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Background and Aims: Alienation, procrastination and bullying a problem is on 

the rise in many schools. The purpose of this study was the effectiveness training of 

self-management skills with academic alienation, academic persecution and bullying 

high school students. 

Methods: Quasi experimental research design and pretest-posttest control group 

design. The study population Tabriz city high school female students in the academic 

year 2015-2016 sample of 60 students who were selected by multi-stage cluster 

sampling in two groups (n = 30 ) and control (n = 30) were replaced. To collect the 

data, Bullying Questionnaire, Perfectionism Inventory, Academic Alienation 

questionnaire and training Self-management skills was used. Data obtained using 

analysis of covariance was analyzed using SPSS software. 

Results: The results showed that training self-management skills affects on the 

academic alienation, procrastination and bullying students. In fact, training self-

management skills to reduce academic alienation, procrastination and bullying.  

Conclusions: The findings need serious attention from policy makers and officials to the 

issue of alienation, procrastination and bullying of students is shown. 
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ورزي و زورگويي يكي از مشكالت در حال افزايش در ازخودبيگانگي، تعلل زمینه و اهداف:

هاي خودمديريتي بر ازخودبيگانگي باشد. هدف اين تحقيق اثربخشي آموزش مهارتمي بسياري از مدارس

 آموزان دوره متوسط بود.ورزي و زورگويي دانشتحصيلي، تعلل
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اي انتخاب شده و در اي چند مرحلهگيري خوشهآموز به روش نمونهدانش 16بودند كه از اين جامعه تعداد 

نفر( جايگزين شدند. ابزارهاي پژوهش، پرسشنامه زورگويي  96نفر( و كنترل ) 96دو گروه آزمايش )

(Olweusمقياس تعلل ،) ورزي(Solomon & Rothblum( پرسشنامه از خودبيگانگي ،)Johnson و برنامه )
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ورزي دبيگانگي تحصيلي، تعللهاي خودمديريتي بر ازخونتايج نشان داد كه آموزش مهارت: ها یافته

هاي خودمديريتي باعث كاهش از خودبيگانگي آموزان تأثير دارد. در واقع آموزش مهارتو زورگويي دانش
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 مهمقد

شناخت و بهبود بخشیدن به فرایندهای تدریس و یادگیری، از 

توان  است. به همین علت می تربیتی شناسی رواناهداف اساسی 

، همواره عملکرد تحصیلیدر  که چرا تعیین عوامل مؤثردریافت 

تعلیم و تربیت است و در  اندرکاران دست های دغدغهیکی از 

باره، هنوز هم در جریان است  همین راستاست که پژوهش دراین

 های هدفاما تحقق یافتن  گیرد؛ برمیو محورهای مهمی را در 

 هایی محیطپرورشی، نیازمند آن است که کودکان بتوانند در 

دوراز هرگونه خشونت، رشد و تحصیل کنند.  و به مناسب و امن،

مهم و  مشکالتاز بار همچنان یکی  خشونتحال، رفتارهای  بااین

توانند بر  بار می که این رفتارهای خشونت، [3] اساسی جوامع است

بسیاری از عوامل تربیتی ازخودبیگانه شدن تحصیلی و تعلل ورزی 

ه به کاهش این رفتارهای آموزان تأثیرگذار باشند که توج در دانش

آموزان  های تربیتی دانش تواند نقش مهمی در جنبه بار می خشونت

داشته باشد. بیش از سه دهه است که زورگویی در مدارس 

تواند بر  عنوان یک مسئله اجتماعی، که به شکل جدی می به

آموزان تأثیر منفی بگذارد،  زندگی و عملکرد بسیاری از دانش

شده است. بررسی رفتار زورگویانه  ی شناساییا طور گسترده به

ازآن در  در نروژ شروع شد؛ اما پس Olweusباکارهای آغازین 
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های پژوهشی پربسامد در  سرتاسر جهان به یکی از موضوع

ای چندوجهی  . زورگویی پدیده[3]شده است  های اخیر تبدیل سال

 های میان روابط خانوادگی، روابط با است که از هم تنیدگی

. [1]شود  همساالن، اجتماع مدرسه و فرهنگ ناشی می

گوناگونی که در کشورهای مختلف میزان شیوع رفتار  های پژوهش

کدام شرایطی  هیچ اند، کردهزورگویانه در مدارس را بررسی 

. این امر نشان اند نکردهاز مداخله را توصیف  نیاز بیمناسب و 

تعامالت بین فردی  که رفتار زورگویانه مشکلی شایع در دهد می

نشان  ها پژوهشبا همدیگر است. از طرف دیگر  آموزان دانش

که قرار گرفتن در معرض رفتارهای زورگویانه پیامدهای  اند داده

پردازی  . خیال[4]رد بسیار نامطلوبی برای قربانیان دا شناختی روان

درباره خودکشی، افسردگی، اضطراب، مشکل در روابط بین فردی 

. [5]تنی ازجمله این پیامدها برای قربانیان هستند  روان و شکایات

آموز در مدرسه،  عالوه بر این کاهش احساس امنیت دانش

رغبتی به حضور در مدرسه و افت تحصیلی از سایر پیامدهای  بی

که  طوری . به[6]قرار گرفتن در معرض رفتارهای زورگویانه هستند 

آموزان و  لل ورزی دانشتواند بر باعث تع زورگویی در مدرسه می

 ها نسبت به تحصیل تأثیرگذار باشد.  ازخودبیگانگی آن

است که عموماً  هایی ویژگیتحصیلی یکی از  تعلل ورزی

 شود میمحسوب  آموزان دانشعنوان یکی از تجارب تحصیلی  به

عنوان عاملی  به تعلل ورزیولی دالیل متعدی برای بررسی 

که  دهد میدارد؛ تحقیقات نشان  وجود آموزان دانشبرای  زا آسیب

ضعیف  عنوان عاملی برای عملکرد تحصیلی به تواند می تعلل ورزی
زدگی و احساس گناه،  های منفی همچون خجالت ، هیجان[7]

باشد. تعلل ورزی شامل تأخیر  [9]و انگیزش پایین  [8]افسردگی 

که  عمدی در کارهایی است که فرد قصد انجام آن را دارد؛ درحالی

ها به  از پیامدهای منفی آن اطالع دارد و در اکثر موقعیت

تعلل برخی پژوهشگران . [7]شود  نارضایتی از عملکرد منجر می

تعلل . در این دیدگاه اند کردهرا یک مشکل رفتاری معرفی  ورزی

شده و هدف از درمان  عنوان یک مشکل رفتاری شناخته به ورزی

ایش نسبت یا درصد کاهش نسبت یا درصد زمان تعلل و افز

یک  تعلل ورزی. برخی دیگر معتقدند باشد میمطالعه یا فعالیت 

، افکار و تعلل ورزیدنمشکل شناختی است. در این دیدگاه مبنای 

باورهای غلط و غیرمنطقی در مورد چگونگی شرایط و نتایج 

یک  تعلل ورزی. به اعتقاد برخی پژوهشگران، هاست فعالیت

تنبلی  به دلیل تعلل ورزیاین دیدگاه  مشکل انگیزشی است. در

که افراد  گیرد میجهت انجام  بودن نیست، بلکه ازآن انگیزه بییا 

 د. تعلل ورزیبه انجام فعالیت دیگری هستن مند عالقه تعلل ورز

یک عادت باشد که درنهایت به کاهش انتظار  تواند می

ل ورزی . با توجه به اینکه تعل[31]شود  میخودکارآمدی فرد منجر 

آموزان است؛ لذا  ترین مشکالت تحصیلی دانش یکی از متداول

تواند نقش مهمی در این  توجه به عوامل کاهش تعلل ورزی می

 زمینه داشته باشد.  

یکی دیگر از متغیرهایی که نوجوانان در طی تحصیل دچار 

این بحران خود را شوند، ازخودبیگانگی تحصیلی است.  آن می

 های گروهی مخرب از قبیل عضویت در صورت رفتارهای به

یا ولگردی، غیبت از مدرسه و  کار، خشونت، خرابکاری خالف

. [33]دهد  میو یا سایر رفتارهای منحرف نشان  مدرسه گریزی

زخودبیگانگی، مفهوم جدیدی نیست و متخصصان تعلیم و ا

 آموزان دانشتربیت، مدیران و کارکنان مدارس از وجود 

درسه و کالس درس خودآگاهی دارند. این ازخودبیگانه در م

. مانند، دهند میرفتارهای متفاوتی را از خود نشان  آموزان دانش

. به زنند میدر کالس نشسته و فقط به معلم زل  ها آنبعضی از 

و وقتی این  زنند می، کالس را به هم کنند میمعلمان توهین 

ضی از این . بعکنند میرفتارها از حد خود گذشت، مدرسه را ترک 

و برخی دیگر  کنند می، مدرسه را برای مدتی ترک آموزان دانش

عالوه بر . [33]کنند  می گیری کنارهبرای همیشه از درس و مدرسه 

و مدارس از قبیل  آموزان دانشآن این ابعاد با مشکالت عمومی 

گریز از مدرسه، وندالیسم یا خرابکاری و مشارکت کمتر در 

باط دارند. بنابراین ازخودبیگانگی ارتباط مدرسه ارت های فعالیت

مستقیمی با موفقیت و شکست مدارس در امر تعلیم و تربیت 

که در پژوهشی دیگر مشخص گردید  طوری . به[33]د نوجوانان دار

آموزان احساس ناتوانی در امور تحصیلی نمایند و  که هر چه دانش

ل اینکه قادر به پاسخگویی به نیازهای آموزشی نباشند، احتما

ها از مدرسه فاصله گرفته و دچار ازخودبیگانگی شوند، زیاد  آن

  [31]است 

که  دهند میدرمجموع شواهد تجربی و پژوهشی نشان 

مشکل متداولی  زورگویی، تعلل ورزی و ازخودبیگانگی تحصیلی

بوده و با توجه به اینکه در اکثر موارد در دوره کودکی و نوجوانی 

ویژه در مدارس در حال  شی از جامعه به، در هر بخدهد میرخ 

و  زورگویی، تعلل ورزیافزایش است. این در حالی است که 

بر جو روانی مدرسه و وضعیت ازخودبیگانگی تحصیلی 

عنوان عامل  اثرات منفی گذاشته و به آموزان دانش شناختی روان

روانی، رفتارهای ضداجتماعی،  شناسی آسیبخطر برای عالئم 

باشد؛ اما با  میبعدی زندگی  های دورهرتکاب جرم در بزهکاری و ا

های پیشگیری  توجه به شیوع این رفتارهای مخرب منفی، روش

کمی برای کاهش این رفتارهای زورگویی، تعلل ورزی و 

به نظر  این اساس بر . [34]شده است  ازخودبیگانگی تحصیلی انجام

در این  تواند نقش پیشگیری را هایی می یکی از روش رسد می
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های خود  آموزان داشته باشد، مهارت رفتارهای مخرب دانش

تا حد زیادی  تواند می های خود مدیریتی مدیریتی است. مهارت

، تعلل ورزی و ازخودبیگانگی قربانی شدنزورگویی، رفتارهای 

و نقش پیشگیری را در این  وسیله آن را توجیه نماید بهتحصیلی 

خود مدیریتی یک فرآیند ترتیبی که  طوری زمینه ایفا کند. به

است که افراد و کارکنان یک گروه برای رسیدن به یک رفتار 

دلخواه، از طریق آن خود را ترغیب و راهنمایی   نتیجهخاص و 

خود مدیریتی شامل کنترل خلق،  های . مهارت[35]کنند  می

پیروی از قوانین، مصالحه با دیگران در مواقع مناسب، 

باشد  می ها تواناییشارکت در امور مختلف بر طبق انتقادپذیری و م
برای  توانند میافراد  ای نشان داده شد که مطالعهبر اساس . [36]

دیده و  خود مدیریتی آموزش های مهارتاتّخاذ و ارتقای 

 مدارسکار خود را بهبود بخشند. بنابراین   نتیجهترتیب  این به

ایجاد خود مدیریتی برای بهبود عملکرد کلی خود، باید بر روی 

 . [37]د کنن گذاری سرمایه آموزان دانش در

پژوهشی نشان داد که ابعاد شناخت مستقیم هیجانات، 

طور معناداری گرایش نوجوانان به در  کنترل و مدیریت هیجانی به

. کند یمی نیب شیپمعرض خطر قربانی شدن توسط همساالن را 

ن یک مؤلفه هوش عنوا درواقع برنامه آموزش خود مدیریتی به

طور معناداری  را به آموزان دانشهیجانی رفتارهای زورگویی 

که  دهد یم. همچنین پژوهش دیگری نشان [38] دهد یمکاهش 

ازخودبیگانگی تحصیلی ارتباط مستقیمی با موفقیت و شکست در 

امر تعلیم و تربیت نوجوانان دارد. درواقع داشتن حس انسجام و 

 آموزان دانشن از نیازهای عمده برای همبستگی مثبت با دیگرا

بوده و هر چه فرد بیشتر بتواند رفتارهای خود را مدیریت کند و 

با دیگران عجین باشد، به همان نسبت ازخودبیگانگی کمتری 

در محیط مدرسه وقتی امکانات و . [33]برخوردار خواهد بود 

آموزان اختصاص  صورت برابری به دانش آموزشی به یها فرصت

ها  آن مدیریت درست در این زمینه صورت نگیرد؛ ده نشوند ودا

، کنند یمزمینه و تبعیض در این  یعدالت یاحساس نوعی ب

انگیزش تحصیلی آنان کاهش پیداکرده و این امر منجر به 

بیگانگی از تحصیل و ترک تحصیل و یا بروز رفتارهای خرابکارانه 

 Zaykowski & Gunter.در تحقیق دیگری [33] شود یدر مدرسه م
نشان داد که بین پیوند با مدرسه و زورگویی کردن رابطه  [39]

منفی و معناداری وجود دارد و ارائه راهکارهای مناسب مدیریتی 

افزایش داده و  آموزان دانشمیزان ارتباط با مدرسه را در  تواند یم

را تا  آموزان دانشرا کاهش دهد و میزان زورگویی  ها آنانزوای 

ادی برطرف نماید. همچنین در پژوهشی دیگر مشخص حد زی

موردنیاز  خود مدیریتیفراگیرانی که باور دارند راهبردهای گردید 

و معتقدند  برای موفقیت تحصیلی رادارند، انگیزش باالتری داشته

مهارت فراشناختی موردنیاز برای استفاده از این  توانند یم که

مؤثر یک تکلیف را به نجام راهبردها و مدیریت منابع الزم جهت ا

تنها در شروع و به انجام رساندن  این افراد نهبنابراین  کار ببندند.

تحت ، بلکه فرایند انجام کار را دهند ینمتأخیر نشان  ،تکلیف

ی خود مدیریتی و ها مهارت اما فراگیرانی که آورند. نظارت درمی

اشته و ند خودباوری ها ییتوانا، به پایینی دارند خودکارآمدی

انگیزه پایینی داشته و در شروع و به انجام نسبت به تحصیل 

بیشتری  تعلل ورزیو دارای  دهند ینشان م ریرساندن تکلیف تأخ

 .   [31]هستند 

اقدامات و راهکار مؤثر در  خود مدیریتی یها موزش مهارتآ

آموزان و از دست رفتن  جهت جلوگیری از افت تحصیلی دانش

منظور  آموزان و به دانش یبها عمر گران یها ها و سال فرصت

مشکالت تحصیلی در  یشناس از اثرات روان یبخش کاهش

آموزان از قبیل ایجاد افسردگی، اضطراب امتحان، اغتشاش  دانش

نفس و  در نقش و هویت تحصیلی و اجتماعی، کاهش اعتمادبه

انگیزه ادامه تحصیل و کاهش احساس سرماخوردگی، خشم 

. بنابراین ضروری [33]باشد  یو پیامدهای دیگر منسبت به جامعه 

های خود مدیریتی بر  رسد تا اثربخشی آموزش مهارت به نظر می

آموزان  وررزی و ازخودبیگانگی تحصیلی دانش از زورگویی، تعلل

دبیرستانی را موردبررسی قرار دهیم تا مشخص شود که آیا 

رزی و تواند زورگویی، تعلل و های خود مدیریتی می مهارت

آموزان را کاهش دهد. همچنین با انجام این  ازخودبیگانگی دانش

های خود مدیریتی، زورگویی، تعلل  پژوهش ابعاد پنهان مهارت

شود و معلمان،  ورزی و ازخودبیگانگی تحصیلی آشکار می

های  توانند در برنامه مشاوران و سایر کارکنان مدرسه می

زخودبیگانگی تحصیلی در وررزی و ا پیشگیری از زورگویی، تعلل

با توجه به اهمیت مدرسه از نتایج این پژوهش استفاده نمایند. لذا 

پژوهشی در خصوص این موضوع در  خألهایاین مشکل و 

های خود  مدارس، هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت

مدیریتی بر ازخودبیگانگی تحصیلی، تعلل ورزی تحصیلی و 

 .متوسطه بودآموزان دوره  زورگویی دانش

 بررسی  روش

این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی است که از طرح 

آزمون و گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری  پس -آزمون پیش

آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان تبریز در  این پژوهش دانش

ها بر اساس  بودند که تعداد آن 3195-3196سال تحصیلی 

نفر است که از این جامعه  17111 وپرورش گزارش اداره آموزش

ای  ی چندمرحلها خوشهی ریگ نمونهبه روش  آموز دانش 61تعداد 
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نفر(  11نفر( و کنترل ) 11شده و در دو گروه آزمایش ) انتخاب

ترتیب که از بین نواحی آموزشی شهر تبریز  این جایگزین شدند. به

هر ناحیه شده و از  طور تصادفی انتخاب ناحیه آموزشی به 3تعداد 

شده  صورت تصادفی انتخاب و نهایتاً از مدارس انتخاب مدرسه به 3

شده  ی انتخابها کالسصورت تصادفی انتخاب و  یک کالس به

ی ها یآزمودن که ینحو بهعنوان نمونه موردبررسی قرار گرفتند.  به

ی خود مدیریتی قرار گرفتند ها مهارتگروه آزمایش تحت آموزش 

ترل هیچ آموزشی را دریافت نکرد. به این و در مقابل گروه کن

تعلل ی ازخودبیگانگی تحصیلی، ها پرسشنامهصورت که ابتدا 

برای هر دو گروه استفاده  آزمون شیپعنوان  و زورگویی به ورزی

ی خود ها مهارتشد و بعد برای گروه آزمایش برنامه آموزش 

د از ی دریافت نکرد. بعا مداخلهمدیریتی داده شد و گروه کنترل 

ی خود مدیریتی دوباره ها مهارتاجرای برنامه آموزش 

موردبررسی برای هر  آزمون پسعنوان  به ذکرشدهی ها پرسشنامه

 دو گروه قرار گرفت.  

با رضایت آگاهانه، داوطلبانه و با آموزان  دانشتمامی 

را تکمیل نمودند. همچنین،  ها معلم و مدیر پرسشنامههماهنگی 

حاصل از پرسشنامه، طالعات ده شد که ابه آنان اطمینان دا

 د.  محرمانه خواهد مان

 از ابزارهای زیر استفاده شد:   ها دادهی آور جمعبرای 

این پرسشنامه توسط  :Olweus الف: پرسشنامه زورگویی

توسط سولبرک و  3111و در سال  شده ساخته 3986در سال 

 41شامل است. این پرسشنامه  قرارگرفتهالویوس مورد تجدیدنظر 

مواجهه با  -3ی لیکرت بند درجهسؤال است که بر اساس مقیاس 

اشکال مختلف فیزیکی، کالمی، غیرمستقیم، قومی و جنسی 

( 31تا  4قلدری، آزار و اذیت شدن )قربانی قلدری شدن: سؤاالت 

دیگر )قلدری بر  آموزان دانشاشکال مختلف قلدری کردن بر  -3و 

ماه گذشته را  1یا  3طول  ( در19تا  34دیگران: سؤاالت 

ی ا درجه 5صورت  ی این مقیاس بهگذار نمره. کند یمی ریگ اندازه

ی ابی نهیزم نیتر پراستفادهو  نیتر مهماست. این پرسشنامه 

کمی در مورد  منتشرشدهزورگویی در جهان است، اما اطالعات 

پایایی و روایی آن وجود دارد. ضرایب پایایی ثبات درونی این 

. [33]به دست آمد  91/1تا  81/1مه در دامنه بین پرسشنا

همچنین در پژوهش حاضر ضریب پایایی پرسشنامه به روش 

 به دست آمد.   83/1آلفای کرونباخ 

برای  آموز: ب: مقياس تعلل ورزی تحصيلی نسخه دانش

 های گوی 37تحصیلی از پرسشنامه  تعلل ورزیسنجش 

Solomon & Rothblum تعلل ورزیمقیاس، ، استفاده شد. این 

تا  3آماده شدن برای امتحان )سؤاالت  حوزهتحصیلی را در سه 

( و آماده کردن 37تا  9ت (، آماده کردن تکالیف درسی )سؤاال6

(، موردبررسی 35تا  31سؤاالت ) مقاالت پایان نیمسال تحصیلی

. الزم به ذکر است که در ادامه هر یک از موارد دو دهد میقرار 

( احساس و 36، 38، 7است که سه سؤال اول ) شده ارائهسؤال 

 39، 8و سه سؤال دوم ) تعلل ورزیدر مورد  آموزان دانشعاطفه 

. سنجند می شان ورزی تعللرا برای تغییر عادت  ها آن( تمایل 37،

( تا 3 نمرهپاسخ سؤاالت پرسشنامه در مقیاس لیکرت، از هرگز )

، 4، 3یاس سؤاالت . در این مقشود ( محاسبه می5)نمره  همیشه

گذاری  صورت وارونه نمره به 35و  31، 33، 36، 35، 33، 6

کل مقیاس در سطح  نمرهبا  ها گویههمبستگی کل شوند.  می

بود  93/1و ضریب آلفای کرونباخ مقیاس برابر با  دار معنیمطلوب 
. در پژوهش حاضر ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ [31]

 به دست آمد.      91/1

این پرسشنامه  ج: پرسشنامه ازخودبيگانگی تحصيلی:

سؤال  4. این پرسشنامه از [34]شده است ساخته  Johnsonتوسط 

ای از  درجه شده است و سؤاالت بر اساس طیف لیکرت پنج تشکیل

اند. در پژوهشی ضریب  شده تنظیم 5تا کامالً درست  3کامالً غلط 

به دست آمد  79/1باخ پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرون

. همچنین برای بررسی [33] باشد که نشانگر پایایی مناسب ابزار می

روایی این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد 

های برازش، نشانگر روایی مناسب این پرسشنامه است  که شاخص
. در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای [34]

 به دست آمد.   83/1خ کرونبا

این برنامه ی خود مدیریتی: ها مهارتد: برنامه آموزش 

است که  شده ساخته [35]و همکاران  Behpazhohآموزشی توسط 

 6ساعته بود. درواقع این برنامه آموزش در  3جلسه  6شامل 

توسط پژوهشگر  آموزان دانشساعت بر روی  3جلسه و هر جلسه 

   آموزش داده شد.  

اهمیت  مورد در اعضاء در جلسه، بحث با اول: آشنایی جلسه

 تُن معارفه، نحوه مورد در افراد بازخورد خود مدیریتی، های مهارت

 دیگران؛  به خود معرفی مورد شیوه در تکالیفی دادن صدا،

 بازخورد، دادن و پیش جلسه تکلیف گزارش دوم: ارائه جلسه

 خانه و مدرسه در نینقوا و دستورات پیروی از اهمیت درباره بحث

 ها؛   انضباط برای آن و نظم مورد در تکلیف دادن و

 بازخورد، دادن و پیش جلسه تکلیف گزارش سوم: ارائه جلسه

 نحوه مورد در الگو ارائه دیگران، کردن از تقاضا شیوه برای تمرین

 در دادن تکلیف است، کرده رد را ما تقاضای که شخصی با برخورد

 مناسب؛  های پاسخ ارائه و کردن موردتقاضا
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 دادن و پیش جلسه تکلیف گزارش چهارم: ارائه جلسه

 ابراز و احساسات به مهار مربوط های مهارت آموزش بازخورد،

 مناسب؛ تکلیف دادن و منفی و مثبت احساسات و ها هیجان

 بازخورد، دادن و پیش جلسه تکلیف گزارش پنجم: ارائه جلسه

 مورد در بحث نامعقول، تقاضاهایرد  های شیوه روی بر تمرین

 مورد نحوه در تکلیف دادن نامعقول، تقاضاهای شیوه نه گفتن به

 .گفتن نه مهارت و غیرمنطقی تقاضاهای کردن رد

 بازخورد، دادن و پیش جلسه تکلیف گزارش ششم: ارائه جلسه

 ارائه مورد در کنیم، تکلیف انتقاد چرا باید اینکه خصوص در بحث

 و پذیرفتن دیگران از خواهی معذرت مهارت و یگراند به بازخورد

 .دیگران و درنهایت ارزشیابی نتایج جلسات عذرخواهی

ی آمار توصیفی ها روشبا استفاده از  شده آوری جمعی ها داده

)میانگین و انحراف استاندارد( و استنباطی )آزمون تحلیل 

 Spss (version 22, Spss Inc, Chicago, IL) افزار نرمکواریانس( در 

 .وتحلیل قرار گرفت مورد تجزیه

 

 یافته ها

شناختی در میزان تحصیالت  ازنظر خصوصیات جمعیت

درصد  3/41سواد،  درصد پدران بی 37آموزان،  پدران دانش

درصد  31درصد دبیرستان و  8/37درصد راهنمایی،  35ابتدایی، 

تحصیالت دانشگاهی داشتند. همچنین سطح تحصیالت مادران 

 14درصد ابتدایی،  31سواد،  درصد مادران بی 9آموزان  شدان

درصد تحصیالت  31درصد دبیرستان و  34درصد راهنمایی و 

دانشگاهی داشتند. ازلحاظ وضعیت اجتماعی اقتصادی، وضعیت 

درصد دارای سطح متوسط  5/63درصد دارای سطح پایین،  5/31

 درصد دارای سطح باالبودند.   34و 

گین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش میان 3در جدول 

 شده است.   نشان داده

که میانگین متغیر  دهد یمنشان  3مندرجات جدول 

و  96/31 آزمون شیپازخودبیگانگی تحصیلی در گروه آزمایش در 

که در مقایسه با گروه کنترل با  باشد یم 46/31 آزمون پسدر 

تغییری  61/34 آزمون پسو میانگین  41/34 آزمون شیپمیانگین 

. همچنین میانگین دهد یمرا در اثر اعمال متغیر مستقل نشان 

 آزمون شیپتحصیلی در گروه آزمایش در  تعلل ورزیمتغیر 

که در مقایسه با گروه  باشد یم 36/67 آزمون پسو در  81/71

 آزمون پسو میانگین  76/69 آزمون شیپکنترل با میانگین 

. از دهد یمثر اعمال متغیر مستقل نشان تغییری را در ا 41/71

 آزمون شیپسویی میانگین متغیر زورگویی در گروه آزمایش در 

است که در مقایسه با گروه کنترل با  41/3 آزمون پسو در  61/1

تغییری را  36/1 آزمون پسو میانگین  86/1 آزمون شیپمیانگین 

آن از  یدار یمعنکه  دهد یمدر اثر اعمال متغیر مستقل نشان 

 است.  قرارگرفتهطریق تحلیل کواریانس مورد ارزیابی 

ی آن ها مفروضهقبل از انجام آزمون تحلیل کواریانس، 

با مقدار  بررسی گردید. مقایسه مقادیر فاصله ماهانوبیس دقت به

های  ها بهنجار بود و داده بحرانی مربوط به آن نشان داد که داده

ها از آزمون  ل بودن دادهپرت وجود نداشت. برای بررسی نرما

اسمینوف استفاده شد که نتایج نشان داد برای  -کالموگروف

 ها نرمال هستند. متغیرهای پژوهش معنادار نیست و لذا داده

از آزمون لون استفاده شد  ها واریانس یهمگن ین برایهمچن

ست و یپژوهش معنادار ن یرهایمتغ یج نشان داد برایه نتاک

در  شده محاسبه Fچون  ییبرقرار است. از سو ها واریانس یسانیک

ون معنادار یرگرس خط شیب یبررس یپژوهش برا یرهایمتغ

ت یر مستقل رعایر همپراش و متغیمتغ یست؛ لذا همبستگین

انس برقرار بود و یوارکل یاستفاده از تحل های مفروضهشده بود و 

  استفاده کرد.ن آزمون یاز ا توان می

 گروه آزمایش و كنترل آزمون پسو  آزمون شيپحراف معيار متغيرهای پژوهش در ميانگين و ان .9جدول 

 متغیرها گروه
 گروه کنترل گروه آزمایش

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 آزمون شیپ

 81/3 41/34 19/3 96/31 ازخودبیگانگی تحصیلی

 55/7 76/69 65/5 81/71 تحصیلی تعلل ورزی

 14/3 86/1 33/3 61/1 ورگوییز

 آزمون پس

 36/3 61/34 53/3 46/31 ازخودبیگانگی تحصیلی

 17/5 41/71 16/5 36/67 تحصیلی تعلل ورزی

 18/3 36/1 39/3 41/3 زورگویی
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های  دهد که بین میانگین نشان می 3مندرجات جدول 

آموزان برحسب  شده نمرات ازخودبیگانگی تحصیلی دانش تعدیل

آزمون تفاوت  ت گروهی آزمایش و کنترل در مرحله پسعضوی

این معنی که آموزش  (. بهP<13/1شود ) میمعناداری مشاهده 

آموزان گروه آزمایش به نسبت  های خود مدیریتی در دانش مهارت

ها  گروه کنترل تأثیر بیشتری بر کاهش ازخودبیگانگی تحصیلی آن

درصد  35ت؛ یعنی بوده اس 354/1داشته است. میزان این تأثیر 

های فردی ازخودبیگانگی تحصیلی  کل واریانس یا تفاوت

های خود مدیریتی بوده  آموزان مربوط به آموزش مهارت دانش

آموزان شده  است و باعث کاهش ازخودبیگانگی تحصیلی دانش

 است. 

های  دهد که بین میانگین نشان می 3همچنین نتایج جدول 

آموزان برحسب  صیلی دانششده نمرات تعلل ورزی تح تعدیل

آزمون تفاوت  عضویت گروهی آزمایش و کنترل در مرحله پس

معنی که آموزش  (. به اینP<15/1شود ) میمعناداری مشاهده 

آموزان گروه آزمایش به نسبت  های خود مدیریتی در دانش مهارت

ها  گروه کنترل تأثیر بیشتری بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی آن

درصد  8بوده است؛ یعنی  187/1این تأثیر  داشته است. میزان

های فردی تعلل ورزی تحصیلی  کل واریانس یا تفاوت

های خود مدیریتی بوده  آموزان مربوط به آموزش مهارت دانش

 آموزان شده است.  است و باعث کاهش تعلل ورزی تحصیلی دانش

نیز نشان  آموزان در مورد زورگویی در دانش 3نتایج جدول 

شده نمرات زورگویی  های تعدیل بین میانگین دهد که می

آموزان برحسب عضویت گروهی آزمایش و کنترل در مرحله  دانش

به این   (.P<15/1)شود آزمون تفاوت معناداری مشاهده می پس

آموزان گروه  های خود مدیریتی در دانش معنی که آموزش مهارت

گویی آزمایش به نسبت گروه کنترل تأثیر بیشتری بر کاهش زور

 9بوده است؛ یعنی  199/1ها داشته است. میزان این تأثیر  آن

آموزان  های فردی زورگویی دانش درصد کل واریانس یا تفاوت

های خود مدیریتی بوده است و باعث  مربوط به آموزش مهارت

 آموزان شده است  کاهش زورگویی دانش

 

 عضویت گروهی بر متغيرهای ازخودبيگانگی تحصيلی، تعلل ورزی و زورگویی  نتایج آزمون تحليل كواریانس برای تعيين تأثير  .9جدول 

 F میانگین مجذورات مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیر
سطح 

 معناداری
 مجذور اتا

ازخودبیگانگی 

 تحصیلی

 113/1 761/1 19/1 37/1 37/1 آزمون شیپ

 354/1 113/1 41/31 41/39 41/39 گروه

 تعلل ورزی
 114/1 646/1 334/1 56/5 56/5 آزمون شیپ

 187/1 131/1 44/5 73/343 73/343 گروه

 زورگویی
 117/1 536/1 437/1 56/1 56/1 آزمون شیپ

 199/1 135/1 311/6 37/8 37/8 گروه

 

  بحث

های خود  هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت

مدیریتی بر ازخودبیگانگی تحصیلی، تعلل ورزی تحصیلی و 

بود. نتایج این پژوهش نشان  آموزان دوره متوسطه یی دانشزورگو

ی خود مدیریتی بر ازخودبیگانگی ها مهارتداد که آموزش 

تأثیر دارد و باعث کاهش ازخودبیگانگی  آموزان دانشتحصیلی 

ی ها پژوهش. این یافته با نتایج شود یم آموزان دانشتحصیلی در 

Brown  و  [33]و همکارانRovai & Wighting
همخوانی  [36]

هر چه فرد بیشتر های پژوهشی آنان نشان داد که  دارد. یافته

بتواند رفتارهای خود را مدیریت کند و با دیگران عجین باشد، به 

همان نسبت ازخودبیگانگی کمتری برخوردار خواهد بود.  

آموزان احساس  شود که دانش های خود مدیریتی باعث می مهارت

و موضوعات درسی خود مسلط شوند و  کنند قادرند بر تکالیف

طور کامل با درس عجین شوند و درنتیجه این امر باعث افزایش  به

شود. درواقع  انگیزش درونی و کاهش ازخودبیگانگی تحصیلی می

با معلمان، همراه با  آموزان دانشچه در محیط مدرسه رابطه  هر

س حساها  آنپذیرش، احترام، حمایت و اعتماد متقابل باشد، 

 آموزان دانشازخودبیگانگی کمتری خواهند نمود. وقتی معلمان از 

و بدون اعمال کنترل داشته باشند،  قیدوشرط بیپذیرش متقابل، 

برای انجام تکالیف خود احساس انگیزش درونی نموده و  ها آن

از یابد.  میو بیگانگی آنان از یادگیری کاهش  انگیزگی بیمیزان 

و رفتارها را  است یبسته به خودآگاهخود مدیریتی وا طرف دیگر
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ها  هدف از کسب این مهارتباشد.  یطور مثبت رهبری کردن م به

فردی و  های یتدرنهایت موفق سالمت جسمی و روانی و رسیدن به

که این امر منجر به باال رفتن حس انسجام با  اجتماعی است

باعث کاهش ازخودبیگانگی آنان  درنتیجهو  شود میدیگران 

 .  [37]ود ش می

های خود  یافته دیگر پژوهش نشان داد که آموزش مهارت

آموزان تأثیر دارد و باعث  مدیریتی بر تعلل ورزی تحصیلی دانش

شود. این یافته با نتایج  آموزان می کاهش تعلل ورزی دانش

افراد دارای  همخوانی دارد.[ 38]و همکاران  Spadaهای  پژوهش

ضعیفی برخوردار هستند  مدیریتیهای خود  مهارتاز  تعلل ورزی

های خود  مهارت. کنند میو بر خودانگاره ضعیف خود تأکید 

درباره اینکه افکار کنترل ناپذیر هستند و برای عملکرد  مدیریتی

 ها آنرا کنترل نمود، افزایش احساس ناتوانی در  ها آنخوب باید 

از  ها آنفعاالنه  گیری کنارهرا در پی دارد. این موضوع باعث 

 مسائلرا به  ها آنو توجه  شود می گیری تصمیم های موقعیت

 مسئلهتا به این وسیله از  کشاند می اهمیت بییا  ربط بیکوچک، 

است، پرهیز کنند. بنابراین فرد  گیری تصمیماصلی که الزمه 

 ن فعالی. همچناندازد میخود را به تعویق  گیری تصمیمپیوسته 

 گیری تصمیم های موقعیتر د های خود مدیریتی مهارتشدن 

که فرد در این موقعیت یک تنش عاطفی را تجربه  شود میباعث 

و یا حل  سنجی درونی واقعیتکند که فرد را به فعالیت در جهت 

خود به بازداری  نوبه بهاین فعالیت دارد.  می مسئله ذهنی وا

 تعلل ورزیو افزایش  انجامد میدر فرد  گیری تصمیمفرآیندهای 

 . [38]د پی داررا در 

یافت که  به این نتیجه دست Fathiهمسو با این یافته 

تواند باعث کاهش تعلل ورزی  های آموزش خود مدیریتی می روش

عمالً یک  ،کند میفرد وقتی در کاری تعلل . [39]دانشجویان شود

که آن  کند میرا جایگزین آن فعالیتی  فشار کم چیز یکفعالیت یا 

 جای به، مانند خواندن یک روزنامه زداندا می تأخیررا به 

های خود  در این میان با آموزش مهارت ه؛درسی روزان های فعالیت

آموزان کاهش  رفتارهای تعلل ورزی را در دانش ،توان مدیریتی می

صورت تعویق در رفتارهایی همچون  تحصیلی به داد. تعلل ورزی

دروس  حاضر شدن برای امتحان، انجام تکالیف درسی و مطالعه

. نمونه بسیار آشنای آن، به تعویق انداختن مطالعه شود میدیده 

اضطراب ناشی از آن است تا شب امتحان و شتاب و متون درسی 

یا دانشجویان شده و به دلیل  آموزان دانشگیر که گریبان

رفتاری ناسازگارانه  پیامدهای شناختی و هیجانی منفی که دارد،

. [11]بر پیشرفت تحصیلی داشته باشد  منفیآثار  تواند میاست که 

آنان  ازنظر. کنند میامروز زندگی  این قبیل افراد برای حال و

زندگی  ای گونه بهو  باشد میآینده، فقط ادامه زندگی حال 

نوع تفکر منجر  نهایتاًکه گویی فردایی وجود ندارد.  کنند می

 خود. ناکارآمدی فردی در گردد می خود مدیریتیناتوانی در 

نفس، اشکال در تمرکز و احساس  ، ضعف اعتمادبهمدیریتی

مسئولیت ضعیف، اضطراب و ترس از ناموفق بودن اعمال فردی به 

منفی، انتظارات غیرواقعی که فرد از خود یا  های برداشتعلت 

، پایین بودن سطح بینی خودکمعملکرد خود دارد، انگیزه ناکافی، 

هستند که با عادت به  هایی ویژگیتحمل و عصبانیت، همگی از 

. بنابراین بر این اساس با [13]دتعویق انداختن تکالیف رابطه دارن

توان بسیاری از این  های خود مدیریتی می آموزش مهارت

 رفتارهای منفی تعلل ورزی را کاهش داد. 

های خود  یافته دیگر پژوهش نشان داد که آموزش مهارت

دارد و باعث کاهش  آموزان تأثیر مدیریتی بر زورگویی دانش

شود. این یافته با نتایج  آموزان می رفتارهای زورگویی دانش

و همخوانی دارد. زورگویی  [38]همکاران  و Lomasهای  پژوهش

دارد و این علل هم به خود افراد و هم به محیط  ای چندگانهعلل 

که  آموزانی دانش. شوند میمربوط  ها آناجتماعی  -یخانوادگ

قوی و فعال بوده و خیلی پرخاشگر و مخاطره  فیزیکی ازلحاظ

 برعکس. باشند می زورگوییطلب هستند، دارای گرایش ذاتی به 

فیزیکی و هیجانی ضعیف بوده و خیلی  ازلحاظکه  آموزانی دانش

 زیاد احتمال بههستند،  جویی کینهو محقر و فاقد  حرف کممحتاط، 

د مدیریتی خو های از سویی مهارت. شوند می زورگوییقربانی 

شامل کنترل خلق، پیروی از قوانین، مصالحه با دیگران در مواقع 

 ها تواناییمناسب، انتقادپذیری و مشارکت در امور مختلف بر طبق 

های خود مدیریتی ازجمله پیروی از  باشد. بنابراین این مهارت می

قوانین، مصالحه با دیگران و مشارکت در امور باعث ایجاد محبت 

با دوستان دیگر شده و میزان زورگویی نیز کاهش و همراهی 

توان گفت که  . همچنین در تبیین این یافته می[38]یابد  می

بر رفتارهای فراگرفته مطلوبی اشاره خود مدیریتی  های مهارت

با دیگران رابطه مطلوبی داشته و از  سازد میدارد که فرد را قادر 

خود  های مهارتنامعقول اجتماعی خودداری کند.  های واکنش

از رفتارها از قبیل توانایی شروع ارتباط  ای گستردهطیف  مدیریتی

ـته، تمایل سمفید و شای های پاسخدیگران، ارائه  و مناسب با مؤثر

، پرهیز از تمسخر گرانه یاریه و نبه رفتارهای سخاوتمندانه، همدال

    .  [13]شود  میقلدری و زورگویی به دیگران را شامل 

دارند پژوهش درباره رابطه اطالع ن جا که نگارندگان تا بدا

تاکنون انجام  با متغیرهای پژوهش های خود مدیریتی مهارت

جهت دسترسی به  هایی محدودیتنشده است. این مسئله هم 

 توانست میو هم در نوع خود  کرد میپیشینه پژوهش ایجاد 

فرصت جدیدی برای پژوهش جدید در تحقیقات آینده باشد. 
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اثربخشی خود مدیریتی با طور مشخص در حوزه  به ای شینهپی

 آموزان متغیرهای ازخودبیگانگی و تعلل ورزی تحصیلی در دانش

وجود ندارد و این موضوع برای اولین بار در این مقاله بررسی شده 

در  خالقیتکه به بحث نوآوری و  حال درعیناست و این موضع 

است. لذا پیشنهاد  از دشوارهای کار شود میپژوهش مربوط 

از نگاه دیگر  اثربخشیجهت بررسی بیشتر و تأیید این  شود می

است این پژوهش از سوی دیگران مجدداً انجام  الزممحققان، 

شود تا وجود و یا عدم وجود اثر هرگونه سوگیری احتمالی در 

نتایج که ممکن است به نظر نگارندگان و یا هر عامل دیگری 

گر همانند  د. از سویی متغیرهای مداخلهمربوط باشد کنترل شو

شخصیت، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی، پیشینه زندگی 

ها متغیرهای  های پژوهش و وضعیت زندگی خانوادگی آن نمونه

مهمی در ایجاد تغییر باورها هستند که کنترل نشدند و به همین 

   ها و تفسیر نتایج باید مدنظر قرار گیرند. یافته علت در تعمیم
 گيرینتيجه

های  و ارائه مهارت با دادن آزادی عمل توانند میمعلمان 

و با  شان یادگیری های فعالیتدر  آموزان دانشبه  مدیریت خود

مدرسه و عالیق  های فعالیتفراهم کردن ارتباط بین 

آنان و تأکید  های موفقیتبه  ، ارائه پسخوراند مثبتآموزان دانش

ان ازخودبیگانگی تحصیلی و ، میزرقابت جای بهبر همکاری 

   آموزان را کاهش دهند.  زورگویی دانش

 تقدیر و تشکر

در پژوهش حاضر،  کننده شرکت آموزان دانشاز کلیه 

مدیران مدارس و کلیه کسانی که در اجرای این پژوهش به ما 

 .  میراداریاری رساندند، کمال تشکر و سپاس 

 اخالقی هیدیيتأ

ژوهش در مورد محرمانه بودن در پ کننده شرکتبه افراد 

 است.  شده دادهاطمینان  ها پرسشنامهنتایج 

 تعارض منافع

بین نویسندگان و مجله راهبردهای آموزش در علوم 

 د. تعارض منافع وجود ندار گونه هیچپزشکی 

 یمنابع مال

تأمین منابع مالی این مقاله بر عهده هیچ سازمان و نهادی نبوده 

 است. 
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