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كاهش استرس تحصيلي ناشي از انتظارات اثربخشي آموزش مديريت شناختي رفتاري استرس بر 

 آموزان دبيرستانيشخصي و والدين در دانش
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پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي مديريت استرس به شيوه شناختي ـ رفتاري بر كاهش                    :و هدف   مقدمه
تحصيلي ناشي از انتظارات خود و والدين در دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان كه تحت تاثير استرس                  استرس  

  .تحصيلي قرار داشتند، طراحي شده است

 دانش آموز سال اول دبيرستان از طريق پرسشنامه استرس          250با استفاده از يك غربالگري اوليه،         :هاروشمواد و   
 انحراف معيار باالتر از      1 دانش آموز بر اساس اكتساب نمرات          85از اين تعداد    .  دندانتظارات تحصيلي ارزيابي ش   

 نفر به صورت تصادفي     54ميانگين داراي استرس انتظارات تحصيلي باال در نظر گرفته شدند كه از بين آنها تعداد                 
آزمون با  پسـآزموني پيش استفاده از يك طرح آزمايش    .  ساده انتخاب و در دو گروه كنترل و آزمايش قرار گرفتند           

رفتاري قرار  - جلسه تحت شيوه هاي آموزش مديريت استرس به شيوه شناختي          10گروه كنترل، گروه آزمايش طي      
آزمون و  هر دو گروه در پيش     .    اي را دريافت نكردند   گرفت، در حالي كه در اين مدت گروه كنترل هيچ مداخله             

يلي ناشي از انتظارات خود و والدين مورد ارزيابي قرار گرفتند و نتايج              آزمون با استفاده از مقياس استرس تحص      پس
  .با استفاده از آزمون تحليل كوواريانس چند متغيري تحليل شد

آزمون تفاوت معني دار وجود نداشت، اما آموزش مديريت           نتايج نشان داد كه بين دو گروه در پيش              :هايافته
 )>01/0p(روه آزمايش، نمرات استرس انتظارات تحصيلي را بطور معني داري          رفتاري در گ  ـاسترس به شيوه شناختي   

 . كاهش داد

هاي مداخالتي در   تواند جزء برنامه  رفتاري مي - برنامه آموزش مديريت استرس به شيوه شناختي          :گيرينتيجه
استرس هاي هدف و جمعيت عمومي مراكز مشاوره مدارس در نظر گرفته شود و از طريق كاهش                      سطوح گروه 

 .وري محيط آموزشي كمك نمايدتحصيلي دانش آموزان به افزايش بهره

 . رفتاري، استرس انتظارات تحصيلي، دانش آموزان دبيرستاني-مديريت استرس به شيوه شناختي: هاكليدواژه
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