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دوتش ضوضُ گٌدی
وبهشاى اهیشیبى



چک٘ذُ
ّذف اص ایي پژٍّص ثشسسی اثش ثخطی آهَصش هْبست ضل هسئلِ ثش پیطشفت تطػیلی داًص آهَصاى
است .خبهؼِ هَسد هغبلؼ ِ ضبهل ّوِ داًص آهَصاى پسش سبل اٍل همغغ هتَسغِ است .ضدن ًوًَِ ثب
استفبدُ اص سٍش ًوًَِ گیشی تػبدفی زٌذ هشضلِ ای ً 30فش تؼییي ضذُ است .ثشای اًذاصُ گیشی
هتغیشّبی پژٍّص اص آصهَى پیطشفت تطػیلی ٍ آهَصش هْبست ضل هسألِ عی ّطت خلسِ (2سبػتِ)
ثِ هذت یه هبُ استفبدُ ضذ  .پژٍّص ًیوِ آصهبیطی اص ًَع پیص آصهَى ـ پس آصهَى ثب گشٍُ وٌتشل ٍ
هشضلِ پیگیشی خَاّذ ضذ .ثشای تطلیل دادُ ّب ٍ ثشسسی سَال ّبی پژٍّص اص آصهَى تی ٍ تطلیل
وٍَاسیبًس استفبدُ ضذُ استً :تبیح پژٍّص ًطبى داد وِ هیضاى پیطشفت تطػیلی داًص آهَصاًی وِ
آهَصش هْبست ضل هسأل ِ دسیبفت وشدًذ ،ثیطتش اص هیضاى پیطشفت تطػیلی داًص آهَصاًی است وِ
هْبست ضل هسألِ سا دسیبفت ًىشدُ اًذ ّ .وسٌیي هیضاى پیطشفت تطػیلی داًص آهَصاى دس عَل صهبى اص
پبیذاسی هٌبسجی ثشخَسداس است.
ٍاشگبى کل٘ذٕ :پیطشفت تطػیلی ،هْبست ضل هسألِ ،داًص آهَصاى

هقذهِ
1

یىی اص ساُ ّبی پیطگیشی اص ثشٍص هطىالت سٍاًی ٍ سفتبسی استمبی ظشفیت سٍاى ضٌبختی
(تَاًبیی ضخع دس هَاخِْ ثب اًتظبسات ٍ دضَاسی ّبی صًذگی سٍصهشُ) افشاد است وِ اص عشیك

 استبد داًطگبُ آساد اسالهی ٍاضذ سٍدّي

 وبسضٌبس اسضذ سٍاًطٌبسی ثبلیٌی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاضذ سٍدّي

K_Amirian61@yahoo.com
1- psychologicol Competence
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آهَصش هْبست ضل هسألــِ 1خبهِ ػول هی پَضــذ .ولوِ هْـــبست ػجبست است اص زیشگی،2
غالضیت ٍ 3هتخػع ضذى 4دس یه فؼبلیـــت (یبسیٌی ٍ ّوىبساى.)1383
هْبست ضل هسألِ هدوَػِ ای اص تَاًبیی ّب وِ صهیٌِ سبصگبسی ٍ سفتبس هثجت ٍ هفیذ سا فشاّن
هی آٍسًذ (ولیٌیىِ2001 ،5؛ تشخوِ هطوذ خبًی.) 1381 ،
اص خولِ هطىالتــــ ی وِ اًسبى ّب ثِ خػَظ داًص آهَصاى ثب آى هَاخِ ّستٌذ ،اّوبل
وبسی آًبى یب تؼلــل ٍسصی ٍ 6هطىالت پیطشفــت تطػیلـــی ایدبد هطىــل وشدُ است .اهــب
دس سبل ّبی اخیش ثِ صهیٌِ ّـــبی ایدبد ٍ دالیل ٍ دسهـــبى آى تَخِ ضذُ است .ضبیـــذ دس
سبل ّبی اخیش ػلت تَخِ ثِ پذیذُ پیطشفت تطػیلــــی لضٍم اتخبر تػویوبت دس ووتشیـــي
صهبى هوىي ٍ ًبتَاًــــی افشاد داسای اًگیــــضُ پیطشفت تطػیلی پبییي دس اًدبم
فؼبلیـــتّبیی است وِ ًیبصثِ تػوین گیـــشی آًی داسًذ (اسىَثــضي ،7لی ،8پسیـــل ٍ
فشاسی.)2004 ،9
گضاسش ّبی خَد داًص آهَصاى ،ػٌــــَاى هی وٌذ وِ  80تب  90دسغذ گشفتبس اًگیضُ
پیطشفت تطػیلی پبییي تب هتَسظ ّستٌذ (الیس ٍ ًبٍس1977 ،10؛ اٍثشایيٍ ) 2002 ،11
تمشیجبً  50دسغذ وسبًــــی وِ داسای پیطشفت تطػیلی پبییـــــي ّستٌذ ،دزــــبس
هطىالتی دس تىبلیــف ٍ دیگش وبسّب هی ضًَـذ (دی ،هٌیسه ٍ سَلیَاى2000، 12؛ ّبی
وَن ٍ1993، 13اًٍَگجَصی.)2004 ،14
ضىل هؼوـــَل وسبًی وِ پیطشفت تطػیلی پبییـــي داسًذ ،تٌجلــــی دس آغبص تىبلیـــف
است ٍ سپس هدجـــَس ّستٌذ تب ثِ ضذت وبس وٌٌـــذ ٍ تب دس صهبى خبغـــی آى سا ثِ
اًدــــبم ثشسبًٌذ.
هؼوَالً اًگیــــضُ پیطشفت تطػیلـــی پبییـــي ّوشاُ ثب دیش ضبضـــش ضــــذى دس سش
خلســة اهتطـــبى ،اًدبم ًذادى تىبلیــــف خبًگی ٍ ًَضتـــي همبلِ ّبی دسســــی غَست

8- lay
9- pecill a Ferrari
10- Ellis a Knaus
11- Obrien
12- Day,mensinka a osullivan
13- Haycock
14- Onwuegbzie

1- Problm-solving
2- proficiency
3- competency
4- expertise
5- kelinike
6- procrastination
7- schouwenburg
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هی گیــــشد .دس ًتیدــــ ِ ػولىشد تطػیلی پبییي هی آیذ (ثه ،وًَس ٍ هیلیگـــشام،1
.)2001
ثش پبیِ تطمیك هیلیگشام ٍ ّوىبساى ( )2001ثیي پیطشفت تطػیلی پبییي ٍ .پیطشفت غیش
تطػیلی ساثغِ هؼٌی داسی (ٍ )./65خَد داسد .ثِ ًظش لی ( )2004اغلت داًص آهَصاى داسای
اًگیضُ پیطشفت تطػیلی پبییي ػالٍُ ثش هطىل دس ثشًبهِّبی هغبلؼِ یب ًبتَاًی دس وست ًوشات
ثبالتش دس ول صًذگی خَد ًبساضت ثَدُ ٍ دس خٌجِ ّبی هختلف صًذگی اضسبس ثی اًگیضگـــی
هی وٌٌذ.
4
3
2
هه وبٍى پبتضل ،سٍپشت  )1986( ،دسیبفتٌذ وِ افسشدگی  ،سٍاى سًدَسی ٍ اضسبسبت
هجتٌی ثش ػذم وٌتشل ثش ضشایظ ٍ هَلؼیت ّب ثب پیطشفت تطػیلی ساثغِ داسد .ثسیبسی اص
تطمیمبت اًدبم ضذُ تشس اص ضىست سا ثِ ػٌَاى یه صیش ثٌبی پیطشفت تطػیلی پبییي پیطٌْبد
هی وٌٌذ (سٍت ثلَم ،سَلَهي ٍ هَساوبهی .)1986 ،5افشادی وِ خلك پبییي ٍ ضؼیفی داسًذ،
صهیٌِ هسبػذتشی ثشای پیطشفت تطػیلی پبییي داسًذ؛ ضتی اگش سفتبس آى ّب ایي گًَِ ثِ ًظش
ًشسذ (وبسٍسٍثی یش1990 ،6؛ سبساسَى ،سبساسَى ٍپبیشس1990،7؛ استٌیتي ،8لی فلت ،9استیل،
استیل ،ثَسدى ٍ ٍام ثبذ 2000 ،10؛ ثِ ًمل اص ضٌْی ٍ ّوىبساى.)1385 ،
ثیي پیطشفت تطػیلی پبییي ٍ ضَاس پشتی استجـــبط هتَسظ لَی  %47گضاسش ضذُ است
وِ فَق الؼـــبدُ ثبثت است .ثِ ػالٍُ ّبی وَن ( )1993ضَاس پشتــــی سا ثِ ػٌَاى یىی اص
دالیل هْن پیطشفت تطػیلی پبییي هی داًذ.
(استیل )2004 ،دس هطیظ ّبی هذاسس ثِ پیطشفت تطػیلی تَخِ صیبدی ّوشاُ ثب تأویذ ثش
ایي ضذُ است وِ پیطشفت تطػیلی پبییي ثب خَد تٌظیوی پبییي ٍ خَد ثسٌذگی ٍ ػضت ًفس
پبییي ٍ ّوسٌیي سغص ثبالی اضغشاة ٍ استشس ٍ ثیوبسی ساثغِ داسد ٍ اغلت دس ػولىشد
ًبسضبیت ثخص ًتیدِ هی دّذ (فشاسی ٍ ّوىبساى.)1995 ،
ضذٍد  %95اص افشاد خبهؼِ گبّگبّی دس وبسّبی خَد دزبس ثی اًگیضگی دس پیطشفت هی ضًَذ؛
اهب ثشای  15تب  20دسغذ افشاد ،ثی اًگیضگی پیطشفت ّویطگی ٍ ثِ غَست یه هسألِ خلــَُ
هی وٌذ (استیل.)2004 ،
6- Karrer a sheyer
7- sarason, sarason a pierce
8- stainton
9- lee felt
10- steel , borthen a wambach

1- bec, kons, miligram
2-Mc cawn, patzel, ropert
3- Depration
4- Neurosis
5- Rothblum , Soloman a murakami
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اص سَی دیگش دس تطمیمی وِ تَسظ سهفب خبًی ٍ سیبسی ( )1379ثب ػٌَاى ثشسسی ٍضؼیت
آهَصش هْبست ضل هسألِ دس ًظبم آهَصش ٍ پشٍسش وِ ثش سٍی تؼذاد داًص آهَصاى همبعغ
اثتذایی ،ساٌّوبیی ٍ هتَسغِ آضىبس ضذ وِ  39/2دسغذ اص پبسخگَیبى هْبست ضل هسألِ سا اص
عشیك ثشًبهِ ّبی هذسسِ ثِ عَس وبهل آهَختٌذ 28 /80 .دسغذ اص ایي هْبست دس ضذ هتَسظ،
15/6دسغذ خیلی ون 16/4 ،دسغذ اغالً ًیبهَختٌذ .لزا زٌیي استٌجبط هی ضَد وِ آهَصش
هْبست ضل هسألِ ثشای داًص آهَصاى ضیبتی است .ػذم پیطشفت تطػیلی دس دًیبی اهشٍصی ًِ
تٌْب سفتبس فؼلی فشد سا تطت تأثیش لشاس هی دّذ ،ثلىِ هَخت هطىالت هتؼذد هی ضَد  .یىی اص
اّذاف اغلی ثشًبهِ آهَصش هْبست ضل هسألِ ،گستشش ثْذاضت سٍاًی ،استمبء ثخطیذى ثِ
ظشفیت ّب ٍ وٌص ّبی َّش ،تمَیت خَد پٌذاسُ ٍ اتىب ثِ ًفس ،افضایص لذست تفىش خالق ٍ
اًتمبدی ،وبّص آسیت ّبی فشدی ٍ اختوبػی ٍ خلَگیشی اص سفتبس ّبی خطًَت آهیض ٍ هخشة
فشد ٍ گستشش استجبعبت اختوبػی است .پیطشفت تطػیلی فشد ًمص ضسبسی دس ثبصداسی یب
پبیذاسی سفتبس اٍ دس هَلؼیـــت ّبی گًَبگَى ایدبد هی وٌذ (خیٌیَسی.)2003 ، 1
ٍٍل فَله ) 2004( 2گضاسش وشدُ است وِ اگش داًص آهَصاى ثبٍس داضتـــِ ثبضٌذ وِ ثب
تالش لبثل لجَل هی تَاًٌذ یبد ثگیشًذ ،تالش ثیطتشی وشدُ ٍ دس هَاخِْ ثب هطىالت پبفطبسی
ییط تشی هی وٌٌذّ .وسٌیي خَد سا ثش هطىل هتوشوض وشدُ ٍ اضسبس آساهص ٍ خَضجختی
ثیطتشی هی وٌٌذ ٍ اص ساّجشد ّبی هَثشتشی ثْشُ هی گیشًذ.
ضبًه ) 2001( 3هفَْم پیطشفت تطػیلی سا ثشای ثسیبسی اص خٌجِ ّبی پیطشفت داًص
آهَصاى ثِ وبس ثشدُ است .ثش عجك دیذگبُ ٍی پیطشفت تطػیلی ثش اًتخبة فؼبلیت ّبی داًص
آهَصاى اثــــش هی گزاسد .ثب تَخِ ثِ اّویت پیطشفت تطػیلی داًص آهَصاى دس توبهــــی
خٌجِ ّبی صًذگی خػَغبً آیٌذُ ضغلی ٍ وبسی ،ضیَُ ّبی هتؼذدی ثشای ثْجَد آى ٍخَد داسد.
دس ایي تطمیك ثِ ثشسسی اثشثخطی وِ یىی اص ایي ضیَُ ّب آهَصش هْبست ضل هسألِ است،
پشداختِ هی ضَد وِ دس پژٍّص ضبضش اثش ثخطی آى هَسد ثشسسی لشاس هی گیشد .وبسثشد آهَصش
ضل هسألِ دس اٍاخش دِّ  ٍ 1960اٍایل  1970ثِ ػٌَاى ثخطی اص خٌجص ضٌبختی– سفتبسی
ثشای اغالش سفتبس آغبص گطت.

3- Schunk

1-Jiniory
2- Wollfolk
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دصٍسیال ٍ گلذفشیذ 1پبیِ گضاساى ایي ضیَُ عی همبلِ ای ثِ لضٍم آهَصش هْبست ضل هسألِ دس
ثشًبهِ آهَصش هْبست ّبی فشدی تأویذ وشدًذ (ًضٍ ٍ 2دصٍسیال .)2001 ،اص آى ٌّگبم تبوٌــَى
ایي ضیَُ دس عیف ٍسیؼـــی اص هَلؼیت ّبی ثبلیٌی هطبٍسُ ٍ سٍاى دسهبًی ثِ وبس سفتِ است ٍ
ًتبیح هثجتی اص آى گضاسش ضذُ است .هشاخؼبى اص عشیك دسهبى آهَصش هْبست ضل هسألِ هی
آهَصًذ زگًَِ ثب هطىالت فؼلی وِ وِ آى ّب سا اضبعــِ وشدُ است ،همبثلِ وٌٌذ .آى ّب هی
تَاًٌذ ثب اسائِ ساُ ضل ّبی خبًطیي ثشای هطىالت ثِ ظبّش غیش لبثل ضل ضبى ثِ آى ًَع
اهیذٍاسی ثشسٌذ وِ الصهِ دسهبى ٍ ثْجَدی است (ضفیغ آثبدی ٍ ضوس.)1379 ،
والسنّ ٍ 3وىبساى ( ) 1996دسهبى ضل هسألِ سا ثذیي دلیل وِ وَتبُ هذت ٍ هؤثش ثَدُ ٍ
هشاخؼِ وٌٌذُ هی تَاًذ ثِ ساضتی آى سا فشا گیشد ٍ ًیض ثِ دلیل ایي وِ ػَاسؼ سَء ًذاسد ٍ
هستمیوبً هتَخِ هطىالت هشاخغ هی ضَد ،تَغیِ هی وٌذ (ًمل اص ضفیغ آثبدی ٍ ضوس،
 )1379ثِ عَس ولی ضل هسألِ ثِ فشایٌذ ضٌبختی – سفتبسی اثتىبسی فشد اعالق هی ضَد وِ ثِ
ٍسیلِ آى فشد هی خَاّذ ساّجشد ّبی هؤثش ٍ سبصگبساًِ همبثلِ ای ثشای هطىالت سٍصهشُ سا
تؼییي ،وطف ،یب اثذاع وٌذ.
ثِ ػجبست دیگش ضل هسألِ یه ساّجشد همبثلِ ای هْوی است وِ تَاًبیی ٍ پیطشفت ضخػی ٍ
اختوبػی سا افضایص ٍ تٌیذگی ٍ ًطبًِ ضٌبسی سٍاًی سا وبّص هی دّذ (دصٍسیال ٍ ضیذی،4
.)1992
هَاضغ ًظشیِ پشداصاى دس ساثغِ ثب هَضَع پژٍّص یؼٌی هْبست ضل هسألِ هستلضم ساّجشدّبی
ٍیژُ ٍ ّذفوٌذی است وِ فشد ثِ ٍسیلِ آى هطىالت سا تؼشیف هی وٌذ ،تػوین ثِ اتخبر ساُ
ضل هی گیشد ٍ س اّجشد ضل هسألِ سا اًدبم دادُ ٍ ثش آى ًظبست هی وٌذ (الیَتّ ٍ 5وىبساى
.)1999
هغبلؼبت هختلف ًیض پیطٌْبد وشدُ اًذ وِ دسهبى ضٌبختی – سفتبسی ثب توشوض ثش ضل هسألِ
هی تَاًذ ثش پیطشفت تطػیلی افشاد تأثیش گزاس ثبضذ .پژٍّص ّب ًطبى دادُ اًذ وِ پیطشفت
تطػیلی ثبال ثب ساّجشد ّبی همبثلِ ای فؼبالًِ ،خست ٍخَی ضوبیت اختوبػی ٍ ضل هسألِ
استجبط داسد (ثٌذٍساّ ٍ 6وىبساى .)1991

4- sheedy
5- Elliot
6- Bondura

1- DzurillaaGoldfild
2- Nezu
3- Clork
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وبسادهبس ) 2006( 1دس پژٍّطی دسیبفت وِ هؤلفِ خَش ثیٌی دس َّش ّیدبًی ساثغِ ی
پیطشفت تطػیلی ٍ اًگیضُ تطػیلی ثب خٌجِ ّبی هختلف ثْضیستی سٍاى سا تؼذیل هی وٌذ ٍ
ثب ػث گستشش استفبدُ اص ساّجشد ّبی همبثلِ ای هسألِ هذاس ٍ تٌغین ّیدبًبت هی ضَد .دس یه
هغبلؼِ فشا تطلیلی وِ ثِ ثبصثیٌی هذ اخاللی وِ ثب ّذف افضایص خَد وبسآهذی دس صهیٌِ تغییش
سفتبسّبی اػتیبدی گشٍُ ّبی هؼتبداى اًدبم گشفتِ ثَد؛ زٌیي ًتیدِ گیشی ضذ وِ خَد
وبسآهذی هی تَاًذ ثب استفبدُ اص سٍش ّبی هذاخلِ ای ًظیش دسهبى ضٌبختی – سفتبسی ثب تأویذ
3
ثش ضل هسألِ افضایص هی یبثذّ( .بیذیّ ٍ 2وىبساىً . )2008 ،تبیح تطمیك ثَسًطتبیي
(ً ) 2003طبى داد وِ یىی اص ضبخع ّبی هْن سالهت سٍاًی ،تَاًبیی ضل هسألِ ٍ تػوین
گیشی استّ .وسٌیي پیطشفت تط ػیلی هتَسظ تب ثبال ٍ تطخیع ثِ هَلغ هَفمیت ّبی هسألِ
هذاس اص خولِ هؼیبسّبیی ّستٌذ وِ ثِ ٍاسغِ آى ّب هی تَاى سغص تٌذسستی افشاد سا ثشآٍسد
وشد .پژٍّص ضٌْی ٍ ّوىبساى ( )1385هجٌی ثش ایي وِ آهَصش هْبست ضل هسألِ ٍ تػوین
گیشی سجت ضذُ است وِ داًص آهَصاى دس ضل هسبئل صًذگی سٍصهشُ سٍش ّبیی سا ثیبهَصًذ ٍ
ثشای همبثلِ ثْتش ثب هطىالت ثِ خبی ٍاوٌص ّبی تىبًی ٍ ػدَالًِ اص سٍش ّبی گبم ثِ گبم ضل
هسألِ استفبدُ وٌٌذ.
اضوذی صادُ ( ،) 1383دس تطمیك خَیص ثِ ایي ًتیدِ دست یبفت وِ آهَصش هْبست ضل
هسألِ ثب افضایص ضبیستگی ّبی اختوبػی ٍ استمبی سغص سٍاثظ ثیي فشدی ًَخَاًبى استجبط
لبعغ داسد ٍ ثش افضایص هفَْم خَد تطػیلی ًَخَاًبى هؤثش هی ثبضذً .تبیح تطمیك ضشیفی
(ً ) 1372طبى هی دّذ وِ آهَصش هْبست ّبی ضل هسألِ هی تَاًذ دس ثْجَدی یب وبّص
هیضاى افسشدگی ًَخَاًبى ٍ ػالئن اختػبغی افسشدگی آًبى هؤثش ثبضذ ،هَخت افضایص هیضاى
وفبیت ضخػی آى ّب ٍ تَاًبیی ایطبى دس سٍاثظ ثیي فشدی ثب ّوسبالى گشدد.
تالدٍّ ٍ 4وىبساى ( )1974دسیبفتٌذ وِ تَاًبیی ثیطتش دس ضل هسألِ ثب افضایص ػضت ًفس ٍ
پبیگبُ دسًٍی ساثغِ داسد( .ثِ ًمل اص هطوذ خبًی.)1389 ،
تطمیمبت ًطبى هی دّذ وِ ضل هسألِ یه هْبست همبثلِ ای ػلوی (وبسثشدی است وِ اص
لطبػ سٍاًطٌبختی ّن هؤثش ٍ هفیذ است .ایي هْبست هَخت افضایص اػتوبد ثِ ًفس ٍ اضسبس
ضبیستگی ٍ وفبیت هی ضَد .ثٌبثشایي هْبست ضل هسألِ ثب سبصگبسی ضخػی خَة استجبط داسًذ

3- Bornstein
4- Tellado

1- Karademas
2- Hyde
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وِ پژٍّطگشاى هتؼذد ثِ ایي اهش اضبسُ داضتِ اًذ (ّپتش ٍ ّیلش ثشاًذ 1991 ،1ثِ ًمل اص آلبخبًی،
.)1381
دس هدوَع ثب تَخِ ثِ ًتبیح پژٍّص ّبی هىشس هی تَاى گفت وِ سٍیىشد آهَصش هْبست ضل
هسألِ هی تَاًذ ثش هیضاى پیطشفت تطػیلی ثِ ػٌَاى ّذف اغلی آهَصش ٍ پشٍسش ٍ آهَصش
ػبلی ٍ ًمص ٍ اّویت آى دس آیٌذُ ضغلی ٍ وبسی ٍ تؼییي وشدى خبیگبُ التػبدی ٍ اختوبػی
افشاد ٍ اّویت هْبست ضل هسألِ دس افضایص پیطشفت تطػیلی اثشگزاس ثبضذ .پژٍّص ضبضش ثِ
هٌظَس پبسخگَیی ثِ دٍ سَال عشاضی ضذ:
 -1آیب آهَصش هْبست ضل هسألِ ثش پیطشفت تطػیلی داًص آهَصاى پسش سبل اٍل همغغ
هتَسغِ هؤثش است؟
 -2آیب آهَصش هْبست ضل هسألِ ثش پیطشفت تطػیلی داًص آهَصاى پسش سبل اٍل همغغ
هتَسغِ دس عَل صهبى اص پبیذاسی هٌبست ثشخَسداس است؟
رٍغ
پژٍّص ضبضش وبسثشدی است ٍ ثِ هٌظَس ثشسسی تأثیش آهَصش هْبست ضل هسألِ ثش پیطشفت
تطػیلی داًص آهَصاى ثب عشش پیص آصهَى – پس آصهَى ٍ پیگیشی ثب گشٍُ وٌتشل ٍ آصهبیص ٍ
اًتخبة تػبدفی زٌذ هشضلِ ای اخشا ضذُ است (ضشیفی ،ضشیفی.)1386 ،
دس ایي عشش پس اص اتخبر تػبدفی آصهَدًی ّب اص خبهؼِ هَسد هغبلؼِ ،آى ّب ثش اسبس هتغیش
هؤثش ٍ هستمل هشتجظ ثب تطمیك ثِ دٍ گشٍُ تمسین ضذًذ .یىی اص گشٍُ ّب ثش اسبس تػبدف دس
گشٍُ آصهبیص ٍ گشٍ ُ دیگش دس گشٍُ گَاُ لشاس دادُ ضذ ،اثتذا ثِ هٌظَس فشاّن آٍسدى زبسزَة
هٌظن دسثبسُ تطمیك ،ثِ هغبلؼِ وتبثخبًِ ای ٍ ثشسسی پیطیٌِ پژٍّصّبی اًدبم ضذُ دس صهیٌِ
آهَصش هْبست ضل هسألِ پشداختِ ،ثِ هٌظَس ضفبف سبصی اّذاف تطمیك ٍ هطتَای آصهَى ّب،
اص ًظشیبت ٍ دیذگبُ ّبی اسصًذُ استبداى ٍ وبسضٌبسبى ثْشُ گیشی ضذ .خْت تؼییي گشٍُ ّبی
آصهبیطی ٍ گَاُ داًص آهَصاى پبیِ اٍل دٍسُ هتَسغِ ثِ غَست تػبدفی خَضِ ای زٌذ هشضلِ
ای اًتخبة ٍ دس گشٍُ آصهبیطی ٍ گَاُ خبیگضیي ضذًذ .دٍ گشٍُ دس هشضلِ پیص آصهَى ّیر گًَِ
آهَصضی ًذیذًذ ٍ آصهَى پیطشفت تطػیلی ثش سٍی آًبى اخشا ٍ ًتبیح ٍ ًوشات آى ّب ثجت ضذ؛
اهب دس هشضلِ پس آصهَى گشٍُ آصهبیطی (هتغیش هستمل) آهَصش هْبست ضل هسألِ سا ثِ هذت
ّطت خلسة دٍ سبػتِ اخشا ٍ دسیبفت وشد وِ ثِ ضشش صیـــــش هی ثبضذ.
1- Hepter , hiler brand
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جلعٔ اٍل( :هرحلِ جْت گ٘رٕ) هؼبسفِ ٍ آضٌبیی ثب اػضبی گشٍُ ،ثیبى همشسات گشٍُ ،ثطث
دس هَسد اّویت هْبست ضل هسألِ ،استفبدُ اص یه داستبى ًبلع ٍ توبم وشدى آى تَسظ داًص
آهَصاى ،تطَیك افشاد ثِ اثشاص ٍخَد اص عشیك لشائت داستبى ّبی خَد یب دیگشاى ،تؼییي خْت
گیشی افشاد ثِ سوت ضل هطىل ٍ هطخع وشدى ضیَُ هسألِ هذاس یب ّیدبى هذاس ثذٍى آى ّب،
استفبدُ اص یه داستبى ًبلع ثِ ػٌَاى تىلیف خلسِ آیٌذُ.
جلعِ دٍم( :تقَٗت هرحلِ جْت گ٘رٕ) تطَیك افــشادی وِ ثِ هَلغ ضبضش ضذُ اًذ،
اسائـــِ گضاسش تىلیف خلسِ لجل ٍ دادى ثبصخَسد ،تطىیل گشٍُ ّبی وَزه تش ٍ استفبدُ اص
داستبى ّبی تىویل ضذُ ،توشیي ضٌبسبیی ًَع همبثلِ افشاد دس ثشاثش هطىالت ،تَضیص دسثبسُ
افىبس اتَهبتیه هٌفی ٍ ثطث ٍ گفت ٍگَ دس ایي صهیٌِ ،تَضیص اغل تَلف افىبس ،اسائِ تىلیف
خبًگی ثب اسائِ زٌذ هسألِ ٍ ضٌبسبیی افىبس هٌفی ٍ هثجت دس استجبط آى هسألِ.
جلعِ ظَم( :تؼرٗف دق٘ق هعألِ) ثشسسی وَتبُ اص تىلیف خلسِ لجل ،ثطث دس هَسد لضٍم
تؼشیف دلیك تش هسألِ ،تمسین وشدى هطىالت پیسیذُ ثِ لسوت ّبی سبدُ ٍ اٍلَیت ثٌذی
وشدى آى ّب ،سٍضي وشدى هسبئل هجْن ،پشّیض اص اّذاف ثلٌذ هذت ٍ دست ًیبفتٌی ،اسائِ
هسألِ ای ثِ داًص آهَصاى ثشای اخشاٍ توشیي ایي هشضلِ ،اهتیبص دّی ٍ تطَیك ،اسائِ تىلیف
خبًگی.
جلعِ چْبرم( :تِْ٘ فْرظتٖ از راُ حل ّبٕ هختلف) اسائِ گضاسش تىلیف خلسِ لجل،
تَلیذ ساُ ضل ّبی هختلف ثشای یه هطىل ثذٍى لضبٍت دسثبسُ دسستی یب ًبدسستی آى ،تَضیص
تىٌیه ثبسش فىش ،سیبل سبصی رّي ٍ یبدداضت وشدى توبهی ساُ ضل ّبی هوىي ،اسائِ یه
داستبى ٍ توشیي ایي هشضلِ .تطَیك ٍ اهتیبص دّی ،اسائِ تىلیف خبًگی.
جلعِ پٌجن( :ارزٗببٖ راُ حل ّبٕ هطرح ؼذُ ٍ اًتخبة بْترٗي راُ حل) آهَصش سٍش
گضیٌی یىی اص ساُ ضل ّبی هٌبست ثب استفبدُ اص دادُ ّبی اسائِ ضذُ ،تأویذ ثش هیضاى سَدهٌذی
ساُ ضل ّب ٍ همبیسِ وشدى آى ّب ،پیص ثیٌی پیبهذ ساُ ضل ّب ٍ همبیسِ وشدى آى ّب ،آهَصش
سٍش اگش  ...آى ٍلت  ،...غشثبلگشی ولی ٍ وٌبس گزاضتي ساُ ضل ضؼیف ،ساُ ضل اًتخبثی ثبیذ
هتٌبست ثب اػتمبدات ٍ اسصش ّبی فشد ثبضذ ،اهىبى ػولی ثَدى آى ًیض هَسد تَخِ لشاس گیشد،
اسائِ تىلیف خبًگی.
جلعِ ؼؽن( :تصو٘ن گ٘رٕ ٍ اجرإ راُ حل اًتخبة ؼذُ) اسائِ گضاسش تىلیف خلسِ
لجل ٍ دادى ثبصخَسد ٍ توشیي هشضلِ لجل ،تطَیك اػضب اص فؼبل ثَدى ٍ ثِ هَلغ ضبضش ضذى دس
خلسِ ،ثطث دس هَسد تػوین ثشای اًتخبة یه ساُ ضل ٍ اخشای آى تَضیطبت دس هَسد ٍاوٌص
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دّی ثِ تضبد ّب ٍ اختالف ّبی ثیي افشاد ،توشیي دس صهیٌِ سٍاثظ ثیي فشدی ،دس صهیٌِ اخشای
ساُ ضل ّب ثبیذ وبهال هطخع ضَد وِ ًمطِ هستلضم زِ زیضی است ،زِ وبسی ،ودب ،زِ
هَلغ ،تَسظ زِ وسی ثبیذ اًدبم ضَد ،اسائِ داستبى ٍ تطىیل گشٍُ ّب ثِ تمَیت ایي هشضلِ
خْت تسْیل دس وبس ،اسائِ تىلیف خبًگی.
جلعِ ّفتن( :تأک٘ذ بر تفکر ٍظ٘لِ إ – ّذفٖ ٍ ارزٗببٖ) ثشسسی تىبلیف افشاد ٍ اػغبی
اهتیبص ،سبصهبى دّی ضٌبختی هشاضلی وِ تبوٌَى آهَصش دادُ ضذُ ،تجییي ٍ تطشیص ٍ هشٍس
هشاضل عی ضذُ .اص اثتذا تب اًتْب ،تطشیص سٍش اسصیبثی پس اص اًتخبة ساُ ضل ٍ پیبهذ آى ،دس
غَست هَاخِْ ثب ضىست اص ثىبسگیشی ساُ ضل اًتخبثی ،ثِ هشضلِ یب هشاضل لجل تش ثبصگشدًذ ٍ
ثب سؼی هدذد دس خْت ضل هطىل الذام وٌٌذ ،دادى تىلیف دس هَسد اخشای توبم هشاضل ضل
هسألِ.
جلعِ ّؽتن( :هرٍر هراحل قبل) ػولىشد آصهَدًی ّب دس ثىبسگیشی تفىش ٍسیلِ ای ّذفی
هَسد ثشسسی ٍ توشیي ٍ تطَیك لشاس هی گیشد ،اسائِ یه داستبى ًیوِ توبم ٍ ثِ پبیبى سسبًذى اى
تَسظ افشاد ٍ هشٍس توبم هشاضل ضل هسألِ دس استجبط ثب داستبى هغشش ضذُ ٍ تطَیك ٍ اسائِ
اهتیبص اًدبم ضذ ٍ دس گشٍُ گَاُ ّیر گًَِ آهَصضی دادُ ًطذ .دس پبیبى هتغیش ٍاثستِ آصهَى وِ
هیضاى پیطشفت تطػیلی است ،ثشگضاس ٍ ًوشات ّشدٍ گشٍُ ثجت ضذ .دس هشضلِ ثؼذی دس یه
فبغلِ سِ هبِّ ثبص ًوشات پیطشفت تطػیلی گشٍُ ّبی آصهبیطی ٍ گَاُ پیگیشی ٍ ثجت ضذ ٍ ثِ
هٌظَس تطلیل دادُ ّب ٍ ثشسسی سَال ّبی پژٍّص اص آصهَى تی ٍ سٍش تطلیل وَاسیبًس
استفبدُ گشدیذ .دس ایي پژٍّص دادُ ّب تَسظ ًشم افضاس وبهپیَتشی  Spssهَسد تدضیِ ٍ تطلیل
لشاس گشفتِ است.
جبهؼِ آهبرًٕ ،وًَِ ٍ رٍغ ًوًَِ گ٘رٕ
خبهؼِ آهبسی دس ایي پژٍّص ػجبست است اص داًص آهَصاى پبیِ اٍل پسشاًِ دٍسُ هتَسغِ
ضْشستبى سٌمش ولیبیی سبل  1389 -90ثِ تؼذاد ً 1210فش .دس ایي پژٍّص ثِ هٌظَس ثشآٍسد
ضذالل ضدن ًوًَِ اص فشهَل ًوًَِ گیشی «ثشآٍسد ضدن ًوًَِ گیشی ثشای هتغیش ووی ثب دس ًظش
گشفتي سَال آصهَى یه داهٌِ ای» ثشای گشٍُ ّبی آصهبیطی اص فشهَل صیش استفبدُ ضذُ است.
(ضشیفی ،ضشیفی ،ظ )1387 ،76
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ًطَُ اًتخبة آصهَدًی ّب ثِ ایي غَست ثَد وِ اثتذا ضْش سٌمش ثِ لطبػ خغشافیبیی ثِ سِ
هٌغمِ آهَصضی تمسین ضذ ،سپس اص ثیي سِ هٌغمِ آهَصضی یه هٌغمِ ثِ غَست تػبدفی
هطخع ٍ اص ثیي هذاسس پسشاًِ سبل اٍل همغغ هتَسغِ آى هٌغمِ یه هذسسِ ثِ ضىن لشػِ
اًتخبة گشدیذ ٍ ثبص دٍثبسُ اص عشیك لشػِ تػبدفی ً 30فش اًتخبة ٍ ثب سٍش تػبدفی ً 15فش دس
گشٍُ آصهبیص ٍ ً 15فش دس گشٍُ وٌتشل خبیگضیي ضذًذ.
ابسار پصٍّػ
الف– بعتِ آهَزغ هْبرت حل هعألِ
ایي ثستِ آهَصضی ضبٍی تَضیطبت وبهل دسثبسُ آهَصش هْبست ضل هسألِ ٍ ساٌّوبی
آهَصش ٍ پشٍسش (ٍاضذ هطبٍسُ) (هطوذ خبًی ،)1388 ،سبصهبى ثْضیستی (اهبهی ًبییٌی،
 ٍ )1387وتبة سفتبس دسهبًی گلذفشیذ ٍ دیَیٌسَى ( )1976عشاضی ضذُ است.
ة -آزهَى پ٘ؽرفت تحص٘لٖ
ایي آصهَى ثش اسبس هطتَای تذسیس ضذُ دسٍس سبل اٍل دثیشستبى وِ تَسظ آهَصش ٍ
پشٍسش تطت ػٌَاى آصهَى ویفیت ثخطی ٍ پیطشفت تطػیلی ّش سِ هبُ یه ثبس اًدبم هی ضَد
وِ دس هشضلِ پس آصهَى ایي آصهَى دس ّش دٍ گشٍُ اخشا ٍ دس سِ هبِّ دٍم آهَصش ثِ گشٍُ
آصهبیطی اخشا ٍ دٍثبسُ آصهَى اخشا ضذ ٍ دس سِ هبِّ سَم هشضلِ پیگیشی آصهَى پیطشفت
تطػیلی ٍ ویفیت ثخطی اخشاضذ.
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ٗبفتِ ّبٕ پصٍّػ
ثِ هٌظَس ثشسسی اثش ثخطی آهَصضی هْبست ضل هسألِ ثش افضایص پیطشفت تطػیلی دس ثیي
داًص آهَصاى ٍ همبیسِ هیبًگیي ٍ پیطشفت تطػیلی ثیي داًص آهَصاى دس هشضلِ ثؼذ اص هذاخلِ
ثِ تفىیه گشٍُ آصهبیص ٍ گَاُ اص آصهَى  tهستمل استفبدُ ضذ وِ ًتیدِ آى دس خذٍل  1آهذُ
است.
جذٍلً .9تیدِ آصهَى  tهستمل ثشای همبیسِ تغییشات هیبًگیي ًوشُ پیطشفت تطػیلی داًص آهَصاى دس هشضلِ ثؼذ
اص آهَصش هْبست ضل هسألِ
ضبخع ّبی
آهبسی

هیبًگیي

اًطشاف
استبًذاسد

خغبی
هؼیبس

هیضاى
تغییشات
هیبًگیي

0/44
0/35

4/57
0/56

هتغیش گشٍُ
آصهبیص
پیطشفت
تطػیلی
گَاُ

17/2
12/1

1/7
1/39

t

دسخِ
آصادی

سغص
هؼٌبداسی
p

8/962
28

/001

ضَاّذ دس اعالػبت خذٍل ً 1طبى هی دّذ .اص آًدب وِ ( pسغص هؼٌی داسی دس دٍ داهٌِ)
هشثَط ثِ هتغیش پیطشفت تطػیلی داًص آهَصاى وَزه تش اص آلفبی  0/05استّ .وسٌیي t
ضبغلِ ( )8/962دس هتغیش فَق الزوش اص  tخذٍل ( )2/04ثضسي تش است؛ ثٌبثشایي هی تَاى
زٌیي لضبٍت وشد وِ تفبٍت هؼٌی داسی ثیي تغییشات ضبغلِ ٍ افضایص هیبًگیي ًوشات هتغیش
پیطشفت تطػیلی دس ثیي افشاد گشٍُ آصهبیص ٍ گشٍُ گَاُ دس هشضلِ ثؼذ اص آصهبیص هطبّــذُ
هی ضَد؛ ثِ ًطَی وِ هیضاى افضایص ًوشات گشٍُ آصهبیص ثیطتش اص گشٍُ گَاُ است ٍ ثٌبثش
ضَاّذ فَق هی تَاى زٌیي لضبٍت ًوَد وِ آهَصش هْبست ضل هسألِ ثش پیطشفت تطػیلی
داًص آهَصاى پسش سبل اٍل همغغ دثیشستبى هؤثش است .ثشای تطلیل آهبسی ثیطتش دادُ ّب اص
تطلیل وَاسیبًس ًیض استفبدُ ضذ.
تطلیل وَاسیبًس ،ضىلی اص تطلیل ٍاسیبًس است وِ هؼٌبداسی تفبٍت ّبی ثیي هیبًگیي ّبی
گشٍُ آصهبیطی سا ثب تَخِ ثِ ّوجستگی همبدیش اٍلیِ ٍ همبدیش هتغیش ٍاثستِ هَسد ثشسسی لــشاس
هی دّذ .ثشای ثشسسی هؼٌبداسی هیضاى تغییشات ثِ دست آهذُ ٍ تؼییي اًذاصُ اثشات آهَصش
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هْبست ضل هسألِ ثش افضایص هیضاى پیطشفت تطػیلی داًص آهَصاى ،اص عشیك تطلیل وَاسیبًس
ثیي گشٍّی ،هیبًگیي ّبی پس آصهَى هَسد همبیسِ لشاس گشفت وِ ًتبیح ضبغلِ دس خذٍل 2
ًطبى دادُ هی ضَد.
جذٍل . 2تطلیل وَاسیبًس اثشات ثیي گشٍّی افضایص پیطشفت تطػیلی داًص آهَصاى
ضبخع ّبی آهبسی
هٌجغ تغیشات
Corrected Model
Intercept
اثش پیص آصهَى
خغب
ول

هدوَع
هدزٍسات

دسخِ
آصادی

هیبًگیي
هدزٍسات

f

سغص
هؼٌبداسی

اًذاصُ
اثش

195/083
118/587
0/008
67/992
670/750

2
1
1
27
39

97/541
118/587
0/008
2/518

38/734
47/091
0/003

0/000
0/000
0/956

0/742
0/636
0/000

ثش اسبس اعالػبت خذٍل  2هی تَاى ًتیدِ گشفت وِ آهَصش هْبست ضل هسألِ ثش افضایص
پیطشفت تطػیلی داًص آهَصاى پسش تأثیش هؼٌبداسی داسد  .اًذاصُ ول اغالش ضذُ ثشاثش ثب 0/742
است وِ ایي هیضاى هغبثك ثب هالن ّبی وَّي دس ضذ ثبالتش اص سغص هتَسظ است ٍ ثٌبثش
ضشایظ فَق ثب اعویٌبى  % 95هی تَاى ًتیدِ گشفت وِ آهَصش هْبست ضل هسألِ ،پیطشفت
تطػیلی دس ثیي داًص آهَصاى پسش ضْشستبى سٌمش سا تب ضذ هتَسغی افضایص هی دّذ.
ثشای تدضیِ ٍ تطلیل تغییشات هیبًگیي ًوشات پیطشفت تطػیلی دس ثیي داًص آهَصاى گشٍُ
آصهبیص دس هشضلِ ثؼذ اص هذاخلِ ٍ هشضلِ پیگیشی وِ ضذٍداً  2هبُ ثؼذ اًدبم ضذُ است ،آصهَى
آهبسی ّ tوجستِ استفبدُ ضذ وِ ًتبیح ضبغلِ دس خذٍل ً 3طبى دادُ هی ضَد.
جذٍل ً . 8تبیح آصهَى آهبسی ّ tوجستِ ثشای همبیسِ تغییشات هیبًیگي ًوشُ پیطشفت تطػیلی دس افشاد گشٍُ
آصهبیص دس هشضلِ پس اص هذاخلِ ثب هشضلِ پیگیشی
ضبخع ّبی آهبسی

هشضلِ

هیبًگیي

اًطشاف
استبًذاسد

خغبی
استبًذاسد

17/2

1/7

%44

16/6

1/74

%45

هٌجغ تغیشات
ًوشُ پیطشفت
تطػیلی

ثؼذ اص
آهَصش
پیگیشی

ًسجت
t

دسخِ
آصادی

سغص
هؼٌبداسی
p

1/57

14

0/138

بررسی اثربخشی ههبرت حل هسئله بر پیشرفت تحصیلی دانش آهوزاى ...

129

ضَاّذ دس اعالػبت خذٍل ً 3طبى هی دّذ ،اص آًدب وِ ( pسغص هؼٌی داسی) هشثَط ثِ ًوشُ
پیطشفت تطػیلی داًص آهَصاى گشٍُ آصهبیص ثضسي تش اص سغص آلفبی  0/05است ّ .وسٌیي t
ضبغلِ ( )1/57اص  tخذٍل ( )2/145وَزه تش است؛ لزا هی تَاى زٌیي لضبٍت وشد وِ تفبٍت
هؼ ٌی داسی ثیي تغییشات هیبًگیي پیطشفت تطػیلی داًص آهَصاى پسش سبل اٍل همغغ هتَسغِ
دس عَل صهبى اص پبیذاسی هٌبسجی ثشخَسداس است.
بحث ٍ ًت٘جِ گ٘رٕ
پژٍّص ضبضش ثِ هٌظَس پبسخگَیی ثِ دٍ ســـَال پژٍّص عشاضی ٍ اخشا ضذ .سَال ًخست
ایي ثَد وِ آیب آهَصش هْبست ضل هسألِ هَخت افضایص پیطشفت تطػیلــــی داًص آهَصاى
هی ضَد؟ دٍهیي سَا ل ایي ثَد وِ آیب آهَصش هْبست ضل هسألِ دس عَل صهبى اص پبیذاسی
هٌبست ثشخَسداس است؟
ّوبى عَس وِ هالضظِ ضذ ثشًبهِ هذاخلِ گشاًِ (آهَصش هْبست ضل هسألِ) ثش ثبال سفتي
پیطشفت تطػیلی داًص آهَصاى تأثیش هثجت داضتِ است .ضَاّــــذ دس اعالػبت خذٍل ًطبى
هی دّذ تفبٍت هؼٌی داسی ثیي تغییشات ضبغلِ سا افضایص هیضاى هیبًگیي ًوشات هتغیش
پیطشفت تطػیلی دس ثیي افشاد گشٍُ آصهبیص ٍ گشٍُ گَاُ دس هشضلِ ثؼذ اص آهَصش هطبّـــذُ
هی ضَد .ثِ ًطَی وِ هیضاى افضایص ًوشات گشٍُ آصهبیص ثیطتش اص گشٍُ گَاُ است ٍ ثٌبثش
ضَاّذ فَق هی تَاًذ زٌیي لضبٍت وشد آهَصش هْبست ضل هسألِ ثش پیطشفت تطػیلی دس ثیي
داًص آهَصاى سا تب ضذ هتَسغی افضایص هی دّذ .دس همبیسِ تغجیمی اثشات آهَصش هْبست،
ضل هسألِ ثش پیطشفت تطػیلی دس ثیي داًص آهَصاى یبفتِ ّبی ایي پژٍّص دس تطمیمبت
پژٍّطگشاى ٍ هطممبى داخلی ثب یبفتِ ّب ٍ ًتبیح اضوذ صادُ ( ،)1374هطوَدی ساد (،)1381
هؼغشی ( ،)1384هسؼَد ًیب ( ،) 1386خؼفشی ( ٍ )1388تطمیمبت خبسخی هبًٌذ تطمیك
ٍاسًهّ ٍ 1وىبساى ( ،)2001ثَسًطتبیي ( ،)2003ثیگبم ٍ پبٍس ،)2003( 2لیتّ ٍ 3وىبساى
(ّ )2009وسَیی ٍ ّوخَاًی وبهل داسد.
پژٍّطگش دس پژٍّص خَد تأثیش ٍ ًمص آهَصش هْبست ضل هسألِ سا گضاسش وشدُ اًذ .دالیل
اضتوبلی ثشای ثبال سفتي پیطشفت تطػیلی ایي است وِ افشاد تَاًوٌذ سا وٌتشل وٌٌذ .ایي افشاد
ٍخَد هسألِ یب هطىل سا دلیل ثش ضؼف ،ثی وفبیتی ،ثی لیبلتی ،ثی استؼذادی ٍ ًبداًی یب ًبتَاًی
3- litt

1- Warneck
2- Biggamapower
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ٍ ً ...وی داًٌــذ ٍ هی تَاًٌذ پیبهذ ساُ ضل ّب ٍ ًتیدِ تػوین گیشی ّبی خَد سا پیص ثیٌی
وٌٌذٍ .لتــی افشاد اص هْبست ّبی هسألِ گطبیی ثِ خَثی استفـبدُ هی وٌٌذ ،دس آًبى اضسبس
ضبیستگی ٍ تسلظ ثش دسٍس ٍ پیطشفت تطػیلی تمَیت هی ضَد .ثب تَخِ ثِ اعالػبت خذٍل 3
تفبٍت هؼٌی داسی ثیي تغییشات هیبًگیي پیطشفت تطػیلی دس ثیي داًص آهَصاى گشٍُ آصهبیص
دس هشضلِ پیگیشی هطبّذُ ًوی ضَد .ایي ًتبیح تأییذ هی وٌذ وِ آهَصش هْبست ّبی ضل
هسألِ ثش پیطشفت تطػیلی داًص آهَصاى دس عَل صهبى اص پبیذاسی هٌبسجی ثشخَسداس است .دس
ثخص هجبًی ًظشی ٍ پیطیٌِ هغبلؼبتی ٍ همبیسِ تغجیمی دس صهیٌِ پبیذاسی اص آهَصش هْبست
ضل هسألِ وِ هطممبى ٍ پژٍّطگشاى لجلی هستمیوبً ایي پبیذاسی سا دس هشضلِ پیگیشی هَسد
ثشسسی لشاس دادُ ثبضٌذ ٍ پژٍّص هستملی اًدبم ضذُ ثبضذ ،یبفت ًطذ؛ ٍلی دس ػیي ضبل
پژٍّص ّبی هسألِ ثِ تأثیش پبیذاسی ضیَُ ّبی ضٌبختی – سفتبسی ثش پیطشفت تطػیلی سا
گضاسش وشدُ اًذ.
پژٍّص ّبی خؼفشی ٍ ّوىبساى ( ،)1388هسؼَد ًیب (ٍ ،)1386اسًه ٍ ّوىبساى (،)2001
فیگلیّ ٍ 1وىبساى ( ،)2005لیت ٍ ّوىبساى ( )2008هٌغجك ثب یبفتِ ّبی ایي پژٍّص دس
صهیٌِ پبیذاسی است .ایي ًتیدــــِ سا هی تَاى زٌیي یمیي وشد وِ زَى دس آهَصش هْبست
ضل هسألِ اػتمبد ثِ تغییش هشضلِ ای دس عَل صهبى داضتِ ،اص تفىیه ّبی هختلفی ثشای ایدبد
فشآیٌذ ّبی تغییش استفبدُ هی وٌذ ،تأثیش گزاسی آى ثش سبختبس سٍاى افشاد اص ًظش گستشدگی ٍ
ػوك ثیطتش است؛ ث ٌبثشایي اًتظبس هی سٍد وِ پیطشفت تطػیلی فشد دسیبفت وٌٌذُ دسهبى ضل
هسألِ ،اص پبیذاسی ثیطتشی دس عَل صهبى ثشخَسداس ثبضذ .ضل هسألِ یه ساّجشد همبثلِ ای هْن
است وِ تَاًبیی ٍ پیطشفت ضخػی ٍ اختوبػی سا افضایص ٍ تٌیذگی ًطبًِ ّبی سٍاًی سا وبّص
هی دّذ.
استفبدُ اص سٍش ّبی ضل هسألِ ثبػث افضایص ثبٍس فشد ًسجت ثِ تَاًبیی ّبیص هی ضَد.
ثسیبسی اص سفتبسّبی اًسبى ثب سبص ٍ وبسّبی ًفَر ثش خَد اًگیختــــِ ٍ وٌتشل هی ضًَذ .دس
هیبى هىبًیسن ّبی ًفَر ثش خَدّ ،یر یه هْن تش ٍ فشاگیشتش اص ثبٍس ثِ پیطشفت ضخػی ًیست.
اگش فشدی ثبٍس داضتِ ثبضذ وِ ًوی تَاًذ ًتبیح هَسد اًتظبس سا ثِ دست آٍسد ٍ یب ثِ ایي ثبٍس
ثشسذ وِ ًوی تَاًذ هبًغ سفتبس ّبی غیش لبثل لجَل ضَد ،اًگیضُ اٍ ثشای اًدبم وبس ون خَاّذ ضذ.
اگشزِ ػَاهل دیگشی ٍخَد داسًذ وِ ثِ ػٌَاى ثشاًگیضًذُ ّبی سفتبس اًسبى ػول هی وٌٌذ ،اهب
ّوِ آى ّب تبثغ ثبٍس فشد ّستٌذ .اص آًدبیی وِ توبم دسهبى ّبی ضٌبختی– سفتبسی خَد ثِ ًَػی
1- figlie
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سٍش ضل هسألِ تلمی هی ضًَذ ،دس آى خب ثِ فشد هی آهَصًذ تب دس ثشخَسد ثب هطىالت «زغَس
فىش وٌٌذ» ًِ آى وِ «زِ فىش وٌٌذ».
سٍش آهَصش ضل هسألِ ثِ ػٌَاى اغلی تشیي ضیَُ همبثلِ هسألِ هذاس هغشش ٍ ثب ّذف
ضٌبسبیی هٌبثغ هؤثش همبثلِ ٍ افضایص پیطشفت تطػیلی ولی فشد اص عشیك آهَصش هْبست ٍ
ضیَُ ولی همبثلِ ،ثذٍى تطول ٍاثستگی دس هَاخِْ ثب هطىالت ،اص ضوبیت ًسجتبً خَثی
ثشخَسداس است ٍ ثِ ًظش پژٍّطگشاى ایي سٍش هوىي است ثِ افضایص پیطشفت تطػیلی فشد
هٌدش ضَدً .ظش ثِ ایي وِ ضشوت وٌٌذگبى دس خلسبت آهَصش هْبست ضل هسألِ ثب اضتیبق صیبد
ضشوت هی وشدًذ ٍ خَاستبس اداهِ ایي گًَِ آهَصش ّب ثَدًذ ،ثب تَخِ ثِ ًمص ٍ اّویــت
هْبست ّبی ضل هسألِ دس ضل هطىالت صًذگی ثِ خػَظ تطػیلی ،تَغیِ هی ضَد آهَصش
هْبست ضل هسألِ ثِ ػٌَاى یه هبدُ دسسی فَق ثشًبهِ دس ثشًبهِ دسسی ّوِ هذاسس ،ثِ ٍیژُ
هذاسس ساٌّوبیی ٍ دثیشستـــبى دس ًظش گشفتـــِ ضَد ٍ هطبٍساى هذاسس ثِ داًص آهَصاى
هْبست ّبی صًذگی سا دس دًیبی ٍالؼی آهَصش دٌّذ ٍ آًبى سا ثشای ٍسٍد ثِ دًیبی اختوبػی
ٍالؼی ،پیسیذُ ٍ ًبهتدبًس خبسج اص هذسسِ آهبدُ وٌٌذ.
هٌببغ
آلبخبًی ،هطوذ ،)1381( .بررظٖ تأث٘ر آهَزغ هْبرت ّبٕ زًذگٖ بر ظالهت رٍاى ٍهٌبغ کٌترل ًَجَاًبى ،هَسسِ پژٍّطی ایشاى صهیي پبسسیبى.
 اضوذ صادُ ،ج  ،)1374 (.بررظٖ اثر بخؽٖ آهَزغ هْبرت ّبٕ حل هعألِ در برخٍٖٗصگٖ ّبٕ ؼخصٖ ًَجَاًبى تحت پَؼػ هراکس ؼببًِ رٍزٕ تْراى ،پبیبى ًبهِ
وبسضٌبسی اسضذ .زبح ًطذُ ،داًطگبُ ػالهِ عجبعجبیی.
اهبهی ًبییٌیً ،سشیي ،)1387( .حل هعألِ .تْشاىً .طش ٌّش آثی خؼفشی ،م .ضْیذی ،ش .ػبثذیي ،ع ،)1388( .هقبٗعِ اثر بخؽٖ درهبى ّبٕ فراًظرٕ ٍؼٌبختٖ – رفتبرٕ بر بْبَد خَدکبر آهذٕ پرّ٘س.
 ضشیفی ،ضسي پبضب ،)1372( .تأث٘ر آهَزغ هْبرت حل هعألِ در بْبَدٕ ٗب کبّػه٘ساى افعردگٖ در ًَجَاًبى ،هَسسِ پژٍّطی ایشاى صهیي پبسسیبى .
ضشیفی ،ضسي پبضب ٍ ضشیفیً ،ستشى ،)1387( .رٍغ ّبٕ تحق٘ق در ػلَم رفتبرٕ ،تْشاىاًتطبسات سخي.
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ضفیغ آثبدی ،ع .ضوس ،ت ،)1379( .بررظٖ اثر بخؽـٖ درهبى گرٍّــٖ آهَزغهْبرت ّبٕ حل هعألِ بِ برخٖ ٍٗصگٖ ّبٕ ؼٌبختٖ ًَجَاًبى اقذام کٌٌذُ بِ
خَدکؽٖ ،تْشاى ،فػلٌبهِ ػلوی پژٍّطی ،تبصُ ّبی پژٍّص ّبی هطبٍسُ.
ضٌْی ،ییالق ٍ ّوىبساى ،)1385( .بررظٖ ؼَ٘ع تؼلل ٍ تأث٘ر رٍغ ّبٕ درهبىؼٌبختٖ -رفتبرٕ .هذٗرٗت رفتبر بر کبّػ آى بر داًػ آهَزاى دب٘رظتبًٖ
ؼْرظتبى اَّاز .هدلة سٍاًطٌبسی داًطگبُ ضْیذ زوشاى .ضوبسُ 2
ولیٌیىِ .ال ،وشیس ،)1389( .هْبرت ّبٕ زًذگٖ ،تکٌ٘ک ّبٕ هقببلِ بب اضطراة،افعردگٖ ،تٌْبٖٗ ،کورٍٖٗ ،ؼکعت ٍ  ....تشخوة ضْشام هطوذ خبًی .اًطبسات اسپٌذ
ٌّش .خلذ اٍل.
 گلذ فشیذ ،هبسدیي آس ،دیَیٌسَى ،خشالذسی ،)1976( .رفتبر درهبًٖ ببلٌٖ٘ ،تشخوِ :اضوذیػلَى آثبدی ،اضوذ ،)1371( .تْشاى ،اًتطبسات  :هشوض ًطش داًطگبّی
 هطوذ خبًی ،ضْشام ،)1389( .راٌّوبٖٗ آهَزغ هْبرت ّبٕ زًذگٖ ،هؼبًٍت هطبٍسُ ٍثْذاضت سٍاى.
 هطوَدی ساد ،م ،)1381( .بررظٖ ًقػ آهَزغ هْبرت حل هعألِ در ارتقبٕ ػستًفط ٍ رابطِ آى بب کبرکرد ّبٕ َّؼٖ داًػ آهَزاى ،هدلِ ثیوبسی وَدوبى ایشاى،
داًطىذُ ػلَم ثْضیستی ٍ تَاًجخطی تْشاى .
 هسؼَد ًیب ،)1386( .1 ،خَد کبر آهذٕ ادراک ؼــذُ ٍ راّبرد ّبٕ هقببلِ إ درهَقؼ٘ت ّبٕ اظترض زا ،هدلِ سٍاًپضضىی ٍ سٍاًطٌبسی ثبلیٌی ایشاى
 هؼغشی ،م ،)1384( .تأث ٘ر آهَزغ حل هعألِ بر خَد پٌذارٕ داًؽجَٗبى پرظتبرٕداًؽکذُ پرظتبرٕ ٍ هبهبٖٗ حضرت فبطوِ (ض) ؼ٘راز ،داًطىذُ ػلَم پضضىی ضیشاص.
 َّیت ،دیي ٍ وشاهش ،داًىي ،)1389( .هقذهِ إ برکبربرد  spssدر رٍاًؽٌبظٖ ،تشخوِضسي پبضب ضشیفی ٍ ّوىبساى ،اًتطبسات سخي .
 یبسیٌی ،صّشا سبدات ٍ ّوىبساى ،)1383( .راٌّوبٕ آهَزغ هْبرت ّبٕ زًذگٖ دٍرٓدب٘رظتبىٍ ،صاست آهَصش ٍ پشٍسش.
-Bandura,A.,Barbaranelli,C.Y.,&Pastorelli, C . (1999).Self-efficacy
pathway to childhood depression .joyrnal of Personality and social
Psychology ,76(2),258-269

133

... بررسی اثربخشی ههبرت حل هسئله بر پیشرفت تحصیلی دانش آهوزاى

-Beck , B.L: Koons, S.R: a milgrim , D.L.(2001). Correlates and
consequences of behavioral procrastination : the effects of academic
procrastination, self-consciousness , self-esteem . and selfhandicapping Journal of social behavior and personality
-Biggam, F.h.,& Power ,k.G(2003).A control problem-Solving group
based intervention with vulnerable incarcerated young offenders.
International journal of Offender Therapy and Comparative
Criminology,46,678698.
-Bornstein,M.H.(2003) .Well-being Positive development across the
life
course
.
Maha-wah
:
Lawrence
Erjbaum
-Dzurilla ,T.j., & Sheedy ,C .F.(1992) . the relation between social problem
solving ability and subsequent level of academic competence in college
student .cognitive therapy and Research college students. Cognitive therapy
and Research16(5),589 599
- Elliot ,T . R,shewchuk , R .M ., & Richards ,J . S.(1999). Care given

social problem solving abilities and family member adjustment to
recent onset physical disability . Rehabilitation Psychology , 44(1)
,104-123.
-Ellis , A., and Knuos , W.J. (1977). Overcoming procrastination .
institute for rational living new York
-Ferrari J.R., Johnson, J.L.,A.Mccown,W.G.(1995) . procrastination
and task avoidance: theory , research , and treatment .new York:
plenumpress.
-Figile ,n., Dunna ,j., Bazan ,J . L ., Laranjeira ,R. (2005) . the stage of
change scale amoung brazilian alcohol dependents . Addictive
Disorders and Treatment ,4(4) , 161-5
-Haycock, L.A.(1993). The cognitive mediation of procrastination : A
mete-analysis, educational psychology review 13.
-Hyde , L., Hankins ., M., Deal , A., & Marteau, T . M . (2008) interventions
to increase self- efficacy in the context of addication begaviours:
Asystematic literature review. Journal of Health Psychology 13(5) , 607623.

-January , G (2003) , the relationship between delf-efficacy
expectation and career choice . MA thesis in educational psychology ,
Morgantown , West Virginia University .

0931 پبییس، شوبره یکن، سبل سوم،فصلنبهه علوی – پژوهشی تحقیقبت هذیریت آهوزشی

134

-Karademas .E.C., (2006) . Delf- efficacy , social support and well –
being the mediating role of optimism . Personality and individual
differences 40 , 1281 -1290
-Litt , M . D, kaddenj , r. M ., kabela –cormier , E ., & petry , N. M (2009).
Coping skills training and contingency management treatments for
marijuana dependence:Exploring mechanisms of behavior change.
Addiction,103(4), 638 48.

-Mccown,W., Petzel ,T., a Rupert ,P. (1987). An experimental study
of so hypothesized behaviors and personality variables of college
study procrastinators . personality and individual differences
-Nezu ,A., & Dzurilla , N . (2001) problem –solving training . in S.
kdobsor (Ed) , Handbook of cognitive behavioral therapies New York
: Guiford press .
-O′Brien , W.K.(2002). Applying the trans theoretical model to
academic of developmental psychology .
-Onwuegbuzie, A.J.(2004).Academic procrastination and statistics
anxiety, Assessment and evoluation in higher education 29 (2004).
-Rothblum, E.D., Solomon,L.J ., a Murakomi, J.(1986).Affective
,cognitive and behavioral differences between high and low
procrastinators Journal of counseling psychology
-Schunk , D . H . (2001) . social cognitive theory and self- regulated
learning . Mahwah . NJ: Erlbauam .
- Schouwenburg, H.C.(2004), procrastination in academic settings :
general introduction in : H.C.
-Schouwenburg , C.H. ay. T.A.
-Steel ,P.(2004). The nature of procrastination: a meta analytic study
retrieved July 12.
-Wollfolk , A. (2004) . What do teachers need to know about self –
efficacy . paper presented at the annual meeting of the American
Educational Research Association , san diego , CA.

