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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
effectiveness of communication skills training on
perceived competence and happiness of sixth
grade male elementary students. This research
was a quasi-experimental in which pretestposttest with control groups was used. Statistical
population consisted of all male students of the
sixth grade of elementary schools in Shiraz in
academic year 94-95. By using available
sampling, 30 students who gained lower scores
on Perceived Competence Scale (Harter, 1982)
and Happiness Questionnaire (Hills & Argyle,
2002) were selected and randomly assigned to an
experimental (15 students) and a control (15
students) group. The experimental group received
communication skills training in 10 sessions (90
minutes each). Then, the posttest was administered
for both groups. Covariance analysis indicated
that there was a significant difference between
experimental and control groups in perceived
competence, its dimensions and happiness and
the mean scores of the experimental group were
higher than the control group (P≤0/01).
Therefore, communication skills training is
effective in increasing perceived competence and
happiness of students.
Keywords: communication skills, perceived
competence,
happiness,
male
students,
elementary school.
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مقدمه
برقراری ارتباطات میان فردی مؤثرر ،ییؤی از ااؤ ای موؤ و

بستری فراه میگردد که فرد خود را ارزیؤابی کؤرده و درک
روشنتری از خود پؤا از ارتبؤاط داشؤته باشؤد (مسؤتقیمی،

حیاتی زندگی انسان به شمار میآید .ارتباط مثرر یک موارت
است و همة انسانهؤا بؤرای دسؤتیؤابی بؤه زنؤدگی بوتؤر و
موفقتر از کودکی به آموختن ایؤن موؤارت نیؤاز دارنؤد .ایؤن

شفیعآبادی .)1991 ،ادراک خود 10ویژگی است که در خؤالل
تجارب میرر و بازخوردهای محیطی رشد مییابد و قاب یؤت
بوبؤؤودی و ت ییؤؤر را دارد (مؤؤکماسؤؤتر و پیتؤؤر.)4011 ،14

موارت ،باعث میشود بین انسان و محیط وی تعامل و تبؤادل

بهطوریکه در طؤول دوره پؤید نواؤوانی ،حؤدود  9تؤا 14

مناسبی صورت پذیرد (سب ی .)1991 ،هؤارای و دییسؤون

سؤؤالگی ،ت ییؤؤرات کیفؤؤی و مومؤؤی در ادراک خؤؤود پدیؤؤدار
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( ،)4002موؤؤارتهؤؤای ارتبؤؤاطی 4را آن دسؤؤته از موؤؤارتهؤؤا

میشود .برخالف سال های میانی کؤودکی ،زمؤانی کؤه ادراک

میدانند که افراد در تعامل های بین فؤردی و فرآینؤد ارتبؤاط،
مورد استفاده قرار میدهنؤد .بؤهطؤوریکؤه پؤا از برقؤراری

خود بیشتر حالت واقعگرایانه و انتقؤاد از خؤود دارد ،در ایؤن
دوره ت ییؤؤر اوؤؤت بؤؤه سؤؤمت خودارزیؤؤابی م بؤؤت صؤؤورت

ارتباط ،نوعی اشتراک فیر و تفاه میان دو منبع کؤه آنهؤا را

میگیرد و با شیلگیری تفیر انت اعی ،فیر کردن به خود بؤر

فرستنده و گیرنده پیام می نامند ،بؤه واؤود مؤیآیؤد (اردنن،

اساه محبوبیت ،پایگاه ااتماعی و نقد های ااتماعی آیؤاز
میشود (تراپگؤوردن و لؤد .)4005 ،19در ایؤن میؤان ادراک

 .)1936این موارت ها مشتمل از خؤرده موؤارت هؤایی چؤون
موارت درک پیام های کالمؤی و ییرکالمؤی ،9موؤارت تنیؤی

شایستگی بهعنوان ییی از ابعاد ادراک خود در نیؤر گرفتؤه

موارت قاطعیت در ارتبؤاط 7اسؤت کؤه اسؤاه موؤارتهؤای

( )1935در مدل انگی شی خود این سازه را قضاوت و ارزیؤابی

ارتبؤؤاطی را تشؤؤییل مؤؤیدهنؤؤد (سؤؤب ی و یوسؤؤفی.)1999 ،

فرد دربارة تواناییهای خود برای انجؤام یؤک تی یؤف خؤا
تعریف میکند .او معتقد است که ادراک فرد از شایستگی خود

دریافت تقویت را بؤه حؤداک ر مؤی رسؤانند و احتمؤال تنبیؤه

در زمینههای مخت ف ییسان نیست و مو ترین ایؤن زمینؤههؤا

عواطف ،2موارت گوش دادن ،5موؤارت بیؤند در ارتبؤاط 6و

گرشام )1931( 3اذعان می دارد کؤه ایؤن موؤارت هؤا احتمؤال
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شؤؤده اسؤؤت (نینؤؤوت ،بؤؤیالرد و دلیگنؤؤرز .)4005 ،15هؤؤارتر

موکول به رفتارهای فرد را کاهد میدهند .از نیر او اینگونه

عبارتاند از شایسؤتگی شؤناختی 17کؤه بؤر موفقیؤت در امؤور

موارتها ،در موقعیتهای معین ،پیامدهای مومی را پیدبینی
میکنند (گرشام و الیوت )1932 ،9و نارسایی آنها مؤیتوانؤد
با احساه تنوایی ،اضطراب ااتماعی ،افسردگی ،ع ت نفؤا

تحیؤؤی ی دنلؤؤت داردی شایسؤؤتگی ااتمؤؤاعی کؤؤه حؤؤاکی از
احساه توانمندی در برقؤراری روابؤط بؤا همسؤانن اسؤت و

شایستگی اسمانی 19که متمرک بر توانؤاییهؤا و موؤارتهؤای

پایین و عدم موفقیت هؤای تحیؤی ی و شؤ ی همؤراه باشؤد

اسمی و ورزشی است .اف ون بر این ،از سن  3سالگی به بعد

(حسین چاری و دنورپور .)1935 ،به عبؤارتی ،روابؤط افؤراد

فرد به یک قضؤاوت ک ؤی در مؤورد ارزشؤمندی خؤود دسؤت

رفتار آنها را بهصورت یک انسان ااتماعی شیل میدهنؤد و
در منحیربهفرد بودن شخییت ،هویؤت و مفوؤوم خویشؤتن
نقد مومی را بر عوده دارند (رنایی.)1990 ،

مییابد کؤه ورای ادراک وی در زمینؤههؤای خؤا اسؤت .در
الگوی هؤارتر ،ایؤن انبؤه از ادراک خؤود« ،خؤود ارزشؤمندی

ک ی »40نامیده شده است ،که در برگیرندة احسؤاه اعتمؤاد بؤه

ارتباط با دیگران باعث میشود کؤه فؤرد نیؤر دیگؤران را

خویشتن ،خشنودی از خود و احساه خوب و م بت در مورد

دربارة خود بداند و از ارزیابی آنها آگاه شود و درعیؤنحال،
2. communication skills
4. understanding verbal and nonverbal messages
6. listening
8. assertiveness
10. Elliot
12. MacMaster & Peter
14. perceived competence
16. Harter
18. social competence
20. General self-worth
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کندهای خود است (سیف ،بشاش و لطیفیان.)1939 ،
1. Hargie & Dickson
3. academic self-efficacy
5. emotion regulation
7. being aware of communication process
9. Gresham
11. self-perceived
13. Troop-Gordon & Ladd
15. Ninot, Bilard & Delignieres
17. cognitive competence
19. physical competence
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هارتر ( )1933و بندورا )1933( 1اذعان می دارنؤد کؤه بؤا

( ،)1994شادکامی را دراه و می انی که با آن فرد کیفیت ک ی

موؤارت هؤای مخت ؤف،

زندگیاش را بؤهعنؤوان یؤک زنؤدگی کؤامالا مط ؤوب مؤورد

افراد شایستگی خؤود را در حؤوزه هؤای مخت ؤف بوتؤر درک
میکنند و قادرند احساسات و ارزشگؤذاری دربؤارة خؤود را

قضاوت قرار می دهد ،تعریف مؤی کنؤد (بیرامؤی ،محمؤدپور،
یالم ؤ اده و اسؤؤماعی ی .)1991 ،آرگیؤؤل ( ،)4009بؤؤهعنؤؤوان

اف اید سن ،رشد شناختی و کسؤ

بیان کننؤد (اامبوناتؤان و هؤارلبوت .)4000 ،4در ایؤن میؤان،

پیشؤگام نیریؤهپؤؤردازان در ایؤن زمینؤؤه ،دو اؤ شؤؤناختی و

اهمیت و تؤثریر برقؤراری ارتباطؤات میؤان فؤردی در شؤرایط

هیجانی را برای شادکامی مشخص می کندی که ا

شؤناختی

گوناگون شؤایان تواؤه اسؤت ،زیؤرا روابؤط میؤان فؤردی از

به قضاوت فرد در مورد رضایت از زندگی و ا

هیجانی به

مو ترین مثلفه های زندگی انسان از بدو تولد تا هنگام مؤر

تعادل میان هیجانؤات م بؤت و هیجانؤات منفؤی دنلؤت دارد

است (مستقیمی و شفیع آبادی .)1991 ،لذا کس

موارت های

9

(نرسون و پری میک .)4003 ،

ارتباطی برای برقراری ارتبؤاط مؤثرر بؤا دیگؤران را مؤیتؤوان

از آنجا که بخد عمده ای از زندگی افؤراد در ارتبؤاط بؤا

بهعنوان عام ی تثریرگذار بر شؤناخت کودکؤان و نواوانؤان از

دیگران سپری میشود ،لذا واود موارتهایی که آنهؤا را در

شایستگیهای خود ،در نیر گرفؤت .در همؤین راسؤتا ،نتؤای
تحقیقؤؤات مجؤؤرد کاهؤؤانی و ینؤؤوی ( ،)1991مسؤؤتقیمی و

درک دیدگاه های طرف مقابل و تفوی نیر خوید یاری کند،
رضایت از زندگی ،شادکامی و بو یسؤتی روانؤی آنهؤا را بؤه

شفیع آبادی ( ،)1991توزندهاانی ،صدیقی ،نجات و کمالپور

دنبال خواهد داشت .به عبارتی ،کیفیؤت روابؤط بؤین فؤردی،

( )1936و میرمحمدصادقی ( ،)1939حاکی از این اسؤت کؤه

میتواند تفاوتهای فردی در میؤ ان شؤادکامی و رضؤایت از

آموزش موارتهای ارتباطی بر اف اید ع تنفا کودکؤان و

زندگی را توایه کند (نییرسون و ناگل  .)4005 ،از ایؤنرو،

نواوانان ارربخد است .درواقع ،فرد درنتیجه واکندهایی که
در حین ارتباطات از دیگران دریافت مؤیکنؤد ،نگؤرشهؤایی

آموزش موارتهای ارتبؤاطی منجؤر بؤه کؤاهد پرخاشؤگری
(اشرفی و منج ی )1994 ،و اضطراب (کایوند ،شفیع آبادی و

درباره ارزش خود پیدا میکند .از اینرو آموزش موارتهؤای

سؤؤودانی )1933 ،افؤؤراد مؤؤیگؤؤردد .در همؤؤین راسؤؤتا ،نتؤؤای

ارتباطی و تعامالت ماهرانه بر بوبود خودپنداره ،عؤ تنفؤا،

پژوهد های متعؤدد مثیؤد ارربخشؤی آمؤوزش موؤارت هؤای

ابراز واود (وطن خواه ،دریابری ،قؤدمی و نؤادری )4019 ،و
خودکارآمدی (برگرد ،اتینه ،مرکرت ،لیبرت و رضوی4010 ،9

ارتباطی و ااتماعی بهعنوان بخشی از موارتهای زندگی بؤر
بو یستی روانشناختی ،شادکامی و رضایت از زنؤدگی اسؤت

و آمنترپ ،سبروئه ،کوفود و مؤاین  )4007 ،2افؤراد تثریرگؤذار
است و باعث بوبود و اف اید ادراک فؤرد از شایسؤتگیهؤای
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(میطفینژاد و درتاج1990 ،ی مودوی حاای ،محمؤدخانی و

حاتمی4011 ،ی فوکوی ،اکاوا و یاماگیشی.)4011 ،11

شناختی ،ااتماعی و اسمانی خود میگردد (س یمانیه نائینی،

با تواه به اهمیت موارتهای ارتباطی و با در نیر گرفتن

کشاورزی ارشدی و حاتمیزاده و بخشی.)4019 ،
عالوه بر این ،گسترش موارتها ،حفظ ارتباط و تعامل با

قاب یت یادگیری و آمؤوزش آن هؤا ،ایؤن موؤارتهؤا ییؤی از
پیامدهای تع ی و تربیت به شمار میآیند .از اینرو ،بؤا تییؤه

افراد ،به تفسیری م بت و خوشبینانه از رویؤدادهای روزمؤره

بر نیریؤه هؤای بنؤدورا ( ،)1933هؤارتر ( )1933و آرگیؤل و

زندگی میانجامد (آرگیل )4001 ،5و بو یستی روانی و به تبع

همچنؤؤین شؤؤواهد تحقیقؤؤاتی متعؤؤدد ،منطقؤؤی اسؤؤت کؤؤه

آن شادکامی را برای فرد به همراه دارد .شؤادکامی از مفؤاهی
مطرح در روییرد روانشناسی م بتگؤرا 6اسؤت کؤه بؤهاؤای

فرصتهایی فراه گردد تا داندآموزان چنین موارتهایی را
بیاموزند و اررات این آموزشها مورد تواه متیدیان تع ی و

تمرک بر ناتوانی و ضعف انسان به تواناییها و نقاط قوت او

تربیت اع از خانواده و نوادهای آموزشی قؤرار گیؤرد ،تؤا از

3

این طریق بتوانند انبههؤای م بت زنؤدگی داندآموزان را که

تمؤرکؤ دارد (سی گمن .)4004 ،7بؤر ایؤن اساه ،وینوؤوون

2. Jambunathan & Hurlbut
4. Ammentorp, Sabroe, Kofoed & Mainz
6. positive psychology
8. Veenhoven
10. Nickerson & Nagle

1. Bandura
3. Bargard, Etienne, Merckaert, Libert & Razavi
5. Argyle
7. Seligman
9. Larsen & Prizmic
11. Fukui, Oqawa & Yamagishi
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تحت تثریر چگونگی ارتباطات آنها است ،ارتقا بخشند .نزم

پرسشنامههای ادراک شایستگی و شادکامی را تیمیل کردند و

به ذکر است که محوریت آموزش بر مبنای چگونگی ارتبؤاط

 90نفر از افرادی که نمؤرات پؤایین تؤری را کسؤ

نمودنؤد،

و کس موارتها درزمینة انواع سبکهؤای ارتبؤاطی ،عوامؤل
بازدارنؤؤده و تسؤؤویلکننؤؤدة ارتبؤؤاط ،موؤؤارتهؤؤای کالمؤؤی و

بهطور تیادفی در دو گروه آزماید ( 15نفؤر) و کنتؤرل (15
نفر) گمارده شدند .نزم به ذکر است که مالکهؤای ورود بؤه

ییرکالمی ،موارت گوش دادن و مؤدیریت حؤل تعؤارر بؤر

پژوهد شامل داشتن رضایت آگاهانه داندآموزان و والؤدین

اساه پیؤی آموزشؤی یونیسؤف ( )4002اسؤت .از ایؤن رو،

بهمنیور شرکت در پژوهد و عدم دریافت آموزش بؤه طؤور

هرچند در سالهای اخیر در مورد تثریر آموزش موؤارتهؤای

هم مان در این پژوهد بؤود .همچنؤین مؤالک هؤای خؤروج

ارتباطی مطالعات متعؤددی انجؤام پذیرفتؤه و در ایؤن زمینؤه

عبارت بودند از داشتن بید از دو ا سه ییبؤت در ا سؤات

پیشرفتهای چشمگیری حاصل گردیده است ،بؤا ایؤنحؤال،

آموزش و اظوار بیمی ی برای شؤرکت در ا سؤات آموزشؤی

تحقیقات درزمینة تثریر آموزش این موؤارتهؤا بؤا محوریؤت

بود.

مؤؤذکور بؤؤر ادراک شایسؤؤتگی و شؤؤادکامی در دانؤؤدآمؤؤوزان
محدود است و تحقیقات بیشتری را برای رسیدن بؤه نتؤایجی
دقیق تر و برطرف کردن خأل مواود میان دستاوردهای ع می

ابزار سنجش
پرسشنامة ادراک شایستگي این اب ار توسط هؤارتر ()1934

میط بد .لذا ،پژوهد بؤا هؤدف بررسؤی ارربخشؤی آمؤوزش

تویه شده است که ادراک کودکان را از شایستگی خود در سه
بعؤؤد شؤؤناختی ،ااتمؤؤاعی و اسؤؤمانی مؤؤیسؤؤنجد .ادراک

دانؤؤدآمؤؤوزان انجؤؤام پؤؤذیرفت و در راسؤؤتای ایؤؤن هؤؤدف،

شایستگی ک ی (خودارزشمندی ک ی) نی حاصؤل امؤع ایؤن

فرضیههای زیر مورد بررسی قرار گرفت:
 .1آمؤؤوزش موؤؤارتهؤؤای ارتبؤؤاطی ،در افؤؤ اید ادراک

سه بعد است .این پرسشنامه دارای  43گویه اسؤت ،بؤه ایؤن
ترتی

شایستگی (شناختی ،ااتماعی و اسمانی) داندآموزان مؤثرر

بعد اسمانی با  9گویه مورد ارزیابی قرار مؤیگیؤرد (شؤوی ،

است.

 .)4002گویههای ایؤن ابؤ ار دارای دو گ ینؤه متضؤاد اسؤت.

 .4آموزش موارت هؤای ارتبؤاطی ،در افؤ اید شؤادکامی
داندآموزان مثرر است.

برای م ال ،بعضیهؤا مدرسؤه را دوسؤت دارنؤد و بعضؤیهؤا

موؤؤارتهؤؤای ارتبؤؤاطی بؤؤر ادراک شایسؤؤتگی و شؤؤادکامی

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :ایؤن پؤژوهد ،یؤک

3

که بعد شناختی با  15گویه ،بعد ااتماعی با  2گویه و

مدرسه را دوست ندارند .هؤر گ ینؤه دارای دو پاسؤس اسؤت:
الف) در مورد من صحیح اسؤت .ب) در مؤورد مؤن صؤحیح
نیست .گویهها بؤر اسؤاه مقیؤاه چوؤار دراؤه ای لییؤرت
نمرهگذاری میشوند کؤه نمؤره  1کمتؤرین شایسؤتگی ادراک

مطالعه شبه آزمایشی 1است که در آن از طؤرح پؤیدآزمؤون-

شده و نمره  2بیشؤترین شایسؤتگی ادراک شؤده را مشؤخص

آموزش موارت های ارتباطی بهعنوان مت یؤر مسؤتقل و ادراک

میکند ،به این ترتی دامنه نمرات محتمل برای هر فؤرد بؤین
 43تا  114قرار میگیرد .نتای مطالعة هارتر ( )1934با هدف

پاآزمون 4با گروه کنترل استفاده گردیؤد .در ایؤن پؤژوهد،
شایستگی و شادکامی بهعنوان مت یؤر وابسؤته در نیؤر گرفتؤه
شد .اامعة آماری شامل ک یه داندآموزان پسر مقطؤع ششؤ
ابتؤؤدایی مؤؤداره دولتؤؤی شؤؤور شؤؤیراز در سؤؤال تحیؤؤی ی
 1992-95بود ،که تعداد حدود  15000نفؤر را در بؤر گرفتؤه
است .از میان آنها 90 ،نفر با استفاده از روش نمونهگیری در
دستره انتخاب شدند .بؤدین ترتیؤ

کؤه ،دانؤد آمؤوزان 2

کؤاله در ییؤی از مؤداره نؤاحیؤؤه  2آمؤوزشوپؤرورش،
2. pre test-post test

بررسی ویژگیهای روانسؤنجی پرسشؤنامة ادراک شایسؤتگی
کودکان ،نشان از روایی و پایایی مط ؤوب ایؤن ابؤ ار داشؤت.
وی پایایی را از طریق ضؤری

آلفؤای کرونبؤا و بازآزمؤایی

بررسی کرد و برای ابعاد ادراک شایستگی شناختی ،ااتماعی،
اسمانی و ادراک شایستگی ک ی ،ضرای آلفا را بؤین -0/34
 0/75و برای بازآزمایی بؤین  0/70-0/37بؤه دسؤت آورد .در
ایران نی  ،شوی ( ،)4002روایی این اب ار را از طؤریق تح یؤل
1. semi experimental
3. perceived competence questionnaire

 / 111دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردی

عامل مورد بررسی قرار داد و از ضری
تعیین پایایی استفاده کرد که ضرای

آلفای کرونبا بؤرای
آلفؤا بؤرای ابعؤاد ادراک

شایستگی شناختی  ،0/39ااتمؤاعی  ،0/72اسؤمانی  0/31و

ضری

آلفا  0/71حیایت از پایایی مط ؤوب ایؤن پرسشؤنامه

داشت .یک نمونه از گویههای این پرسشؤنامه عبؤارتانؤد از:
من از همه زندگیام راضی هست .

برای کل مقیاه  0/91بؤه دسؤت آمؤد .در پؤژوهد حاضؤر،
همبستگی نمره هر بعد با نمره

روش اجرا
پا از برگ اری پیدآزمون و انتخاب نمونؤههؤای پؤژوهد،

اوت تعیین روایی ،از ضری

 ،0/32ااتماعی  0/79و اسمانی  0/35بهدست آمد .همچنین

شرکتکنندگان بعد از اعالم آمادگی برای ورود بؤه پؤژوهد

بهمنیور تعیین پایایی ابعاد و نمؤره کؤل ادراک شایسؤتگی ،از

به طور تیادفی در دو گروه  15نفره آزماید و کنتؤرل اؤای

آلفؤا بؤرای

گرفتند .سؤپا ،گؤروه آزمؤاید در  10ا سؤة  90دقیقؤهای،

ابعؤؤاد ادراک شایسؤؤتگی شؤؤناختی ،ااتمؤؤاعی و اسؤؤمانی بؤؤه

آموزش موارتهای ارتباطی گروهی را توسؤط آزمؤونگر کؤه

 0/67 ،0/55 ،0/73و برای ادراک شایستگی کل 0/36

خؤؤود روانشؤؤناه متبحؤؤری بؤؤود دریافؤؤت کردنؤؤد .ا سؤؤات

احراز گردید که حیایت از پایایی مط وب این ابؤ ار داشؤت.

بهصورت دو بار در هفته برگ ار شد .میان تشییل کالههؤا

یک نمونه از گویه های این پرسشنامه عبارتانؤد از :بؤه نیؤر

در مدرسهای در شیراز بود که سعی شد گروه کنترل در تمؤام

کل استفاده شد که ضؤرای

بؤه ترتیؤ

بؤرای بعؤد شؤناختی

روش آلفای کرونبا استفاده گردید کؤه ضؤرای
ترتی

موارد حتی شرایط فی ییی محیط با گروه آزماید همؤاهنگی

خودم آدم خوبی هست .
1

فرم كوتاا پرسشانامة شاادكامي آكساوورد  :هی ؤ و

و تطابق داشته باشند ،ییر از دریافت آموزشهای مربؤوط بؤه

آرگیل )4004( 4این پرسشنامه را با اقتبؤاه از پرسشؤنامه 49

موارتهای ارتباطی .شایان تواه است که همؤاهنگی نزم بؤا

گوی های شادکامی آکسفورد تدوین کردند .این اب ار دارای 3

والدین داند آموزان صورت گرفت .با تواه به اینکه شواهد

گویه است و دراه موافقت یؤا مخالفؤت پاسؤسدهنؤده را در

بسیاری واود دارد که نشان میدهد مثلفة بسیار مو آموزش

دامنة شد دراهای از ( 1کامالا مخالف) تا ( 6کؤامالا موافؤق)

موارتهای ارتبؤاطی ،یؤادگیری تجربؤی از راه ایفؤای نقؤد

9

2

می سنجد .حاصل امع نمرات هر فؤرد درمجمؤوع  3گویؤه،

است (لین و رولنیک  ،4007 ،بؤه نقؤل از احمؤدی ،حؤاتمی،

یک نمره ک ی برای او بؤه دسؤت مؤیدهؤد کؤه مبؤیمن میؤ ان

احدی و اسؤدزاده ،)1991 ،لؤذا در ایؤن پؤژوهد ،همؤراه بؤا

دامنه نمره محتمؤل بؤرای هؤر

آموزش مستقی موارتهای ارتباطی ،از دانؤدآمؤوزان گؤروه

فرد بین  3تا  23خواهد بؤود .هی ؤ و آرگیؤل ( )4004بؤرای

آزماید خواسته شد تا به ایفای نقد در رابطه با موارتهای

احراز روایی این پرسشؤنامه از روش تح یؤل عامؤل اسؤتفاده

آموزش داده شده بپردازند تا یادگیری موارت های مورد نیؤر

کرده و نتای را مط وب گ ارش کردند و پایایی ایؤن ابؤ ار را

به بوترین واه انجام گیرد .درنوایت ،بعد از اتمام ا سات ،از

 0/91بؤه دسؤت

همه آزمودنی ها (گروه آزماید و کنترل) پا آزمون به عمؤل

آورند .در ایران نی  ،نادری و انیاری اصل ( )1990پایؤایی را

آمد .بهمنیور آموزش موارتهای ارتباطی در این پژوهد ،از

شادکامی او است .بدین ترتی

با استفاده از روش آلفای کرونبا با ضری

5

با روش آلفای کرونبا و تنییف مورد بررسی قراردادند کؤه

بستة آموزشی موارت های ارتباطی یونیسف بهعنوان بخشؤی

 0/36و  0/39نشان از مط وبیت پایایی این

از برنامه آموزشی موارت های زندگی که در سال  4002برای

پرسشنامه داشت .در پژوهد حاضر ،اوت بررسی روایؤی از

کودکان و نواوانان کشورهای مخت ف تدوین گردید ،استفاده

ضری

همبستگی هر گویه با نمره کل استفاده شد کؤه دامنؤة

شد .این برنامة آموزشی توسط سازمان بو یستی ایران ترامه

ضرای

بین  0/93-0/39قؤرار داشؤت .همچنؤین ،بؤهمنیؤور

و پا از بومیسازی منتشر شده اسؤت (عبؤدا زاده.)1935 ،

به ترتی

ضرای

بررسی پایایی از روش آلفؤای کرونبؤا اسؤتفاده گردیؤد کؤه
2. Hills & Argyle
4. Lane & Rollnick

خالصة ا سات آموزشی که اارا شد ،به شرح زیر است:
1. Oxford happiness questionnaire short-form
3. role play
5. UNICEF
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جدول  .1محتوای جلسات آموزش مهارتهای ارتباطي
ا سه
اول
دوم

شرح مختیر
معرفی اعضا با ییدیگر ،بیان اهداف ،آشنایی با روش کار و ساختار ا سات و ایجاد انگی ه بؤرای یؤادگیری موؤارتهؤای
ارتباطی
هر یک از آنها

آشنایی با انواع سبکهای ارتباطی و بررسی م ایا و معای

سوم
چوارم
پنج
شش

تشریح عوامل بازدارنده و تسویلکننده در ایجاد ارتباط مثرر
موارتهای کالمی ،سبکهای گفتار ،انتخاب ک مات ،انعیاه معانی و احساسات
موارتهای ییرکالمی ،شناخت خیوصیات فی ییی و عوامل محیطی در ارتباط ییرکالمی
موارت گوشدادن ،موانع گوش دادن و راههای دستیابی به این موارت

هفت

موارت ابراز واود و شناخت فواید آن برای اف اید کیفیت روابط و قاطعیت در ارتباط

هشت

آموزش مراحل شدگانه ابراز واود و پرورش قدرت «نه گفتن»

نو
ده

موارت مدیریت تعارر در ارتباط
امعبندی مطال  ،پاسخگویی به سثانت و تریی

افراد برای استفاده از این موارتها در روابط بین فردی

تحلیل دادهها
به منیور تج یه وتح یل داده ها ،برای بررسی فرضیة پؤژوهد،

یافتهها
شاخص های توصیفی مت یرهای پؤژوهد میؤانگین ،انحؤراف

عالوه بر استفاده از شؤاخصهؤای آمؤار توصؤیفی ،از تح یؤل

معیار و دامنه نمرات مشارکتکنندگان گروه هؤای آزمؤاید و

کوواریانا تک مت یری (آنیوا )1استفاده شد .تج یه وتح یؤل

کنترل ،در پیدآزمون و پاآزمون بررسی شؤد کؤه نتؤای در

دادههای پژوهد با استفاده از نرماف ار  SPSS21انجام گرفت.

ادول  4ارائه شده است.

جدول  .2یافتههای توصيوي نمرات گرو آزمایش و كنترل در ادراک شایستگي و شادكامي
گرو كنترل

گرو آزمایش

متغير

موقعيت

ادراک شایستگی شناختی

پیدآزمون
پاآزمون

25/1
51/3

ادراک شایستگی ااتماعی

پیدآزمون
پاآزمون

10/2
14/3

4/19
1/97

ادراک شایستگی اسمانی

پیدآزمون
پاآزمون

45/9
90/5

9/01
4/49

49/1
42/2

پیدآزمون

30/99

5/36

79/3

6/72

پاآزمون
پیدآزمون

95/4
49/1

5/97
4/27

76/2
40/9

5/26
4/32

پاآزمون

47/7

1/93

41/7

4/57

ادراک شایستگی (کل)
شادکامی

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

9/95
9/26

20/9
21/3

9/95
9/75

9/7
10/1

1/53
1/63
9/09
4/32

نتای ادول  4حاکی از بوبود اسؤت میؤانگین مت یرهؤای

در این پژوهد برای تح یؤل اسؤتنباطی نتؤای از تح یؤل

پژوهد در گروه آزماید ،در مرح ة پؤاآزمؤون نسؤبت بؤه
گروه کنترل است.

کوواریانا استفاده شد .از اینرو ،ابتدا پؤیدفؤرر هؤای آن
یعنی نرمال بودن توزیع نمرات ،همگنی واریانا در گؤروهها
1. Ancova

 / 121دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردی

و همگنی شی

رگرسیون مورد بررسی قؤرار گرفؤت .بؤدین

ترتی  ،نرمال بودن توزیع نمرات پیدآزمؤون و پؤاآزمؤون،

نبودن نتای حاصؤ ه ،ییسؤانی واریؤانا نمؤرات گؤروههؤای
آزمؤؤاید و کنتؤؤرل رد نشؤؤد .بؤؤرای بررسؤؤی همگنؤؤی شؤؤی

با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرونف 1بررسی شد ،که
نتای نشان داد تفاوت معناداری بین توزیع نمرات پیدآزمون

رگرسیون ،سطح معناداری تعامل گروه و پیدآزمونها مؤورد
بررسی قرار گرفت و از آنجا که نتای بهدسؤتآمؤده معنؤادار

و پاآزمون با توزیع نرمال واود نؤدارد .لؤذا فؤرر نرمؤال

رگرسؤیون رد نشؤد .بؤا تثییؤد

نبود ،مفروضه همگنؤی شؤی

بودن توزیع نمرات رد نگردید .همچنین آزمون لؤوین 4بؤرای

مفروضه های فوق ،امیان تح یل کوواریؤانا فؤراه گردیؤد.

بررسی ییسانی واریاناها انجام شد که با تواه بؤه معنؤادار

ادول  9این تح یل را نشان میدهد.

جدول  .3نتایج تحليل كوواریانس بر روی ميانگين نمرات ادراک شایستگي و شادكامي در دو گرو آزمایش و كنترل
منبع
ت ییرات

SS

df

MS

F

P

ƞ2

توان آماری

پیدآزمون

2/99

1

2/99

0/97

0/55

0/01

0/09

گروه

504/92

1

504/92

97/66

0/0001

0/53

1

ادراک شایستگی ااتماعی

پیدآزمون
گروه

13/30
99/95

1
1

13/30
99/95

6/79
12/91

0/01
0/001

0/40
0/95

0/70
0/95

ادراک شایستگی اسمانی

پیدآزمون
گروه

31/14
153/52

1
1

31/14
153/52

40/64
20/90

0/0001
0/0001

0/29
0/59

0/99
1

ادراک شایستگی (کل)

پیدآزمون
گروه

31/32
1590/99

1
1

31/32
1590/99

4/93
53/09

0/09
0/0001

0/1
0/63

0/93
1

شادکامی

پیدآزمون
گروه

69/61
105/99

1
1

69/61
105/99

42/01
96/57

0/0001
0/0001

0/27
0/57

0/99
1

مت یر
ادراک شایستگی شناختی

نتای ادول  9حؤاکی از آن اسؤت کؤه ،مداخ ؤه آمؤوزش

گرفت .در راستای دستیابی به این هدف ،یافتههای حاصؤل

موارتهای ارتباطی منجر به تفؤاوت معنؤادار بؤین گؤروههؤای

در ارتباط با فرضیه اول پؤژوهد ،حؤاکی از ایؤن اسؤت کؤه

آمؤؤؤوزش و کنتؤؤؤرل در ابعؤؤؤاد ادراک شایسؤؤؤتگی شؤؤؤناختی
( ،)F=97/66ااتمؤؤؤاعی ( ،)F=12/91اسؤؤؤمانی (،)F=20/90

آموزش موارت های ارتباطی در افؤ اید ادراک شایسؤتگی و
ابعاد آن مثرر است که ایؤن یافتؤه بؤا نتؤای پؤژوهد مجؤرد

ادراک شایسؤؤؤتگی کؤؤؤل ( )F=53/09و همچنؤؤؤین شؤؤؤادکامی

کاهانی و ینوی ( ،)1991مسؤتقیمی و شؤفیعآبؤادی (،)1991

فوق 53درصؤد،

توزنده اؤانی و دیگؤران ( ،)1936میرمحمدصؤادقی (،)1939

95درصد59 ،درصد63 ،درصد و 57درصد واریانا پاآزمون

وطؤؤنخؤؤواه و دیگؤؤران ( ،)4019سؤ یمانیه نؤؤائینی و دیگؤؤران

این مت یرها مربوط به مداخ ه آمؤوزش موؤارتهؤای ارتبؤاطی
بوده استی بنابراین ،یافتههای این پژوهد بیانگر این است که

( ،)4019برگؤؤرد و دیگؤؤران ( )4010و آمنتؤؤرپ و دیگؤؤران
( )4007همسو است ،به این دلیل که نتای این تحقیقات نیؤ

آموزش موؤارتهؤای ارتبؤاطی مؤیتوانؤد ادراک شایسؤتگی و

بؤؤر نقؤؤد آمؤؤوزش موؤؤارتهؤؤای ارتبؤؤاطی بؤؤر ع ؤ تنفؤؤا،

شادکامی داندآموزان را اف اید دهد .از اینرو ،فرضؤیة اول و

خودکارآمدی و ادراک شایستگی تثکید دارند .در تبیؤین ایؤن

دوم پژوهد مورد تثیید قرار گرفت.

یافتؤؤه مؤؤیتؤؤوان بیؤؤان داشؤؤت ،آمؤؤوزش موؤؤارتهؤؤایی چؤؤون
روشهای صحیح برقراری ارتباط ،ایؤن امیؤان را بؤرای فؤرد

( )F=96/57میگرددی بهعبارتدیگر ،به ترتی

بحث و نتیجهگیری
پژوهد با هؤدف بررسؤی ارربخشؤی آمؤوزش موؤارت هؤای
ارتباطی بر ادراک شایستگی و شؤادکامی داندآمؤوزان انجؤام
2. Levene

فؤؤراه مؤؤیآورد کؤؤه توانؤؤایی نزم ب ؤرای عمؤؤل کؤؤردن طبؤؤق
معیارهای خود و دستیؤابی بؤه پیامؤدهای مط ؤوب در یؤک
موقعیت خا

را در خود پرورش دهد .بهعالوه ،داند فؤرد
1. Kolmogorov-Smirnov test
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را اف اید داده و باورهای او را در مورد خود قوت میبخشد

ارتباطی سب

(مجرد کاهانی و ینوی .)1991 ،به عبارتی ،داندآموزانی کؤه

مؤؤدیریت احساسؤؤات و عواطؤؤف خؤؤود و درک عواطؤؤف و

در موقعیؤؤتهؤؤای مخت ؤؤف از موؤؤارتهؤؤای ارتبؤؤاطی بوؤؤره
می گیرند ،رفتارهای اامعه پسند و سازگارانه بیشتری از خود

هیجانات دیگران را کس کنند و در سؤایة برقؤراری ارتبؤاط
مثرر با همسانن ،مع و والدین خود ضمن کاهد اضطراب

نشان میدهند ،از محبوبیت اف ونتری در بین همسانن خؤود

و اف اید میل و اشتیاق نسبت به محیطهایی کؤه در آن قؤرار

تجؤارب بؤین فؤردی م بؤت

دارند ،احسؤاه رضؤایت و شؤادکامی را تجربؤه کننؤد زیؤرا

موفق هستند .لذا ،با تشؤویق و بازخوردهؤایی کؤه از دیگؤران

موارت در ایجاد ارتباط مناس

بؤا دیگؤران بؤر توانؤاییهؤا و

دریافت می کنند ،خودارزیابی م بتی از خود داشته کؤه نتیجؤه

اعتمادبه نفا افراد می اف اید ،استعداد و قاب یتهؤای آنهؤا را

برخوردارند ،همچنین در کسؤ

آن احساه ارزشمندی و ادراک شایستگی ااتماعی است.
بؤؤا تواؤؤه بؤؤه ایؤؤنکؤؤه ارتبؤؤاط در کؤؤاله دره ییؤؤی از

میگردد داندآموزان توانایی شناخت ،کنترل و

نمایان میکند و احترام و قدردانی دیگران را ا ؤ

مؤیکنؤد

(منادی ،1937 ،به نقل از هاشمی مط ق و میفری .)1939 ،از

م ومات آموزش است (هانتر ،گمبؤل و رنؤدهاوا )4005 ،1و

اینرو ،بورهمندی از موارتهؤای ارتبؤاطی مواؤ

ارتباط مط وب محیط مساعدی را برای آمؤوزش و یؤادگیری
ایجاد میکند ،از اینرو ،موارتهای ارتباطی نقؤد مومؤی را

می ان ارتباط و مشارکت داند آموزان در ااتماع اف اید یابد
که در ایؤن صؤورت احسؤاه بو یسؤتی روانؤی ،رضؤایت از

در کس

موفقیت های تحیی ی داند آمؤوزان ایفؤا مؤیکننؤد
4

مؤیشؤود

زندگی و به تبع آن شادکامی آنها اف ون میگردد.

(گارسیمسؤؤک ،ورال و دمیرسؤؤوز  ،)4003 ،درواقؤؤع ،ارتبؤؤاط

درمجموع ،یافتههای پؤژوهد حاضؤر نشؤان داد ،آمؤوزش

مثرر بین داندآموزان با ییدیگر و با مع ؤ پیامؤدهای م بتؤی

موارتهای ارتباطی در افؤ اید ادراک شایسؤتگی و شؤادکامی

در عم یرد تحیؤی ی دانؤدآمؤوزان دارد و ایؤن امؤر باعؤث
می شؤود ادراک فؤرد از شایسؤتگی خؤود درزمینؤة تحیؤی ی

داندآموزان ارربخد است .بر این اسؤاه ،مؤیتؤوان مضؤامین
نیری و عم ی این پژوهد را مورد تواه قؤرار داد .در ق مؤرو

(شناختی) اف اید یابد .همچنین ،ادامه بررسی یافته ها بیانگر

نیری ،یافتههای پژوهد حاضر به ینای مطالعات انجؤام شؤده

این است که آموزش موؤارت هؤای ارتبؤاطی باعؤث افؤ اید

درزمینة ارربخشی آموزش موارتهای ارتباطی و برطرف کردن

ادراک شایستگی اسمانی میگردد و این نتیجه مثید دیؤدگاه
هارتر ( )1999درزمینة ادراک شایستگی است .او معتقؤد بؤود

خأل مواود در ارتباط با ارربخشی آموزش موارتهای ارتباطی
بر ادراک شایستگی و شادکامی کمک میکند .در عمل ،اهمیت

گرچه سازة ادراک شایستگی چندبعدی است ،اما این ابعاد از

موارتهای ارتباطی بهعنوان ییی از مو ترین پیامدهای تع ؤی

انسؤؤجام درونؤؤی و ارتبؤؤاطی مسؤؤتحی بؤؤین مثلفؤؤههؤؤای

و تربیت مورد تواه است .از آنجا که اینگونه موارتهؤا قابؤل

تشییلدهندة خود برخوردارندی بنابراین ،اف اید هؤر یؤک از

آموزش و یادگیری هستند (هارای و دییسون ،)4002 ،لؤذا از

ابعاد ادراک شایستگی ،با حفظ استقالل آن بعد ،میتوانؤد بؤه
رشد دیگر ابعاد نی کمؤک کنؤد و درنتیجؤه منجؤر بؤه خؤود

مسئولین نوادهای آموزشی انتیار میرود ،عالوه بؤر نقشؤی کؤه
در آمؤؤوزشوپؤؤرورش بؤؤه عوؤؤده دارنؤؤد ،شؤؤرایط ،امیانؤؤات و

ارزشمندی ک ی گردد (صالحی و سیف.)1991 ،

زمینههای آموزش این موارتها را برای دانؤدآمؤوزان فؤراه

همچنین یافته های به دست آمده در راستای بررسی فرضیة

نمایند و با تویة برنامههای آموزشی و مداخ های اصالح ،کس

دوم پژوهد مثید این است که آموزش موارتهای ارتبؤاطی
در اف اید شادکامی داندآموزان مثرر اسؤت .در تبیؤین ایؤن

موارت و راهبردهای مناس و کارآمؤد درزمینؤة بوبؤود روابؤط
بین فردی داندآموزان را تسویل کنند تا شاهد ارؤرات مط ؤوب

یافته که با نتؤای پؤژوهد میؤطفی نؤژاد و درتؤاج (،)1990

آن در ادراک شایسؤؤتگی دانؤؤدآمؤؤوزان از خؤؤود و احسؤؤاه

مودویحاای و دیگران ( )4011و فوکوی و دیگران ()4011

شادکامی آنها در زندگی باشند.

کؤه بؤر نقؤؤد آمؤوزش موؤؤارتهؤای ارتبؤؤاطی بؤر بو یسؤؤتی

پژوهد حاضر با محدودیتهایی موااه بود کؤه بیؤان آن

روانشناختی ،شادکامی و رضؤایت از زنؤدگی تثکیؤد دارنؤد،
همسو است ،میتوان اذعان داشت ،آموزش موارتهای

راهگشای مطالعات آتؤی در ایؤن زمینؤه اسؤت .نمونؤه مؤورد
مطالعه فقط شؤامؤل داندآموزان پسر و در یک گؤروه سنؤی

2. Gursimsek, Vural & Demirsoz

1. Hunter, Gambell & Randhawa
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یعنی مقطع شش ابتدایی بود که این می ان تعمی پذیری نتای
را با احتیاط همراه میسازد .البته ،عدم انتخاب تیادفی نی از
محدودیت مورد تواه این پژوهد است .عدم اارای مرح ة
پیگیری به ع ت محؤدودیت زمؤانی از دیگؤر محؤدودیتهؤا
است .از اینرو ،انجام پژوهدهؤای مشؤابه در دیگؤر مقؤاطع
تحیؤؤی ی و روی نمونؤؤه دختؤؤران بؤؤرای مقایسؤؤه دو اؤؤنا
پیشنواد میگردد.
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