
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

0 

 

 اثر بخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي بر افزايش خودکارآمدي دختران دبيرستاني در شهر تهران
 partomed@gmail.comطباطبایی                            صغری میرزایی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه عالمه 

 يث فرح بخش استاديار مشاوره دانشگاه عالمه طباطبايکيومر

 

 چکيده

در دانش آموزان دختر می باشد. جامعه آماری آموزش مهارتهای ارتباطی برافزایش میزان خودکارآمدی بررسی اثربخشی  با هدف پژوهشاین 

نیمه  شآموزش و پرورش شهر تهران و روش انجام این پژوه 91این پژوهش، کلیه دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان های منطقه 

میزان خودکارآمدی از پرسشنامه خودکارآمدی شرر ، که توسط برای سنجش است . آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل 

ز جامعه در این پژوهش عبارت است ازدانش آموزان دختر تهرانی که با توجه به مجوساخته شده است، استفاده شد. ( 9191شرر و همکاران)

نفر از  03جمهوری اسالمی به صورت تصادفی انتخاب شدوسپس  دبیرستان دخترانه، 91منطقه   های  یورش از بین دبیرستانآموزش و پر

تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.  صورت به کهنمره را در مقیاس گرفته بودند، انتخاب شدند  پایین ترین کهرا  افرادی

استودنت برای گروه های  Tاستفاده از آزمون آماری  ، سپس بانجام شدپس آزمون ا هر دو گروه های ارتباطی درآموزش مهارتجلسه  93پس از 

برافزایش میزان خودکارآمدی آموزش مهارتهای ارتباطی نشان داد که بکارگیری  یافته هاوهش مورد آزمون قرار گرفت و فرضیه پژ مستقل،

 دانش آموزان موثر است.

 

 خودکارآمدی  ، مهارتهای ارتباطی ،دانش آموزان دبیرستانی کلید واژه ها:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

مرا باور براین است که بهترین هدیه ای که می توانم بخواهم و آرزو کنم همانا دیده شدن ، شنیده شدن ، فهمیده شدن و حس شدن از سوی 

دیگران بدهم دیدن ، شنیدن ، درک و پذیرش روح آنهاست وآنگاه ارتباط برقرار شده است دیگران است و باالترین هدیه ای که می توانم به 
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(.هر گاه دو انسان در جایی می زیسته اند، بین آنان روابط انسانی نیز وجود داشته است، این رفتارو روابط، تنها 9091، ترجمه:بیرشک،9199)ستیر،

انسانها به ایجاد،  (.9039ابط غیر مطلوب، ناخواسته و منفی را نیز در بر می گیرد)میرکمالی،به روابط مطلوب و مثبت مربوط نمی شود، بلکه رو

ست توسعه ونگهداری روابط اجتماعی نیاز دارند بویژه از نوع نزدیک آن و نشان داده شده است که تنها وجود شخص دیگری مهیج و تحریک کننده ا

یط جمعی  نسبت به زمانی که تنها هستیم متفاوت رفتار می کنیم، هنگامی که دیگران را مالقات می و برروی رفتار ما تأثیر می گذارد ، ما در مح

 (1331کنیم روی صحنه هستیم و کارهایی را ارایه می دهیم که متفاوت از زمانی است که ما خارج از صحنه هستیم )هارجی و دیکسون،

رت دیگردو شخص یا بیشتر اطالعات را درباره یک موضوع مشخص به اشتراک می گذارندد  ارتباط انتقال معنی یا درک متقابل است و به عبا     

طرفده از  و آنها به  توافق روی یک  معنی می رسند با توجه به اینکه پیام یک عقیده، واقعیت، تصمیم یا برنامه عملدی باشدد، ارتبداط یدک فرایندد دو      

 (.1330انتقال اطالعات است)جیو،

ارتباط می نویسد ؛ ارتباط عبارت است ازانتقال اطالعات وآگاهی از یک شخص به شخص دیگدر در واقدش شدیوه ای اسدت      دیویس در تعریف    

ه مدی دانندد   برای دسترسی به دیگران از راه اندیشه، حقایق، افکار، احساسات وارزشهاست، ارتباط یک پل میان مردم است تا از آن راه بتواندآنچه را ک

(. بارزترین ویژگی ارتباط همه گیر بودن آن است، ما هر لحظه و همده جدا   9033یگران در میان گذارند)دیویس، ترجمه:طوسی،واحساس می کنندبا د

(.    درحیطه روان شناختی، ارتباط یک نیداز اساسدی اسدت تدا بده      9091به نقل از عطارها، 9191در حال برقراری ارتباط هستیم)دیکسون و دیگران، 

به نحوی مناسب و به موقش قابل فهدم بده همده افدراد ارا ده       دگی، شغلی، اخبار و اطالعات الزم، بازخوردهای تربیتی و کاری و...وسیله آن دستورات زن

هدر  پدس  (. 1331کندد ارتبداط رد داده اسدت)جیو و سدانچز،    فرستنده و گیرنده مدنظر عبور مدی   شود، وتنها در موقعی که اطالعات و درک از طریق

یکدی دیگدر از   ، ، ب. پیام یا نیاز، ج. رمزگذاری، د. انتقال پیام، و. رمزگشدایی، ه.بده کدار بسدتن    . فرستنده یا منبشالفاصر زیر است:ارتباطی مستلزم عن

مدا در هدر ارتبداط و در هدر لحظده، اعمدا ل        است که بدون آن نمی توان یک ارتباط را کامل تلقی کرد، "پسخوراند"ویژگی های اصلی ارتباط، وجود 

را بر اساس اطالعات و پیامدهایی که در مورد عملکردمان به دست می آوریم، تنظیم می کنیم و در مورد لزوم یا عدم لزوم تغییدر رفتارهدای   بعدیمان 

بدرای ارتبداط ضدروری اسدت بده خداطر اینکده بده  شدرکت          "پسخوراند"(. 9091و دیگران، 9بعدیمان نیز به همین منوال تصمیم می گیریم  )هارجی

 امدا (.1331کنندگان در فرایند ارتباط اجازه می دهد مشخص کنند پیام ها  همچنانکه آنها در نظر داشته اند منتقل و درک شده است)جیو و سدانچز، 

ن می گیرد.موانش معنایی در میان همه  مردم رواج دارند و بیش از آنچده کده آندان تصدور     مانش ارتباطی، عاملی است که معنای یک رویداد مهم را از آ

(چهار مانش ارتباطی وجود دارد کده عبارتندد از   1331(.از نظر جیو و سانچز)9091می کنند موجب دشواری ارتباط می شوند) بولتون،ترجمه :سهرابی ،

در کتاب خدود اههدار مدی     "ساتو"موانش معنایی همچنین  -1موانش فرایند،   -0ی )خارجی (، موانش فیزیکی یا محیط -1موانش شخصی )داخلی(،  -9:

نه بدا  دارد که؛ در فرهنگ های مختلف یکی از عنوانهای رشد یافته و یکی از چیزهای که مرا بیشتر از بقیه مجذوب خود کرده است، این است که چگو

هستند، بخصوص من شیفته این واقعیت هستم که حتی اگر دو نفر یدک کلمده از زبدان مشدابه      "ردممردم،م"وجود تفاوتها در بین فرهنگهای انسانها 

برقرارکنند، این موضوع وقتی که ما با حیوانات ارتباط برقرار می کنیم در حالیکه زبدان مدا را نمدی    صحبت نکنند می توانند تا حدی با یکدیگر ارتباط 

کاندال غیدر    -1کاندال کالمدی،    -9رای من آشکار شدد کده دو کاندال بدرای برقرارکدردن ارتبداط وجدود دارد:       فهمند نیز آشکار است، از این تجربیات ب

(. ارتباط کالمی دنیای انسان دنیای کلمات ومعنی است وانسان برای بیان خویشتن و معنی بخشیدن بده زنددگی و فعالیتهدایش از    1331کالمی)ساتو،

 (.1331نین این کانال ارتباطی در اطالعات ارتباطی درباره جهان خارج بسیارمفید است )ساتو،(.همچ9093کلمات استفاده می کند)مستقیمی،

 رفتارغیرکالمی به ما کمک می کند که بفهمیم در موقعیتهای مختلف اجتماعی، چه کارهایی را باید انجام دهیم، هر موقعیت اجتماعی از سداده 

وقتی کسی از این الگو تخطی کند، در آن صحنه اجتماعی ایجاد اختالل کرده و معمدوال  یدا بایدد     تا پیچیده، نظامهای رفتاری خاص خود را می طلبد،

(، مولفه هدای ارتبداط   1332)به نقل از برگر،1بورگن ،به نقل از میرمحمدصادقی(.9110عذرخواهی کند یا دلیلی موجه برای رفتارش ارا ه دهد)گافمن،

.رفتدار  3.بیدان چهدره ای  1.نگاه کردن 2. تکان دادن سر 1. حالت وضعی0.زبان تن1.تماس بدنی 9ارتند از:نوع تقسیم می کند که عب 3غیرکالمی رابه 

 در فضا.

(. در 1331نظریه پردازان شناختی از جمله بندورا بر روی اینکه چطور افکار بر روی احساسات و رفتار تدأثیر گدذار اسدت تأکیدد دارندد)مکارتی،     

خودکارآمدی، احساس شایستگی، کفایت و قابلیت کنار آمدن با زندگی است، راه دیگری که بندورا کدارآیی شخصدی را    نظام بندورا، منظور از باورهای

 (.9033شرح داد، برحسب ادراک ما از درجه کنترلی که بر زندگیمان داریم بود)شولتز،ترجمه:سید محمدی،

                                                 
1 - Hargie, O. 
2 - Burgoon, M. 
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ست توانایی الزم رادر اعمال هرگونه نفوذ وتأثیر بر رخددادها و شدرایطی   افرادی که میزان حس خودکارآمدی آنها ضعیف ا 9113به اعتقاد شولتز

سدب کدرده   که آنا را تحت تأثیر قرار می دهد،ندارد، جای شگفتی نیست که آنها اندوه ونگرانی زیاد داشته باشندودر نتیجه احتمال اینکده انتظدارات ک  

 (.9093وحس خودکارآمدیشان کاهش یابد، وجود دارد)به نقل ازتگریان،

خودکارآمدی باال منجر به سالمت روان می شود به این صورت که افراد دارای خودکارآمدی باال در مواجهه با مشکل به جای اضدطراب و تدرس    

ما بدرعکس  ا احساس آرامش را تجربه می کنند، قادرند با ناکامی و ناامیدی مقابله نمایند و از جرأتمندی،عزت نفس و اعتماد بنفس باالیی برخوردارند،

ارزش ناکارآمدی ادراک شده می تواند منجر به احساسات و باورهای پوچی، اندوه و اضطراب گردد وزمانی که فرد خود را دررسدیدن بده انتظدارات بدا     

(. در 1331ناکارآمد بداند، افسرده خواهدشدووقتی خود رادر کنارآمدن با محرکهای بدالقوه تهدیددآمیز، نداتوان ببیندد مضدطرب خواهدد شدد)موریس،       

 مجموع دانش آموزانی که دارای باورهای خودکارآمدی باال هستند احتمال بیشتری دارد که برای گذرانددن دوره هدای سدخت)به عندوان مثدال؛ دوره     

احت کنندده ای  اکثر ما رابطه های پر تشویش و نار(.0،1333های ریاضی پیشرفته( فراتر از دوره های آموزش خود را انتخاب کنند و ادامه دهند)فلورز

ی کده مدا را   با دیگران داریم ، در حالیکه می دانیم این روابط می تواند بهتر از اینها باشد ، چیزی در درون ما است که می خواهد بدا مدردم و مشدکالت   

ا مسدتقیما  بده افکداری کده در     آزرده می کند، آشتی برقرار کند، برای ایجاد روابط مثبت باید نخست به خودمان بپردازیم، عقاید، باورها وتجربیدات مد  

اهی و شدناخت  ذهنمان داریم بستگی دارد، در نتیجه برای آنکه روابطمان را بهبود ببخشیم ابتدا باید از ویژگیها ، عقاید ، تفکرات و باورهای خدود، آگد  

ما است که در برابرفشار روانی می تواندد بده عندوان یدک      1(.باورهای خودکارآمدی یکی از ویژگی های شخصیتی یا نظام باور9091پیدا کنیم)سهرابی،

تأکید می کند که در حدین انجدام یدک عمدل بدر       2عامل تعدیل کننده عمل کند، بندورا بر ادراک فرد بر کارآمدی شخصی به عنوان میانجی شناختی

 (.9091ر، هیجان، عاطفه و رفتار اثر می گذارد)مجیدیان، روی آن به داوری در مورد قابلیتها ی خود می پردازد و این داوری از قابلیت ها بر تفک

آموختن و به کارگیری مهارت های ارتباطی، بر احساس فرد از خود و دیگران، به اندازه ادراک دیگران از وی اثر می گذارد. مهارت های 

(.  یکی از 9093نقش مهمی در سالمت روان دارد . )سلطانیارتباطی، بر ادراک فرد از کفایت خود، اعتماد به نفس و عزت نفس اثر دارد و بنابراین، 

وجوانان عواملی که ضرورت استفاده از مهارتهای ارتباطی را توجیه می کند این است که این روش بر مبنای پیشگیری بوده وبا توجه به اینکه برای ن

که بر بر شیوه آموزش فعلی  این که آموزش و پرورش در مدرسهروشهای آموزشی)به صورت گروهی ( بیشتر می تواند مؤثر واقش شود وبا توجه به 

جه به تقویت حافظه و افزایش اطالعات تاکید دارد ومبتنی بر نمره است، )که این شیوه برای پرورش دانش آموزان کارآمد(، موثر نمی باشد وبا تو

ی تکمیلی در کنار برنامه های فعلی که بتواند خودکارآمدی دانش اهمیت وضرورت وجود افراد کارآمد در پیشرفت جامعه، تدوین برنامه های آموزش

 آموزان را افزایش دهد ضروری به نظر می رسد.

د بنابراین در این پژوهش، با توجه به شواهد تجربی و تاثیرات آموزش مهارتهای ارتباطی بر کاهش انواع مسا ل رفتاری چون؛ مصرف الکل، موا

همچنین افزایش حرمت نفس و سازگاری اجتماعی تالش شده است که اثر بخشی آموزش این مهارتها را بر میزان  مخدر، اختالل سلوک و اضطراب و

مشکالت خودکارآمدی دختران دبیرستانی مورد ارزیابی قرار داده و از این طریق بر ایجاد شایستگی های الزم جهت مقابله موثر وکارآمد بامسایل و 

 روانی و پیشگیری از ناتوانی های روانی و عاطفی این قشر از جامعه تاکید شود.روزمره و ارتقای سطح بهداشت 

 

 روش پژوهش

 بوده است. بی با طرح پیش آزمون و پس آزمونپژوهش حاضر، از نوع تحقیق نیمه  تجر

می این شهر مشغول به تحصیل بوده اند که در دبیرستانهای شهر تهران یدانش آموزان دختر مقطش دبیرستان،کلیه  این پژوهش جامعه آماری

؛از طریق آموزش وپرورش کل تهران برای  منطقه نوزده مجوز انجام پژوهش صادر شد، که در مرحله اول ازبین برای نمونه گیریکه  باشد

عالم فراخوان عمومی در بین و با ادبیرستانهای دخترانه منطقه نوزده آموزش و پرورش،دبیرستان جمهوری اسالمی  به صورت تصادفی انتخاب شد.

نفر از افرادی را که  03ونمره گذاری، با اجرای پرسشنامه دانش آموز  903ازبین و تهران انجام شد91دبیرستان جمهوری منطقه کالسهای پایه دوم 

 قسیم شدند.نمره آنهاپایین تر بود به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب گردید وبه طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل ت

 

 ابزار پژوهش

                                                 
3 -Flores, A. 
4 - belief 
5 - cog nitive 
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در این پژوهش برای جمش آوری داده هامقیاس خودکارآمدی مورد استفاده قرارگرفته است که در این مقیاس نمونه اصلی مورد مطالعه جهت 

آزمودنی ها دانشجوی روانشناسی بود که می بایست به تکمیل مقیاس خودکارآمدی وشش اندازه شخصیتی می پرداختند،  031ساخت آزمون شامل 

 می بایست میزان موافقت خود را با هر یک از پرسشهای آزمون خودکارآمدی با تعیین یکی از گزینه ها مشخص می کردند، ماده های آزمون برای

وعات زیر اندازه گیری انتظارات خودکارآمدی عمومی در مواردی مانند مهارتهای اجتماعی یا شایستگی حرفه ای نوشته شده است این موارد برموض

، به نقل از 9119متمرکز هستند: گرایش به آغازگری رفتار، تمایل به تکمیل رفتار، پافشاری در انجام تکالیف در صورت ناکامی)باسچر و اسمیت،

 (.9093مستقیمی،

عوامل اجتماعی و  را در هر یک از 13/3ماده بوده که بر اساس تحلیلهای انجام شده فقط ماده هایی که بار 01نسخه اصلی آزمون شامل 

ماده  93ماده،  10ماده کاهش یافت، از این  10ماده که دارای این ویژگی نبودندحذف و آزمون به  90عمومی داشتند، حذف نشدند، بر این اساس 

مقیاس خودکارآمدی می سنجد، ضریب پایایی از طریق آلفای کرونباد برای خرده  39/91و انحراف معیار  11/23خودکارآمدی عمومی را با میانگین 

 (.9091بدست آمد)فاضلی، 39/3و برای خرده مقیاس خودکارآمدی اجتماعی  91/3عمومی 

( در پژوهش های مختلفی مورد استفاده 9092و میر سمعیی 9091، علی نیا 9099این پرسشنامه توسط چند تن از محققان ایرانی)مژدهی 

ا برای اجرا قایل نیست و در سنین مختلف محدودیت ندارد. پایایی مقیاس خودکارآمدی قرارگرفته است، پرسشنامه خودکارآمدی شرایط خاصی ر

مقیاس  پایایی (که مقیاس خودکارآمدی عمومی توسط وی ترجمه شده ومورد استفاده قرار گرفته است،جهت بررسی9032توسطبراتی)

واز روش دو نیمه کردن  3/ 31براون با طول برابر-طریق روش اسپیرمن و ضریب پایایی آزمون را از هخودکارآمدی ازروش دو نیمه کردن استفاده کرد

برای (و9091رضایت بخش می باشد)فاضلی ، به دست آمد که 31/3به دست آورد. آلفای کرونباد یا همسانی کلی سؤاالت برابر31/3گاتمن برابر 

زه های چندین ویژگی همبسته شدکه عبارتند از : کنترل درونی سنجش روایی مقیاس خودکارآمدی عمومی، امتیازات بدست آمده توسط آن با اندا

صالحیت بین شخصی، نیرومندی من، حرمت خود، جرات ورزی، خصیصه های شخصیتی نرینه وهمسازی هیجانی، همبستگی های به دست آمده 

 (.9091قیاس تهیه شده می باشد)علی نیا، بین نمرات مقیاس خودکارآمدی عمومی و دیگر اندازه های شخصیتی در جهت تایید روایی سازه ای م

 

 فرايند اجرا

شهر تهران به شکل تصادفی  91پس از کسب مجوز از آموزش و پرورش، یک مدرسه از میان دبیرستان های دخترانه منطقه در این پژوهش 

سال دوم در هر سه رشته تحصیلی )ریاضی، انسانی،  انکلیه دانش آموز )پرسشنامه خودکارآمدی شرر(در موردپیش آزمون ابتدا  انتخاب شد. 

انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه  وده بودندی که نمره باالتری در این آزمون کسب نمهاینفر از دانش آموز 03سپس  گردید.تجربی( اجرا 

جلسه در جلسات گروهی شرکت  93به مدت وآزمودنیها  روزهای برگزاری جلسات گروه آزمایش معین گردید . شدندکنترل و آزمایش تقسیم 

جلسه اول:آشنایی با ارتباط،شرح مصادیق ارتباط،تبیین هدف ،نمودند.محتوای جلسات و اهداف هر جلسه ، به طور خالصه شامل موارد زیر می شدند

رنامه تلویزیونی،اسافاده از برگه توزیعی پلها و ارتباط.جلسه دوم: پلها و موانش ارتباط،شرح عناصر مثبت و منفی در ارتباط، تبیین این عناصر در یک ب

جلسه سوم: انتخاب دقیق کلمات با ارا ه راهنمایی درست و استفاده از برگه توزیعی جایگزینی پیامهای مثبت به جای  موانش بر سر راه ارتباط.

گین،خوشحال،ناراحت.آشنایی با زبان بدن،تبیین پیامهای منفی. جلسه چهارم: زبان بدن، نوشتن صفاتی که بیانگر عواطف هستند از قبیل خشم

تناقض بین زبان بدن و پیامهای کالمی. جلسه پنجم: خوب گوش دادن ،تشکیل گروههای سه نفره و شماره گذاری آنها، انتخاب یک کارت راهنما 

نوندگانی که خوب گوش می دادند و برعکس و برای شنونده که واکنش او را به سخنان گوینده تعیین می کند، درخواست از گویندگان به انتخاب ش

ت توضیح پیامهای مثبت و منفی تاثیرگذار. جلسه ششم :قاطعیت در رفتار، شرح داستانی که حقوق یک نفر توسط دیگران پایمال می شود و درخواس

بررسی :، تهاجمی وقاطش. جلسه هفتم از شرکت کنندگان به توضیح واکنششان در این موقعیت، طبقه بندی پاسخ دهندگان در سه گروه انفعالی

جمله که عملکرد نوجوانان را در سه وضعیت اکثر اوقات، برخی اوقات، و تقریبا  92یادآوری اهمیت قاطعیت در برقراری ازتباط، ارا ه  ،میزان قاطعیت

قاطش به مخاطبان و تمرین ابراز خواسته ها در ارا ه سه پوستر که رفتارهای انفعالی، تهاجمی، و  ،بیان نظر خود:هرگز نشان می دهد.جلسه هشتم 

خواهید،یاد آوری امتناع از آنچه که نمی جلسه نهم :گروههای دو نفره، ارا ه یک کارت راهنما به افراد که درآن یک نفر باید رفتار قاطش داشته باشد. 

خواهیم، ارا ه موقعیت فرضی از لزوم امتناع صحیح و  دو روش برای بدست آوردن خواسته ها،درخواست آنچه می خواهیم،رد کردن آنچه که نمی

نفره و  2یا 1بحث در مورد آن و امتناع با استفاده از زبان بدن.جلسه دهم:امتناع از آنچه که نمی خواهید ،طبقه بندی شرکت کنندگان به گروههای 

ش بندی جلسات به کمک اعضا،تاکید بر انجام و تداوم تکالیف و نند و جمدرخواست از اعضا به انتخاب داستانهایی که نقش آنها را خوب توصیف می ک

 به کارگیری آموخته ها،تعیین زمان اجرای پس آزمون و تقدی و تشکراز همکاری وحضور شرکت کنندگان .
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 گروه

داده می شد  مسایل مطرح شده در هر جلسه ، به صورت تکالیف اجرایی در قسمتهای بیان شده به شرکت کنندگانالزم به یادآوری است که 

 ودر جلسه بعد،بازخورد اجرا ویا عدم اجرا و علل مربوط در گروه مورد بررسی قرار می گرفت.
 

 يافته هاي پژوهش

 GSEتوزيع نمرات آزمودني هاي گروه کنترل در مقياس . 1جدول 

  

شامل ،9جدول که ه توصیف داده ها پرداخته می شود،ب پژوهش به منظور عینی تر کردن روابط بین متغییرهای موجود در این

 میانگین، انحراف استاندارد، واریانس و نمودار تفاوت میانگین ها می باشد. فراوانی،

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 GSE، توزيع نمرات آزمودني هاي گروه آزمايش در مقياس 2جدول 
 

 

 

 

 

به بررسی توصیفی داده های پژوهشی پرداخته شده است، در این جداول میانگین و انحراف 1و 9همانگونه که مالحظه می شود در جدول   

نشان می دهد نمرات آزمودنیها در پیش آزمون و پس می باشد، که  123/1و 911/11،   191/2و   13/20استاندارد گروه کنترل به ترتیب

،  191/1و  000/13آزمون پراکندگی داشته است و نیز میانگین و انحراف استاندارد گروه آزمایشی در پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب

 می باشد که نشان می دهد میزان پراکندگی نسبت به گروه کنترل کمتر می باشد. 129/1و  111/20

 

 GSE، مقايسه ميانگين نمره اختالف گروه کنترل وگروه آزمايش در مقياس3ل جدو

 

 

انحراف  ميانگين حداکثر نمره حداقل نمره فراواني

 استاندارد

 واريانس

 210/09 191/2 13/20 19 12 92 آزمون پيش

 911/99 123/1 911/11 13 11 92 پس آزمون

 

انحراف  ميانگين حداکثر نمره حداقل نمره فراواني

 استاندارد

 واريانس

 993/19 191/1 000/13 19 03 92 پيش آزمون

 221/01 192/1 111/20 11 12 92 پس آزمون

 

 

اختالف  فراوانی

 میانگین

اختالف انحراف 

 استاندارد

 92/0 -30/0 03 کنترل

 13/2 90/1 03 آزمايش

 آزمون

 

 

 شاخص 

 آزمون

 شاخص 

 
 

 

 

 شاخص
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( و میانگین 92/0( با انحراف استاندارد )-30/0نشان می دهد که میانگین نمرات اختالف برای گروه کنترل  ) 0نتیجه مندرج در جدول    

 ( می باشد.13/2( با انحراف استاندارد)90/1نمرات اختالف برای گروه آزمایش)
 

 

 

 t-Testنتايج آزمون آماري ،4جدول

خطاي  تعداد گروهها

انحراف 

 استاندارد

تفاوت 

انحراف 

 استاندارد

تفاوت 

 ميانگين

 محاسبه
t 

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

 32/3 19 191/1 911/1 291/9 01/9 92 آزمايش

 990/3 92 کنترل

 

 آموزش مهارتهای ارتباطی برافزایش خودکارآمدی دختران دبیرستانی مؤثر است. :فرضیه پژوهش

)برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل( استفاده می  tگروه آزمایش از آزمونبه منظور مقایسه میانگین نمره اختالف گروه کنترل و 

در سطح  tبحرانی نیز در جدول توزیش  tمی باشد و مقدار 191/1مشاهده شده برابر با  t،نشان می دهد که 1شود.نتایج مندرج در جدول

 است. 339/9برابربا 19و درجه آزادی 3/ 32  معناداری

بحرانی در جدول بزرگتر است، لذا می توان نتیجه گرفت که بین میانگین نمره اختالف گروه کنترل و آزمایش  tمشاهده شده از tاز آنجاییکه 

معنادار است، یعنی متغیر مستقل پژوهش )آموزش  3/ 32  تفاوت معناداری وجود دارد، پس نتیجه می گیریم که فرضیه پژوهش در سطح

 ر وابسته ) میزان خودکارآمدی( مؤثر بوده است و توانسته است آن را افزایش دهد.مهارتهای ارتباطی( بر متغی
 

 بحث ونتيجه گيري

افزایش خودکارآمدی دختران دبیرستانی بود، در بررسی انجام شده می توان گفت هدف این پژوهش تعیین تأثیر مهارتهای ارتباطی بر

( مبنی 1333سالی و کبیلینسکی) داشته است.نتایج به دست آمده در این تحقیق،با نتایج مطالعات:مهارتهای ارتباطی بر افزایش خودکارآمدی تأثیر 

ودکان بر تاثیرآموزش مهارتهای ارتباطی و مسایل رفتاری به کودکان شبانه روزی بر افزایش کفایت اجتماعی و سالمت روان کودکان شبانه روزی و ک

ند، نتایج تحقیق نشان داد که با آموزش مهارتهای ارتباطی کفایت اجتماعی و سالمت روان کودکان دارای خانه در سالهای پیش دبستانی پرداخت

تری نسبت به  شبانه روزی افزایش یافت و بهتر توانستند با محیط خود ارتباط برقرار نمایند )در ابتدا کودکان شبانه روزی از مهارتهای ارتباطی پایین

 و مسایل رفتاری کودکان شبانه روزی نسبت به کودکان دارای خانه بیشتر بود(. کودکان خانه دار برخوردار بودند

( مبنی بر تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی و تصمیم گیری برافزایش کفایت اجتماعی و کاهش بزهکاری نوجوانان به 1331کالهون وهمکاران )

افزایش کفایت اجتماعی و کاهش بزهکاری نوجوانان شرکت کننده  در این نتیجه رسیدند که آموزش مهارتهای ارتباطی و تصمیم گیری موجب 

 آموزش در مقایسه با گروه کنترل گردید .

(، مبنی بر تاثیرآموزش مهارتهای ارتباطی برافزایش مهارتهای خودمدیریتی ومقابله ای، نشان داد که افرادشرکت کننده در برنامه در 1330کاتو)

مهارتهای خود مدیریتی و مقابله ای)کاهش خشم و اضطراب و افسردگی(، بیشتری را نشان دادند و خود پنداره مثبت،جرات مقایسه با گروه کنترل، 

 ورزی و مهارتهای کالمی و غیر کالمی مثبت را گزارش کردند.

ورت گرفته نتایج بیان می دارد که (مبنی بر تاثیر مهارتهای ارتباطی بر میزان رضایتمندی کارکنان سازمان صدا و سیما ص9092اردشیرزاده )

 بین مهارتهای ارتباطی کالمی، غیر کالمی، مهارتهای ارتباطی غیر کالمی بیشترین تاثیر را دارد. 
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ساله ساکن مراکز شبانه روزی بهزیستی می  92تا  90(با عنوان تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر میزان عزت نفس دختران 9093مستقیمی) 

نفر از دختران ساکن مراکز شبانه روزی انجام گرفت، که میانگین گروه آزمایشی یعنی گروهی که آموزش مهارتهای  03ن پژوهش بر روی پردازد ، ای

 ارتباطی را دیده اند بیشتر از میانگین نمرات گروه کنترل بوده است.

های ارتباطی میان فردی به کاردانهای بهداشت بر ( در تحقیقی که با هدف تعیین میزان اثر بخشی آموزش مهارت9091احمدیان یزدی)  

رضایتمندی مراجعان آنها در مراکز بهداشتی ودرمانی شهری تحت پوشش مرکز شماره یک شهرستان مشهدانجام شد به این نتیجه دست یافت که 

آنها گردیده است. ، که در مجموع بیانگر  آموزش مهارتهای ارتباطی به کاردانهای بهداشت خانواده موجب افزایش معنی دار رضایتمندی مراجعین

اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی می باشند، همسو دانست.ازاین رو،فرضیه پژوهش مبنی بر اثربخشی مهارتهای ارتباطی بر افزایش میزان 

است . مهارت برقراری ارتباط موثر یکی ارتباط از مولفه های اصلی زندگی اجتماعی  خودکارآمدی تایید می گردد.درتبیین این یافته می توان گفت:

از مهمترین پیش بینی کننده های روابط بین فردی است،از آنجا که مهارتهای ارتباطی به فرد کمک می کند تا به خود اطمینان داشته باشد، 

مهارتهای ارتباطی باشد که فرد احساس کفایت شخصی را کسب کند و احترام دیگران را جلب نماید .پژوهش حاضرمی تواند گامی در جهت آموزش 

 دهد. را قادر می سازد تا دانش، ارزش ها و نگرش ها را به توانایی های بالفعل تبدیل کند مثل اینکه چه کاری باید بکند و چگونه آن را انجام

سالم داشته باشند و فرصت و میدان  همانگونه که اشاره شد، مهارتهای ارتباطی، توانایی هایی است که افراد را قادر می سازد انگیزه و رفتار

ند: عزت انجام چنین رفتارهایی را نیز ایجاد می نماید.در مطالعه های گوناگون آموزش مهارتهای ارتباطی، ضروری است تا عوامل روانی اجتماعی مان

 گیرند. نفس، خودپنداره، شبکه حمایت اجتماعی و استرس موثر بر رفتار کودکان و نوجوانان، مورد توجه قرار

آنچه که نتیجه این پژوهش نشان می دهد می تواند روشنگر راه افرادی باشد که درصدد کمک به نوجوانان، در حل مشکالت مربوط به 

رند که خودکارآمدی آنان هستند، زیرا برنامه مهارتهای ارتباطی بر این اصل استوار است که کودکان ونوجوانان حق دارند توانمند شوند و نیاز دا

ارتهای بتوانند از خودشان و عال قشان در برابر موقعیت های سخت زندگی دفاع کنند ، مهارتهای ارتباطی متعدد و متنوع هستند و برنامه آموزش مه

 گفتن مورد توجه قرار نمی گیرد. "نه"ارتباطی نیز نسبت به پیشگیری نگرشی کل گرایانه دارد وتنها یک مهارت مثال  

تا دختران نوجوان شیوه های صحیح برقراری ارتباط موثر ) از جمله؛ گوش دادن موثر، قاطعیت در رفتار، توانایی بیان  دراین پژوهش سعی شد

الم را بنا می نظرخودو.....(را بیاموزندو به این ترتیب این گروه از مهارتها به مقبولیت اجتماعیشان  کمک کرده و پایه های رفتار و روابط اجتماعی س

 از کفایت خود،اعتماد به نفس و عزت نفس اثر دارد.        ش مهمی در معنادار ساختن زندگی افراد را دارد و بر ادراک افرادگذارد ونق

مصرف مواد، بارداری نوجوانان،  آموزش مهارتهای ارتباطی، در برنامه های گوناگونی موثر ومفید بوده است: مثل برنامه های پیشگیری سوء  

گیری از بی بندوباری جنسی، آموزش ارتقای اعتماد به نفس و عزت نفس، اهمیت و ارزش آموزش مهارتهای ارتباطی با اهداف ارتقای هوش، پیش

 گوناگون پیشگیرانه و ارتقای سطح سالمت نشان داده شده است.                                   

یت مهارتهای ارتباطی موثر به این نتیجه رسیده اند که مهارتهای ارتباطی همچنین با توجه به اینکه پژوهشهای روان شناختی در مورد اهم

موثر بر روی سالمت روان افراد تاثیر مستقیم دارد، به رشد شخص و هویت یابی افراد کمک می کند، سازگاری فرد را افزایش می دهد، کیفیت 

، بنابراین آموزش مهارتهای ارتباطی می تواند ودشکوفایی به همراه می آوردزندگی را افزایش می دهد، باعث مقابله سازنده با استرس می گردد و خ

،تعداد جلسه های آموزش مهارتهای ارتباطی به دلیل عدم همکاری مسئولین دراین پژوهشموجب افزایش خودکارآمدی دختران نوجوان گردد.

مشکل بودن جمش آوری گروه آزمایش همچنین ،ده ارا ه نمودیم جلسه آموزشی به صورت فشر 93مطالب را در طی  مدرسه محدود بود و در نتیجه

آزمودنی ها وبه دلیل اینکه با امتحانات نیم ترم دانش آموزان بدلیل برگزاری جلسه ها در خارج از ساعت مدرسه و همچنین تقارن جلسه های گروه 

ش آزمون بر پس آزمون ایش میزان خودکارآمدی ناشی از تاثیر پیتنها با یک ابزار به صورت پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفتند. ممکن است افز

است ، از این رو،درتعمیم نتایج  ها بدون در نظر گرفتن زمینه های خانوادگی در مورد میزان خودکارآمدی همچنین انتخاب تصادفی آزمودنی باشد،

 .باید احتیاط کرد

بر اساس یافته های این پژوهش ،پیشنهاد می شوددر پژوهش های آینده عالوه بر پایه تحصیلی میزان هوش و طبقه اجتماعی و جنسیت به 

هاد می عنوان عامل تعدیل کننده در نظر گرفته شودوبا توجه به اینکه یک روش اندازه گیری به تنهایی نمی تواند گویای اطالعات دقیق باشد، پیشن

ر پژوهش های آتی عالوه بر آزمون از روشهای دیگر سنجش همچون مصاحبه و مشاهده و ... استفاده شود. از آنجایی که خانواده نقش موثری شود د

انواده در پرورش فرزندان خود ایفا می نماید، بنابراین پژوهشگرهای عالقه مند به تحقیق در زمینه خانواده بهتر است در صورت امکان آموزش به خ

 بی قرار گیرد. ا و فرزندان آنها را به طور همزمان ارا ه دهند تا تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی خانواده ها بر میزان افزایش خودکارآمدی مورد ارزیاه
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