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ارائه مدل علی برای پیشبینی پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای حل مسأله و
جرأتورزی دانشآموزان با واسطهگری تابآوری تحصیلی
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علی بررای پریش بینری پیشرر ت تیلریلی براسراغ متایرهرای حر مسرأله و
جرأتورزی دانشآموزان با واسطهگری تابآوری تیلیلی انجام شد.
روش :روش این پژوهش توصیفی همبستگی و از نوع معادالت ساختاری بود .جامعهی آماری شام کلیهی دانشآمروزان
پسر دوره دوم متوسطه شهر کرج در سال تیلیلی  89-89بود .شرکت کنندگان پژوهش شام  393دانشآموز برود کره
به شیوهی نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخراب شردند .بررای انردازهگیرری متایرهرای پرژوهش ،پرسشرنامههرای
تابآوری تیلیلی ،جرأتورزی و ح مسأله به کار گر ته شد .برای تجزیه تیلی دادهها از آزمونهای آمراری همبسرتگی
پیرسون و تیلی مسیر جهت بررسی روابط علّی بین متایرها استفاده شد.
یافتهها :مطابق با یا تههای پژوهش ،مهارت ح مسأله اثر مستقیم بر پیشر ت تیلریلی دانرشآمروزان دارد (،β= 3/66
 .)P≥3/31اثر غیرمستقیم مهارت ح مسأله از طریق تابآوری تیلیلی بر پیشر ت تیلیلی دانشآموزان معنرادار اسرت
( .)P≥3/32 ،β= 3/22تأثیر مستقیم جرأتورزی بر پیشر ت تیلیلی دانشآموزان در این پژوهش تأییرد شرد (،β= 3/26
 .)P≥3/31تأثیر غیرمستقیم جرأتورزی بر پیشر ت تیلیلی دانشآموزان از طریق تابآوری تیلریلی در ایرن پرژوهش
تأیید شد ( .)P≥3/32 ،β= 0/26تابآوری تیلریلی اثرر مسرتقیم برر پیشرر ت تیلریلی دانرشآمروزان دارد (،β= 3/22
 .)P≥3/31نتایج مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرما رزار  AMOSنشران داد کره مردل پرژوهش از بررازش خروبی
برخوردار است .در ک  ،نتایج این پژوهش شواهدی را برای نقش واسطهای تابآوری تیلیلی در رابطه بین حر مسرأله و
جرأتورزی با پیشر ت تیلیلی دانشآموزان راهم آورد.
نتیجهگیری :آموزش مهارتهای ح مسأله و جرأتورزی میتواند تابآوری تیلیلی و بهدنبال آن پیشرر ت تیلریلی
را ا زایش دهد.
کلید واژهها :ح مسأله ،جرئتورزی ،تابآوری تیلیلی ،پیشر ت تیلیلی ،دانشآموزان.
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 .1مقدمه
پیشر ت تیلیلی یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی نظام آموزشی است و تمام کوششهای این
نظام ،درواقع برای پوشاندن جامه عم به این امر است (رئیسون ،میمدی ،امیرآبادیزاده ،اکبری و
سعیدزاده .)1389 ،پیشر ت تیلیلی به توانایی آموختهشده یا اکتسابی رد در موضوعات
آموزشگاهی اطالق میشود که بهوسیله آزمونهای راگیری استانداردشده یا آزمونهای معلم ساخته
اندازهگیری میشود .بهطورکلی این اصطالح به معنای مقدار یادگیری آموزشگاهی رد است،
بهطوریکه بتوان آنها را در مقوله کلی عوام مربوط به تفاوتهای ردی و عوام مربوط به مدرسه
و نظام آموزشوپرورش موردمطالعه قرار گر ت (دلیرناصر و حسینی نسب .)1381 ،پیشر ت
تیلیلی را میتوان بهعنوان یکی از مهمترین بازدههای نظام آموزشی در نظر گر ت .این بازده از
طریق آزمونهای استانداردشده یا معلم ساخته اندازهگیری میشود .ارغ از جهتگیریهای احتمالی
در این آزمونها ،پیشر ت تیلیلی حاص عوام متعددی است .این عوام از جامعهای به جامعه
دیگر قاب تاییر است (ابوالقاسمی و میرالی رستمی .)1382 ،چهارچوبی که برای پیشر ت تیلیلی
ترسیم میشود ،میتواند آینده یک ملت یا کشوری را تیت تأثیر قرار دهد (میمدی ،کیخا ،صادقی،
کاظمی و رئیسان .)1381 ،در هر نظام آموزشی پیشر ت تیلیلی ،مهمترین شاخص تو یق
عالیتهای علمی و آموزشی میسوب میشود .پیشر ت تیلیلی دانشآموزان پدیدهای است که با
عوام آموزشی ،روانشناختی و جامعهشناختی در ارتباط است؛ بنابراین پیشر ت تیلیلی را
میتوان از طریق شناسایی و دستکاری هر یک از این متایرها ا زایش داد (کپلووی ،جاو و اکوتو،1
 .)2311ویژگیهای شخلی یادگیرندگان و تفاوتهای ردی آنها در مو قیت تیلیلی نقش مهمی
دارد ( اروق ،چایودهری ،شفیق و برهانو.)2311 ،2
یکی از عواملی که نقش مهمی در پیشر ت تیلیلی دانشآموزان دارد مهارت ح مسأله است.
مهارت ح مسأله یک مهارت مقابلهای-کاربردی است که ازلیاظ روانشناختی مؤثر و مفید است
(زرشناغ ،مؤمنی دانایی ،عشاق و صالیی .)1398 ،ح مسأله شام پنج گام است :ادراك
خویشتن ،تعریف مسأله ،تهیه هرستی از راهح های مختلف ،تلمیمگیری در مورد مناسبترین
راهح و امتیان کردن راهح انتخابی .در طول سپری شدن رآیند ح مسأله ،زمان مناسبی است
که ا راد میتوانند روشهای برخورد مؤثر با وقایع چالشبرانگیز زندگی را کشف ،خلق یا شناسایی
کنند (عربزاده ،کدیور و دالور.)1383 ،
امروزه با توجه به پیچیدگیهای ناشی از رشد سریع نّاوری ،عملکرد ح مسأله در یادگیرندگان
از مسائل قاب تأم نظام آموزشی هر کشور میسوب میشود؛ زیرا مهارت در ح مسأله ،نیاز اساسی
ا راد در ح مسائل روزمره است (عربزاده و همکاران .)1383 ،همچنین رویکرد ح مسأله یک
1. Kpolovie, Jow & Okoto
2. Farooq, Chaudhry, Shafiq & Berhanu
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راهبرد راشناختی نوین در آموزش است که میتواند مهارت تلمیمگیری راگیران را ارتقا دهد ،این
روش نوعی یادگیری دانشآموز میور است که بر مواجه نمودن دانشآموزان با مشکالت متمرکز
بوده و موجب ایجاد انگیزه و تیریک راگیران برای یادگیری میشود ،یادگیری بر پایه ح مسأله،
رویکردی آموزشی است که طی آن راگیران یاد میگیرند که چگونه یاد بگیرند و بهصورت مشارکت
در گروههایی که به دنبال راهکار هستند کار کنند (مت و ساری.)2339 ،1
رئیسون و همکاران ( )1389در پژوهش خود نشان دادند که بین ح مسأله با پیشر ت تیلیلی
رابطه مثبت معنیدار وجود دارد ،همچنین بین پیشر ت تیلیلی راگیران برحسب جنسیت ،رابطه
معنادار وجود دارد .جلیلی ،حجازی ،انتلار ومنی و مروتی ( )1389در پژوهشی با عنوان رابطه
راشناخت و عملکرد تیلیلی با میانجیگری ح مسأله دریا تند که براساغ مدل معادالت
ساختاری ،روابط بین متایرها ،از برازش قاب قبولی برخوردار بود و نتایج نشان داد که بین
راشناخت با ح مسأله ،راشناخت با عملکرد تیلیلی و ح مسأله با عملکرد تیلیلی رابطه
وجود دارد .استفاده از مهارت ح مسأله و راشناخت موجب رشد معنادار یادگیری در دانشآموزان
میشود بنابراین میتوان با تقویت باورهای راشناختی و مهارت ح مسأله ،ضمن تقویت عملکرد
تیلیلی دانشآموزان ،زمینه شناخت دقیق ظر یتها ،تواناییها و کاستیها بهدست خودشان راهم
شود .کولینس ،ماتمبا ،آوینجا ،کننت و اتینو ،)2311( 2در تیقیقی با عنوان رابطه بین رویکردهای
ح مسأله و عملکرد تیلیلی به این نتیجه دست یا تند که بین رویکردهای ح مسأله و عملکرد
تیلیلی دانشآموزان رابطه معنادار وجود دارد.
جرأتورزی مهارت اجتماعی مهمی است که در پیشر ت تیلریلی ظهرور منیلربه رد دارد.
هارجی ،ساندرز و دیکسون ،)1881( 3دو تعریف مفید و اختلاصی را برای جرأتورزی ارائه دادهاند:
الف) جرأتورزی شام احقاق حق خود ،ابراز ا کار ،احساسات و اعتقادات خود به شیوههای مناسب،
مستقیم و صادقانه است ،بهگونهایکه حقوق دیگران را از بین نبریم .ب) ر تاری که شخص را قادر
میسازد تا به نفع خود عم کند ،بیهیچ گونه اضطرابی ر تاری متکیبهخود داشته باشد ،احساسات
واقعی خود را صادقانه ابراز کند و با توجه به حقوق دیگران ،حق خود را بهدست آورد .در هر دو
تعریف رعایت حقوق دیگران و احترام به آن مورد تأکید قرار میگیرد و اشراره میشود که ا راد
دارای مهارت جرأتورزی ،باید بتوانند میان احقاق حق خرود و از برین برردن حقوق دیگران تمایز
قائ شوند .در زندگی پراسترغ امروزی ا راد بهصورت مداوم در تضاد منا ع با سایر ا راد و
سیستمها قرارگر ته و از نادیده گر ته شدن تقاضاها و حقوق خود در هراسند .ا راد کمجرأت قادر به
بیان واضح تقاضاهای خود نبوده ،نمیتوانند در مقاب شار مقاومت کنند و بهناچار تسلیم زور
میشوند (اکبری ،میمدی و صادقی.)2312 ،
1. Mete & Sari
2. Collins, Matemba, Jane Awinja, Kenneth & Otieno
3. Hargie, Saunders & Dickson
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مطالعات نشان میدهد ا رادی که از قدرت ابراز وجود باالیی برخوردارند در مقاب انواع مشکالت
و مسائ زندگی ،شارهای روانی تهدیدها و حوادث ناگوار مقاومتر و پایدارترند (پاییزی ،شهریاری و
عبدی .)2313 ،1رد کمجرئت به خاطر عدم باور به خود و توانمندیهایش از عزتنفس پایینی
برخوردار است و درنتیجه جرأتورزی پایین بهطور غیرمستقیم میتواند بر پیشر ت تیلیلی رد
اثرگذار باشد (تقیبیگی ،شر ی و علیبیگی .)1381 ،تیقیقات نشان میدهند که جرأتورزی
ضرعیف ،باعرﺚ روابط اجتماعی ضعیفی میشود و این موضوع نیز میتواند باعﺚ پریشرانی و
مشرکالتی در روابرط برین ردی ،کاهش خودکارآمدی و درنهایت ا ت تیلیلی شود (کوپاران،
ازتورك ،ازکیلیچ و شنیشیک .)2338 ،2همچنین پژوهشی نشان داد که علیرغم اینکه آموزش
مهارت جرأتورزی باعﺚ ا زایش مهارت جرأتورزی دانشآموزان گروه آزمایش شد ،اما نتوانست بر
پیشر ت تیلیلی و خودکارآمدی تیلیلی دانشآموزان گروه آزمایش مؤثر باشد (کمری.)1381 ،
صیادی ( )1389در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش جرأتورزی بر میزان اضطراب امتیان و
پیشر ت تیلیلی دانشآموزان مقطع متوسطه شهر ایالم به شناسایی تأثیرات آموزش جرأتورزی
بر میزان اضطراب امتیان و پیشر ت تیلیلی دانشآموزان مقطع متوسطه شهر ایالم میپردازد ،به
این نتیجه دستیا ت که آموزش جرأتورزی باعﺚ ا زایش عملکرد و همچنین پیشر ت تیلیلی
دانشآموزان و کاهش اضطراب امتیان خواهد شد .خجسته و ابوالمعالی الیسینی ( ،)1381در
تیقیقی با عنوان اثربخشی آموزش جرأتورزی بر پیشر ت تیلیلی و مهارتهای اجتماعی به این
نتیجه دست یا تند که آموزش جرأتورزی بر مهارتهای اجتماعی دانشآموزان دختر تأثیر مثبت و
معنادار دارد و باعﺚ ا زایش مهارتهای اجتماعی و پیشر ت تیلیلی دانشآموزان گروه آزمایش
شده است .آموزش مهارتهای جرأتورزی منجر به ا زایش مهارتهای اجتماعی ،اعتمادبهنفس،
خودکارآمدی و بسیاری از مهارتهای دیگر میشود که زمینه را برای تالش هر چه بیشتر و اکتساب
پیشر ت تیلیلی راهم میکند.
ازجمله دیگر عوام ردی مؤثر بر پیشر ت تیلیلی ،تابآوری تیلیلی است (سلطانی نژاد،
آسیایی ،ادهمی و توانایی یوسفیان .)1382 ،همچنین شواهد قوی برای رابطه بین تابآوری و
مو قیت تیلیلی وجود دارد (دباکا .)2313 ،3مفهوم تابآوری اخیراً توجه بخلوصی را در زمینه
سالمت روان و آموزش جلب نموده است (بانرجی ،مک الیوقلین ،کاتنی ،رابرتز و پیربوم.)2316 ،1
تابآوری یک سازه چند بعدی ( الن )2313 ،2و دارای جنبههای مختلف تیلیلی ،هیجانی ،ر تاری
و  ...است (جوکار ،کجاری ،کهولت و حیات )2311 ،6که در میان جنبههای ذکرشده ،تابآوری
1. Paeezy, Shahraray & Abdi
2. Koparan, Öztürk, Özkılıç & Şenışık
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تیلیلی از اهمیت بسزایی برخوردار است (چگینی ،غالمعلی لواسانی و حجازی .)1386 ،تابآوری
تیلیلی به معنی داشتن رشد مو قیتآمیز تیلیلی علیرغم خطرات و پیشامدهای ناگوار زندگی
است (طاهری نسب .)1381 ،به اعتقاد مالیک و کار ،)2316( 1تابآوری تیلیلی به پیشر ت
تیلیلی علیرغم شرایط چالشبرانگیز یا دشوار در رایند آموزشی اشاره میکند.
در زمینه تیلیلی ،تابآوری بهعنوان یک متایر انگیزشی -عاطفی نقش مهمی ایفا میکند و
مکانیسمی مناسب برای مقابله با مشکالت استرغ و اضطراب است (آلن ،مکننا و دمینی2311 ،2؛
گونزالز تورغ و آرتچارد .)2311 ،3ا راد تاب آور ظر یت بیشتری را از خود نشان میدهند تا بعد از
حوادث استرغزا تعادل یزیولوژیکی ،روانی و ارتباطات اجتماعی خود را مجدداً بهدست آورند
(زاوترا ،هان و مورای.)2313 ،1
پژوهشها ،شماری از ویژگیهایی که مرتبط با تابآوری هستند را گزارش کردهاند؛ نظیر مراقبت
حمایتی و مثبت ،روابط خانوادگی ،پدر و مادری کردن شایسته ،خوی بچهها و توانایی شناختی باال
(ماستن .)2331 ،2پژوهشهای تابآوری نشان میدهند که جهتگیری حوزهی پیشگیری ،آموزش
و رشد باید از سمت توجه به برنامه و آنچه خواهان آنیم ،بهسوی تأکید بر رآیند و چگونگی انجام
آنچه میخواهیم تاییر یابد .بهعبارتدیگر ،از تمرکز بر میتوا به سمت تمرکز بر ر تار حرکت کنیم.
درنتیجهی تقویت تابآوری است که در سطح روابط ،باورها و رصتهایی برای مشارکت و قدرت
پدیدار میشود ،یعنی مواردی که بخشی از هر تمای و هر مداخلهای را صرفنظر از موضوع آن،
تشکی میدهد .در این صورت اتکا به منابع برون ردی برای تعدی اثرات پیشامدهای ناگوار نیز
کاهش مییابد (ماتسن .)2331 ،همچنین یو و ژانگ )2339( 6به این نتیجه رسیدند که تابآوری
در رهنگ چین شام سه عنلر سرسختی ،مقاومت و خوشبینی است .تابآوری یکی از متایرهای
روانشناختی و اثرگذار بر پیشر ت تیلیلی است .تابآوری عبارت است از توانایی پایداری و
مقاومت در برابر چالشهای درهمشکننده زندگی ،تابآوری شام رایندهای پویایی است که انطباق
مثبت با رویدادهای مهم و منفی را به وجود میآورد (عابدی و نیلفروشان.)1383 ،
میبی نورالدینوند ،شهنی ییالق و شریفی ( )1383در پژوهشی نشان دادند که اهداف پیشر ت
با عملکرد تیلیلی مطلوب راگیران دارای رابطه مثبت معنیدار است و متایر تابآوری بهتر
میتواند جهتگیری عملکرد تیلیلی راگیران را پیشبینی کند .در یک بازنگری گسترده در
مطالعات درزمینهی تابآوری در طی  22سال که توسط ماستن و کاترورث ،)1889( 9انجام شد
1. Mallick & kaur
2. Allan, J. F., McKenna, J., & Dominey
3. González-Torres & Artuch-Garde
4. Zautra, Hall & Murray
5. Masten
6. Yu & Zhang
7. Masten & Coatsworth
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نشان داده شد که عوام حمایتی تابآوری در سالمت روان بهویژه در راگیران مؤثر است (کینگ،1
 .)2339همچنین در مطالعهای نشان داده شد که بین تابآوری و مهارت ح مسأله در بین
راگیران همبستگی مثبت معنادار وجود دارد (یلکین ،کوگال و الکو .)2311 ،2سعادت ،اعتمادی و
نیلفروشان ( ،)1381در پژوهشی با عنوان رابطه تابآوری و سبکهای دلبستگی با پیشر ت
تیلیلی راگیران» نشان دادند که بین تابآوری و سبکهای دلبستگی با پیشر ت تیلیلی
رابطهی مثبت معنادار وجود دارد.
با توجه به پژوهشهای انجامگر ته که بهصورت مجزا به بررسی رابطه پیشر ت تیلیلی با ح
مسأله ،جرأتورزی و تابآوری پرداختهاند و تاکنون پژوهشی نقش واسطهای تابآوری تیلیلی با
جرئتورزی و ح مسأله و پیشر ت تیلیلی را در دانشآموزان مورد بررسی قرار نداده است .در
پژوهش حاضر ،تالش شد تا مدلی جهت تبیین پیشر ت تیلیلی در ارتباط با متایرهای نام برده با
توجه به اهمیت این مقوله طراحی شود .ازاینرو ،هدف اصلی این پژوهش آزمون مدلی برای تبیین
پیشر ت تیلیلی دانشآموزان است .در این مدل ح مسأله و جرأتورزی بهعنوان پیشایندهای
تابآوری تیلیلی و پیشر ت تیلیلی بهعنوان پیامد تابآوری تیلیلی در نظر گر ته شد؛
بنابراین ،بر اساغ مدل مفروض رضیههای پژوهش عبارتاند از:
 -1مهارت ح مسأله بر پیشر ت تیلیلی اثر مستقیم دارد.
 -2جرأتورزی بر پیشر ت تیلیلی اثر مستقیم دارد.
 -3تابآوری تیلیلی بر پیشر ت تیلیلی اثر مستقیم دارد.
 -1مهارت ح مسأله از طریق تابآوری تیلیلی بر پیشر ت تیلیلی دانشآموزان اثر غیرمستقیم
دارد.
 -2جرأتورزی از طریق تابآوری تیلیلی بر پیشر ت تیلیلی دانشآموزان اثر غیرمستقیم دارد.

1. King
2. Yelkin, Çağla & Ülkü
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شکل  :1مدل اولیه پژوهش

 .2روش پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع و هدف پژوهش ،روش این پژوهش همبستگی و از نوع معادالت ساختاری
است .هدف این روش بهدست دادن برآوردهای کمی روابط علّی ،بین مجموعهای از متایرهاست.
 .1-2جامعه ،نمونه آماری و روش نمونهگیری
جامعه ی آماری این پژوهش شام کلیه ی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شرهر کررج در سرال
تیلیلی  89-89بود .نمونه آماری این پژوهش طبق جدول کرجسی و مورگران 393 )1893( 1نفرر
تعیین شد .نمونه پژوهش نیز به روش نمونهگیری تلاد ی خوشهای چندمرحلهای انتخراب شرد (در
این گونه مطالعات چون تعداد نمونه زیاد هسرت و امکران دسترسری بره همره وجرود نردارد از روش
نمونهگیری خوشهای استفاده میشود) بدینصورت که مراح به شرح ذی بود.
 -1از بین نواحی چهارگانه آموزشوپرورش شهر کرج ،نواحی یک و چهار بهصرورت تلراد ی انتخراب
شدند -2 .از بین مدارغ پسرانه دوره دوم متوسطه نواحی یک و چهار 1 ،دبیرستان (از هر ناحیره 2
دبیرستان) بهصورت تلاد ی انتخاب شدند -3 .از بین کالغهای هر مدرسه تعداد  3کالغ بهصورت
تلاد ی و درمجموع  12کالغ با میانگین  32نفر انتخاب و پرسشنامههای پژوهش در اختیار آنهرا
قرار گر ت.
بهدلی پیشگیری از تأثیرناپذیری نتایج از نوع مدرسه ،مرالك انتخراب دانرشآمروزان ،حضرور در
مردارغ عرادی برود ،درنتیجره دانرشآمروزان انرواع دیگرر مردارغ وارد تیقیرق نشردند .در نهایرت
پرسشنامه ها در بین دانش آموزان توزیع شد .به منظور جلروگیری از ا رت پرسشرنامه هرا تعرداد 133
پرسشنامه در بین دانش آموزان پخش شد .به منظور جمعآوری اطالعات از سره پرسشرنامه اسرتفاده
گردید.
1. Krejcie & Morgan
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 .2-2ابزارهای اندازهگیری

 -1پرسشنامه تابآوری تحصیلی :پرسشنامه تابآوری تیلیلی ( )ARIدر سال  2331توسط
ساموئلز 1ساخته شد و در ایران این پرسشنامه توسط سلطانی نژاد و همکاران هنجاریابی شد .در
هنجار ایرانی تعداد سؤاالت این پرسشنامه به  28سؤال تقلی یا ته است و دارای طیف  2گانه (کامالً
موا قم ،موا قم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامالً مخالفم) است .در پژوهش اوضاعی ،عظیمپور و
امامجمعه ( )1389برای بررسی روایی سازه از روش تیلی عاملی تأییدی استفاده شد که
شاخصهای (،)RMSEA =3/331( ،)NFI =3/86( ،)CFI=3/81( ،)IFI =3/81( ،)RFI =3/82
( ،)df/X2 =1/69نشان از برازش اندازهگیری با دادههای پژوهش و روایی سازه مطلوب آن داشت.
ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تابآوری تیلیلی در پژوهش امینی ،صیف و رستگار (،)1386
 3/92و در پژوهش حاضر  3/92بهدست آمد.
 -2پرسشنامه مهارت حل مسأله :پرسشنامه ح مسرأله توسرط هپنرر و پترسرون )1892( 2بررای
سنجش درك پاسخ دهنده از ر تارهای ح مسأله ،تهیره شرده اسرت .آنهرا سره خررده مقیراغ در
پرسشنامه ح مسأله مطرح ساختهاند که عبارتاند از :اعتماد بره حر مسرأله برا  11گویره ،سربک
گرایش  -اجتناب با  16گویه و مهرار شخلری برا  2گویره .ایرن پرسشرنامه 32 ،گویره دارد و بررای
اندازه گیری چگونگی واکنش ا راد به مسائ روزانه شان طراحی شده است .شیوه نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه بر مبنای  6سطح مقیاغ لیکرت (از  1کامالً موا قم تا -6کامالً مخالفم) تردوین شرده
است .برای پیشگیری ازسرگیری در پاسخ دهی  12عبارت با بیان منفی آورده شده اسرت (بره شرک
معکوغ نمره گذاری می شود) .نمره ک پرسشنامه از جمع نمرات همه پاسخ ها بهدست مری آیرد کره
دامنه نمره ک آن  32تا  182است .هپنر و پترسرون در سرال  1892پرسشرنامه حر مسرأله را برا
چندین نمونه از آزمودنیها تنظیم و آزمایش کردند و همسانی درونی نسبتاً باالیی با مقرادیر آلفرایی
بین  3/92تا  3/92در خردهمقیاغها و  3/83برای مقیاغ کلی گزارش کردند .بررسی روایی آزمرون
نشان داد که ابزار ،سازههایی را اندازهگیری میکند که مربوط به مهارت ح مسرأله هسرتند .اعتبرار
باز آزمایی نمره ک پرسشنامه در اصرله دو هفتره ،در دامنرهای از  3/93و  3/98گرزارششرده کره
بیانگر این است که پرسشنامه ح مسأله ابزاری پایا برای سنجش توانایی ح مسأله اسرت (هپنرر و
پترسون .)1899 ،در پژوهش حاضر اعتبار پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای ح مسرأله 3/93
و برای زیرمقیاغها از  3/69الى  3/92بهدست آمد.
 -3پرسشنامه جرأتورزی :گمبری و ریچی ( )1892ابزاری برای سنجش جرأتورزی ساختند که
سودمندی خود را در موقعیتهای بالینی و پژوهشی نشان داده است (پالرمو و نیکلی .)1883 ،3این
1. Samuels
2. Heppner & Petersen
3. Palermou & Nikelly
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پرسشنامه دارای  13ماده است و از دو قسمت تشکی شده و هر ماده آنیک موقعیت را که مستلزم
ر تار جرئت مندانه است ،نشان میدهد .در قسمت اول از آزمودنی خواسته میشود که میزان و شدت
ناراحتی خود را در هنگام مواجهشدن با این موقعیتها بیان کند .در قسمت بعد وی باید احتمال بروز
ر تار خود را در موقعیتهای ذکرشده در پرسشنامه برحسب درجهبندی پنج گزینهای بیان کند .این
پرسشنامه دارای چند نوع سؤال درباره شروع کردن تعام  ،مواجهشدن با دیگران ،دادن بازخورد
منفی ،پاسخ دادن به انتقاد ،رد کردن تقاضا ،پذیر تن میدودیتهای خود ،تعریف کردن از دیگران و
 ...است ( لورین و زرنیتسکی – شرکا .)1899 ،1گمبری و ریچی )1892( 2نشان دادند که این
پرسشنامه دارای روایی باالیی است و توانایی تمایز گذاری بین ا راد بالینی و غیر بالینی را دارد .آنها
همبستگی این پرسشنامه را با ارزیابی والدین از میزان جرأتورزی رزندانشان  3/91گزارش کردند .
ضریب اعتبار این پرسشنامه را گمبری و ریچی ( )1892حدود  3/91گزارش کردهاند .در این پژوهش
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،اعتبار پرسشنامه  3/96بهدست آمد که اعتبار قاب قبولی است.
 -4پیشرفت تحصیلی :برای بهدست آوردن میزان پیشر ت تیلیلی دانشآموزان از نمره معدل ترم
اول دانشآموزان استفاده شد که بهصورت خودگزارشدهی توسط دانشآموزان ارائه شده است.
در ادامه برهمنظرور اجررای پرسشرنامههرا و گرردآوری اطالعرات ،ضرمن اخرذ مجوزهرای الزم از
آموزشوپرورش استان البرز و شهر کرج ،به مدارغ انتخابشده مراجعه شد و با دستورالعم یکسان
و همچنین جلب رضایت معلمان و دانشآموزان پرسشنامهها تکمی شد .در این پژوهش برهمنظرور
تجزیهوتیلی دادهها از آزمونهای میانگین و انیراف معیار ،همبستگی پیرسون و تیلی مسیر جهت
بررسی روابط علّی بین متایرها استفادهشده است .بهمنظور ارزیابی مدل پیشنهادی از تیلیر مسریر
استفاده شد که بهمنظور بررسی اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و ک متایرهای موردمطالعه بر پیشر ت
تیلیلی دانشآموزان صورت گر ت .تمامی تیلی هرا برا اسرتفاده از نررما زارهرای  SPSSو Amos
انجام یا ت .بهمنظور تعیین کفایت برازش الگروی پیشرنهادی برا دادههرا ،ترکیبری از شراخصهرای
برازندگی شاخص برازش تطبیقی ،)CFI( 3شاخص تاکر – لوئیس ،)TLI( 1شاخص برازش ا زایشری2
( ،)IFIشاخص نیکویی برازش ،)GFI( 6شاخص برازندگی هنجار شده ،)NFI( 9شاخص نیکویی برازش
تعدی یا ته ،)AGFI( 9ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )RMSEA( 8و شاخص نسربت مجرذور
خی دو به درجه آزادی (  )χ2/dfمورداستفاده قرار گر تند.
1. Florian & Zernitsky‐Shurka
2. Gambrill & Richey
3. Comparative fit index
4. Tucker-Lewis index
5. Incremental Fit Index
6. Goodness of fit index
7. normal of fit index
8. Adjusted Goodness of Fit Index
9. Root mean squared error of approximation
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 .3یافتههای پژوهش
بهمنظور داشتن تلویری اولیه از روابط بین متایرهای بررسیشده در مدل پژوهش و بررسری زمینره
انجام تیلی های بعدی ،آمارههای توصیفی و همبستگی دوبهدو میان متایرها میاسبه شد که نترایج
آن در جدول  1آورده شده است .آنچنانکه در جدول  1مشاهده میشود ،عمرده روابرط دومتایرری
میان متایرها معنادار است.
جدول  :1آمارههای توصیفی و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

1

2

مهارت ح مسأله
جرئت ورزی
تابآوری تیلیلی
پیشر ت تیلیلی

138/12
129/19
82/23
16/32

12/96
12/21
13/26
3/38

1
*3/26
**3/61
**3/26

1
*3/29
**3/62

3

1
*3/29

4

1

* P≥3/31 **, P≥3/32

همانگونه که در جدول  ،1مشاهده میگردد میانگین و انیراف معیار مهارت ح مسأله 138/12
و  ،12/96جرأتورزی  129/19و  ،12/21تابآوری تیلیلی  82/23و  13/26و پیشر ت تیلریلی
 16/32و  3/38به دست آمده است .همچنین مشراهده مری گرردد میرزان رابطره پیشرر ت تیلریلی
دانش آموزان با مهارت حر مسرأله ( )r =3/26مثبرت و مسرتقیم ،جررأتورزی ( )r =3/62مثبرت و
مستقیم و تاب آوری تیلیلی ( )r =3/29مثبت و مسرتقیم مریباشرد کره از لیراظ آمراری معنرادار
هستند .همچنین میزان ضریب همبستگی پیرسون بین متایرهای مهارت ح مسأله و جررأتورزی
با تابآوری تیلیلی دانشآموزان بهترتیب ( )r =3/61و ( )r =3/29بهدست آمده است کره از لیراظ
آماری نیز معنادار هستند.
جدول  :2اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش
متغیر مالک
تابآوری تیلیلی
پیشر ت تیلیلی
پیشر ت تیلیلی

متغیر پیشبین

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

اثرات کل

مهارت ح مسأله
جرئت ورزی
مهارت ح مسأله
جرئت ورزی
تابآوری تیلیلی

**3/12
**3/19
**3/66
**3/26
**3/22

*3/22
*3/26
-

**3/12
**3/19
**3/81
**3/92
**3/22

* P≥3/31 **, P≥3/32

جدول  ،2مقادیر ضرایب مستقیم و غیرمستقیم را بهسمت متایرهای مالك نشران مریدهرد .اثرر
مستقیم مهارت ح مسرأله و جررأتورزی بره ترتیرب برا مقرادیر  3/12و  3/19برر روی ترابآوری
تیلیلی در سطح  3/31معنادار است .همچنین اثر مستقیم مهرارت حر مسرأله و جررأتورزی برا
ضرایب  3/66و  3/26بر روی پیشر ت تیلیلی در سرطح  3/31معنرادار اسرت .از سروی دیگرر اثرر
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مستقیم تابآوری تیلیلی با ضریب  3/22بر روی پیشر ت تیلیلی در سطح  3/31معنادار اسرت.
همچنین ضریب غیرمستقیم مهارت ح مسأله و جرأتورزی بهسوی پیشرر ت تیلریلی برهترتیرب
 3/22و  3/26بهدست آمد که این ضرایب در سطح آلفای در سطح  3/31معنادار هستند.
جدول  :3مشخصههای نکویی برازندگی مدل پیشبینی پیشرفت تحصیلی
دامنه پذیرش

شاخصهای برازش
)χ2/df

شاخص نسبت مجذور خی دو به درجه آزادی (
شاخص نیکویی برازش ()GFI
شاخص نیکویی برازش تعدی یا ته ()AGFI
شاخص برازندگی هنجار شده ()NFI
شاخص برازش تطبیقی ()CFI
شاخص برازش ا زایشی ()IFI
شاخص توکر لویس ()TLI
شاخص ریشه دوم میانگین مجذورات خطای تقریب ()RMSEA

≤3
>3/83
>3/83
>3/83
>3/83
>3/83
>3/83
>3/39

مقدار
2/32
3/83
3/82
3/81
3/82
3/81
3/83
3/32

جدول  3مشخلههای نکویی برازندگی مدل مفهومی پژوهش حاضر را نشان میدهد .شاخص کای
اسکوایر 1یک شاخص برازندگی مطلق بهحساب میآید و هر چه از صفر بزرگتر باشد ،برازندگی مدل
کمتر است؛ اما برای مدلهای با حجم نمونه بزرگ ،مجذور کای اسکوایر تقریباً همیشه از نظر آمراری
معنادار است ،لذا شاخص دقیقی به نظر نمیآید (قاسمی .)1382 ،با توجه به این موضوع مقدار نسبت
مجذور خی دو به درجه آزادی (  2/32 )χ2/dfبهدست آمد که در میدود قاب قبول قرار دارد .یکی از
شاخصهای موردنظر ،شاخص نیکویی برازش ( )GFIاست .مقدار این شاخص بین صفر و یک متایرر
است و هرچه به یک نزدیکتر باشد ،برازش بیشتری دارد .در مدل پژوهش حاضر ایرن شراخص 3/83
بهدست آمد .شاخص نیکویی برازش تعدی شده ( )AGFIنیز یکی از شاخصهای مهم برازش است که
مقدار آن اگر از  3/83بیشتر باشد برازش الگو قاب قبول است .شاخص نیکویی برازش تعدی شرده در
پژوهش حاضر  3/82بهدست آمد .شراخص برازنردگی هنجرار شرده ( )NFIیرک شراخص برازنردگی
ا زایشی هنجار شده است و در تعیین برازش الگو به کار میرود .مقدار این شاخص بایرد براالی 3/83
باشد (قاسمی .)1382 ،در پژوهش حاضر مقدار شاخص برازندگی هنجار شرده  3/81برهدسرت آمرد.
شاخصهای برازندگی تطبیقی ( )CFIو برازندگی ا زایشی ( )IFIشاخصهایی هستند که هر چه به 1
نزدیکتر باشند ،برازش مدل بهتر است .در پژوهش حاضر مقدار شاخص برازنردگی تطبیقری  3/82و
مقدار شاخص برازندگی ا زایشی  81بهدست آمد .شاخص دیگری که مدنظر است شاخص برازنردگی
هنجار نشده توکر لویس ( )TLIاست .مقدار مطلوب این شاخص  3/83در نظر گر ته میشود .مقردار
شاخص توکر لویس در پژوهش حاضر  3/83بهدست آمد .همچنین شاخص ریشره تقریرب میرانگین
مجذورات ( )RMSEAیکی از شاخصهای برازندگی است که ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده
1. Chi - Square
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است و بهعنوان تابعی از کوواریانس تفسیر میشود .مقدار این شاخص هرچه به صفر نزدیکترر باشرد،
مدل برازش مناسبتری دارد که در پژوهش حاضر این مقدار برابرر  3/32برهدسرت آمرد .درمجمروع
مقادیر شاخصهای برازندگی نشان داد که مدل استفادهشده در این پژوهش ،مردلی روا مریباشرد ،از
برازش نسبتاً خوبی برخوردار است و چهارچوب مناسبی را جهرت بررسری پیشرر ت تیلریلی ارائره
میدهد.

شکل  :2مدل تحلیل مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر پیشبینی پیشر ت تیلیلی براساغ متایرهای ح مسأله و جررأتورزی برا
واسطهگری تابآوری تیلیلی در بین دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهر کرج در چهارچوب یرک
مدل علی به روش تیلی مسیر بود .بهطورکلی مقادیر شاخصهای برازندگی نشران دادنرد کره مردل
پیشنهادی در این پژوهش ،مدلی روا میباشد و از برازش نسبتاً خوبی برخوردار است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مهارت ح مسأله اثر مستقیم بر پیشر ت تیلیلی دانشآموزان
می گذارد .نتایج پژوهش حاضر با پژوهش رئیسرون و همکراران ( ،)1389برا عنروان بررسری ارتبراط
مهارت ح مسأله با پیشر ت تیلیلی راگیران ،همسو می باشد .همچنین با نتایج پژوهش کولینس
و همکاران ( )2311و جلیلی و همکاران ( ،)1389همخوانی دارد .رضیه مذکور همچنرین برا نترایج
پژوهش بیازساکلی ،)2316( 1با عنوان بررسی رابطه بین مهارتهای ح مسأله و پیشر ت تیلریلی
همسو است .کولینس و همکاران ( ،)2311در تیقیقی با عنوان رابطه بین رویکردهای ح مسرأله و
عملکرد تیلیلی به این نتیجه دست یا تند که برین رویکردهرای حر مسرأله و عملکررد تیلریلی
دانشآموزان رابطه معنادار وجود دارد که نتایج این پژوهش همسو است .این نتیجه را میتوان چنین
1. Beyazsacli
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تبیین کرد که مهارت ح مسأله و بازخورد و تقویتهای بهموقع به دانرشآمروزان موجبرات آگراهی
آنان از تواناییها و ارزش قائ شدن به تواناییها راهم میشود و از این طریق انگیزش پیشر ت آنران
ا زایش مییابد .آنها با بهکارگیری مهارتهای ح مسأله توانایی تلمیمگیرری درسرت و مردیریت
احساسات ،ا کار ،ر تار و شناخت خود را دارا میشوند ازآنجاییکه ح مسأله و مهارت آن شرایطی ر
ا برای رد راهم میآورد تا در موقعیتهای اجتماعی با پاسخهای سازگارانه نسبت به همساالن عم
کندو این مهارت موجب ا زایش اعتمادبهنفرس و احسراغ شایسرتگی .کفایرت مریشرود (زراعرت و
غفوریان)1399 ،؛ بنابراین دانشآموزان با آموزش ح مسأله ،نگرش و ارزیابی مثبتی نسبت به خرود
و زندگی پیدا میکنند.
همچنین با توجه به یا تههای پژوهش ،اثر غیرمسرتقیم مهرارت حر مسرأله از طریرق ترابآوری
تیلیلی بر پیشر ت تیلیلی دانشآموزان معنادار است .بین مهارت ح مسأله با تابآوری تنهرا در
مؤلفههای کنترل شخلی و عبارات اضا ی مهارت ح مسأله با مؤلفههای تابآوری رابطه معنراداری
داشتند .نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای یلکین و همکاران ( ،)2311احمردی مرزالره و همکراران
( ،)1386بهزادپور ،مطهری و گودرزی ( ،)1382سعادت و همکراران ( ،)1381همسرو مریباشرد .در
تبیین این مسأله میتوان اینگونه گفت که ا رادی که تابآوری بیشتری دارند ،در شرایط اسرترغزا
سازگاری بهتری از خود نشان میدهند که این امر موجب ا زایش کار آیی و احساغ رضایت رردی
از کار میشود .دانشآموزان دارای تابآوری ضعیف ،در برقراری ارتباط با دوستان و مدرسره و معلرم
توانایی زیادی ندارند و بهدلی تجارب ناکا ی ،توانایی خود را منفی ارزیابی میکنند که باعﺚ کراهش
اعتمادبهنفس آنان در شرایط استرغآور امتیان و تیلی و انتظارات والردین مریشرود و درنهایرت
ازنظر تیلیلی ناکارآمد میشوند .تابآوری باعﺚ ا زایش حرمت خرود مریشرود .در صرورت ضرعف
تابآوری حرمت خود ضعیف و رایند مقابله با تجارب منفی ناکارآمد میشود که ایرن مسرأله باعرﺚ
رسودگی دانشآموز و بیعالقگی وی به تیلی خواهد شد.
عالوهبر این ،تأثیر مستقیم جرأتورزی بر پیشر ت تیلیلی دانشآموزان در این پژوهش تأیید شد
رضیه حاضر با نتایج پژوهش یورتسال و اوزدمیر ( )2312همسو می باشد .ایرن رضریه برا پرژوهش
کمررری ( ،)1381بررا عنرروان بررسی اثر آموزش مهارت جرررأتورزی بر پیشر ت تیلیلی همسررو
نمیباشد .این رضیه با پژوهش صیادی ( ،)1389عنوان اثربخشری آمروزش جررأتورزی برر میرزان
اضطراب امتیان و پیشر ت تیلیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ایالم که به شناسایی تأثیرات
آموزش جرأت ورزی بر میزان اضطراب امتیان و پیشر ت تیلیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر
ایالم پرداخت همسو اسرت .همچنرین برا نترایج پرژوهش خجسرته و ابوالمعرالی الیسرینی ()1381
یورتسررال و اوزدمیررر ( ،)2312همخرروانی دارد .در تبیررین ایررن یا ترره مرریترروان گفررت کرره آمرروزش
جرأتورزی موجرب براال ر رتن احسراغ خودکارآمدی و کنترل درونی رد میشود و این احساسات
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نیز در روابط متقاب با دیگران ،اعتمادبهنفس و عرزتنفرس ا رراد را تقویرت مریکنرد لرذا پیشرر ت
تیلیلی در این دانشآموزان تقویت میشود.
همچنین تأثیر غیرمستقیم جرأتورزی بر پیشرر ت تیلریلی دانرشآمروزان از طریرق ترابآوری
تیلیلی ،در این پژوهش تأیید شد .نتایج مطالعات پاییزی و همکاران ( )2313نشان داد که ا ررادی
که از قدرت ابراز وجود باالیی برخوردارند در مقاب انواع مشکالت و مسائ زندگی ،شرارهای روانری
تهدیدها و حوادث ناگوار مقاومتر و پایدارترند .تقی بیگی و همکاران ( )1381در تیقیقی نشان دادند
که رد کمجرئت به خاطر عدم باور به خود و توانمندیهایش از عزتنفس پایینی برخروردار اسرت و
درنتیجه جرأتورزی پایین بهطور غیرمستقیم می تواند برر پیشرر ت تیلریلی ررد اثرگرذار باشرد.
همچنین نتایج پژوهش کوپاران و همکاران (  )2338نشان داد که جرأتورزی ضرعیف ،باعرﺚ روابط
اجتماعی ضعیفی می شود و این موضوع نیز می تواند باعﺚ پریشررانی و مشررکالتی در روابررط بررین
ردی ،کاهش خودکارآمدی و در نهایت ا ت تیلیلی شود .نتیجه برهدسرت آمرده برا پرژوهشهرای
ابوالقاسمی و رستمیپور ( ،)2313همخوانی ندارد .تفسیر این که جرئتورزی باعﺚ اتخراذ ر تارهرای
مناسب و کسب مو قیتهای بیشتر شده و با ا رزایش عرزتنفرس برهطرور غیرمسرتقیم برا عملکررد
تیلیلی رابطه دارد .رد کمجرأت به خاطر عدم باور به خود و توانمندیهایش از عزتنفرس پرایینی
برخوردار است و بهصورت غیرمستقیم بر پیشر ت تیلیلی رد تأثیر میگذارد .مداخلههای از قبیر
آموزش جرئتورزی گام مهمی در ایجاد مهارتها و توانراییهرای مررتبط برا ترابآوری و در نهایرت
پیشر ت تیلیلی میشود.
بهعالوه ،یا ته دیگر پژوهش حاضر نشان داد کره ترابآوری تیلریلی اثرر مسرتقیم برر پیشرر ت
تیلیلی دانشآموزان میگذارد .نتایج پژوهش حاضر با پژوهش سعادت و همکراران ( )1381کره در
پژوهشی نشان دادند بین تاب آوری و سبک های دلبستگی با پیشر ت تیلیلی رابطه مثبت معنرادار
وجود دارد ،همسو میباشد .همچنین با پژوهش میبی و همکاران ( )1383که طی پژوهشری نشران
دادند که اهداف پیشر ت با عملکرد تیلیلی مطلوب راگیران دارای رابطه مثبت معنری دار اسرت و
متایر تاب آوری بهتر می تواند جهت گیری عملکرد تیلیلی راگیران را پریش بینری کنرد همخروانی
دارد .یلکین و همکاران ( )2311در مطالعه ای نشان دادند که بین تاب آوری و مهارت ح مسرأله در
بین راگیران همبستگی مثبت معنادار وجود دارد .احمدی مرزاله و همکاران ( ،)1386در پژوهشری
با عنوان بررسی ارتباط بین تراب آوری و منبرع کنتررل در راگیرران دانشرگاه علروم پزشرکی البررز
دریا تند که عملکرد تیلیلی در راگیران دختر و غیر خوابگراهی برهطرور معنراداری بهترر از سرایر
راگیران بود که با نتایج پژوهش همخروانی دارد .همچنرین برا نترایج پرژوهش سرعادت و همکراران
( )1381در پژوهشی با عنوان رابطه تاب آوری و سبک های دلبستگی با پیشر ت تیلیلی ،بهزادپرور،
مطهری و گودرزی ( ،)1382در پژوهشی با عنروان رابطره برین حر مسرأله و ترابآوری برا میرزان
ر تارهای پرخطر در بین دانش آموزان دارای پیشر ت تیلیلی همسرو اسرت .در تبیرین ایرن یا تره
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میتوان گفت دانشآموزان تاب آور به علت اینکه باور دارند میتوانند مطالب و اطالعات ارائهشرده در
کالغ را دریابند و بهخوبی از پس تکالیف و آزمونها برآیند ،به لیاظ تیلریلی نیرز ممتراز هسرتند
( الن.)2313 ،
در واقع دانشآموزان دارای تابآوری باال به دلی اعتمادبهنفس و خود کارآمدی باالتر مریتواننرد
در مدرسه نتایج بهتری کسب کنند .آنها با غلبه بر شرایط استرغ میتوانند عملکرد درسی خود را
ا زایش داده و پیشر ت بهتری نیز داشته باشند .اگر دانشآموزان از تابآوری الزم جهرت مقابلره برا
استرغها برخوردار باشند بهخوبی میتوانند با مشکالت و استرغها کنار بیایند و در نتیجه عملکررد
بهتری در تیلی خواهند داشت (سرعادت ،اعتمرادی و نیلفروشران )1381 ،دانرشآمروزانی کره برا
مشکالت تیلیلی و عملکرد مواجهانرد در شررایطی ترنشزا بره سرر مریبرنرد .در ایرن امرر برخری
دانشآموزان در شرایط تنشزا عملکرد مناسبتری دارنرد و ایرن امرر مریتوانرد ناشری از ترابآوری
تیلیلی باالی این ا راد باشد و این امر توجه جدی به تابآوری تیلیلی را نشان میدهد.
یا تههای این پژوهش با چنردین میردودیت مواجره اسرت :اول اینکره جمرعآوری اطالعرات ایرن
پژوهش از دانشآموزان و به کمک پرسشنامه بوده است و احتمرال سروگیری وجرود دارد .دوم ،روش
معادالت ساختاری علیت را ثابت نمیکند ،بنابراین در استفاده از علت و معلول در این پرژوهش ،بایرد
جوانب احتیاط رعایت شود .سوم اینکه نمرات نیمسال اول نمیتواند بهترین شراخص بررای سرنجش
پیشر ت تیلیلی دانشآموزان باشد ،به نظر میرسد در صرورت وجرود آزمونرهای معیرار شرده بررای
پیشر ت تیلیلی ،یا تهها از اطمینان بیشتری برخوردار خواهند برود .چهرارم ،پرژوهش حاضرر روی
دانشآموزان دوره متوسطه دوم انجام شد ،بنابراین برای تعمیم به سایر گرروههرا بایرد احتیراط کررد.
پیشنهاد میشود پژوهشگران بعدی نقش میانجی سایر متایرهای شناختی را مورد بررسی قرار دهند،
در مورد متایرهای دخی دیگر در پیشر ت تیلیلی نظیر عوام خارجی (ماننرد معلمران) و عوامر
داخلی مانند (سطح انتظارات و ارزش تیلی و درغ برای ا راد) به انجام پرژوهش بپردازنرد و بررای
آزمون الگوهای مشابه و تعمیمیا تهها از نمونههای دیگری با سنین و مقاطع تیلیلی متفاوت استفاده
کنند .در نهایت نتیجه این یا ترههرا بره لیراظ نظرری مریتوانرد دانرش مرا را در مرورد متایرهرای
موردمطالعه و نیز روابرط برین آنهرا گسرترش دهرد و از جهرت کراربردی و عملری مرورد اسرتفاده
خانوادهها ،ا راد ،مراکز مشاوره و نهادهایی مث آموزشوپرورش قرار گیرد و خلوصراً از نترایج آن در
برنامههای آموزش خانواده استفاده شود .همچنین به مسؤوالن آموزشوپرورش توصیه میگردد:
 با توجه به نتایج پژوهش حاضر و تأثیرپذیری پیشر ت تیلیلی از مهارت ح مسأله پیشنهاد
میشود که در کتابهای درسی به آموزش روشهای ح مسأله پرداخته شود.
 با برگزاری کارگاههای آموزشی جهت ارتقا جرئت ورزی ،مشاوران میتوانند نیوه جرأتورزی
سالم را به دانشآموزان آموزش دهند و از این طریق از بروز برخی از اختالالت ر تاری و مشکالت
تیلیلی پیشگیری کنند.
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 با طراحی برنامههایی زمینه ا زایش تابآوری تیلیلی و مقابله با استرغ را راهم نمود .آموزش
مهارتهای ح مسأله و جرأتورزی میتواند تابآوری تیلیلی و بهدنبال آن پیشر ت تیلیلی
را ا زایش دهد.
تشکر و قدردانی
در پایان از مدیران مدارغ ،دانشآموزان و کلیهی دوستانی که در این پژوهش همکاری نمودند
صمیمانه سپاسگزاری میشود.
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