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 چکيده
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر افزایش اعتماد به 

نفس و کاهش استرس در دانش آموزان دختر پایه ششم دبستان های دولتی شهرستان 

پس آزمون با دو گروه آزمایش -نجف آباد بود . این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون

های دخترانه ی  نترل بود.جامعه ی آماری پژوهش دانش آموزان پایه ی ششم دبستانو ک

دانش آموز کالس  30بود. نمونه آن شامل  95-96دولتی شهر نجف آباد در سال تحصیلی 

به روش انتخاب تصادفی در دو گروه آزمایش  که در به شیوه دردسترس انتخاب و ششم بود

ی مورد استفاده در پژوهش ، پرسشنامه ی اعتماد به نفس ابزار ها .و کنترل قرار گرفتند

آیزنک و پرسشنامه استرس داس بود . متغیر مستقل آموزش مهارت های اجتماعی بود که 

دقیقه ای به صورت گروهی برای دانش آموزان در گروه آزمایش اعمال  90جلسه ی 10در 

نس و با استفاده از نرم شد. داده ها پس از انجام پس آزمون با روش تحلیل کوواریا

تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد آموزش مهارت های اجتماعی  SPSS23افزار

 .(P >05/0برافزایش اعتماد به نفس وکاهش استرس دانش آموزان موثر بوده است  )

آموزش مهارت های اجتماعی ، دانش  استرس ، اعتماد به نفس ، : يديکل واژگان 

 .کالس ششم آموزان دختر
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 2 محترم شفيعی،  1 بتول امين جعفري

 .استادیار دانشگاه ازاد اسالمی واحد خمینی شهر 1
  شهر.دانش اموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه ازاد اسالمی واحد خمینی  2

 
 نام نویسنده مسئول:

 محترم شفيعی

اثر بخشی آموزش مهارت هاي اجتماعی بر افزایش اعتماد به نفس 

کاهش استرس در دانش آموزان دختر پایه ششم دبستان هاي  و

 دولتی شهرستان نجف آباد
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 مقدمه
اری کرده اند. استرس شاید عمومی ترین مسأله زندگی روزمره انسان باشد، گروهی از صاحبنظران استرس را بیماری شایع قرن نامگذ

گرفته ترس قرار دوران ما، عصر استرس و فشارهای عصبی است، دوره ای که در آن انسان بیش از هر زمان دیگری در معرض عوامل ایجاد اس

و دانست استرس او مسائل و مشکالت بیشماری از هرطرف او را احاطه کرده است. استرس را میتوان جزء الینفک زندگی بشر و اساس زندگی 

ا پیچیده تر شدن روز در زندگی افراد تأثیر مثبت و منفی دارد، به عبارت دیگر وجود استرس الزم و مفید است ولی میزان آن اهمیت دارد. ب

سترس می باشدکه اون جوامع امروزی بطور حتم رسالت سازمانها در جهت انتظارات افراد جامعه حساس تر می شوند. مسأله مهم، مدیریت افز

 (1386ترجمه دادستان ،1991ا، ربا بکارگیری روشها و فنون مربوطه می توان در شناسائی و کاهش آن اقدام نمود. )استو

ن روشهایی برای بزرگساالن استرس را در زندگی روزمره خود تجربه می کنند،به همین دلیل آموخت نوجوانان نیز گاهی اوقات همانند

وند و امکاناتی برای مقابله با استرس برای آنان سودمند است. اغلب نوجوانان هنگامی که با موقعیتی خطرناک، دشوار یادردناک روبرو می ش

می افتد، عدم  ین اتفاق. استرس بر برخی از نوجوانان فشار بیش از حد تحمیل می کند. وقتی امقابله ندارند، استرس زیادی را تجربه می کنند

به 1387سعیدی،مدیریت استرس می تواند منجر به اضطراب، گوشه گیری، پرخاشگری، بیماری جسمی ومهارتهای مقابله ای نادرست، گردد .)

 (1389نقل از هویزاوی وعنایتی،

استرس ایجاد  نش جسمانی و روانی در برابر محرک ها یا خواست هاست و برای هر کس چیزی یا حالتی خاصفشار روانی یا استرس واک

ت پیدا می کند. ( نکته اصلی در موقعیتهای تنش زا نیاز به انطباق و سازگاری مجددی است که برای فرد ضرور1383می کند. )امیرحسینی،

ترس روبرو می شویم، رد، روی احساس، اندیشه و رفتار ما نیز تأثیر می گذارد. وقتی با اسمی گذا درست همانطور که استرس روی بدن ما اثر

ر شرایط استرس داسترس روی طرز اندیشه ما اثر گذاشته و در نتیجه تمرکز کردن، روشن اندیشی یا تصمیم گیری برایمان دشوار می شود. 

 (1382تغییر رفتار ممکن است دیده شود .)طبرزدی،

آرام تری دارند.  تحقیقات نشان داده اند زمانی که افراد بتوانند از شرایط تحت کنترل رها شوند احساس شادتر،موفق تر وهمچنین  

ده ماندن باید همانطور که همیشه ما دچار استرس هستیم به همان صورت هم می توانیم آن را کنترل کنیم .واقعیت این است که برای زن

اند به ما کمک کند.) نامدار با آن روبرو می شویم را کنترل کنیم. استفاده از مهارت های اجتماعی در این راه می تو بتوانیم بعضی از شرایطی که

  (1393و ایروانی،

، مختلف سنیی هاوه بین گردر یرا زایل جوانی است. واو سنین نوجوانی ص در انی بشر به خصوت رومشکالز به نفس پایین یکی اد اعتما

سیب آمختلف مانند کسب هویتی هان بحراو شخصیت ی شکل گیرو انی رو _جسمیت با توجه به تغییرادر دوره ی نوجوانی   به نفسد اعتما

گی دما، آبه تقلبم اقدا، افت تحصیلی، اجتماعیی های گیردر جمله: ز ادی متعدت به نفس کافی می تواند مشکالد اعتماد پذیر تر است. نبو

،به نقل از 11914یتیند آورد. )وجووا به د راعتیاو اضطراب ، کشیدخوت اختالالع انواو گی دافسرص به خصو انیبیماری های روجهت ابتال به 

مقابله با ی ا براد رخون اطمیناو نتیجه امید ده و در ماندگی کررت و در حقاس به نفس نداشته باشد  احساد اعتمادفر( وقتی 1389میرزایی ،

 ( 1396، به نقل از شفیعی ،4،1983پتارها؛ 3،1985لوپزر و ایز، کوپر؛ 2،1952ردونهد. )گودست می ز دات مشکال

ام کارهای جدید اجتناب برخی از نشانه های افرادی که دارای اعتماد به نفس پایین هستند:فرد خود را حقیر و بی ارزش می داند، از انج 

خود تمایل به زورگویی  آینده امیدوار نیست، به افرادکوچک تر از می کند، آرزو دارد که فرد دیگری باشد، تصمیم گیری برایش دشوار است ،به

،گوشه گیر دارد،در برابر همساالنش احساس ضعف می کند،تحت سلطه همساالن خود است ،درباره خودش اطالعات کمی به دیگران می دهد

ر رویایی با شرایط دبرتر هستند، بدگویی می کند. است و در مهمانی ها و مجالس شرکت نمی کند،درباره همساالنش به ویژه کسانی که از او 

ابی و حفظ یجدید مضطرب می شود،در مدرسه و کالس درس، کم حرف می زند،نیاز دارد که به او توجه کنند،از شکست می ترسد،در دوست 

ین نشانه ها اه باشد و شدت دوستانش مشکل دارد،نیاز شدیدی به تشویق و جلب توجه دیگران دارد ،هر چه فرد نشانه های بیشتری داشت

 بیشتر باشد، اعتماد به نفس او پایین تر است.

کند تا نیروی درونی خود را به خوبی شناخته و از آنها در جهت شکوفایی استعدادها و بهبود زندگی خود اعتماد به نفس به فرد کمک می

دهد. او در شرایط بازد و استقامت و پشتکار فراوانی از خود نشان مینمی بهره ببرد و فردی که اعتماد به نفس دارد در مقابله با مشکالت خود را

آید.)محمدخانی وابراهیم دهد. و همواره دارای این تصور است که بهتر از هر کسی از عهده کارها بر میدشوار همواره خود را آماده نشان می

 (1392زاده،
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فس باال هستند خیلی موثرتر می آموزند، روابط سود بخش تری برقرار می کنند تحقیقات نشان داده است،افرادی که دارای اعتمادبه ن

نفس پایینی برخوردارند  وبهتر می توانند از فرصت ها استفاده کنند و خودکفا باشند فرد متکی به نفس در مقایسه با افرادی که از اعتماد به

به نقل ازپالهنگ 1378تفریشی ،   خوددارد.)مشیری وار برای زندگیدیدگاه روشن تری نسبت به مسیر زندگی خویش دارد و بنیادی است

میزان وسیعی از اعتماد به نفس است.  (بی تردید یکی از نیازهای اساسی مردم در تمام طبقات ودرجات علمی و اخالقی نیاز به داشتن1388،

ز به اعتماد به نفس دارند، اعتماد به نفس افراد در همه همه افراد صرف نظر از سن، زمینه فرهنگی، جهت نوع کاری که درزندگی دارند نیا

سطه واست که به اتهایی رمهااز سته آن دجتماعی به منزله ی اتهارمها.(1388نقل از پالهنگ ،به 1373سطوح زندگی اثر دارد.)اسالمی نسب، 

ت حساسار وااـفکت، ااـطالعآن، ای ـطاد رـفاه ـکی دـینای فرـیعن؛ شوندط تبااریند آفردی و بین فری تعامل هاـر گیدرد ـننای توـماد فرانها آ

 . (6139به نقل از شفیعی ، 2004، 1نیکسوارجی ودد. )هـناری گذـمن اـمیدر دیگر ـا یکـی بـغیرکالمو ی ـله کالمدطریق مباد را از خو

یت زیادی بر خوردار است، داشتن مهارت طبق تحقیقات و مطالعات انجام شده، یکی از مسائلی که در مقطع ابتدایی و دیگر مقاطع از اهم

 اجتماعی دانش آموزان است. رفتارهای فراگرفته قابل قبولی که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه موثر داشته و از عکس العمل های نا

اعی، روشی برای بهبود مهارت آموزش مهارت های اجتم. (1396،به نقل از شفیعی ، 2،1984معقول اجتماعی خودداری کند.) گرشام و الیوت 

های اجتماعی دانش آموزان است. آموزش مهارت اجتماعی بر پایه این اصل قرار دارد که مشکالت کودکان در مهارت های اجتماعی غالبا به 

الت آموزش داد. این دلیل است که کودکان نمی دانند در موقعیت های اجتماعی چه کار کنند و می توان کودکان را برای غلبه بر این مشک

 ( 1390)مهدیان شاهیوردی ،

ی ه ــهمرت در اــمه نــیی ارــگیافرن اــکدکول وــتحو د ــشدر ر اعیــجتمی ااــتهرمها ه یدــینات فزــهمید اوــجوا ــب

اعی ـجتمی ااـتهرهامیی هایی در سارنات و مشکالزان دارای وــمآنش داترــبیشد. رــی گیــنمرت وــصن اــکل یکســه شــبن اــکدکو

د ــبگیرنار رــقش ذیرــپرد وــر مــکمتدی اــعن االــط همســتوسزان وــمآش ــندان ـید اوـث شـت باعـسان ـأله ممکـن مسـیاتند. ـهس

 3ماــد. )گرشــببینن زشوــمآه ــیافتن مازاــسر وــه طــبرا اعی ــجتمی ااــتهرا مهاــد تــنز داراــنیزان وــمآش ــندان ــیاین اابرــبن، 

بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری اجتماعی "(درپژوهش خود با عنوان 1395( احمدی)1393.به نقل از اصالنی ،2000

باطی موثر نشان داد آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و ابعاد آن و همچنین مهارت های ارت "و مهارتهای ارتباطی دانش آموزان

انجام  "اثربخشی مهارتهای اجتماعی برافزایش خودکنترلی و تنظیم هیجان دانش آموزان"( در پژوهشی که با عنوان 1394بوده است.سهرابی)

داد نشان داد تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و کنترل وجود دارد و این آموزش در دانش آموزان تاثیر مثبت داشته است.در تحقیقی که 

براساس انجام دادند اعالم شد "بررسی میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان ؛ سالمت اجتماعی"(با عنوان 1385رمارودی و وحدانی نیا )گ

ای آموزشی و ـیوههـازنگری شـزوم بـآموزان مورد مطالعه از سطح مطلوبی برخوردار نبود.این امر لش نتایج میزان مهارت های اجتماعی دان

(در 2016)4اوانجلینسازد.می های اجتماعی را مطرح برنامه سطح خانواده و نیزمهارت های آموزشی و پرورشی به منظور ارتقا و تکامل تربیتی در 

بیان کرد که آموزش مهارتهای اجتماعی برای ایجاد روابط لذت  "اثر بخشی آموزش مهارتهای اجتماعی به نوجوانان"مقاله ی خود با عنوان 

شد. آموزش مهارت های اجتماعی شامل فعالیت های استفاده از تکنیک های رفتاری است که افراد را برای به دست آوردن بخش موثر می با

مدیریت فردی و مهارت های زندگی مستقل قادر می سازد.تعمیم مهارت برای استفاده در زندگی روزمره رخ می دهد.او بیان می کند این 

، روان شناس در 5کنت داجمان و جلوگیری از بروز اختالالت و مشکالت رفتاری و شناختی موثر می باشد.آموزش در کنار فنون دیگر برای در

دانشگاه دوک معتقد است بخش بزرگی از مشکالت رفتاری و عاطفی جوانان، مربوط به نداشتن مهارت های اجتماعی و عاطفی است که باید 

ست که قرار دادن چنین برنامه هایی در مدارس به صورت عمومی کمک می کند کودکان ما در سنین ابتدایی عمر فرامی گرفتند. داج معتقد ا

ه با مهارت های اجتماعی از همان آغاز مدرسه آشنا شوند و این مهارت ها را در تمام طول سالهای تحصیل و سپس ورود به اجتماع با خود همرا

، نتایج تحقیق حاکی از آن بود کودکانی که وارد این طرح آموزشی شده همکارانشتحقیق طولی داج و سال از  25داشته باشند. بعد از گذشت 

بودند، نه تنها در مدرسه عملکرد تحصیلی بهتری داشتند بلکه میزان دستگیر شدن، سوءمصرف مواد مخدر و سایر اختالالت روانی در آنها 

ادامه داشت، نشان داد آموزش مهارتهای عاطفی و اجتماعی، موفقیت سال  25بسیار پائین بود. به عبارت دیگر نتایج این تحقیق طولی که 

تحصیلی و اجتماعی کودکان را در سنین بزرگسالی نیز تضمین می کند. آموزش مهارت های بیان عاطفی و اجتماعی نیز درست مانند الفبا و 
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4 Evangeline 
5  .Kenneth Dodge 
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ار می شوند به طور قابل مالحظه ای در تحصیل و سواد خواندن و نوشتن، قابل آموزش است و کودکانی که از چنین آموزش هایی برخورد

 (.1،2015سینگزندگی خود موفق تر هستند.)

طه بین مهارتهای نظر به این که با بررسی پیشینه ی این موضوع بیشتر فعالیت های انجام گرفته در این زمینه به صورت بررسی راب 

ای مشکالت رفتاری شده در زمینه ی آموزش مهارتهای اجتماعی به افراد داراجتماعی و اعتماد به نفس بوده و با توجه به تحقیقات انجام 

برای افراد و خانواده  وجسمی وبا توجه به نشانه های اعتماد به نفس پایین در افراد وعوارض ناشی از استرس منفی و عواقبی که این موضوعات

هارتهای اجتماعی رتهای اجتماعی در رفع این مشکالت و عدم آموزش مها و همچنین اجتماع به همراه داردو همچنین نقش مثبت فراگیری مها

شم مدارس شبه صورت مستقیم در مدارس ابتدایی این سوال مطرح می شود که آیا آموزش مهارتها ی اجتماعی به دانش آموزان پایه ی 

 ابتدایی دولتی در افزایش اعتمادبه نفس و کاهش استرس در آن ها می تواند موثر باشد؟
 

 جمع بندي نظریه هاي مرتبط با استرس:

 ( نظریه هاي استرس1جدول )

 خالصه اي ازمحتواي نظریه نام نظریه

 روان تحليل گري
فراطی اهسته ی اصلی شخصیت من است ودر تهدید من، مکانیسم های دفاعی به کار می افتند.دفاع 

 ند.دار"قدرت تحمل استرس "موجب بروز اختالل می شود.انسان های سالم 

 ضعف جسمانی
یم استرس دستگاه عضوی خاصی را مختل می سازد.این دستگاه عضوی در استرس های ضعیف و مال

 آسیب پذیر خواهد شد.

 تکوین وتعامل خودکار
ست فراتر از عدم توازن دستگاه سمپاتیک و پاراسمپاتیک موجب بروز تغییرات بدنی می شود که ممکن ا

 روز می کند.بفیزیولوژیکی -در نتیجه اختالل های روانیتوازن جسمانی ارگانیسم باشدو 

 پردازش اطالعات
مورد فراموشی  تصمیم فرد در مورد این که کدام محرک ها باید در حافظه ی کوتاه مدت پردازش شوند یا

 قرار گیرند در بروز و تشدید استرس نقش دارد.

 ( دیدگاه هاي مربوط به اعتماد به نفس2جدول )

 خال صه اي از محتواي دیدگاه نام دیدگاه

 اسالم
ده است و شانسان باید ارزش خویشتن را مبنى بر این که اشرف مخلوقات است و در بهترین صورت )وجه( آفریده 

 (1373امانت الهى را بر دوش دارد، بشناسد تا به عزت نفس نایل آید.) اسالمی نسب،

 مازلو
حساس کند مورد محبت قرار گرفته و از احساس تعلق برخوردار شده عزت نفس از زمانی پدیدار می گردد که فرد ا

 (.1370ترجمه خوشدل،1984، 2است. )شولتس

 راجرز
به نقل از هوشمندی،  1998، 3افراد برخوردار از کارکرد آرمانی، خود را با تمام نقاط قوت و ضعف می پذیرند)بالدوین

1388.) 

 است. )همان(. "شیوه زندگی"رتری، نقطه شروع عقده حقارت و تالش در راه تفوق و ب آدلر

 عزت نفس را ارزشیابی فرد درباره خود و یا قضاوت شخص در مورد ارزش خود می داند.)همان(. کوپراسميت

 

 روش پژوهش   
مامی دانش پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه ی آماری این پژوهش شامل ت -پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی به صورت پیش آزمون

نفر بود که به روش  30بود.تعداد نمونه ی این پژوهش  95-96آموزان  دختر پایه ی ششم دبستانهای دولتی شهر نجف آباد در سال تحصیلی 

نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای این کار چند مدرسه در شهر نجف آباد معرفی شدندوبه صورت تصادفی یک مدرسه انتخاب شد. 

در مورد  موضوع پژوهش ، اجرای آن و جلسات آموزشی برای مدیر مدرسه ارائه گردید. از دانش آموزان کالس ششم، به صورت  توضیحاتی

نفر درگروه کنترل قرار گرفتند. هدف اصلی تحقیق تعیین اثر بخشی  15نفردرگروه آزمایش و15نفری تشکیل شدندکه  15تصادفی ، دو گروه 

                                                           
1 Singh 
2 Schulz 
3 Baldwin 
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عبارت است از:  دانش آموزان دخترپایه ی ششم است وفرضیه پژوهشوکاهش استرس افزایش اعتماد به نفس  آموزش مهارتهای اجتماعی بر

 آموزش مهارتهای اجتماعی براعتماد به نفس دختران پایه ششم موثر است.

تعریف رس بوداست مبتنی بر آموزش مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان ومتغیرهای وابسته اعتماد به نفس  و مداخلهمتغیر مستقل 

 مفهومی و عملیاتی متغیرها به شرح زیر است.

اعتماد به نفس عبارتست از نوعی نگرش که به فرد اجازه می دهد دیدگاه واقعی و مثبتی نسبت به خود داشته باشد و سبب می شود 

در این پژوهش اعتماد ( 1395نقل از جنا آبادی،  1996  1فرد به تواناییهای خود اعتماد کند و احساس کنترل بر زندگی داشته باشد.)چامپاین

(به دست اورده است. استرس 1380به نفس به نمره ای اطالق می شود که فرداز پاسخ به سواالت پرسشنامه ی عزت نفس آیزنگ)هرمزی نژاد،

حالتی خاص استرس ایجاد می فشار روانی یا استرس واکنش جسمانی و روانی در برابر محرک ها یا خواست هاست و برای هر کس چیزی یا 

(در این پژوهش استرس به نمره ای اطالق می شود که فرداز پاسخ به سواالت پرسشنامه ی استرس 101:1383کند. )امیرحسینی،

 (به دست اورده است.1384)صاحبی،

دیگـران رابطـه مطلــوبی داشــته و مهارتهای اجتماعی بـر رفتارهـای فراگرفتـه مطلـوبی اشاره دارد کـه فـرد را قـادر مـی سـازد بـا 

وثر از واکــنشهــای نــامعقول اجتمــاعی خودداری کند. مهارتهای اجتماعی طیف گسـترده ای از رفتارها از قبیل توانـایی شـروع ارتبـاط مـ

دانه، همدالنـه و یاریگرانـه، پرهیـز از و مناسـب بـا دیگــران، ارائــه پاســخهــای مفیــد و شایســته، تمایــل بــه رفتارهـای سـخاوتمن

در این پژوهش آموزش  (1389آبکنار،جلیلی نقل از2000وهمکاران،2قلدری و زورگویی به دیگـران را شـامل مـی شـود.)ماتسون ،تمسخر

 ابتدایی اجرا می گردد.دقیقه ای برای دانش آموزان دختر پایه ی ششم  90طی ده جلسه ی  (1713و همکاران ،  3)والکرمهارتهای اجتماعی

داس بود. پرسشنامه ایزنک  4ابزارهای جمع آوری اطالعات   پرسشنامه اعتماد به نفس آیزنگ  ومقیاس افسردگی، اضطراب و استرس 

بود. برای بدست آوردن امتیاز پرسشنامه به این صورت عمل  میشود. در مورد سواالت  سوال با هدف  سنجش میزان عزت نفس 30دارای 

، 3امتیاز و گزینه خیر صفر امتیاز دریافت خواهد نمود.در مورد سواالت شماره  1گزینه بله  30، 29، 23، 22، 16، 11، 10، 9، 5، 2، 1اره شم

در  امتیاز دریافت خواهد کرد. 0امتیاز و گزینه بلی  1گزینه خیر  28و  27، 26، 25، 24، 21، 20 19، 18، 17، 15، 14، 13، 12، 8، 7، 6، 4

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه،  ( از امتیاز کسب خواهد گردید.5/0واردی که گزینه عالمت سوال )؟( انتخاب گردد نیم نمره )م

خواهد داشت. نمرات باالتر نشان دهنده عزت نفس  30تا  0مجموع امتیازات تک تک سواالت را با هم جمع نمائید. این امتیاز دامنه ای از 

 پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.باالتر شخص 

)داس(برای سنجش افسردگی، اضطراب و فشار روانی طراحی شده است. سازندگان این مقیاس  5مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس  

عبارت است که  21نسخه نهایی آن را عرضه کردند. ابن مقیاس دارای دو فرم است.فرم کوتاه دارای  1995بودند که در سال  6لویباند و لویباند

عبارت مورد ارزیابی قرار می دهد. نحوه ی پاسخ دهی  به  پرسش  7را توسط  "افسردگی "و "اضطراب"،"استرس"هر یک از سازه های روانی 

تا "صفر "گزینه ای است و به صورت خودسنجی تکمیل می شود.دامنه ی پاسخ ها از هیچ وقت تا همیشه متغیر است .نمره گذاری از  4ها 

در نظر گرفته شده است.خرده مقیاس افسردگی شامل عباراتی است "همیشه"برای "سه"و نمره ی "هیچ وقت"برای  "صفر"و نمره ی  "سه"

ارزش بودن زندگی، فقدان عالقه برای درگیری در امور، عدم لذت بردن از زندگی و فقدان که خلق ناشاد، فقدان اعتماد به نفس، ناامیدی، بی

های ها و اضطرابکوشد تا بیش انگیختگی فیزیولوژیک، ترسسنجد. خرده مقیاس اضطراب دارای عباراتی است که میرا می انرژی و توانمندی

قراری موقعیتی را مورد ارزیابی قرار دهد و خرده مقیاس استرس عباراتی چون دشواری در دستیابی به آرامش، تنش عصبی، تحریک پذیری و بی

(اعتبار این ابزار تایید شده است به طوری که در مطالعه ی مرادی پناه آلفای کرونباخ 1384صاحبی وعاقبتی ) ان توسطدر ایر .گیردرا در برمی

گزارش گردیده است.همچنین پایایی استرس در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر با 82/0در حیطه ی استرس 

گزارش کرده است. ضریب پایایی آن با  79/0و برای  پسران  74/0( روایی این پرسشنامه را برای دختران 1380هرمزی نژاد )می باشد.71/0

گزارش شده است. پایایی اعتماد به نفس در پژوهش حاضر با استفاده  87/0و با استفاده از روش تنصیف  88/0استفاده از روش آلفای کرونباخ 

(از این 1391(،رضایی راد و بختیار )1388(،شیبانی و اخوان تفتی )1381مستعلمی )می باشد. 75/0ا از آلفای کرونباخ محاسبه شدکه برابر ب

 پرسشنامه جهت اندازه گیری  اعتماد به نفس استفاده کرده اند.

                                                           
1. Champaingn 
2 .matson 
3 Walker 
4 .The Depression Anxiety  Stress Scale 
5 .The Depression Anxiety  Stress Scale 
6 Lovibond& Lovibond 
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ن روش اجرای پژوهش : این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی براعتماد به نفس و استرس در دانش آموزا

دختر پایه ی ششم دبستانهای دخترانه ی دولتی شهر نجف آبادانجام شد.پس از انجام مطالعات به تهیه ی بسته ی آموزشی متناسب با سن 

جامعه ی مورد نظر اقدام گردیدوپس از آن  با مراجعه به آموزش و پرورش و معرفی تعدادی از مدارس جهت اجرای طرح یکی از مدارس به 

تخاب گردید و پس از مراجعه به مدرسه و توضیحات الزم پیرامون اجرای طرح نمونه ی مورد نظر انتخاب گردید.به این صورت صورت تصادفی ان

نفر از دانش آموزان دختر پایه ی ششم انتخاب شدند و در دو گروه کنترل وآزمایش قرار گرفتند.برای انجام این کار جلسه ای با حضور  30که 

گروه آزمایش برگزار گردید و در مورد اجرای جلسات آموزشی وچگونگی شرکت فرزندانشان در جلسه توضیحاتی داده مادران دانش آموزان 

شد. هر دو گروه در مرحله ی پیش آزمون پرسشنامه ها راتکمیل کردند.متغیر مستقل )مداخله(که مبتنی بر آموزش مهارتهای اجتماعی  بود 

انش آموزان گروه آزمایش اجرا گردیدو گروه کنترل هیچ گونه آموزشی ندید.پس از پایان جلسات دقیقه ای برای د 90جلسه گروهی 10در 

 Spssآموزشی مجددا با استفاده ازهمان پرسشنامه ها از دو گروه ازمایش و کنترل پس آزمون گرفته شد.داده ها با استفاده از نرم  افزار 

 وروشهای آماری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. 
ت تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی )جداول فراوانی، درصد، میانگین( و آمار استنباطی استفاده شد. نرمال بودن داده ها با جه

اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت، همچنین از آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها استفاده شد و پس -استفاده از آزمون کالموگروف 

ص شد توزیع داده ها نرمال می باشد از آزمون پارامتریک ) تحلیل کوواریانس تک متغیره( استفاده شد. جهت تحلیل آماری از از آن که مشخ

  استفاده شد. SPSS23نرم افزار 

 

 محتواي جلسات آموزشی

 ( محتواي جلسات آموزشی3جدول )

 جلسات هدف کلی اهداف محتواي جلسات

 لیفبحث و گفتگو،قصه گویی ، تمرین،تک
اهداف:توضیحات اجمالی در مورد محتوای دوره ، 

 آشنایی بامفهوم مهارتهای اجتماعی ومفهوم رابطه
 اول های اجتماعی مهارت

 بحث و گفتگو،قصه گویی ، تمرین،تکلیف
گوش دادن ، انجام کار صحیح ، ارائه ی بهترین کار و 

 پیروی از دستورالعملها ، پیروی از مقررات کالس

وط به های مرب مهارت

 کالس درس
 دوم

 بحث و گفتگو،قصه گویی ، تمرین،تکلیف

برقراری ارتباط با نگاه،استفاده ی درست از لحن 

صدا،شروع رابطه،گوش دادن در برقراری ارتباط،پاسخ 

 دادن دررابطه

های اساسی  مهارت

 مربوط به تعامل
 سوم

 دادن گفتگو رعایت نوبت،سوال کردن،ادامه بحث و گفتگو،قصه گویی، تمرین،تکلیف
های اساسی  مهارت

 مربوط به تعامل
 چهارم

 به کار بردن واژه های مودبانه،شراکت در تصمیم گیری بحث و گفتگو،قصه گویی، تمرین،تکلیف
های همراهی  مهارت

 کردن با دیگران
 پنجم

 پیروی از مقررات،لمس کردن به طریق صحیح بحث و گفتگو،قصه گویی، تمرین،تکلیف
هی های همرا مهارت

 کردن با دیگران
 ششم

 هفتم های دوستیابی مهارت داشتن ظاهر آراسته،لبخند زدن بحث و گفتگو،قصه گویی، تمرین،تکلیف

 هشتم های دوستیابی مهارت تعریف و تمجید کردن،ایجاد دوستی بحث و گفتگو،قصه گویی، تمرین،تکلیف

 بحث و گفتگو،قصه گویی، تمرین،تکلیف
فی،رفتارهنگام خشم،رفتار در رفتار در برابر پاسخ من

 برابرآزار و اذیت دیگران
 نهم های مقابله ای مهارت

 بحث وگفتگو، قصه گویی،

 تمرین، تکلیف

رفتار در برابر آسیب رساندن دیگران،رفتار در مواقعی 

که کسی کاری را میخواهد که قادر به انجام آن 

بر وفق مراد نیستیم)مهارت نه گفتن(،رفتار وقتی کارها 

 نیست.

 دهم های مقابله ای مهارت
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 یافته ها

 اطالعات توصيفی متغيرهاي پژوهش
 ارائه شده است: 4اطالعات توصیفی اعتماد به نفس و استرس در جدول

 ( ميانگين و انحراف استاندارد نمرات اعتماد به نفس و استرس در دو گروه قبل و بعد از انجام مداخالت4جدول )

 هگرو متغيرها
 پس آزمون پيش آزمون

 انحراف استاندارد ميانگين انحراف استاندارد ميانگين

 اعتماد به نفس
 10/2 53/25 97/3 46/14 مداخله

 05/4 20/15 90/1 73/16 کنترل

 استرس
 26/1 80/10 15/2 07/14 مداخله

 37/3 35/13 42/3 60/13 کنترل

 

در اعتماد به  و استرس در پیش آزمون و پس آزمون می باشد. چنانچه مشاهده می شود جدول باال نشان دهنده نمرات اعتماد به نفس

ر استرس در گروه نفس نمره گروه مداخله در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون افزایش داشته است، همچنین چنانچه نشان داده می شود د

 مداخله در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون کاهش داشته است.

 

 هاآزمون نرمال بودن داده 
کند که محقق بتواند آزمون آماری ها پرداخت. این امر کمک میپیش از انجام آزمون فرضیه ها باید به آزمون نرمال بودن توزیع داده

ها استفاده شده جهت تشخیص نوع توزیع داده 1اسمیرنوف -مناسب را جهت آزمون فرضیه ها انتخاب نماید. بدین منظور از آزمون کولموگروف

 اند.، مورد بررسی قرار گرفته05/0های مربوط به متغیرهای پژوهش در سطح معناداری منظور توزیع دادهاست. بدین

 سميرنوف براي بررسی نرمال بودن توزیع نمراتا-نتایج آزمون کالموگروف( 5جدول )

 سطح معنی داري کالموگروف اسميرنوف Z تعداد متغير

 11/0 21/0 30 د به نفساعتماپيش آزمون 

 16/0 13/0 30 استرسپيش آزمون 

 6/0 15/0 30 اعتماد به نفسپس آزمون 

 74/0 22/0 30 پس آزمون استرس

 

است.  شده هآورد آزمون پس و آزمون پیش نمرات توزیع بودن نرمال بررسی جهت اسمیرنوف –در جدول فوق نتایج آزمون کالموگروف 

این فرض نرمال بودن  می باشد بنابر 05/0جدول، سطح معناداری آماره محاسبه شده برای تمامی متغیرها بزرگتر از بر اساس نتایج مندرج در 

 توزیع نمرات پذیرفته می شود.

 تحليل فرضيه هاي پژوهش: آمار استنباطی داده ها

 فرضيه اول پژوهش
 معنی داری دارد. آموزش مهارتهای اجتماعی بر اعتماد به نفس در دختران پایه ششم تأثیر

 

 پيش فرض هاي تحليل کوواریانس تک متغيره 

های ناپارامتریک انجام آزمون های پارامتریک استفاده کنیم یا آزمونها برای این که تصمیم بگیریم از آزمونترین مالکیکی از اصلی

 2از آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف 6در جدول  دهد و نتایج آنها را نشان میاسمیرنوف است، که نرمال بودن توزیع داده-کولموگروف

 ها مورد آزمون قرار گرفت است:نرمال بودن داده

                                                           
1- Kolmogorov- Smirnov Test 
2. Kolmogorov- Smirnovf 
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 ها(اي ) آزمون نرمال بودن دادهآزمون کولموگروف اسميرنوف تک نمونه

 اي( آزمون کولموگروف اسميرنوف تک نمونه6جدول )

 متغير شاخص آماري P Z سطح معناداري

 ماد به نفساعت 20/0 28/0 05/0

 

های تمام متغیرها باشد، دادهمی 05/0تر از آمده برای اعتماد به نفس که بزرگدست با توجه به نتایج جدول فوق و سطوح معناداری به

تر از های پارامتریک استفاده کرد. سطح معنی داری برای تمامی مؤلفه ها بیشتوان از آزموننرمال است و برای آزمون هریک از متغیرها می

رد شده و نتیجه گرفته می شود که توزیع داده ها )پاسخ های پرسش نامه ها( از توزیع نرمال  1H( می باشد پس فرض α= 05/0مقدار خطا )

 پیروی می کند. بنابراین از آزمون های آماری پارامتریک در ادامه استفاده خواهد شد.

تک متغیری، همگنی واریانس متغیرهای وابسته در بین گروهها می باشد که  یکی دیگر از مفروضیه های اجرای آزمون تحلیل واریانس

 نشان داده شده است.8برای بررسی برقراری این مفروضه از آزمون لوین استفاده شده است. نتایج مربوط به اجرای این آزمون در جدول 

 نتيجه آزمون لوین براي بررسی همگنی واریانس ها) 7 (جدول

 متغير F 1درجه آزادي 2رجه آزادي د سطح معنی داري

 اعتماد به نفس 71/1 1 28 20/0

 

همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است، نتایج آزمون لوین معنادار نمی باشد. از این رو فرض صفر ما مبنی برای همگنی واریانس 

ن تحلیل کوواریانس تک متغیری، همگنی واریانس ها، برقرار متغیرها مورد تأیید قرار می گیرد. بدین ترتیب نتیجه می شود که مفروضه آزمو

 می باشد.

 در جدول زیر همسانی شیب خط رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته شده است:

 نتایج تحليل واریانس براي یکسان بودن شيب خط رگرسيون به تفکيک ( 8جدول )

 داريسطح معنا Fآماره  ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات 

 60/5 05/299 42/2743 2 85/5486 تعامل گروه و پيش آزمون  /اعتماد به نفس

 

معنادار نمی باشد. این نتایج به  05/0، برای تعامل گروه و پیش آزمون در سطح F همان طور که در جدول فوق مالحظه می شود آماره

 تیجه فرض همگنی ضرایب برقرار است.معنای آن است که تفاوت معناداری میان ضرایب مشاهده نمی گردد در ن

در اینجا باید نتیجه گیری شود که با توجه به برقراری مفروضه های تجزیه و تحلیل کواریانس، می توان از این آزمون برای تجزیه و 

 تیجه این تجزیه و تحلیل خواهد آمد.10تحلیل داده ها استفاده کرد. در جدول 

 اي تعيين تأثير آموزش مهارتهاي اجتماعی بر بهبود اعتماد به نفس در دختران پایه ششم( نتایج آزمون کواریانس بر9جدول )

 اندازه اثر معنی داري SS Df MS F شاخص آماري متغير

 اعتماد به نفس

 01/0 56/0 33/0 45/20 1 45/20 پیش آزمون

 48/0 001/0 59/25 41/1574 1 41/1574 گروه

    52/61 27 14/1661 خطا

     30 00/361675 کل

 

(، مشاهده P ،59/25= F >05/0محاسبه شده ) Fنتایج جدول فوق نشان می دهد، با حذف تأثیر متغیر پیش آزمون و با توجه به ضریب 

می شود که بین میانگین های تعدیل شده نمرات اعتماد به نفس شرکت کنندگان بر حسب عضویت گروهی در مرحله پس آزمون تفاوت 

این معنی که استفاده از آموزش مهارتهای اجتماعی بر بهبود اعتماد به نفس در دختران پایه ششم تأثیر معنی مشاهده می شود. به معناداری 

 داری دارد.
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 فرضيه دوم پژوهش

 آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش استرس در دختران پایه ششم تأثیر معنی داری دارد. 

 

 تغيره پيش فرض هاي تحليل کوواریانس تک م

های ناپارامتریک انجام آزمون های پارامتریک استفاده کنیم یا آزمونها برای این که تصمیم بگیریم از آزمونترین مالکیکی از اصلی

 1از آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف 10دهد و نتایج آن در جدول ها را نشان میاسمیرنوف است، که نرمال بودن توزیع داده-کولموگروف

 ها مورد آزمون قرار گرفت است:مال بودن دادهنر

 

 ها(اي )آزمون نرمال بودن دادهآزمون کولموگروف اسميرنوف تک نمونه

 اي( آزمون کولموگروف اسميرنوف تک نمونه11جدول )

 متغير شاخص آماري  P Z سطح معناداري

 استرس 25/0 34/0 05/0

 

باشد، داده ها نرمال است و برای آزمون می 05/0تر از آمده برای استرس که بزرگدست با توجه به نتایج جدول فوق سطوح معناداری به

رد  1H( می باشد پس فرض α= 05/0رد. سطح معنی داری بیشتر از مقدار خطا )های پارامتریک استفاده کتوان از آزمونهریک از متغیرها می

آزمون های آماری  پرسش نامه ها( از توزیع نرمال پیروی می کند. بنابراین ازشده و نتیجه گرفته می شود که توزیع داده ها )پاسخ های 

 پارامتریک در ادامه استفاده خواهد شد.

ا می باشد که یکی دیگر از مفروضیه ها اجرای آزمون تحلیل واریانس تک متغیری، همگنی واریانس متغیرهای وابسته در بین گروهه

 اده شده است.دنشان 12آزمون لوین استفاده شده است. نتایج مربوط به اجرای این آزمون در جدول برای بررسی برقراری این مفروضه از 

 نتيجه آزمون لوین براي بررسی همگنی واریانس ها( 12جدول )

 متغير F 1درجه آزادي 2درجه آزادي  سطح معنی داري

 استرس 01/0 1 28 92/0

 

برای همگنی واریانس  تایج آزمون لوین معنادار نمی باشد. از این رو فرض صفر ما مبنیهمانطور که در جدول فوق نشان داده شده است، ن

اریانس ها، برقرار ومتغیرها مورد تأیید قرار می گیرد. بدین ترتیب نتیجه می شود که مفروضه آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری، همگنی 

 می باشد.

 ی قرار گرفته شده است:در جدول زیر همسانی شیب خط رگرسیون مورد بررس

 . نتایج تحليل واریانس براي یکسان بودن شيب خط رگرسيون به تفکيک(13جدول )

 سطح معناداري Fآماره  ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات 

 82/0 24/105 22/3723 2 42/4486 استرستعامل گروه و پيش آزمون  /

 

شد. این نتایج به معنادار نمی با 05/0، برای تعامل گروه و پیش آزمون در سطح F د آمارههمان طور که در جدول فوق مالحظه می شو 

د نتیجه گیری در اینجا بایمعنای آن است که تفاوت معناداری میان ضرایب مشاهده نمی گردد در نتیجه فرض همگنی ضرایب برقرار است.

ا استفاده کرد. در جدول هیانس، می توان از این آزمون برای تجزیه و تحلیل داده شود که با توجه به برقراری مفروضه های تجزیه و تحلیل کوار

ه شد که اطالعات آن برای تأیید یا رد فرضیه دوم پژوهش از تحلیل کواریانس تک متغیره استفادبعدی نتیجه این تجزیه و تحلیل خواهد آمد.

 ارائه شده است. 14در جدول 

 

                                                           
1. Kolmogorov- Smirnovf 
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 آموزش مهارتهاي اجتماعی بر کاهش استرس در دختران پایه ششم س براي تعيين تأثير (  نتایج آزمون کواریان14جدول )

 اندازه اثر معنی داري SS Df MS F شاخص آماري متغير

 استرس

 05/0 21/0 61/1 72/11 1 72/11 پیش آزمون

 40/0 001/0 38/18 70/133 1 70/133 گروه

    27/7 27 40/196 خطا

     30 00/13986 کل

 

(، مشاهده می P ،38/18= F >05/0محاسبه شده ) Fنتایج جدول نشان می دهد، با حذف تأثیر متغیر پیش آزمون و با توجه به ضریب 

شود که بین میانگین های تعدیل شده نمره استرس شرکت کنندگان بر حسب عضویت گروهی در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده 

 ستفاده از آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش استرس در دختران پایه ششم تأثیر معنی داری دارد.این معنی که امی شود. به 
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 نتيجه گيري بحث و
نشان داد که  فرضیه ی اول: آموزش مهارتهای اجتماعی بر اعتماد به نفس دانش آموزان دختر پایه ی ششم موثر است. نتایج پژوهش

نسبت به گروه  شرکت در جلسات آموزشی مهارت های اجتماعی براعتماد به نفس در گروه آزمایشتفاوت میانگین نمرات مربوط به رابطه ی 

 اثیر گذار بوده است.کنترل معنادار بوده است.در گروه آزمایش.تغییر میانگین نمرات پس آزمون نسبت به پیش آزمون نشان دادکه آموزش ها ت

مک  (و1388(. ایروانی و ابراهیمی)1391صابوناتی) (.1392. خالدیان )(1394کدخدا وحاجیان) (.1395پژوهش های جنا آبادی )

 است. (با نتایج این پژوهش همسو بوده2017)1لود

عتماد به نفس می ادر تبیین و توضیح در مورد تایید این فرضیه می توان گفت با توجه به اثربخشی مهارتهـای اجتمـاعی در  افزایش 

ای مربوط به کالس آموزان با یادگیری مهارتهدانش عـادی درکنار کالسهای درسی کودکان استفاده کنیم .توانیم از این آموزش در مـدارس 

زشی می دانند،نظرات درس در می یابند که به اندازه ی دیگران در کارهایشان موفق هستند،به خود اطمینان کافی دارند،خود را انسان با ار

نمندی خود را نشان می ود را با موفقیت انجام دهندو مورد تایید و تحسین دیگران قرار گیرند،تواخود را بیان می کنند،می توانند کارهای خ

حبت کردن با دیگران صدهندو برای خود ارزش و احترام قائل شوند.با یادگیری مهارتهای دوستیابی در می یابند که در زندگی موفق هستند،در 

مئن می شوند،در ت به دوستی دیگران احساس مثبت دارند ،در مورد ارزش و شایستگی خود مطمی دانند از عهده ی این کار بر می آیند،نسب

ی مهارتهای تعامل و موقعیت های اجتماعی احساس خجالت ندارند،در ارتباط با دیگران می دانند چگونه رفتار کنند وترسی ندارند.با یادگیر

یابی مثبتی نسبت به خود ارزش قائلند،به تصمیم های خود اطمینان کافی دارند،ارزهمراهی با دیگران احساس بهتری در زندگی دارند و برای 

ردار می شوند. آموزش خود دارند،مقام اجتماعی خود را می پذیرند،از داشته های خود راضی هستندو در مجموع از اعتماد به نفس مطلوبی برخو

ن و عزت نفس همچنین این آموزش  باعث افزایش سالمت رواختران است.دس ثر جهت ارتقای سطح اعتماد به نفؤروشی ممهارتهای اجتماعی 

فی بدون برخورداری کمک می کند تا تصمیمات خود را با آگاهی اتخاذ کنند از طر آن ها می گردد.داشتن مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان

ساس تسلط داشته می شود فرد بر زندگی و آینده ی خود احاز اعتماد به نفس دست پیدا کردن به هدف غیر ممکن است.اعتماد به نفس باعث 

 . باشد.یکی از راههای قابل اعتماد برای احساس اعتماد به نفس بیش تر ،یادگیری مهارتهاست

جهت  ز داده و از آنها دردانش آموزان با تقویت مهارتهای اجتماعی  می توانند اعتماد به نفس خودرا تقویت کنندو توانایی های خود رابرو

 رشد وپیشرفت استفاده کنند. 

 فرضیه ی دوم : آموزش مهارتهای اجتماعی بر استرس در دانش آموزان دختر پایه ی ششم موثر است.

استرس در نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت میانگین نمرات مربوط به رابطه ی شرکت در جلسات آموزشی مهارت های اجتماعی بر

مون نشان دادکه نترل معنادار بوده است.در گروه آزمایش تغییر میانگین نمرات پس آزمون نسبت به پیش آزگروه آزمایش نسبت به گروه ک

 آموزش ها تاثیر گذار بوده است.

(. ترزین،کریستین،مور 2013)2(. کامرون1384ثمری و لعلی)  (.1394صالحی ومسلمان ) (.1394بیرامی و موحدی)پژوهش های 

 است. ین پژوهش همسو بودهبا نتایج ا( 2010)3ونگوین

ام بگیرند واحساس در تبیین و توضیح این فرضیه می توان گفت یادگیری مهارتهای اجتماعی توسط دانش آموزان به آنها کمک می کند آر

ه برایشان تهایی کهای مثبت را تجربه کنند.همچنین با اطمینان از انجام کارها به صورت صحیح در انجام کارها پیش قدم شده و به موقعی

تند و با توجه به پیش می آید واکنش افراطی نشان ندهند.دانش آموزان با یادگیری مهارتهای اجتماعی نگران واکنش خود در موقعیتها نیس

مش به کارهای خود آموزشی که دیده اند در موقعیتهای مختلف رفتار خویش را مدیریت می کنند.پریشان و سردر گم نیستندومی توانند باآرا

انع محسوب می شود مبپردازند.با یادگیری مهارتهای مقابله ای احساسات و هیجانات خود را کنترل می کنندودر برابر چیزهایی که برایشان 

فرد ارزشمند می  تحمل و بردباری می کنند.با یادگیری مهارتهای مربوط به تعامل شور واشتیاق مناسب از خود نشان می دهندو خود را یک

 مهارتهای مقابله ای یاد می گیرند که در موقعیتهایی که برایشان پیش می آید حساس و زود رنج نباشند دانندو در 

ز مشکالت جسمی ابا استناد به پژوهش های ذکر شده و نظریات ارائه شده در زمینه ی استرس افراد برای حفظ سالمت روان وجلوگیری 

ه جا داشته باشند.در این ند که بتوانند در زندگی تعادل داشته و در شرایط دشوار تصمیمات بو رفتاری نیاز به یادگیری وانجام رفتارهایی دار

هارتهای مربوط به مپژوهش با استفاده از آموزش مهارتهای اجتماعی در قسمت مربوط به مهارتهای مقابله ای ،مهارتهای سازش با دیگران و 

موقعیت های واقعی  ر گرفتن در موقعیت های خاص و استرس زا ایفای نقش ،تمرینی برایتعامل به دانش آموزان این فرصت داده شد تا با قرا

 در پایان پیشنهادات زیر ارایه میگردد.زندگی داشته باشند و  مناسب ترین تصمیم را اتخاذ نمایند. 

                                                           
1 MacLeod 
2 Cameron 
3 Terzian, Kristin, Moore& Nguyen 
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مک به آن ها در استفاده از پیشنهادهای کاربردی : آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان در ساعات آموزشی مدارس جهت ک

توانمندی هایشان به نحو مطلوب در جهت بهبود و ارتقای سالمت درمدرسه و جامعه و تقویت اعتماد به نفس وکاهش مسایل اخالقی و انضباطی 

موزش و پرورش دانش انها ، موزش برنامه های مهارتهای اجتماعی به معلمان شاغل در دوره ی ابتدایی جهت آگاهی و استفاده از آن ها در آ

آموزان ، اختصاص ساعات آموزشی مختص آموزش مهارت های اجتماعی در مدارس ، تهیه ی بسته های آموزشی راهنما برای استفاده ی 

معلمان در آموزش مهارت های اجتماعی همراه با جزئیات ، توجه  برنامه ریزان و طراحان کتب آموزشی جهت اختصاص ساعات آموزشی و 

 کتب درسی با موضوع آموزش مهارت های اجتماعی.محتوای 

پیشنهادهای پژوهشی : تکرار این پژوهش در دانش اموزان مقاطع دیگر ،  دانش اموزان پسر، سایر شهرها وهمراه با ازمون پیگیری جهت 

 سنجش پایداری تاثیر.
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 راجعممنابع و 
بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و مهارتهای ارتباطی دانش آموزان  (.1395احمدی،ف.) [1]

 .پایان نامه کارشناسی ارشدمشاوره و راهنمایی.دانشگاه آزاد خمینی شهر پسر پایه نهم

 د.( چاپ اول.تهران: رش1377، ترجمه دادستان،پ.)تنیدگی یا استرس( 1991استورا،ب.) [2]

 .تهران:مهردادروانشناسی اعتماد به نفس(. 1373اسالمی نسب، ع. ) [3]

ای مقابله ی هادهبررابر ری فتار -شناختید یکرروجتماعی مبتنی بر ی اهارت مهازش موآثربخشی ا (1393اصالنی،ب.) [4]

 عالمه طباطباییپایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه .هنماییرامقطع زان موآنش دا

 .تهران: عارف کاملمهارتهای اساسی زندگی سالم(1386امیرحسینی،خ.) [5]

جامعه (. بررسی رابطه میان مهارتهای اجتماعی و  اعتماد به نفس در دختران فراری .1388ایروانی ،م .ابراهیمی ،ج .) [6]

 111-124.سال اول.شماره سوم،شناسی

فصلنامه (.اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سرمایه روانشناختی دانشجویان شهر تبریز. 1394بیرامی ،م.موحدی،ی.) [7]

 37-30، مددکاری اجتماعی

بررسی اثربخشی مطالعه ی کتابهای غیر درسی براعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه (.1388پالهنگ،ز.) [8]

 .پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطباییالمرد ی پنجم ابتدایی شهرستان

فصلنامه  و پذیرش اجتماعی. مطالعه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر استرس خانوادگی(.1384ثمری،ع.لعلی فاز،ا. ) [9]

 47-55، 26و25سال هفتم،شماره،اصول بهداشت روانی

مجله تعلیم و تربیت (.آموزش مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی.1389جلیلی آبکنار،س،س.) [10]

 66-104،72.شماره استثنایی

(.تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر اعتماد به نفس کودکان دارای اختالل یادگیری کالمی وکودکان 1395جنا آبادی،ح.) [11]

 70-82، 6.دوره  یادگیریمجله ناتوانی های دارای اختالل غیر کالمی .

مجله روان  اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت روان و عزت نفس افراد معتاد به مواد مخدر. (1392خالدیان،م.) [12]

 1-15، 29سال هشتم ،شماره.شناسی اجتماعی

نشریه موزش عالی.جنبه های روانی افزودن آموزش سیار به آموزش به روش سنتی در آ(. 1393رضایی راد،م .بختیار ،ق.) [13]

 275-285، 4.شماره 8.جلد ی علمی پژوهشی فناوری آموزش

اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر افزایش خودکنترلی و تنظیم هیجان دانش آموزان دختر (.1395سهرابی ،ح.) [14]

 .پایان نامه کارشناسی ارشدمشاوره و راهنمایی.دانشگاه آزاد خمینی شهردبیرستان های دولتی

. بازیابی شده در پورتال جامع آموزش و عاطفی در مدارس مهم است -چرا آموزش مهارتهای اجتماعی (.2015سینگ،م.) [15]

 1396شهریور  13-118تدریس

دختر اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر افزایش اعتماد به نفس و کاهش استرس دانش آموزان  ( .1396شفیعی م ) [16]

 .پایان نامه کارشناسی ارشدمشاوره و راهنمایی.دانشگاه آزاد خمینی شهر.شهرستان نجف آبادپایه ششم دبستان های دولتی 

 (. تهران: نشر نو.1370. ترجمه خوشدل ،گ.)الگوهای شخصیت سالم-روانشناسی کمال(. 1984شولتس،د. ) [17]

اد به نفس دانش آموزان (.اثربخشی آموزش مکان کنترل بر اساس رویکرد شناختی بر اعتم1388شیبانی،ا.اخوان تفتی،م.) [18]

 84-88،  5،شماره 12.دوره  مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهداندختر دچار افت تحصیلی.

.پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای زندگی با اعتماد به نفس دانش اموزان مقطع ابتدایی رباط کریم( .1391صابوناتی،م .) [19]

 آزاد اسالمی واحد تهرانکارشناسی ارشد.پژوهشکده ی علوم اجتماعی .دانشگاه 

فصلنامه (.اعتبار یابی مقیاس افسردگی،اضطراب وتنیدگی برای جمعیت ایرانی.1384صاحبی،ع.اصغری،م.ساالری،ر.) [20]

 299، 4.شماره روانشناسان ایرانی

دین و رابطه نگرشهای مذهبی با افسردگی، اضطراب، استرس در دانشجویان دانشگاه گیالن.(.1394صالحی،ا.مسلمان،م.) [21]

 57-64، 1دوره سوم ، شمــاره .سالمت

 83-106، 56و55.شماره فصلنامه جمعیت(.بررسی عوامل ایجاد کننده ی استرس در سازمانها.1382طبرزدی،ز.) [22]

(. بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر اعتماد به نفس دختران معلول جسمی و حرکتی 1394کدخدا،ح.حاجیان،ر.) [23]

 مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران شهر مشهد. اولین همایش ملی
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فصلنامه بررسی میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان . ، (... سالمت اجتماعی1385گرمارودی ،غ .وحدانی نیا ،م .) [24]

 147-153، شماره دوم،.سالپنجمپایش 

 ( .تهران: سخنوران1393ایروانی ،م .) .ترجمه:نامدار،ا. رهایی همیشگی از استرسالسکین ،ف.پلتیر،ک.  [25]

.تهران: ورای دانش، چاپ آموزان شناسایی و مداخلهمشکالت روانی و رفتاری دانش(.1392محمدخانی،ش.ابراهیم زاده،ن.) [26]

 دوم

نابینای دبیرستان اعتماد به نفس دختران افزایش آموزش مهارتهای اجتماعی بر  بررسی اثربخشی (. 1381،ف. )مستعلمی  [27]

 پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.دانشگاه الزهرا. تهرانشهر  نرجس

(. تعاریف و نظریه هایی از مهارت های اجتماعی و بررسی علل و انگیزه های ناسازگاری و 1390مهدیان شاهیوردی ، ا .) [28]

.بازیابی شده از سایت میگنا دانشنامه ی شرارت برخی دانش آموزان .مقاله ی دانشجویی، مرکز تربیت معلم عترت 

 1391فروردین 28روانشناسی و علوم تربیتی در 

ن پایا .قزوینستان ابیرستان دل اون سال اموزآنش دام به تقلب اقدارفتار و به نفس د عتماابطه بین ار (.1389میرزایی،ج.) [29]

 بیتی دانشگاه عالمه طباطباییدانشکده روانشناسی و علوم تر نشناسی تربیتی.رواشد ارشناسی رنامه کا

وجود در دانشجویان  اجتماعی و کمال گرایی با ابراز رابطه ساده و چندگانه عزت نفس، اضطراب(.  1380هرمزی نژاد، م. )  [30]

 ارشد ، دانشگاه اهواز. ، پایان نامه کارشناسیدانشگاه شهید چمران اهواز

های شناختی زندگی زناشویی در تغییر باورهای ارتباطی (. مطالعه مقدماتی نقش آموزش مهارت1388هوشمندی،م. )  [31]

 26-34،  4، شماره 6، سال مجله روانشناسیدانشجویان. 

(.بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی براستفاده از روشهای رویارویی با استرس در بین 1389هویزاوی،ز.عنایتی،م.) [32]

 95-109. 14.شماره 5.دوره  فصلنامه یافته های نو در روانشناسیآموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز. دانش
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