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چکیده
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مقدمه
امروزه ،فعاليت در مدرسه و آموزش ،بخش عظيمی از زنهدگی انسهانهها را در برگرفتهه و
ديگر نمیتوان با فرز تلقهی گذشهته بهه شهاگرد و تربيهت او نگريسهت ( .)Shabani, 2002در
سالهای اخير متخصصان تعلي و تربيت و روانشناسان تربيتی ،پژوهشههای قابهل تهوجهی را
در زمينهی عملکرد تحصيلی 5دانشآموزان و متغيرهای مرتبط با آنها انجام دادهاند که در ميهان
آنها راهبردهای يادگيری ،ابزار مهمی برای توانا ساختن دانشآموزان در دستيابی بهه اههداف
آموزشی تلقی میشود (.)Saif, 2005
يکی از متغيرهايی که در سالهای اخير توسط پژوهشهگران مختلهم مهورد توجهه قهرار گرفتهه
است ،خودکارآمدی تحصيلی 2دانهشآمهوزان اسهت Bandura )1991( .شهکل خاصهی از انتظهار را
مطرح ساخت که خودکارآمدی ناميده شده است .خودکارآمدی به عقايد و باورههای افهراد در مهورد
قابليتها و لياقتهايشان برای اعمال کنترل بر عملکرد خويش و بهه رويهدادهای مه ثر بهر زنهدگی
اشاره دارد .به عبارتی بهعنوان يک تعيينکننده مستقي و بالواسطه در انگيزش و رفتهار انسهان عمهل
میکنهد Lim and Kim )2003( .معتقدنهد کهه باورههای خودکارآمهدی قهوی بههعنهوان يهک منبه
شخصيتی نيرومند در رويارويی با موقعيتهای استرسزا مطرح است .همچنين باورهای خودکارآمهدی
با عملکرد تحصيلی رابطههای مسهتقي و مببهت دارد Putwain, Sander and Larkin )2013( .اظههار
میدارند که خودکارآمدی يک روش تفکر دربارهی باورهای دانشآمهوزان دربهارهی رقابهتهايشهان
است و توانسته بهعنوان يک باور يا افمينان تعريم شود که باعث پيشرفت يک هدف خاص تحصهيلی
میشود .بررسهیههای ( Linen Brink and Pintrich )2002و (Salmela-Aro and Natanen )2005

حکايت از آن دارد که افراد با خودکارآمدی باال مشغوليت تحصيلی باالتری را نشان میدهند.
از ديگر متغيرهايی که میتوانهد بها عملکهرد تحصهيلی مهرتبط باشهد ،درگيهری تحصهيلی

9

دانشآموزان است .اين متغير بيا نگر ورود فعهال فهرد در يهک تکليهم يها يهک فعاليهت اسهت
( .)Reeve, Jane, Carrell, Jean, & Brach, 2004درگيری تحصيلی تأکيد بر فرآيندی است که
فی آن ،دانشآموزان از روی قصد و تا حدودی فعاالنه تالش مهیکننهد تها چيهزی را کهه يهاد
میگيرند و نيز شرايط و موقعيتهای يادگيری را شخصی و پهر بهار کننهد (

Reeve & Tseng,

1- academic performance
2- academic self-efficacy
3- academic engagement
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 Samavi, Abrahimi and Javdan )2016( .)2011دربهاره درگيههری تحصهيلی از سههه م لفههه
رفتههاری ،شههناختی و انگيزشههی صههحبت کههردهانههد Linen Brink and Pintrich )2002( .در
خصوص خودکارآمدی و م لفه های درگيری تحصيلی يک الگوی مفهومی از روابط متقابل بين
اين متغيرها ارائه دادند و عنوان کردند که خودکارآمدی به درگيری بيشتر و در نتيجه يهادگيری
و پيشرفت بيشتری منجر میشود.
از جمله عواملی که به شکل منفی بر عملکرد تحصيلی اثرگذار بوده فرسودگی تحصيلی 5اسهت.
فرسودگی تحصيلی اشاره به احساس خستگی ،به خهافر تقاضهاها و الزامهات تحصهيل (خسهتگی)،
داشتن ح

بدبينانه و بدون عالقه بهه تکهاليم درسهی (بهیعالقگهی) و احسهاس عهدم شايسهتگی

(کارآمدی پايين) دارد .فرسهودگی تحصهيلی شهامل سهه م لفهه خسهتگی هيجهانی ،بهیعالقگهی و
ناکارآمهدی اسهت ( Azimi, Piri and Zavar )2015( .)Zang, Gan, & Cham, 2007در پهژوهش
خود نشان دادند که بين ابعاد فرسودگی تحصيلی و عملکرد تحصيلی رابطه معنهیداری وجهود دارد
و فرسودگی تحصيلی بيشترين واريان

عملکرد تحصيلی را تبيين میکند .به عالوه ،نتهاي پهژوهش

( Ahola and Hakanen (2007نشان داد که فرسودگی تحصهيلی بهه افسهردگی منجهر خواههد شهد.
( Salmela-Aro, Savolainen and Holopainen )2008در پهژوهش خهود دريافتنهد کهه اسهترس و
خودکارآمدی با فرسودگی و درگيری تحصيلی رابطهه داردEvers, Brouwers and Tomic )2002( .

به اين نتيجه رسيدند کسانی که در خودکارآمدی نمهره بهاالتری گرفتنهد بهه نشهانگان فرسهودگی
کمتری

دچار شدند.

متغير مه ديگر عملکرد تحصيلی است .از جمله موضوعات مورد عالقه صاحدنظران علوم تربيتی
يافتن شرايط و امکانات الزم و م ثر در جهت پيشرفت تحصيلی اسهت (.)Saif & Khayyer, 2007
اين توجه بیدليل نيست و بر منطقی قوی بنياد نهاده شده است .زيهرا امهروزه ،تربيهت فرزنهدان را از
مه ترين نيازهای زندگی اجتماعی میشناسند ( .)cited in Saif, 2005عوامل مختلفی بهر عملکهرد
تحصيلی افراد تأثير می گذارند که متخصصان تعلي و تربيت آنهها را بهه چههار دسهته عوامهل
فردی ،آموزشگاهی ،خانوادگی و اجتماعی تقسي کردهاند .در حقيقهت عملکهرد تحصهيلی بهه
عنوان متغير وابسته تحت تأثير يک عامل نيست ،بلکه عوامل متعددی نظير اسهتعداد تحصهيلی،
عوامل شناختی مانند هوش عمومی ،خودکارآمدی تحصيلی ،راهبردهای خود تنظيمی ،سهاختار
1- academic burnout
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کالس درس ،انگيزش تحصيلی ،توانايی يادگيرندگان ،آموزش معلمان و انگيزش يادگيرنهدگان
بر روی آن تأثير دارند .واقعيت آن است که اين عوامل و متغيرها چنان در هه تنيهدهانهد و بها
يکديگر کنش متقابل دارند که تعيين نقش و سه هر يک به دشواری امکانپذير است .با اين وجهود
تحقيقات نشان می دهند که در بهين ايهن عوامهل ،عوامهل آموزشهی و فهردی بها ماهيهت شهناختی و
اجتماعی ،بيشترين تأثير را بر پيشرفت تحصيلی دارنهد ( Shabani )2002( .)Yazdani, 2012معتقهد
است محتوای آموزشی چيزی است که در اختيار همه قرار دارد ،امها چگهونگی تهدري
است .بر اين اساس موفقيت مدرس در گرو استفاده از شيوههای جديد تهدري

مهه

اسهت .نتهاي

پژوهش ( Rezaei, Khorshah and Hamidi )2012نشان داد که عملکرد تحصيلی با بهاورههای
انگيزشی و خودکارآمدی رابطه مببت و معنیدار دارد.
در سال  5986پژوهشی منتشر شد که از برنامه مداخلهای موفقيت در مدرسه در آن استفاده
شد .اين برنامه يک برنامه پيشهگيرانه اسهت کهه بهر اسهاس يهک ديهدگاه درمهانی و اصهالحی
چنهدوجهی  5BASIC I.D.سهاخته شهده اسهت و بهر افهزايش موفقيهت تحصهيلی و احسهاس
ارزشمندی ،خودپنداره ،خودکارآمدی ،احساس آرامش در مدرسه ،نگهرش نسهبت بهه خهود و
مدرسه ،عزتنف

و هدفگرايی تمرکز دارد .اين برنامه از يک چهارچو

چندوجهی اسهتفاده

میکند ( .)Lazarous, 1997, cited in Zyromski, 2007از آن زمان به بعد برنامهههای مداخلهه
ديگری انجام شد تا تأثير اين برنامه را بر جنبهههای تحصهيلی ديگهری از جملهه مههارتههای
موفقيههت در مدرسههه ( ،)Brigman & Campbell, 2003پيشههرفت در درس (،)Lee, 1993
جلوگيری از تهر تحصهيل ) ،)Ruben, 1989افهزايش نگهرش مببهت بهه مدرسهه ،آگهاهی از
شيوههای يهادگيری موفقيهت در مدرسهه ( )Gerler & Herendon, 1993و افهزايش رفتارههای
مببت کالسی ( )Gerler & Anderson, 1986مورد بررسی قرار دهند .بههفهورکلی ،نتهاي ايهن
پژوهشها بهنوعی اثربخشی برنامه موفقيت در مدرسه را بر موفقيهت تحصهيلی دانهشآمهوزان
نشان دادند Gerler and Driew )1990( .برنامه موفقيت تحصيلی را روی  98دانشآموز ششه
و هشت اجرا کردند نتاي اين پژوهش نشان داد که برنامه موفقيت تحصيلی بر رفتار مدرسههای
و نمرات تحصيلی آنان تأثيری نداشته است Ruben )1989( .در پژوهش خود با عنهوان برنامهه
موفقيت در مدرسه بهر روی دانهش آمهوزان مهدارس ابتهدايی نشهان داد دانهشآمهوزانی ادرا
1- Behavior, Affect, Sensation, Imagery, Cognition, Interpersonal & Drugs/Biology
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مببتتری از خود به دست میآورند ،میتوانند در مقابل شکستها پيروز شوند.
امروزه استرس بهعنوان يک عامل خطرزا برای سالمتی مطرح شده است .مطالعات متعهدد نشهان
داده است که افراد با استرس باال در ههر دو سهطج جسهمانی و روانهی شهکايت بيشهتری را مطهرح
نمودهاند ( .)Amire, 2011دانشآموزان با استرس باال در مقايسه با دانشآموزانی کهه اسهترس پهايين
دارند معموالً گرايش دارند که امتحانات را بهصورت موقعيت خطرنها يها تهديهدآميز ادرا کننهد
( .)cited in Abolqasemi & Saeedi, 2012استرس تحصيلی در واق محصهول ترکيبهی از مطالبهات
تحصيلی است که فراتر از مناب سازگاری فردی است ( .)Blashill, 2016اثهرات اسهترس تحصهيلی
شامل افسردگی ،اضطرا و مشکالت رفتاری است که دانشآموزان و نوجوانان را تحت تهأثير قهرار
میدهد .اگر چه استرس رقابت ،محرکی مببت برای پيشرفت افراد جوان است اما اگهر ايهن اسهترس
شدت يابد مهی توانهد سهالمت روانهی و بهزيسهتی افهراد را تحهت تهأثير قراردههد (

Dunne, Sun,

 .)Nguyen, Truc, Loan, & Dixon, 2010به عالوه ،انتظارات والدين ،معلمان و خود دانهشآمهوزان
به دليل رقابت و برتریجويی تحصيلی میتواند يک منب فشار و استرس برای اغلهد دانهشآمهوزان
باشد ( .)Tan & Yates, 2011استرس تحصيلی میتواند باعث تنفر و تهرس از آمهوزش و يهادگيری
گردد .احتماالً علت استرس تحصيلی کمبود اعتماد در هنگام روبرو شدن با تکاليم آموزشهی اسهت
به عبارت ديگر عدم احساس خودکارآمدی و خهودگردانی در يهک تکليهم علهت اصهلی اسهترس
تحصيلی میباشد (.)Misra, McKean, West, & Tony, 2000
دليل کنترل استرس و مديريت استرس 5از ديرباز مورد توجهه بهوده اسهت .بهرای کهاهش تهأثيرات
منفی استرس بر عملکرد تحصيلی دانشآموزان راهههای مختلفهی وجهود دارد کهه يکهی از ايهن راههها،
آمهوزش مهديريت اسهترس مهیباشهد ( .)Soltani, Aminoroaia, & Attari, 2008آمهوزش مهديريت
استرس به روش شناختی-رفتاری يک رويکرد چندوجهی است کهه فهی آن تکنيهکههايی از قبيهل
آرامشآموزی و تنف

دياگرامی ،مراقبه ،شناسايی افکهار خودکهار منفهی ،تحريهمههای شهناختی و

بازسازی آن ،جايگزين کردن افکار منطقی ،آموزش مقابله کارآمهد ،مهديريت خشه و ابرازگهری بهه
افههراد آمههوزش داده مههیشههود (Antoni, Ironson, & Schneiderman, 1981, Translated by: Al-

 .)Mohammad, Jokar, & Neshat Dust, 2009پژوهشههای متعهدد اثربخشهی مهديريت شهناختی-
رفتاری استرس را در کاهش استرس پ آسهيبی ( ،)Barrera Mott, Hofstein, & Teng, 2013کهاهش
1- stress management training
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اخهتالل اضهطرا ( )Arch, Ayers, Baker, Almklov, Dean, & Craske, 2013و ارتقهای پيشهرفت
تحصههيلی دانههشآمههوزان ( )MoghimIslam, Jafari, & Hoseini, 2013نشههان دادهانههد.
( Saadat, Asghari and Jazayeri )2015معتقدند که بهه منظهور کهاهش ميهزان اسهترس و بهه
وجود آوردن شرايط الزم جهت پيشرفت تحصيلی الزم است که مناب استرسزا کاهش يافته و
راهبردهای مقابله با استرس آموزش داده شود Manzari Tavakoli )2002( .در پهژوهش خهود
نشان داد که خلق و خوی فرد ،در روش مقابله با استرس و در نتيجه پيشرفت تحصهيلی تهأثير
بسزايی دارد.
اثربخشی هر يک از اين دو روش آموزش ،به تفکيک مورد بررسی قرار گرفته است ،اما بهر
اساس بررسیهای پژوهشگران ،پژوهشی که به مقايسه اين دو روش پرداخته باشد ،يافت نشد.
با توجه به اين نکته که از مه ترين وظايم روانشناسان تربيتهی همانها تحقيهق و پهژوهش در
خصوص ارائه روشهای گوناگون و جديد يادگيری ،پيشبرد بهتهر اههداف آموزشهی و تربيتهی
است ،بنابراين در پژوهش حاضر اين س ال مطرح است آيا بهين اثربخشهی برنامهه موفقيهت در
مدرسههه و مههديريت اسههترس بههر خودکارآمههدی ،درگيههری ،فرسههودگی و عملکههرد تحصههيلی
دانشآموزان پسر پايه اول دوره متوسطه اول شهر اهواز تفاوتی وجود دارد؟

روش
جامعهی آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضر يک تحقيق آزمايشی و از نوع فرح پيشآزمون-پ آزمهون بها گهروه گهواه
است .جامعه آماری در اين پژوهش شامل کليه دانشآموزان پسهر پايهه اول دوره متوسهطه اول
ناحيه يک شهر اهواز در سال تحصيلی  5996-5997بود .نخست از ميان مدارس پسهرانه دوره
متوسطه اول ناحيه يک ،تعداد چهار مدرسه و از هر مدرسه سه کالس بهفور تصادفی انتخها
شدند .ابتدا پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی روی  270دانشآموز اجرا شهد و سهس
افرادی که نمرات پايين کسد نمودند ،تعداد  60نفر بهفور تصادفی انتخا

از ميهان

و به  9گهروه (20

نفری) تقسي شدند .درنهايت روی يکی از گروهها به تصادف "برنامه موفقيهت در مدرسهه" و
روی گروه ديگر "مديريت استرس" اجرا گرديد و گروه سوم هيچ مداخلههای دريافهت ننمهود.
مال های ورود عبارت اند از :پسر بودن ،دامنه سهنی 52تها  59سهال ،پايهه اول ،دارای نمهرات
خودکارآمدی پايين (يک انحراف استاندارد پايينتر از ميانگين)؛ مال های خروج عبارتاند از:
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دارا بودن پرونده مشکالت روانشناختی در مشاوره ناحيه ،عدم رضهايت مبنهی بهر شهرکت در
تحقيق ،غيبت بيش از  9جلسه از جلسات مداخله.
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی :9ايهن پرسشهنامه توسهط

(Jinks and Morgan )1999

ساخته شده است که شامل  90س ال است .در ايهن پرسشهنامه پاسهخهها براسهاس ليکهرت پهن
درجهای (=5کامالً مخالف تا  =1کامالً موافق ) نمرهگذاری میشود .روايی پرسشنامه با اسهتناد بهه
ديدگاه متخصصان بررسی و تأييهد شهد Jinks and Morgan )1999( .پايهايی ايهن مقيهاس را بها
استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/82گزارش کهردهانهد.

Foroutanbagha, Nezami, Soltaninejad,

) Eskandari and Manzari Tavakoli (2015پايهايی را بها اسهتفاده از آلفهای کرونبهاخ بهرای ايهن
پرسشنامه  0/76گزارش نمودند .در پژوهش حاضر پايايی ايهن پرسشهنامه بها اسهتفاده از ضهريد
آلفای کرونباخ  0/77بهدست آمد.
پرسشنامه درگیری تحصیلی :5اين پرسشنامه توسط ( Zerang )2012ساخته شده است کهه
دارای  98س ال و بر اساس فيم نمرهگذاری ليکرت پن درجهای (= 5بسهيار مخهالف تها =1
بسيار موافق ) تنظي شده است .روايی پرسشنامه درگيری تحصيلی ،از فريق روايهی صهوری و
محتوايی به شيوه داوری تخصصی و از حيث انطباق با بنيان نظری آن توسط  9تن از متخصصهان
علوم تربيتی صورت گرفت .پايايی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونبهاخ  0/90بهه دسهت
آمد .بنابراين ،پرسشنامه درگيری تحصيلی از ثبات درونی مطلو

و قابلقبولی برخوردار است.

( Dortaj and Rajabiyan Dehzireh )2018پايايی ايهن مقيهاس را بها اسهتفاده از روش آلفهای
کرونباخ  0/92گزارش کردند .در پژوهش حاضر پايايی اين پرسشنامه با استفاده از ضهريد آلفهای
کرونباخ  0/88بهدست آمد.
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی :3اين پرسشنامه

توسهط Breso, Salanova and Schoufeli,

) (1997, cited in Sheikholeslami, Karimian Pour and Wisay, 2016ساخته شده است کهه
 51گويه دارد .پاسخها بر اساس ليکرت پن درجهای ( = 5کامالً مخالف تها  =1کهامالً مهوافق )
تنظي شده است .روايی پرسشنامه توسط سازندگان آن با استفاده از روش تحليل عامهل مهورد
تأييد قرار گرفت و شاخصهای برازندگی تطبيق ،شاخص برازندگی افزايشی و شاخص جهذر
1- Academic Self-Efficacy Questionnaire
2- Academic Engagement Questionnaire
3- Academic Burnout Questionnaire
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ميانگين مجذورات خطای تقريد را مطلو

(دورهی چهارم ،سال  ،52پاییز و زمستان  ،9317شمارهی )5

گزارش کردند .همچنين پايايی ابعاد را در مجموع

 0/76گزارش نمودند .در پژوهش ( Sheikholeslami et al. )2016پايايی را با استفاده از آلفای
کرونباخ  0/85گزارش کردند Azimi et al. )2015( .پايايی را با استفاده از آلفای کرونباخ برای
اين پرسشنامه  0/85گزازش کرده است .در پژوهش حاضر پايهايی ايهن پرسشهنامه بها اسهتفاده از
ضريد آلفای کرونباخ  0/66بهدست آمد.
در نهايت به منظور اندازهگيری عملکرد تحصيلی دانشآموزان ،معهدل يها ميهانگين نمهرهههای
نوبت اول و نوبت دوم دانشآموزان به عنوان مال عملکرد تحصيلی در نظر گرفته شد.

یافتهها
ميانگين و انحراف معيار متغيرهای خودکارآمدی ،درگيری ،فرسهودگی و عملکهرد تحصهيلی در
دانشآموزان در پژوهش حاضر در جدول شماره  5ارائه شده است.
جدول .5
ميانگين و انحراف معيار نمرههای متغيرهای خودکارآمدی ،درگيری ،فرسودگی و عملکرد تحصيلی در
سه گروه
پیشآزمون
گروهها
متغیر
میانگین انحراف معیار
50/18
گروه مداخله برنامه موفقيت در مدرسه 81/6
50/79
82/7
خودکارآمدی گروه مداخله مديريت استرس
59/15
89/9
گروه گواه

پسآزمون
میانگین انحراف معیار
55/65 502/11
9/29
97/9
57/57
86/7

درگيری گروه مداخله برنامه موفقيت در مدرسه 61/6
69/91
تحصيلی گروه مداخله مديريت استرس
70/9
گروه گواه

51/51
57/69
51/59

78/9
79/91
70/5

52/79
58/08
51/7

فرسودگی گروه مداخله برنامه موفقيت در مدرسه 65/1
19/11
تحصيلی گروه مداخله مديريت استرس
19/51
گروه گواه

9/85
7/11
9/99

77/71
77/7
19/91

50/02
7/91
9/27

عملکرد گروه مداخله برنامه موفقيت در مدرسه 51/11
56/52
تحصيلی گروه مداخله مديريت استرس
56/69
گروه گواه

5/29
5/56
5/75

57/5
56/69
56/79

5/58
5/57
5/7
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چندمتغيری استفاده شد .امها قبهل از

چندمتغيری پيشفرضهای اين آزمون که شامل نرمال بهودن ،همگنهی واريهان

و

همگنی شيد رگرسيون بود ،بررسی شد .برای بررسی نرمال بودن متغيرها از آزمهون کولمهوگروف-
اسميرونوف استفاده شد (جدول شماره .)2
جدول .2
نتاي آزمون بهنجاری توزي نمرههای خودکارآمدی ،درگيری ،فرسودگی و عملکرد تحصيلی در سه گروه
آزمون کولموگروف-اسمیرنف
متغیر
گروه
سطح معنیداری
Z
0/57
5/51
خودکارآمدی
گروه مداخله برنامه موفقيت در مدرسه
0/78
0/61
درگيری تحصيلی
گروه مداخله مديريت استرس
0/92
0/91
فرسودگی تحصيلی
گروه گواه
0/15
0/82
عملکرد تحصيلی

همانگونه که در نتاي جدول شماره  2نشان میدهد و با توجه به سطج معنیداری فرض
بهنجاری توزي نمرههای متغيرها مورد تأييد بود.
در اين پژوهش قبل از تحليل دادهها برای بررسی همگنی واريان هها ،از آزمهون مسهاوی بهودن
واريان های لوين5استفاده شد .جدول شماره  ،9نتاي آزمون همگنهی واريهان هها را در متغيرههای
وابسته (خودکارآمدی ،درگيری تحصيلی ،فرسودگی تحصيلی و عملکهرد تحصهيلی) در گهروهههای
آزمايشی و گروه گواه نشان میدهد.
جدول .9
نتاي همگنی واريان های لوين در متغيرهای وابسته پژوهش در مرحله پيشآزمون
متغیر
خودکارآمدی
درگيری تحصيلی
فرسودگی تحصيلی
عملکرد تحصيلی

آماره
لوین
2/52
5/29
0/20
5/15

درجه آزادی
بینگروهی
2
2
2
2

درجه آزادی
درونگروهی
17
17
17
17

سطح
معنیداری
0/529
0/298
0/859
0/229

1- Leven’s test of equality of variances
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يکی ديگر از مفروضات آزمون کوواريان  ،وجهود همگنهی شهيدههای رگرسهيون اسهت.
جدول شماره  7همگنی شهيد ههای رگرسهيون متغيرههای وابسهته (خودکارآمهدی ،درگيهری،
فرسودگی و عملکرد تحصيلی) را نشان میدهد.
با توجه به نتاي جدول شماره  9آزمون لوين برای همگنی واريان های متغيرهای پهژوهش
معنی دار است .بنابراين گروههای آزمايشی و گروه گواه قبهل از اعمهال مداخلهه آزمايشهی (در
مرحله پيشآزمون) از نظر واريان ها همگن بودند.
جدول .7
نتاي آزمون همگنی شيدهای رگرسيون بين متغيرهای وابسته در مرحله پيشآزمون
مجموع درجه میانگین
پسآزمونها
مجذورات آزادی مجذورات F
0/67
92/77
9
98/99
خودکارآمدی
تعامل
2/61
60/76
9
582/9
درگيری تحصيلی
پيشآزمونها در
0/90
27/79
9
79/79
فرسودگی تحصيلی
سطوح عامل با
0/97
0/29
9
0/751
عملکرد تحصيلی

سطح
معنیداری
0/17
0/06
0/77
0/75

همانفور که در جدول شماره  7مشاهده میشود تعامل بين پيشآزمونها و پ آزمونها در
سطوح عامل معنیدار نيست (خودکارآمدی تحصيلی ( ،)p=0/01 ،F=0/067درگيهری تحصهيلی
( ،)p=0/01 ،F=2/61فرسههودگی تحصههيلی ( )p=0/01 ،F=0/90و عملکههرد تحصههيلی (،F=0/97
 .))p=0/01بنابراين فرض همگنی شيدهای رگرسيون رعايت شده است.
در جدولهای شمارهی  1و  6نتاي مربوط به تحليهل کوواريهان
واريان

چنهدمتغيهری و تحليهل

تکمتغيری روی نمرههای پ آزمون خودکارآمدی ،درگيهری ،فرسهودگی و عملکهرد

تحصيلی در گروههای آزمايشی و گروه گواه نشان داده شده است.
جدول .1
نتاي تحليل کوواريان چندمتغيری روی ميانگين نمرههای پ آزمون خودکارآمدی ،درگيری ،فرسودگی
و عملکرد تحصيلی در سه گروه
سطح معنیداری
 dfخطا
 dfفرضیه
ارزش
آزمون
F
0/005
502
8
59/62
5/09
اثر پياليی
0/005
500
8
58/95
0/518
المبدای ويلکز
0/005
98
8
21/57
7/50
اثر هتلينگ
0/005
15
7
78/26
0/78
بزرگترين ريشه روی
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چنهدمتغيری در جهدول شهماره  1نشهان

میدهد اين گروهها حداقل در يکی از متغيرهای وابسته با يکديگر تفاوت معنیداری دارند.
جدول .6
نتاي تحليل کوواريان

تکمتغيری در متن مانکووا روی ميانيگين نمرههای پ آزمهون خودکارآمهدی،

درگيری ،فرسودگی و عملکرد تحصيلی در سه گروه
منبع

گروه

سطح
معنیداری

اندازه
اثر

خودکارآمدی

5699/7

2

57/07 859/81

0/005

0/995

درگيری تحصيلی

5997/19

2

26/55 697/29

0/005

0/796

فرسودگی تحصيلی

5855/71

2

91/82 901/72

0/005

0/171

عملکرد تحصيلی

51/29

2

99/67

0/005

0/119

متغیر

مجموع درجه میانگین
مجذورات آزادی مجذورات

7/67

F

همانفور که نتاي جدول شماره  6نشهان مهیدههد در متغيرههای وابسهته (خودکارآمهدی،
درگيری ،فرسودگی و عملکرد تحصيلی) بين گروههای برنامهه موفقيهت در مدرسهه ،مهديريت
استرس و گروه گواه تفاوت معنیدار است .برای پاسهخ بهه ايهن نکتهه کهه بهين کهدام يهک از
گروههای سهگانه در متغيرهای وابسته تفاوت وجود دارد و مشخص گردد اثرگذاری کدام نهوع
آموزش م ثرتر است از آزمون تعقيبی بونفرونی استفاده شد.
نتاي آزمون تعقيبی بنفرونی برای مقايسه ميانگين های تعديليافته متغيرهای خودکارآمهدی،
درگيری ،فرسودگی و عملکرد تحصيلی در دو گروه آزمايشی (موفقيت در مدرسهه) و (مهديريت
استرس) و گروه گواه در جدول شماره  7نشان داده شده است.
همانفور که در جدول شماره  7نشان داده شده است بين گروه آزمايش برنامه موفقيت در
مدرسه و گروه مديريت استرس از لحاظ خودکارآمدی ،درگيری تحصيلی ،فرسودگی تحصيلی
تفاوتی وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،مقايسه اثربخشی برنامه موفقيت در مدرسه و مديريت استرس بر
خودکارآمدی ،درگيری ،فرسودگی و عملکرد تحصيلی دانشآموزان در شهر اهواز بود .با توجه به

971

مجله دستآوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز

(دورهی چهارم ،سال  ،52پاییز و زمستان  ،9317شمارهی )5

جدول .7
نتاي آزمون تعقيبی بنفرونی برای مقايسه ميانگينهای تعديليافته خودکارآمدی ،درگيری ،فرسهودگی و
عملکرد تحصيلی در سه گروه
میانگینهای تفاوت خطای سطح
گروههای مورد مقایسه
متغیر
تعدیلیافته میانگینها معیار معنیداری

گروه برنامه موفقيت در مدرسه – گروه گواه

 79/22و 5/77 52/21 66/97

0/005

5/69
5/68

0/005
0/25

فرسودگی تحصيلی

 76/19و 5/72 -59/55 19/7
گروه برنامه موفقيت در مدرسه – گروه گواه
 77/9و 5/67 -55/79 19/7
گروه مديريت استرس – گروه گواه
گروه برنامه موفقيت در مدرسه – گروه مديريت استرس  76/19و 5/69 -5/95 77/9

0/005
0/005
5/00

گروه برنامه موفقيت در مدرسه – گروه گواه
گروه مديريت استرس – گروه گواه
گروه برنامه موفقيت در مدرسه – گروه مديريت استرس

0/56
0/51
0/51

0/005
0/005
0/06

خودکارآمدی

گروه برنامه موفقيت در مدرسه – گروه مديريت استرس

 500/85و 1/72 91/99

2/21

0/06

عملکرد تحصيلی

گروه برنامه موفقيت در مدرسه – گروه گواه
گروه مديريت استرس – گروه گواه

 500/85و 2/97 59/77 87/07
 91/99و 2/26 8/97 87/07

0/005
0/005

درگيری تحصيلی

گروه مديريت استرس – گروه گواه
گروه برنامه موفقيت در مدرسه – گروه مديريت استرس

 76/51و 9/57 66/97
 79/22و 9/07 76/51

 57/6و 5/29 56/19
 56/68و 0/92 56/95
 57/6و 0/97 56/68

نتاي حاصل از تحقيق بونفرونی در پژوهش حاضر حاکی از اين بهود کهه بهين ميهانگين گهروه
گواه و ميانگين گروه مداخلهای برنامه موفقيت در مدرسه از لحهاظ خودکارآمهدی ،درگيهری ،
فرسودگی و عملکرد تحصيلی تفاوت معنیداری به نف گروه مداخله برنامه موفقيت در مدرسه
مشهاهده شهد .نتهاي ايهن پهژوهش بها يافتههههای

Putwain and Symes (2011), Samavi,

Ebrahimi and Javdan (2016), Linen Brink and Pintrich (2002), Reeve and Tseng
(2011), Davy, Zargar and Davoodi (2012), Salmela-Aro, Savolainen and
Holopainen (2008), Yang and Fran (2005), Lee (1993), Lazarous (cited in

) Zyromski, 2007), Ruben (1989و ) Brigman and Campbell (2003همخهوانی دارد .در
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خصوص تبيين اين يافته میتوان گفت که اين برنامه ابتهدا روی رفتهار ،احساسهات و شهناخت
دانشآموز از فريق خود دانش آموز و به فريق نوشتاری انجام گرفت .شهناخت نگهرش مببهت
نسبت به مدرسه از فريق تمرينات رفتاری و ايجاد مسئله در مورد ضرورت وجود درس ،معل
و مدرسه تمرين گرديد .فعاليت گروهی ،بخهش ديگهری از تمرينهات بهود کهه باعهث گرديهد
دانشآموزان نظرات خود را چه بهصورت موافق و چه بهصورت مخالم ابراز نمودند .همچنين
مسائل و مشکالت را تجزيه و تحليل میکردند و بدين فريق زمينه تفکر و استدالل منطقهی در
دانشآموزان تقويت میگرديد .به عالوه ،روابط با معلمان و والدين هر يک بهصورت جداگانهه
میتواند در درگيری دانش آموزان نقش مهمی را ايفا میکنهد .احسهاس تمجيهد دانهشآمهوز از
فرف معل و خانواده میتواند فعاليتهای کالسی را جالد و سرگرمکننده نمايد امها کودکهانی
که احساس بی اهميت بودن يا فرد شدن از سوی معلمهان را دارنهد درگيهری در فعاليهتههای
کالسی را خستهکننده همراه با ناراحتی و خش میدانند .کودکانی کهه روابهطشهان بها معلمهان
همراه با تضاد و تعارض باشد کمتر در فعاليتهای کالسی درگير میشوند و از نظهر تحصهيلی
عقد میمانند .از اين گذشته ،هدف برنامه موفقيت تحصهيلی تغييهر شهاخصههای شهناختی و
رفتاری دانشآموز در جهت حرکت بهه سهمت موفقيهت بهود ،بنهابراين تکهاليم دادهشهده بهه
دانشآموز از قبيل الگوبرداری از افراد موفهق و مصهاحبه بها آنهان ،مسهئوليتپهذيری از فريهق
پرسش و پاسخ با والدين و شناخت مسئوليت آنان ،تمرکز حواس ،برنامهريزی درسی در فهول
هفته ،آشنايی با قوانين و مقررات مدرسه ،بررسی ويژگی افرادی که تر

تحصيلکرده يا درس

نخوانده و يا موفق بوده همه در راستای آموزش برنامهه موفقيهت در مدرسهه بها ههدف ارتقها
پيشرفت تحصيلی بود.
از فرف ديگر نتاي

حاصل از تحقيق حاضر نشان داد بين ميانگين گروه مداخله

مديريت استرس و گروه گواه از لحاظ خودکارآمدی ،درگيری ،فرسودگی و عملکرد تحصيلی
تفاوت معنی داری به نف گروه مداخله استرس نشان داد  .نتاي

اين يافته با نتاي Saif and

Khayyer (2007), Blashill (2016), Lazarus (1997, cited in Zyromski, 2007),

) Abolqasemi and Saeedi (2012), Zang, et al. (2007و ( Azimi et al. )2015مطابقت دارد.
با توجه به اين که يکی از عوامل مه در ايجاد فرسودگی تحصيلی ،استرس است ،دو راهحل (راهحل
مقابله مسئلهمدار و راهحل هيجانمدار) برای مقابله با آن پيشنهاد شده است (.)Lazarus, 1982
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( Lazarus )1982در اين خصوص برای حل مسئله بر راهحل مقابله مسئلهمدار تأکيد بيشتری
میکند که پژوهش حاضر نيز در همين راستا اقدام کرده است .گاهی يافتههای تجربی در مورد
روابط بين استرس و عملکرد با يکديگر ناسازگارند .يک توضيج برای اين تناقض و ناسازگاری از
تحقيقات اوليهای که روی يادگيری انجام گرفته سرچشمه میگيرد که بيان کرده است :استرس
برانگيختگی را افزايش میدهد تا حدی که برانگيختگی موجد افزايش عملکرد میشود و بعد از
آن موجد کاهش عملکرد میگردد ( .)Yerkes and Dodson, 1908به عالوه ،حمايتهای کالسی
شامل م لفههای کيفيت تعامالت هيجانی و آموزشی معل  ،دانشآموز و ميزان فرصت ارائه
فعاليتهای درسی میتواند باعث پيشرفت تحصيلی دانشآموز شود .استرس در سطج بهينه
عملکرد را بهبود میبخشد و تمرين و تکرار فرآيند آموزش میتواند عملکرد تحصيلی دانشآموزان
را ارتقا دهد .درنهايت کنترل هيجانها و درگيری تحصيلی باعث پيشرفت تحصيلی میگردد .از
اين گذشته ،آموزش شناختی-رفتاری مديريت استرس ،ايجاد محيط شاد کالسی ،آموزش همراه با
لذت و شوخی ،افزايش همکاری گروهی در انجام تکاليم و تشريج قوانين مدرسه میتواند در
عملکرد تحصيلی و کنترل استرس دانشآموزان اثرگذار باشد.
يافتههای حاصل از اين پژوهش نشان داد بهين ميهانگين گهروه مداخلههای برنامهه موفقيهت
در مدرسه و ميانگين گروه مداخلهای مديريت استرس در خودکارآمدی ،درگيری ،فرسودگی و
عملکرد تحصيلی تفاوت معنیداری وجود ندارد .اين نتيجه نشان میدههد کهه آمهوزش برنامهه
موفقيههت و مههديريت اسههترس در خودکارآمههدی ،درگيههری ،فرسههودگی و عملکههرد تحصههيلی
اثهر تقريبه ًا يکسهانی دارد .ايهن يافتهه بها نتهاي (،Gerler and Anderson )1986( ،Lee )1993
( Gerler and Driew )1990و ( Gerler and Herendon )1993همخهوانی دارد .در خصهوص
تبيين اين يافته میتوان گفت که استرس يکی از م لفههههای روانشهناختی برنامهه موفقيهت در
مدرسه است که از فريق ارائه تکليم و حل مسئله میتوان استرس دانشآموزان را تا حهدودی
کنترل کرد .شايد اثرگذاری اين برنامه بر عملکرد تحصهيلی دانهشآمهوزان زمهانی مشهخصتهر
میشود که دانشآموز فرصت قرار گرفتن در موقعيتهای ارزيابی مبل امتحانات پايهانی نوبهت
دوم را داشته باشند تا بتوانند تغييرات حاصل را با قبهل مقايسهه کننهد و تصهورات مببهتتهری
نسبت به توانايی های تحصيلی خود کسد کنند و سس
گزارش کنند.

اين امکان وجود داشته باشد کهه آن را
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از جمله محدوديتهای اين پژوهش انجام آن روی دانشآموزان پسر پايهه اول دوره متوسهطه اول

 پيشهنهاد مهیشهود دو،  همچنری. تعمیم نتایج به ساير دانشآموزان با احتیاط صورت گیردد، لذا.بود
روش آموزشی به صورت دوره ضمن خهدمت جههت افهزايش کهارآيی معلمهان در آمهوزش و
.پرورش اجرا گردد
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