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Abstract 
 
Aim: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of social skills training on 
personal and social adjustment and resilience of high school boy students. Materials and  
Methods: This is a quasi-experimental study with experimental group, control group and pre-test 
and post-test design. The statistical population consisted of all students who were referred to West 
Tehran Education Advisory Center. A sample of 30 individuals was randomly selected and used 
in two experimental and control groups. The experimental group received 8 sessions of 
intervention in a group and the control group was placed on the waiting list. Both groups responded 
to the students' compatibility scale (Sins & Singh, 1993) and the resiliency questionnaire (Connor 
& Davidson, 2003) before and after the experiment. To analyze the data, descriptive statistics and 
covariance analysis were used.  
Results: The results showed that social skills training had an effect on compatibility (F = 26.74), 
(P <0.001). Also, this training significantly increased the resiliency rate (F = 40.78), (P <0/001). 
Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that social skills training will improve 
adaptability and resilience in high school boy students. 
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هاي اجتماعی بر سازگاري بررسی اثربخشی آموزش مهارت  
 و تاب آوري دانش آموزان 

 
 علی آرامون 1

 
 هانیه آرامون 2

 

 1 فوق لیسانس اخالق و فقه ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر
 

 واحد گنبدکاووس یدانشگاه آزاد اسالم، یتیمشاوره و امور ترب سانسیل 2
 

 چکیده
 دانش آوريتاب و اجتماعی-فردي سازگاري بر اجتماعی هايمهارت آموزش اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش :هدف و مقدمه
  .است شده انجام متوسطه مقطع پسر آموزان
 کلیه شامل آماري جامعه .بود آزمونپس و آزمونپیش طرح و گواه گروه آزمایش، گروه با تجربی نیمه حاضر پژوهش :هاروش و مواد
 نفر 30 حجم به اينمونه هاآن بین از .شدند انتخاب تهران غرب پرورش و آموزش مشاوره مرکز به کننده مراجعه آموزان دانش

 گروهی صورتبه را ايجلسه 8 مداخالت آزمایش، گروه افراد .شدند کاربندي گواه و آزمایش گروه دو در و انتخاب تصادفی صورتبه
 و اسینه( آموزاندانش سازگاري مقیاس آزمایش، از بعد و قبل گروه دو هر .گرفتند قرار انتظار لیست در گواه گروه افراد و دریافت
 از آمده دستبه هايداده وتحلیلتجزیه براي .دادند پاسخ را )2003 دیویدسون، و کانر( آوري تاب پرسشنامه و )1993 سینگ،
  .شد استفاده کوواریانس تحلیل و توصیفی آمار هايروش
 این همچنین .F= 26/74(، )P > 0/001  است داشته اثر سازگاري بر اجتماعی هايمهارت آموزش که داد نشان نتایج :هایافته

  .F= 40/78(، )P > 0/001 است داده افزایش معناداري طوربه نیز را آوري تاب میزان آموزش
 آموزان دانش در را آوري تاب و سازگاري اجتماعی هايمهارت آموزش که کرد گیرينتیجه توانمی هایافته اساس بر :گیرينتیجه
 .دهدمی ارتقا متوسطه مقطع پسر

 آموزدانش آوري، تاب سازگاري، اجتماعی، هايمهارت آموزش :هاکلیدواژه
 
 

 مقدمه
 و تعدادهااس شکوفایی  و متعالی نیازهاي از بسیاري که ايگونهبه است، دیگران با ارتباط برقراري نیازمند و اجتماعی موجودي انسان

 لزوم ،)1395 ،همکاران و بهمنی( آیدمی در  فعل به و شده ارضا اجتماعی ارتباطات و فردي بین تعامل طریق از هایشخالقیت
 یاساس عقیده این به زیادي افراد این، بر افزون .نمایدمی جلوه پراهمیت اجتماعی هايمهارت ارتقاي به منتهی هايآموزش فراگیري

 رو، این از .ببریم باال را هاآن اجتماعی هايمهارت که است این نوجوانان  سازگاري افزایش براي راه بهترین :که هستند بند پاي
 ایدب خانه و مدرسه  محیط در ناسازگار آموزان دانش کردن سازگار براي گویندمی اشتیاق با و همواره تربیتی مربیان و آموزگاران
 به چیزهایی چه که ببینید بعد کنند، رضایت احساس هستند، آنچه از هاآن کنید کاري  برده؛ باال را هاآن اجتماعی هايمهارت
 ).1395 رستمی، و دربانی باقري، زاده،الهفتح( شودمی آشکار آوري شگفت صورت
 . گذاردمی تأثیر زندگی مشکالت با ما برخورد روش بر ماست، زندگی سبک از بخشی که ما، اجتماعی سازگاري سطح این، بر عالوه
 در زود خیلی و دهندمی دست از زمانی اندك در را انتظارات و مشکالت با مقابله توان هاانسان برخی اجتماعی، مشابه محیط یک در
 لیلتح و اندیشه با ايعده مقابل، در .شوندمی گرفتار )... و تخریبی ضداجتماعی، رفتار( نامناسب عملکرد یا افسردگی و انزوا دام

 مفید و مؤثر هايراه به و کرده استفاده حمایتی عوامل از همواره آورند؛آنانمی روي تحمل با همراه و سازگارانه رفتاري به موقعیت،
 نقل به ؛1986( بروکت نظر از ).1391 همکاران، و اياژه( دارد وجود مسئله حل براي راهی که دانندمی درستی به و اندیشندمی

 خانواده حمایت برادرها، و خواهر رفتار و شخصیت مادري، مهر مثل( محیط از ايجنبه شامل تواندمی حمایتی عوامل )2012 شاهار،
 حمایتی، عوامل آن، بر افزون .باشد )پایین پرخاشگري خود، پذیرش گرایی،درون هايویژگی مانند( فرد یا ،)همسال هايگروه و

 تجربی تحقیق در جدید نسبتاً يرشته یک آوريتاب ).1998 هارولد، و شینیتزکی هارولین، بلچر،( کنندمی القا فرد در را آوريتاب
 ار سؤاالتی آوريتاب .است کرده جلب خود به را پزشکان و پردازاننظریه محققان، از بخشی روزافزون جهتو حاضر حال در که است
 حتت حتی و شوندنمی تسلیم دیگر برخی کهدرحالی شوندمی زندگی مزمن و حاد شرایط تسلیم افراد برخی چرا کهاین مورد در

 دتهدی و انگیزچالش شرایط وجود با مثبت نتایج به یافتن دست آوريتاب ).2012 شاهار،( کندمی مطرح کنند،می رشد وخیم شرایط
 مثبت کارکرد و بوده اجتماعی روانی مشکالت برابر در سازيمصون نوعی، آوريتاب آن، بر افزون ).2012 بولک، و زولکاسکی( است



  

 نامطلوب وقایع با مقابله براي فرد یک توانایی به تنها هن همچنین ).2012 وانگ، و فیلیپس هایو، یو،سی( دهدمی افزایش را زندگی
 فضایل و بینش دانش، ها،ظرفیت بیان و رشد دادن ادامه فرایند شامل بلکه کندمی اشاره طبیعی روانی عملکرد حفظ براي زندگی
 از نقل به ؛1992( اسمیت و نرور ).2005 کاندا، و ناکاشیما( است فرد جهان هايچالش و هاخواسته برآوردن طریق از شده مشتق
 قبیل از هاییمهارت .گردد تقویت اجتماعی هايمهارت افزایش با تواندمی آوريتاب دارند،می اظهار )1395 زاده،حسین و جوادي
 .ریزيامهبرن ییتوانا و دارند قرار موفقیت راه سر بر که موانعی رفع توانایی منابع، مدیریت مساله، حل رهبري، مهارت ارتباط، برقراري

 هاییمداخله اخیراً ).2005جامز، و گریفین( شودمی محسوب آمیزمخاطره رفتارهاي براي جبرانی خشم کنترل هايمهارت عالوهبه
 ؛است شده طراحی دارند هیجانی مشکالت که افرادي و مدیران نوجوانان، کودکان، براي خصوصبه سازگاري بهبودي ارتقاي براي
 و موزانآدانش در آوريتاب افزایش افراد، روانی سالمت ارتقا روانی، فشار با مقابله هايشیوه بر مداخالت تأثیر بیانگر هایافته این

 مشکالت کاهش به اجتماعی هايمهارت آموزش همچنین ).1395 همکاران، و بهمنی( است فراري دختران اجتماعی سازگاري
 ان،همکار و لوپز( نوجوانان آوريتاب با رابطه در  مثبت باورهاي و منديجرات رفتارهاي افزایش اضطراب، و پرخاشگري کاهش رفتاري،
 ن،هانس و کویدباخ( شودمی منتهی شغلی هايمحیط در اجتماعی سازگاري افزایش و نوجوانان پرخاشگري رفتارهاي کاهش و ،)2005
 مراتب به هادانشگاه و مدارس از اعم آموزشی مراکز در اجتماعی هايمهارت آموزشی هايبرنامه گیري کاري به حال عین در ).2009
 است یافته افزایش آموزشی هايمحیط در اجتماعی هايمهارت رشد و تحول به اخیر هايسال در منظور، همین به است، بوده کمتر

 ).2003 گري، و وییر(
 موزشآ هايبرنامه رابطه همین در .است شده فراوان تأکید راداف اجتماعی هايمهارت افزایش در تربیتی روانشناسان نقش بر همچنین
 توجه با بنابراین ).2005 پولو، ؛2004 شوتون، و بارتون( اجراست حال در اجتماعی ناسازگاري داراي افراد براي اجتماعی هايمهارت

 کهاین به توجه با و آوريتاب بهبود و اجتماعی سازگاري افزایش در آن پایدار اثرات و روانی سالمت در اجتماعی هايمهارت جایگاه به
 هايمهارت آموزش تأثیر دارد نظر در پژوهش این دارند، رفتاري و سازشی مشکالت خود همتایان از بیشتر پایین، آوريتاب با افراد

 .دهد قرار بررسی مورد آنان آوري تاب و سازگاري افزایش بر را نوجوانان به اجتماعی
 

 :روش
 آموزاندانش کلیه شامل پژوهش این آماري جامعه .بود گواه گروه با آزمون پس-ازمون پیش طرح با تجربی نیمه حاضر پژوهش روش
 وزانآم دانش با ايمصاحبه ابتدا در مرکز، مدیر موافقت از پس که بود تهران غرب وپرورشآموزش مشاوره مرکز به کننده مراجعه پسر
 صورت )2003 کانر، و دیویدسون( آوريتاب و )AISS( آموزان دانش سازگاري پرسشنامه اجراي همراه به مرکز به شده داده ارجاع
 آوري تاب و سازگاري در )بالینی برش نقطه معیار طبق( کمتري نمره که آموزيدانش 30 هاپرسشنامه گذارينمره از پس که گرفت
 )نفر 15( گواه و ) نفر 15( آزمایش گروه دو به آموزان انشد این سپس .شدند انتخاب پژوهشی نمونه عنوانبه بودند کرده کسب

 برنامه گواه گروه که حالی در شد برگزار اجتماعی هايمهارت آموزش جلسه 8 آزمایش گروه براي .شدند جایگزین تصادفی صورتبه
 اجرا دقیقه 80 مدت به جلسه هر و جلسه 8 در پژوهشی گروه توسط اجتماعی هايمهارت آموزش جلسات .نکردند دریافت آموزشی

  .شد
 

 تحقیق ابزار
 10 آموزان دانش جداسازي منظور به )1380( سینگ و سینها توسط مقیاس این ):AISS( آموزاندانش سازگاري مقیاس .الف
 این در .است شده تهیه آموزشی و اجتماعی عاطفی، حوزه سه در ضعیف سازگاري با آموزان دانش از خوب سازگاري با ساله 18 تا

 به ار مقیاس این پایایی ضریب .است شده استفاده باشد،می خیر و بلی صورت به آن هايگزینه که ايماده 60 نهایی فرم از پژوهش
 کرمی،( اندکرده گزارش 96/0 آموزشی و 93/0 اجتماعی ،94/0 عاطفی مقیاس خرده ،95/0 مقیاس کل براي کردن نیمه دو روش دو

 و ریچاردسون کودر روش از استفاده با را فوق مقیاس پایایی ضرایب خود پژوهش در )1395( همکاران و بهمنی همچنین ).1375
 78/0 و 69/0 آموزشی و 84/0 و 78/0 اجتماعی ،81/0 و 79/0 عاطفی مقیاس خرده ،79/0 و 86/0 مقیاس کل براي کردن نیمه دو
 .آوردند دست به
 .کندمی ارزیابی را مشکالت و استرس با افراد مقابله توانایی )2003( دیویدسون و کانر آوريتاب هپرسشنام :آوري تاب مقیاس .ب

 آیتم هر به پاسخ است گزینه 5 پرسشنامه این .است صد نمره حداکثر و صفر آوريتاب نمره حداقل .است ايدرجه 8 سؤال 25 داراي
 صالحی و بشارت توسط پرسشنامه پایایی ضریب .شودمی مشخص )درست همیشه( 4 تا )نادرست کامالً( صفر از مقیاس روي بر
 با پرسشنامه پایایی نیز )1390(  همکاران و رنجبر حق پژوهش در .آمد دست به 85/0 کرونباخ آلفاي روش از استفاده با )1386(

 از ابزار این آمد؛بنابراین دست به سشنامهپر این براي 84/0 آلفاي که گرفت قرار آزمون مورد کرونباخ آلفاي ضریب آزمون از استفاده
 .آمد دست به 90/0 با برابر کرونباخ آلفاي ضریب حاضر پژوهش در .است برخوردار خوبی پایایی

 
 :پژوهش اجراي شیوه
 هفته چهار مدت به جلسه 8 در اجتماعی هايمهارت آموزش برنامه اخالقی، اصول رعایت با و مجوز کسب و هماهنگی انجام از پس
 .شودمی ارائه )1( جدول در شده مطرح مباحث چکیده از ايخالصه .شد انجام وپرورشآموزش مشاوره مرکز در جلسه دو هفته هر و

 
 



  

 مطالب محتواي جلسات تعداد

 )آن کارکردهاي و ارتباط برقراري هايروش تعریف( ارتباط مفهوم به پرداختن -برنامه عناصر با آشنایی اول جلسه

 دادن گوش هايمهارت به پرداختن درس، کالس به مربوط هايمهارت با کلی آشنایی سپس و ارتباط مفهوم بنديجمع دوم جلسه
 هايمهارت از قسمت دو عنوانبه پیگیري و توجه هايمهارت مقوله دو با آشنایی شنیدن، و دادن گوش بین تفاوت تعریف(

 )فعال دادن گوش

 ئهارا زیربنایی منطق تشریح تعریف،( معلم دستورات از اطاعت مهارت به پرداختن درس، کالس به مربوط هايمهارت ادامه سوم جلسه
 )معلم کتبی و شفاهی دستورات از پیروي لزوم پیرامون بحث معلم، جانب از دستور

 هايمهارت به پرداختن  -تعامل يبرقرار اساسی هايمهارت با کلی آشنایی و درس کالس به مربوط هايمهارت بنديجمع چهارم جلسه
 و مکالمه ادامه توانایی -دادن پاسخ هايمهارت و دادن گوش هايمهارت با آشنایی -مکالمه هايمهارت و غیرکالمی ارتباط
 نوبت رعایت

 هايمهارت به ختنپردا -دیگران با همراهی به مربوط اساسی هايمهارت با آشنایی و تعامل برقراري هايمهارت بنديجمع پنجم جلسه
 در جمالت و کلمات دقیق انتخاب لزوم زیربنایی منطق تشریح آن، کارکردهاي و سازش مفهوم تعاریف( دیگران با سازش
 آن هايپیام و )مقررات از پیروي دالیل پیرامون بحث مطلوب، ارتباط برقراري

 تنظیم و کنترل زمینه در جدید تر سازگارانه باورهاي ایجاد و هاآن تضعیف و ناکارآمد باورهاي روي بر کار و شناسایی ششم جلسه

 آنچه درك درستی، به خود مثبت هیجانات شناسایی مشکالت، حل جهت مثبت هیجانات از استفاده به تشویق – هیجانات
  کنید احساس منفی هیجان یک شودمی باعث که

 شودمی باعث که آنچه درك هیجانات، مدیریت توان دارد، دیگري شخص که هیجاناتی ایجاد توان( آوري تاب آموزش هفتم جلسه
 ).کنیدمی مطرح چالشی ایده که هنگامی صحیح هیجان ایجاد کند، احساس منفی هیجان یک دیگري شخص

 قوقح شدن پایمال از جلوگیري -ايمقابله هايمهارت زیربنایی منطق تشریح آن کارکردهاي و تعریف ايمقابله هايمهارت هشتم جلسه
 ايمقابله متفاوت هايروش معرفی فردي، بین روابط در خود مواضع آزادانه بیان و خود

 
 

 پژوهش هايیافته
 آزمون )3( جدول در و است شده پرداخته )2( جدول در پژوهش نمونه توصیفی هايشاخص بررسی به هایافته بخش ابتداي در

  .است شده گزارش )مانکوا( متغیره چند واریانس
 افزایش  گواه گروه به نسبت آزمایش گروه در آزمونپس مرحله در آوري تاب و سازگاري نمرات که دهدمی نشان .2 جدول نتایج
 .دارد آزمایش گروه روي بر آموزشی مداخله تأثیر از نشان که است داشته

 مشاهده .3 جدول در که طورهمان آموزان، دانش آوري تاب و سازگاري بر اجتماعی هايمهارت آموزش اثربخشی بررسی منظوربه     
 زانمی بر اجتماعی هايمهارت آموزش کاربرد که گیریممی نتیجه بنابراین و است یافته بهبود آزمایش گروه در سازگاري شودمی

 واریانس از درصد 0.50 که گرفت نتیجه توانمی آمده دست به اتاي مقدار به توجه با همچنین .است مؤثر پسر آموزان دانش سازگاري



  

 آموزش بررسی که داد نشان فوق جدول نتایج ادامه در همچنین .شودمی تبیین اجتماعی هايمهارت آموزش توسط سازگاري متغیر
 آموزش که گیریممی نتیجه بنابراین و است یافتهافزایش آزمایش گروه در آموزان دانش آوري تاب میزان بر اجتماعی هايمهارت
 نتیجه توانمی آمده دست به اتاي مقدار به توجه با همچنین .است مؤثر آموز دانش پسران آوري تاب افزایش در اجتماعی هايتمهار
 .شودمی تبیین اجتماعی هايمهارت آموزش توسط آوري تاب متغیر واریانس از درصد 0.61 که گرفت

 
 گیرينتیجه و بحث
 شهر دبیرستانی مقطع پسر آموزان دانش آوري تاب و سازگاري بر اجتماعی هايمهارت آموزش تأثیر بررسی حاضر، پژوهش هدف
 دانش آوري تاب و )اجتماعی و عاطفی تحصیلی،( سازگاري بر اجتماعی هايمهارت آموزش که دهدمی نشان پژوهش نتایج .بود تهران
 هاآموزش این که است آن مؤید 3 جدول در )مانکوا( متغیري چند کوواریانس تحلیل .است کرده کمک آزمایش گروه ناسازگار آموزان
 و ونزل ،)2004( گریفین و بوتوین گزارش با یافته این .دهد قرار تأثیر تحت را آوري تاب و سازگاري مؤلفه سه هر است توانسته
 .دارد همسویی )1395( همکاران و بهمنی ،)1396( همکاران و زادهالهفتح ،)1396( فرید اصغرنژاد و پورسلمان ،)2009( همکاران
 نهایتاً و افسردگی اضطراب، ناسازگاري، مستعد را فرد اجتماعی هايمهارت در ضعف دارند اذعان گرفته انجام مطالعات که چنان
 نشان اکنشو هاآن به تشویش و آشفتگی با زا،تنیدگی رویدادهاي به سازگار و مناسب واکنش جاي به نتیجه در و کرده نشینیگوشه
 لحاظ از نیست مطلوب ارتباط حفظ و برقراري به قادر اجتماعی هايمهارت در ضعف دلیل به فرد که زمانی معمول طور به .دهدمی

 افسردگی، اضطراب، مانند روانشناختی هايآسیب وجود با و بنابراین .کندمی پیدا افسرده خلق و شده آشفتگی دچار هیجانی
 گامی ،)2005 کریستوفر،( گیريکناره و طرد مانند آزاردهنده رفتارهاي مهار آموزش رسدمی نظر به ناسازگار، رهايرفتا و گیريگوشه
 آموزان دانش در آوري تاب و هیجانی دهی نظم و نایافته سازش رفتارهاي کردن خاموش مطلوب، رفتارهاي تقویت جهت در مؤثر
 .است
 سازگاري هب کمک اجتماعی هايمهارت افزایش و بهبود نتایج ترینمهم از یکی که گفت، توانمی هایافته این تبیین در این، بر افزون
 در فرآیند دو زمانهم و دارد، اشاره محیطش با فرد سالم و مؤثر شدن درگیر و تعامل به سازگاري تعریف، طبق .است آموزاندانش
 ،ویلیام آویسون،( خود نیازهاي با آن ساختن منطبق براي شرایط تغییر دوم و شرایط با خود کردن منطبق یکی :دهدمی رخ آن

 را خود احساسات و عواطف آموزان، دانش تا کندمی کمک هاآموزش این بنابراین، ).2010 واتون، و ایسچلمن کارول، آنشنسل،
 آشکار هاآن براي نهایت در و دریابند، را هاآن با مرتبط غیرمنطقی و منطقی افکار کنند، ارزیابی دقتبه را هاآن بشناسند، خوبیبه
 ندرسمی آگاهی این به آموزاندانش این که هنگامی .کندمی هدایت را هاآن منفی و مثبت عواطف ناکارآمد، و کارآمد افکار که شودمی
 هايمهارت با بنابراین دارد، نفوذ زیر زیادي حدود تا را منفی و مثبت عواطف و هاهیجان که است تصوراتشان و هاآن خود این که

 عاطفی بهتر سازگاري گفت توانمی مجموع در .رسندمی عاطفی سازگاري به طریق این از و کنندمی کنترل را هاآن شده آموخته
 ماعیاجت سازگاري به هاآموزش دهدمی نشان هایافته دیگر قسمت .است کارکرد همین آمیزموفقیت نتیجه آزمونپس در آزمایش گروه
 هايمهارت آموزش گفت توانمی مجموع در ).1395 همکاران، و زادهالهفتح( است کرده کمک آزمایش گروه هايآزمودنی بهتر

 رستد ارزیابی روشن، و صحیح ارتباط معنادار، فردي بین روابط کسب براي آموزاندانش به که است شده ترکیب فنونی از اجتماعی
 دستیابی در توفیق عدم تردید بدون ).2008 همکاران، و هارل( کندمی  کمک خود انطباقی رفتارهاي به دادن پاداش و خود از

 یادگیري بدون نوجوانان .سازد وارد شخصیتی و روانی عاطفی، هیجانی، تعادل در آشکاري هايآسیب تواندمی اجتماعی هايمهارت
 خواهند ناتوان خود حقوق از دفاع و گیريتصمیم همکاري، سالم، رقابت ،وجود ابراز سالم، روابط برقراري در اجتماعی هايمهارت

 سازگاري فرایند در را آنان توانمی آموزان، دانش به اجتماعی هايمهارت آموزش طریق از داد نشان حاضر پژوهش نتایج که چنان .بود
 و سازگاري افزایش نتیجه در و خانواده اعضاي یگرد و هاهمکالسی همساالن، با مناسب اجتماعی ارتباط ایجاد و شدن اجتماعی و

 رهايرفتا و ناسازگاري پیشگیري براي که گرفت نتیجه توانمی پژوهش این هايیافته اساس بر همچنین .رساند یاري آوري تاب
 و بدنی تنبیه مانند رسانآسیب و خشن هايروش جایگزین را رسانآسیب غیر هايروش توانمی آموزان،دانش در ناسازگار
 اجتماعی، هايمهارت اکتساب که اعتقاد این با بنابراین .نمود شودمی دیده مدارس از برخی در هم هنوز که کالمی هايخشونت
 و وريآ تاب و اجتماعی یافتگی سازش اجتماعی، هايتعامل کیفیت ارتقاي اجتماعی، روابط گیريشکل اجتماعی، تحول اصلی محور
 اجتماعی هايمهارت  مداوم و صحیح آموزش توانمی رو این از ).2005 همکاران، و آدور تی( آیدمی شمار به ردف روان سالمت حتی
 هايبرنامه مکمل جنبه یک عنوان به اجتماعی هايمهارت آموزش رود،می انتظار اساس این بر .نمود معرفی ضرورت یک عنوان به را

 تسالم اعتالي براي مستحکمی و مناسب هايزمینه بتواند وپرورشآموزش ترتیب نای به تا شود گرفته نظر در مدارس آموزشی
 مصاحبه انجام عدم به توانمی حاضر پژوهش هايمحدودیت از  .آورد فراهم آموزاندانش در "آوريتاب" پرورش و روانشناختی
 شودمی پیشنهاد اساس این بر .نمود اشاره یبوم اجتماعی هايمهارت شده هنجاریابی آموزشی برنامه به دسترسی عدم و تشخیصی

 همچنین .شود استفاده نیز بومی اجتماعی هايمهارت آموزش هايبرنامه از تشخیصی مصاحبه انجام ضمن آتی هايپژوهش در
 به نیز لهمداخ برنامه آموزش در آورد یکروي از استفاده و آموزان دانش سنی طیف پسر، آموزان دانش به پژوهش نمونه بودن منحصر
 توان بر موارد این کردن لحاظ با آتی هايپژوهش در شودمی پیشنهاد که گردندمی معرفی حاضر پژوهش هايمحدودیت عنوان
  .شود افزوده آمده دست به اطالعات غناي و پذیريتعمیم
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 )=n 30( گواه و آزمایش گروه نمرات توصیفی هايداده )2( جدول

 آزمونپس آزمونپیش آماري هايشاخص              

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین گروه 

 34/5 00/36 10/5 93/31 آزمایش سازگاري

 45/4 73/32 51/4 26/32 گواه

 95/7 33/55 76/7 46/52 آزمایش آوري تاب

 94/6 66/51 05/7 43/51 گواه

 
 

   آزمونپس مرحله در گواه و آزمایش هايگروه در آوري تاب و سازگاري )مانکوا( متغیره چند واریانس تحلیل آزمون نتایج  )3( جدول

 مجموع متغیرها
 مجذورات

 درجه
 آزادي

 میانگین
 مجذورات

 اثر اندازه معناداري F آماره

 50/0 001/0 74/26 95/82 1 95/82 سازگاري آموزش اثر

 61/0 001/0 78/40 28/50 1 28/50 آوري تاب

 

 خطا

    10/3 26 63/80 سازگاري

    23/1 26 05/32 آوري تاب

 

 تصحیح کل
 شده

     29 96/578 سازگاري

     29 50/1661 آوري تاب

 
 

 


