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 .1مقدمه
مدرسه یکی از عوامل محیطی کمککننده در تحول روانی دانشآموزان در دورههای مختلف
تحصیلی بوده و مهمترین مکان برای ارتقاء سالمت در بین دانشآموزان است (رییز ،گریفیث ،ون در
چات و ویلیالمز .)2053 ،5لذا ،متولیان تعلیم وتربیت در پی آن هستند که با فراهم آوردن شرایط
مناسب در مدارس ،زمینه موفقیت دانشآموزان را در عرصههای مختلفی تحصیلی چون کنکور و
ورود به مراکز آموزش عالی هموار سازند (حقبین.)5461 ،
در این راستا ،در مطالعات مختلف که در جوامع گوناگون صورت پذیرفته است رابطهی بین میزان
انطباق با شرایط کنکور و امتحان از یکسو و عملکرد آموزشگاهها و مدارس از سوی دیگر موردبررسی
قرار گرفته است و اگرچه عوامل فردی و شخصیتی به میزان انطباق با شرایط و رویدادهای مختلف
استرسزا نقش دارند ،برخی به این نتیجه رسیدهاند که متغیرهایی که بهطور قابلتوجهی با عملکرد
علمی در کنکور رابطه دارد ،بیشتر در سطح روانی است که فرد برای رویارویی با موقعیتهایی
همچون کنکور میتواند آماده کند (مروتی اردکانی و افالکیفرد5461 ،؛ کیرمیزی ،سایقیب و
یورداکاس .)2051 ،2لذا این امکان وجود دارد که عوامل مختلفی همچون فرسودگی تحصیلی و
اشتیاق تحصیلی در سازههای تحصیلی ،بهخصوص در موفقیت تحصیلی دانشآموزان در دورههای
مختلف تحصیلی همچون کنکور ،تأثیرگذار باشد.
فرسودگی تحصیلی 4اشاره به احساس خستگی به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیل ،داشتن حس
بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسی (بیعالقگی) و احساس عدم شایستگی (کارآمدی پائین) دارد
(ژانگ ،گان و گام .)2009 ،3خستگی هیجانی که اشاره به احساس خالی شدن و تهی شدن از منابع
هیجانی فرد دارد ،بهعنوان مؤلفه استرس فردی مورد مالحظه قرار میگیرد (ساالنوا ،اسچافلی ،مارتینز
و برسو .)2050 ،1بدبینی یا بیعالقگی اشاره به پاسخهای منفی بدبینانه یا بیشازحد با بیرغبتی به
سایر افراد در محل کار دارد که مؤلفه بین فردی فرسودگی را نشان میدهد (ماسالچ ،اچافلی و لیتر،9
 .)2005سرانجام ناکارآمدی اشاره به احساس کاستی در شایستگی و میزان باروری و حس کارایی
پایین فرد دارد که مؤلفه خودارزیابی فرسودگی را شامل میشود (عظیمی ،پیری و زوار .)2054 ،9در
این ارتباط ،نیومن معتقد است که فرسودگی تحصیلی در دانشآموزان ،بنا به دالیلی مختلف ،یکی از
عرصههای مهم پژوهشی در مدارس است .دلیل نخست این است که فرسودگی تحصیلی میتواند
کلید مهم درک رفتارهای مختلف دانشآموزان ،مانند عملکرد تحصیلی در دوران تحصیل باشد .دلیل
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دوم این است که فرسودگی تحصیلی رابطه دانشآموزان را با مدارس خود تحت تأثیر قرار میدهد و
سوم اینکه فرسودگی تحصیلی میتواند شوق و اشتیاق دانشآموزان را به ادامه تحصیل ،تحت تأثیر
قرار دهد (براورس و تامیک .)2050 ،5پژوهش نعامی ( )5488نیز نشان داد ،افرادی که فرسودگی
تحصیلی دارند معموالً عالئمی مانند بیاشتیاقی نسبت به مطالب درسی ،ناتوانایی در ادامه حضور
مستمر در کالسهای درس ،مشارکت نکردن در فعالیتهای کالسی ،احساس بیمعنایی در فعالیت
درسی و احساس ناتوانی در فراگیری مطالب درسی و در نهایت افت تحصیلی را تجربه میکنند.
در مقابل ،بر اساس مطالعات صورت گرفته ،دانشآموزان که از لحاظ شناختی و عاطفی در
یادگیری اشتیاق نشان میدهند ،نسبت به دیگر دانشآموزان که سطوح پایینتری از اشتیاق
شناختی و عاطفی را دارند ،رغبت بیشتری صرف وقت و تالش کافی در تکالیف و مطالعات از خود
نشان داده و کارآمدی بیشتری در مواجهه با مشکالت و مسائل دارند (مارتین و لیم.)2050 ،2
بهعنوانمثال در پژوهش وینر )2050( 4و یوسفی ،قاسمی و فیروزنیا ( )5488نشان داده شده که
سطوح اشتیاق و انگیزش در میزان پیشرفت و عالقه به یادگیری تأثیر دارد.
اشتیاق تحصیلی ،3یکی از انواع اشتیاق میباشد و به میزان انرژی که یک یادگیرنده برای انجام
کارهای تحصیلی خود ،صرف میکند و نیز به میزان اثربخشی و کارایی حاصل شده ،اطالق میشود
(ماسالچ و همکاران .)2005 ،اشتیاق تحصیلی معموالً بهعنوان ساختار انگیزشی به کار برده میشود
که منعکسکنندهی تعهد یادگیرنده نسبت به تحصیل میباشد (لی و شیوت.)2050 ،1
بنابراین ازآنجاییکه آموزش دانشآموزان با هدف پیشرفت آنها در زمینه تحصیلی و ورد به
دانشگاه با امتحان کنکور صورت میگیرد ،لذا ،مطالعه عوامل مؤثر در این فرایند مسأله پیچیدهای
است ،زیرا پیشرفت بر مبنای امتحان کنکور ،عنصری چندبعدی میتواند باشد و بهگونهای ظریف به
رشد جسمی ،اجتماعی ،شناختی و عاطفی دانشآموزان مربوط باشد .در واقع ،به دلیل اهمیت
موضوع کنکور باید عواملی که باعث اختالل در روند آن میشود موردبررسی قرار گیرد تا با ارائه
روشهای درمانی و آموزشی ،زمینههای رفع مشکالت موفقیت در کنکور فراهم گردد.
در این راستا ،هال و پیرسون )2004( 9نیز بیان میدارند نیاز به این مسئله احساس میشود که
افراد مهارتهایی را بیاموزند که هنگام مواجهه با مشکالت و موقعیتهای استرسزا به شیوهی
تابآورانهتری تفکر و سپس عمل کنند تا مشکالت هیجانی کمتری را متحمل گردند .ازاینرو،
مداخلههایی که هدفشان تحت تأثیر قرار دادن فرآیندهای روانشناختی است ،میتوانند گام مهمی در
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ایجاد مهارتها و تواناییهای مربوط به موفقیت باشند (فابیو و ساکلوفسکی .)2058 ،5افراد تابآور،
سازگاری فردی باالیی با عوامل استرسزای محیطی در زندگیشان دارند و نتایج پژوهشی نیز نشان
میدهد افراد دارای تابآوری باال ،در شرایط استرسزا و موقعیتهای ناگوار ،سالمت روانشناختی
خود را حفظ میکنند و میتوانند عملکرد مثبت خود را ادامه دهند (عبدی5469 ،؛ محمدزاده،
.)5461
عالوهبراین ،ازآنجاکه زمان و چگونگی مهار آن یکی دیگر از عوامل مؤثر در یادگیری و موفقیت
تحصیلی است (کالسنز ،)2003 ،بررسی رفتار افراد موفق و اثربخش از نظر تحصیلی نشان میدهد
که عامل زمان در نزد آنان نقش و اهمیت بیبدیلی داشته است؛ تا جایی که قبل از آغاز هرکاری عامل
زمان را در کانون توجه خود قرار میدهند و با حذف فعالیتهای بیثمر و نامربوط درصدد مدیریت
زمان برمیآیند.
2
از نظر لومیس ( )2000مدیریت زمان فاکتور مهم خودتنظیمی است که با پیشرفت یادگیری
ارتباط باالیی دارد .بررسی لینگ ،هفرنان و مانسر ،)2004( 4فرایزر ،یانگستروم و گالتینگ )2009( 3و
نافتل و رابینسون )2009( 1نیز نشان میدهد که سازماندهی زمان و رفتارهای مدیریت زمان بهطور
معناداری با عملکرد تحصیلی در ارتباط است .در این ارتباط ،صبحی قراملکی ،حاجلو و بابایی
( )5464در پژوهشی گزارش نمودند که آموزش مهارتهای مدیریت زمان موجب کاهش اهمالکاری
و افزایش اشتیاق تحصیلی در بین دانشآموزان میگردد و کارآمدی آنها را بهبود میبخشد.
عالوهبراین ،ترازی ،خادمی و اخوان تفتی ( )5469نشان دادند آموزشهای بازآموزی اسنادی و
تنظیم هیجانی ،منجر به کاهش معنادار فرسودگی تحصیلی و افزایش معنادار سازگاری اجتماعی
گردید .دهقانی ،گلستانه و زنگویی ( )5469نیز در مطالعهی خود به این نتیجه دست یافتند که
آموزش تنظیم هیجان بر فرسودگی تحصیلی ،عواطف و پذیرش اجتماعی اثر داشته و این تأثیر در
مرحله پیگیری دو ماهه پایدار مانده است .طهماسبی ،رمضانی و زارع ( )5469نیز گزارش کردند
آموزش راهبردهای فراشناختی ،بر فرسودگی تحصیلی دانشآموزان تأثیرگذار است و موجب کاهش
فرسودگی تحصیلی گروه آزمایش میگردد.
همچنین پژوهش لتام ،) 2059( 9در پژوهشی با مطالعه اثربخشی برنامه مداخله کالسی بر بهبود
اشتیاق تحصیلی دانشآموزان مضطرب خاطرنشان کرد که مداخله روانی-آموزشی کالسی تأثیر
معناداری بر کاهش سطح اضطراب و بهبود اشتیاق تحصیلی دانشآموزان داشته است .دارت ،ریدلی،
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باتاقلی ،داداخودجیو ،باتز و رایت ،)2059( 5با مطالعه مداخله گسترده مبتنی بر کالس بر اشتیاق
تحصیلی اشاره نمودند که مداخله در سطح کالسی تأثیر معنیداری بر بهبود اشتیاق تحصیلی و
افزایش رفتارهای تکلیفمدار دانشآموزان شده است .برسو ،شافلی و ساالنوا )2055( 2نیز در
پژوهشی با مطالعه تأثیر مداخله مبتنی بر خودکارآمدی بر کاهش فرسودگی ،افزایش درگیری و
بهبود عملکرد خاطر نشان کردند که استفاده از مداخله مبتنی بر خودکارآمدی منجر به کاهش
فرسودگی و افزایش درگیری تحصیلی و عملکرد دانشآموزان میگردد.
بنابراین در مطالعهی حاضر ،تهیه بسته روانی-آموزشی مبتنی بر مدرسه در کاهش فرسودگی
تحصیلی و ارتقای اشتیاق تحصیلی دانشآموزان دختر پایه دوازدهم متوسطه دوره دوم پیش
کنکوری مدنظر قرار گرفته و در تالش است تا ضمن معرفی یک بسته آموزشی ،از میزان فرسودگی
تحصیلی دانشآموزان دخترپایه دوازدهم متوسطه دوره دوم پیش کنکوری کاسته و منجر به افزایش
اشتیاق تحصیلی آنان گردد.
 .2روش پژوهش
پژوهش حاضر در بخش تهیه بسته روانی-آموزشی مبتنی بر مدرسه با روش تحلیل اسنادی و از نظر
روش آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون همراه با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش کلیه
دانشآموزان دخترپایه دوازدهم متوسطه دوره دوم پیش کنکوری شهر اردبیل در سال تحصیلی -69
 69بود که طبق استعالم انجام گرفته حدود  4963دانشآموز دختر بود .برای انتخاب نمونه پژوهش
با استفاده از روش در دسترس ،ابتدا  40دانشآموز دختر پایه دوازدهم متوسطه دوره دوم پیش
کنکوری انتخاب و سپس بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش ( 51نفره) و کنترل ( 51نفره) گمارده
شد .در جمعآوری دادهها از پرسشنامههای ذیل استفاده گردید:
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی :این پرسشنامه توسط برسو و همکاران ( )5669معرفی شده است
و سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی ،بیعالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را
میسنجد .پرسشنامه مذکور  51ماده دارد که در مقیاس  1درجهای لیکرت از کامالً مخالف ( )5تا
کامالً موافق ( )1درجهبندی شده است .نعامی ( )5460پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش
آلفای کرونباخ برای خستگی تحصیلی  ،0/96برای بیعالقگی تحصیلی  ،0/82ناکارآمدی تحصیلی
 0/91محاسبه کرده است .وی همچنین ضرایب اعتبار این پرسشنامه را بهترتیب  0/32 ،0/48و
 0/31به دست آورده است که در سطح  0/005معنادار میباشد.
پرسشنامه اشتیاق تحصیلی :این پرسشنامه  59مادهای توسط شوفلی )2002( 4معرفی شده و
توسط نعامی و پیریایی ( )5465ترجمه شده است ،سه حوزه نیرومندی ( 9ماده) ،وقف کردن خود
1. Dart, Radley, Battaglia, Dadakhodjaeva, Bates & Wright
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( 1ماده) و جذب ( 9ماده) را در بر میگیرد .پاسخها در تمام مادههای این مقیاس از هرگز ( )5تا
همیشه ( )1درجهبندی میشود .شوفلی ( )2002پایایی کلی اشتیاق به تحصیل را  0/94بهدست
آورد همسانی درونی ابعاد پرسشنامه برای مقیاس نیرومندی  ،0/98برای وقف خود  0/65و برای
جذب  0/94محاسبه شد .در پژوهش نعامی و پیریایی ( )5465پایایی پرسشنامه با استفاده از روش
آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/86و برای ابعاد نیرومندی ،وقف خود و جذب به ترتیب برابر با
 0/99 ،0/85و  0/89محاسبه شد .آنها همچنین بهمنظور بررسی اعتبار پرسشنامه از روش تحلیل
عاملی و ) (CFIاستفاده کردند که شاخصهای برازندگی تطبیقی به ) (RMSEAشاخص جذر
میانگین مجذورات خطای تقریب بود که این شاخصها بهترتیب برابر با  0/66و  0/09بود که این
شاخصها در حد قابلقبول بود.
برای تهیه بسته روانی -آموزشی مبتنی بر مدرسه ،بر اساس مطالعات و پژوهشهای انجام گرفته
و همچنین نتایج مطالعات که بر اثربخش بودن مداخالت مختلف بر متغیرهای آشفتگی
روانشناختی ،تأکید داشتند استفاده شد و این بسته در  8جلسه  2ساعته به کار گرفته شد .بعد از
اجرای پیشآزمون در محل مدرسه ،متغیر مستقل در  8جلسه آموزش گروهی و هر جلسه  2ساعت،
برای گروه آزمایش اعمال شد .بعد از اتمام جلسات آموزشی بر روی گروه آزمایش ،به اجرای
پرسشنامهها بهعنوان پسآزمون روی هر دو گروه آزمایش و کنترل اقدام شد .جهت تحلیل دادهها از
روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره ( )MACOVAاستفاده گردید.
بسته روانی – آموزشی مبتنی بر مدرسه و جلسات آن
جلسه اول

آشنایی و معرفی گروه

جلسه دوم

تقویت عزتنفس و نقش استرس

جلسه سوم

آموزش ارتباط مؤثر و پیوند جویی

جلسه چهارم

آیندهنگری :تعیین هدف و چگونگی دستیابی به آن

جلسه پنجم

آموزش تابآوری

جلسه ششم

آموزش مهارتهای حل مسئله

جلسه هفتم

آموزش خودکارآمدی

جلسه هشتم

کنترل هیجانات (مدیریت خشم ،اضطراب و استرس)

 .3یافتههای پژوهش
براساس یافتهها 39/1 ،درصد از شرکتکنندگان در رده سنی  59سال و  12/1درصد نیز در رده
سنی  58سال قرار دارند .میانگین سنی برای گروه آزمایش ( ،)59/91برای گروه کنترل ( )59/30و
میانگین سنی کل شرکتکنندگان ( )59/14بود .در جدول  5و  2میانگین و انحراف معیار
متغیرهای پژوهش قابلمشاهده است.

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال هشتم ،شمارة چهاردهم ،بهار و تابستان 29 9911

جدول  :1میانگین و انحراف معیار فرسودگی تحصیلی و مؤلفههای آن در گروههای آزمایش و کنترل
متغیرها

فرسودگی
تحصیلی

خستگی
تحصیلی

بیعالقگی
تحصیلی

ناکارآمدی
تحصیلی

گروه
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

مرحله

حداقل

حداکثر

میانگین

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

49
42
48
49
51
52
53
52
9
9
8
8
50
50
52
50

14
38
19
14
25
58
56
56
59
51
59
59
25
58
24
25

31/21
48/31
33/60
94/90
59/90
53/91
59/21
51/80
55/91
50/20
52/50
55/60
51/60
54/90
59/11
59/00

انحراف
معیار
3/99
4/99
3/95
4/81
5/61
5/16
5/12
5/96
2/92
2/23
2/23
2/59
2/62
2/56
4/42
2/99

جدول  :2میانگین و انحراف اشتیاق تحصیلی و مؤلفههای آن در گروههای آزمایش و کنترل
متغیرها

گروه
آزمایش

اشتیاق تحصیلی
کنترل
آزمایش
نیرومندی
کنترل
آزمایش
وقف کردن خود
کنترل
آزمایش
جذب
کنترل

انحراف

مرحله

حداقل

حداکثر

میانگین

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

35
39
34
33

12
94
11
13

39/91
13/30
39/01
36/00

4/06
3/09
2/86
2/62

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

54
59
51
53

22
23
22
24

59/01
56/81
59/91
58/30

2/40
2/24
2/51
2/41

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

50
54
55
55

58
20
58
56

54/81
59/41
53/20
51/01

5/89
5/85
5/81
5/69

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

52
53
52
54

22
24
58
56

51/81
58/20
51/50
51/11

2/35
2/44
5/95
5/99

معیار
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همچنین براساس به نتایج ،شاخصهای کجی و کشیدگی نمرات در دامنه ( )±2و نتایج آزمون
شاپیرو-ویلک ( )zحاکی از این بود که توزیع دادهها برای متغیرهای پژوهش و مؤلفههای آنها برای
هر دو گروه در مراحل پیش و پسآزمون نرمال است ( .)p>0/01همچنین پیشفرض همگنی
واریانسها با آزمون لون ،موردبررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از برقراری این پیشفرض برای
فرسودگی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی بود همچنین ،پیشفرض همگنی شیب خط رگرسیونی و
وجود رابطه خطی بین متغیر همپراش و متغیر وابسته پیشفرض رعایت شده بود.
جدول  :3نتایج تحلیل کواریانس اثرات بین گروهی میانگین مؤلفههای فرسودگی تحصیلی
مؤلفهها
خستگی
تحصیلی
بیعالقگی
تحصیلی
ناکارآمدی
تحصیلی
کل
فرسودگی
تحصیلی

منبع
تغییرات
پیشآزمون
گروه
خطا
پیشآزمون
گروه
خطا
پیشآزمون
گروه
خطا
پیشآزمون
گروه
خطا

مجموع
مجذورات
41/91
45/81
93/38
19/93
59/61
525/99
61/29
20/28
555/44
203/41
264/10
442/80

df
5
5
41
5
5
41
5
5
41
5
5
49

میانگین
مجذورات
41/91
45/81
5/83
19/93
59/61
4/38
61/29
20/28
4/58
203/41
264/10
8/66

F

P

56/41
59/26

0/0005
0/0005

ضریب
اتا
0/419
0/445

59/90
3/89

0/0005
0/043

0/422
0/522

26/61
9/48

0/0005
0/059

0/395
0/513

22/92
42/94

0/0005
0/0005

0/480
0/396

نتایج جدول  4نشان میدهد که با در نظر گرفتن نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیر همپراش
(کمکی) ،بسته روانی -آموزشی مبتنی بر مدرسه منجر به تفاوت معنیدار بین گروهها در نمره کل
فرسودگی تحصیلی ( )F=42/94, 2=0/396و مؤلفههای آن شده است.
جدول  :4نتایج تحلیل کواریانس اثرات بین گروهی میانگین اشتیاق تحصیلی و مؤلفههای آن
مؤلفهها
نیرومندی
وقف
کردن
خود
جذب
کل
اشتیاق
تحصیلی

منبع
تغییرات
پیشآزمون
گروه
خطا
پیشآزمون
گروه
خطا
پیشآزمون
گروه
خطا
پیشآزمون
گروه
خطا

مجموع
مجذورات
96/40
26/94
508/62
91/50
22/32
99/89
501/91
34/39
36/99
209/98
459/95
296/52

درجه
آزادی
5
5
41
5
5
41
5
5
41
5
5
49

میانگین
مجذورات
96/40
26/94
4/55
91/50
22/32
5/65
501/91
34/39
5/32
209/98
459/95
9/29

21/38
6/12

سطح
معناداری
0/0005
0/003

ضریب
اتا
0/325
0/253

43/09
55/93

0/0005
0/002

0/364
0/215

93/33
0/0005

0/0005
0/399

0/980
5

28/11
34/14

0/0005
0/0005

0/349
0/135

F
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نتایج جدول  3نشان میدهد که با در نظر گرفتن نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیر همپراش
(کمکی) ،بسته روانی -آموزشی مبتنی بر مدرسه منجر به تفاوت معنیدار بین گروهها در نمره کل
اشتیاق تحصیلی ( )F=34/14, 2=0/135و مؤلفههای آن شده است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر تهیه بسته روانی-آموزشی مبتنی بر مدرسه و بررسی اثربخشی آن در کاهش
فرسودگی تحصیلی و ارتقای اشتیاق تحصیلی دانشآموزان دختر پایه دوازدهم متوسطه دوره دوم
پیش کنکوری بود .نتایج پژوهش نشان داد که بسته روانی -آموزشی مبتنی بر مدرسه منجر به
تفاوت معنیدار بین گروهها در نمره کل فرسودگی تحصیلی به میزان  39درصد و همچنین در
مؤلفههای خستگی تحصیلی به میزان  ،44/5بیعالقگی تحصیلی  52/2و ناکارآمدی تحصیلی 51/3
درصد شده است .این یافته با یافتههای ترازی و همکاران ( ،)5469طهماسبی و همکاران (،)5469
دهقانی و همکاران ( )5469و استینهارد و دولبیر ( )2008همسو است.
در تبیین این یافته میتوان به این نکته اشاره کرد که ناتوانی در پردازش شناختی اطالعات
هیجانی فرد را از نظر عاطفی و شناختی دچار آشفتگی و درماندگی میکند .این ناتوانی ،سازمان
عواطف و شناختهای این دانشآموزان را مختل و در شرایط استرسزا سبب ناکامی و در نتیجه
فرسودگی تحصیلی آنها میشود (میکائیلی ،رجبی ،عباسی و زمانلو .)5464 ،در تبیین اثربخشی
فنون تنظیم هیجان بر بهبود فرسودگی تحصیلی همانگونه که کیم 5و همکاران ( )2059خاطرنشان
کردند؛ میتوان گفت که این دانشآموزان بهدلیل ضعف در استدالل اغلب در ادراک و تعامل
اجتماعی با هم کالسیها و سایر افراد مشکل دارند .آموزش تنظیم هیجان به این دانشآموزان باعث
میشود که بر کنش و واکنش خود نسبت به دیگران نظارت کنند و قضاوت خود را در مورد دیگران
بهبود بخشند .این دانشآموزان با مهار احساسهای منفی نسبت به دیگران و در میان گذاشتن
برداشتهای خود با آنها میتوانند رابطه مطلوب و مؤثری با دیگران برقرار کنند و بهدنبال
بازخوردهای مثبتی که از آنها دریافت میکنند؛ حرمت خود را تقویت کنند که در نهایت منجر به
افزایش پذیرش از سوی دیگران میشود و در نهایت مانعی برای فرسودگی تحصیلی میگردد.
تابآوری میتواند همچون عاملی محافظتکننده ،دانشجویان را در برابر مشکالت و چالشهای
محیط آموزشی یاری دهد و با کاهش آثار تنش زای این عوامل ،از میزان فرسودگی تحصیلی بکاهد
(دربان ،بلوچی ،نوری پور ،صفرزایی و شاهآبادی .)2059 ،تابآوری در افراد به دو روش سبب مقابله
با استرس و کاهش فرسودگی میشود یکی اینکه افراد با دستیابی به اطالعات ،برنامهریزی و با
استفاده از مهارتهای حل مسئله آن موقعیت استرسزا را از بین میبرند یا اینکه با مدیریت
احساسات خود از شرایط استرسزا خارج شده و به آرامش میرسند .افراد تاب آور بهجای فرار از
1. Kim

40

تهیه بسته روانی -آموزشی مبتنی بر مدرسه و بررسی ...

ایمانپرور و همکاران

مشکالت بر آنها غلبه میکنند و باور دارند که موفق خواهند شد؛ بنابراین این دسته از افراد در
معرض فرسودگی کمتری قرار دارند (بردمن .)2059 ،5همچنین آموزش مدیریت استرس موجب
افزایش توانایی فرد برای فائق آمدن بر موقعیتهای تنشزا میشود که خود عاملی برای بهبود
فرسودگی تحصیلی است (انصاری .)5469 ،آموزش مهارتهای مدیریت استرس به مجموعه فنون و
تکنیکهای کاربردی گفته میشود که هدف از همه آنها افزایش توانایی فرد برای مقابله با استرس
و در نتیجه کاهش استرس ادراک شده است .یکی از شیوههای کاربردی آموزش مدیریت استرس ،به
شیوه شناختی رفتاری است که در آن مهارتهایی هچون تأثیر استرس بر الگوهای تفکر ،حاالت
هیجان ،رفتار و حسهای بدنی ،آگاهی از نشانههای جسمی و ارتباط با افکار و احساسات ،تأثیر
متقابل افکار ،هیجانات و حسهای بدنی با یکدیگر ،معرفی انواع رایج تفکر منفی و تحریفات
شناختی ،شناسایی افکار منفی ،تأکید بر جایگزینی افکار منطقی بهجای افکار غیرمنطقی آموزش
داده میشود (سلطانی و دوکانه ای فرد .)5463 ،با آموزش مدیریت استرس فرد قادر میشود تا
دانش ،ارزشها و نگرشهای خود را به تواناییهای بالفعل تبدیل کند .بدین معنا که فرد بداند چه
کاری باید انجام دهد و چگونه آن را انجام دهد .آموزش مدیریت استرس منجر به انگیزه در رفتار
سالم میشود .همچنین بر احساس فرد از خود و دیگران و همچنین ادراک دیگران از وی مؤثر است.
در ضمن منجر به افزایش اعتمادبهنفس میشود (حسنزاده و نادری ،)5469 ،بنابراین بهطورکلی
میتوان گفت که منجر به بهبود فرسودگی تحصیلی میشود و در پیشگیری از مشکالت رفتاری
نقش مؤثری دارد.
یافتهی دیگر پژوهش نشان داد که بسته روانی -آموزشی مبتنی بر مدرسه منجر به تفاوت
معنیدار بین گروهها در نمره کل اشتیاق تحصیلی به میزان  13درصد و همچنین در مؤلفههای
نیرومندی به میزان  ،25/3وقف کردن خود  21/5درصد و جذب  39/9درصد شده است .این یافته
با یافتههای ربیعی و همکاران ( ،)5465لتام ،)2059( 2دارت 4و همکاران ( ،)2059قدم پور،
میردریکوند و بیرانوند ( ،)5469فروتن بقا ،کاووسیان و شریفی ( ،)5469صبحی قراملکی و همکاران
( )5464و بونانا و مانسینی ( )2052همسو است.
در تبیین نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت ،با توجه به اینکه اشتیاق تحصیلی یک سازه
چندبعدی شامل بعد شناختی ،انگیزشی و رفتاری است ،مداخالت روانی-آموزشی مبتنی بر مدرسه
مجموعهای از توانمندیهای شناختی ،انگیزشی و رفتاری در دانشآموزان را پرورش میدهد تا آنها
با انگیزه و اشتیاق زیادی فعالیتهای مدرسه را دنبال نمایند .به عبارتی ،با آموزش برنامه روانی-
آموزشی ،به مرور دانشآموزان فکر میکنند محیط مدرسه را تحت کنترل دارند این باور که پیامدها
وابسته به رفتار است ،افراد را به سمت انتظارات بیشتر برای موفق شدن سوق میدهد و آنها را به
1. Boardman
2. Leatham
3. Dart
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تالش و کوشش و پایداری بیشتری هدایت میکند ،برنامههای مدرسه مطابق با ارزشهای خودشان
میباشد و سپس با پایداری و تالش هنگام انجام تکالیف مدرسه و استفاده از راهبردهای عمیق
همچون مهارتهای فراشناختی در مسیر اهداف تحصیلی و یا گیری خود قرار میگیرند (عابدی،
معماریان ،شوشتری و گلشنی منزه.)5464 ،
برخی پژوهشگران مداخله روانی-آموزشی را مداخله از طریق کاهش فراوانی و شدت پاسخهای
سازش نایافته دانشآموزان و آموزش مهارتهای جدید شناختی رفتاری میدانند که موجب کاهش
معنیداری در رفتارهای ناخواسته و افزایش معنیدار در رفتارهای سازش یافته تر میشود (لیپمن و
ریورز .)2008 ،5مداخله روانی آموزشی مبتنی بر مدرسه با تقویت توانمندی عاطفی و هیجانی
دانشآموزان آنان را در برابر احساسات و عواطف ناخوشایند ناشی از شرایط و تکالیف مدرسه مقاوم
کرده و باعث میشود تا آنان بتوانند بر اضطراب و ناراحتی خود نسبت به خود یا تکالیف مدرسه غلبه
کنند و تجربههای هیجانی و عاطفی مناسبی را جایگزین تجارب ناخوشایند کنند .حال ازآنجاکه
جنبه هیجانی و انگیزشی بخشی از اشتیاق تحصیلی است این جایگزین شدن تجارب هیجانی
خوشایند و مناسب که ناشی از بهکارگیری مداخله روانی آموزشی مبتنی بر مدرسه بوده است که
باعث بهبود اشتیاق تحصیلی میشود (عباسی ،ایرجی ،خزان و عظیمی.)5469 ،
از سویی ،در فرایند مداخله روانی-آموزشی ،دانشآموز متوجه میشود هر موقعیتی اثر هیجانی
ویژه خود را دارد و آنچه مهم است تغییر و تنظیم شناختی و تعدیل پاسخها است .بر همین اساس
است که گفته میشود بخش مهمی از هوش هیجانی به حوزه مهار درونی هیجانها مربوط میشود.
آموزش فرایندهای تنظیم هیجان به افراد کمک میکند تا شدت هیجانهای خود را تعدیل و در
نتیجه رفتار خود را راحتتر کنترل کنند .این مفهوم عالوه بر شیوههای ابراز هیجان ،فرایندهای
برانگیختگی هیجان را نیز دربرمی گیرد .بعالوه ،مهارتهای تنظیم هیجان ارتباط معلم و شاگرد را
تسهیل و از طریق کانال انگیزه او را با فعالیتهای آموزشی درگیر میکند (میل نیک و هین شاو،2
.)2006
بهطورکلی ،بهکارگیری بسته روانی -آموزشی مبتنی بر مدرسه منجر به کاهش نمره کل
فرسودگی تحصیلی و افزایش اشتیاق تحصیلی دانشآموزان دختر پایه دوازدهم متوسطه دوره دوم
پیش کنکوری گردید .ازاینرو میتوان مطرح کرد بسته روانی -آموزشی مبتنی بر مدرسه در کاهش
فرسودگی تحصیلی و افزایش اشتیاق تحصیلی دانشآموزان دختر پایه دوازدهم متوسطه دوره دوم
پیش کنکوری مؤثر است .لذا ،پیشنهاد میگردد از فنون بسته روانی آموزشی مبتنی بر مدرسه در
مراکز مشاوره مدارس در راستای بهبود عملکرد دانشآموزان پیش کنکوری استفاده شود .همچنین
با در نظر گرفتن تأثیر بسته روانی آموزشی مبتنی بر مدرسه بر فرسودگی و اشتیاق تحصیلی
1. Lippman & Rivers
2. Melnick & Hinshaw
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دانشآموزان ،اجرای کارگاههایی در خصوص آموزش تکنیکهای این روش درمانی برای طیف
گستردهای از دانشآموزان میتواند پیامدهای سودمندی را در جهت بهبود مهارتهای تحصیلی
دانشآموزان بهدنبال داشته باشد .این مطالعه دارای محدودیتهایی بود بطوریکه محدود شدن
جامعه و نمونه این مطالعه به دانشآموزان دختر شهر اردبیل ازجمله محدودیتهای این مطالعه بود
که با توجه به وجود تفاوتهای جغرافیایی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور
تعمیم نتایج با احتیاط همراه باشد .نبود مرحله پیگیری به دلیل موانع مالی و زمانی از دیگر
محدودیتهای مطالعه بود.
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