
 

* Corresponding author: Ramin Habibi-Kaleybar, Associate Professor, Ph.D. in Educational Psychology, Department of 
Education, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran. E-mail: 
habibikaleybar@gmail.com 

Journal of Education Strategies in Medical 
Sciences 

No 52, Volume 12, Issue 01  

 

Ramin Habibi-Kaleybar 1,*, Abolfazl Farid 1, Javad Mesrabadi 2, Jafar Bahadorikhosroshi 3 

1 Associate Professor, Ph.D. in Educational Psychology, Department of Education, Faculty of Education and 
Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran 
2 Professor, Ph.D. in Educational Psychology, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, 
Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran 
3 Ph.D. Student in Educational Psychology, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan 
Shahid Madani University, Tabriz, Iran 

Received: 15 Sep 2018 
Accepted: 22 Dec 2018 

Abstract 

Introduction: Investigate the effectiveness of training social and emotional skills on improving interpersonal 

relationships among students 

Methods: A quasi-experimental design was a pre-test, post-test and control group. The statistical population of 

this study was all students of Secondary School in Kaleybar in the academic year of 2017-2018. From this 

community, 44 students in two groups of experimental (22 students) and control (22 students) were selected by 

cluster sampling method. They were selected as multi-stage. At first, a high school was selected randomly from 

among the schools in Kaleybar. In the second stage of the school, two classes of secondary school were randomly 

selected and examined. The interpersonal relationship questionnaire was first used as a pretest and then the 

experimental group received social and emotional skills and the control group received no intervention. After 

performing social and emotional skills training, again the interpersonal relationship questionnaire was studied 

on students. To analyze the data, a difficult questionnaire was used in the interpersonal relationships and 

educational package of social and emotional skills. Data analysis was performed by multivariate analysis of 

covariance. 

Results: The results of this study showed that social and emotional skills training influences the interpersonal 

relationships of students and reduces interpersonal problems in students. 

Conclusions: Therefore, teaching social skills and emotional skills on reducing interpersonal problems in 

students is recommended. 
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 چکیده
در  یفردنیبر بهبود روابط ب یجانیو ه یاجتماع یهاآموزش مهارت یاثربخش یهدف پژوهش حاضر بررس :مقدمه

 آموزان بود.دانش

پژوهش  نیا یپس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آمار -آزمونشیاز نوع پ یشیآزما مهیطرح پژوهش ن :کار روش

 22جامعه، تعداد  نیبودند که از ا 1330-31 یلیدر سال تحص بریآموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر کلدانش هیکل

 یاچند مرحله یاخوشه یریگآموز( به روش نمونهدانش 22آموز( و کنترل )دانش 22) شیآموز در دو گروه آزمادانش

عد انتخاب شد. در مرحله ب یمدرسه متوسطه به صورت تصادف کیتعداد  بریمدارس شهر کل نیانتخاب شدند. ابتدا از ب

صورت که  نیقرار گرفتند. به ا یانتخاب و مورد بررس یاز آن مدرسه، دو کالس دوره دوم متوسطه به صورت تصادف

 و یاجتماع یهامهارت یشیگروه آزما یاستفاده شد و بعد برا آزمونشیبه عنوان پ یفردنیروابط ب هابتدا پرسشنام

و  یاجتماع یهاآموزش مهارت ینکرد. بعد از اجرا افتیدر یامداخله چیآموزش داده شد و گروه کنترل ه یجانیه

 یهاادهد لیو تحل هیتجز یقرار گرفت. برا یسآموزان مورد برردانش یبر رو یفردنیدوباره پرسشنامه روابط ب یجانیه

 هیاستفاده شد. تجز یجانیو ه یاجتماع یهامهارت یو بسته آموزش یفردنیدر روابط ب یپژوهش از پرسشنامه دشوار

 انجام گرفت. رهیچندمتغ انسیکوار لیتحل یها با آزمون آمارداده لیو تحل

 ریآموزان تأثدانش یفردنیبر روابط ب ،یجانیو ه یاجتماع یهاپژوهش نشان داد که آموزش مهارت جینتا :هایافته

 .گرددیآموزان مدر دانش یفردنیدارد و باعث کاهش مشکالت ب

 هادشنیآموزان پدر دانش یفردنیبر کاهش مشکالت ب یجانیو ه یاجتماع یهاآموزش مهارت نیبنابرا: گیرینتیجه

 .گرددیم

 واژگان کلیدی:

 یفردنیروابط ب

 یجانیو ه یاجتماع یهامهارت

 آموزاندانش

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ پزشکی بقیه اهلل )عج(

مقدمه

های بسیار مهم زندگی است. در این نوجوانی و دوره متوسطه از دوره

دهد. دوره تغییرات جسمی و عاطفی بسیاری در نوجوانان روی می

نوجوان نه کودک است و نه بزرگسال و همین حالت بینابینی خود او را 

سازد. این گروه سنی در رابطه با هم دچار نگرانی و پریشانی می

پذیرترین گروه است های بهداشتی آسیبمرتبط به مشکلرفتارهای 

ای کارآمد مجهز نباشند و . چنانچه نوجوانان به راهبردهای مقابله[1]

های خود و دیگران داشته باشند، در توانایی کمی برای درک هیجان

های نوجوانی توان کمتری داشته و دارای برخورد با فشارها و بحران

فردی برای برخی . روابط بین[2]فردی بیشتری هستند مشکالت بین

فردی، اغلب منبع لذت و پاداش است و برای افراد دارای مشکالت بین

ه ها برود که آنزا به شمار میترین عوامل استرسکنندهیکی از ناراحت

. به طوری که مشکالت [3]شوند صورت روزانه با آن مواجه می

و از  شودای است که منجر به پریشانی شخصی میفردی خصیصهبین

 و نقش مهمی کندعملکرد مناسب فرد در روابط اجتماعی جلوگیری می

 .[2]شناختی دارد های رواندر دوام اختالالت و ناراحتی

( به مشکالت تکراری interpersonal problemsفردی )مشکالت بین

شود. این کنند، اطالق میکه افراد در روابط اجتماعی خود تجربه می

 ای ناسازگارانه کهها و راهبردهای مقابلهمشکالت با به کارگیری پاسخ

شود، منجر به سبک تعاملی ناکارآمد در دوره کودکی یاد گرفته می

فردی ناسالم مجموعه رفتارهایی است . در واقع روابط بین[5]گردد می

که مانع از برقراری روابط سالم، مشارکت با دیگران، همکاری، تمجید و 

. [0]های اجتماعی نامعقولی به همراه دارد شود و واکنشقدردانی می

( بالبی، attachment theoryهمچنین بر اساس نظریه دلبستگی )

نوجوانان دارای یک کشش غریزی برای ارتباط با فرد دیگر هستند. در 

کنند. بر اساس ا جستجو میها از این طریق، نزدیکی هیجانی رواقع آن

فردی امری ذاتی است و افرادی که این فرایند، نیاز به ارتباطات بین

قادر به دریافت مؤثر مراقبت روانی مورد نیاز نیستند، رنج خواهند 

کشید. نوجوانان هنگام مواجهه با استرس و بحران، اگر فرد حمایت 

حران رو شدن با بوبهفردی کافی نداشته باشد، توانایی کمی برای ربین

 .[1]ها هستند دارد و این افراد مستعد پدیدآیی نشانه
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 و همکاران بریکلیبیحب

16 

أیید نیاز به تفردی، پرخاشگری، فردی، دوسوگرایی بینحساسیت بین

 فردیپذیری را به عنوان مجموعه مشکالت بیناجتماعی و نبود جامعه

اعتمادی، انتقادناپذیری، فردی اشاره به بیاست و سازه حساسیت بین

حساسیت نسبت به طرد شدن، احساس مورد تهاجم قرار گرفتن، 

حسادت، اجتناب از روابط صمیمانه عاطفی و ناتوانی در رها شدن از 

اس فقدان به هنگام اتمام روابط صیمانه و نیز عدم حفظ استقالل احس

 فردی معطوف به ناتوانیو فردیت در روابط گروهی دارد. دوسوگرایی بین

در تحمل روابط قدرت و نیز روابط همکارانه با همتایان است. 

پرخاشگری شامل تمایل و یا مبادرت به آزار رساندن به دیگران چه از 

ه از لحاظ جسمانی و نیز احساس مورد آزار قرارگرفتن لحاظ لفظی و چ

و تهدیدشدن از سوی دیگران است. نیاز به تأیید اجتماعی شامل ناتوانی 

فرد برای نه گفتن به دیگران، ترس از ابراز وجود کردن، اجتناب از 

درخواست کردن، احتراز از رنجاندن دیگران حتی به بهای از بین بردن 

تحت تأثیر افکار و احساسات دیگران قرار داشتن  حقوق خود و به شدت

پذیری نیز عبارت است از تمایل نداشتن به قرار گرفتن است. نبود جامعه

در جمع و اجتناب از روابط اجتماعی، ترس از دیگران، عدم بیان 

مستقیم احساسات خود و ناتوانی در انتخاب مستقالنه اهداف زندگی 

 .[8]است 

ردی فهای بینفردی در نوجوانان به فقدان تعاملتجربه مشکالت بین

 هاورزی در آنآمیز با همساالن و والدین و نیز عدم وجود جرئتموفقیت

اند که تجربه . شواهد پژوهشی متعدد نشان داده[3]شود اطالع می

فردی برای نوجوانان نتایجی منفی مانند افت عملکرد مشکالت بین

تحصیلی، احساس تنهایی، خودکشی، ترک زودهنگام مدرسه، بیکاری، 

. [16]والدین و سوء مصرف مواد را در پی دارد روابط ناکارآمد با 

نفس عزتهمچنین نوجوانان به دلیل حساسیت نسبت به طرد و انتقاد، 

گیری فردی کنارهپایین، خودکشی در هنگام ناکامی از روابط بین

؛ بنابراین با [11]فردی ضعیفی هستند نمایند و دارای روابط بینمی

توجه به اینکه دوره نوجوانی از اهمیت بیشتری برخوردار است و 

 ردد؛ لذا ضرورت داردتواند باعث روابط ناسالم گفردی میمشکالت بین

تا با استفاده از راهکارهایی به کاهش این مشکالت پرداخته شود که 

ان آموزفردی دانشتواند در بهبود روابط بینها که مییکی از این روش

هیجانی نوجوانان یا یادگیری  -مؤثر باشد، ارتقای شایستگی اجتماعی

 .[12]( است social-emotional skillsهیجانی ) -مهارت اجتماعی

هیجانی اولین بار توسط انجمن  -های اجتماعیبرنامه آموزش مهارت

تحصیلی یادگیری اجتماعی هیجانی اجرا گردید. این مؤسسه پیشرو در 

به وسیله دانیل گلمن  1332هیجانی در سال  -های اجتماعییادگیری

یاری هیجانی با بس -دگیری اجتماعیگذاری شد. یاراکلفر بنیانو ایلین

ها مترادف است: هوش هیجانی، بهره هیجانی، هوش اجتماعی و از نام

هیجانی؛ اما به هر نامی که خوانده شود به عنوان  -شایستگی اجتماعی

 باشدیک مقوله جدی و بخشی از رشد فردی در اواخر قرن بیستم می

هیجانی نقش مرکزی در زندگی اجتماعی،  -های اجتماعی. مهارت[13]

هیجانی  -های اجتماعیشخصی و تحصیلی افراد دارند. منظور از مهارت

های گیری تعاملآن است که نوجوان بر رفتارهایی که سبب شکل

شود )مانند شروع و حفظ روابط اجتماعی بین او و دنیای بیرونی می

بزرگساالن، رفتارهای تعاونی و همکاری( و نیز دوستانه با همساالن و 

های خود تسلط یابد و به تحول حس ها و احساسمدیریت هیجان

ها . نوجوانانی که واجد این مهارت[12]مهارت و ارزش خود دست یابد 

های الزم با بزرگساالن و همساالن برای هستند، توانایی گسترش ارتباط

 -. یادگیری اجتماعی[15]های مختلف را دارند موفقیت در چارچوب

هیجانی روی رفتارهای مطلوب اجتماعی و توانایی برای تنظیم و فهم 

شود؛ رفتارهای مطلوب اجتماعی شامل کمک هیجانات متمرکز می

مشارکت کردن و توجه به منظور ایجاد و حفظ رفتارهای مثبت کردن، 

باشد، تنظیم و فهم هیجانات نیز شامل توانایی در کنترل با همساالن می

احساسات و رفتارهای آنی، شناسایی و تعدیل رفتارها و احساسات منفی 

. گرشام، [10]شود و ارتقاء احساسات مثبت در راستای آسایش فرد می

های اجتماعی را به عنوان در پژوهشی مهارت [11]ون و کوک 

رفتارهای جایگزین برای دانشآموزان در معرض خطر، تعلیم دادند. این 

ها شامل مهار خشم، دوستیابی، ابراز وجود و ارتباط بوده است. مهارت

هیجانی بر  -های اجتماعیدر پایان آموزش دریافتند که آموزش مهارت

تی داشته است. راتکلیف، ونق، دوستور و متغیرهای یاد شده تأثیر مثب

در تحقیقی به این نتیجه دست یافتند که آموزش  [18]هایس 

 -های هیجانیهیجانی باعث افزایش مهارت -های اجتماعیمهارت

کل بهبود روابط بین های اجتماعی و در عاطفی و افزایش صالحیت

در پژوهش خود به این  [13]شود. کیمیایی و همکاران فردی افراد می

افزایش  هیجانی باعث -نتیجه رسیدند که آموزش مهارت اجتماعی

 ود.شتوانایی شناسایی و مدیریت هیجان و پرخاشگری در نوجوانان می

فردی در نوجوانان و با افزایش در مجموع با در نظر گرفتن مشکالت بین

های اجتماعی، هیجانی در زندگی این مشکالت و نقش اساسی مهارت

 نفردی ایریزی مناسب در امر بهبود مشکالت بینمدرن امروزی، برنامه

ها در خانواده، های ارتباطی و اجتماعی آنکودکان و اصالح مشکل

کند. همچنین جامعه و بویژه در نظام آموزش و پرورش ضرورت پیدا می

های معدود در این زمینه، فقدان پژوهش در مورد انجام پژوهش

اثربخشی این روش بر مشکالت روابط بین فردی، استفاده از نتایج این 

ای برای سازی زمینهای و فراهمهای درمانی و مشاورهپژوهش در محیط

های بعدی از جمله موردهایی است که بر ضرورت انجام و بدیع پژوهش

افزاید. بنابراین با توجه به این عوامل، سؤال اساسی بودن این پژوهش می

های اجتماعی و هیجانی پژوهش حاضر این است که آیا آموزش مهارت

 آموزان تأثیر دارد؟فردی دانش بر بهبود روابط بین

 روش کار

ن پس آزمو -آزموناین پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش

آموزان پسر با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش

بودند. برای  1330-31دوره دوم متوسطه شهر کلیبر در سال تحصیلی 

ای ای چند مرحلهدفی خوشهگیری تصاانتخاب نمونه از روش نمونه

استفاده شد. ابتدا از بین مدارس شهر کلیبر تعداد یک مدرسه متوسطه 

به صورت تصادفی انتخاب شد. در مرحله بعد از آن مدرسه، دو کالس 

دوره دوم متوسطه به صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس از بین 

یده شده و آموز برگزدانش 22آموزان مدرسه انتخاب شده تعداد دانش

نفر( قرار  22نفر( و کنترل ) 22گروه، آزمایش ) 2به صورت تصادفی در 

های های گروه آزمایش، تحت آموزش مهارتگرفتند. آزمودنی

جلسه قرار گرفتند و در مقابل گروه  12هیجانی، به مدت  -اجتماعی

های کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکرد. بعد از آموزش مهارت

آموزان فردی دانشنی، دوباره پرسشنامه روابط بینهیجا -اجتماعی

 مورد بررسی قرار گرفت.
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 ابزار پژوهش

 ها از ابزارهای زیر استفاده شد:آوری دادهبرای جمع

 فردیپرسشنامه دشواری در روابط بین -2

ساخته شده است و  [26]این پرسشنامه توسط پیلکونیز و همکاران 

اشد که در طیف لیکرتی از اصالً بخرده مقیاس می 5سؤال و  21شامل 

شود. در این پرسشنامه گذاری می( نمره2( تا بسیار زیاد )نمره 6)نمره 

، 26، 32، 23، 21، 22، 18، 11، 1فردی شامل سؤاالت حساسیت بین

، 12، 13، 12، 1، 0فردی شامل سؤاالت ؛ دوسوگرایی بین20و  23، 21

، 33، 33، 36، 28، 20 های؛ پرخاشگری سؤال22و  21، 26، 13، 10

، 31، 22، 8، 5، 2های ؛ نیاز به تأیید اجتماعی شامل سؤال21و  22

، 16، 3، 2، 3پذیری شامل سؤاالت و عدم جامعه 38و  31، 30، 32

ضریب  [26]است. پیلکونیز و همکاران  25و  35، 25، 23، 15، 11

ها و قدرت خرده را برای خرده مقیاس 36/6تا  83/6آلفای کرونباخ 

 های بالینی محورهای شخصیت از اختاللها را در تمیز اختاللقیاسم

I  چهارمین ویراست تجدیدنظرشده راهنمای آماری و تشخیصی

های روانی، به عنوان شاخصی از روایی واگرای این مقیاس بیماری

ضریب آلفای  [21]گزارش کردند. همچنین در پژوهشی دیگر آفتاب 

فردی، بینکرونباخ این پرسشنامه را به ترتیب برای حساسیت

یری، پذفردی، پرخاشگری، تأیید اجتماعی و عدم جامعهدوسوگرایی بین

 گزارش کردند. 85/6و  11/6، 86/6، 11/6، 11/6

 هیجانی -های اجتماعیبسته آموزش مهارت -1

، اصول [22]و پارکر  اون-این برنامه آموزش بر اساس الگوی نظری بار

، CASEL، برنامه یادگیری هیجانی اجتماعی [23]پیشنهادی گلمن 

های زندگی های زندگی و برنامه آموزش مهارتش مهارتبرنامه آموز

جلسه دو ساعته، با  12سازمان یونیسف طراحی شده است و در طی 

 فاصله زمانی دو بار در هفته اجرا شد.

 

 های اجتماعی و هیجانیبسته آموزش مهارت: 2جدول 

 هدف محتوا جلسه

 بررسی آموزش مهارت اجتماعی و هیجانی و نقش آن در بهبود روابط بین فردی، آشنایی اعضا با یکدیگر و قوانین گروه آشنایی کلی جلسه اول

جلسه 

 دوم
 مهارت خودآگاهی

 ها؛ها، ترس و انزجار، آگاه شدن از ارتباط میان افکار، احساسات و واکنشتوانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و قدرت، خواسته

ردی فکند تا دریابد تحت استرس قراردارد یا نه و این معموالً پیش شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بینرشد خودآگاهی به فرد کمک می

 مؤثر و همدالنه است.

جلسه 

 سوم

فردی روابط بین

 )ارتباطات(

 های گوشانواع و نحوه گوش دادن و تسلط بر مهارت های ارتباطی، خصوصیات فیزیکی و عوامل محیطی در ارتباط غیرکالمی،شنایی با مدل

شود به جای سرزنش؛ روابط بین فردی، این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر هایی که با من شروع میدادن حین رابطه، ارسال پیام

است. که در سالمت روانی و اجتماعی، روابط گرم خانوادگی،  کند. یکی از این موارد، توانایی ایجاد روابط دوستانههای دیگرکمک میفرد با انسان

 بعنوان یک منبع مهم روابط اجتماعی ناسالم نقش بسیار مهمی دارد.

جلسه 

 چهارم

مهارت 

 گیریتصمیم

گیری در بهبود روابط بین فردی؛ ها، آموزش نقش تصمیمگیری، بررسی اعمال خود و دیگران و آگاهی بر پیامدهای آنآشنایی با مراحل تصمیم

 نکند تا به نحو موثرتری درمورد مسائل تصمیم گیری نماید. اگرکودکان و نوجوانان بتوانند فعاالنه درمورد اعمالشااین توانایی به فرد کمک می

 گیری کنند، جوانب مختلف انتخاب را بررسی و پیامد هرانتخاب را ارزیابی کنند، مسلماً در سطوح باالتر بهداشت روانی قرارخواهند گرفت.تصمیم

جلسه 

 پنجم
 حل مسئله

های بالقوه قابل حل هستند، آشنایی با موانع حل مسئله درک مسئله و بازنمایی صحیح آن، ارتباط آن با رفتارها و آگاهی از این واقعیت که مسئله

مسائل  .سازد تا بطور موثرتری مسائل زندگی را حل نمایداین توانایی فرد را قادر میو آگاهی از نحوه دریافت کمک در حل مسائل اساسی زندگی؛ 

 شود.کنند که به فشار جسمی منجر میمهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند، استرس روانی ایجاد می

جلسه 

 ششم
 همدلی

های موجود در احساسات فرد و نسبت به های الزم برای همدلی، احترام گذاشتن به تفاوتآموزش و تعریف همدلی، موانع همدلی و مهارت

همدلی یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که درآن شرایط قرار ندارد درک کند. همدلی به فرد کمک های مختلف؛ پدیده

بخشد و ها احترام گذارد. همدلی روابط اجتماعی را بهبود میهای دیگر را حتی وقتی با آنها متفاوت است بپذیرد و به آنکند تا بتوانند انسانمی

 شود.های دیگر منجر میی حمایت کننده و پذیرنده، نسبت به انسانبه ایجاد رفتارها

جلسه 

 هفتم
 شناخت احساسات

های صحیح ابراز احساسات ها و احساسات، آگاهی و شناخت حاالت هیجانی، قبول مسئولیت درباره احساسات خود، راهشناخت تفاوت میان هیجان

 ها در روابط بین فردیو تأثیر آن

جلسه 

 هشتم
 مقابله با استرس

زا، کنترل هیجانات شدید منفی و افکار خودآیند در مقابله مؤثر با استرس، آموزش راهبردهای مقابله با تعریف استرس و شناخت عوامل استرس

سان، فرد را ان ها برفرد است. شناسایی منابع استرس و نحوه تأثیر آن برهای مختلف زندگی وتاثیرآناین توانایی شامل شناخت استرساسترس؛ 

 های خود فشار و استرس را کاهش دهد.گیریسازد تا با اعمال وموضعقادر می

 های مؤثر کنترل خشم و ابراز صحیح آنهای ابراز خشم در افراد، روشها در بهبود روابط بین فردی، روشآموزش نقش هیجان هاکنترل هیجان جلسه نهم

جلسه 

 دهم

پذیری در انعطاف

 تغییر مقابله با

ق ها، نقش تغییر و وفپذیری و نقش آن در زندگی، سازگاری با محیط و تغییرات آن، آموزش تغییرات در زندگی و سازگاری با آنآموزش انعطاف

 هادادن خود با آن

جلسه 

 یازدهم
 ابزار وجود

اجتماعی و توانایی نه گفتن، تفاوت ابراز وجود و بحث در خصوص رفتارهای مبتنی بر ابراز وجود و رفتارهای جایگزین، آموزش حقوق فردی و 

 های کنترل رفتارهای پرخاشگریرفتار پرخاشگرانه و آموزش مهارت

جلسه 

 دوازدهم
 مدیریت زمان

 زکارهایی برای جلوگیری از اتالف و هدر رفتن وقت و استفاده درست اهای تنظیم وقت، راهبندی فعالیت، شیوهآموزش مدیریت زمان و اولویت

 آن، همچنین نکاتی برای بهبود کیفیت وقت.

جهت اجرای این پژوهش ابتدا مجوزهای الزم از سازمان آموزش و 

پرورش استان آذربایجان شرقی و شهرستان کلیبر اخذ شد و بعد از 

آزمون یعنی پرسشنامه روابط آموزان ابتدا پیشانتخاب نمونه و دانش

آزمون اجرا شد. بعد برای گروه آزمایش اول، فردی به عنوان پیشبین

کنترل ی اجتماعی و هیجانی داده شد و در مورد گروههاآموزش مهارت

ها مورد آزمون هیچ آموزشی ارائه نشد. بعد از اتمام مراحل آموزش، گروه

م آزمون قرار گرفتند. بعد از اتمافردی به عنوان پسپرسشنامه روابط بین

 SPSS.21افزار آوری شده و توسط نرمها جمعاجرای پژوهش، داده

حلیل قرار گرفتند. همچنین برای تجزیه و تحلیل مورد تجزیه و ت
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های پژوهش از روش آماری توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( داده

 و روش آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد.

 هایافته

شناختی نشان دادند که میزان تحصیالت پدران های جمعیتیافته

درصد  12درصد ابتدایی،  2/21سواد، درصد پدران بی 11آموزان، دانش

درصد تحصیالت دانشگاهی  16درصد دبیرستان و  8/11راهنمایی، 

درصد مادران  3آموزان داشتند. همچنین سطح تحصیالت مادران دانش

درصد دبیرستان  22درصد راهنمایی و  32دایی، درصد ابت 23سواد، بی

درصد تحصیالت دانشگاهی داشتند. از لحاظ وضعیت اجتماعی  16و 

درصد دارای  5/02درصد دارای سطح پایین،  5/23اقتصادی، وضعیت 

های درصد دارای سطح باال بودند. شاخص 12سطح متوسط و 

 فردی( به پراکندگی و تمایل مرکزی متغیرهای پژوهش )روابط بین

 نشان داده شده است. 3و  2جدول تفکیک گروه و نوع آزمون در 
 

 آزمونمیانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش :1جدول 

 کنترلگروه  گروه آزمایش متغیرها

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین 

 60/2 53/21 53/1 53/22 فردیحساسیت بین

 21/2 03/21 33/1 21/21 فردیدوسوگرایی بین

 50/1 52/15 03/1 12/15 پرخاشگری

 62/2 61/13 51/2 81/18 نیاز به تأیید اجتماعی

 08/1 18/21 85/1 13/21 پذیرینبود جامعه

 22/2 35/38 10/2 52/33 فردینمره کل روابط بین

، فردیدهد که میانگین نمرات حساسیت بیننشان می 2جدول نتایج 

فردی، پرخاشگری، نیاز به تأیید اجتماعی، نبود دوسوگرایی بین

آموزان و در فردی در دانشپذیری و نمره کل روابط بینجامعه

، 81/18، 12/15، 21/21، 53/22آزمون گروه آزمایش به ترتیب پیش

، 52/15، 03/21، 53/21تیب و در گروه کنترل به تر 52/33و  13/21

آزمون است. به طوری که نمرات پیش 35/38و  18/21، 61/13

 فردی، پرخاشگری، نیاز به تأییدفردی، دوسوگرایی بینحساسیت بین

فردی در گروه پذیری و نمره کل روابط بیناجتماعی، نبود جامعه

 آزمایش و کنترل تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.

 

 آزمونمیانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس :9جدول 

 گروه کنترل گروه آزمایش متغیرها

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین 

 65/2 13/22 11/1 11/26 فردیحساسیت بین

 81/1 22/21 13/1 18/26 فردیبیندوسوگرایی 

 21/1 21/15 35/1 31/12 پرخاشگری

 36/1 36/18 08/1 53/11 نیاز به تأیید اجتماعی

 33/1 31/21 52/1 21/26 پذیرینبود جامعه

 08/3 80/38 06/3 13/33 فردینمره کل روابط بین

، فردیدهد که میانگین نمرات حساسیت بیننشان می 3جدول نتایج 

فردی، پرخاشگری، نیاز به تأیید اجتماعی، نبود دوسوگرایی بین

آموزان و در فردی در دانشپذیری و نمره کل روابط بینجامعه

، 53/11، 31/12، 18/26، 11/26آزمون گروه آزمایش به ترتیب پس

، 21/15، 22/21، 13/22یب و در گروه کنترل به ترت 13/33و  21/26

 2و  3، 2جدول طور که در است. همان 80/38و  31/21، 36/18

های اجتماعی و هیجانی باعث شود برنامه آموزش مهارتمشاهده می

، ردیفآزمون متغیرهای حساسیت بینکاهش میانگین نمرات در پس

فردی، پرخاشگری، نیاز به تأیید اجتماعی، نبود دوسوگرایی بین

فردی در گروه آزمایش شده است. پذیری و نمره کل روابط بینجامعه

در حالی که تفاوت چندانی در گروه کنترل وجود ندارد. پیش از بررسی 

های اجتماعی و هیجانی بر متغیر روابط معناداری تأثیر آموزش مهارت

ال از جمله نرم تحلیل کواریانسهای شرطدی الزم است که پیشفربین

ها بررسی شود. به طوری که نتایج آزمون ها، همگنی واریانسبودن داده

ها نشان داد که اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده -گالموگروف

 65/6مقدار سطح معناداری در در این آزمون برای کلیه متغیرها از 

ها نرمال است. همچنین برای همگنی و لذا توزیع دادهتر است بزرگ

بر اساس آزمون لوین و ها از آزمون لوین استفاده شد که واریانس

های آن، شرط فردی و مؤلفهمعناداری برای متغیرهای روابط بینعدم

ها دارای گروهی نیز رعایت شده است و گروههای بینبرابری واریانس

شرط دیگر خطی بودن از سویی پیشاشند. بتجانس بوده و همگن می

تعامل  Fمقدار آزمون و متغیر مستقل است که همبستگی متغیر پیش

 و فردی معنادار استمتغیر مستقل و همپراش در متغیر روابط بین

توان گفت که همبستگی متغیر همپراش و مستقل رعایت شده است. می

ها از برای تحلیل داده توانها، میفرضلذا با توجه به محقق شدن پیش

 استفاده کرد. تحلیل کواریانس چندمتغیره

نتایج مشخصه آماری المبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه بر ترکیب 

، P ،62/5  =F<662/6باشد )دار میهای روابط بین فردی معنیمؤلفه

= المبدای ویلکز(. آزمون فوق قابلیت استفاده از تحلیل کواریانس  50/6

از شمرد. نتایج نشان داد که حداقل بین یکی از متغیرهای مورد را مج

 بررسی در بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد.
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، پس از تعدیل نمرات 5جدول ها به دست آمده از بر اساس داده

های گروه وجود دارد. داری در عامل بین آزمودنیآزمون، اثر معنیپیش

دهد میانگین گروه آزمایش که در معرض به طوری که نمرات نشان می

اند، به طور چشمگیری کاهش داشته است. از این رو آموزش قرار گرفته

هیجانی بر های اجتماعی و توان نتیجه گرفت که آموزش مهارتمی

های آن تأثیر دارد. در واقع آموزش متغیر روابط بین فردی و مؤلفه

درصد بر روابط بین فردی و  26های اجتماعی و هیجانی، مهارت

 های آن تأثیر دارد.مؤلفه
 

 ن فردیهای روابط بینتایج آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره بر مقایسه مؤلفه :4جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضیه F ارزش آزمون

 662/6 33 5 62/5 23/6 بارتلت-پیالیی

 662/6 33 5 62/5 50/6 المبدای ویلکز

 662/6 33 5 62/5 10/6 اثر هتلینگ

 662/6 33 5 62/5 10/6 ترین ریشه خطابزرگ

 

 های اجتماعی و هیجانیآزمون روابط بین فردی گروه آزمایش و کنترل آموزش مهارتپس -آزموننتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره روی نمرات پیش :5جدول 

بحث

های اجتماعی و هیجانی هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت

ه کج پژوهش نشان داد یآموزان بود. نتابر بهبود روابط بین فردی دانش

های فردی و مؤلفهبر روابط بین یجانیو ه یهای اجتماعآموزش مهارت

و  یهای اجتماعزش مهارتر دارد. در واقع آمویآموزان تأثآن در دانش

های آن در و مؤلفه ین فردیالت روابط بکاهش مشکباعث  یجانیه

اران کف و همیلکهای راتج پژوهشیافته با نتاین یشود. اآموزان میدانش

ولوئی قاضیدمیرچی و اسماعیلیو صدری [22] ی، دنتال و در[18]

 یقیدر تحق [18]اران کف و همیلکه راتک یهمسو است. به طور [15]

 یجانیه -یهای اجتماعه آموزش مهارتکافتند یجه دست ین نتیبه ا

های ش صالحیتیو افزا یعاطف -یجانیهای هش مهارتیباعث افزا

شود. در واقع آموزش افراد می ین فردیل بهبود روابط بکو در  یاجتماع

 یالت پرخاشگرکتواند بر مشمی یجانیو ه یهای اجتماعمهارت

و  یهای اجتماعمهارتن آموزش یر بگذارد. بنابرایآموزان تأثدانش

 ین دنتال و دریدارد. همچن یر مثبتیفردی تأثبر روابط بین یجانیه

و  یت اجتماعیفاکه آموزش کدر پژوهش خود نشان دادند [22]

، یهای خودآگاهتواند مهارتمی یجانیو ه یهای اجتماعمهارت

ئلة گیری و حل مسجانات، تصمیمیفردی، مقابله با ه، ارتباط بینیهمدل

دمیرچی و صدری ییش دهد. از سویرا افزا یاجتماع

ه کافت یجه دست ین نتیبه ا یدر پژوهش [15]ولوئی قاضیاسماعیلی

 یریارگکش به یدر افزا یجانیه -یهای اجتماعآموزش مهارت

نان یمناسب، اطم یمثبت و بهبود مهارت اجتماع یجانیه یهبردهارا

 ابطه با همساالن مؤثر بوده است.به خود و ر

های اجتماعی، تکنیکی است که از طریق آن افراد آموزش مهارت

های مختلف به طور مناسب آموزند، چگونه آرام باشند و در موقعیتمی

های اجتماعی، بخشی و خوشایند ارتباط برقرار سازند. آموزش مهارت

های تعدیل رفتار است و به منظور اصالح رفتارهای ناسازگار به از برنامه

های اجتماعی بخشی از جریان اجتماعی شود. رشد مهارته میکار گرفت

شدن فرد است و هر گونه آموزشی در این زمینه باید در خصوص 

های اجتماعی شدن فرد صورت گیرد. بنابراین با آموزش مهارت

آموزان را نیز کاهش داد فردی دانشتوان مشکالت بیناجتماعی می

کن فردی مم. یکی دیگر از دالیل احتمالی برای بهبود روابط بین[18]

های اجتماعی پایه و است این باشد که اکتساب و به کارگیری مهارت

. شودهای بین فردی بر اساس آن ساخته میمبنایی است که ارتباط

کنند را به طور واقعی تمرین می های اجتماعیآموزانی که مهارتدانش

گیرند، به طور حتم قادرند در ورود به گروه و به شایستگی به کار می

ها یابی موفق باشند، تعاملی مثبت و متقابل در بازیهمساالن و دوست

ای از رفتارهای با همساالن خویش داشته باشند و همین طور دامنه

آموزانی که قواعد اجتماعی انشپسندانه را از خود نشان دهند. داجتماع

گیرند و نیز روابط قوی و مستحکمی گروه همساالن را به خوبی یاد می

کنند، به احتمال زیاد سطح را با اعضای خانواده و اجتماع برقرار می

باالیی از خودپنداره و اطمینان اجتماعی را پرورش خواهند داد. دیگر 

د کننهای اجتماعی را کسب میآموزانی که به خوبی مهارتاینکه دانش

دهند، دارای تری از خود نشان میو از نظر اجتماعی رفتارهای با کفایت

ها و شود که محدودیتتری هستند و این موجب میمفهوم خود مثبت

تری ارزیابی، درک و پذیرش کنند های خودشان را به نحو صحیحتوانایی

[25]. 

ها هستند ای از تواناییهای اجتماعی و هیجانی شامل مجموعهمهارت

ه دهند. در نتیجکه قدرت سازگاری و رفتار مثبت و کارآمد را افزایش می

شود بدون اینکه به خود یا دیگران صدمه بزند، ص قادر میشخ

 ها وهای مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذیرد و با چالشمسئولیت

 به طوری که لیبرمنمشکالت روزانه زندگی به شکل مؤثر روبرو شود. 

ای که هر مرحله کنش متقابل اجتماعی را به یک فرآیند مرحله [25]

های متفاوتی است، تجزیه نموده است، نیازمند یک مجموعه از مهارت

ی هایارتمرحله اول ارتباط، نیازمند مهارت گیرندگی است که شامل مه

 مجذور اتا سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 12/6 62/6 13/5 83/13 1 83/13 فردیحساسیت بین

 16/6 62/6 22/2 21/16 1 21/16 فردیدوسوگرایی بین

 10/6 61/6 20/1 31/12 1 31/12 پرخاشگری

 16/6 62/6 52/2 33/15 1 33/15 نیاز به تأیید اجتماعی

 15/6 61 10/0 61/12 1 61/12 پذیرینبود جامعه

 26/6 661/6 61/25 03/301 1 03/301 فردینمره کل روابط بین
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است که برای توجه کردن و درک درست اطالعات اجتماعی متناسب 

باشد، چون متناسب بودن رفتار ها وجود دارد الزم میکه در موقعیت

هاست، اتفاق رفتار اجتماعی درست میان فردی وابسته به موقعیت

های میان فردی و محیطی دارد، بستگی زیادی به شناخت صحیح نشانه

های های مهارتشوند. مثالهای مؤثر رهنمون میپاسخ که ما را به

ها تعامل گیرندگی شامل شناخت متناسب اشخاصی است که با آن

کنیم. شناخت صحیح احساسات و امیالی که دیگران بیان می

تن کنند و دانشدر واقع شنیدن صحیح آنچه دیگران بیان می کنند.می

ه باشد. بنابراین با توجید، مینمااهداف شخصی فردی که با ما تعامل می

ورزی و های اجتماعی باعث افزایش جرئتبه اینکه آموزش مهارت

آموزان شده و میزان خودپنداره فردی در دانشکاهش مشکالت بین

 .[20]دهد ها را نیز افزایش میآن

های اجتماعی و هیجانی عبارت است از توانایی برقراری روابط مهارت

بین فردی با دیگران به نحوی که از نظر جامعه قابل قبول بوده و منطبق 

ای بر عرف جامعه باشد و در عین حال برای جامعه سودمند بوده و بهره

اند هر های مختلف نشان دادهحقیق و پژوهشدوجانبه داشته باشد. ت

بیشتری داشته باشید، از سالمت  تر وهای اجتماعی سالمچه ارتباط

 های اجتماعیجسمی و روانی باالتری برخوردار خواهید بود. مهارت

رفتارهایی هستند که به مردم برای کنش متقابل با دیگران 

ا، هبا همکالسی است کنند. در مدرسه کنش متقابل ممکنمی  کمک

معلمان و سایر کارکنان مدرسه وجود داشته باشد. در مراحل بعدی 

متقابل با همکاران، سرپرستان، دوستان و افراد دیگری  زندگی این کنش

به طوری که باشد.  ها را مالقات نماید،که شخص ممکن است آن

ای از راهبردهاست که هدفش های اجتماعی مجموعهآموزش مهارت

آموزان برای برقراری و حفظ تعامالت مثبت با دیگران ه دانشکمک ب

های اجتماعی متناسب با است. اکثر کودکان به راحتی مهارت

از جمله کودکان با  آورند، ولی برخی دیگر وفرهنگشان را بدست می

های ها مهارتشوند و باید به آننیازهای ویژه آموزشی موفق نمی

های اجتماعی توانند آنچه را که در موقعیتاجتماعی را آموزش داد تا ب

مختلف برایشان مناسب است انتخاب کنند. یکی از دالیل اصلی که 

شود کودکان با نیازهای ویژه محبوبیت نداشته باشند، این سبب می

 ها راتواند آنهای اجتماعی مناسبی که میاست که این کودکان مهارت

ای اجتماعی در دوران کودکی دوست داشتنی جلوه دهد، ندارند. انزو

ممکن است عواقب درازمدت و جدی بر بهداشت روانی فرد در بزرگسالی 

هایی برای غلبه بر این به جای بگذارد. بنابراین آموزش چنین مهارت

های اجتماعی نقش مهمی در مشکالت ضروری است و آموزش مهارت

 .[21]آموزان دارند فردی دانشکاهش مشکالت بین

 گیرینتیجه

های هایی مواجه بود. از آنجایی که یافتهاین پژوهش با محدودیت

های های خود گزارش دهی بود و گزارشپژوهش بر اساس مقیاس

های ناخودآگاه، تعصب در ها اصوالً به دلیل یافتهشخصی در پرسشنامه

دهی مستعد تحریف هستند و این ممکن است نتایج پژوهش را پاسخ

پسر شهر آموزان ین پژوهش فقط بر روی دانشابه مخاطره بیاندازد. 

تر آموزان دخها برای دانشانجام گرفته است که در تعمیم یافتهکلیبر 

 شودو شهرهای دیگر با محدودیت مواجه است. بنابراین پیشنهاد می

پژوهش حاضر امکان پیگیری و وارسی پیامدهای اجرای برنامه 

های شود در پژوهششنهاد میای در بلندمدت را نداشت؛ لذا پیمداخله

های های متعدد در فاصلهبعدی به جای یک پس آزمون، از پس آزمون

زمانی متفاوت بهره گیرند تا پایداری اثر آموزش بیشتر آشکار گردد. با 

آموزان پسر انجام گرفته بود، توجه به اینکه این پژوهش بر روی دانش

خاب کرده و تأثیر آموزش شود که نمونه را از دو جنس انتپیشنهاد می

های را بر روی دو گروه بررسی کنند. همچنین تأثیر آموزش مهارت

های رفتاری و عاطفی و تقویت اجتماعی و هیجانی بر کاهش ناهنجاری

آموزان مورد بررسی قرار گیرد و تأثیر این گونه رفتارهای مثبت دانش

 شود. آموزان مطالعهها بر اعتالی سالمت روانی دانشآموزش

این مقاله مستخرج از نتایج طرح تحقیقاتی اجرا شده به شماره قرارداد 

دانشگاه شهید  (Grant)از محل اعتبار ویژه پژوهشی  211//د15110

 مدنی آذربایجان می باشد.

 سپاسگزاری

آموزان مدارس متوسطه و دانشمحققان از همکاری صمیمانه کلیه 

مال تشکر و همچنین مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کلیبر ک
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