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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اثربخشی سالمت روانی و استفاده از راهبردهای انگیزشی بر عملکردتحصیلیبررسی 

 ی دخترانه زاهدانآموزان مقطع متوسطهدانش

 پرورش، دانشگاه تهرانآموزشو فلسفهسمیه دهمرده، دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ

 و بلوچستانشناسی، دانشگاه سیستان؛ دانشجوی کارشناسی ارشد روانبهروز دهواری

 سراوانمربی مدارس شهرستان دانشحوی کارشناسی ارشد و سمانه بزرگزاده، 

 علی اکبر بکران چرخ، 

 چکیده

آموزان عملکرد تحصیلی دانش از راهبرهای انگیزشی برپژوهش حاضر، باهدف بررسی میزان اثربخشی سالمت روانی و استفاده 

در زندگی و شناخت هر چه بیشتر عوامل کلیدی در رشد  آموزاناهمیت پیشرفت تحصیلی دانشبا توجه به گیرد. انجام می

بر اثربخشی سالمت روانی و استفاده از راهبردهای انگیزشی ، پژوهش حاضر با هدف بررسی آنان خودباوری و توانمندی

در جهت پاسخگویی به این سوال که  49ـ49ی دخترانه زاهدان در سال تحصیلیآموزان مقطع متوسطهعملکردتحصیلی دانش

 جامعه .دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد، انجام گرفت سالمت روانی، راهبردهای انگیزشی و عملکردتحصیلیآیا بین 

 3949ـ9تحصیلیدر سال که باشددختر سوم متوسطه شهرستان زاهدان میآموزان کلیه دانش شامل آماری این پژوهش

ابزار مورد استفاده  .ی در دسترس انتخاب شدندریگنمونه آموزان به روشنفر  از این دانش 489 . تعدادتحصیل بودندمشغول به

نتایج حاصل از تجزیه و همچنین ( استفاده شد. MSLQراهبردهای انگیزشی برای یادگیری ) در این پژوهش، پرسشنامه

استفاده شده  spss ها و پاسخ به فرضیه ها از نرم افزارمی گردد و جهت تجزیه وتحلیل داده تحلیل داده های پژوهش ارائه

 از توصیفی سطح در. رسید انجام به استنباطی و توصیفی سطح دو در اطالعات آماری تحلیل و تجزیهبدین ترتیب  است.

گردید. نتایج حاصل  استفاده گام به گام رگرسیون همبستگی و تحلیل آزمون از استنباطی سطح در و معیار انحراف و میانگین

 آموزان رابطه معناداری وجود دارد.دانش عملکردتحصیلی، سالمت روان و باورهای انگیزشیدهد که بین نشان می

 ی: سالمت روانی، باورهای انگیزشی، عملکردتحصیلواژگان کلیدی
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Evaluate the effectiveness of mental health and motivational strategies 

on academic performance of girls high school students in Zahedan 

 

Abstract 

This study aimed to evaluate the effectiveness of mental health and academic performance of students 

using motivational strategies carried out. Given the importance of student achievement in life and 

more recognition of the key factors in the growth of self-esteem and their ability to study the 

effectiveness of mental health and motivational strategies on academic performance of girls high 

school students in Zahedan in Thsyly94-93 to answer the question of whether the mental health, 

motivational strategies and academic performance of students there is a significant relationship was 

done. The study population consisted of all secondary school girls in Zahedan city, which in the year-

Thsyly 1393-4 were studying. 284 of these students were selected by convenience sampling. The 

instrument used in this study were Motivational Strategies for Learning (MSLQ) was used. The results 

of the analysis of the survey data is presented and to analyze the data and respond to hypotheses spss 

software is used. Thus, both descriptive and inferential statistical analysis was performed. In the 

description of the mean and standard deviation, and inferential statistics, correlation analysis and 

regression analysis were used step by step. The results show that the motivational beliefs, mental 

health and academic performance of students there is a significant relationship. 

Keywords: mental health, Motivational beliefs, Academic Performance 
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آموزان از اهمیّت خاصی های انگیزش در یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشکنندهعنوان تعیینراهبردهای انگیزشی به

 بینی و کنترل عملکردعامل در کنار عوامل شناختی در تبیین، پیششناسان تربیتی بر این ای که روانگونهبرخوردارند؛ به

های آن، از این جهت دارای اهمیت است دهند. شناخت باورهای انگیزشی و مؤلفهآموزان توجه خاصی نشان میتحصیلی دانش

نماید. عالوه وزان کمک میآمدهنده به یادگیری دانشکه به مدیران، مربیان و مشاوران تحصیلی در شناخت عوامل مؤثر و جهت

تواند ای مختلف انگیزشی )خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان( میبر این ایجاد تغیرات الزم در میزان مؤلفه

آموزان در جهت بهبود عملکرد تحصیلی آنان در دروس مختلف استفاده گردد. از عنوان یک راهکار اساسی در کمک به دانشبه

سالمت مفهومی است که قدمتی به اندازه طول عمر بشر دارد از زمان پیدایش انسان و شکل گیری جوامع بشری  سوی دیگر

و در هر برهه از زمان تعریف خاصی از سالمت ارائه شده است. در حال حاضر روند  مفهوم بیماری و سالمت نیز با او بوده

سالمت را مفهومی می دانند که متأثر از عوامل جسمانی، روانی و تاریخی تحول مفهوم سالمت به آنجا رسیده است است که 

( همچنین سالمت روانی از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از اصول اولیه 3981اجتماعی است)بزازیان و رجایی،

نقش حیاتی سالمت  ( سازمان بهداشت جهانی با توجه به4003شود)مانیس و آمپولنین،مراقبتهای بهداشت روانی قلمداد می

جسمانی و روانی سالمت را چنین تعریف می کند: سالمت عبارت از حالت بهزیستی کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است و 

شوند و باید رفتاری در نظر گرفته می -صرفا عدم بیماری و ضعف نیست. در مجموع عوامل سالمت در دو بعد جسمانی و روانی

با مشکالت زندگی روزمره، تمایل وی به جستجوی چالش و تنوع در زندگی بشر نشان دهنده ارتقای توانایی شخص در مقابله 

تدریجی سالمت جسمانی و روانی از زمان انقالب کشاورزی)ده هزار سال پیش( تا انقالبهای جدید کشاورزی و صنعتی بوده 

بیستم پیامد عوامل پزشکی، اجتماعی و اقتصادی بوده  ( اما بیان این نکته که ارتقای سطح سالمت در قرن4009است)سارافینو،

است و یا حاصل تعامل این عوامل مشکل می نماید. بنابراین امروزه چالش اصلی روانشناسان چگونگی استفاده از این اطالعات 

 (3981برای حصول سالمت و ارتقای آن است)بزازیان و رجایی،

 بیان مسأله  ـ 1

آموزان در مورد سالمتی خود به منظور ارزیابی وضع موجود و نیز بررسی سودمند مداخالت دانشاندازه گیری درک و احساس 

و مراقبتهای بهداشتی و استفاده از خدمات بهداشتی مناسب اهمیت دارد. سالمت عبارت است از رفاه کامل جسمی، روحی و 

 است ییهاه ویش و هاسازه ییشناسا دنبال به سالمت یشناسروان( 3984اجتماعی و نه صرفاً نبود بیماری)هادی و ملک مکان،

 داتیتهد و مشکالت با انطباق و سازگاری در انسان به که یعوامل، لیدل نیا به. دارد دنبال به را روان بهداشت و سالمت که

و  استعدادها به توجه با گرا، مثبت روانشناسی رویکرد. بود خواهد حوزه نیا توجه مورد موضوعات از کند، کمک یزندگ

است.  قرار گرفته روانشناسان توجه مورد اخیر هایسال در ها(و اختالل هانابهنجاری به پرداختن جای انسان)به هایتوانمندی

 این از دارند. دنبال را به انسان شادکامی و بهزیستی که داندهای   میشیوه و هاشناسایی سازه را خود نهایی هدف رویکرد، این

 این پژوهش مورد هایترین سازهبنیادی گردند، زندگی تهدیدهای و نیازها با آدمی چه بیشتر هر سازگاری سبب که عواملی رو

اند که همواره انسان تراز آن، همچون واژة سالمتی، از مفاهیمیی همهامفهوم سالمت، و واژه (4004باشند)ماستن،می رویکرد

گیری سالمتی کیفیتی از زندگی است که تعریف آن مشکل، و اندازه»وشیده است. کبدان توجه کرده و برای دستیابی به آن 

دهندة آن، کننده و ارتقابینیپیش ل، ابعاد آن و عوام«سالمت»؛ اما به هر حال، مطالعه دربارة « واقعی آن تقریباً غیرممکن است

 (3984ناسان بوده است)تبرایی،شوانبه دلیل اهمیت فراوان، همواره مورد توجه پزشکان، فیلسوفان، و ر
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 شود و عالوه بر این سالمت می گرفته نظر در افراد عمومی سالمت کننده تعیین هایمالک از یکی عنوان به روان سالمت

 (WhO)  بهداشت، جهانی سازمان هایگزارش کند. طبقمی ایفا جامعه هر کارآمدی و پویایی تضمین در مهمی، نقش روانی

گونه به بود، خواهد افراد بهداشتی و نیازهای گیری بیماریهاهمه زمینه در ایعمده تغییرات شاهد آینده دهه دو در طی جهان

صدر  در و شوندمی واگیردار و عفونی های بیماری سرعت جایگزین به روانی هایبیماری همچون غیرواگیر هایکه بیماری ای

 (3988گیرند)مهری ،می قرار زودرس مرگهای و ناتوانی کننده ایجاد عوامل

 یک زندگی تحقق برای الزم زمینه آوردن فراهم و جامعه هر فرهنگی در و اجتماعی روانی، -جسمی سالمت وضعیت به با توجه

 بروز از ارزشمندی، پیشگیری هدف چنین به دستیابی برای باشد.می های آیندهسال برای جامعه آن سالمتی ضامن سالم و پویا

 فرد، در نامطلوب شخصی اثرات بر عالوه اختالالت این. باشدمی اساسی و امری الزم افسردگی و اضطرابی عاطفی، اختالالت

 اهمیت حائز آنها پیشگیری از و درمان شناخت، تشخیص، لذا. داشت برخواهند جوامع در برای را ایعدیده اجتماعی مشکالت

شود که با هایی توجه میبرای افزایش سالمت روان  افراد جامعه به روش بنابراین امروزه بر خالف گذشته( 18باشد)همان:می

های فردی، در عین برخورد با مشکل خود را از لحاظ شخصیتی ارتقاء بخشند. و از طرف دیگر  برای حفظ و باال بردن ظرفیت

. با توجه به مطالب بیان شده انجام ها به ایجاد و تقویت سالمت روان در افراد معطوف گردیده استتأمین سالمت روانی نگاه

های پژوهش هایی با رویکرد امکان مداخله به روش آموزش برای افزایش سالمت روانی به جای شیوه حل مشکل در روش

هایی با این رویکرد به دلیل نو بودن و به کار گیری مفاهیم تر است. مهمتر آن که از یک سوی دیگرخأل پژوهشسنتی عملی

هوش معنوی و خودکار آمدی در حوزه روانشناسی سالمت و از سوی دیگر تفاوت بافت فرهنگی و اجتماعی خاص  جدید مانند

-اند ضرورت انجام بیش از بیش پژوهش حاضر را بر جسته میجامعه ایران از سایر جوامع که تحقیقاتی از این دست انجام داده

 سازد. 

در زندگی و شناخت هر چه بیشتر عوامل کلیدی در رشد خودباوری و  آموزاناهمیت پیشرفت تحصیلی دانشبا توجه به 

اثربخشی سالمت روانی و استفاده از راهبردهای انگیزشی بر عملکردتحصیلی ، پژوهش حاضر با هدف بررسی آنان توانمندی

سالمت در جهت پاسخگویی به این سوال که آیا بین  49ـ49ی دخترانه زاهدان در سال تحصیلیآموزان مقطع متوسطهدانش

 .دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد، انجام گرفت روانی، راهبردهای انگیزشی و عملکردتحصیلی

 تحقیقـ پیشینه2

 همچنین. است نموده اشاره انگیزشی هایمؤلفه و تنظیمدخو یادگیری راهبردهای بین رابطة به( 4000) پینتریچ

 که آنچه. کنندیم استفاده خودتنظیم یادگیری راهبردهای از آموزاندانش بیشتر معموالً که است معتقد( 3444زیمرمن)

 کاربرد برای انگیزه داشتن نیز و راهبردها این چگونگی از آنها آگاهی شود، می دیگران از خودتنظیم آموزان دانش تمایز موجب

 .آنهاست

 فعاالنه را خود یادگیری تجارب کسب خودتنظیمی، در بیشتر مهارتهای دارای فراگیران که دهدمی نشان باتلر و واینر پژوهش

 داشته ضرورت که زمان هر و جویندمی سود مناسبی نظارتی راهبردهای از آنان. نمایند می هدایت متنوع بسیار راههای از و

)باتلر  دهند می تغییر محیط شرایط و تکلیف ویژگیهای خود، ملزومات به پاسخ در را استفاده مورد یادگیری راهبردهای باشد،

 (3484؛زیمرمن، 3441و واینر ، 
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 ولی است، داشته معناداری تأثیر یادگیرندگان( راهبردهای یادگیری خود تنظیم در پیشرفت تحصیلی 4004در پژوهش چن )

( راهبردهای یادگیری 4008دهند در پژوهش لی )ویژگی را یادگیرندگان رشد نمی این سخنرانی بر مبتنی یادگیری هایطمحی

 یادگیرندگان و است بوده اثرگذار آنان تحصیلی عملکرد بر هم و آموزشی نظام از یادگیرندگان رضایت بر هم خودتنظیم،

 یادگیری راهبردهای از محورمعلم یا و محتوامحور هایمحیط یادگیرندگان با مقایسه در محور یادگیرنده یادگیری هایمحیط

 .اندبوده برخوردار بیشتری خودتنظیم

« فراشناخت»، « شناخت»( فرایند یادگیری را مشتمل بر سه محور 3481مایر ) الگوی یادگیری و پردازش اطالعات اینشتاین و

 مرور یلبه عنوان نخستین جزء این الگو از راهبردها شناختی یادگیری از قب« شناخت»داند. می« نظارت مدیریت و»و منابع 

 بر مشتمل الگو این فراشناختی اجزای. شده است تشکیل انتقادی تفکر و اطالعات سازماندهی و تلخیص بسط، ذهنی،

این  در زمان و تالش مدیریت. نماید مهار و نظارت هدایت، را خود شناخت تا کندیکمک م فراگیرنده به که است راهبردهایی

( در حیطه راهبردهای یادگیری با اضافه کردن دو راهبرد 3449گیچی )گارسیا و مکگیرد. پینتریچ، اسمیت، مقوله قرار می

ها هیافت و شد برده کار به متعدد هایپژوهش در الگو ینا .کردند این الگو را تکمیل« یادگیری با همساالن»و « کمک طلبی»

های دانش آموزان در حیطه« پیشرفت تحصیلی»و « باورهای انگیزشی»روابطی پیچیده بین اجزای این الگو با  وجود از نشان

ها در ( این یافته3444؛ ولترز ،  3448؛لطیفیان ، 3449، متفاوت درسی از جمله ریاضی داشته است)پینتریچ و همکاران

؛ 3984؛ البرزی و سیف، 3981ت )برای مثال البرزی و سامانی، های انجام شده در فرهنگ ایرانی نیز تأیید شده اسپژوهش

 (3914؛ خداپناهی، باعزت، حیدری، شهیدی، 3989؛ سیف ولطیفیان، 3980لطیفیان وسیف، 

ای در قلمروهای مرتبط با سالمت و عوامل مؤثر بر آن و همچنین در خالل سالهای گذشته شاهد پژوهشهای گستردهالبته 

ایم و امروزه نیز به بررسی نقش عوامل فردی و اجتماعی بر سالمت جسمانی و روانی بسیار یت زندگی بودهچگونگی ارتقای کیف

ی آنها منجر به باشد و ذکر همههای انجام گرفته در حوزه سالمت روان گسترده میتأکید می شود. باتوجه به اینکه پژوهش

ود. لیکن با توجه به جستجوهای انجام گرفته توسط نویسندگان این نوشتار، ششود؛ بنابراین از ذکر آنها پرهیز میاطالة کالم می

 تاکنون تحقیقی باعنوان و رویکرد مقاله فوق مشاهده نگردید. 

 ـ اهداف پژوهش3

 آموزان.دانش عملکردتحصیلیو سالمت روانی در پرورش و بهبود  باورهای انگیزشیبررسی نقش 

 پژوهش  تـ سواال3

آموزان های باورهای انگیزشی )خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان( با عملکرد تحصیلی دانشآیا بین مؤلفه 

 رابطه )همبستگی( معنادار وجود دارد؟

 باشند؟ می ابعاد سالمت روان  کننده بینیپیش  پیشرفت تحصیلیابعاد  از کدامیک

 ـ تعریف نظری و عملیاتی متغیرها4

 تعریف نظری ـ1 ـ4
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سالمت عبارت از حالت بهزیستی کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است و صرفا عدم بیماری و ضعف سالمت روان:  .3ـ 3 ـ9

شوند و باید توانایی شخص در مقابله با  رفتاری در نظر گرفته می -نیست. در مجموع عوامل سالمت در دو بعد جسمانی و روانی

ی چالش و تنوع در زندگی بشر نشان دهنده ارتقای تدریجی سالمت جسمانی و مشکالت زندگی روزمره، تمایل وی به جستجو

 (4009روانی از زمان انقالب کشاورزی)ده هزار سال پیش( تا انقالبهای جدید کشاورزی و صنعتی بوده است)سارافینو،

فتاری، انگیزشی، شناختی و خودتنظیمی در یادگیری عبارت است از مشارکت فعال یادگیرنده )از نظر رخودتنظیمی:  .4ـ 3ـ 9

( یادگیری 3444(کرنو )3981دهد )صمدی، کردن فرایند یادگیری ارجاع میمنظور بیشینهفراشناختی( در فرایند یادگیری به

گزینی و کنترل راهبردها و فرایندها در انجام تکالیف یادگیری تعریف عنوان مشارکت فعاالنه یک فرد در اهدافخودتنظیم را به

عامل ایجاد اهداف یادگیری و نیز انتخاب راهبردهائی  "خود"که چگونه کند. خودتنظیمی فرایند ارزشمندی است زیرا بر اینمی

کند )همان: گذارد، تأکید میبرداشت هر فرد از خود و تکلیف بر کیفیت یادگیری متعاقب آن، تأثیر میشود و این که چگونهمی

های افتد که افراد به صورت فعال در حیطهتقدند که یادگیری خودتنظیمی زمانی اتفاق می( مع4009( چاالوات و دیبیکز )41

های نقشه ذهنی به دانش آموزان در و رفتاری در فرایند یادگیری خودشان مشارکت کنند. استراتژیفراشناختی، انگیزش 

روانشناسی مولد برای یادگیری  ی یک جورتوجیه تکالیف، تمرکز روی بخش مهم تکالیف، سازماندهی مواد درسی و نگهدار

( راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را نوعی یادگیری تعریف کرد، که در آن دانش آموزان به 4000کند. زیمرمن)کمک می

های خود را جای آن که برای کسب مهارت و دانش بر معلمان، والدین و یا دیگر عوامل آموزشی تکیه کنند، شخصا کوشش

 (3989کنند )صمدی، یت میشروع و هدا

( مطرح کردند. آنها 3440گروت )ی یادگیری خودتنظیمی را پینتریچ و دینظریه: های باورهای انگیزشیحوزه .9ـ 3ـ 9

عنوان باورهای انگیزشی در نظر گرفتند و راهبردهای شناختی، فراشناختی خودکارمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان را به

 آموزان را تحت عنوان یادگیری خودتنظیمی معرفی کردند. بیر دانشو تالش و تد

هایشان در انجام تکالیف اشاره دارد آموزان در مورد تواناییباورهای انگیزشی دانش خودکارآمدی به مجموعه. 3ـ 9ـ 3ـ 9

دانند، از راهبردهای خودکارآمد میی که خود را آموزان( نتایج تحقیقات در این زمینه حاکی از ان است که دانش3448)شانک، 

 ( 3481دهند )پاریس و اُکا، کنند و در انجام تکالیف اصرار بیشتری از خود نشان میشناختی و فراشناختی بیشتری استفاده می

هدفی دهد، باوری که به آن تکلیف دارد و آموز به تکلیف یا درس خاص میارزشگذاری درونی: به اهمیتی که دانش. 4ـ 9ـ 3ـ 9

اند، آموزانی که دارای انگیزه غلبه بر کار و تکلیفدهند که دانششود. تحقیقات نشان میکند، اطالق میکه از مطالعه آن دنبال می

 (3488کنند )ایمز و آرچر، از راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده می

شناختی خاصی دارد و یندی است که پیامدهای رفتاری و رواناضطراب امتحان: احساس یا حالت هیجانی ناخوشا. 9ـ 9ـ 3ـ 9

ی غیر شود. در رابطه با اضطراب امتحان، تحقیقات بیانگر رابطههای ارزشیابی تجربه میدر امتحانات رسمی و یا دیگر موقعیت

 ( 3440گروت، باشند )پینتریچ و دیخطی این عامل با عوامل خودتنظیمی ـ یعنی تالش و تدبیر ـ می

 هاتحلیل داده ـ روش5

 را راهبردهای انگیزشیو  سالمت روانی بین رابطه تا آن است پی باشد و درمی توصیفی از نوع  همبستگی تحقیق، روش

 شهرستان زاهدان بررسی کند. دختر مقطع متوسطهآموزان دانش روی عملکرد تحصیلی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 آماری نمونه و روش نمونه گیری  ـ جامعه6

-در سال که باشدمی سوم متوسطه شهرستان زاهداندختر آموزان کلیه دانش شامل پژوهش آماری این جامعه

 ی در دسترس انتخاب شدند. ریگنمونه آموزان به روشنفر  از این دانش 489 است. تعداد 3949ـ9تحصیلی

 ها داده گردآوری ـ ابزار7

به  طور وسیعی و به تنظیم گلدبرگ توسط 3414 سال در بار اولین برای نامه پرسش این . پرسشنامه سالمت روان:1 ـ7

 سوالی آن توسط گلدبرگ و هیلر 48برده شد فرم  کار به مختلف هایدر موقعیت روانی خفیفِ اختالالت منظور تشخیص

 و است شده ساخته اصلی فرم اساس بر عاملی، تحلیل اساس بر و واریانس ( در اقدامی به منظور افزایش میزان3414)

 می افسردگی و اجتماعی در عملکرد اختالل اضطراب، جسمانی، هاینشانه هفت سؤالی شامل زیر مقیاس چهار شامل

 می نامه پرسش این باالی پایایی و روایی از عمومی، حاکی سالمت نامه پرسش اعتباریابی ( مطالعات3919باشد)یعقوبی،

حساسیت  میانگین شد، ( انجام3484و گلدبرگ) ماری ویلیامزتوسط  مورد،که در این پژوهش 99 فرا تحلیل باشد. نتیجه

 در .باشدمی آزمون این روایی از حاکی نیز ما در کشور انجام شده آمد. مطالعات دست به 84/0ویژگی و متوسط 89/0

است.  شده معرفی 49لیکرت  ساده گذارینمونه روش با مردان در برش ( بهترین نقطه3919همکاران) و پاالهنگ پژوهش

 بهره با آزمون این بوده است. و پایایی 31/0، 18/0، 88/0ترتیب به شده بندیطبقه کلی اشتباه میزان ویژگی و حساسیت

 ( 3989بوده است)حسن شاهی و احمدیان،  43/0ازضریب همبستگی پیرسون  گیری

نامه راهبردهای انگیزشی پژوهش، از پرسشها، در این منظور جمع آوری داده به ی راهیردهای انگیزشی:پرسشنامه. 2ـ 7

های سالمت روانی ( استفاده شد. این پرسشنامه که دارای دو مقیاس باورهای انگیزشی و مؤلفهMSLQبرای یادگیری )

( ساخته شده است. 3440گروت )ی پینتریچ و دیوسیلهعدد است، به 91های مقیاس آن باشد و مجموع مادهماده( می44)

 گذاری درونی و اضطراب امتحان است. رهای انگزشی، شامل سه خرده آزمون آزمون خودکارآمدی، ارزشمقیاس باو

این آزمون یکی از پرکاربردترین  :SCLـ 90ـ Rآزمونابزار دیگری که در این بررسی مورد استفاده قرارگرفته است؛ . 9ـ 1

عبارت است از یک فهرست عالئم روانی  SCLـ 90ـ Rرود. کار میشناسی بهخودگزارشی است که در آسیب هایآزمون

سنجی بالینی به وجود آمدهو طرح آن بدبن صورت بود که در اصل الگوهای های روانسؤالی که از پژوهش 40خودگزارشی 

و بر معرفی کردند  3419عالیم روانی روانی جسمی را منعکس نماید. شرح اولیه این آزمون را دراگوتیس و همکاران او در سال 

( ارائه گردید. هریک از سؤاالت 3449فعلی )دراگوتیس،  صورت و شکلسنجی قبلی بههای رواناساس تجربیات بالینی و تحلیل

گذاری و نهایت تشکیل شده است. نمرهای میزان ناراحتی )صفر تا چهار(، از هیچ یک تا بیطبقهاین آزمون از یک طیف پنج

معیار کلی ناراحتی است. ابعاد و عالیم اولیه عبارتند از: شکایات جسمانی، عالیم اولیه و سهبُعد  4صورت تفسیر آزمون به

گرایی. پریشیفردی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، اضطراب فوبیا، افکار پارانوئیدی، روانوسواس و اجبار، حساسیت میان

صورت بت ناراحتی و جمع عالیم مثبت. این آزمون بههای کلی آزمون عبارتنداز: شاخص عالیم کلی، شاخص عالیم مثشاخص

 فردی و گروهی در هر مدرسه اجرا شد.

 های زیر استفاده می شود:ق از روشدر این پژوهش بر اساس نوع تحقی: ـ روش جمع آوری اطالعات8

 آزمایشی .1 ـ8
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منظور پیدا کردن رابطه علت و ها به های پژوهشی است که بر خالف سایر روشروش آزمایشی یکی از مجموعه روش

معلولی بین دو یا چند متغیر به کار برده می شود. انجام پژوهش آزمایشی دشوار و در برخی موارد شاید غیر ممکن است. 

هشگر توانایی کنترل شرایط آزمایش را دارد و دقیق ترین شرایط را ترین شکل پژوهش است که در آن پژوآزمایش، عالی

 (19: 3914می سازد. ) دالور ،  ه های علمی فراهمبرای آزمون فرضی

ترین شکل پژوهش است. آزمایش، یک موقعیت پژوهشی است که در ترین و علمیهش آزمایشی بدون تردید پیچیدهپژو

کاری می شود؛ به عبارت دیگر آزمایش وقوع هرگونه رویدادی آن حداقل یک متغیر مستقل به نام متغیر آزمایش دست

ها وداخله کرده توسط پژوهشگر یا طبیعت رخ می دهد. رویداد مورد بحث در زندگی پاسخ دهندگان یا آزمودنیاست که 

 و تأثیر آن ها مشاهده یا اندازه گیری می شود.

طرح آزمایشی نقشه یا برنامه از روش تنظیم شده ای است که به کمک آن چگونگی اجرای متغیر مستقل و نحوه انتخاب 

 (11هشی تعیین می شود و عمده ترین نقش آن کنترل است. ) همان:گروه های پژو

 هاروش تحلیل داده ـ9

روش پس آزمون و پیش آزمون با گروه آزمایش و کنترل: در این طرح، آزمودنی ها قبل از اجرای متغیر مستقل مورد 

اعمال می شود. پس از آن مجددا اندازه گیری قرار می گیرند)پیش آزمون( سپس مداخلة آزمایشی یا متغیر مستقل 

 (14: 3914)دالور،   آزمودنی ها اندازه گیری می شوند.

دهند. نمونه مدارس شهرستان زاهدان تشکیل میی دخترانه آموزان مقطع متوسطهدانش جامعه آماری این تحقیق را

ی جامعه مدارسهریک از آموزان  باشد. روش نمونه گیری به این صورت بود که دانشنفر از دانش آموزان می 90آماری 

نفر از دانش آموزان از مدرسه دیگر به عنوان گروه کنترل 40به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. سپس  آماری پژوهش 

آموزان گروه کنترل و آزمایش به روش تصادفی ساده انتخاب شدند الزم به ذکر است که طی بررسی به عمل آمده دانش

 اند.تمرین دروسشان استفاده نکردهبه صورت هدفمند در  دهای انگیزشیراهبرهیچ کدام از 

 هاتجزیه و تحلیل یافته ـ11

کالس از دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه شهرستان 4  در این پژوهش همان طور که گفته شد جامعه آماری

می  و تحلیل داده های پژوهش ارائهمی باشند. در این قسمت نتایج حاصل از تجزیه 3949ـ 9زاهدان در سال تحصیلی

 استفاده شده است. spss گردد جهت تجزیه وتحلیل داده ها و پاسخ به فرضیه ها از نرم افزار

 

 های شهر زاهدانآموزان دختر دبیرستانهای سالمت روانی دانش. میانگین و انحراف معیار عامل1جدول

 درصدشیوع انحراف معیار میانگین ابعاد

 13/11 00/0 59/0 جسمانیشکایات 

 20/69 46/0 22/3 وسواس و اجبار
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 59/65 22/0 60/3 فردیحساسیت میان

 40 20/0 14/3 افسردگی

 62/25 03/0 25/0 اضطراب

 16 05/0 52/0 پرخاشگری

 4/23 49/0 02/0 ترس مرضی

 33/64 22/0 25/3 پارانوما

 91/20 42/0 21/0 روانپریشی گرایی

 26/62 42/0 02/0 شاخص عالیم کلی

 22/40 99/0 05/3 شاخص عالیم مثبت ناراحتی

 _ _ 30.15 26/93 جمع عالیم مثبت

 

فردی، ها از بزرگ به کوچک، به ترتیب عبارت است از: روابط میانشود، میانگین عاملهمانطوری که مشاهده می

گرایی و فوبیا. ترتیب پریشیجسمانی، اضطراب، روانافسردگی، افکار پارانوئیدیف وسواس و اجبار، پرخاشگری، شکایات 

درصد(ف  41/94فردی )درصد(، روابط میان 11عوامل از نظر میزان شیوع در بین حجم نمونه عبارت است از: افسردگی )

درصد(، شکایات جسمانی 99درصد(، پرخاشگری ) 40/91) درصد(، وسواس و اجبار 33/91افکار پارنوئیدی )

 درصد(.1/43درصد(، فوبیا )19/41گرایی )درصد(، روانپریشی98/44اضطراب )درصد(، 93/99)

آموزان دختر دبیرستانی شهرستان زاهدان با های روانی در بین دانشدست آمده میزان شیوع اختاللهای بهبر اساس داده

( که 3984همکاران ) باشد. این میزان با نتایج پژوهش حسینی ودرصد می 49/94توجه به شاخص کلی عالیم مثبت 

( و مسعود زاده و 3984های صادقیان و همکاران )گزارش کرده بود مطابقت دارد، از نتایج گزارش شده پژوهش 1/94

ی پزوهش حسینی فرد و همکاران درصد بودند، کمتر است و از نتیجه 8/18درصد و  4/10( که به ترتیب3989همکاران)

 ارش کرده، بیشتر است.برای دختران گزدرصد 1/43( که 3989)

 

 )گروه کنترل( سه گانه و در کلشاخص های آماری توزیع نمرات در مقوالت  .2جدول

 

 تعداد

حد اقل 

 نمره

حد اکثر 

 میانگین نمرات نمره

انحراف استاندارد 

 نمرات

 1.00000 2.0000 4.00 1.00 20 خودکارآمدی پیش آزمون
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 00000. 1.0000 2.00 00. 20 ارزش گذاری درونی پیش آزمون

 1.00000 7.0000 9.00 4.00 20 اضطراب امتحان پیش آزمون

 3.06551 11.0000 15.00 6.00 20 نمره کل پیش آزمون

 1.00000 2.0000 4.00 1.00 20 خودکارآمدی پس آزمون

 00000. 1.0000 2.00 00. 20 ارزش گذاری درونی پس آزمون

 1.00000 7.0000 9.00 5.00 20 اضطراب امتحان پس آزمون

 2.00000 12.0000 15.00 8.00 20 کل پس آزمون

 20 تعداد کل
    

 

 

 

 )گروه آزمایش( شاخص های آماری توزیع نمرات در مقوالت سه گانه و در کل .3جدول

 

 تعداد

حد اقل 

 نمره

حد اکثر 

 میانگین نمرات نمره

انحراف استاندارد 

 نمرات

 1.07115 2.0000 4.00 1.00 20 پیش آزمون خودکارآمدی

 00000. 1.0000 2.00 00. 20 پیش آزمون ارزش گذاری درونی

 1.00000 6.0000 9.00 3.00 20 پیش آزمون اضطراب امتحان

 3.00000 9.0000 15.00 5.00 20 نمره کل پیش آزمون

 1.00525 2.0000 4.00 1.00 20 پس آزمون خودکارآمدی

 00000. 1.0000 2.00 00. 20 پس آزمون ارزش گذاری امتحانی

 1.06992 7.0000 9.00 6.00 20 پس آزمون اضطراب امتحان

 2.00000 12.0000 15.00 9.00 20 کل پس آزمون

 20 تعداد کل
    

  

 

 شاخص های آماری نمونه های جفت شده .4جدول

  میانگین نمرات تعدادانحراف خطای 
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استاندارد 

میانگین 

 نمرات

 استانداردنمرات

 پیش از آزمون           خودکارآمدی 2.0000 20 1.00000 00000.

 پس از آزمون             ارزش گذاری درونی  2.0000 20 1.00000 00000.

 پیش از آزمون            اضطراب امتحان 1.0000 20 00000. 00000.

 پس از آزمون               خودکارآمدی 1.0000 20 00000. 00000.

 پیش از آزمون ارزش گذاری درونی 7.0000 20 1.00000 00000.

 پس از آزمون             اضطراب امتحانی 7.0000 20 1.00000 00000.

 نمره کل پیش از آزمون 11.0000 20 3.06551 00000.

 نمره کل پس از آزمون 12.0000 20 2.00000 00000.

 

 

 

 

 

 ی بین متغیرهای تحقیق باعمکردتحصیلیچندمتغیری و رابطه. نتایج تحلیل واریانس 5جدول

مجموع  متغیرهای وابسته

 مجذورات

 درجه

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

-سطح معنی Fضریب 

 داری

توان  مجذورات

 آماری

 ns 32/0 202/0 113/3 822/25 3 822/25 خودکارآمدی

گذاری ارزش

 درونی

636/1 3 636/1 311/0 ns 008/0 068/0 

 263/0 002/0 001/0 112/5 161/130 3 161/130 اضطراب امتحان

 ns 002/0 001/0 100/0 012/31 3 012/31 سالمت روانی
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 ns 002/0 020/0 266/0 20/50 3 20/50 عملکردتحصیلی

 

 

و  امتحـانی اضـطراب  ، ارزش گـذاری درونـی  ، خودکارآمدیدر گروه آزمایش بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون بخش های 

بنابراین فرضیه کلـی   درصد تفاوت معناداری وجود دارد. 41/44های معلم و نمره کل با اطمینان ، حداقل پاسخگوئی به پرسش

پیشـرفت و بهبـود عملکـرد    ای را در در مـدارس، نقـش عمـده    باورهای انگیزشیتحقیق تأیید می شود. بنابراین، برنامه آموزش 

آمـوزانی کـه   توان به این مورد اشاره داشت کـه دانـش  در تبیین این مسئله می دارد. متوسطه سآموزان در مداردانش تحصیلی

-کنند، در هنگام تدریس معلم یا هنگام مطالعه سعی میاستفاده می راهبردهای انگیزشی از و ی دارندح سالمت روانی بهترسط

اطالعات قبل، کنترل چگونگی ایـن فراینـد و ایحـاد محـیط     کنند همان موقع با معنادارکردن اطالعات، ایجاد ارتباط منطقی با 

دارنـد  ( اظهار می3484یادگیری مناسب، مطالب را یادبگیرند و عملکرد تحصیلی خود را باال ببرند. از طرف دیگر پیک و سِروُن )

    انجامد.که بهرمندی از سالمت روانی باال، به تولید انگیزش پیشرفت می

داننـد از راهبردهـای شـناختی    آموزانی کـه خـود را افـراد کارآمـدی مـی     ( مطرح کردند که دانش3481)همچنین پاریس و اُکا 

-اضطراب امتحان نیز شرایط نامطلوبی برای دانـش  دهند.کنند و اصرار بیشتری برای انجام تکالیف از خود نشان میاستفاده می

توانـد بـر عملکـرد    ( اشاره کرد، اضطراب امتحـان مـی  3980عابدی،  نقل ازطورکه دیفن باخر )بهآورد. همانان به وجود میآموز

 تحصیلی تأثیرمنفی بگذارد.

بر اساس این نتایج، شایسته است به معلمان و مربیان تعلیم و تربیت سفارش شود تا با فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد 

آموزان فرصت بیشتری برای خودتنظیمی، به دانشوزش راهبردهای یادگیری آم خودکارآمدی و کاهش اضطراب امتحان و با

آموزان قرار گیرد، همراه با بهبود ای که جزو ساخت شناختی دانشگونهیادگیری بدهند. همچنین با ارائه مطالب درسی به

 موزانآآموزان از طریق محیط مدرسه و خانواده، در جهت رشد و پیشرفت تحصیلی دانشهای سالمت دانشبخشیدن به مؤلفه

 .گام بردارند

  گیرینتیجه

آموزان در مورد سالمتی خود به منظور ارزیابی وضع موجود و نیز بررسی سودمند مداخالت اندازه گیری درک و احساس دانش

و مراقبتهای بهداشتی و استفاده از خدمات بهداشتی مناسب اهمیت دارد. سالمت عبارت است از رفاه کامل جسمی، روحی و 

 است ییهاه ویش و هاسازه ییشناسا دنبال به سالمت یشناسروان( 3984نه صرفاً نبود بیماری)هادی و ملک مکان، اجتماعی و

 داتیتهد و مشکالت با انطباق و سازگاری در انسان به که یعوامل، لیدل نیا به. دارد دنبال به را روان بهداشت و سالمت که

  .بود خواهد حوزه نیا توجه مورد موضوعات از کند، کمک یزندگ

فردی، افسردگی، افکار پارانوئیدیف وسواس و اجبار، ها از بزرگ به کوچک، به ترتیب عبارت است از: روابط میانمیانگین عامل

گرایی و فوبیا. ترتیب عوامل از نظر میزان شیوع در بین حجم نمونه عبارت پریشیپرخاشگری، شکایات جسمانی، اضطراب، روان

 40/91درصد(، وسواس و اجبار ) 33/91درصد(ف افکار پارنوئیدی ) 41/94فردی )درصد(، روابط میان 11افسردگی )است از: 

درصد(، 19/41گرایی )درصد(، روانپریشی98/44درصد(، اضطراب )93/99درصد(، شکایات جسمانی )99درصد(، پرخاشگری )

 درصد(.1/43فوبیا )
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آموزان دختر دبیرستانی شهرستان زاهدان با توجه های روانی در بین دانشیوع اختاللدست آمده میزان شهای بهبر اساس داده

گزارش  1/94( که 3984باشد. این میزان با نتایج پژوهش حسینی و همکاران )درصد می 49/94به شاخص کلی عالیم مثبت 

( که به 3989( و مسعود زاده و همکاران)3984های صادقیان و همکاران )کرده بود مطابقت دارد، از نتایج گزارش شده پژوهش

درصدبرای  1/43( که 3989ی پزوهش حسینی فرد و همکاران )درصد بودند، کمتر است و از نتیجه 8/18درصد و  4/10ترتیب

بر اساس این نتایج، شایسته است به معلمان و مربیان تعلیم و تربیت سفارش شود تا با دختران گزارش کرده، بیشتر است. 

وزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، آم هم آوردن شرایط مناسب برای رشد خودکارآمدی و کاهش اضطراب امتحان و بافرا

-ای که جزو ساخت شناختی دانشگونهآموزان فرصت بیشتری برای یادگیری بدهند. همچنین با ارائه مطالب درسی بهبه دانش

آموزان از طریق محیط مدرسه و خانواده، در جهت رشد و های سالمت دانشمؤلفهآموزان قرار گیرد، همراه با بهبود بخشیدن به 

  .گام بردارند موزانآپیشرفت تحصیلی دانش

 منابع

های انگیزشی وراهبردهای خود تنظیمی برای یادگیری در میان بررسی و مقایسه بارور»( ، 3918البرزی، شهال و سیامک. )  .3
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