
 Journal of Applied Psychological Research  یشناختروان يکاربرد يهاپژوهش نامهفصل
224-205 ,)3(13 ,1401 2022, 13(3), 205-224 
 Institute of Psychology and Educational Sciences یتیترب علوم و یشناسروان مؤسسه
 Faculty of Psychology and Educational Sciences یتیترب علوم و یشناسروان دانشکده

 University of Tehran تهران دانشگاه
  (DOI): 10.22059/JAPR.2022.327437.643922 

 
آموزان  دانش یلیتحص يبر خودکارآمد یزندگ يها آموزش مهارت یاثربخش

 زهوشیدختر ت
The Effectiveness of Life Skills Training on Academic Self-Efficacy of 

Gifted Female Students 

Zahra Mohammadnia ایزهرا محمدن * 
Mahdi Shahnazari يشاه نظر يمهد ** 
Bita Nasrollahi ینصرالله تایب  *** 

Abstract 
The aim of this study was to investigate the 
effectiveness of life skills training on academic self-
efficacy of gifted girls. The research method was 
applied objectively and was methodologically part of a 
quasi-experimental design with pre-test-post-test and 
follow-up with the control group. The statistical 
population of the study was the female students of 
gifted schools in Tehran (second year of high school) 
in the academic year 2019-2020. (ASEBQ) filled. 
Among them, 32 low-scoring female students were 
selected as the sample group and randomly divided 
into two groups of 16 experimental and control 
groups. The experimental group received 12 sessions 
of 70 minutes of training on stress management and 
coping with anxiety and depression. A posttest was 
conducted after all training sessions, and follow-up 
sessions were conducted after one and a half months 
for both the experimental and control groups. A mixed 
analysis of variance was performed to test efficacy. 
Data analysis was performed using SPSS-25 software, 
and results indicate that life skills training significantly 
affected all components of academic self-efficacy, i.e., 
ability to complete homework in class (0.003), ability 
to complete homework outside of class (0.001), 
interaction with others in the school environment 
(0.048), and general management (0.022). Life skills 
training were effective in improving gifted students’ 
academic self-efficacy. 
Keywords: Talent, Life Skills, Academic Self-
Efficacy. 

 دهیچک
 يهـا  آمـوزش مهـارت   یاثربخشـ  زانیـ م یپژوهش، بررسـ  نیهدف ا

 بود. زهوشیدختران ت یلیتحص يبر خودکارآمد یزندگ
 یشـ یمهآزماین يجزء طرحها ،یپژوهش حاضر از نظر روششناس روش

با گروه کنترل و به لحاظ هدف  يریگیپسآزمون و پ -شآزمونیاز نوع پ
آموزان دختــر مــدارس پــژوهش، دانشــ يبــود. جامعــۀ آمــار يکــاربرد

 98-99 یلیشهر تهران (متوسطۀ دورة دوم) در سال تحصـ  زهوشانیت
فرزانگـان تهـران    رسـتان یدهـم دب  ۀیپا ندانشآموزا انیم نیبود که از ا

دردسترس انتخاب شدند و پرسشـنامۀ   يرینفر) به روش نمونهگ 170(
 انیکردند. از م لی) را تکمASEBQ( یلیتحص يخودکارآمد يباورها

داشـتند، بهعنـوان    ینییپـا  يکه نمرههـا  یآموزان نفر از دانش 32ها  آن
 ينفـر  16در دو گروه  یگروه نمونه مشخص شدند و بهصورت تصادف

 يقهایدق 70جلسۀ  12 شیو کنترل قرار گرفتند. به گروه آزما شیآزما
 یاسترس و مقابله با اضطراب و افسـردگ  تیریمربوط به مد يآموزشها

 کیمام جلسات آموزش، پسآزمون و پس از گذشت داده شد. پس از ات
 يو کنترل اجرا شـد. بـرا   شیهر دو گروه آزما يبرا يریگیپ م،یماه و ن

ـ و تحل ختهیآم انسیوار لیاز روش تحل یآزمون اثربخش هـا بـا    داده لی
 ریاز تـأث  یحـاک  جیانجام شد. نتـا  SPSSنرمافزار  25استفاده از نسخۀ 
 يمعنــادار بــر تمــام مؤلفههــابهصــورت  یزنــدگ يآمــوزش مهارتهــا

ــی ،یلیتحصــ يخودکارآمــد ــا یعن در کــالس  فیانجــام تکــال ییتوان
ـ ب فیالانجام تکـ  یی)، توانا003/0( )، تعامـل بـا   001/0کـالس (  رونی
) بـود؛  022/0امـور (  تیری) و مـد 048/0( یلیتحصـ  طیدر مح گرانید

 یلیتحصـ  يدر بهبـود خودکارآمـد   ،یزندگ يآموزش مهارتها ن،یبنابرا
 اثربخش بوده است. زهوشیآموزان دختر ت شدان

ـ کل يها واژه  يخودکارآمـد  ،یزنـدگ  يهـا  مهـارت  زهـوش، یت :يدی
 .یلیتحص
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 مقدمه
درخشان خود را  ياستعدادها و زهوشیت افراد شد،یاند یم خودش شرفتیو پ يماندگارکه به  ياهر جامعه

 صیتشخ براساساستعداد با و زهوشیت افراد) 1972( 1مارلند یدنیس نظر از. دهد یر مدر کانون توجه قرا
 در ییعملکردها توانند یمبرجستۀ خود  ياستعدادها لیدلو اهل فن هستند، به دارند تیکه صالح يافراد

والً آنچه معم از فراتر یمتفاوت یآموزش يهاکودکان به خدمات و برنامه نی. اباشند داشته یعالسطح 
نسبت به خود و جامعه واقف شوند  تشانیتا به مسئول ازمندندین شود، یمدرسه ارائه م يبرنامۀ عاد کمک به

 شوند یم یبرخوردار از عملکرد باال شامل کسان کودکان). 514: 2007 نز،یو تامک االتاک ورتس،(به نقل از 
استعداد  ،یعموم یذهن ییتوانا: دارنده بالقو ییتوانا ایمشهود  یتیموفق ریز يهانهیزم از یبعض در که

 یروان ییتواناو  یشیو نما يدارید يها ییتوانا ،يرهبر ییق، تواناالخ ایخاص، تفکر سازنده  یلیتحص
اشاره  ریبه موارد ز توان یم زهوشیت آموزاندانش يها یژگیو جمله). از 1383 ،يا نقل از اژه به( 2یحرکت
يانرژپر ،يمطالب، حافظۀ قو يریادگیخاص در  یبرجستگ متوسط، از ترباال بهرهوش از يبرخوردارکرد: 
 ،یافتیتازه از اطالعات در یده ن سازما مختلف، عناصر روابط عیسر درك ،يکنجکاو ل،یتخ قدرت بودن،

دامنۀ توجه، قدرت  یدامنۀ عالئق، گستردگ یگستردگ ،یخلق خوش ،یخزانۀ لغات، سالست کالم یگستردگ
 ).1398(افروز،  يبه بزرگساالن و قدرت رهبر يمند عالقه ،ییجوکمال العاده،فوق تیحساس ،یتفکر انتزاع

 شرفتیپ ،یاجتماع تیمحبوب ،یجسمان وضع هوش، لیقب از هانهیهمۀ زم در زهوشیت کودکان
 نیا کند، یم دیافراد را تهد نیا امروزه که يخطر. هستند سرآمد یاخالق امور یحت و یعاطف ثبات ،یلیتحص

مرتکب اشتباه و خطا  دیرود که نبا یمانتظار  جهیبرتر درنظر گرفته شوند و درنت يها ها انسان است که آن
 همان به زهوشیت کودکان گروه انیم در یپراکندگ که کرد استنباط گونهنیا توان یم حال هر شوند. به

 ف،یافراد ضع توان یم زین وشزهیکودکان ت انیدر م یعنی ؛وجود دارد ياست که در گروه عاد يااندازه
 با زین زهوشیت آموزاندانش آموزان،دانش ۀهم مانند)؛ 1387 ،و کافمن هاالهان( افتیناسازگار و معلول را 

 دهد یم نشان نیآموزان و والددانش دگاهید ازآموزان دانش نیا کالتمش ی. بررسهستند رو روبه یمشکالت
همۀ  انیم). استرس در 1395 ،یروانیو ا رانی(نص استموزان آدانش نیا مشکالت نیترمهم از استرس
 و درس برابر در آنان. است شـتریب زهـوشیآمـوزان تآمـوزان وجـود دارد، امـا شـدت آن در دانـشدانـش
، همـواره شانیفشـارها با زیها نآن انیاطراف و خـانواده رایز بدارند؛ يشـتریب تیحساسـ خـود، لیتحصـ

 67 دهد یم) نشان 2011( اتسی وتان  یابینهیزم جی. نتادکننیم يادآوری شانیارا به  لیـتحص ـتیاهم
 زاده،يمرادنقل از  به( دانند یمشان یزندگ استرس نیتررا بزرگ یآموزش يفشارها ندرصد نوجوانا

 ).1398 ،يو غضنفر پورقدم کوند،یردریم ،یسکرمیو
نمره فتنگر يبرا يادیز یاست که معموالً فشار روان نیا زهوشیت آموزاندانشاز مشکالت  گرید یکی

1. marland 
2. psychomotor ability 
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حالت را  نیکه ا کنند یم راحساس اجبا ها،نهیهمۀ زم در بودنیعال يبرا و کنندیم احساس باال يها
 با گرید يسو). از 1392 ،يزاده و اسدقاسم زاده،یتق ا،یارجمندن افروز،نامند (یم ییگراالنشانگان کم

 کاهش يبرا فرد یلیتحص ییتوانا رسدیم نظربهدارند،  يباالتر یلیتحص ییتوانا شانزهویکه ت يوجود
 از که یآموزاندانشدر  یاضطراب و افسردگ ،استرس رایز ست؛ین یکاف یاسترس و افسردگ و اضطراب
 وزانآمدانش). معموالً 1384 ،يمعتمدو  افروزشود (یم دهید برخوردارند، ياالعادهفوق یلیتحص استعداد

 معتقدند ياریبس و دارند يبهتر یلیتحص تیوضع خود، يعادسن  هم آموزاندانش با سهیمقا در زهوشیت
 یصورت در. هاستآن شتریب بهرهوش از یانعکاس تنها زهوش،یت آموزاندانش یلیتحص افتۀی تیمز تیوضع
 ).1383 ،يا (اژه میهست زین زهوشیت آموزاندانش انیم در یلیتحص يهایکاست و هایینارسا شاهد ما که

 درمفهوم  نیااست.  يخودکارآمد یلیتحص تیموفق و يریادگی بر مؤثر يرهایمتغ نیتر مهماز  یکی
 خود يها ییتوانا به فرد يها قضاوت ای باورها به و دارد قرار) 1994( بندورا 1یاجتماع یشناخت ۀیقلب نظر

 يجامع از خودکارآمد یفی) تعر1977( بندورا بار نینخست. کند یم اشاره ها تیمسئول و فیوظا انجام در
 يخودکارآمد ف،یتعر نیا براساسفرد برشمرد.  یزندگ تیفیمثبت آن را بر ک راتیشده ارائه داد و تأث ادراك
شخص  شود یم سبب و کند یم آگاه خود يها يتوانمند از را فرد که است ینانیاطم و باور همان شدهادراك
 از یگوناگون سطوح بلکه نباشد، منفعل دهند، یم قرار ریتأث تحت را او یزندگ که یقاتبا اتفا ییارویدر رو
 باشد، تر يقو انسان در يخودکارآمد حس چقدر هر. دهد یم شینما خود از را مثبت يها واکنش و ها کنش

 يها ییتوانا زا فرد نانیاطم هرگاه رایز شد؛ خواهد تیتقو زین او تیموفق و یستیبهز احساس اندازه همان به
 تا سازد یم یفرصت يدیتهد هر از بلکه کند، ینم اجتناب سخت يکارها از تنهانه شود، شتریب خود یشخص

 ).1994(بندورا،  بزند محک را خود يها ییتوانا
 يها مهارت از نییپا يخودکارآمد باور يدارا آموزان دانش از باال يخودکارآمد باور يدارا آموزان دانش
 ياز راهبردها شوند، یممتمرکز  شتریب يریادگی فیها بر تکل . آنکنند یاستفاده م شتریب 2یده خودنظم

 تیو هرگونه فعال کنند یم تیعملکرد خود را هدا برند، یم نهیاز زمان استفادة به کنند، یاستفاده م يتر تازه
 يکه خودکارآمد یآموزان ش. درمقابل داندهند یانجام م ،الزم باشد شان يریادگی شبردیپ يکه برا یانطباق

 ؛را ندارند يریادگیمقابله با موضوع  يالزم برا یشناخت يها مهارت کنند یفکر م ندارند، ییسطح باال
 ).1977(بندورا و آدامس،  پردازند ینم آن به تیجد با جهیدرنت

 تیریفرد در مد ییاست که با احساس توانا 3یلیتحص يخودکارآمد ،يخودکارآمد انواع از یکی
 س،ی(مور دارد ارتباط یلیتحصانتظارات  کردنبرآورده و یدرس موضوعات بر تسلط ،يریادگی يها تیفعال

 يرفتارها زیآم تیدر انجام موفق ییفرد از توانا نانیمنزلۀ اطمبه یلیتحص يخودکارآمد نیهمچن). 2001
در  يو رفتار یزشیانگ ،یفراشناخت يکردن راهبردهامیتنظ زانیم به یعنی است؛ یلیتحص یده خودنظم

1. social cognitive theory 
2. self-regulation 
3. academic self-efficay 
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 هاآن انجام و یکالس يکارها یده ن سازما ف،یتکال يبرا يزیر مثال، برنامه يبرا ؛مراحل مختلف اشاره دارد
 به دنیرس يبرا هاییباورداشتن به توانا يبه معنا ،یلیتحص يخودکارآمد). 2000 مرمن،یمقرر (ز موعد در

 ریأثت اندکرده تالش یفراوان محققان). 2001 ،مشخص است (دورمان یلیتحص نۀیزم کی در اهداف
 و نچیل زاژاکوا،. بسنجند انیدانشجو و آموزان دانش ژهیو به جامعه، گوناگون افراد عملکرد بر را يخودکارآمد

 107و استرس را در  يخودکارآمد ریدو متغ کنند یم یبندورا سع فی) با مبنا قراردادن تعر2005( دیاسپنش
با  انیدانشجو یلیتحص تیدو عامل بر موفق نیا ریتأث سۀیمقا بهو  کنند يریگ زهمحصل اندا يدانشجو

به  ان،یدانشجو یلیعملکرد تحص یو سپس بررس ریدو متغ نیا یابیها با سنجش و ارز . آنبپردازند گریکدی
 سهیادر مق انیدانشجو يخودکارآمد زانیپژوهش، م نیا جینتا اساس. برابندی یمدست  يمعنادار يها افتهی

ما قرار خواهد  اریدانشجو در اخت یلیتحص تیموفق ینیب شیپ يرا برا يبهتر اسیها، مق با سطح استرس آن
بهتر است نمرة  ،ياسترس و خودکارآمد ریآمده از دو متغدست داشتن نمرة بهمعنا که با دردست نیبد ؛داد

 نچیل ،(زاژاکوا میکن ینیب شیخص را پش یلیتحص تیو براساس آن، موفق میدهفرد را مبنا قرار  يخودکارآمد
 یلیتحص تیبر موفق یمثبت راتیتأث تواند یم يحس خودکارآمد تیتقو نیبنابرا ؛)2005، دیاسپنش و

 داشته باشد. نمحصال
 يها تیموفق فعاالنه، يجووجست ها، ییتوانا با متناسب و باال عملکرد سطح ف،یتکال انجام در استقامت

استفادة  و ییگشا مسئله ییتوانا دادها،یرو و مشکالت با مؤثر برخورد شکالت،م انگاشتنیچالش د،یجد
 و تعهد باالتر، اهداف انتخاب زتر،یبرانگ چالش فیوظا انتخاب شکست، از دنینترس ،یلیتحل تفکر از مناسب

 ودکارآمدخ افراد يها یژگیو از است، الزم ینینش عقب که یزمان خود بر تسلط و ها آن به دنیرس در يداریپا
). 1395 ،یتوکلو  يآباددولت ينظر از نقلبه  2004 ،1یساالم ؛1977(بندورا و آدامز،  دیآ یم شمار به

کند یم فایو کاهش اضطراب ا يسازگار شیدر افزا يارینقش بس ،يخودکارآمد نشا مطالعات براساس
و استرس  يخودکارآمد نیب گرید یعبارت  به). 2015 ،یرسولو  یرسول ،ییرضا ،یشعبان فر،یمانیسل(

 یلی، استرس تحصيخودکارآمد شیکه با افزا معنا نیبد ؛وجود دارد يدارارابطۀ معکوس و معن ،یلیتحص
 ).1398 ،یسورشجان یبخش و مودت( ابدییم کاهش

اضطراب از يباالتر سطح که یآموزاندانش. دارد وجود معکوسرابطۀ  زین يخودکارآمد و اضطراب نیب
 ادراك يکمتر یلیتحص يخودکارآمد با را خود و کنندیم ابراز يشتریب یمنف احساسات هند،دیم نشان را
 در)، 1399( یگنج و یکمال). 2020 استرادا، نگورنسیمو  ورا گرانادا ز،یاربوال، روجاس رو ی(آلمان کنند یم

 شیافزا و یاضیر اضطراب کاهش موجب یآگاههنذ لۀیوس نشان دادند کاهش استرس به خود پژوهش
 انیمرابطۀ  ییشناسا يبرا خودمطالعۀ  در) 2021( همکاران و ملو نیچنهم .شودیم یلیتحص يخودکارآمد
 عالئم با انیدانشجو افتندیدر یافسردگ و اضطراب عالئم وجود نیهمچن و نفسعزت و يخودکارآمد

 دست به را يخودکارآمد از يکمترنمرة  یافسردگ و اضطراب بدون افراد با سهیمقا در یافسردگ و اضطراب

1. salami, S.
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 نیبنابرا اندازد؛یم خطر به را انیدانشجو يخودکارآمد ،یافسردگ و اضطراب وجود گرفتند جهینت و آوردند
 .است يضرور هادانشگاه در روان سالمت از مراقبت يهابرنامه ياجرا

 جهینت نیا ،يعاد و زهوشیت آموزان دانش در يخودکارآمد و یتیشخص بزرگ عامل پنج سۀیمقا در
 دارند يباالتر يخودکارآمد ،يعاد آموزاندانش با سهیمقا در زهوشیت آموزاندانش کهآمد  دست به
) نمرة 2018( یبارداکسو  هانیا کورکمز، نیهمچن). 1392 ا،ینيصفار و زادهغالم دهقان، ،ینیع ،یمانینر(

 و کردند سهیمقا را زهوشیرتیغ و زهوشیت آموزاندانش یلیتحص يکاراهمال و کنترل مرکز ،يخودکارآمد
 اما است، زهوشیرتیغ افراد از باالتر یفراوان زانیم به زهوشیت آموزاندانش يخودکارآمد نمرات افتندیدر

 شرفتیپ برخوردارند، ییباال بهرهوش از نکهیا نیع در زهوشیت آموزاندانش یبرخ شودیم مشاهده
وقات، ا ی. گاهکندینم تیکفا تیموفق يبهر باال براوشاز ه يصرف برخوردار .ندارند یمطلوب یلیتحص
 مناسب، يهاروش با است الزم نیبنابرا شوند؛یم افراد یواقع يهاییعوامل مانع بروز و ظهور توانا یبرخ
 یجانیه مشکالت. تداوم ردیبگ صورت مناسب يزیربرنامه بازدارنده عوامل نیا کاهش و لیتعد يبرا

 شود؛ منجر یبزرگسال در یروان يهامشکالت و بروز اختالل نیا دیتشد به واندتیم زهوشیت نوجوانان
 .است مهم بگذارد، ریتأث تشانیموفق و آموزاندانش کردن توانمند بر بتواندهر آنچه  نیبنابرا

شود و سطح  منجر آموزاندانش شرفتیپ و تیموفق و روان سالمت به تواندیم که ییهاروش جمله از
 بهداشت سازماناست.  آنانبه  1یزندگ يها آموزش مهارت ،آنان را ارتقا بخشد یلیتحص يخودکارآمد

 و سازگارانه رفتار دادنانجام ییتوانا«است:  کرده فیتعر گونهنیا را یزندگ يهامهارت) 1996( یجهان
 است ییهاییوانات یزندگ يها مهارت». دیایب کنار روزمره یزندگ يهاچالش با بتواند فرد کهيطور هب مثبت؛

 در یسالمت يرفتارها و سالمت شیافزا ،یانسان روابط يغنا جامعه، افراد یروان بهداشت يارتقا به که
 شامل ،یزندگ یاصل يهامهارت عنوانبه را مهارت ده ی. سازمان بهداشت جهانشود یم منجر جامعه سطح

 مهارت ،6ارتباط مؤثر يبرقرار ییتوانا ،5، تفکر نقاد4، تفکر خالق3مسئله حل ،2يریگمیتصم يهامهارت
 یمعرف 11مقابله با استرس و 10جانیمقابله با ه 9کردنی، همدل8یخودآگاه ،7يفردنیب روابط حفظ و جادیا

 يهاترموزش مهاآ یکلسازمان هدف  نیا نیهمچن .)1384 یفیشـرپاشاو  ی(کـردنوقـاب است کرده
مانند  یاجتماع-یروان يهابیسآاز  هیاول يریشگیو پ زانآمودانش یبهداشت روان سطح يارتقا را یزندگ

1. life skills training 
2. decision making 
3. problem solving 
4. creative thinking 
5. critical thinking 
6. effective communication 
7. interpersonal relationship skills 
8. self-awareness 
9. empathy 
10. coping with emotions 
11. coping with stress 
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 کرده است. اعالم يو بزهکار ادیاعت خشونت، ،یخودکش
 يهاموزش مهارتآبرنامۀ  ي) پس از اجرا2010( تیو اسم کو ،یکه ماتسن، ف یمختلف يهاپژوهش

د. آنان دامت روان نشان الو س يموزش را بر ابعاد مختلف سازگارآ نیا ریثأت دادند، انجامدر مدارس  یزندگ
 ،یگاهآله، خودمسئ حل ییتوانا شیدر افزا یاجتماع يهاو مهارت یزندگ يهاموزش مهارتآ افتندیدر

است  داشته مثبت ریثأت يمندجرئت شیبحران و افزا مقابله با ،ییروکم ،یافسردگ اضطراب، خشم، کاهش
 ).1399 ،يو محمد يعسکر ،یعی(شف

آموزان  دانش يحس خودکارآمد شیبر افزا یزندگ يها آموزش مهارت ریتأث یبررسبا  )1989( تیاسم
 ،یامتحان بآموزان مضطر به دانش يرفتار-یشناخت يا مقابله يها پس از آموزش مهارت دهد ینشان م

 یلیتحص يخودکارآمد زانیم نیهمچن. کند یم دایپ یها کاهش محسوس حاالت اضطراب در آن
. دهد یبهبود از خود نشان م يبرارا  یراتییها، تغ به آن يا مقابله يها وزش مهارتآموزان پس از آم دانش

 يحس خودکارآمد توان یم ان،یآموزان و دانشجو به دانش یزندگ يها مهارت فیبا آموزش ط بیترتنیبد
 کرد. تیتقو زیها را ن آن

 شدمطالعه  يخودکارآمدو  یاز زندگ تیبر رضا یزندگ يهاآموزش مهارت یبخشاثر يگرید یبررس در
و  یاز زندگ تیرضا شیافزا يتواند برایم یزندگ يهاکه مهارت افتندیدست  جهینت نیو پژوهشگران به ا

 در زی) ن1399( آغاجتک پورنعمت و یمحبوب). 2020باشد (واردا و محامد،  دیمف انیدانشجو يخودکارآمد
 يارتقا زین و يخودکارآمد يارتقا بر یزندگ يهاآموزش مهارت که افتندی دست جهینت نیا به خود پژوهش
 ریتأث نۀیزم دردر پژوهش خود  زین) 1392( انی. جهاناست داشته اثر آموزاندانش در یاجتماع يسازگار

صورت به یزندگ يهاموزش مهارتآ افت،یدر انیدانشجو يمدآبر خودکار یزندگ يهاموزش مهارتآ
 یاثربخش زین) 1394( يقهار و یطرانی. قاست داده شیافزا را انیدانشجو يمدآخودکار داریمعنادار و پا

مهارت آموزش ه گرفتند جهینتو  کردندمطالعه  راآموزان دانش يبر خودکارآمد یزندگ يهاآموزش مهارت
 دارد. ریآموزان تأثدانش يبر خودکارآمد یزندگ يها

که در مقطع متوسطۀ اول انجام  در پژوهش خود زی) ن1397منش (یو علم یارفع یقیصد ،یلیرجلیم
 گزارش راشفقت  شیفزاو ا یلیتحص يخودکارآمد يرهایبر متغ یزندگ يهاآموزش مهارت ریشده بود، تأث

 یزندگ يها آموزش مهارت دهد یم) نشان 1398( اینیو عزت یلیاسمعپژوهش  يهاافتهی نیچنهم. کردند
و  يآباد دولت ينظر پژوهش در. است هن شدآموزادر دانش يخودکارآمد و یمیخودتنظ شیافزا سبب
آموزان دورة دوم دانش یلیتحص شرفتیبا پ يو خودکارآمد یزندگ يهارابطۀ مهارت )1395( یتوکل

رابطۀ  یلیتحص شرفتیو پ یزندگ يهامهارت نیب که آمد دست به جهینت نیو ا شد یبررس اسوجی رستانیدب
 وجود دارد. يمعنادار

 صورت اولدورة  مدارس در يعاد آموزاندانش ای انیدانشجو یبررس به هاشپژوه شتریب است یگفتن
 آن بر را ما نظر مورد خأل رو نیا از نبود؛ دست در یجینتا دومدورة  دختر زهوشانیت دربارة و استگرفته 
معموالً  زهوشیت آموزاندانش. میکن توجه آموزاندانش از گروه نیا به پژوهش نیا در تا داشت
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 و کنند تیریمد را خود جاناتیه چگونه دانندینم افراد از ياریبس مانند یول دارند، ییباال يآمدخودکار
 رو نیا از رند؛ینگکم  دست را خود يتوانمند که کنند عمل ياگونهبه یافسردگ و اضطراب استرس، هنگام

 ن،ییپا يخودکارآمد ملهج از یلیدال به دارند، که ییباال هوش وجود با ها، آن از یبرخ شودیم مشاهده
 يخودکارآمد ،یلیتحص عملکرد کنندة ینیب شیپ نیترمهم که آنجا از و ندارند یمطلوب یلیتحص شرفتیپ

 به وابسته و زهیانگ یب توجه، یب برچسب است ممکن) 2019 ،یسینو  يمکوند ،يعسکر( است یلیتحص
 ).1977 بندورا،( کنند خود بینص را گرانید

 يابزار صورتبه هم و یروان سالمت يارتقا راهکار کی صورتبه هم یزندگ يها مهارت که آنجا از
بر  هامهارت نیاآموزش  یبخشمطالعۀ اثر با شود، یم استفاده یاجتماع -یروان يهابیآس از يریشگیپ يبرا

 نیا يریکارگ هبا ب نیهمچنداد.  شیافزا را دانش سطح توانیم زهوش،یت راندخت یلیتحص يخودکارآمد
 در یمانع که را اضطراب و استرس نامطلوب راتیتأث توان یم تریطوالن و ترعیوس سطح در هاآموزش

 تیموفق زانیآنان است، کاهش داد و م یلیتحص شرفتیپ و زهوشیت آموزاندانش یلیتحص يخودکارآمد
 انآموز دانش نیهم سالمت روان ا م،ینپرداز هاآموزش نیا به اگر نیبنابرا د؛یرا بهبود بخش یلیتحص

بالقوة خود به نحو مطلوب استفاده کنند.  يهاییتوانا از توانندینم مو ه شود یم مواجهخطر  اب زهوشیت
 مدارس پرورش و آموزش مسئوالن يبرا يدیمف يها شنهادیپ تواندیم پژوهش نیا جینتا اساسنیبرا

از  یکیکشور در امور نخبگان،  يمطابق سند راهبرد گر،ید يسو از. باشد داشته درخشان ياستعدادها
 در( يامدرسه يهاآموزش یفیک سطح يارتقا يبرا يزیربرنامه ت،یترب و میتعل انیمتصد ارزشمند فیوظا

 يبرا یزندگ يهامهارت و آداب مسئله، حل مهارت ت،یخالق پرورش منظوربه) یلیتحص يهاهمۀ دوره
دانش به ژهیو يهاارائۀ آموزش يپرورش کشور ما برا است. در آموزش و برتر ياستعدادها با آموزاندانش

 .است شده گرفته درنظر درخشان ياستعدادها مدارس برترند، استعداد صاحبان از که زهوش،یت آموزان
 يهاهیاز سرما یکی زهوش،یت آموزاندانش که شودیم یناش آنجا از پژوهش نیا ضرورتو  تیاهم

. شد خواهد ياهر جامعه یرشد و بالندگ سبب شان،یآموزش نظام تیفیک و هاآن به توجه و کشورند هر مهم
با استرس و  بخشمقابلۀ اثر در را فرد که است یمداخالت جمله از یزندگ يهامهارت آموزش ان،یم نیا در

 يهاافتهی جینتا. بخشدیم ارتقا را آموزاندانش يخودکارآمد و کند یم توانمند یاضطراب و افسردگ
 یو بهداشت روان يریشگیدر پ هاو نقش مهم آن یزندگگانۀ ده يهاآموزش مهارت ياثرگذار رب ،یپژوهش
 و استرس هاگفتۀ پژوهش به نکهیا به توجه بااما  کنند،یم دیتأک ياز جمله بهبود خودکارآمد آموزاندانش

آموزش  ریتأث قاًیه دقک شدیم احساس یبه انجام پژوهش ازیدارند، ن يخودکارآمد با یرابطۀ معکوس اضطراب
 آموزشدهد  نشانکه  یپژوهش اما کند، یبررس يخودکارآمد بهبود بر رااسترس و اضطراب  تیریمد
 نشد. درواقع با توجه به خأل افتی دارد، يچه اثر زهوشانیت يمدآاسترس و اضطراب بر خودکار تیریمد

استرس و  تیریمد مهارت دو وزشآم ایآ کهاست  دادهپرسش پاسخ  نیا بهپژوهش  نیا ،موجود یپژوهش
 .استمؤثر  زهوشیت دختر آموزاندانش يخودکارآمدبهبود  بر ،)یافسردگ و(اضطراب  یمنف خلق بر غلبه
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 یشناس روش
ه، ع ه جام ا و نمون ش  ش يجرارو ژوه  پ

با گروه  آزمونپس - آزمونشیپ طرح با یشیآزمامهینو روش آن  يکاربرد هدف، نظر از پژوهش نیا
شهر تهران  زهوشانیت مدارس دختر آموزان دانش آن، ياست. جامعۀ آمار يریگیهمراه آزمون پ کنترل به

 آموزان دانشدردسترس،  يریگنمونه روش باکه  بودند(متوسطه دورة دوم)  1398-1399 یلیتحص سالدر 
نمونۀ  نیا آموزان دانشاست  یگفتنتهران انتخاب شدند.  1فرزانگان  زهوشانیت رستانیدهم دب ۀیپا

 به تهران 19و  18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 دردسترس از مناطق
پرسشنامۀ  نفر) فرم 170( رستانیدهم دب ۀیآموزان پا ابتدا تمام دانش در. اند افتهی را فرزانگان رستانیدب

 يها نمره که یآموزان دانش از رنف 40ها  آن انیمو از  کردند لیرا تکم یلیتحص يمدآخودکار يباورها
 آموزان دانشاز  يتعداد. شدند انتخابنمونه  يبرا بودند، آورده دست به یلیتحص يخودکارآمد در يتر نییپا
پس از احراز  آموز دانش 32 تیو درنها کردند يریگکناره پژوهش نیا از یمشکالت لیدلبه پژوهش روند در

 شدند. گمارده کنترل و شیآزما ينفر 16گروه  دو در یتصادف يذارواگ قیطر به و انتخابورود  يهامالك
ورود به  يبرا آموزان دانشورود  يهامالكانجام شد.  یلیتحص ۀیپا و سن براساس هاگروه يهمتاساز

به شرکت در  نشیوالدو  آموز دانش يمند عالقهو  يموافقت، همکار اعالماز:  ندگروه نمونه عبارت بود
از  ترنییپا يخودکارآمدآمده از پرسشنامۀ دستنمرة به ،یضور مرتب در جلسات آموزشح ،یجلسات آموزش

 یآموزش يهاکالس در زمانهم که یآموزان دانشبودند از:   خروج از مطالعه عبارت يهامالك. نیانگیحد م
 .یجلسات آموزش در بتیغ و اندکرده نامثبت يگرید

 ،یمحمدخان ،یموتاب یزندگ يهامهارت از منابع مرتبط ادهاستف اب ،یبرنامۀ آموزش جلسات يمحتوا
 یزندگ يها مهارت)، 1398( الزاروسو  الزاروس یزندگ يها مهارت)، 1395( یفتو  یعطوف زادهکاظم

 مشاور و راهنما استاد نظارت با و) 1384( یفیپاشاشرو  یکردنوقاب ی) و با پشتوانۀ پژوهش1397( نکهیکل
 يبرا یزندگ يها مهارت یدرس مناسب يالگو براساس نیهمچن. شد نیدوتو  هیته يرسالۀ دکتر

هر مهارت  يو برا اند کرده هیته) 1384( یفیو پاشاشر یردنوقابمتوسطه که ک یلیدورة تحص آموزان دانش
، اند شده نیتدو یابیارزش يها روشو  سیتدر يها روشطور جداگانه، اهداف، رئوس محتوا، نوع محتوا، به

 شد. سیتدر آموزان دانشاسترس به  تیریو مد یغلبه بر خلق منف دو مهارت
روزمرة  یزندگ مسائل براساس اهداف نظر از یزندگ يها مهارت يشده براارائه یبرنامۀ درس

 فیتعار با یطرف از آموزان دانش یعنی بود؛ 2يروند -1ییمعنا محتوا، نظر از ونظر گرفته شد در آموزان دانش
 با گرید يسو از. ستیچ ناسالم و سالم مدارجانیه سبک گرفتند ادیمثال  يبرا ؛دندش آشنا اصطالحات و

 طیشرا با روشدن روبه موقع درچگونه  نکهیا نمونه يبرا شدند؛یم آشنا عمل کی دادنانجام چگونه دانستن

1. semantic knowledge 
2. procedural knowledge 
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و  یسخنران سیاز روش تدر شتریب هاآموزش نیا در نیچنهمرا آرام کنند.  خودشان ندیو ناخوشا زااسترس
 .شد استفاده نقش يفایا یگاهو  یبحث گروه

 اجرا روش
را  یلیتحص يمدآخودکار يپرسشنامۀ باورها ) فرمنفر 170( رستانیدب دهم ۀیپا آموزان دانش تمام ابتدا در

 وعیکرونا ش يماریب هنوز و بود يحضور صورت به هاکالس قیتحق ياجرا از مرحله نیا. کردند لیتکم
 يریگهمهپژوهش با  نیا یزمانهمانجام شد.  کرونا دوران در يریگیپ و آزمونپس مراحلما ا ،بود افتهین

 رد؛یگبصورت  يصورت مجازبه زین یزندگ يها مهارتآموزش  ها،آموزش ریسا مانند شد سبب 19 دیکوو
به  ودند،ب شیآزماکه در گروه  یآموزان دانششد و  لیتشک یگروه whatsapp طیمحدر ابتدا در  نیبنابرا
 اریضبط شد و در اخت snagit طیدر مح يا قهیدق 70صورت  هدرآمدند و سپس جلسات ب تیعضو
 هاکالس سپس. شدیم انجام نظرتبادل و بحث جلسه هر با ارتباط در گروه در. گرفت قرار آموزان دانش

 .ندشد لیتشک skyroom پلتفرم در یتعامل صورت به
 تیریمد يهامهارت است قرار نکهیا بر یمبن آموز دانشو خود  زآمو دانش نیوالد به الزم یآگاه
مقابله با خلق  يهاخود را اعالم کردند. مهارت موافقت شانیاو  شد داده رند،یفرابگ را اضطراب و استرس

 آموزش شیآزما گروه به ،ياقهیدق 70جلسۀ  12استرس به مدت  تیری) و مدی(اضطراب و افسردگ یمنف
پس آموزش، جلسات اتمام. پس از نکرد افتیدر را هاآموزش نیامدت،  نیه کنترل در اشد و گرو داده

از  زین يریگیمرحلۀ پ در مین و ماه کی گذشت از پس. شد اجرا کنترل و شیآزما گروه دو هر يبرا آزمون
مهارت آموزش گروه کنترل، يبرا مطالعه، در یاخالق اصول تیرعا لیدل به .شد گرفتههر دو گروه آزمون 

 يریگیو پ آزمونپس ياجرا از پس ،استرس تیری) و مدی(اضطراب و افسردگ یمقابله با خلق منف يها
 است. 1 جدولبه شرح  یآموزش جلساتبرنامۀ  .گرفت صورت

 یاسترس و غلبه بر اضطراب و افسردگ تیریمد يها مهارتجلسات  ي. محتوا1جدول 

 تیریمد از هدف ر،ییتغادراك  ،یزندگ یمثبت و منف راتییاسترس، تغ فیتعر جلسات، لیتشک از هدف و یزندگ يها مهارت یمعرف جلسۀ اول
 يسازگار ای غلبه استرس،

همراه با مثال  يکاردست تیقابل و کنترل کانون براساس فیضع منابع يبنددسته ر،ییتغ عامل ییشناسا استرس، تیریمد مراحل جلسۀ دوم
 (کنکور)

 استرس تیریمد يراهکارها ياجرا و یطراح استرس، کیولوژیزیف و یجانیه ،يرفتار ،یتشناخ يامدهایپ جلسۀ سوم
 )ناسالم ومدار (سالم مسئله و مدارجانیه يهاسبک با ییآشنا جلسۀ چهارم
 يفردنیب منابع تیتقو بر یمبتن ،یزندگ سبک و طیمح يدستکار بر یمبتن استرس تیریمد يراهبردها جلسۀ پنجم
 یجانیه و یکیولوژیزیف یختگیبرانگ کاهش بر یمبتن ،یادراک مداخالت بر یمبتن استرس تیریمد ياهبردهار جلسۀ ششم
 آموزان دانشاسترس و پاسخ به سؤاالت  تیریجلسات مرتبط با مهارت مد مرور جلسۀ هفتم
 فرد در اضطراب سازفعال عوامل ییشناسا اضطراب، تیماه و نوع ییشناسا جان،یه و خلق تفاوت ه،یپا يهاجانیه با ییآشنا جلسۀ هشتم
 ینیمواجهۀ ع مراحل بخش،یمنیا يرفتارها اضطراب، با مواجهه اضطراب، ندیفرا و علت ،یروان آموزش جلسۀ نهم
 یافسردگ یکیولوژیزیف ،یجانیه ،یشناخت يهاعالئم و نشانه ،یمواجهۀ ذهن مراحل جلسۀ دهم

 یشناخت يبازساز ،یاصالح سبک زندگ ،یاز افسردگ ییچرخۀ رها ازدهمیجلسۀ 
 آموزان دانشو پاسخ به سؤاالت  یجلسات مرتبط با اضطراب و افسردگ مرور جلسۀ دوازدهم
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 سنجش ابزار
اورها امۀ ب شن س ر ر يپ دخودکا ص يآم ح  )ASEBQ( 1یلیت

 يآمدخودکار اهۀیاز س يریرا با الگوگ یلیتحص يخودکارآمد ۀ) پرسشنام2005و اسپنشاد ( نیل ،زاژاکووا
با استفاده از روش  و پرداختند آزمون نیا یسنجروان يهایژگیو یبه بررس نیهمچن. کردند یطراح 2کالج
خود در انجام  ییبه توانا نانیکردند: اطم دییپرسشنامه تأ نیرا در ا ریزچهار عامل  ،يدییأت - یعامل لیتحل
به  نانیاز کالس درس، اطم رونیبدر  فیخود در انجام تکال ییبه توانا نانیدر کالس درس، اطم فیتکال
. مدرسهکار، خانواده و  تیریخود در مد ییبه توانا نانیو اطم مدرسهدر  گرانیخود در تعامل با د ییتوانا

پرسشنامه در  نیا یابی. هنجاراست شدهبرآورد  90/0تا  72/0 حدود پرسشنامه نیا يهااسیمقخرده ییایپا
 باال عامل چهار يدییأت - یعامل لیتحل از استفاده با ها آندادند.  انجام) 1390و همکاران ( يشکر را رانیا

: ازاند  عبارت کرونباخ يلفااستفاده از روش آ با شانیا يسو از شدهگزارش ییایپا بیضرا. کردند دییتأ را
، 85/0از کالس  خارجدر  یلیبه عملکرد تحص نانی، اطم88/0 کالس در یلیتحص عملکرد به نانیاطم

خود در  يتوانمند به نانیو اطم 83/0 لیتحص مکاندر  گرانیخود در تعامل با د يتوانمند به نانیطما
 .72/0 لیتحص مکانکار، خانواده و  تیریمد

 :است ریبه قرار ز اسیرمقیز چهار يپرسشنامه دارا نیا
 )22، 18، 16، 13، 11، 10، 9، 8، 6در کالس درس ( فیخود در انجام تکال يتوانمند به نانی. اطم1
، 17، 15، 5، 4، 3، 1کالس درس (سؤاالت  از خارجدر  فیخود در انجام تکال ينمندبه توا نانی. اطم2

25 ،27( 
 )26، 23، 20، 12، 7، 2(سؤاالت  لیتحص مکاندر  گرانیخود در تعامل با د يتوانمند به نانیاطم .3
 )24، 14، 12، 9( لین تحصکار، خانواده و مکا تیریخود در مد ينمندبه توا نانی. اطم4

و  است شده يگذارنمره کرتیل يادرجهده اسیمق کی يپرسشنامه، رو نیا يهاگزاره: يگذارنمره
 .نددار ازیامت دهتا  صفراز  هاگزاره نیاز ا کیهر

 هاداده لیتحل و هیتجز روش
 یاستنباط آمار و) اریمع انحراف و نیانگی(م یفیتوص آمار از شده،انجام مداخالت ریتأث زانیم یبررس منظوربه
 25 نسخۀ و) يآمار يهافرضشیپ یبررس يهاآزمون با همراه ،یبونفرون آزمون و ختهیآم انسیوار لیتحل(

 .است هاستفاده شد SPSS افزارنرم

1. Academic Self-Efficacy Beliefs Questionnaire (ASEBQ) 
2. college self-efficacy inventory 
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 هاافتهی
توصالف ع فی)  ختتیجم  یشنا

 آمده است. 2ها در جدول  گروه کیبه تفک یشناختتیجمع مشخصات
 کنندگان در پژوهششرکت یشناختتیجمع فیوص. ت2جدول 

 ریمتغ شیگروه آزما گروه کنترل
 سال 16 10 5/62 8 50 سن سال 15 6 5/37 8 50

 شیآزما گروه در سال 15 یسن یفراوان دهدیم نشان 2 جدول. بودند دهم هیپا از آموزان دانشهمۀ 
 در و درصد 5/62 شیآزما گروه در سال 16 یسن یفراوان. است درصد 50 کنترل گروه در و درصد 5/37

 .بود درصد 50 کنترل گروه

ص فیتوص) ب  هاشاخ
 فیانجام تکال یی(توانا یلیتحص يخودکارآمد لکیو -رویانحراف استاندارد و شاخص شاپ ن،یانگیم 3 جدول

ور) در ام تیریو مد یلیتحص طیدر مح گرانیکالس، تعامل با د رونیدر ب فیانجام تکال ییدر کالس، توانا
یرا نشان م يریگیو پ آزمون پس آزمون، شیمرحلۀ پ سه در کنترل، و شیآزما يها گروه کنندگانشرکت

 .دهد
 یلیتحص يخودکارامد به مربوط یفیتوص يهاافتهی .3جدول 

 يریگیپ آزمون پس آزمون شیپ يآمار شاخص گروه ریمتغ
وانا

ت
 یی

جام
ان

 
کال

ت
 فی

 در
س

کال
 

 M ± SD 37/45 ± 43/9 25/59 ± 22/9 68/57 ± 72/8 شیآزما
S-W )447/0=p(947/0 )787/0=p(967/0 )359/0=p(941/0 

 M ± SD 62/46 ± 47/8 37/48 ± 86/7 06/49 ± 66/8 کنترل
S-W )387/0=p(943/0 )728/0=p(964/0 )963/0=p(980/0 

 p ،22/0=F 632/0=p ،24/0=F 736/0=p ،12/0=F=639/0 لون آزمون

وانا
ت

 یی
جام

ان
 

کال
ت

 فی
یب در

ون
ر

 
س

کال
 

 M ± SD 62/43 ± 33/8 75/56 ± 88/6 31/58 ± 03/6 شیآزما
S-W )942/0=p(978/0 )226/0=p(928/0 )937/0=p(977/0 

 M ± SD 56/45 ± 53/7 00/49 ± 41/8 93/46 ± 94/6 کنترل
S-W )585/0=p(956/0 )865/0=p(972/0 )434/0=p(946/0 

 p ،74/0=F 346/0=p ،92/0=F 414/0=p ،69/0=F=398/0 لون آزمون

مل
تعا

ید با 
ران

گ
 در 

 طیمح
حص

ت
 یلی

 M ± SD 50/31 ± 03/7 31/41 ± 34/7 75/40 ± 84/7 شیآزما
S-W )973/0=p(981/0 )794/0=p(967/0 )100/0=p(906/0 

 M ± SD 62/29 ± 21/6 43/33 ± 25/6 50/31 ± 01/6 کنترل
S-W )932/0=p(977/0 )806/0=p(968/0 )427/0=p(947/0 

 p ،25/0=F 363/0=p ،85/0=F 089/0=p ،08/3=F=618/0 لون آزمون

 تیریمد
مور

ا
 

 M ± SD 31/15 ± 04/3 87/21 ± 36/3 62/20 ± 06/4 شیآزما
S-W )942/0=p(978/0 )091/0=p(903/0 )930/0=p(977/0 

 M ± SD 81/16 ± 50/3 68/18 ± 02/4 12/18 ± 36/3 کنترل
S-W )658/0=p(960/0 )964/0=p(980/0 )504/0=p(951/0 

 p ،32/0=F 661/0=p ،20/0=F 473/0=p ،53/0=F=576/0 لون آزمون
 لکیو -رویشاپ شاخص ؛S-Wانحراف استاندارد،  ؛SD ن،یانگیم ؛M :نکته
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 یلیتحص يخودکارآمد يهامؤلفه از کیچیه به مربوط 1لکیو-رویشاپ شاخص دهد یم نشان 3جدول 
داده عیبودن توزنرمال انگریموضوع ب نی. استیمعنادار ن 05/0مرحلۀ اجرا در سطح  سه در و گروه دو در
در  زیآزمون لون ن جۀیمرحلۀ پژوهش است. نت سه در و گروه دو در یلیتحص يخودکارآمد يهامؤلفه يها

در دو  یلیتحص يخودکارآمد يهانمرات مربوط به مؤلفه يخطا انسیتفاوت وار دهد یمنشان  3جدول 
 بهمربوط  يهاداده انیم در خطا يهاانسیوار یمفروضۀ همگن نیبنابرا ست؛ین معنادارگروه و در سه مرحله 

 .است برقرار یلیتحص يخودکارآمد يهامؤلفه
 يهامؤلفه ،یگروه تیاز عضو آزمون شیپ ۀوابسته در مرحل ریمفروضۀ استقالل متغ یابیارز منظوربه

 لیتحل روش از استفاده با کنترل و شیآزما يهادر گروه آزمون شیپمرحلۀ  در یلیتحص يکارآمدخود
 سطح در) F)4و  F )05/0> P ،66/0 ) =27ارزش  دهد یمج نشان ی. نتاشد سهیمقا يریچندمتغ انسیوار
 يهاروهگ نیب مستقل ریمتغ ياجرا از شیپ که شد يریگجهینت نیچن اساسنیبرا. ستین معنادار 05/0
مفروضۀ  نیبنابرا ندارد؛ وجود يمعنادار تفاوت یلیتحص يخودکارآمد يهامؤلفه لحاظ به کنترل و شیآزما

 آزمون جینتا 3 جدول ادامه در. بود برقرار هاداده يبرا یگروه تیاز عضو آزمون شیپ ریاستقالل متغ
مستقل  ریمتغ ياثر اجرا سۀیمقا رد يریچندمتغ لیتحل و انسیکووار انسیوار يهاسیماتر يمفروضۀ برابر

 .دهد یمرا نشان  یلیتحص يخودکارآمد يهابر مؤلفه
 ها شاخص نرمال فیتوص) ج

 يریچندمتغ لیتحل و انسیکووار انسیوار يها سیماتر يمفروضۀ برابر آزمون جینتا. 4جدول 

 یلیتحص يخودکارآمد
 انسیوار سیماتر يبرابر

 ها انسیکووار
 يریچندمتغ آزمون

M.Box F p لکزیو يالمبدا F df p 2η 
 329/0 003/0 2 و 29 12/7 671/0 944/0 29/0 92/1 در کالس فیانجام تکال ییتوانا

 395/0 001/0 2 و 29 52/9 605/0 948/0 27/0 86/1 کالس رونیدر ب فیانجام تکال ییتوانا
 196/0 042/0 2 و 29 54/3 804/0 678/0 67/0 48/4 یلیتحص طیدر مح گرانیبا د تعامل

 206/0 035/0 2 و 29 76/3 794/0 572/0 80/0 37/5 امور تیریمد

 ییتوانا يهامؤلفه يبرا وابسته يرهایمتغ انسیکووار يهاسیماتر ی، مفروضۀ همگن4 جدول براساس
 از رونیب در فیتکال انجام ییتوانا)، P، 29/0=F، 92/1=Box's M=944/0( کالس در فیتکال انجام

 ،P=678/0( لیتحص طیدر مح گرانیتعامل با د ،)P، 27/0=F، 86/1=Box's M=948/0( کالس
67/0=F، 48/4=Box's M (تیریمد و ) 572/0امور=P،80/0=F، 37/5 =Box's M (05/0 سطح در 

 ییتوانا يها مؤلفهزمان بر × گروه  یاثر تعامل دهد یمنشان  4در جدول  لیتحل جینتا نیهمچن. است برقرار
 ییتوانا ،)F)2و  2η، 003/0=P ،12/7 ) =29 =329/0، لکزیو ي= المبدا671/0( کالس در فیتکال انجام

) F)2و  2η، 001/0 =P ،52/9 ) =29 =395/0 لکز،یو ي= المبدا605/0از کالس ( رونیدر ب فیانجام تکال

1. shapiro-wilk 
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 ،2η =196/0، لکزیو ي= المبدا804/0( لیتحص طیمح در گرانید با تعامل يها مؤلفهبر  و 01/0 سطح در
042/0 =P ،54/3 ) =29  2و(F (امور تیریمد و )2 =206/0، لکزیو ي= المبدا794/0η، 035/0 =P ،
 .است معنادار 05/0 سطح در آن) F)2و  29= ( 76/3

 جیو نتا شد یابیارز 2یموخل تست از استفاده با خطا انسیوار سیماتر يبرابر ای 1تیکرو شرط ادامه در
 ریغ 05/0در سطح  یلیتحص يمدآمربوط به هر چهار مؤلفۀ خودکار ياارزش مجذور ک دهد یمنشان 

 یلیتحص يمدآهر چهار مؤلفۀ خودکار يبرا تیمفروضۀ کرو يبرقرار انگریموضوع ب نیمعنادار است. ا
را  یلیتحص يمدآخودکار يها مؤلفهمستقل بر  يرهایاثر متغ نییدر تب ختهیآم لیتحل جینتا 5است. جدول 

 .دهد یمنشان 

زمون )د رض آ  هیف

 یلیتحص يخودکارآمد بر مستقل ریمتغ اثر نییتب در ختهیآم لیتحل جینتا. 5جدول 
 df F sig 2 η خطا مجذورات مجموع مجذورات مجموع یلیتحص يخودکارآمد

 175/0 003/0 37/6 2 و 60 16/11079 58/665 در کالس فیانجام تکال ییتوانا
 251/0 001/0 06/10 2 و 60 25/2261 90/757 کالس رونیدر ب فیانجام تکال ییتوانا

 095/0 048/0 24/3 2 و 60 41/2329 08/251 یلیتحص طیدر مح گرانیبا د تعامل
 119/0 022/0 05/4 2 و 60 17/759 52/102 امور تیریمد

 =175/0در کالس ( فیانجام تکال ییتوانا يها مؤلفهزمان بر × گروه  یاثر تعامل دهد یمنشان  5 جدول
2η، 003/0 =P، 37/6 ) =60  2و(F (کالس رونیب در فیتکال انجام ییتوانا و )2 =251/0η، 001/0 =P ،

 یلیتحص طیمح در گرانید با تعامل يها مؤلفهبر  و 01/0 يمعنادار سطح در) F)2و  60= ( 06/10
)095/0= 2η، 048/0 =P ،24/3 ) =60  2و(F (تیریمد و ) 2 =119/0امورη، 022/0 =P ،05/4 ) =60  و
2(F (هر بر معنادار صورتبه مستقل ریمتغ ياجرا دهد یم نشان مطلب نیا. است معنادار 05/0 سطح در 

 1 مطلب نمودار شکل نیا دییاست. در تأ گذاشته ریتأث شیدر گروه آزما یلیتحص يمؤلفۀ خودکارآمد چهار
 و آزمونپس مراحل در یلیصتح يخودکارآمد يها مؤلفهنمرات  نیانگیم شیدر گروه آزما دهد یمنشان 

 يریچشمگ راتییکه در گروه کنترل تغیدرحال ؛است افتهی شیافزا آزمون شیپمرحلۀ  با سهیمقا در يریگیپ
یمالحظه نم يریگیو پ آزمون پس آزمون، شیپدر مراحل  یلیتحص يخودکارآمد يها مؤلفه نیانگیدر م
 يریگیو پ آزمون پس آزمون، شیپدر مراحل  یلیصتح يخودکارآمد يها مؤلفه راتییتغ 1. نمودار شکل شود

 .دهد یمو کنترل را نشان  شیآزما يهادر گروه

1. sphericit 
2. mauchly 
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 یلیتحص يخودکارآمد يها مؤلفه راتیی. نمودار مربوط به تغ1شکل 

 يریگ جهینت و بحث
 و یمنف خلق با مقابله يها مهارت( یزندگ يها مهارتآموزش  یاثربخش یبررس حاضر پژوهش یاصل هدف

پژوهش نشان  نیا جینتا. است هبود زهوشیت دختر آموزان دانش یلیتحص يخودکارآمد بر) استرس تیریمد
 يمؤلفۀ خودکارآمد چهار هر بر معنادار صورتبه)، یزندگ يها مهارتمستقل (آموزش  ریمتغ ياجرا دهد یم

در  گرانیامل با دکالس، تع رونیدر ب فیانجام تکال ییدر کالس، توانا فیانجام تکال یی(توانا یلیتحص
 راتییکه در گروه کنترل تغیدرحال ؛است گذاشته ریتأث شیامور) در گروه آزما تیریمد ،یلیتحص طیمح

 يریگیو پ آزمون پس آزمون، شیپدر مراحل  یلیتحص يخودکارآمد يها مؤلفه نیانگیدر م يریچشمگ
 يخودکارآمد معنادار صورتبه یزندگ يها مهارتآموزش  شودیم يریگجهینت نیبنابرا شود؛ینم مالحظه

 .بخشدیم بهبود زهوشیت آموزان دانشرا در  یلیتحص
 انیجهان)، 1399( آغاجتک پورنعمت و یمحبوب)، 1989( تیاسم يهاپژوهش جینتا با جینتا نیا

 یعزت معیلی واس ) و1397منش (یو علم یارفع یقیصد ،یلیرجلیم) 1394( يقهار و یطرانیق)، 1392(
 ،)يخود (خودکارآمد يهاییتوانا بارةقضاوت افراد در ،)2000نظر بندورا ( براساس. دارد ییهمسو) 1398(

 جاناتیشخص است. ه یحاالت عاطف ریتأث تحتنوبۀ خود  به زیها ناست که آن یتابع حاالت جسمان
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خود را  يهاییتوانا ف،یشود افراد در انجام وظایم موجب یو افسردگ استرسمانند ترس، اضطراب،  یمنف
درد و  ت،یعصبان ،یمانند خستگ یحاالت سبباست که  نییپا يددرواقع خودکارآم نیا و رندیم بگک تدس

استرس  ،یبر کاهش افسردگ یزندگ يها آموزش مهارت یاثربخش یبررس در نیچنهمشود. یرنج در فرد م
 یزندگ يها مهارت کهآمد  تدس به جهینت نیدوم متوسطه شهر بوشهر ا ةآموزان دختر دور و اضطراب دانش

 ،یقیحق ي(انصار دهد کاهش را آموزان دانشاضطراب و استرس  ،یافسردگ يمعنادار طوربه تواندیم
1399.( 

 افرادکرد که  نییتب گونهنیبد توانیم پژوهش نیا در را آموزان دانش يخودکارآمد افتنیبهبود
و بر  کنند تیریاسترس خود را مد اندوانستهت شدهآموخته يها مهارتساس ابر پژوهش، در افتهیحضور

 تحت) زهوشانیت مدارس در ژهیو  به( زهوشیت آموزان دانشمعموالً شوند.  رهیچ يتاحدود خود جاناتیه
 يتوانمند به آموزان دانش يباورها در هااسترس نیا و رندیگیم قرار معلمان و ایاول خود، مختلف يفشارها

دارند، به  آموز دانشاز  يابرجسته و العادهخارق کار توقع که ياگونهخانواده به يفشارها .است رگذاریتأث خود
 حضور و زهوشیت فرد از جامعه توقعات نیهمچن. شود یمقضاوت ناعادالنۀ فرد از عملکرد خودش منجر 

 از فرد تصور بر گرید يفشارها و برخوردارند باال اریبس يتوانمند از يانهیزم درهرکدام  که سطح،هم افراد
 یآموزان دانش). 1382و آزاد فالح،  يا اژه ،ي(نظر دارند یمهم اریبس اثر او یاجتماع و یلیتحص يخودباور

 ازشدند  موفق گرفتند، قرار) یمنف خلق با مقابله و استرس تیریمد( یزندگ يها مهارتکه تحت آموزش 
 استرس کیولوژیزیف و یجانیه ،يرفتار ،یشناخت يامدهایپآن و  جادکنندةیا عوامل و استرس جادیا روند
 رندیبگ ادیو  کنند يبنددسته يدستکار تیقابل و کنترل کانون اساسرا بر خود ضعف منابعشوند،  آگاه

 دایپ غلبه زااسترس عوامل یبرخ بر سالم مدارجانیه و مدارمسئله يامقابله يهاچگونه با استفاده از سبک
 شوند.سازگار  گرید یبا برخ ای کنند

و  یاضطراب مانند ناامن جادیا لیدال اضطراب، انواع ه،یپا يهاجانیه از آموزان دانششناخت  نیهمچن
 آموزان دانشسبب شد  ،ینیو ع یمواجهۀ ذهن مانندمقابله با اضطراب  يهاو آموختن راه یستگیشا نبود

 خودشان تنها کنند ساساحاضطراب خود آگاه شوند و  لیدال از کالس، یگروه يهابحث در شرکت ضمن
 توانند یم و اندداشته را هایژگیو نیا زین گرشانید دوستان بلکه اند، شده مواجه یحاالت نیچن با که ستندین
 یافسردگ عالئم از شدنآگاه با آموزان دانش. شوند رهیچ خود يهااضطراب بر شدهآموخته يراهکارها با

برچسب نیا خود آنکه حال و زدندیم برچسب خودشان به باهاشت به خودشان اوقات شتریب شدندیم متوجه
 يفکر يالگوهااز  آموزان دانششدن آگاه دیتردیب. است شدهیم منجر شتریب اضطراب و استرس به ها،زدن

؛ 1990 ،يامرو  کب ؛1979 ک،(ب میکن یم مضطرب را خودمان هاآن به پرداختن با یگاه که وبیمع
 1ییگراکمال ،3يسازفاجعه ،2یافراط میتعم مانند) 1397 ، نکهیکل از نقل به 1986 ،1براندون و دم فنباچر،ید

1. Deffenbacher, J. L., Demm, P. M., & Brandon, A. D. 
2. overgenelization 
3. catastrophizing 
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بهو اضطراب  استرس رفتنیپذخود،  رشیپذ ،يسازخودآرامزمان،  تیریمد يبرا ییهاکیتکن ادگرفتنی و
 از یناش باراخ ژهیو به ،یمنف اخبار کردندنبال از زیپره ،یافکار منف کردن متوقف ،یاز زندگ یعنوان بخش

 حیتفر و يباز با همراه ای مانهیصم ییگوهاوگفت با خانواده کنار در مفرح و شاد یلحظات جادیا و کرونا
 نبوده است. ریتأث یب

 ط،یاحساس کنترل بر شرا يبرا یزا، عامل مهماسترس طیدر شرا یلیتحص ياز نظر بندورا خودکارآمد
 و ينوذر ،یخیدربا، ش محمودپور، از، به نقل 2016، 2کیالواسک و کیاست (اسکالو زهیو حفظ انگ يسازگار
 جادیا به یمختلف عوامل زمان، نیا دردوران کرونا بود که  زااسترس طیشرا از یکی). 1399 ،يذوالفقار
 در که یامکانات از ماندنمحروم و مدرسه طیمح از از جمله دوربودن شدند؛ منجر انآموز در دانش استرس

 با ارتباط از ماندنمحروم ها،کالس اط،یح ،یورزش سالن ها،شگاهیآزما مانند دارد دوجو یواقع يفضا
 نیبه هم ؛موارد ریساو  نترنتیمشکالت ا ،يمجاز يدر فضا افزارهانرم از استفاده مشکالت همساالن،

 مانند یاحثو طرح آموزش مب کنندمطرح  يرا با افراد شانیهادغدغه تمام داشتند اجیاحت آموزان دانش لیدل
 دوران نیا در درواقع بلکه بود، جذاب آموزان دانش يتنها برانه ،یاسترس و اضطراب و افسردگ تیریمد

با  زان،یعز فوت و کانینزد يماریب کرونا، طیشرا لیدل به آموزان دانشاز  ياریبس رایز بود؛ ازین مورد خاص
از  آموزش، نیح در نیبنابرا ؛نداشتند یعاتآن اطال تیریمد بارةشده بودند و در ریو اضطراب درگ استرس

 بحث صورت بهشد و  استفادهشده  استرسشان به منجر که آموزان دانشروزانۀ  مسائل و یواقع يهامثال
 يخودکارآمد باو اضطراب  استرس ،ها پژوهش جیتوجه به نتا باآنجا که  از. شد پرداخته آن به یگروه

 یبخش و مودت( باشدمؤثر  يخودکارآمد شیدر افزا تواندیم آن کاهش و تیریمد دارد، معکوس یهمبستگ
و  يدریح ،يرازیش ،1390 افروز، و سانیخوشنو ؛2020اربوال و همکاران،  یآلمان ؛1398 ،یسورشجان

 ).1396 ،یاطیخ
دورة  رستانیدب در و تهران شهر در پژوهش نیا که است نیا حاضرپژوهش  يهاتیجمله محدود از
 نیا یبه بررس ج،ینتا شتریب يریپذمیتعم يبرا توانند یانجام گرفته است. محققان م دخترانه زهوشانیدوم ت

 گرید یلیتحصو مقاطع  هاهیپا درو  زهوشیتآموز  دانش پسرانجامعۀ  در وکشور  يشهرها گریموضوع در د
 نکهیا جمله از آورد، وجودبه ییها تیکه محدود است شده انجام کرونا دوران در پژوهش نیابپردازند. 

 دوران نیا در هم يدیفوا که کرد فراموش دینبا اما نبود، یآموزش کارگاه يحضور جلسات يبرگزار امکان
 و ابیا زحمت بدون توانستند انآموز دانش ،يمجاز يفضا از استفاده لیدلبه نکهیا جمله از داشت؛ وجود
به  دنیمدرسه و نرس سیسرو رشدنید از یاننگر بدون را خودسؤاالت  و کنند استفاده هاآموزش از ذهاب

و هم فرصت درنظر  تیمحدودتوان هم یکرونا را م گرید یطرح کنند. به عبارت يمجاز يمنزل در فضا
 گرفت.
 يها مهارتبرنامۀ آموزش  ،آموزش و پرورش انیمتصد شود،یم شنهادیپمطالعه،  جینتاتوجه به  با

1. perfectionism 
2. Skaalvik & Skaalvik 
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 يخود برا يها يزیربرنامه در را آموزش نیو ا ندیفزایبمتوسطه دورة اول و دوم  يهاآموزش به را یزندگ
 خاص مدارس آموزان دانشما از جمله  يآموز دانشجامعۀ  چراکه باشند؛ داشته مدنظر آموزان دانش

 نیموفق به ورود به ا گرید آموز دانش يادیو رقابت با تعداد ز يآزمون ورود قی(سمپاد) که از طر زهوشانیت
 ،یزندگ يهااضطراب و یلیتحص يهااسترس از ییرها يبرا و دارند ازین هاآموزش نیا به د،انمدارس شده

 .ابندی ینم یدرس يهاکتاب در مناسب يمحتوا
استرس  زانیم دوران نیا در ها،پژوهش براساس و شده انجام کرونا دوران با زمانهم پژوهش نیا

بوده و  رگذاریتأث یزندگ يها ال آموزش مهارتح نی. در عاست شده لیتحم انآموز بر دانش يشتریب
در کالس،  فیانجام تکال یی(توانا یلیتحص يصورت معنادار هر چهار مؤلفۀ خودکارآمدبه استتوانسته 

امور) را در گروه  تیریو مد یلیتحص طیدر مح گرانیکالس، تعامل با د رونیدر ب فیانجام تکال ییتوانا
 یآموزش خاص طیشراو  19 دیکوو يماریببا توجه به تداوم  شودیم شنهادیپ نیبنابرا ؛دهد شیافزا شیآزما
 .شودانجام  زیمدارس ن ریسادر  هاکارگاه نیا يبرگزارکشور حاکم است،  مدارس بر که

یمحسوب م جامعه هر رفاه و تیامن ،یعلم شرفتیدر پ یو عامل مهم یمل يهانهیگنج زهوشیافراد ت
هیسرما ینوعبه جامعه، درخشان ياستعدادها و زهوشانیتوجه خاص به ت نیرابناب ؛)2011شوند (ابوجابر، 

با استفاده از  توانندیم و رندیگیم دست به را کشور سکان يزودبه که است يافراد تیترب يبرا يگذار
 د؛ببرن نیب از را یمعضل و کنند باز مشکالت از ياگره شده،آموخته يها مهارتو  يهوش و استعداد خداداد

 زهوشانیت م،یداشته باش ادی بههستند.  ها مهارت نیاآموختن  ازمندین شتریب زهوش،یت دختران ژهیو  به
پرورش و مالحظۀ  نبودجوامع در قبال  نیاو  دان قرار گرفته يجوامع بشر اریکه در اخت هستند یمواهب
 ).1371 ،یقیقح ید (کاظمش خواهند زیآمو مخاطره نیسنگ يها انیدچار ز زهوشیبه ت حیصح

 منابع
 .سمپاد: تهران. رانیا یشناختروان يها پژوهش در زهوشانیت یتیشخص يها یژگی). و1383ج. ( ،يا اژه

 .تهران دانشگاه: تهران. ییاستثنا کودکان آموزش و یشناسروان بر يا ). مقدمه1398. ع. (غ افروز،
 یشناسـ روان .زهوشیو ت يآموزان عاد در دانش یوانو سالمت ر ي). خودکارآمد1384. (ف ،يمعتمد وغ. ع.،  ،افروز

 .89-100 ،)6(2. رانیا شناسان روان: یتحول
ــروز، ــدن. ع.، غ اف ــ ،.ع ا،یارجمن ــا يا ســهیمقا ی). بررســ1392ر. ( ،ياســد و ،قاســم زاده، س. ،.ح زاده،یتق  يباوره

 .27-38 ،)3(3. یناتوان اتمطالع ۀمجل. يو عاد زهوشیآموزان ت دانش انیو سالمت روان در م يخودکارآمد
 دانـش  يخودکارأمد و یمیبر خودتنظ یزندگ يآموزش مهارت ها ی. اثر بخش1398م. ج.  ا،ین یعزت ،.س ،یلیاسمع

 .158-143، )39(10. یآموزش تیریمد قاتیمجله تحق .آموزان
ضـطراب  اسـترس و ا  ،یبـر کـاهش افسـردگ    یزنـدگ  يهـا  مهـارت آموزش  ی). اثربخش1399. (ف ،یقیحق يانصار

و روان یتـ یعلـوم ترب  یپژوهشـ -یعلمـ  شیهمـا  نیشهر بوشهر. هشـتم  ۀدوم متوسط ةدختر دور آموزان دانش
 .رانیا. تهران. 1399 ری. چهارده ترانیا یو فرهنگ یاجتماع يها بیآس ،یشناس
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 یشناسـ  روان ۀ. فصلنامانیدانشجو يبر خودکارامد یزندگ ۀگان ده يها آموزش مهارت ی). اثربخش1392( ر. ان،یجهان
 .71-83 ،)3(7. يکاربرد

ـ . استرس و اضطراب ،یافسردگ با يخودکارآمد ۀرابط). 1390( ع. .غافروز، و ز.  سان،یخوشنو  علـوم  دانشـگاه  ۀمجل
 .73-80 ).20(5. کرمان یپزشک

علـوم   ،یشناسـ در روان نینـو  يهـا  شرفتیپ .یزندگ يها ). مهارت1399. (ر ،يمحمد و .ب ،يعسکر ،.ص ،یعیشف
 .51-63 ،22و آموزش و پرورش.  یتیبتر

ـ ن ییتقـوا  ،.ز ،ییغنا ،.س ،یطوالب ،، ا.يشکر  یسـنج  روان ۀ). مطالعـ 1390. (خ فوالدونـد،  و ،.ك ،ییکاکـابرا  ،.ع ا،ی
 .45-61 ،)2(3. يریادگیمطالعات آموزش و  ۀمجلی. لیتحص يخودکارآمد يباورها ۀپرسشنام

در  یبـا اضـطراب، اسـترس و افسـردگ     يخودکارآمـد  ۀرابطـ  ی). بررسـ 1396. (ز ،یاطیخ ، و.ا ،يدریح ،.م ،يرازیش
ـ امن و یشناس روان ،یتیترب علوم ،یاجتماع علوم یمل شیهما نیشهر زاهدان. اول ۀآموزان دختر متوسط دانش  تی

 تهران. .1396 بهشتیششم ارد ی.اجتماع
ـ  کنفـرانس  نیدومـ . يمـد آکاربـر خود  یزندگ يها آموزش مهارت ی. اثربخش)1394( ش. ،يقهار ،.ب ،یطرانیق نیب

 .یعرب ةمتحد امارات ی.دب .1394اسفند  مهشتی. انسان علوم و اقتصاد ت،یریمد در نینو يها پژوهش یالملل
 .1-17، )1(1. درخشان ياستعدادها ۀمجل. زهوشیت و). جامعه 1371( ن. ،یقیحق یکاظم
 ةدور آمـوزان  دانـش  يبرا یزندگ يها مهارت یدرس ۀامبرن نیو تدو هی). ته1384ح. ( ،یفیو پاشا شر ،ر. ،ینوقاب کرد

 .11-34 ،)12(4. یآموزش يها ينوآور ۀفصلناممتوسطه. 
 .یتخصص ۀرسان: تهران. یمحمدخان شهرام ۀترجم. یزندگ يها مهارتکامل  ۀمجموع). 1397. (كل. ا ، نکهیکل

و  یلیتحصـ  يبـر خودکارآمـد   یهآگـا  بـر ذهـن   یکاهش استرس مبتن ی). اثربخش1399( .ل ،یگنجو  ،.س ،یکمال
در  نینـو  قـات یتحقمطالعات و  یمل شیهما نی. هفتمیلیتحص ۀاول متوسط ةدور آموزان دانش یاضیاضطراب ر

 تهران. .1399بهمن  منوزده. رانیا ةو مشاور یشناسروان ،یتیعلوم ترب ةحوز
 نسـل : تهـران . این آرام الهام ی ونیحس نیالد شمس ۀترجم. یزندگ يها مهارت). 1398الزاروس، ك. ( و ،آ. الزاروس،
 .شینواند

 یاجتمـاع  يو سازگار يمدآبر خودکار یزندگ يها مهارت ی). اثربخش1399( س. آغاج،پور تکنعمت و ،ط. ،یمحبوب
 .1399 بهمـن . ششم یشناس و روان یتیعلوم ترب ةدر حوز نینو يها پژوهش یمل شیهما نیششم .آموزان دانش
 .رانیا. تهران

 انیدانشـجو  شرفتیپ زشیانگ ینیب شی). پ1399ش. ( ،يذوالفقار و ،م. ،ينوذر ،س. ،یخیش ،دربا، م. ،ور، ع.پمحمود
ـ رو ۀمجل. لیتحص يناکارآمد و معنا يها نگرش ،یلیتحص يخودکارآمد ،یلیتحص يساز خودناتوان براساس  شی

 .51-62 ،)53(8. یشناس روان
 یاثربخشــ ســۀی). مقا1398( ف. ،يغضــنفر ،پــور، ع. ا. قــدم ،. ا.ف کونــد،یردریم ،.ح ،یســکرمیو ،.س زاده، يمــراد

 آمـوزان  دانش یلیو استرس تحص یلیتحص-يبر نشخوار فکر يرفتار ینگر و درمان شناخت مثبت يدرمانگر روان
 .79-110 ،)34(9. ییاستثنا افراد یشناس  روان یۀنشر. زهوشیتدختر 

. مـدرس  ةژیـ و یزندگ يها مهارت آموزش). 1395. (ل ،یفتو  ،.م ،یعطوف زاده کاظم ،.ش ،یمحمدخان ،.ف ،یموتاب
 .انکوشکیتهران: م
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 نیهفتم. انیدر دانشجو یلیو استرس تحص يخودکارآمد ،ي). خوددلسوز1398( ل. ،یسورشجان یبخش و ،م. مودت،
 .تهران .1394بهمن  مچهار .رانیا یشناسروان انجمن ةکنگر

بـر   یزنـدگ  يهـا  آمـوزش مهـارت   یاثربخش ی). بررس1397منش، ن. ( یمعل و ،ف. ،یارفع یقیصد ،.س ،یلیرجلیم
ـ اول شهرسـتان   ۀآمـوزان دختـر مقطـع متوسـط     خود دانـش  به شفقت يو ارتقا یلیتحص يخودکارآمد  سـال  زدی

 .یشناســ روان و یتــیترب علــوم جیتــرو و توســعه یپژوهشــ-یعلمــ ةکنگــر نی. ششــم1396-1397 یلیتحصــ
 . تهران.نرایا .1397 اسفند موچهار ستیب

 نظر از درخشان ياستعدادها مدارس در زهوشیت آموزان دانش مشکالت یبررس .)1395( .م ،یروانیا ، و.ص ران،ینص
 .1-27 ،)1(2. یتیترب علوم و یشناسروان مطالعات یۀنشر. نیوالد و آموزان دانش

 یلیتحصـ  شـرفت یبـا پ  يمـد و خودکارآ یزنـدگ  يهـا  مهـارت  ۀرابطـ  .)1395( آ. ،یتـوکل  و ،ا. ،يآبـاد  دولـت  ينظر
 ،)1(10 .یاسـالم  آزاد دانشگاه یآموزش تیریمد و يرهبر ۀفصلنام. اسوجیدوم شهر  ةدور رستانیدب آموزان دانش
154-139. 

 بـه  شـاغل  سـرآمد  نوجـوان  دختـران  یاجتماع يها مهارت ی). بررس1382( آزادفالح، پ. و ،ج. ،يا اژه ،ش. ،ينظر
ـ . تهـران  يعـاد  و یرانتفـاع یغ درخشان، يااستعداده یآموزش مراکز در لیتحص . درخشـان  ياسـتعدادها  ۀمجل

12)1(، 31-12. 
و  یتیپـنج عامـل بـزرگ شخصـ     سـۀ ی). مقا1392( م. ا،ین يصفار و ،غالمزاده، ح. ،دهقان، ح. ،م. ،ینیع ،م. ،یمانینر

 .164-180 ،)3(2. مدرسه یشناس روان ۀمجل. يعاد و زهوشیت آموزان دانشدر  يخودکارآمد
 .آشوبتهران: یی. استثنا کودکان آموزش ۀنیزم). 1389(. ج، آ نز،یو تامک ،، ر.االتارتس، م. ج.، کو

ن. ایـ جواد یمجتب. ترجمۀ ییاستثنا کودکان ةژیو يها بر آموزش يا ). مقدمه1387کافمن، ج، م. ( و ،د. پ. هاالهان،
 .يرضو قدس آستان-رنش هد: بشهم
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