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Abstract
Aim: This study aimed to determine the effectiveness of social skills training
on the levels of compatibility and self-efficacy in high school female students.
Methods: Research method included quasi-experimental design with
experimental group, control group, pretest, posttest, and a 2 month follow-up.
The statistical population consisted of 24383 high school students of the 2
educational district of Isfahan in 2015-2016 academic year. At first, using
clustering, three high schools Azadi, Shahid Vaghefi 1, and Katibe were
selected. Then, 4 classes from each school and among them 40 students were
randomly selected to be placed in an experimental and a control group. The
experimental group had 8 social skills training sessions’ Sadri Damirchi and
Esmaili Ghazivaloii (2010) and Hargi, Saunders and Dixon (2011). Each
session lasted 90 minutes. The control group were put on a waiting list. Both
groups, before and after training, and after two months completed the student’s
adjustment inventory Sinha and Singh (2001) and general self-efficacy scale
Sherer, Maddux, Mercandante, Prentice-Dunn, Jacobs & Rogers (1982). Data
were analyzed using repeated measures analysis of variance. Results: Results
indicated that social skills training had positive effect on compatibility in the
posttest and follow-up (F=12.55, P=0.001), and the level of self-efficiency also
significantly increased (F=6.26, P=0.01); and this effect is persisted at followup. Conclusion: Can be concluded that social skills training enhance
compatibility and self-efficacy in the high school female students.
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری و خودکارامدی
دانشآموزان دختر مقطع متوسطه انجام شد .روش :روش پژوهش نیمه تجربی با گروه آزمایش ،گروه گواه
و طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری دو ماهه و جامعه آماری  14383دانشآموز مقطع متوسطه ناحیه
 1آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی  54-59بود که در ابتدا بهصورت خوشهای دبیرستانهای
آزادی ،شهید واقفی 2و کتیبه و سپس از هر دبیرستان  4کالس و از بین آنها نمونهای بهتعداد  44نفر
بهصورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه کاربندی شد .افراد گروه آزمایش 8 ،جلسه آموزش
مهارتهای اجتماعی برگرفته از کتاب صدری دمیرچی و اسماعیلی قاضیولوئی ( )2385و کتاب هارجی،
ساندرز و دیکسون ( )2354را هر جلسه  54دقیقه هفتهای  1بار بهصورت گروهی دریافت کردند .هر دو
گروه قبل و پایان آموزش و نیز پس از گذشت  1ماه در مرحله پیگیری ،به مقیاس سازگاری دانشآموزان
سینها و سینگ ( )2384و خودکارامدی عمومی شرر ،مادوکس ،مرکاندنت ،پرنتیس-دان ،جاکوبز و روگرز
( )2581پاسخ دادند .برای تحلیل دادهها از روش تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر استفاده شد .یافتهها:
نتایج نشان داد آموزش مهارتهای اجتماعی در بر سازگاری ( )P=4/442 ،F=21/99اثر داشته و میزان
خودکارامدی را نیز بهطورمعناداری افزایش داده ()P=4/42 ،F=2/12؛ و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار
مانده است .نتیجهگیری :میتوان نتیجه گرفت که آموزش مهارتهای اجتماعی روشی موثر برای ارتقاء
سازگاری و خودکارامدی نوجوانان دختر است.

کلیدواژهها :خودکارامدی ،دانشآموزان دختر ،سازگاری ،مهارتهای اجتماعی
 .2کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رودهن ،ایران
 .1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خمین ،ایران
 .*3نویسنده مسئول ،دانشجوی دکترای مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ،علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
Email: ma.rostami@mail.sbu.ac.com
 .4دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
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مقدمه
نوجوانی بهطور عمده دوره کاوش ،انتخاب و فرایند تدریجی حرکت بهسمت خود پنداره 2منسجم
است .بهترین توصیف این دوره فرایند پیشرفت است که مشخصه آن افزایش توانایی تسلط بر
چالشهای پیچیده تکالیف تحصیلی ،اجتماعی ،بین فردی و هیجانی و در عین حال ،جستجوی
هویتهای اجتماعی و عالیق جدید است (سادوک ،سادوک و رویز.)1445 ،
از سویی انسان موجودی اجتماعی و نیازمند برقراری ارتباط با دیگران است ،بهگونهای که
بسیاری از نیازهای متعالی و شکوفایی استعدادها و خالقیتهایش از طریق تعامل بین فردی و
ارتباط اجتماعی ارضا شده و بهفعل درمیآید (بهمنی ،ترابیان ،رضائینژاد ،منظریتوکلی و
معینیفرد  .)2359افزون بر این ،رشد اجتماعی مهمترین جنبه زندگی هر فرد است و بهنوبه خود
منجر به ارتقاء رشد هوشی و سایر جنبههای رشد فردی میشود (دانش ،سلیمینیا ،فالحتی ،سابقی
و شمشیری .)2353 ،از اینرو ،کسانی که در حوزههای اجتماعی شکوفا شدهاند به سطحی از
توانایی در روابط اجتماعی دست یافتهاند که بهراحتی میتوانند با زندگی و مردم سازگار شوند
(رودباری ،شهدیپور و ساداتیقلعه.)1423 ،
رفتار اجتماعی به مجموعهای متعادل از مهارتهای اجتماعی و رفتارهای انطباقی اکتسابی اشاره
دارد که فرد را قادر میسازد با افراد دیگر به تعامل مطلوب بپردازد ،واکنشهای مثبت نشان دهد
و از رفتارهایی که پیامدهای منفی دارند ،خودداری کند .مهارتهایی مانند همکاری،
مسئولیتپذیری ،همدلی ،خودکارامدی و خویشتنداری بهعنوان اجزای رشد اجتماعی و سازگاری
بهشمار میروند (وید ،دالز ،کری ،مکموالن ،کاس و همکاران.)1424 ،
سازگاری با موقعیتهای جدید و متنوع در دورانی که عصر تنیدگی و تغییر سریع اجتماعی
است ،کار آسانی نیست .پژوهشها نشان میدهند که هر گونه دگرگونی در زندگی آدمی ،خواه
خوشایند و خواه ناخوشایند ،مستلزم نوعی سازگاری مجدد است (نزو ،نزو و دوزوریال.)1423 ،
عالوه بر این ،قدرت سازگاری افراد در جامعه انسانی برابر نیست و این در حالی است که کنار آمدن
با دیگران اولین تکلیفی است که در زندگی با آن روبهرو میشویم .سطح سازگاری اجتماعی ما ،که
بخشی از سبک زندگی ما است ،بر روش برخورد ما با مشکالت زندگی تأثیرگذار است؛ لذا افراد
باید هر یک ،بهنوعی به سازگاری رضایتبخش دست یابند (الرا ،ایلنا ،ایان و داریو.)1442 ،
از اینرو ،مهارتهای اجتماعی مجموعهای از تواناییها است که قدرت سازگاری ،رفتار مثبت و
خودکارامدی را افزایش میدهد (دانش و همکاران .)2353 ،در نتیجه شخص قادر میشود بدون

1. self-concept
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اینکه بهخود یا دیگران صدمه بزند مسئولیتهای مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذیرد و با
چالشها و مشکالت روزمره زندگی بهشکل مؤثر روبهرو شود (حاتمی و کاوسیان.)2351 ،
افزون بر آن ،سازگاری به پذیرش و انجام رفتار و کردار مناسب و موافق محیط و تغییرات محیطی
اشاره دارد و مفهوم متضاد آن ناسازگاری است .یعنی ،نشان دادن واکنش نامناسب به محرکهای
محیط و موقعیتها ،به نحوی که برای خود فرد یا دیگران و یا هر دو زیانبخش باشد و فرد نتواند
انتظارات خود و دیگران را برآورده سازد .ناسازگاری ممکن است در بافتها و موقعیتهای مختلف
بروز کند و متوجه درون یا بیرون فرد باشد .بههمین دلیل ،معموال صفت سازگاری همراه با موصوف
خود بهکار میرود و در ادبیات مکتوب و محاورهای از مفاهیم سازگاری شغلی ،زناشویی ،تحصیلی،
اجتماعی ،هیجانی و جز آن استفاده میشود (درتاج ،مصائبی و اسدزاده.)2388 ،
از اینرو ،بنا بر نظر بندورا  ،2555خودکارامدی به باورها و قضاوتهای افراد درباره تواناییهای
خودشان در انجام یک کار یا سازگاری با موقعیت فشارزای ویژهای اطالق میشود .وی ویژگیهای
فرد با خودکارامدی باال را در مقایسه با فرد با خودکارامدی پایین در این میداند که این افراد در
اعمال کنترل بر شرایط سخت زندگی و در انجام تکالیف ،کوشش و پافشاری بیشتری از خود
نشان میدهند و عملکرد بهتری دارند (نریمانی ،خشنودینیا ،زاهد و ابوالقاسمی.)2351 ،
افزون بر آن ،خودکارامدی ،توان سازندهای است که بدان وسیله مهارتهای شناختی ،اجتماعی،
عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف بهگونهای اثربخش سازماندهی میشود (بندورا،
 .)1421بنابراین ،فردی که از خودکارامدی باالتری برخوردار است ،از اطالعات هیجانی خود بهنحو
مطلوبی در جهت سازگاری اجتماعی بهتر و مؤثرتر بهرهمند خواهد شد (سامرفلدت ،کلوتسرمن،
آنتونی و پارکر.)1442 ،
در مورد اینکه میتوان خودکارامدی را افزایش داد یا خیر ،نظرهای مختلفی وجود دارد ،ولی
آنچه به صراحت میتوان بر آن تآکید کرد این است که حتی اگر نتوان خودکارامدی افراد را تغییر
داد ،شاید بتوان به افراد ،مهارتهای خودکارامدی را آموزش داد و به دانستههای آنها در این
زمینه افزود )جوز ،لئون ،فرانسیسکو و لودس .)1422 ،از اینرو ،اخیرا مداخلههایی برای ارتقای
بهبودی خودکارامدی بهویژه برای کودکان ،نوجوانان ،مدیران و افرادی که مشکالت هیجانی دارند
طراحی شده است؛ این یافتهها بیانگر تأثیر مداخلهها بر شیوههای مقابله با فشار روانی ،ارتقا سالمت
روانی افراد ،افزایش خودکارامدی در دانشآموزان و سازگاری اجتماعی دختران فراری است (بهمنی
و همکاران .)2359 ،همچنین آموزش مهارتهای اجتماعی به کاهش مشکالت رفتاری ،کاهش
پرخاشگری و اضطراب ،افزایش رفتارهای جراتمندی و باورهای مثبت در رابطه با خودکارامدی
نوجوانان فراری (لوپز ،سالوی ،کوته و بیرز )1449 ،و کاهش رفتارهای پرخاشگری نوجوانان و
افزایش سازگاری اجتماعی در محیطهای شغلی منتهی میشود (کویدباخ و هانسن.)1445 ،
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همچنین روشهای دیگری مانند آموزش مهارتهای دهگانه زندگی خودکارامدی را تقویت کرده
و افزایش داده است (مرادمند و خانبانی .)2359 ،از اینرو ،در گامی فراتر میتوان چنین مطرح
کرد که در دنیای امروز یادگیری شیوههای مناسب برخورد با دیگران ،برقراری ارتباط با سایر افراد
و بهطور کلی داشتن مهارت در ارتباطهای بین فردی برای زندگی موفق ضروری است (کامینگ،
هایجن ،پیرز ،میلر ،بوون و تندی.)1448 ،
در این راستا میتوان به یافتههای پژوهشگرانی مانند پریس و ملور ( )1445اشاره کرد که در
مطالعهای با ارائه  24جلسه آموزش مهارتهای اجتماعی به پسران ناسازگار و دارای مشکالت
رفتاری ،نشان دادند آموزش برنامههای مهارتهای اجتماعی برای کودکان و نوجوانان دارای
مشکالت رفتاری مخرب مانند نارسایی توجه/فزونکنشی ،اختالل سلوک و تضادورزی موثر است.
دنالت و دری ()1424
پژوهشهایی مداخلهای با تکیه بر آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان دارای مشکالت
رفتاری ،نتیجه گرفتند که کار گروهی و آموزش مهارتهای اجتماعی ،مشکالت رفتاری را کاهش
میدهد .همچنین مشخص شده است که آموزش کفایت اجتماعی ،میتواند مهارتهای خود-
آگاهی ،همدلی ،ارتباط بین فردی ،مقابله با هیجانها ،تصمیمگیری و حل مساله اجتماعی و
خودکارامدی را افزایش و میزان رفتارهای پرخاشگرانه را بهمیزان زیادی کاهش دهد .راتکلیف،
ونق ،دوستور و هایس ( )1424به این نتایج دست یافتند آموزش مهارتهای اجتماعی باعث افزایش
مهارتهای هیجانی-عاطفی و افزایش صالحیتهای اجتماعی و سازگاری بیشتر و در کل افزایش
سالمت روان افراد میشود.
بنابراین با توجه به نقش مهارتهای اجتماعی در سالمت روانی و اثرهای پایدار آن در افزایش
سازگاری اجتماعی و بهبود خودکارامدی و با توجه به اینکه افراد با خودکارامدی پایین ،بیشتر از
همتایان خود مشکالت سازشی و رفتاری دارند (نزو و نزو ،)1424 ،لزوم فراگیری آموزشهای
منتهی به ارتقای مهارتهای اجتماعی پراهمیت جلوه مینماید .افزون براین ،افراد زیادی به این
عقیده اساسی پایبند هستند که بهترین راه برای افزایش سازگاری نوجوانان این است که
مهارتهای اجتماعی آنها افزایش یابد .از اینرو ،آموزگاران و مربیان تربیتی همواره و با اشتیاق
میگویند برای سازگار کردن دانشآموزان ناسازگار در محیط مدرسه و خانه باید مهارتهای
اجتماعی آنها را باال ببرید و کاری کنید آنها از آنچه هستند احساس رضایت کنند ،بعد ببینید
که چه چیزهایی بهصورت شگفتآوری آشکار میشود (حسینینسب ،مصرآبادی و آقاجانزاده،
 .)2387لذا در این پژوهش تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی به نوجوانان بر افزایش سازگاری
اجتماعی و بهبود خودکارامدی آنها بررسی و دو فرضیه زیر آزمون شد.
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 .2آموزش مهارتهای اجتماعی خودکارامدی و سازگاری اجتماعی و مؤلفههای آن را در دختران
نوجوان مقطع متوسطه افزایش میدهد.
 .1تاثیرآموزش مهارتهای اجتماعی بر افزایش خودکارامدی و سازگاری اجتماعی و مؤلفههای آن
در دخترهای نوجوان مقطع متوسطه در مرحله پیگیری پایدار میماند.
روش
روش پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهه و
جامعه آماری تعداد  14383دانشآموز دختر مدارس مقطع متوسطه ناحیه  1شهر اصفهان در سال
تحصیلی  54-59بود .بهصورت تصادفی خوشهای از بین دبیرستانهای دخترانه ناحیه  1سه
دبیرستان آزادی ،شریف واقفی 2و کتیبه و از هر دبیرستان  4کالس ،یک کالس از اول و  3کالس
از دوم دبیرستان انتخاب شد .ابتدا دانشآموزان کالسهای منتخب بهصورت مقدماتی مطالعه شدند
و همه آنها مقیاس سازگاری را پاسع دادند .پس از تحلیل دادههای مقدماتی  22دانشآموز با
توجه به نمره پایین سازگاری ،ناسازگار تشخیص داده شدند .از میان این دانشآموزان  44نفر
باتوجه به مالکهای ورود انتخاب و  14نفر در گروه آزمایش و  14نفر در گروه گواه جایگزین
شدند .مالکهای ورود به پژوهش عبارت از تحت درمان دارویی یا تحت رواندرمانی نبودن همزمان
با این پژوهش ،نداشتن سابقه بیماری روانی و جسمانی ،زندگی مشترک والدین ،زندگی دانشآموز
با خانواده اصلی و تمایل و رضایت مکتوب دانشآموز و خانواده وی برای شرکت در طرح بود.
ابزار پژوهش
 .1مقیاس سازگاری

دانشآموزان.1

این مقیاس توسط سینها و

سینگ2

( )2384بهمنظور

جداسازی دانشآموزان  24تا  28ساله با سازگاری خوب از دانشآموزان با سازگاری ضعیف در سه
حوزه عاطفی ،اجتماعی و تحصیلی تهیه شده است .در این پژوهش از نسخه نهایی  24مادهای
استفاده شده که گزینههای آن بهصورت بلی و خیر است .برای نمرهگذاری به پاسخهای منطبق بر
سازگاری نمره صفر و به پاسخهای غیرمنطبق بر سازگاری نمره یک تعلق میگیرد .مجموع کل
نمرهها نشاندهنده سازگاری فرد و مجموع نمرههای فرد در هر یک از سه حوزه سازگاری
مشخصکننده سازگاری فرد در آن حوزه است .نمره پایین سازگاری باالتر و نمره باال سازگاری
پایینتر را نشان میدهد .ضریب پایایی این مقیاس را سینها و سینگ (2553؛ نقل از دانش و

1. inventory adjustment of students
2. Sinha & Singh
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همکاران) به روش دونیمه کردن برای کل مقیاس  ،4/59خرده مقیاس عاطفی  ،4/54اجتماعی
 4/53و تحصیلی  4/52گزارش کردهاند .همچنین بهمنی و همکاران ( )2359در پژوهش خود
ضرایب پایایی مقیاس فوق را با استفاده از روش کودر ریچاردسون و دونیمه کردن برای کل مقیاس
 4/82و  ،4/75خرده مقیاس عاطفی  4/75و  ،4/82اجتماعی  4/78و  4/84و تحصیلی  4/25و
 4/78بهدست آوردند .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل مقیاس برابر با 4/81
و برای خرده مقیاس عاطفی  ،4/84اجتماعی  4/75و تحصیلی  4/84بهدست آمد.
 .2مقیاس خودکارامدی عمومی .1این مقیاس  27سوالی توسط شرر ،مادوکس ،مرکاندنت،
پرنتیس-دان ،جاکوبز و روگرز ( )2581برای اندازهگیری خودکارامدی که اختصاص به موفقیت
ویژهای از رفتار نداشته باشد ،ساخته شده است .به هر سوال از  2تا  9امتیاز بر اساس مقیاس
لیکرت از دامنه کامالً مخالفم تا کامالً موافقم تعلق میگیرد .سوالهای  23 ،5 ،8 ،3 ،2و  29از
راست به چپ و بقیه سوالهای بهصورت معکوس یعنی از چپ به راست نمرهگذاری میشوند.
بنابراین حداکثر نمرهای که فرد میتواند از این مقیاس بهدست آورد نمره  89و حداقل نمره 27
است .در پژوهشی شرر و همکاران ( )2581آلفای کرونباخ این مقیاس را  4/72گزارش کردند.
اعتبار این مقیاس در پژوهش عبدینیا ( 4/89 )2377بهدست آمد .همچنین در پژوهش براتی
( )2372ضریب آلفایکرونباخ و پایایی بازآزمایی این مقیاس بهترتیب  4/82و  4/27گزارش شده
است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس برابر با  4/83بهدست آمد.
 .3برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی .این برنامه بر اساس کتاب آموزش مهارتهای اجتماعی
صدریدمیرچی ،نویدی و پورشنه ( )2385و کتاب مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی
هارجی ،ساندرز و دیکسون ( )2354تدوین شد .اعتبار این برنامه در پژوهشهای صدریدمیرچی
و اسماعیلی قاضیولوئی ( )2359تایید شده است .در این پژوهش برنامه مهارتهای اجتماعی در
مورد گروه آزمایش طی  8جلسه ،هر جلسه  54دقیقه ،هفتهای  1بار به شرح زیر اجرا شد.
جلسه اول .در ابتدا از شرکتکنندگان خواسته شد خود را معرفی کنند .سپس توضیح مختصری
درباره  8جلسه آموزشی و قوانین و ضوابط آن داده شد .آشنایی با عناصر برنامه و پرداختن به
مفهوم ارتباط از طریق تعریف روشهای برقراری ارتباط و کارکردهای آن ،صورت گرفت .با ارائه
منطق درمان و مروری بر چگونگی جلسهها و ارزشیابی و آموزش و ارائه فهرستی از هیجانهای
شرکتکنندگان و توافق در مورد اهداف درمان در چارچوب الگوی خودکارامدی و سازگاری ،با
تقسیمبندی اولیه ،فهرستی از مشکالت دانشآموزان تهیه شد.

)1. general self -efficacy scale (GSES
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جلسه دوم .مفهوم ارتباط مرور شد و آشنایی کلی با مهارتهای مربوط به کالس درس صورت
گرفت؛ مهارتهای گوش دادن ،تفاوت بین گوش دادن و شنیدن برای دانشآموزان تعریف شد.
سپس دانشآموزان با دو مقوله مهارتهای توجه و پیگیری بهعنوان دو قسمت از مهارتهای گوش
دادن فعال آشنا شدند .سپس درباره روابط بین فردی ،نحوه ارتباطات و صحبت کردن درباره
احساسات بهصورتی مؤثر بحث شد؛ همچنین تبدیل شدن به شنونده و سفالگری خوب ،تمایز
گذاشتن میان حرف و عمل دیگران و واکنشها و قضاوتهای خود نسبت به آنها و ارسال پیامهایی
که با واژه «من» شروع میشود بهجای سرزنش کردن در گروه تمرین شد.
جلسه سوم .در ابتدای جلسه بهصورت عملی آموختههای جلسه قبلی بهصورت بازی نقش انجام
و سپس مهارتهای مربوط به کالس درس مرور شد .مهارت اطاعت از دستورهای معلم تعریف،
منطق زیربنایی ارائه دستور از جانب معلم تشریح ،پیرامون لزوم پیروی از دستورهای شفاهی و
کتبی معلم و نیز در مورد تصمیمگیری شخصی بحث شد .دانشآموزان با مراحل تصمیمگیری،
بررسی اعمال خود و دیگران و آگاهی بر پیامدهای آن ،تشخیص اندیشه یا احساسات ویژه حاکم
بر تصمیمی ویژه ،آشنا شدند و بهصورت عملی این موارد را تمرین کردند.
جلسه چهارم .در ابتدای جلسه بهصورت عملی آموختههای جلسه قبل مرور و سپس مهارتهای
مربوط به کالس درس ،مهارتهای اساسی برقراری تعامل ،مهارتهای ارتباط غیرکالمی و کالمی،
مهارتهای گوش دادن و پاسخ دادن ،توانایی ادامه مکالمه و رعایت نوبت و نیز پیامدهای تصمیم
شخصی جمعبندی شد .در بخش بعدی نحوه شناخت احساسات آموزش داده شد .ارزیابی و شناخت
و نامگذاری احساسات ،تفاوت میان هیجانها و احساسات ،شیوه بیان احساسات و آگاهی از آنها
در روابط بین فردی ،حالتهای هیجانی ،قبول مسئولیت درباره احساسات خود ،راههای درست
ابراز احساسات و تأثیر آنها در روابط بین فردی و نهایتا سازگاری بین فردی و در انتها بهصورت
عملی نحوه انجام تعامل بین فردی و بیان احساسات آموزش داده شد.
جلسه پنجم .ابتدا آموختههای جلسههای قبلی مرور و بازی نقش انجام شد .مهارتهای برقراری
تعامل ،مهارتهای اساسی مربوط به همراهی با دیگران و دوستان ،مهارتهای سازش با دیگران از
طریق تعاریف مفهوم سازش و کارکردهای آن ،منطق زیربنایی لزوم انتخاب دقیق کلمهها و جملهها
در برقراری ارتباط مطلوب ،دالیل پیروی از مقررات و پیامهای آن ،احترام گذاشتن به تفاوتهای
موجود در احساسات افراد و درک احساسات و عالیق دیگران آموزش داده شد.
جلسه ششم .پس از مرور جلسه گذشته ،در مورد مقابله با استرس و تأثیر استرس بر سایر
جنبههای زندگی بحث شد .سپس درباره روشهای مقابله و آرامسازی خود در مواقع فشار روانی
و با مراحل بروز استرس ،راهکارهای مقابله با استرس ،تعیین نقش ادراکهای خود در ایجاد استرس
صحبت شد .پس از آن درباره شناسایی و تغییر باورهای ناکارامد و تضعیف آنها و ایجاد باورهای
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سازگارانهتر جدید در زمینه کنترل و تنظیم هیجانها ،استفاده از هیجانهای مثبت جهت حل
مشکالت ،شناسایی هیجانهای مثبت خود بهدرستی ،درک آنچه که باعث میشود یک هیجان
منفی احساس شود و تاثیر عوامل استرسزای بیرونی بر عملکرد درونی بحث شد.
جلسه هفتم .در ابتدا آموختههای جلسه قبلی بهطور اجمالی مرور شد .سپس انعطافپذیری در
مقابل تغییرهای احتمالی ،لزوم انعطافپذیری در رسیدن به هدفهای خود و سازگاری با محیط و
همچنین نحوه سازگاری و انعطافپذیری در مقابل تغییرها آموزش داده شد .پس از آموزش
خودکارامدی ،درباره توان ایجاد هیجانهایی که شخص دیگری دارد ،توان مدیریت هیجانها ،درک
آنچه که باعث میشود شخص دیگری هیجانی منفی را احساس کند ،ایجاد هیجان مناسب
هنگامیکه ایدهای چالشی را مطرح میکنند بحث و تمرین شد.
جلسه هشتم .پس از مرور مطالب جلسه قبل ،مهارتهای مقابلهای تعریف و کارکردهای آن
تشریح شد .سپس منطق زیربنایی مهارتهای مقابلهای ،نحوه جلوگیری از پایمال شدن حقوق
خود و بیان آزادانه مواضع خود در روابط بین فردی و روشهای متفاوت مقابله آموزش داده شد
پس از آن تقسیمبندی کار و تنظیم وقت ،برنامهریزی درست زمانی برای کارها ،شیوههای درست
تنظیم وقت ،نقاط قوت و ضعف در برنامهریزیهای هفتگی یا روزانه و راهکارهایی برای جلوگیری
از اتالف و هدر رفتن وقت و استفاده درست از آن آموزش داده شد.
شیوه اجرا .پس از انجام هماهنگی و کسب مجوز و با رعایت اصول اخالقی و با توجه به محدودیت
زمانی ،جلسههای آموزش مهارتهای اجتماعی در مرکز مشاوره آموزش و پرورش ناحیه  1و
بهصورت گروهی در روزهای شنبه و سهشنبه بین ساعت  29الی  22:34برگزار شد .هر دو گروه
در پایان آموزش و نیز پس از گذشت  1ماه در مرحله پیگیری ،به مقیاسهای پژوهش پاسخ دادند
و برای تحلیل دادهها از روشهای آماری تحلیل واریانس و روش اندازهگیری مکرر استفاده شد.
یافتهها
میانگین سنی و انحراف معیار در گروه آزمایش بهترتیب  24/24و  4/72و در گروه گواه  24/34و
 4/92بود 49 .درصد گروه آزمایش در رشته تجربی 34 ،درصد ریاضی و  19درصد رشته علوم
انسانی و  94درصد گروه گواه در رشته ریاضی 39 ،درصد رشته تجربی و  29درصد در رشته علوم
انسانی مشغول به تحصیل بودند 79 .درصد گروه آزمایش در مقطع اول دبیرستان و  19درصد در
مقطع دوم دبیرستان و گروه گواه  74درصد در مقطع اول دبیرستان و  34درصد در مقطع دوم
دبیرستان بودند .از نظر وضعیت اقتصادی نیز همه دانشآموزان در طبقه متوسط قرار داشتند.
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خرده مقیاسهای
سازگاری

جدول  .1دادههای توصیفی نمرههای گروه آزمایش و گواه (تعداد =  29نفر در هر گروه)
پیگیری
پسآزمون
پیشآزمون
شاخصهای آماری
میانگین انحراف
میانگین انحراف میانگین انحراف
گروه
متغیر
معیار
معیار
معیار
8/94
95/79
8/17
98/74
7/21
آزمایش 92/29
خودکارامدی
2/44
91/24
2/21
91/44
2/27
92/99
گواه
4/32
44/24
4/25
35/89
4/19
آزمایش 31/74
نمره کل سازگاری
3/35
33/14
3/53
33/44
4/21
31/84
گواه
2/44
22/94
4/78
22/19
4/88
آزمایش 22/59
عاطفی
2/41
23/44
4/59
21/84
2/28
21/29
گواه
2/23
34/49
2/23
34/49
2/13
اجتماعی آزمایش 14/84
2/18
12/84
2/17
12/94
2/47
12/14
گواه
2/22
18/54
4/52
18/79
2/25
تحصیلی آزمایش 11/49
2/42
11/49
2/35
11/49
2/33
12/54
گواه

اطالعات جدول  2حاکی از افزایش نمرههای گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در متغیرهای
خودکارامدی ،سازگاری و خرده مقیاسهای آن در مرحله پسآزمون و پیگیری است.
جدول  .2آزمون توزیع طبیعی نمرهها و همگنی واریانسهای خودکارامدی و سازگاری
آزمون لون
آزمون شاپیرو ویلک
متغیر
آماره
درجه آزادی 1
آماره
درجه آزادی
4/11
38
4/52
14
نمره کل خودکارامدی
4/48
38
4/59
14
نمره کل سازگاری
4/32
38
4/53
14
عاطفی
خرده
2/15
38
4/53
14
اجتماعی
مقیاسهای
4/49
38
4/59
14
تحصیلی
سازگاری
*
**
P<4/49 P<4/42

نتایج جدول  1حاکی از برقراری شرط توزیع طبیعی نمرهها و نیز نشاندهنده برقراری شرط
همسانی واریانسها در خودکارامدی ،سازگاری و خرده مقیاسهای آن است.
جدول  .3نتایج آزمون کرویت موخلی برای متغیرهای خودکارامدی و سازگاری
درجه آزادی
χ1
 Wموخلی
متغیر
1
1/51
4/51
نمره کل خودکارامدی
1
4/92
4/58
نمره کل سازگاری
1
4/54
4/87
عاطفی
خرده
1
4/15
4/85
اجتماعی
مقیاسهای
1
1/43
4/51
تحصیلی
سازگاری
*
**
P<4/49 P<4/42
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در جدول  3نتیجه آزمون موخلی نشان میدهد مفروضه کُرویت برقرار است و میتوان از نتیجه
آزمونهای درونگروهی بدون تعدیل درجه آزادی استفاده کرد.
جدول  .4خالصه نتایج تحلیل اندازهگیری مکرر در مورد تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر

خرده مقیاس سازگاری

خودکارامدی ،نمره کل سازگاری و خرده مقیاسهای آن در دو گروه در سه مرحله
F
ضریب اتا
میانگین
درجه
مجموع
منبع
متغیر
(اندازه اثر)
آزادی مجذورات
مربعات
4/24
**2/12
893/33
2
اثر آموزش 893/33
خودکارامدی
232/17
38
9278/32
خطا
4/14
21/99** 212/47
2
نمره کل سازگاری اثر آموزش 212/47
45/47
38
2884/28
خطا
**
4/22
22/99
234/14
2
عاطفی اثر آموزش 234/14
1/22
38
84/38
خطا
4/83
254/72** 523/33
2
اجتماعی اثر آموزش 523/33
4/54
38
288/84
خطا
**
4/84
293/22
985/23
2
تحصیلی اثر آموزش 985/23
3/89
38
242/33
خطا
*
**
P<4/49 P<4/42

نتایج جدول  4نشان میدهد آموزش مهارتهای اجتماعی در نمرههای خودکارامدی (،)P=4/42
نمره کل سازگاری و خرده مقیاسهای آن ،یعنی سازگاری عاطفی ،اجتماعی و تحصیلی گروه
آزمایشی در مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تفاوت معنادار ایجاد کرده است (.)P=4/442
جدول  .5نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای تعیین اثر مداخله مهارتهای اجتماعی در

خرده
مقیاسهای
سازگاری

متغیرهای خودکارامدی ،سازگاری و خردهمقیاسهای آن در سه مرحله
پسآزمون-پیگیری
پیشآزمون -پسآزمون پیشآزمون -پیگیری
شاخصهای آماری
انحراف
تفاوت
انحراف
تفاوت
انحراف
تفاوت
معیار
میانگین
معیار
میانگین
معیار
میانگین
4/21
4/31
4/12
*4/44
4/15
*-4/81
خودکارامدی
*
4/23
4/11
4/14
-3/54
4/14
*-3/27
نمره کل سازگاری
4/47
4/11
4/22
*-1/49
4/11
*-1/11
عاطفی
*
4/48
4/19
4/14
9/21
4/19
اجتماعی *-4/87
4/45
4/17
4/27
*3/74
4/17
تحصیلی *-3/41
*
P<4/49 **P<4/42

در جدول  9نتایج آزمون بنفرونی نشان میدهد تفاوت میانگین متغیر خودکارامدی ،سازگاری و
خرده مقیاسهای آن بین مراحل پیشآزمون با پسآزمون و پیگیری معنادار است (  )P=4/49اما
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تفاوت میانگین بین پسآزمون و پیگیری در هیچیک از متغیرهای خودکارامدی ،سازگاری و خرده
مقیاسهای آن معنادار نیست؛ که نشان میدهد نتایج حاصل در مرحله پیگیری بازگشت نداشته
و اثر مداخله پایدار بوده است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش مهارتهای اجتماعی خودکارامدی و سازگاری تحصیلی،
عاطفی و اجتماعی دانشآموزان ناسازگار گروه آزمایش افزایش داده این تاثیر تا دو ماه بعد از پایان
آموزش نیز همچنان پایدار مانده است .این یافته با نتایج پژوهشگران دیگر ،از جمله بهمنی و
همکاران ()2359؛ دانش و همکاران ()2353؛ حاتمی و کاوسیان ()2351؛ و قربانشیرودی،
خلعتبری ،تودار ،مبلغی و صالحی ( )2385همسو است .همچنین با نتایج دنالت و دری (،1424
راتکلیف و همکاران ( ،)1424بل و دوزوریال ()1445؛ نزو و نزو ()1424؛ ونزل ،ویچلد و سیلبرسین
()1445؛ و بوتوین و گریفین ( )1444همسویی دارد .همانطور که نتایج پژوهشهای مذکور نشان
دادند ضعف در مهارتهای اجتماعی فرد را مستعد ناسازگاری ،اضطراب ،افسردگی و نهایتاً
گوشهنشینی کرده و در نتیجه بهجای واکنش مناسب و سازگار به رویدادهای تنیدگیزا ،با آشفتگی
و تشویش به آنها واکنش نشان میدهد .بهطورمعمول زمانیکه فرد بهدلیل ضعف در مهارتهای
اجتماعی قادر به برقراری و حفظ ارتباط مطلوب نیست از لحاظ هیجانی دچار آشفتگی و خلق
افسرده میشود؛ بنابراین و با وجود آسیبهای روانشناختی مانند اضطراب ،افسردگی ،گوشهگیری
و رفتارهای ناسازگار ،بهنظر میرسد آموزش مهار رفتارهای آزاردهنده مانند طرد و کنارهگیری
(کریستوفر ،)1449 ،گامی مؤثر در جهت تقویت رفتارهای مطلوب ،خاموش کردن رفتارهای سازش
نایافته و نظمدهی هیجانی و خودکارامدی در دانشآموزان باشد.
افزون براین ،در تبیین این یافتهها میتوان گفت که یکی از مهمترین نتایج بهبود و افزایش
مهارتهای اجتماعی کمک به سازگاری دانشآموزان است .طبق تعریف ،سازگاری به تعامل و
درگیر شدن مؤثر و سالم فرد با محیط خود اشاره دارد و همزمان دو فرایند در آن رخ میدهد.
یکی انطباق خود با شرایط و دوم تغییر شرایط برای منطبق ساختن آن با نیازهای خود است
(آویسون ،ویلیام ،آنشنسل ،کارول ،ایسچلمن و واتون .)1424 ،بنابراین ،این آموزشها کمک میکند
تا دانشآموزان ،عواطف و احساسات خود را بهخوبی بشناسند ،آنها را بهدقت ارزیابی کنند ،افکار
منطقی و غیرمنطقی مرتبط با آنها را دریابند و در نهایت برای آنها آشکار میشود که افکار
کارامد و ناکارامد است ،که عواطف مثبت و منفی آنها را هدایت میکند .هنگامیکه دانشآموزان
به این آگاهی برسند که این خود آنها و تصوراتشان است که هیجانها و عواطف مثبت و منفی
آنها را هدایت میکند ،میتوانند با مهارتهای آموختهشده افکار ناکارامد خود را کنترل کنند و
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از این طریق به سازگاری عاطفی برسند (دانش و همکاران .)2353 ،در مجموع میتوان گفت
سازگاری بهتر عاطفی گروه آزمایش در پسآزمون نتیجه موفقیتآمیز همین کارکرد است (یگانه،
.)2353
قسمت دیگر یافتهها نشان داد آموزشها به سازگاری اجتماعی بهتر آزمودنیهای گروه آزمایش
کمک کرده است .از آنجا که سازگاری اجتماعی منعکسکننده برخورد و تعامل سازنده و مفید فرد
با اطرافیان بهویژه دوستان ،همساالن و همکالسیها است .بنابراین میتوان گفت آموزش
مهارتهای اجتماعی سبب میشود دانشآموزان با شفافیت بیشتری به بسیاری از ویژگیهای
روانی خود و طرف مقابل پی ببرند و آن را درک کنند و بپذیرند (حاتمی و کاوسیان .)2351 ،در
فرایند آموزش مهارتها ،دانشآموزان مطلع میشوند که بین آنها و دیگران تفاوتهایی وجود
دارد که باید بپذیرند؛ تا بتوانند با این تفاوتها و تمایزهای احتمالی در کنار هم به رابطه و دوستی
و همنشینی ادامه دهند .آنها به مفهوم همنوایی گروهی دست مییابند و در نهایت با کمک
یادگیری مهارتهای اجتماعی با وجود اختالف نظرها و همراهیهای احتمالی ،زندگی مسالمتآمیز
و سازگاری را در پیش میگیرند (کوک ،گرشام ،کرن ،باررز ،ثورنتن و کراوس .)1448 ،بهنظر
میرسد ،در این پژوهش نیز دانشآموزان گروه آزمایش در طول زمان دریافت آموزشها به ارزیابی
باورها و برداشتهای ذهنی خود اقدام کردند و با کمک این آموزشها ،به این آگاهی دست یافتند
که میتوانند موفقتآمیزتر با محیط و دنیای درونی و بیرونی خود انطباق و سازگاری پیدا کنند.
پژوهش ویسکوسیالوا و پراسکو ( )1421نیز نشان داد آزمودنیها در نتیجه دریافت این مهارتها
توانستند استرس خود را که در هر شرایطی شدید بودن آن مضر و خطرناک بود کنترل کنند ،خود
را بهتر و کاملتر بشناسند ،مسائل و مشکالت را درک کنند و راهحلهای مقتضی و سازنده را موقع
نیاز اتخاذ کنند و بهاین ترتیب در نهایت دارای شخصیت سالم و سازگار شوند و هدفهای واقعی
و منطقی زندگی را دنبال کنند.
عالوه بر این ،در تبیین یافتهها همانطور که حاتمی و کاوسیان ( )2351اشاره کردند؛ از آنجا
که نوجوانهای ناسازگار در مؤلفههای همدلی ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،کنترل و مدیریت
هیجانها و روابط بین فردی و بهطورکلی سازگاری و خودکارامدی ضعیفتر از افراد عادی هستند،
عمدت ًا در موقعیتهای اجتماعی دچار ناکامی میشوند .آنها اکثراً در برخورد با یک مساله اجتماعی
ناسازگارانه عمل مینمایند و بیشتر از راهبردهای هیجانمدار ناکارامد مانند فرار ،رفتارهای جنسی
نامشروع ،اعتیاد و غیره استفاده میکنند.
آموزش خودکارامدی میتواند با افزایش راهبردهای مسألهمدار کارامد و تعاملهای اجتماعی
مثبت و کاهش هراس اجتماعی ،اضطراب اجتماعی را بهدنبال داشته باشد و درنتیجه موجب
سازگاری اجتماعی بیشتر شود .نگرش خودکارامد بیانگر اهمیت منابع درونی برای تنظیم خود
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است و اعالم میدارد که علت اینکه بسیاری از افراد در پیگیری فعالیتهایشان جهت رسیدن
بهسالمتی ناکام میمانند ،نبود منابع کافی است (جاگر .)1443 ،بنابراین ،میتوان با افزایش منابع
آگاهیبخش به افزایش سازگاری اجتماعی و کاهش اضطراب اجتماعی بهعنوان دو مؤلفه از
مؤلفههای سالمت روان بهویژه به نوجوانها کمک نمود .اگرچه ممکن است عوامل بسیاری در
شکلگیری اضطراب اجتماعی و نیز سازگاری پایین اجتماعی نقش داشته باشند ،اما نتایج این
پژوهش نشان میدهد که اگر نوجوانها از برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی برخوردار شوند،
بهدلیل رشد قدرت شناختی قادرند در کنترل عواطف و مدیریت آنها بهویژه سازگاری اجتماعی
موفق باشند و از سویی بهدلیل تأکید این آموزش بر مهارتهای خودکارامدی و خودتنظیمی بتوانند
اضطراب اجتماعی خود را نیز کاهش دهند (بهمنی و همکاران .)2359 ،افزون براین ،آموزش به
قشر نوجوان بهلحاظ ویژگیهای ویژه و قدرت فراگیری بهتری که دارند ،بهتر میتوانند در مدرسه
از مهارتهای مقابلهای خود استفاده کنند .لذا آموزش رسمی و یا غیررسمی اقسام خودکارامدی و
بهویژه خودکارامدی هیجانی جهت افزایش سازگاری اجتماعی و کاهش اضطراب اجتماعی
نوجوانها و بهدنبال آن ارتقاء سالمت روان و حتی پیشرفت تحصیلی آنها مورد تاکید پژوهشگران
است (چو ،مکلود ،هار و وود.)1445 ،
مهارتهای اجتماعی ترکیب فنونی است که به دانشآموزان برای کسب روابط بین فردی معنادار،
ارتباط درست و روشن ،ارزیابی درست از خود و پاداش دادن به رفتارهای انطباقی خود کمک
میکند (هارل ،مرسر و دیرزیر .)1448 ،بدون تردید عدم مهارتهای اجتماعی میتواند آسیبهای
آشکاری به تعادل هیجانی ،عاطفی ،روانی و شخصیتی وارد سازد .بنابراین نوجوانها بدون یادگیری
مهارتهای اجتماعی در برقراری روابط سالم ،ابراز وجود ،رقابت سالم ،همکاری ،تصمیمگیری و
دفاع از حقوق خود ناتوان خواهند بود .نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد ازطریق آموزش مهارتهای
اجتماعی میتوان به دانشآموزان ،در فرایند سازگاری و اجتماعی شدن و ایجاد ارتباط اجتماعی
مناسب با همسالها ،همکالسیها و دیگر اعضای خانواده و در نتیجه سازگاری و خودکارامدی
بیشتر یاری رساند .همچنین بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که برای
پیشگیری ناسازگاری و رفتارهای ناسازگار در دانشآموزان ،الزم است روشهای غیرآسیبرسان را
جایگزین روشهای خشن و آسیبرسان مانند تنبیه بدنی و خشونتهای کالمی کرد که هنوز هم
در برخی از مدارس دیده میشود.
بنابراین با این اعتقاد که اکتساب مهارتهای اجتماعی ،محور اصلی تحول اجتماعی ،شکلگیری
روابط اجتماعی ،ارتقای کیفیت تعاملهای اجتماعی ،سازش یافتگی اجتماعی و خودکارامدی و
حتی سالمت روان فرد است (تیآدور ،کاپلر ،رودریگوئز ،فرایتز و هس)1449 ،؛ میتوان آموزش
درست و مداوم مهارتهای اجتماعی را بهعنوان یک ضرورت تربیتی معرفی کرد .بر این اساس
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انتظار میرود ،آموزش مهارتهای اجتماعی بهعنوان یک جنبه مکمل برنامههای آموزشی مدارس
در نظر گرفته شود تا به این ترتیب آموزش و پرورش بتواند زمینههای مناسب و مستحکمی برای
اعتالی سالمت روانشناختی و پرورش «خودکارامدی» در دانشآموزان فراهم آورد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به عدم انجام مصاحبه تشخیصی و عدم دسترسی به
برنامه آموزشی هنجاریابی شده مهارتهای اجتماعی بومی اشاره نمود .بر این اساس پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آتی ضمن انجام مصاحبه تشخیصی از برنامههای آموزش مهارتهای
اجتماعی بومی نیز استفاده شود .همچنین منحصر بودن نمونه پژوهش به دانشآموزان دختر ،طیف
سنی دانشآموزان و استفاده از یک روی آورد در آموزش برنامه مداخله نیز از محدودیتهای
پژوهش حاضر بود که پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی با لحاظ کردن این موارد بر توان
تعمیمپذیری و غنای اطالعات بهدست آمده افزوده شود.
منابع
براتی ،سیامک .)2372( .بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای خودکارامدی ،عزتنفس و خودیابی
با عملکرد تحصیلی در دانشآموزان سال سوم نظام جدید متوسطه شهرستان اهواز .پایاننامه
کارشناسی ارشد .رشته روانشناسی تربیتی .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی .دانشگاه شهید
چمران اهواز.
بهمنی ،بهناز ،.ترابیان ،سحرالسادات ،.رضائینژاد ،ساالر ،.منظریتوکلی ،وحید ،.و معینیفرد ،مژگان.
( .)2359اثربخشی آموزش خودکارامدی هیجانی بر سازگاری اجتماعی و اضطراب اجتماعی
نوجوانان .فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناسی.25-84 :)1(7 ،
حسینینسب ،سید داوود ،.مصرآبادی ،جواد ،.و آقاجانزاده ،ناهید .)2385( .تأثیر آموزش مهارتهای
اجتماعی بر عزتنفس دانشآموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه تبریز .مجله علوم تربیتی:)22(3 ،
.47-24
حاتمی ،محمد ،.و کاوسیان ،جواد .)2351( .اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری فرزندان
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سؤالها
 میترسید؟،آیا همیشه از چیزی در مدرسه خودتان
آیا از مالقات کردن با همکالسیهایتان دوری میکنید؟
 بهزودی فراموش میکنید؟،آیا آنچه را که خواندهاید
 در اینصورت آیا فوراً با آنها اوقات.فرض کنید همکالسیهایتان ندانسته کار غیرعاقالنهای را انجام بدهند
تلخی میکنید؟
آیا کمرو هستید؟
آیا از امتحان میترسید؟
 نگران سرزش معلمتان هستید؟،آیا بهخاطر اشتباههایتان
 آیا در سؤال کردن تردید دارید؟،وقتیکه موضوعی را درک نمیکنید
 برای شما مشکل است؟،آیا فهمیدن درسهایی که در کالس تدریس میشود
 حسادت میورزید؟،آیا نسبت به دوستانی که معلمتان زیادی از آنها قدردانی میکند
 آیا بدون هیچ ناراحتی پیش آنها میروید؟،زمانی که تعدادی از معلمهای شما باهم هستند
 بهدرستی یادداشت بردارید؟،آیا میتوانید از درسهایی که در کالس تدریس میشود
 غبطه میخورید؟،آیا نسبت به همکالسیهایی که فکر میکنید بهتر از شما هستند
آیا گاهی وقتها احساس میکنید که گویی در مدرسه دوستی ندارید؟
 در کالستان خمیازه میکشید؟،آیا موقع تدریس
 آیا فکر میکنید از شما بدگویی میکنند؟،وقتی متوجه میشوید چند دانشآموز باهم حرف میزنند
آیا بهراحتی میتوانید با هر شخصی دوست شوید؟
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آیا از روش تدریس معلمتان در مدرسه راضی هستید؟
وقتی از شما نمیخواهند در هیچیک از برنامههای مدرسهتان شرکت کنید ،آیا عصبانیت خود را نسبت به
دیگران اظهار میدارید؟
وقتی تعدادی دانشآموز باهم حرف میزنند ،آیا آزادانه به آنها میپیوندید؟
آیا فکر میکنید معلمهای مدرسه توجهی به مسائل شما ندارند؟
آیا در مدرسه غمگین و پریشان هستید؟
آیا پیوستن به همکالسیها و کارکردن باهم را دوست دارید؟
آیا از پیشرفت در تحصیل خودتان راضی هستید؟
آیا احساس میکنید معلمها ،شما را مورد غفلت قرار دادهاند؟
آیا سعی میکنید توجه معلمتان را در کالس ،بهخود جلب کنید؟
آیا برایتان سخت است مطلبی را مطالعه کنید؟
وقتیکه دانشآموزی از شما شکایت میکند ،آیا برانگیخته میشوید و سعی میکنید و سعی میکنید به او
صدمه بزنید؟
آیا اغلب دوست دارید تنها باشید؟
آیا معلمهای شما همیشه آماده حل مشکالت تحصیلیتان هستند؟
آیا اغلب از مدرسهتان ناراضی هستید؟
آیا با دانشآموزان مدرسه ارتباط برقرار میسازید؟
آیا در مدرسه ،معلمانتان شما را تحسین میکنند؟
آیا سعی میکنید اشتباه خود را توجیه کنید؟
آیا دوست دارید در صندلیهای جلوی کالس بنشینید؟
آیا اغلب در امتحان نمرههای کمتری میگیرید؟
وقتی معلمان در کالس شوالی از شما میپرسند ،آیا ناراحت میشوید؟
آیا با همکالسیهای خود ،ارتباطهای دوستانه دارید؟
آیا انگیزه داشتن تحصیالت بیشتر را دوست دارید؟ [آیا برای تحصیالت بیشتر ،انگیزه دارید؟]
آیا از شوخی کردن همکالسیهایتان ناراحت میشوید؟
آیا بهطور فعال در فعالیتهای مدرسه شرکت میکنید؟
آیا اغلب با همکالسیهایتان بگومگو دارید؟
آیا بعضی وقتها قبل از تعطیل شدن مدرسه ،بهخانه میروید؟
آیا در مسابقات ورزشی مدرسه ،شرکت میکنید؟
آیا اغلب تعدادی از معلمهای شما را بهخاطر درس و مشق ،سرزنش میکنند؟
آیا اغلب در مدرسه بهدیگران شک دارید؟
آیا خجالت میکشید با دانشآموزان کالسهای باالتر مدرسه ،صحبت کنید؟
آیا به معلمان خودتان با دیده احترام مینگرید؟
آیا نسبت به هدیهای که توسط یکی از همکالسیها (و در جبران رفتار ناخوشایندی که با شما داشته است)
داده میشود ،بیتفاوتی نشان میدهید؟
آیا در مدرسه دوستان صمیمی دارید؟
آیا به درسی که در کالس درس تدریس میشود ،توجه دارید؟
وقتی نمره کم میآورید ،آیا فکر میکنید نفرت شما نسبت به معلمهایتان افزایش مییابد؟
آیا همیشه آمادگی دارید به هر طریقی که شده ،به همکالسیهای خود کمک کنید؟
آیا از کتابخانه مدرسه ،کتاب و مجله امانتگرفته و مطالعه میکنید؟
آیا از مالقات کردن با دانشآموزان دیگر در مدرسه ،لذت میبرید؟
آیا از جنبوجوش دانشآموزان دیگر در مدرسه ،لذت میبرید؟
آیا در بحثها شرکت میکنید؟
آیا در برخورد با دانشآموزان کالسهای باالتر ،احساس ناخوشایندی دارید؟
وقتیکه همکالسیهایتان کتابها و دفترچههای یادداشت شما را به امانت بگیرند ،آیا کتابها و دفترچههایتان
را با خوشحالی به آنها میدهید؟
آیا به کارهای تخصصی عالقهمند هستید؟
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کامالً موافقم

عبارات

وقتی طرحی میریزم مطمئن هستم میتوانم انجام دهم.
یکی از مشکالت من این است که نمیتوانم تکالیفم را بهخوبی انجام
دهم.
اگر نتوانم کاری را بار اول انجام دهم به تالشم برای انجام آن ادامه
میدهم.
وقتیکه اهداف مهم برای خودم تعیین میکنم بهندرت به آنها دست
مییابم.
قبل از تمام کردن کارهایم آن را رها میکنم.
از روبهرو شدن با مشکالت اجتناب میکنم.
درصورتیکه کاری خیلی پیچیده بهنظر رسد حتی زحمت امتحانش را
به خودم نمیدهم.
نامطلوب بودن تکالیف مرا از پایداری تا انجام کامل آنها باز میدارد.
وقتی تصمیم به انجام کاری گرفتم بهطورجدی و دقیق روی انجام همان
کار تمرکز میکنم.
هنگامیکه سعی میکنم چیز جدیدی بیاموزم اگر در ابتدا موفق نشوم
بهزودی آنها را رها میکنم.
وقتی مشکالت غیرمترقبهای برایم رخ میدهد بهخوبی از پس آن
برنمیآیم.
از یادگیری مطالب جدید هنگامیکه به نظرم مشکل بیایند اجتناب
میکنم.
شکست باعث تالش بیشتر من میشود.
به توانایی خود در انجام کارها اعتماد ندارم.
به خودم متکی هستم.
بهسادگی تسلیم میشوم.
توانایی برخورد با اغلب مشکالت که در زندگی برایم پیش میآید را
ندارم.
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