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 Background and Purpose: Academic motivation is an important factor in teaching and learning so 

that students' academic achievement and success cannot be achieved without motivation. The purpose 

of this study was to investigate the effectiveness of solution-based group counseling on improving 

academic motivation in sixth grade male students. 

Method: This study was a quasi-experimental study with pretest-posttest design with two 

experimental and control groups. The statistical population of this study consisted of all sixth grade 

male students in Tehran during the academic year of 2017-2018. The sample included 20 students 

from the mentioned papulation who were selected by convenient sampling method and randomly 

assigned to experimental and control groups. The research instrument was the Harter's 

Intrinsic/Extrinsic Motivation Scale (1981). The experimental group received nine 90-minute 

sessions of group counseling intervention, while the control group did not receive any intervention. 

Finally, post-test was performed for both experimental and control groups and data were analyzed 

using multivariate analysis of covariance. 

Results: The results of this study showed that solution-based group counseling had a positive effect 

on students' academic motivation in both extrinsic motivation (F (1, 16) = 18.897, P= 0.000) and 

intrinsic motivation F (1, 16) = 7.972, P= 0.012), That is, the mean scores of academic motivation in 

both external and internal motivation subscales showed a significant increase in the experimental 

group compared to the control group. 

Conclusions: According to the findings of this study, solution-based group counseling focuses on 

students 'abilities and capabilities, as well as recalling their past successes, changing students' 

perceptions of their academic issues, and can enhance their motivation to study. Therefore, it can be 

expected that solution-based group counseling sessions can increase students' academic motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citation: Sadri Demirchi E, Mohammadyari E, Jafari MS, Hosseinian S. The impact of solution- focused group counseling on the students’ 

academic motivation. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2020; 6(4): 23-34. 
         

      http://dx.doi.org/10.29252/jcmh.6.4.4 

* Corresponding author: Ensieh Mohammadyari, Ph.D. Student of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of 

Mohaghegh Ardabili, Iran. 

E-mail addresses: Mohammadyari_91@yahoo.com 

   

2476-5740/ © 2019 The Authors. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  
).nd/3.0/-nc-https://creativecommons.org/licenses/by( 

http://dx.doi.org/10.29252/jcmh.6.4.4
http://dx.doi.org/10.29252/jcmh.6.4.4
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.29252/jcmh.6.4.4
https://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 8931زمستان، 4دوره ششم، شماره                                                فصلنامه سلامت روان کودک         

  
42 

مقاله پژوهشی

 آموزانتحصیلی دانش زشیبر انگحل محور تأثیر مشاوره گروهی راه
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 24/24/79دریافت شده: 

 42/20/79پذیرفته شده: 

 11/14/79منتشر شده: 

موزان آتحصیلی عامل مهمی برای آموزش و یادگیری است که بدون آن پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشانگیزش  زمینه و هدف: 

 ششم مقطع آموزان پسردانشبهبود انگیزش تحصیلی حل محور بر راه مشاوره گروهی یاثربخش این پژوهش بررسی هدف. ستین ریپذامکان

 بود. ییابتدا

پژوهش  ینا یانجام شد. جامعه آمار گواهو  یشآزماگروه دو  باآزمون پس -آزمونیشپو با طرح  یشیآزمامهیمطالعه به روش ناین  :روش

از جامعه  آموزدانش 42 نمونه پژوهش نیز شامل بود.در تهران  1371 -79 یلیدر سال تحص ییششم ابتدا پایهآموزان پسر دانششامل تمامی 

این  . ابزارشدنددهی جایگواه و  آزمایش هایدر گروه تصادفی صورتانتخاب، و به گیری در دسترس روش نمونه بهکه مذکور بودند 

 را دریافت کردند مداخله مشاوره گروهی یاقهیدق 72جلسه  7 ( بود. گروه آزمایش1791هارتر ) پرسشنامه انگیزش تحصیلیپژوهش، 

ت های به دسدادهو  آزمون برای هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شدپس ،ی صورت نگرفت. در پایانامداخلهبرای گروه گواه،  کهیدرحال

 یانس چندمتغیره، تحلیل شدند.کووار یلتحل با استفاده از آزمونآمده 

        هم در بعد انگیزش بیرونیآموزان دانشتحصیلی  زشیبر انگحل محور راهمشاوره گروهی نتایج این پژوهش نشان داد که  :هایافته

(222/2  =P  ،979/19 = (11 1و) F) ( 214/2و هم در بعد انگیزش درونی = P  ،794/9 = (11  1و) F )یانگینم؛ بدین معنا که اثر مثبت دارد 

را  یعنادارم یشافزا گواه،با گروه  یسهدر مقا یشگروه آزماهای انگیزش بیرونی و درونی در انگیزش تحصیلی در هر دو زیرمقیاسنمرات 

 نشان داد. 

نین با آموزان و همچو امکانات دانش هاییتوانابا تمرکز بر حل محور راه مشاوره گروهیی این پژوهش، هاافتهبر اساس ی :گیرییجهنت

حصیل را تواند انگیزه آنان برای تو می دهدیمرا تغییر  شانیلیتحصمسائل  دربارهآموزان ی گذشته آنان، برداشت دانشهاتیموفقیادآوری 

محور  حلاهرانتظار داشت که با برگزاری جلسات مشاوره گروهی  توانیمکند. بنابراین تقویت، و دستیابی به اهداف آموزشی را تسهیل 

 آموزان را افزایش داد. بتوان انگیزش تحصیلی دانش
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 مقدمه
 هبرگیرنددر که ستا یبعدسههه هپدید یك 1انگیزش زش،موآ زهحودر 

 افهدا یا الیلد نظر، مورد فعالیت منجاا ناییاتو رهبادر شخص یهاوربا

فعالیت آن  منجاا با مرتبط عاطفی کنشو وا ،فعالیتآن  منجاا ایبر دفر

 به ،را تربیتو  تعلیمدر  شنگیزا بهتوجه  ورتضر ن،شناساروان . اسههت

 هارفتاو ر هادهبررا ها،مههارت ،جدید یگیردیا با آنمؤثر  طتباار لیلد

ی مختلف، معان پردازانهینظراز دیدگاه  کلمه انگیزش (.1اند )همتذکر شد

شهناسهان در این نکته که انگیزه عاملی درونی اما همه روان متفاوتی دارد،

 4(. کلارک4) ، اشتراک نظر دارندزدیانگیبرماسهت که رفتار شهخص را 

در کاربردهای آموزشهههی انگیزش، به تعابیر مختلفی از قبیل  کندیمبیان 

 راننظصاحبو  میکنیمیا انگیزش یادگیری برخورد  3انگیزش تحصهیلی

(. 3ز )به نقل ا دانندیممنبع این انگیزش را گاهی درونی و گاهی بیرونی 

چیزی  و دیآیم حسههاببهانگیزش تحصههیلی یکی از ملزومات یادگیری 

داوم و در حفظ ت بخشدیمت که به رفتار یادگیری فرد شدت و جهت اس

 وپرورشآموزش نظرانصهههاحب(. 2) کندیمآن بهه یهادگیرنده کمك 

 شودیمزمانی حاصل  ،که یادگیری و تغییر رفتار مطلوب دارندیماذعان 

ن این و بدون در نظر گرفتهستند که فراگیران دارای انگیزه قوی و کافی 

ی آموزشههی بیهوده به هدر هانهیهزی از توجهقابلدرصههد  ،مهمموضههو  

آموزان انگیزش تحصههیلی، نیروی محرک در دانش واقع در(.0) رودیم

و تداوم یادگیری را  شهههودیمی یادگیری هاتیفعالاسهههت کهه منجر بهه 

هر کشور به دنبال شناسایی  آموزشهینظام  رونیا از(. 1) کندیمتضهمین 

 از متغیرهای این و اسههتآموزان دانشش تحصههیلی عوامل مؤثر بر انگیز

(. انگیزش 9) شهههناسهههان آموزشهههی اسهههتمعلمان و روان موردعلاقهمهم 

اسههت که با اثرگذاری بر انوا  مختلف  شههناختیروانتحصههیلی، انگیزه 

تحصیلی، به تمایل فرد برای رسیدن به اهداف تحصیلی اشاره  هایفعالیت

آموزان بهها این انگیزش، فعهالیهت لهازم را برای بههه پهایههان (. دانش9) دارد

یك تکلیف، رسهیدن به هدف یا دستیابی به درجه  آمیزموفقیترسهاندن 

ا تا بالاخره بتوانند موفقیت موردنظر ر دهندمیمعینی از شهایستگی، انجام 

 بهلی انگیزش تحصهههیکنند. یادگیری و پیشهههرفت تحصهههیلی کسهههب  در

حضور  که باعث شودمیو عواملی گفته  ،، نیازهااهانگیزهکلی به  صورت

                                                           
1. Motivation 

2. Clarke 

3. Academic motivation 

(. 7)شهههود میآموزشهههی و کسهههب یك مدرک  هایمحیطیك فرد در 

در  در موفقیت و شکست "انگیزش"نقش  دیربازشناسان و مربیان از روان

متخصهههصهههان  و (12) اندکردهمختلف تحصهههیلی را مطرح  هایحیطهه

ؤثر آن با م ارتباطبه دلیل ضرورت توجه به انگیزش در تعلیم و تربیت را 

 و انگیزش اندشدهو رفتارها متذکر  ،، راهبردهاهامهارتیادگیری جدید، 

 .(11)دانند میعوامل مهم موفقیت در نظام آموزشی  ازجملهتحصیلی را 

طورکلی در بحهث انگیزش تحصهههیلی دو بعد متمایز وجود دارد: بهه

خودانگیختههه از  طوربههه. انگیزش درونی 0و بیرونی  2انهگهیزش درونی

ی فطری برای رشد حاصل هاتلاشو  ،یکنجکاوی، شهناخترواننیازهای 

قه، ، به خاطر علاشههوندیم زهیباانگدرونی  صههورتبه. وقتی افراد شههودیم

 و به خاطر لذتی که از کندیماحسهاس چالشهی که فعالیت خاصی ایجاد 

 منظوربهش بیرونی . در مقهابهل، انگیزکننهدیم، رفتهار برنهدیمانجهام آن 

 یی مثل پاداشی که بیرون از خود آن فعالیتهامشوقدستیابی به پیامدها و 

افراد با انگیزش بیرونی خود را شایسته قلمداد (. 14) شودیماست، انجام 

افراد  یعنی عوامل بیرونی و شههودمیاز بیرون دیکته  هاآنو رفتار  کنندنمی

ایفا  هانآ هایگیریتصهههمیمرفتار و  در ایجهاد ایکننهدهتعییندیگر نقش 

یعنی  نندکمیدر مقابل افراد با انگیزش درونی از درون نظم پیدا  .کنندمی

 ذارندتأثیرگدیگران یا عوامل بیرونی بر عملکردشان  دهندنمیاجازه  هاآن

انگیزش توجه دارند و  شههناسههان و پژوهشههگران به هر دو نو روان(. 13)

 ؛اندهای بسهههیاری اسهههتفاده کردهبرای ارتقاء آن تاکنون از الگوها و مدل

(، 12) یدرمههانگر تیههخلههاق(، 12واقهعهیههت درمههانی) مههانهنههد نهظهریههه

. باید توجه (11) ، آموزش مهارت خودآگاهی(10) گریدرمانطرحواره

 توانیماز طریق مداخله،  انهددادهنشهههان  ههاپژوهشنتهایج داشهههت کهه 

 مطالاعات نشهههادنانگیزش تحصهههیلی را بهبود بخشهههید. همچنین امروزه 

ی از حمایت پژوهش هادگاهیدکه دیدگاه شهناختی نسبت به سایر  اندداده

در دو دهه گذشته ، که هامداخله(. یکی از این 1) بیشتری برخوردار است

 نظریه ،قرارگرفتهپژوهشگران  توجه مورد آموزیدانشعه تأثیر آن بر جام

 است. 1محور حلراهکوتاه 

محور در کار با کودکان و  حلراهکه درمان  دهدمیمطالعات نشههان 

 هایپژوهش چنانچه (.19) بسهههیار مناسهههب اسهههت ایمداخله ،نوجوانان

4. Internal motivation 

5. External motivation 
6. Solution-Focused Brief theory 
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 ناختیشههروانمطالعه مسههائل تحصههیلی و زیادی با کاربسههت این نظریه به 

در افزایش خودکارآمدی و اند و آن را پرداختهآموزان نوجوانان و دانش

(، کاهش اختلالات 17)4بهبود کیفیت زندگی(، 19)1رضهههایت از زندگی

افزایش (،41) خهودتهنهظیمی و پیشهههرفههت تحصهههیلی(، 42) یرفهتههار

و  43) (، افزایش خودکارآمدی44) حل بحرانو جتماعی یافتگی اشساز

. انههددادهنشهههان  مؤثر (40) ی و خودکههارآمهدیآورتهاب( و افزایش 42

محور یك  حلراهکه درمان داده اسههت نشههان  هاپژوهشنتایج همچنین 

مود نرفتاری برونبرای جوانان و نوجوانان با مشههکلات  امیدبخشمداخله 

ط اثربخشی متوس هاپژوهشست که در این او دارای مشهکلات تحصیلی 

 (.41) تا بالایی را نشان داده است

درمانی مشهههاوره و روان هایشهههیوهحل محور ازجمله آورد راهروی

 و زرشیهای کسهانی همچون اسهتیو دیمدرن اسهت که نتیجه تلاشپسهت

درمانی مرکز محلی همکهاران آنهها در مؤسهههسهههه خانواده و 3 برگکیم

تاریخچه درمان ا وجود این که (. ب49به نقل از ) سهههلهامهت میلواکی بود

آورد در ن رویهای اخیر، ایحل محور نسهبتا  کوتاه اسهت، اما در سالراه

سراسر دنیا متداول و مشهور  در میان مشهاوران و متخصصان سلامت روان

های متنو  این نظریه به ر واکنش به برنامهپژوهشگران د(. 49) شده است

ر حل محوافزایش تدریجی تعداد مطالعات در مورد اثربخشهههی نظریه راه

ای عمل های مشاورهروشخوبی سهایر اند و دریافتند این نظریه بهپرداخته

ملاحظه  کنهد امها دارای این مزیهت اسهههت که نیازمند جلسهههات قابلمی

 مدرن بر همکاریعنوان یك نظریه پست(. این نظریه به47)کمتری است 

ن مختصهر است که بر شهده اسهت و شهکلی از درما مراجع و درمانگر بنا

ق کنههد. طبمی حههل تکیهههبرای انطبههاق و خلق راه مراجعی یمنههابع و توانهها

شهههود تا در ای خواسهههته میطور ویژهحل محور از مراجعان بهدرمان راه

های چشم انداز آینده شرکت کنند و با به یادآوردن موفقیت ترسیم یك

را در زندگی  مناسهههبی اندازگهذشهههتهه، نقاط قوت و منابع خود، چشهههم

نگاه  ،حورم حلراهآورد این عملکرد روی (.32) کنندترسیم شان روزانه

ی هاتیموفقی تحصههیلی به هاضههعفو  هاشههکسههتآموزان را از دانش

. شههودیم هاآنو باعث ایجاد امید و انگیزش در  کندیمجلب  هاآنپیشههین 

 آوردمحور یههك رویحههلمههدت راهدرمههان کوتههاهنهتهیهجههه این کههه 

                                                           
1. Self-Efficacy and life Satisfaction 

2. Resilience 

جای تمرکز بر مشهههکلات و شهههناختی به درمان اسهههت که بهآسهههیبغیر

در این  (31) کندهای مثبت و سهههالم زندگی تأکید میجنبهها بر بیماری

گفتگوههها و فراینههدهههای درمههانی بر اهههداف،  کهههیدرحههالآورد روی

ر ب آناسهههت، هدف  شهههده متمرکز، منابع، اقدامات و تغییرات هاتیموفق

تن و شههکسههنقاط قوت به نقاط ضههعف تسهههیل تغییر تمرکز مراجعان از 

مدار برخلاف دیدگاه مشهههکلعنی ی ؛(34چرخه نشهههخوار فکری اسهههت )

(. 33) شهههودها تأکید میحلجهای تمرکز بر مشهههکلهات بر یهافتن راهبهه

حل محور، اقدامات و اجرای این مدل را ههای پهایهه درمهان راهفرضهههیهه

 آنمؤثر است  روشیاگر ( 1اند از: کند. این فرضهیات عبارتهدایت می

 بیشتر را آن، مؤثر اسهتروشهی اگر متوجه شهدید که ( 4 ؛تغییر ندهید را

، کاری متفاوت از آن انجام ایی نداردکار روشهههیاگر  (3 ؛انجهام بدهید

( 0 ؛منجر به تغییرات بزرگ شهههود تواندیمی کوچك هاگام( 2 ؛بدهید

از  هاحلراه دهندهتوسعهزبان ( 1و ؛حل ندارد راه كیك مشهکل لزوما  ی

بنا بر آورد ر این روی(. د32) متفاوت است ،مشکلات کنندهفیتوصزبان 

های سهههعی بر آن اسهههت تمهامی انهدوخته  2اظههارات دیویس و آزبورن

 اند برها مشتملود. این اندوختهآموز در امر مشاوره به کار گرفته شدانش

و چارچوب فرهنگی ویژه هر  ،ها، عقاید، زبانها، باورها، خواسهههتهارزش

کهه بهاعث ایجاد احسهههاس ارزشهههمند بودن  (30بهه نقهل از ) آموزدانش

 .کندیم زهیباانگرا برای تلاش بیشتر  آنهاو شده  آموزاندانش

 شهههودیمهمچنین فرضهههیه تغییرات کوچك به تغییرات بزرگ منجر 

وند و شهه زهیباانگآموزان برای تغییر به سههمت بهبود دانش شههودیمباعث 

ی افتنیندسههتگ و اقدامات بزر ،متوجه شههوند لازم نیسههت برای پیشههرفت

و  کنشبنا به اظهارات پورابراهیم، خوش این شیوه از مشاورهانجام دهند. 

 آموزان و حسههاس بودن بهدانش هایتوانمندیبه دلیل توجه به صههالحی، 

کارآمد و مؤثر بدل شههده اسههت و  ایشههیوهوقت، در مدارس به کمبود 

 کندمیآموزان عرضه و سودمند را برای دانش ،الگویی مثبت، امیدبخش

مدرسه بیش از  هایمحیطکاربرد این شیوه از مشاوره در  (.30)به نقل از 

 نشههان گرفتهانجامی هاپژوهشو  اسههت افتهیتوسههعهده سههال اسههت که 

شهههماری از مشهههکلات  نهیزم درمحور  حلراه مدتکوتاهدرمان  دهدیم

در  یارتباط و یاجتماعی هامهارتارتقاء  ،یلیو تحصههه یجانیه ،یرفتار

3. Steve de Shazer & Kimberg 

4. Davis & Osborn 
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واقع شده  دیمف آموزاناقشهار مختلف مراجعان از جمله نوجوانان و دانش

آورد برای ی مثبتی کههه این رویهههایژگیو بههاوجود. امهها (31اسههههت )

ی مهدرسهههه دارد تاکنون در کشهههورمان در مقطع ابتدایی برای ههاطیمح

آموزان کم یا بدون انگیزه تحصهیلی، پژوهشهی گزارش داده نشههده دانش

سهههطوح بالاتر تحصهههیلی مانند دوره آورد را در که سهههودمندی این روی

بررسههی کرده باشههد. در مورد ضههرورت راهنمایی )متوسههطه اول فعلی( 

یلی در ن تحصانگیزه پاییآورد باید اشاره کرد که روی مطالعه درباره این

به سهههط   بخشتیرضهههااز سهههط   هاآننوجوانان باعث کاهش عملکرد 

و  کندیمی به مدرسه رفتن ایجاد لیمیبی مانند معضلو  شهودیمنامطلوب 

و این  دهدیمقرار آموزان را در معرض تصهمیم ترک تحصیل این دانش

. بدین ترتیب آوردیمفراهم  آنهای را برای رینهاپهذجبرانآسهههیهب کهار 

ی مؤثر در افزایش انگیزه تحصیل در این گروه سنی هاروشی ریکارگبه

در جهت بهبود وضعیت آنان باشد. راهگشاای شیوه عنوانبه تواندیم

ر که د هاییپژوهشو نتایج بانی نظری بها توجه به مدر هر صهههورت 

 آمیزموفقیتمحور در حل  حلراهآورد درمانی ارتباط با سودمندی روی

ز بیان شههد و نی راهنمایی و دبیرسههتان آموزانبسههیاری از مشههکلات دانش

 تحصهههیلی و سهههازشهههی در موفقیههتاهمیههت متغیر انگیزش تحصهههیلی 

 این مطالعه به دنبال بررسههی این فرضههیه انجام شههده اسههت: آموزان،دانش

محور منجر بههه افزایش انگیزش تحصهههیلی  حههلراهمشههههاوره گروهی 

. شودیمآموزان ششم ابتدایی دانش

روش

 کنندگانشرکتوپژوهشطرح الف

 -آزمونصهههورت پیشآزمایشهههی اسهههت که بهپژوهش از نو  نیمهه این 

معه آماری این پژوهش شامل جرا شد جاگواه اآزمون همراه با گروه پس

تهران بود که در سهههال شههههر ابتدایی  شهههشهههم پسهههرآموزان دانشتمامی 

 برای .مشغول به تحصیل بودند سال( 14)حدود سنی 1371-79تحصهیلی 

مدرسهههه شهههاهد امام ، دسهههترس دربه روش ابتدا نمونه پژوهش انتخاب 

ن آموزان پایه ششم ایحسهین) ( انتخاب شد و با توجه به تعدادکم دانش

( 1791) همه آنها به پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر ،نفر ( 72) مدرسهه

تر ی که نمره کمآموزاندانش) شدهکسهبپاسه  دادندکه با توجه به نمره 

                                                           
1. Harter scale of motivation 

انتخاب و  آموزدانش 42 هاآناز متوسهههط کسهههب کرده بودند(، از میان 

ن آموزاشدند. دانشگواه جایدهی  تصادفی در دو گروه آزمایش و طوربه

سط متودر سط  وضعیت اقتصادی و اجتماعی همگی  نظر از هاگروهاین 

، تحصیل در پایه ششم شامل جنسیت پسر نمونه به ورود معیارهای بودند.

متوسههط در  ، داشههتن نمره کمتر ازسههال 14در دامنه سههنی حدود ابتدایی، 

عدم وجود مشکلات ذهنی و ، (1791) پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر

شناختی در حین شرکت عدم اسهتفاده از خدمات روانو ، معنادار رفتاری

جلسه در  4و معیار خروج هم غیبت بیش از  ؛در جلسات مشاوره گروهی

 جلسات گروه بود. 

آوری : برای جمع(1791) 1هههارتر پرسشنامه انگیزش تحصیلی: ب( ابزار

 ها در این مطالعه از پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر استفاده شد کهداده

و هدف آن  اسههتگویه  33این مقیاس دارای  .مقطع ابتدایی کاربرد دارد

، 12، 13، 14، 9، 9، 1، 4ی هاسههؤال) بررسههی انگیزش تحصههیلی درونی

(  هاسؤالبقیه ) نیو انگیزش بیرو (33، 32، 47، 41، 40، 42، 42، 17، 19

 ،4ندرته ب ،1وقت  هیچ مقیاس لیکرت اسههاس براین پرسههشههنامه اسههت. 

شود. گذاری می، نمره0همیشهه تقریبا  ، و2اوقاتبیشهتر  ،3 گاهی اوقات

، 11، 10، 12، 7، 0، 2، 3 هایسؤالدر ی گذارنمرهلازم به ذکر است که 

اگر میانگین نمرات پرسهشنامه در  .(39) اسهتمعکوس  31،  49، 41، 17

باشهد، میزان انگیزش تحصیلی در این جامعه ضعیف  11تا  33جامعه بین 

باشد، میزان انگیزش تحصیلی در این  77تا  11 بیناگر میانگین نمرات  و

باشد،  77اگر میانگین نمرات پرسشنامه در جامعه بالای  و ،جامعه متوسهط

هارتر . دشومیه بسیار خوب ارزیابی میزان انگیزش تحصیلی در این جامع

 42( ضهههریهب اعتبهار این پرسهههشهههنهامهه را با اسهههتفاده از فرمول 1791)

یی را در یك نمونه طی آزما بازو ضههریب 92/2تا  02/2ریچاردسههون بین

 09/2ماه بین  0دیگری به مدت  نمونهو در  13/2تا  29/2ماهه از  7 دوره

(.39) گزارش کرده است 91/2تا 

در پژوهش خود تحت عنوان بررسههی روایی و پایایی مقیاس  بحرانی

و  هآموزان دوم راهنمایی اجرا کردانگیزه تحصیلی هارتر، آن را در دانش

موزان آبهه این نتیجه رسهههید که مقیاس انگیزه تحصهههیلی هارتر در دانش

راهنمایی ایران پایایی مطلوبی دارد. پایایی پرسههشههنامه در این پژوهش با 

ز روش ضریب آلفای کرانباخ و بازآزمایی برای انگیزش درونی استفاده ا
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 94/2و  17/2برای انگیزش بیرونی بهه ترتیب و  91/2و  90/2بهه ترتیهب 

گزارش شهههد. همچنین در این پژوهش رابطه ابعاد مختلف پرسهههشهههنامه 

ی پیشهههرفت تحصهههیلی)معدل( ههانمرهانگیزش ههارتر بها یکهدیگر و بها 

نیز  پیرخائفیسهههجادی و (. 39گزارش شهههد ) آموزان در حد انتظاردانش

ونی، برای انگیزش در بازآزماییپایایی این پرسهشنامه را از طریق ضریب 

و از طریق آلفههای کرانبههاخ، برای  /.04و بهرای انگیزش بیرونی،  /.91

)به  آوردند دسهههت به /.19و برای انگیزش بیرونی  /.99انگیزش درونی 

های مقیاسنیز ضههرایب آلفای کرانباخ خرده 1شههاخر و فیشههر .(14نقل از 

آورد و از سویی دیگر  دست به 93/2تا  19/2بین  پرسهشهنامه انگیزش را

رابطهه منفی دو بعهد انگیزش درونی و بیرونی با یکدیگر نیز شهههاهدی بر 

روایی این مقیاس و توان اندازه گیری و متمایزسههازی ابعاد انگیزشههی این 

 .(39مقیاس است )به نقل از

سهههاختار و محتوای جلسهههات مشهههاوره گروهی  :یامداخلهج( برنامه 

، و 43، 44، 42، 19، 2ا اسهههتفاده از منابع علمی مختلف )بحهل محور راه

 شناسیسه متخصص حوزه روانروایی محتوایی ان توسط  وطراحی( 32

 بودن نحصربحث درباره مفروضهه ماین پروتکل با تأیید شهد.  و مشهاوره

)یادآوری  ی سهههؤال اسهههتثناءهاكیتکنشهههد و با اسهههتفاده از  آغاز افراد

ی(، سؤال گذارهدف)برای  ی گذشهته(، سهؤال آینده مطلوبهاتیموفق

و  ندکنینمآموزان مطرح کلاتی که دانشمعجزه )برای پی بردن بهه مشههه

)برای نشهان دادن پیشرفت به  یبنددرجهروشهن شهدن اهداف (، مقیاس 

وراند ارائه پسخی راهبردهای تشویق و تحسین و ریکارگبهو  آموزاندانش

ی به اقهیدق 72جلسهههه  7مثبهت برای تغییرات کوچهك اتفهاق افتاده( در 

هفتگی، توسهط نویسهنده مسلول پژوهش در سالن  صهورتبهماه  4مدت 

.شد اجرامطالعه دبستان شاهد امام حسین) ( 
 آموزانمحور دانش حلراه: خلاصه جلسات مشاوره گروهی 1جدول 

 اهداف محتوای جلسات عنوان جلسات جلسه

 معارفه 1
ام انتخاب ن ،صحبت در مورد اهداف گروه ،معرفی گروه ،برقراری رابطه حسنه ،آشنایی و خوشامدگویی

 های گروهبیان قواعد و چارچوب ، وگروه

برقراری رابطه حسنه و بیان 

 هاچارچوب

4 
و  بودن افراد فردمنحصربهصحبت در مورد 

 کار روی مفهوم انگیزش

مورد  آنها در فرد بودن هر یك از و تأکید بر منحصربه آموزانها و نقاط قوت دانشصحبت در مورد توانایی

 درونی و بیرونی هایانگیزهو  ،هایشان، کار روی مفهوم انگیزش تحصیلیاستعدادها و توانایی

ایجاد احساس ارزش در 

 ، درک مفهوم انگیزشآنها

 ی گذشتههاتیموفقصحبت در مورد 3

بودن برای درس خواندن و بررسی این مشکلات از دو نگاه مشکل مدار  انگیزهبیصحبت در مورد مشکلات 

شتری که انگیزه بی آموزانهای متفاوت درگذشته دانشمطرح کردن سؤال استثناء یعنی نمونه، مدار حلراهو 

 اندکردهو عملکرد تحصیلی بهتری کسب  اندداشتهبرای درس خواندن 

ید با تأک اهآنانگیزه دادن به 

 ی گذشتههاتیموفقبر 

 سؤال از آینده مطلوب 2
 آنها ی که برایاندهیآسؤال از نظر داوطلبانه در مورد بعضی از مشکلات تحصیلی آنها و ررسی و تبادلب

 .دارند راخوشایند بوده و هدف رسیدن به آن در آینده 
 ی تحصیلیگذارهدف

 سؤال معجزه 0

نظر معجزه و تبادلمطرح کردن سؤال  ،مدار حلراهدر مورد نگاه مشکل مدار و  نظرتبادلصحبت و 

ث معجزه موردبحداوطلبانه در  نظرداوطلبانه در مورد اتفاقات و تغییرات معجزه فرضی در زندگی آنها،تبادل

 آموزانگذاری به کمك دانشو هدف

ی برای آن دسته گذارهدف

که در مرحله قبل هدف 

 واضحی نداشتند

 یبنددرجه معرفی مقیاس 1

 یهازماندر  آنهامیزان انگیزه درس خواندن و انجام تکالیف  گذاریعلامتو  بندیدرجهمعرف مقیاس 

از  آمدن تغییرات کلی دست بهمختلف روی این مقیاس و مشاهده میزان تغییر در انگیزه خود و توضی  

 تغییرات جزئی در همه امور

و  هاشرفتیپنشان دادن 

 ایجاد انگیزه بیشتر

 تغییرات بررسی 9
در مورد  آموزاندانش ابنظر تثبیت تغییرات و تبادلی، تشویق برای بنددرجهبررسی وضعیت تغییر در مقیاس 

 برای این تغییرات مثبت. آنهااتفاق افتاده و تشویق و تحسین  آنهاتغییراتی که در انگیزه 

برای تثبیت  آنهاتشویق 

 تغییرات

 یبندجمعخلاصه و  9
 بندی وبندی مطالب جلسات قبل و بررسی میزان انگیزه درس خواندن روی مقیاس درجهجمعخلاصه و 

 روی مقیاس شانتشویق یکایك آنها برای پیشرفت

یادآوری چکیده مطالب 

جهت مزور و تشویق 

 دستاوردها

 آزموناین گروه، اجرای پساحساسشان در مورد شرکت در  پذیرایی و جشن تغییر و نظرخواهی در مورد پذیرایی و جشن تغییر 7
جشن برای باارزش شمردن 

 تغییرات

 

                                                           
1. Shakher & Fisher 
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ابتدا  ،71-79در سال تحصیلیمنظور اجرای این پژوهش به: د( روش اجرا

مجوزهای لازم از اداره آموزش و پرورش شهر تهران اخذ شد و سپس 

        افراد نمونه به شرحی که در بخش روش توضی  داده شد به روش

 هایهدر گروتصادفی  صورتبه گیری در دسترس انتخاب شدند ونمونه

 72جلسه  7افراد گروه آزمایش طی جایدهی شدند. آزمایش و گواه 

دریافت کردند ولی  را حل محورو به شکل گروهی مداخله راه یاقهیدق

مورد  ای دریافت نکرد. درنهایت هر دو گروههیچ مداخله گواهگروه 

ارزیابی مجدد قرار گرفتند. لازم به ذکر است که ملاحظات اخلاقی در این 

شناسی آمریکا رعایت شد؛ مطالعه بر اساس کدهای اخلاقی انجمن روان

 از پس نیز آنها که شد داده اطمینان گروه گواه نیز افراد هببدین ترتیب 

 خواهند دریافتبه طور خلاصه  را مداخلات این ،پژوهش فرایند اتمام

 محرمانه اهآن اطلاعات که شد داده گروه اطمینان دو هر به همچنین کرد.

شماره  ،مجری گرپژوهشهمچنین  .نیست نام درج به یازین ماند ومی باقی

ز ا هرکدامتا  قراردادآموزان گروه آزمایش تلفن خود را در اختیار دانش

ه برا ندارند،  مطالعهشرکت فرزندشان در  ادامه که رضایت به هاآناولیاء 

 تلفنی اعلام کنند.صورت 

 هایافته
 تغیرهایآزمون مپس -آزمونمیانگین و انحراف اسهههتاندارد نمرات پیش

شهده است. همچنین  ارائه 1در جدول پژوهش دو گروه آزمایش و گواه 

برای بررسهههی نرمال بودن  ویلك -در این جهدول نتایج آزمون شهههاپیرو

 Zاسههت. با توجه به اینکه آماره  شههده گزارش هاگروهتوزیع متغیرها در 

این بنابر، سهههتیندار یمعنویلهك برای تمهامی متغیرها  -آزمون شهههاپیرو

. استتوان نتیجه گرفت که توزیع این متغیرها نرمال یم

 
 نفر( 11پس آزمون در دو گروه آزمایش و گواه )تعداد: -های توصیفی نمرات پیش آزمون: شاخص2جدول 

 P ویلک-شاپیرو انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیر

 انگیزش تحصیلی بیرونی

 آزمونشیپ
 111/2 721/2 43/0 29 آزمایش

 33/0721/2 019/2 9/22 گواه

 آزمونپس
 127/2 720/2 19/9 2/09 آزمایش

 29/0730/2 929/2 1/20 گواه

 انگیزش تحصیلی درونی

 آزمونشیپ
 412/2 977/2 41/7 27 آزمایش

 922/2 710/2 10/9 1/27 گواه

 آزمونپس
 9/0790/9732/2 204/2 آزمایش

 739/2 791/2 7/1 3/27 گواه

 

یزش های انگحل محور بر مؤلفهبرای بررسی تأثیر مشاوره گروهی راه

آموزان پسههر شههشههم ابتدایی از تحلیل )بیرونی و درونی( دانش تحصههیلی

)مانکووا( اسهههتفاده شهههد. نتایج آزمون بررسهههی  کوواریانس چند متغیره

های انگیزش آزمون مؤلفهآزمون و پسهمگنی شهههیب رگرسهههیون پیش

تحصهیلی در دو گروه آزمایش و گواه نشهان داد که شهیب رگرسیون در 

دو گروه برابر اسهههت. نتایج آزمون لون برای بررسهههی همگنی واریانس 

 های انگیزشریانس مؤلفهها نشهههان داد که وامتغیرهای وابسهههته در گروه

و انههگههیزش درونی  (p ،49/3=1,18F<297/2) تهحصهههیهلهی بهیهرونهی

(090/2>p ،341/2=1,18F  در سهههط )بنههابراین  ،سهههتینمعنههادار  20/2

 . استبرقرار  هادادهمفروضه همگنی و واریانس 

اوره گروهی مشها برای بررسی فرضیه تأثیر با توجه به برقرار مفروضه

ز اآموزان )بیرونی و درونی( دانش تحصهههیلی زشیانگبر حههل محور راه

گزارش  3که در جدول  متغیره استفاده شدچندآزمون تحلیل کوواریانس 

 .شده است
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 تحصیلی بیرونی و درونی زشیانگ برحل محور مشاوره گروهی راه تأثیرتحلیل کوواریانس چندمتغیره نتایج  :3 جدول

 اندازه اثر F p خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه متغیر

 222/09 آزمایش انگیزش بیرونی
247/14919/4 979/19 222/2 4/1 

122/20 گواه

 922/07 آزمایش انگیزش درونی
271/12 091/3 794/9 214/2 1/2 

322/27 گواه

  معنادار است. 20/2با اطمینان  نیانگیمتفاوت 

 

،  P= 222/2)در انگیزش تحصهههیلی بیرونی  F مقدار 3جدول مطابق

 =P ،794/9= 214/2)در انگیزش درونی  Fو مقدار  (F (1و 11)=  979/19

 توان نتیجه گرفتمی ، بنابرایناستمعنادار  α=  20/2( در سط  F (1و  11)

م ه آموزاندانشتحصههیلی  زشیبر انگحل محور راهمشههاوره گروهی  که

 و اثر مثبههت دارددر بعههد انگیزش بیرونی و هم در بعههد انگیزش درونی 

دهد که میانگین نمرات گروه آزمایشی ها، نشان میمقایسه میانگین گروه

اسههت.  هکرد بررسهی افزایش پیدا در متغیر موردگواه  در مقایسهه با گروه

 4و  1های ده از فرمولهمچنین پژوهشههگران در مطالعه حاضهههر با اسهههتفا

را آموزان دانش زشیانگ برمهحور حههلآورد راه( انههدازه اثهر روی37)

 کردند.  محاسبه
 

 

تحصیلی  زشیبر انگمحور  حلراهآورد اندازه اثر روی  dهادر این فرمول

 آزمون ویشپهای گروه آزمایش در یانگینممتوسط  EMآموزان، ،دانش

آزمون و یشپدر  گواه هههای گروهیههانگینممتوسهههط  CM، آزمونپس

ی گروه آزمههایش در اسهههتههانههداردهههامتوسهههط انحراف  ES، آزمونپس

در  گواه متوسههط انحراف اسههتاندارد گروه CS، آزمونپسآزمون و یشپ

در  شههههدهادغههامانحراف اسهههتههانههدارد  PSو  ،آزمونپسآزمون و یشپ

اندازه اثر در این پژوهش  بدین ترتیب اسهههت.گواه  ی آزمایش وهاگروه

که با توجه آمد  دسههت به 1/2درونیدر انگیزش  ،4/1بیرونیدر انگیزش 

 ناهمپوشههیو درصههد ،به جدول ارتباط بین اندازه اثر، جایگاه درصههدی

ش ، برای انگیزگواه(، میزان ناهمپوشههانی بین گروه آزمایش و گروه 37)

درصد  4/39درونیبرای انگیزش تحصیلی  صد ودر 4/14تحصیلی بیرونی

ارتباط بین اندازه اثر، جایگاه درصهههدی، و درصهههد  0 جدول. در اسهههت

 ناهمپوشی گزارش شده است.

 ارتباط بین اندازه اثر، جایگاه درصدی و درصد ناهمپوشی جدول: 5جدول

 ناهمپوشیدرصد  جایگاه درصدی اندازه اثر درصدی ناهمپوشی جایگاه درصدی اندازه اثر

21/4 91/79 11/91 7/2 2/94 1/01 

7/1 1/79 2/97 9/2 2/97 2/29 

9/1 2/71 2/99 9/2 2/91 2/23 

9/1 0/70 2/90 1/2 2/93 4/39 

1/1 0/72 1/93 0/2 2/17 2/33 

0/1 3/73 9/92 2/2 2/11 2/49 

2/1 7/71 1/19 3/2 2/14 3/41 

3/1 2/72 3/10 4/2 2/09 9/12 

4/1 2/99 4/14 1/2 2/02 9/9 

1/1 2/91 7/09 2/2 2/02 2/2 

2/1 2/92 2/00    

 

  

 d=ME-MC/SP              1فرمول

SP
4
=SE

4
*(NE-1)+SC

4
*(NC- 1)/NE+NC-   4           4فرمول    
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 گیریبحث و نتیجه

 حلراههدف پژوهش حاضهههر، بررسهههی تأثیر آموزش مشهههاوره گروهی 

در این  هاداده وتحلیلآموزان بود. تجزیهمحور بر انگیزش تحصیلی دانش

ر بهبود باین شیوه  پژوهش نشهان داد فرض پژوهشگران مبنی بر اثربخشی

 20/2 پسهر مقطع ششم ابتدائی، در سط  آموزانانگیزش تحصهیلی دانش

 و 4/1در ارتقاء انگیزش بیرونیهمچنین اندازه اثر .شهههده اسهههتتهأییهد 

درصهههدی  39و  14تقریبا  ناهمپوشهههانی  دهندهنشهههان 1/2انگیزش درونی

ایج این . نتاسههتنسههبت به گروه گواه  گروه آزمایش یزش تحصههیلیانگ

که  اسهههتهمسهههو ( 9) محمدی و کیمیاییبا نتایج پژوهش گل پژوهش

د. انجام دادن پسهر مقطع دبیرستانی آموزدانشنفر  32همین نتیجه را روی 

( 32، و 42، 43، 17، 1های )پژوهش نتایج یهافتهه این مطهالعهه با همچنین

که  انددادهخود نشهههان مطهالعات این پژوهشهههگران در همسهههو اسهههت. 

ی کودکان و نوجوانان شهههناختروانی هامؤلفهمحور بر  حلراهآورد روی

 محور با توجه کردن حلراهمشاوره گروهی . آنها دریافتند که استمؤثر 

آموزان و تشهههویق به مثبت فکر کردن، باعث افزایش به نقاط قوت دانش

ی خودبهاوری، خودکهارآمدی، اشهههتیاق به ههارتمههاانگیزه یهادگیری، 

.شودیمو مقابله با شرایط سخت  ،تحصیل و یادگیری

 اساس بر رازی، استی معاصر قابل تبیین هاهینظرنتایج این پژوهش با  

ظرفیت طبیعی هسهههتند که در تمامی  ،ی یادگیریهازهیانگ، هاهیهنظراین 

کر ف مثبت صهههورتبه هاآند و اگر نبالقوه وجود دار طوربهآموزان دانش

 هازهیانگباشهههند، این  حضهههورداشهههتهگرایانه کننهد و در محیط حمهایت

یزه فاقد انگ رسههدیمی هم که به نظر آموزاندانش. حتی ابدییمگسههترش 

آورند و  دست بهمجددا  این ظرفیت طبیعی را  توانندیمتحصیلی هستند، 

(.9به طرق مثبتی رشد و گسترش دهند )

در پژوهش حاضهر نشان داده شد که انگیزش درونی تحصیلی تحت 

بههاوری کههه یعنی  ،اسههههت بهبودیههافتهههمحور  حههلراهمشههههاوره گروهی 

ین کند. امیرا از درون برانگیخته  هاآن خوددارندآموزان نسههبت به دانش

یافته براسهههاس نظریات انگیزشهههی که بیشهههتر بر نحوه تفکر افراد درباره 

ی یادگیری خویش متمرکز اسهههت تا رفتارهای هاییناتواتوانهایی خود و 

گفت ادراک شهههایسهههتگی و کنترل از  توانمی آنان، قابل تبیین اسهههت و

ام مرتبط با انج هایفعالیتعنهاصهههر عمهده در ایجهاد رفتهار برانگیختهه و 

                                                           
1. Capuzzi and Stauffer 

 1براساس اظهارات کپزی و استافر آمدهدستبه(. نتیجه 9) تکالیف اسهت

آوردی اسههت که تلاش محور روی حلراهکوتاه  : درماناندکردهکه بیان 

خودشان افزایش دهد) از سوی انگیزه مراجعان و احساس امید را  کندیم

 (، نیز قابل تبیین است. 40به نقل از 

 یزن محور حلراه هینظر اسههاس برنتیجه این پژوهش  از سههویی دیگر

قوت و  ی نقاطریکهارگبههچون این نظریهه مبتنی بر  ،قهابهل تبیین اسهههت

 و انگیزش ایجاد کند، هاآندر  تواندیمآموزان اسهههت، ی دانشهاییتوانا

)تمرکز بر  این هههد. در واقعرا برای یههادگیری افزایش د هههاآنتلههاش 

( و 30) محور اسهههت حلراهآموزان( قلب مشهههاوره دانش ههایتوانهایی

 وزآمدانشوقتی این ادراکات در ، 4کومز و باببراسهههاس اظهارات مك

خشههنودی و  ،در فرایند یادگیری موضههوعات درسههیآنان ایجاد شههود، 

اسدی حسن وند، سودانی  (.9)به نقل از  کنندیمرضایت بیشتری احساس 

یوه حل محور به شن راههای درماو تکنیك فنون اندکردهو عباسهپور بیان 

 وزان تفکر و نگرش خود را دربارهآمتا دانش شهههودگروهی موجهب می

، نسبت به خودشان احساس خوبی مسهائل و مشهکلات زندگی تغییر دهند

 آنهاز ، تمرکخود را شهناسههایی کنندهای پیدا کنند، نقاط قوت و موفقیت

 های موجود هدایتحله سمت راههای ناشی از آن باز مشهکل و ضهعف

خودشان را افرادی توانمند ارزیابی کرده و به لحاظ شود، و در نتیجه آنها 

هبودی و بگیرند و به این ترتیب امید به میانی در شهههرایط بهتری قرار رو

. نتیجه این (17)شود آنها تقویت میهای مفید در تلاش برای انجام فعالیت

درونی محور بهها تههأکیههد بر نقههاط مثبههت و منههابع  حههلراه هیههنظرکههه 

 وی آنان را تقویت و آنان را از درون برای تلاش خودپندارآموزان، دانش

 .انگیزاندبرمیپیشرفت 

ده بر کار گرفته شهای این مطالعه حاکی از اثربخشهی مداخله بهیافته

د بوده اسههت. در این مور آموزانانگیزش بیرونی تحصههیلی دانش شیافزا

نی انگیزش بیرو بیهان کردندتومهاس ای. دیویس و سهههینتها جی. آزبورن 

 ستامثبت اعضای گروه و رهبر گروه دریافت پسخوراندهای  تحت تأثیر

ره ماهیت مشهههاوبر اسهههاس  بهبود انگیزه بیرونی توانمی. در نتیجه (22)

 اعضای گروه چون در این روش تبیین کرد که گونهنیارا  محور حلراه

در نتیجه  نددهیمارائه مثبت ، پسخوراند با تحسهین و تشهویق به یکدیگر

رصت گروه فشهوند. همچنین می گیزهباانآموزان برای تلاش بیشهتر دانش

2. Mac komz & Bab 
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آموزان در محیط امن، مشهههکلههات تهها دانش آوردمیمنههاسهههبی را فراهم 

اده از )اسههتفه گذشههت هاینمونهتحصههیلی خود را بیان کنند و با یادآوری 

و  . همین موضتغییر دهند د را درباره مسائلنگرش خواستثناء(،  سهؤالات

انگیزه بیشهههتری برای درس خواندن داشهههته باشهههند و شهههود بهاعهث می

 یشتریب احساس توانمندی در پایان آورند و دست بهبیشتری  هایموفقیت

انتظار داشهههت که با برگزاری جلسهههات مشهههاوره  توانیمبنابراین  کنند.

آموزان را افزایش محور، بتوان انگیزش تحصهههیلی دانش حلراهگروهی 

آموزان ن زمهان کافی و مناسهههب برای دانشاگر بتوابر این اسهههاس  داد.

و اجرا کنیم،  یزیرطرحو برنههامههه مههدونی را در مههدارس  هفراهم کرد

آموزان باشیم.شاهد تغییرات مطلوب در انگیزش دانش میتوانیم

علوم حوزهدرکهههههاییپژوهشسهههایرمهاننههدنیزپژوهشاین  در

 هوجود داشههت هایی، محدودیتردیگیمی صههورت شههناسههروانرفتاری و 

 نمونه مورد مطالعه بودهاضهههر، مطالعه ح یهاتیمحدود. از جمله اسهههت

عدم امکان انجام مرحله  نیاسههت که فقط متشههکل از پسههران بود و همچن

، در دسهههترس یریگاسهههتفهاده از روش نمونهپژوهش بود.  یبرا یریگیپ

مههاننههد  رهههایمتغ یعههدم کنترل برخ ،یدهگزارشبزار خودسهههتفههاده از اا

ایج نتآزمون بر شیپ یاجرا ریآموزان و امکان تأثدانش یهوشهه تیوضههع

بر این اسههاس در پژوهش بودند.  نیا یهاتیمحدود ، از دیگرآزمونپس

وی راین شیوه مداخله  ،شود در مطالعات آتیسهط  پژوهشی پیشنهاد می

ی نتایج پیگیرهر دو جنس و در سنین مختلف مقطع ابتدایی و راهنمایی با 

ی این نسههبت به اثربخشهه ترقیدق طوربهتا بتوان شههود انجام مدت  در بلند

و  ی تصادفیریگنمونههمچنین استفاده از روش کرد.  آورد قضاوتروی

 زا ،ی روش مشهاهده و مصهاحبه علاوه بر اسهتفاده از پرسههشنامهریکارگبه

دیگر پیشههنهادهای این پژوهش اسههت. در پایان با توجه به اثربخش بودن 

اد کار بسهههته پیشهههنهکار گرفته شهههده در این مطالعه در سهههط  بهروش به

شهود تا از این مداخله در مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم توسط می

 شناسان مدارس، اقدام شود. مشاوران و روان

 

 بدون هک است مستقلی پژوهشی طرح حاصهل پژوهش اینتشکر و قدردانی: 

به شماره  آن اجرای مجوز و است گرفته صورت خاصهی سهازمان مالی حمایت

اسهههتههان  وپرورشآموزش 4منطقههه  از 12/7/1371و در تهاری   12/90720/24

از مسلولین آن اداره و از مدیریت بزرگوار و  لهیوسنیبد. است صادرشده تهران

ی که در مدرسه شاهد امام حسین) ( که در اجرای معاون محترم و دیگر عزیزان

آموزان عزیزی که و همچنین دانشاند لازم را داشههته این مطالعه کمال همکاری

و  تشکر ،را در انجام این پژوهش یاری رسهاندندا با لطف و مهربانی، صهادقانه م

 . میکنیمقدردانی 

 توسهههط نویسهههندگانتعارض منافع  گونهچیهدر این پژوهش تضاااد مناف : 

 گزارش نشده است.
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