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چکیده
امروزه متغیرهای تحصیلی و روانی از جمله خودک ارآمدی ،پیشرفت تحصیلی ،بهزیستی روان شناختی و تاب اوری به ﻋنوان یﻚ
شاخﺺ مهﻢ برای ارز یابی نﻈامهای آموزشی مورد توجه ﻗرار ﮔرفته است .هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت
اجتماﻋی بر بهزیستی روان شناختی ،افزایش خود کارآمدی ،تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان بود .روش تحقیق
از نﻈر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا و ﮔردآوری دادهها ،نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون بوده است .جامعه
آماری پژوهش حاضر کلیه دانش اموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران در منطقه  21بودند که این تعداد برابر  2831دانش
آموز است .برای حجﻢ نمونه 83 ،نفر از دانش آموزان به ﮔروه آزمایش و  83نفر به ﮔروه کنترل ﮔمارده شدند .ابتدا بر روی هر
دو ﮔروه ،پرسشنامه های تحقیق اجرا شد .سپس جلسـات آموزش مهارت اجتماﻋی حسین خانزاده (  ) 283۱و کارتلج و میلبرن
(  ) 2۱۱1برای دانش اموزان ﮔروه آزمایش اجرا شد .برای ﮔردآوری دادهها ،با توجه به ماهیت موضوع ،از پرسشنامه خودکارآمدی
دانش آموز جینﻚ و مورﮔان (  ،) 2۱۱۱پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ر یف (فرم کوتاه) و پرسشنامه تاب آوری کونور و
دیویدسون (  ) 1338استفاده شد .نتایج نشان داد آموزش مهارت اجتماﻋی بر بهزیستی روان شناختی ،افزایش خود کارآمدی،
تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تاثیر معناداری دارد .به برنامهر یزان آموزش و پرورش پیشنهاد میﮔردد با
تشکیل کارﮔاههای آموزشی مهارتهای اجتماﻋی ویژه ،نسبت به ارتقای دانش و تجربه مشاوران و مربیان پرورشی اﻗدام نموده تا
آنان بتوانند د ر این زمینه دانش آموزان را یاری دهند.
واژههای کلیدی :آموزش مهارت اجتماﻋی ،بهزیستی روان شناختی ،خود کارآمدی ،تاب آوری ،پیشرفت تحصیلی ،دانش آموزان
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 .مقدمه
امروزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به ﻋنوان یﻚ شاخﺺ مهﻢ برای ارز یابی نﻈامهای آموزشی مورد توجه ﻗرار ﮔرفته است
] .[1ﻋﻼوه بر این ،پیشرفت تحصیلی همواره برای معلمان ،دانشآموزان ،وا لدین ،نﻈریهپردازان ،و محققان تربیتی نیز حاﺋز
اهمیت بوده است .برای مﺜال ،پیشرفت تحصیلی یادﮔیرندﮔان یکی از مهمترین مﻼکهای ارز یابی ﻋملکرد معلمان محسوب
میشود] .[2برای دانشآموزان نیز معدل تحصیلی معرف تواناییهای ﻋلمی آنها برای ورود به دنیای کار و اشتغال و مقاﻃع
تحصیلی باﻻتر است .شاید به ﻋلت همین اهمیت باشد که نﻈریهپردازان تربیتی بسیاری از پژوهشهای خود را بر شناخت
ﻋوامل مﺆثر بر پیشرفت تحصیلی متمرکز کردهاند] .[3پیشرفت تحصیلی از جمله موضوﻋاتی است که از ابعاد تربیتی ،روان
شناسی ،به آن بسیار پرداخته شده است .سالهای متمادی است که محققان و پژوهشگران تعلیﻢ و تربیت و روانشناسان
اجتماﻋی ،مطالعات فراوانی در مورد ﻋوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام داده اند .یافتـههـای تحقیقات متعـدد
نـشان داده اســت پیــشرفت تحصیلی نــه تنــها از ســاختارهای دانــش و فراینــدهای پــردازش اﻃﻼﻋــات تاثیر
مــیپــﺬیرد بلکــه بــه ﻋوامــل ا نگیزشــی از جمله باورهــا ،نگــرشهــا و ارزشهــا نیــز مربــوط مــیشــود ].[4

پیشرفت موضوﻋی است که به خصوص در حال حاضر نیز مورد توجه تمامی کشورهای جهان بوده است ،و هر ساله مقدار
زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان و نوجوانان می شود ] .[5و پژوهشهای زیادی به بررسی ﻋوامل مختلفی که می
تواند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته باشد ،ﻋواملی مانند :خانواده ،محیط زندﮔی ،مدرسه و برنامه های آموزشی اختصاص
یافته است (ملکان .) 28۱1 ،نتایج تحقیقات تالویو و همکاران ( ،[5 ]) 1322باری و همکاران  ، [6 ]) 1328 ( 2رادمنش و سعدی
پور ( [7] ) 28۱2و کرکج نیر و اﻗدسی ( [8] ) 28۱2نشان داد که یکی از ﻋوامل موثر بر پیشرفت دانش آموزان ،آموزش
مهارتهای اجتماﻋی و زندﮔی به آنان است.
بر اساس نتایج تحقیقات دونالدسون ،دلوت و راﺋو  ،[9] ) 1321 ( 1نریمانی ،پورﻋبدل و بشارپور  [11] ) 1322( 8و مزروﻋی و
پورحیدری ( ،[3 ]) 28۱2آموزش مهارتهای اجتماﻋی بر تاب آوری تاثیر دارد .تاب آوری در نوجوان و رشد او در زمینه های
روانی ،اجتماﻋی ،جسمانی ،جنسی ،ش غلی ،شناختی ،الگو ( خود ) اخﻼﻗی و ﻋاﻃفی صورت می ﮔیرد هر یﻚ از زمینه ها نیازمند
مهارت و توانایی می باشد] .[11بسیاری از پژوهشگران تابآوری را به ﻋنوان غلبه و ﮔﺬار از حوادث ناﮔوار تعریف و از آن به
ﻋنوان یﻚ ا یده خوب ،با ارزش کاربردی باﻻ برای کمﻚ به افراد هنگ ام مواجهه با نامﻼیمات و محافﻈت آنان در برابر خطراتی
که در ﻃول زندﮔیشان به وجود میآید یاد کردهاند .تابآوری که در حقیقت ،ظرفیت و توانایی افراد برای استقامت در برابر
شرایط دشوار است ،با حفظ سﻼمت روانی و بهزیستی روانشناختی افراد و ارتقای آن رابطه دارد ].[12تابآوری ،ﻗابلیت فرد در
برﻗراری تعادل زیستی ـ روانی و معنوی ،در مقابل شرایط مخاﻃرهآمیز و نوﻋی ترمیﻢ خود است که با پیامدهای مﺜبت هیجانی،
ﻋاﻃفی و شناختی همراه است ].[13

ﻋﻼوه بر این ،نتایج تحقیقات تالویو و همکاران ( ،[5] ) 1322مزروﻋی و پورحیدری ( ،[3] ) 28۱2حسین زاده (  [14] ) 28۱1و
صفاریان (  [15] ) 28۱1نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماﻋی بر بهزیستی روان شناختی تاثیر دارد .بهزیستی روانشناختی
Ba rry, M. M., Cl a rke, A. M., Jenkins, R. & Pa tel, V.
Donaldson, S. I., Dollwet, M., & Ra o, M. A.
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اشاره به حسی از سﻼمتی دارد که آﮔاهی کامل از تمامیت و یکپارچگی در تمام جنبههای فرد را شامل میشود  .رویکرد
بهزیستی رو انشناختی رشد و تحول مشاهده شده در برابر چالشهای وجودی زندﮔی را بررسی میکند و به شدت بر توسعه
انسانی تاکید دارد به ﻋنوان مﺜال دنبال نمودن اهداف معنادار ،تحول و پیشرفت به ﻋنوان یﻚ فرد و برﻗراری روابط کیفی با
دیگران .جمع ﮔسترده ای از ادبیات تحقیقی در دهه  2۱13و  2۱23میﻼدی به تجزیه و تحلیل چالشهای و مشکﻼت اساسی
زندﮔی پرداخته است] .[16بهزیستی روانشناختی هﻢ مﺆلفههای ﻋاﻃفی و هﻢ مﺆلفههای شناختی دارد .افراد با احساس
بهزیستی زیاد ،به ﻃور ﻋمدهای هیجانات مﺜبت را تجربه میکنند و از حوادث و وﻗایع پیرامون خود ارزیابی مﺜبتی دارند؛ در
حالیکه افراد با احساس بهزیستی کﻢ ،حوادث و موﻗعیتهای زندﮔیشان را نامطلوب ارزیابی میکنند و بیشتر هیجانات منفی را
تجربه میکنند ] .[17بهزیستی روانشناختی بر کنترل بیماریها و واکنشپﺬیری افراد در مقابل مشکﻼت کمﻚ میکند].[5

بنابراین سالمندانی که در آنان بهزیستی روانشناختی ارتقا پیدا کند ،جو سالمی را برای رشد و پرورش خود تأمین میکنند تا
در آن جو ،به رشد و استقﻼل برسند .بر اساس الگوی ریف بهزیستی روانشناختی از شش ﻋامل پﺬیرش خود (داشتن نگرش
مﺜبت نسبت خود ) ،رابطه مﺜبت با دیگران (برﻗراری روابط ﮔرم و صمیمی با دیگران و توانایی همدلی ) ،خود مختاری (احساس
استقﻼل و توانایی ایستادﮔی در مقابل فشارهای اجتماﻋی ) ،زندﮔی هدفمند (داشتن هدف در زندﮔی و معنا دادن به آن ) ،رشد
شخصی (احساس رشد مستمر ) و تسلط بر محیط (توانایی فرد در مدیریت محیط ) تشکیل میشود ] .[18بهزیستی
روانشناختی شامل ارزشهای شناختی افراد از زندﮔی میشود  .آنها شرا یط خود را که به انتطارات ،ارزشها و تجارب
ﻗبلیشان وابسته است ارزشﮔﺬاری میکنند ].[19

خودکارآمدی از جمله ﻋوامل تأثیرﮔﺬار بر سﻼمت افراد بویژه دانش آموزان میباشد].[21خودکارآمدی ،توان سازندهای است که
بدان وسیله ،مهارتهای شناختی ،اجتماﻋی ،ﻋاﻃفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف ،به ﮔونهای اثربخش ساماندهی
میشود  .داشتن دانش ،مهارتها و دستاوردهای ﻗبلی افراد پیش بینی کنندههای مناسبی برای ﻋملکرد آینده افراد نیستند ،بلکه
باور انسا ن در باره تواناﺋیهای خود در انجام آنها بر چگونگی ﻋملکرد خویش مﺆثر است] [21و ] .[22اصطﻼح خودکارآمدی بر
نﻈریه شناختی -اجتماﻋی بندورا مبتنی است و به باور شخﺺ در مورد این که چگونه به خوبی می تواند در تغییر مﺆثر باشد ،دﻻلت
دارد ] .[23بندورا خودکارآمدی را به ﻋ نوان ﻗضاوت شخصی در مورد ﻗابلیت یﻚ فرد برای پﺬیرش رفتارها و اﻋمال معین در
جهت تحقق اهداف و ن تایج مورد انتﻈار تعریف کرده است] .[24خودکارآمدی یعنی « باور شخﺺ به شایستگی کلی خود برای
اجرای ﻋمل مﺆثر که مستلزم کارآیی در همه موﻗعیتهای پیشرفت است»؛ یا به ﻋنوان «ادراک فرد در مورد توانایی خود برای
ﻋمل مﺆثر در همه موﻗعیتهای متفاوت» تعریف شده است ] .[25خودکارآمدی به بنیه شخصیتی فرد در رویارویی با مساﺋل در
رسیدن به اهداف و موفقیت او اشاره دارد و بیشتر از این که تحت تأثیر هوش و توان یادﮔیری دانش آموز باشد ،تحت تأثیر
ویژﮔیهای شخصیتی از جمله باور داشتن خود ( ﻋتماد به نفس ) ،تﻼشگر بودن و تسلیﻢ شدن (خود تهییجی ) ،وارسی ﻋلل ﻋدم
موفقیت به هنگام ناکامی (خود سنجی )  ،آرایش جدید مقدمات و روشهای اجتماﻋی رسیدن به هدف (خود تنﻈیمی ) و تحت
کنترل درآوردن تکانه ها (خودرهبری ) ﻗرار دارد] .[21نتایج تحقیقات فتح اله زاده و همکاران ( ،[26] ) 28۱2صفری () 28۱2
] ،[27ملکان (  [28] ) 28۱1و حسین زاده (  [14] ) 28۱1نشان داد که از جمله ﻋوامل موثر بر خودکارآمدی ،آموزش مهارتهای
زندﮔی است.
از سوی دیگر ،ارتباط تنگاتنگ اضطراب اجتماﻋی با کاهش خودکارآمدی و در نتیجه اختﻼل در ﻋملکرد ،نیاز به بر ﻃرف کردن
این مشکل را دوچندان میکند .انسان به ﻋنوان موجودی اجتماﻋی در نتیجه فرایند اجتماﻋی شدن ﻗادر است برخی از مهارتهای
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مربوط به تعامﻼت اجتماﻋی را به تدریج توسط آزمون و خطا و ﮔرفتن بازخورد از جامعه کسب کند] .[29اهمیت برﻗراری رابطه تا
حدی است که امروزه انسانها در جهت برﻗراری تعامﻼت اجتماﻋی به توسعه ابزارهای مکانیکی ارتباط روی آورده و در این راه از
آخرین مرزهای تخیل نیز فراتر رفته اند .این امر موجب میشود که شانس برﻗراری یﻚ ارتباط متقابل و کامل را از دست بدهد و به
تدریج حساسیت به جنبههای یﻚ تعامل کامل مﺜل توجه به نشانههای کﻼمی و غیرکﻼمی را از یاد ببرد و امکان ابراز احساس،
ﻋقاید و انتﻈارات خود را در لحﻈه از دست بدهد و در نتیجه ،انگیزة مشارکت و همدلی و حضور در جمع را از دست بدهد ] .[6در
جایی که افراد از فقدان مهارتهایی همچون برﻗراری ارتباط مﺆثر ،ابراز وجود و حل تعارض رنج می برند ،صمیمیت و مشارکت میان
افراد کاهش می یابد .مهارت های اجتماﻋی رفتارهای ﻗابل ﻗبولی هستند که فرد را ﻗادر میسازند تا ارتباط و تعامل مﺆثری با
دیگران داشته و از پاسخهای غیرﻗابلﻗبول اجتماﻋی اجتناب نماید] .[31مشارکت داشتن ،کمﻚ کردن ،پیشﻗدم شدن در
شروع ارتباﻃات و تعریف و تمجید کردن ،مﺜالها یی از مهارتهای اجتماﻋی هستند .ﮔرشام و الیوت  1به ﻋنوان دو نﻈریهپرداز و
محقق برجسته درزمینه مهارتهای اجتماﻋی ،این مهارتها را اینﮔونه تعریف میکنند  :رفتارهای اکتسابی جامعه پسن دی که
فرد را ﻗادر میسازند تا آنﮔونه با دیگران درتعامل باشد که واکنشهای مﺜبت آنان را فراخوانده و از واکنشهای منفی آنها
اجتناب ورزد .درواﻗع میتوان ﮔفت ،تکامل مراحل رشدی وابسته به مهارت و برتری در مهارتهای اجتماﻋی است ] .[11یکی از
نشانههای سﻼمت روانی و اجتماﻋی ،وجود همین ارتباﻃات اجتماﻋی است .داشتن چنین روابط ﮔرم و صمیمی با انسانهای دیگر
منبع ایمنی ،اﻋتماد ،راحتی و آسایش هر انسان ،سازمان و جامعهای است ] .[31مهارتهای اجتماﻋی یادﮔرفتنی هستند و متأثر از
ﻋوامل محیطی می باشند] .[32اﮔر دانش آموزان با این مهارتهای اجتماﻋی آشنا بشوند میتوانند در جامعه ،ﻋقاید خود را بیان
نموده و از نﻈرات خود دفاع کنند و با دوستان ،همکﻼسان و همسایگان ارتباط بگیرند و به آنان همدردی و همفکری نشان دهند

.

در صورت ﻋدم برخورداری از این مهارتها وﻗتی وارد جمعی شوند نمیدانند چه بگویند و چگونه رفتار نمایند و ﻗادر به برﻗراری
رابطه متقابل اجتماﻋی و تعامل با دیگران نیستند .مشکﻼتی نﻈیر افت تحصیلی ،ناسازﮔاری ،کارآمدی پایین ،اضطراب ،اﻋتیاد و
سوء مصرف دارو ،ضعف در مهارتهای اجتماﻋی به شمار میرود ] .[31و لﺬا از نهادهای آموزشی انتﻈار میرود که امکان رشد
مهارت های اجتماﻋی بالقوه دانش آموزان را فراهﻢ سازد .مشکل روابط امروزی ،ﻋدم آﮔاهی از این موضوع است که چگونه می -
توانیﻢ با خلق و احساس خود ﻃوری زندﮔی کنیﻢ که با دیگران نیز سازﮔاری و همنواﺋی داشته باشیﻢ .بزرﮔترین چالش بشری،
توسعه روابط معنیدار و رضایتبخش است و هسته اصلی هر ﮔونه روابط موفقی ،آمیزه درستی از احساسات ،منطق و استدﻻل است.
کیفیت و میزان ﮔستردﮔی شبکه روابط اجتماﻋی ،تحت تأثیر هوش هیجانی است ،یعنی افرادی با هوش هیجانی باﻻ ،تعامﻼت
مﺜبت بیشتری برﻗرار میکنند و زندﮔی ﻋاﻃفی غنیتری دارند ].[33

 .0روش تحقیق
پژوهش حاضرکاربردی و ی ﻚ ﻃرح نیمه آزمایشی با پیشآزمون و پس آزمون با ﮔروه کنترل است .جامعه آماری این تحقیق،
کلیه دانش اموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران در منطقه  21بودند .در این پژوهش  23دانشآموز به شیوه در دسترس
انتخاب شدند که  83دانشآموز به ﮔر وه آزمایش و بقیه به ﮔروه کنترل اختصاص یافتند .در این پژوهش از پرسشنامه
خودکارآمدی دانش آموز جینﻚ و مورﮔان (  ،) 2۱۱۱پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه) و پرسشنامه تاب آوری
کونور و دیوی دسون (  ) 1338استفاده شد ،به این صورت که در ابتدا هر دو ﮔروه پرسشن امه های این پژوهش را تکمیل کردند و
Gersham and Elliott
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سپس ﮔروه آزمایش تحت آموزش مهارتهای اجتماﻋی ﻗرار ﮔرفتند و پس از اتمام آموزشهای ﮔروه آزمایش ،هر دو ﮔروه کنترل
و ازمایش ،دوباره پرسشنامه های تحقیق را تکمیل کردند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSS11و آزمون تحلیل
کوواریانس چند متغیره استفاده شد .در این پژوهش ،از آموزش مهارتهای اجتماﻋی به کودکان و نوجوانان (حسین خانزاده؛
 ) 283۱و (کارتلج و میلبرن؛  ) 2۱۱1استفاده شد.
جدول  .9محتوای جلسات آموزشی مهارتهای اجتماعی (حسین خانزاده؛  )9381و (کارتلج و میلبرن؛ )9110
محتوای جلسات

جلسه
اول

معارفه و آشنایی با اﻋضای ﮔروه ،بیان مقررات ﮔروه ،بحث در مورد اهمیت مهارتهای اجتماﻋی

دوم

آموزش شیوه های مبادله تعارفات روزمره شروع ﮔفتگو ،ادامه مناسب و خاتمه دادن آن ،ﮔوش دادن همراه با تمرین

سوم

آموزش نحوه تقاضا کردن از دیگران ،مهارتهای مرب وط به ابراز احساسات مﺜبت و منفی

چهارم

آموزش نحوه ابراز احساسات خاص ،مانند خشﻢ ،اندوه و تشریح کنترل خود کنترلی با استفاده از الگو و تمرین کردن

پنجﻢ

تصمیﻢ ﮔیریهای مناسب ،ﻃرز نه ﮔفتن با تمرین و ارﺋه تکالیف

ششﻢ

نحوه انتقاد پﺬیری ،مهارتهای معﺬرت خواهی با تمرین

هفتﻢ

آموزش و تمرین مشارکت و همکاری و کنار آمدن با مشکﻼت و بحران ها در روابط با همساﻻن و اﻋضای خانواده

هشتﻢ

مسولیت پﺬیری ،ابراز نﻈر مﺜبت راجع به خود با تمرین

نهﻢ

چگونگی مواجهه و مساله ﮔشایی

دهﻢ

تشریح نحوه پﺬیرفتن و کنار آمدن با ﻗوانین و مقررات در خانه ،مدرسه یا جامعه

یازدهﻢ

ابراز وجود

دوازدهﻢ

جمع بندی و ارزشیابی نتایج جلسات

جدول  ،2محتوای جلسات آموزشی مهارتهای اجتماﻋی را نشان می دهد .همچنین ،پرسشنامه¬های این پژوهش به صورت زیر
بودند ) 2 :پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی :پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی دانش آموز جینﻚ و مورﮔان (  ) 2۱۱۱میباشد.
این ابزار دارای  83پرسش و سه حوزه خـرده مقیـاس اسـت :اسـتعداد (  ،) 23- 2کوشـش (  ) 13- 22و بافـت (  .) 83- 12ایـن
پرسشنامه بر اساس ﻃیف  1تایی لیکرت ﻃراحی شده است .روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش براتی بختیاری به میزان %1۱
و همچنین در پژوهش ملﻚ شاهی و همکاران  %18اثبات شده است .لﺬا این مقیاس از نﻈر آمـاری ﻗابـل تـوجیح مـی باشـد.
همچنین پرسشنامه از روایی سازه برخوردار است  .براتی ( ) 2812به منﻈور بررسی پایـایی مقیـاس خودکارآمـدی از روش دو
نیمه کردن استفاده کرده است.
 ) 1پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه ) :پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه )  23سوال داشته و
هدف آن ارزیابی و بررسی بهزیستی روان شناختی از ابعاد مختلف (استقﻼل ،تسلط بر محیط ،رشد شخصی ،ارتباط مﺜبـت بـا
دیگران ،هدفمندی در زندﮔی ،پﺬیرش خود ) میباشد .ﻃیف نمره ﮔﺬاری آن بر اساس ﻃیف لیکرت شش ﮔزینه ای می باشـد،
این پرسشنامه دارای  2بعد استقﻼل ،تسلط بر محیط ،رشد شخصی ،ارتباط مﺜبت با دیگران ،هدفمندی در زنـدﮔی و پـﺬیرش
خود است .ریف روایی پرسشنامه بهزیستی روان شناختی را بررسی کرده است ،همچنین وی ضریب آلفای کرونبـا مقیـاس را
 3 /۱1ﮔزارش کرده است .
 ) 8پرسشنامه تاب آوری :پرسشنامه تاب آوری را کونور و دیویدسون (  ) 1338با مرور منابع پژوهشی  2۱1۱ - 2۱۱2حوزه تاب
آوری تهیه کردند .تهیه کنندﮔان این مقیاس بر این باورند که این پرسشنامه به خوبی ﻗادر به تفکیﻚ افراد تاب آور از غیرتاب
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آور در ﮔروه های بالینی و غیربالینی بوده و می تواند در موﻗعیت های پژوهشی و بالینی مورد استفاده ﻗرار ﮔیریـد .پرسشـنامه
تاب آوری کونور و دیویدسون  11ﻋبارت دارد که در یﻚ مقیاس لیکرتی بین صفر (کامﻼً نادرست ) تا پـنج (همیشـه درسـت )
نمره ﮔﺬاری می شود .زیرمقیاس های این پرسشنامه شامل تصور از شایستگی فردی ،اﻋتماد بـه غرایـز فـردی تحمـل ﻋاﻃفـه
منفی ،پﺬیرش مﺜبت تغییر و روابط ایمن ،کنترل و تأثیرات معنوی است .کونور و دیویدسون ضریب آلفای کرونبا مقیاس تاب
آوری را  3 /3۱ﮔزارش کرده اند .همچنین ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی در یﻚ فاصله  1هفته ای  3 /31بوده است.
 ) 1پیشرفت تحصیلی :برای پیشرفت تحصیلی نیز از نمرات دانش آموزان در آزمون کلی که از دروس آنها تهیه شده بود استفاده
می شود.
 .3یافتهها
ویژﮔیهای جمعیت شناختی دانش آموزان به صورت جدول  1اراﺋه شدهاست.
جدول . 0ویژگی های جمعیت شناختی افراد مورد بررسی
کنترل

سن

جمع کل

مداخله

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

21

21

12/1

22

18/8

88

13/3

23

28

18/8

21

12/1

11

18/8

مجموع

83

233/3

83

233/3

23

233/3

بر اساس اﻃﻼﻋات جدول  12 /1 ،1درصد شرکتکنندﮔان در ﮔروه کنترل و  18 /8درصد در ﮔروه مداخله ،سن خود را  21سال
ﮔزارش کردند .در جدول  8آمار توصیفی مربوط به میانگین و انحـراف معیـار نمـرات بهزیسـتی روان شـناختی ،خودکارآمـدی
تحصیلی ،تاب آوری و پیشرفت تحصیلی به تفکیﻚ برای دانش آموزان ﮔروه آزمایش و کنترل در دو مرحلـه سـنجش (پـیش -
آزمون و پسآزمون) آورده شده است.
جدول  . 3شاخص های توصیفی نمرات بهزیستی روان شناختی ،خودکارآمدی تحص یلی ،تاب آوری و پ یشرفت تحص یلی
پسآزمون

پیشآزمون
ﮔروه

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

کنترل

بهزیستی روان شناختی

11 /222

21 /233

8۱ /133

3 /312

خودکارآمدی تحصیلی

18 /8333

21 /3133

18 /188

21 /۱1۱

تاب آوری

28 /388

28 /123

21 /122

28 /122

پیشرفت تحصیلی

1 /288

3 /232

1 /388

3 /223

بهزیستی روان شناختی

18 /133

23 /233

13 /۱88

22 /221

خودکارآمدی تحصیلی

18 /8221

21 /۱۱31

31 /1221

28 /1۱2

تاب آوری

11 /122

22 /312

۱2 /222

2۱ /331

پیشرفت تحصیلی

1 /133

3 /113

8 /188

3 /183

آزمایش
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همانطور که مﻼحﻈه می ﮔردد در ﮔروه کنترل میانگین نمرات در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تغییر چندانی نشان نمیدهد
ولی در ﮔروه ازمایش شاهد افزایش نمرات در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیﻢ.
به منﻈور بررسی اثربخشی آموزش مهارت اجتماﻋی بر بهزیستی روان شناختی و افزایش خود کارآمدی و تاب آوری و پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد .پیش از انجام این آزمون بررسی چند مفروضه
آماری التزامی است .یکی از مفروضات اجرای تحلیل کواریانس چند متغیری همسانی ماتریس کواریانسها می باشد که برای
بررسی برﻗراری این مفروضه از آزمون باکس استفاده شده است که با مقدار  Fمحاسبه شده (  ) 2 /313و سطح معناداری (
 ) 3 /312این پیشفرض تایید شد .همچنین ،از دیگر مفروضات اجرای تحلیل کواریانس چند متغیری ،همگنی واریانس
م تغیرهای وابسته در بین ﮔروهها می باشد که برای بررسی برﻗراری این مفروضه از آزمون لوین استفاده شده است که مقادیر F
(  3 /823 ، 1 /183 ،1 /313و  ) 1 /21۱تایید کننده همگنی واریانسها می باشد .ﻋﻼوه بر این ،نتایج آزمون کلوموﮔروف
اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع ن مرات پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که توزیع نمرههای ﮔروه نمونه نرمال یا
نزدیﻚ به نرمال است ،لﺬا فرض نرمال بودن توزیع دادهها پﺬیرفته می شود .از سویی ،نتایج شیب خط رﮔرسیونی با سطح
معناداری که بزرﮔتر از  3031است نشان دهنده تایید این پیشفرض است .از آنجاییکه هر  1پیشفرض آزمون تحلیل
کواریانس چند متغیره محقق شده است لﺬا به اراﺋه نتایج اصلی تحلیل کواریانس چند متغیره میپردازیﻢ.

جدول  - 4نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره

ا

آزمونها

مقادیر

F

ثر

درجه

درجه

سطح

آزادی
اثر

آزادی
خطا

معناداری

اندازه اثر

توان
آزمون

اثر پیﻼیی

3 /311

1۱ /۱23

1

12

3 /332

3 /311

2

ﻻمبدای ویلکز

3 /211

1۱ /۱23

1

12

3 /332

3 /311

2

اثرهتلینگ

1 /2۱۱

1۱ /۱23

1

12

3 /332

3 /311

2

بزرﮔترین ریشه روی

1 /2۱۱

1۱ /۱23

1

12

3 /332

3 /311

2

همانطور که از جدول  1مﻼحﻈه میﮔردد سطح معناداری هر چهار آماره چند متغیری مربوﻃه یعنی اثـر پیﻼیـی ،ﻻمبـدای
ویلکز ،اثر هتلینگ و بزرﮔترین ریشه روی کوچکتر از  3 /32است .بدین ترتیب آموزش مهـارت اجتمـاﻋی بـر بهزیسـتی روان
شناختی و خود کارآمدی و تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در ﮔروه آزمایش مﺆثر است .ﻋﻼوه بـر ایـن مقـدر ضـریب اتـا برابـر
 3 /311حاکی از آن است که تفاوت مشاهده شده با توان کامل  2تاثیر درمان را تبیین میکند.
جدول . 5آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه بهزیستی روان شناختی ،خودکارآمدی تحص یلی ،تااب آوری و پ یشارفت تحصا یلی
گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون
منبع
متغیر

مجموع مجﺬورات

درجه آزادی

میانگین مجﺬورات

F

سطح معنا

توان

داری
بهزیستی
روانشناختی

بین ﮔروهی

881۱ /811

2

881۱ /811

درون ﮔروهی

2۱13 /822

2

2۱13 /822

خودکارآمدی

بین ﮔروهی

22281 /311

2

22281 /311

درون ﮔروهی

321 /323

2

321 /323

213

81 /282
288 /13

3 /332
3 /332

3 /8۱3
3 /121

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،02بهمن 9318
تاب آوری
پیشرفت تحصیلی

بین ﮔروهی

8211 /2۱1

2

8211 /2۱1

درون ﮔروهی

118 /۱32

2

118 /۱32

بین ﮔروهی

22 /213

2

22 /213

درون ﮔروهی

2 /۱۱2

2

2 /۱۱2

18 /831

3 /332

18 /1۱3

3 /12۱
3 /113

3 /332

در جدول  1نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه بهز یستی روان شناختی ،خودکارآمدی تحصیلی ،تاب آوری و
پیشرفت تحصیلی در ﮔروه های آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون نشان داده شده است .با توجه به نتایج اراﺋه شده مقدار
 Fبه دست آمده برای متغیرها معنی دار می باشد .بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تأ یید است که با توجه به باﻻتر
بودن میانگین نمرات ﮔروه آزمایش در مرحله پس آزمون چنین نتیجه می شود که فرضیه اصلی این پژوهش مورد تایید است
یعنی آموزش مهارت اجتماﻋی بر بهزیستی روان شناختی و افزایش خود کارآمدی و تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش
آموزان تاثیر دارد.
جدول . 6نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره جهت مقایسه بهزیستی روان شناختی ،خودکارآمدی تحص یلی ،تاب آوری و پ یشرفت
تحص یلی در گروه آزمایش و کنترل
منبع تغییرات

مجموع مجﺬورات

بهزیستی

282 /131

میانگین مجﺬورات

درجه آزادی

282 /131

2

مقدار F
2 /131

سطح معناداری
3 /321

توان
3 /231

روانشناختی
خطا

11۱2 /11۱

11

۱3 /232

خودکارآمدی

1211 /311

2

1211 /311

خطا

1388 /332

11

31 /331

تاب آوری

818۱ /211

2

818۱ /211

خطا

3311 /۱12

11

211 /13۱

پیشرفت تحصیلی

13 /281

2

13 /281

خطا

21 /221

11

3 /121

23 /122
11 /223
11 /318

3 /333
3 /333
3 /333

3 /122
3 /1۱3
3 /111

همچنین در جدول 2نتایج تحلیل کواریانس تﻚ متغیره برای مقایسه نمرات بهزیستی روان شناختی ،خود کارآمدی ،تاب آوری
و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان در ﮔروههای آزمایش و کنترل در مرحله پس از آزمون نشان داده شده است .مقدار F
بدست آمده برای هر یﻚ از متغیرهای تحقیق در سطح معناداری کوچکتر از  3032است .از این رو فرض صفر رد و فرض
پژوهش برای هر یﻚ از فرضیه های فرﻋی مورد تایید است .مطابق با همین جدول مقدار  Fبدست آمده برای بهزیستی
روانشناختی برابر  2 /131است و سطح معناداری آن نیز کوچکتر از  3 /31است ،بنابراین مهارت اجتماﻋی بر بهزیستی روان
شناختی مﺆثر است  .از ان رو فرضیه فرﻋی اول تایید میشود .همچنین ،مقدار  Fبدست آمده برای خودکارآمدی ،تاب آوری و
پیشرفت تحصیلی به ترتیب برابر  11 /223 ،23 /122و  11 /318است ،از این رو فرضیه های فرﻋی دوم ،سوم و چهارم مورد تاید
ﻗرار میﮔیرد.
 .4نتیجهگیری و بحث
پژوهش حاضر ،با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت اجتماﻋی بر بهزیستی روان شناختی ،افزایش خود کارآمدی ،تاب آوری
و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان انجام شده است .برای ﮔردآوری داده های ﻻزم برای تحقیق و بررسی فرضیه های بیان
شده ،با توجه به ماهیت موضوع تحقیق از سه خودکارآمدی دانش آموز جینﻚ و مورﮔان (  ،) 2۱۱۱پرسشنامه بهزیستی روان
شناختی ریف (فرم کوتاه) ،پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (  ) 1338استفاده نمودیﻢ .جامعه آماری این تحقیق ،کلیه
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دانش اموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران در منطقه  21هستند که این تعداد برابر  2831دانش آموز است .حجﻢ نمونه
این پژوهش برابر با  23نفر می باشد که به دو ﮔروه کنترل (  83نفر) و مداخله (  83نفر) تقسیﻢ خواهند شد .ﻻزم به ذکر است
با توجه به ماهیت مقیاس اندازهﮔیری و از آنجاییکه هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت اجتماﻋی بر بهزیستی روان شناختی،
افزایش خود کارآمدی ،تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان در دو ﮔروه کنترل و آموزش است از تحلیل کوار یانس
چند متغیره و تﻚ متغیره استفاده شد.
نتیجه فرضیه اصلی نشان داد که مهارت اجتماﻋی بر بهزیستی روان شناختی و افزایش خود کارآمدی و تاب آوری و پیشرفت
تحصیلی در دانش آموزان تاثیر دارد  .این یافته نتایج پژوهش های مزروﻋی و پورحیدری ( ،) 28۱2حسین زاده ( ،) 28۱1
صفاریان (  ،) 28۱1ﻋطادخت ،نوروزی و غفاری (  ،) 28۱1تالویو و همکاران ( ) 1322و نریمانی و همکاران ( ) 1322را تایید می -
کند .در تبیین فرضیه اصلی میتوان بیان کرد که کودکان برای آنکه بتوانند خودشان را با اجتماﻋی که در آن زندﮔی میکنند،
سازﮔارتر کنند ،باید مهارتهای اجتماﻋی ﮔوناﮔون را بیاموزند .این مهارتها در برﮔیرنده ﻃیف وسیعی از تواناییهای ﮔروهی،
از آغاز ،حفظ و پایان ی ﻚ مکالمه ساده تا تشخیﺺ ﻋﻼﺋﻢ ارتباط اجتماﻋی وحتی پیچیدهترین آنها مﺜل ،فرایند حل مشکل و
تعارض است .روان شناسان معتقدند ،در ی ﻚ سازمان رابطه ای مستقیﻢ ،بین روابط متقابل مﺜبت ،و اثربخشی آن در تولید،
کیفیت و بازدهی نتیجه رضایت بخشی حاصل می شود .حتی در زندﮔی شخصی ما ،اهمیت اثربخشی روابط متقابل در میزان
رشد و پیشرفت دیده می شود .وﻗتی روابط افراد با هﻢ سالﻢ ،بی آﻻ یش ،دلپﺬیر و توأم با احترام متقابل باشد باﻋث افزایش ﻃول
ﻋمر شده و اساس رشد و پیشرفت آنان را در آینده بنا می کند .همچنین این روابط مﺜبت در زندﮔی ما به ﮔنجینه ای مبدل
می شود که بیش از مال و ثروت ما آن را غنی می سازد ،چرا که در اوﻗات سخت زندﮔی ،همین روابط صمیمانه و سرشار از
محبت است که به کمﻚ مان می آید .داشتن مهارتهای اجتماﻋی ﻻزم ،به دانش آموزان کمﻚ میکند تا به ﻗلههای موفقیت
دست پیدا کنند و برای مدت ﻃوﻻنیتری در اوج موفقیت باﻗی بمانند :مهارت اجتماﻋی نقش حیاتی را در افزایش بازده افراد
ایفا میکند  .زمانی که افراد ارتباط با اجتماع خود را بهخوبی مدیریت کنند ،خروجی کار بهﻃور چشمگیری افزایش پیدا میکند.
داشتن مهارتهای اجتماﻋی بیشتر ،منجر به برنامهر یزی و نهایتاً پیشبینی بهتر در امور خواهد شد :آنها برنامهر یزی بهتر امور را
فرا میﮔیرند و میدانند که در پنج سال آینده در چه موﻗعیتی ﻗرار خواهند ﮔرفت .افرادی که امور را بهموﻗع انجام میدهند،
کمتر از دیگران در معرض استرس و اضطراب ﻗرار دارند.
نتیجه فرضیه اول نشان داد آموزش مهارت اجتماعی بر بهزیستی روان شناختی در دانش آموزان تاثیر دارد .یعنی
اموزش مهارتهای اجتماﻋی باﻋث افزایش انگیزش بهزیستی روان شناختی در دانش آموزان میشود.این یافته نتایج پژوهش های
مزروﻋی و پورحیدری ( ،) 28۱2حسین زاده (  ،) 28۱1صفاریان ( ،) 28۱1ﻋطادخت ،نوروزی و غفاری (  ،) 28۱1تالویو و همکاران
( ) 1322و نریمانی و همکاران ( ) 1322را تایید میکند .در تبیین فرضیه اول می توان بیان کرد :بهزیستی اجتماﻋی بیانگر یﻚ
پدیدة اساسا ﻋمومی ( در مقابل خصوصی ) است که بر تکالیف اجتماﻋی که بشر در دل ساختارهای اجتما ﻋی و جوامع با آن ها
مواجه است متمرکز می شود(شاد و همکاران .) 28۱1 ،بهزیستی اجتماﻋی به ﻋنوان ﮔزارش شخصی فرد در مورد کیفیت روابط
با افراد دیگر  ،محله ای که در آن زندﮔی می کنی و جامعه اش تعریف کرد .کیز ابعاد ﻋملیاتی بهزیستی اجتماﻋی را با نﻈر به
الگوی سﻼمت (کیز و شاپیرو  ) 1331 ، 1و آموزه های جنبش روانشناسی مﺜبت ﮔرا مطرح می کند .این ابعاد که هریﻚ منعکس
Shapiro
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کننده چالش هایی هستند که انسان به ﻋنوان موجودی اجتماﻋی با آن مواجه است بدین ﻗرارند(کربﻼییپور . ) 28۱1 ،از سویی،
همانطور که بیان شد مجموﻋه رفتارهایی است اکتسابی که از ﻃریق مشاهده ،مدلسازی ،تمرین و بازخورد آموخته میشود و
دارای این و یژﮔیهای میباشد  :رفتارهای کﻼمی و غیرکﻼمی را دربرمی ﮔیرد و پاسخهای مناسب و مﺆثر را شامل میشود و
بیشتر جنبهی تعاملی داشته ،تقویت اجتماﻋی را به حداکﺜر میرسانند و بر اساس ویژﮔیها و محیطی که فرد در آن واﻗعشده
است ،توسعه مییابند و از ﻃریق آموزش رشد میکنند  .در متون روانشناسی ،مفهوم مهارتهای اجتماﻋی به صورتهای مختلف
تعریفشده است ،برای مﺜال هالینگر  ) 2۱31 ( 2مهارتهای اجتماﻋی را ﻋبارت از مهارتها یی میداند که برای داشتن ارتباط
مﺜبت با دیگران و پﺬیرش توسط آنها ضروری هستند (شریعت باﻗری . ) 28۱1 ،بنابراین با این دو تعریف ساده از مهازتهای
اجتماﻋی و بهزیستی روانشناختی می توان به ارتباط آنها پی برد و بیان کرد :آموزش مهارت اجتماعی بر بهزیستی روان
شناختی در دانش آموزان تاثیر دارد.
نتیجه فرضیه دوم نشان داد آموزش مهارت اجتماعی بر افزایش خود کارآمدی در دانش آموزان تاثیر دارد .این یافته
نتایج فتح اله زاده و همکاران ( ،) 28۱2صفری ( ) 28۱2و ملکان (  ) 28۱1را تایید میکند .در تبیین فرضیه دوم می توان ﮔفت:
خودکارآمدی به باورها یا ﻗضاوتهای فرد به تواناﺋیهای خود در انجام وظایف و مسئولیتها اشاره دارد .نﻈریه شناخت اجتماﻋی
مبتنی بر الگوی ﻋلّی سه جانبه رفتار ،محیط و فرد است .این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار ،اثرات محیطی و ﻋوامل فردی
(ﻋوامل شناختی ،ﻋاﻃفی و بیولوژیﻚ ) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روان شناختی اشاره دارد ،تأکید می کند .بر
اساس این نﻈریه ،افراد در ی ﻚ نﻈام ﻋلّیت سه جانبه بر انگیزش و رفتار خود اثر می ﮔﺬارند( ﮔلمحمدنژادبهرامی .) 28۱1 ،از
سویی ،مهارتهای اجتماﻋی ،توانایی پیچیدهای برای ظاهر ساختن رفتارهایی که به ﻃور مﺜبت یا منفی تقویت میشوند و ظاهر
ن ساختن رفتارهایی که توسط دیگران مورد تنبیه و خاموشی ﻗرار میﮔیرند  .اجتماﻋی شدن جریانی است که در آن هنجارها،
مهارتها ،انگیزهها ،نگرشها و رفتارهای فرد شکل میﮔیرد تا ایفای نقشهای اجتماﻋی او متناسب با جامعه شود ،در این
فرایند ،اکتساب و بهکارﮔیری مهارتهای اجتماﻋی و چگونگی برﻗراری ارتباط و تعامل با دیگران ،یکی از معرفهای اصلی رشد
اجتماﻋی بخصوص در بین کودکان محسوب میشود (حسینخانزاده و همکاران .) 28۱1 ،بنابراین ارتباط با دیگران و مهارت
اجتماﻋی از جمله ﻋوامل تاثیرﮔﺬار بر خودکارآمدی است .بنابراین آموزش مهارت اجتماعی بر افزایش خود کارآمدی در
دانش آموزان تاثیر دارد.
نتیجه فرضیه سوم نشان داد آموزش مهارت اجتماعی بر تاب آوری در دانش آموزان تاثیر دارد .این یافته نتایج مزروﻋی
و پورحیدری ( ،) 28۱2ﻋطادخت ،نوروزی و غفاری (  ،) 28۱1دونالدسون ،دلوت و راﺋو (  ) 1321و نریمانی و همکاران ( ) 1322را
تایید میکند .در تبیین فرضیه سوم می توان ﮔفت تاب آوری از مجموﻋه ی فرآیندها و تعامﻼتی که فراتر از مرزهای ارﮔانیسﻢ
فردی است و شامل روابط نزدیﻚ و حمایت اجتماﻋی است ،به وجود آمده است .تاب آوری انسان به فرایندها یا الگوهایی از
سازﮔاری و تحول مﺜبت در زمینه ی تهدیدهای ﻗابل توجه در زندﮔی یا فعالیت های هر فرد اشاره دارد .مطالعات ﻃولی نشان
می دهد که آسیب های ﻗابل توجه و شرایط ناﮔوار روان شناختی به ﻃور آشکاری باﻋث تغییرات مهمی هﻢ در پیامدهای کوتاه
مدت و پیامدهای بلندمدت می شوند .مطالعات تاب آوری انس ان بخصوص بر فهﻢ تفاوت های فردی در ارتباط با تجربه های
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ناﮔوار متمرکز است (ﻗمری و میر . ) 28۱2 ،از سویی ،مهارت اجتماﻋی فرایندی پیوسته است که ﻃی آن فرد رفتار خود را باهدف
ایجاد رابطهای بسنده و مﺆثر با محیط ،سایر انسانها و خود تغییر میدهد  .اساس مهارت اجتماﻋی ب ه وجود آوردن تعادل بین
خواستهای خود و انتﻈارات جامعه است که میتواند بر تمام ابعاد زندﮔی فرد تأثیر بگﺬارد (دینگرا و مانهس ،تاکر 1323 ،1؛ به
نقل از هانی اصل حیزانی و خان محمدزاده .) 28۱1 ،بنابراین آموزش مهارت اجتماعی بر تاب آوری در دانش آموزان
تاثیر دارد.
نتیجه فرضیه چهارم نشان داد آموزش مهارت اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تاثیر دارد .این یافته
نتایج رادمنش و سعدی پور ( ،) 28۱2کرکج نیر و اﻗدسی (  ) 28۱2و تالویو و همکاران ( ) 1322را تایید میکند .در تبیین
فرضیه چهارم می توان بیان کرد معلمان با رفتارهای خود به شکل ﮔیری ادراک کفایت در دانش آموزان یاری می رسانند.
اولین هدف معلمان باید برﻗرار کردن رابطه مطلوب ،دوستانه و حمایت کننده با دانش اموزان باشد .چنین هدفی فقط با تعامل
میان معلﻢ و دانش اموز حاصل می آید .آموزش بدون ایجاد رابطه معنایی نخواهد داشت و معلمان در همان آغاز کار خود پی
می برند که نحوه برﻗراری ارتباط با دانش آموزان بسیار بااهمیت است .روابط مبتنی بر محبت ،احترام و اﻋتماد متقابل میان
معلﻢ و دانش اموز هﻢ موجب می شود تا دانش اموز به معلﻢ وابسته نشود و هﻢ انگیزه تحصیلی وی را افزایش دهد (ﻃهرانی و
همکاران . ) 28۱2 ،همانطور که در این تحقیق بیان کردیﻢ بسیاری از روان شناسان بر این باورند که رشد ناکافی مهارتهای
اجتماﻋی نقش بسزایی در ناکامی و شکستهای آتی کودکان دارد .کودکانی که توانا ییهای ضروری برای کارکردهای بین فردی
مﺆثر را یاد نگرفتهاند؛ پرخاشگر ،تندخو و منزوی هستند و موردتنفر دیگران ﻗرارﮔرفته و توان همکاری مﺆثر با دیگران را ندارند و
بهشدت در معرض خطرات جسمی ،روحی ،اخراج از مدرسه و غیره میباشند (وارد 133۱ ،3؛ به نقل از امیدی و همکاران،
 .) 28۱1بنابراین آموزش مهارت اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تاثیر دارد.
بنابراین ،از آنجا که در مقطع دبیرستان مشاوران و مربیان پرورشی مرجع اصلی دانش آموزان در رفع مساﺋل و مشکﻼت
تحصیلی هستند ،لﺬا به برنامهریزان آموزش و پرورش پیشنهاد میﮔردد با تشکیل کارﮔاههای آموزشی مهارتهای اجتماﻋی ویژه،
نسبت به ارتقای دانش و تجربه مشاوران و مربیان پرورشی اﻗدام نموده ،سطح اﻃﻼﻋات آنها را در زمینه مهارت اجتماﻋی بهبود
ببخشند تا آنان بتوانند در این زمینه دانش آموزان را یاری دهند .همچنین ،در مقاﻃع دبیرستان نسبت به ﮔنجاندن درس
مهارتهای اجتماﻋی در برنامه هفتگی دانشآموزان اﻗدام و از مشاوران و مربیان پرورشی کارآزموده به منﻈور آموزش این
مهارتها استفاده نمایند.

2. Dhingra- Manhas-Thakur
3.Ward
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 .5منابع
]  .[2پاشاشریفی ،حسن؛ شریفی ،نسترن و تنگستانی ،یلدا .) 28۱1 ( .پیش بینی پیشرفت تحصیلی از روی خودکارآمدی،
خودتنﻈیمی و خﻼﻗیت دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن در سال تحصیلی  .۱2- ۱3تحقیقات مدیریت آموزشی 0) 22( 1 0ص
.213- 211
] .[1دلیرناصر ،نرﮔس؛ حسینینسب ،سیدداود .) 28۱1 ( .بررسی مقایسهای پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت در دانشآموزان
ابتدایی مدارس ﻋادی و هوشمند شهر تبریز .نشریه ﻋلمی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه ) ،)1۱ ( 3 ،ص .11- 82
]  .[8مزرو ﻋی ،ناهید و پورحیدری ،سپیده .) 28۱2( .اثربخشی آموزش مهارت های زندﮔی بر بهزیستی روان شناختی و تاب
آوری کودکان آزار دیده ،هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و ﻋلوم اجتماﻋی ،تهران ،شرکت همایشگران مهر اشراق.
] .[1فیاض ،ایراندخت؛ کاظمی ،سیما؛ رﺋیسون ،محمدرضا و محمدی ،یحیی .) 28۱1 ( .ارتباط باورهای انگیزشی یادﮔیری و ابعاد
منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،پژوهش در آموزش ﻋلوم پزشکی ، ) 1 ( 3 .ص 12- 2۱
[8].Talvio, M., Berg, M., Litmanen, T. & Lonka, K. (2152). The Benefits of Teachers’ Workshops on
Their Social and Emotional Intelligence in Four Countries. Creative Education, 3, pp 2517-2552.
[2].Barry, M. M., Clarke, A. M., Jenkins, R. & Patel, V. (2157). A systematic review of the
effectiveness of mental health promotion interventions for young people in low and middle income
countries. BMC Public Health;57, pp 578-521.

]  [1رادمنش ،ﻋصمت و سعدی پور ،اسماﻋیل .) 28۱2( .اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماﻋی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران .روان شناسی مدرسه ،) 1 ( 2 ،ص .28- 11
]  .[3کرکج نیر ،صدیق و اﻗدسی ،ﻋلی نقی .) 28۱2( .بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتمـاﻋی بـر سـازﮔاری تحصـیلی،
ﻋملکرد تحصیلی و کفا یت اجتماﻋی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه تبریز ،فصلنامه ایده هـای نـوین روانشناسـی2 .
(  ،) 1ص .22- 2
[2]. Donaldson, S. I., Dollwet, M., & Rao, M. A. (2158). Happiness, excellence, and optimal human
functioning revisited: Examining the peer – reviewed literature linked to positive psychology. Journal
of Positive Psychology, 51(7), pp 558–528.
[51]. Narimani, M., Pourabdol, S. & Basharpoor, S (2152). The effectiveness of acceptance/
commitment training to decrease social anxiety in students with specific learning disorder. Journal of
)Learning Disabilities, 2 (5), pp 525-541. (Persian

]  .[22یاسینی فرید ،ﻋلی؛ غیاثی زاده ،مهدی و نﺜاروند براتی ،معصومه .) 28۱1 ( .اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماﻋی بر
کمرویی در دانش آموزان دختر .نشریه ﻋلمی زن و فرهنگ ،) 23 ( 1 0ص .33- 12
] .[21هنرمندزاده 0ریحانه 0سجادیان 0ایلناز .)28۱1 ( .اثر بخشی مداخله مﺜبتنگر ﮔروهی بر بهزیستی روانشناختی ،تابآوری و
شادکامی دختران نوجوان بیسرپرست .پژوهش نامه روانشناسی مﺜبت ،) 1 ( 1 ،ص .13- 81
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] .[28فیاضی ،مینا  .) 28۱1 ( .اثربخشی آموزش مهارت های زندﮔی بر افزایش تاب آوری و جرأت ورزی دانش آموزان با آمادﮔی
اﻋتیاد ،پایاننامه کارشناسی ارشد دولتی دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشکده ﻋلوم تربیتی و روانشناسی.
] .[21حسین زاده ،محمد .) 28۱1 ( .اثربخشی آموزش مهارت های زندﮔی بر بهزیستی روانشناختی و خودکارآمدی افراد با
نارساﺋی بینایی ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسﻼمی واحد تهران مرکزی ،دانشکده راه آهن .
] .[21صفاریان ،زهرا  .) 28۱1 ( .اثر بخشی آموزش مهارتهای زندﮔی بر افزایش بهز یستی روانشناختی و کاهش استرس
دانشجویان ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسﻼمی واحد شاهرود ،دانشکده روانشناسی و ﻋلوم تربیتی .
].[22ضرب استجابی ،معصومه ،برماس ،حامد و بهرامی ،هادی  .)28۱1 ( .رابطة سبﻚهای تفکّر با رضایت زناشویی و بهزیستی
روانشناختی در دانشجویان متأهل ،فصلنامه مطالعات روانشناختی ،) 1 ( ۱ ،ص .238- 283
] .[21دشت بزرﮔی 0زهرا .) 28۱2( .نقش ﻋفو ،سپاسگزاری و تواضع در پیش بینی بهزیستی روانی سالمندان .پژوهش نامه
روانشناسی مﺜبت ،) 1 ( 8 ،ص .13- 21
] .[23ﻗربانی سینی ،هاجر  .) 28۱1 ( .اثر بخشی آموزش مهارت های زندﮔی بر سبﻚ های مقابله با بحران و تاب آوری نوجوانان
شبه خانواده ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسﻼمی واحد تهران مرکزی ،دانشکده ﻋلوم تربیتی و روانشناسی
]  .[2۱یعقوبی 0ابوالقاسﻢ 0بختیاری 0مریﻢ .) 28۱1 ( .تأثیر آموزش تابآوری بر فرسودﮔی تحصیلی دانشآموزان دختر .فصلنامه
ﻋلمی -پژوهشی ،پژوهش در یادﮔیری آموزشگاهی و مجازی ،ص  ،) 28 ( 1ص .12- 11
]  .[13ﻋجﻢ ﻋلی اکبر .) 28۱1 ( .پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی از ﻃریق سﻼمت اجتماﻋی دانشجویان دانشگاه ﻋلوم پزشکی.
دوماهنامه ﻋلمی  -پژوهشی راهبردهای آموزش در ﻋلوم پزشکی ، ) 2 ( ۱ .ص .13- 12
] .[12باﻗری فر ،ﻋلی؛ ترشابی ،مریﻢ ؛ رحیمی ،محدثه و بادینی ،مریﻢ .) 28۱1 ( .آموزش و پرورش خودکارآمد ،نخستین
جشنواره تالیفات ﻋلمی برتر ﻋلوم انسانی اسﻼمی جایزه ویژه ﻋﻼمه جعفری ،انجمن پژوهش های ﻋلوم اجتماﻋی ایران ،بسیج
دانشجویی و انجمن های ﻋلمی حوزه ﻋلمیه ﻗﻢ.
] .[11کجباف ،محمد باﻗر و ﻋرب بافرانی ،حمی درضا .) 28۱2( .تأثیر خودکارآمدی ،توانمندسـازی و شـادکامی بـر ابـراز وجـود
معلمان .دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی ،) 2 ( 22 ،ص .۱2- 33
]  .[18تاجی ،هاله و مهداد ،ﻋلی  ،)28۱3 ( .پیش بینی ادراک خودکارآمدی و اشتیاق شغلی از ﻃریق تعالی یابی شغلی و ادراک
حمایت سازمانی ،فصلنامه مشا.ره شغلی و سازمانی ،دوره  ،22شماره  ،8۱ص .221- 3۱
]  .[11درفشان ،مریﻢ و یوسفی ،فریده .) 28۱2( .بررسی رابطة بین ابعاد خودکارآمدی فرزندان با سرمایههای فرهنگی ،اجتماﻋی
و اﻗتصادی خانواده .جامعه شناسی کاربردی ،) 1 ( 13 ،ص .221- ۱2
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]  .[11رضایی ،لیﻼ؛ احدی ،حسن و اسدزاده ،حسن .) 28۱1 ( .اراﺋه مدل ﻋلّی برای انگیزش پیشرفت بر اساس ابعاد الگوی
یادﮔیری با واسطه خودکارآمدی ،روش ها و مدلهای روان شناسی ،دوره پنجﻢ ،شماره  ،13ص .21- 2
] .[12فتح اله زاده ،نوشین؛ باﻗری ،پریسا؛ رستمی ،مهدی و دربانی ،سیدﻋلی .) 28۱2( .اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماﻋی
بر سازﮔاری و خودکارامدی دانشآموزان دختر دبیرستانی ،فصلنامه ایده های نوین روانشناسی ،دوره  ،23شماره . 8
]  .[11صفری ،فاﺋزه ،) 28۱2( .اثربخشی آموزش حل مساله اجتماﻋی بر اضطراب اجتماﻋی و خودکارآمدی اجتماﻋی در دانش
آموزان دختر پایه ششﻢ ابتدایی شهر ﻗﻢ در سال تحصیلی  ،28۱1- ۱2پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ﻗﻢ ،دانشکده ادبیات
و ﻋلوم انسانی.
]  .[13ملکان ،ﻋلی اصغر  .)28۱1 ( .اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماﻋی ـ ارتباﻃی بر اضطراب اجتماﻋی و خودکارآمدی
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسﻼمی واحد شاهرود ،دانشکده روانشناسی و ﻋلوم
تربیتی.
]  .[1۱مهرﮔانی ،آرش و سعید ﻋصمت جو .) 28۱1 ( .تأثیر فضاهای اجتماع پﺬیر بر روابط اجتماﻋی با رویکرد تقویت تعامﻼت
اجتماﻋی ،سومین کنفرانس ﻋلمی پژوهشی افق های نوین در ﻋلوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران ،تهران،
انجمن توسعه و ترویج ﻋلوم و فنون بنیادین.
]  .[83احمدی ،حبیب و معینی ،مهدی .) 28۱1 ( .بررسی رابطه مهارتهای اجتماﻋی و رفتارهای پرخطر جوانان :مطالعه موردی
شهر شیراز .پژوهش های راهبردی مساﺋل اجتماﻋی ایران ،) 2 ( 1 ،ص .11- 2
]  .[82شربتیان ،محمد حسن و ایمنی ،نفیسه .) 28۱1 ( .تحلیل جامعهشناختی سﻼمت اجتماﻋی جوانان و ﻋوامل مﺆثر بر آن
(مطالعه موردی :جوانان  23تا  83سال در شهرستان ﻗاین ) .جامعه شناسی کاربردی ،) 2 ( 1۱ ،ص .233- 221
]  .[81شجاﻋی 0احمد 0سلیمانی 0اسماﻋیل .) 28۱1 ( .بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی و مﺆلفههای
آن در دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی«ره» شهرستان اردبیل .روان شناسی مدرسه ،) 2 ( 1 ،ص .212- 231
]  .[88لیوارجانی ،شعله؛ ﮔل محمدنژاد ،غﻼمرضا و شهانقی ،ﻗاسﻢ .) 2833 ( .بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارتهای اجتماﻋی
دانشآموزان دختر دورهی دبیرستانی تیزهوش و ﻋادی شهرستان خوی در سال تحصیلی  .33- 3۱نشریه ﻋلمی آموزش و
ارزشیابی (فصلنامه ) ،) 1 ( 1 ،ص .123- 231
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