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 چكيده

 یبوم یالگوتأثیر  اند. اما پژوهشی که بهتهآموزان پرداخمطالعات متعددی به بررسی انگیزش تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشزمينه: 

  پرداخته باشد مغفول مانده است.آموزان دانش یلیتحصانگیزش بر  ستهیدر تجارب ز یزشیمفهوم انگ یبر بررس یمبتن یلیمشاوره تحص

 انگیزشآن بر  یرو تأث ستهیدر تجارب ز یزشیمفهوم انگ یبر بررس یمبتن یلیمشاوره تحص یبوم یالگو ریتأث یپژوهش حاضر بررسهدف  هدف:

آموزان مقطع متوسطه دوم آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانشپس –آزمون پژوهش از نوع پیش روش:. بودآموزان دانش یلیتحص

گروه  دودر  یتصادف به صورتای به عنوان نمونه انتخاب و گیری خوشهبا روش نمونه آموزدانش 71بود،  39-36شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 

 یپروتکل آموزشو ( 0390والرند و همکاران ) یلیتحص زهیپرسشنامه انگپژوهش عبارت بودند از:  شدند. ابزار نیگزیجا نفر( 91کنترل )و  شیآزما

ها با استفاده از دهتحلیل دا (.0936ساخته )محقق  آموزانالگوی بومی مشاوره تحصیلی مبتنی بر بررسی مفهوم انگیزشی در تجارب زیسته دانش

دانش  یلیتحص انگیزشبر  ستهیدر تجارب ز یزشیمفهوم انگ یبر بررس یمبتن یلیمشاوره تحص یبوم یالگو ها:يافته کواریانس انجام شد.تحلیل 

ر بررسی مفهوم آموزانی که در جلسات آموزشی الگوی بومی مشاوره تحصیلی مبتنی بدانش گيری:نتيجه. بود مؤثر (p< 10/1سطح )در  آموزان

انگیزش  ،ستهیتجارب زی، زشیانگی، لیمشاوره تحص واژه كليدها:. شرکت کردند انگیزش تحصیلی بیشتری را به دست آوردند انگیزشی

 آموزان دانش ی،لیتحص

Background: Numerous studies have examined students' academic motivation and academic achievement 
motivation. However, research that has addressed the indigenous pattern of academic counseling based on the 
study of motivational concepts in students' experiences based on academic motivation has been neglected. 
Aims: The aim of the present study was to investigate the effect of the native pattern of academic counseling 
based on the study of motivational concept in lived experiences and its effect on students' academic 
motivation. Method: The research was pre-test-post-test with control group. The statistical population of 
Kermanshah secondary school students was in the academic year of 2018-2019, 60 students were selected as 
a sample by cluster sampling method and were randomly assigned to two control and experimental groups (30 
people). The research tools were: Educational Motivation Questionnaire of Valerand et al. (1985) and 
Educational Protocol, Indigenous Model of Academic Counseling Based on the Study of Motivational 
Concept in the Experiences of Researcher Students (2018). Data analysis was performed using analysis of 
covariance. Results: The indigenous model of academic counseling based on the study of motivational 
concept was effective in living experiences on students' academic motivation at the level of (p< 0/01). 
Conclusions: Students who participated in the Indigenous Counseling Pattern training sessions based on the 
study of the motivational concept gained more academic motivation. Key Words: Academic counseling, 
motivation, living experiences, academic motivation, students 
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 مقدمه

 توانمی را است. انگیزش انسان رفتار سازفعال عامل انگیزش

سوی هدف  به رفتار یکنندههدایت و نگهدارنده عامل نیرودهنده،

؛ به نقل از موسوی، درتاج و ابوالمعالی 0999سیف، کرد ) تعریف

های اخیر توجه از جمله مفاهیمی که در سال(. 0933الحسینی، 

ناسان و مربیان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده انگیزش روانش

یرگذار در تغییرات تأثساختار انگیزشی عاملی مهم و است. 

اجتماعی و تحول جوامع است. انگیزش تمایل به انجام هدف یا 

(. انگیزش در 2101تمایل به سمت رفتاری خاص است )کالرک، 

ر، حوزه های شغلی، های مختلفی از قبیل درک و تغییر رفتاحوزه

درمان، فرزند پروری، بهبود عملکرد تحصیلی کاربرد دارد. از 

های درگیر در انگیزش، آموزش و تحصیل ین حوزهمهمترجمله 

پردازان و پژوهشگران این است که از دیرباز مورد توجه نظریه

های اصلی هر سیستم حوزه بوده است زیرا یکی از دغدغه

امروزه به وضوح  (.2116سی و ریان، آموزشی و تربیتی است )د

شده است که داشتن عالقه نسبت به درس دقت، کوشش و ثابت

دهد و در نتیجه بر یادگیری او پشتکار یادگیرنده را افزایش می

گذارد. انگیزش با افزایش میزان توجه، تمرکز، تأثیر مثبت می

تالش و پشتکار یادگیرنده؛ پردازش شناختی تکالیف تحصیلی، 

به اعتقاد فراگیران،  بخشند.سازی و بازیابی آنها را بهبود میخیرهذ

به توانایی در کسب موفقیت تحصیلی اشاره  0انگیزش تحصیلی

 (.2117دارد )لگات، گرین دمرس و پلییر، 

انگیزه  یعنی اصلی، گروه دو به را انگیزش نظران،صاحب

را  الزم جذابیت درونی انگیزه اند.کرده تقسیم بیرونی و درونی

تأثیر  تحت که فرد حالی در کرده ایجاد فعالیت، یك انجام برای

زند می دست فعالیت خاصی به مستقلی هدف با بیرونی انگیزه

 برای که ایاولیه هایسازه ، یکی از2107استورجس و همکاران 

می  2تحصیلی پیشرفت انگیزش شده است، ارائه انگیزش تبیین

که  شودمی اطالق رفتارهایی به یتحصیل پیشرفت باشد، انگیزش

دیگر، انگیزش  عبارت گردد، بهمی پیشرفت و یادگیری به منجر

در  را که کاری آن به است، فراگیر تمایل تحصیلی، پیشرفت

خودجوش  را بطور عملکردش و دهد انجام خوبی به خاصی قلمرو

می  نشان را تحصیلی انگیزش که رفتارهایی کند؛ غالب ارزیابی

                                                           
1. aeademic motivation 
2. academic achievement motivation 

یا  کوشیسخت دشوار، تکالیف انجام بر پافشاری از بارتنددهند ع

به  تکالیفی که انتخاب و تسلط حد در یادگیری جهت در کوشش

مشاهده شده که (. 0933دارد )موسوی و همکاران،  نیاز تالش

آموزان با توانایی متوسط و انگیزش باال دارای بسیاری از دانش

(. 2100و همکاران،  اندوله) اندهای تحصیلی باالیی بودهموفقیت

( انگیزه تحصیلی را تمایل یادگیرنده به مشغول 2116دسی و ریان )

و درگیر شدن در فعالیت یادگیری و تالش مستمر در انجام دادن و 

دانند. الزم به ذکر است که این به پایان رساندن آن فعالیت می

ی از توانند منشأ درونی )انگیزه درونی( و هم ناشها میگرایش

عوامل بیرونی و محیطی )انگیزه بیرونی( باشد و نقطه مقابل آن 

ها و رفتارهای مرتبط با یادگیری و انگیزگی نسبت به فعالیتبی

مدت زمانی که فرد به پیشرفت تحصیلی است. به طور کلی 

پردازد، شدت رفتار، پایداری در رفتار و پیگیری در فعالیتی می

ن در یك فعالیت، به انگیزش مربوط ترجیح افراد برای درگیر شد

آموز را برای کسب نمرات باال ای دانشاین که چه مسأله است

کند؟ چه عواملی باعث مطالعه ترغیب به کوشش یا دلسرد می

های خاصی را انتخاب شود، چرا افراد فعالیتطوالنی مدت می

در درک انگیزش  غالباًها سؤاالتی است که کنند؟ و... اینمی

اند های متعدد نشان داده(. پژوهش2119شود )گرانت، ح میمطر

که افراد برانگیخته و با انگیزه، کارهای بیشتر و بهتری انجام داده 

(، و در نتیجه با سطوح باالی 2117)الیوت و هیمپلس و وود، 

، شانك، پینتریچ و 2116شوند )هاجر و هاین، موفقیت مواجه می

 .(0932آریافر و رزقی شیرسوار،  ،2119، مارتین، 2119میس، 

مطالعات متعددی به بررسی آموزشی روابط بین متغیرهای 

اند. به عنوان بر موفقیت تحصیلی و انگیزش تحصیلی پرداخته مؤثر

های متعددی رابطه بین خودکارآمدی و انگیزش نمونه، پژوهش

ز، و شیل و گنزال 2116اند )پائولسن و فیلمن،یید کردهتأتحصیلی را 

( به بررسی 0939زاده )(. شرفی، حدادی، نشیبا و قاسم2116

 آموزش مهارت خودآگاهی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش

آموزان پرداختند که نتایج اثربخشی آموزش این سازه را بر 

انگیزش تحصیلی نشان داد. برخی دیگر از مداخالت نیز به بررسی 

ریزی عصبی کالمی های آموزشی و تحصیلی مانند برنامهروش

یید تأپرداختند که اثربخشی آن بر پیشرفت و انگیزش تحصیلی 

، اسکافینر و 0990شده است )احتشامی تبار، مرادی و شهرآرای، 

(. صالحی، عابدی، باغبان، نیلفروشان 2119و فلر،  2116اسکیفل، 
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 مؤثر( مدل نظری مشاوره تحصیلی براساس عوامل 0936و عابدی )

بینی که مهمترین عوامل پیشیلی را تدوین کردند بر موفقیت تحص

های کننده بعد عینی موفقیت تحصیلی، به ترتیب عبارتند از: مهارت

تحصیلی، خودپنداره تحصیلی، هوش، رغبت، انگیزه پیشرفت و 

بینی کننده بعد ذهنی مهمترین عوامل پیشو  کاری تحصیلیاهمال

از: خودپنداره  موفقیت تحصیلی نیز، به ترتیب عبارت بودند

های تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، شیوه تحصیلی، مهارت

 همان .پذیری مسیر شغلیفرزندپروری مادر، شخصیت و انطباق

ها و بررسی مبانی نظری انگیزش گونه که از نتایج پژوهش

آید، این سازه، ساختاری چند وجهی است که تحصیلی بر می

رهنگی و اقتصادی در عوامل متعدد زیستی، شناختی، اجتماعی، ف

ایجاد، شدت و تداوم آن نقش دارد. عالوه براین، میزان و نوع 

تأثیر عوامل متعدد، در شرایط زمانی و مکانی مختلف، متفاوت 

از هر یك از عوامل فوق است. به  متأثراست و بسته به نوع فرهنگ 

های توان به روشهمین دلیل در بررسی علل انگیزش تحصیلی نمی

فا نمود، بلکه جهت مداخله اثربخش نیازمند بررسی کمی اکت

عمیق، همه جانبه و کیفی مسأله است. از طرفی الگوهای مداخالتی 

-در این حوزه نیز هر کدام به یك جنبه از عوامل اثرگذار پرداخته

اند. به عنوان نمونه تغییر شناخت و باور، روش تدریس و... در 

است که عوامل صورتی که انگیزش یك سازه چند وجهی 

گوناگون در افراد مختلف سهم متفاوتی دارند، پس به منظور ایجاد 

 تغییرات کارآمد، عمیق و پایدار در انگیزش تحصیلی دانش

آموزان، یك الگوی مداخالتی چند وجهی و برخاسته از تجارب 

آموزان الزم است. بنابراین با توجه به چارچوب نظری زیسته دانش

شده در حوزه عوامل مؤثر در انگیزش  های انجامو پژوهش

تحصیلی و تك بعدی بودن الگوهای مداخالتی، هدف پژوهش 

گویی به این سؤال بود، آیا الگوی بومی مشاوره حاضر پاسخ

-تحصیلی مبتنی بر بررسی مفهوم انگیزشی در تجارب زیسته دانش

 است؟ مؤثرآموزان بر انگیزش تحصیلی 

 روش

پس  -آزمون پیش زمایشی با طرحاز نوع نیمه آ پژوهش حاضر

آموزان پایه گروه کنترل بود. جامعه آماری را کلیه دانش آزمون و

 36-39یازدهم و دوازدهم متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 

تشکیل داد که از انگیزش تحصیلی پایینی برخوردار بودند )نمرات 

مالک قرار به عنوان  62پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند کمتر از 

ای به گیری خوشهبا روش نمونه آموزاننفر از دانش 71گرفت(. 

و  شیگروه آزما دودر  یبه صورت تصادفعنوان نمونه انتخاب و 

 های. مالکشدند نیگزی( جانفر دختر 91نفر پسر و  91کنترل )

آموز پایه یازدهم و دوازدهم عبارت بود از: دانش ورود به پژوهش

درمانی و دارو روانی، عدم استفاده از روانتبودن، داشتن سالم

درمانی، امکان حضور هفتگی در جلسات را داشته باشند، نمرات 

خروج از پژوهش  باشد. مالک 62انگیزش تحصیلی آنها کمتر از 

دریافت همزمان مشاوره تحصیلی بود. به منظور رعایت اصول 

موزشی اخالقی پژوهش برای گروه گواه بعد از پژوهش جلسات آ

الگوی بومی مشاوره تحصیلی مبتنی بر بررسی مفهوم انگیزشی در 

گذاشته شد و همچنین در مورد محرمانه  آموزانتجارب زیسته دانش

های پژوهش اطمینان داده شد. بدین ترتیب بودن اطالعات به نمونه

افزار آوری و در نهایت با استفاده از نرمهای مورد نیاز جمعداده

SPSS ها پرداخته شد.و آزمون کواریانس به تحلیل داده 24 نسخه 

 ابزار

 0393والراند: در سال  - 0مقیاس انگیزش پیشرفت تحصیلی

توسط ولرند، بلیز، بریر و پلتیر در کانادا به زبان فرانسه و برای 

 29گیری انگیزش تحصیلی طراحی و رواسازی شد. که از اندازه

و شامل هفت  شکیل گردیدهای تسؤال با مقیاس لیکرت هفت درجه

باشد و سه نوع انگیزش درونی )انگیزش درونی خرده مقیاس می

دانش، انگیزش درونی موفقیت و انگیزش درونی تحریك(، سه نوع 

انگیزش بیرونی )تنظیم بیرونی، تنظیم درون فکن، تنظیم همانند 

گیرد. سطوح انگیزش به کمك انگیزشی را اندازه میسازی( و بی

پرسشنامه انگیزش تحصیلی  در گیری است.اس قابل اندازهاین مقی

شود که انگیزه خود را از ادامه از آزمودنی خواسته می والراند

ها در پرسشنامه تحصیل در قالب سؤاالتی اعالم نماید. آزمودنی

ای انگیزش تحصیلی والرند بر اساس یك پیوستار هفت درجه

با هر ماده گزارش می لیکرت، میزان موافقت و مخالفت خود را 

نشانگر  6نشانگر مخالفت کامل، عدد  0کنند. در این پیوستار عدد 

 در هنجاریابی .بیانگر حد وسط است 4موافقت کامل و عدد 

پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند که توسط ناصری، شهرآرای و 

نمره الزم اعتبار  09و  09 سؤال( انجام شده بود، دو 0992فرزاد )

اند. در اعتبارگردیدهکسب نکردند که از پرسشنامه حذف یابی را 

                                                           
1. Acandemic Motivation Scale 
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انگیزش درونی  مؤلفه 7اند، که آنها از این پرسشنامه داشته سنجی

برای فهمیدن، انگیزش درونی برای تجربه تحریك، تنظیم 

انگیزگی همانندسازی شده، تنظیم تزریقی، تنظیم بیرونی و بی

زاده و عیل پور، زماندر پژوهش واحدی، اسما .استخراج شده است

( قابلیت اعتماد آن به روش آلفای کرونباخ برای 0930زاده )عطایی

های دانش، موفقیت، تحریك، تنطیم همانندسازی، تنظیم گزینه

، 69/1، 99/1انگیزشی به ترتیب فکن، تنظیم بیرونی و بیدرون

به دست آوردند. در پژوهش  99/1و  67/1، 90/1، 97/1، 69/1

اساتید محترم  دییتأدرستی آزمایی محتوایی مقیاس به  حاضر نیز

رسید و قابلیت اعتماد آن نیز با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که 

انگیزشی به های انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بیبرای گزینه

 به دست آمد. 91/1و  96/1، 39/1ترتیب 

جلسه پروتکل آموزشی الگوی بومی مشاوره  02مداخله: 

حصیلی مبتنی بر بررسی مفهوم انگیزشی در تجارب زیسته دانش ت

کننده در آموزان شرکتآموزان که از طریق پژوهش کیفی از دانش

توسط نویسندگان مقاله  36-39پژوهش حاضر در سال تحصیلی 

حاضر تدوین شده است و درستی آزمایی محتوایی آن توسط اساتید 

ژوهش کمی این مطالعه بدست دانشگاه تأیید شد در مرحله قبل از پ

های آموزشی در ی پژوهش در نظامای در مجلهآمد و در مقاله

کنندگان در گروه آزمایش توسط باشد برای شرکتنوبت چاپ می

 مشاوره تحصیلی آموزش دیده ارائه شد.

ها، اطالعات آزمونپس از پایان کار آموزش و اجرای پس

به منظور تجزیه و تحلیل  آوری شده مورد تحلیل قرار گرفت. جمع

های آماری توصیفی و های پژوهش در بخش کمی، از روش داده

استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی از جداول، نمودارها، 

های گرایش مرکزی و پراکندگی و در آمار استنباطی از  شاخص

آزمون آماری کوواریانس استفاده شد. به منظور بررسی مفروضه 

ها از آزمون لوین و آزمون اسمیرنوف )به ریانسهای همسانی وا

 نفر( استفاده شد. 01دلیل استفاده از حجم نمونه باالی 

 

 آموزانخالصه پروتکل آموزشی مشاوره تحصیلی مبتنی بر بررسی مفهوم انگیزشی در تجارب زیسته دانش .0جدول
 تکلیف محتوا اهداف جلسه

0 
 آشنایی-

 بیان اهداف و قوانین دوره -

 آزموناجرای پیش-

 معارفه -
 تدوین قوانین گروه -

 آزموناجرای پیش -

از دانش آموزان خواسته شد قوانین 

 حاکم بر گروه را تدوین کنند.

2 

یر آن در تأثآشنایی با مفهوم نیاز و -

 زندگی تحصیلی

شناخت مهمترین نیازهای -

 روانشناختی
ایجاد ارتباط بین مهمترین نیازهای -

 و موفقیت تحصیلیروانشناختی 

اجرای پرسشنامه نیازهای  –بیان مطالبی در مورد نیاز و نقش آن در زندگی انسان  -
 روانشناختی

 بررسی نقش نیاز در موفقیت تحصیلی -

 زیر: سؤاالتتهیه یك سناریو برای عمل با استفاده از  -
 شوند؟یماگر من از لحاظ درسی موفق شوم کدام نیاز یا نیازهای من و چگونه ارضا 

 برای این نیاز ............ من ارضا شود من چه کارهایی باید انجام دهم؟

 بندی و ارائه تکلیفجمع-

 تهیه لیست نیازهای روانشناختی-

بررسی سناریوی نیازها و تکمیل آن در -
 صورت نیاز

9 

آشنایی با اهمیت و نقش هدف در  -
 موفقیت تحصیلی

های هدف و کسب شناخت ویژگی

 ر تدوین هدفمهارت د

 مرور جلسه قبل-
 مندی و اهمیت آن در زندگیهدف -

 های اهداف کارآمدتشریح ویژگی-

 بندی و ارائه تکلیفجمع –تمرین تدوین هدف متناسب با نیازهای روانشناختی -

تدوین هدف بر اساس معیارهای هدف -

 و نیازهای روانشناختی

4 

افزایش دانش نسبت به اهداف  -

 عملکردی و تسلطی
 های هدف گذاریآشنایی با چالش -

 مرور جلسه قبل-

آموزان به تدوین ارائه مطالبی در مورد اهداف تسلطی و عملکردی و ترغیب دانش -

 اهداف تسلطی

 ایجاد احساس تعلق نسبت به هدف -
 های هدفبررسی چالش-

 جمع بندی و ارائه تکلیف-

 تمرین هدف من کجای بدنم قرار دارد-

 های هدفتهیه لیست چالش-

0 

آشنایی با مفهوم و کارکردهای  -
 اعتماد به نفس و خودکارآمدی

های افراد با اعتماد آشنایی با ویژگی -

 به نفس باال

 مرور جلسه قبل-
 ارائه تعریفی از اعتماد به نفس و کارکردهای آن-

های افرادی که اعتماد به نفس باالیی دارند و نقش آن در موفقیت بررسی ویژگی -

 تحصیلی

های افراد با اعتماد تهیه لیستی از ویژگی-

 به نفس باال
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 آموزانخالصه پروتکل آموزشی مشاوره تحصیلی مبتنی بر بررسی مفهوم انگیزشی در تجارب زیسته دانش .0جدول
 تکلیف محتوا اهداف جلسه

 بندی و ارائه تکلیفجمع-

7 

کسب مهارت در زمینه افزایش  -

اعتماد به نفس و خودکارآمدی 
 تحصیلی

 مرور جلسات قبل-
آل، نقش نیازها ارئه توضیحاتی با استفاده از تکنیك بحث گروهی، درباره خودایده -

یر آن در تدوین هدف و موفقیت تحصیلی و ارتقاء تأثدر ترسیم خود ایده آل و 

 اعتماد به نفس

 های اعتماد به نفس و ارزیابی آنها در خودآشنایی با مؤلفه -
 های اعتماد به نفس و ارضای نیازها و اهدافایجاد ارتباط بین مؤلفه-

بر هایی جهت تحقق اهداف و ارضای نیازهای روانشناختی ریزی و تهیه گامبرنامه -

 آل ترسیم شدهاساس خودایده
 بندی و ارائه تکلیفجمع-

 آل و خودواقعیتمرین ترسیم خودایده -
خود ارزیابی به منظور بررسی میزان  -

 آلفاصله بین خود واقعی و خودایده

آل و تمرین مرتبط نمودن خودایده -

 خودواقعی با ارضای نیازها و اهداف
 تدوین برنامه گام به گام تحقق خود-

 آل بر اساس نیازها و اهدافایده

اجرای اولین قدم از لیست برنامه گام به -
 گام

6 

ریزی آگاهی نسبت به نقش برنامه-

 در موفقیت تحصیلی
های کسب آگاهی نسبت به ویژگی-

 ریزی کارآمدبرنامه

 مرور جلسات قبل-

 بررسی تکلیف جلسه قبل و ارائه بازخورد با هدف افزایش احساس کارآمدی-

 ریزیایجاد ارتباط بین تدوین هدف و برنامه-
 ریزی در موفقیت تحصیلیتعریف و اهمیت برنامه -

 ریزی کارآمد.ارائه اطالعاتی در زمینه برنامه -

 بندی و ارائه تکلیفجمع -

نوشتن برنامه روزانه به مدت یك هفته با -

 هدف افزایش خودآگاهی
اجرای قدم دوم از برنامه گام به گام -

 ه ششم.جلس

9 

 ریزیآشنایی با مراحل برنامه-

کسب مهارت در زمینه برنامه  -

 ریزی تحصیلی

 مرور جلسات قبل-

 بررسی تکلیف جلسه قبل و ارائه بازخورد-

 آموزش و تمرین گام به گام تدوین برنامه -

 بندی کردن کارهاآموزش مهارت اولویت-
 بندی و ارائه تکلیفجمع-

 لی گام به گامریزی تحصیتدوین برنامه-

 تهیه ماتریس ایزنهاور-

اجرای یکی از اهداف برنامه گام به گام -
 جلسه ششم

3 

کسب مهارت در تشخیص نقص -

 های برنامه مطالعاتی
کسب مهارت در تدوین برنامه - -

 مطالعاتی

 مرور جلسات قبل-

 بررسی تکالیف و ارائه بازخورد-
 چسبیدن به کار و الک پشتی ریزیهای برنامهارائه اطالعاتی در مورد شیوه-

 ریزی روزانه، هفتگی و ماهیانههای برنامهآموزش و تمرین شیوه-

 بندی و ارائه تکلیفجمع-

 تدوین برنامه روزانه، هفتگی و ماهیانه-
اجرای یکی از اهداف برنامه گام به گام -

 جلسه ششم

01 

 آشنایی با اصول مطالعه صحیح-

ی، بردارآشنایی با فنون یادداشت-

 نویسیخالصه

 مرور جلسات قبل-

 بررسی تکالیف و ارائه بازخورد-

 آموزش اصول کلی مطالعاتی -

 نویسی همراه را تمرین عملیبرداری و خالصهآموزش فنون یادداشت-
 بندی و ارائه تکلیفجمع-

 تمرین عملی یادداشت برداری-
 تمرین عملی خالصه برداری-

به اجرای یکی از اهداف برنامه گام  -

یحاً در راستای ترجگام جلسه ششم )
 هدف جلسه دهم(

 

 های مطالعهآشنایی با روش- 00

 مرور جلسات قبل-
 بررسی تکالیف و ارائه بازخورد-

 آموزانهای مطالعه دانشبررسی روش -

 یا پس ختام RQ4Rآموزش روش  -
 )مردر( MURDERآموزش روش -

 بندی و ارائه تکلیفجمع-

روش مطالعه تمرین عملی مراحل -
RQ4R یا پس ختام 

تمرین عملی مراحل روش مطالعه -

MURDER )مردر( 

اجرای یکی از اهداف برنامه گام به گام -
یحاً در راستای هدف ترججلسه ششم )

 جلسه یازدهم(

02 
های آشنایی با اصول و تکنیك-

 افزایش تمرکز

 مرور جلسات قبل-
 بررسی تکالیف و ارائه بازخورد-

 تمرکز آموزش اصول -

 های تمرکز و تمرین عملی آنآموزش تکنیك -

 بندیجمع-
 آزموناجرای پس

 پرتیتهیه لیستی از عوامل حواس -
های افزایش تمرین عملی تکنیك-

 تمرکز

اجرای یکی از اهداف برنامه گام به گام -

یحاً در راستای هدف ترججلسه ششم )
 جلسه دوازدهم(
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 هايافته

سال بودند که در پایه  07-09ی سنی نهکنندگان در دامشرکت

های تحصیلی یازدهم و دوازدهم متوسطه دوم مشغول به تحصیل یا 

پژوهش کنندگان در فارغ التحصیل بودند. میانگین معدل شرکت

نفر در  22نفر از آزمودنی در پایه یازدهم متوسطه،  02( بود. 33/00)

به پایان رسانده  نفر نیز مقطع متوسطه دوم را 27پایه دوازدهم و 

میانگین انگیزش درونی تحصیل و انگیزش بیرونی تحصیلی بودند. 

آزمون نسبت به در دختران و پسران گروه آزمایش در موقعیت پس

انگیزشی تحصیلی در آزمون افزایش یافته است. میانگین بی پیش

آزمون نسبت به دختران و پسران گروه آزمایش در موقعیت پس

 (.2)جدول  ون کاهش یافته استآزمموقعیت پیش

اسمیرنف در هیچ یك از متغیرها معنی دار نبود بنابراین  Zآماره 

توان نتیجه گرفت که متغیرها از توزیع نرمال برخودار بودند یم

 آزمون و شیپ ونیرگرس بیش یآزمون همسان Fآماره (. 2جدول )
 

 و شیآزما یهادر گروه یلیتحص زشیانگ یرهایآزمون متغپس

 ونیرگرس بیگرفت که ش جهیتوان نتیم نی. بنابرانبوددار یمعن گواه

 مؤلفه Fمقدار  ها برابر است.آزمون در گروهآزمون و پس شیپ

به دست آمد که در سطح معنادار  66/29انگیزش تحصیلی درونی 

(110/1 p<)  .مقدار قرار داردF انگیزش تحصیلی بیرونی  مؤلفه

قرار دارد. ( >p 110/1سطح معنادار )به دست آمد که در  06/07

بدست آمد که در سطح  09/49انگیزشی تحصیلی  بی Fمقدار 

قرار دارد. با توجه به اندازه اثر محاسبه شده ( >p 110/1) معناداری

 مؤلفهاز تغییر  49/1انگیزش تحصیلی درونی،  مؤلفهاز تغییر  72/1

 انگیزشی تحصیلیبی مؤلفه از تغییر 60/1انگیزش تحصیلی بیرونی و 

توان گفت که به عبارتی می ناشی از تأثیر متغیر مستقل بوده است.

آموزش الگوی بومی مشاوره تحصیلی مبتنی بر بررسی مفهوم 

 مؤثرآموزان انگیزشی در تجارب زیسته بر انگیزش تحصیلی دانش

 بوده است.

 انگیزش تحصیلی وتحصیلی بخشی میانگین و انحراف معیار متغیرهای خود نظم. 2جدول

 انگیزش تحصیلی درونی

 آزمونپیش
 پسران

77/92 
91/40 

34/7 
94/7 

47/90 
39/90 

96/7 
 آزمونپس 92/6

 آزمونپیش
 دختران

91/99 
17/44 

23/7 
62/9 

17/94 
09/99 

01/9 
 آزمونپس 63/6

 انگیزش تحصیلی بیرونی

 آزمونپیش
 پسران

99/47 
69/06 

39/6 
93/7 

41/49 
09/43 

12/02 
 آزمونپس 29/00

 آزمونپیش
 دختران

39/40 
47/07 

74/6 
40/3 

91/93 
39/40 

29/9 
 آزمونپس 09/3

 بی انگیزشی تحصیلی

 آزمونپیش
 پسران

27/02 
97/0 

06/9 
62/0 

47/09 
21/02 

09/9 
 آزمونپس 39/2

 آزمونپیش
 دختران

97/00 
69/7 

40/2 
10/2 

09/02 
99/09 

09/4 
 آزمونپس 13/4

 
 

 نمرات انگیزش تحصیلی عینرمال بودن توز یبررس یبرا رنفاسمی –آزمون کالموگروف  جینتا. 9جدول

 داریسطح معنی اسمیرنف -کالموگروف  Zآماره  گروه متغیر

 آزمون انگیزش تحصیل درونیپیش
 21/1 00/1 آزمایش

 09/1 07/1 گواه

 تحصیل درونیآزمون انگیزش پس
 03/1 04/1 آزمایش

 176/1 22/1 گواه

 آزمون انگیزش تحصیل بیرونیپیش
 07/1 63/1 آزمایش

 92/1 79/1 گواه

 آزمون انگیزش تحصیل بیرونیپس
 22/1 10/0 آزمایش

 06/1 01/0 گواه

 انگیزشی تحصیلیآزمون بیپیش
 67/1 72/1 آزمایش

 46/1 90/1 گواه

 زشی تحصیلیانگیآزمون بیپس
 39/1 92/0 آزمایش

 90/1 72/1 گواه
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 بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون متغیر انگیزش تحصیلی در گروه آزمایش و گواه. 4جدول

 داریسطح معنی Fآماره  آزمون متغیرتعامل گروه * پیش

 176/1 33/2 انگیزش تحصیل درونی

 04/1 39/2 انگیزش تحصیل بیرونی

 92/1 06/0 حصیلیانگیزشی تبی

 

 

 متغیرها آزمونپس تحصیلی انگیزش هاینمره میانگین روی بر کوواریانس تحلیل از حاصل نتایج. 0جدول

 گروه دو در

 مجذور اتا سطح معناداری F آزادیدرجه میانگین مجذورات منابع تغییر

 724/1 110/1 66/29 9 09/0429 انگیزش تحصیلی درونی
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 گيریبحث و نتيجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی الگوی بومی مشاوره 

تحصیلی مبتنی بر بررسی مفهوم انگیزشی در تجارب زیسته بر 

تحلیل آموزان بود، نتایج به دست آمده از انگیزش تحصیلی دانش

های آزمون گروهکوواریانس نشان داد بین میانگین نمرات پس

توان بنابراین می .آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود داشت

گفت الگوی بومی مشاوره تحصیلی مبتنی بر بررسی مفهوم انگیزشی 

بوده است.  مؤثرآموزان در تجارب زیسته بر انگیزش تحصیلی دانش

آموزشی استفاده شده در مطالعه حاضر تا به دلیل اینکه پروتکل 

کنون در پژوهش دیگری استفاده نشده است بنابراین پژوهشی که 

یناً با نتایج این پژوهش همسو یا ناهمسو باشد یافت نشد اما این ع

 ،2104های اوشر و پاجارس، هشوبا نتایج پژیافته در حالت کلی 

زاده و زارعی، ، جلیل2113، آزیدور، 2104لی، جین لی و بونگ، 

زاده، شیردل، میرزائیان و حسن و 0936، صالحی و همکاران، 0936

 همسو است. ،0932

 زشیمؤثر بر انگ یو عامل فرد یژگیو نیداشتن هدف، اول

کارآمد  یهاها با انتخاب هدفشکل که انسان نیاست به ا یلیتحص

و  کنند )کارلنیم زهیانگ جادیدر خود ا نده،ینسبت به آ یو منطق

 ،یمند(. در کنار هدف0930 ،یو احمد یسائق ،2103همکاران، 

کننده با آموزان مشارکتبود که دانش یریسازه دگ یقمندعال

 زشیعوامل مؤثر در انگ نیاز مهمتر یکیکامل آن را جزء  تیقاطع

برشمردند. عالقه در کالس، زمان مطالعه و در همه  یلیتحص

نسبت به  یگذارنده ارزشدهکه انعکاس ی ریادگی یها تیموقع

 تیکسب موفق جهیو در نت شتریموضوع است منجر به تالش ب كی

از جمله  است. یلیتحص زشیارتقاء انگ زیآن ن امدیشود، و پیم

زمان بود. کسب مهارت  تیریو مد یزیرمؤثر، برنامه یعوامل مهارت

و در  یلیتحص تیموفق طیزمان، شرا تیریو مد یزیربرنامه نهیدر زم

است  لیدل نیکند به همیرا فراهم م شرفتیپ زشیانگ شیافزا جهیتن

و  یلیتحص تیموفق ،یزیرزمان و برنامه تیریمد یهامهارت نیکه ب

 (.0939و همکاران،  یعقوبیوجود دارد ) یمعنادار ارتباط زشیانگ

بخش را ابتکار های افراد خود نظم( ویژگی2100زیمرمن )

داند. و خوداسنادی مطلوب میشخصی، تسلط بر یادگیری هدف 

آموزانی که از راهبردهای شناختی و فراشناختی خود نظم دانش

 مؤثرفهمند چه راهبردی در یادگیری کنند، میبخشی استفاده می

است و این موضوع موجب افزایش انگیزش آنان برای یادگیری 

(، پیشنهاد می 2119شود. عالوه براین زیمرمن و شانك )بعدی می

بخشی، میانجی تواند مقدمه یادگیری خود نظمکه انگیزه می کنند

بخشی باشد. خود بخشی و نتیجه یادگیری خود نظمنتایج خود نظم

هایی است که به نقش فرد در فرایند بخشی در یادگیری از مقولهنظم

 یادگیری توجه دارد.

( نیز نشان داد افزایش استفاده از 2113نتایج پژوهش آزویدر )

تواند افزایش درگیری شناختی و بخشی میدهای خود نظمراهبر

انگیزشی و حل مسئله را به دنبال داشته باشد. همچنین اوشر و 

آموزان در ( به این نتیجه رسیدند که باورهای دانش2104پاجارس )

خصوص دارا بودن راهبردهای یادگیری خودتنظیم در موفقیت و 

 ارد.ای دآموزان نقشه برجستهانگیزش دانش

( در تحقیق خود با عنوان طراحی الگوی 2104لی، لی و بونگ )

 بخشی تحصیلی وکننده خود نظمبینیخودکارآمدی به عنوان پیش
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بخشی تحصیلی، عالقه پیشرفت تحصیلی، روابط بین خود نظم

ای، به این آموزان دوره متوسطه کرهفردی، اهداف و پیشرفت دانش

بخشی تواند خود نظمآمدی مینتیجه دست یافتند که خودکار

( 0994بینی کند. میرمشتاقی )تحصیلی و پیشرفت تحصیلی را پیش

نیز به این نتیجه دست یافت که رابطه مثبت و معناداری بین 

بخشی وجود دارد. در تبیین همسویی خودکارآمدی و خود نظم

های لی، جین لی و بونگ و میرمشتاقی با پژوهش حاضر می یافته

ت یکی از مهمترین عناوین مورد استفاده در الگوی توان گف

ای طراحی شده در پژوهش حاضر خودکارآمدی بود و مداخله

 های دوره آموزشی را دربرگرفت.بخش وسیعی از فعالیت

اند که استفاده از راهبردهای انگیزشی در تحقیقات نشان داده

رفتار و  سازد تا خود، شخصاً بهآموزان را قادر مییادگیری، دانش

شان و چرخه بازخورد متقابل ناشی از آن مسلط باشند. به این محیط

معنا که اگر بازنگری درکارایی تحصیلی، این موضوع را برای دانش 

هایی دارد، این آموز روشن کند که او در عملکرد خود، کاستی

یر قرار داده و خودکارآمدی تأثها خودکارآمدی او را تحت کاستی

گیزش و انتخاب راهبردهای مناسب را موجب شود تا تواند انمی

آموز بتواند عملکرد خود را بهبود بخشد، و در اصطالح به دانش

بخشی تحصیلی بخشی حرکت کند. خود نظمسمت خود نظم

فرآیندی است که طی آن افراد فعاالنه با انتخاب اهداف خود، برنامه 

یر تأثخود را تحت ریزی و استفاده از راهبردهای مختلف، یادگیری 

دهند. بنابراین کلید رفتار خودنظم بخش، افکار خودساخته، قرار می

احساسات و رفتارهایی است که در جهت تحقق هدف حرکت می 

 (.2100کنند )الینس، 

ای پویا است که طی فرآیند آموز با انگیزه، یادگیرندهدانش

شناخت،  کنند تایادگیری، با انتخاب اهدافی برای خود، سعی می

رفتار و هیجان خود را متناسب با هدف مورد نظرش کنترل کند. 

آموزانی که از انگیزش باالیی برخوردارند با تعیین بنابراین دانش

اهداف خود، برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد خویش و همچنین 

شوند استفاده از راهبردهای یادگیری، فعاالنه در یادگیری درگیر می

ها، پیشرفت تحصیلی و ورداری از این توانمندیو به سبب برخ

ی خواهند داشت و در جهت رفتارهای خودنظم ترمطلوبعملکرد 

تغییر در انگیزش تحصیلی، منجر به ارتقاء  بخش در جریان هستند.

بخش و کاهش هیجان های تحصیلی مثبت و رفتار خود نظمهیجان

توان ضر، میشود. براساس نتایج پژوهش حاهای تحصیلی منفی می

با بکارگیری الگوی بومی مشاوره تحصیلی و ایجاد احساس نیاز در 

مندی، برنامه هایی از قبیل هدفآموزان و آموزش مهارتدانش

ریزی، مطالعه، مدیریت استرس، ارتباط و حل مسئله و فراهم کردن 

هایی جهت آشنایی با الگوهای موفق )که در محتوای فرصت

ساز تواند زمینهه آنها پرداخته شد(، میآموزشی پژوهش حاضر ب

آمیز در آنها باشد. کسب چنین تجاربی به نوبه خود تجارب موفقیت

است. بهبود  مؤثربخشی و کارآمدی در رشد رفتارهای خود نظم

عملکرد نیز زمینه ساز افزایش انگیزه و عالقمندی، امیدواری و در 

 های مثبت نسبت به یادگیری است.مجموع هیجان

هایی پژوهش حاضر مانند هر پژوهش دیگری با محدودیت

توان به اینکه پژوهش تنها یك گروه مواجه بود که از جمله آن می

آموزان و فقط در شهر کرمانشاه انجام شد و به دلیل سنی از دانش

بافت فرهنگی این خطه از کشور باید با احتیاط به سایر نقاط با 

های سنی تعمیم شود، در همین و سایر گروه های فرهنگیتفاوت

های سنی و های آتی سایر گروهشود در پژوهشراستا پیشنهاد می

جوامع مختلف کشور مانند این پژوهش انجام شود تا نتایج آنها را 

بتوان مقایسه کرد و در صورت تکرار اثربخش بودن این الگوی 

بومی مشاوره تحصیلی از آن بصورت یك منبع مفید در تمامی 

 ارس کشور استفاده شود.مد

 منابع
(. 0990احتشامی تبار، اکرم؛ مرادی، علیرضا و شهرآرای، مهرناز )

کالمی بر  -ریزی عصبی اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه

(، 0)01 مجله روانشناسی،سالمت عمومی و انگیزش تحصیلی. 

70-02. 

(. اثربخشی آموزش 0930زاده، حکیمه و زارعی، حیدرعلی )جلیل

اهبردهای خودتنظیمی بر انگیزش تحصیلی و اضطراب امتحان ر

 .09-97(، 42)00آموزش و ارزشیابی،  در دانش آموزان.

حمید، نجمه؛ عیدی بایگی، مجید؛ عطایی مغانلو، وحید و مطلبی، ثریا 

(. اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر 0932)

یشرفت تحصیلی یس بر منبع کنترل و پآلرویکرد منطقی عاطفی 

(، 22)6 ی آموزشی،هانظامپژوهش در آموزان پزشکی. دانش

216-030. 

(. اثربخشی آموزش اهداف 0930سائقی، عطیه و احمدی، خدابخش )

زندگی )مبتنی بر مدل سبك زندگی( بر انگیزش تحصیلی و 

 .69-33(، 9)0 روانشناسی مدرسه،آموزان. خودکارآمدی دانش
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(. رابطه 0932زاده، رمضان )ئیان، بهرام و حسنشیردل، خیرالنسا؛ میرزا

آموزان راهبردهای یادگیری خودتنظیم و انگیزش پیشرفت دانش

 .33-002(، 97)01ریزی درسی، پژوهش در برنامهدوره متوسطه. 

صالحی، رضوان؛ عابدی، محمدرضا؛ باغبان، ایران؛ نیلفروشان، پریسا و 

اوره تحصیلی (. تدوین مدل نظری مش0936عابدی، احمد )

دوفصلنامه مشاوره بر موفقیت تحصیلی.  مؤثربراساس عوامل 
 .09-49(، 0)4 کاربردی،

 یجهخدموسوی، سیده اقدس؛ درتاج، فریبرز و ابوالمعالی الحسینی، 

 پایگاه هیجان، شناختی تنظیم بین روابط علی یالگو (.0933)

 یاواسطه نقش: تحصیلی انگیزش با اقتصادی -اجتماعی 

، فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختیسازی. ناتوخودنا

03(32). 

بررسی مقایسه رابطه خودکارآمدی و (. 0994میرمشتاقی، شهربانو )
آموزان دختر پایه سوم خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش

. های شهر تهرانیرستاندبفیزیك و علوم انسانی  -رشته ریاضی 

 اه الزهرا.اسی ارشد، دانشگنامه کارشنپایان

زاده، زاده، وحید و عطاییواحدی، شهرام؛ اسماعیل پور، خلیل؛ زمان

های انگیزش تحصیلی دانشجویان پرستاری رخیمن(. 0930افسانه )

فصلنامه افق و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی: رویکرد فرد محور. 
 .97-47(، 0)0 پرستاری،

 ،یمحمدرضا؛ گنجزاده،  وسفی ن؛یحس ،یابوالقاسم؛ محقق ،یعقوبی

زمان بر  تیریآموزش مد ری(. تأث0939) دیناه ،یالفت و کامران

آموزان. دانش یلیتحص رفتیپش زشیاضطراب امتحان و انگ

 .090-044، (0) 9 مدرسه، یروانشناس
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