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تاریخ پذیرش97/6/11 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی-ارتباطی بر مسئولیت پذیری و
سازگاری با مدرسه در دانشآموزان دوره اول متوسطه بود .جامعه آماری این پژوهش شامل 111
نفر از دانشآموزان پسر دوره اول متوسطه دبیرستان مهرهشتم شهر تهران در سال  1996بود .داده
های این پژوهش از استخراج پرسشنامه مسئولیت پذیری روان شناختی کالیفرنیا (مگارگی ،
 )1971و پرسشنامه سازگاری دانشآموزان(سینها و سینگ )1999 ،به دست آمد که با استفاده از
روش نمونه گیری تصادفی از میان دانش آموزان مذکور تعداد  61نفر به طور کامال تصادفی انتخاب
و در دو گروه  91نفره آزمایش و کنترل قرار داده شدند .گروه آزمایش  8جلسه  91دقیقهای
آموزش مهارتهای اجتماعی -ارتباطی را دریافت کرد و به گروه کنترل هیج آموزشی در این
خصوص ارائه نشد .داده های این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .در بررسی توصیفی ،شاخصهای آماری توصیفی یعنی محاسبه فراوانی ،میانگین و
انحراف استاندارد برای هر دو گروه (گروه آزمایش و کنترل) انجام گرفت و برای بررسی آمار
استنباطی نیز از تحلیل کوواریانس ( )ANCOVAاستفاده شد .نتایج کلی پژوهش نشان داد که
آموزش مهارتهای اجتماعی -ارتباطی به طور معناداری ،باعث افزایش مسئولیت پذیری و سازگاری
با مدرسه در دانشآموزان میشود .به عبارت بهتر با شرکت در جلسات آموزش مهارتهای
اجتماعی -ارتباطی ،سطوح مسئولیت پذیری و سازگاری با مدرسه در دانش آموزان افزایش میبابد.
واژههای کلیدی :آموزش مهارتهای اجتماعی -ارتباطی ،مسئولیت پذیری ،سازگاری با
مدرسه.
 -1استادیار گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز  .تهران ،ایران . drshariat1349@miau.ac.ir،
 -1کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
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پیشگفتار
مسأله موفقیت یا فقدان موفقیت در امر تحصیل از مهمترین دغدغه های هر نظام آموزشی در
تمامی جوامع است .موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان هر جامعه نشاندهنده موفقیت نظام
آموزشی در زمینه هدف یابی و توجه به رفع نیازهای فردی و روان شناختی دانشآموزان است
) .)sife,2010از جمله نیازهای روان شناختی دانشآموزان که بر عملکرد فردی و تحصیلی آنان
مؤثر است ،سازگاری و مسئولیت پذیری میباشد .سازگاری توانایی آمیزش ،انطباق ،مصالحه،
همکاری و کنار آمدن با خود ،محیط و دیگران تعریف شده است  , Laursen2008 ).؛ & ( Saghi
 .Rajaie 2008سازگاری را میتوان به عنوان یک ویژگی شخصیتی و یا معادل و محصول ترکیبی از
چند ویژگی شخصیتی و عوامل اجتماعی ،خانوادگی و نظایر آن در نظر گرفت .از طرفی ناسازگاری
نیز ممکن است در بافتها و موقعیتهای مختلف بروز کند و متوجه درون یا بیرون فرد
باشد  (Rotenberg, K. J., Michalik, N., Eisenberg, N, & Betts, L. R , 2009 ).از سوی دیگر
یادگیری مبتنی بر خود ،به عنوان یکی از روشهای افزایش مسئولیتپذیری موجب میشود که
یادگیرنده خود را مسئول یادگیری خود بداند و بر خالف مدارس سنتی ،دانشآموزان احساس نمی
کنند که تحت کنترل دیگران هستند و احساس فردی آن ها را نیروها و تجارب بیرون شکل نمی
دهند ،بلکه تشخیص میدهند که خود حق انتخاب دارند و مسئول ساختن زندگی خود هستند.
وی همچنین بیان کرده است که این نوع آموزش ،مهارتهای درون فردی را افزایش میدهد و
افراد ،خود رفتارشان را ارزیابی و به طور خالق آن را بازسازی میکنند(Regleid,1996).
)(karami, 2004
دوران نوجوانی را می توان دوران تضادها ،توصیف کرد .زیرا نوجوانان برای صمیمیت
تالش می کنند ،اما خود از صمیمیت می ترسند و اغلب از آن اجتناب می کنند ،علیه
کنترل ،شورش می کنند ،در حالی که نیازمند راهنمایی و سازمان دادن هستند ،آن
ها معمو ال ً بسیار خودمدار و کمرو هستند و با دنیای خود ،اشتغال ذهنی دارند .در
چنین شرایطی نوجوانان به شدت احساس بی ثباتی و گم گشتگی می کنند که این
دوره برای آن ها بسیار تنش زا و اضطراب آور است  .با توجه به این طیف وسیع از
تغییرات و دگرگونی ها ،ک مبود در این زمینه می تواند پیامدهایی از جمله ناهنجاری -
ها ،احساس ناامنی ،مشکالت شخصیتی ،عاطفی ،اختالالت رفتاری و بزهکاری را به
دنبال داشته باشد و کسب راه های مناسب سازگاری برای نوجوانان بسیار مهم
وضروری است .) Nina, R., Sylvie M., & Kimberly, G ,2012) .
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هدف از انجام این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی -ارتباطی بر
مسئولیت پذیری وسازگاری با مدرسه در دانش آموزان دوره اول متوسطه مؤثر است .تعریف
مفهومی سازگاری با مدرسه عبارت است از سازگاری به پذیرش و انجام رفتار و کردار مناسب و
موافق با محیط مدرسه و تغییرات محیطی اشاره دارد )( Rottenberg,2009و تعریف مفهومی
مسئولیت پذیری یعنی قابلیت پذیرش ،پاسخگویی و به عهده گرفتن کاری که از کسی درخواست
می شود و شخص حق دارد که آن را بپذیرد و یا رد کند ) )Glasser, 2009که این موارد با مهارت
های اجتماعی و ارتباطی همراه هستند.
به باور (  )Bahamin & Kouroshnia , 2017افراد دارای مهارت های اجتماعی رفتارهایی از خود
نشان می دهند که به پیامدهای مثبت روانی و اجتماعی مانند رابطه موثر با دیگران و پذیرش از
سوی همساالن می انجامد .آن ها می توانند حاالت و هیجان های دیگران را درك کنند و در
تنظیم عواطف خود مهارتی بیش تر به خرج دهند .در مقابل ،نداشتن مهارت های اجتماعی الزم
می تواند به مشکالت روان شناختی مانند برقراری ارتباط ناموفق با دیگران ،شرکت نکردن در
فعالیت های اجتماعی ،انزوا ،طرد ،اضطراب و افسردگی بینجامد .کسی که دارای مهارت های
اجتماعی است ،خود را به خوبی با محیط تطبیق می دهد ،اما کسی که فاقد مهارت اجتماعی است،
معموال دچار مشکل رفتاری است .کودکان فاقد این مهارت ،با دیگر کودکان درگیر می شوند ،نزد
دیگر همساالنشان محبوب نیستند و با معلم خود کنار نمی آیند .این کودکان معموال به حقوق
دیگران کم توجه بوده و در رفتارشان رویکرد خود مدار دارند و از رفتار پذیرفته شده اجتماعی
پیروی نمی کنند و به ناسزایی گویی و بدگویی دست می زنند(Bahmani & Barzegar, 2017) .
به عبارت دیگر ،فرد زمانی از سازگاری بهره مند است که بتواند میان خود و محیط اجتماعی اش،
رابطه ای سالم برقرار کند .محیط اجتماعی در برگیرنده خانواده ،محل تحصیل ،محیط کسب و کار
و نظایر آن ها می باشد واگر فردی نتواند با محیط خود به شیوه ای مطلوب رابطه برقرار کند،
ناسازگار قلمداد می شود)Samani, Fatemeh. Hossein Chari, Massoud, 2013) .
در تعریف دیگری ،سازگاری عبارت است از رفتار مفید و مؤثر در تطبیق با محیط
فیزیکی و روانی به گونه ای که تنها با تغییرات محیطی همرنگی نکرده و به پیروی
ناهشیار از آن تبعیت نمی کند ،بلکه خود نیز می تواند در محیط تأثیر گذاشته و آن را
به گونه ای مناسب تغییر دهد ) . (Masaebi,2008در این رابطه ) ) paul,2006نیز
معتقد است سازگاری که مستلزم تغییر دادن و تغییر یافتن و تالشی است برای
مها ر ِ تنش ها به شیوه های مؤثر در رابطه با نوجوانانی که با استرس های دوران بلوغ
رو به رو هستند ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است .از سویی می دانیم که رویارویی
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با مشکالت ناسازگاری دانش آموزان در مدرسه ،همیشه یکی از دغدغه های نظام
آموزشی و تربیتی به شمار می آید (Extremera, N., Duran, A, & Rey, .
)L.2009

در این زمینه پژوهش ) (Pirayesh, 2016نشان داد که یکی از مهمترین موضوعات
برای سازگاری با مدرسه  ،مسئولیت پذیری دانش آموزان می باشد .دانش آموزان
مسئولیت پذیر ،سازگاری بیشتری با محیط و به ویژه مدرسه دارند .آینده ،نیازمند
انسان هایی مسئول با توانایی انتخا ب ِ بهتر و از روی شناخت است ،کسی که بتواند
براساس احتیاج خود نه براساس طرح ریزی دیگران برای خود ،برن امه ریزی کند (
. ( Brewer , 2010
تعامل موثر با دیگران ،نیازمند مجموعه ای از مهارت هاست که در صورت تسلط بر
آن ها می تواند منجر به شکل گیری مسئولیت پذیری شود  .مسئولیت پذیری یکی
از مفاهیم مهم در حوزه روان شناسی تربیتی است که در سال های اخیر توجه
– (Ahmadi akhormeh , et al. 2013
زیادی را به خ ود جلب کرده است.
Shikholeslami . Berzu 2015).

در روان شناسی و مشاوره ،یکی از مفاهیم مهم و اصلی ،مسئولیت پذیری می باشد .به طوری که
نظریه ای مانند واقعیت درمانی  1بیماری های روانی را ناشی از عدم مسئولیت پذیری می داند و
هدف ا صلی بسیاری از سیستم های درمانی ،قادر ساختن افراد به پذیرفتن آزادی و مسئولیت پذیر
کردن است .واژه مسئولیت پذیری در نظریه های مختلف روان شناسی ،معنای خاصی دارد و هر
روان شناس بر اساس دیدگاهی که از ماهیت انسان دارد ،به آن پرداخته استAhmadi (.
.)akhormeh . et al.2013
) ) Glasser, 2009بیان می دارد افراد برای برخورداری از احساسات بهتر نسبت به
زندگی باید مسئولیت پذیر باشند .وجود انسان های سرد و بی تفاوتی که در تمدنی
بی بند و بار و بی هدف غوطه می خورند ،ناشی از تربیتی است که در آن احساس
مسئولیت مطرح نبوده است .با اندک ی تعمق می توان دریافت ،علت اصلی بی توجهی
به وظایف تحصیلی ،شغلی و اجتماعی ،وجود تکیه گاه های فکری خطرناك نیست،
بلکه ناشی از بی مسئولیتی یا فرار از مسئولیت و شانه خالی کردن از زیر بار آن
است .بنابراین امروزه چه بسا افرادی را شاهدیم که از خود سلب مسئولیت می ک نند،

. realiyt therapy
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تا از کشمکش های ذهنی ،خود را رهایی بخشند و از قید تالش ها و فعالیت های
خسته کننده ،نجات دهند ). (Ginat , 2007/ Sartipi,2011
شاید بتوان چنین گفت که پیش زمینه سازگاری ،دارا بودن احساس استقالل فردی است .اگر فرد
بتواند بر مشکالت هیجانی خود فائق آید و والد ین نیز بتوانند با شیوه تربیت صحیح به گونه ای
عمل کنند که در زمان به وجود آمدن هر گونه هیجان ،به درستی هیجان خود و دیگر اعضای
خانواده را مدیریت کنند ،گام مهمی در این ارتباط برداشته اند .در همین زمینه مطالعه
(  ) Samani,2002نشان داد که احساس استقالل فردی به عن وان یک متغیر واسطه ،عاملی برای
تعدیل و یا تشدید اثر کنش های خانوادگی برای مشکالت هیجانی در فرزندان به شمار می رود .
( . ) Samani at al ,2011

از سوی دیگر پژوهش ) ) Rabietabar& Babazadeh,2016نشان داد که یکی از دالیل
سازگار ی ِ پایین دانش آموزان با محیط ،مدرسه و اجت ماع ،پایین بودن ضعف در
مهارت های اجتماعی  -ارتباطی می باشد .مهارت های اجتماعی  -ارتباطی در بسیاری
از زمینه های عملکردی در زندگی یک فرد نقش دارد مانند عملکرد تحصیلی و شغلی
مناسب ،عزت نفس باال و میزان و کیفیت شاد بودن ،سازگاری با محیط و رضایت از
زندگی ) . (Bolton,2008از سویی می دانیم چون عزت نفس با تخمین فرد از توانایی
ها ،اتکاء به نفس ،احساس ارزشمندی و تصور از خود ارتباط دارد ،لذا فرد می تواند
توانایی خود در برخورد با مشکالت را مورد ارزیابی قرار دهد .Refahi,.Samani
) Mohammadi , (2013به عبارت دیگر فردی که مهارت ه ای اجتماعی  -ارتباطی خود را
تقویت می کند ،این مسئله در عزت نفس او تاثیر مثبت می گذارد و بالعکس .نتیجه این که
فردی که مهارت های اجتماعی  -ارتباطی اش تقویت می شود ،در عمل عزت نفس او هم افزایش
می یابد و کاربردش در زندگی عملی نمودار می شود.

در جایی که افراد از ف قدان مهارت هایی همچون برقراری ارتباط مؤثر ،ابراز وجود و
حل تعارض رنج می برند ،پذیرش مسئولیت در افراد پایین است و صمیمیت و
مشارکت میان افراد کاهش می یابد .در بیشتر موقعیت ها ،مجاورت بدون صمیمیت،
مخرب است و پیامدهای نامطلوب آن در همه بخش های جامعه تجربه می ش ود .پس
مراد ما از مهارت های اجتماعی ،توانایی برقراری روابط بین فردی با دیگران است به
نحوی که از نظر جامعه قابل قبول ،ارزشمند ،منطبق برعرف و درعین حال برای
شخص ،خانواده و جامعه سودمند بوده و بهره های دوجانبه داشته باشند & Elksnin
) . ) Elksnin, 2009اگر دانش آ موزان با این مهارت های اجتماعی آشنا شوند می توانند
با دوستان ،اعضای خانواده و همسایگان ارتباط بگیرند ونسبت به آنان همدلی و
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همفکری نشان دهند  .در صورت عدم برخورداری از این مهارت ها وقتی وارد جمعی
شوند نمی دانند چه بگویند و چگونه رفتار نمایند و قادر به برقرار ی رابطه متقابل
اجتماعی و تعامل با دیگران نیستند ). (Herbert, 2012
همچنین پژوهش

) Behamin & Korosh Nia (2017در خصوص رابطه بین مهارت های

اجتماعی و سازگاری اجتماعی نشان داد مهارت های اجتماعی ابراز وجود و همدلی ،به طور معنا
دار و مثبت ،پیش بینی کننده سازگاری ا جتماعی هستند بدین معنی که افرادی که از مهارت
های باالی ابراز وجود و همدلی برخوردارند ،سازگاری اجتماعی باالیی دارند.

این پژوهش به دنبال بررسی این فرضیه هاست که آموزش مهارتهای اجتماعی -ارتباطی بر
مسئولیت پذیری و سازگاری با مدرسه در دانشآموزان دوره اول متوسطه مؤثر است.
روش ،جامعه و نمونه آماری پژوهش
روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل
انجام گرفته است .طرحهای نیمهآزمایشی دارای یک یا چند گروه کنترل میباشد .در این نوع روش
تحقیقی هدف نزدیک شدن به تحقیق ت جربی حقیقی است اما چون شرایط تجربه و تحقیق بهنحوی
است که کنترل یا دستکاری همه متغیرهای مورد مطالعه در حوزه تحقیق مقدور نیست ،آن را
نیمهآزمایشی مینامند .بیشتر تحقیقاتی که هدف آنها یافتن عوامل علّی در زندگی واقعی و شرایط
حقیقی است و در حین اجرای آنها تنها کنترل تعدادی از متغیرها مقدور میباشد ،در تحقیقات
نیمهآزمایشی قرار میگیرند .بیشتر مطالعات و بررسیهایی که در زمینه مشکالت و مسائل اجتماعی
(بررسی و مطالعه جرم و جنایت ،آشوبها ،اعتیادها و مطالعات و تحقیقات انسانی)صورت میگیرد و
اغلب کنترل یا دستکاری متغیرها در آنها مقدور نیست ،جزءاین دسته مطالعات میباشند
) . (Delawar, 2005جامعه آماری این پژوهش شامل  111نفر از دانشآموزان پسر دوره اول
متوسطه دبیرستان مهرهشتم بود.از میان جامعه آماری ،با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و
براساس نمره پرسشنامههای مسئولیت پذیری و سازگاری با مدرسه در پیشتست 61 ،نفر که دارای
مالكهای ورود بودند نمونه آماری را تشکیل دادند .این  61نفر به طور کامال تصادفی در  1گروه 91
نفره آزمایش و کنترل قرار داده شدند که گروه آزمایش  8جلسه  91دقیقهای آموزش مهارتهای
اجتماعی -ارتباطی را دریافت کرد و گروه کنترل آموزشی در این خصوص دریافت نکرد.
معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :دانشآموزان پسر دوره اول متوسطه ،نمره پایین در
پرسشنامههای مسئولیت پذیری و سازگاری با مدرسه ،عدم شرکت همزمان در سایر برنامههای
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مورد نظر و عدم دریافت مشاوره فردی یا دارو درمانی ،تمایل و رضایت آگاهانه برای مشارکت در
پژوهش.
ابزار این پژوهش عبارت بودند از  :الف) پرسشنامه مسئولیت پذیری روان شناختی کالیفرنیا
:)1CPI)RE
این مقیاس  21سؤال دارد که با هدف سنجش میزان مسئولیت پذیری افراد بهنجار  11سال به
باال تهیه شده است .آزمودنیها در قالب موافقم و مخالفم به سؤالها پاسخ میدهندMagaregi, .
) )1972گزارش داد که ضرایب پایایی پرسشنامه روان شناختی کالیفرنیا با روش بازآزمایی و
همسانی درونی در مقایسه با سایر پرسشنامههای شخصیت کامال رضایت بخش است (Gof,1987) .
پس از بررسی پژوهشهای متعدد در مورد پرسشنامه روان شناختی کالیفرنیا نتیجه گرفت که
دامنه ضرایب پایایی بازآزمایی و همسانی درونی هر یک عبارت است از  1/21تا  1/81و میانه
ضرایب اعتبار کلی آن نیز  1/71است) (Sohaeli,2008) . (Pasha, Godarziyan , 2009نیز در
پژوهش خود پایایی پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ  1/77محاسبه کرد که مورد تایید قرار
گرفته است  .ب) پرسشنامه سازگاری با مدرسه(سینها و سینگ:)1999 ،1
پرسشنامه سازگاری دانشآموزان (اجتماعی ،عاطفی ،آموزشی) ،پرسشنامهای با  61آیتم است
که توسط ) (Sinha & Sing , 1993تهیه شده است .پرسشنامه مورد نظر دارای  61سوال دو گزینه-
ای (بلی و خیر) است که سه حوزه سازگاری اجتماعی ،سازگاری عاطفی و سازگاری آموزشی را
بررسی میکند .در نمرهگذاری برای پاسخهای نشانگر سازگاری ،نمره صفر و در غیر این صورت
نمره  1منظور می گردد در نتیجه نمرات باال به منزله سازگاری پایین و کسب نمره پایین ،سازگاری
مطلوب را منعکس می کند .اعتبار این آزمون توسط گروهی از روان شناسان مورد تأیید قرار گرفته
است .این پرسشنامه را در ایران (  (Karami ,3002ترجمه و روایی و پایایی آن را به دست آورد.
ضریب پایایی این آزمون با روش دو نیمه کردن برای کل پرسشنامه  1/92و برای خرده مقیاسهای
آن یعنی عاطفی ،اجتماعی و آموزشی به ترتیب  1/99 ،1/92و  1/96است.
یافته ها
نتایج به دست آمده از مقایسه پسآزمون مسئولیتپذیری در دو گروه با کنترل اثر پیشآزمون
در فرضیه اول حاکی از این بود که مسئولیت پذیری دانشآموزان گروه آزمایش ،پس از شرکت در
1. California Psychological Inventory (CPI) / Responsibility
2. Sinha & Sing
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جلسات آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی -ارتباطی ،نسبت به افرادی که در گروه گواه جایگزین
شده بودند ،افزایش معناداری داشت ( )F= 16/18، P= 1/1111بنابراین آموزش گروهی مهارتهای
اجتماعی -ارتباطی با اندازه اثر  1/77و توان آماری  1/79به طور معناداری باعث افزایش مسئولیت-
پذیری در دانشآموزان مقطع متوسطه شد.
جدول  : 1شاخص های توصیفی مربوط به داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پسآزمون
مسئولیتپذیری

همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میشود میانگین نمره مسئولیت پذیری اعضای گروه
آزمایش ،در مرحله پسآزمون نسبت به پیشآزمون ،افزایش چشمگیری داشته است .این تغییر در
گروه گواه مشاهده نمیشود.
جدول : 1شاخص های توصیفی مربوط به داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پسآزمون
سازگاری با مدرسه

همانطور که مشاهده میشود میانگین نمره سازگاری اعضای گروه آزمایش ،در مرحله پس
آزمون نسبت به پیش آزمون ،کاهش چشمگیری داشته است .این تغییر در گروه گواه مشاهده

روشها و مدلهای روانشناختی  /سال نهم /شماره سی و دو /تابستان79

712

نمی شود .قابل ذکر است که نمره باال در این پرسشنامه نشانه سازگاری کمتر و نمره پایین نشانه

سازگاری بیشتر است.
جدول  :9شاخص های توصیفی مربوط به داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پسآزمون
مسئولیتپذیری

همانطور که مشاهده میشود میانگین نمره مسئولیت پذیری اعضای گروه آزمایش ،در مرحله
پسآزمون نسبت به پیشآزمون ،افزایش چشمگیری داشته است .این تغییر در گروه گواه مشاهده
نمیشود.
جدول  : 2شاخص های توصیفی مربوط به داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پسآزمون
سازگاری با مدرسه

همانطور که مشاهده می شود میانگین نمره سازگاری اعضای گروه آزمایش ،در مرحله پس
آزمون نسبت به پیش آزمون ،کاهش چشمگیری داشته است .این تغییر در گروه گواه مشاهده
نمیشود .قابل ذکر اس ت که نمره باال در این پرسشنامه نشانه سازگاری کمتر و نمره پایین نشانه
سازگاری بیشتر است.
جدول  :2نتایج تحلیل کوواریانس برای اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی -ارتباطی بر
مسئولیتپذیری
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همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،نتایج به دست آمده از مقایسه پسآزمون
مسئولیتپذیری در دو گروه با کنترل کردن اثر پیشآزمون حاکی از این است که دانشآموزان پس
از شرکت در جلسات آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی -ارتباطی که در گروه آزمایش شرکت
داشتند ،نسبت به افرادی که در گروه گواه جایگزین شده بودند ،افزایش معناداری داشته است
( .)F= 16/18، P= 1/1111بنابراین آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی -ارتباطی با اندازه اثر
 1/77و توان آماری  1/79به طور معناداری باعث افزایش مسئولیتپذیری در دانشآموزان مقطع
متوسطه شد.
همچنین نتایج به دست آمده از فرضیه دوم با مقایسه پسآزمون سازگاری با مدرسه در دو
گروه با کنترل کردن اثر پیشآزمون ابتدا در جدول زیر ارائه می شود.
جدول  :6نتایج تحلیل کوواریانس برای اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی -ارتباطی بر
سازگاری با مدرسه

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،نتایج به دست آمده از مقایسه پسآزمون
سازگاری با مدرسه در دو گروه با کنترل کردن اثر پیشآزمون ،حاکی از آن است که دانشآموزان
پس از شرکت گروه آزمایش در جلسات آموزش مهارتهای اجتماعی -ارتباطی ،نسبت به افرادی
که در گروه گواه جایگزین شده بودند ،افزایش معناداری داشته است (.)F= 91/19، P= 1/1111
بنابراین مهارتهای اجتماعی -ارتباطی با اندازه اثر  1/71و توان آماری  1/76به طور معناداری در
سازگاری دانش آموزان با مدرسه موثر است .بنابراین میتوان چنین استنباط کرد که به کمک
آموزش مهارتهای اجتماعی و ارتباطی به دانشآموزان می توان تا حد زیادی سازگاری بیشتری را
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در بین آنها مشاهده نمود .هدف اصلی آموزش مهارتهای اجتماعی ،اساساً متوجه شکوفائی
ظرفیتها ،افزایش سازگاری و حسن تفاهم اجتماعی است.
بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی-ارتباطی را بر مسئولیت پذیری و
سازگاری با مدرسه در دانشآموزان دوره ی اول متوسطه(که در دوره سنی نوجوانی قرار دارند) بود .در
واقع نظر به اینکه از لحاظ کثرت و اهمیت قشر نوجوان (به عنوان آینده سازان مملکت) از بیش ترین و
مهمترین گروه های جامعه ما محسوب میشوند الزم است سعی در شناخت مشکالت  ،گرفتاریها و
نیازهای آنان داشته باشیم .اگر مشکالت این قشر از جامعه حل نشود معموال در قالب یکی از معضالت
جامعه در تمامی نهادها ،اعم از خانواده و سایر افراد جامعه اثر خواهد گذاشت .با توجه به اهمیت
مسئولیت پذیری و سازگاری برای رشد و سالمت فردی ،تحصیلی و اجتماعی دانشآموزان و نهایتا
پیشرفت جامعه این پژوهش با امید استفاده از نتایج کاربردی آن برای جامعه انجام شد .چنانچه گفته
شد نتایج فرضیه اول حاکی از تاثیر آموزش گروهی مهارت های اجتماعی – ارتباطی در مسئولیت
پذیری دانش آموزان بود که این یافته با نتایج بسیاری از پژوهش های مشابه همخوانی داشته است مانند
نتایج پژوهش های(Hatami ،)3002Ashrafi,Monjezi, ،)(3022Ahmadi) (3026Pirayesh, ( :
.)3002)& (Kadish,3002(Kayvand , at al , ،))3020Esmaeli, ،) 3023Gharehkhanbigloo,at al,
مثال پژوهش ) (Pirayesh, 2016نشان داد که یکی از مهمترین موضوعات برای سازگاری با مدرسه،
مسئولیت پذیری دانشآموزان میباشد .دانشآموزان مسئولیت پذیر ،سازگاری بیشتری با محیط و
به ویژه مدرسه دارند .آینده نیازمند انسانهایی مسئول با توانایی انتخاب بیشتر است ،کسی که
بتواند براساس احتیاج خود نه براساس طرحریزی دیگران برای خود ،برنامه ریزی کند
) Glasser (2009) . ( Brewer,2010بیان میدارد افراد برای برخورداری از احساسات بهتر نسبت
به زندگی باید مسئولیت پذیر باشند .وجود انسانهای سرد و بی تفاوتی که در تمدنی بی بند و بار و
بی هدف غوطه میخورند ،ناشی از تربیتی است که در آن احساس مسئولیت مطرح نبوده است .با
اندکی تعمق میتوان دریافت ،علت اصلی بی توجهی به وظایف تحصیلی ،شغلی و اجتماعی ،وجود
تکیه گاههای فکری خطرناك نیست ،بلکه ناشی از بی مسئولیتی یا فرار از مسئولیت و شانه خالی
کردن از زیر بار آن است .بنابراین امروزه چه بسا افرادی را شاهدیم که از خود سلب مسئولیت می-
کنند ،تا از کشمکشهای ذهنی ،خود را رهایی بخشند و از قید تالشها و فعالیتهای خسته کننده،
نجات دهند.
همچنین نتیجه فرضیه دوم نشان داد که آموزش گروهی مهارت های اجتماعی -ارتباطی در
سازگاری دانش آموزان با مدرسه موثر است و این یافته نیز با بسیاری از نتایج پژوهش های مشابه
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( (Sharifi ،)3022(Mohammadzadeh , Avang , ،)3026Ehsanni at al,

 )3020(Niles at al , ،)3022(Behpajo at al, ،)3022daramadi,همسو بود .
مهارتهای اجتماعی به عنوان مهارتهای الزم برای تطبیق با نیازهای اجتماعی و همینطور
حفظ روابط بین فردی رضایت بخش و در نهایت ارتقاء سرمایه روان شناختی تعریف میشود  .از
آنجا که نیازهای اجتماعی متغیر میباشند و وابسته به زمینه اجتماعی خاص خود میباشند،
بنابراین ضروری است که افراد مکانیزم پاسخ اجتماعی منطقی را در خود ایجاد کنند تا بتوانند خود
را متناسب با نیازهای موقعیتی و وضعیتی تغییر دهند .ناتوانی برای تغییر رفتار در رابطه با نیازهای
متغیر معموال به اختالل عملکرد منجر میشود .لذا مهارتهای اجتماعی ضعیف به عدم پذیرش فرد
توسط دیگران و ناسازگاری منجر میشود ) . Herbert (2012در کل مهارتهای اجتماعی ،فرایند
مرکبی است که فرد را قادر میسازد به گونهای رفتار کند که دیگران او را با کفایت تلقی کنند .در
واقع مهارتها ،تواناییهای الزم برای انجام رفتارهای هدفمند و موفقیتآمیز هستند .مهارتهای
اجتماعی ،تواناییهای پیچیده برای ساختن رفتارهایی که به طور مثبت یا منفی تقویت میشوند و
به ظهور رفتارهایی که توسط دیگران مورد تنبیه یا خاموشی قرار میگیرند ،منتهی نمیشود .لذا به
کمک تکنیکهای مهارت های اجتماعی و ارتباطی ،افراد مسئولیت رفتارهای خود را به عهده گرفته
و در روابط بینفردی نیز بهتر عمل نموده در نتیجه سازگاری بیشتری از خود نشان میدهند.
این پژوهش همانند بسیاری از پژوهش ها با محدودیتهایی همراه بوده است ازجمله محدودیت
زمانی و عدم همکاری کامل مربیان ،انجام پژوهش روی یک گروه جنسی و همچنین در مورد دانش
آموزان یک م قطع تحصیلی و یک مدرسه خاص که طبعا تعمیم یافته های پژوهش را باید با
احتیاط انجام داد هر چند که چنانچه در پژوهش ذکر شد نتایج این یافته ها با بسیاری از پژوهش
های مشابه همخوان است .
پیشنهادهایی هم در راستای انجام این پژوهش مطرح می شود از جمله ارائه برنامه های
آموزش مهارت های اجتماعی و ارتباطی با هدف آگاهی از وضعیت روان شناختی نوجوانان به ویژه
برای والدین این قبیل دانش آموزان که سالمت آن ها سالمت جامعه آینده ایران اسالمی است.
همچنین برای انجام پژوهشهای آتی پیشنهاد می شود با افزایش جلسات درمانی و قرار دادن دوره
پیگیری ،به بررسی دقیق تر اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی-ارتباطی بر مسئولیت پذیری و
سازگاری دانش آموزان با مدرسه پرداخته شود .ضمناً به محققان آتی که قصد انجام پژوهش در
حوزه بهداشت روان نوجوانان و دانشآموزان دارند ،در ارائه مداخالت درمان انفرادی بر مسئله
مهارتهای اجتماعی -ارتباطی نوجوانان تاکید نمایند.
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در خاتمه اعالم می شود که نتیجه نهایی این پژوهش حاکی از آن بود که آموزش مهارتهای
اجتماعی -ارتباطی به طور معناداری باعث افزایش مسئولیت پذیری و سازگاری با مدرسه در دانش-
آموزان میشود .به عبارت بهتر دانشآموزان با شرکت در جلسات آموزش مهارتهای اجتماعی-
ارتباطی و با بهرهگیری از تکنیکهای این روش آموزشی و افزایش بینش و آگاهی الزم ،می توانند
مسئولیت پذیری خود را افزایش داده و سازگاری آنها نیز افزایش چشمگیری داشته باشد .این قبیل
دانشآموزان که طبع ًا در دوران نوجوانی با تغییرات فیزیولوژیکی ،هورمونی و انتقال از کودکی به
بزرگسالی روبه رو هستند در برابر این تغییرات ،مشکالت ،آسیب پذیری زیادی دارند و متاسفانه
عمدت ًا به دلیل عدم توانایی الزم در برخورد با این شرایط ،دچار احساس ناکامی شده و اغلب آن ها
ناسازگاری بیشتری با محیط پیرامون داشته و احساس تنهایی را تجربه مینمایند .در مقابل افراد
دارای مهارتهای اجتماعی -ارتباطی ،یعنی کسانی که احساسات خود را به خوبی میشناسند و آن
را هدایت میکنند و احساسات دیگران را نیز درك و به طرز اثربخشی با آن برخورد میکنند ،روابط
بین فردی سالمی برقرار میکنند ،در حوزههای مختلف فردی و بین فردی از سالمت روان باالتری
برخوردار هستند .ایجاد برنامههایی به منظور ارتقاء مهارتهای اجتماعی و ارتباطی ،افزایش
سازگاری و کاهش احساس تنهایی و فرسودگی تحصیلی ،قطعاً باعث بهبود عملکرد فرد در مدرسه
و جامعه میشود .عدم آشنایی افراد با شیوههای مقابله با بحران ،حل مسئله و ابراز وجود میتواند
سبب خشم ،پرخاشگری یا افسردگی آنها شود و آنان را بهسوی رفتارهای پرخطر و انواع بزهها
سوق دهد .به طور کلی نوجوانان با آموزش مهارتهای اجتماعی و ارتباطی میتوانند در روابط بین-
فردی خود سازگاری بیشتری داشته و با افزایش مسئولیتپذیری ،در برخورد با مشکالت پیشرو،
تابآوری بیشتری از خود نشان دهند.
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