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 چکیده
هاای ارتبااطی نیااز    یابی به زندگی بهتر به آماوختن مهاارت  ها برای دست: همه انسانمقدمه

های ارتباطی بار اضاطراب اجتمااعی و خشام     دارند. هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش مهارت
 باشد.  سرپرست شهر تهران مینوجوانان بدسرپرست و بی

پس آزمون با گاروه کنتارل   -پژوهش کاربردی، شبه آزمایشی، از نو  پیش آزمون : روشروش
سرپرست شهر تهران بود. تعاداد  باشد. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان بدسرپرست و بیمی
 1گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گاروه  نفر به روش نمونه 79
 6هاای ارتبااطی در   م شدند. برای گروه آزمایش آماوزش مهاارت  کنترل و آزمایش تقسی نفره

های اضاطراب اجتمااعی   ها پرسشنامهآوری دادهای برگزار گردید. ابزار جم ی نود دقیقهجلسه
ها و نمارات، بارای آزماون    ( بود. پس از تحلیل داده7666( و خشم اسپیلبرگر )7666اجرکا )
 گردید. ها از تحلیل کواریانس استفادهفرضیه
( و F<0.05)های ارتبااطی بار اضاطراب اجتمااعی     : نتایج نشان داد، آموزش مهارتهایافته

 گذار بوده است. ( تأثیر90/9( با توجه به سطح معناداری)99/9خشم نوجوانان )
های ارتبااطی باعا  افازایش اضاطراب اجتمااعی و خشام باین        : فقدان مهارتگیرینتیجه

آورد، گردد و مشاکالت اجتمااعی زیاادی باه باار مای      سرپرست مینوجوانان بدسرپرست و بی
متمرکاز کودکاان و   روزی و نیمههای ارتباطی در مراکز نگهداری شبانهشود؛ مهارتتوصیه می

ها مهمترین اصل زیستن، یعنای بااور   نوجوانان دارای آسیب های اجتماعی استفاده شود تا آن
 داشتن خودشان را بیاموزند.

 سرپرستیب ،بدسرپرست ،خشم ی،اضطراب اجتماع ی،ارتباط یهامهارت: کرمات کریدی
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Abstract 
Introduction: Everyone needs to learn communication skills to 
achieve a better life. This study aimed to investigate the effect of 
communication skills training on social anxiety and anger of 
abused and neglected adolescents in Tehran. 
Method: The applied research method is quasi-experimental, 
pre-test-post-test with a control group. The statistical population 
includes all abused and unaccompanied adolescents in Tehran. 
A total of 16 people were selected by purposive, available 
sampling and randomly divided into two groups of 8 controls and 
experiments. Communication skills training was held for the 
experimental group in 9 sessions of 90 minutes. Data collection 
tools were Lajerka Social Anxiety (1999) and Spielberger Anger 
(1999) Questionnaire. After analyzing the scores, the analysis of 
covariance was used to test the hypotheses. 
Results: The results showed that communication skills training 
affected social anxiety (F <0.05) and adolescent anger (0.02) 
concerning the significance level (0.05). 
Conclusion: Lack of communication skills increases social 
anxiety and anger among abused and orphaned adolescents and 
causes many social problems. It is recommended that 
communication skills in daycare centers and semi-centralized 
children and adolescents with injuries Be used socially so that 
they learn the most important principle of living, which is to 
believe in themselves. 
Keywords: communication skills, social anxiety, anger, abusive, 
unsupervised 

 
 
 
 

 

 

 

                                                           
1. Assistant Professor, Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran 

(Corresponding Author: m.borjali@khu.ac.ir) 

2. Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University of West Tehran, Tehran, Iran 



  0011چهل و چهارم، زمستان  ی، شمارهشناسی اجتماعهای روانپژوهش

167 

 

 مقدمه
د را بر اثر حیوادثي همچیون   د که والدین خونشوگفته ميکساني سرپرست به سرپرست یا بدنوجوانان بي

یل مختلف از جملیه اعتییاد،   الاند یا دارای والدیني هستند که به دتصادفات رانندگي یا مر  از دست داده
قیي و  الزم اجتمیاعي، اخ الحیت الفاقید صی   ،وارد نمودن آسیب و آزارهای جسمي یا رواني بیه فرزنیدان  

 اًحیدود ( 9116) طبق گزارش یونیسف (.1929اران،)اسالمي و همکباشندرفتاری برای نگهداری فرزند مي
کشور در حیال توسیعه و دیگیر کشیورها وجیود       12سال در  18میلیون کود  بدون سرپرست زیر  149
 ریی سیال اخ  2در  بییان کیرد   کشیور  يستیسازمان بهز سیرئ دانایقباد دیوح سنا،یطبق گزارش  ا و دارند

 یگفتیه و  بیه  صالح واگذار شده اسیت.  یز یهابه خانواده هزار فرزند به عنوان فرزندخوانده 11از  ایب
ثر تحیت  ؤمی ریی سرپرسیت غ  یسرپرست، بدسرپرسیت و دارا يهزار فرزند ب 96که حدود  ستیدر حال نیا

 ینگهیدار  هیا رخوارگاهشیی ها در مراکیز شیبه خیانواده و    هزار نفر آن 11پوشا سازمان مذکور است که 
بهمین   8)خبرگزاری ایسینا، کننید يمی  يزنیدگ  نیگزیجا یهاخانواده در زیهزار نفر ن 16و حدود  شونديم

سرپرسیت ییا   کننید و نییز نوجوانیان بیي    های تیا والیدیني زنیدگي میي    نوجواناني که در خانه(. 1922
و  1)دریسیکل سرپرست، بیا از سایر نوجوانان در معرض خ ر رفتارهیای غییر ان بیاقي قیرار دارنید      بد

از آنجا که بهترین محیط بیرای پیرورش کیود ، محییط خیانواده      (. 1119، 9اکرودودو؛ 9118همکاران، 
تیری  صر  هزینه و وقت بسیار در مقایسه با نهاد خانواده کارکرد ضیعیف  رغمروزی بهمراکز شبانه، است
محرومیت ایین کودکیان از والیدین و خیانواده و زنیدگي در مؤسسیات       (. 1922ند)صالحي و همکاران،دار

رفیتن خ یر    النفیس، بیا  بیه ت از جمله: پایین بودن اعتمیاد الرا با طیف وسیعي از مشکها روزی آنشبانه
فییاض و  )هیا روبیرو خواهید کیرد    ل افسردگي و نظیایر آن الخصوص اخته های جسمي و رواني بآسیب

ت روانیي  البیه مشیک   السرپرستي وبدسرپرستي موجب افیزایا خ یر ابیت   بي(. در حقیقت 1921کیاني، 
ن است که به صورت اض راب، افسردگي، احساس گناه، ناامیدی، تیرس، خشیم و بیه    عصبي در نوجوانا

(. از طرفي اض راب اجتماعي که اغلیب در  9111، اکرودودو)یابدصورت کلي افت کیفیت زندگي نمود مي
شیود کیه آسییب در    ای مشیخص میي  هیای اجتمیاعي پیوسیته   شیود، بیا تیرس   دوران نوجواني آغاز مي
ها را بایید بیه مواجهیه فعیال بیا      صیلي و اجتماعي افراد را در پي دارد که این بچهکارکردهای شغلي، تح
انگیز خود به همراه تغییر رفتار و ایجاد هد  و انگیزه برای تعهد بیه سیبا زنیدگي    تجارب زهني هراس

 اض راب اجتماعي، یا اختالل شایع و نیاتوان  (.1922تر تشویق کرد)فوالدی، عابدی، بوستان،اجتماعي
فیراد مبیتال بیه اخیتالل     ا .توجهي برکیفیت زندگي مبتالیان به این اختالل دارد کننده است و تأثیر قابل

پیذیری  اض راب اجتماعي از امکان ارزیابي منفي دیگران نگراني شدیدی دارند و هر قدر احساس آسییب 
های اجتمیاعي  ر موقعیتاد قرارگرفتن درگردد. این گونه افها بیشتر باشد، س   اض رابشان بیشتر ميآن

(. 1922)آسیتانه و همکیاران،  نمایندميها اجتناب تا جایي که بتوانند از این موقعیت و دانندرا آزاردهنده مي
در واقع اض راب اجتماعي با ترس از ارزیابي شدن توسط دیگران یا ترس از آزرده خاطر کیردن دیگیران   
                                                           
.1  Driscoll 

 2. Okrodudu 
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درصید اسیت. سییر ایین      61و 4زنیدگي بیه ترتییب    همراه است و میزان شیوع و ماندگاری آن در طول 
ای، تحصییلي و خیانوادگي   تواند تأثیرات پایدار بر زندگي شخصي، حرفیه اختالل مزمن است بنابراین مي

( در پژوهشیي  1927(. جهانبخشي و همکیاران) 1411نوجوانان داشته باشد)اسماعیلیان،محمدخاني،حسني،
اب اجتمیاعي در کودکیان و نوجوانیان را نشیان دادنید.      شیناختي برکیاها اضی ر   های روانرمانتأثیر د

همچنین یکي از مشکالت اصلي در اختالل اض راب اجتماعي، اجتناب تجربي است. گرچه این اجتنیاب  
شود ولي تداوم آن تأثیرات منفي اجتمیاعي، روانیي   تجربي موقتاً موجب کاها اض راب و عالئم آن مي

دهید  (. نتایج م العات نشان مي1922آورد )فوالدی و همکاران،مي بارتری را بهو حتي جسماني بلندمدت
که ناتواني در مدیریت خشم و هیجانات منفي از جملیه مشیکالت کودکیان و نوجوانیان بدسرپرسیت و      

خشم پاسیخي هیجیاني   (. 1921، حغری نکاصربا  و اعپورگنابادی، آقامحمدیان شباشد)سرپرست ميبي
، 1رسین )الدهید  ود در مقابل ناکامي، آسیب و یا ترس از خود بیروز میي  است که شخص برای دفاع از خ

ها، نوعي واکنا شناختي بیه پدییده هیای عیاطفي هسیتند کیه در       (. پس اگر بپذیریم که هیجان9111
دهند، ممکن است خشنودی یا ناخشنودی فردی را به همراه داشته باشیند  موقعیت و بافت خاص رخ مي
هیای عصیبي و پیونیدهای مغیز انسیان      هیا از تعامیل سیسیتم   سایر هیجان و پذیرفتني است که خشم و

یا هیجیان  خشم نیز جدا از موقعیت هر انساني  (.1411شوند)کالنتری خانداني و همکاران،انگیخته مي
کند و فیرد را از رسییدن بیه هید  بیاز      فردی را مختل ميطبیعي است اما خشم کنترل نشده روابط بین

ني، الخشم سه جنبیه جسیمي، شیناختي و رفتیاری دارد. افیزایا تینا عضی        (.9111، 9پوتگال)داردمي
ئم فیزیولوژیا خشیم هسیتند. جنبیه    الرفتگي ابروها، گرگرفتگي صورت و عرق کردن، برخي از عهمدر

د. جنبیه  باشی سیازی و حافظیه میي   گذاری، گفتگوی شخصي، تخیل و شیبیه شناختي خشم شامل ارزش
میي ییا حرکتیي کیه از لحیام      الشکل تمایل فزاینده برای انجام رفتارهای کرفتاری یا حرکتي خشم به 

(. در واقع احساس خشم یا واکنا ف یری  9115، 9پوترافرون)شود فرهنگي ناپسند است مشخص مي
)الهیای،  کننید های جنگ و گریز است و افراد در پاس  به ترس یا تهدیید، از آن اسیتفاده میي   به موقعیت

(. بنابراین خشم، احساس مهم و ارزشمندی است کیه کیارکرد   9112، 4القریب، آلفنانیوزگرینگ، یلدریم، 
سیاز شیود   تواند بیرای فیرد مشیکل   اجتماعي دارد، اما عدم داشتن مهارت الزم در بیان و مدیریت آن مي

نچه باعث توجه محققان به رفتار پرخاشگرانه شده اسیت، آثیار نیام لوب    (. آ9115و همکاران،  5)لیندوبام
فردی افراد است و نیز یکي از علل ایجیاد تصیویر منفیي    فردی و پیرو آن بر رفتار بینآن بر حاالت درون

در میان همساالن و آموزگاران، طرد از سیوی همسیاالن، افیت تحصییلي، مصیر  میواد و بزهکیاری،        
تال بیه  فیراد مبی  ا، (. همان ور که در مبحث قبلي نییز اشیاره شید   1929)اشرفي،منجزی،پرخاشگری است

هایي مانند شرکت در گروه، انجام کار تحت نظارت فرد یا افیراد دیگیر،   از موقعیت هم ب اجتماعيااض ر
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همچنین از طیف وسیعي از تعامالت اجتماعي ماننید مکالمیه   و صحبت یا سخنراني در جمع واهمه دارند 
ول زمان بسییار میزمن بیوده و بیا     ترسند. این تظاهرات اغلب در طها ميپیوستن به گروه وبا افراد غریبه 
ها در روابیط بیا همسیاالن و موضیوعات مربیوط بیه       ای از مشکالت رواني از جمله چالاطیف گسترده

غیم تأییید اثربخشیي برخیي     بیه ر  (.1922)آستانه و همکیاران، مرتبط هستند و شرکت در اجتماع مدرسه
ای که مورد تأیید همگیان باشید،   شده رفتاری، همچنان درمان تضمین-ها از جمله درمان شناختيدرمان

عالوه بر این، اختالل اض راب اجتماعي معمیوالً سییر مزمنیي بیه همیراه       .برای این اختالل وجود ندارد
های ارتباطي در کیاها خشیم و اضی راب    رسد آموزش مهارت(. به نظر مي9،9116و راپ 1)وونگدارد

گییرد کیه افیراد بیا هیم      فیردی، زمیاني صیورت میي    برقیراری ارتبیاط مییان   اجتماعي تأثیر داشته باشد. 
داشته باشند. هر ارتباطي یا تبادل است و حداقل دو نفر باید در آن شرکت داشیته   ارتباط متقابل()تعامل

کنند و نسیبت بیه   دهند، مشاهده ميکنند، گوش ميباشند. افراد به طرق گوناگون با یکدیگر صحبت مي
کنند و این همان شییوه ی زنیدگي اجتمیاعي    بسیاری ردوبدل مي دهند و اطالعاتهم واکنا نشان مي

هسیتند   یيهیا مهیارت  به منزله آن دسته از يارتباط یهامهارت(. 1988)کایوند،شفیع آبادی،سوداني،است
کیه   ینید یفرا يعنی یارتباط شیوند؛   ندیو فرا یفرد نیب یهاتعامل ریدرگ تواننديکه به واس ه آن افراد م

 گریکید یبیا   يرکالمیغ وي مبادله کالم قیخود را از طر یهااطالعات، افکار و احساسآن،  يط در افراد
مهیم هسیتند.    اریانسان بسی  يدر زندگ يارتباط یهامهارت(. 1926)باوزین و همکاران،گذارنديم انیدر م

. (1929)سیبزی، کندينمی  رشید  یفیرد نیروابیط بی   هیبالقوه انسان جیز در سیا   یهایتوانمند از ایچیه
بیه خصیوص    یيدر خودشیکوفا  یيبسزا تیاهم های ارتباطيو مهارت  یصح یفردنیروابط ب یریاگفر

 یتیر فیضیع  يارتبیاط  یهیا از مهیارت  کیه کودکیاني  دارد. سرپرسیت  سرپرسیت و بیي  برای کودکان بد
 رو یادیی ز مدت و بلندمیدت و با مشکالت کوتاه شونديم رفتهیخود پذ انیاطرافی برخوردارند کمتر از سو

 و خیانوادگي  مشیکالت  تنهیایي،  بیشتر میوارد  در ارتباطي چنین (. پیامد9،9119)اسپیتزبر رو هستند هب
 هیا پیژوها  خواهید بیود.   جسمي و خشم بیماری رواني، فشار صالحیت و شادکامي، نداشتن تحصیلي،

 گیروه  یا و دارند مشکل اجتماعي برقراری روابط در که نوجواناني از کودکان و بسیاری که اندداده نشان

قرار دارنید) بیاوزین    عاطفي رفتاری و هاینابهنجاری انواع به ابتال در معرض پذیرد،نمي را آنان همسال
ای مهم است که باید بیه فکیر ارتقیاءآن    های ارتباطي مقولهبینیم که مهارت(. پس مي1927و همکاران،
های ارتباطي باعیث  آموزش مهارت هدنشان داهایي در این زمینه نیز صورت گرفته است که بود. پژوها

 (. همچنیین پیژوها  1988)کایوند و همکیاران، های آن شیده اسیت  کاها اض راب اجتماعي و مؤلفه

 همچیون  افسیردگي  عالئیم  کیاها  بیر  توانید میي  هیای ارتبیاطي  مهارت داد، بهبود نشان 4استراهان

( 9118)5(. آالن9119اهان،باشد)اسیتر  داشیته  داریمعنیي  تیأثیر  اجتمیاعي  هیراس  پایین و خودکارآمدی

                                                           
1. Wong 

2. Rapee 

3. Spitzberg 

4. Strahan 

5. Alan 
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های اجتماعي به شدت با ترس از ارزیابي منفي و در نتیجه اضی راب اجتمیاعي   نشان داد که بعد نگراني
و  يارتبیاط  یهیا مهیارت ي اجتمیاع  نیکه مض رب دارنديم انیبگریکو و موریس  ن،یهمچنمرتبط است. 

 هیا را داشیته  مهیارت  نیی کمبیود ا  ين کودکاز دورا که دهدينشان م قاتیالزم را ندارند و تحق ياجتماع
های اخیر در زمینه اختالالت اض رابي نشان داده اسیت کیه   (. البته پژوها1،9115)گریکو  وموریساند

و  9مشکل در هیجانات نیز یکي از عوامل مهم در بیروز اخیتالل اضی راب اجتمیاعي است)سیاکي پیامر      
آگیاهي  اب ه معناداری بین حساسیت اض رابي، زهین ( نیز نشان داد ر1411(. اسماعیلیان)9112همکاران،

هیای فیوق و بیا توجیه بیه اهمییت و ارزش       براساس م الب و پژوهاو اض راب اجتماعي وجود دارد. 
شیود کیه   ها باعث ميتوان گفت فقدان این مهارتمي ،با اهدا  پیشگیرانهارتباطي های آموزش مهارت

هیای  لیذا کسیب مهیارت   مؤثر و پرخاشگرانه روی آورد. های غیرها به رفتارفرد در برابر فشارها و استرس
توان به عنوان عاملي تأثیرگذار بر شیناخت کودکیان و   ارتباطي برای برقراری ارتباط مؤثر با دیگران را مي

یر آمیوزش  أثهیای اخییر در میورد تی     هرچنید در سیال  های خود در نظیر گرفیت.   نوجوانان از شایستگي
هیای چشیمگیری حاصیل    پذیرفته و در این زمینه پیشیرفت  انجام متعددیعات ارتباطي م ال هایمهارت

سرپرسیت  ی ارتباطي بر نوجوانان بيهاارتهیر آموزش مأثزمینۀ ت تحقیقات در با این حال، گردیده است،
پژوها حاضر در صدد این است تا قدمي کوچا در راه پر کیردن   و بدسرپرست بسیار اند  است. پس

توانید ب یور   میي  ارتباطيهای آیا آموزش مهارت بردارد و به این سؤال پاس  دهد که ء پژوهشيالاین خ
 اثر بگذارد؟سرپرست بيبدسرپرست و  بر اض راب اجتماعي و خشم نوجوانان معناداری

 

 روش  
پژوها  یپس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آمار-آزمون ایاز نوع پ يشیآزمامهیطرح پژوها ن

پس از بود.  1411سرپرست شهرستان تهران در سال يسرپرست و بنوجوانان پسر بد يشامل تمام
اخذ مجوز از دانشگاه و هماهنگي با بهزیستي، مؤسسه زنجیره مهر ماندگار  به صورت در دسترس 

هدفمند تعداد  یرینفر بودند به روش نمونه گ 95کل جامعه هد  که  نیاز ب معرفي و انتخاب شد.
در دو  يانتخاب و به صورت گمیارش تصیادف   يارتباط یهارکت در آموزش مهارتش ینفر برا 16

کننیدگان بیه م العیه    ورود شیرکت  یهیا قرار گرفتند. میال   (n=8)و گواه (n=8)ایگروه آزما
پینجم بیه بیاال،     يلیتحصی  هیپا التیسال، س   تحص 15تا  19 يشامل: نوجوانان پسر، دامنه سن

 نیمستلزم دارو بود. همچن يو پزشک يروانپزشک یمارینداشتن ببدسرپرست بودن،  ایسرپرست يب
هیا در دو  پرسشینامه  لیی کمدر ت یخروج شامل حضور نامنظم در جلسات، عیدم همکیار   یارهایمع

م العیه   نیی بیود. در ا  یمیار یکرونیا و داشیتن ب   یمیار یب میآزمون، عالآزمون و پسایپ یمرحله
( امکان خیروج  9ها، يآگاهانه آزمودن تی( رضا1: دیدگر تیرعا ریبه شرح ز زین يمالحضات اخالق

پژوهشیگر   یاز سو یدارانتو ام ی( رازدار4ها، يآزمودن تی( احترام به حقوق و شخص9از م العه، 

                                                           
1. Greco, Morris 

2. Saki Pomer 
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نیام  پژوهشگر. از نوجوانان انتخاب شده ثبت یم العه از سو ندیدر فرا ي( جبران خ رات احتمال5و 
پیژوها )   نید یدر میورد فرا  يآن ها ثبت شد و اطالعیات  يتشناخ تیبه عمل آمد و اطالعات جمع

و حیق خیروج از    العیات جلسیات و ...(، محرمانیه بیودن اط    نیتعداد جلسات، مدت هر جلسه، قوان
 ها مداخله اجرا شد.يو آزمودن انیاز مرب تیپژوها داده شد و پس از جلب رضا

 

 ابزارهای پژوهش

در  1این پرسشنامه توسط الجرکیا   الترکا: الف( پرسشنامه اضطراب اتتاا ی نوتوانان

اجتنیاب اجتمیاعي و    ارزیابي منفیي،  از سه بعد ترسگویه و  18شامل تدوین شد که  1222سال 
. این مقیاس بر اساس لیکیرت  عمومي است اندوه و اجتماعي  اجتناب جدید، هایاندوه درموقعیت

رضیویه   و اسیتوار باشید.  میي  21بیاال   و حد 18شود و حد پایین نمرات گذاری ميای نمرهگزینه 5
در  انیدوه  و اجتمیاعي  اجتنیاب  ارزییابي منفیي،   از ترس هایمقیاس برای زیر آلفا ( ضریب1989)

گیزارش   77/1، 74/1، 84/1ترتییب:   عمیومي بیه   انیدوه  اجتماعي و اجتناب و جدید هایموقعیت
 تأییید  ایراني میورد  نوجوانان از ایرویي نمونه را این مقیاس عاملي سه اند. همچنین ساختارکرده

روش بازآزمیایي   به را این مقیاس پایایي م لوب گزارش کردند و ضریب را روایي آن و دادند قرار
اند. در پژوها حاضر نیز پایایي توسیط  آورده دست به 88/1هفته  یا تا چهار فواصل زماني از با

 .بدست آمده است 841/1 آلفای کرونباخ

ایییین پرسشییینامه توسیییط  : (STAXI-2) سطططبیلبرگرب( پرسشطططنامه خشطططم ا

های بخا حالت خشم، صفت خشم و شیوه 9سوال و  57( ساخته شد که دارای 1222)9اسپیلبرگر
شود کیه حید   گذاری ميگزینه ای نمره 4باشد. پرسشنامه بر اساس لیکرت بیان و کنترل خشم مي

های نیاظر بیر   ها و خرده مقیاسمقیاس باشد. ضرایب آلفا برایمي 998و حد باال  57پایین نمرات 
( و برای مقیاس های r = 0/88یا باالتر )به طور متوسط  84/1حالت خشم و صفت خشم برابر با

 rطور متوسط یا باالتر )به 79/1ناظر بر بیان خشم، کنترل خشم و شاخص کلي بیان خشم، برابر 

ا به همراه پرسشینامه سیازگاری و   ( این پرسشنامه ر1985( بوده است. همچنین نویدی )0/82 =
میورد تجزییه و تحلییل قیرار داد. نتیایج م العیه وی نشیان داد کیه          (GHQ)سالمت عمیومي  
های مربیوط  های حالت، صفت و بیان خشم پرسشنامه حاضر با اندازههای مقیاسهمبستگي اندازه

ومي، مثبیت و معنیادار   های اختالل در سیالمت عمی  های مربوط به نشانهبه ناسازگاری و نیز اندازه
 باشد.مي 769/1است. ضریب پایای بدست آمده در این پژوها توسط آلفای کرونباخ نیز

 برنامه مداخله

                                                           
1  . lagerca 

2  . spelberger 
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با توجه به اینکه نوجوانیان همیه حیداقل سی   ابتیدایي را دارا هسیتند، از آنهیا خواسیته شید تیا           
نظر گرفتیه شید و گیروه    های فوق را تکمیل کنند. سپس یا گروه به عنوان کنترل در پرسشنامه

 2هیای ارتبیاطي( بیه میدت     جلسه در معرض متغیر مستقل )آموزش مهیارت  2آزمایا با تشکیل 
جلسه به مدت نود دقیقه قرار گرفتند و به گروه کنترل آموزشي ارائه  نگردیید. در   1ای هفته، هفته

مون اجرا شد و تأثیر ها بصورت پس آزنهایت از هر دو گروه آزمایا و کنترل همان نوع پرسشنامه
سرپرسیت  های ارتباطي بر اض راب اجتماعي و خشم نوجوانیان بدسرپرسیت و بیي   آموزش مهارت

 مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
، فرشییته موتییابي و الدن وابییط بییین فییردی مییؤثررآموزش آمییوزش مهییارت هییای ارتبییاطي)

 ار گردید.دو ساعته به صورت زیل برگز  یجلسه 2( طي 1921فتي،
 

 خالصه محتوای جلسات برنامه آموزش مهارت های ارتباطی .0جدول 

 .تجزیه و تحلیل شدو کواریانس  لوناسمیرنو ، –کولموگرو  هایها با استفاده از آزمونداده

 شرح تلسات تلسه
 آشنایي و معارفه، آشنایي با اهدا  جلسات، تعریف ارتباط وضرورت آن اول
 اهمیت روابط بین فردی مؤثر، آشنایي با دنیای درون خود و دیگران دوم

ا در چند جمله معرفیي کننید و بگوینید دوسیت دارنید      تکالبف: بر اساس مبحث خودآگاهي خودشان ر
 طر  مقابلشان چه ویزگي هایي داشته باشد.

 آشنایي با مفاهیم همدلي، پذیرش و حمایت یکدیگر وایجاد اعتماد سوم
تا چه اند ازه آنچه که نوشته ایید واقیع بینانیه    جلسه قبل و مبحث همدلي فعالیت تکالیف: با توجه به 

 ي که با هم ارتباط نزدیا دارند باید ضرورتاً شبیه به یکدیگر باشند؟است؟ آییا آدمهای
 تعریف ارتباط کالمي و غیرکالمي، اهمیت تماس چشمي چهارم

تکالیف: سعي کنید م لبي را بکبار با استفاده از کیالم مناسیب و یکبیار بیدون کیالم و زبیان بیدن و        
 تر است؟چشمي به دوستتان برسانید؟ کدام مؤثر

 آشنایي با موانع ارتباط کالمي)اخ ار، تهدید، هشدار دادن و نصیحت( و حل آنها با ایفای نقا پنجم
 تکالیف: برای هر کدام از موانع باال دو مثال بزنیو و چرا این پیام ها غلط هستند؟

دن تمرین ایفای نقا مهارت گوش دادن فعال به عنوان شنونده و ابراز احساسات و افکار با به کیاربر  ششم
 به عنوان گوینده« من»جمالت با ضمیر 

هید  از  گوییم و از نمونه ها میي پرسییم چیه فهمییدی؟     تکالیف: چند جمله یا داستانا کوچا مي
گوش دادن فعال این است که به فرد مقابل نشان بدهیم که میا میایلیم حرفهیای او را گیوش داده و     

مي شوند، شیما دارییید از احییساسات و افکییار    شروع  "من"وقتي جمالت شما با  . و نظر او را بدانیم
 خودتیان صحبت مي کنید و فرد مقابل ضرورتي برای دفاع از خود احساس نمي کند.

 اختال  نظر و حل اختال  از طریق ایفای نقا هفتم
 .اید به خیاطر بیاوریید   ای را که در طي سالهای گذشته با اطرافیان داشته پنج اختال  عمدهتکالیف: 

 را روی کاغذ یادداشت کنید. از چه راههایي برای حل این اختالفات استفاده کردید؟ آنها
 مدیریت تعارض و مشکالت موجود در راب ه به شیوه ای سازنده هشتم

تان برای حل تعارض تمرین کنید . یا موضیوع میورد اخیتال  نظییر را انتخییاب      اندوستتکالیف: با 
 .توافق برسید ی موضوع به کنید. سعي کنید درباره

 جمع بندی و مرور مهارت های جلسات گذشته نهم
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 هایافته

 های توصیفییافته

 سیاله  15تیا   19نفر از پسیران   16نفر آزمودني انتخاب گردیدند که هر  16در این پژوها، تعداد 
اطالعیات مربیوط بیه آمیار      9نفره کنترل و آزمایا قرار گرفتنید. جیدول    8بودند که در دو گروه 
 دهد :توصیفي را نشان مي

 

به تفکیک گروه متغیرهای اضطراب اجتماعی و خشم های توصیفی مربوط به آماره.3جدول 

 آزمایش و کنترل

متغیرهای 
 پژوهش

 میانگین گروه شرایط
انحراف 
 استاندارد

 مخش
 آزمونپیا

 4/17 95/117 آزمایا
 4/99 115 کنترل

 پس آزمون
 9/11 5/119 آزمایا
 6/97 5/112 کنترل

 اض راب اجتماعي
 آزمونایپ

 4/4 95/41 آزمایا
 5/19 98 کنترل

 آزمون پس
 4/5 75/46 آزمایا
 91/91 95/49 کنترل

 
راواني متغیر خشم در گروه کنترل قبل و دهد مقدار فنشان مي 9های جدول همان ور که یافته

بعد از انجام مداخالت تفاوت محسوسي نداشته است، در صورتي که مقدار فراواني متغیر خشیم در  
گروه آزمایا بعد از انجام مداخالت کاها یافته است. همچنین مقیدار فراوانیي متغییر اضی راب     

دکي افزایا یافته اسیت، در صیورتي کیه    اجتماعي در گروه کنترل قبل و بعد از انجام مداخالت ان
 مقدار فراواني متغیر اض راب اجتماعي در گروه آزمایا بعد از انجام مداخالت کاها یافته است.

 دهد: نشان مي های پرسشنامهضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایي شاخصجدول زیر 

 
 )تدوین پژوهشگر( پرسشنامههای ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی شاخص .2جدول 

 آلفای کرونباخ ابعاد
 841/1 اض راب اجتماعي

 769/1 خشم

 
تیوان گفیت ضیریب آلفیای کرونبیاخ بیرای کیل        ، میي بیاال با توجه به نتایج مندرج در جدول 

 گردد.بیشتر بوده و لذا پایایي باالی پرسشنامه تأیید مي 7/1های آن از پرسشنامه و شاخص
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 اطیهای استنبیافته
آزمون مورد آزمون و پسهای این پژوها، میزان متغیرهای پژوها را در دو موقعیت پیافرضیه

دهد. این بررسي در دو گروه کنترل و آزمایا انجیام گرفتیه اسیت. بیا توجیه بیه       م العه قرار مي
هیای پیژوها از تحلییل    هیا، بیرای بررسیي فرضییه    شده و فرضییه گیریمقیاس متغیرهای اندازه

دهد اثر یا متغییر  انس استفاده شده است. تحلیل کواریانس روشي آماری است که اجازه ميکواری
مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسي قرار گیرد در حالي که اثر متغیر دیگری را حذ  کرده و ییا از  

 ها به طیور تصیادفي  برد. بهترین حالت استفاده از تحلیل کواریانس وقتي است که آزمودنيبین مي
در یکي از س وح متغیر مستقل قرار داده شوند و متغیر تصادفي کمکي پیا از اسیتفاده از تحلییل   

شود. آزمون استفاده ميپس-آزمونهای پیاگیری شود. از تحلیل کواریانس معموالً در طرحاندازه
هیا  روی آنها در شرایط آزمایشي قرار گیرند، یا آزمون بر ها قبل از این که آزمودنيدر این طرح

هیا انجیام   شود و سپس بعد از قرارگرفتن در شرایط آزمایشي همیان آزمیون بیر روی آن   انجام مي
باشد که در اینجیا بیه   هایي ميفرضشود. برای انجام تحلیل کواریانس، احتیاج به بررسي پیامي

فیرض اول، مربیوط بیه    شیود. پییا  ها و سپس تحلیل کواریانس پرداختیه میي  فرضبررسي پیا
گیردد.  اسمیرنو  استفاده مي-باشد، بدین منظور از آزمون کولموگرو بودن توزیع نمرات مينرمال

دهد که مقدارهای س   معناداری در این آزمیون  برای همه متغیرها نشان مي  K-Sنتایج آزمون 
مورد ها از توزیع اسمیرنو ، پیروی داده–بزرگتر است. فرضیه صفر در آزمون کولموگرو  15/1از 

ها از باشد. فرضیه مقابل آن عبارت است از عدم پیروی داده)که در اینجا توزیع نرمال است( مينظر
)که در اینجا توزیع نرمال است(، با توجه به مقدار س   معناداری و عدم رد فرضیه توزیع مورد نظر
مربیوط بیه همگیوني    فیرض دوم  گردد. پیاها من بق بر توزیع نرمال قلمداد ميصفر، توزیع داده

توان همگوني وارییانس  مي (Levene's Testآزمون لون )باشد که با استفاده از ها ميواریانس
های آزمایشي بررسي نمود. اگر س   معناداری برای همه متغیرهای پژوها در آزمیون  را در گروه

اسیت. فیرض   هیا از تجیانس برخیوردار    تیوان گفیت وارییانس گیروه    باشد، مي 15/1لون بیشتر از 
)پوچ( در این آزمون این است که واریانس دو گروه دارای تجانس است، بیا توجیه بیه سی       صفر

 شود. بیشتر است، فرض مقابل رد و فرض صفر قبول مي 15/1معناداری جدول که از 
باشد که برای اثبات فرض بعدی در انجام تحلیل کواریانس، همگوني شیب رگرسیون ميپیا

ها حساب شود، اگر این شاخص تعامل بین متغیر همپراش و مستقل در همه گروه F آن باید مقدار
فیرض رعاییت شیده اسیت. نتیایج      باشد(، این پییا  15/1)س   معناداری بزرگتر از معنادار نباشد

درصد  5تعامل متغیر مستقل و همپراش باالتر از  Fفرض مقدارآمده برای بررسي این پیادستبه
تیوان نتیجیه گرفیت کیه     (؛ بنابراین مي15/1دار نیست، )س   معناداری بزرگتر از باشد که معنامي

فیرض همگیوني   فرضیه صفر)همگوني شیب رگرسیون( مورد قبول و فرضیه مقابل رد شده و پیا
 شیب رگرسیون رعایت شده است.
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باشید کیه ایین    بودن همبستگي متغیر همپیراش و متغییر مسیتقل میي    فرض آخر، خ يپیا
هنگام اجرای دستور تحلیل کواریانس بررسي خواهد شد زییرا شیاخص آن، بخشیي از     فرضپیا

 خروجي اصلي این تحلیل است. 
بیر اضی راب اجتمیاعي کودکیان بدسرپرسیت و       يارتبیاط  یهیا آموزش مهیارت فرضیه اول: 

 سرپرست دارد.يب
 ت.فرضیه اول در جدول زیر آمده اس آمده از تحلیل کواریانس برایدستنتایج به 
 

بر اضطراب اجتماعی  یارتباط یها آموزش مهارتنتایج تحلیل کواریانس مربوط به  .4جدول 

 سرپرست یکودکان بدسرپرست و ب

 منبع
مجاوع 
 مربعات

درته 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

F 
سطح 
 معناداری

 119/1 7/2 579/797 9 716/9919 شدهمدل تحصی 
 149/1 1/5 742/986 1 742/986 عرض از مبدا

 15/1 499/1 499/1 1 895/91 آزمونمتغیر اض راب اجتماعي  پیا

 119/1 98/14 25/1615 1 25/1615 )پیا آزمون( يمنف يترس از ارزیاب
 118/1 4/9 199/648 1 199/648 )پیا آزمون( جدید یدرموقعیت ها اندوه

 119/1 991/14 197/1618 1 197/1618 ي)پیا آزمون(عموم اندوه
 116/1 891/7 415/582 1 415/582 گروه
 97/75 19 984/219 خ ا

 16 95516 جمع  
 15 9116 شدهجمع تصحی  

  F(. این مقیدار 15/1دهد )تأثیر متغیر همپراش را نشان ميF در جدول باال ردیف سوم مقدار
 فیرض تیوان گفیت کیه پییا    (، بنابراین مي15/1معنادار است )س   معناداری کوچکترمساوی از 

 لیی تحل ياصیل  يخروجی  گیروه  همبستگي متغیر همپراش و مستقل، رعاییت شیده اسیت. ردییف    
 ریکیردن تیأث  پیس از خیارج   يعنی ی، اسیت مسیتقل معنیادار    ریی متغ ریتیأث  Fاست. مقدار  انسیکوار

 نیارد؛ بنیابرا دآزمیون وجیود   گیروه در پیس  دو نمرات  نیانگیم نیب یآزمون، اختال  معنادارایپ
 يپیس از حیذ  اثیر احتمیال     ،آزمیون گیروه در پیس   دو نیانگیم ختال ودن اصفر معنادارب هیفرض

بنابراین اختال  میانگین دو گروه از نظر متغیر اض راب اجتماعي معنیادار  شود. يمنآزمون رد ایپ
هیای اضی راب   شود. در راب ه با مؤلفهی اول پژوها پذیرفته ميتوان گفت که فرضیهاست و مي

شود که اخیتال   درصد است مشخص مي 5به اینکه س   معناداری کمتر از اجتماعي نیز با توجه 
توان گفیت کیه   های متغیر اض راب اجتماعي نیز معنادار است و ميمیانگین دو گروه از نظر مؤلفه

 سرپرسیت ياض راب اجتماعي کودکان بدسرپرست و بی  هایمؤلفه بر يارتباط یهاآموزش مهارت
 دارد. نیز تأثیر
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 دارد.تأثیر سرپرست  يبدسرپرست و ب خشم نوجوانانبر  يارتباط یهاآموزش مهارت فرضیه دوم:
 آمده از تحلیل کواریانس برای فرضیه دوم در جدول زیر آمده است.دستنتایج به

 
بر خشم کودکان  یارتباط یآموزش مهارت هانتایج تحلیل کواریانس مربوط به  .5جدول

 سرپرست یبدسرپرست و ب

 منبع
مجاوع 

 ربعاتم
درته 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

F 
سطح 
 معناداری

 111/1 921/11 519/9147 9 115/4125 شدهمدل تحصی 
 1968/1 871/1 951/156 1 951/156 عرض از مبدا
 19/1 682/91 115/9822 1 115/9822 آزمون متغیر خشم پیا

 119/1 91/8 67/9414 1 67/9414 حالت خشم اسیمق
 11/1 178/9 414/852 1 414/852 صفت خشم  اسیمق

 115/1 515/11 781/9297 1 781/9297 خشم و کنترل خشم انیب  اسیمق
 19/1 7/1 48/919 1 481/919 گروه
 111/1 68/91 76/172 19 225/9996 خ ا

    16 991798 جمع

    15 6499 شدهجمع تصحی 

 
معنادار اسیت    F(. این مقدار19/1دهد، )تأثیر متغیر همپراش را نشان ميF ردیف سوم مقدار

فیرض همبسیتگي متغییر    تیوان گفیت کیه پییا    (، بنابراین میي 15/1)س   معناداری کوچکتر از 
 Fاست. مقدار  انسیکوار لیتحل ياصل يخروج گروه همپراش و مستقل، رعایت شده است. ردیف

 نیبی  یاختال  معنادارآزمون، ایپ ریکردن تأثپس از خارج يعنی، استمستقل معنادار  ریمتغ ریتأث
 خیتال  صیفر معنیاداربودن ا   هیفرضی  نیارد؛ بنیابرا دآزمون وجیود  گروه در پسدو نمرات  نیانگیم
بنابراین اختال  شود. يمنآزمون رد ایپ يپس از حذ  اثر احتمال ،آزمونگروه در پس دو نیانگیم

ی دوم پیژوها  ضییه تیوان گفیت کیه فر   میانگین دو گروه از نظر متغیر خشم معنادار است و میي 
درصد  5های خشم نیز با توجه به اینکه س   معناداری کمتر از شود. در راب ه با مؤلفهپذیرفته مي

های متغیر خشم نیز معنادار است شود که اختال  میانگین دو گروه از نظر مؤلفهاست مشخص مي
بدسرپرسیت و   کودکیان  خشیم  هیای مؤلفیه  بیر  يارتبیاط  یهاآموزش مهارتتوان گفت که و مي

 .دارد نیز تأثیر سرپرستيب
 

 گیریبحث و نتیجه
 خشیم  اضی راب اجتمیاعي و   بر يارتباط یهاآموزش مهارتهد  این پژوها بررسي اثر بخشي 

باشد. با توجه به نتایج بدست آمده فرضیه اول شهر تهران مي سرپرستيبدسرپرست و ب نوجوانان
ارتبیاطي بیر اضی راب اجتمیاعي نوجوانیان       ( و مهیارت هیای  P<0.05و F=0.05تایید شید ) 
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سرپرست تأثیر داشته و باعث کاها آن شیده اسیت. در راب یه بیا همسیویي بیا       بدسرپرست و بي
ثربخشي آمیوزش  ( با عنوان ا1988توان به پژوها کایوند، شفیع آبادی و سوداني)فرضیه اول مي

هیا  ه اشیاره کیرد. آن  ول متوس آموزان پسر سال اهای ارتباطي بر اض راب اجتماعي دانامهارت
هیای ارتبیاطي باعیث    کیه آمیوزش مهیارت   ه ها نشان دادحاصل از تحلیل داده عنوان کردند نتایج

های آن، یعني اجتناب و پریشاني اجتمیاعي و تیرس از ارزییابي    کاها اض راب اجتماعي)و مؤلفه
هیا  در تبییین ایین یافتیه    ت.آموزان گروه آزمایا در مقایسه با گروه گواه شده اسی دانا در منفي(

تعداد روزافزون افرادی که با دیگران مشکل دارند، افرادی که دسیتخوش تیرس از   توان گفت: مي
داننید چیه بگوینید و    اند، نوجواناني که هنگام ورود به جمیع نمیي  برخوردهای اجتماعي و کمرویي

هیا دارنید و نییز    اری بیا آن گو با مردم و عدم همکوچگونه رفتار کنند و احساس ناتواني برای گفت
اضی رابي  همه باعث شیوع انواع اختالالت  ،گیری برای مسائل روزمره خود نیستندقادر به تصمیم
هیا در طیي زنیدگي    شوند بلکه آنیا اجتماعي متولد نميو شود. افراد از ابتدا کمرو در نوجوانان مي

اخیتالل اضی راب اجتمیاعي اغلیب در     (. 1988را ببینند)کایوند و همکیاران،  های الزمآموزشباید 
شیود کیه آسییب در    ای مشخص میي های اجتماعي پیوستهشود و با ترسدوران نوجواني آغاز مي

کارکردهای شغلي، تحصیلي و اجتماعي افراد را در پي دارد که این بچه ها باید به مواجهه فعال بیا  
د  و انگیزه برای تعهید بیه سیبا    انگیز خود به همراه تغییر رفتار و ایجاد هتجارب زهني هراس

های تا والدیني زنیدگي  نوجواناني که در خانه(. 1411تر تشویق کرد)اسماعیلیان،زندگي اجتماعي
شوند به علت محرومیت های نامیده مي سرپرستسرپرست یا بدنوجوانان بيبه اص الح کنند و مي

خ ر رفتارهیای غییر ان بیاقي قیرار     ، بیا از سایر نوجوانان در معرض عاطفي که تجربه کرده اند
ها را با طییف  روزی آناز والدین و خانواده و زندگي در مؤسسات شبانه افرادمحرومیت این و دارند 

تبییین  (. 1925)حصار سرخي و همکاران،روبرو خواهد کرد رفتاری و اض رابي تالوسیعي از مشک
تبیاط را کیه در طیول زنیدگي ییاد      این است که اض راب اجتماعي و ترس از ارپژوهشگر  احتمالي

، ایجیاد  همدليهای های ارتباطي مؤثر، مانند مهارتتوان با آموزش مهارتمي را گرفته شده است
در جهت رفع موانع ارتباط میؤثر و  ، غیرکالمي و ارتباط چشمي های کالمياعتماد، آموزش مهارت

ن کودکان و نوجوانان بدسرپرست منظم کاها داد. چو بهبود یا ارتباط اثربخا، طي یا برنامه
هایي مانند شرکت در گروه، انجام کار تحت نظارت فرد ییا افیراد دیگیر،    از موقعیت سرپرستو بي

شییوع  د و با توجه به شرایط  بحراني که دارند و همچنین صحبت یا سخنراني در جمع واهمه دارن
ابعاد مختلف حییات  اطه کرده است، و دنیا را احهای هزاره سوم است از جمله پدیده که 12-وویدک

سرپرسیت و  بیین نوجوانیان بید   ثیرات منفیي آن در  أثیر قرار داده و تی أاجتماعي را به شدت تحت ت
به هیر حیال   اند و شدگي شدهسرپرست بیشتر هویدا کرده است. این نوجوانان به نوعي دچار رهابي

بیا  کنند و حاال ه کافي احساس تنهایي ميبه انداز و اندشان جدا شدههایاز دوستان و خانوادهچون 
هیا، باعیث رقیم    و اعمال محدودیتو تالش برای جلوگیری از شیوع بیشترآن اپیدمي شدن کرونا 

هیا شیده اسیت. از    و درپي آن  افزایا اضی راب اجتمیاعي آن  از جامعه  شانجدایي بیشترخوردن 
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ایي برای این نوجوانان در مراکز هها و آموزشطرفي به علت همان مشکالتي که عنوان شد، دوره
هایي است که قدرت سازگاری و رفتیار  ای از توانایيمجموعه ارتباطيهای مهارتگیرد. انجام نمي

شود کیه افیراد   افزایا داده و باعث ميسرپرست بین نوجوانان بدسرپرست و بيمثبت و کارآمد را 
زدن به خیود و دیگیران بیا     دون صدمههای مربوط به نقا اجتماعي خود را پذیرفته و بمسئولیت

ها و رفتارهای سالمي در سرتاسر زندگي داشته رو شده و انتخاب ها و مشکالت زندگي روبهچالا
های ارتباطي که یکیي از پییا نیازهیای الزم در زنیدگي اجتمیاعي      . پس با آموزش مهارتباشند

ي این نوجوانان کمیا کیرد.   های اجتماعي و اض راب اجتماعتوان به کمتر شدن آسیباست، مي
بیالقوه انسیان    یهایتوانمند از ایچیه و مهم هستند اریانسان بس يدر زندگ يارتباط یهامهارت

 کند. ينم رشد یفردنیروابط ب هیجز در سا
هیای  ( و مهارتP<0.05و F=0.02با توجه به نتایج بدست آمده فرضیه دوم نیز تایید شد)

سرپرست تأثیر داشته و باعث کاها آن شده است. در رپرست و بيارتباطي بر خشم نوجوانان بدس
هیا در  ( اشاره کیرد. آن 1929توان به پژوها اشرفي، منجزی)راب ه با همسویي با فرضیه دوم مي

آموزان دختیر  های ارتباطي بر میزان پرخاشگری دانااثربخشي آموزش مهارتپژوهشي با عنوان 
آمیوزان دختیر   های ارتباطي بر کاها پرخاشگری دانیا ارتآموزش مهبیان کردند  دوره متوس ه

هیای پرخاشیگری   آزمون و پیگیری مؤثر بوده است. نتایج درباره زیر مقییاس دوره متوس ه در پس
های ارتباطي در ابعاد خشم و عصبیت، تهیاجم و تیوهین و لجاجیت و    نشان داد که آموزش مهارت

روابیط   یریی فراگتیوان عنیوان کیرد،    های فوق میي فتهدر تبیین یا .زی نیز مؤثر بوده استروکینه
خصیوص بیرای   بیه  یيدر خودشیکوفا  یيبسیزا  تیی اهم هیای ارتبیاطي  و مهارت  یصح یفردنیب

 یتیر فیضیع  يارتبیاط  یهیا از مهیارت  کیه نوجوانیاني  دارد. سرپرسیت  سرپرست و بينوجوانان بد
 میدت و بلندمیدت  مشیکالت کوتیاه  و بیا   شونديم رفتهیخود پذ انیاطرافی برخوردارند کمتر از سو

هیایي نیامعلوم،   همه ما انسان ها گهگیاهي در مواجهیه بیا موقعییت    در واقع  .رو هستندبهرو یادیز
خشم نییز احسیاس مهیم و ارزشیمندی اسیت کیه       . شویمدچار خشم ميبرانگیز ترسنا  یا چالا

ظیت از میا در برابیر    س بسیار طبیعي در انسان است که برای محافحیا کارکرد اجتماعي دارد و 
توانید  ، اما عدم داشتن مهارت الزم در بیان و مدیریت آن ميتهدیدهای احتمالي طراحي شده است

ی نوجوانیان اسیت و   برای فرد مشکل ساز شود. البته پرخاشگری یا مشکل جهاني در بین همیه 
ر نییز  (. در تبیییین احتمیالي پژوهشیگ   1929مختص یا فرهنگ یا جامعه نیست)اشرفي، منجزی،

د. باشخشم ميگیری و عدم ارتباط مؤثر با همساالن یکي از علل ناتواني در تصمیمتوان گفت: مي
هیا بیا آمیوزش    در معرض خ یر اخیتالالت رفتیاری و عیاطفي قیرار دارنید. آن      کودکان پرخاشگر 

نظیر از طرییق   اختال حل ،و مدیریت تعارض های کنترل خشم: مهارتمانندهای اجتماعي مهارت
. کیاها داد  سرپرسیت نوجوانیان بدسرپرسیت و بیي   را در  خشیم ارتباط مؤثر میزان  یفای نقا وا

هیای الزم بیرای کنتیرل خشیم را     خصوص این نوجوانان که در سایه پر مهیر خیانواده آمیوزش   به
و خشیم  هیای روانیي   هیای میرتبط بیا بحیران کرونیا، فشیار      محدودیت و امروزه به علت اندندیده
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است که البته نوجوانیاني کیه پنیاه روحیي،      به شدت افزایا یافته ی افرادهمهدر میان  تریشدید
. انید بیشیتر از ایین بحیران متیأثر گردییده     عاطفي و جسمي ندارند و دچار خالء عیاطفي هسیتند،   

و بیرای ایین    ها را با خود بیه همیراه آورده اسیت   مجموعه جدیدی از چالا 12-گیری کوویدهمه
پندارنید و اکثیرًا فشیار اقتصیادی سینگیني را نییز متحمیل        پناه میي و بي نوجوانان که خود را تنها

را های جبران ناپذیری خواهد شید  ابراز خشم کنترل نشده، که باعث وقوع خسارتخ ر شوند، مي
در وضیع خیانواده،    تغیییرات سرپرست به علت سرپرست و بيدر کل  نوجوانان بد .دهدافزایا مي

ممکن است به  خشم و عدم توانایي در کنترل آن جدید این احساسو تجربیات  محرومیت عاطفي
یکیي از  فیردی میؤثر،   برقراری ارتباطیات مییان  . پس غیرقابل تحمل و طاقت فرسا بیایدرشان نظ

هایي در کودکان احساس آموزش چنین مهارت آید.و حیاتي زندگي انسان به شمار مي اجزای مهم
ریزی و رفتار افزایا و بهبود خودپنداره، توانایي برنامه، مشکل کفایت، توانایي مؤثر بودن، غلبه بر
کیه   تغییرات سریع اجتماعي و فرهنگي. به عبارتي آوردوجود ميهدفمند و متناسب با مشکل را به

)مفیید و  ها، رشد و پیشرفت تکنولوژی، دسترسي به انیواع اطالعیات  حاصل تکامل طبیعي فرهنگ
های فراواني را با چالانوجوانان فرهنگي و اجتماعي است، زندگي  غیرمفید( و فروریختن مرزهای

آموزش و اند که چگونه با این مسایل روبرو شوند. در واقع ت؛ چون آموزش ندیدهرو ساخته اسروبه
شود و این در حیالي اسیت   ای به نهادهای آموزشي سپرده ميبه نحو فزاینده این نوجوانان تربیت 

آموزشي این نهادها بر ارائه اطالعات و دانا مع یو  بیوده اسیت و بیه     گیری  که همواره جهت
هایي که در زندگي روزمره به آنها نیاز دارنید، محیروم   نوجوانان از یادگیری مهارتاین همین دلیل 

توان به عنیوان  های ارتباطي برای برقراری ارتباط مؤثر با دیگران را مي. لذا کسب مهارتدنمانمي
هیای خیود در نظیر    سرپرسیت از شایسیتگي  ار بر شناخت نوجوانان بدسرپرست و بيعاملي تأثیرگذ

گرفت. چون همین نوجوانان آینده سازان ایران هستند و به زودی باید وارد چرخه اقتصاد و آبیادی  
شیدن  کرونا که باعث کمتوان به شرایط اپیدمي ویروسهای پژوها ميکشور شوند. از محدودیت

، ابزار دیگرهای یکي از محدودیتها شد اشاره کرد. همچنین عدم دسترسي به آنها و تعداد نمونه
 سرپرسیت و اض راب نوجوانیان بدسرپرسیت و بیي    خشمگیری میزان گیری بود. برای اندازه اندازه

تر از آنچیه هسیتند   فقط از پرسشنامه استفاده گردید و از آنجایي که افراد تمایل دارند خود را کامل
گیری دقییق را تعییین نمیود. لیذا     طور ق عي نتوان اندازه ، این امکان وجود دارد که بهنشان دهند
ها نظیر مصاحبه و... استفاده آوری داده های جمعشود در تحقیقات آینده از سایر روش پیشنهاد مي

سرپرست به صورت مجزا سرپرست و بيهای آتي متغیرهای بدگردد در پژوهاو پیشنهاد مي گردد
ای میدون  گردد برنامههمچنین پیشنهاد مي های دیگر نیز مورد بررسي قرار بگیرند.ر شهرستانو د

ای هی های آموزشي و همچنین، تیدوین کتیاب  های ارتباطي به صورت کارگاهبرای آموزش مهارت
  .متعددی در این زمینه برای مقاطع مختلف تحصیلي، توسط آموزش وپرورش در نظر گرفته شود
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