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شآموزان
شآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه پژوهش دان 
دختر بود .این مطالعه نیمهتجربی با طرح پی 
دختر دوره دوم متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی  79 13 - 98بودند که از میان آنان  04نفر با روش نمونهگیری در
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مقدمه
یآیند .زیرا با بکارگیری علم
دانشآموزان بزرگترین سرمایههای انسانی هر جامعه به حساب م 
یتوانند گامهای استواری در جهت رشد و تعالی جامعه
تهای آموختهشده م 
و دانش و مهار 
شآموزان است (تاجیکی و
بردارند ،لذا یکی از اهاف مهم نظامهای آموزشی ،تربیت دان 
شآموزان و
یهایی که باعث افت عملکرد دان 
صفرپور دهکردی .)79 13 ،یکی از ویژگ 
دانشجویان م 
یگردد
یشود ،استرس 1است .استرس و تنش به مرور زمان باعث کاهش سالمت م 

یگذارد (چیو .) 2014 ،2استرس وضعیتی روانشناختی
شآموزان تأثیر م 
و بر عملکرد تحصیلی دان 
است که طی آن فرد احساس بهزیستی جسمی و روانی خود را به صورت تهدیدآمیز ادراک
لهای محیطی ،زیستی و
یکند (کالتزکین ،بالداسارو و رشید .) 2019 ،3در وقوع استرس عام 
م 

تها
سکننده ارزیابی کلی از اهمیت و سختی موقعی 
روانی با هم در تعامل هستند و استرس منعک 

شهای شخصی و محیطی است (اریسوریز ،پاسچ و پری .) 2016 ،4اگر افراد در موقعیتها
و چال 

یتواند بر رفتارهای آنها اثر مثبت داشته باشد و باعث افزایش
استرس کمی ببینند ،این استرس م 
شانگیز شود ،در مقابل استرس زیاد به ترس،
تهای چال 
تآمیز آنها با موقعی 
انگیزه و مقابله موفقی 
خشم ،ناکامی و افسردگی منجر میشود (اشدون-فرانکز ،کویاناگی ،ونکامپفورت ،اسمیت،
فیرث و همکاران.) 2018 ،5

بآوری 6است (هوانگ
یشود ،تا 
شآموزان م 
یکی از ویژگیهایی که باعث ارتقای عملکرد دان 

یها ،مصیبتها،
بآوری فرایند یا توانایی انطباق دادن خود با ناکام 
و شین .) 2018 ،7تا 
شانگیز و غلبه بر آنها است .پس افراد تابآور هنگام
ضهای زندگی و رخدادهای چال 
تعار 

یدهند (لی،
سزا از خود رفتار انطباقی مثبت نشان م 
تهای استر 
مواجهه با شرایط ناگوار و موقعی 

تهای
بآوری صرف ًاًا مقاومت منفعل در برابر آسیبها و موقعی 
وانگ ،یین ،لی و لی .) 2018 ،8تا 
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بآور مشارکتکننده فعال و سازنده محیط هستند (مانینو،1
تهدیدکننده نیست ،بلکه افراد تا 
شزا را بررسی و با اتخاذ راهحلهای منطقی بر آن
بآور موقعیتهای تن 
 .) 2015افراد تا 
تها چیره میشوند و در چنین شرایطی احساس خشنودی ،خودباوری و اعتماد به نفس
موقعی 
یکنند (بکر ،کاسول و اکلز.) 2018 ،2
م 

یشود ،خودکارآمدی 3است
شآموزان م 
یکی دیگر از ویژگیهایی که باعث ارتقای عملکرد دان 
(الیمو و ترکام .) 2019 ،4خودکارآمدی یکی از مفاهیم مهم نظریه شناختی اجتماعی بندورا

5

نکنندهای دارند و فرایندهای
است .در این نظریه فرایندهای شناختی در رفتار افراد نقش تعیی 
یشود و این
شناختی معیوب موجب انتظارات و ادراکات نادرست فرد از کارآمدی خود م 
شانگیز شود
تهای چال 
انتظارات و ادراکات میتواند موجب عدم توانایی مقابله مناسب با موقعی 
(سزاکووسکا ،هال ،سیویتچ ،وانگ و کورنر .) 2017 ،6خودکارآمدی یعنی قضاوت افراد در

یهایشان برای سازماندهی و اجرای یک سلسله کارها جهت رسیدن به انواع
مورد توانای 

یکنند تا بر رویدادهایی که زندگی
نشده (کویدیری .) 2014 ،7افراد تالش م 
عملکردهای تعیی 

تهایی که آنان
آنان را تحت تأثیر قرار میدهند ،کنترل داشته باشند و با اعمال نفوذ در موقعی 
یتوانند مقداری کنترل داشته باشند ،بهتر میتوانند آینده مطلوب را تحقق ببخشند و از نتایج
م 
نامطلوب اجتناب نمایند .در مقابل ناتوانی در اعمال کنترل بر اموری که به صورت نامطلوب بر
یگذارند و آنها را
زندگی افراد تأثیر میگذارند بر میزان نگرانی ،دلسردی و ناامیدی تأثیر م 

افزایش میدهند (تالسما ،شوز و نوریس.) 2019 ،8

یهای روانشناختی از جمله استرس،
رویکردها و راهکارهای آموزشی بسیاری برای بهبود ویژگ 
شهای موثری برای این منظور
بآوری و خودکارآمدی وجود دارد که یکی از رو 
تا 
تهای ارتباطی زیرمجموعه
تهای ارتباطی است (فوکیو ،اگاوا و یاماگیشی .) 2011 ،9مهار 
مهار 
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یشوند و
تهای زندگی است که برای افزایش توانایی روانی اجتماعی افراد آموزده داده م 
مهار 
آنان را قادر میسازند که به طور مؤثر با رویدادهای زندگی مواجه شوند (باچمان ،راسچلوب،

تهای ارتباطی توانایی یک فرد برای برقراری ارتباط و
هارندزا ،کیم و شیرر .) 2017 ،1مهار 
سها و عواطف
همکاری با دیگران به صورت کالمی و غیرکالمی و همچنین توجه به احسا 
یپور ،فیروزشاد و هدایت صفا .)49 13 ،در تعریفی دیگر
دیگران است (خسروجاوید ،اصل 

تهای ارتباطی بهعنوان مجموعهای از تواناییها تعریف شده است که زمینه سازگاری و
مهار 
یسازد تا رفتاری شایسته داشته باشد (ایتری،
یآورد و فرد را قادر م 
رفتار مثبت و مفید را فراهم م 
نفردی
تهای ارتباطی یعنی ایجاد و افزایش روابط بی 
یاکوب و میسکال .) 2017 ،2آموزش مهار 

ضها و
مگیریهای صحیح و حل تعار 
تهای اجتماعی ،تصمی 
مناسب و مؤثر ،انجام مسئولی 
شها بدون توسل به اعمالی که به خود و دیگران صدمه بزند (مارتینز-اگات و
کشمشک 

هرناندو .) 2014 ،3مهارتهای ارتباطی شیوههای ضروری برای یک زندگی سالم و سازنده

لگیری رفتارهای مثبت و مفید
تها سبب سازگاری افراد با دیگران و شک 
هستند که این مهار 
شوند و عالوه بر آن افراد را قادر میسازند بدون آسیب به خود و دیگران نقش مناسب خود را
در جامعه به خوبی ایفا نمایند (بیلاند.) 2017 ،4

بآوری و خودکارآمدی انجام
تهای ارتباطی بر استرس ،تا 
شهایی درباره اثربخشی مهار 
پژوه 
مترین آنها اشاره میشود .برای مثال دانا ،سلطانی و فتحی زادان ( )79 13
شده که در ادامه به مه 
بآوری و خودکارآمدی
تهای ارتباطی بر تا 
ضمن پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش مهار 
تمرینی ورزشکاران نوجوان به این نتیجه رسیدند که آموزش این شیوه باعث افزایش معنادار
تیافته و پاشا (  )79 13درباره
بآوری و خودکارآمدی نوجوانان شد .نتایج پژوهش پش 
تا 
تهای ارتباطی بر خودکارآمدی عمومی و ترس اجتماعی در پسران
اثربخشی آموزش مهار 
تهای ارتباطی باعث افزایش خودکارآمدی
نوجوان با آسیب شنوایی حاکی از آن بود که مهار 
عمومی و کاهش ترس اجتماعی پسران نوجوان شد .در پژوهشی دیگر پردار و رضاخانی
تهای ارتباطی بر افزایش خودکارآمدی و
( )6931ضمن بررسی اثربخشی آموزش مهار 
1
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امیدواری همسران جانبازان گزارش کردند که این شیوه مداخله باعث افزایش خودکارآمدی و
امیدواری شد .منصوری ،دهداری ،سیدفاطمی ،گوهری و برخورداری (  )39 13ضمن پژوهشی
با عنوان بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر استرس درکشده مراقبین سالمندان مبتال به
آلزایمر مراجعهکننده به انجمن آلزایمر ایران در سال  19 13به این نتیجه رسیدند که آموزش
کشده آنان شد .نتایج پژوهش سجادی
مهارتهای ارتباطی باعث کاهش معنادار استرس در 
بآوری و کاهش دلزدگی
تهای ارتباطی بر افزایش تا 
(  )39 13درباره اثربخشی آموزش مهار 
زناشویی و بهبود نگرش به عشق حاکی از آن بود که آموزش این شیوه باعث افزایش
بآوری ،کاهش دلزدگی زناشویی و بهبود نگرش به عشق در دانشجویان زن متأهل شد .در
تا 
تهای
پژوهشی دیگر واقعی ،میرزایی و کوشان (  ) 1389ضمن بررسی تأثیر آموزش مهار 
ارتباطی بر میزان استرس ادراکشده در دانشجویان رشته پرستاری گزارش کردند که آموزش
تهای ارتباطی باعث کاهش میزان استرس شد .همچنین اکورو ،واشینگتون و توماس
مهار 

1

نفردی بر اثربخشی سازمانی و
تهای ارتباط بی 
(  ) 2017ضمن پژوهشی با عنوان اثر مهار 
خودکارآمدی اجتماعی به این نتیجه رسیدند که این شیوه آموزشی باعث افزایش اثربخشی
سازمانی و خودکارآمدی شد .نتایج پژوهشی چانگ و هو ) 2017 ( 2درباره تأثیر کفایت ارتباطی

بر خودکارآمدی در معلمان مقاطع ابتدایی حاکی از آن بود که کفایت ارتباطی باعث افزایش
خودکارآمدی معلمان شد .در پژوهشی دیگر سیو و کوان ) 2016 ( 3ضمن بررسی تأثیر کفایت

نفردی و الگوهای ارتباطی خانواده بر تابآوری تحصیلی گزارش کردند که کفایت
ارتباط بی 
بآوری تأثیر مثبت و معنادار داشت .نورگارد ،امینتورپ ،اهم کیویک و
نفردی بر تا 
ارتباط بی 

تهای ارتباطی بر افزایش خودکارآمدی
کافوید )2 01 2( 4ضمن پژوهشی با عنوان آموزش مهار 
مراقبان حرفهای سالمت به این نتیجه رسیدند که این شیوه آموزشی باعث افزایش خودکارآمدی

تهای
آنان شد .در پژوهشی دیگر هیروکاوا ،یاگی و میاتا ) 2008 ( 5ضمن بررسی تأثیر مهار 
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. Chang & Hu
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تهای
خهای استرسی در گفتار انگلیسی و ژاپنی گزارش کردند که آموزش مهار 
ارتباطی بر پاس 
خهای استرسی در هر دو زبان شد.
ارتباطی باعث کاهش پاس 
دانشآموزان امروز ،آیندهسازان فردای جامعه هستند و ارتقای ویژگیهای آنان اهمیت زیادی
شآموزان دوره دوم متوسطه غالب ًاًا به دلیل اینکه خود را برای کنکور سراسری که رقابتی
دارد .دان 
شآموزان تا حدود زیادی به آن بستگی دارد ،دارای
در سطح کل کشور است و آینده شغلی دان 
شآموزان خود باعث کاهش تابآوری و خودکارآمدی آنان
استرس زیادی هستند .استرس دان 
شهای
یهای آنان بود که یکی از رو 
یشود .بنابراین باید به دنبال راهکارهایی برای بهبود ویژگ 
م 
تهای ارتباطی است .نکته حائز اهمیت دیگر اینکه درباره اثربخشی
مؤثر در این زمینه مهار 
شهای اندکی انجام شده است
بآوری و خودکارآمدی پژوه 
تهای ارتباطی بر استرس ،تا 
مهار 
یباشد.
تهای ارتباطی بر سالمت و کیفیت زندگی م 
شهای درباره اثربخشی مهار 
و بیشتر پژوه 
تهای ارتباطی بر استرس ،تابآوری و
در نتیجه هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مهار 
خودکارآمدی دانشآموزان بود.
فرضیههای تحقیق
شآموزان تأثیر دارند.
تهای ارتباطی بر کاهش استرس دان 
 -1مهار 
بآوری دانشآموزان تأثیر دارند.
تهای ارتباطی بر افزایش تا 
 -2مهار 
شآموزان تأثیر دارند.
تهای ارتباطی بر افزایش خودکارآمدی دان 
 -3مهار 
روش تحقیق
شآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه پژوهش
این مطالعه نیمهتجربی با طرح پی 
دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی  79 13 - 98بودند که از میان
آنان  04نفر با روش نمونهگیری در دسترس بهعنوان نمونه انتخاب شدند .مالکهای ورود به
مطالعه شامل برخورداری از سالمت جسمی ،عدم مردودی (تکرار پایه) در سالهای گذشته،
تهای ارتباطی و
عدم مصرف داروهای روانپزشکی ،عدم سابقه گذراندن دوره آموزش مهار 
کهای خروج از
شزا مانند طالق و مرگ نزدیکان در شش ماه گذشته و مال 
عدم رخدادهای تن 
مطالعه شامل غیبت دو جلسه و یا بیشتر از آن و عدم تکمیل پرسشنامهها بود .روند اجرای
پژوهش اینگونه بود که پس از هماهنگی با مسئوالن اداره آموزش و پرورش شهر مشهد ،اجازه
شآموزان ،بر اساس
پژوهش و همکاری با پژوهشگر گرفته شد و پس از تهیه لیست دان 
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کهای ورود به مطالعه  04نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی به کمک قرعهکشی در دو
مال 
گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.
تهای ارتباطی را توسط یک متخصص روانشناسی
گروه آزمایش  10جلسه  90دقیقهای مهار 
دارای مدرک دوره مهارتهای ارتباطی در یکی از مدارس شهر مشهد آموزش دید و گروه

1

تهای ارتباطی توسط هارجی و دیکسون
کنترل آموزشی دریافت نکرد .محتوای مداخله مهار 

(  ) 2004طراحی و توسط احمدی ،حاتمی ،احدی و اسدزاده (  )29 13مورد استفاده و تأیید قرار
گرفت که به تفکیک جلسات در جدول  1ارائه شد.
جدول  .1محتوی مداخله مهارتهای ارتباطی به تفکیک جلسات
جلسات

محتوی

اول

تهای ارتباطی ،ایجاد انگیزه برای یادگیری و شرح روش کار جلسات
معارفه اعضای گروه ،بیان اهداف و ضرورت یادگیری مهار 
بع د

دوم

آشنایی با انوع مدلهای ارتباطی و مزایا و معایب هر یک

س وم

لها و موانع ارتباطی
تشریح پ 

چهارم

آموزش ارتباط غیرکالمی و تفسیر آن و بیان خصوصیات فیزیکی و عوامل محیطی در ارتباط غیرکالمی

پنجم

آموزش نحوه انتخاب دقیق کلمات و انعکاس محتوی و احساس

ش شم

تهای گوش دادن حین رابطه
آشنایی با انواع گوش دادن و موانع گوش دادن و تسلط بر مهار 

هفتم

فپذیری
آشنایی با انواع ابراز وجود و فواید و کارکردهای آن و قاطعیت در رفتار به همراه انعطا 

هش تم

شگانه ابراز وجود و شیوههای بیان نظر خود
آموزش مراحل ش 

ن هم

پرورش قدرت نه گفتن

د هم

تهای جلسات قبل
جمعبندی ،مرور و تمرین مهار 

برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای استانداردشده زیر استفاده شد:

پرسشنامه استرس :2پرسشنامه استرس توسط کوهن ،کامارک و مرملستین ) 1983 ( 3ساخته شد.
ابزار مذکور دارای چندین فرم است که در پژوهش حاضر از فرم  14گویهای استفاده شد .این
یشود و نمره آن با
ابزار با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت از صفر تا چهار نمرهگذاری م 
مجموع نمره گویهها محاسبه میشود ،لذا دامنه نمرات بین  0تا  56است و نمره باالتر حاکی از
استرس بیشتر است .کوهن و همکاران (  ) 1983روایی صوری ،محتوایی و سازه ابزار را تأیید و

1

. Hargie & Dickson
. stress questionnaire
3
. Cohen, Kamarck & Mermelstein
2
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پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ  0/ 86گزارش کردند .در ایران اصغری ،دهقانی ،اصالنی و
عباسی (  ) 13 95پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ  0/ 82گزارش کردند.

بآوری توسط کونور و دیویدسون ) 2003 ( 2ساخته شد .ابزار
بآوری :1پرسشنامه تا 
پرسشنامه تا 
مذکور دارای  25گویه است .این ابزار با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت از صفر تا چهار

یشود و نمره آن با مجموع نمره گویهها محاسبه میشود ،لذا دامنه نمرات بین  0تا
نمرهگذاری م 
بآوری بیشتر است .کونور و دیویدسون (  ) 2003روایی ابزار
 100است و نمره باالتر حاکی از تا 
را با روش تحلیل عاملی تأیید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ  0/ 89گزارش کردند .در
ایران شفیعزاده ( ) 139 1پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ  0/ 91گزارش کرد.

پرسشنامه خودکارآمدی :3پرسشنامه خودکارآمدی توسط شرر ،مادوکس ،مرکاندانت،

پرینتیک-دان ،جاکوبز و راجرز ) 1982 ( 4ساخته شد .ابزار مذکور دارای  17گویه است .این

یشود و نمره آن با
ابزار با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت از یک تا پنج نمرهگذاری م 
مجموع نمره گویهها محاسبه میشود ،لذا دامنه نمرات بین  17تا  85است و نمره باالتر حاکی از
خودکارآمدی بیشتر است .شرر و همکاران (  ) 1982روایی همگرای ابزار را تأیید و پایایی آن را
با روش آلفای کرونباخ  0/ 76گزارش کردند .در ایران عاشوری ،معمری و سعیدی ( )49 13
پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ  0/97گزارش کردند.
بآوری
در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامهها با روش آلفای کرونباخ برای استرس  ،0/ 81تا 
 0/88و خودکارآمدی  0/ 85محاسبه شد .دادههای حاصل از جمعآوری با پرسشنامههای مذکور
با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و به کمک نرمافزار  SPSS-19تحلیل شدند.
يافتهها
شآموز دختر (هر گروه  20نفر) شرکت داشتند که در گروه آزمایش
در پژوهش حاضر  04دان 
 7نفر در پایه دهم (  35درصد) 9 ،نفر در پایه یازدهم (  45درصد) و  4نفر در پایه دوازدهم ( 20
درصد) و در گروه کنترل  8نفر در پایه دهم ( 04درصد) 9 ،نفر در پایه یازدهم (  45درصد) و 3
شآزمون
نفر در پایه دوازدهم (  15درصد) مشغول به تحصیل بودند .میانگین و انحراف معیار پی 
1

. resilience questionnaire
. Connor & Davidson
3
. self-efficacy questionnaire
2

4. Sherer, Maddux, Mercandante, Prentice-Dunn, Jacobs & Rogers
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سآزمون استرس ،تابآوری و خودکارآمدی گروههای آزمایش و کنترل در جدول  2ارائه
وپ 
شد.
سآزمون استرس ،تابآوری و خودکارآمدی گروهها
شآزمون و پ 
جدول  .2میانگین و انحراف معیار پی 
گروه آزمایش
متغیرها/گروهها

پیشآزمون
Mean
22/ 28

گروه کنترل
سآزمون
پ 

SD
3/ 41

Mean
61/ 82

تابآوری

56/ 77

5/ 30

67 / 86

7/ 35

خودکارآمدی

43 / 36

4/ 75

53 / 74

5/22

استرس

پیشآزمون

SD
2/ 29

Mean
23 / 17
55/ 41

44 /93

سآزمون
پ 

SD
3/04

SD
3/93

Mean
24 / 11

5/ 38

56 / 64

5/ 42

4/ 78

42 / 73

4/ 65

شآزمون از نظر استرس ،تابآوری و
نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که گروهها در مرحله پی 
سآزمون از نظر هر سه متغیر
خودکارآمدی تفاوت معناداری نداشتند (  ،)P>0/ 05اما در مرحله پ 
شفرضهای تحلیل کوواریانس چندمتغیری
تفاوت معناداری داشتند (  .)P<0/ 05بررسی پی 
حاکی از آن بود که فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته بر اساس آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف ،فرض برابری ماتری 
سهای واریانس کوواریانس بر اساس آزمون  Mباکس و فرض
سها بر اساس آزمون لوین تأیید شدند (  .)P>0/ 05همچنین فرض همبستگی کافی
برابری واریان 
بین متغیرهای وابسته بر اساس آزمون کرویت بارتلت تأیید شد (  .)P<0/ 05آزمون تحلیل
بآوری و
تهای ارتباطی بر استرس ،تا 
کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثربخشی مهار 
خودکارآمدی در جدول  3ارائه شد.
بآوری و
تهای ارتباطی بر استرس ،تا 
جدول  .3آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثربخشی مهار 
خودکارآمدی
آزمونها

مقدار

آماره F

معناداری

اندازه اثر

توان آماری

اثر پیالیی

0/ 86

451/ 28

0/ 001

0/ 83

0/ 96

المبدای ویلکز

0/ 31

451/ 28

0/ 001

0/ 83

0/ 96

اثر هاتلینگ

1/97

451/ 28

0/ 001

0/ 83

0/ 96

گترین ریشه روی
بزر 

1/97

451/ 28

0/ 001

0/ 83

0/ 96

تهای ارتباطی حداقل باعث بهبود معنادار یکی از متغیرهای استرس،
نتایج نشان داد که مهار 
یتوان گفت که  83درصد از تغییرات
بآوری و خودکارآمدی شد .با توجه به اندازه اثر م 
تا 
تهای ارتباطی است (  .)P<0/ 001آزمون تحلیل
متغیرهای وابسته ناشی از اثربخشی مهار 
کمتغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثربخشی
کوواریانس ت 
بآوری و خودکارآمدی در جدول  4ارائه شد.
مهارتهای ارتباطی بر استرس ،تا 
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کمتغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثربخشی
جدول  .4آزمون تحلیل کوواریانس ت 
تهای ارتباطی بر استرس ،تابآوری و خودکارآمدی
مهار 

متغیرها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

معناداری

اندازه

توان آماری

اث ر
استرس

452/ 19

1

452/ 19

91 / 24

0/ 001

0/88

0/ 99

تابآوری

307 / 46

1

307 / 46

83 / 62

0/ 00 1

0/ 82

0/ 95

خودکارآمدی

182/ 33

1

182/ 33

85 / 57

0/ 001

0/ 84

0/ 96

بآوری و
تهای ارتباطی باعث بهبود معنادار هر سه متغیر استرس ،تا 
نتایج نشان داد که مهار 
خودکارآمدی شد .به عبارت دیگر این شیوه آموزشی به طور معناداری باعث کاهش استرس و
بآوری و خودکارآمدی شد .با توجه به اندازه اثر میتوان گفت که  88درصد از
افزایش تا 
تغییرات استرس 82 ،درصد تغییرات تابآوری و  84درصد تغییرات خودکارآمدی ناشی از
تهای ارتباطی است ( .)P<0/ 001
اثربخشی مهار 
بحث و نتیجهگیری
گترین سرمایههای انسانی هر جامعه هستند و طراحی برنامههایی
دانشآموزان مهمترین و بزر 
برای بهبود ویژگیهای آنان اهمیت خاصی دارد .زیرا آنان به زودی سکان هدایت جامعه را
یتوانند این امر خطیر را انجام
متر و توانمندتر باشند بهتر م 
برعهده میگیرند و هر چقدر سال 
بآوری
تهای ارتباطی بر استرس ،تا 
دهند .در نتیجه هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مهار 
شآموزان بود.
و خودکارآمدی دان 
تهای ارتباطی باعث کاهش معنادار استرس شد .این نتیجه با نتیجه
نتایج نشان داد که مهار 
شهای منصوری و همکاران (  ،)39 13واقعی و همکاران (  ) 1389و هیروکاوا و همکاران
پژوه 
(  ) 2008همسو بود .برای مثال منصوری و همکاران (  )39 13ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند
تهای ارتباطی بر کاهش استرس مؤثر بود .در پژوهشی دیگر هیروکاوا و
که آموزش مهار 
خهای
تهای ارتباطی باعث کاهش پاس 
همکاران (  ) 2008گزارش کردند که آموزش مهار 
یتوان گفت که آموزش مهارتهای ارتباطی ،نحوه ارتباط
استرسی شد .در تبیین این نتایج م 
یکند .این
یدهد و این امر به بهبود تعامالت افراد کمک زیادی م 
مؤثر را به افراد آموزش م 
خهای غیرکالمی مؤثر
روش با آموزش شیوههای کارآمد گوش دادن ،صحبت کردن ،ارائه پاس 
کهایی برای افزایش خودآگاهی در خود و دیگران و کنترل هیجان کیفیت
و استفاده از تکنی 
خهای
تهای ارتباطی پاس 
ییابد .همچنین راهکارهای رفتاری آموزش مهار 
رابطه بین افراد ارتقا م 
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یانگیزد که از طریق تأثیر خود بر رفتارهای تعاملی بعدی بر سالمت افراد تأثیر
شناختی را برم 
میگذارد .عالوه بر آن یادگیری مهارت حل مساله باعث ارائه راهکارهای مؤثر در هنگام وقوع
یشود و تسلط افراد بر مهارتهای
مشکالت و در نتیجه افزایش میزان رضایت آنها از زندگی م 
یکند ،بلکه
تهای نامطلوب مقاومتر م 
کنترل خشم نه تنها آنها را در مقابل چالشها و موقعی 
تهای
یدهد .در نتیجه مهار 
میزان توانایی آنها را برای رفع و حل مسائل و مشکالت افزایش م 
یتواند باعث کاهش استرس شود.
ارتباطی از طریق فرایندهای توضیح داده شده م 
بآوری شد .این نتیجه با
همچنین نتایج نشان داد که مهارتهای ارتباطی باعث افزایش معنادار تا 
شهای دانا و همکاران (  ،)79 13سجادی (  )39 13و سیو و کوان (  ) 2016همسو بود.
نتیجه پژوه 
تهای
برای مثال دانا و همکاران (  )79 13ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش مهار 
بآوری نوجوانان شد .در پژوهشی دیگر سیو و کوان (  ) 2016گزارش
ارتباطی باعث افزایش تا 
نفردی نقش موثری در افزایش تابآوری داشت .در تبیین این نتایج
کردند که کفایت ارتباط بی 
یکند تا احساسات منفی و تنش اجتماعی
تهای ارتباطی به فرد کمک م 
میتوان گفت که مهار 
تآمیز به حل مسائل و مشکالت بپردازد و باعث
خود را کاهش دهد و به طور سازنده و موفقی 
یشود.
ایجاد و افزایش رفتارهای مثتب و سازنده و مانع بروز رفتارهای منفی و غیرسازنده م 
تهای ارتباطی با هدف شناخت بیشتر افراد از یکدیگر ،حل مشکالت ،رسیدن به
همچنین مهار 
یسازد تا
یک راه حل عملی مورد توافق و ایجاد جو مشارکتی میان افراد ،آنان را متعهد م 
مشکالت را به شکلی حل نمایند که نیاز نباشد یک نفر به خاطر دیگری از دست برود و نهایت ًاًا
تهای ارتباطی با آموزش
یگردد .همچنین آموزش مهار 
باعث احساس رضایت و برابری م 
یدهد که هنگام مواجهه با
گامبهگام روبرو شدن با مشکالت و چگونگی حل آنها به افراد یادم 
شهای سازنده به حل مسائل بپردازند.
مشکل به جای درگیری و اجتناب سعی نمایند با رو 
تهای ارتباطی بتوانند به طور
یشوند که آموزش مهار 
بنابراین عوامل ذکر شده در باال باعث م 
بآوری شوند.
معناداری باعث افزایش میزان تا 
تهای ارتباطی باعث افزایش معنادار خودکارآمدی شد .این
عالوه بر آن نتایج نشان داد که مهار 
شهای دانا و همکاران (  ،)79 13پشتیافته و پاشا (  ،)79 13پردار و رضاخانی
نتیجه با نتیجه پژوه 
( ،)6931اکورو و همکاران (  ،) 2017چانگ و هو (  ) 2017و نورگارد و همکاران ( )2 01 2همسو
بود .برای مثال پشتیافته و پاشا (  )79 13ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش
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تهای ارتباطی باعث افزایش خودکارآمدی پسران نوجوان شد .در پژوهشی دیگر اکورو و
مهار 
نفردی نقش موثری در افزایش
همکاران (  ) 2017گزارش کردند که مهارتهای ارتباط بی 
یتوان گفت که مهارتهای ارتباطی بهعنوان بخشی
خودکارآمدی داشت .در تبیین این نتایج م 
شها
تهای روانشناختی ،قدرت سازگاری و مقابله با چال 
تهای زندگی به افزایش ظرفی 
از مهار 
و مشکالت زندگی ،استفاده از راهبردهای صحیح مقابله با مسائل و مشکالت و در نهایت ارتقای
نفردی
تها یعنی ایجاد روابط بی 
یشود .این مهار 
بهداشت روانی و سالمت عمومی منجر م 
یهای صحیح ،حل تعارضها و
مگیر 
مناسب و مؤثر ،ایجاد مسئولیتهای اجتماعی ،انجام تصمی 
تهای زندگی بهویژه
شها بدون توسل به اعمالی که به خود و دیگران صدمه زند .مهار 
کشمک 
یها ،دانشها ،نگرشها و رفتارهایی تعریف شده
تهای ارتباطی آن بهعنوان توانای 
بخش مهار 
نفردی است که برای شادمانی و
تهای درونفردی و بی 
که هدف آن اصالح و بهبود مهار 
تهای زندگی سازگار شود .از طریق
یشوند تا فرد را قادر سازند با موقعی 
موفقیت یادگرفته م 
یگیرند که به راحتی با دیگران زندگی کنند ،احساس خود را با
رشد این مهارتها افراد یادم 
تهای ارتباطی به
امنیت خاطر بیان کنند و زندگی را دوست داشته باشند .همچنین آموزش مهار 
یآموزد که چطور آغازکننده گفتگو باشد و آن را ادامه دهد ،اشارههای اجتماعی را تفسیر
فرد م 
کند ،فعاالنه به سخنان دیگران گوش فرا دهد ،احساسات ،افکار و عقاید شخصی خود را به
راحتی ابراز نماید و احساسات دیگران را درک کند .در نتیجه مهارتهای ارتباطی از طریق
آنچه در باال گفته شد ،میتواند باعث افزایش خودکارآمدی شود.
تهای
یتوان گفت در صورتی که بسترهای الزم برای اجرای مهار 
بر اساس یافتههای پژوهش م 
ارتباطی فراهم شود و افراد در این زمینه آموزش الزم را ببینند ،این روش بتواند نتایج مفیدی در
یباشد .مشاوران،
مهزینه ،کارآمد و کاربردی م 
پی داشته باشد .چون روشی ،ارزان ،ک 
یتوانند برای ایجاد تغییرات الزم در متغیرهای روانشناختی
روانشناسان بالینی و درمانگران م 
تهای ارتباطی بهره
بآوری و خودکارآمدی از روش مهار 
بهویژه کاهش استرس و افزایش تا 
کهای خدمات روانشناختی برای بهبود
ببرند .پیشنهاد دیگر اینکه مسئوالن مراکز و کلینی 
ویژگیهای مختلف مراجعان و بیماران ،مشاوران و درمانگران خود را ملزم به گذراندن دوره
آموزشی مهارتهای ارتباطی کنند .آخرین پیشنهاد اینکه برنامهریزان و مسئوالن مهارتهای
سهای دوران تحصیل درآورند .الزم به ذکر
لهای یکی از در 
ارتباطی را بهعنوان یکی از سرفص 
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شها سریعتر و بادوامتر باشد ،نتایج مفیدتر و موثرتری در پی خواهد
است که هر چه این آموز 
داشت.
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