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 خالصه 

بهزیسههتي  با  هدف این پژوهش مقایسههه ابربیشههي برنامه آموزشههي مرتني بر  رزههایس از مدرسههه   :هدف

 پژوهش ابربیشي این دو روش مقایسه شدند.آموزان بود که دراین دانش تحصیلي بر امیدواری تحصیلي

  آزمون،پیش نوع های شهههره آزمایشهههي ازشهههناسهههي حز   ر پژوهش حازهههر از نرر روش :کار روش

آموزان دختر سال سوم دوره    دانشهمه پژوهش، حامعه آماری  آزمون و پیگیری با گروه کنترل اسس. پس

  از استفاده  ابتدا با حامعه این بودند. از 98-99در سال تحصیلي   مشغول به تحصیل    دوم متوسطه شهر نقده،  

  60. سهه س رداخته شههدپایین پ امیدواری تحصههیليآموزان با گیری هدفمند به غربالگری دانشنمونه روش

سه           نفر از دانش صادفي در  صورت ت شتند، انتیاب و به  سه که امیدواری تحصیلي پایین دا آموزان آن مدر

  90 حلسهههه 10 آزمایش  گروه به نفره کنترل حایگزین شهههدند.     20نفره آزمایش و یک گروه    20 گروه

  آزمون،پیش مرحله سه هر در هر گروه اعضای. شد داده آموزش تحصیلي بهزیستي بر مرتني برنامه ایدقیقه

 ی( و پرسههشههنامه2012تحصههیلي تومینین،سههویني و همكاران   بهزیسههتي پرسههشههنامه پیگیری و آزمونپس

زایس  سه  از ر سو  مدر صیلي خرمایي      2000بروک  و ناندر شنامه امیدواری تح س   تكمیل را( 1393( وپر

 و با روش تحلیل واریانس آمییته بررسي شدند.    SPSS22ها با نرم افزار داده. کردند

تحصهههیلي در آموزش مرتني بر رزهههایس از    ها نشهههان داد که میانگین نمرات متغیر امید وارییافته  :نتایج 

آزمون و پیگیری افزایش معناداری  ر مقایسهههه با گروه کنترل، در مرحله پس   مدرسهههه در گروه آزمایش د  

 داشته اسس.

  تحصههیلي بهزیسههتي گروههای آزمودني آزمون پس میانگین بودن کمتر به توحه با بنابراین :گیرینتیجه

سرس    گروه در هاآزمودني گرفتن قرار که گرفس نتیجه توانمي مدرسه  از رزایس  گروههای آزمودني به ن

ستي  ستي  ازمون پس در نمرات کاهش باعث تحصیلي  بهزی سس  شده  تحصیلي  بهزی  وبرعک بیرام نژادس ا

  اسهههس شهههده آزمون پس در نمرات افزایش باعث مدرسهههه از رزهههایس گروه در هاآزمودني گرفتن قرار

  از ورزههایس تحصههیلي پیشههرفسهای ومالک متغیرها همه مدرسههه از رزههایس که گرفس نتیجه توانميو

 بهزیسهههتي بر مرتني آموزش به نسهههرس مدرسهههه از رزهههایس بر مرتني آموزش و گیردميدربر را یادگیری

  و موحرات شههده گرفته درنرر عوامل مجموعه آن در چون.اسههس برخوردار بیشههتری موفقیس از تحصههیلي

 .آوردمي فراهم را مدرسه از آموزان دانش رزایس

 .تحصیلي امیدواری، رسهبهزیستي تحصیلي، رزایس از مدکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

نوحوانان در  ول سههال تحصههیلي بیشههي از زمان خود را در  

کنند؛ از این رو پي بردن به نحوه ارزیابي از  ميمدرسهههه سههه ری  

اسههس؛ زیرا به رزههایس از مدرسههه رب  دارد و ميمدرسههه امر مه

رزایس از مدرسه، ارزیابي شناختي از کیفیس زندگي در مدرسه     

شان   ستنو و لیفتایم ميرا ن سه    2013، 1دهد  وارا زایس از مدر (. ر

که                یس اسههههس  ند تعلیم و ترب گذار در فرای تأبیر فۀ  یک مول

شرای     آموزان از برنامهدربرگیرنده ادراک دانش شي،  های آموز

-زروری برای مطالعه و نیز رفتار و راهنمایي معلم اسس  ویتوریو

نشهههان دهند    (. همچنین، رزهههایس از مدرسهههه     2006، 2کاپرارا 

های ویژه ای از محی  آموزشههي را وزههعیتي اسههس که فرد حنره 

شان دهند   کند و از آن لذت ميدوسس دارد، درک مي  برد که ن

یابي دانش  مه    ادراک و ارز نا یس بر به   آموز از کیف های  ها و تجر

آموزشههي و نگرش بهتر نسههرس به موزههوعات درسههي باشههد و    

به ن       ماد  عامالت، اعت ناصهههری همچون ت ره  ع فس، عزت نفس، رت

و حنسهههیهس، کیفیهس تنهاسهههه  بین محی  آموزشهههي و     ميعل

های شههیصههي افراد، اعترار و شهههرت علمي، رزههایس از  ویژگي

ها، کیفیس تدریس و مواد های درسههي، آموزشههي و کالسبرنامه

یس     عال یس     درسهههي، کیفیس ف عال به چهره، ف های فوق  های چهره 

شار    برنامه و فرصس  زایس از م شغلي، ر کس، ارائه بازخورد های 

ل               ع پیشههههرفههس  لمههان،  ع م یری        مي توسهههه   گ یزان یههاد م و 

، 3آموزان را شههههامههل شهههود  کههارمن و  ئورا دانشميخودتنری

(. روی هم رفته، رزههایس از مدرسههه یكي از عوامل مهم و 2015

در حفظ انگیزش و  ها آموزان اسهههس که به آن   ابرگذار بر دانش 

مک        یل ک مه تحصههه ند  پترز،  مياراده ادا فالوکس   ک ، 4بابیر و 

2012.) 

                                                           
1 .Varasteanu & Iftime 

2 .Vittorio-Caprara 

3. Carmen & Laura 

4. Peters, Barbier & Faulx 

5. Umbach & Porter 

6. Durber, Yeates & Taylor 
7 Well-being 
8 Tuominen-Soini, Salmela-Aro & Niemivirta 
9 Fiorilli, De Stasio, Di Chiacchio & Pepe 

مدرسههههه       یس از  مل میتلف فردی و محیطي بر رزهههها عوا

نش  یر      دا ب موزان تههأ تر     مي آ پور مرههار و  (.  2002، 5گههذارنههد  او

دهد که بین رزایس از مدرسه با عناصری مانند ميمطالعات نشان 

آموزان بهها یكههدیگر و همچنین بهها معلم، انواع         تعههامالت دانش

فیههس      ، آزادی دانش مههادی و معنوی    هههای حمههایههس  آموز، کی

مدی دانش    کارآ آموزان، تكنولوژی آموزشهههي و نیز میزان خود

(. 2017، 6ی معنههاداری وحود دارد  دوربر، یتس و تیلور         رابطههه 

همچنین ادراک عالقه و لذت  ادراک محی  کالس( بر رزایس 

آموزان تأبیر مسههتقیم و معنادار دارد  صههادقي و از مدرسههه دانش

 (.1398 برزگر بفرویي،

ندگي تحصهههیلي یكي از مهم   ندگي    همچنین ز عاد ز ترین اب

صور دانش آموزان از خود به     سس و ت شیاص ا عنوان یادگیرنده ا

 7شههدت روی بهزیسههتيها از تحصههیل بهدر مدرسههه و تجارب آن

سالمال   -تومیننگذارد  ها تأبیر ميآن ، 8آرو و نایمیویرتا-سویني، 

اسههس مدهای آموزشههي در پیامي(. بهزیسههتي شههاخ  مه 2012

(. 2017آرو، -و سههالمال 9اسههتسههیو، دی چیاکیو، پ ه  فیوریلي، د 

ند عزت     شهههاخ  نفس، ارزش های مثرس و منفي بهزیسهههتي مان

های بهزیسهههتي  عنوان شهههاخ مدرسهههه و اسهههترس، معمو   به   

ته مي    10تحصهههیلي نان در نرر گرف نان   نوحوا شهههود  کورهونن، لی

 (.2013، 11ماکي و آونیو

بهزیستي تحصیلي داشتن احساسات مثرس نسرس به        منرور از 

محی  یادگیری، احسههاس کنترل نسههرس به تكالیف تحصههیلي و   

صیلي    ساس خودکارآمدی تح سس. این   12عالقه به یادگیری و اح ا

عدی اسهههس و از زیر     فه مفهوم، چندب مدرسهههه  ها مؤل ، 13ی ارزش 

سه      سرس به مدر سودگي ن صیلي   14فر زایتمندی تح و درآمیزی  15، ر

م     کار  یل شههههده اسههههس    16درسهههههبا  ند    تشهههك ید  ، تومینن و 17و

1 0 Academic well-being 
1 1 Korhonen, Linnanmaki & Aunio 
1 2 Academic self-efficacy 
1 3 School value 
1 4 School burnout 
1 5 Satisfaction with educational choice 
1 6 Schoolwork engagement 
1 7 Widlund 
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نن،      هو نش   (. 2018کور موزان در راسههههتههای درک  تالش دا آ

ای بهزیسههتي تحصههیلي و رزههایس از مدرسههه و اهداف آن مسهه له

ای اسس که همیشه و در سرتاسر تاریخ      ، بلكه مس له سس ینحدید 

سس  مک    موردتوحه شگران بوده ا (؛ 2006، 1ماهونو عالقه پژوه

رویكردی نوین در حوزه روان عنوانبه شهههناسهههي مثرس    اناما رو 

های انسههان، به فهم و شههناسههي با تمرکز بر اسههتعدادها و توانایي  

 مؤبرو همچنین عوامل ميتشریح احساس ذهني بهزیستي و شادکا

، 2، پرداخته اسههس  سههلیگمن، اسههتین، پارک و پترسههون   هاآنبر 

سان با    (؛ بنابراین عواملي که موحرات تطابق ه2005 شتر ان ر چه بی

یادی             ندگي شهههود، بن های ز ید هد ها و ت یاز های  ترین سههههازهن

ند     این رویكرد مي موردپژوهش نایي  1386حوکار،  باشههه (. توا

ها، امكان رشد و تحول  گیری از فرصس ها و بهرهمدیریس چالش

کند. باید توحه داشهههس که       انسهههان را در حهتي مثرس فراهم مي 

بل   بیش  چالش توحهقا ندگي هر فرد در     ي از  به ز های مربوط 

یاری از     دوران نوحواني او رخ مي در مسهههیر  ها آندهد که بسههه

ای از شههوند. دوران تحصههیل، دوره  زندگي تحصههیلي تجربه مي 

زندگي اسهههس که در آن تغییرات شهههناختي و احتماعي وسهههیعي 

افتد. کنار آمدن با چنین تغییراتي توانایي سهازگاری فرد  اتفاق مي

های ها و چالشانطراق و سازگاری با فرصس   رونیازاد.  لررا مي

پژوهشهههگران تعلیم و تربیس بوده اسهههس    موردتوحه تحصهههیلي، 

جاني و       2000، 3 اسههه یر های هی کارکرد یان متوالي  (. برای سههههال

 شههد وتحصههیلي آموزش کالسههي، دو مقوله حدا از هم تلقي مي

جان     که هی قاد بر این بود  یل    حتي اعت ند تحصههه ، نقش ها در فرای

اما این  رز  ؛ (2002، 4بای دارند  اتكینسهههون و هورن  کننده میتل 

های تحصهههیلي دانش     کارکرد نامطلوب    تفكر بر  تأبیر  آموزان 

گذاشس و موح  کاهش عالقه تحصیلي، امیدواری تحصیلي    مي

(. بر این اساس  2000، 5شد  اس یر  ها همراه ميو با افزایش استرس 

پیوند کارکردهای هیجاني و مفهوم بهزیسههتي تحصههیلي با هدف  

                                                           
1 McMahon 
2 Seligman, Steen, Park & Peterson 
3 Spear 
4 Atkinson & Hornby 
5 Spear 

سازی رابطه فراگیر    سه  و رزایس از    -تحصیلي و همچنین به مدر

، زندگي تحصههیلي فرد در نرام آموزشههي مدرسههه توسههعه یافس و

شد، به   یكي از مهم شیاص و حوامع  ای گونه ترین ابعاد زندگي ا

که کس  موفقیس و رزایس داشتن از زندگي تحصیلي، پیشرفس 

از سههوییموفقیس در دهد. مين حامعه را نشههان و هدفمند بودن آ

سههیسههتم آموزشههي نیازمند احسههاس انرژی و امیدواری اسههس و   

امیدواری تحصههیلي تأبیر مثرتي بر یادگیری و پیشههرفس تحصههیلي 

توان گفس امید واری تحصیلي راهي ساده آموزان دارد. ميدانش

اسس. آموزان در بافس تحصیلي و قابل فهم درباره بهزیستي دانش

های پژوهشهههي، امید واری به عنوان در واقع، در بسهههیاری از نرام

ستي ذهني مطر  مي یكي از مؤلفه سارا، پائول و    های بهزی شود  

(. امیههد واری تحصهههیلي بههه عنوان یههک سههههاختههار  2013، 6لیزا

نده انعطاف  منعكس باشهههد  بیشهههایي،   پذیری تحصهههیلي مي کن

ردی کاری را به  ور (. وقتي ف2017حجازی، دورتاحي و فرزاد،  

دهد نه تنها احساس خستگي و ناامیدی به او   خودحوش انجام مي

کند انرژی و نیروی او افزایش دهد، بلكه احسهاس مي دسهس نمي 

شاخ  معني    سس. به  ور کلي حس دروني امیدواری  دار یافته ا

سن و        سولررگ، هوپكینز، اوماند سس   ، 7لواریهاسالمس ذهني ا

ارهای چالش برانگیز میصههوصهها در حیطه موفقیس در ک (.2012

یازمند توانا بودن برای ایجاد چندین گذرگاه            تحصهههیلي اغل  ن

حهس رسیدن به هدف یا  بهزیستي تحصیلي اسس. امید از عوامل     

محافرتي فردی در مقابل افس تحصیلي و ترک تحصیل اسس که 

سیو      سس  ییوان و ت ستیابي به  هدف ا  ،8به معنای انترار فرد برای د

(.  بهزیستي تحصیلي نیز نوعي باور یا انترار تحصیلي اسس     2019

که به واسهههطه آن فرد انترار دارد که در تحصهههیل خود به نتای           

گلسههتانه و  ها از حمله پژوهشمثرتي دسههس یابد.  برخي پژوهش

شناختي به  ( نشان دادند که آموزش بهزیستي روان  1395بهزادی  

در تحصهههیلي یههدواری صهههورت معنههاداری موحهه  ارتقههای ام

6 Sarah, Paul & Lisa 

7 Solberg, Hopkins, Ommundsen & Halvari 

8 Yee Wan & TSUI 



 

 و همکاران حوریه بایرام نژاد                                  آموزانمید واری تحصیلی دانشمقایسه اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رضایت از مدرسه با برنامه آموزش مبتنی بر بهزیستی تحصیلی بر ا -1376

شهههود که با نتای  پژوهش عابد مقدم و بالغس         مي آموزاندانش

(، اوزههههاعي و همكههاران  1396مرادی و همكههاران  (، 1395 

گر،            (2011  1( و سههههاوج1398  ني دارد. از  رف دی همیوا

ند فرید و اشهههرف      پژوهش مان ( و صهههدوقي و 1400زاده  هایي 

نادار م   1398حسههههام ور   طه مع یدواری     ( وحود راب ید و ام یان ام

های اند و همچنین نتای  حاصل از پژوهشتحصیلي را تایید کرده

پارسهههي        ند  مان كاران     1397دیگر نیز  یاوری و هم ( 1395( و 

ابربیشهههي آموزش مرتني بر رزهههایس از مدرسهههه  با بهزیسهههتي   

نادار گزارش کرده    ید واری را مع ما در هیچ   تحصهههیلي بر ام ند ا ا

انجام شههده، برنامه آموزشههي برگرفته از این های کدام از پژوهش

برنامه آموزشههي بر اسههاس آن، صههورت نگرفته اسههس. بنابراین،   

های محدودی در زمینه موزوع پژوهش حازر و مقایسه   پژوهش

با  بنابراین،به ویژه در ایران صورت گرفته اسس.    ها،ابربیشي آن 

ي توحه به مرور پیشههینه پژوهشههي، اهمیس موزههوع و عدم بررسهه 

موزهوع عنوان شهده، هدف پژوهش حازهر بررسهي این فرزهیه      

رزههایس از   بر مرتني اسههس که میان ابربیشههي برنامه آموزشههي  

 امیدواری بر برنامه آموزشي مرتني بر  بهزیستي تحصیليو  مدرسه

 آموزان تفاوت وحود دارد.دانش تحصیلي

 

 کار روش

 آزمون،با  ر  پیشروش پژوهش حازهههر شهههره آزمایشهههي 

بود.         آپس  ترل   را پژوهش   آمههاری حههامعههه زمون بهها گروه کن

آموزان دختر سال سوم دوره دوم متوسطه شهر نقده تشكیل دانش

صیلي     سال تح صیل بودند. از    98-99دادند که در  شغول به تح  م

تصهههادفي ابتدا یک     گیرینمونه  روش از اسهههتفاده  با  حامعه   این

درسههه آموزان سههال سههوم آن منفر از دانش 40مدرسههه و سهه س 

نفره آزمایش و   20 تصهههادفي در دو گروه صهههورتبه انتیاب و  

آموزان هر دو گروه آزمایش دانشابتدا کنترل حایگزین شههدند. 

و کنترل برای همكههاری توحیههه شههههده و برای هر دو گروه              

ای دقیقه 90حلسهه   10آزمون برگزار شهد. به گروه آزمایش  پیش

س      سه و بهزی زایس از مدر صیلي  تيبرنامه مرتني بر ر آموزش  تح

مدت دانش  آموزان گروه کنترل آموزشهههي داده شههههد. در این 

                                                           
1 Savage 

گروه احرا شههد.  دو هر آزمون برایدریافس نكردند. سهه س پس

با             تای   جام و ن ماه نیز آزمون پیگیری ان یک  گذشههههس  عد از  ب

 تحلیل شد. spss افزارنرم

 

  ر  پژوهشي مطالعه .1حدول 

 آزمونشیپ گروه
مههتههغههیههر     

 مستقل
 مونآزپس

 پیگیری

 1T X 2T T3 آزمایش

 1T - 2T T3 کنترل

 

 پژوهش ابزار

 پرسشنامه رضایت از مدرسه

شامل          سه که  زایس از مدر شنامه ر س سؤال و هدف از آن   39پر

بررسههي رزههایس از مدرسههه از ابعاد میتلف  رزههایس عمومي،   

عوا ف منفي، رابطه با معلم، فرصهههس، پیشهههرفس، ماحراحویي،       

ای لیكرت از کامال  درحهاسههس. در  یف پن انسههجام احتماعي( 

 5موافقم تا کامال  میالفم  راحي شهده اسهس. کامال  موافقم نمره   

و  2، تا حدی میالفم نمره    3نرر نمره ، بي4تا حدی موافقم نمره   

صاص مي  1کامال  میالفم نمره  دهند. حداکثر نمره را به خود اخت

بیشههتر باشههد میزان  اسههس. هرچقدر نمره  39و حداقل نمره  195

 رزایس از مدرسه بیشتر اسس.

 

 . ابعاد و سؤا ت مربو ه پرسشنامه رزایس از مدرسه2حدول   
 سؤا ت مربو ه بعد

33، 21، 17، 11، 8، 1 رزایس عمومي  

37، 28، 18، 14، 5 عوا ف منفي  

38، 34، 22، 19، 2 رابطه با معلم  

39، 31، 25، 15، 12، 9 فرصس  

26، 16 ،7، 4 پیشرفس  

32، 27، 23، 13، 10 ماحراحویي  

36، 35، 30، 29، 24، 20، 6، 3 انسجام احتماعي  
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 و همکاران حوریه بایرام نژاد                                  آموزانمید واری تحصیلی دانشمقایسه اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رضایت از مدرسه با برنامه آموزش مبتنی بر بهزیستی تحصیلی بر ا -1378

 روایی و پایایی پرسشنامه:

ات آن قابلیس اعتماد یا پایایي یک ابزار عرارت اسههس از درحه بر

گیرد یعني اینكههه ابزار           يگیری هر آنچههه انههدازه م      در انههدازه

ه دسس بچه اندازه نتای  یكساني گیری در شرای  یكسان تا اندازه

( روایي 1390دهد. در پژوهش سهههلطاني شهههال و همكاران      مي

 همگرای پرسشنامه رزایس از مدرسه با بررسي همرستگي آن با        

نامه    و مقیاس سهههازگاری    ميهای خودکار آمدی عمو   پرسهههشههه

 ای پرسههشههنامه نوحوانان محاسههره و تأیید گردید. همچنین پایائي

نراخ کرو آلفای گیریاندازه روش از استفاده  با آن اعتماد قابلیس

ر صف  از کرونراخ آلفای اعتماد زری   دامنه شد. معمو    محاسره 

 يپایائ معنای +( به1یک   مثرس تا پایداری، عدم معنای به (0 

 مثرس عدد به آمدهدسههسبه مقدار چه هر و گیردمي قرار کامل

 شههود.مي بیشههتر پرسههشههنامه اعتماد باشههد قابلیس ترنزدیک یک

سه         زایس از مدر شنامه ر س ( در QOSLآلفای کرونراخ برای پر

 حدول زیر ارائه شده اسس:

 . پایایي پرسشنامه رزایس از مدرسه3حدول 

 میزان آلفای کرونراخ نام متغیر

85/0 رزایس از مدرسه  

 

  )AWBQ(1بهزیستی تحصیلی مقیاس

یاس  كاران   و  2سهههویني-توسههه  تومینین این مق ( 2201هم

 لفهؤم 4و  گویه 31 یپرسههشههنامه دارا  نیا  راحي شههده اسههس. 

شامل    سخ   9ارزش مدرسه   ساس گویه و پا ای درحه 7 یف  بر ا

، فرسودگي نسرس ((7درسس   کامال ( تا 1  سسیندرسس  اصال از 

 کامال ای از درحه 7 یف  بر اسههاسگویه و پاسههخ  9به مدرسههه  

 4شامل    يلیتحص زایتمندی  ، ر((7موافقم   کامال ( تا 1میالفم  

سخ   ساس گویه پا ( تا خیلي 1وحه  چیهبهای از درحه 5 یف  بر ا

بر گویه پاسهههخ  9شهههامل مدرسهههه  (( و درآمیزی با کار 5  ادیز

. دامنه اسس ((7روزانه  ( تا 1هرگز  ای از به درحه 7 یف  اساس

همكاران  سهههویني و -خواهد بود. تومینین  209تا   31نمرات بین 

( روایي پرسهههشهههنامه را مطلوب گزارش کردند و مقدار       2012 

های ارزش مدرسهههه، فرسهههودگي    آلفای کرونراخ را برای مؤلفه   

                                                           
1 Academic Well-Being Questionnaire 

نسرس به مدرسه، رزایتمندی تحصیلي و درآمیزی با کار مدرسه      

ی     ره کردند. همچنین      94/0و  91/0، 77/0، 64/0با ترت محاسههه

شي بر روی نوحوانان  1395همكاران  مرادی و  ایراني، ( در پژوه

روایي آن را مطلوب گزارش کرده و زههری  آلفای کرونراخ را 

و  73/0، 73/0، 88/0های پرسهههشهههنامه به ترتی  با ،  برای مؤلفه

زر    اند. گزارش کرده 75/0 سس که در پژوهش حا  زم به ذکر ا

 6 جهیدرنتبرای این مقیاس تحلیل عاملي اکتشهههافي انجام شهههد و 

ز    سؤال  ستگي  سایر  به علس میزان همر حذف  سؤا ت عیف با 

زری  آلفای کرونراخ  ماندهيباق سؤال  25شدند و برای    ،78/0 

 به دسس آمد.

 پرسشنامه امیدواری تحصیلی

توس  فرهاد خرمایي،  1393پرسشنامه امیدواری تحصیلي در سال 

سؤال اسس    27سامان کمری ساخته شد. این پرسشنامه مشتمل بر        

ها، امید به کسهه    فرصههسکه چهار خرده مقیاس امید به کسهه

های زندگي، امید به سههودمندی مدرسههه و امید به کسهه   مهارت

ای لیكرت از دهند. در  یف پن  درحهشههایسههتگي را تشههكیل مي

کامال  موافقم تا کامال  میالفم  راحي شههده اسههس. کامال  موافقم  

تا حدی موافقم نمره   5نمره  تا حدی میالفم     3نرر نمره ، بي4،   ،

یالفم نمره     2نمره  کامال  م به خود اختصههههاص مي  1و  ند.  را  ده

اسههس. هرچقدر نمره بیشههتر    27و حداقل نمره  135حداکثر نمره 

 باشد میزان امیدواری تحصیلي بیشتر اسس.

 

 یلي. ابعاد و سؤا ت مربو ه پرسشنامه امیدواری تحص4حدول 
 سؤا ت مربو ه بعد

هاامید به کس  فرصس 7تا  1   

به کسهههه     ید  هارت  ام های   م

 زندگي

14تا  8  

21تا  15 امید به سودمندی مدرسه  

27تا  22 امید به کس  شایستگي  

 

 تحصیلي  امیدواری مقیاس سازه  روایي تعیین روایي و پایایي: برای

یل  فه  روش به  عاملي  از تحل  چرخش با  همراه اصهههلي های مؤل

 مقدار مقیاس های اینداده تحلیل در .شهههد اسهههتفاده واریماکس

2 Pekrun 
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 کرویس آزمون و گیرینمونه کفایس شههاخ  KMO ری زهه

شان  همرستگي  ماتریس شاخ  کفایس  بارتلس  شواهد  وحود از ن

 این درKMO شههاخ  داشههس. عوامل تحلیل انجام برای کافي

برابر   نیز بههارتلههس کرویههس زهههریهه  بود و 926/0 برابر مقیههاس

 معنادار 0001/0 سههطح در 351 آزادی درحه با بود که 29/3536

 عاملي بود. تحلیل برای گیرینمونه کفایس دهندهنشان که بود

 روش از تحصههیلي امیدواری مقیاس پایایي سههنجش حهس

ساني دروني  سره  و هاگویه بین هم  کرونراخ آلفای زری   محا

امان س شد. پایایي پرسشنامه در تحقیقات فرهاد خرمایي،     استفاده 

 ه اسس.. برآورد شد/94کمری از  ریق زری  آلفای کرونراخ 

 

 

 . پایایي پرسشنامه امیدواری تحصیلي5حدول 
 زری  پایایي متغیر

 94/0 امیدواری تحصیلي

 

 روش کار

ستي    شي مرتني بر بهزی سه   10تحصیلي در   برنامه آموز  90حل

ای دو حلسه( به گروه آزمایش ارائه شد. این برنامه ای  هفتهدقیقه

های ر پژوهشدر بیش اول پژوهش، مرو دشدهییتأمدل  بر اساس

و همچنین بررسههي متغیرهای  هاآنو نتای  حاصههل از  شههدهانجام

ستي  صیلي،   تأبیرگذار بر بهزی س بهتح شگر و با نرارت   لهیو پژوه

 استاد راهنما و مشاور رساله دکتری تدوین شد.

( عنوان و محتوای حلسهههات آموزشهههي مرتني بر  2-3حدول   در 

 تحصیلي ارائه شده اسس. بهزیستي

 

 

 عنوان و محتوای حلسات آموزشي . 6 حدول
 محتوای حلسات حلسات

اول  معارفه و آشهههنایي 

 آموزان با مفاهیم(دانش

سات   تریین هدف، معرفي مدرس شنایي       حل شي، آ سات آموز شي، مراحل و قوانین حل ستي  آموزان دانشآموز ،  تحصیلي با مفهوم بهزی

آزمون ها با یكدیگر، برگزاری پیشي و سرزندگي تحصیلي و رابطه آنلیتحصانگیزشي، خودکارآمدی هیجاني، سرسیتي ميخودتنری

 .تحصیليسرزندگي 

هارت  -دوم  آموزش م

 (1های خودفرماني 

گانه: حسههماني، عا في، ذهني، احتماعي و اعتقادی(، ها، نقاط قوت و زههعف خود در ابعاد پن شههناخس ویژگي  يخودآگاهمهارت 

س له   مهارت حل  شن   م شامل  سایي مراحل آن  س له، تعریف   ر  یا ا س له،   دقیق م  و میتلف یهاحلراه ا العات، تولید یآورحمعم

ها، تأبیرات انگیزش بر تشیی  انگیزش   يزش یخود انگارزیابي(،  و و احرا هاآن نیترمناس   انتیاب وها حلراه فكری، بررسي  بارش

 رفتار و پیامدهای آن(.

-آموزش مهارتسوم   

 (2های خودفرماني 

بس  و گسترش معنایي،    مرور؛ آموزش راهرردهای و تكرار آموزش راهرردهای  يشناخت خودنرم بیشي یادگیری: شامل راهرردهای   

ریزی، آموزش راهرردهای نرارت و ارزشهههیابي، آموزش آموزش راهرردهای برنامه  يفراشهههناختي( و دهسهههازمانآموزش راهرردهای 

 دهي(.راهرردهای نرم

هارم  آموزش   هوش  چ

 (1 يجانیه

اسهههتفاده از  -1  يجانیهآموزش خودآگاهي  ها.آموزان با مفهوم هوش هیجاني و اهمیس آن، آشهههنایي با انواع هیجان آشهههنایي دانش 

 های کوتاه در مورد حا ت هیجاني.بحث گروهي در مورد حا ت هیجاني(، نوشتن داستان -2تكنیک تمرکز و 

نجم       آموزش هوش    پ

 (2 يجانیه

بیان و  -2ها ی هیجانگذارنام -1  يجانیهآموزش خود ادراکي  .هاآنها و اسههتفاده مؤبر از شههناسههایي، تنریم و کنترل هیجانآموزش 

ایفای نقش افراد با حا ت هیجاني میتلف       ها بر رواب  احتماعي(،  ها، افكار و رفتارهای مربوط به هر هیجان و تأبیرات آن       درک حس

 ي همدلي و درک احساس دیگرانو بازخورد دیگران، چگونگ

مرتني بر ششم  آموزش 

 (نرریه امید اسنایدر

سایي              شنا صحیح برگزیدن اهداف مثرس،  شیوه  سایي هدف و انواع آن، آموزش  شنا زرورت وحود آن،  شد امید و  تریین چگونگي ر

، ترغی  افراد به انتیاب  حلقابلت مسیر درسس رسیدن به هدف و شناخس موانع در رسیدن به اهداف و بر رف کردن موانع و مشكال
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س  و مطر  کردن ویژگي  سایي و آموزش یافتن امید در زندگي واقعي و تحصیلي و ایجاد حس       اهداف منا شنا س ،  های اهداف منا

 تعهد به امید.

-مهارتآموزش هفتم  

 (ورزیهای حرأت 

حق ابراز وحود، حق آزادی انتیاب و حق خود  حقوق ورزی و فواید آن، آشهههنایي با حقوق افراد و تعریف و بیان زهههرورت حرأت 

ورزانه از پرخاشههگری، آشههنایي با مهارت نه گفتن و آبار مثرس آن، علل ناتواني در این مهارت، ابراز نرر(، تشههیی  رفتارهای حرأت

 بحث در مورد انتقاد و برخورد مناس  با انتقاد، فواید انتقاد.

آمهههوزش هشهههههتهههم  

 (1خودکارآمدی 

فكر، عا فه   یخودکارآمدگانه مؤبر بر های افراد خودکارآمد، بررسي عوامل سه  و شر  مفهوم خودکارآمدی و بیان ویژگي تعریف 

 و عمل(.

آمههههوزش نهههههههههم  

 (2خودکارآمدی 

آموزش عوامل مؤبر بر خودکارآمدی شههامل تجارب مسههل  یا موفق و ابر نیرومند آن بر باورهای خودکارآمدی، تجارب حانشههیني و  

یا ترغی  ميسازی کال گیری، قانعهای دیگران در افزایش باورهای خودکارآمدی از  ریق الگوسازی یا سرمشق   مشاهده موفقیس  سهم 

های فیزیولوژیكي و هیجاني و احسهههاس لذت، خوشهههایندی و غرور؛ و      های دریافتي فرد از محی  احتماعي، حالس     و نقش پیام ميکال

 انجام آن. تجارب تصویرسازی مثرس و شیوه صحیح

 آزمون.آموزان و برگزاری پسدانش سؤا تحلسات قرل، پاسخ دادن به  شدهارائهمرور خالصه مطال   خالصه مطال (دهم  

 نتایج

نفر بود که به صورت   60شامل  نمونه آماری پژوهش حازر  

 20گروه، آموزش مرتني بر رزههایس از مدرسههه    3در تصههادفي 

نفر( و گروه کنترل  20تي تحصیلي   نفر(، آموزش مرتني بر بهزیس 

 کل  سهههن معیار  انحراف و میانگین نفر( حایگزین شهههدند.     20 

 بود. 711/0و  34/17ترتی  به آموزان دانش

 حدول در تحصههیلي امیدواری به مربوط توصههیفي ا العات 

 .اسس شده ارائه( 7 شماره 

 

به  امید واری تحصیليمعیار  انحراف و میانگین .7جدول 

های آزمایش و کنترل در آموزش مرتني بر گروهتفكیک 

 بهزیستي تحصیلي

 امید واری تحصیلي  

 انحراف استاندارد میانگین گروه آزمون

 پیش آزمون
 58/7 05/27 آزمایش

 88/6 45/30 کنترل

 پس آزمون
 66/6 60/34 آزمایش

 29/6 85/29 کنترل

 پیگیری
 11/7 35/33 آزمایش

 74/6 60/29 کنترل

به  امید واری تحصیليمعیار  انحراف و میانگین. 8ولجد

های آزمایش و کنترل در آموزش مرتني بر تفكیک گروه

 رزایس از مدرسه

 امیدواری تحصیلي  

 میانگین گروه آزمون
انههههههحههههههراف 

 استاندارد

 آزمونپیش
 38/8 01/44 آزمایش

 22/10 67/42 کنترل

 آزمونپس
 84/10 93/57 آزمایش

 39/13 27/40 کنترل

 پیگیری
 21/10 54/53 آزمایش

 12/10 67/42 کنترل

 

دهد که ( نشههان مي8های توصههیفي در حدول شههماره   یافته

یانگین نمرات پس  آزمون و پیگیری متغیر امیدواری تحصهههیلي  م

آزمون تغییر داشهههته اسهههس، اما در گروه کنترل،   نسهههرس به پیش 

  شود.تغییرات محسوسي مشاهده نمي

رزههایس از   بر بررسههي تأبیر برنامه آموزشههي مرتنيبه منرور 

سه  ستي تحصیلي بر    مدر آموزان دانش تحصیلي  امیدواری با بهزی

از تحلیل واریانس آمییته اسهههتفاده شهههد. از این آزمون زماني        

کنیم که هم عامل بین گروهي  حداقل دو گروه( و      اسهههتفاده مي 

اشهههد( هم عامل درون گروهي  هر گروه دارای چند مشهههاهده ب     

وحود داشههته باشههد. بنابراین، با توحه به اینكه در این پژوهش دو 

گروه داشههتیم  آزمایش و کنترل( و برای هر گروه، سههه مشههاهده 

آزمون و پیگیری( وحود داشهههس، این آزمون، آزمون، پس پیش

سي ابر عامل      سس زیرا عالوه بر برر سري ا ها  ابر گروه آزمون منا

کند. قرل از انجام این    ا نیز بررسهههي ميو ابر زمان( تعامل آنها ر    
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های آن شامل نرمال بودن توزیع  فرضآزمون  زم اسس که پیش 

هههای هههای خطهها و برابری مههاتریس      ههها، برابری واریههانس    داده

 کوواریانس بین گروهي بررسي شود.

 ( ارائه شده اسس.9نتای  این آزمون در حدول  

 

 اسمیرنوف حهس-نتای  آزمون کلموگراف  .9جدول 

 هاداده توزیعبررسي نرمال بودن 

 داریمعنيسطح  آماره مراحل متغیر

  بهههههزیسهههههتههي 

 تحصیلي

 200/0 087/0 پیش آزمون

 200/0 099/0 پس آزمون

 200/0 084/0 پیگیری

 رزایس از مدرسه

 200/0 120/0 آزمونپیش

 200/0 072/0 آزمونپس

 200/0 107/0 پیگیری

 

تحصههیلي  (، در متغیر بهزیسههتي9با توحه به نتای  حدول شههماره  

باشهههد به دسهههس آمده معنادار نمي Zورزهههایس از مدرسهههه مقدار 

 05/0<P  ها رعایس شهههده    (. بنابراین فرض نرمال بودن توزیع داده

 اسس.

حدول    هس بررسهههي برابری     10در  تای  آزمون لوین ح ( ن

تحصهههیلي ارائه  زمون امید واری های خطا در سهههه بار آ واریانس

 .شده اسس

 

 های خطابرابری واریانسحهس بررسي نتای  آزمون لوین  .10جدول 

 داریمعنيسطح  2درحه آزادی  1درحه آزادی  F مراحل متغیر

 تحصیلي بهزیستي

 324/0 38 1 999/0 پیش آزمون

 878/0 38 1 024/0 پس آزمون

 817/0 38 1 054/0 پیگیری

از  رزهههههایههس

 مدرسه

 454/0 28 1 578/0 آزمونپیش

 878/0 28 1 024/0 آزمونپس

 862/0 28 1 031/0 پیگیری

دهد، مقادیر ( نشههان مي10همانطور که نتای  حدول شههماره  

F  سه بار آزمون      به دسس آمده برای متغیر ستي تحصیلي در  بهزی

سه    DF=  38و  1با درحات آزادی    و 1 ( وبرای رزایس از مدر

28  =DF )   سس داری (. در نتیجه تفاوت معنيP>05/0معنادار نی

ها وحود ندارد و بنابراین فرض همگني بین واریانس خطای گروه

سس و    واریانس شده ا توان از آزمون تحلیل ميهای خطا رعایس 

 واریانس آمییته استفاده کرد.

( نتای  آزمون ام باکس حهس بررسهههي فرض    11در حدول   

در بین  مشاهده شده متغیر وابسته های کوواریانس یسبرابری ماتر

 ها، ارائه شده اسس.گروه
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 های کوواریانسبررسي فرض برابری ماتریس آزمون ام باکس حهس نتای  . 11حدول

 داریمعنیسطح  2درجه آزادی  1درجه آزادی  F متغیر

 059/0 189/10462 6 581/13 تحصیلی بهزیستی

 Fمقدار شده، ( نشان داده11حدول شماره  گونه که در همان

 6تحصیلي با درحات آزادی    بهزیستي  به دسس آمده برای متغیر 

سطح  189/10462و  سس، از این رو مي  05/0( در  توان معنادار نی

های  گفس که در متغیر وابسهههته پژوهش، فرض برابری ماتریس     

سس.        کوواریانس  شده ا شده، رعایس  شاهده   Fمقدار همچنین م

سس به سه با درحات آزادی     د زایس از مدر  6آمده برای متغیر ر

توان رو ميمعنادار نیسهههس، ازاین 05/0( در سهههطح 302/5680و 

های  گفس که در متغیر وابسهههته پژوهش، فرض برابری ماتریس     

با توحه به اینكه شههده، رعایس شههده اسههس.  کوواریانس مشههاهده

انس آمییته رعایس های اسههتفاده از آزمون تحلیل واریفرضپیش

سس، در حدول      سي  12شده ا ( آزمون  مردای ویلكز برای برر

 تأبیر زمان و همچنین تعامل زمان و گروه ارائه شده اسس.

 

 نتای  آزمون  مردای ویكلز برای بررسي کل مدل . 12حدول 
درحههههههه    F ارزش ابر متغیر

آزادی 

 فرزیه

درحهههه آزادی 

 خطا

 مجذور اتا سطح معني داری

 559/0 001/0 37 2  485/23 441/0 زمان زیستي تحصیليبه

 594/0 001/0 37 2  103/27 406/0 زمان و گروه

 717/0 001/0 27 2  275/34 283/0 زمان رزایس از مدرسه

زمههههان و  

 گروه

234/0 129/44  2 27 001/0 766/0 

شماره    شان مي 12همانطور که نتای  حدول  دهد ابر زمان ( ن

ستي و ابر تعا صیلي   مل زمان و گروه در آموزش مرتني بر بهزی تح

باشهههد. بنابراین نتای  حاکي از آن دار ميمعني 001/0در سهههطح 

اسهههس که نمرات در  ول زمان و همچنین تعامل زمان و گروه        

نتای  گروه آموزش مرتني بر رزههایس از معنادار هسههتند.همچنین 

و گروه دراین  دهد ابر زمان و ابر تعامل زمانمدرسهههه نشهههان مي

سس. بنابراین نتای  حاکي از آن  معني 001/0گروه در سطح   دار ا

اسهههس که نمرات در  ول زمان و همچنین تعامل زمان و گروه        

( نتای  آزمون تحلیل کواریانس    13در حدول    معنادار هسهههتند.   

 بین گروهي ارائه شده اسس.

 

آموزش مرتني بر رزایس از های ن پس از تعدیل نمرات پیش آزمون در گروهنتای  تحلیل کواریانس مقایسه نمرات پس آزمو . 13حدول

 مدرسه با بهزیستي تحصیلي

 منرع متغیر
مههههجههههمههههوع  

 مجذورات

درحههههههه 

 آزادی

مهههیهههانهههگهههیهههن 

 مجذورات
F 

سههههههههطهههههح  

 داریمعني
 مجذور اتا

 امیدواری تحصیلي

رزهههههایهههس از 

 مدرسه
817/340 1 817/340 020/62 001/0 689/0 

بهههههزیسهههههتههي    

 تحصیلي
939/228 1 939/228 112/57 001/0 548/0 
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    495/5 28 867/153 خطا 

 

تای  حدول شهههماره           به ن (، ابر گروه بهزیسهههتي 13با توحه 

( و ابر آموزش مرتني بر رزههایس از مدرسههه  112/57تحصههیلي  

دار معني 001/0( در متغیر امیدواری تحصیلي، در سطح  020/62 

بودن میانگین پس آزمون   بنابراین با توحه به کمتر    شهههده اسهههس. 

های گروه بهزیسههتي تحصههیلي نسههرس به آزمودني  های آزمودني

توان نتیجه گرفس که قرار گرفتن ميگروه رزهههایس از مدرسهههه 

صیلي باعث کاهش نمرات در     هاآزمودني ستي تح در گروه بهزی

سس وبرعكس قرار گرفتن        شده ا ستي تحصیلي  پس آزمون بهزی

زایس   هاآزمودني سه باعث افزایش نمرات در  در گروه ر از مدر

توان نتیجه گرفس که رزهههایس از ميپس آزمون شهههده اسهههس و

سه همه متغیرها ومالک  زایس از      های مدر صیلي ور شرفس تح پی

گیرد و آموزش مرتني بر رزههایس از مدرسههه ميیادگیری را دربر

شتری        ستي تحصیلي از موفقیس بی سرس به آموزش مرتني بر بهزی ن

ن در آن مجموعه عوامل درنرر گرفته شههده برخوردار اسههس.چو

در  آورد.ميوموحرات رزایس دانش آموزان از مدرسه را فراهم  

ها آورده ( نتای  آزمون بنفروني برای مقایسههه میانگین14حدول  

 شده اسس.

 

 ها( آزمون بنفروني برای مقایسه میانگین14حدول 
 داریيسطح معن خطای معیار هااختالف میانگین زمان متغیر

 001/0 053/1 * - 767/5 2 1 رزایس از مدرسه

1 3 743/4 * 605/0 001/0 

2 3 325/2 * 421/0 001/0 

 001/0 572/0 * - 475/3 2 1 بهزیستي تحصیلي

1 3 725/2 - * 612/0 001/0 

2 3 750/0 * 220/0 005/0 

* 
P< 0/05

که دهد ( نشههان مي14ها در حدول شههماره  بررسههي میانگین

رسه  های متغیرآموزش مرتني بر رزایس از مد تفاوت بین میانگین

ن سوم آزمون( و زماآزمون( با زمان دوم  پسدر  زمان اول  پیش

آزمون( بهها زمههان سهههوم    پیگیری( و همچنین زمههان دوم  پس           

همچنین بررسهههي دار اسهههس. ( معني001/0 پیگیری( در سهههطح  

ن دهد که تفاوت بیي( نشهههان م14ها در حدول شهههماره  میانگین

ن های متغیرآموزش مرتني بر بهزیسهههتي تحصهههیلي در زمامیانگین

آزمون( و زمههان سهههوم   آزمون( بهها زمههان دوم  پس   اول  پیش  

ا آزمون( ب( و همچنین زمان دوم  پس001/0 پیگیری( در سطح   

 دار اسس.( معني005/0زمان سوم  پیگیری( در سطح  

 

 گیریبحث و نتیجه

سه ابربیشي برنامه آموزشي مرتني بر      هش هدف این پژو مقای

ستي تحصیلي    و  رزایس از مدرسه    برنامه آموزشي مرتني بر  بهزی

صیلي  امید واری بر سطه  دختر آموزان دانش تح پایه دوازدهم متو

، تجسم  امیدواری تحصیلي، توانایي شی  در تعیین هدف   بود.

ی  زم مسههیرهای  زم برای رسههیدن به اهداف و داشههتن انگیزه

به اهداف اسهههس  صهههدوقي، تمنایي فر و          در حهس رسهههیدن 

عنوان حالس انگیزشي  (. امیدواری تحصیلي را به 1396ناصری،  

به      ميمثرتي در نرر  که در برابر حس موفقیهس،  ند  عنوان گیر

بین به  ور کامل کند. افراد امیدوار و خوشعامل فعال عمل مي

به اهداف خو        نده  ند که در آی ید.    مطم ن هسهههت د خواهند رسههه
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 ( در یک مطالعه   2010 1نسهههون، مالتدی، پرکتور و وود   ها دای،

 ولي سههه سههاله به این نتیجه رسههیدند که امیدواری تحصههیلي    

فردی چیزی بیشهههتر از هوش، شهههیصهههیس و   ور منحصهههربهبه

شرفس  سس و توانایي پیش پی شرفس های قرلي ا بعدی های بیني پی

( نشههههان داد کههه بین 0201  2را دارد. نتههای  پژوهش سههههاپیو

معنادار وحود   امیدواری تحصهههیلي و عملكرد تحصهههیلي رابطه   

رال آن پیشهههرفس         دارد و افراد امیدوارتر اهداف بیشهههتر و به دن

شس.    شتری خواهند دا شان داد که    یافته بی زر ن های پژوهش حا

امیدواری   بر رزهههایس از مدرسهههه      بر برنامه آموزشهههي مرتني   

صیلي دانش  شي    مي ابربیش آموزانتح شد و میزان این ابربی با

بیشههتر از آموزش مرتني بر بهزیسههتي تحصههیلي اسههس. به عرارت 

 رزهههایس از مدرسهههه     بر دیگر، احرای برنامه آموزشهههي مرتني  

سته در این پژوهش را افزایش  مي تواند میانگین نمرات متغیر واب

 دهد.

صل از آزمون تحلیل واریانس آمییته  تحلیل یافته ر دهای حا

مه آموزشهههي مرتني       این پ نا حاکي از ابربیشهههي بر   بر ژوهش، 

ر د آموزانبر افزایش امیدواری تحصیلي دانش رزایس از مدرسه

حل پس  تای  پژو       مرا با ن ته  یاف که این  هش آزمون و پیگیری بود 

ستانه و بهزادی    سو مي 1395گل شد. آنها در پژوهش خ ( هم ود با

سطه  سوم دوره متو دختر پایه  آموزاندانشنفر از  50که بر روی 

اول انجام دادند، دریافتند که آموزش رزهههایس از مدرسهههه به            

در تحصهههیلي صهههورت معنههاداری موحهه  ارتقههای امیههدواری  

وهش شهههود. همچنین یافته مورد نرر با نتای  پژ     مي آموزاندانش

(، 1396مرادی و همكههاران  (، 1395عههابههد مقههدم و بالغههس   

 همیواني دارد. ( 2011( و ساوج  1398اوزاعي و همكاران  

معنای دقیق یافته با  این اسههس که برنامه آموزشههي مرتني بر   

رزهههایس از مدرسهههه که بر اسهههاس پیشهههینه پژوهش، به وسهههیله  

زر و با نرارت چهار نفر از متیصصان        شگران پژوهش حا پژوه

شناسي تربیتي تهیه و تدوین شده، موح  افزایش نمره       رشته روان

یدواری تحصهههیلي   آزمون و پیگیری شههههده پس وزانآمدانش ام

باید به محتوای برنامه             نابراین، در تریین یافته مورد نرر  اسهههس. ب

با توحه به     آموزان توحه شهههود. آموزشهههي ارائه شهههده به دانش   

                                                           
1. Day, Hanson, Maltby, Proctor& Wood 

ته    مه             یاف نا ید گفس بر با مده در این پژوهش،  به دسههههس آ های 

تواند راهكار احرایي رزههایس از مدرسههه مي   بر آموزشههي مرتني

سري ح  صیلي دانش منا شد. از   آموزانهس افزایش امیدواری تح با

شهههود از برنامه آموزشهههي مذکور به عنوان  این رو، پیشهههنهاد مي 

شهههناسهههان تربیتي و حتي   ها و کار احرایي روان  بیشهههي از  ر 

ها مشاوران تحصیلي فعال در این عرصه که در مدارس و دانشگاه    

در حههال تالش هسهههتنههد، حهههس افزایش موفقیههس تحصهههیلي      

 آموزان به کار گرفته شود.دانش

در هر نرام تعلیم و تربیس میزان پیشهههرفس     با توحه به اینكه     

ستحصههیلي دانش آموزان یكي از شههاخصهههای موفقیس در فعالی

سس ميهای عل شرفس تحصیلي و عوامل مؤبر     . ا سنجش میزان پی

بر آن ازحمله مسههائل عمده ای هسههتند که توحه محققان میتلف 

به خود حل     ن را  به اینكه میزان      (1392قمری  د.کرده ا با توحه 

پیشرفس و افس تحصیلي یكي از مالکهای کارایي نرام آموزشي    

اسهس، شهناخس و مطالعه متغیرهای مؤبر بر عملكرد تحصهیلي، به    

مدرسههههه منتهي         های مؤبر در  خس بهتر و پیش بیني متغیر نا شههه

بر  شههود؛ بنابراین بررسههي متغیرهایي که با رزههایس از مدرسهههمي

اسههاس ادراک محی  کالس در دانش آموزان رابطه دارند، یكي 

 .از موزوعات اصلي تحقیقات در نرام آموزش وپرورش اسس     

ساس ادراک محی        سه بر ا زایس از مدر مطالعه عوامل مؤبربر ر

یس معلم  ي سهههه دهه اخیر بیش از پیش       کالس وادراک حما

بنابراین   سس. ا  مورد توحه متیصصان تعلیم و تربیس قرار گرفته  

یانگین پس آزمون آزمودني      به کمتر بودن م گروه های  با توحه 

گروه رزهههایس از های بهزیسهههتي تحصهههیلي نسهههرس به آزمودني

در گروه  هاتوان نتیجه گرفس که قرار گرفتن آزمودنيميمدرسه 

ستي       صیلي باعث کاهش نمرات در پس ازمون بهزی ستي تح بهزی

سس وبرعكس قرار گر      شده ا صیلي  در گروه  هافتن آزمودنيتح

رزهههایس از مدرسهههه باعث افزایش نمرات در پس آزمون شهههده 

توان نتیجه گرفس که رزههایس از مدرسههه همه متغیرها مياسههس و

یادگیری را       های  ومالک یس از  فس تحصهههیلي ورزهههها پیشهههر

گیرد و آموزش مرتني بر رزهههایس از مدرسهههه نسهههرس به ميدربر

موفقیس بیشتری برخوردار  آموزش مرتني بر بهزیستي تحصیلي از   

2. Sapio, M 
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 Abstract 

Introduction: The purpose of this research was to compare the effectiveness 

of the educational program based on school satisfaction with academic well-

being on students' academic hope. In this research, the effectiveness of these 

two methods were compared. 

Methods: In terms of methodology, the current research is part of quasi-

experimental designs of pre-test, post-test and follow-up with a control group. 

The statistical population of the research was all the female students of the 

third year of the second period of secondary school in the city of Naqdeh, who 

were studying in the academic year of 1998-99. From this population, students 

with low academic prospects were screened using the purposeful sampling 

method. Then 60 students of that school who had low academic expectations 

were selected and randomly divided into three experimental groups of 20 

people and a control group of 20 people. The experimental group was taught 

10 sessions of 90 minutes program based on academic well-being. The 

members of each group completed the academic well-being questionnaire of 

Tominin, Sweeney et al. (2012) and the school satisfaction questionnaire of 

Anderson and Brooke (2000) and the educational hope questionnaire of 

Kharmai (2013) in all three stages of pre-test, post-test and follow-up. they 

did Data were analyzed with SPSS22 software and mixed variance analysis 

method. 

Results: The findings showed that the average scores of the academic hope 

variable in education based on school satisfaction in the experimental group 

compared to the control group, in the post-test and follow-up stages, increased 

significantly. 

Conclusion: Therefore, according to the fact that the post-test average of the 

subjects in the academic well-being group is lower than that of the subjects in 

the school satisfaction group, it can be concluded that the placement of the 

subjects in the academic well-being group has caused a decrease in the scores 

in the post-test of academic well-being. Byram Nejads, placing the subjects 

in the school satisfaction group has increased the scores in the post-test and it 

can be concluded that school satisfaction includes all the variables and criteria 

of academic progress and satisfaction with learning, and education based on 

school satisfaction compared to education based on It has more success on 

academic well-being because it considers a set of factors and provides the 

reasons for students' satisfaction with the school. 

Keywords: Academic well-being, school satisfaction, academic hope 

 

 


