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 خالصه 

 مقدمه
ساس آموزان نسبت به وظایف تحصیلي خود احشود تا دانشسازی و تنیدگي تحصیلي سبب ميخودناتوان

هدف  ضر بامسئولیت ننموده و عملكرد تحصیلي پاییني از خود نشان دهند. بر همین اساس پژوهش حا

ي سازی و تنیدگي تحصیلبررسي اثربخشي آموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي بر خودناتوان

 رفت.آموزان پسر دوره متوسطه دوم انجام گدانش

 روش کار

ه بود. اه و دوره پیگیری دو ماهآزمون با گروه گوپس -آزمونشآزمایشي با طرح پیپژوهش حاضر نیمه

 به 1398-99در سال تحصیلي  آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر قمدانش حاضر مطالعه یآمار جامعه

گیری دردسترس انتخاب و با آموز با روش نمونهدانش 50بود. در این پژوهش تعداد نفر  12045تعداد 

ی فتارهارآزمایش مداخله آموزش  های آزمایش و گواه گمارده شدند. گروههگمارش تصادفي در گرو

های مورد ای دریافت نمودند. پرسشنامهدقیقه 90جلسه  10اجتماعي مطلوب تحصیلي را طي دو و نیم ماه در 

های حاصل سازی تحصیلي و تنیدگي تحصیلي بود. دادهخودناتوان استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه

 گیری مكرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه

 نتایج

حصیلي سازی و تنیدگي تنتایج نشان داد که آموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي بر خودناتوان

زمان نیز پایدار  و این اثر را در طول( P<001/0) م تأثیر معنادار داشته آموزان پسر دوره متوسطه دودانش

صیلي سازی و تنیدگي تحمانده است. بدین صورت که این مداخله توانسته منجر به کاهش خودناتوان

 آموزان شود.دانش

 گیرینتیجه

گیری از بهره های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي بایافته

ت حل های معلم، ارتباط بین فردی، مهارپذیری، پیروی از راهنمایيیتمفاهیمي همانند تعامل مثبت، مسئول

هش هت کاجتواند به عنوان یک آموزش کارآمد مسئله، خودکارآمدی تحصیلي و تالش برای پیشرفت مي

 اده قرار گیرد.آموزان مورد استفسازی و تنیدگي تحصیلي دانشخودناتوان

 کلمات کلیدی

 آموزانسازی تحصیلي، تنیدگي تحصیلي، دانشخودناتوان، یليرفتارهای اجتماعي مطلوب تحص

 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد پی نوشت:
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 مقدمه
 هر هایدغدغه ترینمهم از تحصیل امر در موفقیت عدم یا موفقیت

 تحصیلي و پیشرفت است. موفقیت جوامع تمامي در آموزشي نظام

 زمینه در آموزشي نظام موفقیت هدهند نشان جامعه هر آموزاندانش

تحصیل برای است که گاه  فردی نیازهای رفع به توجه و یابيهدف

آموزان همراه با نگراني و فشار است. محیط آموزشي تعدادی از دانش

و قوانین مربوط به آن، انتظارات متفاوت از دوران پیشین، آغاز زندگي 

گیری روابط ني و شكلپر تالطم دوران بلوغ و ورود به دنیای نوجوا

انساني و صمیمانه، شرایط نویني هستند که نیازمند اتخاذ و راهبردهای 

در  یتو ترب یمتعل(. 2018، 1جدید است )فرني، کوپار، فیشر و اسپادا

ه به ک شودمحسوب مي بلندمدت گذارییهسرما یکاز جوامع  یاریبس

 یگرمدت دنظر کردن از رشد کوتاهو صرف یدنچشم پوش یبها

(. با این 2018، 2)کور و بروکس شودامكانات جامعه حاصل مي

 ها،چالشیل با و نوجوانان در دوران تحص کودکانمواره ، هوجود

روزمره در  يزندگ تیاز واقع يجزئ ي که معموالًو فشار روان موانع

 هاآني لیتحصبر عملكرد  توانديمشوند که مدارس است روبرو مي

نسبت به  ينگرش منف جادیاباعث ناموفق تجارب و این  دبگذار تأثیر

 بازرا از نیل به این هدف مهم  هاآنو  شودیرامونشان ميپ یطخود و مح

 یآموزمسائل حوزه دانشدارد. بر این اساس بررسي و شناخت مي

جامعه از  ندهیآ يانسان یهاهیسرما نیتريو اساس نیترعنوان مهمبه

 .(2018، 3ژا، کینسون و وانگ) برخوردار است یيبسزا تیاهم

آموزان عواملي وجود دارد که در فرایند فعالیت تحصیلي دانش

تواند عملكرد تحصیلي آنان را تحت تاثیر قرار داده و سبب شود تا مي

تری را از خود به نمایش گذارند. از جمله آنها عملكرد تحصیلي پایین

شاره کرد )یا و ا 4يلیتحص یسازناتوانتوان به خوداین عوامل مي

ساز شامل اقدامات و اعمال خودناتوان(. رفتارهای 2019، 5لالنمک

متعددی است، مثل تغییر دادن میزان یا کیفیت تمرین درسي یا 

ها، مثل در مورد آن یيگوورزشي، ایجاد مشكالت جسمي یا گزافه

 قاتیتحق جینتا واقعي یا خیالي. یهابیبیماری یا آسیب یا تمرکز بر ع

و  رانهیشگیپ یراهبرد يلیتحص یسازاند که خودناتوانشان دادهن

محتمل در  فیمقابله با عملكرد ضع یدهنده است که براخودنظم

                                                           
1. Fernie, Kopar, Fisher, Spada 
2. Cor, Brocks 
3. Zhu, kinson, Wang 
4. Academic Self- Handicapping 
5. Yu, McLellan 

 نیب ن،ی(. همچن2013، 6شوینگر) شودياستفاده م يدرس فیتكال

 مشاهده یيباال يآموزان رابطه منفو عملكرد دانش یسازخودناتوان

با تعریف . مطابق (1398قش، رئوف، خادمي و نشده است )

چنین نتیجه گرفت که عامل ابتدایي و اصلي  توانيم یسازناتواندخو

ترس از شكست و به دنبال آن ترس از ارزیابي شدن  یسازخود ناتوان

عنوان تمایل به اجتناب از توسط دیگران است، زیرا ترس از شكست به

منفي و احساس  شود که احتمال بروز نتایجيتعریف م یيهاتیموقع

، 7وجود دارد )چن، وو، کي، لین و شای شرمساری ناشي از آن

ساز شامل اقدامات و اعمال متعددی خودناتوانرفتارهای (. 2009

است، مثل تغییر دادن میزان یا کیفیت تمرین درسي یا ورزشي، ایجاد 

ها، مثل بیماری یا آسیب در مورد آن یيگومشكالت جسمي یا گزافه

که  انددهیاین عق رواقعي یا خیالي. بیشتر ب یهابیبر ع یا تمرکز

به انگیزش صیانت  یسازراهبردهای مقابله با خود ناتوان یریکارگبه

. (2016، 8کانکالرک و مک) شودينفس و تعالي خود منتهي م

درس، با عملكرد ناصحیح خود زمینه  یهامدارس و کالسبعضي از 

 نی. در چنآورنديفراهم م یسازناتواناستفاده از رفتار خود یبرارا 

 یيهاتیو موقع فیآموزان همواره با تكالدانش ،يلیتحص یهاطیمح

قرار  گرانیها را در معرض قضاوت دو هوش آن یيکه توانا ندامواجه

 . (2001، 9مارتین، مارش و دبوس) دهديم

آموزان در بروز آن در فرایند تحصیلي دانش دیگر متغیری که

، 11است )الئو، دنگ و ژانگ 10ناپذیر بوده، تنیدگي تحصیليباجتنا

 يآموزش یهامعمول در عرصه یادهیپد يلیتحص يدگیتن(. 2020

 یزیطور روزمره آن را تجربه کرده و گرهب رانیاز فراگ یاریبوده و بس

 تحصیليتواند بر خودپنداشت يم يدگیتن نیو ا ستیاز آن ن

، چرا که تنیدگي تحصیلي با کاهش دگذار باشریتأث زیآموزان ندانش

آموزان حس خودکارآمدی آنان را نیز کاهش عملكرد تحصیلي دانش

به  ندهیفزا ازیبه احساس ن يلیتحص يدگیتن(. 2015، 12دهد )هولینكامي

 یبرا يبر نداشتن زمان کان يدانش و به طور همزمان، ادراک فرد مبن

را به  يلیتحص يدگیتن (.2016، 13)بالشیلبه آن اشاره دارد  يابیدست

انتظارات  قیکه از طر دندانينامطلوب م يشناختروان تیعنوان وضع

                                                           
6. Schwinger 
7 Chen,  Wu,  Kee,  Lin & Shui 
8. Clarke, MacCann 
9. Martin, Marsh, Debus 
1 0. Academic stress 
1 1. Luo, Deng, Zhang 
1 2. Holinka 
1 3. Blashill 
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 يشود و منجر به خستگيم يناش يلیتحص نهیدر زم انیاطراف 

در شرایط وقوع تنیدگي  (.2015، 1)ساریتا شوديم يتشناخروان

مواجه  فیاز تكال یيرود با حجم بااليانتظار م رانیفراگ تحصیلي، از

است که توسط  يشناختروان ر، فشايلیتحص يدگیتن نیشوند. بنابرا

افراد مهم مانند معلم،  ریو سا ریانتظارات فراگ ،يلیتحص کار حجم

 يدگیتن (.2016، 2)مانجال شوديم جادیها ايو همكالس نیاستاد، والد

 یآنها برا یيآموزان و توانادانش يجسماني و بر سالمت روان يلیتحص

منجر به  تنیدگي یگذارد. سطوح باالياثر م يدرس فیر تكالانجام موث

 ،يآلودگمثل خواب ينفم يو جسمان يجانیه ،يشناختروان جینتا

 شود يم يلیمنجر به افت تحص تاًیو نها یماریو ب يمنیضعف نظام ا

 يلیتحص يدگیها نشان دادند که تنپژوهش (.1394فر و زینالي، آرام)

، 3د )راجو، کرم و عزیزدار دارنيو معن يمنف رابطه يلیتحص شرفتیبا پ

2019 .) 

های آموزشي و درماني مختلفي در جهت بهبود اشتیاق و روش

کار گرفته شده است. در فرایند آموزان بهپایستگي تحصیلي دانش

کارگیری روش آموزشي مناسب، توجه به این نكته تدوین و به

 افتهیتوسعه یکشورها ينظام آموزش یزیردر برنامهضروری است که 

 یبه رفتارها یاژهیتوجه و هایگذاراستیو س هايمشخط نیو تدو

 يرفتار اجتماع يدهو جهت شیپاال ،يشناسبیو آس شده اننوجوان

وپرورش قرارگرفته است. آموزان در رأس اهداف نظام آموزشدانش

 تحصیلي ونابهنجار  یکه حول محور رفتارها هابیاز آس یامجموعه

است،  انیو در مقاطع مختلف در جر یآموزدانش یایدر دنرفتاری 

وپرورش و نظام نظران در امر آموزشاز صاحب یاریموردتوجه بس

تواند بر اساس . بر این بسته آموزشي که ميباشديم تیو ترب میتعل

رفتارهای نابهنجار تحصیلي تدوین و از آن در جهت بهبود اشتیاق و 

آموزان استفاده اشد، بسته آموزشي رفتارهای نشپایستگي تحصیلي دا

خوب و  يارتباط اجتماع است. 4اجتماعي مطلوب تحصیلي

 دارای نقشي برجسته در ي در محیط تحصیلياجتماع یهامهارت

رود آموزان به شمار ميدانش يلیتحص تیموفق ي وسالمت روان

طلوب رفتارهای اجتماعي م. برنامه آموزش (2014، 5)استان و بلدین

های برطرف ساختن جنبهارتباط نوجوانان را با  تیفیک توانديم

 ، چنانكه نتایج پژوهشبهبود بخشد پذیری اجتماعي و تحصیليآسیب

(؛ شریعت باقری و 1398محمدی گرکاني، درتاج و کیامنش )

                                                           
1. Sarita 
2. Manjula 
3. Rajoo, Karam, Aziz 
4. Favorable academic social behaviors 
5. Stan, Beldean 

زاده يمهرابیخچالي و  يحاج، القیی يشهنعالمه، (؛ 1397پور )نیک

(؛ مولر و 1395عالمه )(؛ 1396پور )و سعدیرادمنش ؛ (1397) هنرمند

و شین و ( 2018) 8آور؛ (2018) 7مولرو  ورناهافمن(؛ 2019) 6سیهاس

نشان داده است که برخورداری از مهارت و رفتار ( 2018) 9کیم

مطلوب اجتماعي سبب بهبود عملكرد تحصیلي، ارتبای، اجتماعي و 

 بسیاریمنافع  یان دارانوجوان یبرارفتارهای اجتماعي . شودفرزدی مي

 یدر برقرار تیو موفق يلیهمانند سالمت روان، بهبود عملكرد تحص

برخورداری از عدم  است. این در حالي است که ساالنارتباط با بزرگ

 التو مشك یهمانند بزهكار يمنف جینتا یيهامهارت چنین

و  يقاض يلیو اسماع يرچیدم یبه همراه دارد )صدر يشناختروان

است که باعث  یاستعداد. رفتارهای اجتماعي مطلوب (1395 ،يلوئ

، شونديم تیتقو يمنف ایصورت مثبت که به شوديم یيبروز رفتارها

و همچنین با  گرانیبا د آموزاندانشدر روابط  توانديمهارت م نیا

رفتارهای به وجود آورد.  یزیآمتیمثبت و موفق جینتا محیط تحصیلي

گروه،  اتیخصوص صیهارت در تشخشامل ماجتماعي مطلوب 

با گروه، مهارت گوش دادن، مهارت  یریگمهارت در ارتباط

 ،ی)جناباداست  گریكدیبا  يرکالمیمهارت در ارتباط غ ی وهمدرد

اغلب کودکان و نوجوانان که (. 1395 ،يفرهنگو  انی؛ عبدالعل1395

ده بو ياحساسات منف یدارا نامطلوب هستند، یاختالالت رفتار یدارا

معلمان و توسط  موارد شتریدر بآنان  .کننديم یبدرفتار گرانیو با د

ها کاهش آن يآموزش یهافرصت جهینت و درشده طرد  هايهمكالس

 کهنیمنظور ابه نیبنابرا .(2014، 10ایشک، عابدین و باکر) ابدیيم

کالس درس  یهاتیهمه موقع در یآموزان با مشكالت رفتاردانش

برآورده  یبرا یضروررفتارهای اجتماعي مطلوب  يستیاب موفق باشند،

شایان و احمدی همساالن را دارا باشند ) ساختن انتظارات معلمان و

 یایمطرح نمود که در دن نیچن توانيفراتر م يدر گام .(2012قتاب، 

مناسب برخورد با  یهاوهیش یریادگی امروز اجتناب از خشونت،

 داشتن مهارت در يطورکلافراد و به ریارتباط با سا یبرقرار گران،ید

مهم  نیو هم است یموفق ضرور يزندگ یبرا یفردنیب یهاارتباط

 ؛تمطلوب جلب نموده اس ياجتماع یمحققان را به رفتارها ژهیتوجه و

و  ياز منظر آموزش ایموفق دن یاز کشورها یاریدر بس کهینحوبه

 یارتقا یدر راستا يمطلوب اجتماع یآموزش رفتارها تیترب

توجه  مورد تیآموزش و ترب یبهساز تینها و در يلیتحص یرهایمتغ

                                                           
6. Moeller, Seehuus 
7. Hofmann, Müller 
8. Over 
9. Shin, Kim 
1 0. Ishak, Abidin, Bakar 
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، 1)دینبل، ساویر، لوگان، داینیا، کانسیو و جاستیک گرفته است قرار 

2013.) 

 هایدرباره ضرورت انجام پژوهش حاضر باید بیان نمود که مولفه

دارای نقشي  سازی و تنیدگي تحصیليخودناتوانتحصیلي همچون 

آموزان هستند که الزم است با پذیر در آینده تحصیلي دانشانكارنا

های آموزشي و درماني مناسب سعي شود تا این استفاده از روش

ها تحت تاثیر قرار گرفته تا از این رهگذر پیشرفت تحصیلي مولفه

آموزان و همچنین عملكرد اجتماعي و تحصیلي آنها نیز شتاب دانش

سازی و خودناتوانهای ه به اهمیت مولفهحال با توج بیشتری پیدا کند.

های آموزان و لزوم به کارگیری روشدر دانش تنیدگي تحصیلي

و  در جهت کاهش این متغیرها ای و آموزشي مناسب و بهنگاممداخله

ها و رفتارهای اجتماعي از سوی دیگر با مشاهده کارآمدی مهارت

، رفتاری و تحصیلي شناختي، ارتباطيهای روانمطلوب در بهبود مولفه

و در عین حال عدم انجام پژوهشي مشابه مساله اصلي آموزان دانش

پژوهش حاضر بررسي آموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي بر 

آموزان پسر دوره متوسطه سازی و تنیدگي تحصیلي دانشخودناتوان

 بود.دوم 

 

 کار روش

آزمون پس -مونآزآزمایشي با پیشطرح پژوهش حاضر، از نوع نیمه

دانش آموزان پسر مقطع  حاضر مطالعه یآمار جامعه با گروه گواه بود.

نفر  12045تعداد به  1398-99در سال تحصیلي  متوسطه دوم شهر قم

گیری آموز با روش نمونهدانش 50بود. در این پژوهش تعداد 

های آزمایش و گواه دردسترس انتخاب و با گمارش تصادفي در گروه

آموز در دانش 25در گروه آزمایش و آموز دانش 25شدند ) گمارده

. شیوه انتخاب نیز بدین صورت بود که از بین نواحي گروه گواه(

. انتخاب شد 4آموزش و پرورش ناحیه آموزش و پرورش شهر قم، 

های دوره دوم متوسطه پسرانه این ناحیه، دو سپس از بین آموزشگاه

ها یک کالس ز این آموزشگاهآموزشگاه انتخاب شد. هر کدام ا

دوازدهم داشتند. بر این اساس کالس دوازدهم یک آموزشگاه برای 

گروه آزمایش و دیگری برای گروه گواه در نظر گرفته شد. سپس 

هایي نظیر سن، معدل، میزان آموزان دو گروه بر اساس ویژگيدانش

 سازی شدند. باتحصیالت والدین و میزان درآمد خانواده همسان

آموز برای هر دانش 25ها، تعداد سازی گروهدرنظر گرفتن همسان

آزمایش مداخله  گروه آزمایش و گواه در نظر گرفته شد. گروه

                                                           
1. Dinnebeil, Sawyer, Logan, Dynia, Cancio, Justice 

را طي دو و نیم ماه در  آموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي

ای دریافت نمودند. این در حالي بود که دقیقه 90جلسه  10

ه از دریافت این مداخله در جریان آموزان حاضر در گروه گوادانش

 دانششامل  های ورود به پژوهشمالکبهره بودند. انجام پژوهش بي

آموز دوره دوم متوسطه، جنسیت پسر، حضور تمام وقت در 

شناختي مزمن همچون های روانعدم برخورداری از آسیب، آموزشگاه

اضطراب و افسردگي )با توجه به خوداظهاری و مشاهده پرونده 

اعالم رضایت و و  نداشتن بیماری جسمي حاد و مزمن، ای(شاورهم

های خروج از آمادگي جهت شرکت در پژوهش بود. همچنین مالک

عدم همكاری و انجام  ،داشتن بیش از دو جلسه غیبت پژوهش شامل

عدم تمایل به ادامه حضور در ، ندادن تكالیف مشخص شده در کالس

 بیني نشده بود.ث پیشفرایند انجام پژوهش و بروز حواد

 پژوهش ابزار

پرسشنامه خود : 2(ASHSسازی تحصیلي )مقیاس خودناتوان

( 2011) 3پلستر -ي توسط شوینگر و استینسمرلیتحصسازی ناتوان

گویه است که بر اساس  7تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 

؛ 3نه موافقم و نه مخالفم: ؛ 2مخالفم: ؛ 1طیف لیكرت )کامالً مخالفم: 

شود. بر این اساس گذاری مي( نمره5کامالً موافقم: و  4موافقم: 

است. کسب نمرات  35و حداکثر نمره  7حداقل نمره در این پرسشنامه 

سازی تحصیلي بیشتر است. شوینگر و باالتر نشان دهنده خودناتوان

( پایایي این پرسشنامه را با توجه به ضریب 2011پلستر ) -استینسمر

بردباری تابع. گزارش نمودند. در ایران نیز /80برابر با  همساني دروني

نفر انجام دادند. در  258این پرسشنامه را روی  1394و رستگار در سال 

برای این پرسشنامه  شدهمحاسبهها ضریب آلفای کرونباخ پژوهش آن

پایایي این پرسشنامه در پژوهش نیز با استفاده  . به دست آمد./77برابر 

 محاسبه شد. 75/0لفای کرونباخ از ضریب آ

 27پرسشنامه  :4(PASQمقیاس تنیدگي تحصیلي ادراک شده )

توسط زاژاکووا، لینچ و  شدهادراکای تنیدگي تحصیلي گویه

زاژاکووا و ) لستونیمی از مقیاس تحصیلي ریالگوگ( با 2005) 5اسپنشاد

( پدید آوردند. در مقیاس تنیدگي تحصیلي از 2005همكاران، 

زایي هر یک از شود که میزان تنیدگيخواسته مي کنندگانکتمشار

 وجهچیهبه»ی لیكرت از ادرجه 11گویه را بر روی یک مقیاس  27

، «10باشد: نمره زا ميکامالً تنیدگي»تا « باشد: نمره صفرتنیدگي را نمي

                                                           
2. Self Educational Questionnaire 
3. Schwinger, Stiensmeier-Pelster 
4. Perceived Academic Stress Questionnaire 
5. Zajacova, Lynch, Espenshade 
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تعیین کنند. بر این اساس حداقل نمره در این پرسشنامه صفر و حداکثر  

است. کسب نمرات باالتر نشان دهنده تنیدگي تحصیلي  270نمره 

 یمرادادراک شده بیشتر است. در مطالعه شكری، نوری، فراهاني و 

های اصلي با استفاده از چرخش اوبلیمین ( نتایج تحلیل مؤلفه1389)

آزمون ساختار عاملي پرسشنامه تنیدگي تحصیلي بر روی  باهدفکه 

انجام شد، نشان داد که پرسشنامه تنیدگي  يرانیای از دانشجویان انمونه

از چهار عامل: دشواری عملكرد تحصیلي در  شدهادراکتحصیلي 

کالس، دشواری عملكرد تحصیلي در بیرون از کالس، دشواری تعامل 

در آموزشگاه و دشواری مدیریت کار، خانواده و آموزشگاه 

اس ی برازش تحلیل عامل تأییدی بر اسهاشاخصاست.  شدهلیتشك

لیزرل، وجود عوامل چهارگانه را تأیید کرد. همچنین، نتایج  افزارنرم

ی چندبعدتحلیل عوامل تأییدی نشان داد که در این نمونه، الگوی 

ی ریگاندازه، یک الگوی شدهادراکپرسشنامه تنیدگي تحصیلي 

بین نمره کلي تنیدگي  داريمعناست. همبستگي منفي و  قبولقابل

لي خود کارآمدی تحصیلي، روایي همگرایي تحصیلي و نمره ک

تأیید کرد. در مطالعه  را شدهادراکپرسشنامه تنیدگي تحصیلي 

(، ضرایب آلفای کرونباخ عامل کلي 1389شكری و همكاران )

شده و زیرمقیاس دشواری عملكرد تحصیلي تنیدگي تحصیلي ادراک

 تحصیلي در بیرون از کالس، دشواری عملكرددر کالس، دشواری 

تعامل در دانشگاه و دشواری مدیریت کار، خانواده و دانشگاه به 

به دست آمد. در این  74/0و  82/0، 83/0، 85/0، 95/0ترتیب برابر 

پژوهش نیز میزان پایایي پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 به دست آمد. 88/0با  برابر

 

  روند اجرای پژوهش
گیری )مطابق با آنچه انجام فرایند نمونهپس از اخد مجوزهای الزم و 

آموز( در دانش 50آموزان انتخاب شده )ذکر گردید(، دانش

و  نفر در گروه آزمایش 25)های آزمایش و گواه گمارده شدند گروه

آزمایش بسته آموزشي رفتارهای  گروهنفر در گروه گواه(.  25

به صورت  جلسه طي دو نیم ماه 10اجتماعي مطلوب تحصیلي را در 

ای دریافت نمودند. این در حالي است که دقیقه 90ای یک جلسه هفته

ای را در طول پژوهش افراد حاضر در گروه گواه هیچگونه مداخله

دریافت نكرده و در انتظار دریافت مداخالت حاضر بود. جهت رعایت 

آموزان برای شرکت در برنامه اخالق در پژوهش رضایت دانش

چنین به افراد شدند. هم ز کلیه مراحل مداخله آگاهمداخله کسب و ا

گروه گواه اطمینان داده شد که آنان نیز پس از اتمام فرایند پژوهشي 

همچنین به هر دو گروه  این مداخالت را دریافت خواهند نمود.

ماند و نیازی به نها محرمانه باقي ميآکه اطالعات  داطمینان داده ش

 . درج نام نیست

بسته آموزشي رفتارهای اجتماعي مطلوب ن شرح تدوی

لعه در فاز اول، قسمت کیفي مطانیز بدین شكل بود:  تحصیلي

ه ظرینبا استفاده از روش تحلیل مضمون استقرایي و مبتني بر 

که مراحل انجام  ( استفاده گرفت2001سترلینگ )ا -آرتراید

 آن به شرح زیر است:

ده و فراگیر، شبكه مضامین پس از شناسایي مضامین پایه، سازمان دهن

تشكیل شد و اعتبار شبكه بر اساس فرمول هولستي محاسبه شد. بر این 

اساس یعني مبتني بر مضامین فراگیر و سازمان دهنده محتوای جلسات 

بسته آموزشي تدوین و آماده شد. پس از انجام فاز اول پژوهش و 

اج شده تدوین ها بسته آموزشي مبتني بر مضامین استخرشناسایي مولفه

گردید. در فاز دوم: به منظور تعیین اعتبار بسته آموزشي این فاز دارای 

مرحله تایید روایي محتوایي بود. به این شرح برای بررسي روایي 

شده )بسته آموزشي رفتارهای  نیتدوآموزشي بسته دروني پژوهش 

متخصص آشنا به این حوزه ارائه شد  8اجتماعي مطلوب تحصیلي( به 

نظر راجع به ساختار، فرایند و ضمن درخواست مطالعه و اظهارو 

محتوای هر یک از جلسات در قالب پرسشنامه نظرسنجي که همراه 

الذکر در اختیار هر یک از متخصصان ته آموزشي تدوین شده فوقبس

نظر باز پاسخ به گرفت. عالوه بر این در این مرحله یک فرم اظهار

نظرات اصالحي هر یک از متخصصان در منظور ارائه پیشنهادات و 

جهت ارتقاء محتوا، ساختار و فرایند بسته آموزشي رفتارهای اجتماعي 

مطلوب تحصیلي ارائه گردید. در گام بعد نظرات تخصصي 

ها درباره بسته آموزشي آوری و نظرات اصالحي آنمتخصصین جمع

رایند، رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي اعمال گردید. پس از این ف

بسته آموزشي به همراه فرم نظرسنجي نهایي و محاسبه ضریب توافق 

متخصصان درباره فرایند، ساختار و محتوای بسته آموزشي رفتارهای 

اجتماعي مطلوب تحصیلي مجدداً به متخصصین تحویل و پس از انجام 

اصالحات نهایي، بسته آموزشي رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي 

 تدوین گردید.
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 بسته آموزشي رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي جدول خالصه جلسات - 1جدول 

 صورت خالصهمحتوای تكالیف جلسه به اهداف جلسه و شماره جلسه عنوان

 جلسه اول:

 آشنایي

دهنده، رقراری ارتباط بین آموزشب -

فراگیر، معرفي و مشخص نمودن اهداف 

رائه و معرفي رفتارهای ا - بسته آموزشي

 تماعي مطلوب تحصیلياج

دهنده به فراگیران، توضیحات مقدماتي در مورد اهمیت س از معرفي آموزشپ -

 وقیت رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي و تأثیر آن بر ارتقاء و تقویت موف

هایي را که قرار است در جلسات آینده مهارت آموزان،پیشرفت تحصیلي دانش

 شود. آموزش داده شود، تشریح مي

 جلسه دوم:

سازگاری اجتماعي، 

تعامل مثبت، 

 مشارکت،

 پذیریمسئولیت

عرفي و آشنایي فراگیران با سازگاری م -

 اجتماعي

 های یادگیریگروه مشارکت در -

 صوص تعامل مثبتآشنایي در خ -

 پذیریلیتآگاهي از مسئو -

عنوان مسیر موفقیت تشریح و آموزش و در خصوص سازگاری تحصیلي به

موزش آتلف مخ وردنظر ارائه شد. در این جلسه تعامل و انطباق با شرایطتكالیف م

شد. های یادگیری آموزش داده داده شد. در مورد همكاری گروهي در گروه

های الزم مطرح شد. درباره بلوغ و پذیری آموزشهمچنین درباره مسئولیت

 شد.رح آگاهي اجتماعي و نقش آن در سازگاری هم آموزش و تكالیف الزم مط

 جلسه سوم:

پیروی از  معلم و 

رعایت قوانین 

 مدرسه

 یي با هنجارهای تحصیلي، آموزشآشنا -

یرش و رعایت حقوق اجتماعي پذ -

 همساالن

عنوان خصوص اولیای آموزشي مدرسه بهپذیرش، احترام گذاشتن به دیگران به

ر دلمان فتاری ارائه شد. احترام و ارتباط مناسب با معر-یک الگوی اجتماعي

 رهایکالس و مدرسه آموزش داده شد. در این جلسه نحوه رعایت آداب و هنجا

 شد.تحصیلي، آموزشي مدرسه و آموزش داده 

جلسه چهارم: 

همدلي، ارتباط بین 

فردی و مهرباني 

 تحصیلي

عنوان یک آموزان همدلي را بهانشد -

 مهارت بیاموزند.

 کنندهای تحصیلي را تمرین ميهربانيم -

 هارت ارتباط بین فردی را یاد بگیرند.م -

شد. مهارت همدلي و درک مشكالت دیگران در جامعه و مدرسه آموزش داده 

شد. عنوان یک رفتار اجتماعي مطلوب در مدرسه مطرح مراقبت از دیگران به

های اندیشي آموزش داده شد. توجه و اهمیت به نیازو مثبت فردیمهارت بین

 شد..عنوان یک رفتار مثبت اجتماعي آموزش داده بهدیگران در مدرسه 

 جلسه پنجم:

حمایت تحصیلي، 

رفتارهای  اجتماعي،

 رسانیاری

در  های تحصیلي از دوستانحمایت -

 شناسند.مدرسه جامعه را بیشتر مي

 رسانا رفتارهای یاریآشنایي ب -

های شده در جلسه قبل. ارتقاء و آموزش شیوهمرور مختصر موارد مطرح

رسان تحصیلي انجام شد. تقویت های تحصیلي و رفتارهای یاریکمک

عنوان یک رفتار مثبت تحصیلي. حمایت و پشتیباني های آموزشگاهي بهدوستي

 عنوان یک رفتار مثبت تشریح شد. آموزان از یكدیگر بهدانش

 جلسه ششم:

قدرداني، 

سپاسگزاری، 

 هدیه دادن بخشش،

أثیر قدرداني و با ت آشنایي فراگیران -

 بخشش در روابط مثبت اجتماعي

شنایي بااهمیت سپاسگزاری و هدیه آ -

 دادن

ساالن و دوستان هم ،آموزان از معلمانآموزش قدرداني و بخشش به دانش

صورت رفتاری و عملكردی و نگاه مثبت به این موضوع جهت تقویت روابط به

شد. توجه مطلوب آموزش داده ماعي عنوان یک رفتار اجتهمدالنه. نیكوکاری به

 به دیگران هم یک رفتار مثبت تلقي و آموزش داده شد. 

 جلسه هفتم:

مهارت حل مسئله، 

نفس اعتمادبه

 تحصیلي

 ایي فراگیران با مهارت حل مسئلهآشن -

در جهت و راستای نفس اعتمادبهتقویت  -

داره مثبت در پن ارتقاء و خود -یادگیری 

 اجتماعي. های تحصیلي،یادگیری

قویت تهای حل مسئله و ارائه تكالیف جهت استفاده از این راهبرد. آموزش شیوه

یرش نفس و ارتقاء آن توسط ارائه راهكارهای عملیاتي جهت پذمهارت اعتمادبه

ها و آموزان با توانمندییرمنتظرانه. آشنایي بیشتر دانشهای تحصیلي و غسختي

 ها و آرامش تحصیلي در مدرسه. دفجهت رسیدن به ه های اجتماعيمهارت

 جلسه هشتم:

 پذیری،انعطاف

خودکار آمدی 

 تحصیلي

آموزان با خودآگاهي و شنایي دانشآ -

 های خودتوانمندی

ذیرش و کنار آمدن با مشكالت مدرسه پ -

 و جامعه

ناخت خودکارآمدی و استفاده از آن ش -

 های تحصیلي آیندهریزیدر برنامه

پذیری جهت پذیرش دیگران همراه با احترام، افآموزش مهارت انعط

آموزان جهت های مؤثر و مفید دانشهای الزم جهت شناخت توانمندیآموزش

تحصیلي، آموزش مهارت خودآگاهي و شناخت از نقاط ضعف و قوت  موفقیت

ها، نآپذیری، شناخت و معرفي تجربیات موفق دیگران و استفاده از و انعطاف خود

شد تا ته های و تجربیات. در پایان جلسه از فراگیران خواسبه توانمندینگاه مثبت 

 شده در منزل مطالعه و تمرین نمایند.های مطرحدر مورد مهارت

 جلسه نهم:

هوش اجتماعي، 

آموزان با مباني هوش آشنایي دانش -

اجتماعي و استفاده از آن در 

اجتماعي و نحوه استفاده از آن. افزایش  آموزش دانش آموزان با هوش هیجاني،

رفتار  های اجتماعي جهت زندگي مؤثر. آموزش مدیریت احساسات وآگاهي
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 ها و رفتارهای آموزشيگیریتصمیم بهزیستي تحصیلي 

 های بهزیستي تحصیلي مهارت تقویت -

عنوان یک رفتار مثبت اجتماعي. آموزش تقویت هوش اجتماعي و استفاده از به

 اجتماعي. بخشيآموزان جهت آگاهيحصیلي به دانشآن. آموزش بهزیستي ت

 جلسه دهم:

 تالش برای پیشرفت،

 امید به آینده،

 رفتارهای صادقانه

بیین فرایند تالش و اهمیت و تأثیر آن ت -

 ياجتماع های تحصیلي،در موفقیت

موزش شناخت دیدگاه مثبت به آینده آ -

 منصفانه ا رفتارهای صادقانه وآشنایي ب -

های بیشتر جهت پیشرفت برای یادگیری تالش های الزم جهت پذیرش،آموزش

ها در آینده، آموزش در تحصیالت. آموزش نگاه مثبت به تحصیل و موفقیت

 ان جلسهعنوان یک رفتار اجتماعي مطلوب، در پایرفتارهای صادقانه و منصفانه به

 تمرین نمایند.عه و شده در منزل مطالهای مطرحشد تا در مورد مهارتخواسته 

 

یفي ها از دو سطح آمار توصدر این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

 وین و استنباطي استفاده شده است. در سطح آمار توصیفي از میانگ

یلک و -انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطي از آزمون شاپیرو

 سيجهت بررسي نرمال بودن توزیع متغیرها، آزمون لوین برای برر

رضیه ها و همچنین از تحلیل کوواریانس برای بررسي فبرابری واریانس

اری افزار آمپژوهش استفاده گردید. نتایج آماری با استفاده از نرم

23SPSS  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

 

 نتایج

آموزان حاضر در هر دو دانششناختي نشان داد که های جمعیتیافته

علوم تجربي مشغول تحصیل بودند.  رشته گروه آزمایش و گواه در

میانگین و سال سن بودند.  18آموزان دارای عالوه بر این دانش

آزمون، انحراف استاندارد متغیرهای وابسته پژوهش در مراحل پیش

آزمون و پیگیری، به تفكیک دو گروه آزمایش و گواه، در جدول پس

  ، ارائه شده است.2

 در دو گروه آزمایش و گواهسازی و تنیدگي تحصیلي خودتانوانمعیار  میانگین و انحراف-2جدول 

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش هاگروه هامولفه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

سازی خودتانوان

 تحصیلي

 24/3 40/14 07/3 52/14 31/4 68/19 گروه آزمایش 

 89/4 68/19 05/5 88/19 69/4 96/18 گروه گواه

 99/8 68/38 15/9 96/36 16/12 92/53 گروه آزمایش  تنیدگي تحصیلي

 7 84/53 76/7 36/53 50/11 52/52 گروه گواه

 

گیری مكرر، با اندازه قبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون واریانس

های پارامتریک مورد سنجش قرار گرفت. بر های آزمونفرضپیش

فرض ین اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که پیشهم

سازی و خودتانوانها در متغیرهای ای دادهنرمال بودن توزیع نمونه

-های آزمایش و گواه در مراحل پیشدر گروهتنیدگي تحصیلي 

همچنین  .(p>05/0)آزمون و پیگیری برقرار است آزمون، پس

آزمون لوین مورد سنجش قرار  فرض همگني واریانس نیز توسطپیش

فرض داد پیشگرفت که نتایج آن معنادار نبود که این یافته نشان مي

. همچنین نتایج (p>05/0)ها رعایت شده است همگني واریانس

ها در فرض کرویت دادهآزمون موچلي بیانگر آن بود که پیش

رعایت شده است سازی و تنیدگي تحصیلي خودتانوانمتغیرهای 

(05/0<p)فرض کرویت مشخص . بر این اساس با برآورده نشدن پیش

شود که روابط بین متغیرها، با احتمال باالیي امكان دارد مقادیر مي

متغیر وابسته را تغییر دهد و بر این اساس شانس ارتكاب به خطای نوع 

بر این اساس در جدول بعد از تحلیل جایگزین یابد. اول افزایش مي

شود تا با کاهش درجه گایسر( استفاده مي-وس)آزمون گرین ها

 آزادی، شانس ارتكاب به خطای نوع اول کاهش یابد.

 

 گروهيینبگیری مكرر جهت بررسي تاثیرات درون و تحلیل واریانس با اندازه -3جدول 

مجموع  متغیرها

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

توان  اندازه اثر pمقدار  fمقدار 

 آزمون

 سازیناتوانخود

 تحصیلي

 91/0 15/0 002/0 73/6 45/103 56/1 97/161 مراحل

 94/0 33/0 001/0 22/13 02/410 1 02/410 گروهبندی



 
 و همکارانامیرهوشنگ مالحسینی           آموزان پسر دوره متوسطه دومسازی و تنیدگی تحصیلی دانشاثربخشی آموزش رفتارهای اجتماعی مطلوب تحصیلی بر خودناتوان -2204 

 98/0 32/0 0001/0 64/12 21/194 56/1 05/304 تعامل مراحل و گروهبندی 

     36/15 14/75 64/1154 خطا

 99/0 30/0 0001/0 12/12 12/955 2 25/1910 مراحل تنیدگي تحصیلي

 1 45/0 0001/0 68/31 10/3790 1 10/3790 گروهبندی

 1 39/0 0001/0 66/15 60/1234 2 21/2469 تعامل مراحل و گروهبندی

     80/78 96 20/7565 خطا

 

نشان   3در جدول  گیری مكررنتایج جدول تحلیل واریانس با اندازه

تحصیلي نیدگي و تسازی خودناتوانکه میانگین نمرات  داد

فارغ از تاثیر گروهبندی در طي  آموزان پسر دوره متوسطه دومدانش

آزمون و پیگیری دچار تغییر معنادار شده که این تغییر با مراحل پس

رود. از طرفي آزمون یک تفاوت معنادار به شمار ميمقایسه با پیش

ته بسنتایج سطر دوم جدول فوق بیانگر آن است که متغیر گروهبندی )

( فارغ از مراحل آموزشي رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي

 و تنیدگي سازیخودناتوانآزمون و پیگیری( بر آزمون، پس)پیش

تاثیر معنادار داشته است. آموزان پسر دوره متوسطه دوم تحصیلي دانش

بسته آموزشي رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي بدین معنا که اثر 

ترل یک اثر معنادار بوده است. در نهایت اما سطر در مقایسه با گروه کن

ترین یافته جدول مربوط به تعامل مراحل و گروهبندی به عنوان مهم

بسته آموزشي رفتارهای اجتماعي مطلوب فوق حاکي از آن است که 

تاثیر معناداری بر مراحل آزمون  تحصیلي با تعامل مراحل نیز

و تنیدگي سازی توانخودناآزمون و پیگیری( آزمون، پس)پیش

داشته است. همچنین  آموزان پسر دوره متوسطه دومتحصیلي دانش

درصد از تغییرات  39و  32 به ترتیب نتایج نشان داد که

آموزان پسر دوره متوسطه تحصیلي دانش و تنیدگي سازیخودناتوان

حال در شود. وسط تعامل متغیر مراحل و گروهبندی تبیین ميدوم ت

و سازی مقایسه زوجي میانگین نمرات خودناتوان 4ول ادامه در جد

ها بر آموزان پسر دوره متوسطه دوم آزمودنيتحصیلي دانشتنیدگي 

 شود.حسب مرحله ارزیابي ارائه مي

 

 ها بر حسب مرحله ارزیابيآزمودني سازی و تنیدگي تحصیليخودتانوانمقایسه زوجي میانگین نمرات  - 4جدول

تفاوت  مورد مقایسه مرحله  مرحله  متغیر

 هامیانگین

 معناداری  خطای انحراف معیار

 

سازی خودتانوان

 تحصیلي

 

 0001/0 48/0 12/2 آزمون پس آزمون پیش

 02/0 80/0 28/2 پیگیری

 0001/0 48/0 -12/2 آزمون پیش آزمون پس

 74/0 75/0 16/0 پیگیری 

 

 

 تنیدگي تحصیلي

 

 0001/0 84/1 06/8 آزمون پس آزمون پیش

 002/0 90/1 96/6 پیگیری

 0001/0 84/1 -06/8 آزمون پیش آزمون پس

 77/0 55/1 -10/1 پیگیری 

 

دهد، بین میانگین نمرات مرحله نشان مي 4همانگونه نتایج جدول 

سازی و متغیرهای خودناتوانآزمون و پیگیری آزمون با پسپیش

تفاوت معنادار ره متوسطه دوم آموزان پسر دوتنیدگي تحصیلي دانش

بسته آموزشي رفتارهای اجتماعي وجود دارد. این بدان معناست که 

آزمون و به شكل معناداری نمرات پس توانستهمطلوب تحصیلي 

آموزان پسر دوره سازی و تنیدگي تحصیلي دانشخودناتوانپیگیری 

آزمون دچار تغییر نمایند. چنانكه را نسبت به مرحله پیشمتوسطه دوم 

متغیرهای های توصیفي نیز بیانگر کاهش میانگین نمرات یافته

آموزان پسر دوره متوسطه سازی و تنیدگي تحصیلي دانشخودناتوان

دوم بود. یافته دیگر این جدول نشان داد که بین میانگین نمرات مرحله 

توان معنادار وجود ندارد. این یافته را مي آزمون و پیگیری تفاوتپس

سازی و تنیدگي تحصیلي این چنین تبیین نمود که نمرات خودناتوان



  

 63ل ، سا6، شماره 99اسفند -بهمن جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -2205

آزمون دچار آموزان پسر دوره متوسطه دوم که در مرحله پسدانش 

کاهش معنادار شده بود، توانسته این تغییر را در طول دوره پیگیری نیز 

وان بیان نمود بسته آموزشي تحفظ نماید. در یک جمع بندی مي

منجر به کاهش معنادار  توانستهرفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي 

آموزان پسر سازی و تنیدگي تحصیلي دانشخودناتوانمیانگین نمرات 

آزمون شده و این اثر در مرحله دوره متوسطه دوم در مرحله پس

 پیگیری نیز ثبات خود را حفظ نموده است.

 ریگیبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش رفتارهای اجتماعي 

آموزان دانش یليتحص سازی و تنیدگيخودناتوانمطلوب تحصیلي بر 

ود ن بآپسر دوره متوسطه دوم انجام گرفت. یافته اول پژوهش بیانگر 

 کاهشکه آموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي منجر به 

آموزان پسر دوره متوسطه دوم دانشصیلي تحسازی خودناتوانمعنادار 

آزمون شده بود. یافته حاضر همسو با نتایج پژوهش در مرحله پس

(؛ شریعت باقری و 1398محمدی گرکاني، درتاج و کیامنش )

محمدی نانكه بود. چ( 2018مولر )و  هافمن( و 1397پور )نیک

اثربخشي آموزش ( با بررسي 1398گرکاني، درتاج و کیامنش )

های عملكرد تحصیلي اطفي بر روی مؤلفهع-های اجتماعيارتمه

های آموزش مهارتهای مؤلفهنشان دادند که  دانش آموزان دختر

عملكرد تحصیلي )خودکارآمدی، های مؤلفهبر عاطفي -اجتماعي

ثر مؤ ریزی، تأثیرات هیجاني، فقدان کنترل پیامد و انگیزش(برنامه

ثیر آموزش تا( نیز با آزمون 1397پور )شریعت باقری و نیک .است

سئولیت پذیری و سازگاری ارتباطي بر م-های اجتماعيمهارت

 وری مسئولیت پذینشان دادند که این مداخله به بهبود  آموزاندانش

 شده بود. آموزانسازگاری دانش

در تبیین یافته حاضر مبني بر اثربخشي آموزش رفتارهای اجتماعي 

آموزان پسر دوره متوسطه حصیلي دانشت تنیدگيمطلوب تحصیلي بر 

رفتارهای اجتماعي مطلوب در راستای  آموزش دوم باید بیان نمود که

 رفتاری فرآیندهای و احساس شناخت، نوع آموزش و تفهیم مباني هر

 چنین آموزش. کندباشند، اقدام ميمي مرتبط اجتماعي شایستگي با که

 هیجاني اجتماعي هاییتقابل و شایستگي رشد ساززمینه هایيمهارت

 که آموزاني(. بر این اساس دانش1395عالمه، ) است آموزاندانش در

 این گیرند،مي رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي قرار آموزش تحت

 درباره را هایيقضاوت و کرده آزمایش گرفته، یاد را هامهارت

 كردعمل که بنابراین فردی. کنندمي دریافت رفتارهای تحصلي خود

 دیگران دریافت از کمتری منفي هایپاسخ دارد مطلوبي تحصیلي

تر عمل نموده و نیازی به نشان دادن موفق تحصیلي نظر از و کرده

بیند؛ چرا این توانایي را سازی در فرایند تحصیلي خود نميخادناتوان

دارد که به شكل بهنجار از پس تكالیف تحصیلي برآوده و مورد 

. عالوه بر این در خاالل جلسات آموزش رفتارهای تحسین قرار گیرد

های گروه آموزان فرا گرفتند که دراجتماعي مطلوب تحصیلي دانش

یادگیری مشارکت داشته و با رعایت هنجارهای تحصیلي تعامل مثبتي 

را با دیگر فراگیران برقرار نمایند. مشارکت فعال در گروه و پذیرش 

های رچه بیشتر با ویژگيو آشنایي ه های درسيربوط به گروهقوانین م

تواند منجر به ها، ميآموزان موفق در این گروهشناختي دانشروان

آموزان در جهت مشارکت تحصیلي شده و با تشویق بیشتر دانش

افزایش انگیزش تحصیلي سبب شود تا آنان از رفتارهای نابهنجار 

همین  سازی تحصیلي دوری کنند. برتحصیلي همچون خودناتوان

اساس است که آموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي سبب 

آموزان کاهش یاید. سازی دانششود تا میانگین نمرات خودناتوانمي

اجتماعي  هایمهارت توان اشاره نمود که آموزشدر تبیین دیگر مي

 آمیزیموفقیت طور به تا کندمي کمک آموزانمطلوب به دانش

 و مدرسه محیط مسائل با ساخته، آوردهبر را معلمان انتظارات

 دوره، این خاص مسائل از بسیاری با و شده مواجه فردیبین تعارضات

رسان تحصیلي این فرایند نیز با کاهش متغیرهای آسیب .بیایند کنار

 سازی تحصیلي همراه است. همچون خودناتوان

 یافته دوم پژوهش بیانگر آن بود که آموزش رفتارهای اجتماعي

تحصیلي  تنیدگيمعنادار  کاهشطلوب تحصیلي منجر به م

آزمون شده بود. آموزان پسر دوره متوسطه دوم در مرحله پسدانش

رادمنش و (؛ 1395یافته حاضر همسو با نتایج پژوهش عالمه )

زاده يمهرابیخچالي و  يحاج، القیی يشهنعالمه، (؛ 1396پور )سعدی

 بود. چنانكه( 2018آور )و ( 2017) شین و کیم؛ (1397) هنرمند

های اثربخشي آموزش مهارت( با بررسي 1396پور )رادمنش و سعدی

 اجتماعي در انگیزش و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان دختر مقطع

به  منجرهای اجتماعي آموزش مهارتنشان داد که  متوسطه شهر تهران

شود. همچنین مي انگیزش و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان بهبود

با  (1397) زاده هنرمنديمهرابیخچالي و  يحاج، القیی يشهنمه، عال

مهارت  یبندروهبر گ يمبتن يهای اجتماعآموزش مهارت ریثأتآزمون 

 ن دادند که ایننشا پرخاشگر آموزان پسردانش ياجتماع يستگیشا بر

 پرخاشگر آموزان پسردانش ياجتماع يستگیشامداخله منجر به بهبود 

 شود.مي

یین یافته حاضر مبني بر تاثیر آموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب در تب

آموزان پسر دوره تحصیلي بر تنیدگي تحصیلي ادراک شده دانش
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 اجتماعي مطلوب هایمهارت متوسطه دوم باید بیان نمود که آموزش 

 به آورد که وجود به را هایيفرصت پژوهش این هایآزمودني برای

 را مطلوب تحصیلي و پسندجامعه ارهایرفت نامطلوب، رفتارهای جای

 صورت مختلف زندگي تحصیلي به هایموقعیت در را آنها و فراگرفته

 بهره رفتارها گونه این مثبت پیامدهای از و ببرند کار به مستمر و پایدار

 موجب هامهارت گونهاین با آموزاندانش این آشنایي شوند. مند

 عملكرد جهت لي الزمتحصی -اجتماعي دانش و آگاهي افزایش

 بستن کار به و یادگیری همچنین، است، گردیده مطلوب تحصیلي

 ارائه سبب تحصیلي مختلف هایموقعیت در هامهارت این موفق

اجتماعي در محیط مدرسه و  هایتعارض حل قبیل از مؤثر، هایپاسخ

شده بود. بر این اساس آموزش  برطرف نموده مشكالت تحصیلي،

آموزان با شود تا دانشاعي مطلوب تحصیلي سبب ميرفتارهای اجتم

کسب آگاهي و توانمندی تحصیلي، تنیدگي تحصیلي کمتری را 

 هایمهارت توان بیان نمود که کسبادراک نمایند. در تبییني دیگر مي

 هایمهارت انواع سایر بر یافتن تسلط اجتماعي مطلوب تحصیلي به

 از باالتری سطوح هک آموزانيدانش و کندمي کمک اجتماعي

 احتمال بیشتر دهند،مي نشان را اجتماعي تحصیلي مطلوب رفتارهای

 تعامالت و همساالن با روابط در اشتیاق اجتماعي، شایستگي دارد

. (1397)عالمه و همكاران،  اجتماعي و تحصیلي را کسب کنند موفق

آموزان با کسب شایستگي اجتماعي و تعامالت موفق بنابراین دانش

کنند. در جتماعي در مدارس، تنیدگي تحصیلي کمتری را ادراک ميا

توان اشاره کرد که در خالل آموزش رفتارهای اجتماعي نهایت مي

آموزان یاد داده شد تا دیدگاه مثبتي نسبت به مطلوب تحصیلي به دانش

شود تا اندیشي نیز سبب ميآینده و توانمندی خود داشته باشند. مثبت

های مثبت خود گام ها و جنبهها، قابلیتشناخت توانایي افراد در جهت

خود و محیط شان نسبت به بردارند که این امر منجر به بهبود نگرش

آموزان با شود که دانشاین فرایند باعث ميشود. ميتحصیلي 

بیني حاصل از آموزش رفتارهای اجتماعي بكارگیری قوه خوش

نقاط مثبت خود، از میزان  مطلوب تحصیلي و همچنین با تمرکز بر

 تنیدگي تحصیلي آنها کاسته شود.

آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر تحقیق به دانش محدود بودن دامنه

گیری تصادفي و عدم مهار گیری از روش نمونهقم؛ عدم بهره

تحصیلي سازی و تنیدگي خودناتوانمتغیرهای اثرگذار بر 

د. بنابراین پیشنهاد حاضر بوهای پژوهش آموزان از محدودیتدانش

پذیری نتایج، در سطح پیشنهاد شود برای افزایش قدرت تعمیممي

ی ها و مناطق و جوامع داراپژوهشي، این پژوهش در سایر استان

های تحصیلي، مهار عوامل های متفاوت، دیگر جنسیت و پایهفرهنگ

ي ربخشگیری تصادفي اجرا شود. با توجه به اثذکر شده و روش نمونه

سازی و خودناتوانآموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي بر 

آموزان پسر دوره متوسطه دوم، در سطح تحصیلي دانشتنیدگي 

شود آموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب کاربردی پیشنهاد مي

شناسان حاضر در تحصیلي طي کارگاهي تخصصي به مشاوران و روان

مچنین ي آموزش و پرورش و هشناختمراکز مشاوره و خدمات روان

اخله تا آنها با بكارگیری این مد شود داده وزشآم مشاوران مدارس

سازی و تنیدگي خودناتوان کاهشآموزان، جهت برای دانشجو دانش

  تحصیلي آنان گامي عملي برداشته باشند.

 

 تشکر و قدردانی

مقاله حاضر برگرفته از رساله دوره دکترای تخصصي امیرهوشنگ 

بود. بدین  سیني در دانشگاه آزاد واحد اصفهان )خوراسگان(مالح

آموزان حاضر در پژوهش و مسئولین آموزش و وسیله از تمام دانش

پرورش شهر قم که همكاری کاملي جهت اجرای پژوهش داشتند، 

 آید.قدرداني به عمل مي
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 Abstract 

Introduction: Academic self- handicapping and academic stress cause 

students to not feel responsible for their academic duties and to show low 

academic performance. Therefore the present study was conducted with the 

purpose of investigating the effectiveness of favorable academic social 

behaviors training on the academic self- handicapping and academic stress 

of secondary high school male students. 

Method: The present study was quasi-experimental with pretest, posttest 

and control group design and a two-month follow-up period. The statistical 

population of the present study included 12045 secondary high school male 

students in academic year 2019-20. 50 students were selected through 

convenient sampling method and they were randomly accommodated into 

experimental and control groups. The experimental group received the ten 

ninety-minute interventions of favorable academic social behaviors training 

(researcher-made) during two-and-a-half months. The applied questionnaires 

in this study included academic self- handicapping questionnaire and 

academic stress questionnaire. The data taken from the study were analyzed 

through repeated measurement ANOVA. 
Results: The results revealed that favorable academic social behaviors 

training has significant effect on the academic self- handicapping and 

academic stress of secondary high school male students (p<0.001) and this 

effect has remained stable over time. 

Conclusion: The findings of the present study implied that favorable academic 

social behaviors training can be used as an efficient training to decrease the 

students’ academic self- handicapping and academic stress through employing 

concepts such as positive interaction, accountability, following teacher’s 

guidance, interpersonal skills, problem-solving communication, academic self-

efficacy and attempt to develop. 

Keywords: Favorable academic social behaviors, academic self- 

handicapping, academic stress, students 
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