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آموزان مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل برانگیزش تحصیلی دانش اثر بخشی بررسی
 یداراي افت تحصیل

  
  2سید علی کیمیایی و 1محمديمیثم گل

 eysamgolmohamadi@yahoo.comپست الکترونیکی:  (نویسنده مسئول)، مشهد فردوسی دانشگاه مشاوره خانواده، ارشد کارشناسی1                    

                              گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد    استادیار 2                       
 

انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر سال اول متوسطه داراي افت شاوره گروهی متمرکز بر راه حل بربخشی ماثربررسی  هدف با پژوهش این :چکیده
در بـه تحصـیل    مشـغول  پسـر  آمـوزان  کلیـه دانـش   شـامل  جامعـه آمـاري   این مطالعـه  در .گرفت صورتمشهد  درشهر منطقه تبادکانتحصیلی در 

آموزان پسر که معدل نیمسال اول آنها  دانش از نفر 30 شامل آماري بود. نمونه 91-92 تحصیلی سال در مشهد درشهر منطقه تبادکان هاي دبیرستان
یـا   آزمایشـی  طـرح  یک درنفره (آزمایش و کنترل)  15 و بطور تصادفی در دو گروهانتخاب  اي خوشه گیري نمونه روش با که در گام اول  بود 12زیر 

مشـاوره  مورد اندازه گیـري قـرار گرفـت.    تحصیلی   انگیزش  نامهپرسش از استفاده با ها داده. شدند جایگزین کنترل گروه با آزمون پس و آزمون پیش
 آزمون پیش کنترل با کوواریانس تحلیل از استفاده با هاداده تحلیل. گردید اجرا ساعته  1جلسه  8 در آزمایش گروه روي برگروهی متمرکز بر راه حل 

 نتیجه، در .)است شده آزمایش گروه در پسر آموزان دانش( تحصیلی انگیزش افزایش باعث گروهی، مشاورهی آموزش که داد نشان نتایج. گرفت انجام
  .است دبیرستانی داراي افت تحصیلی پسر آموزان دانش تحصیلی انگیزش افزایش در موثر روشی مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل

  دانش آموزان.  تحصیلی،  افت انگیزش تحصیلی،   ، بر راه حل متمرکزمشاوره گروهی  واژگان کلیدي:

The Effectiveness of Group Counseling Based on Solution-Therapy 
Focused on Academic Motivation among High School Student with Under 

Achievement 

M. Golmohamadi 1and S. A. Kimiyaee2 

1M.A. of  Family Counseling of Ferdowsi Uni. 
2Asistant Prof. of of Education of Ferdowsi Uni. 

 
Abstract: The aim of this research was to investigate effectiveness of solution-focused group counseling 
approach on increasing academic motivation of male students with academic under achievement. Statistical 
population of this research includes male, high school first graders students of Tabadakan region of Mashhad. 
The sample involved 30 students who were selected by cluster sampling Next, the participants were randomly 
assigned into experimental and control groups (each group comprising 15 students). The method of this study 
was experimental design using pre-test and post-test with control group. The participants in the experimental 
group received 8 sessions of solution-focused Therapy, and no control group. Data analysis was done through 
the analysis of covariance. The results showed that solution-focused group counseling was effective in 
increasing academic motivation of students with academic under achievement. In other words, solution-focused 
group counseling significantly increased academic motivation. 
Key words: Group Consulting, Solution-Focused, Academic Under Achievement, Academic Motivation, 
Students.
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  مقدمه  -1
        تـــرین و  قـــدیمی یکـــی از 1»افـــت تحصـــیلی«مســـاله 

از  رود و ترین مشکالت آموزشی به شـمار مـی   شناخته شده
اند ایـن موضـوع    آن به عنوان بالي تعلیم وتربیت یاد کرده

یا در حال رشد  پیشرفته صنعتی وها اعم از  در تمام کشور
 ها، به نحو خـاص خـود بـروز کـرده     در تمام زمان مطرح و
ــاریف   .)1378 (سررشــته دار،اســت  ــت تحصــیلی تع از اف

در برخـی مطالعـات افـت را بـه      گوناگونی ارائه شده است.
معنی هر گونه اختاللی که در رونـد تحصـیل دانـش آمـوز     

کـه مقصـود از   مفهومی  یا ).1385 آید (آهنچیان، پدید می
بخـش بـه   آموز از سـطح رضـایت  آن کاهش عملکرد دانش

 ) و یـا معظلـی  1375 سطح نامطلوب است (گلشن فومنی،
هــاي مختلــف چـون غیبــت مکــرر از   کـه در غالــب جنبـه  

 مدرسه، تـرك تحصـیل قبـل از موعـد مقـرر، تکـرار پایـه       
یا کسب محفوظات بـه   حصیلی، کیفیت نازل تحصیلی، وت

 ) تعریـف 1384 گردد (الهـام پـور،   ت ظاهر میجاي معلوما
 توان افت را به دو دسته کمـی و  شده است. به اعتباري می

افت کمی عبـارت اسـت از درصـدي از     کیفی تقسیم کرد.
دانش آموزان یک دوره آموزشی که به سبب مردود شـدن  

ــرك تحصــیل نتوانســته  ــا ت ــت  ی ــا موفقی ــد آن دوره را ب ان
است از نارسایی در رسیدن بـه  افت کیفی عبارت  ند.نبگذرا

 عدم تحقق بخشـی از ایـن اهـداف    یا اهداف تعیین شده و
  ).1382 (بیابانگرد ،

هاي اصلی در افـت   ها مالك با این وجود در برخی پژوهش
 (رفعتـی و  یا معدل فراگیـران  تحصیلی از طریق میانگین و

ــاران، ــانی،  :1378 همک ــی و: 1385عالیخ ــاران،  غیب همک
 :1386پاس نکـردن درس (رهبـر،   مشروطی ویا  ) و1389

یابی قرار گرفتـه اسـت.   ) مورد ارز1386 رئوفی و همکاران،
آمـوزان داراي افـت تحصـیلی در یـک صـفت      تمامی دانش

هاي بعدي، کـه   براي تداوم فعالیت 2مشترکند، عدم انگیزه
سستی در کیفیت تعلیم  این امر در نهایت موجب رخوت و

آمــوزان ســطح علمــی دانــش کــاهش تربیــت جامعــه و و
ــی ــردد. م ــري، گ ــده شــده اســت  1376 (جعف ــا دی    ). باره

استعداد یادگیري شبیه  آموزانی که از لحاظ توانایی ودانش
هـایی زیـادي بـا     هم هستند در پیشرفت تحصیلی تفـاوت 

هـاي   یـادگیري درس  هـا نـه در   این تفـاوت  یکدیگر دارند.
حصیلی نیز بـه  هاي غیر ت آموزشگاهی بلکه در سایر فعالیت

این جنبه از رفتار آدمی به انگیـزه مربـوط    . خورد چشم می
  ).1379 (سیف،شود  می

به معنـی حرکـت    moverاز فعل التین  3اصطالح انگیزش
مفهوم کلی جنبش (تحـرك) ایـن    دادن مشتق شده است،

تصور عام است که انگیـزش چیـزي اسـت کـه فـرد را بـه       
کند تا تکلیف خـود   او کمک می به وادار وتحرك  جنبش و

از ). 17:1386، 5بـه نقـل از پینتـریچ    4(سانکرا کامل کند 
مفهوم انگیزش تعاریف گوناگونی ارائه شده است ولی آنچه 

آن است که انگیزش عامل همه صاحب نظران توافق دارند 
که موجـب هـدایت رفتـار در جهـت هـدفی      است درونی، 

نیروي محرك توان به عنوان  گردد. انگیزش را می معین می
. هاي انسان و عامل جهت دهنـده آن تعریـف کـرد    فعالیت

در  انـد و  فرمان اتوموبیل تشبیه کرده انگیزش را به موتور و
 جهت مفاهیم عمـده انگیـزش هسـتند.    این مقایسه نیرو و

ــیج      انگیــزه 8). انگیــزش تحصــیلی 1984 7وبرالینــر 6(گ
 انـواع  بـر  اثرگـذاري  بـا  کـه  اسـت  شناختی فراگیريروان

 رسیدن به براي فرد تمایل به تحصیلی هاي مختلف فعالیت
 از آگـاهی  با حصول سازه این .دارد اشاره تحصیلی فاهدا

روي  شخص انگیزشی -فرایندهاي شناختی تأثیر چگونگی
دارنـد،   اهمیت وي تحصیلی پیشرفت که براي هایی فعالیت
 و ها نگرش ویژه،  فاهدا با تحصیلی انگیزش. شودمی برآورد

 و تـالش  و آنهـا  بـه  نائل شـدن  هاي روش خاص، باورهاي
 تحصـیلی  انگیـزش  تحقیقاتاست. ارتباط  در فرد کوشش

 انگیزشـی  گیـري جهـت  بودن متمایز بر دوران معاصر، در
 (واینـر  دارنـد  تأکید مختلف هاي در موقعیت آموزان دانش

 انگیزشـی  هايکه سازه دهد می نشان مسأله این ).19909
 خاصـی  موضـوع  یـا  فعالیت تکلیف آموزشی، با ارتباط در

 و سنجش اند ویژه موضوع به وابسته یعنی شوند، ارزیابی می
 در افراد ادراکات گرفتن تفاوت نظر در طریق از ها سازه این

 رفتـاري  هـاي  بینی پیش بهبود مختلف باعث هاي موقعیت
درمـان کوتـاه    ).1996،  11پاژره: 1997 ،10(بندورا شود. می

ــدت  ــدار م ــل م ــددکار SFBT( 12راه ح ــار م ــل ک  ) حاص
و همکـاران او در مرکـز    13اجتماعی به نام استیو دي شـازر 

 14(گلـدنبرگ واقع در میلواکی است  MRI خانواده درمانی
  ).  1382و گلدنبرگ، 

گرا، پزشک مشهور و هیپنوتیزمثیر رواناین دیدگاه تحت تأ
 و اریکســون مخصوصــا ایــده او دربــاره مداخلــه راهبــردي

تمرکـز ایـن    استفاده کامل از شایستگی مراجع قرار گرفت.
توانـد بـه    االتی متمرکـز اسـت کـه مـی    رویکرد بر انواع سؤ

عنوان ابزاري براي کمک به مراجعان استفاده شود و انگیزه 
آنهـا را در جهـت رســیدن بـه هـدف درمــان ارتقـاء دهــد      
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 فراینـدي  گشـایی  لهمسأ یا لهمسأ ). حل1999(ویسکت، 
 حـل  راه کوشـد مـی  فـرد  آن وسیله به شناختی، که است

 ،15ادونـل  و (پـرال  کنـد  پیـدا  یـک مشـکل   بـراي  مناسبی
 تـرین  عـالی ، لهمسـأ  حـل  مردم بسیاري از نظر در ).2004
 ).1383( همکـاران، و  اتکینسـون اسـت   اندیشـیدن  نمونه

 تربیـت  و هـاي تعلـیم   نظـام  مهم اهداف از یکی همچنین
 و مسـائل  بـر  قـادر باشـند   که است افرادي پرورش مدرن،

 بـه  اجتمـاعی  در محـیط  و روزمره زندگی در مشکالتشان
 ).2007 ،16ارول و (سلکوك، کالیسـکان  کنند غلبه آسانی

 دانـش،  تـا  کنـد مـی  کمک به افراد آموزشی هاي نظام این
 کسـب  را مشکالتشـان  بر غلبه الزم براي نگرش و مهارت
   ). 2003 17(آلتن کنند

 چنـد  و مؤثر بسیار هاي روش یکی از، راه حل محوردرمان 
 انواع براي تواندمی زیرا ،است مراجعان نوجوان براي جانبه

د. قرارگیـر  اسـتفاده  مـورد  نوجوانـان  از اخـتالالت  مختلفی
تعارض  اند، همراه افسردگی با که انگیزشی خشم، مشکالت

و  تحصـیلی  پیشـرفت  در ضـعف  نوجـوان،  و والـدین  بـین 
 این اختالالت از هایینمونه ، همساالن با ارتباطی مشکالت

    .)1381، 18(زرباست
یک دیـدگاه غیـر بیمـاري شـناختی     دیدگاه راه حل مدار، 

کند تا بـراي   می نسبت به مراجع دارد و به مراجعین کمک
مشکالت کنونی خود راه حل بیابند. این دیدگاه بر اینجا و 
اکنــون و همچنــین آینــده تأکیــد دارد. تحقیقــات نشــان  

تواند به نتایج مطلوب بیانجامـد   دهد که این رویکرد می می
کنـد (لـی   تی در شـرایط اورژانسـی خـوب عمـل مـی     و ح
). این دیدگاه بـه دلیـل محـدودیت جلسـات     19،1997ماي

استقبال قـرار گرفتـه و    درمانی از طرف مراجعین نیز مورد
ارزشـی اسـت (اوهـانلون و     ها روش درمانی با براي خانواده

  ).  1386 به نقل از نظري و گلی، :1989دیویس،
تـوان   هـاي پژوهشـی، مـی    با توجه به مبانی نظري و یافتـه 

نتیجه گرفت که رویکرد مشاوره راه حل مدار با توجـه بـه   
تـوان   ست که مـی ا بینانه بودن آن رویکردي سازنده خوش

ـ      امـا هنـوز   کـار بسـت.   ه آن را در مدرسه و بـا نوجوانـان ب
 احتیـاج  درمانی روش این ییدتأ براي دیگري هايپژوهش

 زیر مطالعه فرضیه این در شده، ذکر نکات به توجه با .است
بـه   است مشاوره گروهی راه حـل مـدار منجـر    شده مطرح

اول  سـال  پسـر  آمـوزان  افزایش انگیزش تحصـیلی دانـش  
  شود.داراي افت تحصیلی می متوسطه

  

 روش تحقیق -2
پس آزمـون   -(پیش آزمونطرح حاضر یک طرح آزمایشی 

اسـتفاده از شـیوه   است و شرکت کنندگان با  با گروه گواه)
اي و در گـام دوم بـه صـورت تصـادفی      گیري خوشـه نمونه

 ایـن  در .شدند ساده در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده
 از اجـراي  بعـد  و وابسته انگیزش تحصیلی قبل متغیر طرح

گروهی راه حـل   مشاورهی بخشی اثر و بوده مستقل متغیر
   روش و نمونـه  جامعـه،  .گرفـت  قـرار  مدار مـورد سـنجش  

 آمـوزان امعه آماري این پژوهش، کلیه دانشج :گیرينمونه
 سـال  پسر سال اول متوسطه در منطقه تبادکان مشـهد در 

  بود.  90 -91تحصیلی 
است که بـا اسـتفاده    آموز پسردانش 30 حجم نمونه شامل

اي و در گـام دوم بـه صـورت     گیـري خوشـه  از شیوه نمونه
نفره آزمایش و کنتـرل قـرار    15تصادفی ساده در دو گروه 

داده شد. در این پژوهش ابتـدا مـدارس متوسـطه پسـرانه     
سـپس دو  تبادکان درشهر مشهد شناسایی شـدند.  منطقه 

مدرسه از بین آنها بصورت تصادفی انتخـاب شـد و از بـین    
ی انتخـاب  تصادفطور ه کالس ب 10هاي آن مدارس  کالس

 12آموزانی که معـدل آنهـا زیـر    و سپس از بین آنها دانش
ـ  است،  ه شناسایی شدند و پس از اعالم رضایت خودشـان ب

  طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. 
 »:تحصیلی فرم دبیرسـتانی «نامه مقیاس انگیزش پرسش
نامه مقیاس انگیزش تحصـیلی فـرم دبیرسـتانی آن    پرسش

ــیلی      ــزش تحص ــزان انگی ــنجش می ــت س ــه جه ــت ک      اس
آموزان توسط عبدخدایی تدوین شـده اسـت. هشـت    دانش

 هـا عبـارت    که ان نظریهاست نظریه مبناي ساخت مقیاس 
ــرفت  ــاز پیش ــه نی ــار ارزش،  از نظری ــه انتظ ــه  ، نظری          نظری

کارآمدي، نظریه زشی، نظریه خودظریه خودارن گرایی،هدف
نامـه در  بیرونی. این پرسش -اسناد و نظریه انگیزش درونی

ــهد در   ــهر مش ــطه ش ــدارس متوس ــال  م ــورد  1385س م
اعتباریابی و هنجار یـابی قـرار گرفتـه اسـت. پایـایی ایـن       

روایـی محتـوایی    % بوده است.91مقیاس در پژوهش فوق 
روایـی   قرار گرفته،یید ورد تأآن نیز به وسیله متخصصان م

سـانی درونـی   % و روایی سازه آن باروش هـم 56مالکی آن 
  ).1385(عبد خدایی، تأیید شده است 

 ،شـد  عنوان گیرينمونه به مربوط بخش در که طور همان
 کنتـرل،  و آزمـایش  هاي گروه در ها انتساب آزمودنی مالك

ــیم در آنهــا معــدل ــود.ن پــس از       ســال اول تحصــیلی ب
آموزشی  جلسات کنترل، و آزمایش گروه دو شدن مشخص
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 برگزار شد. اي  دقیقه 60 جلسه 8 در و هفته در روز1 طی
 با آموزش، زمان نحوه و مدت خصوص در است ذکر به الزم

 نیـز  و مـذکور  هـاي  دبیرسـتان  مدیران آموزان،دانش اولیاء
 همچنـین . گرفـت  صـورت  الزم هـاي مشاورین هماهنگی

 موقـع در  به بتوانند آموزاندانش تا آمد عمل به تمهیداتی
 مشـاوره  هـاي  جلسـه  کلیه. شوند حاضر آموزشی جلسات
 ناحیـه  امـام علـی(ع)   دبیرسـتان  مشـاوره  اتاق در گروهی
 نویسندگان دست به مشهد شهر پرورش و آموزش تبادکان

 بود صورت این به ها گروه انتساب ترتیب .شد برگزار مقاله
 برخوردي گونه هیچ مدت این در آزمایش گروه پسران که

 تکلیـف  تعدادي همچنین،. نداشتند گواه گروه با و تماسی
 در تا شد داده آموزان دانش به جلسه آموزشی پایان هر در

 و شود بحث مشاوره گروهی جلسه بعدي در آنان خصوص
 مشـاوره  هاي جلسه آید. صورت عمل به الزم نتیجه گیري

 :است شرح ذیل به گروهی
آشنایی اعضاي با هـم و بـا رهبـر گـروه، بیـان      : ه اولجلس

ها و بیان اصول کلی مشاوره  قواعد گروه و تعیین چارچوب
متمرکز بر راه حل، معرفی خود به عنوان مشاور و معرفـی  
اعضا در جلسه، توضیح الزم مبنی بـر رازداري در جلسـه و   
اعتماد به گروه و توضیح اصول و قواعـد و ایجـاد انگیـزه از    

هاي مشـاوره متمرکـز    کارگیري تکنیکه که با باین جهت 
تجربه خواهنـد کـرد.    تري را بر راه حل زندگی لذت بخش

ایجاد قواعدي در گروه مبنی بـر عـدم غیبـت، حضـور بـه      
    .موقع در جلسه و رفع ابهامات اعضاء

جلسه دوم: بیان مسأله و تدوین اهداف، اسـتفاده از سـؤال   
 10تـا   1مقیـاس   بندي به نحوي که مشـکل را روي درجه

هـاي را   شود راه حل درجه بندي کنند. از اعضا خواسته می
رسـد را یادداشـت    که در محور مشکلشان به ذهنشان مـی 

  کرده و در جلسه بعد به گروه بیاورند. 
برجسته کـردن    ،جلسه سوم: ایجاد راه حل براي مشکالت

، بررسی تکلیف جلسه قبل را در مورد  ها ها و تونایی قابلیت
ــهــا، بررســی توانمنــدي هــ راه حــل ه ر یــک از اعضــا در ب

اعضـا بـه ایجـاد    تشـویق   ، تحسـین و  هـا  کارگیري راه حل
تـا  شـود،   ها، از اعضا خواسـته خواسـته مـی    راه حلبررسی 

زه بیشتري هفته آینده فکر کنند که چه زمانی بود که انگی
تـر   منـد  انـد و بـه درس عالقـه    براي درس خوانـدن داشـته  

        اند و هدف آنها از درس خواندن چه بوده اسـت و چـه    بوده
اند و درس آنهـا بهتـر    هایی کمتر افت تحصیلی داشته زمان

بوده است براي هفته آینده به همراه خود بیاورنـد. جلسـه   

ه قبل را  در مورد زمـان  : بررسی تکلیف جلسجلسه چهارم
انـد و مشـکل    هـایی کـه ایـن شـرایط را داشـته      و موقعیت

اند یافتن استثناء. گسترش لحظات  حصیلی کمتري داشتهت
ال کــه در برجســته ســازي و بررســی ایــن ســؤ  اســتثنا و

در آن زمـان   لحظاتی که وضعیت تحصیلی بهتـري داریـد  
ت از دهـد. تقویـت تغییـرات مثبـ     چه چیز متفاتی رخ مـی 

    .هاي کالمی و غیر کالمی و دادن تکلیف طریق پاسخ
جلسـه قبـل و صـحبت در     جلسه پـنجم: بررسـی تکلیـف   

پرسش  خصوص موقعیت استثنا. استفاده از پرسش معجزه.
هـا بـه تغییـري در آنهـا     آموزان که آیا اطرافیـان آن از دانش

        الت زیـر:  سـؤا  انـد؟ پرسـش معجـزه همـراه بـا      اشاره کرده
دهـد و زمـانی کـه     معجزه اي روي می فرض کنید امشب«

شود. شما چگونه  شما خواب هستید مشکالت شما حل می
شوید؟ چه چیـز در زنـدگیتان متفـاوت خواهـد      متوجه می

زي توجه خواهید کـرد کـه بـه    شود؟ صبح فردا به چه چی
ین افـرادي کـه   اي روي داده است؟ اول گوید معجزه شما می

آنها متوجه  شوند چه کسانی هستند؟ متوجه این تغییر می
  دادن تکلیف.  چه چیزي خواهند شد؟ و

ارائه راه کارهـایی   ررسی تکلیف جلسه قبل.جلسه ششم: ب
انـد بـا تکیـه بـر      از آنچه تا به حال به کـار گرفتـه   متفاوت

دقیقه زمان بـه اعضـا و تفکـر در     5توانمندي اعضاء، دادن 
ــف و دادن    ــاي مختل ــکالت از زوای ــل مش ــوص راه ح خص

    .تکلیف
جلسه هفتم: رسیدگی بـه تکـالیف انتقـادي جلسـه قبـل،      

و تحکیم تغییـرات  مورد چگونگی تثبیت و در گبحث و گفت
 هـا و  هاي تقویـت و تشـویق توانمنـدي    جود آمده، روشبه 

گـري چـون مدرسـه،     ها، بررسـی تـاثیر حمایـت    شایستگی
  غیره دادن تکلیف.  دوستان و

شـود   جلسه هشتم: در آغاز جلسه تکالیف اعضا بررسی می
گیرد. عنوان کردن این مطلب کـه راه   و مورد بحث قرار می

تواننـد   حل مشکالت در وجود خود افراد است و افـراد مـی  
در پایان پس آزمون اجـرا   کار بگیرند.ه ها را آموخته و ب آن

  شد.
  
  هاي پژوهشیافته -3
آمـار   از وابسـته  متغیرهـاي  بررسـی  بـراي  مطالعـه  این در

 بررسـی  بـراي  و معیـار  انحـراف  و میـانگین  مانند توصیفی
ــق فرضــیه ــاوره  تحقی ــداراثربخشــی مش ــل م ــر راه ح         ب

کنترل  و آزمایش هاي گروه در انگیزش تحصیلی هاي لفهمؤ
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 همگنـی  آزمـون  و کوواریـانس  تحلیـل  آمـار اسـتنباطی   از
)  SPSS( آمـاري  افزار نرم بسته از استفاده با لوین واریانس
 تعیـین  )05/0α( معنـاداري  سـطح  همچنـین . شد استفاده

 آزمـون  بـا  هـا داده هـا،  واریانس برابري آزمون گردید. براي
 داد نشـان  نتـایج  .شـدند  بررسـی  لـوین  واریـانس  همگنی
انگیزش  مقیاس در کنترل و آزمایش گروه دو هاي واریانس

 تـوان  لذا می ،است )، برابر =F  ،433/0p=28/1تحصیلی (
 .نمـود  اسـتفاده  هـا  داده تحلیـل  براي کوواریانس تحلیل از

 پیش انگیزش تحصیلی در متغیر  معیار انحراف و میانگین
 جدول در کنترل و آزمایش هاي در گروه آزمونسپ آزمون،

  .است شده داده نشان 1
ات نمـر  شـود،  مـی  مالحظـه  1 جـدول  در کـه  طـور  همان

 مداخله درمانی تحت یا آزمایش انگیزش تحصیلی در گروه
افزایش  آزمون پس به آزمون پیش از کنترل گروه به نسبت
 در تـوان  مـی  نیـز  را ها میانگین افزایش همین. است یافته
انگیـزش تحصـیلی    مقیـاس  در گـروه  دو هـاي  آزمون پس

  .نمود مشاهده
  

 و آزمون تحصیلی در پیش انگیزش معیار انحراف و میانگین - 1 جدول
  کنترل و آزمایش هاي در گروه آزمون پس

 پس آزمون پیش آزمون شرایط

 M(SD) M(SD) گروه متغییرها
 )153.53( 12.14 )142.40( 15.45 آزمایش انگیزش تحصیلی

 
 )142.73( 12.8 )143.73( 15.2 کنترل

  
مقیاس انگیزش تحصیلی  مورد در کوواریانس تحلیل نتایج

 در آزمـون  پـیش  کنترل از پس گواه آزمایش گروه دو در
  .است شده داده نشان 2 جدول

  
مقیاس سنجش انگیزش تحصیلی  کوواریانس تحلیل نتایج -2 جدول

  آزمونپیش کنترل از پس کنترل و آزمایش گروه هاي در
 منبع

  SS df MS  F  P  تغییرات
 مجذور

  اتا
انگیزه 
  254/0  005/0  9.187  979.301  1  979.301  تحصیلی

           
 از پـس  شـود،   مـی  مشـاهده  2جـدول  در که همان گونه

مقیـاس   آزمـون پـس   نمـرات  بـر  آزمونپیش تأثیر کنترل
 معنادار گروه ) تأثیرP >001/0، 187/9انگیزش تحصیلی (

 لحـاظ  از فوق گروه دو که دهدمی نشان تحلیل است. این
 توجه با که دارند تفاوت یکدیگر میزان انگیزش تحصیلی با

 شـود  مـی  مشخص 1در جدول  شده ارائه هاي میانگین به
 تفـاوت  آزمـایش  گروه در افزایش میزان انگیزش تحصیلی

  د.دار کنترل گروه با معناداري
  
  گیريو نتیجه بحث -4

گروهی متمرکز بـر راه   مشاوره که داد نشان پژوهش این
حل برانگیزش تحصیلی دانش آموزان داراي افت تحصـیلی  

          اســت و ســبب افــزایش انگیــزش تحصــیلی در     مــؤثر
شود. روشن است کـه   داراي افت تحصیلی می موزانآدانش

  هاي تحقیقی لیترل و همکاران آمده با یافته دسته نتایج ب
  ،)1999، لیتــرل و همکــاران ( )1997( )، مــورفی1995(

 )، راس2003، کـــوك و کـــافنبرگ ( )2002( متکـــالف
)، (پرسـلی و مـک کورومیـک،    2007) ، آتیکسون (2006(

) همخـوانی دارد. در  2008) و فرانکلین و همکاران، 2007
توان گفت کـه فراینـد    ه میمورد نتایج تحقیق در این مقول

      ،بـر راه حـل  ذاري رویکرد مشـاوره گروهـی متمرکـز    اثر گ
بـدین  اسـت. ایـن تبیـین    بر انگیزش تحصیلی قابل تبیین 

 اساس مطالعات انجـام شـده، نظریـاتی    برکه، است صورت 
انـد بـه ایـن     تحصیلی را مورد مطالعه قرار دادهانگیزش  که

شایسـتگی وکنتـرل از عناصـر    اند کـه ادراك   نتیجه رسیده
هـاي مـرتبط بـا     عمده در ایجاد رفتار برانگیخته و فعالیـت 

انگیزشی بیشتر بر نحوه  امروزه نظریاتف است. یتکالانجام 
هـاي یـادگیري    توانـایی  توانـایی خـود و  درباره  افرادتفکر 

  رفتارهاي آنان.  خویش متمرکز است تا
هـاي یـادگیري را    انگیـزه  هاي معاصر،  عالوه بر این، نظریه
آمـوزان، بـه   دانند که در تمـامی دانـش   ظرفیت طبیعی می

طور بالقوه وجود دارد و اگر آنها به صورت مثبت فکر کنند 
گسـترش  حمایت گرایانه حضور داشته باشند،  در محیط و

رسـد فاقـد    آموزانی هم که به نظر مـی حتی دانش یابد. می
ایـن ظرفیـت    تواننـد مجـددا   مـی  تحصیلی هستند،  انگیزه

به طرق مثبتی رشد و گسترش  دست آورند وه طبیعی را ب
هاي تحصـیلی   در محیطآموزان، دهند. بنابراین وقتی دانش

ه در تالش براي بـ کنند، خود تعیینی   احساس شایستگی و
دست آوردن اهداف تحصیلی و همچنین انجام تکالیفی که 

 .دنماینـ  متضمن موفقیت آتی آنهاست با رغبت شرکت می
 ،آموز ایجـاد شـود  ادراکات در دانشافزون بر این وقتی این 

در فرایند یادگیري موضوعات درسی خشـنودي و رضـایت   
بـا  . )2003(مـک کـومز و پـاپ،   نماید  می بیشتري احساس

توان گفت که یکی  توجه به نتایج تحقیق در این مقوله می
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آمـوزان در افـت تحصـیلی و    از مهمترین مشـکالت دانـش  
 هـا و  انگیزش تحصیلی آنان، بـاور نداشـتن توانـایی   کاهش 

ایـن عوامـل   . اسـت  هایشان در موفقیت تحصیلی شایستگی
ثیر ی است که تحـت تـأ  یرهایآن دسته از متغ شامل عموما

 ،گیـرد  مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل قرار مـی  رویکرد
راه لذا در این تحقیق از طریق مشاوره گروهی متمرکز بـر  

مدي، خـود  خودکارآ هاي خودباوري، هارتشد محل سعی  
مثبـت فکرکـردن    تعیینی (کنترل) و توجه به نقاط قوت و

  آموزان تقویت شود. در دانش
  مورد توانـایی و شایسـتگی   دربه منظور تقویت این موارد، 

 پرداخته شد.هایشان  تونایی سازي به برجستهآموزان، دانش
توجه و تمرکز  جایی که گروه فرصت مناسبی را براياز آن

 بحـث و تبـادل نظـر فـراهم نمـوده اسـت،       هـا و  بر توانایی
ــن  ــز، محیطــی ام ــان گذاشــتن مشــکالت  نی ــراي در می ب

مهیـا شـده اسـت.     هـا  تحصیلی و صحبت در مورد توانـایی 
هـاي   فراگیري مهـارت امکاناتی که در گروه براي  همچنین

ــه و ــه مطالع ــران و  برنام ــزي و اســتفاده از تجــارب دیگ  ری
برجسته کردنشان و  هاي آنها وو تمجید از توانایی تحسین

شـود،  تحصیل فراهم می کارگیري آنها در امور زندگی وه ب
پیشرفت تحصـیلی   حدود زیادي روند افزایش انگیزش و تا

را تسهیل کرده است. بـا توجـه بـه جدیـد بـودن رویکـرد       
 هـاي  پژوهش در تا شود می پیشنهاد ،مشاوره راه حل محور

 ســایر و حــل راه بــر متمرکـز  گروهــی مشــاوره بــین آتـی 
  اي صورت گیرد. مقایسهآموزان در خصوص دانش ها رویکرد
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