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 چکيده

آموزان دختر دانش یلیتحص شرفتیبا پ یارتباطیمهارت ها نیرابطه ب نییپژوهش حاضر تع : هدفهدف

 شهر تهران است. کیدوره دوم متوسطه منطقه 

 نیا ی. جامعه آمارباشدمی یاز نوع همبستگ یفیتوص، پژوهش از نظر طرح نیاپژوهش: شناسیروش

نفر  5038شهر تهران به تعداد کیمنطقه  توسطهانش آموزان دختر دوره دوم مد هیپژوهش، شامل کل

انتخاب شدند. ابزار پژوهش  ینفر از آنان به عنوان نمونه آمار 357باشد. که بر اساس فرمول کوکران یم

-ی( م1384)یساعتچ یلیتحصشرفتی( و پرسشنامه پ2004جرابک) یارتباطیهاشامل پرسشنامه مهارت

 یبه صورت تصادف کیمدرسه موجود در منطقه  24است. از یاز نوع طبقه نسب یریش نمونه گرو باشد.

مدرسه، به دو مدرسه جهت پخش پرسشنامه مراجعه شد. بعد از استخراج،  3 نیمدرسه انتخاب شد و از ا3

دگانه نچ ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیضر لهیها بوسداده شد. دهی، گردSPSS-22داده ها وارد 

 شدند. لیتحل

از ابعاد آن شامل مهارت درک  کی( و هر r=744/0) یمهارت ارتباط نیدهد که بیها نشان مافتهی ها:یافته

 تی(، مهارت قاطعr=711/0(، مهارت گوش دادن )r=510/0) یرکالمی(، مهارت درک غr=617/0) یکالم

(519/0=rمهارت ب ،)نشی (621/0=rو مهارت تنظ )می ( 473/0عواطف=rبا متغ )در  لیدر تحص شرفتیپ ری

 نییتع بیوجود دارد و براساس ضر P<05/0در در سطح  یداریدانش آموزان دختر رابطه مثبت و معن نیب

 نییتب یآموزان براساس مهارت ارتباطشدان یلیتحص شرفتینمره پ راتییدرصد از تغ 26/0شده  لیتعد

 شد.

عاد از اب کیبه روش همزمان نشان داد هر  رهیچندمتغ ونیرگرس راستانداردیاستاندارد و غ بیضرا نتایج:

انند تویم یرکالمیودرک غی ، گوش دادن، درک کالمتی، قاطعنشیعاطفه، ب میشامل تنظ یمهارت ارتباط

 کنند. ینیب شیآموزان را پدانش یلیتحص شرفتیپ

 .میدرک کالمی، درک غیرکال، پیشرفت تحصیلی، ارتباطیمهارت واژگان کليدی:
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 2 ، ناهيد بابایی اميری1فاطمه نيکوفرد

 .کارشناس روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگارامام، تهران، ایران 1
ناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، استاد روانش ی،تیترب یروانشناس یدکتر 2

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگارامام، تهران، ایران
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 مقدمه
دستاوردهای بشر بوده است. ارتباط در گذشته و برای  نیتریحال، عال نیو در ع نیتریمیاز قد یکیتوان گفت که ارتباط، می

و  یهای اجتماع تیساز فعال نهیداشته، زم گرانیگرفتن از د ارییو  اتیکه در جهت حفظ ح ییعالوه بر کارکردها ه،یانسان اول

انسان برای برقراری  دیاحساس شد ازین لیجز به دل ینوع ارتباط چیاست. در هر حال، ه هدبو زین یجتماعا یسرآغازی بر زندگ

را پرورانده است، که رشد و تکامل  یهای مختلفروش گرانیانسان برای برقراری رابطه با د .ونددیپ یبه وقوع نم یتعامل اجتماع

از  یکیشود. یرا شامل م غیره و انگریها حرکات باندام تیعوض ایبدن  یکل مانند حالت چهره، حالت یرکالمیهای غ وهیزبان و ش

قال شنونده، انت ای گر،یرا به، فرد د نده،یگو ایاز اطالعات و احساسات مورد نظر فرد در حال صحبت،  یتوانند بخشیها موهیش نیا

تبادل  کی یعامل داشته باشند)ارتباط متقابل( هر ارتباطکه افراد با هم ت ردیگیصورت م یفردی، زمان انیدهد. برقراری ارتباط م

، مشاهده دهندیگوش م کنند،یصحبت م گریکدیدر آن شرکت داشته باشند. افراد به طرق گوناگون با  دیاست و حداقل دو نفر با

 است یاجتماع یندگز وهیهمان ش نیکنند و ایرد و بدل م ارییدهند و اطالعات بسیو نسبت به هم واکنش نشان م کنندیم

 (. 1396 ن،ی)افش

نزله به م باشد.کالمی، درک غیرکالمی، قاطعیت، بینش، تنظیم عواطف میکردن، درکی شامل ابعاد گوشارتباط یهامهارت

 یعنیارتباط شوند؛  ندیو فرا یفرد نیب یتعامل ها ریتوانند درگمی افراد هاهستند که به واسطه آن ییآن دسته از مهارت ها

 در گریکدیبا  یرکالمیو غ یکالم یها امیمبادله پ قیخود را از طر یآن، اطالعات، افکار و احساس ها یکه افراد در ط یندیراف

باشد که درصورت عدم کسب آن، فرد دچار  یم ییتا جا یارتباط یهامهارت تیاهم (.1394و همکاران، یگذارند )جابریم انیم

ی لیحصو ت یشغل یها تیو عدم موفق نییحرمت خود پا ،یدگافسر ،یاضطراب اجتماع ،ییهامانند احساس تن یمشکالت روانشناخت

 (.1393 ،ی)فالمرز شودمی

 کیر د ی. روابط انسانستین ریپذاعضای جامعه امکان نیبدون وجود روابط ب دهیپد نیاست و ا یاجتماع ایدهیپد رییادگی

ست )مدرسه( ایاجتماع ستمیس کیاعضای  نیو دو جانبه ب ایدار پوطه هدفبرقراری و حفظ و گسترش راب ندیفرآ یسازمان آموزش

و سودمندی متقابل و به وجود آمدن  تیفرد و گروه سبب تفاهم، احساس رضا یانو رو یاجتماع یمنطق ازهایین میکه با تعم

  شود.یمی موزشآ سازمان اهداف به دنیرس لیو رشد و تحص زشیهای انگ نهیزم

مطلوب  یبه اهداف خود است. اما وجود روابط انسان دنیدر رس یسازمان آموزش لگریتسه ی،وجود روابط انسان نیبنابرا

شود  یم اطالق ییبه رفتارها یافراد است. مهارت های ارتباط نیارتباط ب ریتاث لگریباشد که تسه یم یمهارت های ارتباط ازمندین

 (. 1388 ،ی)محمدابدیفردی دست  نیکند و به اهداف ب انیب یا به درستخود ر ازهاییکند عواطف و ن یکه به فرد کمک م

 یفتارر یالگوها جادیا نوجوانان، قیو تشو بیرو ترغ نیدارند ازا ازیاست که نوجوانان سخت به آن ن یزیچ تیشخص میتکر

 یاقدامات نیتراز مهم یزندگ تمایغلبه برنامال حیصح یها وهیش یاددهیو  یواجتماع یارتباط یهامهارت تیتقو ،قسالم و موف

شتن دا یآموزان برادانش یلیتحص شرفتیپ و یاجتماع یکمک به نوجوانان انجام داد ازآنجا که سازگار ریتوان درمسیاست که م

ته انجام گرف یهاالزم است. بر طبق پژوهش یکامالً کاربرد یهابرنامه نظورم نیبد دنیرس یاست، برا یموفق ضرور یزندگ کی

 (. 1396،  یاست)اسکندر یارتباط یهامؤثر باشد، فراگرفتن مهارت اریتواند بس یراستا م نیکه در ا ییاز برنامه ها یکی

آموزان بوده و هست، که دانش یاز مشکالت عمده مدارس مشکالت ارتباط یکیمسأله،  نیفراوان ا تیمتأسفانه به رغم اهم  

از آموزش پنهان مدارس به  ی. با وجود آن که بخش مهمابدییهم ادامه م یزرگسالماندگار و مخرب تا ب ییاغلب به صورت الگو

برای بهبود  ادییما راهکاری مؤثر و بن یو تأسف، نظام آموزش رتیاما در کمال ح ،اختصاص دارد یارتباطهایپرورش مهارت

 جهیهم نت ریاندک تالش های دهه اخ یو حت مدرسه ارائه نداده است اییدانش آموزان و اول یآموزان و حتدانش انیتعامالت م

 (.1396 ن،یمؤثری نداشته است)افش

 دانست. تجارب کشورهای کشورها توسعه عامل گذارتریناثر توانمی را آموزشی نظام کیفیت بهبود و وری هبهر به دستیابی

 در دارد. انسانی و منابع آموزشی منابع ویر بر گذاری سرمایه از حکایت نیز جانبه همه توسعه زمینه در ژاپن چون ای پیشرفته

 آموزشی های برنامه در اهداف اساسی جمله از آموزان دانش تحصیلی موفقیت کیفیت، بهبود و اهداف این به دستیابی راستای

 وضوعاتم ازجمله است. تربیت و تعلیم دست اندرکاران و ها خانواده های نگرانی از یکی تحصیلی افت امروزه که حالی در است،
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 است تحصیلی پیشرفت و موفق تحصیل جهت در موثر و امکانات الزم و شرایط یافتن تربیتی علوم نظاران صاحب عالقه مورد

 (.1393)فالمرزی، 

 یلیصمعدل تح زنی آموزاندانش ی. براشودیعملکرد معلمان محسوب م یابیارز یهامالک نیتراز مهم یکی یلیتحصشرفتیپ

 یتیترب پردازانهینظر نیباالتر است. همچن یلیکار و اشتغال و مقاطع تحص یایورود به دن یآنها برا یعلم هایییمعرف توانا

 (.1396،  ی)اسکندراندمتمرکز کرده یلیتحص شرفتیخود را بر شناخت عوامل موثر بر پ هایاز پژوهش یاریبس

در  میشده که انتظار دار نییتع شیاز پ یآموزشدانش آموزان به اهداف  یابیدست زانیعبارت است از م یلیتحص شرفتیپ

و به خاطر سپردن  یریادگیدر واقع داشتن قدرت  (.1392و همکاران،  یحاتم ،یخود به آنها برسند)احمد یریادگی یکوشش ها

 (.46، ص 1375،یخواهد شد)گشتاسب یلیتحص شرفتیو پ تیگنجانده شده است، باعث موفق یکه در برنامه آموزش یمطالب

در آموزش و پرورش همواره مورد توجه  یو اساس یمحور یرهایاز متغ یکیو عوامل موثر بر آن به عنوان  یلیتحص شرفتیپ

 یفرد به عوامل درون یلیتحص شرفتیهمه جانبه پ یمحققان در بررس گریبوده است. به عبارت د یتیمحققان و روان شناسان ترب

-یم یفرد نیب یارتباط یعوامل مهارت ها نیاز ا یکینند، پرداخته اند.کیم ینیب شیرا پ یلیتحص شرفتیکه پ یطیو مح

 (.1392و همکاران،  یباشد)احمد

 یزندگ یالزم برا یهاآموزان از مهارتدانش نیدهند که اکثر اینشان م نهیزم نیدر ا یشناخت ریگهمه یهاپژوهش 

ت اف رینظ یلیهمساالن، و مشکالت تحص یشدن از سو ردط ن،ییپا یاجتماع تیکه از کفا یاو ضعف عمده ستندیبرخوردار ن

 یفرهنگ ینهادها ریمانند خانواده، مدرسه و سا یوزشآم ینهادها. (1388،انیاراحمدیببرند) رنج غیره  و لیترک تحص ،یلیتخص

دون ب یلیتحص یها تیفعال  تیکه تقو یدر کودکان و نوجوانان موفق نبوده اند، در حال ییمهارت ها نیو توسعه چن جادیا یبرا

 (.1388 ان،یاراحمدیاست) یاوقات ناشدن یدشوار و گاه یدانش آموزان امر یو اجتماع یفرد یتوانمند تیتقو

را  یلیتحص شرفتیکه پ یطیو مح یبه عوامل درون فرد یلیتحص شرفتیهمه جانبه پ یمحققان در بررس گریعبارت د به

 (.1394 ،یلداوچ ،یداویاند)سعکنند، پرداختهیم ینیبشیپ

دهند که آموزش مهارت های ارتباطی، بهبود قابل توجهی درحرمت خود، انگیزش، پژوهش های انجام شده نشان می بیشتر

های (.به هر حال مهارت1396 ،یآموزان متوسطه به دنبال دارد)کاظم اسکندریافتگی دانشابراز وجود، پیشرفت تحصیلی و سازش

 (.1396 بر،یکل یبیحب ،یخسروشاه یآموزان دارد)بهادردانش تحصیلیهای ر موفقیتارتباطی کارآمد نقش مهمی د

 یفردنیب یهازمان ، مهارتتیریمد یهامهارت نیرابطه ب "به نام  یپژوهش (،2015) 1لو انگیس_یو ش یچانگ تسا_نیس

 یفردنیب یهاکه مهارت دهدن مینشا یلیتحل جی. نتادادانجام  "دانش آموزان دوره متوسطه نیدر ب یلیتحص شرفتیبوک و پسیف

بوک سیر فب یمبتن یفرد نیب یهااست که مهارت یبدان معن نیدارد و ا یمنف اطارتب یلیتحص شرفتیبوک با پسیبر ف یمبتن

 شرفتیپ و یفردنیب یهامهارت نیب یهمبستگ نی، انیاست. عالوه بر ا یلیتحصشرفتیپ یبازدارنده برا یروهایروزمره ن یدر زندگ

اف اهد یکه کمتر با دوستان برا یدهد، نوجوانانیفوق نشان م جیشود. نتایم لیتعد زمانتیریمد یهاتوسط مهارت یلیتحص

خود نقش  یلیزمان، در عملکرد تحصتیریموثر در مد یهامهارت لیکنند، ممکن است به دلیبوک صحبت مسیدر ف یاجتماع

 نیدر ب یریادگی یبرا یفردنیتعامل ب تیفیتواند کیبوک م سیاز ف هکه استفاد میریگیم جهیاساس نتاین داشته باشند. بر

 .[17]آنها را بهبود بخشد یلیتحص شرفتیپ تیدهد و در نها شینوجوانان را افزا

آموزان نقش مهمی در بهبود های ارتباطی دانش( در پژوهشی دیگر نشان داد که مهارت2013) 2طوری که سی گدم به

آموزان نسبت به یادگیری و تحصیل های ارتباطی باعث افزایش انگیزش دانشش و یادگیری دارد. در واقع آموزش مهارتآموز

ی خوبی برای پیامدهای بینی کنندههای ارتباطی پیشکه مهارت افتند( درپژوهش خود دری2006)  3یوالف میک انگ،یشود. می

آید، باعث بهبود سازگاری تحصیلی در گیری که در نتیجه این مهارت به دست میآید. همچنین یادیادگیری افراد به حساب می

 (.1396 بر،یکل یبیحب ،یخسروشاه یشود)بهادردانش آموزان می

                                                           
1Hsien-Chang Tsai, Shih-Hsiung Liu  
2Cigdem 
3Yang, Kim & Laffey  
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لند و  نیکو یاز دانش آموزان در جنوب شرق ینفر 24نمونه  کی یمک کارتر بر رو شلیکه م یقیدر تحق 2010سال  در

معلمان آن  تیآموزان و رضاروان دانشمثبت آموزش ها را در بهبود سالمت ریانجام داد، تأث یباطارت یمهارت ها ریدر خصوص تأث

 (.1396 ،ینمود)اسکندر دییها تا

های اجتماعی و از ( در پژوهشی نشان داد که عدم توانایی در برقراری ارتباط مؤثر با سایرین درموقعیت2003)4زدرگرن

فردی در نهایت در فرایند گردد و این مشکالت بینکالت با همکالسی ها و معلمان میجمله مدرسه سبب به وجود آمدن مش

 (.1396 بر،یکل یبیحب ،یخسروشاه ی)بهادرکندمیسازگاری ایجاد اختالل 

ارتباطی، باعث بهبود سازگاری اجتماعی، های( در پژوهش خود نشان دادند که آموزش مهارت2013و همکاران)5هدمن

ارتباطی باعث بهبود سازگاری اجتماعی، ارتباطات هایشود. در واقع آموزش مهارتآموزان میتحصیلی دانشافزایش پیشرفت

 ،یخسروشاه یدهد)بهادرآموز به تحصیل را افزایش میاجتماعی او با همساالن، همکالسی و معلمان شده و میزان انگیزش دانش

 (.1396 بر،یکل یبیحب

شهر  کیدر دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه منطقه  یلیتحص شرفتیبا پ یارتباط یامهارت ه نیرابطه ب نییتع لذا

 دانش آموزان دختر دوره یلیتحص شرفتیو پ یارتباط یمهارت ها نیب ایکه آ میبدان میخواهیرسد. و م یبه نظر م یتهران ضرور

تواند وجود داشته ای میطی و پیشرفت تحصیلی رابطههای ارتباآیا بین ابعاد مهارت وجود دارد؟ یدوم متوسطه رابطه معنادار

 باشد؟

 

 روش
تر آموزان دخدانش یلیتحص شرفتیبا پ یارتباط یهامهارت نیپژوهش محقق به دنبال رابطه ب نیدر ا نکهیبا توجه به ا

 است. یاز نوع کاربرد قیتحق نیباشد، لذا ایشهر تهران م کیدوم متوسطه منطقه دوره
اه سعادت و رف نیآن بر تام دیاست و تاک یهدف عمل کیبه  یابیدست یاست که در جستجو نیا یاربردک قاتیتحق هدف

رح ط یزیربرنامه نهیدر زم یچنانچه درست انجام شود، اطالعات سودمند قینوع تحق نیاست. ا تیتوده مردم و مطلوب بودن فعال

 شودیکه موجب م یاصهیاشاره کرده است، خص6طور که فلک. همانآیدیبه دست م ییاجرا تیفعال یعمل یها وهیو توسعه ش

سب ک قیطر نیکه به ا یشود، وجود هدف و مقصود است. دانش یکاربرد قیکسب اطالعات و دانش منجر به تحق یکوشش ما برا

 (.49:1380خواهد بود)دالور، یعمل یها تیفعال یبرا یراهنما و دستورالعمل شود،یم

ست که در ا یقاتیتحق هیشامل کل ،یهمبستگ قاتیاست. تحق یو از نوع همبستگ یو کم یفیانجام شده توص قیتحق روش

 یهمبستگ قیشود. هدف روش تحق نییتع ایکشف  ،یهمبستگ بیمختلف با استفاده از ضر یرهایمتغ نیشود رابطه ب یم یآنها سع

 (.199:1380است)دالور، گرید ریچند متغ ای کی راتییبا حدود تغ ریچند متغ ای کی راتییمطالعه حدود تغ

 

 یآمار جامعه
مشترک هستند. جامعه فقط به  یژگیو ایصفت  کی یحوادث که حداقل دارا ای ایاز افراد، اش یعبارت است از گروه جامعه

ت اعس یکل ای یانواع محصوالت صنعت گار،یانواع س ،یشگاهیآزما یبلکه ممکن است تمام روش ها شود،یاز افراد محدود نم یگروه

، شامل انددر دانشکده ثبت نام کرده مسالین نیرا که در ا یانیهمه دانشجو ایشود یم هبه کار برد کیکه در مسابقات المپ ییها

 (.26:1395شود)دالور،

شهر  کیمنطقه  98_99 یلیدانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه در سال تحص هیپژوهش شامل کل نیا یآمار جامعه

 نفر است. 5038(، 1398اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران) یها بر اساس سالنامه آمارآن تهران است. که تعداد
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 یريو روش نمونه گ نمونه
 نفر است. 357بر اساس فرمول کوکران  یپژوهش با توجه به جامعه آمار نیا ینمونه ها تعداد

 است. یتصادف_ینسب یطبقه ا ،یرینمونه گ روش

ه ها با گرو ریانتخاب کند که مطمئن شود ز یرا به گونه ا قیاست نمونه تحق لیمحقق ما ،ینانسا قاتیاز تحق یاریبس در

قه طب ینمونه ها را نمونه ها نیحضور داشته باشند. ا زیجامعه، در نمونه ن ندهیکه در جامعه وجود دارد به عنوان نما یهمان نسبت

 (.125:1380)دالور، ندیگو شده یبند

 24 نیانتخاب شد و از ا یمدرسه دولت 24شهر تهران  کیرس دخترانه دوره دوم متوسطه منطقه مدا نیاز ب بیترت نیبد

دو مدرسه جهت پخش پرسشنامه  ی بهبه صورت تصادف سه مدرسه، نیانتخاب شد و از ا یمدرسه به صورت تصادف 3مدرسه 

( یو انسان یتجرب ،یاضی)ریلیوازدهم( و رشته تحصو د ازدهمی)دهم،  هیآموزان در هر پاها، دانشکالس هیمراجعه شد. انتخاب کل

 بود. یبه صورت تصادف

 

 پژوهش ابزار
 (2004جرابک)7یارتباطیهانظر شده پرسشنامه مهارت دیاز نسخه تجد ،آموزاندانش یارتباط یهامنظور سنجش مهارت به

=هرگز، 1)کرتیل یدرجه ا 5 اسیتفاده از مقبه آنها مستلزم اس ییماده است که پاسخگو 34 یپرسشنامه دارا نیاستفاده شد. ا

 یآموز و دانشجودانش 733در نمونه متشکل از  (1384و فداکار) یچار نین پرسشنامه در پژوهش حسی( است. اعتبار اشهی=هم5

 69/0و  71/0برابر  بیبه ترت انینمره کل آزمون در نمونه دانشجو یکردن برا مهیکرونباخ و دو ن یبا استفاده از روش آلفا یرانیا

و  یچار نیحس ن،یبه دست آمد. افزون بر ا 77/0و  81/0برابر  بیتبه تر بیضرا نیگزارش شده است. در پژوهش حاضر، مقدار ا

 5کرده اند و به  یدر پژوهش خود بررس زیسازه پرسشنامه را ن ییروا ،یعامل لیتحل یروش آمار یری( با به کارگ1384فداکار)

 نشیمهارت ب»، «دادنگوشمهارت »، «ها جانیبه ه یمهارت نظم ده» ،«یرکالمیو غ یکالم یهاامیدرک پ یهامهارت»عامل 

 (.1384و فداکار، یچار نیاند)حسافتهیدست « در ارتباط تیقاطع»، و «ارتباط ندینسبت فرا

شنامه براساس پرس نی( استفاده شد. ا1384) یساعتچ یسؤال 60از پرسشنامه استاندارد پیشرفت تحصیلی  سنجش یبرا

دو  فیط یبر رو هیصورت که افراد پس از مطالعه هر گو نیشده است. به ا ینمره گذار 1تا  0از  ریو خ یبل یا نهیعبارت دو گز

از کارشناسان ازجمله  ئتیدو ه قیابزار از طر ییکنند. روایمشخص م 1تا  0هاست از آن تیرا که نشانگر وضع یانهیگز یادرجه

( 1384) یپرسشنامه حاضر در پژوهش ساعتچ ییایقرار گرفت و پا دییمورد تأ یدانیسنجش م کیو  یتیو ترب یزشپژوهشگران آمو

 یسؤاالت پرسشنامه از روش آلفا ییایپا نییدر پژوهش حاضر به منظور تع     قرارگرفته است. دییمورد تأ 82/0کرونباخ  یبا آلفا

 و همکاران، یبه دست آمد)ساعتچ 82/0 یلیتحص شرفتیسؤاالت پ یباخ براکرون یآلفا بیکرونباخ استفاده شد که مقدارضر

1384.) 

 

 داده ها یگردآور روش
 انتخاب یبا مدارس مراجعه شد. کالس ها به صورت تصادف یدو پرسشنامه به هردو مدارس بعد از هماهنگ یمنظور اجرا به

 د.ش افتیپرسشنامه ها از دانش آموزان درتکمیل بعد از و  شدالزم به دانش آموزان داده  حاتیو قبل از پخش پرسشنامه توضشد 

 

 یآمار ليو تحل هیتجز
-یتگهمبسبی)ضریو انحراف استاندارد( و آمار استنباط نیانگی)میفیآمار توص یهاها از روشداده لیو تحل هیمنظور تجز به

 انجام شد. 22نسخه spss یها با کمک نرم افزار آمار لیتحل ی( استفاده شد. تمامونیو رگرس رسونیپ
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 یافته ها

 (: ميانگين و انحراف معيار مؤلفه مهارت درک کالمی در دانش آموزان دختر1 -4جدول شماره )

 اریانحراف مع نیانگیم تعداد پژوهش ریمتغ

 66/3 87/25 357 یدرک کالم مهارت

 

نش آموزان دختر مقطع متوسطه را نشان می ( میانگین و انحراف معیار مؤلفه مهارت درک کالمی در دا1 -4جدول شماره )

 می باشد. 66/3و  87/25دهد. میانگین و انحراف معیار مؤلفه مهارت درک کالمی در افراد نمونه به ترتیب 

 (: ميانگين و انحراف معيار مؤلفه مهارت درک غيرکالمی در دانش آموزان دختر2 -4جدول شماره )

 اریعانحراف م نیانگیم تعداد پژوهش ریمتغ

 52/4 19/28 357 یرکالمیدرک غ مهارت

 

( میانگین و انحراف معیار مؤلفه مهارت درک غیر کالمی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه را نشان 2 -4جدول شماره )

 می باشد. 52/4و  19/28می دهد. میانگین و انحراف معیار مؤلفه مهارت درک غیرکالمی در افراد نمونه به ترتیب 

 (: ميانگين و انحراف معيار مؤلفه مهارت قاطعيت در دانش آموزان دختر3 -4شماره )جدول 

 اریانحراف مع نیانگیم تعداد پژوهش ریمتغ

 11/3 94/23 357 تیقاطع مهارت

 

( میانگین و انحراف معیار مؤلفه مهارت قاطعیت در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه را نشان می 3 -4جدول شماره )

 می باشد. 11/3و  94/23نگین و انحراف معیار مؤلفه مهارت قاطعیت در افراد نمونه به ترتیب دهد. میا

 (: ميانگين و انحراف معيار مؤلفه مهارت گوش دادن در دانش آموزان دختر4 -4جدول شماره )

 اریانحراف مع نیانگیم تعداد پژوهش ریمتغ

 76/3 43/22 357 گوش دادن مهارت

 

( میانگین و انحراف معیار مؤلفه مهارت گوش دادن در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه را نشان می 4 -4جدول شماره )

 می باشد. 76/3و  43/22دهد. میانگین و انحراف معیار مؤلفه مهارت گوش دادن در افراد نمونه به ترتیب 

 ن دختر(: ميانگين و انحراف معيار مؤلفه مهارت بينش در دانش آموزا5 -4جدول شماره )

 اریانحراف مع نیانگیم تعداد پژوهش ریمتغ

 14/3 77/21 357 نشیب مهارت

 

( میانگین و انحراف معیار مؤلفه مهارت بینش در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه را نشان می دهد. 5 -4جدول شماره )

 می باشد. 14/3و  77/21میانگین و انحراف معیار مؤلفه مهارت بینش در افراد نمونه به ترتیب 

 (: ميانگين و انحراف معيار مؤلفه مهارت تنظيم عواطف در دانش آموزان دختر6 -4جدول شماره )

 اریانحراف مع نیانگیم تعداد پژوهش ریمتغ

 31/3 69/23 357 عواطف میتنظ مهارت
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مقطع متوسطه را نشان ( میانگین و انحراف معیار مؤلفه مهارت تنظیم عواطف در دانش آموزان دختر 6 -4جدول شماره )

 می باشد. 31/3و  69/23می دهد. میانگین و انحراف معیار مؤلفه مهارت تنظیم عواطف در افراد نمونه به ترتیب 

 (: ميانگين و انحراف معيار مهارت ارتباطی در دانش آموزان دختر7 -4جدول شماره )

 اریانحراف مع نیانگیم تعداد پژوهش ریمتغ

 50/21 89/145 357 یارتباط مهارت

 

( میانگین و انحراف معیار مهارت ارتباطی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه را نشان می دهد. 7 -4جدول شماره )

 می باشد. 50/21و  89/145میانگین و انحراف معیار مهارت ارتباطی در افراد نمونه به ترتیب 

 لی در دانش آموزان دختر(: ميانگين و انحراف معيار پيشرفت تحصي8 -4جدول شماره )

 اریانحراف مع نیانگیم تعداد پژوهش ریمتغ

 39/5 85/47 357 یلیتحص شرفتیپ

 

( میانگین و انحراف معیار پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه را نشان می دهد. 8 -4جدول شماره )

 می باشد. 39/5و  85/47ترتیب میانگین و انحراف معیار پیشرفت تحصیلی در افراد نمونه به 

 

 داده های استنباطی پژوهش

 پيش فرض های انجام رگرسيون و نُرمال بودن توزیع نمرات

 اسميرنُف -آزمون کولموگروف -لفا

 اسميرنوف برای نرمال بودن توزیع نمرات -(: نتيجه آزمون کلموگراف9 -4جدول شماره )

 یطح معنادارس رنوفیاسم-آماره آزمون کلموگراف رییمنبع تغ

 242/0 099/2 یارتباط مهارت

 342/0 563/1 یلیتحص شرفتیپ

 

شود توزیع نمرات اسمیرنوف را نشان می دهد. همانگونه که مشاهده می  -( آزمون کلموگروف9 -4نتایج جدول شماره )

 درصد اطمینان نُرمال و طبیعی است. 95متغیرهای پژوهش با 

 محاسبه چولگی و کشيدگی -ب

 (: بررسی چولگی و کشيدگی برای نُرمال بودن داده های پژوهش10 -4شماره )جدول 

 یدگیکش یچولک رهایمتغ

 390/0 599/0 یارتباط مهارت

 -364/0 -706/0 یلیتحص شرفتیپ

 

باشد. کشیدگی معیاری از بلندی  ی معیاری از تقارن یا عدم تقارن تابع توزیع میگچول( 10-4براساس جدول شماره )

باشد. کشیدگی مثبت یعنی قله توزیع مورد نظر از  می 3در نقطه ماکزیمم است و مقدار کشیدگی برای توزیع نرمال برابر منحنی 

ولگی و کشیدگی چچون . براساس نتایج جدول باال توزیع نرمال باالتر و کشیدگی منفی نشانه پایین تر بودن قله از توزیع نرمال است

 هستند.ها از توزیع نرمال برخوردار  دادهذا ل قرار دارند،( -2، 2در بازه )
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 تأیيد استقالل مشاهداتمفروضه  -پ

های نمره عدم ارتباط، استقالل متغیرهای مستقل و یا به عبارت دیگر ،یکی از مفروضه های اساسی تحلیل رگرسیون چندگانه

غیرهای اگر همبستگی مت. شودسون بررسی میوات-که این مفروضه توسط آزمون دوربین ؛خطای متغیرهای مستقل با یکدیگر است

ول شماره در جدی آن واتسون که نتیجه-آزمون دوربین. مستقل با یکدیگر زیاد باشد، کاربرد رگرسیون چندگانه زیر سئوال است

 .کندرا آزمون می هاین مفروض ،آمده است( 4-11)

 مشاهدات واتسون برای استقالل-(: نتایج آزمون دوربين11 -4جدول شماره )

 (یهمبستگ واتسون )خود نیدورب پژوهش های مدل

 44/2 یمهارت ارتباط هیبر پا یلیتحص شرفتیپ

 

توان استقالل ، میداردقرار  5/2الی  5/1ی این آزمون بین مقدار آماره چونتوان گفت که می( 11-4براساس جدول شماره )

 ین دهندهشان، است 5/2الی  5/1واتسون بین -های دوربین ه آماره. از آنجایی کمشاهدات را پذیرفت و تحلیل را دنبال کرد

 استقالل خطاهای متغیرهای پژوهش است.

 ی بودنهم خطمفروضه  -ت

 (: ضریب تحمل و تورم واریانس متغيرهای پژوهش12 -4جدول شماره )

 (VIF) انسیتورم وار تحمل بیضر متغیر

 640/4 215/0 یارتباط مهارت

 514/2 660/0 یلیصتح شرفتیپ

 

 بررسی قرار گرفت. جدول مورد 9( و ضریب تحملVIF) 8منظور بررسی مفروضه هم خطی بودن عامل تورم واریانسبه 

د دانشان ( 12 -4شماره ) دهد. نتایج جدول( متغیرهای پژوهش را نشان میVIF) ضریب تحمل و تورم واریانس( 12 -4شماره )

و  10( باالتر از VIF) متغیرهای تحقیق حاضر رخ نداده است. اگر ارزش عامل تورم واریانسکه مسئله هم خطی بودن نیز در 

 دهنده هم خطی بودن است.نشان ،باشد 1/0تر از ارزش ضریب تحمل کوچک

 

 تحليل فرضيات پژوهش

 فرضيه فرعی اول پژوهش:

 قه یک تهران ارتباط وجود دارد.بین مهارت درک کالمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منط

 (: ضریب همبستگی پيرسون مهارت درک کالمی و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر13 -4جدول شماره )

 نیب شیپژوهش: پ ریمتغ
 یلیتحص شرفتیمالک: پ ریمتغ

 (P-Value) یدار یسطح معن (r) یهمبستگ بیضر

 001/0 378/0** یدرک کالم مهارت

P05/0>** 

( نشان می دهد که بین مؤلفه مهارت درک کالمی با پیشرفت تحصیلی در افراد نمونه رابطه 13 -4جدول شماره ) نتایج

 (.P=001/0و  r=378/0داری وجود دارد )مثبت و معنی 

 
                                                           

8. variance inflation factor 

9. tolerance 
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 فرضيه فرعی دوم پژوهش:

 باط وجود دارد.بین مهارت درک غیرکالمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه یک تهران ارت

 (: ضریب همبستگی پيرسون مهارت درک غيرکالمی و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر14 -4جدول شماره )

 نیب شیپژوهش: پ ریمتغ
 یلیتحص شرفتیمالک: پ ریمتغ

 (P-Value) یدار یسطح معن (r) یهمبستگ بیضر

 006/0 294/0** یرکالمیدرک غ مهارت

P05/0>** 

( نشان می دهد که بین مؤلفه مهارت درک غیرکالمی با پیشرفت تحصیلی در افراد نمونه رابطه 14 -4ره )نتایج جدول شما

 (.P=006/0و  r=294/0داری وجود دارد )مثبت و معنی 
 

 فرضيه فرعی سوم پژوهش:

 د.بین مهارت قاطعیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه یک تهران ارتباط وجود دار

 (: ضریب همبستگی پيرسون مهارت قاطعيت و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر15 -4جدول شماره )

 نیب شیپژوهش: پ ریمتغ
 یلیتحص شرفتیمالک: پ ریمتغ

 (P-Value) یدار یسطح معن (r) یهمبستگ بیضر

 016/0 138/0** تیقاطع مهارت

P05/0>** 

ه بین مؤلفه مهارت قاطعیت با پیشرفت تحصیلی در افراد نمونه رابطه مثبت ( نشان می دهد ک15 -4نتایج جدول شماره )

 (.P=016/0و  r=138/0داری وجود دارد )و معنی 
 

 فرضيه فرعی چهارم پژوهش:

 بین مهارت گوش دادن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه یک تهران ارتباط وجود دارد.

 ضریب همبستگی پيرسون مهارت گوش دادن و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر(: 16 -4جدول شماره )

 نیب شیپژوهش: پ ریمتغ
 یلیتحص شرفتیمالک: پ ریمتغ

 (P-Value) یدار یسطح معن (r) یهمبستگ بیضر

 009/0 185/0** گوش دادن مهارت

P05/0>** 

وش دادن با پیشرفت تحصیلی در افراد نمونه رابطه مثبت ( نشان می دهد که بین مؤلفه مهارت گ16 -4نتایج جدول شماره )

 (.P=009/0و  r=185/0داری وجود دارد )و معنی
 

 فرضيه فرعی پنجم پژوهش:

 بین مهارت بینش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه یک تهران ارتباط وجود دارد.

 بينش و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر(: ضریب همبستگی پيرسون مهارت 17 -4جدول شماره )

 متغیر پژوهش: پیش بین
 متغیر مالک: پیشرفت تحصیلی

 (P-Value) سطح معنی داری (r) ضریب همبستگی

 012/0 161/0** مهارت بینش
P05/0>** 
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و  رابطه مثبت ( نشان می دهد که بین مؤلفه مهارت بینش با پیشرفت تحصیلی در افراد نمونه17 -4نتایج جدول شماره )

 (.P=012/0و  r=161/0داری وجود دارد )معنی 
 

 فرضيه فرعی ششم پژوهش:

 بین مهارت تنظیم عواطف و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه یک تهران ارتباط وجود دارد.

 آموزان دختر(: ضریب همبستگی پيرسون مهارت تنظيم عواطف و پيشرفت تحصيلی دانش 18 -4جدول شماره )

 نیب شیپژوهش: پ ریمتغ
 یلیتحص شرفتیمالک: پ ریمتغ

 (P-Value) یدار یسطح معن (r) یهمبستگ بیضر

 004/0 095/0** عواطف میتنظ مهارت

P05/0>** 

( نشان می دهد که بین مؤلفه مهارت تنظیم عواطف با پیشرفت تحصیلی در افراد نمونه رابطه 18 -4نتایج جدول شماره )

 (.P=004/0و  r=095/0داری وجود دارد )و معنی  مثبت

 

 فرضيه کلی پژوهش
 بین مهارت های ارتباطی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه یک تهران ارتباط وجود دارد.

 ر(: نتایج ماتریس همبستگی پيرسون مهارت ارتباطی و پيشرفت تحصيلی در دانش آموزان دخت19 -4جدول شماره )

 8 7 6 5 4 3 2 1 پژوهش یرهایمتغ

        1 عواطف میمهارت تنظ_1

       1 312/0 نشیب_2

      1 152/0 189/0 تیمهارت قاطع_3

     1 208/0 167/0 511/0 مهارت گوش دادن_4

    1 604/0** 427/0** 568/0** 684/0** یمهارت درک کالم_5

مهارت درک _6

 یرکالمیغ
**491/0 **509/0 **213/0 **477/0 **512/0 1   

  1 460/0** 688/0** 838/0** 602/0** 396/0** 645/0** یمهارت ارتباط_7

 1 744/0** 510/0** 617/0** 711/0** 519/0** 621/0** 473/0** یلیتحص شرفتیپ_8

 

 شد.بامعنادار میدرصد اطمینان(  99درصد خطا و  1) α =01/0ضریب همبستگی به دست آمده در سطح 

( و هر یک از ابعاد آن شامل مهارت r=744/0مهارت ارتباطی ) ( نشان می دهد که بین19 -4یافته های جدول شماره )

(، مهارت r=519/0(، مهارت قاطعیت )r=711/0(، مهارت گوش دادن )r=510/0(، مهارت درک غیرکالمی )r=617/0درک کالمی )

( با متغیر پیشرفت در تحصیل در بین دانش آموزان دختر رابطه مثبت و r=473/0( و مهارت تنظیم عواطف )r=621/0بینش )

 وجود دارد. P<05/0معنی داری در در سطح 
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 پيشرفت تحصيلی براساس مهارت ارتباطی نتایج تحليل رگرسيون چندمتغيره(: 20 -4شماره ) جدول

 نبی شیپ یرهایمتغ

 

 T استاندارد بیضرا استاندارد ریغ بیضرا

 

 یارد یسطح معن

 B بتا بیضرا استاندارد یخطا() 

 61/85 713/0 - 651/21 001/0 (Constant)ثابت

 005/0 514/6 297/0 410/1 612/0 عاطفه میتنظ

 003/0 338/2 288/0 399/0 558/0 نشیب

 001/0 719/4 305/0 513/2 498/0 تیقاطع

 001/0 491/3 296/0 387/0 516/0 دادن گوش

 005/0 450/2 423/0 589/1 604/0 یکالم درک

 004/0 731/1 398/0 472/1 387/0 یرکالمیغ درک

651/21=F 514/0؛  =264/0تعدیل شده ؛  = 258/0؛=        R 

مهارت ارتباطی براساس دانش آموزان  تحصیلی تغییرات نمره پیشرفتدرصد از  26/0 براساس ضریب تعیین تعدیل شده

هر یک از ابعاد مهارت ارتباطی شامل  دادیراستاندارد رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان نشان تبیین شد. ضرایب استاندارد و غ

 >05/0P)گوش دادن  ،(β= 305/0و  >05/0P)قاطعیت  (،β=288/0و  >05/0P)بینش (، β= 297/0و  >05/0P)تنظیم عاطفه 

دانش تحصیلی  پیشرفتتوانند می  (β=398/0و  >05/0P)درک غیرکالمی  و (β=423/0و  >05/0P)، درک کالمی (β=296/0و 

 بینی کنند.را پیشآموزان 

 

 گيری نتيجه و بحث
 ترین اساسی از آن بهمربوط  عوامل تحلیل بنابراین است. آموزشی نظام کارایی هایمالک از یکی تحصیلی پیشرفت میزان

 عوامل و محیطی عوامل کلی مقوله دو در را آنها می توان که است بیشماری عوامل گرو در آموزشی نظام در تحقیقی موضوعات

 (. مهارت های ارتباطی جزء مقوله عوامل فردی و محیطی است.1390نمود)بشری، بررسی شخصیتی یا فردی

 ،شود یصحبت کردن موثر و حل تعارض را شامل م ،کردن مانند گوش دادن فعال روش ارتباط برقرارمهارت های ارتباطی، 

 دیو عقا تیواقع ،هانگرش ،احساسات ریتفس ییاشاره دارد به توانا گریاز طرف د ،است یکالم ریو رفتار غ یارتباط شامل رفتار کالم

 (.1390است)سلیمانی بابادی، گرانیآنها به د انیبه منظور ب

 های پیام درک_1 :دهد می تشکیل را ارتباطی های مهارت که اساس است زیر فرعی هایمهارت بر مشتمل ها این مهارت

شود.  می یاد پیام درک های مهارت صورت آن به از که ارتباطی واضح های پیام ارسال و توانایی دریافت غیرکالمی: و کالمی

 کنارآمدن با عواطف زین ناظر به توان ابراز احساسات و کنترل آن و عواطف، ها: به طور خالصه مقوله کنترل جانیبه ه ینظم ده_2

 یدهپاسخ و یساز رهیذخ ،یابیارز ر،یحس کردن، تفس دهیچیپ آموخته شده و ندیگوش دادن: گوش دادن، فرا_3. است گرانید

 التح ،یکند و از طرفیم یرای شیخورا در انتقال منظور ندهیاست که گو یتیفعال مؤثر، است. گوش دادن یشفاه یها امیبه پ

 زین و یدر روابط اجتماع یرگذاریتأث یچگونگ درک ییارتباط: توانا ندینسبت به فرا نشیب_4 برد.یم نیاز ب ندهیگورا در یدفاع

از  یبرخوردار مهارت ناظر به نیدر ارتباط: ا تیقاطع_5 است. یارتباط یهامهارت از گرید یکیاست که  گرانیفهم د ییتوانا

)جابری و کند انیابهامات خود را ب و سؤال ها گران،ید یصرف نظر از واکنش عاطف بتواند ارت بدان حد است که فردجس

 (.1394همکاران،

ظرمی گذارد. از بین این عوامل به نعواملی مانند خانواده، مدرسه، ویژگی های شخصیتی و غیره بر پیشرفت تحصیلی تاثیر می

 یز بر پیشرفت تحصیلی اثرگذار باشد.های ارتباطی نرسد که مهارت

(، 1394) یو چلداو یداویسع تحصیلی صورت گرفته به طور مثال:های ارتباطی و پیشرفتمطالعات بسیاری در زمینه مهارت

 یپژوهش "اهواز ییآموزان مقطع راهنمادانش یلیتحص شرفتیبا پ یارتباط یهاروان و مهارترابطه سالمت یبررس"تحت عنوان 
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 هرابطه ساده و چندگان یلیتحص شرفتیروان با پو سالمت یارتباط یهامهارت نیآن پژوهش نشان داد که ب جیم دادند. نتاانجا

و سالمت روان نقش  یارتباط یرگرسون به روش گام به گام نشان داد که مهارت ها لیتحل جینتا نیوجود دارد. همچن یمعنادار

 بوده است.  a=0/05پژوهش  نیدر ا یآموزان دارند. سطح معناداردانش  یلیتحص شرفتیپ ینیب شیدر پ یمهم

. هاگمن بر رابطه والدین، فرزندان، پیشرفت تحصیلی و عملکرد انجام داد( در زمینة وضوح و گرمی ارتباط   1994هاگمن )

خوب والدین با فرزندان  آمریکایی انجام داد وهمبستگی معنا داری میان ارتباطشناختی کودکان خانواده های آفریقاییروان

(، با 1392و همکاران) یاحمد( و همچنین 1390)نورالدین وند و همکاران،وپیشرفت تحصیلی و شایستگی کلی آنها نشان داد

نجام پژوهشی ا"دانش آموزان مقطع متوسطه یلیتحص شرفتینفس و پبربهبود عزت یارتباط یهاآموزش مهارت یاثربخش"عنوان 

 شود.آموزان میهای ارتباطی موجب بهبود سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشه آموزش مهارتکدادند و نشان داد 

تحصیلی را در دانش آموزان دوره دوم متوسطه های ارتباطی و پیشرفتهدف پژوهش حاضر بر این بود که رابطه بین مهارت

 آمد، نتایج مطالعات صورت گرفته بود. دختر منطقه یک شهر تهران بپردازد. نتایجی که از این پژوهش بدست

 های درک کالمی و پیشرفت تحصیلییافته ها بر اساس ضریب همبستگی پیرسون نشان داده است که: بین مهارت

(r=0.378 ،)لیتحص شرفتیو پ یکالمغیر درک یمهارت ها نیب(یr=0.294 ،)یلیتحص شرفتیو پ قاطعیت یمهارت ها نیب 

(r=0.138 ،)لیتحص شرفتیو پ وش کردنگ یمهارت ها نیب(یr=0.185 ،)(، 0.161ی)لیتحص شرفتیو پ بینش یمهارت ها نیب

وجود  یدار یدر دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه رابطه مثبت و معن یلیتحص شرفتیو پتنظیم عواطف  یهامهارت نیب

 (.0.095)دارد

ای ارتباطی و هر یک از ابعاد آن شامل: مهارت های بنابراین نتایج ماتریس همبستگی پیرسون نشان داد که بین مهارت ه

کالمی، مهارت های غیر کالمی، مهارت گوش دادن، مهارت بینش، مهارت قاطعیت و مهارت تنظیم عواطف با متغیر پیشرفت 

 با یارتباط یمهارت ها نیبتحصیلی  در بین دانش آموزان دختر رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین به طورکلی 

 رابطه وجود دارد. شهر تهران کیآموزان دختر دوره دوم متوسطه منطقه دانش یلیتحص شرفتیپ

 

 ها شنهاديپ
رار ق یدر دختران و پسران مورد مطالعه و بررس یلیتحص شرفتیو پ یارتباط یهامهارت نیشود که رابطه بیم شنهادیپ

ردد که گ نیتدو یبرنامه آموزش کی شود. یدر هر دو جنس بررس یلیتحص شرفتیو پ یارتباط یهاتفاوت مهارت نیو همچن ردیگ

نان را آ یلیتحص شرفتیباشد و پ زیآموزان نبه دانش سیتدر یبرا یا وهیش کیرا آموزش دهد بلکه  یارتباط یهانه تنها مهارت

ه موضوع را  در جامع نیا ندهیپژوهشگران در آ ،یلیمقاطع تحص یشود که در تمام یم شنهادیپ شود. یقبل و بعد از آموزش بررس

 رفتشیو پ شرفتیپ زهیبر انگ یزندگ یهاآموزش مهارت یبر رو توانندمی پژوهشگران ندهیدر آ تر مورد پژوهش قرار دهند. عیوس

 آموزان بپردازند. دانش یلیتحص
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 و مراجع منابع

بر  یارتباطیهاآموزش مهارت ری(. تاث1392حسن؛ اسدزاده، حسن.) ،یاحد درضا؛یحم ،یحاتم د؛یمحمدسع ،یاحمد [1]

 .105-118، صص4دانش آموزان دختر، شماره یلیتحص شرفتیو پ یخودکارآمد یباورها

آموزان پسردوره اول دانش یاجتماع یو سازگار یلیتحص شرفتیبرپ یارتباطیهامهارت ری(.تاث1396کاظم.) ،یاسکندر [2]

 .نورکرج امیارشد دانشگاه پ ینامه کارشناس انیشهررشت، پا رستانیدب

 آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ زشیانگ ،یتیشخص یهایژگیو ،یارتباط یهامهارت سهی(. مقا1396.)میابراه ن،یافش [3]

احد و یارشد دانشگاه آزاد اسالم ینامه کارشناس انیپا راز،یچهار ش هیدوره دوم متوسطه ناح یدولتریو غ یمدارس دولت

 مرودشت.

زش تحصیلی و ارتباطی بر انگیهای(. تأثیر آموزش مهارت1396.)نیرام بر،یکلیبیجعفر؛حب ،یشاهخسرو یبهادر [4]

 .151-173، صص 39آموزان دوره متوسطه، شمارهسازگاری تحصیلی دانش

ارشد  ینامه کارشناس انی(. بررسی رابطه سبک اسناد، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی. پا1390مژگان.) ،یبشر [5]

 دانشگاه کاشان.

. ییزناشو تیمیبا صم یارتباط یهارابطه مهارت ی(. بررس1394احمد.) ،یعذرا؛ احمد ،یاعتماد ه؛یسم ،یجابر [6]

 .2شماره ،یرفتار-یعلوم شناخت یهاپژوهش

های ارتباطی بر اساس (. بررسی تاثیر دانشگاه بر مهارت1384.)یمحمد مهد ،یداورانمسعود؛ فداکار ،یچار نیحس [7]

 .21-32، صص15دانشگاه شاهد، سال دوازدهم، شماره یپژوهش_یآموزان و دانشجویان. دوماهنامه علممقایسه دانش

 .(. احتماالت و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران، انتشارات رشد1395دالور، علی.) [8]

 .(. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی.تهران، انشارات رشد1396دالور، علی.) [9]

 .شیرای. تهران : نشر ویروان شناخت ی(. آزمون ها1384مهناز.) ان،یعسکر ز؛یکامب ،یکامکار محمود؛ ،یساعتچ [10]

دانش  یلیتحص شرفتیبا پ یارتباط یهاروان و مهارترابطه سالمت ی(. بررس1394حسن.) ،یجاسم؛ چلداو ،یدآویسع [11]

و  یمطالعات اجتماع ،یو روانشناس یتیدر علوم ترب داریتوسعه پا یکنفرانس مل نیاهواز، دوم ییآموزان مقطع راهنما

 .یفرهنگ

به مادران بر  ینیجانش یریادگی یبا الگو یارتباط یهاآموزش مهارت یاثربخش ی(. بررس1390.)نبیز ،یبابادیمانیسل [12]

اه ارشد دانشگ ینامه کارشناس انی. پااریفرزند در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شهر _مادر یکاهش پرخاشگر

 .ییعالمه طباطبا

دانش آموزان  یلیتحص شرفتیبا پ رانیدب یو اخالق حرفه ا یارتباط یها(. رابطه مهارت1393عباس.) ،یفالمرز [13]

 واحد مرودشت. یارشد دانشگاه آزاد اسالم ینامه کارشناس انیپا ش،یک رهیجز یها رستانیدب

 شیکه به پ یآموزاندانش یلیتحص شرفتیو هوش با پ زشیعزت نفس، انگ یرابطه(. 1375محمود.) ،یگشتاسب [14]

 نامه ارشد، دانشگاه عالمه تهران.انیاند. پاافتهیراه  یدانشگاه

ن جو عاطفی خانواده با رشد (. رابطة بی1390مسعود.) ،یشهباز د؛یسع ،یمشتاق ن؛یوند، محمدحسنینورالد یمحب [15]

ان مسجد های چهارم و پنجم ابتدایی شهرستآموزان پسر و دختر پایهپیشرفت تحصیلی دانش های اجتماعی ومهارت

 .30دوره دوم، شماره ،یدرس یزیرسلیمان، پژوهش در برنامه

 ییآموزان مدارس ابتدادانش یلیتحصشرفتیمعلمان با پ یهای ارتباطرابطه مهارت ی(. بررس1388عصمت.) ،یمحمد  [16]

 ارشد دانشگاه تهران.ینامه کارشناسانیشهر کرج، پا

و  یاجتماع تیکفا شیجهت افزا یزندگ یهابرنامه آموزش مهارت یشیو آزما ی(. طراح1388.)نینسر ان،یاراحمدی [17]

 ارشد دانشگاه الزهرا.ینامه کارشناسانیشهر تهران، پا رستانیدانش آموزان سال اول دب یلیتحص شرفتیپ
[18] Hsien-Chang Tsai, Shih-Hsiung Liu.(2015)."Reletionships between time-management 

skills, Facebook interpersonal skills and academic achievement amaong junior high 

school students. 
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