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Abstract 

Background & Objectives: Psychologists emphasize the importance of improving the quality of education and students’ achievement. Learned 

helplessness is among the factors that significantly impact students' academic failure, i.e., defined as the perception of uncontrollability of events. 

Learned helplessness caused by uncontrollable events leads to the belief that success and failure are beyond one's efforts. When one understands 

that their action has little effect on the environment and this situation continues forever, they become helpless. When helplessness recurrences 

and the condition becomes out of control, the individual stops attempting to solve problems. This inability leads to a decrease in students' 

academic self–efficacy and academic engagement. The current study aimed to investigate the effects of problem–solving skills training on 

academic self–efficacy and academic engagement difficulties in students with learned helplessness. 

Methods: This was a quasi–experimental study with a pretest–posttest and a control group design. The statistical population of the study included 

all 11th–grade female students in Maragheh City, Iran, in the academic year of 2019–2020. Fifty–Six of them were diagnosed with learned 

helplessness after administering the Learned Helplessness Questionnaire (Quinless & Nelson, 1988). Then, 40 eligible candidates with a score 

less than cut–off point 96 in the Academic Self–Efficacy Questionnaire (Owen & Framan, 1988) and a score lower than the cut–off point of 59.5 

in the Academic Engagement Questionnaire (Schaufeli et al., 2002) were selected by purposive sampling method. Then, they were randomly 

divided into the experimental and control groups (n=20/group). The number of research samples was obtained based on the effect size of 0.83, 

an alpha of 0.05, and a power of 0.90 per research group. Furthermore, no one was excluded from the study after randomization. The required 

data were gathered in the pretest and posttest phases using the Academic Self–Efficacy Questionnaire (Owen & Framan, 1988) and the Academic 

Engagement Questionnaire (Schaufeli and et al., 2002). The experimental group received 10 sixty–minute sessions of problem–solving skills 

training in 5 weeks as per the package of D’Zurilla and Goldfried (1971). Descriptive statistics, including mean and standard deviation as well 

as inferential statistics, including Analysis of Covariance (ANCOVA) were applied for analyzing the collected data in SPSS. The significance 

level for all tests was set at 0.05.  

Results: The ANCOVA results indicated that group problem–solving training increased the posttest score of academic self–efficacy in the 

experimental group (p<0.001). The effect size of the academic self–efficacy score was measured as 0.656. Moreover, the ANCOVA data 

indicated that group problem–solving training increased the posttest score of academic engagement in the experimental group (p<0.001). The 

effect size of the academic engagement score was obtained to be 0.55.  

Conclusion: According to the research findings, problem–solving skills training impacted self–efficacy and academic achievement in the 

explored students with learned helplessness. Thus, teachers can use problem–solving skills while teaching students.  

Keywords: Problem–Solving skills, Academic self–efficacy, Academic engagement, Learned helplessness, Students. 
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  .۹۵(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ رتی برخط انتشار   

آموزان تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانش
 شدهدختر با درماندگی آموخته

 ۲، قمر کیانی۲غالمحسین انتصار فومنی*، 1الناز احدی

 سندگانینو حاتیتوض

 شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان، ایران؛. دانشجوی دکتری روان1
 شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان، ایران.. استادیار گروه روان۲

 hfoumany@yahoo.comg :مسئول*رایانامٔه نویسندٔه 

 1۳۹۹بهمن  ۲۵ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹آبان  ۲۵ 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 مجله ،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

های موجود در این زمینه هستند. مند به مطالعٔه ناتوانیای دارند و عالقهآموزان تأکید ویژهبه ارتقای کیفیت تحصیلی و موفقیت دانش شناسان بر اهمیت توجهروان زمینه و هدف:
 شده بود.آموزان دختر با درماندگی آموختهپژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانشهدف این 

آموزان دختر پایٔه یازدهم شهر مراغه در سال ا تمامی دانشآزمون با گروه گواه انجام شد. جامعٔه آماری رپس-آزمونتجربی با طرح پیشروش نیمهاین پژوهش بهبررسی: روش
شده تشخیص نفر دارای درماندگی آموخته ۵۶( 1۹۸۸شده )کوینلس و نلسون، نفر تشکیل دادند. پس از اجرای پرسشنامٔه درماندگی آموخته ۵۸1به تعداد  1۳۹۸-۹۹تحصیلی 

خودکارآمدی تحصیلی )اون و فرامن،  هایصادفی ساده در دو گروه )آزمایش و گواه( وارد مطالعه شدند و پرسشنامهصورت تداده شدند. تعداد چهل نفر داوطلب واجد شرایط به
 مدت ده جلسه )هر جلسه شصت دقیقه(، در طیتکمیل کردند. گروه آزمایش به آزمونپسآزمون و یشپ( را در مراحل ۲۰۰۲( و اشتیاق تحصیلی )اسکاوفیلی و همکاران، 1۹۸۸

 با استفاده از روش هاوتحلیل دادهآزمون نیز بعد از دو هفته اجرا شد. تجزیه( قرار گرفت. پس1۹۷1های حل مسئله )دزوریال و گلدفرید، تحت مداخلٔه آموزشی مهارت هفتهپنج 
 لحاظ شد. ۰٫۰۵ها داری برای همٔه آزمونصورت گرفت. سطح معنا ۲۴نسخٔه  SPSSافزار وسیلٔه نرمتحلیل کوواریانس و به آماری
شده در گروه آموزان با درماندگی آموختهآزمون باعث افزایش نمرٔه خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانشنتایج نشان داد، آموزش حل مسئله در مرحلٔه پس ها:یافته

  (.p<۰٫۰۰1آزمایش شد )
شده تأثیر دارد؛ آموزان با درماندگی آموختهآموزش مهارت حل مسئله بر خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانششود که های پژوهش نتیجه گرفته میباتوجه به یافته گیری:نتیجه
 آموزان، از مهارت حل مسئله استفاده کنند.توانند در جریان تدریس به دانشمعلمان میرو ازاین

 آموزان.شده، دانشگی آموختهمهارت حل مسئله، خودکارآمدی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، درماند ها:کلیدواژه
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 مقدمه ۱
به  شناسان بر اهمیت توجهمتخصصان حوزٔه آموزشی و روان امروزه

ای دارند. آموزان تأکید ویژهتحصیلی و موفقیت دانشارتقای کیفیت 
آموزان سهم دانش متغیرهایی که در نبود موفقیت تحصیلی از یکی

در  شدهدرماندگی آموخته است. 1شدهآموخته درماندگی ای دارد،عمده
(. مطابق 1رویدادها اشاره دارد ) ناپذیربودنبه درک کنترل نگاه کلی

های گوناگون شرایط ناکامی در فرد که ، هنگامی۲سلیگمن نظریٔه
 کند در کنترلگیرد، احساس میقرار می آموزشی، اجتماعی و فرهنگی

اثر خواهد بود. بی های اومحیط ناتوان است و تالش و پاسخ شرایط
در  و شودمی تزلزل ثباتی ونوعی بی آموز دچاربر همین اساس دانش

پیشاپیش شکست را انتظار  موفقیت،نیز باوجود امکان  هاموقعیت سایر
 اتفاقات وسیلٔهبه که شدهآموخته (. درماندگی۲کشد )به نقل از می

 موفقیت شود که کسبگیرد، به این باور منتهی میناپذیر شکل میکنترل
 (.۳های شخص وابسته نیست )شکست به تالش و

 آموزان، خودکارآمدیهای مرتبط با درماندگی دانشیکی از پدیده
ی است. خودکارآمدی تحصیلی قسمتی از باورهای ۳تحصیل

آموز در انجام خودکارآمدی عمومی است که به قابلیت درک دانش
(. ۴شود )های تحصیلی مربوط میتکالیف برای دستیابی به هدف

آموزان دارای خودکارآمدی تحصیلی به استفاده از فرایندهای دانش
تحلیل و ترکیب اقدام وتجزیهویژه ارزشیابی، فکری سطوح باالتر به

مشکلی  با کهآموزان دارای خودکارآمدی قوی زمانی (. دانش۵کنند )می
برای  باشد،بخش نها رضایتآن اولیٔه تالش، چنانچه شوندمیمواجه 

(. بین خودکارآمدی و ۶دهند )موفقیت تالش مضاعفی را انجام می
آموزان که دانشطوریشود؛ بهانگیزٔه پیشرفت رابطٔه متقابلی مشاهده می

های بیشتری در مقاطع تحصیلی باالتر با خودکارآمدی قوی، موفقیت
(. از سوی دیگر وجود انگیزٔه پیشرفت بیشتر، باعث ۷کنند )کسب می

آموز از تمام توان خود برای دستیابی به هدف کمک بگیرد شود دانشمی
(. ۸کند )پیدا تبع آن به سطح بهتری از خودکارآمدی دست و به

علت آموزانی که دارای انگیزٔه پیشرفت بیشتر هستند، بهدانش
برخورداری از این ویژگی در حل مسائل دشوار دچار یأس و ناامیدی 

 (.۹کنند )های دیگران نیز استفاده میشوند و در این زمینه از کمکنمی
بر اشتیاق توان به تأثیر آن شده میاز دیگر پیامدهای درماندگی آموخته

عنوان زمان و آموزان اشاره کرد. اشتیاق تحصیلی بهدانش  4تحصیلی
مندانٔه آموزشی صرف های هدفآموزان در فعالیتکه دانش ایانرژی

، تعریف شده است. اشتیاق تحصیلی به کمیت و کیفیت انرژی کنندمی
شود که در طول دوران تحصیلی جسمانی و روانی دانش گفته می

(. اشتیاق تحصیلی بر ابعاد رفتاری )نظیر 1۰شود )اری میگذسرمایه
موقع و از روی رغبت تکالیف درسی(، عاطفی )احساسات و انجام به

ی در امر شناختروانعالیق مثبت به تحصیل( و شناختی )نیروگذاری 
 تحصیلی اشتیاق(. همچنین 11گذارد )آموزان تأثیر مییادگیری( دانش

آموز در دانش تحصیلی موقعیت برجستٔه کنندٔهبینیعنوان پیشبه
صرفاً هنگامی اشتیاق تحصیلی (. 1۲) مدت و بلندمدت استکوتاه

                                                      
1. Learned helplessness 

2. Seligman  
3. Academic self-efficacy 

به  شوند کهدر تکالیفی درگیر آموزان کند که دانشضرورت پیدا نمی
، ئلهحل مسازجمله شناختی  عالیسطح های یادگیری مهارتکسب 

سطح ی هامهارتدستیابی به برای بلکه  گردد؛منجر ترکیب و ارزشیابی 
نیز یادگیرندگان به میزانی از دانش، درک و فهم شامل شناختی  کمتر

گاهی اوقات فراگیران در  (.1۳اشتیاق تحصیلی نیازمند هستند )
در  .شوندنمی نیزاما تسلیم  ؛کنندهای تحصیلی مشارکت نمیفعالیت

دوری تکالیف ادن داینکه از انجاماول  :وجود داردراه دو چنین شرایطی 
 به کلی گذارند. اشتیاقکنار میفعالیت را  اینکه کامالًدوم د و نکنمی

 هایمؤلفه بین در کند.می بینیپیش تحصیلی را افت منفی طوربه مدرسه
بینی دارد. پیش معادلٔه در معناداری نقش تنها مؤلفٔه رفتاری، نیز آن

 موضوعات بر شوند،می حاضر کالس سر منظم طوربه آموزانی کهدانش
 کل در پایبند هستند، مدرسه مقررات بر و کنندیادگیری تمرکز می

تحصیلی  پیشرفت شدٔهاستاندارد هایآزمون در و گیرندخوبی می نمرات
 تواندمدرسه می به اشتیاق دارند. از سوی دیگر فقدان بهتری عملکرد

 به رفتارهای تمایل مدرسه، در نکردنپیشرفت نظیر جدی را پیامدهای
 (.1۴باشد ) داشته دنبالبه ترک تحصیل خطر و انحرافی

ها تواند نقش اساسی در موفقیت می  5ستفاده از مهارت حل مسئل
حل انواع مسائل منجربه  آموزان داشته باشد. یادگیریتحصیلی دانش

 در رفتار گرفتهشود. تغییرات صورتکسب مهارت و دانش جدید می
شود، درمقایسه با تغییراتی ثر حل مسئله ایجاد میآموزان که بر ادانش

(. 1۵آید، پایدارتر است )وجود میتر بهدرنتیجٔه تأثیر یادگیری ساده که
با همدیگر  مسائل و بحث انتقال یادگیری رابطٔه بسیار نزدیکی حل

مسئله  شناسان تابع نظریٔه گشتالت، از حلروان دارند. تعدادی از
کنند. انتقال یادگیری به اثر انواع گیری یاد میعنوان انتقال یادبه

 مسئله (. حل1۶های فعلی اشاره دارد )یادگیری بر های قبلییادگیری
بر موضوع و نیز سازگاری است که سبب  از رویارویی متمرکز شکلی

کارگیری آن شود. یادگیرندگان با بهمی های دارای هدف خاصمشیخط
های گوناگون و نیز حلدر زمینٔه ارائٔه راه پردازند وبه تعریف مسئله می

 (.1۷کنند )حل مناسب اقدام میانتخاب راه
ای در روشنگری این بررسی نتایج تحقیقات پیشین، سهم عمده

االسالمی و همکاران در پژوهشی نتیجه گرفتند که موضوع دارد. شیخ
 و یشآزما گروه آموزاندانش های حل مسئله، بینبعد از آموزش مهارت

در موفقیت و خودکارآمدی تحصیلی تفاوت معناداری  کنترل گروه
(. بیگدلی و همکاران در پژوهشی نشان دادند، آموزش 1۸دارد ) وجود

(. 1۹آموزان مؤثر است )حل مسئله بر افزایش اشتیاق تحصیلی دانش
 حل رویکرد با منصوری و همکاران در پژوهشی دریافتند، آموزش

تأثیر دارد  داریصورت معناآموزان بهصیلی دانشبر اشتیاق تح مسئله
اشتیاق و  (. براساس نتیجٔه مطالعٔه عظیمی و همکاران، میزان۲۰)

 مسئله، بیشتر حل مهارت آموزش کنندٔهآموزان دریافتشادکامی دانش
(. مونتاج و همکاران در پژوهشی دریافتند، ۲1از گروه گواه بود )

آموزان موجب افزایش رفتارهای آموزش روش حل مسئله به دانش
کالداس و همکاران  (. پژوهش۲۲شود )خودکارآمدی تحصیلی آنان می

4. Academic engagement 

5. Problem solving skills 
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۳ 

های حل مسئله میانگین نمرٔه نشان داد، درنتیجٔه آموزش مهارت
آموزان در گروه آزمایش بیشتر آزمون خودکارآمدی تحصیلی دانشپس

یقی به این (. حمیدی و جلیلیان با انجام تحق۲۳از گروه گواه است )
 درماندگی در آگاهیبر ذهنمبتنی درمانینتیجه دست یافتند که شناخت

(. در پژوهش نامنی و ۲۴است ) مؤثر آموزانشدٔه دانشآموخته
 تعهد و پذیرش برمبتنی گروهی اثربخشی درمان همکاران مشخص شد،

(. ۲۵شده تأثیر معناداری دارد )آموخته درماندگی و افکار بر سرکوبی
 شدهآموخته یریان و همکاران با انجام تحقیقی نشان دادند، درماندگیام
دارد  مثبت معنادار ارتباط تحصیلی کاریاهمال و امتحان اضطراب با
 از آن بود که برنامٔهوکیل و همکاران حاکی(. نتایج پژوهش کریمی۲۶)

شدٔه درماندگی آموخته بر کاهش شناختیروان مندسازیتوان آموزشی
 تأیید را آن نیز پیگیری آزمون های گروه آزمایش مؤثر است وآزمودنی

آموزان با (. عمادی و مظفری در پژوهشی دریافتند، دانش۲۷کرد )
تأثیر چندرسانٔه آموزشی، در درماندگی ناتوانی یادگیری تحت

داری نشان شده و سازگاری اجتماعی با گروه گواه تفاوت معناآموخته
حاجی اربابی و همکاران،  براساس نتیجٔه تحقیق(. ۲۸دهند )می

شده که براساس نظریٔه فعالیت آموزش آموزان با درماندگی آموختهدانش
گروه گواه  آموزاندانش با درمقایسه بهتری تحصیلی دیدند، عملکرد

 خواه و همکاران با انجام پژوهشی دریافتند، آموزش(. وطن۲۹داشتند )
معنادار دارد  اثر نفسعزت و شدهدگی آموختهدرمان بر شناختی بازسازی

(۳۰.) 
درماندگی توان بیان کرد: های انجام این پژوهش میاز ضرورت

از افراد در جوامع  شده ازجمله اختالالت روانی است که بخشیآموخته
بعد از  درمقایسه با پسران دخترانکه طوری؛ بهمبتال هستند به آن

(. همچنین ۳1) شوندمی شدهآموختهدچار درماندگی  شکست بیشتر
نظران آموزان از نظر صاحبتوان به اهمیت موفقیت تحصیلی دانشمی

شناسان، استفادٔه بهینه از منابع مادی و انسانی نظام آموزشی و روان
که تاکنون طوریپرورش و خأل پژوهشی اشاره کرد؛ بهوآموزش

مطالعه نشده است. زمان تمامی متغیرهای پژوهش حاضر صورت همبه
های پژوهشی نشان داد که مطالعات از سوی دیگر بررسی نتایج پیشینه

شده آموزان با درماندگی آموختههایی غیر از دانشگرفته در نمونهصورت
انجام شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی 
آموزش مهارت حل مسئله بر خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی 

شده، در پایٔه یازدهم شهر مراغه آموزان دختر با درماندگی آموختهشدان
 صورت گرفت.

 ررسیب شور 2
آزمون با پس-آزمونتجربی با طرح پیشپژوهش حاضر از نوع نیمه

آموزان پایٔه یازدهم را تمامی دانش گروه گواه بود. جامعٔه آماری پژوهش
اطالعات برابر  1۳۹۸-۹۹مدارس شهر مراغه در سال تحصیلی 

پرورش شهرستان مراغه، ودریافتی از کارشناسی آمار و بودجٔه آموزش
نفر از آنان پس از اجرای  ۵۶نفر تشکیل دادند. تعداد  ۵۸1به تعداد 

شده (، دارای درماندگی آموخته۳۲) 1شدهپرسشنامٔه درماندگی آموخته

                                                      
1. Learned Helplessness Questionnaire 

2. Academic Self- Efficiency Questionnaire 

تشخیص داده شدند. در ادامه چهل نفر داوطلب واجد شرایط دارای 
 ۲خودکارآمدی تحصیلی پرسشنامٔهدر  ۹۶مرٔه کمتر از نقطٔه برش ن
 ۳در پرسشنامٔه اشتیاق تحصیلی ۵٫۵۹( و نمرٔه کمتر از نقطٔه برش ۳۳)
صورت مند انتخاب شدند. سپس بهگیری هدفروش نمونه( به۳۴)

تصادفی ساده در دو گروه )بیست نفر در گروه آزمایش و بیست نفر در 
 ۰٫۸۳گرفتند. تعداد نمونٔه پژوهش براساس اندازٔه اثر گروه گواه( قرار 

دست آمد. برای هر گروه بیست نفر به ۰٫۹۰و توان  ۰٫۰۵و آلفای 
. سازی از مطالعه خـارج نشدهیچ فردی پس از تصادفیهمچنین 

صورت انفرادی در مذکور را به هایهای هر دو گروه پرسشنامهیزمودنآ
تکمیل کردند. برای گروه آزمایش  آزمونپسآزمون و یشپمراحل 

های حل مسئله براساس بستٔه مدت ده جلسه مداخلٔه آموزشی مهارتبه
که در طول این یدرحال( ارائه شد؛ ۳۵آموزشی دزوریال و گلدفرید )

ی دریافت نکرد. در این پژوهش امداخلهگونه یچه مدت گروه گواه
آموزان با درماندگی ها به مطالعه شامل دانشمعیارهای ورود آزمودنی

مند به شده، تحصیل در پایٔه یازدهم مدارس شهر مراغه، عالقهآموخته
همکاری در پژوهش و فاقد هرگونه بیماری جسمی و روانی )براساس 
اطالعات موجود در پروندٔه تحصیلی آنان( بود. همچنین معیارهای 

در مندنبودن به همکاری ها از پژوهش شامل عالقهخروج آزمودنی
جلسه غیبت در جلسات آموزشی بود. در پژوهش و داشتن بیش از یک 

. پیش از 1شرح ذیل رعایت شد: این پژوهش مالحظات اخالقی به
کنندگان از موضوع و روش اجرای پژوهش مطلع شروع مطالعه شرکت

. پژوهشگر متعهد شد از اطالعات خصوصی و شخصی ۲شدند؛ 
شگر متعهد شد نتایج پژوهش را در . پژوه۳ها محافظت کند؛ آزمودنی

. در صورت ۴ها تفسیر کند؛ ها، برای آنصورت تمایل آزمودنی
. ۵ها ارائه شد؛ های الزم به آزمودنیمشاهدٔه هرگونه ابهام، راهنمایی

دنبال کنندگان بهگونه بار مالی برای شرکتمشارکت در پژوهش هیچ
گی آزمودنی و جامعه این پژوهش با موازین دینی و فرهن. ۶نداشت؛ 

 شت. گونه مغایرتی نداهیچ
 .ها از ابزارها و بستٔه آموزشی زیر استفاده شدآوری دادهبرای جمع

خودکارآمدی تحصیلی: این پرسشنامه توسط اون و فرامن  پرسشنامٔه -
گویه است و  ۳۲(. این پرسشنامه دارای ۳۳تهیه شد ) 1۹۸۸در سال 

ای لیکرت شامل خیلی درجهیاس پنجهای پرسشنامه در مقپاسخ گویه
گذاری ( نمره۵( و خیلی زیاد )۴(، زیاد )۳(، متوسط )۲(، کم )1کم )

 و نقطٔه 1۶۰، حداکثر نمرٔه آن ۳۲شود. حداقل نمرٔه این پرسشنامه یم
است. کسب نمرٔه بیشتر، وجود خودکارآمدی تحصیلی  ۹۶آن  برش

(. اون و فرامن پایایی ۳۳دهد )ها نشان میبیشتر را در بین آزمودنی
دست به۰٫۸۰پرسشنامه را با روش بازآزمایی به فاصلٔه هشت هفته 

(. امیری و همکاران نیز در پژوهشی پایایی پرسشنامه را با ۳۳آوردند )
 (.۵محاسبه کردند ) ۸۴/۰استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

و پرسشنامٔه اشتیاق تحصیلی: این پرسشنامه توسط اسکاوفیلی  -
(. این پرسشنامه دارای هفده ۳۴ساخته شد ) ۲۰۰۲همکاران در سال 

ای در درجهها براساس مقیاس ششهای آزمودنیگویه است. پاسخ
(، کمی مخالفم ۲(، مخالفم )1طیف لیکرت شامل کامالً مخالفم )

3. Academic Engagement Questionnaire 
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۴ 

( و کامالً موافقم ۶(، موافقم )۵(، کمی موافقم )۴(، نظری ندارم )۳)
، حداکثر نمره 1۷شود. حداقل نمرٔه پرسشنامه گذاری می( نمره۷)

دهندٔه وجود است. کسب نمرٔه بیشتر نشان ۵۹٫۵و نقطٔه برش آن  1۰۲
(. اسکاوفیلی و ۳۴ها است )اشتیاق تحصیلی زیادتر در بین آزمودنی

 ۷۸/۰همکاران پایایی پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 
ای پایایی و همکاران نیز در مطالعه (. مؤمنی۳۴دست آوردند )به

محاسبه کردند  ۸1/۰پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 
(1۲.) 

به دزوریال و : این بستٔه آموزشی متعلق1بستٔه آموزشی حل مسئله -
 ارائه شده است. این بسته شامل ده 1۹۷1گلدفرید است که در سال 

(. در ۳۵شود )اجرا می دقیقهدر مدت شصت  است که هر جلسه جلسه
و هر هفته به  هفتهپنج مدت پژوهش حاضر بستٔه آموزشی مذکور در 

در طول آذر ماه و  ورت گروهیصورت گروهی بهصبه میزان دو جلسه
روزی در محل دبیرستان دخترانٔه شبانه 1۳۹۸هفتٔه اول دی ماه سال 

شرح شده بهبیانشهر مراغه انجام پذیرفت. خالصٔه محتوای آموزشی 
 است. 1جدول 

 . خالصٔه جلسات آموزشی حل مسئلٔه گروهی1جدول 
 خالصه عناوین جلسات جلسات

معارفه و آشنایی با  اول
 فرایند آموزش

اری زاجرا و زمان برگ اهداف آموزشی و نحؤه بارٔهدرتوضیحات الزم ، ها با یکدیگر آزمودنیارفٔهعم
 هاآزمونپیش، اجرای آموزشی اتجلس

درک مسئله و ایجاد  دوم
 انگیزه در حل مسئله

بالقوه قابل حل  مسائلت که عیواقن رفتارها و آگاهی از ای ، ارتباط آن بامسئلهیادگیری حل 
 مسئلهایجاد نگرش مثبت و حداکثر انگیزش در توانایی حل ، هستند

 سوم
تعریف و توصیف 

 مسئله
روشی صریح، ارائٔه  های دقیق ودر قالب واژه مسئلهف دقیق صیتشخیص و تو بارٔهدرصحبت 

 مسئله ترشدن و کاهش حیطٔهبرای دقیق

بارش مغزی و  چهارم
 پردازیایده

مسئله از سوی های متعدد برای حل حلیافتن راهپردازی(، )ایده یزروش بارش مغ آموزش
 هاآزمودنی

بررسی معایب و  پنجم
 هامحاسن ایده

 ایمسئلهبرای حل ، آموزش ثبت راهایازایب و معاستفاده از فن دو ستون یا فن م بارٔهدر صحبت
 هاآزمودنیدر اختیار  (اجتماعی ،فردی، خانوادگی) منابع و امکانات، شناسایی شخصی

 هایشانحلبی راهمنظور چگونگی ارزیابه هاآزمودنیها به حلارزیابی راه نحؤهآموزش  هاحلارزیابی راه ششم

و بازبینی مرحلٔه در صورت موفقیت ، ارائٔه پاداش آموزش ریزی برای عملبرنامه مرحلٔهآموزش  ریزی برای عملبرنامه هفتم
 موفقیت نبوددر صورت قبل 

الگوی حل مسئله در  هشتم
 زاهای تنشموقعیت

دچار ها آموزان در آن موقعیتهایی که دانشموقعیتبرای  مسئلهطبق الگوی حل توضیحاتی  ارائٔه
 .شوندمیمشکل 

ارزیابی نتیجه و  نهم
 بازخورد

ورت شکست در ص دردربارٔه بازگشت به مرحلٔه قبلی  حتوضیمشکالت، مقابله با  نحؤهآموزش 
 حلحل نخست یا بهترین راهانتخاب راه

 بعد از دو هفتهآزمون پسی اجرا؛ بندی کلیعقبلی و جم اتمرور مطالب کل جلس بندیجمع دهم

ها در بخش توصیفی از تحلیل دادهومنظور تجزیهدر این پژوهش به
میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از روش تحلیل 

استفاده شد؛ اما قبل از  ۲۴نسخٔه  SPSSافزار کمک نرمیانس بهکووار
های آن بررسی شود. برای این فرضدادن این آزمون الزم بود پیشانجام

ویلک، لون و بررسی معناداری بتای اثر -های شاپیرومنظور، آزمون
کار رفت. سطح آزمون و گروه در مدل رگرسیون خطی بهمتقابل پیش

 ظ شد.لحا ۰٫۰۵ها داری برای تمامی آزمونمعنا

 هایافته ۳
شدٔه دختر آموزان با درماندگی آموختههای این پژوهش را دانشآزمودنی

پایٔه یازدهم مدارس شهر مراغه تشکیل دادند. میانگین و انحراف معیار 
سال و در گروه گواه  1۷٫۵۵±۴٫۷ها در گروه آزمایش سن آن

سال بود. همچنین میانگین و انحراف معیار معدل  1۷٫۸۴±۵٫1

                                                      
1. Problem solving training package 

 ±۲٫11 و در گروه گواه 1۷٫۳±۲٫۴1ها در گروه آزمایش یلی آنتحص
های توصیفی، تحلیل آماری در بخش یافتهومنظور تجزیهبود. به 1۷٫۰۸

میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در مراحل مختلف بررسی 
یانس کووارها، روش تحلیل منظور بررسی استنباطی دادهشد. ازطرفی به

ی آن از هافرضبل از انجام این آزمون، برای رعایت پیشکار رفت. قبه
ویلک و لون استفاده شد. فرض نرمالیتی در مرحلٔه -شاپیرو هایآزمون

عبارتی توزیع آزمون برای هر دو گروه آزمایش و گواه رد نشد؛ بهپس
(. براساس آزمون لون و معنادارنبودن آن، <۰٫۰۵pها نرمال بود )داده

(. <۰٫۰۵pگروهی رعایت شد )های بینیانسوارشرط برابری 
آزمون و گروه در مدل رگرسیون خطی معنادارنبودن بتای اثر متقابل پیش

(. در <۰٫۰۵pحکایت از همگنی شیب خطوط رگرسیون داشت )
همراه نتایج میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به ۲جدول 

 تحلیل کوواریانس ارائه شده است.
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۵ 

 

 همراه نتایج تحلیل کوواریانسمیانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش بهنتایج . ۲ جدول

 گروه متغیر
 نتایج آزمون آزمونپس آزمونیشپ

 میانگین
انحراف 

 میانگین معیار
انحراف 

 Fمقدار  معیار
مقدار 
 احتمال

ضریب 
 اتا

 خودکارآمدی تحصیلی
 ۰٫۲۳ ۹۷٫۶۵ ۰٫1۸ ۹۴٫۴ آزمایش

 ۰٫۲۳ ۹۴٫۸۵ ۰٫1۸ ۹۴٫1 گواه ۰٫۶۵۶ <۰٫۰۰1 ۷۲٫۴۸

 اشتیاق تحصیلی
 ۰٫۴۲ ۶1 ۰٫۴1 ۵۵٫۷ آزمایش

۴۶٫۳۵ ۰٫۰۰1> ۰٫۵۵ 
 ۰٫۴۲ ۵۶٫۹ ۰٫۴1 ۵۵٫۸۵ گواه

دهد، میانگین نمرات های توصیفی نشان مینتایج یافته ۲در جدول 
آزمون یشپ( درمقایسه با ۹۷٫۶۵خودکارآمدی تحصیلی ) آزمونپس

که افزایش ( در گروه آزمایش افزایش یافته است؛ درحالی۹۴٫۴)
( درمقایسه ۹۴٫۸۵خودکارآمدی تحصیلی ) آزمونپسمیانگین نمرات 

( در گروه گواه درخورتوجه نیست. ازطرفی نتایج ۹۴٫1آزمون )یشپبا 
ش حل مسئلٔه گروهی باعث افزایش تحلیل کوواریانس نشان داد، آموز
شده است یش آزماگروه  آزمونپسنمرٔه خودکارآمدی تحصیلی در 

(۰٫۰۰1>p اندازٔه اثر نمرٔه خودکارآمدی تحصیلی .)بود؛  ۰٫۶۵۶
توان گفت، آموزش حل مسئلٔه گروهی در افزایش نمرٔه یمبنابراین 

ه تأثیر دارد. شدبا درماندگی آموخته آموزاندانشخودکارآمدی تحصیلی 
 آزمونپسمشخص کرد، میانگین نمرات  ۲همچنین نتایج جدول 

( در گروه ۵۵٫۷آزمون )یشپ( درمقایسه با ۶1اشتیاق تحصیلی )
که افزایش میانگین نمرات آزمایش افزایش یافته است؛ درحالی

( ۵۵٫۸۵آزمون )یشپ( درمقایسه با ۵۶٫۹اشتیاق تحصیلی ) آزمونپس
در گروه گواه درخورتوجه نیست. ازطرفی نتایج تحلیل کوواریانس نشان 
داد، آموزش حل مسئلٔه گروهی باعث افزایش نمرٔه اشتیاق تحصیلی در 

(. اندازٔه اثر نمرٔه اشتیاق p<۰٫۰۰1شده است ) یشآزماگروه  آزمونپس
مسئلٔه گروهی توان گفت، آموزش حل یمبود؛ بنابراین  ۰٫۵۵تحصیلی 

شده با درماندگی آموخته آموزاندانشدر افزایش نمرٔه اشتیاق تحصیلی 
 مؤثر است.

 بحث 4
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر 

آموزان دختر با درماندگی خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانش
ج نشان داد، شده، در پایٔه یازدهم شهر مراغه انجام شد. نتایآموخته

آموزان با درماندگی آموزش حل مسئله بر خودکارآمدی تحصیلی دانش
های زیر همسوست: شده تأثیر داشت. این یافته با نتایج پژوهشآموخته

های حل االسالمی و همکاران نتیجه گرفتند، بعد از آموزش مهارتشیخ
و  در موفقیت کنترل گروه و آزمایش گروه آموزاندانش مسئله، بین

(؛ مونتاج و 1۸دارد ) خودکارآمدی تحصیلی تفاوت معناداری وجود
آموزان، موجب همکاران دریافتند، آموزش روش حل مسئله به دانش

(؛ کالداس ۲۲شود )افزایش رفتارهای خودکارآمدی تحصیلی آنان می
های حل مسئله میانگین و همکاران اعالم کردند، در اثر آموزش مهارت

آموزان در گروه آزمایش خودکارآمدی تحصیلی دانشآزمون نمرٔه پس
هایی که صورت (. همچنین در بررسی۲۳بیشتر از گروه گواه است )

 گرفت پژوهشی ناهمسو با این یافته پیدا نشد. 
آموزان اختالل درماندگی توان گفت، چنانچه دانشدر تبیین این یافته می

ظارات خود و دیگران شده داشته باشند، موفق نخواهند شد انتآموخته
کند خود این حس را القا میرا برآورده کنند. تکرار این وضعیت خودبه

یا خودکارآمدی ضعیفی دارند. چنانچه اند که آنان فاقد کارآمدی الزم
توانند از راحتی میآموزان داده شود، بهآموزشی در این زمینه به دانش

کنند و از این طریق های زندگی و تحصیل استفادٔه بهینه فرصت
(. خودکارآمدی اعتقادی است ۵خودکارآمدی خود را افزایش دهند )

گیرد و در دوران نوجوانی که از زمان کودکی در درون خانواده شکل می
تأثیر همساالن است. خودکارآمدی تحصیلی از و جوانی تحت

های بسیار مهم خودکارآمدی است. زمانی که خودکارآمدی زیاد عرصه
آموزان در طول تحصیل زا که معموالً دانشهای استرسد، موقعیتباش

ها مواجه هستند، عاملی برای اضطراب و نگرانی محسوب با آن
های کوچک توان در گروههای حل مسئله را می(. مهارت۸شوند )نمی

های آموزش داد که در بیشتر مواقع، ارتقای عملکرد در موقعیت
دارد؛ همچنین موجب ارتقای نگرش افراد تحصیلی و زندگی را در پی 

ویژه توانایی تحصیلی و درنتیجه افزایش هایشان بهدربارٔه توانایی
با  لهئرویکرد یادگیری حل مس(. 1۹شود )پیشرفت تحصیلی آنان می

 کردنمحور و با درگیرگرا و موقعیتسازنده کردن فضاییفراهم
کند که با می را ایجادفضای مناسب  ،در مباحث یادگیریآموزان دانش

شده، به مباحث مطرح آموزان دربارٔهدانش انتقادی و تحلیلی رشد تفکر
آموزان دانش لهئیادگیری حل مس براین درعالوه. غنای فکری برسند

ارائه معلم  مطالبی باشند که توسط محض بیش از اینکه شنوندٔه
ها ی از بحثگیربندی آن و نتیجهمطالب، جمع دنبالشود، خود بهمی

عمیق  با یادگیریآموزان ، دانشتدریسی در چنین شیؤه(. ۲۳هستند )
رو ازاین؛ کنندمی های ذهنی ادغامطرحواره و با کنندمیمطالب را جذب 

این شیؤه مدت نیز طوالنی بر یادگیری بهتر مطلب، در یادیاریعالوه
 (.۲۸) بیشتری دارد طرفه اثربخشییک های سنتی واز روشتدریس 

در بخش دیگری از پژوهش، نتایج نشان داد که آموزش حل مسئله بر 
شده تأثیر داشت. این آموزان با درماندگی آموختهاشتیاق تحصیلی دانش
های زیر همسوست: بیگدلی و همکاران نشان یافته با نتایج پژوهش

آموزان مؤثر دادند، آموزش حل مسئله بر افزایش اشتیاق تحصیلی دانش
 حل رویکرد با (؛ منصوری و همکاران نتیجه گرفتند، آموزش1۹) است
داری تأثیر دارد صورت معناآموزان بهبر اشتیاق تحصیلی دانش مسئله
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اشتیاق و شادکامی  (؛ عظیمی و همکاران نشان دادند، میزان۲۰)
از گروه  بیشتر مسئله، کنندٔه آموزش مهارت حلآموزان دریافتدانش

هایی که صورت گرفت پژوهشی مچنین در بررسی(. ه۲1گواه است )
 توان گفت، مهارتدر تبیین این یافته میناهمسو با این یافته پیدا نشد. 

 نیز و شناختی هایرفتاری، بر جنبهشناختی راهبردی عنوانبه مسئله حل
 گروهی، صورتبه هم آموزشی آن دارد. در این روش تأکید رفتاری
 ریزی، ایجاد انگیزه و بارش مغزی تقویتبرنامههایی نظیر مهارت

آموزان بتوانند افکار و احساسات (. چنانچه دانش۲۹شود )می
آور و مزاحم را کنترل کنند، اشتیاق آنان به مطالعه و تحصیل اضطراب

بودن اشتیاق عالقگی و کمهای بییابد؛ چراکه یکی از علتافزایش می
آور است. آموزش ساز و اضطراببه تحصیل، وجود افکار افسرده

تواند الگوی پاسخ مهارت حل مسئله با ایجاد تغییر در فرایند توجه می
های استرس، باور منفی را اصالح کند و به بهبود نشانه  در زمینٔه

(. کنترل توجه با ترغیب 1۴نفس منجر شود )اضطراب و عزت
گاهی آموز به تمرین مکرر، توجه متمرکز بر مسئلٔه مدانش دنظر و آ

آمیز، به های تعارضقصدمندانه از موضوع، پاسخ او را به موقعیت
های حل (. مهارت1۲کند )شدنی تبدیل میوضعیت مناسب و کنترل

حل  ذهنی، نوعی یادگیری است. یادگیری عالی عنوان فعالیتمسئله به
 دیگر طورکهدنبال دارد؛ همانرا به تازه مهارت مسئله کسب دانش و

 در تغییر شود،تازه منجر می یا مهارت واع یادگیری به کسب دانشان
 از تغییراتی ایجاد شده، پایدارتر مسئله رفتار یادگیرنده که در اثر حل

(. در چنین 1۷دهد )می تر رخهای سادهاثر یادگیری در است که
دلیل کسب آموزان بهشرایطی میزان عالقه و گرایش به تحصیل در دانش

طور کنند بهیابد و آنان اشتیاق پیدا میهارت جدید افزایش میدانش و م
دنبال مطالعه و تحصیل باشند. چنین افرادی وقتی با فعالیت و جدی به

انگیز نباشد، با رو شوند که برایشان دشوار باشد و رغبتعملی روبه
 کنندتر تبدیل میرا به فعالیتی مثبت استفاده از راهبردهای حل مسئله آن

یابند. همین امر باعث های بهتری میحلآمدن بر آن راهیا برای فایق
جو و البته دارای شود در امر تحصیل و کسب علم متعهد، مبارزهمی

 (.1۳اشتیاقی به تناسب بیشتر از دیگران باشند )
امکان کنترل . 1رو بود: زیر روبه هایمحدودیتاین پژوهش با 

آموزان در بین دانش شخصیتی هایی مانند هوش و ویژگیمتغیرهای
آموزان با درماندگی های پژوهش به دانش. نمونه۲میسر نشد؛ 

آموزان شده محدود شد؛ بنابراین در تعمیم نتایج به سایر دانشآموخته
های الزم صرفاً آوری داده. برای جمع۳باید جانب احتیاط رعایت شود؛ 

شود: الف. در وصیه میاز پرسشنامه استفاده شد. در همین رابطه ت
 هایگر مانند هوش و ویژگیهای بعدی، متغیرهای مداخلهپژوهش

مطالعه و کنترل شود؛ ب. نظیر این پژوهش در سایر  شخصیتی
های تحصیلی گوناگون، در جنسیت پسران های جامعه مانند پایهبخش

های و دیگر شهرهای استان آذربایجان شرقی نیز انجام گیرد تا یافته
های الزم، آوری داده. برای جمع۴تری در این رابطه ارائه شود؛ یقدق

. دربارٔه ۵کار رود؛ بر پرسشنامه ابزار دیگری همچون مصاحبه بهعالوه
های های حل مسئله به معلمان آموزشهای مهارتآخرین یافته

نحو مطلوب در کالس ها بهتخصصی داده شود تا بتوانند از این آموزش
شناسان و مشاوران مدارس توصیه شود . به روان۶ده کنند؛ درس استفا

شده آموزان با درماندگی آموختهتا در اولین فرصت برای شناسایی دانش
اقدام کنند و در معرفی آنان به مراکز مشاورٔه تحصیلی و سایر مراکز 

 مرتبط همکاری کنند.

 گیرینتیجه ۵
که آموزش مهارت حل  شودهای پژوهش نتیجه گرفته میباتوجه به یافته

آموزان با درماندگی مسئله بر خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانش
آموزان این گروه از دانششده تأثیر دارد؛ بنابراین چنانچه آموخته

خودکارآمدی و  قرار گیرند، لهئآموزش مهارت حل مسدرمعرض 
در  توانندرو معلمان مییابد؛ ازایناشتیاق تحصیلی آنان افزایش می

 آموزان، از مهارت حل مسئله استفاده کنند.جریان تدریس به دانش

 قدردانی و تشکر 6
آموزان مدارس از تمامی معلمان، مدیران، عوامل اجرایی و دانش

دخترانٔه شهر مراغه که نهایت همکاری را در اجرای پژوهش مبذول 
 داشتند، کمال تشکر و امتنان را داریم.

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتو رضایت اخالقی تأییدیٔه

 شناسی تربیتی دانشگاهدر رشتٔه روان رسالٔه دکتری از برگرفته مقاله این
 است که پس از دریافت ۹۵۰۵1۸۵۹۵کد  آزاد اسالمی واحد زنجان به

کنندگان اجرا نامه از شرکتمجوز از دانشگاه مذکور و کسب رضایت
. 1ذیل رعایت شد:  شرحشد. در این پژوهش مالحظات اخالقی به

کنندگان از موضوع و روش اجرای پژوهش پیش از شروع مطالعه شرکت
. پژوهشگر متعهد شد از اطالعات خصوصی و شخصی ۲مطلع شدند؛ 

. پژوهشگر متعهد شد نتایج پژوهش را در ۳ها محافظت کند؛ آزمودنی
. در صورت ۴ها تفسیر کند؛ ها، برای آنصورت تمایل آزمودنی

. ۵ها ارائه شد؛ های الزم به آزمودنیهرگونه ابهام، راهنمایی مشاهدٔه
دنبال کنندگان بهگونه بار مالی برای شرکتمشارکت در پژوهش هیچ

این پژوهش با موازین دینی و فرهنگی آزمودنی و جامعه . ۶نداشت؛ 
 شت. گونه مغایرتی نداهیچ

 رضایت برای انتشار
 است. غیرقابل اجرااین امر 

 ها و موادبودن دادهرسدستدر
ها نزد نویسندگان موجود است و در صورت نیاز قابل مجموعٔه داده

 ارائه است. 
 تزاحم منافع

 گونه تضاد منافعی ندارند.کنند هیچنویسندگان اعالم می
 منابع مالی 

حمایت  بدون کهاست  پژوهشی مستقلی حاصل طرححاضر پژوهش 
  .است گرفته صورت سازمان خاصی مالی

 مشارکت نویسندگان
 مدیریت طرح، طراحی، مقاله نقش یکسانی درن نویسندگا همٔه

و  بازبینی نویس،پیش تهیٔه ها،داده تفسیر تحلیل و سازی، اجرا،مفهوم
 .اندداشته سازی مقالهیو نهای اصالح، ویراستاری
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