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Background and Aim: Evidence shows that most of the learning disabilities are rooted in stress. The
purpose of the present study was to compare the effectiveness of teaching self-regulation strategies of
motivation and communication skills on academic stress of Tabriz talented female students.
Materials and Methods: The research method was quasi-experimental with pre-test, post-test, and
control group. The research participants consisted of 90 female high school third grade students from
regions 1 and 4 of Tabriz in 2016-2017 who were selected using cluster random sampling method and
were randomly assigned to experimental and control groups. The first group received a training course
on motivational self-regulation strategies in 10 sessions and the second group trained 10 sessions of
communication skills training, and the third group (control group) continued regular classroom
programs. Cohen and Frazer Educational Stress Questionnaire was used as the instrument.
Results: Data analysis, using single-variable covariance, showed that self-regulation strategies
motivation and communication skills had different effects on academic stress and communication
skills were more effective in reducing academic stress.
Conclusion: Effectiveness of communication skills to reduce stress versus self-regulation strategies
of motivation is obvious in controlling the sources of academic stress. Therefore, by performing
communication skills techniques, practically, the negative effects of stressors can be reduced.
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چکیده
مقدمه و اهداف
شواهد نشان میدهد که بخش عمدهای از ناکامیهای فراگیران ،ریشه در استرس دارد .هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی
انگیزش و مهارتهای ارتباطی بر استرس تحصیلی دانشآموزان دختر استعدادهای درخشان شهر تبریز بود.
مواد و روشها
روش پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون با گروه کنترل بود .آزمودنیهای پژوهش شامل  09نفر از دانشآمووزان پایوه سووم دبیرسوتانهوای
دخترانه استعدادهای درخشان ناحیه  4و 2تبریز در سال تحصیلی  09- 09بودند که به روش تصادفی خوشهای انتخاب شدند و به طور تصادفی در هر یک از گروههای
دوگانه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند .گروه اول یک دوره آموزش راهبردهای خودتنظیمی انگیزش را در  29جلسه دریافت کرد و گروه دوم  29جلسه آموزش مهوارت-
های ارتباطی را طی کرد و گروه سوم کنترل) نیز همزمان به برنامههای عادی کالسی خود ادامه داد ابزار استفادهشده شامل پرسشنامه استرس تحصیلی کووهن و
فرازر بود.
یافتهها
تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل کواریانس تکمتغیره نشان داد که راهبردهای خودتنظیمی انگیزش و مهارتهای ارتباطی بر استرس تحصویلی اثور متفواوت
داشته و روش مهارتهای ارتباطی در کاهش استرس تحصیلی اثربخشتر است
نتیجهگیری
اثربخشی مهارتهای ارتباطی برای کاهش استرس نسبت به روش راهبردهای خودتنظیمی انگیزش ،در کنترل منابع استرس تحصیلی امری بدیهی به شمار مویآیود؛
بنابراین میتوان با انجام فنون مهارتهای ارتباطی ،عمالً از تأثیرات منفی عوامل استرسزا کاست.
واژگان کلیدی
راهبردهای خودتنظیمی انگیزش؛ مهارتهای ارتباطی؛ استرس تحصیلی
نویسنده مسئول :سید داود حسینینسب ،استاد ،گروه روانشناسی تربیتی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
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مقدمه و اهداف
در جریان رشد ،نوجوانان طیف وسیعی از استرسها و اضطرابها را تجربه میکنند که گاه از چنان شدتی برخوردار است که زنودگی روزموره و
تحصیلی آنها را به مخاطره میاندازد .یكی از انواع استرسها که مربوط به محیطهای آموزشوی مویباشود ،اسوترس تحصویلی است.اسوترس
تحصیلی مشكل آموزشی مهمی است که ساالنه میلیونها دانشآموز را در سراسر جهان تحت تاثیر قورار میدهود [2].اسوترس تحصویلی نوارر
بر احساس نیاز فزاینده به دانش و به طور همزمان ،ادراک فرد مبنی بر نداشتن زمان کافی برای دستیابی برای آن بووده و از سوویی از کیفیوت
نگرشهای فرد به مسئولیتهای تحصیلی و روابط بین فردی و درون آموزشگاهی متنوع ناشی میشوود [1].مبتنوی بور تعریوف فوو ،،اسوترس
تحصیلی پدیدههای معمولی در عرصههای آموزشی بوده و تعدادی از فراگیران به طور روزموره آن را تجربوه کورده و گریوزی از آن نیسوت .بوا
این حال ،بنا به تعریف  Selyehاسترس بلندمدت ،ممكن است به فرسودگی انجامیده و ارگانیسم را متالشی کنود .شوواهد نشوان داده اسوت
که مشكالت تحصیلی یكی از متعارفترین منابع استرس ،در دانشجویان و دانشآموزان قلمداد میگردد [3].اسوترس مربووط بوه فعالیوتهوای
] [4
تحصیلی با نتایج منفی مختلفی از قبیل بهزیستی پایین و عملكرد تحصیلی ضعیف همراه میگردد.
مطالعات متعددی نشان میدهند که بین استرس تحصیلی و عملكورد تحصویلی ضوعیف رابطوه وجوود دارد .بور ایون اسواسFelsten & ،
 Wilcoxنشان دادند که بین سطوح استرس دانشجویان و عملكرد تحصیلی آنها ،رابطه منفی و معناداری وجوود دارد [9].در مطالعوه دیگوری
Struthersو همكاران] [9گزارش کردند که سطوح استرس تحصیلی باال با نمرات درسی پایی ن هموراه اسوت .در مجمووع ،نتوایج یافتوههوای
فو ،بر اثر مخرب استرس تحصیلی بر عملكرد تحصیلی تأکید میکند.
نتایج پژوهشها نشان میدهند که بخش مهمی از استرسهای تحصیلی دانشآموزان از فقدان مهارتهای ارتبواطی ناشوی میشوود .در ایون
راستا  Bragardو همكاران عنوان میکنند که مهارتهای ارتباطی یكی از مهمترین راهبردهای مودیریت منوابع بوه شومار میآیود کوه بوه
دانشآموزان کمک می کند تا امكانات موجود در کالس و محیط آموزشی را تنظیم و اداره کنند .به عبوارتی دیگور ،مهوارتهوای ارتبواطی بوه
عنوان راهبردی برای غلبه بر استرسهای تحصیلی تعریف شده است کوه دانوشآمووزان بوا اسوتفاده از آنهوا مویتواننود مسوالل و مشوكالت
] [7
یادگیری و استرسهای تحصیلی خود را تشخیص داده و از طریق پرسش و کمک گرفتن از دیگران در جهت رفع آنها برآیند.
یافتههای پژوهشی نشان میدهد که مهارتهای ارتباطی با بسیاری از فرآیندهای تحصیلی از جمله استرسهای تحصیلی رابطه دارد .در ایون
رابطه بررسیها نشان میدهد دانشآموزانی که کمک مؤثر میخواهند ،دارای انگیزه پیشرفت باال ،خودکارآمدی باال و عملكورد تحصویلی بواال
بوده و قادر هستند استرسهای تحصیلی را به طور چشمگیری کنترل کنند و دانشآموزانی که تمایل به دریافت چنوین مهوارتهوایی ندارنود،
دارای اهداف عملكردی پایین ،حرمت نفس پایین هستند و استرسهوای تحصویلی بیشوتری تجربوه میکننود [8].ایون خودآگواهی از فرآینود
یادگیری و خودتنظیمی که پیشنیازی برای کمک خواستن است ،برای دانشآموزان واضح نیست و الزم است آموزشهوای ضوروری در ایون
خصوص داده شود [0].در گذشته نه چندان دور بر اهمیت اهداف عاطفی در فرآیندهای تحصیلی تاکید نظری شده است ،اما در جهت عملیواتی
کردن این اهداف در روندهای آموزشی ،رویكردهای نظری برجستهای در قالب نظریههای فراشوناختی بوه منصوهی رهوور رسویده اسوت توا
زمینهساز توجه ویژه به عوامل عاطفی و انگیزشی در نظامهای تربیتی شووند کوه در ایون میوان میتووان بور نقوش راهبردهوای خوودتنظیمی
انگیزش و مهارتهای ارتباطی اشاره نمود Pintrich .معتقد است یادگیری خودتنظیمی شامل راهبردهایی است که دانشآموزان بوا بوه کوار
بردن آنها (مانند کاربرد راهبردهای شناختی و فراشناختی) شناختهایشان را تنظیم میکنند و همچنین راهبردهای مودیریتی اسوت کوه آنهوا
][29
برای کنترل یادگیریشان به کار میگیرند.
برخالف تعاریف گذشتهی یادگیری خودتنظیمی که بر نقش جنبههای شناختی آن بدون توجه به جنبههای عواطفی ،هیجوانی و انگیزشوی آن
تأکید میکردند ،تعاریف و ادبیات جدید ،سعی در یكپارچه کردن جنبههای سرد و گرم یادگیری همچون شناختها ،عواطف و انگیزههوا دارنود؛
بنابراین میتوان بیان داشت یادگیری خودتنظیمی شامل کلیه فرآیندهای شوناختی و انگیزشوی اسوت کوه طوی آن فورد بورای فعالیوتهوای
یادگیریاش هدفگزینی و برنامهریزی میکند و متناسب با شرایط ،راهبردهوای مودیریتی ،نظوارتی و ارزشویابی الزم را اعموال میکنود و در
][22
صورت لزوم از منابع دیگر مثل افراد یا مكانها بهره میگیرد تا برنامههایش را به خوبی پیش ببرد.
بررسی پیشینه نظری حاکی از وجود الگوهای خودتنظیمی متفاوت است ،به نحووی کوه الگووی خوودتنظیمی  Pintrichمبتنوی بور رویكورد
خودتنظیمی مربوط به انگیزش و یادگیری است [21].از سویی به باور  Zimmermanیادگیرنودگان مسوتقل نیواز بوه توجوه کمتوری از طورف
معلمان دارند .آنها میدانند چگونه راهبردهای یادگیری را به کار گیرند ،از تواناییهایشان در حیطههای خاص ادراکاتی دارند و خوود را متعهود
و ملتزم به رسیدن به اهداف تحصیلیشان میدانند .این دانشآموزان اراده دارند و میتوان آنها را یادگیرندگان خودتنظیم نامیود [23].بوه اسوتناد
آن چه عنوان شد ،امروزه ضرورت تمرکز بر ریشههوا و سوببشناسوی اسوترسهوای تحصویلی دانوشآمووزان بورای اغلوب نظریوهپوردازان و
پژوهشگران روانشناسی تربیتی روشن است که در این راستا نظریهپردازان شناختی -اجتماعی  Shunk ،Banduraو Pintrichبر نقوص و
مشكالت خودتنظیمی دانشآموزان تاکید نموده و بر این عقیدهاند که تداوم استرسهای تحصیلی و تشدید آنهوا از ناتوانوایی دانوشآمووزان در
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خودتنظیمی رفتارها ،انگیزه و شناختها ناشی میشود [0-22-21].از این رو در دو دهه اخیر دامنه پژوهشهوای تجربوی در ایون عرصوههوا رو بوه
گسترش نهاده است تا نقش راهبردهای خودتنظیمی و آموزش بعضی مهارتها در کاهش استرسهای تحصیلی روشن گردد.
از ای ن رو ،توجه به آموزش راهبردهای خودتنظیمی انگیزش و مهارتهای ارتباطی ضروری میباشد تا دانشآموزان با فراگیوری مهوارتهوای
شناختی و فراشناختی ،انگیزه یادگیری خود را باال برده ،مسئولیت یادگیریشان را خود بر عهده گرفته و خود تنظیم شوند و به هنگوام نیواز بوه
کمک ،ضمن تشخیص آن با انتخاب کمک مؤثر نسبت به رفع نواقص یادگیریشان اقدام نمایند؛ بنابراین آمووزش ایون راهبردهوا بوه عنووان
روشهایی نوین در آموزش باعث افزایش خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی شده و استرس تحصیلی دانشآموزان را کواهش خواهود
][24
داد.
با توجه به این شواهد پژوهشی و همچنین با افزایش استرسهای تحصیلی در مودارس خواص ،هودف پوژوهش حاضور مقایسوه اثربخشوی
آموزش راهبردهای خودتنظیمی انگیزش و مهارتهای ارتباطی بر استرس تحصیلی دانشآمووزان دختور اسوتعدادهای درخشوان شوهر تبریوز
است.
مواد و روش ها

پژوهش حاضر با توجه به اهداف و فرضیهها از نوع طرحهای نیمهآزمایشی با پیشآزمون و پسآزمون همراه با گروه کنترل مویباشود .در ایون
پژوهش جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشآموزان پایه سوم دبیرستانهای استعدادهای درخشان دخترانه ناحیه  4و  2آمووزشوپورورش شوهر
تبریز بود که مطابق با آمار آموزشوپرورش شهر تبریز تعداد آنها بالغ بر  737نفر بود که در سال تحصیلی  09- 09مشوغول بوه تحصویل بودنود.
از جامعه مورد مطالعه ،منطبق با طرح پژوهشی تعداد  09نفر انتخاب و در  3گروه  39نفره جایگزین شدند.
برای انتخاب نمونههای مورد مطالعه از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای و نیز برای جایگزینی آنهوا در گوروههوا از روش تصوادفی اسوتفاده
شد؛ یعنی از بین مدارس متوسطه دخترانه ناحیه  4و  2آموزشوپرورش شهر تبریوز در سوال تحصویلی  09- 09تعوداد  3مدرسوه انتخواب و از
مدارس انتخابشده یک کالس پایه سوم متوسطه به شیوه تصادفی انتخاب و در گروههای آزمایشی و کنترل جایگزین شدند.
از پرسشنامه استرس تحصیلی کوهن و فرازر که در سال  2089توسط  Frazer & Kohnساخته شده است] [29و حواوی  33سووال اسوت و
میزان استرس آموزشگاهی ادراکشده دانشآموزان را در طول دوره تحصیلی مورد اندازهگیری قرار میدهد ،برای گردآوری اطالعوات اسوتفاده
شد .مبتنی بر سواالت این پرسشنامه ،پاسخدهندگان میزان استرس ادراکشده را در  33موقعیت استرسزای متفاوت نظیر امتحانوات ،انجوام
تكالیف خانگی (در یک مقیاس پنج درجهای لیكرت- 2 :هیچوقت - 1 ،گاهی استرسزا اسوت - 3 ،برخوی مواقوع اسوترسزا اسوت - 4 ،بیشوتر
مواقع استرسزا است - 9 ،همیشه استرسزا است) معین میکند .برای معین کردن میزان استرس ادراکشده ،نمرات مربوط به هموه سوواالت
با یكدیگر جمع میشود.
این مقیاس برای دانشآموزان دوره دبیرستان ساخته شده است و مفاهیم به کوار رفتوه در سوواالت آن ،بوا ویژگویهوای تحصویلی ایون دوره
متناسب است .بر اساس مطالعه  Frazer & Kohnثبات درونی سواالت این پرسشنامه با اسوتفاده از روش دو نیموه کوردن و نیوز ضوریب
آلفا کرونباخ تعیین شده است که این ضرایب بین  ٪89تا  ٪01در نوسان بوده است .در راستای تعیین روایی سازه این پرسوشناموه ،مطالعوه-
هایی توسط  )1990( Davidsonانجام شده است که نتایج نشانگر آن است که همه سواالت این پرسشنامه از بار عاملی معنوادار در انودازه-
][29
گیری استرس تحصیلی برخوردارند.
از طرفی دیگر ،در مطالعههای که توسط  )1991( Berkmanدر کشور استرالیا انجام شده است ،پایایی این پرسوشناموه بوا اسوتفاده از روش
][27
بازآزمون مورد بررسی قرار گرفت که  ٪01به دست آمد.
از سویی دیگر ،برای بررسی پایایی این پرسشنامه مطالعهای توسط پژوهشگر بر روی  100نفر از دانوشآمووزان دوره متوسوطه انجوام گرفوت
که جهت تعیین ثبات درونی سواالت ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد کوه سوواالت ایون پرسوشناموه از ثبوات
][24
درونی مطلوبی برخوردار هستند (.)٪89
بسته آموزشی راهبردهای خودتنظیمی انگیزش :این برنامه مبتنی بر آموزههای درمانگران و نظریوهپردازانوی کوه در عرصوه  CBTو رویكورد
][28- 20- 19- 12
شناختی -اجتماعی برنامههای مدونی را طرحریزی کردهاند تهیه شده است.
جلسه مقدماتی :هدف این جلسه برقراری ارتباط اولیه و آشنایی با دانشآموزان است که مورد سنجش و آموزش قورار خواهنود گرفوت .هودف،
ایجاد انگیزش و نگرش مطلوب در دانشآموزان نسبت به راهبردهای خودتنظیمی انگیزش است .در این جلسه پیشآزمونهوای الزم بوه اجورا
در خواهد آمد و توضیحات مختصری در مورد شیوه آموزش و اهمیت راهبردهای خودتنظیمی انگیزش در جریان یوادگیری ارالوه خواهود شود.
سپس روند مداخله معرفی خواهد شد.
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جلسه اول :هدفگذاری و تعیین اهداف تحصیلی ،برنامهریزی تحصیلی
جلسه دوم :خودمدیریتی
جلسه سوم :خودنظارتی
جلسه چهارم :خودارزیابی
جلسه پنجم :خوداصالحی
جلسه ششم :خودتقویتی
جلسه هفتم :خودگوییهای مثبت
جلسه هشتم :مهارت تصمیمسازی و تصمیمگیری
جلسه نهم :مدیریت زمان و استرس
][24
جلسه دهم :خودسازماندهی فضای کالس
][11
بسته آموزشی مهارتهای ارتباطی :برنامه آموزشی مهارتهای ارتباطی که توسط  Camaو همكاران ( )1998تهیه شده است.
جلسه اول :معارفه و بیان اهداف و ضرورت یادگیری مهارت های ارتباطی و ایجاد انگیزه برای یادگیری مهارتها
جلسه دوم :آشنایی با انواع روشهای ارتباطی ،مزایا و معایب هر کدام
جلسه سوم :تشریح پلها و موانع ارتباطی
جلسه چهارم :زبان غیرکالمی و تفسی آن ،خصوصیات فیزیكی و عوامل محیطی در ارتباط غیرکالمی
جلسه پنجم :انتخاب دقیق کلمات ،انعكاس معانی و احساسات
جلسه ششم :انواع گوش دادن ،موانع گوش دادن ،تسلط بر مهارتهای گوش دادن در حین رابطه
جلسه هفتم :انواع ابراز وجود ،فواید و کارکردهای آن ،قاطعیت در رفتار به همراه انعطافپذیری
جلسه هشتم :مراحل ششگانه ابراز وجود و شیوههای بیان نظر خود
جلسه نهم :پرورش مهارت "نه گفتن"
][13
جلسه دهم :جمعبندی مطالب گفتهشده و ایجاد انگیزه در اعضا برای استفاده از مهارتهای آموختهشده
یافتهها

یافته های توصیفی میزان استرس تحصیلی در گروه های مورد مطالعه در جدول شماره  2آمده است  .با توجه به جدول ،مالحظه می شود که
میانگین استرس تحصیلی در پیشآزمون در گروه مهارتهای ارتباطی  71/03و در گروه راهبردها ی خودتنظی می انگیزش برابر 74/79؛ در
پسآزمون در گروه مهارتهای ارتباطی  99/19و در گروه راهبردهای خودتنظیمی انگیزش برابر  99/99است .مندرجات جدول  2نشان
میدهد که :
 )2پراکندگی استرس تحصیل ی در گروههای مورد مطالعه در مرحله پی شآزمون تفاوت قابل مالحظهای با یكدیگر ندارد.
 )1متوسط استرس تحصیل ی در مرحله پی شآزمون در گروههای مورد مطالعه تقریباً یكسان است .
 )3پراکندگی استرس تحصیل ی در مرحله پسآزمون در گروههای آزمای ش نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است.
 )4متوسط استرس تحصیل ی در مرحله پسآزمون در گروههای آزمای ش نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است .
 )9متوسط پراکندگی استرس تحصیلی در مرحله پسآزمون در همه گروهها نسبت به مرحله پی شآزمون ،کاهش ی افته است.
جدول  :6شاخصهای مرکزی و پراکندگی استرس تحصیلی
متغیروابس
ته
استرس
تحصیلی

19

پیشآزمون
متغیرمستقل

تعداد

کنترل
مهارتهای ارتباطی
راهبردهای خودتنظیمی انگیزش

39
39
39

J Rehab Med. 2019; 7(4): 21-29

پسآزمون

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف معیار

73/13
71/03
74/79

23 /084
23 /209
22 /929

79/07
99/19
99/99

23/909
1/291
29/428

میانگین تعدیلشده

99/080
99/722

پورحسین مالیوسفی و همکاران

برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر استرس تحصیلی از آزمون شاپیرو -ویلک استفاده شده است .نتایج در جدول شماره  1اراله شده است.
با توجه به سطوح معناداری به دست آمده نتیجه گرفته می شود که استرس تحصیلی در گروه مورد مطالعه دارای توزی ع نرمال میباشد
(.) < 9/99
جدول  :8نتایج آزمون شاپیرو-ویلک برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر استرس تحصیلی
متغیر
استرس
تحصیلی

گروه

تعداد

کنترل

39

پسآزمون

پیشآزمون

آماره شاپیرو-ویلک سطح معناداری آماره شاپیرو-ویلک سطح معناداری
9/208
9/093
9/141
9/099

مهارتهای ارتباطی

39

9/093

9/197

9/071

9/994

راهبردهای خودتنظیمی

39

9/034

9/994

9/037

9/977

جهت آزمودن سوال تحقیق ،از تحلیل کوواریانس استفاده شده است .مفروضه نرمال بودن توزیع متغیر وابسته در جدول شماره  1بررسی و
تایید شده است .مفروضه همگنی شیب رگرسیونها در جدول شماره  3بررسی شده است .سطح معناداری اثر گروه *پیشآزمون برابر 9/00
است .با توجه به اینكه این مقدار بزرگتر از  9/99است نتیجه گرفته میشود که فرض همگنی شیب رگرسیونها تایید میشود.
جدول  :9نتایج آزمون همگنی شیب رگرسیونها برای استرس تحصیلی در گروه مهارتهای ارتباطی و راهبردهای خودتنظیمی

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات  Fسطح معناداری
منبع تغییر
9/002
9/999
9/992
2
9/992
اثر گروه *پیشآزمون
29/792
99
991/938
خطا

همچنین جهت بررسی مفروضه برابر ی واری انس متغیر در گروهها از آزمون لوین استفاده شد .سطح معناداری آزمون لوین برابر  9/03به
دست آمد  .با توجه به بزرگتر بودن سطح معناداری از  9/99نتیجه گرفته می شود که واریانس استرس تحصیلی در دو گروه همگن میباشد.
نتایج تحلیل کوواریانس جدول 1شماره  4اراله شده است .نتایج حاکی از آن است که اثور گوروه در سوطح احتموال  09درصود معنوادار اسوت
( >9/99و ) =32/92؛ یعنی پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،میزان نمرات پسآزمون استرس تحصویلی در گوروه مهوارتهوای ارتبواطی و
گروه راهبردهای خودتنظیمی انگیزش دارای تفاوت معناداری میباشد .از طرفی دیگر ،منودرجات جودول  2حواکی از آن اسوت کوه در پوس-
آزمون ،میانگین استرس تحصیلی در گروه راهبردهای خودتنظیمی انگیوزش ( ) =99/99بوه طوور معنواداری بیشوتر از گوروه مهوارتهوای
ارتباطی ( ) =99/19است؛ بنابراین نتیجه گرفته میشود آمووزش مهوارتهوای ارتبواطی در مقایسوه بوا آمووزش راهبردهوای خوودتنظیمی
انگیزش تاثیر بیشتری بر استرس تحصیلی دانشآموزان دارد.
جدول  :4تحلیل کوواریانس برای مقایسه اثربخشی استرس تحصیلی در گروه مهارتهای ارتباطی و راهبردهای خودتنظیمی انگیزش
منبع تغییر
اثر پیشآزمون

سطح معناداری
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات
F
9/992
949/478
9818 /199
2
9818 /199

اثر گروه

331 /799

2

331 /799

خطا

991 /949

97

29/991

32/999

9/992

مجذور اتا
9/020
9/399

بحث
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی انگیزش و مهارتهای ارتباطی استرس تحصویلی دانشآمووزان را
کاهش میدهد .این یافته با یافتههای پژوهشهای بیرامی] ،[24خسروشاهی و همكاران] [14] Thampson ،[14همسو میباشد .در تبیوین ایون
یافته میتوان به دیدگاه  [21] Pintrichاستناد کرد که یادگیری خودتنظیمی را به عنوان فرآیندی فعال و ساختاری پردازشی تعریوف مویکنود
که به وسیلهی آن یادگیرنده ،اهداف فعالیت های یادگیری ،شناخت ،انگیزه و رفتار خود را تنظویم و کنتورل مویکنود .او معتقود اسوت یكوی از
جنبه های مهم یادگیری خودتنظیمی ،کاربرد راهبردهای شناختی و فراشناختی گوناگون توسوط دانشآمووزان بورای کنتورل و تنظویم فرآینود
یادگیری شان است.
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در تبیین دیگری برای یافته پژوهشی حاضر میتوان به دیدگاه  [23] Zimmermanاستناد کرد که به باور او ،یادگیرنودگان خوودتنظیم میداننود
چگونه راهبردهای یادگیری را به کار گیرند ،آنها از تواناییهایشان در حیطه های خاص ،ادراکاتی دارند و خود را متعهد و ملتزم بوه رسویدن بوه
اهداف تحصیلیشان میدانند.
طبق نظر  ،[19] Boekaerts & Nimivirtaقابلیتهایی که دانشآموز را قادر به خودتنظیمی میکند ،در سوه الیوه قورار میگیورد :تنظویم
شیوه پردازش اطالعات ،تنظیم فرآیند یادگیری و تنظیم خود .در این نوع یادگیری دانشآموزان فرآیند یادگیری و تحصویلی خوود را بوا تعیوین
اهداف چالشانگیز ،به کارگیری راههای مناسب برای دستیابی به اهداف و با فهرست کردن عوامل خودتنظیم که موجوب برانگیختوه شودن و
هدایت تالشهایشان میشود ،به پیش میبرند .این دانشآموزان معموالً به عنوان فراگیرانی شناخته میشوند کوه تجربیوات یوادگیری خوود را
به طور کارآمد به شیوههای مختلف مدیریت میکنند و در امر یادگیری ،شرکتکنندگانی برانگیختوه ،مسوتقل و بوه لحوا فراشوناختی فعوال
میباشند.
][17
از طرفی دیگر ،پژوهش محمدی درویشبقال و همكاران نشان داد کوه آمووزش راهبردهوای خوودتنظیمی سوبب ارتقوای سوطح انگیوزش
درونی و خودکارآمدی میشود ،این پژوهش همچنین کاهش معناداری را در اضطراب آزمون دانشآموزان در نتیجوه آمووزش راهبردهوا نشوان
داد در مطالعه  [18])2000( Hayes, Strosahl, Wilsonمشخص شد که استرس مربوط به فعالیتهای تحصیلی با نتوایج منفوی مختلفوی
از قبیل بهزیستی پایین و عملكرد تحصیلی ضعیف ،عودم دسوتیابی بوه اهوداف تحصویلی و کواهش حافظوه هموراه اسوت .در هموین راسوتا
 [14] Thampsonدر پژوهشی نقش خودکنترلی و یادگیری خودتنظیمی در پیشرفت تحصویلی را موورد توجوه قورار داد .نتوایج ایون پوژوهش
نشان داد که افرادی که خودکنترلی مناسبی دارند ،در اغلب کارها خوب عمل کرده و توالش مناسوبی از خوود نشوان مویدهنود و از اسوترس
کمتری برخوردارند
در مجموع هستهی اصلی تمام نظریههای موجود در خودتنظیمی حول درگیری فعاالنه دانشآموزان با تكالیف یوادگیری دور میزنود؛ بنوابراین
با درگیری فعاالنه دانشآموزان با تكالیف یادگیری ،آنها میتوانند افكار ،هیجان ها و اعمال خوود را طووری هودایت کننود کوه بور یوادگیری و
انگیزش آنها تاثیر مثبت داشته باشد [19].راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل مهارتهای خودآموزی ،سوال پرسیدن از خوود ،خودبوازبینی و
تقویت خود است که به یادگیرندگان کمک میکند تا با استفاده از فرآیندهای شناختی ،یادگیری آنها تسهیل شود [18].دانشآمووزان نیواز دارنود
][39
تا مهارتهای خودتنظیمی را پرورش دهند ،زیرا این مهارتها تاثیر شگرفی بر آمادگی ورود به مدرسه و ایجاد روابوط بوا همسواالن دارنود.
][32
برخی از پیامدهای مثبت خودتنظیمی برای کودکان و نوجوانان عبارتند از پیشرفت تحصیلی باال و در نتیجه کاهش استرس.
 Henikو همكاران] [31خودتنظیمی را به عنوان " توانایی برای بازبینی و تعدیل شناخت ،هیجان و رفتار برای به انجوام رسواندن اهوداف فوردی
و یا سازگاری با الزامات شناختی و اجتماعی موقعیتهای خاص" تعریف میکنند .این تعریف همهی جنبوههای رفتارهوای خوودتنظیمی را در
بر میگیرد و به ویژه شامل عناصر انگیزشی و انطباقی در ترکیب با تاثیرات محیطی اسوت .خوودتنظیمی شوناخت و رفتوار ،یوک جنبوه مهوم
یادگیری و عملكرد تحصیلی دانشآموزان در محیط کالسی است .نظریههای خودتنظیمی به طوور کلوی تصوریح میکنود کوه چورا و چگونوه
دانشآموزان به یادگیری روی میآورند و برای یادگیری مستقل چه چیزی را میباید در مورد خود و کارهای تحصویلی خوود بداننود .بوه بیوان
دیگر دانشآموزان چگونه یادگیری خود را هدایت می کنند و چگونه انتخاب راهبردهای شناختی ،فراشناختی و رفتاری موجب افوزایش توالش
][33
آنها برای رسیدن به پیشرفت میگردد (.)1999، Spalding
به عالوه نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای ارتباطی در مقایسه با آموزش راهبردهوای خوودتنظیمی انگیوزش تواثیر بیشوتری در کواهش
استرس تحصیلی دانشآموزان استعدادهای درخشان دارد.
] [3 9
بنا بر یافتههای ] Nwogu [39]،Zachari،[34Mehpareیكی از متغیرهای موثر بر کاهش استرس تحصیلی و همچنین توانوایی معلوم و
دانشآموزان در مهارتهای ارتباطی میباشد .دانش آموزی که مهارت ارتباطی کارآمدی دارد ،ارتباطوات مثبتوی بوا معلوم و همكوالسهوایش
][39
برقرار می کند و محیط مساعدی برای یادگیری خود خلق میکند.
][30
یافتههای پژوهشهای  ،Juhani [7 ] ، Bragard ،[38] ،Ammentorpنشان داد که آموزش مهوارتهوای ارتبواطی بوه طوور معنواداری
خودکارآمدی دانشآموزان را افزایش و استرس آنها را کاهش میدهد.
] [4 9
آموزش مهارتهای ارتباطی ،همچنین میتواند خودکارآمدی را افزایش داده و ارتباط را در افراد تقویوت کننود .بوه هور حوال ،از آنجوا کوه
ارتباطات غیرکالمی ،همچون زبان بدن ،حرکات چشمی و صورت و لمس کردن مویتوانود تواثیری خواص در ارتباطوات بوین فوردی ،داشوته
باشد] ،[42آموزش مهارتهای ارتباطی نیز در این زمینه موثر هست ند و حتی در بهبوود حول مسوالل مورتبط بوا تضوادهای شخصوی و افوزایش
کیفیت رابطه نیز دخیل هستند [41].پژوهشهای روانشناختی] [43در مورد اهمیت مهارتهای ارتبواطی مووثر بوه ایون نتیجوه رسویدهانود کوه
مهارتهای ارتباطی موثر بر روی سالمت روان افراد تاثیر مستقیم دارد ،به رشد شخص و هویتیابی افراد کموک مویکنود ،سوازگاری فورد را
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 باعث مقابله سازنده با استرس میگردد و خودشكوفایی به همراه میآورد؛ بنوابراین آمووزش، کیفیت زندگی را افزایش میدهد،افزایش میدهد
.مهارتهای ارتباطی میتواند موجب افزایش خودکارآمدی و در نتیجه کاهش استرس تحصیلی دانشآموزان گردد
نتیجهگیری
 اصوالً برای کواهش اسوترس و،از نتایج تحقیق حاضر میتوان چنین بیان داشت که مهارتهای ارتباطی که یكی از مهارتهای زندگی است
 در کنتورل منوابع اسوترس،کنترل منابع استرس شكل گرفته است و اثربخشی این روش نسبت بوه روش راهبردهوای خوودتنظیمی انگیوزش
 عمالً از توأثیرات منفوی، زیرا که در این روش فرد قادر میشود با انجام دادن فنون مهارتهای ارتباطی،تحصیلی امری بدیهی به شمار میآید
عوامل استرسزا بكاهد و زمینه را برای به رهگیری از توانمندیهای شناختی و رفتاری جهت رسیدن به اهداف ویژه زنودگی و بهبوود کیفیوت
.زندگی تالش مضاعف انجام دهد
تشکر و قدردانی
 بودینوسویله از. به راهنمایی دکتر سید داود حسینینسب میباشد,مقاله حاضر بر اساس رساله دکتری روانشناسی تربیتی شهرام پو رحسین مالیوسفی
. تشكر و قدردانی میگردد،تمام کسانی که در انجام این تحقیق به خصوص دانشآموزان عزیز ما را یاری نمودند
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