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Abstract 
The present study was conducted with the purpose of investigating the effectiveness of 
favorable academic social behaviors training on the academic engagement and buoyancy of 
secondary high school male students. the present study was quasi-experimental with pretest, 
posttest and control group design. 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 (25 students in the experimental group and 25 students in 
the 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 engagement 
questionnaire (Fredericks, Blumenfeld and Paris, 2004) and academic buoyancy (Martin and 
March, 2008). The data were analyzed through ANCOVA method. results revealed that 
favorable academic social behaviors training has significant effect on the academic 
engagement and buoyancy of secondary high school male students (p<0.001) in a way that 
this intervention succeeded in the improvement of the students’ academic engagement and 
buoyancy. findings of the present study implied that favorable academic social behaviors 
training can be used as an efficient training to improve the students’ academic engagement 
and buoyancy 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: Academic buoyancy, Academic engagement, Favorable academic social 
behaviors training, Social behaviors. 
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اثربخشی آموزش رفتارهای اجتماعی مطلوب تحصیلی بر اشتیاق و 

آموزان پسر دورة متوسطة دومپایستگی تحصیلی دانش  

 3، ایلناز سجادیان2، محمدعلی نادی1امیرهوشنگ مالحسینی

 شناسی، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایران. دانشجوی دکتری روان1
شناسی، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالمی، شناسی، دانشکدة علوم تربیتی و روان. دانشیار، گروه روان2

 اصفهان، ایران

شناسی و علوم تربیتی، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکدة روان شناسی،. دانشیار، گروه روان3
 اصفهان، ایران

 (04/09/1399؛ تاریخ پذیرش: 01/05/1399)تاریخ دریافت: 

  دهیچک

زان پسر آمواثربخشی آموزش رفتارهای اجتماعی مطلوب تحصیلی بر اشتیاق و پایستگی تحصیلی دانشپژوهش حاضر با هدف بررسی 
 حاضر مطالعه یآمار ةجامعآزمون با گروه گواه بود. پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشانجام گرفت. پژوهش حاضر نیمهدورة متوسطة دوم 

 50بودند. در این پژوهش تعداد نفر  12045تعداد به  1398-99در سال تحصیلی  دوم شهر قم ةآموزان پسر مقطع متوسطدانش کلیة
آموز در گروه دانش 25های آزمایش و گواه گمارده شدند )گیری دردسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروهروش نمونهآموز با دانش

ساخته( را طی دو و نیم آزمایش مداخلة آموزش رفتارهای اجتماعی مطلوب تحصیلی )محقق آموز در گروه گواه(. گروهدانش 25آزمایش و 
(، 2004بلومنفیلد و پاریس ) فردریكز، اشتیاق تحصیلی های پژوهش شامل پرسشنامةریافت کردند. پرسشنامهای ددقیقه90جلسة  10ماه در 

های پژوهش به شیوة تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش ( بود. داده2008و پایستگی تحصیلی مارتین و مارش )
(. P<001/0آموزان پسر دورة متوسطة دوم تأثیر معنادار دارد )و پایستگی تحصیلی دانشرفتارهای اجتماعی مطلوب تحصیلی بر اشتیاق 

ها، آموزش رفتارهای آموزان منجر شود. بر اساس یافتهبدین صورت که این مداخله توانسته به بهبود اشتیاق و پایستگی تحصیلی دانش
فردی، های معلم، ارتباط بینپذیری، پیروی از راهنماییمثبت، مسئولیتگیری از مفاهیمی مانند تعامل اجتماعی مطلوب تحصیلی با بهره

تواند به عنوان یک آموزش کارآمد برای بهبود اشتیاق و پایستگی مهارت حل مسئله، خودکارآمدی تحصیلی و تالش برای پیشرفت می
 آموزان مورد استفاده قرار گیرد.تحصیلی دانش

 زش رفتارهای اجتماعی مطلوب تحصیلی، پایستگی تحصیلی، رفتارهای اجتماعی.اشتیاق تحصیلی، آمو: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 تحصيلي است. پيشرفت جوامع تمامي در آموزشي نظام هايدغدغه ترينمهم از تحصيل در موفقيت

 به توجه و يابي به هدفزمينة دست در آموزشي نظام موفقيت دهندةنشان جامعه هر آموزاندانش

(. محيط آموزشي و قوانين مربوط به آن، 2020، 1است )پاتوين، گاالرد و بيامونت رديف نيازهاي

انتظارات متفاوت از دوران پيشين، آغاز زندگي پرتالطم دوران بلوغ و ورود به دنياي نوجواني و 

گيري روابط انساني و صميمانه، شرايط نويني هستند که نيازمند اتخاذ و راهبردهاي جديد شکل

 بلندمدت گذارييهسرما ،از جوامع ياريدر بس يتو ترب يمتعل(. 2018و همکاران،  2رنياست )ف

امکانات جامعه  يگرمدت دنظرکردن از رشد کوتاهو صرف يدنپوشچشم يه به بهاک شودمحسوب مي

ي و اجتماعي که به ازاي مشکالت تحصيلي پرداخت فردة نيهزکه نيابا توجه به  اماشود؛ حاصل مي

 يمدر تعل شده به کار گرفته يروهايو ن هايهکه سرما کنديحکم م، بسيار گزاف است، تفکر شودمي

)کور و  آمد به اين هدف مهم نائل د تا بتوانندهي شوو سازمان يزيربرنامه يابه گونه يتو ترب

و  نعموا ها،چالشيل با و نوجوانان در دوران تحص کودکانمواره ، ه(. با وجود اين2018، 3بروکس

شوند که رو ميمدارس است، روبهروزمره در  يزندگ تياز واقع يجزئ ي که معموالًفشار روان

نسبت  ينگرش منف جادياباعث ناموفق و اين تجارب  دبگذار تأثير هاآني ليتحصبر عملکرد  توانديم

(. 2021، 4)گاتزکادارد مي بازرا از نيل به اين هدف مهم  هاآنو  شودشان مييرامونپ يطبه خود و مح

 نيتريو اساس نيترعنوان مهمبه يآموزدانش ةمسائل حوزبر اين اساس بررسي و شناخت 

 .(2018، 5ژا، کينسون و وانگ)دارد  ييبسزا تيجامعه اهم ندهيآ يانسان يهاهيسرما

تواند عملکرد تحصيلي را آموزان عواملي وجود دارد که ميدر فرايند فعاليت تحصيلي دانش

ت تأثير قرار داده و سبب شود تا آنان عملکرد تحصيلي باالتري را از خود به نمايش گذارند. از تح

                                                           
1. Putwain, Gallard & Beaumont 

2. Fernie  

3. Cor & Brocks 

4. Gatzka 

5. Zhu, Kinson & Wang 
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(. اشتياق 2020، 2اشاره کرد )صيديق، گوچيو و والس 1توان به اشتياق تحصيليجمله اين عوامل مي

 مندي به محيط آموزشي، سبب شود تاتواند با ايجاد انگيزه به تحصيل و عالقهتحصيلي مي

طور که آموزان نسبت به فرايند تحصيلي خود، احساس مسئوليت بيشتري کنند؛ هماندانش

بر مسائل و موضوعات  شترييداشته باشند، توجه و تمرکز ب يليتحص اقيکه اشت يآموزاندانش

از انجام رفتارهاي  دهند،ينشان م شترييمدرسه تعهد ب اتو مقرر نيدارند، به قوان رييادگي

، 3)اسچلنبرگ و بايليس دارند يها عملکرد بهترو در آزمون کننديو نامطلوب اجتناب م ناسازگارانه

از  تيحماآموزان، تحصيلي دانش يريگجهتمنجر به  اقياشت(. 2017، 4؛ کلوسن و بوتيلير2015

ي، ليتحص نديفراي حذف مشکالت موجود در براي تالش جاهبدار تحصيلي جهت فرايند مثبت و

. اشتياق تحصيلي به کميت و کيفيت انرژي جسماني شودميآموزان ي دانشسالمت روانو  رشد علمي

آموزان شود تواند منجر به بهبود عمکلرد تحصيلي دانششود که ميآموزان اطالق ميو رواني دانش

(. اين مفهوم به کيفيت تالشي اشاره دارد که 2019، 5؛ ژانگ، کين و رن1394)عباسي و همکاران، 

کنند تا به صورت مستقيم در دستيابي به نتايج هاي هدفمند آموزشي ميآموزان صرف فعاليتشدان

شامل سه بعد  يليتحص اقياشت(. 2016، 6چانگ، لي، بيون، سئونگ و ليباشند )مطلوب نقش داشته 

 يهاتيالشدن در فعجذب که به تمرکز و غرق ةبرجست يژگيو وقف خود است. و رومندييجذب، ن

 عيسر رياست که وقت براي فراگ ناي ،(2013 ، شلنکر و شلنکر،7شلنکراشاره دارد ) يليتحص

از کار خود جدا شود.  توانديم يسختو به دهدينم صيفرد گذر زمان را تشخ کهيطوربه گذرد،يم

 يهنگام انجام امور درس ريفراگ هنبودن ذيارتجاع تيبه سطوح باالي انرژي و خاص رومندي،يبعد ن

سومين  اشاره دارد. دهد،يخود نشان م فيدر انجام تکال يامالحظهآن، تالش قابل يآموز طدانشکه 

                                                           
1. Academic engagement 
2. Siddiq, Gochyyev & Valls 

3. Schellenberg & Bailis  

4. Closson  & Boutilier 

5. Zhang, Qin, Ren 

6. Chang  

7. Schlenker  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218303935
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191491X20301280#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191491X20301280#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191491X20301280#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608015000953#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608015000953#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608017300961#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608017300961#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218303935#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218303935#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218303935#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886915006339#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608013000897#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1041608013000897#!


    149      ...آموزان پسر دورة اثربخشی آموزش رفتارهای اجتماعی مطلوب تحصیلی بر اشتیاق و پایستگی تحصیلی دانش

   

 

شخص  يروان ديشد ريياست که با درگ يليتحص تيوقف خود در فعال ،يليتحص اقياشت ةمؤلف

عنوان است و به يليتحص يدلبستگ يبعد، نوع ني. اشوديمشخص م يليتحص فينسبت به وظا

 شدهفيتعر داند،يخود م يليخود را وابسته و متعهد به امور تحص يلحاظ روان رد ازکه ف يادرجه

 (.2016و همکاران،  1)کتونن است

است  2آموزان دارد، پايستگي تحصيليمتغير ديگري که نقشي پررنگ در موفقيت تحصيلي دانش

هاي رود، در موقعيتميشناختي به شمار (. پايستگي که فرايند پوياي روان2019، 3)ويلز و هافمير

هاي افراد را تحت تأثير قرار داده و با مهار احساسات، مختلف زندگي به ويژه مواقع بحراني، پاسخ

شود. اين فرايند سازگاري ها ميها را در اين موقعيتها، سبب عملکرد بهتر آنعواطف و هيجان

شود فرد با گذر و باعث مي (2009، 4ارشمارتين و مموفق با شرايط ناگوار را در افراد افزايش داده )

(. 2017و همکاران،  5شناختي و محيطي را تجربه کند )تالپکزا، پيامدهاي سالم رواناز شرايط تنش

هاي مختلف، سبب بهبود سازگاري اجتماعي و شناختي در موقعيتپايستگي با حفظ تعادل روان

ساس همدلي و گسترش رابطة اجتماعي افراد شود. پايستگي باعث تقويت احسالمت رواني افراد مي

هاي عملکردي و ارتباطات اجتماعي آنان ارتقا يافته و قادر شود و بنابراين، توانشبا ديگران مي

و همکاران،  6ها فائق آمده و زندگي خود را مديريت کنند )بامنخواهند بود بر مشکالت و گرفتاري

وجود  صيلي را احتمال باالي موفقيت در مدرسه باتحپايستگي  (2007) 7موريسون و آلن(. 2019

 .کرده استو تجارب اوليه تعريف  يطو تهديدآميز ناشي از صفات، شرا زيبرانگشرايط چالش

آموزان داراي پيشينه و شرايط نامطلوب نيست، بلکه همة پايستگي تحصيلي تنها محدود به دانش

ها ها و شکستلکرد ضعيف، ناماليمات، چالشآموزان در فرايند تحصيلي خود، سطوحي از عمدانش
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پايستگي افراد با  دهديشواهد تجربي نشان م .(2018، 1)هوال، رابرت و مانسيني کنندرا تجربه مي

. کننديسازش يافته استفاده م يازا بيشتر از راهبردهاي مقابلهتنيدگي يهاتيدر مواجهه با موقع باال

پيشرفت  يهاجانيه ،يعاطفه مثبت، حرمت خود و خود راهبر بت بامث ةرابطپايستگي عالوه بر اين، 

پژوهش واکسمن، گري  ،همچنين .(2006، 2مثبت و انگيزش پيشرفت دارد )ميسي، گلينکي و بورگ

سطح بااليي از حمايت آموزشي از پايستگي  داراي آموزان( نشان داد که دانش2003) 3و پاردون

آموزشي درگير  يهاتيدر فعال برند،ياز آمدن به مدرسه لذت م کنند،يمعلمان و دوستان دريافت م

آموزان دارند و تعارض گروهي با ديگر دانشکمتر در روابط بين يهامشکالت و تعارض شوند،يم

 .کننديو مشکالت خانوادگي کمتري را تجربه م

آموزان نشهاي آموزشي و درماني مختلفي در جهت بهبود اشتياق و پايستگي تحصيلي داروش

تواند در جهت بهبود اشتياق و پايستگي تحصيلي کار گرفته شده است.. بستة آموزشي که ميبه

ارتباط  است. 4آموزان استفاده شود، بستة آموزشي رفتارهاي اجتماعي مطلوب تحصيليدانش

ي سالمت روان داراي نقشي برجسته در ي در محيط تحصيلياجتماع يهاخوب و مهارت ياجتماع

رفتارهاي . برنامه آموزش (2014، 5رود )استان و بلدينآموزان به شمار ميدانش يليتحص تيموفق و

پذيري هاي آسيببرطرف ساختن جنبهارتباط نوجوانان را با  تيفيک توانديماجتماعي مطلوب 

(، 1398، چنانکه نتايج پژوهش محمدي گرکاني، درتاج و کيامنش )بهبود بخشد اجتماعي و تحصيلي

(؛ عالمه 1396پور )، رادمنش و سعدي(1397) (، عالمه و همکاران1397پور )ريعت باقري و نيکش

( 2018) 9و شين و کيم ،(2018) 8آور، (2018) 7مولرو  هافمن(، 2019) 6(، مولر و سيهاس1395)

نشان داده است برخورداري از مهارت و رفتار مطلوب اجتماعي سبب بهبود عملکرد تحصيلي، 

                                                           
1. Howell, Roberts & Mancini 

2. Meece, Glienke & Burg 

3. Waxman, Gray & Padron 

4. Favorable academic social behaviors 

5. Stan & Beldean 

6. Moeller & Seehuus 

7. Hofmann & Müller 

8. Over 

9. Shin & Kim 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218303431#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218303431#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218303431#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813054177#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813054177#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014019711930051X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014019711930051X#!
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مانند  بسياريمنافع  ينوجوانان دارا يبرارفتارهاي اجتماعي . شودي، اجتماعي و فردي ميارتباط

بزرگساالن است. در حالي ارتباط با  يدر برقرار تيو موفق يليسالمت روان، بهبود عملکرد تحص

به  يشناختروان التو مشک يمانند بزهکار يمنف جينتا ييهامهارت برخورداري از چنينعدم  که

. رفتارهاي اجتماعي مطلوب (1395 ،يو لوئ يقاض يليو اسماع يرچيدم يه دارد )صدرهمرا

 ني، اشونديم تيتقو يمنف ايصورت مثبت که به شوديم يياست که باعث بروز رفتارها ياستعداد

مثبت و  جينتا و همچنين، با محيط تحصيلي گرانيبا د آموزاندانشدر روابط  توانديمهارت م

 اتيخصوص صيشامل مهارت در تشخرفتارهاي اجتماعي مطلوب به وجود آورد.  يزيآمتيموفق

مهارت در ارتباط  ي وبا گروه، مهارت گوش دادن، مهارت همدرد يريگگروه، مهارت در ارتباط

اغلب کودکان و نوجوانان (. 1395 ،يفرهنگو  اني؛ عبدالعل1395 ،ي)جناباداست  گريکديبا  يرکالميغ

 يبدرفتار گرانيبوده و با د ياحساسات منف يدارا نامطلوب هستند، يرفتار اختالالت يکه دارا

 يآموزش يهافرصت جهينت و درشده طرد  هايمعلمان و همکالستوسط  موارد شتريدر بآنان  .کننديم

آموزان با مشکالت دانش نکهيمنظور ابه ،نيبنابرا .(2014، 1ايشک، عابدين و باکر) ابدييها کاهش مآن

 يضروررفتارهاي اجتماعي مطلوب  يدبا کالس درس موفق باشند، يهاتيموقع ةهم در ياررفت

 3؛ دينبل2012، 2شايان و احمدي قتابهمساالن دارا باشند ) انتظارات معلمان و کردنبرآورده يبرا

 (.2013و همکاران، 

 گيپايست تحصيلي همچون اشتياق و هايدر ضرورت پژوهش حاضر بايد بيان کرد مؤلفه

آموزان هستند که ضروري است با تحصيلي داراي نقشي انکارناپذير در آيندة تحصيلي دانش

آموزان و ها را افزايش داد تا از اين رهگذر پيشرفت تحصيلي دانشمداخالت آموزشي مناسب، آن

حال با توجه به اهميت  ها نيز شتاب بيشتري پيدا کند.همچنين عملکرد اجتماعي و تحصيلي آن

اي و هاي مداخلهآموزان و لزوم به کارگيري روشتحصيلي در دانش پايستگي هاي اشتياق وفهمؤل

ها و رفتارهاي اجتماعي هنگام و از سوي ديگر، با مشاهدة کارآمدي مهارتآموزشي مناسب و به

 آموزان و در عين حالشناختي، ارتباطي، رفتاري و تحصيلي دانشهاي روانمطلوب در بهبود مولفه
                                                           
1. Ishak, Abidin & Bakar 

2. Shayan & Ahmadi Gatab, 

3. Dinnebeil  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814003097#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814003097#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814003097#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812016771#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812016771#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200612000312#!
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عدم انجام پژوهشي مشابه پژوهش حاضر، اين پژوهش درصدد پاسخ به اين سؤال بود که آيا آموزش 

آموزان پسر دورة متوسطة رفتارهاي اجتماعي مطلوب تحصيلي بر اشتياق و پايستگي تحصيلي دانش

 دوم تأثير معنادار دارد؟

 شناسی پژوهشروش

 يآمار ةجامعآزمون با گروه گواه بود. پس -ونآزمآزمايشي با پيشطرح پژوهش حاضر از نوع نيمه

به  1398-99در سال تحصيلي  دوم شهر قم ةآموزان پسر مقطع متوسطدانشة حاضر کلية مطالع

گيري دردسترس انتخاب و به صورت تصادفي آموز با روش نمونهدانش 50بود. نفر  12045تعداد 

آموز در گروه دانش 25موز در گروه آزمايش و آدانش 25هاي آزمايش و گواه قرار گرفتند )در گروه

گواه(. شيوة انتخاب نيز بدين صورت بود که از بين نواحي آموزش و پرورش شهر قم، آموزش و 

هاي دورة دوم متوسطة به صورت در دسترس انتخاب شد. سپس از بين آموزشگاه 4پرورش ناحيه 

ها يک کالس دوازدهم داشتند. اين آموزشگاه پسرانة اين ناحيه، دو آموزشگاه انتخاب شد. هر يک از

بر اين اساس، کالس دوازدهم يک آموزشگاه براي گروه آزمايش و ديگري براي گروه گواه در نظر 

هايي نظير سن، معدل، ميزان تحصيالت آموزان دو گروه بر اساس ويژگيگرفته شد. سپس، دانش

 25ها، تعداد سازي گروها درنظرگرفتن همسانسازي شدند. بوالدين و ميزان درآمد خانواده همسان

آزمايش مداخلة آموزش رفتارهاي  آموز براي هر گروه آزمايش و گواه در نظر گرفته شد. گروهدانش

اي دريافت دقيقه90جلسة  10ساخته( را طي دو و نيم ماه در اجتماعي مطلوب تحصيلي )محقق

گواه از دريافت اين مداخله در جريان انجام پژوهش آموزان حاضر در گروه کردند، در حالي که دانش

آموز دورة دوم متوسطه، جنسيت پسر، حضور دانششامل  هاي ورود به پژوهشمالکبهره بودند. بي

شناختي مزمن همچون اضطراب و افسردگي )با هاي روانعدم وجود آسيب، وقت در آموزشگاهتمام

اعالم و  نداشتن بيماري جسمي حاد و مزمن، اي(هتوجه به خوداظهاري و مشاهدة پرونده مشاور

داشتن  هاي خروج از پژوهش شاملرضايت و آمادگي براي شرکت در پژوهش بود. همچنين، مالک

عدم تمايل به ، شده در کالسندادن تکاليف مشخصعدم همکاري و انجام ،بيش از دو جلسة غيبت
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بيني نشده بود. ابزار پژوهش شامل پيشادامة حضور در فرايند انجام پژوهش و بروز حوادث 

 هاي زير بود: پرسشنامه

 : پرسشنامة استاندارد اشتياق تحصيلي توسط فردريکز،1(AEQپرسشنامة اشتياق تحصيلي)

گويه است و با  15( طراحي و تدوين شده است. اين پرسشنامه داراي 2004) 2بلومنفيلد و پاريس

من در کالس »(، با سؤاالتي مانند 5ک تا هميشه: نمرة اي )هرگز: يدرجهيک مقياس ليکرت پنج

سنجد. اشتياق تحصيلي را مي« کنم که فعال هستمکنم؛ وقتي سر کالس هستم فقط تظاهر ميتوجه مي

 10و  9و  8و  7و  6و  5 سؤاالت و رفتاري اشتياق مقياسخرده به مربوط 4و  3و  2و  1سؤاالت 

اشتياق  مقياسخرده به مربوط نيز 15و  14و  13و  12و  11سؤاالت  و عاطفي اشتياق به مربوط

: ميزان 25تا  15است. نمرة بين  75و حداکثر نمره  15حداقل نمرة اين پرسشنامه  .است شناختي

: ميزان اشتياق تحصيلي در حد متوسطي 50تا  25اشتياق تحصيلي در حد پاييني است؛ نمرة بين 

اشتياق تحصيلي در حد بااليي است. در پژوهش عباسي و همکاران  : ميزان 50است؛ و نمرة باالتر از 

به دست آمده است. همچنين،  70/0( قابليت اعتماد پرسشنامه از روش همساني دروني باالي 1394)

 ي و همکارانگنج پژوهش در ابزار نيا قابليت اعتماد زانيممحاسبه شد.  89/0روايي محتوايي آن نيز 

 اقياشت يهااسيمق قابليت اعتماد .دش محاسبه 77/0 کرونباخ يآلفا بيضر از استفاده با( 1395)

 بيضر از استفاده با پژوهشاين  درو نمرة کل پرسشنامه  يرفتار اقياشت ي،عاطف اقياشتي، شناخت

 .شد محاسبه 80/0و  79/0، 78/0، 81/0به ترتيب  کرونباخ يآلفا

( 2008)توسط مارتين و مارش  صيليمقياس پايستگي تح: 3(ABQ)مقياس پايستگي تحصيلي 

اي ليکرت از کاماًل موافقم درجهسؤال است که در طيف پنج 6پرسشنامه داراي  نيا است. شده هيته

و کامالً مخالفم:  2ي مخالفم: تا حد ؛3: نظريب؛ 4تا حدي موافقم:  ؛5تا کامالً مخالفم )کامالً موافقم: 

است. هرقدر نمره بيشتر باشد، ميزان  6حداقل نمره و  30است. حداکثر نمره  شدهي طراح( 1

پايستگي تحصيلي بيشتر است. روايي اين پرسشنامه در تحقيقات قبلي توسط اساتيد اين حوزه تأييد 

( از طريق ضريب 2008شده است. همساني دروني اين پرسشنامه در تحقيقات مارتين و مارش )
                                                           
1. Academic Engagement Questionnaire 

2. Fredericks, Blumenfeld & Paris  

3. Academic Buoyancy Questionnaire 
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همساني دروني ( 1391) ي قرطمانيميکرتحقيق  در ت.برآورد شده اس 89/0آلفاي کرونباخ برابر با 

روايي مالکي همگرا با  و درصد 87پايستگي تحصيلي از طريق آلفاي کرونباخ براي کل مقياس 

شده است. همساني دروني درصد گزارش 8/56استفاده از همبستگي با پرسشنامة اشتياق تحصيلي 

 محاسبه شد. 85/0فاي کرونباخ برابر با اين مقياس در پژوهش حاضر با استفاده از ضريب آل

گيري مجوزهاي الزم و انجام فرايند نمونه ذاجراي پژوهش به اين صورت بود که پس از اخ

هاي آزمايش و گواه آموز( در گروهدانش 50شده )آموزان انتخاب)مطابق با آنچه بيان شد(، دانش

آزمايش بسته آموزشي  ه گواه(. گروهنفر در گرو 25نفر در گروه آزمايش و  25گمارده شدند )

اي يک جلسة جلسه طي دو نيم ماه به صورت هفته 10رفتارهاي اجتماعي مطلوب تحصيلي را در 

اي را در طول اي دريافت کردند. در حالي که افراد حاضر در گروه گواه هيچگونه مداخلهدقيقه90

ود. براي رعايت اخالق در پژوهش پژوهش دريافت نکرده و در انتظار دريافت مداخالت حاضر ب

شدند.  آموزان براي شرکت در برنامة مداخله کسب و از کلية مراحل مداخله آگاهرضايت دانش

همچنين، به افراد گروه گواه اطمينان داده شد که آنان نيز پس از اتمام فرايند پژوهشي اين مداخالت 

ها محرمانه باقي نآکه اطالعات  دان داده شبه هر دو گروه اطمين ،همچنين را دريافت خواهند کرد.

 . ماند و نيازي به درج نام نيستمي

نيز بدين شکل بود: در فاز اول،  بستة آموزشي رفتارهاي اجتماعي مطلوب تحصيليشرح تدوين 

استرلينگ  -قسمت کيفي مطالعه با استفاده از روش تحليل مضمون استقرايي و مبتني بر نظرية آرترايد

 ستفاده گرفت که مراحل انجام آن به شرح زير است:( ا2001)

دهنده و فراگير، شبکة مضامين تشکيل شد و اعتبار شبکه پس از شناسايي مضامين پايه، سازمان

دهندة بر اساس فرمول هولستي محاسبه شد. بر اين اساس، يعني مبتني بر مضامين فراگير و سازمان

ها ه شد. پس از انجام فاز اول پژوهش و شناسايي مؤلفهمحتواي جلسات بستة آموزشي تدوين و آماد

شده تدوين شد. در فاز دوم، به منظور تعيين اعتبار بستة بسته آموزشي مبتني بر مضامين استخراج

آموزشي اين فاز داراي مرحلة تأييد روايي محتوايي بود. به اين شرح براي بررسي روايي دروني 

 8ستة آموزشي رفتارهاي اجتماعي مطلوب تحصيلي( به شده )ب نيتدوآموزشي  ةبستپژوهش 
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نظر راجع به ساختار، فرايند متخصص آشنا به اين حوزه ارائه شد و ضمن درخواست مطالعه و اظهار 

تة آموزشي تدوين شده بسو محتواي هر يک از جلسات در قالب پرسشنامه نظرسنجي که همراه 

نظر ر گرفت. عالوه بر اين در اين مرحله يک فرم اظهارالذکر در اختيار هر يک از متخصصان قرافوق

باز پاسخ به منظور ارائة پيشنهادات و نظرات اصالحي هر يک از متخصصان در جهت ارتقاي محتوا، 

ساختار و فرايند بستة آموزشي رفتارهاي اجتماعي مطلوب تحصيلي ارائه شد. در گام بعد نظرات 

ها دربارة بستة آموزشي رفتارهاي اجتماعي الحي آنآوري و نظرات اصتخصصي متخصصان جمع

مطلوب تحصيلي اعمال شد. پس از اين فرايند، بستة آموزشي به همراه فرم نظرسنجي نهايي و 

محاسبه ضريب توافق متخصصان دربارة فرايند، ساختار و محتواي بستة آموزشي رفتارهاي اجتماعي 

از انجام اصالحات نهايي، بستة آموزشي  مطلوب تحصيلي مجدداً به متخصصان تحويل و پس

محاسبه  87/0رفتارهاي اجتماعي مطلوب تحصيلي تدوين شد. روايي محتوايي اين بستة آموزشي 

 شد.
 بستة آموزشی رفتارهای اجتماعی مطلوب تحصیلی جلساتةخالص. 1جدول 

  عنوان

 و شماره جلسه
 صورت خالصهمحتوای تکالیف جلسه به اهداف جلسه

 ل:جلسة او

 آشنايي

برقراري ارتباط بين  -

دهنده، فراگير، معرفي و آموزش

کردن اهداف بسته مشخص

 آموزشي

ارائه و معرفي رفتارهاي  -

 اجتماعي مطلوب تحصيلي

دهنده به فراگيران، توضيحات مقدماتي در مورد پس از معرفي آموزش

ويت اهميت رفتارهاي اجتماعي مطلوب تحصيلي و تأثير آن بر ارتقاء و تق

هايي را که قرار است در مهارت آموزان،موفقيت و پيشرفت تحصيلي دانش

شود. در پايان جلسه از فراگيران جلسات آينده آموزش داده شود، تشريح مي

شده در اين جلسه در منزل مطالعه هاي مطرحخواسته شد تا در مورد مهارت

 بيشتر و تمرين کنند.

 جلسة دوم:

سازگاري اجتماعي، 

ل مثبت، تعام

 مشارکت،

 پذيريمسئوليت

معرفي و آشنايي فراگيران با  -

 سازگاري اجتماعي

 هاي يادگيريگروه مشارکت در -

آشنايي در خصوص تعامل  -

 مثبت

 پذيريآگاهي از مسئوليت -

شده در جلسة قبل. در خصوص سازگاري مرور مختصر موارد مطرح

تکاليف مورد نظر ارائه عنوان مسير موفقيت تشريح و آموزش و تحصيلي به

مختلف آموزش داده شد. در  شد. در اين جلسه تعامل و انطباق با شرايط

شد. هاي يادگيري آموزش داده مورد همکاري گروهي و مشارکت در گروه

هاي الزم مطرح پذيري آموزششناسي و مسئوليتهمچنين، دربارة وظيفه

سازگاري هم آموزش و شد. درباره بلوغ و آگاهي اجتماعي و نقش آن در 

شود تا در شد. در پايان جلسه از فراگيران خواسته ميتکاليف الزم مطرح 

شده در اين جلسه در منزل مطالعه بيشتر و تمرين هاي مطرحمورد مهارت

 کنند.
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  عنوان

 و شماره جلسه
 صورت خالصهمحتوای تکالیف جلسه به اهداف جلسه

 جلسه سوم:

پذيرش ديگران، 

پيروي از 

هاي معلم و راهنمايي

رعايت قوانين و 

 هنجارهاي مدرسه

جارهاي تحصيلي، آشنايي با هن -

 آموزش

پذيرش و رعايت حقوق  -

 اجتماعي همساالن

شده در جلسه قبل. پذيرش، احترام گذاشتن به مرور مختصر موارد مطرح

-عنوان يک الگوي اجتماعيخصوص اولياي آموزشي مدرسه بهديگران به

رفتاري ارائه شد. احترام و ارتباط مناسب با معلمان در کالس و مدرسه 

ه شد. در اين جلسه نحوة رعايت آداب و قوانين و هنجارهاي آموزش داد

شد. در پايان جلسه از فراگيران تحصيلي، آموزشي مدرسه و آموزش داده 

شده در منزل مطالعه و تمرين هاي مطرحخواسته شد تا در مورد مهارت

 کنند.

جلسة چهارم: 

همدلي، ارتباط 

فردي و مهرباني بين

 تحصيلي

عنوان مدلي را بهآموزان هدانش -

 يک مهارت بياموزند.

هاي تحصيلي را تمرين مهرباني -

 کنندمي

فردي را ياد مهارت ارتباط بين -

 بگيرند.

شده در جلسة قبل. مهارت همدلي و درک مرور مختصر موارد مطرح

شد. مراقبت از ديگران مشکالت ديگران در جامعه و مدرسه آموزش داده 

 فرديشد. مهارت بيناعي مطلوب در مدرسه مطرح عنوان يک رفتار اجتمبه

عنوان يک سرماية اجتماعي آموزش داده شد. توجه و انديشي بهو مثبت

عنوان يک رفتار مثبت اجتماعي اهميت به نيازهاي ديگران در مدرسه به

شد. در پايان تکاليف الزم در خصوص رفتارهاي اجتماعي آموزش داده 

 شد. در اين جلسه ارائه مطلوب

 جلسة پنجم:

حمايت تحصيلي، 

رفتارهاي  اجتماعي،

 رسانياري

 هاي تحصيلي از دوستانحمايت -

در مدرسه جامعه را بيشتر 

 شناسند.مي

هاي آموزان با شيوهآشنايي دانش -

 حمايت اجتماعي از يکديگر.

 رسانآشنايي با رفتارهاي ياري -

هاي و آموزش شيوه شده در جلسة قبل. ارتقامرور مختصر موارد مطرح

رسان تحصيلي انجام شد. تقويت هاي تحصيلي و رفتارهاي ياريکمک

عنوان يک رفتار مثبت تحصيلي. حمايت و هاي آموزشگاهي بهدوستي

عنوان يک رفتار مثبت تشريح شد. در آموزان از يکديگر بهپشتيباني دانش

شده در منزل رحهاي مطشد تا در مورد مهارتپايان، از فراگيران خواسته 

 مطالعه و تمرين کنند.

 جلسة ششم:

قدرداني، 

 سپاسگزاري، بخشش،

 دادنهديه

آشنايي فراگيران با تأثير قدرداني  -

و بخشش در روابط مثبت 

 اجتماعي

آشنايي بااهميت سپاسگزاري و  -

 هديه دادن

شده در جلسة قبل. آموزش قدرداني و بخشش به مرور مختصر موارد مطرح

صورت رفتاري و عملکردي ساالن و دوستان بههم وزان از معلمان،آمدانش

و نگاه مثبت به اين موضوع براي تقويت روابط همدالنه. احسان و نيکوکاري 

شد. توجه به ديگران عنوان يک رفتار اجتماعي مطلوب آموزش داده را به

ن هم يک رفتار مثبت تلقي و آموزش داده شد. در پايان جلسه از فراگيرا

شده در منزل مطالعه و تمرين هاي مطرحشد تا در مورد مهارتخواسته 

 کنند.
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  عنوان

 و شماره جلسه
 صورت خالصهمحتوای تکالیف جلسه به اهداف جلسه

 جلسة هفتم:

مهارت حل مسئله، 

نفس اعتماد به 

 تحصيلي

آشنايي فراگيران با مهارت حل  -

 مسئله

نفس تقويت و ارتقاي اعتماد به  -

آموزان در جهت و راستاي دانش

 يادگيري.

ارتقاي خودپندارة مثبت در  -

 اجتماعي. هاي تحصيلي،دگيرييا

هاي حل مسئله شده در جلسه قبل. آموزش شيوهمرور مختصر موارد مطرح

و ارائة تکاليف جهت استفاده از اين راهبرد. شناخت و شکوفايي استعدادها 

نفس کارهاي جديد آموزش داده شد. تقويت مهارت اعتماد به همراه با راه

هاي ي عملياتي براي پذيرش سختيو ارتقاي آن توسط ارائة راهکارها

ها و آموزان با توانمنديتحصيلي و غيرمنتظرانه. آشنايي بيشتر دانش

ها و آرامش تحصيلي در مدرسه. براي رسيدن به هدف هاي اجتماعيمهارت

شده هاي مطرحشد تا در مورد مهارتدر پايان جلسه، از فراگيران خواسته 

 در منزل مطالعه و تمرين کنند.

 جلسة هشتم:

 پذيري،انعطاف

خودکار آمدي 

 تحصيلي

آموزان با آشنايي دانش -

 هاي خودخودآگاهي و توانمندي

پذيرش و کنارآمدن با مشکالت  -

 مدرسه و جامعه

شناخت خودکارآمدي و استفاده  -

هاي تحصيلي ريزياز آن در برنامه

 آينده

پذيري انعطاف شده در جلسة قبل. آموزش مهارتمرور مختصر موارد مطرح

هاي الزم براي شناخت براي پذيرش ديگران همراه با احترام، آموزش

تحصيلي، آموزش  آموزان جهت موفقيتهاي مؤثر و مفيد دانشتوانمندي

مهارت خودآگاهي، ارائة تکاليف جهت خودآگاهي بيشتر و شناخت از نقاط 

فق پذيري، شناخت و معرفي تجربيات موو انعطاف ضعف و قوت خود

هاي و تجربيات. در پايان ها، نگاه مثبت به توانمنديديگران و استفاده از آن

شده در منزل هاي مطرحشد تا در مورد مهارتجلسه از فراگيران خواسته 

 مطالعه و تمرين کنند.

 جلسة نهم:

هوش اجتماعي، 

 بهزيستي تحصيلي

آموزان با مباني آشنايي دانش -

آن در  هوش اجتماعي و استفاده از

ها و رفتارهاي گيريتصميم

 آموزشي

هاي بهزيستي تقويت مهارت -

 آموزانتحصيلي در دانش

آموزان با هوش شده در جلسة قبل. آموزش دانشمرور مختصر موارد مطرح

هاي اجتماعي جهت اجتماعي و نحوة استفاده از آن. افزايش آگاهي هيجاني،

عنوان يک رفتار ر و گفتار بهرفتا زندگي مؤثر. آموزش مديريت احساسات،

مثبت اجتماعي. آموزش تقويت هوش اجتماعي و استفاده از آن در مدرسه. 

اجتماعي. در  بخشيآموزان جهت آگاهيآموزش بهزيستي تحصيلي به دانش

شده را در منزل هاي مطرحپايان جلسه از فراگيران خواسته شد تا مهارت

 مطالعه و تمرين کنند.

 جلسة دهم:

 ش براي پيشرفت،تال

 اميد به آينده،

 رفتارهاي صادقانه

تبيين فرايند تالش و اهميت و  -

 هاي تحصيلي،تأثير آن در موفقيت

 اجتماعي

آموزش شناخت ديدگاه مثبت به  -

 آينده

 آشنايي با رفتارهاي صادقانه و -

 منصفانه

هاي بيشتر جهت براي يادگيري تالش هاي الزم جهت پذيرش،آموزش

ها در آينده، در تحصيالت. آموزش نگاه مثبت به تحصيل و موفقيتپيشرفت 

عنوان يک رفتار اجتماعي مطلوب، آموزش رفتارهاي صادقانه و منصفانه به

شده در منزل هاي مطرحشد تا در مورد مهارتدر پايان جلسه خواسته 

 مطالعه و تمرين کنند.
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و استنباطي استفاده شده است. در سطح آمار  ها از آمار توصيفيدر اين پژوهش براي تحليل داده

ويلک براي  -توصيفي از ميانگين و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطي از آزمون شاپيرو

ها و همچنين از تحليل بودن توزيع متغيرها، آزمون لوين براي بررسي برابري واريانسبررسي نرمال

 SPSSافزار آماري ده شد. نتايج آماري با استفاده از نرمکوواريانس براي بررسي فرضية پژوهش استفا
 تجزيه و تحليل شد.

 های پژوهشیافته

 آموزان حاضر در هر دو گروه آزمايش و گواه در رشتةشناختي نشان داد دانشهاي جمعيتيافته

گين و سال سن بودند. ميان 18آموزان داراي علوم تجربي مشغول تحصيل بودند. عالوه بر اين دانش

آزمون و پيگيري، به تفکيک آزمون، پسانحراف استاندارد متغيرهاي وابسته پژوهش در مراحل پيش

 ، ارائه شده است. 2دو گروه آزمايش و گواه، در جدول 
 

آزمون و . میانگین و انحراف معیار اشتیاق و پایستگی تحصیلی در دو گروه آزمایش و گواه در مراحل پیش2جدول 

 آزمونپس

 هاگروه هالفهمؤ
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 اشتياق تحصيلي
 24/8 56/55 84/8 16/43 گروه آزمايش

 72/6 28/40 80/7 08/38 گروه گواه

 پايستگي تحصيلي
 05/4 12/29 52/4 52/22 گروه آزمايش

 47/4 48/21 81/6 52/21 گروه گواه

ها، از آزمون لوين استفاده شده است. نتايج نشان داده فرض همگني واريانسي پيشبراي بررس

ها فرض همگني واريانسآزمون در متغيرهاي اشتياق و پايستگي تحصيلي پيشاست در مرحلة پس

 -هاي واريانس. نتايج آزمون باکس براي بررسي همساني ماتريس(P>05/0)برقرار بوده است 

کوواريانس نيز برقرار  -هاي واريانسفرض ماتريسآزمون پيشد در مرحلة پسکوواريانس نشان دا

بودن فرض نرمال . عالوه بر اين، نتايج آزمون شاپيرو ويلک نشان داد پيش(P>05/0)بوده است 
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هاي آزمايش و گواه در ها در متغيرهاي اشتياق و پايستگي تحصيلي در گروه اي دادهتوزيع نمونه 

فرض . در نهايت، نتايج در بررسي پيش(P>05/0)آزمون برقرار است زمون و پسآمراحل پيش

آزمون آزمون با متغير گروهبندي در مرحلة پستعامل پيشهمگني شيب خط رگرسيون مشخص شد 

. اين بدان معناست که فرض (P>05/0)معنادار نبوده است اشتياق و پايستگي تحصيلي در متغيرهاي 

 برقرار بوده است.اشتياق و پايستگي تحصيلي ون در متغيرهاي همگني شيب خط رگرسي
 

. نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی اثربخشی آموزش رفتارهای اجتماعی مطلوب تحصیلی بر اشتیاق و پایستگی 3جدول 

 آموزانتحصیلی دانش

 متغبر منبع تغییر
مجموع 

 مجذورات

درجة 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

سطح 

 اریمعناد

اندازة 

 اثر
 توان

اشتياق 

 تحصيلي

 10/0 01/0 48/0 50/0 78/28 1 78/28 آزموناثر پيش

 1 51/0 0001/0 73/43 98/2499 1 98/2499 اثر متغير مستقل

     15/57 47 41/2686 خطا

      50 120450 کل

پايستگي 

 تحصيلي

 34/0 05/0 12/0 49/2 05/44 1 05/44 آزموناثر پيش

 1 48/0 0001/0 20/39 96/692 1 96/692 متغير مستقلاثر 

     67/17 47 82/830 خطا

      50 33609 کل

( آموزش رفتارهاي اجتماعي مطلوب تحصيلي) مستقل ريمتغ ارائة ،3 جدول جينتا به توجه با

گي تحصيلي اشتياق و پايست) وابسته هايريمتغ نمرات نيانگيم معنادار تفاوت جاديا به منجر توانسته

 با توان نتيجه گرفتمي بنابراين،. دشو 05/0ي خطا سطح در آزمونپس ةمرحل در( آموزاندانش

اشتياق و پايستگي تحصيلي  هايريمتغ نمرات نيانگيم ،آزمون()پيش گرمداخله ريمتغ کنترل

. است شده دچار تغيير معنادارارائة آموزش رفتارهاي اجتماعي مطلوب تحصيلي با  آموزاندانش

توانسته منجر آموزش رفتارهاي اجتماعي مطلوب تحصيلي براي تغيير نيز بدان صورت بوده است که 

آموزش رفتارهاي اجتماعي  ريثأت مقدار آموزان شود.اشتياق و پايستگي تحصيلي دانشبه افزايش 
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بوده  48/0و  51/0آموزان به ترتيب اشتياق و پايستگي تحصيلي دانش زانيممطلوب تحصيلي بر 

هاي اشتياق و پايستگي تحصيلي درصد تغييرات متغير 48 و 51به ترتيب،  است. اين بدان معناست که

 شود.تبيين مي ارائة متغير مستقل )آموزش رفتارهاي اجتماعي مطلوب تحصيلي(توسط  آموزاندانش

 گیریبحث و نتیجه

وب تحصيلي بر اشتياق و پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش رفتارهاي اجتماعي مطل

کند آموزان پسر دورة متوسطة دوم انجام گرفت. يافتة اول پژوهش بيان ميپايستگي تحصيلي دانش

آموزان آموزش رفتارهاي اجتماعي مطلوب تحصيلي منجر به بهبود معنادار اشتياق تحصيلي دانش

با نتايج پژوهش محمدي آزمون شده بود. يافتة حاضر همسو پسر دورة متوسطة دوم در مرحلة پس

بود. ( 2018مولر )و  هافمن( و 1397پور )(؛ شريعت باقري و نيک1398گرکاني، درتاج و کيامنش )

هاي اثربخشي آموزش مهارت( با بررسي 1398طور که محمدي گرکاني، درتاج و کيامنش )همان

هاي مؤلفهدادند که نشان  آموزان دخترهاي عملکرد تحصيلي دانشعاطفي بر روي مؤلفه-اجتماعي

ريزي، هاي عملکرد تحصيلي )خودکارآمدي، برنامهمؤلفهبر عاطفي  -هاي اجتماعيآموزش مهارت

( نيز با 1397پور )شريعت باقري و نيک .تأثيرات هيجاني، فقدان کنترل پيامد و انگيزش( مؤثر است

نشان  آموزانسازگاري دانشپذيري و ارتباطي بر مسئوليت-هاي اجتماعيثير آموزش مهارتأتآزمون 

 شده بود. آموزانپذيري و سازگاري دانشمسئوليتدادند اين مداخله به بهبود 

در تبيين يافته حاضر مبني بر اثربخشي آموزش رفتارهاي اجتماعي مطلوب تحصيلي بر اشتياق 

ها و مهارت ي برنهاي مبتآموزان پسر دورة متوسطة دوم بايد بيان کرد آموزشتحصيلي دانش

هاي مرتبط با رفتارهاي اجتماعي مطلوب تحصيلي بر عواملي متمرکز هستند که سبب بهبود مولفه

طور که در خالل آموزش رفتارهاي . همان(2018، مولرو  هافمنشوند )عملکرد تحصيلي مي

خصوص اولياي آموزشي مدرسه گذاشتن به ديگران بهاجتماعي مطلوب تحصيلي پذيرش، احترام

شود. احترام و ارتباط مناسب با معلمان در کالس و رفتاري ارائه مي -ن يک الگوي اجتماعيعنوابه

آموزان شود تا دانشمدرسه و رعايت آداب و قوانين و هنجارهاي تحصيلي، آموزشي مدرسه سبب مي

بر رفتارهاي هنجارمند مرتبط با تحصيلي را در خود نهادينه کرده و از انجام آن لذت برند. عالوه 
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صورت رفتاري و عملکردي ساالن و دوستان بههم اين، در اين جلسات قدرداني و بخشش از معلمان،

و نگاه مثبت به اين موضوع براي تقويت روابط همدالنه مورد توجه قرار گرفت. اين فرايند سبب 

ودن در آموزان نسبت به محيط تحصيلي و آموزشي، نگرشي مثبت پيدا کرده و از بشود تا دانشميي

اين فضا راضي باشند. حضور همراه با لذت در محيط تحصيلي نيز به بهبود اشتياق تحصيلي در 

عنوان هاي آموزشگاهي بهشود. عالوه بر اين در اين برنامة آموزشي دوستيآموزان منجر ميدانش

ر مثبت عنوان يک رفتاآموزان از يکديگر بهيک رفتار مثبت تحصيلي و حمايت و پشتيباني دانش

هاي آموزشگاهي خود را آموزان بتوانند دوستيطور که دانشمورد توجه جدي قرار گرفت. همان

گسترش داده و از اين طريق دلبستگي و اشتياق بيشتري را نسبت به آموزشگاه و تحصيل از خود به 

وب تحصيلي توان بيان نمود که در آموزش رفتارهاي اجتماعي مطلنمايش گذارند. در تبيين ديگر مي

آموزان در جهت و راستاي نفس دانشبه فراگيران مهارت حل مسئله، تقويت و ارتقاي اعتماد به 

شود. با اجتماعي آموزش داده مي هاي تحصيلي ويادگيري و ارتقاي خودپنداره مثبت در يادگيري

در جهت حل تواند توان اشاره کرد که مهارت حل مسأله ميدقت در مباني نظري اين مفاهيم مي

گيري اشتياق تحصيلي بسيار مفيد باشد. چرا که آموزان در محيط يادگيري و شکلمشکالت دانش

در ديدگاه مبنتي بر حل مساله، اعتقاد بر اين است که بروز ناسازگاري در هر محيطي )همچون محيط 

مهارت  ازگاري،. چرا که افراد داراي ناسحل مسئله استهاي تفکر تحصيلي( به دليل فقدان مهارت

 حيتعامل صح کيتوانند يو مؤثر را ندارند و نم يمنطق يهااستفاده از راه حل برايالزم  ييو توانا

مهارت حل مسئله در خالل جلسات آموزشي رفتارهاي از خود بروز دهند. حال با استفاده از  يو منطق

و  حيط تحصيليمربوط به محل مشکالت  يچگونگآموزان اجتماعي مطلوب تحصيلي، دانش

حل  يهااز مهارت يريگبا بهرهتوانند ميو  را فرا گرفته يجانيه يبدون برخوردهاخود،  تيريمد

را حل آموزان مربوط به تحصيل، محيط مربوط به آن و تعارضات با ديگر دانشمشکالت  ،مسئله

 ها مشاهده کرد.توان اشتياق تحصيلي باالتري را از آنکرده و بر اين اساس مي

يافتة دوم پژوهش نشان داد آموزش رفتارهاي اجتماعي مطلوب تحصيلي به بهبود معنادار 

آزمون منجرشده بود. يافتة آموزان پسر دورة متوسطة دوم در مرحلة پسپايستگي تحصيلي دانش

 (، عالمه و همکاران1396پور )(، رادمنش و سعدي1395حاضر همسو با نتايج پژوهش عالمه )
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( با 1396پور )طور که رادمنش و سعديبود. همان( 2018آور )و  ،(2017) و کيم، شين (1397)

آموزان دختر هاي اجتماعي در انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانشاثربخشي آموزش مهارتبررسي 

انگيزش و  منجر به بهبودهاي اجتماعي آموزش مهارتنشان داد که  شهر تهران ةمقطع متوسط

آموزش  ريثأتبا آزمون  (1397) شود. همچنين، عالمه و همکارانمي زانپيشرفت تحصيلي دانش آمو

 پرخاشگر آموزان پسردانش ياجتماع يستگيشا مهارت بر يبندبر گروه يمبتن يهاي اجتماعمهارت

 شود.مي پرخاشگر آموزان پسردانش ياجتماع يستگيشانشان دادند اين مداخله منجر به بهبود 

ني بر اثربخشي آموزش رفتارهاي اجتماعي مطلوب تحصيلي بر پايستگي در تبيين يافتة حاضر مب

هاي مبتني توان بيان کرد آموزشمي (1397)آموزان، مطابق با نظر عالمه و همکاران تحصيلي دانش

شناختي، تواند تأثير مثبتي بر بهبود عملکرد روانهاي اجتماعي در مدارس ميبر رفتارها و مهارت

طور که در همين برنامة آموزشي آموزان بر عهده داشته باشد. هماندانش اجتماعي و تحصيلي

پذيري براي پذيرش ديگران همراه با احترام، رفتارهاي اجتماعي بر آموزش مهارت انعطاف

تحصيلي،  آموزان براي موفقيتهاي مؤثر و مفيد دانشهاي الزم براي شناخت توانمنديآموزش

ئة تکاليف به منظور خودآگاهي بيشتر و شناخت از نقاط ضعف و آموزش مهارت خودآگاهي، ارا

ها، نگاه مثبت پذيري، شناخت و معرفي تجربيات موفق ديگران و استفاده از آنو انعطاف قوت خود

آموزان شناخت کافي شود تا دانششود. اين فرايند سبب ميهاي و تجربيات تاکيد ميبه توانمندي

بر همين اساس تا آن را مرتفع کنند.  کنندناخت نقاط ضعف خود تالش و با ش کرده،از خود پيدا 

آموزان و همچنين کردن نقاط ضعف دانشآموزش رفتارهاي اجتماعي مطلوب تحصيلي با برطرف

آموزان را افزايش دهد. عالوه اي و پايستگي دانشتوان توان مقابلهتمرکز ير مهارت حل مسأله مي

نفس و ارتقاي آن توسط ارائه راهکارهاي عملياتي براي ارت اعتماد به بر اين، در اين جلسات، مه

هاي تحصيلي و غيرمنتظرانه در کانون توجه قرار گرفت. تقويت اعتماد به نفس سبب پذيرش سختي

هاي مختلف تري را نسبت به خود در مقابل چالشتر و قويآموزان ادراک مثبتشود تا دانشمي

حساس کرده و بر اساس آن پايستگي تحصيلي بيشتري را نيز گزارش همچون مشکالت تحصيلي ا

 آموزاناجتماعي مطلوب به دانش هايمهارت توان اشاره نمود که آموزشکنند. عالوه بر اين، مي
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 و مدرسه محيط مسائل با کرده، برآورده را معلمان انتظارات آميزيموفقيت طور به تا کندمي کمک

اين فرايند نيز با  .بيايند کنار دوره، اين خاص مسائل از بسياري با و شده مواجه فرديبين تعارضات

 رسان تحصيلي، با افزايش پايستگي تحصيلي همراه است. کاهش متغيرهاي آسيب

گيري از آموزان پسر دورة متوسطة دوم شهر قم؛ عدم بهرهتحقيق به دانش محدودبودن دامنة

آموزان متغيرهاي اثرگذار بر اشتياق و پايستگي تحصيلي دانشگيري تصادفي و عدم مهار روش نمونه

پذيري شود براي افزايش قدرت تعميمهاي پژوهش حاضر بود. بنابراين، پيشنهاد مياز محدوديت

هاي ها و مناطق و جوامع داراي فرهنگنتايج، در سطح پيشنهاد پژوهشي، اين پژوهش در ساير استان

گيري تصادفي اجرا هاي تحصيلي، مهار عوامل ذکرشده و روش نمونهمتفاوت، ديگر جنسيت و پايه

شود. با توجه به اثربخشي آموزش رفتارهاي اجتماعي مطلوب تحصيلي بر اشتياق و پايستگي 

شود آموزش رفتارهاي آموزان پسر دورة متوسطه دوم، در سطح کاربردي پيشنهاد ميتحصيلي دانش

شناسان حاضر در مراکز تخصصي به مشاوران و رواناجتماعي مطلوب تحصيلي طي کارگاهي 

 شود داده وزشآم شناختي آموزش و پرورش، و همچنين، مشاوران مدارسمشاوره و خدمات روان

آموزان، براي بهبود اشتياق و پايستگي تحصيلي کارگيري اين مداخله براي دانشجو دانشها با بهتا آن

  آنان گامي عملي برداشته باشند.
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