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چکی
پژوهش حاضر در راستای بررسی تاثیر آموزش مهاار هاای اجتماایی بار ساازیاری
دانشجویان دختر مستقر در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه یلوم پزشایی مازنارران،
انجام شره است .روش پژوهش ،شبه آزمایشی (نیمه تجربی) بوده است .تعراد 06نفار
از دانشااجویان بااا باایش از یا ساال اقاماات در خوابگاااه از دورههااای کارشناساای و
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کارشناسی ارشر و در یروه سنی  56-52سال به صور تصادفی سااده انتاااو و در
دو یروه آزمایش و یواه قرار داده شرنر .ابزار انارازه ییاری"پرسشانامه شاصایتی

کالیفرنیا"و پرسشنامه جمعیت شناختی بود .تحلیل دادهها با استفاده از آزمون هاای
تحلیل کوواریانس ،تحلیل واریانس دو یاملی و آزماون Tمساتقل باوده اسات .نتاای

نشان داد آموزش مهار های اجتمایی بایث افزایش میزان سازیاری فردی آزمودنیها
شره است .مراخله بایث افزایش دو خرده مقیاس اتیا به نفاس و آزادی فاردی شار .در
Training & Learning
Researches

مقیاس سازیاری فردی تاثیر مراخله پس از دو مااه در آزماودنیهاای یاروه آزماایش
کاهش و تراوم نراشته است .کسب مهاار هاای ضاروری زناریی و تواناایی دختاران
دانشجو در روابط بین فردی و تعامل اجتمایی میتوانر در سازیاری و شیوفایی آنان،

دو فصلنامه علمی-پژوهشی
دانشگاه شاهد
سال بیست و دوم -دوره
جدید
شماره 7
پاییز و زمستان 9314

نقش داشته باشر.
کلی واژ ها :مهار های اجتمایی ،سازیاری فردی ،دانشجو ،خوابگاههاای دانشاجویی،
سالمت روان.
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(دانشور رفتار)

تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر رشد
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مستقیم و غیر مستقیم ف

مق مه

اصیی فضرور دانشرجو در

دانشگاه تحث تاثیر قرار رفته و در نهایه اغیب باعرث

ایجاد تغییرات در انسان بررا ریری ن بره افر ا ،
یالمتی و تعادل ذفنی و روانی میباشر  .مهرارتفرا

دانشجو جوان برا کنار آم ن با چنین موقعیه فرایی

اجتماعی به آن دیته از مهارتفا که منجر بره آمراد ی

ضرررور ایرره از مهررارتفررا اجتمرراعی در جهرره

فرد برا ارائه رفتار منایب و مظی اجتماعی می ردد و

یاز ار با محیط خود  ،برخوردار رردد .عالئرم ایرن

امی به یو جامعه یالم 3میباش اطالق مری رردد[.]3

یاز ار داشتن افساس مثبه در مرورد خرود  ،ابرراز

یرازمان به اشره جهرانی ،یرالمتی

وجود ،شرکه در فعالیهفا اجتماعی و لذت برردن از

بر ایاس تعریر

ارتباط با دیگران ایه[.]1

دارا ابعاد جسرمی ،روانری و اجتمراعی ایره .بعر

فانم )2002(2در پیوفشی با عنوان "برریری تراثیر

اجتماعی یالمه به مظهوم ارتباط بین افراد ،لذت برردن

وال ین در یاز ار فرد فرزن ان" به این نتیجره

از جمع دویتان آشنایان و برخروردار از شرب ه فرا

نق

فمایتی میباش  .این بع شرام یرحو مهرارت فرا

ریی که ،وابستگی به وال ین یبب افرزای

اجتماعی و توانایی شناخه فر شخص از خرود بعنروان

فرررد مرریشررود [ .]33فمچنررین لینینگررز )2002(1در

عضو از جامعه بزر تر ایه  .ی ی از ایرتراتی فرا

با برریی تاثیر آموزش مهارت فا فرد و اجتماعی بر

ارتقاء یالمه روان ،آموزش ایه .افرراد و اجتماعرات

خویشررتن نگررر در جوانرران ،معتقرر بررود ،آمرروزش

کوچک در صورتی که آموزش ببینن میتوانن یرالمه

مهارتفا فرد و اجتماعی باعرث افرزای

خویشرتن

روان خود و اجتماع خود را تامین نماینر  .قشرر جروان

نگر جوانان می ردد [ .]32تقی زاده فرو ( )3122در

یراز ار

پیوفشی با عنوان "برریی تاثیر دریافه امروزش فرا

کشور و بوییه دانشجویانی که یالفا نخسه تحصری
در دانشگاه را یپر میکنن  ،فمانن دیگر اقشار جامعه،

مهارت (فرد  -اجتماعی) در افرزای

با فظ معیارفا و ارزشفرا فرفنگری خرود ،نیازمنر

یاز ار فرد به این ن ته دیه یافته ایره کره %92

تحبیق با شرایط محیط اجتماعی و زیستی خود میباشن .

جوانان  ،کسب مهارت فرا فررد و اجتمراعی را بره

ع ه ا از جوانان بع از قبولی در دانشرگاه بره ناچرار

عنوان واکن فا یودمن  ،و ابزارفایی برا جسرتجو

بایستی از خانواده ج ا ش ه و در محیطفا خوابگرافی

فمایه عاطظی و یاز ار فرد اعالم نموده ان [.]31
اریرررک

به یر برن  .این شیوه زنر ی و دلتنگریفرا ناشری از

ری1
جرر

(،)2002

در

عراطظی و

آلرررن)2002(2

ابررری و

دور از محبه فرا والر ین و مشرابه نبرودن محریط

تالبوت )2002(6به این نتیجه دیه یافتن که دانشجویان

خوابگاه با مح یر ونه قبیری  ،تضرادفا فررد و

در ب و ورود به محیط خوابگاهفا دانشجویی ،به دلیر

تعارضات فرفنگی فمه میتوانن یالمه روانی آنهرا را

دور از شهر مح زن ی ،خانواده ،وجرود تضرادفا

تحه تاثیر قرار ب فن ؛ بخصوص دانشجویان دختر که

فرفنگی-اجتماعی ،تظاوت در عالئق فرد -اجتمراعی و

در خانوادهفا ینتی با فرفنگ و شرایط وییه ا رشر

دور بودن از فمایه خرانواده برا مشر الت یراز ار

یافته ان فائز افمیه ویریه ا ایره [ .]2برا افرزای

مواجه میشود ،که برا آمروزش مهرارتفرا فررد و
اجتماعی ،مش الت کاف

مش الت فیزی ی ،روفی و روانی در خوابگاه بره طرور
 -1دورکیم ( )1891در بررسی خود به دو نوع جامعه اشاره میکند .به
نظر دورکیم در جامعه سالم رفتارهای نابهنجار ناشی از عوامل زیستی
روانی است،و در جامعه بیمار ناشی از خود پرستی و یا بی هنجاری و
نوع دیگر آن اعتراض علیه وضع موجود میباشد(ریمون.)1881،

یافته و یاز ار دانشجویان
2

-Hannum
3
- Lynyngz
4 -Eric . j
5 - Allen
6 -Abe & Talbot
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خود نیازمن داشتن مهارتفرا الزم بره منظرور فظر

بی انگیز ی ،یرخورد ی و افه ش ی دریی می ردد.

تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر رشد سازگاری فردی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی مازندران

افراد برا یاز ار محیوب بای مهارتفا اجتمراعی

به یو محیط ج ی یوق داده ش ه ایه [.]36-31

الزم را فرا یرن [ .]30با عنایه به موارد پی

مهارت اجتماعی فراین مرکبی ایه که فرد را قرادر

ظتره و از

تیقی کنن  .مهارت فرا توانرایی فرا الزم بررا انجرام

موارد منظی و متعارضِ جامعه شناختی ایه و با توجره

رفتارفا ف فمن و موفقیه آمیز فستن [ .]1مک وایر و

به این ن ته که زن ی انسران معاصرر دچرار تحروالت

پریستیی[]1معتق ن «مهارتفا اجتماعی بره رفتارفرایی

عظیمی شته ایه ،و فمین موضوع باعرث بسریار از

ظته میشرود کره شرالوده ارتبراط موفرق رو در رو را

مش ر الت در فوضرره یرراز ار عرراطظی ،رفتررار و

بره

اجتماعی ردی ه ایره؛ بر ین یران ضررورت برنامره

مهرارت اجتمراعی تاکیر کررده و

ریز فا مربوط به آموزش مهارتفا اجتماعی بیشرتر

تش ی مریدفنر »[ .]2برا مررور تعراری
جنبه فرا مختیر

مختیر

آش ار می ردد.

می وی مهارت اجتماعی عبارتنر از «:مجموعره ا از

مسررهیه ایایرری پرریوف

رفتارفا ف فمن  ،به فم مرتبط و متنایب برا وضرعیتی

فاضررر ،ترراثیر آمرروزش

که آموختنی بوده و تحه کنترل فرد میباشن » ،آموزش

مهارتفا اجتماعی بر رش یاز ار فرد دانشجوبان

این مهارت فا ،از دفه فا قب برا تغییر رفتار محرر

دختر دانشگاه عیوم پزش ی مازن ران در یال تحصرییی

بوده ؛ولی این آموزشفا با مهارتفا اجتمراعی نظرام

 3192-3120ایه.

من محرر در برنامرهفرا یرازمان به اشره جهرانی
فمخوان نبرود[ .]6در مجمروع مهرارت فرا اجتمراعی

سوالهای پژوهش

مجموعه ا از تواناییفرا فسرتن کره:روابط اجتمراعی

 -3آیا آموزش مهرارتفرا اجتمراعی در افرزای

مثبه و مظی را آغاز و فظ نمای  ،دویتی و صرمیمیه

یاز ار فرد و مولظهفا آن موثر ایه؟

با روه فمساالن را سترش دف  ،یاز ار را افرزای

 -2آیررا مرر ت اقامرره دانشررجویان در خوابگرراه و

دف و به افراد اجازه دف که خود را باشرایط وفق دفن

آموزش مهارتفا اجتماعی بر یاز ار فرد آنها

و تقاضا فا اجتماعی را بپذیرن [ .]2ی ی از موضوعات

موثر ایه؟

مررورد برریرری در جوانرران و نوجوانرران ،شنایررایی

 -1آیا تاثیر آموزش مهارتفا اجتماعی در افزای

ویی ی فا یاز ار ایه کره کمبرود در ایرن زمینره

یاز ار فررد و مولظره فرا آن بعر از دو مراه

میتوان پیام فا زیانبرار از جمیره؛ نافنجرار فرا ،

مان ار ایه؟

افسرراس نررا امنرری ،مشرر الت شخصرریتی ،عرراطظی و
اختالالت رفتار و بزف ار را به دنبال داشته باش [.]9

روش پژوهش

یاز ار مظهومی عام ایه و به فمه رافبردفایی ظتره

ایررن محالعرره ،یررک پرریوف

شرربه تجربرری ایرره،

میشود ،که فرد برا اداره کردن موقعیهفرا ایرترس

آزمودنیفا به طور تصادفی انتخاب ،یپس در دو رروه

زا زن ی ،شام ته ی فا واقعی یا غیرر واقعری بره

آزمای

و کنترل قرار داده ش ن  ،به ونه ا که شرانس

کار میبرد[ .]2بر ایاس روی ررد یراد یر  ،یراز ار

مساو و مستق جهه جایگزین ش ن در فرر کر ام از

مجموعرره ا از رفتارفررا آموخترره شرر ه ایرره و

روهفا مورد محالعه را داشتن  .برنامه ریز و اجررا

م اخیه آموزش "مهارت فا اجتماعی" در مورد روه

نایاز ار زمانی به وجود میآی که فرد مهرارت فرا
الزم برا تحابق با مشر الت روزمرره زنر ی را یراد

آزمای

نگرفته باش  .به طور کیی فراین فا یراد یر در برروز

دانشجویان دختر مجرد دوره کارشنایری و کارشنایری

ایایری دارد و

ارش  ،مستقر در خوابگاه فا دانشجویی دانشگاه عیروم

پایخفا یاز ارانه یا نایاز ارانه نق
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مییازد به ونه ا رفتار کن که دیگران او را با کظایه

آنجا که ع م یاز ار فرد در جامعه مسبب بسریار از
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ارزشفررا خویشررتن ،1آزاد فرررد  ،2افسرراس

پزش ی مازن ران بوده ایه .با عنایه به الزامات مربوط

در

به روش نمونه یر برا تحقیقات تجربی روه نمونره

وابسررتگی ،6تمررایالت واپررس زده ،2و نشررانه رران

آنها بین  20-22یال بروده و از مر ت اقامره آنهرا در

داشتن جنبهفا فرفنگی پرس از برریری فرا مظصر

خوابگاه یک یال ذشته ایه ،میباش انتخراب معیرار

تویط ایاتی به منظور انحباق با ویی ریفرا فرفنگری

روهفا و کنترل برخری از

جوانان کشور و فمچنین به منظور منایب ش ن آزمرون

شام  60 ،نظر از دانشجویان پی

ورود ،به دلی فمگون یاز
متغیر فا مزافم در پیوف
جامعه فر

مذکور برا افراد بزر سال تغییراتری یافتره ایره[.]20

بوده ایره .ابتر ا در کر

کره در بر یرنر ه دانشرجویان مسرتقر در

نمره ذار یوالفا بر ایاس کیی تسه انجام میشود.

خوابگاهفا دانشجویی دانشگاه عیوم پزش ی مازنر ران

فر یوال دارا دو پایخ بیی و خیر ایه .یروالفرایی

بود ،پریشنامه جمعیه شناختی توزیرع ردیر ؛از کر

که پایخ بیی دارن محابق با کییر تسره نمرره یرک و

پریشنامه توزیع ش ه  100مرورد ت میر و باز ردانر ه

یواالتی که پایخ خیر دارن نمره صظر می یرن  .به این

ش  ،پس از برریری 311 ،پریشرنامه شررایط ورود بره

ترتیب فر آزمودنی میتوان در خرده مقیاسفا فر اکثر

پیوف

نمره پانزده و ف اق نمره صظر بره دیره آورد .طرر

را داشتن ؛ با توجه به این ه فجم نمونه به نروع

پیوف (شبه تجربی) ،مافیه جامعه و دادهفایی که بای

تحقیق پیوف

جمع آور و تجزیه و تحیی شود ،بستگی دارد[ ،]32در

با روه کنترل( واه) ایه ،که میتوان آن را بره شر

این پیوف

شصه نظر(منتخب از نظر جمعیه شرناختی

فاضر ،از نوع پی

نمودار  3نمای

آزمون -پس

آزمون2

داد.

و نسبتاً فمسان) برا تش ی دو رروه در نظرر رفتره
ش ن  ،بع از ک

ذار پریشنامهفا تع اد  60دانشرجو

روه آزمای

و کنترل(فر روه  10نظر) به صورت

برا

اجرای م اخله گر

بع ر از اجرررا پرری

آزمودنی فا در دو روه آزمای

تصادفی انتخاب ش ن .
در این پیوف

آزمررون و مشررخص نمررودن

برا ینج

و کنترل ،روه آزمای

تحه آموزش مهارتفا اجتماعی قرار رفتنر  .بر ین

یاز ار اجتماعی قب

و بعرر از م اخیرره از مقیرراس یرراز ار «پریشررنامه

صورت که برا

شخصیتی کالیظرنیا »3یا ( )CPTایتظاده ش ه ایره .ایرن

برنامه مهارت فا اجتماعی برنامه ریز و به مورد اجرا

پریشنامه تویط کالر  2در یرال  3212بررا انر ازه

درآم  .برنامه آموزشی بر یه محور مهارتفا اجتماعی

یر یاز ار فا مختی

روه آزمای

به مر ت فظره جیسره

ابراز وجود ،30نظروذ اجتمراعی ،33و تعامر  32در رروه

زن ی یراخته شر ه و در

تنظیم ردی  .از مهمتررین فعالیرهفرا دروه آمروزش

یال  3221مورد تج ی نظرر قررار رفتره ایره[.]39

عبارتن از :بحث

آزمررون فاضررر یرراز ار را در دو قحررب فرررد و

روفی،31

ایظرا نق

،31

تصرور قرار

اجتماعی ان ازه یر مریکنر و دارا  390یروال دو
زینه ا (بیه -خیر) ایه .یاز ار فرد و اجتماعی ،
فر یک به طور ج ا انه دارا  20یوال و شر

خررده

4

-Perception Of Self-Value
- Personal Freedom
6 -Sense Of Dependence
7 -Repressed Tendencies
8 - Somatic Syndromes
9 -Pre Test-Post Test
10 - Assertive
11
- Social Influence
12 - Interaction
13 - Group Discussion
14 - Play A Role
5

مقیاس و فر خرده مقیاس دارا  32یوال ایه .در این
پیوف

قحب یاز ار فرد مورد نظر بوده ایه؛ش

خرده مقیاس یاز ار فرد عبارتن از :ات ا به نظرس،1
1

)-California Personality Test(CPT
-Clarck
3 -Self Confidence
2
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ظته که رروه یرنی

جسمی .]32[9شایان ذکر ایه که مقیاس CPTبره دلیر

تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر رشد سازگاری فردی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آزمون

متغیر مستقل

پیش آزمون

Ya

X

Yb

Ya

-

Yb

رفتن در یک موقعیه خاص و بیان آن در روه ،طرر

آزمای

R

واه

R

ازمون -پس آزمون و انتخاب تصادفی

با آن ه در دیتور العم آزمون بحث روشن و واضرحی

یوال و ارائه مورد 3بود .در پایان فر جیسه محالب ارائه

از ضرایب روایی آزمون به میان نیام ه ،درباره یوالفا

ش ه در ان جیسه به طور خالصه مج داً ارائه می ردی ،

آن شواف بسیار ارائه شر ه ایره کره نشران دفنر ه

و از آزمودنیفا خوایته میش تا نظرات ،پیشرنهادات و

ارتباط آزمون با خصیصه مورد ان ازه یر ایره[.]23

انتقادات خود را به صورت شظافی یا کتبی محر نماین

زارع ون پرور( )3191روایری آزمرون را در یراز ار

تا جیسات آین ه در ف ام ان م نظر قرار یرد.

بره دیره

فرد  ،از طریق فمبستگی پری فا مال

آورده و از لحاظ آمار معنی دار بوده ایه[ .]20روش
اعتبار و روایی آزمون

جمع آور داده فا به این طریق بود که پرس از توزیرع

شافر )3212(2بیان میکن که برپایه محالعات انجرام

تصادفی افراد در دو روه آزمای

ش ه ،ضرائب اعتبار نمرهفا آزمون کره در رروهفرا

روه ،پی

 212تا  232نظر با ایتظاده از دو نیمره یراز و فرمرول

و کنتررل ،از فرر دو

آزمون(اجرا آزمون )CPTبره عمر آمر .

یپس برنامه م اخیه(بر زار دوره آموزش مهارتفرا

تصحیح ایپیرمن -براون به دیه آمر ه ،بررا مقیراس

اجتماعی به م ت  2جیسه) ،در روه آزمای

یاز ار فرد در دامنه  99 .0تا  ،20 .0بررا مقیراس

در آم  ،یرانجام در پایان جیسه فظرتم از فرر دو رروه

بره اجررا

یاز ار اجتماعی در دامنه  96 .0تا  20 .0و برا ک

آزمای

آزمون 23 .0تا  21 .0بوده ایه ،ضرایب اعتبرار بررا

)CPTبه عم آم ؛ آنگاه بع از ذشه دو ماه از پایران

و کنتررل پرس آزمرون(اجرا مجر د آزمرون

خرده مقیاس فا در دامنه  6 .0ترا  29 .0قررار دارد[.]32

دوره آزمون  CPTجهه یرنج

مانر ار م اخیره و

زارع ون پور( )3191ضرریب اعتبرار را برا ایرتظاده از

پیگیر در رابحه با روه آزمای

اجرا شه.

روش آلظا کرومباخ برا مقیاس یراز ار فررد .0

در ابت ا برا تعیین مشخصهفا آمار

 92به دیه آورده ایه .اعتبار این مقیاس در پریوف

رروهفرا از

روشفا مت اول در آمار توصیظی (میانگین ،میانه ،نمرا،

فاضر از طریق ضریب بازآزمایی (فمبستگی بین پری

انحرا

آزمون و پس آزمون) و ضریب آلظرا کروباخ(ضرریب

براورد ضرائب اعتبار پریشنامه از فرمرول کیری آلظرا

فمگونی درونی) برآورد ش ه ایه[ .]20ضریب اعتبرار
در این پیوف

معیار ،ج اول فراوانی)ایتظاده ش ه ایه؛ بررا

کرومباخ کره کیری تررین شر

فرمرول  20کرودور-

برا مقیاس یاز ار فرد برابر برا .0

ریچاردیون ایه ،ایتظاده ش ه ایه .این روش ضرمن

 92بوده ایه .این ضریب با نتایج خجسته مهرر()3121

ان ه مستیزم تنها ی برار اجررا ابرزار یرنج

ایره،

و زراع ون پور( )3191که برا مقیاس یاز ار فرد

ضریبی که به دیه میدف در واقع شاخص فمرافنگی

به دیه آورده ،فمگون ایه؛ روایی آزمون  CPTبیشتر

درونی یا فمگونی(یعنی میزان ت اخ مجموعه پری فا

مت ی به روایی محتوا و روش یاخه و تهیه آن ایره.

-Case Illustration
-Schaffer

از لحاظ ینج

1
2
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نمودار . 3طر پیوفشی دو روفی با پی

گرو

انتخاب تصادفی
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برا پایخ به یواالت این پیوف
اثر م اخیه در روه آزمای

و پری برردن بره

یافته ها

و کنتررل از روش تحییر

برا پایخ به این پری

کوواریررانس و تحیی ر واریررانس دو عررامیی و بنررا برره

یاز ار فرد و مولظرهفرا

آن می ردد ،از م ل تحیی کوواریانس ایتظاده و نترایج

T

مستق ایتظاده ش ه ایه.

آن در ج اول  3و  2نشان داده ش ه ایه.

ج ول  .3تاثیر آموزش مهارتفا اجتماعی بر یاز ار فرد و مولظهفا آن
مقیاس
سازگاری
فردی

منبع پراش

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

میاناین مجذورات

سطح معنا داری

پیش آزمون

232 .223

3

232 .223

209 .33

003 .0

گرو

032 .160

3

032 .160

162 .2

021 .0

خطا

236 .1921

22

021 .62

-

-

کل

100 .1220

22

-

-

-

ج ول .2تاثیر آموزش مهارتفا اجتماعی بر خرده مقیاسفا یاز ار فرد
خرد مقیاس
اتکا به نفس

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میاناین مجذورات

F

سطح معنا داری

پیش تست

239 .32

3

239 .32

229 .1

011 .0

گرو

292 .10

3

292 .10

301 .30

002 .0

خطا

219 .320

22

292 .2

کل

291 .230

22

منبع پراش

درک ارزشهای

پیش تست

خویشتن

600 .39

3

600 .39

211 .1

010 .0

گرو

212 .33

3

212 .33

029 .1

096 .0

خطا

211 .231

22

223 .1

کل

600 .220

22

آزادی فردی

احساس وابستای

تمایالت وا پس زد

نشاناان جسمی

پیش تست

321 .2

3

321 .2

129 .0

122 .0

گرو

113 .22

3

113 .22

091 .6

032 .0

خطا

016 .222

22

230 .1

کل

600 .299

22

پیش تست

611 .26

3

611 .26

292 .33

003 .0

گرو

309 .1

3

309 .1

129 .0

122 .0

خطا

620 .120

22

201 .6

کل

600 .123

22

پیش تست

292 .2

3

292 .2

126 .3

226 .0

گرو

122 .2

3

122 .2

201 .3

222 .0

خطا

290 .121

22

202 .6

کل

211 .162

22

پیش تست

622 .32

3

622 .32

216 .1

010 .0

گرو

000 .0

3

000 .0

000 .0

222 .0

خطا

311 .226

22

262 .1

کل

391 .216

22
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ضرورت و به منظور تائی بیشرتر یافترهفرا از آزمرون

اجتماعی موجب افزای

که آیا آموزش مهارتفا

تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر رشد سازگاری فردی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی مازندران

فمان ونه که در ج ول شماره  3دی ه میشرود ،در
مقیاس یاز ار فرد مق ار  Fمربوط به پری

یحح کمتر از  02 .0معنا دار نیسه .بنابراین پی

تسره

بر رو نمرهفا پس آزمون تاثیر ن اشته ،از ایرن رو

برابر با  209 .33و از لحاظ آمار در یحح کمتر 02 .0

F

مربوط به اثر در یحح آمرار کمترر از  02 .0معنرادار

آزمرون در یراز ار

میرزان آزاد

ایه .بنابراین ،م اخیره موجرب افرزای

فرد  ،به رو نمرهفا پس آزمون تاثیر داشته و در این

فرد ش ه ایه .در خرده مقیاسفرا در

م ل تاثیر آن تع ی یافته ایه .از این رو  Fمربروط بره

خویشتن ،افسراس وابسرتگی ،تمرایالت وا پرس زده،

اثر روه برابر با  612 .2و در یحح آمرار کمترر از .0

نشانگان جسمی ،با توجه به کاف

آزمون بره

 02نیز معنا دار ایه .بنابراین م اخیه موجرب افرزای

رو نمرهفا پس آزمونF ،به دیره آمر ه در یرحح

نمره ک یاز ار فرد ش ه ایه.

 02 .0معنادار نیسه .بنابراین م اخیره در میرزان خررده

تاثیر پی

ارزشرها

فمان ونه که در ج ول  2و نمودار شماره  3دیر ه

مقیاسفا فوق الذکر تاثیر ن اشته ایه .نمودار شرماره

میشود ،در خرده مقیاس ات ا به نظس مق ار  Fمربوط به

 3نیز به صرورت تصرویر اخرتال فرا موجرود در

تسه از لحراظ آمرار در یرحح کمترر از 02 .0

مولظهفا را قب و بع از اجرا م اخیه ر نشان میدف .

آزمون به رو نمرهفا پس

فمچنین فمانحور که قبالً اشاره ش  ،بع از ذشره

آزمون تاثیر داشته و در این م ل تاثیر آن کم ش ه ایه.

دو ماه از پایان دوره آموزشی آزمون  CPTجهه انجرام

پی

معنادار ایه .بنابراین پی

از این رو  Fمربوط به اثر روه در یحح آمار کمتر از

ینج

02 .0نیز معنادار ایه .بنابراین ،م اخیه موجب افرزای

اجرا ردی  .برا پایخ به این یوال که آیا م اخیه پس

میزان ات ا به نظس ش ه ایه .در خررده مقیراس آزاد

از دو ماه در مقیاس و خرده مقیاسفا یاز ار فرد

فرد مق ار  Fمربوط به پی

آزمون از لحاظ آمار در

مان ار م اخیه و پیگیر در رروه آزمرای

مان ار بوده ایه ،از  Tوابسته ایتظاده ش ه ایه.

14
12
10
8
6

4
2
0

مای

ن انگان جسمی

واپ

زده

ا سا

آزادی فردی

وابستگی

در

ارز

ا ا به ن

های خوی ت

نمودار  .2توزیع نمرات میانگین خرده مقیاسفا یاز ار فرد  ،قب و بع از م اخیه
ج ول  .1ینج

ت اوم و مان ار تاثیر م اخیه بر مقیاسفا فرد پس از پیگیر
T

درجه آزادی

سطح معناداری

پس آزمون

دوما بع

-

-

-

اتکا به نفس

66 .30

30 .30

11 .3

11 .3

12 .1

22

212 .0

آزادی فردی

32

26 .33

22 .3

96 .3

212 .2

22

012 .0

01 .62

16 .62

39 .2

10 .2

-23 .2

22

012 .0

مقیاسها و خرد مقیاس ها
-

سازگاری فردی

میاناین
پس آزمون

دوما بع

انحراف استان ارد
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معنادار ایه .بنابراین نمره پری

آزمون

پژوهشهای آموزش و یادگیری /دانشگاه شاهد /پاییز و زمستان  /1904سال بیست و دوم /دوره جدید /شماره 7
Training & Learning Researches/ Shahed University/ 22 th Year/ Autumn & Winter 2015-2016/ No.7

ج ول  .1تاثیر آموزش مهارتفا اجتماعی بر یاز ار فرد بر فسب م ت اقامه در خوابگاه
سازگاری فردی

گرو

211 .126

3

211 .126

620 .2

023 .0

خواباا

023 .20

2

016 .22

109 .0

216 .0

اثر تعاملی

292 .360

2

222 .90

299 .0

122 .0

خطا

111 .1199

21

262 .93

-

-

کل

100 .1220

22

-

-

-

نیسرره .از ایررن رو ،طررول م ر ت اقامرره در افررزای

ج ول  1مبین آن ایه که ،در خرده مقیاس ات ا بره

یاز ار فرد ناشی از آموزش مهارت فا اجتمراعی

نظس Tبه دیه آم ه از لحاظ آمرار معنرادار نیسره.

نق

بنابراین م اخیه ت اوم داشته ایه و میتوان نتیجره کره

ن ارد.

اثرات م اخیه تا دو ماه پس از اجرا آزمرون مانر ار
بوده و کاف

ان کی یافته ایه .در خرده مقیاس آزاد

بحث و نتیجه گیری

فرد  Tبه دیه آم ه از لحاظ آمار معنادار ایه .برا

ورود به دانشگاه مقحعی بسیار فسراس در زنر ی

مالفظه میانگینفا پس آزمون و پیگیر میتوان نتیجه

جوانان ایه .دانشگاه به عنوان یک محیط ج ی کرانون

رفه که م اخیه در خرده مقیاس آزاد فررد تر اوم

ارتبرراط و محرریط تالقرری نگرررشفررا متظرراوت

ایه؛دانشجویان افراد فستن که از محیط اجتماعی –

ن اشته ایه .در ک مقاس یاز ار فرد  Tفاص از
لحاظ آمار معنرادار ایره .بنرابراین در ایرن مقیراس

فرفنگی و  . . .که اه مشابه و اه بسیار متظاوت ایره

م اخیه با ذشه دو ماه تراثیر خرود را از دیره داده

پا به این دنیا ج ی می ذارن  .قبول نق فا فساس

ایه .با مالفظه میانگین فرا پرس آزمرون و پیگیرر

اجتماعی و ت ام شخصیه ،تحه تاثیر عوامیی فمچون

میتوان نتیجه رفه که م اخیره در مقیراس یراز ار

دور از خانواده و شرایط خاص خوابگاه و کافی نبودن

فرد ت اوم ن اشته ایه.

ام انات رفافی -اقتصاد و شرایط خاص تحصییی مث

برا پایخ بره ایرن یروال کره آیرا مر ت اقامره

ع م عالقه به رشته و بعضر دانشرگاه محر تحصری ،

دانشجویان در خوابگاه و آموزش مهارتفا اجتمراعی

محتوا درس ،رقابه فرا فشررده دوران دانشرجویی،

بر یاز ار فرد آنها تاثیر مثبه مری رذارد ،از روش

محیط آموزش ،نگرانی ناشی از یافتن شغ بع از اتمام

تحیی واریانس دو عامیی ایتظاده ش ه ایه ،زیررا کره

تحصی و یرانجام مسائیی نظیر ادامه تحصی و انتخاب

م ت اقامه دانشجویان به عنوان متغیر تع ی شر ه بره

فمسر ،از جمیه شرایحی ایه که غالباً با فشار و نگرانی

از

توام بوده و عمی رد و بازدفی دانشجویان را تحه تاثیر

چهار یال تقسیم شر ه ایره .بنرابراین ،در ایرن روش

قرار میدف  .مهمترین بازتاب این رون شیوع مش التی

و کنترل  ،متغیر

مانن افسرد ی ،اضحراب و نایراز ار ایره[ .]21در

تع ی کنن ه م ت اقامه در خوابگراه و متغیرر وابسرته

پیوفشی که تحه عنوان«زن ی در خوابگاه و عوارض

یاز ار در مقیاس فرد و اجتماعی بوده ایه.

روانی اجتماعی آن بر دانشجویان و خانواده آنها» انجرام

یه روه یک تا دو یال ،دو تا چهرار یرال ،و بری
متغیر نخسه(مستق ) روه فا آزمای

در ج ول F 1 ،مربوط به اقامه در خوابگراه و اثرر

ردی ه ایه میزان افسرد ی در دختران خوابگافی .10

تعام در مقیاس یاز ار فرد از لحاظ آمار معنادار

 % 2و پسران خوابگافی  % 9 .21بود .نتایج فاص نشان
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مقیاس

منبع پراش

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میاناین مجذورات

F

سطح معناداری

تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر رشد سازگاری فردی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی مازندران

داده افسرد ی در دانشجویان یال اول و دوم به مراترب

باعث افزای

بیشتر از دانشجویان یال فا باالتر ایه .یافتهفا ایرن

تقی زاده فرو ( )3122به این ن ته دیه یافته ایه که

پیوف

تاثیر آموزش مهارتفا اجتماعی را بر افزای

خویشتن نگر جوانان ردی ه ایه [.]32

 %92جوانان  ،کسب مهارت فا فررد و اجتمراعی را

دانشجویان دختر به اثبات ریانی  .به نظر میرش آنچره

فمایه عاطظی و یاز ار فرد اعالم نموده ان [.]31

که دختران جوان دانشجو را آماده رویارویی با مسائ و

نشان میدف کره طرول

نتایج فاص از این پیوف

مش ر الت و در نهایرره معضررالت فرررد و اجتمرراعی

م ت اقامه در افزای

مررینمای ر  ،کسررب مهررارتفررا ضرررور زن ر ی ،

آموزش مهارتفا اجتماعی تاثیر ن اشته ایره .نتیجره

مهارت فا اجتماعی و تقویه شب ه فرا فمرایتی بره

کسب ش ه با یایر پیوف فا که موی تاثیر م ت اقامه

نظور بر عه ه رفتن مسهولیه زن ی در آین ه ،ایره.

میباش فمخوانی ن ارد .به نظر میریر تعیرین معیرار

تررا او را در جهرره شررناخه خررود ،ثبررات شخصرریه،

انتخاب آزمودنی فا به میزان بی

از یرک یرال اقامره

یاز ار  ،رش و ش وفایی یوق ب ف  .به یخنی دیگر

عیه ع م تاثیر م اخیه در این پیوف

 ،بر ایاس نظریه یالیوان 3شناخه انسان از یره عنصرر

بر ایاس محالعات ارائه ش ه تویط دیگر پیوفشرگران،

ایایی پویایی فا ،2تصویر ذفنی 1و فراین فا

شناختی1

یراز ار اجتمراعی ناشری از

بوده ایه .لرذا

آمرروزش مهررارتفررا اجتمرراعی برره منظررور افررزای
یاز ار در ب و ورود دانشرجویان بره دانشرگاه مروثر

که شخصیه او را مییازد و یپس یراز ار شر ن بره

مظهومی که باتیر 2اظهار میدارد "فرر روز در ف رر آن

ایه .اما فمزمان با افزای

فستیم که خود د ر ون شر ه و د ر رون نشر ه را برا

خوابگاه ،یاز ار آنها فم افزای

م ت اقانه دانشرجویان در
مییابر ؛از ایرن رو

محیط د ر ون ش ه و د ر ون نشر ه یراز ار کنریم".

یحح یاز ار در دانشجویان یال دوم به باال نسبه به

ب ین ترتیب شای بتوان یاز ار را پیی بین شناخه و

دانشجویان یال اول بیشتر ایه .اریرک جری،)2002( 9
آلن)2002(2

ثبات شخصیه با رش و ش وفایی انسان دانسه[.]21

ابی و

تالبوت)2002(30

به این نتیجه دیره

محابق یافتهفا به دیه آم ه ،آموزش مهارتفرا

یافتن که دانشجویان در ب و ورود به محیط خوابگاهفا

اجتماعی موجب افزای

یاز ار فرد و مولظره فرا

از جمیه بع مسافه،دور

آن(ات ا به نظس ،در

ارزشها خویشتن ،آزاد فرد ،

دانشجویی ،به دالئ مختی

از خانه و تظاوت در خرده فرفنرگ فرا اجتمراعی برا

افسراس وابسرتگی ،تمرایالت وا پرس زده و نشرانگان

مش التی در زمینه یاز ار نمودن خود با محیط ج یر

جسمی) ردی ه ایه؛از این رو م اخیه موجب افزای

مواجه می ردن که با آمروزش مهرارت فرا فررد و

یاز ار فرد در روه آزمای

اجتماعی،میزان یاز ار آنان افزای

ش ه ایره .یافترهفرا

مییاب  .از یویی

مبین فمخوانی آن با نتایج فاص از یرایر پریوف فرا

فرچه یالها تحصییی و اقامه در خوابگاه و در نتیجه

میباش  .فانم )2002(6وابستگی به وال ین را در افزای

تجارب عیمی و اجتماعی دانشجویان بیشتر شود میرزان

یرراز ار فرررد مرروثر دانسررته ایرره [ .]33فمچنررین

یاز ار آنها با محیط و دیگر دانشجویان بیشتر شر ه و

لینینگز )2002(2معتق بود ،مهارتفا فرد و اجتماعی

کمبود عاطظی را کمتر افساس میکنن [.]36 ،32 ،31
بع از ذشه دو ماه از پایان دوره آموزش ،آزمرون
 CPTجهه انجام ینج

1

-Sullivan
- Dynamics
3 - Phantasm
4
- Cognitive processes
5 - Butler
6 -Hannum
7 - Lynyngz
2

در روه آزمای

مان ار م اخیه و پیگیرر

اجرا ردی ؛ نتایج به دیره آمر ه ،در
8

-Eric . j
- Allen
10 -Abe & Talbot
9
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یاز ار فرد و عم ه مولظهفا تش ی دفن ه آن ،در

بعنوان واکن فا یودمن  ،و ابزارفایی برا جستجو

پژوهشهای آموزش و یادگیری /دانشگاه شاهد /پاییز و زمستان  /1904سال بیست و دوم /دوره جدید /شماره 7
Training & Learning Researches/ Shahed University/ 22 th Year/ Autumn & Winter 2015-2016/ No.7

مقیاس یاز ار فرد و خرده مقیاسفایی که در پرس

در او به وجود نیام ه ایه ،خییری زود ترابع و تحره

آزمون از لحاظ آمار معنادار بودنر نشران دفنر ه آن

تاثیر تغییرات محیط قرار می یرد .فنوز آموختهفا خود

آن (ات ا به نظس و آزاد فرد ) تاثیر م اخیه با ذشه

انتخاب نمای .
توجه به موضوع مهارتفا اجتماعی در یحح برین

دو ماه در خرده مقیاس ات ا به نظس دوام داشته ،امرا در
خرده مقیاس آزاد فرد و مقیراس یراز ار فررد
کاف

المییی در یالها اخیر بره آن فر ریری ه ایره کره

و ع م ت اوم م اخیه را نشان میدف  .در خررده

یازمان به اشه جهانی ،یالمه و به اشره روان را از

مقیاس ات ا بره نظرس ،تراثیر روش م اخیره مانر ار و

مهمترین عوام زن ی یالم قیم اد نموده و در فمرین

نیافته ایه در این خرده مقیاس آزمرودنی فقرط

رایتا با پایه ذار طر «مهارتفا اجتماعی» رامی

آنچه را که خود انجام داده پایخگو ایه .در واقرع بره

بسیار بزرگ در جهه اعتال یحح کیظی زن ی افرراد

نظر میری  ،ارزش فرا و اصرولی را کره در وجرودش

برداشته ایره ،بنرابراین ضررورت آمروزش مهارتهرا

نهادینه ش ه ،در پایخفا او متجیری شرته ایره؛ بره

زن ی به عنوان راف ار مروثر در اغیرب جنبره فرا

تصویر که دیگرران از او دارنر توجره نشر ه ،نقر

روانشناختی زن ی برا انسانها بخصوص نس جوان و

خانواده ،دویتان و میط زن ی کرم رنرگ بروده ،و در

بوییه بانوان قاب تام میباش [ .]22از آنجا که خرانواده

نتیجه کافشی مشاف ه نگردی ه ایه .در یواالت خررده

دختران را بیشتر مورد توجه و فمایه قرار میدفنر در

مقیاس آزاد فرد  ،از آزمودنی خوایته شر ه دربراره

آنان وابستگی و کمک خوافی تشویق میشود .بره نظرر

بای فا و نبای فا  ،تصویر خود از نگاه دیگرران و خرود

میری  ،فمایه بیشتر از دختران ،موجب می رردد در

پن اره ا که بررای

وجرود دارد ،پایرخگو باشر  .برا

مواقعی عمی رد خود را پایین تر از آنچه ایه؛ ارزیابی

مقایسه نمره فا پی

آزمون و پس آزمون در این خرده

نمای  .فمایه فا که شرای موجرب آن رردد کره او

آن در پس آزمرون کره نشرانگر تراثیر

چگونه مقاومه و اعتراض نمرودن در برابرر نامالیمرات

روش م اخیه ایه .یپس مقایسه نمره فا پس آزمرون

اجتماعی را دیرتر بیراموزد .تصرور مریشرود در برابرر

روش م اخیه را با ذشره دو مراه

مش الت و موانع قرار رفتن باعرث مریشرود ترا فررد

کاف

مقیاس و افزای
با پیگیر  ،کاف

نشان داده ایه ،و تاثیر متغیرفا اثر ذار برر زنر ی

آموختهفا را بیازمای و توانمن

فرد  ،اجتماعی و فرفنگی آزمودنی میموس ایه .البته

و تجربه ا ج ی کسب نمای  .در واقع دختران دانشجو

زمانی میتوان از تاثیر م اخیه صحبه نمرود کره تغییرر

در یک تعارض ج

و بررزگ قررار دارنر  .از طرفری

نگرش در آزمرودنی بوجرود آمر ه و آموخترهفرا را در

میخوافن مسهول و مستق باشن و از طر

وجودش درونی یاخته باشر  .بسرتر تغییرر در اف رار ،

یاد رفته ان که از فمایه خانواده برخروردار باشرن .

عقای و رفتار او فرافم می رردد .فرال ایرن تغییررات

ا رچه فمایه خانواده جزء ی ی از منابع فمایتی ایه

چگونه ام ان پذیر می ردد؟وقتی که عروامیی از جمیره

که موجب میشود جوان افساس مراقبه ،دویه داشته

عوام فرد  ،خانواد ی ،اجتماعی ،مذفبی و اخالقی را

و افساس تعیق کن  ،اما بهتر ایه به

ش ن ،ارزشمن

بر یاز ار فرد -اجتماعی آزمودنی فا مروثر دانسرته،

فا خود را محک بزن

دیگر یالها

ونه ا باش که افساس مسهولیه پذیر  ،ایرتقالل و
ق رت تصمیم یر در او تقویه می ردد[.]2

دور از انتظار ایه که ب ون آماده نمودن بستر تغییررات

با توجه به یافتهفا پیوف

(فرچن جزئی) در چهار متغیرر ذکرر شر ه ،در فاصریه
زمانی کوتاه تغییر نگرش آزمونی را در ارزشفا فرد

فاضر ،پیشنهادفا زیر

جهه برریی قاب تام به نظر میری :
 -3با توجه به این ه در پیوف

خوایتار ش  .آزمودنی جوانی که فنوز ثبات شخصریه
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ایه که ،در مقیاس یاز ار فرد و خرده مقیاسفا

را در محک آزمای

قرار ن اده ایه که ب ان کر ام را
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وجررود ،نظرروذ اجتمرراعی و تعامرر  ،آمرروزش داده

 .6بیرامی ،منصرور ،مرراد  ،عییرضرا« ،تراثیر آمروزش

ش ن ،پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی تراثیر دیگرر

مهارت فا اجتماعی برر کظایره اجتمراعی دانر

آموزان» ،فصرینامه عیمری – پیوفشری روانشنایری

مهارت فا اجتماعی برر یراز ار فررد برریری
ردد.
 -2با توجه به یافتهفا تحقیق فاضر که نشان میدفر

7. Gresham, Fm., Watson, T. S. & Skinner C. H.
(2001). Function Behavioral Assessment:
Principles, And Futute Directions. School
Psychology Review30, 150-170

آموزش مهارتفا اجتماعی برر یراز ار فررد در
دانشررجویان ترراثیر مثبرره و یررازن ه دارد،پیشررنهاد

8. Frydenberg, E. & Lewis, R. (1993). Adolescent
Coping
Scale:
Administrators
Manual.
Hawthorn, Australia: The Australian Council for
Educational Research.

می ردد دانشگاهفا در خصوص آموزش مهارتفرا
اجتماعی افتمام بیشتر بورزن .
 -1با توجه به یافتهفا تحقیق فاضر که نشان میدفر
آموزش مهارتفا اجتماعی بر یاز ار دانشجویان

9. Sadock, B., J., Sadock , V. A. (2003). Synopsis of
& Psychiatry Philadelphia: Lippincott Williams
Wilkins.

تاثیر مثبه دارد ،پیشنهاد میشود جیسرات آمروزش

 .30فریس ،جر  .تیموتی ،جی ترال« .روانشنایی بالینی:

مهارتفا اجتماعی به صرورت زینشری در مرورد

مظررافیم ،روشررها» ،ترجمرره مهرررداد فیررروز بخرره،

دانشررجویانی کرره در یررر مشرر الت اجتمرراعی یررا

( ،)3191تهارن انتشارات رش .

نایاز ار فا اجتماعی فستن  ،بر زار ردد.

11. Hannum, James, W. (2009)"Effects Of Family
Confect, Divorce and Attachment Patterns on the
Psychological Distress and Social Adjustment of
College Freshman" Journal of College Student.
Http://www.furl.net/Search
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داانشگاه تبریز ،یال ،3شماره ،1زمستان.3192
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 .22یبحانی نیاد ،مه

 .32خرراکی ،غالمرضررا" )3123(، .روش تحقیررق در
م یریه" ،تهران انتشارات فوژان ،چاپ اول

تاثیر آموزش بازیاز ایناد در تغییر نگرش دان
آموزان دختر دوره رافنمایی شهر اصظهان نسبه بره
درس ریاضی» ،دو فصینامه پیوف فا آمروزش و
یاد یر ،یال فج فم،دوره ج ی شماره یک ،بهرار

 .32خالق باقر  ،رضرا(« )3192رابحره برین الگوفرا

و تابستان 3120؛ تهران دانشگاه شاف .

یاز ار جنسی و اجتماعی جوانان ایره» .پایران
نامه کارشنایی ارش دانشگاه شاف .
 .20زارع ون پور ،عیی (« )3191ارتباط بین یراز ار
فرد  -مشارکه اجتماعی و خرده مقیراسفرا آن
با ناتوانی فا

غیر فعرال اعضرا در

شهر افواز» .پایان نامه کارشنایی ارشر  ،دانشرگاه
بهزیستی و توانبخشی.
 .23آخون

 ،افم « )3196( .برریری رابحره فمایره

اجتماعی ادرا

ش ه با یاز ار

اجتمراعی دانر

آموزان شهر تهران " ،پایان نامه کارشنایری ارشر ،
روانشنایی عمومی ،دانشگاه.
 .22فومن ،فی ر عیی(« ،)3120تحییر دادهفرا چنر
متغیر در پیوف

رفتار » ،تهران ،نشر پاریا.

 .21اعجاز ،فاله و رویان ،رویا«برریی اثر بخشی روش
شناخه درمانی بر افسررد ی دانشرجویان دخترر در
خوابگاهفا دانشجویی دانشگاه عیوم پزش ی ارومیه
در یال تحصییی ،»92-99فصینامه دانشرور رفترار،
یال دوم ،شماره 6و3123 ،2؛تهران:دانشگاه شاف .
 .21فالفی خش ناب" .)3123( ،زن ی در خوابگراه و
اثرررات روانرری اجتمرراعی آن بررر دانشررجویان و
خانواده فا آنان" مجموعه مقاالت فمای

به اشه

روانی دانشجویان و مسائ خوابگافی؛تهران دانشگاه
عیوم بهزیستی و توانبخشی.
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18. Haryrchy, And Amir Mahmoud Asgari, A.
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