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 هاشمی سيد جالل
 چكيده

از  متوستطه اول شتهر شتوش   مقطت   آمتوزان پستر    پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زيستته دانتش  
بترای   .انجتام شتد   انجام شده است. اين مطالعه از نوع کيفی و با رويکترد پديدارشناستی   شايستگی اجتماعی

از تشتیي  پژوهشتگر و اعتالم آمتادگی      ،کنندگان دارای اطالعات غنی در پژوهش حاضر مشارکتگزينش 
ها تتا مرحۀتۀ وعتوع     آموزان و برای گردآوری اطالعات از مصاحبۀ نيمه ساختمند استفاده شد و مصاحبه دانش

هتای حالتل از    دهداسپس  .کننده تشکيل داد مشارکت 20به همين رو حجم نمونۀ نهايی را  ،اشباع ادامه يافت
تجزيته و   آموزان از شايستگی اجتماعی معنای تجربيات دانش مصاحبه با استفاده از روش ون منن برای کشف

اول التۀی   مونمضت  .بتود  فرعتی  مضتمون  93مضمون التۀی و   2های اين مطالعه شامل  يافتهتحۀيل شدند. 
 اثرگذاری بتر ديگتران،  ، محوری-تخدم، ديگران هدايت، دلی هممضمون فرعی  5شامل  خودآگاهی اجتماعی

توستعه  ، ارتباطتات مضمون فرعتی   8شامل  مهارت اجتماعی دوم الۀی مونو مض و اجتماعی آگاهی سياسی
با توجته بته    .بود يیگرا تحولو  مديريت تعارض، ايجاد تعهد، های گروهی عابۀيت، همکاری، رهبری، ها پيوند
ن راه افتزايش شايستتگی اجتمتاعی ايجتاد دری لتحي  از      رستد کته بهتتري    نظر متی ه های اين مطالعه ب يافته

های اجتماعی معيارهای مناستبی   ها توسط والدين، اولياء، مدرسه و مسئولين جامعه است. شايستگی شايستگی
 سازند وظايفی را که برعهده دارند با موفقيت انجام دهند. افراد را عادر می وبرای عمۀکرد افراد هستند 
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 مقدمه
عنوان يک شاخ  مهم بترای ارزيتابی نظتام آموزشتی      آموزان به امروزه پيشرفت تحصيۀی دانش

هتای   (. بر اين اساس پتژوهش Ninot, Bilard & Delignières, 2005مورد توجه عرار گرفته است )

آمتوزان نقتش دارنتد و بته ويتژه       ری دانتش بسياری در زمينه عوامل درونی و بيرونتی کته در يتادگي   

مطالعات میتۀفی که برای يافتن رابطه بين انگيزه، باورها، تفکرات، محتيط آموزشتی و ... کته باعت      

شود در حال انجام است. در همين راستا مطالعته عتوامۀی کته     ارتقای پيشرفت و يا افت تحصيۀی می

شتود توجته بستياری از     هتا متی   متوزان بته آن  آ هتای دانتش   ها و مهارت باع  ايجاد شناخت توانايی

 (.Abedi Firoozjayi, 2011)پژوهشگران را به خود معطوف کرده است 

آموز از ختود   آموزان، نوع شناختی است که دانش از عوامل مؤثر بر عمۀکرد تحصيۀی دانش

ه ای در پيشرفت تحصيۀی وی داشته باشد. ختود پنتدار   تواند نقش عمده آورد و می به دست می

فرد در موفقيت يا عدم موفقيت تحصتيۀی تتیثير عابتل تتوجهی دارد. شايستتگی فتردی شتامل        

ها و خصولياتی است که سبب شده تا اين افراد را نسبت بته افتراد ديگتر ممتتاز کنتد       ويژگی

(Bahramian, 2013 .)(1989 )McLagan    دانتد. وی   شايستگی را عرله دانتش و مهتارت متی

اند تمام اعمتال و رفتتار و   تو هايی باشند که می مکن است دارای عابۀيتکند که افراد م اشاره می

گرا استت و بتا ديگتران بته ختوبی       ها را در بر بگيرد. شیصی که از لحاظ شیصيتی برون... آن

تواند ارتباط برعرار نمايد، عالوه بتر شايستتگی فتردی از شايستتگی اجتمتاعی بتازيی نيتز         می

های دشوار اجتماعی و مشتارکت فعتال او    ی فرد در موععيتبرخوردار است. عدرت تحمل باز

در ايجاد و حفظ روابط اجتماعی مؤثر، توانايی حل مستالل اجتمتاعی و ستازگاری بتا شترايط      

های شیصيتی استت کته بته     های شیصی و گروهی از جمۀه ويژگی میتۀف با حفظ دلبستگی

تترين و   وان يکتی از اساستی  عنت ه کند. نقتش ختانواده نيتز بت     شايستگی اجتماعی فرد کمک می

 ترين نهادهای اجتماعی، حالز اهميت است. ابتدايی

کودی بايد در محيط خانواده، احساس آرامش و امنيت نمايد و اطمينان داشته باشد که 

اش تقويت خواهد شد.  مورد محبت و اطمينان ديگران است، در اين لورت روابط اجتماعی

توز و بدبين  با ترس و اضطراب باشد وی فردی کينه اما اگر محيط خانوادگی کودی همراه

شود. به  خواهد شد و به طور عط  در ارتباطات اجتماعی خود دچار ضعف و يا شکست می

 های عالوه نقش همسازن نيز در اين رابطه نيز حالز اهميت بوده زيرا کودکان بسياری از مهارت
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گيرند که چه چيزی  ها ياد می گيرند. آن اجتماعی را از طريق کنش متقابل با يکديگر فرا می

های دسته جمعی شرکت کنند، از جنب و جوش ديگران  بدهند و چه چيزی بگيرند، در فعاليت

های خود را ارزيابی نمايند، اعتماد به نفس  لذت ببرند، احساسات ديگران را دری کنند، توانايی

تواند مثبت يا منفی باشد، اگر  پيدا کنند. واکنش همسازن در مقابل رفتارهای کودی می

های اکثر همسازن و به طور مداوم در مقابل افکار و اعمال کودی منفی باشد، حس  واکنش

های  ها پايين خواهد آمد و نیواهند توانست در موععيت شايستگی و اعتماد به نفس آن

عوامل ه و مدرس جواجتماعی به نحو کارآمدی رفتار نمايند. همچنين از ديگر عوامل مؤثر 

ی کۀی محيط مدرسه اشاره دارد: به طور کۀی جو مدرسه به چهار جنبهآموزشگاهی است. 

يک محيط فيزيکی برای به وجود آوردن يادگيری مطۀوب، يک محيط اجتماعی جهت ايجاد 

و تعامل اعضا، يک محيط عاطفی برای ايجاد حس تعۀق و عزت نفس و يک محيط  ارتباط

 .(Veiskaramy, Ghadampoor, & Mottaghinia, 2016) تحصيۀی تحصيۀی برای تحقق خودِ

. همانندسازی گيرند های تحصيۀی، اجتماعی و رفتاری فرامی آموزان در مدرسه مهارت دانش

های  گويشی آنان با يکديگر و گروه جوشی و هم آموزان با شیصيت معۀمان، هم دانش

آيد. موفقيت  آموزان به حساب می نشگيری شیصيت اجتماعی دا ای از شکل گوناگون، نشانه

آموزان در مدرسه و نتايج عمۀکرد او در مدرسه از جمۀه عوامل مهمی است  و شکست دانش

آموز، از واکنش اطرافيان  گيری شايستگی اجتماعی او نقش دارد. زيرا دانش که در شکل

 Ahadi) دهد شود و همين آگاهی خودپنداره او را شکل می نسبت به عمۀکرد خود، آگاه می

& Mohseni, 2005.) 

های خودپنداره يا مفهوم خود است که به فرآيند آگاه شتدن   ادرای شايستگی يکی از مؤلفه

هتا و   های خويش و نوع روابط با ديگران، بازخورد نسبت به رويتدادها، ظرفيتت   فرد از ويژگی

اجتمتاعی متمرکتز   های میتۀتف شتناختی، جستمانی و     های خود اشاره دارد و بر حوزه توانايی

عنوان محرکی چندبعدی که افتراد را   ادرای شايستگی را به Harter (. Ninot et al., 2005است )

ايتن  کند، توليف نمتود کته بتر استاس      های فيزيکی، اجتماعی و شناختی هدايت می در حوزه

بترای  آيد منجر به افزايش تتالش   ديدگاه ادرای شايستگی لذت درونی که از موفقيت به دست می

شود در حالی که عدم ادرای شايستگی و نارضايتی منجر به اضطراب و کاهش تالش  موفقيت می

 (. شايستگی اجتمتاعی، بيتانگر توانتايی فترد در ستازمان      Redfield, 2008گردد ) برای موفقيت می
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 (.Ladd, 1999; Semrud-Clikeman, 2007هاست ) دادن مناب  فردی، محيطی و حفظ آن

پتذير در شترايط    ای مناستب و انعطتاف   تماعی توانتايی پاستخ دادن بته شتيوه    شايستگی اج

اجتماعی و ارزيابی درست شی  از جايگاه اجتماعی است کته بتر استاس ادرای شتی  از     

های فرد بترای   های اجتماعی در گذشته شکل گرفته است. شايستگی اجتماعی به توانايی تعامل

هتای   اده و ديگتران اشتاره دارد و استاس آن مهتارت    ايجاد و حفظ روابط مؤثر و مثبت با خانو

های شناخت اجتماعی و رفتارهای ارتباطی مثبتت   های خودتنظيمی، مهارت کۀيدی مانند مهارت

شايستگی اجتماعی را توانايی فرد بترای تتیمين    Rodaky(. همچنين Nowicki, 2003باشد ) می

ل جامعته تعريتف نمتوده استت     بیش به روشی متؤثر و عابتل عبتو    نيازهای بين فردی رضايت

(Kochmanski, 2010به نظر می .) شتود   رسد که شايستگی اجتماعی، در فرايند رشد متحول می

گيتترد  و رفتارهتتای اجتمتتاعی بزرگستتال از فراينتتد اجتمتتاعی شتتدن دوره کتتودکی ريشتته متتی 

(Baniasadi & Bagheri, 2011 .)Felner, Lease and Philips (1990)  نيتتز معتقدنتتد کتته

هتای   هتای رفتتاری، مهتارت    های شناختی، مهتارت  شامل چهار بُعد مهارتايستگی اجتماعی ش

برای شايستگی سه حوزه ختاص و يتک حتوزه     Harter های انگيزشی است. هيجانی و مهارت

کۀی شامل شايستگی شناختی، شايستگی اجتماعی، شايستگی جسمانی و خودارزشمندی کۀتی  

دهنتده تصتورات فترد از عمۀکترد      ايستگی شتناختی نشتان  گرفته است. ش برای کودکان در نظر

 (.Ghadampour & Sarmad, 2003تحصيۀی است )

Deci and Ryan (2000)       اولين بار نظريه ارزيابی شتناختی انگيتزش را مطترم نمودنتد. بتر

و شايستتگی   9اساس اين نظريه، انگيزش درونی به وسيۀه نياز افراد بته احستاس خودمیتتاری   

طبق نظريه ارزيابی شناختی، انگيتزش درونتی از طريتق دو فراينتد ادرای منبت        شود. ايجاد می

يابد. زمانی که افراد دارای منب  عۀيت درونی هستتند، ختود    و ادرای شايستگی تغيير می 2عۀيت

عنوان عامل عمل در نظر گرفته و اين امر بته افتزايش احستاس خودمیتتاری و انگيتزش       را به

زمانی که منب  عۀيت به لورت بيرونی ادرای شود، خود انجام عمتل  شود. اما  درونی منجر می

را نوعی تحميل و اجبار تۀقی کرده و در نتيجه احساس خودمیتاری و انگيزش درونی کتاهش  

يابد. همچنين عوامۀی مانند بازخورد معۀم انگيزش درونی فترد را در يتک فعاليتت معتين تحتت       می

                                                           
1-  self-determination 

2-  locus of causality 
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کنتد. عتوامۀی کته     ايستگی فرد در آن زمينه خاص تغيير پيتدا متی  تیثير عرار داده و در نتيجه ادرای ش

دهنتد انگيتزش درونتی ختود را نيتز بهبتود        احساس شايستگی را در يک فعاليت معتين ارتقتاء متی   

کننتد انگيتزش درونتی را     لياعتی را در فرد تحريتک متی   بیشند. برعکس، عوامۀی که احساس بی می

هتا افتراد    دستت آمتده از ستاير پتژوهش    ه ساس نتايج ب(. براDeci & Ryan, 2000دهند ) کاهش می

(، بتازخورد  Vallerand, 1997اطالعات مربوط به شايستگی را از طريق عوامل مانند خودارزشتيابی ) 

 آورند. ( به دست میNinot & Maiano, 2001( و رعابت )Wigfield & Karpathian, 1991ديگران )

ادراکات مثبت در مورد شايستگی  Stipek, Feiler, Daniels and Milburn (1995)طبق نظر 

آموزانی که خود را به لورت بسيار  شناختی در حفظ انگيزش پيشرفت ضروری هستند. دانش

کنند و در هنگام مواجه شدن با  های بازيی برای خود تنظيم می کنند، هدف زيق ادرای می

آموزانی که خود را  ل دانشمانند. در مقاب مشکالت تحصيۀی به اهداف خود متعهد باعی می

های حل مسئۀه خود را تضعيف  کنند، بيشتر تمايل دارند که مهارت عنوان نازيق ادرای می به

دهند. در ضمن اين گونه نسبت به  کنند و سطوم پايين ابتکار را در محيط مدرسه نشان می

 پذيرتر هستند. بازخوردهای منفی معۀمانشان آسيب

نتايج نشان داد که پيشرفت  Welsh, Parke, Widaman and O'Neil (2001در پژوهش )

دهد و متقابالً شايستگی  تحصيۀی به طور مستقيم شايستگی اجتماعی را تحت تیثير عرار می

در پژوهشی نشان داد که   Spayde(2005) .شود اجتماعی به پيشرفت تحصيۀی منجر می

 ,Oberleهمچنين .همبستگی مثبتی بين شايستگی اجتماعی و پيشرفت تحصيۀی وجود دارد

Schonert-Reichl, Hertzman and Zumbo (2014)  در پژوهشی نشان دادند که شايستگی

کننده مثبت از پيشرفت مهارت خواندن  بينی عنوان يک عامل پيش تواند به اجتماعی می -عاطفی

اجتماعی گزارش شده توسط خود  -تنها در پسران مورد استفاده عرار گيرد و شايستگی عاطفی

 الی را با پيشرفت در رياضی نشان نداد.آموز رابطه خ دانش

 شهرستتان  اول متوستطه  دوره آمتوزان  دانتش  زيسته تجربه تبيين و بررسی به حاضر پژوهش

 اجتمتاعی  شايستگی چگونگی و چيستی دری است. برای پرداخته اجتماعی شايستگی از شوش

 ايتن  کته  آنجتا  نتد. از ده عرار محقق اختيار در را های خود تجربه تا شد خواسته آموزان دانش از

 اجتمتاعی  شايستتگی  ختود از  تجربيات ی درباره آموزان دانش بيانات تحۀيل از استفاده با تحقيق

 از کۀتی  درکی به رسيدن در را پرورش و آموزش مجريان و مربيان تواند لذا می است؛ شده انجام

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002244050100084X#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002244050100084X#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002244050100084X#!
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 پتژوهش  التۀی  ئۀهمس بنابراين نمايد. ياری آموزان دانش در اجتماعی شايستگی پرورش ی نحوه

 چيستت   ها از شايستگی اجتماعی تجربيات آن ترين مهم آموزان دانش روايت اساس بر که بود اين

  کنند  بازنمايی می و تفسير معنا، دری، را خود تجربه چگونه آموزان دانش و
 

 روش
شناستی تولتيف    روش اين تحقيق کيفی و پديدارشناسانه است. هتدف پديتدار  رويکرد و 

 Streubertشوند ) ی خاص، اشياء و تجربيات زندگی به همان لورتی است که ظاهر میها پديده

& Carpenter, 1999روش و تیکيتد بتر ديتدگاه    پديدارشناستی هرمنوتيتک بتا    از مطالعه اين (. در 

(1990)  Van manenاستفاده شتد. در   آموزان از شايستگی اجتماعی دانش تجربيات کشف برای

مطالعه تجربه زيستته و دستتيابی بته کنته آن از      Van manen  (1990نه )رويکرد پديدار شناسا

آيد. هتدف   طريق توليف و تبيين عۀمی، دعيق و شاعرانه و از يک چشم انداز خاص فراهم می

هتا،   کنشاز گيرند ساختن يک توليف )متن( زنده  پژوهشگرانی که پديدارشناسی را به کار می

کنتيم.   هتا برختورد متی    ای که ما در زيست جهان با آن گونه رفتارها، نيات و تجربيات است، به

ای که خواننتدگانی کته    محصول پژوهش پديدارشناسانه بايستی ساده و سرراست باشد به گونه

اند، بتوانند واععيت ختود را بتا موضتوعات شناستايی شتده تحۀيتل کننتد         پديده را تجربه کرده

(Mosavi, Valavi, & Hashemi, 2016 .) 

مدرسه  3ها  شود که از بين آن پژوهش شامل مدارس متوسطه پسرانه شهر شوش میجامعه 

به شيوه تصادفی ساده انتیاب شدند. سپس از هر مدرسه يک کالس متوسطه اول بته لتورت   

هتا   آوری پرسشتنامه  از جمت   پتس  وتوزي   ها پرسشنامهميان آنان تصادفی گزينش گرديد و در 

نفتری کته بتازترين نمتره را کستب       20زان محاسبه گرديد و آمو کفايت اجتماعی دانشنمره و 

مشتارکت کننتدگان   نمونته   ،کرده بودند به لورت هدفمند برای مصتاحبه انتیتاب شتدند. بنتابراين    

 .  مشغول به تحصيل بودنداست که در دوره اول متوسطه  سال 93-95آموز  دانش 20تحقيق شامل 
 

 ابزار پژوهش
بترای  امه و مصاحبه نيمه ساختارمند مورد استتفاده عترار گرفتت.    در اين پژوهش دو ابزار پرسشن

استتفاده شتد. ايتن    .Felner et al ( 1990) از پرسشتنامه مصتاحبه،   جهت انجتام  آموزان انتیاب دانش

هتا و   عتد مهتارت  ال است که بر اساس نظريته فۀنتر ستاخته شتده و چهتار بُ     ؤس 07پرسشنامه دارای 
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، ال(ؤست  3) هتای هيجتانی   ، کفايتت ال(ؤس 30) ارت های رفتاری، مهال(ؤس 3) های شناختی توانايی

چهتارچوب مفهتومی    (.Felner et al., 1990) ستنجد  را متی ال( ؤس 7)های انگيزشی و انتظار  آمايه

طور بالقوه مضتامين   مطرم شده است، به.Felner et al ( 1990)زيرساز کفايت اجتماعی که توسط 

 رسد فهم مناسب کفايتت اجتمتاعی مستتۀزم بررستی     ظر میمهمی برای سنجش دارد. به ويژه به ن

پايتايی و روايتی   هتای محتوری استت.     های کودی يا نوجوان در آمايه کامۀی از حوزه نيمرخ ظرفيت

( 2011) ييد شده استت چنتان کته   یمیتۀف تپژوهشگران توسط نيز  .Felner et al ( 1990)پرسشنامه 

Kazemi, Momeni and Kiyamarathi  پايايی ضريب و خنباوکر یلفاآضريب ختتود در پتتژوهش 

 ملاعو تحۀيل از دهستفاا با نيز انيرا در. نمودنتد  ارشگز 89/0و  88/0 ترتيب به سمقيا ينا مايیزآزبا

 عامۀی تحۀيل یسيۀهوبه سمقيا زهسا يیروا همچنين. ستا گرفته ارتیييد عر ردمو قفو عامل رچها

 همچنتين  .(Kazemi et al., 2011)دستت آمتد   ه بت  83/0 برابر KMOارمقد وگرفت  ارعر سیربر ردمو

(2011) Abolqasemi, Jamalooi, Narimani and Zahed  پايايی ضريبش ختود  هدر پتژو 

 تحۀيل یسيۀهو به سمقيا ينا ی زهيی ساروا و 89/0 هفته 0 مانیز فالۀهدر آن را  مايیزآزبا

 تمامی همچنين. ستا نموآز یباز نیوبير يیروا از حاکی هتتتککنتتد  اعتتالم متتی 83/0 امۀیتتتع

 همبستگی بيانگر که ستا هشد ارشگز 50/0 از ازترتتتب نموآز کل با تزاؤس همبستگی يردمقا

 خنباوکر یلفاآضريب   .Abolqasem et al(2011). میباشد نموآز کل با تزاؤس بين یباز

نفتر از   20 در بتين نمونته تحقيتق    عد از توزي  پرسشنامهب .گزارش نمودند 89/0را  سمقيا ينا

کستب کترده بودنتد    فۀنتر  دانش آموزان را که بيشترين امتياز را از پرسشنامه کفايتت اجتمتاعی   

 ستاختارمند هتای نيمته    عۀت استفاده از مصاحبهانتیاب شدند. نيمه ساختارمند  جهت مصاحبه

دهی پژوهشگر به  کنندگان و جۀوگيری از جهت پيشگيری از القای ذهنيات پژوهشگر به شرکت

به است. همچنين در آغاز تحقيتق، محقتق بته تشتري  اهتداف و مراحتل تحقيتق بترای         مصاح

هتا در   ها رضايت شرکت در پژوهش را اخذ نمود. مصتاحبه  مشارکت کنندگان پرداخت و از آن

دعيقته متغيتر بتود. ايتن      45دعيقته تتا    04گرفت و مدت زمان مصتاحبه از    دفاتر مدارس انجام

ها انجام  ها از همان مصاحبه اول و به موازات انجام مصاحبه ادهتحۀيل دها ضبط شده و  مصاحبه

آمتوزان بته    شد. سپس تمام اطالعات به دعت خوانده شد تا احساس و دری از تجربيات دانش

ای که عابل فهم برای محقق باشد. ستپس تمتام کۀمتات و جمالتتی کته در       به گونه ،دست آيد

اری شد. آنگاه بتا خوانتدن مجتدد اطالعتات و     ذکدگارتباط با پديده مورد نظر بود استیراج و 
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ها، مضامين به دست آمدند. در اين مرحۀه سعی شد تا روابط بين مضتامين و نيتز    بندی آن دسته

کننتدگان در   نهايت با مراجعه به شرکت توليف جامعی از شايستگی اجتماعی به دست آيد. در

آنان پرسيده شد و ميتزان اعتبتار نتتايج     ظرنهای پژوهش سؤال و  مطالعه، از آنان در مورد يافته

کارهايی که برای اعتباربیشی به نتايج استتفاده شتد شتامل شتنيدن و خوانتدن       ارزيابی شد. راه

ها و استفاده از نظرات همکاران بود. همچنين از نظتارت ختارجی استتفاده شتد،      مکرر مصاحبه

ژوهش نداشت و بته منزلته يتک نتاظر     ها به محققی که ارتباطی با پ بدين معنا که بیشی از داده

در پايتان ايتن    ها دارد. خارجی بود، داده شد تا مشی  شود که آيا او نيز دری مشابهی از داده

 بندی شدند.  مضمون فرعی طبقه 93فرايند مضامين استیراج شده در دو مضمون الۀی و 
 

 ها یافته
نگی تجربه مضمون فرعی مشی  گرديد که چيستی و چگو 93مضمون الۀی و  2

دادند. هر يک از اين موضوعات به همراه نقل عول يا  آموزان از شايستگی اجتماعی را نشان می دانش

 ها نشان داده شود: ها بر داده شود تا مبتنی بودن آن کنندگان اراله می هايی از شرکت نقل عول
 

 آگاهی اجتماعی . 9مضمون اصلی 

وزان از شايستتگی اجتمتاعی استتیراج شتد آگتاهی      آم الۀی که از تجربيات دانش اولين مضمون

هتا و   آموزان از آگاهی اجتماعی عبارت بود از آگتاهی از احساستات، نيتاز    اجتماعی بود. منظور دانش

 مضمون فرعی مرتبط شناسايی شدند: 5بر اين اساس ها است.  عاليق ديگران و دری آن

دلتی دری   هتم از آن بتود کته    شوندگان حتاکی  اظهارات مصاحبهدلی:  هم -9-9مضمون فرعی 

ها و اهداف ديگران است. انسان طبعاً اجتماعی است و اين بتدان معناستت کته     احساسات و اولويت

 ما برای سالمت روحی و روانی مناسب به برعراری ارتباط با ديگران نيازمنديم.  

بتا دوستتانم   ارتباط زيادی ": گويند در اين باره می 93و90، 4، 7، 0های  آموزان شماره دانش

کنم بتا دوستتانم لتحبت     ام ويا نگرانی درباره چيزی دارم سعی می دارم بیصوص وعتی خسته

 "کنم. کنم و به عبارتی درددل کنم. بعد از آن احساس بهتری پيدا می

بهتترين زمتان   "گوينتد:   در ايتن بتاره متی    20و  99، 94، 93، 5، 9های  آموزان شماره دانش

کنار خانواده، اعوام و دوستانم هستم. بته همتين ختاطر تفريحتات      زندگی ما زمانی است که در

 "کند. گروهی و دسته جمعی را خيۀی دوست دارم چون خيۀی حالم را خوب می
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کمتک بته ديگتران    شوندگان  اظهارات مصاحبهبنابر هدایت دیگران:  -5-9مضمون فرعی 

کمک کردن بته ديگتران    های جديد کسب کنند. اما چگونگی ها مهارت شود که انسان باع  می

 برای رسيدن به اهداف ممکن است برای افراد میتۀف متغيير باشد.

من دوست دارم که با دادن مشورت "گويند:  در اين باره می 9و  7، 0های  آموزان شماره دانش

 ."برم ها را هدايت کنم و از اين کار لذت می های مناسب برای کمک به ديگران آن و راهنمايی

گويند: متن دوستت دارم کته بته      در اين باره می"98و  97، 94، 95، 99های  آموزان شماره دانش

 کنم.   هايم که از نظر درسی مشکل دارند کمک کنم و از اين کار احساس لذت می همکالسی

شتوندگان ختدمت يعنتی     : بنابر اظهارات مصتاحبه خدمت به دیگران -3-9 مضمون فرعی

 يگران است.تشیي  و تیمين نيازهای د

کتنم هتر چته از     متن ستعی متی   "اظهار داشتند  20و  93، 9، 4، 2آموزان شماره های  دانش

توانم به کسانی کته هتدفی    آيد برای کمک به ديگران فروگذاری نکنم و تا آنجا که می دستم می

 "خواهند به آن برسند کمک کنم. دارند و می

شتوندگان حتاکی از آن بتود     صاحبه: اظهارات ماثرگذاری بر دیگران -0-9 مضمون فرعی

 توان استفاده نمود. های اثرگذار برای ترغيب ديگران می که با استفاده از شيوه

به دليل اينکه در دروس و رفتارم همواره متورد توجته معۀمتان    "اظهار داشت  90آموز شماره  دانش

 ."در پيشرفت آنان موثر باشمها  توانم با تشويق ديگران و دادن انرژی مثبت به آن و دوستانم بودم می

با اراله تجربياتم و راهنمايی و مشتورت بته ديگتران از    "اظهار داشت  90آموز شماره  دانش

 ."کنم ها حمايت می آن

شتوندگان   اظهتارات مصتاحبه  : بر اساس آگاهی سياسی و اجتماعی -2-9مضمون فرعی 

 توانايی شناخت روابط و ابزار عدرت است.   شامل

رين آستيب و هزينته و   سياست يعنی زيرکی و بتا کمتت  "اظهار داشت  90ره آموز شما دانش

المۀۀی برای متن بيشتترين جذبته را     های بين ل را حل کردن، مسالل و روخدادلمشکالت و مسا

 ."در دنيای سياست دارند

دانم کته بتا تضتمين     من سياست را نوعی فعاليت اجتماعی می"اظهار داشت  7آموز شماره  دانش

شود. برای متن مستالل انتیابتات و     ها ناشی می بردهايی که از گوناگون و ناهمگرايی عقيدهنظم در ن

 ."احزاب در کشور مهم و جذابيت دارند
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 های اجتماعی مهارت . 5مضمون اصلی 

 8های مطۀتوب در برابتر ديگتران استت. کته بتر ايتن استاس          منظور شايستگی در اراله واکنش

 مرتبط شناسايی شدند: مضمون فرعی

شوندگان حاکی از آن بتود   مصاحبه اظهارات: با دیگران برقراری ارتباط -9-5مضمون فرعی 

 های مهم در ايجاد ارتباط با ديگتران گتوش دادن بته ستینان ديگتران استت.       که يکی از بیش

هتا، استتمرار آن، پيوستتگی ارتباطتات      گوش دادن از آن جهت مهم است که چگونگی دوستی

توان افکار و  است. از طريق گوش دادن به سینان ديگران به راحتی می خانوادگی به آن وابسته

 احساسات خود را به او منتقل کرد و به ايجاد ارتباط با او اعدام نمود. 

برای اين که بتونم با کسی ارتباط برعرار کنم ": اظهار داشتند 92و  8، 9آموزان شماره  دانش

سینان او را هم بشنوم همين امر باعت  شتده کته     کنم باب لحبت را با او باز کنم و سعی می

   "دوستان خوبی پيدا کنم.

اگه توی يه سینرانی بشينم و احساس کتنم  "اظهار داشتند  4 و 5، 3، 2آموزان شماره  دانش

دهم چتون   تواند برای من مفيد باشد، با تمام تمرکز به سینان او گوش می که اين سینرانی می

 ."خواهد کردتیثير مثبتی در من ايجاد 

ارتبتاط بتا   شتوندگان   اظهتارات مصتاحبه   بنتابر ی پيونعدها:   توسعهه  -5-5مضمون فرعی 

تواند در توسعه و رشد موفقيت فرد مؤثر باشد. بنابراين در هنگام تحصتيل   های موفق می انسان

التل  ها ن ها و الگو عرار دادن اين افراد هم به توسعه ارتباط با آن و زندگی با مشورت کردن با آن

 شد و هم زندگی بهتری داشت.

کتنم از کستانی مثتل دانشتمندان،      ستعی متی  "اظهار داشتتند:   20و  94آموزان شماره  دانش

ها را سرمشق زندگی  هايی در زندگی هستند پيروی کنم و آن متفکران و عۀما که دارای موفقيت

 "خودم عرار دهم.

، باشتد گوينتدگان   هق و سازنددر لورتی که سینان ح"اظهار داشت  90آموز شماره  دانش

آن اشیاص دانا و عالم باشند، تیثير بسيار بسزايی در زندگی من خواهند داشت، مانند ستینان  

 ."پدر و مادر يا معۀم

شوندگان حتاکی از آن بتود کته رهبتری و      اظهارات مصاحبه: رهبری -3-5 مضمون فرعی

 .  نمايی مردم پرداختتوان به هدايت و راه مديريت خصۀتی است که بر اساس آن می
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من هميشه با تمام وجود برخی از دوستانم را در مستالل  "اظهار داشت  8آموز شماره  دانش

کننتد و بته آنچته     کنم البته به شرطی که بدونم به حرفم گتوش متی   و مشکالتشان راهنمايی می

 ."کنم، عمل کنند توليه می

د نظتر راهنمتايی ززم را بترای    متناستب ستن و کتار متور    "اظهار داشتت   99آموز شماره  دانش

 ."دهم دوستانم انجام می

کار گروهتی فرلتت ايجتاد    شوندگان  اظهارات مصاحبه بنابرهمكاری:  -0-5 مضمون فرعی

آورد و تعامتل   آموزان بته وجتود متی    های دانش های مثبت نسبت به مدرسه و عۀم را در ذهن نگرش

آمتوزان را بتا مشتکالتی کته در      ی، دانتش کنتد. کتار و بحت  گروهت     ها تقويت می عاطفی را بين آن

کنتد و راه مقابۀته و برطترف کتردن      ها وجود دارد، آشنا متی  بزرگسالی بر سر راه زندگی اجتماعی آن

 آموزد. مشکالت را به آنان می

س هايی که به لورت گروهتی استت، هترک    در فعاليت"اظهار داشت  92آموز شماره  دانش

 ."جام دهدان بايد وظيفه خود را به نحو احسن

کنم با افراد گروه خود رابطه لميمی داشته باشم تتا انجتام    سعی می"اظهار داشت  90آموز  دانش

 ."تر شود کارها برای ما آسان

هتای ختود را    مسۀماٌ با تمام توان عمل خواهم کرد و تجربته "اظهار داشت  95آموز شماره  دانش

 ."به کار خواهم برد

شتوندگان فتراهم کتردن     بنابر اظهارات مصاحبهوهی: های گر قابليت -2-5مضمون فرعی 

 افزايی در ترغيب اهداف جمعی لورت گيرد. ايجاد همفرلتی است که در آن 

های مثبت و دادن انترژی و انگيتزه بته گتروه      با دادن فرکانس"اظهار داشت  9آموز شماره  دانش

 ."ها را ترغيب خواهم کرد آن

 ."کنم با بزرگ جۀوه دادن هدف، آنان را ترغيب میمن "اظهار داشت  99آموز شماره  دانش

تعهد در واعت  محرکتی   اشتند که شوندگان اظهار د مصاحبهایجاد تههد:  -4-5مضمون فرعی 

باره برختی از مصتاحبه شتوندگان از     دهد. در اين است که ما را به سمت اهدافمان حرکت می

ليت نستبت بته ديگتران،    ئوحساس مست تعهد معانی گوناگونی مانند احترام به جايگاه ديگران، ا

 عنوان تعهد تۀقی کردند. های جامعه و.. را به احترام به ارزش

 که جايگاه و شیصيت ديگتران   تعهد يعنی اين"اظهار داشتند  90و  7، 9های  آموزان شماره دانش
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 را محترم بشماريم و وظايف و مسئوليتی را که بتر عهتده متا نهتاده شتده استت را در هرجتايی کته        

 ."هستيم، بايد به خوبی انجام بدهيم

تعهد يعنی احساس مسئوليت نسبت به خانواده، احترام "اظهار داشت  93آموز شماره  دانش

 ."های يک جامعه، تالش برای پيشرفت جامعه است به ارزش

شتوندگان فتراهم کتردن     بنابر اظهتارات مصتاحبه   مدیریت تهارض: -7-5 مضمون فرعی

 ها بپردازند. آموزان به گفت و گو کردن، حل و فصل تعارض   فرلتی که در آن دانش

کنم از طريق بحت  و گفتگتوی تتوام بتا      سعی می" اظهار داشتند 92 و 8 آموز شماره دانش

 ."آرامش و به طور منطقی اختالفات خود را با ديگران حل کنم

کتنم بته    ستعی متی   و جايگاه خودم متناسب با موععيت"اظهار داشتند:  99و  98آموز شماره  دانش

 حل اختالفاتم با ديگران بپردازم.

حاکی از آن بود کته در جاهتايی    شوندگان اظهارات مصاحبه تحول گرا: -4-5 مضمون فرعی

 کننده تغيير هستند. که نياز به تغيير وجود دارد آغاز

 کتنم  در جاهايی که نياز به تغيير وجود دارد سعی متی "اظهار داشتند  90و  7، 9آموز  دانش

 ."کنم ن استقبال میآشروع کننده آن باشم. از تغيير هراسی ندارم و از 

های نو برای رسيدن به هتدف و   هميشه بدنبال راه"اظهار داشتند:  92و  8آموز شماره  دانش

  "حل مشکالت هستم و پيروی از يک روش واحد را دوست ندارم.
 

 گيری بحث و نتيجه
آموزان پستر مقطت  متوستطه اول شتهر      ه دانشپژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زيست

هتا و   ای از آگتاهی  شوش از شايستگی اجتماعی انجام شده است. شايستگی اجتماعی مجموعته 

هتا و نيازهتای    سازد تتا بتا لحتاظ کتردن هتدف      های اجتماعی است که افراد را عادر می مهارت

زند. عتالوه بتر   های خود دست يابند و نيازهتای ختويش را بترآورده ستا     ديگران به هدف

تتوان بته بتروز     متی  ها اشاره شد، از ديگر نتايج ايتن پتژوهش   های پژوهش که به آن يافته

ی که به نحوی از سوی والتدين و  يآموزانی که در ارتباط با کارها در دانش شايستگی اجتماعی

 ن احستاس شايستتگی اجتمتاعی را از   ناگيرند اشاره نمود. نوجوا مورد تشويق عرار میهمسازن 

دهنتد و ختود    ق موفقيت در دری تعامالت اجتماعی و رشد يک بينش درونی پرورش متی يطر
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شود که تا چه حد در گذشته در تعامالت و روابط اجتمتاعی موفتق    اين فرآيند از اين ناشی می

انتد در ايجتاد رابطته بتا      فرادی که شايستگی اجتماعی را کسب نمتوده اهمچنين اند.  عمل کرده

تتر از ستاير افترادی هستتند کته چنتين        ی در محتيط آموزشتی بستيار موفتق    ديگران و يتادگير 

 اند. هايی را کسب نکرده مهارت

رسد بهترين راه جهت افزايش شايستگی اجتماعی در پستران نوجتوان، افتزايش     به نظر می

هتايی   باشد. حس اعتماد به نفس باز منجر به اتیتاذ روش  اعتماد به نفس و خودآگاهی آنان می

اجتمتاعی بته    هتای   توانند از طريتق مهتارت   گردد. نوجوانان می ود روابط اجتماعی میجهت بهب

اجتمتاعی   هتای   ها خوشتبين باشتند. مهتارت    داشتن ارتباط مثبت با ديگران و پذيرش توسط آن

گذارد که از طريق تعامل با والتدين،   رفتارهايی آموختنی هستند که بر روابط ميان افراد تیثير می

گردند. باورهتای شايستتگی اجتمتاعی نقتش      رادران، بستگان و همسازن کسب میخواهران و ب

مهمی در خودگردانی، تیثير بر رويدادها و شترايط اجتمتاعی دارد. بته عبتارت ديگتر احستاس       

تهديدکننده ممکن است باع  ايجاد آگتاهی از روابتط    های  شايستگی اجتماعی باز در موععيت

کند و او را عادر بته کنتترل تجتارب     احساس رضايت ايجاد میاجتماعی مثبت گردد که در فرد 

 کند.  زا می استرس

آموزان در رسيدن به اهدافشان از طريق راهبردهتای کنترلتی مناستب ستبب      کمک به دانش

شده تا بتوانند نسبت به توانايی خود ديد مثبتی داشته باشند که اين امر موجب شده تا نسبت به 

هتای   مسئوليت نماينتد و نتتايج کارهتای ختود را بته توانتايی       کارها و وظايف خود عبول

ربط دهند و با هر دفعه موفق شدن در کارها منتظر موفقيت ديگتری باشتند. بتر ايتن      خودشان

آمتوزان در   توانند با ايجاد راهبردهای کنترلتی مناستب بترای دانتش     مربيان و والدين می ،اساس

آموزان شوند و هم موجب سالمت روانتی   دانش رسيدن به اهدافشان هم باع  افزايش عمۀکرد

 افراد گردند.

تواند بر شايستگی اجتماعی نوجوانان مؤثر  در نهايت سه عامل خانواده، مدرسه و محيط می

ای بتر کيفيتت روابتط اجتمتاعی و      که دری حمايت اجتماعی تتیثير بتالقوه   باشد. با توجه به اين

هتايی   اع دارد و منجر به افزايش آن دسته از فعاليتت ناشی از حضور در اجتم های  مقابۀه با تنش

آمتوزانی کته    کند. بديهی استت دانتش   شود که به برعراری روابط اجتماعی مطۀوب کمک می می

کنند، از شايستگی  حمايت بازيی از سوی والدين، دوستان و ساير افراد مهم زندگی دريافت می
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حمايت خانواده، دوستان و مستئولين متدارس و   گردند. بنابراين  اجتماعی بازتری برخوردار می

 گردد. تواند عامل ارتقاء شايستگی اجتماعی در پسران نوجوان  همچنين عوامل فرهنگی می

 

 تشكر و قدرانی
کۀيته  از  ،نتابراين انجتام شتده استت. ب    متدارس متوستطه پسترانه شتهر شتوش     اين پژوهش در 

 شود. ازت پاسخ دادند، عدردانی میؤيی به سبا شکيبادر مصاحبه شرکت کردند و آموزانی که  دانش
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