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آموزان بر عهده دارند. بر این تحصیل و متغیرهای مرتبط با آن نقشي مهم در آینده شغلي و خانوادگي دانش :مقدمه

 و تحصیلي اشتیاق بر مسأله حل مهارت و خودتنظیمي آموزش اثربخشي مقایسه ،حاضرپژوهش انجام  هدف از اساس

.بود دهم پایه پسر آموزاندانش تحصیلي آوریتاب  

ه از روش با استفاد. بود گواهبا گروه  و پیگیری آزمونپس -آزمونبا طرح پیشآزمایشي یمهن ،پژوهشش رو :کار روش  

متوسطه دوم شهر پسرانه پس از انتخاب تصادفي تعدادی از مدارس از کل مدارس  ای،مرحلهای چندگیری خوشهنمونه

قبل از  ( قرار گرفتند.گواهگروه مداخله و یک گروه  دوگروه )شامل  3در  پایه دهم آموزاننفر از دانش 60اهواز، تعداد 

 گرفتندمورد ارزیابي قرار  تحصیلي آوریتابو  تحصیلي اشتیاق هایپرسشنامهگروه با  سه، هر های آموزشيانجام کالس

 آموزشي مهارت حل مسالهبرنامه  و به گروه آزمایش دوم  آموزش مهارت خودتنظیميجلسه  7 آزمایش گروهاولین به  و

گیری مكرر مورد تجزیه و های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازهداده ارائه گردید.جلسه  9به میزان 

فت.تحلیل قرار گر  

له برأو آموزش مهارت حل مس يمیآموزش خودتنظ نتایج نشان داد که :ایجنت   آوری تحصیلي ي و تابلیتحص اشتیاق 

آوری آموزش خودتنظیمي تاثیر بیشتری بر تاب آموزان موثر بوده است. نتایج آزمون تعقیبي نیز نشان داد کهدانش

.اشتیاق تحصیلي تفاوت معناداری بین مداخالت آموزشي نبودتحصیلي داشته است. این در حالي است که در متغیر   

بر اساس یافتههای این پژوهش ميتوان نتیجه گرفت که آموزش خودتنظیمي و مهارت حل مسأله   نتیجهگیری: 

ای مناسبي در جهت افزایشهای مداخلهروش رود.به شمار مي آموزانآوری تحصیلي دانشي و تابلیتحص اشتیاق   

مهارت حل مساله ي،میخودتنظ، آوری تحصیلي، تابيلیتحص اشتیاق: کلیدیکلمات    
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مقدمه

 تربیت، پرورش و آموزش مانند هایينظام رسالت امروزه

، ترپیشرفته بسیار که ایآینده. است آینده برای هایينسل

،  1بامبر) بود خواهد موجود وضع از ترکامل و ترپیچیده

ای مرهون نظام آموزشـي رشد و بالندگي هر جامعه (.2016

 کارآمدتواند زماني مي ،آن جامعـه اسـت. نظـام آموزشـي

 هـایباشد که عملكرد تحصـیلي یادگیرنـدگان را در دوره

مورد توجه قرار دهد. شناسایي عوامل تاثیرگذار بر  ،مختلف

آموزان، رویكردی دانش عملكـرد تحصـیليپیشـرفت و 

ریـزی، توسـعه و تكامـل مناسـب در جهـت برنامـه

آن بتوان  کند تا به وسیلهموزشي ایجاد ميآ هـایبرنامـه

 آموزشي مورد نظر یبهترین نتایج ممكن را هم بـرای توسـعه

هاالهان، پولن، کافمن ) آمـوزان رقـم زدو هـم بـرای دانـش

در دوران  آموزاندانشمواره ، هبا این وجود (.2020، 2و بدار

 تیاز واقع يجزئ ي که معموالًو فشار روان هاچالشیل با تحص

 توانديمشوند که روبرو مي ،مدارس استروزمره در  يزندگ

ناموفق ب و این تجار دبگذار تأثیر هاآني لیتحصبر عملكرد 

یرامونشان پ یطنسبت به خود و مح ينگرش منف جادیاباعث 

ژا، )دارد مي بازرا از نیل به این هدف مهم  هاآنو  شودمي

 .(2018، 3کینسون و وانگ

آموزان عواملي وجود دارد در فرایند فعالیت تحصیلي دانش

تواند عملكرد تحصیلي آنان را تحت تاثیر قرار داده و که مي

تا آنها عملكرد تحصیلي باالتری را از خود به  سبب شود

توان به اشتیاق نمایش گذارند. از جمله این عوامل مي

 (.2020، 5اشاره کرد )صیدیق، گوچیو و والس 4تحصیلي

 یادگیــرنده یک کـه انـرژی میــزان به، تحصیلي اشـتیاق

 بــه نیز و کندمي صرف، خود تحصیلي کـارهای انــجام برای

 اطــالق، شــده حاصــل کــارایي و اثربخشــي نمیــزا

 یریگجهتمنجر به  اقیاشت (.2017،  6کوین) شودمي

                                                           
1Bamber  
2 Hallahan, Pullen, Kauffman & Badar 
3. Zhu, kinson, Wang 
4. Academic engagement 
5. Siddiq, Gochyyev, Valls 
6 Quin 
7. Zhang, Qin, Ren 

دار جهت از فرایند مثبت و تیحماآموزان، تحصیلي دانش

ت موجود در ی حذف مشكالبرای تالش جاهبتحصیلي 

آموزان ي دانشسالمت روانو  رشد علميي، لیتحص ندیفرا

. اشتیاق تحصیلي به کمیت و کیفیت انرژی جسماني شودمي

شود که در طول دوران آموزان اطالق ميو رواني دانش

(. 2018، 7کنند )ژانگ، کین و رنگذاری ميتحصیلي سرمایه

آموزان نشاین مفهوم به کیفیت تالشي اشاره دارد که دا

کنند تا به صورت های هدفمند آموزشي ميصرف فعالیت

باشند مستقیم در دستیابي به نتایج مطلوب نقش داشته 

 اینكه به توجه با(. 2016، 8چانگ، لي، بیون، سئونگ و لي)

 تحصیلي موفقیت کننده کننده بیني پیش، تحصیلي اشتیاق

 ،(2002، 9بیكر و، ساالنوا، پینتو، مرتینز، اسچافلي) است

 سمت به آموزاندانش دهنده سوق و مؤثر عوامل از آگاهي

، صدوقي) است ضروری و مهم، تحصیلي درگیری و اشتیاق

1398.)  

دیگر متغیری که نقشي پررنگ در موفقیت تحصیلي 

است )ویلز و  10آوری تحصیليآموزان دارد، تابدانش

 پـذیریانعطاف، تحصیلي آوریتاب (.2019، 11هافمیر

 شرایط و هاویژگي، هااسترس، مشكالت مقابل در فراگیـر

 یتموفق به دستیابي سبب و بوده تحصیل دوران برانگیز چالش

 عبـارت بـه. شـودمي آموزاندانش تحصیلي عملكرد بهبود و

، آموزاندانش سایر به نسبت آورتاب آموزاندانش، دیگـر

 از بیشتری تالش تحصیل دوران در، داشـته بیشـتری انگیـزه

 و یابنـدمـي دسـت بیشتری هایموفقیت به و داده نشان خود

 است سایرین از کمتر فراگیران این در تحصیل ترك احتمال

افزایش  آوری تحصیلي،تاب منظور از (.2015،  12کیلمیستر)

های كالت و آسیبوجود مش احتمال موفقیت تحصیلي با

محیطي و تجارب شخصي  شخصي است که در اثر شرایط

8. Chang, Lee, Byeon, Seong, Lee 
9 Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova, & Bakker  
1 0. Academic resilience 
1 1. Wills, Hofmeyr 
1 2 Kilmister  
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 و همكارانورش دارابي ک  آموزان پسر پایه دهمآوری تحصیلي دانشمقایسه اثربخشي آموزش خودتنظیمي و آموزش مهارت حل مسأله بر اشتیاق تحصیلي و تاب -1327

 مصطفي دریادار  و همكاران

 .(2019، 1من، ویس، اسچیپرس و هوگلکبا)رخ داده است 

 آوری تحصیلي را توانایيتاب (9200) 2مارتین و مارش

دانند که رویارویي با مشكالت تحصیلي مزمن و مقطعي مي

یا  این مشكالت موجب کاهش درگیری تحصیلي و

تحصیل و کاهش پیشرفت تحصیلي  گیری و تركکناره

آموزان مثابه توانایي دانش آوری تحصیلي بهتاب .گردندمي

ها، تهدیدها و تبرای مواجهه کارآمد با موانع، محدودی

)مالیک و شودسازی مي های زندگي تحصیلي مفهومچالش

  .(2016، 3کائور

های آموزشي و درماني مختلفي در جهت بهبود اشتیاق روش

 کار گرفته شده است.آموزان بهآوری تحصیلي دانشو تاب

 در 4خودتنظیمي راهبردهای آموزش مداخالت، این از یكي

مرادی، عرفاني و  نتایج پژوهش .است آموزشي هایمحیط

پور آبادی، صادقي و قدمزنگي (،1399دلفان بیرانوند )

برزگربفرویي، هاشمي و زارعي محمودآبادی  (،1398)

(، بنیسي 1398علي )صمدیان، لیوارجاني و پناه (،1398)

ني مقدم، انتصار فومني، حجاری و اسدزاده کابی (،1398)

 5، واگنر، هولوچوست، دانكو، پروپرو و کافمن(1398)

 6کلالند، برك، ایدسو و استورکسننس، مک(، ل2021)

 7کراجدن و بارکر -( و گایلمت، مالویهیل، ویلمایر2020)

تواند منجر به بهبود نشان داده است که این مداخله مي (2019)

 یادگیری تلف تحصیلي فراگیران شود.های مخمولفه

 متناسب رفتار تعدیل برای فرد ظرفیت معنای به خودتنظیمي

 شامل و است دروني و بیروني محیط تغییرات و شرایط با

 جهت رفتارهایش مدیریتي خود و سازماندهي در فرد توانایي

، مویس) است یادگیری گوناگون اهداف به رسیدن

یادگیری  (.2016، 8الجویي و لئودی، چوریر، سارادلیس

                                                           
1. Backmann, Weiss, Schippers, Hoegl 
2 Martin & Marsh 
3 Mallick & Kaur 
4. self-regulatory training 
5. Wagner, Holochwost, Danko, Propper, Coffman 
6. Lenes, McClelland, Braak, Idsøe, Størksen 
7. Guilmette, Mulvihill, Villemaire-Krajden, Barker 

آموزان به کار شامل راهبردهایي است که دانشخود تنظیمي

هایشان را تنظیم کنند و همچنین راهبردهای برند تا شناختمي

. رندیگبه کار مي شانیریادگها برای کنترل یکه آن مدیریتي

 از: عبارتراهبردهای خودتنظیمي نیترمهمه اعتقاد پینتریچ ب

ی، شناختي، فراشناختي و راهبردهای مدیریت است. راهبردها

تواند منجر به بهبود راهبردهای خودتنظیمي یادگیری مي

های مختلف شود آموزان در درسعملكرد تحصیلي دانش

 کمک به آموزاندانش(. 2018، 9)سان، ژی و آندرمان

 را خود متعدد هایشكست توانندمي تنظیمي خود هبردهایرا

 فعال یادگیری نهایت در و دهند قرار بازبیني و بررسي مورد

 سبب به آموزاندانش این. یابدمي بهبود آموزاندانش

 برای خاص راهبردهای بودن مفید از توانندمي خودتنظیمي

، 10ملتزر) باشند داشته آگاهي موثر، یادگیری و مساله حل

2018.) 

 تحصیلىشتیاق اارتقاء  های سودمند برایاز روش دیگر یكي

حل مهارت  آموزشآموزان، آوری تحصیلي دانشو تاب

(؛ 1398قربانزاده و سرداری )نتایج پژوهش  است. 11لهأمس

(؛ منصوری، 1397پور، خلیلي گشنیگاني و رضائیان )قدم

و بورگنوی و  (1396عابدیني بلترك، لشكری و باقری )

 حلمهارت آموزش نشان داده است که ( 2020) 12گرایف

آموزان را بهبود تواند عملكرد تحصیلي دانشميله أمس

توان فرآیند کمک له را ميأمس حلمهارت آموزش بخشد. 

افزایش احتمال مقابله  به فرد برای رشد یادگیری او در نتیجه

)مالوف، کرد  ها، تعریفمؤثر در طیف وسیعي از موقعیت

به  مساله آموزش مهارت حل (.2007، 13تورستینسون و شات

غیرقابل ، کند تا دریابند که مسائلآموزان کمک ميدانش

حل  نیستند. عالوه بر این آموزش مهارت زآمیهعمهار و فاج

8 Muis, Psaradellis, Chevrier, Di Leo & Lajoie  
9Anderman, Xie, Sun.   

5 Meltzer 
1 1 Problem Solving Skills 
1 2. Borgonovi, Greiff 
1 3. Malouff, Thorsteinsson & Schutte 

https://eric.ed.gov/?id=EJ474287
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03054980902934639
http://rupkatha.com/V8/n2/03_Academic_Resilience.pdf
http://rupkatha.com/V8/n2/03_Academic_Resilience.pdf
http://rupkatha.com/V8/n2/03_Academic_Resilience.pdf
https://psycnet.apa.org/record/2015-38251-001
https://psycnet.apa.org/record/2015-38251-001
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608019300524#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608019300524#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608019300524#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608019300524#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0885200620301174#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0885200620301174#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0885200620301174#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0885200620301174#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0885200620301174#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200620300843#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200620300843#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200620300843#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200620300843#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200620300843#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1041608019300548#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1041608019300548#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1041608019300548#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1041608019300548#!
https://scholar.google.com/scholar?q=-+Meltzer,+L.+(2018).+Executive+function+in+education:+From+theory+to+practice+(2nd+ed.).New+York:+Guilford.&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://scholar.google.com/scholar?q=-+Meltzer,+L.+(2018).+Executive+function+in+education:+From+theory+to+practice+(2nd+ed.).New+York:+Guilford.&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16480801/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16480801/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16480801/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096751617304542#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096751617304542#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096751617304542#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160289619302041#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160289619302041#!
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 ،مسالهکند که برای حل آموزان را تشویق ميدانش ،مساله

کار ببندند و ینند و به زهای مختلفي را برگحلها و راهینهزگ

 (.2014، 1اوالبیسي -اولورونفمي)ردازند پارزشیابي آنها ب به

هم  رفتاری، -به عنوان یک راهبرد شناختي سالهممهارت حل 

 ونچهای شناختي و هم رفتاری تأکید دارد و همبر جنبه

وود، هارت، لیتل و )کند منفي عمل مي عری در برابر وقایپس

، آن هم به مساله روش حل در آموزش (.2016، 2فیلیپس

ون مشاهده، چشناختي هم هایورت کار گروهي، مهارتص

یین و کنترل متغیرها، تدوین بت مقایسه، سازماندهي اطالعات،

ارزشیابي، و قضاوت تقویت  ها، تحلیل، استنباط،هیفرض

  .(2012، 3فونگ و هووی)گردد مي

پژوهش حاضر باید بیان نمود که  درباره ضرورت انجام

تحصیلي  آوریتاب تحصیلي همچون اشتیاق و هایمولفه

آموزان دارای نقشي انكارناپذیر در آینده تحصیلي دانش

های آموزشي و هستند که الزم است با استفاده از روش

ها تحت تاثیر قرار درماني مناسب سعي شود تا این مولفه

آموزان و فت تحصیلي دانشگرفته تا از این رهگذر پیشر

همچنین عملكرد اجتماعي و تحصیلي آنها نیز شتاب بیشتری 

 های اشتیاق وحال با توجه به اهمیت مولفه پیدا کند.

آموزان و لزوم به کارگیری تحصیلي در دانش آوریتاب

ای و آموزشي مناسب و بهنگام و از سوی های مداخلهروش

 مهارت و ودتنظیميخ آموزشدیگر با مشاهده کارآمدی 

شناختي، ارتباطي، رفتاری های رواندر بهبود مولفه مسأله حل

آموزان و در عین حال عدم انجام پژوهشي و تحصیلي دانش

 اثربخشي مقایسهاین پژوهش درصدد مشابه پژوهش حاضر، 

 تحصیلي اشتیاق بر مسأله حل مهارت و خودتنظیمي آموزش

 بود. دهم پایه رپس آموزاندانش تحصیلي آوریتاب و

 

  کارروش 

 -آزمونآزمایشي با طرح پیشنیمه ،پژوهش حاضرش رو

. جامعه بود گواهبا گروه  )دو ماهه( و پیگیری آزمونپس

                                                           
1. Olorunfemi-Olabisi 
2. Wood, Hart, Little & Phillips 
3. Fung & Howe 

آموزان پسر پایه دهم شهر اهواز در سال آماری، شامل دانش

گیری ه از روش نمونهبود که با استفاد 99-1400تحصیلي 

انتخاب تصادفي تعدادی از ای، پس از مرحلهای چندخوشه

نفر  60مدارس از کل مدارس متوسطه دوم شهر اهواز، تعداد 

گروه مداخله و یک  دوگروه )شامل  3آموزان در از دانش

، های آموزشيانجام کالسقبل از ( قرار گرفتند. گواهگروه 

با ( گواهگروه مداخله و گروه دو )شامل گروه  سههر 

 تحصیلي آوریتاب رسشنامهپو  تحصیلي اشتیاق پرسشنامه

آزمایش  هایگروهیكي از گرفتند و به مورد ارزیابي قرار 

و به گروه آزمایش جلسه(  7) آموزش مهارت خودتنظیمي

ارائه  جلسه( 9) برنامه آموزشي مهارت حل مساله دیگر،

های الكمدر لیست انتظار قرار گرفتند.  گواهگردید و گروه 

ستان، عدم در پایه دهم دبیرورود به پژوهش شامل: تحصیل 

شناختي همزمان با اجرای های رواندریافت درمان یا آموزش

های خروج از پژوهش: ترك تحصیل و پژوهش و مالك

 عدم توانایي برای تداوم یا اتمام دوره آموزشي بود. 

 ابزار

برای سنجش  :4(AES)اشتیاق تحصیلی  پرسشنامه

، ساالنوا، صیلي شافليتح اشتیاق تحصیلي از پرسشنامه اشتیاق

شد که  استفاده( 2002و همكاران ) 5روما و باکر -گونزالز

(، 6تا  1های گویه) گویه است و سه بعد نیرومندی 17شامل 

 12های و جذب )گویه( 11تا  7های وقف کردن خود )گویه

( 1های این پرسشنامه از هرگز )گیرد. گویهبرمي را در( 17تا 

دامنه نمرات این پرسشنامه شود. ندی ميبدرجه( 5)تا همیشه 

است. کسب نمرات بیشتر نشان دهنده اشتیاق  85تا  17بین 

پایایي کلي ( 2001)همكاران  شافلي وتحصیلي باالتر است. 

اند و به دست آورده 73/0پرسشنامه اشتیاق تحصیلي را 

 ،73/0دروني ابعاد پرسشنامه را برای بعد جذب  همساني

و  نعامياند. کرده گزارش 91/0وقف خود  ،78/0 نیرومندی

نیز در پژوهش خود پایایي پرسشنامه مذکور ( 1391) پیریایي

اند و با روش تحلیل عامل تأییدی کرده گزارش 89/0را 

4. Academic Engagement Questionnaire  
5 Schaufeli, Salanova, González-Romá & Bakker  

https://www.semanticscholar.org/paper/Effects-of-Problem-Solving-Technique-on-Test-and-in-Journals-Olorunfemi-Olabisi/5bba813776657c65739d5f7d5dfaadc4ed3c6f53
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28674461/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28674461/
http://hub.hku.hk/handle/10722/167087
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 مصطفي دریادار  و همكاران

 و( CFI) های برازندگي تطبیقيمحاسبه شده، شاخص

 های جذر میانگین مجذورات خطای تقریبشاخص

(RMSEA)  دست آوردند که در  به 06/0و  99/0به ترتیب

پایایي این پرسشنامه در پژوهش حد قابل قبول قرار دارد. 

 محاسبه شد. 88/0حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 پرسشنامه :1 (ARQ)تحصیلی آوری تابپرسشنامه 

 شدههیته( 2009)توسط مارتین و مارش  تحصیلي آوریتاب

اشد که در طیف بسؤال مي 6پرسشنامه دارای  نیا است.

ای لیكرت از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم درجهپنج

تا حدی موافقم نمره  5است. کامالً موافقم نمره  شدهيطراح

و کامالً مخالفم نمره  2ی مخالفم نمره تا حد 3نمره  نظريب، 4

و حداقل  30دهد. حداکثر نمره را به خور اختصاص مي 1

 آوریتابه بیشتر باشد میزان باشد. هرچقدر نمرمي 6نمره 

تحصیلي بیشتر است. روایي این پرسشنامه در تحقیقات قبلي 

توسط اساتید این حوزه به تأیید رسیده است. پایایي این 

( از طریق 2009پرسشنامه در تحقیقات مارتین و مارش )

این  برآورد شده است. 89/0ضریب آلفای کرونباخ 

( 1390هاشمي ) ران به وسیلهای پرسشنامه برای نخستین بار در

ي میکرتحقیق  در ترجمه، پایاسازی و رواسازی شده است.

ای تحصیلي از طریق آلف آوریتابیي ای( پا1391) قرطماني

روایي مالکي با استفاده از  و 87/0کرونباخ برای کل مقیاس 

شده گزارش 568/0نامه اشتیاق تحصیلي همبستگي با پرسش

در پژوهش حاضر با استفاده از است. پایایي این مقیاس 

 محاسبه شد. 85/0ضریب آلفای کرونباخ 

  روند اجرای پژوهش
گیری )مطابق پس از اخد مجوزهای الزم و انجام فرایند نمونه

 60آموزان انتخاب شده )با آنچه ذکر گردید(، دانش

 20)های آزمایش و گواه گمارده شدند آموز( در گروهدانش

 20زمایش آموزش خودتنظیمي، آموز در گروه آدانش

                                                           
1. Academic Resilience Questionnaire 
2. Zimmerman 

و  آموز در گروه آزمایش آموزش مهارت حل مسالهدانش

مداخله  آزمایش هایگروهآموز در گروه گواه(. دانش 20

از  ؛ به نقل2000) 2زیمرمن مهارت خودتنظیميآموزش 

را در  (1398برزگربفرویي، هاشمي و زارعي محمودآبادی، 

دزوریال و مهارت حل مساله  آموزشای و دقیقه 90جلسه  7

منصوری، عابدیني بلترك، ؛ به نقل از 1971) 3گلدفرید

ای در طي دقیقه 90جلسه  9را در  (1396لشكری و باقری، 

این در حالي را به شكل جداگانه دریافت نمودند. دو و نیم ماه 

ای را است که افراد حاضر در گروه گواه هیچگونه مداخله

در طول پژوهش دریافت نكرده و در انتظار دریافت 

مداخالت حاضر بود. جهت رعایت اخالق در پژوهش 

ی شرکت در برنامه مداخله کسب و آموزان برارضایت دانش

چنین به افراد گروه شدند. هم از کلیه مراحل مداخله آگاه

گواه اطمینان داده شد که آنان نیز پس از اتمام فرایند پژوهشي 

همچنین به هر دو  این مداخالت را دریافت خواهند نمود.

ماند نها محرمانه باقي ميآکه اطالعات  دگروه اطمینان داده ش

 . یازی به درج نام نیستو ن

 
 مهارت حل مسالهآموزش خالصه جلسات  .1لجدو

جلسه 

 اول

گروه  نحوه مشارکت اعضای ،تعریف مهارت حل مسأله

آموزی ؛ ضرورت و نقشو مشارکت منظم و فعال آنها

های همهارت حل مسأله در زندگي روزمره و بررسي شیو

های بررسي عالیق و دل مشغولي؛ ای اشخاصمقابله

 .عضاء برای کل گروها

جلسه  

 دوم

ه مرحله اول مهارت حل مسأل؛ بررسي تكالیف جلسه قبل

های گیری صحیح نسبت به مسأله(؛ بیان داستان)جهت

پیش آمده برای اشخاص فرضي و  کوتاه از مشكالت

خواهي از اعضاء در خصوص تعریف دقیق وضعیت نظر

و بیان راه  جانات اشخاص فرضيو احساسات و هی

 .تكلیفارائه های برخورد با مشكل، حل

جلسه 

 سوم

م مهارت حل مسأله مرحله دو؛ جلسه قبلبررسي تكالیف 

در این مرحله با  بندی حل مسأله(.)تعریف و فرمول

3. D'zurilla & Goldfried 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780121098902500317
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780121098902500317
http://garfield.library.upenn.edu/classics1984/A1984TU04700001.pdf
http://garfield.library.upenn.edu/classics1984/A1984TU04700001.pdf
http://garfield.library.upenn.edu/classics1984/A1984TU04700001.pdf
http://garfield.library.upenn.edu/classics1984/A1984TU04700001.pdf
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کنند بر ها ارائه ميمرکز بر نمونه مسائلي که آزمودنيت

سأله، خرد کردن آن به مسائل لزوم تعریف دقیق از م

کوتاه مدت، پرهیز از اهداف  افتعیین اهدتر، جزیي

و ها دست نیافتني، پرهیز از پیش داوریمدت بلند

 گردد؛ ارائه تكلیف.فرضیات نامطمئن افراد تأکید مي

جلسه 

 چهارم

؛ روش بارش فكری آموزش یف جلسه قبلبررسي تكال

نه از د در رابطه با چند نموداده شد و از اعضاء خواسته ش

های احتمالي کنند و کلیه راه حلن فن استفاده مسائل از ای

 .تكلیف ارائه را برای حل مسائل بیان نمایند.

 جلسه

 پنجم

وم مهارت حل ادامه مرحله س؛ یف جلسه قبلبررسي تكل

تهیه فهرستي از راه  های بدیل ومسأله )تولید راه حل

نه  هالف(، مجددا تأکید بر کمیت راه حلهای مختحل

ها در مراحل ابتدایي و ه حلعدم ارزیابي را کیفیت آنها،

؛ ها نه روش اجرای آنهاحلتوجه بیشتر به تولید راه

ه با مطالبي ها در رابطودنيبرطرف کردن اشكاالت آزم

 ارائه تكلیف. اند.که تاکنون فرا گرفته

جلسه 

 ششم

مهارت حل  مرحله چهارم؛ هابررسي تكالیف آزمودني

الزم است  حلهد، در این مرباشگیری( ميمسأله )تصمیم

ي های فهرست شده در مرحله قبل را مورد ارزیابراه حل

عالوه بر  ها را انتخاب کنید.حلقرار داده و بهترین راه

های مدت راه حلهای کوتاه مدت و بلندارزیابي پیامد

های فردی ارزشها با باید به هماهنگي راه حل مختلف،

 ارائه تكلیف. .خودتان نیز توجه داشته باشید

جلسه 

 هفتم

حله چهارم مهارت ادامه مر؛ هابررسي تكالیف آزمودني

و صحبت در خصوص عواملي  گیری(حل مسأله )تصمیم

آمادگي  دهند.گیری را تحت تأثیر قرار ميکه تصمیم

های اتخاذ شده، عدم ترس برای پذیرش مسئولیت تصمیم

دانش و  از خطر کردن، درك درست موقعیت و مشكل،

پذیری . بیان ، انعطافاره مشكل یا موقعیتعات دربطالا

گیری احساسي؛ تصمیم :گیریهای معمول تصمیمروش

گیری به دیگران؛ گیری آني؛ واگذاری تصمیمتصمیم

 تكلیف . ارائه منطقي گیریگیری ارزشي و تصمیمتصمیم

جلسه 

 هشتم

مرحله پنجم مهارت حل ؛ هادنيبررسي تكالیف آزمو

از انتخاب  است که عبارت است یني(مسأله )اثبات و بازب

های ممكن و به اجرا راه حل بهترین راه حل از بین

. ارائه گذاشتن و نتیجه آن را مورد ارزیابي قرار دادن

 تكلیف.

جلسه 

 نهم

، توضیح پیرامون اهمیت و هابررسي تكالیف آزمودني

ت حل مسأله در کلیه امورات زندگي، ضرورت مهار

که مهارت حل مسأله نه تنها به فرد تاکید بر این مسأله 

کند تا مشكلش را از میان بردارد بلكه فرد را کمک مي

سازد؛ تاکید بر تعمیم الگوی مهارت حل توانمند مي

های روزمره و فعالیتمسأله به تمام ابعاد زندگي از قبیل 

 .سواالت نهایي اعضاء پاسخگویي به موضوعات آن،

 

 

 ودتنظیمیآموزش خخالصه جلسات  .2لجدو

 گام اول: تعیین هدف 

 جلسه اول

 .شودمي داده زیمرمن خودتنظیمي یادگیری مدل درباره کلي . توضیح1

 .کنند بیان رابطه این در را خود نظرات و تجارب الزم است . یادگیرندگان2

 باشد.( کوتاه مدت و چالش برانگیز، ملموس، واقعي باید )هدف هدف تعیین مهم ابعاد . بیان3

 .بنویسند را خود یادگیری به مربوط اهداف مهمترین از مورد سه حداقل الزم است یادگیرندگان .4

 ریزی گام دوم: مدیریت زمان و برنامه 

 جلسه دوم

 .دهند توضیح اول جلسه مورد در خود تجارب درمورد که شودمي داده فرصت یادگیرندگان . به1

 .شودداده مي هدف، توضیح به دستیابي برای مهمي عامل عنوان به زمان . مدیریت2

 .شودمي داده توضیح رفتن طفره مورد . در3

 پیامدهای همچنین و کنند بیان رفتن بر طفره غلبه برای مثبت جمالت قالب در را خود راهبردهای که شودمي خواسته یادگیرندگان . از4

 .کنند ذکر را آن منفي

 جلسه سوم

 .شودمي بحث آن فواید و (...و هفتگي، انه)روز زماني برنامه مورد . در1

 .کنند برنامه ریزی کردند بیان قبل جلسه در که اهدافي برای که شودمي خواسته یادگیرندگان . از2

 .کنند خود برنامه ریزی تكالیف برای، بعدی جلسه تا هفته یک این طول در که شودمي خواسته یادگیرندگان . از3

 فتاریگام سوم: خودانگیزشي ر 



 
 
 
 
 

 و همكارانورش دارابي ک  آموزان پسر پایه دهمآوری تحصیلي دانشمقایسه اثربخشي آموزش خودتنظیمي و آموزش مهارت حل مسأله بر اشتیاق تحصیلي و تاب -1331

 مصطفي دریادار  و همكاران

 جلسه چهارم

 .گرددمي مرور زمان مدیریت راهبردهای . دوباره1

 پرسیده یادگیرندگان از و شودمي استفاده بودند نوشته کردن برنامه ریزی برای هفته یک این طول در یادگیرندگان که هایي فرم ز . ا2

 .کردند استفاده برنامه ریزی از مواردی چه در که شودمي

 .کنند بیان کردند رامي جلوگیری وقت کردن تلف از آن به وسیله که را هایيروش که شودمي خواسته نیادگیرندگا . از3

 .شودمي داده توضیح شناختي انگیزش با آن تفاوت و رفتاری انگیزش مورد در یادگیرندگان . به4

 جلسه پنجم

 .کنند صحبت گذشته لسهج دو موضوعات بین رابطه مورد در شود کهمي خواسته یادگیرندگان . از1

 .کنند فكر مطالعه مورد در انگیزه شان مورد در شودمي خواسته یادگیرندگان از کار شروع . برای2

 شودمي داده توضیح بیروني و دروني انگیزه بین تفاوت، انگیزش مورد در یادگیرندگان . به3

 گام چهارم: خودانگیزشي شناختي 

 جلسه ششم

 نكردند پیدا انگیزه اصال که هم چنین موقعیتهایي و شدند باانگیزه بسیار آن در که موقعیتهایي مورد در که شودمي استهخو یادگیرندگان . از1

 .دهند توضیح

 .کنند استفاده خود با صحبت مثبت به شروع و منفي افكار توقف هایي مانند خودآموزه از چگونه که شودمي . به یادگیرندگان آموخته2

 .کند را برانگیخته آنها تواندمي یادگیری فعالیتهای ادامه برای که بسازند جمالتي شودمي خواسته ندگانیادگیر . از3

 .کنند اقدام موردآن در چگونه و کنند شناسایي را خود منفي افكار چگونه که شودمي داده آموزش یاگیرندگان . به4

 جلسه هفتم

 .شودمي داده آموزش (..و سازی آرام )مانند تمرکز مدیریت راهبردهای مورد در یادگیرندگان . به1

 .شودمي داده اضطراب، آموزش کاهش و تمرکز افزایش برای راهي عنوان (به1948ولپي) عضالني آرام سازی . روش2

 کنند بحث اضطراب های کاهش روش مورد در شودمي خواسته یادگیرندگان از.3

از دو سطح آمار  هادر این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

توصیفي و استنباطي استفاده شده است. در سطح آمار 

توصیفي از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار 

ویلک جهت بررسي نرمال بودن  -استنباطي از آزمون شاپیرو

ها، توزیع متغیرها، آزمون لوین برای بررسي برابری واریانس

ها و ت دادهفرض کرویآزمون موچلي جهت بررسي پیش

گیری مكرر برای بررسي همچنین از تحلیل واریانس با اندازه

فرضیه پژوهش استفاده گردید. نتایج آماری با استفاده از 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. -23SPSSافزار آماری نرم

 

 تایجن

و  آزمایشگروه در هر سه شناختي نشان داد که های جمعیتیافته

 .سال بود 15آموزان در رده سني راواني دانشگواه، بیشترین ف

لیسانس  سه گروه،آموزان دانشتحصیالت مادر بیشترین فراواني 

دار بودند. خانه سه گروه، آموزاندانشمادرهای حداکثر بود و 

آزمایش  گروهدو  آموزاندانشهمچنین، تحصیالت پدر اکثریت 

های اکثریت پدرگواه، سطح دیپلم بود، درحالي که در گروه  در

درصد( دارای تحصیالت لیسانس بودند. عالوه  30) آموزاندانش

درصد( شاغل  95)سه گروه  آموزاندانشبر این، پدرهای اکثریت 

وضعیت اقتصادی خانوادة  ،گروه در سهبودند. در نهایت، 

های توصیفي متغیرهای یافتهآموزان در حد متوسط بود. دانش

آزمون، در سه مرحله پیشهای سه گانه پژوهش در گروه

 ارائه شده است. 3آزمون و پیگیری در جدول پس

 
های گروه متغیرهای پژوهش به تفكیک آمار توصیفي .3جدول 

 گیریمراحل سه گانة اندازهدر آزمایش و گواه 

 گروه متغیر

 گیریمرحلة اندازه

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

میانگي

 ن

انحرا

ف 

 معیار

میانگي

 ن

اانحر

ف 

 معیار

میانگي

 ن

انحرا

ف 

 معیار

اشتیاق 

 تحصیلي

گروه 

آموزش 
95/48 44/7 56 51/7 55/54 43/7 
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خودتنظیم

 ی

گروه 

آموزش 

مهارت حل 

 مسأله

45/47 13/7 10/54 51/7 90/52 7 

 31/7 15/48 13/7 25/48 23/7 75/48 گروه گواه

آورتاب

ی 

 تحصیلي

گروه 

آموزش 

خودتنظیم

 ی

80/15 38/3 30/22 32/3 21 43/3 

گروه 

آموزش 

مهارت حل 

 مسأله

10/14 65/2 25/17 29/2 20/16 01/2 

 84/2 55/13 13/2 40/13 47/2 85/13 گروه گواه

 آموزشحاکي از آن است که  3نتایج ارائه شده در جدول 

 توانسته منجر به افزایش حل مسأله مهارت و خودتنظیمي

در  دهم پایه سرپ آموزاندانش تحصیلي آوریتاب و اشتیاق

اما معناداری این تغییرات  آزمون و پیگیری شود،مراحل پس

 آموزشو همچنین تفاوت میزان تاثیر این دو مداخله )

بایست توسط ، مي(حل مسأله مهارت و خودتنظیمي

قبل از ارائه های استنباطي مورد بررسي قرار گیرد. آزمون

مكرر، گیری با اندازه نتایج تحلیل آزمون واریانس

های پارامتریک مورد سنجش قرار های آزمونفرضپیش

گرفت. بر همین اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن 

ها در ای دادهفرض نرمال بودن توزیع نمونهبود که پیش

های در گروه تحصیلي آوریتاب و اشتیاقمتغیرهای 

آزمون و پیگیری آزمون، پسآزمایش و گواه در مراحل پیش

فرض همگني واریانس . همچنین پیش(p>05/0) برقرار است

نیز توسط آزمون لوین مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن 

فرض همگني داد پیشمعنادار نبود که این یافته نشان مي

رعایت  تحصیلي آوریتاب و اشتیاقها در دو متغیر واریانس

که  نشان داد t(. از طرفي نتایج آزمون p>05/0شده است )

های آزمایش و گروه گواه آزمون گروههای پیشتفاوت نمره

( معنادار تحصیلي آوریتاب و اشتیاقدر متغیرهای وابسته )

. این در حالي بود که نتایج آزمون (p>05/0)نبوده است 

ها در فرض کرویت دادهموچلي بیانگر آن بود که پیش

 ترعایت شده اس تحصیلي آوریتاب و اشتیاقمتغیرهای 

(05/0<p). 
 

گیری مكرر جهت بررسي نتایج تحلیل واریانس با اندازه .4جدول 

حل  مهارت و خودتنظیمي آموزش گروهي تاثیرتاثیرات درون و بین

 دهم پایه پسر آموزاندانش تحصیلي آوریتاب و اشتیاقبر  مسأله

مجموع   متغیرها

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

ازه اند pمقدار  fمقدار 

 اثر

توان 

 آزمون

 

اشتیاق 

 تحصیلي

 1 64/0 0001/0 21/105 34/323 2 67/646 زمان

عضویت 

 گروهي

47/706 2 24/353 16/15 001/0 45/0 98/0 

تعامل 

زمان و 

 گروه

32/414 4 58/103 70/33 0001/0 54/0 1 

     07/3 114 33/350 خطا

 

آوری تاب

 تحصیلي

 1 59/0 0001/0 95/84 86/153 2 73/307 زمان

عضویت 

 گروهي

90/1141 2 95/570 78/31 0001/0 52/0 1 

تعامل 

زمان و 

 گروه

46/270 4 61/67 33/37 0001/0 56/0 1 

     81/1 114 46/206 خطا

 

دهد عامل نشان مي گیری مكررواریانس با اندازهنتایج آزمون 

 و اشتیاقزمان یا مرحله ارزیابي تاثیر معناداری بر نمرات 

و به داشته  دهم پایه پسر آموزاندانش تحصیلي آوریتاب

های نمرات از تفاوت در واریانس درصد 59و  64 ترتیب

را  دهم پایه پسر آموزاندانش تحصیلي آوریتاب و اشتیاق

کند. عالوه بر این، عامل عضویت گروهي یا نوع تبیین مي

 (هحل مسأل مهارت و خودتنظیمي آموزش) دریافتي مداخله

 پایه پسر آموزاندانش تحصیلي آوریتاب و اشتیاقهم بر 

درصد از تفاوت  52و  45 و به ترتیبتاثیر معنادار داشته  دهم

 دهم پایه پسر آموزاندانش تحصیلي آوریتاب و اشتیاقدر 

 مداخلهنوع  در نهایت نتایج بیانگر آن بود کهکند. را تبیین مي

 آوریتاب و اشتیاقهم بر دریافتي در مراحل مختلف ارزیابي 
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 مصطفي دریادار  و همكاران

و به تاثیر معنادار داشته  دهم پایه پسر آموزاندانش تحصیلي

 و اشتیاقدرصد از تفاوت در نمرات  56و  54 ترتیب

را تبیین  دهم پایه پسر آموزاندانش تحصیلي آوریتاب

مقایسه زوجي میانگین  5حال در ادامه در جدول کند. مي

ها بر حسب آزمودني ليتحصی آوریتاب و اشتیاقنمرات 

  شود.ارائه مي های پژوهشگروه

 

 

 (حل مسأله مهارت و خودتنظیمي آموزشهای آزمایش )جهت مقایسه اثر گروه های دو به دوبررسي تفاوت .5جدول 

 معناداری خطای انحراف معیار هاتفاوت میانگین  مبنا )میانگین( گروه متغیرها

 

اشتیاق 

 تحصیلي

گروه آموزش 

 ودتنظیميخ

 32/0 26/1 68/1 آموزش مهارت حل مسالهگروه 

 001/0 26/2 78/4 گروه گواه 

گروه آموزش مهارت  

 حل مساله

 32/0 26/1 -68/1 گروه آموزش خودتنظیمي

 001/0 26/2 10/3 گروه گواه

 

آوری تاب

 تحصیلي

گروه آموزش 

 خودتنظیمي

 0001/0 77/0 85/3 آموزش مهارت حل مسالهگروه 

 0001/0 77/0 10/6 گروه گواه 

آموزش مهارت گروه 

 حل مساله

 0001/0 77/0 -85/3 گروه آموزش خودتنظیمي

 01/0 77/0 25/2 گروه گواه

دهد، تفاوت بین میانگین نمرات نشان مي 5همانگونه نتایج جدول 

با  خودتنظیميآزمایش آموزش  گروه آوری تحصیليتابمتغیر 

معنادار بوده و این یافته بدین  مهارت حل مسالهزش آموگروه آزمایش 

آوری تابمتغیر بر  این دو مداخلهمعناست که بین میزان اثربخشي 

تفاوت معنادار وجود دارد. بدین آموزان پایه دهم دانش تحصیلي

به  مهارت حل مسالهبه آموزش  آموزش خودتنظیميصورت که 

داده است. این  زایشافرا  آموزانآوری تحصیلي دانشتابمیزان 

در متغیر اشتیاق تحصیلي تفاوت معناداری بین در حالي است که 

 اثربخشي این ودم مداخله مشاهده نشد.

 

 بحث و نتیجه گیری

 آموزش اثربخشي پژوهش حاضر با هدف بررسي مقایسه

 تحصیلي آوریتاب و اشتیاق بر مسأله حل مهارت و خودتنظیمي

یافته اول پژوهش حاضر  ت گرفت.صور دهم پایه پسر آموزاندانش

 تحصیلي آوریتاب و اشتیاق بر خودتنظیمي نشان داد که آموزش

یافته حاضر با نتایج دهم تاثیر معنادار دارد.  پایه پسر آموزاندانش

اثربخشي ( مبني بر 1399پژوهش مرادی، عرفاني و دلفان بیرانوند )

آموزان بر انگیزش تحصیلي دانش آموزش راهبردهای خودتنظیمي

آبادی، صادقي و ؛ با نتایج پژوهش زنگيدختر و پسر دوره متوسطه

اثربخشي آموزش راهبردهای خودتنظیمي ( مبني بر 1398پور )قدم

آموزان بر خودکارآمدی تحصیلي و سازگاری تحصیلي دانش

، با گزارشات برزگربفرویي، هاشمي و زارعي ناسازگار

اثربخشي آموزش راهبردهای ( مبني بر 1398محمودآبادی )

آموزان های تحصیلي دانشخودتنظیمي در یادگیری بر هیجان

( 1398علي )، با نتایج پژوهش صمدیان، لیوارجاني و پناهدبیرستاني

اثربخشي آموزش خودتنظیمي بر خودکارآمدی و انگیزش مبني بر 

مقدم و  ، با یافته کابینيآموزان دختر پایه نهمتحصیلي دانش

تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری ( مبني بر 1398همكاران )

آموزان خودتنظیمي در افزایش اشتیاق و سرزندگي تحصیلي دانش

اثربخشي آموزش ( مبني بر 1398، و با گزارشات بنیسي )کاراهمال

آموزان آوری و سازگاری دانشراهبردهای خودتنظیمي بر تاب

 همسو بود.

 و اشتیاق بر خودتنظیمي آموزشاضر مبني بر در تبیین یافته ح

آموزش آموزان باید اشاره کرد که دانش تحصیلي آوریتاب
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راهبردهای یادگیری خودتنظیمي، فرایند عقالني و ذهني 

علي، پناهصمدیان، لیوارجاني و ) سازندآموزان را پویا ميدانش

أثر از و از آنجا که ابعادی از عملكرد تحصیلي مستقیماً مت (1398

ها بر انگیزه تحصیلي فرایندهای عقالني است، تأیید تأثیر این آموزش

کارگیری به آموزان بادانشبه عالوه، دور از انتظار نیست. 

راهبردهای یادگیری خودتنظیمي فرصت الزم برای تمرین و کسب 

شود این باعث پیشرفت تحصیلي در آنها مي کنند وتجربه پیدا مي

های توانایي وبه خود در رشد باورهای فرد نسبت بهنکه این امر به

خود باعث ایجاد  هکند و این تصورات مثبت دربارخود کمک مي

شود تا انان رغبت بیشتری این فرایند سبب مي. شودانگیزه در آنها مي

را نسبت به مفاهیم آموزشي و محییط یادگیری از خود نشان داده و 

نیز افزایش یابد. عالوه بر این،  بدین صورت اشتیاق تحصیلي انان

توان گفت پیشرفت در یادگیری و رشد باورهای مثبت نسبت به مي

شود تا خود در اثر آموزش یادگیری خودتنظیمي، سبب مي

های درسي و محیط آموزشي آموزان نسبت به چالشدانش

آوری توان انتظار داشت که تابسازگارتر بوده و بدین صورت مي

نیز بهبود یابد. در تبیین دیگر باید اشاره کرد که  تحصیلي آنان

خودتنظیمي با کاربرد راهبردهای شناختي و  آموزش یادگیری

ارتقا داده،  آموزان را در تكالیفهای دانشمهارت ،خودتنظیمي

آموزان، تكالیف درسي و مسائل مربوط شود که دانشموجب مي

رو آنان این ؛ از(1398، کابیني مقدم و همكاران) را پیگیری کنند

توانند در حل مسائل موفق بوده، به خود اعتماد کنند و در نهایت، مي

تحصیلي باالتری را ادراك نموده و بر اساسا آن احساس کفایت 

 یابد.آوری تحصیلي نیز در آنان افزایش مياشتیاق و تاب

 بر مهارت حل مساله یافته دوم پژوهش حاضر نشان داد که آموزش

دهم تاثیر  پایه پسر آموزاندانش تحصیلي آوریتاب و اشتیاق

یافته حاضر با نتایج پژوهش صمدیان، لیوارجاني و  معنادار دارد.

بر  مسالهحل  اثربخشي آموزش( مبني بر 1398علي )پناه

با ، آموزان دختر پایه نهمخودکارآمدی و انگیزش تحصیلي دانش

تأثیر  ( مبني بر1397)خلیلي گشنیگاني و رضائیان پور، قدمیافته 

بر انگیزش و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان  مسالهحل آموزش 

( 1396با گزارشات منصوری و همكاران )، پسر دوره دوم متوسطه

اثربخشي آموزش با رویكرد حل مساله بر عملكرد تحصیلي  مبني بر

اثربخشي  مبني بر (1398) ، و با یافته قربانزاده و سرداریدانشجویان

های تحصیلي مثبت و منفي بر هیجان مسالههای حل ش مهارتآموز

در تبیین اثربخشي آموزش مهارت حل  همسو بود. آموزاندانش

آموزان باید بیان نمود آوری تحصیلي دانشمساله بر اشتیاق و تاب

کند تا آموزان کمک ميبه دانش مساله آموزش مهارت حلکه 

نیستند. عالوه بر این  زآمیهعجغیرقابل مهار و فا، دریابند که مسائل

کند که برای آموزان را تشویق ميدانش مسالهحل  آموزش مهارت

ینند و به کار ببندند زهای مختلفي را برگحلها و راهینهزگ ،مسالهحل 

(. 1398علي، صمدیان، لیوارجاني و پناه)ردازند پارزشیابي آنها ب و به

هم بر  رفتاری،-اختيبه عنوان یک راهبرد شن مسالهمهارت حل 

ری در برابر پس ونچهای شناختي و هم رفتاری تأکید دارد و همجنبه

، آن هم به مساله روش حل در آموزش. کندمنفي عمل مي عوقای

ون مشاهده، چشناختي هم هایورت کار گروهي، مهارتص

تییین و کنترل متغیرها، تدوین  مقایسه، سازماندهي اطالعات،

گردد ارزشیابي، و قضاوت تقویت مي ستنباط،ها، تحلیل، اهیفرض

گیرد به مي آموز یادو دانش( 1397خلیلي گشنیگاني و رضائیان، )

گرفته  عتصمیم قاط جای گرفتن تصمیمات تكانشي و اجتنابي، یک

ف و قوت خود را عض و با بازبیني مكرر مسیر طي شده، نقاط

ی دیگر را نیر ها، راهعبا موان ورت برخوردصشناسایي نموده و در 

محیط  در مواجهه با مشكالتآموزان دانش، بنابراین. امتحان نماید

ه مرحلـه اعـالن خطـر،و تكالیف آموزشي وارد مرحله  ، بعد از تجرـب

ـاني کـه عامـل اسـترسمقاومت مي ـا زم زا شـوند. در ایـن مرحلـه ت

شوند يهای بدن با صرف انرژی بسیج ممكانیسم ادامـه داشـته باشـد،

تر از بتواند سریع قـدر فـردزا مقابله نمایند. هر چهتا با عامل استرس

وده و  مسالهعهده  بربیاید، میزان انرژی صـرف شـده کـمتـر ـب

ه ـیدن ـب کمتر  (فرسودگي و خستگي)مرحله سوم  احتمـال رس

. در یابدافزایش ميتحصیلي  آوریو تاب اشتیاقو در نتیجه  شودمي

االی حـل  این شرایط درت ـب همسالهبدیهي است که افراد با ـق  ، ـب

ر بیاینـد و در نتیجـه راحتي و به سرعت مي توانند از پس حل مسائل ـب

، روی ابعاد مسالهمخرب حل نشدن  آن، از میـزان اثـرات منفـي و

 .شودکاسته ميو تحصیلي اجتماعي ، رواني-مختلف زیستي

؛ پایه دهم شهر هوازآموزان پسر شتحقیق به دان محدود بودن دامنه

تحصیلي  آوریتابعدم مهار متغیرهای اثرگذار بر اشتیاق و 
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-های حاصل از پاندمي ویروس کوویدو محدودیت آموزاندانش

شود های پژوهش حاضر بود. بنابراین پیشنهاد مياز محدودیت 19

پذیری نتایج، در سطح پیشنهاد پژوهشي، برای افزایش قدرت تعمیم

های ها و مناطق و جوامع دارای فرهنگاین پژوهش در سایر استان

مهار عوامل ذکر شده و  های تحصیليمتفاوت، دیگر جنسیت و پایه

 حل مهارت و خودتنظیمي آموزشاجرا شود. با توجه به اثربخشي 

، دهم پایه پسر آموزاندانش تحصیلي آوریتاب و اشتیاق بر مسأله

 مهارت و خودتنظیمي آموزششود ميدر سطح کاربردی پیشنهاد 

شناسان طي کارگاهي تخصصي به مشاوران و روان مسأله حل

شناختي آموزش و پرورش حاضر در مراکز مشاوره و خدمات روان

تا آنها با بكارگیری  شود داده وزشآم و همچنین مشاوران مدارس

 آوریتابآموزان، جهت بهبود اشتیاق و برای دانش این مداخالت

  یلي آنان گامي عملي برداشته باشند.تحص

 تشکر و قدردانی

 ش دارابيکورمقاله حاضر برگرفته از رساله دوره دکترای تخصصي 

بود. بدین وسیله از تمام  اهوازواحد  اسالمي در دانشگاه آزاد

آموزان حاضر در پژوهش و مسئولین آموزش و پرورش شهر دانش

ش داشتند، قدرداني به که همكاری کاملي جهت اجرای پژوه اهواز

 آید.عمل مي
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 Abstract 
Introduction and purpose: Education and related variables play an 

important role in students' careers and family futures. according to this the 

aim of this study was to compare the effectiveness of self-regulatory 

education and problem solving skills training on academic engagement and 

academic resilience of 10th grade male students. 

 Methodology: The method of the present study was quasi-experimental with 

a pretest-posttest design and follow-up with a control group. Using multi-

stage cluster sampling method, after random selection of a number of schools 

from all boys' secondary schools in Ahvaz, 60 tenth grade students were 

divided into 3 groups (including two intervention groups and a control group). 

Before the training classes, all three groups (including two intervention 

groups and a control group) were evaluated with the academic engagement 

and academic resilience questionnaires. self-regulatory skills and the second 

experimental group of problem solving skills training program were presented 

in 9 sessions. The data from the study were analyzed through repeated 

measurement ANOVA.  

 Findings: The results showed that self-regulation training and problem-

solving skills training had an effect on students' academic engagement and 

academic resilience. The results of post hoc test also showed that self-

regulatory training had a greater impact on academic resilience. However, 

there was no significant difference between educational interventions in the 

variable of academic engagement. 

 Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that self-

regulation training and problem solving skills are appropriate intervention 

methods to increase students' academic engagement and academic resilience. 

Keywords: Academic engagement, academic resilience, self Regulation, 

problem solving skills 
 

 

 

  


