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خالصه
مقدمه
خودناتوانسازی و تنیدگي تحصیلي سبب ميشود تا دانشآموزان نسبت به وظایف تحصیلي خود احساس
مسئولیت ننموده و عملكرد تحصیلي پاییني از خود نشان دهند .بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف
بررسي اثربخشي آموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي بر خودناتوانسازی و تنیدگي تحصیلي
دانشآموزان پسر دوره متوسطه دوم انجام گرفت.
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پژوهش حاضر نیمهآزمایشي با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود.

اصفهان ،ایران.

جامعه آماری مطالعه حاضر دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر قم در سال تحصیلي  99-1398به
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تعداد  12045نفر بود .در این پژوهش تعداد  50دانشآموز با روش نمونهگیری دردسترس انتخاب و با
گمارش تصادفي در گروههای آزمایش و گواه گمارده شدند .گروه آزمایش مداخله آموزش رفتارهای
اجتماعي مطلوب تحصیلي را طي دو و نیم ماه در  10جلسه  90دقیقهای دریافت نمودند .پرسشنامههای مورد

اصفهان(خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.

استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه خودناتوانسازی تحصیلي و تنیدگي تحصیلي بود .دادههای حاصل

 3دانشیار گروه روانشناسي ،دانشكده

از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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اسالمي ،واحد اصفهان(خوراسگان)،
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نتایج نشان داد که آموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي بر خودناتوانسازی و تنیدگي تحصیلي
دانشآموزان پسر دوره متوسطه دوم تأثیر معنادار داشته ( )P>0/001و این اثر را در طول زمان نیز پایدار
مانده است .بدین صورت که این مداخله توانسته منجر به کاهش خودناتوانسازی و تنیدگي تحصیلي
دانشآموزان شود.
نتیجهگیری
یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي با بهرهگیری از
مفاهیمي همانند تعامل مثبت ،مسئولیتپذیری ،پیروی از راهنمایيهای معلم ،ارتباط بین فردی ،مهارت حل
مسئله ،خودکارآمدی تحصیلي و تالش برای پیشرفت مي تواند به عنوان یک آموزش کارآمد جهت کاهش
خودناتوانسازی و تنیدگي تحصیلي دانشآموزان مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی
رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي ،خودناتوانسازی تحصیلي ،تنیدگي تحصیلي ،دانشآموزان
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه

تكالیف درسي استفاده ميشود (شوینگر .)2013 6،همچنین ،بین

موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهمترین دغدغههای هر

خودناتوانسازی و عملكرد دانشآموزان رابطه منفي باالیي مشاهده

نظام آموزشي در تمامي جوامع است .موفقیت و پیشرفت تحصیلي

شده است (رئوف ،خادمي و نقش .)1398 ،مطابق با تعریف

دانشآموزان هر جامعه نشان دهنده موفقیت نظام آموزشي در زمینه

خودناتوانسازی ميتوان چنین نتیجه گرفت که عامل ابتدایي و اصلي

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

خود ناتوانسازی ترس از شكست و به دنبال آن ترس از ارزیابي شدن

تعدادی از دانشآموزان همراه با نگراني و فشار است .محیط آموزشي

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

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

موقعیتهایي تعریف ميشود که احتمال بروز نتایج منفي و احساس

پر تالطم دوران بلوغ و ورود به دنیای نوجواني و شكلگیری روابط

7

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

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

 .)2009رفتارهای خودناتوانساز شامل اقدامات و اعمال متعددی

جدید است (فرني ،کوپار ،فیشر و اسپادا .)2018 1،تعلیم و تربیت در

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

بسیاری از جوامع یک سرمایهگذاری بلندمدت محسوب ميشود که به

مشكالت جسمي یا گزافهگویي در مورد آنها ،مثل بیماری یا آسیب

بهای چشم پوشیدن و صرفنظر کردن از رشد کوتاهمدت دیگر

یا تمرکز بر عیبهای واقعي یا خیالي .بیشتر بر این عقیدهاند که

امكانات جامعه حاصل ميشود (کور و بروکس .)2018 2،با این

بهکارگیری راهبردهای مقابله با خود ناتوانسازی به انگیزش صیانت

وجود ،همواره کودکان و نوجوانان در دوران تحصیل با چالشها،

نفس و تعالي خود منتهي ميشود (کالرک و مککان.)2016 8،

موانع و فشار رواني که معموالً جزئي از واقعیت زندگي روزمره در

بعضي از مدارس و کالسهای درس ،با عملكرد ناصحیح خود زمینه

مدارس است روبرو ميشوند که ميتواند بر عملكرد تحصیلي آنها

را برای استفاده از رفتار خودناتوانسازی فراهم ميآورند .در چنین

تأثیر بگذارد و این تجارب ناموفق باعث ایجاد نگرش منفي نسبت به

محیطهای تحصیلي ،دانشآموزان همواره با تكالیف و موقعیتهایي

خود و محیط پیرامونشان ميشود و آنها را از نیل به این هدف مهم باز

مواجهاند که توانایي و هوش آنها را در معرض قضاوت دیگران قرار

ميدارد .بر این اساس بررسي و شناخت مسائل حوزه دانشآموزی

ميدهد (مارتین ،مارش و دبوس.)2001 9،

بهعنوان مهمترین و اساسيترین سرمایههای انساني آینده جامعه از

دیگر متغیری که در بروز آن در فرایند تحصیلي دانشآموزان
11

اهمیت بسزایي برخوردار است (ژا ،کینسون و وانگ.)2018 3،

اجتنابناپذیر بوده ،تنیدگي تحصیلي10است (الئو ،دنگ و ژانگ،

در فرایند فعالیت تحصیلي دانشآموزان عواملي وجود دارد که

 .)2020تنیدگي تحصیلي پدیدهای معمول در عرصههای آموزشي

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

بوده و بسیاری از فراگیران بهطور روزمره آن را تجربه کرده و گریزی

آنها عملكرد تحصیلي پایینتری را از خود به نمایش گذارند .از جمله

از آن نیست و این تنیدگي ميتواند بر خودپنداشت تحصیلي

این عوامل ميتوان به خودناتوانسازی تحصیلي 4اشاره کرد (یا و

دانشآموزان نیز تأثیرگذار باشد ،چرا که تنیدگي تحصیلي با کاهش

مکلالن .)2019 5،رفتارهای خودناتوانساز شامل اقدامات و اعمال

عملكرد تحصیلي دانشآموزان حس خودکارآمدی آنان را نیز کاهش

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

ميدهد (هولینكا .)201512،تنیدگي تحصیلي به احساس نیاز فزاینده به

ورزشي ،ایجاد مشكالت جسمي یا گزافهگویي در مورد آنها ،مثل

دانش و به طور همزمان ،ادراک فرد مبني بر نداشتن زمان کاني برای
13

بیماری یا آسیب یا تمرکز بر عیبهای واقعي یا خیالي .نتایج تحقیقات

دستیابي به آن اشاره دارد (بالشیل .)2016 ،تنیدگي تحصیلي را به

نشان دادهاند که خودناتوانسازی تحصیلي راهبردی پیشگیرانه و

عنوان وضعیت روانشناختي نامطلوب ميدانند که از طریق انتظارات

خودنظمدهنده است که برای مقابله با عملكرد ضعیف محتمل در
6
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اطرافیان در زمینه تحصیلي ناشي ميشود و منجر به خستگي

نیکپور ()1397؛ عالمه ،شهني ییالق ،حاجي یخچالي و مهرابيزاده

روانشناختي ميشود (ساریتا .)2015 1،در شرایط وقوع تنیدگي

هنرمند ()1397؛ رادمنش و سعدیپور ()1396؛ عالمه ()1395؛ مولر و

تحصیلي ،از فراگیران انتظار ميرود با حجم باالیي از تكالیف مواجه

سیهاس)2019( 6؛ ورناهافمن و مولر)2018( 7؛ آور )2018( 8و شین و
9

شوند .بنابراین تنیدگي تحصیلي ،فشار روانشناختي است که توسط

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

حجم کار تحصیلي ،انتظارات فراگیر و سایر افراد مهم مانند معلم،

مطلوب اجتماعي سبب بهبود عملكرد تحصیلي ،ارتبای ،اجتماعي و

استاد ،والدین و همكالسيها ایجاد ميشود (مانجال .)2016 2،تنیدگي

فرزدی ميشود .رفتارهای اجتماعي برای نوجوانان دارای منافع بسیاری

تحصیلي بر سالمت رواني و جسماني دانشآموزان و توانایي آنها برای

همانند سالمت روان ،بهبود عملكرد تحصیلي و موفقیت در برقراری

انجام موثر تكالیف درسي اثر ميگذارد .سطوح باالی تنیدگي منجر به

ارتباط با بزرگساالن است .این در حالي است که عدم برخورداری از

نتایج روانشناختي ،هیجاني و جسماني منفي مثل خوابآلودگي،

چنین مهارتهایي نتایج منفي همانند بزهكاری و مشكالت

ضعف نظام ایمني و بیماری و نهایتاً منجر به افت تحصیلي مي شود

روانشناختي به همراه دارد (صدری دمیرچي و اسماعیلي قاضي و

(آرامفر و زینالي .)1394 ،پژوهشها نشان دادند که تنیدگي تحصیلي

لوئي .)1395 ،رفتارهای اجتماعي مطلوب استعدادی است که باعث

3

با پیشرفت تحصیلي رابطه منفي و معنيدار دارند (راجو ،کرم و عزیز،

بروز رفتارهایي ميشود که بهصورت مثبت یا منفي تقویت ميشوند،

.)2019

این مهارت ميتواند در روابط دانشآموزان با دیگران و همچنین با

روشهای آموزشي و درماني مختلفي در جهت بهبود اشتیاق و

محیط تحصیلي نتایج مثبت و موفقیتآمیزی به وجود آورد .رفتارهای

پایستگي تحصیلي دانشآموزان بهکار گرفته شده است .در فرایند

اجتماعي مطلوب شامل مهارت در تشخیص خصوصیات گروه،

تدوین و بهکارگیری روش آموزشي مناسب ،توجه به این نكته

مهارت در ارتباطگیری با گروه ،مهارت گوش دادن ،مهارت

ضروری است که در برنامهریزی نظام آموزشي کشورهای توسعهیافته

همدردی و مهارت در ارتباط غیرکالمي با یكدیگر است (جنابادی،

و تدوین خطمشيها و سیاستگذاریها توجه ویژهای به رفتارهای

1395؛ عبدالعلیان و فرهنگي .)1395 ،اغلب کودکان و نوجوانان که

نوجوانان شده و آسیبشناسي ،پاالیش و جهتدهي رفتار اجتماعي

دارای اختالالت رفتاری نامطلوب هستند ،دارای احساسات منفي بوده

دانشآموزان در رأس اهداف نظام آموزشوپرورش قرارگرفته است.

و با دیگران بدرفتاری ميکنند .آنان در بیشتر موارد توسط معلمان و

مجموعهای از آسیبها که حول محور رفتارهای نابهنجار تحصیلي و

همكالسيها طرد شده و در نتیجه فرصتهای آموزشي آنها کاهش

رفتاری در دنیای دانشآموزی و در مقاطع مختلف در جریان است،

ميیابد (ایشک ،عابدین و باکر .)2014 10،بنابراین بهمنظور اینکه

موردتوجه بسیاری از صاحبنظران در امر آموزشوپرورش و نظام

دانشآموزان با مشكالت رفتاری در همه موقعیتهای کالس درس

تعلیم و تربیت ميباشد .بر این بسته آموزشي که ميتواند بر اساس

موفق باشند ،بایستي رفتارهای اجتماعي مطلوب ضروری برای برآورده

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

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

پایستگي تحصیلي دانشآموزان استفاده اشد ،بسته آموزشي رفتارهای

قتاب .)2012 ،در گامي فراتر ميتوان چنین مطرح نمود که در دنیای

اجتماعي مطلوب تحصیلي 4است .ارتباط اجتماعي خوب و

امروز اجتناب از خشونت ،یادگیری شیوههای مناسب برخورد با

مهارتهای اجتماعي در محیط تحصیلي دارای نقشي برجسته در

دیگران ،برقراری ارتباط با سایر افراد و بهطورکلي داشتن مهارت در

سالمت رواني و موفقیت تحصیلي دانشآموزان به شمار ميرود

ارتباطهای بینفردی برای زندگي موفق ضروری است و همین مهم

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

توجه ویژه محققان را به رفتارهای اجتماعي مطلوب جلب نموده است؛

ميتواند کیفیت ارتباط نوجوانان را با برطرف ساختن جنبههای

بهنحویکه در بسیاری از کشورهای موفق دنیا از منظر آموزشي و

آسیبپذیری اجتماعي و تحصیلي بهبود بخشد ،چنانكه نتایج پژوهش

تربیت آموزش رفتارهای مطلوب اجتماعي در راستای ارتقای

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

متغیرهای تحصیلي و در نهایت بهسازی آموزش و تربیت مورد توجه
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اثربخشی آموزش رفتارهای اجتماعی مطلوب تحصیلی بر خودناتوانسازی و تنیدگی تحصیلی دانشآموزان پسر دوره متوسطه دوم

1

قرار گرفته است (دینبل ،ساویر ،لوگان ،داینیا ،کانسیو و جاستیک،

امیرهوشنگ مالحسینی و همکاران

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

.)2013

 10جلسه  90دقیقهای دریافت نمودند .این در حالي بود که

درباره ضرورت انجام پژوهش حاضر باید بیان نمود که مولفههای

دانشآموزان حاضر در گروه گواه از دریافت این مداخله در جریان

تحصیلي همچون خودناتوانسازی و تنیدگي تحصیلي دارای نقشي

انجام پژوهش بيبهره بودند .مالکهای ورود به پژوهش شامل دانش

انكارناپذیر در آینده تحصیلي دانشآموزان هستند که الزم است با

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

استفاده از روشهای آموزشي و درماني مناسب سعي شود تا این

آموزشگاه ،عدم برخورداری از آسیبهای روانشناختي مزمن همچون

مولفهها تحت تاثیر قرار گرفته تا از این رهگذر پیشرفت تحصیلي

اضطراب و افسردگي (با توجه به خوداظهاری و مشاهده پرونده

دانشآموزان و همچنین عملكرد اجتماعي و تحصیلي آنها نیز شتاب

مشاورهای) ،نداشتن بیماری جسمي حاد و مزمن و اعالم رضایت و

بیشتری پیدا کند .حال با توجه به اهمیت مولفههای خودناتوانسازی و

آمادگي جهت شرکت در پژوهش بود .همچنین مالکهای خروج از

تنیدگي تحصیلي در دانشآموزان و لزوم به کارگیری روشهای

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

مداخلهای و آموزشي مناسب و بهنگام در جهت کاهش این متغیرها و

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

از سوی دیگر با مشاهده کارآمدی مهارتها و رفتارهای اجتماعي

فرایند انجام پژوهش و بروز حوادث پیشبیني نشده بود.

مطلوب در بهبود مولفههای روانشناختي ،ارتباطي ،رفتاری و تحصیلي
دانشآموزان و در عین حال عدم انجام پژوهشي مشابه مساله اصلي
پژوهش حاضر بررسي آموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي بر
خودناتوانسازی و تنیدگي تحصیلي دانشآموزان پسر دوره متوسطه
دوم بود.

ابزار پژوهش
مقیاس خودناتوانسازی تحصیلي ( 2:)ASHSپرسشنامه خود
ناتوانسازی تحصیلي توسط شوینگر و استینسمر -پلستر)2011( 3
تدوین شده است .این پرسشنامه دارای  7گویه است که بر اساس
طیف لیكرت (کامالً مخالفم1 :؛ مخالفم2 :؛ نه موافقم و نه مخالفم3 :؛
موافقم 4 :و کامالً موافقم )5 :نمرهگذاری ميشود .بر این اساس

روش کار
طرح پژوهش حاضر ،از نوع نیمهآزمایشي با پیشآزمون -پسآزمون
با گروه گواه بود .جامعه آماری مطالعه حاضر دانش آموزان پسر مقطع
متوسطه دوم شهر قم در سال تحصیلي  1398-99به تعداد  12045نفر
بود .در این پژوهش تعداد  50دانشآموز با روش نمونهگیری
دردسترس انتخاب و با گمارش تصادفي در گروههای آزمایش و گواه
گمارده شدند ( 25دانشآموز در گروه آزمایش و  25دانشآموز در
گروه گواه) .شیوه انتخاب نیز بدین صورت بود که از بین نواحي
آموزش و پرورش شهر قم ،آموزش و پرورش ناحیه  4انتخاب شد.
سپس از بین آموزشگاههای دوره دوم متوسطه پسرانه این ناحیه ،دو
آموزشگاه انتخاب شد .هر کدام از این آموزشگاهها یک کالس
دوازدهم داشتند .بر این اساس کالس دوازدهم یک آموزشگاه برای
گروه آزمایش و دیگری برای گروه گواه در نظر گرفته شد .سپس
دانشآموزان دو گروه بر اساس ویژگيهایي نظیر سن ،معدل ،میزان
تحصیالت والدین و میزان درآمد خانواده همسانسازی شدند .با
درنظر گرفتن همسانسازی گروهها ،تعداد  25دانشآموز برای هر

حداقل نمره در این پرسشنامه  7و حداکثر نمره  35است .کسب نمرات
باالتر نشان دهنده خودناتوانسازی تحصیلي بیشتر است .شوینگر و
استینسمر -پلستر ( )2011پایایي این پرسشنامه را با توجه به ضریب
همساني دروني برابر با  ./80گزارش نمودند .در ایران نیز تابعبردباری
و رستگار در سال  1394این پرسشنامه را روی  258نفر انجام دادند .در
پژوهش آنها ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای این پرسشنامه
برابر  ./77به دست آمد .پایایي این پرسشنامه در پژوهش نیز با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ  0/75محاسبه شد.
مقیاس تنیدگي تحصیلي ادراک شده ( 4:)PASQپرسشنامه 27
گویهای تنیدگي تحصیلي ادراکشده توسط زاژاکووا ،لینچ و
5

اسپنشاد ( )2005با الگوگیری از مقیاس تحصیلي میلستون (زاژاکووا و
همكاران )2005 ،پدید آوردند .در مقیاس تنیدگي تحصیلي از
مشارکتکنندگان خواسته ميشود که میزان تنیدگيزایي هر یک از
 27گویه را بر روی یک مقیاس  11درجهای لیكرت از «بههیچوجه
تنیدگي را نميباشد :نمره صفر» تا «کامالً تنیدگيزا ميباشد :نمره ،»10

گروه آزمایش و گواه در نظر گرفته شد .گروه آزمایش مداخله
2

. Self Educational Questionnaire
. Schwinger, Stiensmeier-Pelster
4
. Perceived Academic Stress Questionnaire
5
. Zajacova, Lynch, Espenshade
3

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

1
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 -2201مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تعیین کنند .بر این اساس حداقل نمره در این پرسشنامه صفر و حداکثر

مداخله کسب و از کلیه مراحل مداخله آگاه شدند .همچنین به افراد

نمره  270است .کسب نمرات باالتر نشان دهنده تنیدگي تحصیلي

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

ادراک شده بیشتر است .در مطالعه شكری ،نوری ،فراهاني و مرادی

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

( )1389نتایج تحلیل مؤلفههای اصلي با استفاده از چرخش اوبلیمین

اطمینان داده شد که اطالعات آنها محرمانه باقي ميماند و نیازی به

که باهدف آزمون ساختار عاملي پرسشنامه تنیدگي تحصیلي بر روی

درج نام نیست.

نمونهای از دانشجویان ایراني انجام شد ،نشان داد که پرسشنامه تنیدگي

شرح تدوین بسته آموزشي رفتارهای اجتماعي مطلوب

تحصیلي ادراکشده از چهار عامل :دشواری عملكرد تحصیلي در

تحصیلي نیز بدین شكل بود :در فاز اول ،قسمت کیفي مطالعه

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

با استفاده از روش تحلیل مضمون استقرایي و مبتني بر نظریه

در آموزشگاه و دشواری مدیریت کار ،خانواده و آموزشگاه
تشكیلشده است .شاخصهای برازش تحلیل عامل تأییدی بر اساس
نرمافزار لیزرل ،وجود عوامل چهارگانه را تأیید کرد .همچنین ،نتایج
تحلیل عوامل تأییدی نشان داد که در این نمونه ،الگوی چندبعدی
پرسشنامه تنیدگي تحصیلي ادراکشده ،یک الگوی اندازهگیری
قابلقبول است .همبستگي منفي و معنيدار بین نمره کلي تنیدگي
تحصیلي و نمره کلي خود کارآمدی تحصیلي ،روایي همگرایي
پرسشنامه تنیدگي تحصیلي ادراکشده را تأیید کرد .در مطالعه
شكری و همكاران ( ،)1389ضرایب آلفای کرونباخ عامل کلي
تنیدگي تحصیلي ادراکشده و زیرمقیاس دشواری عملكرد تحصیلي
در کالس ،دشواری عملكرد تحصیلي در بیرون از کالس ،دشواری
تعامل در دانشگاه و دشواری مدیریت کار ،خانواده و دانشگاه به
ترتیب برابر  0/82 ،0/83 ،0/85 ،0/95و  0/74به دست آمد .در این
پژوهش نیز میزان پایایي پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
برابر با  0/88به دست آمد.
روند اجرای پژوهش
پس از اخد مجوزهای الزم و انجام فرایند نمونهگیری (مطابق با آنچه
ذکر گردید) ،دانشآموزان انتخاب شده ( 50دانشآموز) در
گروههای آزمایش و گواه گمارده شدند ( 25نفر در گروه آزمایش و
 25نفر در گروه گواه) .گروه آزمایش بسته آموزشي رفتارهای
اجتماعي مطلوب تحصیلي را در  10جلسه طي دو نیم ماه به صورت
هفتهای یک جلسه  90دقیقهای دریافت نمودند .این در حالي است که
افراد حاضر در گروه گواه هیچگونه مداخلهای را در طول پژوهش
دریافت نكرده و در انتظار دریافت مداخالت حاضر بود .جهت رعایت
اخالق در پژوهش رضایت دانشآموزان برای شرکت در برنامه

آرتراید -استرلینگ ( )2001استفاده گرفت که مراحل انجام
آن به شرح زیر است:
پس از شناسایي مضامین پایه ،سازمان دهنده و فراگیر ،شبكه مضامین
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
شناسایي مولفهها بسته آموزشي مبتني بر مضامین استخراج شده تدوین
گردید .در فاز دوم :به منظور تعیین اعتبار بسته آموزشي این فاز دارای
مرحله تایید روایي محتوایي بود .به این شرح برای بررسي روایي
دروني پژوهش بسته آموزشي تدوین شده (بسته آموزشي رفتارهای
اجتماعي مطلوب تحصیلي) به  8متخصص آشنا به این حوزه ارائه شد
و ضمن درخواست مطالعه و اظهارنظر راجع به ساختار ،فرایند و
محتوای هر یک از جلسات در قالب پرسشنامه نظرسنجي که همراه
بسته آموزشي تدوین شده فوقالذکر در اختیار هر یک از متخصصان
گرفت .عالوه بر این در این مرحله یک فرم اظهارنظر باز پاسخ به
منظور ارائه پیشنهادات و نظرات اصالحي هر یک از متخصصان در
جهت ارتقاء محتوا ،ساختار و فرایند بسته آموزشي رفتارهای اجتماعي
مطلوب تحصیلي ارائه گردید .در گام بعد نظرات تخصصي
متخصصین جمعآوری و نظرات اصالحي آنها درباره بسته آموزشي
رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي اعمال گردید .پس از این فرایند،
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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جدول - 1جدول خالصه جلسات بسته آموزشي رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي
اهداف جلسه

محتوای تكالیف جلسه بهصورت خالصه

عنوان و شماره جلسه

 -برقراری ارتباط بین آموزشدهنده،

 -پس از معرفي آموزشدهنده به فراگیران ،توضیحات مقدماتي در مورد اهمیت

جلسه اول:

فراگیر ،معرفي و مشخص نمودن اهداف

رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي و تأثیر آن بر ارتقاء و تقویت موفقیت و

آشنایي

بسته آموزشي  -ارائه و معرفي رفتارهای

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

اجتماعي مطلوب تحصیلي

آموزش داده شود ،تشریح ميشود.

جلسه دوم:

 -معرفي و آشنایي فراگیران با سازگاری

در خصوص سازگاری تحصیلي بهعنوان مسیر موفقیت تشریح و آموزش و

سازگاری اجتماعي،

اجتماعي

تكالیف موردنظر ارائه شد .در این جلسه تعامل و انطباق با شرایط مختلف آموزش

 -مشارکت در گروههای یادگیری

داده شد .در مورد همكاری گروهي در گروههای یادگیری آموزش داده شد.

مشارکت،

 -آشنایي در خصوص تعامل مثبت

همچنین درباره مسئولیتپذیری آموزشهای الزم مطرح شد .درباره بلوغ و

مسئولیتپذیری

 -آگاهي از مسئولیتپذیری

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

مثبت،

تعامل

جلسه سوم:
پیروی از معلم و
قوانین

رعایت
مدرسه

چهارم:

جلسه

 آشنایي با هنجارهای تحصیلي ،آموزش پذیرش و رعایت حقوق اجتماعيهمساالن

پذیرش ،احترام گذاشتن به دیگران به خصوص اولیای آموزشي مدرسه بهعنوان
یک الگوی اجتماعي-رفتاری ارائه شد .احترام و ارتباط مناسب با معلمان در
کالس و مدرسه آموزش داده شد .در این جلسه نحوه رعایت آداب و هنجارهای
تحصیلي ،آموزشي مدرسه و آموزش داده شد.

 -دانشآموزان همدلي را بهعنوان یک

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

همدلي ،ارتباط بین

مهارت بیاموزند.

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

فردی و مهرباني

 -مهربانيهای تحصیلي را تمرین ميکنند

مهارت بینفردی و مثبت اندیشي آموزش داده شد .توجه و اهمیت به نیازهای

تحصیلي

 -مهارت ارتباط بین فردی را یاد بگیرند.

دیگران در مدرسه بهعنوان یک رفتار مثبت اجتماعي آموزش داده شد..

جلسه پنجم:
حمایت

تحصیلي،

اجتماعي ،رفتارهای
یاریرسان

 حمایتهای تحصیلي از دوستان درمدرسه جامعه را بیشتر ميشناسند.

مرور مختصر موارد مطرحشده در جلسه قبل .ارتقاء و آموزش شیوههای
کمکهای تحصیلي و رفتارهای یاریرسان تحصیلي انجام شد .تقویت
دوستيهای آموزشگاهي بهعنوان یک رفتار مثبت تحصیلي .حمایت و پشتیباني

 -آشنایي با رفتارهای یاریرسان

دانشآموزان از یكدیگر بهعنوان یک رفتار مثبت تشریح شد.

جلسه ششم:

 -آشنایي فراگیران با تأثیر قدرداني و

آموزش قدرداني و بخشش به دانشآموزان از معلمان ،همساالن و دوستان

قدرداني،

بخشش در روابط مثبت اجتماعي

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

سپاسگزاری،

 -آشنایي بااهمیت سپاسگزاری و هدیه

همدالنه .نیكوکاری بهعنوان یک رفتار اجتماعي مطلوب آموزش داده شد .توجه

بخشش ،هدیه دادن

دادن

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

جلسه هفتم:

 -آشنایي فراگیران با مهارت حل مسئله

آموزش شیوه های حل مسئله و ارائه تكالیف جهت استفاده از این راهبرد .تقویت

مهارت حل مسئله،

 -تقویت اعتمادبهنفس در جهت و راستای

مهارت اعتمادبهنفس و ارتقاء آن توسط ارائه راهكارهای عملیاتي جهت پذیرش

اعتمادبهنفس

یادگیری  -ارتقاء و خود پنداره مثبت در

سختيهای تحصیلي و غیرمنتظرانه .آشنایي بیشتر دانشآموزان با توانمندیها و

تحصیلي

یادگیریهای تحصیلي ،اجتماعي.

مهارتهای اجتماعي جهت رسیدن به هدفها و آرامش تحصیلي در مدرسه.

 -آشنایي دانشآموزان با خودآگاهي و

آموزش مهارت انعطاف پذیری جهت پذیرش دیگران همراه با احترام،

جلسه هشتم:

توانمندیهای خود

آموزشهای الزم جهت شناخت توانمندیهای مؤثر و مفید دانشآموزان جهت

انعطافپذیری،

 -پذیرش و کنار آمدن با مشكالت مدرسه

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

و جامعه

خود و انعطافپذیری ،شناخت و معرفي تجربیات موفق دیگران و استفاده از آنها،

 -شناخت خودکارآمدی و استفاده از آن

نگاه مثبت به توانمندیهای و تجربیات .در پایان جلسه از فراگیران خواسته شد تا

در برنامهریزیهای تحصیلي آینده

در مورد مهارتهای مطرحشده در منزل مطالعه و تمرین نمایند.

 -آشنایي دانشآموزان با مباني هوش

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

در

آگاهيهای اجتماعي جهت زندگي مؤثر .آموزش مدیریت احساسات و رفتار

خودکار

آمدی

تحصیلي
جلسه نهم:
هوش

اجتماعي،

اجتماعي

و

استفاده

از

آن
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تصمیمگیریها و رفتارهای آموزشي

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

 -تقویت مهارتهای بهزیستي تحصیلي

آن .آموزش بهزیستي تحصیلي به دانشآموزان جهت آگاهيبخشي اجتماعي.

جلسه دهم:

 -تبیین فرایند تالش و اهمیت و تأثیر آن

آموزشهای الزم جهت پذیرش ،تالش برای یادگیریهای بیشتر جهت پیشرفت

تالش برای پیشرفت،

در موفقیتهای تحصیلي ،اجتماعي

در تحصیالت .آموزش نگاه مثبت به تحصیل و موفقیتها در آینده ،آموزش

امید به آینده،

 -آموزش شناخت دیدگاه مثبت به آینده

رفتارهای صادقانه و منصفانه بهعنوان یک رفتار اجتماعي مطلوب ،در پایان جلسه

رفتارهای صادقانه

 -آشنایي با رفتارهای صادقانه و منصفانه

خواسته شد تا در مورد مهارتهای مطرحشده در منزل مطالعه و تمرین نمایند.

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از دو سطح آمار توصیفي

نتایج

و استنباطي استفاده شده است .در سطح آمار توصیفي از میانگین و

یافتههای جمعیتشناختي نشان داد که دانشآموزان حاضر در هر دو

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

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

جهت بررسي نرمال بودن توزیع متغیرها ،آزمون لوین برای بررسي

عالوه بر این دانشآموزان دارای  18سال سن بودند .میانگین و

برابری واریانسها و همچنین از تحلیل کوواریانس برای بررسي فرضیه

انحراف استاندارد متغیرهای وابسته پژوهش در مراحل پیشآزمون،

پژوهش استفاده گردید .نتایج آماری با استفاده از نرمافزار آماری

پسآزمون و پیگیری ،به تفكیک دو گروه آزمایش و گواه ،در جدول

 SPSS 23مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 ،2ارائه شده است.

جدول -2میانگین و انحراف معیار خودتانوانسازی و تنیدگي تحصیلي در دو گروه آزمایش و گواه
مولفهها

گروهها

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

خودتانوانسازی

گروه آزمایش

19/68

4/31

14/52

3/07

14/40

3/24

تحصیلي

گروه گواه

18/96

4/69

19/88

5/05

19/68

4/89

تنیدگي تحصیلي

گروه آزمایش

53/92

12/16

36/96

9/15

38/68

8/99

گروه گواه

52/52

11/50

53/36

7/76

53/84

7

قبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون واریانس با اندازهگیری مكرر،

آزمون موچلي بیانگر آن بود که پیشفرض کرویت دادهها در

پیشفرضهای آزمونهای پارامتریک مورد سنجش قرار گرفت .بر

متغیرهای خودتانوانسازی و تنیدگي تحصیلي رعایت شده است

همین اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که پیشفرض

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

نرمال بودن توزیع نمونهای دادهها در متغیرهای خودتانوانسازی و

ميشود که روابط بین متغیرها ،با احتمال باالیي امكان دارد مقادیر

تنیدگي تحصیلي در گروههای آزمایش و گواه در مراحل پیش-

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

آزمون ،پسآزمون و پیگیری برقرار است ( .)p<0/05همچنین

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

پیشفرض همگني واریانس نیز توسط آزمون لوین مورد سنجش قرار

(آزمون گرین هاوس-گایسر) استفاده ميشود تا با کاهش درجه

گرفت که نتایج آن معنادار نبود که این یافته نشان ميداد پیشفرض

آزادی ،شانس ارتكاب به خطای نوع اول کاهش یابد.

همگني واریانسها رعایت شده است ( .)p<0/05همچنین نتایج
جدول  -3تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر جهت بررسي تاثیرات درون و بینگروهي
متغیرها

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدار f

مقدار p

اندازه اثر

توان
آزمون

خودناتوانسازی

مراحل

161/97

1/56

103/45

6/73

0/002

0/15

0/91

تحصیلي

گروهبندی

410/02

1

410/02

13/22

0/001

0/33

0/94
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تنیدگي تحصیلي

تعامل مراحل و گروهبندی

304/05

1/56

194/21

خطا

1154/64

75/14

15/36

12/64

امیرهوشنگ مالحسینی و همکاران

0/0001

0/32

0/98

مراحل

1910/25

2

955/12

12/12

0/0001

0/30

0/99

گروهبندی

3790/10

1

3790/10

31/68

0/0001

0/45

1

تعامل مراحل و گروهبندی

2469/21

2

1234/60

15/66

0/0001

0/39

1

خطا

7565/20

96

78/80

نتایج جدول تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر در جدول  3نشان

مربوط به تعامل مراحل و گروهبندی به عنوان مهمترین یافته جدول

داد که میانگین نمرات خودناتوانسازی و تنیدگي تحصیلي

فوق حاکي از آن است که بسته آموزشي رفتارهای اجتماعي مطلوب

دانشآموزان پسر دوره متوسطه دوم فارغ از تاثیر گروهبندی در طي

تحصیلي با تعامل مراحل نیز تاثیر معناداری بر مراحل آزمون

مراحل پسآزمون و پیگیری دچار تغییر معنادار شده که این تغییر با

(پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) خودناتوانسازی و تنیدگي

مقایسه با پیشآزمون یک تفاوت معنادار به شمار ميرود .از طرفي

تحصیلي دانشآموزان پسر دوره متوسطه دوم داشته است .همچنین

نتایج سطر دوم جدول فوق بیانگر آن است که متغیر گروهبندی (بسته

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

آموزشي رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي) فارغ از مراحل

خودناتوانسازی و تنیدگي تحصیلي دانشآموزان پسر دوره متوسطه

(پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) بر خودناتوانسازی و تنیدگي

دوم توسط تعامل متغیر مراحل و گروهبندی تبیین ميشود .حال در

تحصیلي دانشآموزان پسر دوره متوسطه دوم تاثیر معنادار داشته است.

ادامه در جدول  4مقایسه زوجي میانگین نمرات خودناتوانسازی و

بدین معنا که اثر بسته آموزشي رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي

تنیدگي تحصیلي دانشآموزان پسر دوره متوسطه دوم آزمودنيها بر

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

حسب مرحله ارزیابي ارائه ميشود.

جدول - 4مقایسه زوجي میانگین نمرات خودتانوانسازی و تنیدگي تحصیلي آزمودنيها بر حسب مرحله ارزیابي
متغیر

مرحله

مرحله مورد مقایسه

پیشآزمون

تفاوت

خطای انحراف معیار

معناداری

میانگینها
خودتانوانسازی
تحصیلي

پسآزمون
پیشآزمون

تنیدگي تحصیلي

پسآزمون

پسآزمون

2/12

0/48

0/0001

پیگیری

2/28

0/80

0/02

پیشآزمون

-2/12

0/48

0/0001

پیگیری

0/16

0/75

0/74

پسآزمون

8/06

1/84

0/0001

پیگیری

6/96

1/90

0/002

پیشآزمون

-8/06

1/84

0/0001

پیگیری

-1/10

1/55

0/77

همانگونه نتایج جدول  4نشان ميدهد ،بین میانگین نمرات مرحله

متوسطه دوم را نسبت به مرحله پیشآزمون دچار تغییر نمایند .چنانكه

پیشآزمون با پسآزمون و پیگیری متغیرهای خودناتوانسازی و

یافتههای توصیفي نیز بیانگر کاهش میانگین نمرات متغیرهای

تنیدگي تحصیلي دانشآموزان پسر دوره متوسطه دوم تفاوت معنادار

خودناتوانسازی و تنیدگي تحصیلي دانشآموزان پسر دوره متوسطه

وجود دارد .این بدان معناست که بسته آموزشي رفتارهای اجتماعي

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

مطلوب تحصیلي توانسته به شكل معناداری نمرات پسآزمون و

پسآزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود ندارد .این یافته را ميتوان

پیگیری خودناتوانسازی و تنیدگي تحصیلي دانشآموزان پسر دوره

این چنین تبیین نمود که نمرات خودناتوانسازی و تنیدگي تحصیلي
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دانشآموزان پسر دوره متوسطه دوم که در مرحله پسآزمون دچار

خادناتوانسازی در فرایند تحصیلي خود نميبیند؛ چرا این توانایي را

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

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

حفظ نماید .در یک جمع بندی ميتوان بیان نمود بسته آموزشي

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

رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي توانسته منجر به کاهش معنادار

اجتماعي مطلوب تحصیلي دانشآموزان فرا گرفتند که در گروههای

میانگین نمرات خودناتوانسازی و تنیدگي تحصیلي دانشآموزان پسر

یادگیری مشارکت داشته و با رعایت هنجارهای تحصیلي تعامل مثبتي

دوره متوسطه دوم در مرحله پسآزمون شده و این اثر در مرحله

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

پیگیری نیز ثبات خود را حفظ نموده است.

قوانین مربوط به گروههای درسي و آشنایي هرچه بیشتر با ویژگيهای

بحث و نتیجهگیری

روانشناختي دانشآموزان موفق در این گروهها ،ميتواند منجر به

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش رفتارهای اجتماعي

تشویق بیشتر دانشآموزان در جهت مشارکت تحصیلي شده و با

مطلوب تحصیلي بر خودناتوانسازی و تنیدگي تحصیلي دانشآموزان

افزایش انگیزش تحصیلي سبب شود تا آنان از رفتارهای نابهنجار

پسر دوره متوسطه دوم انجام گرفت .یافته اول پژوهش بیانگر آن بود

تحصیلي همچون خودناتوانسازی تحصیلي دوری کنند .بر همین

که آموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي منجر به کاهش

اساس است که آموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي سبب

معنادار خودناتوانسازی تحصیلي دانشآموزان پسر دوره متوسطه دوم

ميشود تا میانگین نمرات خودناتوانسازی دانشآموزان کاهش یاید.

در مرحله پسآزمون شده بود .یافته حاضر همسو با نتایج پژوهش

در تبیین دیگر ميتوان اشاره نمود که آموزش مهارتهای اجتماعي

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

مطلوب به دانشآموزان کمک ميکند تا به طور موفقیتآمیزی

نیکپور ( )1397و هافمن و مولر ( )2018بود .چنانكه محمدی

انتظارات معلمان را برآورده ساخته ،با مسائل محیط مدرسه و

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

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

مهارتهای اجتماعي-عاطفي بر روی مؤلفههای عملكرد تحصیلي

کنار بیایند .این فرایند نیز با کاهش متغیرهای آسیبرسان تحصیلي

دانش آموزان دختر نشان دادند که مؤلفههای آموزش مهارتهای

همچون خودناتوانسازی تحصیلي همراه است.

اجتماعي-عاطفي بر مؤلفههای عملكرد تحصیلي (خودکارآمدی،

یافته دوم پژوهش بیانگر آن بود که آموزش رفتارهای اجتماعي

برنامهریزی ،تأثیرات هیجاني ،فقدان کنترل پیامد و انگیزش) مؤثر

مطلوب تحصیلي منجر به کاهش معنادار تنیدگي تحصیلي

است .شریعت باقری و نیکپور ( )1397نیز با آزمون تاثیر آموزش

دانشآموزان پسر دوره متوسطه دوم در مرحله پسآزمون شده بود.

مهارتهای اجتماعي-ارتباطي بر مسئولیت پذیری و سازگاری

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

دانشآموزان نشان دادند که این مداخله به بهبود مسئولیت پذیری و

سعدیپور ()1396؛ عالمه ،شهني ییالق ،حاجي یخچالي و مهرابيزاده

سازگاری دانشآموزان شده بود.

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

در تبیین یافته حاضر مبني بر اثربخشي آموزش رفتارهای اجتماعي

رادمنش و سعدیپور ( )1396با بررسي اثربخشي آموزش مهارتهای

مطلوب تحصیلي بر تنیدگي تحصیلي دانشآموزان پسر دوره متوسطه

اجتماعي در انگیزش و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان دختر مقطع

دوم باید بیان نمود که آموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب در راستای

متوسطه شهر تهران نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعي منجر به

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

بهبود انگیزش و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان ميشود .همچنین

که با شایستگي اجتماعي مرتبط ميباشند ،اقدام ميکند .آموزش چنین

عالمه ،شهني ییالق ،حاجي یخچالي و مهرابيزاده هنرمند ( )1397با

مهارتهایي زمینهساز رشد شایستگي و قابلیتهای اجتماعي هیجاني

آزمون تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعي مبتني بر گروهبندی مهارت

در دانشآموزان است (عالمه .)1395 ،بر این اساس دانشآموزاني که

بر شایستگي اجتماعي دانشآموزان پسر پرخاشگر نشان دادند که این

تحت آموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي قرار ميگیرند ،این

مداخله منجر به بهبود شایستگي اجتماعي دانشآموزان پسر پرخاشگر

مهارتها را یاد گرفته ،آزمایش کرده و قضاوتهایي را درباره

ميشود.

رفتارهای تحصلي خود دریافت ميکنند .بنابراین فردی که عملكرد

در تبیین یافته حاضر مبني بر تاثیر آموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب

تحصیلي مطلوبي دارد پاسخهای منفي کمتری از دیگران دریافت

تحصیلي بر تنیدگي تحصیلي ادراک شده دانشآموزان پسر دوره

کرده و از نظر تحصیلي موفقتر عمل نموده و نیازی به نشان دادن
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متوسطه دوم باید بیان نمود که آموزش مهارتهای مطلوب اجتماعي

بكارگیری قوه خوشبیني حاصل از آموزش رفتارهای اجتماعي

برای آزمودنيهای این پژوهش فرصتهایي را به وجود آورد که به

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

جای رفتارهای نامطلوب ،رفتارهای جامعهپسند و مطلوب تحصیلي را

تنیدگي تحصیلي آنها کاسته شود.

فراگرفته و آنها را در موقعیتهای مختلف زندگي تحصیلي به صورت

محدود بودن دامنه تحقیق به دانشآموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر

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

قم؛ عدم بهرهگیری از روش نمونهگیری تصادفي و عدم مهار

مند شوند .آشنایي این دانشآموزان با اینگونه مهارتها موجب

متغیرهای اثرگذار بر خودناتوانسازی و تنیدگي تحصیلي

افزایش آگاهي و دانش اجتماعي -تحصیلي الزم جهت عملكرد

دانشآموزان از محدودیتهای پژوهش حاضر بود .بنابراین پیشنهاد

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

ميشود برای افزایش قدرت تعمیمپذیری نتایج ،در سطح پیشنهاد

موفق این مهارتها در موقعیتهای تحصیلي مختلف سبب ارائه

پژوهشي ،این پژوهش در سایر استانها و مناطق و جوامع دارای

پاسخهای مؤثر ،از قبیل حل تعارضهای اجتماعي در محیط مدرسه و

فرهنگهای متفاوت ،دیگر جنسیت و پایههای تحصیلي ،مهار عوامل

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

ذکر شده و روش نمونهگیری تصادفي اجرا شود .با توجه به اثربخشي

رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي سبب ميشود تا دانشآموزان با

آموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب تحصیلي بر خودناتوانسازی و

کسب آگاهي و توانمندی تحصیلي ،تنیدگي تحصیلي کمتری را

تنیدگي تحصیلي دانشآموزان پسر دوره متوسطه دوم ،در سطح

ادراک نمایند .در تبییني دیگر ميتوان بیان نمود که کسب مهارتهای

کاربردی پیشنهاد ميشود آموزش رفتارهای اجتماعي مطلوب

اجتماعي مطلوب تحصیلي به تسلط یافتن بر سایر انواع مهارتهای

تحصیلي طي کارگاهي تخصصي به مشاوران و روانشناسان حاضر در

اجتماعي کمک ميکند و دانشآموزاني که سطوح باالتری از

مراکز مشاوره و خدمات روانشناختي آموزش و پرورش و همچنین

رفتارهای مطلوب اجتماعي تحصیلي را نشان ميدهند ،بیشتر احتمال

مشاوران مدارس آموزش داده شود تا آنها با بكارگیری این مداخله

دارد شایستگي اجتماعي ،اشتیاق در روابط با همساالن و تعامالت

برای دانشجو دانشآموزان ،جهت کاهش خودناتوانسازی و تنیدگي

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

تحصیلي آنان گامي عملي برداشته باشند.

بنابراین دانشآموزان با کسب شایستگي اجتماعي و تعامالت موفق
اجتماعي در مدارس ،تنیدگي تحصیلي کمتری را ادراک ميکنند .در

تشکر و قدردانی

نهایت ميتوان اشاره کرد که در خالل آموزش رفتارهای اجتماعي

مقاله حاضر برگرفته از رساله دوره دکترای تخصصي امیرهوشنگ

مطلوب تحصیلي به دانشآموزان یاد داده شد تا دیدگاه مثبتي نسبت به

مالحسیني در دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان) بود .بدین

آینده و توانمندی خود داشته باشند .مثبتاندیشي نیز سبب ميشود تا

وسیله از تمام دانشآموزان حاضر در پژوهش و مسئولین آموزش و

افراد در جهت شناخت توانایيها ،قابلیتها و جنبههای مثبت خود گام

پرورش شهر قم که همكاری کاملي جهت اجرای پژوهش داشتند،

بردارند که این امر منجر به بهبود نگرششان نسبت به خود و محیط

قدرداني به عمل ميآید.

تحصیلي ميشود .این فرایند باعث ميشود که دانشآموزان با
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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 selfefficacy and attempt to develop.
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