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 چکيده 

های  دهند تا با دیگران ارتباط برقرار کنیم، مهارت هایی که به ما اجازه می به مجموعه مهارت 

استفاده    های بین فردی عملیاتی است که برای تعامل مؤثر با دیگرانگویند. مهارت اجتماعی می 

های تسلط در برابر تسلیم،عشق در مقابل نفرت،  به مقولههای بین فردی مربوط  شود. مهارت می

است.پژوهش حاضر با هدف    وابستگی در مقابل پرخاشگری و کنترل در مقابل خودمختاری

افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان    بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر میزان

ز کلیه دانش آموزان دختر مدرسه  پژوهش حاضر ا  شهرستان نوشهر انجام شد . جامعه آماری

و چالوس که در سه رشته علوم انسانی، علوم تجربی و    متوسطه دولتی شاهد شهرستان نوشهر

مشغول به تحصیل بوده اند . با    1388-89و در سال تحصیلی    نفر بوده  201ریاضی وفیزیک

نگیزه پیشرفت  نفر از دانش آموزانی که در ا  60تصادفی ساده    استفاده از روش نمونه گیری

در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند . برای جمع    نمرات پایینی کسب کردند

از پرسشنامه انگیزه پیشرفت هر منس استفاده گردید . برنامه آموزش مهارت    آوری داده ها

  كه جلسه نود دقیقه ای هفته ای دو بار برای دو گروه آزمایش اجرا شد ، در حالی  7در  اجتماعی

گروه کنترل هیچ نوع آموزشی را دربافت ننمودند . سپس از هر سه گروه دو گروه آزمایش و  

آماری کواریانس)مانكوا( و به کمک (  پس آزمون بعمل آمده و داده ها با روش)یک گروه کنترل  

یافته های تحقیق نشان داد که آموزش مهارت های   .  صورت گرفته است   spss-16  نرم افزار

 .انگیزه پیشرفت وآموزش مهارت های اجتماعی بر انگیزه پیشرفت موثراست  براجتماعی  

 . آموزان دانش  پیشرفت، انگیزه ،  اجتماعی های مهارت آموزش  :واژگان کليدي
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 عطيه بخشی 

 .مازندران، ایران دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنكابن،کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، 

 
  :نام نویسنده مسئول

 عطيه بخشی 

 بررسی اثربخشی مهارت هاي اجتماعی بر افزایش ميزان انگيزه  

 پيشرفت دانش آموزان غرب استان مازندران

 

 29/09/1400  :تاریخ دریافت

 09/12/1400  :تاریخ پذیرش
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 مقدمه 
  روانشناسی .  است  ها مهارت  سایر  و   سرپرستی  و   اختیار  تفویض  فعال،   دادن  گوش  اقناع،  شامل  مثبت   فردی  بین  هایمهارت

  طریق   از  را  فردی  بین  مهارتهای  یادگیری  نحوه  اجتماعی،  عملكرد  به  مربوط  تحقیقات  بر  متمرکز  دانشگاهی  رشته  یک  اجتماعی،

 . کندمی مطالعه رفتار  و تفكر نگرش، در جامعه تغییرات

  جامعه، یک در موفق  زندگی  برای فرد  هر. شودمی فرد اجتماعی  زندگی در موفقیت موجب که است هایی توانمندی  مجموعه

  اجتماعی،   هایمهارت.  کنندمی  یاد   اجتماعی   هایمهارت  نام  به  آن  از  که  دارد  نیاز  دیگری   هایمهارت  به  فردی  های مهارت  بر  الوهع 

  است   زیر  هایویژگی  دارای  و  شودمی  آموخته  بازخورد  و  تمرین  سازی،  مدل  مشاهده،  طریق  از  که  است  اکتسابی  رفتارهای  مجموعه

 تقویت  داشته،  تعاملی   ی  جنبه  تر  بیش   بردارند،  در  را  مؤثر  و  مناسب  هایپاسخ  و   گیرندمی  دربر  رامیغیرکال  وکالمی  رفتارهای  و

  آموزش   طریق  از  و   یابندمی  توسعه است،  شده  واقع  آن  در  فرد  که محیطی  و  ها ویژگی  اساس  بر  و رسانندمی  حداکثر  به  را  اجتماعی

 . کنند می رشد

 برخورد   و  دیگران  و  خود  درونی   احساسات  و  روحیه  شناخت  جامعه،   در   تعامل  یعنی  ماعیاجت  های توانمندی  یا   اجتماعی   تعامل 

  ضعیف  بسیار  یا   ممكن  غیر  اجتماعی   برخوردهای  بدون  زندگی   ی   اولیه  هایسال  در   مخصوصاً  انسان  رشد .  ها آن  با   متناسب   و  صحیح

  و   راندن  کردن،  قبول  خواسته،  یک  بیان  مثل  اطفعو  و  احساسات  این  تحلیل  و  تجزیه  و  تجربه  احساسی،  مسائل   با  برخورد  است،

 ضروری   مقدمات   از  امنیت  احساس  و  مشترک  سعادت  ماتم،   تفاهم،  آشتی،  دعوا،  دوستی،   عشق،  کردن،   لمس   خندیدن،  کردن،  طرد

  در  رابطه  ایجاد   در  مشخص  های توانایی  تنها   نه  نیابند   تكامل   تجارب   این  اگر .  هستند  اجتماعی   و   عاطفی   زندگی   در  فراگیری  برای

  مدت  به  اگر  اجتماعی  هایغفلت.  شوند میجسمی  و  ذهنی  ماندگی  عقب  موجب  بلكه  کنندمی  خدشه   دچار  را  اجتماعی  رفتارهای

 . داشت خواهند دنبال به را ناپذیری جبران ضایعات باشند داشته ادامه طوالنی

 اتكسنیون   جان  و   للند  میک   دیوید .  عالی  اردهایاستاند  به  نسبت  کارها  خوب  دادن   انجام  نیروی  از  است  عبارت  پیشرفت  انگیزه

  موفقیت   کردن  جستجو.  کنندمی  تعریف  اینگونه  را  پیشرفت  نیاز  اند کرده  مطالعه  اخیر  سال  چهل  در  را  پیشرفت  انگیزش  ماهیت  که

  برای  .شود  فقمو  انگیز  چالش  تكالیف  از  برخی  در  خواهدمی  نیرومند   پیشرفت  انگیزش  با  شخص  عالی  استانداردهای  با  رقابت  در

  خویش  درون   در  ایاندازه  تا  گردند، می  دچار  ارزشی  شرایط  به  که  کودکانی  دارد،   فردی  به  منحصر  ی   بالقوه  توان  شخص  هر  آنكه

  این   به این  اما، .  باشند  روراست  نیز  خود  با  و کنند،  عمل  دیگران  خواست  با  مطابق  کامالً   توانندنمی هاآن.  کنند می ناامیدی  احساس

  ٔ  بالقوه  توان  به  رسیدن  برای  تالش  در  که  هنگامی  راجرز  کارل  باور  به.  گردد می  منجر  تعارض  به  ناگزیر  خود  ابراز  که  تنیس  معنا

  دیگران  و   مادر  و  پدر  اگر.  نماییممی  رفتار  اجتماعی  ضد  هایشیوه  به  یا  زنیممی  آسیب  دیگران  به  گردیم،می  ناکامی  دچار  خویش،

  هاتوانایی  ترجیحات،  اگر  حتی.  داشت  خواهیم  دوست  را  ها تفاوت  آن  نیز  ما  نمایند   تحمل  را  هاآن  و   بدارند   دوست   را  هایمانتفاوت

  مورد  در  ویژه  به  باورها  برخی  داشتن  که  آموزندمی  کودکان  ها خانواده  از  بعضی  در  اما.  باشد  متفاوت  یكدیگر  با  هایمانارزش   و

 را   خود  نیستند،  ترهابزرگ  و   والدین  تأیید  مورد  فهمند می  که  گامی هن  رو  این  از.  است  زشت  مذهبی  و   سیاسی  جنسی،  موضوعات

  نفس   عزت و  خودپنداره  بخواهند  اگر  بنابراین  شوند؛می  دچار  شیطنت  و  حماقت  چون  هایی احساس  به  و   بینند؛می  نافرمان  شخصی

  ها آن   خودپنداره  ترتیب  بدین.  دنماین  پنهان  را  خود  وجود  از  بخشی  و  انكار  را  خویش  هایاحساس  باید  باشند  داشته  سازگاری

 اضطراب   موجب  شده  تحریف  پنداره  خود  با  ناسازگار  تمایالت  و  هااحساس  وجود  از  آگاهی  راجرز  گفته  بنابه.  گرددمی  تحریف

 انكار   را  خویش  اصیل  و  واقعی  تمایالت  و  هااحساس  وجود  تا  کند می  تالش  شخص  باشدمی  ناخوشایند  اضطراب  چون  و  گرددمی

  این  و  دارد  نیاز  هاآن   به  نمودن  عمل  و  پذیرفتن  واقعی،  هایاحساس   با  بودن  روراست  به  شكوفایی  خود  مسیر  راجرز  باور  به.  کند

  باشیم،  توانیممی کسی چه  اینكه باره   در ما  که  بود  معتقد  او. است محور مراجع درمان یعنی راجرز درمانی روان روش اصلی  هدف 

 . دهیم  کاهش  را  آرمانی  خود  و  خودپنداره  بین  تفاوت  تا  انگیزدبرمی  مارا  دارد  نام  آرمانی  خود  که  تصورات  این.  داریم  ذهنی  تصورات

 پیشرفت   نیاز  که  افرادی  از  بهتر  متوسط  دشواری  نظر  از  شده   گفته  آنها  به  که  تكلیفی  در  دارند  زیادی  پیشرفت  نیاز  که  افرادی

  کنند نمی عمل دشوار یا  آسان تكالیف در کم  پیشرفت  نیاز با  افراد از تربه زیاد  پیشرفت نیاز  با  افراد وی . کنند می  عمل دارند  کمی

  را   آن  کم  پیشرفت  نیاز   با   فرد  که  سازدمی  فراهم   را  مثبتی   مشوق   زیاد   پیشرفت  نیاز   با   فرد  برای  دشوار  نسبتا  تكالیف  در  عملكرد  و

.  آزماید می  بهتر  را  وی   تونایی   و  مهارت  چالش   نوع  نای  زیرا  است  متوسط  چالش   دنبال   به  زیاد   پیشرفت  نیاز  با   فرد .  کندنمی  تجربه
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 احساس  است،   شده  انجام  خوب  وی  کار  که  دهد می  را  احساس  این   زیاد  پیشرفت  نیاز  با  فرد  به  شخص  خود  مهارت  طریق  از  موفقیت

 پایداری  بلكه  دهندمی  ترجیح  را  دشوار  نسبتا  تكالیف  تنها  نه  زیاد  پیشرفت  نیاز  با  افراد  .دارد  افراد   این  برای  خاصی  اهمیت  که

 شكست  با   شدن  رو  روبه   هنگام  گراپیشرفت  شدیدا  افراد  دشوار  و  آسان   تكالیف  در  کم  پایداری  و  دارند   تكالیف  این  در  نیز  بیشتری

  استقامت  عموما  زیاد  پیشرفت  نیاز  با  افراد.  دهندمی  نشان  زیادی  پایداری  کم  گرایپیشرفت  افراد  با  مقایسه  در  دشوار  تكالیف  در

 TAT  آزمون  پیشرفت  هایانگیزه  گیری  اندازه  شیوه  ترینرایج  .دهندمی  ادامه  خود  کار  به  بیشتری  زمان  مدت  تا   و  دارند  یشتریب

  تا   خواهدمی  او  از  و  دهدمی  نشان  آزمودنی  به  را  تصاویر  ار  ایمجموعه   TAT.  است  شده  ارائه  "مورای  هنری"  توسط  که  است

 داستان   قاب  در  شده  ارائه  تصویر   برای  فرد  که  موضوعی  و  محتوا.  بسازد  تصویر  هر  در  شده  اشینق   وقایع  درباره  کوتاهی  داستانهای

  TAT  آزمودن  تصاویر  از  یكی  برای  فردی  است  ممكن  مثال:  باشند  پیشرفت  های انگیزه  و  نیازها   بیانگر  توانندمی  کند، می  ارائه

 کند   مطرح  را  العالج  بیماری  یک  برای  درمان  کشف  و  دنش  دکتر  ،   پزشكی  دانشكده  به  یابی  راه   برای  را  شخصی  تالش  موضوع

 . است پیشرفت انگیزه به مربوط موضوع یک محتوایی چنین

  خود   مقیاسهای  که  اندگرفته   قرار  استفاده  مورد  پیشرفت  انگیزه  بررسی  برای  نیز  دیگری  مقیاسهای   TAT  آزمون  بر  عالوه

  pmt  مقیاس  به  توانمی  میان  این  در.  هستند  تفسیر  و  گذاری  نمره  و  رااج  قابل  ترراحت   چون  اند کرده  پیدا  بیشتری  رواج  سنجی

 . کرد اشاره اسپنس و  دیچ هلم  پیشرفت انگیزش پرسشنامه هرمنزو

  کنار  در  را  اجتماعی  مهارتهای  یادگیری  همواره  دارد  انتظار  آن  از  جامعه  که   شود  می   محسوب  ارزشی  نهادی  پرورش  و  آموزش

  تقوی  جهت  را  مناسب   فضایی   و   دهد  آموزش  فراگیران  به  را  اجتماعی  های   مهارت   باید   مدرسه.  بخشد  بهبود  دروس  سایر  آموزش

  نقشی   معلم  هدف  این  به  نیل  برای.  بیاموزد  فراگیران  به  را  کردن  برقرار  ارتباط  طریقه  همچنین  و  کند   فراهم  آنها  برای  ها  مهارت  این

  سادگی  به  ابتدایی   دوره   در  ها   مهارت  این   و  دارد  اهمیت  بسیار  موزانآ   دانش  زندگی  در  اجتماعی  مهارتهای  کاربرد.  دارد  بدیل   بی

  با   ارتباط  برقراری  در  آنها  به  که است  اجتماعی  مهارتهای   این  هستند  مدرسه  از  خارج  در  آموزان  دانش   وقتی.  شود  می   داده  آموزش

 اثربخشی   میزان و  اهمیت  گرفتن درنظر  با   و  داشت  توجه  پرورش و  آموزش  در مهم امر  این  به   باید  لذا   میكند،   زیادی   کمک  دیگران

  شرایط  باید  ابتدایی  مدارس  آموزگاران.  گیرد  قرار  ویژه  توجه  مورد  ابتدایی  دوره  در  مهم  این  تا  است  الزم  ابتدایی  دوره  در  یادگیری

  هایی   استراتژی  از  اجتماعی  مهارتهای  گسترش  برای  همچنین  و  کنند  فراهم  را  فراگیران  در  ها   مهارت  این  تقویت  برای  را  زمینه  و

  پژوهشی   ،   روش  لحاظ   از  و  بوده  توصیفی  –  تحلیلی   پژوهشی  نوع،   لحاظ  از  که  پژوهش   این  در  روی   همین  از.کنند   استفاده  موثر

  با   نیز  و  ابتدایی   دوره  در  تربیت  و  تعلیم  حوزه  صاحبنظران  و  اندیشمندان  سایر  های  یافته  از  گیری  بهره  با  ،  باشد  می  ای  کتابخانه

 در   و  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  ابتدایی  دوره  در  اجتماعی  مهارتهای   آموزش  الزامات  ،  مرتبط  مقاالت  و  کتب  متون  از  گیری  بهره

  و   تعاون  روحیه  ایجاد  و  مصالحه  و  سازش  هنر  قبیل  از  هایی  استراتژی  از  گیری  بهره  با  که  است  شده  گیری  نتیجه  اینگونه  پایان

  دانش  برای  مقاطع  سایر  در  اجتماعی  مهارتهای  سایر  آموزش  برای  مناسبی  بستر  ،  ابتدایی  دوره  در  آموزان  دانش  نزد  در  همكاری

.  است  شده   ارایه  دبستان  آموزان  دانش   به   اجتماعی   مهارتهای   آموزش  برای  راهكارهایی   نیز   راستا  همین   در   و   شد   خواهد  مهیا   آموزان

 ( 1397 فر، موسوی و حضرتی)

  به  مربوط  واریانس   درصد  30  و  است  معنادار  p  >0/    001  سطح  در(    75/    620)    آمده   بدست   f  میزان  که  داد  نشان  نتایج

(.    2R=    0/    301)    شود  می  تبیین  ها  آن  بدبینانه  تفكر  و  بینانه  خوش  تفكر  وسیله  به  ورزشكار  آموزان  دانش  تحصیلی  پیشرفت

  احتمال  با   متغیر  این   که  دهد   می   نشان  p  0>/    001  وt   (-4/005  )  آماره   به  توجه  با (    β=    -   0/    280)    بینانه  بد   تفكر   تاثیر  ضریب

  با (    β=    0/    302)    بینانه  تفكرخوش   تاثیر  ضریب.  کند  می  بینی  پیش  را  تحصیلی  پیشرفت  به  مربوط  تغییرات  اطمینان  0/    99

  پیشرفت  به مربوط تغییرات اطمینان 0/  99 احتمال با متغیر  این که دهد  می  نشان نیز p >0/  001 وt (4/319 ) آماره به توجه

 (1397 گلباغی،  حقی. ) کند می   بینی پیش را تحصیلی

  انگیزش   با   خودکارآمدی  بین  داردو  وجود  0/26  میزان  به  معنادار  و  مثبت  همبستگی  تحصیلی  پیشرفت  با   خودکارآمدی  بین

  و  مثبت  همبستگی  یتحصیل  پیشرفت  با  پیشرفت  انگیزه  بین  داردو  وجود  20/ 0  میزان  به  معنادار  و  مثبت  همبستگی  پیشرفت

  و  نمایند  پیشبینی  را  آموزان  دانش   تحصیلی  پیشرفت  میتوانند  پیشرفت  انگیزه  و  خودکارآمدی.  دارد  وجود  0/36  میزان  به  معنادار

 (1397 نژاد، جانعلی . )داشتند مطلوبی  نسبتا وضعیت آموزان دانش پیشرفت  انگیزه و خودکارآمدی وضعیت
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  های  مهارت)    شناختی  و  اجتماعی   و   فردی  های   مهارت  آموزش  بخشی  عنوان اثر( در پژوهش تحت  1396شاکری)  صادقی،

  شناختی  و اجتماعی و فردی  های مهارت آموزش داد، نشان نتایج ها نمونه بررسی با آموزان  دانش پیشرفت ی انگیزه بر(   زندگی

  و  فردی  های  مهارت  آموزش  تاثیر  بیانگر  ها   یافته:  گیری  نتیجه .p<0.001.  است  بوده   موثر  آموزان  دانش   پیشرفت  ی  انگیزه   بر

 . باشد  می آموزان دانش پیشرفت  ی انگیزه بر  شناختی و اجتماعی

 در   خانه  دارای  کودکان  و   روزی  شبانه  کودکان  رفتاری  مسائل  و  ارتباطی  های  مهارت  بررسی  به(  2007)  کلبینیكی  و  سال

  سالمت  و   اجتماعی   کفایت   ارتباطی   مهارتهای   آموزش  با  که  سیدندر  نتیجه  این  به  خود  تحقیق  در.  پرداختند  دبستانی   پیش   سالهای

  بودند  دار  خانه  کودکان  به  نسبت  تری  پایین  ارتباطی  های  مهارزت  از  روزی  شبانه  کودکان. یافت  افزایش  روزی  شبانه  کودکان  روان

 .بود بیشتر دار خانه کودکان به نسبت روزی شبانه کودکان رفتاری مسائل  و

  می  زندگی  مهارتهای  های  مؤلفه  از  یكی)  ارتباطی  مهارتهای  آموزش  تأثیر  خود  پژوهش  در(  2003)     رانهمكا  و  1هالفورد

 .  است موثر افراد افسردگی و  درماندگی پیدایش  و گسترش کاهش  در ارتباط آموزش که  دریافتند و کردند   بررسی را( باشد

  پیشرفت  انگیزه  و  میزان  بر  اجتماعی   مهارتهای  آموزش  خشیب  اثر  تا بررسی   است   آن  بر  مطالعه  این   پژوهشی   ادبیات  به  مستند

 فرضیه مورد توجه قرار داد است:2غرب استان مازندران بپردازد.در این راستا  آموزان دانش

 

 فرضيه
 فرضیه اصلی

 .دارد وجود تفاوت شاهد آموزان دانش  پیشرفت انگیزه و میزان بر  اجتماعی مهارت آموزش بخشی اثر بین

 فرعی 

 .است مؤثر شاهد  آموزان دانش پیشرفت انگیزه میزان بر اجتماعی هارتهایم آموزش

 

 روش پژوهش 
  برای  .است  کنترل  گروه  با  همراه  که  است  گروهی   دو  آزمون  پس-آزمون  پیش   با   آزمایشی  تحقیقات  نوع  از  حاضر  پژوهش

  می   جایگزین  دوم   گروه   در  را   نیمی  و   اول  گروه   در  را   ها  آزمودنی   نیمی   تصادفی،   گیری  نمونه  روش  از  استفاده   با   گروهها   تشكیل

  یک   در  آنها  دوی  هر  برای  وابسته  متغیر  گیری  اندازه.  هستند  یكدیگر  مشابه  شود  می  تشكیل  ترتیب  این  به  که  گروهی  دو   .کنیم

 .گیرد می صورت شرایط تحت و زمان

 

 گيري نمونه روش
 آموزان   دانش  کلیه  بین  در  و    بودند  نفر  201  که  وسچال  و  نوشهر  شهرستان  شاهد  دخترانه  دبیرستان  آموزان  دانش  بین  از

  نمرات   پرسشنامه  این  در  که  آموزانی  دانش  بین  از  شده  اجرا   هرمنس  پیشرفت  انگیزه  پرسشنامه  دبیرستان  این  سوم  پایه  دختر

 شرایط  در  تصادفی  طور  به  و   انتخاب  ساده  تصادفی  طور  به  نمونه  اعضای  عنوان  به  نفر  60  که  بودند   نفر  92  کردند  کسب  پایینی

  گروه  نفر20 و آزمایش  گروه   نفری 20 گروه  دو طوریكه به. شدند جایگزین آزمایش گروه دو  و کنترل  گروه یعنی  آزمایش مختلف

 آموزشی نوع هیچ کنترل گروه حالیكه در شد، اجرا اجتماعی مهارتهای ای دقیقه نود جلسه7 آزمایش گروه  دو برای. بودند کنترل

 . دندننمو دریافت را

 

 ابزار اندازه گيري
 : است شده استفاده زیر ابزارهای و پرسشنامه از حاضر پژوهش  در

 (1970)هرمنس پیشرفت انگیزه پرسشنامه

 
1 Holford 
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 .   شد ساخته هرمنس توسط 1970 سال در پرسشنامه این

 در   مربوطه  ایه   پژوهش  بابررسی  و  پیشرفت  به  نیاز  درباره  موجود  تجربی  و  نظری  دانش  مبنای  بر:    پرسشنامه  گیری  شكل 

  دارای   افراد  کننده  تمایز  که  گیویژ   10  مبنای  بر  که  بود  سوال  92  دارای  اولیه  پرسشنامه.    گرفت  شكل  پرشسنامه  این  زمینه  این

 تشكیل شده است. پایین پیشرفت انگیزه با  افراد از باال  پیشرفت انگیزه

 و  اجرا گروه دو هر آموزان دانش روی بر هرمنس تپیشرف انگیزه و اسمیت کوپر نفس عزت پرسشنامه مجدداً آموزش از پس

 گرفتند قرار آماری پردازش  مورد spss آماری برنامه طریق از و استخراج لزوم مورد دادهای
 

 یافته ها

 و انگيزه پيشرفت  اجتماعی  مهارت : توزیع ضریب همبستگی بين متغير  1جدول 

 سطح معناداری                              r                              n   متغیر                                        

 001/0                                60                     412/0وانگیزه پیشرفت               مهارت اجتماعی

 01/0سطح معناداری در سطوح  

 

( همبستگی وجود 412/0پیشرفت به میزان )پیشرفت    انگیزه  و  یاجتماع   مهارتنشان می دهد که بین متغیر   1نتایج جدول  

بوده باشد و تحلیل نیز اگر معنادار باشد سهم نسبی هر   90/0است واگر همبستگی بیشتر از  90/0دارد و این همبستگی کمتر از 

 کدام از متغییر وابسته ها مشخص نیست.

 :مفروضه برابري خطاي واریانس ها 2جدول

 F d.f df  عناداري سطح م 

 000/0 57 2 303/20 مهارت اجتماعی پس تست 

 277/0 57 2 314/1 پس تست انگيزه پيشرفت 

 

است، لذا داده ها،    05/0در بررسی مفروضه همگنی واریانس ها، چون سطح معناداری پس تست انگیزه پیشرفت  بیشتر از  

 05/0کمتر از    مهارت اجتماعیح معناداری پس تست  مفروضه تساوی خطای واریانس ها را زیر سؤال نبرده است. ولی چون سط

 ، مفروضه تساوی ولی خطای واریانس ها را زیر سؤال برده اند .  اجتماعی مهارتاست لذا داده های 

 انگيزه پيشرفت : مقایسه تفاوت ميانگين ها بين گروه آموزش مهارتهاي اجتماعی و گروه کنترل درميزان 4جدول 

 
 تفاوت میانگین ها 

D.M 
 P نحراف استانداردا

 سطح معناداری

p 

گروه آموزش مهارتهای  

 گروه کنترل اجتماعی
121/7 609/0 0005 /0>p 0001/0 

 ( 0001/0p=  ،764/136= (1.55)  fمحاسبه شده)    F(  4-17با توجه به نتایج جدول)

 

ماری معنادار است که محاسبه شده از لحاظ آ F( کوچكتر است و P=005/0از سطح )   =0001/0pچون به سطح معناداری  

موثر است. و با آزمون مقایسه تفاوت میانگین های  پیشرفت    انگیزهنتیجه نشان می دهدآموزش مهارت های اجتماعی بر افزایش  

( تفاوت وجود دارد که  121/7دو گروه مشخص می شود که بین میانگین آموزش مهار تهای اجتماعی و گروه کنترل به میزان)  

اطمینان بیان می کنیم    99/0معنادار است.با عنایت به معنادارشدن تفاوت میانگین ها با    01/0آماری در سطح    این تفاوت از لحاظ

دانش آموزان شاهد مؤثر است، تأیید می  پیشرفت    انگیزهکه فرضیه پژوهش مبنی بر اینكه آموزش مهارتهای اجتماعی بر افزایش  

 شود.
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 اي اجتماعی و گروه کنترل در ميزان انگيزه پيشرفت : تحليل کواریانس بين آموزش مهارته5جدول 

 
مجموع 

 s.sمجذورات
d.f 

میانگین  

 مجذورات
F 

سطح 

 pمعناداری

 پس تست انگیزه پیشرفت

 خطا

132/194 

287/684 

1 

55 

132/194 

442/12 
603/15 0001/0 

 اجتماعی و گروه کنترل در ميزان انگيزه پيشرفت : مقایسه تفاوت ميانگين ها بين گروه آموزش مهارتهاي  6جدول 

 
  تفاوت میانگین ها

D.M 
 pسطح معناداری P انحراف استاندارد

گروه آموزش مهارت های  

 گروه کنترل اجتماعی
561/4 155/1 0005/0>p 0001/0 

 (0001/0p=  ،603/15 = (1.55)  fمحاسبه شده)    F(  4-19با توجه به نتایج جدول )

 

محاسبه شده از لحاظ آماری معنادار است   F( کمتر است و  P=005/0از سطح معناداری )  =0001/0pداری  چون  سطح معنا

نتیجه نشان می دهد که آموزش مهارتهای اجتماعی بر میزان انگیزه پیشرفت مؤثر است. و با مقایسه تفاوت میانگین های دو گروه  

( تفاوت وجود دارد که این تفاوت از لحاظ 561/4ترل به میزان)مشخص می شود.که بین میانگین آموزش حل مسئله و گروه کن

اطمینان بیان می کنیم که فرضیه پژوهش    99/0معنادار است.با عنایت به معنادار شدن تفاوت میانگین ها با    01/0آماری در سطح  

 ، تأیید می شود.مبنی بر اینكه آموزش مهارتهای اجتماعی به میزان انگیزه پیشرفت دانش آموزان شاه موثر است

 

 بحث و نتيجه گيري 
ه  د بی است. بایژه آموزشای ویا نیازهوزان بآم  یار مهمی برای کار با دانش ه بساعی، زمینای اجتمارت هبی تردید آموزش مه

ن  ه ممكعی را باید تا جایی کای اجتماارتهدودی دارد . مهالس، ارزش محاعی در کاجتم  ایارت هوزش دادن مهه آم پرد کاطر سخ

ای  اره ی رفتاره حی را دربای واض آموزان پیامه - شه دانمین اینكرای تضین بوزش داد، همچنای طبیعی آمت هت در موقعیاس

ای  ه هداف برناما اه امی مربیان مدرسه و والدین دانشآموزان بت تمد، الزم است کنناعی قابل قبول و غیرقابل قبول دریافاجتم

 .ا را درک کرده و به طور مستمر تقویت کنندند، آن هآموزش مهارتهای اجتماعی موافق باش

 p<0005/0) شده محاسبه F  توجه با   .است مؤثر شاهد  آموزان دانش  پیشرفت انگیزه میزان بر  اجتماعی مهارتهای آموزش

،603/15= (1.55) f)0001/0  معناداری  سطح   چونp  =معناداری  سطح  از  (005/0=P  )و  است   کمتر  F  لحاظ  از  شده   محاسبه  

  تفاوت  مقایسه  با   و .  است  مؤثر  پیشرفت   انگیزه  میزان  بر  اجتماعی   مهارتهای   آموزش  که   دهد   می  نشان  نتیجه  است  معنادار   آماری

 دارد  وجود  تفاوت(  561/4)میزان  به  کنترل  گروه  و  مسئله  حل  آموزش  میانگین  بین  که.شود  می  مشخص  گروه   دو   های   میانگین

  می  بیان  اطمینان 99/0 با ها میانگین   تفاوت شدن معنادار به عنایت  با .است معنادار 01/0 سطح  در آماری لحاظ از تفاوت  این که

  تأیید   است،  موثر  شاه  آموزان  دانش  پیشرفت  انگیزه  میزان  به  اجتماعی  مهارتهای  آموزش  اینكه  بر  مبنی  پژوهش  فرضیه  که  کنیم

 . شود می

 

 پژوهش  دیتمحدو 
  ذهن  پژوهش  در  که  بود مشكالتی  ترین عمده  از  یكی   زمانی  محدودیت  آموزشی  مطالب  زیاد  حجم  و  گستردگی  به  توجه با-1

 .  گرفت نادیده  توان نمی را پژوهش  در عامل   این تاثیر که بود ساخته مشغول خود به را پژوهشگر

 قرار  غفلت  مورد نباید  که  است  حاضر  پژهش های  محدودیت  از  یكی  خاص  سنین  نیز  و   دختر  آموزان  دانش  روی  بر  تمرکز-2

 .  شود احتیاط و  دقت باید  نتایج پذیری   تعمیم خاطردر  بدین گیرد

http://www.rassjournal.ir/


 11 -18 ص، 1401 بهار، 29شماره ، رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

  کدام  هر   اختصاصی  اثر  نتیجه  در  است   شده   استفاده   آموزشی  های  تكنیک  از  ای  مجموعه  از  اینكه  دلیل   به  پژهش   این   در-3

 .  است نشده مشخص جداگانه طور به

 تست   اجرای  در   افراد  از   برخی  شده  سبب  روانشناسی  های  پژوهش   خصوصا  ها   پژوهش  به  نسبت  آگاهی   و  ختشنا  عدم -4

 .  کنند داری خود آن اجرای و همكاری قبول  از و دهند  نشان  مقاومت

  ت حافظه،استعداد،رغب)  روانی شخصیتی،وضعیت متغییرهای:  قبیل از ناخواسته متغییرهای  کامل کنترل برای  توانایی عدم -5

 . آزمودنی اجتماعی و اقتصادی ،شرایط...( و هیجانات و خوی و  خلق) عاطفی....(و

 پژوهش   پیشنهادهای

  از  نیز  پژوهش  این   دهد  می  ارائه  مختلف  های  جنبه  در  پیشنهاداتی   خود  مطالعه  مورد  موضوع  بررسی  حسب  بر  پژوهش  هر

 .  شود می  اشاره آنها  به مختصر طور به ذیل در که نیست مستثنی قاعده  این

 . بگیرد قرار مطالعه مورد بزرگتری  حجم با ها نمونه-1  

 .شود استفاده پسر آموزان دانش  از هم و دختر آموزان دانش از هم   ها نمونه  انتخاب در-2  

 . شود استفاده  اجتماعی  و اقتصادی  طبقات و سنی  گروههای سایر از آموزش روش این مجدد  آزمایی  باز در - 3  

 ضرورت  یک  مدارس  در  آموزان  دانش   تحصیلی  مقاطع  کلیه  در  درسی  واحد  یک  عنوان  به  وجود  ابراز  زشآمو  دادن  قرار  -4

 . شود می احساس
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 مراجع منابع و  
  دختر   آموزان  دانش  تحصیلی  پیشرفت  با  پیشرفت  انگیزه  و  خودکارآمدی  رابطه  بررسی  ،1397  عطیه،,  نژاد  جانعلی [1]
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  دلفان،   شهرستان  ورزشكار  آموزان  دانش  در  آینده  به  امید  و  پیشرفت  ،  انگیزه  بین  رابطه  ،1397  مریم،,  گلباغی  حقی [3]
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 .بنیادین  فنون  و  علوم  ترویج  و  توسعه

  انگیزه   و  نفس  عزت  میزان  بر  مدار  هیجان  و   مسیله  حل  مهارت  آموزش  بخشی  اثر  مقایسه  ،1395  محمدعلی،,  خسروی  [4]
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 .آفرین  همایش  پژوهان

  های   مهارت)  شناختی  و  اجتماعی  و  فردی  های  مهارت  آموزش  بخشی  ،اثر1396،..ا  روح  شاکری،  و  مرضیه  صادقی، [5]
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