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Abstract
The aim of this study was to Comparison of the
effectiveness of transtheoretical intervention for
students
with
academic
burnout
with
metacognition training on academic motivation in
high school student in Isfahan city.In the present
study, the research method was quasiexperimental.The statistical population included
male students with academic burnout in one of the
schools of Isfahan in 1398.The sample of study 45
included students with academic burnout who were
selected based on inclusion criteria and available
and randomly.Three groups of 15 people, The
research tool was the academic burnout
questionnaire(Bresso et al. 1997)and imposed
motivation (Martin & Jackson. 2008). The first two
groups underwent transtheoretical intervention for
students with academic burnout and teaching
metacognition training and the control group did
not receive any intervention.Then, post-test and
follow-up groups were performed. Analysis of
covariance was used to analyze the data. The
results showed that there is a significant
difference(p <0.05) between the effectiveness of
transtheoretical intervention for students with
academic burnout and teaching metacognition
training on students with academic motivation.
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چکیده
هدف این پژوهش مقایسۀ اثربخشی مداخلۀ فرانظری ویژۀ
دانشآموزان دارای فرسودگی تحصیلی با آموزش راهبردهای
فراشناختی برانگیزش تحصیلی دانشآموزان پسر مقطع دوم
 در پژوهش حاضر روش تحقیق.متوسطۀ شهر اصفهان بود
 جامعۀ آماری شامل دانشآموزان پسر دارای.نیمهآزمایشی بود
 و نمونۀ8931 فرسودگی تحصیلی در مقطع دوم متوسطه در سال
 نفر از دانشآموزان بودند که بر اساس معیارهای ورود۵۴ پژوهش
8۴ و به شیوۀ دردسترس انتخاب و به روش تصادفی در سه گروه
 ابزار پژوهش پرسشنامۀ فرسودگی تحصیلی.نفره قرار گرفتند
) بود که8331،) و انگیزش تحصیلی (ولرند833۱ (برسو و همکاران
) آلفای کرونباخ آن تأیید8938( در مطالعۀ ویسانی و همکاران
گردیده است که بر روی دو گروه اول مداخلۀ فرانظری و آموزش
راهبردهای فراشناختی اجرا گردید و گروه کنترل هیچ مداخلۀای
 سپس از هر سه گروه پسآزمون و پیگیری به عمل.دریافت نکرد
 برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کواریانس استفاده.آمد
 نتایج نشان داد که بین اثربخشی مداخلۀ فرانظری با.گردید
آموزش راهبردهای فراشناختی بر انگیزش تحصیلی دانشآموزان
) وجود دارد ولی مداخلۀ فرانظری نسبتp<0.05( تفاوت معناداری
.به آموزش راهبردهای فراشناختی تأثیر و دوام بیشتری دارد
 فرسودگی، راهبردهای فراشناختی، فرانظری:واژگان کلیدی
 انگیزش تحصیلی،تحصیلی
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مقدمه
در سالهای اخیر ،متخصصان تعلیم و تربیت و
روانشناسان تربیتی پژوهشهای قابل توجهی را در
زمینۀ عملكرد تحصیلی و متغیرهای مرتبط با آن انجام
دادهاند .عوامل متعددی عملكرد تحصیلی دانشآموزان
را تحت تأثیر قرار میدهند؛ برخی از این عوامل موجب
بهبود عملكرد تحصیلی و برخی دیگر باعث تضعیف
عملكرد فراگیران میشوند ).(seif,2017
با توجه به اینكه میزان پیشرفت و افت تحصیلی،
یكی از مهمترین مالکهای کارایی نظام آموزشی
محسوب میشود؛ کشف و مطالعۀ متغیرهای مؤثر بر
عملكرد تحصیلی فراگیران ،منجر به شناخت بیشتر ،بهتر
و پیشبینی متغیرهای تأثیرگذار در مدرسه میشود؛ از
این رو بررسی متغیرهای تحصیلی ،یكی از موضوعات
بسیار مهم و اساسی پژوهش در نظام آموزشی است
) .(farahani,1995یكی از موضوعاتی که در این باره
مطرح شده ،انگیزش تحصیلى (Academic motivation
) است که یكی از مفاهیم اساسی از دید روانشناسان و
صاحبنظران تعلیم و تربیت برای توضیح سطوح مختلف
عملكرد تحصیلی بوده و در بحث یادگیری ،تفاوت در
میزان تالش برای انجام تكالیف درسی و رفتارهای
تحصیلی را بیان میکند ).(jalilzadeh&zarei,2018
«انگیزش تحصیلی» ،به فرایندهاى درونى گفته مىشود
که فعالیت ها را تحریك مىکنند و با هدف دستیابى به
دستاوردهاى تحصیلى خاص تداوم می یابند .با این
انگیزش ،افراد تحرک الزم را برای به پایان رساندن
موفقیتآمیز یك تكلیف ،رسیدن به هدف یا دستیابی به
درجۀ معینی از شایستگی در کار خودرا دنبال میکنند
) ( Lynch& Lerner, 2013

یكی دیگر از متغیرهای مؤثر در عملكرد تحصیلی،
«فرسودگی تحصیلی» است که به احساس خستگی به
دلیل تقاضاها و الزامات تحصیل ،داشتن حس بدبینانه و
بدون عالقه به تكالیف درسی (بی عالقگی) و احساس
عدم شایستگی (کارآمدی پایین) اشاره دارد &(zhang
)« Gan, Cham, 2007خستگی هیجانی» که به احساس

خالی شدن و تهی شدن از منابع هیجانی فرد اشاره
دارد ،به عنوان مؤلفۀ استرس فردی مورد مالحظه قرار
میگیرد )« (Salanova et al, 2010بدبینی یا بی
عالقگی» به پاسخهای منفی بدبینانه یا بیش از حد با
بی رغبتی به سایر افراد در محل کار اشاره دارد که
مؤلفۀ بین فردی فرسودگی را نشان میدهد (Maslach
) et al. 2010و سرانجام «ناکارآمدی» به احساس
کاستی در شایستگی و میزان باروری و حس کارایی
پایین در فرد اشاره دارد که مؤلفۀ خودارزیابی فرسودگی
را شامل میشود )(Azimi& Piri, Zavaar, 2013
با استناد به پژوهشهایی که دربارۀ اثربخشی آموزش
راهبردهای فراشناختی (metacognition guideline
) trainingانجام شده ،میتوان به دانشآموزان
راهبردهای گوناگون را آموزش داد و معلمان میتوانند از
راه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به
دانشآموزان خود کمك کنند تا یادگیرندگان موفقتری
باشند و در سرنوشت تحصیلی خویش نقش فعالتری ایفا
کنند .راهبردهای فراشناختی شامل تكنیكهایی است
که دانشآموزان برای طراحی یادگیری از آنها بهره
میگیرند و ابزارهایی را برای خودمدیریتی و
خودتنظیمی در دستیابی به نتایج یادگیری مطلوب
برای یادگیرندگان فراهم میکند .هدف اساسی آموزش
فراشناخت ،خودکنترلی و خودآموزی است تا فراگیران
یادگیرندگان مستقلی شوند و بتوانند فرایندهای
شناختی و یادگیریشان را در جهت اهداف تعیین شدۀ
خود ،هدایت ،نظارت و اصالح کنند).(seyapotri. 2018
بررسی مداخالت افزایش انگیزش تحصیلی گویای
آن است که در هیچ یك از این مداخالت ،به
دشواریهای تغییر ،ماهیت تكرارشونده ،شكستهای
مكرر و تصمیمهای دانشآموزان در انگیزش تحصیلی،
توجه کاملی نشده است .در این راستا ،مدل تغییر
پروچاسكا و دیكلمنته (Prochaska and Diclemente
)که از آن به عنوان مدل فرانظری (Transtheoretical
)  modelیاد میشود ،تأکید میکند که ایجاد تغییر
اصالً آسان نیست .ممكن است افراد مدتزمان زیادی در
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یك مرحله باقی بمانند و برخی نیز ممكن است هرگز به
هدفشان دست پیدا نكنند .در این مدل فرض میشود
که برداشت ما از تغییر اغلب ناشی از تجربههای دشوار و
شرایط نامساعد پیشین است ) . (Abula,2018تغییر
رفتاری اغلب تدریجی و به مرور زمان انجام میشود .این
الگو مراحل گوناگونی را شناسایی میکند که افراد برای
تعدیل رفتارهای گذشته و شكلگیری رفتارهای جدید
پشت سر میگذارند .مدل فرانظری پروچاسكا شامل 5
مرحله به شرح زیر است:
مرحلۀ پیشتأمل :در این مرحله فرد برنامهای برای
ایجاد یك تغییر مثبت در آینده ندارد .مرحلۀ تأمل :در
این مرحله فرد به مزایای تغییر فكر میکند .او به این
فكر میکند که تغییر دادن عادتهایش ممكن است
برای او مفید باشد.
مرحلۀ آمادهسازی :در این مرحله فرد اقدام به
برنامهریزی میکند.
مرحلۀ عمل :زمانی که افراد تصمیم میگیرند
برنامهای را اجرا کنند ،باید به آن عمل کنند.
مرحلۀ نگهداری :پس از اینكه فرد مدتی در مرحلۀ
عمل بود ،به این فكر میکند که چگونه میتواند این
تغییرات را حفظ کند و سبك زندگیاش را با آن تطبیق
دهد) .(Nigg at al. 2019
دربارۀ تأثیرآموزش راهبردهای فراشناختی بر ابعاد
تحصیلی دانشآموزان ،تحقیقات متعددی انجام گردیده
است .نظرزاده و همكاران )(nazarzadeh at al. 2020
پژوهشی با هدف مقایسۀ اثربخشی آموزش راهبردهای
فراشناختی و آموزش همشاگردی بر خودکارآمدی
تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانشآموزان دورۀ متوسطۀ
دوم شهرستان دهلران انجام دادند .تجزیه و تحلیل
دادهها نشان داد آموزش راهبردهای فراشناختی و
آموزش همشاگردی ،بر انگیزش تحصیلی و
خودکارآمدی تأثیر معناداری دارد .همچنین در پژوهشی
رشیدی و همكاران )  (rashidi et al.2020اثربخشی
آموزش راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) بر
مؤلفههای خودکارآمدی ،سالمت روانی و انگیزش

تحصیلی دانشآموزان دختر اول دبیرستان شهرستان
آستارا را مورد بررسی قرار دادند .نتایج این پژوهش
نشان داد که در میانگین نمرات خودکارآمدی و انگیزش
تحصیلی ،تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که
خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی در دانشآموزانی که
تحت آموزش راهبردهای یادگیری قرار گرفته بودند
افزایش داشته است.
با توجه به اهمیت راهبردهای فراشناخت ،قدم پور،
خلیلی گشنیگانی و رضائیان (ghadampour& khalili
)  geshnigani, rezaeyan, 2019در پژوهشی با هدف
تأثیر آموزش بستۀ فراشناختی (تفكر انتقادی ،حل
مسأله و فراشناخت) بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان پسر دورۀ دوم متوسطه شهر خرمآباد،
دریافتند آموزش بستۀ فراشناختی ،باعث افزایش
انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
میشود.
همچنین مووونگ و همكاران (Muwonge et
)al.2019در پژوهشی به بررسی اثرات راهبردهای
فراشناختی بر انگیزش و عملكرد تحصیلی دانشآموزان
دورۀ متوسطه در کشور آفریقای جنوبی پرداختند و
نشان دادند استفاده معلّمان از راهبردهای فراشناختی،
موجب افزایش انگیزش و عملكرد تحصیلی دانشآموزان
شده است .رامیرز-آرالنو (Ramirez& Arellano,
) 2019در پژوهشی با هدف بررسی تأثیر راهبردهای
شناختی و فراشناختی و پیشبینی آن بر عملكرد
یادگیری ترکیبی ،انگیزش تحصیلی و هیجانات نشان
دادند که راهبردهای فراشناختی ،موجب افزایش
انگیزش تحصیلی ،هیجان و عملكرد یادگیری در
دانشآموزان شده است.
از سوی دیگر بررسی تحقیقات انجام شده در مورد
کاربرد مدل فرانظری پروچسكا و دیكلمنته در ایران و
سایر کشورها نشان میدهد که این مدل تاکنون برای
رفتارهای سالمتی و بهداشتی به کار رفته است (nigo
) at al. 2019و کاربرد آن در حوزههای تحصیلی بهویژه
افزایش انگیزش تحصیلی موضوع جدیدی به حساب
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میآید .با وجود این برخی تحقیقات نسبتاً مرتبط به
شرح زیر ارائه میشوندک
پورنارانی و همكاران ) (Purnarani et al.2019در
پژوهشی اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری را
بر مصرف صبحانۀ  145دانشآموز بررسی نمودند؛ نتایج
گویای اثربخشی مداخلۀ بر موازنۀ تصمیمگیری و مصرف
صبحانه در گروه آزمایش بود .کرمی دارنجانی و
همكاران ) (Karami Daranjani et al.2018در پژوهشی
که با هدف تأثیر مداخلۀ فرانظری بر ارتقای فعالیتهای
سالمتی فرزندان افراد مبتال به فشار خون و دیابت انجام
دادند ،دریافتند که فعالیتهای سالمتمحور در گروه
آزمایش به صورت معناداری بیشتر از گروه کنترل بود.
در پژوهش دیگری نیز نیگ و همكاران ( nigo at al.
 )2019که به بررسی تأثیرات موقتی مداخلۀ فرانظری
در حوزۀ فعالیتهای فیزیكی پرداختند همسو بود .در
این پژوهش  401نفر به مدت  24ماه مورد مطالعه قرار
گرفتند .نتایج نشان داد که مدل فرانظری میتواند منجر
به تغییرات شناختی و رفتاری مثبت در شرکتکنندگان
نسبت به فعالیتهایشان گردد .همچنین ناکابایاشی،
میلو و تورال )(Nakabayashi, Melo& Toral, 2019
با هدف تعیین میزان اثربخشی مداخالت فرانظری بر
رفتار تغذیهای نوجوانان ،پژوهشی فراتحلیل طراحی
نمودند .در این پژوهش ده مطالعۀ آزمایشی مورد تحلیل
قرار گرفت؛ نتایج نشان داد مداخالت مبتنی بر مدل
فرانظری در مقایسه با سایر مداخالت در کاهش
رفتارهای تغذیهای نوجوانان از اثربخشی باالتری
برخوردارند .آبوال و همكاران)  (abola at el. 2018در
پژوهش خود که به بررسی تأثیر مداخلۀ مبتنی بر مدل
فرانظری بر ارتقای فعالیت  272دانشجوی چینی
پرداختند و همچنین اسمیت ،پتی و دراکی ) Smith,
 ( Petty& Drake, 2018که در یك پژوهش کیفی
مدل فرانظری پروچسكا و دیكلمنته را برای ارزیابی
میزان توجه و اهمیت دادن دانشجویان بررسی کردند.
لیوی ،ساالنی و بوک ) ( Levoy, Salani& Buck,2019
در پژوهشی که با هدف ارزیابی اثربخشی مداخالت

فرانظری بر رفتارهای بهداشتی افراد مبتال به سرطان
انجام دادند؛ هر سه نتیجه حكایت از اثربخشی مدل
فرانظری و مراحل آن در تغییر رفتار افراد داشت و بین
گروه آزمایش و کنترل در مراحل مدل شامل پیشتأمل،
تأمل و عمل تفاوت معناداری مشاهده گردید.
با توجه به مطالب گفته شده در مرحلۀ اول پژوهش،
بستۀ آموزشی مدل فرانظری پروچسكا و دیكلمنته
تدوین گردید و با توجه به اینكه بر اساس بررسیهای
محقق تاکنون در ایران ،مدل فرانظری برای انگیزش
تحصیلی دانشآموزان به کار نرفته است ضرورت دارد تا
اثربخشی بستۀ مذکور با روش آموزشی دیگری که
میتواند بر مشكالت تحصیلی دانشآموزان مؤثر باشد،
مقایسه گردد .تحقیقات نشان میدهد مطالعات
گوناگونی دربارۀ نقش فراشناخت در زمینههای مختلف
تحصیلی از جمله پیشرفت تحصیلی ،موفقیت تحصیلی،
انگیزش تحصیلی ،فرسودگی تحصیلی ،خودپندارۀ
تحصیلی ،اضطراب امتحان و حل مسأله صورت گرفته
است .موحدیان )  (mowahedyan, 2019نجف آبادی و
حیدری ) (najafabadi& heydari, 2016؛ صفرزاده و
مرعشیان) (safarzadeh& marashyan, 2016؛ نعمتی
)  (nemati, 2015کرمی و هاشمی (karami& hashemi,
) 2015؛ بنابراین در مرحلۀ دوم پژوهش حاضر مقایسۀ
اثربخشی بستۀ مدل فرانظری تحصیلی با آموزش
راهبردهای فراشناخت مد نظر قرار گرفت .با توجه به
آنچه گفته شد مسألۀ اصلی پژوهش حاضر به شرح زیر
مورد بررسی قرار گرفت:
آیا بین اثربخشی مداخلۀ فرانظری و آموزش
راهبردهای فراشناخت بر انگیزش تحصیلی دانشآموزان
پسر تفاوت معناداری وجود دارد؟
روش پژوهش
روش تحقیق از نوع نیمهآزمایشی و طرح آن از نوع
پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل و دورۀ پیگیری
بود .جامعۀ آماری شامل دانشآموزان پسر دارای
فرسودگی تحصیلی در مقطع دوم متوسطه در یكی از
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مدارس شهرستان اصفهان در سال  1328بودند .بر روی
کلیۀ دانشآموزان مدرسه (207نفر) پرسشنامههای
فرسودگی تحصیلی و انگیزش تحصیلی اجرا گردید و از
بین آنها  45دانشآموز از بین هر سه کالس مقطع
متوسطه که نمرۀ آنها در پرسشنامۀ فرسودگی تحصیلی،
یك انحراف معیار باالتر از میانگین بودند شناسایی و
انتخاب گردیدند .سپس با رعایت کامل مالحظات
اخالقی و رضایت آگاهانه و رازداری ،موافقت مدیریت
مدرسه و والدین کسب گردید و این دانشآموزان به سه
گروه  15نفره شاملِ گروه مداخلۀ فرانظری ،گروه
مداخلۀ فراشناختی و گروه کنترل به صورت تصادفی
گمارش و بر روی دو گروه اول مداخلۀ فرانظری و
آموزش راهبردهای فراشناختی اجرا گردید و گروه
کنترل هیچ مداخلۀای دریافت نكرد .برای مداخلۀ
فرانظری  6جلسۀ  60دقیقهای توسط محقق برای
دانشآموزان اجرا شد .همچنین برای آموزش راهبردهای
فراشناختی از بستۀ تدوین شدۀ صحراگرد و همكاران
( )1325استفاده و طی  6جلسۀ  60دقیقهای توسط
محقق برای دانشآموزان اجرا شد که هر دو آموزش به
صورت حضوری و در ساعات خارج از درس انجام گردید.
سپس با استفاده از پرسشنامۀ انگیزش تحصیلی ،از هر
دو گروه پسآزمون و پیگیری به عمل آمد .برای تجزیه
و تحلیل دادهها از تحلیل کواریانس استفاده گردید.
مالکهای ورود به پژوهش :کسب نمرۀ  37به باال در
پرسشنامۀ فرسودگی تحصیلی ،دارا بودن میانگین
نمرات معدل امتحانات تحصیلی  11لغایت 14
دانشآموزان دارای فرسودگی تحصیلی و مالکهای
خروج :داشتن بیش از دو جلسه غیبت در جلسات
آموزشی پژوهش ،عدم همكاری و انجام ندادن تمرینها
در کالس آموزشی پژوهش بود.
پرسشنننامۀ فرسننودگی تحصننیلی ( Academic
) Burnout Inventory

پرسشننننامۀ فرسنننودگی تحصنننیلی ( )ABIرا برسنننو و
همكاران )  (Breso et al. 1997تهیه و تنظنیم کردنند.

این پرسشنامه سه حیطۀ خستگی تحصیلی ،بی عالقگی
تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را میسنجد .پرسشننامۀ
مذکور  15ماده دارد .خستگی تحصنیلی  5مناده (،4 ،1
10 ،7و ،)13بی عالقگنی تحصنیلی  4مناده (11 ،5 ،2و
 )14و ناکارآمنندی تحصننیلی  6منناده ( 12 ،2 ،8 ،6 ،3و
 ) 15دارد .با روش درجهبندی لیكرت  7درجهای هرگنز
( )1تا همیشه ( )7توسط آزمودنیها درجنهبنندی شنده
است .حداقل نمره در این پرسشنامه  15و حداکثر نمره
 105است .در این پرسشنامه بر اساس نقطۀ برش ارائنه
شده ،کسب نمنرات بنین  15تنا  37مینزان فرسنودگی
تحصیلی ضعیف ،نمرات بین  37تا  60میزان فرسنودگی
تحصیلی در سطح متوسنط و نمنرات بناالی  60مینزان
فرسودگی تحصیلی بسیار باال را نشان منیدهند .نعنامی
( )1388پایایی این پرسشنامه را برای خستگی تحصیلی
 ،0/72برای بیعالقگی تحصیلی 0/82و برای ناکارآمدی
تحصیلی 0/75محاسبه کرده است .ضنرایب اعتبنار اینن
پرسشنامه از طرینق همبسنته کنردن آن بنا پرسشننامۀ
فشارزاهای دانشجویی (پوالدی ری شنهری )1374 ،بنه
دست آورده اسنت کنه بنه ترتینب برابنر ، 0/42 ، 0/38
 0/45محاسبه شده که در سطح  >P/001معنادار است.
پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضنر بنا اسنتفاده از
روش آلفای کرونباخ  ٪76به دست آمد.
پرسشنننامۀ انگیننزش تحصننیلی (Academic
) Motivation Scale

مقیاس حاضر بر پایۀ نظریۀ خودتعییننگری دسنی و رینان
( )1285توسط ولرنند ( )1282سناخته شنده اسننت .اینن
پرسشنامه حاوی  28گوینه اسنت کنه شنامل سنه حیطنۀ
«انگیننزش بیرونننی( 12گویننه) گویننههننای شننمارۀ (-1
3،7،8،10،14،15،17،21،22،24و« ،»)28انگینننننننننزش
درونننننی(12گویننننه) گویننننههننننای شننننمارۀ (2،4
 6،2،11،13،16،18،20،23،25،و »)27و «ب نیانگیزگ نی (4
گویه) گویههای شمارۀ (  »)5،12،12،26اسنت .پاسنخ هنر
گویه براساس یك طیف هفتدرجهای لیكرت (اصالً ،خیلنی
کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیناد ،کنامالً) کنه بنه ترتینب
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نمرۀ  1تا  7به آنها تعلق میگیرد ،درجهبنندی منیشنود.
حداقل نمره در اینن پرسشننامه  28و حنداکثر نمنره 126
است .این مقیاس در سال  1222توسط ولرند و همكارانش
به انگلیسی ترجمه ،بنه اجنرا گنذارده شند .ضنرایب آلفنای
کرونباخ زیرمقیاسها را بین 0/83تا  0/87گزارش کردهانند.
مقیاس مذکور توسط باقری وهمكناران( )1382بنه فارسنی
ترجمه و طی یك پژوهش میدانی مورد وارسی قرار گرفنت
و نتایج نشان داد که مقیاس  AMSاز اعتبنار قابنل قننبولی
بنرخوردار است (بناقری و همكناران .)1382،پاینایی اینن
پرسشنامه در پنژوهش حاضنر بنا اسنتفاده از روش آلفنای
کرونباخ  ٪81به دست آمد.

برای مداخلۀ فرانظری از مدل فرانظری پروچاسنكا و
دیكلمنته که توسط محقنق ،بنر مبننای تجنارب زیسنتۀ
دانش آموزان دارای فرسودگی تحصیلی تندوین گردینده
بود استفاده شد که به روش پدیدارشناختی و به صنورت
میدانی ،مصاحبههای نیمهساختاریافته با  15دانش آمنوز
دارای فرسودگی تحصنیلی انجنام گردیند .بنرای تعینین
اعتبننار یافتننههننا ،از روش روایننی بازسننازی واقعیننت و
همچنننین از معیننار باورپننذیری لینننكن و گوبننا اسننتفاده
گردیند .جننداول 1مراحننل و گنامهننای مننذکور را نشننان
میدهد.

جدول  .1خالصهای از جلسات مداخلۀ فرانظری
جلسات

اول

مؤلفه
پیش
تأمل

دوم

تأمل

سوم

آمادگی

چهارم

آمادگی

پنجم

عمل

ششم

تداوم

محورها
آشنایی اولیه و برقراری ارتباط صمیمانه با دانشآموزان شرکتکننده در پژوهش -آموزش مفهوم فرایند
تغییر و الگوی مراحل تغییر برای افزایش انگیزه در تغییر رفتار -آموزش مفهوم فرسودگی تحصیلی -بررسی
علل عدم موفقیت تحصیلی (بهانهجویی-توجیه -تعیین موعدهای خیالی -شكست -ناامیدی) -تكلیف :تهیۀ
فهرستی از علل عدم موفقیت تحصیلی
آموزش تخلیۀ هیجانات (شناسایی و بیان احساسات مرتبط با تغییر در عملكرد تحصیلی) -آموزش
خودارزیابی مجدد (ارزیابی ارزشهای خود دربارۀ رفتار مشكل) -آموزش افزایش احساس ارزش درونی و
کرامت نفس -ارزیابی اثرات رفتار مشكل بر محیط خانواده و اجتماع -تكلیف :تهیۀ فهرستی از مهمترین و
ضروریترین نقشها و وظایف در حوزۀ تحصیلی فرد
شناسائی و بررسی منافع فرسودگی تحصیلی بر زندگی فرد -مشخص کردن فعالیتها و رفتارهایی که
جایگزین انجام تكالیف تحصیلی بوده و بیان توجیهات آن توسط خود فرد -شناسایی و بررسی جنبههای
منفی فرسودگی تحصیلی بر زندگی فرد -مشخص کردن مشكالت و رفتارهای ناخوشایند اطرافیان در
مواجهه با عدم موفقیت تحصیلی -تكلیف :تهیۀ فهرستی از آخرین ،مهمترین و فراوانترین تعارض خود با
خانواده و اطرافیان در زمینۀ تحصیلی
آموزش تأثیر افكار ناکارآمد و خطاهای شناختی بر عزت نفس -آموزش شناخت نیازها و اهمیت رفتار
مسئوالنه و اثر آن بر عزت نفس -آموزش شناخت عوامل ایجادکنندۀ کاهش عزت نفس و راه های مقابله با
آن -آموزش جرأتورزی و توسعۀ مهارتهای ابراز وجود -تكلیف -1 :تمرین ابراز وجود در دو موقعیت و
ثبت احساسات خود -2ثبت تأثیر کاهش عزت نفس در ایجاد فاصلۀ دنیای مطلوب با دنیای واقعی
آموزش خودرهاسازی و تعهدسپاری -آموزش آزادسازی خود به معنای استفاده از نیروی بالقوۀ درونی-
آموزش روابط یاریرسان -آموزش گسترش روابط یاورانه با دوستان سالم و خانواده و جامعه -آموزش
جانشینسازی -آموزش برنامهریزی انجام تكالیف و در نظر گرفتن اوقاتی برای تفریح و فراغت -تكلیف:
تدوین و ترسیم برنامه برای انجام تكالیف و اوقات تفریح و فراغت
آموزش مدیریت تقویت (استفاده از پاداش در ایجاد تغییرات مثبت) -آموزش تقویت خود در اقدامهای
موفقیتآمیز برای غلبه بر وسوسهکنندهها یا برانگیزانندهها (افراط در رفت و آمد با دوستان ،تماشای
تلوزیون ،بازیهای رایانهای و گوشی همراه…) -آموزش کنترل محرکهای محیطی مرتبط با فرسودگی
تحصیلی -آموزش فنون شناسایی برانگیزاندهها -پیشبینی موقعیتهای خطرآفرین به صورت شخصی و
گروهی در آمادگی برای مقابله با فرسودگی تحصیلی -جمعبندی جلسات
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جدول .8خالصهای از جلسات آموزش راهبردهای فراشناختی
جلسات
جلسۀ اول

جلسۀ دوم
جلسۀ سوم

جلسۀ چهارم

جلسۀ پنجم

جلسۀ ششم

محورهای آموزش راهبردهای فراشناختی
معرفی برنامۀ آموزشی و بیان انتظارات و مقررات و اهداف جلسات و آشنایی با منطق آموزش فراشناختی-معرفنی کلنی
راهبردهای فراشناختی شامل -1 :برنامهریزی -2نظارت و ارزیابی از پیشرفت -نظارت بر توجه ،نظمدهنی و آشننایی بنا
راهبرد تعیین هدف -ارائۀ تكلیف
آشنایی با روش خواندن اجمالی در رسیدن به اهداف (پیش بینی زمان الزم بنرای مطالعنه و ینادگیری ،تعینین سنرعت
مطالعه ،تحلیل چگونگی برخورد با مطالب یادگیری)  -آموزش راهبردهای یادگیری در بخش ساده -ارائۀ تكلیف
ادامهی آموزشهای مربوط به راهبردهای یادگیری -آموزش روش عبارت خوانی(شامل :سطح مكانیكی و سطح ادراکی)
بهمنظور رسیدن به اهداف -ارائه ی تكلیف
آموزش روش خواندن تجسسی برای رسیدن به هدف طرح سؤال در ضمن مطالعنه و ینادگیری و پنیشبیننی سنؤاالت
امتحانی -ارزیابی از پیشرفت ،نظارت بر توجه و بررسی زمان و سرعت مطالعه و سایر تكنیكهنای جلسنات قبنل -ارائنۀ
تكلیف
آموزش راهبردهای سازماندهی مانند دستهبندی اطالعات ،ترتیب زمانی ،تهیۀ فهرست عنوانها یا سرفصلها و ....و ارائۀ
مثال-آموزش راهبردهای پیچیده مانند راهبردهای بسط و گسترش معنایی ماننند اسنتفاده از واسنطههنا ،تصویرسنازی
ذهنی ،عالمتگذاری و حاشیه نویسی و  -...ارائۀ تكلیف
مرور تكالیف جلسۀ قبل -آموزش تفكر در مورد تفكر ،بازپرسی از نحوۀ مطالعه و یادگیری خود ،هندفگنذاری عیننی و
ذهنی ،تالش برای ارائۀ راهحلهای خالقانۀ مطالعه با استفاده از تكنیك بارش مغزی -بحث در مورد خالصۀ جلسات

یافتهها
تحلیل استنباطی دادهها
برای بررسی پیشفرض همگنی شیب رگرسیون ،تعامنل
بین متغیرهای وابسته و همپراش بررسی شد؛ نتایج اینن
تحلیننل نشننان داد انگیننزش تحصننیلی (  p=0/088و

 ،)F=1/782تعامل معناداری نبود و داللنت بنر برقنراری
مفروضۀ همگنی شیب رگرسنیون داشنت کنه مشنخص
می شود در پژوهش حاضر ،پیشفرضهای آزمون تحلیل
کواریانس رعایت شده است؛ بنابراین از این روش آماری
میتوان برای بررسی سئوال پژوهش استفاده نمود.

جدول :2نتایج کلی تحلیل کواریانس تأثیر مداخلۀ فرانظری و آموزش راهبردهای فراشناخت در مرحلۀ پس آزمون
شاخص آماری
آزمون
اثر پیالیی
المبدای ویلكز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

ارزش

F

0/273
0/072
12/334
12/283

8/534
23/246
52/412
110/543

درجۀ آزادی

درجۀ آزادی

سطح

سؤال

خطا

معناداری

8
8
8
4

72
70
68
36

0/001
0/001
0/001
0/001

براساس جدول ( )3مشخص می شود تفناوت بنین
گروه ها در مجموع معنادار است؛ به عبارت دیگر ،بین
دانننش آمننوز ان کننه مننداخالت فرانظننری و آمننوزش
راهبردهای فراشناخت را دریافت کرده اند (گروه هنای
آزمایش) و داننش آمنوز ان کنه منداخالت فرانظنری و
آموزش راهبردهای فراشنناخت را دریافنت نكنرده انند

میزان تأثیر

توان آماری

0/487
0/732
0/860
0/225

1/000
1/000
1/000
1/000

(گروه کنترل) تفاوت معنا داری وجنود دارد (0/0001
=)P؛ میزان این تفاوت  48/7درصد است؛ یعنی 48/7
درصد تفاوتهای فردی ،مربوط به تفاوت بین دو گنروه
است .برای بررسی تأثیر مداخلۀ فرانظنری و آمنوزش
راهبردهای فراشناخت بر متغینر پنژوهش ،از تحلینل
ک واریانس استفاده شد.
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سؤال :آیا بین مداخلۀ فرانظری و آموزش راهبردهای
فراشناخت بر انگیزش تحصیلی تفاوت وجود دارد؟
در مننورد بررسننی اثربخشننی مداخلننۀ فرانظننری و
آموزش راهبردهای فراشناخت بر انگینزش تحصنیلی،
دانش آموزان (در مرحلۀ پس آزمنون) از روش تحلینل
ک واریننانس اسننتفاده شنند .تفنناوت بننین سننه گننروه

(گننروه هننای آزمننایش مداخلننۀ فرانظننری و آمننوزش
راهبردهای فراشناخت و گنروه کنتنرل) بنا توجنه بنه
متغیر وابسته بررسی شد و در مرحلۀ بعد بنا اسنتفاده
از آزمون تحلیل ک واریانس ،اثربخشی مداخلۀ فرانظری
و آموزش راهبردهنای فراشنناخت بنر متغینر وابسنتۀ
پژوهش بررسی شد.

جدول  :4نتایج تحلیل کواریانس در متن مانکوا بر میانگین نمرات پسآزمون متغیر وابسته در گروههای آزمایش فرانظری و
راهبردهای فراشناخت و کنترل در مرحلۀ پسآزمون
منبع تغییرات
پیش آزمون
گروه
خطا
کل

SS
4/822
422/646
1087/542
23478

MS
4/822
211/323
28/620

df
1
2
38
45

نتایج جدول 4گویای آن اسنت کنه بنین گنروههنای
آزمایش و کنترل بنه لحناا انگینزش تحصنیلی(7/384
= )Fتفنناوت معننناداری وجننود دارد ()P= 0/002؛ بننه
عبارت دیگنر مداخلنۀ فرانظنری و آمنوزش راهبردهنای

F
0/171
7/384

میزان تأثیر
0/004
0/280

P
0/682
0/002

توان آماری
0/260
0/221

فراشناخت ،بر افزایش انگیزش تحصیلی دانشآموزان در
مرحلۀ پسآزمون مؤثر است و میزان این تأثیر در متغیر
انگیزش تحصیلی 28 ،درصد است.

جدول( :)5مقایسۀ زوجی نمرات انگیزش تحصیلی دانشآموزان پسر مقطع دوم متوسطه در گروههای مداخلۀ فرانظری و
گروه
فرانظری
فرانظری
راهبردهای فراشناخت

آموزش راهبردهای فراشناخت و گروه کنترل در مرحلۀ پسآزمون
تفاوت میانگین
گروه
-2/121
راهبردهای فراشناخت
*5/328
کنترل
*7/512
کنترل

نتایج جدول  5نشان میدهند بنین نمنرات انگینزش
تحصیلی دانش آموزان در گروه مداخلۀ فرانظری و گنروه
آموزش راهبردهای فراشناخت بنا گنروه کنتنرل تفناوت
وجود دارد؛ یعنی مداخلۀ فرانظری و آموزش راهبردهای

سطح معناداری
0/353
0/011
0/001

فراشناخت ،بنر انگینزش تحصنیلی داننشآمنوزان تنأثیر
داشته است .تفاوت بنین نمنرات انگینزش تحصنیلی در
گننروههننای مداخلننۀ فرانظننری و آمننوزش راهبردهننای
فراشناخت معنادار نیست.

جدول  :6نتایج تحلیل کواریانس در متن مانکوا بر میانگین نمرات پیگیری متغیر وابسته در گروههای آزمایش مداخلۀ
فرانظری و آموزش راهبردهای فراشناخت و کنترل در مرحلۀ پیگیری
منبع تغییرات
پیش آزمون
گروه
خطا
کل

SS
11563/728
647/645
277/121
547547

df
1
2
38
45

MS
11563/728
323/822
7/225

F
1585/274
44/323

P
0/001
0/001

میزان تأثیر
0/227
0/700

توان آماری
1/000
1/000
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نتایج جدول  6گویای آن است کنه بنین گنروههنای
آزمایش و کنترل به لحاا انگینزش تحصنیلی (44/323
= )Fتفنناوت معننناداری وجننود دارد ()P> 0/001؛ بننه
عبارت دیگنر مداخلنۀ فرانظنری و آمنوزش راهبردهنای

فراشناخت بر افزایش انگیزش تحصیلی دانش آمنوزان در
مرحلۀ پیگیری مؤثر است و میزان اینن تنأثیر در متغینر
انگیزش تحصیلی 70 ،درصد است.

جدول( :)1مقایسۀ زوجی نمرات انگیزش تحصیلی دانشآموزان پسر مقطع دوم متوسطه در گروههای آزمایش مداخلۀ
فرانظری و آموزش راهبردهای فراشناخت و گروه کنترل در مرحلۀ پیگیری
گروه

گروه

تفاوت میانگین

سطح معناداری

فرانظری
فرانظری
راهبردهای فراشناخت

راهبردهای فراشناخت
کنترل
کنترل

*3/552
*2/422
*5/863

0/003
0/001
0/001

نتایج جدول  7نشان میدهند بنین نمنرات انگینزش
تحصیلی دانش آموزان در گروه مداخلۀ فرانظری و گنروه
آموزش راهبردهای فراشناخت بنا گنروه کنتنرل تفناوت
وجود دارد؛ یعنی مداخلۀ فرانظری و آموزش راهبردهای
فراشناخت ،بنر انگینزش تحصنیلی داننشآمنوزان تنأثیر
داشته است ولی تفاوت بین نمرات انگیزش تحصنیلی در
گننروههننای مداخلننۀ فرانظننری و آمننوزش راهبردهننای
فراشناخت معننادار اسنت و اینن تفناوت بنه نفنع گنروه
مداخالت فرانظری است؛ یعنی اثر مداخلۀ فرانظنری بنر
انگیزش تحصیلی در دورۀ پیگینری بیشنتر ادامنه یافتنه
است.
همانطور کنه داده هنای منندرج در جنداول نشنان
میدهند در گنروههنای آزمنایش (مداخلنۀ فرانظنری و
آمنوزش راهبردهنای فراشننناخت) در سنه بنار آزمننون،
تفاوت بین پس آزمون با پیگیری معنادار نبنوده اسنت.
تفاوت بنین پنیش آزمنون بنا پنس آزمنون و همچننین
پیش آزمون با پیگیری معنادار است؛ از اینن رو در ینك
نتیجهگیری کلی به نظر میرسد هم مداخلۀ فرانظنری
و هننم آمننوزش راهبردهننای فراشننناخت ،بننر انگیننزش
تحصیلی دانش آموز ان پسر مقطنع دوم متوسنطه تنأثیر
داشننته ولننی مداخلننۀ فرانظننری نسننبت بننه آمننوزش
راهبردهای فراشناخت تأثیر و تنداوم بیشنتری داشنته
است.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف مقایسۀ اثربخشی مداخلۀ فرانظری
ویژۀ دانشآموزان دارای فرسودگی تحصیلی با آموزش
راهبردهای فراشناختی بر انگیزش تحصیلی دانشآموزان
پسر مقطع دوم متوسطه انجام گردید .سؤال پژوهش
مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که مداخلۀ
فرانظری و آموزش راهبردهای فراشناخت بر انگیزش
تحصیلی دانشآموزان پسر مقطع دوم متوسطه تأثیر
داشته ولی در هر دو مرحلۀ پسآزمون و پیگیری،
مداخلۀ فرانظری نسبت به آموزش راهبردهای
فراشناختی تأثیر بیشتری داشته است.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج نظرزاده و همكاران
) (nazarzadeh at al. 2020رشیدی و همكاران
) (rashidi et al.2020قدم پور ،خلیلی گشنیگانی و
(ghadampour& khalili geshnigani,
رضائیان
) rezaeyan, 2019و همچنین مووونگ و همكاران
)(Muwonge et al.2019رامیرز-آرالنو &(Ramirez
)Arellano, 2019همخوان است .پژوهشهای مشابه
نشان میدهند که آموزش راهبردهای فراشناختی ،باعث
بهبود عملكرد درک مطلب و سایر کنشهای شناختی
فرد و نیز انگیزۀ دانشآموزان میشود .آموزش این
راهبردها باعث میشود فرد بتواند تمام کنشهای درگیر
در یك عمل شناختی از ابتدا تا انتها را تحت نظر بگیرد
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و جریان یادگیریاش را به گونهای هدایت کند که
بهرهوری فرایندهای ذهنیاش نسبت به زمان و منابع در
دسترس افزایش یابد .اینگونه آموزشها ابزارهای مفیدی
برای تعمیم یادگیری به موقعیتهای مكانی و زمانی
دیگرند .در تبیین این یافته میتوان گفت دانشآموزانی
که از مهارتهای فراشناختی برخوردارند ،توانمندی
بهتری برای کنترل افكار و تنظیم شناختی ،احساس
توانایی پیدا میکنند که فرد را نسبت به تسلط بر
محیط و آینده خوشبین میکند؛ بنابراین چنین افرادی
انگیزۀ بیشتری برای پیشرفت و رشد خود دارند.
پژوهشهای زیادی نشان دادهاند که احساس کنترل
بیشتر که به اعتقاد ما از پیامدهای فراگیری مهارتهای
فراشناختی است ،با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی نیرومندتر
همراه است) ( Ross& Broch, 2000
بر اساس بررسیهای محقق تاکنون در داخل و
خارج کشور پژوهشی که به صورت مستقیم به تدوین و
بررسی اثربخشی بستۀ مدل فرانظری بر انگیزش
تحصیلی پرداخته باشد ،وجود ندارد .با وجود این ،برخی
تحقیقات نسبتاً مرتبط از جمله پورنارانی و همكاران (
)  Purnarani et al.2019کرمی دارنجانی و همكاران
)  (Karami Daranjani et al.2018نیگ و همكاران (
 ) nigo at al. 2019ناکابایاشی ،میلو و
تورال )(Nakabayashi, Melo& Toral, 2019آبوال و
همكاران)  (abola at el. 2018اسمیت ،پتی و دراکی )
 ( Smith, Petty& Drake, 2018و نیز لیوی ،ساالنی و
بوک )  ( Levoy, Salani& Buck,2019با نتایج این
تحقیق همسوست .در تبیین اثربخشی مداخلۀ مدل
فرانظری و آموزش راهبردهای فراشناخت بر انگیزش
تحصیلی باید گفت از آنجا که انگیزش تحصیلی به
معنای داشتن نیروی محرک تالش در موفقیت تحصیلی
است و میتواند به دو شكل انگیزش درونی (که عبارت
از انجام کار یا تكلیف ،برای خود آن تكلیف است) و
انگیزش بیرونی (که رسیدن به موفقیت تحصیلی برای
پاداش بیرونی است) وجود داشته باشد .راهبرد
فراشناختی موضوعی مهم برای یادگیری انسان است و

روانشناسان تربیتی بر شرکت فعاالنۀ یادگیرنده در
فرآیند یادگیری به جای تجربۀ یادگیری انفعالی تأکید
میکنند زیرا شرکت فعاالنۀ یادگیرنده ،انگیزۀ دانشآموز
را برای یادگیری افزایش میدهد .راهبردهای فراشناختی
عبارتند از :تكنیكهایی که به دانشآموزان یاد داده
میشود تا ضمن نظارت بر جریان یادگیری فرآیندهای
ذهنی خود را در تفكر ،یادگیری و یادآوری هدایت کنند.
فراشناخت کلیدی است برای توانایی شناختی که به
افراد اجازه میدهد تا افكارشان را کنترل و بازسازی
کنند؛ یادگیرنده را قادر میسازد لحظه به لحظه از
فعالیت یادگیری خود و چگونگی پیشرفت کارش آگاه
باشد؛ هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف خود را تشخیص
دهد و نقشی اساسی در انگیزش تحصیلی ایفا میکند .از
طرف دیگر میتوان گفت برای افزایش و تأثیرگذاری بر
انگیزش تحصیلی دانشآموزان ،تنها یك عامل (آموزش
راهبرد فراشناختی) مؤثر نیست و عوامل درونی و بیرونی
مختلفی وجود دارد که انگیزۀ پیشرفت را تحت تأثیر قرار
میدهد؛ بنابراین روش مداخلۀ مدل فرانظری کمك
کرده تا با تغییر رفتار و آموزش ،مفهوم فرایند تغییر و
الگوی مراحل گام به گام تغییر ،موجب افزایش انگیزه در
تغییر گردیده و انگیزش تحصیلی مضاعف ایجاد نماید
که تأثیر و تداوم بیشتری نسبت به آموزش راهبردهای
فراشناخت بر انگیزش تحصیلی دارد.
در تبیین کلی اثربخشی مداخلۀ مدل فرانظری و
آموزش راهبردهای فراشناخت بر انگیزش تحصیلی باید
گفت راهبرد فراشناختی با شرکت فعاالنۀ یادگیرنده در
فرآیند یادگیری ،انگیزۀ دانشآموز را برای یادگیری
افزایش میدهد .در راهبردهای فراشناختی تكنیكهایی
یاد داده میشود تا ضمن نظارت بر جریان یادگیری
فرآیندهای ذهنی در تفكر ،یادگیری و یادآوری هدایت
شود که موجب تقویت انگیزش درونی و بیرونی
میگردد.
مداخلۀ مدل فرانظری با بهرهگیری از آموزش مفهوم
فرایند تغییر و الگوی مراحل گام به گام تغییر ،موجب
افزایش انگیزه گردیده ،با توجه به نقش آموزش
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خودکارآمدی و تقویت آن در نگرش دانشآموزان،
احساس کارآمدی موجب تقویت انگیزش تحصیلی در
دانشآموزان گردیده است .با عنایت به اینكه مدل
فرانظری نسبت به فراشناختی دارای سابقۀ زمانی
جدیدتری بوده و برای تغییر رفتار بجای آموزش فنون
تغییر رفتار بر تغییر نگرش کلی فرد نسبت به رفتار
هدف (مورد نظر) میپردازد؛ به عبارت دیگر به آموزش
راهكارهای تغییر رفتار تأکید دارد؛ بنابراین تغییر رفتار
در فرد عمیقتر و بادوام بیشتری رخ خواهد داد .از طرف
دیگر تغییر رفتار در مدل فرانظری در پنج مرحلۀ
پیشبینی و تعریف گردیده است؛ به همین علت تغییر
رفتار را بهتر میتوان رصد و مورد ارزیابی قرار داد .با
توجه به موارد پیشگفته مداخلۀ فرانظری و آموزش
راهبردهای فراشناختی بر افزایش انگیزش تحصیلی
دانشآموزان تأثیر داشته؛ اما نتایج و یافتههای این
تحقیق نشان داد که مداخلۀ فرانظری نسبت به آموزش
راهبردهای فراشناختی تأثیر و دوام بیشتری دارد.
از محدودیتهای این تحقیق میتوان به این موضوع
اشاره کرد که این پژوهش بنر روی داننش آمنوزان پسنر
مقطع دوم متوسنطۀ شنهر اصنفهان صنورت گرفتنه و از
تعمیم نتایج به دست آمده به داننش آمنوزان دختنر ینا
دیگر مقاطع تحصیلی باید خودداری شود .همچنین عدم
وجود تحقیقنات مشنابه در کشنور و خنارج از کشنور در
منننورد اسنننتفاده از مننندل فرانظنننری بنننر موضنننوعات
روانشننناختی ،از دیگننر محنندودیتهننای تحقیننق بننود.
پیشنهاد میشود که در تحقیقنات آیننده ،پنژوهشهنای
مشابهی بر دانشآموزان در سنایر مقناطع و دیگنر نقناط
کشور صورت گیرد .همچنین پنژوهشهنای مشنابهی در
مننورد مداخلننۀ منندل فرانظننری بننر سننایر متغیرهننای
روانشناختی تحصیلی انجام گردد .پژوهش حاضر از ننوع
پنننژوهشهنننای مقطعنننی بنننوده و بنننرای اطمیننننان از
برگشتپذیری اینن آمنوزشهنا و مندت زمنان اسنتفادۀ
فراگیران از این راهبردها ،پژوهشی طولی بایند وضنعیت
این دانشآمنوزان را تنا پاینان دوران تحصنیل بررسنی و
تأثیر این آموزشها بر دانشآمنوزان را بررسنی کنند .بنا

توجه بنه اینكنه چننین تحقیقنی در کشنور منا تناکنون
صورت نپذیرفته است و با مالحظنۀ نتنایج حاصنل اینن
تحقیق ،میتوان به افنزایش انگینزش تحصنیلی امیندوار
بود .در پایان میتوان عنوان کرد کنه مداخلنۀ فرانظنری
یك روش مناسب و مؤثر برای افزایش انگیزش تحصیلی
است.
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