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 بر آموزاندانشگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت ن بررسی تفاوت
 1ی کنکور مدارسهاکالساساس حضور یا عدم حضور در 

 لیال برازنده
 حیدرعلی زارعی

 

 چکیده
بر  هاهمدرس کنکوری هاکالسدر حضور یا عدم  حضور بررسیمنظور پژوهش حاضر به 

روش . شد اجراشهرستان ماکو  آموزاندانشانگیزش پیشرفت  میزان نگرش تحصیلی و
 دختر دوره آموزاندانشهمه پژوهش شامل  آماری جامعه وای مقایسه -از نوع علی پژوهش

ی شامل حجم نمونه آمار بود.نفر  1000، به تعداد 1396-97در سال تحصیلی  ممتوسطه دو
 باور در کالس های کنکنکردن یا شرکت کردن دانش آموز بود که با توجه به شرکت  200

ری آوگرد ای انتخاب شدند. برایای چندمرحلهگیری تصادفی ساده و خوشهدو روش نمونه
کوچ و سیگل کم (SAAS-R)پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش به مدرسه  از هاادهد
ل تحلی( استفاده شد. 1970هرمنس ) (T.M.A)( و پرسشنامه استاندارد پیشرفت 2003)

ا بمستقل  tراهه و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری یکتوصیفی،  ی آمارهاروش با هاداده
 ن نگرش تحصیلینتایج نشان داد میزا. گرفتانجام  24SPSS افزارنرم استفاده از

تر از ی بیشدارمعنیصورت  به ی کنکور شرکت داشتندهاکالسدر که  یآموزاندانش
این  پیشرفت انگیزش نرا نداشتند. همچنی هاکالسقه حضور در این ی بود که سابآموزاندانش
ی کنکور هاکالسدر  هک ی بودآموزاندانشبیشتر از  یدارمعنیصورت  به آموزاندانش
  شرکت نداشتند. هاهسرمد
 

 کنکور، نگرش تحصیلی، انگیزش پیشرفت ی هاکالس :واژگان کلیدی
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 مقدمه
فر، ضوانی)حاتمی و رشود میا محسوب رخداد نظام آموزشی م ترینمهمکنکور 
د کننده نظام آموزش عالی ایران برای وروتنها معیار اصلی و تعیین .(1394

 قبولی در ،ی پرطرفدارهارشتهدر  ویژهبه آموختگان دوره متوسطه به دانشگاهشدان
بوده و نمتعادل وتقاضا در این آزمون سراسری نسبت عرضهبا این حال،  است.کنکور 

نژاد و اوجی ،)زارعی شده استن حساس شدن بیش از حد آ موجبله ئهمین مس
هدف و مقصد  ترینمهمگاه به وی دیگر، ورود به دانشاز س (.1395 صارمی نوری،

به همین  (.1396)حسینی لرگانی و محمدی،  تبدیل شده است آموزاندانشاصلی 
دوم متوسطه  هدور هایهرسی مهم ارزیابی کیفیت مدهاشاخصامروزه یکی از دلیل، 

 مدرسه در کنکور سراسری است.  آموزاندانشمیزان قبولی 
و جوانان برای ورود به ها ه شدید خانوادهدامه تحصیل و عالقتقاضای زیاد برای ا

، مشکالت هاکالسها، کاهش زمان در کنار حجم زیاد کتابگرایی دانشگاه و مدرک
باعث شده است که آموزش  آنهااقتصادی معلمان و به تبع آن نبود انگیزه کافی در 

و تقاضا برای  نباشد آموزاندانشگوی نیاز پاسخ هاهرسمی مدرسعمومی و 
در  .(1396)حسینی لرگانی و محمدی،  ایجاد شود 1یا تقویتی خصوصی یهازشآمو

 براییی را هابرنامهنیز  هاهسسات آمادگی کنکور، مدرسؤپاسخ به این نیاز، عالوه بر م
در کنکور  آنان افزایش میزان قبولی به منظور آموزاندانشیش پیشرفت تحصیلی افزا

 ی تقویتی کنکور است.هاکالسکیل ترین آن تشکه اصلی کنندمیبرگزار 
و  هی تقویتی مدرسهاکالسدر  آموزاندانشدر شرکت  مؤثریکی از عوامل 

 پژوهشگراناغلب  همچنین پیشرفت تحصیلی آنان متغیر نگرش به مدرسه است.
، فرد یا مفهوم به صورت منفی کلی و پایدار یک شی رزیابی نسبتا  معاصر، نگرش را ا

)گویر و اند کرده تأکیدافراد در ها بر رفتار قوی نگرش تأثیرو بر  تعریف کرده یا مثبت
( نگرش به مدرسه را عالقه، احساس و 2003کوچ و سیگل )مک (.2015، 2فابریگار
 و دربارة تحصیل افراد نگرش .اندکردهبه محیط آموزشی تعریف  آموزاندانشعاطفه 
کیا، زاهدبابالن، جبارنژاد شوطی و )معینی است مؤثر آنها یهاهدف انتخاب در مدرسه
مهر، )نقل از خجسته 3پنتلیچوکبه گفته  .(1395؛ موسوی و بدری، 1396پور، عظیم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. supplementary or private tutoring 
2. Guyer & Fabrigar 
3. Pentelichuk 
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تواند در میدر مورد مدرسه  آموزاندانشرش ( نگ1391 پور، کرایی و کوچکی،عباس
 ای داشته باشد.عمده تأثیرها در فعالیت یادگیری های آنگیریجهت

در طور خاص و به هی کنکور مدرسهاکالسوری در بهره دیگر مبسیار مه عامل
 استمطالعه انگیزش پیشرفت  ،طور کلیبه آموزاندانش یادگیری و آموزش

ایش کلی برای . انگیزش پیشرفت به میل یا گر(1396)محمودی، عرفانی و محققی، 
 1ک و لوولکللند، اتکینسون، کالرمک (.94ص ، 1396رضایی، ) موفقّیت اشاره دارد

ند لکل( واضعان اصلی نظریه انگیزش پیشرفت هستند. مک1394، نقل از سیف، 1953)
و میل به دوری و گریز از پیشرفت را نتیجه تعارض هیجانی بین امید به موفقیت 

 عنوانبهانگیزه پیشرفت (. 1394نسب، )نقل از دلیر ناصر و حسینی ستدانشکست می
در نظر گرفته  عنوان کلید یادگیریبه ،و درواقع ادگیرینیازهای اساسی ییکی از پیش

 . (1396)محمدی و دفتری اکباتان،  شودمی
 

 وهشمبانی نظری و تجربی پژ
، تدریس خصوصی، آموزش خارج 2ی آموزشی کنکور که به آموزش در سایههاکالس

یافته های آموزشی سازماناز تمرین ایگستردهه می شوند به طیف شناختنیز از مدرسه 
، اطالق شودمیزمانی مدرسه انجام  منظم در موضوعات علمی که خارج از برنامه

)تدریس به  3ی خارج از مدرسههاآموزشبه دو دسته کلی  هاآموزش. این شودمی
به وسیله معلمان مدرسه( تقسیم )تدریس  4ایوسیله افراد دیگر( و آموزش مدرسه

را داشتن ی خصوصی هاآموزشه ویژگی ( س2014) 6یرابِ (.2015، 5)موری شوندمی
رنامه زمانی آنها برحسب ی کوچک بودن و شناور بودن بهاگروههزینه، فردی یا در 

آن است که استفاده از  دهندهنشانهای بین المللی نظرسنجی داند.تقاضا می
و فقط درصد استفاده از آن فرق ی خصوصی در همه کشورها وجود دارد هاآموزش

بیشتر  هاو آمار استفاده از این نوع آموزش در درس ریاضی از سایر درس کندمی
 (.2011)بِرای،  است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. McClelland, AtKinson, Clark & Lowell 
2. shadow education 
3. out-of-school tutoring 
4. school-tutoring 
5. Mori 
6. Bray 
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برای موفقیت در  ی خصوصیهاکالساستفاده از  شمول بودنبا وجود جهان
 این تأثیرنتایج مشخصی در خصوص  ها،دی دانشگاهوهای ورمدرسه یا آزمون

 اثر هاپژوهشی از دتعداس نتایج بر اسا. (2014، 1هوف) اردوجود ند هاآموزش
و متغیرهای انگیزشی آنها مثبت  آموزاندانشخصوصی بر پیشرفت تحصیلی  تدریس
؛ نقل 2002؛ میشو و هاک، 2008؛ دانگ و راجرز، 2002)باچمن،  شده استارزیابی 

. برخی (2014، 3؛ کلنوزو2017، 2؛ ها و پارک1396از حسینی لرگانی و محمدی، 
؛ چاوو و کوه، 2004لی و همکاران، ) اندکردهگزارش ثر را منفی این ا پژوهشگران نیز

، 4؛ کول1396؛ نقل از حسینی لرگانی و محمدی، 2017؛ هانوشک و وسمان،  2005
( مشخص کرد که آموزش خصوصی در کل اثر 2013) 5لی پژوهشنتایج (. 2017
های زبان و ریاضی رسها دارد و فقط در در دلی بر نتایج آزمون ورودی دانشگاهحداق
انجام  هایپژوهشاغلب  (2015) موریبه نظر  .شودمیواقع  ویژه در پایه هفتم مفیدبه

اند و متمرکز شده آموزاندانشر پیشرفت تحصیلی د هاکالسبر نقش این  گرفته
و نگرش  ش پیشرفتبر سایر متغیرهای مهم همچون انگیز هاکالساین  درباره تأثیر

 .ک خالء پژوهشی وجود داردی آموزاندانش
 ( نشان داد که آزمون سراسری بر1396) صادقیو  ، شالنیآبادیپژوهش فتح

دار دارد. در یمعن تأثیربرای یادگیری  آموزاندانشو انگیزه گذاری، نگرش هدف
علل مراجعه داوطلبان به ترین ( مهم1396پژوهش حسینی لرگانی و محمدی )

ر ه بهتکسب موفقیت و پیشرفت تحصیلی برای ساختن آیند ،های آزاد کنکورآموزشگاه
دادند  نشاندر پژوهش خود ( 1396) خلقیو  ، حبیبی، جمالی، باقی یزدلخدایی بود.

تخصصی کنکور با  هایکه بین معدل دیپلم و پیش دانشگاهی و میانگین درس
 پیشرفت تحصیلی در دوره دانشجویی رابطه مستقیم وجود دارد.

نشان دادند، ( 2012) 7و تانگفات (1986) 6یاشیکوباساوادا و نتایج پژوهش 
در حل  یباالتر هایه، نمراندکردهشرکت  یخصوص یهاکالسکه در  یآموزاندانش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hof 
2. Ha & Park 
3. Kilonzo 
4. Cole 
5. Lee 
6. Sawada & Kobayashi 
7. Thangphat 
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فت تحصیلی باالیی از انگیزه پیشر و اندکرده افتیمسائل مربوط به حساب و جبر در
ی خصوصی که هازشآمومریکا آ( نشان داد که در 2015برخوردار بودند. موری )

یی که توسط هاآموزشو برعکس در ژاپن  شودمیتوسط معلمان همان مدرسه انجام 
ی هاکالسی برخوردارند. یعنی اثربخشی کارایی بهترگیرد از افراد دیگر انجام می

( نشان 2014) مطالعه هوف ل فرهنگی هر کشور نیز بستگی دارد.خصوصی به مسائ
( 2016) 1زانگ و ایکسی ناهمگن و غیر خطی است.ی خصوصی هاکالس تأثیرداد 

ی خصوصی را هاکالساحتمال شرکت در  نشان دادند که سطح سواد و درآمد والدین
دار پیشرفت تحصیلی یپیش بینی کننده معن هاکالسو شرکت در این  دهدمیافزایش 

 درس حساب و ادبیات است.
 آموزاندانشبه نظر نشان داد  (2008) 3ورکبو  (1995) 2یکولی هاپژوهشنتایج  

نداشتن یا ی خصوصی هاکالسدر نکردن شرکت  ،افت تحصیلیعمده  لیدالیکی از 
شانگر شواهد پژوهشی داخلی نیز ن .است یانفراد یهاکالساستفاده از  برایفرصت 

بر نگرش به مدرسه و  هاهی فوق برنامه مدرسهافعالیتمثبت شرکت در  تأثیر
؛ 1396)نعیمی و زیرک،  است آموزاندانششد اجتماعی یشرفت تحصیلی و رپ

 (.1393 پور،پور و مصطفی؛ اتابکی، مصطفی1394جمعه، امام
لی ه موفقیت تحصی( نشان دادند که آموزش برنام1391) مهر و همکارانخجسته

آذر، حاتمی و . فتحیشودمی آموزاندانشبه مدرسه در دار نگرش باعث افزایش معنی
مشمول طرح  آموزاندانش( نشان دادند میزان نگرش به مدرسه در 1391) رزی

( رابطه 1395) عادی بیشتر است. موسوی و بدری آموزاندانشارزشیابی توصیفی از 
ج های فراشناختی گزارش کردند. نتایداری بین نگرش به مدرسه و آگاهییمعن

اریانس درصد از و 43و  17( نشان داد به ترتیب 1396کیا و همکاران )پژوهش معینی
ی تبیین و ادراک از محیط کالس ی کیفیت زندگیهامؤلفهیق نگرش به مدرسه از طر

 .شودمی
عنوان یک پدیده ش پیشرفت بهیعنی انگیز ،در خصوص متغیر دیگر این پژوهش

کارو، دی )دی مطرح شده است یهای متعدد و گاه متناقضنظریه ،شناختی پیچیدهروان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Zhang & Xie 
2. Coley 
3. Burke  
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کسب تقویت و  (. در رویکرد رفتارگرایی انگیزش را به2015، 1انسونکارو و رایتل ج
ترین اصل انگیزشی اساسی ،شناختیجویی رواندانند. لذتمیوابسته اجتناب از تنبیه 

ها، ، نقشههادند که رفتارها توسط هدفگرایان معتقرفتارگرایان است. شناخت
گرایی به انسان در رویکرد .شوندمیهای فرد ایجاد و هدایت انتظارات و نسبت دادن

های زندگی و دی انتخاب هدفزابرای رشد شخصی، آ آموزاندانشتوانایی 
فرهنگی منبع انگیزشی مهم  -. در رویکرد اجتماعیشودمی تأکیدهای مثبت ویژگی

در این  و داشتن رابطه دوستانه متقابل با آنان است. بودن برای بعضی افراد با دیگران
 (.1394)سیف،  شودمی تأکیدیادگیری  گیزش بر مشارکت فرد با گروه برایرویکرد ان

الگوهای معاصر انگیزش پیشرفت، کانون مطالعات را از نیازهای درونی و عوامل 
، انگیزش اتکینسون 2ارزش–نظریه انتظار اند. دربه دنیای ذهنی افراد تغییر داده محیطی

اهمیت ادراک شده  . ارزش بهشودمیبینی ی انتظار و ارزش پیشهامؤلفه اپیشرفت ب
افراد درباره احتمال موفقیت در تکالیف  اره دارد و سازه انتظار به ادراکتکلیف اش
از ( 2007) 4ینگتونکاو 3(. نظریه خودارزشمندی85، ص 1396)رضایی،  ارتباط دارد

ق گرایی و نظریه سائارتباط نظری بین سنت شناخت کندمیانگیزش پیشرفت تالش 
اولویت  جستجو برای خودکفایتی باالترین دشومیاین نظریه فرض در . برقرار کند

هم از گرایش به موفقیت و هم ترس از شکست ایجاد  تواندمیانسان است و این نیاز 
 (2002، 6)اکلز و ویگفیلدالگوی معاصر  (.2013، 5کاستال، بیرن و کاوینگتون)دی شود

ک شده درگیر تظارات موفقیت و همچنین ارزش ادرادر زمینه انگیزش پیشرفت با ان
دارد. همچنین این الگو  تأکیدگذار بر پیشرفت تأثیرعنوان عوامل شدن در تکلیف به

تی، تصورات قالبی تصورات قالبی نقش جنسی نمتغیرهای مهم دیگر همچوشامل 
 .شودمیشناختی خانواده جمعیتهای فرهنگی و ویژگی

متغیرهای  دیگرزش پیشرفت با ارتباط انگی زمینهر شواهد پژوهشی متعددی د
انگیزش  گر این است کهنشان هاپژوهشنتایج شناختی گزارش شده است. روان

و  (1384 ،عابدی و عریضی)های خانوادگی با ویژگی آموزاندانشپیشرفت تحصیلی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. DeCaro, DeCaro & Rittle-Johnson 
2. expectancy-value theories 
3. self-worth 
4. Covington 
5. De Castella, Byrne & Covington 
6. Eccles & Wigfield 
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های آموزشگاهی از قبیل ساختار کالس درس، نظام ارزشی مدرسه و روابط ویژگی
های متعدد دیگر پژوهش( ارتباط دارد. 1385اطفی درون مدرسه )بهرامی و رضوان، ع

یا عملکرد تحصیلی را گزارش  دار انگیزش پیشرفت تحصیلی با موفقیتارتباط معنی
؛ محمودی و 1394مردی، مردی و حسین؛ حسین1391)نوحی و همکاران،  اندکرده

( 9313دری، پردالن، خلیجیان و یگانه )(. حی2011، 1گازال و انجوم؛ 1396همکاران، 
ه دست آوردند و گانه شخصیتی با انگیزش پیشرفت بداری بین صفات پنجیرابطه معن

داری بین نگرش ( در مطالعه خود رابطه معنی1395) منی مهموئی و صفدریمؤ
 پیدا کردند.تحصیلی و انگیزش پیشرفت با تلقی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی 

، رسد این موضوع برای والدینبه نظر میجه به مطالبی که ارائه شد با تو
از سوی  ست.و مسئوالن آموزش و پرورش از اهمیت خاصی برخوردار ا آموزاندانش
تخاب ویژه از حیث ان)به از لحاظ نظری وجوه مشترکی بین انگیزش پیشرفت ،دیگر
ر منظور موفقیت دی کنکور به هاکالسرش به مدرسه و شرکت در (، نگهاهدف

راجعه به علل استفاده یا میی درباره هاپژوهشهرچند  آزمون سراسری وجود دارد.
ین حال با ا ،است گرفته( انجام 1396)حسینی لرگانی و محمدی،  ی کنکورهاکالس

ی این برگزار تأثیر ها یامقایسه تفاوت موردحال پژوهشی در هرسد تاببه نظر می
ه احساس در این زمینیک خالء پژوهشی  و نشده است اجراها بر این متغیر هاکالس

 میزان تفاوتی در که آیا شودبررسی میله ئاین مسپژوهش حاضر در . بنابراین شودمی
 هی کنکور مدرسهاکالسدر ی که آموزاندانشانگیزش پیشرفت  نگرش تحصیلی و

  ؟وجود دارد کنند،استفاده نمی هاکالسی که از این آموزاندانشبا  کنندشرکت می
 

 روش پژوهش
شامل ین پژوهش جامعه آماری ا .ای استمقایسه -از نوع علی پژوهش حاضرروش 
بود.  1396-97شهرستان ماکو در سال  مدو دوره متوسطه دختر آموزاندانش همه

ق آمار طب تعداداین از که نفر بود  1000براساس آمار تعداد جامعه آماری برابر 
 شرکت هکنکور مدرس یهاکالس درفر ن 200 حدود، هاهمدیران مدرس شده از دریافت

دن ه، ثبت نام کردر این دست آموزاندانشقرار دادن برای ترین مالک اصلی .کردند می
 بود. هی کنکور مدرسهاکالسدر  حضور دو جلسهدارا بودن سابقه  و حداقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ghazala & Anjum 
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رای به صورت مساوی و ب شد نفر تعیین 200 پژوهشحجم نمونه با توجه به نوع 
ع های انتخاب شده از لحاظ سن، نونمونه نفر اختصاص داده شد. 100هر گروه 

برای جتماعی همتاسازی شدند. ا -و وضعیت اقتصادی ، رشته تحصیلیمدرسه
از کردند ه نمیاستفاد همدرس کنکوری هاکالسی که از آموزاندانشگیری از نمونه

 آموزاندانشو برای انتخاب نمونه از بین ای های چندمرحلگیری خوشهروش نمونه
 ی خصوصی کنکور از روش تصادفی ساده استفاده شد.هاکالسکننده در شرکت

تدا ای به این شکل بود که ابای تصادفی چندمرحلهگیری خوشهروش کار در نمونه
ه سپس ب چهار مدرسه و از هر مدرسه یک کالس به صورت تصادفی انتخاب شدند و

صوص روش خانتخاب شدند. در  هاکالسآن  آموزاندانشد حجم نمونه از تعدا
به فی به صورت تصاد هاهگیری تصادفی ساده نیز از لیست موجود در مدرسنمونه

 د.شاقدام  هی کنکور مدرسهاکالسکننده در شرکت آموزاندانشانتخاب 
 ها از دو پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد:آوری داهگرد برای

 (2003) کوچ و سیگلمک )R-AASS( 1سنجش نگرش به مدرسه پرسشنامه
 د نظرفرم تجدی و اندکردهطراحی ( 2003مک کوچ و سیگل ) رااین پرسشنامه 

ک و خودتحصیلی، و پنج عامل: ادرااست  پرسش 35رای اد (SAAS-R) شده آن
ه و ی مدرسهاهدف گذاریارزش، نگرش به مدرسه، هاکالسنگرش به معلمان و 

گذاری ی نمره. در این پرسشنامه برادکنمیگیری را اندازه دهیخودنظمانگیزش و 
پور قدم راای لیکرت استفاده شده است. این پرسشنامه ا از مقیاس هفت درجههپرسش

 شده تأییدداخلی  هایپژوهشآن در و روایی و پایایی ( به فارسی برگردانده 1385)
 .(1389مصرآبادی، ) است

 هرمنس (T.M.A)نامه استاندارد پیشرفت پرسش
 و پیشرفت به نیاز درباره موجود تجربی و نظری دانش مبنای بر( 0197) 2هرمنس

 را پرسشنامه این پیشرفت، به نیاز موضوع به مربوط یهاپژوهش پیشینه بررسی با
 ناتمام هایجمله صورت بهها گویه بوده و گویه 29 دارای پرسشنامه .است ساخته

 حسب بر هاگزینه این گویه چهار گزینه ارائه شده است. هر دنبال به و اندشده نبیا
 .شودمی داده نمره آنها به باشد زیاد به کم یا کم به زیاد از پیشرفت انگیزه شدت اینکه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. School Attitude Assessment Survey–Revised 
2. Hermans 
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روایی و پایایی این پرسشنامه در  .است باال پیشرفت انگیزه بیانگر بیشتر کل نمره
 شده است. یدتأی( 1386) اکبری پژوهش
رستان پس از کسب مجوز از گزینش آموزش و پرورش شه، هادادهآوری گرد برای

 ر موردو دشد ه ها ارائنیدتوضیحاتی به آزمو ،و انگیزه پژوهش هدفدرباره  ،ماکو
دن بانه بوو محرمانه بودن نتایج اطمینان داده شد و داوطل شخصی اطالعاتنشدن درج 

 از هاداده وتحلیلتجزیه برایونه اطالع داده شد. شرکت در پژوهش به اعضای نم
چندمتغیره  تحلیل واریانس شامل استنباطی آمار یهاروش و توصیفی آمار یهاروش
ی هر دو هافرضبا رعایت پیش برای دو گروه مستقل  t)مانوا( و آزمون راههیک

 استفاده شد.  24SPSSافزار آزمون از طریق نرم
 

 هایافته
حاضر شرکت داشتند. سن  پژوهشعنوان نمونه در آموز بهدانش 200 مجموع،در

حصیلی تسال بود. رشته  17 برابر درصد( 5/50 معادلنفر  101افراد نمونه ) اغلب
ای علوم درصد( علوم تجربی بود و رشته ه 5/71 معادلنفر  143اغلب افراد نمونه )

های دوم و درصد( در رتبه 14نفر،  28) م ریاضیدرصد( و علو 5/14، نفر 29انسانی)
 سوم قرار داشتند.

 انحراف ،میانگین شامل پژوهش متغیرهای توصیفی یهاشاخص (1) جدول در
 .اندشده گزارش کجی و کشیدگیقدر مطلق میزان ، معیار
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ی کنکور هاکالسدر  عدم حضوریا حضور به تفکیک  رهایمتغ یفیتوص یهاشاخص (1) جدول
 (n=200) همدرس

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین هگرو متغیر
 82/0 -99/0 88/3 17/45 حضور نگرش به معلم و کالس

 95/0 32/0 71/3 89/28 عدم حضور 
 39/0 -32/0 59/6 96/55 حضور دهیخودنظم انگیزش/

 55/0 62/0 75/4 55/37 عدم حضور 
 20/0 -29/0 99/4 14/29 حضور نگرش به مدرسه

 -30/0 39/0 74/4 89/21 عدم حضور 
 -66/0 24/0 92/3 04/35 حضور ادراک خودتحصیلی

 16/0 16/0 11/4 67/22 عدم حضور 
 -13/0 30/0 43/3 84/27 حضور هاهدفارزش گذاری 

 24/0 51/0 53/3 68/18 عدم حضور 
 31/0 -70/0 53/12 05/193 حضور کل نگرش تحصیلی

 56/0 10/0 42/22 14/135 عدم حضور 
 -70/0 -02/0 97/18 52/73 حضور رفتانگیزش پیش

 -45/0 -58/0 56/17 85/66 عدم حضور 

 
 همدرس کنکور هایکالس درکه ی آموزاندانش، میانگین (1)توجه به جدول  با

 بیشتر از ی نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفتهامؤلفههمه در  شرکت داشتند
کردند. نمی استفاده هرسی کنکور مدهاکالساز که ی است آموزاندانشمیانگین 
 متغیرهایهمه  برای کشیدگی و کجی مطلق قدر ،(1) جدول به توجه باهمچنین 

 تأیید متغیرها توزیع ال بودننرم بنابراین .قرار دارد -1+ تا 1 نبی پژوهش در دامنه
حلیل واریانس ترامتریک مانند های پااز آزمون توانمیو  (1397)زارعی،  شودمی
 .کرد دهمتغیری استفاچند
 

 پژوهش هایفرضیه یبررس
با  داشتند شرکت همدرس کنکوری هاکالس رکه د یآموزاندانش بین :فرضیه اول

ان نگرش میزدر  مدارس شرکت نداشتند کنکوری هاکالسدر  که یآموزاندانش
 تفاوت وجود دارد.تحصیلی 
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 استفاده هکنکور مدرس یهاکالس ازکه  یآموزاندانشبرای بررسی تفاوت 
ی نگرش هامؤلفهدر  کردنداستفاده نمی هاکالس ی که از اینآموزاندانشبا  کردندمی

 ادراک، به مدرسه نگرش، دهیخودنظم /زشیانگ، نگرش به معلم و کالستحصیلی )
 راههتحلیل واریانس چندمتغیری یک( از هاهدف گذاریارزشی و لیخود تحص

صفر در نظر گرفته شد. برای  برای رد فرض P<05/0خطای  استفاده شد. سطح
استفاده شد. مقدار مجذور اتای جزئی  1بررسی اندازه اثر نیز از مجذور اتای جزئی

( و بیشتر نشانگر اثر زیاد 10/0( اثر متوسط و )04/0( و کمتر نشانگر اثر کم، )01/0)
برای بررسی همگنی  ، نتایج آزمون لوین(2)در جدول  (.2002، 2)هوبرتیاست 

 در دو گروه گزارش شده است. تحصیلیی نگرش هامؤلفه واریانس
 

دو  در تحصیلینگرش  یهامؤلفه انسیوار یهمگن یبررس یبرا نیلو آزمون جنتای (2) جدول
 گروه

 داریسطح معنی لوین Fآماره  مولفه
 40/0 68/0 نگرش به معلم و کالس

 30/0 04/1 یدهخودنظم /زشیانگ
 95/0 01/0 نگرش به مدرسه

 78/0 07/0 یلیراک خودتحصاد
 79/0 07/0 هاهدف گذاریارزش

 
 کالس ونگرش به معلم ی هامؤلفهلوین برای  F، آماره (2)با توجه به جدول 

، ادراک (01/0) نگرش به مدرسه ،(04/1ی )دهخودنظم /زشی، انگ(68/0)
 دار نیستکه معنی است( 07/0) هاهدف گذاریارزشو  (07/0ی )لیتحصخود

(05/0>P)y  برابر است.  هاگروهدر  هامؤلفهبنابراین واریانس این 
باکس برای بررسی برابری ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در آزمون ام از
 بود دارمعنی 001/0( در سطح 65/100باکس )آماره آزمون ام .استفاده شد هاگروهبین 

(001/0>P ،52/6 =F.)  نتیجه  توانمیبودن این آماره،  ردامعنیبنابراین با توجه به
تاباچنیک و گرفت که ماتریس کواریانس متغیرهای وابسته در دو گروه برابر نیست. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Partial eta squared 
2. Huberty 
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بودن ماتریس واریانس و که در صورت همگن ن اندکرده( پیشنهاد 2007) 1فیدل
های متغیرهای وابسته، به جای آزمون چندمتغیری المبدای ویلکز از آزمون کوواریانس

 ی نگرش تحصیلی ازهامؤلفهی رابطه دارمعنیبرای بررسی پیالیی استفاده شود. اثر 
( در 90/104آماره مجذور خی بارتلت )استفاده شد. خی بارتلت  نتایج آزمون مجذور

 ی نگرش تحصیلیهامؤلفهبین  دهدمی. این یافته نشان بود دارمعنی 001/0سطح 
نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری  (3)وجود دارد. در جدول  دارمعنیرابطه 

 گزارش شده است.
 

 نیب در ینگرش تحصیل یهامؤلفه به مربوط یریچندمتغ انسیوار لیتحل آزمون جینتا (3)جدول 
 هاگروه

 مجذور اتای جزئی F DF1 DF2 P مقدار آزمون
 92/0 001/0 194 5 09/456 92/0 اثر پیالئی

 92/0 001/0 194 5 09/456 07/0 زلکدای ویبالم
 92/0 001/0 194 5 09/456 75/11 اثر هوتلینگ

 92/0 001/0 194 5 09/456 75/11 بزرگترین ریشه روی

 
 هاگروه یانس چندمتغیری بررسی تفاوتتحلیل وار F، آماره (3)با توجه به جدول 

. بنابراین است دارمعنی 001/0( در سطح 09/456صیلی )ی نگرش تحهامؤلفهدر 
ی دارمعنی تتفاو ی نگرش تحصیلیهامؤلفهگفت که بین این دو گروه در  توانمی

 با ی نگرش تحصیلیهامؤلفهدر کدام یک از  هاگروهکه وجود دارد. برای بررسی این
ه راهه گزارش شدنتایج تحلیل واریانس یک (4)یکدیگر تفاوت دارند در جدول 

که عضویت  دهدمینشان  مجذور اتای جزئی (3)ول است. همچنین با توجه به جد
 . بنابراین در اینکندمیرهای وابسته را تبیین درصد از تغییرات متغی 92گروهی 

فاوت دارد. یعنی ت ی نگرش تحصیلیهامؤلفهژوهش عضویت گروهی اثر بزرگی بر پ
 وجه است.در جامعه بزرگ و قابل ت هاگروهدر بین  ی نگرش تحصیلیهامؤلفهدر 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tabachnick & Fidell 
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 یی نگرش تحصیلهامؤلفهدر  هاگروه تفاوت راههکی انسیوار لیتحل جینتا (4)جدول 

 MS گروه MS خطا SS گروه SS لفهمؤ
 F P خطا

مجذور 
 اتا

 82/0 001/0 83/916 45/14 92/13251 90/2861 92/13251 نگرش به معلم و کالس
 72/0 001/0 07/512 09/33 40/16946 59/6552 40/16946 دهیخودنظم /شیزانگ

 35/0 001/0 72/110 73/23 12/2628 83/4699 12/2628 ه مدرسهنگرش ب
 70/0 001/0 81/472 18/16 84/7650 95/3203 84/7650 یلیادراک خودتحص

 63/0 001/0 36/345 14/12 28/4195 20/2405 28/4195 هاهدف گذاریارزش

 
، (83/916) نگرش به معلم و کالسی هامؤلفهبرای  Fآماره  (4)با توجه به جدول 

ی لیحص، ادراک خودت(72/110) نگرش به مدرسه ،(07/512) دهیخودنظم /زشیانگ
 هایافته. این (P<001/0)است  دارمعنی( 36/345) هاهدف گذاریارزشو  (81/472)

ا ی وجود دارد. بدارمعنیتفاوت  هامؤلفهدر این  هاگروهنشانگر آن هستند که بین 
نگرش به معلم و ی هامؤلفه، اندازه اثر (4)دول ر جتوجه به مجذور اتای جزئی د

راک ، اد(35/0) نگرش به مدرسه ،(72/0) دهیخودنظم /زشی، انگ(82/0) کالس
قابل توجه  ( در جامعه بزرگ و63/0) هاهدف گذاریارزشو  (70/0ی )لیتحصخود
ی نگرش تحصیلی هامؤلفهدر  هاگروه، نتایج مقایسه میانگین (5). در جدول است

 گزارش شده است. هی کنکور مدرسهاکالسراساس حضور و عدم حضور در ب
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ه تفکیک حضور ب تحصیلینگرش  یهامؤلفهدر  دوگروه آموزاندانش نیانگیم سهیمقا (5)جدول 
 و عدم حضور

 یدارمعنیسطح  تفاوت میانگین میانگین گروه متغیر
 001/0 28/16 17/45 حضور نگرش به معلم و کالس

   89/28 رعدم حضو 
 001/0 41/18 96/55 حضور دهیخودنظمانگیزش/ 

   55/37 عدم حضور 
 001/0 25/7 14/29 حضور نگرش به مدرسه

   89/21 عدم حضور 
 001/0 37/12 04/35 حضور ادراک خودتحصیلی

   67/22 عدم حضور 
 001/0 16/9 84/27 حضور هاهدف گذاریارزش

   68/18 عدم حضور 

 
 ههای کنکور مدرسدر کالسکه  یآموزاندانش، میانگین (5)به جدول  با توجه

از  شتریبی دارمعنیبه صورت  تحصیلی نگرش یهامؤلفههمه در  شرکت کردند
با توجه  ند.رده شرکت نکی کنکور مدرسهاکالسی است که در آموزاندانش نیانگیم

 هدر مدرس هاکالسین اکه از  یآموزاندانشنتیجه گرفت  توانمی هایافتهبه این 
 /زشیانگ، علم و کالسنگرش به م، دارای دیگر آموزاندانشنسبت به  اندکردهاستفاده 
 یهاهدف گذاریارزشی و لیخودتحص ادراک، نسب به مدرسه نگرش، دهیخودنظم

 باالتری هستند.

 همدرس کنکور یخصوص یهاکالس از ی کهآموزاندانشبرای بررسی تفاوت 
دو نمونه  tی کل از آزمون لیدر نگرش تحص دیگر آموزاندانشبا  کردنداستفاده می

 یلینگرش تحصمستقل استفاده شد. نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس 
که  دهدمیاین یافته نشان (. P ،29/1=F>05/0) بودن دارمعنی در دو گروهکل 

دو نمونه مستقل با  tتایج آزمون نست. بنابراین همگن ا هاگروهواریانس این متغیر در 
 ،زمونطبق نتایج حاصل از این آ .مورد استفاده واقع شدها اریانسفرض برابری وپیش

این تفاوت  tآماره  بود. 91/57برابر کل  یلینگرش تحصدر  هاگروهتفاوت میانگین 
است. این یافته نشان  دارمعنیمثبت و  001/0است که در سطح  54/22مساوی  نیز
ی وجود دارد. با توجه دارمعنیتفاوت کل  یلینگرش تحصدر  هاگروهکه بین  دهدیم
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کننده از استفاده آموزاندانشمیانگین  ،کل یلینگرش تحصدر  مقادیر میانگین دو گروه
 یآموزاندانشی بیشتر از میانگین دارمعنی( به صورت 05/193) های کنکورکالس
فرضیه  هایافته(. با توجه به این 14/135)می کردند استفاده ن هاکالسکه از این  است

که ی آموزاندانش نگرش تحصیلی زانیمگفت که  توانمیو  شودمی تأییداول پژوهش 
سایر ی بیشتر از دارمعنیبه صورت  کردندهای کنکور استفاده میاز کالس

 تری دارند.نگرش تحصیلی مثبت آموزاندانشدسته از این  و است آموزاندانش
 کنکور یهاکالس ره دک یآموزاندانش انگیزش پیشرفت زانیم نیب :فرضیه دوم

تفاوت  کردند،استفاده نمی هاکالسی که از این آموزاندانشبا  شرکت داشتند همدرس
 وجود دارد.

تایج . ندو نمونه مستقل استفاده شد tاز آزمون این فرضیه پژوهشی برای بررسی 
 دارمعنیدر دو گروه  شرفتیپ زشیانگواریانس  بررسی همسانیآزمون لوین برای 

یش فرض پمستقل با دو نمونه  tآزمون  از نتایجبنابراین (. P ،03/0=F>05/0) بودن
نگین اوت میاکه تف دادنشان  نتایج حاصل از این آزمون .شداستفاده ها برابری واریانس

برابر فاوت نیز تاین متناظر با  tره آمابوده و  67/6برابر  شرفتیپ زشیانگدر  هاگروه
که بین  دهدمیاست. این یافته نشان  دارمعنیمثبت و  01/0ر سطح است که د 58/2

ن ادیر میانگیمق بهی وجود دارد. با توجه دارمعنیتفاوت  شرفتیپ زشیانگدر  هاگروه
ستفاده ی کنکور اهاکالسکه از ی آموزاندانشمیانگین ، شرفتیپ زشیانگدر  هاگروه
ی است که در آموزاندانشتر از میانگین ی بیشدارمعنی( به صورت 52/73) کردندمی
 أییدتفرضیه دوم پژوهش  بر همین اساس،(. 85/66) حضور نداشتند هاکالساین 
  .شودمی
 

 گیرینتیجه بحث و
ی خصوصی هاکالس در یا عدم حضور تفاوت حضوربررسی با هدف  پژوهشاین 

 دوره دختر آموزاندانشانگیزش پیشرفت  ر میزان نگرش تحصیلی وب همدرس کنکور
در  وهش نشان داد که. نتایج حاصل از فرضیه نخست پژگرفت انجام مدو متوسطه

ی خصوصی هاکالسی که در آموزاندانشبین  ی آنهامؤلفهو  کل یلینگرش تحص
ر نداشتند حضو هاکالسی که در این آموزاندانشبا  شرکت داشتند هکنکور مدرس
ی دارمعنیصورت  کننده بهشرکت آموزاندانشمیانگین  دار وجود دارد ویتفاوت معن

 انجام نگرفته است در این زمینه یمشابه اینکه پژوهشدلیل ه چند ب. هراستتر بیش
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ی نعیمی و هاپژوهشاین یافته پژوهشی با نتایج امکان مقایسه نتایج وجود ندارد اما 
اتابکی و  (؛1394) جمعهامام؛ (1395) مهموئی و صفدری منیؤم (؛1396) زیرک

( 1995) ( و کولی2008) بورک (؛1391) مهر و همکارنخجسته (،1393) همکاران
  قرار دارد.همسویی 
با پیشرفت  آموزاندانش ،. از یک سوکرداز دو منظر بررسی  توانمیرا  یافته این

شرکت مدرسه  یخصوص یهاسکالبهتر در  هایهکسب نمر یبرا تحصیلی مطلوب
که شرکت  ی؛ در حالکنندمیتلقی  یاضاف یآموزش خصوصنوعی آن را  و کنندمی

آنان  یماندگعقب شودمیسبب  یآموزش خصوص یهاکالسدر  فیضع آموزاندانش
 اندرس یاری یآموزش یهافرصت یبه برابرو  جبران شود آموزاندانش ریانسبت به س

 شودمیمثبت ارزیابی  مدرسهدر هر دو صورت نگرش آنان به  نی(. بنابرا2013، 1)جو
 ینمره کالس شیو افزاشده  هابهتر درس یریادگی موجب آموزاندانشمثبت نگرش  و

 (.2011 ،یا)بر شودمیمنجر لی و تداوم عالقمندی به مدرسه به پیشرفت تحصینیز 
 دست یافت که جهینت نیبه ا خود در مطالعه (2014) 2کوباکیدزه در همین راستا،

در مقایسه با سایر  کردندیاستفاده م یخصوصی هاکالس سیکه از تدر یآموزاندانش
 . داشتند ی تحصیلیهابرنامهنگرش خوبی به ، آموزاندانش

خصوصی مدرسه برای کنکور،  یهاآموزشدر  رسدبه نظر می نیهمچن
 ندیافرو  ای یادگیریراهبرده یریادگیدر  ینگرژرفبرای تعمیم،  یهای بیشترفرصت
پیشرفت تحصیلی و به تبع آن وجود دارد. این عوامل باعث بهتر شدن  جوییخودنظم

ی خصوصی نسبت به حضور در مدسه و هاکالسدارای  آموزاندانشنگرش تحصیلی 
 شودمیی خصوصی هاکالس بدون آموزاندانشتکالیف مدرسه، در مقایسه با انجام 

طور ثابتی نشان داده است که ی پژوهشی متعدد نیز بهاهیافته .(1388 ،یربگیش)
ویژه در داری بین نگرش به مدرسه و پیشرفت تحصیلی بهیهمبستگی متوسط و معن

 دختر وجود دارد ولی این رابطه به صورت رابطه علت و معلولی نیست آموزاندانش
، وهشگرانپژ(. بنابراین به نظر 2016، 3ورسوا و ماال؛ 2003کوچ و سیگل، )مک
کننده در شرکت آموزاندانش که موجب تفاوت در نگرش یترین عاملاصلی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jo 
2. Kobakhidze 
3. Verešováa & Maláa 
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، ارتباط شودمی نسبت به مدرسه آموزاندانشبا سایر  هی کنکور مدرسهاکالس
 دوسویه آن با پیشرفت تحصیلی است.

در نگرش کنندگان و مشوقان ترین تبلیغاصلی عنوانبهنقش معلمان  ،زمینهدر این 
نیز قابل توجه  ،کنندمیشرکت ی خصوصی هاکالس ی که درآموزاندانش تحصیلی

 شتریباز دیدگاه  دهدمینشان  بسیاری هایپژوهش(. 2014 ،1ا)برهم و سیلو است
کننده شرکت آموزاندانشتحصیلی  نگرشنحوه برخورد معلمان و  انیم آموزاندانش
در نهایت در تبیین  (.1390 )نژاد موسوی، رابطه وجود دارد یخصوص یهاکالسدر 

 ،این اصلبر پایه  این یافته پژوهشی نباید اصل ناهماهنگی شناختی را نادیده گرفت.
و برای  کنندمیمنفی را تجربه  یافراد حالت ها با رفتار تناقض دارندکه نگرش هنگامی

؛ 2009)فرنهام،  دهندمیها یا هر دو را تغییر هش این ناهماهنگی، رفتار یا نگرشکا
ی کنکور هاکالسکننده در شرکت آموزاندانش (. ممکن است1395ترجمه زارعی، 

به شکل مثبت  هابرنامهنگرش خود را به این گونه  برای توجیه رفتار خود، همدرس
 .دهندتغییر 

 ر میزاند دهنده این موضوع بود کهدوم نشانفرضیه  دست آمده ازه بی هایافته
ا ب هی کنکور مدرسهاکالسکننده در شرکت موزانآدانشبین  شرفتیپ زشیانگ

داری تفاوت معنی ده بودنداستفاده نکر هی کنکور مدرسهاکالسی که از آموزاندانش
کیا معینیهای پژوهش با نتایج پژوهشنتایج این بخش از  وجود دارد. به نفع گروه اول

می و بهرا (؛1393) حیدری و همکاران (؛1395) موسوی و بدری (؛1396) و همکاران
  همخوانی نسبی دارند. (1384) عابدی و عریضی(؛ 1385) رضوان
ی تقویتی هاکالسکننده در شرکت آموزاندانشاوت در میزان انگیزش پیشرفت تف
فرهنگی بهتر قابل تبیین  -در چهارچوب رویکرد اجتماعی آموزاندانشبا سایر  سهمدر

یک نیاز اجتماعی است و عبارت  ،فت، بحث انگیزش پیشرپژوهشگرانبه نظر  است.
های عالی، رقابت با دیگران و پیشی داست از غلبه کردن بر موانع، رسیدن به استاندار

گذاری بر شیوه اجرای تکلیف درسی و نشان تأثیرگرفتن از آنها. انگیزه پیشرفت باعث 
(. دیدگاه 95، ص 1396)رضایی،  شودمیدادن تمایالت شایستگی یادگیری 

صورتی برای فرهنگی بر این عقیده استوار است که یادگیرندگان در  -عیاجتما
که عضوی از کالس درس یا آموزشگاهی باشند که برای  شوندمییادگیری برانگیخته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Berhm & Silova 
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نیز ( 2015ی )مور (.1394، نقل از سیف، 2008، 1)وولفک یادگیری ارزش قائل است
های تفاوت دریافت که ور ژاپن و امریکای خصوصی دو کشهاآموزشمقایسه  با

 هستند.  مؤثر یی خصوصهاآموزشفرهنگی در کارایی 
مینه زهای جدید در براساس دیدگاه توانمیهمچنین این یافته پژوهشی را 

ست ااین  ون اعتقاد بررزش اتکینسا-در نظریه انتظارتفسیر کرد. نیز انگیزش پیشرفت 
 جتناب)امید به موفقیت( و ا انگیزش پیشرفت حاصل تعارض بین تمایالت گرایش که

ا )ترس از شکست( هستند و رفتارهای پیشرفت همیشه احتمال موفقیت و شکست ر
د که گفیلدر خود به همراه دارند. افزون بر این دو عامل اصلی، دیدگاه اکلز و وی

 کندیمگو ری را در این زمینه وارد الگسترش یافته نظریه اتکینسون است عوامل دیگ
گی های شغلی، ویژع درسی و ویژگیوورات فرهنگی از موضکه شامل تص

که  دهندمینشان  هاپژوهش .است پیشینهای شناختی خانواده و تجربهجمعیت
خاب انت انتظارات باالتر برای موفقیت، رابطه مثبتی با رفتارهای پیشرفت ازجمله

، 1396، ضایی، نقل از ر2016)شانک،  تکالیف، تالش، پشتکار و موفقیت واقعی دارند
سه با پیشرفت بین محیط مدر ( نشان دادند که انگیزش2013وانگ و اکلز ) (.87ص 

فت وت انگیزش پیشرتفادرمجموع، بنابراین  تحصیلی نقش میانجی دارد. درگیری
کست شفقیت و اجتناب از ناشی از برایند دو نیروی امید به مو تواندمی آموزاندانش

 در آنها باشد.
آموزند که جامعه می آموزاندانششمندی کاوینگتون، زه خوداراساس نظری بر

و موفقیت احساس ارزشمندی را  شودمیدستاوردها به افراد ارزش قائل براساس 
با احتمال شکست مواجه  آموزاندانشزمانی که  ،. از سوی دیگردهدمیافزایش 

نع پیش گیرند که مااز موقعیت اجتناب کنند یا راهبردهایی را در  کوشندمی، شوندمی
. درواقع در (2007کاوینگتون، ؛ 1396رضایی، ) شودمیاستنتاج عدم توانمندی آنها 

ترس از شکست است که اغلب موجب رفتارهای تحصیلی نامناسب  ،آموزاندانشاین 
بر طبق این نظریه، مدرسه جایی است که  آنها. عالقگیتوجهی یا بینه بی شودمی
کاستال و )دی شودمیاز طریق توانایی پیشرفت سنجش  زیادی طورفرد به مندیشارز

ای تنها به طور گستردهبه آموزاندانش بودد ( معتق2000) (. کاوینگتون2013، همکاران
اع به همین علت انو شوندمیها برای پیشرفت ارزشمند محسوب اندازه توانایی آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Woolfolk 
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عنوان معیار )نه همه( به افراد توسط خیلی از کنندمیکسب  آموزاندانشکه  هاییهنمر
نباط است توانمیبا توجه به این نظریه  .شودمیدر نظر گرفته مناسب ارزشمندی آنها 

 هی کنکور مدرسهاکالسدر  به خاطر حفظ ارزشمندی خود آموزاندانشکرد که 
 .کنندمیشرکت 

ن به پذیری آانجام گرفته و تعمیم دختر آموزاندانشاین پژوهش روی 
 میکرد یرا سعاج در طول دوره نکهیبا ا پسر با محدودیت همراه است. آموزاننشدا

در  یول م؛یابی دست از افراد نمونه یمصاحبه، به شناخت قیعالوه بر پرسشنامه از طر
ست و با ااز پرسشنامه استفاده شده  هاداده یگردآور یپژوهش برا نیدر ا تینها

ه بخود  لیدارد و افراد با تما یدهارشنامه جنبه خودگزکه پرسش نیا به توجه
 .باشد انهریسوگ آنها یهاپاسخ است ممکن دندهمیپرسشنامه پاسخ 

آموزش قابل  بانگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت حتی در دوران بزرگسالی 
زی یا سااز شیوه متقاعد توانمیدر خصوص تغییر نگرش تحصیلی تغییر هستند. 

 به توانمیه کرد. در زمینه آموزش انگیزش پیشرفت ترغیب به کمک معلمان استفاد
دارای انگیزش  آموزاندانشکمک کرد تا افکار و رفتارهای نوعی  آموزاندانش

کمک  آموزاندانشند به توانمیپیشرفت باال را در خود ایجاد کنند. برای نمونه معلمان 
شان به سوی تا پیشرفتری را مشخص کنند و در ارتباط بی واقع بینانههاهدفکنند تا 

 هدف بازخورد بدهند.
نشان داد که نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت صرفا   پژوهشنتایج این 

ی که از این آموزاندانشبا  هرسهای کنکور مدکننده در کالسشرکت آموزاندانش
گرش ددی بر نعوامل متع اینکه. با توجه به متفاوت استاستفاده نمی کردند،  هاکالس
دیگری در  هایپژوهش شودمیپیشنهاد  ،ی و انگیزش پیشرفت اثرگذار هستندتحصیل

ز اشدن وجود تفاوت بین این دو گروه  تأییدشود و در صورت  اجرااین زمینه 
فاوت جدیدی در خصوص مشخص شدن چرایی این ت هایپژوهش، آموزاندانش

ر و سای هسکور مدری کنهاکالسافزون بر این در زمینه میزان اثربخشی  صورت گیرد.
مختلف  هاینیز براساس درس های تحصیلی وو پایه هارشتهها به تفکیک آموزشگاه

ص نشد و مطالعه در این خصو دیدهای در داخل کشور شواهد پژوهشی گزارش شده
 .شودمیبعدی پیشنهاد  پژوهشگرانبه 
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 منابع 
 تأثیربررسی  (.1393) پور، جاسمو مصطفی ؛پور، مریمفیمصط ؛محمداتابکی، علی
دختر  آموزاندانشهای فوق برنامه بر رشد اجتماعی و عملکرد تحصیلی فعالیت

ین همایش ملی علوم تربیتی و نخست .مدارس متوسطه شهر مرودشت
 جوان، مرودشت، ایران.مرکز پژوهشی اندیشه سازان  .شناسیروان

ی زمون انگیزش پیشرفت هرمنس بر روآ(. روایی و اعتبار 1386اکبری، بهمن )
، ربیتیتدانش و پژوهش در علوم دوره متوسطه استان گیالن.  آموزاندانش
21(16،) 73-96. 
ی فوق برنامه بر پیشرفت هافعالیت تأثیربررسی  (.1394) ، محمدرضاجمعهامام

دوم تجربی  هپسر دوره متوسطه دوم پای آموزاندانشتحصیلی و نگرش به مدرسه 
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی.پایان .شهر تکاب

 لیتحصی پیشرفت انگیزش رابطة بررسی (.1385) رضوان، شیوا و ؛بهرامی، فاطمه

 آموزشگاهی هایویژگی با اصفهان شهر متوسطه دوره پسر و دختر آموزانانشد

 .72-61(، 2)2 ،شناختیروان و تربیتی یهاپژوهش آن.
ر (. بررسی تفاوت نمرات نفرات برت1394) فر، شیرینرضوانیو  ؛حاتمی، جواد

بر  1390ی آزمایشی ریاضی، تجربی و علوم انسانی در کنکور سراسری هاگروه
  .172-159(، 19)6، گیری تربیتیفصلنامه اندازهاس سطوح شناختی بلوم. اس
ر بینی پیشرفت تحصیلی بپیش(. 1394) زهرا ،مردیحسین و اصغرعلی ،مردیحسین

 المیاساس هوش هیجانی و انگیزش پیشرفت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اس
 .22-15 ،(3)13 ،مجله علمی پژوهان. 1392واحد رودهن در سال 

راجعه م (. تبیین علل اثرگذار بر1396) محمدی، رضا و حسینی لرگانی، سیده مریم
گیری و ازهفصلنامه مطالعات اندهای آزاد کنکور. به آموزشگاه آموزاندانش

 .89-53(، 18)7، ارزشیابی آموزشی
باط ارت (.1393) سعیده ،یگانهو  صدف ،خلیجیان ؛نوشین ،پردالن ؛حمید ،حیدری

. )نئو و استرانگ( با انگیزش پیشرفت در دانشجویان پرستاری شخصیت صفات
 .55-46، (4)9 ،مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد

 خلقی، حبیبه و باقی یزدل، رقیه ؛جمالی، احسان ؛حبیبی، مجتبی ؛مخدایی، ابراهی
یان بر اساس بینی پیشرفت تحصیلی دانشجوثر در پیش(. شناسایی عوامل مؤ1396)

https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2FPaper-ASMJ01-ASMJ01_0031%3D%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.html&type=0&id=20037860
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2FPaper-ASMJ01-ASMJ01_0031%3D%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.html&type=0&id=20037860
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2FPaper-ASMJ01-ASMJ01_0031%3D%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.html&type=0&id=20037860
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2FPaper-ASMJ01-ASMJ01_0031%3D%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3.html&type=0&id=20037860
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/860031
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/860031
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/860031
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گیری فصلنامه مطالعات اندازه اطالعات تحصیلی مقطع متوسطه و کنکور سراسری.
 . 33-7(، 19)7، و ارزشیابی آموزشی

 . تأثیر(1391) و کوچکی، رحیم ؛کرایی، امین ؛الهپور، ذبیحعباس ؛مهر، رضاخجسته

 به نسبت نگرش تحصیلی، خودپنداره و عملکرد بر تحصیلی موفقیت برنامه
 .آموزاندانش اجتماعی سازگاری و مدرسه در موفقیت شیوه یادگیری مدرسه،
 .45-27(، 1)1، مدرسه شناسی روا مجله

 پیشرفت ایمقایسه بررسی (.1394) نسب، سید داودحسینی و دلیرناصر، نرگس

 شهر وشمنده و عادی مدارس ابتدایی آموزاندانش در پیشرفت انگیزه و تحصیلی

 .42-31(، 29)8، ارزشیابی و آموزش پژوهشی-لمیع نشریه. تبریز
 ن.. تبریز: آیدیشناسی انگیزش در آموزش و پرورشروان(. 1396رضایی، اکبر )

. ادهسشناسی به زبان راهنمای آمار استنباطی در روان(. 1397زارعی، حیدرعلی )
 تهران: ارجمند.

 تحلیل(. 1395) صارمی نوری، معصومهو  ؛نژاد، احمدرضا؛ اوجیزارعی، رضا

 دیریتم در نو رهیافتی فیزیک. – ریاضی رشته سراسری در های کنکورپرسش

  .162-139(، 3)7، یآموزش
 ران.تهران: دو )ویراست هفتم(. شناسی پرورشی نوینروان(. 1394اکبر )سیف، علی

 رانیدب دگاهیاز د خصوصیآموزش  یتقاضا برا شیعلل افزا(. 1388) ناصر ،یبگریش
و  دانشکده علوم انسانی .یطرح پژوهش ،یدانشگاهشیمقطع پ موزانآدانشو 

 .دانشگاه کردستان ،اجتماعی
لی (. برسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصی1384) عریضی، حمیدرضاو  عابدی، احمد

فصلنامه ا. نهآهای خانوادگی دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی آموزاندانش
 .147-139(، 2)1، پژوهیخانواده

سری بر آزمون سرا تأثیر(. 1396) صادقی، سعیدو  ؛؛ شالنی، بیتاآبادی، جلیلتحف
 . 26-7(، 40)10نامه آموزش عالی تدریس و ارزشیابی از دیدگاه معلمان. 

 بر صیفیتو ارزشیابی تأثیر(. 1391) رزی، جمالو  ؛؛ حاتمی، جوادآذر، اسکندرفتحی

 یی.ابتدا دوره آموزانشدان در مدرسه به نسبت نگرش و تحصیلی پیشرفت
 .51-31(، 2)1، آموزشی ارزشیابی و گیریاندازه مطالعات

 لی زارعیترجمه حیدرع ؛شناسیگذار در روانتأثیرهای نظریه(. 2009) ، آدریانفرنهام
 (. تهران: سبزان.1395)
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های ی مختلف سنجش و سبکهاروشتعاملی  تأثیر(. 1385اهلل )تپور، عزقدم
دهی، نگرش و پیشرفت ی بر راهبردهای یادگیری خودنظمیادگیری شناخت

 شناسی.یستزسطه رشته علوم تجربی در درس پایه دوم متو آموزاندانشتحصیلی 
 .دانشگاه عالمه طباطبایی ،دکتری چاپ نشده رساله

دی در بررسی اثربخشی خودکارآم (.1396) دفتری اکباتان، مژگان و ؛محمدی، نسیم
 ،کیراهبرد های آموزش در علوم پزشویان علوم پزشکی. انگیزش پیشرفت دانشج

10(1،) 41-36. 
به  (. تدوین مدلی1396) محققی، حسین و ؛اله؛ عرفانی، نصراهللمحمودی، حشمت

شناختی و های بنیادین روانبینی پیشرفت تحصیلی بر پایه نیازمنظور تبیین و پیش
 .80-67(، 2)14، پژوهش در برنامه ریزی درسیانگیزش پیشرفت تحصیلی. 

 نظر دتجدی پرسشنامه اکتشافی عاملی تحلیل و هنجاریابی(. 1389) بادی، جوادآمصر

 .120-107 ،(12)3، علوم تربیتی. مدرسه به سنجش نگرش نسبت شده
 پور، احسانمو عظی ؛جبارنژاد شوطی، رقیه ؛الن، عادلزاهدباب ؛کیا، مهدیمعینی
 در زندگی براساس کیفیت مدرسه نسبت به آموزاندانشنگرش  بینیپیش(. 1396)

، مجازی و آموزشگاهی یادگیری پژوهش در .کالس درس ادراک از و مدرسه
5(3 ،)32-21. 

 ندارهخودپ با فراشناختی هایآگاهی رابطه(. 1395) بدری، عمرانو  ؛موسوی، فرانک

رهیافتی نو . آموزاندانش اجتماعی سازگاری و مدرسه به نسبت نگرش تحصیلی،
 .190-177(، 1)7، در مدیریت آموزشی

ش (. رابطه نگرش تحصیلی و انگیز1395) زهرا ،صفدریو حسین  ،منی مهموئیؤم
برنامه  دوفصلنامه مطالعات .پیشرفت با تلقی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی

 .120-101 ،(13)7، درسی آموزش عالی

دوره متوسطه به  آموزاننشداو  نینگرش والد یبررس (.1390) ، سیدعلینژاد موسوی
نامه پایان .هاخانواده یهانهیهز زانیو رابطه آن با م یلیتکم یخصوص سیتدر

 کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان.
تعالی بر  فوق برنامه در برنامه یهافعالیت تأثیر(. 1396نعیمی، الهام و زیرک، مهدی )

دوره دوم  دختر زانآمودانشه در پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به مدرس
پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم متوسطه تربت حیدریه. 
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انجمن توسعه و ترویج علوم و  شناسی، مشاوره و آموزش در ایران.تربیتی، روان
 فنون بنیادین. تهران. ایران.
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 زشکیپ علوم دانشگاه درمانی خدمات و پزشکی، پرستاری یهارشته دانشجویان
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