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 چکيده
آوری هیجانی بر تاب-های اجتماعیمهارت آموزش اثربخشی پژوهش تعیین هدف از انجام این

 نوع از آزمایشااای شاااهه پژوهش روزی بود. روشآموزان مدارس شاااهانهو ساااازیاری دانش

سرآموزان دانش شامل آماری ةجامعو  كنترل یروه با آزمونپس -آزمون پیش سطه  ةدور پ اول متو

صیلیشهانهمدارس  سال تح شابور در  ستان نی شهر نفر با  100از این میان  بودند. 1396-97روزی 

 سینها و سازیاریكانر و دیویدسون، آوری تاب ةنامییری در دسترس انتخاب و پرسشروش نمونه

تر از متوساا  آوری و سااازیاری پایینآموز كه تابدانش 30را تکمیل كردند. ساا س از  و سااین 

صادفی به ،ندنمودیزارش  شدند 15نفر دریروه آزمایش و  15طور ت شته  . نفر در یروه كنترل یما

 .هیجانی قرار یرفتند -ی اجتماعیهاجلساااه تحم آموزش مهارت 8افراد یروه آزمایش به مدت 

های ها با استفاده از تحلیل كوواریانس چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد آموزش مهارتداده

ماعی  جانی موجب بههود معنی –اجت نده در یروه آموزان شاااركمآوری دانشدار میزان تابهی كن

سهم به یروه كنترل می سازیارانه را در این یروه به و كاهش معنی ،شودآزمایش ن دار رفتارهای نا

هیجانی موجب  –های اجتماعی توان نتیجه یرفم آموزش مهارتمی ،طور خالصااههمراه دارد. به

  شود.آموزان مدارس شهانه روزی میآوری و سازیاری دانشهای تابدار توانمندیبههود معنی

يدي:   گان کل هارتواژ ماعیهای اآموزش م تاب -جت جانی،  مدارس آوری، دانشهی آموزان 

 روزی، سازیاری.شهانه
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 مقدمه
سه سه روزیشهانه مدر سم كه مدر صیل آن ن وزاآمدانشای ا سم میبرای ادامه تح دور از بای

(. این مدارس كه به منظور 2016، 1)لیزر و مکوانمایند مدرسااه و خوابگاه اقامم محی  خانواده در 

آموزان روسااتایی، پیشااگیری از هدر رفتن اسااتعدادهای آنها، پرورش دانش حمایم از تحصاایل

آموزان همان مناطق و نیز كاهش مهاجرت نیروهای توانمند مورد نیاز مناطق محروم از میان دانش

ستایی و خانوادهدانش سیاری نظیر آموزان مناطق رو شدند، آثار مثهم ب سیس  شهرها تأ های آنها به 

 های آموزان و ارتقای ساااطل علمی و مهارتسااام تحصااایلی این دانشكاهش ترک و یا شاااک

نژاد، اند )داستان، داودی و بساکهمراه داشتهشناختی ساكنین نواحی دور افتاده را بهروان ـ   اجتماعی

1393).  

اقامتگاه و شااارای  خود  ةزمین روزی درآموزان سااااكن در مدارس شاااهانهدانش ،با این حال

مقررات  و نداشااتن حریم خصااوصاای، های مشااترکاتاقآنها از داشااتن  .دارند یمشااکالت متعدد

شتن در  شركم ندا صمیمخشک،  سائلی از این قهیل،ها و ییریت ضی بوده و با حوادث منفی  م نارا

سترس سیاری مواجه میا سازیاری ب شکالت  ستان، این زا و م شوند كه دور بودن از خانواده و دو

موارد تالش آنها برای تغییر شرای  خود بسیاری از (، در 2014، 2اید )یائونممواجهه را دشوارتر می

آورد؛ به نحوی كه رسااد و عصااهانیم و احساااس درماندیی را برای آنها به همراه میبه نتیجه نمی

سیبیکی  توان یفم،می شرها در جامعهاز آ شهانه ،پذیرترین ق ساكن در مدارس  روزی نوجوانان 

این تجارب منفی، پیامدهای تحول ناسالم نظیر مشکالت عاطفی  (.1395درتاج، )سعیدی و  هستند

و رفتاری را به همراه دارد و هرچه نوجوانان رویدادهای منفی بیشاااتری را تجربه كنند، ساااطل 

شکالت مقابلهفزون شانگان هیجانی، م شی، ن شان افزایش میكن ساالن شکالت آنها با هم یابد ای و م

 (.2013، 3ییلوار)فلوری و ماو

های روانی، مشکالت رفتاری و تحصیلی دهد، اختالل( نشان می2005) 4هوسی و یائو پژوهش

شهانه سر میدر میان كودكان و نوجوانانی كه در مدارس  سه با همتایان خود روزی به  برند در مقای

خانواده زندیی می با  پایینكه  ند، بیشاااتر اسااام و از عزت نفس  ماعی های اجتر و مهارتكن ت

شیف، نهی و ییلمن تریضعیف صوص دانش2005) 5برخوردارند.  شی كه در خ آموزان ( در پژوه

آموزان آموزان در مقایسه با دانشروزی انجام دادند به این نتیجه رسیدند كه این دانشمدارس شهانه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Laiser & Makewa 
2. Guo  
3. Flouri & Mavroveli  
4. Hussey & Guo 
5. Schiff, Nebe, & Gilman 
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كنند و از ابعاد مختلف زندیی خود رضااایم كمتری مدارس عادی سااالمم كمتری احساااس می

 رند. دا

یا با رویکرد  آفرینروزی به بررساای عوامل خطرها در خصااوص مدارس شااهانهاغلب پژوهش

كه وقایع زندیی مستقل  ،اند. این در حالی اسمحل مسئله به تغییرات محیطی و خوابگاهی پرداخته

را نیز در نظر یرفته و افزایش سرمایه  بخش بایسم عوامل فردی بههودیاز فرد نیستند، بنابراین می

و  1)یئو روزی هدف قرار دادشناختی نوجوانان و تحول سالم آنها را به ویژه در مدارس شهانهروان

 (. 2019همکاران، 

شهانهاز جمله عوامل درونی كه به دانش كند كه بتوانند با وجود روزی كمک میآموزان مدارس 

شواری سیار در این مداد سازیاری های ب شند، توانایی  سالمم روان مطلوبی برخوردار با رس، از 

های خود و دیگران و برقراری تعادل به معنای توانایی كنار آمدن با خواسااته 2آنهاساام. سااازیاری

سته سممیان خوا ساقی و رجایی، های درونی و درخوا سم ) (. این مفهوم به 2009های محیطی ا

ضاااروری  ةبینی كنندیابی به اهداف مطلوب اشااااره دارد و پیشها برای دساااتتوانایی تحمل تکانه

صیلی دانش شرفم تح سم )مورموفقیم و پی شارما و پاندی2017، 3نایآموزان ا ( یکی 2019) 4(. 

سالمم روان نوجوانان دانش ساالن میاز منابع مهم  سازیاری با هم دانند. آنها در پژوهش آموز را 

آموزان از طریق شاااناختی دانشافزایش توانمندی ساااازیاری روانخود به این نتیجه رسااایدند كه 

ن ایشود. مورشان میطور غیر مستقیم موجب بههود عملکرد تحصیلیافزایش سالمم روان آنها به

شااناختی از اهداف آموزان به سااازیاری روان( معتقد اساام تالش در جهم دسااتیابی دانش2017)

عملکرد بهتری در زندیی شخصی و تحصیلی در آینده  آموزاناصلی آموزش رسمی اسم تا دانش

 5به نظر سونیتا و یوروراجآموزان نوجوان بنا دانش موردداشته باشند. پیگیری این هدف به ویژه در 

 سالی به همراه دارد.( كاهش بروز مشکالت احتمالی را در بزرگ2014)

دهد و با ها كاهش میه با دشواریپذیری افراد را در مواجهاز متغیرهای دیگری كه میزان آسیب

سیار نزدیکی دارد  سم 6آوریتابسازیاری ارتهاط ب سکینر ا ( 2019همکاران ) (. یئو و7،1992)ا

به افراد كمک میاظهار داشاااتند تاب با وجود ای موفقیمیونهكند كه بهآوری  با شااارای ،  آمیز 

شوند. بنا به یفته  تواند آنها را در معرض خطررویارویی با تجارب منفی كه می سازیار  قرار دهد، 

آوری را از منابع سااازیاری دانساام كه توان تاب( می1394االسااالمی، صااادقی و محمدی )شاای 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Gao 
2. adjustment 
3. Murugan 
4. Sharma & Pandey 
5. Sunitha & Gururaj 
6.  resilience 
7. Skinner 



آوری نماید. افرادی كه تابتواند افراد را در مواجهه با نامالیمات و خطرات زندییشاااان حف  می

شتری دارند می سیب توانند از پیامدهای منفی رویدادها وبی سه اجتناب نموده و تجارب آ زا در مدر

دهد هرچه افراد از ( نشان می1389های كیانی )دسم آورند. یافتهانطهاق بهتری در شرای  دشوار به

آوری بیشااتری برخوردار باشااند اعتماد به نفس باالتری دارند و با احتمال بیشااتری در زندیی تاب

شاااناختی بهتری خواهند داشااام. ه ساااازیاری رواننمایند و در نتیجعواطف مثهم را تجربه می

شد تابهمان سهی آوری موجب میطور كه یفته  سازیاری منا شود فرد در رویارویی با مشکالت، 

شراقی،  سم )روحانی و ا ساده از پیامدهای منفی ا شد و چیزی بیش از اجتناب  شته با (. از 1398دا

اساام تا اهمیم آن به  شاادهازیاری مطالعه آوری در كنار ساادر پژوهش حاضاار متغیر تاب ،رواین

 در نظر یرفته شود.موازات سازیاری و حتی به عنوان یکی از منابع سازیاری 

تاب  ند  به فرای كه  نابعی  نوجوانی و زندیی در محی   ةآوری و ساااازیاری در دوریکی از م

سم كه در اواخ 1هیجانی -های اجتماعی كند، آموزش مهارتروزی كمک میشهانه ستم ا ر قرن بی

 (. 1396 /2015، 2به عنوان یک مقولة جدی در فرایند تحول فردی مطرح شده اسم )كرین

ساس مهارتامروزه روان سان تعلیم و تربیم معتقدند، موفقیم افراد تنها بر ا شناختی شنا های 

دارند اجتماعی نیز نقش بساازایی در این میان  -های هیجانی شااود بلکه مهارتبینی نمیآنها پیش

های شاااناختی نیز نیازمند داشاااتن ( و بسااایاری از یادییری2006، 3برگین و ویسابر)الیاس، اُ

هیجانی  -های اجتماعی(. منظور از مهارت2001، 4هنوهیجانی هساااتند )ك -اجتماعی هایمهارت

یجانات ای را با همساالن و اطرافیان خود برقرار نموده، هآن اسم كه نوجوان بتواند رواب  صمیمانه

هیجانی مدیریم نماید و در این مسااایر  –جویی شاااناختی كارییری راههردهای نظمخود را با به

 (.2019و همکاران، )یئو  احساس تسل  داشته باشد

 هاییادییری آموزش ةبار توس  موسسهیجانی، اولین – اجتماعی هایمهارت آموزش ةبرنام 

ماعی جانی -اجت ید.  5هی عه در ایناجرا یرد هارت مجمو مدلی،  ،هام به فراییران، خودكنترلی، ه

این دساام آمده از فراتحلیلی كه توساا  شااود. شااواهد بهانگیزش و خودآیاهی آموزش داده می

ثیر مثهتی بر أهیجانی ت -های یادییری اجتماعیكه برنامهاسم انجام شده اسم، نشان داده  موسسه

هارت های اجتم تار جانی، رف ماعی، هی تاری، تنشهای اجت جانی، ماعی، مشاااکالت رف های هی

 و در مجموع ،عملکردهای علمی و رفتاری فرد با خودش، دیگران و در مدرساااه داشاااته اسااام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. social-emotional skills training 
2. Crane 
3. Elias, O’Brien, & Weissberg 
4. Cohen 
5 Collaborative for Academic Social and Emotional Learning (CASEL) 
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هیجانی در  -های اجتماعی سااااز و باعش رشاااد قابلیمهیجانی زمینه -آموزش یادییری اجتماعی

 (. 1395صدری دمیرچی و اسماعیلی قاضی ولوئی، )شود میافراد 

هارت ندین پژوهش اثربخشااای آموزش م ماعیتاكنون چ های  -های اجت جانی را بر متغیر هی

ساارشااکی، ؛ ادیب2011، 1لیگان و كریچلیآرمسااتران ، ی برای مثال،)اند كردهشااناختی تأیید روان

؛ 1397بخش، سااایف و درتاج، ؛ عیسااای1390؛ جهاری، 2019نژاد، زاده، سااااجدی و كاظمحاتمی

(. از جمله نتایج پژوهش 2015، 2؛ كالرو، بوالنگر و شااااو1394پور و سااالیمی؛ رحیمیپور، قدم

 هیجانی -اجتماعی هایمهارت آموزش دهد كه( نشان می2014) 3هایز راتکلیف، وان ، دوستور و

های اجتماعی و در كل افزایش عاطفی و افزایش صاااالحیم -هیجانی هایمهارت افزایش باعش

شی2015) 4دری و های پژوهش دنالمیافته شود.یم سالمم روان افراد آموزش  ( نیز بیانگر اثربخ

 ةمسائل حل و ییریتصامیم هیجانات، با مقابله فردی، بین ارتهاط همدلی، خودآیاهی، هایمهارت

سم. همچنین ركنی، اجتماعی بر اختالالت رفتاری  این نتیجه به (1394) آبادی فتل و ارجمندنیا ا

رفتاری  عملکرد بههود در تواندمی اجتماعی هایمهارت بر مهتنی آموزشااای ةبرنام رسااایدند كه

سااازیاری  و اجتماعی كفایم رفتاری، مشااکالت اجتماعی، هایمهارت هایمؤلفه در آموزاندانش

سیادت مؤثر اجتماعی شد.  های مهارت آموزش دریافتند خود پژوهش در ( نیز1394) جدیدی و با

سم كار، مؤثر كودكان هویم ابعاد و عزت نفس بر اجتماعی  (،4200) 5سالووی همچنین لوپز و .ا

 برد،می باال را اجتماعی ساااازیاری ،هیجانی -اجتماعی هایمهارت آموزش كه نشاااان دادند

 یردد. می اجتماعی رفتارهای تقویم باعش و دهدمی را كاهش پرخاشگری

 هااای اثربخشااای آموزش مهااارتهااای فوق كااه بااا توجااه بااه نتااایج پژوهش ،بنااابراین

ماعی  ید می –اجت تأی جانی را  كه هی به این مهم  ند و توجه  مای مدن هداف ع آموزش و  ةیکی از ا

مفید و مؤثر با دیگران و  ةسااازیاری و برقراری رابط توانمندی بهآموزان دانش دسااتیابی ،پرورش

ماعی اسااام،  یم اجت ماعآموزش مهارت توان یفممیپذیرش مسااائول به  –یهای اجت جانی  هی

سم دانش ضروری ا سلیمانی، افروز و )بهآموزان یک امر  سانی، غالمعلیپژوه،  كمک به  (.1389لوا

های محروم به لحاظ تحصیلی، پرورشی، بهداشم روزی كه اغلب از محی نوجوانان مدارس شهانه

مده ماعی برآ به نوجوانی، در معرض تروانی و اجت یذر از كودكی  خاطر  به  كه  ند،  یاد ا غییرات ز

ضر را انکار ناپذیر  ضرورت پژوهش حا ستند،  سازیاری ه شکالت  روحی و روانی و نیز دارای م

آوری در ارتقاء سالمم روان، این متغیر نماید. در این پژوهش سعی شد با توجه به اهمیم تابمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Armstrong, Galligan, & Critchley  
2. Claro, Boulanger, & Shaw  
3. Ratcliffe, Wong, Dossetor, & Hayes 
4. Denault & Déry  
5 Lopes & Salovey 



سازیاری كه همواره پژوهش سئله از ایناند، قرار بگیرد. ها بر اهمیم آن تأكید نمودهدر كنار  رو، م

آموزان هیجانی به دانش -های اجتماعیپژوهش حاضر بررسی این مهم اسم كه آیا آموزش مهارت

های آوری و سااازیاری آنها را افزایش دهدی یافتهتواند میزان تابروزی می هانهشاامدارس نوجوان 

به منظور توانمندسااازی توانند روزی میاین پژوهش را والدین، معلمان و مشاااوران مدارس شااهانه

 نوجوانان در یذر از دوره پرتنش نوجوانی مورد استفاده قرار دهند.

 روش پژوهش

  .بود آزمون با یروه كنترلپس -آزمونپیشاز نوع  آزمایشی شهه پژوهش حاضر طرح

 کنندگان پژوهششرکت

سرآموزان دانش ةدربرییرندپژوهش این آماری  ةجامع روزی شهانهاول متوسطه مدارس  ةدور پ

آموز با روش دانش 100از این میان تعداد  .بود 1396-97شااهرسااتان نیشااابور در سااال تحصاایلی

آوری و سااازیاری پاساا  دادند. های تابنامهییری در دسااترس انتخاب شاادند و به پرسااشنمونه

سب نمودند با توجه به اینکنفر كه نمرات پایین 30س س  س  ك شتری به آموزش تر از متو ه نیاز بی

توانسم برای آنها چنین فرصتی را فراهم هیجانی داشتند و این پژوهش می –های اجتماعی مهارت

نفر در یروه  15پژوهش  كنندیانشااركم طور تصااادفی از میانساا س بهآورد، انتخاب شاادند. 

 یشآزمایروه  كنندیاند. میانگین ساانی شااركمشاادن جایگزیننفر در یروه كنترل  15آزمایش و 

همچنین بر  سال بود. ±11/1و انحراف معیار  07/14و یروه كنترل  ±03/1و انحراف معیار 92/13

 یروه آزمایش سال اول دبیرستان و كنندیاندرصد از شركم 1/46شناختیاساس اطالعات جمعیم

سال دوم دبیرستان بودند. در یروه كنترل نیز این فراوانی به ترتیب 1/23 برای  درصد 5/38 درصد 

ستان و  صد 7/30سال اول دبیر ستان بود. همچنین در سال دوم دبیر  8/30در هر دو یروه  ،برای 

شركم صد از  ستان بودند. مالکدر سوم دبیر سال  های ورود عهارت بودند از تحصیل در كنندیان 

سااال )با توجه به حداقل و  19تا  12ساانی  ةروزی، داشااتن دامناول متوسااطه مدارس شااهانه ةدور

ستایی(. مالک صیل در مناطق رو سن مجاز برای تح شامل ابتالء به اختالل حداكثر  های خروج نیز 

آموزش و دریافم همزمان  ةپزشکی براساس مصاحهه بالینی، نیاز به مصرف دارو در دورروان ةعمد

سه و عدم تمایل به ادامشناختی، غیهم بیش های روانها وآموزشسایر درمان سات از دو جل ة جل

  شد. می
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 ابزارهاي پژوهش

 نامه به این شرح بود:ابزار یردآوری اطالعات شامل پرسش

ای اسااام كه یویه 25 مقیاس یک 1كانر و دیویدساااونآوری مقیاس تاب :آوريمقياس تاب

)همیشاه درسام(  4ای لیکرت از صافر )همیشاه نادرسام( تا درجه 5های آوری را در اندازهتاب

های ( ویژیی2006) 2ساایلس، كوهن و اسااتین -(. كم هل2003كانر و دیویدسااون، ) ساانجدمی

ای شااامل هیویه بر روی نمون 25یویه از میان  10آوری را با انتخاب سااجی مقیاس اولیه تابروان

آوری بر اساااس تحلیل عاملی نفر مطالعه نمودند. در بررساای روایی سااازه مقیاس جدید تاب 511

شااده اساام كه این حاكی از روایی  یزارش 93/0تا  44/0یویه بار عاملی بین  10تأییدی برای هر 

سم.  روی  ( بر1384محمدی )در مطالعه این مقیاس سازه مطلوب و قابل قهول برای این مقیاس ا

برای  مد وبه دسم آ 89/0و پایایی آن با سنجش همسانی درونی آلفای كرونهاخ  شدنفر اجرا  248

 64/0 تا 41/0بین ضااریب همهسااتگی كل،  ةهمهسااتگی بین هر یویه و نمربا روش  رواییتعیین 

 پایایی ( نیز1390) رنجهر، كاكاوند، برجعلی و برماس حق پژوهش در. دسااام آمده اسااامبه

سش ستفاده با نامهپر  این برای 84/0 آلفای كه قراریرفم آزمون مورد كرونهاخ آلفای ضریب از ا

 79/0نامه با روش آلفای كرونهاخ حاضاار پایایی این پرسااش ةآمد. در مطالع دساامبه نامهپرسااش

محاسهه شد و برای بررسی روایی محتوایی نیز از متخصصان این حوزه نظرخواهی شد و مشخص 

ستند. بنابراینچ كدام از یویهیردید كه هی  برخوردار روایی مطلوبی و پایایی از ابزار این ها مههم نی

 اسم. 

نشپرسشششش موزاننشامشة سشششازگشاري دا نشسااااازیاااری  ةنااامااپرساااش :آ موزاندا   3آ

سین  سینها سازیاری عمومی دانش1380 /1993) و  شی و (  سه بعد عاطفی، آموز آموزان را در 

یذاری آن به اسم كه نمرهالی استفاده شده ؤس 60این پژوهش از فرم  دركند. اجتماعی ارزیابی می

ضریب پایایی این آزمون از طریق . دارد.ال ؤس 20هر یک از ابعاد  اسم و برای صورت صفر و یک

و  93/0، 94/0 95/0اری كل، عاطفی، اجتماعی و آموزشااای به ترتیب دو نیمه كردن، برای ساااازی

بازآزمایی  96/0 با روش   . (1387 ،نویدی) شاااده اسااامیزارش  93/0و  90/0، 96/0، 93/0و 

برای  نامه رااین پرساااشضاااریب آلفای كرونهاخ در مطالعه خود ( 1387نویدی )عالوه بر این، 

شی 82/0سازیاری كل  سازیاری آموز  65/0و  68/0، 70/0، عاطفی و اجتماعی به ترتیب و برای 

روایی محتوایی این مقیاس در مطالعه حاضاار با نظرخواهی از متخصااصااان یزارش كرده اساام. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Connor‐Davidson Resilience Scale )CD‐RISC)  
2. Campbell-Sills, Cohan, & Stein 
3. Adjustment Inventory for School Students (AISS) 



نامه پایایی این پرسشضریب االت مههم نیستند. ؤكدام از س بررسی شد و مشخص یردید كه هیچ

 محاسهه شد. 86/0نیز به روش آلفای كرونهاخ 

ساس  این برنامه بر: هيجانی -هاي اجتماعیموزش مهارتبرنامه آ های آموزش مهارت برنامها

 120جلسااه  8به مدت  كه اساام( 1389) ، نویدی و پورشاانههیجانی صاادری دمیرچی -اجتماعی

شد. در جدول طی دو ماه ای دقیقه شگر اجرا  س  پژوه ص 1تو سات آموزش مهارت ةخال های جل

 هیجانی ارائه شده اسم. -اجتماعی
 هيجانی -هاي اجتماعیخالصه جلسات آموزش مهارت. 1جدول 

 شرح جلسات جلسات

هیجانی، بازخورد افراد در مورد  -های اجتماعیبیان مقررات یروه، بحش در مورد اهمیم مهارت معارفه و آشنایی با اعضای یروه، اول

 معارفه. ةنحو

ها و احساسات، آیاه شدن از ارتهاط بین افکار، یذاری آنها، شناخم تفاوت میان هیجانمشاهده و شناخم احساسات و نامخودآیاهی:  دوم

 ها، یافتن واژیانی برای بیان احساسات.احساسات و واكنش

ابی و شناخم حاالت هیجانی، بیان احساسات و آیاهی از آنها در رواب  بین فردی، ارزی ةیذاری، شناخم شیوشناخم احساسات و نام سوم

 احساسات خود. ةقهول مسئولیم دربار

حرف  نییذاشتن ب زیشدن به شنونده خوب، تما لیثر، تهدؤم یاحساسات به صورت ة)ارتهاطات(، صحهم كردن دربار یفرد نیرواب  ب چهارم

 سرزنش. یشود به جایكه با من شروع م ییهاامیخود نسهم به آنها، ارسال پ یهاها و قضاوتواكنش گران،یو عمل د

های موجود در افراد نسهم همدلی: درک احساسات و عالیق دیگران، و مدنظر قرار دادن دورنمای ذهنی آنها، احترام یذاشتن به تفاوت پنجم

سازی های مقابله و آرامروشهای زندیی، آموزش ثیر استرس بر سایر جنههأهای مختلف، مقابله با استرس )فشار روانی(، تبه پدیده

 خود در مواقع فشار روانی، آشنایی با مراحل بروز استرس، تعیین نقش ادراكات خود در ایجاد استرس.

های خود و سازیاری با محی  و تغییرات، نحوه سازیاری و پذیری در رسیدن به هدفپذیری در مقابل تغییر: لزوم انعطافانعطاف ششم

 مقابل تغییرات.پذیری در انعطاف

های ابراز های ابراز خشم، روشثر، عالئم و نشانهؤها به شیوه مها در عملکرد افراد، كنترل هیجانها: نقش كنترل هیجانكنترل هیجان هفتم

 ثر ابراز خشم و ابراز صحیل آن.ؤهای مخشم در افراد، روش

 هشتم

 

های افزایش توانایی ابراز وجود. ابراز وجود، مهارت ةدهندناسایی رفتارهای نشانابراز وجود: تفاوت ابراز وجود و رفتار پرخاشگرانه، ش

 آزمون.بندی و پسای از مطالب، جمعارائه خالصه

 روش اجرا

سب معرفیابتدا با برای انجام پژوهش  سازمان ك شهد و مراجعه به  سی م شگاه فردو نامه از دان

مدرسااه  2مجوز اجرای پژوهش از آموزش و پرورش كسااب شااد و  آموزش و پرورش نیشااابور

شدند.شهانه سه و دانش روزی معرفی  ضایم اولیای مدر آموزان برای همکاری در پس از جلب ر

عداد  هانه این مدارس، پرساااشنفر دانش 100روند اجرای پژوهش، ت آوری و نامه تابآموز شااا

تر از متوساا  آوری و سااازیاری پایینكه تابساا س از میان افرادی  سااازیاری را تکمیل كردند.

ساختار یافته پژوهش انتخاب شدند. مصاحهه نیمه كنندیانشركمنفر به عنوان  30، نمودند یزارش

نفر در یروه  15پژوهش  ةطور تصادفی از میان نمونجهم بررسی وضعیم آنان انجام شد. س س به
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اد یروه آزمایش به مدت هشااام جلساااه تحم افر قراریرفتند. كنترل نفر در یروه 15آزمایش و 

هر دو یروه به  ،هیجانی قراریرفتند و در پایان جلساااات مداخله -های اجتماعیآموزش مهارت

اطالعاتی در مورد نوع درمان،  ،های پژوهش پاساا  دادند. همچنین قهل از آغاز مداخلهنامهپرسااش

سه كنندیانشركمحضور  ةنحو شركمهای درمانی، تعداد و زدر جل سات به  كنندیان داده مان جل

شد. الزم به ذكر اسم در پایان شد. همچنین رازداری به عنوان اصل اساسی در درمان توضیل داده 

جلسات درمانی دو نفر از یروه آزمایش قادر به همراهی یروه نشدند و از یروه كنار یذاشته شدند 

هایم و  یل قرار آز هاییروه هریک از نفر در 13های دادهدر ن مایش و كنترل مورد تجزیه و تحل

 یرفتند.

 هاتجزيه و تحليل داده روش

 های پژوهش از آزمون تحلیل كوواریانس چند متغیره استفاده شد.دادهآماری برای تحلیل 

 هايافته
سشآمار های شاخص صل از اجرای پر صیفی حا سازیاری در مرحله های تابنامهتو آوری و 

 آمده اسم.  2جدول  یروه آزمایش و كنترل در به تفکیکآزمون آزمون و پسپیش
 

 آوري و سازگاري در دو گروه کنترل و آزمايش. ميانگين و انحراف معيار تاب2جدول 

 تعداد مراحل متغير
 یروه كنترل یروه آزمایش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 آوریتاب
 34/4 23/38 30/6 76/36 13 آزمونپیش

 68/4 92/37 16/9 49 13 آزمونپس

 سازیاری
 75/4 69/45 66/4 53/44 13 آزمونپیش

 63/3 07/45 92/5 46/32 13 آزمونپس

 

ندمتغیری، پیش یانس چ یل كووار جام تحل هل از ان های این آزمون بررسااای شااادند. فرضق

اسمیرنوف  افرض اول، نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته اسم كه نتایج آزمون كالمویروف پیش

(. نتایج آزمون باكس نیز P > 05/0نهود ) دارمعنیو سازیاری، این آزمون  آوریتابنشان داد برای 

ماتریس جهم بررسااای پیش یانسفرض همگنی  یانس-وار ماری  كووار حاظ آ نهود  دارمعنیاز ل

(09/0=P، 16/2= Fو این به معنای برقراری مفروضاا ،)فوق اساام، بنابراین اسااتفاده از آزمون  ة

یل برقراری مفروضااا به دل مانع اسااام. همچنین  ند متغیری بال یانس چ یل كووار مگنی ه ةتحل

ی اثرهای چند دارمعنیكوواریانس از آزمون المهدای ویلکز برای بررسااای  -های واریانسماتریس

آزمون، نشان داد با كنترل اثر نمرات پیش یریمتغ چند انسیكووار لیتحلمتغیری استفاده شد. نتایج 



و  آوریتابآزمون بین دو یروه آزمایش و كنترل در متغیر جدیدی كه از تركیب خطی نمرات پس

= المهدا 71/0ی وجود دارد )دارمعنیشااد، تفاوت عنوان متغیرهای وابسااته حاصاالبه  سااازیاری

 (.P ،56/26= (21 ،2)F=  001/0ویلکز، 

مراحل  در آوریتابو  نمرات سااازیارییروه از جهم میانگین منظور مقایسااه دو بهدر ادامه، 

آورده  3از آزمون تحلیل كوواریانس اسااتفاده شااد كه نتایج آن در جدول  طور جدایانه،ارزیابی به

 شده اسم.
 آوري تاب سهيمقا جهت کنندگانشرکت نيب اثرات يهاآزمونتحليل کوواريانس  جينتا .3جدول 

 کنترل و شيآزما گروه دو در يسازگارو 

 منبع تغييرات  متغيروابسته
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F 

سطح 

 داريمعنی

مجذور 

اتاي 

 تفکيکی

 آوریتاب

 36/0 001/0 22/14 74/490 1 74/490 پیش آزمون

 56/0 001/0 34/28 23/978 1 23/978 یروه

    508/34 22 18/759 خطا

     26 51180 كل

 سازیاری

 27/0 008/0 49/8 82/153 1 82/153 پیش آزمون

 70/0 001/0 63/52 30/953 1 30/953 یروه

    11/18 22 49/398 خطا

     26 40694 كل

 

كنندیان دو یروه آزمایش و كنترل در نمرات دهد كه بین شاااركمنشاااان می 3جدول نتایج 

آزمون پسو  (P ،34/28 ( =22 ،1)F= 001/0 = مجذور اِتای تفکیکی،  56/0) آوریتابآزمون پس

تای تفکیکی،  70/0)ساااازیاری  فاوت P ،63/52 = (22 ،1)F=001/0 = مجذور اِ ی دارمعنی( ت

 وجود دارد. 

 گيريبحث و نتيجه
ضر با هدف سی اثربخشی آموزش مهارت پژوهش حا وری آهیجانی بر تاب -های اجتماعیبرر

 های بساایاری تاكنونانجام شااد. پژوهش روزیآموز مدارس شااهانهسااازیاری نوجوانان دانشو 

ساارشااکی و اند )ادیبشااناختی تأیید نمودهها را بر متغیرهای رواناثربخشاای آموزش این مهارت

کاران،  لم2019هم نا کاران2015دری،  و ؛ د کاران، ؛ ركنی2014، ؛ راتکلیف و هم ؛ 1394 و هم

در این پژوهش برای اولین بار تأثیر آموزش . (2004؛ لوپز و سااالووی، 1394ساایادت و جدیدی، 

روزی بررساای آموزان مدارس شااهانههیجانی بر متغیرهای مربوط به دانش -های اجتماعی مهارت
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آموزان دانش هیجانی به -های اجتماعی نشااان داد كه آموزش مهارت پژوهش نتایجشااده اساام. 

  .شود میآوری و سازیاری آنها تاب دارروزی موجب بههود معنیمدارس شهانه

طرح شاد تا بر اهمیم آن آوری در كنار ساازیاری و قهل از آن مدر پژوهش حاضار متغیر تاب

 دارمعنیموجب افزایش  هیجانی –های اجتماعی آموزش مهارت نتایج نشاااان دادتأكید شاااود. 

سرشکی و این یافته همسو با نتایج ادیب .شودمییروه كنترل  در مقایسه بایروه آزمایش  آوریتاب

(، آرمساااتران  و همکاران 2019(، یئو و همکاران )2015ن )(، كالرو و همکارا2019همکاران )

 ( اسم.1390(، جهاری )1394پور و همکاران )(، قدم1397بخش و همکاران )(، عیسی2011)

توانند توان یفم، افرادی كه دانش عاطفی الزم برای مقابله دارند میهای فوق میدر تهیین یافته

سند، رواب  مثهتی شنا سات خود را ب سا صمیمات پیچیده بگیرند و مهارت اح های برقرار نمایند، ت

شکی و همکاران، مدیریم تعارض را افزایش دهند )ادیب ( با 2007(. بنا به یفته پائولو )2019سر

هارت ند م به پیو تابتوجه  ماعی و  تابآوری میهای اجت هارتتوان  ماعی و آوری و م های اجت

( در این 2005) 1و بنا به یفته جاجهیجانی را به عنوان چهارچوبی پیوسااته و بهم مرته  دانساام 

آوری هساااتند. وی بیان نمود، تابة اجتماعی پیش شااارط و الزم –های هیجانی ارتهاط توانمندی

هم بینمهارت به عنوان عوامل حفاظتی و حمایتی تابهای مث تایج كنآوری عمل میفردی  ند و ن

 آورند.ارزشمندی را در فرایند مقابله به وجود می

بینانه و طور واقعآموز به( دانش1داند، آوری را شامل پنج مرحله می( چرخه تاب2000) 2مورالز

شااود تا عوامل آموز قادر می( دانش2كند، مؤثر عوامل خطرآفرین اصاالی خود را شااناسااایی می

كاهش اثرات منفی عوامل خطر درک شده را دارند كشف یا جستجو  حفاظتی كه پتانسیل جهران یا

صیلی صورت هماهن  برای ترغیب دانش( عوامل حفاظتی به3نماید،  شرفم تح سمم پی آموز به 

آموز قادر اسم تا ارزش عوامل حفاظتی را بشناسد و همچنان به تصحیل و ( دانش4كنند، عمل می

آموز كند دانشكارییری مداوم عوامل حفاظتی كمک میبه( تصاااحیل و 5اجرای آنها ادامه دهد، 

 های جدید حف  نماید.روند رو به رشد پیشرفم تحصیلی را با وجود چالش

سم آموزان بتوانند از چرخه فوق بهره بهرند می( تأكید نمود، برای اینکه دانش2000مورالز ) بای

نایی خوداز  باشاااند و 4و خود تأملی 3آیاهیتوا خود حس درونی كنترل و رویکرد  در برخوردار 

هیجانی  –مثهم به مشکالت را تجربه نمایند. وی معتقد اسم معمان با آموزش مهارتهای اجتماعی 

آوریشاااان را ها و در نتیجه میزان تابآن خود تأملیتوانند توانایی خودآیاهی و آموزان میبه دانش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Judge 
2. Morales 
3. self-awareness  
4. self-reflective 



شواری شند. در برابر د ستا ها ارتقاء بخ سوندر این را ( معتقدند كه 1999) 1هووارد، دریدن و جان

های درساای مهتنی بر اصااول یادییری آموزان طراحی برنامهآوری دانشارتقاء تاب ةبهترین شاایو

  هیجانی اسم. –های اجتماعی مهارت

های آموزان با كسااب توانمندیبایساام شاارایطی را فراهم آورند كه دانشهمچنین مدارس می

صی و در نهایم هیجانی و اجتماعی ب شخ شد  شند، ر شته با سالمی دا شان رواب   توانند با اطرافیان

ساااازیاری نه تنها در مواجهه با موانع بلکه در زندیی روزمره، در هر نوع رابطه و هر نوع بافتی را 

 اسم، سازیاری اسم.  شدهای كه در این پژوهش دومین مؤلفه ،تجربه نمایند از این رو

هیجانی، ساااازیاری یروه  -های اجتماعیهش حاضااار، آموزش مهارتبا توجه به نتایج پژو

ی افزایش داد كه ناظر بر اثربخشااای آموزش دارمعنیطور آزمایش را نساااهم به یروه كنترل به

اجتماعی با  –های هیجانی آموزشاای مهارت ةبرنام ،هیجانی اساام. بنابراین -های اجتماعیمهارت

سات خود، تقویم رواب  بین فردی، همدلی، انعطاف پذیری در  شناخم احسا افزایش خودآیاهی، 

كند تا با وجود رویارویی با مقابل تغییر، كنترل هیجانات و توانایی ابراز وجود به افراد كمک می

های با یافته پژوهش حاضاار ةآمیز با شاارای  سااازیار شااوند. نتیجای موفقیمیونهتجارب منفی به

(، ركنی و 1395(، صدری دمیرچی و اسماعیلی قاضی ولوئی )2014پژوهش راتکلیف و همکاران )

 ( همسو اسم.1395زاده، باقری، رستمی و دربانی )اله( و نتایج فتل1394همکاران )

قاء توانمندی  –های هیجانی توان یفم، برنامه آموزش مهارتدر مجموع می اجتماعی در ارت

سم. در این مدارس تاب شهانه روزی مؤثر ا سازیاری نوجوانان در مدارس  آوری و افزایش میزان 

نوجوانان از حمایم والدین به اندازه كافی برخوردار نیسااتند و بیشااتر وقم خود را با همساااالن 

ای برخوردار اساام و آموزان از اهمیم ویژهیذرانند. بنابراین حمایم همساااالن برای این دانشمی

فاده انچه نوجوان با فراییری مهارتچن های اجتماعی و هیجانی بتواند از این منهع حمایتی اسااات

نا به یفته میلوساااوا، واكوسااااولجبیشاااتری بهرد می و و  -ویک تواند ب یوازدن، ریختر، میلوساااِ

سکی ستی روان2017) 2نیکلوو سازیاری روان( از بهزی شتری شناختی، عزت نفس و  شناختی بی

 ود.برخوردار ش

روزی طور عمده بر عوامل خطرآفرین در مدارس شاااهانههای پیشاااین كه بهخالف پژوهشبر

متمركز بودند، پژوهش حاضر متغیرهای بههودی بخش در حمایم از این نوجوانان را بررسی نمود 

هارت مه آموزش م نا تایج از اثربخشااای بر ماعی و ن تاب –های اجت جانی بر افزایش  آوری و هی

ة ها منهعی غنی از شااایوكند. این مهارتروزی حمایم میآموزان مدارس شاااهانهساااازیاری دانش

یم ماعی فراهم میعملکرد مطلوب در موقع جانی و اجت نان های هی به ویژه برای نوجوا ند و  آور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Howard, Dryden, & Johnson 
2. Miloseva, Vukosavljevic-Gvozden, Richter, Milosev, & Niklewski 
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شهانهدانش سم. زیرا های مقابلهروزی كه مهارتآموز در مدارس  سودمند ا سیار  ای كمتری دارند، ب

 سلی،)راآنها در زندیی روزمره ممکن اسم در نهایم منجر به افسردیی شود  اضطراب و استرس

سیا و نین  هیجانی همساالن  –( معتقدند حمایم اجتماعی 2019(. یئو و همکاران )2008، 1ادیمان

شهانهبر تسکین عواقب منفی ناشی از رویدادهای منفی زندیی در میان دانش روزی آموزان مدارس 

مدارس باید تالش كنند تا  ،اثر مسااتقیم منفی بر افسااردیی دارد. از این روبساایار مهم اساام و 

 ةآوری و سازیاری را به عنوان بخشی از برنامه درسی خود اجرا كنند و برنامهای ایجاد تابراههرد

شهانه سی به ویژه در مدارس  شد روزی میدر شامل افزایش ر سمی فراتر رود و  سم از برنامه ر بای

آموزان به عنوان افرادی مؤثر در مدارس و نحوی كه دانشآموزان شود، بهعی دانششخصی و اجتما

 زندییشان عمل كنند. 

طور مساااتمر در طول دوران هیجانی با برنامه منظم و به –های اجتماعی ایر آموزش مهارت

شد، موجب رشد همه جانهة دانشآموزش دانش شته با آنان آموزان و مشاركم میان آموزان تداوم دا

شهانه شد و زندیی در مدرسه  روزی را تهدیل به فرصتی ارزشمند و نیز با معلمان و مربیان خواهد 

آموزند و پذیری و برقراری رواب  مؤثر را میاستقالل، مسئولیم نماید كه نوجوانان در آن محی می

سی و فوق برنامه همکاری میدر فعالیم باالتری برخوردار نمایند و در نتیجه از عزت نفس های در

 خواهند شد.

هایی برای افزایش تعامالت اجتماعی، ایجاد توجه به این امر و فراهم كردن فرصااام ،بنابراین 

های واقعی زندیی كمک شاااایانی های اجتماعی در تمام موقعیمامکان تمرین راههردها و مهارت

سااازیاری و انطهاق نوجوانان برای افزایش دریافم حمایم اجتماعی از سااوی همساااالن، بههود 

ند این مهارتهای آینده میروزی خواهد كرد. پژوهشآموز مدارس شاااهانهدانش ها را برای توان

های موجود ریزی نمایند. همچنین در این مطالعه به ساااهب محدودیممعلمان این مدارس برنامه

پیگیری تأثیر این برنامه  ةلعتوانند با مطاهای آینده میامکان مطالعه پیگیری میسااار نشاااد، پژوهش

شی را به سی نمایند. همچنیننحو مطلوبآموز سش ،تری برر نامه با توجه به اینکه ابزار پژوهش پر

نامه، بهتر اسم از مشاهدات های موجود در تهیین نتایج حاصل از پرسشبود، با توجه به محدودیم

 آموزشی استفاده شود.روزی برای بررسی اثر برنامه های شهانهرفتاری در محی 
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1. Rusli, Edimansyah, & Naing  



 فهرست منابع
 یفارس. الف

(. تأثیر آموزش 1389) لواساااانی، مساااعودافروز، و غالمعلیپژوه، احمد، سااالیمانی، منصاااور، به

سازیاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشمهارت  ةفصلنامآموزان دیرآموز. های اجتماعی بر 

 . 163-186، 33، های آموزشینوآوری

 آموزاندانش آوریتاب میزان بر مساائله حل مهارت آموزش تأثیر بررساای (1390) محمد جهاری،

ستانی سی نامهپایان. 88 - 89 سال تحصیلی در قدس شهر دبیر شنا شد، كار شگاه ار  عالمه دان

 .تهران طهاطهایی

و كیفیم  آوریتاب(. 1390) رضاااا، برجعلی، احمد و برماس، حامدحق رنجهر، فرخ، كاكاوند، علی

 -187(، 1)1، شناسی سالمم دانشگاه پیام نورروانزندیی مادران دارای فرزند كم توان ذهنی. 

177. 

(. تاثیر آموزش مدیریم اسااترس بر 1393) نژاد، سااودابهداسااتان، ساامیه، داودی، ایران و بساااک

های آموزان دختر دبیرسااتانزدیی، مشااکالت بین فردی و سااازیاری خوابگاهی دانشغربم

 .205-224(،2)4، شناسی(شناختی )علوم تربیتی و روانآوردهای روانمجله دسمروزی. شهانه

 كفایم آموزش تأثیر (. بررسااای1394) جلیل آبادی، فتل اكهر وعلی ارجمندنیا، پریساااا، ركنی،

ستثنایی یادییری. ناتوانی دارای كودكان رفتاری عملکرد بههود بر اجتماعی صلنامه كودكان ا ، ف

15(3 ،)54-43. 

رضایم از مدرسه و  اثربخشی استعاره درمانی یروهی بر(. 1398) حمید ،اشراقیو عهاس  ،روحانی

-74(، 33) 16، شناسی تربیتیمطالعات روان مجلة. دارای اُفم تحصیلی نآموزاآوری دانشتاب

49. 

بر عزت نفس های اجتماعی تاثیر آموزش مهارت(. 1394) سیادت، سیدمرتضی و جدیدی، محسن

-101( ، 37) 11شناسی و علوم تربیتی(، )روان شناسی تربیتیروان و ابعاد هویم كودكان كار.

83.. 

آموزان نامه ساااازیاری دانشراهنمای پرساااش(. 1993. كی. پی و ساااینک، آر. پی. )ساااینها، ای

 . تهران: مؤسسه روان تجهیز سینا.(1380) . ترجمه ابوالفضل كرمیدبیرستانی

آوری و حمایم اجتماعی تابة رابط(. 1394االسالمی، علی، صادقی، زلیخا و محمدی، نسیم )شی 

ستثناییفصلنامه روان. ذهنیتوان شده با سازیاری مادران دارای فرزند كمادراک ، شناسی افراد ا

20 ،135-125. 
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ضی ولوئی، فصدری سماعیلی قا سماعیل و ا های وزش مهارت(. اثربخشی آم1395) ریهادمیرچی، ا

های یادییری های اجتماعی كودكان دارای اختاللاجتماعی بر تنظیم شااناختی هیجان و مهارت

 . 59-86(، 4) 5، مجله ناتوانی یادییریخاص. 

كامهیز )صااادری دمیرچی،  نه،  حد و پورشااا یل، نویدی، ا ماع هارت(. 1389اسااا  هایآموزش م

 اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات )مهاباد(.. تهران: دانشگاه آزاد هیجانی ـاجتماعی  

آوری نظیم هیجانی بر تابت (. تأثیر آموزش1397اكهر و درتاج، فریها )بخش، مانیا، سیف، علیعیسی

فصلنامه پژوهش در آموزان دختر دبیرستانی منطقه نه تهران. تحصیلی و اضطراب امتحان دانش
 .69-77، 12، های آموزشینظام 

(. اثربخشاای آموزش 1395نوشااین، باقری، پریسااا، رسااتمی، مهدی و دربانی، علی ) زاده،الهفتل

فصااالنامه موزان دختر دبیرساااتانی. آرآمدی دانشهای اجتماعی بر ساااازیاری و خودكامهارت

 . 271-289(، 3) 10، شناسی كاربردیروان

سین )اهللپور، عزتقدم سلیمی، ح ش1394، رحیمی پور، طاهره و  سی اثربخ ی رویکرد یروه (. برر

آموزان دختر دوره متوساااطه شاااهر اصااافهان. آوری دانشمانی معنوی بر افزایش میزان تابدر

 .61-80(، 4) 8، فصلنامه روان شناسی و دین

نژاد و غالمرضا خوئی ة. ترجمنظریه های رشد: مفاهیم و كاربردها( 2015كرین، ویلیام كریستوفر ) 

 انتشارات رشد.. تهران: (1396) علیرضا رضائی

شجویان در اجتماعی سازیاری و آوری تا هیجانی، هوش ةرابط .(1389) سعید كیانی، شاهد  دان

دانشکده  طهاطهایی، عالمه دانشگاه .ارشد كارشناسی نامه پایان .روانی سالمم مدل جهم تهیین

 .تربیتی علوم و شناسی روان

مصاارف مواد  ءدر افراد در معرض خطر سااو آوریتاب. بررساای عوامل (1384) مسااعود ،محمدی

 شناسی بالینی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانهخشی.دكترای تخصصی روان ةرسال مخدر.

شم بر مهارت1387) احد ،نویدی سران دور(. تأثیرآموزش مدیریم خ سازیاری پ سطه  ةهای  متو

 .403-394 ،(4)14, شناسی بالینی ایرانپزشکی و رواننروا ةمجلشهر تهران. 
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Introduction 

Adolescence is a period of special vulnerability that is usually 

associated with an increased incidence of mental disorders from the mid 

to late stages (Sunitha, & Gururaj, 2014). The students living in boarding 

schools have many problems with their accommodation and conditions 

and face many stressful adverse events such as increased involvement with 

peers and adjustment problems (Gao, 2014). Based on the results of the 

study conducted by Hossey and Gao (2005), mental disorders and 

behavioral and educational problems are higher among the students and 

adolescents living in boarding schools than those living with their families. 

The results also showed that the students in boarding schools have lower 

self-esteem and poorer social skills. One of the internal factors that can 

help boarding school students to keep psychologically healthy, despite the 

difficulties they face at school, is their “psychological resilience”. The 

boarding school students with higher "psychological resilience" are better 

able to adapt to the environment and this affects their social relationships 

and "academic performance" (Skinner, 1992). A contributing factor to the 

process of resilience and adjustment, in adolescents in general and those 

living in boarding school in particular, is social-emotional skills training 

that has emerged in the late twentieth century as a serious topic in the 

process of personal transformation (Crane, 2015/1396). The results of the 

study by Ratcliffe, Wong, Dossetor & Hayes (2014) showed that social-

emotional skills training increases emotional skills and social competence, 

resulting in overall mental health. Previous studies corroborate the 

effectiveness of social-emotional skills training in enhancing the learners’ 



Extended Abstracts of the Persian Articles in English 

adaptability and the ability to communicate effectively and accept social 

responsibility; with this being a purpose of education to boost such abilities 

of the learners, it can be argued that social-emotional skills training is quite 

essential for them (Behpajuh, Soleimani, Afruz, & Lavasani, 2010). Thus, 

this study aimed at investigating the effect of social-emotional skills 

training on the resilience and adjustment of boarding school students. The 

findings of this study can be used by parents, teachers, and counselors to 

empower adolescents to pass this stressful period of life.  

 

Research Questions 

Does social-emotional skills training have a significant impact on the 

resilience and adjustment of male adolescent students in boarding schools? 

 

Methodology 

The study adopted a quasi-experimental design with pretest-posttest 

and control group. The statistical population consisted of the first high 

school male students in boarding schools in Neyshabur in the academic 

year 2017-2018, among whom 100 students were selected through 

available sampling method and completed the Resilience and Adjustment 

Scale. Subsequently, 30 students whose resilience and adjustment scores 

were lower than average were selected as the participants in the study. The 

justification for their selection was that they were found more in need of 

social-emotional training than others and could benefit more from the 

experiment involved in the study than others. The participants were 

randomly assigned to the experimental (N = 15) and control (N = 15) 

groups. The experimental group received 8 sessions of social-emotional 

skills training.  

 

Results 

The findings of the study showed a significant improvement in the 

resilience and adjustment of the students in the experimental group, as 

compared to those in the control group. Therefore, social-emotional skills 

training can significantly increase resilience and adjustment in boarding 

school students. 

 

Discussion and Conclusion 

Explaining the above findings, it can be argued that people with the 

emotional knowledge needed to cope with can identify their emotions can 

build positive relationships, make complex decisions, and enhance their 

conflict management skills (Adibsereshki et al., 2019). According to Judge 

(2005), positive interpersonal skills act as protective and supportive agents 

of resilience and produce valuable results in the coping process. In this 

regard, Howard, Dryden, and Johnson (1999) believe that the best way to 

enhance the students' resilience is to design curricula based on the 
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principles of social-emotional skills training. According to the results of 

the present study, training social-emotional skills significantly increased 

the adjustment of the experimental group, revealing the effectiveness of 

social-emotional skills training. Therefore, the social-emotional skills 

training program helps individuals to increase their self-awareness, 

emotion recognition, interpersonal relationships, empathy, flexibility to 

changes, emotion control, and the ability to express themselves in the face 

of negative experiences and adapt successfully to the conditions. It can be 

argued that social-emotional skills training increases the resilience and 

adjustment in boarding school students and is especially necessary for 

teenage students in boarding schools, who have poor coping skills. Thus, 

schools should strive to implement resilience and adjustment strategies as 

part of their curriculum, and the curriculum, especially in boarding 

schools, should go beyond the formal one. Future research can focus on 

enhancing such skills for teachers in these schools. In addition, due to the 

limitations of the present research, follow-up study was not possible, and 

future studies can more effectively investigate the impact of this training 

program by conducting a follow-up study. Moreover, since the research 

instrument used in this study was a questionnaire, due to the limitations in 

explaining the results of the questionnaire, it is better to use behavioral 

observation of the boarding school students to evaluate the effect of the 

educational program.  

 

Keywords: adjustment, boarding school students, resilience, social-

emotional skills training 

 

 

 
1. M.A. in Clinical Psychology, Department of Psychology, Ferdowsi University    of Mashhad, Mashhad, Iran. 
2. Assistant Professor of Psychology, Department of Psychology, Ferdowsi    University of Mashhad, Mashhad, 

Iran. (Corresponding Author)  

 Email: aali@um.ac.ir  
3. Professor of Psychology, Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.  

mailto:aali@um.ac.ir

