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 چکیده

-عنوان یکی از عوامل مؤثرر بؤر بؤر نمدرسه است که به آموزان باهای ارتباط دانشترین جنبهیکی از مهم  ه،پیوند با مدرس  دمه:قم 

 آمؤوزش   یگؤرنییخؤودتع آمؤوزش مقایسه ارر. هدف پژ هش حاضر آموزان، بر شمرده شده استدادهای تحصیلی   رفتاری دانش

 ود. ب متوسطه ا ل د ره آموزدانش دختران افزایش پیوند با مدرسه در   تلفیق این د  ر ش بر شناختیر ان هیسرما

  جامعؤه آمؤاری  یؤ  ماهؤه آزمون با گر ه کنترل   پیگیریپس-ر ش پژ هش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون  روش پژوهش:

ر اسؤاس هؤا بؤبؤود کؤه از میؤان آن  1395در سال  شهر تهران    دخترانه  رسامدیکی از    د ره متوسطه ا لآموزان دختر  شامل دانش

 رضایی شؤری پرسشنامه پیوند با مدرسه ساخته  شرکت کنندگان    .شدندگر ه جایگزین    ارچهدر  نفر انتخاب      60های  ر د،  مالک

-شناختی، گر ه آزمایشی د م تحؤت آمؤوزش خؤودتعیینرا تکمیل کردند. گر ه آزمایشی ا ل تحت آموزش سرمایه ر ان  همکاران 

ری قرار گرفتنؤد. در ایؤن مؤدر گؤر ه کنتؤرل گشناختی   خودتعیینگری   گر ه آزمایشی سوم تحت آموزش تلفیقی سرمایه ر ان

   تحلیل شد.  تحلیل کو اریانس در ن گر هی بین گر هیهای پژ هش حاضر با استفاده از تحت هیچ آموزشی قرار نگرفت. داده

اهؤه ایؤن ارر هر سه ر ش بر افزایش پیوند با مدرسه معنادار بود   در طی پیگیری ی  م: نتایج پژ هش حاضر نشان داد که  هایافته

های مجزا منجر به افزایش پیوند بؤا مدرسؤه تر از آموزشگری بیششناختی   خودتعیینتلفیق آموزش سرمایه ر انارر د ام داشت.  

 در دانش آموزان دختران بود.

ی بؤه شناختی   خودتعیین گؤرشود در کنار آموزش سرمایه ر انبراساس نتایج حاصل از پژ هش حاضر پیشنهاد می  گیری:نتیجه

هؤا   کمؤ  بؤه افؤزایش سؤط  دانش آموزان، این آموزش برای آشنایی معلمان با نیازهای بنیادین دانؤش آمؤوزان   حمایؤت از آن

 ها داده شود.انگیزش در نی دانش آموزان، به آن

 شناختیسرمایه ر ان "گریخودتعیین  "پیوند با مدرسهها:  کلیدواژه

   24/5/1399یخ پذیرش:تار         16/1/1399تاریخ دریافت:  
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 مقدمه: 

دادهؤای عنوان یکی از عوامل مؤثرر بؤر بؤر نآموزان با مدرسه است که بههای ارتباط دانشترین جنبه، یکی از مهم1پیوند با مدرسه

پیوند با مدرسه را احساس دانؤش آمؤوزان از   1999درمن  . آندرمن   آن(2,  1)  آموزان، بر شمرده شده استتحصیلی   رفتاری دانش

عنوان مفهومی چندبعدی در نظر گرفتؤه شؤده کؤه پیوند با مدرسه بهدانند.  مورد احترام  اقع شدن   احساس راحتی در مدرسه می

آمؤوزان نگی پیوند دانششوند   به چگوگیرد که در تعامل   در محیط مدرسه فعال میعوامل رفتاری، عاطفی   شناختی را در برمی

 نیبؤه همؤ .(3)های همساالن  ابسؤته اسؤت ها   گر هشده توسط مدرسه   تیمهای تعیینبه آموزش به مفهوم عام، قوانین   ارزش

)تعامؤل  یعلمؤ یمانند مشؤارکت در کارهؤا ،یرفتار هایشاخص نه تنها در ،آموزان دانشدر مشارکت فعال پیوند با مدرسه    ب،یترت

دانؤش  (،   عالقهیدانش آموزان با مدرسه خود )مشارکت عاطف حس پیوستگی، مانند ی  شناخت  ی(، بلکه در عواط  احساسیرفتار

 . (4)ن پیشرفت تحصیلی   عدم ترک تحصیل است یابد که نتیجه آتظاهر می  (ی)تعامل شناخت در مدارس  یریادگیبه مواد  آموز

 2کنتؤرل اجتمؤاعی  یؤا  (5)برید   همکؤاران  م پیوند اجتماعی    هایی چوندرک جامع در مورد پیوند با مدرسه بر اساس نظریه

سازی شده است. در این نظریه پیوند با مدرسه نتیجه چهار عامل دلبستگی، تعهد، مشؤارکت   بؤا ر بؤه مدرسؤه مفهوم  (6)هیرشی  

هر کدام از این عناصر همبستگی باالیی با بقیه دارد   تضعی  ی  عنصر به تضعی  بقیه خواهؤد  (6) ذکر شده است. از نظر هیرشی

طبؤق ایؤن نظریؤه انؤد. فرد در نظر گرفتهپایین    3نتیجه خودکنترلیرا  با مدرسه    ضعی   پیوند    (7)  هیرشی     انجامید. گار فردسون

سه  4های بومیمطابق با نظریه سیستم  دانش آموزانی که خودکنترلی پایینی دارند، در پیوند با مدرسه نیز دچار مشکل خواهند شد.

. بؤراین اسؤاس در (9, 8)پیوند دانش آموز با مدرسؤه مؤثرر هسؤتند  بافت اجتماعی شامل خانواده، د ستان   همساالن   مدرسه در

که گسترش یافته نظریه کنترل است، فرصت برای درگیری یا مشارکت، مهارر برای مشؤارکت   تقویؤت ایؤن   5مدل رشد اجتماعی

پیونؤد بؤا مدرسؤه را  خؤود 6نظریه یؤادگیری اجتمؤاعی در (11)بند را  .(10)ها سه عامل ضر ری در پیوند با مدرسه است مشارکت

 افؤراد خودکارآمدی داند   برآمیز در مدرسه میشان در انجام دادن رفتارهای موفقیتها یا ارربخشینتیجه ارزیابی افراد از شایستگی

پیشرفت تحصیلی پایین را از جمله عوامل مثرر بر پیوند بؤا   (12)پردازان ا لسنر   همکاران  هم راستا با این نظریه  کرده است.تأکید  

 اند.مدرسه دانسته

موفقیت تعری  شده   چهار بعؤد خودکارامؤدی،   درک  احتمال     شرایط  با  رابطه  در  خود  ارزیابی  عنوان  شناختی بهسرمایه ر ان

شؤناختی در هؤای سؤرمایه ر انمثلفؤه .(13)ت کننده عملکؤرد افؤراد اسؤبینیشود   پیشآ ری را شامل میبینی   تابامید، خوش

مند که نیر    توانی ر انی افراد عنوان ی  منبع ر انی ارزشزا شوند، بهصورتی که بتوانند به اندازه کافی موجب غلبه بر عوامل تنش

شؤناختی بؤا طیؤ  هؤای سؤرمایه ر انکه هر ی  از مثلفؤهشوند؛ همچنانمحسوب می  دهندرا به مسیری مثبت   سازنده سوق می

متنوعی از متغیرهای رفتاری، عملکردی، هیجانی   شناختی که برای رشد   تعالی انسان ضر ری هستند، دارای ارر مثبؤت هسؤتند 

 
1. school engagement 
2. social control 
3. self-control 
4. ecological systems theory 
5. social development 
6. social learning theory 
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های توانند در افزایش توانمنؤدی در زمینؤه تحصؤیلی داشؤته باشؤند. در اقؤع سؤرمایهها نقش مهمی میهرکدام از این مثلفه.  (14)

-  دانؤش  های مهم   اساسی در نظر گرفت که در صؤورر برخؤورداری دانشؤجویانها   مهاررتوان جز   یژگیشناختی را میر ان

 زایتنشدر برابر ر یدادهای  تری  داری بیش، شایستگی، خودکنترلی   خویشتنپذیری کمترآموزشی، آسیب  های  در محیط  آموزان

که محیط مدرسه، خصوصیت فردی، معنای زندگی   امیؤد بؤه طؤور  دریافت (17)گوین  .(16, 15) دهندتحصیلی از خود نشان می

   رابطؤه بؤین خودکارآمؤدی همچنؤین  یکننؤد. اجتماعی  احد را ایجاد می -شوند   ی  ساختار هیجانیهم ترکیب می  مورری با

 را تائید کرد.اجتماعی    -بافت هیجانی  شایستگی با

هؤای شخصیت، رشد   فرایندهای اجتماعی که به بررسؤی بافؤت اجتمؤاعی   تفؤا ر  ای چند جهی ازنظریه  گرینظریه خودتعیین 

بینی یؤادگیری، عملکؤرد، پردازد   به نوبه خود قابلیت پیش یژه انگیزش خودمختاری میفردی در تسهیل انواع مختل  انگیزش، به

-شؤناختی بنیؤادین برخوردارنؤد از سه نیؤاز ر ان  کند که افرادزند. این نظریه پیشنهاد میشناختی دست میتجارب   سالمت ر ان

 انگیزش هایحالت   مطلوب انگیزشی هایر یه ارتقاء باعث اساسی نیازهای این  از  شایستگی، خودمختاری   در رابطه بودن. رضایت

. حجؤازی   (18)شؤود  بیؤر ن مؤی  جهؤان  بؤا  مؤثرر  تعامؤل    تسهیل  شناختیر ان  سالمت  که منجر به  است  در نی  خودمختارانه  

آموزان از ر ابط با معلمان   درگیؤری در شنشان دادند شایستگی تحصیلی، ارتباط   خودمختاری، میانجی ادراک دان (19)همکاران  

ای بین پیشرفت تحصیلی   انؤواع انگیؤزش )بیر نؤی یؤا در نؤی(  جؤود دارد   رابطه د سویه  (20)مدرسه هستند. تیلور   همکاران  

 های   بافت آموزشی متفا ر است.کننده پیشرفت تحصیلی در طول زمان، در فرهنگبینیانگیزش در نی پیش

فتار   شناخت در نیؤل بؤه هؤدف اشؤاره گری هر د  به ظرفیت بالقوه افراد در هدایت رشناختی   خودتعیینهای سرمایه ر اننظریه

گیرد که از جملؤه پیامؤدهای آن بؤه طؤور احتمؤالی که در مورد کودکان چنین هدفی پیشرفت تحصیلی را دربرمی  (22,  21)دارند  

یابد؛ با این حؤال ودک به چنین محیطی نمود میهای عاطفی کپیوند با محیط   در مورد کودکان پیوند با مدرسه است که در پاسخ

هؤای حؤامی محؤیط  گؤری اشؤاره داشؤته اسؤتهای حؤامی خؤودتعیینگری به  ضوح بر اهمیت   ضر رر محیطنظریه خودتعیین

کننؤد. شؤناختی را فؤراهم مؤیطلبی، با برانگیختن انگیزش در نی   خودمختار زمینه تحقؤق نیازهؤای ر انخودمختاری   استقالل

هؤای فؤرد از خؤود گوی این نیازهای ذاتی باشد، ارزیابیچه این نیازها در محیط تحصیلی مورد توجه قرار گیرد   محیط پاسخچنان

ها ز دگؤذر نیسؤت   عقایؤد راسؤخ مانؤدگاری دهد. این ارزیابی)ادراک صالحیت، ادراک خودپیر ی   ادراک پیوستگی( را شکل می

پؤذیر   قابؤل شناختی صفاتی  ابسته به موقعیت هستند کؤه انعطؤافهای سرمایه ر انمثلفه؛ (18)کند است که کنش را هدایت می

بنؤدی   ه منجر به خودتنظیمی افراد در چیدن اهداف، ا لویتهای این د  نظریه از آن جهت اهمیت دارند ک؛ مثلفه(23)اند  آموزش

هایی با . عال ه براین، سوال اصلی این است که آیا این د  نظریه سازه(25,  24,  4)شوند  دستیابی به اهداف بلند مدر   پیشرفت می

ر د میزان ارربخشی آموزش هؤر د  نظریؤه یکسؤان در این صورر چنین انتظار می  سنجند؟مفاهیم مشترک یا نزدی  به هم را می

هؤا بیشؤتر   باشد، از سویی در صورتی که اشتراکار این د  نظریه کمتر از حد تصور باشد شاید ارربخشی آموزش تلفیقی این نظریه

گر با آن ر بر  بود این است که آیا آمؤوزش پژ هشها باشد؛ بنابراین سوالی که در پژ هش حاضر سودمندتر از آموزش ت  بعدی آن

 ها بر افزایش پیوند با مدرسه مثرر است   این ارر در طی زمان تدا م دارد؟گری   تلفیق آنشناختی، خودتعیینسرمایه ر ان
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 :روش پژوهش

آمؤوزان دختؤر شؤامل دانؤش آزمون با گر ه کنترل   پیگیری   جامعه آمؤاریپس-ر ش پژ هش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون

هؤا بؤه ر ش کؤه از میؤان آن  .بؤود  نفر  118به تعداد    1395در سال  شهر تهران    دخترانه  رسامداز    یکی  مقاطع هفتم، هشتم   نهم

ه انتخاب شد  آموزانی که پیوند با مدرسه متوسط   ضعیفی داشتند،نفر از دانش  60  گیری تصادفی بعد از احتساب مالک  ر د،نمونه

 ابزارهای زیر در این پژ هش استفاده شدند:  .شدندجایگزین    به تصادف  گر ه چهاردر    در

آیتمؤی پیونؤد بؤا   40پرسشؤنامه    (26)  همکؤاران    رضایی شؤری پرسشنامه پیوند با مدرسه توسط  پرسشنامه پیوند با مدرسه. 

(، دلبستگی بؤه 19تا    10های  (، دلبستگی به مدرسه )سوال9تا    1های  دلبستگی به معلم )سوال  عامل  6مدرسه دانش آموزان را در  

(   تعهؤد بؤه مدرسؤه 37تؤا  32های (، با ر )سوال31تا  26های  (، مشارکت در مدرسه )سوال25تا    20های  کارکنان مدرسه )سوال

مورد ارزیابی  5تا همیشه= 1ای از هرگز=درجه 5کند. پاسخ به هر عبارر در ی  طی  لیکرر گیری می( اندازه40تا    38های  )سوال

بؤین   ر ایی پیش 70/0تا  93/0ای از برای این ابزار ضرایب آلفای کر نباخ را در دامنه (26)گیرد. رضایی شری    همکاران قرار می

؛ 16/0؛ 26/0؛ 34/0؛ 31/0ترتیؤب را از طریق محاسبه همبستگی بین میانگین تحصیلی با پیوند با مدرسه   شش خرده آزمؤون بؤه

 د.گزارش کردن  16/0؛   16/0؛ 24/0

  از طریق تحلیؤل محتؤوای  شناختی که در این پژ هش توسط محقق ساخته شد، بر اساس نظریه لوتانزبسته آموزشی سرمایه ر ان

های مرتبط با مثلفؤه  بینی   تاب آ ری صورر گرفت. منابعشناختی یعنی خودکارآمدی، امید، خوشکیفی چهار مثلفه سرمایه ر ان

مورد اسؤتفاده  2014تا  1998های   منابع خارجی از سال 1394 تا 1380های منابع فارسی از سالشناختی بر مبنای  سرمایه ر ان

های ارتباطی، مهؤارر ابؤراز  جؤود   جرئؤت منؤدی، مهؤارر حؤل قرار گرفت. مفاهیم خودآگاهی، عزر نفس، ارتباط مثرر   مهارر

هارر مقابله با خلق منفی، تفکؤر مثبؤت   مثبؤت اندیشؤی، مسئله، مهارر مدیریت خشم، مهارر مقابله با استرس   سخت ر یی، م

شناختی استخراج شد. بسؤته آموزشؤی خؤود تعیؤین جهت آموزش سرمایه ر ان مهارر خودکنترلی، مهارر خودتنظیمی   انگیزش

ایؤن  گری که در این پژ هش توسط محقق ساخته شد، بر اساس نظریه خود تعیین گری دسی   رایان   هؤارتر صؤورر گرفؤت. در

نظریه دسی   رایان بر انگیزه در نی، بیر نی   نیازهای بنیادین انسان یعنی احسؤاس شایسؤتگی، خودمختؤاری   در ارتبؤاط بؤودن 

حوزه خاص است: شایستگی تحصیلی، پذیرش اجتماعی، شایسؤتگی  رزشؤی،   5تأکید کردند. به نظر هارتر ادراک شایستگی شامل  

رتر ابعؤاد ادراک خؤود در د ره نوجؤوانی را شؤامل شایسؤتگی تحصؤیلی، شایسؤتگی اجتمؤاعی، شایستگی جسمانی، اداره رفتار. هؤا

کند. براین اساس   با نظر اساتید در طراحی پکیج خود تعیین گؤری شایستگی  رزشی، اداره رفتار   خودارزشمندی کلی مطرح می

رزشمندی )عزر نفس(، اداره   مؤدیریت رفتؤار، آموزش مفاهیم شایستگی تحصیلی، شایستگی اجتماعی، شایستگی جسمانی، خودا

تؤن   10به    های آموزشی جهت ارزیابی ر اییخودمختاری   انگیزش )در نی   بیر نی( مدنظر قرار گرفت. پس از اتمام تد ین، بسته

یؤین شؤده مطؤرح های از پؤیش تعی خود را در برگؤههاشنهادیپ از اساتید   متخصصان حوزه ر انشناسی ارائه شد. اساتید نظرار    

های اسؤاتید اعمؤال شؤد   در کرده   تحویل محقق دادند. تمامی ایرادار زیر نظر اساتید راهنما   مشا ره برطرف گردید   پیشنهاد

 های آموزشی با نظر مساعد اساتید تائید   آماده اجرا گردید.نهایت بسته
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 ری شناختی و آموزش خود تعیین گ. تلفیق آموزش سرمایه روان1جدول  

Table 1. Integrated psychological capital and self-determination training 

سه
جل

 

 محتوا  عنوان

1 
 خودآگاهی 

   شایستگی جسمانی 

   خودتصوری خود اقعی، )خود  ارزیابی خود،  شناخت لز م خودآگاهی،  تعری 

  احساسار، کنترل   احساسار صحی  گذارینام احساسار، شناخت ،(آل خودایده

  شایستگی استعدادها، تعری    عالیق پیرامون  بحث ضع ،    قور نقاط شناخت

 مخد ش  بدن تصویر با مقابله های راه خود، بدن تصویر شناخت جسمانی،

 نفس  عزر   خودپنداره 2

  عزر تعری  آن، انواع   شایستگی ادراک مفهوم شناختی،ر ان نیازهای با  آشنایی

  تعری  آن، اصالح  هایراه   خودپنداره مفهوم  با  خودارزشمندی(، آشنایی)نفس 

-راه پایین، نفس عزر  کننده ایجاد عوامل  پایین، نفس  عزر پیامدهای  نفس، عزر

 نفس  عزر  افزایش های

3 
شایستگی اجتماعی    

 ارتباطی  هایمهارر

  نیاز مورد هایمهارر حول بحث  آن، ارکان   ارتباط تعری  ارتباط، برقرای لز م

 صحبت)کالمی  کالمی، غیر هایمهارر با  آشنایی رتباط مثرر،برقراری ا  جهت

 مثرر ارتباط موانع فعال،  دادن گوش  مهارر  ( کردن

4 
    جود ابراز مهارر

 مندی جرأر

 پرخاشگرانه،) ارتباطی هایسب  انواع تعری  ارتباطی، هایسب  با  آشنایی

  هر ارتباط برقرای حوهن    رفتار نوع با رها،  خصوصیار، ،(منفعالنه مندانه،جرأر

  مختل ، هایموقعیت در آموزان دانش  ارتباطی های سب  بررسی ها،  سب  از ی 

 گفتن« »نه مهارر آموزش آن، افزایش هایراه   مندیجرأر تعری 

 مسئله حل مهارر 5
  آشنایی مثال، همراه به مسئله حل هایر ش انواع به اشاره مسئله، حل تعری 

 مسئله  حل  مراحل مسئله، حل ناسازگارانه   سازگارانه هایر ش با آموزاندانش

 خشم  مدیریت مهارر 6
  های  موقعیت خشم، از ناشی   هاینشانه شاخت خشم، احساس با بیشتر آشنایی

 خشم مدیریت ر ش چند ارایه خشم، ابراز هایشیوه خشم،  ایجادکننده

 استرس با مقابله مهارر 7
 از هااسترس انواع با  آشنایی یوسترس،   ترسدیس تمیز توانایی استرس، تعری 

    اجتماعی  ر انی، جسمانی، بعد از)استرس  هاینشانه ها،آن فرا انی    شدر لحاظ



 آموز دانش دختران افزایش پیوند با مدرسه در و تلفیق آن دو بر شناختیروان  هیسرما آموزش و  یگرنیی خودتع آموزش   مقایسه اثر

 

 استرس  با  مقابله راهبردهای آفرین، استرس هایموقعیت شناخت ،(معنوی

 ر یی سخت مراحل آموزش آن، هایمثلفه ر یی،سخت مفهوم با  آشنایی ر ییسخت 8

9 
  خلق با مقابله مهارر

 منفی

  جهت آموزاندانش به کم   افسردگی، هاینشانه با آشنایی افسردگی، تعری 

-ر ش سایر  معرفی  منفی، افکار تغییر هایر ش رفتار،   احساس فکر،  شناسایی

 منفی  خلق با مقابله های

10 
-مثبت   مثبت تفکر

 اندیشی 

  شناخت    افکار شناسایی سار،احسا از آگاهی  اندیشی، مثبت مفهوم با  آشنایی

 اندیشی  مثبت هایراه تمرین منفی،  افکار صید با آشنایی با رها،

11 

خودکنترلی     مهارر

خودمختاری )استقالل 

 رای( 

 انواع شناسایی    هیجان تعری  ها، هیجان  کنترل فواید خودکنترلی، تعری 

رفتاری،   ر یکرد ارایه ا، هآن سازگارانه ابراز   ها  هیجان به نسبت  آگاهی ها، هیجان

  ،(رأی استقالل)خودمختاری  برای تنظیم هیجان، تعری   جسمانی   شناختی

 خودمختاری   احساس به یابی دست هایراه خودمختاری، احساس بر مثرر عوامل

 خودتنظیمی  مهارر 12

 تعیین ،(خودارزیابی)خود  تحصیلی عملکرد    یادگیری از آموزاندانش ارزیابی

  راهبردهای ارائه مدر،   کوتاه    مدر میان  بلندمدر، به اهداف  بندییمتقس   هدف 

    زمان سارقین شناسایی اهداف،  به رسیدن جهت  زمان مدیریت   ریزی برنامه

  قت  اتالف از جلوگیری

13 

 مهارر ادامه

خودتنظیمی   

 شایستگی تحصیلی 

  ادگیری،ی بهبود جهت دهیسازمان مفهوم با  تحصیلی، آشنایی شایستگی تعری 

 افزایش جهت محیط سازماندهی  خودپیامدی، برداری،یادداشت صحی  نحوه

 مطالعه، صحی  های شیوه خودکارآمدی، تعری  بهتر، عملکرد    یادگیری

 اطرافیان  از درخواست کم 

 انگیزش  14

-بی    بیر نی در نی،  انگیزش شناخت آن، تعری     انگیزش مفهوم با  آشنایی

  ذهن طریق از در نی انگیزش در نی افزایش  انگیزش ایشافز هایراه انگیزگی،

    شکست   موفقیت  هنگام در اسنادها کارگیری  به نحوه اسنادها، معرفی آگاهی،

 ناکارآمد  اسنادهای تغییر لز م
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 شناختی. آموزش سرمایه روان2جدول  

Table 2. Psychological capital training 

سه
جل

 

 محتوا  هدف

1 
 خودآگاهی 

 اخت خود()شن

خود ارزیابی  خود،  شناخت  لز م  خودآگاهی،  تصوری   )  تعری   خود  خود اقعی، 

نام احساسار،  شناخت  آل(،  احساسار، خودایده  کنترل  احساسار    صحی   گذاری 

یابی، بحث پیرامون عالیق شناخت نقاط قور   ضع ، آشنایی با مفهوم هویت   هویت

   استعدادها 

 نفس خودپنداره   عزر 2
راهآشن خودپنداره    مفهوم  با  عزرایی  تعری   آن،  اصالح  پیامدهای  های  نفس، 

 نفس های افزایش عزرنفس پایین، راهی عزرنفس پایین، عوامل ایجادکنندهعزر

3 
ارتباط مثرر    

 های ارتباطی مهارر

های مورد نیاز جهت لز م برقراری ارتباط، تعری  ارتباط   ارکان آن، بحث حول مهارر 

صحبت کردن(   مهارر )  های غیرکالمی، کالمیکت در گفتگو، آشنایی با مهارر مشار

 گوش دادن فعال، برقراری ارتباط مثرر، موانع ارتباطی مثرر

4 
مهارر ابراز  جود   

 جرأر مندی

سب  با  سب  آشنایی  انواع  تعری   ارتباطی،  جرأر های  )پرخاشگرانه،  ارتباطی  های 

منفعالنه(، خصوصیار، نحوه  مندانه،  رفتار    نوع  از  با رها،  ی   هر  ارتباط  برقراری  ی 

سب سب   بررسی  موقعیت ها،  در  آموزان  دانش  ارتباطی  تعری  های  مختل ،  های 

 "نه گفتن"های افزایش آن، آموزش مهارر جرأر مندی   راه

 مهارر حل مسئله 5
شنایی دانش  های حل مسئله به همراه مثال، آتعری  حل مسئله، اشاره به انواع ر ش

 های سازگارانه   ناسازگارانه حل مسئله، مراحل حل مسئله آموزان با ر ش

 مهارر مدیریت خشم  6
های ایجادکننده  آشنایی بیشتر بااحساس خشم، شاخت عالئم ناشی از خشم، موقعیت

 های ابراز خشم، ارائه چند تکنی  مدیریت خشم شیوه خشم،

7 
مهارر مقابله با  

 استرس 

ها از لحاظ رس، توانایی تمییز دیسترس   یوسترس، آشنایی با انواع استرس تعری  است

از بعد جسمانی، ر انی، اجتماعی   معنوی(،  )  های استرسها، نشانهشدر   فرا انی آن

 های استرس آفرین، راهبردهای مقابله با استرسشناخت موقعیت

 وزش مراحل سخت ر ییهای آن، آمآشنایی با مفهوم سخت ر یی، مثلفه  سخت ر یی 8



 آموز دانش دختران افزایش پیوند با مدرسه در و تلفیق آن دو بر شناختیروان  هیسرما آموزش و  یگرنیی خودتع آموزش   مقایسه اثر

 

9 
مهارر مقابله با خلق  

 منفی

آموزان جهت شناسایی   دانش  به  افسردگی، کم   با عالئم  آشنایی  افسردگی،  تعری  

ر ش رفتار،  احساس    ر شفکر،  سایر  معرفی  منفی،  افکار  تغییر  با  های  مقابله  های 

 خلق منفی

10 
تفکر مثبت   مثبت  

 اندیشی 

ی، آگاهی از احساسار، شناسایی افکار   شناخت با رها،  آشنایی با مفهوم مثبت اندیش

 های مثبت اندیشی آشنایی با صید افکار منفی، تمرین راه

 مهارر خودکنترلی 11

هیجان کنترل  فواید  هیجانی،  هوش  مفهوم  با  آشنایی  خودکنترلی،  تعری   تعری   ها، 

انواع هیجان آگاهی نسبت به هیجانهیجان   شناسایی  ابرها،  ها،  از سازگارانه آن ها   

هیجان جسمانی  بعد  تنظیم  خودکنترلی،  برای  رفتاری  ر یکرد  ارائه ارائه  ها   

 ها های تن آرامی، تنظیم بعد شناختی هیجانتکنی  

 مهارر خودتنظیمی  12

خودارزیابی(، تعیین هدف    )  ارزیابی دانش آموزان از یادگیری   عملکرد تحصیلی خود

ریزی دمدر، میان مدر   کوتاه مدر، ارائه راهبردهای برنامهبندی اهداف به بلنتقسیم

  مدیریت زمان جهت رسیدن به اهداف، شناسایی سارقین زمان   جلوگیری از اتالف 

  قت

13 
ادامه مهارر 

 خودتنظیمی 

با مفهوم سازمان یادگیری، نحوهآشنایی  بهبود  یادداشتدهی جهت  برداری، ی صحی  

سازمان مخودپیامدی،  تعری   دهی  بهتر،  عملکرد  یادگیری    افزایش  جهت  حیط 

 های صحی  مطالعه، کم  از اطرافیانخودکارآمدی، شیوه

 انگیزش  14

معرفی  جهت  آگاهی،  ذهن  طریق  از  در نی  انگیزش  افزایش  پیشرفت،  هدف  گیری 

نحوه تغییر اسنادها،  لز م  شکست    موفقیت    هنگام  در  اسنادها  کارگیری  به  ی 

 آمد اسنادهای ناکار

 

 گری. آموزش خودتعیین3جدول  

Table 3. Self-determination training 

سه
جل

 

 محتوا  هدف

1 

احساس 

خودارزشمندی  

 نفس()عزر

  نفسشناختی، مفهوم ادراک شایستگی   انواع آن، تعری  عزرآشنایی با نیازهای ر ان

عزر) پیامدهای  ایجادکنندهخودارزشمندی(،  عوامل  پایین،  عزرنفس  پایین،  نی  فس 

 نفس های ارتقاء عزرراه
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2 
شایستگی جسمانی    

 فیزیکی

جسمانی،   شایستگی  راه  تعری   خود،  بدن  تصویر  بدن  شناخت  تصویر  با  مقابله  های 

 مخد ش

 شایستگی اجتماعی  3

های مورد نیاز جهت لز م برقراری ارتباط، تعری  ارتباط   ارکان آن، بحث حول مهارر 

)صحبت کردن(   مهارر   یهای غیرکالمی، کالم یی با مهارر مشارکت در گفتگو، آشنا

 گوش دادن فعال، برقراری ارتباط مثرر، موانع ارتباطی مثرر

4 
ادامه شایستگی  

 اجتماعی

سب  با  سب  آشنایی  انواع  تعری   ارتباطی،  جرأر های  )پرخاشگرانه،  ارتباطی  های 

نحو رفتار    نوع  با رها،  منفعالنه(، خصوصیار،  از  همندانه،  ی   هر  ارتباط  برقراری  ی 

سب سب   بررسی  موقعیت ها،  در  آموزان  دانش  ارتباطی  تعری  های  مختل ،  های 

 نه گفتن"های افزایش آن، آموزش مهارر جرأر مندی   راه

 شایستگی تحصیلی  5
مهارر با  آشنایی  تحصیلی،  شایستگی  آموزش تعری   یادگیری،  مطالعه    های 

 ن های صحی  مطالعه کردر ش

 اداره   مدیریت رفتار 6
برنامه نحوه  اتالف  قت،  آموزش  از  زمان   جلوگیری  ریزی صحی ، شناسایی سارقین 

  ری مناسب از زمانآموزش مدیریت زمان   بهره

7 
خودمختاری )استقالل 

 رأی( 

خودمختاری راه)  تعری   خودمختاری،  احساس  بر  مثرر  عوامل  رأی(،  های  استقالل 

 خودمختاری  یابی به احساسدست

 انگیزش  8
انگیزگی،  آشنایی با مفهوم انگیزش   تعری  آن، شناخت انگیزش در نی، بیر نی   بی

 های افزایش انگیزش در نی راه

 

بؤه  گانکننؤدشؤرکت هؤا،از آن اهداف پژ هش   کسب رضایت آگاهانؤه رابطه بادر  آموزان  دانشیکسان برای    ارپس از ارائه توضیح

نفر از دانش آموزانی از که پیوند  60، سپس با احتساب مالک  ر د، پاسخ دادند  (26)ی پیوند با مدرسه  سشنامهرصورر گر هی به پ 

سازی سن   معدل بؤه تصؤادف در چهؤار گؤر ه قؤرار متوسط   ضعیفی با مدرسه داشتند به صورر تصادفی انتخاب شده   با همگن

گری نفر( تحت آموزش خودتعیین 15شناختی، گر ه آزمایشی د م )مایه ر اننفر( تحت آموزش سر  15گر ه آزمایشی ا ل ).  گرفتند

-گری قرار گرفتند. گر ه آزمایشی ا ل، هفتهشناختی   خودتعییننفر( تحت آموزش تلفیقی سرمایه ر ان  15  گر ه آزمایشی سوم )

بؤار بؤه ای یؤ تند. گر ه آزمایشی د م، هفتهشناختی قرار گرفای تحت آموزش سرمایه ر اندقیقه 90جلسه   12بار به مدر  ای ی 

ای دقیقؤه 90جلسؤه  14بار بؤه مؤدر ای ی گری   گر ه آزمایشی سوم، هفتهای تحت آموزش خودتعییندقیقه  90جلسه    7مدر  
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دنؤد. گری قرار گرفتند. در این مدر گر ه کنترل هیچ آموزشی دریافؤت نکرشناختی   خودتعیینتحت آموزش تلفیقی سرمایه ر ان

منظور پس آزمؤون   به گر ه چهارهر  گانکنندتوسط شرکتپرسشنامه پیوند به مدرسه  ،د ره های آموزشی به پایان رسیدنپس از 

 تکمیل شد. منظور پیگیریی  ماه بعد به

 ها:یافته

ن گر ه آموزش سرمایه میانگین   انحراف استاندارد معدل تحصیلی شرکت کنندگا  سال بود.  15تا    12دامنه سنی شرکت کنندگان  

   294/0± 58/19، گؤر ه تلفیقؤی برابؤر بؤا 37/1 ± 99/18، گر ه خود تعیین گری برابر با 903/0  ±  28/19  ر ان شناختی برابر با

بود. گفتنی است که سه گر ه به لحاظ معدل تحصؤیلی تفؤا ر معنؤاداری بؤا یکؤدیگر نداشؤتند   327/0±  35/19  گر ه گواه برابر با

(513/0=P  ،782/0=F.)   میانگین   انحراف استاندارد پیوند با مدرسه را در چهار گر ه   در سه مرحله پؤیش آزمؤون، پؤس   2جد ل

 آزمون   پیگیری نشان می دهد.

. میانگین و انحراف استاندارد پیوند با مدرسه در چهار گروه آزمایش و گواه در سه مرحله پیش آزمون، پس 4جدول  

 آزمون و پیگیری 

Table 4. Mean and standard deviation of school engagement in four experimental and 

control groups in three stages: pre-test, post-test and follow-up 

 زمان شاخص آماری پیوند با مدرسه

 پیگیری پس آزمون پیش آزمون

 

 گر ه ا ل 

 

 20/121 50/120 90/105 میانگین 

 60/12 97/15 18/9 داردانحراف استان

 238/0(NS ) 160/0(NS ) ( NS)204/0  یل  -شاپیر 

 70/122 50/120 00/101 میانگین  گر ه د م 

 99/8 07/8 66/12 انحراف استاندارد

 180/0(NS ) 203/0(NS ) ( NS)251/0  یل  -شاپیر 

 30/130 10/129 40/100 میانگین  گر ه سوم

 75/7 49/8 18/11 انحراف استاندارد

 142/0(NS ) 165/0(NS ) ( NS)156/0  یل  -شاپیر 
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 50/105 10/107 20/102 میانگین  گر ه چهارم

 74/10 44/13 80/11 انحراف استاندارد

 125/0(NS ) 159/0(NS ) ( NS)158/0  یل  -شاپیر 

 

 شناختیسرمایه ر انآموزش گر ه ا ل: 

 گریگر ه د م: آموزش خودتعیین

 گری  خودتعیین شناختیسرمایه ر ان آموزش تلفیقی گر ه سوم:

 گر ه چهارم: گواه

 NS= معنادار غیر 

هؤا را  یل  هر ی  از آن -های مربوط به آزمون شاپیر جد ل فوق عال ه بر میانگین  انحراف استاندارد پیوند با مدرسه، شاخص

-نشان مؤی  2دهد. جد ل  ها نشان میاز گر ه  گیری پیش آزمون، پس آزمون   پیگیری به تفکی  برای هر ی در سه مرحله اندازه

گر برقراری معنادار نیست. این موضوع بیان  05/0 یل  در هیچ ی  از مراحل در چهار گر ه در سط     -های شاپیر دهد که شاخص

منظؤور به ست.ها در هر چهار گره آزمایش   گواه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون   پیگیری امفر ضه نرمال بودن توزیع داده

راهؤه ارزیابی مفر ضه د م )استقالل متغیرهای  ابسته در مرحله پیش آزمون از متغیؤر عضؤویت گر هؤی( از تحلیؤل  اریؤانس یؤ 

(ANOVA استفاده شد. مفر ضه استقالل به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا پیش از اجرای متغیرهای مستقل بین گر ه هؤا )

راهه نشان داد که پیش از اجؤرای کارگیری آزمون تحلیل  اریانس ی تفا ر معناداری  جود دارد یا خیر؟ بهبه لحاظ متغیر  ابسته  

 (.P  ،478/0= (36    3)F=699/0متغیرهای مستقل بین گر ه ها به لحاظ پیوند با مدرسه تفا ر معناداری  جود ندارد )

نشان داد شرط کر یؤت یؤا  1موشلیتحلیل شد   تست  ی بین گر هیر ش تحلیل کو اریانس در ن گر هها به کم  در ادامه داده 

نتؤایج تحلیؤل   3جؤد ل  (.  P  ،982/0(=2  )2=723/0برابری ماتریس  اریانس خطا در بین داده های پژ هش حاضر برقؤرار اسؤت )

 دهد.کو اریانس در ن گر هی بین گر هی در تبیین ارر متغیرهای مستقل بر پیوند با مدرسه را نشان می

 

 

 
1. Mauchly 
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 های مکرر در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر پیوند با مدرسهگیری. نتایج تحلیل اندازه5جدول  

Table 5. Results of repeated measures analysis to explain the effect of independent variables 

on school engegement 

  partial داریسط  معنا F میانگین مجذ رار درجه آزادی  مجموع مجذ رار  

 333/0 001/0 988/5 29/378 6 75/2269 زمان ×ارر تعاملی گر ه 

 18/63 72 72/4548 ارر خطا

 

 01/0زمان در تبیین ارربخشی متغیرهای مستقل بر متغیر  ابسته در سؤط   ×دهد که ارر تعاملی گر ه نشان می  3نتایج جد ل  

کم یکی از متغیرهای مستقل در مقایسؤه بؤا دیگؤر گر آن است که دستین یافته بیان(. اP  ،988/5( =72،6)F<01/0معنادار است )

تر پیوند با مدرسه را تحت تأریر قؤرار داده   بؤا توجؤه بؤه ارزش مجؤذ ر اتؤا متغیرهای مستقل یا گر ه گواه به صورر معنادار بیش

( partialمی ) شود. با ا مدرسه تحت تأریر متغیرهای مستقل تبیین میدرصد از  اریانس متغیر پیوند ب 3/33توان گفت دستکم

توجه به معناداری ارر تعاملی   با توجه به این که در پژ هش حاضر سه گر ه آزمایش   ی  گر ه گواه  جود داشت، لؤذا بؤه منظؤور 

نجام   در هر مرحلؤه تنهؤا مقایسه ارر هر متغیر مستقل با دیگر متغیرهای مستقل   گر ه گواه مقایسه های ز جی در شش مرحله ا

 ارائه شده است. 4تفا ر ارر د  گر ه مورد مقایسه قرار گرفت که نتیجه آن در جد ل 

 . مقایسه معناداری اثر تعاملی گروه * زمان به صورت دو گروهی6جدول   

Table 6. Significant comparison of the interaction effect of group * Time in two groups 

ارر تعاملی     غیر  ابسته مت

 خطا

مجموع 

 مجذ رار

درجه  

 آزادی 

میانگین  

 مجذ رار

 

F 

سط  

 معناداری

2 partial 

 

گر ه    -گر ه ا ل

 د م

 035/0 525/0 655/0 017/56 2 03/112 ارر تعاملی 

 51/87 36 27/3078 خطا

گر ه    -گر ه ا ل

 سوم 

 231/0 009/0 407/5 52/343 2 03/687 ارر تعاملی 

 53/63 36 07/2287 طاخ

گر ه   –گر ه ا ل 

 چهارم

 160/0 043/0 431/3 82/202 2 63/405 ارر تعاملی 

 11/59 36 00/2128 خطا
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گر ه   –گر ه د م 

 سوم 

 095/0 165/0 894/1 40/127 2 80/254 ارر تعاملی 

 25/67 36 93/2420 خطا

گر ه   –گر ه د م 

 چهارم

 294/0 002/0 509/7 80/471 2 60/943 ارر تعاملی 

 83/62 36 87/2261 خطا

گر ه   –گر ه سوم 

 چهارم

 592/0 001/0 148/26 20/1068 2 40/2136 ارر تعاملی 

 85/40 36 67/1470 خطا

 شناختیسرمایه ر انآموزش گر ه ا ل: 

 گریگر ه د م: آموزش خودتعیین

    گر ه چهارم: گواه گریتعیین  خود شناختیسرمایه ر ان آموزش تلفیقی گر ه سوم:

دهد که تفؤا ر ارؤر د  شؤیوه آمؤوزش زمان در مقایسه های د  گر هی نشان می  ×ارزیابی تعامل بین گر ه    4براساس نتایج جد ل  

(. در مقابؤل P ،655/0( =36،2)F>05/0معنادار نیسؤت )  05/0گری بر پیوند با مدرسه در سط   شناختی   خود تعیینسرمایه ر ان

معنؤادار بؤود  01/0شؤناختی در سؤط  گؤری   سؤرمایه ر انشناختی   آموزش تلفیقؤی خؤودتعیینا ر ارر آموزش سرمایه ر انتف

(231/0=01، ɳ2/0>P  ،470/5( =2،36)Fهمچنین تفا ر ارر آموزش خودتعیین .)گری   سرمایه گری   آموزش تلفیقی خود تعیین

، ɳ2/0>P ،05=160/0شؤناختی )(. ارر آموزش سرمایه ر انP ،894/1( =2،36)F >05/0معنادار نبود ) 05/0شناختی در سط  ر ان

431/3( =2،36)F   ارر آموزش خودتعیین05/0( در مقایسه با گر ه گواه در سط ،( 01=294/0گؤری، ɳ2/0>P  ،509/7( =2،36)F )

( در مقایسه با گر ه گواه در ɳ2/0>P ،481/26( =2،36)F ،01=592/0)  گریشناختی   خودتعیین  ارر آموزش تلفیقی سرمایه ر ان

 دهد.زمان در تبیین پیوند با مدرسه را نشان می  ×نمودار مربوط به ارر تعاملی گر ه  1معنادار بود. شکل  01/0سط  
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 : نمودار اثر تعاملی گروه * زمان در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر پیوند با مدرسه1شکل  

Figure 1. Diagram of the interactive effect of group * time in explaining the effect of 

independent variables on school engegement  

دهد در مقایسه با گر ه گواه هر سه متغیر مستقل بؤه صؤورر معنؤادار منجؤر بؤه افؤزایش نشان می  1شکل  ارزیابی نمودارهای  

اند. منطبق بر شکل فوق اتمام د ره آمؤوزش منجؤر بؤه کؤاهش نمؤرار متغیؤر  ابسؤته شده آموزانمعنادار پیوند با مدرسه در دانش

-گر آن است که ارر هر سه آموزش منجر به افزایش ماندگار پیوند با مدرسؤه در دانؤش)پیوند با مدرسه( نشده است. این یافته بیان

گری در مقایسه با آموزش سرمایه شناختی   خود تعیینر انشود. آزمون آماری نشان داد که ارر تلفیقی آموزش سرمایه  آموزان می

دهد، عال ه بر این نمودار فوق نشان می دهؤد کؤه ارؤر آمؤوزش تر پیوند با مدرسه را در دانش آموزان افزایش میشناختی بیشر ان

مجمؤوع نتؤایج پؤژ هش حاضؤر  گری نیز در افزایش پیوند با مدرسه نیز چشمگیر اسؤت. درتلفیقی در مقایسه با آموزش خودتعیین

گری   تلفیق آن د  منجر بؤه افؤزایش پیونؤد بؤا مدرسؤه در شناختی، خود تعییندهد که هر سه نوع آموزش سرمایه ر اننشان می

هؤا منجؤر بؤه تر از آموزش مجزای هر ی  از آنگری بیششناختی   خود تعیینشود   تلفیق آموزش سرمایه ر اندانش آموزان می

 شود.پیوند با مدرسه میافزایش 

 گیری:بحث و نتیجه

شؤناختی، های پیشین نشان داد که ارر هر سه آموزش سرمایه ر انها در پژ هش حاضر هم راستا با نتایج پژ هشنتایج تحلیل داده

شؤود. آموزان میدانشگری منجر به افزایش ماندگار پیوند با مدرسه در  شناختی   خود تعیینگری   تلفیق سرمایه ر انخود تعیین

گری منجر به افزایش پیوند با شناختی   خود تعیینگری   تلفیق سرمایه ر انشناختی، خود تعیینهر سه نوع آموزش سرمایه ر ان

هؤا تر از آموزش مجزای هر یؤ  از آنگری بیششناختی   خود تعیینشود   تلفیق آموزش سرمایه ر انآموزان میمدرسه در دانش

 شود.به افزایش پیوند با مدرسه میمنجر 
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نماید، مربوط به شرایط محیطؤی   هایی که کسب میتوان گفت تجربه هر فرد در زندگی   مهاررهای حاضر میدر تبیین یافته

ی کند، فعالیت به عنوان عامل اصلی رشد   یادگیری فرایندمحصول تأریر متقابل میان آن فرد   محیطی است که در آن زندگی می

گردد   محیط با ایجاد فرصت تحری    تشویق در رفتؤار ا  است که در ارتباط با فضا   محیط فرد، رشد همه جانبه ا  را موجب می

 (7)هیرشؤی       گؤار فردسؤون.  (27)گذارد، از این ر  محیط بایستی حمایت کافی برای رشد مطلوب فؤرد بؤه عمؤل آ رد  تأریر می

خؤودکنترلی یعنؤی فؤرد کنتؤرل رفتارهؤا، برقؤرار کننؤد. قادر نیستند پیوند اجتماعی قؤوی  نییپا یعلت خودکنترلافراد بهمعتقدند  

ها   غرایز خود را با  جود برانگیختن برای عمل داشته باشد. ی  کودک یا نوجوان با خودکنترلی زمانی را صرف فکر کؤردن احساس

 هؤایر ش اجؤرای بؤه رفتؤار خؤودکنترلی  اصؤطالح.  (28)کنؤد  کند   سپس بهترین را انتخاب میلی میها   نتایج احتمابه انتخاب

خاص   مندهدف  رفتارهای     افکار  به رخداد  فعال  توجه  حفظ  خودنظارتی  از  دارد. منظور  اشاره  خودتقویتی     خودارزیابی  خودنظارتی

 . (29)است 

شؤود   ایؤن شناختی فرد مؤیهای محیطی سبب برآ رده شدن نیازهای ر انگری بر این با ر است که حمایتنظریه خودتعیین

. مطابق با نظریه خودمختاری انگیزش در یؤ  پیوسؤتار از انگیؤزه (30)کنند را تسهیل   تقویت مینیازها نیز خودتنظیمی انگیزش  

-افزایش مؤی در نی انگیزش بیر نی تا انگیزه در نی قرار دارد. فرضیه اساسی این نظریه این است که خودمختاری شخص با انتساب

هؤا را ادراک در نی منبع کنترل است که شایستگی آن   انتخاب تجربه شامل که فرد تعری  شده  عملکرد  کیفیت  ختارییابد. خودم

های مختلؤ  ماننؤد برانگیز در حوزه نیاز به شایستگی عبارر است از نیاز به توانایی در انجام تکالی  چالش  .دهدتحت تأریر قرار می

 معنا  بدین  کنند،  شایستگی  احساس  خود  محیط  در  که  است  این  افراد  اساسی  نیاز  ی   .(31)ه  های جسمانی، تحصیلی   غیرفعالیت

آمؤوزان از هؤای دانؤشبؤه ارزیؤابیشایسؤتگی تحصؤیلی  .  (32)  دارا باشؤند  را  شایستگی اجتماعی  احساس  دیگر،  مسائل  بین  در  که،

 مثرر  هب  نیاز  را  . شایستگی(33)شان در عملکرد   با رهای خود در مورد منابع مورد نیاز برای عملکرد بسیار خوب اشاره دارد  توانایی

 هؤایمهؤارر   استعدادها از استفاده با هاآن بر تسلط   بهینه هایچالش  کردن  دنبال  گربیان  که  انددانسته  محیط  با  تعامل  در  بودن

شایستگی به ارربخشی ر ی محیط، کسب   یا فراتر رفتن از معیار ی  عملکرد اشاره دارد. نیاز به شایستگی عبارر است   .است  خود

تجربیار تحصیلی ا لیؤه ادراک شایسؤتگی را . (34)برانگیز   مثرر بودن در تعامل با محیط  وانایی در انجام تکالی  چالشاز نیاز به ت

بؤر اسؤاس نظریؤه   .(35)به نوبه خود ممکن است پیشرفت تحصیلی را تحت تؤأریر قؤرار دهؤد    در دانش آموزان شکل می دهند که

توانؤد منجربؤه انگیؤزش گری، داشتن ادراک شایستگی به تنهایی نمؤیخودتعیین  های نظریهیکی از خرده نظریه  ،1ارزیابی شناختی

عبارر دیگر بؤرای کند. به)خودمختاری( به حفظ   باال بردن انگیزش در نی کم  می  گرانهدر نی شود بلکه تجربه رفتار خودتعیین

. بؤر طبؤق نظریؤه تگی   خودمختاری را تجربؤه کننؤددستیابی به سطوح باالی انگیزش در نی افراد باید رضایت از هر د  نیاز شایس

گیری خودمختاری، ( جهت1گری، سه جهت گیری علیت  جود دارد:  های نظریه خودتعیین، یکی از خُرده نظریه2گیری علیتجهت

یب اهؤدافی گیری خودمختاری به این امر اشاره دارد که رفتار از طریق تعقگیری غیر شخصی. جهت. جهت3گیری کنترل،  . جهت2

 
1. cognitive evaluation theory 

2. causality orientation theory 
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نمایؤد   کؤامالً بؤا دهی می شود   فرد شخصاً اعمال   رفتار خود راتعیین   تنظیم مؤیکه خود فرد انتخاب کرده   عالیقش سازمان

گیری کنترل که اشاره به اِعمال کنترل   فشار جهت انجام رفتار از سوی دیگران   خود فرد دارد، متفا ر است. از سوی دیگر جهت

بیننؤد هؤا مؤیکنند   خودشان را ناتوان در مدیریت موقعیتی غیر شخصی زیاد باشد، افراد احساس ناشایستگی میگیر قتی جهت

(34)  . 

 بؤا مشؤکالر بؤا شؤدن ر  ر به هنگام موفق، تجارب داشتن   گذشته در  حل مشکالر  توانایی  دلیل  به  باال  خودکارآمدی  با  افراد

هؤای منحصؤر بؤه فؤرد در . خوداندیشی یکی از توانایی(36)پردازند می مسئله حل به آیند، فایق آن بر توانندکه می  موضوع  این  با ر

های خودکارآمؤدی د   این خود ارزیابی ها دربرگیرنده دریافتده سیله آن انسان رفتار خود را ارزیابی   تغییر میانسان است که به

ها به ها   ارزشی است که آنانتظار انگیزش در آغاز برآیند با رهای افراد درباره پیامدهای احتمالی کنش  -است. بر پایه نظریه ارزش

د انتظار برای آن ها با ارزش باشد. اما هنگامی کؤه شوند که پیامد موردهند. افراد زمانی برای انجام تکالی  برانگیخته میپیامدها می

تری خواهند داشت. انتظارهؤای پیامؤد بؤا با رهؤای کارآمؤدی ها ارزش نداشته باشد برای انجام تکالی  آمادگی کمپیامدها برای آن

هایشؤان از  ابستگی زیادی از دا ریکنند   از آنجایی که پیامد مورد انتظار انسان  اند، چون این با رها، انتظارار را تعیین میمرتبط

گمان نقشؤی بؤه توانند انجام بدهند دارد، در این مواقع، اگر ادراک های خودکارآمدی کنترل شود، انتظارهای پیامد بیکاری که می

آموزانی که با رهای خودکارآمدی باال دارند، تکالی  دشوار را به عنوان چالش . دانش(37)های رفتار خواهد داشت  بینیسزا در پیش

هؤا موجؤب افزاینؤد   نهایتؤاً پشؤتکار آنکست به تالش خود مؤیمانند   در صورر ششان متعهد باقی میبینند، نسبت به اهدافمی

آموزان دارای با رهای خودکارآمدی پایین، تکالی  دشوار در حکم تهدید شخصی هسؤتند   مواجؤه شود، اما برای دانشموفقیت می

. امیؤد بؤا ر هیجؤانی اسؤت (15)شود شدن با شکست، موجب درماندگی   دست کشیدن از تالش   نهایتاً اکتفا به عدم موفقیت می

تعریؤ      گؤراهدف  شناختی  تفکر  شیوه  ی   ی  فرد. امید را  شخصی  زندگی  شرایط  مبنی بر احتمال پیامدهای مثبت در حوادث  

   نظر است مورد  اهداف  به  رسیدن  برای  مقاصد  اجرای  به  قادر  فرد  که  اینکه  ، با ر1( قدرر اراده1اند:  د  مثلفه برای آن معرفی کرده

امید افراد را به اهداف دشوارشان اغلب علی رغم  جؤود   .است اهدافی را برای خود ایجاد کند  فرد قادر  اینکه  با ر  2( قدرر راهیابی2

. در ایؤن (38)شؤان اجتنؤاب کننؤد شود که افؤراد از اهؤدافناامیدی منجر می سازد. اماها متعهد میوانع   در عوض اجتناب از آنم

های سازگارانه کنترل کرده   با اتخاذ زا را با کم  مهاررتوانند شرایط تنشآ ری هستند بهتر میآموزانی که دارای تابمیان، دانش

آ ر قادرنؤد احسؤاس این طریق به نتایج دلخواه برسند. همچنؤین افؤراد تؤابهای منطقی شرایط دشوار را مدیریت کنند   از  حلراه

شان را تقویت کنند   رفتار انگیزشی را افزایش دهند   شان را ارزیابی کنند، تعهد به اهدافشان را حفظ کنند، شرایطخودکارآمدی

 تریمطلوب فردیبین هایاز مهارر ترند،اجتماعی بدبین افراد به نسبت بینخوش افراد.  (39)در نتیجه پیشرفت باالیی کسب کنند  

آمؤوزانی . دانش(40)نمایند    ایجاد  اطراف خود  در  گرحمایت  اجتماعی  شبکه  ی   توانندمی  راحتی  به  هستند    تیمعاشر  برخوردارند،

هایی چون دلبستگی، درگیری   تعهؤد نسؤبت ها با  اژهبینی تحصیلی نسبت به مدرسه خود دارند، اغلب رفتار آنکه احساس خوش

هستند  گو به آسانی در دسترسشود، اعتقاد دارند معلمان همیشه آماده کم  کردن هستند   برای گفتشان توصی  میبه مدرسه

 
1. agency thinking 
2. pathways thinking 
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رسؤند تر به موفقیت مؤیشوند، به احتمال بیشانگیز ارائه میهای جالب توجه   چالشهایی که فعالیتآموزان در محیط  این دانش

(41)  . 

 ،یسؤتگیشا احسؤاس نیادیؤبن ازیؤبا ارتقاء هر سه ن  یگرنییآموزش خودتعآید که  از نتایج حاصل از پژ هش حاضر چنین برمی

 شیکؤرده   باعؤث افؤزا جؤادیآمؤوزان امدرسه را در دانؤش یهاتیمشارکت در فعال زشی  در ارتباط بودن، عالقه   انگ  یخودمختار

ادراک شایستگی در نظریه خود تعیین گری با مفهؤوم خودکارآمؤدی بؤه لحؤاظ شود.  یمدرسه م  یهاتیآموزان در فعالحضور دانش

که هر د  ساختار در دنبال کردن اهداف   دستیابی به پیشرفت نقش مهمؤی دارنؤد. د م، هؤر د  ا ل این  هایی دارند:تئوری شباهت

« دارند. بؤه 2شوند. سوم، هر د  حالت »گردشیها، یادگیری   اکتساب مهارر می« یعنی باعث افزایش درگیری در فعالیت1»مولدند

ه شود یا شخص احساس خودکارآمدی در حیطه رفتؤاری خؤاص کنؤد، که  قتی نیاز به احساس شایستگی شخص برآ رداین صورر

. بنابراین هر د  ساختار اشاره به داشتن احساس قابلیت در انجام عمؤل (42)کند  احتمال انجام مجدد رفتار مربوطه افزایش پیدا می

 ،یلیتحصؤ یهانهیدر زم یستگیارتقاء شا. (44)  تالش   کوشش جهت رسیدن به اهداف دارند   (43)ها  دلخواه، دنبال کردن چالش

کنؤد. در کنؤار احسؤاس یفراهم مآموزان را  تر دانشپیشرفت هرچه بیش    عزر نفس جهتکارآمدی    شیافزا  ،ی  اجتماع   انیجسم

-هجهت انتخؤاب عالقؤ  ملع   ی  آزاد  تیدر مورد نوع فعال  یریگمیتصم  یاراده براداشتن    یعنی  یخودمختار  ازین  یارضا  ،یستگیشا

گیؤری فؤرد هرچه جهتشود.  یمدرسه م  یهاتیآموزان جهت مشارکت در فعالدر دانش  یافوق العاده  زشیانگ  جادیموجب ا  ،یمند

کند. بنابراین ارتقؤاء تری میایستگی بیشگرانه باشد فرد احساس کارآمدی   شتر به سمت خودمختاری   رفتارهای خودتعیینبیش

بؤه   ازیؤنکننؤده خواهؤد بؤود.  آمؤوزان کمؤ ادراک خودمختاری دانش آموزان   حمایت از آن، در ارتقای کارآمدی تحصیلی دانؤش

 یهؤایمؤیها   هم ت ید ستان، همکالس معلمان، آموزان باموجب بهبود ر ابط دانش  یارتباط  یهاارتقاء مهارر  قیاز طر  درگیرشدن

مشارکت   درگیؤر شؤدن در محؤیط تحصؤیلی احتمؤاالً منجؤر بؤه دریافؤت   شود.  یم  مدرسهدر    یگر ه  یهاتیخود در انجام فعال

نوبؤه خؤود درمانؤدگی   شود که بهانگیز میآمیز مسائل چالشتقاضای حمایت اجتماعی   محیطی در مواقع لز م   در حل موفقیت

تؤر بؤر بینی   امید نسبت به آینده تحصیلی خود   بنابراین غلبه هرچه بؤیش  منجر به خوش  فرسودگی ناشی از تحصیل را کاهش

-بؤینبهبؤود ر ابؤط گیؤرد. آموز نشأر میآ ری دانششود که از احساس شایستگی، با رهای خودکارآمدی   تابموانع در آینده می

 نیلذر برده   هم  گریکدیفوق برنامه در کنار    یهاتیانجام فعال  منجر شده   دانش آموزان از  بینی   امیدخوش  هها بدر گر ه  یفرد

 زیؤن ابؤا مدرسؤه دانؤش آمؤوزان ر وندیپ  جهینت شود   دریم  زیها نگسترش آن  یها   حتتیامر موجب استمرار در مشارکت در فعال

یر معنؤاداری بؤر کؤاهش ناکارآمؤدی گری تؤأرشناختی   هم آموزش خودتعیینجاکه هم آموزش سرمایه ر اناز آن  .ابدییم  شیافزا

 ها نیز ارر معنادار خود را بر کاهش ناکارآمدی تحصیلی بگذارد.تحصیلی گذاشتند بدیهی است که تلفیق آن

 

 

 
1. generative 
2. cyclical 
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 های پژوهش:محدودیت

در  توان به استفاده از ابزار خودگزارشی اشاره کرد که ممکن است سوگیری مطلوبیت اجتماعی  های پژ هش میاز جمله محد دیت

 شرکت کنندگان به نحوه پاسخگویی آنان ارر گذاشته باشد.  

 کاربرد پژوهش: 

شناختی   خودتعیین گری به دانؤش آمؤوزان، شود در کنار آموزش سرمایه ر انبراساس نتایج حاصل از پژ هش حاضر پیشنهاد می

ا   کم  به افزایش سط  انگیزش در نی دانؤش هاین آموزش برای آشنایی معلمان با نیازهای بنیادین دانش آموزان   حمایت از آن

شود. با توجه به حجم رسد این کار موجب تأریرگذاری بیشتر آموزش فوق به دانش آموزان میها داده شود. به نظر میآموزان، به آن

ایش پیونؤد بؤا های آموزشی   مفید بودن این آموزش ها   ارربخشی آن ها بر کاهش فرسؤودگی تحصؤیلی   افؤزباالی مطالب بسته

 ری از کالس   فرصت مشارکت   تعامل بیشتر درکالس   انجام تمرین   تکرار مطالب هم در مدرسؤه مدرسه، جهت بیشترین بهره

شناختی   خودتعیین گری در طول سال تحصیلی به عنوان ی   احؤد   هم در منزل، پیشنهاد می شود بسته آموزشی سرمایه ر ان

 ریس شود.درسی به دانش آموزان تد
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