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Objective: The aim of this study was to investigate the effect of school welfare program on academic
satisfaction of female high school students in Kermanshah.
Methods: The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design and a control group.
The population was all female high school students in Kermanshah in the academic year of 2018-2019
who were placed by multi-stage random sampling into two groups of 15 experimental and control. The
school welfare training program in 10 sessions of 90 minutes was performed on the experimental group.
The data were collected using Lent and Singlai's Academic Satisfaction Questionnaire, Shaw, Gainor,
Bardner, Tristman, and the Canoe and Rimpla School Welfare Questionnaire before and after the
intervention.
Results: The results showed that the scores of academic satisfaction in the experimental and control
groups, in the post-test stage was significant and the amount of obtained F was12.6 (p < .01).
Conclusion: The results of this study revealed that the school welfare educational program increased
academic satisfaction.

Extended Abstract
1. Introduction

T

oday, all human beings are constantly
striving for their material and spiritual
progress, using all available scientific
facilities. The first step in this path is
education and research, in order to
reach a valuable and, of course, the
most difficult and perfect path of human
societies by obtaining scientific
degrees. But with a brief look at the
theories of psychology, it can be seen

that obtaining scientific degrees is not all success, but
complete and comprehensive success, education and
obtaining scientific degrees, along with satisfaction
with the school and the study environment. Perhaps
people who have completed degrees but have not
been satisfied with their school and study
environment during their studies. Therefore, one of
the duties of researchers and education planners is
education based on students' motivation and
satisfaction (Khorshidi Nazlou, 2014).
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2004 and 2005 in the Finnish School Health
Promotion Survey. In this calculation, the Cronbach's
alpha value for the subscale of school conditions in
elementary schools is 0.84, in the first secondary
schools 0.92 And in the second secondary 0.89 And
for the subscale of social relations in primary schools
0.78, the first secondary 0.94 And secondary school
0.92 (Canyo & Lintonon, 2006). The validity of this
questionnaire in the present study for subscales is
between 0.37 to 0.75 And Cronbach's alpha
coefficients for subscales between 0.77 to 0.93 was
calculated. Academic Satisfaction Questionnaire:
In this study, a 7-item Academic Satisfaction Scale,
developed by Lent et al. (2005) was used to measure
students' academic satisfaction. Using a 5-point Likert
scale, this questionnaire measures students'
satisfaction both in general and in aspects of academic
experience. Lent et al. (2005) reported the reliability
of this scale using 86% internal consistency and also
confirmed its validity. Hashemi, Vahedi, and Mohebbi
(2015) reported 82% of Cronbach's alpha. The validity
of this questionnaire in the present study is 0.78 and
Cronbach's alpha was calculated to be 90%.

2. Materials and Methods
The design of the present study is quasi-experimental
(pre-test and post-test with control group. The
population was all female high school students in
Kermanshah in the academic year of 2018-2019 who
were selected by multi-stage random sampling and
assigned into two groups of experimental and control
15 participants in each.
School Welfare Scale: In order to measure school
welfare, the Kanyo and Rimpla (2002) school welfare
questionnaire was used. This questionnaire has 43
items and 4 subscales of school conditions, social
relationships, ways of self-control and health status. Its
subscales include school conditions, social
relationships at school, ways of self-righteousness,
and health status. The validity of this questionnaire
was assessed using factor analysis by Kanyo et al.
(2002). Factor analysis of data obtained by the School
Health Development Organization, 2002 in Finland
was calculated with 40147 respondents from eighth
and ninth grade, the result of which showed that the
correlation between the factors of 0.30 to 0.78. It was
different (Kanyo et al., 2002). Also, the reliability of
this questionnaire was calculated by Kanyo and
Lintonen (2006) using Cronbach's alpha coefficients.
They used the data from this questionnaire, which was
administered to 8285 Finnish students in three
elementary, junior high and junior high schools in

3. Results
The mean and standard deviation of academic
satisfaction in pre-test and post-test by group are given
in Table 1.

Table 1. Mean and standard deviation of academic satisfaction in pre-test and post-test by group
Pre-exam
Group

M

SD

M

SD

the experiment

20.0

6.17

29.01

7.06

Control

19.13

5.59

20.80

5.71

One-way analysis of covariance was used to test the
research hypothesis according to the experimental
research method with a pretest-posttest design with a
control group. Therefore, the basic assumption of
analysis of covariance, including the similarity of
variances, was examined by Levene's test. The results
of the analysis of the uniformity of the regression line
slope are given as the main premise of the analysis of
covariance. Based on the results, the significance level
of the group interaction line and pre-test (p = 0.68) is
greater than 0.05. Therefore, the regression
homogeneity hypothesis is accepted and also the
results of Levin test are not meaningful. Therefore, our
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Post-test

null hypothesis based on the homogeneity of variance
of variables is confirmed. Thus, the assumption of
homogeneity of variances is established. The results of
analysis of covariance are compared to compare the
scores of academic satisfaction in the experimental
and control groups in the post-test. The value of F
obtained is equal to 12.6 and is significant at the alpha
level of 0.01. Therefore, with 99% confidence, the null
hypothesis is rejected. The means of the two groups in
the post-test are significantly different. The adjusted
mean of the experimental group was 28.83 and the
mean of the control group was 20.97.
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4. Discussion and Conclusion

5. Ethical Considerations

The results showed that school welfare program has an
effect on increasing academic satisfaction. Explaining
this finding, it can be said that the environmental
support provided in the form of an intervention
program, school welfare training package, meets
psychological needs and these needs also facilitate and
strengthen motivational self-regulation. Holding
training sessions strengthens academic motivation,
satisfaction and satisfaction with the learning
environment. Successful experiences at school
increase self-efficacy and one learns not to be passive
even in challenging tasks, but to look for new ways
and use one's creativity. (Daniels, 2008).

Compliance with ethical guidelines
All ethical principles are considered in this article. The
participants were informed about the purpose of the
research and its implementation stages. They were
also assured about the confidentiality of their
information and were free to leave the study whenever
they wished, and if desired, the research results would
be available to them.
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فصلنامه پژوهشی

بهار  .1401دوره  .11شماره 1

روانشناسی مدرسه و آموزشگاه

مقاله پژوهشی
اثربخشی مدل بهزیستی مدرسه بر رضایت تحصیلی دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه
گوهر نظری بوالنی

*1

 ،یحیی یاراحمدی

2

 ،حمزه احمدیان

3

و هوشنگ جدیدی

4

 .1دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد روانشناسی تربیتی ،سنندج ،ایران.
 .2استادیار ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد روانشناسی تربیتی ،سنندج ،ایران.
 .3استادیار ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد روانشناسی تربیتی ،سنندج ،ایران.
 .4استادیار ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد روانشناسی تربیتی ،سنندج ،ایران.

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت1397/07/13 :
تاریخ پذیرش1400/12/02 :
تاریخ انتشار1401/03/11 :

چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسي تأثیر برنامه بهزیستي مدرسه بر رضایت تحصیلي دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه
بود.
روشها :روش پژوهش نیمه آزمایشي با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماري کلیه دانشآموزان دختر دوره
متوسطه دوم شهر کرمانشاه در سال تحصیلي 97-96بودکه مشغول تحصیل بودند و با استفاده از روش نمونهگیري تصادفي چند مرحلهاي
در دو گروه  15نفري آزمایش و کنترل جایگزین شدند و برنامه آموزشي بهزیستي مدرسه در 10جلسه 90دقیقه اي روي گروه آزمایش
اجراشد .دادههاي پژوهش با استفاده ازپرسشنامه رضایت تحصیلي لنت وسینگالیي ،شیو،گینور ،باردنر ،تریستمن و پرسشنامه بهزیستي
مدرسه کانیو و ریمپال پیش از شروع مداخله آموزشي ،و پس ازآن ازافراد هردوگروه جمعآوري شد.
یافتهها :تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازآزمون تحلیل کواریانس انجام گرفت و نتایج آزمون براي مقایسه نمرات رضایت تحصیلي در
گروههاي آزمایش و کنترل ،در مرحله پس آزمون ،نشان دادمقدار  Fبهدست آمده برابر با  12/6است و در سطح آلفاي  0/01معنادار شد

کلیدواژهها:
بهزیستي مدرسه ،رضایت تحصیلي،

( .)P>0/01

دانشآموزان دختر متوسطه دوم.

نتیجه گیری :در نتیجه ،برنامه آموزشي بهزیستي مدرسه به صورت معناداري موجب افزایش رضایت تحصیلي شد.

مقدمه
امروزه همه انسانها براي پیشرفت مادي و معنوي خود ،با استفاده از

پرورش بر مبناي انگیزه و رضایتمندي دانشآموزان است (خورشیدي

همه امکانات علمي موجود بيوقفه تالش ميکنند .گام اول در این

نازلو.)1393 ،

راه تحصیل و پژوهش است تا با کسب مدارج علمي راه ارزشمند و

از این رو زندگي تحصیلي ،یکي از مهمترین ابعاد زندگي اشخاص

البته دشوارترین و کمال جوامع انساني به سرانجام برسد .اما با نگاهي

است که بر سایر ابعاد زندگي تأثیر فراوان دارد .در زندگي روزانه

گذرا به نظریههاي روانشناسي ميتوان دریافت که کسب مدارج

تحصیلي ،دانشآموزان با انواع چالشها ،موانع و فشارهاي خاص این

علمي ،همه موفقیت نیست ،بلکه موفقیت کامل و همه جانبه ،تحصیل

دوره (ازجمله نمرات ضعیف ،سطوح استرس ،تهدید اعتماد به نفس

و کسب مدارک علمي ،همراه با رضایت از مدرسه 1و محیط تحصیل

در نتیجة عملکرد ،کاهش انگیزش و تعامل و )...مواجه ميشوند.

است .چهبسا انسانهایي که مدارج علمي را طي کردهاند ،اما در طول

برخي از دانشآموزان در برخورد با این موانع و چالشها موفق عمل

تحصیل رضایت از مدرسه و محیط تحصیل خود نداشتهاند .لذا یکي

ميکنند ،اما گروه دیگري از دانشآموزان در این زمینه ناموفق هستند

از وظایف پژوهشگران و برنامه ریزان تعلیم و تربیت ،آموزش و

1. satisfaction of school

* نویسنده مسئول:
گوهر نظری بوالنی
نشانی :دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد روانشناسی تربیتی ،سنندج ،ایران .
تلفن+98 ) )83( 34319231 :

پست الکترونیکیgohar6060@gmail.com :
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(پورعبدل ،صبحي قراملکي و عباسي1394 ،؛ نریماني ،طاهريفرد،

بخشد ،آموزش بهزیستي مدرسه 14است .بهزیستي دانشآموزان به

 .)1398امّا ،علیرغم اهمیت بسیار زیاد سازه رضایت از تحصیل در

معناي مداخله زودهنگام و فراهم کردن حمایت قابل دسترس براي

تعلیم و تربیت ،پژوهشهاي بسیار محدود از موانع اصلي تکامل این

دانشآموزان ،بهترین فرصت را براي غلبه بر مشکالت و مسائلي است

سازه به شمار ميآیند ،بهطوريکه چگونگي شکلگیري رضایت از

که در حال حاضر زندگي نوجوانان را تحت تأثیر قرار داده است

تحصیل از نکات مبهم در این سازه است (دماریس و کریتسومیس،1

(حق بین ،شیخ االسالمي  .)1395،شارمن ( ،1984به نقل از

2010؛ سینگلي .)2008 ،2بعضي از پژوهشگران رضایت تحصیلي 3را

دستجردي )1390 ،بهزیستي مدرسه را به عنوان رضایت از مدرسه و

به معناي لذت از نقش یا تجارب خویش به عنوان دانشآموز

آموزش تعریف ميکند .بدین ترتیب مفهوم بهزیستي به  4طبقه تقسیم

(سیموئس ،متوس ،تومه ،فرریرا و چینهو )2010 ،4و یا به صورت

16

ميشود .شرایط مدرسه (داشتن) ،روابط اجتماعي در مدرسه

ارزشیابي شناختي و ذهني فرد از کیفیت ادراک شده تجربیات

(دوست داشتن) ،روشهاي خودشکوفائي در مدرسه (شدن) و وضع

مدرسهاي تعریف کردهاند (هوبنر .)2004 ،

سالمت( 17سالمت) (کونو و ریمپال.)2002 ،18

همچنین بر اساس مطالعات انجام شده ،بین رضایت تحصیلي با

نتایج پژوهش ها حاکي از آن است که ایجاد و آموزش بهزیستي در

عناصري مانند تعامالت دانشآموزان با همدیگر و مدارسشان ،انواع

مدرسه موجب ارتقاء سالمت روان ،شادي و نشاط دانشآموزان،

پشتیبانيهاي مادي و معنوي ،آزادي دانشآموزان ،کیفیت تکنولوژي

معلمان و دیگر پرسنل مدرسه ميگردد و پیامد آن گزارش استرس

آموزشي رابطة معناداري وجود دارد (آرتینو 2007 ،5؛ شاین.)2009 ،6

کمتر و سالمت ذهني بیشتر ،سطح باالتري از نشاط ذهني ،19هوشیاري

در مطالعة دیگري نیز این نتیجه بهدستآمد که تعامالت افراد در

و انرژي زیادتر براي انجام فعالیت است (ریان و دسي.)2008 ،20

محیطهاي یادگیري از جمله عوامل پیشبینيکنندة رضایت تحصیلي

در بررسي پیشینههاي پژوهشي تاکنون پژوهشي که مستقیماً به بررسي

محسوب ميشوند (بري ،آوکي و دالجوش 2008 ،7؛ چجلك،8

اثربخشي بهزیستي مدرسه بر رضایت تحصیلي پرداخته باشد وجود

 2006؛ کیلِر  2006 ،9؛ رودرایز  .)2006 ،10بنا به گزارش کنیچکي،

ندارد ،اما انصاري ( )1396در پژوهش خود دریافت که آموزش

مکیرایان ،شریشم و کارسون )2002( 11نیز رضایت تحصیلي

مدیریت استرس بر افزایش رضایت تحصیلي اثربخشي باالیي داشته

دانشآموزان با عناصري مانند انسجام گروهي ،همبستگي گروهي،

21

است .همچنین در بسیاري از پژوهشها پالوز ،مارکوتیو و کاستیو

میزان مشارکت افراد ،ساخت و جوّ سازماني ،خودمختاري و میزان

()2019؛ دتو و کینگ  )2018(22؛ دتو ( )2018؛ فیوریلي ،دي

صمیمیت و استقالل افراد در ارتباط است.

استاسیو ،دي چایچیو ،په په و سلما آرو  )2017(23هنفر و انترامین

بر این اساس ،ميتوان گفت از آنجایي که دانشآموزان به عنوان

( )2016بر رابطه بین بهزیستي مدرسه و رضایت تحصیلي تأکید شده

مهمترین و اصليترین دریافتکنندگان خدمات آموزشي محسوب

است.

ميشوند ،ارتقاي مستمر رضایت تحصیلي آنها ،به منظور اتخاذ
سیاستهاي مناسب ،نه تنها به پیشرفت و موفقیت علمي آنها کمك
خواهدکرد ،بلکه به حفظ و بقاي مدارس در محیط رقابتي منجر
خواهد شد (دشیلدز ،کارا و کایناک 2005 ،12؛ هِلگِسن و نِسِت، 13
) 2007؛ بنابراین ،مدارس و نهادهاي آموزشي ناگزیر باید بکوشند
تا از طریق جلب و ارتقاي رضایت دانشآموزان ،هم به اثربخشي خود
یاري رسانند و هم با ارائه تصویري مطلوب از خود به محیط از طریق
دانش آموزان منابع و سرمایه انساني مطلوب را به سمت خود جذب
نمایند ،از این رو اجراي مداخالت آموزشي جهت افزایش رضایت
تحصیلي دانشآموزان الزامي به نظر ميرسد.
در نتیجه به نظر ميرسد که یکي از متغیرهایي که ميتواند سطح
رضایت تحصیلي دانشآموزن را در برنامههاي مداخالتي بهبود

109
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با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهشي ،زندگي تحصیلي از مهمترین

هشتم و نهم محاسبه گردید ،که نتیجه آن ،نشان داد که ارتباط بین

دوره هاي زندگي فرد است که بر تربیت و یادگیري ثمربخش و

عوامل از  ./30تا  ./78متفاوت بود (کانیو و همکاران.)2002 ،

موفقیت آمیز فرد تأثیر ميگذارد و در آن جا لیاقتها و توانایيها به

همچنین پایایي این پرسشنامه توسط کانیو و لینتونن ( )2006با استفاده

بار مينشیند و پیشرفتهاي علمي حاصل ميشود؛ اما در زندگي

از روش ضرایب آلفاي کرونباخ محاسبه گردید .آنها از دادههاي به

روزانه تحصیلي ،دانشآموزان با انواع چالشها ،موانع و فشارهاي

دست آمده از این پرسشنامه که در سال  2004و  2005بر روي 8285

خاص این دوره (ازجمله نمرات ضعیف ،سطوح استرس ،تهدید

دانشآموز فنالندي در سه دوره ابتدایي ،متوسطه اول و متوسطه دوم،

اعتماد به نفس ،در نتیجة عملکرد ،کاهش انگیزش و تعامل و )...

در طرح بررسي ارتقاء سالمت مدارس فنالند اجرا شد ،استفاده

مواجه ميشوند .برخي از دانشآموزان در برخورد با این موانع و

کردند .در این محاسبه مقدار آلفاي کرونباخ براي زیر مقیاس شرایط

چالشها موفق عمل ميکنند ،اما گروهي دیگري از دانشآموزان در

مدرسه در مدارس ابتدایي  ،./84در مدارس متوسطه اول  ./92و در

این زمینه ناموفق هستند .بر این اساس ،به نظر ميرسد به منظور ارتقاي

متوسطه دوم  . /89و براي زیر مقیاس روابط اجتماعي در مدارس

رضایت تحصیلي دانشآموزان ،آموزش بهزیستي مدرسه با محتواي

ابتدایي  ،./78متوسط اول  ./94و متوسطه دوم  ./92به دستآمد (کانیو

چگونگي تعامل کارآمد با شرایط متغیر مدرسه ،آموزش چگونگي

و لینتونن .)2006 ،روایي این پرسشنامه در پژوهش حاضر براي زیر

روابط اجتماعي سالم در مدرسه ،ایجاد زمینههاي خودشکوفائي در

مقیاسها بین  ./37تا  ./75وضرایب آلفاي کرونباخ براي زیر مقیاس

مدرسه و آموزش بهداشت و سالمت روحي و رواني به عنوان عناصر

ها بین ./77تا  ./93محاسبه گردید.

اصلي بر میزان رضایت تحصیلي دانشآموزان ميتواند تأثیرگذار

پرسشنامه رضایت تحصیلی :2در این پژوهش براي اندازهگیري

باشد .لذا هدف این مطالعه ،بررسي اثربخشي آموزش بهزیستي

رضایت تحصیلي دانشآموزان ،از مقیاس  7سؤالي رضایت

مدرسه بر رضایت تحصیلي دانشآموزان دختر متوسطه دوم است.

تحصیلي ،ساخته لنت و همکاران( )2005استفاده شد .این پرسشنامه
با استفاده از مقیاس لیکرت  5درجهاي ،احساس رضایت

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشي (پیش آزمون و پس

تحصیلي ميسنجد .لنت و همکاران ( )2005میزان پایایي این مقیاس

آزمون با گروه کنترل) بود.

را با استفاده از همساني دروني  %86گزارش کردهاند و روایي آن

جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آماري کلیه

را نیز مورد تأیید قرار دادهاند .هاشمي  ،واحدي ،محبي ()1394

دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر کرمانشاه در سال

آلفاي کرونباخ آن  %82گزارش کردهاند .روایي این پرسشنامه در

تحصیلي 97-96بود که مشغول تحصیل بودند و با استفاده از روش

پژوهش حاضر ./78و آلفاي کرونباخ آن  %90محاسبه گردید.

نمونهگیري تصادفي چند مرحلهاي در دو گروه  15نفري آزمایش و

مالکهای ورود به پژوهش عبارت بودند از :رضایت

کنترل جایگزین شدند .در این پژوهش جهت گردآوري دادهها از
ابزارهاي زیر استفاده شد:
مقیاس بهزیستی مدرسه :1به منظور سنجش بهزیستي مدرسه از
پرسشنامه بهزیستي مدرسه کانیو و ریمپال ( )2002استفاده شد .این
پرسشنامه داراي  43گویه و  4خرده مقیاس شرایط مدرسه ،روایط
اجتماعي ،راه هاي خودکامروایي و وضعیت سالمت است .خرده
مقیاس آن شرایط مدرسه ،روابط اجتماعي در مدرسه داراي ،راههاي
خودکامروایي و وضعیت سالمت است .روایي این پرسشنامه با
استفاده از تحلیل عاملي توسط کانیو و همکاران ( )2002بررسي شده
است .تحلیل عاملي از دادههاي بهدست آمده توسط سازمان توسعه
بهداشت مدارس 2002 ،در فنالند با  40147پاسخ دهنده از کالس

دانشآموزان را هم به طورکلي و هم در جنبههایي از تجارب

آگاهانه ،فقدان هر گونه بیماري و دامنه سني دانشآموزان بین -14
 17سال باشد .مالکهای خروج از پژوهش عبارت بودند از:
عدم حضور(  2جلسه) در جلسات آموزش؛ اخالل در جریان
آموزش؛ عدم پاسخدهي به پرسشنامهها؛ شرکت در سایر جلسات
آموزشي به طور همزمان.
روش اجرا :برنامة آموزش مدل بهزیستي مدرسه بر رضایت
تحصیلي تحصیلي به مدت  10جلسه  90دقیقه اي (هفته اي دو جلسه)
به گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل در لیست انتظار براي
آموزش قرار خواهند گرفت .فرآیند هر جلسه متشکل از -1 :وارسي
تکالیف جلسه قبل  -2آموزش مستقیم به روش سخنراني  -3بحث
1. school well-being scale
2. academic satisfaction scale
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گروهي  -4چالش فکري  -5جمعبندي جلسه بود و روشهایي

افزار Amosو براي بررسي اثر بخشي مدل تحلیل کوواریانس

همچون :بازسازي شناختي ،1بازي نقش ، 2بارش فکري ، 3بررسي سود

استفاده خواهد شد.

و زیان ،الگوسازي ،4داستانگویي ،بازي و ...در طول جلسات مورد

1. cognitive restructuring
2. role play
3. brain storming
4. modeling

استفاده قرار خواهد گرفت .با توجه به روش پژوهش براي برآورد
شاخص هاي توصیفي از نرم افزار ،spssبراي تدوین ساختاري از نرم
جدول .1برنامۀ آموزش مدل بهزیستی مدرسه بر رضایت تحصیلی تحصیلی
جلسات

شرح جلسه

موضوع

معرفي اعضاء و بیان مجدد هدف از برگزاري این دوره ،خوش آمدگویي ،آشنایي با آزمودنيها و گفتگو در مورد برنامه
جلسه اول

معارفه و اجراي پیش آزمون

گروه ،اهداف و ساختار جلسات ،اهمیت تکالیف خانگي و مقررات گروهي ،صحبتهاي مقدماتي درباره تفکر ،بهزیستي

و تعریف رضایت تحصیلي

مدرسه ،جهت گیري اهداف پیشرفت و  ...و نقش آن در تصمیم گیري روزمره زندگي در مدرسه و خارج از آن مقدمه کلي
در مورد بهزیستي مدرسه و تأثیر آن بر رضایت تحصیلي ،اجراي پیش آزمون مشخص کردن تکالیف خانگي

جلسه دوم

تعریف خودکارآمدپنداري

باورهاي خودکارآمدي تحت تأثیر چهار منبع اصلي شامل تجارب موفقیت و شکست در گذشته ،تجارب جانشیني ،تشویق و

و نقش آن در بهزیستي

ترغیب هاي کالمي و حاالت فیزیولوژیکي و عاطفي ،شکل ميگیرند .در مجموعههاي آموزشي نیز اثر هر یك از این منابع

مدرسه
جلسه سوم

ابعاد خودکارآمدپنداري

بر باورهاي خودکارآمدي تحصیلي دانشآموزان به روشني قابل تصور است.
بررسي مؤلفه هاي خودکارآمدپنداري در مورد عوامل تأثیرگذار بر خودکارآمدپنداري بحث و گفتگو شود .درباره راههاي
باال بردن خودکارآمدپنداري وآشنا کردن افراد گروه با خودهاي ممکن مطلوب و نامطلوب و تشخیص اینکه کدام ویژگي
فعلي ،آنها را در رسیدن به خود مطلوب کمك نموده و کدام ویژگيهاي خود مانع رسیدن به خود مطلوب خواهد شد.

جلسه چهارم

نیازهاي اساسي روان
شناختي

سه نیاز روان شناختي اساسي وجود دارد ،خودمختاري ،شایستگي و ارتباط ،نیازها براي شایستگي ،ارتباط و خودمختاري
زیربناي رفتارهاي انسان هستند.
نیاز خودمختاري ،نیاز براي خود پیروي و داشتن احساس انتخاب در شروع ،نگهداري و تنظیم فعالیتها است .افراد باید

جلسه پنجم

آگاهي نسبت به

احساس کنند علت رفتارشان هستند؛ یعني آنها احساس اراده مطمئن در انتخابهایشان دارند و قادر به عملکرد مطلوب

توانمندي

هستند .افراد باید براي پرورش مهارت ارتباط با دیگارن ترغیب گردند؛ زیرا این نیاز بیانگر میل به مرتبط بودن عاطفي درگیر
بودن در روابط صمیمانه است .دانشآموزان باید اهدافي را دنبال کنند که باعث برآورده شدن نیازهاي رواني آنها گردد.
دانشآموزان باید توانایي تغییر در هیجان هاي معمول و ایجاد حالت هیجاني جدید که برخالف هنجارها و استانداردها است

جلسه ششم

خالقیت هیجاني

و یا ترکیبي جدید ار هیجان ها را بیاموزند و همچنین باید به آنان مهارت هماهنگي پاس خالق با زمینههاي اجتماعي و فرهنگي
را آموزش داد بهگونهاي که برقراري روابط مطلوب با دیگران را ممکن کند و موجبات بهیود شیوه تفکر فردي را ایجاد کند.
افراد مستعد بروز هیجانهاي خلّاقانه بیش از سایرین براي شناخت هیجانها زمان ميگذارند ،تالش ميکنند ،توجه و دقّت
بیشتري به هیجانهاي خود و دیگران دارند .خالقیت هیجاني مستلزم تفکر واگرا و خلق پاسخهاي مناسب و در عین حال اصیل

جلسه هفتم

آشنایي با ویزگيهاي افراد

است .همچنین آنان توانایي تغییر در هیجانهاي معمول و ایجاد حالت هیجاني جدید که برخالف هنجارها و استانداردها است

داراي خالقیت هیجاني

و یا ترکیبي جدید از هیجانهاي متداول فرد است را دارند .و در نهایت آنان توانایي هماهنگي پاسخ خالق با زمینههاي
اجتماعي و فرهنگي را دارند؛ بهگونهاي که برقراري روابط مطلوب با دیگران را ممکن ميکند و موجبات بهبود شیوه تفکر
فردي را نیز فراهم ميکنند.

جلسه هشتم

جهتگیري هدف

نظریه هدف پیشرفت بیان ميکند که انگیزه دانش آموز و رفتارهاي مربوط به هدف وي را مي توان با در نظر گرفتن دلیل و
منظوري که وي هنگام درگیر شدن در تکالیف درسي اتخاذ ميکند ،فهمید.
آموزش دادن به دانشآموزان در زمینه مؤلفههاي جهتگیري هدف :چهار نوع جهتگیري هدف وجود دارد که عبارتند از:

جلسه نهم

مولفه هاي جهتگیري

 )1جهتگیري هدف تبحرگرا(تأکیدشان بر روي یادگیري ،غلبه بر چالشها و افزایش سطح شایستگيها)؛  )2جهتگیري

هدف

هدف اجتناب از تبحر (اجتناب از فقدان مهارت یا شکست در یادگیري)؛  )3جهتگیري هدف عملکردگرا(نمایش
توانایيهایشان به دیگران) و  )4جهتگیري هدف اجتناب از عملکرد (اجتناب از بيکفایتي در نظر دیگران).

جلسه دهم
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اختتام و جمع بندي
موضوعات گذشته

جمع بندي و نتیجهگیري و اجراي پس آزمون
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یافتهها:
 14نفر  17سال و  4نفر نیز  18سال بود:

تمام شرکتکنندگان در پژوهش دختر و در مقطع متوسطه دوم
تحصیل ميکردهاند .سن  10نفر از شرکت کنندگان در پژوهش ،16

جدول  .2میانگین و انحراف معیار رضایت تحصیلی در پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک گروه
پیش آزمون
گروه

پس آزمون

آزمایش

M
20/0

SD
6/17

M
29/01

SD
7/06

کنترل

19/13

5/99

20/80

5/71

همانگونه که در جدول ( )1مشاهده ميشود میانگین گروه آزمایش

مورد بررسي قرار گرفت .نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط

و کنترل در پیش آزمون بسیار نزدیك به هم است .در مرحله پس

رگرسیوني به عنوان پیش فرض اصلي انجام تحلیل کواریانس آورده

آزمون میانگین گروه آزمایش و کنترل افزایش یافته است امّا میانگین

شده است .بر اساس نتایج مندرج ،سطح معناداري سطر اثر متقابل

گروه کنترل افزایش اندکي داشته است.

گروه و پیش آزمون ( )p=0/68بزرگتر از  0/05است .بنابراین،

سپس براي بررسيکردن فرضیه پژوهش با توجه به روش پژوهش-

فرضیه همگني رگرسیوني پذیرفته ميشود و همچنین نتایج آزمون

آزمایشي با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل از تحلیل

لوین معنادار نیست از این رو فرض صفر ما مبني بر همگني واریانس

کوواریانس یك راهه استفاده شد .بنابراین ،پیشفرض اساسي

متغیرها مورد تأیید قرار ميگیرد .بدین ترتیب نتیجه ميشود که

تحلیل کوواریانس شامل همساني واریانسها توسط آزمون لوین

مفروضه همگني واریانسها ،برقرار است.

جدول  .3نتایج تحلیل کواریانس جهت مقایسه رضایت تحصیلی گروه کنترل و آزمایش
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیشآزمون

169/501

1

169/501

4/647

0/040

0/147

گروه

459/643

1

459/643

12/601

0/001

0/318

خطا

984/899

27

36/478

کل

20259/000

30

در جدول  2نتایج آزمون تحلیل کواریانس براي مقایسهههه نمرات

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسي تأثیر برنامه بهزیستي

آزمون ،ن شان داده شده ا ست .مقدار  Fبهد ست آمده برابر با 12/6

مدرسه بر رضایت تحصیلي دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه

ا ست و در سطح آلفاي  0/01معنادار ا ست .از این رو با  99در صد

شهر کرمانشاه بود .نتایج پژوهش نشان داد که برنامه بهزیستي مدرسه

اطمینان فرض صفر رد و نتیجه گرفته مي شود میانگینهاي دو گروه

بر افزایش رضایت تحصیلي تأثیر دارد و نتایج این پژوهش با نتایح

در پس آزمون تفاوت معناداري دارند .میانگین تعدیلشهههده 1گروه

3

پژوهشهاي پالوز ،مارکوتیو و کاستیو)2019( 2؛ دتو و کینگ

آزمایش  28/83و میانگین تعدیلشهههده گروه کنترل  20/97اسهههت.

( )2018؛ دتو( )2018؛ فیوریلي ،دي استاسیو ،دي چایچیو ،په په و

رضهههایت تحصهههیلي در گروههاي آزمایش و کنترل ،در مرحله پس

بی شتر بودن میانگین گروه آزمایش ن شاندهنده اثربخ شي آموزش بر
افزایش نمره رضایت تحصیلي است .اندازه اثر مشاهده شده 0/318
ا ست که ن شان ميدهد  31/8در صد از واریانس ر ضایت تح صیلي
توسط متغیر مستقل تبیین ميشود.

4

5

6

سلما آرو ()2017؛ هنفر و انترامین ( ، )2016آرتینو  2007 ،؛
1. adjusted
2. Palos, Maricuţoiu, Costea
3. Datu , King
4. Fiorilli, De Stasio, Di Chiacchio, Pepe, & Salmela-Aro
5. Heffner & Antaramian
6. Artino
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شاین ،2009، 1بري ،آوکي و دالجوش  2008 ،2؛ چجلك 2006 ،3؛
کیلِر  2006 ،4؛ رودرایز  2006 ،5به طور غیر مستقیم همخواني دارد،
اما از آنجایي که این پژوهش براي اولین بار اجرا شده و تاکنون
هیچگونه پژوهش داخلي یا خارجي شبه آزمایشي در این زمینه انجام
نشده است در نتیجه پژوهشي که به طور مستقیم به این موضوع
پرداخته باشد یافت نشد.
اما در تبیین این یافته ميتوان اینگونه اظهار نظر کرد که حمایتهاي
محیطي که در قالب برنامه مداخلهاي ،بسته آموزشي بهزیستي مدرسه
ارائه ميشود ،سبب برآورده شدن نیازهاي روانشناختي ميشود و این
نیازها نیز خود تنظیمي انگیزشي را تسهیل و تقویت مينماید.
برگزاري جلسات آموزشي سبب تقویت انگیزش تحصیلي ،رضایت
و خشنودي از محیط یادگیري ميشود .وجود تجربیات موفقیتآمیز
در مدرسه خودکارآمدپنداري را افزایش داده ،و فرد ميآموزد حتي
در تکالیف چالش برانگیز نیز منفعل عمل نکرده و در جستجوي
راههاي تازه باشد و از خالقیت خود استفاده نماید .لذتهاي پیشرفت
و موفقیتهاي تحصیلي سبب انگیزش دروني ميشود .انگیزه فرد
جهت اکتساب موفقیتهاي تحصیلي دروني شده در نتیجه شخص از
مدرسه و متغیرهاي مربوط به آن احساس مثیتي پیدا خواهد کرد و با
اشتیاق و انگیزه دروني به مدرسه رفته و از لحاظ رواني ،خود را با
خودکارآمدپنداري باالیي ارزیابي ميکند .مجموع این عوامل سطح
رضایت تحصیلي را ارتقا و بهبود ميبخشد ،به نظر ميرسد که سطح
زیادي از نارضایتي دانشآموزان از مدرسه به تجارب تحصیلي
گذشته شان وابسته باشد .شاید آموزش و اجراي برنامه هاي
مداخالتي و کارگاههاي آموزشي در برجسته کردن نقش عوامل
رواني و هیجاني و تغییر در ساختارهاي شناختي و ذهني دانشآموزان
و تغییر سبك اسنادیشان مؤثر باشد .از این رو این امر موجب ایجاد
احساس مثبت و خشنودي (بهزیستي مثبت تحصیلي) در دانشآموزان
ميشود.
به عبارت دیگر با استناد به پژوهشها ،تعامالت آموزشي یکي از
متغیرهاي مؤثر بر افزایش رضایت تحصیلي دانشآموزان و توانایي
آنها در مهارتهاي ارتباطي است .همچنین این برنامه خودکارآمدي
فرد در مقابل عملکرد تحصیلياش را افزایش داده و به همانسان
مجموع این عوامل سبب ارتقاي سطح رضایت تحصیلي ميشود.
مرور مباني نظري و تجربي در قلمرو مطالعاتي مدل بهزیستي مدرسه
نشان ميدهد که واسطهمندي خالقیت هیجانات و خودکارآمدي در
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رابطه بین جهتگیريهاي هدف پیشرفت و نیازهاي اساسي روان-
شناختي با تأکید بر نقش تفسیري اسنادهاي علّي قابل تبیین است .طبق
دیدگاه سیفرت ( )2004میل به انتخاب اهداف تسلط مدارانه با کمك
به شکلگیري الگوهاي اسنادي سازش یافته سبب ميشود که
فراگیران در موقعیتهاي پیشرفت در مواجهه با تجارب ناکام کننده
کمتر در معرض کاهش انگیزش قرارگیرند .به بیان دیگر ،شواهد
تجربي نشان ميدهند که فراگیران تعقیب کننده اهداف تسلطي به
دلیل استفاده از اسنادهاي انطباقي ،حتي پس از رویارویي با تجارب
شکست ،ازآنجاکه کمتر در معرض آسیب ناشي از تجارب هیجاني
منفي هستند ،تمایل چنداني به استفاده از برخي الگوهاي رفتاري مانند
خودارزشیابيهاي منفي و خودگویيهاي منفي ندارند و در مقابل
بیشتر با ویژگيهایي مانند بیش ارزشگذاري تحصیلي ،مشارکت در
فعالیت هاي تحصیلي و رضایتمندي از انجام تکالیف تحصیلي
مشخص ميشوند (تامینن ساني و همکاران .)2011 ،عالوه بر این،
مرور مباني نظري و تجربي در قلمرو مطالعات انگیزش پیشرفت
تحصیلي نشان ميدهد که تمرکز بر نقش تفسیري الگوهاي ارزیابي
شناختي نیز در تبیین واسطهمندي هیجانات پیشرفت در رابطه بین
جهتگیريهاي هدف پیشرفت و بهزیستي تحصیلي و نهایتاً رضایت
تحصیلي اهمیت زیادي دارد (دانیل.)2008 ،
در پایان مي توان به پژوهشگراني آتي چنین پیشنهاد کرد که معلمین
تالش نمایند جو کالس را تغییر دهند و از حالت خشك و رسمي
بیرون آورند تا خالقیت و بهزیستي با به تعوبق انداختن قضاوت و
داوري تشویق و ترغیب شود .همچنین از آنجایي که یکي از ابعاد
بهزیستي مدرسه نحوه تعامل معلمان و نقش بالمنازعه آنان در رضایت
تحصیلي است ،برگزاري دورههاي آموزشي و ضمن خدمت براي
توانمند ساختن آنان در امر تدریس و تعامل با دانشآموزان پیشنهاد
ميگردد .از جمله محدودیتهاي این پژوهش این است که پژوهش
حاضر و ارتباط متغییرهاي موجود باهم به عنوان یك مدل آماري
براي اولین بار اجرا شده است از لحاظ پیشینه پژوهش محدودیتهایي
وجود داشت .با توجه به اینکه جامعه آماري و نمونه پژوهش حاضر
را دختران نوجوان شهرکرمانشاه تشکیل دادهاند؛ تعمیم نتایج بر روي
نوجوانان در فرهنگ ها و شهرها و استان هاي دیگر ،با محدودیت
همراه است .عدم امکان استفاده از روشهاي تکمیلي دیگر ،نظیر
مصاحبه و مشاهده به دلیل محدودیت زمان .همچنین بر اساس
1. Sahin
2. Bray, Aoki & Dlugosh
3. Chejlyk
4. Keeler
5. Rodriguez Robles
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روانشناسی مدرسه و آموزشگاه
پژوهش حاضر پیشنهاد ميشود که پژوهشگران مطالعات بیشتري در

حق بین ،فاطمه و شیخ االسالمي ،راضیه .)1395( .پیش بیني نشاط

زمینه متغییرهاي مورد بررسي این پژوهش فراهم آورند تا از لحاظ

ذهني بر اساس بهزیستي مدرسه :نقش واسطه اي سبك هاي

پیشینه غني گردد .از آنجایي که جامعه آماري و نمونه پژوهش حاضر

خود تنظیمي هیجاني .مجله مطالعات روانشناسي تربیتي35 ،

را دختران نوجوان شهرکرمانشاه تشکیل دادهاند؛ پیشنهاد ميگردد

( .24-52،)8

پژوهشهایي با همین موضوع روي نوجوانان پسران در فرهنگها و
شهرها و استان هاي دیگر انجام شود .همچنین از ابزارهاي تکمیلي
دیگري مانند مصاحبه در کنار پرسشنامه استفاده شود تا بر غناي
اطالعات بیفزاید.

https://jeps.usb.ac.ir/article_4986.htm

خورشیدي نازلو ،لیال .)1393( .بررسي رابطه پنج عامل شخصیت،
تیپهاي زماني و فرسودگي تحصیلي با رضایت از مدرسه
دانشآموزان دختر سال اول دبیرستان شهر ارومیه در سال
تحصیلي  .92- 93پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشکده
ادبیات و علوم انساني دانشگاه ارومیه.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش

دستجردي ،رضا ( .)1390بررسي نقش صفات شخصیت ،بهزیستي

اصول اخالقي تماماً در این مقاله رعایت شده است .شرکت

مدرسه ،هویت تحصیلي ،انگیزش تحصیلي و

کنندگان اجازه داشتتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج

خودکارآمدپنداري تحصیلي در پیش بیني بهزیستي

شوند .همچنین همه شرککنندگان درجریان روند پژوهش بودند.

روانشناختي دانشآموزان با عملکرد تحصیلي باال و پائین.

اطالعات آنها محرمانه نگه داشته شد.

رساله دکتري ،دانشگاه خوارزمي.
نریماني ،محمد و طاهريفرد ،مینا .)1398( .اثربخشي آموزش مبتني

حامی مالی

این تحقیق هیچ گونه کمك مالي از سازمانهاي تأمین مالي
دربخشهاي عمومي ،تجاري یا غیرانتفاعي دریافت نکرده است.

بر پذیرش و تعهد بر کاهش اجتناب تجربهاي و پریشاني
روانشناختي نوجوانان داراي اختالل یادگیري خاص .مجله
ناتوانيهاي یادگیري.133-110 ،)4(8 ،
][Doi: 10.22098/jld.2019.823

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در طراحي ،اجرا و نگارش همه بخشهاي پژوهش
حاضر مشارکت داشتند.

هاشمي ،تورج؛ واحدي ،شهرام و محبي ،مینا .)1394( .رابطه
ساختاري پیوند با مدرسه و والدین با رضایت تحصیلي و
کنترل تحصیلي :نقش میانجيگري خودکارآمدي

تعارض منافع

تحصیلي .دوفصلنامه راهبردهاي شناختي در یادگیري،

بنابراظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

.1-20 ،)5(3
https://asj.basu.ac.ir/article_1357.html

منابع
انصاري ،هما .)1396( .اثربخشي آموزش مدیریت استرس به شیوه
شناختي رفتاري بر شادکامي ،رضایت از مدرسه و باورهاي
خودکارآمدپنداري تحصیلي دانشآموزان دختر شهر اهواز.
مجله پیشرفت هاي نوین در علوم رفتاري.10-1 ،)17(2 ،

http://ijndibs.com/article-۱-۱۷۴-fa.html

پورعبدل ،سعید؛ صبحي قرامکي ،ناصر و عباسي ،مسلم.)1394( .
مقایسهي اهمالکاري تحصیلي و سرزندگي تحصیلي در

دانشآموزان با و بدون اختالل یادگیري خاص .مجله ناتواني
یادگیري.38-22 ،)4(3،
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