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       چکيده

 تحصیلی موفقیت  و هاآسیب بر تحصیلی انگیزشی راهبردهای آموزش تاثیر بررسی پژوهش این اجرای از هدف

 کنترل گروه با آزمونپس و آزمونپیش طرح با آزمایشی نوع از پژوهش روش .بود متوسطه دوم دوره آموزاندانش

 بین از که بود 1398 سال در مشهد شهر 6 ناحیه متوسطه دوم دوره پسر آموزاندانش کلیه شامل آماری جامعه. است

کنترل  گروه و( فرن 20) آزمایش گروه 2 در سپس و انتخاب دسترس در گیرینمونه روش از استفاده با نفر 40 آنها

 عابدی تحصیلی هایآسیب لیستچک هایپرسشنامه شامل پژوهش ابزار. شدند گمارده تصادفی صورت به( نفر 20)

 آموزش تحت گروهی صورت به ایدقیقه 90 جلسه 8 در آزمایش گروه هایآزمودنی. بود صالحی تحصیلی موفقیت و

. نددش تحلیل و چندمتغیره اریانس تک متغیرهووک تحلیل آزمون از استفاده با جلسات اتمام از بعد هاداده. گرفتند قرار

 دوم دوره آموزاندانش تحصیلی موفقیت و هاآسیب بر تحصیلی انگیزشی راهبردهای آموزش که داد نشان نتایج

 گیری،تصمیم و تخابان در های مشکالتخرده مولفه انگیزشی بر راهبردهای آموزش . همچنینموثر است متوسطه
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 نتیجه توانمی هایافته این از .دار داردامتحان تاثیر معنی به مربوط مشکالت تحصیلی، جو و محیط به مربوط مشکالت

 تحصیلی موفقیت افزایش همچنین و تحصیلی ی هاآسیب کاهش بر تحصیلی انگیزشی راهبردهای آموزش که گرفت

 .است مؤثر آموزان،دانش
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 مقدمه
ها مبالغ ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است. بر این اساس کشوررشد و بالندگی هر جامعه

نند. اما بعضی از عوامل وجود دارند کمیقابل توجهی از درآمد خود را صرف آموزش و پرورش 

(. 1395)سماوی، ابراهیمی و جاودان،  شودها میگذاریاین سرمایه رفتن بخشی ازکه موجب هدر 

در بررسی علل این پدیده، تحقیقات نشان داده که برای شناخت این مشکل عالوه بر عوامل 

ها، ها، انگیزهان از جمله نیازآموزدانشآموزشی و مدیریتی و ساختاری باید به بعد روانی اجتماعی 

های تواند در جریان موفقیتها نیز توجه گردد که میهای خاص آنستعدادها، تمایالت و انگرش

 برگب باتسون،) نمایدان، هم نقش علت و هم نقش معلول را ایفا آموزدانشو یادگیری  1تحصیلی

 (. 2018، 2اسمیت و

موفقیت تحصیلی عبارت است از میزان و مالک مورد قبولی که برای کسب یادگیری   

 در خود از فرد ارزیابی و ادراک به صورت تحصیلی موفقیت(. 1397)سحاقی،  شودمشخص می

 حوزه ی که محققانطوربه ،(2007، 3رامسبورگ) شودمی تعریف خویشتن تحصیلی عملکرد مورد

 در را فرد شغلی موفقیت و استخدام شرایط تنها نه تحصیلی موفقیت تحصیلی معتقدند و آموزشی

 و استاندارد زندگی فرهنگی، و اجماعی هایسرمایه ارتقاء باعث لکهب کرد، خواهد فراهم آینده

(. یکی از 2018، 4لینک و جابسون ،تروی براون،) شد دواهخ دیگران به نسبت بیشتر سالمت

طور گسترده مورد های یادگیرنده است که بههای متداول موفقیت تحصیلی، معدل نمرهشاخص

های کارآیی یکی از مالک 5این که میزان پیشرفت و افت تحصیلی گیرد. با توجه بهاستفاده قرار می

کرد تحصیلی، به شناخت بهتر و های تأثیرگذار بر عملنظام آموزشی است، کشف و بررسی متغیر

دهند که نشان می ها(. پژوهش1390زاده، فر، سالمی، دشتبان)تمنایی انجامدبینی مؤثر میپیش

ر متفاوتی بتوانند تاثیرات ، برنامه، تجهیزات و محیط آموزشی میعواملی چون فراگیر، آموزشگر

(. 2011، 6هاماکربوساتو، پرینز، الشوت و ) آموزان داشته باشندموفقیت تحصیلی و یادگیری دانش

از جمله  ، تحت تأثیر یک عامل نیست، بلکه عوامل متعددی7همچنین موفقیت و پیشرفت تحصیلی

(. به همین 1397عمران و عابدینی، )صالحی بر آن اثر دارندفردی برونردی و عوامل فعوامل درون

 8های تحصیلید به عنوان آسیبنهای تحصیلی شود باعث کاهش موفقیتنتواندلیل عواملی که می

 دنشوآموزشی در نظر گرفته می هاینظام تمام عمده مشکالت از د که به عنوان یکینشوشناخته می

                                                           
1. academic success 
2. Beatson, Bergb, & Smith 
3. Ramesburg 
4. Brown, Troy, Jobson, & Link 
5. academic failure 
6. Busato, Prins, Elshout, & Hamaker 
7. academic achievement 
8. academic injury 
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 یک بلکه شخصی مشکل یک تنها نه های تحصیلیآسیب (.2008، 1یال و تئوسلوپز، گونزالز، آو)

های از پیامد و استان همراه آموزدانشکه با افت تحصیلی  شودنیز محسوب می اجتماعی معضل

 تحصیل ترک و تحصیلی پایه تحصیلی، تکرار دوره یک آمیزموفقیت اتمام عدم توان بهآن می

 نماید،می مواجه شناختیروان مشکالت با تنها نه را آموزاندانش وعموض این .اشاره نمود زودرس

)طاهری و  داشت خواهد همراه به نیز  آموزشی سیستم و کشور برای را فراوانی هایزیان بلکه

 (. 1397جلیلیان، 

 تحصیلی، انگیزه گیری، آمادگیتصمیم و انتخاب به مربوط تحصیلی به مشکالت هایآسیب

 تحصیلی، مشکالت جسمانی، ذهنی ریزیتحصیلی، مطالعه کردن و امتحان، برنامه داتتحصیلی، عا

(، که از 1395)عزیزیان،  دنوشمیبندی تحصیلی طبقه جو و تحصیل، محیط به مربوط عاطفی و

 عاطفی هایآشفتگی میزان توجه و انگیزه، چون هوش، فردی وان به عواملتمیساز آن عوامل زمینه

 خانواده، فقر مالی خانواده، ارزشی نظام و روابط قبیل از خانوادگی جسمی، عوامل یهانارسایی و

 میان ناسازگاری و مشاجره والدین، یا والد فقدان والدین، سوادیکم و سوادیبی فرهنگی، فقر

 مدرسه، شرایط درسی برنامه معلم، تدریس شیوه مانند ایمدرسه و آموزشی والدین، و علل

 و تدریس روش با سازگاری منظور به آموزاندانش از بعضی آموزشی، ناتوانی فضای نامطلوب

 (.2012 ،2و گاندوز دویسی) اشاره نمود انآموزدانش عملکرد از معلمان نادرست هایارزیابی

 اجتماعی، رشد به تقریباً که است چندبعدی تحصیلی، هایکاهش آسیب بر موثر عوامل

 نسبحسینی ی،وسفمالی پورحسیندارد ) بستگی آموزاندانش عاطفی و شناختی فرهنگی، سیاسی،

کاهش  بر شناختی و ذهنی هایتوانایی تأثیر بر محققان از بسیاری ی کهطوربه(، 1397علی، پناه و

 ذهنی هایتوانایی تنها دانست باید اما(، 2018، 3)جودین و امیر دارند تأکید تحصیلی هایآسیب

 )سلملیان، دارند تاثیر نیز دیگری عوامل بلکه ،ستین تحصیلی هاییبآس کاهش بر مؤثر عامل

، در پژوهش خود (2020) 4اوبرگریسر و استویگر(. در این رابطه 1396چابکی،  غالمی نژاد وکاظم

 از جمله آنها که تحصیلی عوامل بسیاری موثر هستند شکست یا موفقیت جریان درنشان دادند 

 نام را مانند آن، انگیزه پیشرفت و تمرکز، توجه و دهی،خودنظم زمان، مدیریت هایتوان مهارتمی

که ضعف  نیز نشان داد(، 2020) 5آلتینتاس، کاراکا، مصطفی و الحاجهمچنین پژوهش  .برد

ساز کاهش موفقیت تحصیلی و راهبردهای انگیزشی شناختی و فراشناختی از جمله عوامل زمینه

 زمان از بر این اساس پژوهشگران مختلف همواره. استزان آموهای تحصیلی دانشبروز آسیب

                                                           
1. Lopez, González, Avila, & Teos 
2. Deveci & Gunduz 
3. Djudin & Amir 
4. Obergriesser & Stoeger 
5.Altintas, Karaca, Moustafa, & El Haj 
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را در  گوناگونی های آموزشیروش آموزان،های تحصیلی دانشآسیب شدن عوامل موثر بر مطرح

 ها،آموزش این جمله از ، که(2018، 1)آداماند نموده معرفی های تحصیلیموفقیت جهت بهبود

 برای انجام باورهای مثبت در کوششبر افزایش  که است 2تحصیلی های انگیزشیدآموزش راهبر

راهبردهای انگیزشی تحصیلی به فرایندهای  (.2010، 3ایتس)تسینگ و د شوتکالیف متمرکز می

دستاوردهای تحصیلی  کنند و با هدف دستیابی بهها را تحریک میشود که فعالیتمیدرونی گفته 

یزش اساس یادگیری است و یکی از مهمترین (. انگ2011، 4آریپاتامانیل) یابندخاص تداوم می

 و شود )گرگیج سالمان در مدرسه محسوب میآموزدانششکست و موفقیت  ةعوامل تعیین کنند

معتقدند  6گریتعییننظریه خود (، مطابق با1985) 5(. بر این اساس دسی و ریان1397میرعبدی، 

و  8، انگیزش بیرونی7گیزش درونیانگیزش تحصیلی مستلزم در نظر گرفتن سه سازه مهم یعنی ان

ای اشاره دارد که افراد را به (. انگیزش درونی به انگیزه2017، 10برایانتاست ) 9انگیزشیبی

های بیرونی به جام تکلیفی خاص صرف نظر از پاداشصورت خودجوش و درونی به سمت ان

ها و ی افراد به دلیل پاداش(. اما در انگیزش بیرون2015، 11دارد )لینچ، لرنر و لونتالحرکت وا می

(. در نهایت 2010، 12ثورکالرک و اسکهای بیرونی مجبور به انجام یک تکلیف هستند )تقویت

و در نتیجه  ندارندهای خود ای برای فعالیتگونه انگیزهافراد فاقد انگیزش، افرادی هستند که هیچ

 (.1394، کنند )لطفی عظیمی و ابراهیمی قواماز انجام آنها اجتناب می

هایی کنند راهبردهای انگیزشی در فرآیند یادگیری بر جنبه(، بیان می2013) 13اکلیسوانگ و 

گیری، میزان تالش، کوشش، پشتکار و استمرار در تکالیف تأثیرگذار چون گزینش اهداف تصمیم

تگی های تحصیلی بر روی عقاید شایسو پیشرفت است. به دنبال آن، انواع اهداف، سطوح انگیزش

، اومانا ـ تیلور، آلفارو)د نگذارمی تأثیر بیشتر تحصیلی هایپیشرفت به در یادگیری و نهایتاً دستیابی

 (. 2009، 14زیدرسگونزالس ـ بیکن، باماکا و 

 شود بیشتری توجه حوزه این به مربوط درمانی و بنابراین الزم است به راهکارهای آموزشی

در پژوهش خود نشان (، 2005) 2شیح ( و2010) 1بویاکی و کوکاک(. 2018، و همکاران 15ینهامد)

                                                           
1. Adam 
2. academic motivational strategies 
3. Tseng & Tsai 
4. Areepattamannil 
5. Deci & Ryan 
6. self-determination theory 
7. intrinsic motivation 
8. extrinsic motivation 
9. amotivation 
10. Bryant 
11. Lynch, Lerner, & Leventhal 
12. Clark & Schroth 
13. Wang & Eccles 
14. Alfaro, Umana-Taylor, Gonzales-Backen, Bámaca, & Zeiders 
15. Denham   
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افزایش موفقیت و  باعث کاهش اضطراب های انگیزشی تحصیلیراهبرد که استفاده ازدادند 

 طوربهانگیزشی  هایاستفاده از راهبرداست  نیز معتقد(، 2016) 3بیدل شود.می یریادگی تحصیلی و

در ایران نیز محمدی  و موفقیت تحصیلی دانشجویان دارد. داری بر پیشرفتکلی تاثیر مثبت و معنی

انگیزش تحصیلی بر  های انگیزشی(، به این نتیجه رسیدند که راهبرد1396اکباتان )و دفتری

، (1394) نتایج پژوهش خدابخش آموزان تاثیر دارد. همچنینو راهبردهای یادگیری دانشپیشرفت 

 وجود با است.های تحصیلی بر افزایش موفقیت انگیزشی هایدار راهبردنشان دهنده تاثیر معنی

 تحقیقاتی های تحصیلی،بر وضعیت انگیزشی هایآموزش راهبرد اثربخشی درباره پژوهشی شواهد

پرداخته  های تحصیلیها و موفقیتآسیب بر انگیزشی هایراهبرد آموزش اثرات به بررسی که

 انگیزشی هایراهبرد آموزش از اخیر هایبندیمفهوم گرچه دیگر، عبارت است. به کم بسیار ،باشند

خودکارآمدی تحصیلی و بهبود وضعیت تحصیلی افزایش  باعث هاراهبرد این دنکنمی ادعا

 ، اما(1393 آبکنار، جلیل و چوبری طیبی حسینی، ویسی، عاشوری،) دنشومی آموزاندانش

 کاهش باعث تواندمی انگیزشی هایبردراه آموزش دندهمی نشان که دارد وجود معدودی مطالعات

 رضایتمندی و ریزیبرنامه افزایش تحصیلی و انگیزه ،گیریتصمیم و مشکالت مربوط به انتخاب

 هایروشلذا با توجه به پیشینة مطالعاتی و نتایج تحقیقات انجام شده در مورد شود.  تحصیلی

در این ، پژوهشگر های تحصیلیقیتهای تحصیلی و بهبود موفکاهش آسیبموثر در  شناختیروان

 تحرک آموزان بیاموزد کهبه دانش تحصیلی، انگیزشی هایراهبردبا آموزش  اوالسعی دارد پژوهش 

 شایستگی از معینی درجة به دستیابی یا هدف به رسیدن تکلیف، یک رساندن اتمام به برای را الزم

 الزم موفقیت به تحصیلی پیشرفت و دگیرییا امر در بتوانند نهایت در تا کنند پیدا خود کار در

گیری ریزی در سطح تفکر اجرایی، تصمیمبرنامه در آموزانافزایش آگاهی دانش به و ثانیا ،برسند

  د.تحصیلی کمک نمای جو و مشکالت مربوط به انگیزه، محیطکاهش  نهایتتر و در بهینه

 هایصحیح راهبرد آموزش در صورت که است آن مطالعه این به پرداختن هایضرورت از

فردی، از مشکالت  بسیاری از توان، میایآموزان از طریق برنامه مداخلهدانش بهتحصیلی  انگیزشی

های پیامدهای ناشی از آسیب از جمله، (1395 ،و همکاران سماوی) اجتماعی و تحصیلی آنها

توجه کمتری به متاسفانه  و بروز نمودهنوجوانان  افت تحصیلی درصورت ه ب تواندمی که تحصیلی

و تاثیرات مخرب آن در  گیری و منزوی شدنگوشهچون  شناختیروانمشکالت بروز  ،شودآن می

آموزشی های انحرافات اخالقی و ...(، کم کردن هزینهاعتیاد، ) در آینده فردیمشکالت  ،جامعه

دان اعتماد به نفس، عدم ارزشی، فقتر بروز کم، از همه مهم(2008، و همکاران 4)بیالند مدارس

                                                                                                                                              
1. Koçak & Boyacı 
2. Shih 
3. Bedel 
4. Bylund   
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ای جلوگیری همسائل خانوادگی تا حد قابل مالحظو های فرد درباره آینده، کارایی شخصی، نگرانی

 نمایدمی شناختیروانمستعد ابتال به اختالالت افزایش این مشکالت، نوجوانان را چرا که  نمود،

 راهبردهای آموزش تاثیر یبررس حاضر هدف از پژوهش بنابراین، (.1397زارع،  )نگهداری و

متوسطه است. این  دوم دوره آموزاندانش تحصیلی موفقیت و هاآسیب بر تحصیلی انگیزشی

 های زیر را بررسی نماید:صدد است فرضیه پژوهش در

های آن در و مولفه تحصیلی هایآسیب بر تحصیلی انگیزشی راهبردهای آموزش -1

 ت.متوسطه موثر اس دوم دوره آموزاندانش

متوسطه  دوم دوره آموزاندانش تحصیلی موفقیت بر تحصیلی انگیزشی راهبردهای آموزش -2

 موثر است.

 پژوهش روش

 پژوهش کنندگانشرکت

. ودب آزمون همراه با گروه کنترلآزمون و پسپیش طرح با نوع آزمایشیاز  پژوهش روش 

شهر مشهد  6های نظری ناحیه تهدوم متوسطه رش دورهان پسر آموزدانشکلیه  شامل آماری جامعه

( به 15ا ت 10)معدل کل  که به دلیل افت تحصیلیست ا 1397-98در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 46 فقط جامعه افراد میان از .بودنفر  58تعداد آنها  و مرکز مشاوره آموزش و پرورش ارجاع شدند

ته )جهت یاف ساختار م مصاحبهبعد از انجا که نمودند را پژوهش اجرای جهت همکاری اعالم نفر

 شرکت شرایط واجد نفر 40 هاآن میان ازو رفتاری بالینی(،  شناختیروانسنجش نداشتن مشکالت 

ه صورت بانتخاب و  نهایی نمونه گروه عنوان بهبودند که  انگیزشی راهبردهای آموزش دوره در

های ورود مالک. ر گرفتندنفر( قرا 20) کنترلنفر( و گروه  20گروه آزمایش ) دوتصادفی در 

رفتاری و سال، جنسیت پسر، نداشتن اختالل  18-15ها به پژوهش عبارت بودند از: سن آزمودنی

های دهم رشتهدهم، یازدهم و دواز پایهتحصیالت  ،آزمودنی و والدین، رضایت شناختیروان

شکالتی در بودن م دارا، همزمان طوربه دیگر درمانی و آموزشی هایکالس در شرکت عدمنظری، 

مهمترین  .1397-98 در نیمسال دوم سال تحصیلی 15تا  10 معدل بین داشتن، زمینه تحصیلی

ت همزمان و صور و شرکت در برنامه آموزشی دیگر به شناختیروانالک خروج وجود اختالل م

 کواریانس حلیلت آزمون از استفاده با جلسات اتمام از بعد هاآموزشی بود. داده جلسات در غیبت

 27/16ها به ترتیب دنیاستاندارد سن آزمومیانگین و انحراف  .ندشد تحلیل و چندمتغیره متغیرهتک

 بود.سال  02/5و 

 

 



 1399 یز و زمستانپای، دوم شمارة ، دوازدهم ةدور مطالعات آموزش و یادگیری، ةمجل  168  

 هاي پژوهشبزارا

 (1384) عابدی توسط 1تحصیلی هایآسیب لیستچک :تحصيلی هايآسيب ليستچک

 پاسخ انآموزدانشتوسط  که است گویه 90 دارای لیستچک این. است شده اعتباریابی و ساخته

 گیریتصمیم و انتخاب به مربوط مشکالت شامل تحصیلی آسیب طبقه ده و ،شوده میداد

 مربوط مشکالت ،(18 تا 11 هایگویه) تحصیلی آمادگی به مربوط مشکالت ،(10 تا 1 هایگویه)

 تا 27 هایهگوی) تحصیلی عادات به مربوط مشکالت ،(26 تا 19 هایگویه) تحصیلی انگیزه به

 تحصیلی ریزیبرنامه به مربوط مشکالت ،(45 تا 37 هایگویه) مطالعه به مربوط مشکالت ،(36

 مشکالت ،(69 تا 56 یهاگویه) تحصیل به مربوط عاطفی و ذهنی مشکالت ،(55 تا 46 یهاگویه)

 تا 78 یهاگویه) امتحان به مربوط مشکالت ،(77 تا 70 یهاگویه) تحصیلی جو و محیط به مربوط

 گذاری نمره. گیردرا در بر می ،(90 تا 86 یهاگویه) تحصیل به مربوط جسمانی مشکالتو  ،(85

 و آسیب دهنده نشان یک نمره که است یک و صفر صورت به تحصیلی هایآسیب لیستچک

 باال نمره. است صفر آن حداقل و 90 لیستچک این در نمره حداکثر. است آسیب عدم صفر

 از یک هر نمره محاسبه برای. است کمتر آسیب دهندهنشان پایین نمره و باال آسیب دهدهننشان

 .شود تقسیم طبقه آن هایگویه تعداد به طبقه یا زیرمقیاس هر نمره که است الزم هازیرمقیاس

( درونی همسانی) کل نمره با گویه هر همبستگی محاسبه طریق از پرسشنامه این هایگویه روایی

همچنین . شدند حذف نداشتند کل نمره با یدارمعنی همبستگی که یهایگویه و است دهش بررسی

 تحصیلی هایآسیب بین همبستگی مشخص گردید که نظر مورد ابزار برای واگرا رواییدر بررسی 

( به صورت منفی r=  -50/0) هوش و تحصیلی هایآسیب بین همبستگی و( r=  -53/0) معدل و

 رضایی و مهدوی، توسط تحصیلی هایآسیب مقیاس پایایی (.1384ابدی، )ع بوددار و معنی

 نمره کرونباخ آلفای همچنین .آمد دست به 93/0 کرونباخ آلفای ضریب طریق از( 1391) عابدی

 .بدست آمد 81/0مطالعه حاضر  در مقیاس این کل

خته شد. ( سا1393توسط صالحی ) 2تحصیلیپرسشنامه موفقیت  :تحصيلی موفقيت پرسشنامه

 از ایدرجه 6یف در یک ط 6تا  1 هایگویهگذاری است. نحوه نمره گویه 20این پرسشنامه دارای 

 1تا  (کامال موافقم) 5ای از درجه 5در یک طیف  20تا  7 هایگویهو  (خیلی زیاد) 6)اصال( تا  1

ه دست آمده ب 93/0 تحصیلی موفقیت قیاسم برای کرونباخ آلفای ضریب. است( کامال مخالفم)

 از نفر 50 روی پرسشنامه بازآزمایی، ضریب بررسی رومنظ به (.1393عابدی،  و )صالحی است

 این که آمد دست به 59/0 آزمون دوبار بین همبستگی و شد اجرا ماه یک فاصله به آموزاندانش

 و صوری روایی (.1396نژاد و برجعلی، فلسفی )کهدویی، بود دارمعنی 05/0 سطح در بریض

                                                           
1. Academic Injury Checklist 
2. Academic Success Questionnaire 
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 عاملی تحلیل روش با سازه روایی و تأیید شناسیروان متخصصان از نفر 15 نظر با ابزار محتوایی

 آلفای همچنین. (1393)صالحی،  شد گزارش 91/0کرونباخ  آلفای روش با آن پایایی و تأیید

 .آمد بدست 79/0 حاضر مطالعه در مقیاس این کل نمره کرونباخ

 اجرا روش

 بررسی این طی. شد اقدام مناسب کار ابزار بررسی به اهداف تعیین از پس پژوهش این در   

 انتخاب اند،شده توصیف پژوهش ابزار به مربوط قسمت در که نظر مورد هایمقیاس و آزمون

 رشپرو و آموزش اداره به پژوهش اجرای مجوز گرفتن جهت نمونه، انتخاب از پس و گردید

 مراجعه پسر انآموزدانش میان از ابتدا پژوهش این انجام برای. شد مراجعه مشهد شهر 6 ناحیه

و  ،1397-98 صیلیتح سال در مشهد، 6ه ناحی پرورش و آموزش اداره شناختیروان مرکز به کننده

 18 تا 15 سنین انآموزدانش از نفر 40 تعداد آنها؛ تحصیلی کارنامه و مشاوره پرونده به با توجه

 صاحبهم تحت و شدند انتخاب تصادفی صورت به داشتند، را عهمطال به ورود هایمالک که سال

 به و گرفتند رقرا( بالینی رفتاری و شناختیروان مشکالت نداشتن سنجش جهت) یافته ساختار

شناختی همتاسازی براساس متغیرهای جمعیتها آزمودنی سپس ،شدند انتخاب نمونه گروه عنوان

 از بعد. دندش گماردهو  کنترل گروه در نیز نفر 20 و یشآزما گروه در نفر 20 تصادفی صورت بهو 

 توجیهی جلسه کی در که شد خواسته گروه دو هایآزمودنی از پژوهش، نهایی هایگروه انتخاب

 راجعانم موافقت والزم  انگیزه که شد سعی پژوهش اهداف تشریح با جلسه این در. کنند شرکت

 دو در آنها تصادفی انتساب و نمونه گروه ابانتخ از پس. شود جلب پژوهش در شرکت برای

تحصیلی بر روی  هایتحصیلی و موفقیت هایآسیبهای پرسشنامه ،کنترل و آزمایش گروه

 راهبردهای ایاخلهمد طرح آزمایش گروهآزمون(. سپس های دو گروه اجرا شد )پیشآزمودنی

 و وزشآم مشاوره هسته سالن در گروهی صورت به ایدقیقه 90 آموزشی جلسه 8 در را انگیزشی

 و همزمان طوربه آموزش، جلسه آخرین اتمام از پس. آموزش دیدند مشهد شهر 6 ناحیه پرورش

ذکر است که  به الزم. شد اجرا آزمونپس کنترل و آزمایش گروه دو روی بر یکسان شرایط در

 نامه ازایترفتن رضگکه بعد از  ایبه گونه شد، رعایت کامالً پژوهش این در اخالقی مالحظات

 بدون هاآزمودنی و شد دهدا خاطر اطمینان هابه آن اطالعات ماندن محرمانه باره، درکنندگانشرکت

 و اصخ مسائل به توجه همچنین با .کردندتکمیل  رای کدگذاری شده هاپرسشنامه نام، ذکر

 از بردارییرتصو یا تجلسا ضبط امکان افراد، فردی وضعیت بودن محرمانه ضرورت و اینامهآیین

 جلسه کی اخالقی اصول رعایت منظور به پژوهش، پایان در است ذکر به الزم .نبود میسر جلسات

 .شد برگزار کنترل گروه برای آموزشی مباحث خالصة
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 پروتکل براساس حاضر پژوهش آموزشی بسته: انگيزشی راهبردهاي آموزشی برنامه

 و داخلی پژوهشی هایطرح و مقاالت و، (1989) 1هادل و لیپر رویکرد با انگیزشی راهبردهای

 و لیپر همچنین. است شده تهیه(، 1989هادل،  و ؛ لیپر1396دوست، زاده و وطنحسن) خارجی

 سال 18تا  11 سنی گروه برای راتحصیلی  انگیزشی راهبردهای پروتکل از استفاده ،(1989) هادل

 .است نموده ارزیابی مناسب را درمانگر یک همراه هب گروه هر در نفر 20 الی 8 گروهی آموزش با

 ارائه شده است. 1های آموزش راهبردهای انگیزشی تحصیلی در جدول خالصه جلسه

 
 انگیزشی تحصیلی آموزش راهبردهای جلسات محتوای خالصه :1جدول 

 جلسات محتوای جلسات

 اول
 انگیزش، مفهوم یفتعر انگیزشی، راهبردهای عریفت یکدیگر، با مربی و انآموزدانش آشنایی آزمون،پیش اجرای

 بیرونی. نگیزشا بر درونی انگیزش برتری بیرونی، تبیین و درونی انگیزش تمایزات بیان و انگیزش انواع تبیین

 بعد. جلسه برای فتکلی ارائه ان،آموزدانش کشیدن چالش به تمرین چالش، تعریف درونی، انگیزش منابع معرفی دوم

 سوم
 برای هاییمرینت ناهمخوان، و انگیزشگفت اطالعات با انآموزدانش ساختن مواجه قبل، جلسه تکالیف یبررس

 .بعد جلسه برای تکالیف ارائه ناهمخوان، و انگیزشگفت اطالعات با برخورد نحوه

 .بعد جلسه برای تکالیف ارائه یادگیری، برای انتخاب حق تمرین قبل، جلسه تکالیف بررسی چهارم

 پنجم
 امدهایپی بر کنترل احساس تمرین یادگیری، پیامدهای بر کنترل احساس تعریف قبل، جلسه تکالیف بررسی

 .بعد جلسه برای تکالیف ارائه یادگیری،

 ششم
 تکالیف ارائه سازی،شبیه تمرین یادگیری، انگیزه افزایش در آن نقش و تخیل تعریف قبل، جلسه تکالیف بررسی

 .بعد جلسه برای

 تمهف
 انگیزه افزایش در هابازی نقش بیان بافی،خیال و تخیلی فرایند در بازی تمرین قبل، جلسه تکالیف بررسی

 .بعد جلسه برای تکلیف ارائه یادگیری،

 هشتم
 از گرفتن بازخورد قبل، جلسات در شده تعریف مبانی و هاتمرین مرور قبل، جلسه تکالیف بررسی

 جلسات. کیفیت و موضوع خصوص در آموزشی جلسات در کنندگانشرکت

 

 هاداده تحليل و تجزيه روش

استفاده از  با و آوریجمع الزم هایداده و آمد عمل به گروه دو از آزمونپس آموزش، پایان در

 استنباطی و توصیفی آمار بخش دو در آماری هایتحلیل شدند. تحلیل 16نسخه  SPSSافزار نرم

آمار  بخش در .بود استاندارد انحراف و میانگین آماری هایشاخص شامل توصیفی شد. آمار انجام

از روی  آزمونپیش اثر حذف منظور به ،ی آماریهافرضپیش شدن تأیید پس ازاستنباطی 

 د.استفاده ش کوواریانس چندمتغیره تحلیل روش از های پس آزمون،یافته

 

                                                           
1. Lepper & Hodell 
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 هايافته
صد( در در 30) نفر 6تیب هر کدام تعداد در مطالعه حاضر در گروه آزمایش و کنترل به تر

 6، تعداد سال 16سنی  گروهدرصد( در  30نفر ) 6درصد( و  25) نفر 5سال، تعداد  15سنی  گروه

درصد(  15) نفر 3سال، و هر کدام تعداد  17سنی  گروهدرصد( در  25نفر) 5درصد( و  30) نفر

 دام تعدادکیش و کنترل به ترتیب هر سال شرکت داشتند. همچنین در گروه آزما 18سنی  گروهدر 

نفر  5و  درصد( 30) نفر 6درصد( از پایه تحصیلی دهم، تعداد  35) نفر 7درصد( و  30) نفر 6

دوازدهم  یلیتحص پایه درصد( از 40) نفر 8یازدهم و هر کدام تعداد  تحصیلی پایه درصد( از 25)

 35) نفر 7درصد( و  30) نفر 6داد شرکت داشتند. در گروه آزمایش و کنترل نیز به ترتیب تع

ر دامنه نمره ددرصد(  35) نفر 7درصد( و  40) نفر 8، تعداد 12تا  10درصد( در دامنه نمره معدل 

 ضور داشتند.ح 15تا  14 درصد( در دامنه نمره معدل 30) نفر 6و هر کدام تعداد  14تا  12معدل 

 های تحصیلیموفقیت تحصیلی و آسیب هایپرسشنامه اجرای از حاصل توصیفی آمار هایشاخص

 .است آمده 2 لجدو در کنترل و آزمایش گروه تفکیک به آزمونپس و آزمونپیش مرحلة در

 
  آزمونپس و آزمونشیدر مراحل پپژوهش  متغیرهاینمرات  میانگین و انحراف استاندارد .2جدول 

 

 متغیرها

 

 کنترلگروه  گروه آزمایش

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

 68/9 15/65 29/8 85/62 47/9 9/89 34/7 25/65 موفقیت تحصیلی

 56/5 4/62 98/4 45/64 22/6 7/44 38/5 85/63 تحصیلی هایآسیب

 72/1 15/7 03/2 5/7 56/1 6/4 37/2 4/7 گیریمشکالت در تصمیم

 14/1 55/6 52/1 6 63/1 35/3 36/1 2/6 مشکالت آمادگی تحصیلی

 78/1 15/6 45/1 3/6 72/1 85/3 3/1 65/6 مشکالت انگیزه تحصیلی

 72/2 65/5 38/2 75/5 86/1 9/3 01/2 2/5 مشکالت عادات تحصیلی

 97/1 1/7 65/1 25/7 03/2 3/6 19/1 55/7 مشکالت مطالعه

 75/1 7/6 76/1 05/7 33/2 25/4 97/1 7/6 مشکالت برنامه ریزی 

 18/2 85/8 37/2 55/9 93/1 4/8 53/2 1/9 مشکالت عاطفی مربوط به تحصیل

 69/1 35/5 76/1 8/5 7/1 2/3 76/1 95/5 مشکالت مربوط به محیط تحصیلی

 53/1 95/5 56/1 15/6 66/1 45/4 79/1 05/6 مشکالت مربوط به امتحان

 53/1 95/2 65/1 1/3 42/1 4/2 7/1 05/3 مشکالت جسمانی مربوط به تحصیل

 

موفقیت میانگین نمرات آزمون، ، گویای آن است که در پیش2جدول  نتایج درج شده در

های آنها در گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت های تحصیلی و خرده مولفهتحصیلی و آسیب



 1399 یز و زمستانپای، دوم شمارة ، دوازدهم ةدور مطالعات آموزش و یادگیری، ةمجل  172  

و  هامقیاسنمرات گروه آزمایش در همه میانگین آزمون ما در مرحله پسا ،زیادی با هم ندارند

 . های تحصیلی نسبت به گروه کنترل تغییر کرده استتحصیلی و آسیبموفقیت  یهامقیاسخرده 

 از تحصیلی هایآسیبو  تحصیلی موفقیت کل نمرة مورد در پژوهش هایفرضیه بررسی منظور به

 آماری هایفرضپیش آن از استفاده از قبل که شد، استفاده (آنکوا) رهمتغی یک کوواریانس تحلیل

 است. شده آورده 3 جدول در بررسی و نتایج آن پژوهش متغیرهای مورد در پارامتری هایآزمون

 
 تحصیلی هایآسیب و تحصیلی موفقیت کوواریانس تحلیل آزمون هایفرضپیش .3 جدول

 وفنراسمی-کالموگروف ونرگرسی شیب همگنی آزمون لوین متغیر

F P F P z P 

 94/0 004/0 موفقیت تحصیلی
17/0 67/0 53/0 93/0 

 31/0 های تحصیلیآسیب
58/0 99/0 33/0 61/0 84/0 

 

 گرسیونر شیب همگنی و اسمیرنوف-کالموگروف لوین، آزمون نتایج که دهدمی نشان 3 جدول

 نمرات توزیع بودن نرمال ها،واریانس همگنی یهامفروضه گفت توانمی بنابراین، .نیست دارمعنی

 نتایج. است عبالمان کوواریانس تحلیل پارامتری آزمون از استفاده و برقرار رگرسیون شیب همگنی و

 در آزمونپس مرحله در تحصیلی هایآسیب و تحصیلی موفقیت متغیره یک کوواریانس تحلیل

 هایآسیب و تحصیلی موفقیت آزمونشپی نمرات اثرات تحلیل این در .است آمده 4 جدول

 دند.ش کنترل آماری فرایند در تحصیلی

 آزمونپیش کنترل با آزمونپس مرحله در تحصیلی هایآسیب و تحصیلی هایموفقیت متغیرهیک کوواریانس تحلیل. 4 جدول

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 داریمعنی

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

 13/0 62/0 001/0 62/62 08/5779 1 08/5779 موفقیت های تحصیلی

 13/0 7/0 001/0 01/88 58/3087 1 58/3087 تحصیلی هایآسیب

 

 موفقیـت آزمـونپـس نمـرات  کوواریـانس تحلیـل شودمی مشاهده 4 جدول در که گونههمان

 هـاینمره بـر مداخلـه اثـر دهدمی نشان آزمونپیش کنترل از پس تحصیلی هایآسیب و تحصیلی

، >001/0p)های تحصـیلی و آسـیب (001/0p<، 62/62=  F) هـای تحصـیلیآزمـون موفقیتپس

01/88=  F)، مربوط آزمونپس نتایج روی از آزمونپیش اثر که زمانی ترتیب این به است. دارمعنی 

 آمـوزش کـه گرفـت نتیجـه نتـوامی و است؛ دارمعنی گروه دو بین تفاوت شود، حذف هاگروه به

 بررسـی بـرای اسـت. بـوده مـؤثر تحصیلی هایآسیب و تحصیلی موفقیت بر راهبردهای انگیزشی
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 شد استفاده هچندمتغیر کوواریانس تحلیل از تحصیلی هایآسیب هایمؤلفه بر آموزشی برنامة اثرات

 آورده 5 جـدول در و یریگانـدازه هامؤلفه تکتک مورد در آن آماری هایفرضپیشآن  از قبل اما

 شد.

 تحصیلی هایآسیب هایمولفه کوواریانس چندمتغیره تحلیل آزمون هایفرضپیش .5 جدول

 شیب همگنی آزمون لوین متغیر

 رگرسیون

 باکس اِم آزمون سمینروفا-کالموگروف

F P F P z P F P 

 47/0 51/0 گیریتصمیم در مشکالت
48/1 23/0 89/0 4/0  

 

 

 

01/1 

 

 

 

 

45/0 

 64/1 تحصیلی آمادگی مشکالت
2/0 5/1 22/0 72/0 67/0 

 07/0 تحصیلی انگیزه مشکالت
78/0 91/1 17/0 88/0 4/0 

 57/0 77/0 3/0 08/1 26/0 29/1 تحصیلی عادات مشکالت

 41/0 88/0 09/0 97/2 65/0 2/0 مطالعه مشکالت

 83/0 ریزیبرنامه مشکالت
36/0 07/0 78/0 71/0 68/0 

 04/0 تحصیل به مربوط عاطفی و ذهنی مشکالت
83/0 1/0 74/0 74/0 64/0 

 1/0 تحصیلی جو و محیط به مربوط مشکالت
74/0 66/0 41/0 72/0 67/0 

 09/0 امتحان به مربوط مشکالت
76/0 39/0 53/0 9/0 38/0 

 59/0 تحصیل به مربوط جسمانی مشکالت
44/0 004/0 95/0 77/0 57/0 

 

 همگنی یرنوف،اسم-کالموگروف لوین، آزمون نتایج که است آن از حاکی 5 جدول ندرجاتم

 برقرار و هامفروضه گفت توانمی بنابراین، نیست. دارمعنی باکس اِم آزمون و رگرسیون شیب

ایج حاصل از نت است. بالمانع هامؤلفه مورد در هچندمتغیر کوواریانس تحلیل آزمون از استفاده

 ه است.آورده شد 6های تحصیلی در جدول های آسیبمولفهچندمتغیره  بر روی ریانس تحلیل وا
 

 آزمونی در پسلیتحص یهابیآس هایمولفه اثر گروه بر هچندمتغیر نتایج تحلیل کوواریانس .6جدول 

 

درجه آزادی  Fنسبت  مقدار منبع تغییر

 هافرضیه

 توان آزمون اندازه اثر سطح معنی داری

 99/0 82/0 001/0 10 86/12 82/0 ییاثر پیال

 99/0 82/0 001/0 10 86/12 17/0 المبدای ویلکز

 99/0 82/0 001/0 10 86/12 59/4 تلینگااثر ه

 99/0 82/0 001/0 10 86/12 59/4 بزرگترین ریشه روی

 



 1399 یز و زمستانپای، دوم شمارة ، دوازدهم ةدور مطالعات آموزش و یادگیری، ةمجل  174  

ی هابآسی هایمولفه رب گروه اثر همتغیر چند واریانسکو تحلیل F، آماره 6با توجه به جدول 

ها در فت که بین گروهتوان گبنابراین، می، (001/0p<، 86/12=  F) دار استتحصیلی معنی

 نآزمو نتایج راستا، این درداری وجود دارد. تفاوت معنیهای تحصیلی های آسیبترکیب مولفه

 .است شده آورده 7 جدول در متغیره یک کوواریانس تحلیل

 
 آزمونتحصیلی در پس هایهای آسیبمولفه ه برثر گرواواریانس تک متغیره کوتحلیل  .7جدول 

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 یدارمعنی

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

 99/0 57/0 001/0 13/23 60/63 1 60/63 گیریمشکالت در تصمیم

 1 31/0 001/0 92/49 18/101 1 18/101 مشکالت آمادگی تحصیلی

 97/0 31/0 001/0 71/16 95/50 1 95/50 مشکالت انگیزه تحصیلی

 64/0 13/0 02/0 77/5 1676/31 1 68/31 مشکالت عادات تحصیلی

 97/0 03/0 23/0 48/1 92/5 1 92/5 مشکالت مطالعه

مشکالت برنامه ریزی 

 تحصیلی

91/63 1 91/63 57/16 001/0 30/0 09/0 

مشکالت ذهنی مربوط به 

 تحصیل

46/1 1 46/1 36/0 55/0 01/0 96/0 

محیط و مشکالت مربوط به 

 جو تحصیلی

78/45 1 78/45 45/15 001/0 18/0 22/0 

 81/0 18/0 006/0 50/8 50/22 1 50/22 مشکالت مربوط به امتحان

مشکالت جسمانی مربوط به 

 تحصیل

62/2 1 62/1 21/1 27/0 03/0 18/0 

     

خرده دهد که مدل آموزش راهبردهای انگیزشی تحصیلی بر نشان می 7مندرج در جدول  نتایج

 آمــادگی مشــکالت، (001/0p<، 13/23=  F) گیریتصــمیم و انتخــاب در های مشــکالتمولفــه

ــیلی ــکالت  ،(001/0p<، 92/49=  F) تحص ــزه مش ــیلی انگی  ،(001/0p<، 71/16=  F) تحص

 ،>001/0p) تحصـیلی زیریبرنامـه مشـکالت ،(02/0p<، 77/5=  F) تحصـیلی عادات مشکالت

57/16=  F)، تحصـیلی  جـو و محـیط بـه مربوط مشکالت(001/0p< ،45/15=  F)، مشـکالت 

. بدین معنی که آمـوزش راهبردهـای دارد دارمعنیتاثیر  ،(006/0p<، 50/8=  F) امتحان به مربوط

همچنـین  .دار داردیتاثیر مثبـت و معنـهای تحصیلی های آسیبمولفهانگیزشی تحصیلی بر کاهش 

 تغییـرات از درصـد 57 اسـت قـادر تحصـیلی انگیزشـی راهبردهـای آموزش دهدنتایج نشان می

 تغییرات از درصد 31، تحصیلی آمادگی مشکالت تغییرات از درصد 31 گیری،تصمیم در مشکالت

 تغییرات از درصد 30 تحصیلی، عادات درصد از تغییرات مشکالت 13 تحصیلی، انگیزه مشکالت
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تحصیلی و  جومحیط و  به مربوط مشکالت تغییرات از رصدد 18تحصیلی،  ریزی برنامه مشکالت

 .کند تبیین را امتحان به مربوط مشکالت تغییرات از درصد 18

 

 گيرينتيجه و بحث
 افزایش باعث تحصیلی انگیزشی راهبردهای آموزش که است آن بیانگر پژوهش هاییافته

و  آلتینتاس تحقیقات نتایج با پژوهش این هاییافته. گرددمی آموزاندانش در تحصیلی هایموفقیت

(، 2017) 1و مارتنز ، دی براباندیر، بویکارتزاسمیت (،2018)و همکاران ینهام د(، 2020)همکاران 

( 1392)عاشوری  و عاشوری ،کجباف و (1393) (، عاشوری و همکاران2009)آلفارو و همکاران 

 ،تحصیلی هایموفقیت افزایش در که است مسئله این از حاکی هاپژوهش این نتایج. است همسو

وان گفت تمیدر تبیین این یافته . است موثر مستقیم طوربه تحصیلی انگیزشی راهبردهای آموزش

کسب مهارت و تاکید بر معلم و والدین جهت  بجای راهبردهای انگیزشی که در فرآیند آموزش

کند و نهایتًا می گیریو تصمیم ریزیبرنامهع، هدایت، شروخود را های کوشش فرد شخصادانش، 

انگیزه پیشرفت و میزان  ای با باال بردن ظرفیتزند. لذا طی برنامه مداخلهدست به انتخاب می

. این برنامه با دادآموزان را افزایش موفقیت تحصیلی دانشتوان میزان میهای فرد، توانمندی

ینهام د) ندکمیمجهز به ارائه راه حل  ،اخته و او را در برابر مسایلها، فرد را توانمند سگذاریهدف

املی چون دسترسی به آموز در ابتدا به عوتوان گفت انگیزه دانشمی(. بنابراین 2018و همکاران، 

به ادامه  اما در، است وابستههمچون پاداش، تائید دیگران و اجتناب از تنبیه عوامل بیرونی 

اثر خواهد بود و دیگر نیازی پاداش یا تنبیه دیگران برایش بی سد کهرمیگرایی ای از تسلطمرحله

در خالل برنامه آموزش راهبردهای به عوامل بیرونی که به آن اشاره شد نخواهد داشت. لذا افراد 

فرایندهای  به واسطهها و استفاده از خودانگیزشی، گیرند که با پذیرش توانمندید مییاانگیزشی 

انتخاب راهبرد دیگر،  و شی، استقامتکوسخت طریقدهی تحصیلی و از هی یا خودنظمماندخودسا

(. به 1395)سهرابی، قوتی، میرحسینی و حسینی،  برسندهای تحصیلی زیادی به موفقیتتوانند می

د، با اعتماد به نفس بیشتری آموزانی که صالحیت و شایستگی خود را باور دارنهمین دلیل دانش

مأیوس  به راحتیهند و دمیجهت رسیدن به اهداف تحصیلی انجام تر و بیشتری، ای وسیعهتالش

 های تحصیلی برسند.د به موفقیتنوانتمیوند و شمین

 و بازبینی برای توانایی عنوان به تحصیلی را راهبردهای انگیزشی (،2008) و همکاران بیالند

 نند.کمی تعریف و تحصیلی فردی اهداف ندنرسا انجام به برای رفتار و هیجان شناخت، تعدیل

 انطباقی و انگیزشی عناصر شامل و گیردمی بر در را راهبردهای انگیزشی هایهمه جنبه تعریف این

                                                           
1. Smit, de Brabander, Boekaerts, & Martens 
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 حس آموزان در خالل آموزش گروهی، یکلذا دانش ،است محیطی و کالسی تاثیرات با ترکیب در

های فعالیت به دست خود هایتوانایی بر تکیه اکه ب آورندمی دست انگیزش درونی را به از پایدار

 عملکرد فرآیندهای یادگیری و خودسنجی، و ریزیبرنامه سازماندهی، با و زنندمی یادگیری

 از استفاده به را آموزاندانش استفاده از راهبردهای انگیزشی، بخشند.می بهبود را خود تحصیلی

 و درک اهمیت(. 2010، بویاکی و کوکاک) دنکمی ترغیب خودگردانی و خودتنظیمی هایروش

 وقتی است. انگیزشی عناصر سایر برای آن کنندگی بینیپیش نقش دلیل به توانایی از برداشت

 و ودشمی آن درگیر بیشتر آید،برمی آمیزموفقیت تکالیف انجام عهده از که کند احساس آموزدانش

 گفت وانتمی در نهایت ند.کمی تالش آموختن برای بیشتر اطمینان با توانمندی احساس واسطه به

 را خود هایشارز دیگران از یشب نه تنها فرایند آموزش راهبردهای انگیزشی، در فراگیران

 با بلکه پردازند،می با دیگران خود کمتر به مقایسه وکنند می باور را شانهایتواناییشناسند، می

 عبارتی به .دهندشان را مورد داوری قرار مییادگیری یزن خود و معیارهای هاتوانمندی به ارجاع

های تحصیلی موفقیت به و با تالش و انگیزه باال دارند درونی عملکردی استانداردهای دیگر

  (.1393)عاشوری و همکاران،  یابندمی دست بیشتری

 و اجتماعی هایآسیب میزان کاهش باعث تحصیلی انگیزشی راهبردهای آموزشهمچنین 

 انگیزه مشکالت تحصیلی، آمادگی مشکالت گیری،تصمیم و انتخاب در مشکالتهای مقیاسخرده

 به مربوط مشکالت تحصیلی، ریزیبرنامهمربوط به  مشکالت تحصیلی، عادات مشکالت تحصیلی،

با  نیز پژوهش این هاییافته. شده است امتحان به مربوط مشکالت و تحصیلی جو و محیط

 و زارع (، نگهداری2201) 1وااهالدیک و واورهرباکوبا، (، 2017و همکاران ) اسمیتتحقیقات 

 .استهمسو (، 1396)پورقاز  و مرزیه خجسته،(، 1397) و همکاران یوسف(، پورحسین مالی1397)

و  ها حاکی از تاثیر راهبردهای انگیزشی بر میزان یادگیری، پیشرفت تحصیلینتایج این پژوهش

 ه یادگیری است.کاهش مشکالت مربوط ب

های مربوط به له نخست بسیاری از مشکالت و آسیبتوان گفت در وهمیاین یافته در تبیین 

یعنی این تصور که فرد خود را در برخورد با تکلیف توانمند  ؛انتظارات فرد استناشی از تحصیل، 

 تکالیف و در که رسدمی دوران تحصیل به این نتیجه طی در ی که فردطوربهبداند یا خیر. 

 و تعبیر در باشد. لذا سوگیری موفق تواندتوانمند است و می اندازه چه تا های تحصیلیچالش

خود،  مورد توانمندی در اشتباه هایفرضیه ایجاد به منجر تحصیلی محیط رویدادهای تفسیر

 ارزیابی این نتیجه و دارد دنبال به را منفی ارزیابی امر این که شودیم های درسیتکالیف و فعالیت

                                                           
1. Hrbackova, Hladik, & Vavrova 
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 ودشمیآسیب تحصیلی  منفی، منجر به نشخوارهای ذهنی و هیجانی مرتبط با تحصیل به عنوان

 (.2017و همکاران،  اسمیت)

له جم به نوعی در زمینه مشکالت تحصیلی خود از آموزانی کههمچنین بسیاری از دانش 

 آن، مانندکننده و کسللی تحصیو ریزی، محیط و جگیری و برنامهاضطراب امتحان، قدرت تصمیم

بی جش و ارزشیاهای آنها مورد سناحتمال دارد با این تفکر که شخصیت یا تواناییبرند رنج می

شان ها، والدین و یا معلمان قرار گیرد و این مشکل فقط متوجه خودضعیف توسط همکالسی

باعث تشدید  انگیزگیبرای پیشرفت تحصیلی برخوردار باشند، که این بین است، از انگیزه پایی

آموزش  نامهبر (. لذا2012، و همکارانهرباکوبا ) گرددآموزان میدانشتحصیلی این  هایآسیب

 یک در آموزان دارای مشکالت تحصیلیدانش از تعدادی که سازدمی فراهم را امکان گروهی این

 گفتگو به خود ابهمش مشکالت تحصیلی به راجع و کنند برقرار رابطه یکدیگر با شده، جمع مکان

 به تواند منجرمی بلکه ودشمی افراد آرامش احساسافزایش  ، که این فرآیند نه تنها باعثبنشینند

مربوط به های لیتتبادالت و فعا افزایش و ایبرنامه مداخله محیط از خارج در آنها روابط توسعه

 گریکدی به ت آموزشیجلسا جریان در گروه اعضای اینکه ضمن گردد، درسیهای مختلف حوزه

 هند،دمی طمینانا هم به نند،کمی یکدیگر حمایت از برنامه مداخله جریان در یعنی نند،کمی کمک

قدرت افزایش هیل و این تعامالت باعث تس ی که افزایشطوربه. هنددمی و بینش نندکمی پیشنهاد

باعث  شود که این مسئلهمی آموزانریزی در دانشگیری و برنامهصمیمو قدرت ت تحصیلی انگیزش

آموزان در دانشهای رایج تحصیلی کاهش آسیبفرایند منفی عملکرد تحصیلی و بر هم خوردن 

نگیزش اراهبردهای  به واسطه آموزش لذا (.1397ی و همکاران، وسف)پورحسین مالیخواهد شد 

زایش فدرسی ا مطالب بندیدر خصوص نحوه سازمان آموزاندانش آگاهی نخست، تحصیلی

 به را آنها شست،ن یک در اطالعات همه یادگیری جای به تا دنآموزمی گانیادگیرند دوم، ،یابدمی

 جواب و شودمی خوانده که مطالبی درباره سوال طرحبا  سوم، ،دنبگیر یاد بخش بخش صورت

  .(2013)وانگ و اکلیس،  کنند پردازش ترگسترده و ترعمیق را اطالعات، آنها به دادن

ا درگیر شدن با دانش قبلی، آموزان بگردد دانشباعث می موزش راهبردهای انگیزشی،آ

سازی، ایجاد طرح و نقشه، ارزیابی یادگیری با روش انعکاس به خود، تعیین میزان اهمیت فرضیه

 از گیری، تعمیم و ارزیابی منابع آنها رای توصیفی، مقایسه و کنترل، نتیجهنسبی اطالعات، الگوها

 ضمن تسریع د تا از این طریقننمای را تقویت گیری مستقل کرده و اشتیاق و انگیزه خودفرایند یاد

به همین دلیل  د.ندهرا کاهش  خودرمقی و فرسودگی میزان بی رایند مطالعه و یادگیری،ف

بر تنی های انگیزشی مبراهبردآموزان در استفاده از نشهای راهبردی یادگیری داروشخودکنترلی و 

 ان کاهشآموزدانشدر های تحصیلی را ، میزان آسیبشانریزی، نظارت و ارزیابی شناختبرنامه
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 شودمی باعث انگیزشی هایراهبرد آموزش احتماالً از طرفی (.2018)جودین و امیر،  دهدمی

 تکالیف یعهده از اینکه از اطمینان احساس باال، نفس به اعتماد با را یادگیری تکالیف آموزاندانش

 مهارت این از که افرادی رو، این از بیاموزند. باال مسئولیت احساس و انگیزه با آمد، خواهند بر

 بنابراین، دارند. باالیی مسئولیت احساس و پشتکارند با و پرتالش کوش،تسخ معموالً برخوردارند

ی و وسفی)پورحسین مالکند  پیدا افزایش هاآن تحصیلی عملکرد که سدرمی نظر به منطقی

 (.1397همکاران، 

گیری، آمادگی و انگیزه تحصیلی دارای و تصمیم ریزیبرنامه که در آموزانیدانش همچنین

 یرونیب انگیزش دارای تکلیف انجام برای و بوده ضعیف مهارت کفایت و دارای مشکل هستند،

 درونی زشانگی هک کسانی افراد برخالف این دیگر، عبارت به .(1397زارع،  و )نگهداری هستند

 گفت توانمی یلدارند. به همین دل بیرونی پاداش و تقویت به نیاز فعالیت یک انجام برای دارند،

 اهداف ها، انتخابضعف و هادرک قوت در فراگیران وندشمی باعث انگیزشی راهبردهای

 بر بیشتری کنترل انهآ بنابراین کنند، عمل بهتر کارها ارزشیابی اهداف و برای ریزیطرح بینانه،عواق

 و ناختیش تداخل از شیوه بهترین به راهبردها این کاربست طرفی از داشت. خواهند خود اعمال

به مطالعه  مشکالت مربوطو  گیرینقص در انتخاب و تصمیم از ناشی منفی ذهنی هایمشغولیدل

 آموزش بنابراین د.آورمی عمل به جلوگیری نیز موثر در کاهش مطالعه کردن دروس عوامل دیگر و

نفس  به تماداع و آمادگی با آنها ود،شمی باعث فراگیران توسط آنها فراگیری و راهبردها این

 اشتهد تحصیلی عملکرد در بهتری پیشرفت نتیجه در و شوند حاضر امتحان جلسات در بیشتری

 (.2010ای، ست)تسینگ و  دکنن تجربه را خود پیشرفت مثبت در رشد نتیجه در و باشند

 از استفاده عدم هایی از جملهها دارای محدودیتپژوهش انجام شده مانند سایر پژوهش

 جهت هاخانواده رضایت دشواری و پیگیری دوره نداشتن، دیگر تحصیلی هایپایهو  دختران

استفاده از  و های تحصیلیسایر پایه از استفاده بنابراین. گروهی بود جلسات در شانفرزند شرکت

 به پژوهش این در رفته کاربه آموزشی برنامه شود. همچنینهای آتی پیشنهاد میدر پژوهش دختران

 پیشنهاد ارندد فعالیت انآموزدانش به آموزش راستای در که مربیانی و شناسانروان ،مشاوران

 .شودمی
 

 قدردانی و تشکر

 در IR.IAU.MSHD.RED.1398.155با کد اخالق  رساله دکتری از برگرفته مطالعه این 

وسیله  . بدیناستآزاد اسالمی واحد تربت جام  دانشگاه تربیتی علوم و شناسیروان یدانشکده

 6آموزش و پرورش ناحیه  شناختیروانپرسنل محترم مرکز مشاوره  هایتمساعد از نویسندگان
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 که کسانی ههم از نمودند و فراهم را پژوهش این اجرای امکان که و مسئوالن این اداره شهر مشهد

 کمال پژوهش این در کنندگانتمامی شرکتنیز  کردند و یاری محققان را پژوهش این انجام در

 کنترل گروه زحمات قدردانی از و اخالقی مالحظات را دارند. همچنین برای قدردانی و تشکر

 انجام پذیرفت. کنترل گروه اعضای به آزمایش گروه مانند به مداخله ارایه

 گونه تضاد منافعی به دنبال نداشته است.این پژوهش برای نویسندگان هیچتضاد منافع: 
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   نابع م
 فارسی. الف

ی آموزش (. مقایسه اثربخش1397) .علی، امیرنسب، داود و پناه، شهرام؛ حسینیپورحسین مالیوسفی

آموزان های ارتباطی بر استرس تحصیلی دانشراهبردهای خودتنظیمی انگیزش و مهارت

 .21-29 (،4) 7، توانبخشیفصلنامه طب دادهای درخشان تبریز. استع

 و شادکامی روانمترابطه سال (.1390) .زاده، سمیهمه و دشتبانفر، محمدرضا؛ سالمی، فاطتمنایی

 .46-63 (،2)15، اسالمیمطالعات معرفتی دانشگاه با موفقیت تحصیلی دانشجویان. 

 سرزندگی بر نگیزشا مدیریت آموزش (. اثربخشی1396) .دوست، لیالوطن زاده، رمضان وحسن

، یمجازپژوهش در یادگیری آموزشگاهی و آموزان. دانش تحصیلی خودپنداره و تحصیلی
5 (3،) 72-67. 

 میزان با حصیلیت انگیزش میان (. رابطه1396) .عبدالوهاب مرزیه، افسانه و پورقاز، فریده؛ خجسته،

 و تربیتی علوم پژوهشی علمی همایش پنجمین .مجازی فضای از دانشجویان استفاده

 و علوم ترویج و توسعه انجمن تهران، ،ایران فرهنگی و اجتماعی هایآسیب ،شناسیروان

 بنیادین. فنون

 ندانشجویا تحصیلی موفقیت با درونی انگیزش بین رابطه (. بررسی1394) .مریم خدابخش،

 هایآسیب شناسیروان و تربیتی معلو پژوهشی علمی همایش دومین نور، پیام دانشگاه

 حکمت سروش اسالمی تحقیقات و مطالعات مرکز قم، ،ایران فرهنگی و اجتماعی

 مرتضوی.

دانشجویان  پیشرفت تحصیلی دربا روان و شادکامی(. بررسی رابطه سالمت1397). سحاقی، حکیم

 .15-24 (،1) 5، پزشکیراهبردهای توسعه در آموزش شاپور اهواز. جندی

ت تحصیلی (. بررسی ارتباط موفقی1396) .چابکی، بهارهنژاد، احسان و غالمیلملیان، زهره؛ کاظمس

 .39-48 (،4) 9پزشکی، در آموزش علوم  پژوهشدانشجویان با منبع کنترل. 

 هاییریدرگ رابطه (. بررسی1395). موسی کلثوم و جاودان، سیدعبدالوهاب؛ ابراهیمی، سماوی،

 دبیرستانی آموزاندانش در تحصیلی پیشرفت با تحصیلی انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی،

 .71-92 (،7) 4، ییادگیر در شناختی راهبردهای نشریهبندرعباس.  شهر

ررسی ارتباط (. ب1395). مهسهرابی، زهره؛ قوتی، فاطمه؛ میرحسینی، فخرالسادات و حسینی، آغافاط

 حصیلی دانشجویان کارشناسیانگیزه پیشرفت تحصیلی و مدیریت زمان با موفقیت ت

-45 ،(125)23، پزشکی رازیمجله علوم دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران. 
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 لیموفقیت تحصی بر آن تأثیر بررسی و تحصیلی مشاوره مدل تدوین (.1393) .رضوان صالحی،

 مسیر مشاوره شتهدکتری ر نامهپایان .شهرکرد شهرستان هایندبیرستا اول پایه آموزاندانش

 ه.مشاور گروه تربیتی، علوم و شناسیروان دانشکده اصفهان، دانشگاه .شغلی

 براساس تحصیلی مشاورره نظری مدل تدوین (.1393) .محمدرضا عابدی، و رضوان صالحی،

 .19-48، (1) 4، کاربردی مشاوره دوفصلنامه تحصیلی. موفقیت بر مؤثر عوامل

تحصیلی با موفقیت  (. بررسی رابطه بین شادکامی1397). دینی، میمینتعمران، ابراهیم و عابصالحی

ی. ریزی آموزشمازندران با تأکید بر نقش برنامهآموزان در فضاهای آموزشی استان دانش

 .121-145(، 13) 7، ریزی آموزشینشریه مطالعات برنامه

أثیر آن بر ته و کاهش انگیز تحلیلی بر علل و عوامل (.1397) طاهری، محمدرضا و جلیلیان، فاطمه

 .54-70 (،24)3، رفتاری های نوین در علومپیشرفتآموزان. افت تحصیلی دانش

 .46-50، 26آموزه، فصلنامه ی. لیتحص یشناس بیآس(. 1384) .محمدرضا ،یعابد

. میهسده آبکنار، سی عاشوری، جمال؛ ویسی، نصراله؛ حسینی، طیبه؛ طیبی چوبری، مرتضی و جلیل

هوش  وارتباط راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری شناختی، فراشناختی (. 1393)

 ،الیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شم. معنوی با موفقیت تحصیلی دانشجویان پرستاری
6(2 ،)369-359. 

 المللی نبی همایش. انآموزدانش در تحصیلی مشکالت برخی (. بررسی1395) .امین عزیزیان،

 نوین افق انجمن ن،تهرا ،اجتماعی هایآسیب و شناسیروان تربیتی، علوم رد نوین هایافق

 فناوری. و علم

 زشی،ارتباط راهبردهای انگی(. 1392) .کجباف، محمدباقر؛ عاشوری، جمال و عاشوری، محمد

ان تیزهوش آموزدانشراهبردهای یادگیری و خالقیت با موفقیت تحصیلی ریاضی در 

 .65-85 (،1) 5، و یادگیریمطالعات آموزش . اصفهان

 علّی دلم اعتباریابی و (. تدوین1396) .نژاد، محمدرضا و برجعلی، احمدفلسفی کهدویی، سمیه؛

 .33-64 (،28) 7، تربیتیگیری فصلنامه اندازهدبیرستان.  در تحصیلی موفقیت

 حصیلیت انگیزش بهبود در موثر عوامل (. بررسی1397) .رضا طاهره و میرعبدی، سالم، گرگیج

 شرکت تهران، ،ماعیاجت علوم و شناسیروان المللی بین کنفرانس یازدهمین .انآموزدانش

 اشراق. مهر همایشگران

: یلیتحص پیشرفت و انگیزش هایسبک (.1394) .صغری قوام، ابراهیمی افسانه و عظیمی، لطفی

، (43)11 ،یایران شناسانروان: تحولی شناسیروانتحصیلی.  خودپنداشت ایواسطه نقش

257-247.  
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رانگیزش ب(. بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی 1396) .محمدی، نسیم و دفتری اکباتان، مژگان

م ردهای آموزش در علوپژوهشی راهب -دوماهنامه علمیپیشرفت دانشجویان علوم پزشکی. 

 .36-41 (،1)10، پزشکی

یلی و ررسی رابطه پیشرفت تحصب(. 1391) .محمدرضاعابدی،  ، فاطمه وطاهره؛ رضایی ،مهدوی

سومین همایش ملی  .فهانان سال اول متوسطه شهر اصآموزدانشهای تحصیلی در آسیب
 .شهر ، خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینیمشاوره

ای باورهای فراشناختی در رابطه بین نقش واسطه(. 1397) .نگهداری، سمیه و زارع، حسین

، ییادگیرمطالعات آموزش و . خودکارآمدی تحصیلی دانشجویانراهبردهای انگیزشی و 

13(2،) 20-1. 
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English Abstract 

 

The Effectiveness of Academic Motivational Strategies 

Training on Educational Injuries and Academic Success in 

Secondary School Students 

 

Seyed Mohammad Reza Nazemi, Gholamreza KhoyNezhad, Alireza 

Rajaei 

 

The purpose of this study was to investigate the impact of teaching academic 

motivational strategies on the students’ academic injuries and academic success. 

This was an experimental study with pre-test, post-test and control group 

design. The study population encompassed all secondary school students in 

district 6 of Mashhad city. The sample consisted of 40 students who were 

selected through purposeful sampling and were randomly assigned to the 

experimental (n=20) and control (n=20) groups. The experimental group 

received motivational strategies in 8 sessions of 90 minutes. Participants in both 

groups completed Abedi’s (2005) Academic Injuries Checklist and Salehi’s 

(2014) Academic Success Questionnaire. Data were analyzed by conducting 

multivariate analysis of covariance in SPSS-16 software. The results showed 

that academic motivational strategies training was effective in reducing 

academic injuries and improving academic success. Moreover, teaching 

motivational strategies had a significant effect on the sub-components of 

problems in selection and decision making, academic readiness problems, 

academic motivation problems, academic habits problems, academic planning 

problems, as well as problems related to the academic environment and 

atmosphere, and those pertaining to exams. The findings suggest that teaching 

academic motivational strategies is effective in reducing academic harm and in 

increasing students' academic success. 

Keywords: academic motivational strategies, academic injuries, academic 

success. 
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