
 ...آموزان دختر هاي اجتماعي در انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانشي آموزش مهارتاثربخش 

 

44 
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  چكيده
ي اجتماعي بر بهبود عملكرد تحصيلي هامهارتژوهش بررسي اثر بخشي آموزش هدف از اجراي پ

آزمون از بين كليه پس -آزمونان شهر تهران بود. با روش پژوهشي نيمه آزمايشي با طرح پيشآموزدانش

بودند  93-94ول به تحصيل در سال تحصيلي شهر تهران كه مشغ 18ان پايه دوم دبيرستان دختران منطقه آموزدانش

ي تصادفي ساده انتخاب شده و به صورت تصادفي به دو گيرنمونهان پايه دوم از طريق آموزدانشنفر از  30تعداد 

اجرا شد، و معدل  هرمنس پيشرفت انگيزش يهنامپرسش گروه آزمايش و كنترل تقسيم شدند. ابتدا بر روي دوگروه

جلسه يك ي اجتماعي طي هشتهامهارتشخص شد، سپس بر گروه آزمايش برنامه آموزشي نوبت اول افراد م

ساعته انجام و گروه كنترل هيچ برنامه آموزشي دريافت نكردند، در پايان مجدداً پرسشنامه انگيزش پيشرفت هرمنس 

) استفاده ANCOVAيانس (كوار ها از آزمون تحليلاجرا و معدل نوبت دوم مقايسه شد. براي تجزيه و تحليل داده

ي هامهارتان كه تحت تاثير آموزش آموزدانشنتايج نشان داد، انگيزش و پيشرفت تحصيلي گروه آزمايش از  .شد

توان براي  بهبود پيشرفت هاي اين پژوهش مياند نسبت به گروه كنترل، بيشتر است. از يافتهاجتماعي قرار گرفته

هاي آموزشي ي فعاليتگفت، هدف همه توانميان استفاده كرد. بنابراين زآمودانشتحصيلي و انگيزش پيشرفت 

تواند ي اجتماعي ميهامهارتان است كه در سايه آموزش آموزدانشبهبود انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي 
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  مقدمه

 بـه  زنـدگي  هـاي كشـمكش  و متفـاوت  هـاي موقعيـت  بـا  سـازگارانه  يهمقابلـ  بـراي  ها انسان

گستره از بخشي نوجواني، . كند تجهيز توانايي اين كسب در را آنان كه دارند نياز كاركردهايي

شوند. مي رو روبه تحولي هاييچالش و موانع از هاييمجموعه با افراد كه است آدمي زندگي ي

 ايجـاد  خـانواده،  از مسـتقل  پيشـرفت  و شخصـيت  و هويـت  رشـد  نظير مواردي در هاچالش اين

 بـه  كـودكي  دوران از انتقـال  ايـن،  بـر  عـالوه . دهدمي روي همساالن گروه با همرنگي و ارتباط

 زمـاني  دوره، گيـرد. ايـن  صورت مـي  رواني جسمي تغييرات از ايمجموعه موازات به بزرگسالي

 مخـالف  جـنس  افراد ارتباط با در و همساالن گروه در را اجتماعي هاينقش بايد راداف كه است

 هـاي مكـان  حضـور در  الزامـات  و شـرايط  بياموزنـد،  را اجتمـاعي  يهـا مهارت و سازند برآورده

 يونسـي، ، (جاهـد مطلـق   بگيرنـد  تصـميم  خويش شغلي ي آينده براي و آورند فراهم را آموزشي

 ).1394ازخوش و فرضي، 

كننــد، محبــوب ســياري از نوجوانــان از نظــر هيجــاني و روانــي بــه خــوبي ســازگاري پيــدا مــي ب

 ايـن بخـش مهمـي از مشـكالت     همـه هايشان هستند و معلمان آنها را دوست دارند با اين همكالسي

افراد مربوط به كنار آمدن با ديگران، پيدا كردن دوست و حفظ دوستي و داشتن احساس خوب بـه  

اي دارنـد بعضـي خجـالتي و    ان بـا ديگـران رفتـار خصـمانه    آموزدانشعضي از اين ب .خودشان است

زنـدگي افـراد    اصـلي روابط اجتماعي جنبه ). 1395گير هستند (نريماني، پورعبدل و بشرپور، گوشه

تواند منجر به احساس شاد زيستن است، تعامالت اجتماعي بسته به ايجاد پيامدهاي مثبت و منفي مي

هاي اجتماعي، هيجـاني و يـا بـين    اي از هدفي اجتماعي براي كسب دامنههامهارتو لذت گردد. 

اجتماعي اسـتعدادي اسـت    مهارت .)1388حسين خانزاده، ؛ 1396رضايي، فردي مورد نياز هستند (

شوند و نـه رفتارهـايي كـه    شود كه به صورت مثبت يا منفي تقويت ميكه باعث بروز رفتارهايي مي

تواننـد در روابـط   مـي  هـا مهـارت شـوند، ايـن   شوند يا توسط ديگران خاموش ميع ميمورد تنبيه واق

ي اجتماعي شامل؛ مهـارت  هامهارتآورند.  آميزي به وجودآدمي با ديگران نتايج مثبت و موفقيت
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 در تشخيص خصوصيات گروه، مهارت در ارتباط گيري با گروه، مهارت گوش دادن، مهارت هـم 

 هـا مهـارت ط غيركالمي با يكديگر وجوه مشترك دارنـد. در آمـوزش ايـن    دردي، مهارت در ارتبا

ها را در فـرد  هاي اجتماعي تأكيد كنيم، يعني اين تواناييهاي فرد براي توجه به زمينهبايد بر توانايي

هايي را كه مبين حالت و وضعيت افراد گروه است به درسـتي تشـخيص دهـد و    رشد دهيم كه نشانه

كارتلج، ترجمه ؛ 1395؛ فرهنگي و عبدالعليان، 1395جناابادي، خود قرار دهد ( هر يك را در جاي

  ).1386نظري نژاد 

توانـايي مـا بـراي برقـراري تعامــل موفقيـت آميـز بـا ديگــران و اسـتفاده از زبـان جهـت كســب           

آيد. كسب تحـول و نگهـداري   هاي شخصي يك مهارت كالمي يا غير كالمي به حساب ميهدف

ي اجتماعي با پيشـرفت تحصـيلي،   هامهارتماعي در طول زندگي بسيار مهم است. ي اجتهامهارت

اي و حتي وضعيت شـغلي و اسـتخدامي فـرد رابطـه     ي مقابلههامهارتختي، شناروانسازش يافتگي 

چنـين فقـدان يـا     هـم  .)1395؛ صبحي قراملكي، 1390، زاهد بابالن، فرزانه و ستوده ،يمانيسل( دارد

و رفتارهاي اجتماعي يك بخش عمـده مالكهـاي تشـخيص بيشـتر اختالهـاي       هامهارتنارسايي در 

توانـد منجـر بـه طـرد و گوشـه گيـري       آيد. فقدان قابليـت اجتمـاعي مـي   ختي به حساب ميشناروان

ختي گـردد. در مسـير دوم آشـفتگي    شـنا رواناجتماعي فـرد شـده و در نهايـت منجـر بـه آشـفتگي       

سيعي از مشكالت مانند بي كفـايتي اجتمـاعي منجـر شـده و در     ختي ممكن است به دامنه وشناروان

  ).2003، 1نتيجه طرد و گوشه گيري اجتماعي به تنيدگي فرد اضافه شود. (اسپنس

توانـد تـأثيرات عميقـي بـر عملكـرد تحصـيلي       ي اجتمـاعي مـي  هـا مهـارت از آنجايي كه نقص در 

 عنـوان بـه ي اجتمـاعي را  هـا مهـارت وزش ان داشته باشد بسياري از صاحب نظران نياز به آمآموزدانش

). 1392داننـد (هاالهـان و همكـاران، ترجمـه عليـزاده،       ريـزي مـدارس ضـروري مـي    بخشي از برنامـه 

) بيـانگر آن اسـت كـه بـين     1389؛ به نقـل از صـفرزاده،   2005( 1و اورتسون 2همچنين مطالعات بروفي

                                                                                                                            
1. Spence 
2. Brophy 
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ي هـا مهـارت رد. آگاهي از نياز به آموزش ان رابطه وجود داآموزدانشرفتار معلم و عملكرد تحصيلي 

شـود. بـه نظـر    اجتماعي غالباً از طريق بررسي ارتباط ميان رفتار اجتماعي و عملكرد تحصيلي عايد مـي 

متخصصان اين آموزش همواره حتي زماني كه معلم قصد انجام آن را نـدارد بـه شـكل برنامـه درسـي      

ه زندگي كودك تسلط دارد بـه همـين دليـل الگـويي     گيرد. معلم همچون پدر و مادر بپنهان انجام مي

آيد. او خواسته يا ناخواسته از راه فرايند تقويت به رفتارهاي اجتمـاعي  براي رفتار اجتماعي به شمار مي

دهـد كـه رفتارهـاي    مـي  دهد. مكالمه طـرز برخـورد و رفتـار معلـم نشـان     كودك و نوجوان شكل مي

  گذارد.بل معلم و شاگرد نيز تأثير مياجتماعي تا چه اندازه در روابط متقا

و ميـزان   كننـد مـي ان كه رفتار اجتماعي مثبت دارند عموماً توجه بيشتر معلم را جلب آموزدانش

هـا بـه   بهبـود عملكـرد تحصـيلي در برخـي جمعيـت      كـه توفيق تحصيلي آنها بيشتر است. از آنجائي 

  ).1388، ترجمه نظري نژاد، شود (كارتلجي اجتماعي و برعكس منجر ميهامهارتبهسازي 

ي اجتمـاعي  هـا مهـارت كنند كه ارتباط اجتماعي خـوب و  ) بيان مي2002( 2هير، جاگر و گرت

هـاي فـرد در زنـدگي آينـده     يك نقش خوب در سالمت رواني موفقيـت تحصـيلي و حتـي ارتبـاط    

ط كيفيـت ارتبـا  توانند ي اجتماعي ميهامهارتهمانند ازدواج و والدين شدن دارند. برنامه آموزش 

هايي كه آنها در ارتباطشان مشكل دارند بهبود ببخشند بر ايـن اسـاس   نوجوانان را با نشان دادن جنبه

 ي اجتمـاعي در نوجوانـان منجـر گـردد،    هـا مهـارت توانـد بـه رشـد خـوب     يكي از عواملي كـه مـي  

 كمك دهنده يي همانند مهارت حل تعارض، خود كنترلي، مديريت رفتار است كه احتماالهابرنامه

ي اجتمـاعي بـراي نوجوانـان    هـا مهـارت باشند و در تحقيقات تجربي هم به اثبات رسـيده اسـت.   مي

باشد همانند سالمت روان، بهبود عملكـرد تحصـيلي و موفقيـت در برقـراري     داراي منافع زيادي مي

روان  يي نتـايج منفـي هماننـد بزهكـاري و مشـكالت     هـا مهـارت ارتباط با بزرگساالن و عـدم چنـين   

   ).1395، يولوئيقاض يلياسماع و يرچيدم يصدرشناختي به همراه دارد (

                                                                                                                            
1. Evert son 
2. Hair, jager & garrett 
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هـا از آمـوزش مـداوم    ) در پژوهش خود تحت عنوان چگونه معلـم 2015( 1تالويو، برگ و لنكا

شوند به بررسي نقش آموزش تعامل اجتمـاعي و اثـرات آن   مند ميي تعامل اجتماعي بهرههامهارت

) نشـان دادنـد كـه    2015( و عملكرد تحصيلي پرداختند. تالويو و همكـاران  بر روابط معلم و شاگرد

ي تعامل اجتماعي بر معلمان با تمركز بيشتر و بهتر در راستاي ارتقا سطح علمي و هامهارتآموزش 

روابط ميان فردي گام برداشته و هم فضاي دلپذيرتري را براي آمـوزش توسـط معلمـان فـراهم مـي     

) نشـان  2011( گردد. محسني حميداهللان ميآموزدانشباعث بهبود تحصيلي  سازند و هم در نهايت

ان دبيرسـتاني از طريـق   آمـوز دانشي اجتماعي در كاهش رفتارهاي نامناسب هامهارتداد آموزش 

 گردد. كپروس، سترا، اوگـدن و روزت بهبود شايستگي اجتماعي باعث بهبود عملكرد تحصيلي مي

ان موجـب شكسـت در انجـام    آمـوز دانـش ي اجتمـاعي در  هامهارتدان ) نشان دادند كه فق2002(2

داده ) در تحقيقـات خـود نشـان   1987( 3شود. كوپر، اسميت، كوي و داج پاركر و آشـر تكاليف مي

ي اجتماعي منجر به مشكالتي كوتاه مدت و بلند مدت در عملكردهاي هامهارتاند كه اختالل در 

). نوجوانــان داراي 2006، 4ود (گرشــام، وان و كــوك شــتحصــيلي روانــي اجتمــاعي و شــغلي مــي

ي اجتماعي خوب، قادر به ايجاد پيوندهاي عاطفي با ديگـران هسـتند و عالقـه بيشـتري بـه      هامهارت

هاي قوي با والـدين نسـبت   مدرسه دارند و از لحاظ عملكرد تحصيلي، سازگاري اجتماعي و ارتباط

وضـعيت بهتـري هسـتند بـه عـالوه ايـن نوجوانـان داراي        هستند در  هامهارتبه كساني كه فاقد اين 

اعتماد به نفس باالتري هستند و احتمال كمتري دارد كه افسـرده شـوند يـا در رفتارهـاي خطرنـاك      

  ).1995، 5(فيلد، باندو و بندول شركت نمايند

(دهقـاني  خالقيـت  بـر  گيـري  تصميم و مسأله حل يهامهارتاند آموزش تحقيقات نشان داده

                                                                                                                            
1. Talvio, berg & lonka 
2. Caparos, cetera, ogdan, rossett 
3.  Kupersmidt, coie, dodge, parker, asher 
4.  Gresham, Van & Cook. 
5.  Field, yando, bendell 
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ي هــامهــارت آمــوزش و )1392ســاوجي، گنجــي و احمــدزاده،  ؛ بــه نقــل از پاكــدامن1384 زاده،

؛ به نقل از پاكـدامن و  1386راد،  تحصيلي (محمودي پيشرفت بر اجتماعي يهمسئل حل و ارتباطي

؛ بـه  1384شوشـتري،   حكـيم  و قرايي محمودي عملكرد تحصيلي (عربگل، بر و )1392همكاران، 

 مسأله (باباپور حل هايبر شيوه ارتباطي يهامهارت آموزش )،1392كاران، نقل از پاكدامن و هم

مدرسـه (ونـزل، ويچولـد و     انگيـزش  و )1392؛ به نقـل از پاكـدامن و همكـاران،    1387 خيرالدين،

 اثرگـذاري  بـا  هـا آموزش اين كه رسدمي نظر به حال، اين ) اثربخش است. با2009،  1سيلبريشن

 جملـه  از تحصـيلي  و شـناختي  متغيرهاي بر نفس، عزت جمله از ختيشناروانمتغيرهاي  بر مثبت

 بـه  رسـيدن  بـراي  فـرد  تمايـل  مفهـوم  بـه  پيشرفت باشند. انگيزش تأثيرگذار نيز انگيزش تحصيلي

 از ؛ بـه نقـل  1992( برالينـر  و است. گـيج  شده تعريف استانداردها از ايمجموعه براساس هدف،

 در يـا موفقيـت   كلـي  موفقيـت  بـه  عالقـه  يا ميل صورت به را پيشرفتي هانگيز نيز )1390سيف، 

 پيشـرفت  بـر توانـد  مـي  تحصـيلي  هـاي موقعيـت  در انگيـزه  ايـن . انـد كرده تعريف خاص ايزمينه

 اهـداف  بـه  انآمـوز دانـش دسـتيابي   ميـزان  تحصـيلي،  پيشـرفت  از باشد. منظور اثرگذار تحصيلي

 خود يادگيري هاي كوشش در فرآيند رودمي انتظار آنان از كه است شده تعيين پيش از آموزشي

 بـااليي  پيشرفت يهانگيز كه انيآموزدانشدهد مي نشان ). مطالعات1390(سيف،  برسند هاآن به

 كـه  انيآمـوز دانـش  بـا  مقايسـه  در انآمـوز دانـش شوند، ايـن  مي موفق مدرسه تكاليف در دارند،

 و كننـد مـي  استقامت تكاليف دادن انجام در تريمدت طوالني به دارند، كمي پيشرفت يهانگيز

 ).1385كنند (اسالوين، مي تالش بيشتر موفقيت براي

 آموزش نظام اهداف به دستيابي در تحصيلي پيشرفت و پيشرفت انگيزش حياتي نقش به باتوجه

 انگيزش و تحصيلي پيشرفت افزايش درپي همواره حوزه اين اندركاراندست و محققان پرورش، و

 پژوهشگر به دنبال پاسخ به اين سئوال اند؛آن بوده بر تأثيرگذار عوامل شناسايي با انزآمودانش

                                                                                                                            
1. Wenzel, Weichold &  Silbereisen, 
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 انآموزدانش تحصيلي پيشرفت و پيشرفت انگيزش بر ي اجتماعيهامهارت آموزش آيا كه است

  تاثير دارد؟

  روش

-آزمـون و نيمـه آزمايشـي بـا اسـتفاده از روش  پـيش      ايمداخلـه طرح پـژوهش حاضـر از نـوع    

ــوزش    پــس ــأثير آم ــژوهش ت ــن پ ــرل اســت، در اي ــايش و كنت ــا گــروه آزم ــامهــارتآزمــون ب ي ه

ان پايـه دوم دوره دوم  آمـوز دانـش اجتماعي(متغير مستقل) بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصـيلي  

شـهر تهـران بررسـي شـد. طـرح پژوهشـي مـورد        18دبيرستان دولتي دخترانه خجسته واقع در منطقه 

گيـري دوم بعـد از   گيري قبل از اجـراي متغيـر مسـتقل و انـدازه    ن اولين اندازهاستفاده نيمه تجربي اي

ي تصـادفي از  گيرنمونهگيرد. براي تشكيل گروه با استفاده از روش اجراي متغير مستقل صورت مي

   ) نفر جايگزين شدند.15) نفر و نيمي ديگر در گروه دوم(15آزمون ها در گروه اول(

ان پايـه  آمـوز دانـش جامعه آماري اين پژوهش را كليـه   ي:گيرهنمونجامعه، نمونه و روش 

به تحصيل اشـتغال   93-94شهر تهران كه در سال تحصيلي  18دوم دبيرستان دخترانه مدارس منطقه 

ان پايـه دوم دوره دوم رشـته   آمـوز دانشنفر از  30دهند. نمونه اين پژوهش شامل داشتند تشكيل مي

شهر تهران بود كـه بـه صـورت تصـادفي از جامعـه       18مدارس منطقه علوم انساني دبيرستان يكي از 

گانه ي شهر تهـران يـك منطقـه (منطقـه     19براي اين كار از بين كليه مناطق  پژوهش انتخاب شدند.

بـه طـور    يـك مدرسـه   دبيرسـتان دخترانـه دولتـي   17) به صورت تصادفي ساده انتخاب و از بـين  18

نفـر بـود،    100بيرستان سه كالس پايه دوم كه مجمـوع آنهـا   تصادفي ساده انتخاب گرديد. در اين د

نفر به صورت تصـادفي سـاده در    15نفر را انتخاب و از بين آنها  30مشغول به تحصيل بودند، سپس 

جهـت گـردآوري اطالعـات از ابـزار زيـر       نفر هم در گروه كنترل جا گرفتند. 15گروه آزمايش و 

  استفاده شد:

 هرمنس ،1970 سال در را نامهپرسشاين  :هرمنس فتپيشر انگيزش يهنامپرسش
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 هايويژگي به توجه با نامه پرسش گذارينمره .است ايگزينه چهار پرسش 29 حاوي كه ساخت

 در نامهپرسش اين روايي .گيردمي انجام است، شده تدوين هاآن براساس سؤاالت كه گانه نه

 كه محتوا يابي روايي از روايي يهمحاسب يبرا هرمنس كه چنان است؛ شده تأييد متعدد موارد

 ضريب او. كرد استفاده داد،مي تشكيل پيشرفت انگيزش يهدربار قبلي هايپژوهش را آن اساس

است.  57/0تا  3/0. به ترتيب از كرد محاسبه گرا پيشرفت رفتارهاي با را سؤال هر بستگيهم

 موضوع اندريافت آزمون و نامهپرسش اين بين بستگيهم ضريب وجود به هرمنس اين بر عالوه

 آزمون روايي بازآزمايي، و كرونباخ آلفاي روش دو از استفاده با)، 1379اسودي (. كندمي اشاره

  محاسبه كرد.  82/0و  84/0 ترتيب به را

 انآموزدانش دوم و اول نوبت معدل يهنمر از تحصيلي پيشرفت ميزان به دسترسيبراي 

 .شد استفاده

محتـواي جلسـات از كتـاب     :)ي اجتمـاعي هـا مهـارت محتـواي آمـوزش   خله (شيوه مدا

) و 1389ي اجتماعي به كودكان و نوجوانـان (تـاليف حسـين خـانزاده،     هامهارتراهنماي آموزشي 

) انتخاب گرديـد و  1992(تاليف كارتلج و ميلبرن،  ي اجتماعي به كودكانهامهارتكتاب آموزش 

جلسـه   1اي، ساعته برنامـه آموزشـي را بـه صـورت هفتـه      1ه جلس 8پژوهشگر در طول يك ماه طي 

ي كلـي زيـر بـود. عنـاوين و     هـا حـوزه ارائه داد. برنامه آموزشي ارائه شـده در ايـن جلسـات شـامل     

  بوده است. 1موضوعات برنامه آموزشي ارائه شده به شرح جدول 
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  ي اجتماعي هامهارت. برنامه و مراحل اجراي آموزش 1جدول 

 ختصر از محتواي جلسهشرح م جلسه

 ولا

بعد از آشنايي و معرفي اعضا، تشريح نحوه برگزاري جلسات بيان مقررات گروه به بيان اهميت ارتباط 

كه چرا بايد با ديگران ارتباط داشته باشيم پرداخته خواهد شد و بحث در مورد  اجتماعي خوب و اين

دله تعارفات روزمره، شروع گفتگو، ادامه هاي مباي اجتماعي از جمله آموزش شيوههامهارتاهميت 

 مناسب، خاتمه دادن و گوش دادن همراه با تمرين وبيان اصول ارتباطي

 مرور مطالب جلسه قبل بهمراه آموزش ابراز وجود و عوامل مربوط به آن دوم

 سوم

 منفي و مثبت احساسات ابراز به مربوط هاي¬مهارت ديگران، از تقاضا نحوه آموزش

 و ها راه و ديگران از درست تقاضاكردن نحوه سپس شودمي مرور قبل جلسه تكاليف جلسه يابتدا در

 خواهدشد بيان كردن تقاضا درست روش براي مختلفي فنون

 الگو از استفاده با) خودكنترلي(كنترل تشريح و اندوه خشم، مانند خاص احساسات ابراز نحوه آموزش

 كردن تمرين و

 چهارم

  يري با تمرين، ابراز نظر مثبت راجع به خودآموزش مسئوليت پذ

پذيري در ابتداي جلسه تكاليف جلسه قبل مرور خواهدشد و در ادامه به توضيح مفهوم مسئوليت

 ها داده خواهدشدپذيري به آزمودنيشود، و در آخر جلسه تكاليف خانگي مسئوليتپرداخته مي

 پنجم

  تكليف ارائه و ينتمر با گفتن نه طرز و مناسب هاي	گيري تصميم

 درست گيري تصميم نيز و گيري تصميم اهميت به راجع نخست پژوهشگر توسط جلسه اين ابتداي در

 از استفاده با نامطلوب تقاضاهاي و شرايط به گفتن نه نحوه جلسه دوم بخش در و شود،مي اشاره

 خواهدشد پرداخته شده آموخته يهامهارت

 ششم

  يچگونگي مواجهه و مساله گشاي

طور نحوه  شود و همينهاي حل مساله توضيح داده ميآموزش چگونگي حل مشكالت خود و شيوه

 پذيرفتن و كنار آمدن با قوانين و مقررات در خانه، مدرسه با جامعه

 هفتم

 تكليف ارائه و تمرين با خواهي معذرت يهامهارت و انتقادپذيري نحوه

 شد خواهد پرداخته انتقادپذيري و انتقاد توضيح به ادامه در و مرور قبل جلسه مباحث جلسه ابتداي در

 و همساالن با روابط در ها	بحران و مشكالت با كنارآمدن و همكاري و مشاركت تمرين و آموزش

 خانواده اعضاي

 جلسات نتايج ارزشيابي و بندي مرور و جمع هشتم
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جلسات زمان و مكان آن پژوهشگر بعد از يك جلسه توجيهي در رابطه با اداره  روش اجرا:

به عمل آورده و معدل ترم اول آنان را استخراج كرده و  آزمونپيشاز گروه آزمايش و كنترل 

تري داشته چنين معدل پايين بدست آورده و هم نفر را كه كمترين نمره را 15سپس از بين آنها 

ها ر بخشي اين آموزشي اجتماعي و بهبود اثهامهارتانتخاب نمود. براي افزايش كيفيت آموزش 

هاي نوجوانان و نحوه صحيح رفتار با آنها براي اوليا طراحي دو جلسه آموزش شناخت بهتر ويژگي

روش آموزش به اين ترتيب  ز پس از اتمام جلسات انجام گرديد.رو 5آزمون و اجرا گرديد. پس

دقيقه به ارائه  20ود كرد و در حدبود كه ابتدا پژوهشگر موضوع هر جلسه و هدف آن را بيان مي

شد و بعد از آن ان ارائه ميآموزدانشدر قالب مثال براي  هامهارتموضوع مي پرداخت سپس 

پرداختند و هاي عملي ارائه شده در كالس و بحث گروهي ميان به انجام فعاليتآموزدانش

چنين  د و همداهاي الزم را ارائه ميكرد و راهنماييپژوهشگر در مباحثات گروهي شركت مي

شد شد و در نهايت از آنها خواسته ميبازخوردهاي الزم توسط پژوهشگر به گروه ارائه مي

  موضوعات را تمرين كرده در قالب يك نمايش در كالس ارائه دهند

  نتايج

هاي انجام ) استفاده شد. آزمونANCOVAاز آزمون تحليل كواريانس ( و تحليل براي تجزيه

ها با در خصوص بررسي سواالت پرسشنامه دار تلقي گرديده است.معني 50/0شده در سطح زير 

توجه به كدگذاري هاي انجام شده، ابتدا وضعيت ميانگين پاسخگويي با توجه به طيف ليكرت 

. سپس ميزان پايايي مربوط به هر دسته از سواالت و تعيين شداستفاده شده مورد بررسي قرار داده 

  با استفاده از آزمون اسميرنوف كلموگروف مورد بررسي قرار گرفت. هادادهنرمال بودن توزيع 

ميانگين و انحراف معيار مربوط به دو گروه آزمايش و كنترل در دو حالت  2در جدول 

دهد ميانگين مربوط به طور كه جدول نشان مي ارائه شده است. همان آزمونپسو  آزمونپيش

چنين ميانگين مربوط به  هر دو گروه تقريبا يكسان و همبراي  آزمونپيشهاي متغيرها در حالت

  در گروه كنترل نيز نزديك به هم مي باشند. آزمونپسو  آزمونپيشمراحل 
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  مطالعه مورد متغيرهاي توصيفي هاي. آماره2جدول 

  ) =15nكنترل (  )=15nآزمايش (  هاگروه  متغيرهاي پژوهش

M SD  M  SD  
  2/6  07/79  18/6 23/78  آزمونپيش  انگيزش پيشرفت

 97/5 25/79 4/5 09/93  آزمونپس

  پيشرفت تحصيلي

  (معدل)

  01/2  26/16  8/1 23/16  (نوبت اول) آزمونپيش

 04/2 28/16 9/1 12/17  (نوبت دوم) آزمونپس

ان از تحليل آموزدانشاجتماعي بر انگيزش پيشرفت  يهامهارتبراي بررسي تاثير آموزش 

ستفاده شد. نتايج ازمون بررسي همگني در شيب رگرسيون پيش آزمون و كوواريانس يك راهه ا

براي انگيزش پيشرفت تحصيلي در گروه آزمايش و كنترل، نشانداد كه شيب رگرسون  آزمونپس

نتايج تحليل كواريانس يك راهه  5). در جدول =56/0P= ،36/0 Fدرهر دو گروه برابر است (

  آزمون گزارش شده است.با كنترل پيش آزمونپسنترل در زمايش و كآبراي بررسي تفاوت گروه

. نتايج تحليل كوواريانس يك راهه براي بررسي تفاوت گروه آزمايش و كنترل در انگيزش 3جدول 

  پيشرفت تحصيلي

  اندازه اثر M SEM F  P  گروه

  85/0  001/0  31/120  4/5  09/93  آزمايش

        97/5  25/79  كنترل

شود در انگيزش پيشرفت تحصيلي ميانگين گروه مشاهده مي 3گونه كه در جدول  همان

ي هامهارتآزمايش به طور معناداري بيشتراز ميانگين گروه كنترل است. بنابراين آموزش 

  ان را افزايش دهد. آموزدانشتواند نمره كل انگيزش پيشرفت اجتماعي مي

ان از تحليل آموزدانش بر انگيزش پيشرفتي اجتماعي هامهارتبراي بررسي تاثير آموزش 

كوواريانس يك راهه استفاده شد. نتايج آزمون بررسي همگني در شيب رگرسيون پيش آزمون و 

براي انگيزش پيشرفت در گروه آزمايش و كنترل، نشان داد كه شيب رگرسون در هر  آزمونپس

اهه براي نتايج تحليل كواريانس يك ر 4). در جدول =56/0P= ،35/0 Fدو گروه برابر است (
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  با كنترل پيش آزمون گزارش شده است. آزمونپسبررسي تفاوت گروه ازمايش و كنترل در 
  

. نتايج تحليل كوواريانس يك راهه براي بررسي تفاوت گروه آزمايش و كنترل در انگيزش 4جدول 

  پيشرفت

شود در انگيزش پيشرفت تحصيلي ميانگين گروه مشاهده مي 4همانگونه كه در جدول 

ي اجتماعي هامهارتطور معناداري بيشتراز ميانگين گروه كنترل است. بنابراين آموزش آزمايش به

  ان را افزايش دهد. آموزدانشتواند نمره كل انگيزش پيشرفت مي

ان از آموزدانشاجتماعي بر پيشرفت تحصيلي  يهامهارتزش چنين براي بررسي تاثير آمو هم

تحليل كوواريانس يك راهه استفاده شد. نتايج ازمون بررسي همگني در شيب رگرسيون پيش 

براي پيشرفت تحصيلي در گروه آزمايش و كنترل، نشان داد كه شيب رگرسون  آزمونپسآزمون و 

يك راهه  نتايج تحليل كواريانس 5. در جدول )=80/0P= ،06/0 Fدر هر دو گروه برابر است (

 با كنترل پيش آزمون گزارش شده است. آزمونپسزمايش و كنترل در براي بررسي تفاوت گروه آ

. نتايج تحليل كوواريانس يك راهه براي بررسي تفاوت گروه آزمايش و كنترل در پيشرفت 5جدول 

  تحصيلي

  اندازه اثر M SEM F  P  گروه

  53/0  002/0  08/20  9/1  12/17  آزمايش

        04/2  28/16  كنترل

شود در انگيزش پيشرفت تحصيلي ميانگين گروه مشاهده مي 5گونه كه در جدول  همان

ي هامهارتآزمايش به طور معناداري بيشتراز ميانگين گروه كنترل است. بنابراين آموزش 

   ش دهد.ان را افزايآموزدانشتواند نمره كل انگيزش پيشرفت اجتماعي مي

  اندازه اثر M SEM F  P  گروه

  85/0  001/0  31/120  4/5  09/93  آزمايش

        97/5  25/79  كنترل
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   گيرينتيجهبحث و 

 كند، شكلمي اعطا آنان به زندگي هايچالش يهصحن در افراد موفقيت براي مدارس آنچه

 بايد محيط مي هاچالش اين با رويارويي براي در نتيجه است. جديد قرن انتظارات يهدهند

 انآموزدانش به و باشد همگون زندگي طبيعت با كه شود خلق ايگونهبه يادگيري و آموزشي

 حاضر پژوهش از آمده دستبه نتايج. شوند مواجه تحول و رشد حال در انتظارات با كند كمك

 پيشرفت و عملكرد تحصيلي انگيزش هاياجتماعي نمره يهامهارت آموزش از پس كه داد نشان

 تگرف نتيجه توانمي است، بنابراين داشته افزايش كنترل گروه با مقايسه در انآموزدانش

 معني طور را به انآموزدانش و عملكرد تحصيلي پيشرفت انگيزش ي اجتماعي،هامهارت آموزش

  .دهدمي افزايش داري

و مرادي  يبيرام ي از جمله مطالعههاي مختلفپـژوهش در يعااجتم يهامهارت ياثربخش

نتــايج . ده است) بيان شـ1991( 1اينتوس و وايوقنل و زارايـوزاك )، م2011)، دروديـان (2007(

بر افزايش  تأثير مثبتي ي اجتماعهامهارتآموزش  نشــان داد )2012(اران كو هم يپژوهش مؤمن

ي بري، كالرك، جن هاپژوهشان ناتوان يادگيري دارد. آموزدانشي و عاطف يصالحيت اجتماع

افزايش  سبب كاهش اضطراب، يي اجتماعهامهارت) نشـان داد آمـوزش 2013( 2سينك و پاتل

گردد. مياي مناسب خــود و استفاده از راهبردهاي مقابله ، بهبـود حرمتيهاي اجتمـاعفعاليت

سازي بـر و آرام يي اجتماعهامهارتثـرات آموزش سي اكه بـا هدف بررهاي ديگر پژوهش

ه آمـوزش نشـان داد كـ يـادگيري انجـام شـد ان بـا ناتوانآموزدانش خودپنداشت و رفتار كالس

سازي بر خودپنداشت ايـن اثرات مثبت بيشتري در مقايسه با آرام يي اجتماعهامهارت

نيز نشان داد  )1984( 4). پـژوهش بيرمن و فـورمن1982، 3آمركانر و سومرلينان داشت (آموزدانش

                                                                                                                            
1. McIntosh, Vaughn   & Zaragoza. 
2. Barry, Clarke, Jenkins   & Patel. 
3. Amerikaner   & Summerlin. 
4. Bierman, Furman 
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  .دهديمشاركت و پذيرش كودكان را افزايش م يي اجتماعهامهارتكه آموزش 

ي اجتمــاعي و ارتبــاطي را در مشــكالت يــادگيري و هــامهــارت )2005( كســنينو ال 1الكســنين

ي اجتمـاعي، ارتبـاطي و   هـا مهـارت كساني كه تحـت آمـوزش  نشان دادند دانند، و رفتاري مؤثر مي

ابراز وجـود قرار گرفتند، از لحاظ پيشرفت تحصيلي موفقيـت بهتـري كسـب كردنـد. در نتيجـه، بـا       

يگران و افزايش سطح اعتماد به نفس، ميـزان مشـكالت رفتـاري از جملـه     يادگيري ارتباط مؤثر با د

ي اجتمـاعي  هـا مهـارت ) بيـان نمودنـد   2001( 2. گرشام، واتسون و اسكينرپرخاشگري كاهش يافت

باشد. در صورت نداشـتن  براي توانايي تعامل با محيط، سازگاري با آن و عملكرد در آن حياتي مي

معلمان در خطر بسـياري از پيامـدهاي منفـي از جملـه تـرك تحصـيل،       تعامالت مثبت با همساالن و 

باشد. توانايي تعامل موفق با همساالن و بزرگسـاالن  عملكرد تحصيلي ضعيف و حذف از جامعه مي

  ان است.آموزدانشيكي از مهمترين جنبه هاي رشد 

ي هــاتمهــار) در تحقيقــات خــود نشــان دادنــد كــه اخــتالل در 2004(  3كــوپر اســميت و داج

اجتماعي منجر به مشكالت كوتاه مدت و بلند مدت در عملكرد هاي تحصـيلي روانـي اجتمـاعي و    

ي اجتمـاعي و مـديريت خـود    هامهارت) در بررسي آموزش 2009شود. اولين و ساوسدا (شغلي مي

توانـد  ي اجتمـاعي مناسـب مـي   هـا مهـارت روي رفتارهاي ناسازگار و عملكرد تحصيلي نشان دادند 

ي هـا مهـارت ي مدرسه بازي كند و باعـث ايجـاد   ان در زمينهآموزدانشمي در يكپارچگي نقش مه

ان شـود.  آمـوز دانـش ي شـناختي و بهبـود عملكـرد تحصـيلي     هـا مهـارت ارتباطي مناسـب، افـزايش   

ان موجـب  آمـوز دانـش ي اجتماعي در هامهارت) نشان دادند كه فقدان 2002(4كپروس و همكاران

ي اجتمـاعي در موفقيـت كلـي در عملكـرد     هـا مهارتشود و آموزش ميشكست در انجام تكاليف 

                                                                                                                            
1. Elksnin 
2. Gresham, Watson, Skinner, 
3. Coppersmith & Dodge 
5. Caparos  
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، بــه نقــل از گــروبن، پــرن، اســتادلمن و  1995(1تحصــيلي نقــش داشــته اســت. بنــدول و همكــاران 

) نشان دادند نوجوانان داراي مهارت اجتماعي خـوب قـادر بـه ايجـاد پيونـدهاي      2011، 2كليتزينگ

به مدرسه دارند و از لحاظ عملكرد تحصـيلي و سـازگاري   عاطفي با ديگران هستند و عالقه بيشتري 

  هستند در وضعيت بهتري قرار دارند. هامهارتاجتماعي نسبت به كساني كه فاقد اين 

ان را ارتقـا بخشـد و باعـث    آمـوز دانشتواند مسئوليت پذيري ي اجتماعي ميهامهارتآموزش 

و در نتيجـه باعـث بهبـود عملكـرد      ايجاد تالش بيشتر براي انجـام تكـاليف مدرسـه و كـالس شـود     

  )2002تحصيلي گردد (برندت و كرميستن، 

ي ميان فـردي اسـت   هامهارتي اجتماعي يك رويكرد نظام مدار به تدريس هامهارتآموزش 

تواند باعـث بهبـود اثـر    ها به شكل فردي ميي گفتگو ابراز وجود تقويت اين آموزشهامهارتمثل 

ي هـا مهـارت ). كودكـاني كـه فقـدان    2014،  3وزور و گوتليـپ بخشي روابط ميان فـردي شـود (مـ   

شوند و در تعامل با والدين و معلمان مشكالتي دارند اجتماعي دارند اغلب توسط همساالن طرد مي

 تـوان چنـين گفـت   ). در تبيـين ايـن فرضـيه مـي    2005، 4و عملكرد تحصيلي ضـعيفي دارنـد (وارنـز   

پـذيري و تعامـل بـا     در جامـه  ياس ارتباطـات، نقـش مهمـ   پايه و اسـ  عنوانبه يي اجتماعهامهارت

بااليي برخوردارند پـذيرش و محبوبيـت    ي اجتماعهامهارتكه از  كودكان والمران دارند. معگدي

وانـد  ي تاحتمـال زيـاد مـ    ـران بـه گـ تري در بين همساالن خـود دارنــد و تعــامالت مثبـت بــا دي    شبي

گيـري هويـت مثبــت در ايـن كودكـان باشـد. از       كل ز شسـا و زمينـه عزت نفسموجـب افـزايش 

در مقابــل   سپر محافظت يك عنوانبهوانـد تيمناسـب خـود م يي اجتماعهامهارتر گطـــرف دي

  كودكان عمل كند.   الت تحصـيلكطـرد، انـزوا و مش

ر تـ ك بهائل، درستواند منجر بـه حـل بهتر ممي چنين  باال در كودكان همي ي اجتماعهامهارت

                                                                                                                            
1. Cendell  
2. Groben, perren, Stadelman   & Klitzing 
3. Gottlieb 
3. warnez 
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 ، بـا توجـه بـه ايـن    شودي هاي اجتماعران و در نتيجه برخورداري از حمايتگانگيزه و احساسات دي

ــود عملكــرد تحصــيلي و موفقيــت تحصــيلي و شــغلي   كــه غايــت همــه ي فعاليتهــاي آموزشــي بهب

باشد، عالوه بر امكانات آموزشي و داشتن فضاي آموزشي مناسب محيطـي امـن و   ان ميآموزدانش

هـاي آمـوزش ديـده مجـرب نيازمنـد بـه تعـامالت مثبـت و سـازنده در سـايه آمـوزش            معلم آرام و

ي اجتماعي مي باشيم زيرا فقط داشـتن روابـط ميـان فـردي مناسـب در بـين همسـاالن در        هامهارت

تواند محيطي دلپذير را بهمراه يك ارتباط رضايت بخش فراهم سـازد و  كالس و معلم و شاگرد مي

  دن به اهداف آموزشي مناسب هدايت نمايد.ما را در جهت رسي

 آموزدانش) در پژوهشي عنوان كردند هر چه ادراك 2012(1هان، كوك، يئو، آنگ و چونگ

ان در انتقال به سطوح باالتر تحصـيلي بـا انگيـزه و    آموزدانشاز مدرسه حمايت گرانه و مثبت باشد 

و در  كننـد ميهايشان احساس د و معلمعالقه بيشتري وارد شده و تعارض و تضاد كمتري را بين خو

  يابد. نتيجه عملكرد تحصيلي آنان بهبود مي

كـارگيري   بـه  و اكتسـاب  هـا، آزمـودني  اجتماعي سازگاري ميزان ارتقاي براي احتمالي دليل

 سـاخته  آن اسـاس  بـر  فـردي  ميـان  هـاي  ارتبـاط  كـه  اسـت  مبنـايي  و پايه اجتماعي، يهامهارت

 و كنندميتمرين  گيرند،مي ياد واقعي طور به را اجتماعي يهامهارت كه انيآموزدانش .شودمي

 دوسـت يـابي   و همسـاالن  گـروه  به ورود ند درتوانمي قطعاً گيرند، مي كار به را شايستگي خود

 مقبـول  رفتارهـاي  از ايدامنه و باشند داشته همساالن با خود روابط در تعاملي مثبت باشند، موفق

 .ددهن نشان خود از را

 نيـز  و گيرنـد  مـي  يـاد  خـوبي  به را همساالن گروه اجتماعي قواعد كه نوجواناني و كودكان

 سـطح  زيـاد،  احتمـال  بـه  ،كننـد مـي  برقرار اجتماع و خانواده اعضاي با مستحكمي و روابط قوي

 خـوبي  بـه  كـه  انيآمـوز دانـش  داد؛ خواهنـد  بـروز  خـود  از را اجتمـاعي  از سـازگاري  بـااليي 

                                                                                                                            
1. huan, quek, yeo & chong 
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 نشان خود از تريمطلوب رفتارهاي اجتماعي نظر از آورند ومي دستبه را عيي اجتماهامهارت

 خود هايتوانايي و هامحدوديت شودمي موجب امر اين و دارند مثبت تري خود دهند، مفهوممي

  .كنند پذيرش و درك ارزيابي، تريشيوه صحيح به را

هـاي آموزشـي   ي فعاليـت غايت همه كه چنين گفت: با توجه به اين توانميدر تبيين اين فرضيه 

باشـد، عـالوه بـر امكانـات     ان مـي آمـوز دانـش بهبود عملكرد تحصيلي و موفقيت تحصيلي و شـغلي  

هـاي آمـوزش ديـده مجـرب     آموزشي و داشتن فضاي آموزشي مناسب محيطي امن و آرام و معلـم 

باشـيم زيـرا فقـط    ي اجتمـاعي مـي   هـا مهـارت نيازمند به تعامالت مثبت و سازنده در سايه آمـوزش  

توانـد محيطـي   داشتن روابط ميان فردي مناسب در بين همسـاالن در كـالس و معلـم و شـاگرد مـي     

دلپذير را بهمراه يـك ارتبـاط رضـايت بخـش فـراهم سـازد و مـا را در جهـت رسـيدن بـه اهـداف            

  آموزشي مناسب هدايت نمايد. 

ان آمـوز دانـش تحصـيلي  ي اجتمـاعي باعـث بهبـود عملكـرد     هـا مهـارت از آنجائي كه آموزش 

شود اين آموزش در شكل برنامه ضمن خدمت فرهنگيان و مراكز تربيـت معلـم   شود پيشنهاد ميمي

ها آگاهي الزم را براي چگـونگي برقـراري   بعنوان يك واحد آموزشي الزامي گنجانده شود تا معلم

بود عملكرد تحصيلي ارتباط مناسب كسب كنند تا بتوان از اين طريق به هدف آموزشي كه همانا به

 و مناسـب  اجتمـاعي  يهـا مهـارت  آموزش ان در امور آموزشي است برسيم.آموزدانشو موفقيت 

 شـود مـي  موجـب  دهـد،  افـزايش  اجتمـاعي را  تعـامالت  كـه  تجـاربي  و هـا فرصـت  كردن فراهم

 يواقع هاي موقعيت و ها تمام محيط در را اجتماعي يهامهارت و راهبردها بتوانند انآموزدانش

 تمام مسئوليت ها،فرصت كردن اين گونه فراهم است بديهي. بندند كار به و كنند تمرين زندگي

 و تلفيقـي  آمـوزش  يهـا برنامهو  هستند ارتباط در انآموزدانش اين با نحوي به كه است كساني

  اند.كرده باور را فراگير

 پيشـنهاد  و كـرد  ارهاشـ  نمونه بودن جنسيتي تك به توانمي پژوهش حاضر هايمحدوديت از

در مطالعـات دو جـنس را مـورد بررسـي قـرار دهنـد. محـدوديت ديگـر اسـتفاده از           كـه  گـردد مي
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آوري هـايي را جمـع  ابزارهاي خود گزارش دهي است. بسياري از اين ابزارهـا ممكـن اسـت پاسـخ    

ته كنند بايد درست باشد. افراد ممكن اسـت خويشـتن نگـري كـافي نداشـ     كنند كه ديگران فكر مي

 باشند و مسئوالنه به گويه ها پاسخ ندهند.
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Abstract  
     The present study aims at investigating the influence of social skills 
training on motivation and educational progress of high school students of 
Tehran. Among all second grade high school female students of Tehran 
(DISTRICT 18) studying in the academic year of 2014-2015, 30 students 
were randomly selected and classified into two groups of experimental and 
control through quasi-experimental methodology and pre- and posttests. 
First, the progress motivation questionnaire of Hermess was run on two 
groups, and the average of their first semester was identified. Then, the 
program of social skills training was administered on the experimental 
group through 8 one-hour sessions while the control group received no 
training program. Finally, the progress motivation questionnaire of Hermess 
was readministered and the average of the second semester was identified 
and compared. In order to analyze the data, we made use of Covariance 
Analysis (ANCOVA). As indicated by the results of the study, motivation 
and educational progress were high among experimental group receiving 
social skills training compared to the control group. The results of the 
present study can be applied for improving educational progress and 
motivation of students. All educational activities aiming at improving the 
progress motivation and educational progress of the students can be 
significantly increased through social skills training. 
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