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 20/1/1044 :  تاریخ پذیرش          11/8/1311 تاریخ دریافت:

 

                                                           
  .دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایرانواحد تبریز، ، تربیتی گروه روانشناسی، دانشجوی دکتری -1

 )نویسنده مسئول( .رانی، ازی، تبریاسالم دانشگاه آزادواحد تبریز،  ،تربیتی یگروه روانشناس ،استادیار -2

     41121111113تلفن: ، l.bagbanpour@gmail.com: یپست الکترونیک

  .رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسالم ز،یواحد تبر ،تربیتی یگروه روانشناس، استاد -3

 خالصه

ها و به دليل خودپنداره تحصيلی ضعيف، اغلب قضاوت بسيار منفی نسبت به توانايی ،آموزان دارای مشکالت رفتاریدانش مقدمه:

را شناختی به اين افراد وانهای راين امر لزوم ارائه آموزش. کنندهای خود دارند و هيجانات تحصيلی منفی را تجربه میارزش

-Timothy Campbellهای اجتماعی مبتنی بر نظريهاثربخشی آموزش مهارتتعيين با هدف . پژوهش حاضر دسازضروری می

Comorford انجام شد.آموزان دختر دارای مشکالت رفتاری بر خودپنداره تحصيلی و هيجانات تحصيلی دانش 

در سال آموزان دختر دوره ششم ابتدايی شهر تبريز دانشکليه آزمايشی دربرگيرنده  وهشجامعه آماری اين پژ ها:مواد و روش

فرم معلم -Connersی مشکالت رفتاری جهبندمقياس درمطابق با نمره برش در آموز دانش 93تعداد . بود 9911-9911تحصيلی 

ای انتخاب و به صورت ای چندمرحلهدفی خوشهگيری تصابا روش نمونه، دارای مشکالت رفتاری تشخيص داده شدند و و والدين

و   Yuتحصيلیخودپنداره های نامهپرسش هاگروهنفر در هر گروه( جايگزين شدند.  91آزمايش و گواه ) هایتصادفی ساده در گروه

Wang (5331و )  هيجانات تحصيلیPekrun ( 5335و همکاران ) های تجلسه آموزش مهار 91پس از اتمام . تکميل کردندرا

توسط ابزارهای مذکور آزمايش،  ای دو جلسه( در گروه)هفته Timothy Campbell-Comorfordاجتماعی مبتنی بر نظريه 

 متغيره تحليل شدند. ها با استفاده از تحليل کواريانس چند. دادهشدها تکميل گروه

خودپنداره دار معنی شيافزا موجب Timothy Campbell-Comorfordهای اجتماعی مبتنی بر نظريه مهارتآموزش  ها:یافته

 یول ،شد یمشکالت رفتار یآموزان دارادانش یليتحص جاناتيآموزش باعث کاهش ه نيگرچه ا گرديد؛ (p=310/3)تحصيلی 

     دار نبود. یدو گروه معن نياختالف ب

بر افزايش  Timothy Campbell-Comorfordهای اجتماعی مبتنی بر نظريه مهارت آموزش تأثيربا توجه به  گیری:نتیجه

 شود.توصيه میخودپنداره تحصيلی استفاده از اين رويکرد آموزشی 

خودپنداره تحصيلی، هيجانات تحصيلی، مشکالت کامرفورد، -های اجتماعی، تيموتی کمپبلمهارتآموزش، های کلیدی: واژه

 رفتاری
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 مقدمه

دوره کودکی ( Behavioral problems)مشکالت رفتاری 

در آن کههه نظههر گرفتههه شههده اسههت  دربههه عنههوان شههرايطی 

شده بها   های رفتاری فرد در مدرسه با هنجارهای پذيرفتهپاسخ

ای ، به گونهه ردقوميت يا فرهنگ تفاوت زيادی دا توجه به سن،

اخهتالل   [.9] گهذارد مهی  تهأثير که بر عملکرد تحصيلی کودک 

فعهالی از  ای و اختالل نقص توجه / بيشسلوک، نافرمانی مقابله

در دوران مدرسه بيشهترين   جمله مشکالت رفتاری هستند که

برخهی از مطالعهات   [. 5] انهد فراوانی را به خود اختصها  داده 

 93تها   1گيرشناسهی شهيوم مشهکالت رفتهاری را حهدود      همه

ه سهاير  ک حالی در ؛[9] انددر سنين مدرسه تخمين زده درصد

   [.1] گزارش کردند درصد 1/59ها، شيوم اين مشکل را بررسی

کالت رفتاری در سهنين مدرسهه بها    دارای مشآموزان دانش

 Academic)در زمينه خودپنداره تحصيلی  متعددی مشکالت

self-concept )تحصهيلی بهه    هخودپنهدار  [.1] مواجه هستند

آمههوز از شايسههتگی او درخصههو  يههادگيری    ادراک دانههش

آمههوزانی کههه تصههور و يهها . دانههش[6]آموزشههگاهی اشههاره دارد 

ی تحصهيلی خهود ندارنهد،    هها احساس مثبتهی دربهاره توانهايی   

های تحصهيلی و  نظر از نژاد و فرهنگ به ندرت در فعاليتصرف

آمهوزان  دانهش  [.0] شهوند میامور مربوط به زندگی خود موفق 

 Academic) تحصههيلی اتهيجانههدارای مشههکالت رفتههاری 

excitement) کهه ايهن    [1] کنندمنفی بيشتری را تجربه می

 تهأثير تحصيلی يادگيرنهدگان   بر پيامدها و دستاوردهای مسئله

هيجانههات تحصههيلی  [. 1،93] گههذاردنههامطلوبی برجههای مههی 

توانند به صورت مثبت )برای مثال، افتخار، لذت، اميهد( يها   می

منفی )خستگی، خشم، اضطراب(، فعال )لذت، افتخار يا خشم( 

  .[99،95] شونديا غيرفعال )شرم( 

از کودکههان دارای مشههکالت رفتههاری  بههه رههور خالصههه،  

ههای بهازی، آمهوزش، زنهدگی خهانوادگی،      دستيابی به فرصهت 

های بهداشتی کافی، کار و حقهو  مشهترک در زنهدگی    مراقبت

ههای محهروم سهبب    اجتماعی محروم هستند و رشد در محيط

خودپنهداره  مشکالت متعددی در زمينه تحصيل همچهون  بروز 

  شهود مهی  [1] و هيجانات تحصيلی منفی [1] ضعيفتحصيلی 

هها را ضهروری   بهه آن  آموزشهی ن امر لزوم ارائه خهدمات  ايکه 

اسهت   خهدماتی يکی از  تماعیجاهای مهارتآموزش  .سازدمی

دارای مشهکالت رفتهاری   آموزان دانشرسد برای که به نظر می

شواهد تجربی اخير نشان داده که زيرا ، [99] باشدبسيار مفيد 

و اجتمهاعی نقهش بسهيار مهمهی در  تشهديد      کفايت نقص در 

ی هارتمها [.91] داردآمهوزان  دانهش تدوام اختالالت رفتهاری  

بط روابهها شههروم  نايیها هستند که اتوای از مجموعه، جتماعیا

در ضايتبخشی ری رگازسا گيهری باعث شهکل  ،جتماعی مثبتا

ی هند تقاضاهادمیزه جاآمههوزان ادانههشبه و  ندشههوسه میرمد

ی کهه در  ههاي از جملهه مهدل   [.91] محيط اجتماعی را بپذيرند

های اجتماعی تدوين شهده اسهت، مهدل    زمينه آموزش مهارت

-Timothy Campbellهای اجتماعی مبتنی بر نظريه مهارت

Comorford های مثبت و منفهی بهه   در پی مثالکه  باشدمی

 [.96] شودداده میآموزش آموزان دانش

بر جتماعی اهای کارآيی آموزش مهارت ،برخی از تحقيقات

و  Nesayan اند. به عنوان مثال،نشان دادهرا ری مشکالت رفتا

 Asadi Gandomaniهای اثربخشی آموزش مهارتبررسی  به

 تهوانی ههنهی  اجتماعی بر مشکالت رفتهاری نوجوانهان بها کهم    

بهين  در زمينه مشکالت رفتهاری   پرداختند. نتايج نشان داد که

ههای آزمهايش و   آزمهون گهروه  پس-آزمونميانگين نمرات پيش

ل هم از نظر مادران و هم از نظهر معلمهان تفهاوت وجهود     کنتر

توان ههنی مشکالت رفتاری نوجوانان کم که در در حالی ؛دارد

نيهز   و همکهاران  Sadeghi [.91] تغييری ايجهاد نشهده اسهت   

بهر مشهکالت رفتهاری و    را های اجتمهاعی  آموزش مهارت تأثير

بها   های اجتماعی نوجوانان دچار اخهتالل ريهف ایتيسهم   مهارت

شهرکت در   ،هها مطهابق بها يافتهه    .عملکرد بهاال بررسهی کردنهد   

ههای اجتمهاعی   منجر بهه افهزايش مههارت    آموزشیهای جلسه

پهذيری و خهودکنترلی   ورزی، مسهئوليت شامل همکاری، جرأت

نوجوانان با اختالل ريف ایتيسم با عملکرد باال شهد؛ ولهی ايهن    

 ،از سهوی ديگهر  . در مرحله پيگيری يک ماهه پايدار نماند تأثير

آنهها   فعهالی در کاهش مشکالت رفتار بيرونهی، درونهی و بهيش   

و همکهاران  Yahya Mahmoudi  .[90]حاصل نشد  بهبودی

بهر   ههای اجتمهاعی مبتنهی   اثربخشی آموزش گروههی مههارت  

)رفتارههای  شهده  سهازی مشکالت رفتاری برونیبر را گويی هقص

 [.91د ]دادننشان  کودکانشکنانه( پرخاشگرانه و قانون

بررسههی در خصههو   ،وجههود چنههين تحقيقههاتی رغههمعلهی 

مبتنهی بهر    های اجتماعیکارايی آموزش مبتنی بر مدل مهارت
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بههر بههه ويههژه   Timothy Campbell-Comorford نظريههه

خودپنداره تحصهيلی و هيجانهات   متغيرهای مرتبط با تحصيل )

در مقطه    آموزان دارای مشهکالت رفتهاری  دانشدر  (تحصيلی

شههواهد  ،نههينچهم .پژوهشههی صههورت نگرفتههه اسههت یابتههداي

هههای اجتمههاعی بههر آمههوزش مهههارت تههأثيرعههدم متناقضههی از 

لههذا،  .[90،91] وجههود داردآمههوزان دانههشمشههکالت رفتههاری 

ههای  اثربخشهی آمهوزش مههارت   تعيين با هدف پژوهش حاضر 

-Timothy Campbell مبتنهههی بهههر نظريهههه اجتمهههاعی 

Comorford  و هيجانههات تحصههيلی بههر خودپنههداره تحصههيلی

  انجام شد.   دارای مشکالت رفتاریآموزان دانش

 

 هاروشمواد و 

کد اخال  به شماره ) آزمايشیاين پژوهش 

IR.IAU.TABRIZ.REC.1399.109) ، با استفاده از ررح

جامعه آماری  آزمون با گروه گواه انجام شد.پس-آزمونپيش

تر دوره ششم دخآموزان دانشاين پژوهش دربرگيرنده کليه 

جهت  .بود 9911-9911در سال تحصيلی شهر تبريز ابتدايی 

 بر Fleissتعيين حجم نمونه از معادله برآورد حجم نمونه 

استفاده Azemuodeh [91 ،] و Poursadegاساس مطالعه 

 =69/9σ= ، 130/1=2d ،13/3Powerکه در اين فرمول  شد

 .نظر گرفته شد در  =α 31/3و 

 
 

ميزان  انحراف معيار است که σذکور در معادله م 

بازه ارمينان است که ميزان  d. دهدپراکندگی را نشان می

ميانگين نمونه از ميانگين  ترينيپا اي التراغماض بودن باقابل 

ر ابحجم نمونه بردهد. براساس اين معادله را نشان میجامعه 

 91در هر گروه به دست آمد که برای ارمينان،  30/95با 

ای خوشهتصادفی گيری با استفاده از روش نمونهآموز شدان

بدين ؛ به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند ایچندمرحله

پنجگانه آموزش و پرورش شهر تبريز، ترتيب که از بين نواحی 

 کشی(اساس قرعه )برساده  ناحيه به صورت تصادفی 5تعداد 

 ساده ادفیمدرسه به صورت تص 9و از هر ناحيه تعداد ، انتخاب

از هر مدرسه  . سپس،مشخص شدند کشی(اساس قرعه )بر

 (کشیاساس قرعه بر)ساده  کالس به صورت تصادفی 5تعداد 

)تعداد  کالس 6آموزان اين دانشوالدين و معلمان  .انتخاب شد

معلم فرم -ی مشکالت رفتاری کانرزجهبندمقياس درنفر(  903

آموز که مطابق با شدان 11، سپس .را تکميل کردندو والدين 

دارای نامه مذکور، در پرسش 51/61نمره باالتر از نمره برش 

پس ده و گردي ، انتخابمشکالت رفتاری تشخيص داده شدند

والدين ، نامهارسال دعوت بااز اعالم فراخوان در مدارس 

از اين . کنندگان جهت شرکت در پژوهش دعوت شدندشرکت

ت فراخوان در پژوهش شرکت نفر پس از درياف 13تنها  ،ميان

جلسه از پژوهش  5نفر نيز به دليل غيبت بيش از  1 ،کردند

های ورود نفر به دليل دارا نبودن مالک 1و  ندکنار گذاشته شد

زمان( از مطالعه شناختی همبه پژوهش )دريافت مداخالت روان

 به شکل تصادفی سادهنفر  93تعداد  ،در نهايت .برکنار شدند

و گروه زوج های کشی گروه آزمايش از شمارهرعهاساس ق بر)

مساوی گروه  دودر د(، های فرد انتخاب شدنشمارهاز گواه 

 جايگزين شدند.

تشههخيص  عبههارت بودنههد از معيارهههای ورود بههه پههژوهش

در  51/61نمره باالتر از نمره بهرش  اساس  برمشکالت رفتاری 

 ،والدينفرم معلم و -ی مشکالت رفتاری کانرزجهبندمقياس در

عههدم دريافههت آمههوزش    ،دوره ششههم ابتههدايی تحصههيل در 

يا دريافت ساير مداخالت و  قبل از ورود به پژوهشهای مهارت

بههرای شههرکت  والههدين وافقههتمعههدم . شهناختی همزمههان روان

نامهه جهههت   تکميهههل پرسهش  عدم ، در پژوهشآموزان دانش

ش و آمههوزان قبههل از شههرکت در پژوهههه غربالگهری دانههش

معيارهای خهروج از پهژوهش را   ، جلسه پياپی 5عدم حضور در 

 دادند.تشکيل می

منظور انتخاب نمونه و اجهرای پهژوهش، پهس از صهدور      به

ربهط  ین هتبريز و موافقت مسهئولي آزاد مجوز از سوی دانشگاه 

از مشهخص   بعهد  مراجعه شهد. آموزش و پرورش شهر تبريز به 

سهب بها حجهم نمونهه بها      کردن نواحی و مدارس مربهوط، متنا 

آموزانی که معيارهای ورود به پژوهش را داشهتند،  دانشوالدين 

روش و چگههونگی  سهپس . ههای الزم بهه عمهل آمهد    همهاهنگی 

و داده شهد  توضهي   آنها والدين و آموزان دانشاجرای کار برای 

 د.گرديکسب  هارضايت آن

موافقت برای همکاری  به منظور رعايت اصول اخالقی، فرم
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هها  آن ر بهه گهها تکميهل شهد و پژوهشه    آن پژوهش توسهط در 

شده در جلسات آموزشهی و   ارمينان داد که کليه مطالب ارائه

ههای  آمهوزش مههارت   نامه محرمانه خواههد بهود.  نتايج پرسش

 گروه آزمايش اجرا شد.شهر تبريز  مدارسيکی از در اجتماعی 

حهالی   در ،قرار گرفهت اجتماعی های آموزش مهارتدر معرض 

به منظهور جلهوگيری از   ای دريافت نکرد. گروه گواه مداخله که

انتقال مطالب آموزشی ارائه شهده در گهروه آزمهايش، آمهوزش     

مذکور در شيفت صب  و در يک کالس مجزا انجام شد و گهروه  

گواه در ارتباط با گروه آزمايش قرار نگرفت و بهر عهدم افشهای    

 کيد شد.أهای صورت گرفته توسط گروه آزمايش تآموزش

)در آزمهون  های مورد بررسهی رهی دو مرحلهه پهيش    گروه

بهه صهورت گروههی    )در جلسه آخهر(  آزمون و پسجلسه اول( 

، بدين ترتيب که معلمهان و  پژوهشی را تکميل کردند هایابزار

 .  ها را تکميل کردندآموزان باهم پرسشنامهدانش

 1مقيهاس  با کنندکان شرکت یو اجتماع یاقتصادوضعيت 

 5ميليون تومان، ضعيف=  5رآمد زير د ضعيف=ای )خيلیدرجه

تا  6 ميليون تومان، خوب= 6تا  1ميليون تومان، متوسط=  1تا 

ميليهون تومهان(    1خهوب= بيشهتر از   ميليون تومهان، خيلهی   1

ابزارهههای زيههر ارالعههات بههه وسههيله سههاير  .[53]شههدبررسههی 

   .گردآوری شد

فهرم معلهم و   -کهانرز مشکالت رفتهاری  ی بندجهمقياس در

 -Conners Behavioral Problems Scale)والههدين 

Teacher and parent form):  توسط اين مقياسConners 

داروهههای محههرک روی  تههأثير ارزيههابیبههرای  9163در سههال 

فعال از کودکهان  فعال و جهت تميز کودکان بيشکودکان بيش

بهه وسهيله    9103سال  درConners . ساخته شده است عادی

 11گويه استخراج و دو فهرم والهدين )   09 ،تحليل عاملی روش

( را تهيه کرد. اين مقياس دربرگيرنده سؤال 19( و معلم )سؤال

هيجهانی،  -پنج خرده مقياس مشکالت سهلوک، سههل انگهاری   

و انفعههال  -مشکالت توجه،  اضههطراب -فعالی، روياپردازیبيش

 =3ای )درجه چهارکه در يک ريف ليکرت  است ضد اجتماعی

گهذاری  ( نمهره صهحي  اسهت   کهامالً  =9 تها  صحي  نيست اصالً

قهرار   591تها   صهفر ه در دامنه  مقيهاس نمهرات ايهن    شهود. می

تر يشباالتر بيانگر مشکالت رفتاری بو دريافت نمرات  گيرندمی

)فرم معلهم(   بازآزمايی مقياسپايايی  Conners [.59] باشدمی

و فهرم والهدين   15/3تا  05/3در رول يک ماه تا يک سال از را 

بهه بررسهی    ،و همکهاران  Shahin [.59]کهرد  گزارش  03/3را 

و پايايی در ايران پرداختند  مقياسسنجی اين های روانويژگی

ش گهزار  16/3را به وسيله ضريب آلفهای کرونبها     مقياسکل 

ی جهبندمقيههاس درر عتباامطالعههه حاضههر،   در [.55] کردنههد

از نفر  1توسهط  فهرم معلهم و والهدين    -مشکالت رفتاری کهانرز 

گرديهد  تأييد و مرحله مطالعه ه تبريز در ری دو نشگاداساتيد ا

نامهه توسهط روش همبسهتگی درونهی بها      و پايايی کل پرسهش 

  مد. به دست آ 09/3محاسبه کرونبا  ضريب آلفای کرونبا  

-Academic Self)خودپنههداره تحصههيلی   پرسشههنامه

Concept Questionnaire): نامهه توسهط  اين پرسشLiu   و

Wang  تحصههيلی خودپنههداره بههرای سههنجش  5331در سههال

تهالش  خرده مقيهاس   دوو  سؤال 53از  .شد آموزان تهيهدانش

در  کهه  تشکيل شده اسهت  تحصيلی و اعتماد به نفس تحصيلی

بلهه  = 1تها   خير هميشهه  =9ای )درجه چهار يک ريف ليکرت

 نامه در دامنهه نمرات اين پرسش .شودگذاری می( نمرههميشه

، 91، 99، 99، 1، 0، 1، 5ت سهؤاال . گيرنهد قرار مهی  13تا  53

و نمرات  شوندگذاری میبه صورت معکوس نمره 53و  90، 96

 [.59]باشهد  دهنده خودپنداره تحصيلی بهاالتر مهی  باالتر نشان

Yu  وWang   تهالش تحصهيلی و   ههای  خهرده مقيهاس  روايهی

ضريب آلفای کرونبها   را با استفاده از اعتماد به نفس تحصيلی 

و   Barati.[59] نهد دبهه دسهت آور   15/3تها   06/3 به ترتيهب 

امه را با استفاده از محاسبه ضهريب  نپايايی کل پرسش همکاران

 حاضهر،  در پهژوهش  [.51] گزارش کردند 01/3آلفای کرونبا  

ه تبريهز در  نشگاداساتيد از انفر  1توسهط   نامهپرسشاين ر عتباا

نامهه  و پايايی کل پرسهش  گرديدتأييد و ارزيابی مرحله ری دو 

توسههط روش همبسههتگی درونههی بهها محاسههبه ضههريب آلفههای  

 به دست آمد. 09/3کرونبا  

 Achievementهيجانهههات تحصهههيلی )  پرسشهههنامه

Emotions Questionnaire): پرسشهههنامه توسهههط ايهههن 

Pekrun  ههای  تجربهه برای سنجش  5335در سال و همکاران

 19و از [ 93]رراحی شهد  آموزان دانشمثبت و منفی هيجانی 

هيجانهات   هيجانات مرتبط با کالس،ال و سه خرده مقياس ؤس

هيجانات مرتبط  مرتبط با يادگيری )خواندن و انجام تکاليف( و

 يهک ريهف ليکهرت پهنج    در  کهه  تشکيل شده استبا امتحان 
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گهذاری  ( نمهره مهوافقم  کهامالً  =1تا  مخالفم کامالً =9ای )درجه

قهرار   591تها   19 نامهه در دامنهه  نمرات ايهن پرسهش   .شودمی

دهنده هيجانات تحصهيلی  و دريافت نمرات باالتر نشان گيردمی

ضهرايب همسهانی   و همکهاران   Pekrun [.51]باشهد  باالتر می

ههای تحصهيلی مختلهف در    موقعيهت نامهه را در  درونی پرسش

 Azad.[56] محاسهههبه کردنهههد  19/3تههها  00/3دامنهههه 

Abdollahpour  وDortaj  ضههرايب همسههانی درونههی   نيههز

در پهژوهش   [.50گزارش کردند ] 10/3تا  01/3را نامه پرسش

ه نشگاداساتيد از انفر  1توسههط  پرسشههنامهايههن ر عتبااحاضههر 

و ضهريب آلفهای   شهد  د تأييو مرحله مطالعه تبريز در رهی دو  

 به دست آمد. 03/3کرونبا  

 بهر کهه   ايهن مهدل   :اجتمهاعی ههای  گانه مهارتمدل دوازده

بها ههدف    Timothy Campbell-Comorford اساس نظريه

ه بهه ،ه اسههتهههای اجتمههاعی تهيههه شههد   مهههارت یارتقهها

ای دقيقهه  93جلسهه   91گروه آزمهايش رهی   کنندگان شرکت

)سهه  ه( به صهورت گروههی   هفت 0ای دو جلسه به مدت )هفته

نفر از معلمان کهه توسهط پژوهشهگر     9نفره( به وسيله  1گروه 

 .[96] آموزش داده شدآموزش ديده بودند، 

دوازده مهههارت اسههت کههه در پههی ايههن مههدل دربرگيرنههده 

 -9 های مثبت و منفی بهه شهرح زيهر آمهوزش داده شهد:     مثال

 -9 ،نقهرض گهرفت   -5 ،پيروی از قوانين و بازی مطابق قهوانين 

 -1 ،پيههروی از ديگههران )گههوش دادن بههه حههرف ديگههران(    

ههای  همکاری در فعاليت -6 ،رابطه با همساالن -1 ،راستگويی

، کمک خواستن -1 ،دوستيابی -1 ،رفتار در کالس -0 ،مدرسه

حهل اخهتالف. در    -95ايجاد آرامهش و   -99، تفکر مثبت -93

هههدف عمههده تعريههف شههد کههه   شههش ،آمههوزش هههر مهههارت

آمدند. ايهن اههداف   نندگان بايد به اين اهداف نايل میکشرکت

فهم موقعيهت اسهتفاده از    -5 ،دانستن درباره مهارت -9 :شامل

های مثبت و منفی مهارت، تمايزگذاری بين ويژگی -9مهارت، 

خلهق   -6 و ارزيهابی انجهام مههارت    -1نشان دادن مهارت،  -1

، زشآمهو  یره  های مثبهت و منفهی دربهاره مههارت بهود.     مثال

هايی در جهت نشان دادن جوانب مثبت و منفی ها و بازیمثال

 هر مهارت انجام شد و سپس شش هدف مهذکور ارزيهابی شهد   

وزش مهههههههت آجلساای محتور عتباا ،هش حاضروپژدر  .[96]

-Timothy Campbellنظريهه های اجتماعی مبتنی بر مهارت

Comorford  دورهی   ه تبريز درنشگاداساتيد از انفر  1توسط 

 .ديههههههدتأييد گرزم الت صالحام انجااز اپس و  ،مرحله مطالعه

 است.آمده  9جدول در پروتکل جلسات آموزشی اين خالصه 

 
 Timothy Campbell-Comorford  [61]مبتنی بر نظریه اجتماعی های آموزش مهارتپروتکل  -1جدول 

 

 مرحله پنجم مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول جلسه

 آزمونهای تحقیق به عنوان پیشنامهاجرای پرسش اول 

 دوم 

ارائه مطالبی در زمینه مزایای 

پیروی از قوانین و معایب عدم 

 پیروی از قوانین

هایی در زمینه اثرات ارائه مثال

پیروی از قوانین و  عدم پیروی 

 از قوانین

آموزان جهت از دانش درخواست

بازی نقش پیروی از قوانین و عدم 

 وی از قوانینپیر

های مرور مفاهیم و مثال

پیروی از قوانین و 

 بندیجمع

آموزان جهت از دانش درخواست

پیروی از قوانین  هاینوشتن مثال

 و عدم پیروی از قوانین

 سوم
ارائه مطالبی در زمینه مزایای 

 قرض گرفتن و معایب دزدیدن

هایی در زمینه اثرات ارائه مثال

 قرض گرفتن و  دزدیدن

آموزان جهت از دانش واستدرخ

 بازی نقش قرض گرفتن و دزدیدن

های مرور مفاهیم و مثال

 بندیقرض گرفتن و جمع

آموزان جهت از دانش درخواست

قرض گرفتن و  هاینوشتن مثال

 دزدیدن

 چهارم

ارائه مطالبی در زمینه مزایای 

پیروی از دیگران و معایب 

 عدم پیروی از دیگران

زمینه اثرات هایی در ارائه مثال

پیروی از دیگران و  عدم 

 پیروی از دیگران

آموزان جهت از دانش درخواست

بازی نقش پیروی از دیگران و عدم 

 پیروی از دیگران

های مرور مفاهیم و مثال

پیروی از دیگران و 

 بندیجمع

آموزان جهت از دانش درخواست

هایی در زمینه نوشتن مثال

ز پیروی از دیگران و عدم پیروی ا

 دیگران

 پنجم

ارائه مطالبی در زمینه مزایای 

راستگویی و معایب 

 دروغگویی

هایی در زمینه اثرات ارائه مثال

 راستگویی و  دروغگویی

آموزان جهت از دانش درخواست

 بازی نقش راستگویی و دروغگویی

های مرور مفاهیم و مثال

 بندیراستگویی و جمع

آموزان جهت از دانش درخواست

های راستگویی و النوشتن مث

 دروغگویی

 ششم

ارائه مطالبی در زمینه مزایای 

رابطه با همساالن و معایب 

 اجتناب از همساالن

هایی در زمینه اثرات ارائه مثال

رابطه با همساالن و  اجتناب از 

 همساالن

آموزان جهت از دانش درخواست

بازی نقش رابطه با همساالن و 

 اجتناب از همساالن

های م و مثالمرور مفاهی

رابطه با همساالن و 

 بندیجمع

آموزان جهت از دانش درخواست

هایی در رابطه با نوشتن مثال

 همساالن و اجتناب از همساالن

 هفتم
ارائه مطالبی در زمینه مزایای 

همکاری و معایب عدم 

هایی در زمینه اثرات ارائه مثال

 همکاری و  عدم همکاری

زان جهت آمواز دانش درخواست

 بازی نقش همکاری و عدم همکاری

های مرور مفاهیم و مثال

 بندیهمکاری و جمع

آموزان جهت از دانش درخواست

های همکاری و عدم نوشتن مثال
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 همکاری همکاری

 هشتم

ارائه مطالبی در زمینه مزایای 

رفتار در کالس و معایب گوشه 

 گیری

هایی در زمینه اثرات ارائه مثال

 گیریوشهرفتار در کالس و  گ

آموزان جهت از دانش درخواست

بازی نقش رفتار در کالس و 

 گیریگوشه

های مرور مفاهیم و مثال

رفتار در کالس و 

 بندیجمع

آموزان جهت از دانش درخواست

های رفتار در کالس نوشتن مثال

 و گوشه گیری

 نهم     
ارائه مطالبی در زمینه مزایای 

 دوستیابی و معایب انزوا

هایی در زمینه اثرات ثالارائه م

 دوستیابی و  انزوا

آموزان جهت از دانش درخواست

 بازی نقش دوستیابی و انزوا

های مرور مفاهیم و مثال

 بندیدوستیابی و جمع

آموزان جهت از دانش درخواست

های دوستیابی و نوشتن مثال

 انزوا

 دهم

ارائه مطالبی در زمینه مزایای 

کمک خواستن و معایب خطر 

 دنکر

هایی در زمینه اثرات ارائه مثال

 کمک خواستن و  خطر کردن

آموزان جهت از دانش درخواست

بازی نقش کمک خواستن و خطر 

 کردن

های مرور مفاهیم و مثال

کمک خواستن و 

 بندیجمع

از دانش آموزان جهت  درخواست

های کمک خواستن نوشتن مثال

 و خطر کردن

 یازدهم

ایای ارائه مطالبی در زمینه مز

تفکر مثبت و معایب تفکر 

 منفی

هایی در زمینه اثرات ارائه مثال

 تفکر مثبت و  تفکر منفی

آموزان جهت از دانش درخواست

 بازی نقش تفکر مثبت و تفکر منفی

های مرور مفاهیم و مثال

 بندیتفکر مثبت و جمع

آموزان جهت از دانش درخواست

های تفکر مثبت و نوشتن مثال

 تفکر منفی

 وازدهمد 

ارائه مطالبی در زمینه مزایای 

ایجاد آرامش و معایب ایجاد 

 تنش

هایی در زمینه اثرات ارائه مثال

 ایجاد آرامش و  ایجاد تنش

آموزان جهت از دانش درخواست

بازی نقش ایجاد آرامش و ایجاد 

 تنش

های مرور مفاهیم و مثال

ایجاد آرامش و 

 بندیجمع

آموزان جهت از دانش درخواست

های ایجاد آرامش و وشتن مثالن

 ایجاد تنش

 سیزدهم 

ارائه مطالبی در زمینه مزایای 

حل اختالف و معایب ایجاد 

 دعوا

هایی در زمینه اثرات ارائه مثال

 حل اختالف و  ایجاد دعوا

آموزان جهت از دانش درخواست

 بازی نقش حل اختالف و ایجاد دعوا

های مرور مفاهیم و مثال

 بندیعحل اختالف و جم

آموزان جهت از دانش درخواست

های حل اختالف و نوشتن مثال

 ایجاد دعوا

 آزمونهای تحقیق به عنوان پساجرای پرسشنامه چهاردهم 

 

بها   59نسهخه    SPSSافهزار نهرم ايهن پهژوهش در    هایداده

ميهانگين و  درصد، فراونهی،  )های آمار توصيفی استفاده از روش

تحليهل   و مجذور کهای آزمون )تنباری و آمار اس (انحراف معيار

در ايهن پهژوهش   د. شدنو تحليل تجزيه  (متغيرهچندکواريانس 

 در نظر گرفته شد. 31/3 کمتر از داریسط  معنی

 

 هایافته

هههای گههروهبههين مشههخص شههد کههه  در ايههن پههژوهش  

های اجتماعی و گواه بهه لحهاو وضهعيت    کننده مهارتدريافت

 نيانگيه م. داری وجود نداردنیمع اختالفاجتماعی و  اقتصادی

هيجانهات   متغيرههای خودپنهداره تحصهيلی و    اريه انحراف معو 

آزمهون و  های مورد مطالعه ری مراحل پهيش لی در گروهتحصي

چنانچهه مالحظهه   درج شهده اسهت.    5آزمهون در جهدول   پس

ميهانگين نمهرات    های اجتماعی،مهارت پس از آموزش شودمی

خودپنههداره  ردر متغيه تهاری  دارای مشهکالت رف آمهوزان  دانهش 

  هيجانات تحصيلی کاهش يافت. در متغير و افزايش تحصيلی 

 
های گروهآزمون در آزمون و  پسپیشدر مراحل رفتاری  آموزان دختر دارای مشکالتدانش خودپنداره تحصیلی و هیجانات تحصیلی هایمتغیرو انحراف معیار  نیانگیم -2جدول 

 (11)تعداد در هر گروه = اجتماعی و گواه هایکننده مهارتدریافت

 گروه متغیرها
 آزمونپیش

 میانگین ± انحراف معیار

 آزمونپس

 میانگین ± انحراف معیار

 خودپنداره تحصیلی
44/63±21/0 آزمایش  21/6±66/12  

33/60±31/0  گواه  61/0±13/60  

 

 هیجانات تحصیلی

64/148±11/8 آزمایش  81/1±26/141  

62/112±14/8  گواه  14/1±06/112  

 

آزمهايش و گهواه از    به منظور آزمون اين تفاوت بهين گهروه  

نرمال بهودن توزيه    تحليل کواريانس چندمتغيره استفاده شد. 

و هيجانهات  ( p=300/3)خودپنداره تحصيلی  هاینمرات متغير

-Shapiroهههای بهها اسههتفاده از آزمههون (p=169/3)تحصههيلی 

Wilk ههای نمهرات متغيرههای    همگنی واريهانس  .ديدگرييد أت

و هيجانهههات  (F، 191/3=p=311/9)خودپنهههداره تحصهههيلی  

 Leveneه آزمهون  يلبهه وسه   (F، 311/3=p=391/9تحصيلی )

 . همگنی ماتريس کواريانس نيز با اسهتفاده از آزمهون  شد تأييد
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. مفروضه همگنی دگردي تأييد (F، 193/3=p=116/6)ام باکس 

تعامهل بهين    Fاده از محاسهبه مقهدار   شيب رگرسيون با اسهتف 

متغيرههای خودپنهداره تحصهيلی    در متغير همپراش و مستقل 

(933/9=F، 115/3=p) ( 396/1و هيجانههههات تحصههههيلی=F، 

101/3=p) دش تأييد  .   

ها، از آزمون تحليل کواريانس با توجه محقق شدن مفروضه

خودپنداره تحصيلی  هایبرای بررسی تفاوت متغيرتک متغيره 

اسهتفاده شهد   و گواه آموزش های در گروههيجانات تحصيلی  و

 .(9جدول )

متغيره پس از وارد کردن متغيرهای هم تغيير نتيجه تک

، p=310/3)خودپنداره تحصيلی داری با توجه به نمره معنی

991/1=(50،9)F ،115/3 2=911/3= ضريب المبدای ويکلز؛ )

= p ،919/1=(50،9)F ،961/3=313/3)و هيجانات تحصيلی 

؛ بدست آمد هادر بين گروه( 2=115/3ضريب المبدای ويکلز؛ 

های اجتماعی مبتنی بر نظريه مهارتآموزش  بدين معنا که

Timothy Campbell-Comorford  شيافزاموجب 

آموزش  نيگرچه اگرديد؛  (p=310/3)خودپنداره تحصيلی 

مشکالت  یآموزان دارادانش یليتحص جاناتيباعث کاهش ه

ضريب . دار نبودیدو گروه معن نياختالف ب یول ،شد یتاررف

اختالف مشاهده شده اين است که حاکی از دست آمده ه باتا 

به ترتيب برای  درصد 11و  درصد 91تا ميزان ها بين گروه

خودپنداره تحصيلی و هيجانات تحصيلی ناشی از اثر آموزش 

حجم دهنده توان آماری يک نشاناست.  های اجتماعیمهارت

 باشد. گيری مینمونه مناسب برای چنين نتيجه

 
های در گروههای خودپنداره تحصیلی و هیجانات تحصیلی متغیر آموزان دختر دارای مشکالت رفتاری در دانش برای بررسی تفاوتمتغیره  نتایج تحلیل کواریانس تک -3جدول 

 (11وه =)تعداد در هر گراجتماعی و گواه های کننده مهارتدریافت

 متغیر
 مراحل

 ارزیابی

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F P 

ضریب 

 اتا

توان 

 آماری

خودپنداره 

 تحصیلی

 

 1  126/4 414/4 112/3 243/310 1 243/310 آزمونپیش 

 1 110/4 * 401/4 331/0 106/018 1 106/018 گروه 

     313/114 21 460/2184 خطا

      34 101310 کل

هیجانات 

 تحصیلی

  1 324/4 * 406/4 211/0 461/261 1 461/261 آزمونپیش 

 1 012/4 414/4 111/0 302/261 1 302/261 گروه 

     311/62 21 061/1683 خطا

      34 361111 کل

 *41/4>p داراختالف معنی 

 

   بحث 

آموزش  های اين پژوهش مشخص شدمطابق يافته

-Timothy Campbellمبتنی بر نظريه عی اجتمای هامهارت

Comorford دارای آموزان دانشخودپنداره تحصيلی  بر

باعث کاهش روش  نياهر چند ؛ دارد تأثيرمشکالت رفتاری 

 ،شد یمشکالت رفتار یآموزان دارادانش یليتحص جاناتيه

که در با توجه به اين. دار نبودیدو گروه معن نياختالف ب یول

ها مطالعه مشابهی در جستجويی که تهخصو  اين ياف

ناگزير محققان نتايج  ،پژوهشگران انجام دادند، يافت نشد

کنند. حاصل از مطالعه خود را با تحقيقات مشابه مقايسه می

 و Nesayanپژوهش حاضر در تضاد با نتايج برای مثال، 

Asadi Gandomani های نشان دادند که آموزش مهارت

مشکالت رفتاری )از نمرات يانگين م باعث کاهشاجتماعی 

توانی ههنی از مرحله والدين( نوجوانان با کم-نظر معلم

مشکالت رفتاری  در حالی که ؛آزمون شدآزمون به پسپيش

راستا با همنيز  ،و همکاران Sadeghi [.91] کاهش نيافتآنها 

های آموزش مهارت تأثيرهای اين پژوهش به بررسی يافته

های اجتماعی نوجوانان الت رفتاری و مهارتاجتماعی بر مشک

نتايج نشان  .پرداختنددچار اختالل ريف ایتيسم با عملکرد باال 

های منجر به افزايش مهارت آموزشیهای شرکت در جلسهداد 

پذيری و ورزی، مسئوليتاجتماعی شامل همکاری، جرأت

گيری يک ماهه در مرحله پی تأثيرخودکنترلی شد ولی اين 

در در تضاد با نتايج پژوهش حاضر،  ،از سوی ديگر .ار نماندپايد

ها آن فعالیکاهش مشکالت رفتار بيرونی، درونی و بيش
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 [.90] بهبودی حاصل نشد

های پژوهش حاضر و مطالعات تناقضات موجود بين يافته

توان به محتوای برنامه آموزش [ را می91،90پيشين ]

ده در مطالعات مذکور در های اجتماعی به کار گرفته شمهارت

 Timothyنظريهمبتنی بر های اجتماعی مهارت مقابل

Campbell-Comorford  که در اين پژوهش آموزش داده

های بالينی متفاوت نسبت داد )برای و همچنين جمعيت شد

[ و  نوجوانان دچار اختالل 91توان ههنی ]مثال، نوجوانان کم

مقابل جمعيت متشکل از  [ در90ريف ایتيسم با عملکرد باال ]

در آموزان دختر مقط  ابتدايی دارای مشکالت رفتاری دانش

آموزش  تأثيرشده  در مطالعات قيد ،به عالوه .(حاضر مطالعه

مشکالت رفتاری ارزيابی روی بر  های اجتماعی مستقيماًمهارت

متغيرهای خودپنداره درحالی که در اين پژوهش  ،بودشده 

 .ندصيلی مدنظر بودتحصيلی و هيجانات تح

 وYahya Mahmoudi  ،اين تحقيقاتوجود رغم به

راستا با نتايج پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش همکاران هم

گويی بر مشکالت هبر قص های اجتماعی مبتنیگروهی مهارت

شکنانه( شده )رفتارهای پرخاشگرانه و قانونسازیرفتاری برونی

 [.91] نشان دادندرا کودکان 

موزان دارای مشکالت رفتاری بهه دليهل خودپنهداره    آدانش

ها تحصيلی ضعيف، اغلب قضاوت بسيار منفی نسبت به توانايی

[ و هيجانههات تحصههيلی منفههی  0] هههای خههود دارنههد و ارزش

ههايی  ؛ در حالی که کليه مهارت[1] کنندمتعددی را تجربه می

-Timothy Campbellنظريهمبتنی بر که ری مدل آموزشی 

Comorford  آمهوزش  آموزان دارای مشکالت رفتاری دانشبه

پيهروی از قهوانين و انتظهارات اجتمهاعی،     حهول  شود، داده می

ههای کالسهی   ثر، شرکت در فعاليتؤفردی مبرقراری روابط بين

گيرنهد  له قرار میئچنين تفکر خال  و حل مسدر مدرسه و هم

را آمهوزان  مدل مذکور دانهش های اجتماعی مهارتلذا، آموزش 

هههای سههازد تهها نسههبت بههه اسههتعدادها و توانههايیتوانمنههد مههی

، کفايهت  ای بدسهت آورنهد  شان شهناخت واقه  بينانهه   تحصيلی

فردی اجتماعی بااليی را در خود بيابند و در مورد حال و آينده 

خود، نگرش مثبتی داشته باشند که اين مهوارد بهه نوبهه خهود     

 شود.می آموزاندانشباعث افزايش خودپنداره تحصيلی 

مهذکور در ايهن   های اجتمهاعی  هارتثير معدم تأدر تبيين 

دارای مشهکالت  آمهوزان  دانهش پژوهش بر هيجانات تحصهيلی  

اسهت کهه   ای اشاره کرد اين مطالعه اولين مطالعهه بايد رفتاری 

را بررسهی کهرده    هيجانهات تحصهيلی  اين روش آموزشی بر ر اث

 ات تحصيلیثير اين روش بر هيجانأبرای مشخص شدن ت. است

انجام مطالعهات بيشهتری    دارای مشکالت رفتاریآموزان دانش

 گردد.توصيه می

ههايی  پژوهش حاضر همچون هر پژوهشهی بها محهدوديت    

دختهر  آمهوزان  دانشرو بوده است. اين مطالعه تنها بر روی هروب

انجهام شهد. لهذا قهدرت تعمهيم      شهر تبريز دوره ششم ابتدايی 

نداشهتن   دههد. ها را کاهش مینمونههای پژوهش به ساير يافته

شهناختی  ههای جمعيهت  و عدم بررسهی ويژگهی  گيری پیدوره 

نيههز از  و شههغل مههادر و پههدر   التيتحصهه زانيههمهمچههون 

شود سهاير  های اساسی اين پژوهش بود. پيشنهاد میمحدوديت

موضهوم مهورد بحهث در ايهن      ،محققان عالقمند به اين حهوزه 

قهار  تحصهيلی بهاالتر و يها     آمهوزان م دانشپژوهش را در بين 

ای متشهکل از پسهران   و بر روی نمونهه  تر در ساير شهرهاپايين

تها  نمايند گيری را پی آموزشاين  تأثيرچنين، انجام دهند. هم

و همچنهين در   ميزان ثبات نتايج در رول زمان مشخص شهود 

شناختی بيشهتری را مهدنظر   های جمعيتانجام مطالعه ويژگی

 .  قرار دهند

 

های اجتماعی آموزش مهارتکه با توجه به اين :گیریجهنتی

بر  Timothy Campbell-Comorfordمبتنی بر نظريه 

 دارای مشکالت رفتاریآموزان دانشخودپنداره تحصيلی 

به دليل شواهد پژوهشی اندک و حتی وجود  ،بود اثرگذار

اين روش بر مشکالت  تأثيرشواهد تجربی متناقضی از عدم 

به عنوان يک وزش اين رويکرد با احتياط بيشتری رفتاری، آم

آموزان دانشخودپنداره تحصيلی افزايش برای  آموزشیروش 

، با اين حال، به نظر شودمی توصيهدارای مشکالت رفتاری 

 دورهاين ضرورت يادگيری و اهميت برگزاری بايستی رسد می

 توضي  دارای مشکالت رفتاریآموزان ه والدين دانشی بآموزش

به متخصصان سالمت روان  ،هاداده شود و اين دسته از مهارت

   و مشاوران تحصيلی مدارس نيز آموزش داده شود.

  

 تعارض منافع
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گونههه تعههارض منههافعی توسههط   در ايههن پههژوهش هههي   

 نويسندگان گزارش نشد.

 

 سهم نویسندگان

ها و انجام اصالحات مقاله بهه  امور مربوط به گردآوری داده

هها  ی و نگارش و تجزيه و تحليل دادهپور آهر باغبان ايروعهده 

بهه   نسهب ینيحسه  داود ديّس. آهر بود یوارجانيشعله لبه عهده 

دارای مشکالت رفتاری آموزان دانششناسايی نمونه متشکل از 

 آزمون را اجرا کرد.  پرداخت و پيش

 

 تشکر و قدردانی

 یپژوهشه  یمقاله حاضر برگرفته از پژوهش مصهوب شهورا  

بهه  کهد اخهال     ابه  زيه تبر یدانشگاه آزاد اسهالم  5/1/11ور  م

باشهههد. مهههی IR.IAU.TABRIZ.REC.1399.109شهههماره 

کننهدگان در  بينند از کليه شهرکت نويسندگان بر خود الزم می

 اين پژوهش تقدير و تشکر به عمل آورند.
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Introduction: Due to their poor academic self-concept, students with behavioral problems often 

make very negative judgments about their abilities and values and experience negative academic 

emotions, which makes it necessary to provide them with psychological training. This study aimed 

to determine the effectiveness of social skills training based on Timothy Campbell-Comerford 

theory on academic self-concept and academic emotions of female students with behavioral 

problems.  

Materials and Methods: The statistical population of this experimental research included all sixth-

grade female students in Tabriz in the academic year 2019-2020. 30 students who were diagnosed 

as having behavioral problems based on the cutoff score in the Conners’ Behavioral Problem Rating 

Scale (the parent and teacher forms) were selected by multi-stage random cluster sampling and were 

randomly assigned to experimental and control groups (15 people in each group). Both groups 

completed the Liu & Wang (2005) Academic Self-Concept Questionnaire and Pekrun et al (2002) 

Achievement Emotions Questionnaire. Having attended 14 sessions of social skills training based 

on Timothy Campbell-Comerford (two sessions a week for 7 weeks) in the experimental group, the 

mentioned questionnaires were completed by the two groups. The results were analyzed using a 

multivariate analysis of covariance.   
 Results: Social skills training based on Timothy Campbell-Comerford increased academic self-

concept significantly (p=0.047). Although the training reduced the academic emotions of students 

with behavioral problems, the difference between the two groups was not significant (p=0.050).  
Conclusion: Since social skills training based on Timothy Campbell-Comerford increased 

academic self-concept and reduced academic emotions, it is recommended that this educational 

approach be applied. 

Keywords: Education, Social Skills, Timothy Campbell-Comerford, Academic Self-Concept, 

Academic Emotions, Behavioral Problems 
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