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 انآموز دانشرفتاري مارتين بر عملكرد تحصيلي  -اثربخشي برنامه شناختي

5غياحمدعلي فرو، 4غالمرضا منشئي، 3احمد عابدي، 2هوشنگ طالبي، 1*مريم اسبقي
 

  چكيده 

ان دختر دوره متوسطه شهر آموز دانشرفتاري مارتين بر عملكرد تحصيلي  - تعيين ميزان اثربخشي برنامه شناختي هدفپژوهش با 

شبه آزمايشي دو گروهي آزمايش و كنترل و اجراي پيش آزمون،پس آزمون و پيگيري  روش پژوهشتهران انجام شد.

جهت  حجم نمونهبود.1393- 94هاي شهر تهران در سال تحصيلي دختر دبيرستان انآموز دانششامل كليه جامعه آماريبود.

نفر به تصادف انتخاب و در گروه هاي  44اني كه در مقياس هاي پرسشنامه مارتين نمره پايين گرفتند آموز دانشگزينش از بين 

شناختي رفتاري مارتين،آزمون تحليل ؛ جهت اثربخشي برنامه نتيجه گيرينفر) گمارده شدند. 22آزمايش و كنترل (هر گروه 

نتايج نشان داد بين نمره هاي پيش آزمون،پس آزمون و آزمون پيگيري عملكرد تحصيلي واريانس با اندازه گيري مكرر استفاده شد.

ر رفتاري مارتين ب- ). لذا آموزش برنامه شناختي p=  041/0ان گروه آزمايش و كنترل تفاوت معنادار وجود دارد(آموز دانش

 ان در سه حالت (دوره زماني) در دو گروه آزمايش و كنترل تاثير معناداري داشته است. آموز دانشعملكرد تحصيلي 

  انآموز دانش، رفتاري مارتين، عملكرد تحصيلي - رفتاري، آموزش برنامه شناختي - برنامه شناختيها:  كليدواژه
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  مقدمه 

زيادي مي باشد و هر كس در فرايند آموزش دوست داشته است كه از عملكرد  ان داراي اهميتآموز دانشعملكرد تحصيلي براي 

بهتري برخوردار باشد كه اين خود نياز بر اين دارد كه عواملي كه در بهبود يا ضعف در عملكرد نقش دارند شناخته و مديريت 

ناختي كه يادگيرنده را قادر مي سازد تا بر عملكرد تحصيلي را چنين تعريف كرده است: توانايي هاي به هم پيوسته ش 1شود. جانسن

اطالعات تحصيلي بر اساس معيار داده شده تسلط يابد، براي اين كه توانايي الزم را براي سال تحصيلي بعد كسب كند. عملكرد 

ر، كسب شغل و ان بر جنبه هاي مهمي از زندگي آنان تاثير مي گذارد، از جمله ارتقاء به مقاطع تحصيلي باالتآموز دانشتحصيلي 

ان تحت تأثير عوامل متعددي است كه از جمله آموز دانش). عملكرد تحصيلي 2012جايگاه اجتماعي مناسب و رضايت خاطر(آبشا، 

). مويس، فرانكو، 2012اين عوامل مي توان به سبك هاي فرزندپروري، خودكارآمدي تحصيلي و انگيزه پيشرفت اشاره كرد(آبشا، 

) در يك تحقيق آزمايشي بر روي گروهي از دانشجويان دريافتند كه ايجاد انگيزه در دانشجويان بر 2010(2رانه لوسي و كريپن

) نيز در پژوهش خود گزارش كردند كه ابعاد گوناگون 1390روي عملكرد تحصيلي اثر مثبت معناداري دارد. لواساني و همكاران (

آموزان رابطه دارد. در   داري با عملكرد تحصيلي دانش  و معني باورهاي ارزش تكليف (ارزشمندي و سودمندي) به شكل مثبت

پژوهش هاي گوناگوني رابطه بين انگيزه پيشرفت و عملكرد تحصيلي مورد ارزيابي قرار گرفته است، و ارتباط مثبت و معنادار بين 

) در پژوهشي تحت 1391زداني().ي1391؛ مهدوي غروي، خسروي و نجفي، 1390آنها نشان داده شده است(تمنايي فر و گندمي، 

به اين نتيجه رسيد كه بين اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي دانشجويان، ارتباط معناداري در جهت معكوس ديده شد. همچنين 

 دهد(رابي داويس  آموزان را تحت تاثير قرار مي  پيشينه تحقيقات نشان داده است كه انتظارات معلم، عملكرد تحصيلي و اشتياق دانش

). نتايج تحقيقات انجام شده در مورد درگيري تحصيلي نشان دهنده تأثير مستقيم و مثبت اين متغير بر عملكرد 2010و همكاران، 

) 2004، گرين و همكاران، 1991؛ به نقل از كانل و لبورن، 1386ان در مقاطع تحصيلي مختلف است(عابديني، آموز دانشتحصيلي 

) با عملكرد تحصيلي 1384، كاووسيان وكديور، 1384و همكاران  معلم، جوكالس (عابدي عوامل آموزشگاهي همچون اشتياق

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. لذا در اين مقاله تأثير برنامه شناختي رفتاري مارتين را بر عملكرد تحصيلي مورد مطالعه قرار 

  ان تاثير دارد؟.آموز دانشتحصيلي  نشان دهد آيا برنامه شناختي رفتاري مارتين بر عملكرد دهد. تا

  اهداف پژوهش

  ان دختر مقطع دبيرستان شهر تهرانآموز دانشرفتاري مارتين بر عملكرد تحصيلي - تعيين ميزان اثربخشي برنامه شناختي

  

  تحقيق  فرضيه

 ان مؤثر است.ان دختر مقطع دبيرستان شهر تهرآموز دانشرفتاري مارتين بر عملكرد تحصيلي  - آموزش برنامه شناختي 

                                                             

1Jansen 
2 Muis, Franco, Ranellucci & Crippen 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 [دومين همايش ملّي روانشناسي مدرسه]

 [اردبيل، دانشگاه محقق اردبيلي]

 [دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي]

[ 95ارديبهشت  23 ] 

152 

 

 شبه آزمايشيروش: 

  نوع و طرح پژوهش

  جهت اثربخشي روش مارتين از تحقيق شبه آزمايشي استفاده خواهد شد. 

  طرح تحقيق شامل طرح دو گروهي آزمايش و كنترل و اجراي اين

  پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري مي باشد. 

  

   گيري ي آماري، نمونه و روش نمونه جامعه

  مي باشند. 1393 - 94هاي شهر تهران در سال تحصيلي ان دختر دبيرستانآموز دانششامل كليه  :جامعه آماري

  نمونه و روش نمونه گيري

براي انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از نواحي آموزش و پرورش شهر تهران به طور تصادفي 

نفر به تصادف انتخاب و در  44كه در مقياس انگيزه و اشتياق مارتين نمره پايين گرفتند  انيآموز دانشانتخاب شدند. سپس از بين 

سپس برنامه شناختي رفتاري مارتين، در هر يك از )1390نفر) گمارده مي شوند.(دالور، 22گروه هاي آزمايش و كنترل (هر گروه 

  جلسه اجرا شد. 16دبيرستان ها در 

  ) هنجاريابي شده2012انگيزش و اشتياق تحصيلي(مارتين ،  مقياسي  ابزار پژوهش: پرسشنامه

)ابزاري است كه مي توان از آن براي اندازه گيري ميزان انگيزش و اشتياق 2011،،2007،2009مقياس انگيزش و اشتياق(مارتين 

ين پرسشنامه را به روش تحليل ) روايي ا2012مارتين (قلم گزينه تشكيل مي شود. 44ان مدرسه استفاده كرد. اين ابزار از آموز دانش

عاملي مورد بررسي قرار داده است. براي تعيين پايايي از روش آلفاي كرونباخ استفاده نموده است بدين صورت كه حيطه تقويت 

گزارش شده  80/0و سركوب كننده هاي فكر  81/0، تضعيف كننده هاي رفتار 86/0، تقويت كننده هاي فكر  83/0كننده اي رفتار 

  . است

  ي اجراء (آوردن جدول خالصه جلسات مداخله در صورت وجود مداخله) شيوه

گروه آزمايش تحت آموزش مداخالت شناختي رفتاري مارتين قرار گرفتند. الزم به ذكر است كه گروه كنترل تحت هيچ گونه 

ها به آموزش برنامه   اب آزمودنيآموزشي قرار نگرفته و تنها در پيش آزمون و پس آزمون و پيگيري شركت كردند. پس از انتخ

اي به صورت يكبار در هفته شركت كردند پرداخته شد و  دقيقه 60جلسه  16شناختي رفتاري مارتين بر روي گروه آزمايشي كه در 

  ماه پس از پايان جلسات، آزمون پيگيري اجرا شد.  2آزمون گرفته شد و بعد از مدت   در انتهاي جلسات پس

  ها ل و دادهروش تجزيه و تحلي
  جهت اثربخشي برنامه شناختي رفتاري مارتين از روش تحليل واريانس دو راهه يا يك راهه با اندازه گيري مكرر استفاده شد.
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  نتايج 

 و واريانس ها و سپس كواريانس ها بررسي شود.  براي آزمون اين فرضيه بايدپيش فرض تساوي با ازمون لوين

  هاي توصيفي يافته

ان براساس گروه آزمايش و كنترل در پيش آزمون، پس آزمون آموز دانشگين و انحراف معيار نمره عملكردتحصيلي ميان 1جدول 

 و آزمون پي گيري 

ان در مرحله پس آزمون از مرحله پيش آزمون بيشتر است و در مرحله پي آموز دانشدر گروه آزمايش؛ ميانگين عملكرد تحصيلي 

روه كنترل؛ ميانگين عملكرد تحصيلي گيري از مرحله پس آزمون كمتر است اما از مرحله پيش آزمون بيشتر است. در گ

  ان در مرحله پس آزمون از مرحله پيش آزمون كمتر است و در مرحله پي گيري از مرحله پس آزمون نيز كمتر است.آموز دانش

  هاي استنباطي يافته

آزمون و آزمون پي گيري مكرر اختالف نمرات پيش آزمون، پس  نتايج تحليل واريانس بين و درون آزمودني ها با اندازه 2جدول

 گيري 

شاخص آماري منبع 

  تغييرات

مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

ميانگين 

مجموع 

  مجذورات

F   سطح

  معناداري

Eta   توان

  آزمون

درون 

 گروهي

  000/1 696/0  >0005/0  011/96  541/11  2  082/23  عامل

  000/1 816/0  >0005/0  810/185  335/22  2  671/44  عامل * گروه

  -   -   -   -   120/0  84  097/10  خطا

  شاخص آماري  متغير

  گروه

  انحراف معيار  ميانگين  مرحله

  328/1  43/15  پيش آزمون  آزمايش  عملكردتحصيلي

  908/0  76/17  پس آزمون

  257/1  72/16  پيگيري

  643/2  84/15  پيش آزمون  كنترل

  476/2  46/15  پس آزمون

  234/2  98/14  پيگيري
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بين 

  گروهي

  853/0  095/0  041/0  426/4  231/48  1  231/48  گروه

  -   -   -   -   896/10  42  635/457  خطا

ان دختر مقطع دبيرستان شهر تهران گروه آموز دانشبين نمره هاي پيش آزمون، پس آزمون و آزمون پي گيري عملكرد تحصيلي 

رفتاري مارتين بر عملكرد تحصيلي - آموزش برنامه شناختي). لذا فرضيه ي،  p= 041/0آزمايش و كنترل تفاوت معنادار وجود دارد(

  ان دختر مقطع دبيرستان شهر تهران مؤثراست، تاييد مي شود. آموز دانش

  گيري بحث و نتيجه
ت (دوره ان دختر مقطع دبيرستان شهر تهران در سه حالآموز دانشعملكرد تحصيلي رفتاري مارتين بر - آموزش برنامه شناختي

درصد  5/9زماني) در دو گروه آزمايش و كنترل تاثير معناداري داشته است. در ضمن با در نظر گرفتن مجذور اتا، مي توان گفت 

رفتاري مارتين است. به بيان ديگر نشانگر اثربخشي نسبتا  - ناشي از تأثير آموزش برنامه شناختي عملكردتحصيلياز اين تغييرات 

همچنين با توجه به اين كه مقدار توان آماري آزمون رفتاري مارتين) است.  - شي (آموزش برنامه شناختيمطلوب مداخله آموز

  است، مي توان گفت دقت آماري مطلوب بوده و حجم نمونه نيز كفايت مي نمايد. 853/0
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