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تأثير برنامه موفقيت تحصيلي بر عملكرد و خود پنداره تحصيلي، نگرش نسبت به 
 آموزان  مدرسه، يادگيري شيوه موفقيت در مدرسه و سازگاري اجتماعي  دانش

The effect of a "Succeeding in School" program on the academic 
performance, academic self-concept, attitude towards school, learning how to 

succeed in school and social adjustment of school students 
   

  3 كوچكيرحيم  و٢امين كرايي، 2پور ذبيح اله عباس، 1رضا خجسته مهر
R. Khojasteh Mehr1, Z. Abbaspour2, A. Koraei3 & R. Kochaki4 

هدف پژوهش حاضـر بررسـي اثربخـشي يـك برنامـه موفقيـت              : هچكيد
تحــصيلي بــر عملكــرد تحــصيلي، نگــرش نــسبت بــه مدرســه، خودپنــداره 
ــادگيري شــيوه موفقيــت در مدرســه و ســازگاري اجتمــاعي    تحــصيلي، ي

آمـوز پايـه دوم راهنمـايي        دانـش  52رد مطالعه   نمونه مو . آموزان بود دانش
اداره آموزش و پرورش ناحيه يك شهر اهواز بودند كه به روش تصادفي             

و ) آمـوز  دانـش  26(اي انتخاب شدند و به دو گـروه آزمـايش           چند مرحله 
طرح پـژوهش از نـوع آزمايـشي بـا          . تقسيم شدند ) آموز دانش 26(كنترل  
هـاي مـورد اسـتفاده در ايـن پـژوهش           ابزار. آزمـون بـود     پس -آزمون پيش

مقيـاس خودپنـداره تحـصيلي دالور، آزمـون شخـصيت           : عبارت بودند از  
گرلـر و مقيـاس    سنج كاليفرنيا، مقياس يادگيري شيوه موفقيت در مدرسه

ميانگين نوبت اول و نوبت دوم نيز به عنوان         . نگرش نسبت به مدرسه گرلر    
يج تحليل كواريانس چند    نتا. شاخص عملكرد تحصيلي در نظر گرفته شد      

 باعـث   »موفقيـت تحـصيلي   «نشان داد كه آموزش برنامـه       ) مانكوا(متغيري  
افزايش معني دار نگرش نـسبت بـه مدرسـه، يـادگيري شـيوه موفقيـت در                 

نتـايج ايـن   . شـود مدرسـه، عملكرد تحـصيلي و ســازگاري اجتمـاعي مـي      
مـه تكميلـي    توانـد بـه عنـوان يـك برنا         پژوهش نشان داد كه اين برنامه مي      

  .آموزان پايه دوم راهنمايي شودباعث بهبود عملكرد دانش

موفقيت تحصيلي، عملكرد تحصيلي، نگرش  :كليدي  هاي واژه 
  . اجتماعينسبت به مدرسه، خودپنداره تحصيلي و سازگاري

  Abstract: The purpose of this study was to 
investigate the effectiveness of a "Succeeding in 
School" training program on the academic 
performance, academic self-concept, attitude towards 
school, learning how to succeed in school and social 
adjustment of second graders of junior high schools 
of Ahvaz city. The sample included 52 students who 
were selected randomly, according to a multistage 
sampling method. They were then randomly assigned 
to experimental (26 students) and control (26 
students) groups. The design of the study was of the 
pretest-posttest control group type. Instruments used 
in this study were Gerler’s Attitude toward School 
Scale, Delavar’s Academic Self-Concept Scale, 
California Personality Test and Gerler’s Learning 
How to Succeed in School Scale. The average of first 
and second term scores was considered as an index of 
the academic performance of the students. The results 
of MANCOVA showed that the "Succeeding in 
School" training program significantly increased 
attitude towards school, learning how to succeed in 
school, academic performance and social adjustment. 
The results of this study showed that this program 
can be used for improving the performance of junior 
high school second graders.  
 
Keywords: Succeeding in School, academic 
performance, attitude towards school, academic self-
concept & social adjustment. 
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  قدمهم
هاي پژوهشگران نظام تعليم    آيند موفقيت تحصيلي همواره از دغدغه     آيند و پس  امل پيش بررسي عو 

 خـود شناسـايي و يـا        تـأثير و تربيت بوده است و در مطالعات متعدد اين عوامل به تناسب اهميـت و                
هـاي تجربـي جهـت كـاهش        اما متاسفانه كار بر روي تعديل اين عوامل و تالش         . اندبندي شده طبقه

.  گذار بر پيشرفت تحصيلي، خاليي برجـسته در نظـام آموزشـي بـوده اسـت           تأثيرامل منفي   دادن عو 
شـود، ايـن مـساله      هايي كه در مورد موفقيت و انگيزه تحصيلي انجـام مـي           ي پژوهش علي رغم همه  

  .هاي نظام آموزشي ما مطرح استها و دغدغههنوز به عنوان يكي از چالش
 در  محققـان . صيلي تحقيقات زيـادي صـورت گرفتـه اسـت    در مورد عوامل موثر بر پيشرفت تح     

 و مـؤثر در    كننـده   تعيـين   عوامـل   مجموعـه   در فهـم  ، از ديرباز سـعي  شناسي  روان  مختلف  هاي  حيطه
ي يـادگيري آموزشـگاهي كـه        يكـي از مـسائل مطـرح شـده در حـوزه            .اند   داشته   تحصيلي  پيشرفت

خودپنـداره تحـصيلي بـه    .  خودپنـداره تحـصيلي اسـت   تحقيقات فراواني را به خود معطوف داشـته،      
كنـد    ي با يادگيري آموزشگاهي اشـاره مـي       آموز از شايستگي خود در رابطه       ادراك يا تصور دانش   

رسـد   شـود و بـه نظـر مـي          ثر مـي  اگذارد و همزمـان بـه وسـيله آن متـ            كه بر پيشرفت تحصيلي اثر مي     
، مدرسـه    به  نسبت  مثبت  نگرش). 1384سيف،  (خودپنداره و عملكرد تحصيلي رابطه دوسويه دارند        

 شـناختي   – ديـدگاه اجتمـاعي       اثرگذار مهم    عوامل  از جمله نيز    پذيري  ليتئومس و     مثبت   نفس  عزت
معتقـد  ) 1989( 2پنتليچوك). 2005،  1دي ايدرا (هستند كه در پيشرفت تحصيلي نقش موثري دارند         

هـاي    هـاي آنهـا در فعاليـت        گيـري د در جهـت   توانـ   آموزان در مورد مدرسـه مـي        است نگرش دانش  
آموزان وقتي موضوع درس را لذت بخش و مفيد بدانند،            دانش. اي داشته باشد   عمده تأثيريادگيري  

نگـرش افـراد در مـورد       . بر يادگيري تمركز كرده و هدف تكليف مـداري را دنبـال خواهنـد كـرد               
 و   امنيـت   احـساس   در كـالس   زمـاني  آموزان دانش. تحصيل و مدرسه در انتخاب اهداف مؤثر است    

ــي ــه   راحت ــرد ك ــد ك ــساس  خواهن ــي   اح ــد م ــالس   كنن ــد در ك ــه توانن ــده   فعاالن ــر ش  و در   درگي
                                                 
1. DeEadra 
2. Pentelichuk 
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   وي  قصد ارزيـابي   هر لحظه  كند معلم آموز احساس  دانش  وقتي.  كنند   شركت   آن  هاي گيري  تصميم
، 1 و ادواردز   گـالوي ( خواهـد آمـد       راهمزا فـ     تـنش    جـوي   در نتيجه   و   نكرده   ايمني  را دارد، احساس  

   ).1377به نقل از حسيني نسب و ميكاييلي منيع، ؛ 1992
موفقيت در  «اي  ي مداخله  كاغذي برنامه  - پژوهشي منتشر شد كه از ويرايش قلم         1986در سال   

يـك برنامـه پيـشگيرانه اسـت        ) SIS (»برنامه موفقيت در مدرسه   «. كرد استفاده مي  2)SIS (»مدرسه
 ساخته شده اسـت و بـر   BASIC I.D.3ه بر اساس يك ديدگاه درماني و اصالحي چند وجهي ك

افزايش موفقيت تحصيلي و احساس خود ارزشمندي، خودپنداره، خودكارآمدي، احساس آرامش           
اين برنامه از يك    . در مدرسه، عزت نفس، نگرش نسبت به خود و مدرسه و هدفگرايي تمركز دارد             

و بـراي  ) 2007،  5سكيمـ ر؛ بـه نقـل از زي      1997،  4الزاروس(كنـد   تفاده مي چارچوب چند وجهي اس   
اين برنامه به صورتي تنظيم شده بـود كـه بـر        . كند ميمشخص كردن مشكالت يك ابزار مفيد ارائه        

). 1986،  6گرلر و اندرسـون   ( مثبت بگذارد    تأثيران پايه چهارم و پنجم      آموز  دانشپيشرفت تحصيلي   
هاي تحصيلي   اين برنامه را بر جنبه     تأثيراي ديگري انجام شد تا      هاي مداخله امهاز آن زمان به بعد برن     

 پيـشرفت در درس     ،)2003،  7بـريگمن و كمپـل    (هاي موفقيـت در مدرسـه       ديگري از جمله مهارت   
افزايش نگرش مثبت بـه مدرسـه       ) 1989،  9رابين( جلوگيري از ترك تحصيل      ،)1993،  8لي(رياضي  

و افزايش رفتارهاي   ) 1993،  10گرلر و هرندون  (دگيري موفقيت در مدرسه     هاي يا و آگاهي از شيوه   
ها به نوعي اثـر   به طور كلي نتايج اين پژوهش     . مورد بررسي قرار دهند   ) 2001گرلر،  (مثبت كالسي   

                                                 
1. Galloway & Edwards 
2. Succeeding in School 
3. Behavior, Affect, Sensation, Imagery, Cognition, Interpersonal & Drugs/Biology 
4. Lazarus 
5. Zyromski 
6. Gerler & Anderson 
7. Brigman & Campbell 
8. Lee  
9. Ruben 
10. Herndon  
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  . اندان نشان دادهآموز دانشرا بر موفقيت تحصيلي   »برنامه موفقيت در مدرسه«بخشي 
 مدرسه 18آموز كالس چهارم و پنجم  دانش 900 تحصيلي بر روي     اولين كاربرد برنامه موفقيت   

هاي فرهنگـي،  شركت كنندگان از بافت). 1986گرلر و اندرسون، ( به كار رفت  1كاروليناي شمالي 
نتايج اين پژوهش نـشان داد كـه برنامـه موفقيـت تحـصيلي بـر                . اجتماعي و اقتصادي مختلفي بودند    

آموزان افزايش معني داري  رفتارهاي مثبـت در مدرسه دانـش  نگرش مثبت نسبت به مدرسه و بهبود      
آمـوزان  همچنين نتايج نشان داد كه آموزش اين برنامه بر نمرات رياضي و زبـان دانـش    . داشته است 

  . ي نداشته استتأثير
 5 كالس ششم و هشتم آموز دانش 98برنامه موفقيت تحصيلي را بر روي ) 1990 (2گرلر و دريو 

هـاي  بـا وجـود ايـن كـه شـركت كننـدگان ايـن پـژوهش از بافـت                  . يي اجـرا كردنـد    مدرسه راهنما 
بيني شده بود كه در معرض افـت        اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي متفاوتي انتخاب شده بودند و پيش         

بـه  (آموزان نسبت بـه مدرسـه       ي دانش ها  تحصيلي هستند، نتايج اين پژوهش نشان داد كه در نگرش         
نتايج اين پژوهش نشان داد كه      . افزايش معناداري ديده شده است    ) ترآموزان دخ خصوص در دانش  

  .  ي نداشته استتأثيرها  و نمرات تحصيلي آنبرنامه موفقيت تحصيلي بر بهبود رفتارهاي مدرسه
 آمـوز  دانـش  104در پژوهش خود، برنامه موفقيت تحصيلي را بر روي        ) 1993(گرلر و هرندون    

.  فرهنگي، اجتماعي و فرهنگي در سـطح متفـاوتي بودنـد، اجـرا كردنـد             كه از لحاظ   8 تا   6ي  ها  پايه
ان نسبت به اين كـه چگونـه   آموز دانشنتايج اين پژوهش نشان داد كه افزايش معناداري در آگاهي        

همچنين نتـايج ايـن پـژوهش نـشان داد كـه آمـوزش              . در تحصيل موفق شوند، به دست آمده است       
اي، نگـرش نـسبت بـه مدرسـه، رفتارهـاي كلـي             تارهاي مدرسـه  برنامه موفقيت تحصيلي بر بهبود رف     

  . ي نداشته استتأثيرآموز و عملكرد تحصيلي او در درس هنرهاي زباني دانش
آمـوزان پايـه چهـارم تـا         نفر از دانش   200برنامه موفقيت تحصيلي را بر روي بيش از         ) 1993(لي

نتـايج ايـن پـژوهش      . نـد، انجـام داد    ششم كه از شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي متفـاوتي بود          
                                                 
1. North Carolina 
2. Drew  
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همچنين نتايج اين . آموزان افزايش معناداري ديده شده است  نشان داد كه در پيشرفت رياضي دانش      
آمـوزان  اي و نگـرش دانـش  بنـدي رفتـار مدرسـه   پژوهش نشان داد كه در نمرات درس زبان، درجه      

  . نسبت به مدرسه تغييري ديده نشد
ان مـدارس  آمـوز   دانـش  را بـر روي      »برنامه موفقيت تحـصيلي   «د  در پژوهش خو  ) 1989 (1نيروب

آموزاني كه در اين پژوهش شركت كرده بودنـد نـشان دادنـد كـه ادراك                دانش. ابتدايي اجرا كرد  
  .ها پيروز شوندتوانند در مقابل شكستاند و معتقدند كه ميتري از خود به دست آوردهمثبت
 77 بـر روي     2 را بـه صـورت آناليـن       »فقيت تحـصيلي  برنامه مو «در پژوهشي   ) 2007(سكي  مرزي
نتايج اين پژوهش نـشان داد كـه   . آموز كالس پنجم اجرا كرد دانش62آموز كالس چهارم و   دانش

 بـر موفقيـت تحـصيلي، افـزايش آگـاهي از هيجانـات و افـزايش                 »برنامه موفقيت تحـصيلي   «اجراي  
ــارت  ــاهي از مه ــش  آگ ــت تحــصيلي دان ــراي موفقي ــاي الزم ب ــه ــأثيروزان آم ــي داري داردت .  معن

 و احساس كردنـد بـا بـاور كـردن خـود و              نمودهآموزان براي خود اهداف تحصيلي مشخص        دانش
تري را نـسبت    آموزان نگرش مثبت  همچنين دانش . ها برسند توانند به اين هدف   هاي خود مي  توانايي

  . به مدرسه به دست آوردند
هاي موفقيت  مهارت«اي راهنمايي كالسي را با نام       يك برنامه مداخله  ) 2003(بريگمن و كمپبل    

ايـن برنامـه برمبنـاي      . آموز پايه پنجم، ششم، هشتم و نهم اجرا كردند         دانش 180 روي    »3آموزدانش
هـاي شـناختي، اجتمـاعي و خـود تنظيمـي بـراي         هاي قبلي بود كه نشان داده بودند مهـارت        پژوهش

گـذاري ايـن سـه جنبـه در بهبـود عملكـرد تحـصيلي و        اين برنامـه بـر اثـر    . موفقيت ضروري هستند 
شد، بـر سـه مهـارت       اي اجرا مي   دقيقه 45 جلسه   8اين برنامه كه در     . عملكرد اجتماعي تاكيد داشت   

نتـايج ايـن برنامـه نـشان داد كـه           . گزيني، نظارت بر پيشرفت و يادگيري فعال تمركـز داشـت          هدف
. آموزان ديده شـده اسـت     تارهاي اجتماعي دانش  ات مثبت معناداري در موفقيت تحصيلي و رف       تأثير

                                                 
1. Ruben 
2. online 
3. Student Success Skills 
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 درصـد   82همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد كه گروه آزمايش درمقايـسه بـا گـروه كنتـرل، در                   
  . اند درصد نمرات خواندن، افزايش معنا داري داشته61نمرات رياضي و 

 عملكـرد   با توجه به اهميت متغيرهـايي مثـل خودپنـداره تحـصيلي، نگـرش نـسبت بـه مدرسـه،                   
، در كشور ما پژوهـشي صـورت         اجتماعي تحصيلي، يادگيري شيوه موفقيت در مدرسه و سازگاري       

بنـابراين پـژوهش   . ها را نـشان دهـد   پذيري آنتأثيرنگرفته كه به صورت آزمايشي بتواند چگونگي  
هـاي  ، در صـدد آزمـون فرضـيه       »برنامه موفقيت در مدرسه   «حاضر با هدف تعيين اثربخشي آموزش       

  :ر استزي
آموزان پايه دوم راهنمايي افزايش نگرش دانشباعث   »برنامه موفقيت در مدرسه   «آموزش   -1

  .شودمينسبت به مدرسه 
هـاي موفقيــت در     افـزايش يادگيــري شـيوه     باعـث    »برنامه موفقيـت در مدرسـه    «آموزش   -2

  .شود ميآموزان پايه دوم راهنماييمدرسه دانـش
آموزان پايـه   خودپنداره تحصيلي دانش   افزايشباعث   »برنامه موفقيت در مدرسه   «آموزش   -3

  .شودميدوم راهنمايي 
آمـوزان پايـه    دانش افزايش سازگاري اجتماعي  باعث   »برنامه موفقيت در مدرسه   «آموزش   -4

  .شود ميدوم راهنمايي
آمـوزان پايـه    افزايش عملكرد تحـصيلي دانـش     باعث   »برنامه موفقيت در مدرسه   « آموزش -5

  .دشو ميدوم راهنمايي

  روش
 پـس آزمـون بـا گـروه كنتـرل      -پژوهش حاضر يك تحقيق آزمايشي و از نوع طرح پـيش آزمـون    

  .است
آمـوزان دختـر پايـه دوم    ي دانـش   جامعه اين پژوهش كليه    :جامعه، نمونه و روش نمونه گيري     

. انـد  بـه تحـصيل اشـتغال داشـته        88 – 89راهنمايي ناحيه يك شهر اهواز است كه در سال تحصيلي           
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آموزان دختر پايه دوم راهنمايي در نظر گرفتـه شـد كـه بـه صـورت                  نفر از دانش   52ه پژوهش   نمون
 بـراي جمـع آوري اطالعـات از ابزارهـاي زيـر             .اي انتخاب شـدند   نمونه گيري تصادفي چند مرحله    

   :استفاده شده است
؛ بـه نقـل از      1373(ايـن مقيـاس كـه توسـط علـي دالور            : مقياس خودپنداره تحصيلي دالور   

 ماده است كه آزمودني نظـر خـود را دربـاره هـر              40تهيه شده، كلي و داراي      ) 1377قوام،   ميبراهيا
و كـامالً  ) 3(، مـوافقم  )2( مخـالفم   ،)1(هـاي كـامالً مخـالفم     ها با انتخاب يكي از گزينـه       يك از آن  

 گيـرد و سـپس بـا جمـع         گذاري نيز به همين ترتيب صورت مـي        كند و نمره   مشخص مي ) 4(موافقم  
در اين مقياس تعدادي از سئواالت به صورت        . شود هاي داده شده نمره كل آزمون محاسبه مي        نمره

در . نمره باال در ايـن مقيـاس نـشانه خودپنـداره تحـصيلي بـاال اسـت                . شود گذاري مي  معكوس نمره 
ي به كار گرفته شده اسـت، ضـريب پايـايي            دانشجويان دانشگاه عالمه طباطباي    پژوهشي كه بر روي   

) 1387(همچنـين در پـژوهش رشـيدي        ). 1377قوام،   ميابراهي( بدست آمده است     78/0ين مقياس   ا
رشيدي براي تعيين اعتبـار خودپنـداره   .  گزارش شده است 84/0ضريب آلفاي كرونباخ اين مقياس      

در پـژوهش حاضـر نيـز     .  بدسـت آمـد    49/0تحصيلي دالور از روش اعتبار مالكي استفاده كرد كه          
آلفـاي  (ريب پايايي مقيـاس خودپنـداره تحـصيلي دالور از روش همـساني درونـي                براي بررسي ض  

 به دست آمد كه نتـايج نـشان         93/0ضريب پايايي با استفاده از روش مذكور        . استفاده شد ) كرونباخ
  . داد كه مقياس داراي پايايي قابل قبولي است

 سـاله شخـصيت   9-16يكي ديگر از ابزارهاي پـژوهش، فـرم        : آزمون شخصيت سنج كاليفرنيا   
سـاخته  ) 1373مهر، ؛ به نقل از خجسته1953( و همكاران 2است كه توسط كالرك  1سنج كاليفرنيا

هاي مختلـف زنـدگي كـه داراي دو قطـب سـازش             اين آزمون به منظور سنجش سازش     . شده است 
هيچ . است) بله و خير  (اي   سوال دو گزينه   180شخصي و سازش اجتماعي است، تهيه شده و داراي          

                                                 
1. California Personality Inventory 
2. Clark  
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-ها در واقع طبقـه    يك از عوامل متشكل اين آزمون حالتي كامال اختصاصي نيست و هر يك از آن              

ايـن  . گيـرد اي از فرايندهاي خاص مانند احساس كردن، فكر كـردن و عمـل كـردن را انـدازه مـي                   
ها براي سنجش سازگاري فردي و نيمي ديگـر          خرده مقياس است كه نيمي از آن       12آزمون داراي   

) 1373مهـر،   ، بـه نقـل از خجـسته       1953 (1شافر. گيري سازش اجتماعي تهيه شده است     دازهجهت ان 
، براي مقياس سازش اجتمـاعي  90/0 تا 88/0ضرايب پايايي اين مقياس را براي مقياس شخصي بين         

در پژوهش  ) 1377(مهر  خجسته.  گزارش كرد  93/0 تا   91/0 و براي نمره كل بين       90/0 تا   86/0بين  
 و براي مقيـاس  88/0، در گروه نابينا 80/0 پايايي را براي سازش شخصي در گروه بينا  خود ضرايب 

در ايـن پـژوهش بـراي       .  گـزارش كـرد    67/0 و در گـروه نابينـا        78/0سازش اجتماعي در گروه بينا      
ضريب پايايي با اسـتفاده از روش  . از مقياس سازگاري اجتماعي استفاده شد گيري سازگارياندازه

 بـه دسـت آمـد كـه نتـايج           70/0براي مقياس سازگاري اجتماعي     ) آلفاي كرونباخ (وني  همساني در 
 . نشان داد مقياس داراي پايايي قابل قبولي است

 2 مقيـاس يـادگيري شـيوه موفقيـت در مدرسـه           :مقياس يادگيري شيوه موفقيت در مدرسـه      
آزمـودني نظـر    . ارد ماده د  10ساخته شده است و     ) 2007؛ به نقل از زيمرسكي،      1993(توسط گرلر   

، نظـري  )2( مخالفم  ،)1(هاي كامالً مخالفم    ها با انتخاب يكي از گزينه      خود را درباره هر يك از آن      
گـذاري نيـز بـه همـين ترتيـب           كنـد و نمـره     مشخص مـي  ) 5(و كامًال موافقم    ) 4(، موافقم   )3(ندارم  

نمـرات بـاال    . شود سبه مي هاي داده شده نمره كل آزمون محا       گيرد و سپس با جمع نمره      صورت مي 
. هاي كسب موفقيـت در مدرسـه اسـت        ها و مهارت   از شيوه  آموز  دانشدر اين آزمون نشانه آگاهي      

نشان داد كه اين مقياس داراي پايـايي و روايـي قابـل قبـولي               ) 2001،  1993(گرلر در پژوهش خود     
شـيوه موفقيـت در     در پژوهش حاضر نيز براي بررسي ضريب پايـايي مقيـاس يـادگيري              . بوده است 

ضـريب پايـايي بـا اسـتفاده از روش          . استفاده شد ) آلفاي كرونباخ (مدرسه از روش همساني دروني      
 .  به دست آمد كه نتايج نشان داد مقياس داراي پايايي قابل قبولي است61/0مذكور 

                                                 
1. Shafer 
2 . Learning How to Succeed in School  
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) 2001(مقيـاس نگـرش نـسبت بـه مدرسـه توسـط گرلـر               : مقياس نگرش نسبت به مدرسه    
ها بـا انتخـاب يكـي از     آزمودني نظر خود را درباره هر يك از آن.  ماده دارد 10 و   ساخته شده است  

) 5(و كـامالً مــوافقم  ) 4(، مـوافقم  )3(، نظـري نـدارم   )2( مخــالفم  ،)1(هـاي كـامالً مخـالفم     گزينـه 
هـاي داده    گيرد و سپس با جمع نمـره       گذاري نيز به همين ترتيب صورت مي       كند و نمره   مشخص مي 

نمرات باال در اين آزمون نشانه نگرش باال نسبت بـه مدرسـه           . شود كل آزمون محاسبه مي   شده نمره   
نشان داد كه ايـن مقيـاس   ) 2007 به نقل از زيمرسكي،     ؛2001،  1993(گرلر در پژوهش خود     . است

در پژوهش حاضـر نيـز بـراي بررسـي ضـريب پايـايي              . داراي پايايي و روايي قابل قبولي بوده است       
ضـريب  . اسـتفاده شـد  ) آلفـاي كرونبـاخ  (سبت به مدرسه از روش همـساني درونـي   مقياس نگرش ن 

 به دست آمد كه نتايج نشان داد مقيـاس داراي پايـايي قابـل               67/0پايايي با استفاده از روش مذكور       
  . قبولي است

در اين پژوهش براي بررسي ميزان اثـر بخـشي برنامـه موفقيـت تحـصيلي در                 : عملكرد تحصيلي 
آموزان گـروه آزمـايش و كنتـرل، از ميـانگين نمـرات نوبـت اول و       لكرد تحصيلي دانشمدرسه بر عم 

الزم به ذكر است كه ميانگين نمـرات نوبـت اول           . آموزان استفاده شد  ميانگين نمرات نوبت دوم دانش    
 . آزمون مورد استفاده قرار گرفته استآزمون و ميانگين نمرات نوبت دوم به عنوان پسبه عنوان پيش

 جلسه آموزش دو ساعته تشكيل  10  اين برنامه آموزشي از يك جلسه مقدماتي و           :ش اجرا رو
هاي قبلي با آمـوزش     پس از انتخاب نمونه و هماهنگي     . شده است و هر هفته يك جلسه برگزار شد        

و پرورش ناحيه يك و مدارس انتخاب شده، به صورت جداگانه به هر كدام از مدارس مراجعه شد                 
آمـوزان هـر   سپس بـا دانـش  . ي الزم با مدير آموزشگاه و ساير عوامل صورت گرفت     هاو هماهنگي 

مدرسه جلسه تشريحي مختصري برگزار شد و در مورد اهداف برنامه، شيوه اجرا، تعـداد جلـسات،                 
وظايف و تعهدات مجريان طـرح و انتظـارات آنهـا و همچنـين مكـان و زمـان برگـزاري جلـسات،                       

  . توضيحات الزم داده شد
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  وش مداخلهر
 بـا معرفـي مجريـان طـرح، اهـداف برنامـه، شـيوه كـار،              »برنامه موفقيت در مدرسـه    «جلسه مقدماتي   

آمـوزان در جلـسات     مقررات و تكاليف برنامه و همچنين تسهيالتي كه براي حضور به موقع دانـش             
هـاي نگـرش نـسبت بـه مدرسـه، خـود پنـداره            سـپس پرسـشنامه   . تدارك ديده شده بود، شروع شد     

يلي يادگيري شيوه موفقيـت در مدرسـه و آزمـون شخـصيت سـنج كاليفرنيـا بـه عنـوان پـيش                       تحص
الزم به ذكر اسـت كـه ايـن ابزارهـا مجـددا پـس از پايـان               . آموزان تكميل شد  آزمون، توسط دانش  

همزمـان بـا تكميـل      . آموزان، تكميـل شـدند    جلسه دهم آموزش، به عنوان پس آزمون توسط دانش        
وه آزمايش، به مدارس گروه كنترل مراجعه شد و ابزارهاي پژوهش به عنوان           ها توسط گر  پرسشنامه

هـاي  محـور آمـوزش براسـاس فعاليـت       . پيش آزمون و پس آزمون توسط گروه كنترل تكميل شـد          
بر اساس برنامه موفقيت    . هاي بحث گروهي بود   مربوط به تكميل كتابچه موفقيت و همچنين فعاليت       

االتي تـشكيل شـده بـود كـه         ؤهـا و سـ    ي كـار از موقعيـت     اين كتابچه . اي تهيه شد  تحصيلي، كتابچه 
آمـوزان پـس از تامـل       دانش. كردهاي فكري و درون نگري بيشتر مواجه مي       آموز را با چالش   دانش

سـپس گـروه در مـورد آن موقعيـت          . نوشـتند در مورد هر موقعيت، پاسخ خود را در جاي خالي مي          
شـدند و مطالـب     هـاي تكميلـي نيـز مطـرح مـي         ي كار، بحث  هدر هنگام كار با كتابچ    . كردبحث مي 

آمـوزان در طـول دو      شـد تـا دانـش     در پايان هر جلسه تكاليفي ارائه مي      . شدجديد آموزش داده مي   
  . شدندجلسه انجام دهند و در ابتداي هر جلسه بررسي مي

گـروه از   در جلسه اول اهداف برنامه موفقيـت در مدرسـه بيـان شـد و بـه تعريفـي كـه اعـضاي                        
هاي آنان مورد شناسايي    سپس در مورد افراد موفق بحث شد و ويژگي        .  پرداخته شد  ،موفقيت دارند 

در جلـسه دوم در مـورد       . هـاي كـسب موفقيـت مـورد بحـث قـرار گرفـت             در آخر راه  . قرار گرفت 
جلـسه سـوم بـه موضـوع مـسئوليت          . احساسات، تفاوت احساس و افكار و انواع احساسات كار شد         

هـا بحـث   هاي افراد مسئوليت پذير و ضرورت انجام مـسئوليت در مورد ويژگي. پرداخته شدپذيري  
جلـسه چهـارم بـر      . آمـوز و وظـايف يـك معلـم كـار شـد            سپس در مورد وظايف يـك دانـش       . شد
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در ايـن جلـسه در مـورد    . هاي ارتباط، بخصوص بر تعامالت كالسـي و تمركـز تاكيـد داشـت        شيوه
جلسه پـنجم  . هاي گوش دادن فعال و عوامل مخل آن بحث شد      يضرورت گوش دادن فعال، ويژگ    

در ايـن   . ريزي تمركز داشـت   جلسه ششم به برنامه   . طلبي از ديگران تمركز داشت    يبه رفتارهاي يار  
ريـزي درسـي و   جلسه در مورد ضرورت هدف گرايي، عوامل موثر در رسـيدن بـه اهـداف، برنامـه             

ريـزي  هاي برنامـه  ريزي درسي، شيوه  مل موفقيت در برنامه   ريزي درسي، عوا  اثرات آن، اصول برنامه   
جلـسه هفـتم بـه همكـاري بـا دوسـتان و             . ريزي به طور مفصل كار شـد      و عوامل مخل اجراي برنامه    

در اين جلسه در مورد ضرورت همكاري و ابعـاد آن بحـث و گفتگـو                . آموزان تمركز داشت  دانش
در ايـن جلـسه در مـورد    . نـضباط تمركـز داشـت   جلسه هشتم به همكاري در مدرسه و نظـم و ا          . شد

ماهيت نظم و انضباط، قوانين در مدرسه و جامعه و جامعه پذيري و اجتماعي شدن بحـث و گفتگـو           
هـاي خودشناسـي تاكيـد    جلسه دهم به جنبه . هاي مثبت مدرسه تمركز داشت    جلسه نهم به جنبه   . شد

افراد، پـذيرش خـود و تغييـر كـردن و           ي مثبت و منفي     ها  در اين جلسه خودآگاهي، ويژگي    . داشت
الزم به ذكر است كـه در ايـن جلـسات از            .  هاي تغيير كردن مورد بررسي و بحث قرار گرفت        هشيو

هاي بحث گروهي، ايفاي نقش، آزمايش كالسي، تـصوير سـازي ذهنـي، تبـادل تجربيـات و                  روش
  .هاي انتقادي استفاده شدگروه

 و براي تجزيـه و تحليـل   شداستفاده ) آمار توصيفي(معيار در اين پژوهش از ميانگين و انحراف   
ها با استفاده از    چنين داده هم. استفاده شد ) MANCOVA(ها از تحليل كواريانس چند متغيري       داده

 در نظـر گرفتـه   α= 05/0 و سطح معني داري  گرفت مورد تجزيه و تحليل قرار SPSS 16نرم افزار 
  .شده است

  نتايج
آزمون و پس آزمون  انحراف استاندارد متغيرهاي وابسته گروه آزمايش در پيش ميانگين و1جدول 

به جز خود (هاي متغيرهاي وابسته توان افزايش نمره مي1ي جدول با مالحظه. دهدرا نشان مي
  .آزمون مشاهده كردآزمون به پسرا از پيش) پنداره تحصيلي
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 به مدرسه، خودپنداره تحصيلي، يادگيري شيوه موفقيت در مدرسه، ميانگين و انحراف استاندارد نگرش نسبت. 1جدول 

  سازگاري و عملكرد تحصيلي در گروه آزمايش 
   مرحله 
آزمايش

 نگرش نسبت  شاخص
  به مدرسه

 خودپنداره
 تحصيلي

  يادگيري شيوه 
موفقيت در مدرسه

  سازگاري
 اجتماعي

 عملكرد 
تحصيلي

  پيش  43/17 19/45 07/37 10/139 26/39  ميانگين
 35/2 16/3 72/2 85/14 75/1 انحراف استاندارد  زمونآ

  پس 48/17 69/48 03/43 02/137 46/42  ميانگين
 26/2 36/3 84/2 94/12 88/2 انحراف استاندارد  آزمون

  

آزمون و  ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي وابسته پژوهش گروه كنترل در پيش 2جدول 
  .دهدپس آزمون را نشان مي

  

ميانگين و انحراف استاندارد نگرش نسبت به مدرسه، خودپنداره تحصيلي، يادگيري شيوه موفقيت در مدرسه، . 2جدول 
 و عملكرد تحصيلي در گروه كنترل  سازگاري اجتماعي

   مرحله
 آزمايش

نگرش نسبت  شاخص
  به مدرسه

 خودپنداره
تحصيلي

يادگيري شيوه موفقيت در 
 مدرسه

 سازگاري
 عياجتما

 عملكرد 
تحصيلي

  پيش  94/18 96/45 34/37 03/128 03/38  ميانگين
 74/1 89/4 44/6 82/23 47/7انحراف استاندارد  زمونآ

  پس  99/18 46 37 40/129 50/38  ميانگين
 65/1 51/4 79/6 72/27 97/7انحراف استاندارد  آزمون

روي ) MANCOVA(يريجهت بررسي اثر مداخله آزمايشي، تحليل كواريانس چند متغ
 3جدول . هاي متغيرهاي وابسته پژوهش انجام گرفتآزمون آزمون با كنترل پيش هاي پس نمره

هاي هاي پس آزمون با كنترل پيش آزموننتايج تحليل كواريانس چند متغيري را روي نمره
  . دهدمتغيرهاي وابسته پژوهش نشان مي

يكي از متغيرهاي وابسته پژوهش در گروه دهد كه حداقل نشان مي 3گونه كه جدول همان
بنابراين براي بررسي تفاوت، تحليل كواريانس يكراهه در . آزمايش و كنترل تفاوت معنادار دارد

  .  ارائه شده اسـت4نتايج اين تحليل در جدول . متن مانكوا روي متغيرهاي وابسته انجام شد
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  هاي متغيرهاي وابستههاي پس آزمون با كنترل پيش آزمونهنتايج تحليل كواريانس چند متغيري روي نمر. 3جدول 

 df P فرضيه df اشتباه F  مقدار نام آزمون اثر
  05/0 5 ٩٣ ٢١/٢١ ۵١/٠ آزمون اثر پياليي

  05/0 5 ٩٣ ٢١/٢١ ۴۵/٠ آزمون المبداي ويلكز
 گروه  05/0 ۵ ٩٣ ٢١/٢١ ١١/١ آزمون اثر هتلينگ

آزمون بزرگترين ريشه 
 روي

٩٣ ٢١/٢١ ١١/١ ۵ 05/0  

* P< 0/05 
  

هاي هاي پس آزمون با كنترل پيش آزموندر متن مانكوا روي نمره) آنكوا(نتايج تحليل كواريانس يكراهه . 4جدول 
 كنترلهاي آزمايش و متغيرهاي وابسته در گروه

 متغير
  مجموع 
 مجذورات

  درجه 
 آزادي

  ميانگين 
 F P مجذورات

 05/0 20/21 12/243 1 12/243 نگرش نسبت به مدرسه

 44/0 51/0 1/113 1 1/113 خودپنداره تحصيلي

 05/0 21/48 2/601 1 2/601 يادگيري شيوه موفقيت در مدرسه

 05/0 11/30 1/128 1 1/128 سازگاري اجتماعي

 05/0 15/6 87/1 1 87/1 عملكرد تحصيلي

  
 F =20/21(به مدرسه شود، در متغيرهاي نگرش نسبت  مشاهده مي4گونه كه در جدول همان

، سازگاري اجتماعي )p>05/0 و F =21/48(، يادگيري شيوه موفقيت در مدرسه )p>05/0و 
)11/30= F 05/0 و<p ( و عملكـرد تحصيلي)15/6= F 12/0 و<p (هاي آزمايش و بين گروه

بين ) p>42/0 و F =51/0(داري وجود دارد، اما در متغير خودپنداره تحصيلي كنترل تفاوت معني
  . هاي آزمايش و كنترل تفاوت به دست نيامدگروه
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  حث و نتيجه گيريب
 اول پژوهش را مبني بر اثربخشي يهاي يكراهه، فرضيهنتايج به دست آمده از تحليل كواريانس

آموزان پايه دوم راهنمايي نسبت به مدرسه، برنامه موفقيت در مدرسه بر افزايش نگرش مثبت دانش
و ) 1990(، گرلر و دريو )2007(سكيمرهاي زيتايج پژوهش حاضر با يافتهن. ر دادمورد تأييد قرا

در اين برنامه آموزشي در ابتدا بر روي احساسات و . همخواني دارد) 1986(گرلر و اندرسون
. كردندريزي مينويسي برونآنها با استفاده از يادداشت. آموزان كار شدشناسايي احساسات دانش

آموزان از  و استرس و تمرينات رفتاري براي ايجاد احساس راحتي براي دانششناخت اضطراب
هايي از اين برنامه آموزشي بر ايجاد چالش درس. دروس ايجاد نگرش مثبت نسبت به مدرسه بود

آموزان با استفاده از دانش. متمركز بود در مورد ضرورت وجود مدرسه، معلم و درس
هاي گروهي و آنها با استفاده از بحث. ر در اين زمينه پرداختندنويسي به جستجو و تفك يادداشت

آموزان داليلي ارئه دانش. كردندهاي موافق و مخالف نظرات خود را ابراز ميفعاليت در دسته
همچنين آنها با وظايف، حقوق و . كردكردند كه زمينه بحث و استدالل را براي آنان فراهم مي مي

شدند و مشكالت وضعيت موجود خود را در مدرسه بيان آشنا مياختيارات خود در مدرسه 
 و ورد جو كالس، معلم، دروس، تكاليفآنان تصورات فعلي خود در مدرسه را در م. كردند مي

كردند و داليل خود را مبني بر خوشايند بودن يا ناخوشايند بودن مدرسه هاي آن بيان ميدشواري
  . كردندعنوان مي

 دوم پژوهش را مبني بر اثر يهاي يكراهه، فرضيهده از تحليل كواريانسنتايج به دست آم
آموزان پايه دوم راهنمايي، هاي موفقيت دانشبخشي برنامه موفقيت در مدرسه بر يادگيري شيوه
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) 1993(و گرلر و هرندون ) 2007(هاي زيمرسكي نتايج پژوهش حاضر با يافته. مورد تأييد قرار داد
آموز كمك تواند به دانشنويسي ميتوان گفت كه يادداشتدر تبيين اين يافته مي. همخواني دارد

كند تا آگاهي و شناخت بيشتري از خود به دست بياورد، راهكارهايي را كه براي كسب يك 
بگيرد و در انتخاب، اجرا و نظارت، مهارت كسب كنند و اين  هدف شناختي نياز است، ياد
نويسي يادداشت. راي رسيدن به اهداف ضروري هستند، كنترل كنندراهكارهاي شناختي را كه ب

تواند آموز فراهم آورد كه به موجب آن، تعيين تكليف ميتواند وسايل رشد خود را در دانشمي
آموزان با ايفاي نقش در دانش. آگاهي افراد را بدون حضور مستمر يك فرد ديگر افزايش دهد

هاي ممكن براي آن حلگرفتند كه بايد به دنبال راه قرارميهاييكارگاه آموزشي، در موقعيت
هاي دشوار در مدرسه را مرور نويسي، موقعيتآموزان با استفاده از يادداشتدانش. گشتند مي
هايي آموزان با مهارتدانش. نوشتندها را ميهاي ممكن براي حل اين موقعيتكردند و شيوه مي

ريزي، اس، عوامل موثر و مخل در پيشرفت، اصول برنامهدادن فعال، تمركز حومثل گوش(
شدند كه از عوامل اساسي در رسيدن به اهداف آشنا مي) هاي مطالعهريزي و شيوههاي برنامه شيوه

  . براي آنها بودند
هاي يكراهه، فرضيه سوم پژوهش را مبني بر اثر بخشي نتايج به دست آمده از تحليل كواريانس

آموزان پايه دوم راهنمايي، مورد تأييد ر مدرسه بر بهبود خودپنداره تحصيلي دانشبرنامه موفقيت د
توان گفت كه در تبيين اين يافته مي. هماهنگي ندارد) 1989(ن يهاي روباين نتايج با يافته. قرار نداد
هاي  آموزان در موقعيتاز عملكردهاي قبلي و فعلي دانش آموزان بازتابيداره تحصيلي دانشخودپن

تر آموزان زماني مشخصپنداره تحصيلي دانششايد اثرگذاري اين برنامه بر خود. تحصيلي است
هاي ارزيابي مثل امتحانات پاياني نوبت دوم آموزان فرصت قرار گرفتن در موقعيتشود كه دانش
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 نسبت به تري را داشته باشند تا بتوانند تغييرات حاصل شده را با قبل مقايسه كنند و تصورات مثبت
  .  هاي تحصيلي خود كسب كنند و بتوانند آن را گزارش كنندتوانايي

 چهارم پژوهش را مبني بر اثر يهاي يكراهه، فرضيهنتايج به دست آمده از تحليل كواريانس
 آموزان پايه دوم راهنمايي، تأييدبخشي برنامه موفقيت در مدرسه بر افزايش سازگاري اجتماعي دانش

  نتايج.همخواني دارد) 1986(و گرلر و اندرسون) 2007(سكيمرهاي زيافته با يافتهاين ي. كرد
اي افراد را افزايش دهد تا ياد هاي مقابلهتواند مهارتنويسي ميها نشان داد كه يادداشتپژوهش

اين . بگيرند كه چگونه بدون حضور مستمر يك فرد ديگر، مشكالت خود با ديگران را حل كنند
هاي شناسايي و كنترل داد كه شيوهآموزان آموزش مينويسي، به دانشا استفاده از يادداشتبرنامه ب

، رفتارها گرفتند كه چگونه با تمركز بيشتر بر درسها ياد ميآن. احساسات خود را ياد بگيرند
ي با هاي ارتباط برقرار كردن و همكارتعامالت اجتماعي و شيوه. اي در كالس را كاهش دهند حاشيه

آموزان را در بسترهاي جديدتري قرار ديگران از فنون كارگاه و تكاليف هفتگي بود كه دانش
هايي بود كه هاي رفتاري مثبت و منفي از موقعيتتاكيد بر خود آگاهي و بررسي ويژگي. داد مي

اسازگارانه توانستند رفتارهاي ننويسي ميآموزان بدون واسطه و فشار و با استفاده از يادداشتدانش
آموزان فكر كنند كه ها احتماالً توانسته است باعث شود دانشاين آموزش. خود را شناسايي كنند

  .  اند اند و بنابراين آن را گزارش كردههاي بيشتري را براي سازگاري با محيط و خود يادگرفتهمهارت
پژوهش را مبني بر اثر  پنجم يهاي يكراهه، فرضيهنتايج به دست آمده از تحليل كواريانس

آموزان پايه دوم راهنمايي، بخشي برنامه موفقيت در مدرسه بر افزايش سازگاري اجتماعي دانش
توان در تبيين اين يافته مي. همخواني دارد) 2003(هاي بريگمن و كمپبلاين يافته با يافته. تأييد كرد

آموزان، به هاي دانش انگيزهگفت كه برنامه موفقيت تحصيلي به طور كلي متمركز بر تحريك
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 تأثيرهاي رفتاري آنها را تحت تواند انتخابانگيزه پيشرفت مي. هاي تحصيلي استخصوص انگيزه
آورند، در جستجوي تكاليف آموزاني كه انگيزه پيشرفت بيشتري به دست ميدانش. قرار دهد
به افرادي كه انگيزه اين كوشش . انگيزي هستند كه خيلي آسان يا خيلي سخت نباشندچالش

؛ به 2005، 1استرنبرگ(دهد كه به بهبود عملكرد خود ادامه دهند پيشرفت دارند اين امكان را مي
احساس شايستگي يكي از نيازهاي روانشناختي فطري انسان است كه افراد را ). 2008، 2نقل از ماير
را بدهد تا بتوانند شايستگي خود هاي بروند كه به آنها اين امكان كند به دنبال فعاليتتحريك مي

اليوت (دهد هايي اجتناب كنند كه احتماال عدم شايستگي آنها را نشان ميرا نشان دهند و از فعاليت
هايي است ترين شاخصعملكرد تحصيلي يكي از برجسته). 2008؛ به نقل از ماير، 2005، 3و ويك

آموزان به علت احتماالً دانش. د را نشان دادهاي خوها و تواناييتوان شايستگيكه از طريق آن مي
هاي خود را اند و شايستگيهاي رقابت طلبي، واكنش بيشتري را نسبت به اين دوره نشان دادهانگيزه

  . انددر نمرات تحصيلي نشان داده
االت يا ؤنويسي به سآموزان با استفاده از يادداشتهايي كه دانشعدم تحليل محتواي پاسخ

به علت چرخشي بودن بعضي از مدارس . باشدهاي اين پژوهش ميداده بودند، از محدوديتتصاوير 
آموزان براي  اوقات دانش آموزشي، گاهي آموزان با اين برنامهدرس دانش و همزمان شدن كالس

عدم امكان اجراي آزمون  .شدندشد، نگران ميدرس جديدي كه در آن روز توسط دبيران ارائه مي
 . هاي اين پژوهش استبررسي اثرات بلند مدت اين برنامه، يكي ديگر از محدوديتپيگيري و 

                                                 
1. Sternberg 
2. Moyer 
3. Elliot & Dweck 
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شود اين پژوهش در مقاطع تحصيلي ديگر انجام شود و ميزان اثر بخشي آن مورد پيشنهاد مي
آموزان هاي دانشهاي ديگر محتواي پاسخشود در پژوهشهمچنين پيشنهاد مي. بررسي قرار گيرد

 . به هر جلسه و همچنين بررسي اثرات اين برنامه بر پسران مورد تحليل قرار گيردهاي مربوط به درس

  منابع
آموزش دوجانبه، توضيح (اثربخشي سه روش راهبرد يادگيري ). 1377(آبادي، صغري  قوام ابراهيمي
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  . 90-105، )1 (3  ،روانشناسي
ي موفقيت و ها بررسي برخي متغيرهاي شناختي و غير شناختي به عنوان پيش بين). 1387(رشيدي، مهرداد 

نامه كارشناسي  پايان. هاي شهرستان رامهرمز آموزان پسر سال اول دبيرستانعدم موفقيت تحصيلي دانش
  . چمران اهوازارشد روانشناسي تربيتي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد 

  .انتشارات آگاه:  تهران).روانشناسي براي يادگيري وآموزش(روانشناسي پرورشي ). 1384(اكبر  سيف، علي
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