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Introduction: Psychologists and behavioral science experts have always tried to in-
crease the level of adjustment of individuals in different age groups by various devel-
oping educational programs. Therefore, the review of the results of studies in the field 
of social cognition illustrates that a significant part of the cognitive social maltreatment 
of adolescents is related to the deficiency of their skill treasury. Hence, the purpose of 
this study was to examine the effectiveness of cognitive social skills training in positive 
relationships with others and adjustment of adolescents. 
Methods: In this quesi-experimental research with pretest-posttest nonequivalent-group 
design with two month follow-up, a population of 148 female students of the 8th grade, 
58 students were selected by convenience sampling method and then divided into two 
groups. All the participants in the two groups responded to the Scale of Positive Relation-
ships with Others and Student Adjustment Inventory for School Students before and after 
the experiment. The students of the experimental group received cognitive social skills 
training for 10 weeks, (2 hours per week). Finally, the obtained results were analyzed by 
univariate and multivariate covariance analysis using SPSS software.
Results: The results of the multivariate covariance analysis for determining the effect of 
the group on student's adjustment was significant in the post-test and follow up (P<0.05). 
As well as the results of univariate covariance analysis to determine the effect of the 
group on the level of positive relationships with others in the post-test and follow up was 
statistically significant (P<0.05). Also, the findings indicated that the intervention effect 
on the variables in the follow up stage was invariant.
Conclusion: The results of this study indicated that the cognitive social skills training 
program was experimentally effective in cognitive restructuring, cognitive impairment 
and causal bias, as well as the enhancement of interpersonal skills in enhancing the skills 
of the students.doi.org/10.30699/icss.21.3.105
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مقدمه: روان شناسان و متخصصان علوم رفتاری همواره سعی داشته اند با توسعه برنامه های آموزشی گوناگون، سطح سازگاری 

افراد را در گروه های سنی مختلف افزایش دهند. بر  این  اساس، مرور نتایج مطالعات در حوزه شناختی_ اجتماعی، نشان می دهد 

که بخش قابل مالحظه ای از کنش وری نا مناسب نوجوانان، به نقص در خزانه مهارتی آنها مربوط می شود. بنابراین مطالعه حاضر 

با هدف اثربخشی آموزش مهارت های شناختی_ اجتماعی بر روابط مثبت با دیگران و سازگاری نوجوانان انجام شد.

روش کار: در این پژوهش نیمه  آزمایشی با طرح پیش  آزمون_ پس  آزمون با گروه کنترل و همراه با پیگیری دو ماهه، از 

جامعه آماری 148 نفری دانش آموزان دختر پایه هشتم، 58 دانش آموز با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس 

به صورت تصادفی در گروه ها جایگزین شدند. دانش آموزان دو گروه، در مرحله پیش  آزمون و پس آزمون به مقیاس روابط 

مثبت با دیگران و مقیاس سازگاری، پاسخ دادند. برای دانش آموزان گروه آزمایش به مدت 10 هفته و هر هفته حدود 2 

ساعت، برنامة آموزش مهارت های شناختی_ اجتماعی ارائه گردید. نتایج با آزمون های تحلیل کواریانس تک  متغیری و چند 

متغیری و با استفاده از نرم افزار SPSS-18 تحلیل شدند.

و  پس   آزمون  مرحله  در  دانش آموزان  سازگاری  بر  گروه  اثر  تعیین  برای  چندمتغیری  کواریانس  تحلیل  نتایج  یافته ها: 

بر میزان روابط  اثر گروه  تعیین  برای  نتایج تحلیل کواریانس تک  متغیری  بود )P>0/05(. همچنین،  پیگیری معنادار 

مثبت با دیگران در مرحله پس  آزمون و پیگیری نیز معنادار بود )P>0/05(. از طرفی یافته ها نشان دادند که اثر مداخله 

بر متغیرها در مرحله پیگیري ثابت بوده است.

اصالح  شناختی،  بازسازی  طریق  از  شناختی_ اجتماعی  مهارت های  آموزش  برنامه  که  داد  نشان  نتایج  نتیجه گیری: 

اسنادهای علّی و تحریف های شناختی و همچنین پربارسازی مهارت های رابطه بین فردی در تقویت خزانة مهارتی فراگیران 

به  طور تجربی مؤثر بود.
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مقدمه
مرور تالش های تحقیقاتی روان شناسان در سال های اخیر نشان می دهد 
یافته  پیشرفت وسعت  یادگیری در موقعیت های  معنایی مفهوم  دامنة 
است. بنابراین، با افزودن مولفه های هیجانی_اجتماعی به بدنة معنایی 
تحصیلی  زندگی  کیفی  نشان گرهای  بهبود  دغدغة  یادگیری،  مفهوم 
در  اجتماعی  و  هیجانی  مهارت های  خزانة  تقویت  کمک  به  فراگیران 

رشدیافتگی  برای  مناسب  اطالعاتی  بستر  فراهم  سازی  موازات  به  آنها 
شناختی فراگیران، همواره در کانون توجه محققان مختلف بوده است 
)1-4(. بر این اساس، نتایج برخی مطالعات نشان داده اند که هر گونه 
تالش نظام دار با هدف کمک به یادگیری صرف هر چه بیشتر مطالب 
درسی، بدون توجه کافی به نیمرخ مشخصه های هیجانی_اجتماعی آنها 
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می تواند مسیر دستیابی به نشانگرهای کمی اثربخشی زندگی تحصیلی 
بنابراین، در شرایط  ناهموار جلوه دهد )5، 6(.  آنها بسیار  برای  نیز  را 
فراگیران در موقعیت های مختلف  فراروی  یافتن مطالبات  تنوع  فعلی، 
در  صرف  شناختی  ظرفیت های  نابسندگی  و  خانوادگی  و  تحصیلی 
اساس،  این  بر  است.  انکار  غیرقابل  انگیزاننده،  تجارب  این  با  مواجهه 
تجهیز روان شناختی دانش آموزان به کمک بسط منابع مقابله ای آنها و 
تامین مصونیت روانی یادگیرندگان در رویارویی با مطالبات رو به رشد 

زندگی تحصیلی، بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است )12-7(.
برخی مدل های نظری زیربنایی مانند نظریة پردازش شناختی اطالعات 
برخی  تفسیری  نقش  بر  تمرکز  برای  آفرینی  فرصت   با  اجتماعی 
راهبردهای  شناختی،  ارزیابی های  نظیر  مکنون  مفهومی  ساختارهای 
نظم  بخشی هیجانی، اسنادهای علّی و هدف گزینی های اجتماعی، بستر 
معنایی مناسبی را برای تبیین عملکردهای نامناسب هیجانی_اجتماعی 
کودکان و نوجوانان فراهم می آورد )13(. همسو با تعداد زیادی از شواهد 
تجربي، الگوي تجدید نظر شدة پردازش شناختي اطالعات اجتماعي از 
طریق تأکید بر ساز و کارهاي اصلي پردازش اطالعات اجتماعي از مرحلة 
موقعیت  آن  به  پاسخ دهي  مرحلة  تا  اجتماعي  تعامل  یک  با  رویارویي 
بین  فردي، در درک بهینة سازگاري اجتماعي و الگوي کیفي تعامالت 
اجتماعي کودکان و نوجوانان به طور موثری ایفاي نقش مي کند )14-

16(. الگوي پردازش اطالعات اجتماعي Crick و Dodge بر بازشناسي 
روابط غیر خطي بین مراحل مختلف پردازش اطالعات در فرایند یک 
تعامل اجتماعي تاکید مي کند. این الگو داراي ماهیتي چرخه ای می باشد 
و  موازي  مسیرهاي  که  می باشد  بازخوردي  حلقه هاي  بردارندة  در  و 
اعمال همزمان فرایندهاي مشخص را شامل مي شود. عالوه بر این، در 
اطالعاتي  پایگاه  از یک  بهره گیري  با  افراد  الگو فرض مي شود که  این 
معین که مشتمل بر دانش مبتني بر تجارب پیشین، نقش هاي اجتماعي 
قدم  اجتماعي  موقعیت  یک  درون  به  است،  اجتماعي  طرحواره هاي  و 
مکنوني  ذهني  ساختارهاي  بر  مشتمل  اطالعاتي  پایگاه  این  مي نهند. 
است که از خاطرات تجارب بین  فردي پیشین و دانش اجتماعي فرد 
تشکیل شده است )14(. طبق این دیدگاه محتواي این پایگاه اطالعاتي 
بر  اطالعاتي  پایگاه  این  مي کند.  تغییر  فرد  تجارب  و  در سن  تغییر  با 
هر یک از وجوه پردازش اطالعات اجتماعي اثرگذار واقع مي شود و از 
هر یک از مراحل چندگانة پردازش شامل رمزگرداني نشانه ها، تفسیر 
تصمیم-گیري  پاسخ،  ساخت  یا  دسترسي  اهداف،  تعیین  نشانه ها، 
دربارة پاسخ و در نهایت اجراي رفتاري تاثیر مي پذیرد )16، 17(. طبق 
دیدگاه Ryff )18( و Lopes و همکاران )19(، ادراک از کیفیت روابط 
با دیگران یک مؤلفة اصلی  از روابط مثبت  اجتماعي و به ویژه ادراک 

بهزیستی روان شناختي مثبت آدمی تلقی می شود )Ryff .)18 تاکید 
مي کند که در غالب صورت بندي هاي به عمل آمده از بهزیستي مثبت، 
بر اهمیت روابط بین  فردي گرم و قابل اعتماد تأکید می شود و توانایي 
عشق ورزیدن به عنوان یک مؤلفه اصلي سالمت رواني تلقي شده است. 
و  همدلي  بر  مبتني  احساسات  که  افرادي  عنوان  به  خودشکوفا  افراد 
به  قادر  همچنین  و  مي دهند  نشان  خود  از  دیگران  به  نسبت  عاطفه 
روابط  شده اند.  توصیف  هستند،  دیگران  با  عمیق تر  روابط  برقراري 
گرم،  روابط  برقراري  قبیل  از  ویژگي هایي  کمک  به  دیگران  با  مثبت 
رضایت بخش و قابل اعتماد با دیگران، حساسیت نسبت به رفاه دیگران، 
قابلیت همدلي باال و صمیمیت بین  فردي مشخص مي گردد )20، 21(. 
مفهومی  قلمروهای  از  یکی  موجود،  تجربی  و  نظری  اساس شواهد  بر 
رجوع  با  نوجوانان  و  کودکان  اجتماعی  کفایت  میزان  دهندة  توضیح 
مشخص  آنها  تحصیلی  و  هیجانی  اجتماعی،  سازش یافتگی  سطح  به 
می شود )16، 17(. یکی از ابعاد سازگاری، سازگاری عاطفی است که 
مطلوب،  روانی  سالمت  مانند  روان شناختی  حاالت  از  مجموعه ای  به 
افکار  و  فعالیت ها  احساسات،  میان  تطابق  و  فردی،  زندگی  از  رضایت 
اطالق می شود. بر این اساس، سازگاری عاطفی را می توان سازوکاری 
تلقی کرد که فرد از طریق آن به ثبات عاطفی دست می یابد. سازگاری 
پذیرش  و  خود  توانایی های  از  خود  آگاهی  شناخت  نیازمند  عاطفی 
پایینی  عاطفی  سازگاری  از  که  افرادی  می باشد.  فردی  کاستی های 
برخوردار هستند در شناخت خود و خودآگاهی دچار نقص می باشند و 
این حالت موجب کاهش اعتماد به نفس آنها شده و در نهایت، سبب 
می شود که فرد نتواند به نیازهای خود به صورت مثبت پاسخ دهد. نوع 
دیگر سازگاری، سازگاری اجتماعی است که به توانایی سازش و انطباق 
ویژگی های  با  تطابق  با هدف  تغییر محیط  یا  اجتماعی  با محیط  فرد 
فردی اشاره دارد. بنابراین، هدف سازگاری اجتماعی، که از توانایی الزم 
ایجاد  است،  برخوردار  زندگی  مؤلفه های  تمامی  بر  تأثیرگذاری  برای 
تعادل میان خواست های فرد و اجتماع است )Tanyi .)23 ،22 تأکید 
با  آمدن  کنار  برای  فرد  توانایی  بیانگر  تحصیلی  سازگاری  که  می کند 
فراینِد  و سازگاری هیجانی  فعالیت های مدرسه  و  تقاضاهای تحصیلی 
به  توجه  با   .)24( است  خود  عواطف  و  احساسات  با  فرد  سازگاری 
ضرورت تقویت سرمایة روان شناختی و تجهیز خزانة مهارتی نوجوانان 
مطالبه گری های  با  مواجهة  در  آنها  روانی  مصونیت  تأمین  هدف  با 
محققان  بین  فردی  و  تحصیلی  مختلف  موقعیت های  در  چندگانه 
مختلف تالش نمودند با استفاده از برنامه های آموزشی متفاوتی مانند 
تفکر جایگزین )26- ارتقای مهارت های  برنامة  برنامة گام دوم )25(، 

28(، برنامة تصمیم گیری و انتخاب )29(، برنامة آموزش حل مسئله و 
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مهارت های اجتماعی )30( و برنامة جامع آموزش مهارت های بین  فردی 
)PREPaRE( )31(، ضمن ارتقای منابع مقابله ای کودکان و نوجوانان 
در تحقق ایدة ایمن سازی روانی آنها گام های استواری بردارند. در مطالعة 
حاضر با قبول این ایدة که تکامل و بقاء نوع آدمی اساساً با توانایی وی 
برای شروع، توسعه و حفظ روابط خود با دیگران پیوند خورده است و 
همة اعضای جامعه به میزان قابل مالحظه ای به هم  وابسته هستند، بر 
اهمیت مهارت آموزی برای ایجاد و تداوم روابط با دیگران تاکید می شود. 
فزونی  نفس، خودآگاهی  عزت  شامل  نیاز  مورد  فردی  بین   مهارت های 
یافته، مهارت های تفکر منطقی، واقع گرا، منعطف، خالق، فعاالنه، مثبت 
و همچنین هوش هیجانی_اجتماعی است. به بیان دیگر، اهَم مهارت های 
رابطة  بین فردی شامل بهم  وابستگی در روابط، ادراک مثبت از دیگران، 
احساسات مثبت برای دیگران، هدف های بردـبرد در روابط، مهارت های 
مدیریت مبتنی بر تشریک مساعِی موقعیت های متعارض و مهارت های 

تعامل بین  فردی است.  
در مطالعة Bergeron و همکاران که با هدف آزمون اثربخشی برنامة جامع 
آموزش مهارت های بین  فردی بر بهبود سطح کیفی تعامالت بین  فردی 
اقتصادی_ با طبقة  به خانواده های  متعلق  و  در معرض خطر  فراگیران 

اجتماعی پایین انجام شد، نتایج نشان داد که برنامة آموزش مهارت های 
بین  فردی بر افزایش سطح تعامالت بین  فردی فراگیران در معرض خطر 
موثر بود )31(. در مطالعة Patterson و همکاران که با هدف آموزش 
انجام  دانش آموزان  کنترل گری  خود  افزایش  بر  اجتماعی  مهارت های 
شد، نتایج نشان داد که برنامة آموزش مهارت های اجتماعی بر افزایش 
خود کنترل گری دانش آموزان مؤثر بود. در این مطالعه، مؤلفه های اصلی 
آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان شامل روابط با همساالن، 
مهارت های  و  توافق  مهارت های  تحصیلی،  مهارت های  خودمدیریتی، 
خوداظهاری بود )Webster-Stratton .)32  و همکاران از برنامة آموزش 
حل مسئله و مهارت های اجتماعی فراگیران در کالس درس برای هدف 
نتایج  کردند.  استفاده  دانش آموزان  اجتماعی  و  هیجانی  کفایت  تقویت 
مهارت های  و  مسئله  حل  آموزش  برنامة  که  داد  نشان  آنان  مطالعة 
سواد  افزایش  برای  راهبردهایی  شامل  کالس   در  فراگیران  اجتماعی 
مدیریت  تعامل،  مهارت های  و  دوستی  دیدگاه گیری،  همدلی،  هیجانی، 
مدرسه،  در  موفقیت  و چگونگی حصول  فردی  بین  مسائل  خشم، حل 
برای گروهی از فراگیران با اختالل نافرمانی مقابله ای در افزایش کفایت 
هیجانی و اجتماعی و کاهش مشکالت رفتاری آنها در کالس درس موثر 
همکاران  و   Fraser دیگری  مطالعة  در  این،  بر  عالوه   .)30( شد  واقع 
با افزودن برنامة آموزشی مهارت های والدینی به برنامة تصمیم گیری و 
انتخاب، ضمن توسعة برنامة Strong family، دریافتند که این برنامة 

افزایش برخی کیفیت های روان شناختی در کودکان مانند  ترکیبی در 
تمرکز  اجتماعی،  تماس  هیجانی،  نظم بخشی  همدالنه،  پاسخ  دهی 
شناختی، کاهش پرخاشگری ارتباطی و پذیرش اقتدار منطقی در آنها 
موثر بود )33(. در مطالعة Fraser و همکاران شواهد تجربی مضاعفی 
در دفاع از اثربخشی برنامة تصمیم گیری و انتخاب برای کمک به تحول  

یافتگی شناختی_اجتماعی کودکان به دست آمد )34(. 
اثربخشی  آزمون  دربارة  اطالعاتی  منابع  تعدد  وجود  با  مجموع،  در 
موقعیت های  در  یادگیرندگان  عملکرد  بر  مختلف  آموزشی  برنامه های 
بین محققان مختلف، مرور دقیق شواهد تجربی مختلف  پیشرفت، در 
نشان می دهد که مهمترین محدودیت غیر قابل انکار این قلمرو مطالعاتی 
آموزه های  بر  مداخله ای  برنامه های  توسعة  برای  تالش  که  است  این 
به  است.  نبوده  استوار  مشخص،  نظری  مدل  یک  از  آمده  بر  مفهومی 
بیان دیگر، فقدان جهت دهی یک منطق نظری مشخص برای محتوای 
برنامه مداخله ای منتخب سبب شده که چنین مطالعاتی ظرفیت آزمون 
تجربی توان تبیینی یک یا حتی بیش از یک مدل نظری زیربنایی را در 
آن قلمرو مطالعاتی از دست بدهند. با توّجه به آنچه گفته شد محّققان 
در مطالعة حاضر سعی بر آن داشته اند ضمن تدوین یک بستة آموزش 
مهارت های شناختی_اجتماعی، اثربخشی آن را با تمرکز بر قلمروهای 
مفهومی مدل CIPP در افزایش روابط مثبت با دیگران و سطح سازگاری 
هیجانی، اجتماعی و تحصیلی آنها نیز موثر واقع شوند. بنابراین، هدف 
پژوهش حاضر این بود که تاثیر آموزش مهارت های شناختی_اجتماعی 
را بر سازگاری هیجانی، اجتماعی، تحصیلی و روابط مثبت با دیگران در 

گروهی از دختران نوجوان را مورد بررسی قرار دهد.      

 روش کار
پیش آزمون_ طرح  با  نیمه آزمایشی  مطالعات  نوع  از  حاضر  پژوهش 

بود.  ماهه  دو  پیگیری  با  همراه  و  معادل  غیر  گواه  گروه  با  پس آزمون 
دوره  هشتم  پایه  دانش آموزان  شامل  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه 
متوسطه اول مدرسه شاهد کوثر در شهر قزوین با میانگین سنی حدود 
13 سال بودند. در این مطالعه نمونه آماری شامل 58 دانش آموز دختر 
)29 دانش آموز در گروه آزمایشی و 29 دانش آموز در گروه گواه( بود و 
دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. 
در این مطالعه با فرض آنکه )α=0/05( و اندازه اثر برابر با 0/60 است 
از  یک  هر  برای   ،0/90 با  برابر  آماری  آزمون  توان  به  برای دست یابی 
دو گروه آزمایش و گواه، نمونه ای حدود 30 دانش آموز انتخاب شدند. 
ارائة توضیحاتی  با مدیریت مدرسه و  از گفتگو  در مطالعة حاضر، پس 
پیرامون بستة آموزشی و منطق زیربنایی آن، در گام بعد، با هدف کسب 
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رضایت آگاهانة والدین، از آنها تقاضا شد تا در یک جلسه رسمی برای 
مادران  تمامی  پایان جلسه  در  آموزشی حاضر شوند.  بستة  با  آشنایی 
رسماً رضایت خود را دربارة مشارکت فرزندانشان در طرح به مدیریت 
مدرسه اعالم نمودند. در این بخش، محققان با هدف کمک به کنترل 
منابع تغییرپذیری خطا فقط از یادگیرندگانی برای همکاری در پژوهش 
از  دعوت کردند که سابقة دریافت خدمات روان شناختی و یا استفاده 
داروهای تجویز شده توسط روان پزشکان را نداشته اند. عالوه بر این، مقرر 
شد که در صورت عدم حضور در دو جلسه آموزشی، داده های مشارکت-

این، برای محققان  بر  کنندگان در تحلیل نهایی استفاده نشود. عالوه 
عدم مشارکت فعاالنه نوجوانان در انجام تکالیف ضمن آموزش و تکالیف 
خانگی نیز به عنوان یکی دیگر از مالک های خروج انتخاب شد. در این 
مطالعه، به منظور تعیین اثر گروه بر اندازه های پس  آزمون و پیگیری، 
پس از تفکیک سهم  اندازه های جمع آوری شده پیش  آزمون برای ابعاد 
در  دانش آموزان  در  دیگران  با  مثبت  روابط  و  روان شناختی  سازگاری 
کوتاه مدت و بلندمدت از یک طرح تحلیل کواریانس چند متغیری و دو 

طرح تحلیل کواریانس تک  متغیری استفاده شد.
 Scale of Positive Relationships مقیاس روابط مثبت با دیگران
with Others(: در این مطالعه، همسو با پژوهش Lopes و همکاران 

)19(، به منظور تحلیل سیستمیک ادراک از کیفیت روابط اجتماعي در 
نوجوانان، از مقیاس روابط مثبت با دیگران در الگوي نظري بهزیستي 
مثبت Ryff استفاده شد )18(. در این مقیاس، مشارکت کنندگان به 
کاماًل  از  درجه اي   6 طیف  یک  روي  بر  مقیاس  مادة   14 از  یک  هر 
 Van تا کاماًل موافق )6( پاسخ می دهند. در پژوهش هاي مخالف )1( 
Dierendonck )35( و شکري و همکاران )36(، ضرایب آلفاي کرانباخ 

براي مقیاس روابط مثبت با دیگران به ترتیب برابر با 0/77 و 0/74 به 
با  مثبت  روابط  درونی  همسانی  ضریب  حاضر،  مطالعة  در  آمد.  دست 

دیگران برابر با 0/78 یافت شد. 
سیاهة سازگاری دانش آموزان با مدرسه

                            : Sinha و Singh با هدف تمییز دانش آموزان گروه 
سنی 14 تا 18 سال دارای سازگاری و فراگیران فاقد سازگاری در سه حوزة 
سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی، سیاهة سازگاری دانش آموزان 
و  است  ماده   60 شامل  سیاهه  این   .)37( دادند  توسعه  را  مدرسه  با 
فراگیران به هر ماده به صورت بلی یا خیر پاسخ می دهند. در نسخة 60 
ماده ای، بُعد سازگاری عاطفی از طریق ماده های 1، 4، 7، 10، 13، 16، 
19، 22، 25، 28، 31، 34، 37، 40، 43، 46، 49، 52، 55 و 58 و بُعد 
سازگاری اجتماعی از طریق ماده های 2، 5، 8، 11، 14، 17، 20، 23، 
26، 29، 32، 35، 38، 41، 44، 47، 47، 50، 53، 56 و 59 و در نهایت، 

بُعد سازگاری تحصیلی از طریق ماده های 3، 6، 9، 12، 15، 18، 21، 
24، 27، 30، 33، 36، 39، 42، 45، 48، 51، 54، 57 و 60 اندازه گیری 
مقیاس ها،  از  یک  هر  نمره گذاری  به  منظور  سیاهه،  این  در  می شود. 
به پاسخ های مبتنی بر سازگاری نمرة صفر و به پاسخ های غیرمنطبق 
نمرة  سیاهه،  این  در  بنابراین،  می گیرد.  تعلق  یک  نمره  سازگاری،  با 
پایین تر داللت  بر سازگاری  بیشتر،  نمره  و  باالتر  بر سازگاری  پایین تر 
Singh ضرایب همسانی درونی مقیاس های سازگاری  Sinha و  دارد. 
اصلی  نسخة  در  را  تحصیلی  سازگاری  و  اجتماعی  سازگاری  هیجانی، 
 0/90  ،0/96 با  برابر  ترتیب  به  مدرسه  با  فراگیران  سازگاری  سیاهة 
روش  به  مقیاس  این  پایایی  همچنین ضریب  کردند.  گزارش   0/93 و 
دو نیمه کردن برای کل سیاهه 0/95، مقیاس عاطفی 0/94، مقیاس 
اجتماعی 0/93 و مقیاس تحصیلی 0/96 بود )37(. نخستین بار کرمی 
)38( سیاهة سازگاری دانش آموزان با مدرسه را به فارسی ترجمه کرد. 
نتایج مطالعات مختلف از ویژگی های روایی و پایایی سیاهه سازگاری 
فراگیران با مدرسه حمایت کرده اند )39، 40(. در مطالعة حاضر، ضرایب 
همسانی درونی سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی به ترتیب برابر با 

0/88، 0/90 و 0/85 به دست آمد.
در این مطالعه، از »برنامه غنی سازی مهارت های شناختی_اجتماعی« 
مبتنی بر مدل تجدیدنظر شده  Crick و Dodge  )14(، استفاده شد. 
گروه های  به  آنها  تصادفی  جایگزینی  و  آموران  دانش  انتخاب  از  پس 
آماری  کنترل  به  منظور  پیش آزمون  مرحله  در  آزمایش،  و  گواه 
مثبت  روابط  مقیاس  به  مربوط  اندازه های  در  آنها  فردی  تفاوت های 
با دیگران، سازگاری هیجانی، تحصیلی و اجتماعی، قبل از ارائه بسته 
آموزشی برای گروه آزمایشی، دانش آموزان در هر دو گروه به ابزارهای 
سنجش مختلف پاسخ دادند. سپس، برای دانش آموزان گروه آزمایش 
مختلف  مهارت های  ساعت،   2 حدود  هفته  هر  و  هفته   10 مدت  به 
ارائه شد )جدول  »برنامه غنی سازی مهارت های شناختی_اجتماعی« 
گواهی  دارای  که  مقاله  نویسندگان  از  یکی  وسیلة  به  برنامه  این   .)1
رسمی تسلط بر دوره های آموزشی مختلف مانند برنامة رفتار درمانی 
پروژه  همراه  اساتید  از  یکی  مستقیم  نظارت  تحت  و  بودند  شناختی 
ارائه شد. بر اساس هماهنگی به عمل آمده با مدیریت مدرسه، تمامی 
اتمام  از  پس  گرفت.  انجام  مدرسه  محل  در  آموزشی  دورة  جلسات 
جلسات، اندازه های پس آزمون در دو گروه آزمایش و گواه جمع آوری 
اثر  پایداری  بررسی  منظور  به   ماه،   2 از گذشت  نهایت، پس  در  شد. 
به  آزمون  از دو گروه پس  پیگیری  آموزشی، مجدد در مرحله  برنامه 
از  پژوهش، پس  اخالق  تأمین  به  با هدف کمک  پایان،  در  آمد  عمل 
گردآوری داده ها در مرحله پیگیری، محتوای برنامه آموزشی منتخب 

with Others(
)Scale of Positive Relationships

)Adjustment Inventory 
for School Students(
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در ده جلسه به دانش آموزان گروه گواه که در فهرست انتظار به سر 
گروه های  از  یک  هیچ  برای  مطالعه،  این  در  شد.  ارائه  نیز  می بردند، 

شده،  پبش بینی  قبل  از  مالک های  و  ضوابط  حسب  بر  آزمایشی، 
محققان با ریزش مشارکت کنندگان روبرو نشدند. 

فعالیت هاهدفجلسه                                                              

جلسه اول
آموزش  برنامه  تشریح  و  مدرس  و  یکدیگر  با  اعضا  آشنایی 

مهارت های شناختی_اجتماعی

مهارت های  آموزش  برنامه  نظری  زیربنای  مجمل  مرور  پیش آزمون،  اجرای 

   Dodge و Crick شناختی_اجتماعی با تأکید بر مدل تجدید نظر شده

جلسه دوم

با  رویارویی  متعاقب  هیجانی  حاالت  بین  رابطه  الگوی  آموزش 

و  الیس  مدل  اساس  بر  فرد  باورهای  نظام  با  منفی  رخدادهای 

ارزیابی الگوی اسنادی افراد در مواجهه با رویدادهای ناخوشایند

ارائه چندین سناریوی دربردارنده  یک اتفاق ناراحت کننده، پیامدهای مواجهه با این 

رویدادها و باورهای زیربنایی این پیامدها. همچنین، تعریف مفهوم اسناد خوش بینی 

.)ABCDE در برابر بدبینی، تبیین رویدادها بر اساس الگوی الیس )مدل تفکر

مجادله و مقابله با بازخورد ها و باورهای فاجعه پندارانهجلسه سوم

مطرح کردن   -2 شواهد  گردآوری   -1 اصل:  چهار  کمک  به  مشارکت کنندگان 

فن  حمله،  نقشه ی  تدوین   -4 فاجعه پنداری  از  اجتناب   -3 جایگزین  تفسیرهای 

مجادله با افکار منفی را می آموزند. 

آموزش مهارت رابطه بین  فردی بهم  وابستگی در روابطجلسه چهارم

پیوند  یا  »انسجام«  مفهومی  عنصر  دو  بر  تأکید  با  بین فردی  روابط  غنی سازی 

هیجانی دو فرد با یکدیگر و »سازش یافتگی یا تطبیق یافتگی« یا توانایی افراد برای 

تغییر در پاسخ خود نسبت به دیگری برای دستیابی به تعادل.

آموزش مهارت دستیابی ادراکات مثبت نسبت به دیگرانجلسه پنجم
غنی سازی روابط بین فردی با تأکید بر »ادراک برابرنگرانه«، »بازشناسی نیرومندها«، 

»پذیرش و احترام« و درنهایت »تصدیق تفاوت ها«.

آموزش مهارت دست یابی احساسات مثبت نسبت به دیگرانجلسه ششم
غنی سازی روابط بین فردی نیازمند آن است که احساسات افراد نسبت به دیگران 

به کمک ویژگی هایی مانند »گرم بودن«، »انسانی بودن« و »همدلی« مشخص شود. 

آموزش انتخاب اهداف برد_برد در روابطجلسه هفتم
غنی سازی روابط بین فردی با تأکید بر تمایز در تبعات انتخاب یکی از سه گزینة 

هدف برد_باخت، هدف باخت_برد و در نهایت هدف بردـبرد.  

آموزش مهارت های مدیریت تعارض همیارانهجلسه هشتم
غنی سازی روابط بین فردی با تأکید بر پیامدهای متفاوت راهبردهای منتخب برای 

حل موقعیت های متعارض شامل راهبردهای همیارانه، اجتنابی و پرخاشگرانه.

آموزش مهارت های حل مسئلهجلسه نهم

برای دستیابی به حل موفقیت آمیز مسائل پنج مرحله: 1- درنگ کردن و اندیشیدن 

2- از دیدگاه دیگران به امور نگریستن 3- تعیین اهداف 4- انتخاب شیوه ای برای 

عمل پس از تعیین موارد مثبت و منفی 5- آزمون اثربخشی راه  حل انتخابی.

آموزش مهارت های تعامل بین  فردی )جرأت ورزی و مذاکره(جلسه دهم

 -3 احساسات  بیان   -2 عینی  وقایع  توصیف   -1 بر  تأکید  با  آموزش جرأت ورزی 

و  احساس  نحوه   بر  تغییر  تأثیر  بررسی   -4 مختصر  و  اختصاصی  تغییر  خواستار 

آموزش مذاکره با تأکید بر 1- مشخص سازی یک خواست منطقی و دست نیافتنی 

2- به زبان آوردن خواست منطقی 3- توجه به خواست های طرف مقابل 4- تالش 

برای رسیدن به توافق 5- تدوام مذاکره تا دستیابی به توافق. اجرای پس آزمون.

جدول 1. فهرست محتوایی برنامه آموزش مهارت های شناختی_اجتماعی به تفکیک هدف ها و فعالیت ها
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یافته ها 
 جدول 2 میانگین و انحراف استاندارد مربوط به ابعاد مختلف سازگاری 
شامل سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی و روابط مثبت با دیگران 
را در گروههای آزمایش و کنترل در مقاطع زمانی پیش آزمون، پس 

آزمون و پیگیری نشان می دهد.

قبل از به کارگیری تحلیل کواریانس، برای طرح  های تحلیل کواریانس 
تک  متغیری، مفروضه های خطی بودن رابطة بین کوریت و متغیر برآمد 
و همگنی شیب های رگرسیونی آزمون و تایید شدند. عالوه بر این، قبل 
از به کارگیری طرح  تحلیل کواریانس چندمتغیری، مفروضه های آزمون 

Box's و Levene's آزمون و تایید شدند.

میانگین± انحراف استانداردگروهمرحلهمتغیر

سازگاری هیجانی

پیش آزمون
6/34±3/36آزمایش

6/48±3/55کنترل

پس آزمون
5/10±3/42آزمایش

6/55±3/47کنترل

پیگیری
5/40±3/38آزمایش

6/80±3/34کنترل

سازگاری اجتماعی

پیش آزمون
7/48±3/34آزمایش

7/58±3/31کنترل

پس آزمون
6/48±3/65آزمایش

7/67±3/58کنترل

پیگیری
5/96±3/61آزمایش

6/89±3/57کنترل

سازگاری تحصیلی

پیش آزمون
7/21±3/59آزمایش

7/56±3/45کنترل

پس آزمون
6/20±3/34آزمایش

7/40±3/23کنترل

پیگیری
5/68±3/47آزمایش

7/44±3/51کنترل

جدول 2. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در گروه های آزمایش و کنترل در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری
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هدف  با  رگرسیونی  شیب های  همگنی  مفروضة  ابتدا  بخش،  این  در 
های  اندازه  تفکیک  از  پس  کلی  سازگاری  بر  گروه  عامل  تاثیر  آزمون 
پیش آزمون از اثرات خطا، محاسبه شد. نتایج مربوط به عدم معناداری 
اثر تعاملی عامل گروه و  پیش  آزمون در توضیح پراکندگی نمرات متغیر 
سازگاری کلی، شواهدی تجربی در دفاع از مفروضة همگنی شیب های 
پیگیری  و   ]F)1 و   54(=1/96،  P=0/17[ آزمون  پیش  در  رگرسیونی 
مربوط  نتایج  همچنین،  آورد.  فراهم   ]F)1 و   54(=2/47،  P=0/12[
توضیح  در  پیش آزمون  و  گروه  عامل  تعاملی  اثر  معناداری  عدم  به 
تجربی  شواهدی  دیگران،  با  مثبت  روابط  متغیر  نمرات  پراکندگی 
آزمون  پیش  در  رگرسیونی  شیب های  همگنی  مفروضة  از  دفاع  در 
 ]F)1 56 و(=0/19، P=0/66[ و پیگیری ]F)1 0/05=)56 و، P=0/82[
فراهم آورد. نتایج مربوط به همگنی شیب های رگرسیونی به عنوان یکی 
هدف  با  متغیری  چند  کواریانس  تحلیل  آماری  روش  مفروضه های  از 

آزمون اثر نتایج مربوط به آزمون Levene's برای نمرة کلی سازگاری 
روان شناختی دختران در پس آزمون ]P=0/39 ،0/75=)54 و F)1[ و 
پیگیری ]P=0/53 ،0/40=)56 و F)1[ نشان داد که مفروضة همگنی 
واریانس های خطا در هر دو مقطع زمانی برقرار بود. عالوه بر این، نتایج 
ابعاد  از  مربوط به آزمون Levene's در پس  آزمون اول برای هر یک 
 ،)P=0/59( هیجانی  سازگاری  شامل  روان شناختی  سازگاری  مختلف 
در  و   )P=0/45( تحصیلی  و سازگاری   )P=0/91( اجتماعی  سازگاری 
شامل  روان شناختی  سازگاری  مختلف  ابعاد  از  یک  هر  برای  پیگیری 
سازگاری هیجانی )P=0/92(، سازگاری اجتماعی )P=0/64( و سازگاری 
تحصیلی )P=0/43( نشان داد که مفروضة همگنی واریانس های خطا 
تعیین همگنی  برای   Levene's آزمون  نتایج  است. همچنین،  قرار  بر 
ماتریس های  همگنی  مفروضة  که  داد  نشان  کواریانس  ماتریس های 
 .)P=0/66( و پیگیری برقرار است )P=0/94( کواریانس در پس  آزمون

میانگین± انحراف استانداردگروهمرحلهمتغیر

نمره کلی سازگاری

پیش آزمون
20/21±7/61آزمایش

20/56±7/55کنترل

پس آزمون
17/79±7/23آزمایش

21/20±7/45کنترل

پیگیری
16/52±7/50آزمایش

20/59±7/51کنترل

روابط مثبت با دیگران

پیش آزمون
54/21±7/59آزمایش

54/56±7/45کنترل

پس آزمون
56/69±7/19آزمایش

54/21±6/94کنترل

پیگیری
55/17±7/44آزمایش

53/44±7/67کنترل

ادامه جدول 2. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در گروه های آزمایش و کنترل در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری
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در نهایت، نتایج مربوط به آزمون Levene's  برای نمرة کلی روابط مثبت 
با دیگران در پس  آزمون )P=0/70( و پیگیری )P=0/56( نشان داد که 

مفروضة همگنی واریانس های خطا در هر دو مقطع زمانی برقرار بود.
در بخش اول، نتایج تحلیل کواریانس تک  متغیری برای تعیین اثر عامل گروه 
بر نمرة کلی سازگاری روان شناختی دختران در مراحل پس  آزمون و پیگیری 
نشان داد که اثر عامل گروه بر متوسط نمرة کلی سازگاری روان شناختی 
نوجوانان دختر در پس  آزمون ]P>0/05، η2=0/19، 13/06=)55 و F)1[ و 
پیگیری ]P<0/05، η2=0/18 ،12/39=)55 و F)1[ از لحاظ آماری معنادار 
برای تعیین  نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری  بود. در بخش دوم، 
اثر عامل گروه بر ترکیب خطی سازگاری تحصیلی، سازگاری هیجانی 
 η2=0/20[ آزمون  پس  در  دختر  دانش آموزان  اجتماعی  سازگاری  و 
 P>0/05، η2=0/22[ و پیگیری ]F)3 4/78=)51 و، λ=0/81، P>0/05،
،λ=0/57 ،10/57=)51 و F)3[ از لحاظ آماری معنادار بود. در ادامه، 

نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان می دهد که سازگاری هیجانی 
 η2=0/10[ سازگاری اجتماعی ،]F)1(=8/09، P>0/001، η2=0/13[
  P>0/001، η2=0/10[ و سازگاری تحصیلی ]F)1(=6/01، P>0/001،
هیجانی  سازگاری  هیجان  همچنین،  و  آزمون  پس   در   ]F)1(=5/88،
 η2=0/10[ سازگاری اجتماعی ،]F)1(=7/81، P>0/001 ،η2=0/13[
  P>0/001، η2=0/10[ و سازگاری تحصیلی ]F)1(=6/25، P>0/001،
،F)1(=6/33[ در پیگیری، به  طور معناداری از لحاظ آماری در تفکیک 

سطوح متغیر مستقل مؤثر بوده اند   )جدول3(.
در بخش پایانی، نتایج تحلیل کواریانس تک  متغیری برای تعیین اثر عامل 
گروه بر روابط مثبت با دیگران در مراحل پس  آزمون و پیگیری نشان 
داد که اثر عامل گروه بر متوسط نمرة روابط مثبت با دیگران نوجوانان 
دختر در پس  آزمون ]P>0/05، η2=0/10 ،5/83=)55 و F)1[ و پیگیری 

]P>0/05، η2=0/11 ،6/25=)55 و F)1[ از لحاظ آماری معنادار بود.

F(df)Pη2متغیرمرحله

پس آزمون

0/010/13*)1( 8/09سازگاری هیجانی

0/010/10*)1( 6/01سازگاری اجتماعی

0/010/10*)1( 5/88سازگاری تحصیلی

پیگیری

0/010/13*)1( 7/81سازگاری هیجانی

0/010/11*)1( 6/25سازگاری اجتماعی

0/11        0/01*)1( 6/33سازگاری تحصیلی

بحث
مهارت های  آموزش  برنامه  اثربخشی  تعیین  هدف  با  حاضر  مطالعه 
گروهی  در  سازگاری  و  دیگران  با  مثبت  روابط  بر  شناختی_اجتماعی 
مراحل  در  که  داد  نشان  نتایج  گرفت.  انجام  دختر  دانش آموزان  از 
مهارت های شناختی_اجتماعی  آموزشی  برنامه  پیگیری  و  آزمون  پس  
سازگاری  سطح  ارتقاء  نیز  و  فردی  بین  روابط  کیفیت  افزایش  در 
یافته های  با  همسو  حاضر  مطالعه  نتایج  بود.  مؤثر  دختر  دانش آموزان 
 Lemerise و   Arsenio  ،)34( همکاران  و   Fraser  ،)41(  Khalifa

  ،)45( Baker ،)44( Stuhlman و Pianta ،)43( Gaitoani ،)42(
Lent و همکاران )46(، Cazan و همکاران )47(، پوررضوی و همکار 

همکاران  و   Jaffee  ،)5( همکاران  و   Collie  ،)49( فر  تمنایی   ،)48(
و   )52( همکاران  و   Heaven  ،)51(  DeRosier و   Mercer  ،)50(
آموزشی_مداخله ای  تالش های  تعیین کننده  نقش  از   ،)53(  Buhs

مختلف با هدف تعمیق منابع مقابله ای دانش آموزان و کمک به تحقق 
مصونیت روانی در آنها به  طور تجربی حمایت کرد. طبق دیدگاه Li و 
همکاران با تأسی از منطق فکری حاکم بر مدل پردازشگری شناختی 
اطالعات اجتماعی نشان داد که تحقق مصونیت روانی دانش آموزان در 
نیازمند  فردی،  بین   متعارض  موقعیت های  با مطالبه گری های  مواجهه 
آنها  یا سرمایه روان شناختی  تجهیزشدگی خزانه مهارت های مقابله ای 

جدول 3. نتایج اثرات بین گروهي ابعاد سازگاری روان شناختی در مرحله پس آزمون و پیگیری
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در  فقر  می دهد  نشان  مطالعه حاضر  نتایج  به  بیان  دیگر،   .)54( است 
ذخایر مربوط به منابع مقابله ای فراگیران، که اساساً از طریق سلطه گری 
در  تهدید  بر  مبتنی  ارزیابی  مانند  سازش  نایافته  شناختی  ارزیابی های 
مواجهه با مطالبات چالش انگیز محیط های پیشرفت اجتماعی در برابر 
ارزیابی های چالشی، تفاسیر شناختی خود ناتوان ساز در مقابِل تفاسیر 
راهبردهای  مقابل  در  غیرانطباقی  مقابله  راهبردهای  خودتوانمندساز، 
مقابله انطباقی، اسنادهای علّی منفی )بدبینانه( در مقابل اسنادهای علّی 
برابر تاب آوری  مثبت )خوش بینانه( و عدم تاب آوری روان شناختی در 
پاسخ  الگوی  کردن  محدود  ضمن  می شود.  مشخص  روان شناختی 
سازگاری  سطح  کاهش  در  کمی،  مطالبه گری های  به  کیفیت  مدارانه 
زیربنایی  ایده  با  همسو  بنابراین،   .)55( می شوند  واقع  مؤثر  نوجوانان 
مفهوم  معنایی  گستره  اجتماعی،  اطالعات  شناختی  پردازشگری  مدل 
»سازگاری«، فقط به بُعد رشد  یافتگی کمی و تجهیز بیش  از پیش خزانه 
دانش ارتباطی نوجوانان در قلمروهای مختلف محدود نمی شود. به  بیان 
بافت  در  ابعاد غیر کمی تحقق سازگاری  به  اندیشیدن   دیگر، ضرورت 
تعامالت بین  فردی و تمرکز بیش  از پیش بر برخی ردیف های مفهومی 
مانند »تقویت هیجانات مثبت«، »پربارسازی یا غنی سازی مهارت های 
وسعت   زمینه  مقابله ای«  منابع  خزانه  »تعمیق  و  بین فردی«  تعامالت 

یافتگی معنایی مفهوم سازگاری را سبب شده است. 
بسته  توسعه  برای  منتخب  محتوای  این  که  به  توجه  با  این،  بر  عالوه 
برنامه های  برای  انتخاب  قابل  کلی  رئوس  با  حاضر  مطالعه  آموزشی 
و تطبیق   تناسب  فراروی  انگیزاننده  با مطالبات  مقابله کارآمد  آموزش 
تفسیری عناصر  بر نقش  تمرکز  اساس،  این  بر  نشان می دهد،  یافتگی 
تبیینی  تصریح ظرفیت  در  آموزشی  بسته  برای  انتخاب  شده  مفهومی 
تالش آموزشی مطالعه حاضر با هدف توانمندسازی نوجوانان از اهمیت 
زیادی برخوردار است )16، 34(. اول، شناسایی موقعیت های تنش گر و 
به دنبال آن واکنش های جسمانی، هیجانی و رفتاری متعاقب رویارویی 
افراد به چنین شرایطی )در بافت پاسخ به مطالبات متعاقب مواجهه با 
موقعیت های متعارض بین  فردی(. در ابتدای این  بخش، با هدف کمک 
به فهم تفاوت های فردی در پاسخ های احتمالی به موقعیت های متعارض، 
اطالعات  شناختی  پردازشگری  مدل  از  برآمده  آموزه های  با  همسو 
بر  نظارت  دوم،  شد.  تأکید  شناختی  ارزیابی های  نقش  بر  اجتماعی، 
موقعیت های تنیدگی زا و تالش برای شناسایی پاسخ های غیرمتعارف و 
متعاقب رویارویی با شرایط چالش انگیز. سوم، شناسایی عناصر پیشایندی 
شکل دهنده و زمینه ساز تجارب تنیدگی زا در بافت تعامالت بین  فردی 
یا سوگیرهای  ارتباطی  بر نقش تفسیری اسنادهای  تأکید  )برای مثال 
اسنادی خصمانه(، چهارم، اجتناب از خودگویی های منفی و تأکید بر 

انگیزشی_ انکارناپذیری کاستی های  به  توجه  با  خودگویی های مثبت. 
موقعیت های  با  رویارویی  در  منفی  خودگویی های  متعاقب  هیجانی 
ظرفیت  تصریح  در  نیز  منفی  خودگویی  کاهش  و  شناسایی  متعارض، 
تفسیری بسته منتخب با هدف کمک به تجهیز سرمایه روان شناختی 
افراد از نقش غیر قابل  انکاری برخوردار است. پنجم، مهارت آموزی، در 
پیش  بیش  از  تالش  که  افراد  پاالیش شناختی  نه  تنها  مطالعه حاضر 
برای گستراندن گزینه های رفتاری قابل انتخاب در خزانه مهارتی افراد 
در مواجهه با موقعیت های انگیزاننده مانند آموزش فن مذاکره، آموزش 
مهارت حل مسئله اجتماعی، آموزش مهارت جرأت-ورزی و همچنین 
نیز در شناساندن  آموزش مهارت حل همیارانه موقعیت های متعارض 
است.  برخوردار  قابل  انکاری  غیر  نقش  از  منتخب  برنامه  تبیینی  توان 
با  همسو  بخش  این  در  جایگزین،  اجتماعی  هدف گزینی های  ششم، 
شواهد تجربی موجود تالش شد به هدف افزایش سطح سازش  یافتگی 
جهت گیری های  جایگزینی  ضرورت  بر  مشارکت کنندگان  اجتماعی 
هدفی متمرکز بر حفظ رابطه به  جای موضع گیری های هدفی مبتنی بر 
نمایش قدرت و همچنین، التزام به بهره جستن از اهداف برد_برد نیز 
بخشی از ظرفیت بسته آموزشی را در توانمندسازی شناختی_اجتماعی 

مشارکت کنندگان به تصویر می کشد )56(.
فرایند  در  که  می دهد  نشان   Civelek و   Dincyurek مطالعة  نتایج 
آموزش مهارت های شناختی_اجتماعی، تالش برای تاکید بر مختصات 
ُکنشی مثبت مواجهة با تجارب متعارض مانند افزایش شناخت و درک 
و  انرژی  افزایش  تغییر،  تشویق  و  ترغیب  دیگران،  و  خویشتن  از  فرد 
در  فردی،  بین  مسائل  موفقیت آمیز  حل  برای  مکفی  انگیزة  یافتن 
برخورداراست  ویژه ای  اهمیت  از  نوجوانان  مهارتی  خزانة  غنی سازی 
آموزش  برنامه های  اغلب  که  دریافتند  همکاران  و   Morrison  .)57(
صلح،  افزایش  به  کمک  برنامة  مانند  بین  فردی  رابطة  مهارت های 
عمدتاً از طریق تشویق دانش آموزان به استفاده از پاسخ های سازنده به 
تعارضات بین فردی و نهادینه کردن رویة مساله  مدارانه در آنها نسبت 
به تجارب متعارض بین  فردی در تقویت ذخایر مهارتی نوجوانان موثر 
برنامه های  این  در  که  نوجوانانی  اساس،  این  بر   .)58( می شوند  واقع 
توانایی  به  نسبت  مثبتی  نگرش  از یک سو،  آموزشی شرکت می کنند 
از  و  می کنند  کسب  اطراف  محیط  و  خود  در  تغییر  برای  خویشتن 
دیگر سو، می آموزند که در قلب هر تعارضی می توان رگه هایی از سوء  
کرد؛  جستجو  را  متفاوت  نیازهای  و  خواسته ها  ادراکات،  و  تفاهم ها 
ارزیابی  فردی  رشد  به  کمک  برای  فرصتی  مثابة  به  تعارض  بنابراین، 
می شود )Bush .)58 و Folger نیز تأکید کردند که جهت گیری فرد 
نسبت به تعارض بر چگونگی مدیریت تجارب متعارض و نتایج مرتبط بر 
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انتخاب های رفتاری در مواجهه با موقعیت های متعارض موثر است. به 
بیان دیگر، جهت گیری فردی نسبت به تعارض با تاثیرگذاری اقتضائات 
تجارب متعارض، در شکل دهی به روش ارجح جستجوی راه حل برای 
تاکید  بنابراین، عمدة  واقع می شود )59(.  موثر  متعارض  موقعیت های 
برنامه های آموزشی_مداخله ای متمرکز بر پربارسازی مهارت های رابطة 
مدیریت  روش های  از  گروه  آن  کارکردی  ویژگی های  بر  فردی  بین  
رابطه  طرفین  برای  را  زیادی  نتایج  که  است  مبتنی  متعارض  تجارب 

موجب می شود )60(. 
با وجود مزیت های غیر قابل انکار پژوهش حاضر در توسعة یک برنامة 
آموزش مهارت های حل همیارانة تعارضات بین  فردی با هدف کاهش 
چند  حاضر  پژوهش  اما  فراگیران،  در  رفتاری_هیجانی  دشواری های 
محدودیت نیز دارد. اول، در مطالعه حاضر، عدم توجه به نقش تفسیری 
بسته  اثربخشی  آزمون  فرایند  در  جنس  جمعیت شناختی  متغیر 
عامل خطای  از  ناشی  واریانس  مهار کردن  با هدف  منتخب  آموزشی 
جنس سبب می شود که ظرفیت تفسیری این عامل جمعیت شناختی 
در بافت مطالعاتی تغذیه خزانه مهارتی دانش آموزان از نظر دور افتد؛ 
بنابراین، توصیه می شود که در مطالعات بعدی، تغییرپذیری منتسب 
به این عامل نیز در کانون توجه محققان عالقه مند به قلمرو مطالعاتی 
گیرد.  قرار  دانش آموزان  به  شناختی_اجتماعی  مهارت های  آموزش 
به  طور  آماری  جامعه  از  آزمایشی  واحدهای  حاضر،  مطالعه  در  دوم، 
تالش های  محدوده  در  اغلب  که  فرایندی  نشدند؛  انتخاب  تصادفی 
بنابراین،  نیست؛  ممکن  به  آسانی  آن  تحقق  رفتاری،  علوم  محققان 
خود  زیربنایی  جامعه  معرف  کامل  طور  به   نمی تواند  منتخب  نمونه 
باشد و البته این مهم، تلویحاتی برای تعمیم پذیری یافته های تحقیق 
حاضر در بر دارد. سوم، با وجود تالش فراوان برای بسترسازی جهت 
دشواری های  مدیریت  فرایند  در  معلمان  و  والدین  همزمان  مشارکت 
توسعة  در  حاضر  پژوهش  همچنان  اما  فراگیران،  رفتاری_هیجانی 
برنامة آموزشی و آزمون اثربخشی آن تعلق خاطر بیشتری به رویکرد 
تک  نظامی دارد که در آن عمدة مسئولیت برای محقق کردن هدف 
بر  مبتنی  مداخالت  که  است  حالی  در  این  بود.  فراگیران  متوجه 
خانه  و  مدرسه  محیط  بر  که  چندگانه  نظام های  رویکرد  از  استفاده 
برنامه های  اثربخشی  تبیین  در  است  متمرکز  همزمان  صورت  به 
آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش دشواری های رفتاری_هیجانی 
استفاده  ایفا می کنند. محققان دریافتند که  را  نقش مهمی  فراگیران 
از رویکرد نظام های چندگانه در تنظیم برنامه های مداخله ای از طریق 
تقویت گستردة دغدغه مندی از مرزهای خانه به مدرسه سبب تسهیل 
تقویت  دانش آموزان،  تشویق  و  توجه  مانند  راهبردهایی  به  دسترسی 

محیط های  ایجاد  مخرب،  رفتارهای  از  پیشگیری  مناسب،  رفتارهای 
اجتماعی مثبت برای همة فراگیران و آموزش مهارت های حل مسالة 
آموزش  نظام  نقش آفرینی  طریق  از  درس،  کالس های  در  اجتماعی 
Heckenlaible- ،رسمی و در قلب آن معلم خواهد شد. از سوی دیگر

نابسندگی  بر  تاکید  با   )62(  Laursen و   )61(  Roggow و   Gotto

تمرکز  با  اجتماعی  مهارت های  آموزش  برنامه های  تفسیری،  توان 
به  هدایت شده  برنامه های  از  استفاده  بزرگساالن،  مشارکت  بر  صرف 
برنامه ها، فرض  این  را ضروری دانستند. در  وسیلة گروه های همسال 
قبال  در  آنها  مسئولیت  احساس  و  همساالن  مشارکت  که  می شود 
فرض  می کند.  تسریع  را  مهارت ها  یادگیری  روند  یکدیگر  به  کمک 
اساسی در استفاده از این برنامه ها این است که نه تنها همة فراگیران 
از توانایی الزم برای حل مشکالت خود برخوردارند بلکه آنها می توانند 
راه حل هایی را نیز به همساالن خود ارائه کنند )63(. چهارم، با وجود 
در مدت  آموزش شناختی_اجتماعی  برنامة  مطالعة حاضر  در  که  آن 
برخی  دیدگاه  طبق  اما  شد،  انجام  ساعت   2 هفته  هر  و  هفته   10
برنامة  بلندمدت  اثرات  تضمین  برای  زمان  این  تخصیص  محققان 
 )64( همکاران  و   Gresham اساس،  این  بر  است.  ناکافی  آموزشی 
تاکید می کنند که تخصیص حدود 30 ساعت زمان در طول 10 هفته 
و هر هفته 3 ساعت برای تغییر و حفظ مهارت های اجتماعی جدید در 
بین کودکان و نوجوانان با دشواری های هیجانی و رفتاری کاماًل ناکافی 
است. چنین فراگیرانی به طور حتم به زمان بسیار بیشتری برای بهبود 
و   Gresham می باشند.  نیازمند  خود  اجتماعی  مهارت های  تراز  در 
تدارک  و  زمان  ساعت   60 حداقل  تخصیص  که  دریافتند  همکاران 
فرصت هایی برای استفاده از مهارت های جدید در کالس های درس 
در پیش بینی ماندگاری اثرات مداخله بسیار اثرگذار است )64(. عالوه 
اجتماعی  مهارت های  آموزش  برنامه های  کثرت  به  توجه  با  این،  بر 
برای کودکان و نوجوانان یکی دیگر از اولویت های پژوهشی با اهمیت 
با تاکید بر مدل های نظری رقیب بر مقایسة  در این قلمرو مطالعاتی 
برنامه  با  محور  مدرسه   شناختی_اجتماعی  آموزش  برنامة  اثربخشی 
نخستین گام برای موفقیت )65(، برنامة پرورش مهارت ها )66(، پروژه 
به  است.  مبتنی   )68  ،67( مهارت ها  انباشت  برنامة   )65( سریع  اثر 
طور کلی، نتایج مطالعة حاضر ضمن فراهم آوردن شواهدی تجربی در 
دفاع از بضاعت فکری مدل پردازشگری اطالعات اجتماعی در توضیح 
نشان  نوجوانان  در  هیجانی_اجتماعی  سازش یافتگی  الگوی  در  تمایز 
می دهد که تکامل و بقاء نوع آدمی اساساً با توانایی وی برای شروع، 
)69(. همة  است  پیوند خورده  دیگران  با  روابط خود  و حفظ  توسعه 
اعضای جامعه به میزان قابل مالحظه ای به هم  وابسته اند و بنابراین، 
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