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اجتماعی دانش آموزان   های مهارتبررسی رابطه خودانگاره و انگیزش تحصیلی با 

 دختر متوسطه اول شهرستان میرجاوه 
 

 زایی رحیمه محب 

 . زاهدان بلوچستان،   و سیستان رسالت، فرهنگیان  دانشگاه  خانواده، مشاوره ارشد کارشناسی

 

 چکیده 

انگیزه    مؤثرعوامل    ییبا شناسا و  پیشرفت  آموزدانشبر عالقه  اعمال    توانمی،  یا ترک تحصیل  به  از همه    هایروشبا  صحیح 

بررسی رابطه خودانگاره و انگیزش تحصیلی با  هدف از پژوهش حاضر  کرد.  نیروها و امکانات در جهت رشد دانش آموزان اقدام  

اول شهرستان میرجاوه  هایمهارت آموزان دختر متوسطه  دانش  لحاظ هدف  و   یفیتوصپژوهش    روش  . باشدمی اجتماعی  به 

 آماری  نمونه.  باشدمی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان میرجاوه  کلیه  شامل  تحقیق،  این  آماری  جامعه.  کاربردی است

مهارت  پرسشنامه از استفاده با   نیاز مورد هایداده.  است شده انجام یاخوشه  روش به گیرینمونه روش. باشدمی  نفر 110 شامل

  استنباطی   و  توصیفی  روش  به  و  آوری  جمع(  2005همکاران )پرسشنامه خودانگاره و انگیزش توسط لیو و    ون واجتماعی ماتس

همبستگی بین    گردد میدرصد است معلوم    5کمتر از   سطح معناداریاز آنجا که    . شد  وتحلیلیه تجز  SPSS  افزارنرم  وسیله  به

که رابطه    شودمیهمبستگی مقداری مثبت است مشخص    ن ضریب. و چوشودمیو فرضیه پذیرفته   این دو متغیر وجود دارد

اجتماعی دانش آموزان دختر متوسطه اول    هایمهارتخودانگاره و انگیزش تحصیلی با    بینمستقیم بین دو متغیر وجود دارد. و  

 وپرورشآموزشره و  از نتایج این تحقیق در مراکز مشاو  توانمی  پس  . معناداری وجود دارد  مثبت و  شهرستان میرجاوه رابطه

 استفاده کرد. 

 

 اجتماعی، دانش آموزان  هایمهارت خودانگاره و انگیزش تحصیلی،های كلیدی:  واژه
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 مقدمه: 

 رییادگی قیطر از را خود هایتوانایی شتریب انسان   .است رییادگبرگرفته ی امروز  اییدن در انسان انگیزشگفت  هایپیشرفت  همه

روانشناسان، انگیزش   د ید  از  تحصیلی است.  زشیانگ ،دانش آموزان انیم در رییادگی  بر مؤثر طیشرا از یک ی  . آوردمی به دست

ا  یاز مفاهیم کلیدی است و برای توضیح سطوح مختلف عملکرد به کارم  یکی تفاوت میزان تالش برای انجام   مفهوم  نیرود. 

درس پردنجانی،)  کندمی  بازگورا    یتکالیف  دتحصیل  انگیزش  (.1394  رحیمی  یک  دیگر  ی  عبارت  به  یا  تحصیلی  رگیری 

برای پیشرفت در تعلیم و تربیت بر اساس اهداف آموزشگاهی  در بین دانش آموزان  عاطفی و رفتاری  -شناختی  گذاریسرمایه

ک،  یکی از مفاهیم بسیار مهم در روانشناسی و به معنای تمام آن درین دانش آموزان  ادر  خودپنداره یا خودانگاره  در واقع    .است

احساسی   و  خویش  باشد میذهنیت  به  نسبت  فرد  یک  خویش  که  همکاران،  کشت)   داردتن  و  کندازی  عقیده  1400ورز  به   .)

های فراوانی را به خود معطوف داشته خودپنداره  بر یادگیری و پیشرفت دانش آموزان که پژوهش  مؤثر پژوهشگران یک عامل  

 است: تصویر خود  مؤلفهشامل سه  تحصیلی  خودپنداره    (1990)ظریه راجرز  (. بر اساس ن2019،  2و هندرسون   1باشد )هانسن می

که جنبه ارزشیابی دارد و به حدی    اره دارد. حرمت خودکنیم هستیم اشکه به شیوه توصیف از خودمان یعنی به آنچه فکر می

خود آرمانی همان چیزی است که   پذیریم و ارزش دارد درباره آن فکر کنیم و کند که ما خویشتن را دوست داریم میاشاره می

آرمانی زیادتر   ر خود و خوددوست داریم باشیم و این ممکن است وسعت و درجات متفاوتی داشته باشد هر چه فاصله بین تصوی

می پیدا  کاهش  خود  )باس شود حرمت  ویژگی  یکی  .(2020،  4و الرسن  3کند  پیشرفت   شناختیروانهای  از  به  نیل  برای  که 

آ دانش  میتحصیلی  مهم  اموزان  تحصیلی  خودپنداره  به  باشد  فرد  کلی  نگرش  از  است  عبارت  تحصیلی  خودپنداره  ست. 

یادگیریتوانایی با  رابطه  در  خویش  گودرزی،    های  و  )خجسته  لیو1399آموزشگاهی  دیدگاه  اساس  بر  وانگ   5(.  ( 2005)  6و 

پرپاریزی، توحیدی، خزری مقدم  )  باشدمیموزان  خودپنداره تحصیلی دارای دو بعد اعتماد تحصیلی و تالش تحصیلی دانش آ

ایجاد موفقیت تحصیلیشد    گفتهکه    طورهمانو    (.2018 در  از کارکردهای مهم  انگیزش تحصیلی   یکی دیگر  آموزان  دانش 

با  می به هنگام درگیری  تسلط  به  برای دستیابی  عنوان یک فرصت  به  پیچیده موضوعات  به درک  مورد    هایفعالیتباشد که 

اعال است.  عمقی  قه  رویکرد  داشتن  نهایت  در  و  مطالعه  مورد  موضوعات  با  عمیق  شناختی  درگیری  موجب  تحصیلی  نگیزش 

باشد  ها به خاطر پیامدهای آن میاز طرفی انگیزش بیرونی تحصیلی، انجام تکالیف یا پیگیری فعالیت  شود.نسبت به مطالعه می

بیژنی کشکک و خزائی پول،   عملکرد و موفقیت   شانگیز  (.1401)شکوهی،  با  به نوعی  اشاره دارد که  رفتارهایی  به  تحصیلی 

باشد، چگونه تکالیف خود را به طور مؤثر تنظیم  ان چقدر می، از جمله اینکه میزان تالش یادگیرندگ باشند میتحصیلی مرتبط  

فعالیتمی انتخاب میکنند، چه  تکالیف  پیگیری  برای  را  بهایی  هنگام مواجهه شدن  و  پایداری میکنند  چقدر  موانع  نمایند  ا 

خود تعیین گری انگیزش را به دو مؤلفه بیرونی و درونی تقسیم کرده است. انگیزش درونی را    نظریه (. 1401)موسیوند و کابلی، 

به    باشد. در حالی که انگیزش بیرونیداند و وابسته به پیامدهای عمل فرد نمییکی از عوامل مهم در کیفیت باالی یادگیری می

(. در دیدگاه خود تعیین گری انگیزش در طیفی از نبود انگیزش تا انگیزش بیرونی و  2020،  7عمل فرد وابسته است )پارتانن 

اجتماعی    های مهارتنوع انگیزش درونی یا بیرونی بر نحوه    (.1398ده،  شده است )فوالدچنگ و فکری نوجه  سازیمفهومدرونی  
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ا مهارت.  گزاردمی  تأثیرنیز   مهای  به  اهارتجتماعی  برای  ضروری  فردی  های  بین  روابط  حفظ  و  اجتماعی  نیازهای  با  نطباق 

های اجتماعی بخشی از مسئله اجتماعی شدن در کودکان است اجتماعی شدن نیز  شود یادگیری مهارتگفته می  بخشرضایت

مهارتجریانی محسوب می آن هنجارها  نگرش هاانگیزهها،  شود که در  رفتار  ،  و  )سفرد شکل میها  و همکاراگیرد  ن، رچشمه 

مهارت  (.2017 و  شدن  اجتماعی  مجموعه  موضوع  و  فردی  رشد  حوزه  از  مهمی  بخش  اجتماعی  مهارت   ایپیچیدههای  ها  از 

علوی و  )  دهدمیهای متعدد اجتماعی ضروری است و ارتباطات سالم را پرورش  باشد که برای تطابق و کنار آمدن با موقعیتمی

شود که به صورت مثبت یا منفی باشد که باعث بروز رفتارهایی میستعدادی میمهارت اجتماعی ادر واقع    (.1401،  همکاران

واقع میتقویت می تنبیه  که مورد  رفتارهایی  نه  و  توسط دیگران خاموش میشوند  یا  این  شوند  توانند در  می  هامهارتشوند، 

الیوت و گرشام )1395ی پور،  به وجود آورند )رادمنش و سعد  میزیآموفقیتروابط آدمی با دیگران نتایج مثبت و    .)1987  )

 اثربخشتا با دیگران رابطه    سازد میکه فرد را قادر    باشد می  ایشدههای اجتماعی مجموعه رفتارهای آموخته  معتقدند مهارت

ی ک کردن، آغازگر رابطه بودن، تقاضاهای نامعقول اجتماعی خودداری کند، همکاری مشارکت با دیگران کمداشته و از واکنش

  با   (.1401بابازاده و همکاران،  )  باشد میهایی از این نوع رفتار  کمک کردن، تعریف و تمجید از دیگران و قدردانی کردن مثال

نظر   به  شده،  عنوان  تفاسیر  روی    های مهارتداشتن    رسدمیتمام  بر  مناسب  کودکان    های حوزهاجتماعی  میزان درسی  و 

عوامل    ییبا شناسا  و  به علت نقش مهمی که دانش آموزان در آینده خود بر عهده دارند  داشته باشد. از طرفی  تأثیرزششان  انگی

صحیح از همه نیروها و امکانات در    های روشند با اعمال  توانمی  مسئولین مربوطهبه پیشرفت،    آموزدانشبر عالقه و انگیزه    مؤثر

اقدام نما شهر   ی آیندهدانش آموزان و    با توجه به اهمیت این موضوع بر روی آینده   نو همچنی  ند یجهت رشد دانش آموزان 

این   انجام نشدن  ایران و همچنین  آینده کشور عزیزمان  بالطبع آن  در شهرستان میرجاوه، بسیار ضروری   پژوهش میرجاوه و 

  مثمر  نیز  و والدین  معلمان  ،شناسانروان  اوران،بررسی این موضوع برای مشرابطه بین متغیرها پرداخته شود.    است تا به بررسی

انگیزش تحصیلی با  این است که آیا بین    شودمیایجاد  که    سؤالیپس    .باشد می  ثمر اجتماعی دانش    هایمهارتخودانگاره و 

 رابطه معناداری وجود دارد؟ آموزان دختر متوسطه اول شهرستان میرجاوه

 

 روش پژوهش 

 . کاربردی استهدف به لحاظ  و   توصیفیروش پژوهش 

 

 ی ریگنمونه  و روشنمونه    ، ی جامعه آمار  

  تعداد   هاآناز بین  که    دهندیم شکیل  تدانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان میرجاوه  را کلیه   پژوهش این آماری جامعه 

 آموز بودن دانشوهش  به پژهای ورود  اریمع  شدند.انتخاب  از دبیرستان عترت شهرستان میرجاوه    یاخوشه نفر به صورت    121

 اشاره کرد.  هاپرسشنامهعدم تکمیل  به توانمیخروج هم   یهامالک از .باشد میدر مقطع متوسطه اول و جنسیت دختر بودن 
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 : یریگاندازهابزار 

 اجتماعی ماتسون   هایمهارتالف(پرسشنامه 

بارت  ع   62است. فرم اولیه این مقیاس دارای    سال تدوین شده   18تا    4اجتماعی افراد    هایمهارتاین پرسشنامه برای سنجش  

اجتماعی افراد را توصیف    هایمهارت  که  عبارت کاهش یافت  56( تحلیل عاملی شده و به  1381یوسفی و خیر،)توسط  بوده که  

نوع  از    یادرجه  5خود را بر اساس یک شاخص    هر عبارت را بخواند و سپس پاسخ  ید باپاسخگویی به آن آزمودنی    یبرا  .کند می

با   تا  -)هرگز  1از نمره  یادامنه لیکرت  این پرسشنامه    5هیچوقت(  برای  نماید.    5مقیاس فرعی در قالب    5)همیشه( مشخص 

اول: شامل  -1گردیده است که به شرح زیر تعریف شده است:  مشخص  عامل جداگانه، -2اجتماعی مناسب    هایمهارتعامل 

ارم: اطمینان زیاد به خود داشتن عامل چه-4مل کردن و سرکش بودن  عامل سوم: تکانشی ع -3نامناسب    جسارت  م: عامل دو

پنجم:-5 است.  یریگگوشه  ،حسادت  عامل  با همساالن  رابطه  نمره کلی    56نمرات    جمع  و  به  عبارت موجود در مقیاس یک 

است.  که  آید یم  دست آزمودنی  اجتماعی  مهارت  اجتماعی    انددادهنشان    یقاتتحق  بیانگر  مهارت  مقیاس  از که  ماتسون 

و همکاران برای بررسی پایایی مقیاس    ماتسون  باالی بازآزمایی و روایی افتراقی قابل قبولی برخوردار است.  یایی پا  ،یسنجروان 

آمده    به دستو تصنیف  ضریب آلفای کرونباخ    مقدار  اجتماعی از ضریب آلفای کرونباخ و تصنیف استفاده کردند.  هایمهارت

این تحقیق   در  آوردند.   به دسترا    %81پایایی    یبضر  یزن(  1381)  یرخ  بوده و یوسفی،   86برابر %برای کل مقیاس یکسان و  

 بوده است. %934حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی برابر 

 

 خودانگاره و انگیزش تحصیلی  ب(

تحصیلی  -ابی خود و انگیزش علمی( به منظور ارزی2005پرسشنامه خودانگاره و انگیزش توسط لیو، ونگ و پارکینس در سال )

، احساس واقعی خود )خوشحالی و  ها پاسخبا انتخاب    ها نمونه امه  به صورت خود گزارش دهی، طراحی شده است. در این پرسشن

عبارت تشکیل    19و انگیزش از    خودانگاره. پرسشنامه  کنندیم بیان    هایهمکالسیف و  ناراحتی( را نسبت به یادگیری، انجام تکال

عبارت دوم    10علمی و    نفساعتمادبهعبارت اول    9علمی و تالش علمی )  نفساعتمادبهزیر مقیاس    2  ها عبارتاست. این    شده

طراحی شده است    6تا کامالً موافق =    1مخالف =  از کامالً    ی انمره  6. این پرسشنامه به روش لیکرت  سنجندیم تالش علمی( را  

جمع زده   هر زیر مقیاس  یهاعبارتپرسشنامه باید امتیاز    یگذارنمره . برای  شودیمو هیچ سؤالی به صورت معکوس محاسبه ن

است که این میزان، ضریب همبستگی   90/0کرونباخ کلی این پرسشنامه    یآلفا  ،اعتبار و روایی پرسشنامهاز نظر بررسی  شود.  

 است.  84/0لمی ب همبستگی تالش ع و ضری 83/0علمی   نفساعتمادبه. همچنین ضریب همبستگی دهدمیباالیی را نشان 

 

 شیوه اجرا: 

بین میرجاوه،    از  شهرستان  اول  متوسطه  دختر  آموزان  عترت  دانش  روش  دبیرستان  تعداد    ایخوشه به  و  نفر    121انتخاب 

 ند. قرار گرفت تا تکمیل کن  هانمونه   یهمه   فوق در اختیار  هایپرسشنامهبه عنوان نمونه انتخاب شدند.  مدرسه  ن  آ  آموزدانش

 قرار گرفتند. وتحلیلتجزیه مورد  همبستگی و رگرسیونو آزمون آماری  SPSS افزارنرماز طریق  شدهآوریجمع هایداده
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 پژوهش:   یهاتهافی

تکمیل  پرسشنامه  121تعداد  شد.    انجام  آمار توصیفی و استنباطی()  سطححاصل از این پژوهش در دو    هایداده  وتحلیلتجزیه 

است هایفرضیه  به مربوط سؤاالت و فردی مشخصات التسؤا حاوی که شده جمع  آوریجمع تحقیق  از  بعد  آوری شد. 

موردپرسشنامه سپس آماری وتحلیلتجزیه  ها  گرفت.   وضعیت از توصیفی فراوانی، نمودارهای و جداول از استفاده با قرار 

 اساس بر تحقیق هایفرضیه  ها،فرضیه تأیید یا رد منظور به گردید، سپس ارائه فرضیات تحقیق و دموگرافیک هایشاخص

 .گرفت قرار آزمون مورد استنباطی آمار از استفاده با سؤاالت از بررسی آمده به دست نتایج

 

 جمعیت شناختی  هایویژگیحاصل از    هاییافته-1

رای بررسی چگونگی توزیع های آمار توصیفی نظیر ایجاد جداول فراوانی بها از تکنیکداده  وتحلیل تجزیهدر این بخش جهت  

 .شودمیختی پرداخته نمونه آماری از حیث متغیرهای جمعیت شنا

 : آمار توصیفی 1  جدول

 فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  متغیر 

 تحصیالت مادر

 12 12 15 دیپلم و زیردیپلم 

 76 64 78 لیسانس

 100 16 20 لیسانس فوق 

  6 8 دکترا

 تحصیالت پدر

 31 31 38 دیپلم  زیردیپلم و 

 65 34 42 لیسانس

 100 32 39 لیسانس فوق 

  1 2 دکترا

  100 121 جمع کل

 

 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق-2

 شود.در ذیل به بررسی آمار توصیفی متغیرهای تحقیق از جمله میانگین، انحراف معیار پرداخته می

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق   :2  جدول

 متغیر  فراوانی  كمترین مقدار  بیشترین مقدار  میانگین  اف معیارحر ان

 مهارت اجتماعی 121 56.00 246.00 128.3058 56.15957

 خودانگاره و انگیزش 121 19.00 97.00 54.6198 22.97181

 

 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش  -3

از وارد شدن به مرحله آزمون   از وضع  ها فرضقبل  تا  نرمال  یت نرمال بودن دادهالزم است  بر اساس  ها اطالع حاصل شود. تا 

 استفاده شود.  هاآزمونها، بودن یا نبودن آن
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 ( برای متغیرهای پژوهشKSاسمیرنوف )  -آزمون كولموگروف:3  جدول

 )سطح معناداری(  Sig مقدار آزمون  فراوانی  متغیر 

 2/0 133/0 121 مهارت اجتماعی

 2/0 106/0 121 خودانگاره و انگیزش

 

شده    آوریجمعهای  که داده  گیریممیاست نتیجه    05.0با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای پژوهش بزرگتر از  

 برای متغیرهای پژوهش نرمال است.

 

 كرونباخ  آلفای-4

اندازه ابزار  درونی  همسانی  ارزیابی  برای  کرونباخ  میگیری  آلفای  با محاسبه  کرونباخ  آلفای  قابل   0.7تر  الشود.  پایایی    نشانگر 

عنوان سرحد ضریب    به  را  0.6های اندک، مقدار  در مورد متغیرهای با تعداد سؤال  (1998)  موس و همکاران  البته  .قبولی است

 ر نشان داده شده است:نتایج مربوط به آلفای کرونباخ در جدول زی .(1393نقل از داوری و رضازاده، )اند  معرفی کرده

 رسی پایایی بر  :4  جدول

 مقدار آلفا  متغیر 

 72/0 مهارت اجتماعی 

 84/0 خودانگاره و انگیزش 

 

 بررسی فرضیه پژوهش-5

رابطه   رجاوهیدانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان م  یاجتماع  هایمهارتبا    یلیتحص  زشیخودانگاره و انگیه: بین  فرض 

 معناداری وجود دارد.

هم تحلیل  از  فرضیه  این  بررسی  استفاده  برای  همبستگی   طورهمان.  کنیممیبستگی  ضریب  است  مشخص  جدول  در  که 

  5کمتر از   ح معناداریسط  . بر اساس این خروجی از آن جایی کهدهد میرا نشان    ها دادهو تعداد    سطح معناداریپیرسون و  

از آنجا که ضریب همبستگی .  شودمیو فرضیه پذیرفته   همبستگی بین این دو متغیر وجود دارد  گرددمیدرصد است معلوم  

 که رابطه مستقیم بین دو متغیر وجود دارد. شودمیمقداری مثبت است مشخص 

 خودانگارهو    مهارتهمبستگی مربوط بین    :  5  جدول

 مهارت همبستگی

 93/0 و انگیزش   خودانگاره

 001/0 سطح معناداری 

 121 تعداد
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محقق    همبستگی   در و  است  دوطرفه  رابطه  دیگر    داند نمیجهت  متغیر  روی  متغیر  کدام  که    تأثیرگذارکه  در صورتی  است. 

 . شودمی. جهت بررسی این رابطه از تحلیل رگرسیون استفاده شودمیمحقق جهت رابطه را بداند از تحلیل رگرسیون استفاده 

 خروجی رگرسیون شامل جداول زیر است که در ادامه آورده شده است:

 خروجی اول رگرسیون  :6  جدول

 سطح معناداری  F مجذوراتمیانگین  درجه آزادی مجذورات   جمع 

Regression 328334.185 1 328334.185 779.354 001/0 
Residual 50133.501 119 421.290 

Total 378467.686 120  

به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متANOVAجدول  )  باالجدول   غیر ( حاوی تحلیل واریانس رگرسیون 

 .شودمی  تائیددرصد است پس فرض خطی بودن دو متغیر  5از آنجا که سطح معناداری در جدول باال کمتر از  است.

 خروجی دوم رگرسیون  :7  جدول

 B  خطای انحراف معیار Beta T  سطح معناداری 

 001/0 52.314 931. 4.830 252.678 مقدار ثابت 

 27.917 082. 2.277 و انگیزش خودانگاره

 

 : یر یگجهینتبحث و  

و   تحصیلی  انگیزش  اهمیت  به  توجه  آموزان،    هایمهارتبا  دانش  بین  در  حاضر  اجتماعی  پژوهش  از  رابطه هدف  بررسی 

حاصله از    نتایج   بود.  اجتماعی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان میرجاوه  هایمهارتخودانگاره و انگیزش تحصیلی با  

 و معناداری  رابطه مستقیمو  .  شودمیو فرضیه پذیرفته   وجود دارد  ها همبستگی بین متغیرداد که    نشان  هاداده  وتحلیلتجزیه 

دارد.   متغیر وجود  با فرضیه حاضر  بین دو  با همسویی  رابطه  پژ  توانمیدر  بررسی  1392)  بیجارزهی   وهش به  به  رابطه ( که 

نشان داد که انگیزش درونی داشتن با زیر   یجنتا  کرد.  اشاره  پرداخته بود،  خودانگاره و خودکارآمدی با انگیزش پیشرفت تحصیلی

مثبت   همبستگی  خود  پذیرش  معنادارمقیاس  سعیدی    همچنین  .داشت  یو  و  پژوهش (  1396)  پوررادمنش  اثربخشی    در 

  اجتماعی در  هایمهارتاجتماعی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه نشان دادند    هایمهارت آموزش  

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان   برای موفقیت    گفت:  توانمیفوق    هاییافتهتبیین    در  .باشدمی  مؤثرانگیزش و  آنچه مدارس 

انتظارات قرن جدید است. در نتیجه برای رویارویی با    یدهندهشکل،  کندمیآنان اعطا  زندگی به    های چالش  یدرصحنه افراد  

ی  بایدمی  هاچالشاین   و  آموزشی  دانش  ایگونه بهادگیری  محیط  و  به  باشد  زندگی همگون  طبیعت  که  با  آموزان   خلق شود 

نتایج   مواجه شوند.  تحول  و  انتظارات در حال رشد  با  داد    از  آمده دست بهکمک کند  نشان  و  پژوهش حاضر  رابطه خودانگاره 

اجتمـاعی در مشـکالت یـادگیری   های رتمهاعبارتی   به بوده است. مؤثراجتماعی دانش آموزان  هایمهارتانگیزش تحصیلی با 

رفتاری   استو  که    مهم  کسانی  دارند،  اجتمـاعی  هایمهارتو  کسـب   بهتری  بهتـری  موفقیـت  تحصیلی  پیشرفت  لحاظ  از 

الکسـنین)  کنندمی و  مدار  هایمهارت  (.2005  ،الکسـنین  نظام  رویکرد  یک  مثل    هایمهارت  ،اجتماعی  اسـت  فـردی  میان 

وجودو  تگو  گف  هایمهارت وابراز  این    .  فردی    هامهارتتقویت  شکل  شـود    تواندمیبه  فـردی  میان  روابط  بهبـود  باعـث 

فقـدان    (. 1396  پور،   سعیدی   رادمنش،) اغلب توسط همساالن طرد    های مهارتکودکـانی کـه  و در    شوند میاجتماعی دارند 
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با والدین و معلمان مشکالتی دارند عنوان   اجتماعی به  هایمهارت  (.2005    ـعیفی دارنـد )وارنـز،عملکرد تحصیلی ض  ،تعامل 

  ی اجتماع   هایمهارت که از    دانش آموزان  معموالًران دارند.  گ پذیری و تعامل با دی  جامهپایه و اساس ارتباطات، نقش مهمی در  

بی محبوبیـت  و  پـذیرش  برخوردارند  باشباالیی  مثبت  تعامالت  و  دارند  خود  همساالن  بین  در  زیاد    تری  احتمال  به  دیگران 

اجتماعی    هایمهارتباشد. از طرف دیگر    فراداهویت مثبت در این    گیریشکل  ساززمینهو    نفس عزتموجب افزایش    تواندمی

  های مهارت  .عمل کند  دانش آموزانعنوان یک سپر محافظت در مقابل طرد، انزوا و مشکالت تحصیل    به  تواندمیخود    بمناس

داری  منجر به حل بهتر مسائل، درک انگیزه و احساسات دیگران و در نتیجه برخور  تواندمیکودکان هم چنین  اجتماعی باال در  

آموزشی بهبود عملکرد تحصیلی و موفقیت تحصیلی   هایفعالیت  یهمهاجتماعی شود، بـا توجه به این که غایت    هایحمایتاز  

دانش  آموزشباشد میآموزان    و شغلی  امکانات  بر  عالوه  و  ،  آرام  و  امن  مناسب محیطی  آموزشی  فضای  داشتن  و    های معلمی 

زیرا فقط داشتن روابط   باشدمیاجتماعی    هایمهارت مجرب نیازمند به تعامالت مثبت و سازنده در سایه آموزش    دیدهآموزش 

  بخش رضایتارتباط    مراه یک ه  طی دلپذیر را بهمحی  تواندمیمیان فردی مناسب در بین همساالن در کالس و معلم و شاگرد  

و   سـازد  آموزانفراهم  نماید  دانش  هدایت  مناسب  آموزشی  اهداف  به  رسیدن  جهت  در  پژوهش    هایمحدودیتاز   .را  این 

عدم    توانمی و  دختران  روی  بر  فقط  تحقیق  پیشنهاد    پذیریتعمیمبه  همچنین  کرد.  آتی    هایپژوهشدر    گرددمیاشاره 

 به دانش آموزان آموزش داده شود. تخصصی  صورتبهاجتماعی  یهامهارت
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