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چكيده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش به روش بحث گروهی بر مهارتهای اجتماعی دانشآموزان بود که به روش شبهآزمایشی با طرح
پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل اجرا شد .جامعه مورد مطالعه کلیه دانشآموزان دختر سال اول دبیرستانهای شهرستان لنگرود ( 969نفر) بودند.
نمونه پژوهش تعداد  92نفر از این دانشآموزان به روش تصادفی خوشهای انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .ابزار
اندازهگیری مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون ( )8919در قالب پنج عامل دارای  66گویه در قالب پنج عامل جداگانه مهارتهای اجتماعی
مناسب ،جسارت نامناسب ،تکانشی عمل کردن ،برتری طلبی و ایجاد رابطه با همساالن در طیف  4درجهای لیکرت بود .برای تعیین روایی سازه ،روش
آماری تحلیل عوامل با مقدار ضریب  KMO 0/86به کار گرفته شد .برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر  0/16استفاده
گردید .از هر دو گروه پیشآزمون به عمل آمد و گروه آزمایش به مدت یک ماه تحت آموزش به روش بحث گروهی قرار گرفت .و نهایتاً از هر دو
گروه پسآزمون به عمل آمده و برای تحلیل دادهها از آزمون کوورایانس چند متغیره (مانکووا) استفاده شد .یافتههای تحقیق نشان داد؛ آموزش به روش
بحث گروهی بر بهبود مهارتهای اجتماعی مناسب دانشآموزان و همچنین بر کاهش جسارت نامناسب ،تکانشی عمل کردن ،برتری طلبی و بهبود
ایجاد رابطه با همساالن در دانشآموزان تأثیر دارد.
کليد واژه گان :آموزش به روش بحث گروهی ،مهارتهای اجتماعی ،رابطه با همساالن

مقدمه
مهارت اجتماعی مجموعه رفتارهای آموخته شدهای

 ،2009ص .)861اسالموسکی و دان )8996( 2شناخت و

است که فرد را قادر میسازد با دیگران رابطه اثربخش

مهارت اجتماعی را فرایندی میدانند که کودکان و

داشته و از واکنشهای نامعقول اجتماعی خودداری کند.

نوجوانان را قادر میسازد تا رفتار دیگران را درک و

همکاری ،مشارکت با دیگران ،کمک کردن ،آغازگر رابطه

پیشبینی کنند ،رفتار خود را کنترل و تعامالت اجتماعی

بودن ،تقاضای کمک کردن ،تعریف و تمجید از دیگران و

خود را تنظیم نمایند .کودکانی که مهارت اجتماعی کافی

قدردانی کردن مثالهایی از این نوع رفتار است .یادگیری

کسب کردهاند در ایجاد رابطه با همساالن (آشر و تیلور،9

رفتارهای فوق و ایجاد رابطه اثربخش با دیگران یکی از

 ،2088ص )82موفقتر از کودکانی هستند که فاقد این

مهمترین دستاوردهای دوران کودکی است .متأسفانه همه

مهارت هستند .اهمیت مهارتهای اجتماعی به عنوان

کودکان موفق به فراگیری این مهارت نمیشوند (گرشام و

مهمترین عامل اجتماعی شدن و سازگاری اجتماعی را

فلیوت،8
2. Slawmousk & Dann
Gresham & Flliott

9. Asher & Taylor

1.
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هیچگاه نمیتوان از نظر دور داشت و بیشک توجه به

وقت کالس خود را صرف بحث گروهی میکنند (گیج و

هوش اجتماعی ،رشد اجتماعی و تربیت اجتماعی در کنار

برالینر8911 ،؛ به نقل از شعبانی.)8996 ،
بنابراین یکی از روشهایی که به طور فزایندهای سبب

دیگر ابعاد رشد و حیطههای تعلیم و تربیت از جایگاه

رشد و گسترش مهارتهای ارتباطی میگردد ،روش

ویژهای برخوردار است (متسون و اولندیک.)8999 ،

بحث گروهی است.

بخش مهم همیاری در یادگیری ،آموزش مهارتهایی
است که برای مشارکت مؤثر افراد در فعالیتهای گروهی

این روش بر اساس بحث و گفتگوی فردی و گروهی

الزم است .معلم باید مهارتهای درون گروهی و

تنظیم میشود .فراگیر امکان بحث و تبادل نظر در

مهارتهای اجتماعی از قبیل ارتباط اعضا با یکدیگر را

خصوص موضوع را به دست میآورد و در مورد آن بحث

مشخص کند .برخی از این مهارتها عبارت است از

میکند .از این طریق ارتباطات و تبادل تجربیات ،قدرت

پیگیری وظایف و پا به پای گروه حرکت کردن ،فهمیدن

کالم و بداعت را در آن تقویت میکند (سیف.)8994 ،

پاسخهای گروه و موافقت آگاهانه افراد با آنها ،احترام

روش بحث گروهی گفتگویی است سنجیده و منظم

گذاشتن به نظریههای اعضای گروه ،گوش دادن به فردی

دربارهی موضوعی خاص که مورد عالقه مشترک شرکت

که در حال سخن گفتن در گروه است .آرام و مالیم

کنندگان در بحث است .روش بحث گروهی ،برای

حرف زدن در گروه نقد و بررسی نظریههای ارائه شده به

کالسهایی قابل اجرا است که جمعیتی بین  6تا  20نفر

جای استفاده از افراد ،معلمان باید مهارتها و نظایر آن را

داشته باشند .در صورت باال بودن جمعیت کالس باید

برای پرورش رفتارهای اجتماعی دانشآموزان ضروری

آنها را به گروههای کوچکتر تقسیم نمود .در این روش

است به آنان آموزش دهند (اسالوین.)8996 ،8

معموالً معلم موضوع یا مسأله خاصی را مطرح میکند و

روش بحث گروهی یکی از روشهایی است که

دانشآموزان دربارهی آن به مطالعه ،اندیشه ،بحث و اظهار

میتواند به دانشآموزان برای رسیدن به این هدف یاری

نظر میپردازند و نتیجه میگیرند ،بنابراین –برخالف

رساند .روش بحث گروهی یکی از انواع روشهای سنتی

روش سخنرانی-در این روش دانشآموزان در فعالیتهای

است که در بیشتر مدارس دنیا در طول آموزش و پرورش

آموزشی ،فعاالنه شرکت میکنند و مسئولیت یادگیری را

از آن استفاده کردهاند و امروزه یکی از متداولترین

به عهده میگیرند ،آنها در ضمن مباحثه ،از اندیشه و

روشهای حاکم بر مدارس دنیا است .روش بحث

نگرشهای خود با ذکر دالیل متکی بر حقایق ،مفاهیم و

گروهی گفتگویی است سنجیده و منظم درباره موضوعی

اصول علمی دفاع میکنند در اجرای صحیح بحث

خاص که مورد عالقه مشترک شرکت کنندگان در بحث

گروهی ،دانشآموزان باید توانایی سازماندهی عقاید و

است .در این روش معموالً معلم موضوع یا مسأله خاصی

دیدگاههای خود ،انتقادات دیگران -چه درست و چه

را مطرح میکند و شاگردان باید توانایی سازماندهی عقاید

نادرست -و ارزیابی نظرهای مختلف را در ضمن بحث

و دیدگاههای خود ،انتقادات دیگران چه درست و چه

داشته باشند (شعبانی ،8996 ،ص.)214

نادرست و ارزیابی نظرهای مختلف را در ضمن بحث

در حالی که معلم در روش تدریس گروهی نقش

داشته باشند .این روش میتواند در دانشآموزان رابطه

تسهیلگر فرایند گروهی را دارد ،وسایل مورد نیاز برای

مطلوب اجتماعی را ایجاد کند (شعبانی .)8996 ،تحقیقات

کاوشگری را فراهم میکند ،دانشآموزان را در روشهای

نشان میدهد که  62درصد معلمان کمتر از  80درصد

گردآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات یاری میدهد و به

Slavin
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آنها در ساختن فرضیههای قابل آزمون کمک مینماید.

براساس مفهوم مهارتهای اجتماعی در موقعیتهای

این روش مستلزم استفاده از منابع اطالعاتی چندگانه

خاص ،که توسط هرسن و بالک ( )8911ارائه شده است،

است؛ به طوری که مدارس باید به کتابخانه های مجهز

تأثیر رفتار در روابط اجتماعی به بافت و پارامترهای

باشند که اطالعات و دیدگاهها را از طریق رسانههای

موقعیت بستگی دارد .توانایی شخص در درک موقعیت و

مختلف در اختیار دانشآموزان قرار دهد و نیز امکان

هوشیاری او در شرایطی که مجموعه رفتارهای خاص

دسترسی به منابع بیرونی را فراهم آورد (جعفری ثانی و

نتایج مثبتی به بار میآورد حاکی از مهارت رفتاری است

همکاران.)8996 ،

(راس .)8996 ،به طور کلی ،مهارتهای اجتماعی به

عالوه به موارد فوق در اجرای روش بحث گروهی

رفتارهای آموخته شده و مقبول جامعه اطالق میشود،

توجه به شخصیت معلم از اهمیت خاصی برخوردار است.

رفتارهایی که شخص میتواند با دیگران به نحوی ارتباط

این روش به معلمی تیزهوش نیاز دارد که در صورت

متقابل برقرار کند که بروز پاسخهای مثبت و پرهیز از

لزوم مواقعی که بحث به بیراهه کشیده میشود توانایی

پاسخهای منفی میانجامد (کارتلج و میلبرن .)8914 ،در

کنترل آن را داشته باشد .معلمی که در تدریس از روش

واقع مهارتهای اجتماعی ،توانایی فرد در پاسخ به

بحث گروهی استفاده میکند باید قدرت تصمیمگیری

محیطی است که باعث ایجاد ،حفظ و افزایش اثرات مثبت

داشته باشد (شعبانی.)8996 ،

بین فردی میگردد.

اصطالح مهارتهای اجتماعی اولین بار توسط

از نظر گرشام و فلیوت ( )2009مهارتهای اجتماعی

روانشناس اجتماعی اهل بریتانیا به نام میشل آرگیل

مجموعه رفتارهای فرا گرفته شده و مقبولی است که فرد

( )8916مطرح گردیده است .او تعامالت بین انسان و

را قادر میسازد با دیگران رابطه مؤثر داشته باشد و از

ماشین ،انسان و انسان را عنوان و محدودیتهای بین

عکسالعملهای نامعقول اجتماعی خودداری کند.

ظهور مهارتهای ادراکی -حرکت را در ارتباط با رفتار

مشارکت و همکاری با دیگران ،کمک کردن ،آغازگر بودن

اجتماعی تشخیص داد .او رفتار اجتماعی را رفتارهایی

رابطه ،تقاضای کمک کردن ،و تعریف و تمجید از

میداند که در آن انسآنها در تعامل با دیگران به اهداف

دیگران ،تشکر و قدردانی ،نمونههایی از مهارتهای

خویش دست مییابند .مهارتهای اجتماعی شامل مهارت

اجتماعی است.

تشخیص خصوصیات گروه ،مهارت در ارتباط با یادگیری،

فردی دارای مهارتهای اجتماعی است که با دیگران

مهارت گوش کردن ،مهارت همدردی ،مهارت در ارتباط

به نحوی رفتار کند که بتواند به حقوق ،الزامات ،رضایت

غیرکالمی ،مهارت در تشخیص احساسهای خویش و

خاطر و انجام دیگران را نادیده بگیرد و در عین حال

مهارت کنترل خویشتن است که این مهارتها در برخی

مبادلهای آزاد با دیگران داشته باشد (هارجی ،ساندرز و

از ویژگی های خود با یکدیگر وجوه مشترک دارند .لیبت

دیکسون .)2084 ،8مهارتهای اجتماعی به رفتارهای

و لوین سان ( )8919تعریف اولیه خود از مهارتهای

آموخته شده و مقبول جامعه اطالق میشود رفتارهایی که

اجتماعی را چنین بیان کرده اند توانایی های پیچیده ای

شخص میتواند با دیگران به نحوی ارتباط متقابل برقرار

برای ظاهر ساختن رفتارهایی که به طور مثبت یا منفی

کند که به بروز پاسخهای مثبت و پرهیز از پاسخهای منفی

تقویت می شوند و ظاهر ساختن رفتارهایی که توسط

بیانجامد .هارجی و همکاران ( )2084مهارت اجتماعی را

دیگران مورد تنبیه یا خاموش قرار میگیرند (کارتلج و

مجموعهای از رفتار هدفمند ،به هم مرتبط و متناسب با

همکاران.)8916 ،

وضعیت که آموختنی بوده و تحت کنترل فرد میدانند.
8. Hargie, Saunders & Dickson
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اغلب مهارت های اجتماعی دارای دو بعد شناختی و

در راستای این پژوهش ،با مروری بر تحقیقات انجام

عاطفی هستند (ابراهیمی قوام .)8914 ،در بعد عاطفی

شده مرتبط ،برخی از پژوهشهای داخلی و خارجی در

جنبه مهمی که مطرح است ،بعد همدلی است که از طریق

ادامه میآیند .تحقیق لیاقت دار ( )8919نشان داد روش

آن فرد میتواند خود را به جای دیگری بگذارد و از

تدریس بحث گروهی از نوع گروههای کوچک بر افزایش

احساسات او متأثر شود و فرد میتواند احساسات دیگران

پیشرفت تحصیلی و مهارتهای ارتباطی دانشجویان

اعم از غم یا شادی را تشخیص دهد و آن احساسات را

مؤثرتر از روش سخنرانی است .تحقیق باغچقی ()8911

تجربه نماید (سیف .)8994 ،در بعد شناختی ،مهارتهای

نشان داد روش بحث گروهی در تدریس کمک میکند تا

ادراک اجتماعی ،حل مسئله ،خود ارزیابی ،نظارت بر خود

مهارتهای ارتباطی دانشجویان در محیط کار بهتر گردد.

را میتوان برشمرد (دمیرچی لو.)8912 ،

میرباقر آجریز ( )8911در پژوهشی نشان داد که شیوه

سازمان بهداشت جهانی ( )8991این مهارتها را با

بحث گروهی به عنوان یک روش آموزش مؤثر جهت

عناوین دهگانه زیر مشخص نموده است .هر یک از این

فعال کردن دانشجو و افزایش مهارتهای تفکر عمیق و

مهارتها رمز برخورداری و داشتن تمرین و به کارگیری

پایدار در ذهن دانشجو به طور چشمگیری مؤثر است.

هر چه بیشتر در زندگی روزمره است؛ مهارت همدلی،

تحقیق ملکوتی ( )8911نشان داد کار و بحث گروهی،

مهارت روابط بین فردی ،مهارت ارتباط مؤثر ،مهارت

دانشآموزان را با مشکالتی که در بزرگسالی بر سر راه

مقابله با استرس ،مهارت مدیریت بر هیجآنها ،مهارت

زندگی اجتماعی آنها وجود دارد آشنا میکند و راه مواجه

حل مسأله ،مهارت تصمیمگیری ،مهارت تفکر خالق و

و برطرف کردن مشکالت را به آنان میآموزد .در واقع

مهارت تفکر نقادانه (ایروانی.)8919 ،

این آموزش تمرینی کوچک برای رسیدن به زندگی

بر این اساس ،دانشآموزی که مهارتهای اجتماعی

اجتماعی بهتر است .پژوهش جوادی ( )8919نشان داد که

الزم را کسب کرده باشد ،دانشآموزی است که میتواند

مشارکت هر چه بیشتر دانشجویان در فرایند تدریس

به خوبی با محیطش سازش کند و یا این که میتواند از

مطلوبیت بیشتری در یادگیری دانشجویان ایجاد میکند.

طریق برقرار کردن ارتباط با دیگران از موقعیتهای

در پژوهش ادیب حاج باقری ( )8990کاربرد روش بحث

تعارضآمیز کالمی و فیزیکی اجتناب کند .انجام این مهم

گروهی جهت فعال کردن دانشجو و پایدار کردن یاگیری

را میتوان در مدارس متوسطه چشمگیرتر دانست ،زیرا که

او به مربیان پرستاری پیشنهاد میشود .در پژوهش مردانی

دانشآموزان در عرصه ورود به جامعه و نهاد بزرگتر

( )8990دانشجویان معتقد بودند اگر چه زمان بیشتری

میباشند و باید بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا نمایند.

جهت آمادگی و ارائه مطالب الزم است اما میزان یادگیری

برای رسیدن به چنین هدفی مدارس برنامههای مختلفی را

و درک عمیق مطالب در روش مباحثه نسبت به سخنرانی

پیگیر میباشند که میتوان از بحث گروهی به عنوان یکی

بسیار بیشتر است .تحقیق قطبی ( )8990نشان داد

از این موارد نام برد .این روش گفتگویی سنجیده و منظم

رضایتمندی کلی دانشجویان در شیوه بحث گروهی

دربارهی موضوعی خاص که مورد عالقه مشترک شرکت

بیشتر از روش سخنرانی بود .دانشجویان گروههای

کنندگان است میباشد .در این روش فرد از اندیشهها و

کوچک استفاده از این شیوه تدریس را در ترمهای آینده

نگرشهای خود با ذکر دالیل متکی بر حقایق ،مفاهیم و

نسبت به شیوه سخنرانی ترجیح دادند .نتایج پژوهش

اصول علمی دفاع میکند و بدین ترتیب با ابراز وجود

سمیعی و یوسفی ( )8994نشان داد تاثیر روش بحث

کردن توسط فرد او میتواند به تعامل اجتماعی دست یابد

گروهی بر نگرش دانشآموزان نسبت به موضوعات

(شعبانی.)8996 ،

درسی مطالعات اجتماعی و سازگاری اجتماعی
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دانشآموزان معنادار است .مظفری ( )8994در پژوهشی

که فراگیران گروه سخنرانی برای کسب نمرات بهتر زمان

آموزش مشارکتی و گروهی را باعث افزایش پیشرفت

بیشتری صرف آمادگی خود نمودهاند .جانسون)2084( 1

تحصیلی دانشآموزان و بهبود مهارت اجتماعی و

در پژوهش خود معتقد است که در تدریس به روش

خودپنداره دانشآموزان میداند .براساس یافتههای

تفحص گروهی ،فراگیرندگان در داخل گروه و بین گروه

پژوهش جعفری ثانی و همکاران ( )8996میتوان نتیجه

با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و همکاری ،اعتماد به

گرفت که آموزش با استفاده از روش تدریس تفحص

نفس و درک آنها افزایش مییابد و در عین حال فراگیران

گروهی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانشآموزان به طور

شیوه یادگیری فعال را نیز یاد میگیرند .کاران 1و همکاران

کلّی و مؤلفهی مهارت اجتماعی مناسب ،رفتار

( )2001رویکردهای مبتنی بر یادگیری از طریق گروههای

غیراجتماعی ،پرخاشگری و رفتار تکانشی ،برتری طلبی و

کوچک را راهبردی سودمند برای یادگیریهای بین

اطمینان زیاد به خود داشتن و رابطه با همساالن تأثیر

حرفهای دانسته و عوامل تعامالتی درون این شیوه

داشته و سبب بهبود این مؤلفهها شده است.

یادگیری را دارای اثرات مهم بر عالیق ،یادگیری و

تحقیق هان و همکاران )8998( 8حاکی از برتری

رضایت دانشجویان از یادگیری عنوان میکنند .فین

گلد9

روش تدریس بحث گروهی در تدریس ارزشهای انسانی

و همکاران ( )2084در تحقیقی نشان دادند که روش

و رشد خود آگاهی و حفظ گرایشهای همدردی و

بحث گروهی به طور برجستهای تعامالت بین فردی

مراقبت بوده است .لیک )2008( 2نشان داد که نمرات

یادگیرندهها را افزایش داده و تالش آنها برای ارائه پاسخ

درسی و ارزشیابی دانشجویان در روش بحث گروهی

به سواالتی چند وجهی افزایش میدهد .ساجاد)2086( 80

بیشتر از روش سخنرانی بود .الیت و کاکس )2082( 9نیز

در پژوهشی نتیجه میگیرد که روش تدریس بحث

ضمن تأکید بر بهرهگیری از بحث گروهی برای شناخت

گروهی به دلیل مشارکت بیشتر دانشآموزان در یادگیری

مسائل ویژه و پیچیده برای گروه مخاطبان ،آن را برای

مؤثرتر است.

ارزشیابی آموختههای قبلی و نیز کشف تفاوتهای فردی

با توجه به این موارد ،مسأله پژوهش حاضر این بود

ویل4

که تأثیر آموزش به روش بحث گروهی بر رشد

( )2082معتقدند که ترکیب عوامل انگیزشی ،اجتماعی و

مهارتهای اجتماعی دانشآموزان مورد بررسی قرار گیرد.

آموزشی میتواند عامل استقبال دانشجویان از شیوه

در این راستا ،فرضیههای زیر مطرح گردیدند:

تدریس بحث گروهی شود .جانسون و میگتن)2006( 6

فرضیه اصلی :آموزش به روش بحث گروهی بر

در پژوهشی نشان دادند که میانگین نمره امتحان

مهارتهای اجتماعی دانشآموزان تأثیر دارد.

دانشجویان در روش مباحثه بیش از روش سخنرانی بوده

فرضیه های ویژه:

مخاطبان در ادراکات خود مفید میدانند .جویس و

است.

در

تحقیق

دوسولدو

سادوسکی)2006(6

 )8آموزش به روش بحث گروهی بر مهارت اجتماعی
مناسب دانشآموزان تأثیر دارد.

دانشجویانی که با روش بحث گروهی آموزش دیدهاند،

 )2آموزش به روش بحث گروهی بر جسارت نامناسب

اظهار نمودهاند که نیاز به مطالعه زیاد نداشتهاند .در حالی

دانشآموزان تأثیر دارد.
8. Hahn et al
2. Lake
9. Light & Cox

1. Johnson

4. Joyce & Weil

1. Curran

6. Johnson & Mighten

9. Feingold

6. Dasold & Sadoski

80. Sajjad
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بودن است که رفتارهای از قبیل :به آسانی عصبانی شدن

 )9آموزش به روش بحث گروهی بر تکانشی عمل کردن

یا یک دندگی و لجبازی را در بردارد .عامل چهارم،

دانشآموزان تأثیر دارد.

اطمینان زیاد به خود داشتن است و در بر دارنده

 )4آموزش به روش بحث گروهی بر برتریطلبی

رفتارهایی در مورد به خود نازیدن و به دیگران پز دادن،

دانشآموزان تأثیر دارد.

تظاهر به داشتن همه چیز و خود را برتر از دیگران دیدن

 )6آموزش به روش بحث گروهی در ایجاد رابطه با

است .عامل پنجم ،ایجاد رابطه با همساالن است و

همساالن تأثیر دارد.

دربردارنده رفتارهایی از قبیل روابط صمیمانه و همکاری
با دوستان میباشد.

روش تحقيق
تحقیق حاضر به روش شبه آزمایشی با طرح

عالوه بر نمراتی که پاسخگو در هر کدام از عوامل یاد

پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل انجام شد .جامعه

شده به دست میآورد .جمع نمرات  66عبارت موجود در

آماری کلیه دانشآموزان دختر سال اول دبیرستانهای

مقیاس نیز یک نمره کلی که بیانگر مهارت اجتماعی

شهرستان لنگرود در سال تحصیلی  96-96به تعداد 969

آزمون است به دست میدهد .الزم به ذکر است که در

نفر بود .نمونه آماری شامل دانشآموزان دختر پایه اول

جمع نمرات به منفی یا مثبت بودن عبارات باید توجه

متوسطه اول بود که با روش نمونهگیری تصادفی

میشود .برای تعیین روایی سازه مقیاس مهارتهای

خوشهای مرحلهای انتخاب شدند .این دانشآموزان به دو

اجتماعی ،روش آماری تحلیل عوامل به کار گرفته شد.

گروه آزمایش  86نفر و کنترل  86نفر تقسیم شدند که

تحلیل عوامل ابتدا با استفاده از شیوه مؤلفههای اصلی

جمع افراد نمونه  92نفر بود .گردآوری دادهها به دو روش

صورت گرفت .مقدار ضریب  KMOبرابر با  0/16بود و

کتابخانهای و میدانی انجام شد .ابزار به کار رفته در

بیانگر کفایت نمونه آزمودنیها به منظور انجام تحلیل

پژوهش حاضر عبارت است از مقیاس سنجش

عاملی میباشد .برای بررسی پایایی مقیاس مهارتهای

مهارتهای اجتماعی ماتسون ( )8919که توسط ماتسون و

اجتماعی از ،ضرایب آلفای کرونباخ استفاده گردید .مقدار

همکاران ( )8919برای سنجش مهارتهای افراد  4تا 81

ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر  0/16و برای

ساله تدوین شده است .این مقیاس دارای  66گویه در

جسارت نامناسب  ،0/10تکانشی عمل کردن  ،0/19برتری

قالب پنج عامل جداگانه در طیف  4درجهای لیکرت با

طلبی  ،0/94ایجاد رابطه  0/61بود.

دامنهای از نمره ( 8هرگز /هیچوقت) تا ( 4همیشه درست)

روش اجرا :طول زمان آموزش دو ماه هفتهای سه

است ،که مهارتهای اجتماعی را ارزیابی میکنند .برای

ساعت در دو جلسه و جمع ًا هشت جلسه بود .جلسه اول:

این مقیاس 6 ،مقیاس فرعی به شرح زیر تعریف شده

شکلگیری زندگی اجتماعی ،جلسه توجیهی و آمادگی؛

است :عامل اول ،مهارتهای اجتماعی مناسب است که

جلسه دوم و سوم :شناخت محیط اجتماعی؛ جلسه چهارم

رفتارهای اجتماعی از قبیل داشتن ارتباط دیداری با

و پنجم :شکلگیری گروه؛ جلسه ششم و هفتم :هنجارها

دیگران ،مؤدب بودن ،به کار بردن نام دیگران و اشتیاق به

و ارزشهای اجتماعی؛ جلسه هشتم :رابطه گروهها با

تعامل با دیگران به طریق مفید و مؤثر را در بر میگیرد.

یکدیگر .اجرای متغیر مستقل (آموزش به روش بحث

عامل دوم ،جسارت نامناسب است که رفتارهایی مانند

گروهی) توسط یکی از نگارندگان پژوهش حاضر که

دروغ گفتن ،کتک کاری ،خرده گرفتن بر دیگران ،ایجاد

خود سابقه تدریس و پژوهش در دوره متوسطه داشته

صداهای ناهنجار و ناراحت کننده و زیر قول خود زدن را

اعمال گردید .در این پژوهش سعی شد با کنترل متغیر

شامل میشود .عامل سوم ،تکانشی عمل کردن و سرکش

64

فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،سال هشتم ،شماره سوم ،پاییز  ،6931پیاپی 96

جنسیت ،و اعمال روش تصادفی در نمونهگیری تا حد

آزمون شامل همگنی رگرسیون ،ارتباط خطی ،همگنی

امکان گروه های آزمایش و کنترل همسان و همگن باشند.

ماتریسهای واریانس – کواریانس و یکسانی واریانسها
مورد بررسی قرار میگیرد.

برای تجزیه و تحلیل آماری دادههای به دست آمده در
این پژوهش با استفاده از شاخص آمار توصیفی و

بر اساس دادههای استخراج شده ،بین متغیرهای

استنباطی برآورد شده است .به منظور مقایسه میانگینهای

وابسته همبستگی معنادار وجود دارد ( .)p>0/08انجام

پیشآزمون و پسآزمون گروههای آزمایش و کنترل از

آزمون مانکوا بالمانع است .تعامل بین متغیر مستقل و

آزمون مانکووا (تحلیل کوواریانس چند متغیره) استفاده

پیشآزمون ،معنادار نیست ( )p <0/06؛ مفروضههای

شده است تا بدین وسیله اثر پیشآزمون خنثی شود.

همگنی رگرسیون مورد تأیید است .نتایج آزمون باکس

یافته ها

نشان میدهد با توجه به معنادار نبودن مقدار ،Sig =0/28

فرضيه اصلي :آموزش به روش بحث گروهی بر

 F)9624،86/9( =8/21شرط همگنی ماتریسهای،

مهارتهای اجتماعی دانشآموزان تأثیر دارد.

واریانس-کواریانس برقرار است .آزمون لون برای بررسی

برای آزمون فرضیه فوق از آزمون مانکوا استفاده شده

فرض یکسانی واریانسها انجام شد که نتایج نشان داد

است .این آزمون روش آماری است که اجازه میدهد اثر

سطح معناداری همهی Fهای محاسبه شده بیشتر از 0/06
< Pمیباشد .لذا تفاوت واریانسها از نظر آماری معنادار

متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد ،در

نیست و فرض تساوی واریانسها برقرار است.

حالی که اثر متغیرهای دیگر را حذف کرده یا از بین
میبرد .بنابراین قبل از انجام تحلیل ،ابتدا مفروضههای این

جدول  .6مشخصههای آماری متغيرهای وابسته (اوليه و تعدیل شده)
متغير وابسته

گروه

مهارت مناسب
جسارت نامناسب
تكانشي
برتری طلبي
رابطه با همساالن

ميانگين پيش

ميانگين

ميانگين تعدیل

آزمون

پسآزمون

یافته

انحراف استاندارد S.D

خطای
استاندارد

آزمایش

96/66

93/39

93/36

3/69

6/94

کنترل

96/66

96/16

96/43

7/99

6/94

آزمایش

91/66

69/36

69/19

4/31

6/93

کنترل

91/69

63/13

63/41

9/46

6/93

آزمایش

94/63

91/99

91/46

4/69

6/49

کنترل

94/77

91/63

91/93

1/11

6/49

آزمایش

67/66

69/36

69/36

6/96

1/43

کنترل

67/61

61/93

61/99

6 /76

1/43

آزمایش

63/41

69/66

69/69

6/33

1/39

کنترل

61/36

61/41

61/61

9 /61

1/39

همانطور که در جدول  8مشاهده میشود پس از

بررسی این نکته که این تفاوت از نظر آماری معنادار است

تعدیل نمرات گروههای آزمایشی و گروه کنترل در

یا نه و ناشی از اثر آموزشی است ،تحلیل مانکوا با روش

پسآزمون مهارتهای اجتماعی با هم اختالف دارند .برای

تصحیح "بن فرونی" انجام پذیرفت.

جدول  .6آزمون اندازه اثر براساس المبدای ویلكز
اثر

Value

F

درجه آزادی گروه

درجه آزادی خطا

سطح معناداری

اندازه اثر

المبدای ویلكز

1/931

9/93

4

66

1/117

1/39

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،اثر آموزش

دانشآموزان در یک متغیر ترکیبی با ، Partial ή =0/19

به روش بحث گروهی بر مهارتهای اجتماعی

 s Lambda =0/490و = 4/91 ،P > 0/0008 wilk
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( F)28،6اثر معناداری داشته است .یعنی اینکه آموزش به

( )0/19نشان میدهد که بیانگر شدت اثر باالست؛ اندازه

روش بحث گروهی بر مهارتهای اجتماعی دانشآموزان

اثر باالتر از ( )0/84اندازه اثر باال محسوب میشود.

مؤثر بوده است و مجذور سهمی إتا شدت این اثر را
جدول  .9نتایج آزمون اثر آموزش به روش بحث گروهي بر ابعاد مهارت اجتماعي
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

نوع مهارت

تغييرات

SS

d.f

MS

مهارت اجتماعي

مهارت

996/99

6

996/99

مناسب

مناسب
خطا

6364/66

64

77/16

مهارت جسارت

جسارت

646/91

6

646/91

نامناسب

نامناسب
خطا

733/16

64

96/41

مهارت تكانشي

تكانشي

694/76

6

694/76

عمل کردن

عمل کردن

مهارت برتریطلبي

خطا

333/46

64

94/49

برتری

99/96

6

99/96

F

سطح معناداری

اندازه اثر

Sig
4/16

3/16

1/36

3/43

1/111

1/ 113

1/ 119

1/ 117

1/19

1/73

1/76

1/31

طلبي
خطا

663/91

64

4/63

مهارت ارتباط با

رابطه با

76/67

6

76/67

همساالن

همساالن
خطا

691/17

64

7/79

1/ 116

1/71

3/61

فرضيه ویژه اول :آموزش به روش بحث گروهی بر

مورد تأیید قرار میگیرد .مجذور سهمی إتا شدت این اثر

مهارت مناسب دانشآموزان تأثیر دارد.

را ( )0/11نشان میدهد که بیانگر شدت اثر باالست.
فرضيه ویژه سوم :آموزش به روش بحث گروهی بر

با توجه به نتایج جدول  ،9آموزش به روش بحث
گروهی بر مهارت مناسب  F)8 ،26( = 6/62و 0/006

تکانشی عمل کردن دانشآموزان تأثیر دارد.

> Pمؤثر بوده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که

با توجه به نتایج جدول  ،9آموزش به روش بحث

فرض پژوهش مبنی بر اینکه آموزش به روش بحث

گروهی بر تکانشی عمل کردن  F)8 ،26( = 6/98و

گروهی بر مهارت مناسب دانشآموزان مؤثر است؛ مورد

 P > 0/004مؤثر بوده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت

تأیید قرار میگیرد .مجذور سهمی إتا شدت این اثر را

که فرض پژوهش مبنی بر اینکه آموزش به روش بحث

( )0/69نشان میدهد که بیانگر شدت اثر باالست.

گروهی بر تکانشی عمل کردن دانشآموزان مؤثر است؛

فرضيه ویژه دوم :آموزش به روش بحث گروهی بر

مورد تأیید قرار میگیرد .مجذور سهمی إتا شدت این اثر

جسارت نامناسب دانشآموزان تأثیر دارد.

را ( )0/12نشان میدهد که بیانگر شدت اثر باالست.
فرضيه ویژه چهارم :آموزش به روش بحث گروهی بر

با توجه به نتایج جدول  ،9آموزش به روش بحث
گروهی بر جسارت نامناسب  F)8 ،26( = 1/08و 0/009

برتریطلبی دانشآموزان تأثیر دارد.

>  Pمؤثر بوده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که

با توجه به نتایج جدول  ،9آموزش به روش بحث

فرض پژوهش مبنی بر اینکه آموزش به روش بحث

گروهی بر برتریطلبی  F)8 ،26( = 1/61و P > 0/001

گروهی بر جسارت نامناسب دانشآموزان مؤثر است؛

مؤثر بوده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که فرض
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پژوهش مبنی بر اینکه آموزش به روش بحث گروهی بر

جهت رشد آن یکی از مهمترین مسائل مورد بحث

برتریطلبی دانشآموزان مؤثر است؛ مورد تأیید قرار

میباشد .همانطور که آرگلدو و برادلی )8996( 8معتقدند

میگیرد .مجذور سهمی إتا شدت این اثر را ( )0/10نشان

به دلیل نیاز جامعه امروز به افراد متفکر و خالق ضرورت

میدهد که بیانگر شدت اثر باالست.

تغییر روشهای تدریس و استفاده از روشهایی تدریس

فرضيه ویژه پنجم :آموزش به روش بحث گروهی در

فعال بیش از پیش احساس میشود .به نظر می رسد برای

ایجاد رابطه با همساالن تأثیر دارد.

رایج کردن فرهنگ گفتگو و مباحثه در جامعه و نیز در
مؤسسات آموزش الزم است (لیاقت دار.)8919 ،

با توجه به نتایج جدول  ،9آموزش به روش بحث
گروهی بر ایجاد رابطه با همساالن  F)8 ،26( = 1/14و

با توجه به نتایج جدول  ،9آموزش به روش بحث

 P > 0/008مؤثر بوده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت

گروهی بر مهارتهای اجتماعی مناسب  F)8،26(=6/26و

که فرض پژوهش مبنی بر اینکه آموزش به روش بحث

 P> 0/006مؤثر بوده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت

گروهی بر ایجاد رابطه با همساالن دانشآموزان مؤثر

که فرض پژوهش مبنی بر این که آموزش به روش بحث

است؛ مورد تأیید قرار میگیرد .مجذور سهمی إتا شدت

گروهی بر مهارت مناسب دانشآموزان مؤثر است؛ مورد

این اثر را ( )0/16نشان میدهد که بیانگر شدت اثر باال

تأیید قرار میگیرد .مجذور سهمی إتا شدت این اثر را

است.

( )0/69نشان میدهد که بیانگر شدت اثر باالست .نتیجه

بحث و نتيجهگيری

به دست آمده با یافتههای کارتلج و همکاران (،)8914

برای بررسی فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر این که

گرشام و فلیوت ( )2009و ساجاد ( )2086همسو

"آموزش به روش بحث گروهی بر مهارتهای اجتماعی

میباشد .در تبیین نتیجه به دست آمده میتوان گفت که

دانشآموزان تأثیر دارد" همانطور که در جداول باال آمده

رفتارهای اجتماعی مناسب و دیگر مهارتهای سازشی،

است اثر آموزش به روش بحث گروهی بر مهارتهای

پایههای سازشیافتگی شخصی و اجتماعی را در زندگی

اجتماعی دانشآموزان )F)28،6( = 4/91 ،P > 0/0008

تشکیل میدهند (ماتر و راترفورد .)8996 ،2مهارتهای

اثر معناداری داشته است .یعنی این که آموزش به روش

اجتماعی برای بدست آوردن ،تقویت و پذیرش اجتماعی

بحث گروهی بر مهارتهای اجتماعی دانشآموزان مؤثر

و اجتناب از موقعیتهای اجتماعی آزاردهنده استفاده

بوده است و مجذور إتا شدت اثر را ( )0/19نشان میدهد

میشوند .برای کسب بهترین پیامدهای ممکن ،افراد به

که بیانگر شدت اثر باالست؛ نتیجه به دست آمده با نتایج

مهارتهای خاصی نیار دارند با این حال ،این مهارتها

یافتههای باغچقی ( ،)8911ملکوتی ( ،)8911سمیعی و

پیامدهای موفقیتآمیزی را در صورت فقدان مهارتهای

یوسفی ( ،)8994مظفری ( ،)8994جعفریثانی و همکاران

اجتماعی مناسب تضمین نمیکنند .مهارتهای اجتماعی

( ،)8996دوین و شیهان ( ،)8961امس و موری (،)8912

مناسب نوجوانان را قادر میسازند تا روابط مثبت و قوی

لیک ( )2008و ساجاد ( )2086با نتیجه این فرضیه

با همساالن داشته باشند و در محیطهای مختلف مانند

همسویی دارد .در تبیین نتیجه به دست آمده میتوان گفت

مدرسه و محیط کار موفق باشند.

که رشد و توسعه نظامهای آموزشی یکی از وجوه

با توجه به نتایج جدول  ،9آموزش به روش بحث

مشخص عصر ماست .این امر به ویژه در کشورهای در

گروهی بر جسارت نامناسب  F)8 ،26( = 1/08و 0/009
>  Pمؤثر بوده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که

حال توسعه به مسألهای مهم مبدل شده است (عالقه بند،

فرض پژوهش مبنی بر این که آموزش به روش بحث

 .)8994از این رو توجه به امر آموزش و چگونگی انجام
آن میتواند در پیشبرد اهداف آموزش کشورها و در

1.

Areglado & Bradley
2. Mathur & Rutherford
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گروهی بر جسارت نامناسب دانشآموزان مؤثر است؛

 P > 0/004مؤثر بوده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت

مورد تأیید قرار میگیرد .مجذور سهمی إتا شدت این اثر

که فرض پژوهش مبنی بر اینکه آموزش به روش بحث

را ( )0/11نشان میدهد که بیانگر شدت اثر باالست.

گروهی بر تکانشی عمل کردن دانشآموزان مؤثر است؛

گوآرو8

مورد تأیید قرار میگیرد .مجذور سهمی إتا شدت اثر را

( ،)2009دمیرچیلو ( ،)8912هان و همکاران (،)8998

( )0/12نشان میدهد که بیانگر شدت اثر باالست .نتیجه

فینگلد و همکاران ( )2084و ساجاد ( )2086همسو

به دست آمده با یافتههای فریدنبرگ و لوئیس،)2089( 2

میباشد .در تبیین نتیجه به دست آمده میتوان گفت که

اسالبی و گوآرو ( ،)2009اسالموسکی و دان (،)8996

اجتماعی شدن فراگردی است که انسانها از طریق آن

ابراهیمی قوام ( ،)8914دمیرچیلو ( ،)8912ملکوتی

شیوههای زندگی جامعهشان را یاد میگیرند شخصیتی

( ،)8911دامون )8914( 9و ساجاد ( )2086همسو

کسب میکنند و آمادگی عملکرد به عنوان اعضای یک

میباشد .در تبیین نتایج به دست آمده میتوان گفت که

جامعه را پیدا میکنند .مدرسه نظام اجتماعی کوچکی

یکی از موضوعهای مورد بررسی در نوجوانان شناسایی

است که کودکان در آن قواعد اخالقی ،عرف اجتماعی،

ویژگیهای سازگاری است که کمبود در این زمینه میتواند

نگرشها و شیوههای برقراری ارتباط با دیگران و نیز

پیامدهای زیانباری از جمله ناهنجاریها ،احساس ناامنی،

مهارتهای تحصیلی را میآموزند .متأسفانه مهارتهای

مشکالت شخصیتی ،عاطفی و اختالالت رفتاری و

اجتماعی به عنوان جزئی از دروس مدرسهای همیشه مورد

بزهکاری را به دنبال داشته باشد .فهم سبکهای سازگاری

بیتوجهی قرار گرفته است و فقط زمانی به این مهم توجه

در زمینه برنامهریزی آموزش ،اداره کالسهای درس و

میشود که دانشآموزان از خود رفتاری نامناسب ،مغایر با

شناخت دوران رشد نوجوان مؤثر است .کودکانی که از

آنچه مورد نظر اولیا میباشد ،نشان دهند .احتماالً وجود

نظر مهارتهای اجتماعی ضعیف هستند و به اختاللهای

چنین وضعیتی مربوط میشود به تأکید بیش از اندازه بر

رفتاری مبتال میباشند اغلب از قوانین پذیرفته شده جامعه

آموزش محدود مهارتهایی که از دیدگاه معلمان با ارزش

پیروی نمیکنند و از نظر رفتارهای اجتماعی غیرقابل

است و عدم احساس مسئولیت در آموزش مهارتهای

پذیرش مورد توجه قرار میگیرند ،مانند فحش دادن،

اجتماعی از طرف آموزگاران ،گویی که این امر جزئی از

جواب سر باال دادن به بزرگترها ،مشاجره با همساالن،

مسئولیت آنها نمیباشد .در عصری که در دهکده جهانی

امتناع از پذیرش حقوق دیگران .شخصی که مهارتهای

مک لوهان امواج فرازمانی و فرامکانی (فشرده شدن زمان

اجتماعی را کسب کرده است یعنی شخصی که یاد گرفته

و مکان) معانی ،پیامها و تولیدات فرهنگی را انتقال

است به مهارتهای اجتماعی عمل کند ،مهارتهای

میدهند ،تبادل تجارب فرهنگی امری اجتنابناپذیر است.

اجتماعی را در رفتارهایش نشان دهد و یا امکان دارد

بدین جهت آموزش و پرورش باید به گونهای

پیامدهای مثبتی را در رفتارش نشان دهد.

نتیجه به دست آمده با یافتههای اسالبی و

فراگیرندگان را تربیت و واکسینه نماید که آن اخالق و

با توجه به نتایج جدول  ،9آموزش به روش بحث

رفتار و عادتی را که به جامعه است عاقالنه و عامدانه الگو

گروهی بر برتریطلبی  F)8 ،26( = 1/61و P > 0/001

قرار دهند و با پاالیش فرهنگ ورودی را بهینه هضم و

مؤثر بوده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که فرض

جذب نمایند.

پژوهش مبنی بر این که آموزش به روش بحث گروهی بر

با توجه به نتایج جدول  ،9آموزش به روش بحث

برتریطلبی دانشآموزان مؤثر است؛ مورد تأیید قرار

گروهی بر تکانشی عمل کردن  F)8 ،26( = 6/98و

میگیرد .مجذور سهمی إتا شدت اثر را ( )0/10نشان

1. Slaby & Gaura

2. Frydenberg & Lewis
3. Damon
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میدهد که بیانگر شدت اثر باالست .به عبارتی با آموزش

گروهی بر ایجاد رابطه با همساالن دانشآموزان مؤثر

به روش بحث گروهی میزان برتریطلبی دانشآموزان

است؛ مورد تأیید قرار میگیرد .مجذور سهمی إتا شدت

کاهش می یابد و باعث رشد مهارتهای اجتماعی آنان

اثر را ( )0/16نشان میدهد که بیانگر شدت اثر باالست .به

میشود .نتیجه به دست آمده با یافتههای متسون و

عبارت دیگر با آموزش به روش بحث گروهی میزان

اولندیک ( ،)8999اسالوین ( ،)8996ایزنبرگ 8و همکاران

رابطه با همساالن در دانشآموزان افزایش مییابد .نتیجه

( ،)2086رحمتی ( ،)8911ایروانی ( ،)8919باغچقی

به دست آمده با یافتههای استرایر ،)2080( 2هارجی و

( ،)8911برزگر ( ،)8916جانسون ( )2084و ساجاد

همکاران ( ،)2084میرباقر آجریز ( ،)8911الیت و کاکس

( )2086همسو میباشد .در تبیین نتایج به دست آمده

( )2082و ساجاد ( )2086همسو میباشد .در تبیین نتیجه

میتوان گفت که برخالف سایر زمینههای مسألهدار ،در

به دست آمده میتوان گفت که مهارتهای اجتماعی

زمینه مهارتهای اجتماعی ،افراط و تفریط در هر جهتی

مجموعهای از تواناییها هستند که روابط اجتماعی مثبت

مشهود است این گونه مسائل داللت دارند بر این که

و مفید را آغاز و حفظ نماید .دوستی و صمیمیت با

مهارتهای اجتماعی احتماالً بر گسترهی وسیعی از

همساالن را گسترش دهد .سازگاری رضایت بخشی را در

الگوهای روانشناسی اثر میگذارند .از این رو به نظر

مدرسه ایجاد کند ،به افراد اجازه دهد که خود را با شرایط

میرسد که به منظور کمک به ترمیم این گونه مسائل

وفق دهند و تقاضاهای محیط اجتماعی را بپذیرند.

اجتماعی -میانفردی ضرورت دارد .افراد متخصص

در پایان با توجه به نتایج حاصل آمده ،به مسئولین

گوناگونی به این امر توجه کنند .مطمئناً متخصصان تعلیم

آموزش و پرورش پیشنهاد میشود که با همکاری نهادهای

و تربیت در میان افراد حرفهای کسانی هستند که باید با

آموزشی نرمافزار مناسب آموزش جهت کسب مهارتهای

این گونه مسائل آشنا شوند و راهحلهای مربوط را به کار

اجتماعی را به دانشآموزان معرفی نمایند .به کارگزاران

برند .با در نظر داشتن وسعت و شدت این گونه مسائل

آموزشی و دبیران محترم پیشنهاد میگردد که به منظور

به نظر میرسد که نارسایی مهارتهای اجتماعی نه تنها

بهبود در رشد مهارتهای اجتماعی مناسب از روش

باید به منزلهی بخش اساسی علت شناسی هیجانی و

آموزشی بحث گروهی در تدریس خود بهره گیرند .به

تشخیصی و مشکالت کودکان مطالعه شود ،بلکه به عنوان

برنامهریزان آموزشی پیشنهاد میگردد که در مورد

زمینهای که تالشهای حاصل ممکن است از نظر اثرات

جایگزینی روشهای مشارکتی به جای روشهای سنتی

پیشگیری مؤثر باشد نیز مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین

آموزش راهکارهای درخور و مقتضی را در نظر گیرند .در

نه تنها تعریف مسائل و موقعیتهایی که در آن ،اینگونه

راستای کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانشآموزان پیشنهاد

نارساییها رخ میدهند باید مورد بررسی واقع شوند ،بلکه

میشود معلمان در کالسهای درس خود از مشارکت و

مسائل مربوط به شناسایی مشکالت اجتماعی نیز باید

فعالیت دانشآموزان در مراحل مختلف درسی بهره گیرند.

مورد بحث قرار گیرد .آموزش مهارتهای اجتماعی

پیشنهاد میگردد که دبیران محترم با آموزش دروس خود

میتواند تأثیر منفی مشکالت رفتاری را کاهش دهد.

به بحث گروهی و ایجاد رابطه صمیمانه بین دانشآموزان
تا حد امکان از بروز پدیده برتریطلبی دانشآموزان

با توجه به نتایج جدول  ،9آموزش به روش بحث
گروهی بر ایجاد رابطه با همساالن  F)8 ،26( = 1/14و

جلوگیری به عمل آورند.

 P> 0/008مؤثر بوده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که فرض پژوهش مبنی بر این که آموزش به روش بحث
2. Strayer

1. Eisenberg
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Abstract
The aim of this study was to investigate the impact of group discussion education on students’ social skills.
This method is quasi-experimental method with pre-test - post-test and follow-up controls were performed.
Population of the city high school girl students in school Langroud formed. For data analysis, Mancova was
used. Research findings indicate that; between teaching appropriate social skills through group discussion and
there is no significant relationship between students. The group discussion method of teaching students with
insufficient courage and there is no significant difference between. The group discussion method of teaching
students about significant 0.4 impulsive act. The group discussion method of teaching excellence and students
seeking a meaningful relationship is 0.5. The group discussion method of teaching and interacting with students
in a significant relationship.
Keywords: Group discussion, social skills, relation to peer
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