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Abstract 

Background and Objectives: When adolescents cannot successfully overcome transformational crises and challenges, they experience 

psychological distress and deviation from normal daily life and its emotional, social, and cognitive consequences. One of the issues studied in 

this period is the adaptation of adolescents. Social adjustment is the ability to interact with others in a specific context that is acceptable and 
valuable by society. One of the factors that can affect people's psychological well-being is psychological security. Security is a feeling of personal 

worth, assurance, self-confidence, and acceptance by the group. Empathy training provides positive feedback for the people by increasing their 

understanding, improving their awareness of themselves and others, increasing empathic responses by using emotion regulation, and adopting a 
perspective that leads to increased accuracy in empathy. The present study aimed to determine the effectiveness of empathy skills training on 

social adjustment and psychological security of senior high school students in Assaluyeh City, Iran. 

Methods: The method of the present study was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population 
included all senior male high school students in Assaluyeh City in the academic year 2019-20. Using the available sampling method, from among 

the eligible volunteers, a sample of 30 people was selected (15 people in the experimental group and 15 people in the control group). The 

inclusion criteria comprised the ability to communicate with other group members, interest in participating in the research, and coordinate the 
class schedule with the meeting schedule. The exclusion criteria comprised having a mental or physical disorder affecting the skills training 

process, attending psychotherapy sessions, or counseling elsewhere simultaneously. The experimental group received eight hours of training in 

eight sessions. However, no intervention was provided for the group. Social Adjustment Scale (Bell, 1961) and Safety-Immunity Inventory 
(Maslow et al., 1952) were used to collect the study data. The univariate analysis of covariance was used to analyze the data. To describe the 

data, central and dispersion indices such as mean and standard deviation were used. For data analysis, multivariate covariance analysis and 

independent t test were used. The mentioned statistical analyses were done in SPSS version 22 software. The significance level of the tests was 
considered 0.05. 

Results: The findings showed that after modifying the pretest scores, empathy skills training improved social adjustment (p=0.005) and 

psychological security (p=0.007) of Assaluyeh high school male students. The effect size of the intervention on improving the variables of social 
adjustment and psychological security was obtained as 0.75 and 0.70, respectively.  

Conclusion: Based on the study findings, empathy skills training has improved social adjustment and psychological security in senior high 

school male students. 

Keywords: Empathy skills, Social adjustment, Mental security, Students.  
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  .۸۸(:۲1؛ )1۴۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

قاله پژوهشی اصیلم 1۴۰1 دادرم برخط انتشار   

آموزان های همدلی بر سازگاری اجتماعی و امنیت روانی دانشآموزش مهارتبررسی اثربخشی 
 دوم پسر متوسطٔه

 ۳، ساسان باوی۲زاده، پروین احتشام۲بهنام مکوندی*، 1عادل زارعی

 سندگانینو حاتیتوض
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

توجه  ،عد اجتماعی انسان اشاره داردای که بر اهمیت ب  عنوان مقولههای اخیر بهلدر سا و کندو امنیت روانی را تعیین می سالمت اجتماعی ،سازگاری اجتماعی زمینه و هدف:
 بود. متوسطهدورۀ دوم آموزان پسر های همدلی بر سازگاری اجتماعی و امنیت روانی دانشتعیین اثربخشی آموزش مهارت ،ای به آن شده است. هدف پژوهش حاضرفزاینده
شهر عسلویه در سال  متوسطٔهدورۀ دوم آموزان پسر تمامی دانش را آماری با گروه گواه بود. جامعٔههمراه آزمون پس-آزمونپیشبا طرح  آزمایشیروش پژوهش، نیمه بررسی:روش

های همدلی هارتصورت تصادفی در گروه آموزش مآموزان داوطلب واجد شرایط وارد مطالعه شدند و بهنفر از دانش سیها تعداد از بین آن تشکیل دادند. 1۳۹۸-۹۹تحصیلی 
. های همدلی را دریافت کردآموزش مهارتصورت هفتگی ای بهدقیقهنود گروه آزمایش طی هشت جلسٔه صرفاً .)هر گروه پانزده نفر( گواه قرار گرفتندگروه و )گروه آزمایش( 

با استفاده از روش تحلیل کوواریانس  هاداده تحلیل شد.آوری ( جمع1۹۵۲ ران،و همکا امنیت روانی )مزلو سیاهٔه( و 1۹۶1 ،سازگاری اجتماعی )بل مقیاسها با استفاده از داده
 در نظر گرفته شد. ۰٫۰۵های آماری آزمون. سطح معناداری و آزمون تی مستقل صورت گرفتمتغیره چند
آموزان ( دانشp=۰٫۰۰۷امنیت روانی )بهبود ( و p=۰٫۰۰۵سازگاری اجتماعی ) بهبود های همدلی برآزمون، آموزش مهارتپیشکنترل نمرات پس از  که نتایج نشان داد ها:یافته

 دست آمد.به ۰٫۷۰و  ۰٫۷۵ترتیب سازگاری اجتماعی و امنیت روانی به اندازۀ اثر مداخله بر بهبود متغیرهای .بودثر ؤمگروه آزمایش 
 متوسطهدورۀ دوم آموزان پسر سازگاری اجتماعی و افزایش امنیت روانی در دانش بهبود برهای همدلی آموزش مهارت شود،ه میتیجه گرفتهای پژوهش نبراساس یافته گیری:نتیجه

 است. ثر ؤم
 آموزان. ، دانشهای همدلی، سازگاری اجتماعی، امنیت روانیمهارتها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
انتقال کودکی به بزرگسالی است. تغییرات این دوره از  وجوانی دورۀن

ساز مشکالت خاصی شود. هنگامی که نوجوانان رشد ممکن است زمینه
های تحولی غلبه ها و چالشآمیز بر بحرانطور موفقیتتوانند بهنمی

 ؛ همچنینرا تجربه خواهند کرد شناختیهای روانکنند، پریشانی
های در جریان بهنجار زندگی روزمره و جنبه درخورتوجهیاختالل 

ها دنبال آن شخصیت آنکه به کندمیعاطفی، اجتماعی و شناختی بروز 
(. از همین رو یکی از موضوعات 1دچار اغتشاش خواهد شد )

 1جتماعیدر این دوره سازگاری این گروه است. سازگاری ا شدهبررسی
خاص  عبارت است از توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینٔه

باشد. سازگاری اجتماعی به  ارزشمندو  پذیرفتنیکه در عرف جامعه 
های گوناگون دهد که در محیط مشارکت کند و بر فعالیتفرد امکان می
 (.۲تسلط یابد )

 ختی افراد تأثیر بگذارد،شناتواند بر بهزیستی رواناز عواملی که مییکی 
. امنیت، احساس ارزش شخصی، اطمینان خاطر، است ۲امنیت روانی

صورت ناایمنی نیز به(. ۳)نفس و پذیرش از طرف گروه است اعتمادبه
نشدن و ناشایستگی یار و یاوری، بیچارگی، محافظتاحساس بی

(. امنیت، برای ۴) های گوناگون تعریف شده استدرمقابل اضطراب
امنیت دائم، فرد  نبودالمت جسمی و روانی ضروری است و احساس س

های پژوهش (.۵) دهدمیهای جسمی و روانی سوق سوی بیماریرا به
یافتگی اجتماعی انسان اخیر نقش همدلی را در سالمت روانی و سازش

تواند عواطف و (. انسان در جریان ارتباط همدالنه می۶کند )تأیید می
احساسات خود را مدیریت کند و رفتار خود را با انتظارات جامعه 

 (.۶)همسو سازد 
آگاهی وی از خود  یازطریق افزایش درک فرد با ارتقا ۳آموزش همدلی

های همدالنه با استفاده از تنظیم هیجان و و دیگران، افزایش پاسخ
بازخورد  ،شودمی انداز که منجربه افزایش دقت در همدلیچشم اتخاذ

(. تحقیقات زیادی ارتباط بین رفتار ۷آورد )مثبت را برای فرد فراهم می
پذیری، رفتارهای همدالنه را با سازگاری اجتماعی، مسئولیت

سیمارماتا و برای مثال،  ست؛ا پسند و پرخاشگری بررسی کردهجامعه
و همدلی  ورزیتئتحقیقی به مطالعه و بررسی ارتباط بین جرراهایو در 

اجتماعی در جنوب جاکارتا  ایبا سازگاری اجتماعی نوجوانان در خانه
مثبت و  ورزی و همدلی رابطٔهتئ. نتایج نشان داد که جرندپرداخت

، مقطعی ای(. در مطالعه۸د )نمعناداری با سازگاری نوجوانان دار
عدی برای ب سه یبرازندگی مدل با بررسی لوپز و همکاران-هرارا
گیری همدلی و ارتباط آن با سازگاری اجتماعی و هنجاری در اندازه

که همدلی شناختی با سازگاری  کردند شخصم ،نوجوانان اسپانیایی
 .طور مستقیم و معناداری مرتبط استهنجاری و سازگاری اجتماعی به

 آموزان دختر مقطع متوسطٔهدانش تمامیشامل  پژوهش آماری جامعٔه
ا و سسو (.۹سال بود ) 1۸تا1۰ین سنین شهر کوردوبای اسپانیا ب

های در برنامه کنندهدر کودکان شرکت دریافتند، یپژوهش در همکاران
آموزش همدلی، کاهش پرخاشگری، افزایش رفتار اجتماعی و افزایش 

 نودا و همکاران در (.1۰شود )درک اجتماعی و عاطفی دیده می

                                                      
1. Social adjustment 
2. Psychological security 

 پرداختند.ثیر همدلی بر پریشانی روانی کارگران أبررسی ت به یپژوهش
در ارتباط است  زیاد،ها نشان داد که همدلی کم با پریشانی روانی یافته
(11.)   

پژوهش حاضر با درنظرگرفتن نظریات و روش  ،باتوجه به آنچه بیان شد
های که بتواند در پیشبرد هدف بودهای همدلی درصدد آموزش مهارت
انتظار  بنابراین ؛آموزان گامی بردارددانش دربارۀ دیآموزشی و راهبر

دیگر و گسترش دانش  مطالعاترود این پژوهش بتواند راهگشای می
ای برای ارتقای سطح سالمت و یافته در این حیطه و وسیلهسازمان

اثرگذاری این  پژوهش در زمینٔهانجام  .آموزان باشدسازگاری دانش
وان و کیفیت زندگی اجتماعی الزم و ها بر بهبود سالمت رآموزش

انجام تحقیقات محدود در به  رسد. همچنین باتوجهنظر میضروری به
های اثربخشی آموزش مهارت زمینٔهاین زمینه، کمبود پژوهش در 

همدلی بر بهبود سازگاری و امنیت روانی و استفاده از نتایج این پژوهش 
ای برای سازی زمینهای و فراهمهای درمانی و مشاورهدر محیط

است. حاضر های انجام پژوهش تحقیقات بعدی، ازجمله ضرورت
تعیین  ،پژوهش حاضرانجام هدف از ، مذکور توضیحاتباتوجه به 

های همدلی بر سازگاری اجتماعی و امنیت اثربخشی آموزش مهارت
 متوسطه شهر عسلویه بود.دورۀ دوم آموزان پسر روانی دانش

 بررسیروش 2
با همراه آزمون پس-آزمونپیش با طرحآزمایشی نیمه، پژوهشروش 

دورۀ آموزان پسر تمامی دانش راآماری پژوهش  گروه گواه بود. جامعٔه
. تشکیل دادند 1۳۹۸-۹۹شهر عسلویه در سال تحصیلی  دوم متوسطٔه

گیری دردسترس، از نفر با استفاده از روش نمونه سیای به تعداد نمونه
صورت تصادفی و به ندواجد شرایط داوطلب وارد مطالعه شد بین افراد
. تعداد قرار گرفتندنفر در گروه گواه  پانزدهنفر در گروه آزمایش و  پانزده
 و ۰٫۹۵، سطح اطمینان ۰٫۴۰اثر  با درنظرگرفتن اندازۀ، الزم نمونٔه

 هاینفر محاسبه شد. مالک پانزدهبرای هر گروه  ۰٫۸۰توان آزمون 
توانایی برقراری ارتباط با  عبارت بود از:به پژوهش آموزان شدانورود 

توانایی  ؛به شرکت در پژوهش یمندعالقه ؛دیگر اعضای گروه
های خروج مالک .جلسات کالسی با برنامٔه هماهنگی برنامٔه

توانایی برقراری ارتباط در گروه،  نبود شامل از پژوهشآموزان دانش
 و های اثرگذار در فرایند آموزش مهارتداشتن اختالل روانی یا جسمان

ای در جای دیگر بود. درمانی یا مشاورهزمان در جلسات روانشرکت هم
 شکلشرح ذیل بود: تمامی افراد بهمالحظات اخالقی پژوهش حاضر به

و در صورت تمایل در  ندپژوهش دریافت کرد بارۀشفاهی اطالعاتی در
این اطمینان به افراد داده شد که تمام اطالعات  ؛دندکرمشارکت  آن

منظور به شد؛محرمانه هستند و برای امور پژوهشی استفاده خواهند 
 کنندگان ثبت نشد.رعایت حریم خصوصی، نام و نام خانوادگی شرکت

سازگاری اجتماعی و امنیت ، های همدلیقبل از اجرای آموزش مهارت
گیری شد گروه آزمایش و گواه اندازههای هر دو دنیروانی در آزمو

 جلسٔه هشتهای گروه آزمایش طی دنیآزمون(. سپس آزموپیش )مرحلٔه
پس از اتمام  .های همدلی قرار گرفتنددوساعته تحت آموزش مهارت

های هر دنیدوباره سازگاری اجتماعی و امنیت روانی در آزمو ،آموزش

3. Empathy training 
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۳ 

گیری به این صورت اندازه .ن(آزموپس گیری شد )مرحلٔهدو گروه اندازه
کنندگان های مربوط به سازگاری اجتماعی و امنیت روانی شرکتداده

  .انجام پذیرفت
 کار رفت.ابزارها و جلسات آموزشی زیر در پژوهش به

 1۹۶1توسط بل در سال مقیاس : این 1سازگاری اجتماعیمقیاس -
 این مقیاس (.1۲)شد گیری سازگاری اجتماعی افراد ساخته برای اندازه

سازگاری  لفٔهؤم پنجدر اصل دارای  مقیاسال است. کل ؤس ۳۲حاوی 
در خانه، سازگاری شغلی، سازگاری تندرستی، سازگاری عاطفی و 

صورت بلی یا خیر ال بهؤسازگاری اجتماعی است. آزمودنی به هر س
، 1۹، ۲1، ۲۳، ۲۶، ۳۰، ۳۲االت ؤدهد. پاسخ خیر به سپاسخ می

یک و پاسخ بلی این  پرسشنامه، نمرۀدر  ۲ ،۸، ۹، 1۳، 1۴، 1۷
، ۲۸، ۲۹، ۳1االت ؤس برای گیرد. همچنینصفر می االت، نمرۀؤس
۲۷ ،۲۵ ،۲۴ ،۲۲ ،۲۰ ،1۸ ،1۶ ،1۵ ،1۲ ،11 ،1۰ ،۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،
صفر داده  یک و پاسخ خیر نمرۀ پرسشنامه، به پاسخ بلی نمرۀدر  1 ،۳
خواهد بود.  ۳۲ تاصفر نمرات هر فرد بین  شود. به این ترتیب دامنٔهمی

کند، سازگاری بل کسب  مقیاسکمتری در  هرچه آزمودنی نمرۀ
، این پرسشنامهعکس. براساس امتیازبندی رسازگاری بیشتری دارد و ب

 (، متوسط )نمرۀ۸تا۵ وضعیت سازگاری فرد برحسب خوب )نمرۀ
. بل (1۲ود )شمیبندی و بیشتر( طبقه 1۷ ( و ضعیف )نمرۀ1۶تا۹

گزارش کرد  ۰٫۸۸سازگاری اجتماعی مقیاس ضریب پایایی را برای 

روش آلفای بهابزار ، پایایی این نیکنام(. در پژوهش صادقی و 1۲)
 (.1۳دست آمد )هب ۰٫۸۰و  ۰٫۸۴ترتیب کرونباخ و بازآزمایی به

و همکاران در سال : این پرسشنامه توسط مزلو ۲امنیت روانیسیاهٔه -
ساله 1۹تا1۵منظور سنجش امنیت روانی برای نوجوانان به 1۹۵۲

احساس ایمنی تهیه  براساس مطالعات وسیع نظری و بالینی، در زمینٔه
های بلی و خیر ای با گزینهگزینهال دوؤس ۷1دارای این ابزار (. 1۴شد )

است و برای شناخت و سنجش آن دسته از خصوصیات فردی 
ناامنی  دارایشناسایی افراد نیز منی و ااحساس ایمنی و نا آورندۀوجودبه

های آمده برای عاملدست. پایایی بهشودمیاستفاده  ،روانی و هیجانی
دست آمد. به ۰٫۷۸بود و برای کل مقیاس  ۰٫۷۴تا۰٫۶۵امنیت روانی 

برای  کموضعیت امنیت روانی هنجار، بیانگر امنیت روانی خیلی  بررسی
و  ۴۰تا۲۷های ، امنیت روانی متوسط برای نمره1۳از  های کمترنمره

صالحی و  .(1۵) است ۶۲تا۵۴های برای نمره زیادامنیت روانی 
را با استفاده از روش آلفای  ابزارآباد، پایایی این اصغری ابراهیم

 (.1۶) کردندگزارش  ۰٫۹۲کرونباخ 
ی اای و هفتهدقیقهنود های همدلی در هشت جلسٔهآموزش مهارت-
 لطفی عظیمیو  وزیریآموزشی  مدت دو ماه براساس بستٔهبار بهیک
و از  رسیدیید أت بهد. روایی این پروتکل توسط سازندگان آن شاجرا 

، 1در جدول  (1۷) برخوردار است خوبیروایی صوری و محتوایی 
 ده است.شه ئهای همدلی، اراای از جلسات آموزش مهارتخالصه

 های همدلیآموزش مهارت جلساتخالصٔه  .1جدول 
 همحتوای جلس جلسه

 اول
کردن درک و تفاهم آموزان با پژوهشگر و فراهماین جلسه با هدف آشنایی دانش صورت گرفت. معارفه و تشخیص موقعیت کلی

تحلیل و رزشیابی، اکاربستن، بهافزایی، دانشآموزش پنج مهارت  .آموزان انجام شدمتقابل و بیان انتظارات پژوهشگر از دانش
 .صورت گرفت ترکیب

 دوم
. در این جلسه بودکاربستن، ارزشیابی، تحلیل و ترکیب در دستور کار بهافزایی، در هریک از جلسات، آموزش پنج مهارت دانش

 .کنندکنند چه میکنیم و اینکه دیگران وقتی همدردی میمیکنیم چه وقتی همدردی می ،د افراد بدانند همدردی چیستشتالش 

 سوم
کنند؟ وقتی همدلی کنند چه میکنیم؟ وقتی دیگران همدلی میکنیم چه میهمدلی چیست؟ وقتی همدلی میدر این جلسه بیان شد: 

آیا الزم است همدلی کنیم؟ کجا باید کنیم؟ کنند چه احساسی پیدا میکنیم چه احساسی داریم؟ وقتی دیگران با ما همدلی میمی
 تفاوتی، همدردی و همدلی کدام است؟همدلی کنیم؟ فرق بی

 چهارم
های دوستانتان همدلی کنید، همدلی دوستانتان را ارزشیابی کنید، با گفته ،که موانع همدلی کدام است داده شددر این جلسه یاد 

 .هایی نیاز داریمای همدلی چه مهارتبرو  کنداز همدلی جلوگیری می عواملیچه  ،کنندهایی به همدلی کمک میچه مهارت

 پنجم
زدایی در روابط یعنی چه؟ هایی نیاز داریم؟ خطاهای تفسیری یعنی چه؟ انسانیتبرای همدلی چه مهارتدر این جلسه بیان شد: 

. چرا باید همدلی را یاد بگیریم؟ نداشتن مهارت و زدایی خودتان و دوستانتان را نام ببریداز خطاهای تفسیری و انسانیت نمونهدو 
 هایی الزم داریم؟گذارد؟ برای جلوگیری از تفسیرهای ناروا چه مهارتثیری میأتفسیرهای ناروا در روابط ما با دیگران چه ت

 ششم
 .دایی و پاسخ رفلکسی(زگذاری، انسانیتزدن، تشخیصگذاری، برچسب؟ )ناماست خطاهای تفسیری کدامدر این جلسه بیان شد: 

این خطاها چه نقشی در روابط ما دارند؟ برای جلوگیری از خطاهای  .هریک از خطاهای تفسیری خود و دوستانتان را نام ببرید
 خطاهای تفسیری در روابطمان با دیگران چیست؟ تفسیری چه کنیم؟ نتیجٔه

 هفتم
دادن، انعکاس، توجه به زبان بدن، ابراز وجود، پرهیز فنون گوش)هایی احتیاج دارد؟ همدلی به چه مهارتدر این جلسه بیان شد: 

را در رفتارهای خود و دوستانتان دنبال  مذکور. فنون (زدایی و پاسخ رفلکسیگذاری، انسانیتزدن، تشخیصگذاری، برچسباز نام
 دهد؟و دوستانتان نام ببرید و ترکیب فنون در رفتار خود و دوستانتان چگونه رخ می کاربرد این فنون را در رفتار خود کنید. نتیجٔه

 هشتم
احساس خود را درقبال  ،به همدلی خودتان و گروه بازخورد دهید ،شودهمدلی چگونه تقویت می که دشدر این جلسه یاد داده 

 آزمونها و پسبندی، تمرین آموزشخود توصیف کنید. جمع در یعنوان مهارتهمدلی را به ،توانایی همدلی خودتان ارزیابی کنید
 .انجام شد

                                                      
1. Social Adjustment Scale 2. Safety-Immunity Inventory 
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۴ 

های مرکزی و پراکندگی مانند ها از شاخصمنظور توصیف دادهبه
روش تحلیل  ،هابرای تحلیل داده .میانگین و انحراف معیار استفاده شد

منظور بررسی است به. شایان ذکر کار رفتبهکوواریانس چندمتغیره 
از آزمون لون ، های روش تحلیل کوواریانس چندمتغیرهفرضپیش
برای اسمیرنف )ها(، آزمون کولموگروفبررسی همگنی واریانس برای)

 و آزمون کرویت باکسام  1ها(، آزمونبودن توزیع دادهنرمال ارزیابی
ابل موچلی استفاده شد. برای بررسی همگنی شیب رگرسیون، اثر متق

متغیر مستقل )گروه( با متغیرهای همپراش )سازگاری اجتماعی و 
 منظورهمچنین به. شدآزمون هرکدام( بررسی امنیت روانی و پیش

های . تحلیلکار رفتبهمستقل  آزمون تی ،دو گروه از نظر سن مقایسٔه
. صورت گرفت ۲۲نسخٔه  PSSSافزار گیری از نرمبا بهره مذکورآماری 

 در نظر گرفته شد. ۰٫۰۵ها اری آزمونسطح معناد

 هایافته 3
و گروه سال  1۵٫۹±۲٫۸سن گروه آزمایش  انحراف معیارو میانگین 

شد. سال را شامل  1۶تا1۵سنی از  سال بود که دامنٔه 1۵٫۸±۳٫۲ گواه
دو گروه از نظر سن تفاوت معناداری ، مستقل آزمون تیبراساس نتایج 

 (.p=۰٫۶۸1) ندباهم نداشت

 آزمونآزمون و پسگواه در پیشگروه آزمایش و  گروه پژوهش در میانگین و انحراف معیار متغیرهای .۲جدول 

 مرحله متغیر
 گروه گواه آموزش مهارت همدلیگروه 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 سازگاری اجتماعی
 1٫۸۴ 1۲٫۴۰ 1٫۸۰ ۲۳٫۵۳ آزمونپیش
 ۴٫1۶ 1۳٫۲۶ 1٫۸۰ 1۲٫۵۳ آزمونپس

 امنیت روانی
 1٫۸۰ ۲۵٫۴۶ ۲٫۹۲ ۲۴٫۸۶ آزمونپیش

 ۶٫۰۴ ۲۹٫۲۰ ۲٫۹۲ ۴۲٫۸۶ آزمونپس

سازگاری اجتماعی و امنیت  میانگین نمرۀ، ۲نتایج جدول براساس 
آزمون در گروه آزمایش آزمون درمقایسه با پیشپس روانی در مرحلٔه

رعایت  منظوربهتحلیل کوواریانس،  روشیافت. قبل از انجام  بهبود
باکس، ام، اسمیرنفکولموگروفهای ها، نتایج آزمونفرضپیش

ها براساس داده بودنفرض نرمالموچلی و لون بررسی شد. کرویت
ازآنجاکه آزمون  .(<۰٫۰۵pتأیید شد ) اسمیرنفآزمون کولموگروف

یک از متغیرهای پژوهش معنادار نبود، شرط همگنی باکس برای هیچام
 کوواریانس و همگنی شیب رگرسیون رد نشد-های واریانسماتریس

(۰٫۰۵p>)یک از متغیرها در آزمون لون هیچ نبودن. همچنین معنادار
 .(<۰٫۰۵pنشد )گروهی رد های بینفرض برابری واریانس ،نشان داد

که این آزمون  مشخص کردموچلی  درنهایت بررسی نتایج آزمون کرویت

بنابراین فرض برابری  بود؛دار ابرای متغیرهای پژوهش معن
ها )فرض کرویت( رعایت نشد آزمودنیهای درونواریانس

(۰٫۰۰1>p)کار گیسر به-هاوسها، شاخص گرینرو در تحلیلازاین ؛
اجرای تحلیل  برایهای الزم فرضپیشد، رفت. براساس آنچه ذکر ش

کوواریانس وجود داشت. همچنین آزمون الندای ویلکز با مقداری برابر 
۰٫1۲ (۰٫۰۰1>pتفاوت معناداری را میان نمرات )  اثربخشی آموزش

مهارت همدلی بر بهبود سازگاری اجتماعی و امنیت روانی در گروه 
بیانگر  رو؛ ازایننشان داد ۰٫۰۵گواه در سطح معناداری گروه آزمایش و 

ها از نظر اثربخشی آموزش مهارت همدلی بر آن بود که میانگین آزمون
 تحلیل، نتایج ۳. در جدول ردتفاوت معناداری دا،متغیرهای پژوهش 
 ه شده است.ئمتغیری اراکوواریانس چند

 

 سازگاری اجتماعی و امنیت روانیمتغیرهای آزمون های پسمتغیری روی نمرهنتایج تحلیل کوواریانس چند .۳جدول 
 اثر اندازۀ مقدار احتمال F میانگین مجذورات آزادی درجٔه مجموع مجذورات متغیرهای وابسته
 ۰٫۷۵ ۰٫۰۰۵ ۷۳٫۵۹ ۷۵۲٫۹1۲ 1 ۷۵۲٫۹1۲ سازگاری اجتماعی
 ۰٫۷۰ ۰٫۰۰۷ ۶۹/ ۳۶ 1۴۷۰٫۳۵۶ 1 1۴۷۰٫۳۵۶ امنیت روانی

ها در گروه آزمایش درمقایسه با منظور بررسی اینکه آیا این تفاوتبه
اریانس و، از تحلیل کوبوده استگروه گواه از لحاظ آماری معنادار 

 استفاده شد.  یمتغیرچند
میانگین نمرات سازگاری اجتماعی و  ،۳های جدول یافتهباتوجه به 

آزمون در آزمون بعد از کنترل نمرات پیشپس امنیت روانی در مرحلٔه
های همدلی معنا که آموزش مهارتبدین دست آمد؛هدو گروه معنادار ب

ثر ؤ( مp=۰٫۰۰۷( و امنیت روانی )p=۰٫۰۰۵بر سازگاری اجتماعی )
سازگاری اجتماعی و امنیت  ایاندازۀ اثر مداخله بر بهبود متغیرهبود. 

                                                      
1. Box's M 

 دست آمد.به ۰٫۷۰و  ۰٫۷۵ترتیب روانی به

 بحث ۴
های همدلی بر هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت با پژوهش حاضر

 متوسطٔهدورۀ دوم آموزان پسر سازگاری اجتماعی و امنیت روانی دانش
باتوجه به نتایج این پژوهش، آموزش  .انجام شدشهر عسلویه 

دورۀ آموزان پسر سازگاری اجتماعی دانش بهبودهای همدلی بر مهارت
ها همسوست: این پژوهشهای با یافته این یافتهثر بود. ؤم متوسطهدوم 

 ورزی و همدلی رابطٔهتئجر مطالعٔه سیمارماتا و راهایو مبنی بر اینکه
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۵ 

-پژوهش هرارا ؛(۸د )نانان دارمثبت و معناداری با سازگاری نوجو
همدلی شناختی با سازگاری هنجاری و  مبنی بر اینکه لوپز و همکاران

؛ تحقیق (۹) طور مستقیم و معناداری مرتبط استسازگاری اجتماعی به
پرخاشگری،  هشآموزش همدلی بر کااینکه بر  مبنی ا و همکارانسسو

اثربخشی عاطفی افزایش رفتار اجتماعی و افزایش درک اجتماعی و 
 .(1۰)دارد 

همدلی به زش موآ ،گفتتوان می ٔه مذکور پژوهش حاضریافتتبیین در 
ی یگرخود را جای د ،کندان را درک یگردحساسی احالت آموزد د میفر

ه یدگااین درک د ؛ بنابرایندبنگرن یگر به جهادی دمنظر فرارد و از بگذ
ی هاورباو  مقاصددیده نیات،  د فرد آموزشموجب میشوان یگرد
در تقا یابد. اش ارجتماعیاشناخت و کند درک ستی در بهان را یگرد

های ارتباطی، درک های همدلی، به آموزش مهارتآموزش مهارت
نگرش مثبت به دیگران پرداخته  و نیز هیجانات و احساسات دیگران

میزان سازگاری  باعثکه  استها رسد این آموزشنظر می شده است. به
آموزش مهارت  ،توان گفتهمچنین می. شودآموزان میدانش اجتماعی
، و افزایش همدلی بخشدرا ارتقا میآموزان همدلی دانش، همدلی

ها آن عالوهدهد؛ بهافزایش میآموزان را سازگاری اجتماعی دانش
توانند دوستان زیادی برای خود بیابند و ازطریق همدلی با افراد، می

در این صورت،  .ها استفاده کنندمختلف از وجود آنطرق  درنهایت، به
ها با شرایط و مطالبات متعدد افزایش یابد محتمل است سازگاری آن

طورکلی، کسانی که از همدلی زیاد برخوردار باشند، به عالیم . به(1۸)
های دیگران است، دهندۀ نیازها یا خواستهاجتماعی ظریفی که نشان

 (. 1۹د )دهنتوجه بیشتر نشان می

های همدلی در گروه آموزش مهارت ،همچنین نتایج پژوهش نشان داد
گروه گواه باعث افزایش امنیت روانی در  درمقایسه باآزمایش 

. به عبارت دیگر، آموزش شد متوسطهدورۀ دوم آموزان پسر دانش
دورۀ دوم آموزان پسر های همدلی بر افزایش امنیت روانی دانشمهارت
و  نوداهای پژوهش . نتایج این پژوهش با یافتهبودثر ؤم متوسطه

در ارتباط  زیاد،همدلی کم با پریشانی روانی همکاران مبنی بر اینکه 
 مخوانی دارد.(، ه11)است 

د را خودهد ن میمکاد اهمدلی به فر ،توان گفتدر تبیین این یافته می
زد و اهماهنگ سکنند، مییا فکر س حسااو ا رۀباان دریگرآنچه دبا 
ی جلوگیرد و خون مواجتماعی پیری انیادمؤثر با س تمااری برقرن مکاا

همدلی با زش موآ سازد.هم افررا یگر اد دفربه خود و اسیب د آیجااز ا
ها عموضواه لخودتفسیر و تعبیر ان از یگراز دست درکی د ادرایجاا

 کندمیبیشتر ش را پذیرو بر مفاهمه مبنیی هارفتارشانس کاهد و می
ان یگرت دنیاو به تفسیر صحیح موقعیتها ع همین موضو (.۲۰)

ر فتای رند پیامدهاامیتود فر، نایی همدلیاکمک تو. بهدمنتهی میشو
پاسخ مناسب ان یگری دستههاانتیجه به خوو درهد دتشخیص د را خو
های همدلی در روش ،توان گفتهمچنین در تبیین این یافته میهد. دب

آموزان دارای اختالالت رفتاری از افکار و ششود تا دانتالش می
هیجانات منفی که سبب آشفتگی و اجتناب در حین برقراری روابط با 

شود تا وضوح آموزش داده میها بهد. به آنن، آگاهی یابشودمیدیگران 
گذاری را که از اطرافیان زدن و نامهای ناسازگارانه، برچسبخودگویی

و خطاهای تفسیری و تفسیرهای  کنند گیرند، برطرفبازخورد می

ویژه در هنگام قرارگرفتن در بینانه را در خود، بهنسبتاً خوش یناروا
زا، جایگزین سازند. در جریان درمان، های مختلف آسیبموقعیت
ال قرار ؤخود را مورد س کنندۀشوند تا افکار ناراحتن تشویق میامراجع

قابله با این هیجانات و های جایگزین برای مو خودگویی هندد
، شدهنشخوارهای فکری را که سبب آشفتگی از لحاظ جسمانی و روانی 

طورکلی این یافته رو امنیت روانی وی تأمین شود. به؛ ازاینندکنبرطرف 
درستی توانسته است، به افراد گروه آزمایش نشان داد، آموزش همدلی به
 .ها کمک کنددر بهبود امنیت روانی آن

های صرف از پرسشنامه های این پژوهش استفادۀه محدودیتازجمل
گیری دهی برای ارزیابی متغیرها، استفاده از نمونهگزارشخود

دورۀ دوم آموزان پسر پژوهش به دانش دردسترس و محدودشدن نمونٔه
های شود در پژوهشپیشنهاد میرو ؛ ازاینشهر عسلویه بودٔه متوسط

تأثیر آموزش  ؛ همچنیندشوو پسر لحاظ مشابه آتی هر دو جنس دختر 
های همدلی بر سایر متغیرهای مرتبط با سازگاری اجتماعی مهارت

نوجوانان همچون کیفیت زندگی، سالمت روان، گرایش به خودکشی و 
د. شوبررسی  آن خودجرحی، تمایل به مصرف مواد مخدر و امثال

های شود آموزش اجرای جلسات گروهی آموزش مهارتمی توصیه
های آموزش مهارتصورت گیرد؛ همچنین همدلی به مشاوران مدارس 

همدلی در جلسات آموزش خانواده در مدارس گنجانده شود. پیشنهاد 
طور منظم در های همدلی بهشود جلسات گروهی آموزش مهارتمی

 د. شوان ارائه مدرسه برای نوجوان های مشاورۀفعالیت
 اندرکاران حوزۀتواند در دستورکار دستمیحاضر های پژوهش یافته

های تعلیم و تربیت نوجوانان قرار گیرد و با اهتمام به برگزاری کالس
آموزان های همدلی، امنیت روانی و سطح آگاهی دانشآموزش مهارت

و عملکرد  هندتعامل با همنوع خود و جامعه ارتقا د دربارۀنوجوان را 
 .ها را بهبود بخشندارتباطی، اجتماعی و تحصیلی آن

 گیرینتیجه 5
های آموزش مهارت شود،ه میتیجه گرفتهای پژوهش نبراساس یافته

سازگاری اجتماعی و افزایش امنیت روانی در  بهبود برهمدلی 
کلی نتایج این  طوربه است؛ثر ؤم متوسطهدورۀ دوم آموزان پسر دانش

افزایش سازگاری  برهای همدلی أثیر آموزش مهارتپژوهش از ت
متوسطه حمایت دورۀ دوم آموزان پسر اجتماعی و امنیت روانی در دانش

تواند تلویحات درمانی مفیدی درجهت کار با نوجوانان کند و میمی
  داشته باشد.

 نیادردقو  رکشت 6
ی ند، نهایت تشکر و قدردانکرداز تمامی افرادی که در این پژوهش یاری 

 شود.می

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت تأییدیٔه

و در  ندپژوهش دریافت کرد بارۀکتبی اطالعاتی در شکلتمامی افراد به
دند. این اطمینان به افراد داده شد که کرمشارکت  آنصورت تمایل در 

تمام اطالعات محرمانه هستند و برای امور پژوهشی استفاده خواهند 
منظور رعایت حریم خصوصی، نام و نام خانوادگی . بهشد
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۶ 

کنندگان ثبت نشد. همچنین پس از پایان پژوهش، برای افراد شرکت
 .شدثرتر اجرا ؤحاضر در گروه گواه درمان م

 رضایت برای انتشار
 است. قابل اجرا غیراین امر 

 ها و موادبودن داده دسترس در
به پیامد اصلی یا امثال آن امکان  نظیر اطالعات مربوط هابخشی از داده

 گذاری دارد.اشتراک
 منافع تضاد

شناسی دانشگاه آزاد دکتری روان رسالٔه نامٔهاین مقاله برگرفته از پایان
اسالمی واحد اهواز است. همچنین مجوز اجرای این پژوهش بر گروه 

صادر  ۴۴ شهر عسلویه با شماره نامٔه از مدارس متوسطٔه شدهمطالعه
 د. نتضاد منافعی ندارگونه هیچکنند نویسندگان اعالم می ه است.شد

 منابع مالی
و توسط هیچ نهاد یا است  بودههای شخصی از هزینه منابع مالی مینأت

 است. صورت نگرفتهسازمانی 

 مشارکت نویسندگان
دوم،  آمده را آنالیز و تفسیر کرد. نویسندۀدستهای بهاول داده نویسندۀ

 نویسندگان نسخٔه نوشته همکار اصلی بود. همٔهدست در نگارش نسخٔه
 و تأیید کردند. ندنهایی را خواند نوشتٔهدست
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