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  چکیده
 اندازچشم بر مبتنی مداخله یک اثربخشی بررسی فهد با حاضر پژوهش
 در زمان اندازچشم و تحصیلی خودکارآمدي ،پیشرفت انگیزش بر آینده
 آزمایشی طرح یک در اهواز شهر متوسطه دوم دوره پسر انآموزدانش
 .شد اجرا فعال کنترل گروه با پیگیري و آزمونپس ،آزمونپیش با میدانی
 نظري شاخه در دهم پایه پسر انآموزدانش کلیه شامل آماري جامعه
 در که آموزدانش 40 شامل ،آنها بین از ،پژوهش نمونه که بود اهواز شهر

 مدارس ولینئمس توسط و داشتند مشکالتی پژوهش وابسته متغیرهاي
 طور به هانمونه سپس و گردید انتخاب ،بودند شده معرفی مختلف
 ،پژوهش این در .شدند گمارده گواه و آزمایش گروه دو در تصادفی
 از خودکارآمدي مقیاس زیر ،هرمنس پیشرفت انگیزش هاينامهپرسش
 زمان اندازچشم و سازگار یادگیري الگوهاي هايمقیاس مجموعه
 تحلیل و متغیري چند کوواریانس تحلیل نتایج .شد استفاده زیمباردو

 پیتسما زمان اندازچشم بر مبتنی مداخله که داد نشان یکراهه کوواریانس
 و تحصیلی خودکارآمدي ،پیشرفت انگیزش افزایش باعث وندروین و

 حال و گرایانهلذت حال زمان اندازچشم کاهش و آینده زمان اندازچشم
 اثرات داد نشان هاداده تحلیل نتایج ،همچنین .شودمی جبرگرایانه
 در زمان اندازچشم و تحصیلی خودکارآمدي ،پیشرفت انگیزش بر مداخله
   .است پایدار زمان طول

  
  يکلید واژگان

  .تحصیلی خودکارآمدي ،پیشرفت انگیزش ،زمان اندازچشم
 

Abstract 
The aim of this study was to evaluate the effective-
ness of an intervention based on future time perspec-
tive theory on achievement motivation, academic 
self-efficacy and time perspective in high school male 
students in Ahwaz. This research was done in an 
experimental design with pre-test, post-test and fol-
low-up with an active control group. The population 
consisted of all tenth grade male students that were 
educated in the theoretical branch in Ahwaz. Among 
them, 40 students who had problems in the dependent 
variables and had been introduced by school officials 
were chosen. Then, they were randomly grouped into 
experimental and control groups. This study used 
these questionnaires: Test of Motivation Achievement 
(TMA), self-efficacy subscale of Patterns of Adaptive 
Learning Scales (PALS) and Zimbardo Time Perspec-
tive Inventory (ZTPI). The results of MANCOVA 
and ANCOVA revealed Peetsma and Vanderveen 
time perspective based intervention increase 
achievement motivation, academic self-efficacy and 
future time perspective and decrease present fatalistic 
and present hedonistic time perspective. Furthermore, 
the results showed that the effects of intervention on 
achievement motivation, academic self-efficacy and 
future time perspective are stable in the passage of 
time.  
 
Keywords 
Time Perspective, Achievement Motivation, Aca-
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  مقدمه
 قیاس در خوب عملکرد به میل معناي به پیشرفت انگیزش

 باالیی پیشرفت انگیزه که افرادي است. برتري معیار یک با
 به بخشیدن بهبود با که دارند مکرري و ناهشیار نیاز دارند

 تجربه و انگیزچالش تکلیف یک در پیشرفت عملکردشان،
 در را مثبتی هیجان برتري، معیار یک با قیاس در موفقیت
 ،1لوول و کالرك اتکینسون، کللند،(مک کنند احساس خود

1953.(  
 است: شده تعریف صورت این به خودکارآمدي احساس

 و دارد که هاییمهارت به توجه با اینکه درباره فرد قضاوت
 خوبی به تواندمی آیا شودمی مواجه آنها با که هاییموقعیت

 ).1997 ،1993 ،1986 (بندورا، نه یا برآید موقعیت پس از
 هايفعالیت در خودش توانایی درباره فرد قضاوت از وقتی

 تحصیلی خودکارآمدي مفهوم ،کنیممی صحبت تحصیلی
  شود.می مطرح

 هانظریه و است طوالنی متغیر دو این بررسی تاریخچه
 را آن رشد و گیريشکل اندکوشیده زیادي هايپژوهش و

 هايدیدگاه شرح به )2002( 2اکلس و ویگفیلد کنند. تبیین
 3شانک و اندپرداخته پیشرفت انگیزش رشد در مختلف

 را خودکارآمدي احساس رشد در مختلف هايدیدگاه )2012(
  .است کرده بررسی

 متغیر یک عنوانبه تازگی، به که متغیرهایی از یکی
 متغیرهاي و گرفته قرار توجه مورد انگیزشی تأثیرگذار
 تحت را خودکارآمدي و پیشرفت انگیزش جمله از متعددي،

 فیوالین ،(استوالرسکی است زمان اندازچشم ،داده قرار تأثیر
   ).2015 ،4بیک و

 لوین کورت کارهاي در زمان اندازچشم نظریه مبانی
 انتظارات نقش به او شود.می پیدا آینده تفکر و زمان درباره
 و (لوین دکنمی اشاره پذیردمی تأثیر حافظه و ادراك از که

 و رفتار انتظارات، این که داردمی بیان و )1943 ،5مورفی
 درباره معاصر هايپژوهش سازد.می متأثر را اکنون هیجان
 »انگیزش و آینده زمان اندازچشم« کتاب از زمان اندازچشم

                                                
1. Mcclelland, Atkinson, Clark, & Lowell 
2. Wigfiel & Eccles 
3. Schunk 
4. Stolarski, Fieulaine, & Beek 
5. Levine & Murphy 

 بر )1985( لنز و نوتین هستند. متأثر )1985( لنز و 6نوتین
 تأکید ما اساسی انگیزشی نیروي عنوانبه آینده تفکر اهمیت
 بیاید پیش خواهیممی آنچه اساس بر آنها عقیده به کنند.می
 تفکرمان توسط تشد به ما رفتار شویم.می رانده پیش
 ؛1985 لنز، و (نوتین شودمی برانگیخته آینده درباره
 توسط لوین دیدگاه پردازش و تأیید از پس ).2009 ،7سگینر
 نیز )1997( بندورا خودکارآمدي نظریه )1985( لنز و نوتین
 خود باورهاي که کندمی بیان و زده زمان اندازچشم به نقبی

 و کنونی ارزیابی گذشته، هايتجربه زمینه در کارآمدي
   گیرد.می شکل آینده هايفرصت بازنمایی

د و زیمباردو  تریناصلی عنوانبه )1999( 8بوی
 در زمان که باورند این بر زمان، اندازچشم پردازاننظریه
 بافت در افراد و دارد اساسی نقش انسان تفکر ساختار
 محدودیت به توجه با کنند.می فکر آینده یا حال گذشته،
 دوره سه هر همزمان توانندنمی افراد انسان، پردازش توانایی
 براي زمان سه این واقع، در باشند. داشته نظر مد را زمانی
 دائم رقابت حال در فرد، هشیار پردازش در گرفتن قرار

 بیشترین زمان سه این از یک کدام اینکه به توجه با هستند.
 آینده یا حال گذشته، فرد دهد، تشکیل را فرد تفکر بافت
   بود. خواهد محور

 انگیزش که اندداده نشان آینده اندازچشم هايپژوهش
 تأثیر زمان اندازچشم از تحصیلی ارآمديخودک و پیشرفت

 10پیتسما )،1989( 9لنز و وولدر دي پذیرند.می چشمگیري
 و پیتسما ،11شویتما )،1999( بوید و زیمباردو )،2000(

 سگینر و )2011( وندروین و پیتسما )،2014( 12 وندروین
 تأیید را تحصیلی انگیزش بر زمان اندازچشم تأثیر )2009(

 تکالیف وقتی معتقدند )2004( 13بریکمن و میلر اند.کرده
 ارزشبی او براي و ندارند ارتباطی فرد آینده با یادگیري
 کند.نمی رشد پیشرفت انگیزش هستند،

                                                
6  . Nuttin 
7. Seginer 
8. Zimbardo & Boyd 
9. Devolder & Lens 
10. Peetsma 
11. Schuitma 
12. Van Der Veen 
13. Miller & Brickman 
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وحقیقت و بشارت زبردست،  ارتباط )2011( 1گ
 دو آن بین و سنجیدند را آینده اندازچشم با خودکارآمدي

 با نیز )2010( 2فان دیگر، پژوهشی در یافتند. مثبت ارتباط
 است. کرده گزارش را ارتباط همین مسیر تحلیل یک اجراي
 و )2014( همکاران و شویتما و )2015( 3براجوس گوتیزر
 نیز )2009( 4دان و مایز استامپ، هاسمن، لی، چانگ،
 و همتی امیدیان، یافتند. متغیر دو این بین مثبت ارتباطی
 ارتباط وجود به پژوهششان در نیز، )1394( بفرویی برزگر
 اشاره خودکارآمدي احساس و آینده اندازچشم بین مثبت
  ند.درک

 را متغیرها این دیگري پژوهشگران کهاین وجود این با
 این تا داشت آن بر را ما چند دالیلی اما ؛انددهکر بررسی
 انجام متغیرها این با و طرح این با شرایط، این در پژوهش

 بررسی براي آزمایشی طرح با پژوهشی کمبود )1 دهیم؛
 همکاران و استوالرسکی اشاره )2 زمان. اندازچشم اثربخشی

-هاالبی و سگینر )،2010( سگینر )،2009( سگینر )،2015(
ا و سگینر )،1998( 5خیر  و سگینر )،a2012( 6ماهاجان

 )2009( فان و )2015( براجوس گوتیزر )،b2012( ماهاجانا
 آنجا از )3 زمان. اندازچشم تأثیر در فرهنگی تفاوت وجود به
 نوجوان فرزندان تحصیلی افت شاهد خوزستان استان که
 شکست از ناشی شکست هویت گیريشکل و است خود

 انگیزش هوش، از پس )4 دارد. نامناسبی تبعات تحصیلی
 البته و است تحصیلی موفقیت بر تأثیرگذار عامل ترینمهم
 قرار بیرونی هايمداخله تأثیر تحت هوش از بیشتر بسیار
 ها،فعالیت انتخاب بر تحصیلی خودکارآمدي )5 گیرد.می

 )6 گذارد.می تأثیر فرد تحصیلی هايهدف و هامحیط
 باالیی اهمیت آموزان،دانش براي ویژه به زمان، اندازچشم
 تحصیلی هايفعالیت نتایج ،اغلب آموزاندانش که چرا دارد؛
 که هستند شکلی به هادرس اغلب و بینندنمی زود را خود
 و معلمان )7 شود.می حاصل ندهآی در آنها یادگیري نتیجه

                                                
1. Zebardast, Besharat, & Hghighatgoo 
2. Phan 
3. Gutie’rrez-Braojos 
4. Chung, Lee, Husman, Stump, Maez, & Done 
5. Halabi-Kheir 
6. Mahajana 

 براي کمی اجراي قابل مناسب هايروش مدارس والنمسئ
 دارند. دست در پژوهش این متغیرهاي بر تأثیرگذاري
 به آنها کارایی که متعددي هايروش است الزم ،بنابراین
 ،مدارس والنئمس و معلمان بر عالوه و باشد رسیده اثبات
 آماده ،باشد ییاجرا نیز دیگري دیده آموزش فرد توسط
  باشیم. داشته

 د،کن متأثر را متغیرها این تواندمی که هاییروش از یکی
 پیتسما توسط آینده، اندازچشم مبناي بر که است ايمداخله

 روش این است. شده ساخته )2009 ،2008( وندروین و
 بر ،ندارد نیز خاصی ابزارهاي به نیاز که شدنیاجرا و ساده

 تحت را یادگیري که دیگري طمرتب متغیرهاي و انگیزش
 این بودن مؤثر صورت در گذارد.می اثر دهند،می قرار تأثیر
 یا معلمان به را آن توانمی نظر، مورد جامعه در روش

 کاهش با مقابله براي را آنها و داد آموزش مدارس مشاوران
 ایجاد و تحصیلی خودکارآمدي احساس افزایش انگیزش،
  کرد. توانمندتر آموزاندانش در ترسازگارانه زمانی اندازچشم
 اثربخشی تعیین پژوهش این هدف اساس، این بر
 )2009( وندروین و پیتسما زمان اندازچشم بر مبتنی مداخله

 اندازچشم و تحصیلی خودکارآمدي پیشرفت، انگیزش بر
  است. اهواز شهر متوسطه دوم دوره پسر آموزاندانش زمان
   شد: آزمایش زیر هايفرضیه پژوهش این در

 انگیزش افزایش باعث آینده اندازچشم بر مبتنی مداخله
 متوسطه دوم دوره اول پایه پسر آموزاندانش پیشرفت

  شود.می
 افزایش باعث آینده اندازچشم بر مبتنی مداخله
 دوم دوره اول پایه پسر آموزاندانش تحصیلی خودکارآمدي

 شود.می متوسطه
 اندازچشم کاهش باعث آینده اندازچشم بر مبتنی مداخله

 دوم دوره اول پایه پسر آموزاندانش گرایانهلذت حال زمان
  شود.می متوسطه

 اندازچشم کاهش باعث آینده اندازچشم بر مبتنی مداخله
 دوم دوره اول پایه پسر آموزاندانش جبرگرایانه حال زمان

  شود.می متوسطه
 افزایش باعث آینده اندازچشم بر مبتنی مداخله

 دوم دوره اول پایه پسر آموزاندانش آینده زمان اندازچشم
  شود.می متوسطه
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 بررسی نیز پیگیري) (در مداخله بلندمدت اثر ضمن در
  .شد

  
  روش
 با پیگیري -آزمونپس -آزمونپیش طرح با پژوهش این
 گروه دو ،طرح این در است. شده انجام فعال کنترل گروه
 از پس د.شومی گیرياندازه بار سه گروه هر که دارد وجود
 افراد تصادفی گرفتن قرار و تصادفی شکل به بردارينمونه

 همزمان، طوربه فعال، کنترل و آزمایش گروه دو در منتخب
 گروه سپس آید؛می عمل به آزمونپیش گروه دو هر از

 در نیز کنترل گروه و آزمایشی مداخله معرض در آزمایش
 هر همزمان، آنگاه، .گیردمی قرار خنثی فعالیت یک معرض

 مدتی براي گروه دو هر سپس، ؛ندده آزمونپس گروه دو
 گیرندمی قرار مجدد سنجش مورد ماه سه از پس و شدهرها
   نامیم.می پیگیري را آن که
  

  گیرينمونه روش و آماري جامعه
 اول پایه پسر آموزاندانش کلیه پژوهش این آماري جامعه
 نظري رشته در که بودند اهواز شهر متوسطه دوم دوره

 جامعه این از بود الزم منظور دو به کردند.می تحصیل
 اعتبار و پایایی بررسی براي یکی ؛شود انجام گیرينمونه

 اجراي براي يدیگر و نظر مورد جامعه در پژوهش ابزارهاي
  ها.فرضیه آزمون و پژوهش طرح

  
  ابزارها پایایی و روایی تعیین براي گیرينمونه
 دوم دوره اول پایه پسر آموزاندانش از نفر 220 منظور بدین

 انتخاب ايمرحله چند تصادفی طور به اهواز، شهر متوسطه
 اهواز، شهر آموزشی ناحیه 4 بین از که ترتیب این به شدند.
 مدرسه سه سپس ؛شد انتخاب تصادفی طوربه دو ناحیه

 گزارش طبق که ناحیه آن جمعیت پر و بزرگ متوسطه
 اقتصادي -اجتماعی طبقه و قومی نظر از پرورش و آموزش

 پژوهش اجراي براي ،بودند ناحیه از مناسبی متوسط حد
 دهم پایه کالس 22 هم روي مدرسه سه این شدند. انتخاب
 هر به آنگاه ؛بود نفر 25 باالي کدام هر جمعیت که داشتند
 میان از و شد مراجعه منتخب متوسطه مدارس این از کدام
 تصادفی طور به نفر 10 کالس، هر دهم پایه آموزاندانش

 و هانامهپرسش از تعدادي برنگشتن از پس شدند. برگزیده
 باقی نامهپرسش 196 ،معیوب هاينامهپرسش گذاشتن کنار
  ماند.

  
  هافرضیه آزمودن براي گیرينمونه
 مشاور، از ،فعال کنترل گروه و آزمایش گروه انتخاب براي
 شده یاد هايمدرسه از مدرسه دو آموزشی معاون و مدیر

 نظر از که آموزانیدانش معلمان، کمک با که شد خواسته
 را دارند مشکالتی ،هابچه دیگر با ارتباط یا آموزشی رفتار
 به سپس ؛شدند انتخاب نفر 20 مدرسه هر از کنند. معرفی
 و آزمایش گروه در مدرسه یک آموزاندانش قرعه، شکل
 کهاین براي .ندگرفت قرار فعال کنترل گروه در دیگري
 از غیر دیگري عامل از ناشی احتمالی تغییرات شویم مطمئن
 طی ها،گروه افراد که کردیم بررسی نیست، آزمایشی مداخله
 از خارج یا داخل در دیگري شناسروان با آزمایش زمان
  کنند.نمی کار مدرسه
  
  ابزار

 از: بودند عبارت ندشد ستفادها تحقیق این در که ابزارهایی
 مقیاس .2 )،1977 ،1(هرمنس پیشرفت انگیزش آزمون .1

 الگوهاي هايمقیاس مجموعه از تحصیلی خودکارآمدي
 .3 و )2000 همکاران، و 2(میدگلی سازگار یادگیري
 بوید، و (زیمباردو زیمباردو زمان اندازچشم نامهپرسش
  شد. خواهند داده توضیح ترتیببه که )1999

 انگیزش آزمون هرمنس: پیشرفت انگیزش آزمون
 و مداد هاينامهپرسش ترینرایج از یکی هرمنس پیشرفت
 سؤاالت است. پیشرفت به نیاز سنجش براي کاغذي
 دنبال به و شده بیان ناتمام جمالت صورت به نامهپرسش

 سؤال 29 از کدام هر است. دهآم گزینه چند جمله هر
 بنديدرجه شدت مبناي بر که دارند گزینه 4 نامهپرسش
 هرمنس ).1393 عسگریان، و کامکاري (ساعتچی، اندشده

 اساس که محتوایی روایی از روایی محاسبه براي )1977(
 تشکیل پیشرفت انگیزه درباره قبلی هايپژوهش را آن

                                                
1. Hermance 
2. Midgley  
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 سؤال هر همبستگی ضریب همچنین و کرد استفاده دادمی
 دست به ضرایب کرد. محاسبه گراپیشرفت رفتارهاي با را

 به .است 57/0 تا 30/0 از ايدامنه در او پژوهش در آمده
 همبستگی ضریب وجود به هرمنس مطالعه، یک در ،عالوه
 )TAT( موضوع اندریافت آزمون و نامهپرسش این بین
 آزمون پایایی محاسبه براي )1977( هرمنس د.کر اشاره

 کرونباخ آلفاي آزمون روش از تحصیلی پیشرفت انگیزش
 براي شده محاسبه پایایی ضریب روش، این با کرد. استفاده
 از اصلی مطالعه در است.شده گزارش 84/0 نامهپرسش
 با است. شده استفاده نیز هفته سه فاصله با بازآزمایی روش
 و هومن آمد. دست به 83/0 پایایی ضریب روش، این

 روش از استفاده با را نامهپرسش پایایی )1379( عسکري
 روش از استفاده با و اندکرده ذکر 80/0 کرونباخ آلفاي
 این در اند.داده گزارش را آن روایی نیز تأییدي عامل تحلیل

 آلفاي روش از مقیاس این پایایی برآورد براي پژوهش،
 روش به پایایی ضریب و شد استفاده تنصیف و کرونباخ
 آمد. دست به 73/0 تنصیف روش به و 75/0 کرونباخ آلفاي

 پیشرفت انگیزش آزمون روایی تعیین منظور به ،همچنین
 افزارنرم از استفاده با اول، درجه تأییدي عامل تحلیل یک

 در شد. انجام )AMOS-16( 1گشتاوري ساختارهاي تحلیل
 هاماده تمام در استاندارد ضرایب تأییدي عامل تحلیل اجراي
 نتیجه در که بود؛ 60/0 میانگین طوربه و 45/0 باالي
   .شد تأیید آن عاملی ساختار

 هايمقیاس مجموعه تحصیلی خودکارآمدي مقیاس
 باورهاي سنجش براي سازگار: یادگیري الگوهاي

 خودکارآمدي مقیاسخرده از تحصیلی، خودکارآمدي
 سازگار، یادگیري الگوهاي هايمقیاس مجموعه در تحصیلی
 سماوي، از نقل به ؛2000( همکاران و میدگلی ۀساخت

 که دارد ماده 5 مقیاسخرده این شد. استفاده )1391
 انجام در خود شایستگی از آموزاندانش ادراك ةکنندمنعکس
 ايدرجه پنج مقیاس یک اساس بر و است کالسی تکالیف

 )5( درست کامالً تا )1( نادرست کامالً از لیکرت نوع از
 ساختار )2000( همکاران و میدگلی است. شده بنديدرجه
 و تأیید را سازگار یادگیري الگوهاي نامهپرسش عاملی
 گزارش 78/0 را تحصیلی خودکارآمدي مقیاس خرده پایایی

                                                
1. Analysis of Moment Structure (AMOS) 

 در )1384( نجاریان و شبانیشیخ هاشمی شکرکن، اند.کرده
 دو با را نامهپرسش این هايمقیاس خرده ضرایب ،پژوهشی
 تا 55/0( باال به متوسط تنصیف، و کرونباخ آلفاي روش

 مقیاسخرده براي مقدار این کردند. گزارش )80/0
 76/0 با برابر کرونباخ آلفاي روش با تحصیلی خودکارآمدي

 روایی آنها همچنین، بود. 74/0 با برابر تنصیف روش با و
 پژوهش، این در دند.کر تأیید را مقیاسخرده این مالکی
 و کرونباخ لفايآ روش از مقیاس این پایایی برآورد براي

 کرونباخ آلفاي روش به پایایی ضریب و شد استفاده تنصیف
 به همچنین، آمد. دست به 83/0 تنصیف روش به و 82/0

 تحلیل یک پیشرفت انگیزش آزمون روایی تعیین منظور
-AMOS( افزارنرم از استفاده با اول، درجه تأییدي عامل

 ضرایب تأییدي عامل تحلیل اجراي در شد. انجام )16
 عاملی ساختار و بود 79/0 باالي هاماده تمام در استاندارد

  .شد تایید آن
 نامهپرسش زیمباردو: زمان اندازچشم نامهپرسش

 از نقل به ؛1999 بوید، و (زیمباردو زیمباردو زمان اندازچشم
 گذارينمره است. شده تشکیل ماده 56 از )1396 حقیقی،
 کامالً از ايدرجه پنج مقیاس یک اساس بر نامهپرسش این

 این است. شده بنديدرجه )5( موافقم کامالً تا )1( مخالفم
 هاينظرگاه سنجند.می بعد 5 در را فرد گرایش عبارت، 56

 جویانه،لذت حال از: عبارتند پژوهش این نظر مورد زمانی
 این پایایی ضریب هدفمند. آینده و جبرگرایانه حال

 در بازآزمایی روش به هاحیطه از کدام هر در نامهپرسش
 و سنجیده )1999( بوید و زیمباردو توسط هفته، چهار فاصله
 حال ،76/0 جویانهلذت حال ؛است شده گزارش شرح این به

 فتوحی و مکري تاج، .80/0 آینده و 72/0 جبرگرایانه
 جویانهلذت حال بعد در را نامهپرسش این پایایی )1384(

 اند.دهکر گزارش 75/0 آینده و 66/0 جبرگرایانه حال ،86/0
 و واگرا اعتبار عوامل، تحلیل روش هب نامهپرسش اعتبار
 روش به و )،1999( بوید و زیمباردو توسط نیز همگرا اعتبار
 هشد تأیید )1384( همکاران و تاج توسط صوري اعتبار
 روش از مقیاس این پایایی برآورد براي ،همچنین است.
 جبرگرایانه حال ،88/0 جویانهلذت (حال کرونباخ آلفاي

 حال ،87/0 جویانهلذت (حال تنصیف و )77/0 آینده و 90/0
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 پژوهش در شد. استفاده )82/0 آینده و 89/0 جبرگرایانه
 زمان اندازچشم نامهپرسش روایی تعیین منظور به حاضر،
 افزارنرم از استفاده با اول، درجه تأییدي عامل تحلیل یک

)AMOS-16( تأییدي عامل تحلیل اجراي در شد. انجام 
 طور به و بود 45/0 باالي هاماده تمام در استاندارد ضرایب
 .شد تایید آن عاملی ساختار نتیجه در و بود 61/0 میانگین
  
  اجرا روش
 بر محور فرد مداخله یک )2009 ،2008( وندروین و پیتسما
 مداخله این از هدف اند.کرده طراحی آینده اندازچشم مبناي

 آگاه و بود فرد آینده اهداف با شخصی ارتباط سازيپررنگ
                                                

شود و هاي رفتاري همکالسی خیالی گفته می. دقت شود که در این مرحله نمونه١
  شود. اصطالحاتی که در جدول آمده است به کار برده نمی

 انجام مدرسه در امروز آنچه اینکه به آموزاندانش نکرد
 ایجاد برایشان آینده زندگی در که هاییفرصت بر دهندمی

 افزایش براي محرکی آگاهی، این دارد. تأثیر ،شد خواهد
 آن به رسیدن براي ریزيبرنامه و هدف تعیین و انگیزش
 فرد از که سؤاالتی با مصاحبه طی شد. خواهد اهداف
 هايتوانایی و ها(ضعف خود موقعیت به نسبت فرد شود،می

 و پرسش فرایند همین در و کندمی پیدا بهتري آگاهی خود)
 افزایش آموخت. خواهد شدن بهتر براي را هاییروش پاسخ
 با مقابله در فرد بیشتر توانایی احساس باعث هامهارت

 را خودکارآمدي احساس تواندمی این و شد خواهد مشکالت
 )2014( همکاران و شویتما توسط مداخله این دهد. افزایش

 باعث و اجرا دهم، پایه آموزاندانش روي هلند، کشور در
 رفتار و خودکارآمدي احساس تحصیلی، انگیزش افزایش
  است.شده آموزاندانش در هدفمند

 مداخله محتواي و مراحل .1 جدول

 آموزدانش پند  بحث سازيشخصی
 تجسم

 1همکالسی
 جلسات آغازین متن متن درباره گفتگو آرامی تن موانع طرح

 آموزدانش از
 شودمی پرسیده
 شبیه را خود چقدر
 همکالسی این به

 و داندمی خیالی
 چرا؟

 از پرسیدن
 چه که آموزدانش

 براي پندهایی
 همکالسی این

 دارد خیالی

 یک تجسم
 که همکالسی

 کنترل منبع
 دارد بیرونی

 موانع شدن مطرح
 و رشته در موفقیت
 از پرسیدن
 که آموزدانش
 با تواندمی چگونه
 مواجه موانع این
 شود

 تجسم و آرامی تن
 موقعیت در خود

 رشته، در موفقیت
 هیجان تجربهبراي 
 مثبت

 متن درباره گفتگو
 شدن معلومبراي 
 خوب متن که این

  است شده فهمیده

 متنی مطالعه
 تاریخچه درباره
 شرایط و فوتبال
 آن در موفقیت

 جلسه
 اول

 آموزدانش از
 شودمی پرسیده
 شبیه را خود چقدر
 همکالسی این به

 چرا و داندمی خیالی

 از پرسیدن
 چه که آموزدانش

 براي پندهایی
 همکالسی این

 دارد خیالی

 یک تجسم
 که همکالسی
 جذابیت
 هايفعالیت
 مانع بیرونی
 فعالیت
 او تحصیلی

 شودمی

 موانع شدن مطرح
 و رشته در موفقیت
 از پرسیدن
 که آموزدانش
 با تواندمی چگونه
 مواجه موانع این
 شود

 تجسم و آرامی تن
 موقعیت در خود

 رشته، در موفقیت
 هیجان تجربه جهت
 مثبت

 متن درباره گفتگو
 شدن معلومبراي 
 خوب متن که این

 است شده فهمیده

 متنی مطالعه
 خوانندگی درباره

 موفقیت شرایط و
 آن در

 جلسه
 دوم

 آموزدانش از
 شودمی پرسیده
 شبیه را خود چقدر
 همکالسی این به

 چرا و داندمی خیالی

 از پرسیدن
 چه که آموزدانش

 براي پندهایی
 همکالسی این

 دارد خیالی

 یک تجسم
 که همکالسی

 ریزيبرنامه
 انجام براي

 بلد را کارهایش
 نیست

 موانع شدن مطرح
 و رشته در موفقیت
 از پرسیدن
 که آموزدانش
 با تواندمی چگونه
 مواجه موانع این
 شود

 تجسم و آرامی تن
 موقعیت در خود

 رشته، در موفقیت
 هیجان تجربهبراي 
 مثبت

 متن درباره گفتگو
 شدن معلومبراي 
 خوب متن که این

 است شده فهمیده

 متنی مطالعه
 خوانندگی درباره

 موفقیت شرایط و
 آن در

 جلسه
 سوم
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 شکل به اي،جلسه سه مداخله یک شده یاد مداخله
 این به است. پاسخ باز سؤاالت با فرد به فرد هايمصاحبه
 45 جلسه یک در آموزدانش یک با گرمصاحبه یک که معنی
 مبناي بر هامداخله این کنند.می گفتگو ايدقیقه 60 تا

 است شده طراحی آینده اندازچشم از )2000( پیتسما مفهوم
 در هیجان و رفتار شناخت، مؤلفه سه وجود به آن در که

 مداخله هايجلسه این از کدام هر .ددار اشاره فرد اندازچشم
 ساختار جلسه سه هر و است شده تشکیل قسمت سه از

 وندروین و پیتسما چهاگر است، ذکر به الزم دارد. مشابهی
 صورت به را ايمداخله روش این )2009 ،2008(

 روش اولیه اجراهاي اما ؛اندکرده اجرا فردي هايمصاحبه
 ترفعال مشارکت نفره، 5 هايگروه صورت به اجرا داد، نشان
 این در بنابراین داشت. خواهد بیشتري تأثیرگذاري و

 اجرا گروهی شکل به تغییر، اندکی با ها،مصاحبه پژوهش
  شد.

 رشته یک درباره را متنی آموزاندانش ،جلسه ابتداي
 در نمونه، عنوان به ؛خوانندمی محبوب هنري یا ورزشی
 انتخاب موضوع عنوانبه فوتبال ورزش که جلسه اولین
 ورزشی رشته این درباره را متنی آموزاندانش شودمی
 ورزش، این تاریخچه به مختصر طور به که خوانندمی

 در شدن موفق راهکارهاي و موفق ورزشکار یک ملزومات

 وضعیت در آموزاندانش سپس ؛پردازدمی رشته این
 را خودشان شودمی کمک آنها به و گیرندمی قرار آرمیدگی

 تورنمنت یک در ورزشی رشته این در که فردي عنوانبه
 شودمی خواسته آنها از بعد ؛کنند تصور است شده قهرمان
 صحبت تصوري لحظه آن در خودشان احساسات درباره
 که امکاناتی و موانع تا شودمی صحبت آنها با سپس کنند.
 چگونه بدانند و کنند شناسایی را دارند موفقیت این راه در
 که مصاحبه از ییجا هر آیند. فایق موانع این بر توانندمی

 بحث در هاروش ند،نباش بلد را مانع رفع شیوه آموزاندانش
 یک درباره دوم، قسمت در شود.می داده آموزش گروهی

 مانع که خاص فکري ویژگی یک با ،خیالی همکالسی
 و شودمی صحبت بیرونی) کنترل منبع (مثل شودمی تالش
 چه آموزاندانش که شودمی گذاشته بحث به مورد این

 سوم قسمت در دارند. خیالی همکالسی این براي پندهایی
 از و شودمی آموزدانش خود متوجه بحث تمرکز مصاحبه، هر

 با هاییشباهت چه که کند فکر شودمی خواسته آموزدانش
 مداخله، جلسات محتواي و مراحل دارد. خیالی آموزدانش آن
  است. شده ارائه 1 جدول در

  
  هایافته
 وابسته متغیرهاي استاندارد انحراف و میانگین 2 جدول
 است آن گویاي 1 جدول هايداده دهد.می نشان را پژوهش

 پیگیري و آزمونپس آزمون،پیش مراحل در وابسته متغیرهاي معیار انحراف و میانگین .2 جدول

  فعال کنترل گروه  آزمایشی گروه  آماري هايشاخص  متغیرها
  پیگیري  آزمونپس  آزمونپیش  پیگیري  آزمونپس  آزمونپیش

  15/60  55/59  30/57  75/91  00/91  60/58  میانگین  پیشرفت انگیزش
  76/8  46/7  72/8  00/9  62/9  13/9  معیار انحراف

  10/15  30/15  95/14  85/18  30/18  65/14  میانگین  تحصیلی خودکارآمدي
  55/1  26/1  39/1  46/1  45/1  38/1  معیار انحراف

  20/34  75/34  25/35  15/26  15/27  65/33  میانگین  جبرگرایانه حال
  56/3  82/3  79/3  98/1  13/2  26/3  معیار انحراف

  30/63  15/64  45/64  30/49  35/50  00/62  میانگین  گرایانهلذت حال
  90/3  15/4  71/4  23/4  30/4  01/6  معیار انحراف

  70/26  40/26  10/26  60/40  30/39  90/24  میانگین  آینده
  72/3  51/3  61/3  47/3  52/3  56/3  معیار انحراف
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   نزدیک هم به گروه دو در آزمونپیش در هامیانگین که

 آزمونپس در آزمایشی گروه در شده حاصل تغییرات و است
 نمونه، عنوانبه است. کنترل گروه تغییرات از بیشتر
 در و 60/58 آزمایشی گروه در پیشرفت انگیزش آزمونپیش
 متغیر اینآزمون پس که حالی در؛ است 30/57 کنترل گروه

  است. 55/59 کنترل گروه در و 00/91 آزمایشی گروه در
 و کنترل متغیر رابطه بودن خطی فرض ،3 جدول
 در هاF تمام دهدمی نشان که است کرده بررسی را وابسته
 شرط که آن یعنی این و هستندمعنادار  0001/0 سطح
   ضرایب است. شده رعایت گواه و وابسته متغیر بودن خطی

  گواه گروه            آزمایشی گروه
  گواه گروه            آزمایشی گروه

ش
پی

لی
صی
تح

ي 
مد
ارآ
ودک
ن خ

زمو
آ

  

  
    آزمون خودکارآمدي تحصیلیپس

آزمون و هاي پیشخط رگرسیون و پراکنش نمره .2نمودار 
  آزمون خودکارآمدي تحصیلی در گروه آزمایشی و گواهپس
  گواه گروه            آزمایشی گروه
  گواه گروه            آزمایشی گروه

  

  

ش
پی

ذت
ل ل
 حا
شم
ن چ

زمو
آ

انه
جوی

 

  

    جویانهآزمون حال لذتپس
آزمون و هاي پیشخط رگرسیون و پراکنش نمره .3نمودار 

  انداز حال لذت گرایانه در گروه آزمایشی و گواهآزمون چشمپس
  گواه گروه            آزمایشی گروه
  گواه گروه            آزمایشی گروه

  

ش
پی

انه
رای
رگ
 جب
ال
ن ح

زمو
آ

 
  

  آزمون حال جبرگرانهپس
آزمون و هاي پیشخط رگرسیون و پراکنش نمره .4نمودار 

  انداز حال جبرگرایانه در گروه آزمایشی و گواهآزمون چشمپس

 وابسته و کنترل متغیر بودن خطی بررسی .3 جدول

 میانگین  آزادي درجه وابسته متغیر
 F  مجذورها

 سطح
  معناداري

 انگیزش
 0001/0  72/246  33/2451  1  پیشرفت

 خودکارآمدي
  0001/0  43/49  26/40  1  تحصیلی

 حال اندازچشم
 جبرگرایانه

1  04/271  53/107  0001/0  

 حال اندازچشم
 گرایانهلذت

1  07/630  90/456  0001/0  

  0001/0  02/1805  34/1911  1 آینده اندازچشم

  گواه گروه            آزمایشی گروه  
    گواه گروه            آزمایشی گروه      

  

  

ش
پی

ت
شرف

ش پی
گیز
ن ان
زمو
آ

 

 

   آزمون انگیزش پیشرفتپس
آزمون آزمون و پسهاي پیشخط رگرسیون و پراکنش نمره .1نمودار 

  انگیزش پیشرفت در گروه آزمایشی و گواه
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 اند.شده ارائه 4 جدول در هاآزمونپیش بین همبستگی
 همبستگی باالترین که دید توانمی جدول، این به نگاه با

 آمده دست به خودکارآمدي و پیشرفت انگیزش بین 75/0
 این است. نرسیده 90/0 به همبستگی ضریب هیچ و است
 رعایت چندگانه بودن خطیهم شرط دهدمی نشان اعداد
 فرض بررسی براي روش تریندقیق و بهترین است. شده

 دررا  گروه هر واریانس که است آن هاواریانس همگنی
 را تربزرگ واریانس سپس؛ دآزمون سنجیپس و آزمونپیش
 آید. دست به F شاخص تا کرد تقسیمتر کوچک واریانس بر

 مناسب آزادي درجه در جدول F با را آمده دست به Fو بعد 
تر کوچک جدول F از آمده دست به F چنانچهکرد؛  قیاس
 است شده رعایت هاواریانس همگونی فرضپیش باشد،
 ).1387 اصل، وحیدي و عمیدي ترجمه؛ 1994 (فروند،

 براي آزمونپس و آزمونپیش در را محاسباتی F ،5 جدول
 به توجه با دهد.می نشان پژوهش متغیرهاي از کدام هر

 يمعنادار سطح و مربوط آزادي درجه در جدول F اینکه
 برابري فرض گیریممی نتیجه ،10/4 با است برابر ،05/0

 محاسباتی هايF تمام که چرا؛ است شده رعایت هاواریانس
 ،5 تا 1 نمودارهاي هستند. بحرانی حد این ازتر کوچک

 که اندکرده بررسی را رگرسیون شیب همگنی پیشفرض
 دهندهنشان گروه، دو در رگرسیون خطوط تقاطعنداشتن 
  است. فرضپیش این شدن برآورده
 کوواریانس تحلیل آزمایشی، مداخله اثر بررسی براي

 کنترل با آزمون، پس هاينمره روي متغیري چند
 جدول .شد انجام پژوهش وابسته متغیرهاي هايآزمونپیش

 روي متغیري چند کوواریانس تحلیل نتایج خالصه ،6

 زمان، اندازچشم پیشرفت، انگیزش آزمونپس هاينمره
 هايگروه در پیشرفت هدف و تحصیلی خودکارآمدي

  دهد.می نشان را گواه و آزمایشی
 هايگروه بین که دهدمی نشان 6 جدول مندرجات

 وابسته متغیرهاي از یکی حداقل نظر از گواه و آزمایشی
 تفاوت، این بیشتر بررسی براي دارد. وجود يمعنادار تفاوت
 روي مانکوا متن در راههیک هايکوواریانس تحلیل

 کوواریانس تحلیل 7 جدول شد. انجام وابسته متغیرهاي
 آزمونپس هاينمره روي را مانکوا متن در یکراهه

 نشان گواه و آزمایشی هايگروه در وابسته متغیرهاي
  دهد.می

  گواه گروه            آزمایشی گروه     
  گواه گروه            آزمایشی گروه     

  

  

ش
پی

آ
شم
ن چ

زمو
ده
 آین
داز
ان

 

  

    آزمون چشم انداز آیندهپس
 و آزمونپیش هاينمره پراکنش و رگرسیون خط .5 نمودار
  گواه و آزمایشی گروه در آینده اندازچشم آزمونپس

  هاي متغیرهاي پژوهشآزمونپیشضرایب همبستگی بین . 4جدول 
  آینده اندازچشم  جویانهلذت حال اندازچشم  جبرگرایانه حال اندازچشم  خودکارآمدي  پیشرفت انگیزش وابسته متغیر

          1  پیشرفت انگیزش

        1  75/0  تحصیلی خودکارآمدي
      1  30/0  48/0  جویانه لذت حال اندازچشم
    1  10/0  14/0  13/0  جبرگرایانه حال اندازچشم
  1  75/0  10/0  10/0  29/0  آینده اندازچشم
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 بین شودمی مشاهده 7 جدول در که گونههمان
 از آزمونپس مرحله در گواه و آزمایش گروه هايآزمودنی

 دارد. وجود يمعنادار تفاوت پژوهش وابسته متغیرهاي نظر
 = 02/731( پیشرفت انگیزش بارهدر يمعنادار سطح و مقدار

F 0001/0 و≤p،( تحصیلی خودکارآمدي )33/132 = F و 
0001/0≤p،( جبرگرایانه حال )61/152 = F و 
0001/0≤p،( جویانهلذت حال )69/872 = F و 
0001/0≤p( آینده و )01/1604 = F 0001/0 و≤p( است.  

 هايگروه بین که دهدمی نشان 8 جدول مندرجات

 وابسته متغیرهاي از یکی حداقل نظر از گواه و آزمایشی
 تفاوت، این بیشتر بررسی براي دارد. وجود يمعنادار تفاوت
 روي مانکوا متن در یکراهه هايکوواریانس تحلیل

 کوواریانس تحلیل 9 جدول شد. انجام وابسته متغیرهاي
 متغیرهاي پیگیري هاينمره روي را مانکوا متن در یکراهه
  دهد.می نشان گواه و آزمایشی هايگروه در وابسته

 بین، شودمی مشاهده 9 جدول در که گونههمان
 نظر از پیگیري مرحله در گواه و آزمایش گروه هايآزمودنی
 مقدار دارد. وجود يمعنادار تفاوت پژوهش وابسته متغیرهاي

 و F = 92/532( پیشرفت انگیزشباره در يمعنادار سطح و
0001/0≤p،( تحصیلی خودکارآمدي )13/124 = F و 
0001/0≤p،( جبرگرایانه حال )03/125 = F و 

                                                
1  . Pillai’s Trace 
2. Wilks’ Lambda 
3. Hoteling’s Trace 
4. Roy’s Largest Root 

0001/0≤p،( جویانهلذت حال )91/614 = F و 
0001/0≤p( آینده و )01/1394 = F 0001/0 و≤p( است.  

 زمان طول در مداخله اثر که نکته این شدن روش براي
 تحلیل یک است، بوده پایدار پیگیري) تا آزمونپس (از

 با پیگیري، هاينمره روي نیز متغیري چند کوواریانس
 8 جدول شد. انجام وابسته متغیرهاي هايآزمونپیش کنترل
 روي را متغیري چند کوواریانس تحلیل نتایج خالصه
   دهد.می نشان هاآزمونپیش کنترل با پیگیري هاينمره

 مشخص ایجادي تغییرات دهندمی نشان هاداده این
 اند.مانده پایدار نیز پیگیري مرحله در آزمونپس در شده
 در هاپیگیري و هاآزمونپس میانگین دهدمی نشان 2 جدول

 آزمونآزمون و پسهمگونی واریانس متغیرهاي پژوهش در دو گروه در پیش F. 5جدول 

  آزمونپس F آزمونپیش Fmax/Fmin  F  بحرانی F  2 آزادي درجه  1 آزادي درجه وابسته متغیر

  66/1  09/1  52/1  10/4  38  1  پیشرفت انگیزش
  33/1  00/1  33/1  10/4  38  1  تحصیلی خودکارآمدي

  21/3  35/1  37/2  10/4  38  1  جبرگرایانه حال اندازچشم
  07/1  62/1  51/1  10/4  38  1  جویانهلذت حال اندازچشم

  00/1  02/1  02/1  10/4  38  1  آینده اندازچشم

هاي نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیري روي نمره .6جدول 

 هاي آزمایشی و گواهآزمون در گروهپس

 F  df  ارزش  آزمون  اثر
  فرضیه

df 
  خطا

 سطح

  معناداري
 اندازه
  اثر

روه
گ

  

 99/0 0001/0 29 5  8/311  99/0  1پیالیی اثر

 لمبداي
 2ویلکز

01/0  8/311  5 29 0001/0 99/0 

 اثر
 3هتلینگ

95/98  8/311  5 29 0001/0 99/0 

 بزرگترین
 4روي ریشه

95/98  8/311  5 29 0001/0 99/0 
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 نتایج پایداري نشانه این و دارند کوچکی تفاوت گروه دو
 گروه در آزمونپیش و پیگیري تفاوت حال، عین در است.
   است. توجه قابل آزمایش گروه در اما ناچیز، گواه
  

  بحث و گیرينتیجه
 بر مداخله تأثیر بر مبنی 1 فرضیه که داد نشان نتایج

 انجام هايپژوهش با نتیجه این شد. تأیید پیشرفت انگیزش
 پیتسما )،1989( لنز و وولدر دي دارد. همسویی قبلی شده

 همکاران و شوتیما و )1999( بوید و زیمباردو )،2000(
 تأیید را تحصیلی انگیزش بر زمان اندازچشم تأثیر )2014(

 تکالیف وقتی معتقدند )2004( بریکمن و میلر اند.کرده
 ندارند، ارزشی او و نداشته ارتباطی فرد آینده با یادگیري
 چنین متعددي هايپژوهش کند.نمی رشد پیشرفت انگیزش
 ارتباط فرد آینده و کنونی پیشرفت اهداف بین که اندیافته
  ).2003 لنز، و 2دویت ،1سیمونز ؛2009 (فان، دارد وجود

 اثر بارهدر که دارند وجود شناسایی قابل فرایند چند
 یک گیرد. قرار توجه مورد تواندمی آینده اندازچشم انگیزشی
 دهد توضیح را افراد بین تفاوت تواندمی که اساسی تفاوت
 )1989( لنز و ولدر دي است. شده ادراك ايوسیله قابلیت
 هم با بینندمی را آینده چقدر تا اینکه در افراد که معتقدند

                                                
1. Simons 
2. Dewitte 

 رفتار آینده پیامدهاي بتواند بیشتر فردي چه هر دارند. تفاوت
 اهداف براي اشکنونی رفتار کارایی ببیند، را اشکنونی
 و ولدر دي ).1999 لنز، و (هاسمن شودمی بیشتر اشآینده
 براي یادگیري تکالیف شده ادراك ابزاري ارزش )1989( لنز

 مؤثر را مولد یادگیري رفتارهاي و انگیزش افزایش
 ابزاري ارزش کهاین بر عالوه مداخله این در اند.دانسته

 با آینده موفقیت ارتباط و شودمی تبیین یادگیري هايفعالیت
 رفتن درست هايروش ،گیردمی قرار تأکید مورد امروز رفتار
  شود.می داده آموزش نیز راه این

 بر یادشده مداخله تأثیر بر مبنی 2 فرضیه
 با نیز نتیجه این .شد تأیید نیز تحصیلی خودکارآمدي

 بررسی با )2009( فان همسوست. پیشین هايپژوهش
 زمان اندازچشم که است داده گزارش آموزدانش 248
 ارتباط تحصیلی خودکارآمدي و تحصیلی عملکرد با آینده

 در )2011( همکاران و زبردست دارد. مثبت و مستقیم
 این به دادند انجام دانشجو نفر 391 روي که پژوهشی
 آینده اندازچشم و خودکارآمدي بین که رسیدند نتیجه
  دارد. وجود مثبت رابطه

هاي آزمایشی و گواهآزمون متغیرهاي وابسته در گروههاي پسنتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متن مانکوا روي نمره. 7جدول   

  اتا  معناداري سطح F  مجذورها میانگین  1 آزادي درجه  مجذورات مجموع  وابسته متغیر  اثر 

روه
گ

  94/0 0001/0  92/532  47/6979  1  47/6979  پیشرفت انگیزش  

 79/0  0001/0  13/124  01/123  1  01/123  تحصیلی خودکارآمدي

 80/0  0001/0  03/125  77/345  1  77/345  جبرگرایانه حال

 94/0  0001/0  91/614  35/1251  1  35/1251  جویانهلذت حال

 97/0  0001/0  01/1394  85/1799  1  85/1799  آینده
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 دانشجوي 100 بررسی با )2015( براجوس گوتیزر
 اسپانیایی همگی و نفر) 81( مونث اغلب که چهارم سال
 خودکارآمدي، با زمان اندازچشم بین بودند، تبار

 مثبت ارتباط مفهوم یادگیري و فراشناختی راهکارهاي
  است. کرده گزارش غیرمستقیم و مستقیم

 تحلیل از استفاده با )2009( همکاران و چانگ
 آینده توانستندمی که آموزانیدانش یافتنددر همبستگی
 در ببینند، ارتباط در شانتحصیلی فعالیت با را شغلیشان
 باورهاي آینده، اندازچشم فاقد آموزاندانش با قیاس

 باالتري تحصیلی موفقیت و تحصیلی خودکارآمدي
 همبستگی از استفاده با )2001( هاسمن و شل داشتند.
 راهکارهاي خودکارآمدي، بین ارتباط کانونی،

 را تحصیلی موفقیت و آینده اندازچشم خودتنظیمی،

 خودکارآمدي، باورهاي که یافتنددر آنها سنجیدند.
 و معنادار ارتباط تحصیلی موفقیت و آینده اندازچشم
 ارتباطی نیز )2014( همکاران و شوتیما دارند. مثبت
 تجربه کسب دانیممی یافتند. متغیر دو این بین مثبت

 سه کالمی دادن قلب قوت و موفق الگوهاي موفقیت،
 مداخله این هستند. خودکارآمدي بر تأثیرگذار عامل
 ارائه و شدن موفق براي کالمی دانش اینکه بر عالوه

 که هاییروش آموزش با دارد خود در را موفقیت الگوهاي
 در را هاییپیروزي احتماالً شود منجر موفقیت به تواندمی

 به عوامل این مجموع است. آورده پیش تحصیل فرایند
   دهند. رشد را تحصیلی خودکارآمدي اندتوانسته خوبی
 ند.شد تأیید نیز 5 و 4 ،3 هايفرضیه انتظار بقاطم
 اندازچشم متغیر بر مداخله تأثیر قبلی هايپژوهش در

 هاي آزمایشی و گواههاي پیگیري در گروهخالصه نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیري روي نمره. 8جدول 

  اثر اندازه  يمعنادار سطح  خطا df  فرضیه F  df  ارزش  آزمون  اثر 

روه
گ

  

 99/0 0001/0 29 5  10/516  98/0  پیالیی اثر

 99/0 0001/0 29 5  10/516  01/0 ویلکز لمبداي

 99/0 0001/0 29 5  10/516  98/88 هتلینگ اثر

 99/0 0001/0 29 5  10/516  98/88 رويۀ ریش بزرگترین

 هاي آزمایشی و گواههاي پیگیري متغیرهاي وابسته در گروهراهه در متن مانکوا روي نمرهنتایج تحلیل کوواریانس یک .9جدول 

  اتا  داريسطح معنا F  میانگین مجذورها  1درجه آزادي   مجموع مجذورات  متغیر وابسته  اثر 

روه
گ

  

  95/0 0001/0  02/731  07/7028  1  07/7028  انگیزش پیشرفت

 80/0  0001/0  33/132  86/75  1  86/75  خودکارآمدي تحصیلی

 82/0  0001/0  61/152  12/326  1  12/326  حال جبرگرایانه

 96/0  0001/0  69/872  90/1122  1  90/1122  جویانهلذتحال 

 98/0  0001/0  01/1604  45/1597  1  45/1597  آینده
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 چارچوب در مداخله کل واقع، در بود. نشده سنجیده زمان
 این مداخله هدف و است شده طراحی زمان اندازچشم
 تغییر را دیگر متغیرهاي زمان اندازچشم تغییر با که است
 تأکید و آینده اندازچشم دادن جلوه مهم با مداخله دهد.
 جبرگرا حال اندازهاي چشم بودن نادرست و مولد غیر بر
 از هاییقسمت در گفتگو، فرایند یک در گرا،لذت حال و
 حال اندازهايچشم تضعیف به مداخله جلسه سه هر

  دهد.می رشد را آینده اندازچشم و پرداخته
 مداخله اثر که داد نشان نیز پیگیري آزمون ایجنت
 پایدار آن اثر ماهه سه دوره یک تا قلحدا و نیست موقت
 رفتار که است دلیل این به احتماالً مسئله این .ماندمی

 کندمی ایجاد را هاییتقویت مداخله این هايآموزه طبق
 جالب هستند. رفتار دهنده شکل حتی و نگهدارنده که
 اندکی حتی پیگیري میانگین متغیرها بعضی در کهاین
  بود. آزمونپس از بیش

 این از یکی .داشت نیز هاییمحدودیت حاضر لعۀمطا
 این کهآن با .بود مربوط پژوهش طرح به هامحدودیت

 کنترل را درونی روایی دةتهدیدکنن هايعامل اکثر طرح
 به نسبت هاآزمودنی حساسیت و واکنشی اثر اما ؛کندمی
 وجود دلیل به طرح این .نیست کنترل قابل آزمونپیش
 زیرا ؛است برخوردار کمی بیرونی روایی از آزمونپیش
 را نشده آزمونپیش هايجامعه به پذیريتعمیم عمل
 گیرينمونه این، بر عالوه ).1395 (هومن، دهدنمی اجازه
 رشدیافتگی سطح به توجه با دهم، ۀپای انآموزدانش از

 دیگر به نتایج تعمیم در کندمی الزام شان،مغزي
   کرد. رعایت را احتیاط سنی هايگروه
 آموزدانش گیردامن انگیزشی مشکالت به توجه با
 چگونه که بپردازند این به پرورشکاران است الزم نوجوان
 داد. انجام مشکالت این حل براي هاییمداخله توانمی
 وجود انگیزش افزایش براي متعددي هاينظریه چه اگر
 آن اجراي که اثربخشی هايمداخله طراحی اما ،دارد
 باشد اجرا قابل بیشتري جمع براي و بیشتري افراد توسط
 )2009( وندروین و پیتسما مداخله دارد. بیشتري اهمیت
 نیاز همچنان تأییدش که هاستمداخله نوع این از یکی
 پژوهش این کهاین به توجه با دارد. تازه هايپژوهش به

 را آن توانمی کرد تأیید را شده یاد روش اثربخشی
 معلمان مشاوران، اختیار در اثرگذار ۀمداخل یک عنوانبه
 آن، از استفاده با تا داد قرار آموزش کاراناندر دست و

 این در بخشند. بهبود را آموزاندانش انگیزشی مشکالت
   د:شومی ارائه زیر شرح به نهادهاییپیش راستا،
 این نتایج توانندمی که گروهی تریناصلی چه اگر .1

 اما ؛هستند مدارس مشاوران بگیرند کار به را پژوهش
 اليالبه در تا داد آموزش نیز هامعلم به توانمی
 این در شده انجام طرح مبناي بر کالسیشان، هايبحث

 انجام آینده اندازچشم افزایش براي اقداماتی پژوهش،
  دهند.
 مناسب شده، انجام اقدامات بودن مؤثر به نظر .2
 مدارس، مشاوران تقویت براي پرورش و آموزش است
 برگزار مشاوران به روش این آموزش براي هاییدوره
  .کند

 در هم را روش این توانندمی مشاوران .3
 کوچک هايگروه شکل به هم و فردي هايمشاوره
  .کنند استفاده

 آن در که مداخله این نخست بخش براي .4
 د،شومی ارائه هنري یا ورزشی ۀرشت یک درباره توضیحی
 دارد آموزدانش از که شناختی به توجه با تواندمی مشاور
 مورد که بگوید سخن ايرشته از موضوع، به ورود براي
 که ايرشته به اشاره واقع، در است. آموزدانش ۀعالق
 ۀعالق برانگیختن باعث کافی، قدر به نیست، عالقه مورد
  شود.نمی آموزدانش
 از تعدادي مشاور است الزم ،مداخله شروع از قبل .5

 مورد که هاییرشته در محبوب و مشهور هايشخصیت
 هم آنها زندگی با حدي تا و بشناسد را دهدمی قرار اشاره
 مشارکت آنها درباره گفتگو مقداري با تا باشد آشنا
 ترملموس را بحث و کند برانگیخته بیشتر را آموزاندانش
  نماید.
 رعایت با الگودهی از مداخله طرح کنار در اگر .6
 است، آمده الگودهی بارهدر بندورا دیدگاه در که اصولی
 و گشته شدهآسان آینده اندازچشم ایجاد شود، استفاده
  بود. خواهد بیشتر مداخله اثربخشی
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