،نمرهگذاریمیشودودامنهنمراتبهدستآمده
ازآنبین29تا116است.اینپرسشنامهازچهارعامیل
کلییییاعتمیییادبیییهنفیییس،پشیییتکار،آینیییدهنگیییریو
سبتکوشیتشکیلشدهووریبپاییاییآنبیاروش
آلفییایکرونبییاخدرمییورددانییشآمییوزانایرانییی0/84
گزارششدهاست(اکبری .)1386،
پرسشنامهتابآوریتحصیلی:2اینپرسشنامهتوسط
ساموزلزدرسیال،2004بیهمنظیورانیدازهگییریمییزان
تابآوریتحصیلیدانشآموزانساختهشدهاستکیه
غلبهبرموارداسترسزادروهیتموفقییتتحصییلیرا
1 Hermance Achievement Motivation Questionnaire
2 Academic Resilience Questionnaire
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اندازهگیریمیکند.اینپرسشنامهشامل29سؤالاست

روشاوراوتحلیل :بهمنظوراویرایایینپیژوهش

کهازحوزههایمرتبطباموفقیتتحصیلینظیرخلی و

ازطر شبهآزمایشیی(پییشآزمیون-پیسآزمیونبیا

خییو،روابییطاوتمییاعی،روابییطخییانوادگیوانگیییزش

گروهکنترل)استفادهشد.نمونیهگییریایینم الایهبیه

پیشرفتطراحیشدهاندوازشرکتکننیدگانخواسیته

اینصورتبودکهاز13مرکزکیانونپیرورشفکیری

شودتامیزانتابآوریخودرابرروییکمقییاس

می

کودکانونوووانان،دومرکزوساسازهرمرکیز10،

پنجدروهایلیکرتازکامالمبالفدتیاکیامالمیوافقد

نووواندختیربیهشییوهتصیادفیسیادهانتبیابشیدند.

دروهبندیکنند.براینمیرهگیذاریایینپرسشینامهبیه

ساسآزمودنیهایانتبابشدهازیکمرکزبهعنیوان

انتبابهای«کامالمیوافقد»نمیرهپینجوبیهانتبیابهیای

گیروهآزمیایشوآزمییودنیهیایمرکییزدومبیهعنییوان

«کامال مبالفد»نمرهیکتال میگیرد البتیهسیؤاالت

گروهکنترلدرنظرگرفتهشدند.شرکتکننیدگانهیر

شیییماره28،27،23،15،14،10،7،6،5،4و29بیییه

دوگروهدردونوبتبهپرسشینامههیایپیژوهشپاسیخ

گذاریمیشوند.دامنهنمیراتبیه


تماکوسنمره
صور

دادند(پییشازبرگیزاریولسیاتآموزشییبیهعنیوان

دستآمدهازاینپرسشنامهبین29تیا145اسیت.فیرم

پیشآزمونوپسازولساتآموزشیبیهعنیوانپیس

اولیییهاییینپرسشیینامهشییامل40سییوالبییودهوآلفییای

آزمون).متغیرمستقلاینپژوهش(خوشبینییآموختیه

کرونباخآن0/89گزارششدهاست.یافتههایحاصیل

شده)بهصیورتییکدورهآموزشیی7ولسیهای(هیر

ازاوییرایاییینپرسشیینامهروینمونییهدان یشآمییوزانو

ولسه60دقیقه)برایگروهآزمایشاوراشدوشرکت

دانشجویانایرانیبااستفادهازتحلیلعاملیاکتشافیبیه

کنندگانگروهکنترل،هی آموزشیدریافیتنکردنید.

روشمؤلفههیایاصیلیوتحلییلعیاملیتأیییدینشیان


محوراصلیمحتیوایولسیاتآموزشیی،تغیییرسیبک

دهندهسهعاملبود.اینسیهعامیلبیراسیاسمحتیوای

اسنادنوووانانبود.درواقعسایبراینبیودکیهاسیناد

تحتپوشش،مهارتهایارتباطی،وهتگییریآینیده

ناسازگارانهوبدبینانهنوووانانمبنیبراینکهاتفیاقهیای

ومسألهمحورومثبیتنگیرنیامگیذاریشیدند.ویرایب

ناخواستهونام لوب،پیامدهایبدیبههمراهدارنیدبیه

آلفایکرونباخدرخردهمقیاسهیایآن(مهیارتهیای

اسنادهایخوشبینانهتغییریابد اسنادهاییکیهنوویوان

ارتباطی،وهتگیریآیندهووهتگیریمسألهمحور)

راترغیبمییکنیدازدییدگاهیخیوشبینانیهبیهوقیایع

براینمونهدانشآموزیبین0/63تیا0/77ودرنمونیه

روزمرهخودبنگردوپیامدهایمثبیتوقیایعرادرنظیر

دانشجوییبیین0/62تیا0/76بیهدسیتآمیدکیهنشیان

بگیییردوبییراسییاسآنتصییمیدگیییریورفتییارنماییید.

میدهدپایاییاینسهعاملقابیلقبیولاسیت(سیل انی

محتیییوایایییینولسیییاتکیییهبیییااقتبیییاسازکتیییاب

نژاد،آسیابی،ادهمیوتوانایییوسفیان .)1392،

آموختهشیدهنوشیتهمیارتینسیلیگمن()1391

خوشبینی




طراحیوتنظیدشده درودول1خالصهشدهاست.


تابآوریتحصیلینووواناندختر 71/
آموختهشدهبرانگیزشپیشرفتو 

خوشبینی

تأثیر

جدول ( )1محتوای جلسات آموزش خوشبینی به شیوه اصالح سبک اسناد
جلسه
اول

هدف
محتوا و تمرینهای هر جلسه
تووی وگفنگیویمتقابیلدربیارهخیوشبینییوبیدبینی،ویژگیهیایویژگییافیراد آشییناییشییرکتکننییدگانبییامفهییوم
خیییوشبینییییوویییرورتآنبیییرای
خوشبینوبدبین

زندگیسازگارانه

دوم

آشناییباالفبایخوشبینییوبررسیی
بررسیزنجیرهاتفاق-باور-پیامد :
دراینولسهپسازآموزشراب هبیناتفاقهیایروزمیره،باورهیایمربیو بیهآنو پیامدهایآن
پیامدآنباورها،مثالهاییبرایشرکتکنندگانآوردهشدتاآنرابهتیردرتکننید.
ساسازآنهاخواستهشدباذکیرمثالهیایی،تجیاربخیودرادرمیوردالیو-ب-پ
رویکاغذبنویسندودرموردراب هآنهابایکدیگربیندیشندتابهایننکتیهپییببرنید
کهپیامدیانتیجهدرواقعمربو بهاتفاقنیستبلکهمربو بهباوریاطرزفکرشبص
درموردآناتفاقاست.

سوم

دراینولسهبایادآوریاینکهباورهیادرتاییینپیامیدهانقیشمهمییدارنیدبیهآنهیا مجادله 1
ورورتتغییرباورهاوچگونگیآنآموزشدادهشید،بیهایینصیورتکیهازآنهیا اصال باورها 
(تغییرمنبعکنترلازدرونیبهبیرونی)

خواستهشدباباورخودبهمجادلهباردازندوفاواهسازی1نکنند.اینتغیییرباورهیادر
واقعتغییردرسبکاسنادفرداست.دراینولسه،شرکتکنندگانآموختنیدتیامنبیع
کنترلدرونیرابهبیرونیتبدیلکنند.یانیکمترخیودرامقصیردانسیتهوبیهعوامیل
بیرونیدرشکستخودبیندیشند(البتهتاویاییکیهموویبسیلبمسی ولیتازآنهیا
نشود).ازآنهاخواستهشداینکاررابهصورتنوشتاریانجامدهند.

چهارم

دراینولسهبهشرکتکنندگانآموزشدادهشدتاسبکاسنادخیودراازپاییداربیه مجادله 2

ناپایدارتغییردهند.یانیبهوایتمرکزبرعلتهایپایداروغیرقابلتغییرمثیلهیوش( ،تغییرسییبکاسیینادازعلییتپایییداربییه
ووایتخانوادگیبرعلتهایناپایداروقابلتغییرمانندتالشوانگیزهتمرکزکنند.از علتناپایدار)
شرکتکنندگانخواستهشدبانوشتنباورهایخیودواصیال آنهیابیهتمیرینتغیییر
باورهایخودباردازند.

پنجم

دراینولسهبهشرکتکنندگانآموزشدادهشدتاسبکاسینادخیودراازکلییبیه مجادله 3
کلییییبیییه

(تغیییییرسیییبکاسیییناداز

اختصاصیتغییردهند.یانیبهوایتمرکزبرعلتهایکلیمانند«همیشهمنبدشانسد»
همهدرموردمنبدقضاوتمیکنند»برعلتهایاختصاصیکهبا«گاهی»یا«باضی اختصاصی)

یا«
وقتها»شروعمیشودتمرکزکنند.دراینولسهنیزتغییرباورهیابیهصیورتنوشیتاری
تمرینشد.

ششم

دراینولسهنبستسهولسهپیشکهدرموردمجادلهبیاخیودوتغیییرباورهیابیود ،انرژیدهندگی
مرورشد.ساسپیامدتغییرباورکههمانانرژیدهنیدگیاسیتبیهشیرکتکننیدگان
آموزشدادهشدوازآنهاخواستهشدبابیانمثالهاییازتجربهخوددرتغییرباورهابیه
مووبانرژیببشیمیشودنیزدقتکنند.

پیامدآنکه

هفتم

دراینولسهزنجیرهاتفاق-باور-پیامد-انرژیدهندگیمروروتمرینشدتیاتثبییت گفتگویدرونی
شییدهوسییاسبییرایدرونیییشییدنتبییدیلبییهگفتگییوشییود.بییهاییینصییورتکییهاز
شرکتکنندگانخواستهشدهمانکاریراکهدرنوشتنانجاممییدادنید،اکنیونبیه
صورتکالمیباصدایبلندوساسبهصورتگفتگویدرونیتمرینکنند.

1 catastrophizing
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دادههییایحاصییلازاییینپییژوهشبییااسییتفادهاز


بود.والدین3نفیرازآزمیودنیهیا،تحصییالتابتیدایی

نرمافزار SPSS-19وبهروشتحلیلکوواریانسچنید


داشتند4،نفرازآنهادارایوالدینیباتحصیالتدییالد

متغیری(مانکووا)تحلیلشد.

و3نفرنیزوالدینیباتحصیالتکارشناسیداشیتند.در
گروهکنترل،میانگینسنیآزمودنیها14،سالبیود5،

یافتهها 

نفییردرپایییههفییتدو5نفییردرپایییههشییتدمشییغولبییه

دراینپژوهش20،نووواندختر13تا15سالهکه

تحصیلبودند،میانگینسنیوالدیناینگروه39،سال

درتابستان،1394عضوکانونپرورشفکریکودکیان

بییود.والییدین4نفییرازآزمییودنیهییا،تحصیییالتدیییالد

ونوووانییانشییهراصییفهانبودنیید،شییرکتکردنیید.بییر

داشتند3،نفرازآنهاوالدینیباتحصیالتفوقدییالدو

اساساطالعاتومایتشیناختی،درگیروهآزمیایش،

3نفروالدینیبیاتحصییالتکارشناسییداشیتند.نتیایج

میانگینسنیآزمودنیها13/5،سالبود4.نفیرازآنهیا


حاصلازاورایپژوهشدرادامهآمدهاست .

درپایههفتدو6نفردرپایههشیتدمشیغولبیهتحصییل
بودند.میانگینسنیوالیدینایینگیروهنییز37/5سیال

جدول ( )2شاخصهای توصیفی انگیزه پیشرفت و ابعاد آن بر اساس عضویت گروهی و مرحله ارزیابی
انگیزشپیشرفت
گروه

آزمایش

کنترل

مرحله
آزمون

تاداد

میانگین

انحراف
مایار

اعتمادبهنفس
میانگین

پشتکار

انحراف

میانگین

مایار

آیندهنگری


انحراف
مایار

سبتکوشی


انحرا
میانگین

ف

میانگین

مایار

انحراف
مایار

پیشآزمون


10

61/80

6/57

15/80

1/47

9/30

2/11

10/30

2/31

14/70

2/21

پسآزمون


10

70

6/30

17/20

1/98

11/10

1/37

12/50

2/59

15

2/60

پیشآزمون


10

59/20

11/49

16/10

1/96

8/30

1/76

12/10

3/54

16/60

3/65

پسآزمون


10

59/60

11/59

16/40

1/81

8

1/49

11/90

2/96

16

3/51


،دادههییایمربییو بییهآمییار
دروییدولشییماره 2

گییروهآزمییایشاز15/80درمرحلییهپیییشآزمییونبییه

توصیفی(میانگینوانحیرافماییار)گیروهآزمیایشو

17/20درمرحلهپسآزمونرسیدهاستوایینمییزان

کنترلدرانگیزشپیشرفتوخردهمقیاسهایمربو بیه

درگییروهکنتییرلاز16/10بییه16/40رسیییدهاسییت.

آندرمراحلپیشآزمونوپسآزمیونگیزارششیده

میییانگینپشییتکارنیییزدرگییروهآزمییایشاز9/30در

است.براساساینیافتههیا،مییانگینانگییزشپیشیرفت

مرحلهپییشآزمیونبیه11/10درمرحلیهپیسآزمیون

آزمودنیهیایگیروهکنتیرلاز61/80درمرحلیهپییش

رسیدهاست اینمییزاندرگیروهکنتیرلاز8/30بیه8

آزمونبه70درمرحلیهپیسآزمیونرسییدهاسیت در

رسیدهاست.درمورداباادآیندهنگریوسبتکوشیی

حالیکهدرگروهکنترلاینمیزاناز59/20درمرحله

تفاوتماناداریدرافیزایشنمیرهدوگیروهدرمرحلیه

پیشآزمونبیه59/60درمرحلیهپیسآزمیونرسییده

پیشآزمونوپسآزمونووودندارد .

است.همچنینمیانگیناعتمیادبیهنفیسآزمیودنیهیای







تابآوریتحصیلینووواناندختر 73/
آموختهشدهبرانگیزشپیشرفتو 

خوشبینی

تأثیر


جدول ( )3شاخصهای توصیفی تابآوری و ابعاد آن بر اساس عضویت گروهی و مرحله ارزیابی 
تابآوریتحصیلی

مرحله

گروه
آزمایش
کنترل

آزمون

تاداد

میانگین

مهارتهایارتباطی


انحراف

میانگین

مایار

انحراف
مایار

گیری 


وهت

وهتگیریآینده

میانگین

مسألهمحور


انحراف

میانگین

مایار

انحراف
مایار

پیشآزمون


10

92/60

10/78

16/23

1/52

12/85

2/25

46/62

4/50

پسآزمون


10

93/90

8/08

17/24

2/23

12/23

3/75

46/70

5/55

پیشآزمون


10

93/60

8/64

15/27

1/96

13/58

1/48

45/62

7/22

پسآزمون


10

91/30

6/91

16

3/32

12/62

2/56

46/66

8/78


،دادههییایمربییو بییهآمییار
دروییدولشییماره 3

گیییییییروهدرمتغیرهیییییییایانگییییییییزشپیشیییییییرفت

توصیفی(میانگینوانحیرافماییار)گیروهآزمیایشو

()F=0/51,P<0/05وتیابآوریتحصییلی(,P <0/05

کنتییرلدرتییابآوریتحصیییلیوخییردهمقیییاسهییای

)F=0/82مشاهدهنمییشیودوبنیابراینفیرضهمگنیی

مربییو بییهآندرمراحییلپیییشآزمییونوپییسآزمییون

واریانسهابرقراراستومییتیواناطمینیانداشیتکیه

گزارششدهاست .

پراکندگینمراتدرهردوگروهیکساناسیت.عیالوه
براین،نتایجآزمونبیاکسنییزنشیاندادکیهمفروویه

پیشفرضهمگنییوارییانسهیادربییننمیراتدو

همگنیکوواریانسبرقراراست .

گروهبااستفادهازآزمونلوینبررسییشید.نتیایجایین
تحلیلنشاندادکهتفیاوتمانییداریدروارییانسدو


جدول ( )4تحلیل کوواریانس چند متغیره برای بررسی تاثیر مداخله بر نمره کل و ابعاد انگیزش پیشرفت
توان

مجموع

دروات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

1

486/24

8/79

293/68

5/31

0/038

0/02

0/870

0/002

0/045

0/273

0/534

0/166

0/320
0/938

متغیروابسته

منابعتغییر

انگیزشپیشرفت 

پیشآزمون


486/24

عضویتگروهی


293/68

1

پیشآزمون


4/79

1

4/79

عضویتگروهی


840/01

1

840/01

4/88

پیشآزمون


4/26

1

4/26

2/58

0/132

عضویتگروهی


23/62

1

23/62

14/34

0/002

0/525

پیشآزمون


1/16

1

1/16

0/16

0/692

0/012

0/066

عضویتگروهی


2/88

1

2/88

0/40

0/535

0/030

0/091

پیشآزمون


3/36

1

3/36

0/43

0/523

0/032

0/094

عضویتگروهی


4/08

1

4/08

0/52

0/482

0/039

0/103

اعتمادبهنفس 

پشتکار
آیندهنگری

سبتکوشی




F

ماناداری

اندازهاثر

0/011

0/404

0/783

0/290

0/569
0/053

آماری
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بیییراسیییاسیافتیییههیییایویییدول،4نتیییایجتحلییییل

مبنیییبییراینکییهخییوشبینیییآموختییهشییدهدرافییزایش

کوواریییانسنشییاندادکییهبییاکنتییرلنمییرههییایپیییش

انگیزشپیشیرفتدانیشآمیوزاننوویوانمیؤثراسیت 

آزمون،خوشبینییآموختیهشیدهموویبافیزایش29

مییوردتأییییدقییرارم ییگیییرد.درمییورداباییادانگیییزش

درصدیانگییزشپیشیرفت27/3،درصیدیاعتمیادبیه

پیشییرفت،بیییندوگییروهازلحییاظاعتمییادبییهنفییس

نفسو52/5درصدیپشتکارشدهاست درحالیکیه

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

مووبافزایشاباادآیندهنگریوسبتکوشیینشیده

تفاوتمانیدارمشاهدهشدوهرکدامبهترتییب27/3

اسییت.بییهبیییاندیگییر،تفییاوتبیییندوگییروهدرمتغیییر

درصدو52/5درصدازواریانسمتغیروابسیتهراتبییین

انگیزشپیشرفتمانیداراسیت(= (F5/31،P>0/05و


نمودهاند،درحالیکیهدرمیوردابایادآینیدهنگیریو

29درصدواریانسمتغیروابسته(انگییزشپیشیرفت)را

سبتکوشیبیندوگروهتفاوتمانییداریمشیاهده

تبییننمودهاست.برایناساس،فرویهاولاینپژوهش

نشد .


جدول ( )5میانگینهای تعدیل شده دو گروه در انگیزش پیشرفت و ابعاد آن
انگیزشپیشرفت
گروه

میانگین

انحراف
مایار

اعتمادبهنفس

پشتکار

انحراف

میانگین

میانگین

مایار

آیندهنگری


انحراف
مایار

میانگین

انحراف
مایار

سبتکوشی

میانگین

انحراف
مایار

آزمایش

69/69

2/69

33/52

4/75

10/93

0/466

12/68

0/967

15/37

1/01

کنترل

59/90

2/69

16/07

4/75

8/16

0/466

11/71

0/967

16/52

1/01


میییانگینهییایتاییدیلشییدهگییروهآزمییایشبییهطییور


همییان ورکییهوییدولشییماره5نشییانمیییدهییددر

ماناداریبیشترازگروهکنترلبودهاست .

انگیییزشپیشییرفتواباییاداعتمییادبییهنفییسوپشییتکار،


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





اندازه

توان

مجموع

دروات

میانگین

اثر

آماری

مجذورات

آزادی

مجذورات

0/265

1

85/46

2/04

65/59

1/63

0/222

0/02

0/882

0/002

0/520

0/030

0/094

0/006

0/058
0/077

F

ماناداری

متغیروابسته

منابعتغییر

0/175

0/127

تابآوری


پیشآزمون


85/46

0/105

0/222

تحصیلی

عضویتگروهی


65/59

1

0/052

مهارتهای


پیشآزمون


0/03

1

0/03

ارتباطی

عضویتگروهی


0/61

1

0/61

0/43

وهتگیری


پیشآزمون


0/04

1

0/04

0/08

0/778

آینده

عضویتگروهی


0/14

1

0/14

0/26

0/615

0/019

وهتگیری


پیشآزمون


7/56

1

7/56

0/21

0/650

0/015

0/072

مسألهمحور


عضویتگروهی


35/72

1

35/72

1/01

0/331

0/068

0/156


تابآوریتحصیلینووواناندختر 75/
آموختهشدهبرانگیزشپیشرفتو 

خوشبینی

تأثیر


براساسیافتههیایویدولشیماره ،6نتیایجتحلییل


متغیرتابآوریتحصیلیواباادآنمانادارنبودهاست.

کوواریییانسنشییاندادکییهبییاکنتییرلنمییرههییایپیییش

برایناساس،فرویهدومایینپیژوهشمبنییبیراینکیه

آزمییون،خییوشبینیییآموختییهشییدهمووییبافییزایش


بینیآموختهشدهدرافزایشتابآوریتحصییلی

خوش

ماناداریدرتابآوریتحصیلیوابایاد(مهیارتهیای

دانییشآمییوزاننووییوانمییؤثراسییت مییوردتأییییدقییرار

ارتباطی،وهتگیریآیندهووهتگیریمسألهمحور)

نمیگیرد .


آننشدهاست.بهبییاندیگیرتفیاوتبییندوگیروهدر
جدول ( )7میانگینهای تعدیل شده دو گروه در تابآوری تحصیلی و ابعاد آن
تابآوریتحصیلی

گروه

میانگین

انحراف
مایار

مهارتهایارتباطی

میانگین

انحراف
مایار

وهتگیریآینده

میانگین

انحراف
مایار

گیریمسألهمحور


وهت
میانگین

انحراف
مایار

آزمایش

92/78

2/24

15/40

0/41

12/45

0/25

47/82

2/05

کنترل

90/41

2/24

14/99

0/41

12/24

0/25

44/67

2/05

همیییان ورکیییهدرویییدول7مشیییاهدهمییییشیییود،

عملکردتحصیلینیزراب همثبتومانیاداروویوددارد

میانگینهایتادیلشدهدوگروهآزمایشوکنتیرلدر

(لییی 2009،کهریییزی 1393،رحیمیییوعلیییاکبییری

متغیرتابآوریتحصیلیواباادآنغیرماناداراست .


دهکییردی.)1394،ازایییینرو،بییاافیییزایشانگییییزش
پیشرفتوتابآوریمییتیوانزمینیهافیزایشموفقییت

بحث

تحصیلیرافراهدنمود.هدفاینپژوهشنییزافیزایش

موفقیتوپیشرفتتحصیلیدانشآمیوزان،مالکیی

انگیزشپیشیرفتوتیابآوریتحصییلیبیااسیتفادهاز

استکیهپیشیبرداهیدافنظیامآموزشییونییزتحقی 

ایجادخوشبینیآموختهشیدهبیهشییوهتغیییرباورهیاو

اهدافیادگیریدانشآموزانرانمایانمیسازد.ازاین

اصال سبکاسناددرنوووانانبود.

روهرآنچهکهبراینمیالتتأثیرگیذارباشیدشایسیته

نتایجحاصلازپیژوهشنشیاندادکیهخیوشبینیی

تووییهاسییتوالزماسییتکییهنظییامآموزشیییدرکنییار

آموختییهشییدهبییرانگیییزشپیشییرفتدان یشآمییوزانو

آموزشمحتوایدرسیبهآنهانیزبایردازد.دومتغییری

مقیاسهایآنماننداعتمادبهنفسوپشتکارتأثیر

خرده

کهدراینارتبا اهمیتفراواندارد،انگیزشپیشرفت

مثبیییتومانیییادارداشیییت درحیییالیکیییهبیییرخیییرده

وتیابآوریتحصیییلیاسیت.بییراسیاسپییژوهشهییای

مقیاسهایآیندهنگریوسبتکوشیتیأثیرمانیاداری


انجامشدهبیینانگییزشپیشیرفتوموفقییتتحصییلی

نداشییت.اییینیافتییهبییانتییایجپییژوهشمییدلینوگییرین

راب ییهمثبییتومانییادارووییوددارد(آوانوهمکییاران،

()2009سییینگووییا()2013میرسییاردووصییداقت

 2011سیبواری 2014،تمناییفروگندمی)1390،و

()1392کیییییافروهمکییییاران()1393عیسیییییزادهو

انگیزشپیشرفتمیتواندپیشرفتتحصیلیراپیشبینی

همکاران()1393میرادیوهمکیاران()1393مبنییبیر

نماید(کاسورکاروهمکیاران 2012،حسیینمیردیو

ووودراب همثبتوماناداربینخیوشبینییوانگییزش

حسینمردی.)1394،همچنینبینمییزانتیابآوریو
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پیشرفتهمسوییدارد همچنیناینیافتهم اب بیانظیر

موفقیتفراهدمیآورد(سیلیگمن.)1391،درولسیات

سلیگمن()1995استمبنیبیراینکیهافیرادخیوشبیین

آموزشیایینپیژوهشنییزهیدفمیوردنظیر،اصیال 

کمتراحساسنیاامییدیمییکننیدودرنتیجیهانگییزش

باورهایبدبینانهنوووانانبود باورهاییمبنییبیراینکیه

پیشرفتآنهادرمقایسهباافرادبدبینباالتراست .

علییترویییدادهایناخواسییتهوناخوشییایند،شبصییی،

ازسویدیگر،براساسیافتههیایپیژوهشحاویر،


همیشگیوکلیاست.چنینباورهاییمووبمیشیوند


خوشبینیآموختهشدهبیرمییزانتیابآوریتحصییلی

نوووانخودراناتوانپنداشیتهوتصیورکنیدنقشییدر

دانییشآمییوزانوخییردهمقیییاسهییایآن(مهییارتهییای

تغییرزندگیوبهبیودامیورتحصییلیخیودنیدارد.ایین

ارتباطی،وهتگیریآیندهووهتگیریمسألهمحور)

ووایتکاهشانگیزشپیشرفتویرادرپیخواهید

تییأثیرمانییادارینداشییتوبییهبیییاندیگییرشییرکتدر

داشت.بنابراینآنچهدرایجادانگیزهنقشکلییدیدارد

ولساتآمیوزشخیوشبینییمنجیربیهافیزایشمییزان

تغییرواصال سبکاسناداستکهالبتیهبیشیتراعتمیاد

تابآوریتحصیلیشرکتکنندگاننشد.ایینیافتیهبیا

بهنفسوافزایشتالشفردرادرپییداردوازایینرو

نتییایجپیییژوهشقیییدیمیوخلاتبیییری(،)2014تیییورن

نتایجپژوهشحاورکههدفآنایجادخوشبینییدر

)،سوریوحسنیراد(،)2011سییدمحمیودیو

(2015

نوووانانازطری تغییرواصال سبکاسنادآنانبیود،

همکاران(،)1390مهرآفریدوهمکیاران()1394مبنیی

نشییاندادکییهشییرکتدرولسییاتآموزشیییوایجییاد

براینکیهبیینخیوشبینییوتیابآوریراب یهمثبیتو

خوشبینیآموختهشدهدرنوووانیانمنجیربیهافیزایش

مانادارووودداردهمسوییندارد .

انگیزشپیشرفت،اعتمادبهنفسوپشتکارآنانشد،در

درتبیینایننتایجمیتوانبهایننکتیهاشیارهنمیود

حالیکهبرمتغیرهاییمانندآیندهنگریوسبتکوشی

کهسبکاسناد(چگونگیتفسیرعلتوقیایع)بیشیتربیا

تأثیرمانادارینداشیت بیهبییاندیگیرتغیییرواصیال 

حوزهانگیزشوبهویژهاعتمادبهنفسوپشیتکارسیرو

سبکاسنادبهصورتبیرونی،ناپاییداروخیاصبیشیتر

کییاردارد بییهگونییهایکییهبییاتغییییرسییبکاسیینادفییرد

اعتمادبهنفیسوپشیتکار(میدتتیالش)رابیهمنظیور

میتوانزمینهافیزایشانگییزشپیشیرفتویرافیراهد

رسیدنبهموفقیتافیزایشمییدهید،درحیالیکیهبیر

نمود(واینر.)1985،درواقیعدرتغیییرسیبکاسینادبیه
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of learned optimism on achievement
motivation and academic resilience in female adolescents. This study was a quasi
design, pre- and post-test control group and the subjects were selected among
adolescents who were members of the Center for Intellectual Development of Children
and Adolescents in Isfahan. These subjects selected by randomly style and divided into
two experimental and control groups. They were 20 female adolescents aged between
13 to 15 years. The experimental group received optimism training in 7 sessions.
Measuring tools were Hermance Achievement motivation questionnaire and Samuel’s
academic resilience questionnaire. Data were analyzed by multivariate analysis of
covariance (MANCOVA). The results showed that learned optimism had a significant
effect on achievement motivation and it’s subscales (confidence and perseverance) but
it had no effect on other subscales (foresight and hard working). As well as learned
optimism had no effect on academic resilience and it’s subscales (communication skills,
orientation for the future, orientation for the problem-based). Based on these results
focus on emotional and optimism in educational system leads to increase motivation in
students and prevent failure and school drop.
Keywords: learned optimism, achievement motivation, academic resilience, female
adolescents.
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