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مقاله پژوهشی

مقدمه :میزان پیشرفت و افت تحصیلی ،یکی از مالكهاای کاارایی نظاام آموزشای میباشاد کشا و بررسای متغیرهاای
تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی ،به شناخت بهتر و پیشبینی متغیرهای مؤثر در مدرسه میانجاماد هاد از انجاام پاشوهش
حاضر ،تعیین رابطه بین مهارتهاای اتتمااعی ،سا های اباراز هیجاان و بادری تانگاری باا عملکارد تحصایلی در باین
دانشآموزان بود.
شیوه مطالعه :این پشوهش از نوع هم ساتگی و تامعاه آمااری آن شاامل کلیاه دانشآماوزان دختار مقطات متوساطه اول
شهرستان رودبار در سال تحصیلی  6334-35بود تعداد این دانشآموزان  411نفر در دو مدرسه بود که با استفاده از تدول
 Krejcieو  621 ،Morganنفر به عنوان نمونه انت اب شدند دادهها با استفاده از پرساشنامه ابرازگاری هیجاانی  Kingو
 Emotional Expressiveness Questionnaire( Emmonsیااا  ،)EEQپرسااشنامه مهارتهااای اتتماااعی نوتوانااان
 Inderbitzenو  Teenage Inventory of Social Skills( Fosterیااا  )TISSو پرسااشنامه تاار از تصااویر باادن
 Littletonو همکااران ( Body Image Concern Inventoryیاا  )BICIتماتآوری گردیاد تهات ارزشایابی عملکارد
دانشآموزان ،از میانگین معدل دو ترم پیاپی آنان استفاده شد و معدل نمرات دو انحرا معیار پایینتر از ترم ق ل به عناوان
معیار افت تحصیلی قلمداد گردید در نهایت ،دادهها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و هم ستگی  Pearsonمورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت
یافتهها :یافتههای آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیاره نشاان داد کاه شااخ

مهارتهاای اتتمااعی توانسات عملکارد

تحصیلی را پیشبینی کند ( )P > 1/161بر اسا نتایج هم ستگی  ،Pearsonارت اط معنیداری بین مهاارت اتتمااعی و
س های ابراز هیجان با عملکرد تحصیلی ( )P > 1/161وتود داشت همچنین ،رابطه معنیداری باین بادری ت انگااری و
عملکرد تحصیلی مشاهده شد ()P > 1/161
نتیجهگیری :با توته به وتود رابطه معنیدار بین متغیرهای مهارت اتتماعی ،س

های ابراز هیجان و بدری ت انگاری باا

عملکرد تحصیلی ،میتوان تهت ارتقای عملکرد تحصیلی در داناشآماوزان از متغیرهاای روانشاناختی نیاز در کناار ساایر
تکنی های آموزشی در مدار و مراکز آموزشی بهره تست
کلمات کلیدی :مهارت اتتماعی ،هیجان ،اختالالت بدری تانگاری ،عملکرد تحصیلی
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مقدمه
نوتااوانی دورهای بحراناای در زناادگی اساات و الگوهااای
رفتاری مهم که میتواند بر سراسر زندگی فرد تأثیرگذار
باشد ،در ایان دوران شاکل میگیارد ( )6باا توتاه باه
پیچیدگی توامت امروزی و عصار ارت اطاات و تغییار در
شیوههای زندگی ،بسایاری از افاراد باه خصاور قشار
نوتوان ،توانایی مواتهه با مشکالت را ندارند و در مقابل
آن متوق میشوند ( )2پیشرفت تحصیلی دانشآموزان،
یکی از شاخ های مهم در ارزیابی آموزش و پرورش به
شاامار ماایرود ( )3عملکاارد تحصاایلی مقاادار دانااش و
اطالعات و مهارتهای فرد است ()4
فوالدی مهارتهای اتتماعی را «تواناییهای روانی-
اتتماعی برای رفتار انط ااقی و ماؤثر کاه افاراد را قاادر
میسازد تا به طور اثرب شی با مقتضیات و چاالشهاای
زندگی روزمره مقابله کنند» ،میداند ( )5از سوی دیگر،
ابراز هیجان به معنای تالش افراد بارای تاأثیر گذاشاتن
روی نوع ،زمان و چگونگی تجرباه و بیاان ،تغییار طاول
دوره یا شدت فرایندهای رفتاری ،تجربی و یاا تسامانی
هیجانها است ( )1طی میلیونها سال سیستم هیجانی
از ساقه مغز تکامل یافت و این موضاوع تاا حادودی باه
علت افزایش مهارتهای الزم برای بقاا در محای هاای
پیچیدهتر میباشاد ( )9سا های اباراز هیجاانی ،باه
توانایی فهم هیجاناات ،تعادیل تجرباه هیجاانی و باروز
هیجانات اشاره دارد ( )1اختالل بدری تانگاری بدن به
عنوان ی ط قه تدا از اختالالت وسوا فکری -عملی
در نظااار گرفتاااه میشاااود بیمااااران دارای اخاااتالل
بدری تانگاری ،از احسا ذهنی عمیق زشتی وتهی از
ظاهر خود ،با وتود ط یعی بودن یا تا حادودی ط یعای
بودن رنج میبرند ( )3برخی از افراد و به ویشه نوتوانان،
در زمینه تصویر بدن خاود و ظاهرشاان بایش از انادازه
احسا نگرانی میکنند این تر و افکار منفی دربااره
ظاهر و وتود رفتارهاای ناساازگار کاه باا ایان تر هاا
همپوشانی پیادا میکناد ،میتواناد آااازی بار اخاتالل
بدری تانگاری بدن باشد ()61
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 Chenبه بررسی رابطه عملکرد تحصایلی و رفتاار
اتتماااعی پرداخاات نتااایج تحقیااق وی ،هم سااتگی
مث تی را بین عملکرد تحصیلی باا ره اری اتتمااعی،
تحمل ناکامی ،مهاارت تار تورزی اتتمااعی و نظار
مث ت همساالن نس ت باه فارد گازارش نماود ()66
نتایج پشوهش  Kingنشان داد که ترکیب خودکنترلی
و تنظیم هیجانی ،با ویشگیهای ش صیتی برونگرایی
و گشاااودگی ارت ااااط دارد ( Tylka )62باااا انجاااام
مطالعهای به این نتیجه رسید که دختران بدون توته
به وزن خود ،تصویر ذهنی بدنی مناس ی ندارند و ایان
امر نشان دهناده نگرانای و وتاود اضاطراب در آناان
میباشد ( )63یافتاههای تحقیاق  Reichو همکااران
حاکی از آن باود کاه آماوزش مهارتهاای اتتمااعی
تکنی های مکالمهای ،رواب بین فردی ،دوساتیابی،
کنتاارل خشاام ،حاال مسااأله و ابااراز وتااود در تهاات
افزایش رفتارهای موافق اتتمااعی ،کفایات ش صای،
عزت نفس و اعتماد به نفس تاأثیر مث تای دارد ()64
 Clarkدر پشوهشی به این نتیجه دست یافات کاه باا
آموزش مهارتهای اتتماعی ،احساا خودکارامادی
فرد و در نتیجه ،عملکرد او تقویت میگردد ()65
بر اسا آنچاه در ماورد سا های اباراز هیجاان،
بدری تانگاری و عملکرد تحصیلی و اهمیت آنها ذکار
شااد ،میتااوان نتیجااه گرفاات کااه فقاادان مهارتهااا و
تواناییهای عاطفی ،روانی و اتتماعی ،افراد را در مواتهه
با مسایل و مشکالت آسیبپذیر مینمایاد و آنهاا را در
معرض ابتال باه اناواع اخاتالالت روانای و رفتااری قارار
میدهد از اینرو ،هد از انجام مطالعه حاضار ،بررسای
رابطه بین مهارتهای اتتماعی ،س های ابراز هیجاان
و باادری تانگاری باادنی بااا عملکاارد تحصاایلی در بااین
دانشآموزان دختر مقطت متوسطه شهرستان رودبار بود
شیوه مطالعه
این پشوهش از نوع هم ستگی بود و به روش توصایفی
انجام شد تامعه آماری تحقیق را کلیاه دانشآماوزان
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دختر مقطت متوسطه اول شهرساتان رودباار در ساال
تحصاایلی  6334-35تشااکیل داد کااه تعااداد آنهااا
 411نفاار در دو مدرسااه بااود نمونااهها باااه روش
نمونهگیری تصادفی خوشاهای صاورت گرفات بادین
ترتیب ،ابتدا باا مراتعاه باه اداره آماوزش و پارورش،
دبیرستانهای دختراناه شناساایی گردیاد ساپس باا
قرعهکشاای ،ی ا ناحیااه از میااان نااواحی آمااوزش و
پرورش انت اب شد در مرحله بعاد ،از میاان مادار
دخترانااه ناحیااه منت ااب ،دو مدرسااه بااه قیااد قرعااه
انت اب گردید و در نهایت ،سه کال از هر مدرسه باا
کم قرعهکشی انت اب شد سپس بار ط اق تادول
 Krejcieو  621 ،Morganنفاار کااه واتااد معیارهااای
ورود به پشوهش بودند ،به عنوان نمونه برگزیده شدند
معیارهااای ورود شااامل عالقمناادی بااه شاارکت در
مطالعه ،نداشتن هرگونه اخاتالل تسامی یاا روانای و
تمایل به به ود عملکرد تحصایلی باود عادم رضاایت
والدین و معلمان تهت شرکت دانشآماوز در مطالعاه
نیز به عنوان معیار خروج در نظر گرفته شد
دادهها باا اساتفاده از پرساشنامه ابرازگاری هیجاانی
 Kingو Emotional Expressiveness ( Emmons
 Questionnaireیاااا  ،)EEQپرساااشنامه مهارتهاااای
اتتماعی نوتواناان  Inderbitzenو  TISS( Fosterیاا
 )Teenage Inventory of Social Skillsو پرسشنامه
تر از تصویر بادن  Littletonو همکااران ( BICIیاا
 )Body Image Concern Inventoryتمااتآوری
گردید تهت ارزشیابی عملکرد دانشآموزان ،میانگین
معدل دو ترم پیاپی آنان مورد استفاده قرار گرفت
پرسااشنامه  EEQباارای اولااین بااار توسا  Kingو
 Emmonsدر سال  6331ساخته شد این مقیا از 61
مااااده در ساااه زیرمقیاااا اباااراز هیجاااان مث ااات
( 9ماده) ،ابراز صمیمیت ( 5ماده) و ابراز هیجاان منفای
( 4ماده) تشکیل شاده اسات کاه نماره بیشاتر بیاانگر
ابرازگری هیجانی باالتر میباشاد آنهاا تهات بررسای
روایی همگارا ،هم ساتگی مث ات و معنایداری را باین
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پرسشنامه  EEQو مقیا عاطفاه  Bradburnگازارش
نمودند رفیعینیا و همکاران ضریب Cronbachs alpha
را برای کل مقیا  1/11و برای زیرمقیا هاای آن باه
ترتیااب  1/53 ،1/15و  1/11گاازارش کردنااد ( )61در
پشوهش حاضر ،ضاریب  Cronbachs alphaنماره کال،
 1/92به دست آمد نمره هنجار و نقطه برش در بررسی
حاضر  41میباشد
پرسااشنامه  TISSتوس ا  Inderbitzenو Foster
در سال  6332تهیه شد این مقیا دارای  33ع ارت
پنج گزینهای است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد
هر ع ارت در دامنهای از «اصاال صادن نمیکناد» تاا
«همیشه صدن میکند» ابراز مینماید نسا ه اصالی
این سیاهه از  41ع اارت تشاکیل شاده کاه یکای از
ع ارات به دلیل عدم انط ان با فرهنا ایاران حاذ
شااده اساات ع ااارات ایاان پرسااشنامه در دو زمینااه
رفتارهای مث ت و منفی میباشد و هار ع اارت شاش
گزینه دارد که از صفر تا  5نمرهگاذاری میشاود اگار
فردی نمره باالتری کسب کند ،دارای مهارت اتتماعی
باالتری است و اگار نماره پاایینتری از میاانگین باه
دست آورد ،دارای مهارت اتتمااعی پاایین میباشاد
نمره  31به عنوان میانگین در نظر گرفته شد دوران و
همکاران پایایی پرساشنامه ماذکور را باا اساتفاده از
ضریب  1/14 ،Cronbachs alphaباه دسات آوردناد
( )69نقطه برش در پشوهش حاضر 53 ،بود
پرسشنامه  BICIتوس  Littletonو همکااران در
سااال  2115طراحاای گردیااد ایاان مقیااا

حاااوی

 63ماده است که به بررسی نارضاایتی و نگرانای فارد
درباره ظاهرش میپردازد ( )61در پرساشنامه BICI

از آزمودنی درخواست میشود تا در ماورد هار یا

از

مادهها ،میزانی که آن ماده احساساات یاا رفتاارش را
نشان میدهد ،بر روی مقیاسی از  6تاا  5درتهبنادی
کنااد نمااره کاال پرسااشنامه بااین  63تااا  35متغیاار
میباشد که کسب نمره بیشتر ،نشان دهنده باال باودن
میزان نارضایتی از تصویر بدنی یا ظاهر فرد است
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جدول  :1ماتریس همبستگی رابطه باورهای مهارتهای اجتماعی ،سبکهای ابراز هیجان و بدریختانگاری با عملکرد تحصیلی
مهارت اجتماعی
6/111
*
1/133
-1/143
*1/435

متغیر
مهارت اتتماعی
س ابراز هیجان
بدری تانگاری
عملکرد تحصیلی

ابراز هیجان

بدریختانگاری

عملکرد تحصیلی

6/111
-1/619
*1/413

6/111
1/112

6/111

*P > 1/161

تشکیل دادند میانگین سن دانشآموزان 65/16 ± 1/19
سال بود بیشتر نمونهها ( 55/1درصد) فرزند اول خانواده
بودنااد و پدرشااان تحصاایالت دیااپلم ( 44/2درصااد) و
مادرشان تحصیالت کارشناسی ( 41/1درصاد) داشاتند
همچنااین ،شااغل پاادر االااب شاارکتکنندگان (96/1
درصد) آزاد و شغل مادر بیشتر نموناهها ( 54/2درصاد)
خانهدار بود
نتایج ماتریس هم ستگی بین متغیرهای پاشوهش
در تدول  6ارایه شده است بار ایان اساا  ،ارت ااط
معناایداری بااین مهااارت اتتماااعی (،P > 1/161
 ،)r = 1/435س ا های ابااراز هیجااان (،P > 1/161
 )r = 1/413و بدری ت انگاری ()r = 1/112 ،P > 1/161
با عملکرد تحصایلی وتاود داشات همچناین ،رابطاه
معنیداری بین مهارت اتتمااعی باا سا های اباراز
هیجااان ( )r = 1/133 ،P > 1/161و باادری تانگاری
( )r =- 1/143 ،P > 1/161مشاهده شد ،اما رابطه بین
س ا ابااراز هیجااان بااا باادری تانگاری (،P < 1/161
 )r = -1/619معنیدار ن ود
بر اسا دادههای تدول  ،2میتوان نتیجه گرفت کاه
در ت یین مهارتهای اتتماعی از روی متغیرهای پیشبین،
مجموع متغیرهای پیشبین R2 = /24 ،از واریانس متغیار
مااالك را ت یااین و پیشبیناای کاارد؛ یعناای متغیرهااای
پیشبااین  24درصااد نمااره عملکاارد تحصاایلی را ت یااین
مینماید این یافته نشان میدهد که این متغیر باه صاورت
معنیداری قادر به پیشبینی عملکرد تحصیلی میباشد

در پشوهش ای در ایااران ،اعت ااار و روایاای مقیااا
مذکور  1/31به دسات آماد نماره بارش در پاشوهش
آنان 15 ،بود همچنین ،معدل کال دانشآماوزان نیاز
بیااانگر شاااخ عملکاارد تحصاایلی ( 61-21عااالی،
 65-69خااوب 62-64 ،متوساا و  61-66ضااعی )
آنها بود خصوصیات روانسنجی ایان ابازار در تامعاه
ایرانی نیز رضایتب ش گزارش شد ()61
پااس از هماااهنگی بااا نهادهااای ماارت و کسااب
اتازههای حقوقی الزم برای انجام تحقیق ،نمونهگیری
شدن نمونهها ،برای شرکت
انجام شد پس از مش
در پشوهش اطالعاات مارت باا هاد پاشوهش و در
صورت توافق با اهدا پشوهش ،رضایت ناماه آگاهاناه
در اختیار آنها قرار داده شد و ذکر گردید که اطالعات
به صورت محرمانه باقی خواهد ماند و در صورت تمایل،
شرکتکنندگان از نتایج پشوهش مطلت خواهند شد باا
توته به فرضیههای مطرح شده و متغیرهای مطالعه ،از
آمار توصیفی شامل فراوانی ،درصد ،میاانگین و انحارا
معیااار و از آمااار اسااتن اطی رگرساایون چنااد متغیااره
استفاده گردید سپس دادهها در نرمافزار  SPSSنسا ه
 )version 18, SPSS Inc., Chicago, IL( 61ماورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت
یافتهها
بااار اساااا یافتاااههای باااه دسااات آماااده ،بیشاااتر
مشارکتکنندگان ( 52/5درصد) را دانشآموزان پایاه دوم

جدول  :2خالصه مدل رگرسیون ،تحلیل واریانس و مشخصههای آماری رگرسیون عملکرد تحصیلی بر متغیرهای پیشبین
گام
6

مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

رگرسیون
باقیمانده

49/53
641/33

6
661

49/53
6/24

31/21
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1/116
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1/435

R2

ΔR

1/245
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جدول  :3ضرایب رگرسیون گام به گام عملکرد تحصیلی روی متغیرهای پیشبین
شاخصها

B

خطای استاندارد b



t

P

متغیرها
عدد ثابت ()a
مهارتهای اتتماعی

1/229
1/111

64/11
1/43

ضرایب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده
و بررسی معنیداری ایان ضارایب در تادول  3ارایاه
شده است با توته به دادهها ،اثر باورهای مهارتهاای
اتتماعی بر عملکرد تحصایلی 1/43 ،باه دسات آماد
آماره  tاین اثر 1/61 ،میباشاد کاه در ساط 1/116
مث ت و معنیدار بود با توته به این یافتهها ،میتاوان
گفات کاه بااا افازایش مهارتهااای اتتمااعی ،میاازان
عملکرد تحصیلی دانشآموزان افزایش مییابد
بحث و نتیجهگیری
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای
پشوهش ،متغیر مهارت اتتماعی توانسته اسات متغیار
عملکرد تحصیلی را پیشبینی کناد نتاایج باه دسات
آمده با یافتههای مطالعات ژیاانپور در بررسای رابطاه
مؤثر آموزش مهارت اتتماعی بر تراحی زی ایی (،)63
حسینینسااب و همکاااران در بررساای رابطااه آمااوزش
مهارتهای اتتماعی در کاهش رفتارهای خودت ری ی
دانشآموزان ( ،)1محمدخانی در بررسای اثار آماوزش
مهارتهای اتتماعی بر میزان عزت نفس دانشآموزان
نابینا ( ،)21صالحی و همکاران در بررسی رابطاه باین
راه ردهااای ابااراز هیجااان بااا عملکاارد تحصاایلی
دانشآمااوزان ( ،)26حیاادری و همکاااران در بررساای
بررسی تحلیلی تر از تصویر بدنی و پرخاشاگری در
دانشآموزان دبیرستانی دختر و پسار ( ،)22شااکری و
همکاران در بررسی اثار بادری تانگاری بار عملکارد
تحصاایلی ( ،)23عظاایمزاده و همکاااران در بررساای
بدری تانگاری دختران دانشجو در مقایسه باا پساران
( ،)24افاری ( )25و بیابانگرد در بررسی رابطه عازت
نفس با عملکرد تحصیلی ( ،)21باایرامی و مارادی در
بررساای اثاار آمااوزش مهارتهااای اتتماااعی باار
مجله مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلیپور

1/435

16/61
1/61

> 1/116
> 1/116

خودکاراماادی دانشآمااوزان ( Reich ،)29و همکاااران
( Schwartz ،)21( Edna ،)64و همکاااااااران (،)23
 Kvalemو همکاااران (،)62( King ،)66( Chen ،)31
 Loeb ،)36( Abramowitzو همکااااران ( )32نتاااایج
همسویی را نشان داد
بایرامی و مرادی در پشوهش خود باه ایان نتیجاه
دست یافتند که آموزش مهارتهای اتتمااعی منجار
به به اود نگارش ،تر تمنادی ،مادیریت اساتر و
خودکارامدی دانشآماوزان میشاود و ایان تغییار در
طول زمان خاود پایادار میماناد در نتیجاه ،آماوزش
مهارتهای اتتماعی موتب ارتقای کفایات اتتمااعی
میگردد ()29
نتاااایج پاااشوهش  Ednaحااااکی از آن باااود کاااه
آموزش مهارتهای اتتمااعی همچاون مهاارت حال
مسأله و ارت اطات مؤثر ،تواناایی بارای حال مشاکل و
اسااتفاده مااؤثر از حمایتهااای اتتماااعی را افاازایش
میدهد ()21
 Bardone-Coneو همکاران در مطالعه خود که بر
روی مردان مراتعه کننده به باشگاه بدنساازی انجاام
دادند ،رابطه بین عوامل چاقی و چگونگی نگرش فارد
نس ت به بدن خویش را بررسی نمودند نتایج تحقیاق
آنها ارت اط معکوسی را بین نگرش مث ت فرد نسا ت
به بدن خویش با عوامل چاقی نشان داد ()33
در ت یین این نتیجه باید گفت که داشتن مهاارت
اتتماعی و ابراز هیجان باال و کنترل شده در موقعیت
مناسب ،س ب میشود که افراد تحت شرای استر زا
آراماش خاود را حفا کنناد بااا توتاه بااه ایان کااه
ش صیت انسان در طی سالهای کاودکی و نوتاوانی
شکل میگیرد ،در خانوادههایی که از ث اات برخاوردار
هستند ،رواب نزدی والدین به کاودك وتاود دارد و
93
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والدین با فرصتهای بیشماری که برای فرزندان خود
فاااراهم مااایکنناااد ،زمیناااه الزم را بااارای زنااادگی
موفقیااتآمیااز آنااان تاادارك ماایبیننااد و ماایتواننااد
واکنشهای عاطفی مناسب را در آناان شاکل دهناد
بیشتر کودکان خصومت زیاادی حتای خشاونت را در
تعامل بین والدینشان تجربه کاردهاناد باا ایان حاال،
دانش درباره این که چطور انسانها با یکدیگر برخورد
میکنند ،نشان دهنده عمدهتارین مشااهدات تمعای
آنان درباره تعامالت و رویاارویی والدینشاان باا ساایر
افراد و اعضای خانواده خود میباشد
بر اسا نتاایج پاشوهش حاضار ،باین متغیرهاای
مهارت اتتمااعی و سا اباراز هیجاان باا عملکارد
تحصیلی رابطه معنیداری وتود داشت بنابراین ،بایاد
گفت که روابا والادین و فرزناد در تث یات و حفا
عواط از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا کاه ایان
رابطه زمیناه اصالی بارای اتتمااعی شادن کودکاان
محسوب مایشاود پاس الگاوی ش صایتی خاانواده
چااارچوب قاباال تااوتهی را باارای بررساای تعااامالت،
عواط و رواب فرزندان در خاانواده فاراهم مایکناد
افزایش استقالل در کاودکی باه طاور معنایداری باا
افااازایش کنتااارل موفاااق فااارد در موقعیتهاااای
گوناگون همراه است فرد کمتر تمایز یافته یاا بیشاتر
عاطفی ،واکنشی است و بیشتر انرژی خود را به سمت
تجربه و شدت احساسااتش متوتاه میساازد چناین
فردی مشکل است کاه در پاساخ باه عاطفاه دیگاران
آرام باااقی بمانااد در واقاات ،او در دام دنیااای عاااطفی
افتاده است
از طااار دیگااار ،باااین عملکااارد تحصااایلی و
بدری تانگاری نیز ارت اط معنایداری مشااهده شاد
عواملی همچون تنسیت ( ،)34نگرش خانواده ( )35و
سطوح آگاهی نوتوانان در این زمیناه دخالات دارناد
اگرچه با ارتقای سطوح دانش دختاران و خانوادههاای
آنان ،مسأله ظاهر و تصویر بدنی در مقایساه باا ساایر
مسااایل از تملااه ویشگیهااای ش صاایتی و سااالمت
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اخالقی ،نقش کمرن تری مییاباد و باه انادازه ق ال
مورد توته قرار نمیگیرد ،اما در عین حال تغییر نگااه
تامعه و امکان وتاود تغییار در ظااهر باا اساتفاده از
تراحیهای زی ایی ،موتب شده است که تصویر بدنی
امروزه در دختران بار عملکردهاای اتتمااعی آناان از
تمله عملکارد تحصایلی تاأثیر منفای داشاته باشاد
 Adlerیکاای از عواماال مااؤثر در احسااا حقااارت را
کهتری واقعی یا روانی بدنی میداند وی معتقد اسات
که نق بدنی میتواند بر رشد ش صیت اثر بگاذارد و
فرد را برای ت ران این نق یا ضع باه تاالش وادار
سازد ( )31بنابراین ،چه بساا بادری تانگاری ممکان
اساات موتااب تمرکااز روی مسااایل ظاااهری شااود و
موت ات کاهش عملکرد تحصیلی را فراهم آورد
از تملااه محاادودیتهای مطالعااه حاضاار ،تااداخل
زمااان تکمیاال پرسااشنامهها بااا ساااعات درساای
دانشآموزان و عدم امکان تعمیم نتایج به دست آماده
به دانشآموزان پسر و سایر مقاطت تحصیلی میباشاد
همچنین ،با توته به تأثیر فرهنا بار اباراز هیجاان،
مهارت اتتماعی و بدری تانگاری ،اترای تحقیق فق
در ی شهر قابلیت تعمیمپذیری ضعیفی برای تعمیم
نتایج به کل کشور پیدا میکند با توتاه باه ایان کاه
پشوهش بار روی افاراد عاادی صاورت گرفات ،انجاام
مطالعه مشابهی بر روی افرادی که م تال به اختالل در
تصویر تن هستند ،میتواند مقایسه خاوبی باا مطالعاه
حاضر باشد
به طور کلی ،باید گفت که پرداختن باه تظااهرات
بدنی عاالوه بار تاأثیرات تسامانی و فیزیولوژیا در
دانشآموزان ،دارای اثرات روانی همچون افزایش عزت
نفس و خودپنداره آنها نس ت به خود میشود و ایان
مسأله میتواناد بار نگارش افاراد نسا ت باه کیفیات
زندگی ماؤثر باشاد بناابراین ،طراحای ماداخالتی در
تهاات تغییاار نگاارش دانشآمااوزان ماننااد برگاازاری
کارگاههای آموزشی در ایان زمیناه ،میتواناد موتاب
رضایت خاطر و ارتقای عملکرد تحصیلی آنان شود
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اداره آمااوزش و پاارورش شهرسااتان رودبااار تشااکر و
 از کلیه عزیزانای،قدردانی به عمل میآورند همچنین
،کاااه در انجاااام ایااان مطالعاااه همکااااری نمودناااد
سپاسگزاری میگردد

تشکر و قدردانی
پشوهش حاضر برگرفته از پایاننامه مقطت کارشناسای
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آزاد اسااالمی واحااد رشاات میباشااد بدینوساایله
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Abstract
Background: The degree of progression and academic failure is one of the criteria of the
efficiency of the educational system. The main purpose of this study was to determine the
relationship between social skills, emotional expression styles, and body dysmorphia with
academic performance among students.
Methods: This was a correlational research and its statistical population consisted of all girl
high school students in Rudbar City, Iran, in the academic year of 2015-2016. From 400
students in two schools in Rudbar, using Krejcy and Morgan table, 120 were selected. The
research tools were King and Emmons Emotional Expressiveness Questionnaire (EEQ),
Inderbitzen and Foster Teenage Inventory of Social Skills (TISS) Questionnaire, and
Littleton Thoughts Body Image Concern Inventory (BICI) questionnaire. To evaluate the
performance of students, the mean of their two consecutive semesters was used, and the
average of the scores of two standard deviations below the previous semester was
considered as the criterion of academic failure. The data were analyzed using multivariate
regression and Pearson correlation coefficient methods.
Results: The multivariate regression model showed that social skills index were able to
predict academic performance (P < 0.010). Pearson correlation coefficient showed that
there was a significant relationship between social skills and emotional expression styles
with academic performance (P < 0.010). However, there was significant relationship
between body dysmorphia and academic performance (P < 0.010).
Conclusion: Regarding the existence of a significant relationship between social skills,
emotional expression styles, and body dysmorphia with academic performance, it is
possible to use psychological variables in addition to other educational techniques in
schools and educational centers to improve academic performance among students.
Keywords: Social skills, Expressed emotion, Body dysmorphic disorders, Academic
performance
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