
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 ایران روانشناسی انجمن کنگره ششمین مقاالت مجموعه

 

1115 

  Contemporary Psychology, 2017, 12, (Suppl.), 1115-1119   1119- 1115، )ویژه نامه(، 12 ،1396 ،روانشناسی معاصر 

 بود اشتیاقیر آموزش گروهی راهبردهای موفق تحصیلی بر بهتأث 

 آموزان و پیشرفت تحصیلی دانش 

 2، نعیمه سدرپوشان*1امیرفضل طوسی

 ، ایران؟؟؟، آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتی عمومی، دانشگاه شناسروانکارشناسی ارشد  1
 ، ایران؟؟؟، آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتکارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه  2

 

 چکیده 

ی تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی است. هدف هامهارتدر توانمندسازی دانش آموزان، آموختن  وپرورشآموزشیکی از اهداف 
ی تحصیلی بر اشتیاق و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی در هامهارتاز پژوهش حاضر تعیین اثر آموزش گروهی 

همراه با  آزمونپسآزمون و یشپی بود که به شیوه نیمه آزمایشی با در شهر یزد بود. این پژوهش یک مطالعه مقطع 1392سال 
ی از میان کلیه دانش آموزان پسر سال اول اخوشهتصادفی  صورتبهنفر بودند که  40تعداد  کنندگانشرکتگروه کنترل انجام شد. 

یاق تحصیلی و مقایسه معدل دو ترم متوالی دبیرستان شهر یزد انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه اشت
از روش تحلیل کوواریانس و کوواریانس چند متغیره )مانکوا( نشان دادند که  آمدهدستبههای بودند. یافته خردادماهو  ماهبهمن

بنابراین،  ؛یر داشتتأثی تحصیلی بر افزایش اشتیاق تحصیلی و تمامی ابعاد آن و پیشرفت تحصیلی هامهارتآموزش گروهی 
ی تحصیلی منجر به بهبود پیشرفت و اشتیاق تحصیلی و ابعاد آن در دانش هامهارتتوان نتیجه گرفت که آموزش گروهی یم

 شوندیمآموزان 

 آموزش گروهی؛ مهارت تحصیلی؛ اشتیاق تحصیلی؛ پیشرفت تحصیلی ها:یدواژهکل

 

 

 مقدمه

شود. امروزه متخصصان های آن جامعه متأثر میفرهنگ، حکومت، اقتصاد و ارزشو پرورش هر جامعه خاص آن جامعه است و از آموزش 
و پرورش معتقدند که برای داشتن انسانی سالم، خالق و مفید در جامعه الزم و ضروری است که همگام با توسعه قوای فکری و عقلی  آموزش

توصیف و چگونگی رفتار  ها نظرات مختلفی درزمینه(. در طول سال1384فرد، قوای جسمانی و عاطفی او هم پرورش یابد )کریمی و همکاران، 
های اجتماعی رفتار و اهمیت فرآیندهای یشهر بر. در این نظریه استاجتماعی بندورا -ها، نظریه شناختیشده است، ازجمله این نظریهآدمی بیان

 (.1382ترجمه جوادی و کدیور،  2001)پروین،  ید شده استتأکشناختی و همچنین ابعاد زندگی یعنی انگیزش، هیجان و عمل 
در نظام بندورا منظور از خودکارآمدی، احساس شایستگی، کفایت و قابلیت در کنار آمدن با زندگی است. برآورده نمودن و حفظ معیارهای 

 یکارآمدخودرا معتقد است که انتظار بندودهد. یمعملکرد، خودکارآمدی را افزایش و ناکارآمدی در برآوردن و حفظ آن معیارها آن را کاهش 
 (.2009 یاو،کنند )لانجام دادن انتخاب می یکه برا هایییت( نوع فعال2 کنندیکه م یتالش یزان( م1اثر بگذارد،  یطهافراد در دو ح یتواند رومی

مطابق با ینجا ادر  که .آموزان شوددانش یشرفتبه پ که منجر ی استمعلمان در انجام اعمال یهادهنده مهارتنشانی عمومی خودکارآمد
دارد. در اینجا فقط  یناناطم یسهای تدرخود در موقعیت ییاست که فرد به توانا ینا یانگربی  شخص یس است و خودکارآمدیتدر یجانتظار نتا

 .(2007 یاس،معلم موردنظر است )مانوئل و آر یمدآخودکار
به 1993 ،معلم در مواجهه با مشکالت )سوداک و پودل یداریبا تالش و پا یمعلمان رابطه مثبت یمدآدهد که خودکارنشان می یقاتتحق
به نقل  1989آموزان )فلدالفر و اسل، دانش یزش( و انگ2008 یروگلو،به نقل از کاک 1992، یای )کوالدارس( تعهد حرفه2008 یروگلو،نقل از کاک

که درحالی .آموز محور استفاده کنندهای دانشاحتمال دارد که از روش یشترب ،باال یمدآا خودکارمعلمان ب ین( دارد. همچن2008 یروگلو،از کاک

                                                      
              aftoosi@yahoo.comنویسندۀ مسئول:  پست الکترونیک  *

 مقاله حاضر از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول استخرارج شده است.
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که احساس  یعالوه، معلمان(. به2008 یروگلو،به نقل از کاک 1990 یکا،دارند )زرن یشمد به استفاده از راهبردهای معلم محور گراآمعلمان ناکار
براون و لنت،  ،1984و دمبو،  یبسونکنند )جآموزان خود فراهم میکردن دانش یشرفتپ یرا برا یشتریهای بدارند فرصت یشتریکارایی ب

  (.2005به نقل از شولتز و شولتز،  1995 یمرمن،ز، 1991
ها بر رفتار انسان نقش اساسی را ایفا کند: انتخاب اهداف، کسب کنندهدارد که باور خودکارآمدی از طریق این تعیین( بیان می2000بندورا )

 زینتایج یا پیامدهای مورد انتظار، اجرای اهداف، میزان تالش، میزان استقامت و پشتکار، استرس و فشار روانی و خودتنظیمی. موفقیت و پیرو
یابی و یا هر اقدام دیگر حاصل تصور و نگرش مثبت شخصی او از خویشتن است. این نگرش مثبت وکار، دوستهر انسانی در زندگی، کسب

ها، جای استفاده از فرصتشود که ذهن انسان بهکشاند و برعکس نگرش منفی از خود و دیگران باعث میسوی موفقیت میاست که فرد را به
وخوی ما با دیگران داشته باشد )موحدیان و همکاران، تواند اثرات سوئی در رفتار و خلقه مشکالت شود که در درازمدت میصرف فکر کردن ب

ی اجتماعی از هانظامکند. محیط و (. بر طبق دیدگاه بندورا، افراد باورهایی دارند که در کنترل و مسئولیت فردی نقش کلیدی ایفاء می1391
شناختی بر رفتار انسان اثرگذارند. توانایی و خودکارآمدی اثرات مستقیم و شدیدی بر عملکرد و کارآمدی دارند. تصویری روانهای طریق مکانیسم

( چون 1999مثال، در آزمایش زیمرمان و همکاران )عنوانکه ما از کارآمدی خود داریم، اثر مستقیم و شدیدی بر سطوح اضطراب ما دارد. به
دیگر اضطراب، حالتی از تشویش است عبارتنظر خودکارآمدی تفاوت داشتند، دختران اضطراب بیشتری را گزارش کردند. بهدختران و پسران از

ای متفاوت از گونهکه عالئم دستگاه خودکار عصبی بدن با آن همراه است. مجموعه عالئمی که در حین اضطراب وجود دارد اغلب در هر فرد به
 .(1382 رضاعی، و ترجمه رفیعی،  2003،دوکسا و کاپالندیگران است )

توان در سه مؤلفه های رفتاری، بدنی و ذهنی است. عالئم اضطراب را میاضطراب واکنشی طبیعی به فشار روانی است که دارای مؤلفه
صورت بیش فعالی دستگاه زیکی که بهتواند بر رفتار تأثیر منفی بگذارد و به عملکرد آسیب برساند. عالئم فیکلی بیان کرد: عالئم رفتاری که می

صورت فکرهای پریشان کننده و تکراری هستند که با افزایش سطح و عالئم شناختی که به استعصبی سمپاتیک یا افزایش تنش عضالنی 
یل تداوم بیابد. هر یک از دلیببینانه درآید یا آنکه یرواقعغصورت پاسخی شود که به. اضطراب زمانی به مشکل تبدیل میاندهمراهبرانگیختگی 

های درمانی از بین برد. اضطراب امتحان، نوعی هراس اجتماعی خاص است که فرد را درباره توان از طریق کاربرد روشانواع اضطراب را می
 (. 1389هایی مانند موقعیت امتحان است )نادری، کند و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیتهایش دچار تردید میییتوانا

سال آموزش، در معرض صدها امتحان  12آموزان در طول آموزان و محصلین است. دانشی از زندگی دانشاعمدهاضطراب امتحان بخش 
توان در سه دسته ی اضطراب امتحان را میشناسسببدر  مؤثرگذارند. عوامل یمامتحان را پشت سر  هادهو در طول دوران تحصیالت عالیه، 

و هوش و ارزیابی شناختی و عدم آمادگی و توجه و تمرکز و  نفسعزت( عوامل فردی و شخصیتی؛ مانند: اضطراب عمومی و 1کرد: بندی یمتقس
( عوامل آموزشگاهی و 2های امتحانی جدید. آموز و تعمیم تجارب امتحانی گذشته به موقعیتهای مطالعه نادرست و انتظارات شخص دانشروش
های ناآشنا و مراقبان ی ناسالم و سیستم آموزشی حاکم بر مدرسه و نوع درس و موقعیتهارقابتظارات نابجای معلمان و ی؛ مانند: انتاجامعه

های شخصیتی والدین و یژگیوها و جو عاطفی حاکم بر خانواده و ( عوامل خانوادگی؛ مانند شیوه تربیتی والدین و انتظارات آن3امتحانی مختلف. 
توان شرایطی مهیا نمود با به دست آوردن رابطه اضطراب و خودکارآمدی و تأثیر این باورها بر سالمت روانی می هاتصادی آنطبقه اجتماعی و اق

های روانی جلوگیری کرد یماریبباشند را تقویت نمود و از ابتال به یمکه آن قسمت از سالمت روانی که تحت تأثیر باورهای خودکارآمدی 
رود. اضطراب یمی اصلی افت تحصیلی به شمار هاعلتده اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی رابطه منفی داشته و یکی از (. پدی2001)بندورا، 
 (. 1383ی، ابوالقاسمدهد )های شناختی، فیزیولوژیکی و عاطفی را تحت تأثیر قرار مییطهحی ناخوشایند است که اتجربهامتحان 

های یک فرد یتفعالتواند تواند در تشریح و تبیین و ارائه بینشی در خصوص فرآیندهایی که میاجتماعی بندورا می-نظریه شناختی
بین محیط و متغیرهای شناختی  جانبهسهاست. این نظریه از طریق یک رابطه  مؤثرخودکارآمد را در تقابل با محیط متخاصم شکل دهند، بسیار 

است، نشان  آمدهعملبه( 1382(. پژوهشی که توسط سلیمانی )2000شود )لوتانز و همکاران، آمیز یا ناموفق قبلی تعیین مییتفقموو رفتارهای 
در پسران( و میانگین نمره اضطراب  2/35در دختران و  3/48دهد که در فراوانی اضطراب امتحان، بین پسران و دختران تفاوت وجود دارد )می

در پسران(. این پژوهش نشان داد که بین میانگین نمره اضطراب امتحان  39/18در دختران و  90/19آموزان دختر بیشتر است )امتحان در دانش
های یاستراتژیی آموزش کارا( در خصوص 1391ی و همکاران )ااژهدر پژوهشی که و عملکرد تحصیلی رابطه معکوس وجود دارد. همچنین 

یرات پروسه این آموزش بر کاهش تأثآموزان پایه اول دبیرستان به عمل آوردند، به نتیجه بر اضطراب امتحان دانشمقابله با باورهای غیرمنطقی 
 اضطراب امتحانی دست یافتند. 
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-های مشاوره گروهی )رفتاری، ادراکی و رفتارییرات روشتأث( در خصوص مقایسه 1389در پژوهش دیگری که زارعی و همکاران )
از مشاوره  ترسادهآموزان در دانشگاه هرمزگان به انجام رساندند، مشخص شد که مشاوره گروهی اضطراب امتحان دانش ادراکی( بر کاهش

خورد و نتیجه گرفتند که برنامه آموزش مشاوره گروهی در کاهش اضطراب امتحان در یمفردی است و تأثیر آن در مشکالت سطحی به چشم 
تواند بر دانش و عملکرد افراد تأثیر مثبتی بر جای بگذارد. انتخاب شیوه آموزشی مناسب در میزان هی میآموزش گروضروری است.  هادانشگاه

شناختی نقش بسزایی دارد. با توجه به مطالبی که به آنها اشاره در پژوهش یادگیری و رغبت آنان برای تغییر رفتارهای مرتبط با سالمت روان
در  یمدل بندورا بر ترس از امتحان و خودکارآمد یقاز طر اجتماعی-شناختی یآموزش گروهیم که آیا حاضر در صدد پاسخ به این سوال هست

 یرگذار باشد؟تأثتواند میآموزان دانش
 

 روش

 شرکت کنندگان
پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان  –پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون 

نفره با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شد.  40می باشد. از این جامعه نمونه ای  93-92اول شهر یزد در سال تحصیلی 
و پرورش انتخاب و از بین دبیرستان های پسرانه دولتی این ناحیه دبیرستان خاتم  ابتدا از بین دو ناحیه یزد به طور تصادفی ناحیه یک آموزش

گروه  االنبیاء انتخاب شد و از بین پنج کالس پایه اول این دبیرستان، دو کالس به عنوان نمونه انتخاب و با استفاده از انتساب تصادفی در دو
هر دو گروه از آزمودنی ها پیش از آموزش، با بهره گیری از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی  نفر( گمارده شدند. 20نفر( و گروه کنترل ) 020آزمایش 

 دقیقه ای آموزش مهارت های تحصیلی اجرا شد. 90جلسه  10مورد آزمون قرار گرفتند. سپس بر روی گروه آزمایش 

 بزار ا
ساخته شده است و دارای  2002لی و همکاران در سال ماده می باشد که  توسط شوف 17پرسشنامه اشتیاق تحصیلی: این پرسشنامه دارای 

سه خرده مقیاس می باشد. مولفه انرژی )شور و شعف(، مولفه حس فداکاری و مولفه جذبه. ماده های این پرسشنامه از نوع آزمون های بسته و 
( همسانی 2002ود. شوفلی و همکاران )شش گزینه ای است که از صفر تا شش نمره گزاری و به از کلمه هرگز تا کلمه همیشه بیان می ش

گزارش کرده اند. ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس انرژی  94/0تا  73/0درونی مقیاس اشتیاق تحصیلی را با روش آلفای کرونباخ بین 
هان اعتبار آن را با روش ( در بین دانشجویان معماری دانشگاه اصف1391محاسبه شد. همچنین حسینی ) 73/0و جذبه  82/0و فداکاری  78/0

 به دست آورد. 89/0آلفای کرونباخ 

 شیوه اجرا
این پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. بعد از انتخاب گروه نمونه و انتساب تصادفی 

سپس بر روی گروه آزمایش، پروتکل آموزش مهارت تحصیلی به آن ها به دو گروه آزمایش و کنترل، از شرکت کنندگان پیش آزمون گرفته شد. 
 دقیقه ای اجرا شد. سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 90مدت ده جلسه 

 

 نتایج

مقدار فرض شده دارند. به عبارت دیگر شرط همگنی پیش فرض ها در تمامی سطوح معناداری باالتر از بدست آمده،  با بررسی نتایج
شیب خط  یکسانی ی از نرمال بودن توزیع نمرات در گروه هاست.درستی رعایت شده است و نتایج حاک ریانس بهماتریس های واریانس و کووا

ین تعدیل شده نمرات اشتیاق تحصیلی کوواریانس نشان می دهد که بین میانگنتایج تحلیل  1جدول در  تایید می شود. ،رگرسیون برای تمامی
درصد  106/0میزان تاثیر آموزش و  تفاوت معناداری مشاهده می شود  گواهو گروه آزمایش و د شرکت کنندگان بر حسب عضویت گروهی در

 در گروه آزمایش شده است. دانش آموزانهای تحصیلی منجر به بهبود اشتیاق تحصیلی بنابراین آموزش گروهی مهارت است.
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 1جدول 
 تحلیل کوواریانس میانگین نمرات اشتیاق تحصیلی در پس آزمون با کنترل پیش آزمون

 مجذور اتا F P میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 719/0 0001/0 01/92 77/11700 1 77/11700 پیش آزمون

 106/0 046/0 25/4 43/541 1 43/541 گروه

       خطا

نشان می دهد که تفاوت بین میانگین های تعدیل شده معدل دانش آموزان در مرحله پس آزمون با کنترل نمرات پیش آزمون در  2جدول 
آموزان در انش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی را در د مهارت های. لذا فرضیه آموزش گروهی (P=001/0) معنادار است کنترلدو گروه آزمایش و 
 5/41یعنی در حدود  است. 415/0و میزان تاثیر این آموزش در مرحله پس آزمون  افزایش داده است (ترم دوم تحصیلیمرحله پس آزمون )

 .درصد آموزش اثرگذار بوده است

 2جدول 
 در پس آزمون تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین های معدل دانش آموزان بر حسب عضویت گروهی

 مجذور اتا F P میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات تغییراتمنبع 

 975/0 <001/0 146/1457 833/136 1 833/136 پیش آزمون

 415/0 <001/0 207/26 461/2 1 461/2 گروه

    094/0 37 474/3 خطا

بیانگر این در دانش آموزان  و پیشرفت تحصیلی نمرات اشتیاق تحصیلی درنتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره در دو گروه آزمایش و گواه 
= اثر 26/0؛ F(2و 35= )2/6؛ p= 05/0= مجذور ایتا؛ 26/0معنادار است )با کنترل پیش آزمون( )گروه های آزمایش و گواه  در تفاوتکه است 

پس از  داددر دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ نمرات ابعاد اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان نشان نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری  .(پیالیی
و 33= )67/5؛ p= 01/0= مجذور ایتا؛ 34/0)حداقل در یکی از متغیرهای مورد مقایسه دارای تفاوت معناداری است  ،حذف تاثیر پیش آزمون

3)F ها از لحاظ تک تک نمره های تفاضل از تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شده است و به منظور مقایسه گروه  = اثر پیالیی(.34/0؛
 ارائه گردیده است. 3در جدول شماره 

باهم  یتفاوت معنادار یرها،تک متغ دو گروه ازلحاظ تک ینب یریچند متغ یانسدر متن کووار یک راهه یانسکووار یلتحلحاصل از  یجنتا
بنابراین آموزش گروهی  می باشد. 154/0 ،و جذبه 170/0،و حس فداکاری 309/0 ،انرژی هر کدام به ترتیب تاثیرو میزان مشاهده می شود 

 دانش آموزان شده است.در مهارت های تحصیلی منجر به بهبود ابعاد اشتیاق تحصیلی 

 3جدول 
 اشتیاق تحصیلیابعاد بر روی پس آزمون میانگین نمرات  وواریانس چند متغیریکنتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن  

 میزان تاثیر F p میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 309/0 <001/0 63/15 03/357 1 03/357 انرژی

 170/0 011/0 14/7 82/148 1 82/148 حس فداکاری

 154/0 016/0 36/6 48/156 1 48/156 جذبه
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 بحث

های تحصیلی کارگیری آموزش گروهی مهارتپژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی راهبردهای موفق تحصیلی با استفاده از بههدف از 
شهر یزد بود. نتایج پژوهش نشان داد راهبردهای آموزش گروهی در قالب  2آموزان دبیرستانی ناحیه بر بهبود اشتیاق و پیشرفت تحصیلی دانش

شود. همچنین این راهبردهای آموزش آموزان میه بهبود اشتیاق تحصیلی و در نتیجه پیشرفت تحصیلی در دانشهای تحصیلی منجر بمهارت
شود. این یافته با آموزان میگروهی بر هر یک از ابعاد اشتیاق تحصیلی نیز تاثیرگذار است و باعث بهبود انرژی و حس فداکاری و جذبه در دانش

 ( همخوانی دارد.1382( و کشاورز و همکاران )1392(، سماواتیان )1997(، رایان و همکاران )1998)پژوهش بالمفیلد و همکاران 
ریزی، تمرکز حواس، مدیریت زمان، هایی چون مدیریت برنامههای تحصیلی با فراگیری مهارتآموزان در جلسات آموزش مهارتدانش

بخشی و تعیین هدف و  اد خود برنامه درسی برای خود تدوین کنند و همچنین خودنظمبرداری، توانستند مطابق با توان و استعدمهارت یادداشت
بینی و انرژی باال خودشان را درگیر آموزان با خوشگیری و خودارزیابی و کنترل زمان را فرا گیرند. از این رو دانشتقویت اراده و قدرت تصمیم

شور و شعف در رویارویی با مشکالت تحصیلی اشتیاق و به دنبال آن پیشرفت در انجام  دهند و با ایجادهای آموزشی و درسی قرار میفعالیت
های آموزشی جهت روش تدریس و کنند. بر اساس این نتایج شایسته است برای دبیران و مشاوران برگزاری کارگاهتکالیف را خود احساس می

آموزان در اولویت قرار گیرد. ریزی تحصیلی مناسب برای دانشبرنامه های تحصیلی و ایجادکشف الگوهای یادگیری بهتر و آموزش مهارت
تواند رسیدن به نتایجی ها و مربیان میتر برای آموزش به خانوادههای تحصیلی به همراه جلساتی ممتد و طوالنیهمچنین به کار گیری مهارت

 تر به نتیجه برساند.تر و سریعهمخوان با این تحقیق را ملموس
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