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 Background and Purpose: Due to the importance of children's and adolescents' quality of school 

life, the World Health Organization has raised the issue concerning the necessity of improving the 

quality of school life, which includes the students' welfare and their satisfaction with positive 

experiences in school activities. Therefore, present research aimed to investigate the role of social 

skills in predicting the sense of coherence and quality of school life in grade 6 students in Tabadkan 

district.    

Method: This research was a descriptive-correlational study. The study population included all the 

male and female grade 6 primary school students in Tabadkan during the academic year 2018-2019. 

A sample of 384 students was selected by convenience sampling. Social Skills Questionnaire 

(Keramati, 2007), Sense of Coherence Scale (Antonovsky, 1993), and Quality of School Life Scale 

(Ainley & Bourke, 1989) were used to collect the data. Pearson regression coefficient and 

simultaneous multiple linear regression were used to analyze the data with SPSS 22. 

Results: Data analysis showed that there was significant positive relationship between sense of 

coherence and quality of school life (P <0.001). Also, dimensions of social skill explained 21.4 % of 

sense of coherence and 17.4 % of quality of school life (P <0.001). 

Conclusion: Results of this study showed that improving the social skills can increase the student's 

sense of coherence and quality of school life. Implications of results are discussed in the article.   
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مقاله پژوهشی

 آموزان در مدرسه دانش یزندگ تیفیو ک یانسجام روانبینی در پیش یاجتماع یهامهارتنقش 
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 11/12/71دریافت شده: 

 27/30/77پذیرفته شده: 

 01/30/77منتشر شده: 

 یکل تیو رضا یستیبهزوضوع کودکان و نوجوانان در مدرسه، م یزندگ تیفیک تیاهم لیبه دل یجهان سلامتسازمان  زمینه و هدف: 

را مطرح کرده است. در نتیجه شناسایی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی  مدرسه ونرد یهاتیدر فعال منفیو مثبت آموزان از تجارب دانش

 یجام روانانس ینیبشیدر پ یاجتماع یهانقش مهارتدف مطالعه حاضر بررسی آموزان دارای اهمیت بسیار زیادی است. بدین ترتیب هدانش

 بود.  ییششم ابتدا هیآموزان پادر مدرسه دانش یزندگ تیفیو ک

 ییبتداششم ا هیآموزان دختر و پسر پادانش یتماماین مطالعه شامل  یبود. جامعه آمار یهمبستگ -توصیفی از نوع پژوهش حاضر روش:

 آوریبرای جمع انتخاب شدند. در دسترس یریگروش نمونه هب نفر 013به حجم  یانمونهکه بود  1079-1071 یلیمنطقه تبادکان در سال تحص

در  یزندگ تیفی( و ک1770) یآنتونووسك یانسجام روان، (1016) یکرامت یاجتماع یهامهارت یهانامهپرسشها در این مطالعه از داده

و  رسونیپ یهمبستگ ضریب با استفاده از SPSSافزار نرم 22از نسخه  هاجهت تحلیل داده استفاده شد. (1717و بورک ) ینلیمدرسه ا

 .استفاده شدهمزمان  وهیش به چندگانهخطی  ونیرگرس

ی وجود دارامعن و مثبت رابطه، در مدرسه یزندگ تیفیک ی وبا انسجام روان یاجتماع یهامهارت نینشان داد بها تحلیل داده جینتا :هاافتهی

 در مدرسه را یزندگ تیفیک درصد از متغیر 3/19و یانسجام رواندرصد از متغیر  3/21ی، ابعاد مهارت اجتماع همچنین .(P < 331/3دارد )

 (.P<331/3) بنی کردندپیش

 در مدرسه آموزاندانش یزندگ تیفیو ک یانسجام روانهای اجتماعی، نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش و بهبود مهارت ی:ریگجهینت

 یابد. استلزامات نتایج به دست آمده در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.افزایش می
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 مقدمه
 کودکان و یزندگ تیفیک تیاهم لیبه دل 1یجهانساالامت سااازمان  راًیاخ

کشورها به ارتقا و بهبود رفتار مدرسه و  ازینوجوانان در مدرساه، مساهله ن

 کردهدر مدرسااه را مطرح  موزانآدانشوضااعیت زندگی بهبود  شیافزا

خود در  یزندگ تیکه فرد از موقع یدرکبه  2یزندگ تیفی. ک(1اساات )

 (.2)، اشاره دارد کندیم یکه در آن زندگ یارزشا نظامو  یبافت فرهنگ

 یکل تیو رضا یسااتیعبارت از بهز 0در مدرساه یزندگ تیفیکهمچنین 

 یهاااتیاااساااات کااه در فعااال یو مثبت یمنفآموزان از تجااارب دانش

هنده دکه شكل یتجارب مثبت و منف نیدارد. ا شهیآنها ر یامدرسهونرد

ز ا یو یکل تیو رضاااا یسااتیرفاه، بهز زانیآموز از مدانش یادراک کل

شاادن او در  ریحاصاال مشااارکت و درگ اساات،درون مدرسااه  یزندگ

ر آموزان دروزانه دانش تیساط  رضا انگریو ب بودهمدرساه  یهاتیفعال

درصااد از  7/6نشااان داد که  رانیدر اپژوهشاای  جینتا(. 0) اسااتمدرسااه 

درصد  26مطلوب،  یلیدر مدرسه خ یزندگ تیفیک یدارا ،آموزاندانش

 زیدرصد ن 9/2و  ،درصد نامطلوب 1/11درصاد متوساط،  2/36مطلوب، 

 .(3)داشتندنامطلوب  یلیدر مدرسه خ یزندگ تیفیک

یک ( که 5است ) 3مرتبط با کیفیت زندگی، انسجام روانیاز عوامل 

 لامتس بر درونی منبعیعنوان  به و است زندگی به شاخصی گیریجهت

 ایمعن به انساااجام روانی گذارد.می مثبت تأثیر روانی فرد و جسااامانی

 یزندگ رویدادهای که است این موضوع از پویا و پایدار، نافذ، احساسی

 (. این مفهوم یک سازه6) هستند توضی  قابل و ساختاریافته، درک، قابل

موضوع  این فهم در فرد توانایی به) پذیریدرک مؤلفه ساه با شاخصایتی

 بینییشپ قابل یا و درکقابل  قرار گرفته، آن در که اساات که موقعیتی

 با مقابله برای هایشتوانایی از فرد درک به) مدیریت اسااات(، توانایی

 توانایی) معناداری دارد(، و احساس اشاره آورتنش و دشوار هایموقعیت

حس  (.9) است( است رو پیش مشاكلات و روزمره زندگی در معنا یافتن

قابله با که افراد را در م شاودیم ریتعب ریفراگ یسامیمكان به عنوان انساجام

با انساااجام روانی بالا، (. افراد 1) کندیکمک م ی،زندگ تنشاااگرعوامل 

، تیه بر موقعغلب یرا برا یمنابع مناسبتوانند بوده و می ریپذانعطاف اریبس

و  یزندگ تیفیک نیکه ب ای نشاااان داده شاااددر مطالعه (.7)پیادا کنند 

                                                           
1. World Health Organization 

2. Quality in School 

3. Life Quality in School 

وجود  یرابطه مثبت و معنادار ،در افراد نوجوان و جوان روانی انساااجاام

 .(13رد )دا

انسااجام  مانند یشااناختروان یهایژگیموثر در بهبود و یهاز روشا

 یهامهارتیافتگی، رشد شو ساز ی،زندگ تیفیسلامت روان، کروانی، 

 ییهاشامل مجموعه مهارت یاجتماع یهامهارت (.11اسات ) 5یاجتماع

شااده آموخته یمثبت و عملكرد اجتماع یهسااتند که موانع روابط اجتماع

کنند  کمک فرد دیبه عملكرد مؤثر و مف تواننادیو م کننادیرا برطرف م

قابل  یشاااامال رفتاارها یاجتمااع یهاامهاارتدر تعریفی دیگر، (. 12)

ته و از رابطه مؤثر داش گرانیبا د دنسازیهستند که فرد را قادر م یریادگی

 نیا نیترکنااد و از مهم یخوددار ینااامعقول اجتماااع یهاااالعماالعكس

کمک کردن، آغازگر  گران،یمشارکت با د ،یهمكار توانیها ممهارت

تشكر  و ،گرانیاز د دیو تمج فیکمک کردن، تعر ی، تقاضابودن رابطه

 ی،اجتماع یهادر مهارت ارسااایین(. 10را نام برد ) گرانیاز د یو قدردان

 مصالحه و سازش مو باعث عد کندیمواجه م یافراد را با مشكلات متعدد

حول تو بر  دشاااویم یو اختلالات رفتار ،مشاااكلات ،یفردنیدر روابط ب

 ذاردگیم یمنف ریتأث ،طیبا مح یو پذیریشکودک و ساااز تیشااخصاا

 تیفیو ک یاجتماع یهامهارت بین رابطه(. مطاالعات انجام شاااده از 13)

 یهامهارت(، ارتباط مساااتقیم 15ی)زوفرنیبه اساااك انیدر مبتلاای زنادگ

(، نقش 16ی)نخاع بیدر افراد مبتلا به آسااا یزندگ تیافیو ک یاجتمااع

(، تااأثیر 19)رطزنااان پرخ زناادگی تیاافیکدر یاجتماااع یهاااماهااارت

(، 11ی )تومور مغزبا  کودکان یزندگ تیفیک بر یاجتمااع یهاامهاارت

و  یزندگ تیفیبر سااالامت روان، ک یاجتماع یهاآموزش مهاارت ریتااث

(، 11ی)توان ذهنآموز پسر کمدانش یمادران دارا یاجتماعیافتگی شساز

بازیكنان  یمیانساااجام ت در ی و اجتماعیشاااناختروان یهامهارتنقش 

 هیااسااارمااا یارتقااا در یاجتماااع یهااامهااارت(، تااأثیر 17ل )فاوتابااا

 ی(و خودکااارآمااد ی،نیبخاوش د،یاااما ،یآورتااابی)شاااناااخاتاروان

با سااالامت  یاجتماع هایمهاارت بین یهمبساااتگ(، و 23)انیادانشاااجو

(، حكایت دارند. بنابراین مرور پیشاینه پژوهش نشان داد 21) انیدانشاجو

بیشاتر مطالعات گزارش شده در زمینه ارتباط متغیرهای مذکور در جامعه 

ند، تا اافراد بزرگساال و بیشاتر با تاکید بر کیفیت کلی زندگی انجام شده

4. Psychological Cohesion 

5. Development of Social Skills 
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یت های اندکی درباره کیفکیفیت زندگی در مدرسه؛ و در نتیجه پژوهش

 آموزان در مدرسه انجام شده است. دانشزندگی 

ا خود ر یاز زندگ یادیز اریآموزان زمان بسااادانش نكهای به با توجه

در  تمسااهولیدار عهده ندهیدر آ نیو همچن کنندیدر مدرسااه صاارف م

 رندگانیادگیدر  یزندگ تیفیک ارتقایمختلف خواهند بود،  یهاعرصه

 قیدق یابیرزا ازمندین ی،و جسم ینقش اثرگذار آن بر سلامت روان لدلی به

پرورش دوران  و اهااداف آموزش نیتراز مهمهمچنین  .(22اساااات )

 زانیاسااات که می در کودکاان اجتمااع یهاامهاارتپرورش  ،یکودک

 زیو ن یو اجتماع یهاا بر سااالاامات فردمهاارت نیاز ا آنهاا یبرخوردار

 یجتماعا یهانقش مهارتبنابراین ذار است؛ گآنها اثر یلیتحص تیموفق

 شاااهرونااد یااتبهتر و ترب یزنادگ یکردن کودکاان برا یرپاذدر جاامعااه

 یهامهارت، ارتقای شاااهروند یتترب یبرا و اسااات یرنكارناپذمطلوب، 

مطالعات  از ساااویی .(20) از ضاااروریات هساااتآموزان دانش یاجتماع

درباره ارتباط مستقیم  یاجتماع یهامهارتیطه شده در ح انجام یپژوهش

خلأ متغیرهای پژوهش در جامعه هدف، محدود و اندک اسااات؛ بنابراین 

هش انجام پژوایجاد انگیزه لازم برای باعث  ،نهیزم نیموجود در ا یپژوهش

نقش مطالعه، بررسااای  در این راساااتا هدف از انجام این حاضااار شاااد.

در  یزندگ تیفیو ک یانساااجام روان ینیبشیدر پ یاجتماع یهاامهاارت

 بود. ییششم ابتدا هیآموزان پامدرسه دانش

 روش
ز ا پژوهش حاضار، توصیفی: کنندگانشررکتالف( طرح پژوهش و 

های اجتماعی به در این مطاالعاه، مهارت .بودنوع مطاالعاات همبساااتگی 

بین و انساااجاام روانی و کیفیات زنادگی به عنوان عنوان متغیرهاای پیش

جامعه آماری پژوهش متغیرهای وابساااته یا ملاک در نظر گرفته شااادند. 

و پسار پایه ششم ابتدایی منطقه تبادکان  دختر آموزاندانش شاامل تمامی

ی به انمونه ؛ کهنفر( 1233تعداد ) بودند 1079-1071 یلیدر سااال تحصاا

به روش  (23)مورگان  اسااااس جادول کرجسااای و بر نفر 271 تعاداد

نااد و بااه صاااورت انفرادی بااه ی در دساااترس انتخاااب شااادریگنمونااه

اجتماعی، انساااجام روانی، و کیفیت زندگی در های مهارتپرساااشااانامه

لازم به ذکر اساات که برای انتخاب افراد نمونه در  مدرسااه پاسااد دادند.

                                                           
1. Social skills scale 

آموزشاااگاه از چهار  ، چهارمنطقاه تباادکاانمرحلاه اول از بین مادارس 

موقعیاات جغرافیااایی بااه طور تصااااادفی انتخاااب شاااادنااد و سااا س 

کنندگان مورد نظر بر حساب شرایط ورود و خرو  از مطالعه به شارکت

افراد نمونه در ورود  یهاملاکاند. عنوان نمونه مورد مطالعه، انتخاب شده

 تیو رضااا ی، همكارتحصاایل در پایه شااشاام ابتداییشااامل این پژوهش 

، آموز و هم والاادین()هم دانش شااارکاات در پژوهش یآگاااهااانااه برا

ی ابر اسااااس پرونااده مشااااورهی عمومی سااالااامات روانبرخورداری از 

آموز در هسته مشاوره مدرسه، و داشتن هوش متوسط یا بهنجار بود. دانش

ی کامل افراد نمونه و خرو  شاااامال عادم همكاار یهااملااکهمچنین 

ها، و حل انجام پژوهش، تكمیل ناقص پرسااشنامههای آنها در مراخانواده

  پزشكی بود. مصرف داروهای روان

 لازم به ذکر است که از بین افراد نمونه مورد مطالعه در این پژوهش،

 درصد( بودند. 63/31پسر ) زینفر ن 121درصد( و  33/51نفر دختر ) 193

 ب( ابزار

های اجتماعی مورد پرسااشاانامه مهارت :1های اجتماعیمهارت . مقیاس1

ساخته شده است که  1016در سال  یکرامتاساتفاده در این مطالعه توسط 

 انگرید مربوط به احترام به یهامهارتهای مؤلفه گویه است و 33دارای 

، 1-6های گویهمقررات ) تی، رعا(33و  02، 21، 25، 21، 15های گویه)

 تیاافعاال (،07و  23 ،22، 11، 5، 0هاایگویااه) فاهیوظ انجااام(، 06و  17

های گویه) یریپذو تحمل( 01و  27، 16، 10، 11، 3های گویه) یگروه

اسااااس طیف لیكرت  ( را بر03و  03، 29، 26، 20، 21، 23، 19، 12، 13

. سااانجدیم( 2، و گاهی: نمره 0 نمره ، بلی:1خیر: نمره ) ایساااه درجه

است  123آمده  و حداکثر نمره به دست 33حداقل نمره در این پرسشنامه 

ی اجتماعی بالا، و کسب نمره پایین، هامهارت دهندهنشاانکه نمرات بالا 

ر منظو بههای اجتماعی در آزمودنی است. نشان دهنده سط  پایین مهارت

نفر از اسااتادان متخصااص دانشگاه  15از  یآزمون، کرامت ییسانجش روا

 صحت رواییاستان خراسان در مورد  یهادانشگاه ریمشهد و سا یفردوس

 نیهماه آنها قرارگرفت. همچن دییاکرد کاه مورد تاأ ینظرخواه ،آزمون

. (25مد )به دست آ 175/3 به روش آلفای کرونباخآزمون  اعتبار بیضر

بار این اعت بیز ضرین یشهباز و یمشتاق ،وند نینورالد یدر پژوهش محب

در مطالعه  .(26دساات آمد )به  11/3نباخ وکر یبه روش آلفا پرسااشاانامه



 ی و همكارعفت صانع                                                                                            آموزانی دانشزندگ تیفیو ک یانسجام روانبینی در پیش یاجتماع یهامهارتنقش  

133 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

9
، شماره 
2 ،

تابستان
 

1077
 

 

به دسااات آمد که مطلوب و  13/3حاضااار نیز ضاااریب آلفای کرونباخ 

 بخش است.رضایت

این پرسااشاانامه که به منظور ساانجش میزان : 1روانی انسااجام . پرسشنامه2

آموزان در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است انساجام روانی دانش

 الس مدسن، ونگود و مریک در فلنسبرگ گویه است و توسط 05دارای 

 زا استفاده گذاری این پرساشنامه باسااخته شاده اسات. روش نمره 2336

. شودانجام می( بله=0 و دانم،نمی=2 خیر،=1)لیكرت  ایدرجهسه مقیاس

ه در آید کمی دساات به هاتمامی گویه جمع کردن نمره با کلی ابزار نمره

اسااات. کساااب نمره بیشاااتر در این  135 تا 05 بین نمرات نتیجه دامنه

روانی بالاتر، و کسااب نمره  پرسااشاانامه به معنای برخورداری از انسااجام

 تر به معنای برخورداری از انساااجام روانی کمتر اسااات. فلنسااابرگپایین

ضریب اعتبار آن را  کرده و تأیید را ابزار سازه روایی همكاران و مدسان

 احتشااام همچنین. (29) کردند گزارش 319/3 کرونباخ آلفای روش با

 فایآل روش به را ، اعتبار این ابزاراول یمعمارباش و نظرزاده یصبرزاده، 

 کردن نیمه دو روش و با 19/3کرونباخ )اعتبار از نوع همساااانی درونی( 

در مطالعه  .(21) کردند گزارش 317/3)اعتباار از نوع پاایاایی یاا ثبات( 

به  90/3حاضاار ضااریب اعتبار این پرسااشاانامه به روش آلفای کرونباخ، 

 دست آمد.

گویه است  07دارای  پرسشنامه این :2مدرسه در زندگی کیفیت . مقیاس0

ساخته شده و کیفیت زندگی  1717در سال  و اسامیت که توساط بورک

 درساانجد. مقیاس کیفیت زندگی آموزان در محیط مدرسااه را میدانش

 ؛(00 ،21 ،19 ،11 ،1 ،1های گویه) عمومی رضاااایت بعد 9 مدرساااه،

های گویه) معلم با رابطه ؛(09 ،21 ،11 ،13 ،5های گویه) منفی عواطف

 ؛(07 ،01 ،25 ،15 ،12 ،7های گویه) فرصاات ؛(07 ،01 ،25 ،15 ،12 ،7

 ،20 ،10 ،13های گویه) ماجراجویی ؛(26 ،16 ،9 ،3های گویه) پیشاارفت

( 06 ،05 ،03 ،27 ،23 ،23 ،6 ،0های گویه) اجتماعی انسااجام و( 02 ،29

تا  1مخالفم: نمره  کاملاً) از لیكرت یادرجهرا بر روی یک مقیاس چهار 

یی این ابزار را مورد روا. اینلی و بورک سااانجدیم (3موافقم: نمره  کاملاً

 11/3ضاااریاب اعتباار آن را با روش آلفای کرونباخ،  و قرار داده دییاتاأ

 ییروا و همكاااران ی شاااالدر پژوهش سااالطااان(. 27) گزارش کردنااد

آن با  یهمبستگ یدر مدرسه با بررس یزندگ تیفیپرساشانامک ک یهمگرا

 ،نوجوانان یساااازگار اسیو مق یعموم یخودکارآمد یهاپرساااشااانامه

 ،ظرن ن را استادان صاحبآ ییمحتوا ییشاده است و روا دییمحاسابه و تأ

رونباخ ک یآلفاروشضاااریب اعتبار این ابزار با  نهمچنی. اندکرده دییتأ

روش  به در پژوهش حاضاار نیز ضااریب اعتبار. (03) به دساات آمد 15/3

 به دست آمد. 10/3کرونباخ،  یآلفا

با کسااب مجوزهای  برای اجرای این مطالعه، پژوهشااگر :اجرا ( روشج

منطقاه تباادکاان باه مدارس  پرورش و آموزشلاازم علمی و اخلااقی از 

آموزانی را کااه از شااارایط ورود و خرو  منتخاب مراجعااه کرد و دانش

مورد نظر در این پژوهش برخوردار بودند به شاارحی که در بخش روش 

 نجاما ها، دلایلقبل از توزیع و اجرای پرسشنامه ذکر شد، انتخاب کردند.

اموزانف مربیاان و کادر اداری پژوهش باه دانش انجاام این از هادف و

شد. علاوه بر این در  داده توضی  آموزان منتخب،مدرسه، و والدین دانش

اطلاعات  بودن مانند محرمانه مرتبط اخلاقی اصاااول تمامی این مطالعه،

ار ختیا پژوهش، داشتن درکنندگان شرکت آگاهانه رضایت ،هاپرسشنامه

 لیلوتحیهبرای تجز .است شده رعایت پژوهش، از خرو  افراد نمونه برای

همبسااتگی پیرسااون و  ضااریب و SPSSافزار نرم 22ها از نسااخه داده

 α=31/3 دارییمعندر سط   همزمانبه شایوه  چندگانه یخط ونیرگرسا

 استفاده شد.

 هایافته
 و انحرافهای توصااایفی این پژوهش شاااامل میانگین یافته 1در جدول 

با  یاجتماع یهامهارتمعیاار متغیرهای پژوهش به همراه همبساااتگی بین

  است. شدهگزارش  در مدرسه یزندگ تیفیو ک یانسجام روان

 
 

 

 

 

 

                                                           
1. Sense of coherence questionnaire 2. Quality of school life scale 
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 در مدرسه یزندگ تیفیو ک یانسجام روانبا  یهای اجتماعمهارتماتریس ضریب همبستگی پیرسون بین  :1جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 انحراف معیار میانگین متغیرها

وظیفه. انجام1  32/1  16/2  1       

. احترام به دیگران2  20/11  11/2  395/3 ** 1      

. رعایت مقررات0  22/6  53/1  016/3 ** 059/3 ** 1     

. فعالیت گروهی3  93/1  13/2  336/3 ** 335/3 ** 233/3 ** 1    

پذیری. تحمل5  51/11  73/2  219/3 ** 211/3 ** 210/3 ** 173/3 ** 1   

. کیفیت زندگی در مدرسه6  36/23  90/3  271/3 ** 050/3 ** 111/3 ** 039/3 ** 163/3 ** 1  

. انسجام روانی9  15/123  19/16  233/3 ** 021/3 ** 229/3 ** 019/3 ** 113/3 ** 061/3 ** 1 

 31/3ی در سط  دارامعن** 

 

 نیب شاااده محاسااابهضااارایب همبساااتگی  1جدول بر اسااااس نتایج 

بت ، مثدر مدرسه یزندگ تیفیو ک یبا انسجام روان یاجتماع یهامهارت

 یهامهارت نیبتوان گفات (؛ بناابراین میp<331/3) دار اساااتو معنی

قیم ارتباط مساات ،در مدرسااه یزندگ تیفیو ک یبا انسااجام روان یاجتماع

 وجود دارد. 

از روش  یاجتماع یهامهارت یاز رو یانسااجام روان ینیبشیپ یبرا

در  كهنیچندگانه به صاورت همزمان اساتفاده شد. با توجه به ا ونیرگرسا

به صورت  یاجتماع یهامهارت یپژوهش حاضار فر  شاده است تمام

 ونیرا دارند، استفاده از رگرس یانسجام روان ینیبشیپ ییاناتو یداریمعن

خلاصاااه  2در جدول دارد.  تیارجح ،گام به گام ونیهمزمان به رگرسااا

 .گزارش شده است ونیرگرستحلیل  جینتا
 

 های اجتماعیبینی انسجام روانی از روی مهارتپیش خلاصه نتایج مدل :2جدول 

 خطای استاندارد برآورد تعدیل شده 𝑹𝟐 (𝑹𝟐واریانس تبیین شده ) (Rهمبستگی چندگانه )

360/3  213/3  176/3  51/1  

 

 یهاچندگانه مهارت یهمبساااتگ بیضااار، 2با توجه به نتایج جدول 

ی در مجموع اجتماع یهاهارتاست و م 360/3ی،با انسجام روان یاجتماع

  0دول ج کنند. دریم ینیب شیرا پ یانسجام روان راتییدرصد از تغ 3/21

انساااجام  ریتغم ینیبشیپ ییتوانا یبررساا یمدل برا انسیوار لیتحل جنتای

 ی گزارش شده است.اجتماع یهامهارتنیب شیپ ریمتغ یاز رو یروان

 

 نیبشهای پیریمتغ یاز رو ملاک ریمتغچندمتغیری  ونیرگرسواریانس  نتایج تحلیل :3جدول 

داریاسطح معن F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل  

31/3031 رگرسیون  5 63/167  71/11  331/3  

67/15767 باقیمانده  223 57/92    

91/23019 کل  225    

 

 331/3در ساااط   F=71/11، نتایج آماره 0باا توجاه به نتایج جدول 

ین بتوان نتیجااه گرفاات متغیرهااای پیشدار اساااات؛ بنااابراین میمعنی

ی ام روانانسج بینی متغیر ملاک یعنیی(، توانایی پیشاجتماع یهامهارت)

تحلیل ساتاندارد شاده و اساتاندارد نشاده ضارایب ا 3را دارند. در جدول 

 .اندگزارش شده ونیرگرس
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 یانسجام روان ینیب شیاستاندارد نشده و استاندارد شده مدل پ ونیرگرسضرایب  :4جدول 

 مدل
 ضرایب استانداردشده ضرایب استاندارد نشده

t سطح معناداری 
B خطای معیار Beta 

03/55 ثابت  51/0   31/15  331/3  

وظیفهانجام  333/3  003/3  313/3  103/3  173/3  

270/3 احترام به دیگران  026/3  369/3  171/3  093/3  

633/3 رعایت مقررات  076/3  377/3  52/1  121/3  

63/1 فعالیت گروهی  021/3  069/3  77/3  331/3  

پذیریتحمل   372/3  171/3  303/3  360/3  633/3  

 

ی انساااجام روانی بر گروه تیال، تأثیر فع3باا توجاه باه نتایج جدول 

 فهیوظ انجاامدار شاااد، اماا اثر مثبات و معنی 331/3( در ساااط  069/3)

تحمل ، و (377/3مقررات ) تی(، رعا369/3) گرانیاحترام باه د(، 31/3)

های اجتماعی، تنها دار نشاااد؛ بنابراین از بین مهارتمعنا (303/3) یریپذ

ند و کبینی میی را پیشانساااجام روانداری ی به طور معناگروه تیافعاال

د. را ندارن یانساااجام روانبینی های اجتماعی، قابلیت پیشساااایر مهارت

 ؛کند یم ینیب شیرا پ یه صاااورت مثبت انساااجام روانی بگروه تیفعال

 یانداشاته باشاد، انسجام روی بیشاتری گروه تیهرچه قدر فرد فعال یعنی

 بیشتری دارد.

 یهااامهااارت یدر ماادرساااه از رو یزناادگ تیاافیک ینیبشیپ یبرا

چندگانه به صاورت همزمان استفاده شد. با  ونیاز روش رگرسا یاجتماع

 یهامهارت یدر پژوهش حاضاار فر  شااده اساات تمام نكهیتوجه به ا

در مدرسه  یزندگ تیفیک ینیبشیپ ییاناتو یدارابه صورت معن یاجتماع

 تیگام به گام ارجح ونیهمزمان به رگرس ونیرا دارند، استفاده از رگرس

 .گزارش شده است ونیرگرس جیخلاصه نتا 5جدول در دارد. 
 

 یاجتماع یهامهارت از رویدر مدرسه  یزندگ تیفیک ینیبشیپخلاصه نتایج مدل  :5جدول 

 خطای استاندارد برآورد تعدیل شده 𝑹𝟐 (𝑹𝟐واریانس تبیین شده ) (Rهمبستگی چندگانه )

319/3  193/3  156/3  33/15  

 

 یهاچندگانه مهارت یهمبساااتگ بیضااار، 5با توجه به نتایج جدول 

 یهامهارت اسااات و 319/3، در مدرساااه یزندگ تیفیبا ک یاجتماع

ا در مدرسه ر یزندگ تیفیک راتییدرصد از تغ3/19ی در مجموع اجتماع

 یبررسااا یمدل برا انسیوار لیتحل جنتای 6جدول  کنند. دریم ینیبشیپ

 هااایریغمت یدر مادرساااه از رو یزنادگ تیافیک ریمتغ ینیبشیپ ییتواناا

 ی گزارش شده است.اجتماع یهامهارت نیبیشپ

 

  نیبشیپ هایریمتغ یاز رو ملاک ریمتغ چندمتغیری ونیرگرس واریانس نتایج تحلیل :6جدول 

 سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

95/11390 رگرسیون  5 95/2273  62/7  331/3  

23/53019 باقیمانده  221 53/201  

  

75/65163 کل  200    

 

 331/3در ساااط   F=62/7، نتایج آماره 6باا توجاه باه نتاایج جدول 

ین بتوان نتیجااه گرفاات متغیرهااای پیشدار اساااات؛ بنااابراین میمعنی

 تیاافبینی متغیر ملاااک یعنی کیی(، توانااایی پیشاجتماااع یهااامهااارت)

ساااتاندارد شاااده و ضااارایب ا 9را دارند. در جدول در مدرساااه  یزندگ

 .اندگزارش شده ونیرگرستحلیل استاندارد نشده 
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 درسهضرایب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده مدل پیش بینی کیفیت زندگی در م :7جدول 

 شده ضرایب استاندارد ضرایب استاندارد نشده مدل
t داریاسطح معن 

 B خطای معیار Beta 

 331/3 01/10  09/6 15/13 ثابت

 133/3 65/1 121/3 610/3 31/1 وظیفهانجام

 311/3 55/2 170/3 592/3 363/1 احترام به دیگران

 961/3 033/3 323/3 676/3 212/3 رعایت مقررات

 337/3 63/2 113/3 506/3 31/1 گروهی فعالیت

 602/3 397/3 301/3 067/3 199/3 پذیریتحمل

 

در ساااط   (170/3) گرانیاحترام به د، اثر 9باا توجه به نتایج جدول 

در  یزندگ تیفیبر ک 337/3( در سط  113/3ی )گروه تیفعالو  311/3

مقررات  تیرعا(، 121/3) فهیوظ انجامدار شد؛ اما اثر مثبت و معنا ،مدرسه

دار نشااااد. در نتیجااه از بین ، معنااا(301/3) یریپااذتحماال ، و (323/3)

ی بااه طور گروه تیاافعااالو  گرانیاحترام بااه دهااای اجتماااعی، مهااارت

کننااد و ساااایر بینی میرا پیشدر ماادرساااه  یزناادگ تیاافیکداریمعنااا

را ه در مدرسااا یزندگ تیفیکبینی هاای اجتمااعی، قاابلیت پیشمهاارت

 تیفیک ،ه صاااورت مثبتی بگروه تیفعالو  گرانیاحترام باه دنادارناد. 

رام احتهرچه قدر فرد  یعنی ؛نادنکیم ینیب شیدر مادرساااه را پ یزنادگ

 تیفیه باشد، کداشتی بیشتری گروه تیفعالبیشاتری به دیگران بگذارد و 

 دارد. در مدرسهبهتری  یزندگ

 یریگجهینتبحث و 

 ینیبشیدر پ یاجتماع یهانقش مهارتبررسااای  ،حاضااارهدف مطالعه 

 ییتداششم اب هیآموزان پادر مدرسه دانش یزندگ تیفیو ک یانسجام روان

 انجام) یهای اجتماعمهارت . اولین یافته این پژوهش نشان داد که بینبود

ی، و گروه تیاافعااال، مقررات تیاارعااا، گرانیبااه د احترام، وظایافااه

ج اداری وجود دارد. نتایمعنمثبت و  رابطه ی،با انسجام روان (پذیریتحمل

به طور را  یانسجام روان توانندیم یاجتماع یهانشان داد مهارتهمچنین 

توان نتیجااه گرفاات ی کننااد. بر این اساااااس مینیبشیاپاماعاناااداری 

ی اجتماعی بالاتری برخوردار هساااتند، از هامهارتی که از آموزاندانش

نتیجه به دسااات آمده با نتایج  باالااتری نیز برخوردارند. انساااجاام روانی

اسات. به عنوان مثال مطالعه آسموآ  همساومطالعات پیشاین در این زمینه 

 با یو اجتماع یشناختروان یهامهارتنشان داد که ارتباط معناداری بین 

ای (. در مطالعه17وجود دارد ) های فوتبالمیدر عملكرد ت یانسجام گروه

موزش آدییگر بیرامی و موحدی همساااو با نتایج این مطالعه دریافتند که 

 ،یآورتابی)شاااناختروان هیسااارما یباعث ارتقا یاجتماع یهامهاارت

(. همچنین 23شااود )می انیدانشااجوی( و خودکارآمد ی،نیبخوش د،یام

 زانیم نیدار بارابطاه مثباات و معناانتاایج پژوهشااای دیگر نشاااان داد کاه 

دانشاااجویان  یبا سااالامت روان یاجتماع تیو حما یتماعاجهای مهارت

   (. 21وجود دارد )

مجهز  گفت که توانیم نتایج به دساات آمده در این مطالعه نییدر تب

 یهاتیدر موقع کند تایآنان را قادر م ،یاجتماع یهابودن افراد به مهارت

از خود بروز داده و از وقوع  یمناااسااااب و منطق یهااامختلف، واکنش

نند. ک یریخطرناک و مضااار بوده، جلوگ یامدهایپ یکه دارا ییرفتارها

شاااده در مهار باالا و  جاانیه زو ابرا یداشاااتن مهاارت اجتمااعهمچنین 

رامش آ تنشگر، طیکه افراد تحت شارا شاودیمناساب، سابب م تیموقع

 ی،اجتماع یهاکه مهارتبااید توجه داشااات . (12خود را حفظ کنناد )

با  پذیریشسااااز یهاا هساااتناد کاه برااز مهاارت دهیاچیپ یامجموعاه

ا بهبود ر یبوده و روابط سالم و عملكرد کل یاتیح آور،تنش یهاتیموقع

افزون روز یهایدگیچیو پ راتییبا توجه به تغ جهینت . در(10) دنبخشاایم

در حاال  ینقش مهم ی اجتماااعیهااااز مهااارت یجاواماع، برخوردار

عوامل باعث بهبود انسااجام  نیا تینها ردارد که دهای زندگی کشااکش

 گفت احساس انسجام در وجود توانیم گرید ینیی. در تبشاوندیم یروان

سااجام که از ان یافراد؛ یعنی او باشااد یساالامت یبرا یانشااانه تواندیفرد م

 یهادادیبا رورویارویی در هنگام  کنندیتلااش م ،برخوردارنادباالااتری 

 یك ارچگیو  انسجام. (6انساجام خود را حفظ کنند ) ،ینیبشیپ قابل ریغ

مشااارکت در مساااال جامعه،  ت،یحس مسااهول جادیافراد جامعه موجب ا

به اهداف جامعه که همان  دنیو رس ،در حل مشكلات شتریتلاش هر چه ب
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یی از سو (.17شاود )یاسات، م یو ترق شارفتیپ ریجامعه در مسا تیهدا

س شاااده و ح کینزد گریكدیافراد به  ،یروابط اجتمااع جاادیباا ا دیگر

 حل مشكلات برایو افراد  شاودیم تیشادن در آنها تقو یكیانساجام و 

 یگروه یهاتیدر فعال یهمكاردر نتیجه  کنند،یم یاریتلاش بس گرانید

را فراهم  یانسااجام روان یو ارتقا شیافزا نهیزم ،همراه با مشااارکت خود

 .کندیم

 )انجام یهای اجتماعمهارت یاافتاه این پژوهش نشاااان داد بیندیگر 

 لتحمی، و گروه تیفعاال، مقررات تیارعاا، گرانیباه د احترام، وظیفاه

؛ د داردوجو داریمعنمثبت و رابطه  در مدرسااه یزندگ تیفیبا ک (پذیری

در  یزندگ تیفیمربوط به ک راتییتغ توانندیم یاجتمااع یهاامهاارت و

های هارتمدهد که با افزایش کنند. این یافته نشان می ینیبشیمدرسه را پ

افته یابد. یآموزان افزایش میاجتماعی، کیفیت زندگی در مدرساااه دانش

فوق با مطالعات پیشااین در این زمینه به طور ضاامنی یا مسااتقیم، همسااو 

نتایج پژوهش تیساااون، لاوس، فلاورس، مورتیمر و هسااات. به طور مثال 

ی زندگ تیفیک نقش مهمی در یاجتماع یهامهارتشاولتز نشان داد که 

 ،یاجتماع یهامهارتدیگر نشان داد که  های مطالعه(. یافته15افراد دارد )

 تیفیک ، ویتر افسردگنییح پاو، سطیاجتماع شاتریب تیحما یبرا یمنبع

گریسااات و نورول نیز در پژوهشااای  (.16اسااات ) همراه یباالاتر زندگ

ا پیش ر پرخطر زندگی افراد تیفیک ی،اجتماع یهامهارتدریاافتناد که 

توان گفات کااه می (. در ارتبااط باا نتااایج این مطاالعاه19کنناد )بینی می

و  عیرو شااادن با وقابالا در روبه یاجتمااع یهااباا مهاارت آموزاندانش

دارند؛ به  یشااتریب یسااتیکمتر و بهزتنیدگی  احساااس ی،زندگ مشااكلات

 یمالاحت یهاحلعنوان راهافراد از تجارب گذشته خود به نیا نكهیا لیدل

و  یو با بالا بردن احساس خودکارآمد کنندیرو استفاده م شیمشكلات پ

 دهندینشااان م زیرا ن یساالامت روان بالاتر یهاشاااخص ،نان به خودیاطم

در مقابل  ،ریپذبیعنوان قشااار آسااا به نوجوانان گرید ییساااو از(. 11)

 ازین یشاااتریب یروان تیباه مراقبت و حما یزنادگهاای روزمره تنیادگی

کاه با افراد خانواده و  یداریاشااابكاه روابط نسااابتااً پاا نیدارناد؛ بناابرا

 یاجتماع تیعنوان منبع حما به تواندیم ،کنندیهمساااالانشاااان برقرار م

 (. 11) آنان در نظر گرفته شود یبرامهمی 

 یتنیدگ با بالا و مطلوب یاجتماع یهامهارتباید توجه داشااات که 

 نیمرتبط اسااات و ا یاجتمااع یهااتیاکمتر و بااه دسااات آوردن حماا

 یفیتک باهای اجتماعی مهارتارتباط  یبرامناسبی  کنندههیتوجموضوع، 

های مهارتتوان گفت که در تبیینی دیگر می. اساات زندگی در مدرسااه

 و غیرکلامی هساااتند که از یکلام یاکتسااااب یمجموعه رفتارها یاجتماع

ه شوند کو آموخته می ،نیتمر ،ساازیمدل گران،یمشااهده رفتار د قیطر

های مناساااب و مؤثر را در پاساااد ،رفتارها نیکارگیری ادر صاااورت به

لات از مشك یریشگیافراد و پ یو اجتماع یبردارند و موجب رشاد شخص

. (10شوند )می یو اجتماع یهای فردو کاهش آسایب یو اجتماع یروان

 شیسااابااب افزا ساااوییدر ماادارس از  یی اجتماااعهاااآموزش مهااارت

روز از ب یریشاااگیپ ،یروان اشاااتارتقا بهد ،یاجتماع ،یهای فردتوانایی

 یموجب بهبود گرید سوییشود و از می یهای اجتماعمعضلات و آسیب

 ،یاعهای اجتمکت در فعالیتمشاااار ،پذیریمساااهولیت ،یفردنیروابط ب

 و یحل مشاااكلات و تعارضاااات فرد ،یگیری عااقلاانه و منطقتصااامیم

 واهدخ گرانیبدون اعمال زور و خشااونت و صاادمه زدن به د یخانوادگ

 یرتوان برقرا ی،های اجتماعمهارت یریافراد با فراگ نی؛ بنابرا(13شاااد )

 درکه همین موضااوع خود را خواهند داشاات  یاجتماع یتعادل در زندگ

 ،ینگفره ،یاجتماعتحصیلی، در ساطوح  آنها جانبهنهایت به توساعه همه

 ،خود را در جامعهاین افراد  رایز کرد؛کمک خواهد  یو اقتصاد یاسیسا

 دانند.متعلق به اجتماع می

اطلاعات بر اسااااس  یآورجمع پژوهش حاضااار یهاتیاز محادود

 توان درو اساااتفاده از نمونه گیری در دساااترس بود که می نامهپرساااش

جه با تو شاناسی اقدام کرد.های روشمطالعات اتی به رفع این محدودیت

زندگی در  تیفیو کبا انساااجام روانی  یاجتماع یهاامهاارترابطاه  باه

 کیعنوان  به یاجتماع یهاآموزش مهارت شااودیم شاانهادی، پمدرسااه

آموزان ی آموزشی برای دانشهاقالب کارگاه در یبرنامه مكمل آموزشا

 شودیم شنهادیپ ی مختلف سنی و تحصیلی برگزار شود. همچنینهاگروه

دانشااگاه و مراکز  انیآموزش در شااكل برنامه ضاامن خدمت فرهنگ نیا

ها گنجانده شااود تا معلم یالزام یواحد آموزشاا کیعنوان به  فرهنگیان

ان آموزبا دانش ارتباط مناساااب یبرقرار یچگونگ یلازم را برا یآگااه

که  یبه هدف آموزشاا قیطر نیکسااب کنند تا بتوان از ا ساانین مختلف

 یزشآموزان در امور آموشت دانیو موفق بهبود کیفیت زندگی تحصیلی

در سطوح مختلف برسیم. در نهایت باید توجه داشت همان طور که است 

شاااود، ر مدارس طی میآموزان دای از زمان زندگی دانشبخش عماده
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ای مهم هتوجه به کیفیت زندگی در مدارس مقاطع مختلف باید از مؤلفه

های آموزش و های کلان درساای و ساایاسااتریزیو ضااروری در برنامه

 پرورش مورد توجه قرار گیرد.

انم کارشااناساای ارشااد خ نامهانیپژوهش برگرفته از پا نیا: یتشررکر و ردردان

زاد اسلامی آدانشگاه علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی  در رشتهعفت صانعی 

مورخ  1301ا شماره تاایدیه ب سونیدکتر محمدرضا را ییراهنما باواحد فردوس 

 اداره سوی از نمونه افراد روی بر آن اجرای مجوز همچنیناست.  26/12/1079

 صادر 20/32/1077 مورخ 19371 نامه شماره با منطقه تبادکانوپرورش آموزش

 یگکه هماهنتبادکان  پرورش و اداره آموزشان از مسهول لهیوسنیبد .استشده 

و  یاز کادر ادار نیرا انجام دادند و همچن وهشباا مادارس جهت آموزش و پژ

ر تشااك ،طرح به ما کمک کردند نیا یمدارس و افراد نمونه که در اجرا علمانم

 .شودیم یو قدردان

 یهاافتهیتعار  منافع را در گزارش  گونهچیمقاله ه ساندگانینو منافع: تضاد

 اند.پژوهش گزارش نكرده نیا
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