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 چکیده
هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای تحصیلی و 

مایشی با طرح آزنیمه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا سازگاری تحصیلی بود. این مطالعه
آموزان پایه یازدهم ناحیه سه شهر مشهد آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانشآزمون و پسپیش

گیری هدفمند انتخاب و به با روش نمونه آموزدانش 21بودند. از میان آنان  1379-72در سال تحصیلی 
تفکیک با ای بهدقیقه 91جلسه  18 های آزمایشصورت تصادفی در سه گروه مساوی قرار گرفتند. گروه

ندید. ابزارهای  آموزشیهای سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان آموزش دیدند و گروه کنترل روش
( و سازگاری تحصیلی )بکر 8112، کینگ و اسمیت-های معنای تحصیلی )هندرسونپژوهش پرسشنامه

چندمتغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی  های تحلیل کوواریانسها با روش( بودند. داده1721، و سیریک
نتایج حاکی از اثربخشی هر دو روش آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان در  تحلیل شدند.

ها در افزایش معنای بین روش همچنین(. >111/1Pافزایش معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی بود )
گردد که توصیه می، (. بنابراین<15/1Pداری وجود نداشت )تحصیلی و سازگاری تحصیلی تفاوت معنی

گی های آموزش سرزندمشاوران و روانشناسان برای افزایش معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی از روش
 تحصیلی و تنظیم هیجان استفاده نمایند.
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 مقدمه
 این موفقیت تحصیلی است و، آموزشیهای های نظامترین دغدغهیکی از مهم امروزه

که یادگیرندگان از لحاظ تحصیلی وضعیت مطلوبی داشته  هستندزمانی موفق  هانظام
معنای توان می آموزشیاز عوامل موفقیت نظام . (8112، 1و همکاران )موهونن باشند

( را نام 8119، 5و همکاران )ون رویج 1سازگاری تحصیلیو  (8115، 3)ژانگ 8تحصیلی
، 2کز)برو . معنای تحصیل به داللت درونی تحصیل برای یادگیرندگان اشاره داردبرد

ت. متفاوت اس، برای یادگیرندگان به دلیل داشتن تجارب تحصیلی مختلف ( و8112
)سیگینر  شودمعنا میو برای برخی منبع فشار تحصیل برای برخی رسیدن به یک حرفه 

توانمندی افراد در انطباق با شرایط و ، سازگاری تحصیلیهمچنین . (8112، 9و ماهاجنا
ایجاب  آموزشیهایی است که محیط های موزون و نقشارائه پاسخ، الزامات تحصیلی

تحصیلی دارد سازگاری تحصیلی نقش موثری در عملکرد (. 8117، 2لئو)وو و  نمایدمی
شود  یو عدم آن ممکن است باعث انصراف از تحصیل یا ایجاد مشکالت تحصیل

 (.1372، و همکاران )تیرگری
 است 7آموزش سرزندگی تحصیلی، هایی تحصیلیهای بهبود ویژگییکی از روش

اجهه موفق در مقابله با سرزندگی تحصیلی به معنای مو(. 1375، و همکاران )فوالدی
و  )هیروونن سازنده و انطباقی به آنها است، های تحصیلی و پاسخ مثبتچالش

نقش  از طریق افزایش نیرو و انرژی آموزش سرزندگی تحصیلی(. 8117، 11همکاران
ی علمی هاتها و پیشرفتوانایی، هامهمی در یادگیری ثمربخش دارد و باعث تحقق لیاقت

یکی دیگر از  (.8111، شجاعی و منفرد نعیمیان، جوانمرد، دهقانی، )رئیسیگردد می
 است 11آموزش تنظیم هیجان، هایی تحصیلیدر بهبود ویژگی مؤثر آموزشیهای روش

شود که برای تغییر یا تنظیم هیجان به اعمالی اطالق می(. 8119، 18)اندریس و همکاران
رویگ )ه رودابراز هیجانی و شدت یا نوع تجارب هیجانی بکار می، تعدیل تجربه هیجانی

مداخالت تنظیم هیجان شامل استفاده از راهبردهای رفتاری و  (.8117، 13و همکاران
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کاهش و که هدف نهایی آنها  حفظ یا افزایش یک هیجان هستند، شناختی جهت کاهش
 (.8112، 1همکاران و )هاینوز باشدهای مثبت میهای منفی و افزایش هیجانکنترل هیجان
سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر  هایهای اندکی درباره اثربخشی روشپژوهش

ان فوالدی و همکار نتایج پژوهش برای مثالانجام شده است.  معنا و سازگاری تحصیلی
نشان داد که آموزش سرزندگی تحصیلی باعث بهبود معنای تحصیلی و عملکرد  (1375)

ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ( 8113) 8لی و همکاران لی شد. همچنینتحصی
 دار مثبت وجود داشت. در پژوهشی دیگربین سرزندگی و معنای تحصیلی رابطه معنی

گزارش کردند که سرزندگی تحصیلی و سازگاری رابطه  (8119) 3نو همکارا مارتین
گیری ضمن پژوهشی نتیجه( 1379) و همکاران رعزا دار مثبت داشت. عالوه بر آنمعنی

 ،کردند که روش تنظیم هیجان باعث بهبود سازگاری و ابعاد آن شامل سازگاری اجتماعی
که  نشان داد( 8112)اران و همک آبادیزنگی هیجانی و تحصیلی شد. نتایج پژوهش

 .ری تحصیلی شدآموزش راهبردهای هیجانی باعث بهبود سازگا
اه همر ی بسیاریهاهای زندگی است که با چالشترین دورهزندگی تحصیلی از مهم

 والًمعمباشد و برخی در مقابله با آنها موفق و برخی ناموفق هستند. افراد ناموفق می
یلی تحص مشکالت کاهشبرای  لذا، مشکالتی در زمینه معنا و سازگاری تحصیلی دارند

کارهای مناسبی از جمله آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان آنان باید از راه
از یک سو اثربخشی تنظیم هیجان بر متغیرهای تحصیلی کمتر  همچنین استفاده کرد.

همبستگی  از نوعدرباره سرزندگی تحصیلی  هابیشتر پژوهش بررسی شده و از سوی دیگر
اضر هدف مطالعه ح، ت. بنابراینو هیچ پژوهشی به مقایسه این دو روش نپرداخته اس بوده

مقایسه اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر معنای تحصیلی و 
 سازگاری تحصیلی بود.

 روش
آزمون آزمایشی با طرح پیشنیمه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرااین مطالعه 

آموزان پایه یازدهم ناحیه سه شهر شآزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانو پس
ای های مداخلهحداقل حجم نمونه در پژوهش بودند. 1379-72مشهد در سال تحصیلی 

حجم هر گروه ، ( در این پژوهش برای اطمینان از حجم نمونه1325، نفر است )دالور 15

                                                                                                                                        
1. Haynos, A. F., et al. 
2. Li, Y., et al. 

3. Martin, A. J., et al. 
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هدفمند  گیرینمونه نفر با روش 21لذا از میان اعضای جامعه ، نفر در نظر گرفته شد 81
، برای انجام پژوهش پس از اخذ مجوزهای الزم از دانشگاه آزاد اسالمی انتخاب شدند.

آموزان از نظر موافقت اداره آموزش و پرورش جهت پژوهش جلب شد. سپس دانش
در پرسشنامه که  آموزدانش 21معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی ارزیابی و تعداد 

 21و در پرسشنامه سازگاری تحصیلی نمره کمتر از  321معنای تحصیلی نمره کمتر از 
های تحت عنوان گروهها به روش تصادفی ساده در سه گروه انتخاب شدند. نمونه، گرفتند

های ای با روشدقیقه 91جلسه  18 آزمایشهای . گروهآزمایش و کنترل جایگزین شدند
جدول  ندید. در موزشیآسرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان آموزش دیدند و گروه کنترل 

( 1375) فوالدی و همکاران محتوی جلسات مداخله سرزندگی تحصیلی که توسط 1
 گزارش شد.، طراحی شده

 محتوی جلسات مداخله سرزندگی تحصیلی .1جدول 

 محتوی جلسات

 بیان انتظارات و قوانین و معرفی مختصر روش مداخله، آشنایی و معارفه اول

 دوم
، آوربازسازی شناختی و ایجاد تفکر سازنده و تاب، آوری تحصیلیبآشنایی با مفهوم تا

حصیلی های تشناخت توانمندی، انداز تحصیلیاتخاذ چشم، مقابله با تحریفات شـناختی 
 و تاکید بر اهمیت معنا در تحصیل

 سوم
زایش اف، نقش مفاهیم انگیزشــی در تحصــیل، شــناخت مفاهیم انگیزش درونی و بیرونی

 امیدواری و هدف تبحری، بینیی و ارتقای خوشانگیزش درون

 چهارم
ت درخواس، آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی، آشـنایی با خودگردانی تحصـیلی  

 کمک و مدیریت زمان و مکان مطالعه و بهبود خودنظارتی و خودتقویتی

 پنجم
ــیلی    ــنـایی بـا مفـاهیم خودکارآمدی و خودکارآمدی تحصـ آموزش خودکارآمدی ، آشـ

 پذیری و نقش آنها در زندگی تحصیلیحل مساله و مسئولیت، حصیلیت

 ششم
آموزش راهکارهای جلب ، تشـریح نقش حمایت شناختی خانواده و دوستان در تحصیل 

 حمایت شناختی و آموزش حل مسائل شناختی تحصیلی با کمک دیگران

 هفتم
کارهای جلب آموزش راه، تشـریح نقش حمایت عاطفی خانواده و دوسـتان در تحصیل  

 حمایت عاطفی و آموزش حل مسائل عاطفی تحصیلی با کمک دیگران

 هشتم
شناخت موانع ارتباطی و آموزش ، بیان اهمیت ارتباط با خانواده و دوسـتان در تحصـیل  

 وشنود( با تاکید بر خودآگاهی و همدلیارتباط سازنده )از جمله گفت

 نهم
ر نقش فراگیران د، در موفقیت تحصیلیشـناخت انواع سـاختارهای کالسی و نقش آنها   

 ساختار کالس و مدرسه و آموزش برداشت مثبت از آنها
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 محتوی جلسات

 دهم
ــیلی ــه و نقش آن در موفقیت تحصـ اهمیت ، آموزش مدیریت زمان در کالس و مدرسـ

 ریزی در کالس و مدرسهمطالعه تیترها قبل از شروع درس و بیان اهمیت برنامه

 یازدهم
هبود جو کالس و مدرســـه و آموزش ارتقای آن و آموزش تشـــریح نقش فراگیران در ب

 های ارتباطی دوستان با هدف ادراک مثبت از کالس و مدرسهبهبود شبکه
 آموزشیبندی برنامه به تفکیک جلسات و جمع آموزشیمرور اجمالی برنامه  دوازدهم

 1و همکاران کیمک محتوی جلسات مداخله تنظیم هیجان که توسط 8در جدول 
قرار  تأیید( مورد استفاده و 1379) و همکاران بخشعیسی راحی و توسطط (8119)

 گزارش شد.، گرفته

 محتوی جلسات مداخله تنظیم هیجان .2جدول 

 محتوی جلسات

 بیان انتظارات و قوانین و معرفی مختصر روش مداخله، آشنایی و معارفه اول

 دوم
ــناخت تمایالت هیجانی مختلف و معرفی ر د عنوان جهت بهبوویکرد تنظیم هیجان بهش

 های تحصیلیهای مختلف از جمله ویژگیویژگی

 سوم
ــناخت انواع هیجان ــیلیش  هایآموزش چگونگی ابراز و کنترل هیجان، های مثبت تحص

 مثبت و تشریح نقش آنها در زندگی تحصیلی

 چهارم
ــناخت انواع هیجان ــیلیش های کنترل هیجانآموزش چگونگی ابراز و ، های منفی تحص

 منفی و تشریح نقش آنها در زندگی تحصیلی

 پنجم
تشــریح چگونگی ابراز  ، های مثبت اتفاق افتادههایی که در آن هیجانبررســی موقعیت

 های مثبت و پذیرفتن آنهاهیجان

 ششم
تشـــریح چگونگی ابراز ، های منفی اتفاق افتادههایی که در آن هیجانبررســـی موقعیت

 نفی و پذیرفتن آنهاهای مهیجان

 هفتم
ــیوه ابراز هیجان ــی شـ های مثبت در آموزش ابراز هیجان، هاهای مثبت آزمودنیبررسـ

 های مختلف و بهبود نحوه ابراز آنهاموقعیت

 هشتم
ــیوه ابراز هیجان ــی شـ های منفی در آموزش ابراز هیجان، هاهای منفی آزمودنیبررسـ

 آنهاهای مختلف و بهبود نحوه ابراز موقعیت

 نهم
 های مناسبهای مثبت و منفی و آموزش ابراز هیجانآموزش تکمیلی شـیوه ابراز هیجان 
 های مختلف)اعم از مثبت و منفی( در موقعیت

                                                                                                                                        
1. McKay, M., et al. 
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 محتوی جلسات

 دهم
آگاهی از پیامدهای تمایالت هیجانی مختلف و آموزش ، بررســی انواع تمایالت هیجانی

 انجام اعمال برعکس تمایالت هیجانی نامناسب

 یازدهم
های مثبت و آموزش حل مساله و بررسی نقش هیجان، آشـنایی با مسـاله و حل مسـاله   

 منفی در حل مسائل مختلف تحصیلی
 آموزشیبندی برنامه به تفکیک جلسات و جمع آموزشیمرور اجمالی برنامه  دوازدهم

 تربیتی به صورت گروهی شناسیروانهر دو روش مداخله توسط یک متخصص 
ی برا ها و انجام تکالیف خانگی انجام شد.و با تمرین عملی مهارت ه(ای دو جلس)هفته
 های زیر استفاده شد.ها از پرسشنامهآوری دادهجمع

 (8112) 1کینگ و اسمیت-هندرسون توسطاین پرسشنامه  پرسشنامه معنای تحصیلی:
 تا پنجای از یک گویه است که استفاده از مقیاس پنج نقطه 22دارای  و ساخته شد

( 22-131)دامنه نمرات ها محاسبه گردد. نمره ابزار با مجموع نمره گویهگذاری مینمره
روایی سازه  آنان باشد.تر میدهنده درک معنای تحصیلی مناسبنمره باالتر نشان و

های و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ در پژوهش تأییدپرسشنامه معنای تحصیلی 
( پایایی 1375) فوالدی و همکاران عالوه بر آن کردند.ش گزار 71/1تا  99/1مختلف 

در این مطالعه پایایی با روش  گزارش کردند. 25/1پرسشنامه را بر اساس آلفای کرونباخ 
 محاسبه شد. 23/1آلفای کرونباخ 

ساخته  (1721) 8بکر و سیریک توسطاین پرسشنامه  پرسشنامه سازگاری تحصیلی:
ذاری گای از یک تا پنج نمرهاستفاده از مقیاس پنج نقطه گویه است که 81دارای و  شد
و نمره باالتر ( 81-181)دامنه نمرات ها محاسبه گردد. نمره ابزار با مجموع نمره گویهمی

یلی روایی پرسشنامه سازگاری تحصآنان باشد. دهنده سازگاری تحصیلی بیشتر مینشان
. کردندگزارش  27/1اس آلفای کرونباخ و پایایی آن بر اس تأییدبا روش تحلیل عاملی 

 99/1پایایی پرسشنامه را بر اساس آلفای کرونباخ ( 1372نژادمقدم و سلیمی ) عالوه بر آن
 محاسبه شد. 21/1در مطالعه حاضر پایایی با روش آلفای کرونباخ گزارش کردند. 

آزمون  های تحلیل کوواریانس چندمتغیری وبا روش SPSS-21افزار نرم درها داده
 تحلیل شدند. 15/1تر از داری کوچکتعقیبی بونفرونی در سطح معنی

                                                                                                                                        
1. Henderson–King, D., & Smith, M. N. 2. Baker, R. W., & Siryk, B. 
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 هایافته
نفری  81ها برای سه گروه ها اتفاق نیفتاد و تحلیلدر این مطالعه هیچ ریزشی در نمونه

گروه آموزش ، سال 23/12میانگین سنی گروه آموزش سرزندگی تحصیلی  انجام شد.
میانگین و انحراف  3در جدول  سال بود. 95/12و گروه کنترل  سال 72/12تنظیم هیجان 

 ها در مراحل ارزیابی گزارش شد.معیار معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی گروه

 ها در مراحل ارزیابیمیانگین و انحراف معیار معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی گروه .9جدول 

 گروه کنترل م هیجانگروه تنظی گروه سرزندگی تحصیلی مراحل متغیرها
M SD M SD M SD 

معنای 
 تحصیلی

 95/82 11/819 95/85 11/885 77/81 55/837 آزمونپیش
 93/17 85/812 39/11 95/872 39/32 91/879 آزمونپس

سازگاری 
 تحصیلی

 17/15 15/93 81/11 15/92 99/18 51/91 آزمونپیش
 33/15 21/99 27/11 91/79 32/11 25/27 آزمونپس

های تحلیل کوواریانس چندمتغیری حاکی از برقراری فرض نرمال بررسی مفروضه
بود. چون مقدار آماره این آزمون در  اسمیرنوف -کولموگروف آزمونبودن بر اساس 

 ,=37/1آزمون در گروه آموزش سرزندگی تحصیلی برای معنای تحصیلی )مرحله پس

P75/1=F( و سازگاری تحصیلی )92/1=, P79/1=F) ، در گروه آموزش تنظیم هیجان
( و P72/1=F ,=71/1( و سازگاری تحصیلی )P71/1=F ,=17/1برای معنای تحصیلی )

 ,=31/1( و سازگاری تحصیلی )P71/1=F ,=81/1در گروه کنترل برای معنای تحصیلی )

P75/1=Fن شد. چو تأییدها بر اساس آزمون لوین فرض همگنی واریانس ( بود. همچنین
 ,=23/1آزمون برای متغیرهای سازگاری تحصیلی )آماره این آزمون در مرحله پسمقدار 

P83/1=F( و معنای تحصیلی )19/1=, P72/1=F بود. عالوه بر آن فرض همگنی )
(. بنابراین شرایط استفاده P52/1=F ,=97/1شد ) تأییدباکس  Mها بر اساس کوواریانس

. مقدار المبدای ویلکز آزمون ارداز روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری وجود د
حداقل باعث تغییر  آموزشیهای روش لذا، بوددار معنی P<111/1چندمتغیری در سطح 

 متغیری در متننتایج تحلیل کوواریانس تک 1در جدول ، . در نتیجهندیکی از متغیرها شد
 تحلیل کوواریانس چندمتغیری گزارش شد.
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 تغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیریمنتایج تحلیل کوواریانس تک .1جدول 

متغیرهای 
 وابسته

منبع 
 اثر

مجموع 
 Df مجذورات

میانگین 
 مجذورات

مقدار 
F 

P-
Value 

اندازه 
 اثر

معنای 
 تحصیلی

 22/1 111/1 12/97 93/51917 8 12/111117 گروه

سازگاری 
 تحصیلی

 15/1 111/1 21/31 39/5138 8 91/11221 گروه

معنای تحصیلی  هر دو متغیردار باعث تغییر معنی آموزشیی هاروش 1طبق جدول 
نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای  5(. در جدول P<15/1و سازگاری تحصیلی شدند )

ارش ها گزها بر معنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی در گروهمقایسه اثربخشی روش
 شد.

 ها بر معنای تحصیلی وشی روشنتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه اثربخ .5جدول 

 هاسازگاری تحصیلی در گروه

 (8گروه ) (1گروه ) متغیرها
تفاوت 
 هامیانگین

خطای 
 استاندارد

P-
Value 

 معنای تحصیلی

سرزندگی 
 تحصیلی

 111/1 12/1 15/57 کنترل

 111/1 21/1 25/91 کنترل تنظیم هیجان
سرزندگی 
 تحصیلی

تنظیم 
 هیجان

22/18 31/1 951/1 

سازگاری 
 تحصیلی

سرزندگی 
 تحصیلی

 111/1 37/1 35/12 کنترل

 111/1 52/1 85/81 کنترل تنظیم هیجان
سرزندگی 
 تحصیلی

تنظیم 
 هیجان

81/8- 81/1 223/1 

هر دو روش آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان در افزایش  5طبق جدول 
ما بین آنها از نظر افزایش ا، (>111/1Pهستند ) مؤثرمعنای تحصیلی و سازگاری تحصیلی 

 (.<15/1Pداری وجود ندارد )معنا و سازگاری تحصیلی تفاوت معنی
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 گیریبحث و نتیجه
نشان داد که آموزش سرزندگی تحصیلی باعث افزایش معنا و سازگاری این مطالعه  نتایج

الدی و )فوهای این نتایج در زمینه معنای تحصیلی با نتایج پژوهش که تحصیلی شد
( و در زمینه سازگاری تحصیلی با نتایج پژوهش 8113، ؛ لی و همکاران1375، ارانهمک

همسو بود. در تبیین اثربخشی سرزندگی تحصیلی بر معنا و ( 8119مارتین و همکاران )
توان گفت که ( می1375) فوالدی و همکاران سازگاری تحصیلی بر اساس پژوهش

گیزش توان و ان، حصیل و افزایش نیروسرزندگی تحصیلی موجب عالقه فراگیران به ت
لیف آمیز یک تکشود و تحرک الزم را برای به پایان رساندن موفقیتتحصیلی آنان می

آموزان دارای سرزندگی تحصیلی باال عالقه و انگیزش نماید. بنابراین دانشفراهم می
باعث  لتحصیل و مدرسه دارند که این عوام، تری به خودتحصیلی بیشتر و نگاه مثبت

آموزان دارای سرزندگی تحصیلی باالتر درک بهتری از معنای تحصیل شوند دانشمی
تر یعهای تحصیلی داشته باشند و سرانرژی بیشتری برای مقابله با چالش، داشته باشند

لذا این روش باعث افزایش معنا و ، هماهنگ کنند آموزشیخود را با شرایط محیط 
 شود.سازگاری تحصیلی می

و سازگاری  چنین نتایج نشان داد که آموزش تنظیم هیجان باعث افزایش معناهم
 ،آموزش تنظیم هیجان بر معنای تحصیلی یافت نشد که پژوهشی در زمینه شد تحصیلی

آبادی ؛ زنگی1379، )زارع و همکاران هایتحصیلی با نتایج پژوهش در زمینه سازگاری اما
ن اثربخشی تنظیم هیجان بر افزایش معنا و بود. در تبییهمسو ( 8112، و همکاران

توان گفت که می( 8112آبادی و همکاران )زنگی سازگاری تحصیلی بر مبنای پژوهش
های خود از ادراک و توان شود افراد برای شناخت هیجانآموزش تنظیم هیجان باعث می

ردازش آمدتر پتر و کارحافظه و فرایندهای آن را منسجم، افکار، بیشتری برخوردار شوند
د و آنها بر خو تأثیرهای مثبت و آنها و از هیجان تأثیرهای منفی و از وجود هیجان، کنند

 تالش، های خود را مدیریت و سازماندهی نمایندهیجان، زندگی تحصیلی آگاهی یابند
الم های مثبت سهای منفی و افزایش هیجاناهش هیجانتحصیلی خود را با ککنند زندگی 

از  آموزش تنظیم هیجان، خود هدف مناسبی بیابند. در نتیجه تحصیلند و برای نگه دار
 د.ردگباعث افزایش معنا و سازگاری تحصیلی میفرایندهای توضیح داده شده طریق 

دیگر نتایج نشان داد که بین اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان بر 
داری وجود نداشت. پژوهشی درباره افزایش معنا و سازگاری تحصیلی تفاوت معنی
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روش  دار بین اثربخشی دودر تبیین عدم تفاوت معنیمقایسه دو روش مذکور یافت نشد. 
اره های تحصیلی اشهر دو روش بر بهبود ویژگی مؤثر آموزشیهای توان به تاکتیکمی

و  خودگردانی، آوریهایی مانند آموزش تابکرد. آموزش سرزندگی تحصیلی از تاکتیک
تی های شناخجلب حمایت، بهبود انگیزش درونی، خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی

برقراری ارتباط سازنده و مشارکت در بهبود جو کالس و ، و عاطفی خانواده و دوستان
ا هایی مانند آشنایی بکند. همچنین آموزش تنظیم هیجان از تاکتیکمدرسه استفاده می

انجام عمل برخالف ، های مثبت و منفیابراز هیجان پذیرش و، شناخت، تنظیم هیجان
 ،د. بنابرایننمایتمایالت هیجانی نامناسب و تمرین عملی حل مساله استفاده می

شوند های مورد استفاده در هر دو روش به دلیل کارآمد و کاربردی بودن باعث میتاکتیک
 اری مشاهده نشود.دسازگاری تحصیلی تفاوت معنیآنها در افزایش معنا و  که بین

ابزارهای  و گیری هدفمنداز روش نمونه استفاده پژوهش هایترین محدودیتمهم
نهاد پیش، . در نتیجهبوددر بلندمدت  عدم بررسی اثربخشی نتایج و یدهخودگزارش

 هگیری احتمالی و از مصاحبهای نمونهشود که پژوهشگران در صورت امکان از روشمی
ر اساس ب استفاده و اثربخشی نتایج را در بلندمدت پیگیری نمایند. هادادهآوری برای جمع

موزش های آمشاوران و روانشناسان برای افزایش معنا و سازگاری تحصیلی از روش نتایج
 سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان استفاده نمایند.

 منابع
(. بررسی ارتباط بین 1372ه. ح. )زادو عباس، ا.، حیدرزاده، م.، عزیززاده فروزی، ب.، تیرگری

خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با سازگاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی سال اول 
، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1371دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 

11(3) ،121-159. 
، . ویرایش دوماجتماعیمبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و (. 1325ع. )، دالور

 تهران: انتشارات رشد.
آگاهی (. اثربخشی آموزش ذهن1379م. )، و شریفی، س.، شیخیملک، ع.، آقازیارتی، م.، زارع

آموزان نوجوان دچار اختالل کاستی در مقایسه با تنظیم هیجان بر سازگاری دانش
 .813-888، (8)18، کاربردی شناسیروانکنشی. توجه/فزون
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آوری آموزش تنظیم هیجانی بر تاب تأثیر(. 1379ف. )، و درتاج، ع. ا.، سیف، م.، خشبعیسی
ژوهش مجله پآموزان دختر دبیرستانی منطقه نه تهران. تحصیلی و اضطراب امتحان دانش

 .27-99، 18، آموزشیهای در نظام
صیلی بر معنای (. اثربخشی آموزش سرزندگی تح1375ا. )، و قمرانی، م. ب.، کجباف، ا.، فوالدی

تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم دوره اول متوسطه شهر مشهد. 
 .73-113، (15)1، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

زندگی ارتقادهنده سالمت در کیفیت زندگی (. نقش سبک1372م. )، و سلیمی، ح.، نژادمقدم
نشریه راهبردهای آموزش در آموزان دوره متوسطه. مدرسه و سازگاری تحصیلی دانش

 .135-113، (1)18، علوم پزشکی
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