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چکیده
مقدمه :سرمایه روانشناختی یکی از سازههای مهم روانشناسی مثبتگرا میباشد .هدف
پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سرمایه روانشناختی
و مؤلفههای آن در دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه تبریز در سال
تحصیلی  1390-91بود.
روش 30 :نفر به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند و پس از اجرای پیشآزمون با
استفاده از پرسشنامه سرمایه روانشناختی ( ،)PCQبه طور تصادفی در دو گروه (15
نفری) آزمایشی با مداخله آموزش مهارتهای اجتماعی ( )CSSTو گروه کنترل
جایگزین شدند .برای تحلیل دادهها از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.
نتایج :یافتهها نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی بر روی همه مؤلفههای سرمایه
روانشناختی «تابآوری ،امید ،خوشبینی و خودکارآمدی» اثر بخش بوده است.
بحث و نتیجهگیری :میتوان گفت آموزش مهارتهای اجتماعی باعث ارتقای
سرمایه روانشناختی دانشجویان می شود.
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Abstract
Introduction: Psychological capital is one the important constructions
of positive psychology. The present study was designed to determine
the effectiveness of social skills training on psychological capital and
its components among Tabriz university students who had referred to
counseling centers during a year.
Methodology: Thirty cases who had referred to counseling centers in
2011-12 were selected as participants. After participants completed psychological capital questionnaire (PCQ) as pretest, they were randomly
assigned to either the experimental group for social skills training (SST)
(15 persons) or the control group. Multivariate analysis of variance was
used to analyze the data.
Results: The overall results suggests that social skills training has effect
on the all components of psychological capital (resiliency, hope, optimism and self-efficacy).
Conclusions: As predicted, social skills training improves students'
psychological capital.

Keywords
Social Skills
Psychological Capital
Resiliency
Hope
Optimism
Self-Efficacy

*Corresponding Author
Study Type: Original
Received: 01 May 2015
Accepted: 10 Jun 2015

Please cite this
article as follows:

Bayrami M and Movahedi Y. The Effectiveness of Social Skills Training on
Psychological Capital Among University Students of Tabriz. Quarterly journal
of social work. 2015; 4 (1); 30-37

اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سرمایه روانشناختی دانشجويان شهر تبریز

32

فصلنامه مددکاری اجتماعی

] [ Downloaded from socialworkmag.ir on 2022-07-01

مقدمه
نیازهای زندگی امروز ،تغییرات سریع اجتماعی -فرهنگی ،تغییر ساختار خانواده ،شبکه گسترده و پیچیدهی ارتباطات
انســانی ،گستردگی و هجوم منابع اطالعاتی ،انسانها را با چالشها ،اســترسها و فشارهای متعددی روبرو نموده است
که مقابلهی مؤثر با آنها نیازمند توانمندیهای روانی -اجتماعی میباشد .فقدان مهارتها و تواناییهای عاطفی ،روانی
و اجتماعی افراد را در مواجهه با مســائل و مشــکالت آســیبپذیر نموده و آنها را در معرض انواع اختالالت روانی،
اجتماعی و رفتاری قرار میدهد (کلینکه2001 ،؛ به نقل از محمد خانی .)1384 ،در این شرایط افرادی که سرمایه روان
شــناختی باالیی دارند راحتتر میتوانند با این فشارها مقابله کنند .سرمایه روانشناختی عبارت است از توانایی شخص
در مواجهه با انتظارات و دشــواریهای زندگی روزمره .باال بودن ســرمایه روانشناختی ،این امکان را به شخص میدهد
که زندگی خود را در ســطح مطلوب روانی نگه دارد و این توانایی را به صورت رفتار ســازگارانه و عمل مثبت و مؤثر
متبلور سازد .سرمایه روانشناختی افراد ،در ارتقای بهداشت روان در هر سه جنبه جسمانی ،روانی و اجتماعی از اهمیت
فوق العادهای برخوردار است .به ویژه زمانی که مشکالت شکل روانی -اجتماعی به خود بگیرد :یعنی زمانی که شخص
در مواجهــه با فشــارهای روانی  -اجتماعــی و چالشهای زندگی به الگوهایی از رفتار غیــر انطباقی روی میآورد که
حاصل آن ایجاد مشکالت برای خود شخص از یکسو ،و جامعه از سوی دیگر میباشد .وقتی از مداخله در سطح اول
پیشــگیری صحبت میشود ،در این شرایط بهترین مداخله عبارت خواهد بود از افزایش قدرت سازگاری و ظرفیتهای
مقابلهای فردی و اجتماعی ..این هدف را آموزش مهارتهای اجتماعی برآورده میسازد (فيرس.)1388،
بر اســاس بررســیهای به عمل آمده از سوی سازمان جهانی بهداشت برای دستیابی به زندگی سالم ،اولین قدم کسب
مهارتهای اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفههای مهارتهای زندگی میباشد .مهارتهای اجتماعی به عنوان مهارتهای
الزم بــرای تطبیــق با نیازهای اجتماعی و همینطور حفــظ روابط بین فردی رضایت بخش و در نهایت ارتقاء ســرمایه
روانشــناختی تعریف میشود (گرشام .)2006 ،از آنجا که نیازهای اجتماعی متغیر میباشند و وابسته به زمینه اجتماعی
خاص خود میباشــند ،بنابراین ضروری اســت که افراد مکانیزم پاسخ اجتماعی منطقی را در خود ایجاد کنند تا بتوانند
خود را متناســب با نیازهای موقعیتی و وضعیتی تغییر دهند .ناتوانی برای تغییر رفتار در رابطه با نیازهای متغیر معموالً به
اختالل عملکرد منجر میشود .لذا مهارتهای اجتماعی ضعیف به عدم پذیرش فرد توسط دیگران و ناسازگاری منجر
میشود (هربرت ،گادیانو ،رینگول ،میرز و داریمپل و نول.)2005 ،
هدف اصلی آموزش مهارتهای اجتماعی اساساً متوجه شکوفائی ظرفیتها ،سرمایه روانشناختی فرد و حسن تفاهم
اجتماعی اســت .در کل مهارتهای اجتماعی ،فرایند مرکبی اســت که فرد را قادر میســازد به گونهای رفتار کند که
دیگــران او را بــا کفایت تلقی کنند .در واقع مهارتها ،تواناییهای الزم بــرای انجام رفتارهای هدفمند و موفقیتآمیز
هســتند .به عبارتی مهارتهای اجتماعی ،تواناییهای پیچیده برای ســاختن رفتارهایی که به طور مثبت یا منفی تقویت
میشوند و به ظهور رفتارهایی که توسط دیگران مورد تنبیه یا خاموشی قرار میگیرند منتهی نمیشود (بشارت.)1384 ،
افــرادی که مهارت اجتماعی کافی کســب کردهاند در ایجاد رابطه با دیگران موفقتر از افرادی هســتند که فاقد این
مهارت هســتند .چرا که مهارتهای اجتماعی مطلوب ســبب بهبود روابط بین فردی ،رشــد اجتماعی و استقالل طلبی
میشود .در سالهای اخیر ،بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان و نوجوانان مورد توجه متخصصین روانشناسی و تعلیم
و تربیت قرار گرفته است (فیرس.)1388 ،
شــواهد پژوهشی متعددی بر اثر بخشــی آموزش مهارتهای اجتماعی بر بهداشــت روانی دانشجویان داللت دارند.
قاسم آبادی و محمد خانی ( )1379نشان دادند که آموزش مهارتهای زندگی در افزایش سالمت روانی و جسمانی و
کاهش مشــکالت رفتاری و اجتماعی مؤثر است .در پژوهشی دیگر شولمن (2005؛ به نقل از گرشام )2006 ،نشان داد
که آموزش مهارتهای اجتماعی میتواند در کاهش افســردگی و ناامیــدی و بهبودی مهارتهای مقابله ای نوجوانان
اقدام کننده به خودکشی مؤثر باشد.
پژوهش عطاری ،شــهنی ییالق ،بشــلیده و عاشــوری ( )1384در رابطه با نقش آموزش مهارتهای زندگی بر دانش
و نگرش نســبت به مواد مخدر و عزت نفس دانشآموزان انجام شــد ،نتایج نشــان داد که آموزش مهارتهای زندگی

منصور بیرامی و همکاران
موجب ایجاد تغییــرات معنیدار در دانش،
نگرش و عــزت نفس دانشآموزان شــده
اســت .همچنین مطالعــه رحیمیان ،شــاره،
حبیبی عســگرآباد و بشــارت ( )1386نشان
داد کــه آموزش مهارتهــای اجتماعی در
افزایــش جــرأت ورزی دانشآموزان مؤثر
میباشد.
در پژوهشی که توسط اماندا ،هرل ،استریت،
مرسر و ملیسا ( )2008انجام شد یافتهها نشان
داد که آموزش مهارتهای اجتماعی باعث
سازگاری اجتماعی بیشتر میشود.
پژوهش ویکیو ،پستوریلیل و دیلبو ()2007
نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی
به دانشآموزان صداقت و نوع دوســتی را
افزایــش و پرخاشــگری را کاهش میدهد
و مداخــات برنامه آموزشــی مهارتهای
اجتماعی ،در کاهش خشم و تظاهرات منفی
خشــم ،ایجــاد آرامش و کنتــرل هیجانات
تأثیر مثبتی دارد ،همچنیــن مرل و کیم پیل
( )1998نشان دادند که آموزش مهارتهای

اجتماعی در افزایش رفتارهای مناســب و کاهش رفتارهای نامناسب
تأثیر دارد .توســعه مهارتها در پیشــگیری از خودکشی مؤثر است.
آمــوزش مهارتهای اجتماعــی همچنین در تواناییهــای یادگیری
کودکان مؤثر اســت .عــاوه بر این آمــوزش مهارتهای اجتماعی
در احســاس ایمنی ،سالمت و اعتماد به نفس کودکان خردسال مؤثر
است (کیم.)2002 ،
از آنجایی که دانشــجویان از ارکان اصلی نیروهای انســانی کشور
محســوب میشوند و نقش به ســزایی در تحول ،پیشرفت و تعالی هر
کشــوری دارند .با توجه به اهمیت نقش دانشــجویان در پیشــرفت و
تعالی جوامع ،طبیعی اســت که بررسی عوامل مؤثر در رشد ،ارضای
نیازهای روانی و تأمین ســامت جسمانی و روانشناختی این قشر از
اهمیت ویژهای برخوردار باشد (میرزائیان ،باعزت و خاکپور.)1390 ،
از سویی ،ورود به دانشگاه یک رویداد مهم و بسیار حساس در زندگی
نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشــوری به شمار میرود ،که
غالبــاً با تغییــرات زیادی در روابــط اجتماعی و فــردی آنها همراه
اســت( .احمری طهرانی ،حیدری ،کجویی ،مقیسه و ایرانی.)1387 ،
بنابراین ،با توجه به مبانی نظری و تجربی فوق ،هدف پژوهش حاضر
پاســخگویی به این سؤال است که آیا آموزش مهارتهای اجتماعی
بر سرمایه روانشناختی ومؤ لفههای آن در دانشجویان تأثیر دارد؟

1 Psychological capital questionnaire
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روش
پژوهش حاضر به لحاظ روش ،کارآزمایی -بالینی از نوع نیمه آزمایشی (طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل
و انتســاب تصادفی) می باشد که با اســتفاده از روش نمونه گیری در دسترس (دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره
دانشگاه تبریز)انجام شده است.
1
ابزار سنجش -پرسشنامه سرمایه روانشناختی (  :)PCQساخته شده توسط لوتانز ،یوسف و اولیو )2007( ،است.
این پرسشــنامه از مقادیر استاندارد که ســازههای خود کارآمدی ،خوشبینی ،امید ،تابآوری را میسنجد ،تشکیل شده
اســت .این پرسشنامه از 24گویه 4 ،زیر مقیاس شامل(:خودکارآمدی ،خوشبینی ،امید و تابآوری) که هر زیر مقیاس 6
گویه دارد .تشکیل شده است .پژوهشهای زیادی حاکی از اعتبار و روایی این مقیاس در سطح بین فرهنگی و شغلی است
و قابلیت اعتبار و پایایی این خرده مقیاسها نیز تأیید شده است (لوتانزو و همکاران .)2007 ،در پژوهش لوتانز و همکاران
( )2007نسبت خی دو این آزمون برابر با  24/6بود و آمارههای  CFIو  RMSEAدر این مدل به ترتیب  0/97و  0/08بودند
(لوتانز و همکاران .)2007 ،در پژوهش حاضر نیز میزان پایایی این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ  0/85به دست آمد.
همچنین در پژوهش بشارت ( ،)1384پایایی پرسشنامه حاضر  0/78گزارش شده است.
روش اجرای پژوهش :جامعهآماری پژوهش حاضر ،کلیهی دانشــجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشجویی
دانشگاه تبریز در سال تحصیلی  1390-91بودند ،که از میان مراجعان مرکز مشاوره  30دانشجو به عنوان نمونه در دسترس
پژوهش انتخاب شدند و پس از اجرای پیشآزمون که با استفاده از پرسشنامه سرمایه روانشناختی ( )PCQبه عمل آمد ،به
صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.
بعد از اتمام دوره  12جلســهای آموزش مهارتهای اجتماعی در گروه آزمایش ،به منظور سنجش متغیر وابسته (سرمایه

اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سرمایه روانشناختی دانشجويان شهر تبریز
ســوم :آمــوزش مهارتهای غیــر کالمی
روانشــناختی ومؤلفههای آن) ،مجددا ً پرسشــنامه سرمایه روانشناختی
 جلســه چهارم :آموزش مهــارت ارتباط( )PCQبهعنوان پسآزمون در هر دو گروه اجرا شــد .گروه آزمایشی
بین فردی  -جلســه پنجم :آموزش مهارت
طی 12جلســه تحت آموزش مهارتهای اجتماعی قــرار گرفتند ،اما
گوش دادن  -جلســه ششــم :آموزش ابراز
گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکرد .آزمودنیها پرسشنامه را
احساسات ،همدلی و مراحل آن و چگونگی
در دو نوبت (پیش و پس از آموزش) تکمیل کردند.
افزایــش شــبکه اجتماعی  -جلســه هفتم و
بعد از اجرای پیشآزمون و گمارش تصادفی آزمودنیها در گروه
هشــتم :آموزش قاطعیت و طبقهبندی رفتار
آزمایش و کنترل  12جلســه  90دقیقهای برگزار شد .دو هفته پس از
افراد  -جلســه نهم :شناســایی مــوارد مخل
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بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشــی آموزش مهارتهای اجتماعی بر ســرمایه روانشــناختی و مؤلفههای آن در
دانشجویان دانشگاه تبریز انجام شد .نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی باعث افزایش سرمایه روانشناختی
و مؤلفههای آن در گروه آزمایشی میشود ،یعنی با افزایش مهارتهای اجتماعی ،سرمایه روانشناختی و مؤلفههای آن
نیز افزایش مییابد.
در این راستا پژوهشها نشان داده است که آموزش مهارتهای اجتماعی به ارتقای سازگاری در ابعاد مختلف زندگی
کمک میکند و افراد با سرمایه روانشناختی باال خود را کارآمد و مقبول دیگران میدانند به راحتی سازگار میشوند و
روابط نزدیک و رضایت بخشی با دیگران دارند و دارای شخصیت سالم و پخته هستند ،اهداف واقعی را دنبال میکنند
و از لحاظ اجتماعی ،مورد پذیرش و مقبول هستند (قاسم آبادی و محمدخانی1379 ،؛ گرشام .)2006 ،با توجه به یافتهها
میتوان گفت آدمیان هنگام مشــکالت به حمایت و مشــارکت اطرافیان نیاز دارند و احســاس امنیت به این امر بستگی
دارد .هر چه مهارت اجتماعی بیشــتر شــود ،امید بیشتر میشود .در واقع مهارت و حمایت دوستان یک کمک دو جانبه
اســت که موجب خلق تصویر مثبــت از خود ،پذیرش خود و امیدواری میشــود .همچنین کاهش اضطراب و فرصت
شکوفایی از اثرات مهارت آموزی است (مهرابی زاده ،تقوی و عطاری.)1388 ،
همچنین یافتههای پژوهش حاضر نشــان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی موجب افزایش خودکارآمدی میشود
و این یافته با یافتههای بندورا ( )2007و اشنایدر ( )1994همسو است .بندورا ( )2007نیز نشان دادند که افراد با انتظارات
خودکارآمدی پایین در مقایســه با افراد دارای انتظارات خودکارآمدی باال هنگام مواجهه با بازخورد منفی از عملکرد،
تــاش کمتری برای انجام تکالیف خویش اعمال میکنند .عقاید خودکارآمدی نقش مرکزی در تنظیم انگیزش دارند.
انگیزه بیشــتر انسانها به طور شناختی تولید میشود .این انگیزه خودکارآمدی است که تعیین میکند افراد کدام هدف
چالــش بر انگیــز را انتخاب کنند ،چه مقــدار تالش صرف آن کنند و در برخورد با مشــکل چقدر اســتقامت بورزند
(اسمیت .)2004 ،همچنین ،نتایج در جهت تأیید یافتههای فاندی و میشل ( ،)2008بونانو ( ،)2004الزاروس و فولکمن
( )1984است که نشان دادند آموزش مهارتهای اجتماعی موجب بهبود تابآوری میشود .در تبیین این یافته میتوان
گفت افزایش ارتباطات ،توانایی ایجاد و حفظ رابطه از عوامل مهم در افزایش تابآوری است .افراد با مهارت باالتر از
حمایت روانی بیشــتر (اسپس )2003 ،و منابع حمایتی بیشتری در مواجهه با مشکالت برخوردارند و شیوه زندگی آنها
پیامد منفی کمتری دارد و در بحران ،شــبکه اجتماعی بهتر و اضطراب کمتر دارند و در شــرایط تهدید آمیز ،امیدوار و
از ســامت مطلوب برخوردارند .تبیین دیگر که میتوان گفت این اســت که فقدان پیوند اجتماعی و شبکه اجتماعی از
طریق تقویت حاالت روانی منفی به بروز بیماریهای روانی و کاهش سالمت روانشناختی منجر میشود.
همينطور ،این یافته با تحقیقات کیم ( ،)2002کاپرا ،اســتیکا ( )2005همســو اســت .طبق دیدگاه شــناختی اجتماعی
بندورا ( )2007رفتار آدمی نه تنها در کنترل عوامل بیرونی نمیباشد ،بلکه فرایندهای شناختی به عنوان بخشی از آسیب
شناســی روانی میباشــد که این فرایندها ناشی از انتظارات و ادراکات نادرستی اســت که فرد از خودکارآمدی پایین
به جای مقابله با مشــکالت از آن اجتنــاب میکنند .افرادی که معیارهای غیر واقعی انتخاب میکنند با شکســت مواجه
میشوند و این شکستها به احساس بیارزشی و افسردگی منجر میشود در نتیجه خودکارآمدی پایین سالمت روانی
را کاهش میدهد (شولتس.)1987 ،
همچنیــن یافتههای پژوهش حاضر نشــان داد که آمــوزش مهارتهای اجتماعی میتواند میــزان امیدواری را به طور
چشمگیری افزایش دهد ،این یافته با نتایج تحقیقات برانک ،هیل ،لپسلی ،تالیب و فینچ ( )2009همخوانی دارد .در تبیین
این یافته میتوان گفت که همه انســانها در هنگام گرفتاری به حمایت و مشــارکت دوستان و اطرافیان خود نیاز دارند
تا احســاس امنیت کنند .لذا هر چه حمایت دیگران بیشــتر باشد ،امیدواریشان نیز بیشتر است .از سویی به نظر میرسد از
فردی که امیدواری نســبت به زندگی و آینده خود ندارد ،نمیتوان انتظار داشــت با دید مثبتی به زندگی بنگرد .افرادی
که امیدواری پایینی در زندگی دارند اغلب احســاس میکنند کــه مهارتهای ویژه و تواناییهای الزم برای رفتار میان
فردی را ندارند و چشــم داشــت کمی از موفقیت در موقعیتهای اجتماعی دارند .اما احتمال عضویت در شــبکههای

اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سرمایه روانشناختی دانشجويان شهر تبریز
 يعنــي بــا افزايــش مهارتهاي.ميشــود
 مؤلفههاي ســرمايه روانشناختي،اجتماعي
 اميدواري، خودكارآمدي،يعني تابآوري
.وخوشبيني افزايش مييابد
یافتههای پژوهش حاضر را باید به دیدهی
 ایــن مطالعــه مبتنی بر.احتیــاط نگریســت
پرسشــنامههای خودگزارش دهی بوده و بر
روی دانشــجویان دانشــگاه تبریز اجرا شده
 به همین دلیل بایــد از تعمیم یافتهها،اســت
به ســایر اقشــار جامعه و دانشــجویان دیگر
.دانشگاهها اجتناب گردد
به منظور آمــوزش مهارتهای اجتماعی
در دانشــگاه پیشنهاد میشــود که آموزش
مهارتهــای اجتماعی در ســایر حوزههای
روانشــناختی به ویژه درمان اختالالت نیز
 جهــت باال بردن،انجام شــود و همينطور
سرمايه روانشناختي دانشجويان الزم است
همه آنها كارگاههاي آموزش مهارتهاي
.اجتماعي را بگذرانند

اجتماعی رســمی و انجمنهای گروهی افرادی که امیدواری باالیی
 ممکن اســت توانایی برقراری ارتباط،در زندگی دارند بیشــتر بوده
.)2002 ،اجتماعی بهتری را با دیگران داشته باشند (اسنایدر و لوپز
یافته دیگر پژوهش حاضر این بود که آموزش مهارتهای اجتماعی
 توضیح اینکه خوشبینی،قادر است میزان خوشبینی را بهبود بخشد
 بنابراین یافتههــای این پژوهش با.باال با ســامت باالتر همراه اســت
) و2001(  شلدن و کینگ،)2003( نتایج پژوهش ویلیامز و ریسبرگ
، خوشبینی و نگرش مثبت. همخوانی دارد،)2000( ویکرز و گلتانز
 افراد.جســتجوی جنبههای مثبــت در اطالعات را پیشبینــی میکند
 از جبرگرایی فرار میکنند و،خوشبیــن به جنبه مثبت تمرکز میکنند
.از سالمت بهتری برخوردارند
) مبنی بــر اینکه خوشبینی با2002( ،این پژوهش بــا یافته مرکوال
 همخوان اســت و،مهارتهای بیــن فردی مطلوب رابطه مثبت دارد
.خوشبینی به طور غیر مســتقیم با مهارتهای اجتماعی مرتبط است
بر این اســاس میتوان نتیجه گرفت که افراد خوش بین با داشتن این
 خوشبینی با تمایــل امیدوارانه و.ویژگیها ســامت بهتری دارنــد
.ارزیابی و پیشبینی نتایج مثبت همراه است
بــه طور خالصه ميتوان گفت آموزش مهارتهاي اجتماعي باعث
افزايش ســرمايه روانشــناختي ومؤلفههاي آن در گروه آزمايشــي
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