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چکیده
هدف از اجرای پژوهش بررسی تاثير مداخالت چند بعدی انگيزشی -رفتاری بر عملکرد و انگيزه تحصيلی
بود .از یک طرح شبه آزمایشی پيش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد .جامعه آماری پژوهش کليه
دانش آموزان دختر پایه هفتم مقطع متوسطه اول دبيرستان های دولتی شهر سمنان در سال تحصيلی  39-32بودند.
شرکت کنندگان  22دانش آموز ( 93نفر کنترل و  99نفر آزمایش) دختر پایه اول متوسطه اول شهر سمنان بودند
که به شيوه نمونهگيری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند .مؤلفههای رفتاری در  62جلسه آموزش داده شد.
همه آنها پرسشنامههای انگيزش پيشرفت هرمنس( )6320و پرسشنامه چند عاملی انگيزش تحصيلی سمنان (پورآقا
و طالعپسند )6939 ،را تکميل کردند .دادهها با مدل تحليل کوواریانس تحليل شدند .یافتهها نشان داد مداخله
انگيزشی -رفتاری بر مؤلفههای برنامهریزی ،مدیریت تکليف و پافشاری اثر بخش بود .افزون برآن ،مداخالت چند
بعدی انگيزشی بر نمره کل عملکرد ،سختکوشی و اعتماد اثر معنادار داشت .مداخله انگيزشی -رفتاری برای
افزایش انگيزش و عملکرد در مدارس کارامد بوده و استفاده از آن توصيه می شود.
واژههای کلیدی :مداخالت چند بعدی انگيزش ،عملکرد تحصيلی ،انگيزش پيشرفت ،انگيزه تحصيلی.

� نویسنده مسؤول
Copyright©2017, University of Isfahan. This is an open access article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which
permits others to download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot
change it in any way or use it commercially.

 /39سال دوازدهم ،شمارة  ،2شمارة پياپی  ،22بهار و تابستان 6931

مقدمه
انگيزه و درگير ساختن دانش آموزان در رفتارهای مبتنی بر پيشرفت ،یک نکته مورد
توجه برای معلمان ،والدین و مجریان آموزش می باشد(مارتين .)2002 ،6در فرایند آموزش
و یادگيری شناسایی منابع ایجاد انگيزش در دانش آموزان از جمله عوامل بسيار مهم محسوب
می شود (بکان و سينکایا .)2066،2گيج و برالینر )6332(9نيز انگيزه پيشرفت را به صورت
ميل یا عالقه به موفقيت کلی یا موفقيت در زمينه ای خاص تعریف کردهاند .این انگيزه در
موقعيت های تحصيلی می تواند بر پيشرفت تحصيلی اثر گذار باشد .مطالعات نشان می دهد
دانش آموزانی که انگيزه پيشرفت باالیی دارند ،در تکاليف مدرسه موفق می شوند .این دانش
آموزان در مقایسه با دانش آموزانی که انگيزه پيشرفت کمی دارند ،به مدت طوالنی تری در
انجام دادن تکاليف استقامت کرده و برای موفقيت بيشتر تالش می کنند(اسالوین.)6932 ،9
در حوزه انگيزش نظریه ها و اصول زیادی وجود دارد که به نقش و شکل گيری انگيزه اشاره
دارند ،امروزه رویکرد های جدید ،جهت کسب یک دیدگاه جامع در این خصوص به
ترکيب نظریه ها روی آورده  ،مدل چرخه ای انگيزش و درگير ی تحصيلی مارتين متشکل
از  66بعد انگيزشی است .مارتين در نظریه خود ،چرخه انگيزه و درگير شدن را به چهار بعد

شناختی سازگار ،شناختی ناسازگار ،رفتاری سازگار و رفتاری ناسازگار تقسيم می کند
(مارتين.)2002 ،
با توجه به نظریه مارتين بعد رفتاری سازگار شامل سه مؤلفه برنامهریزی ،2پافشاری ،1و
مدیریت تکليف 2میباشد .از این سه مؤلفه به عنوان رفتارهای مبتنی بر پيشرفت یاد می شود
که زیر بنای آنها نظریه خودتنظيمی است .رویکرد خودتنظيمی از جمله رویکرد هایی
میباشد که به جنبه های رفتاری در حوزه انگيزش و رفتارهای مبتنی بر پيشرفت دانش آموزان
پرداخته است(مارتين .)2002 ،بعد رفتاری عبارت است از :استمرار تالش ،تعيين گری و
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پشتکار در یادگيری که به صورت حضور منظم و مشارکت داوطلبانه در کالس درس ،رفتار
معطوف به تکليف ،جهت گيری به سمت فوق برنامهها و پافشاری در فعاليت های تحصيلی
بروز میکند (پلئون و چرستنسون2001،6؛ لنين برنيک 2و پنتریچ.)2009،
توانایی در برنامهریزی تحصيلی به آگاهی فرد و نظارت بر پيشرفت کاری که قصد انجام
آن را دارد اشاره میکند (مارتين .)2001،شواهد نشان می دهد که افراد خود تنظيم گر در
فرآیند یادگيری در استفاده از زمان به برنامه ریزی می پردازند؛ به این صورت که برای انجام
تکاليف سخت تر زمان بيشتری اختصاص می دهند ،مطالب خواندنی را با توجه به زمان در
دسترس تقسيم می کنند ،و حداقل اتالف وقت را دارند .به عالوه ،این افراد همواره در هنگام
مطالعه ،با توجه به زمان به اولویت بندی مطالب می پردازند(زیمرمن .)6331،در پژوهش
های ماکان ،)6331( 9هال ( ،)6339هرش ،)6332( 9و کينگ )6331( 2آزمودنیها تحت
برنامه آموزش مدیریت زمان قرار گرفتند ،نتایج نشان داد که داشتن مهارت برنامه ریزی در
کاهش استرس ،افزایش عملکرد تحصيلی ،عملکرد شغلی و رضایت شغلی آنها تاثير بسياری
داشته است .از این رو هر فردی با اعمال مدیریت زمان به حالت خود تنظيمی میرسد .تری

1

( )2002نيز در پژوهش خود رابطه مثبتی بين مدیریت زمان ،خودتنظيمی ،و خود اثر بخشی
یافته است .تعدادی از پژوهش ها این پيش بينی را تائيد می کند که خود بازبينی باورهای
پيشرفت ،تالش های یادگيری را حفظ می کند و پيشرفت را افزایش می دهد(زیمرمن،
مارتينز ،و پونز .)2002،2سيميسون و رندل )2000( 3بر اساس پژوهشی که در بين دانشجویان
دانشگاه انجام دادند پيشنهاد می کنند که آموزش هدف گزینی و مدیریت زمان در ترکيب
با سایر روش های آموزش واژگان ،به افزایش فهم واژگان و فهم در خواندن مطالب کمک
میکند و این موضوع موجب افزایش انگيزش تحصيلی در آنان می شود.
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پافشاری نيز در رویکرد مارتين از جمله عامل هایی است که به عنوان رفتار سازگار
شناخته شده و می تواند منجر به رفتار های پيشرفت و افزایش انگيزه تحصيلی در دانش
آموزان شود .پافشاری به این معنی است که فرد حتی با وجود دشواری کار و چالش هایی
که وجود دارد در کار خود تداوم داشته باشد (مارتين .)2001،مطالعات متعددی نشان می
دهد که پافشاری یک نشانگر مهم انگيزش تحصيلی است .افرادی که درگيری رفتاری
موثری با تکاليف یادگيری دارند اغلب کوشش بيشتری از خود نشان داده و پافشاری بيشتری
در تکاليف یادگيری دارند .پافشاری همچنين به صورت تنظيم یا مدیریت تالش نيز تعریف
شده است (پنتریچ ،کونلی ،و کاپلر )2002،6که معرف سرمایه گذاری مداوم دانش آموزان
در یادگيری به هنگام مواجهه با مشکالتی از قبيل درک دشواری تعریف شده است .بنابراین
به نظر می رسد بين درگيری رفتاری ،پافشاری ،و تنظيم تالش همپوشی مفهومی وجود داشته
باشد (نقل از ليم ،ال ،و نی .)2003،2پژوهشگران بيان می کنند که غالب رفتار هایی که
انگيزش تحصيلی را نشان می دهند عبارتند از پافشاری بر انجام تکاليف دشوار ،سخت
کوشی یا کوشش در جهت یادگيری در حد تسلط و انتخاب تکاليفی که به تالش نياز
دارد(موریرا ،دیس ،واز ،و ماچدو2069، 9؛ ونتزل و ویگفيلد.)2003 ،
در نظریه مارتين مهارت مدیریت تکليف متغير رفتاری دیگری است که در آن فرد بر
زمان خود کنترل دارد و تکاليف خود را اولویت بندی کرده ،همچنين شرایط مناسب را برای
تکاليف خود فراهم میکند مانند انتخاب مکانی که در آن بيشتر تمرکز دارد (مارتين.)2001،
یکی دیگر از منابع مورد استفاده یادگيرندگان خود تنظيم ،استفاده بهينه از مکان جهت مطالعه
است .این افراد در هنگام مطالعه ،سعی درانتخاب مکان های بی سرو صدا یا کم سرو صدا،
مکانهای با نور مناسب و درجه حرارت مناسب دارند (زیمرمن .)6333 ،همچنين افراد خود
تنظيم گر در فرآیند یادگيری از مؤلفه های دیگری از جمله دوستان ،معلمان ،کتاب های
مرجع در هنگام برخورد با مساله ،استفاده می کنند .این افراد عموما به راحتی از منابع کمکی
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جهت پاسخ به سؤاالتشان کمک می گيرند و خود را محدود به منابع موجود نمی سازند .این
راهبردها (مدیریت منابع) به دانش آموزان کمک میکند تا با محيط سازگار شده و آن را
با توجه به هدف ها و نيازهای خود تغيير دهند (کورنو.)6331 ،
طبق رویکرد نظری مارتين و رویکرد خود تنظيمی آموزش مؤلفه های رفتاری سازگار
میتواند از جمله عوامل تاثير گذار بر سطح انگيزشی و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان باشد.
گرچه مطالعات متعدد در خارج از کشور نشان داده اند آموزش مؤلفه های رفتاری میتواند
سطح انگيزش دانش آموزان را تحت تاثير قرار دهد (مارتين2006 ،الف؛ مارتين2006 ،؛
مارتين 2002،الف؛ مارتين 2009 ،د؛ مارتين2009،؛ مارتين2002،؛ مارتين )2002 ،اما در
کشور هنوز مداخالت مبتنی بر چرخه انگيزش مارتين آزمایش نشده است .از اینرو ،این
پژوهش درصدد بررسی اثر مداخالت چند بعدی رفتاری انگيزش بر نخستين محور چرخه
انگيزشی یعنی مؤلفه های رفتاری سازگار (پافشاری ،برنامه ریزی و مدیریت تکليف) و
انگيزش تحصيلی دانش آموزان است .فرضيه های پژوهشی در این مطالعه به شرح زیرند:
-6نمره کل عمکلرد تحصيلی در دانش آموزانی که تحت مداخالت چند بعدی انگيزشی
 رفتاری قرار گرفته اند بيش تر از دانش آموزان گروه کنترل است.-2پشتکار در دانش آموزانی که تحت مداخالت چند بعدی انگيزشی -رفتاری قرار
گرفته اند بيش تر از دانش آموزان گروه کنترل است.
 -9سخت کوشی در دانش آموزانی که تحت مداخالت چند بعدی انگيزشی -رفتاری
قرار گرفته اند بيش تر از دانش آموزان گروه کنترل است.
 -9آینده نگری در دانش آموزانی که تحت مداخالت چند بعدی انگيزشی -رفتاری
قرار گرفته اند بيش تر از دانش آموزان گروه کنترل است.
 -2اعتماد به نفس در دانش آموزانی که تحت مداخالت چند بعدی انگيزشی -رفتاری
قرار گرفته اند بيش تر از دانش آموزان گروه کنترل است.
 -1برنامه ریزی در دانش آموزانی که تحت مداخالت چند بعدی انگيزشی -رفتاری قرار
گرفته اند بيش تر از دانش آموزان گروه کنترل است.
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 -2مدیریت تکليف در دانش آموزانی که تحت مداخالت چند بعدی انگيزشی  -رفتاری
قرار گرفته اند بيش تر از دانش آموزان گروه کنترل است.
 -3پافشاری در دانش آموزانی که تحت مداخالت چند بعدی انگيزشی  -رفتاری قرار
گرفته اند بيش تر از دانش آموزان گروه کنترل است.
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پيش
آزمون  -پس آزمون بود .جامعه آماری پژوهش شامل کليه دانش آموزان دختر پایه هفتم،
مقطع متوسطه اول دبيرستانهای دولتی شهر سمنان در سال تحصيلی  39-32بود .جهت
انتخاب نمونهها از روش نمونه گيری تصادفی چند مرحله ای(6سرمد ،بازرگان و حجازی،
 )6936استفاده شد .به این ترتيب که از این جامعه دو مدرسه در شهر سمنان به طور تصادفی
انتخاب و سپس از هر مدرسه دو کالس به تصادف برگزیده شد که برای جلوگيری از اثر
انتشار یک مدرسه به عنوان گروه کنترل ( 93نفر) و دیگری به عنوان گروه آزمایشی (99
نفر) در نظر گرفته شد.
ابزارهای اندازهگیری :در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامه اول
جهت کسب اطالعات جمعيت شناختی و مؤلفههای تحصيلی بود ،پرسشنامه دوم انگيزه
پيشرفت هرمنس و در نهایت از بعد مؤلفههای رفتاری سازگار پرسشنامه چندعاملی انگيزش
تحصيلی سمنان(پورآقا و طالع پسند )6939 ،استفاده شد .در ادامه توضيحاتی پيرامون هر
کدام ارائه می گردد:
 -6مقیاس انگیزه پیشرفت هرمنس :پرسشنامه انگيزش پيشرفت توسط هرمنس()6320
ساخته شد .فرم نهایی پرسشنامه دارای  23گویه است "برای نمونه .:برای انجام تکاليف
مدرسه از کمک دوستانم استفاده می کنم" .سؤالها به صورت چهار گزینه ای است حداقل
و حداکثر نمرات  23و  661است (داداشی6930 ،؛ به نقل از فرشباف گلدوز.)6939 ،نمره
1- multistage
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باال نشان دهنده انگيزش پيشرفت باال است .هرمنس( )6320برای محاسبه روایی از روایی
محتوا که اساس آن پژوهش قبلی درباره انگيزه پيشرفت را تشکيل می داد ،استفاده کرد .او
ضریب همبستگی هر سؤال را با رفتارهای پيشرفت گرا ،اعتبار آزمون انگيزش پيشرفت
تحصيلی را به روش آزمون آلفای کرونباخ  0/39گزارش کرده است .روایی نيز از طریق
همبستگی بين این پرسشنامه و آزمون اندریافت موضوع بررسی شده است.
 -2پرسشنامه چندعاملی انگیزش تحصیلی سمنان :این پرسشنامه در سال  6939توسط
پورآقا و طالع پسند براساس مدل نظری مارتين ساخته و هنجاریابی شده است .پرسشنامه
انگيزش تحصيلی سمنان ویژه دانش اموزان مقطع متوسطه اول شامل  3عامل انگيزشی و 92
سوال "برای نمونه :قبل از آنکه به انجام تکاليفم بپردازم ،برنامه ریزی می کنم که چه طور
آنها را انجام دهم"می باشد .نه عامل شامل خودکارآمدی( 9گویه) ،جهت گيری هدف
تبحری( 9گویه) ،ارزش تکليف( 9گویه) ،اضطراب امتحان( 1گویه) ،اجتناب از شکست (9
گویه) ،احساس عدم کنترل( 9گویه) ،برنامه ریزی( 1گویه) ،مدیریت تکليف ( 9گویه) و
پافشاری( 9گویه) بود .این پرسشنامه به صورت طيف ليکرت پنج درجه ی از کامال موافق تا
کامال مخالف نمره گذاری می شود .در این پژوهش تنها از بعد رفتاری سازگار و مؤلفه هایی
چون مهارت برنامه ریزی ،مدیریت تکليف و پافشاری استفاده شده است .ميزان آلفای

کرونباخ برای نه عامل بين  0/21 – 0/30بود(پورآقا و طالع پسند .)6939 ،آلفای کرونباخ
برای عامل های رفتاری سازگار برنامه ریزی ،مدیریت تکليف و پافشاری به ترتيب برابر با
 0/11 ،0/29و  0/12گزارش شده است(پورآقا و طالع پسند.)6939 ،
عملکرد تحصیلی  :نمره معدل کل به عنوان شاخص عملکرد تحصيلی جمع آوری شد.

 -3پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی :در این پژوهش اطالعات جمعيت شناختی شامل
تحصيالت و شغل پدر و مادر ،تعداد فرزندان خانواده و مؤلفه های تحصيلی از جمله معدل
ترم و سال قبل ،نمره انضباط ترم و سال قبل و تعداد روز هایی که از ابتدای سال از کالس و
مدرسه غيبت داشته اند جمع آوری شد.

 /600سال دوازدهم ،شمارة  ،2شمارة پياپی  ،22بهار و تابستان 6931

قبل از اجرای جلسات ابتدا شرایط و قوانين حضور در جلسات آموزشی توضيح داده شد
و بعد از کسب رضایت برای حضور در جلسات از آنها خواسته شد تا به پرسشنامه انگيزه
پيشرفت هرمنس و پرسشنامه چند عاملی انگيزش سمنان در دو مرحله(پيش آزمون و پس
آزمون) پاسخ دهند .شرکت کنندگان دو گروه آزمایش و کنترل شامل  22دانش آموز(93
نفر گروه کنترل 99 ،نفر گروه آزمایش) بودند .مداخله چند بعدی انگيزشی رفتاری توسط
پژوهشگر ،در طی  62جلسه آموزشی  30دقيقهای و هفتهای دوبار اجرا شد  .انجام این
پژوهش یک ماه و نيم از فروردین تا اردیبهشت ماه به طول انجاميد .سرفصلهای آموزشی
و ترتيب جلسات شامل این موارد بودند :آموزش برنامهریزی و آگاهی فرد و نظارت بر
پيشرفت کار؛ آموزش مدیریت تکليف و مدیریت زمان در فعاليتهای تحصيلی؛ آموزش
پافشاری در تکاليف .پس از جمع آوری دادهها در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون از
تحليل کوواریانس چند متغيری استفاده شد .تحليلهای آماری با استفاده از نرمافزار
 SPSS20انجام شد.
یافتهها
ميانگين و انحراف استاندارد مؤلفه های انگيزه پيشرفت(نمره کل ،سخت کوشی و
پشتکار) و مؤلفه های رفتاری سازگار(برنامه ریزی ،مدیریت تکليف و پافشاری)در جدول
 6ارائه شده است.
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جدول :6ميانگين و انحراف استاندارد متغير های مورد مطالعه
کنترل()n = 93
پيش آزمون
متغير

ميانگين

عملکرد تحصيلی
پشتکار
سخت
انگيزه
پيشرفت

کوشی
آینده
نگری
اعتماد به-
نفس
برنامهریزی

انگيزه

مدیریت

تحصيلی

تکليف
پافشاری

انحراف
استاندارد

آزمایش()n = 99

پس آزمون
ميانگين

انحراف
استاندارد

پيش آزمون
ميانگين

انحراف
استاندارد

پس آزمون
ميانگين

انحراف
استاندارد

32/32

3/99

30/29

3/10

32/39

2/31

31/26

2/22

3/99

6/62

3/29

6/39

3/26

6/93

3/29

6/92

62/32

2/10

22/29

9/02

62/22

6/19

22/62

9/06

20/32

2/33

20/96

9/21

26/90

9/62

26/93

2/23

26/11

9/23

26/02

9/12

22/30

2/23

29/92

9/00

96/32

9/21

96/62

2/90

90/11

2/92

99/03

9/99

92/21

2/02

92/62

9/36

99/32

2/32

92/39

9/29

92/29

9/96

96/33

9/22

96/92

2/99

99/13

9/31

برای بررسی اثربخشی مداخله بر مؤلفه های انگيزه پيشرفت و مؤلفه های رفتاری سازگار
از تحليل کوواریانس چند متغيری استفاده شد .اندازه های پيش آزمون به عنوان کوواریته،
اندازه های پس آزمون به عنوان متغير وابسته ،و متغير گروه به عنوان متغير بين گروهی وارد
تحليل شدند .نخست مفروضه همگنی کوواریانس ها توسط آزمون ام باکس بررسی شد.
یافته ها نشان داد که این مفروضه برقرار است .آزمون های چند متغيره نشان داد که مداخالت
چند بعدی بر مؤلفه های انگيزش پيشرفت اثر معنی داری داشته است ()F3,65 =2 ،P<0/06
 .برای پيگيری اثرات مشاهده شده از آزمون های تک متغيری استفاده شد (جدول  .)2یافته
ها نشان می دهد که مداخالت چند بعدی انگيزشی ˚ رفتاری بر نمره کل عملکرد تحصيلی
( =0/69اندازه اثر )F=3/32 ،P<0/06 ،اثر معنادار داشته است .به این ترتيب ،فرضيه اول
تایيد شد .مداخالت چند بعدی انگيزشی  -رفتاری بر پشتکار اثر معنادار نداشته است (0/02
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> .) pلذا فرضيه دوم تایيد نشد .مداخالت چند بعدی انگيزشی  -رفتاری بر سخت کوشی
( =0/63اندازه اثر  )F=69/36 ،P<0/06 ،اثر معنادار داشته است .لذا ،فرضيه سوم تایيد شد.
مداخالت چند بعدی انگيزشی  -رفتاری بر آینده نگری اثر معنادار نداشته است (.)p> 0/02
لذا فرضيه چهارم تایيد نشد .مداخالت چند بعدی انگيزشی -رفتاری بر اعتماد به نفس
( =0/03اندازه اثر ) F=1/22 ،P<0/06 ،اثر معنادار داشته است .به این ترتيب ،فرضيه پنجم
تایيد شد .به این ترتيب ،میتوان استنباط کرد مداخالت چند بعدی انگيزشی -رفتاری
عملکرد تحصيلی ،سخت کوشی و اعتماد به نفس را در دانش آموزان گروه آزمایشی در
مقایسه با گروه کنترل افزایش داده است (جدول.)9
جدول :2خالصه آزمون تحليل کوواریانس چند متغيری جهت بررسی اثربخشی مداخله بر
انگيزه پيشرفت و مولفه های انگيزه تحصيلی
مجموع

درجه

ميانگين

مجذور

آزادی

مجذور

نمره کل عملکرد

293/29

6

293/29

3/32

پشتکار

0/69

6

0/69

0/01

0/30

سخت کوشی

12/32

6

12/32

69/36

0/00

0/63

آینده نگری

63/91

6

63/91

2/62

0/69

0/09

0/90

اعتماد به نفس

13/39

6

13/39

1/22

0/06

0/03

0/26

برنامه ریزی

229/20

1

229/20

69/29

0/0006

0/622

0/316

مدیریت تکليف

631/21

1

631/21

69/90

0/0006

0/626

0/321

پافشاری

602/02

1

602/02

2/93

0/003

0/606

0/222

متغير

F

سطح

اندازه

توان

معناداری

اثر

آزمون

0/002

0/69

0/32

0/00

0/02
0/31

تاثير مداخله چند بعدی انگيزش بر برنامه ریزی ،مدیریت تکليف و پافشاری با استفاده از
آزمون تحليل کوواریانس چند متغيری بررسی شد .اندازههای پيش آزمون به عنوان
کوواریته ،اندازه های پس آزمون به عنوان متغير وابسته ،و متغيير گروه به عنوان متغيير بين
گروهی وارد تحليل شدند .ابتدا مفروضه همگنی کوواریانسها توسط آزمون ام باکس
بررسی شد .یافتهها نشان داد که این مفروضه برقرار است .آزمون های چند متغيره نشان داد
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که مداخالت چند بعدی بر مؤلفه های رفتاری انگيزش اثر معنی داری داشته است .برای
پيگيری اثرات مشاهده شده از آزمون های تک متغيری استفاده شد (جدول  .)2یافته ها نشان

داد مداخله انگيزشی-رفتاری بر مؤلفههای برنامهریزی( =0/62اندازه اثر،P<0/06 ،

 ،)F=69/29اثر معنادار داشته است .به این ترتيب ،فرضيه ششم تایيد شد .مداخله انگيزشی-
رفتاری بر مدیریت تکليف( =0/62اندازه اثر  )F=69/90 ،P<0/06 ،اثر معنادار داشته است.
به این ترتيب ،فرضيه هفتم تایيد شد .مداخله انگيزشی -رفتاری بر پافشاری (=0/60اندازه اثر،

 )F=2/93 ،P<0/06اثر معنادار داشته است .به این ترتيب ،فرضيه هشتم تایيد شد .به این
ترتيب ،می توان استنباط کرد مداخالت چند بعدی انگيزشی ˚ رفتاری برنامه ریزی ،مدیریت
تکليف و پافشاری را در دانش آموزان گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل افزایش داده
است (جدول.)9
جدول  9ميانگين تعدیل شده نمرات پس آزمون برحسب متغيرهای مورد مطالعه
متغير

ميانگين تعدیل شده

عملکرد تحصيلی

31/63

انگيزه پيشرفت

انگيزه تحصيلی

پشتکار

3/93

سخت کوشی

26/12

آینده نگری

26/90

اعتماد به نفس

29/62

برنامه ریزی

99/99

مدیریت تکليف

93/61

پافشاری

99/09

بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشان میدهد آموزش مداخالت انگيزشی -رفتاری بر مؤلفههای
رفتاری سازگار و عملکردتحصيلی مؤثر است .این یافته با یافتههای لی( ،)2003بروس و
همکاران( ،)2002اروم رود( ،)2000اسکيتيکا( ،)2002چن( ،)2002چالمه و لطيفيان
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( ،)6936ابافت( )6933همخوان است .آنها نشان دادند که مؤلفههای انگيزشی -رفتاری بر
پيشرفت تحصيلی دارای اثر مثبتی است .طبق نظریه مارتين بعد رفتاری سازگار شامل سه
مؤلفه برنامهریزی ،پافشاری و مدیریت تکليف می باشد .آموزش این ابعاد سبب شکل گيری
تالش ،تعيين گری و پشتکار در یادگيری ،رفتار معطوف به تکليف ،جهت گيری به سمت
فوق برنامه ها و پافشاری در فعاليت های تحصيلی می شود (پلئون و چرستنسون2001 ،؛ لينن
برک و پنتریچ )2009 ،و این رفتارها به نوبه خود پيشایند موثری برای پيشرفت تحصيلی
هستند.
یافته دیگر این مطالعه این بود که آموزش مداخالت انگيزشی  -رفتاری بر برنامه ریزی
موثر بود .این یافته با یافتههای عباباف( ،)6932تکميلی ترابی ( ،)6932صمدی و دوایی
( ،)6930ایزاوا ( )2002همسو است .دانش آموزانی که از برنامه ریزی استفاده می کنند در
انجام تکليف ،یادگيری و عملکردتحصيلی عملکرد باالیی دارند و بالعکس آن هایی که
کنترل و نظارت بر عملکردخود ندارند از عملکرد پایين تری برخوردارند .از طریق برنامه
ریزی ،دانش آموزان اولویت تکاليف را تعييين می کنند ،پيش نيازهای الزم را برای انجام
موفقيت آميز تکاليف را تشخيص می دهند ،و قبل از آنکه تکليفی را شروع کنند مشخص
می کنند چطور آن را انجام دهند.
یافته دیگر این مطالعه بيانگر تاثير آموزش مداخالت انگيزشی  -رفتاری بر مدیریت
تکليف بود .این یافته با یافتههای ساکتی و طاهری( ،)6933مک انيس( ،)2006ایزاوا
( ،)2002ماکان ( )6331هم سو میباشد .در مدیریت تکليف فرد از راهبردهای موثری
استفاده میکند برای مثال ،هنگام مطالعه مطالب مهم را یادداشت میکند و از این طریق ميران
توجه و تمرکزشان را افزایش میدهند ،عنوان ها و سرفصل ها را مطالعه میکند تا درک
مناسبی از مطالب به دست آورند.
یافته دیگر این مطالعه این است که آموزش مؤلفههای رفتاری سازگار بر پافشاری و
پایداری در تکليف مؤثر است .پافشاری در تکاليف که به صورت مدیریت تالش یا نظم
دادن به تالش تعریف می شود ،به تالش مستمر در یادگيری هنگام روبرو شدن با موانع مثل
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دشواری فهم مطالب اشاره دارد(اليوت ،مک گریگور و گيبل6333،؛ به نقل از پنتریچ،
 .) 2009از نظر ميلر و همکارانش پافشاری که دانش آموزان به هنگام انجام یک تکليف از
خود نشان می دهند شاخصی از سطح تالش آنها نسبت به آن تکليف است و آن عبارت
است از ميزان تالشی که دانش آموزان برای انجام یک تکليف علی رغم دشواری تکليف
یا عوامل مخل به خرج می دهند .به بيان دیگر دانش آموزانی که پافشاری دارند با چالش
های روبرو در تکاليف مقابله و راهکاریبرای بر طرف ساختن آن می اندیشند .در کل آموزش
مداخالت انگيزشی  -رفتاری بر عملکرد تحصيلی ،برنامه ریزی ،مدیریت تکليف ،پافشاری
در انجام تکليف موثر است.
محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش :از جمله محدودیت های این پژوهش تداخل
زمان اجرا با کالس های رسمی مدرسه بود .اختصاص ساعات کالس درس برای اجرای
مداخالت غير درسی معموال با مقاومت معلمان و اولياء مدرسه همراه بود .به دليل محدودیت
زمانی در اجرای آموزش امکان پيگيری اثر بخشی نبود.طرح پژوهش شبه آزمایشی است و
از آنجا که انتساب تصادفی در سطح فرد صورت نگرفته شاید استنباط علی ممکن است
خدشه دار باشد .افزون برآن ،مطالعه بر روی دختران انجام شده و قابل تعميم به پسران نيست
.در نهایت مطالعه روی دانش آموزان سمنانی انجام شده و قابل تعميم به سایر دانش آموزان
کشور نيست .ضریب اعتبار ابزار اندازه گيری در خرده مقياس های مدیریت تکليف و
پافشاری چندان باال نيست و از اینرو ممکن است روابط به دست آمده در مقایسه با روابط
واقعی افت نسبی داشته باشند.
یافته های این مطالعه نشان داد مداخله بر روی دانش آموزان با انگيزه متوسط و باال موثرتر
می باشد و دانش آموزانی که از انگيزه پایين تری برخوردار بودند همکاری کمتری در انجام
تمرین ها داشتند  .پيشنهاد می شود مطالعات آتی اثربخشی این مداخالت را بر روی سایر
دانش آموزان با انگيزه متوسط در کشور اجرا کنند تا شواهدی از بسط اثربخشی فراهم گردد.
نکته دیگر آن است که چون مؤلفه های شناختی بر مولفه های رفتاری اثر مستقيم دارد
پيشنهاد می شود در پژوهش های بعدی دو بعد شناختی و رفتاری با هم آموزش داده شود.

 /601سال دوازدهم ،شمارة  ،2شمارة پياپی  ،22بهار و تابستان 6931

به نظر می رسد این مداخالت بر روی دانش آموزان متوسطه دوم که به دليل انتخاب رشته
جهت گيری هدف باالتری دارند ،در مقایسه با دانش آموزان متوسطه اول که به دليل بلوغ
درگير هویت یابی هستند و هدف های خود را واقع بينانه تر انتخاب نکرده اند ،اثر بخش تر
است .آموزش معلمان برای آشنایی با این مداخله و به کارگيری آن در کالس های درس
می تواند موجب افزایش عملکرد و انگيزه تحصيلی دانش آموزان شود.
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