
بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد عقالنی – عاطفی
 بر میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی
معصومه سادات سیدحسینی1، دکترافسانه بوستان2، دکتر کیانوش هاشمیان3، 

چکیده:
یکی از گرانمایه ترین سرمایه های جوامع بشری وجود نسل نوجوان است . آنها باید با کسب مهارت های 
اجتماعی ، دراجرای بسیاری از اعمال پیچیده فردی و میان فردی حیات تسلط یابند . اما بسیاری از مواردی که 

مشکالت ارتباطی نامیده می شوند ، در واقع مشکل تفکر هستند . 
پژوهش حاضر از نوع پژوهش شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، با گروه آزمایش وکنترل می باشد 
که به منظوربررسی اثربخشی مشاوره ی گروهی بارویکرد رفتاردرمانی عقالنی عاطفی بر مهارت های اجتماعی 

دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی درمدارس ناحیه یک شهرکرج درسال 91-90 صورت گرفت .
بدین منظور به 95نفر از دانش آموزان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، پرسشنامه باورهای غیر 
منطقی جونز و مهارت های اجتماعی نوجوانان، ارائه شد وپس ازبررسی اولیه و نمره گذاری ،16نفر که نمره 
باالتری در آزمون باورهای غیر منطقی و نمره پایین تری در آزمون مهارت های اجتماعی داشتند، به صورت 
به مدت 10جلسه 1/5ساعته در مشاوره ی  آزمایش  آزمایش وکنترل قرار گرفتند. گروه  تصادفی در دوگروه 
گروهی با رویکرد عقالنی عاطفی شرکت کردند. پس از پایان جلسات از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.

سپس داده ها با استفاده از آزمونt مورد تجزیه تحلیل قرارگرفتند.درپایان ، این نتیجه حاصل شد که مشاوره 
گروهی با رویکرد عقالنی عاطفی ، بر افزایش مهارت های اجتماعی دانش آموزان مؤثر است .

كلید واژه ها: مشاوره گروهی- رویکرد رفتاردرمانی عقالنی عاطفی – مهارت های اجتماعی – دانش 
آموزان دختر مقطع راهنمایی .

1. کارشناس ارشد رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
2. عضو هیئت علمیدانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، گروهمشاوره، رودهن، ایران
3. عضو هیئت علمیدانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، گروهمشاوره، رودهن، ایران



فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال پنجم، شماره دوم، زمستان 1392 110

مقدمه
انسان موجودي است اجتماعي، و از همان آغاز زندگي، با کمک و همیاري دیگران به تدریج موانع و مشکالت 
زندگي را حل مي کند. اجتماعي بودن در متن خلقت و آفرینش انسان پي ریزي شده و فرآیندي غیرقابل انکار 

است. )ستوده، 1378(. 
همان گونه که جوامع از ساده تا پیچیده تر شدن در حرکت مي باشد، انسان هم، براي ماندن و شدن به شناخت، 
آگاهي و درک از خود ، انسان ها و محیط خود نیازمند است و این براي هر موجود زنده یک ضرورت حیاتي 
است. انسان در جهاني زندگي مي کند که مملو از مشکالت است و فردي که مي خواهد به این مشکالت غلبه 
کند و تعادل جسمي و رواني خود را به دست آورد، نیاز به فراگیري مهارت هاي بسیاري، از جمله مهارت های 

اجتماعي1 دارد )سیف نراقی و نادری، 1379( .
مهارت های اجتماعي در نوجواني نوعي کوشش است که در سایه آن، نوجوان ترغیب مي شود تا خالقیت 
خود به کار گیرد و به طور خوجوش راه هاي مؤثر را براي حل تعارضات و مشکالت زندگي خود بیابد و بدین 
وسیله سرنوشت خود را به دست گیرد و انتخاب گر باشد. زیرا که مهارت های الزم را براي اتخاذ تصمیم هاي 
مهم زندگي کسب کرده است )ابراهیمي، 1386( . اما اغلب مواردي که مشکل ارتباط نامیده مي شوند، در واقع 
مشکل تفکر هستند. افرادي که پیام هاي مالل آور، عجیب و غریب، تکراري و متضاد را منتقل مي کنند، در واقع 
شناخت هاي مالل آور، عجیب و غریب یا متضاد دارند؛ بنابراین اگر به این افراد کمک شود تا شیوه تفکر آنها 
معقول تر شود، از نظر برقراري ارتباط نیز ثمربخش ترخواهد بود )پروچاسکا2، نورکراس3، ترجمه سید محمدي، 

 . )1387
آلبرت الیس4، پدردرمان شناختی رفتاری انسان را موجودي کاماًل اجتماعي مي داند و بر ارتباطات بین فردي 
تأکید دارد. وي معتقد است فرد با توجه به واکنش دیگران، خود را با ارزش مي داند و انتقادات والدین، معلمان 
و دوستان را به عنوان راه های منفي و بي ارزش جلوه دادن خود دریافت مي کند )نیک منش، 1379( . از طرفي 
رویکرد عقالني – عاطفي براي درمان اضطراب، خصومت،  افسردگي، مشکالت جنسي، عشقي و زناشویي، 
فرزند پروري و نوجواني، و براي آموزش مهارت هاي اجتماعي و خودگرداني به نحو گسترده اي اجرا شده است 

)کوري، 1995( .
انسان ها طبیعتًا براي انسان های دیگر یار و یاورند و به آنها عشق مي ورزند، مشروط بر آن که در دام تفکر 
غیرعقالني گرفتار نشوند؛ چرا که این نوع تفکر به تنفر از خویش و رفتار مخرب نفس منجر مي شود و سرانجام 

1. - Social skills
2. - Prochaska
3. - Nurcross
4. - Albert Ellis
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به تنفر دیگران خاتمه مي یابد. و عالقه اجتماعي فرد را مختل کرده و بر زندگي خانوادگي او تأثیر مهمي دارد 
)الیس، 2000( .رویکرد عقالني، عاطفي، بلوغ عاطفي و سالمت رواني را در ایجاد تعادل مطلوب میان اهمیت 
دادن و اهمیت افراطي دادن به داشتن روابط متقابل مناسب از جانب افراد مي داند)شفیع آبادي وناصري، 1390( .

الیس )2001( اظهار مي دارد که دو هدف اصلي رفتار درماني عقالني – عاطفي این است که به درمانجویان 
کمک کند که به خودپذیري نامشروط و پذیرفتن نامشروط دیگران دست یافته و دریابند که این دو، چگونه به 
هم مربوط هستند. وی فرض مي کند ما موجوداتي هستیم، که با خودمان حرف مي زنیم، خود را ارزیابي مي کنیم 
و از خود محافظت مي نماییم. وقتي که ترجیحات ساده )میل به محبت، تأیید، موفقیت( را به جاي نیازهاي مبرم 

عوضي مي گیریم، دچار مشکالت هیجاني و رفتاري مي شویم)کوري، ترجمه سیدمحمدي، 1388( . 
از طرفی مهارت اجتماعي را هم داراي جنبه هاي مشهود و هم عناصر شاختاي نامشهود مي دانند. عناصر 
شناختي مشهود، شامل چشم داشت ها، افکار و تصمیم هایي است که درباره ي آن چه باید در ارتباط متقابل، گفته 
یا انجام شود مي باشد. این عناصر همچنین مقاصد و بینش فرد دیگري را شامل مي شود که واکنش در برابر آن 

احتمااًل بر اندیشه طرف مقابل تأثیر مي گذارد. )ستوده ، 1378( .
مایکلسون )1982( در ارزیابي نشانه هاي اجتماعي به شش عنصر اصلي اشاره مي کند:

1- مهارت هایي که به طور معمول آموخته مي شوند. 
2- شامل مجموعه اي از رفتارهاي کالمي و غیرکالمي گوناگون و ویژه اند. 

3- مستلزم داوطلب شدن و ارائه  پاسخ هاي مناسب و مؤثرند. 
4- تقویت هاي اجتماعي دیگرن را به حداکثر مي رسانند. 

5- ماهیتي تعاملي دارند و به زمان بندي مناسب و تأثیر متقابل برخي از رفتارها، احتیاج دارند. 
6- تحت تأثیر عوامل محیطي همچون سن، جنس و پایگاه طرف مقابل مي باشند )هارجی و کرسیتین،ترجمه 

فیروزبخت 1377( .
فرآیندي که طي آن فرد به تدریج شخصي خودآگاه، دانا و ورزیده در شیوه هاي فرهنگي که در آن متولد 
افزایش  با دیگران،  اجتماعي مثبت  . گسترش روابط   )1388 ، زاده  باال  )بابائي  تبدیل مي شود  گردیده است، 
توانایي فرد به منظور انطباق مؤثر با تقاضاها و انتظارات محیطي و افزایش توانایي در مطرح کردن نیازهاي 

خود و ابراز وجود به گونه اي مناسب از مهم ترین اهداف کسب مهارت هاي اجتماعي هستند )مللی ،1386(. 
براساس آنچه ذکر شد ، اهمیت و ضرورت پژوهش حاضرعبارت ازاین است که :

افزایش و مهارت هاي  برخوردار است.  فزاینده اي  پیچیدگي  از  به گذشته  بین فردي، نسبت  روابط  امروزه   
اجتماعي نمي تواند، پدیده اي ساده و خودجوش باشد . به این ترتیب، نیازمند توجه حرفه اي و نظام دار است. 
متأسفانه رفتارهاي اجتماعي به عنوان جزئي از دروس مدرسه اي، همیشه مورد بي توجهي قرار گرفته و فقط 
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زماني به این مهم توجه مي شود که دانش آموز از خود رفتاري نامناسب و مغایر با آنچه مورد نظر معلمان و اولیاء 
است ،نشان دهد. 

به اعتقاد الیس حضور در گروه مي تواند به طور مؤثري به فرد کمک کند تا شخصیت خودر ا اصالح کرده 
و رفتارهایش را تغییر دهد. )کوري، ترجمه عسگري و همکاران، 1385( . با توجه به این که درصد باالیي از 
جمیعت کشور ما را کودکان و نوجوانان تشکیل مي دهند، پرداختن به مشکالت آنها در رأس اولویت ها قرار 

مي گیرد )نوابي نژاد، 1386( .
در این پژوهش نیز محققان درصدپاسخگویی به این سوال بود که : آیا مشاوره گروهي با رویکرد عقالني – 

عاطفي بر مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع راهنمایي اثر دارد؟ 

فرضیه پژوهش:
مشاوره گروهي با رویکرد رفتار درماني عقالني – عاطفي بر مهارت هاي اجتماعي دانش اموزان دختر مقطع 

راهنمایي اثر دارد.

تحقیقات پیشین 
آقاجانی )1380( در تحقیق خود تحت عنوان »بررسی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سالمت روان و منبع 
کنترل نوجوانان« دریافت که برخورداری از مهارت های اجتماعی موجب افزایش سالمت روان در نوجوانان مي شود. 
قره سودای )1381( در تحقیق خود به » بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی منضبط و 
غیرمنضبط« پرداخت و به این نتیجه رسید که مهارت های اجتماعی در کسب رفتارهای مناسب و با انضباط 

بودن دانش آموزان تأثیر دارد. 
امیری )1381( تحقیقی در مورد بررسی تحولی رابطه منزلت اجتماعی با رفتار سازشی، مهارت های اجتماعی 
و اختالل های رفتاری از کودکی تا نوجوانی انجام داد. و به این نتیجه رسید که با افزایش سن از 8 تا 12 سالگی 
مهارت اجتماعی در کودکان محبوب ابتدا کاهش و سپس افزایش ، در کودکان طرد شده، افزایش و در کودکان 

به خود رها شده کاهش مي یابد. 
اعتماد  تقویت  در  عاطفی   – رویکرد عقالنی  با  گروهی  مشاوره  تأثیر  به  پژوهشی  در   )1379( منش  نیک 
اجتماعی  به نفس  اعتماد  باورهای غیرمنطقی و  بین  نتیجه رسید که  این  به  به نفس دانشجویان پرداخت و 

دانشجویان رابطه معکوس وجود دارد. 
امیرنیا )1376( به بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد عقالنی – عاطفی بر کاهش میزان فشار روانی 
پرستاران پرداخت و به این نتیجه رسید که R.E.B.T )1 در کاهش فشار روانی پرستاران موثر است 2( سطح 

فشار روانی کاهش یافته در طول یک ماه باقی مانده بود. 
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استادلی )1375( به بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی و عزت نفس دانش آموزان پسر مقطع متوسطه پرداخت 
و دریافت که بین باورهای غیرمنطقی و عزت نفس آنها رابطه معکوس برقرار است. 

ترشیزی )1371( به بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی و اضطراب دانش آموزان سوم متوسطه پرداخت و نتایج 
از رابطه معنی داری بین میزان تفکرات غیرمنطقی و سطح اضطراب دانش آموزان حمایت مي کند. 

ولف و راسینوف )1997( ضمن اشاره به گرایش های اخیر در استفاده از آموزش مهارت های اجتماعلی برای 
درمان کورتال این مهارت را شامل سازگاری با دیگران مي داند که مقبول اجتماع و مفید برای فرد مي باشد. 

به نظرآن ها فقدان مهارت های اجتماعی مي تواند منجر به مشکل شدن تعامالت بین فردی شده و کارکرد 
موثر کودک را در مدرسه، خانه و در بازی با همساالنش مشکل مي سازد و به واسطه فقدان مهارت های ویژه 

سازگاری در کودک را از دریافت تقویت مثبت دیگران از محیط اجتماعی محروم مي سازد.
اسپیوراک و شور )1980( در پژوهش خود یافتند، کودکانی که پرخاشگر و تکانشی هستند، فاقد مهارت های 

اساسی در درک دیگران و کنار آمدن با روابط بین فردی مي باشند )ابراهیمی، 1386(. 
لی مان و کینز )1993( پژوهشی بر روی 57 نوجوان بزهکار و دارای اختالل رفتاری انجام دادند و مطالعات، 
در این نتیجه حمایت مي کرد که رفتارهای ناسازگارکارانه که گروه آزمایش پس از آموزش مهارت های اجتماعی، 

به طور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل، کاهش یافته بود )هنرکار، 1374( .
باور )1981( به نقل از کافمن )1993( درنیز پژوهشی اختالالت رفتاری کودکان را در قالبی با عنوان معلوالت 

تفکر تعریف مي کند و پنج خصیصه را برای این گونه کودکان در تعریف خود بیان مي کند: 
1- ناتوانی در یادگیری که به وسیله عوامل هوشی، حسی و بهداشتی قابل توجیه نیست. 

2- ناتوانی در برقراری ارتباط رضایت بخش در تعامالت بین فردی و یا حفظ و نگه داری این رابطه .
3- نوع رفتار نامناسب و یا احساسات غیرطبیعی در شرایط و اوضاع طبیعی.

4- وجود حاالتی از افسردگی و ناراحتی .
5- تمایل جهت نشان دادن عالئم بدنی )براهنی، 1372( .

روش اجرای پژوهش:
 پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی وبه صورت طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه می باشد. در این 
پژوهش جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزانی بود که در مقطع راهنمایی مدرسه دخترانه کمیل واقع در شهر 
کرج در سال تحصیلی 91-90 مشغول بودند.برای این منظور پس از تهیه فهرستی از کلیه  دانش آموزان مقطع 
راهنمایی که تعداد ایشان به 95 نفر می رسید ، پرسش نامه افکار غیر منطقی جونز ) IBT ( شامل 100 سوال 
که اعتبار این پرسشنامه را بر اساس آلفای کرونباخ 71 ٪ تعیین کرد و پایایی بخش منفی 72٪ و ثبات درونی 
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88 ٪ گزارش شده است .این آزمون دارای 10 خرده مقیاس است که درجلسات درمانی مدنظرگرفته شده و 
ضمن کاهش افکارغیرمنطقی و جایگزینی عقایدمعقول به افزایش مهارت های اجتماعی منجر می شود

مقیاس توقع تایید ازجانب دیگران/ مقیاس انتظارات بیش از حد از خود/ مقیاس سرزنش کردن خود/ واکنش 
به ناکامی/ مقیاس بی مسؤلیتی عاطفی/ مقیاس نگرانی زیاد توام با اضطراب/ مقیاس اجتناب از مشکل/ مقیاس 

وابستگی/ مقیاس نا امیدی نسبت به تغییر/ مقیاس کمال گرایی )کالنتری خاندانی ، 1379( . 
 وپرسشنامه دیگر به عنوان مهارت های اجتماعی نوجوانان ) TISS ( شامل 39 سوال است.که برای بخش 
مثبت این پرسشنامه ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 84/71 ٪ و برای بخش منفی ضریب پایایی 
88/51 ٪ به دست آمده است که به صورت طیف لیکرت پاسخ داده می شود.بدین معنی که شرکت کنندگان 
بایدنظرخودرا نسبت به سواالت با استفاده از یکی از گزینه های خیلی زیاد،زیاد، متوسط، کم و خیلی کم صدق 
می کند ، مشخص کنند . پس از بررسی اولیه و نمره گذاری پرسشنامه ها ، تعداد 16 نفر که نمره باالتری در 
پرسشنامه افکار غیر منطقی جونز و نمره ی پایین تری در پرسشنامه مهارت های اجتماعی کسب کرده بودند، 

انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه هشت نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند.
گروه آزمایشی به مدت ده جلسه مشاوره گروهی با رویکرد رفتاردرمانی عقالنی عاطفی ، هفته ای یک بارو 
هربار به مدت 90 دقیقه تحت آموزش قرار گرفتند. گروه کنترل، آموزشی دریافت نکردند. در پایان جلسات از 

هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. 
جلسه اول: بیان قوانین و ضوابط شرکت کردن در گروه ، بیان اهداف و قوانین گروه ، آشنایی اعضای گروه با 

یکدیگر و بیان هدف شرکت کنندگان از حضور در گروه و سامان دهی جلسات. 
جلسه دوم: تبیین زیر بنای نظری رویکرد عقالنی عاطفی ،  بحث و گفتگو درباره  تاثیر افکار و اعتقادات بر 

عواطف و عملکرد انسان ، در چهارچوب A_B _C و استفاده ازمثال های ملموس .
جلسه سوم: آشنا ساختن اعضا ی گروه با افکار غیر منطقی 

جلسه چهارم: مروری بر ارتباطات اجتماعی و بیان مشکالت بین فردی اعضا و بررسی افکار و عقاید مرتبط 
با آن

جلسه پنجم: استفاده از فنون شناختی و ارائه تکالیف شناختی .
جلسه ششم:  استفاده از فنون هیجانی و ارائه تکالیف تصویر پردازی و نقش گزاری .
جلسه هفتم: استفاده از فنون رفتاری و ارائه تکالیف مهارت آموزی و جسارت آموزی .

منطقی  باورهای  بررسی  و  اجتماعی  مهارتهای  و کژکاربه  منطقی  غیر  باورهای  دادن  ارتباط  جلسه هشتم: 
جایگزین 

جلسه نهم : ارائه تکالیف رفتاری مناسب با مشکالت اعضاء
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جلسه دهم : مروری بر جلسات قبل ، بحث و نتیج گیری و انجام پس آزمون . 

یافته های پژوهش: 
از  آمده  برای توصیف داده های به دست  آمار توصیفی  بود: در قسمت  بر دو قسمت  این پژوهش مشتمل 
فراوانی، میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین در دو گروه کنترل و آزمایش و برای قسمت پیش آزمون و 
پس آزمون استفاده شد و در قسمت آمار استنباطی برای سنجش معنی داری تأثیر کار آزمایشی بر متغیر وابسته 
پس از آن که نمرات پس آزمون از پیش آزمون کم شدند، از آزمون t مستقل برای سنجش معنی داری تفاوت 

استفاده گردید. کلیه محاسبات با نرم افزار spss انجام پذیرفت. 
بررسی داده ها با توجه به آمارتوصیفی :

جدول�1��شاخص�های�توصیفی�افکار�غیر�منطقی�در�گروه�اصلی�و�در�گروه�انتخابی
بیشترینکمترینانحراف معیارمیانگینفراوانی

95250.4522.15220320گروه اصلی
16285.0241.05291324گروه نمونه

با توجه به جدول باال میانگین افکار غیر منطقی در گروه اولیه 250.45 با انحراف معیار 22.15 بوده است 
که در انتخاب نهایی سعی شده از30٪ افراد که دارای باالترین افکار غیر منطقی هستند، انتخاب به عمل آید. 
از این رو از آن گروه اصلی تعدادی که میانگین افکار غیر منطقی شان 285.02 با انحراف معیار 41.05 بودند، 

گزینش شدند تا نمونه گیری تصادفی از بین آن افراد صورت گیرد.
جدول�2-�آزمون�کولموگروف-�برای�سنجش�نرمالیتی�داده�ها�در�متغیر�مهارت�های�اجتماعی

سطح معنی داریدرجه آزادیآزمونگروهمتغیر
0.1680.2گروه آزمایشمهارت های اجتماعی

0.2180.2گروه کنترل

جدول باال آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای سنجش نرمالیتی داده هاست. همان طور که مشاهده می شود، 
میزان به دست آمده از آزمون در گروه آزمایش 0.16 با سطح معنی داری sig=0.2 و در گروه کنترل 0.21 با 
سطح معنی داری sig=0.2 که نشان می دهد متغیر مهارت های اجتماعی در دو گروه بهنجار هستند و می توان 

از آزمون های پارامتریک برای سنجش فرضیه ها استفاده کرد.
جدول3��شاخص�های�توصیفی�مهارت�های�اجتماعی�در�گروه�اصلی�و�در�گروه�انتخابی

بیشترینکمترینانحراف معیارمیانگینفراوانی
9512215.6577130گروه اصلی
168730.216396گروه نمونه
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با توجه به جدول باال میانگین مهارت های اجتماعی در گروه اولیه 122 با انحراف معیار 15.65 بوده است که 
در انتخاب نهایی سعی شده از30% افراد که دارای پایین ترین سطح مهارت های اجتماعی هستند، انتخاب به 
عمل آید. از این رو از آن گروه اصلی تعدادی که میانگین مهارت های اجتماعی شان 87 با انحراف معیار 30.21 

بودند، گزینش شدند تا نمونه گیری تصادفی از بین آن افراد صورت گیرد.
از این رو افراد نمونه از گروهی انتخاب شدند که دارای بیشترین افکار غیر منطقی و کمترین حد مهارت های 

اجتماعی بودند.
این مقایسه در نمودارزیر نشان داده شده است.

جدول�4��آمار�توصیفی�مهارت�های�اجتماعی�در�پیش�آزمون
بیشترینکمترینانحراف معیارمیانگینفراوانی

886.2510.936396گروه آزمایش
887.258.107797گروه کنترل

جدول باال آمار توصیفی مهارت های اجتماعی را پیش از انجام کار آزمایشی نشان می دهد. همان طور که 
مشاهده می شود میانگین مهارت های اجتماعی در گروه آزمایش 86.25 با انحراف معیار 10.93 است. این میزان 
در گروه کنترل 87.25 با انحراف معیار 8.10 است. کمترین میزان مهارت های اجتماعی در گروه آزمایش 63 
و بیشترین آن 96 است. همچنین کمترین میزان مهارت های اجتماعی در گروه کنترل 77 و بیشترین آن 97 

است.
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نمودار1-4 میانگین پیش آزمون مهارت های اجتماعی در دو گروه

جدول5- آمار توصیفی مهارت های اجتماعی در پس آزمون
بیشترینکمترینانحراف معیارمیانگینفراوانی

8132.1211.82111144گروه آزمایش
888.128.457798گروه کنترل

جدول باال آمار توصیفی مهارت های اجتماعی را پس از انجام کار آزمایشی نشان می دهد. همان طور که 
مشاهده می شود میانگین مهارت های اجتماعی بعد از کار آزمایشی در گروه آزمایش 132.12 با انحراف معیار 
با انحراف معیار 8.45 است. کمترین میزان مهارت های  اما این میزان در گروه کنترل 88.12  11.82 است. 
اجتماعی در گروه آزمایش 111 و بیشترین آن 144است. همچنین کمترین میزان مهارت های اجتماعی در گروه 

کنترل 77 و بیشترین آن 98 است.

نمودار2-�4میانگین�پس�آزمون�مهارت�های�اجتماعی�در�دو�گروه
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جدول�6-�آمار�توصیفی�افکار�غیر�منطقی�در�پیش�آزمون
بیشترینکمترینانحراف معیارمیانگینفراوانی

8307.3713.03291324گروه آزمایش
8307.255.94301320گروه کنترل

جدول باال آمار توصیفی افکار غیر منطقی را پیش از انجام کار آزمایشی نشان می دهد. همان طور که مشاهده 
می شود میانگین افکار غیر منطقی در گروه آزمایش 307.37 با انحراف معیار 13.03 است. این میزان در گروه 
کنترل 307.25 با انحراف معیار 5.94 است. کمترین میزان افکار غیر منطقی در گروه آزمایش 291 و بیشترین 

آن 324 است. همچنین کمترین میزان افکار غیر منطقی در گروه کنترل 301 و بیشترین آن 320 است.
نمودار3-�4میانگین�پیش�آزمون�افکار�غیر�منطقی�در�دو�گروه

آمار استنباطی
فرضیه پژوهشی: کاهش افکار غیر منطقی در افزایش مهارت های اجتماعی در گروه تأثیرگذار است.

جدول�7-�آزمون��tمستقل�برای�سنجش�معنی�داری�تفاوت�مهارت�های�اجتماعی�در�دو�گروه�پیش�از�
انجام�کار�آزمایشی

Tتفاوت میانگینسطح معنی داریدرجه آزادی
0.2140.831مهارت های اجتماعی در دو گروه

تفاوت  وجود  سنجش  برای  مستقل   t آزمون  ابتدا  بگیرد؛  قرار  آزمون  مورد  اصلی  فرضیه  که  آن  از  پیش 
مهارت های اجتماعی پیش از کار آزمایشی انجام شد. 

کار  انجام  از  پیش  می دهد  نشان   sig=0.83 داری معنی  با سطح   )t=0.2(آزمون از  آمده  به دست  میزان 
آزمایشی تفاوت معنی داری بین دو گروه کنترل و آزمایش در زمینه مهارت های اجتماعی وجود نداشته است.
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جدول�8-�آزمون��tمستقل�برای�سنجش�معنی�داری�تفاوت�مهارت�های�اجتماعی�در�دو�گروه�با�استفاده�
از�اختالف�نمرات�پس�از�کار�آزمایشی

تفاوت میانگینسطح معنی داریدرجه آزادیTسطح معنی داریFلِِون
8.960.0112.267.20.0045مهارت های اجتماعی در دو گروه

جدول باال آزمون t مستقل برای سنجش تفاوت نمرات گروه کنترل و آزمایش بعد از کم کردن پس آزمون از 
پیش آزمون است تا اثر کار آزمایشی در زمینه افزایش مهارت های اجتماعی بررسی گردد. از آن جا که یکی از 
پیش فرض های آزمون t مستقل همگونی واریانس هاست؛ با آزمون f لِِون، همگونی واریانس ها مورد سنجش 
 )sig=0.01 ،f=8.96(قرار می گیرد. همان طور که در جدول باال مشاهده می شود میزان به دست آمده از آزمون
است که نشان از نا همگونی واریانس هاست. از این رو باید از آزمون t برای واریانس های ناهمگون استفاده 
کرد. میزان به دست آمده از آزمون)t=12.26( با سطح معنی داری sig=0.00 نشان می دهد این تفاوت بین 
دو گروه معنی دار و حاصل عمل آزمایشی است. تفاوت میانگین ها در دو گروه 45 است و می توان با اطمینان 
p=0.99 و میزان خطای α=0.01 فرضیه ی پژوهش را مورد تأیید قرار داد. بدین معنی که مشاوره گروهی 
با رویکرد درمانی عقالنی عاطفی در مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی تأثیرگذار است.

نتیجه گیری
همان گونه که مشاهده گردید با توجه به بررسي نمرات به دست آمده از آزمون T مستقل نشان داده شد، 
تفاوت در گروه آموزشي و کنترل پیش از آموزش معنادار نبوده، در حالي که پس از مشاوره گروهي با رویکرد 
عقالني – عاطفي، تفاوت در گروه معنادار است. با توجه به نتایج حاکي از )جدول 6-4( نمي توان گفت معناداري 
به دست آمده حاصل تصادف بوده، بلکه حاصل کار آموزشي پژوهشگر است. اگرچه پژوهش کاماًل مرتبطي 
درباره  رابطه  مشاوره گروهي با رویکرد عقالني – عاطفي و مهارت هاي اجتماعي نوجوانان در دست نیست، اما 

پژوهش هاي انجام شده در این راستا موجودند. 
نتایج حاصل از فرضیه  این پژوهش با یافته هاي پژوهش ترشیزي )1371(، امیرنیا )1376(، استادلي )1375(، 

هنرکار )1374(، آقاجاني )1380( و قره سوداي )1381( همسو است. 

پیشنهادها:
- پیشنهاد می گردد این چنین جلسات مشاوره  گروهي در کلیه  مقاطع تحصیلي مدارس، سازمان هاي بهزیستي 
و مراکز اصالح و تربیت نوجوانان و ... براي نوجوانان و به ویژه آن هایي که معضالت شدید اجتماعي دارند نیز، 
برگزار گردد. در ضمن این جلسات مي توان از پیشروي بسیاري از باورهاي غیرمنطقي که در زندگي افراد ریشه 

دوانده و باعث بسیاري از ناراحتي هاي رواني و جسمي دیگر مي شود نیز، جلوگیري کرد.
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- با برقرار کردن چنین جلساتي، بدیهي است که ارتقای مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان، و در پي آن 
تأمین آرامش رواني آنان به بهبود وضعیت ارتباطي فرد در خانه، مدرسه و جامعه منجر شده و در نتیجه تأثیر 

آن در جامعه بیشتر احساس مي شود. 
- با توجه به نقش و تأثیر انکار ناپذیر نوجوانان بر آینده، دوام و استحکام بنیان کشور، توجه بیشتر سازمان ها، 

نهادها و ... را به این قشر مهم مي طلبد. 
- انجام پژوهش هایي با رویکردهاي مشاوره اي دیگر براي افزایش مهارت هاي اجتماعي نوجوان. 

مشکالت  سایر  روي  بر  عاطفي   – عقالني  رویکرد  با  گروهي  مشاوره   سودمندي  و  اثربخشي  بررسي   -
نوجوانان. 

از گذشت مدت  افراد پس  بازآزمایي و پیگیري مجدد  - همکاری مستمر وزارت آموزش و پرورش جهت 
بیشتري از درمان تا پایداري نتایج را بعد از گذشت زمان و درمقاطع مختلف تحصیلی بسنجد. 

- براي سودمند شدن پژوهش، تغییراتي مناسبي به لحاظ کنترل بیشتر بر متغیرهایي چون سطح فرهنگي 
موقعیت اجتماعي، اقتصادي و سطح تحصیالت والدین تحصیالت و ... در برنامه آموزشي اعمال شود. 
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