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 عيهاي اجتمابر استرس تحصيلي و مهارتآموزش خودكارآمدي  اثربخشي

  ان دخترآموزدانش

  3و جعفر حسني 2، هادي كرامتي1محمود كوشكي

  چكيده
ان وزآمدانشاجتماعي  يهاهدف روشن ساختن تأثير آموزش خودكارآمدي بر استرس تحصيلي و مهارت پژوهش حاضر با

 نترلبا گروه ك آزمونآزمون و پست. طرح تحقيق آن پيشآزمايشي اس پژوهش. روش شده است انجام متوسطه اولدختر مقطع 

مشغول به تحصيل  93-94كه در سال تحصيلي  دادنديآباد) تشكيل مشهر معموالن (خرممتوسطه اول جامعه آن را دختران  است.

و پرورشي شهر مجتمع آموزشي  8ز بين براي انتخاب نمونه ا. بوده استصورت تصادفي (ساده) گيري بهروش نمونه .بودند

، استرس تحصيلي زاژكووا و )1982(شرر  خودكارآمدي يهانامهو پرسش بصورت تصادفي انتخامعموالن، يك مجتمع به

 اجرا شد. جتمع آن م دختران آموزدانشبين تمام  )1992فوستر (ايندربيتزن و  نوجوانان اجتماعي يهاو مهارت) 2005همكاران (

بعد از  جلسه مورد آموزش قرار گرفتند. 10 نفر) با استفاده از پكيج آموزشي خودكارآمدي، 15(در اين پژوهش، گروه آزمايش 

ي اجتماع يهامهارت و باال استرس تحصيلي خودكارآمدي پايين، اني كهآموزدانشنفر از  15صورت تصادفي، وتحليل، بهتجزيه

جلسه  10سپس آموزش خودكارآمدي در . انتخاب شدند گروه كنترلعنوان نفر نيز به 15گروه آزمايش و  عنوان داشتند به پاييني

 كوواريانسها بر اساس تحليلنامهآمده از پرسشدستآزمون به عمل آمد. اطالعات بهپس هر دو گروهاز  ،نهايت به عمل آمد. در

 مايشگروه آز اجتماعي يهاو مهارت استرس تحصيليبر  نشان داد كه آموزش خودكارآمدي هايافتهبررسي قرار گرفت.  مورد

داد كه با آموزش  نتايج نشانافزون براين، كه اين تأثير در گروه كنترل مشاهده نشده است. درصورتي است، داري داشتهتأثير معني

 ه آموزشتوان نتيجه گرفت كها مياز اين يافته يافته است.هاي اجتماعي افزايش خودكارآمدي، استرس تحصيلي كاهش و مهارت

  .ان، مؤثر استآموزدانشهاي اجتماعي خودكارآمدي بر كاهش استرس تحصيلي و همچنين افزايش مهارت
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  مقدمه 

 ات و شود يم شروع تولد از قبل انسان زندگي به آن ورود كه است هاييپديده جمله از استرس

 و ها فعاليت جمله از زندگي، مختلف ابعاد بزرگ، آفتي همچون و دارد ادامه مرگ، هنگام

 الينفك جزء توان مي را استرس ).1389 ،طاليي( دهد يم قرار تأثير تحت را مختلف تصميمات

 يانب به دارد، منفي و مثبت تأثير افراد زندگي در استرس .دانست او زندگي اساس و بشر زندگي

 جوامع نافزو روز ترشدنپيچيده با. دارد اهميت آن ميزان ولي است مفيد و الزم استرس وجود ،گردي

 هم،م مسأله. شوندمي ترحساس جامعه افراد انتظارات جهت در هانسازما رسالت حتم به طور امروزي

 آن شاهك و در شناسايي مي توان مربوطه فنون روشها و كارگيريبه با كه است استرس مديريت

  ).1386 دادستان، ترجمه ؛1991، 1استورا(نمود  اقدام

ليل تغيير به د هاآني انسان در برابر و كاهش توان مقابله زاامروزه به دليل گسترش عوامل استرس

وامل متعدد است، چراكه تحت تأثير ع شدهليتبدي پيچيده و بزرگ ادهيپدبه  استرسسبك زندگي، 

استرس تحت  ..)2013، 2، آيرز، بيكر، آلمكلو، دين، كرسكآرچ دارد قرار  هاآنو تعامل ميان 

، جايي است شده فيتعري ناخوشايند دادهايروعنوان پاسخ هيجاني و رفتاري شخصي به برخي از 

، به نقل 2002، ولو،كيكرن( گذارديممنفي روي رفتار و اعمال فرد اثر  صورتبهكه سطح استرس 

   ).1396فرشي،  ؛ تكلوي و2010، 3از مادزلي

دهند كه تجربيات  منفي از قبيل اضطراب، افسردگي و در اين شواهد پژوهشي مختلف  نشان مي

هاي يريگنيز با تأثيرگذاري بر فرآيندهاي شناختي  و جهت -به مثابه يك تجربه ذهني –بين استرس 

ختي و هيجاني شناروانو ، بلكه بهزيستي ذهني هاآنانگيزشي يادگيرندگان، نه تنها عملكرد تحصيلي 

، كووينگتون، 1998، اميرخان، 1992،آميس، 2002اندازد(پيكران،را به مخاطره مي هاآن

 ).1991،پري،1993
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 تني را افزايش دهد.جسماني و روان-ي روانيهايماريبخطر بروز  توانديماسترس تحصيلي 

اند. تحقيقات را بيان داشته ) همين ادعا2003( 2) و آكان و كياروچي2001( 1سولبرگ و توريس

 جنبه تحقيقات نيترمهماندكه شايد ي استرس شدهندهاآيفرمربوط به استرس، باعث درك 

ها نشان پژوهش ).1388نقل از فوالدوند و همكاران، به  ؛3،1999كاسيدي(سالمت باشد  سيشناروان

شاهني ( در نوجوانان است ترين علل استرس روانيل خانوادگي و تحصيلي از عمدهئدهد كه مسامي

ان انجام دادند آموزدانشدر تحقيقي كه بر روي  )1998( 4كاستينبروفي و مك ).1388و همكاران، 

آفرين انجام دادند، دريافتند كه هايي كه با معلمان در مورد انواع رفتارهاي مشكلو در مصاحبه

ان مدرسه آموزدانشسه است در زاي مدرمتعددي كه ناشي از عوامل استرس هاي رفتاريدشواري

). 1392(امامي و همكاران، ها داشته باشد تواند اثرات منفي بر رشد شخصيت آنخورد ميبه چشم مي

در سالهاي اخير، همسو با طيف وسيعي از مطالعات انجام شده خارج از كشور درباره موضوع 

)، در ايران 2004را و كاستيلو،، ميس2008محوري  استرس تحصيلي دانشجويان (كلينك و همكاران، 

نشان  اي به بررسي  استرس تحصيلينيز محققان از طريق تأكيد بر مطالعه اين سازه، عالقه فزاينده

 ).2008، 2007شكري و همكاران،(اندداده

(ارغربايي،  هاي اجتماعي شده استهاي اخير توجه زيادي به مبحث پرورش مهارتدر سال

 و تهفراگرف رفتارهاي مجموعه اجتماعي هايمهارت كه باورند اين بر سانشناروان تربيش). 1388

 هاي لعملاعكس از و باشد داشته مؤثر رابطه ديگران با سازدمي قادر را فرد كه است قبوليقابل 

 كارتلج و ميلبرن. )1395؛ صبحي قراملكي، 1395(جناابادي،  كند خودداري اجتماعي نامعقول

شده و مقبول جامعه كه : رفتارهاي آموختهكنندميجتماعي را چنين تعريف ا هايمهارت )1985(

منفي  هايپاسخمثبت و پرهيز از  هايپاسخموجب برقراري ارتباط متقابل گرديده و منجر به بروز 

 توانايي ميزان .)1395؛ رضايي، 1389نقل از به پژوه و همكاران، به  ؛1985 يلبرن،م و كارتلج( شودمي

                                                           

1. Solberg & torres  
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3. Cassidy 
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 تارهايرف كيفيت و تيكم و فرد اجتماعي رشد به مستقيم طور به اجتماعي، هايمهارت در فرد

پژوه،  به ترجمه ؛1اولنديك و متسوند (شومي مربوط دهد،مي نشان خود از كه مطلوبي اجتماعي

1384.(   

هاي اجتماعي الزم جهت حضور در جامعه و نداشتن ترس و استرس به گمان داشتن مهارتبي

 است. اين هاويژگيهاي اجتماعي نيازمند برخورداري فرد از برخي جام موفق فعاليتمنظور ان

در مورد كاركردهاي انساني نظير؛ انگيزش، يادگيري و  بحث وكردن صحبتهمانند  هاويژگي

. است نادرست وناپذير پيشرفت بدون به ميان آوردن نقش باورهاي خودكارآمدي امكان

خود براي فهميدن يا انجام دادن تكاليف  هايتوانايي دربارهان آموزدانشخودكارآمدي به باور 

). در نظام بندورا، منظور از 7138سيف،  ترجمه ؛2005، 2(هرگنهان و السون دارددرسي داللت 

؛ 1995ا، زندگي است (بندور خودكارآمدي احساسات شايستگي، كفايت و قابليت در كنار آمدن با

 كننده، نيرو دهنده،عنوان يك عامل انگيزشي فعالخودكارآمدي به). 2005، 3نقل از شولتز و شولتزبه 

؛ 1990، 4(پنتريچ و دي گروت استشده سوي هدف تعريفكننده رفتار بهدارنده و هدايتنگه

ي ان دربارهآموزدانشبه باور  5خودكارآمدي). 1391، خرايمو عاليي خرايم، نريمانيعاليي

؛ 2005(هرگنهان و السون،  فهميدن يا انجام دادن تكاليف درسي داللت داردهاي خود براي توانايي

  ).1392؛ نريماني و وحيدي، 1386ي سيف، ترجمه

يكي از عواملي كه در بروز هيجانات منفي تحصيلي از جمله استرس تحصيلي اهميت دارد، 

 6(كاالسن تصيلي اسهاي تحاحساس خودكارآمدي پايين افراد مبتال به استرس تحصيلي در موقعيت

  ). 2007و همكاران، 

                                                           

1. Metson & Oulendik  
2. Hergenhan & olson  
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طور مؤثر بر رويدادها و شرايطي به توانندميافرادي كه خودكارآمدي قوي دارند معتقدند كه 

در غلبه بر مشكالت انتظار موفقيت دارند،  هاآنكه جاييازآن ؛، برخورد نمايندشوندميكه مواجه 

عيف كه خودكارآمدي ض افرادي. كنندميي عمل باالي سطوح در اغلب ودر تكاليف استقامت كرده 

قدند . آنان معتاندناتوانكه در اعمال كنترل بر رويدادهاي زندگي درمانده و  كنندمي احساسدارند، 

اوليه  هايتالش، اگر شوندميكه آنان با موانعي روبرو ، بيهوده است. هنگاميكنندميهر تالشي كه 

ترجمه  ؛2005، (شولتز و شولتز كنندميقطع اميد  سريعاًيجه باشند، نتآنان در برخورد با مشكالت بي

با توجه به مطالب مذكور در باب ضرورت كنترل استرس تحصيلي  ).1383سيد محمدي، 

هاي بر كاركردهاي تحصيلي و اجتماعي افراد، اين اهميت تأثير افزايش مهارت و انآموزدانش

آموزش خودكارآمدي بر كاهش استرس تحصيلي آيا پژوهش درصدد پاسخ به اين پرسش است كه 

  تأثير دارد؟ انآموزدانش هاي اجتماعيو افزايش مهارت

  روش 

آزمون با گروه كنترل و آزمون پسي و روش پژوهش طرح پيشامداخلهشيوه اجراي تحقيق 

  آزمايش است. 

هر شسطه اول متورا دختران  آماري اين مطالعهجامعه جامعه، نمونه و روش نمونه گيري: 

روش  .مشغول به تحصيل بودند 93-94كه در سال تحصيلي  دادنديآباد) تشكيل ممعموالن (خرم

جلسه تحت  10كنندگان در اين طرح، شركت .بوده استصورت تصادفي (ساده) گيري بهنمونه

مايش كه گروه آز عنوانبهنفر  15نفر براي هرگروه انتخاب شدند.  15آموزش قرار گرفتند.  ابتدا 

داده  هاآننفر گروه كنترل كه هيچ آموزشي به  15تحت آموزش خودكارآمدي قرار گرفتند و 

 1393آغاز و تا اواسط دي ماه سال  1393. مرحله اجراي اين پژوهش از ابتداي آبان ماه سال شدنمي

ان آموزنشادگيري تصادفي از بين تمام شركت كنندگان در اين پژوهش به روش نمونه .ادامه داشت

جهت گردآوري اطالعات از ابزارهاي زير دختر مقطع متوسطه اول(شهر معموالن)، انتخاب شدند. 

  استفاده شد:
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مقياس اول ( مقياس 2شامل سوالي  9نامه اين پرسش: 1يليتحصنامه استرس پرسش الف)

باخ ب آلفاي كرونضراياست.  )و مقياس دوم، انتظارهاي از خود مربوط به انتظارهاي والدين/ معلمان

انتظارهاي والدين/ معلمان، انتظارها  يهامنظور بررسي همساني دروني) در اين پژوهش براي عامل(به

 نتايج  به دست آمد. 83/0و  69/0، 81/0به ترتيب  نامه استرس تحصيلي،پرسشاز خود و نمره كلي 

نامه پرسش، )2006( هوان و نگا بامطالعه همسو كه دهديم نشان )،1386همكاران ( و شكري مطالعه

حصيلي گيري تنيدگي تمنظور اندازهآن نمرات پايا و روايي را به يهااسيو خرده مق استرس تحصيلي

. ضرايب آلفاي كرونباخ آورديان ايراني فراهم مآموزدانشناشي از انتظارهاي خود و ديگران در 

كه اين ابزار از  دهدينشان م حصيلينامه استرس تپرسشدوگانه  يهابراي مقياس كلي و عامل

دست آمد (شكري به 83/0و  69/0همساني دروني قابل قبولي نيز برخوردار است. اين ضرايب بين 

نمونه نوجوانان كانادايي  براي) 2009( همكاران و انگ پژوهش در ). اين ضرايب 1386و همكاران،

 88/0و  84/0، 81/0 بينگاپوري به ترتو براي نمونه نوجوانان س 89/0و  87/0، 83/0 بيبه ترت

 يهاعامل براي مقياس دروني همسانيمحاسبه  جهت شده است. در پژوهش هواييگزارش

اي از آلف نامه استرس تحصيليپرسش كلي نمره و خود از انتظارها معلمان،/ والدين انتظارهاي

  .به شدمحاس 78/0و  63/0، 76/0كرونباخ استفاده شد و اين ضرايب به ترتيب 

عبارت است. اعتبار اين سياهه  39حاوي : 2نوجواناني اجتماعي هامهارتنامه ب) پرسش

 )1378اميني (نامه را شده است. پايايي اين پرسش/. گزارش90) 1992فوستر (توسط ايندربيتزن و 

رتيب تي مثبت و منفي به هاگزارهان دختر پايه دوم راهنمايي براي آموزدانشدر شهر تهران براي 

اي نامه ضريب پايايي با استفاده از آلف/. گزارش كرده است. براي بخش مثبت اين پرسش68/. و 71

) با استفاده از آلفاي كرونباخ پايايي اين 1383آمده است. ارجمندي (دستبه 71/80كرونباخ 

تر فوس نامه كه توسط ايندربيتزن ودست آورده است. پايايي اين پرسش/. به84نامه را پرسش

  شده است./. گزارش88/. بوده و ثبات دروني 72شده است براي سنجش بخش منفي طراحي
                                                           

1. Academic Stress Expectations Inventory (AESI)  
2. Teenage Inventory Social Skill (TISS)  
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-كيپرنت ،مركاندانت ،مادوكس اين مقياس توسط شرر،: 1شررنامه خودكارآمدي پرسشپ) 

ده ش) براي تعيين سطوح مختلف خودكارآمدي عمومي افراد ساخته1982راجرز (دون، جاكوبس و 

مقياس ماده است. ضريب پايايي از طريق روش آلفاي كرونباخ براي خرده 17است كه داراي 

براي هر يك  71/0و  86/0خودكارآمدي عمومي و خرده مقياس خودكارآمدي اجتماعي به ترتيب 

منظور بررسي پايايي مقياس خودكارآمدي از روش دونيمه كردن ) به1376دست آمد. براتي (به

و از  76/0و با طول نابرابر  76/0براون با طول برابر -طريق اسپيرمن استفاده كرد. ضريب پايايي از

-به 79/0برابر  سؤاالتاست. آلفاي كرونباخ يا همساني كلي  75/0روش نيمه كردن گاتمن، برابر 

  ).1379نقل از وقري، ( بخش ارزيابي شددست آمد كه در تحقيق مذكور رضايت

ابتدا از ها به اين ترتيب بود كه گروه و داده آوري: شيوه اجراي پژوهش و جمعروش اجرا

 3آزمون به عمل آمد (هر آزمودني به نامه، پيششده) با استفاده از پرسش(نمونه انتخاب هايآزمودن

ي اجتماعي پاسخ داد)، سپس با استفاده از هامهارتخودكارآمدي، استرس تحصيلي و  نامهپرسش

(جلسه اول: اجراي  جلسه مورد آموزش قرار گرفتند. 10 هايآزمودنپكيج آموزشي خودكارآمدي، 

ان با مفهوم آموزدانشآزمون، آشنايي، بيان اهدف و اصول كارگاه. جلسه دوم: آشنايي پيش

ي افرادي كه خودكارآمدي بااليي دارند، آشنايي هاويژگيان با آموزدانشخودكارآمدي، آشنايي 

ان با انواع باورهاي خودكارآمدي. جلسه آموزدانشي ان با ابعاد خودكارآمدي، آشنايآموزدانش

 هاي تقويتان با راهآموزدانشان با فرآيند رشد خودكارآمدي، آشنايي آموزدانشسوم: آشنايي 

سه لهاي خود. جي مثبت و شايستگيهاويژگيان نسبت به آموزدانشخودكارآمدي، آشنايي 

ان با آموزدانشم تعيين هدف، آشنايي ان نسبت به اهميت و لزوآموزدانشچهارم: آگاهي 

م: جلسه پنج. ان درزمينه تعيين اهداف مناسبآموزدانشي اهداف مناسب، توانمندسازي هاويژگي

جلسه ششم: آگاهي اعضا نسبت به مفهوم استرس و عوامل مقابله با استرس، . آشنايي با يك فرد موفق

ي كنترل استرس، توانمندسازي اعضا درزمينه اي درآگاهي اعضا در مورد انواع راهبردهاي مقابله

                                                           

1. Self-Efficacy Scale (SES)  
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ان با تصويرسازي ذهني و اهميت آن، توانمندسازي آموزدانشجلسه هفتم: آشنايي . سازي خودآرام

ان در زمينه تصويرسازي ذهني در آموزدانشسازي، توانمندسازي ان درزمينه خودآرامآموزدانش

ان با عالئم خلق منفي و آموزدانششنايي جلسه هشتم: آ. حل مشكالت و افزايش خودكارآمدي

ان در زمينه شناسايي افكار خودآيند منفي،توانمندسازي آموزدانشافسردگي، توانمندسازي  

ه يك ان درزمينآموزدانشجلسه نهم: آشنايي . ان در زمينه  مبارزه با افكار خودآيند منفيآموزدانش

در زمينه تدوين يك برنامه غذايي مناسب براي ان آموزدانشبرنامه غذايي مناسب، توانمندسازي 

ي برنامه آموزشي، اجراپس از .) جلسه دهم: اختتاميه جلسات آموزش خودكارآمدي. خود

ژوهش، در اين پ هادادهتجزيه تحليل  منظوربهآزمون اجرا گرديد و نتايج استخراج و ثبت شد. پس

تعميم  منظورهبه ميانگين و انحراف استاندارد، محاسب ،هادادهپس از استخراج نتايج و تحليل توصيفي 

  نتايج و استنباط آماري از آزمون تحليل كوواريانس استفاده شد.

  نتايج

و  آزمون گروه آزمايشآزمون و پس. ميانگين و انحراف معيار نمرات استرس تحصيلي در پيش1جدول 

  كنترل

 گروه كنترل گروه آزمايش آزمون  متغير

M SD M SD 

رس است

 تحصيلي

  آزمونپيش

 آزمونپس

01/36  

20/27 

42/2  

69/6 

80/30  

47/29 

06/4  

07/4 

هاي مهارت

 اجتماعي

  آزمونپيش

 آزمونپس

87/125  

80/165 

68/19  

35/21 

73/141  

60/143 

54/19  

28/19  
  

و توان گفت كه در گروه آزمايش نمرات ميزان استرس تحصيلي مي 1 توجه به جدول با

يافته است، اما در گروه كنترل آزمون كاهشآزمون نسبت به پيشپس دري هاي اجتماعمهارت

ن تأثير شدبه منظور مشخص دهد.آزمون تغيير چنداني نشان نميآزمون نسبت به پيشنمرات پس

هاي اجتماعي از آزمون تحليل برنامه آموزش خودكارآمدي بر متغيرهاي استرس تحصيلي و مهارت
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 -وفهاي از آزمون كلموگربودن دادهمنظور ارزيابي نرمالدر ابتدا بهاست.  كوواريانس استفاده شده

رهاي هاي مربوط به متغيبودن دادهاسميرنوف استفاده شد. نتايج حاصل از اين آزمون نشانگر نرمال

  اين پژوهش در مراحل مختلف اجرا است. 
  

  رگرسيونهاي طرفه براي بررسي فرض همگني شيب. تحليل واريانس يك2جدول

  اثر اندازه  SS DF  MS F P  منبع تغييرات

 ×گروه 

  آزمونپيش
14/155 2  57/77 82/2  08/0  17/0  

       46/27  27 53/741  خطا

          30 00/24980  كل
  

 يض همگنفرهاي اصلي براي استفاده از آزمون تحليل كوواريانس، برآوردن فرضيكي از پيش

هاي شود فرض همگني شيبطور كه مشاهده ميهمان، 2است. بر طبق جدول  ونيرگرس هايشيب

 Fدار كه سطح معناداري مقرگرسيون مورد بررسي قرارگرفته است. بر اين اساس، با توجه به اين

آزمون و هاي رگرسيون پيش}، شيبF) 2و  27( و=p 08/0است {( 05/0آمده باالتر از دستبه

يش و كنترل تفاوت معناداري نداشته و فرض آزمون نمرات استرس تحصيلي در دو گروه آزماپس

حليل هاي استفاده از تترين مفروضهيكي ديگر از مهم شود.هاي رگرسيون تأييد ميهمگني شيب

فاده فرض از طريق استها است. بررسي اين پيشكوواريانس، برآورده شدن فرض همگني واريانس

 ها در متغير استرس تحصيلياريانساز آزمون لون صورت گرفت. بررسي نتايج آزمون همگني و

ها است، پس فرض همگني واريانس 05/0كه سطح معناداري باالتر از دهد كه با توجه به ايننشان مي

  برآورده شده است.
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وكنترل در  آزمون گروه آزمايش.آزمون تحليل كوواريانس براي مقايسه ميانگين نمرات پس3جدول 

  ميزان استرس تحصيلي

  اندازه اثر  SS DF  MS F P  اترمنبع تغيي

 111/0 078/0 37/3 14/95 1 14/95  آزمونپيش

 136/0 049/0 246/4 978/119 1 978/119 گروه

    259/28 27 933/762 خطا

     30 667/896 كل
  

تعديل  اي معنادار پس ازگونهكه به دهدنشان مي  F، معناداري آزمون 3توجه به نتايج جدول  با

 ن وجودآزموكنترل در پس داري بين ميانگين گروه آزمايش وآزمون، تفاوت معناهاي پيشميانگين

زمايش در گروه آ ميزان استرس تحصيلي افراد ديگر، آموزش بسته خودكارآمدي بربياندارد. به

شود. اين چنين تغييري ديده نميكه در گروه كنترل اينتغييرات مثبت ايجاد كرده است، درصورتي

دهنده اين است كه افزايش ميزان خودكارآمدي بر تغيير ميزان استرس تحصيلي در له نشانمسأ

مقدار  آمدهدستبه ان دختر مقطع متوسطه اول تأثيرگذار است. با توجه به مجذور اتايآموزدانش

) 1و  27=( و=049/0p{(شود درصد است كه در ستون شدت اثر ديده مي 14اين تأثير در حدود 

F{.  
  

  هاي رگرسيونطرفه براي بررسي فرض همگني شيب. تحليل واريانس يك4دول ج

  اندازه اثر  SS DF  MS F P  منبع تغييرات

  16/0  10/0  476/2 407/118  2 814/2368  آزمونپيش ×گروه 

       425/478  27 48/12917  خطا

          30 00/15286  كل

هاي رگرسيون موردبررسي شيبشود فرض همگني طور كه مشاهده مي، همان4بر طبق جدول 

 05/0آمده باالتر از دستبه Fكه سطح معناداري مقدار قرارگرفته است. بر اين اساس، با توجه به اين

آزمون نمرات آزمون و پسهاي رگرسيون پيش} است، شيبF) 2و  27=( و =p 10/0است {(

نداشته و فرض همگني هاي اجتماعي در دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت معناداري مهارت
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هاي ها در متغير مهارتبررسي نتايج آزمون همگني واريانسشود. هاي رگرسيون تأييد ميشيب

است، پس فرض همگني  05/0كه سطح معناداري باالتر از دهد كه با توجه به ايناجتماعي نشان مي

 ها برآورده شده است.واريانس

 آزمون گروه آزمايش و كنترل درسه ميانگين نمرات پس.آزمون تحليل كوواريانس براي مقاي5جدول 

  هاي اجتماعيميزان مهارت

  SS DF  MS F P  منبع تغييرات
اندازه 

  اثر

 013/0 55/0 364/0 152/154 1 152/154  آزمونپيش

 245/0 006/0 766/8 693/3712 1 693/3712 گروه

    550/423 27 848/11435 خطا

     30 000/733249 كل

  

اي معنادار پس از تعديل گونهدهد كه بهنشان مي F، معناداري آزمون 5توجه به نتايج جدول با 

آزمون وجود داري بين ميانگين گروه آزمايش و كنترل در پستفاوت معنا آزمون،هاي پيشميانگين

ه هاي اجتماعي افراد در گروديگر، آموزش بسته خودكارآمدي بر ميزان مهارت بياندارد. به 

گونه در كه در گروه كنترل تغييري اينآزمايش تغييرات مثبتي بر جاي گذاشته است. درصورتي

دهنده اين است كه افزايش ميزان خودكارآمدي بر شود. اين مسأله نشانافراد مورد مطالعه ديده نمي

ه توجه بان دختر مقطع متوسطه اول مؤثر است. با آموزدانشهاي اجتماعي در تغيير ميزان مهارت

درصد است كه در ستون شدت اثر ديده  25آمده مقدار اين تأثير در حدود دستمجذور اتاي به

  }.F) 1و  27=( و =001/0pشود {(مي

  گيريبحث و نتيجه

توان گفت كه در گروه آزمايش به دنبال اجراي روش آموزش براساس نتايج اين پژوهش مي

 در آن ايمالحظهشده و كاهش قابلتعديل انآموزدانش، ميانگين استرس تحصيلي خودكارآمدي

ننده مهم و ك بينيپيشاين يافته بيانگر اين مهم است كه خودكارآمدي يك به وجود آمده است. 



   Journal of school psychology, Summer 2018                                  1397شناسي مدرسه، تابستان رواني مجله     
                  
 Vol.7, No.2/196-213                                                                        196-2/213ي ، شماره7ي دوره       

207 

 ان است به عبارتي، هراندازهآموزدانش يك عامل مهم براي جلوگيري از بروز استرس تحصيلي در

ري را تجربه تتري استرس تحصيلي كمبا احتمال بيش فرد از خودكارآمدي باالتري برخوردار باشد،

ديگر، هراندازه فرد سطح خودكارآمدي باالتري داشته باشد، با احتمال باالتري در بيانكند. به مي

هاي پژوهشي كارادماس و همكاران شود. نتايج حاصل از اين پژوهش با يافتهتحصيل موفق مي

)، 2011)، ني و الو و لياو (2010ين و الشر و دورنينگ (آرت)، 2010)، رودنبري و رينك (2004(

 و كارادماس مطالعه خواني دارد.) هم1392)، فوالدوند و همكاران (1386معيني و همكاران (

 به ست؛ا بوده مرتبط استرس به واكنش منفي با طوربه خودكارآمدي كه ) نشان داد2004همكاران (

 اشت. درد ضربه و تهديد منفي با ارتباط و هاچالش با بتيمث ارتباط باال كه خودكارآمديطوري

ود. ب ارتباط در استرس باالي با سطح خودكارآمدي پايين ) سطح2010و همكاران ( مطالعه رودنبري

 منفي مانند ) اين نتيجه حاصل شده است كه احساسات2010در مطالعه آرتين، الشر و دورنينگ، 

) 2011ني و همكاران ( مطالعه دهد. در تحت تأثير قرار را آمديخودكار باورهاي تواننداضطراب مي

طالعه م گرديد. در شناسايي آزمون و اضطراب تكليف بين اهميت رابط عنوانبه نيز خودكارآمدي

 همبستگي منفي با خودكارآمدي ) استرس1392همكاران ( و ) و فوالدوند1386و همكاران ( معيني

  داشت. معنادار

د كه تواند به اهداف خود نائل آيزماني مي آموزدانشتوان گفت كه يك فته ميدر تبيين اين يا

بين و اميدوار به حل مشكالت و غلبه بر هايش را باور داشته، بدون استرس، خوشخود و توانايي

عالوه، رفتارهايي مانند تالش و انتظار موفقيت بعد از هر شكست؛ رو باشد. بههاي پيشدشواري

عدم ترس از شكست، توانايي حل مسأله، با داشتن  در انجام تكاليف، استقامت ي،ريزبرنامه

د كه دهگردد. لذا يافته حاصل از اين فرضيه نشان ميباال ممكن مي ان با خودكارآمديآموزدانش

تواند ابزاري سودمند براي كاهش استرس تحصيلي و ان ميآموزدانشافزايش خودكارآمدي 

ج اين هاي گذشته و نتايقيت تحصيلي باشد. بر اساس آنچه درباره پژوهشدرنتيجه افزايش موف

ان آموزدانشتوان گفت ميزان خودكارآمدي در كاهش استرس تحصيلي پژوهش بيان گرديد مي
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آزمون فرضيه دوم  مشخص شد كه آموزش با در مدرسه و خارج از مدرسه تأثيرگذار است. 

اين بدان معنا است كه در ان مؤثر است. آموزدانشاعي هاي اجتمافزايش مهارت در خودكارآمدي

آزمون تفاوت معناداري در آزمون و پسهاي آزمايش و گواه در ميان دو مرحله پيشميان گروه

ت كه توان گفديگر، بر اساس نتايج اين پژوهش ميهاي اجتماعي وجود دارد. به بيان ميزان مهارت

هاي اجتماعي ، ميانگين مهارتآموزش خودكارآمدي در گروه آزمايش به دنبال اجراي روش

افزايش  رب مؤثر عوامل ميان در كه است موضوع اين گويايكه ان افزايش پيداكرده است؛ آموزدانش

 آن تأثير شدت زيرا ان، خودكارآمدي داراي اهميت وافري است،آموزدانشهاي اجتماعي مهارت

)، 2000( هاي پژوهشي رودباگبا يافتهاين پژوهش بسيار معنادار و مثبت است. نتايج حاصل از 

)، 2002)، لي (1389)، كاكيا (1387)، جعفري و شهيدي و عابدين (1385بيرامي و مرادي (

)، در تحقيق خود با عنوان رابطه 2000است. رودباگ ( ) همسو1390ابوالقاسمي و همكاران (

ي بين خودكارآمدي، اضطراب خودكارآمدي و رفتار اجتماعي، نشان داد كه همبستگي منف

اجتماعي، اختالل اضطراب اجتماعي و تغيير رفتار وجود دارد. در تحقيق ديگري با عنوان تأثير 

)، نشان 1385ان، بيرامي و مرادي (آموزدانشهاي اجتماعي بر كفايت اجتماعي آموزش مهارت

و خودكارآمدي  مندي، مديريت استرسهاي اجتماعي، نگرش، جرأتدادند كه آموزش مهارت

ان را بهبود بخشيده است و اين تغيير در طول زمان خود را حفظ كرده است. جعفري و آموزدانش

 اصلي عناصر گردند كهمي اجتماعي موجب هايمهارت آموزش ) نشان دادند كه1387همكاران (

) 1389يا (كاك يابند. مطالعه بهبود آن اصلي يهامؤلفه و ويژه خودكارآمديبه انگيزشي فرآيندهاي

 محافظت و اجتماعي، رشد شخصي ارتقاي موجب هاي اجتماعيمهارت به نشان داد كه مجهز شدن

) 1390شود. ابوالقاسمي و همكاران (مي اجتماعي رواني هاياز آسيب پيشگيري و هاانسان حقوق از

ن راب امتحاهاي تنظيم هيجان در كاهش اضطرفتاري و مهارت-نشان دادند كه هردو روش شناختي

  اند.طور معناداري مؤثر بودهان بهآموزدانشو افزايش خودكارآمدي و سازگاري تحصيلي 

توان گفت، با توجه به اين خودكارآمدي عاملي است كه موجب در تبيين نتايج اين فرضيه مي
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در ر تسوي حضور بيششود كه فرد را بهنفس و جرأت در فرد مينفس، عزتايجاد نوعي اعتمادبه

هاي اجتماعي فرد افزوده روز بر ميزان مهارتكشاند و به همين سبب، روزبهتعامالت اجتماعي مي

اجتماعي، بندورا باورهاي خودكارآمدي را به اعتقاد فرد  –شود. در چارچوب رويكرد شناختي مي

اه وي، ديدگ كند. در همين راستا، بر اساسها تلقّي ميهاي خود در اجراي برخي فعاليتبه توانايي

ترين عوامل در رشد ارتباطات سالم اجتماعي است كه زندگي فرد را خودكارآمدي از مهم

سازد تا با فشارهاي درازمدت مقابل نمايد. در حقيقت. يك حس بخش نموده و او را توانا ميلذت

ه كگردد، درحاليگيري ارتباطات اجتماعي مثبت و سالم ميايمن از خودكارآمدي موجب شكل

؛ كه كشاندعدم برخورداري از اين ويژگي، فرد را به رفتارهاي اجتنابي و پرخطر و طرد جامعه مي

). بر اساس 1999بندورا، ( گرددهاي مثبت اجتماعي ميكنندهاين خود باعث محروميت فرد از تقويت

توان ين، مييشهاي پها و پژوهشهمخواني ميان آنآنچه در تبيين اين فرضيه گفته شد و با توجه به 

ان در مدرسه و آموزدانشهاي اجتماعي كه افزايش ميزان خودكارآمدي در بهبود مهارت ادعا كرد

ناتواني در گسترش خارج از مدرسه تأثيرگذار است.  درپايان محدوديت هاي پژوهش را در قالب 

 ن ذكر كرد وآزمون و محدوديت ابزاري مي تواآزمون بر پسجامعه آماري، تأثير احتمالي پيش

هاي آموزشي ديگر انجام هاي پسر، والدين و سازمانهاي ديگري با نمونهشود پژوهشپيشنهاد مي

  شود.
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ارزيابي دانشجويان از تنشگرهاي تحصيلي و  ).1386پروين و دانش پور، زهره. ( شكري، اميد؛ كديور،

  .52-65، )2(22ختي، شناروانتنشگرها. مجله علوم ها به اين واكنش

 )1387( يمحمد ديس ييحي: مهترج. تيشخص يهاهينظر .)2005( .آلن ،يدنيس .شولتز و يپ دوان شولتز،

  .شيرايو: تهران ،دوازدهم چاپ

اثر حمايت اجتماعي، استرس  ).1392ي، مهرناز و سنگري، اكبر. (فوالدند، خديجه؛ فرزاد، ولي اله؛ شهرآرا

  .95 -82، )2(4، معاصر سيشناروانجسماني.  -تحصيلي و خودكارآمدي بر سالمت رواني
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The effectiveness of self-efficacy training on academic stress 
and social skills of female students 

M. Kooshki1, H. Keramati2 & J. Hasani3 

Abstract 

This study aimed to examine the effectiveness of self-efficacy training on 
the academic stress and social skills in junior high school female students. 
The research method was experimental. The design was pretest and posttest 
with a control group. The population included junior high school female 
students in Mamulan city during 2013-2014 academic year. Simple random 
sampling was used to select the participants. In this method, among the 8 
educational complexes, one complex was selected and their students filled in 
Sherer self-efficacy, Zajacova academic stress and social skills of adolescents 
questionnaires. After analysis, randomly, 15 students with low self-efficacy, 
high stress and low social skills were selected and placed into experimental 
and control groups. The treatment was conducted in 10 sessions. Finally, a 
posttest was performed in both groups. The questionnaires were analyzed 
using covariance analysis in SPSS software. The results showed that in 
experimental group, self-efficacy training had a significant and positive effect 
on academic stress and social skills. As a result, we conclude that self-efficacy 
training affects educational stress and social skills. 

Keywords: Academic stress, self-efficacy training, social skills. 
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