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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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 دهکیچ
 ربست ارتباطی هایمهارت آموزش. دارند نیاز هاییمهارت به خود روانی سلامت حفظ و زندگی هایتنش با مقابله برای کودکان :مقدمه

 در یارتباط هایمهارت آموزش تأثیر تعیین هدف با حاضر مطالعه. کند می فراهم هاتنش بر غلبه برای کودکان سازی آماده برای مناسبی
 . شد انجام ابتدایی  مقطع دختر آموزان دانش همدلی و یافتگی سازش

 پنجم و چهارم پایه دختر آموزاندانش تمامی شامل آماری جامعه پژوهش این در .است آزمایشیشبه مطالعه یک حاضر پژوهش :روش

 نهاسی یافتگی سازش پرسشنامه دو در لازم نمره کسب اساس بر و غربالگری مرحله در. بود 9312-13 تحصیلی سال در رودبار شهر ابتدایی
 .ندشد جایگزین کنترل و ایشیآزم گروه دو در تصادفی طور به و انتخاب نفر 33 آموز، دانش 921 میان از ،بریانت همدلی پرسشنامه و سینگ و

 طور به آموزان دانش کل یافتگیسازش در ارتباطی هایمهارت آموزش که داد نشان ها داده متغیری تک کوواریانس تحلیل نتایج :هایافته

 تباطیار هایمهارت شآموز که داد نشان هاداده چندمتغیری کوواریانس تحلیل نتایج یافتگیسازش هایمؤلفه مورد در .است مؤثر داری معنا
 که داد اننش هاداده کوواریانس تحلیل نتایج همچنین. دارد داری معنی تفاوت( وتحصیلی عاطفی اجتماعی،) یافتگی سازش هایمولفه بر

 . است مؤثر معناداری طور به آموزاندانش همدلی بر ارتباطی هایمهارت آموزش

 محیط و لانهمسا با آموزان دانش هیجانی و اجتماعی تعامل کیفیت به ارتباطی های مهارت شآموز برنامه در اینکه به توجه با :گیرینتیجه

 گونه این از استفاده لذا ،گردد می فراهم هاآن برای عینی و واقعی هایمحیط در هامهارت این از برداری بهره فرصت و شودمی توجه اطراف
 .دارد ضرورت موزشگاهیآ هایمحیط در هابرنامه

 

  آموزاندانش ،یهمدل ،ییافتگ سازش ،یارتباطی هامهارت :هاواژه دیلک
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 مقدمه
ترین دوره زندگی آدمی است. کودک در این کودکی اولین و مهم

دوره و در خلال روابط اجتماعی نسبت به اجتماع و مهارت های 
در این میان، در دوره ابتدایی  .کنداجتماعی آمادگی کسب می

ورده آبا وجود بهره هوشی مناسب، قادر به بر کودکان این دوره
کردن انتظارات رفتاری و اجتماعی مدرسه نیستند و از طرف معلم 

شوند. از این رو شناسایی دقیق نیازهای و همسالان طرد می
با  .[9] را لازم دارند های زندگیبه ویژه در حوزه مهارت -آموزشی

اجتماعی اریکسون،  –روانی توجه به مرحله چهارم نظریه رشد 
سال قراردارند در معرض تأثیرات  99تا  1کودکانی که در سن 

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 

ا یافتگی کودک بکند. این امر لزوم سازشمیت پیدا میبرایش اه
هایی که به سازش یکی از ویژگی .[2]کند دنیای بیرون را بیشتر می

 همدلی کند همدلی است.یافتگی کودک در این دوره کمک می

 ران،دیگ( غیرکلامی و کلامی) هیجانی هایسرنخ پردازش توانایی
 ساتاحسا بین شدن قائل تمایز و دیگران هیجانی انداز چشم درک
 فیتعر شود؛می تجربه دیگران توسط که احساساتی از فرد خود
 .[3] ودشمی

همدلی ظرفیت بنیادین افراد در تنظیم روابط، حمایت از فعالیت 
های مشترک و انسجام گروهی است. این توانایی نقش اساسی در 

ها نشان داده اند، کودکانی نتایج پژوهش. [1]د زندگی اجتماعی دار
که همدلی بیشتری دارند، نسبت به دیگران مهربان و حساس و 
نگران آسیب دیدن دیگران هستند، هیجان مثبتی نسبت به دیگران 

کت و دهند، با دیگران تعامل بدنی )همکاری، مشارنشان می
تحسین و تشویق( مثبت دارند و عاطفه( و کلامی )گوش دادن، 

کلامی )زبان بدن، حالات چهره، تن صدا و های غیرنسبت به تعامل
وزیری و لطفی برای مثال پژوهش  .[2] اشارات( نیز حساس هستند

های اجتماعی و فهم نشان داد که آموزش همدلی بر تعامل عظیمی
پذیرتر شدن روابط تاثیر گذاشته و تاثیرگذاری فرد را بر دیگران 

تواند پیامدهای دهد. به کمک توانایی همدلی فرد میافزایش می
اسخ ان پهای دیگررفتار خود را تشخیص دهد و در نتیجه به خواسته

  .[1] مناسب دهد
شناسی اهمیت زیادی های مختلف روانمفهوم همدلی در حوزه

نشان داد همدلی و  کوتیرز، اسکارتی و پاسکالدارد. پژوهش 
های ضروری و اساسی برای تحول رفتارهای اکتساب آن از مولفه
ل پایبندی افراد نسبت به معیارهای فرهنگی و جامعه پسند به شک
یافتگی های اجتماعی، سلامت روان و سازشپذیرش مسؤلیت

 .[7] اجتماعی است
 سلامت روان، از مباحثی ترین نشانهافتگی، به عنوان مهمیسازش

 هایشناسان و بویژه مربیان در دههشناسان، رواناست که جامعه
ک یبنابراین دستیابی به  .انداخیر توجه خاصی به آن مبذول داشته

های مختلف، امکان رشد و افتگی در حیطهیحد مطلوب از سازش

 یا تسهیل میهای فرد را امکان پذیر تحول، رفع نیازها و خواسته
یافتگی به صورت اختصاصی دارای سه بعد است: . سازش[8] نماید
 ک وضعیت روانی ذاتی برای مقابلهیافتگی اجتماعی، ی( سازشالف

ا محیط است و قدرتی یهای ایجاد شده در هر موقعیت با چالش
، [1] یدآا نتیجه احتمالی به شمار مییذاتی برای تطبیق با هر تغییر 

افتگی عاطفی پی بردن به عواطف و احساسات یزش( منظور از ساب
افراد و کنترل احساسات است، هنگامی که با دیگران ارتباط برقرار 

افتگی تحصیلی ناظر به توانمندی ی( سازشپ، [93] کنیممی
است  هاییزامات تحصیل و نقشفراگیران در انطباق با شرایط و ال

 دهدها قرار میک نهاد اجتماعی فرا روی آنیکه مدرسه به عنوان 
یتی، های تربیافتگی عواملی چون شیوهگیری سازش. در شکل[99]

ها و اعتقادات حاکم بر فرد و جامعه، همسالان، خانواده و ارزش
آموزش و پرورش مؤثر هستند. در دوران کودکی و نوجوانی به دلیل 

سالان افزایش و وابستگی به والدین کاهش این که ارتباط با هم
دار برخور یاهای آن از اهمیت ویژهیابد، سازش یافتگی و مؤلفهمی

 . [92] است
عی های مفید اجتمایافتگی و همدلی در زمینه ارتباطفرایند سازش

 هایگیرد. در واقع، اجتماعی شدن هر فرد دستاورد مهارتشکل می
های ارتباطی به منزله مهارت .ارتباطی است که قبلا آموخته است

هایی است که افراد طی آن، اطلاعات، افکار و آن دسته از مهارت
ریق مبادله کلامی و غیر کلامی با یکدیگر در احساسات خود را از ط

های انجام شده نشان می . بیشتر پژوهش[93] گذارندمیان می
های ارتباطی، بهبود قابل توجهی در حرمت دهند که آموزش مهارت

ی یافتگخود، خودپنداره، ابراز وجود، پیشرفت تحصیلی و سازش
. [92، 91] آموزان راهنمایی و متوسطه به دنبال دارداجتماعی دانش

های ارتباطی در کودکان عادی در زمینه تأثیر آموزش مهارت
ها در های بسیار اندکی انجام شده است. برخی از پژوهشپژوهش

ست. ها اایر گروهمربوط به کودکان با نیازهای ویژه و ساین زمینه 
-هارتبه بررسی استفاده از م براند،کلاک و کاپتیندیگر  یدر پژوهش

 و تبعیت در کودکان مبتلا به یبندیبهبود پا یبرا یارتباط یها
دهد که یمزمن پرداختند. شواهد این مطالعه نشان م یهایماریب

 ارتباطی بهبود داد یهاتوان با استفاده از مهارتیرا م یبندیپا
[91]. 

دارس مشهکلات بنابراین از آنجا کهه یکهی از مشهکلات عمهده مه
کهه اغلهب بهه صهورت الگهویی مانهدگار و  ارتباطی دانش آموزان

بههوده و هسههت و از  ابههدیمخههرب تهها بزرگسههالی هههم ادامههه مههی
هههای زنههدگی بههه  هههای مهههارتسههویی دیگههر آمههوزش مؤلفههه

هههای ارتبههاطی( بههرای تههر )از جملههه مهههارتصههورت جزیههی
کههی از اهههداف عههالی یوجوانههان همههواره بههه عنههوان کودکههان و ن

نظههام رسههمی تعلههیم و تربیههت مههورد توجههه صههاحبنظران ایههن 
باشههد، هههدف پههژوهش حاضههر بررسههی ایههن سههؤال حههوزه مههی

هههای ارتبههاطی در بهبههود اصههلی اسههت کههه آیهها آمههوزش مهههارت
افتگی و همههدلی دانههش آمههوزان دختههر ابتههدایی تههأثیر یههسههازش

 دارد؟
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ون آزمپس -آزمونتجربی با طرح پیشمطالعه شبهپژوهش حاضر، 

با یک گروه کنترل است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان 
دختر پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر رودبار استان گیلان در سال 

ای چند گیری به روش خوشهبودند. نمونه 9312-13تحصیلی 
مدرسه  1اول از بین ای انجام شد. بدین ترتیب که در مرحله مرحله

مدرسه انتخاب  3دخترانه ابتدایی شهر رودبار، به صورت تصادفی 
تا  93)سن  ک پایه پنجمیک پایه چهارم و یشد که در هر مدرسه 

آموزان چهارم و پنجم این وجود داشت. تعداد کل دانش سال( 99
 21دانش آموز درپایه چهارم و  73نفر بود که تعداد  921مدرسه  3

مرات ن آموز پایه پنجم حضور داشتند. در مرحله دوم، بر اساسدانش 
افتگی و همدلی غربالگری یهای سازشپرسشنامه کسب شده در

میزان تحصیلات والدین گروه نمونه دیپلم و زیردیپلم انجام شد. 
بود. بیشتر والدین در زمینه تولید و فروش محصولات زیتون فعالیت 

نفر از دانش آموزانی که در  33داد گری، تعپس از غربالداشتند .
هر دو پرسشنامه نمرات لازم را کسب کرده بودند، انتخاب و به 

نفر( جایدهی 92روش تصادفی در گروه آزمایش و کنترل )هر گروه 
 2دانش آموز پایه چهارم و  93شدند. در هر گروه آزمایش و کنترل 

 یرانسپس با همکاری مد دانش آموز پایه پنجم حضور داشتند.
مدارس، طی تماس تلفنی با والدین گروه آزمایش و کسب رضایت 

 هایمهارت آموزش برنامه محتوایجهت حضور دانش آموزان، 
 آموزش های کتاب ارتباطی هایبخش از اقتباس با ارتباطی که

 ،[97]دبستان  دوره برای رفتاری و احساسی فکری، هایمهارت
 مهارت ،[91]زندگی  برای هاییمهارت ،[98]زندگی  سبک و تفکر
دقیقه ای، هفته ای یک بار  12جلسه  93در  بود [23]زندگی  های

گروه کنترل در این مدت مداخله   آموزش داده شد.ماه  2و به مدت 
ای دریافت نکرد. پس از پایان جلسات آموزش، مجددا پرسش نامه 

هر دو گروه قرار روز در اختیار  93سازش یافتگی و همدلی پس از 
ها توسط گروه های آزمایش و نامهگرفت. پس از تکمیل پرسش

های به دست آمده با روش تحلیل کوواریانس چند کنترل، داده
ل مورد تجزیه و تحلی  تک متغیریمتغیری و تحلیل کوواریانس 

های ارتباطی به خلاصه جلسات برنامه آموزش مهارت قرار گرفت.
 باشد. شرح ذیل می

 دیگرویک با و پژوهشگر با گروه اعضای آشنایی و معارفه: اول لسهج
 زهانگی ایجاد و ارتباطی های مهارت یادگیری ضرورت و اهداف بیان
 روش و بعدی جلسات کار روش شرح و هامهارت یادگیری برای
 کنجکاوی و آموزاندانش سوالات به معارفه جلسه در .تدریس های
 پاسخ هاآن شدن انتخاب علت و هشیکارپژو زمینه در هاآن های
 هاکلاس در هاآن حضور از جلسه پایان در و شده ارائه لازم های

 در مقرر ساعات در شده خواسته آموزاندانش واز شده قدردانی
 .یابند حضور کلاس
 عوامل تشریح ارتباط، گستره و مفهوم با آشنایی: دوم جلسه

 تدایدراب. ارتباطی موانع و هاپل ارتباط، کننده تقویت و بازدارنده
 وشر از مرحله دراین. شودمی ارائه ارتباط مفهوم از تعریفی جلسه

 اتیلاسو آموزاندانش از روش این در شود-می استفاد فکری بارش
 مورد در دوم جلسه ادامه شود و در؟ پرسیده می چیست ارتباط: نظیر

ر هر م و دمی کنی ارتباط صحبت کننده تقویت و بازدارنده عوامل
 شود.مورد تکلیف داده می

 از دمور سه .خود خانواده اعضای با من ارتباطات مهمترین: تکلیف
. ویسیدبن جداگانه هایبرگه در را ایدداشته که هاییارتباط ترینمهم

 :مثال عنوان به
 ..........................................  با من ارتباط-9

 ؟ است مهم من برای ارتباط این چرا
 اصرعن شناخت ارتباط، دهنده تشکیل اجزای شناخت: سوم جلسه
 خصوصیات آن، تفسیر و کلامی غیر زبان. ارتباطی گانه چهار

 ادند ترتیب با. کلامی غیر ارتباط در محیطی عوامل و فیزیکی
 که خواهیممی آموزانازدانش نمایش ایفای طریق از سناریویی

 عکس و پیام فرستنده، ، گیرنده عنیی ارتباطی گانه چهار عناصر
 اطیارتب عناصر مورد در توضیحاتی ادامه در .کنند مشخص را العمل

 غیر گاهی و کلامی هایروش به گاهی ما هایپیامشود: داده می
شوند. برای هریک از موضوعات در کلاس تکلیف می بیان کلامی

 ارائه داده شد.
 شیرین. یدکن بیان را ارتباط هگان چهار عناصر زیر موقعیت در: تکلیف

 ت؟کیس فرستنده « آیمنمی مدرسه به من فردا» گویدمی زهرا به
 چیست؟ پیام کیست؟ گیرنده
 زا .کدام هر معایب و مزایا ارتباط، برقراری هایشیوه: چهارم جلسه
 از خود ارتباطات در ما:  نظیر سوالاتی و فکری بارش روش طریق

 و نیازها ها،خواسته تامین و بیان برای هاییروش و شیوه چه
 هک دهیممی حق خودمان به آیا.  کنیممی استفاده خود احساسات

 یشیوه سه مورد در ؟ کنیم بیان را خود هایخواسته و نیازها
 رفتار -3 و پرخاشگرانه رفتار-2 کردن رفتار انفعالی-9 ارتباطی
 رهنف دو ایهگروه در آموزاندانش و. شد بیان توضیحاتی قاطعانه

 گذاشتند. نمایش به را هاشیوه از کدام هر
 از و گرفته شدنظر در آموزاندانش برای را موقعیت یک: تکلیف

 دکنن بیان موقعیت هر در را خود رفتاری سبک خواسته شد هاآن
 خیلی شود جویا تان درسی وضع از خواهدمی وقتی مادرتان: مثال
 نمی و شویدمی هول اشم و کندمی صحبت شما با خشن و جدی
 .شودمی عصبانی بیشتر هم او ،دهید پاسخ خوب توانید
 وممفه با آشنایی: دیگران و خود احساسات شناخت: پنجم جلسه

 دانیدمی آیا. شودمی شروع سوال چند جلسه را با .احساسات
 نفر ز دوا . ببرید نام احساس چند توانیدمی آیا ؟ چه یعنی احساسات

 حساسا یک بیان مورد در سناریویی انتخاب با سته شدخوا هابچه از
 یم احساسات انواع بیان به ادامه در .بپردازند نقش یک ایفای به

 پردازد.
 بانیتعص و غمگینی شادی حالت با هاییچهره از تصاویری: تکلیف

 چه شخص این. شودمی ارائه تصویری هر مورد در سوالاتی و
 یاآ ؟ باشد داشته احساسی ینچن است ممکن چرا ؟ دارد احساسی

  ؟ ایدداشته احساسی چنین وقت هیچ
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 در احساسات کاربرد: دیگران و خود احساسات شناخت: ششم جلسه
 و یندخوشا) احساسات بودن متفاوت بر تأکید با فردیبین روابط

 در .احساسات و معانی انعکاس کلمات، دقیق انتخاب(. ناخوشایند
 لفمخت احساسات کاربرد مورد در یتوضیحات بیان به جلسه این

 ممکن احساسات . اینگرددمی ارائه توضیحاتی روز یک درطول
 وستد را خوشایند احساسات باشند ناخوشایند یا و خوشایند است

در ادامه تکالیف  .نداریم دوست را ناخوشایند احساسات داریم،
 شود.کلاسی ارائه می

 غمگینی ،حوصلگی یب ،عصبانیت نظیر مختلفی احساسات: تکلیف
 هر دور -9. بنویسد جدا ایبرگه در را خجالت ،غرور ،حسادت،

 احساساتی روی -2 بکشید خط ایدداشته هفته این در که احساسی
 که احساساتی روی و ستاره یک بوده خوشایند شما برای که

 .بگذارید علامت یک بوده ناخوشایند
 رد احساسات ربردکا: دیگران و خود احساسات شناخت: هفتم جلسه
 هایموقعیت در گوناگون احساسات بر تأکید با فردیبین روابط

 انواع و احساس مورد در .آن کاربردهای و احساسات انواع. مختلف
 مختلف هایموقعیت در اینکه. شودمی صحبت خود احساسات
 بردن کار به طریق از. شودبده می بکار گوناگونی احساسات
 ودخ ارتباط توانمی مختلف هایموقعیت رد شادی نظیر احساسات

 . بود تر صمیمانه و کرد تقویت دیگران با را
 دادن انجام اب که بنویسید سپس و بخوانید را زیر موقعیت: تکلیف

 تریبه احساس هاآن تا کنید شاد را دیگران توانیدمی کارهایی چه
 یساساح چه ،خودتان دهیدمی نجاما را کار این وقتی و کنند پیدا

 .دارید
 شد دستپاچه دادن، جواب هنگام امروز.  است خجالتی شما دوست

 زا نفر چند همین خاطر به. دهد جواب سوالات به خوب نتوانست و
 . خندیدند او به و کردند مسخره را او هایتانهمکلاسی

 .....: ............................................................... مدرسه محیط در
 .کنممی............... احساس کنممی شاد را فرد این وقتی
 احساسات کاربرد: دیگران و خود احساسات شناخت: هشتم جلسه

 و هاهیجان شدت بودن متفاوت بر تکید با فردیبین روابط در
 احساسات یکننده ایجاد عوامل. متفاوت هایموقعیت در احساسات

 با هیجانات شدت مورد در جلسه این در .محیط در هاهیجان و
 یموقعیت در آمده پیش آیا نظیر سوالاتی با زده حرف آموزاندانش

 کم انتاحساس بعد ولی شوید احساساتی شدیدا آن در بگیرید قرار
 نندهک ایجاد عوامل بیان به هشتم جلسه درادامه .بزنید مثال ؟ شود

 اعثب گذردمی ما اطراف در که هاییاتفاق اینکه پرداخته، ها هیجان
 ودشدر پایان جلسه  بیان می.  شودمی ما در متفاوتی هایهیجان

 .  کندمی تغییر احساسات که شدت
 خشم ،غم ،شادی هیجان چهار خواسته شد آموزاندانش از: تکلیف

 و بکشند صورت چهار قالب در هایشانورقه روی را نگرانی و
خواسته شود  هاآن از و خوانده آموزاندانش برای را هاییوضعیت

 ساسیاح چه که بدهند نشان چهره حالت با وضعیت هر به نسبت که
 برف است قرار امشب» - نبود هم مثل هابچه واکنش اگر .دارند

 رد متفاوتی هایهیجان هاآدم که شودگیری مینتیجه -« ببارد
 .دهندمی نشان خودشان از مختلف هایوضعیت مقابل
 رد احساسات کاربرد: دیگران و خود احساسات شناخت: نهم جلسه
 .اتاحساس بیان هایشیوه و احساسات ابراز انواع فردی،بین روابط

 یم توضیح را احساسات ناسالم و سالم ابراز فرق جلسه شروع در
 می ابپرت را چیزی شدن عصبانی موقع که کسی مثال برای .دهیم
 انآموزدانش رد. ازدامی ابراز ناسالم شکلی به را عصبانیت کند

 حساسیت مورد در ادامه در .بزنند دیگر مثال چند شودخواسته می
 دادن قرار اهمیت درباره. شودمی صحبت احساسات به دادن نشان
 وردم در جلسه پایان در . شودتوضیح داده می دیگران جای به خود
 .گرددمی بحث منفی هیجانات ابراز مثبت هایروش کردن پیدا

 . یدکن پیدا را زیر احساسات ابراز ناسالم و سالم هایراه :تکلیف
  ناسالم-سالم: عصبانیت-9
 ناامیدی-2

 در انگیههزه ایجههاد و گذشههته مطالههب بنههدیجمههع: دهههم جلسههه
 موقعبهت در شهده آموختهه ههایمههارت از اسهتفاده بهرای اعضا

 جهههت آمههوزاندانههش از تشههکر ضههمن .زنههدگی واقعههی هههای
 دانههش بههه آخههر، جلسههه در زشههیآمو هههایکلههاس در شههرکت

 در کهه آموزشهی دوره بهه توجهه بها کهه شهد داده توضیح آموزان
 در ارتبهاطی ههایمههارت از اسهتفاده توانهایی کردنهد شرکت آن

 ایهن کهه شهد خواسهته ههاآن از و دارنهد را خهود روزمهره زندگی
 و ببندنهد. اعتبهار کهار بهه خهود فهردیبهین روابط در را هامهارت
 فرهنههگ ارتبههاطی در هههایمهههارت آموزشههی برنامههه روایههی
 شههناسروان و متخصههص اسههاتید از تههن سههه توسههط ایرانههی

 .است گرفته قرار وارسی مورد
 ابزارهای به کار گرفته شده در این پژوهش به شرح زیر بودند.

ها و سیناین پرسههشههنامه توسط  افتگی:یپرسشنشنامه سشازش
ی ماعی، هیجانیافتگی اجتبه منظور تعیین سازش (9113 ) سینگ

سؤالی و  22فرم  [29] احقرو تحصهیلی دانش آموزان ساخته شد. 
پرسههش( و  98افتگی )یپرسههش(، سههازش 98سههه حوزه عاطفی )

آموزان نفری از دانش 3333پرسههش( را در نمونه  91تحصههیلی )
مقاطع مختلف تحصهیلی مورد بررسی قرار داد. ضریب پایایی این 

های دونیمه کردن، بازآزمایی وکودر ریچاردسون آزمون را با روش
به دسهههت آورده اند. پایایی خرده  11/3 و 13/3،  12/3به ترتیب 

مقیاس های سههازش یافتگی اجتماعی، عاطفی، آموزشههی وکل به 
به دسههت آمده اسههت. همچنین  11/3و 11/3، 12/3،12/3ترتیب 

نفر از متخصههصان روان شناسی  23روایی محتوایی این آزمون را 
ک یاند. نمره گذاری این آزمون به صورت صفر )خیر( و تایید کرده

)بلی( است که نمره بالا نشان دهنده سازش نایافتگی و نمره پایین 
این پرسشنامه نقطه  .[29] یافتگی اسهتسهازش ینشهان دهنده 

 نمره)برش نههداشهههت و براسهههاس میههانگین نمرات دانش آموزان
تعیین شد. نمرات بالاتر از میانگین  (27:پرسشنامه  این در میانگین

قی یافته تلتر از میانگین سهههازشنهایهافته و نمرات پایینسهههازش
 شدند.می
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( 9182) بریانههت ایههن پرسشههنامه توسههط پرسنششنامه همششدلی:
آمههوزان سههاخته گیههری میههزان همههدلی دانههشنههدازهبههه منظههور ا

کهه بهه روش بازآزمهایی انجهام  اعتبهارضهریب . [22] شده اسهت
(. r=77/3مناسههب شههاخص همههدلی بههود ) اعتبههارشههد، حههاکی از 

ا یهگویهه اسهت کهه بهه صهورت مثبهت  22این مقیهاس، شهامل 
شهود. پاسهخ مثبهت گهرایش بهه همهدلی و منفی پاسخ داده مهی

دههد. نمهره پاسخ منفی عهدم گهرایش بهه همهدلی را نشهان مهی
 عهارفیآیهد. هها بهه دسهت مهیجبهری پاسهخ همدلی با جمع ی
مقیههاس مربههوط بههه همههدلی بههرای دانههش  اعتبههارروایههی و  [23]

ایهن مقیهاس کهه  اعتبهاری را مطلهوب گهزارش نمود.آموزان ایران
دوهفتههه از اجههرای اول انجههام  یبههه شههیوه بازآزمههایی بهها فاصههله

گی منفهی میهان نمهرات /. را نشهان داد. همبسهت71شد، ضهریب
و  (-=12/3rبهههها پرخاشههههگری آشههههکار) شههههاخص همههههدلی

( و رابطههه مثبههت  ایههن مقیههاس  -=37/3rپرخاشههگری ارتبههاطی )
( دانههش آمههوزان، حههاکی از = 38/3rند)بهها رفتههار جامعههه پسهه

 پرسشههنامه . ایههن[23] مناسههب ایههن ابههزار بههود یروایههی سههازه 
 نمههرات میههانگین براسههاس و نقطههه بههرش تنداشهه بههرش نقطههه
 تعیههین (99 آمههوزان )نمههره میههانگین در ایههن پرسشههنامه: دانههش

 نمههرات و میههانگین دارای همههدلی بالهها از بالههاتر نمههرات. شههد
 .شدندمی تلقی میانگین دارای همدلی پایین از تر پایین

بعد از هماهنگی و کسههب مجوز از آموزش و پرورش شهههرسههتان 
ها و اجرای برنامه آموزشهههی از میل پرسهههشهههنامهرودبار جهت تک
آموزان نیز جههت حضهههور فرزندانشهههان در برنامه والهدین دانش

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

 هاافتهی
پههس  -میههانگین و انحههراف اسههتاندارد نمههرات پههیش آزمههون

و کنتههرل در آزمههون متغیرهههای پههژوهش دو گههروه آزمههایش 
ارائههه شههده اسههت. همچنههین در ایههن جههدول نتههایج  9جههدول 

( بهههرای بررسهههی K-S Zاسهههمیرنف )-آزمهههون کهههالموگروف
هها گهزارش شهده اسهت. بها نرمال بودن توزیع متغیرهها در گهروه

اسهمیرنف  –آزمهون کهالموگروف  Zتوجه به ایهن جهدول آمهاره 
تیجهه تهوان نباشهد. لهذا مهیدار نمهیبرای تمهامی متغیرهها معنها

 باشد.گرفت که توزیع این متغیرها نرمال می
ههای ارتبهاطی بهر سهازش برای بررسهی تهاثیر آمهوزش مههارت

آمههوزان از تحلیههل کوواریههانس یههک راهههه یههافتگی کههل دانههش
نتههایج آزمههون بررسههی همگنههی شههیب رگرسههیون اسههتفاده شههد. 

آزمههون سههازش یههافتگی کههل در گههروه آزمههون و پههسپههیش
داد کههه شههیب رگرسههیون در هههر دو  آزمههایش و کنتههرل، نشههان

نتههایج آزمههون  .(p ،23/2=21/9F>92/3)باشههد گههروه برابههر مههی
لههوین بههرای بررسههی همگنههی واریههانس متغیههر وابسههته در گههروه 

هها برابهر یهافتگی کهل در گهروهها نشان داد که واریانس سهازش
نتههایج تحلیههل  2در جههدول  .(p ،39/3=82/9F>11/3)باشههد مههی

یهری بهرای بررسهی تفهاوت گهروه آزمهایش کوواریانس تهک متغ
 آزمون گزارش شده است.آزمون با پیشو کنترل در پس

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

 K-S Z p انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیر

 همدلی

 پیش آزمون
 18/3 12/3 87/2 11/93 آزمایش

 13/3 21/3 11/2 13/99 کنترل

 پس آزمون
 31/3 91/9 91/2 23/91 آزمایش

 73/3 18/3 22/2 27/92 کنترل

 سازش یافتگی تحصیلی

 پیش آزمون
 17/3 18/3 22/9 11/3 آزمایش

 12/3 23/3 13/3 81/9 کنترل

 پس آزمون
 13/3 23/3 19/3 23/1 آزمایش

 72/3 17/3 11/3 93/2 کنترل

 سازش یافتگی عاطفی

 پیش آزمون
 12/3 73/3 13/9 13/1 آزمایش

 13/3 23/3 89/3 11/9 کنترل

 پس آزمون
 13/3 81/3 21/9 23/8 آزمایش

 12/3 29/3 13/9 23/2 کنترل

 سازش یافتگی اجتماعی

 پیش آزمون
 9 31/3 91/9 13/2 آزمایش

 11/3 23/3 73/3 13/3 کنترل

 پس آزمون
 11/3 11/3 18/3 23/2 آزمایش

 18/3 11/3 88/3 31/9 کنترل

 سازش یافتگی کل

 پیش آزمون
 83/3 11/3 21/2 83/92 آزمایش

 17/3 17/3 92/9 11/1 کنترل

 پس آزمون
 11/3 13/3 11/9 13/91 آزمایش

 11/3 12/3 92/2 73/2 کنترل
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 روه آزمایش و کنترل در سازش یافتگی کلنتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی تفاوت گ .2جدول
 اندازه اثر F pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 91/3 33/3 91/2 21/98 9 21/98 پیش آزمون
 19/3 339/3 31/13 92/922 9 92/922 عضویت گروهی

    13/3 27 21/17 خطا

تگی در پس آزمون یافنمره کل سازش Fآماره  2با توجه به جدول 
باشد و این نشان دار میمعنا 339/3( اسههت که در سههطح 31/13)

ار دیافتگی تفاوت معنادهد که بین دو گروه در نمره کل سازشمی
دهد که این تفاوت در نیز نشهههان می 19/3وجود دارد. انهدازه اثر 

آزمون نمره کل سههازش یافتگی پیش Fجامعه بزرگ اسههت. آماره 
اسهههت. یعنی  دارمعنا 32/3باشهههد که در سهههطح ( می91/2نیز )
داری بر نمرات پس آزمون دارد. نتایج تحلیل آزمون تاثیر معناپیش

یانگین تصهحیح شده گروه آزمایش در کوواریانس نشهان داد که م
( به صههورت معنی داری بیشههتر از 23/98) سههازش یافتگی کل

سهههت. ( ا13/7میههانگین گروه کنترل در این متغیر بهها میههانگین )
های ارتباطی موجب آموزش مههارتتوان گفهت کهه بنهابراین می

 آموزان دختر ابتدایی می گردد.افزایش سازش یافتگی کلی دانش
های ارتباطی بر مؤلفه های برای بررسهههی تهاثیر آموزش مههارت

) تحصیلی، اجتماعی و هیجانی( دانش آموزان دختر  یافتگیسازش
مون تغیری استفاده شد. نتایج آزابتدایی از تحلیل کوواریانس چندم

آزمون آزمون و پسبررسهههی همگنی شهههیههب رگرسهههیون پیش
یافتگی در گروه آزمایش و کنترل، نشان داد که های سهازشمولفه

. (p، 32/2=21/3F>99/3) شیب رگرسیون در هر دو گروه برابر است
رهای هههانس متغیههههنتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واری

ان داد که واریانس مولفه های ههههها نشروههههته در گههههههوابس

اجتماعی ، (p، 39/2=82/9F>19/3) یهافتگی تحصهههیلیسهههازش
(92/3<p، 31/2=82/9F)  و هیجانی(17/3<p، 97/3=82/9F)  در

باشهههد. نتایج آزمون باکس برای بررسهههی برابری ها برابر میگروه
 آزمایش و مهاتریس کوواریهانس متغیرهای وابسهههته در بین گروه

کنترل نیز نشههان داد که ماتریس کواریانس متغیرهای وابسههته در 
. نتایج (=71/3p<، 28/3=F، 11/3Box M) دو گروه برابر است

ن داری رابطه بیبارتلت برای بررسههی کرویت یا معناآزمون خی دو 
ا ههای سههازش یافتگی نشههان داد که رابطه بین این مولفهمولفه

. پس از بررسههی (p، 2=d.f، 18/93=2X>32/3) دار اسههتمعنا
هههای تحلیههل کوواریههانس چنههدمتغیری، نتههایج آزمون پیش فرض

 ازش یافتگی تفاوتههههای سنشان داد که بین دو گروه در مولفه

 داری وجههههههههود داردمههههههههعههههههههنهههههههها

(339/3<p، 81/98=22/3F، 39/3=Lambda Wilk’s) برای .
ای هولفهبررسههی این که گروه آزمایش و کنترل در کدام یک از م

نتایج تحلیل  3یهافتگی با یکدیگر تفاوت دارند در جدول سهههازش
  واریانس تک متغیری گزارش شده است.

های سهههازش یافتگی برای مولفه Fآماره  3بها توجهه بهه جدول 
یافتگی اجتماعی و سههازش 39/3( در سههطح 93/99تحصههیلی )

گر ها نشههانباشههد. این یافتهدار میمعنا 339/3( در سههطح 93/97)
داری ها در این مولفه ها تفاوت معناهها هسهههتنهد که بین گروهآن

د دهها در جدول فوق نشان میوجود دارد. نتایج بررسههی میانگین
( و 81/2که میانگین گروه آزمایش در سههازش یافتگی تحصههیلی )

ا به ه( بیشتر از میانگین گروه کنترل در این مولفه72/1اجتماعی )
های باشهههد. همچنین یافته( می29/9( و )89/2ترتیب با میانگین )

دهند که بین گروه آزمایش و کنترل در مولفه نشههان می 3جدول 
داری وجود ندارد. با توجه به این یافتگی عاطفی تفاوت معناسازش
توان گفهت که آموزش مهارت های ارتباطی موجب هها مییهافتهه

ر ختآموزان دیافتگی تحصهههیلی و اجتماعی دانشافزایش سهههازش
. یافتگی عاطفی آنان نداردگردد. اما تاثیری بر سهههازشابتدایی می

دهد که عضویت نشان می 3همچنین اندازه اثر در جدول شههماره 
درصد  19درصد از تغییرات سازش یافتگی تحصیلی و  39گروهی 

 کند.یافتگی اجتماعی را تبیین میاز واریانس سازش
رتباطی بر همدلی دانش های ابرای بررسهههی تاثیر آموزش مهارت

آموزان از تحلیل کوواریانس یک راهه اسههتفاده شههد. نتایج آزمون 
 آزمون همدلیآزمون و پسبررسهی همگنی شهیب رگرسیون پیش

در گروه آزمایش و کنترل، نشان داد که شیب رگرسیون در هر دو 

. نتایج آزمون لوین برای (p، 33/3=12/9F>38/3)گروه برابر است 
ها نشههان داد که ی واریانس متغیر وابسههته در گروهبررسههی همگن

. (p، 98/9=82/9F>28/3)باشد ها برابر میواریانس همدلی در گروه
نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسهههی  1در جهدول 

یر متغآزمون آزمون با پستفهاوت گروه آزمهایش و کنترل در پیش
 همدلی گزارش شده است.

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

 اندازه اثر F p خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه مولفه

 تحصیلی
 81/2 آزمایش

11/2 72/3 93/99 333/3 39/3 
 89/2 کنترل

 اجتماعی
 72/1 آزمایش

91/1 11/3 93/97 339/3 19/3 
 29/9 کنترل

 هیجانی
 13/1 آزمایش

31/2 92/9 29/3 38/3 99/3 
 31/1 کنترل
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 نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در همدلی .4جدول
 اندازه اثر F pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 73/3 339/3 32/73 83/992 9 83/992 پیش آزمون
 23/3 339/3 31/39 79/11 9 79/11 عضویت گروهی

    28/9 27 83/12 خطا

( است 31/39همدلی در پس آزمون ) Fآماره  1با توجه به جدول 
دهد که بین باشد و این نشان میدار میمعنا 339/3که در سهطح 

دازه اثر دار وجود دارد. انههگروه در میزان همههدلی تفههاوت معنهها دو
دهد که این تفاوت در جامعه بزرگ است. آماره نیز نشان می 23/3
F 339/3باشههد که در سههطح ( می32/73آزمون همدلی نیز )پیش 

 آزمون تاثیر معنادهد که پیشدار اسههت. این یافته نشههان میمعنا
آزمون دارد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد داری بر نمرات پس
( و 78/92ح شهههده گروه آزمایش در همدلی )که میانگین تصهههحی

در  fباشهههد که با توجه به آماره ( می32/93میانگین گروه کنترل )
ه توان گفت کدار است. با توجه به این یافته میمعنا 339/3سطح 

آموزان های ارتباطی موجب افزایش همدلی دانشآموزش مههارت
 دختر ابتدایی می گردد.

 

 بحث 
های روانی و جوامع امروزی و بروز ناهنجاری با توجه به پیچیدگی

رفتاری در کودکان و نوجوانان لزوم پرداختن به آموزش مهارت 
های ارتباطی و ارائه راهبرد های صحیح های زندگی از قبیل مهارت

ها بیش از پیش احساس می برای تقویت و شکوفایی این مهارت
های تشود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهار

یر آموزان دختر ابتدایی تأثیافتگی دانشارتباطی در افزایش سازش
هایی در های انجام شده پژوهش یا پژوهشاساس جستجو دارد. بر

های ارتباطی ایران و خارج از کشور که به بررسی آموزش مهارت
های آن درکودکان دبستانی در ایران و در سازش یافتگی و مؤلفه

شده باشد، بسیار اندک بود برای مثال پژوهش  خارج از کشور انجام
ایر . س[21]و همکاران  حاج امینی، و [92] و همکاران چن های

های ارتباطی با های انجام شده به بررسی آموزش مهارتپژوهش
و  یانمی، نرییرزای، میاحدهای دیگر پرداخته اند. برای مثال متغیر

ر سازش ب یر آموزش حل مسئله اجتماعیبه بررسی تأث یابوالقاسم
 99-91 یدختر  کمرو 83 یلیو عملکرد تحص یاجتماع یافتگی

سال در شهرستان اردبیل پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که 
یافتگی وعملکرد تواند سازشآموزش حل مسئله اجتماعی می

 ی، مؤمنیکاظم. [22] آموزان کمرو را بهبود بخشدتحصیلی دانش
ر ب یزندگ یهاآموزش مهارت یبه بررس یدر پژوهش یو ابوالقاسم

دانش آموز مبتلا به محاسبه  13 یارتباط یهاحرمت خود و مهارت
ل یدر شهر اردب یریادگی یهایناتوان آموزان بادر دانش یشیپر

گروه  که در یآموزانپرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که دانش
در مهارت حرمت نفس  یش قابل توجهیآزمایش حضور داشتند افزا

 . [21] های ارتباطی از خود نشان دادندو مهارت

 و یعاطف ،یاجتماع بعد سه در رای یافتگسازش حاضر پژوهش در
ود و ترین نتایج بهبکی از مهمی. گرفت قراری برس موردی لیتحص

یافتگی اجتماعی های ارتباطی کمک به سازشافزایش مهارت
ماعی، های اجتماعی، محور اصلی رشد اجتاست. اکتساب مهارت

گیری روابط اجتماعی، کیفیت تعامل های اجتماعی و حتی شکل
رسد آموزش به نظر می .[27] سلامت روان فرد به شمار می آید

آموزان کمک کند، تا عواطف تواند به دانشهای ارتباطی میمهارت
 ها را به دقتو احساسات خود و دیگران را به خوبی بشناسند و آن

ارزیابی کنند و از این طریق بتوانند حمایت اجتماعی و عاطفی 
انی های کودکز ویژگیشتری از محیط خود کسب کنند. یکی ایب

دیگران  توانند دیدگاهنایافته دارند، این است که نمیکه رفتار سازش
زم های ارتباطی لارا در نظر بگیرند. چنین افرادی غالبا فاقد مهارت

کند تا های ارتباطی به فرد کمک میدر اجتماع هستند. مهارت
بخشی  نانروابط خوبی با دیگران داشته باشد و جو صمیمانه و اطمی

یافته جلوگیری نماید. ناایجاد نموده و از بروز رفتارهای سازش
یافتگی اجتماعی منعکس کننده برخورد و تعامل سازنده فرد سازش

با اطرافیان به خصوص دوستان و همسالان است. آموزش مهارت 
شود کودکان، های ارتباطی سبب میهای زندگی به ویژه مهارت

وانی خود و طرف مقابل را درک کنند و با های ربسیاری از ویژگی
آموزان  ها، دانششفافیت بیشتری بپذیرند. در فرآیند آموزش مهارت

هایی وجود دارد که باید ها و دیگران تفاوتمطلع شدند که بین آن
ها و تمایزات احتمالی در کنار هم به پذیرفته شود و با این تفاوت

 آموزان گروهرسد، دانشمی دوستی و همنشینی ادامه دهند. به نظر
ها به ارزیابی باورها و آزمایش در طول زمان دریافت آموزش

ها، به های ذهنی خود اقدام نمودند و با کمک این آموزشبرداشت
توانند با محیط و دنیای درونی و این آگاهی دست یافتند که می

 بیرونی خود، موفقیت آمیزتر انطباق پیداکنند. 
 فرد ا،هآن توسط هستند که ییسازوکارهای طفعای یافتگ سازش

ی ابزارها از هاآن انیب و ها جانیه  کند.یم دایپی عاطف ثبات
 رصتف هاجانیه مثبت ابراز. است اطلاعات انتقال و ارتباطی برقرار
 بر. کندی م فراهم را کارآمد و مناسب روابطی برقراری برای مناسب

 میتنظ دری فرددرون و یفردنیبی هامهارت داشتن اساس نیا
-مهارت ن،یبنابرا. [28]هستند  مؤثری ارتباط وی درونی هاجانیه

 روابط در احساسات کاربرد دیگران، و خود احساسات شناختی ها
 تا نمود کمکی ارتباطی هامهارت آموزش برنامه در فردیبین

 ود،خ احساسات و عواطف ترقیدقی ابیرزا و شناخت با آموزان،دانش
 ریغ وی منطق افکار اموزند،یب را احساسات ابراز درستی هاروش
 آشکار هاآنی برا تینها در و ابندیدر را هاآن با مرتبطی منطق
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 ار هاآنی منف و مثبت عواطف ناکارآمد، و کارآمد افکار که دیگرد
 هب هایآزمودن کهی هنگام رسدیم نظر به واقع در. کندیم تیهدا

 که است شانتصورات و هاآن خود نیا که دندیرسی آگاه نیا
 دارد، نفوذ ریزی ادیز حدود تا رای منف و مثبت عواطف و هاجانیه

 و نندک کنترل را هاآن شده آموختهی هامهارت با توانندیم نیبنابرا
 . برسندی عاطفی یافتگسازش به قیطر نیا از

آموزان در سال ارتباطی به ویژه برای دانشهای آموزش مهارت
های اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می 

های اساسی دانش رسد چنین توجهی به خاطر فقدان برخی مهارت
ا هآموزان طی تحصیل و پس از فراغت از تحصیل باشد. پژوهش

مناسب،  های ارتباطیآموزان فاقد مهارتدهد که دانشنشان می
آموزانی دانش .[21] شوندهای مختلف دچار مشکل میدر موقعیت

ال آموزگار هستند با او که رفتار اجتماعی مناسب دارند و به دنب
او ای هکنند و به پرسشی انجام تکلیف ارتباط برقرار میدرباره

کنند، به آموزگار دهی به او میدهند، یا سعی در پاسخپاسخ می
زنند و به درس توجه دارند، معمولا توجه بیشتر آموزگار را لبخند می

 است رها بیشتکنند و میزان توفیق تحصیلی آنبه خود جلب می
با  ییهایی مانند: آشنادر پژوهش حاضر، آموزش مهارت .[33]

نده کنتیح عوامل بازدارنده و تقویمفهوم و گستره ارتباط، تشر
های برقراری ارتباط و شناخت ، شیوهیها و موانع ارتباطارتباط، پل

 اآموز کمک نمود تا روابط خود باحساسات خود و دیگران به دانش
د با ها و نظرات خودنیای پیرامونش را تقویت کند، به اشتراک ایده

های معلمان را به خوبی درک کند ، به  همسالان بپردازد، خواست
ند، کدنبال معلم برود و با او درباره انجام تکالیف ارتباط برقرار می

یافتگی تحصیلی به درس فعالانه گوش دهد، در نتیجه سازش
 افزایش یافت.

دهد که آموزش مهارت ین نشان میپژوهش حاضر همچن یهافتهای
دختر مؤثر است. با دانش آموزان  یش همدلیدر افزا یارتباط یها

که به طور مستقیم به  یانجام شده پژوهش یهاتوجه به جستجو
دانش  یش همدلیدر افزا یارتباط یهاآموزش مهارت یبررس

شتر به ین بیشیپ یهاافت نشد. پژوهشیآموزان دبستانی بپردازد، 
 یهاآن مانند: مهارت هایو مولفه یزندگ یهار مهارتیتأث

 ییرهایدر متغ یرفتار یحل مسئله شناخت یهاو مهارت یاجتماع
 یفردنی، بهبود روابط بیو همدل یافتگیمثل احترام به خود، سازش

و همکاران با موضوع اثر  یعباسمثال پژوهش  یپرداخته اند. برا
 بر بهبود روابط یاجتماع -یحل مسئله شناخت یهارتمها یبخش

 ،[39] یدریادگی یآموزان مبتلا به ناتواندانش یو همدل یفردنیب
هارت ابعاد م یبا موضوع بررس ابوبکرن ویشاکا،آبدیموحداپژوهش 

آموزان ان دانشیدر م یها با همدلو ارتباط آن یاجتماع یها
 ین راستاست.در هم [32]ی سال در مالز 92باهوش و با استعداد  

ن یز بیت آمیموفق یعملکردها یبرا یضهههرور یعنصهههر یهمدل
 [31]است  گریبه احسههاسات فرد د یدهپاسههخ و [33]ی شههخصهه

 یط اجتمههاعیتمهاس مؤثر بها مح یبههه فرد اجهازه برقرار یهمهدل
 زند،یونهد میپ یط اجتمهاعیدههد، او را بها مح یرامون خود را میپ

 ب بهیردن آسههل و از وارد کیفرد تسههه یگران را برایکمک به د
 یها به فرد کمک میژگین وی. ا[32] کندیم یریگر جلوگیافراد د

ا بهتر خود ر یفردنیت روابط بیفیکننهد تا مشهههکلات مربوط به ک
ورد علهت تهأثیر آموزش مههارت ارتباطی در افزایش سهههازد. در م

های شهههناخت توان چنین بیان کرد که آموزش بخشهمدلی می
 ،یفردنیاحسهاسههات خود و دیگران، کاربرد احساسات در روابط ب

ان احسههاسههات. دادن تکالیفی همانند: یهای مختلف ابراز و بشههیوه
 یسههاس بهترها احد تا آنیگران را شههاد کنید دیتوانیچگونه م»
 ید، خودتان چه احسههاسیدهین کار را انجام میا یدا کنند و وقتیپ

، موجهب ایجهاد حس همهدلی و برقراری یک ارتباط لذت «دیهدار
آموزان شد. در جریان جلسات آموزشی، مشارکت بخش بین دانش

ها و انش آموزان مورد توجهه قرار گرفتهه و رفتارعملی و کلهامی د
شده، که این حالت به کسب شههویق میآموزان تهای دانشپاسههخ
آموزان نسهههبت به دیگران و ی مثبت و بهبود نگرش دانشتحربه

انجامید و در نهایت این امر موجب ها میفردی آنبهبود روابط بین
بهبود روابط کودک بها همسهههالان و محیط و افزایش ایجاد حس 

 همدلی گردید.  
بهه مههوارد  تههوانههایی دارد کههه مهیپهژوهش حاضهر محههدودیت

محهدویت اول تهداخل برنامهه آمهوزش مههارت  زیر اشاره نمهود:
آمههوزان بههود. دوم هههای کلاسههی دانههشهههای ارتبههاطی بهها برنامههه

آمههوزان نمونههه پههژوهش حاضههر تنههها بههه یههک منطقههه و دانههش
دختر پایه چههارم و پهنجم محهدود گردیهد کهه ایهن امهر تعمهیم 

ت مواجههه مههی آمههوزان بهها محههدودیههها را بههه دیگههر دانههشیافتههه
کنههد. سههوم، عههدم امکههان اجههرای آزمههون پیگیههری بههه دلیههل 

 توجهه بها هها بهود.تعطیلات تابستان و در دسهترس نبهودن نمونهه
 شهده، انجهام دختهر ههاینمونهه در تنهها پهژوهش این که آن به

 قهرار بررسهی مهورد نیهز پسهر نمونهه (9 کهه شهود مهی پیشنهاد
 هههایمهههارت توانههایی در نیههز جنسههیتی هههایتفههاوت و بگیههرد

 مطههرح تههریبرجسههته صههورت بههه یههافتگیسههازش و ارتبههاطی
 بعههدی هههایپههژوهش در کههه شههودمههی پیشههنهاد( 2. شههود

 بخشههی اثههر پایههداری تهها شههود انجههام نیههز پیگیرانههه مطالعههات
 و یهافتگیسهازش ههایمههارت بهر ارتبهاطی هایمهارت آموزش
 .گردد مشخص همدلی

 گیرینتیجه
ای، متمرکز های آموزشی و مداخلهدر پژوهش حاضر عمده فعالیت

، یافتگی اجتماعیهایی بوده که موجب تقویت سهههازشبر فعهالیت
 هایو تحصههیلی و همدلی شههده اسههت. با توجه به یافته عاطفی

 ها شایسته استاین آموزشپژوهش حاضر در خصوص تأثیر مفید 
آموزان به تقویت و گسهههترش مهارت در فراینهد آموزش به دانش

 ی توجه کرد.های زندگ
-ههای زنهدگی در قالهب کتهابهر چند برنامهه آمهوزش مههارت

گیهرد، هایی با ایهن عنهوان در مهدارس مهورد اسهتفاده قهرار مهی
امهها بهها توجههه بههه سههابقه حضههور محقههق در مههدارس بههه عنههوان 
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معلههم و آگههاهی بههه شههرایط و فضههای واقعههی اجههرای چنههین 
ل کلهی هها بهه دلیههایی، مشخص گردید که ایهن آمهوزشبرنامه

بودن، عدم اختصهاص وقهت مناسهب و کهافی در مهدارس بهرای 
ههها، عههدم درگیههری واقعههی و عینههی عملیههاتی شههدن آمههوزش

آمهوزان در انجهام تکهالیف مهوردنظر، کهارآیی لهازم از ایهن دانش
هها )حهداقل در جامعهه پهژوهش حاضهر( حاصهل نگردیهده برنامه

 هههای ایههنرسههد بههر اسههاس یافتهههاسههت. بنههابراین بههه نظههر مههی
ههای زنهدگی بهه صهورت هها مههارتپژوهش، توجه به آمهوزش

تهر، بها توجهه بهه نیازههای دانهش آمهوزان در جزیی و تخصصهی
تهر و درگیههر ههای واقعهی زنهدگی، ارائهه تکهالیف عینهیموقعیهت

هها آمهوزان در فراینهد یهادگیری مههارتکردن تهک تهک دانهش

هم ههای کارآمهدتر در ایهن زمینهه را فهراتواند زمینهه آمهوزشمی
هههای پههژوهش، نمایههد. در ضههمن بهها توجههه بههه محههدودیت

ههای آینهده در رفهع مهوارد بیهان شهده، شود پژوهشپیشنهاد می
 انجام پذیرند.

 
از مسهههئولین آمهههوزش و پهههرورش،  تنشششکر و دشششدردانی:

آمهههوزان منطقهههه ی همچنهههین مسهههئولین، معلمهههان و دانهههش
نهایههت آموزشههی و پرورشههی شههرکت کننههده در مطالعههه بههی

شهود. لهازم بهه ذکهر اسهت کهه ایهن مقالهه قدردانی مهیتشکر و 
ی مقطههع کارشناسههی ارشههد دانشههگاه نامهههمسههتخرج از پایههان

گیلان است.

منابع
1. Whitted KS. Understanding how social and 

emotional skill deficits contribute to school failure. 

Prev Sch Fail. 2011;55(1):10-6. 

2. Kadivar P, Seif S, Karami Nori R. Developmental 

Psychology. Tehran: Samt; 2013. 

3. Abramowitz AC, Ginger EJ, Gollan JK, Smith 

MJ. Empathy, depressive symptoms, and social 

functioning among individuals with schizophrenia. 

Psychiatry Res. 2014;216(3):325-32. 

4. Rieffe C, Ketelaar L, Wiefferink CH. ssessing 

empathy in young children: Construction and 

validation of an Empathy Questionnaire (EmQue). 

Personality and Individual Differences. 

2010;49(5):362-7. 

5. Borba M. Building moral intelligence:The seven 

essential virtues that  teach  children  to do the right 

thing. New York: Jossey-bass; 2001. 

6. Vaziri SH, Lotfi-azimi A. the effect of empathy 

trainingin decreasing adolescents’ aggression. 

developmental psychology. J Iran Psychol. 

2012;30(8):167-75. 

7. Cutierrez S, Escarti C, Pascual C. Relationships 

among empathy, prosocial behavior, aggressiveness, 

self-efficacy and pupils 'personal and social 

responsibility. Psicothema 2011;23(1):13-9. 

8. Narimani M, Yaghoti-Zargar H, Abolghaseme A, 

Ahmadi V, Dadfar R, SHekhakbari F. study the 

effect of Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing (EMDR) on the XML enhancement of 

social ,affective and health adjustment of prisoners. 

J Ilam University of Med Sci. 2014;1(22):52-8. 

9. Basil NM. Ethnic Group, Age and Gender 

Differences in Social  Adjustment Of Teenagers in 

Nigeria. Int J Psychol Stud. 2011;3(1):59-68. 

10. Hamidi F, Mohamad-Hosseini Z. The 

Relationship between Irrational Beliefs and Social, 

Emotional and Educational Adjustment among 

Junior Students. J Soc Behav Sci. 2010;5:1531-6. 

11. Pettus KR. The relationship of parental 

monitoring to community   college student 

adjustment and achievement: Differences by gender, 

ethnicity, parental education level and student 

residence: Carolina University; 2006. 

12. Allison SM. Predictor of social competence 

among children epilepsy: Nupub: AAT; 2004. 

13. Hargie Q, Dickson D. Skilled interpersonal 

communication  London: Routledge; 2004. 

14. Vatankhah H, Daryabari D, Ghadami V, N N. 

The  Effectiveness of Communication Skills 

Training on Self-concept, Self-esteem and  

Assertiveness of Female Students in Guidance   

School in Rasht. Procedia Soc Behav Sci 

2013;84:885-9. 

15. Chen FS, Lin YM, Tu CA. A Study of the 

Emotional Intelligence and Life Adjustment of 

Senior High School Student. World Trans Eng 

Technol Educ. 2006;5(3):473-6. 

16. Brand PLP, Klok T, Kaptin AA. Using 

communication skills to  improve adherence in 

children with chronic disease: The adherence 

equation. Paediatr Respir Rev. 2013;14(4):219-23. 

17. Vernon A. Thinking, Feeling, Behaving: an 

emotional curriculum for children. Tehran: virayesh 

Publication; 2009. 

18. Daneshvar M, Gholamhoseini A, Espidkar M. 

Thinking and lifestyle. Tehran: Iran textbooks 

publishing company; 2013. 

19. Fatali-lavasani F. Skills for Life- Fifth Book. 

Tehran: State Welfare Organization Of Iran, Social 

Affairs And Prevention of injuries; 2011. 

20. Ghiyas-fakhri A. First-year guide Life Skills. 

Tehran: State Welfare Organization Of Iran Cultural 

Affairs and Prevention; 2009. 

21. Ahghar g. Standardized assessment tools based 

on the children's cognitive processes Piaget. Tehran: 

Inst Educ, 2004. 

22. Bryant B .An index of empathy for children and 

adolescents. Child Dev. 1982;53:413-25. 

23. Arefi M, Latifian M. a study of the relationships 

between empathy and  machiavellian beliefs with 

social competence and social uncompetence of 9 to 

12 years old students in shiraz. J Soc Sci Humanit of 

shiraz university. 2011;1(3):14-7. 

24. Haj-Amini Z, Ajly A, Fathi-Ashtiani A, Ebadi A, 

Dibaei M, Delkhosh M. The effect of education Life 

skills on Emotional reactions teenagers. J Behav Sci. 

2008;3(2):263-70. 

25. Ahadi B, Mirzaei P, Narimani M, Abolghasemi 

A. The effect of training social problem-solving 

strategies on social adjustment and academic 



 خانزاده نی، حسدیو، خسروجایشمام گانهی/  938

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

performance among secondary shy students. Res 

Except Child fall. 2009;3(9):193-202. 

26. Kazemi R, Momeni A, Abolghasemi A. The 

Effectiveness of Life Skill   Training on Self-esteem 

and Communication Skills of Students with  

Dyscalculia. Procedia Soc Behav Sci. 

2014;114:863-6. 

27. Teodoro ML, Kappler KC, Rodrigues JL, De 

Freitas PM, Haase VG. The Matson Evaluation of 

Social Skills with Youngsters  (MESSY) and its 

Adaptation for Brazilian children and   adolescents. 

Int J Psychol. 2005;39(2):239-46. 

28. Mikaeeli F. Study of the relationship adjustment 

to college and social- emotional intelligence 

freshmen Urmia University: Hardiness .Couns Res  

Dev. 2010;35:111-32. 

29. O’Reilly MF, Lancioni GE, Sigafoos J, 

O’Donoghue D, Lacey C. Intellectual Disabilities: A 

Comparison of External Control and Problem 

solving Interventions. Res Dev Disabil. 

2004;25(5):412-339. 

30. Agostin TM, Bain SK .Predicting early school 

success with developmental and social skills 

screeners. Psychol Sch. 1997;34:219-28. 

31. Abasi M, Dehghan HR, Bagheri S. Effectiveness 

of social-cognitive problem-solving skills to 

improve  interpersonal relationships and empathy for 

students with learning disabilities. J Behav Sci. 

2014;1(8):65-72. 

32. Mohd-Ishak N, Abidin MHZ, Abo-Bakar AY. 

Dimensions of Social  Skills and their Relationship 

with   Empathy among Gifted and Talented  Students 

in Malaysia. Procedia Soc Behav Sci. 

2 410;117:614-.3  

33. Sosua A, McDonald S, Rushby J, Li S, Dimoska 

A, James C. Understanding deficits in empathy after 

traumatic brain injury: The role of affective 

responsivity. Cortex. 2011;47(5):526-35. 

34. Nummenmma L, Hirvonen J, Parkkola R, 

Hietanen JK .Is emotional contagion special? 

An FMRI  tudy on neural systems for affective 

and cognitive empathy. Neuro Image. 

2008;43:571-80. 

35. Baron-Cohen S, Wheel-Wright S. The empathy 

quotient: An  investigation of adults with Asperger 

syndrome or high functioning Autism and  normal 

sex differences. J Autism Dev Disord. 

2004;34(2):163-75.

 


