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بررسی تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر خودپنداره و خودکارآمدی در دختران دانش 

 آموزمضطرب

 3، عباس ابوالقاسمی2، رضاکاظمی1نرگس نصرتی

 چکیده

این تحقیق، بمنظور بررسی میزان اثربخشی آموزشی مهارت های اجتماعی بر خودپنداره و خودکارآمدی دانش آموزان دختر 

ش این پژوهش از نوع طرح آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود که در آن جامعه مضطرب می باشد. رو

در این  1331-1332منطقه یک شهر اردبیل که در سال )اول، دوم، سوم (آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

نفر از دانش آموزان مضطرب که با پرسشنامه  22ای شامل نفر بود و نمونه 2022شهر مشغول به تحصیل بوده اند تعداد آنها 

(نفر، و 22اضطراب کتل تشخیص داده شده بودند انتخاب و پس از جایگزینی تصادفی در دو گروه آموزش مهارتهای اجتماعی )

دی شرر جمع آوری، (نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. و اطالعات از طریق پرسشنامه خودپنداره راجرز و خودکارآم22گروه کنترل )

(بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که  (MANOVAو برای تجزیه و تحلیل اطالعات از تحلیل واریانس چند متغیره 

افزایش خودپنداره و خودکارآمدی و کاهش اضطراب با آموزش مهارتهای اجتماعی رابطه معناداری دارد. بنابراین آموزش 

وان یک مداخله تربیتی در افزایش خودپنداره و خودکارآمدی و کاهش اضطراب دانش آموزان موثر بوده مهارتهای اجتماعی به عن

 است.

 مهارتهای اجتماعی،خود پنداره، خودکارآمدی و اضطراب کلید واژه ها:

                                                           
  nosanaz@yahoo.comکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی - 1
 استاد یار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل - 2
 استاد یار دانشگاه محقق اردبیلی - 3
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 مقدمه

است . در حال حاضر،  زندگی در جهان امروزی و غلبه بر انواع مشکالت آن یکی از مشغله های روانشناسان و حتی افراد عادی

زندگی ساده و سنتی گذشته دگرگون شده و در اثر پیشرفت علوم نکات مثبت زیادی به ارمغان آورده است اما در کنار این 

دستاوردها ، یک سری مسایل و مشکالتی را نیز برای انسان پدید آورده است. از مهمترین نوع این مشکالت، لغزش تعامالت میان 

است. به گونه ای که عصر حاضر را عصر اضطراب نامیده اند. اضطراب در طول رشد  1شدن انسان به اضطرابفردی و گرفتار 

انسان و توجه به شکل خاص آن در هر دوره، از دغدغه های روانشناسان می باشد. و یکی از دوران پرمخاطره در طول رشد بشری 

انی است. چنانچه برخی از روانشناسان دوره نوجوانی را دوره پرآشوب که مفهوم اضطراب را پر رنگتر جلوه می کند، دوران نوجو

(. با توجه به مطالعات انجام شده اختالالت مربوط به اضطراب یکی از رایجترین 1301و استرس زا توصیف می کنند )گنجی، 

اجتماعیو تحصیلی نشان می (. که معموال خود را بصورت اضطراب 2223، 3اختالالت عاطفی روانی نوجوانان می باشد )اسپنس

 (. 1301دهد)هیوز، 

بررسی ها در رابطه با نوجوانان و مسائل آنها نشان می دهد که یکی دیگر از علل بروز مشکالت در رفتار نوجوانان در کنار 

عدم  اضطراب، کمبود خودپنداره و خودکارآمدی در آنهاست. طرحواره های غلط، عزت نفس پایین، عدم مهارت های اجتماعی،

مهارت های مقابله ای و افکار و فرض های غلط به نحوی خودکارآمدی و خودپنداره دانش آموزان را مختل و باعث افت تحصیلی 

واضطراب آنها می شود. از نگاه روانشناسان قسمت عمده ویژگی های شخصیتی، منش و خصوصیات رفتاری هر فرد به تصویری 

، به نقل از احمدی، گروسی فرشی و شیخ 1303، 1، میشل3ره وی بستگی دارد )گرینبرگکه از خود در ذهن دارد یعنی خودپندا

(. در جریان پژوهشی 1331(. خودپنداره به معنای نگرش، ادراک و برداشتی است که فرد از خود دارد )بیابانگرد، 1301علیزاده 

تی با خودپنداره و هیجانات منفی چون اضطراب و مشاهده شده است که هیجانات مثبتی چون لذت، افتخار و سربلندی روابط مثب

(. خودکارآمدی نیز مانند خودپنداره یکی از مولفه هایی 2212و همکاران ؛  1عصبانیت رابطه منفی با خودپنداره نشان می دهند )گتز

ر نظم دهی انگیزش، است که در شرایط استرس زا می تواند تحت تاثیر قرار گیرد. باورهای خودکارآمدی بعنوان عاملی موثر د

(. 1330، 3والتر ;1331، 1هدایت رفتار انسان، کنار آمدن با موقعیت های اضطراب و استرس زا شناخته شده است )بندورا

خودکارآمدی، درجه ای از تسلط فرد در مورد توانایی اش برای انجام فعالیت های خاص می باشد تئوری خودکارآمدی بندورا به 

(. 2222ن و عزت نفس فرد نسبت به توانایی هایش در انجام رفتار خواسته از وی تاکید دارد )بندورا و آدامز، نقش اعتماد و اطمینا

                                                           
1 - Anxiety 
2 - Spence 
3 - Green berg 
4 - Mishell 
5 - Goetz 
6- Bandura  
7 - walteers 
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(، در تحقیقی 2221) 1در پژوهشهای متعددی نشان داده شده بین اضطراب و خودکارآمدی رابطه وجود دارد. آکنبی و اگوواندکان

های کاهش اضطراب مورد بررسی قرار دادند نتایج نشان داد شرکت اثر بخشی راهبردهای خودکارآمدی را بعنوان روش 

کنندگانی که آموزش خودکارآمدی را دیدند نسبت به شرکت کنندگان گروه کنترل بهبودی معنی داری در عملکرد تحصیلی 

از این متغیرهای  شان دیده شده است.از سوی دیگر از راهکارهای مهم برای کمک به دانش آموزان مضطرب برای اینکه بتوانند

روانشناختی ) خودکارآمدی و خودپنداره( بنحو احسن استفاده ببرند و همچنین برای یک زندگی مطلوب آماده شوند آموزش 

مهارتهای اجتماعی یکی از متغیر هایی هستند که با متغیر های اضطراب، خودکارآمدی و .روش مهارت های اجتماعی است

ین با توجه به اهمیت و ارزش آموزش مهارت اجتماعی با اهداف پیشگیرانه و ارتقاء سطح سالمت و خودپنداره رابطه دارد. بنابرا

روان، فقدان این مهارتها باعث می شود که فرد در برابر فشارها و استرس ها به رفتار غیر موثر و پرخاشگرانه روی آورد. آموزش 

نایی موثر بودن ،غلبه کردن بر مشکل، افزایش خودپنداره و چنین مهارتهایی در کودکان و نوجوانان احساس کفایت، توا

(. نظری و حسین پور 1332خودکارآمدی، توانایی برنامه ریزی و رفتار هدفمند متناسب با مشکل را بوجود می آورد )طارمیان، 

فس دانش آموزان ( در جریان پژوهشی دریافتند که آموزش مهار تهای اجتماعی باعث کاهش اضطراب و افزایش عزت ن1300)

همچنین در تحقیقی تحت عنوان تاثیر آموزش مهارت های زندگی برعزت نفس، خود پنداره و سالمت روان  .گروه آزمایشی شد

شکایت جسمانی، (( نتایج نشان داد مهارتهای اجتماعی از نظر کاهش خود پنداره منفی و کاهش 1301توسط عبداهلل پور ) 

یت در روابط بین فردی و روان پریشی( تفاوت معنی داری وجود دارد . بطور کلی نتایج اجباری، افسردگی، حساس-وسواس

پژوهش ها حاکی از تاثیر مهارتهای اجتماعی بر کاهش اضطراب، افزایش خودکارآمدی و خودپنداره در دانش آموزان می باشد. 

ی اجتماعی بر خودپنداره و خودکارآمدی دانش پژوهش حاضر نیز در راستای این نتایج و با عنوان اثر بخشی آموزش مهارتها

 آموزان دختر مضطرب صورت گرفت.

 روش

این پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون چند گروهی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش 

 می باشد. 31-32حصیلیآموزان دختر مقطع راهنمایی) پایه های اول، دوم و سوم( منطقه یک شهراردبیل سال ت

مدرسه راهنمایی دخترانه  30روش نمونه گیری در این پژوهش بصورت تصادفی در دو مرحله به شرح زیر صورت گرفت: از میان 

نفر از دانش آموزان دارای اضطراب را از طریق اجرای آزمون کتل شناسایی  12مدرسه انتخاب و سپس تعداد  3سطح شهر اردبیل، 

گروه کنترل )بیست نفر(  -3گروه آموزشی مهارتهای اجتماعی )بیست نفر(  -1گروه:  2بصورت تصادفی در  و در مرحله دوم

( ولی در این 1301نفر برای هرگروه توصیه شده است )دالور،  11جایگزین شدند. و حداقل حجم نمونه درروشهای آزمایشی

شد. و جهت جمع آوری اطالعات در این پژوهش از پرسشنامه نفر انتخاب  22پژوهش برای افزایش اعتبار بیرونی در هر گروه 

 استفاده شد. که عبارتند از:

                                                           
1 - Akanbi & Ogundokun 
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 پرسشنامه اضطراب کتل: -الف

آیتم دارد و آزمودنی به  12دراین تحقیق برای اندازه گیری میزان اضطراب از مقیاس اضطراب کتل استفاده می شود. این پرسشنامه 

اضطراب آشکار را و کل سواالت  12تا  21اضطراب پنهان و  22تا  1می دهد و آیتم های این آیتم ها بر اساس سه گزینه پاسخ 

 02/2(، میزان پایایی این آزمون از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 1302اضطراب کلی را می سنجد. در مطالعۀ فرجی )

و  11/2ف استفاده شده است که به ترتیب گزارش کرده است. برای سنجش پایایی این مقیاس از روش آلفای کرونباخ و تصنی

 به دست آمده است.  11/2برآورد شده است. همچنین روایی آزمون  11/2

 پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر -ب

ماده دارد و آزمودنی به هر ماده  13( ساخته شده است، 1331مقیاس خودکارآمدی، توسط شرر و آدامز ) به نقل از براتی بختیاری، 

س یک مقیاس پنج درجه ای )کامال مخالفم یک امتیاز تا کامال موافقم پنج امتیاز( به هر آیتم پاسخ می دهد. براتی بختیاری، بر اسا

 گزارش کرده است.  33/2و  33/2(، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی بازآزمایی این مقیاس به ترتیب 1331)

 ج( مقیاس خودپنداره راجرز

صفت دارد، که متضاد هر صفت در مقابل آن گذاشته شده  21ف و ب دارد . آزمون خودپنداره راجرز این پرسشنامه دو فرم ال

نمره گذاری شده است. خودپنداره شامل نگرش، ادراک و برداشتی است که شخص از خود دارد.  3تا  1است و برای هر صفت از 

و  01/2التر را شامل می شود. پایایی آن از طریق روش کرونباخ به با 3و خودپنداره منفی نمره  3-2خودپنداره مثبت و عادی نمره 

 (.1301به دست آمده است )میهن دوست،  03/2از طریق تصنیف 

دقیقه ای و به صورت هفتگی برای گروه آزمایش برگزار  60جلسه  8خالصه ی جلسات آموزشی که در  جلسات آموزشی:

 گردید به شرح زیر می باشد:

 ن با اعضای مهم بدن، کار و اهمیت هر عضو و پی بردن به تفاوت های ظاهری افراد، : آشنا شد جلسه اول

: دانش آموزان با ویژگی ها و عالیق، خواسته ها و توانایی های خود آشنا می شوند و می آموزند که همه ی آنها از  جلسه دوم

 جهاتی متفاوتند.

 احترام و قدردانی از خود  جلسه سوم :

انش آموزان می آموزند که دیگران هم مانند آنها افراد ارزشمندی هستند، با قدردانی از خود و دیگران آشنا می : د جلسه چهارم

 شوند، به محیط اطرافشان هم مانند دیگران و خود احترام بگذارند.

 کالس هستند. دانش آموزان با گروه و ویژگی های گروه آشنا می شوند و می آموزند که عضو گروهی به نامجلسه پنجم : 

: دانش آموزان در این جلسه با اهمیت کار گروهی، نقش و اهمیت اعضای گروه، قوانین و مسئولیت های اعضای  جلسه ششم

 گروه آشنا می شوند.

 دانش آموزان با مفهوم دوستی و ویژگی های دوست آشنا می شوند. جلسه هفتم :



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

5 

 

 پرسی و صحبت کردن با دیگران را می آموزند.: دانش آموزان شیوه ی صحیح سالم و احوال جلسه هشتم

 سازماندهی و صورت بندی اجرای دوره آموزشهای جرات ورزی :

آشنایی با دانش آموزان و توضیح درباره اهداف پژوهش، تعریف و بیان ضرورت جرأت ورزی و فواید آن در  جلسه اول:

  .زندگی روزمره 

 ر موقعیت های مختلفبیان احساسات و چگونگی ابراز آن د جلسه دوم:

 : حق تغییر کردنجلسه سوم

 : آموزش کنترل خشمجلسه چهارم

 : بحث و تبادل در خصوص آموزش ابراز خشم جلسه پنجم

 رد کردن درخواست های غیرمنطقی دیگران  جلسه ششم:

 برخورد مناسب و مؤثر با انتقاد جلسه هفتم:

 : مروری بر مطالب هفت جلسجلسه هشتم

: بالفاصله پس از پایان مداخله آموزشی، از هر دو گروه پس آزمون )پرسش نامه خودکارآمدی، اضطراب و  مرحله پس آزمون

ماه مجدداً توسط آزمون های مذکور  1خودپنداره( گرفته شد و در نهایت در دوره پیگیری، تغییرات رفتاری آزمودنی ها پس از 

 سنجیده شدند.

 یافته های پژوهش

اف معیار خودپنداره در بین گروه های مورد مطالعهمیانگین و انحر 1جدول   

 انحراف معیار میانگین گروه متغیر

12/30 کنترل پیش آزمون خود واقعی  11/3  

31/33 کنترل پس آزمون  12/0  

11/33 آزمایش پیش آزمون  33/0  

21/112 آزمایش پس آزمون  23/12  

13/31 کنترل پیش آزمون خود آرمانی  13/3  

آزمونکنترل پس   11/33  11/0  

22/32 آزمایش پیش آزمون  12/3  

11/112 آزمایش پس آزمون  33/13  

03/01 کنترل پیش آزمون خودپنداره  11/0  
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11/01 کنترل پس آزمون  23/3  

11/01 آزمایش پیش آزمون  03/3  

23/123 آزمایش پس آزمون  11/12  

نمونه های  و خودپنداره در نمونه های پس آزمون گروه آزمایش بیش ازطبق یافته های پژوهش میانگین خود واقعی، خود آرمانی 

ت.گروه های پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و همچنین بیش از میانگین نمونه های پیش آزمون گروه آزمایش اس  

میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی در بین گروه های مورد مطالعه 3جدول  

 انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 

 

خودکارآمدی   

12/20 کنترل پیش آزمون  13/1  

12/20 کنترل پس آزمون  13/1  

31/23 آزمایش پیش آزمون  33/3  

21/31 آزمایش پس آزمون  30/3  

 

است، این میانگین در گروه کنترل پس  12/20طبق یافته های پژوهش میانگین خودکارآمدی گروه کنترل در پیش آزمون برابر 

و  31/23است. اما در گروه آزمایش در بین نمونه های پیش آزمون گروه آزمایش میانگین خودکارآمدی برابر  12/20ون برابر آزم

 است 21/31در بین نمونه های پس آزمون گروه آزمایش برابر 

نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره خودپنداره و خودکارآمدی 2جدول  

رمقدا نام آزمون   F df فرضیه   dfخطا P  مجذور اتا 

310/2 اثر پیالیی مدل   11/1  1 11 222/2  330/2  

221/2 المبدا ویلکز  11/1  1 11 222/2  330/2  

12/13 اثر هتلینگ  11/1  1 11 222/2  330/2  

12/13 بزرگترین ریشه خطا  11/1  1 11 222/2  330/2  

311/2 اثر پیالیی گروه  12/3  1 11 222/2  231/2  

311/2 المبدا ویلکز  12/3  1 11 222/2  231/2  

113/2 اثر هتلینگ  12/3  1 11 222/2  231/2  

113/2 بزرگترین ریشه خطا  12/3  1 11 222/2  231/2  
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نتایج نشان می دهد که در گروههای مورد مطالعه حداقل از نظر یکی ار متغیرهای وابسته تفاوت معنی داری وجود  3طبق جدول 

 = المبدای ویلکز(. p< ،12/3 F= ،311/2 221/2دارد ) )

مدینتایج آزمون تحلیل واریانس سه متغیره )مانوا( بر روی متغیر خودپنداره و خودکارآ 4جدول   

 متغیر وابسته 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F P اتا 

 مدل

13/131022 خودواقعی  1 10/3  222/2  311/2  

22/3 1 133131 خود آرمانی  222/2  312/2  

13/231213 خودپنداره  1 12/3  222/2  321/2  

32/101211 خودکارآمدی  1 20/3233  221/2  311/2  

 گروه

13/101 خودواقعی  1 30/11  222/2  121/2  

22/321 خود آرمانی  1 23/11  222/2  113/2  

03/1121 خودپنداره  1 13/11  221/2  232/2  

11/1210 خودکارآمدی  1 23/3  221/2  123/2  

 خطا

قعیخودوا  30/1230  11    

03/1331 خود آرمانی  11    

11/12131 خودپنداره  11    

11/1111 خودکارآمدی  11    

نتایج نشان می دهد بین میانگین نمرات خود واقعی، خودآرمانی و خود پنداره در بین گروه پیش آزمون و پس  1طبق نتایج جدول 

 .(>p 221/2آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد )

نتایج آزمون تعقیبی  9جدول LSD ه های جهت تعیین اختالف میانگین خودپنداره و خودکارآمدی در گرو 

مطالعهمورد   

 سطح معنی داری (i-jاختالف میانگین ) (jگروه) (iگروه) متغیر

-13/1 کنترل پس آزمون کنترل پیش آزمون خودپنداره  210/2  

-21/2 آزمایش پیش آزمون  111/2  
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پس آزمونآزمایش   -12/11* 221/2  

00/1 آزمایش پیش آزمون کنترل پس آزمون  213/2  

221/2 *11/13- آزمایش پس آزمون  

221/2 *11/23- آزمایش پس آزمون آزمایش پیش آزمون  

222/2 کنترل پس آزمون کنترل پیش آزمون خودکارآمدی  1 

11/2 آزمایش پیش آزمون  312/2  

221/2 *13/11- آزمایش پس آزمون  

11/2 آزمایش پیش آزمون کنترل پس آزمون  312/2  

221/2 *13/11- آزمایش پس آزمون  

221/2 *13/13- آزمایش پس آزمون آزمایش پیش آزمون  

 (. * P<0.01) 

پس  نتایج نشان می دهد که بین خود پنداره کنترل پیش آزمون با آزمایش پس آزمون، کنترل پس آزمون با آزمایش 1در جدول 

 آزمون و بین خودپنداره آزمایش پیش آزمون با آزمایش پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد.

 بحث و نتیجه گیری

آموزان مضطرب صورت پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر خود پنداره و خودکارآمدی دانش

آموزان مضطرب دارد و های اجتماعی تأثیر معناداری بر خودپنداره دانشگرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش مهارت

شود موجب افزایش آن می 010/P  و این فرضیه پژوهش مورد تایید قرار گرفت. نتیجه بدست آمده با نتایج پژوهش های .

پور ( همسو بود. عبداهلل2212گتز و همکاران ) ( و2223(، میتزاکی و همکاران )1300پور )(، نظری و حسین1301پور )عبداهلل

آموزان، های زندگی بر خودپنداره، عزت نفس و سالمت روان دانش( در بررسی خود تحت عنوان تأثیر آموزش مهارت1301)

 های زندگی موجب افزایش خودپنداره، عزت نفس و همچنین سالمت روان گروه آزمایش شد.نشان داد که آموزش مهارت

ای سازد به گونههای اجتماعی فرآیندی است که فرد را قادر میوص تبیین این یافته باید عنوان نمود که از سویی مهارتدر خص

؛ نقل از 1303( و از سوی دیگر طبق نظر بروکنرو لوینس )1301رفتار کند که دیگران او را با کفایت تلقی کنند )بیرامی و مرادی، 

های افزایش خودپنداره، دریافت بازخودرهای مثبت از دیگران است؛ بنابراین آموزش مهارتهای ( یکی از راه1331خرازی، 

شود. همچنین افزایش اجتماعی منجر به دریافت بازخوردهای مثبت از سوی دیگران شده و موجب افزایش خودپنداره فرد می

( و این عامل در کاهش اضطراب فرد 1333؛ احمدی، 1301شود )اسرافیلیان، خودپنداره موجب برقراری ارتباط مؤثر بادیگران می

آموزان های اجتماعی تأثیر معناداری بر افزایش خودکارآمدی دانشنقش دارد. نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش مهارت



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

9 

 

مضطرب دارد  010/P های پژوهش آکنبی و با یافتهگیرد. نتیجه به دست آمده . بنابراین فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار می

( همخوانی داشت. 1303( و زهراکار و همکاران )1300(، اکبری و یزدی )1300پور )(، نظری و حسین2221اگوواند کان )

های های مهارتهای حل مسأله )یکی از مؤلفه( در پژوهشی تحت عنوان اثربخشی آموزش مهارت1303زهراکار و همکاران )

ها را دریافت کرده آموزان که این آموزشآموزان نشان دادند که میزان خودکارآمدی دانشآمدی دانشاجتماعی( بر خودکار

 بودند، بیشتر از گروه کنترل بود. همچنین این میزان در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار بود.

های اجتماعی عبارت است از رفتارهای انطباقی ارت( مه1331در تبیین این نتیجه باید گفت که از طرفی طبق نظر کارتاج و میلبرن )

های مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیامد سازد با دیگران روابط متقابل داشته باشد، واکنشفراگرفته شده که فردی را قادر می

اد به نفس و خود اتکایی را پذیری، اعتمهای اجتماعی رفتارهایی نظیر همکاری، همدلی، مسئولیتمنفی دارد اجتناب ورزد. مهارت

های خود برای انجام کار یا ها یا شایستگیهای شخص از تواناییشود؛ و از طرف دیگر خودکارآمدی شامل ارزیابیشامل می

پذیری، اعتماد به نفس و خوداتکایی فرد را افزایش های اجتماعی مسئولیت(. بنابراین مهارت1302رسیدن به هدفی است )راشی، 

شود. بعالوه های )افزایش خودکارآمدی( خویشتن میها و شایستگیهای مثبت ارزیابی فرد از تواناییموجب باال رفتن جنبه داده و

( خودکارآمدی در میزان تالشی که فرد در هر فعالیت باید صرف نماید و یا بر مدت زمانی که فرد 2222اینکه به عقیده پارجاریز )

کند، تأثیر دارد و افرادی که خودکارآمدی باالیی دارند در هنگام فعالیت و برخورد با موانع میزان می در برخورد با موانع، استقامت

 گردد.دهند. بنابراین افزایش خودکارآمدی موجب کاهش تنیدگی و اضطراب فرد میتنیدگی و اضطراب کمتری را نشان می

 منابع

 دپنداره و مکان کنترل بین دانشجویان دانشکده علوم انسانی. دانشگاه گیالن.  (. بررسی رابطه افت تحصلی با خو1301اسرافیلیان، ع )

(. باورهای خودکارآمدی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه های آزاد خراسان جنوبی. افق دانش: فصلنامه دانشگاه علوم 1301اکبری، م. یزدی، ا )

 .3ره: شما11پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد.دوره 

 پژوهشی دانشگاه تبریز. سال اول. -(. بررسی عوامل موثر برخودباوری دانش آموزان. فصلنامه علمی1301احمدی، ع. گروسی فرشی، م. شیخ علیزاده، س )

پایان نامه  (. بررسی رابطه ساده و چند متغیری خودکارآمدی، خودپایی و عزت نفس با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان.1331براتی بختیاری، س )

 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.

 (. روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان تهران. انجمن اولیا و مربیان.1331بیابانگرد، ا )

، سيال  1ش آموزان )مدل فیلنر(، فصلنامه روانشناسيی دانشيگاه تبریيز،    (. تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر کفایت اجتماعی دان1301بیرامی، م. مرادی، ع )

 .13-13اول، صفحات 

(. بررسی رابطه گرایش دینی با عزت نفس و خودکارآمدی در بین دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر تبریيز، پایيان ناميه کارشناسيی ارشيد،      1302راثی، م )

 دانشگاه تبریز.

(. بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مساله بير خودکارآميدی دانيش آميوزان دختير دبیرسيتانهای شهرسيتان رشيت.         1303احقر، ق)زهرا کار، ک. رضازاده، آ. 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی. سال پنجم، شماره سوم.
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نفس، خودپنداره و سالمت روان دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه شهرستان کهگیلویه  (. تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر غزت1301عبداهلل پور، م )

 )دهدشت(، پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات اهواز. 

ناميه کارشناسيی ارشيد     رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس دانش آموزان دختر دارای منبع کنترل بیرونی . پایيان  –(. تاثیر اصالح شناختی 1301گنجی، ح )

 مشاوره و خانواده ، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.  

 (. رابطه خودپنداره جایگاه مهار و عزت نفس با بهداشت روان در دانشجویان.1301میهن دوست، ز )

 بیرستان باغملک. یافته های نو روانشناسی.(. اثر بخشی مهارتهای اجتماعی بر اضطراب و عزت نفس دانش آموزان دختر د1300نظری، ای. حسین پور، م )

 آیین تربیت.   -(. درمان شناختی رفتاری کودکان در مدارس )ترجمه حسن توزنده جانی و نسرین کمال پور(، مشهد: سنبله1301هیوز. ج )

هواز. پایان نامه ایه اول دبیرستانهای شهر ا(. بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی با عزت نفس، اضطراب و افسردگی در دانش آموزان دختر پ1302فرجی، م )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد اهواز. 

(. آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان، ترجمه محمدحسین نظری نيژاد، چياد دوم، مشيهد: نشير آسيتان قيدس       1332کارتلج، جی. و میلبرن، جی. اف. )
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