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Abstract
Introduction: Children and adolescents need some skills and instructions so that they can cope
with life tensions and preserve their psychological health. Educating communication skills can
make children ready for overcoming these tensions. The purpose of this study is to survey the
effects of teaching communication skills on the adjustment and empathy of girl students at
elementary schools.
Method: The present study is a semi-experimental research including all fourth and fifth grade
girl students of the Roudbar City, Guilan province at 1392-93 curriculums. Among the 126
students, 30 of them were selected and randomly divided into two experimental and controlled
groups at the screening level and based on getting necessary scores in two Sinha and Sing
Questionnaire and Beriant’s empathy Questionnaire.
Results: The results of one variable covariance analysis of data showed that training
communication skills is significantly effective on the adjustment of all students. The results of
the multi variable covariance analysis of adjustment components also showed that training
communication skills have significant differences on each three groups of adjustment
components (social, emotional and schooling). Also, the results of the covariance analysis
showed that teaching communication skills is significantly effective on the empathy of students.
Conclusion: Considering the fact that in teaching communication skills programs, the quality
of social and emotional communication with peers and the environment is noted and also the
context or opportunity of exploiting these skills in actual and objective environments are
provided, so the use of these kinds of programs is necessary in educational environments .
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چکیده
مقدمه :کودکان برای مقابله با تنشهای زندگی و حفظ سلامت روانی خود به مهارتهایی نیاز دارند .آموزش مهارتهای ارتباطی بستر
مناسبی برای آماده سازی کودکان برای غلبه بر تنشها فراهم می کند .مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در
سازش یافتگی و همدلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی انجام شد.
روش :پژوهش حاضر یک مطالعه شبهآزمایشی است .در این پژوهش جامعه آماری شامل تمامی دانشآموزان دختر پایه چهارم و پنجم
ابتدایی شهر رودبار در سال تحصیلی  9312-13بود .در مرحله غربالگری و بر اساس کسب نمره لازم در دو پرسشنامه سازش یافتگی سینها
و سینگ و پرسشنامه همدلی بریانت ،از میان  921دانش آموز 33 ،نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند.
یافتهها :نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری داده ها نشان داد که آموزش مهارتهای ارتباطی در سازشیافتگی کل دانش آموزان به طور
معنا داری مؤثر است .در مورد مؤلفههای سازشیافتگی نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری دادهها نشان داد که آموزش مهارتهای ارتباطی
بر مولفههای سازش یافتگی (اجتماعی ،عاطفی وتحصیلی) تفاوت معنی داری دارد .همچنین نتایج تحلیل کوواریانس دادهها نشان داد که
آموزش مهارتهای ارتباطی بر همدلی دانشآموزان به طور معناداری مؤثر است.
نتیجهگیری :با توجه به اینکه در برنامه آموزش مهارت های ارتباطی به کیفیت تعامل اجتماعی و هیجانی دانش آموزان با همسالان و محیط
اطراف توجه میشود و فرصت بهره برداری از این مهارتها در محیطهای واقعی و عینی برای آنها فراهم می گردد ،لذا استفاده از این گونه
برنامهها در محیطهای آموزشگاهی ضرورت دارد.
کلید واژهها :مهارتهای ارتباطی ،سازش یافتگی ،همدلی ،دانشآموزان
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مقدمه
کودکی اولین و مهمترین دوره زندگی آدمی است .کودک در این
دوره و در خلال روابط اجتماعی نسبت به اجتماع و مهارت های
اجتماعی آمادگی کسب میکند .در این میان ،در دوره ابتدایی
کودکان این دوره با وجود بهره هوشی مناسب ،قادر به برآورده
کردن انتظارات رفتاری و اجتماعی مدرسه نیستند و از طرف معلم
و همسالان طرد میشوند .از این رو شناسایی دقیق نیازهای
آموزشی -به ویژه در حوزه مهارتهای زندگی را لازم دارند [ .]9با
توجه به مرحله چهارم نظریه رشد روانی – اجتماعی اریکسون،
کودکانی که در سن  1تا  99سال قراردارند در معرض تأثیرات
اجتماعی جدیدی قرار می گیرند .دنیای کودک در این دوره وسیع
تر و پیچیده تر می شود .مدرسه و نظام اجتماعی آن به صورت یک
جهان تازه برای او مطرح می شود و دنیای همسالان و محیط
برایش اهمیت پیدا میکند .این امر لزوم سازشیافتگی کودک با
دنیای بیرون را بیشتر میکند [ .]2یکی از ویژگیهایی که به سازش
یافتگی کودک در این دوره کمک میکند همدلی است .همدلی
توانایی پردازش سرنخهای هیجانی (کلامی و غیرکلامی) دیگران،
درک چشم انداز هیجانی دیگران و تمایز قائل شدن بین احساسات
خود فرد از احساساتی که توسط دیگران تجربه میشود؛ تعریف
میشود [.]3
همدلی ظرفیت بنیادین افراد در تنظیم روابط ،حمایت از فعالیت
های مشترک و انسجام گروهی است .این توانایی نقش اساسی در
زندگی اجتماعی دارد [ .]1نتایج پژوهشها نشان داده اند ،کودکانی
که همدلی بیشتری دارند ،نسبت به دیگران مهربان و حساس و
نگران آسیب دیدن دیگران هستند ،هیجان مثبتی نسبت به دیگران
نشان میدهند ،با دیگران تعامل بدنی (همکاری ،مشارکت و
عاطفه) و کلامی (گوش دادن ،تحسین و تشویق) مثبت دارند و
نسبت به تعاملهای غیرکلامی (زبان بدن ،حالات چهره ،تن صدا و
اشارات) نیز حساس هستند [ .]2برای مثال پژوهش وزیری و لطفی
عظیمی نشان داد که آموزش همدلی بر تعاملهای اجتماعی و فهم
پذیرتر شدن روابط تاثیر گذاشته و تاثیرگذاری فرد را بر دیگران
افزایش میدهد .به کمک توانایی همدلی فرد میتواند پیامدهای
رفتار خود را تشخیص دهد و در نتیجه به خواستههای دیگران پاسخ
مناسب دهد [.]1
مفهوم همدلی در حوزههای مختلف روانشناسی اهمیت زیادی
دارد .پژوهش کوتیرز ،اسکارتی و پاسکال نشان داد همدلی و
اکتساب آن از مولفههای ضروری و اساسی برای تحول رفتارهای
جامعه پسند به شکل پایبندی افراد نسبت به معیارهای فرهنگی و
پذیرش مسؤلیتهای اجتماعی ،سلامت روان و سازشیافتگی
اجتماعی است [.]7
سازشیافتگی ،به عنوان مهمترین نشانه سلامت روان ،از مباحثی
است که جامعهشناسان ،روانشناسان و بویژه مربیان در دهههای
اخیر توجه خاصی به آن مبذول داشتهاند .بنابراین دستیابی به یک
حد مطلوب از سازشیافتگی در حیطههای مختلف ،امکان رشد و

تحول ،رفع نیازها و خواستههای فرد را امکان پذیر یا تسهیل می
نماید [ .]8سازشیافتگی به صورت اختصاصی دارای سه بعد است:
الف) سازشیافتگی اجتماعی ،یک وضعیت روانی ذاتی برای مقابله
با چالشهای ایجاد شده در هر موقعیت یا محیط است و قدرتی
ذاتی برای تطبیق با هر تغییر یا نتیجه احتمالی به شمار میآید [،]1
ب) منظور از سازشیافتگی عاطفی پی بردن به عواطف و احساسات
افراد و کنترل احساسات است ،هنگامی که با دیگران ارتباط برقرار
میکنیم [ ،]93پ) سازشیافتگی تحصیلی ناظر به توانمندی
فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقشهایی است
که مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی فرا روی آنها قرار میدهد
[ .]99در شکلگیری سازشیافتگی عواملی چون شیوههای تربیتی،
ارزشها و اعتقادات حاکم بر فرد و جامعه ،همسالان ،خانواده و
آموزش و پرورش مؤثر هستند .در دوران کودکی و نوجوانی به دلیل
این که ارتباط با همسالان افزایش و وابستگی به والدین کاهش
مییابد ،سازش یافتگی و مؤلفههای آن از اهمیت ویژهای برخوردار
است [.]92
فرایند سازشیافتگی و همدلی در زمینه ارتباطهای مفید اجتماعی
شکل میگیرد .در واقع ،اجتماعی شدن هر فرد دستاورد مهارتهای
ارتباطی است که قبلا آموخته است .مهارتهای ارتباطی به منزله
آن دسته از مهارتهایی است که افراد طی آن ،اطلاعات ،افکار و
احساسات خود را از طریق مبادله کلامی و غیر کلامی با یکدیگر در
میان میگذارند [ .]93بیشتر پژوهشهای انجام شده نشان می
دهند که آموزش مهارتهای ارتباطی ،بهبود قابل توجهی در حرمت
خود ،خودپنداره ،ابراز وجود ،پیشرفت تحصیلی و سازشیافتگی
اجتماعی دانشآموزان راهنمایی و متوسطه به دنبال دارد [.]92 ،91
در زمینه تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در کودکان عادی
پژوهشهای بسیار اندکی انجام شده است .برخی از پژوهشها در
این زمینه مربوط به کودکان با نیازهای ویژه و سایر گروهها است.
در پژوهشی دیگر براند،کلاک و کاپتین به بررسی استفاده از مهارت-
های ارتباطی برای بهبود پایبندی و تبعیت در کودکان مبتلا به
بیماریهای مزمن پرداختند .شواهد این مطالعه نشان میدهد که
پایبندی را میتوان با استفاده از مهارتهای ارتباطی بهبود داد
[.]91
بنابراین از آنجا کهه یکهی از مشهکلات عمهده مهدارس مشهکلات
ارتباطی دانش آموزان کهه اغلهب بهه صهورت الگهویی مانهدگار و
مخههرب تهها بزرگسههالی هههم ادامههه مههییابههد بههوده و هسههت و از
سههویی دیگههر آمههوزش مؤلفههههههای مهههارت هههای زنههدگی بههه
صههورت جزیههیتههر (از جملههه مهههارتهههای ارتبههاطی) بههرای
کودکههان و نوجوانههان همههواره بههه عنههوان یکههی از اهههداف عههالی
نظههام رسههمی تعلههیم و تربیههت مههورد توجههه صههاحبنظران ایههن
حههوزه مههیباشههد ،هههدف پههژوهش حاضههر بررسههی ایههن سههؤال
اصههلی اسههت کههه آیهها آمههوزش مهههارتهههای ارتبههاطی در بهبههود
سههازشی هافتگی و همههدلی دانههش آمههوزان دختههر ابتههدایی تههأثیر
دارد؟
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روش
پژوهش حاضر ،مطالعه شبهتجربی با طرح پیشآزمون -پسآزمون
با یک گروه کنترل است .جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان
دختر پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر رودبار استان گیلان در سال
تحصیلی  9312-13بودند .نمونهگیری به روش خوشهای چند
مرحلهای انجام شد .بدین ترتیب که در مرحله اول از بین  1مدرسه
دخترانه ابتدایی شهر رودبار ،به صورت تصادفی  3مدرسه انتخاب
شد که در هر مدرسه یک پایه چهارم و یک پایه پنجم (سن  93تا
 99سال) وجود داشت .تعداد کل دانشآموزان چهارم و پنجم این
 3مدرسه  921نفر بود که تعداد  73دانش آموز درپایه چهارم و 21
دانش آموز پایه پنجم حضور داشتند .در مرحله دوم ،بر اساس نمرات
کسب شده در پرسشنامههای سازشیافتگی و همدلی غربالگری
انجام شد .میزان تحصیلات والدین گروه نمونه دیپلم و زیردیپلم
بود .بیشتر والدین در زمینه تولید و فروش محصولات زیتون فعالیت
داشتند .پس از غربالگری ،تعداد  33نفر از دانش آموزانی که در
هر دو پرسشنامه نمرات لازم را کسب کرده بودند ،انتخاب و به
روش تصادفی در گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 92نفر) جایدهی
شدند .در هر گروه آزمایش و کنترل  93دانش آموز پایه چهارم و 2
دانش آموز پایه پنجم حضور داشتند .سپس با همکاری مدیران
مدارس ،طی تماس تلفنی با والدین گروه آزمایش و کسب رضایت
جهت حضور دانش آموزان ،محتوای برنامه آموزش مهارتهای
ارتباطی که با اقتباس از بخشهای ارتباطی کتاب های آموزش
مهارتهای فکری ،احساسی و رفتاری برای دوره دبستان [،]97
تفکر و سبک زندگی [ ،]98مهارتهایی برای زندگی [ ،]91مهارت
های زندگی [ ]23بود در  93جلسه  12دقیقه ای ،هفته ای یک بار
و به مدت  2ماه آموزش داده شد .گروه کنترل در این مدت مداخله
ای دریافت نکرد .پس از پایان جلسات آموزش ،مجددا پرسش نامه
سازش یافتگی و همدلی پس از  93روز در اختیار هر دو گروه قرار
گرفت .پس از تکمیل پرسشنامهها توسط گروه های آزمایش و
کنترل ،دادههای به دست آمده با روش تحلیل کوواریانس چند
متغیری و تحلیل کوواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .خلاصه جلسات برنامه آموزش مهارتهای ارتباطی به
شرح ذیل میباشد.
جلسه اول :معارفه و آشنایی اعضای گروه با پژوهشگر و با یکدیگرو
بیان اهداف و ضرورت یادگیری مهارت های ارتباطی و ایجاد انگیزه
برای یادگیری مهارتها و شرح روش کار جلسات بعدی و روش
های تدریس .در جلسه معارفه به سوالات دانشآموزان و کنجکاوی
های آنها در زمینه کارپژوهشی و علت انتخاب شدن آنها پاسخ
های لازم ارائه شده و در پایان جلسه از حضور آنها در کلاسها
قدردانی شده واز دانشآموزان خواسته شده در ساعات مقرر در
کلاس حضور یابند.
جلسه دوم :آشنایی با مفهوم و گستره ارتباط ،تشریح عوامل
بازدارنده و تقویت کننده ارتباط ،پلها و موانع ارتباطی .درابتدای
جلسه تعریفی از مفهوم ارتباط ارائه میشود .دراین مرحله از روش

بارش فکری استفاد می-شود در این روش از دانشآموزان سوالاتی
نظیر :ارتباط چیست ؟ پرسیده میشود و در ادامه جلسه دوم در مورد
عوامل بازدارنده و تقویت کننده ارتباط صحبت می کنیم و در هر
مورد تکلیف داده میشود.
تکلیف :مهمترین ارتباطات من با اعضای خانواده خود .سه مورد از
مهمترین ارتباطهایی که داشتهاید را در برگههای جداگانه بنویسید.
به عنوان مثال:
-9ارتباط من با ..........................................
چرا این ارتباط برای من مهم است ؟
جلسه سوم :شناخت اجزای تشکیل دهنده ارتباط ،شناخت عناصر
چهار گانه ارتباطی .زبان غیر کلامی و تفسیر آن ،خصوصیات
فیزیکی و عوامل محیطی در ارتباط غیر کلامی .با ترتیب دادن
سناریویی از طریق ایفای نمایش ازدانشآموزان میخواهیم که
عناصر چهار گانه ارتباطی یعنی گیرنده  ،فرستنده ،پیام و عکس
العمل را مشخص کنند .در ادامه توضیحاتی در مورد عناصر ارتباطی
داده میشود :پیامهای ما گاهی به روشهای کلامی و گاهی غیر
کلامی بیان میشوند .برای هریک از موضوعات در کلاس تکلیف
ارائه داده شد.
تکلیف :در موقعیت زیر عناصر چهار گانه ارتباط را بیان کنید .شیرین
به زهرا میگوید «فردا من به مدرسه نمیآیم » فرستنده کیست؟
گیرنده کیست؟ پیام چیست؟
جلسه چهارم :شیوههای برقراری ارتباط ،مزایا و معایب هر کدام .از
طریق روش بارش فکری و سوالاتی نظیر  :ما در ارتباطات خود از
چه شیوه و روشهایی برای بیان و تامین خواستهها ،نیازها و
احساسات خود استفاده میکنیم  .آیا به خودمان حق میدهیم که
نیازها و خواستههای خود را بیان کنیم ؟ در مورد سه شیوهی
ارتباطی -9انفعالی رفتار کردن -2رفتار پرخاشگرانه و  -3رفتار
قاطعانه توضیحاتی بیان شد .و دانشآموزان در گروههای دو نفره
هر کدام از شیوهها را به نمایش گذاشتند.
تکلیف :یک موقعیت را برای دانشآموزان در نظرگرفته شد و از
آنها خواسته شد سبک رفتاری خود را در هر موقعیت بیان کنند
مثال :مادرتان وقتی میخواهد از وضع درسی تان جویا شود خیلی
جدی و خشن با شما صحبت میکند و شما هول میشوید و نمی
توانید خوب پاسخ دهید ،او هم بیشتر عصبانی میشود.
جلسه پنجم :شناخت احساسات خود و دیگران :آشنایی با مفهوم
احساسات .جلسه را با چند سوال شروع میشود .آیا میدانید
احساسات یعنی چه ؟ آیا میتوانید چند احساس نام ببرید  .از دو نفر
از بچهها خواسته شد با انتخاب سناریویی در مورد بیان یک احساس
به ایفای یک نقش بپردازند .در ادامه به بیان انواع احساسات می
پردازد.
تکلیف :تصاویری از چهرههایی با حالت شادی غمگینی و عصبانیت
و سوالاتی در مورد هر تصویری ارائه میشود .این شخص چه
احساسی دارد ؟ چرا ممکن است چنین احساسی داشته باشد ؟ آیا
هیچ وقت چنین احساسی داشتهاید ؟
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جلسه ششم :شناخت احساسات خود و دیگران :کاربرد احساسات در
روابط بینفردی با تأکید بر متفاوت بودن احساسات (خوشایند و
ناخوشایند) .انتخاب دقیق کلمات ،انعکاس معانی و احساسات .در
این جلسه به بیان توضیحاتی در مورد کاربرد احساسات مختلف
درطول یک روز توضیحاتی ارائه میگردد .این احساسات ممکن
است خوشایند و یا ناخوشایند باشند احساسات خوشایند را دوست
داریم ،احساسات ناخوشایند را دوست نداریم .در ادامه تکالیف
کلاسی ارائه میشود.
تکلیف :احساسات مختلفی نظیر عصبانیت ،بی حوصلگی ،غمگینی
،حسادت ،غرور ،خجالت را در برگهای جدا بنویسد -9 .دور هر
احساسی که در این هفته داشتهاید خط بکشید  -2روی احساساتی
که برای شما خوشایند بوده یک ستاره و روی احساساتی که
ناخوشایند بوده یک علامت بگذارید.
جلسه هفتم :شناخت احساسات خود و دیگران :کاربرد احساسات در
روابط بینفردی با تأکید بر احساسات گوناگون در موقعیتهای
مختلف .انواع احساسات و کاربردهای آن .در مورد احساس و انواع
احساسات خود صحبت میشود .اینکه در موقعیتهای مختلف
احساسات گوناگونی بکار بده میشود .از طریق به کار بردن
احساسات نظیر شادی در موقعیتهای مختلف میتوان ارتباط خود
را با دیگران تقویت کرد و صمیمانه تر بود .
تکلیف :موقعیت زیر را بخوانید و سپس بنویسید که با انجام دادن
چه کارهایی میتوانید دیگران را شاد کنید تا آنها احساس بهتری
پیدا کنند و وقتی این کار را انجام میدهید ،خودتان چه احساسی
دارید.
دوست شما خجالتی است  .امروز هنگام جواب دادن ،دستپاچه شد
و نتوانست خوب به سوالات جواب دهد .به خاطر همین چند نفر از
همکلاسیهایتان او را مسخره کردند و به او خندیدند .
در محیط مدرسه .................................................................... :
وقتی این فرد را شاد میکنم احساس ...............میکنم.
جلسه هشتم :شناخت احساسات خود و دیگران :کاربرد احساسات
در روابط بینفردی با تکید بر متفاوت بودن شدت هیجانها و
احساسات در موقعیتهای متفاوت .عوامل ایجاد کنندهی احساسات
و هیجانها در محیط .در این جلسه در مورد شدت هیجانات با
دانشآموزان حرف زده با سوالاتی نظیر آیا پیش آمده در موقعیتی
قرار بگیرید در آن شدیدا احساساتی شوید ولی بعد احساستان کم
شود ؟ مثال بزنید .درادامه جلسه هشتم به بیان عوامل ایجاد کننده
هیجان ها پرداخته ،اینکه اتفاقهایی که در اطراف ما میگذرد باعث
هیجانهای متفاوتی در ما میشود  .در پایان جلسه بیان میشود
که شدت احساسات تغییر میکند .
تکلیف :از دانشآموزان خواسته شد چهار هیجان شادی ،غم ،خشم
و نگرانی را روی ورقههایشان در قالب چهار صورت بکشند و
وضعیتهایی را برای دانشآموزان خوانده و از آنها خواسته شود
که نسبت به هر وضعیت با حالت چهره نشان بدهند که چه احساسی
دارند .اگر واکنش بچهها مثل هم نبود « -امشب قرار است برف

ببارد » -نتیجهگیری میشود که آدمها هیجانهای متفاوتی در
مقابل وضعیتهای مختلف از خودشان نشان میدهند.
جلسه نهم :شناخت احساسات خود و دیگران :کاربرد احساسات در
روابط بینفردی ،انواع ابراز احساسات و شیوههای بیان احساسات.
در شروع جلسه فرق ابراز سالم و ناسالم احساسات را توضیح می
دهیم .برای مثال کسی که موقع عصبانی شدن چیزی را پرتاب می
کند عصبانیت را به شکلی ناسالم ابراز میدارد .از دانشآموزان
خواسته میشود چند مثال دیگر بزنند .در ادامه در مورد حساسیت
نشان دادن به احساسات صحبت میشود .درباره اهمیت قرار دادن
خود به جای دیگران توضیح داده میشود  .در پایان جلسه در مورد
پیدا کردن روشهای مثبت ابراز هیجانات منفی بحث میگردد.
تکلیف :راههای سالم و ناسالم ابراز احساسات زیر را پیدا کنید .
-9عصبانیت :سالم-ناسالم
-2ناامیدی
جلسههه دهههم :جمههعبنههدی مطالههب گذشههته و ایجههاد انگیههزه در
اعضا بهرای اسهتفاده از مههارتههای آموختهه شهده در موقعبهت
هههای واقعههی زنههدگی .ضههمن تشههکر از دانههشآمههوزان جهههت
شههرکت در کلههاسهههای آموزشههی در جلسههه آخههر ،بههه دانههش
آموزان توضیح داده شهد کهه بها توجهه بهه دوره آموزشهی کهه در
آن شرکت کردنهد توانهایی اسهتفاده از مههارتههای ارتبهاطی در
زندگی روزمهره خهود را دارنهد و از آنهها خواسهته شهد کهه ایهن
مهارتها را در روابط بهینفهردی خهود بهه کهار ببندنهد .اعتبهار و
روایههی برنامههه آموزشههی مهههارتهههای ارتبههاطی در فرهنههگ
ایرانههی توسههط سههه تههن از اسههاتید متخصههص و روانشههناس
مورد وارسی قرار گرفته است.
ابزارهای به کار گرفته شده در این پژوهش به شرح زیر بودند.
پرسشنشنامه سشازشیافتگی :این پرسههشههنامه توسط سینها و
سینگ (  )9113به منظور تعیین سازشیافتگی اجتماعی ،هیجانی
و تحصهیلی دانش آموزان ساخته شد .احقر [ ]29فرم  22سؤالی و
سههه حوزه عاطفی ( 98پرسههش) ،سههازشیافتگی ( 98پرسههش) و
تحصههیلی ( 91پرسههش) را در نمونه  3333نفری از دانشآموزان
مقاطع مختلف تحصهیلی مورد بررسی قرار داد .ضریب پایایی این
آزمون را با روش های دونیمه کردن ،بازآزمایی وکودر ریچاردسون
به ترتیب  3/13 ، 3/12و  3/11به دسهههت آورده اند .پایایی خرده
مقیاس های سههازش یافتگی اجتماعی ،عاطفی ،آموزشههی وکل به
ترتیب 3/11 ،3/3،12/12و  3/11به دسههت آمده اسههت .همچنین
روایی محتوایی این آزمون را  23نفر از متخصههصان روان شناسی
تایید کردهاند .نمره گذاری این آزمون به صورت صفر (خیر) و یک
(بلی) است که نمره بالا نشان دهنده سازش نایافتگی و نمره پایین
نشهان دهنده ی سهازشیافتگی اسهت [ .]29این پرسشنامه نقطه
برش نههداشهههت و براسهههاس میههانگین نمرات دانش آموزان(نمره
میانگین در این پرسشنامه  )27:تعیین شد .نمرات بالاتر از میانگین
سهههازشنهایهافته و نمرات پایینتر از میانگین سهههازشیافته تلقی
میشدند.

مجله علوم رفتاري ،دوره  ،9شماره  ،2تابستان 9394

تأثیر آموزش گروهی مهارت های ارتباطی در سازش یافتگی و همدلی دانش آموزان 933 /

پرسنششنامه همششدلی :ایههن پرسشههنامه توسههط بریانههت ()9182
بههه منظههور انههدازهگیههری میههزان همههدلی دانههشآمههوزان سههاخته
شده اسهت [ .]22ضهریب اعتبهار کهه بهه روش بازآزمهایی انجهام
شههد ،حههاکی از اعتبههار مناسههب شههاخص همههدلی بههود (.)r=3/77
این مقیهاس ،شهامل  22گویهه اسهت کهه بهه صهورت مثبهت یها
منفی پاسخ داده مهیشهود .پاسهخ مثبهت گهرایش بهه همهدلی و
پاسخ منفی عهدم گهرایش بهه همهدلی را نشهان مهیدههد .نمهره
ی همدلی با جمع جبهری پاسهخهها بهه دسهت مهیآیهد .عهارفی
[ ]23روایههی و اعتبههار مقیههاس مربههوط بههه همههدلی بههرای دانههش
آموزان ایرانی را مطلهوب گهزارش نمود.اعتبهار ایهن مقیهاس کهه
بههه شههیوه بازآزمههایی بهها فاصههلهی دوهفتههه از اجههرای اول انجههام
شد ،ضهریب ./71را نشهان داد .همبسهتگی منفهی میهان نمهرات
شههههاخص همههههدلی بهههها پرخاشههههگری آشههههکار( )r=-3/12و
پرخاشههگری ارتبههاطی ( )r=-3/37و رابطههه مثبههت ایههن مقیههاس
بهها رفتههار جامعههه پسههند( )r =3/38دانههش آمههوزان ،حههاکی از
روایههی سههازه ی مناسههب ایههن ابههزار بههود [ .]23ایههن پرسشههنامه
نقطههه بههرش نداشهت و نقطههه بههرش براسههاس میههانگین نمههرات
دانههش آمههوزان (نمههره میههانگین در ایههن پرسشههنامه )99 :تعیههین
شههد .نمههرات بالههاتر از میههانگین دارای همههدلی بالهها و نمههرات
پایین تر از میانگین دارای همدلی پایین تلقی میشدند.
بعد از هماهنگی و کسههب مجوز از آموزش و پرورش شهههرسههتان
رودبار جهت تکمیل پرسهههشهههنامهها و اجرای برنامه آموزشهههی از
والهدین دانشآموزان نیز جههت حضهههور فرزندانشهههان در برنامه

آموزشههی رضههایت گرفته شههد و اطمینان داده شههد که اطلاعات
محرمانه خواهد بود.

یافتهها
میههانگین و انحههراف اسههتاندارد نمههرات پههیش آزمههون -پههس
آزمههون متغیرهههای پههژوهش دو گههروه آزمههایش و کنتههرل در
جههدول  9ارائههه شههده اسههت .همچنههین در ایههن جههدول نتههایج
آزمهههون کهههالموگروف-اسهههمیرنف ( )K-S Zبهههرای بررسهههی
نرمال بودن توزیع متغیرهها در گهروههها گهزارش شهده اسهت .بها
توجه به ایهن جهدول آمهاره  Zآزمهون کهالموگروف – اسهمیرنف
برای تمهامی متغیرهها معنهادار نمهیباشهد .لهذا مهیتهوان نتیجهه
گرفت که توزیع این متغیرها نرمال میباشد.
برای بررسهی تهاثیر آمهوزش مههارتههای ارتبهاطی بهر سهازش
یههافتگی کههل دانههشآمههوزان از تحلیههل کوواریههانس یههک راهههه
اسههتفاده شههد .نتههایج آزمههون بررسههی همگنههی شههیب رگرسههیون
پههیشآزمههون و پههسآزمههون سههازش یههافتگی کههل در گههروه
آزمههایش و کنتههرل ،نشههان داد کههه شههیب رگرسههیون در هههر دو
گههروه برابههر مههیباشههد ( .)F9/21=2/23 ،p<3/92نتههایج آزمههون
لههوین بههرای بررسههی همگنههی واریههانس متغیههر وابسههته در گههروه
ها نشان داد که واریانس سهازشیهافتگی کهل در گهروههها برابهر
مههیباشههد ( .)F9/28=3/39 ،p<3/11در جههدول  2نتههایج تحلیههل
کوواریانس تهک متغیهری بهرای بررسهی تفهاوت گهروه آزمهایش
و کنترل در پسآزمون با پیشآزمون گزارش شده است.

جدول  .1شاخص های توصیفی نمرات پیش آزمون -پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل ()n=33
متغیر

وضعیت

پیش آزمون
همدلی
پس آزمون
پیش آزمون
سازش یافتگی تحصیلی
پس آزمون
پیش آزمون
سازش یافتگی عاطفی
پس آزمون
پیش آزمون
سازش یافتگی اجتماعی
پس آزمون
پیش آزمون
سازش یافتگی کل
پس آزمون

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

K-S Z

p

آزمایش

93/11

2/87

3/12

3/18

کنترل
آزمایش

99/13
91/23

2/11
2/91

3/21
9/91

3/13
3/31

کنترل
آزمایش

92/27
3/11

2/22
9/22

3/18
3/18

3/73
3/17

کنترل

9/81

3/13

3/23

3/12

آزمایش
کنترل

1/23
2/93

3/19
3/11

3/23
3/17

3/13
3/72

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

1/13
9/11
8/23
2/23

9/13
3/89
9/21
9/13

3/73
3/23
3/81
3/29

3/12
3/13
3/13
3/12

آزمایش
کنترل

2/13
3/13

9/91
3/73

3/31
3/23

9
3/11

آزمایش

2/23

3/18

3/11

3/11

کنترل
آزمایش

9/31
92/83

3/88
2/21

3/11
3/11

3/18
3/83

کنترل
آزمایش

1/11
91/13

9/92
9/11

3/17
3/13

3/17
3/11

کنترل

2/73

2/92

3/12

3/11
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جدول .2نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در سازش یافتگی کل
p
اندازه اثر
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منبع
آماره F
3/91
3/33
2/91
98/21
9
98/21
پیش آزمون
3/19
3/339
13/31
922/92
9
922/92
عضویت گروهی
3/13
27
17/21
خطا

با توجه به جدول  2آماره  Fنمره کل سازشیافتگی در پس آزمون
( )13/31اسههت که در سههطح  3/339معنادار میباشد و این نشان
میدهد که بین دو گروه در نمره کل سازشیافتگی تفاوت معنادار
وجود دارد .انهدازه اثر  3/19نیز نشهههان میدهد که این تفاوت در
جامعه بزرگ اسههت .آماره  Fپیشآزمون نمره کل سههازش یافتگی
نیز ( )2/91میباشهههد که در سهههطح  3/32معنادار اسهههت .یعنی
پیشآزمون تاثیر معناداری بر نمرات پس آزمون دارد .نتایج تحلیل
کوواریانس نشهان داد که میانگین تصهحیح شده گروه آزمایش در
سههازش یافتگی کل ( )98/23به صههورت معنی داری بیشههتر از
میههانگین گروه کنترل در این متغیر بهها میههانگین ( )7/13اسهههت.
بنهابراین میتوان گفهت کهه آموزش مههارتهای ارتباطی موجب
افزایش سازش یافتگی کلی دانشآموزان دختر ابتدایی می گردد.
برای بررسهههی تهاثیر آموزش مههارتهای ارتباطی بر مؤلفه های
سازشیافتگی ( تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی) دانش آموزان دختر
ابتدایی از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد .نتایج آزمون
بررسهههی همگنی شهههیههب رگرسهههیون پیشآزمون و پسآزمون
مولفههای سهازشیافتگی در گروه آزمایش و کنترل ،نشان داد که
شیب رگرسیون در هر دو گروه برابر است (.)F3/21=2/23 ،p<3/99
نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریههههانس متغیهههرهای
وابسههههههته در گهههروهها نشهههه ان داد که واریانس مولفه های
سهههازشیهافتگی تحصهههیلی ( ،)F9/28=2/93 ،p<3/91اجتماعی
( )F9/28=2/31 ،p<3/92و هیجانی ( )F9/28=3/97 ،p<3/17در
گروهها برابر میباشهههد .نتایج آزمون باکس برای بررسهههی برابری
مهاتریس کوواریهانس متغیرهای وابسهههته در بین گروه آزمایش و
کنترل نیز نشههان داد که ماتریس کواریانس متغیرهای وابسههته در
دو گروه برابر است ( .)Box M=3/11 ،F=3/28 ،p<3/71نتایج
آزمون خی دو بارتلت برای بررسههی کرویت یا معناداری رابطه بین
مولفههای سههازش یافتگی نشههان داد که رابطه بین این مولفهها
معنادار اسههت ( .)X2=93/18 ،d.f=2 ،p<3/32پس از بررسههی
پیش فرضهههای تحلیههل کوواریههانس چنههدمتغیری ،نتههایج آزمون
نشان داد که بین دو گروه در مولفههای سهههازش یافتگی تفاوت

دارد
وجههههههههود
مههههههههعههههههههنههههههههاداری
( .)Wilk’s Lambda=3/39 ،F3/22=98/81 ،p<3/339برای
بررسههی این که گروه آزمایش و کنترل در کدام یک از مولفههای
سهههازشیهافتگی با یکدیگر تفاوت دارند در جدول  3نتایج تحلیل
واریانس تک متغیری گزارش شده است.
بها توجهه بهه جدول  3آماره  Fبرای مولفههای سهههازش یافتگی
تحصههیلی ( )99/93در سههطح  3/39و سههازشیافتگی اجتماعی
( )97/93در سههطح  3/339معنادار میباشههد .این یافتهها نشههانگر
آنهها هسهههتنهد که بین گروهها در این مولفه ها تفاوت معناداری
وجود دارد .نتایج بررسههی میانگینها در جدول فوق نشان میدهد
که میانگین گروه آزمایش در سههازش یافتگی تحصههیلی ( )2/81و
اجتماعی ( ) 1/72بیشتر از میانگین گروه کنترل در این مولفهها به
ترتیب با میانگین ( )2/89و ( )9/29میباشهههد .همچنین یافتههای
جدول  3نشههان میدهند که بین گروه آزمایش و کنترل در مولفه
سازشیافتگی عاطفی تفاوت معنا داری وجود ندارد .با توجه به این
یهافتهههها میتوان گفهت که آموزش مهارت های ارتباطی موجب
افزایش سهههازشیافتگی تحصهههیلی و اجتماعی دانشآموزان دختر
ابتدایی میگردد .اما تاثیری بر سهههازشیافتگی عاطفی آنان ندارد.
همچنین اندازه اثر در جدول شههماره  3نشان میدهد که عضویت
گروهی  39درصد از تغییرات سازش یافتگی تحصیلی و  19درصد
از واریانس سازشیافتگی اجتماعی را تبیین میکند.
برای بررسهههی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر همدلی دانش
آموزان از تحلیل کوواریانس یک راهه اسههتفاده شههد .نتایج آزمون
بررسهی همگنی شهیب رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون همدلی
در گروه آزمایش و کنترل ،نشان داد که شیب رگرسیون در هر دو
گروه برابر است ( .)F9/21=3/33 ،p<3/38نتایج آزمون لوین برای
بررسههی همگنی واریانس متغیر وابسههته در گروهها نشههان داد که
واریانس همدلی در گروهها برابر میباشد (.)F9/28=9/98 ،p<3/28
در جهدول  1نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسهههی
تفهاوت گروه آزمهایش و کنترل در پیشآزمون با پسآزمون متغیر
همدلی گزارش شده است.

جدول  .3نتایج تحلیل واریانس تک متغیری تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مولفه های سازش یافتگی
مولفه

تحصیلی
اجتماعی
هیجانی

گروه

میانگین

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

2/81
2/89
1/72
9/29
1/13
1/31

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

F

p

اندازه اثر

2/11

3/72

99/93

3/333

3/39

1/91

3/11

97/93

3/339

3/19

2/31

9/92

3/29

3/38

3/99
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جدول .4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در همدلی
منبع

پیش آزمون
عضویت گروهی
خطا

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

p

اندازه اثر

992/83
11/79
12/83

9
9
27

992/83
11/79
9/28

73/32
39/31

3/339
3/339

3/73
3/23

با توجه به جدول  1آماره  Fهمدلی در پس آزمون ( )39/31است
که در سهطح  3/339معنادار میباشد و این نشان میدهد که بین
دو گروه در میزان همههدلی تفههاوت معنههادار وجود دارد .انهدازه اثر
 3/23نیز نشان میدهد که این تفاوت در جامعه بزرگ است .آماره
 Fپیشآزمون همدلی نیز ( )73/32میباشههد که در سههطح 3/339
معنادار اسههت .این یافته نشههان میدهد که پیشآزمون تاثیر معنا
داری بر نمرات پسآزمون دارد .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد
که میانگین تصهههحیح شهههده گروه آزمایش در همدلی ( )92/78و
میانگین گروه کنترل ( )93/32میباشهههد که با توجه به آماره  fدر
سطح  3/339معنا دار است .با توجه به این یافته میتوان گفت که
آموزش مههارتهای ارتباطی موجب افزایش همدلی دانشآموزان
دختر ابتدایی می گردد.

بحث
با توجه به پیچیدگی جوامع امروزی و بروز ناهنجاریهای روانی و
رفتاری در کودکان و نوجوانان لزوم پرداختن به آموزش مهارت
های زندگی از قبیل مهارتهای ارتباطی و ارائه راهبرد های صحیح
برای تقویت و شکوفایی این مهارتها بیش از پیش احساس می
شود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهارتهای
ارتباطی در افزایش سازشیافتگی دانشآموزان دختر ابتدایی تأثیر
دارد .بر اساس جستجوهای انجام شده پژوهش یا پژوهشهایی در
ایران و خارج از کشور که به بررسی آموزش مهارتهای ارتباطی
در سازش یافتگی و مؤلفههای آن درکودکان دبستانی در ایران و
خارج از کشور انجام شده باشد ،بسیار اندک بود برای مثال پژوهش
های چن و همکاران [ ،]92و حاج امینی و همکاران [ .]21سایر
پژوهشهای انجام شده به بررسی آموزش مهارتهای ارتباطی با
متغیرهای دیگر پرداخته اند .برای مثال احدی ،میرزایی ،نریمانی و
ابوالقاسمی به بررسی تأثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر سازش
یافتگی اجتماعی و عملکرد تحصیلی  83دختر کمروی 99-91
سال در شهرستان اردبیل پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که
آموزش حل مسئله اجتماعی میتواند سازشیافتگی وعملکرد
تحصیلی دانشآموزان کمرو را بهبود بخشد [ .]22کاظمی ،مؤمنی
و ابوالقاسمی در پژوهشی به بررسی آموزش مهارتهای زندگی بر
حرمت خود و مهارتهای ارتباطی  13دانش آموز مبتلا به محاسبه
پریشی در دانشآموزان با ناتوانیهای یادگیری در شهر اردبیل
پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که دانشآموزانی که در گروه
آزمایش حضور داشتند افزایش قابل توجهی در مهارت حرمت نفس
و مهارتهای ارتباطی از خود نشان دادند [.]21

در پژوهش حاضر سازشیافتگی را در سه بعد اجتماعی ،عاطفی و
تحصیلی مورد برسی قرار گرفت .یکی از مهمترین نتایج بهبود و
افزایش مهارتهای ارتباطی کمک به سازشیافتگی اجتماعی
است .اکتساب مهارتهای اجتماعی ،محور اصلی رشد اجتماعی،
شکلگیری روابط اجتماعی ،کیفیت تعامل های اجتماعی و حتی
سلامت روان فرد به شمار می آید [ .]27به نظر میرسد آموزش
مهارتهای ارتباطی میتواند به دانشآموزان کمک کند ،تا عواطف
و احساسات خود و دیگران را به خوبی بشناسند و آنها را به دقت
ارزیابی کنند و از این طریق بتوانند حمایت اجتماعی و عاطفی
بیشتری از محیط خود کسب کنند .یکی از ویژگیهای کودکانی
که رفتار سازشنایافته دارند ،این است که نمیتوانند دیدگاه دیگران
را در نظر بگیرند .چنین افرادی غالبا فاقد مهارتهای ارتباطی لازم
در اجتماع هستند .مهارتهای ارتباطی به فرد کمک میکند تا
روابط خوبی با دیگران داشته باشد و جو صمیمانه و اطمینان بخشی
ایجاد نموده و از بروز رفتارهای سازشنایافته جلوگیری نماید.
سازشیافتگی اجتماعی منعکس کننده برخورد و تعامل سازنده فرد
با اطرافیان به خصوص دوستان و همسالان است .آموزش مهارت
های زندگی به ویژه مهارتهای ارتباطی سبب میشود کودکان،
بسیاری از ویژگیهای روانی خود و طرف مقابل را درک کنند و با
شفافیت بیشتری بپذیرند .در فرآیند آموزش مهارتها ،دانش آموزان
مطلع شدند که بین آنها و دیگران تفاوتهایی وجود دارد که باید
پذیرفته شود و با این تفاوتها و تمایزات احتمالی در کنار هم به
دوستی و همنشینی ادامه دهند .به نظر میرسد ،دانشآموزان گروه
آزمایش در طول زمان دریافت آموزشها به ارزیابی باورها و
برداشتهای ذهنی خود اقدام نمودند و با کمک این آموزشها ،به
این آگاهی دست یافتند که میتوانند با محیط و دنیای درونی و
بیرونی خود ،موفقیت آمیزتر انطباق پیداکنند.
سازش یافتگی عاطفی سازوکارهایی هستند که توسط آنها ،فرد
ثبات عاطفی پیدا میکند .هیجان ها و بیان آنها از ابزارهای
برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات است .ابراز مثبت هیجانها فرصت
مناسبی برای برقراری روابط مناسب و کارآمد را فراهم می کند .بر
این اساس داشتن مهارتهای بینفردی و درونفردی در تنظیم
هیجانهای درونی و ارتباطی مؤثر هستند [ .]28بنابراین ،مهارت-
های شناخت احساسات خود و دیگران ،کاربرد احساسات در روابط
بینفردی در برنامه آموزش مهارتهای ارتباطی کمک نمود تا
دانشآموزان ،با شناخت و ارزیابی دقیقتر عواطف و احساسات خود،
روشهای درست ابراز احساسات را بیاموزند ،افکار منطقی و غیر
منطقی مرتبط با آنها را دریابند و در نهایت برای آنها آشکار
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گردید که افکار کارآمد و ناکارآمد ،عواطف مثبت و منفی آنها را
هدایت میکند .در واقع به نظر میرسد هنگامی که آزمودنیها به
این آگاهی رسیدند که این خود آنها و تصوراتشان است که
هیجانها و عواطف مثبت و منفی را تا حدود زیادی زیر نفوذ دارد،
بنابراین میتوانند با مهارتهای آموخته شده آنها را کنترل کنند و
از این طریق به سازشیافتگی عاطفی برسند.
آموزش مهارتهای ارتباطی به ویژه برای دانشآموزان در سال
های اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است .به نظر می
رسد چنین توجهی به خاطر فقدان برخی مهارتهای اساسی دانش
آموزان طی تحصیل و پس از فراغت از تحصیل باشد .پژوهشها
نشان میدهد که دانشآموزان فاقد مهارتهای ارتباطی مناسب،
در موقعیتهای مختلف دچار مشکل میشوند [ .]21دانشآموزانی
که رفتار اجتماعی مناسب دارند و به دنبال آموزگار هستند با او
دربارهی انجام تکلیف ارتباط برقرار میکنند و به پرسشهای او
پاسخ میدهند ،یا سعی در پاسخدهی به او میکنند ،به آموزگار
لبخند میزنند و به درس توجه دارند ،معمولا توجه بیشتر آموزگار را
به خود جلب میکنند و میزان توفیق تحصیلی آنها بیشتر است
[ .]33در پژوهش حاضر ،آموزش مهارتهایی مانند :آشنایی با
مفهوم و گستره ارتباط ،تشریح عوامل بازدارنده و تقویتکننده
ارتباط ،پلها و موانع ارتباطی ،شیوههای برقراری ارتباط و شناخت
احساسات خود و دیگران به دانشآموز کمک نمود تا روابط خود با
دنیای پیرامونش را تقویت کند ،به اشتراک ایدهها و نظرات خود با
همسالان بپردازد ،خواست های معلمان را به خوبی درک کند  ،به
دنبال معلم برود و با او درباره انجام تکالیف ارتباط برقرار میکند،
به درس فعالانه گوش دهد ،در نتیجه سازشیافتگی تحصیلی
افزایش یافت.
یافتههای پژوهش حاضر همچنین نشان میدهد که آموزش مهارت
های ارتباطی در افزایش همدلی دانش آموزان دختر مؤثر است .با
توجه به جستجوهای انجام شده پژوهشی که به طور مستقیم به
بررسی آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش همدلی دانش
آموزان دبستانی بپردازد ،یافت نشد .پژوهشهای پیشین بیشتر به
تأثیر مهارتهای زندگی و مولفههای آن مانند :مهارتهای
اجتماعی و مهارتهای حل مسئله شناختی رفتاری در متغیرهایی
مثل احترام به خود ،سازشیافتگی و همدلی ،بهبود روابط بینفردی
پرداخته اند .برای مثال پژوهش عباسی و همکاران با موضوع اثر
بخشی مهارتهای حل مسئله شناختی -اجتماعی بر بهبود روابط
بینفردی و همدلی دانشآموزان مبتلا به ناتوانی یادگیرید [،]39
پژوهش موحدایشاکا،آبدین وابوبکر با موضوع بررسی ابعاد مهارت
های اجتماعی و ارتباط آنها با همدلی در میان دانشآموزان
باهوش و با استعداد  92سال در مالزی [ ]32در همین راستاست.
همدلی عنصهههری ضهههروری برای عملکردهای موفقیت آمیز بین
شههخصهی [ ]33و پاسههخدهی به احسههاسات فرد دیگر است []31
همهدلی بههه فرد اجهازه برقراری تمهاس مؤثر بها محیط اجتمههاعی
پیرامون خود را می دههد ،او را بها محیط اجتمهاعی پیونهد میزند،

کمک به دیگران را برای فرد تسهههیل و از وارد کردن آسههیب به
افراد دیگر جلوگیری میکند [ .]32این ویژگیها به فرد کمک می
کننهد تا مشهههکلات مربوط به کیفیت روابط بینفردی خود را بهتر
سهههازد .در مورد علهت تهأثیر آموزش مههارت ارتباطی در افزایش
همدلی میتوان چنین بیان کرد که آموزش بخشهای شهههناخت
احسهاسههات خود و دیگران ،کاربرد احساسات در روابط بینفردی،
شههیوههای مختلف ابراز و بیان احسههاسههات .دادن تکالیفی همانند:
«چگونه میتوانید دیگران را شههاد کنید تا آنها احسههاس بهتری
پیدا کنند و وقتی این کار را انجام میدهید ،خودتان چه احسههاسی
داریهد» ،موجهب ایجهاد حس همهدلی و برقراری یک ارتباط لذت
بخش بین دانش آموزان شد .در جریان جلسات آموزشی ،مشارکت
عملی و کلهامی دانش آموزان مورد توجهه قرار گرفتهه و رفتارها و
پاسههخهای دانشآموزان تشههویق میشده ،که این حالت به کسب
تحربهی مثبت و بهبود نگرش دانشآموزان نسهههبت به دیگران و
بهبود روابط بینفردی آنها میانجامید و در نهایت این امر موجب
بهبود روابط کودک بها همسهههالان و محیط و افزایش ایجاد حس
همدلی گردید.
پهژوهش حاضهر محههدودیتههایی دارد کههه مهیتههوان بهه مههوارد
زیر اشاره نمهود :محهدویت اول تهداخل برنامهه آمهوزش مههارت
هههای ارتبههاطی بهها برنامههههههای کلاسههی دانههشآمههوزان بههود .دوم
نمونههه پههژوهش حاضههر تنههها بههه یههک منطقههه و دانههشآمههوزان
دختر پایه چههارم و پهنجم محهدود گردیهد کهه ایهن امهر تعمهیم
یافتهههههها را بههه دیگههر دانههشآمههوزان بهها محههدودیت مواجههه مههی
کنههد .سههوم ،عههدم امکههان اجههرای آزمههون پیگیههری بههه دلیههل
تعطیلات تابستان و در دسهترس نبهودن نمونهههها بهود .بها توجهه
به آن که این پهژوهش تنهها در نمونههههای دختهر انجهام شهده،
پیشنهاد مهی شهود کهه  )9نمونهه پسهر نیهز مهورد بررسهی قهرار
بگیههرد و تفههاوتهههای جنسههیتی نیههز در توانههایی مهههارتهههای
ارتبههاطی و سههازشیههافتگی بههه صههورت برجسههتهتههری مطههرح
شههود )2 .پیشههنهاد مههیشههود کههه در پههژوهشهههای بعههدی
مطالعههات پیگیرانههه نیههز انجههام شههود تهها پایههداری اثههر بخشههی
آموزش مهارتهای ارتبهاطی بهر مههارتههای سهازشیهافتگی و
همدلی مشخص گردد.

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر عمده فعالیتهای آموزشی و مداخلهای ،متمرکز
بر فعهالیتهایی بوده که موجب تقویت سهههازشیافتگی اجتماعی،
عاطفی و تحصههیلی و همدلی شههده اسههت .با توجه به یافتههای
پژوهش حاضر در خصوص تأثیر مفید این آموزشها شایسته است
در فراینهد آموزش به دانشآموزان به تقویت و گسهههترش مهارت
های زندگی توجه کرد.
هر چند برنامهه آمهوزش مههارتههای زنهدگی در قالهب کتهاب-
هایی با ایهن عنهوان در مهدارس مهورد اسهتفاده قهرار مهیگیهرد،
امهها بهها توجههه بههه سههابقه حضههور محقههق در مههدارس بههه عنههوان
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میتواند زمینهه آمهوزشههای کارآمهدتر در ایهن زمینهه را فهراهم
، در ضههمن بهها توجههه بههه محههدودیتهههای پههژوهش.نمایههد
،پیشنهاد میشود پژوهشههای آینهده در رفهع مهوارد بیهان شهده
.انجام پذیرند
، از مسهههئولین آمهههوزش و پهههرورش:تنشششکر و دشششدردانی
 معلمهههان و دانهههشآمهههوزان منطقهههه ی،همچنهههین مسهههئولین
آموزشههی و پرورشههی شههرکت کننههده در مطالعههه بههینهایههت
 لهازم بهه ذکهر اسهت کهه ایهن مقالهه.تشکر و قدردانی مهیشهود
مسههتخرج از پایههاننامهههی مقطههع کارشناسههی ارشههد دانشههگاه
.گیلان است

معلههم و آگههاهی بههه شههرایط و فضههای واقعههی اجههرای چنههین
 مشخص گردید که ایهن آمهوزشهها بهه دلیهل کلهی،برنامههایی
 عدم اختصهاص وقهت مناسهب و کهافی در مهدارس بهرای،بودن
 عههدم درگیههری واقعههی و عینههی،عملیههاتی شههدن آمههوزشههها
 کهارآیی لهازم از ایهن،دانشآمهوزان در انجهام تکهالیف مهوردنظر
برنامههها (حهداقل در جامعهه پهژوهش حاضهر) حاصهل نگردیهده
 بنههابراین بههه نظههر مههیرسههد بههر اسههاس یافتههههههای ایههن.اسههت
 توجه به آمهوزشهها مههارتههای زنهدگی بهه صهورت،پژوهش
 بها توجهه بهه نیازههای دانهش آمهوزان در،جزیی و تخصصهیتهر
 ارائهه تکهالیف عینهیتهر و درگیههر،موقعیهتههای واقعهی زنهدگی
کردن تهک تهک دانهشآمهوزان در فراینهد یهادگیری مههارتهها
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