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 يليتحص يدگيبر تن يليت تحصيآموزش مشغول ياثربخش يپژوهش حاضر با هدف بررس
 کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پيش نوع از و آزمايشينيمه پژوهش آموزان انجام شد. طرح دانش

، 1330-31 يليشهر قم در سال تحص يمدارس دولتآموز دختر  دانش 145ن ين منظور از بيبد .بود
به روش و معدل  يليه، رشته تحصيت، پايسن، جنسآموز پس از همتا شدن بر اساس  دانش 13

ش و کنترل يدر دو گروه آزما يطور تصادف انتخاب و به  يااي چندمرحله خوشه يري تصادفيگ نمونه
عنوان  را به( 2335انگ و هوان ) يليتحص يدگيتن هن شدند. هر دو گروه پرسشناميگزيجا
ت ياي، آموزش مشغول قهيدق 01 هجلس 12ش يل کردند. گروه آزمايکمـآزمون ت آزمون و پس شيپ

و روش   SPSSافزار ها با نرم افت کرد اما گروه کنترل در انتظار آموزش ماند. دادهيرا در يليتحص
آموزان گروه آزمايشي در  هاي دانش نمرهپژوهش نشان داد،  يها افتهيل شد. يانس تحليکووار يآمار
به  يليت تحصيتر از گروه کنترل است. بنابراين، آموزش مشغولنييپا يليتحص يدگيآزمون تن پس

 گردد. يآنها م يليتحص يدگيآموزان باعث کاهش تن دانش

 آموزش ؛يليتحص يدگيتن ؛يليت تحصيمشغول
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دهد که موجب  يل ميرا تشک يدوره نوجوان ياز فشارها يمي، بخش عظيليمسائل تحص
 يدگيچيو پ ين فشارها دشوارياز جمله ا(. 1،2315ريجونچيدگردد ) يآموزان م استرس دانش

و  ينده شغليآ ي، دورنمايت زمانيمحدودآموز،  ش از حد توان دانشيف بيدروس، تکال
ش يآموزان را افزادانش يليتحص يدگيبا همساالن و معلمان است  که تن يمشکالت فرد

 (.  2311، 2تويکاندن و نيدهد )مان يم

شده،  ينيب شيپ يها يسرخوردگ يبا توجه به برخ يذهن يشاني، پريليتحص يدگيتن
جۀ فشار ياست و در نت ين شکستياز امکان چن يآگاه يا حتي يليمرتبط با شکست تحص

جاد ين و همساالن اين، والدامعلمر يگر افراد مهم، نظيآموز و د و انتظارات دانش يليتحص
و  يل انتظارات داخليدلآموزان و بهدانش يليتحص ياز زندگ يبخش يدگين تنيشود. ايم

طور  به که ي(. از جمله انتظارات خارج2313 ،3و ون کاتاچلم ياست )سوبرامان يخارج
ف، يمقدار تکال، نوع و يابيارزش يهاگذارند، روشير ميتأث يليتحص يدگيم بر سطح تنيمستق

، 4توان نام برد )فلد يمطالعه را م يها ن، روابط با همساالن و عادتيانتظارات معلمان و والد
ز شامل يکنند نيکمک م يليتحص يدگيش تنيکه به افزا يبارز ي(. عوامل درون2311

ن، انتظارات باال از خود و ين و والداف با معلميف نسبت به مدرسه، روابط ضعينگرش ضع
آموزان  م دانشي(. تعامل مستق2312، 1ياالکزميجايو و ين است )کاداپاتييپا يشناخت ييتوانا
و  يجسمان يستيو بر بهز يليتحص يدگيها از تن بر تجارب آن يير باالين عوامل تأثيبا ا
 (.2313، 5م و همکارانيشان دارد )ک يجانيه

 ران،يفراگ يبرا يليتحص يدگيتن منبع نيتر مهم که دهد يم نشان ها پژوهش جينتا 
 "شدن برنده" و خود انيهمتا با يليتحص "رقابت" به ازين احساس مانند زا استرس عوامل
 يشتريب يدگيش تعداد امتحانات از تني، با افزايآموز دانش ين، زندگيا بر عالوه است.

                                                           
1- DeJonckheere 

2- Manikandan & Neethu  
3- Subramani& Venkatachalam 
4- Feld 

5- Kadapatti and Vijayalaxmi 

6- Kim et al 
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، يطوالن يزمان يها دوره يبرا يدگيتن نيا که (2311 تو،ين و کاندنيمانشود ) يبرخوردار م
تِ احساس ي( و تقو2333، 1کس و همکاراني، اضطراب )هيش عالئم افسردگيباعث افزا

نفس آنها در  را کاهش داده و اعتماد به  يريادگي يآموزان برا زش دانشيشده، انگ يفرسودگ
جاد يمزمن ا يدگيکه با تن يشناخت روان ن مشکالت يکند. ايف ميشان را تضع عملکرد

او با  ين تجارب اجتماعيعنوان محصل و همچن آموز به توانند نقش دانش يشوند، م يم
 ييباال يدگيکه بار تن يآموزان ن دانشي(. همچن2311، 2اير و بوميهمساالن را مختل کنند )ام

شوند  يليت تحصيت و مشکل در مشغوليکنند ، ممکن است دچار محدوديرا تجربه م
با  يليتحص يدگيافتند که تني( 2311) 4و و لويراستا لن ي(. در ا2334، 3لري)سگراستورم و م

ن يداشت. به هم يرستان ارتباط منفيآموزان دوره دوم دب ن دانشيدر ب يليشرفت تحصيپ
با  يارتباط معنادار يلي( نشان دادند که عملکرد تحص2313و همکاران ) 1صورت، سان

و همکاران  5يج مطالعه ليافته همسو با نتاين يدارد.  ا يليتحص يدگيتن يسطوح باال
تر )از نظر نمرات در  فيضع يليعملکرد تحص ي( بود که نشان داد نوجوانان دارا2330)

کردند. يرا تجربه م يليتحص يدگياز تن يتر در کالس، سطوح باالتر نييامتحانات( و رتبه پا
 يليشرفت تحصيسوم آخر کالس قرار داشت )پ کين يها در ب که رتبه آن يدر نوجوانان

 0مطالعه بجورکمان جه مشابه باين نتيباالتر بود. ا يليتحص يدگين نمره تنيانگيتر(، م فيضع
آموزان وجود  دانش يليتحص يدگين معدل و تنيب يک ارتباط منفيافت ي( است که 2330)

است. مطالعات  يليتحص يدگيتن يک عامل خطر براي، يلين، عملکرد تحصيدارد؛ بنابرا
 يليتحص يدگيف، تنيضع يليت تحصيعملکرد و مشغول يآموزان دارا نشموافق هستند که دا

 دارند. يباالتر

                                                           
1- Hicks et al 
2- Amir and Bomyea 

3- Segerstrom and Miller 

4- Liu and Lu 
5- Sun 

6- Li 

7- Bjorkman 
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، يدار فعال بودن، هدف يرا به معنا يليت تحصي( اصطالح مشغول2333) 1نريفارر و اسک
متمرکز است،  يو اجتماع يکيزيط فيکه بر تعامل با مح يداري، مولد بودن و پايريپذ انعطاف

را  يليت تحصي( مشغول2333) 2نيمنتال و مارت يارزکو، پ-که سوارز ياند. درحالف کردهيتعر
کنند. يم يساز آموزان با آنچه قرار است در کالس انجام دهند، مفهوم زان ارتباط دانشيم
ها يبندن دستهيتر از برجسته يکيدر تمرکز دارد. يو رفتار يبر ابعاد شناخت يساز ن مفهوميا
و  يجاني، هي، شناختيسازه را در چارچوب چهار مؤلفۀ رفتارن ي( ا2311) 3نگيو و تسير

 اند. کرده ياتيت عمليعامل

 از ماللت، اجتناب ،يتينارضا بهبود يبرا يراه عنوانبه را يدانشگاه تيمشغول محققان
 و تيموفق سطوح شيافزا ،يليتحص يها تيفعال در آموزاندانش مشارکت و زشيانگ بهبود

که  ييها يدر بررس (.2313و همکاران، 4گوجاردواند ) مطرح کرده آموزاندانش ادراک مثبت
طور مثبت با  به يليت تحصين مختلف انجام شده است، مشغوليآموزان سن در مورد دانش

 1تيز با موانع رابطه دارد )بريآمتيو مقابله موفق يدرس ينمرات باال، تسلط نسبت به محتوا
که از لحاظ  يآموزان دهد دانش يگر نشان ميد يها پژوهشن يچنهم(.2313و همکاران، 

ف و تالش يانجام تکال يبرا يشتريدارند، رغبت ب يليت تحصيمشغول يو عاطف يشناخت
 يتر نييکه سطوح پا يآموزان دهند و نسبت به دانش يف از خود نشان ميدر انجام وظا يکاف

ل يدر مواجهه با مشکالت و مسا يشتريب يو پافشار يرا دارند، کارآمد يليت تحصياز مشغول
ت يکه مشغول يآموزان ن دانشي(. بنابرا2311و همکاران،  5دهند )وانگ ياز خود نشان م

طور منظم به مدرسه  ها به دهند. آن يرا نشان م يشتريمثبت ب يها يژگيدارند، و يليتحص
دارند  يلکرد بهتراستاندارد شده عم يها آورند، در آزمون يدست مروند، نمرات خوب به يم

داشته، به  يريادگيبر موضوعات و هدف  يشتري(، توجه و تمرکز ب2331لر و بولتر، ي)تا

                                                           
1- Furrer and Skinner 

2- Suarez-Orozco, Pimentel, &Martin 

3- Reeve and Tseng 
4- Guajardo 

5- Britt et al 

6- Wang 
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ناسازگارانه و  يدهند، از انجام رفتارها ينشان م يشترين و مقرارت مدرسه تعهد بيقوان
  .(2331، 1تريو ل يليکنند )مسلش، اسکاف ينامطلوب اجتناب م

را بر  يليت تحصيو مشغول يليتحص يدگير تنيمختلف تاثهاي  که پژوهش نيبا وجود ا
 يدر رابطه با اثربخش يدهند، اما تاکنون پژوهش يآموزان نشان م دانش يليتحص يزندگ

انجام نشده  است. لذا هدف پژوهش حاضر،  يليتحص يدگيبر تن يليت تحصيآموزش مشغول
 آموزان است.دانش يليتحص يدگيبر تن يليت تحصيآموزش مشغول ين اثربخشييتع

آزمون با گروه کنترل بود. در پس -آزمونشيبا طرح پ يشيمه آزمايپژوهش حاضر از نوع ن
کنترل در نظر گرفته  يرهايو معدل متغ يليۀ تحصيت، سن، رشته، پايپژوهش حاضر جنس

در آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر قم ن پژوهش شامل دانشيا يجامعه آمار شدند.
 يا چندمرحله يتصادف يابود. نمونۀ پژوهش با روش خوش 1330-31 يليسال تحص

و از  3ه يۀ آموزش و پرورش شهر قم، ناحين چهار ناحين صورت که  از بيانتخاب شد. به ا
انتخاب شد،  يک مدرسه دوره دوم متوسطه انتخاب  به صورت تصادفي، 3ه ين مدارس ناحيب

عمل آمد. در نهايت از آن مدرسه دو کالس پايه الزم به يگهماهن  رستانير دبيکه با مد
 تيآموزانِ بر اساس جنس دانش يآموزان هر کالس، پس از همتاساز ازدهم و از ميان دانشي

 ن شدند. يگزيش و کنترل جاينفر در دوگروه آزما 13و معدل،  يليۀ تحصي)دختر(، سن، رشته، پا

2) يليتحص يدگيپرسشنامه تن
AESIن يشده است. ا  ( ساخته2335) 3( توسط انگ و هوان

ادراک شده به  يدگيتن يريگمنظور اندازهاست و به يدهگزارشاس خوديک مقيپرسشنامه 
کاررفته  به يليتحص يهاتيرستان در موقعيو دب ييراهنما يهاآموزان دورهلۀ دانشيـوس
فرد از  ين و انتظارهايمعلمان، والد ياس شامل انتظارهاين مقيدر ا يدگيرود. منابع تنيم

                                                           
1- Maslach, Schaufeli & Leiter  
2- Academic Expectations Stress Inventory  
3- Ang and Huan 
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اس اول، يمقاس است: خردهيخرده مق 2ه و يگو 3ن فهرست شامل يشتن است. ايخو
 يريگ( اندازه3و  0و  5و  1و  4سؤال ) 1ق يمعلمان را از طر –معلمان  -نيانتظارات والد

( 1و  3و  2و  1سؤال ) 4ق ياز خود را از طر ياس دوم، انتظارهايکند. خرده مقيم
شود. به يپاسخ داده م يا درجه کرت پنجيف ليک طيکند. به هر ماده در  يم يريگ اندازه

شه يو هم 4کند  ي، اغلب صدق م3کند  يصدق م ي، گاه2ندرت  ، به1کند  يهرگز صدق نم
دهندة تجربۀ  باال، نشان يهان پرسشنامه، نمرهيرد. در ايگ ياز تعلق ميامت 1کند  يصدق م

مربوط به  يها هيتک گو اس، نمره تکير مقياز هر زيمحاسبه امت يشتر است. برايب يدگيتن
پرسشنامه، نمره همه  ياز کليمحاسبه امت يشود؛ و برا ياس را باهم جمع مير مقيآن ز

خواهد  41تا  3ن ين پرسشنامه بياز ايگردد. دامنه امت يپرسشنامه را باهم جمع م يها  هيگو
شتر تجربۀ يزان بيدهندة م شتر باشد، نشانين پرسشنامه بيده از ااز حاصل شيبود. هر چه امت

خواهد بود و بالعکس. در پژوهش انگ و  يليتحص ياز انتظارها يو استرس ناش يدگيتن
ک ينوجوان،  021در مورد  ياکتشاف يل عامليج تحلي( در بخش اول، نتا2335هوان )

از  يسؤال( و انتظارها 1معلمان ) -معلمان -نيعامل انتظارات والد 2با  يسؤال 3اس يمق
 يساختار دوعامل يدييتأ يل عامليج تحليسؤال( را نشان داد. در بخش دوم، نتا 4خود )

ز، اعتبار فهرست با يد کرد. در بخش سوم نييرا تأ ياکتشاف يل عامليآمده از تحل دست به
د ييضمن تأ (1313و همکاران ) يد شد. در پژوهش شکريياستفاده از روش باز آزمون تأ

 يها عامل يکرونباخ برا يب آلفايآمده در مطالعه انگ و هوان، ضرا دست به يساختار عامل
  13/3و  11/3، 53/3 ب برابر بايترت، بهيمعلمان، انتظار از خود و نمره کل –نيانتظارات والد

 دست آمد. به 51/3اس ين مقيکرونباخ ا يب آلفايدست آمد. در پژوهش حاضر ضربه

دو ماه  ي، در فاصله زمانيا قهيدق 01جلسۀ  12 به مدت ش يگروه آزما 
ست انتظار براي آموزش قرار يت قرار گرفتند، اما گروه کنترل، در ليتحت آموزش مشغول

هاي آزمايش و کنترل با  آموزان گروه گرفت. پيش از مداخله و پس از مداخله، دانش
 (، مورد ارزيابي قرار گرفتند. 2335انگ و هوان ) يليتحص يدگيپرسشنامۀ تن

 هايدنها، اهداف مطالعه به آزمو ين پژوهش پس از انتخاب آزمودنيدر ا 
داشته باشند.  يان پژوهش با پژوهشگر همکاريح و از آنان تعهد گرفته شد که تا پايتوض
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 "يليت تحصيمشغول"پروتکل  يعبارتد، بهير مستقل اعمال گرديآزمون، متغ شيپس از پ
 نگيو و تسنيکرد ري، بر اساس به رويد. بستۀ آموزشيبرگزار گرد يشيگروه آزما يبرا
 21د راهنما و مشاور رساله دکتري و مصاحبه با يلۀ پژوهشگر با نظارت اساتي(، به وس2311)

نفر از خبرگان  11و  يباروش گراندد تئور يفينفر از متخصصان و روانشناسان،  در مرحله ک
اد، مدل ي، در سه گام ساخته شد. در بخش داده بنيفاز يآموزش و پرورش  با روش دلف

سه با يآموزان استخراج شده و پس از مقا دانش يليت تحصيمشغول يها و مؤلفه يعناصر اصل
د. سپس با روش ين گرديآموزان تدودانش يليت تحصيه مشغولي، نظرينه نظريشيو پ يمبان
از  يبستۀ آموزش ييايو پا يين رواييها مشخص شد. جهت تع ن مؤلفهيمهمتر يفاز يدلف
ت سه عامل و هشت مؤلفه، يکرونباخ استفاده شد. در نها يو آلفا يدييو تأ يل اکتشافيتحل
بر  يا قهيدق 01جلسۀ  12د که در يمشخص گرد يبستۀ آموزش ياصل يها عنوان مؤلفهبه

 ن شد. ي( تدو2311) ريوراال و ماي( و ف2315) ولز (،2310) کيۀ کرياساس نظر

EFT) ذهن ييک رهايک با عنوان تکنيه کرينظر
ا )روش آسودگي روح و جسم( ي( 1

نوعي شيوه جسمي/ذهني، براي کمک به خود است که در آن از تماس ماليم انگشتان و 
مهم طب سوزني  شود. ضرباتي با سرانگشتان بر نقاط تمرکز افکار بر احساسات استفاده مي

شود. همزمان با اين کار بر مشکل يا علل آن هم  اند، زده مي که در صورت و بدن واقع شده
گردد. اين روش از کارايي بسيار خوبي برخوردار است. اي اف تي اين امکان را به  تمرکز مي

و  يديگوناگون، ناام يها هس، وسويل به تنبليدر مقابل م يفرد مي دهد که به نحو مؤثر
ن يند. همچنيشود، مقاومت نما يآموزان م ر دانشيگ بانيکه گر يندير احساسات ناخوشايسا

ببرد و  يخود پ ييع به علل نهفتۀ عدم کارايو سر يعيطب يدهد تا به شکل يم ياريفرد را 
ح قانون صد درصد ي( در کتابش، با توض2315) 3ولز (.2310، 2 کياثر سازد )کر يآنها را ب
ه کرده است. قانون يارا يتر و حل مشکالت فرد عيسر يرگذاريجهت تأث ييهاکيبله، تکن

 يد فقط زمانيگويانجام کار است و م ين و عزم جزم برايقيصدردصد بله در واقع همان 
د، يجاد کنين را در خود ايقي يد. وقتين داريقيد که صد در صد به آن يک کار را انجام دهي

                                                           
1- Emotional Freedom Technic  
2- Craig 

3- Wells 
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اند تذکر داده ياف ت ين که مدرسان ايشود. با توجه به ا يانجام مآل دهيصورت ا ز بهيهمه چ
و  يبرنامگ يب ير از علل احساسيغ يزياست و به چ يدرس يها ن روش مکمل برنامهيکه ا

، استفاده از يليت تحصيموفق ي(، لذا برا2310ک، ي)کر پردازد ينم يليت تحصيعدم موفق
آشنا  يريادگي يآموز با راهبردها است دانش ست و الزمين يکاف ييبه تنها ياف ت يروش ا

( با عنوان  2311) 1ريوراال و ماين راهبردها از کتاب فيآموزش ا يل براين دليهمباشد. به
 "شوديکه باعث درک بهتر م يريادگيمولد، هشت راهبرد  يتيعنوان فعالبه يريادگي"

با خالصه کردن، نقشه  يريادگين کتاب عبارتند از: يا يريادگياستفاده شد. هشت راهبرد 
، آموزش دادن و يحي، خودتوضيي، خودآزمايذهن يرسازيا تصوي، تجسم ي، نقاشيکش
در بسته  ين عمليو تمر يذهن يرسازي، تصوي، نقاشيکشنقشه ي، که راهبردهاين عمليتمر

، يي، جلسه اول به آشنايليت تحصين پژوهش، گنجانده شد. در آموزش مشغوليا يآموزش
، جلسه دوم تا پنجم، هشتم و نهم به آموزش يوه آموزشيان هدف و شرح شيو ب مقدمه

و  يجانيه-يم شناختي،  جلسه ششم، هفتم، جلسۀ دهم به آموزش تنظيليتحص يخودآگاه
اختصاص داده شد. خالصه بستۀ  يليتحص يميازدهم و دوازدهم به آموزش خودتنظيجلسۀ 
 آمده است. (1) در جدول يآموزش

    

  اول
 

مقدمه، هدف و شرح 
 يوه آموزشيش

( و eft) ذهن ييک رهاي، تکنيليت تحصيبا مشغول ييآشنا
 يليتحص يراهبردها

 دوم

 يخودآگاه
 يليتحص

 في+ تکل يو تندخوان يگذار ، هدفيليزه تحصيجاد انگيا يريادگي يراهبردها

ت حافظه+ يو تقو يذهن يکش کرنل، نقشه يبردار ادداشت ي مطالعه يراهبردها سوم
 فيتکل

 في+ تکليگروه يريادگيو نمونه جدول آن،  يزير برنامه يزير برنامه چهارم

 فيعشق به مطالعه+ تکل يها ش تمرکز، روشيافزا مطالعه يراهبردها پنجم

 يميخودتنظ ششم
 يليتحص

+  يساز و جمله ي، سنجش شدت، آرامش بخشيتراپ ضربه eftآموزش 
 فيتکل

                                                           
1- Fiorella and Mayer 
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+  يگذار و تجسم واضح و اسم يدي، جمالت تأکيتراپ ضربه eftزه با يجاد انگيا هفتم
 فيتکل

 يخودآگاه هشتم
 يليتحص

 فيغلط + تکل يح باورهايو تصح يساز ، جملهيتراپ ضربه eftنفس با  اعتمادبه

 فيشود اگر + تکل يو چه م ي، شوخيتراپ ضربه eftبا  يخودآگاه نهم

-يشناختميتنظ دهم
 يجانيه

با  يريپذ تيمسئول
eft 

 فيز+تکليه ميه و پايکردن، رو ي، خنثيتراپ ضربه

 يميخودتنظ ازدهمي
 يليتحص

 في+ تکل يريگ ميع خاص و تصمي، وقايتراپ ضربه eftبا  ييجو خودنظم

 يگروه يضربه تراپ با يروان يت و وارونگيموفقرفع موانع  يگروه يريادگي دوازدهم

 

هاي توصيفي و تجزيه و هاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش به دو بخش داده روش
، براي بررسي spss  21افزار نرمشوند که با استفاده از  بندي مي تحليل استنباطي يافته تقسيم

تحليل کوواريانس چندمتغيري استفاده شد. در ها از فرض ها، بعد از برقراري پيشفرضيه
ويژه ميانگين و انحراف  هاي پراکندگي و مرکزي به ها از شاخص راستاي توصيف داده

 (.2استاندارد استفاده شد )جدول 

n

   

      

 -نيانتظارات والد
 معلمان

 3 53/10 3/2 02/13 شيآزما

 1/3 41/11 3/2 33/11 کنترل

 انتظار از خود
 3/3 32/11 3/3 21/13 شيآزما

 0/3 12/13 3/2 35/13 کنترل

 کل
 4 32/21 1/3 33 شيآزما

 1/4 32 3/3 14/32 کنترل

« انتظار از خود»و « معلمان -نيانتظارات والد»دهد که  يج جدول باال نشان مينتا
افته است. ي اند، کاهش قرارگرفته« يليت تحصيآموزش مشغول»که تحت  يآموزان دانش
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 يدگيتن»سه نمره کل يج را با مقاين نتايوجود، کاهش در گروه کنترل اندک است. ا نيباا
 توان استنباط کرد.  يز مين« يليتحص

ل ياز تحل يليتحص يدگيتن يها بر مولفه يليت تحصير آموزش مشغوليتأث يجهت بررس
س يماتر يره استفاده شد. ام باکس نشان داد که مفروضه همگنيانس چند متغيکوار
، =14/3Box s M= ،10/3Fز برقرار است )يه دوم پژوهش نيانس در فرضيکووار -انسيوار
3=df1 ،414023=df2 ،32/3P=.) 

 F    

 معلمان -نيانتظارات والد
 انتظار از خود

1/3 
2/1 

1 
1 

41 
41 

30/3 
21/3 

ها در هر دو  انس گروهيوار ياز آن است که همگن ي، حاک(3)در جدول  F يدار يح معنسظ
 مؤلفه، برقرار است.

 

  F 
   

 

 111/3 31/3 41 2 1/23 43/3 گروه

 31/3لکز در سطح يو يدهد، شاخص الندا ينشان م (4)جدول  مندرجاتکه  چنان
 يدگيتن» يها از مؤلفه يکيکم در توان ادعا کرد که دست يگر ميد عبارت دار است. به يمعن

که  نين جهت مشخص شدن ايوجود دارد؛ بنابرا يها، تفاوت معنادار ن گروهيب« يليتحص
ح يبا تصح هريمتغتک تحليل کوواريانسهاست، از  ک از مؤلفهي ها مربوط به کدام تفاوت

 يدار يسطح معن يکه دارا ييها آزمون يعنياستفاده شد؛  يوه بنفرونينوع اول به ش يخطا
 شوند. يدار در نظر گرفته م يباشد، معن 321/3تر از نيپائ



 
  

 
 

 

 
 
 

212

 
 

   
F 

 
 

 گروه

 -نيانتظارات والد
 معلمان

 انتظار از خود

5/31 
4/25 

1 
1 

5/31 
4/25 

3/11 
4/15 

31/3 
31/3 

130/3 
253/3 

 خطا

 -نيانتظارات والد
 معلمان

 انتظار از خود

3/144 
0/03 

45 
45 

2/3 
5/1 

   

آزمون و با  شيدهد، با کنترل اثر پ ينشان م (1)ها در جدول  ليج تحليکه نتا چنان
 يدگيتن»آمده در هر دو مؤلفه  دست به F(،321/3) يزان شده بنفرونيم ياحتساب آلفا

« معلمان -نيانتظارات والد»آزمون  ن نمرات پسيگر بيد عبارت دار است. به يمعن« يليتحص
سه اطالعات جدول يکه مقا يطور وجود دارد، به يدار يها تفاوت معن گروه« انتظار از خود»و 
آموزان گروه  دانش« انتظار از خود»و « معلمان -نيانتظارات والد»ن يانگيکند، م يد ميتائ 2

ه صفر ين بارد فرضيافته است، بنابراي کاهش يدار يطور معن ش، پس از مداخله، بهيآزما
 يليتحص يدگيموجب کاهش معنادار تن يليت تحصيتوان ادعا کرد آموزش مشغول يم

انگر آن است که حدود يز بيازدهم شهر قم شده است. اندازه اثر نيه يآموزان دختر پا دانش
ن رقم يشود، ا ين مييها تب توسط گروه« معلمان -نيانتظارات والد»انس يدرصد از وار 0/13

توان ادعا کرد آموزش  ين ميرسد. بنابرا يدرصد م 3/25به « خودانتظار از »در خصوص 
ازدهم يه يآموزان دختر پا دانش يليتحص يدگيموجب کاهش معنادار تن يليت تحصيمشغول

 شهر قم شده است.

 يليتحص يدگيبر تن يليت تحصيمشغول يآموزش ين اثربخشييهدف پژوهش حاضر تع
، يليت تحصين پژوهش نشان داد که با آموزش مشغوليج حاصل از ايآموزان است. نتا  دانش
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افته و در ي کاهش 32/21به  33سه با گروه کنترل از يش در مقاين نمرات گروه آزمايانگيم
ن و يشده است و در دو بعد انتظارات والد جاديا يتفاوت معنادار يليتحص يدگيهر دو بعد تن

کمتر شده  يطور معنادار آزمون به شيآزمون نسبت به پ پسن نمرات در يانگيانتظار از خود، م
ن پژوهش يج اين نتاياست. بنابرا يليتحص يدگيدهندة بهبود ابعاد تن ن مطلب نشانياست. ا
 يو معنادار ير منفيتأث يليتحص يدگيبر تن يليت تحصيدهد که آموزش مشغول ينشان م
ر و ييباعث تغ يطور معنادار به يليت تحصياست که آموزش مشغول ين معنين بديدارد. ا

ج يافته همسو با نتاين يآن شده است. ا يها آموزان و مؤلفه دانش يليتحص يدگيبهبود تن
تر  فيضع يليعملکرد تحص ي(، بود که نشان داد نوجوانان دارا2330و همکاران ) يمطالعه ل
 کردند.يرا تجربه م يليتحص يدگياز تن يتر در کالس، سطوح باالتر نييو رتبه پا

توان عنوان کرد که هيچ عاملي  يهاي شناختي م ها بر اساس نظريه افتهين ين اييدر تب
ها منجر به تنيدگي  به تنهايي علت تنيدگي نيست، بلکه تفسير و برداشت فرد از موقعيت

شود. حال اگر اين عامل مسائل آموزشي و تحصيلي باشد، فرد دچار تنيدگي تحصيلي  مي
هاي شناختي يادگيرندگان را در انجام مؤثر  اي توانايي طور گستردهنيدگي بهشود که اين ت مي

شود )آرامفر و  کشد و باعث کاهش پيشرفت تحصيلي مي تکاليف درسي به چالش مي
را مختل  يحافظه کارکرد يهاييمزمن توانا يدگيگر چون تنيعبارت د  (. به1334،يناليز
کند، کمتر از ياسترس تجربه م يطوالن يزمان يها دوره يکه برا يکند، فرديم

را  يريادگيت در يمشغول يياند، توانا ن سطح استرس را تجربه نکردهيکه ا يآموزان دانش
 يليتحص يها و رفتارهامختلف با انواع مهارت يشناخت ين عملکردهايچنخواهد داشت. هم

 يعملکرد شناخت که بر يمزمن يدگيتوان گمان برد که تنيجه ميارتباط دارند، در نت
ز مضر است يها ن آن يليو عملکرد تحص يريادگي يگذارد، برايم ير منفيآموزان تأث دانش

آموزان  تنيدگي تحصيلي بر سـالمت رواني جسماني دانش يعني(. 2311و همکاران،  1ي)کو
گذارد و نهايتا منجر به افت تحصيلي  و توانايي آنها براي انجام مؤثر تکاليف درسي اثر مي

 شود.  مي

در  يليتحص يدگين به تنيسنگ يليف تحصياد و تکاليمتقابل امتحانات ز يدر ارتباط

                                                           
1- Coy 
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ا انجام يف، صرف زمان با دوستان يتکال يبارکارشود. چراکه به خاطر يآموزان منجر م دانش
کند  يجاد ميرا ا يآموزان مشکالت دانش ين امر برايافته و اي خارج از خانه کاهش يها تيفعال

از  يعنيدارد،  يليت تحصيآموز مشغول دانش يکه وقت ي(. در صورت2334و همکاران،  1دي)سار
نسبت به قبل  يشتريب يزش درونيانگکند، احساس  ياحساس لذت م يريادگي يها تيفعال

پردازد،  يم يريادگي يندهايبه فرا يشتريب يريپذ از انجام آن عمل دارد و با توجه و کنترل
استرس  يمنف يها جانيجه هيشود. در نت يمنجر م يشتريب يليتحص يها ن امر به تالشيا

 يليت و عملکرد تحصين مشغولي(؛ بنابرا2334و همکاران،  2ريابد )برني يکاهش م يدگيو تن
 يدگيتواند تن يم يليت تحصيرابطه دارد و آموزش مشغول يليتحص يدگيماً با تنيباالتر، مستق

 را کاهش دهد. يليتحص

خود  يها ييآموزان به توانا شود که دانش يباعث م يليت تحصيجه آموزش مشغوليدر نت
داکرده و با ياعتقاد پف يدن تکاليف و به چالش کشيبراي موفقيت در انجام يک تکل

و  يريپذ به اهداف و انعطاف يابين دستيج حوادث، همچنيمثبت در مورد نتا يها ينيب شيپ
ها و مواجهه با مشکالت به  ش چالشيت، در هنگام افزايموفق دن بهيرس يمقابلۀ مؤثر برا

، قابل يشيآموزان باور کنند که دانش آزما شود، دانش ين باعث ميچن ابند. همي ت دست يموفق
 يها و تجربه يدرون يها توانند با مشاهدات و استدالل ير است و ميرپذييو تغ يابيارزش

باال، با استفاده از  يلين افراد با عملکرد تحصيشان را بهبود بخشند. ا يريادگيخود،  يشخص
ها  را به حداقل برسانند. آن يدگيتن ير منفيتوانند تأث ي، ميو خودکنترل يريادگي يهامهارت

 يند و سازندگان فعال ساختارهايکنند که خود قادرند تجربه و استدالل نما يج باور ميتدر به
 يريادگي يکنند تا عالوه بر اتخاذ راهبردها يم ين سعيدانش در ذهن خود باشند؛ بنابرا

ها ضمن  ن آموزشيااز خود نشان دهند.  يمناسب، در برخورد با مسائل مختلف برخورد بهتر
جاد جو اعتمادِ يو ا ي، کنجکاوييه خوداتکاي، پرورش روحيريادگيزش و عالقه به يجاد انگيا

افته با مسائل، ي که مواجهه سازمان نيشود. ضمن ا يآموز را موجب م ن معلم و دانشيمتقابل ب
ران يدر فراگ ينگر ندهيق آيد، باعث تشويجد يها دهياز ا يبردار ندها، خالصهيفرآ يمعناساز

 گردد.  يم

                                                           
1-Sarid  
2- Bernier 



 
  

 
 

 

211

 يدگي، تنيليت تحصيکه پژوهش حاضر نشان داد با آموزش مشغول نيبا توجه به ا
 وهيق شيگردد از طر يه ميان توصيابد، به معلمان و مربي يآموزان کاهش م دانش يليتحص

آموزان،  ان خود و دانشيم  يو رسم يختن رابطه تسلطيبر بحث و بر هم ر يمبتن يآموزش
 ت و ايجاد فرصت مساوي براي همه، نقش خود را ازيزمان کافي براي مشغولص يتخص

 ق طرحيکننده، ارتقاء دهند و از طر تيل و حماي، تسهياريکننده، به هم مقام باال و کنترل
ها  ص تفاوتيتشخ يبرا يتبادل نقد و کنکاش، فرصت يآموزان برا ق دانشيپرسش و تشو

 مخالف و يها دگاهي، حس احترام به ديشياند رده و فراخد و استدالل فراهم آويد يايدر زوا
 به توجه با پژوهش اين هاي شود يافته يشنهاد ميها پرورش دهند. پ گران را در آنيرش ديپذ

 اين هاي محدوديت جمله از بگيرد. استفاده قرار و توجه مورد آن هاي محدوديت برخي
 به يت دسترسيل محدوديدلفقط در مدارس دخترانه به يمداخله آموزش يپژوهش اجرا

ن دو جنس را از پژوهشگر يآموزش ب يسۀ اثربخشين امر امکان مقايمدارس پسرانه بود که ا
ک شهر با يک مقطع و يو تنها در  يآموزش در مدارس دولت ين اجرايسلب نمود. همچن

اط يج احتيم نتايد در تعميبا نيخاص خود بود، بنابرا يا نهيو بافت زم يفرهنگ يهايژگيو
 آموزان دانش ويژهبه پژوهش اين در کنندگانشرکت همکاري و مساعدت از نهايت کرد. در

 محققان در اختيار را الزم اطالعات و داشته فعال مشارکت حاضر پژوهش در که محترمي
 .گردد مي قدرداني اندداده قرار
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