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 :چكيده
. كنـد  مي مقابله با آنها مهارتهاي خاصي را طلبشوند كه  مي ي منفي بسياري روبروها نوجوانان در سنين نوجواني با تجربه :هدف 

نوجوانان در زمينة چهار مؤلفه كفايت اجتمـاعي،  ي ها هدف اين تحقيق بررسي تاثير آموزش مهارت حل مسئله بر افزايش توانايي
   .استهيجاني و انگيزشي  كفايت و توانايي رفتاري، شناختي،

دختر مقطـع سـوم راهنمـايي    آموزان  دانش . جامعه آماري پژوهشاستاي  روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع آزمايشي مداخله
ـ    90حجم نمونه شامل  .بودند 87-88شهرستان جويبار در سال تحصيلي ان دانش آموز بود كه با روش نمونه گيـري تصـادفي از مي

مـورد آزمـون قـرار گرفتنـد و بـه طـور       آمـوزان   دانش . با استفاده از پرسشنامه كفايت اجتماعي همهشدند جامعه آماري انتخاب
ش عمليات حل مسئله آموزش داده شد. در پايـان جلسـات   تصادفي به دو گروه آزمايش و گواه تقسيم شدند. سپس به گروه آزماي

 .دشـ مقايسـه  ت نمرات قبل و بعد از آموزش ي قرار گرفت و تفاوميزان كفايت اجتماعي هر دو گروه مورد ارزياب آموزش مجدداً
  . قل و آزمون زوجي استفاده شده استمستاي  نمونه 2از آزمون  ها براي تجزيه و تحليل داده

(بـا پـي كمتـر از     نشان دهنده تاثير آموزش حل مسئله در افزايش كفايت اجتماعي گروه آزمـايش اسـت   ها : نتايج آزمونها يافته
ثر بوده است اما در خرده مقياس شناختي بين ؤي رفتاري، هيجاني و انگيزشي مها ). اين آموزش همچنين در خرده مقياس003/0

داري مشاهده نشد. نتيجه گيري: در مجموع آمـوزش مهـارت حـل مسـئله در     انمرات قبل و بعد از مداخله بين دو گروه رابطه معن
ثر بـوده اسـت و وارد كـردن ايـن     ي رفتاري، هيجاني و انگيزشـي مـؤ  ها ه مقياسدر خردآموزان  دانش افزايش كفايت اجتماعي

  ثيرگذار باشد.أبسيار تآموزان  دانش كفايت اجتماعي تواند در ارتقاي مي ي درسيها مباحث در كتاب

  : ها هواژ كليد
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 مقدمه

بـراي گـذر از آنهـا بـه      وشـوند   مي كودكان و نوجوانان در زندگي با موانع و مشكالتي روبرو ةهم
اين مسئله زماني اهميت بيشـتري  نياز دارند. ي مختلف از جمله مهارت حل مسئله ها مهارت يرگيديا

 ي شـديد ها ب تنشسبمانند تغييرات هورموني سريع،  ،سريع كودكان يرشدتغييرات كند كه  مي پيدا
  اختالل در روابط بين فردي شود. دروني و

 ،بردن ميزان مهارتهاي زنـدگي در آحـاد جامعـه    ترين وظايف مددكاران اجتماعي باال يكي از مهم
سفانه بسـياري  أ. اما متاستو كنترل آسيبهاي اجتماعي  هشنوجوانان براي پيشگيري، كادر باالخص 

(آقابخشـي،   فرا نمي گيرندرا با مسائل و شرايط بحراني برخورد  ايربي الزم را ها از نوجوانان مهارت
 هـا  آموزش و پـرورش و خـانواده   كه در حالي ،ما همه چيز را به دانشگاهها موكول نموده ايم ).1379

سطح بـاالتري از   ايرادهد نوجواناني كه د مي و مطالعات نشاناند  هيچ يك در اين مورد توجيه نشده
در بـاب   .ورند (همان منبـع) آ مي كمتر به كج رفتاري روي ،قع هستندي تصميم گيري به موها مهارت

ي آموزشي منظم در جهـت  ها د كه با اجراي برنامهاشاره كر توان به مدارس استراليا مي اهميت مسئله
ي توسـعه  هـا  موفقيت در زندگي، برنامهعدم گيري از خشونت، اقدام  به خودكشي و به طور كلي شپي

بنـابراين بـا مداخلـه در فرآينـد      .)2005، 1فـولر (اند  دهكرفراهم آموزان  دانش ايبركفايت اجتماعي را 
توان به پيشگيري از رفتارهاي بزهكارانـه   مي تحصيل و آموزش نوجوانان در زمينه مهارت حل مسئله

ي هـا  آمـوزش حـوزه   ،گويـد  مـي  2طور كه فلنـر  و افزايش كفايت اجتماعي نوجوانان پرداخت و همان
ي ديگر زندگي اسـت  ها يك الگوي تبادلي منفي به حوزهگستردة ع تعميم پذيري نامعي كفايت اجتما

آمـوزش آن توسـط مـددكار     وبر الگـوي حـل مسـئله     اين تحقيقبديهي است كه  .)1385پرندين، (
، به سازمان دادن مجـدد  گر بي طرف است كه در طي آموزش او يك تسهيلاست.  تمركزاجتماعي م

 ي  حل مسئله، افـزايش همكـاري يـا حـداقل كـاهش تضـاد در      ها ارتباط و مهارت، باال بردن روابط
، 3كراك( ندك مي تضاد را مديريت، اطالعات را سازماندهي و ارتباط را تسهيل  پردازد، آموزان مي دانش
1997(.  

  بيان مسئله 
ان متفكـر  و متنوع شدن جامعه، فرآيند آماده سازي كودكان و نوجوانان بـه عنـوان   گيبا فراپيچيد

  .)1382شهركي پور، ( شود ميتر  مستقل، شهروندان مولد و رهبران آينده دشوارتر و پيچيده
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قبلـي   ةشود كه شرايط آن بـا شـرايط دور   مياي  فرد وارد مرحله  كودكي، ن دورةپس از پايان يافت
نوجواني معروف است و يكي از بحراني ترين دوران زندگي فرد  ةمتفاوت است. اين دوره به دور كامالً

نظيـر بحـران هويـت، انحرافـات اجتمـاعي،      اي  نوجوان در اين دوره با مسائل عمـده  .آيد مي به شمار
انحرافات جنسي، اختالالت عاطفي (افسردگي) پرخاشگري، بزهكاري، اعتيـاد، خودكشـي، مشـكالت    

مستلزم داشتن كفايـت اجتمـاعي    دن موفقيت آميز اين دورهكر . سپرياستخانوادگي و شغلي مواجه 
، كفايـت هيجـاني و كفايـت    ، مهارت شـناختي در چهار دسته كفايت و توانايي (مهارت رفتاري خاص

با در  .)1990فلنر، ( استكه فقدان آنها عامل اساسي ناسازگاري و مشكالت انطباقي  است.انگيزشي) 
كـه نيـروي    -85براسـاس سرشـماري سـال     -جوان و جوان كشورميليون نو 23نظر گرفتن بيش از 

درصدي آمـار آسـيبهاي    20تا  15شوند و با توجه به رشد ساالنه  مي محركه و پوياي جامعه محسوب
براساس آمـار دفتـر امـور آسـيب      -اجتماعي در كشور و فراواني شيوع آن در سنين نوجواني و جواني

شايسته است به فراهم نمودن راهكارهاي  -1386در سال  ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور
يي تربيت كنيم كه توانـايي  ها توجه جدي داشته باشيم، تا انسانمقابله با اين آسيبها در بين نوجوانان 

ند بـه همـين منظـور سـازمان     داشـته باشـ  را  مقابله با مسائلي چون سوء مصرف مواد، بزهكاري و ...
به عنوان آموزش مهارتهاي زندگي در مدارس تدارك ديـد   1993از سال  رااي  بهداشت جهاني برنامه

به صورت آزمايشي در تعدادي از مـدارس در حـال اجراسـت كـه البتـه       76نيز از سال  و در كشور ما
بلكه متوليان آموزش و پـرورش نيـز جـدي     ،ها و خانوادهآموزان  دانش نه تنهارا ضرورت و اهميت آن 

د و وش مي مواقع ساعات تدريس كتابهاي مهارت زندگي به دروس ديگر پرداخته و در اغلباند  گرفتهن
انه شـدن آسـيبهاي   با توجه به كودك : البته اخيراًجنبه تفريحي داردنيز آموزان  دانش براياين كالسها 

، سازمان بهزيستي با اجراي طرح توانمند سـازي نوجوانـان و اختصـاص اعتبـارات     اجتماعي در كشور
كـه   در صورتي ،سعي در كاهش آمار آسيب ديدگان اجتماعي دارد. حال با توجه به اين مهم ميلياردي

علي الخصوص دختـران  آموزان  دانش ارتقاي كفايت اجتماعي ايربثر به بحث آموزش و مداخالت مؤ
بايست در انتظار انواع رفتارهاي مخاطره  مي ي نسلهاي آتي پرداخته نشود،ها به عنوان پرورش دهنده

آمـوزش   صـرفاً آمـوزش مهارتهـاي زنـدگي (   نگارنده با اختصاصي كردن  ،ميز باشيم. در اين تحقيقآ
... بـه بررسـي    شناسـي و  ، روانگيري از متون مختلف مددكاري اجتماعيمهارت حل مسئله) و بهره 

 بررسي متون و پيشينه تحقيقات نشاناست. پرداخته آموزان  دانش چگونگي تغييرات كفايت اجتماعي
اقـدام كننـدگان بـه خودكشـي، افـزايش      اي  دهد كه آموزش مهارت حل مسـئله، مهـارت مقابلـه    يم

سازگاري اجتماعي دانشجويان، بهبود تحصيلي دانش آموزان، رفتـار سازشـي نوجوانـان عقـب مانـده      
 بـه نظـر   روش شناسـي اما از نظـر   پي داشته است. ردذهني و كاهش اضطراب اجتماعي نوجوانان را 

يي نظير آموزش انفرادي ، تعداد نمونـه كـم و عـدم قابليـت     ها قيقات مذكور داراي كاستيرسد تح مي
 و همچنين گرايش محـض بـه اسـتفاده از ابزارهـاي مداخلـه روان     تر  تعميم پذيري به جامعه گسترده

  شناختي.
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 شوند افزايش يابد، مي تماعي محسوبي كفايت اجها نوع مهارتي كه از مولفه چهاركه  در صورتي
ي تحصـيلي و  هـا  با نهادينه كردن آموزش مهارتهاي زندگي در مدارس به تقويـت فعاليـت   يمتوان مي

، فرار از منزل و خودكشي اميـدوار  ي منفي نظير خشونتها ان با تجربههمچنين كاهش مواجهه نوجو
كـه نوجوانـان را از تجربيـات منفـي     شـود   مـي  سبب تقويت عوامليبنابراين كفايت اجتماعي  .باشيم

  كند. مي محافظت

 ادبيات پژوهش

و يكي از ويژگيهاي خاص اين سـنين تحـوالت جسـمي،     استحساسي از زندگي  ةنوجواني مرحل
 جاي خـود اهميـت بسـيار    از اين تحوالتك هر ي است.عاطفي و اجتماعي  ،رواني، اخالقي، اعتقادي

، وابسـتگي  كننـد  مي تري پيدااع برخورد فعال . از نظر اجتماعي نوجوانان به تدريج با محيط اجتماردد
تحـت تـاثير دوسـتان     شود و بيشتر مي آنها به خانواده كمرنگ و همانندسازي با گروه همسال تقويت

جسـتجوي احـراز هويـت، تشـخص طلبـي،       بـه رسد و  مي . گروه گرايي در آنان به اوجگيرند مي قرار
ـ رو مي ي اجتماعيها استقالل جويي و همدردي و كسب نقش ي دارنـد و در  أه اسـتقالل ر ند. تمايل ب

شـدن جامعـه،   تر  از طرفي با پيچيده. )1385رحيمي، د (آي مي يدپدسازگاري اجتماعي ايشان آشفتگي 
ان مستقل، شهروندان مولـد و رهبـران آينـده    متفكرفرايند آماده سازي كودكان و نوجوانان به عنوان 

مستلزم  نمودن موفقيت آميز دوران نوجوانيسپري  ).1382شهركي پور، شود ( ميتر  دشوارتر و پيچيده
، ، مهـارت شـناختي  كفايـت و توانـايي مهـارت رفتـاري     مؤلفهدر چهار  داشتن كفايت اجتماعي خاص

عامل اساسي ناسازگاري و مشـكالت   اين مهارتهادان قكه ف .استكفايت هيجاني و كفايت انگيزشي 
كشـور مـا داراي    1385اري عمـومي سـال   شماساس سرنظر به اينكه بر ).1990فلنر، (است انطباقي 
و با توجه به مواجه شدن نوجوان در اين سـنين بحرانـي بـا     استميليون نوجوان و جوان  23بيش از 

نوع مهـارتي   چهاركه  در صورتي ،، بزهكاري و انواع آسيبهاي اجتماعيمصرف موادد سوءنمسائلي مان
توان با نهادينه كـردن آمـوزش    مي ،يش يابندشوند افزا مي ي كفايت اجتماعي محسوبها لفهؤكه از م
ن بـا  ي تحصيلي و هم چنين كاهش مواجـه نوجـوا  ها ي زندگي در مدارس به تقويت فعاليتها مهارت
ي ها ، فرار از منزل و خودكشي اميدوار باشيم و در واقع آموزش مهارتي منفي مانند خشونتها تجربه

). در يـك  2002، 1هـورنر ( دهـد  مي ثير قرارأحت تدر موقعيتهاي خاص تمهم را رفتارهاي  ،اجتماعي
در جزاير قنـاري ديـده شـد كـه مـداخالت      نوجوان ناشنوا  18به ي اجتماعي ها برنامه آموزش مهارت

). 2002، 2سوآرزاست ( هدشطعيت آنها اله و مهارت جسارت و قأموجب بهبود مهارت حل مس يآموزش
شناختي، رفتـاري براسـاس   اي  راهبردهاي مداخلهدر تحقيق ديگري كه به بررسي ميزان اثر بخشي  
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ساله ناتوان ذهني  14-18نفر از نوجوانان  42فتار سازشي عدي كفايت اجتماعي فلنر در ربچهار مدل 
گروه مهارت رفتاري، مهارت شناختي، كفايت هيجاني،  پنج درنتايج نشان داد كه  ،خفيف پرداخته بود

لفه مـذكور آمـوزش   ؤم چهارگانه) كساني كه در هر  4ي ها فايتآمايه انگيزشي و گروه پنجم (گروه ك
يي هـا  داري بين گـروه اداري وجود دارد، اما هيچ گونه تفاوت معناديده بودند و گروه كنترل تفاوت معن

زمينه آمـوزش ديـده بودنـد وجـود نداشـت       چهارلفه آموزش ديده و گروهي كه در هر ؤكه در يك م
ـ با استفاده از پرسشنامه بلينگر موس ي كه ). در پژوهش ديگر1382پزشك، ( ثير آمـوزش مهـارت   أت

بررسـي  نفر از افراد اقدام كننده به خود كشي و خانواده آنها را  80ي مقابله ايها له بر مهارتأحل مس
ي هـا  دار در مهارتاكه آموزش مهارت حل مساله باعث ايجاد اختالف معن نشان داديج ااست نتكرده 
ايـن  تـوان   مي شده است و ،در گروه آزمايش هانآي ها ندگان به خودكشي و خانوادهاقدام كناي  مقابله

ـ سالمتي و پيشگيري از خودكشي به كار  يدرمان رفتاري افراد و هم چنين ارتقارا براي  مهارتها رد ب
در  .توان به كفايت اجتماعي نسـبت داد  مي موارد ديگري را نيز ،). عالوه بر اين1385شمسي خاني، (

 لئحل مساي رفتاري مورد نياز براي ها يكي از پژوهشها ثابت شده است كه كودكان پرخاشگر مهارت
، 3اولـوز ي حل تعارض دچار كاستي هسـتند ( ها ي با كفايت را ندارند و در مهارتها پاسخبا استفاده از 

دانند و از  مي عيپژوهشگران مهارت اجتماعي را مترادف با سازگاري اجتمااز هم چنين برخي  ).1993
خـاص   نظر ايشان مهارت اجتماعي عبارت است از توانايي ايجاد ارتباط متقابل بـا ديگـران در زمينـه   

ميرامـي در   ).2003، 1اسـالبي ( كه در عرف جامعه قابل قبول و ارزشـمند باشـد  اي  ، به گونهاجتماعي
، ت منـدي أنگـرش، جـر   به بهبودي اجتماعي ها دهد كه آموزش مهارت مي نتايج پژوهش خود نشان
پايـدار مانـده   شده و اين تغيير در طول زمان خود منجر آموزان  دانش كارآمديمديريت استرس و خود

بيرامـي،  ( ي اجتماعي موجب ارتقائ كفايـت اجتمـاعي شـده اسـت    ها در نتيجه آموزش مهارت .است
 ، ممكـن اسـت  رسوم و فرهنگ يـك جامعـه   ،از طرف ديگر بايد توجه كرد كه براساس آداب ).1385

د و حتـي  اشـ ست بسيار طوالني با دوره نوجواني بسيار كوتاه باشد، در حالي كه در جامعه ديگر ممكن
 12-13در ايران و بيشتر كشورهاي اروپايي و امريكـايي معمـوال نوجـواني از     سال نيز برسد. 7-8به 

در تحقيـق پـيش روي بـر     ).1376پارسا، ( رسد يم سالگي به پايان 18-19د و در شو مي سالگي آغاز
او يك تسهيل گر بي طرف  ه است.شدتمركز الگوي حل مساله با آموزش آن توسط مددكار اجتماعي 

ي حل مسـاله،  ها به سازمان دادن مجدد روابط، باال بردن ارتباط و مهارت ها است كه در طي آموزش
پردازد، تضـاد را مـديريت، اطالعـات را     موزان ميآ دانش افزايش همكاري يا حد اقل كاهش تضاد در

ي تعـارض آميـزي كـه    ها واقعيت اين است كه بيشتر موقعيت .دكن مي سازماندهي و ارتباط را تسهيل
يا عـدم تـوازن قـدرت، دانـش يـا       از نامتعادل بودني ناش ،كنند مي مداخلهاجتماعي در آن مددكاران 

  ). 1997اك، كر(است كاركرد ميان بخشهاي در حال نزاع 
                                                           

1. Slaby 
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  شناسي روش
دختر مشغول به تحصـيل در  آموزان  دانش املاين تحقيق از نوع آزمايشي و جامعه مورد بررسي ش

نفر بودند و  90، حجم نمونه مورد بررسي است 1387مقطع سوم راهنمايي شهرستان جويبار در سال 
مدرسه راهنمايي دخترانه  شهري شهرسـتان   هفتاز بين  ،دست آوردن جمعيت مورد بررسيه براي ب

اين مدرسه  مقطع سوم راهنماييآموزان  دانش جويبار يك مدرسه به صورت تصادفي انتخاب و تمامي
نفر به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته شد و با روش نمونه گيري تصادفي به دو گروه آزمـايش   90

بود كه براي هر دو ) 1990(نامه كفايت اجتماعي فلنر و كنترل تقسيم شدند. ابزار مورد استفاده پرسش
خـانم شـيما    وآقـاي دكتـر كرمـي     رااين پرسشنامه  .گروه آزمايش و كنترل مورد استفاده قرار گرفت

عامل به عنوان عوامل  چهار ،و در نهايت پس از تحليل عامليكرده است پرندين در ايران هنجاريابي 
ي رفتـاري  هـا  سـئوال بـه مهـارت    34در ايـن پرسشـنامه    .گرفتنـد  ييد قـرار أنهايي پرسشنامه مورد ت

ال نيـز  ؤسـ  3ي شناختي و ها ال مهارتؤس 3ي انگيزشي و انتظارات، ها ال آمايهؤس 7اختصاص دارد، 
روش آلفـاي كرونبـاخ و    د. وي براي برآورد ضـريب پايـايي مقيـاس از دو   نجس مي كفايت هيجاني را

نيز براي بررسي را ده و روش آلفاي كرونباخ كرآزمايي) استفاده  ازضريب همبستگي بين دو بار اجرا (ب
ه است. ضريب آلفاي به دست آمده از پرسشـنامه  به كار گرفتهمساني دروني مقياس و خرده مقياس 

با نمـره كـل داشـتند برابـر      االتي كه همبستگي كميؤمحقق ساخته كفايت اجتماعي بعد از حذف س
قابـل قبـول و مطلـوبي    دهد پرسشنامه از ضريب همسـاني درونـي    مي كه نشان است= آلفا) 884/0(

چنين از نظر روايي محتوايي مورد بررسي قرار گرفت و با توجه بـه  پرسشنامه هم ، اينبرخوردار است
سـنجي، روايـي    شناسـي و روان  پشتوانه نظري مطرح شده توسط فلنر، از ديـدگاه متخصصـان روان  

ي پرسشنامه و مباحـث نظـري موجـود    ابراساس محتو .)1997، كراكييد شد (أصوري و منطقي آن ت
شناسي و علوم تربيتي) بسته آموزشي مهارت حل مسـئله تهيـه و    (در منابع مددكاري اجتماعي، روان

نفر  90و استخراج نتايج به اين صورت بود كه ابتدا  ها روش جمع آوري داده .مورد استفاده قرار گرفت
 در مـورد ضـرورت بهـره گيـري     ،گروه تقسـيم شـده بودنـد    دوفي در دانش آموزي كه به طور تصاد

گـروه كنتـرل از   آمـوزان   دانـش  گروه آزمايش از آموزشهاي ويـژه و عـدم بهـره گيـري    آموزان  دانش
پرسشنامه كفايت اجتماعي بـه عنـوان   آموزان  دانش ي مذكور توجيه شدند و سپس به كليهها آموزش

يـك وقفـه ده   بعـد از   .ي الزم به گروه آزمايش داده شدها آموزشپيش آزمون داده شد. به دنبال آن 
از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و نتايج به دسـت آمـده    ،روزه براي بررسي اثر ماندگاري آموزش

جـدول نقـاط در   با تهية . در سطح توصيفي قرار گرفتبررسي مورد در دو سطح توصيفي و استنباطي 
و پس از محاسبه  پرداختيم؛و وضعيت افراد قبل و بعد از مداخله  ها صدي به تفكيك هر يك از عامل

ي هـا  جـدول شـاخص  تهيـه  نيم رخ هر يـك از عاملهـا و هـم چنـين     تهيه انحراف معيار،  و ميانگين
در سـطح اسـتنباطي از    .دشـ تفاضل نمرات قبل و بعد از آموزش در هر دو گروه مشـخص   ،توصيفي
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ي هـا  مستقل و تفاضـل نمـرات عامـل   اي  ) و آزمون دو نمونهها روش آزمون زوجي (اختالف ميانگين
 كفايت اجتماعي در دو گروه استفاده گرديد.

  ها يافته
ي شـناختي، رفتـاري، انگيزشـي، هيجـاني و     هـا  در اين قسمت ابتدا وضعيت نمرات افراد در عامل

د، شـ رخ آنها نيز رسم كنترل، قبل و بعد از مداخله مقايسه و نيم كفايت اجتماعي در دو گروه آزمون و
، اختالف ميـانگين، مقـدار احتمـال و سـاير     مستقلاي  آزمون زوجي و دو نمونه سپس با استفاده از دو

در ادامه براي نمونه به چهار  .ده اندشدر دو گروه بررسي و نمودار هر يك از آنها مشخص  ها شاخص
و نتـايج  اند  هدشرسم  ها اين جداول و نمودارها براي تمامي شاخص .دشو مي جدول و دو نمودار اشاره

  .استآن به اين شرح 

 هاي كفايت اجتماعي در گروه گواه قبل و بعد از مداخلهآزمون زوجي عامل: 1 جدول شماره

 

اخـــــــتالف 
 ميانگين

انحـــــراف 
 معيار

آماره آزمون 
t

درجــــــه 
 آزادي

ــدار  مقـــــ
 احتمال

 666/0 41 435/0 90/3 26/0 شناختي قبل -شناختي بعد 

 148/0 41 476/1 98/26 14/6 رفتاري قبل -رفتاري بعد 

 813/0 41 239/0 88/3 14/0 هيجاني قبل -هيجاني بعد 

 003/0 41 117/3 08/7 40/3 انگيزشي قبل -انگيزشي بعد 

كفايت اجتمـاعي   -كفايت اجتماعي بعد 
 قبل

95/5 95/26 454/1 41 137/0 

 

 هاي كفايت اجتماعي در گروه آزمايش قبل و بعد از مداخلهآزمون زوجي عامل: 2 جدول شماره

 

ــتالف  اخـــــ
 ميانگين

انحـــــراف 
 معيار

آماره آزمون 
t 

درجــــــه 
 آزادي

مقـــــــدار 
 احتمال

 096/0 42 -701/1 482/4 -163/1 شناختي قبل -شناختي بعد 

 031/0 42 -232/2 147/25 -8//55 رفتاري قبل -رفتاري بعد 

 004/0 42 -071/3 866/4 -279/2 هيجاني قبل -بعد  هيجاني

 005/0 42 -958/2 290/6 -837/2 انگيزشي قبل -انگيزشي بعد 

كفايت اجتماعي  -كفايت اجتماعي بعد 
 قبل

837/14- 175/31 121/3- 42 003/0 
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 آزمايشهاي كفايت اجتماعي در گروه گواه و اي مستقل عاملآزمون دو نمونه: 3 جدول شماره

 مقدار احتمال درجه آزادي t آماره آزمون متغير مورد بررسي

 39/0 83 87/0 شناختي قبل

 30/0 83 04/1 شناختي بعد

 04/0 83 10/2 رفتاري قبل

 60/0 83 52/0 رفتاري بعد

 47/0 83 73/0 هيجاني قبل

 05/0 83 97/1 هيجاني بعد

 03/0 83 20/2 انگيزشي قبل

  
 07/0 83 86/1 انگيزشي بعد

 43/0 83 7/0 كفايت اجتماعي قبل

 04/0 83 03/2 كفايت اجتماعي بعد

  هاي كفايت اجتماعي در گروه گواه و آزمايشاي مستقل تفاضل نمرات قبل و بعد عاملآزمون دو نمونه: 4 جدول شماره

 مقدار احتمال درجه آزادي t آماره آزمون 

 12/0 83 56/1 شناختي  

 01/0 83 60/2 رفتاري

 01/0 83 53/2 هيجاني

 00/0 83 30/4 انگيزشي

 00/0 83 74/3 كفايت اجتماعي

 هاي كفايت اجتماعي در دو گروه گواه و آزمونهاي توصيفي تفاضل نمرات قبل و بعد عاملشاخص: 5 جدول شماره

 خطاي معيار انحراف معيار ميانگين تعداد گروه متغير مورد بررسي

 شناختي  
 60/0 90/3 26/0 42 گواه

 68/0 48/4 -16/1 43 آزمون

 رفتاري
 16/4 98/26 14/6 42 گواه

 83/3 15/25 -56/8 43 آزمون

 هيجاني
 60/0 88/3 14/0 42 گواه

 74/0 87/4 -28/2 43 آزمون

 انگيزشي
 09/1 08/7 40/3 42 گواه

 96/0 29/6 -84/2 43 آزمون

 كفايت اجتماعي
 62/4 95/29 95/9 42 گواه

 75/4 17/31 -84/14 43 آزمون
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نمودار آزمون کفايت اجتماعی گروه کنترل قبل و بعد از مداخله

60

65

70

75

80

قبل از
مداخله
بعد از
مداخله

قبل از مداخله 67.92 65.52 68.14 64.88 70.18

بعد از مداخله 67.4 64.83 74.37 64.95 66.07

مهارتهای 
شناختی

مهارتهای 
هيجانی

مهارتهای 
انگيزشی

مهارتهای 
رفتاری کفايت اجتماعی

  
نمودار آزمون كفايت اجتماعي گروه آزمون قبل و بعد از مداخله          

55

60

65

70

75

قبل از
مداخله
بعد از
مداخله

قبل از مداخله 65.08 65.52 68.48 62.66 64.39

بعد از مداخله 67.4 64.83 70.78 66.48 68.98

مهارتهای  
شناختی  

مهارتهای  
هيجانی  

مهارتهای  
انگيزشی  

مهارتهای  
رفتاری 

کفايت  
اجتماعی  

  
بينيم كه در  مي فقط به طور كلي ،جداول به اندازه كافي گويا هستند و نياز به توضيح اضافه نيست

بين نمـرات قبـل و بعـد از    تفاوت معني داري  003/0مقدار احتمال  گروه گواه تنها در بعد انگيزشي با
)، 031/0احتمـال  ( ز بعد شناختي در ديگر ابعـاد رفتـاري  غير ااما در گروه آزمايش  مداخله وجود دارد،

به طـور كلـي كفايـت اجتمـاعي بـا احتمـال        ) و004/0احتمال )، هيجاني (005/0احتمال ( انگيزشي
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زماني كه دو گروه را بـا اسـتفاده از    د.ادار وجود داربين نمرات قبل و بعد از مداخله تفاوت معن 003/0
بينيم كه در ابعاد رفتاري قبل، انگيزشي بعـد و   مي ،كنيم مي مستقل  با هم مقايسهاي  آزمون دو نمونه

 شود. مي داري مشاهدهاكفايت اجتماعي بعد از مداخله بين دو گروه گواه و آزمايش تفاوت معن

 بحث و نتيجه گيري 

آموزش مهارت حل مسئله در افـزايش   031/0دهد كه با مقدار احتمال  مي نشان ها تفاوت ميانگين
، اكتسـاب حمايـت و   ت مندي، مذاكره و گفتگـو أثر است، يعني ميزان جرؤمهارت رفتاري نوجوانان م

) ايـن  1385( شمسـي خـاني   .تغيير يافته اسـت و رفتار كمك رساني اي  ، مهارتهاي محاورهاطالعات
د و به نتايج مشابهي دست يافت با اين تفـاوت  كرگان به خودكشي بررسي موضوع را روي اقدام كنند

 بيرامـي  كه آموزش ما به صورت جمعي بـود. پرداخته است، در حالي انفرادي افراد آموزش كه وي به 
رسيد و بـا   ي) نيز در پژوهشي كه با استفاده از مدل چهار بعدي فلنر انجام داده به نتايج مشابه1385(

. ه اسـت آزمون پيگيري به اين نتيجه رسيد كه تغيير به دست آمده در طول زمان ثابت مانداستفاده از 
مداخلـه   در قبـل و بعـد از   هـا  ، ميـانگين حل مسئله در افزايش مهارت شناختيدر بعد آموزش مهارت 

به اين نتيجه رسيديم كه تـاثير آمـوزش    ي. طي بررسي كه پيشينه تحقيقاتتغيير چنداني نداشته است
جوانـان مسـتلزم تنظـيم برنامـه مـدون آموزشـي و       افزايش مهارت شـناختي نو ارت حل مسئله بر مه

ي ها ارتاز آن تغيير بعد شناختي يعني خزانه اطالعاتي فرد، مهتر  و مهم استبرگزاري جلسات متعدد 
ركت فرد ي باورها و سبك اسنادي مستلزم شها ، تصميم گيري، طرح وارهپردازشي، اكتساب اطالعات
 اسـت  ثير آموزش حل مسئله در افزايش كفايت هيجاني سومين بعديأ. تدر يك فرايند آموزشي است

بهبـود ايـن شـاخص در     دهندةييد شد و نشان تأ 004/0، اين فرضيه با احتمال كه بررسي شده است
ي ارتبـاط  هـا  منظور از بعد هيجاني نظـم بخشـي عاطفـه، مهـارت     .استگروه آزمايش بعد از مداخله 

كـه امـروزه آن را بسـيار مهـم تلقـي كـرده و بـاهوش         استعاطفي و برقراري پيوند سازنده و مثبت 
ي كار شناخته شـده  ها ، مدارس و محيطها و اهميت آموزش آن در دانشگاه دهند مي هيجاني پيوندش

ه بر كـاهش  ثير مداخله آموزش مهارت حل مسئلأ) نتايج حاكي از ت1384( در تحقيق باباشهابي .است
فرضيه چهارم عبارت از اين بـود كـه: آمـوزش مهـارت حـل       اضطراب اجتماعي نوجوانان بوده است.

كـه در دو   استاست. بعد انگيزشي تنها بعدي بوده ثر ؤمسئله در افزايش كفايت اجتماعي نوجوانان م
كنتـرل   ،مديدار گرديده است، اين بعد همان احساس كارآاگروه طبق آزمون زوجي تفاوت نمرات معن

نوجوانان احساس مثبت تعلق داشتن، ارزشمندي  ،آن ارزشي فرد است كه در صورت ارتقاي و ساختار
فرضيه پنجم عبارت از ايـن بـود كـه:     .آورند مي ثر بودن در اجتماع را به دستؤيي براي مها و فرصت

قسـمت تفـاوت    . در ايـن اعي نوجوانان مؤثر اسـت آموزش مهارت حل مسئله در افزايش كفايت اجتم
د. در تحقيقي كـه در  بوه قابل توجدر نمرات قبل و بعد از مداخله در گروه آزمايشي  ها دار ميانگينامعن
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د كه تصور كودكـان از ايـن   ندكركيد أان بر اين نكته تمحققپورتوريكو بر روي جوانان صورت گرفت 
آنان با دسـتان كوچـك    بينش ريشه داري است كه "شويد مي وقتي بزرگ شديد چه كاره"جمله كه 

ي اجتمـاعي  هـا  نكته مهم ديگر اين است كه مهـارت  .)1386مالكوف، ( چسبند مي خود محكم به آن
متفاوت كودكان در هنگام ورود به مدرسه در برقراري ارتباط مناسب با معلمان و كاركنـان مدرسـه و   

ـ  هانآي تحصيلي ها و موفقيتآموزان  دانش ساير  ).1996، 1والكـر و همكـاران  ثير بـه سـزايي دارد (  أت
مدرسـه بـه آمـوزش در زمينـه     آمـوزان   دانـش  درصـد جمعيـت   80دهد كه تقريبا  مي تحقيقات نشان

به آمـوزش بيشـتر   آموزان  دانش درصد 15دهند ، و تقريبا  مي انتظارات رفتاري در سطح مدرسه پاسخ
البتـه در تفسـير    ).1385، رحيمـي ( شوند نياز دارند مي خصوص موقعيتهاي خاصي كه با آن مواجه در

(نظـم و ترتيبهـاي    عوامل فرهنگـي  ،مانند: نظام تحصيلي دانش آموزاننتايج بايد به مداخله گرهايي 
، شهري يـا روسـتايي   طبقه اجتماعي اقتصادي ،شناختي)، ناهمساني عملكرد تحصيليفرهنگي و بوم 

شود كه حداقل در آغاز مقطع  مي شنهادبا توجه به نتايج به دست آمده پي بودن و مانند آنها توجه كرد.
) كفايت اجتماعي وروديها ارزيابي و در صورت ها متوسطه و حتي دانشگاه آموزشي (ابتدايي، راهنمايي،

  كفايت اجتماعي آنها پيش بيني شود.   براي ارتقاياي  ي آموزشي ويژهها هپايين بودن نمرات، دور

                                                           
1. Walker 
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