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 Purpose: The aim of this study was to compare the 

effectiveness of motivational counseling and metacognition 

skills training on reducing academic stress in girls in junior 

high school. 

Materials and Methods: The statistical population was all 

female high school students in District 12 of Tehran in the 

academic year of 1997-98. The sampling method was cluster 

sampling. Three high schools were selected and 20 people 

from each high school were selected and randomly assigned to 

experimental and control groups. The data collection tool was 

Cohen and Frazer Academic Stress Questionnaire. The 

protocol and steps of systematic motivational counseling 

based on Cox and Klinger model and metacognitive skills 

training protocol were held in ten sessions. The statistical 

method of analysis of covariance was multivariate within-

group. 

Findings: The results show that motivational counseling and 

metacognitive skills training consistently reduce the academic 

stress of female students. 

Conclusion: There is a significant difference between the 

effectiveness of motivational counseling and metacognitive 

skills in reducing academic stress in female students. 
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 دانش دختران تحصیلي استرس کاهش بر فراشناخت

 اول متوسطه دوره آموز
 

 1نوکندی مالح سحر
 اهدانشگ رودهن، واحد تربیتی، روانشناسی، گروه دکتری دانشجوی

 .ایران رودهن، اسالمی آزاد
 

 *2الحسیني ابوالمعالي خدیجه
 اسالمی، آزاد دانشگاه شمال، تهران واحد روانشناسی، گروه دانشیار،

 (.مسئول نویسنده) ایران تهران،
 

 3مقدم ابراهیمي حسین
 آزاد دانشگاه رودهن، واحد تربیتی، روانشناسی گروه، دانشیار
 .ایران رودهن،، اسالمی

 
 4میرهاشمي مالک

 آزاد دانشگاه رودهن، واحد تربیتی، روانشناسی گروه، دانشیار
 .ایران رودهن،، اسالمی

 
 چکیده

 مشاوره بخشی اثر مقایسه پژوهش این انجام از هدف: هدف
 استرس کاهش بر فراشناخت های مهارت آموزش و انگیزشی
  .بود اول متوسطه دوره آموز دانش دختران تحصیلی

 دوره دختر آموزان دانش کلیه آماری جامعه: ها روش و مواد
 روش. بودند 97-98 تحصیلی سال در تهران شهر 12 منطقه متوسطه

 دبیرستان سه که طوری به. بود ای خوشه صورت به گیری نمونه
 یتصادف صورت به و انتخاب دبیرستان هر از نفر 20 و شدند انتخاب

 گردآوری ابزار. شدند گمارده کنترل و آزمایش های گروه در
 و لپروتک.بود فرازر و کوهن تحصیلی استرس پرسشنامه اطالعات

 و ککس الگوی اساس بر  مند نظام انگیزشی مشاوره اجرای مراحل
 جلسه ده طی فراشناخت های مهارت آموزش پروتکل و کلینگر
 درون متغیری چند کوواریانس تحلیل آماری روش. شد برگزار
 .بود گروهی بین -گروهی

 مهارت آموزش و انگیزشی مشاوره دهد می نشان نتایج :ها یافته
 آموزان دانش تحصیلی استرس پایدار صورت به فراشناختی های

 .دهد می کاهش را دختر
 های مهارت و انگیزشی مشاوره بخشی اثر بین :گیری نتیجه

 تفاوت دختر آموزان دانش تحصیلی استرس کاهش در فراشناختی
  .دارد وجود معناداری

 

_________________________________ 
1 Atkinson 
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 مقدمه

ر این عقیده بامروزه بنا به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران روانشناسی، 
است که بیشتر مشکالت روان شناختی از اختالل در انگیزش منشأ 

های ناکارآمدی که افراد بر اساس آن اهداف می گیرد، یعنی روش
تعقیب می کنند و همچنین این عقیده وجود دارد که تعقیب خود را 

اهداف مناسب برای رسیدن به سالمت روان شناختی از اهمیت 
 (. 1خاصی برخوردار است)

بررسی انگیزش، پی بردن به این مطلب است که چرا افراد کارها را 
دهند و اصوالً چه چیز سبب فعالیت آنان  بـه روش خاصی انجام می

ایی ه مطالعه انگیزش و رفتار، جستجویی است برای پاسخ. شود می
ها  های گیج کننده درباره طبیعت انسانی، انگیزه به پرسش

 اند و پشتیبان آنها، ضمناً های رفتارند. آنها باعث بروز فعالیت«چرا»
انگیزش به عنوان فرایندی . کندجهت کلی رفتار فرد را تعیین می

ی و تـداوم تـالش افـراد در نیل شود که شدت، جهت گیـر تلقی می
انگیزش را  1اتکینسون. دهد به هدفی را مورد محاسبه قرار می

داند که در راستا، شدت و  عبارت از نفوذ و تأثیرات متقارنی می
پرداز دیگر،  ویکتور وروم نظریهد. عمل آین پایداری کنش به

ط هـایی را کـه توس کند که گزینش انگیزش را فرآیندی تصور می
پذیرد، تحت نفوذ قرار  انسان یا موجودات زنده دیگر صورت می

 (. 2)دهد می
در راستای مطالب فوق، دارا بودن مهارت های فراشناختی، به بهبود 

فراشناخت به دانش فرد درباره انگیزش در افراد کمک می کند. 
 ناختفراششود. نظام شناختی خود، و چگونگی کنترل آن گفته می

 دتوانمی فکرکردن. است خود افکار دربارة ردنفکرک معنی به
تواند دربارة (، می2فراشناخت باشد)دانش داندمی شخص آنچه دربارة

آنچه شخص درحال انجام دادن آن است باشد)مهارتهای 
تواند دربارة حالت شناختی و احساس شخصی (، یا می3فراشناختی

به تفـکر دربـارة (. بنابـراین، فـراشناخـت 4تجربه فراشناختی)باشد
افـکار، شنـاخت شناخت، یا دانش و شناخت دربارة پدیده شناخت 

نیز فراشناخت را عبارت از نظارت فعال بر . توصیف شده است
از طریق آنها از شناخت استفادة  هایی دانسته که شناخت و استراتژی

 (. 3(آید بهینه به عمل می
فعالیت های آموزشی و  در ادبیات پژوهشی، امروزه در ارتباط با  

تحصیلی از مفهومی تحت عنوان استرس تحصیلی یاد برده می شود. 
این مفهوم ناظر بر احساس نیاز فزاینده به دانش و به طور همزمان، 
ادراک فرد مبنی بر نداشتن زمان کافی برای دستیابی برای آن بوده، 
از سویی از کیفیت نگرش های فرد به مسئولیت های تحصیلی و 

3 Metacognitive skills 

4 Metacognitive experience 
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 1401، بهار 1، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ی شود. مبتنگاهی متنوع ناشی میروابط بین فردی به درون آموزش
ای معمولی در عرصه های بر تعریف فوق، استرس تحصیلی پدیده

آموزشی بوده و کثیری از فراگیران به طور روزمره آن را تجربه 
استرس  کرده و گریزی از آن نیست. با این حال بنا به تعریف سلیه

فرسودگی انجامیده و ارگانیسم را متالشی بلند مدت، ممکن است به 
 (.4)کند.

در این راستا امامی و همکاران، معتقدند فشار های مرتبط با آموزش 
که نوجوانان سراسر دنیا با آن مواجه  هستندترین منبع استرس مهم

 %67هستند. یک زمینه یابی نشان داده است که اغلب نوجوانان
ترین استرس زندگی کند در نظر فشارهای آموزشی را به عنوان بزرگ

بخش مهمی از استرس های تحصیلی دانش آموزان از  .می گیرند
فقدان سایر مهارت های زندگی تحصیلی باالخص مهارت های 

رسانی بر استرس انگیزشی ناشی می شود. ذهن آگاهی و کمک
تحصیلی اثر متفاوت داشته و روش ذهن آگاهی در کاهش استرس 

 (.5)استتر تحصیلی اثربخش
کوشکی و همکاران، آموزش خودکارآمدی بر کاهش استرس  

تحصیلی و همچنین افزایش مهارت های اجتماعی دانش آموزان موثر 
درمان در پژوهشی نشان دادند  1. ون اردی و کلین سیک(6)است

های شناختی در مقایسه با سایر روشها در کاهش اهمال کاری موثر 
 (.7)تر است

ش آموزان در یک وضعیت متعارف و بغرنج به در عصر کنونی دان
برند، که در آن سرعت تطبیق با تغییرات، کندتر از سر می

 گیری استرسگیری تغییرات بوده و از این رو وقوع و شکلشکل
های تحصیلی امری ناگزیر به شمار آمده و افزایش پیچیدگی ها و 

نده یشرورقابت و استانداردهای زندگی تحصیلی از منابع استرس پ
دهد که ای که شواهد نشان میآید، به گونهتحصیلی به شمار می

 (.4های فراگیران ریشه در استرس دارند)ای از ناکامیبخش عمده

های اخیر، شیوه درمانی تقویت انگیزشی مورد توجه در سالهمچنین 
زیادی در حوزه پژوهشی بوده است. آموزش های انگیزشی با افزایش 

اجعه با به کارگیری مهارت هایی که از قبل دارد، رضایتمندی مر
سر و کار دارد. آموزش مشاوره انگیزشی نظام مند توسط ککس و 

. این آموزش که مبتنی بر نظریه (.1)کلینگر در سال ارائه شد
های جاری است، برای این هدف استوار است که به ماهیت دغدغه

می کند تا فرصت اهداف دانش آموزان می پردازد و به آنها کمک 
های خود را برای دستیابی به اهدافشان افزایش دهند و در جهت 

های سالم و ها و انگیزهاصالح ساختار انگیزشی، پیگیری مشوق
مثبت و اجتناب از انگیزه های منفی، انتخاب اهداف برای دستیابی 

های لذت یا جذب این انگیزه ها و همچنین ایجاد منابع و فعالیت
زین برای ایجاد ساختار انگیزشی انطباقی، کاهش استرس بخش جایگ

و افزایش شادی و در نهایت کسب رضایتمندی عاطفی، تالش کنند. 
کنند و انجام هر کاری در در این نظریه اهداف نقش کلیدی ایفا می

(. بر اساس این نظریه 8زندگی مستلزم تعقیب یک هدف است)
 ا محوریت تعقیب مشوق هارفتار، تجربه و فعالیت شناختی انسان ب

_________________________________ 
1 Van erde , w., & klingsieck ,k. b. 

و اهداف سازمان می یابد و این نظریه مبتنی بر اصالح ساختار 
 (. 9انگیزشی است)

یافته های حاصل از پژوهش کورمن، باوالس و جانگ رزاقیان  
بیگدلی، نشان داد که مشاوره انگیزشی نظام مند در کاهش عالئم 

های حاصل از  . یافته(11و10)افسردگی تاثیر معنا داری داشته است
پژوهش سوال و ایدن، نشان داد که مشاوره انگیزشی نظام مند در 
افزایش میزان آگاهی از خود و دیگران تاثیر معناداری داشته 

 (.12)است
مهارت های نشان داد که آموزش شیخ االسالمی در پژوهشی 
 وبهبودآموزان کاری تحصیلی دانشفراشناختی بر کاهش اهمال

آموزان گروه و دانش آنان تاثیر معناداری داردپیشرفت تحصیلی 
آزمون به طور آموزان گروه کنترل در پسآزمایش نسبت به دانش

  (.13)کاری تحصیلی کمتری داشتندمعناداری اهمال
د که بین متغیرهای مهارتهای ننشان داوحیدی و براتعلی در پژوهشی 

معنادار  بطهرا متغیر عملکرد تحصیلی و فراشناختی و خودنظم بخشی
مستقیم وجود رابطه دارد؛ همچنین مهارتهای فراشناختی قابلیت پیش 
بینی عملکرد تحصیلی را داشته است؛ این قابلیت پیش بینی برای 

 . (14)مهارت خودنظم بخشی نیز معنادار بوده است
.  

با شناسایی مولفه های اثربخشی مشاوره انگیزشی و آموزش مهارت  
های آموزش و پرورش وان با اعمال آن در برنامهتهای فراشناختی می

ش دانکاهش استرس موجب نشاط آموزشی، افزایش اعتماد به نفس و 
ریزی آموزشی آموزان موثر است، پرداخت. این پژوهش و برنامه

کمک می کند تا با استفاده از نتایج آن می توانند موجبات بهبود و 
یری آموزشگاهی و در بهینه سازی برنامه آموزشی در محیط یادگ

لذا با توجه به مطالب فوق، در این . فضای تحصیلی صورت پذیرد
 مهارتهای آموزش و انگیزشی مشاوره بخشی اثر پژوهش به مقایسه

 دوره دانش آموز تحصیلی دختران استرس کاهش بر فراشناخت

 شهر تهران پرداخته شده است.  12اول منطقه  متوسطه

 
 روش ها مواد و 

آزمون  پژوهش روش نیمه آزمایشی دو گروهی با طرح پیشدر این 
آزمون با گروه کنترل و پیگیری یک ماهه بوده است. در این  و پس

طرح سه گروه از شرکت کنندگان به شیوه جایگزینی تصادفی با 
های درونی نمره باال )باالتر از میانگین( در آزمون استرس  مالک

م شرکت در پژوهش با تنظی تحصیلی تحصیلی و توافق آگاهانه جهت
ای عدم وجود سابقه  نامه و از طریق اطالعات پرسشنامه توافق

روان درمانی انتخاب و در دو  بیماری روانپژشکی و عدم دریافت
گروه آزمایشی و یک کنترل جایگزین میشوند سپس قبل و بعد از 

آزمون  وسیله پیش های سه گروه به اجرای متغیر مستقل آزمودنی
شوند. در پایان یک آزمون پیگیری  گیری می آزمون اندازه و پس

جامعه آماری در این پژوهش دانش .یک ماهه به عمل خواهد آمد
شهر تهران در سال تحصیلی  12آموزان دختر دوره متوسطه منطقه 

روش نمونه گیری)در صورت لزوم( از بین دانش .است 98-97

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               3 / 9

http://mail.islamiclifej.com/article-1-906-en.html


                  و همکاران نوکندی مالح سحر 205

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 1, Spring 2022 

است. به طوری که آموزان دختر متوسطه ابتدا به صورت خوشه ای 
سپس از هر دبیرستان دو کالس به  سه دبیرستان انتخاب شدند،

صورت تصادفی پرسشنامه استرس تحصیلی، اهمالکاری تحصیلی و 
نفر که 20بهزیستی روان شناختی را تکمیل و سپس از هر دبیرستان 

دارای استرس تحصیلی باالتر از میانگین انتخاب و بعد از کسب 
نفر از هر دبیرستان انتخاب و  20دانش آموزان  رضایت ولی و خود

به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل گمارده 
شدند.روش محاسبه حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول 

در  05/0و آلفای  93/0توان 5/0(با اندازه اثر 1998 - 1923کوهن)
شده  نفر محاسبه 60نفربرآورد شد. یعنی درمجموع  20هر گروه 

 (.15است)
 

روش و ابزار گردآوری اطالعات:  پرسشنامه استرس تحصیلی کوهن 
به نقل از هاشمی نصرت آباد  1986و فرازر: این پرسشنامه در سال 

و همکاران، زارعی وهمکاران، زارعی،توسط کوهن و فرازر ساخته 
( که این مقیاس برای دانش آموزان دوره دبیرستان 16و4شده است)

است و مفاهیم به کاررفته در سواالت آن، با ویژگی  ساخته شده
سؤال است  32های تحصیلی این دوره متناسب است.پرسشنامه حاوی 

که میزان استرس آموزشگاهی ادراک شده دانش آموزان را در طول 
دوره تحصیلی مورداندازه گیری قرار می دهد. مبتنی بر سواالت این 

 32س ادراک شده را در پرسشنامه، پاسخ دهندگان میزان استر
موقعیت استرس زای متفاوت نظیر امتحانات، انجام تکالیف 

گاهی - 2هیچوقت،- 1خانگی)در یک مقیاس پنج درجه ای لیکرت)
بیشتر مواقع - 4برخی مواقع استرس زای است، -3استرس زای است،
همیشه استرس زای است( معین میکنند. برای - 5استرس زای است،

استرس ادراک شده، نمرات مربوط به همه معین کردن میزان 
سواالت با یکدیگر جمع بسته می شوند. بر اساس مطالعه کوهن و 

(،ثبات درونی سواالت این پرسشنامه با استفاده از روش  1986فرازر)
دونیمه کردن و نیز ضریب آلفا کرونباخ تعیین شده است که این 

راستای تعیین  در نوسان بوده است. در 92/0تا  86/0ضرایب بین 
روایی سازه این پرسشنامه، مطالعه ای توسط دیویدسون در سال 

انجام شده است که نتایج نشانگر آن است که همه سواالت  1992
این پرسشنامه از بار عاملی معنادار در اندازه گیری استرس تحصیلی 

 2002برخوردارند.از طرفی در مطالعه ای که توسط برکمن در سال)
استرالیا انجام شده است، پایایی این پرسشنامه با استفاده  (، در کشور

از روش باز آزمون موردبررسی قرار گرفت که ضریب پایایی از 

سویی برای بررسی پایایی این پرسشنامه در ایران مطالعه ای توسط 
نفر از دانش آموزان دوره  100(بر روی  4زارعی و همکاران)

ثبات درونی سواالت، از روش متوسطه انجام گرفت که جهت تعیین 
آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که سواالت این 

در ایران .(برخوردار هستند 86/0پرسشنامه از ثبات درونی مطلوبی)
،(که بر روی 130-127.ص.1394در نمونه مورد مطالعه)زارعی، 

شهر  4احیه دانش آموز پایه اول دبیرستان های دولتی دخترانه ن 795
درصد از واریانس عامل  94/61تبریز انجام گردید. در مجموع 

زیر مقیاس نگرانی درباره  4زیربنای استرس تحصیلی از طریق 
امتحانات و تکالیف،نظم و سازماندهی تحمیل شده از مدرسه، برنامه 

شود. همچنین نتایج تحلیل  -ریزی، فشارهای درون گروهی تبیین می
رعی،در نمونه مورد مطالعه، الگوی تک عاملی عاملی تاییدی زا

پرسشنامه استرس تحصیلیاز برازش مطلوب برخوردار است چرا که 
( RMSEA)مقدار شاخص ریشه میانگین مجذور خطای تقریب

در سطح df/X(قرار دارد و نسبت 06/0در حد مطلوب)کوچکتر از 
0p</018 معنی دار است. از طرفی مقدار شاخص نیکویی

(، AGFI(، شاخص نیکویی برازش اصالح شده)GFI)برازش
( NFI( و شاخص برازش هنجارشده)CFIشاخص برازش تطبیقی)

 90/0( در حد مطلوب)بزرگتر از TLIلوئیس)-وشاخص توکر
زیرمقیاس تشخیص  4(قرار دارند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که 

داده شده در مرحله)تحلیل عاملی اکتشافی(، در یک عامل 
کلی)استرس تحصیلی( قابل جمع شدن هستند به نحوی که بارهای 

 (.4زیر مقیاس در یک عامل کلی، قابل توجیه است) 4عاملی این 
روش تجزیه وتحلیل آماری: روش های آماری تحلیل کوواریانس  

بین گروهی است. در این پژوهش متغیر  -چند متغیری درون گروهی
سه مرحله پیش آزمون، پس درون گروهی عامل زمان است که در 

آزمون و آزمون پیگیری متغیرهای وابسته اندازه گیری خواهد شد. 
و عامل بین گروهی سه سطح است که دو سطح متغیر مستقل شامل 
آموزش مهارت های مشاوره گروهی و مهارت های فر شناختی و 

 یک گروه کنترل را در بر میگیرد.
 

 یافته ها

میانگین، انحراف  10-4ابعاد :  جدول استرس تحصیلی : توصیف   
ویلک استرس تحصیلی در شرکت  –استاندارد و شاخص شاپیرو 

کنندگان گروه های آزمایش و کنترل، در سه مرحله پیش آزمون، 
 پس آزمون و پیگیری را نشان می دهد. 

 
 . یافته های توصیفی مربوط به استرس تحصیلی شرکت کنندگان در گروه های آزمایش و کنترل1جدول 

 آزمون لون ویلک-شاپیرو انحراف استاندارد ±میانگین شاخص آماری 

 پیش آزمون
 945/0(p=301/0) 78/13 ± 65/94 گروه مشاوره انگیزشی

 F(2و54=)405/2
100/0=p 

 964/0(p=678/0) 24/10 ± 77/97 گروه آموزش فراشناخت
 968/0(p=744/0) 71/9 ± 58/92 گروه کنترل

 پس آزمون
 940/0(p=241/0) 33/11 ± 35/61 گروه مشاوره انگیزشی

 F(2و54=)631/1
205/0=p 

 948/0(p=402/0) 75/8 ± 00/61 گروه آموزش فراشناخت
 945/0(p=320/0) 09/10 ± 05/83 گروه کنترل
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 پیگیری
 969/0(p=728/0) 47/12 ± 55/61 گروه مشاوره انگیزشی

 F(2و54=)390/1
258/0=p 

 902/0(p=063/0) 40/10 ± 61/62 گروه آموزش فراشناخت
 958/0(p=540/0) 44/13 ± 31/85 گروه کنترل

ویلک متغیر استرس  -نشان می دهد که شاخص شاپیرو 1جدول 
تحصیلی در هر سه گروه و در هر سه مرحله پیش آزمون، پس 

غیر معنادار است. این مطلب بیانگر  05/0آزمون و پیگیری در سطح 
آن است که توزیع داده های استرس تحصیلی در هر سه گروه و در 

زمون لون نیز نشان داد که هر سه مرحله نرمال است. استفاده از آ
تفاوت واریانس خطای استرس تحصیلی در گروه ها و در سه مرحله 

غیر معنادار است.  05/0پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در سطح 
این یافته بیانگر آن است که مفروضه همگنی واریانس ها در بین 

 داده های پژوهش حاضر برقرار است. 
انس یکراهه نشان داد که پیش از اجرای استفاده از روش تحلیل واری

آزمایش بین گروه ها به لحاظ استرس تحصیلی تفاوت معناداری 

(. بر این اساس چنین F(2و  54=) P ،962/0 >05/0وجود ندارد)
نتیجه گیری شد مفروضه استقالل پیش آزمون از عضویت گروهی 

 برای استرس تحصیلی برقرار است. 
مشاوره انگیزشی به صورت پایدار آزمون فرضیه: فرضیه اول: 

 استرس تحصیلی دانش آموزان دختر را کاهش می دهد. 
فرضیه دوم: آموزش مهارت های فراشناختی به صورت پایدار 

 استرس تحصیلی دانش آموزان دختر را کاهش می دهد. 
فرضیه سوم: بین اثر بخشی مشاوره انگیزشی و مهارت های 

ی دانش آموزان دختر تفاوت فراشناختی در کاهش استرس تحصیل
 معناداری وجود دارد. 

 
 نتایج تحلیل واریانس چند متغیری در مقایسه اثر اجرای متغیر مستقل بر استرس تحصیلی دانش آموزان دختر را نشان می دهد. 2جدول 

 η2 سطح معناداری درجات آزادی F المبدای ویلکز 

 757/0 001/0 2و  53 56/82 243/0 عامل زمان
 233/0 001/0 4و  106 064/8 588/0 زمان ×تعامل گروه 

نتیجه تحلیل واریانس چند متغیری نشان می  11-4منطبق بر جدول 
زمان بر استرس تحصیلی دانش آموزان × دهد که اثر تعاملی گروه 

 2 =233/0= المبدای ویلکز، 588/0است)معنادار  01/0در سطح 

 ،001/0 =P ،064/8 (=106  4و)F در ادامه شرط کرویت یا .)

برابری ماتریس واریانس خطا با استفاده از تست موخلی ارزیابی شد. 
نتیجه آزمون برابری ماتریس خطاهای کوواریانس در  12-4جدول 

 را نشان می دهد.  استرس تحصیلی

 
 خطاهای ماتریس برابری آزمون در موخلی تست  .3 جدول

 تحصیلی استرس متغیر برای کوواریانس

 2 شاخص موخلی
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

695/0 28/19 2 001/0 

 
همچنان که در جدول فوق مالحظه می شود، تست موخلی نشان  

داد که ارزش مجذور کای مربوط به متغیر استرس تحصیلی در سطح 
معنادار است. بنابراین درجه آزادی مربوط به آن با استفاده از  01/0

نتایج تحلیل  4. جدول گیسر اصالح شد-روش برآورد گرینهوس
مکرر در تبیین اثر متغیرهای مستقل واریانس مختلط با اندازه گیری 

 بر استرس تحصیلی را نشان می دهد. 
 

 تحصیلی استرس بر مستقل متغیرهای اثر تبیین در مکرر گیری اندازه با مختلط واریانس تحلیل نتایج.  4 جدول
  2 معناداریسطح  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات اثر منبع

تعامل گروه 
 20/1902 07/3 85/5830 زمان ×

53/14 001/0 350/0 

 88/130 76/82 73/10831 خطا

زمان بر استرس × نشان می دهد که اثر تعاملی گروه  13-4جدول 
، 2  ،001/0 =P =350/0معنادار است) 01/0تحصیلی در سطح 

(. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری F(07/3و  76/82=) 53/14
نمود که دستکم اجرای یکی از متغیر مستقل در مقایسه با دیگر 

متغیرهای مستقل یا گروه کنترل استرس تحصیلی را به صورت 
معنادار کاهش داده است. به منظور مقایسه اثربخشی متغیرهای 

ه نتایج قیبی شد کمستقل بر استرس تحصیلی اقدام به اجرای آزمون تع
   مشاهده می شود.  5آن در جدول 
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 تحصیلی استرس بر گروهی دو صورت به زمان×  گروه تعاملی اثر معناداری مقایسه.  5 جدول
گروه های مورد 

 مقایسه
مجموع 
میانگین  درجه آزادی مجذورات

 مجذورات
میانگین 

  2 معناداریسطح  F مجذورات خطا

 -گروه اول
97/57 گروه دوم 29/1و  59/46   80/44  43/171  26/0  672/0  007/0  

 -گروه اول
57/4017 گروه سوم 53/1و  58/56   09/2627  70/156  77/16  001/0  312/0  

 –گروه دوم 
 گروه سوم

40/4688 89/1و  15/66   67/2480  72/72  11/34  001/0  494/0  

 گروه اول: مشاوره انگیزشی 
 گروه دوم: آموزش مهارت های فراشناخت

 گروه سوم: گروه کنترل
فرضیه های چهارم تا ششم به شرح زیر  5براساس نتایج جداول 

 آزمون شدند
فرضیه چهارم: مشاوره انگیزشی به صورت پایدار استرس تحصیلی 

 دانش آموزان دختر را کاهش می دهد. 
نشان می دهد که مشاوره انگیزشی در مقایسه با  14-4نتایج جدول 

گروه کنترل به صورت معنادار استرس تحصیلی دانش آموزان دختر 
(. F(53/1و  85/56=) P ،77/16 <01/0را کاهش داده است)

نشان می دهد که میانگین نمرات استرس تحصیلی  2-4نمودار شکل 
در گروه مشاوره انگیزشی در مراحل پس آزمون و پیگیری در 
مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است. براین اساس در آزمون 
فرضیه چهارم چنین نتیجه گیری شد که مشاوره انگیزشی به صورت 

 ان دختر را کاهش می دهد. پایدار استرس تحصیلی دانش آموز
فرضیه پنجم: آموزش مهارت های فراشناختی به صورت استرس 

 تحصیلی دانش آموزان دختر را کاهش می دهد. 
نشان می دهد که آموزش مهارت های فراشناختی  14-4نتایج جدول 

در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنادار استرس تحصیلی دانش 
و  P ،11/34 (=15/66 <01/0ه است)آموزان دختر را کاهش داد

89/1)F نشان می دهد که  2-4(. در همین راستا نمودار شکل

میانگین نمرات استرس تحصیلی در گروه آموزش مهارت های 
فراشناختی در مقایسه با گروه کنترل در مراحل پس آزمون و 
پیگیری کاهش یافته است. براین اساس در آزمون فرضیه پنجم چنین 

ری شد که آموزش مهارت های فراشناختی به صورت نتیجه گی
 پایدار استرس تحصیلی دانش آموزان دختر را کاهش می دهد. 

فرضیه ششم: بین اثر بخشی مشاوره انگیزشی و مهارت های 
فراشناختی در کاهش استرس تحصیلی دانش آموزان دختر تفاوت 

 معناداری وجود دارد. 
مشاوره انگیزشی و آموزش نشان می دهد که بین اثر  14-4جدول 

مهارت های فراشناختی در کاهش استرس تحصیلی دختران تفاوت 
و  P ،26/0 (=59/46 >05/0وجود ندارد) 05/0معنادار در سطح 

29/1)F به خوبی نشان داده شده  2-4(. این یافته در نمودار شکل
نشان می دهد که تاثیر دو متغیر مستقل  2-4است. زیرا که نمودار 

ه انگیزشی و آموزش مهارت های فراشناختی بر استرس مشاور
تحصیلی در طول دوره آزمایش یکسان بوده است. بر همین اساس در 
آزمون فرضیه ششم چنین نتیجه گیری شد که بین اثر مشاوره 
انگیزشی و آموزش مهارت های فراشناختی بر استرس تحصیلی دانش 

 آموزان دختر تفاوت معناداری وجود ندارد. 
نمودار مربوط به اثربخشی مشاوره انگیزشی و مهارت  2-4کل ش

های فراشناختی در کاهش استرس تحصیلی دانش آموزان دختر را 
 نشان می دهد. 

 
در کاهش استرس تحصیلی دانش آموزان دختر. نمودار مربوط به اثربخشی مشاوره انگیزشی و مهارت های فراشناختی 1شکل 
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 1401، بهار 1، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 نتیجه گیری
فرضیه اول: مشاوره انگیزشی به صورت پایدار استرس تحصیلی دانش 
آموزان دختر را کاهش می دهد. نتایج محاسبات آماری نشان می 
دهد که مشاوره انگیزشی در مقایسه با گروه کنترل به صورت 
معنادار استرس تحصیلی دانش آموزان دختر را کاهش داده 

. نتایج نشان می دهد (F(53/1و  85/56=) P ،77/16 <01/0است)
که میانگین نمرات استرس تحصیلی در گروه مشاوره انگیزشی در 
مراحل پس آزمون و پیگیری در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته 
است. براین اساس در آزمون فرضیه چهارم چنین نتیجه گیری می 
شود که مشاوره انگیزشی به صورت پایدار استرس تحصیلی دانش 

 ر را کاهش می دهد. آموزان دخت
فرضیه دوم: آموزش مهارت های فراشناختی به صورت استرس 
تحصیلی دانش آموزان دختر را کاهش می دهد. نتایج محاسبات 
آماری نشان می دهد که آموزش مهارت های فراشناختی در مقایسه 
با گروه کنترل به صورت معنادار استرس تحصیلی دانش آموزان 

و  P ،11/34 (=15/66 <01/0ت)دختر را کاهش داده اس
89/1)F در همین راستا نتایج نشان می دهد که میانگین نمرات .)

استرس تحصیلی در گروه آموزش مهارت های فراشناختی در مقایسه 
با گروه کنترل در مراحل پس آزمون و پیگیری کاهش یافته است. 
براین اساس در آزمون فرضیه پنجم چنین نتیجه گیری می شود که 
آموزش مهارت های فراشناختی به صورت پایدار استرس تحصیلی 

 دانش آموزان دختر را کاهش می دهد. 
فرضیه سوم: بین اثر بخشی مشاوره انگیزشی و مهارت های 
فراشناختی در کاهش استرس تحصیلی دانش آموزان دختر تفاوت 
معناداری وجود دارد. محاسبات آماری نشان می دهد که بین اثر 

انگیزشی و آموزش مهارت های فراشناختی در کاهش  مشاوره
وجود  05/0استرس تحصیلی دختران تفاوت معنادار در سطح 

(. این یافته نشان می F(29/1و  59/46=) P ،26/0 >05/0ندارد)
دهد که تاثیر دو متغیر مستقل مشاوره انگیزشی و آموزش مهارت 

یش یکسان های فراشناختی بر استرس تحصیلی در طول دوره آزما
بوده است. بر همین اساس در آزمون فرضیه ششم چنین نتیجه گیری 
می شود که بین اثر مشاوره انگیزشی و آموزش مهارت های 
فراشناختی بر استرس تحصیلی دانش آموزان دختر تفاوت معناداری 

 وجود ندارد. 
نشان دادند بین رشته تحصیلی و   پژوهش کاظم نژاد و همکاران

رابطه آماری معنی داری مشاهده نشد. با این حال در  منابع استرس
برخی از مطالعات بین رشته تحصیلی و استرس ارتباط آماری معنی 
دار وجود داشت. به عنوان مثال در مطالعه ای، استرس در دانشجویان 
رشته پزشکی بیشتر از دانشجویان رشته دندانپزشکی بود. در پژوهش 

ن رشته تحصیلی و میزان استرس مختاری پور و همکاران نیز بی
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه معنی داری وجود 
داشت؛ به طوری که استرس دانشجویان رشته پزشکی بیش از سایر 

( نشان داد متغیر جنسیت 17رشته ها گزارش گردید. در پژوهشی)
ن ابا منابع استرس رابطه آمار معنی داری ندارد. به طور مشابه میز

استرس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن، دانشگاه علوم 
پزشکی ایران و دانشکده دندانپزشکی مشهد در دو جنس تفاوت 

آماری معنی داری نداشت اما برخی از مطالعات وجود رابطه بین 
اند. شکری و همکاران به این جنسیت و استرس را گزارش کرده

داری بین متغیر جنسیت و  نتیجه رسیدند که رابطه آماری معنی
استرس تحصیلی دانشجویان ایرانی و سوئدی وجود دارد؛ به طوری 
که میزان استرس دانشجویان دختر از دانشجویان پسر بیشتر بود. 
استرس باالتر در دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر در سایر 

(. برخالف این مطالعات، سطح 18مطالعات نیز گزارش شده است)
سترس دانشجویان پسر نسبت به دختر در دانشجویان دانشگاه علوم ا

داری باالتر بود. نتایج پژوهش حاضر نشان پزشکی البرز به طور معنی
داد که بین وضعیت تاهل و منابع استرس رابطه معنی داری وجود 
نداشت. در برخی از مطالعات پیشین نیز نتایج مشابهی در این زمینه 

برخالف این یافته ها، برخی از مطالعات دیگر مشاهده شده است. 
بین وضعیت تاهل و منابع استرس ارتباط آماری معنی داری را 
گزارش کردند.. موریس در پژوهشی بر عوامل پنجگانه استرس 
زا)ناکامی ها، تعارض ها، فشارها، تغییرات و استرس خود تحمیلی( 

، کی، رفتاریواکنش های چهارگانه نسبت به این عوامل)فیزیولوژی
(.. سو در تبیین تفاوت موجود در 19شناختی، هیجانی( تاکید کرد)

میزان استرس تحصیلی تجربه شده در میان دانشجویان آسیایی و غیر 
آسیایی بر نقش واهمیت انتظارات و معیارهای والدین تاکید 

(. تویتس در پژوهشی نشان داد که دانشجویان در مواجهه 20کردند)
رس دار، گستره ای از واکنش های جسمانی و روان با عوامل است

شناختی را نشان می دهند. تظاهرات استرس شامل آسیب های 
جسمانی، کمبود انرژی مزمن، فقر انگیزشی، سردرد، مشکالت 
گوارشی، مشکالت خواب است. مطالعات وینکلمن نشان داد که 
واکنش های مربوط به استرس، به افسردگی نیز منجر می شود. 
همچنین موری در پژوهش بیان می کند شواهد نشان داده است که 
مشکالت تحصیلی یکی از متعارف ترین منابع استرس در دانشجویان 
است. مطالعات اولدوین نشان می دهد استرس مربوط به فعالیت های 
تحصیلی با نتایج منفی مختلفی از قبیل بهزیستی پایین و عملکرد 

د. همانطور که مالحظه می گردد تحصیلی ضعیف همراه می گرد
مطالعات متعددی بر رابطه بین استرس تحصیلی و عملکرد تحصیلی 

(. بر این اساس فلستن نشان داد که بین 21ضعیف تاکید می کنند)
سطوح استرس دانشجویان و عملکرد تحصیلی آنان رابطه منفی و 

 دمعناداری وجود دارد. در مطالعه دیگری که استراتز گزارش کردن
که سطوح استرس تحصیلی باال با نمرات درسی پایین همراه است. در 
مجموع، نتایج یافته های فوق بر اثر مخرب استرس تحصیلی بر 
عملکرد تحصیلی تاکید می کند. پکران در پژوهشی بر نقش ارزیابی 
های فرد از موقعیت به عنوان یک پیشایند درون فردی هیجانات و 

کند. به عبارت دیگر، ارزیابی فرد از  استرس تحصیلی، تاکید می
کنترل بر موقعیت، در موقعیت های مختلف از جمله موقعیت های 

ای تحصیلی در تجربه هیجانات تحصیلی و استرس نقش قابل مالحظه
(. این در حالی است که مطالعات گوائرتز و گریگور نیز 22دارد)

قعیت د در مودر تبیین تمایز بین استرس تجربه شده به وسیله افرا
دید ترهای مختلف بر نقش فرآیندهای ارزیابی شناختی که خود بی

متاثر از صفات شخصیتی هستند، تاکید می کنند. نتایج موربرگ و 
برونیز نشان داد که عامل روان نژند خویی با استرس تجربه شده در 
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موقعیت های آکادمیک رابطه معناداری نشان می دهد. بنابراین می 
جه گرفت که بین اثر بخشی مشاوره انگیزشی و مهارت های توان نتی

فراشناختی در کاهش استرس تحصیلی دانش آموزان دختر تفاوت 
 (.23معناداری وجود دارد)

پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده: پیشنهاد می گردد پژوهش 
های گسترده تری پیرامون اثربخشی مشاوره انگیزشی و آموزش 

ختی بر کاهش استرس تحصیلی دانش آموزان در مهارت های فراشنا
سای مقاطع تحصیلی و بخصوص در سطوح دانشگاهی انجام گیرد. 
پیشنهاد می شود مطالعات تطبیقی پیرامون اثربخشی مشاوره 
انگیزشی و آموزش مهارت های فراشناختی بر کاهش استرس 

 تحصیلی دانش آموزان انجام گیرد. 
: پیشنهاد می شود کالس های مشاوره پیشنهادهای برآمده از پژوهش

انگیزشی در راستای کاهش استرس تحصیلی دانش آموزان و شناسایی 
عوامل استرس زای دانش آموزان با ارائه پیشنهادات از سوی سایر 
دانش آموزان و همکالسان برگزار گردد. پیشنهاد می شود آموزش 

ین مهارت مهارت های فراشناخت همراه با جزئیات و فرآیند کسب ا
به دانش آموزان ارائه گردد. پیشنهاد می شود شاخص های  استرس 
تحصیلی بصورت شفاف برای دانش آموزان طی جلسات مشاوره 

 انگیزشی توضیح داده شود. 
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