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  چكيده
نگر بر خودتنظيمي انگيزشي، مثبتختي ناشنروا مبتني برفرزنددرماني  اثربخشي آموزش اين پژوهش بررسي هدف

پايه ششم دختر ان آموزدانشجامعه آماري شامل كليه  بود. ابتداييدختر  انآموزدانشاشتياق و سرزندگي تحصيلي 
كه  يانآموزدانشي در دسترس و هدفمند، از بين ريگنمونه. به روش بود 97-96 يليتحصدر سال  ابتدايي شهرستان خمين

انتخاب گرديد و به روش جايگزيني تصادفي در دو گروه  كنندهشركت 30بود  هاپرسشنامهزير ميانگين همه  هاآننمره 
ي تحت آموزش اقهيدق 90جلسه  8، قرار گرفتند. مادران گروه آزمايش كنندهشركت 15تجربي و گواه، هر گروه 
از پرسشنامه خودتنظيمي انگيزشي،  هادادهي آورجمعفتند. براي گر قرار نگرمثبتشناسي فرزنددرماني مبتني بر روان

ها از آزمون تحليل كواريانس چند اشتياق تحصيلي و سرزندگي تحصيلي استفاده گرديد. براي تجزيه و تحليل داده
زندگي نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بين گروه تجربي و گواه در متغيرهاي اشتياق و سرمتغيري استفاده گرديد. 

- تحصيلي تفاوت معناداري وجود داشت، اما در متغير خودتنظيمي انگيزشي تفاوت معناداري وجود نداشت. بنابراين، مي

توان از  الگوي فرزند درماني ان ميآموزدانشتوان نتيجه گرفت كه جهت افزايش اشتياق و سرزندگي تحصيلي در بين 
  .شناسي مثبت استفاده كردمبتني بر روان

  فرزنددرماني، خودتنظيمي انگيزشي، اشتياق تحصيلي، سرزندگي تحصيلي هاي كليدي:واژه
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  مقدمه

تعليم و تربيت مدرن، پرورش افرادي است كه قادر باشند بر مسائل و  يهايكي از اهداف مهم نظام
كنند. لذا آنچه در فرآيند  همشكالتشان در زندگي روزمره و در محيط اجتماعي به آساني غلب

فراهم آوردن شرايط يادگيري و موقعيت يادگيري به  ،يري از اهميت اساسي برخوردار استيادگ
  ).1396مرز،  هاست كه بهترين دستاوردها حاصل شود (مؤمني، عباسي، پيراني و بگيان كول ياگونه

قالب تعهد  كه انگيزش قوي براي يادگيري ضروري است وآن را در ورزديتأكيد م 1بنزولي
به نقش فرد درفرآيند يادگيري تأكيد  2خودتنظيمي. راهبردهاي يادگيري داردييان مبه تكليف ب

 شانيهارفتارها و تالش ها،كه به موجب آن يادگيرندگان به طور فعال و مستمر شناخت كنديم
لذا خودتنظيمي اثربخش نيازمند آن است  كنند؛يمورد نظر هدايت م راجهت دستيابي به اهداف

به اين اهداف داشته باشند (ضرغام حاجبي،  يابيو انگيزشي جهت دست گان، هدفكه يادگيرند
يادگيري خودتنظيمي را  3پينتريچ ).2020؛ نريماني، بشرپور و احمدي، 1394پورعبدل وسراواني، 

كه با آن يادگيرنده اهداف فعاليت يادگيري،  كنديفرآيند فعال و ساختار پردازش تعريف م
  ).1392و ساريخاني،  آذربخش ،(زارع كنديفتار خود را تنظيم و كنترل مشناخت، انگيزه و ر

مفهوم كنترل ادراك شده روي مشاركت (انجام)  ،انگيزش دروني هاييدگاهبسياري از در د
) نظريه يادگيري اجتماعي خود را 1966( 4مدها، مفهومي محوري است. راترادر تكاليف و پي

ثير رفتارها بر پيامدها (موفقيت و أباور تعميم يافته در مورد ميزان تتوسعه داد تا مكان كنترل را يك 
كه مكان كنترل دروني ندارند بر اين باورند كه پيامدها را  ييها. آنگيرديها) است در بر مشكست

ها هستند و اما افرادي كه داراي مكان ها و تا حد بسيار زيادي تحت كنترل آنوابسته به اعمال آن
ها براي تغيير مدها دارد و آناثير اندكي روي پيأها تباور دارند كه عمل آن ؛روني هستندكنترل بي
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كه عقيده دارند در مورد اعمال  يانآموزدانشانجام دهند.  تواننديپي آمدها كار زيادي نم
كه عقيده دارند  يانآموزدانشخويش، چه موفق شوند و چه شكست بخورند كنترل دارند بيشتر از 

، تالش شونديثير كمي بر پيامدها دارد، براي شركت در تكاليف تحصيلي، برانگيخته مأالشان تاعم
انجام شده از رابطه مثبت فرض  يهاپژوهش .كننديو روي موضوعات دشوار پافشاري م كننديم

. افراد داراي مكان كنديشده بين مكان كنترل دروني و انگيزش و پيشرفت مدرسه، حمايت م
ي از تكه حال دهنديبسياري براي تسلط بر محيط خودشان نشان م يهاروني، تالشكنترل د

احتماالً مكان كنترل يك انتظار تعميم يافته است كه روي رفتار در  هاست.انگيزش دروني آن
اند كه مكان كنترل با اما پژوهشگران ديگر خاطر نشان كرده گذارد،يثير مأگوناگون ت هاييطمح

نتايج  ).1394، ترجمه شهر آراي، 2002كند (آل پينتريچ، اچ. شانك، يتغيير م تغيير موقعيت
هاي انگيزشي تا حدي رابطه بين باورهاي ياستراتژ) نشان داد كه 2017( 1پژوهش اسميت و ماترينز

انگيزشي (ارزش متصل به كار، مدرسه و صالحيت) و تعامل يادگيري (لذت، تالش، استقامت 
هاي ياستراتژهاي مبتني بر استقالل بيشتر از ياستراتژكند. همچنين يم گريجيميانودستاورد) را 

 ) نشان داد1394نريماني و همكاران (نتايج پژوهش  مبتني بر كنترل بر روي لذت تأثيرگذارترند.
تا  كنديان كمك مآموزدانشبه  مسأله حل آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و

، خودكنترلي، خودارزشيابي و خودانگيزشي را مديريت كنند و با رشد فرآيندهاي تنظيم اهداف
نتايج پژوهش  در يادگيري، انگيزه يادگيري خود را تقويت كنند. شانيهدفها يريگجهت

) نشان داد كه آموزش خودتنظيمي، پيشرفت تحصيلي 1394پور (يلپورمحمد و اسماع
) حاكي از اين است كه قوانين 2016( 2گلسچاكپژوهش دريزل و ان .دهديان را نشان مآموزدانش

انگيزشي يادگيرندگان به شدت شرايط خاصي دارد و اين بستگي به مشكالت انگيزشي دارد كه 
  شود.يمباعث تنظيم مقررات 
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عالوه بر خودتنظيمي تحصيلي، متغير ديگري كه در مورد دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته 
شتياق تحصيلي به ميزان انرژي كه فرد، براي انجام كارهاي تحصيلي . ااست 3يليتحصاست اشتياق 
 ،درتاج اسالمي،(شود يمكند و نيز ميزان اثربخشي وكارايي حاصل شده اطالق يمخود صرف 

. اسازه اشتياق به مدرسه ريشه در بخشي از نظريه كنترل اجتماعي دارد كه )1395 يپورودالور،سعد
كند. در اين ديدگاه يمگي و تعلق به نهادهاي اجتماعي تأكيد بر نقش احساسات فردي، دلبست

تواند يماشتياقي نيز يبشود. در نتيجه يمرفتار ضد اجتماعي بر اساس پيوند بين فرد و جامعه تبيين 
  ).1394نتيجه تضعيف رابطه فرد با نهادهاي آموزشي باشد (بشرپور، قرباني، عطادخت و سليماني، 

شناختي است. بعد اق داراي چهار بعد تحصيلي، رفتاري، شناختي و رواناشتي 1از نظر پلتون
تحصيلي از متغيرهايي مانند زمان صرف شده روي تكاليف، اعتبار دريافت درجات تحصيلي از 

. بعد رفتاري شامل توجه، شركت داوطلبانه در كالس و استنظر فرد و تكميل تكاليف منزل 
ي خودتنظيمي، ارزش يادگيري، هامؤلفهو بعد شناختي از  ستاي فوق برنامه هاكالسشركت در 

ي احساس تعلق، روابط با معلمان و هامؤلفهي شامل شناخترواناهداف شخصي و در نهايت بعد 
و همكاران  2پژوهش گوامنز). 1394شود (پيراني، برجعلي، رضايي فرد و عقيقي، يمهمساالن 

ثبت (والدين مثبت) با سطح اشتياق به مدرسه ) نشان داد كه سبك فرزندپروري م2018(
با مد نظر قرار دادن سوابق  دادند ) نشان2016گاال گر و همكاران (مرتبط است. انآموزدانش

كننده بسيار قدرتمند در موفقيت تحصيلي دانشجويان  بينييشتحصيلي، اميد به عنوان يك پ
  آمدي با يكديگر همبستگي دارند.. همچنين اميد، اشتياق تحصيلي و خودكارگردديمحسوب م

بهزيستي  يهابه عنوان يكي از مؤلفه 3سرزندگي تحصيليعالوه بر اشتياق تحصيلي، متغير 
(نريماني،  كنديشناسي مثبت منعكس متحصيلي را در چارچوب زمينه روان يآورتاب ،رواني

ان در آموزدانش آميزيته معناي توانايي موفقي ب. سرزندگي تحصيل)1398رشيدي و زردي، 
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راني، مهاست (فوالدي، كجباف، قتحصيلي و فائق آمدن بر آن يهامواجهه با موانع و چالش
تسلط الزامات تحصيلي باور  كه به يانآموزدانش نشان دادند) 2011و همكاران ( 1ركرم .)1395

را درگير ها رفتار و هيجانات آن دارند، انتظارات مثبتي هم براي موفقيت دارند كه شناخت،
كه سطح باالي از  نشان دادند) 2000( 2ريان و روسك ،ريس، شلدون و گيبل .كنديم

ها در ميان آن سرزندگيي بهزيستي و هانشانهتر در خودمختاري و كارآمدي با پيامدهاي مرجح
ر بافت آموزشي، مشاهده شده است كه برآورده كردن نيازها به منظور د همبستگي دارد.
سرزندگي كارآمدي و وابستگي همبستگي مثبتي با حرمت نفس، عواطف مثبت و خودمختاري، 

 ندنشان داد )1396دوست (زاده و وطنحسن منفي دارند. يهمبستگ ،دارد و با عواطف منفي
، اما در متغير سرزندگي آموزش مديريت انگيزش منجر به افزايش خودپنداره تحصيلي شده است

آموزش كه  ندنشان داد )1395فوالدي و همكاران (نشد. تحصيلي افزايش معناداري يافت 
باعث افزايش معنادار معناي تحصيلي و  گيرييآزمون و پسرزندگي تحصيلي در مراحل پس

روان درماني  ندنشان داد )1393و همكاران ( يآبادبلقان .ان دختر شدآموزدانشعملكرد تحصيلي 
ه است. از اين رو به كارگيري روان درماني گروهي نگر بر افزايش شادكامي مادران مؤثر بودمثبت
  .براي ارتقاي سالمت رواني مادران داراي كودكان با نيازهاي ويژه مؤثر باشد تواندينگر ممثبت

هاي فردي، به خصوص رشد رفتار گيري و ويژگيبه تاثير روابط خانوادگي بر شكل 3فرويد
ها و آورد كه در آن ترساي را فراهم ميحيط و زمينهبيمارگونه اذعان داشت. از نظر او، خانواده م

هاي درماني او متوجه خانواده اصلي مراجع بود. گيرد؛ به اين ترتيب تالشها شكل مياضطراب
پردازي خود بر بافت خانواده تأكيد نموده و براي سنجش سبك زندگي فرد به نيز در نظريه 4آدلر

نيز  5پرداخت. همچنين ساليوانواهر و برادرها و والدين ميروابط اوليه خانوادگي؛ يعني روابط خ
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دانست (نيلفروشان، ريشه رفتارهاي فعلي فرد را در روابط قبلي او از جمله تعامل مادر و فرد مي
  ). 1393عابدي و احمدي، 

ي هاهيجانگيرند كه التفات و توجه نامشروط داشته باشند و به والدين ياد ميفرزنددرماني در 
هيجان كودك را انعكاس داده و نامگذاري  ؛دك خود توجه داشته باشند و در جريان بازيكو

كنند، آگاهي و حضور والدين تجربه مي را در جريانِ هاهيجان بيشتركنند. لذا وقتي كودكان 
. بعالوه، چون به والدين )2020(هاشمي،  شودبيشتر مي هاهيجانها راجع به تجربه پذيرش آن
ها در كودكان دوري كنند، كودكان و تغيير دادن آن هاهيجانشود از قبول مسئوليت يآموخته م

هاي تجويزي خود تنظيم و رفتارهاي خود را درون محدوده هاهيجانگيرند و مي را ياد مسأله حل
ممكن است به تنظيم بيشتر هيجانات والدين كمك كند، اين به نوبه خود  كنند. فرزند درمانييم

شود كه نيازها و آرزوهاي خود را كنار بگذارند و به توجه و پذيرش كودك خود ميباعث 
تواند به كودكان كمك كند تا هيجانات خود را تنظيم مي فرزنددرمانيبپردازند. به نحو مشابه، 
(توفام، وامپلر،  ثر تنظيم كنندؤاي ماي مجهز شوند كه رفتار خود را به شيوهكنند و سپس به توانايي

  ).1،2011يتوس و رولينگت
ايجاد شد، يك رويكرد  1960در دهه  2كه توسط برنارد و لوئيس گوئرنيفرزند درماني 

مشكالت ، كودكان شده براي درمان موارد ذيل است: معضالت رفتاري و عاطفيدرماني طراحي
والد و  فرزندي. در درمان-هاي رابطه والد و فرزندي درون بافت رابطه والدوالديني و دشواري

اي را بازي كنند كه والدين را هاي درمانيشود كه مهارتفرزندي، به والدين آموزش داده مي
كند به فرزندان خود در مواجهه با معضالت رفتاري و عاطفي در يك بافت همدلي و تأييد قادر مي

عاطفي معضالت رفتاري و فرزنددرماني ها نشان داده است كه پژوهش. والديني ياري برسانند
دهد و بهبودهاي معناداري در رفتارهاي والدين و رابطه والدين و انبوهي از كودكان را كاهش مي

                                                                                                                                                    
1. Topham, Wampler, Titus & Rolling 
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) با هدف برقراري ارتباط 1949( 2). باروچ2005 ،1فليت، ريان و اسميثانوكند (فرزندي ايجاد مي
 -راجرز نانسي و بهبود روابط والد كودك، از جلسات بازي والد كودك در خانه حمايت كرد.

) با مشورت پدرش، كارل راجرز جلسات بازي خانگي را با دخترش اجرا كرد. 1957( 3فوچز
البته اين تجربيات جديد تعامالت  و خودش گزارش كرد.فوچز تغييرات مثبتي را در مورد دخترش 

كودك از چند جهت با فرزند درماني متفاوت بود: الف) والدين در آموزش و نظارت  -بازي والد
 برگز سوي فرد باتجربه شركت نكرده اند. ب) تجربيات خود را در قالب حمايت ارائه نكردند (ا

  .)1388، ترجمه زهراكار و همكاران، 2006و همكاران 
FT بهبود روابط بود كه با مقالة تخصصي منتشر شده در ژورنال  هاييوهاولين عضو خانوادة ش

) اين شيوه در واقع نوعي از خانواده درماني A ،1946 يروانشناسي مشاوره معرفي شد (گوئرن
بيشتر مورد استفادة متخصصان بازي درماني در آمريكاي شمالي و برخي ديگر  FTتاكنون  است.

شناسان، اما متخصصان خانواده درماني، مشاوران خانواده، روان ،از كشورهاي خارجي بوده است
قه روز افزوني به اين رويكرد از خود نشان روانكاوان، مشاوران و مددكاران اجتماعي نيز عال

هاي اي برخوردار است و اكثر تالشاز اهميت ويژه فرزند درمانيوالد در -رابطه درمانگر اند.داده
درمانگران بر شناسايي و تأكيد بر نقاط قوت و تغييرات مثبت ايجادشده در درمان متمركز است. 

مقدماتي حمايت پايين دوستان و خانواده را جبران  كم به شكلتواند دستاين محيط حمايتگر مي
عالوه، مهارت توجه نامشروط و انعكاس نيازها، اميال و هيجانات كودك به روابط ديگر هكند. ب

تري را با ديگران در سيستم كند كه روابط قويشود و به والدها كمك ميهم تعميم داده مي
اصلي براي تقويت روابط خانوادگي،  ن عاملي به عنونيز از باز FTدر د. حمايتي خود برقرار كنن

. شوديايجاد و ادراك و احترام بين فرزند و والدين و حل مشكالت كودك و خانواده استفاده م
است كه كودكان به واسطة آن خود را ابراز كرده و با جهان پيرامون خود  اييوهبازي اولين ش
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ي، ارتباط و تعلق خاطر ايجاد كرده و در ابعاد مختلف ها همچنين از طريق باز. آنشونديمنطبق م
.. در نتيجه استفاده از آن در فرآيندهاي درماني بسيار مهم و حياتي است تا كننديپيشرفت م

  ).1389بزرگساالن بتوانند فرهنگ كودكي را هر چه كاملتر درك كنند (رمضاني و دروز، 
مناسب پدر و مادر، قدرت اصلي رشد سالم  ) نشان دادند كه رابطه2018و همكاران (1چينگچو

) نشان 2011فرد است و تالش براي تقويت رابطه با نوجوانان بايد گسترش يابد. توفام و همكاران (
آزمون، يشپدادند كه سطوح باالي پريشاني والدين و تنظيم ضعيف هيجانات در كودكان در 

تر هيجانات يفضعودكان بود. تنظيم بيني كننده كاهش بيشتر در مشكالت رفتاري كيشپعامل 
رضايت كمتر والدين به بيني كننده افزايش پذيرش والدين بود، يشپآزمون، عامل يشپوالدين در 

كننده افزايش بينيآزمون، عامل پيشهمراه حمايت اجتماعي از جانب خانواده و دوستان در پيش
فرزندي بود. به سبب نقش محوري تنظيم هاي والد و بيشتر ارتباط والدين براي پذيرش در بازي
توان انتظار داشت كه اين متغيرها ارتباط ميفرزنددرماني هيجاني والد و تنظيم هيجاني فرزند در 
تر در پيش از اما واضح نيست كه تنظيم هيجاني ضعيف ،خاصي با پيامدهاي درماني داشته باشند

پژوهش  ،با توجه به مطالب  مطرح شده. امدانجآزمون چرا و چگونه به فرآيند درماني بهتر مي
شناسي حاضر در صدد است به اين سوال جواب دهد كه آيا آموزش فرزنددرماني مبتني بر روان

  ت؟نگر بر خودتنظيمي انگيزشي، اشتياق و سرزندگي تحصيلي اثربخش اسمثبت

  روش

گروه گواه لي باطرح تك عامصورت  به پژوهش حاضر از نوع كاربردي با روش نيمه آزمايشي
  است.

پايه ششم  دختر انآموزدانشجامعه آماري شامل كليه  ي:ريگنموهجامعه، نمونه و روش 
ي كه انآموزدانشي هدفمند از بين ريگنمونه. به روش بود 1397سال در  ابتدايي شهرستان خمين

                                                                                                                                                    
1. Chengchue 
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 30د. مادران اين انتخاب گردي كنندهشركت 30بود،  هاپرسشنامهزير ميانگين در همه  هاآننمره 
 كنندهشركت 15دانش آموز به روش جايگزيني تصادفي در دو گروه تجربي و گواه، هر گروه 

  قرار گرفتند.
مادراني كه فرزند آنها در هر سه پرسشنامه نمره زير ميانگين داشتند،  :ورود يهامالك

 :مالك خروج .كنندمي و با هم زندگي باشند هر دو والد در قيد حيات و نداشتن اختالل يادگيري
ها از سه براي جمع آوري داده آموزشي نبودند. يهامادراني كه حاضر به شركت منظم در كالس

  پرسشنامه استفاده گرديد.
پرسشنامه خودتنظيمي انگيزشي توسط ولترز ساخته شده  :پرسشنامه خودتنظيمي انگيزشي

(بسيار موافقم تا بسيار  ياپنج درجهگويه است با يك مقياس ليكرت  27است. اين مقياس داراي 
و گزينه نظري ندارم مساوي صفر است. تحليل اين  4تا  1داراي ارزشي بين  يامخالفم) و هر ماده

 : ميزان خودتنظيمي در حد پاييني است.36تا  0: نمره بين رديگيپرسشنامه به دو طريق صورت م
: ميزان خودتنظيمي 72نمره باالتر از  است. : ميزان خودتنظيمي در حد متوسطي72تا  36نمره بين 

روايي اين پرسشنامه توسط اساتيد و متخصصان اين حوزه تأييد شده  انگيزشي در حد بااليي است.
پيراني، درصد به دست آمده است ( 70باالي خ نباالفاي كرآپايايي پرسشنامه از روش  است و

  ).1394درگاهي، عباسي وبنيادي،
پرسشنامه استاندارد اشتياق تحصيلي توسط فردريكز و همكاران  :صيليپرسشنامه اشتياق تح

گويه است و با يك مقياس ليكرت  15) طراحي وتدوين شده است. اين پرسشنامه داراي 2004(
 75و حد اكثر  15حداقل امتياز ممكن  .سنجدي(هرگز تا هميشه) اشتياق تحصيلي را م ياپنج درجه
امه توسط اساتيد و متخصصان اين حوزه تأييد شده است و پايايي آن روايي اين پرسشن خواهد بود.
  ).1394پيراني و همكاران،به دست آمده است ( %70 يلفاي كرونباخ باالآاز روش 

پرسشنامه سرزندگي  1391در سال  زادهيو دهقان يچارنيحس :پرسشنامه سرزندگي تحصيلي
كه چهار گويه  2006دگي مارتين و مارش گويه با الگوگيري از مقياس سرزن 9تحصيلي را با 
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از خيلي موافقم  و يادرجه 5اين پرسشنامه بر اساس طيف ليكرت  يگذارداشت توسعه دادند. نمره
و  %80لفاي كرونباخ به دست آمده با حذف يك گويه برابر با آضرايب . تا خيلي مخالفم است

 تا %51با نمره كل بين  هاهيم بستگي گوبوده است. همچنين دامنه ه %73 ضريب بازآزمايي برابربا
از همساني دروني و ثبات رضايت بخشي  هاهياست. اين نتايج بيانگراين است كه گو 68%

لفه اصلي با ؤمنظور بررسي ساختار عاملي (روايي سازه) پرسشنامه از تحليل م برخوردارند. به
به طور كلي نشان دادكه  واريماكس در سطح گويه استفاده شده است. نتايج چرخش متعامد

(حسين چاري و  كنديبود ايجاد م %75) افزايشي در ضريب پايايي آزمون كه 8حذف يك سوال (
  ).1391دهقاني زاده،

مادران دانش آموزاني كه در سه پرسشنامه نمره كمتر از ميانگين بدست در اين پژوهش 
هردو گروه  ند.ار گرفتدر دو گروه قرآوردند و با توجه به مالك هاي ورود و خروج، 

. كردند) را تكميل آزمونيشخودتنظيمي انگيزشي، اشتياق و سرزندگي تحصيلي (پ يهاپرسشنامه
 9نگر به مدت شناسي مثبتسپس والدين گروه آزمايش تحت آموزش فرزنددرماني مبتني بر روان

. در پايان يدنگرداعمال  ياو در مورد گروه گواه هيچ مداخلهندقرار گرفت اييقهدق 90جلسه 
در اين پژوهش سعي شد در جلسه .گرفته شدآزمون به عمل پس آموزش، از هر دو گروه مجدداً

پيش آزمون توضيحات الزم در مورد اهداف آموزش به مادران ارائه شود. در جلسه پيش آزمون 
هش جلسات گفته شد كه شركت داوطلبانه است. به منظور رعايت مسايل اخالقي، بعد از اتمام پژو

شركت كننده) نيز بسته  15كننده از  شركت 11آموزش، براي مادران داوطلب گروه گواه (
  آموزشي اجرا گرديد. محتواي جلسات به تفكيك در جدول ذيل بيان گرديده است.
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 يشياندمثبت پروتكل

  عنوان  جلسه

  جلسه اول

  معرفي وجهت دهي:
  آشنايي شركت كنندگان با دوره آموزشي -
از زندگي، شادي و نشاط و نقش آن در زندگي خوب، مسيرهاي دستيابي به  خشنوديكت كنندگان باشر -

  زندگي رضايت بخش آشنا شوند.

  جلسه دوم

  ها به شكل تازه:هاي شخصي و استفاده ازآنتوانمندي
  شناخت توانمندي هاي شخصي -
  آشنايي با دسته بندي توانمندي ها و فضيلت هاي اخالقي -
  ده از توانمندي هاي شخصي به شكلي تازهاستفا -

  جلسه سوم

  ها و آمور خوب در زندگي:كاشت هيجان هاي مثبت و ذكر نعمت
  ي مثبتهاهيجانآشنايي با  -
  ي مثبت در نشاط و شاديهاهيجاننقش  -
  مثبت در زندگي آمورمثبت در زندگي روزمره به عنوان  آموراستفاده و ذكر نعمت ها و  -

  جلسه چهارم

  ميراث شخصي و داشتن قصد و هدف در زندگي:
  بررسي تأثيرات نوشتن سه نعمت/ امر خوب در زندگي -
  قصد و معني داشتن در زندگي -
  استفاده از فن ميراث شخصي -

  جلسه پنجم

  و بررسي نيم دوره آموزشي:) نامه و ديدار تشكرآميز (تقدير و تشكر
  تأكيد بر خاطرات خوب -
  د ارتباطات بين فردي مناسبحركت به سمت ايجا -
  افزايش خشنودي از زندگي از طريق لذت حاصل از خشنود ساختن ديگران -
  آموزش فن تقدير و سپاس (نامه و ديدار تشكر آميز) -

  جلسه ششم

  روابط مثبت اجتماعي و شادكامي در زندگي:
  آشنايي با روابط مثبت اجتماعي -
  نقش روابط مثبت در زندگي شادمانه -
  موزش و كاربرد فن پاسخ دهي سازنده و فعالآ -

  جلسه هفتم
  

  كار با طمأنينه (پرهيز از شتاب زدگي):
  آشنايي با نحوه پايدار كردن لذت ها -
  كار با طمأنينه و نقش آن در افزايش سالمت روان و عزت نفس -
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نس چند هاي آمار توصيفي و همچنين تحليل كووارياجهت تجزيه و تحليل داده ها از تكنيك
  متغيري و تك راهه، ميانگين تعديل شده و ميانگين زوجي استفاده شده است.

  نتايج

چهار  %10فرزندو  تك %66/16سه فرزند، %33/33دو فرزند، %40كننده در پژوهش، شركت 30از 
 درصد 33/3و  ليسانس 33/33فوق ديپلم،  %66/6ديپلم،  درصد 40ديپلم، ريز 66/16فرزند داشتند. 

  ندگان داراي تحصالت فوق ليسانس داشتند.شركت كن

  كننده)شركت 15توصيفي متغيرها (هر گروه  يهاافتهي. 1جدول 

  آزمونپس  آزمونيشپ  گروه  متغير
M  SD  M  SD  

  سرزندگي تحصيلي
  18/6  26/33  74/1  20/22  آزمايش
  93/3  93/25  03/4  24  گواه

  اشتياق تحصيلي
  02/4  20/51  75/4  26/43  آزمايش

  55/5  66/46  48/5  33/44  واهگ

  انگيزشيخودتنظيمي 
  89/14  13/70  67/13  40/68  آزمايش
  02/18  86/70  95/13  60/74  گواه

لذا فرض صفر  ؛كه مقدار محاسبه شده براي همه متغيرها معنادار نيست دهدينشان م 1جدول 
كه مقدار  دهدينشان م 2 نتايج جدولهمچنين . شوديها پذيرفته ممبني بر نرمال بودن توزيع داده

F رد  هايانسلذا فرض صفر مبني بر برابري وار ؛براي متغير سرزندگي تحصيلي معنادار است
از اين اين  توانيلذا م ؛. ليكن با توجه به اين كه حجم گروه آزمايش و گواه برابر استشوديم

تغيره استفاده نمود. چند م واريانسپيش فرض براي اين متغير چشم پوشي كرد و از تحليل كو
معنادار نيست لذا فرض صفر مبني  انگيزشيبراي دو متغير اشتياق تحصيلي و خودتنظيمي  Fمقدار 

 .شوديپذيرفته م هايانسبر برابري وار
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  ننتايج آزمون لوو  لكوي -روي. نتايج آزمون شاپ2جدول 

    لون آزمون    لكوي - رويشاپ  
 DF  p F p  مقدار  متغير

  01/0  16/14  18/0  15  21/0  ليسرزندگي تحصي
  74/0  10/0  13/0  15  91/0  اشتياق تحصيلي

  76/0  088/0  58/0  15  95/0  انگيزشيخودتنظيمي 

همچنين براي بررسي همگني واريانس در ماتريس كووارنس از آزمون باكس استفاده شد. 
كوواريانس به  نيست؛ لذا فرض همگني واريانس در ماتريس معنادار Fمقدار نتايج نشان داد كه 
  شود.يمي تحليل كوواريانس چندمتغيري پذيرفته هافرضعنوان يكي از پيش 

  . نتايج آزمون تحليل كوواريانس چند متغيري3جدول 

  توان آماري  p Eta  خطا  df  يهفرض F  df  مقدار  آزمون
  99/0  56/0  0001/0  23  3  86/9  28/1  اثر هتلينگ

لذا آموزش فرزند درماني به شيوه  ؛معنادار است Fكه مقدار  دهدينشان م 3نتايج جدول 
 دهدينگر حداقل بر يكي از متغيرهاي وابسته اثر بخش است. ضريب اتا نشان مشناسي مثبتروان

درصد بوده است. مقدار توان  56كه اثربخشي آموزش فرزنددرماني بر متغير يا متغيرهاي وابسته 
ز كفايت الزم برخوردار بوده است و ثانياً اگر اين كه اوالً حجم نمونه ا دهديآماري نشان م

درصد موارد آموزش فرزنددرماني به شيوه روانشناسي  99بار صورت گيرد در  100آموزش 
  نگر بر متغير يا متغيرهاي وابسته اثربخش خواهد بود. مثبت

  متغيرينتايج آزمون تحليل واريانس يك راهه در متن تحليل كوواريانس چند . 4جدول 

  SS  df  MS  F  p  Eta  منبع متغير  متغير

  سرزندگي تحصيلي
  51/0  0001/0  44/25  13/553  1  13/553  بين گروهي

        70/21  25  49/542  خطا

  اشتياق تحصيلي
  29/0  003/0  45/10  71/159  1  71/159  بين گروهي

        27/15  25  94/381  خطا

  انگيزشيخودتنظيمي 
  002/0  84/0  038/0  37/9  1  37/9  بين گروهي

        23/249  25  87/6230  خطا
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 ،براي متغير سرزندگي و اشتياق تحصيلي معنادار است Fكه مقدار  دهدينشان م 4نتايج جدول 
تا براي متغير سرزندگي امعنادار نيست. مقدار ضريب  انگيزشيبراي متغير خودتنظيمي  Fاما مقدار 

به عبارتي آموزش فرزنددرماني مبني بر درصد است.  29درصد و براي متغير اشتياق تحصيلي  51
درصد از  29درصد از واريانس متغير سرزندگي و  52شناسي مثبت نگر توانسته است روان

  واريانس متغير اشتياق تحصيلي را تبيين كند.

  و مقايسه زوجي آزمون. ميانگين تعديل شده در پس5جدول 

 گروه گواه  گروه آزمايش  

  M  SD  M  SD  متغير
  24/1  05/25  24/1  15/34  تحصيلي سرزندگي

  04/1  48/49  04/1  38/51  اشتياق تحصيلي
  sig  ي معياراخط  هايانگينتفاوت م  گروه -گروه   متغير

  000/0  80/1  10/9  گواه -آزمايش  سرزندگي تحصيلي
  003/0  51/1  89/4  گواه -آزمايش  اشتياق تحصيلي

درگروه  يطور معنادارهآزمون بدر پسكه ميانگين هر دو متغير  دهدينشان م 5نتايج جدول 
ها در پس آزمون نشان از و مقايسه زوجي بين گروه بوده استبيشتر آزمايش از گروه گواه 

  معناداري در گروه آزمايش است.

  گيريبحث و نتيجه

ان دختر آموزدانشنگر بر خودتنظيمي انگيزشي موزش فرزنددرماني مبتني بر روانشناسي مثبتآ
بدست آمده براي متغير خودتنظيمي انگيزشي  fنتايج نشان داد كه مقدار  ربخش است.ابتدايي اث

) 2011) و توفام و همكاران (2017اين يافته با نتايج پژوهش آنتوني و همكاران ( معنادار نيست.
 ،مطرح شده است )1988( ينتريچاين يافته با نظريه خودتنظيمي انگيزشي كه توسط پ همسو است.

زيرا پينتريچ يادگيري خودتنظيمي را به عنوان فرآيندي فعال و ساختار پردازشي  ؛است نبييقابل ت
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كه با آن يادگيرنده اهداف فعاليت يادگيري، شناخت، انگيزه و رفتار خود را تنظيم  كنديتعريف م
 به عبارت ديگر يادگيري خودتنظيمي بر مشاركت فعال يادگيرنده از نظر رفتاري، كند.يو كنترل م

نظريه كنترل شود. يانگيزشي، فراشناختي در فرآيند يادگيري براي بيشتر شدن يادگيري اطالق م
كه مكان كنترل در يادگيري، انگيزش و رفتار تأثير  كنديادراك شده به اين نكته تأكيد م

ه به . به بيان ديگر آنهايي كه مكان كنترل دروني دارند به اين باورند كه پيامدهاي وابستگذارديم
افرادي كه داراي مكان كنترل بيروني  ؛ها هستند و اماها و تا حد زيادي تحت كنترل آناعمال آن

ها براي تغيير پيامدهاكار ها تأثير اندكي روي پيامدها دارد و آنهستند باور دارند كه عمل آن
  .)1394، ترجمه شهر آراي، 2002بكنند (آل پينتريچ، اچ. شانك،  تواننديزيادي نم

مطرح شده است مهر تأييدي بر  )1984چامز (يبه خصوص نظريه عليت شخصي كه توسط د 
زيرا عليت شخصي، آغاز رفتار مورد نظر توسط فرد به منظور تغيير در محيط است  ؛اين يافته است

گفت  توانيم شد كه در جهت تأييد اين يافته مطرح اييهبا توجه به سه نظر) 1396رضايي،(
توسط آموزش يك دوره فرزند درماني بر اساس  توانديان نمآموزدانشانگيزشي خودتنظيمي 

مطرح شده در  هاييهزيرا در نظر ؛افزايش يابد شودينگر كه روي والدين اجرا مشناسي مثبتنروا
اين خود فرد است كه آموزش بايد ببيند. تعاريف متعدد خودتنظيمي بر خود  ،خودتنظيمي مورد
گفت كه آموزش فرزند درماني مبتني بر  تواني. همچنين مكنديعامل اصلي تأكيد م به عنوان ؛فرد

ان تأثير آموزدانشبر روي خودتنظيمي  تواندينگر در يك دوره كوتاه مدت نمروان شناسي مثبت
ان پايه ششم ابتدايي آموزدانشاما شايد در طوالني مدت اثربخش باشد. اين يافته ويژه  ؛بگذارد
  عني شايد با تغيير مقطع به مقاطع باالتر نتيجه متفاوت باشد.است ي

ان دختر آموزدانشنگر بر اشتياق تحصيلي آموزش فرزنددرماني مبتني بر روانشناسي مثبت
و همكاران  ي)، مؤمن1396پور (يسعد يهاابتدايي اثربخش است. اين يافته با نتايج پژوهش

)، 2018و همكاران ( چنگچو)، 1394پور و همكاران ()، قدم1394)، اسالمي و همكاران (1396(
بر طبق مدل  هاين يافت دارد. ي) همخوان2017كاهو و نلسون ( و )2018گوامنر و همكاران (
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قابل تفسير است. در اين مدل اشتياق با دو مؤلفة تحصيلي و اجتماعي  )1998رومبرگر و الرسون (
.اشتياق اجتماعي با رفتارهايي چون حضور دشويكه در سازگاري تحصيلي نقش دارد، مشخص م

و اشتياق  شوديدر كالس، رعايت مقررات و مشاركت فعال در آمور مرتبط با كالس تعريف م
نسبت به مدرسه و توانايي برآوردن انتظارات عملكرد را شامل  آموزدانش يهاتحصيلي نيز نگرش

شتياق داراي چهار بعد تحصيلي، رفتاري، همچنين از نظر پلتون ا ).1394زاهد و همكاران،شود (يم
شناختي است. به عنوان مثال بعد تحصيلي از متغيرهايي مانند زمان صرف شده روي شناختي و روان

تكاليف، اعتبار دريافت درجات تحصيلي از نظر فرد و تكميل تكاليف منزل است. بعد رفتاري 
فوق برنامه است و بعد شناختي  ياهشامل توجه، شركت داوطلبانه در كالس و شركت در كالس

از مؤلفه خودتنظيمي، ارزش يادگيري، اهداف شخصي و در نهايت بعد روانشناختي شامل 
  )1394پيراني و همكاران،شود (ياحساس تعلق، روابط با معلمان و همساالن م يهامؤلفه

فت كه آموزش گ توانيم شدكه در ارتباط با اشتياق تحصيلي مطرح  اييهبا توجه به دو نظر
ان دختر ابتدايي آموزدانشنگر بر روي اشتياق تحصيلي شناسي مثبتفرزنددرماني مبتني بر روان

يعني شرايط جامعه،  ؛زيرا كه اشتياق تحصيلي بعد اجتماعي دارد ؛ثير معناداري داشته استأت
پيشين نيز  ياهروي ميزان آن تأثيرگذار باشد همچنان كه در پژوهش توانديخانواده و مدرسه م

نگر از جمله نظريه غرقگي سيكزنت روانشناسي مثبت يهااين نكته تأييد شده بود. پس آموزش
، جستجوي ينيبمثبت، خوش يهاهيجاننظريه ساخت و گسترش  اميد،يهنظر ميهالي، قدرشناسي،

ي فرزندان از طريق آموزش فرزنددرماني به والدين بر رو توانديم، معنا، كمال گرايي سازگارانه
آموزش فرزنددرماني مبتني بر  .دهديها افزايش متأثيرگذار باشد و اشتياق تحصيلي را در آن

نتايج اين  ان دختر ابتدايي اثربخش است.آموزدانشنگر بر سر زندگي تحصيلي شناسي مثبتروان
به عبارت بدست آمده براي متغير سرزندگي تحصيلي معنادار است.  fفرضيه نشان داد كه مقدار 

نگر بر سرزندگي تحصيلي تأثير معناداري ديگر آموزش فرزنددرماني مبتني بر روانشناسي مثبت
و همكاران  مقدمي)، خضر1396صدري دميرچي و همكاران ( يهااين يافته با نتايج پژوهش دارد.
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)، 1395)، فوالدي و همكاران (1395)، ياوري و همكاران (1396)، ارجمندنيا و همكاران (1396(
)، 1393)، بلقان آبادي و همكاران (1394)، آل بويه و همكاران (1395هنرمندزاده و سجاديان (

) همخواني دارد.اين يافته بر طبق نظريه مارتين و 2015و همكاران ( نونز) و 2017ساچ و همكاران (
كز بر مارس در زمينه سنجيدن سرزندگي تحصيلي كه با دو رويكرد متمركز بر متغير و متمر

فردي، محيطي و  هاييژگياست. رويكرد متمركز بر متغير ارتباط بين و تبيينشخص، قابل 
تا بتوانند شاهد پيامدهاي خوب در  كنديبررسي و تبيين م ياتجربيات را در شرايط خطرزا به گونه

راي شاخص سازگاري مؤثر باشد. در واقع اين رويكرد به دنبال پيدا كردن عوامل حفاظتي معين ب
مختلف تطابق و سازگاري مؤثر است. رويكرد متمركز بر شخص به دنبال شناسايي  يهاجنبه
نامطلوب  شرايط افراد سرزنده بوده و به دنبال اينكه چگونه افراد سرزنده در برخورد با هاييژگيو

  )1394پيراني و همكاران،دهند (يتحصيلي پيامدهاي مطلوبي را نشان م
به  توانديزندگي تحصيلي نيز به عوامل محيطي نيز بستگي دارد و خانواده مبا توجه به اينكه سر

شناسي مبتني بر روان درمانيعنوان تأثيرگذارترين عامل بر روي فرزندان، با آموزش فرزند
ثر باشد. در فرزنددرماني مبتني بر بازي درماني كودك ؤنگر بر روي سرزندگي تحصيلي ممثبت

كه كودكان يك تمايل ذاتي به سمت سازگاري، سالمت روان،  ودشيمحور اين اصل مطرح م
و غريزه طبيعي كودك به سمت تعادل دروني است و تمركز  رشد و تحول و خودشكوفايي دارند

 يهابشود) نه روي روش توانديرويكرد بر شخص دروني كودك است (چيزي كه كودك م
گفت كه  توانيمشكل. پس م زندگي كردن كودك در گذشته و كودك مركز توجه است نه

نگر بر سرزندگي تحصيلي شناسي مثبتداده شده در زمينه فرزنددرماني مبتني بر روان يهاآموزش
پژوهش حاضر  هاييافتهان با واسطه آموزش والدين اثربخش بوده است. با توجه به آموزدانش

 توانينگر مشناسي مثبتروان كه با استفاده از آموزش فرزنددرماني مبتني بر شوديم گيرييجهنت
ان دختر ابتدايي را افزايش داد. اين نتيجه به اين آموزدانشدو متغير اشتياق و سرزندگي تحصيلي 

 يهاعمل كنند و با آموزش تواننديخود م يهامعنا است كه والدين به عنوان درمانگر خانواده
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عالوه بر اينكه خودشان از  تواننديت منگر كه با رعايت اصول فرزنددرماني اسشناسي مثبتروان
 ،شان به عنوان والد تأثيرگذار بيشتر شوداد به نفسممند شوند و اعتروان بهتري بهرهسالمت

هاي اين همچنين يافته نيز در زمينه سرزندگي و اشتياق تحصيلي پرورش دهند. يترفرزندان موفق
بر روي متغير خودتنظيمي  نگرمثبتوانشناسي پژوهش نشان داد كه آموزش فرزنددرماني مبتني بر ر

انگيزشي اثر بخش نيست؛ زيرا در متغير خودتنظيمي نقش فعال خود فرد مورد توجه است و در 
ي صورت گرفته پيشين در زمينه خودتنظيمي انگيزشي هميشه افراد به طور مستقيم تحت هاپژوهش

كه اين آموزش در كوتاه مدت اثر بخش  . نكته مورد توجه ديگر اين استاندگرفتهآموزش قرار 
توان گفت: يمي طولي نتايج متفاوتي حاصل شود. دركل هاپژوهشنبوده است، اما شايد در 

با استفاده از ارتباط مؤثري كه در جلسات فرزنددرماني مبتني بر  وتوانمند خانواده آموزش ديده،
المت روان خانواده را فراهم كند و طبق ساز سينهزمتواند يمآموخته است،  نگرمثبتشناسي روان
تواند در افزايش اشتياق و سرزندگي تحصيلي فرزندش تأثير مثبت داشته يمهاي اين پژوهش يافته

توان تاثيرات اين دوره آموزشي را بر روي متغيرهاي مختلف ديگري مورد يمباشد، در آينده 
ان آموزدانشاين پژوهش، بر روي ه حاضر اين است ك پژوهش هاييتمحدوپژوهش قرار داد.از 

اجراي ست. يمقطع ابتدايي ميسر ن هاييهلذا تعميم نتايج آن به ساير پا ؛پايه ششم ابتدايي انجام شده
آموزش فرزنددرماني مثبت نگر بر روي پدران؛ هر دو والد و ساير مقاطع تحصيلي، انجام پژوهش 

سالگي  12به اينكه فرزنددرماني تا سن  با توجههاي پژوهش حاضر است. تطولي از پيشنهادا
نگر بر روي خود شناسي مثبتآموزش روان ،براي مقاطع باالتر توانيم شوديمطرح م
  ها بررسي شود.تحصيلي آن و سرزندگي ان اجرا شود تا نتايج آن بر روي اشتياقآموزدانش
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پيشرفت تحصيلي و  سةيمقا ).1394و سليماني، گوهر ( اكبر عطادخت، ؛روزيف ؛ قرباني،بشرپور، سجاد

مجله روانشناسي  .ان بي سرپرست و داراي سرپرستآموزدانشعوامل مرتبط با آن در دو گروه از 
  .21– 4،36)2(، مدرسه

دران نگر به شيوه گروهي بر افزايش شادكامي مامثبت يدرماناثربخشي روان). 1393( يبلقان آبادي، مصطف
  .39-55، 1 ،روانشناسي خانواده .كودكان با نيازهاي ويژه

اثربخشي آموزش خودتنظيمي بر پيشرفت تحصيلي ). 1394( يلخل، اسماعيل پورو  ژيال پور محمد،
  .72-90)،33(8 ،نشريه علمي پژوهشي آموزش و ارزشيابيز. ان دختر هنرستاني تبريآموزدانش

. روانشناسي اشتياق تحصيلي ).1394( ايي فرد، مهرداد و عقيقي، رضاو برجعلي، احمد؛ رض پيراني، ذبيح 
  انتشارات محقق اردبيلي.اردبيل: 
نقش تعلل ورزي و خودتنظيمي ). 1394( يح؛ درگاهي، فاطمه؛ عباسي، علي و بنيادي، احمدپيراني، ذب

-46)،23(15، كيمجله ايراني آموزش در علوم پزش ن.اشتياق تحصيلي دانشجويا بينييشانگيزشي در پ
31.  
اثربخشي آموزش مديريت انگيزش بر سرزندگي تحصيلي و ). 1396( دوست، ليالوطن و زاده، رمضانحسن

  .44- 61)،19(5،نشريه پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي .انآموزدانشخودپنداره تحصيلي 
و ادراك از الگوي ). سرزندگي تحصيلي 1391زاده، محمد حسين (يدهقانحسين چاري، مسعود و 
  .76-91 )،2(4 ،مجله مطالعات آموزشي و يادگيريي خود كارآمدي. اواسطهارتباطي خانواده، نقش 
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سرزندگي تحصيلي بر اساس  بينييشنگر: پكنكاش در روانشناسي مثبت). 1396( ، انوشيروانمقدميخضر
  .21-36 )،4(10، كيمجله راهبردهاي آموزش در علوم پزش -دوماهنامه علمي ي. معناي زندگ

سرزندگي تحصيلي وادراك از الگوهاي ارتباطات ). 1393مسعود (و حسين چاري،  ، محمدحسينزادهيدهقان
  .1- 17)،32(10، امه روانشناسي تربيتينفصل .ابعاد خودكارآمدي ياساختار كالس: نقش واسطه

  تشارات آيدين.). روانشناسي انگيزش در آموزش و پرورش. تبريز: ان1396اكبر (رضايي، 
  .اانتشارات واين. تهران: با رفتاردرماني شناختي درمانييتركيب باز. )1389( دروز، آتناو  رمضاني، غزال
تأثير نقشه مفهومي بر پيشرفت تحصيلي و ). 1392مسعود (؛ آذربخش، الهام و ساريخاني، زارع، محمد

  ).4(4گران جوان و نخبگان، باشگاه پژوهش .خودتنظيمي سطوح باالي يادگيري در درس فيزيك
 ،مطالعات آموزشي و آموزشگاهي .مقياس اشتياق به مدرسه يسنجروان هاييژگيو). 1394( زاهد، عادل

2)7،(14-1.  
 .انآموزدانشو اشتياق تحصيلي  يكارتأثير آموزش ذهن آگاهي بر حافظه). 1396( يل، اسماعپوريسعد

  .34-50 )،2(5 ،پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي
سرزندگي تحصيلي براساس ادراك از محيط يادگيري و  بينييشپ). 1396( يلاسماع دميرچي، صدري

ش در علوم وزراهبردهاي آم اه.سرسختي روانشناختي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمانش
  .14-28 )،5(10،پزشكي

ايسه خودتنظيمي انگيزشي و رفتارهاي مق). 1394كاظم (؛ پورعبدل، رضا و ساواني، ، مجيديحاجبضرغام
مجله دانشگاه علوم  ي.ان عادآموزدانشان مبتال به اختالل نقص توجه بيش فعالي و آموزدانشپرخطر 

  .88-101 ،)3( 18، پزشكي شهر كرد
اثربخشي آموزش سرزندگي تحصيلي بر معناي ). 1395محبوبه (و قمراني،  زهره ؛ كجباف،اسما فوالدي،

پژوهش در . ان دختر پايه سوم دوره اول متوسطه شهر مشهدآموزدانشلكرد تحصيلي تحصيلي و عم
  .33-50 )،3(4،يادگيري آموزشگاهي و مجازي

تعيين رابطه بين فرسودگي تحصيلي با اشتياق و عملكرد تحصيلي در دانشجويان ). 1395اهللا (پور، عزتقدم
  .11-27 )،8(2،زشكيپژوهش در آموزش علوم پ .دانشگاه علوم پزشكي لرستان
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و جو عاطفي خانواده  يريپذجانينقش ه). 1396مرز (يان كوله بگ يح،ذب ين؛ پيراني،حس ي؛ عباسي،عل مؤمني،
  .61- 77 )،8(5،دو فصلنامه راهبردهاي شناختي در يادگيري .انآموزدانشاشتياق تحصيلي  بينييشدر پ

اي يادگيري خودتنظيمي و حل مساله بر ). مقايسه اثربخشي آموزش راهبرده1394نريماني، محمد (
  .21-37 )،1(4 ،روانشناسي مدرسهانگيزش تحصيلي دانش آموزان اهمال كار. 

 اجتماعي حمايت كودكان، خودپنداره نقش ).1398نريماني، محمد؛ رشيدي، جمال و زردي، بهمن. (
 يادگيري توانينا داراي انآموزدانش تحصيلي سرزندگي بينيپيش در والدگري سبك و خانواده
  .112-133)، 3(8، هاي يادگيريمجله ناتواني. خاص

و سنجش.  يبندخانواده طبقه شناسييب). آس1393؛ عابدي، احمد و احمدي، سجاد (يسانيلفروشان، پر
  اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.

زيستي روانشناختي، تاب نگر بر به). اثربخشي مداخله مثبت1395( يلنازهنرمندزاده، ريحانه و سجاديان، ا
  .54-69 )،2(2 ،پژوهشنامه روانشناسي مثبت. سرپرستيآوري وشادكامي دختران ب

ان دوره دوم آموزدانش). بررسي اثربخشي آموزش اميد به سرزندگي تحصيلي 1395ياوري، هانيه (
  .67-80 )،35(1،آموزشي يهاپژوهش در نظاممتوسطه. 
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The effectiveness of positive psychology-based filial therapy 
on motivational self-regulation, educational engagement, and 

vivacity of female students 
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Nejad,4444 & E. Mehrabi 5555 

 
Abstract 

The aim of this study was to investigate the effectiveness of positive 
psychology-based filial therapy on motivational self-regulation, academic 
engagement, and vivacity of female students. The population included all sixth 
grade female students in Khomein City during the academic year of 2017-2018. 
Thirty students were selected from among the students whose score was below 
the mean in all the questionnaires via purposive and convenient sampling. They 
were randomly assigned into experimental and control groups (15 subjects in 
each group). Mothers in the experimental group received eight 90-minute 
sessions of positive psychology-based filial therapy treatment. To collect data, 
motivational self-regulation questionnaire, academic engagement questionnaire, 
and academic vivacity questionnaire were used. Multivariate analysis of 
covariance was used to analyze the data. The results revealed that there was a 
significant difference between the experimental and control groups in terms of 
the variables of academic engagement and academic vivacity, but there was no 
significant difference between them in motivational self-regulation. It was 
concluded that positive psychology-based filial therapy education could be used 
to increase students' academic engagement and academic vivacity. 

Keywords: Filial therapy, motivational self-regulation, academic engagement, 
academic vivacity 
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