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Objective This study was carried out to investigate the role of empathy, communication skills and conflict 
resolution in reducing adolescents' aggressive behavior. 
Methods This experimental study used a pretest/ posttest design with a control group. The study popula-
tion included male high school students in Hamedan and Tehran cities, Iran. The sampling in the first step 
was done through multistage cluster sampling and in the second step, random substitution sampling 
was used. In addition, to increase the confidence coefficient and controlling the examinees’ drop-out, 
twenty students were allocated to each group and were divided into 4 groups through random substitu-
tion sampling. First, the interpersonal aggressive questionnaire was administered to the students. Then, 
80 students (i.e. 40 students in each province) were chosen from those whose scores were upper than 
the cut-off point. Afterwards, they were randomly assigned to the control and experimental group. The 
social skills programs were performed in 10 sessions (i.e. each group session took 90 minutes). In addi-
tion to the interpersonal aggressive questionnaire, the study instruments included Bar-On Emotional 
Intelligence Inventory, Emotional Control Scale, and the second version of Rahim Organizational Conflict 
Inventory-II. To analyze the data, MANCOVA analysis was conducted.
Results The results indicated that teaching the social skills to high school students increases empathy 
skills, effective communication and conflict resolution. 
Conclusion Teaching the social skills have significant and positive effect on decreasing students’ tendency 
toward verbal and practical aggressive behaviors.
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هدف این پژوهش با هدف بررسی نقش توانایی همدلی، مهارت های ارتباطی و حل تعارض در کاهش رفتارهای خشونت آمیز نوجوانان انجام 
شده است. 

مواد و روش ها طرح پژوهشی استفاده شده در این مطالعه از نوع آزمایشی به شیوه  پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری 
شامل تمام دانش آموزان پسر دوره  متوسطه  استان های تهران و همدان بودند. برای انتخاب نمونه در مرحله اول از روش نمونه گیری خوشه ای 
چند مرحله ای و در مرحله دوم، از روش جایگزینی تصادفی سود برده شد. همچنین به منظور افزایش ضریب اطمینان از نظر کنترل افت 
آزمودنی ها، برای هر گروه 20 نفر در نظر گرفته شد و به شیوه جایگزینی تصادفی افراد در چهار گروه 20نفری قرار گرفتند. ابتدا پرسش نامه 
خشونت بین فردي بین دانش آموزان مدارس انتخاب شده در استان های تهران و همدان توزیع شد. سپس، 80 نفر (هر استان 40 نفر) از آن ها که 
نمره شان باالتر از خط برش قرار داشت انتخاب و به صورت تصادفي در گروه هاي آزمایش (گروه آزمایش 1 و 2) و گواه (گروه 1 و 2) قرار داده 
شدند. برنامه آموزش مهارت های اجتماعی در قالب یك دور ه 10 جلسه اي (جلسات گروهي 90دقیقه اي) اجرا شد. ابزارهاي اندازه گیری عالوه بر 
پرسش نامه خشونت بین فردي، شامل پرسش نامه هوش بهر هیجاني بار اون، مقیاس کنترل عواطف و نسخه دوم مقیاس شیوه مقابله با تعارض 

»رحیم« بودند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل MANCOVA سود برده شد.
یافته ها نتایج پژوهش نشان داد آموزش مهارت های اجتماعی در ارتقای مهارت همدلی، ارتباط مؤثر و حل تعارض دانش آموزان مقطع متوسطه 
مؤثر بوده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که آموزش مهارت های اجتماعی در کاهش گرایش رفتارهای خشونت آمیز (خشونت کالمی و 

عملی) تأثیرگذار است.
نتیجه گیری بنابراین می توان گفت که آموزش مهارت های اجتماعی مؤثر هستند.

کلیدواژه ها: 
نوجوانی، پرخاشگری، 
مهارت های اجتماعی
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مقدمه 

بر اساس دیدگاه های روان شناسی، سال های نوجوانی مرحله مهمی 
از رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می آید. درواقع در دوره 
نوجوانی فرایند پیشرفت اتفاق می افتد که ویژگی آن افزایش توانایی 
تسلط بر چالش های پیچیده تکالیف تحصیلی، اجتماعی، بین فردی و 
هیجانی و در عین حال، جست وجوی هویت های اجتماعی و عالیق 

جدید است (لِِورِنز و راسکیند، 2009). 

جامعه  آینده  سالمت  زیربنای  عنوان  به  نوجوانی  اهمیت 
از  یکی  و   (2008 ساعی،  و  یاوری  احمدوند،  (سپهر منش، 
مهم ترین دوره های سنی ضرورت توجه به نیاز های این دوره 

رهبر  شیرودی،  قربان  (خلعتبری،  می کند  آشکار  را  زندگی 
طارمسری و کیخای فرزانه، 2010). از آنجا که گروه نوجوانان 
به  عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی در نظر 
گرفته شده است، می توان به پرخاشگری را یکی از پدیده های 

نابهنجار این دوره  دانست. 

پرخاشگری در محدوده  روابط متقابل اجتماعی تجلی می یابد؛ 
ازاین رو می تواند پدیده ای روانی اجتماعی تلقی شود (هیس الپ 
و ملبای، 2003). بسیاری از روان شناسان معتقدند پرخاشگری 
است  نوجوانان  رفتاری  و  روانی  مشکالت  از  بسیاری  ریشه 
(لهسایی زاده و مردادی، 2010). از نظر ُکُنلي و همکاران (2010) 
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پرخاشگري مشکلی جهاني در میان همه نوجوانان است و مختص 
فرهنگ و جامعه خاصي نیست. پرخاشگري، از شاخص های مهم 
پار ه ای از اختالل های رواني، مانند اختالل شخصیت ضداجتماعی 

به شمار می آید (ساکودولسکی و راچکین، 2004). 

اعتقاد بر این است که پرخاشگري با ویژگي هاي شخصیتي 
افراد رابطه مثبتي دارد (کروسر، سچریبر، فیلد و کلبرت، 2009). 
این اساس، آنچه باعث توجه محققان به رفتار پرخاشگرانه  بر 
شده است، آثار نامطلوب آن بر رفتار بین فردي و همچنین، آثار 
ناخوشایند آن بر حاالت دروني افراد است، چرا  که آزار و اذیت و 
پرخاشگری در دوره نوجوانی تأثیر مخربی بر شایستگي اجتماعي، 
کارآمدي و روابط بین فردي نوجوانان دارد و از شکل گیری سالم 

هویت آنان جلوگیري می کند (فرقانی، 1995). 

کودکان و نوجواناني که در این گروه قرار می گیرند رفتارهاي 
پرخاشگرانه ای دارند و به صورت فیزیکي و کالمي به دیگران 
احترام  جمعي  مقررات  به  کلی  طور  به  می کنند.  حمله 
و  خواسته ها  به  را  خود  خواسته های  و  نظرات  و  نمی گذارند 
حالت  اطرافیان  به  نسبت  می دهند؛  ترجیح  جمع  نظرات 
پیروي  مقررات  از  دارند؛  بدگماني  و  کج خلقی  جنگجویي، 
کوچك ترین  مقابل  در  می گذارند؛  پا  زیر  را  آن  و  نمی کنند 
مخالفتي با نظرشان، حالت مقاومت می گیرند؛ زودرنج و نسبت 
نظر سرکش  به  و  بی دقت هستند  محوله  وظایف  و  کارها  به 
بر  تأکید  با  اجتماعي  مهارت های  آموزش  می آیند.  مقاوم  و 
آموزش دوري از آزار و اذیت، باعث کاهش این رفتارها می شود 
و می تواند در جامعه بسیار مفید و الزم باشد (فرقانی، 1995).

مطالعات پژوهشگران ارتباط عوامل گوناگونی را با پرخاشگری 
و خشونت نشان داده اند؛ برای نمونه می توان به این موارد اشاره 
کرد: مشکالت عاطفی در کودکی، طردشدن از سوي والدین، 
تبعیض قائل شدن بین فرزندان، رقابت هاي ناسالم در خانواده، 
خشونت  عادي بودن  اقتصادي،  و  اجتماعی  نامناسب  وضع 
مثبت  نگرش   ،(2010 دافرن،  و  (گیلبرت  زندگی  محیط  در 
تکانشی بودن،  کم،  هوش  رفتاری،  مشکالت  پرخاشگری،  به 
شناختی   مهارت های  نبودن  همدلی،  نبودن  و  بی پروایی 
اجتماعی (گاراندو و کیلسن، 2006)، درد جسمانی و بدرفتاری 

جسمانی (رینتول، واینادن و مك گوان، 2009). 

بر این اساس، پژوهش های صورت گرفته در زمینه پرخاشگری 
به  را  اجتماعی  مهارت های  آموزش  نقش  و  اهمیت  نوجوانان، 
آینده  احتمالی  پرخاشگری های  کنترل  برای  محرکی  عنوان 
داد  نشان   (2010) پژوهش چن1  نمونه،  برای  می کند ؛  آشکار 
آموزش مهارت های اجتماعي منجر به افزایش کفایت اجتماعي 
هیجاني  و  رفتاري  اختالل های  خطر  معرض  در  دانش آموزان 
می شود. یك پژوهش فرا تحلیل نشان داد دوسوم از نوجواناني 

1. Chen

که در معرض خطر اختالل های رفتاري و هیجاني بودند و تحت 
آموزش مهارت های اجتماعي قرار گرفتند، در مقایسه با گروه گواه 

بهبود نشان دادند (کوک و همکاران، 2008).

این  به  مطالعه اي  در   (2011) پاسکال2  و  اسکارتی  کوتیرز، 
مسئولیت پذیری،  خودکارآمدي،  همدلي،  بین  رسیدند  نتیجه 
مردم آمیزی و رفتارهاي جامعه گرا ارتباط مثبت وجود دارد. کاش 
و گرینبرگ3 (2011) نیز نشان داده اند آموزش مهارت های همدلي 
بر حل مشکالت بین شخصي و خودتنظیمي عاطفي مؤثر است. 
ون ووگ4 و همکاران (2012) در پژوهشي بیان کردند آموزش 
مهارت های اجتماعي باعث تغییرات مثبت در مشکالت رفتاري 
کودکان می شود. درتاج و همکاران (2009) آموزش مهارت های 
کنترل خشم را به  عنوان روش مؤثري براي کاهش پرخاشگري و 

باال رفتن سازگاري اجتماعي نوجوانان مطرح می کنند.

تاب آوری  خشم،  کنترل  آموزش  داد  نشان   (2001) رسولی 
نوجوانان را در برابر مصرف و سوءمصرف مواد افزایش می دهد. 
اسماعیلی و همکاران (2015) در پژوهشی بیان کردند آموزش 
جرئت ورزي  بر  می تواند  (جرئت ورزي)،  اجتماعي  مهارت های 
و عزت نفس دانش آموزان مؤثر باشد. حسینی نسب و همکاران 
(2010) نشان دادند آموزش مهارت های اجتماعي بر عزت نفس 
کلي، عزت نفس تحصیلي و عزت نفس اجتماعي تأثیر مثبت و 
معناداري دارد. اسماعیلی و همکاران (2015) بیان کردند آموزش 
مهارت های اجتماعي بر بهبود میزان توانایي و کاهش مشکالت 
فرزندان دختران نوجوان مؤثر است. روستایی و همکاران (2011) 
بر کاهش  دارودرمانی  با  آموزش مدیریت خشم  گزارش کردند 
پرخاشگری کالمی و بدنی زندانیان مؤثر است. کنستانتینسکو5 
(2014) در پژوهشی در زمینه کاهش خشونت در مدرسه نشان 
داد اجرای برنامه ها و مداخله های آموزشی حدود 25 درصد از 

گرایش های تهاجمی دانش آموزان را کاهش داده است.

الزامات و نیاز های جامعه نسبت به سیستم آموزشی به طور 
کلی و معلمان به طور خاص در حال تغییر است (کنستانتینسکو، 
2014)؛ برای نمونه در ایاالت متحده ابتدا تصور می شد آموزش 
عمومی باید برای بهره مند کردن دانش آموزان، فرصت های یادگیری 
موفقیت  برای  مدارس  از  امروزه  که  حالی  در  کند؛  فراهم  را 
دانش آموزان انتظارات بیش تری وجود دارد (گابل، هستل، هستل، 
هندریکسون و سازه، 2005). همین موضوع اهمیت و ضرورت 
نشان  را  جدیدی  دیدگاه  و  مدارس  در  مداخله ای  برنامه های 
می دهد که مدارس می توانند با ارائه آموزش جامع، دانش آموزان 
را قادر سازند تا بهتر بتوانند به زندگی روزمره و واقعیت پی ببرند 

(کنستانتینسکو، 2014). 

2. Cutierrez, Escarti, & Pascual
3. Kusche & Greenberg
4. Van Vugt
5. Constantinescu
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یك بررسی در زمینه عملکرد تعداد زیادی دانش آموز در مدارس 
می تواند بیانگر کاهش چشمگیر تحمِل مسائل رفتاری در کالس درس 
باشد. این مسئله در برخی مدارس (رومانی) مشاهده می شود، زیرا 
مدارس در معرض فشار ادغام دانش آموزان با نیاز های متنوع آموزشی 
خاص قرار دارند  (کنستانتینسکو، 2014). بیشتر پژوهشگراني که 
طرح های عمده در زمینه مقابله با خشونت در مدارس را ارائه داده اند، 
تأکید دارند برنامه های پیشگیري از خشونت باید بخشي از برنامه های 
آموزشي در مدارس باشد و همه شهروندان باید در زمینه پیشگیري 
از خشونت به همان اندازه که درباره بیماری های قلبي، سرطان و سایر 
بیماری ها راهنمایي مي شوند، آموزش ببینند (بازرگان و همکاران، 
2004)؛ از این رو با توجه به افزایش تعداد نوجوانان و جوانان در ساختار 
جمعیتي ایران، شناخت سریع و برنامه ریزی مناسب براي کنترل این 
اختالل ها، حائز اهمیت است (حسینی، خلیلیان و واحدی، 2004). 

تحت  آموزشي  محیط  در  علت  هر  به  که  دانش آموزي 
احساس  بر  عالوه  می گیرد،  قرار  بدني  یا  کالمي  خشونت های 
ناامنی و بیزاري از مدرسه، که عواقب آن در زندگي تحصیلي او 
به تدریج خود را به صورت افت تحصیلي یا ترک تحصیل آشکار 
به  زندگي  را در طول  رفتار  نوع  این  ناگوار  اثرات  خواهد کرد، 
همراه خواهد داشت (بازرگان و همکاران، 2004)؛ برای نمونه، 
آلکس6 دانش آموز سال اول دبیرستان که از نظر اجتماعی فرد 
بی کفایتی بود و به طور مرتب از طرف دانش آموزان سال باالیی 
دست انداخته می شد، روزی چاقوی کوچکی از جیبش بیرون 
مدیر  برای  رفتار  این  اما  خندیدند،  همکالسی هایش  و  کشید 
مدرسه پذیرفتنی نبود و الکس از مدرسه به خاطر داشتن اسلحه 

اخراج شد (بوران و ورهاگن، 2011). 

ایجاد  را  این سؤال  مدرسه  و  زندگی  در محیط  مسائل  این 
رفتارهایی خواهند  آینده چه  در  دانش آموزان  این  که  می کند 
داشت؟ آیا سالمت آینده خود و جامعه را تهدید خواهند کرد؟ 
افزایش چشمگیر آسیب های رواني اجتماعي از قبیل خودکشي، 
فرار از خانه، بزهکاري، ترک تحصیل، افت تحصیلي، افسردگي، 
در  آسیب پذیر  دانش آموزان  مصون سازي  غیره  و  اضطراب 
برابر این گونه مشکالت و مقابله با آن ها را ضروری مي کند. به  
عبارت دیگر ایجاد شرایط مناسب برای ارتقای بهداشت روان و 
توانمندسازي دانش آموزان در برابر مشکالت مذکور از رسالت هاي 

آموزش و پرورش محسوب مي شود. 

بهترین و مناسب ترین مکان  این رویکرد، مدارس  بر اساس 
براي اجراي برنامه هاي پیشگیرانه به شمار مي روند. طراحي و 
تدوین یك برنامه جامع پیشگیري مستلزم شناخت درست وضع 
موجود، اتخاذ استراتژي مناسب بر اساس مشکالت و هماهنگي 
سایر دستگاه ها و نهادهاي اجتماعي با آموزش و پرورش در این 
راستاست. بررسي هاي انجام شده درباره دانش آموزان حاکي از آن 

6. Alex

است که بین 20 تا 30 درصد از دانش آموزان، دچار افت تحصیلي 
و انواع مشکالت رواني رفتاري هستند.

بررسي گزارش هاي آماري مراجعان به مراکز مشاوره و خدمات 
روان شناختي و هسته هاي مشاوره نیز مؤید این مسئله است؛ 
توانمندسازي  و  زمینه مصون سازي  در  است  بنابراین، ضروري 
آن ها در برابر مشکالت اقدامی جدي شود؛ ازاین رو خشونت در 
ازسوی  بیشتر  توجه  نیازمند  فراگیر  به عنوان مشکلی  مدرسه 
مربیان، سیاست گذاران و پژوهشگران است (آیزنبرون، 2007). 
میان  در  پرخاشگری  و  خشونت  زیاد  نسبتاً  شیوع  همچنین 
نوجوانان و جوانان ایرانی عالمتی هشدار دهنده و چالشی بزرگ 
برای نظام اجتماعی است (صادقی و همکاران، 2014). با توجه به 
مدارک و شواهد علمي و به منظور پیشگیري از بروز آسیب هاي 
اجتماعي، مانند خودکشي، اعتیاد، خشونت، رفتارهاي بزهکارانه و 
اختالل های رواني الزم است به موضوع بهداشت رواني و اهمیت 
بررسی نقش  به  این پژوهش  ازاین رو  بیشتري شود؛  توجه  آن 
توانایی همدلی، مهارت های ارتباطی و حل تعارض در کاهش 

رفتار های خشونت آمیز نوجوانان پرداخته است. 

روش

و  پیش آزمون  طرح  (با  آزمایشی  روش  از  پژوهش  این  در 
پس آزمون با گروه کنترل7) سود برده شد. جامعه آماری پژوهش 
شامل کلیه  دانش آموزان پسر دوره  متوسطه  استان های تهران 
به  مشغول   1391-92 تحصیلی  سال  در  که  است  همدان  و 
تحصیل بود ه اند. نمونه آماری در این پژوهش چهار گروه آزمودنی 
از دانش آموزان (دو گروه آزمایش و دو گروه گواه) بودند. حجم 
به  بر پیشنهاد روش شناسان و شواهد تجربی و  نمونه، مبتنی 
منظور افزایش ضریب اطمینان از نظر کنترل افت آزمودنی ها، 
برای هر گروه 20 نفر و درمجموع 80 نفر بود. روش نمونه گیری 
به این صورت بود که برای انتخاب نمونه در مرحله اول از روش 
از روش  نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و در مرحله دوم، 

جایگزینی تصادفی سود برده شد. 

برای نمونه گیری به شیوه خوشه ای چندمرحله ای ابتدا از بین 
شهر های استان همدان دو شهر (مرکز استان و نهاوند) و نیز از 
بین شهر های استان تهران دو شهر (مرکز استان و شهر قدس) 
و سپس از هرکدام از این چهار شهر، دو دبیرستان پسرانه به 
صورت تصادفی انتخاب شد. تمام دانش آموزان این دبیرستان ها 
پرسش نامه خشونت بین فردی را تکمیل کردند. از هر شهر 20 
دانش آموز که نمره آن ها باالتر از خط برش بود انتخاب شدند 
و یك گروه در این شهر تشکیل داده شد؛ بدین ترتیب چهار 
گروه تشکیل شد. برای رعایت همگن بودن و اطمینان بیشتر از 
یکسان بودن شرایط و ویژگی های افراد، گروه های موردمطالعه، از 

7. Pretest-Posttest randomized group design
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نظر پایه تحصیلی همتا شدند. سپس گروه ها به شکل تصادفی در 
هر استان به عنوان یك گروه آزمایش و یك گروه کنترل در نظر 

گرفته شدند. 

روش اجرا به این صورت بود که پس از هماهنگی های الزم با 
نظام آموزش و پرورش هر استان و مراجعه به مدارس مدنظر، 
ابتدا پرسش نامه خشونت بین فردي بر روی دانش آموزان مدارس 
انتخاب شده در استان های تهران و همدان اجرا شد. سپس، تعداد 
80 نفر (هر استان 40 نفر) از آن ها که نمره شان باالتر از خط 
آزمایش  گروه هاي  در  تصادفي  به صورت  و  انتخاب  بود،  برش 
(گروه آزمایش 1 و 2) و گواه (گروه 1 و 2) قرار داده شدند و 
از آزمودنی ها پیش آزمون گرفته شد. سپس، گروه های آزمایش 
(نمونه همدان و تهران) در هر استان در 10 جلسه به ترتیب 
تحت آموزش مهارت های اجتماعی قرار گرفتند و گروه های گواه 
در این مدت هیچ آموزشی دریافت نکردند. مدرسان در یکی از 
گرایش های روان شناسی، حداقل مدرک کارشناسی ارشد داشتند 
پروتکل  اساس  بر  روش ها  و همسان سازی  آموزش  از  که پس 
مشخص شده به شهرها اعزام شدند. پس از اتمام آموزش ها از هر 

چهار گروه پس آزمون به عمل آمد. 

ابزار های اندازه گیری

پرسش نامه خشونت بین فردی از مقیاس تاکتیک های تضاد8 

برای سنجش گرایش به خشونت از یکی از مهم ترین مقیاس ها 
یعنی مقیاس تاکتیك های تضاد استفاده می شود. برای اولین بار 
استراوس آن را در سال 1979 ابداع کرد. این مقیاس در فاصله 
سال های 1979 تا 1990 چند بار تصحیح شده و ضریب روایی آن 
82 درصد گزارش شده است (چلبی و رسول زاده اقدم، 2003). 
همچنین این مقیاس حداقل در 20 کشور جهان، از جمله در 
ژاپن، در سال  استراوس10 در  از سوی کاماگی9 و  سال 1983 
1993 از سوی گاتمن11 و ادلسون12 در اسرائیل و در سال 1994 
از سوی تانگ13 در هنگ کنگ با موفقیت به کار گرفته شده است. 

مقیاس تاکتیك های تضاد به طور روزافزون به عنوان ابزاری 
در تشخیص بیماری در خانواده درمانی استفاده می شود. مقاالت 
متعددی درباره این مقیاس نوشته شده اند که اعتبار و روایی و 
ساختار عاملی این مقیاس را به اثبات رسانده اند (زارعی، 2004). 
(آلفا)  درونی  همسانی  ضریب   (2011) همکاران  و  پارسا مهر 
مؤلفه های این مقیاس را محاسبه کردند. پس از استخراج پاسخ ها 

8. Conflict Tactics Scale (CTS)
9. Kumagi
10. Straus
11. Guttmann
12. Edleson
13. Tang

واریماکس،  روش چرخش  با  اصلی  مؤلفه های  تحلیل  انجام  و 
جسمانی  و  مالیم15  جسمانی  کالمی14،  خشونت  عامل  سه 
شدید16 مشخص شدند. همه مؤلفه های مقیاس بر اساس طیف 
پنج درجه ای لیکرت (هرگز، 1-2، 3-5، 6-10 و بیش از 10بار) 
درجه بندی شده اند. برای سنجش خشونت درمجموع برای هر 
واحد، با توجه به شدت آن، وزن 1 تا 3 (خشونت کالمی وزن 
1: جسمانی مالیم: 2؛ جسمانی شدید: 3) داده می شود. در این 
برای خشونت  به دست آمده  کرونباخ  آلفای  میزان  نیز  پژوهش 
کالمی، جسمانی مالیم، جسمانی شدید و کل مقیاس به ترتیب 

0/84، 0/79، 0/77 و 0/81 بود. 
پرسش نامه هوش بهر هیجانی 17 بار-آن18

این پرسش نامه را در سال 1997 بار اون ساخته است و برای 
سنجش سطح مهارت های حل مسئله، روابط مؤثر، خودآگاهی، 
همدلی با دیگران و مقابله با استرس از آن استفاده می شود که بر 
اساس مدل هوش هیجانی اجتماعی ساخته شده است و مقیاسی 
خود گزارشی برای ارزیابی رفتار های مرتبط با هوش هیجانی و 
اجتماعی است که از 90 سؤال تشکیل شده است و هر سؤال 
نمر ه ای بین 1 تا 5 دارد. این ابزار پنج عامل دارد که این پنج عامل 

مجموعاً از 15 مؤلفه تشکیل شده است. 

 .1 از:  عبارتند  هیجانی  هوش بهر  پرسش نامه  عامل  پنج 
به  احترام  وجود،  ابراز  هیجانی،  (خودآگاهی  درو ن فردی  عامل 
(همدلی،  بین فردی  عامل  استقالل)؛ 2.  و  خود، خودشکوفایی 
مسئولیت پذیری و روابط بین فردی)؛ 3. عامل مدیریت استرس 
(تحمل استرس و کنترل تکانه)؛ 4. عامل سازگاری (حل مسئله 
عمومی  ُخلق  عامل   .5 انعطاف پذیری)؛  و  واقعیت سنجی  و 
اون  بار  هیجانی  هوش  پرسش نامه  شادکامی).  و  (خوش بینی 
هوش  ارزشیابی  برای  فرا فرهنگی  معتبر  پرسش نامه  نخستین 
شد.  تجدیدنظر  سال 1997  در  آزمون  این  در  است.  هیجانی 
نفر (48/8 درصد مرد و  را مؤلف، روی 3831  این تجدیدنظر 
51/2 درصد زن) از کل کشور های مختلف انجام داد و پاسخ ها از 
طریق تحلیل عاملی بررسی شد و درنهایت یك مقیاس کلی برای 

هوش بهر هیجانی و 15 خرده مقیاس تدوین شد. 

در این تجدید نظر برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ 
استفاده شده است که متوسط آن برای جمعیت مدنظر، 0/76 و 
برای خرده مقیاس ها، از ضریب 0/69 (مسئولیت پذیری اجتماعی) 
تا ضریب 0/86 (عزت نفس) محاسبه شده است. این نتایج، پایایی 
خوب و قابل قبولی را نشان می دهند. پایایی باز آزمون پس از یك 

14. Verbal violence
15. Minor physical vioence
16. Severe physical violence
17. Emotional Quotient Inventory (EQ-I)
18. Bar-On
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ماه 0/85 و پس از چهار ماه 0/75 گزارش شده است. روایی آزمون 
از طریق روایی سازه با استفاده از ابزار های مختلف اجرا شده که 
روایی آزمون را تأیید کرده است و درمجموع نشان داده که پنج 

عامل ترکیبی، ساختار کلی هوش غیر شناختی را می سنجد. 

دانشگاه  دانشجویان  روی  آزمون  (کرمی، 2008)  ایران  در 
اصفهان هنجار شده است. در هنجاریابی سموعی از پرسش نامه 
تعداد سؤال ها پس  و  استفاده شده است  اون  بار  117 سؤالی 
و  پژوهش کجباف نژاد  در  است.  به 90 رسیده  مرحله  از سه 
دیگران (2009) ضریب پایایی با روش آلفای کرونباخ 0/93 
و با زوج و فرد 0/88 گزارش شده است و ضریب پایایی از دو 
روش آلفای کرونباخ (r=0/93) و به روش گاتمن از 0/91 تا 
المبدا 0/91 به  دست آمده است که همگی از نظر روان سنجی 

در حد مطلوبی هستند. 

آلفای  از  استفاده  با  مقیاس  پایایی  نیز  پژوهش  این  در 
کرونباخ محاسبه شد و به ترتیب برای مؤلفه های حل مسئله، 
روابط مؤثر، خودآگاهی، همدلی با دیگران و مقابله با استرس، 
ضرایب 0/77، 0/82، 0/71، 0/75 و 0/76 و برای کل مقیاس 

0/77 به دست آمد.

مقیاس کنترل عواطف19 

تهیه  سال1997  در  آهرانز  و  ویلیامز،کمبل  را  مقیاس  این 
میزان  سنجش  برای  ابزاری  عواطف  کنترل  مقیاس  کرده اند. 
کنترل افراد بر عواطف و هیجانات خود است و شامل 42 سؤال با 
چهار زیر مقیاس فرعی با عناوین خشم، ُخلق افسرده، اضطراب و 
عاطفه مثبت است. پاسخ های عبارت ها در مقیاس هفت درجه ای 
از »به شدت مخالف: نمره  1« تا »به شدت موافق: نمره 7« تنظیم 
شده است. پاسخ عبارت های 9، 12، 14، 16، 17، 18، 21، 22، 
27، 30، 31 و 38 برعکس نمره گذاری می شود، به این شکل که 
به پاسخ به شدت مخالف نمره  7 و به پاسخ به شدت موافق نمره  

1 داده می شود. 

و  درونی  اعتبار  لیسانس  دوره   دانشجویان  از  نمو نه ای  برای 
باز آزمایی آزمون به ترتیب برای نمره  کل مقیاس 0/94 و 0/78، 
برای زیرمقیاس های خشم 0/72 و 0/73 و عاطفه مثبت 0/84 
و 0/64 به دست آمده است. همچنین روایی افتراقی و همگرایی 
آن نیز به دست آمده است (ویلیامز، چامبلز و و آهرانز، 1997). 
همچنین ضریب پایایی مقیاس کنترل عواطف به  وسیله دهش 
متوسطه  مقطع  دانش آموزان  از  200 نفری  نمونه  در   (2010)
بار دیگر برآورد شد که مقدار آلفای کرونباخ در مقیاس کنترل 
عواطف، 0/84؛ در خرده مقیاس خشم، 0/53 و در خرده مقیاس 
عاطفه مثبت، 0/60 برآورد شده است که نشان دهنده  مناسب بودن 

مقیاس کنترل عواطف در کار های پژوهشی است. 

19. Effective Control Scale (ECS)

بررسی دوباره  روایی مقیاس به وسیله دهش (2010) نشان 
داد افزون بر روایی محتوا که به وسیله متخصصان صورت گرفت، 
نیز برای برآورد روایی همسانی درونی به کار  شاخص دیگری 
گرفته شد. در این برآورد، هر مقیاس که از راه خرده مقیاس ها 
اندازه گیری  نیز  مقیاس  کل  وسیله  به  می شود،  اندازه گیری 
می شود؛ بنابراین، انتظار می رود بین نمره کل مقیاس و هریك 
از خرده مقیاس ها همبستگی معنادار و باالیی وجود داشته باشد. 
همبستگی  ضریب  هستند:  شرح  این  به  به دست آمده  مقادیر 
مقیاس کنترل عواطف با خرده مقیاس خشم، 0/71 و با عاطفه 
تمامی ضرایب  است. همچنین مشاهده می شود  مثبت، 0/67 
بنابراین،  است؛  معنادار  آماری 0/99  اطمینان  با  مشاهده شده 

روایی مقیاس تأیید شده است (دهش، 2010).

 در این پژوهش نیز پایایی آزمون با استفاده از روش همسانی 
درونی بررسی شد و آلفای کرونباخ به دست آمده برای مؤلفه های 
خشم، ُخلق افسرده، اضطراب و عاطفه مثبت به ترتیب 0/81، 

0/85، 0/79 و 0/82 و برای کل مقیاس 0/83 بود.
مقیاس نسخه دوم شیوه مقابله با تعارض »رحیم«20 

یك  و  است  ساخته   1997 سال  در  رحیم  را  مقیاس  این 
ابزار خود گزارش دهی21 است و برای اندازه گیری میزان تضاد و 
تعارض ارتباطی به کار می رود و شامل 28 ماده و متشکل از 
پنج زیر مقیاس است. هر زیرمقیاس شیوه حل تعارض خاصی را 
نشان می دهد و کسب بیشترین نمره در هرکدام از زیرمقیاس ها 
نشان دهنده  استفاده از همان شیوه حل تعارضاز سوی فرد است. 

همراهانه 22  شیوه   از:  عبارتند  آزمون  این  زیرمقیاس های 
بررسی  و  اطالعات  تبادل  نشان دهنده   این شیوه  ماده)؛  (هفت 
اختالف ها برای رسیدن به راه حل قابل  قبول برای طرفین است. 
این زیرمقیاس با شیوه  حل مسئله در ارتباط است و می تواند 
به راه حل خالقانه در حل مسئله منجر شود. شیوه مهربانانه23 
(شش ماده)؛ این شیوه بیانگر تالش برای کاهش اختالفات است 
و برای برآورده کردن انتظارات و مسائل دیگران بر تشابهات تأکید 
می کند. فردی که از این شیوه استفاده می کند برای برآورده کردن 
نیاز و مسائل دیگران، خود را نادیده می گیرد، شیوه سلطه گرانه24 
(پنج ماده)؛ این شیوه با جهت گیری تهدیدآمیز مشخص می شود. 
شخصی که از این شیوه استفاده می کند برای رسیدن به هدف 
نادیده  را  دیگران  انتظارات  و  نیازها  و  می کند  کاری  هر  خود 
می گیرد، شیوه مصالحه گرانه25 (چهار ماده)؛ این شیوه در نقطه 

20. Rahim Organlzatlonal Conflict Invnlory-II (ROCI-II) 
21. Self report
22. Obliging
23. Integrating
24. Dorninaling
25. Accornnodating
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میانی توجه به انتظارات و نیاز های خود و دیگران قرار دارد و به 
تقسیم امتیازات بین طرفین اشاره می کند. شیوه  اجتنابی26 (شش 
ماده): این شیوه با موقعیت های انزوا، اعطای مسئولیت به دیگران، 
دیگران را مقصردانستن و خود را کنار کشیدن در ارتباط است. 
شخصی که از این شیوه استفاده می کند از برآورده کردن انتظارات 
خود و دیگران ناتوان است. شیوه های پنج گانه حل تعارض بر 
روی هم دو روش مدیریت تعارض سازنده و غیر سازنده را تشکیل 
می دهند. شیوه های همراهانه و مهربانانه، بُعد سازنده و شیوه های 
سلطه گرانه و اجتنابی، بُعد غیر سازنده را تشکیل می دهند و شیوه  

مصالحه گرانه حالت بینابینی دارد.

اعتبار این مقیاس در تحقیقات مختلف از 0/72 تا 0/83 گزارش 
شده است (کرکران و مالینك رودت، 2000) و در این پژوهش 
نیز اعتبار درونی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 0/81 به 
دست آمده است. از نظر روایی نیز این مقیاس تأیید می شود؛ به 
طوری که روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عامل محاسبه  شده 
و قابل قبول بودن آن به تأیید رسیده است (باباپور، 2007). در این 
پژوهش نیز پایایی مقیاس با روش همسانی درونی بررسی شد و 
آلفای کرونباخ به دست آمده برای مؤلفه های شیوه های همراهانه ، 
مهربانانه، سلطه گرانه، مصالحه گرانه و اجتنابی به ترتیب 0/71، 

26. Avoiding

0/75، 0/79، 0/75 و 0/81 و برای کل مقیاس 0/78 بود.

شیوه مداخله

دور ه ای  قالب  در  اجتماعی  مهارت های  آموزش  برنامه  
هفته)  در  بار  دو  و  گروهی 90 دقیقه ای  (جلسات  10جلسه ای 
تنظیم شد. در تدوین و ساختار محتوای برنامه از منابع متعددی 
بهداشت،  سازمان جهانی  (کریس، 2002؛  مانند  استفاده شد؛ 
1996؛ گلمن،  2001). همچنین هر جلسه برنامه و هدف و 

تکالیف خاص داشت (جدول شماره 1).

یافته ها

در این پژوهش به منظور بررسی فرضیه ها از روش آماری تحلیل 
Moncova سود برده شد. در رابطه با بررسی پیش فرض ها، از 
آزمون لوین (آزمون لوین P<0/05) سود برده شد. به عبارت دیگر 
پیش فرض همگنی واریانس ها برقرار بود. همچنین با استفاده از 
آزمون کولموگروف اسمیرنوف27 نرمال بودن توزیع داده ها بررسی 
همچنین   .(P<0/05) شد  تأیید  داده ها  نرمال  توزیع  فرض  و 
شرکت کنندگان در این پژوهش (نوجوانان پسر) در دامنه سنی 

بین 14 تا 17 سال قرار داشتند.

27. Kolmogorov-Smirnov 

جدول 1. شرح جلسات برنامه آموزشی

محتواهدفجلسه

جلسه توجیهیاول
پیش آزمون و برقراری ارتباط با دانش آموزان و ایجاد عالقه در 
آنان، تعریف برنامه آموزش »مهارت های اجتماعی« و شرح 

فواید و کاربردهای آن در زندگی

مفهوم، کاربرد و ناتوانی در بیان همدلیآموزش مهارت همدلی با روش تدریس ایفای نقش و بحث گروهی دوم

نحوه بیان همدلی و تفاوت های بین برخورد همدالنه و آموزش مهارت همدلی با روش ایفای نقش و بحث گروهی سوم
ناهمدالنه

آموزش مهارت ارتباط مؤثر به دانش آموزان با روش ایفای نقش، بارش فکری و بحث چهارم
ارتباط و انواع آن و آشنایی با هوش هیجانیگروهی 

آموزش مهارت ارتباط مؤثر به دانش آموزان با روش ایفای نقش، بارش فکری و بحث پنجم
برقراری ارتباط مؤثر و مراحل و موانع ارتباط بین فردیگروهی

آموزش مهارت ارتباط مؤثر به دانش آموزان با روش ایفای نقش، بارش فکری و بحث ششم
ابراز وجود و جرئت مندیگروهی

آموزش مهارت ارتباط مؤثر به دانش آموزان با روش ایفای نقش، بارش فکری و بحث هفتم
تفاوت های فردی و سبک های ارتباطیگروهی

مدیریت تعارض و سبک های معمول مقابله با تعارضآموزش مهارت حل تعارض با روش بحث گروهی، ایفای نقش و حل مسئله هشتم

فنون و راهبردهای مدیریت تعارضآموزش مهارت حل تعارض با روش بحث گروهی، ایفای نقش و حل مسئلهنهم

جمع بندی، تبادل نظر و رفع اشکالدهم

در این جلسه به  طور خالصه به یادآوری و جمع بندی 
مباحث مطرح شده در جلسات قبل پرداخته و در این رابطه 
با دانش آموزان بحث و تبادل نظر شد. در پایان جلسه نیز 

پس آزمون به عمل آمد.
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با توجه به اینکه متغیر های وابسته بیش از یك متغیر بودند 
تحلیل  آماری  روش  از  تعارض)  حل  و  مؤثر  ارتباط  (همدلی، 
در  که  همان طور  شد.  برده  سود  چند متغیری  کوواریانس 
 ،P=0/11) باکس ام  آزمون  جدول شماره 2 مشاهده می شود، 
می دهد  نشان   (Box`s M=12/981،  F101/099=26849/262و
یافته های  ازاین رو  است؛  همگون  داده ها  کوواریانس  ماتریس 
مربوط به تحلیل کوواریانس چند متغیری برای بررسی اثر عمل 
وابسته  بر متغیر های  اجتماعی)  (آموزش مهارت های  آزمایشی 
(همدلی، ارتباط مؤثر و حل تعارض) در جدول شماره 1 ارائه 
شده است. در این جدول ارزش های اثر پیالیی (محافظه کارترین) 
ارائه  و ویلکس المبدا (رایج ترین) برای هر پیش آزمون و گروه 
اثر های پیالیی و  با توجه به معنادار بودن  بنابراین،  شده است؛ 
ویلکس المبدا (P>0/001) تأثیر معنادار بودن آموزش مهارت های 

اجتماعی تأیید می شود. 

برای بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی در کاهش 
گرایش به رفتار های خشونت آمیز کالمی و عملی دانش آموزان از 
آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج آزمون 
لوین (P<0/05) نشان داد پیش فرض همگنی واریانس ها برقرار 
است و فرض نرمال بودن توزیع داده ها نیز با استفاده از آزمون 
کولموگروف اسمیرنوف تأیید شد (P<0/05). همچنین آزمون 
 (Box`s M=11/552 ،F103/520=59084/333و ،P=0/74) ام باکس
نشان می دهد ماتریس کوواریانس داده ها همگون است. یافته های 
حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری برای بررسی اثر عمل 
وابسته  بر متغیر های  اجتماعی)  (آموزش مهارت های  آزمایشی 
(خشونت کالمی و عملی) در جدول شماره 3 ارائه شده است 
المبدا  ویلکس  و  پیالیی  اثر های  معناداربودن  به  توجه  با  که 
(P>0/001) اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر خشونت 

کالمی و عملی تأیید می شود. 

جدول 2. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری مهارت های اجتماعی

اندازه اثرdfP خطاdf مفروضFارزشاثر

پیش آزمون همدلی
0/71642/9064/0068/0000/0010/716پیالیی

0/28442/9064/0068/0000/0010/716ویلکس المبدا

پیش آزمون ارتباط مؤثر
0/80771/2384/0068/0000/0010/807پیالیی

0/19371/2384/0068/0000/0010/807ویلکس المبدا

پیش آزمون حل تعارض سازنده
0/67835/7604/0068/0000/0010/678پیالیی

0/32235/7604/0068/0000/0010/678ویلکس المبدا

پیش آزمون حل تعارض غیرسازنده
0/83988/7444/0068/0000/0010/839پیالیی

0/16188/7444/0068/0000/0010/839ویلکس المبدا

گروه )متغیر مستقل(
0/55921/5744/0068/0000/0010/559پیالیی

0/44121/5744/0068/0000/0010/559ویلکس المبدا

جدول 3. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری خشونت کالمی و عملی

اندازه اثرdfP خطاdf مفروضFارزشاثر

پیش آزمون خشونت کالمی
0/1586/5442/0070/0000/0020/158پیالیی

0/8426/5442/0070/0000/0020/158ویلکس المبدا

پیش آزمون خشونت عملی
0/895297/3892/0070/0000/0010/895پیالیی

0/105297/3892/0070/0000/0010/895ویلکس المبدا

گروه )متغیر مستقل(
0/5597/4606/00142/0000/0010/240پیالیی

0/4417/5306/00140/0000/0010/244ویلکس المبدا
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آموزش  اثربخشی  میزان  بین  آیا  اینکه  بررسی  منظور  به 
مهارت های اجتماعی در کاهش گرایش به رفتار های خشونت آمیز 
دانش آموزان مقطع متوسطه  استان های تهران و همدان تفاوت 
وجود دارد، از آزمون تعقیبی LSD سود برده شد. همان طور که 
در جدول شماره 4 مشاهده می شود، نتایج نشان می دهد میانگین 
تفاوت این گروه ها (میزان تغییر در گرایش به خشونت کالمی 
استان های  در  نمونه  آزمایشی  گروه های  دانش آموزان  عملی  و 
همدان و تهران که تحت آموزش مهارت های اجتماعی قرار گرفته 
 ،M=4/770) بودند) در گرایش به خشونت کالمی معنادار بوده
P=0/001) اما در خشونت عملی (P=0/697 ،M=0/300) معنادار 
نبوده است. درواقع میزان خشونت کالمی گروه همدان بیش از 
گروه تهران از آموزش مهارت های اجتماعی تأثیر پذیرفته است. 

بحث 

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد آموزش مهارت های اجتماعی 
به دانش آموزان مقطع متوسطه باعث ارتقای مهارت های همدلی، 
ارتباط مؤثر و حل تعارض می شود. همچنین نتایج پژوهش بیانگر 
آن است که آموزش مهارت های اجتماعی (همدلی، ارتباط مؤثر 
خشونت آمیز  رفتار های  به  گرایش  کاهش  در  تعارض)  حل  و 
(پرخاشگری کالمی و عملی) دانش آموزان مقطع متوسطه مؤثر 
است. پژوهش های گذشته نیز اثربخش بودن مهارت های اجتماعی 
را نشان داده اند؛ برای نمونه، کاش و کرینبرگ (2011) نشان 
داده اند آموزش مهارت های همدلي بر حل مشکالت بین شخصي 

و خودتنظیمي عاطفي مؤثر است. 

کوتیرز و همکاران (2011) در مطالعه اي به این نتیجه رسیدند 
و  مردم آمیزی  مسئولیت پذیری،  خودکارآمدي،  همدلي،  بین 
رفتارهاي جامعه گرا ارتباط مثبت وجود دارد. کامینگز28 و همکاران 
ارتقای  یا  زندگي  مهارت های  آموزش  داده اند  نشان   (2007)
توانمندی های رواني اجتماعي افراد همچون مهارت مدیریت خشم، 
آموزش مهارت های حل مسئله، مهارت های ارتباطي و آموزش های 
گروهي در کنترل خشم مؤثر است. عبداللهی بقرآبادی و قدرتی 
مهارت های  آموزش  داد  نشان  پژوهشی  در   (2015) میرکوهی 

ارتباطی در کاهش پرخاشگری کودکان29 مؤثر است.

28. Cummings,
29. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

نشان  فرا تحلیل  پژوهش  در یك  و همکاران (2008)  کوک 
دادند دوسوم از نوجواناني که در معرض خطر اختالل های رفتاري 
و هیجاني بودند و تحت آموزش مهارت های اجتماعي قرار گرفتند، 
در مقایسه با گروه گواه بهبود نشان دادند. ون ووگت و همکاران 
(2012) در پژوهشي به تأثیر برنامه آموزش مهارت های اجتماعي 
بر کودکان 7 تا 13 ساله ای پرداختند که مشکالت رفتاري داشتند. 
نتایج نشان داد آموزش مهارت های اجتماعي باعث تغییرات مثبت 

در مشکالت رفتاري کودکان می شود. 

اسماعیلی و همکاران (2015) بیان کردند آموزش مهارت های 
فرزندان  مشکالت  کاهش  و  توانایي  میزان  بهبود  بر  اجتماعي 
دختران نوجوان مؤثر است. رسولی (2011) نشان داد آموزش 
کنترل خشم، تاب آوری نوجوانان را در برابر مصرف و سوءمصرف 
مواد افزایش می دهد. روستایی و همکاران (2011) گزارش کردند 
پرخاشگری  کاهش  بر  دارودرمانی  با  خشم  مدیریت  آموزش 
همکاران  و  حسینی نسب  است.  مؤثر  زندانیان  بدنی  و  کالمی 
(2010) نشان دادند آموزش مهارت های اجتماعي بر عزت نفس 
کلي، عزت نفس تحصیلي و عزت نفس اجتماعي تأثیر مثبت و 

معناداري دارد. 

کنستانتینسکو (2014) در پژوهشی در زمینه کاهش خشونت 
در مدرسه نشان داد اجرای برنامه ها و مداخله های آموزشی حدود 
25 درصد از گرایش های تهاجمی دانش آموزان را کاهش داده 
رفتار های  عنوان  با  پژوهشی  در   (2010) ارین30  و  بری  است. 
در  اجتماعی  مهارت های  رشد  معلم،  و  کودک  روابط  پر خطر، 
سرتاسر دوران کودکی و رشد خط سیر مهارت اجتماعی کودکان 
از کودکستان تا کالس ششم را بررسی کردند و به 3 نتیجه کلی 
دست یافتند: 1. در سنین پایین تر مهارت اجتماعی سریع تر رشد 
می کند. 2. مهارت های اجتماعی در سال های اولیه به شدت در 
حال رشد است؛ و 3. روابط اجتماعی کودکان کوچك تر از کیفیت 

بیشتری نسبت به کودکان بزرگ تر برخوردار است.

 نتایج پژوهش وزیری و لطفی عظیمی (2011) بر روی 48 
دانش آموز که در 12 جلسه به آن ها آموزش مهارت همدلی داده 
شده، نشان داد یادگیری مهارت همدلی توانسته است رفتار های 
پرخاشگرانه را کاهش دهد و نیز این آموزش در مدارس، به ویژه 
در سنین نوجوانی با فراهم کردن توانایی درک دیگران می تواند 

30. Berry & Erin

جدول 4. نتایج آزمون تعقیبی LSD برای بررسی تفاوت تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر گرایش به رفتارهای خشونت آمیز دانش آموزان همدان و تهران

MDSEPگروه های مرجع

4/7700/9470/001-تفاوت تأثیر بر خشونت کالمی

0/3000/7490/697تفاوت تأثیر بر خشونت عملی
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به کاهش رفتار های پرخاشگرانه منجر شود. سیارپور و  همکاران 
و  پرخاشگري  رابطه  »بررسي  عنوان  با  پژوهشی  در   (2011)
متوسطه«  مقطع  دانش آموزان  در  ادراک شده  خودکارآمدی 
نشان دادند پرخاشگری زیاد و خودکارآمدی کم در نوجوانان از 
عوامل تعیین کننده در زندگی آینده دانش آموزان، به خصوص در 

زمینه های اجتماعی، هیجانی و تحصیلی است.

رسید  نتیجه  این  به  خود  تحقیقات  در   (2006) نانانونگ31 
آموزش مهارت های زندگی در پیشگیری از مصرف تنباکو و داروها 
در دانش آموزان دبیرستانی نقش مؤثر و چشمگیری دارد. لوت و 
شیفلد32 (2007) همدلی دوران کودکی و نوجوانی و تفاوت های 
نفر   313 بررسی شده  نمونه های  کردند،  بررسی  را  جنسیتی 
نوجوان 10 تا 14 ساله بودند که رابطه همدلی و رفتار اجتماعی 
و عاطفی آنان با روش همبستگی محاسبه و این نتیجه حاصل 
شد که ارتباط مستقیمی بین رفتار اجتماعی مثبت مثل ارتباط 
بین فردی و همدلی و نیز رابطه معکوس بین پرخاشگری و رفتار 
ضد اجتماعی وجود دارد و همچنین مشخص شد افزایش همدلی 

به کاهش سطوح پرخاشگری کمك می کند.

همدان  استان  دانش آموزان  که  بود  این  پژوهش  آخر  یافته 
نسبت به دانش آموزان استان تهران در گروه آموزش مهارت های 
اجتماعی تأثیر بیشتری پذیرفته اند؛ بنابراین، آموزش مهارت های 
اجتماعی به دانش آموزان همدانی رفتار های خشونت آمیز آنان را 
به نسبت دانش آموزان تهرانی بیشتر کاهش می دهد. در تبیین 
این یافته می توان گفت دانش آموزان تهرانی به دلیل زندگی در 
پایتخت ارتباطات اجتماعی بیشتری را تجربه می کنند و پختگی 
بیشتری در حوزه روابط اجتماعی دارند؛ در حالی که در شهر های 
مناطق  و  شهرستان ها  در  به ویژه  و  همدان  مانند  کوچك تری 
روستایی مهارت های اجتماعی کمتر آموزش داده می شود و البته 
بستر مناسبی هم برای آن فراهم نیست. عالوه بر این، به دلیل 
محدود بودن روابط به نسبت گستردگی و تنوع روابط اجتماعی در 
تهران، در شهرستان ها احساس نیاز کمتری هم درباره آموزش 

مهارت های اجتماعی وجود دارد. 

مهارت های  آموزش  گفت  می توان  یافته ها  نتایج  براساس 
اجتماعی می تواند به برقرار کردن رابطه دوستانه و حفظ رابطه 
موجود و نیز توانایی مواجه شدن با رفتار های غیرمنطقی دیگران 
منجر شود و نقش مهمی در اجتناب و پیشگیری از پاسخ های 
منفی دیگران داشته باشد (سلیمانی، 2010)، زیرا بررسی های 
روابط  در  اجتماعی  مهارت های  کمبود  می دهد  نشان  متعدد 
می کند  مشکل  ایجاد  رفتاری عاطفی  حوزه های  و  بین فردی 
(سیورز و جونز بلنك، 2008)، سازگاری دانش آموزان را کاهش 
می دهد و دانش آموزان را با ناتوانی در کلیه امور روبه رو می کند. 

31. Nuananong,
32. Lovett & Sheffield

درواقع از طریق آموزش دادن مهارت های زندگی به دانش آموزان 
می توان امکان یادگیری مهارت های اجتماعی و دیگر مهارت ها را 
برای آنان فراهم کرد؛ به نحوی که افراد بتوانند از این مهارت ها در 
برخورد با پدیده ها به شیوه مناسبی استفاده کنند و از ابزارها و 
مهارت های نامناسب مانند پرخاشگری و خشونت کالمی و عملی 
سود نبرند، زیرا زمانی که آموزش های الزم داده می شوند افکار، 
احساسات و رفتار افراد به چالش کشیده می شود و زمینه الزم 
برای تغییر افراد برای زندگی سالم ایجاد می شود؛ ازاین رو الزم 
است آموزش مهارت های زندگی به منظور ارتقای زندگی سالم در 

سطوح خانواده، مدرسه و دیگر نهادها صورت گیرد. 

بر اساس پژوهش های صورت گرفته در حوزه کنترل پرخاشگری 
به وسیله آموزش های مهارت های زندگی (مهارت های اجتماعی، 
مهارت های شناختی عاطفی، دیگر آموزش ها) می توان بیان کرد با 
اینکه پرخاشگری به لحاظ زیستی در همه افراد وجود دارد، اما 
شکل افراطی و ناسازگارانه آن  که منجر به آسیب های فردی و 
اجتماعی می شود می تواند ناشی از فقر در آموزش هایی (خانواده، 
مدرسه، اجتماع و رسانه ها) باشد که ما دریافت می کنیم؛ برای 
نمونه، در یك خانواده، هرکدام از رفتار های موجود در محیط 
نوعی  که  خانواده)  اعضای  دیگر  و  والدین  (رفتار های  خانواده 
آموزش عملی برای نوجوان یا کودکان محسوب می شود ممکن 
است به شکل مناسب (رفتار های سازنده) یا نامناسب (رفتار های 
مخرب) نوجوانان و یا کودکان را درگیر کند. زمانی که پدر خانواده 
برای رسیدن به خواسته هایش از ابزار پرخاشگری سود می جوید 
یا زمانی که در برابر خشم دیگران، پرخاشگری می کند، کودکان 
به  را  آموزش ها  رفتار ها  این گونه   مشاهده   با  (پسر)  نوجوانان  و 
صورت عملی دریافت می کنند و بر اساس اصل انتقال تجربه های 
این  فرهادی، 2017)  و  بیرانوند  دلفان  (رشید،  یادگیری  قبلی 
آموزش های دریافتی ناسازگارانه را به محیط های دیگر (مدرسه 
و محیط اجتماعی) انتقال داده و از آن به عنوان ابزار و مهارتی در 

برخورد با پدیده های زندگی استفاده می کنند. 

همین امر، فقر در آموزش مهارت های زندگی را نشان می دهد؛ 
نقش  و  اهمیت  پژوهش،  این  از  حاصل  یافته های  بنابراین، 
تأثیرگذار آموزش مهارت های زندگی (مهارت های اجتماعی) را 
در کاهش رفتار های پرخاشگری نشان می دهد. این پژوهش با 
مدارس  مسئوالن  این که  جمله  از  بود،  مواجه  محدودیت هایی 
دوره  درسي  برنامه هاي  فشرده بودن  دلیل  به  دانش آموزان  و 
متوسطه ترجیح می دادند کالس های آموزشي این پژوهش در 
ساعاتي برگزار شود که دانش آموزان دروس دشوار نداشته باشند. 
همین امر باعث بی نظمی ها و تفاوت هایی بین گروه های آزمایشي 
و مدارس مختلف شد. در مدارس فضاي آموزشي مناسب براي 
و  نبود  مهیا  مهارت ها  به  مربوط  آموزشي  کارگاه های  برگزاري 
اجرای  و  به مدارس  برای کسب مجوز ورود  اداری  بوروکراسی 

پژوهش در سازمان آموزش و پرورش طوالنی و وقت گیر بود.
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که  دانش آموزانی  براي  می شود  پیشنهاد  پژوهش  این  در 
و  کارگاه ها  آنان  خانواده های  و  دارند  خشونت آمیز  رفتار های 
دوره های آموزشي مهارت های اجتماعی برگزار شود و به برگزاری 
و  شناختی  (اجتماعی،  زندگی  مهارت های  آموزش  کالس های 
عاطفی) به عنوان یك واحد درسی در مدارس ( ابتدایی، راهنمایی 
پژوهشگران  همچنین  شود.  توجه  دانشگاه ها  و  دبیرستان)  و 
این  در  مطرح شده  اجتماعی  مهارت های  بر  عالوه  می توانند 
از سایر  تعارض)  مؤثر و حل  ارتباط  (مهارت همدلی،  پژوهش 
مهارت های زندگی به منظور بررسی اثربخشی آن ها در کاهش 
رفتار های خشونت آمیز و سایر آسیب های اجتماعی و فردی سود 

ببرند.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

قرار  توجه  مورد  پژوهش  این  در  که  اخالقی ای  مالحظات 
گرفت، شامل رضایت آگاهانه و شرکت داوطلبانه آزمودنی ها در 
پژوهش، حق انصراف از پژوهش، افشا نشدن اطالعات، رعایت 
حریم خصوصی (راز داری و محرمانگی)، اجتناب از آسیب رساندن 

و اجتناب از تبعیض بود. کد کمیته اخالق: 91001517.

حامي مالي

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از این پژوهش 
حمایت مالی کرده است.

مشارکت نویسندگان

است:  شرح  این  به  مقاله  این  در  نویسندگان  مشارکت 
و  تحقیق  و  تحلیل  اعتبارسنجی،  روش شناسی،  مفهوم سازی، 
نهایی سازی  و  ویراستاری  پیش نویس،  نگارش  منابع،  بررسی، 
نوشته، و بصری سازی: رسول کرد نوقابی،شهریار مرادی، آرزو دلفان 
بیرانوند؛ نظارت و مدیریت پروژه: رسول کرد نوقابی، شهریار مرادی.

تعارض منافع

 این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی ندارد.
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