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مقدمه
در جهان پیچیده امروز که عصر ارتباطات سریع و پیوندهای 

 (social skills) اجتماعی است، داشتن مهارت های اجتماعی
به عنوان  آن  فقدان  که  می شود  اساسی محسوب  اصل  یک 

چكيده
مقدمه: عملکرد تحصیلی و اضطراب در دانشگاه از جمله مسائلی هستند که ذهن مدیران جامعه و محققان را به خود 
جلب کرده است. اینکه چه عواملی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان تاثیر می گذارد یا سهم و مشارکت هر عامل 
چه اندازه است، همواره مورد توجه بوده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی با 

اضطراب و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1397 بود.
روش ها: این پژوهش یک پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع رگرسیون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 
تمامی دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 97 است. روش نمونه گیری در این پژوهش 
نمونه گیری تصادفی ساده می باشد که طی آن به  صورت تصادفی پرسشنامه ها بین 200 نفر آن ها توزیع و جمع آوری گردید. 
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون )1976( و پرسشنامه بررسی اضطراب 
شینان )1989( بود. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 86/ و باالی 70/ محاسبه شد. برای 
تحلیل یافته ها از آزمون ماتریس همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون گام به گام به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد.

یافته ها: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد بین زیر مولفه های مهارت اجتماعی )مهارت اجتماعی مناسب، برتری 
طلبی، رابطه با همساالن( با عملکرد تحصیلی رابطۀ مثبت و معناداری دارد )P=/001(.همچنین مولفه های رفتار غیراجتماعی، 
پرخاشگری با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار دارند )P=/001(. همچنین از بین مهارت های اجتماعی، مهارت های 
اجتماعی مناسب، رابطه با همساالن و رفتار غیراجتماعی به ترتیب با مقادیر )32/، 0/38- و β=-/60( توانستند به طور 
معناداری تغییرات اضطراب را پیش بینی کنند. به این صورت که مهارت های اجتماعی مثبت موجب کاهش اضطراب 

دانشجویان و مهارت های اجتماعی منفی موجب افزایش اضطراب دانشجویان می شود.
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج پژوهش حاضر در زمینه رابطه بین مهارت های اجتماعی با اضطراب و عملکرد تحصیلی 
دانشجویان با تحقیقات انجام گرفته هم سو می باشد و می توان گفت مهارت های اجتماعی مثبت عملکرد تحصیلی 
دانشجویان را به طور معنی داری افزایش می دهد. همچنین مهارت های اجتماعی مثبت موجب کاهش اضطراب دانشجویان 
و مهارت های اجتماعی منفی موجب افزایش اضطراب دانشجویان می شود. لذا پیشنهاد می شود مدیران، مسئوالن و نیز 
اساتید دانشگاه ها درجهت ارتقاء مهارت های اجتماعی به منظور افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان و نیز کاهش 

اضطراب آنان برنامه ریزی های الزم را انجام دهند.
کلمات کلیدی: مهارت های اجتماعی، اضطراب، عملکرد تحصیلی، دانشجویان
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معلولیت اجتماعی بزرگ تلقی می شود. بدون شک به منصه ی 
ظهور رساندن استعدادها درگرو داشتن مهارت های اجتماعی 
قدرتمند و توانایی ارتباط مؤثر است که درنتیجه سازگاری و 
تطابق هر چه بهتر با محیط پیرامون حاصل می شود. مهارت 
اجتماعی توانایی بیان احساسات و برقراری ارتباط از روی عالقه 
و لذت با دیگران تعریف  شده است. این مهارت های انطباقی، 
رفتارهای آموخته شده ای هستند که به فرد کمک می کنند با 
دیگران روابط متقابل داشته باشد و پاسخ مناسب در برابر 
رفتار دیگران نشان دهد و از بروز پاسخ های نامناسب اجتناب 
کند. به اعتقاد لیبرمن (Librman) مهارت های اجتماعی مطالعه 
رفتارهایی است که به مردم در ارتباط احساسات و دقت در 
نیازها و رسیدن به اهداف فردی کمک می کند )1(. موضوع 
اجتماعی شدن و مهارت های اجتماعی بخش مهمی از حوزه 
رشد فردی و مجموعه پیچیده ای از مهارت ها است که برای 
تطابق و کنار آمدن با موقعیت های متعدد اجتماعی ضروری 
داده و رویکرد  پرورش  را  ارتباطات سالم  و  و الزم است 
کلی را تحت تأثیر قرار می دهد )2(. مهارت های اجتماعی 
از ویژگی های متمایز فردی است که می تواند تأثیر عمیقی بر 
ماهیت تعامل افراد گذاشته و عملکرد آنان را تحت تأثیر قرار 
دهد. مهارت های زندگی اجتماعی شامل توانایی تصمیم گیری 
و ارزیابی نتایج آن، تنظیم هدف های واقع گرا، حل مشکالت 
و بهبود و ارتقاء مهارت های میان فردی است )3(. ازآنجا که 
انسان موجودی اجتماعی است؛ یکی از مؤلفه های اساسی در 
زندگی شهروندی داشتن مهارت های اجتماعی است؛ همچنین 
بسیاری از نیازهای خود را از طریق ارتباط با سایر افراد برطرف 
می کند، این امر ضروری به نظر می رسد که همراه با رشد در 
سایر جنبه های تحصیلی، پرداختن به رشد اجتماعی و کسب 
مهارت های الزم برای برقراری ارتباط مؤثر با دیگران، نیز 
موردتوجه قرار بگیرد )4(. مطالعات فراوانی به ارتباط بین 
مهارت های زندگی و اضطراب (Anxiety) پرداخته اند. یکی 
از خصایص مهم افرادی که از رشد اجتماعی کافی و عملکرد 

مناسب برخوردار هستند، این است که آن ها واجد مهارت های 
اجتماعی هستند. بسیاری از روان شناسان بر این باورند که 
رشد ناکافی مهارت های اجتماعی، نقش بسزایی در ناکامی 
و شکست های پیش رو و ایجاد اضطراب دارد )5(. چنانچه 
اشاره شد اضطراب سازه بسیار مهمی در ارتباط با مهارت های 
اجتماعی است؛ به همین دلیل موردتوجه محققان بسیار زیادی 
قرارگرفته است. اختالالت اضطرابی از شایع ترین اختالالت 
روان پزشکی در جمعیت عمومی و در رأس فهرست بیماری های 
روانی قرار می گیرند. این اختالل طبق تعریف، ترس پابرجا 
از یک یا چند موقعیت اجتماعی و عملکردی است که در آن 
احتمالی دیگران  موقعیت ها، فرد در معرض مشاهده دقیق 
قرار می گیرد و می ترسد به گونه ای تحقیرآمیز عمل کند. این 
کنند و حتی  اجتناب  از محرک هراس آور  افراد می کوشند 
برخی برای اجتناب از محرک های اضطراب آور، خود را با 
سختی های فراوانی روبه رو می کنند. بسیاری از این بیماران 
برای اجتناب از فشار روانی ناشی از محرک هراس آور به 
اختالالت مرتبط با مواد به ویژه اختالالت مصرف الکل مبتال 
می شوند. گذشته از آن حدود یک سوم از بیماران مبتالبه این 
اختالل، اختالل افسردگی اساسی نیز دارند )6(. اضطراب از 
شایع ترین اختالالت روانی و احساس ناخوشایندی است که 
تداعی کننده خطری مجهول و نامعلوم است. در اضطراب فرد 
از علت دل شوره، ترس و تشویش درونی خودآگاه نیست. 
اضطراب عالئم مختلف جسمی مانند تپش قلب، لرزش، تهوع 
و استفراغ؛ ادراکی مانند مسخ حقیقت و شخصیت؛ شناختی 
مانند سردرگمی، ترس از جنون و از دست دادن تمرکز؛ رفتاری 
مانند بی حرکتی و تحریک پذیری فراوان، ایجاد می کند )7(. 
درمان  فرآیند  تکمیل  برای  فراوانی  دارویی  غیر  شیوه های 
اضطراب وجود دارد ازجمله انحراف موضوع، ورزش، طفره 
رفتن و موسیقی درمانی. یکی از روش های بسیار مؤثر دراین باره 
برای کاهش اضطراب و افزایش بازده عملکردی که مورد تائید 
محققان بسیاری است، به کارگیری مهارت های زندگی ازجمله 
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سازش است که فرد از زندگی در اجتماع به دست می آورد )8(. 
نتایج پژوهش سلطانی و سعیدی رضوانی )1392(، حاکی از این 
بود که آموزش مهارت های زندگی اجتماعی، اضطراب دانش 
آموزان را کاهش می دهد )9(. دهاقین و همکاران )1393(، 
در پژوهش خود دریافتند که مهارت های زندگی مؤثر موجب 
کاهش معنی دار اضطراب و پرخاشگری دانشجویان در گروه 
آزمایش شده است )10(. یکی دیگر از سازه هایی که می تواند 
در ارتباط با مهارت های زندگی به طور جد تحت تأثیر قرار 
بگیرد، عملکرد تحصیلی (Academic Performance) است؛ 
آشنا نبودن بسیاری از دانشجویان با محیط دانشگاه در بدو ورود، 
جدایی و دوری از خانواده، عدم عالقه به رشته قبولی، ناسازگاری 
با سایر افراد در محیط زندگی و کافی نبودن امکانات رفاهی 
و اقتصادی، ازجمله شرایطی هستند که می توانند مشکالت و 
ناراحتی های روانی و افت عملکرد تحصیلی را موجب شوند 
)8(. در تعریف عملکرد تحصیلی می توان گفت که؛ میزان 
یادگیری فرد است به گونه ای که سنجش آن با آزمون های مختلف 
علمی مشخص می شود )11(. به عبارت دیگر عملکرد تحصیلی 
عبارت است از دانسته ها یا مهارت های اکتسابی عمومی یا 
خصوصی در موضوع های درسی که اغلب به وسیله آزمایش ها یا 
امتحانات یا روش های دیگر سنجشی که اساتید برای شاگردان 
خود وضع می کنند، اندازه گیری می شود که در صورت داشتن 
یک عملکرد تحصیلی موفقیت آمیز، مجوز ورود و ارتقا به 
مراحل تحصیلی باالتر صادر می شود؛ عملکرد تحصیلی شامل 
پیشرفت تحصیلی و توانایی در برنامه ریزی، انگیزش، کاهش 
اضطراب، استفاده از اهداف مؤثر و انجام فعالیت های مربوط 
به مطالعه می باشد )12(. بررسی های فراوانی نشان می دهد 
که عملکرد ضعیف در آموزش مهارت های اجتماعی، تأثیر 
منفی بر عملکرد تحصیلی می گذارد و مشکالت یادگیری را 
بیشتر می کند. Welsh و همکاران )2001(، ارتباط قابلیت های 
اجتماعی و تحصیلی را بررسی کردند. آنان 163 دانش آموز دوره 
ابتدایی را به صورت تصادفی برگزیدند. قابلیت های اجتماعی 

دانش  آموزان را معلمان تعیین کردند و پیشرفت تحصیلی آنان 
با نمرات ریاضی و زبان مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان 
داد پیشرفت و عملکرد تحصیلی باقابلیت اجتماعی افراد ارتباط 

مستقیمی دارد )13(.
با مرور پژوهش های خارجی و داخلی پی می بریم که اضطراب 
اجتماعی  متغیرهای مهارت های  با  پتانسیل را دارد که  این 
و عملکرد تحصیلی به صورت یکجا ترکیب شود و رابطۀ 
بین این سه متغیر، ارائه شود. بااین حال، پژوهش های داخلی 
به طور کاماًل شفافی، ارتباط بین این سه سازه را بخصوص در 
جامعه هدف این پژوهش بررسی نکرده و یا منفرد گزارش 
کرده است؛ پژوهش حاضر با توجه به مطالعات اندکی که در 
ایران انجام گرفته است، درصدد بررسی این موضوع است که 
آیا بین مهارت های اجتماعی با اضطراب و عملکرد تحصیلی 
دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 

در سال 1397 رابطه وجود دارد یا خیر؟.

روش
این پژوهش یک پژوهش توصیفی - همبستگی از نوع رگرسیون 
می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان 
سال  در  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  پرستاری  دانشکده 
1397-1398 به تعداد 400 نفر است. روش نمونه گیری در این 
پژوهش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد که طی آن به صورت 
انتخاب گردید.  فرمول کوکران  براساس  نفر  تصادفی 200 
به  منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی 
)فراوانی درصد، میانگین، انحراف معیار( و آمار استنباطی 
 SPSS پیرسون، رگرسیون گام به گام( به کمک نرم افزار(
استفاده شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:
الف- پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون )1976(: این 
پرسشنامه دارای 56 سوال بوده و هدف آن سنجش مهارت های 
مناسب،  اجتماعی  )مهارت های  مختلف  ابعاد  از  اجتماعی 
رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، 
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برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن، رابطه با همساالن( 
است. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت )کامال مخالف، 
1؛ مخالف، 2؛ نظری ندارم3؛ موافق، 4؛ کامال موافق، 5؛( 
می باشد. در پژوهش یوسفی و همکاران )1381( روایی سازه 
این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و پنج عامل بدست آمد و 
همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش 
اندازه گیری آلفای کرونباخ 0/86محاسبه شد. ب- پرسشنامه 
بررسی اضطراب شینان )1989(: این پرسشنامه دارای 35 
سوال بوده و هدف آن بررسی میزان اضطراب در افراد است. 
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت به ترتیب )هرگز 1، به 
ندرت2، بعضی اوقات3، اغلب اوقات4، همیشه5(، می باشد. 
روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، 
خوب ارزیابی و تایید شده است. همچنین پایایی آن نیز با 
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای این 
پرسشنامه باالی 70/ بدست آمد که نشان دهنده پایایی قابل 
قبول این پرسشنامه می باشد. ج-سنجش عملکرد تحصیلی: 
عملکرد تحصیلی از طریق معدل تحصیلی نیمسال اول تحصیلی 
دانشجویان در سال1397 در نظر گرفته شد. در این پژوهش 
اجباری در پر کردن پرسشنامه وجود نداشت و همچنین ذکر 
نام شرکت کنندگان خواسته نشد و اطالعات کامال به صورت 

محرمانه و خفظ ارزش های اخالقی بود.

یافتهها
همانطور که در جدول1 مالحظه می شود نمره زیر مولفه های 
مهارت اجتماعی )مهارت اجتماعی مناسب، برتری طلبی، رابطه 
با همساالن( در سطح )P< 0/01( با عملکرد تحصیلی رابطۀ 
مثبت و معناداری دارد )0/001(. همچنین مولفه های رفتار غیر 
 )P< 0/01( اجتماعی، پرخاشگری با عملکرد تحصیلی در سطح

رابطه منفی و معنادار دارند )0/001(.
همانطور که درجدول 2 )ضرایب رگرسیون( مالحظه می شود 
مقادیر تولرانس متغیرهای پیش بین بین صفر و یک است که از 
وضعیت مطلوبی برخوردار است. از بین مهارت های اجتماعی، 
مهارت های اجتماعی مناسب، رابطه با همساالن و رفتار غیر 
اجتماعی وارد مدل شد. به نحوی که در مدل نهایی  به ترتیب 
با مقادیر )32/، 0/38- و β=-/60( توانستند به طور معناداری 
تحلیل  نتایج  کند. همچنین  پیش بینی  را  تغییرات اضطراب 
آماره t در مورد ضریب رگرسیون مولفه مهارت اجتماعی 
مناسب t =-13/08، رابطه با همساالن t =-9/12، و رفتار غیر 
اجتماعی t =8/36 در سطح 0/01 معنادار شدند. از آنجا که 
ضریب رگرسیون مهارت های اجتماعی مناسب به دست آمده 
است )β=-/60( بیانگر این است که مولفه مهارت اجتماعی 
مناسب قدرت پیش بینی بیشتری در اضطراب دانشجویان دارد.

 های اجتماعیمهارت متغیر
 مناسب

 رفتارهای
 عملکرد تحصیلی رابطه با همساالن برتری طلبی پرخاشگری غیر اجتماعی

      1 های اجتماعی مناسبمهارت 1
     1 -22/0** رفتارهای غیر اجتماعی 2
    1 94/0** -30/0** پرخاشگری 3
   1 -55/0** -99/0** 29/0** برتری طلبی 9

 29/0** رابطه با همساالن 5
**30/0- 

 
**39/0- **82/0 1  

 1 92/0** 28/0** -51/0** -90/0** 58/0** عملکرد تحصیلی 8
 

جدول 1- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

**P≤0/01 * P≤0/05
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بحثونتیجهگیری
آنچه که دانشگاه ها برای موفقیت افراد در صحنه چالش های 
زندگی به آنان اعطا می کند، شکل دهنده انتظارات قرن حاضر 
است. در نتیجه برای مواجهه و تقابل با این چالش ها می بایست 
محیط آموزشی عالی و یادگیری به گونه ای خلق شود که با 
طبیعت زندگی سازگار باشد و به دانشجویان کمک کند با 
انتظارات در حال رشد و تحول مواجه شوند )6(. هدف پژوهش 
حاضر بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی با اضطراب و 
عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم 
پزشکی یاسوج در سال 1397 بود. یافته های پژوهش نشان داد 
بین زیر مولفه های مهارت اجتماعی )مهارت اجتماعی مناسب، 
برتری طلبی، رابطه با همساالن( با عملکرد تحصیلی رابطۀ 
مثبت و معناداری دارد. همچنین مولفه های رفتار غیراجتماعی، 
پرخاشگری با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار دارند. 
مثبت  اجتماعی  مهارت های  گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین 
عملکرد تحصیلی دانشجویان را به طور معنی داری افزایش 

می دهد. در تبیین این فرضیه می توان چنین گفت: با توجه به 
این که غایت همه فعالیت های آموزشی، بهبود عملکرد تحصیلی 
و موفقیت تحصیلی و دانشجویان می باشد، عالوه بر امکانات 
آموزشی و داشتن فضای آموزشی مناسب، محیطی امن و آرام 
و اساتید مجرب، نیازمند به تعامالت مثبت و سازنده در سایه 
مهارت های اجتماعی می باشیم زیرا فقط داشتن روابط میان 
فردی مناسب در بین دانشجویان در کالس و استاد می تواند 
محیطی دلپذیر را بهمراه یک ارتباط رضایت بخش فراهم 
سازد و ما را در جهت رسیدن به اهداف آموزشی مناسب 
هدایت نماید. کسب مهارت های اجتماعی بخشی از اجتماعی 
شدن است؛ در فرایند اجتماعی شدن، هنجارها، مهارت ها، 
نحو  به  تا  فرد شکل می گیرد،  رفتار  و  نگرش ها  ارزش ها، 
مناسب و مطلوبی نقش کنونی یا آتی خود را در جامعه ایفا کند 
برخی دانشجویان، از نظر مهارت های اجتماعی با مشکالت 
بیشماری در سازش با محیط کالس رو به رو هستند، بنابراین 
به نظر می رسد مهارت های اجتماعی به شیوه های مفید و مؤثر 

 مدل
  خالصه مدل

T Sig. 
 شاخص هم خطی

2R F Beta Tolerance VIF 

1 563/0 752/121   001/0   

7 306/0 176/137   001/0   

5 60/0 515/141   001/0   

1 
   001/0 11/50    (مقدار ثابت)

 1 1  -01/15 -604/0   مهارت های اجتماعی مناسب

7 

   001/0 25/14    (مقدار ثابت)

 06/1 14/0 001/0 -20/17 -311/0   مهارت های اجتماعی مناسب

 06/1 14/0 001/0 -17/1 -512/0   رابطه با همساالن

5 

   001/0 05/13    (مقدار ثابت)

 مهارت های اجتماعی مناسب
 

  40/0- 16/1- 001/0 15/0 11/1 

 04/1 15/0 001/0 -10/1 -52/0   رابطه با همساالن

 14/1 12/0 001/0 56/1 57/0   رفتارهای غیر اجتماعی

 

جدول 2- مدل رگرسیون گام به گام بین مهارت های اجتماعی با اضطراب
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موجب کاهش مشکالت درسی و بهبود عملکرد تحصیلی 
آنان می شود )13-15(. مهارت های اجتماعی را توانایی ایجاد 
ارتباط متقابل با دیگران می دانند به طوری که در عرف جامعه 
قابل قبول یا ارزشمند بوده و در عین سودمندی برای شخص، 
بهره ای دو جانبه داشته باشد یا در درجه اول برای دیگران 
سودمند باشد، بنابراین از آنجا که خانواده بیشترین نقش را 
در انتقال نگرش و مهارت های اجتماعی بر عهده دارد یکی 
از کارکردها و از اهداف صریح نظام آموزش عالی، تحقق 
اهداف اجتماعی در دانشجویان است )4(. نتایج این یافته با 
نتایج پژوهش های زیر هم سو و هم راستا است. جمالی پا 
قلعه و همکاران )1396(، تحقیقی با عنوان »تأثیر مهارت های 
زندگی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان 
دختر نوجوان«، انجام دادند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان 
داد که مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی و همچنین 
عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر نوجوان مؤثر است )14(. 
کرکج و اقدسی )1396(، تحقیقی با عنوان »بررسی اثربخشی 
آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری تحصیلی، عملکرد 
تحصیلی و کفایت اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره دوم 
متوسطه تبریز«، انجام دادند. داده های پژوهش با استفاده از 
آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. 
نتایج نشان داد، آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری 
تحصیلی، عملکرد تحصیلی و کفایت اجتماعی نوجوانان دختر 
تأثیر معنی داری دارد )15(. بهپژوه و همکاران )1389(، تحقیقی 
با عنوان »تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری 
اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز«، انجام 
دادند. یافته ها نشان داد برنامه مداخله ای اثر معناداری بر بهبود 
سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر 
دیرآموز در گروه آزمایشی داشته است )13(. نتایج پژوهش 
رادمنش و سعدی پور )1396(، نشان داد انگیزش و عملکرد 
تحصیلی، گروه آزمایش از دانش آموزان که تحت تاثیر آموزش 
مهارت های اجتماعی قرار گرفته اند نسبت به گروه کنترل، بیشتر 

است )16(. پژوهش سان (Sun) و همکاران )2018(، نشان داد 
که استراتژی های فردی و گروهی به بهبود عملکرد تحصیلی 
کمک می کند )17(. ویبرووسکی (Wibrowski) و همکاران 
)2017(، پژوهشی با عنوان »نقش یک برنامه حمایت از یادگیری 
و مهارت، در انگیزه و عملکرد تحصیلی دانشجویان«، انجام 
دادند. یافته ها نشان داد که دانش آموزانی که در این برنامه 
ثبت نام کردند، سطح باالتری از انگیزه و مهارت های مطالعه 
را از پیش آزمون تا ارزیابی های پس آزمون نشان دادند. عالوه 
بر این، دانشجویانی که در این برنامه ثبت نام کردند، سطح 
عملکرد تحصیلی شان باالتر از سایرین بود )18(. پژوهش 
توماس (Thomas) و همکاران )2017(، نشان داد که استفاده از 
استراتژی های مقابله با تمرکز و احساسات، عملکرد تحصیلی 

دانش آموزان را به نحو قابل توجهی افزایش داد )19(.
بین مهارت های  از  بود که  این  یافته های پژوهش  از دیگر 
اجتماعی، مهارت های اجتماعی مناسب، رابطه با همساالن 
و رفتار غیر اجتماعی به ترتیب با مقادیر )0/32، 0/38- و 
تغییرات اضطراب را  به طور معناداری  β=-/60( توانستند 
پیش بینی کنند. به این صورت که مهارت های اجتماعی مثبت 
موجب کاهش اضطراب دانشجویان و مهارت های اجتماعی 
منفی موجب افزایش اضطراب دانشجویان می شود. در تبیین این 
یافته می توان چنین گفت که دانشجویانی که مهارت اجتماعی 
الزم را به نحو مناسبی تاکنون کسب نکرده اند، تعادل هیجانی، 
عاطفی، روانی و شخصیتی ندارد نمی تواند با دیگران ارتباط 
سالمی داشته باشد، نمی تواند در جامعه ابراز وجود کند، در 
دفاع از حقوق خود ناتوان و از رقابت و همکاری با دیگران 
گریزان است، در تصمیم گیری دچار مشکل می شود و دچار 
بی هدفی و یاس و اضطراب می شود. از طریق مهارت های 
اجتماعی، دانشجویان می توانند بسیاری از مشکالت را مرتفع 
کنند و در اجتماعی شدن و ایجاد ارتباط اجتماعی مناسب با افراد 
جامعه و در نتیجه کاهش اضطراب از عملکرد باال برخوردار 
باشند. دانشجویانی که مهارت خود آگاهی دارند و نسبت به 
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خود و توانمندی ها و ویژگی های مثبت خود، آگاهی بیشتری 
دارند در واقع کمتر مضطرب می شوند و خودشان را این طور 
ادراک می کنند که می توانند رویدادهای آزارنده را کنترل کنند و 
آنچه را می خواهند به دست بیاورند )8و9(. ایجاد راهبردهای 
کنار آمدن و ساز و کارهای دفاعی بهتر در افراد با یادگیری 
مهارت های اجتماعی و استفاده از راهبردهای کنار آمدن کارآمد 
و مفید رابطه دارد و موضع گیری مثبت افراد را به استرس و 
بحران توصیف می کند و آن را به صورت قابلیت فرد برای 
سازگار شدن با استرس های شخصی در سطح محیط خانواده 
و جامعه نشان می دهد )10(. نتایج این یافته با نتایج پژوهشهای 
زیر هم سو است. خانقلی زاده و همکاران )1396(، در طی 
تحقیقی با عنوان »آموزش مهارت های ارتباط مؤثر بر اضطراب 
و هراس اجتماعی دانشجویان«، به بررسی ارتباط بین متغیرهای 
مهارت های اجتماعی و اضطراب پرداختند. نتایج نشان داد 
که مهارت های اجتماعی از طریق تأثیرگذاری بر مؤلفه ارتباط 
بین فردی، نشانه های هراس و اضطراب را کاهش می دهد 
)6(. فیاضی و همکاران )1396(، در طی پژوهشی با عنوان 
»اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش افسردگی، 
اضطراب و استرس دانشجویان«، تأثیر مهارت های اجتماعی را 
بر اضطراب مورد بررسی قرار دادند. با توجه به یافته ها؛ آموزش 
افسردگی،  معنی داری  به طور  می تواند  زندگی  مهارت های 
اضطراب و استرس دانشجویان دختر را کاهش دهد )8(. 
دهاقین و همکاران )1393(، در طی تحقیقی با عنوان »اثربخشی 
آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب و افسردگی 
افراد با ناتوانی جسمی«، رابطه اضطراب با مهارت های زندگی 
را بررسی کردند، نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش 
مهارت های زندگی عالئم اضطراب و افسردگی آزمودنی های 
گروه آزمایش را به طور معناداری کاهش داده است، درحالی که 
گروه کنترل هیچ تغییر معناداری را در پس آزمون و پیگیری نشان 
ندادند )10(. در پژوهش ابراهیمی و زارعی )1395(، همبستگی 
چندگانه مهارت های اجتماعی با اضطراب اجتماعی معنی دار 

به دست آمده است )20(. در پژوهش دی لیجستر و همکاران 
)2018(، نتایج نشان داد که نوجوانان مبتالبه اختالالت اضطرابی 
دارای شایستگی اجتماعی پایین تر نسبت به همساالن سالم خود 
بودند. همچنین نوجوانان مبتالبه اختالالت اضطرابی طیف 
وسیعی از مشکالت قابل توجه در عملکرد اجتماعی و تحصیلی 
را تجربه می کنند )21(. مهارت های اجتماعی توانایی هایی 
هستند که باعث بروز رفتارهایی می شوند که به صورت مثبت 
یا منفی تقویت می گردند. این مهارت ها می توانند در روابط 
انسان با دیگران نتایج مثبت و موفقیت آمیزی به وجود آورند 
و موجبات سازگاری بیشتر و اثرگذاری مناسب و مطلوب در 
رفتار دیگر افراد جامعه را فراهم نمایند. اجتماعی شدن فرایندی 
است که طی آن هنجارها، مهارت ها، انگیزه ها و رفتار های فردی 
شکل می گیرد و او را برای ورود به جامعه آماده می کند و زمینه 
موفقیت در امر تحصیل را فراهم می کند. بیشتر روانشناسان 
بر این باورند که مهارت های اجتماعی مجموعه رفتارهای 
فراگرفته و قابل قبولی است که فرد را قادر می سازد با دیگران 
رابطه مؤثر داشته باشد و از عکس العمل های نامعقول اجتماعی 
از  اجتماعی می تواند  مهارت های  این  بنابر  کند.  خودداری 
مشکالت یادگیری دانشجویان بکاهد و به کیفیت یادگیری 
آنها کمک کند و باعث کاهش اضطراب و افزایش عملکرد 

تحصیلی شود.
این پژوهش محدودیت هایی داشت که مسأله تعمیم نتایج 
را تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش محدود به دانشجویان 
به  را  نتایج  نمی توان  و  بود  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه 
سایر دانشجویان تعمیم داد. کنترل متغیرهای طبقه اجتماعیـ  
اقتصادی و حمایت اجتماعی از دیگر محدودیت های پژوهش 
می باشد. چنانچه نتایج اکثر پژوهش  هـا نشان می دهد، شـرایط 
فرهنگـی و قـومی در رشـد مهارت های زنـدگی تـأثیر دارد از 
ایـن رو، تعمـیم نتـایج ایـن پژوهش در سایر منـاطق کشـور 
و در حوزة فرهنگ های دیگر محدودیت دارد. بنابراین پیشنهاد 
می شود پژوهشی در سایر دانشگاه ها و با کنترل متغیرهای 
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سال هشتم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی 99-1398 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش 26

طبقه اجتماعیـ  اقتصادی، حمایت اجتماعی و شرایط قومی 
و فرهنگی صورت پذیرد.

تقدیروتشکر
بدینوسیله از تمامی دانشجویانی که در این تحقیق ما را یاری 

کردند نهایت تقدیر و تشکر را داریم.
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The Relationships among Social Skills, Anxiety and Academic 
Performance of Nursing Students of Yasuj University of 

Medical Sciences in 2018
Jafar Majidianfard1*, Mohammad Bagher Majidianfard2, Mohsen Sadri Nasab Babakan3

Abstract

Introduction: Academic performance and anxiety at university are among the issues that have caught 

community leaders and researchers’ attention. It has always been important to consider what factors affect 

students’ academic achievement and success, or how much is the contribution of each factor. Therefore, 

the purpose of this study was to investigate the relationships among social skills, anxiety and academic 

performance of nursing students of Yasuj University of Medical Sciences in 2018.

 Methods: This research is a descriptive-correlational regression study. The population of this study 

included all nursing students of Yasuj University of Medical Sciences in 2018. The sampling method in this 

study was simple random sampling during which two questionnaires, Matson Social Skills Questionnaire 

(1976) and Sheenan Anxiety Inventory (1989), were distributed among 200 people. The reliability of these 

questionnaires calculated by Cronbach’s alpha coefficient was 0.86 and 0.70, respectively. Data were 

analyzed using Pearson correlation matrix and stepwise regression model by SPSS software.

Results: The analysis of research findings indicated that there was a positive and significant relationship 

between social skill sub-components (appropriate social skill, superiority, peer relationship) and academic 

performance (P <0.01). Also, there was a significantly negative relationship between the components of non-

social behavior, aggression, and academic performance (P <0.001). Also, among social skills, appropriate 

social skills, peer relationship and non-social behavior with values   (-0.32, -0.38 and β = -0.60) were able to 

significantly predict anxiety changes. While positive social skills decrease students’ anxiety, negative social 

skills increase it.

Conclusion: Generally, the results of the present study are in relation to the studies concerning the 

relationships among social skills, anxiety and academic performance of students and it can be said that positive 

social skills can significantly increase students’ academic performance. Also, positive social skills decrease 

students’ anxiety while negative social skills increase students’ anxiety. Therefore, it is recommended that 

administrators and university professors make the necessary plans to enhance social skills and students’ 

academic performance and reduce their anxiety.

Keywords: Social skills, Anxiety, Academic performance, Students
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