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ای نوظهور در ایده محور:سبک زندگی تحصیلی سالمت

 سالمت تحصیلی شناسیروان

 0آبادیجلیل فتح، 2امید شکری، 1زادهپروین صالح

 22/80/2311تاریخ پذیرش:  22/22/2315تاریخ وصول: 

 چکیده

به  مندعالقهمرور مبانی نظری و شواهد تجربی پیرامون آخرین تحرکات فکری در محدوده تالش محققان 
ی منتخب های رفتارمدلدالیل تمایزدهنده  ازپیشبیشقلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت، ضرورت واکاوی 

ی مزبور های رفتاردهد. مطالعه مدلمورد تأکید قرار می وضوحبههای پیشرفت را وسیله فراگیران در محیطبه
گی در های رفتاری، هرگونه تمایزیافتاز طریق تالشی سیستماتیک با هدف تمرکز بر اَشکال ارجح این مدل

پیشرفت، بستر  های معاصر انگیزشتفسیری نظریه سازد. ظرفیتسبک زندگی تحصیلی فراگیران را مستدل می
 کننده و یا بازدارنده سالمت تحصیلیهای رفتاری تسهیلدی را پیرامون ظهور و بروز مدلاطالعاتی توانمن

مت سال شناسیروانهای مفهومی برآمده از رویکرد آموزه برتکیهشک، با آورد. بیفراگیران فراهم می
ه بر وهای تئوریک رفتارهای سبک زندگی تحصیلی، عالتحصیلی، هرگونه تالش در جهت تأکید بر بنیان

های کاربردی این قلمرو آفرینی برای شناسایی ظرفیتضرورت پروراندن مرزهای دانش نظری، فرصت
، های علمی محققان تربیتیدهی به فعالیتشود. مطالعه حاضر عالوه بر جهتمطالعاتی نوظهور را موجب می

قان در رخوردار است. محقهای پیشرفت باز نقش انکارناپذیر در بهسازی نشانگرهای ذهنی اثربخشی محیط
سالمت تحصیلی با عنوان سبک  شناسیروانای نوظهور در قلمرو این مطالعه، ضمن تالش برای ارائه ایده

کوشند با تأکیدی بجا بر توان تفسیری رویکردهای نظری معاصر در قلمرو محور، میزندگی تحصیلی سالمت
ای سازی مفهوم نوپی و متعاقب آن، عملیاتیسازمطالعاتی انگیزش پیشرفت، در جهت کمک به مفهوم

یلی ترتیب، پژوهش تحلهای استوار بردارند. بدینگام« محوررفتارهای سبک زندگی تحصیلی سالمت»
های معاصر انگیزش پیشرفت، به ارائه مدلی مفهومی از رفتارهای فراگیران در نظریه برتکیهحاضر، با 

ل و ه میزانی و بسته به ماهیتشان، سالمت تحصیلی فراگیران را تسهیپردازد که هریک بهای پیشرفت میمحیط
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رفتارهای سبک زندگی تحصیلی »کنند. هدف از طراحی این مدل، که با عنوان یا آن را بازداری می
، مطالعه ابعاد انگیزشی فراگیران در مبادرت به انتخاب الگوهای رفتاری است شدهگذاری نام« محورسالمت

یشرفت گرهای نهفته در رویکردهای معاصر انگیزش پاجتماع نشان برتکیههای تحصیلی، با قعیتمختلف در مو
 بینی و ترسیم نیمرخ انگیزشی فراگیران میسر گردد.که امکان پیش ایگونهبه است

المت س شناسیروانانگیزش پیشرفت، رفتارهای سبک زندگی تحصیلی، کلیدی:  گانواژ
 تحصیلی، هیجانات پیشرفت

 مقدمه
روز جوامع مدار در پاسخگویی به نیازهای امضعف انکارناپذیر کفایت فلسفه تربیتی کمیت

درپی متعاقب ای پیهوتربیت و آسیبقیدوشرط این رویکرد فلسفی بر نظام تعلیمو سیطره بی
نیادین حل اساسی و براه عنوانبهمدار را آن، ضرورت جایگزینی رویکردی تحولی و کیفیت

(. به دنبال درک 2823و همکاران،  2است )نوریشدر عرصه اندیشه و عمل مطرح نموده
، مرور تحرکات وپرورشآموزشهای محور در نظاممدار و بازدهناکارآمدی رویکرد کمیت

پرورش وفکری محققان در پاسخگویی به کاستی و نقیصه مزبور از ظهور جنبش آموزش
خبر  پژوهشی محققان تربیتی گیریدهی به جهتانقالبی در عرصه شکل مثابهبه 2نگرمثبت

معنا یافته است سهمی  3مثبت شناسیرواندهد. این جنبش فکری که ذیل چتر مفهومی می
دارد )نوبل  دهعه برمدار های راستین فلسفه تحولی و کیفیتبخشی به دغدغهدر هویت بسزا

مثبت با نام  شناسیروان(، فردی که رویکرد 2881) 5تین سلیگمن(. مار2880، 2گراثو مک
کند که در عنوان نظامی تعریف مینگر را بهوپرورش مثبتست، آموزشاوی گره خورده

ویج و و تأکید بر تر وپرورشآموزشمثبت در امر  شناسیروانآن با اتکا به کاربرد اصول 
(، یادگیری 2823رفت )نوریش و دیگران، های پیشتوسعه مطلوب بالندگی فرد در موقعیت

                                                           
1. Norrish 

2. positive education 

3. positive psychology 

4. Noble & McGrath 

5. Martin Seligman 
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هم محقق  موازاتبه 2، سالمت روان و شادکامی2بهزیستیهای سنتی با افزایش مهارت
 (.2822و رابینسون،  3؛ گرین، اُدز2881و همکاران،  شوند )سلیگمنمی

های پیشرفت، حاکی از تعدد مفرط حضور فراگیرانی های متعدد در محیطنظرسنجی
را گزارش  2سطوح باالیی از خستگی، خشم، استرس و فرسودگی تحصیلیاست که 

های اساسی و ضعف در رشد هایی که اغلب به عدم مشارکت در یادگیریاند، ویژگیکرده
(. در همین راستا، محققان 2881، 5شود )گیلمن، هیوبنر و فرالنگاجتماعی فراگیران منجر می

 اند که پذیرش رویکرددالیلی تأکید نمودهتربیتی در تحقیقات و مطالعات خود بر 
لیگمن سازد )ستر میجستهنگر و اهتمام جدی به کارکردهای آن را بروپرورش مثبتآموزش

سازی نسل جوان در مقابل عوامل (. مصون2822، اُدز و همکاران ؛2881، و همکاران
ری گی، ارتقاء یادگیزا، افزایش رضایت از زندهای چالشتهدیدکننده در مواجهه با موقعیت

و خالقیت، تقویت پیوستگی و انسجام اجتماعی و پرورش شهروندان مدنی و اجتماعی از 
های ظامنگر را در نوپرورش مثبتجمله دالیلی هستند که ضرورت کاربست جنبش آموزش

ترتیب، با (. بدین2881، دهد )سلیگمن و همکارانیگر نشان میتربیتی بیش از هر زمان د
ترین ز مهمعنوان یکی اهای پیشرفت بهنگر، محیطرش مثبتوپرود به رویکرد آموزشاستنا
هایی ها و شایستگیتواند منبع اصلی مهارتهای رشد و توسعه در زندگی جوانان میزمینه

باشد که ضمن پشتیبانی از کسب قابلیت در سازگاری با محیط به عاملی مؤثر در بالندگی و 
 .(2881ردد )گیلمن و دیگران، شکوفایی آنان بدل گ

های از سوی دیگر، زندگی تحصیلی فراگیران پیچیده و چالشی است: در موقعیت
ر سایه د های تحصیلی درگیر شوند؛رود تا در فعالیتپیشرفت از یادگیرندگان انتظار می

هنی نائل آیند، ذ شده برای شایستگی و صالحیتآموزش یاد بگیرند، به استانداردهای تعیین
ود روابط خها و معلمان یا اساتید های تحصیلی را تمکین کنند، با همکالسیقوانین محیط

ها مشارکت عنوان عضوی از اجتماع محیط تحصیلی خویش در فعالیتجدید برقرار کنند و به
جنبه از این قبیل که  گریها مطالبهده ها وگری(. این مطالبه2821، 1یلیند )ونزل و مانما

                                                           
1. Wellbeing 

2. happiness 

3. Green, Oades 

4. academic burnout 

5. Gilman, Huebner & Furlong 

6. Ventzel & Miele 
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 عنوان عاملی مهم وآیند همواره بهشمار میهای یادگیری و آموزش بهناپذیر موقعیتجدایی
، 2و کیم شوند )سون، لیمنبعی عمده و اساسی در بروز تجارب هیجانی فراگیران شناخته می

(. مرور شواهد 2828،  3و کمبریا ؛ ویگفیلد2821، 2وریک، سوریک و پنِزیک؛ ب2825
طالعاتی مند به قلمرو مترین چالش فراروی محققان تربیتی عالقهدهد که مهمتجربی نشان می

انگیزش پیشرفت پاسخ به این پرسش کلیدی است که چرا فراگیران پس از حضور در 
از رفتارها، اعم از ارتقادهنده و یا بازدارنده سالمت  های پیشرفت، الگوهای متمایزیموقعیت

و  رخوردارندبگزینند؟ چرا برخی فراگیران از سالمت تحصیلی باالیی را برمی بهزیستیو 
شدت در معرض اضطراب، افسردگی و ناامیدی قرار دارند و در برخورد با برخی دیگر، به

دهند؟ برخوردهای انفعالی را از خود بروز میشوندگی و زا میل به تسلیمهای چالشموقعیت
 (.2828ویگفیلد و کمبریا،  ؛2882، 5؛ مارتین2882، 2)سیفرت

های یادگیری و پیشرفت، انتخاب گستره وسیعی از الگوهای رفتاری را مطالعه موقعیت
؛ مارتین، 2882؛ سیفرت، 2821، دهد )بوریک و همکاراندگان نشان میدر میان یادگیرن

های ریهالگوهای رفتاری فراگیران را به پشتوانه نظ متعدد،تحقیقات محققان تربیتی در  (.2882
رت، اند )سیفشناختی معاصر در حوزه انگیزش پیشرفت مورد بررسی و واکاوی قرار داده

نگاهی دقیق به نتایج این مطالعات از  (.2828؛ ویگفیلد و کمبریا، 2882؛ مارتین، 2882
ذارترین الگوهای رفتاری اتخاذشده از سوی فراگیران شامل الگوهای پربسامدترین و اثرگ

بینی ، خوش0، سرزندگی تحصیلی7آوری تحصیلی، تاب1گیری هدف تسلطیرفتاری جهت
، اجتناب 22، پرخاشگری منفعالنه22شده، درماندگی آموخته28، مشغولیت تحصیلی1تحصیلی

                                                           
1. Son, Lee & Kim 

2. Burić, Sorić & Penezić 

3. Wigfield & Cambria 

4. Seifert 

5. Martin 

6. mastery goal orientation 

7. Academic resilience 

8. academic buoyancy 

9. academic optimism 

10. academic engagement 

11. learned helplessness 

12. passive aggression 
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کاری ، اهمال3فریبکاری تحصیلی، 2سازیدر قالب رفتارهای خودناتوان 2از شکست
دهد خبر می 1طلبیز کمکا اجتناب از تالش، و اجتناب ،5گرایی غیرانطباقی، کمال2تحصیلی
 (.2825، ؛ سون و همکاران2882؛ سیفرت، 2823 ،)مارتین

های مفهومی موجود در رویکردهای نظری معاصر انگیزش بندیباوجودآنکه صورت
اند، نقطه زیدهبرگمزبور فاوتی را برای تبیین الگوهای رفتاری های نظری متپیشرفت، سازه

 است بوده 7پیشرفت هایتأکید بر نقش تفسیری هیجان های مفهومی مزبورپیوند همه انتخاب
های پیشرفت در دهد که هیجان(. شواهد تجربی نشان می2882؛ سیفرت، 2882)مارتین، 

ندگی گرهای کمی )عینی( و کیفی )ذهنی( زهای منتسب به نشانتبیین تغییرپذیری کمیت
؛ 2822 ،0ونزو ج ای برخوردار است )آرتینومالحظهتحصیلی فراگیران از نقش تفسیری قابل

 غالب تالش محصول اساس، این (. بر2825، و همکاران 28؛ مویس2282، و همکاران 1گوئتز

 انواع کنندة پدیداییتبیین مفهومی هایلمد توسعة به مندعالقه و پژوهشگران پردازاننظریه

 طریق از تحصیلی هایدر موقعیت فراگیران نایافتهسازش و یافتهشساز رفتارهای

 بین رابطة در باورها و هاهیجان ایواسطه نقش از دفاع مختلف، شناختیروان هایکیفیت

 اسنادهای ،23انتظار ،22کنترل ،22خودکارآمدی باورهای نظیر شناختی پیشایندی عوامل انواع

 الگوهای با 20خودارزشمندی و 27امید ،21گریخودتعیین ،25هدف گیریجهت ،22علّی
 نیبیخوش ،محورتسلطهدف یافتگی )بعد سازش رفتاری ارجح یادگیرندگان در دو

                                                           
1. failure avoidance 

2. self-handicapping 

3. academic cheating 

4. academic procrastination 

5. maladaptive perfectionism 

6. avoidance of Help-Seeking 

7. achievement emotions 

8. Artino & Jones 

9. Goetz 

10. Muis 

11. self-efficacy 

12. control 

13. expectation 

14. causal attributions 

15. goal orientation 

16. self-determination 

17. hope 

18. self-worth 
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نایافتگی تحصیلی( و سازش آوریتاب و تحصیلی سرزندگی تحصیلی، مشغولیت تحصیلی،
کاری اهمال تالش، از اجتناب شده،آموخته درماندگی طلبی،کمک از )نظیر اجتناب

 بکاریسازی و فرین، خودناتواغیرانطباقی گراییکمال منفعالنه، پرخاشگری تحصیلی،

 ؛2882؛ سیفرت، 2880 ،2دالبیر و پیشرفت است )استینهارتهای تحصیلی( در موقعیت
 (.2880مارتین، 

ای از مجموعه عنوانبهنقطه کانونی درک رفتارهای یادگیرندگان در مفهوم انگیزش 
است که شروع، جهت، شدت، استمرار ها و هیجانات نهفته ها، اهداف، نیازها، ارزشخواسته

رفتارهای فراگیران در محققان (. 2821دهد )ونزل و مایل، و کیفیت رفتار را توضیح می
های پیشرفت را با اتکا به توان تفسیری رویکردهای نظری معاصر در حوزه انگیزش محیط

گیری هدف، ، اسناد، جهتارزشمندی خودارزش، -های انتظارنظریه رفت شاملپیش
ی اند. رویکردهای نظرتبیین نموده گری، و امیدارزش، خودتعیین-خودکارآمدی، کنترل

تماد به خود نظیر اع ی فراگیرانمحققان مبنی بر چرایی و نحوه بروز رفتارها سؤاالتمزبور به 
ش پس رو، توانایی بازیابی خویهای پیشی برداشتن موانع و چالشدر انجام یک رفتار، توانای

از تجربه شکست تحصیلی، پایداری و استقامت در مواجهه با فشارهای تحصیلی و موارد 
؛ سیفرت، 2828ویگفیلد و کمبریا،  ؛2821، اند )بوریک و همکارانگر پاسخ دادهمتعدد دی

 2؛ فلدمن2882، 3؛ اسنایدر، راند و سیگمون2881، و همکاران 2؛ بومن2882؛ مارتین، 2882

 (.2885و اسنایدر، 
دارانه از مهای پیشرفتطبق این دیدگاه، مشارکت در فعالیت: ارزش-ظریه انتظارن

. (2888، 5اکلز ویگفیلد و) پذیرداحتمال موفقیت )انتظار( و ارزش تشویقی موفقیت تأثیر می
ه ها برای موفقیت و ارزشی کموفقیت، به انتظار آنهای فراگیران در جهت از آنجا که تالش

در این دیدگاه بر نقش و کارکرد انتظارات فردی و  برای آن قائل هستند وابسته است؛
(. رابطه 2822شود )شانک، می تأکیدقبول ها در دستیابی به یک عملکرد قابلهای آنارزش

 اهمیت یا فاقد اهمیت ارزیابیرا کمست که فراگیران چه بازده اای گونهانتظار و ارزش به
کنند و چه انتظار دستیابی به آن را برای خود غیرممکن بدانند از انگیزه الزم برای انجام تالش 
                                                           
1. Steinhardt & Dollbier 

2. Boman 

3. Snyder, Rand & Sigmon 

4. Feldman 

5. Eccles 
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 از طریق تعامل میان انتظارات فراگیران از احتمال موفقیتترتیب . بدینبرخوردار نخواهند بود
ی توان ویژگگیرند میمینظردر انجام یک تکلیف و ارزشی که برای آن موفقیت در

 .(2821 ،2بینی نمود )ویگفیلد، تانکز و کلودافراگیران را پیش انگیزشی
 یا وفقیتم به گرایش جهت در شدنبرانگیخته حیث از فراگیران دیدگاه، این اساس بر

 شکست یپذیرنده و شکست، از کنندهاجتناب گرا،موفقیت دسته سه در شکست از اجتناب
 ویر بر تالش مدارانه،پیشرفت هایفعالیت در مشارکت(. 2882، مارتین) شوندمی شناسایی
 از هکنندناکام تجارب با مواجهه در انگیزه کاهش احساس عدم و توان، تمام با تکالیف
 کمبریا، و ویگفیلد) است شده تعیین باال پیشرفت انگیزش سطح دارای افراد هایویژگی

 پیشرفت انگیزه هک فراگیرانی با مقایسه در دارند باالیی پیشرفت انگیزه که فراگیرانی(. 2828
 و ورزندمی 3استقامت و شده 2درگیر تکالیف دادنانجام در ترطوالنی مدت به دارند کمی

 یا و تکلیف، دشواری شانس، چون بیرونی عوامل به را خود شکست آنکه جایبه
 شناسایی اصلی عامل عنوانبه را خود تالش بودن ناکافی دهند، نسبت معلم ورزیغرض
(. 2822 ،بانک) دارند شکست آن جبران در سعی مضاعف تالش با سبب همین به و کرده

 و عالف گیریجهت نوعی خود مطالعات در و بوده بینخوش افرادی گرا،موفقیت فراگیران
 تحصیلی قاتمش و هاسختی با ممکن شیوه ترینیافتهسازش به و گیرندمی پیش در را مثبت

 انگیزش تأثیر از حاکی تحقیقات نتایج(. 2882 ،2دِباس و مارش مارتین،) شوندمی مواجه
 بهزیستی سطح هب باالتر پیشرفت نگیزشامعنی که است؛ بدین افراد بهزیستی بر پیشرفت

 ،گرافراگیران موفقیت مقابل در(. 2825 ،1جو و لن لی،) شد خواهد منجر باالتر 5ذهنی
 ازآنجاکه. دورزنمی اجتناب تالش هرگونه از شکست، از ترس دلیل به که هستند فراگیرانی

 به نسبت و برندمی سر به خود به نسبت تردید نوعی در همواره فراگیران از دسته این
 ندارند، را الزم اطمینان موفقیت کسب یا و شکست از پیشگیری در خویش هایتوانایی
 در هک هستند شوندهتسلیم فراگیران نیز سوم دسته(. 2882 مارتین،) شوندمی اضطراب مستعد
 اامیدن و گرفتهپیش در را درماندگی رفتاری الگوی تحصیلی، مشقات و هاسختی مقابل

                                                           
1. Tonks & Klauda 

2. engagement 

3. persistence 

4. Marsh & Debus 

5. subjective well-being 

6. Li, Lan & Ju 
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 سرشتپ یا و موفقیت کسب برای تالش از موارد، اغلب در فراگیران از دسته این شوند؛می
 خود زا را موفقیتپیشرفت و  شانس هرگونه ترتیب،بدین و ورزندمی دریغ موانع گذاشتن

 (.2170 ،2تیزدل و سلیگمن ،2آبرامسون) کنندمی سلب
شود هایی اطالق میانگیزش در این دیدگاه به مجموعه تالش: ارزشمندی خودنظریه 

 ودخورزند و خویش بدان مبادرت می ارزشمندی خودفراگیران برای حفظ و افزایش که 
ت یک فرد دالل عنوانبهخود  نیز به قضاوت فرد درباره احساس ارزش و منزلت ارزشمندی

ی را نشان فرد ارتباط تنگاتنگ و مثبت بهزیستیتواند با مفهومی مهم و زیربنایی که می دارد؛
 ودخ خودیفقیت، به فرض اصلی در این دیدگاه آن است که مو (.2102، 3دهد )کاوینگتون

مداد ای ضعف در توانایی قلارزشمند است و شکست تلویحاً برای برخی فراگیران به معن
و اجتناب از قضاوت  ارزشمندی خودها با هدف صیانت از ادراک به همین سبب آن شود؛می

اند تا از هرگونه مواجهه با شکست اجتناب کنند دیگران درباره ناتوانی خویش در تالش
 (.2822نک، )شا

توانایی  عالمتی برای ضعف مثابهبهد تالش را نکنی که از شکست اجتناب میانفراگیر
. این دسته از فراگیران تمام توان خود را در جهت استفاده (2882)سیفرت،  دنکنخود معنا می

کاری تحصیلی، فریبکاری تحصیلی، انتخاب اهمالنظیر ازشکست از راهبردهای اجتناب
طباقی، گرایی غیرانسطح بسیار پایین، انتخاب اهداف سطح بسیار باال یا همان کمالاهداف 

نرسند.  نظر هبگیرند تا کودن و ضعیف می کار بهطلبی ، و اجتناب از کمکسازیناتوان خود
خویش از مواجهه با شکست  ارزشمندی خودفراگیر با هدف حفظ  این راهبردها،در همه 

و  نفساعتمادبه(. از سوی دیگر، فراگیران برخوردار از 2822کند )شانک، اجتناب می
ند رها قادآن اند.ی از کنترل را برای خود قائلامالحظهاحساس شایستگی باال سهم قابل

در مواجهه با مشقات و تکالیف دشوار استقامت  را معنادار ارزیابی کنند؛ ف درسیتکالی
احساس  (. در واقع2882؛ مارتین، 2882 سیفرت،) برگزینندورزند و اهداف تسلطی را 

مایل به کند و ت، نقش فرد را در ادراک کنترل امور تضعیف مینفساعتمادبه عدمکهتری و 
ها ازشکست نظیر انتخاب تکالیف آسان که موفقیت در آناستفاده از راهبردهای اجتناب

های پیشرفت در محیط فزاینده طوربهکه امروزه  تحصیلیشده باشد و یا فریبکاری تضمین
                                                           
1. Abramson 

2. Teasdale 

3. Covington 
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و  2)فارنس دهدنایافته را افزایش میمشاهده است و سایر الگوهای رفتاری سازشقابل
 .(2822، همکاران

( مطرح شد، به ادراک 2112) 2بار از سوی واینرمفهوم اسناد که نخستین: نظریه اسناد
یشرفت های پدر محیط -اعم از موفقیت یا شکست-های گوناگون فراگیر از علل وقوع بازده

های پیشامدها تا حد زیادی واکنش و از رخدادها یتفاسیر علّاسنادها یا همان  .شوداطالق می
ساس سه ویژگی اکنند و بر تعیین می عاطفی و رفتاری فرد را نسبت به پیشرفت یا شکست

 (.2881، د )بومن و همکارانشوناز یکدیگر متمایز می 5پذیریو کنترل 2، پایداری3منبع علیت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (4002سیفرت، ـ انگیزش )ربنايی فرايند اسناد . سازوکار زي1 شکل

ها نکته حائز اهمیت در کاربرد اسنادها، آثار و تبعات شناختی، هیجانی، و انگیزشی آن
 کلشنوع اسناد، پیامدهای متفاوتی به دنبال خواهند داشت ) در افراد است که بسته به ویژگی

محور، عنصر اسنادی درونی، ترین عنصر اسنادی فراگیران تسلطمهم ،مثالعنوانبه (.2
نفس، انگیزش غالباً از اعتمادبهاین افراد  (.2882سیفرت، ) است« تالش»کنترل ناپایدار و قابل

شدت در قبال تجارب شکست یا موفقیت به و برخوردارندباال و محور درونی رضایت 
                                                           
1. Farnese 

2. Weiner 

3. locus of causality 

4. stability 

5. controllability 

های شخصيويژگي  

 شرايط

 مقايسه با ديگران

پاسخ 

 هیجاني کلي
 اسناد نتیجه

های  ويژگي

 اسناد

پسايندهای  

 رفتاری )عاطفه(

پسايندهای  

 شناختيروان

های علّيپیشايند  

 قبولي/مردودی

 شکست/پیروزی

 پذيرش/طرد

 عاطفه مثبت/ منفي

 شاد يا غمگین

 آرامش يا افسردگي

 

منبع  

 علیت

 ثبات

-کنترل

غرور، اعتماد، رضايت  

 خاطر، عزت نفس

امیدواری، نامیدی،  

 درماندگي

 احساس شرم، تحقیر

 انتخاب تکالیف

 مقاومت

 کیفیت

 درگیری شناختي

 

 توانايي

 تالش

 مهارت يا دانش

 معلم

 شانس
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ر تجارب یادگیری، در براب برایاهبرد یادگیری با تعقیب رخویش احساس مسئولیت نموده و 
ان ها، نشانه اشتباه خود در ارزیابی میزشکست خویش پاسخگو هستند. شکست در نظر آن

شتر ای بر ضرورت تالش بیلذا آن را نشانه ای خاص است؛برای موفقیت در تجربهتالش الزم 
(. از 2111، 2، گراهام و تیلور2881و همکاران،  2؛ لوپز2102کنند )کاوینگتون، ارزیابی می

« توانایی»نترل کسوی دیگر، فراگیران عملکردی با تأکید بر اسناد درونی، پایدار و غیرقابل
اوت سایرین نگران قض شدتبهدرصدد اثبات خویش به دیگران هستند. این دسته از فراگیران 

ها ند. آنند تا کودن به نظر نرسگیرکار میهاند و تمام تالش خود را بنسبت به توانایی خویش
ناب از لذا، بر اجت د؛کننعنوان تهدیدی علیه توانایی خود ارزیابی میبهتجربه شکست را 

ی ها را مستعد ابتال به انواع هیجانات منفشوند و همین امر نیز آنتجربه شکست متمرکز می
 (.2881، ؛ گیلمن و همکاران2822کند )شانک، افسردگی می چون اضطراب و

یف گیری طترتیب، انتخاب اسنادهای دارای کارکرد مثبت چون تالش، شکلبدین
های پیشرفت را سبب شده و فراگیران را در معرض یافته در محیطوسیعی از رفتارهای سازش

کارکرد  دارای که، استفاده از اسنادهایدرحالی دهد؛بت بیشتری قرار میتجربه هیجانات مث
اهبردهای ر نایافته،فرد را مستعد انتخاب انواع الگوهای رفتاری سازش منفی چون توانایی،

کند و افسردگی میمحور و تجربه هیجانات منفی چون اضطراب، ناراحتی، ای هیجانمقابله
؛ 2313؛ فلسفین و شکری، 2882؛ مارتین، 2882؛ سیفرت، 2821، )بوریک و همکاران
 (.2312، اسماعیلی و همکاران

 شناختی در-ای اجتماعیگیری هدف، نظریهنظریه جهت: گیری هدفجهتنظریه 
. در فرد از معانی و مقاصد پیشرفت متمرکز است ادراکقلمرو انگیزش پیشرفت است که بر 

تمرکز بر چیستی آنچه فراگیر به دنبال دستیابی بدان است، بر چرایی و  جایبهاین دیدگاه، 
تر (. این رویکرد کم2821شود )سنکو، پیشرفت تأکید می دلیل فرد در تالش برای دستیابی به

است )اندرمن به مقدار و کمیت انگیزش توجه داشته و بیشتر بر کیفیت انگیزش تمرکز نموده
ور منظشود که افراد بههایی اطالق میش(. انگیزش در این دیدگاه به تال2881، 3و اندرمن

ذا انتخاب هر الگوی رفتاری از سوی ل ؛ورزندتحقق اهداف خویش بدان مبادرت می
بدان  ها درصدد دستیابیهای پیشرفت، تحت سلطه اهدافی است که آنفراگیران در محیط

                                                           
1. Lopez 

2. Graham & Taylor 

3. Anderman & Anderman 
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( و انگیزش پیشرفت نیز بر 2880، 2و میس پنتریچ ؛ شانک،2882کنند )سیفرت، تالش می
دیوک و  ؛2101، 2شود )دیوکها در دستیابی به اهداف پیشرفت تعیین میاساس تالش آن

این اساس، اهداف پیشرفت به دو دسته عمده  بر (.2118و همکاران، 2؛ نیکلز2100، 3لگت
اهداف  اهداف تسلطی بر توسعه شایستگی وشوند. می تسلطی( و عملکردی تقسیم) یادگیری

(. انتخاب 2822؛ شانک، 2881)گیلمن و اندرمن، عملکردی بر اثبات شایستگی تمرکز دارند 
های هدف، فراگیران را از بُعد انگیزشی و رفتارهای متعاقب آن گیریواع جهتهریک از ان

 تسلطی وهای هدف گیریفرایند اتخاذ هریک از جهتدر شرایط متفاوت قرار خواهد داد. 
 شده است.داده نشان 3و  2های عملکردی در شکل

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 (4002رت، کننده اهداف تسلطی )سیفتعقیبهای فراگیران . ويژگی4شکل 

 محور غالباً بر یادگیری، تسلط بر محتوا، و بهبودمدار یا یادگیریفراگیران تسلط
ها، پیشرفت در جهت دستیابی به این دستاوردها و موفقیت در نظر آن متمرکزندها مهارت

است. این دسته از فراگیران با پذیرش عنصر اسنادی تالش که عنصری درونی، ناپایدار و 
دهند )اندرمن و پذیری از خود بروز میکنترل است، تمایل بیشتری به پذیرش مسئولیتقابل

های الزم در موضوع مورد مطالعه تالش ابی به شایستگیها در جهت دستی(. آن2881اندرمن، 
شده ردیف مدارانةی بر استانداردهای تسلطارزیابی شایستگی را نیز مبتن و مضاعف نموده

                                                           
1. Pintrich & Meece 

2. Dweck 

3. Leggett 

4. Nicholls 

 

 رضايت خاطر

 غرور

 اعتماد

 خودارزشمندی

پیگیری هدف 

 يادگیری

بینیخوش  

رفتارهای 

 عاطفه مثبت انطباقی

مدار، خودگويیتکلیف  

مدارمسئله   
 هوش قابل تغییر است

 تمايل به اکتساب دانش

 مسائل دشوار چالش انگیزند

 شکست نشان دهنده دانش ناکافی است

 تالش وسیله به نمايش گذاشتن دانش است
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ا یافته رمدارانه، میل به انتخاب رفتارهای سازشدهند. برگزیدن اهداف تسلطانجام می
ات مثبت، گیری هیجانخود، موجبات شکل بةنوبهیافته نیز رفتارهای سازش دهد وافزایش می

آمادگی رویارویی با تکالیف چالشی، مشغولیت تحصیلی و درگیری شناختی بیشتر را سبب 
ار و شوند که با اصرتنها متوقف نمیمحور در مواجهه با موانع نهشوند. فراگیران تسلطمی

ای هتجرب تنهانهها آنتجربه شکست برای  دهند.بیشتر به تالش خود ادامه میمقاومت 
یشتر برند تا خود را بنوعی بازخورد اصالحی بهره می عنوانبهکه از آن  نیستتهدیدکننده 

 (.2311، و همکاران رؤیایی؛ 2822؛ شانک، 2882؛ مارتین، 2882تجهیز نمایند )سیفرت، 
ضاوت ق، فراگیران عملکردی عمدتاً جویای کسب محورفراگیران تسلط مقابلنقطه در 

ر لذا د ؛اندهای خویشهای منفی دیگران درباره شایستگیمثبت و اجتناب از قضاوت
و نیل به سطح عملکرد موردنظر بر استانداردهای هنجاری و قضاوت دیگران  وظیفهانجام

(. تمرکز ذهنی مفرط این دسته از فراگیران بر عنصر اسنادی توانایی 2821)سنکو،  متمرکزند
 ریرفتاکنترل سبب انتخاب الگوهای ناد درونی، پایدار، و غیرقابلیک اس عنوانبه

راگیران شود. این دسته از فها میگیری هیجانات منفی در آنمتعاقب آن شکل نایافته وسازش
اتوانی ن عنوان تهدیدی جدی و عالمتی بریا هرگونه شکست، غالباً آن را بهدر مواجهه با موانع 

طور جدی آسیب ها بهمأیوس شده و عملکرد آن سرعتبهلذا  ؛نمایندخویش ارزیابی می
؛ 2882؛ مارتین، 2882؛ سیفرت، 2822؛ شانک، 2880، پنتریچ و میسبیند )شانک، می

 (.2312حکمی و شکری، 
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 (4002کننده اهداف عملکردی )سیفرت، های فراگیران تعقیب. ويژگی3شکل 

از  عنوان یکیخودکارآمدی بهین تحقیقات درباره بیشتر: نظریه خودکارآمدی
است دهش شناختی در قلمرو مطالعاتی انگیزش تحصیلی و پیشرفت انجامهای روانسازه

ایی ، به تواننفساعتمادبهای مترادف با عنوان سازه(. خودکارآمدی به2111و واینر،  2)گراهام
د شوتعریف میشده شده فرد در یادگیری و انجام اقدامات الزم در سطوح تعیینادراک

که طبق آن، افراد  استتمرکز شده 2عاملیت انسانی (. در این نظریه بر مفهوم2117)بندورا، 
یه خودکارآمدی در سا ازآنجاکهشوند. ای فعال در رشد و بالندگی خود درگیر میگونه-به

د به رگیرد و زیربنای آن را اعتقاد فهای شناختی فرد شکل میها و مهارتها، توانایینگرش
فهومی دهد این سازه مشده تشکیل میدهی و انجام تکالیف تعیینهای خود در سازمانقابلیت

(. 2821؛ شانک و دایبنتو، 2882آید )مادوکس، می حساببه 3خودپنداره بخش مهمی از
محققان تربیتی نقشی را که خودپنداره در زندگی تحصیلی فراگیران در تمام سطوح و در 

(. باورهای 2881، 2اند )پاجارسکند، مورد مطالعه قرار دادهاغلب موضوعات ایفا می
شرفت با رفتارهای های پیعنوان بخشی از خودپنداره، در موقعیتخودکارآمدی به

ای چون پردازش شناختی، تالش و پشتکار، خودارزشمندی و انگیزش ارتباط مدارانهپیشرفت
                                                           
1. Graham 

2. human agency 

3. self-concept 

4. Pajares 

 اضطراب

بیزاری از  خستگی

 تکلیف

 دادن خودمند به توانا نشانعالقه

 نظر رسیدنکفايت بهاجتناب از بی

 به عنوان عاملی برای تهديدشکست 

 رفتارهای غیرانطباقی پیگیری هدف عملکردی

 اجتناب از تکلیف

 خودگويی منفی

 هوش ثابت است

 عاطفه منفی



 96تربیتی، سال سیزدهم، شماره چهل وششم، زمستان  شناسیروانفصلنامه                                                 14

 

(. محققان اثرات مفروض خودکارآمدی را بر انتخاب، تالش، استقامت، 2177دارد )بندورا، 
(. باورهای خودکارآمدی تحصیلی عمالً در هر 2822اند )شانک، دست آوردهو پیشرفت به

ا صورت ثمربخش یها بهاینکه آیا آندگی تحصیلی فراگیران دخالت دارد. نبه از زنج
انگیزند اندیشند؛ اینکه به چه خوبی خود را برمیو یا بدبینانه می بینانهخوشساز، خودناتوان

ه شوند؛ اینکه چگونمی ورزند یا تسلیمهای تحصیلی استقامت میو در مواجهه با چالش
رس، ها در برابر اضطراب، استپذیری آنکنند و نیز آسیبخود را تنظیم می شناخت و رفتار

(. باورهای خودکارآمدی 2881آید )پاجارس، شمار میها بهو افسردگی از جمله این جنبه
مواجهه  کنند، مدت زمانی که درتحصیلی میزان تالشی که فراگیران صرف انجام فعالیت می

های دشوار، و درجه ها در مواجهه با موقعیتآوری آننحوه تاب ورزند،می با موانع استقامت
، را شونداضطراب یا آرامشی که به همراه آن به تکلیف درسی روی آورده و مشغول آن می

گیری انتظارات در (. رابطه باورهای خودکارمدی و شکل2881کند )پاجارس، تعیین می
 است.شدهنمایش داده 2 دولج

 (1894خودکارآمدی )بندورا، . سازوکار 1 دولج

 
 

 پیامدیانتظارات 

 پایین پیامدی انتظارات انتظارات پیامدی باال
ی

مد
رآ

کا
ود

خ
 

 باال
 نفساعتمادبهموقع و حاکی از عمل به

 نفساعتمادبه
 درگیری شناختی باال

 گرایی اجتماعیفعال
 اعتراض
 شکایت

 تغییر محیط

 پایین
 خودتحقیرسازی

 افسردگی

 گیریکناره
 تفاوتیبی

 گیریگوشه

 
گرا از حس خودباوری قوی درباره خویش برخوردارند و این واقعیت که فراگیران موفقیت

رفت های پیشاند، اهمیت توجه به مقوله خودکارآمدی را در موقعیتخودکارآمدی باالیی را گزارش کرده
های بوده و در انجام فعالیت بینخوشگرا (. فراگیران موفقیت2882مارتین، ) سازداز پیش آشکار می بیش

 ها در مواجهه با مشکالت جدی، استقامتگذارند، آنباالیی را از خود به نمایش می مدیآخودکارتحصیلی، 
 های سازندهحلآور هستند و با تکیه بر فرایندهای شناختی و عاطفی متناسب با آن موقعیت به راهورزیده و تاب
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. این افراد در رویارویی با مسائل روزمره در محیط تحصیل نیز سرزندگی خود را حفظ اندیشندجایگزین می
(. برای فراگیران کارآمد، اینکه فردی مولد باشند 2823دهند )مارتین، ادامه میکنند و با انگیزه باال به تالش می

ازنده دیگری را های سگزینه شوندبه موفقیت موردنظر نائل نمی کههنگامیبسیار اهمیت دارد به همین دلیل، 
از طریق کاربرد  دهند، وکنند، به کمک سطوح باالیی از تالش و استقامت، عملکرد بهتری نشان میامتحان می

رخورد نحوی اثربخش و سازنده ببه سازمسئلهسخت و  هایفرایندهای شناختی و هیجانی مؤثر با موقعیت
های که فراگیران با خودکارآمدی پایین در رویارویی با موقعیت است حالی دراین  .(2117)بندورا،  کنندمی

 کنند و الگوهای رفتاریدشوار، مشکل را بیش از آنچه واقعی است سخت و تهدیدکننده ارزیابی می
 (.2313؛ فاتحی و شکری، 2823 گیرند )مارتین، می پیش دراز شکست را نایافته اجتناب سازش

 بر به ارزیابی فرد از توانایی اِعمال کنترل 2شدهادراککنترل : ارزش-نظریه کنترل
قش است که فراگیر برای خود ن آن های پیشرفت به معنیشود که در موقعیتاطالق می امور
(. 2881، 2پکران) باشدای در دستیابی به موفقیت یا پیشگیری از شکست متصور مالحظهقابل

ت، عنصری کلیدی در انگیزش پیشرف عنوانبههای پیشرفت شده در موقعیتکنترل ادراک
 (.2822آید )شانک، شمار میهای یادگیری بهعامل مؤثری در مشغولیت تحصیلی و بازده

همبستگی یز نزای زندگی های استرسکنترل در مقابله بهتر با موقعیت ادراکات این، بر عالوه
ابر در بر شدهادراکخوردار از کنترل افراد بر که ایگونهبه( 2882، 3است )تامپسوننشان داده

آوری بیشتری داشته و عملکرد باالتر و بهتری از خود به نمایش تاب های آزارندهمحرک
 (.2822؛ شانک، 2823گذارند )مارتین، می

ن های فرد از کنترل و ارزش در برانگیختارزش بر اهمیت نقش ارزیابی-در نظریه کنترل
انات ضمن فعالیت یادگیری چون لذت، ناامیدی، و خستگی هیج ، اعم ازهیجانات پیشرفت

های مرتبط با موفقیت یا شکست چون لذت، غرور، شده و هیجانات مربوط به بازدهتجربه
نقش تعاملی و متداخل  (.2881شود )پکران، اضطراب، ناامیدی، شرمساری، و خشم تأکید می

ارزش -ها در نظریه کنترلای آنچرخهسه حوزه شناخت، انگیزش، و هیجان و نیز ماهیت 
از خود ی الش باالیت، توجه و شدهاست. فراگیر برخوردار از حس کنترل ادراکبرجسته شده

د. محور، مشارکتی فعال در فرایند یادگیری دارگذارد و با اتخاذ رویکرد تسلطبه نمایش می
اال آوری بشود که با تابنمیناامید و افسرده  تنهانههای دشوار وی در مواجهه با موقعیت

                                                           
1. perceived control 

2. Pekrun 

3. Thompson 



 96تربیتی، سال سیزدهم، شماره چهل وششم، زمستان  شناسیروانفصلنامه                                                 16

 

(. ضعف یا عدم احساس کنترل 2823سعی در تالش برای خودشکوفایی بیشتر دارد )مارتین، 
شده و عاملیت در فراگیران، در شکل پیشرفته آن، به بروز الگوی رفتاری درماندگی آموخته

 هایادراکشناختی است که اهمیت شده رویدادی روانخواهد انجامید. درماندگی آموخته
(. این مفهوم، حالتی 2888، 2؛ پیترسون2112سازد )سلیگمن، کنترل را برجسته می

ز و هیجانات است که ناشی ا ظمی در انگیزش، فرایندهای شناختینشناختی شامل بیروان
(. عنصر 2881، باشد )سلیگمن و همکارانق به آن میشده مسبوعدم توانایی کنترل ادراک

نتایج( ) هاها و بازدهبین پاسخ شدهادراکشده، استقالل ماندگی آموختهکلیدی در بروز در
)سلیگمن،  شده، انفعال استهای درماندگی آموخته(. یکی از نشانه2822)شانک،  است

احتماالً  نندککنترل را توانند یک موقعیت باشند که نمیکه افراد باور داشته. هنگامی(2112
، فقدان و یا ضعف در کنترل این برنخواهند داد. عالوه  ای انجامهیچ اقدام سازنده

آغازی بر رفتارهای  که خود ، رویکرد اجتناب از شکست را به دنبال داردشدهادراک
 ش،اجتناب از تال کاری تحصیلی،سازی، اهمالنایافته و بدکارکرد چون خودناتوانسازش

حساب به اگیرانفرطلبی در گرایی غیرانطباقی و اجتناب از کمکفریبکاری تحصیلی، کمال
 (.2822آید )شانک، می

 ور فطریطاست که فراگیران به این براه فرض در این دیدگ: گرینظریه خودتعیین
(. افراد 2888، 2دارند )دسی و ریان 3و انگیزش درونی 2شناختیتمایل به یکپارچگی روان

تند برند و خواهان آن هسطور طبیعی موجوداتی کنجکاو هستند که از یادگیری لذت میبه
که دانش را درونی ساخته و وحدت و یکپارچگی را جستجو کنند. این تمایالت فطری، پایه 

، 5سازند )ریوو بنیان انگیزشی مشغولیت تحصیلی و عملکرد با کیفیت عالی را فراهم می
فردی  هایبخشی به فعالیتظرفیت آغازگری و نظم عنوانبهکه  گری(. خودتعیین2822

آگاهی از وضعف خود( نیازمند پذیرش نقاط قوت2888)دسی و ریان،  است شدهتعریف 
(. هرچند در این 2880، و همکاران شانکگری است )تأثیر نیروها بر روی خود، و انتخاب
ونی و است، بر انگیزش درسته شدهای چندبُعدی نگریدیدگاه به مفهوم انگیزش به شیوه

اره شد شده که در سطور پیشین بدان اششود. کنترل ادراکبخشی بیشتر تأکید میخودنظم
                                                           
1. peterson 

2. psychological integration 

3. intrinsic motivation 

4. Deci & Ryan 

5. Reeve 
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د اند در اعمال خودهد. از آنجا که افراد مایلنیاز به انگیزش درونی را تحت تأثیر قرار می
ورت ه درونی افراد در صاحساس مسئولیت نمایند و در انتخاب آزادی عمل داشته باشند انگیز

ها (. فراگیرانی که اَعمال آن2822بیند )شانک، آسیب می گریعدم امکان ابراز خودتعیین
 در و شود دارای منبع کنترل بیرونی هستنداز طریق فشارهای درونی و بیرونی کنترل می

وردارند. برخها حاصل اراده فردی است از منبع کنترل درونی ، فراگیرانی که اعمال آنمقابل
ها صرفاً جنبه ابزاری داشته و رفتار برخالف گروه نخست که انگیزه در آن گروه اخیر،

شود، آزادانه و به دور از هرگونه فشار و صرفاً با هدف نتیجه متعاقب آن انتخاب می واسطهبه
پردازند )دسی و ریان، کسب لذت و نه پاداش یا دوری از محدودیت به انجام فعالیت می

2888.) 
عال عنوان یک نظام انگیزشی پویا و فکه بهبلعنوان یک هیجان، به امید نه: نظریه امید

طلوب های مشده برای تولید مسیرهایی به سمت هدفعبارت است از ظرفیت ادراک در افراد
در این  .(2882، ر و همکاراناسناید) شده برای حرکت در این مسیرهاو انگیزه ادراک

طلوب اهداف م سویبهتوانایی طراحی مسیرهایی »دو بُعد از شناختی امید تعریف، سازه روان
شکیل ت« توانایی ایجاد انگیزه برای شروع و تداوم حرکت در این مسیرها»و « با وجود موانع

د، کنن. امید فرایندی شناختی است که طی آن افراد اهداف خود را تعیین میاستشده
و برای به اجرا درآوردن این  کنندرسیدن به آن اهداف ترسیم میهایی برای راهکار

کنند )اسنایدر طول مسیر حفظ می راهکارها، انگیزه الزم را در خود ایجاد کرده و آن را در
 (.2883و همکاران، 

رباره فرایند تفکر د است که طی آنشدهدر این دیدگاه بر فرایندهای تفکر تأکید 
فرد، تصویری از امید را ترسیم  3دستیابی به اهداف، و نقش عاملیت 2مسیرهای، 2اهداف

د و افکار امیدوارانه، باورهای فرد مبنی بر امکان ترسیم مسیرهای دستیابی به اهداف کنمی
 ،)اسنایدر و همکاران دهدعاملیت فرد( را شکل می) هامطلوب و امکان انتخاب از میان آن

ر نظریه امید بر تبیین سه عنصر اساسی اهداف، تفکر مربوط به ترتیب، د. بدین(2883
اهداف، نقاط پایان رفتارهای هدفمند  :شودتأکید می 5، و تفکر مربوط به عاملیت2راهبردها

                                                           
1. goals 

2. pathways 

3. agency 

4. pathways thinking 

5. agency thinking 
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است بدان دست یابد، آن را انجام دهد و آن  است که فرد مایلهستند و شامل هرآن چیزی 
عنصر شناختی این دیدگاه، تصریح  عنوانبهم است الز ؛ لذارا تجربه کرده یا ایجاد نماید

تفکر  (.2882)اسنایدر و همکاران،  دستیابی باشندشده، از ارزش کافی برخوردار بوده و قابل
ند راهبردهایی خاص را برای دستیابی به موضوع تأکید دارد که افراد قادر راهبردی بر این

تگی و بر شایس عنصر انگیزشی نظریه امید،عنوان به اهداف توسعه دهند؛ و تفکر عاملیت
ه شود کشده فرد در استفاده از راهبردهای تحقق اهداف مطلوب اطالق میقابلیت ادراک

وپز و )لیابد میبرای آغاز حرکت و نیز تداوم انگیزه فرد در استفاده از راهبردها ضرورت 
 (2881، همکاران

د در مالحظه امیآفرینی قابل، بر نقشدو عنصر هدف و عاملیت در این دیدگاهتوجه به 
اند ها شناسایی شدههیجان اصلی منبععنوان اهداف بهکند. افراد تأکید میتحصیلی زندگی 

 از شدن دور تصور یا شکست ها هیجان مثبت وآن به شدن نزدیک تصور یا دستیابی که

 بهترین که برسد نظر چنین به است . اگرچه ممکنخواهد داشت پی دررا  یهیجان منف هاآن

 معموالً باال امید دارای فراگیران اما است، دستیابی قابل کامالً و آسان اهداف تعیین راهکار،

 دباش متوسط دشواری سطح و قطعیت عدم از میزانی دارای که هستند دنبال اهدافیبه
ها را در شده آنتفکر امیدوارانه در فراگیران، ظرفیت ادراک (.2883، )اسنایدر و همکاران

ها را برای افزایش داده و انگیزه آن انتظار موردترسیم مسیرهای چندگانه دستیابی به اهداف 
ها قادر خواهند بود تا بر انجام تکلیف و مشغولیت در آن .کندتعقیب این اهداف تقویت می

)اسنایدر  ها نشودالش آنار و احساسات منفی مانع حرکت و تقدم باقی بمانند و افکآن ثابت
 (.2882، و همکاران

 روش
است. در این انجام شده 2مندبه شیوه بررسی نظاماز نوع مطالعات مروری و حاضر  پژوهش

های قلمرو مطالعاتی انگیزش مورد بررسی با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه، نظریه
های نظری انگیزش، دو شاخص مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفت. معیار انتخاب دیدگاه

 ادگیرییهای در موقعیتنظریه برخورداری از رویکرد شناختی و کاربرد توان تفسیری آن 
پیشرفت بوده است. در بررسی پیشینه عالوه بر مبانی نظری، پیشینه تجربی با تأکید بر و 

                                                           
1. systematic review 
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پژوهشی در حوزه انگیزش پیشرفت تحصیلی مورد مطالعه و واکاوی دقیق -مقاالت علمی
در  رفتارهای ارجح فراگیرانبر اساس مبانی نظری و پیشینه تجربی، . استقرار گرفته

ناسایی و ش نشانگرهای موجود در هر نظریهو  شواهد تجربیی بر های یادگیری مبتنموقعیت
ای بسیط و نوآورانه تحت عنوان سبک زندگی تحصیلی دهی به سازهشده و در شکلتبیین

رفتارهایی که به استناد شواهد تجربی، سالمت تحصیلی  اند.محور اجتماع یافتهسالمت
رت، )سیف کنندی جدی آن را بازداری میتهدید عنوانبهفراگیران را ارتقا بخشیده و یا 

 (.2827و همکاران،  ؛ جانسون2821، همکاران؛ بوریک و 2882؛ مارتین، 2882

 هايافته
اختی های شننشانگرهای موجود در نظریه برتکیههای رفتاری ارجح فراگیران که با مدل

در اجتماع  .نداهمورد شناسایی قرار گرفت شواهد تجربیمعاصر انگیزش پیشرفت و به استناد 
گی رفتارهای سبک زند»ای بسیط تحت عنوان مفهومی و تعاملی پویا با یکدیگر، سازه

یادگیری  شامل. الگوهای رفتاری ارجح فراگیران دهندمیل یشکترا « محورتحصیلی سالمت
غولیت شتحصیلی، م بینیخوشآوری تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، محور، تابتسلط

پرخاشگری منفعالنه، اجتناب از اجتناب از تالش، شده، تحصیلی، درماندگی آموخته
کاری تحصیلی، راهبردهای اهمالدر قالب اجتناب از شکست  ، وطلبیکمک

 تشرفهای پیدر محیط گرایی غیرانطباقیسازی، فریبکاری تحصیلی، کمالخودناتوان
نمایش داده  5در شکل  هاساس توان تفسیری نظریهبر ابا هر نظریه  هاآننسبت و شناسایی 

 است.شده
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 . الگوهای رفتاری فراگیران منتسب به رويکردهای نظری معاصر انگیزش پیشرفت2شکل 

به استناد رویکردهای نظری و پیشینه تجربی در قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت، 
به دو دسته کلی  محورشده در نسبت با سبک زندگی تحصیلی سالمتالگوهای رفتاری تبیین

(. 2کل )ش اندشدهتفکیکرفتارهای ارتقاءدهنده و رفتارهای بازدارنده سالمت تحصیلی 
ای همدل محور که از طریق اجتماع مفهومیسالمت توسعه مدل سبک زندگی تحصیلی

سازد م میارچوبی فراهاست، چگرفته سالمت تحصیلی شکل هنده و بازدارندهرفتاری ارتقاد
پیشرفت،  هایتا به کمک آن بتوان ضمن شناسایی مختصات انگیزشی فراگیران در محیط

 بینی و کنترل نمود.سالمت تحصیلی فراگیران را تبیین، پیش

ارزش-انتظار  

 

 خودارزشمندی

 اسناد

 

گیری هدفجهت  

 

 خودکارآمدی

 

ارزش-کنترل  

میدا  

گریخودتعیین  

 يادگیری تسلطی

آوری تحصیلیتاب  

 سرزندگی تحصیلی

بینی تحصیلیخوش  

 مشغولیت تحصیلی

شکست اجتناب از  

هدرماندگی آموخته شد  

 اجتناب از تالش

 پرخاشگری منفعالنه

طلبیاجتناب از کمک  

 رويکردهای نظری الگوهای رفتاری
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 رفتارهای ارتقادهنده سالمت تحصیلی

 

 رفتارهای بازدارنده سالمت تحصیلی 

 . رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی5شکل 

دهنده سبک زندگی شود رفتارهای تشکیلمالحظه می 5که در شکل  طورهمان
اند. گری و بازدارندگی سالمت تحصیلی متمایز شدهتسهیل محور از دو بعدتحصیلی سالمت

آوری تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، رفتارهای باالی خط فرضی شامل رفتارهای تاب
تارهای رفعنوان گزینی تسلطی بهیت تحصیلی، و هدفتحصیلی، مشغول بینیخوش

خط فرضی شامل رفتارهای درماندگی  ذیلارتقادهنده سالمت تحصیلی و رفتارهای 
کاری تحصیلی، طلبی، پرخاشگری منفعالنه، اهمالشده، اجتناب از کمکآموخته

عنوان هگرایی غیرانطباقی بحصیلی، کمالسازی، اجتناب از تالش، فریبکاری تخودناتوان
اند. های پیشرفت شناسایی شدهصیلی فراگیران در محیطرفتارهای بازدارنده سالمت تح

گر سالمت تحصیلی و اصالح و کاهش تالش در جهت ایجاد و تقویت رفتارهای تسهیل

سبک زندگي  
تحصیلي  

سالمت محور

تاب اوری
خوشبیني

مشغولیت

درماندگي 
آموخته 

شده

اجتناب از 
کمک 
طلبي

پرخاشگر
ی منفعالنه

اهمال 
کاری

خودناتوان 
سازی

اجتناب از 
تالش

فريبکاری

کمالگرايي  
غیرانطباقي

سرزندگي

هدف 
تسلطي

تقويت 

رفتارها

ی 

کاهش 

رفتارها

ی 
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هدف مهم و اساسی در سایه شناسایی دقیق این  عنوانبهرفتارهای بازدارنده سالمت تحصیلی 
 شود.می پذیرامکانرفتارها 

 گیریو نتیجه بحث
 های نوظهور در محدوده تالشبرای رویش ایده آفرینی بستر آنچه ارائه شد،بر اساس 

ضرورتی است  رنگ مثبتوپرورش محققان تربیتی با تأکید بر مواضع فکری جنبش آموزش
که به اتکای آن، پدیدآیی انتخابی پژوهشی نظیر رفتارهای سبک زندگی تحصیلی 

از سوی  د.یرگید قرار میمورد تأک توجهمیزان قابلبه ادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی ارتق
 سالمت زدارندهبا و ارتقادهنده تحصیلی زندگی سبک رفتارهای»دیگر، تعلق ایده پیشنهادی 

شود که نگر، مانع از آن نمیوپرورش مثبتبه روح فکری حاکم بر جنبش آموزش «تحصیلی
ر، ور بماند. هرچند در مطالعه حاضیافتگی هویتی آن از چشم متخصصان این حوزه داستقالل

نی بر باور و رجوع به فلسفه مبتتالش محققان در جهت عبور از مرزهای فکری فلسفه کمیت
(، نباید، به 2823ن، )نوریش و همکارا استگر شدهوتربیت جلوهکیفیت در عرصه تعلیم

نگر توپرورش مثباشتباه، اصالت ایده منتخب را با گنجاندن آن در قلمرو مطالعاتی آموزش
های مفهومی برآمده به آموزه ماندن وفادارنادیده انگاشت. در این معنا، ایده منتخب ضمن 

از طریق  2سالمت تحصیلی شناسیرواننگر، با توسعه ایده خطیر وپرورش مثبتاز آموزش
 یشرفتهای معاصر در قلمرو مفهومی انگیزش پیافتگی تئوریتمرکز بر سهم تبیینی اجتماع

بخشیدن به مرزهای مفهومی جریان فکری تحصیلی، گامی تکمیلی در جهت وسعت
کنندگی بینی، اصرار بر ظرفیت پیشدیگربیانبهاست. نگر برداشتهوپرورش مثبتآموزش

مدارانه دهی به رفتارهای پیشرفترویکردهای معاصر انگیزش پیشرفت تحصیلی در شکل
نگر به های نهضت مثبتن هم با تأثیرپذیری از آموزههای پیشرفت و آفراگیران در موقعیت

تواند مرز دانش نظری را در است که به میزانی هرچند اندک میای منجر شدهپدیدآیی ایده
 نگر وسعت بخشد.وپرورش مثبتحوزه مطالعاتی آموزش

ترتیب، در پژوهش تحلیلی حاضر با نگاهی یکپارچه به رویکردهای نظری معاصر بدین
ر پربسامد فراگیران دارجح و لمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت، الگوهای رفتاری در ق

ی سبک زندگ»در مدلی مفهومی با عنوان  شناسایی شده و با اجتماعهای پیشرفت محیط
                                                           
1. academic health psychology 
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فراهم  فهماست. این مدل، چهارچوبی عینی و قابلشده بازآفرینی« محورتحصیلی سالمت
یشرفت های پخواهد ساخت تا به کمک آن بتوان مختصات انگیزشی فراگیران را در محیط

د در مسیر خلق ی، تالشی هدفمنانتخاب مسئلهترسیم نمود. هرچند، با توجه به پشتوانه تئوریک 
 رد انتظار است که ضرورت تحرکاتموتوسعه ابزارهایی جهت سنجش این واحد مفهومی  و

کند. طراحی مدل رفتارهای سبک زندگی شناسانه را از سوی محققان ایجاب میروش
رد ابزار سنجش آن از دو کارکتوسعه تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی و 

کند کمک میتحصیلی که، به مربیان و مشاوران مهم و اساسی برخوردار است: نخست آن
مناسب، جهت  ریزیطور دقیق شناسایی نموده و با برنامها مختصات انگیزشی فراگیران را بهت

های مؤثر در این زمینه اقدام نمایند و دوم، این امکان را برای فراگیران فراهم برداشتن گام
 دست آورده وهخواهد ساخت تا تصویری واضح و دقیق از مختصات انگیزشی خویش ب

عمل هامات مؤثر در این زمینه با مربیان و مشاوران خود همکاری الزم را ببرای انجام اقد
 تحصیلیسبک زندگی با وجود آنکه در پی ظهور ایده رفتارهای  براین،عالوه آورند.
حقق ر مذهن ه آشکارطور به شناسانهبینی تحرکات تئوریک و روش، پیشمحورسالمت

ر غنای تأکید ب دارد؛را به خود معطوف می رفتبه قلمرو مطالعاتی انگیزش پیش مندعالقه
پذیری الزامات کاربردی مترتب بر آن را نیز گریزناپذیر بینیفکری ایده مزبور، پیش

های نوظهور و با تأکید بر توان آن است. غالب محققان پس از دفاعی مستدل از ایدهساخته
دغه استفاده عملی از آن دانش قلمرو مطالعاتی خاص، دغ ها در پیشبرد دانش نظری درایده

 ققان از این قاعده مستثنیپرورانند. در این مطالعه نیز محازپیش در سر مینظری را بیش
طریق  های پیشرفت ازبنابراین، نظر به اهمیت توانمندسازی فراگیران در محیط نیستند؛

با مطالبات  یافتهها با هدف رویارویی سازشای آنهای مقابلهسازی خزانه مهارتغنی
شود. برجسته می ازپیشفراروی، ظرفیت عملی استفاده از دانش نظری حاضر نیز بیش

امه توانمندسازی برن های آموزشی مانندکید بر ظرفیت تفسیری برخی برنامه، تأدیگربیانبه
آوری )شکری و برنامة آموزش تاب (،2827، 2بخشی )کلیری، والردی و چنیدمنخودنظم
( و برنامة 2313، آوری پنسیلوانیا )منصوری و همکاران(، برنامة تاب2313، همکاران

مصونیت  تأمینطور مشخص با هدف که به( 2311، و همکاران بازآموزی اسنادی )گشتاسبی
، در فرایند اندها مورد استفاده قرار گرفتهشناختی آنروانی فراگیران و تقویت سرمایة روان

                                                           
1. Cleary, Velardi & Schnaidman 
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یران محور در بین فراگمدرانة سالمتفتارهای پیشرفتنوظهور رسازی دغدغة ایدة عملیاتی
 ای برخوردار است.از نقش قابل مالحظه

 با اتکا به رویکردهای نظری معاصر انگیزش پیشرفت ودر تحقیق حاضر، ترتیب بدین
هومی با ای مفهای پیشرفت، سازهشناسایی اجتماعی از الگوهای رفتاری فراگیران در محیط

یران ترسیم مختصات انگیزشی فراگ منظوربه محورک زندگی تحصیلی سالمتعنوان سب
ه تعلیم اندرکاران حوزفهم، مورد توجه دستعنوان چهارچوبی عینی و قابلتا به یافتهتوسعه 

شناسان و مشاوران حوزه وپرورش، نظام آموزش عالی و نیز روانو تربیت اعم از نظام آموزش
حصیلی ت بهزیستیبه اتکای آن در جهت ارتقاء سالمت و  تا گیردپیشگیری و درمان قرار 

 ثر و مطلوبی بردارند.های مؤهای پیشرفت گامان در محیطفراگیر
 درش تال و پیشنهادی ایده مبتکرانه ماهیت علیرغم در پایان باید خاطرنشان ساخت،

 سوی از همآن انتخابی ایده هایمحدودیت بر تمرکز آن، مفهومی مرزهای توسعهجهت 
 به وجهت با فعلی شرایط در. استقرار گرفته موردتوجه عنوان یک ضرورتبه ایده، طراحان
 یتیترب محققان آن، دهندهتوضیح رفتارهای مجموعه و پیشرفت انگیزش مفهوم اهمیت

 نقش بر تأکید کنار در فراگیران، تحصیلی زندگی سبک نیمرخ تصریح منظوربه کوشندمی
-به اضرح مطالعه پیشنهادی مدل در آنچه مبتنی بر اصلی نظری آوردهایروی کنندهتعیین

 درنیز  اعیاجتم و بافتاری عوامل تفسیری توان بر است، شده معرفی نظری پشتوانه عنوان
 به مندعالقه حققانم بین در مثال برای. نمایند تأکید فراگیران انگیزشی مختصات بینیپیش
 ،(2821، 2و بوویل فایوز) معلم انگیزش مانند عواملی نقش بر تأکید مطالعاتی قلمرو این

ونزل، بیکر ؛ 2885، 3و ریان 2پاتریک) آموزدانش معلم فردیبین یرابطه ی دررفتار هایمدل
 ؛2881؛ ونزل، بیکر و راسل، 2885پاتریک و ریان، ) همساالن با رابطه ،(2881، 2و راسل

؛ 2885پاتریک و ریان، ) یادگیری محیط ،(2821، 7وات) 1جنسیت ،(2821، 5یوونن و نایسند
                                                           
1. Fives & Buehl 

2. Patrick 

3. Ryan 

4. Baker & Russell 

5. Juvonen & Knifsend 

 شوند.های فرهنگی مختلف به عنوان عوامل بافتاری بر عنصر جنسیت عارض میمحتوای ارزشی پارادایم. 1

7. Watt 
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 وضعیت تصریح در (2821، 2ینرنیاو مک کینگ) فرهنگ و (2821و پاتریک،  2کاپالن
 پیرامون لمفص توضیحات ارائه اگرچه، .است برخوردار خاصی اهمیت از فراگیران انگیزشی

 دمع فعلی، شرایط دراست،  خارج نوشتار این حوصله از اجتماعی و بافتاری عوامل نقش
 دودسازیمح ضمن تواندمی پیشنهادی مدل در اجتماعی/بافتاری عوامل تبیینی نقش شمول

 .شود موجب نیز را هامدل این انتخاب ضرورت آن، تفسیری توان

 منابع
روابط (. آزمون 2312. )حمودو حیدری، م آبادی، جلیلاسماعیلی، نیلوفر؛ شکری، امید؛ فتح

 هایساختاری خودکارآمدی تحصیلی، الگوهای اسنادی، راهبردهای مقابله، هیجان
ال ، سهای آموزشیپژوهش در نظام، «کاری تحصیلی در دانشجویانپیشرفت و اهمال

 .13-222، ص 38نهم، شماره 
های هدف پیشرفت و بهزیستی گیری(. رابطة بین جهت2312. )میدو شکری، ا حکمی، سارا

گیری و فصلنامة مطالعات اندازه ،تحصیلی: الگوی اثرات میانجیگر هیجانات پیشرفت
 .32-15، 22سال پنجم، شماره  ،ارزشیابی آموزشی

(. تحلیل رابطة اهداف 2311. )سعودو شریفی، م مید؛ باقریان، فاطمهشکری، ا رؤیایی، زهرا؛
ه اخالق در فصلنام ،و فریبکاری تحصیلی: نقش میانجی عدم تعهد به اخالق تحصیلی

 .223-253، 2، سال دوازدهم، شماره علوم و فناوری
نژاد، آبادی، جلیل؛ رحیمیشکری، امید؛ شهیدی، شهریار؛ مظاهری، محمدعلی؛ فتح

سازی روانی ای ایمن(. اثربخشی برنامة مداخله2313. )هدیو خانجانی، م سیدپیمان
فصلنامة  ا،س الگوی پیشگیری پنسیلوانیر اسادانشجویان در برابر تجارب هیجانی منفی ب

 .215-218، 7شماره  ،، سال چهارمگیری و ارزشیابی آموزشیمطالعات اندازه
گر هیجانات پیشرفت در رابطة . نقش میانجی(2313. )میدو شکری، ا پیکانی، زهرا فاتحی

دوفصلنامة راهبردهای  ی یادگیری،باورهای خودکارآمدی تحصیلی و رویکردها
 .73-12، 3 سال دوم، شماره ،ی در یادگیریشناخت

                                                           
1. Kaplan 

2. King & McInerney 
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های (. روابط ساختاری بین اسنادهای علّی، هیجان2313. )میدو شکری، ا فلسفین، زینب
سال  ،ناختیش شناسیروانفصلنامة  ،جویی تحصیلی در دانشجویانپیشرفت و خودنظم

 .21-50، 2 دوم، شماره
ثیر برنامة (. تأ2311. )سعودو شریفی، م آبادی، جلیلفتح مید؛شکری، ا گشتاسبی، زهرا؛

صلنامة ف ،بازآموزی اسنادی بر هیجانات پیشرفت و مشغولیت تحصیلی دانشجویان
 .23-30، 2سال چهارم، شماره  ،پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

 نژاد،و رحیمی منصوری، الهام؛ شکری، امید؛ پورشهریار، حسین؛ پوراعتماد، حمیدرضا
 های اسنادی وآوری پنسیلوانیا بر سبک(. اثربخشی برنامه تاب2313. )یمانپسید

شماره  سال هشتم، ،کاربردی شناسیروانفصلنامة ، شناختی دانشجویانسازگاری روان
38 ،222-221. 
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