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Abstract 

Background & Objectives: Education has always been among the most essential aspects of society. Besides, students are a critical element of 

this system. A psychological characteristic that provides the conditions for students to achieve their educational goals is to pay attention to 

academic self-concept. Academic self-concept is individuals' general attitude toward their abilities respecting school learning. Thus, academic 
self-concept and achievement motivation are important in individuals’ future careers. Problem-solving methods could modify students' attitudes 

on all associated issues and even daily problems, and to some extent, increase motivation in them. The current study aimed to investigate the 

effects of problem-solving skills training on academic self-concept and its components (general self-concept, academic, & non-self-concept), as 
well as achievement motivation and its components (social interest, effort, admiration, exemplary, competitiveness, & social power) in the tenth-

grade male students with low academic self-concept and achievement motivation. 

Methods: This was a quasi-experimental study with a pretest-posttest and a control group design. The study statistical population was all male 
students in the first high school of Rigan City, Iran, (N=320). In total, 40 students with low self-concept and motivation (divided into the 

experimental & control group) were selected through the convenience sampling method. The study inclusion criteria were the willingness of 

parents and their children to participate in the research and complete the Academic Self-Concept Questionnaire (Rogers, 1951) and the 
Achievement Motivation Questionnaire (Harter, 1981); obtaining the desired scores based on the aforementioned scales to detect low 

achievement motivation and low academic self-concept; having healthy eyesight and hearing, and not having mental and behavioral disorders. 

The study exclusion criteria included the lack of initial willingness to participate in the research and failing to complete the Motivation and Self-
Concept Questionnaire; the lack of obtaining the desired score from the questionnaires used to identify low motivation and low self-concept, 

absence from >2 sessions in special education sessions, the presence of any disease, medication use, or conditions affecting the intervention 

process. The stages of problem-solving skills training were per D'Zurilla and Goldfried model (1971). The problem-solving skills training 

program was then implemented for two months, in 6 two-hour sessions for the experimental group; however, the controls received no training. 

The intervention program was based on the steps of teaching with problem-solving concepts; sensitizing students to the problems around them 

and identifying them; identifying the main emotions and orientation; defining and formulating the problem; providing innovative and appropriate 
solutions through the spectral determination of probable answers and the possibility of choosing the most effective answer; deciding and 

implementing solutions, and evaluating the method of implementing the training in the tests. One week after the end of the problem-solving 

skills training session, the scales were re-completed by the experimental and control groups. The obtained data were analyzed using Analysis of 
Covariance (ANCOVA) at a significance level of 0.05 in SPSS.  

Results: The principal results of the present research indicated that problem-solving skills training has increased the academic self-concept in 

the experimental group; i.e., due to the adjusted mean academic self-concept scores of the experimental group, compared to those of the controls. 
These results were significant for the components of academic self-concept (p<0.001), i.e., general self-concept (p<0.001), school self-concept 

(p<0.001), and non-school self-concept (p<0.001). Furthermore, problem-solving skills training has increased the achievement motivation in the 

experimental group, due to the adjusted mean scores of the experimental group, compared to those of the controls. These results were based on 
the components of achievement motivation (p<0.001), which included social interest (p<0.001), effort (p<0.001), admiration (p<0.001), 

competitiveness (p<0.001), and social power (p<0.001).  

 Conclusion: Problem-solving skills training improved the investigated students' academic self-concept and achievement motivation. Therefore, 
educational planners are recommended to incorporate such training into students' curricula, to help them solve their daily, and especially 

academic, problems; consequently improving their life satisfaction.  

Keywords: Problem-Solving skills training, Academic self-concept, Achievement motivation. 
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  .1۴۶(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۹ مهرماه برخط انتشار   

در  یلیتحص خودپندارٔهو  شرفتیپ زشیانگبهبود  آموزش مهارت حل مسئله بر یاثربخشتعیین 
  پایینپسر پایٔه دهم با انگیزش و خودپندارٔه آموزاندانش

 ۲محمد گودرزی ،1*سعیده خجسته

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛نور، تهران، ایران. دکتری علوم تربیتی گرایش فلسفٔه تعلیم و تربیت، استادیار دانشگاه پیام1
 نور، کرمان، ایران.. کارشناس ارشد رشتٔه تاریخ و فلسفٔه آموزش و پرورش، دانشگاه پیام۲

 gmail.com333Saeidehkhojasteh@ نویسندٔه مسئول: *رایانامٔه

 1۳۹۹ شهریور 1۸ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹ خرداد ۲۰ تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات لهمج ،۱۳۹۵  © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

پرورش، توجه به خودپنداره و انگیزش پیشرفت است. هدف اصلی این پژوهش تعیین وهای آموزشآموزان و یکی از هدفیکی از عوامل اصلی موفقیت دانش زمینه و هدف:
 پسر پایٔه دهم دارای انگیزش پیشرفت و خودپندارٔه پایین بود.آموزان دانش شرفتیپ زشیانگ تحصیلی و خودپندارٔه آموزش مهارت حل مسئله بر یاثربخش

-۹۸نفر( در سال  ۳۲۰) گانیشهر ر پسر پایٔه دهمآموزان دانش تمامی یآمار جامعٔه آزمون با گروه گواه بود.پس-آزمونتجربی از نوع پیشروش پژوهش نیمه بررسی:روش
گیری شیؤه نمونههای ورود به پژوهش، بهآموز دارای نمرٔه کمتر در خودپنداره و انگیزش پیشرفت، داوطلب شرکت در پژوهش و نیز دارای مالک. چهل دانشبودند 1۳۹۷

تخاب شدند. برنامٔه آموزش حل مسئله گیری تصادفی انصورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند. افراد نمونه با استفاده از شیؤه نمونهدردسترس انتخاب شدند و به
پرسشنامٔه  و( 1۹۵1ها پرسشنامٔه خودپندارٔه تحصیلی )راجرز، آوری دادهابزار جمع ( طی شش جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد.1۹۷1) دزوریال و گلدفریدبراساس مدل 

 .تحلیل شدند ۰٫۰۵ اطمیناندر سطح  ۲۳ نسخٔه SPSSافزار نرم به کمکیانس ها با استفاده از آزمون تحلیل کووارداده بود. (1۹۸1)هارتر،  انگیزش پیشرفت

 (p<۰٫۰۰1) و انگیزش پیشرفت (p<۰٫۰۰1) بر افزایش خودپندارٔه تحصیلیآزمون پس از تعدیل اثر نمرات پیشهای حل مسئله نتایج تحقیق نشان داد که آموزش مهارت ها:یافته
 آموزان تأثیر معنادار دارد.دانش

 را راهکاری پژوهش این نتایج بنابراینکند؛ های این پژوهش بر اهمیت آموزش مهارت حل مسئله بر بهبود خودپندارٔه تحصیلی و انگیزش پیشرفت تأکید مییافته گیری:تیجهن
 د.آموزان بگنجاننآموزش مهارت حل مسئله را در برنامٔه تحصیلی دانش تا آوردمی فراهم ریزان آموزشبرنامه برای

 آموزش مهارت حل مسئله، خودپندارٔه تحصیلی، انگیزش پیشرفت. ها:کلیدواژه
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 مقدمه ۱
های مهم در جامعه عمل عنوان یکی از ارگانپرورش بهوهمواره آموزش

شوند که باید ن رکن اساسی این نظام محسوب میآموزاکند. دانشمی
هایی سالم، ها جهت رسیدن به انسانجانبٔه آنزمینه برای پرورش همه

های پذیر و ماهر در حل مسئله فراهم شود. یکی از ویژگیمسئولیت
های آموزان به هدفشناختی که زمینه را برای رسیدن دانشروان

است؛   1به خودپندارٔه تحصیلی کند، توجهوپرورش فراهم میآموزش
گرایانه، خودپندارٔه تحصیلی را عنصری مهم پرورش انسانوالبته آموزش

(. خودپندارٔه تحصیلی عبارت 1داند )آموز میدر یادگیری و رشد دانش
های خویش در رابطه با یادگیری است از نگرش کلی فرد به توانایی
عنوان تنها عوامل های افراد بهمندیآموزشگاهی. اخیراً، استعداد و توان

تأثیرگذار و کلیدی بر یادگیری مطرح نیستند؛ بلکه بر خودپندارٔه 
(؛ ۲تحصیلی و تأثیر آن بر انگیزش پیشرفت نیز تأکید شده است )

آموزان، توجه به بهبود و بنابراین یکی دیگر از عوامل موفقیت دانش
تارتقای انگیزش پیشرفت آنان است. در زمینٔه ان  ۲گیزش پیشرف

خود  یدر کارها اغلباز افراد جامعه  توان اشاره کرد که بسیاریمی
صورت به انگیزٔه کمافراد،  گروهی از یشوند؛ اما برامی افت انگیزهدچار 

شود که اگر بررسی و پیگیری نشود، و دائمی می کندجلوه می مشکلی
وصاً در تواند باعث افت همیشگی انگیزش در همٔه افراد و خصمی

آموزان شود. نکتٔه مهم دربارٔه این بحث آن است که مفهوم دانش
خودپندارٔه مثبت و انگیزش پیشرفت تحصیلی به نوع عواملی بستگی 

متأسفانه امروزه در  .(۳دهند )دارد که افراد به موفقیت خود نسبت می
آموزان انگیزگی دانشویژه نوجوانان شاهد بیبسیاری از مدارس و به

های سنتی یادگیری، نگاه شده، روشتیم. شاید محتوای دیکتههس
اند؛ ولی انگیزگی شدهمحوری و بسیاری عوامل دیگر سبب این بیمعلم

آموز را به همٔه مسائل تواند نگرش و دیدگاه دانششیؤه حل مسئله می
اطراف و حتی مشکالت روزانه تغییر دهد و باعث افزایش انگیزش وی 

 . (۴شود )
های روش و قالبی تفکر از گیریبهره جدید، مسائل با مواجهه در وزهامر

 زندگی در کلیدیهای یکی از مهارت نیست و مفید سنتی و معمولی
 فرایندی مسئله، حل مهارت. است مسئله حل یادگیری مهارت امروز،

 مفهوم هدف است. به رسیدن برای مناسب حلراه یافتن برای شناختی
 هاآن حل و فهم برای کوشش و مسائل با اجههمو جز چیزی زندگی

 آموزش منظم معنای ارائٔهبه ،۳مسئله حل مهارت (. آموزش۵نیست )
حل راه تا کندمی کمک افراد به که است رفتاری و شناختی هایمهارت

 و روزمره مشکالت با منطقی روشبه و کنند شناسایی را مشکل بهتر
برخوردار از  (. انسان۶کنند ) آینده، برخورد شده درمواجه مسائل

زندگی را  مشکالت طور مؤثرتر مسائل وبه تواندمهارت حل مسئله می
کار گیرد. توانایی حل به هاخود را برای حل آن تالششناسایی کند و 

خود و دیگران را تشخیص های دهد تا هیجانمسئله به فرد امکان می
و بتواند واکنش مناسبی به  تأثیر هیجان بر رفتار را بداند دهد، نحؤه

(. از نظر نزو و همکاران، مهارت ۷) های متفاوت نشان دهدهیجان

                                                      
1. Academic self-concept 
2. Achievement motivation 
3. Problem solving skills training 

 (.۸شود )های فردی مهم شناخته میحل مسئله یکی از مهارت
تنها در آبادی و شمس معتقد هستند که از مهارت حل مسئله نهشفیع

نی، شناسی بالیها و مشکالت روانزندگی فردی، بلکه در حل تعارض
توان بهره برد؛ همچنین مراجعان ازطریق درمانی و مشاوره میروان

آموزند که چگونه با مشکالت روزمرٔه های مهارت حل مسئله میآموزش
(. دزوریال و ۹) دنبال راهکار مؤثرتر باشندخود مقابله کنند و به

های همکاران معتقد هستند که توانایی حل مسئله یکی از مهارت
ی امروزی است که اگر نباشد برخی از مشکالت عاطفی ضروری دنیا
اعتقاد دزوریال و شیدی، تشخیص و تأکید بر (. به1۰کند )نیز بروز می

تر های جدید و مختلف برای حل مشکل، از اصول مهمحلتولید راه
آموزان مهارت حل مسئله است. با آموزش مراحل حل مسئله به دانش

نحوی ها افزایش داد تا بتوانند بهرا در آنتوان توانایی حل مشکالت می
های مختلفی برای حل مسئله حلمؤثر، مشکل موجود را رفع کنند و راه

اند، آموزانی که مهارت حل مسئله را آموخته(. دانش11ارائه دهند )
شوند. این افراد انگیزٔه ای بسیار موفق محسوب میعنوان یادگیرندهبه

کارگیری ه در زمینٔه تحصیلی دارند و با بهویژقوی برای پیشرفت به
مهارت حل مسئله برای دستیابی به موفقیت تحصیلی، اهداف و اعمال 

بودن تکالیف کنند و انگیزٔه خود را باوجود مشکلخود را تنظیم می
کنند. همچنین حل مسئله، فعالیتی شناختی است و درسی حفظ می

نگیزش تحصیلی در آموزش این مهارت کمک شایانی به بهبود ا
 (.1۲کند )آموزان میدانش

پرورش در ایران، خروجی و برایند تربیتی ویکی از نقاط ضعف آموزش
التحصیل با مدرک دیپلم و حتی بیشتر آموزان فارغاست. درواقع دانش

التحصیالن دانشگاهی نیز مهارت حل مسئله را ندارند و یعنی فارغ
ائل مختلف، توانایی حل مسئله و هنگام مواجهه با مشکالت و مسبه

ها ضعیف است. اینجاست که اهمیت و ضرورت گشایی در آنمشکل
 شود.آموزش حل مسئله مشخص می

گرفته، محقق دریافت که های صورتپس از بررسی پژوهش
های محدودی در این زمینه انجام شده است که همین مسئله پژوهش

مرور ادبیات  کند.مایان میضرورت انجام چنین مطالعاتی را بیشتر ن
مسئله بر بهبود حل آموزش مهارت پژوهشی، بیانگر اثربخشی 

آموزان است؛ خودپندارٔه تحصیلی و ارتقای انگیزش پیشرفت در دانش
برای مثال، مومنی مهموئی و همکاران در پژوهش خود نشان دادند که 

در درس  یلیتحص شرفتیحل مسئله باعث پ یآموزش راهبردها
(. تحقیق ۷) شودمیتحصیلی کودکان  و بهبود خودپندارٔه یضایر

ر بآموزش مهارت حل مسئله زراعت و غفوریان مشخص کرد که 
و  دانشجویان تأثیر دارد و موجب افزایش توانایی پیشرفت تحصیلی

شود و باید در می هادر آنو پیشرفت تحصیلی  پندارهمفهوم خود بهبود
در تحقیق خود به  جعفری(. 1۳) ر گیردقرا مدنظرهای آموزشی برنامه

تواند گروهی می شیؤهآموزش حل مسئله بهاین نکته اشاره کرد که 
آموزان را افزایش دهد و خودپندارٔه تحصیلی دانشاضطراب را کاهش 

معطری و همکاران نیز به بررسی تأثیر آموزش حل مسئله  (.1۴) دهد
د. نتایج نشان داد که آموزش بر خودپندارٔه دانشجویان پرستاری پرداختن
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۳ 

(. همچنین 1۵حل مسئله بر خودپنداری دانشجویان تأثیر مثبت دارد )
ویسی کهره و همکاران در تحقیق خود دریافتند که آموزش حل مسئله 

(. 1۶شود )آموزان دبیرستانی میسبب بهبود خودپندارٔه تحصیلی دانش
اوقار در پژوهشی بیان کرد که مهارت حل مسئلٔه جو بر   1رج پولی

آموزان تأثیر مثبت دارد و باعث خودپنداره و خودکارآمدی دانش
شود آموزان میبهبودی و افزایش خودپنداره و خودکارآمدی دانش

که اجرای راهبردهای حل  دیگری تأکید کرد(. حسینی در پژوهش 1۷)
(. 1۸شود )میآموزان دانش مسئله سبب تغییر محسوس در خودپندارٔه

 ،آموزش راهبردهای حل مسئلهاد نیز در پژوهشی نشان داد که کرمی آز
همراه بهآموزان در دانشرا پیشرفت تحصیلی ریاضی و بهبود خودپنداره 

 مهارتکه  ای عنوان کردندمطالعهدر  و همکاران شوکار (.1۹دارد )
مثبت  رابطٔهو خودپندارٔه تحصیلی یادگیری  باحل مسئله و خودتنظیمی 

که  پژوهشی دریافتنددر و همکاران  دریر(. ۲۰) داردداری او معن
و کارآمد است خودپندارٔه تحصیلی  کنندٔهبینیحل مسئله پیش مهارت

خودپندارٔه تحصیلی و  یمنف حل مسئلٔه یریگجهت نیببیان کردند که 
 (.۲1) وجود داردضعیفی  رابطٔه

 آموزشهمچنین نریمانی و همکاران در پژوهش خود نشان دادند، 
آموزان کمک راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و حل مسئله به دانش

کند تا فرایندهای تنظیم اهداف، خودکنترلی، خودارزشیابی و می
هایشان در گیری هدفو با رشد جهت کنندخودانگیزشی را مدیریت 

گنجی و  (.۲۲کنند )یادگیری خود را تقویت و تسهیل  یادگیری، انگیزٔه
قیق مرتبطی عنوان کردند که آموزش مهارت حل امیریان نیز در تح

شود آموزان میمسئله موجب افزایش پیشرفت تحصیلی در دانش
 زانیکه م ندنشان داد(.عظیمی و همکاران در پژوهش دیگری ۲۳)

آموزش مهارت  کنندٔهدریافتآموزان دانش یو شادکام شرفتیپ زشیانگ
ی در دکامو شا شرفتیپ زشیانگ زانیاز م شتریب، حل مسئله

(. ابوطالبی ۲۴آموزانی است که هیچ آموزشی را دریافت نکردند )دانش
پسر گروه  انیدانشجو شرفتیپ زشیانگ نٔهیزماحمدی تأکید کرد که 

ها به کمک و آن شودمی شتریمسئله ب حل بر اثر آموزش مهارت شیآزما
اما  ؛ندهست حرکت در شرفتیپ یمند به سوخود، هدف یدرون یروین
(. در مطالعٔه ۲۵) ستیتوجه ندرخور شیدر دختران گروه آزما ریتأث نیا

های های مهارتآموزانی که آموزشدانش مشخص شد،پامال و کارن 
حافظٔه بهتری دارند و انگیزش پیشرفت ، کنندرا دریافت می حل مسئله

که  در تحقیق خود نشان دادبارکر (. ۲۶ها افزایش یافته است )در آن
مثبت  رابطٔهو انگیزش پیشرفت  عملکرد تحصیلی بامسئله توانایی حل 

به این نتیجه  اضطراب ریاضی دارای آموزاندانش؛ همچنین دربارٔه دارد
آموزش مهارت حل مسئله در بهبود اضطراب نقش مؤثری  رسید که

 آموزانی که به روشدانش دریافت،خوشنام در پژوهش خود  (.۲۷) دارد
گروهی که به روش سنتی  بینند، درمقایسه بامیخالق آموزش  حل مسئلٔه

 .(۲۸) آورندمیدست یادگیری بیشتری را به ، انگیزٔهبینندمیآموزش 
آموزش حل مسئله گیری کرد که رضایی شادگان در پژوهش خود نتیجه

                                                      
1. George Pólya 
2. General self-concept 
3. School self-concept 
4. Non-school self-concept 
5. Social interest 

پذیری ولیتئدهی تحصیلی و مسخودنظم، پیشرفت شبر افزایش انگیز
نادیان در پژوهشی تأکید کرد که  (.۲۹تأثیر مثبت دارد )آموزان دانش

تواند راهگشای افزایش تفکر انتقادی استفاده از مهارت حل مسئله می
(. بیگدلی و همکاران در ۳۰) آموزان باشدو انگیزش تحصیلی دانش

آمـوزش حل مسئله با روش بازی مطالعٔه مرتبط دیگری بیان کردند که 
ثر ؤال به اختالل ریاضی مآموزان مبتدانش بر انگیزش درونی حل مسئلٔه

برای  یای مناسبعنوان روش مداخلهبه نتواایـن روش می و از است
درنهایت باید (. ۳1استفاده کرد )ریاضی  حل مسئلٔه بهافزایش انگیزش 

های اذعان کرد که آموزش مهارت حل مسئله موجب کاهش اختالل
و... ( ۳۴(، افسردگی )۳۳(، اضطراب )۳۲دیگر همچون پرخاشگری )

 شود.می
توان دریافت که شده میجامهای مرتبط انبا واکاوی و مرور پژوهش

تواند برای ارتقای خودپندارٔه تحصیلی و آموزش مهارت حل مسئله می
پرورش و حتی وهای جدی آموزشانگیزش پیشرفت که یکی از هدف

آموزش عالی است، مهم و ضروری باشد. همواره متخصصان تعلیم و 
دنبال راهکاری برای افزایش خودپندارٔه تحصیلی و انگیزش هتربیت ب

دار و خأل اند و این بحث چالشی دنبالهآموزان بودهپیشرفت در دانش
شود. نتایج این پژوهش پژوهشی در مباحث تربیتی محسوب می

عنوان راهکار مؤثر برای صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بهتواند بهمی
صیلی و انگیزش پیشرفت در تمامی مراکز افزایش خودپندارٔه تح

پرورش و وهای زیر نظر بهزیستی و آموزشدبستانیآموزشی شامل پیش
های های اول و دوم(، متوسطه )دورههمچنین مدارس ابتدایی )دوره

ها و مراکز آموزش عالی و حتی در مراکز مشاوره اول و دوم(، دانشگاه
اربرد داشته باشد؛ چراکه کاهش های یادگیری کو اختالالت و ناتوانی

خودپندارٔه تحصیلی و انگیزش پیشرفت، یکی از معضالت جامعٔه امروز 
های متفاوتی و نقطٔه تاریک مباحث تربیتی است. از طرف دیگر، شیوه
آموزان مطرح برای بهبود خودپندارٔه تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش

آموزش  تعیین اثربخشیشده است؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش 
های آن افزایش خودپندارٔه تحصیلی و مؤلفه بر مسئله حل مهارت

( و 4و غیرآموزشگاهی  ۳و آموزشگاهی  ۲)شامل خودپندارٔه عمومی
، 6کوشش، 5عالقٔه اجتماعیهای آن )شامل انگیزش پیشرفت و مؤلفه

با  آموزاندانش ( در۹، قدرت اجتماعی۸جوییرقابت، ۷کسب ستایش
 ش پیشرفت و خودپندارٔه تحصیلی پایین بود.انگیز

 بررسیروش 2
تجربی با این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش نیمه

را حاضر  قیتحق یآمار جامعٔه آزمون با گروه گواه بود.پس-آزمونپیش
که تعداد  تشکیل دادند گانیشهر رپسر پایٔه دهم آموزان دانش تمامی

آموز دارای نمرٔه کمتر در خودپنداره و دانش . چهلبودنفر  ۳۲۰ها آن
انگیزش پیشرفت، داوطلب شرکت در پژوهش و همچنین دارای 

گیری دردسترس انتخاب شیؤه نمونههای ورود به پژوهش، بهمالک

6. Attempt 
7. Gain praise 
8. Competitiveness 
9. Social power  
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۴ 

صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند. شدند و به
و علوم تربیتی  شناسیمنطق حجم نمونه کتاب روش تحقیق در روان

نفر  1۵تجربی حداقل های تجربی و نیمهدالور بود که برای تحقیق
 (.۳۵گیرد )های گواه و آزمایش در نظر میبرای گروه

افراد نمونه باید بیان کرد که  شناختیهای جمعیتدربارٔه ویژگی
سال  1۶تا1۵آموزان پایٔه دهم و همگی پسر بودند و فاصلٔه سنی دانش

نمونه به پژوهش عبارت بود از: تمایل والدین  افراد ورود کالمداشتند. 
خودپندارٔه  ٔهها به شرکت در پژوهش و تکمیل پرسشنامو فرزندان آن

 مدنظر ٔه؛ کسب نمر(۳۷)پیشرفت  ( و پرسشنامٔه انگیزش۳۶تحصیلی )
برای  پیشرفت و خودپندارٔه تحصیلی انگیزش هایپرسشنامه براساس

؛ پیشرفت و خودپندارٔه تحصیلی پایین عیفض ٔهتشخیص وجود انگیز
گونه اختالل روانی هیچحواس بینایی و شنوایی سالم و نداشتن داشتن 

خروج شامل نداشتن تمایل اولیه برای های کال. مو رفتاری خاص
، و خودپنداره انگیزش ٔهنکردن پرسشنامشرکت در پژوهش و تکمیل

تشخیص  برایشده تفادهاسهای همدنظر از پرسشنام ٔهنکردن نمرکسب
آموزان دانش ٔه، غیبت بیش از دو جلسو خودپندارٔه ضعیف کم ٔهانگیز

مصرف دارو و وجود  به بیماری خاص، تالدر جلسات آموزشی، اب
بودند. ابزار گردآوری  ر روند مداخلهدمؤثر  الالتو اخت التمشک
یزش پرسشنامٔه انگ( و ۳۶ خودپندارٔه تحصیلی )ها دو پرسشنامٔهداده

  ( بود.۳۷پیشرفت تحصیلی هارتر )
توسط  1۹۵1این پرسشنامه در سال : 1پرسشنامٔه خودپندارٔه تحصیلی-

پنداری افراد تهیه شد که کارل راجرز با هدف سنجش میزان خویشتن
پنداره است: فرم الف خویشتن« ب»و« الف»شامل دو فرم جداگانٔه 

و تصوری را که در حال حاضر بیند گونه که فرد خودش را میپایه یعنی آن
آل یا آرمانی را پندارٔه ایدهسنجد؛ فرم ب خویشتناز خودش دارد، می

صفت قطبی )مثبت و منفی( قرار داده شده  ۲۵در هر فرم سنجد و می
شود تا خصوصیات فعلی در این پرسشنامه از افراد درخواست می .است

-حالضعیف و خوش-آل خود را مانند قویو خصوصیات ایده
طرز تکمیل . گذاری کنندای عالمتگزینه۷غمگین، در مقیاسی 

سؤاالت به این شکل است که دربرابر هر صفت متضادش نیز نوشته 
شده است. آزمودنی باید خود را باتوجه به آن دو صفت ارزیابی کند و 

فرم الف به آزمودنی  در هنگام ارائٔهبدهد.  ۷تا1ای بین به خودش نمره
ای پرسشنامه شمارهالی باهای شود باتوجه به مقیاسه میاز او خواست

سپس فرم ب به آزمودنی داده  .بزند عالمت ،داندصالح میرا که 
شود براساس صفات مندرج در پرسشنامه شود و از او خواسته میمی

با درنهایت  .بزند عالمتآل خود را صفات شخصی دلخواه و ایده
 ۷تا۰چه عدد حاصل از محاسبه از هر دو فرم مربوط، چنان محاسبٔه

 ،باشد ۷از بیشتر و چنانچه عدد حاصل  است خودپنداره طبیعی ،باشد
بودن بیشتر ،به عبارت دیگر ؛خواهد بود خودپنداره ضعیف و منفی

 آل استتطابق بین خود واقعی و خود ایده نبودی امعنخودپنداره به
( ۳۹مدی کاجی )( و مح۳۸)فرد  این پرسشنامه توسط نودرگاه (.۳۶)

تعیین کرونباخ  یپرسشنامه با آزمون آلفا ییایپااستفاده شد که روایی و 
برای پاشا و همکاران در تحقیق  به تأیید رسید. ۰٫۸۰با میانگین  شد و

خودپنداره از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف  تعیین پایایی پرسشنامٔه
                                                      

1. Self-Concept Questionnaire 

 ۰٫۵۵و  ۰٫۷۹با  ترتیب برابراستفاده شد که برای کل پرسشنامه به
یادشده  پرسشنامٔه پذیرفتنیطورکلی بیانگر ضرایب به و دست آمدبه

   (.۴۰است )
 زشیاستاندارد انگ پرسشنامٔه: ۲پرسشنامٔه انگیزش پیشرفت تحصیلی-
شامل ساخته شد که  1۹۸1در سال هارتر توسط  یلیتحص شرفتیپ

آموزان شدان نیانگیزش پیشرفت در ب یو هدف آن بررساست  هیگو ۳۳
عنوان ابزار سنجش به هارتر اسیمق شدٔهابزار شکل اصالح نی. ااست

 هارتر، یاصل اسیمق ،شد انیگونه که بهمان انگیزش پیشرفت است.
 قطب آنکیکه  سنجدیم یدوقطب یهاانگیزش پیشرفت را با سؤال

به  یپاسخ آزمودن .است یرونیب زشیانگ گریو قطب د یدرون زشیانگ
 بر را در یدرون ای یرونیب لیاز دال یکی تواندیسؤال فقط م موضوع هر
. هارتر برای نسخٔه اصلی مقیاس انگیزش ضریب پایایی داشته باشد

دست به ۰٫۷۸نفری برابر با ۳۰۰۰ای کودرریچاردسون را در نمونه
 یهازهیانگ یلیتحص عاتموضو یاریازآنجاکه در بس(. ۳۷آورد )

هارتر را  اسیو همکاران مق لپر ند،دار دو نقش هر یرونیو ب یدرون
 لیاز دال یکیسؤال تنها  معمول درآوردند که هر یهااسیشکل مقبه

 نیا ییایپاروایی و . (۴1) ردیگیدر نظر م را یرونیو ب یدرون زشیانگ
با میانگین  ،کرونباخ یبا آزمون آلفا یو رجب یریپرسشنامه توسط ظه

ای که شاخر و فیشر با استفاده از . در مطالعه(۴۲) تأیید شد ۰٫۹۲
ترجمٔه مقیاس انگیزش هارتر به زبان عبری انجام دادند، ضریب آلفای 

(. بحرانی ۴۳دست آمد )به ۰٫۷۳تا۰٫۶۸های انگیزشی بین مقیاسپاره
نیز در تحقیق خود، پایایی مقیاس انگیزشی هارتر را در جمعیت 

ایران، مطلوب گزارش آموزی دورٔه متوسطه اول )راهنمایی( در دانش
 (.۴۴کرد )

 پرسشنامٔهآزمون برای هر دو گروه آزمایش و گواه در مرحلٔه پیش
انگیزش  ( و پرسشنامٔه استاندارد۳۶خودپندارٔه تحصیلی راجرز )

مداخله  رنامٔهب آموزان تکمیل شد.( توسط دانش۴۰) هارتر پیشرفت
 ل مسئلٔهگیری از الگوی حآموزش مهارت حل مسئله با بهره شامل

دوساعته در طول  در شش جلسٔه (۴۵)د اجتماعی دزوریال و گلدفری
طور جداگانه برای گروه آزمایش اجرا شد. مداخالت هر جلسه بهدو ماه 

مدل حل  طراحی شد. 1شده در جدول های اعالمو براساس هدف
های آموزش مهارت حل مسئله مسئلٔه دزوریال و گلدفرید، یکی از روش

ظر دزوریال و گلدفرید، واژٔه حل مسئلٔه اجتماعی به فرایند است. از ن
 (. برنامٔه۴۵شود )حل مسئله در محیط طبیعی و دنیای واقعی اطالق می

بندی مسئله، تعریف و صورت کلی، گیریجهت مراحل براساس مداخله
های طیفی از پاسخ ینیو مناسب ازطریق تع بدیعهای حلراه تولید

ها حلگیری و اجرای راهتصمیم ،خاب پاسخ مؤثرترمحتمل و امکان انت
ارزیابی  برای ها بود.اجرای آموزش در آزمودنی ارزیابی شیؤهو درنهایت 

آزمون با استفاده از پـس-آزمونپیش شیؤه ،آموزشی کارایی دورٔه
فهرست خودارزیـابی مهـارت حـل مسئله براساس مدل دزوریال و 

کار رفت. این بهقبل و پس از مداخله  ٔهدر دو مرحلـ( ۴۵)گلدفریـد 
دزوریال و گلدفرید، در  های پروتکل حل مسئلٔهبراسـاس گام فهرست

خیلی ) 1بندی لیکرت از ال و هر گزینه براساس مقیاس رتبهؤس 1۹
، آموزخیلی زیاد( طراحی شد. حداکثـر نمـره برای هر دانش ) ۵کم( تا 

2. Questionnaire of Academic Achievement Motivation 
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۵ 

ن روایی صوری ایـن فهرسـت . بـرای تعییاست 1۹و حداقل نمره  ۹۵
بهره نظـر نفر از اساتید صاحب هفتها و نفـر از آزمودنی دهاز نظـرات 

نفـر  هفتبررسی روایی محتوایی، این پرسشنامه به  برای .شـد گرفته
. در رسید هاآنییـد أت بهد و شارائه در دانشگاه  نظرساتید صاحبااز 

انجام گرفـت، پایایی  آموزاندانش نفر از 1۰یلـوت کـه بـر اپ ایمطالعـه
 شـیؤهدست آمد و بـههب ۰٫۸۶با استفاده از آلفای کرونباخ  این آزمون

دو هفته  به فاصلٔه آموزان پایٔه نهمدانش در آزمونپس-آزمونپیش
در بـار  آموزاندانش میـزان همبسـتگی بـین میانگین نمرٔه .بررسـی شـد

هفته پس  الزم به ذکر است که یک آمد. دستبـه ۰٫۶۸اول و بـار دوم 
خودپندارٔه  پرسشنامٔهاز پایان آخرین جلسٔه آموزش حل مسئله مجددًا 

 هارتر انگیزش پیشرفت ( و پرسشنامٔه استاندارد۳۶تحصیلی راجرز )

آموزان تکمیل شد. ( برای هر دو گروه آزمایش و گواه توسط دانش۴۰)
مدت ر شش جلسٔه دوساعته بهالزم به ذکر است که جلسات مداخله د

آموزان صورت فردی و توسط محقق برگزار شد. تکلیف دانشدو ماه به
گروه آزمایش در جلسات مداخله به این ترتیب بود: جلسٔه اول تکلیف 

باید مشکل را شناسایی کنند؛ در جلسٔه دوم  این بود که بتوانند یک
شده لٔه شناساییبتوانند اطالعات جامع و کاملی را دربارٔه مسئ

های متناسب و بدیعی را برای حلآوری کنند؛ در جلسٔه سوم راهجمع
حل بهتر را انتخاب باید راهحل مشکل ارائه دهند؛ در جلسٔه چهارم 

دهند؛ در جلسٔه حل را تحت آزمون قرار کنند؛ در جلسٔه پنجم آن راه
 ششم به ارزیابی نتایج بپردازند.

 (۴۵آموزش حل مسئله براساس مدل دزوریال و گلدفرید ). شرح جلسات 1جدول 
 توضیحات هدف شمارٔه جلسه

 گیری کلیجهت اول

 توانایی شناخت مشکل-
طبیعـی بـالقوه  ایعنوان پدیـدهپذیرش مشکل به-

 پذیرتغییر
برخورد  ثربودن چارچوب حل مسئله درؤاعتقاد به م-

 با مشکل
دن کرور اجـرامنظـبـه بیشترانتظارات خودکارآمدی -

 مراحل مدل
عادت به توقف، تفکر و سپس اقدام به تـالش بـرای -

 ایحل مسئله

 بندی مسئلهتعریف و صورت دوم

 اطالعات دردسترس تمامیگردآوری -
 تفکیک حقایق از فرضیات نیازمند تحقیق -
 مشکل تجزیٔه-
 کردن اهداف واقعیمشخص-

 های محتملحلین طیفی از راهتعی-  ع و مناسبهای بدیحلتولید راه سوم

 گیریتصمیم چهارم
 یهاثرتر از میان پاسخؤامکان انتخاب پاسخ م-

 بینی پیامدهای احتمالی هر اقدامپیش
 توجه به سودمندی این پیامدها-

 شدهاجرای روش انتخاب- حلاجرای راه پنجم

 مشاهدٔه نتایج و ارزشیابی- بازبینی ششم

کامل در این پژوهش رعایت شد و مجوز  طورمالحظات اخالقی به
پرورش دریافت شد. واجرای پژوهش در مدرسه از حراست آموزش

آموز برای شرکت در پژوهش و رضایت کتبی همچنین رضایت دانش
ها آموزان و والدین آنآموزان جلب شد. ضمناً به دانشوالدین دانش

ورت محرمانه صآمده بهدستاطمینان خاطر داده شد که اطالعات به
 حفظ خواهد شد. 

خودپندارٔه بر آموزش مهارت حل مسئله بودن منظور بررسی اثربخشبه
خودپندارٔه عمومی و آموزشگاهی و های آن )تحصیلی و مؤلفه

 ،های آن )عالقٔه اجتماعیغیرآموزشگاهی( و انگیزش پیشرفت و مؤلفه
جویی، قدرت اجتماعی( در رقابت، کوشش، کسب ستایش

پیش از  کار رفت.یل کوواریانس چندمتغیری بهلآموزان، آزمون تحدانش
منظور ارزیابی فرض اسمیرنوف بهها از آزمون کولموگروفبررسی داده

منظور بررسی فرض ها و نیز از آزمون لون بهبودن توزیع دادهنرمال
برای بررسی همسانی همچنین  یکسانی واریانس استفاده شد.

کار رفت. کوواریانس، آزمون ام.باکس به-های واریانسماتریس
افزار تحلیل با استفاده از نرمشده آوریهای جمعوتحلیل دادهتجزیه
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۶ 

 صورت گرفت. ۰٫۰۵در سطح اطمینان  ۲۳ نسخٔه SPSSآماری 
 

 هایافته ۳
های شود، میانگین و انحراف معیار متغیرطورکه مشاهده میهمان

ی و آموزشگاهی و خودپندارٔه عمومخودپندارٔه تحصیلی )
عالقٔه اجتماعی، کوشش، غیرآموزشگاهی( و انگیزش پیشرفت )

آزمون جویی، قدرت اجتماعی، کسب ستایش(، در مراحل پیشرقابت
 ذکر شده است. ۲آزمون مهارت حل مسئله در جدول و پس

 هاهای آنه. میانگین و انحراف معیار متغیرهای خودپندارٔه تحصیلی و انگیزش پیشرفت و مؤلف۲جدول 
 آزمایش گواه گروه

 متغیر
 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 ۰٫۳ ۲۳٫۶۰ ۰٫۳ ۲۵٫۳۸ ۰٫۳ ۴۳٫۳۹ ۰٫۳ ۳۹٫۴۰ تحصیلی خودپندارٔه
 ۰٫۳ ۴1٫۸۰ ۰٫۳ ۳۶٫۵۴ ۰٫۳ ۴۳٫۴1 ۰٫۳ ۴۴٫۴۵ میعمو خودپندارٔه

 ۰٫۳ ۲۴٫۶۳ ۰٫۳ ۳۹٫۴۳ ۰٫۳ ۵1٫۴۸ ۰٫۳ ۴۷٫۴۷ هیآموزشگا خودپندارٔه
 ۰٫۳ ۴۷٫۷۷ ۰٫۳ ۴٫۴۵ ۰٫۳ ۴٫۴۸ ۰٫۳ ۳۹٫۴۶ هیرآموزشگایغ خودپندارٔه

 ۰٫۳ ۳۴٫۵۵ ۰٫۳ ۲۸٫۳۴ ۰٫۳ ۴٫۳۵ ۰٫۳ ۴1٫۳۸ شرفتیزش پیانگ
 ۰٫۳ ۴1٫۷۵ ۰٫۳ ۴۳٫۴۴ ۰٫۳ ۶1٫۵1 ۰٫۳ ۵۹٫۵۶ اجتماعی عالقٔه

 ۰٫۳ ۵۴٫۷۹ ۰٫۳ ۴۵٫۵۶ ۰٫۳ ۵1٫۷۰ ۰٫۳ ۵۲٫۶۹ کوشش
 ۰٫۳ ۵۴٫۸1 ۰٫۳ ۴۹٫۳1 ۰٫۳ ۵٫۵۵ ۰٫۳ ۵۴٫۵1 جوییرقابت

 ۰٫۳ ۳۴٫۵۵ ۰٫۳ ۲۸٫۳۴ ۰٫۳ ۶1٫۵1 ۰٫۳ ۵۹٫۵۶ قدرت اجتماعی
 ۰٫۳ ۵۲٫۶۹ ۰٫۳ ۴۹٫۴1 ۰٫۳ ۶۳٫۵۵ ۰٫۳ ۵۳٫۶1 کسب ستایش

خودپندارٔه بر آموزش مهارت حل مسئله بودن منظور بررسی اثربخشبه
خودپندارٔه عمومی و آموزشگاهی و های آن )تحصیلی و مؤلفه

آموزان از آزمون تحلیل کوواریانس غیرآموزشگاهی( در دانش
تر از سطح باتوجه به مقادیر احتمال بزرگ چندمتغیری استفاده شد.

فرض یکسانی واریانس در متغیرهای خودپندارٔه معناداری، پیش
خودپندارٔه عمومی و آموزشگاهی و ن )های آتحصیلی و مؤلفه

منظور بررسی بههمچنین  آزمون رد نشد.در مرحلٔه پسغیرآموزشگاهی( 

کار کوواریانس، آزمون ام.باکس به-های واریانسهمسانی ماتریس
رفت که باتوجه به مقدار احتمال آزمون ام.باکس، فرض همگنی ماتریس 

 شود.کوواریانس رد نمی-واریانس
آموزش آمده از اجرای آزمون المبدای ویلکز نشان داد که دستنتایج به

خودپندارٔه های آن )خودپندارٔه تحصیلی و مؤلفهبر  مهارت حل مسئله
آموزان اثربخش عمومی و آموزشگاهی و غیرآموزشگاهی( در دانش

 (.λ ،۰۰1٫۰>p=۶۷۶٫۰است )

 برای بررسی اثر آموزش مهارت حل مسئله بر خودپندارٔه تحصیلی و انگیزش پیشرفت. آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره ۳جدول 
منبع 

 تغییرات
 متغیرها

مجموع 
 مجذورات

درجٔه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fمقدار 
 مقدار 
 احتمال

 η2مقدار 

 آزمونپس

خودپندارٔه 
 تحصیلی

1۵۴۰٫۳۶۹ 1 1۵۴۰٫۳۶۹ 1۰۷٫۳۷۳ ۰٫۰۰1> ۰٫۷۴۹ 

انگیزش 
 پیشرفت

1۷۰۲٫۹۲۴ 1 1۷۰۲٫۹۲۴ 1۷۵٫۸۲۰ ۰٫۰۰1> ۰٫۸۳۰ 

 های خودپنداره. آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای بررسی اثر آموزش مهارت حل مسئله بر مؤلفه۴جدول 

منبع 
 تغییرات

 متغیرها
مجموع 
 مجذورات

درجٔه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 Fمقدار 
مقدار 
 احتمال

 η2مقدار 

 آزمونپس

 ۰٫۷۲۶ <۰٫۰۰1 ۹۲٫۵۸۸ 1۷۲٫1۴۹ 1 1۷۲٫1۴۹ عمومی خودپندارٔه

خودپندارٔه 
 آموزشگاهی

۳۰۶٫۳۳۲ 1 ۳۰۶٫۳۳۲ ۷۲٫۸۶۵ ۰٫۰۰1> ۰٫۶۷۶ 

خودپندارٔه 
 غیرآموزشگاهی

1۲۷٫۷۲1 1 1۲۷٫۷۲1 ۷۶٫۷۰۸ ۰٫۰۰1> ۰٫۶۸۷ 
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۷ 

آمده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که دستنتایج به
خودپندارٔه تحصیلی بر  حل مسئله آموزش مهارتاثربخشی 

(۰٫۰۰1>p( خودپندارٔه عمومی ،)۰٫۰۰1>p ،) خودپندارٔه
( p<۰٫۰۰1( و خودپندارٔه غیرآموزشگاهی )p<۰٫۰۰1)آموزشگاهی 

 (.۴و  ۳)جداول معنادار است 
بر انگیزش آموزش مهارت حل مسئله  بودنمنظور بررسی اثربخشبه

جویی، قدرت اجتماعی، تعالقٔه اجتماعی، کوشش، رقابپیشرفت )
آموزان از آزمون تحیل کوواریانس چندمتغیری در دانش کسب ستایش(

تر از سطح معناداری باتوجه به مقادیر احتمال بزرگ استفاده شد.
عالقٔه انگیزش پیشرفت )فرض یکسانی واریانس در متغیرهای پیش

در  جویی، قدرت اجتماعی، کسب ستایش(اجتماعی، کوشش، رقابت
منظور بررسی آزمون رعایت شده است. عالوه بر این بهحلٔه پسمر

کوواریانس از آزمون ام.باکس استفاده -های واریانسهمسانی ماتریس
شد که باتوجه به مقدار معناداری این آزمون، فرض همگنی ماتریس 

 شود.کوواریانس رد نمی-واریانس
آموزش ان داد که آمده از اجرای آزمون المبدای ویلکز نشدستنتایج به

عالقٔه اجتماعی، کوشش، بر انگیزش پیشرفت ) مهارت حل مسئله
آموزان در دانش جویی، قدرت اجتماعی، کسب ستایش(رقابت

 (.λ ،۰۰1٫۰>p=۵۵۸٫۰اثربخش است )

 تهای انگیزش پیشرف. آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثر آموزش مهارت حل مسئله بر مؤلفه۵جدول 

 متغیر منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجٔه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 η2مقدار  مقدار احتمال Fمقدار 

 آزمونپس

 ۰٫۶۷۰ <۰٫۰۰1 ۶۷٫1۳1 ۶1٫۹1۷ 1 ۶1٫۹1۷ یاجتماع عالقٔه

 ۰٫۳۷۴ <۰٫۰۰1 1۹٫۶۹۳ 11٫۲۴۴ 1 11٫۲۴۴ کوشش

 ۰٫۵1۵ <۰٫۰۰1 ۳۵٫۰۳۴ ۷۴٫۰۲۹ 1 ۷۴٫۰۲۹ جوییرقابت

 ۰٫۶۸۶ <۰٫۰۰1 ۷۲٫۰1۰ ۲۰۸٫۰۶۶ 1 ۲۰۸٫۰۶۶ یاجتماعقدرت 

 ۰٫۴۷۸ <۰٫۰۰1 ۳۲٫۲1۶ ۶۸٫۵۵۹ 1 ۸۳٫۵۵۹ کسب ستایش

آمده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که دستنتایج به
( p<۰٫۰۰1انگیزش پیشرفت )بر  آموزش مهارت حل مسئلهاثربخشی 
کوشش (، p<۰٫۰۰1های آن شامل عالقٔه اجتماعی )و مؤلفه

(۰٫۰۰1>pرقابت ،)( ۰٫۰۰1جویی>p قدرت اجتماعی ،)
(۰٫۰۰1>p( و کسب ستایش )۰٫۰۰1>p معنادار است ) (.۵)جدول 

 بحث 4

آموزش مهارت حل مسئله  یاثربخشتعیین  هدف از انجام این پژوهش
پسر پایٔه آموزان دانش در شرفتیپ زشیانگ تحصیلی و خودپندارٔه بر

توان چنین استنباط کرد که میآمده دستایج بهاز مجموع نت دهم بود.
های آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش خودپندارٔه تحصیلی و مؤلفه

آن )خودپندارٔه عمومی و آموزشگاهی و غیرآموزشگاهی( در 
های این پژوهش مرتبط طورکلی یافتهآموزان مؤثر بوده است. بهدانش

بود و هدف تحقیق را تأیید و همسو با مبانی نظری آموزش حل مسئله 
مطالعات بسیاری در زمینٔه تأثیر آموزش مهارت حل مسئله بر  کرد.

مومنی مهموئی و همکاران در  مفهوم خودپنداره انجام شده است.
حل مسئله باعث  یآموزش راهبردهاپژوهش خود نشان دادند که 

تحصیلی کودکان  و بهبود خودپندارٔه یاضیردر درس  یلیتحص شرفتیپ
آموزش زراعت و غفوریان مشخص کرد که (. تحقیق ۷) دشویم

آموزش دانشجویان تأثیر دارد و  پیشرفت تحصیلی برمهارت حل مسئله 
 بهبودو  موجب افزایش تواناییهای حل مسئله به دانشجویان، مهارت

شود و باید در می هادر آنو پیشرفت تحصیلی  پندارهمفهوم خود
در تحقیق خود به  جعفری(. 1۳) قرار گیرد مدنظرهای آموزشی برنامه

تواند گروهی می شیؤهآموزش حل مسئله بهاین نکته اشاره کرد که 
 دهدآموزان را افزایش و خودپندارٔه تحصیلی دانشاضطراب را کاهش 

معطری نیز به بررسی تأثیر آموزش حل مسئله بر خودپندارٔه  (.1۴)
ن داد که آموزش حل مسئله دانشجویان پرستاری پرداخت و نتایج نشا

(. همچنین ویسی کهره 1۵بر خودپنداری دانشجویان تأثیر مثبت دارد )
و همکاران در پژوهش خود نشان دادند، آموزش حل مسئله موجب 

(. وقار 1۶شود )آموزان دبیرستانی میبهبود خودپندارٔه تحصیلی دانش
ر خودپنداره و در مطالعٔه خود نتیجه گرفت که حل مسئلٔه جورج پولیا ب

آموزان تأثیر مثبت دارد و باعث بهبودی و افزایش خودکارآمدی دانش
(. حسینی نیز در 1۷شود )آموزان میخودپنداره و خودکارآمدی دانش

نشان داد که اجرای راهبردهای حل مسئله سبب تغییر پژوهشی 
کرمی آزاد در  .(1۸شود )می آموزاندانش محسوس در خودپندارٔه

 ،آموزش راهبردهای حل مسئلهرتبط دیگری دریافت که تحقیق م
همراه بهآموزان در دانشرا پیشرفت تحصیلی ریاضی و بهبود خودپنداره 

نشان دادند که ی مرتبط نیز در پژوهشو همکاران  شوکار (.1۹دارد )
و خودپندارٔه تحصیلی یادگیری  باحل مسئله و خودتنظیمی  مهارت

پژوهشی در و همکاران  دریر(. ۲۰) ردداری داامثبت و معن رابطٔه
خودپندارٔه  کنندٔهبینیحل مسئله پیش که مهارت گیری کردندنتیجه

 یمنف حل مسئلٔه یریگجهت نیبو بیان کردند که کارآمد است تحصیلی 
(. نتایج ۲1) وجود داردضعیفی  رابطٔهخودپندارٔه تحصیلی و 

همسوست و همٔه این شده با نتایج پژوهش حاضر بردههای نامتحقیق
منظور بهبود ای مؤثر بهمحققان آموزش مهارت حل مسئله را شیوه

خودپندارٔه تحصیلی در نظر دارند. پس از آموزش مهارت حل مسئله، 
آموزان توانستند با آموختن مهارت حل مسئله در شناخت دانش

و توجه به نقاط ضعف ها ها و نحؤه برخورد با آنمشکالت و پذیرش آن
 های بهتر بپردازند.حلو نقاط قوت خود به انتخاب راه

شوند؛ آموزند، فعال میآموزان مهارت حل مسئله را میهنگامی که دانش
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بودن، اند. منظور از فعالکه قباًل در زمینٔه یادگیری منفعل بودهدرحالی
تکار و توانایی شود قؤه ابفعالیت ذهنی آنان است که این امر موجب می

ها افزایش یابد. قباًل معلم تنها به انتقال معلومات و محفوظات به آن
ها با مهارت حل که وقتی آنکرد؛ درحالیآموزان بسنده میذهن دانش

پردازند؛ حتی در مسائل شوند، خودشان به حل مسئله میمسئله آشنا می
های فاده از آموختهبرند و با استروزمرٔه زندگی از این مهارت بهره می

کنند و در بسیاری از مواقع نیز موفق خود برای حل مسئله تالش می
شوند. همین امر موجب بهبود و افزایش خودپندارٔه تحصیلی در می
اعتقاد دزوریال و شیدی از اصول بسیار مهم (. به1۳شود )ها میآن

و های جدید حلمهارت حل مسئله، تشخیص و تأکید بر تولید راه
مختلف برای حل مشکل است. با آموزش مراحل حل مسئله به 

ها افزایش داد تا توان توانایی حل مشکالت را در آنآموزان میدانش
های مختلفی حلنحوی مؤثر، مشکل موجود را رفع کنند و راهبتوانند به

شدن برای حل مسئله ارائه دهند. قطعاً پس از رسیدن به نتیجه و حل
یابد ها افزایش میحل، خودپنداره نیز در آنردن راهمشکل و پیداک

ها، آموزش مهارت حل مسئله باعث ارتقای (. براساس این یافته11)
راحتی و گیری بهشود و چنین نتیجهمفهوم خودپندارٔه تحصیلی می

 شدنی است.باتوجه به مبانی این روش کامالً درک
مهارت حل مسئله  آموزشهمچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

عالقٔه اجتماعی، کوشش،  های آن شاملو مؤلفه انگیزش پیشرفتبر 
آموزان دانش بودنجویی، قدرت اجتماعی، کسب ستایش و نمونهرقابت

و هدف تحقیق نیز تأیید شد. این بدان معنا است که  ثر استؤم
کنندٔه آموزش مهارت حل مسئله، انگیزٔه آموزان دریافتدانش

جویی، قدرت ن ارتقا یافت و عالقٔه اجتماعی، کوشش، رقابتپیشرفتشا
ها تقویت شد. نتایج این بودن در آناجتماعی، کسب ستایش و نمونه

پژوهش با مطالعات گذشته همخوانی دارد. نریمانی و همکاران اذعان 
داشتند که آموزش مهارت حل مسئله موجب تقویت انگیزه در 

می و همکاران نیز معتقد هستند، (. عظی۲۲شود )آموزان میدانش
آموزانی که آموزش حل مسئله را دریافت انگیزش پیشرفت در دانش

(. ابوطالبی احمدی تأکید کرد که زمینٔه ۲۴شود )کنند، بیشتر میمی
انگیزش پیشرفت دانشجویان پسر بعد از دریافت آموزش مهارت حل 

ریافتند، در (. پامال و همکاران نیز د۲۵یابد )مسئله افزایش می
آموزانی که آموزش مهارت حل مسئله را دریافت کردند، انگیزش دانش

نشان داد که توانایی حل مسئله با  (. بارکر۲۶پیشرفت افزایش یافت )
(. خوشنام نیز در پژوهش خود ۲۷انگیزش پیشرفت رابطٔه مثبت دارد )

اند خالق آموزش دیده حل مسئلٔه روشآموزانی که بهدانش عنوان کرد،
یادگیری  ، انگیزٔههروش سنتی آموزش دیدگروهی که به درمقایسه با

(. رضایی شادگان در تحقیق خود ۲۸) آورندمیدست بیشتری را به
، پیشرفت آموزش حل مسئله بر افزایش انگیزٔهگیری کرد که نتیجه

 تأثیر مثبت داردآموزان پذیری دانشولیتئدهی تحصیلی و مسخودنظم
استفاده از مهارت حل مسئله نادیان مشخص کرد که  (. پژوهش۲۹)

تواند راهگشای افزایش تفکر انتقادی و انگیزش تحصیلی می
(. بیگدلی و همکاران نیز در مطالعٔه مرتبط ۳۰) آموزان باشددانش

آمـوزش حل مسئله با روش بازی بر انگیزش دیگری بیان کردند که 
 و از استثر ؤختالل ریاضی مآموزان مبتال به ادانش درونی حل مسئلٔه

برای افزایش  یای مناسبعنوان روش مداخلهبه نتواایـن روش می
(؛ بنابراین پس از ۳1استفاده کرد )ریاضی  انگیزش به حل مسئلٔه

آموزان دارای انگیزٔه آموزش مهارت حل مسئله انگیزٔه پیشرفت در دانش
 .ضعیف، تقویت شد

ای عنوان یادگیرندهاند، بهرا آموختهآموزانی که مهارت حل مسئله دانش
شوند. این افراد انگیزٔه قوی برای پیشرفت بسیار موفق محسوب می

کارگیری مهارت حل مسئله برای ویژه در زمینٔه تحصیلی دارند و با بهبه
کنند و دستیابی به موفقیت تحصیلی، اهداف و اعمال خود را تنظیم می

کنند. دن تکالیف درسی حفظ میبوانگیزٔه خود را باوجود مشکل
همچنین حل مسئله، فعالیتی شناختی است و آموزش این مهارت کمک 

 (.11کند )آموزان میشایانی به بهبود انگیزش تحصیلی در دانش
ین نتایج بر این امر داللت دارد که اثر آموزش مهارت حل مسئله بر ا
ژوهش حاضر پایدار است. پآموزان دانش شرفتیپ زشیهای انگلفهؤم

هایی داشت. یکی از های دیگر محدودیتهمانند پژوهش
ها، اجرای برنامٔه آموزشی در زمان مدرسه بود که ناچار بودیم محدودیت

آموزان گروه آزمایش را در مدرسه حاضر کنیم. در زمان دیگری دانش
همچنین با اینکه محقق نهایت سعی خود را در انتخاب نمونٔه همگن 

چون مدارس مختلف یا سطوح متفاوت اقتصادی،  کرد، عواملی
ها ممکن است بر این مسئله تأثیر گذاشته اجتماعی و فرهنگی خانواده
شود ها و نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میباشد. باتوجه به محدودیت

تر و نیز شدهبر آموزش حل مسئله، در شرایط کنترلهای مبتنیاز روش
های این استفاده شود. از دیگر محدودیتهای تربیتی برای سایر متغیر
آموزان در زمینٔه درک مفاهیم و های فردی دانشپژوهش تفاوت

آموزان ها بود. همچنین حالت روحی و روانی دانشکردن مقیاسکامل
های این تأثیر نبود. از دیگر محدودیتها بیدر هنگام تکمیل پرسشنامه

دلیل محدودیت د. محقق بهپژوهش، محدودیت زمان و هزینٔه اجرا بو
زمانی و هزینٔه اجرا و همچنین تناسب جامعه با موضوع تحقیق، نمونٔه 

شود آموزان متوسطٔه دوم محدود کرد؛ البته پیشنهاد میخود را به دانش
این پژوهش در مقاطع تحصیلی دیگر خصوصاً دورٔه ابتدایی انجام 

مهم آموزشی است و های بسیار گیرد؛ چراکه دورٔه ابتدایی از دوره
آموزان در این دورٔه مهم رشد قابلیت یادگیری بهتری دارند؛ اگر دانش
آموزان در این مرحله مهارت حل مسئله را بیاموزند، این مهارت دانش

 آموزش در آینده برایشان نهادینه خواهد شد؛ بنابراین واردکردن برنامٔه
از دورٔه ابتدایی و پرورش خصوصاً وآموزشهای برنامه در مسئله حل

 آموزش درازمدتهای برنامه تأثیر ویژه آزمودنبه دبستانی وحتی پیش
سطح خودپندارٔه تحصیلی و انگیزش پیشرفت در  بر مسئله حل

 را راهکاری پژوهش این نتایج از استفاده .شودپیشنهاد می آموزاندانش
 نینچ واردکردن ضمن تا کندمی فراهم ریزان آموزشبرنامه برای

 شود، کمک آموزاندانش به تحصیلی،های در برنامه هاییآموزش
طریق،  این از و کنند حل را خود تحصیلی ویژهو به روزمره مسائل

 ها ارتقا یابد وخودپندارٔه خود را بهبود بخشند، انگیزش پیشرفت در آن
 تواندمی مسئله حل مهارت از بیفزایند. استفاده خود مندیبر رضایت

 کارایی و و گیرد قرار مدنظر ها و مقاطع آموزشی نیزسایر حرفه برای
جای اجبار بهتر است معلمان به .دهد افزایش را هاآن کار کیفیت
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آموزان به حفظ و تکرار مطالب درسی، زمینه را برای حل مسئله دانش
 ها را در موقعیت حل مسئله قرار دهند.فراهم سازند و آن

 

 گیرینتیجه ۵

 آموزش مهارت حل مسئله بر خودپندارٔهش نشان داد، نتایج پژوه
و باعث  ثر استؤآموزان مدانشو انگیزش پیشرفت تحصیلی تحصیلی 

شود. آموزان میبهبود خودپندارٔه تحصیلی و انگیزش پیشرفت در دانش
 های خودپندارٔه تحصیلیمؤلفه همچنین آموزش مهارت حل مسئله بر

دارٔه آموزشگاهی و خودپندارٔه خودپندارٔه عمومی و خودپن شامل
داللت بر این امر دارد که اثر آموزش  دارد ودار امعنغیرآموزشگاهی تأثیر 

پایدار آموزان دانشخودپندارٔه تحصیلی های لفهؤمهارت حل مسئله بر م
های انگیزش است. عالوه بر این آموزش مهارت حل مسئله بر مؤلفه

بودن، کسب ستایش، نمونه عالقٔه اجتماعی، کوشش، شامل پیشرفت
  دارد.دار امعنو قدرت اجتماعی تأثیر  جوییرقابت

 قدردانی و تشکر 6
آموزان از ادارٔه آموزش و پرورش، مدارس و همچنین والدین و دانش

شهرستان ریگان که فرصت این پژوهش را فراهم آوردند و در این زمینه 
  شود.سپاسگزاری می با ما کمال همکاری را داشتند،

 بیانیه 7
ارشد با شمارٔه نامٔه کارشناسیاین مقاله برگرفته از پایان

دفاع شده است و  1۳۹۷آبان۲۵است که در تاریخ  ۳۴۰٫۷۵۵۶٫۰۸1
شدن پژوهش هیچ حمایت مالی دریافت نشده است. برای انجام

 وجود ندارد.منافع  ادگونه تضیچه کننداعالم می نویسندگانهمچنین 
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