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 1نویسنده مسئول ،آموزگار ابتدایی استان ایالم ،کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
 2آموزگار ابتدایی ،استان ایالم ،شهرستان مهران ،کارشناسی علوم تربیتی

چکیده
مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه منابع کتابخانه ای و گردآوری نظرات صاحبنظران نگاشته شده است.
هدف از به تحریر در آوردن این مقاله بررسی نقش سرزندگی تحصیلی دانش آموزان در عملکرد تحصیلی آنان است  .نتیجه این
مقاله نشان می دهد که سرزندگی تحصیلی دانش آموزان باعث افزایش اشتیاق تحصیلی گشته و حس اطمینان را در دانش
آموزان بیشتر کرده و عالقه وافری در دانش آمو زان به وجود می آورد که این عالقه باعث افزایش عملکرد تحصیلی دانش
آموزان می گردد .افزایش عملکرد تحصیلی نیز به نوبه خود باعث افزایش یادگیری دانش آموزان و دلبستگی بیشتر به مدرسه
می شود .لذا متولیان این باید به سرزندگی تحصیلی دانش آموزان و راه های ایجاد این مو لفه مهم همت گماشته و تالش خود
را برای پیشرفت تحصیلی و عملکردی بهتر بکار گیرند.
واژههاي كلیدي :سرزندگی تحصیلی ،عملکرد تحصیلی ،دانش آموزان
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مقدمه
مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی طی سه دهه اخیر بیش ازپیش موردتوجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته
است .نظریه پردازان و محققان تربیتی برای ارائه نظریات خود دربارة پیشرفت تحصیلی خواهان شواهد تحقیقااتی و تجربای در
مورد عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی در فرهنگها و نظامهای آموزشی گوناگون هستند .با توجه به اینکه میزان پیشرفت
و افت تحصیلی یکی از مالکهای کارایی نظام آموزشی است  ،کشف و مطالعه متغیرهای تأثیرگاذار بار عملکارد تحصایلی ،باه
شناخت بهتر و پیش بینی متغیرهای مؤثر در مدرسه می انجامد؛ بنابراین بررسی متغیرهایی که با پیشرفت تحصیلی در دروس
مختلف رابطه دارد ،یکی از موضوعات اساسی پژوهش در نظام آموزش وپرورش است ( علی بخشی و زارع.) 1831 ،
از سویی یکی از گرایشهای بدیع روان شناسی ،روان شناسی مثبت نگر است که یکی از سازههاای کلیادی آن در زمینا
تحصیل ،سرزندگی تحصیلی  1است (رحیمی و زارعی .) 1811 ،سرزند گی تحصیلی به عنوان یکی از مؤلفههای بهزیستی روانی
است که تابآوری تحصیلی را در چارچوب زمین روانشناسی مثبت منعکس می کند (سولبرگ ،هاپکینز ،اوماندسن و هالواری،2
 .) 2712سرزندگی تحصیلی به معنای توانایی موفقیتآمیز دانشآموزان در مواجهه با موانع و چالشهای تحصیلی وفائق آمدن
بر آنها است (کامرفورد ،باتیسون و تورمی .) 2711 ،8هم چنین سرزندگی تحصیلی به عنوان پاسخ مثبت ،سازنده و انطباقی باه
انواع چالش ها و موانع عرصه جاری و مداوم تحصیل تعریف شده است (پوتواین ،کونورس ،سیمز و داگالس – اسبورن.) 2711 ،4
بیان مساله
سرزندگی تحصیلی به صورت توانایی دانشآموزان برای موفقیت در برخورد با موانع و چالشهای تحصیلی کاه در مسایر
زندگی تحصیلی معمول هستند ،تعریف شده است (پوتوین و همکاران .) 2712 ،احساس سرزندگی نوعی تجربه خاص روان -
شناختی است که در این تجربه افراد در خود حس شور زندگی و روحیه مای کنناد (صاادقی و خلیلای گشانیگانی.) 1811 ،
سرزندگی تحصیلی همچنین به عنوان توانایی که موجب ارتقا سازگاری دانشآموزان در شرایط آسیبزا ،نامالیمیها ،مشکالت
و استرس میشود،تعریف شده است (یاوری ،درتاج و اسدزاده .) 1811 ،سرزندگی تحصیلی یکی از توانااییهاا و اساتعدادهای
یادگیرندگان است که موجب سازگاری افراد در برابر تهدیدها و فشارها در حیطه تحصیلی میشود.
سرزندگی تحصیلی یکی از شاخصهای مهم در یادگیری موفق و ثمربخش است که باعث اثبات تواناییها و پیشرفتهای
علمی میشود (فریلیچ و شیچتمن .) 2717 ،1سرزندگی تحصیلی احتمال شکست و ترک تحصیل را در دانشآموزان پاایین
میآورد و با رفتارهای سازگارانه در مدرسه همبستگی باالیی دارد (ماتین و مارش  .) 2771 ،6سرزندگی تحصیلی با تاابآوری
تحصیلی در ارتباط است و دانشآموزان دارای این ویژگی نمرات باالتری در دروس مدرسهای کسب میکنند (مارتین.) 2718 ،
سرزندگی تحصیلی همچنین با احساس کنترل در دانشآموزان در ارتباط است و نقش اساسی در کنترل دارد (کولی ،مارتین،
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مالمبرگ ،هال و گینس  .) 2711 ،0افراد دارای سرزندگی تحصیلی باالتر انگیزش تحصیلی باالتری دارند و به آینده تحصایلی
خود امیدوارترند و خودکارآمدی باالتری احساس میکنند (مارتین ،کولمار ،داوی و مارش .) 2717 ،3
اهمیت و ضرورت پژوهش
رسالت اصلی نظام تعلیم و تربیت ایجاد بستری مناسب برای شناسایی استعدادهای دانش آموزان ،کما

در جهات باروز

آنها و شکوفایی استعدادها با توجه به تفاوتهای فردی است (رهنما و همکاران .) 1816 ،توجه باه عوامال ماوثر بار عملکارد
تحصیلی سال هاست که مورد توجه متخصصان آموزش و پرورش و نظام آموزشی عالی قرار گرفتاه اسات (باراون و همکااران،
 .) 2773از آنجایی که دانش آموزان و دانشجویان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی ،در دستیابی به اهدا ف نظام آموزشی نقش
و جایگاه ویژهای دارند ،توجه به این قشر از جامعه از لحاظ آموزشی و تربیتی ،باروری و شکوفایی هرچه بیشتر نظام آموزشی و
تربیتی موجب میشود (میکائیلی ،افروز ،گلیزاده.) 1812 ،
در سیستم آموزشی دنیای امروز مدارس مهمترین منبع کسب دانش ،ارتقا استعداد و بینش در افراد به ویژه در دانشآموزان به
حساب میآید که مورد توجه دولت مردان ،متخصصان بهداشت روان و مشاوران قرار گرفته است (آشانی و مستولی.) 2714 ،1
در همین راستا ،پژوهش ها نشان می دهند که پویایی مدارس به محیط مناسب آموزشی ،دبیران توانمند ،داشتن دانشآموزان با
انگیزه و پرتالش وابسته است (تاپا ،کوهن ،گوفی و هیگنس -دالساندرو . ) 2718 ،17در این بین توجه به دانشآموزان به عنوان
سرمایه های اصلی مدارس ،بیشتر مورد تاکید مسئوالن مدارس می باشد و هر چه دانشآموز در مقاطع تحصیلی باالتر باشد،
نیازمند توجه و سرمایه گذاری بیشتر است (کاه ،کنزی ،اسچو و وایت.) 2711 ،11
یکی از توانمندیهایی که موجب ارتقا سازگاری دانشآموزان در شرایط آسیبزا ،نامالیمیها ،مشکالت و استرس میشود،
سرزندگی تحصیلی است (یاوری و همکاران .) 1811 ،سرزندگی تحصیلی احتمال شکست و ترک تحصیل را در دانشآماوزان
پایین میآورد و ،با رفتارهای سازگارانه در مدرسه همبستگی باالیی دارد (مارتین و مارش.) 2771 ،
سرزندگی تحصیلی یکی از شاخصهای مهم در یادگیری موفق و ثمربخش است که باعث اثبات تواناییها و پیشرفتهای علمی
میشود (فریلیچ و شیچتمن .) 2717 ،12با توجه به اینکه سرزندگی تحصیلی نیز با موفقیت نظام آموزشی ارتباط دارد ،لذا با
شناسایی عوامل موثر در سرزندگی تحصیلی میتوان تا حدودی موفقیت نظام آموزشی را تضمین کرد.
سرزندگی
سرزندگی روان شناختی به فرایند پویای انطباق و سازگاری مثبت با تجارب تلخ و ناگوار در زندگی گفته میشود (مارتین
و مارش .) 2776 ،احسااس سرزندگی نوعی تجربه خاص روانشاناختی اسات کاه در ایان تجرباه افاراد در خاود حاس شاور
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زندگی و روحیه میکنند (صادقی و خلیلی گشنیگانی .) 1811 ،به اعتقاد ریان و فاردری

( 1110؛ به نقل از صادقی و خلیلی

گشنیگانی ) 1811 ،سارزندگی انرژی نشأت گرفته از خاود فرد است و این اناارژی از ماانابع درونای و ناه تهدیاد اشاخاص
در محایط ،نشاأت مای گیارد؛ به عبارت دیگر ،سرزندگی احساس سرزنده بودن ،ناه تحریا

ونه اجبار به انجام دادن آن است.

وقتی فرد کاری را به طور خودجوش انجام می دهد نه تنها احساس خستگی و ناامیدی به او دست نمایدهاد ،بلکاه احساااس
مایکناد انارژی و نیاروی اوافزا یش یافته اسات .در واقع سرزندگی بازتاب سالمت روانشناختی و جسمی است .سرزندگی باه
عنوان یکی از مؤلفههای بهزیستی ذهنی در بسیاری از نظامهای پژوهشی مطرح می باشد .به طورکلی حاس درونای سارزندگی
شاخص معنیدار سالمت ذهنی است (دویجن و همکاران2711 ،؛ سولبرگ.) 2712 ،
سرزندگی یکی از مؤلفههای بهزیستی ذهنی در شمار زیادی از نظامهای پژوهشی مطرح شده است .زمانی که ی

فردی

کاری را به صورت خودجوش انجام میدهد ،نه تنها احساس ناامیدی و خستگی به او دست نمیدهد ،حتی ممکن است احساس
کند انرژی و نیروی او افزایش یافته است .به عبارت دیگر احساس درونی سرزندگی شاخص معنیداری از سالمت ذهنای اسات
) پورعبدل ،قراملکی و عباسی .) 1814 ،سرزندگی به عنوان تجربیات هشیارانهی شخص از انرژی زندگی تعریف مایشاود .باه
عبارت دیگر آن منعکس کنندهی سالمت جسمانی و روانشناختی است ) سیادتیان ،عطایی ،قمرانی.) 1811 ،
تاریخچه سرزندگی را می توان در چهار موج تحقیقات توضیح داد .اولین موج اصلی تحقیقات سرزندگی به توصیف پدیده -
ی سرزندگی همراه با مفاهیم اساسی و روش شناسی آن پرداخت و بر فرد تمرکز داشت .ویژگی این موج تحقیقات این باود کاه
به صورت طولی انجام میشد که از طریق شناسایی عوامل حمایتی پیش بینی کنندهی رشد سرزندگی کم

شایانی باه ایان

زمینه کرده است(صالحی .) 1818 ،موج دوم دربرگیرنده ی تعاریف پویاتری درمورد سرزندگی با تمرکز بر ساازگاری مثبات در
شرایط نامطلوب و خطرساز بود و بر تبادالت بین افراد و بسیاری از سیستمها یی که رشد در آن محیط هاا صاورت مایگیارد،
پرداخت .موج سوم بر مداخالت بازدارنده تمرکز دارد .موج چهارم که اکنون در حال شکلگیری است به تحقیقات بین رشتهای
درمورد سرزندگی به منظور ادغام اصول زیستی و ژنتی

سرزندگی با فهم فرایندهای محیطی و روانی اجتماعی ماؤثر بار آن و

ایجاد فنآوری می پردازد(ماستن.) 2770 ،
سرزندگی تحصیلی
سارزندگی تحصاایلی یکاای از توانااایی هااا واستعدادهای یادگیرندگان است کاه موجاب سااازگاری افااراد در برابار
تهدی دها و فشارها در حیطه تحصیلی مایشاود .سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت و سازنده به انواع چالشها و موانعی که در
عرصه مداوم و جاری تحصیلی تجربه مایشاوند ،اشااااره دارد (ماچراه .) 2773 ،سرزندگی تحصیلی به معنای توانا یی موفقیت
آمیزدانشآموزان در مواجهه با موانع و چالشهای تحصیلی و فائق آمدن بر آنها است (کامرفورد ،باتیسون و تاورمی .) 2711 ،18
در تعریفی د یگر سرزندگی تحصیلی به عنوان پاسخ مثبت ،سازنده و انطباقی به انواع چالشها و موانع عرصه جااری و ماداوم
تحصیل تعر یف شده است ،سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت ،سازنده و انطباقی به انواع چالشها و موانعی که در عرصهی مداوم و
جاری تحصیلی ،تجربه میشوند؛ اشاره دارد (پوتواین و همکاران .) 2711 ،بنابراین سرزندگی احساس سارزنده باودن و داشاتن
انرژی مثبتی است که کنترل آن درون خود فرد است و به فرد در یافتن هدف ،دلیل و معنای زندگی تحصیلی کم

میکناد

(فوالدی و همکاران.) 1811 ،
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سرزندگی تحصیلی ،تابآوری تحصیلی را در چارچوب زمینهی روانشناسی مثبت منعکس میکناد .بناابراین ،سارزندگی
تحصیلی یکی از شاخصهای مهم که بر تربیت و یادگیری ثمربخش و موفقیت آمیز فرد تأثیر میگذارد و در آنجا لیاقتها و توانایی -
ها به بار مینشیند و پیشرفتهای علمی حاصل میشود (پورعبدل و همکاران.) 1818 ،
سرزندگی تحصیلی همچنین به پاسخی مثبت ،سازنده و ا نطباقی اشاره میکند که شامل انواع چالشها و موانعی کاه در
موقعیتهای روزمره و عادی آموزشی اتفاق میافتد(پوتواین و همکاران .) 2712 ،سرزندگی آموزشی سازهای اسات کاه از درون
روانشناسی مثبت برخاسته (مارتین ) 2714 ،و به این واقعیت اشاره دارد که آن میتواناد داناشآماوزان را تواناا کناد تاا باه
موفقیتآمیزی با موانع و چالش های تحصیلی هم چون نمرات ضعیف ،فشار امتحان ،تکاالیف ساخت و دشاواری کاه در طاول
تحصیل و مدرسه رخ میدهد به مقابله برخیزند ،همچنین سرزندگی آموزشی ،سرزندگی و تحمل کردن روانشناختی روزماره
در مدرسه را منعکس میکند(مارتین و مارش .) 2773 ،سرزندگی را در محیط آموزشی به عنوان احتمال موفقیت بسیار باال در
مدرسه و سایر موقعیتهای زندگی به رغم مصائب و دشواریهای محیطی میدانند .بنابراین سرزندگی تحصیلی ازجمله مؤلفه -
های اساسی زندگی است که همه دانشآموزان باید از آن برخوردار باشند و این سرزندگی باعث ایجاد و افزاش نیرو در آنها می -
شود (اکبری موید.) 1816 ،
سرزندگی تحصیلی همچنین به عنوان عاملی مورد بررسی قرارگرفته است که به دانشجویان کم
ریس

تحصیلی دست و پنجه نرم کنند ،بخصوص خطراتی که نسبتاً فراوان رخ میدهد و بر اساس یا

منظمی شکل میگیرد (مارتین و مارش .) 2771 ،بنابراین سرزندگی تحصیلی ی
افراد ممکن است آن را بر اساس ی

چارچوب منظم برای کم

میکند تا با خطرات و
چاارچوب روزماره و

عامل مهمی در نظر گرفته شده اسات کاه

به یادگیرندگان در پرداختن به مشکالت تحصایلی در حاال

پیدایش ،بررسی کنند (گینس ،بارکت ،مالمبرگ ،هال .) 2718 ،14
عوامل موثر بر سرزندگی تحصیلی
پیشایندهای سرزندگی تحصیلی در سه سطح مختلف روانی ،عوامل مربوط به مدرسه و مشارکت در فرایند تحصایلی ،و
عوامل مربوط به خانواده و همساالن مورد توجه قرار گرفته است (مارتین و مارش .) 2773 ،از عوامل تحصیلی روانشاناختی
میتوان به تاب آوری تحصیلی ،انگیزش ،خودگردانی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی ،از عوامل تحصیلی خانواده و همسااالن
میتوان به حمایت های شناختی و عاطفی خانواده و دوستان و الگوهای ارتباطی با خاانواده و همسااالن و از عوامال تحصایلی
مدرسه و مشارکت می توان به ساختار کالس درس ،کیفیت گذراندن وقت در کالس ،نگرش مثبات باه کاالس و مشاارکت در
بهبود جو کالس اشاره کرد (فوالدی و همکاران.) 1811 ،
به منزله ی قسمتی از پیشایندهای همساالن و خانواده ،از حمایت خانواده و الگوی ارتباطی مایتاوان ناام بارد .شاواهد
بسیاری از سهم آن در رشد شایستگی تحصیلی و سازگاری حمایت میکند .خانواده کارکردهای زیادی دارد و بر اسااس ایان
کارکرد ،بر فرزندان تأثیر میگذارد و شیوهی برخورد آنها را تعیین میکند (ویمن .) 2772 ،از دیگر پیشاایندهای سارزندگی
تحصیلی ،مدرسه و کالس درس است .مدرسه و کالس درس به عنوان فضاای مهام بارای پیشارفت و موفقات داناشآماوزان
است.کیفیت حضور در کالس نقش حیاتی در یادگیری افراد دارد و ادراک آنان را نسبت به تجربیات مدرسه تحات تاأثیر قارار
میدهد )مرادی و چراغی.) 1818 ،
Ginns, Brackett, Malmberg & Hall
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بدری گرگری و حسینی اصل(  ) 1831در پژوهشی نشان دادند که بعد جذابیت و برانگیزانندگی ساختار کالس ،مهمترین
پیش بینیهای انگیزش چیرگی دانشآموزان هستند .از میان پیشایندهای مربوط به ساطح روانشاناختی کاه بار سارزندگی
تحصیلی مؤثر است ،مفهوم انگیزش و خودگردانی تحصیلی اسات .محققاان معتقدناد برخاورداری از تواناایی خاودگردانی بار
یادگیری ،تصمیمگیری ،حل مسئله و مدیریت منابع تأثیرگذار است؛ ازاینرو ،درصدد ارائهی ابزارهاا و برناماههاای مداخلاهای،
جهت ایجاد و ارتقای انگیزش و خودگردانی دانشآموز هستند )مرادی و چراغی.) 1818 ،
کامرفورد و همکاران (  ) 2711بیان میکنند شواهد فراوانی در حمایت از اهمیت انگیزش و خودگردانی باه عناوان یا
متغیر مهم در یادگیری و تجربهی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان وجود دارد .بر اساس مطالاب بیاان شاده مایتاوان مفهاوم
انگیزش و خودگردانی تحصیلی را از عوامل مهم مؤثر بر سرزندگی تحصیلی دانست.یافتهها نشان مایدهناد کاالسهاایی باا
ویژگیهای خودمختاری ،تکالیف مداری ،تسلط و مشارکت ،به افزایش سازگاری و انطباق بیشتر فراگیران منجر میشود و باعث
برخورد مؤثرتر آنها با موانع هرروزهی زندگی تحصیلی میگردد و باورهای توانمندی و خود نظم بخشی آنان را بهبود میبخشد.
از دیگر عواملی که بر سرزندگی تحصیلی تأثیر میگذارد ،میتوان به ویژگیهای شخصایتی و خاودتنظیمی اشااره نماود
(لکنهاوف ،آیرونسون ،اکلیریق ،کاستا  .) 2771 ،11همهی نظریهپردازان شخصیت با تعریف واحدی از شخصیت موافق نیساتند
ولی میشود بگوییم شخصیت عبارت است از الگویی نسبتاً پایدار از صفتها ،گرایشها یا ویژگیهایی که تا حدودی به رفتاار
افراد تداوم می بخشند (اکبری موید .) 1816 ،همچنین باوجود این که سرزندگی تحصایلی باا پیشارفت تحصایلی و موفقیات
تحصیلی در ارتباط است ،برخی از پژوهشها نشان میدهند که ناامیدی میتواند با عملکرد تحصیلی پایین ،در ارتباط باشاد و
سرزندگی تحصیلی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد (چارکراپارتی2714 ،16؛ ش

و لی.) 2716 ،10

همچنین خودتنظیمی از مواردی است که به نقش شخص در جریان فرایند یادگیری مایپاردازد .ایان مفهاوم برگرفتاه
ازنظریهی شناختی– اجتماعی بندورا است .خودتنظیمی به دانش آموزان در مدیریت کردن افکار ،رفتار و هیجاناتشان برای
هدایت موفقیتآمیز تجربههای یادگیری شان کم

میکند .این فرایند زمانی اتفاق میافتد که فرایناد و کاار فارد در جهات

کسب مهارت و اطالعات باشد (پینتریچ ،زوشو .) 2772 ،13
عالوه بر این موارد ،معلمان نیز بیشترین نقش و سهم را در سرزندگی تحصیلی دانشآماوزان دارا هساتند .معلمای کاه
مطالب خود را به روشی پویا و با اشتیاق عرضه کند ،فضای کالس را تغییر داده و متحول می -سازد و دانشآموزان این معلم نیز
از انگیزش درونی و انرژی بیشتری نسبت به مطالب درسی و کالس درس برخوردار خواهند بود ) غالمزاده.) 1818 ،
محیط یادگیری یکی دیگر از عوامل مهم و مؤثر بر سرزندگی و انگیزش تحصیلی دانشآموزان است .گوردن میگوید هر
دانش آموز روزانه با سه جنبه از محیط مدرسهاش مواجه می شود :محیط شناختی ،محیط فیزیکای و محایط اجتمااعی؛ هار
کدام از این سه جنبه محیط مدرسه با ی

برنامه درسی پنهان همراه است (گوردون 1138 ،11؛ باه نقال از اکباری بورناگ و

رحیمی بورنگ.) 1811 ،
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بلوم ( 1164؛ به نقل از اکبری بورنگ و رحیمی بورنگ ) 1811 ،محیط یادگیری را به عنوان شرایط ،نیروها و محرکهای
بیرونی که فرد را به چالش میکشاند ،تعریف میکند این نیروها ممکن است شرایط و نیروهای فیزیکای ،اجتمااعی ،فکاری و
ذهنی باشد .محیط کالس و مدرسه ،نظام اداره مدرسه و شیوه آموزشی معلم ،اثرات غیرقابل انکاری بر عملکردهای تحصیلی و
فرایندهای شناختی دارد .امروزه در دیدگاه شناختی که نسبت به سایر دیدگاهها از حمایت پژوهشی بیشتری برخاوردار اسات،
جنبه های شناختی به عنوان مهمترین عوامل تعیین کنندهی سرزندگی و انگیزش تحصیلی فرض میشوند؛ ادراک فراگیاران
نسبت به محیط یادگیری از مهمترین جنبه های شناختی است (استوری .) 2711 ،27
در محیط یادگیری ،مد رسین تأثیر زیادی بر یادگیری اثربخش دارند .مطالعات متعدد صورت گرفته بیانگر آن اسات کاه
بین ادراکات فراگیران از محیط یادگیری و انگیزش تحصیلی و همچنین نگرش آنان نسبت به علم ،ارتباط معناداری وجود دارد
و محیط آموزشی در دانشگاهها نقش مهمی را در تر بیت فاار التحصایالن مااهر ایفاا مایکند (تریگوسات  .) 2774 ،21عوامال
متعددی بر انگیزش و یادگیری تأثیر می گذارند که در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند با این وجود شیوه های انتخااب و
سازماندهی فعالیت های تدریس و یادگیری و شرایط محیط یادگیری از نقش بسزایی در کما

باه فراگیاران بارای نیال باه

موفقیت برخوردارند (اکبری بورنگ و رحیمی بورنگ .) 1811 ،محیط آموزشی بر رفتار دانشجو تأثیر بسزایی دارد و باموفقیت ،
رضایت و تحقق اهداف دانشجو ارتباط دارد ،لذا درک و شناخت مسائل محیط آموزش و عوامل مرتبط باا آن بارای دگرگاونی،
تعدیل و مدیریت برنامههای آموزشی اساسی است(گونراتنه .) 2773 ،22
در بسیاری از تحقیقاتی که رابطه بین ادراک محیط یادگیری و بازده و پیامدهای یادگیری را ارزیابی میکردند ،معلوم شد که
ادراک از محیط یادگیری میتواند تأثیرات عمیقی بر بازده و پیامدهای یادگیری دانشآموزان داشته باشاد (اکباری بورناگ و
رحیمی بورنگ .) 1811 ،استوری (  ) 2711بیان کرده که جنبههای شناختی مهمترین عامل تعیینکننده سرزندگی و انگیزش
تحصیلی هستند و ادراک دانشجو یان نسبت به محیط یادگیری از مهمترین جنبههاای شاناختی اسات کاه نقاش مهمای در
سرزندگی تحصیلی دانشجویان ایفا میکند .کامپرمین

و همکاران ( 2771؛ به نقل از اکبری بورنگ و رحیمی بورنگ) 1811 ،

بیان داشتند محیط و محرک های بیرونی کالس بر یادگیری تأثیرگذار اسات و محایط کاالس نقاش حیااتی و نیرومنادی در
عملکرد تحصیلی و روانشناختی و رفتاری دانش آموزان به عهده دارد  .الزمه درگیاری باا فعالیاتهاای تحصایلی ،انگیازش
تحصیلی و داشتن شوق هیجانی و یا به نوعی داشتن اشتیاق عاطفی – شناختی نسبت به تحصیل و محیط یادگیری اسات.
محیط حاکم بر آموزش عاملی تعیینکننده در ایجاد انگیزه برای یادگیری است چرا که میتواند باعث تقویت رفتارهای منجار
به یادگیری گردد .هر گ اه معلم درس را به صورتی معنادار ارائه کند  ،فراگیر انتخاب های خاود را باا اهمیات و دیادگاهش را
تعیین کننده بداند ،ارائه مطالب از سطح توانایی وی خیلی فراتر یا فروتر نباشند ،چالش برانگیز باشند و فراگیار پاس از ارائاه
پاسخهای مناسب بازخوردی مثبت از معلم دریافت کند ،انگیزش درونی او افزایش می یابد ( پاتری 2777 ،؛ به نقل از اکباری
بورنگ و رحیمی بورنگ .) 1811 ،معلمان مشتاق ،دانشآموزانی با انگیزه پرورش میدهند و دست اندرکاران مدرساه (معلام،
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مدیر ،مشاور و غیره) عوامل مؤثر در تعیین جهتگیریهای انگیزشی دانشآموزان هستند (اکبری بورنگ و رحیمای بورناگ،
.) 1811
اثرات و پیامدهاي سرزندگی تحصیلی
یکی از مسائلی که امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده است ،بحث بهزیستی و سرزندگی است .پژوهشها نشان می -
دهد که روابط در محیط آموزشی به طوری که دانشآموزان احساس سرزندگی باارزش کنند ،نقش بسایار حیااتی در ارتقاای
رفتارهای اجتماعی مطلوب و موفقیت دارد .هر دانشآموز تالشی میکند به نحوی به وظایف خود عمل کند ،ولی ازآنجاکه این
امر در ی

محیط اجتماعی اتفاق میافتد ،مفاهیمی از قبیل مشارکت و رقابت هم شکل میگیرد که ایان دو مفهاوم احسااس

دیدهشدن ،بودن و مفیدبودن را در فرد ایجاد میکند و در ادامه بازخوردی که از افراد میگیرد انرژی و انگیازه بیشاتری بارای
ادامه فعالیت در فرد ایجاد میکند و این روند کم کم به سرتاسر زندگی فرد راه پیدا میکند؛ بنابراین سرزندگی تحصیلی باعث
افزایش سازگاری افراد و توانایی مقابله با چالش های به وجود آمده در زندگی تحصیلی میشود .به عباارت دیگار سارزندگی
تحصیلی باعث افزایش ارتقاء مهارتهای تابآوری و افزایش پاسخهای سازگارانه به موقعیتهای پرتنش به خصوص در رواباط
بین فردی میشود .درنتیجه سرزندگی تحصیلی باعث افزایش توانمندی دانشآموزان در روابط بین فردی و در موقعیاتهاای
اجتماعی میگردد و باعث میشود در صورت وجود مشکل و ناسازگاری در روابط بین فردی و در موقعیاتهاای اجتمااعی باه
صورت کارآمد رفتار کنند و میزان بیشتری از بهزیستی را گزارش کنند (اکبری موید.) 1816 ،
به میزانی که اشخاص کمتر دچار تعارض باشند بیشتر حس سرزنده بودن ،خودشکوفایی و خالقیت مایکنناد .احسااس
سرزندگی هم از عوامل جسمانی و هم از عوامل روانی تأثیر میگیرد و با شادمانی ازنظر میزان فعالیت و تأثیر میازان انگیازش
تفاوت دارد .شخص سرزنده حالت فعاالنهای دارد و پر از انرژی است..نوع انگیزش نیز بسته به اینکه درونی باشد یاا از محایط
خارج کنترل بشود ،بر آن تأثیر میگذارد .شخص سرزنده ،سرزنده بودنش تنها فقط در فعالیت ابراز نمیشاود بلکاه باه طاور
مسری به افراد دیگری که با او در ارتباط هستند سرایت میکند و برای آنها نیز موجب انرژی زایی میشود (غالمزاده.) 1818 ،
دانشآموزانی که از سرزندگی تحصیلی برخوردار میباشند ،وضعیت بهتری ازلحااظ پیشارفت تحصایلی دارناد ،تواناایی
بیشتری برای مقابله با تنشهای روزمره زندگی تحصیلی دارند و به دلیل عملکردهاای مثبات ،از ساوی معلامهاا ،والادین و
همکالسیها بازخورد مثبت دریافت میکنند که به نوعی این بازخورد مثبت نیز جنبه تقویتکننده برای آنها دارد و رفتارهای
سازنده و کارآمد روزبه روز افزایش پیدا میکند .درنتیجه این دانشآموزان در ارتباطات بین فردی نیز به دلیل عملکرد مناسب
تحصیلی که داشته اند و بازخورد مثبت از دیگران دریافت کرده اند ،احساس خودکارآمدی و عزت نفس باالتری میکنند و بهتر
میتوانند روابط مثبت و سازنده با دیگران برقرار کنند و از بهزیستی و سرزندگی تحصیلی بیشتری برخوردار باشند .دانشآموزان
باوجود انگیزه و سرزندگی تحصیلی ،احساسات مثبتی همچون دیدهشدن ،مهمبودن ،دوستداشتنی باودن و غیاره را در خاود
تشکیل میدهند که بازخورد مثبتی در شکلگیری خودپنداره اوست .این عوامل باعث میشود که دانشآموزان انگیزه و انرژی
بیشتری برای ادامه کار و فعالیت اجتماعی داشته باشد و در نتیجه بهزیستی اجتماعی بیشتری را تجربه کنن د (اکباری مویاد،
.) 1816
اخیراً مدلی در خصوص سرزندگی تحصیلی مطرح شده است باه ناام مادل تناساب محایط مرحلاه ( ) S-REFنکاات و
فرایندهای مختلفی در مدل تناسب محیط مرحله وجود دارد که در آن سرزندگی تحصیلی در مقابل احتمال ارزیاابی تهدیاد
مانع میشود ،درواقع در مواجهه با تهدید -ارزیابی بالقوه ،دانشآموزان سرزنده ممکن است به خود دانشی مثبات و انگیازش -
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هایی دسترسی داشته باشند که به جای شکستمحور ،موفقیتمحور هستند (کاامفورد و همکاارن .) 2711 ،در مواجهاه یاا
بازخوردی که شکست را نشان میدهد دانشآموزان سرزنده ممکن است نقشهای تالش گونه اعمال دهند که در مقابل نیاز به
استراتژیهای حفاظت خود ارزشی حمایت میکند تا انگیزه و اشتیاق در محیطهای تحصایلی را حفا کناد )دهقاانی زاده و
همکاران .) 1818 ،بنابراین دانشآموزان سرزندهی تحصیلی موقعیتهای ارزشیابی را با تهدیدات کمتری قلمداد مایکنناد و
درنتیجه نگرانی آزمون و تحصیلی کمتری را تجربه میکنند .نگرانی آزمون در چندین فرایند در مدل تناسب با محیط وجاود
دارد که تنها برخی از آنها به وسیله سرزندگی باالی تحصیلی حمایت میشوند ،بنابراین برخی از دانشآموزان به شدت سرزنده
در تحصیل ) مثل کسانی که دارای عقاید فراشناختی هستند که روی نگرانی تأکید دارند ،ی

شیوه مؤثر کنار آمدن با مسئله

است ( ممکن است هنوز سطوح باالتری از نگرانی آزمون را تجربه کنند .در طول دورههای زمانی تهدید ارزشیابی ،دانش آموزان
سرزنده در تحصیل و مایل به ترقی در تحصیل که نگرانی آزمون باالتری را تجربه میکنند ،ممکن است کمتر در معرض تأثیر
دخالت عملکردی نگرانی قرار گیرند و بر این اساس موفقیت و عملکرد آنها دارای تأثیر معکاوس اسات (کاامفورد و همکااران،
.) 2711
اهمیت سرزندگی در دانش آموزان
دوران تحصیل دوره ای از زندگی است که در آن تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی اتفاق میافتد .ازایان رو انطبااق و
سازگاری با فرصتها و چالشهای تحصیلی موردتوجه پژوهشگران تعلیم و تربیت بوده است .سازگاری در موقعیتهای آموزشی
که از آن تحت عنوان سازگاری تحصیلی یاد میشود ،به توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقشهایی
که مدرسه به عنوان ی

نهاد اجتماعی فراروی آنها قرار میدهد ،تعریف میشود (پیتوس2776 ،؛ به نقل از عابدمقدم و بالغت،

 .) 1811در دیدگاههای مختلف مجموعه تواناییها و استعدادهای درونی که در نحوه این سازگاری دخالات دارناد موردتوجاه
قرارگرفته است .ازجمله این تواناییها و استعدادها که موجب سازگاری افراد در برابر تهدیدها و فشارها در حیطه تحصیلی می -
شود ،سرزندگی تحصیلی است .دانشآموزان برای اینکه انگیزهی درونی نسبت به درس داشته باشند ،باید از محتوای آن لذت
ببرند ،به همین دلیل معلم باید بتواند به صورتی دلپذیر ،محتوای درس را ارائه کند .انگیزش درونی نسبت به ی

فعالیت ،به

دلیل ماهیت لذتبخش آن تکلیف است؛ حتی اگر پاداشهای بیرونی و تقویت برای فرد وجود نداشاته باشاد.انگیزش درونای
نسبت به آموزش و یادگیری ،در کالم معلمان بزرگی از قبیل روسو و دیویی دیده میشود .دو متغیر مفهومی مهم ،بر انگیزش
درونی تأثیر میگذارند ،یکی انگیزهی تعیین شده توسط خود است که نشاندهندهی انتخاب توسط آزمودنی است و نیاز ماواد
آموزشی که برای فرد معنیدار بوده و بنابراین در وی انگیزش درونی نسبت به خود ایجاد میکنناد .متغیار مهام دوم ،ارتقااء
شایستگی ادراک شده از طریق دادن بازخورد مثبت و سطوح چالشی بهینه است .هرگاه معلام دروس خاویش را باه صاورتی
معنیدار عرضه کند و نیز دانشآموز انتخابهای خویش را با اهمیت دیده و دیدگاه خود را در محتوای کالس تعیاین کنناده
ببیند و نیز مطالب ،به گونهای عرضه شوند که از سطح توانایی وی خیلی فراتر یا فروتر نبوده و برای وی چالش انگیاز باشاد؛
همچنین وقتی پس از ارائهی پاسخهای مناسب ،بازخورد مثبتی از معلم دریافت کند ،در آن صورت ،انگیزش درونی وی افزایش
خواهد یافت.ی

نظریه ی ضمنی در تعلیم و تربیت ،این است که انگیزش درونی به صورت تعاملی و بین فردی است کاه در

ضرب المثلها و فرهنگهای گوناگون بازتاب یافته است ،بر مبنای آن ،هرگاه معلم انگیزش درونی به درس داشته باشاد ،مای
تواند این انگیزش را در دانش آموزان خود به وجود آورد ) عریضی و همکاران .) 1836 ،سرزندگی تحصیلی یکی از شاخصهای
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مهم که بر تربیت و یادگیری ثمربخش و موفقیتآمیز فرد تأثیر میگذارد و در آنجا لیاقتها و تواناییها باه باار مای نشایند و
پیشرفتهای علمی حاصل میشود(عابدمقدم و بالغت.) 1811 ،
نقش سرزندگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان
مهمترین نشانه موفقیت نظام آموزشی در رسیدن به اهداف ،شیوه عملکرد تحصیلی فراگیاران آن مای باشاد .فراگیار باا
عملکرد تحصیلی مناسب مورد تایید و پذیرش همساالن و معلمان و والدین قرار میگیرد .در مقابل فرد با عملکرد نامناسب و
ضعیف به توانایی و کفایت خود ش

میکند و احساس بیکفایتی ،بی لیاقتی و حقارت میکند و از ادامه تحصیل ویادگیری باز

میماند .نظریهپردازان و محققان برای ارائه نظریات خود درباره عملکرد و پیشرفت تحصیلی خواهان شواهد تحقیقاتی و تجربی
درباره عوامل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی در فرهنگها و نظامهای آموزشی گونااگون هساتند .یکای از گارایشهاای بادیع
روانشناسی ،روانشناسی مثبتنگر است که یکی از سازه های کلیدی آن در زمینه تحصیل سرزندگی تحصیلی است .سرزندگی
تحصیلی یکی از شاخصهای مهم در عملکرد و یادگیری موفق و ثمربخش است که باعث اثبات تواناییها و پیشرفتهای علمی
میشود .با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده سرزندگی تحصیلی و اشتیاق به مدرسه تمایل داناشآماوزان باه مشاارکت در
فعالیتهای روزانه مدرسه از قبیل شرکت در کالسها ،انجام تکالیف کالسی و دنبال کردن دستورات معلم را به همراه دارد که
عدم وجود آن از عوامل موثر افت تحصیلی و ترک تحصیل محسوب میشود که معضل جهانی در اکثر نظامهای آموزشی دنیاا
است (شب افروزی اکبری و همکاران.) 1816 ،
سرزندگی تحصیلی همچنین احتمال شکست و ترک تحصیل را در دانشآموزان پایین می آورد و با رفتارهای سازگارانه در
مدرسه همبستگی باالیی دارد (مکدونالد2770 ،28؛ مارتین و مارش  .) 2771 ،سرزندگی تحصایلی باا تاابآوری تحصایلی در
ارتباط است و دانش آموزان دارای این ویژگی نمرات باالتری در دروس مدرسه ای کسب میکنناد(مارتین  .) 2718 ،سارزندگی
تحصیلی با احساس کنترل در دانش آموزان در ارتباط است و نقش اساسی در کنترل دارد(کولی و همکاران .) 2711 ،افراد دارای
سرزندگی تحصیلی باالتر انگیزش تحصیلی باالتری دارن د و به آینده تحصیلی خود امیدوارترند و خودکارآمدی باالتری احساس
میکنند (مارتین ،کولمار ،داوی و مارش.) 2717 ،24

نتیجه گیري
با توجه به مواردی که بیان شد سرزندگی تحصیلی موجب احساس مثبت دانش آموزان در مورد خودشان خواهد شاد و
همین امر موجب عالقهی آنان به امور تحصیلی و افزایش انگیزش تحصیلی آنان خواهد شد .این عامل تحرک الزم را برای باه
پایان رساندن موفقیت آمیز ی

تکلیف ،رسیدن به هدف یا دستیابی به درجهی معینی از شایستگی فاراهم مایآورد .داناش -

آموزانی که سرزندگی تحصیلی باالیی دارند اشتیاق و عالقهی بیشتری به تحصیل نشان داده ،جهت رسیدن به اهداف تحصیلی
خود تالش بیشتری میکنند .برعکس دانشآموزان دارای سرزندگی تحصیلی پایین عالقهی چندانی به تحصیل نشان نداده و
تالش کمتری هم برای رسیدن به اهداف تحصیلی میکنند.

. MacDonald
. Martin, Colmar, Davey & Marsh
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ش

و لی  ،) 2716( 21باوجود این که سرزندگی تحصیلی میتواند با پیشرفت تحصایلی و موفقیات تحصایلی در ارتبااط

است ،برخی از پژوهشها نشان میدهند که ناامیدی میتواند با عملکرد تحصیلی پایین ،در ارتباط باشد و سرزندگی تحصیلی را
به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد.
کولی و همکاران (  ) 2711در پژوهشی که بر روی دانشآموزان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که سرزندگی تحصیلی
با احساس کنترل در دانشآموزان در ارتباط است و نقش اساسی در کنترل دارد.
در پژوهشی فان و نگو (  ) 2714به این نتیجه رسیدند که بین سرزندگی تحصیلی با ارزش تکلیف رابط مثبت و معناداری
وجود داشت .به عبارت دیگر هر چقدر میزان سر زندگی تحصیلی افزایش یابد ،افراد ارزش بیشتری برای تکالیف درسی (یکی از
مؤلفههای معنای تحصیلی) قائل میشوند.
در پژوهشی پاتوین و دالی (  ) 2718ضمن بررسی اضطراب امتحان و سرزندگی تحصیلی در پیش بینی عملکرد تحصیلی به
این نتیجه رسیدن د که سرزندگی تحصیلی توانایی پیش بینی مثبت عملکرد تحصیلی را داشت.
مارتین (  ) 2718در پژوهشی به این نتیجه رسید که سرزندگی تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در ارتباط است و داناش -
آموزان دارای این ویژگی نمرات باالتری در دروس مدرسهای کسب میکنند.
مارتین (  ) 2718در پژوهشی نشان داد که سرزندگی تحصیلی با تابآوری تحصیلی در ارتباط است و دانشآموزان دارای
این ویژگی نمرات باالتری در دروس مدرسهای کسب میکنند.
نتایج تحقیق عظیمی ،قدیمی ،خزان و درگاهی ( ) 1816حاکی از آن است که تمامی مولفاههاای سارمایه روانشاناختی
(امیدواری ،تابآوری ،خوشبینی و خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی) توان پی بینای تغییارات سارزندگی تحصایلی ،بصاورت
مثبت و تغییرات تعللورزی تصمیمگیری را بطور منفی در دانشجویان دارند.
نتایج پژوهش محمدی ( ) 1816نشان داد که که بین کیفیت زندگی در مدرسه و مولفههای آن (رضایت عمومی ،عواطف
مثبت ،رابطه با معلم ،فرصت ،پیشرفت ،ماجراجویی ،انسجام اجتماعی) با سرزندگی تحصیلی داناشآماوزان دوره متوساطه دوم
رابطه ی مثبت معنادار و بین ادراک از محیط کالس با سرزندگی تحصیلی رابطهی مثبت معناداری وجود دارد .همچنین ،نتایج
تحلیل رگرسیون آشکار کرد تقریباً  17درصد از کل واریانس سرزندگی تحصیلی داناش آماوزان براسااس متغیرهاای کیفیات
زندگی در مدرسه و ادراک از محیط کالس قابل پیش بینی است.

Shek & Li
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