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Abstract
This study examined the effectiveness of narrative
therapy on self-efficiency and achievement
motivation in high school male students in the
second period at Olia Jarquye.The study was
semiexperimental that include experimental and
control groups.the study community include all
high school male students in the second period at
Olia jarquye area. in educational year 20152016.40 students were selected by random
sampling method then divided into experimental
and control group by random assignment method.
The hypothesis of study was effectiveness of
narrative therapy on self-efficiency and
achievement motivation in high school male
students in the second period at Olia Jarquye area.
The tool of research included a questionnaire the
self-effiency and achievement motivation was
Hermnes 1970and Sherer 1982. The independent
variable (narrative therapy)was applied on
experimental group in seven 45 -minute sessions.
There are scores of post-test experimental and
control groups. The results showed between
narrative therapy and self-efficacy (dimensions
desire to initiate, expand efforts to advance) at Olia
Jarquye area secondary school students, and selfefficacy score was higher in the experimental
group compared to the control group. (P <0.01).
And also a significant difference between narrative
therapy and motivation (psychological aspects,
economic) secondary school students at Olia
Jarquye area and score more motivation than the
control group, the experimental group. (P <0.01).
Keywords:
narrative
therapy،
selfeffiency،achievement motivation، high school
students in the second period.
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چکیده
پژوهش به بررسی أییر ر روت یر ارییبر بیر رآادبرویی و
 روش أحق ی ر هیه.ترگ زه پ شرفر اترشویآزتن پراترته تسر
 جبیعی وییبر.أجرب تز رآع پی شوزییآن و پی وزییآن بیآا
شبیل أهبم اترشویآزتن پسر یتآسطه اوره اوم ینطقیه جروآ یه
 رفر تز14. رفر بآا993  به أع تا4951 -59 عل ب ار سبل أحص ل
اترشویآزتن به روش أصباف رآشهت ترتخبب و بیه أصیبا
 هه وزیآار هب. ار او گروه وزیب ش و دنترل جب گز ن ش ر
. وبل تز وغبز ویآزش و پ تز ون به پرسشینبیههیب پبسی اتاری
 و4591 تبزتر پژوهش شبیل پرسشنبیههب رآادبرویی شیرر
 اتاههب بب تستفباه تز ررمتفیزتر. بآا4594 ترگ زه پ شرفر هرین
 و بییب روش ویییبر أحل ییل دآتر ییبر أحل ییلspss20 ویییبر
 رتییب حبصییل تز أحل ییل دییآوترتر رشییبن اتا أفییبو. ش ی ر
یعنباتر ب ن رهره هب پ وزیآن گروه وزیب ش و گآته وجآا
 رتب أحل ل رشبن اتا ب ن روت ر اریبر و رآادبروی.اترا
(تبعییبا ی ییل بییه وغییبزگر گسییترش أ ی ش بییرت پ شییرفر
اترشویآزتن پسر اوره اوم یتآسطه ینطقیه جروآ یه عل یب أییر ر
وجآا اترا و رهره رآادبروی گروه وزیب ش رسبر به گروه
 و ههچنی ن أفییبو یعنییباتر بی نP<0.01( گییآته ب شییتر بییآا
روت ر اریبر و ترگ زه پ شرفر (تبعبا روتنشنبسی توتصیبا
اترشویآزتن پسر اوره اوم یتآسطه ینطقه جروآ ه عل یب وجیآا
اترا و رهره ترگ زه پ شرفر گروه وزیب ش رسبر به گروه گیآته
. P<0.01( ب شتر تسر
ترگ یزه
 روت یر ارییبر رآادبرویی:واژهها ی کلیادی
پ شرفر اترشویآزتن یتآسطه اوره اوم
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مقدمه
دانش آموزان سرمایه های فکری و معنووی اامعوه وه رو ا

رایستگی د کا و حرفه خود ا پیدا مین ایند که د نمایت
م ویتوانوود موفقیووت الزگ وورای یووادییری ا کسووا ن اینوود.

می وند ا این واود ا ها دیده روده دانوشآمووزانی کوه از

وانرناسانا ضرو ت تواه ه انگیزشا د تعلوی و تر یوت
ا ه دلی ا تبا مؤثر آن ا یوادییری مموا تهواا فتا هوا و

د وس آموزرگاهی لکه د سایر فعالیتهای غیور تحصویلی

وایتن )2002( 4نیز معتقد است که انگیزه پی رفت ا نیواز

لحاظ توانایی و استعداد ربیه ه هو وودها اموا د پی ورفت
تحصیلی متفاوت اند .تفاوت های مذکو نه فقط د یوادییری
نیز ه چ

میخو د که ه حوزه انگیزش 1و خودکا آمودی

2

اهبردها متذکر ردهاند (مک کالند3ا .)2010

ه تسلط ر تکالیف درووا ا متور از دیگوران ع و کوردن و

مر ووو م ویرووود .رناسووایی مفموووگ انگیووزش و آیوواهی از

پیروی کردن از معیا های االی رتری ا تبا دا د ( ه نق از

انگیزههای مختلف و تأثیر آنما ر فرایند یوادییری فراییور وه
معل ک ک میکند تا د طرح و اارای رنامههوای آموزروی

د اوامع امروزا ه وه ملوتهوا وا هور ن واگ سیاسوی و

کا ن 5و ه کا انا .)2005

خود وشهای متری ا ه کا ندد؛ نا راین ر سی مسوال

اات ووواعی پی ووورفته و د حوووال پی ووورفتا وووه مسووو له

خاص دانش آموزان و ع لکرد تحصویلی آنوان از ممو تورین

آموزشوپرو ش تواه دا ند و نسبت ه دیگور فعالیوتهوای
اات اعی ر آن اه یت ی تری قال هستند .اموروزها تر یوت

اهداف رنامه یزان آموزری است از سویی دیگر موفقیوت و
ع لکرد تحصیلی دانش آموزان یکی از انبههای مو د مطالعه

فرزندان ا از مم ترین نیازهای زندیی اات اعی مویرناسوند

رای ر سی کیفیوت و ا زیوا ی د آمووزش اسوت (سویفا

و ه چنووین یکووی از عواموو رخصوویت کووه د کنتوورل و

.)1390

سازمان دهوی فتوا فورد موؤثر وودها خودکا آمودی اسوتا

ا تواه ه اینکه انگیزش مم ترین رر یادییری اسوتا

خودکا آمدی اط ینان ه تواناییهای خوود د کنتورل افکوا ا

عالقه ه یادییری محصول عواملی است که وه رخصویت و
توانایی یادییرنده و ویژییهای تکوالیفا م وو هوا و سوایر

احساسات و فعالیتها میرود؛ نا راین ور ع لکورد واقعوی
افرادا هیاانات و انتخاب افراد و سرانااگ میزان تالروی کوه

عوام محیطی مر و است .رناخت عواملی که وه انگیوزش

رخص صرف یک فعالیت موی کنودا موؤثر اسوت ( نودو ا6ا

و خودکا آمدی دانش آموزان ک ک میکنود ورای والودین و

 .)2002قضاوتهای مر و ه خودکا آمدی وه دلیو نقوش
مم ی که د رد انگیوزش د ونوی دا دا از اه یوت خاصوی

معل ان اا زش است زیرا دانش آموزان اانگیزه و خودکا آمد
ه احتی رناخته میروند .آنما ه یوادییری اروتیا داروته و

رخو دا وده چرا که خودکا آمدی ن ان داده است کوه ور

عالقهمندا ادی و سختکووش هسوتند .ایون دانوشآمووزان

فالق آمدن و استقامت د را ر موانع اثر موییوذا د ( نودو اا

ه احتی موانع و م کالت ا از پیش وی خود ر میدا نود

 .)2002خودکا آمدی از متغیرهای کلیدی د ن ریه روناختی

و زموان ی ووتری ا ورای مطالعووه و اناواگ تکووالیف صوورف

اات اعی ندو ا است .مبانی ن ری خودکا آمدی د

رتههوا

میکنند و پس از دو ه تحصیلی متوسوطه وه تحصوی خوود
ادامه میدهند (مساللیا .)1336

و محیطهای یونایونی آزمایش رده و از پ توانههای فزاینده
ن ووری و تار ووی رخووو دا اسووت (مووادوکس2ا .)2009

انگیزه پی رفت صفتی است که میرود هوسیلة آمووزش

خودکا آمدی ه احساس عزت نفس و ا زش خودا احسواس

آن ا افزایش داد و تعلی و تر یتا محیط خانوادیی و محیط

کفایت و کا ایی و رخو د ا زندیی اطال میرود ( نودو اا
 .)2002پااا س )2005( 3ر این او است که خودکا آمدی

اات اعی د پیدایش و تکووین آن نقوش اساسوی دا نود .د
مووو د دانووشآموووزانا انگیووزه پی وورفت از اه یووت خاصووی

د مبووود مسووال ووالینی ماننوود یموووده ترسوویا افسووردییا

رخو دا استا چرا که افراد دا ای انگیزها تحرک الزگ رای

مما ت های اات اعی و ا راز واود نقش حیاتی دا د .یوسفی

ات واگ تحصی ا دستیووا ی وه هوودف و یوا د اووة معینی از

و ه کا ان ( )1391د پژوه ی ه ر سی تأثیر آموزش ح

2. Efficacy
4. Vayiten
6. Bandura
8. Pajares

1. Motivation
3. McClelland
5. Karen
7. Maddux
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مسوو له وور خودکا آموودی و خودکا آموودی اد اک رووده د

ک ک ه افراد رای غلبه ر م کالت ان از اه د ییر ردن د

نواوانان پرداختنود .نتواین ن وان داد آمووزش مموا ت حو

یفووتویوهووای د مووانی اسووت .ایوون یفووتویوهووا رووام

مس له اعث تفاوت معنوادا ن ورات خودکا آمودی ع وومی
اد اک رده د سه یروه و ین خود کا آمودی د وا وط وا

رون یزی م ک ا استخراج پیامدهاا پر نگ کردن نق ههوای
تازه و اتصال آن ه یذرته است (ن یری و ه کا انا .)1333

ه ساالن د سه یروه و ه چنین خود کا آمدی ادا ک روده

د د مان وایتیا اعتقاد ور ایون اسوت کوه موردگ از طریوق

د وا ط ا ه ساالن د سه یروه یردید.
او های خودکا آمودی نقوش مم وی د

وایاتا زندیی و تاا ب خود ا معنا موی خ وند و واوود
رود انگیوزش

د ونی دا د .این نیروی د ونی زمانی رد مییا د که ت ایو

وایتهای سررا از م ک ا منار ه روز م کالت میرود
(نو ی تیر تاری و کاظ یا .)1391

ه دستیا ی ه این معیا ها د فرد ایاواد روود و د صوو ت

وایت ها نه فقط سازمان دهنده زمان هسوتندا لکوه آنموا

کسا نتیاها فرد ه خودسنای مثبت دست پیدا میکند .ایون

معنا خش تار یات زمانی نیز هستند .ه طوو ی کوه خواطرات

عالقة د ونیا مواا تالشهای فورد د د ازمودت و ودون

یذرته د

وایت د مانی التیاگیافتها صوبر و روکیبایی ورای

حضو پاداشهای محیطی میرود (کدیو ا .)1393
از آناا که غالباً دانش آموزانی که از ن ر خودکا آمودی و

امروز افزایشیافته و افراد یک آینوده خیوالی ادیود ا آغواز
میکنند (مالکل و امسی3ا .)2012

انگیزش عضوی از ن اگ خانواده هستند و تأثیر و تأثر متقا و

قوامی و ه کا ان ( )1393د پژوه ی ه ر سوی توأثیر

ا خانواده دا ندا مطلوب است که د وشهوای د موانی وه

وایووت د مووانی وور کوواهش اضووطراب اات وواعی و افووزایش

این مس له نیز تواه رود که این مس له نیز ه کواهش اثورات

اعت اد ه نفوس پرداختنود .نتواین پوژوهش ن وان داد وایوت

عدگ خودکا آمودی و انگیوزش اثور خواهود داروت .اموروزه

د مانی هطوو معنوادا ی ور کواهش اضوطراب اات واعی و

الگوهای مختلفوی از ویکردهوای خوانواده د موانی د حوال

افزایش عزتنفس یروه آزمایش مؤثر وده است.
4

ر سووی ایوون مم و هسووتند یکووی از نوووآو یهووا د د مووان

یری و وث ( )2002اثر خ ی وایت د مانی ر مبوود

وانرناختی رروع موج سوگ وانروناختی و قووت یورفتن

کیفیت زندیی سوال ندان ر سوی قورا داد .نتواین ن وان داد

ویکردهای فرامد ن است .این ویکردها رام ذهن آیاهیا
د مان اه ح مدا ا د مان مبتنی ر تعمد و پذیرش و وایوت

وایت د مانی توانست کیفیت زندیی سوال ندان ا افوزایش
دهد.

د مانی است .این ویکرد ا تأکیود ور موضووعهوایی ماننود

نا راین ا تواه ه پژوهشهای انااگ یرفتوه د مباحوث

پوذیرشا ذهوونآیواهیا معنویووتا وا وط و دیالکتیووکا وا د

وایت د مانی و خودکا آمدی و انگیزش پی رفت این مس له

حوزه هایی رده انود کوه وه دلیو زوایوای ک تور تار وی د

مطرح است که آیا وایت د مانی رخودکا آمدی و انگیوزش

ویکردهای رناختی سنتی از پرداختن ه آنما د کوا والینی

خوددا ی میرود (هایز 1و ه کا انا .)2004

وایت د مانی ویکردی است کوه موردگ ا متخصصوان

پی رفت دانشآموزان دو ه دوگ متوسطه ارقویوه علیوا موؤثر
است یا نه؟ ه ه ین من و فرضیههای پژوهش ه ررح زیور
است.

اصلی زندییران و م کالت ا هعنوان خشهای ادایانوه

 .1وایت د مانی ر میزان خودکا آمودی ( عود میو

وه

از مردگ موی ینود و تصوو مویکنود موردگ دا ای سویا ی از
مما تهاا او هاا ا زشها و تواناییهوا هسوتند کوه وه آنموا

آغازیری) دانشآموزان متوسطه مؤثر است.
 .2وایت د مانی ر میزان خودکا آمودی ( عود میو

وه

ک ک میکند تا اثرات م وکالت ا د زنودییروان کواهش

یسترش تالش رای کام کردن تکلیوف) دانوشآمووزان

دهند .وایت د مانی د رییرنده وشهای فم داسوتانهوای

متوسطه مؤثر است.

زندیی افراد و وشهای ازنویسوی ایون داسوتانهوا د کوا

 .3وایت د مانی ر میزان خودکا آمدی ( عد مقاومت د

ارتراکی د مانگر و فوردی اسوت کوه زنودییاش وه حوث

یذارته رده است (مو یان2ا  .)2016وایت د مانیا فرایند

2. Morgan
4. Grimm, G., & Boothe

ویا وی ا موانع) دانشآموزان متوسطه مؤثر است.
1. Hays
3. Malcolm & Ramsey
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 .4وایت د مانی ر انگیوزش پی ورفت تحصویلی ( عود
وانرناسی) دانشآموزان متوسطه مؤثر است.

یسترش توالش ورای کامو کوردن تکلیوف و مقاوموت د
ویا ویی ا موانع اسوت .ایون پرس ونامه ور پایوه طیوف 5

 .5وایت د مانی ر انگیوزش پی ورفت تحصویلی ( عود
فرهنگی) دانشآموزان متوسطه مؤثر است.

د اهای لیکرت تن ی رده استا دینصو ت که وه پاسو
کامالً مخالف ن ره  1و ه پاس کوامالً موافوق ن وره  5تعلوق

 .6وایووت د مووانی وور انگیووزش پی وورفت تحصوویلی

میییورد .رور و ه کوا انش ( )1932آلفوای کرونبواا ایون

( عدآموزری) دانشآموزان متوسطه مؤثر است.

پرس نامه ا  0/36ه دست آو دنود .نافوی و فووالد چنوگ

 .2وایت د مانی ر انگیوزش پی ورفت تحصویلی ( عود

( )2003رای ه دست آو دن وایی سازة آزمون ه بسوتگیا

اقتصادی) دانشآموزان متوسطه مؤثر است.

آن ا ا مقیاس عزتنفس  0/61یزا ش داده است .نافوی و
فوالد چنگ ( )2003پایایی خود کا آمدی ا د دانشآمووزان

روش
روش پژوهش ،ج معة آم ری و نمونه
طرح این پژوهش از نوع نی وه آزمای وی وا یوروه کنتورل و
آزمایش ا اارای پیشآزمون و پسآزمون ود .اامعه آموا ی

سال سوگ د یرستان ا وش اسپیرمن -وراون وا طوول را ور
 0/26و ا طول نا را ر  0/26و از وش دونی ه کردن یوات ن
نیز  0/26ه دسوت آو ده اسوت و ورای اط ینوان از پایواییا
آلفای کرونباا ا د ن ونوه را ور وا (0/30د عود میو وه

رووام کلیووه دانووشآموووزان پسوور متوسووطه دو ه دوگ منطقووه

آغازیری) و د عد می

ارقویه علیا د سال تحصویلی  1394-95کوه حاو ن ونوه
تعداد  356نفر وده است؛ که  40نفر وه وش ن ونوهییوری

تکلیووف آلفووای کرونبوواا را وور /36؛ و د عوود مقاومووت د

تصووادفی انتخوواب و د یووروه (کنتوورل  20نفوور) و د یووروه

ه یسترش تالش رای کام کوردن

ویا ویی ا موانع آلفوای کرونبواا  ./30وه دسوت آو د وه
دست آو د (قاد ی و ه کا انا .)1339

(آزمایش  20نفر) ی ا ده ردند .ا تودا آزموونهوای انگیوزش

 .2پرس نامه انگیوزش هورمنس ( :)1920ایون پرس ونامه

پی رفت و خودکا آمدی رای یوروه آزموایش و یوواه ااورا
رده ود و پس از انااگ  2السة  45دقیقهایا مداخلة فوردی

دا ای  29یویه است و هصو ت ا له نات واگ سواخته روده
است و ه دنبال هر ا لوه چموا یزینوه داده روده اسوت و

رای یروه آزمایش انااگ و سپس پسآزمون از یروه آزمایش

همن و یکسانسازی ا زری سوؤاالت ورای هور  29سوؤال
پرس نامه  4یزینه نورته رده است .این یزینوههوا رحسوا

رتههای تار ی و یاضویا ت ایو وه ه کوا ی و رورکت

اینکه ردت انگیزه پی رفت از زیاد ه ک یا ک ه زیاد ارود

مست ر د السات وایت د مانی و عدگ ا تال وه اخوتالالت
رناختی ا فتا ی ود .معیا خروج از پژوهش غیبت یش از

ه آنموا ن وره داده روده اسوتا نوا راین رخوی از سوؤاالت
هصو ت مثبت و رخی دیگر هصو ت منفوی وود و دامنوة

دو السها تأخیر یش از  20دقیقه د  4السه و ی ا وودن

اختیا هر سؤال از  1تا  4ود و دامنه تغییرات کو سوؤاالت

فرد د آن زمان ود .ر اساس وش ن ونهییوری خوروهایا

ین  29تا  116ود و تفسیر آزمون ر اساس ن ره ک اسوتا

دینصو ت رای انتخابا از ین چما د یرستان مواوود د
منطقه ارقویه علیا یک د یرستان انتخاب یردید.

هطو یکه ایر ما ووع ن ورات واال ارودا ن وانگر انگیوزه

و کنترل یرفته رده ود .معیا و ود ه پوژوهش تحصوی د

ابزار سنجش
 .1پرس نامه سناش خودکا آمدی رر و ه کا ان (:)1932
این پرس نامه دا ای  23یویه است که  12یویوه آن مر وو
ه خودکا آمدی ع ومی و  6مادة دیگور مر وو وه تاوا ب
خودکا آموودی د موقعیووتهووای اات وواعی اسووت (نافووی و
فوالدچنوووگا  .)2003سوووؤاالت مر وووو
خودکا آمدی روام سوه عود میو

وووه پرس ووونامه

وه آغوازیریا میو

وه

پی رفت اال و ن رات پایین یانگر انگیزه پی رفت پایین فورد
است .هرمنس ( )1920رای محاسبه وایی از وایوی محتووا
استفاده کرد و ه چنین او ضریا ه بستگی هر سوؤال ا وا
فتا های پی رفت یرا محاسبه کرده است .ضرایا ه ترتیا
سووؤاالت پرس وونامه د دامنووهای از  0/30تووا  0/52اسووت.
هرمنس د سال  1920رای محاسبه پایایی آزموون انگیوزش
پی وورفت تحصوویلی از وش آلفووای کرونبوواا اسووتفاده کوورد.
ضریا پایایی محاسبه رده رای پرس نامه ه میزان  0/34وه
دست آمد .ا اسوتفاده از وش ازآزموایی د مطالعوه اصولی
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پرس نامه عد از یذرت سه هفته مادداً ه کا آمووزان داده

روش اجرا و تحلیل دادهه
مراح اارای تحقیق دین صو ت ووده کوه د مرحلوه اول

سؤاالت مر وطوه وه پرس ونامه انگیوزش روام چموا عود
اقتصادی ضریا پایایی ا وش آلفای کرونباا  0/39یزا ش

فرمت السات وایوت د موانی تودوین روده وود و سوپس

رد .ضوریا پایوایی وه دسوت آموده  0/34وه دسوت آمود.

رده استا عوام فرهنگی -اات اع یا آلفای کرونبواا 0/32ا

آزمودنیها انتخواب روده و د دو یوروه آزموایش و کنتورل
اایگزین رده ود و هر دو یروه ه پویشآزموون پاسو داده

آموزری آلفای کرونباا  0/36و وانرناسی ضوریا پایوایی

ودند .د مان وایت د مانی وه مودت  2السوه وهصوو ت

ا آلفای کرونباا  0/32ذکور روده اسوتا ودینصوو ت کوه

یروهی ر وی دانشآموزان یروه آزموایش ااورا مویروود.

سؤاالت (1ا5ا2ا14ا21ا24ا22ا )29انبه اقتصادی و سؤاالت

السات هصو ت  45دقیقه و هفتهای یک السه د مد سوه

(2ا3ا4ا2ا9ا13ا15ا20ا23ا25ا )26انبووه عواموو فرهنگووی–

انااگ میرد .د نمایت آزمودنیها د مرحله پسآزموون نیوز
ه پرس نامهها پاس میدهند؛ و سپس نتواین تازیوه تحلیو

آموزری و سؤاالت (11ا16ا12ا22ا )23انبه وانرناسوی ا

رده و یزا ش پژوهش تدوین رده ود.

اات ووواعی و سوووؤاالت (12ا13ا19ا 3ا4ا6ا3ا9ا )10انبوووه
میسناد.
جلسه

عنوان جلسه
برقراری ارتباط با مراجعان

مقدماتی

خمصة جلسه
آشنایی با دانشآموزان و مصاحبة اولیه و توجه بگه معیارهگای پگفیرفتنی
آزمودنی ها و بیان اهداف افراد از شرکت در جلسات درمانی بیان قواعگد
جلسه و گرفتن تعهد از دانشآموزان و انجام پیشآزمون

اول

تبیین و ارائه مدل روایت درمانی

تبیین و ارائه رویکرد روایت درمانی و بازخورد و ارائه تکلیف

توصگگیف داسگگتان ،مشگگکی زنگگدگی خمصه سازی جلسه قبی و بررسی تکگالیف جلسگه گفشگته ،مصگاحبه و
دوم

برحسگ

تاریخچگگه و بررسگگی قصگة داستان زندگی و دریافت بازخورد و ارائه تکلیف

مسلط و حاشگیه ای دانگشآمگوزان و
داستان زندگیشان

سوم

فهگگگم داسگگگتان مشگگگکی م گگگور و خمصهسازی جلسه قبی ،بررسی تکالیف گفشته ،گوش دادن بگه داسگتان
داستانهای حامی آن

مشکی ،ارزیابی اثرات واقعی مشکی ،دریافت بازخورد و ارائه تکالیف

ارائه یک دورنمای توصیفی از مشکی خمصه سازی جلسه قبی و بررسی تکالیف گفشته ،معرفگی بگرونسگازی
چهارم

به دانش آموزان از طریق خلق نگوعی مشکی دانش آموز ،آموزش تکنیک برونسازی و دریافت بازخورد و دادن
رابطة جدید

تکالیف

ایجاد دریچهای تازه برای برداشتهگا خمصهسازی جلسه قبی و بررسی تکالیف گفشته ،نامگفاری مشکی ،بگاز
پنجم

و فرضیات دانشآموزان درباره مشکی

معنایی یا زدن برچس

جدیگد بگر مشگکی و دریافگت بگازخورد و دادن

تکالیف
تشخیص پیامدهای بیهمتگا و تگألیف خمصهسازی جلسه قبی و بررسی تکالیف گفشگته ،اسگتفاده از سگؤا ت
ششم

هفتم

یک داستان توسط دانگش آمگوزان بگا استثنا ،تکنیک راهحیهای تخیلی و فرضی ،تغییر جهت توجه دانشآموزان
تأکید بر نقاط قوت

به سمت جنبههای مختلف زندگی و دریافت بازخورد و دادن تکالیف

بررسی داستان تازه دانشآموزان

خمصهسازی جلسه قبی و بررسی تکالیف گفشته ،بررسگی داسگتان تگازه
دانشآموزان ،ارزیابی نتایج حاصی از طرح درمانی و رفع نواقص شاهدان
بیرونی ،دریافت بازخورد و انجام پسآزمون
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ی فتهه
د ادول  1آموا اسوتنباطی روام آزموون لووین و آزموون
کل ووویروف-اسوو یرنوف وورای متغیوور خودکا آموودی و

ه یسترش تالش رای کامو کوردن تکلیوف و مقاوموت د
ویا ویی ا موانع است د مرحله پویشآزموون ورای یوروه
کنترل و آزمایش آو ده رده است.

زیرمقیاسهای آن که رام مقیاسهای می ه آغازیریا می
جدول  .1بررسی پیشفرضهای ت لیی کواریانس برای متغیر خودکارآمدی و ابعاد آن

بعد میی به
آغازگری
بعد میی به
گسترش تمش
برای کامی
کردن تکلیف
بعد مقاومت
در رویارویی
با موانع

مرحله
پیشآزمون

گروه
گروه
کنترل
گروه
آزمایش
گروه
کنترل
گروه
آزمایش
گروه
کنترل
گروه
آزمایش

آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
سطح معناداری
آماره آزمون Z
0/978
0/171
0/871 0/191

پیشآزمون
پیشآزمون

0/101

0/691

پیشآزمون

0/739

0/616

پیشآزمون

0/192

/871

پیشآزمون

0/832

آزمون لوین
آماره آزمون F

123/80

36/91

71/16

0/193

سطح معناداری

0/28

0/712

0/003

رای انااگ آزمون تحلی کوا یانس اید پیشفرض نرمال

ن یروند .د عود مقاوموت د ویوا ویی وا موانوع فورض

ودن دادهها و ه چنین ه گونی وا یوانسهوا موو د ر سوی

ه گونی وا یانسها ر اساس آزموون لووین وه دلیو اینکوه

قرا ییرد .عد میو وه آغوازیری ( )p> 0/05عود میو وه
یسووترش تووالش وورای کامو کووردن تکلیووف فرضویههووا د

معنادا ی مو د تأیید قرا ن ویییورد و فرضویه د مویروود
(.)p> 0/05

جدول  .2آزمون ت لیی کواریانس برای متغیر ابعاد خودکارآمدی
منبع تغییرات

میی به گسترش

منبع تغییرات

مجمگگگگگگو
مربعات

اثر پیشآزمون
پسآزمون

اثر پیشآزمون
پسآزمون

مقاومگگگگت در اثر پیشآزمون
رویارویی
پسآزمون
با موانع

درجگگة میگگاناین آزمون
F
آزادی مربعات

تگگگوان مجفور
آزمون اتا

سگگگگگگطح
معناداری

689/127

1

689/127

11/070

0/911

0/281

0/001

133/361

1

138/361

16/937

0/901

0/231

0/000

300/326

1

300/326

8/681

0/818

0/191

0/006

161/128

1

211/111

8/681

0/812

0/186

0/033

33/016

1

33/016

0/911

0/118

0/026

0/336

36/161

1

31/0611

0/901

0/118

0/031

0/361
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ا تواه ه اودول  2موی تووان نتیاوه یرفوت د یوروه

تأثیر معنادا ی واود دا د ( .)p< 0/05پس فرضیه دوگ تأیید

(آزمایش و کنتورل) میوزان عود میو وه آغواز یوری متغیور
خودکا آمدی د ین دانشآموزان پسر متوسوطه دو ه دوگ د

میرود؛ اما تفاوت معنادا ی د یروه (آزمایش و کنتورل) د
وی میووزان عوود مقاومووت د ویووا ویی ووا موانووع متغیوور

مرحله پسآزمون توأثیر معنوادا ی واوود دا د ( )p< 0/05و

خودکا آموودی دانووشآموووزان پسوور متوسووطه دو ه دوگ وورای

فرضیه اول مو د تأیید قرا میییرد .ه چنین میتووان نتیاوه

مرحله پسآزمون واود ندا نود زیورا سوط معنوادا نیسوت

یرفت د یروه (آزمایش و کنترل) ر وی میزان عد می وه

( )p <0/05نا راین فرضیه سوگ تأیید ن د.

یسترش رای کام کردن تکلیف ورای مرحلوه پوسآزموون
جدول  .3میاناینهای تعدییشده و ان راف معیار آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل در خودکارآمدی آنها
ان راف معیار

(پسآزمون) میاناین تعدییشده
61.81
91.10

ه ووانطووو کووه د نتوواین اوودول  3د مووو د آزمووون
خودکا آمدی ن ان می دهد میانگین های یروه هوای کنتورل و
آزمایش د پیشآزمون ه نفع یروه کنتورل اسوت ( 53/60د
مقا و  )52/30امووا د میووانگینهووای تعوودی رووده ن وورات
پسآزمون این دو یروه تفاوت م اهده مویروود ( 61/35د
مقا

 )94/10پس نتیاه میییری که ین ن رات میانگین د

مرحله پیش آزمون و پس آزمون تفواوت قا و تووامی ایاواد

1.11
9.36

د مانی ر خودکا آمدی دانش آموزان دو ه دوگ متوسطه تأثیر
دارته است.
د ادول  4همن و استفاده از تحلی کووا یوانس ایود
مفروضههای آن تحقوق یا ود؛ نوا راین دو مفروضوة اساسوی
تحلی کووا یانس یعنی ه سانی وا یانسها و هناوا وودن
ن رات ه ترتیوا وا آزموون لووین و آزموون کل وویروف و
اس یرلوف ر سی رد که نتاین آنما د ادول  4آمده است.

رده است؛ نا راین ا تواه ه نتاین اوداول  1توا  3وایوت

بعد اقتصادی

بعد فرهنای

بعد آموزشی

بعد روانشناسی

جدول  .1بررسی پیشفرضهای ت لیی کواریانس برای ابعاد انایزش پیشرفت
آزمون لوین
آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
آماره آزمون  Zسطح معناداری آماره آزمون F
مرحله
گروه
0/318
0/931
پیشآزمون
گروه
کنترل
1/012
0/978
0/171
پیشآزمون
گروه
آزمایش
0/290
0/982
پیشآزمون
گروه
کنترل
0/012
0/616
0/739
پیشآزمون
گروه
آزمایش
1/116
0/891
پیشآزمون
گروه
کنترل
0/107
0/263
1/007
پیشآزمون
گروه
آزمایش
0/799
0/107
پیشآزمون
گروه
کنترل
11/186
0/817
0/601
پیشآزمون
گروه
آزمایش

سطح معناداری

0/17

0/08

0/016

0/091
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رای انااگ آزمون تحلی کوا یانس اید پیشفرض نرمال
ودن دادهها و ه چنین ه گونی وا یوانسهوا موو د ر سوی
قرا ییرد .ادول  4پیشفرضهای مو د ر سی رای اناواگ
آزمون تحلی کوا یانس ن ان داده رده اسوت .وا تواوه وه

ادول  4از آناا که سط معنوادا ی د آزموون کل وویروف

( )p <0/05و ه چنووین د آزمووون لوووین ( )p <0/05اسووت؛
نا راین میتوان نتیاه یرفت که دادهها نرمال ووده و فورض
ه گونی وا یانسها د ن یرود.

جدول  .1آزمون ت لیی کواریانس برای متغیر ابعاد انایزش پیشرفت
منبع تغییرات

منبع تغییرات

مجمگگگگگگگو
مربعات

درجه
آزادی

میگگگاناین
مربعات

بعد اقتصادی

اثر پیشآزمون

111/180

1

111/180

پسآزمون

بعد فرهنای

اثر پیشآزمون

132/191

1

23/180

1

آزمون
F

سگگگگطح
معناداری

مجفو
ر اتا

تگگوان
آزمون

130/83

0/000

/789

/000

/118

/000

/021

/112

111/281

13/131

23/180

0/900

0/000

0/139

پسآزمون

بعد آموزشی

اثر پیشآزمون

23/180

1

21/131

210/12

0/120

0/23

/112

20/261

1

10/261

1/177

0/218

/013

/231

پسآزمون

بعد روانشناسی

اثر پیشآزمون

23/230

1

10/218

2/289

0/218

/021

/230

316/223

1

316/223

61/139

0/000

/612

/000

پسآزمون
131/231

1

نتاین ادول  5ن وان مویدهود کوه وین میوانگین یوروه
آزمایش و یروه یواه تفاوت معنادا ی واوود دا د؛ نوا راین
میتوان نتیاه یرفت آموزش فوردی ور انگیوزه پی ورفت د

316/231

61/618

0/000

/123

/000

تأثیر دارته است و فرضیه تأییود موی روود ( )p< 0/05و د
ا عاد فرهنگی (فرضیه پنا ) و آموزری (فرضیه ر
ندارته و فرضیه تأیید ن یرود (.)p <0/05

ا عاد وانرناسی (فرضیه چما گ) و اقتصادی (فرضیه هفوت )
جدول  .6میاناین و ان راف معیار آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل در انایزه پیشرفت و میاناین تعدییشدة آنها
(پسآزمون) میاناین تعدییشده

ان راف معیار

60.81

1.11

92.10

8.37

) توأثیر
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ه انطو که د نتاین ادول  6د موو د آزموون انگیوزه

سوا تز ()2011ا الینتی و اسوکویتز ()2010ا رواپیر و أس

پی رفت ن ان موی دهود میوانگین هوای یوروههوای کنتورل و

( )2002واتین ()2000ا مادوکس ( )2009ه سو دانست .د

آزمایش د پیشآزمون ه نفع یروه کنتورل اسوت ( 53/60د
مقا  )50/15اما د میانگین ن رات پسآزمون این دو یوروه

خصوص خرده مقیاسهای مر و وه متغیور خودکا آمودی
نتاین ن ان میدهد که وایت د مانی د خورده مقیواسهوای

تفاوت م اهده میرود ( 60/35د مقا  )92/10پس نتیاوه

می

ه یسترش تالش رای کامو کوردن

میییری که ین ن ورات میوانگین د مرحلوه پویشآزموون و

تکلیف تأثیر مطلوب دارته است؛ اما د مقیواس مقاوموت د

پس آزمون تفاوت قا توامی ایااد رده اسوت؛ نوا راین وا
تواه ه نتاین اوداول  4توا  6وایوت د موانی ور انگیوزش
پی رفت دانشآموزان دو ه دوگ متوسطه تأثیر دارته است.

ه آغازیری و می

ویا ویی ا موانع ایون مداخلوه توأثیر مثبتوی نداروته اسوت.
میتوان مطرح کرد که وایت د مانی ر وی عد مقاومت د
ویا ویی ا موانع تأثیری ندارته است.
ه چنین نتاین ن ان داد کوه وایوت د موانی ور انگیوزه

بحث و نتیجهگیری
یافتههای ه دست آمده ن ان داد کوه تفواوت معنوادا ی وین

پی رفت و ا عاد اقتصادی و وانرناسی دانوشآمووزان موؤثر
وده است؛ نا راین می توان نتیاه یرفت وایوت د موانی د
پژوهش حاضر توانسته است د ا عاد اقتصادی و وانرناسی

میانگین ن ورات آزموودنیهوای یوروه آزموایش و کنتورل د
پس آزمون واود دا د؛ یعنی وایت د مانی ر خودکا آمودی

مؤثر ارد .د تبیین نتاین پوژوهش مویتووان یفوت وایوت

و ا عاد خودکا آمدی دانوشآمووزان پسور دو ه دوگ متوسوطه

د مانی ه دانشآموزان ک ک میکند تا قوتها و ضعفهوای

مؤثر وده است .د تبیین این نتیاه میتوان یفتا ا تواه ه

خووود ا ناسووند .ایوور افووراد رووناخت کووافی د خصوووص

این اص کوه هودف وایوت د موانیا تواوه دادن افوراد وه

تواناییهای خود یا ند و موقعیتهای خود ا هطو صوحی

او هووای ناکا آموود و تغییوور آنموواا رونووی کووردن و از توووان
انداختن م ک ا ایاواد نگواه یرونوی وه م وک از زوایوای

ا زیا ی کنندا متر میتوانند انگیزههوای موفقیوت ا د خوود
تقویت کنند د رناسایی موقعیتی که اعث افزایش انگیوزش

مختلف و د نتیاها خلق تفسیری دیریون و توألیفی دو وا ه

رود ه تحصی ادامه دهند .د متون پژوه ی (توا آناوا کوه

رای وایت داستان زندیی استا لذا افراد ا ک وک وایوت

پژوه گر توانسته است ر سی کند) تحقیقی واود ندا د که
د آن اثر خ ی وایوت د موانی ور انگیوزه پی ورفت موو د

د مانی میتوانند دیدیاهی تازه ه واقعیات پیودا کننود و ایون
امرا خود مواا کاهش افکا و نگرشهای ناسال نسبت وه

ر سی قرا یرفته اردا ا تواه ه که این تواکنون پوژوهش

خود و محیط پیرامون روده و موابوات وا وط وین فوردی

د این زمینه انااگ ن ده استا نتاین این مطالعه ا مویتووان

مؤثرتر ا فراه میآو د .نتاین مطالعه حاضور حواکی از ایون

ا رخی از مطالعات م ا ه از ا لوه یوری و ووث ()2002ا

ود که ین خودکا آمدی ن ونههای پژوهش پیش از مداخله

آنگس و مک ل ود ()2004ا نعی وی ()1333ا امینوی ()1332ا

و پس از آن تفاوت معنادا ی واود دارت ه این معنی کوه
السووات وایووت د مووانی توانسووته ووود سووبا افووزایش

مختا ی ()1331ا طالوا پوو و ه کوا ان ( )1331هو سوو
دانست.

خودکا آمدی دانوشآمووزان پسور دو ه دوگ متوسوطه رووند

این پژوهش د منطقه ارقویه علیا انااگ رد و تع ی آن

ه عبا ت دیگور السوات وایوت د موانی ور خودکا آمودی

ه ررایط ادید اید ا احتیا صو ت ییرد و ه چنین ایود
تع ی آن ه سایر مقاطع (ا تدایی و متوسطه اول) وا احتیوا

دانش آموزان تأثیریذا ود .د ما ووع نتواین ایون پوژوهش
ن ان می دهد که ویکرد وایت د مانی اثر مثبت و معنادا ی

انااگ رود زیرا پژوهش د مو د دانشآموزان متوسوطه دو ه

ر خودکا آمدی دانش آموزان پسر دو ه دوگ متوسوطه داروته

دوگ صو ت یرفته است؛ و ه چنین ایون تحقیوق د فاصولة

است نتاین این مطالعه ا میتوان ا رخی از مطالعات م وا ه

زمانی کوتاهمدت اارا رده است که ایون امور مویتوانود وه

از ا ل وه قوووامی و ه کووا ان ()1393ا یوسووفی و ه کووا ان

تع ی نتاین ه رورایط زموانی لندمودت توأثیر گوذا د و د

()1391ا انا یا دادستان و صد پوو ()1336ا سوت یثوانی
()1336ا اسوو اعیلینسووا و ه کووا ان ()1334ا و ومنووز و

مو د ماندیا ی اثر د مان اطالعاتی ه دست ن یدهد از این
حیث این مس له ازء محدودیتهای تحقیق ه ر ا میآیود.
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ووا تواووه ووه نتوواین ایوون تحقیووقا م وواو ان و متصوودیان
آموزشوپرو ش پی نماد میرود از این رنامه د مانی د کا
ا دانشآموزان رای تقویت کا آمدی آنما استفاده ن اینود .ور
اساس یافتههای این پژوهشا پی نماد میروود وا اهانودازی
مراکز م او ه ای ا هدف تحت ح ایت قورا دادن خوانوادها
وهخصوووص والودین دانووشآمووزان مویتوانود ووه موفقیووت
خانوادهها و اامعه ک ک کند .از آناا که د پوژوهش اناواگ
ردها اثر خ وی وایوت د موانی اروا ه روده اسوت توصویه
میرود تا از تکنیکهای دیگر قبی رناخت د مانی د زمینوه
مسال دیگر دانش آموزان مث عزتنفسا اضوطرابا کیفیوت
زندیی هخصوص د دانشآموزان داوطلا و ود ه دان گاه
استفاده رود.
من بع
سیفا ع .)1390( .وان رناسی پرو روی .چوا

چموا گا تموران:

انت ا ات آیاه.
کوودیو ا

 .)1393( .وانرناسووی تر یتووی .چووا

ده و ا تمووران:

انت ا ات س ت.
قاد یا ز.ا خدادادا ز.ا عباسیا ز .)1339( .اثر خ ی یروه د موانی

تلفیقی ه ریوه تص ی ییری دو ا ه و وایت د مانی ر کنترل
عواطف د نواوانان دختر رمر ریراز .پایوانناموة کا رناسوی
ا ردا دان کده علوگ انسانیا دان گاه ریراز.
قوامیا ع .)1393( .ر سی تأثیر وایت د مانی ر کاهش اضطراب
اات وواعی و افووزایش اعت اد ووهنفووس دان وواویان .پایوواننام وة
کا رناسی ا ردا دان گاه عالمه طباطبایی تمران.

مساللیا ص .)1336( .ا تبا ین سوبکهوای پی ورفت تحصویلی
دان اویان دان گاه اصفمان سال تحصیلی  .1335-36پایاننامة
کا رناسی ا ردا دان گاه آزاد خو اسگان.
ن یووریا .ا قوواد یا .ا زا عا ف .)1333( .اثر خ ووی ویکوورد

وایت د مانی د کاهش افسردیی زنوان مرودروت .فصولنامة
زن و اامعها (2)2ا .63
نو ی تیور تارویا آ.ا کواظ یا ن .)1391( .ر سوی توأثیر وایوت

د مانی ر میزان ت ای ه خ ودیی زنان .مالوة وانرناسوی
الینیا (2)4ا .23-21
یوسفیا ع.ا غرضیا ف.ا یردان رکنا گ .)1391( .توأثیر آمووزش
ح مس له ر خودکا آمودی و خودکا آمودی اد اک روده د
نواوانان .تحقیقات علوگ فتا یا (6)10ا .430-421
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