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های خودکنترلی نوجوانان دختر های ارتباطی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر شیوهاثربخشی مهارت

 دوره اول متوسطه
 مریم خروشی1

   چکیده

وانان های خودکنترلی نوجهای ارتباطی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر شیوه، اثربخشی مهارتپژوهش حاضر  هدف :هدف

  .بود سطهتودختر دوره اول م

نفر  30تعداد  نمونه آماری را و بودند 94-95امعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه در سال تحصیلی ج روش:

گواه گمارده  طور تصادفی در دو گروه آزمایشی وانتخاب و به( گیری )در دسترسوش نمونهآموزانی تشکیل دادند که به راز دانش
آزمون و یمه آزمایشی با پیشطرح تحقیق، ن بود.( 2004)حقیق پرسشنامه خودکنترلی تانجی این ت استفاده درردابزار مو شدند.
برای ( های ارتباطیارتسپس مداخله آزمایشی )مه آزمون اجرا گردیده،ابتدا برای هردو گروه پیش آزمون و گروه کنترل بود،پس

ها با داده آزمون اجرا گردید.، پستمام برنامه درمانیپس از ا د.ا درآمجربه ا( دقیقه 90جلسه )هر جلسه  10گروه آزمایش در طی 
  وتحلیل قرار گرفتند.استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه

ش آزمون گروه آزمایپس (P<0/05) های ارتباطی باعث افزایش شیوه های خودکنترلینتایج نشان داد که مهارت : ها یافته

  .شده گواه در مقایسه با گرو

 .دارد ریأثان دختر تنوجوان یخودکنترل یهاوهیبر ش یرفتار یشناخت کردیبر رو یمبتن یارتباط یهاآموزش مهارت نتیجه گیری:

 های خودکنترلیشیوه رویکرد شناختی رفتاری، های ارتباطی،مهارت های کلیدی:واژه
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 مقدمه
این دوره  شود که شرایط آن با شرایط دوره قبل کاماًل متفاوت استای میرحلهودکی فرد وارد مک پس از پایان یافتن دوره

های زندگی انسان بشمار سازترین دورهحال سرنوشتو درعین ترینحساس ترین،نوجوانی که مشخصه آن بلوغ است از مهم
 ه،گرانی در مورد آیندثباتی خلق، نیعادل و بت عدم انتزاعی، کری به تفابیدست میاید که همراه است با تغییرات فیزیولوژیکی سریع،

تحول ضمن  همهاین پردازی،ؤیایی و خیالر حاالت خصوص همساالن،برای کسب تائید دیگران و به تالش ،پذیریمسئولیت
)آقا  ی در آنان باشدفاطع ت رفتاری شناختی،ساز بروز مشکالتواند زمینهتواند به رشد طبیعی نوجوان کمک کند میاینکه می

 باشد.وجوانان مینبتاً شایع در در همین راستا نیز خشم و پرخاشگری ازجمله رفتارهای نابهنجار نس .(1390محمدیان و کیمیایی؛
 رسد خانواده و نظامای داشته باشد که به نظرمیهای خصمانه یا وسیلهگیری درونی یا بیرونی و جنبهتواند جهترفتارها می نیا
 (. 1390،همکارانگیری پرخاشگری بر عهده دارد )عسکری و انواده نقش مهمی در شکلبیتی موجود در ختر

ای است که به دانش آموزان آموزش داده وپرورش در هر جامعهترین اهداف آموزشهای ارتباطی یکی از جامعآموزش مهارت
که  طورهمان دارد که مدارس، انتظار یم،کنآن زندگی می در اای که مجامعه رایز شود که مسئولیت اعمال خود را بپذیرند؛

پذیری با مفهومی که مسئولیتها بیاموزند. آن پذیری را بهدهند، مسئولیتخواندن، نوشتن و حل مسائل را به افراد آموزش می
ومیر واسکات دارد ) اشاره ست،ا هدارد. منبع کنترل به ادراک فرد ازآنچه باعث رفتارش شد ارتباط شود،منبع کنترل نامیده می

های ترل خود با حوزهکن .(2003، 2میلر) شودوسیله خود تعریف میعنوان اعمال کنترل خود بهبه خودکنترلی .(2010 ،1وبارکلی

 در این میان از بین رویکردهای (.2004و همکاران،  3بوتماتوجه در ارتباط است ) گوناگونی مانند شناخت، هیجان عملکرد و
فرج زاده و یت خشم در دو دهه گذشته رویکرد شناختی رفتاری مورد استقبال بیشتری قرارگرفته )تلف کنترل و مدیرمخ

کنند تأثیر شناختی رفتاری بر پایه این زمینه قرار دارد که طریقی را که افراد تجارب خود را تفسیر می هینظر (.1391،همکاران
 . (1387ها دارد )سادوک و سادوک،کلی آن و کارکرد شناختی هاای بر عواطف و اعمال آنمالحظهقابل

منظور کاهش ر خود بهنترل بهنر درمانگر شناختی، افزایش آگاهی نسبت به عالئم برانگیختگی اولیه خصمانه و آموزش فنون ک
نند ما)حساس تنفر ر اظین شناختی رفتار پرخاشگرانه ممکن است تحت تأثیر حوادث کی باشد،پرخاشگرانه می احتمال رفتارهای

رو قرار گیرد ازاین حل مسائل انی دری از پیامدهای احتمالی اعمال پرخاشگرانه و یا ناتوانی روناآگاه به یادآوردن کینه قدیمی(،
ش طور اساسی بر کاهتواند بهی شناختی میهافیتحررویکرد شناختی رفتاری به دلیل تغییر و بازسازی فکری و اصالح 

های ها بر تأثیر مثبت آموزش مهارتاغلب پژوهش ازآنجاکه (.1391)فرج زاده و همکاران، جوانان مؤثر باشدنو یپرخاشگر
ین سؤاالت است: تن پاسخ ادد یافارتباطی در ایجاد رفتارهای مثبت و سالم و کنترل رفتارهای منفی تأکیددارند، این تحقیق درص

 خودکنترلی نوجوانان تأثیر دارد؟های کرد در شیوهویر های ارتباطی مبتنی بر اینآموزش مهارت ایآ

                                                           
1 Wehmeier, Schacht & Barkley 
2 Miller 
3 Bothma 
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 روش شناسی
شدند و  در دسترس( انتخاب) گیری هدفمندها از طریق نمونهو به این دلیل که آزمودنی بودپژوهش حاضر یک تحقیق بنیادی 

جامعه . گرفتقرار  (کنترل روهگ ابآزمون آزمون و پسدر گروه تحقیقات نیمه آزمایش )طرح پیش نداشت؛انتخاب تصادفی وجود 
 94-95ال تحصیلی باشند که در سمی دوره اول متوسطه دبیرستان غیردولتی سماء آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر

 ردآموزانی که فر از دانشن 30داد استفاده از ابزار خودکنترلی تانجی موردسنجش قرار گرفتند، تع به تحصیل اشتغال داشتند و با
طور انتخاب به (گیری در دسترسهاحتمالی )نمون گیری غیرمترین نمره را کسب نمودند به روش نمونهقیاس خودکنترلی کم

سترس هستند از طالعه در دشوند در زمان متصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتندکه در نمونه موردمطالعه استفاده می
 .بودرسشنامه پتحقیق در این پژوهش  ابزار اده کردیم.تفساگیری در دسترس( نمونه) این روش

عنوان یک صفت رلی افراد بهبرای ارزیابی میزان خودکنت 2004در سال  پرسشنامه مقیاس خودکنترلی: توسط تانگنی و همکاران
در  ،ستای هجرد 5رت در یک مقیاس لیکعبارت  13عبارت است. فرم کوتاه دارای  35ساخته شد. فرم اصلی آزمون دارای 

ا برای مقیاس آلف :نه کهشده است بدین گوباال گزارش ،در برآورد همسانی درونی، پایایی آزمون و روایی این پرسشنامه اعتبار
موردنظر  یهاپرسشنامه بنابراین بوده است؛ 85/0و  83/0ها آیتمی به ترتیب در دو نمونه تحقیق آن 13-کوتاهفرم خودکنترلی 

ها از آمار توصیفی همچون جداول و نمودارها وتحلیل دادهدر این پژوهش برای تجزیه .شدبابی را دارا میاسنمهمسانی درونی 
فاده قرار ها از آزمون تحلیل کوواریانس مورداستمنظور استنباط دادهو به های جمعیت شناختی تحلیلبرای نشان دادن ویژگی

 گیرد.می
 

 ایافته ه
های توصتیفی نمترات گتردد. شتاخصوصیفی )میانگین و انحراف معیار( استتفاده میهای تخصز شااها هبه منظور توصیف داد

 ارائه شده است.  (1)رل در جدول های خودکنترلی در دو گروه آزمایش و کنتشیوه
 .آزمونو پسن ومآزهای کنترل و آزمایش در پیشهای آن در گروهو مولفه های خودکنترلیهای توصیفی نمرات شیوهشاخص .1جدول

 گروه کنترل گروه آزمایش تعداد مراحل متغیر

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

های شیوه

 خودکنترلی

 1.708 39.33 1.731 39.60 15 آزمونپیش

 1.884 38.86 1.352 45.01 15 آزمونپس

خودکنترلی 

 کنندهمنع

 0.893 16.86 0.999 17.46 15 آزمونپیش

 0.973 17.26 1.055 20.53 15 آزمونپس

 0.631 12.46 0.890 12.20 15 آزمونپیش خودکنترلی اولیه

 0.695 12.30 0.638 14.86 15 آزمونپس

آزمون تغییتر چشتمگیری داشتته های خودکنترلی( میانگین نمرات گروه آزمایش در پسکه در متغیر )شیوه دادنشان  ( 1جدول )نتایج 
های ختودکنترلی . در متغیر شتیوهنشدشاهده مآزمون تفاوت چندانی آزمون و پسرات میانگین در پیشه کنترل بین نمورر گاست اما د

باشد درحالیکه در گروه کنترل میانگین می 45.01و  39.60آزمون به ترتیب برابر با آزمون و پسمیانگین نمرات گروه آزمایش در پیش
 . بود 38.86و  39.33 نمرات به ترتیب برابر با
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نجتام تحلیتل ( استفاده شتد. پتیش از اMANCOVAبه منظور بررسی فرضیات پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره )
، از آزمون ها در متغیرهای مورد پژوهشبررسی نرمال بودن توزیع دادهبه منظور  پرداخته شد.های آن کوواریانس به بررسی پیشفرض

 ارائه شده است. (2) لاستفاده شد. نتایج این آزمون در جدو ولیک-شاپیرو
 

 یلک برای بررسی نرمال بودن متغیرها.و-نتایج آزمون شاپیرو. 2جدول 

 داریمعنی df آماره گروه متغیر

 0.470 15 0.946 آزمایش لیرنتدکهای خوشیوه

 0.995 15 0.986 کنترل

 0.894 15 0.973 آزمایش کنندهخودکنترلی منع

 0.342 15 0.937 کنترل

 0.180 15 0.927 آزمایش خودکنترلی اولیه

 0.393 15 0.941 کنترل

ه و در نتیجته تمتامی بتود 0.05االتر از ا بتهترلیک برای تمامی متغیو-داری آزمون شاپیروشود، سطح معنیهمانگونه که مشاهده می
ایج این آزمون در . نتشدن استفاده ها از آزمون لویفرض همسانی واریانسشبه منظور بررسی پی باشند.متغیرها دارای توزیع نرمال می
 .جدول زیر ارائه شده است

 هاواریانسنی اسآزمون لوین برای بررسی هم . 3جدول

 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  آماره متغیر

 0.248 28 1 1.392 یهای خودکنترلشیوه

 0.954 28 1 0.003 کنندهخودکنترلی منع

 0.931 28 1 0.008 خودکنترلی اولیه

 0.166 28 1 2.028 رفتار پرخاشگرانه

 0.454 28 1 0.576 رفتار خشمانه

 0.537 28 1 0.392 رفتار تهاجمی

 0.224 28 1 1.543 توزانهر کینهرفتا

ک از متغیرهتا یتین در هتی  ابتوده و بنتابر 0.05آزمون در تمامی متغیرها بیشتر از  شود، سطح معناداریهمانطور که از مشاهده می 
هتا از فترض همستانی کوواریانسبه منظتور بررستی پیش .اشتدنهای دو گروه آزمایش و کنترل وجود تفاوت معناداری بین واریانس

 ارائه شده است. (4)باکس استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول  Mآزمون 
 

 هاانی کوواریانسسباکس برای بررسی هم Mآزمون  . 4جدول 

Box's M 7.560 

F 2.325 

Df1 3 

Df2 1411 

 0.073 سطح معناداری
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( و درنتیجه پتیش فترض p > 0.05ها وجود نداشته )کنیم که تفاوت معناداری بین کوواریانسج جدول فوق مشاهده مییاته به نبا توج 
انس برقترار بتوده و آزمتون تحلیتل کوواریتهتای یابیم که پیش فرضمی ر. با توجه به نتایج فوق دبودها نیز برقرار همسانی کوواریانس

 ستفاده کنیم.اتوانیم از این آزمون ژوهش میپ فرضیه ین برای بررسی آزمونابنابر
 

 های آزمایش و کنترلهای خودکنترلی گروهنتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره میانگین نمرات شیوه. 5 جدول

 مجذور اتا یی دارسطح معن خطا DF فرضیه F DF مقدار نام آزمون

 0.327 0.007 25 2 6.072 0.327 آزمون اثر پیالیی

 0.327 0.007 25 2 6.072 0.673 آزمون المبدای ویلکز

 0.327 0.007 25 2 6.072 0.486 آزمون اثر هتلینگ

 0.327 0.007 25 2 6.072 0.486 آزمون بزرگترین ریشه روی

تترین ریشته زرگبهای باال )اثر پیالیی، المبداری ویکلز، اثر هتلینت  و امی آزمونی در تمارشود، سطح معنادمی طور که مشاهدههمان
 باشد. ها( در دو گروه آزمایش و کنترل میآزمونباشد که بیانگر تفاوت معنادار بین متغیرهای وابسته )پسمی 0.05روی( کمتر از سطح 

 
 های کنترل و آزمایشخودکنترلی گروههاین نمرات شیوهآزمون میانگیراهه در متن مانکوا روی پسنتایج تحلیل کوواریانس یک . 6جدول 

 

 گروه
 0.153 0.040 4.692 60.744 1 60.744 کنندهخودکنترلی منع

 0.311 0.02 11.743 48.326 1 48.326 اولیه خودکنترلی

بنابراین بین نمرات  باشد؛می 0.05سطح معناداری کمتر از  (های خودکنترلیشود، متغیر )شیوهطور که از جدول فوق مشاهده مینهما
 شوند. یوهش تائید مژفرضیه پ بنابراینت معناداری وجود دارد. تفاوهای آزمایش و کنترل از لحاظ این متغیر زمون گروهآپس

 

 بحث و نتیجه گیری

نتیجه  رابطه بااین در.های خودکنترلی نوجوانان دختر تأثیر داردهای ارتباطی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر شیوههارتآموزش م

های های ارتباطی، مهارتتبررسی رابطه مهاربه پژوهشی که هدف از آن،  توانمی از جملهتوجهی پیدا نشد یافته پیشین قابل گیری،
اشاره کرد که نتیجه فرضیه ما با این یافته  پرداختیم( 2013ادراک خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان )حل مشکل بین فردی، با 

توجهی با طور قابلل مشکل بین فردی بههای حهای ارتباطی و مهارتوهش نشان داد که مهارتی این پژهاافتههمخوانی دارد، ی
طور تصادفی دانش آموزان دبیرستانی در به در آن ه که یک مطالعه کمی بود،رآمدی اجتماعی نوجوانان رابطه دارند. این مطالعاخودک

زن(  226مرد  268) 494از  موردمطالعهانتخاب شدند. گروه ، )ترکیه( Muglaی متفاوتی در هارستانیدب در حال تحصیل،
سئله بین فردی و مقیاس انتظار خودکارآمدی های ارتباطی، پرسشنامه حل ماز پرسشنامه مهارت هها با استفادبودند و داده شدهلیتشک

های ارتباطی، رای روابط بین مهارتوتحلیل همبستگی گشتاوری پیرسون به جستجو بتجزیه شد وی آورجمعاجتماعی برای نوجوانان 
توان این یافته میدر تبیین  (2013، 1رفته شد. )اروزکان و آتیاگانگهای حل و خودکارآمدی اجتماعی به کار مهارتمشکل بین فردی 

حیط فرهنگی )ازنظر جنس( و م موردمطالعهتفاوت در جامعه آماری و نمونه  یافته پیشین باوجود نیا به این نکته اشاره کرد که:
 کننده این مسئله باشد کهتواند بیانه، میجاین نتی لذا به دست داده است. شدهانجامیق نتیجه یکسانی را با تحق بازهم متفاوت،
 میدانیمطور که همان ؛ امادیآیمبه شمار  و مهمی عیامر طباری ارتباط با دیگران برای بشر که موجودی اجتماعی است یک برقر

 ه برقرار شوند.ی کارآمد خواهند بود که به شیوه مثبت و سازندزمان ارتباطات،

                                                           
1 Erozkan, Atilgan 
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همچنین این ( همخوان است. 2004و مونتئوری ) سکایفرانس ( و بوئما،2010) 1وای براندت و ارملیس یاهافتهنتیجه این فرضیه با ی
( 1389) نوجوانان و الگوهای ارتباطی بع کنترلبا من بررسی ارتباط بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده فرضیه با پژوهشی که باهدف

نواده رابطه مثبت و وشنود خاگیری گفتلیل رگرسیون نشان داد که جهتحوتهمسویی دارد. در این پژوهش نتیجه تجزیه بود،
کند. بینی میشطور مثبت پیها را بههای ارتباطی نوجوانان دارد و آننفس باال و مهارتداری با منبع کنترل درونی، عزتمعنی

ها بینی کننده مثبت آندار داشته و پیشمعنی وبا منبع کنترل بیرونی و کمرویی رابطه مثبت گیری همنوایی خانواده همچنین جهت
با هایی که خانواده گیری شدطور نتیجهو این کند؛بینی میطور منفی پیشدار دارد و آن را بهنفس رابطه منفی معنیباشد و با عزتیم

هایی با دانند، در مقایسه با خانوادهبخش میفراوان را الزمه زندگی خانوادگی لذتوشنود که ارتباطات آزاد، راحت و گیری گفتجهت
 .(1389،فراهمیمهرزاد )های ارتباطی نوجوانان دارندتأثیر بیشتری با منبع کنترل درونی و مهارت همنوایی،گیری جهت
عملکرد  هبودگیری همنوایی نتیجه بهتری را در بجهت در قیاس با های ارتباطی،شود به اینکه مهارته میتبیین این یافته اشار در

های همساالن که ها و گروهفرهن های انحرافی در چارچوب خردهدنظر، از یادگیری ارزشهمخوانی با تحقیق مور افراد داراست و در
این فرضیه با  سازد.پذیر میرا امکان فظ یک ارتباط خوبهای برقراری و حو پایهت جلوگیری کرده های افراد اسرفتاریمنشأ کج

( 1394) ت زناشوییرل درونی در افزایش رضایتنی بر منبع کنتهای ارتباطی مبآموزش مهارت اثربخشیبررسی نظور مپژوهشی که به
ایت ایش رضنی در افزنی بر منبع کنترل دروارتباطی مبت هایآموزش مهارت کهپژوهش نشان داد  هاییافته همخوانی دارد. شده،تهیه

نبع کنترل مد که هرچقدر افراد دارای شوطور بیان میتبیین این یافته این (. در1394،ناست )عسکری و همکارازناشویی مؤثر بوده 
ر این راستا با کنترل نمایند که د آمدهشیپیط را تحت کنترل خود گرفته و پاسخ خود را نسبت به شرا توانند شرایطدرونی باشند می
که موجب  خوشایندی جینتا های نوجوانان،ها و تواناییتقویت مهارت و با آموزشتوان می نکهیا باهمسو است، مبنی فرضیه موردنظر 

 کنیم که آنان به کنترل درونی دست یابند.طریق کمک می نیدوب شود را فراهم کرد،رضایت خاطر آنان می

                                                           
1 Ybrandt, Armelius 
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The Effectiveness of Communication Skills Based on Cognitive Behavioral Approach on 

Self-Control Practices in High School Girl Adolescents 

 

Maryam khorushi1 

 

Abstract 

Purpose: The purpose of the present study was to determine the effect of communication skills 

based on Cognitive Behavioral Approach on self-control styles of first grade adolescent girls. 

 

Method: The statistical population was all female high school students in the academic year of 

94-95. The sample consisted of 30 students who were selected through available sampling and 

were randomly assigned to experimental and control groups. The tool used in this study was 

Tanji self-control questionnaire. The research design was quasi-experimental with pre-test, post-

test and control group, first for both pre-test groups, then experimental intervention 

(communication skills) for the experimental group during 10 sessions (90 minutes each session). 

After completion of treatment plan, post-test was performed. Data were analyzed using 

multivariate analysis of covariance. 

 

Findings: The results showed that communication skills increased self-control (P <0.05) post-

test compared to the control group. 

 

Conclusion: Communication skills training based on Cognitive Behavioral Approach has effect 

on self-control styles of adolescent girls. 

Keywords: Communication Skills, Cognitive Behavioral Approach, Self-Control Practices 
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