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چکیده
بررسی تاثیر آموزش جراتمندي بر کمرویی دانشجویان پزشکی انجام شد.با هدف این تحقیق هدف:زمینه و

پس آزمون با گروه -العه پیش آزموننیمه آزمایشی با طرح مطبه روشاي است که یک مطالعه مداخلهتحقیقاین :بررسیروش
دانشگاه دانشجوي ترم دوم پزشکی50آزمایش شاملگروهبه روش در دسترس صورت گرفت.نمونه گیريکنترل انجام شد. 

هايکه  سابقه شرکت درکالسدانشجوي ترم دوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه50وبود علوم پزشکی کردستان 
هفته4در گروه آزمایش مهارت جراتمندي به مدت .ي را نداشتند  به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدندآموزش جراتمند

جهت تجزیه و .قرار گرفتندچیک بریگزپرسشنامه کم رویی مورد ارزیابی با و بعد از مداخله هر دو گروه آموزش داده شد قبل 
.ه شداستفادکوواریانستحلیل داده ها از آزمون تحلیل 

ه میانگین نمرنشان داد که نتایج.زن  شرکت داشتند30مرد و 20زن و در گروه کنترل 31مرد و 19در گروه آزمایش یافته ها:
میانگین نمره پس آزمون  کمرویی  در گروه کنترل با گروه آزمایش تفاوت آماري آزمون در دو گروه مشابه بود  ولی پیش
هاي زندگی به طور معنی داري کمرویی را کاهش میدهدش مهارتده این است که آموزت که نشان دهنداري داشمعنا

)001/0=p(.
در بهبود کمرویی تاثیر مثبت دارد وآموزش کوتاه مدت مهارت جراتمندي در آموزش مهارت جراتمندي نتیجه گیري:

.ها و مدارس توصیه می گردددانشگاه
.ویانجراتمندي، کمرویی، دانشجکلید واژه ها:

1/8/92پذیرش:7/7/92اصالحیه نهایی:18/3/92وصول مقاله:

مقدمه
روابط انسانی براي احساس بهزیستی حیاتی هستند. افراد 

تري از افراد غیر خجالتی نخجالتی کیفیت ارتباطی پایی
روابطواجتماعیهايتعاملر دروکمفرادا.)1(دارند

دفاقدیگرعبارتبهودکننمیرفتارناشیانهد خوفردينبی

گذشته،هايدههطولرد.)2(هستنداجتماعیهايمهارت
ندهـکننیـبیپیشکـی، کمروییاندکهدادهنشانتحقیقات

واندککوبیندرروانیوجسمیسالمترفقاعتمادقابل
کمروییپیدایشدرزیاديعوامل. باشدمینوجوانان
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استیادگیريحاصلروییهاي کمجنبهازبرخی، مؤثرند
همچنینوخانوادگیشرایطومحیطفرهنگی،هايزمینهو

بروزبرايرامساعديزمینهاجتماعیورفتاريالگوهاي
ازیـیککهییجاآناز.)3(کنندمیایجادکمرویی

شناختیــنرواستیــبهزیویـنرواالمتـسلیـصاياـهدبنیا
دیازلحتماابه، باشدمیمناسباجتماعیطــبرواتنــشدا

. )4(گرددمشکالتی میجب موتاـتباطارینادرنقص
افرادي که ارتباطات اجتماعی بیشتري دارند و در به 

تبحر خاص دارند کمتر دچار کارگیري مهارت هاي زندگی 
شوند و بر عکس، هاي روانی و جسمانی میبیماري
شه گیر، افراد تنها، گور هاي روانی و جسمانی دبیماري

منزوي و مضطرب که داراي احساس کم رویی شدید و 
).5(عزت نفس ضعیف می باشند بیشتر است

ها و توانمنديهامهارتاي ازمهارت هاي زندگی مجموعه
موثر و پرداختن به يهستند که فرد را براي مقابله

کنند.هاي دشوار زندگی یاري میها و موقعیتکشمکش
د را قادر می سازد تا در ارتباط با سایر ها فراین توانایی

ها، جامعه، فرهنگ و محیط  خود مثبت و سازگارانه انسان
زشموآ.عمل کرده و سالمت روانی خود را تامین کند

وهبخشیددبهبوراديفربینبطرواندابتوکههاییرتمها
وموثرايهیوـش، دـهداـتقاررااعیـجتمايهارتمها
د. مطالعاتی بوخواهدنشناختی رواسالمتدوبهبدرمدرآکا

در زمینه تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر شایستگی 
هاي سازگاري و کاهش عالیم و ناهنجارياجتماعی، 

مطالعات بیانگر این است که رفتاري انجام شده که این 
هاي توان در گروههاي شناختی حل مسئله را میمهارت

ارد سبب ارتقاي موکوچک آموزش داد که در بیشتر
شود هاي مختلف تحصیلی و زندگی میعملکرد در موقعیت

و هم چنین موجب ارتقاء نگرش افراد نسبت به 
هایشان به ویژه توانایی تحصیلی و در نتیجه افزایش توانایی

. )6(شودپیشرفت تحصیلی آنان می 
ارتباطدرکمروییباکهاستمتغیرهاییازوجودابراز
ي جرات آموزي براي بهبود باورها و رفتار برنامه.)7(است

جراتمندانه فرد طراحی شده است که می تواند به فرد کمک 
که چگونگی دیدش نسبت به خود را عوض کند و به کند

اعتماد به نفس و ارتباطات بین فردي و بهزیستی فردي دست 
تاثیررهبادرهشیوپژنیزرانهمکاو ديمحمو.)8(یابد

ورزياترـجوابضطراانمیزبرقاطعیتزشموآ
نـیاهـکدـیافتندروــدندادماــنجاريتاــپرسنشجویاــندا
ورکاــشآابطرــضاانزــمیاهشــکبـموجاـهزشوـمآ

.)9(دشومینناآسالمتيتقاارونشجویاــنداناــپنه
بهدخومطالعهدرنیزجبیروبحیـص، نتایجیناباهمسو

وثرــمطاــتباراريرــبرقزشوــمآهـکسیدندریجهنتینا
دگیـنزيهارتمهازشموآياــههــبرناماساسر ــب
باشدبه همراه داشتهراعمومیالمتـسياـتقاردـنایتوـم
به، ننااجويهاغدغهدوسائلـمرینــتمهمیکی از. )10(
اـبیاعـجتمابطرواوموثرطتبااراريبرقر،ننشجویاداهیژو
برايدانشگاهدرحضورکهحالیدر.)11(تـساانرـیگد

براي، داردهمراهبهمثبتیتجاربدانشجویانازکثیريعده
،  مقاالت،  هاآزمونقبیلازتحصیلیدر مسایلدیگربرخی

تردیدبیاست.همراهتنیدگیتجربهباغیرهومطالبارائه
برمنفیتأثیر، تحصیلیمسائلازناشیتنیدگیتجربه

بهرادانشجویانجسمانیوروانشناختی،  ذهنیبهزیستی
هاي در این راستا آموزش مدون مهارت.)12(داردهمراه

ترم متوالی 2واحدي و طی 2زندگی در قالب  واحد درسی 
در دانشگاه علوم پزشکی کردستان ارائه 1384از سال 

ي به جراتمندمهارتآموزشدر صورتی که گردد.می
در کاهش هاي اساسی زندگی عنوان یکی از مهارت

کمرویی موثر باشد می توان با یک روش نسبتا آسان و کم 
این هزینه به بهداشت روانی دانش جویان کمک کرد.

آموزش هاي برگزاري کالستاثیرتحقیق بر آن است که 
.را بررسی کندکمرویی دانشجویان برجراتمنديمهارت

بررسیروش 
، دانشجویان پزشکی سال اول دانشگاه معه مورد مطالعهجا

92-91علوم پزشکی کردستان  و کرمانشاه در سال تحصیلی 
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نفر دانشجوي ترم دوم 50مشتمل برمداخله گروهبودند.
به نمونه گیري.انشگاه علوم پزشکی کردستان بوددپزشکی

دانشجویان ترم دوم پزشکی .شدروش در دسترس انجام
سابقه شرکت درمانشاه که اه علوم پزشکی کردانشگ

آموزش جراتمندي را نداشتند  به عنوان گروه هايکالس
.کنترل در نظر گرفته شدند

ابزارهاي پژوهش
اطالعات آوري اطالعات از طریق پرسشنامه جمع

و سکونت بودمحل ودموگرافیک که شامل سن، جنس
.رت گرفتصو1بریگز-چیککمروییشدهمقیاس بازبینی

لیکرت که در مقیاس دماده می باش14این پرسشنامه شامل 
هانمرهدامنهمقیاسایندر. نمره دهی می شودايرتبهپنج
میزانبیانگرباالنمرهکهباشد،متغیر70تا14بینتواندمی

همچنین ت.اسآزمودنیبودنخجالتیوکمروییباالتر
گذارينمرهسمعکوصورتبه12و9و 6هايماده
.13شوندمی

2برونگراییشاخصباریگز ب-چیککمروییمقیاسبین

ازتعداديورنجورخوییروانبا شاخصومنفیهمبستگی
داردوجودمثبتهمبستگیاجتماعیاضطرابهايشاخص

ضریب. استبودهمتغیر71/0تا 57/0از آنهادامنهکه
خنباوکريلفاآضریبزبا استفاده اییوکمرسمقیاپایایی

ساختار"مطالعه رجبی تحت عنواناست. گزارش شده 71/0
بینکمرویی درشدهبازبینیمقیاسفارسیي نسخهعاملی

هر ستگیـهمبیبارـضهـمندانشان داد که"دانشجویان
نمره کل مقیاس، به جز هاي مقیاس کمرویی بادهماازکـی

P>0001/0غیر و در سطح مت60/0تا 10/0از ،12براي ماده 

ازسمقیايهادهماکههددمیننشاهایافته ینامعنا دار بود.
تحقیقینادر.هستندرداربرخومناسبینیدروهمبستگی

يلفاآضریبازییوکمرسمقیاپایاییضریبسیربرايبر
. به دست آمد71/0نمونه کلدرکههشددهستفااخنباوکر

مقیاسمناسبرواییوپایاییبهتوجهباوي نتیجه گرفت

1 Cheek-briggs
2 extraversion

میزان کمروییگیرياندازهبرايآنازتوانمیکمرویی،
13.کرداستفاده

شیوه اجراي پژوهش
از نظر هدف اي است که یک مطالعه مداخلهاین تحقیق 

با طرح مطالعه پیش آزمایشینیمه کاربردي و از نظر روش، 
انطور که همباشد.میبا گروه کنترلپس آزمون-آزمون 

جویان دو گروه (آزمایش و کنترل) پس از اشاره شد دانش
مطالعهینادرگرفتن رضایت شفاهی وارد مطالعه شدند.

دخوروشبهوکتبیياـهشنامهـپرسازدهستفااباتطالعاا
ـع آوري شد. قبل از شروع مداخله در جمهیدارشگز

ه کم گروه آزمایشی، هر دو گروه در یک جلسه با پرسشنام
مورد ارزیابی قرار گرفتند (پیش رویی چیک بریگز

ترل و آزمون)؛ و بعد از پایان مداخله نیز هر دو گروه (کن
پرسشنامه کم ي جداگانه آزمایش) دوباره در یک جلسه

(پس آزمون). ز را تکمیل کردندرویی چیک بریگ
مداخله در گروه آزمایش

ه یک در گروه آزمایش، برنامه آموزش جراتمندي ک
است اجرا شد. جلسات به صوت جلسه اي4راهنماي عملی 

ساعت  برگزار 2اي یک جلسه و هر جلسه به مدت هفته
شد. براي آموزش متغیر مستقل، که همان برنامه آموزش 

پاورپوینت، ،ندي است  آموزش دهنده از سخنرانیجراتم
بحث در گروه هاي کوچک، بحث در گروه بزرگ، بارش 

ا و برنامهمحتویف در منزل  نیز استفاده کرد. افکار و تکل
وهاينمنداتویشافزافدـهاـبنظرردموشیزموآ

همیندرکهدبوهشدحیاطرهـخلامدوهرـگيهارتمها
ايوـمحتبه عنواندوـجوازبراويتمنداجررتمهاستارا
در دوـموجنوـمتگرفتننظردرباشیزموآهـخلامدلیـصا

هاي زندگی (کتاب راهنماي زش مهارتآموهايکتاب
وکتاب مهارت هاي زندگی مدرس تالیف فتی و همکاران) 

ویژه بزرگساالن شاغل (تالیف نسرین امامی ناییی) تهیه 
رفتارهاي ،هاي ارتباطیدر جلسات انواع سبکگردید.

،دانهجراتمنعناصر رفتار ،جراتمندانه، پرخاشگرانه و منفعالنه
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پاسخ وراه هاي افزایش جراتمندي،حقوق و مسئولیت ها
قاطعانه آموزش داده شد.منفی 

ها تجزیه و تحلیل دادهروش 
-18داده هاي جمع آوري شده به وسیله نرم افزار آماري

SPSS از دو جنبه توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار

و نیانگیم، ، درصداز فراوانیگرفت؛ در بعد توصیفی
تحلیل از آزمون بعد استنباطی ودراریانحراف مع
.استفاده گردیدکوواریانس 

مقایسه میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون کمرویی در دو گروه آزمایش و کنترل:1جدول 

وه همانطور که در جدول مشاهده می شود، نمره پیش آزمون کمرویی در دو گروه آزمایش و کنترل نزدیک به هم می باشد اما در پس آزمون نمره گر
آزمایش کمتر از گروه کنترل است

یافته ها 
20و در گروه کنترل زن31و مرد19آزمایشدر گروه 

میانگین سنی شرکت کنندگان شرکت داشتند. زن 30مرد و 
میانگین و انحراف بود.87/1با انحراف استاندارد 58/19

استاندارد پیش آزمون و پس آزمون کمرویی در دو گروه 
نتایج جدول ارائه شده است.1در جدول آزمایش و کنترل 

ن کمرویی در دو گروه نشان داد که نمره پیش آزمو
آزمایش و کنترل نزدیک به هم بود اما در پس آزمون نمره 

شد بدین معنا که گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل

به کمرویی پس از مداخله در گروه آزمایش کاهش یافت. 
بررسی تاثیر آموزش جرات مندي بر میزان کمرویی منظور

ل میانگین این تحلیاز  تحلیل کوواریانس استفاده شد. در
با میانگین گروه کنترل مقایسه پس آزمون گروه آزمایش 

شده و نمره هاي پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی به کار 
سیون بته رعایت شرط همگنی شیب هاي رگرگرفته شدند. ال

.)2-3(جدول که نتایج آن نیز گزارش شده استبودالزم 

هاي رگرسیون در پس آزمون کمرویی در دو گروه آزمایش و گروه کنترلیک متغیري براي بررسی همگنی شیب: نتایج تحلیل کوواریانس2جدول 

مشاهده می شود تعامل بین گروه و پیش آزمون کمرویی معنی دار نیست. به عبارت دیگر داده ها از فرضیه همگنی شیب هاي 2همانطور که در جدول 
).F=74/1و p=310/0شتیبانی می کند (رگرسیون پ

پس آزمونپیش آزمونگروهمتغیر
انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین

شگروه آزمایکمرویی
گروه کنترل

2/38

7/38

57/7

05/7

28/36

18/38

05/7

52/7

سطح معنی داريFمیانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتشاخص                       منبع          

21/158121/15868/24001/0گروه
20/118120/11843/18002/0)پیش آزمون(کمرویی

21/11121/1174/1310/0پیش آزمون×گروه 
--24/6229741/6خطا
---86/90999کل
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: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیري براي بررسی تفاوت پس آزمون کمرویی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل3جدول 
SSDfMSFSigشاخص                      منبع               

21/798121/79854/113001/0گروه
43/149143/14925/21002/0زمون کمروییپیش آ

--52/6899803/7خطا
--16/164699کل

مشاهده می شود پس از تعدیل نمرات پیش آزمون کمرویی بین اثر دو گروه دانشجویان گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار 3همانطور که در جدول 
بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو گروه رد می شود.).F)1و 98(= 54/113و p=001/0وجود دارد (

مقایسه و بررسی جهت تفاوت هاي معنی دار مذکور نتایج
میانگین و انحراف معیار تعدیل شده کمرویی گروه آزمایش 

نشان داده شده است. نتایج نشان داد 4و کنترل در جدول 

معنی داري که میانگین نمرات پس آزمون کمرویی به طور
در گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل است.

هاي آزمایش و کنترلراف معیار تعدیل شده کمرویی گروه: میانگین و انح4جدول

متغیر
کنترلآزمایش

MSDMSD

28/36992/018/38014/1کمرویی
طور معنی داري در گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل است.مشاهده می شود میانگین نمرات پس آزمون کمرویی به4همانطور که در جدول 

بحث 
آموزش مهارت جراتمندي به طور نشان داد که نتایج

میانگین نمره پس آزمون رویی تاثیر دارد و معناداري بر کم
تفاوت آماري آزمایشکمرویی در گروه کنترل با گروه 

زمون تفاوتآمعنا داري داشت. در حالی که در پیش 
رویی در که کم. به این شکلمعناداري وجود نداشت
هاي آموزش مهارت جراتمندي گروهی که در کالس

ي کاهش یافته بود. در  شرکت کرده بودند به طور معنی دار
ماه و 4گروه آزمایش به مدت ياعضااي فردانهمطالعه دوک

تحت (به صورت هر هفته یک جلسه)جلسه4هر ماه 
تفکر قاطعیت،حل مسئله،آگاهی،مهارت خود5آموزش 

تحلیل کوواریانس نتایج .خالق و تفکر انتقادي قرار گرفتند
نشان داد که بین عملکرد افراد دو گروه آزمایش و کنترل 

ناداري وجودـتفاوت معس ـغیر عزت نفـدر پس آزمون مت
در رد افراد دو گروه آزمایش وکنترل نداشت اما بین عملک

کم رویی تفاوت معنا داري وجود داشتپس آزمون متغیر
لـحزشوـممطالعه احدي و همکاران نشان داد که آ.)5(
دعملکروجتماعیاريگازسانداتومیجتماعیاسئلهـم

درخشانی  نیزبخشد.دبهبوراوکمرزانموآنشداتحصیلی
هاي که آموزش مهارتر مطالعه خود به این نتیجه رسیدد

وهی بر کاهش کمرویی نوجوانان اجتماعی به شیوه گر
البته ممکن . )15(تتر مقطع متوسطه شهر تهران موثر اسدخ

است عالوه بر محتواي جلسات، فرم جلسات نیز در بهبود 
کمرویی موثر باشد. از آنجا که جلسات آموزشی  با 
مشارکت دانشجویان بود و دانشجویان در گروه هاي بزرگ 

این تاکید مدرس برو کوچک مشارکت داده می شدند و
، هاي گروهی فعال باشندبود که همه دانشجویان در بحث

همین تمرین مشارکت در جمع و تاثیر گروه بر فرد  به 
تواند منجر به در دانشجویان مبتال به کمرویی میخصوص 
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باتوانواقع کم رویی را میدربهبود کمرویی شده باشد
، آموزشبرنامهرد. دادکاهشالگوبرداريوگیريسرمشق

بایاوالگورفتاردیدنباخجالتیآموزاندانشاضطراب
تدریجبهگروهدرخودمطالبومشکالتکردنبیان

، ورا با تاکید بر یادگیري جانشینیبند.)16(یابدمیکاهش
تقویت جانشینی در تغییر رفتار را پس از عملکرد بخشیاثر

رویارویی با اشکال زنده و میز بسیار زیاد می داند. آموفقیت 
نمادین از نظر او عاملی اساسی در درمان به شمار می آید. 

هاي منفی از هرگونه اختالل را ناشی از قضاوتبندورا
داند و به همین دلیل هرگونه روش کارآمدي خود می

ها و ادراك آیندي براي تغییر مثبت این قضاوتدرمانی را فر
طبق نظر مورگانت . )17(شماردخودکارآمدي می

وص در نوجوانان موثر اي گروهی به خصهاي مداخلهبرنامه
هاي گروهی فضایی از پذیرش، تشویق و است. مشاوره

محیط امن را براي رفتارهاي جدید فراهم می آورد و از 
آنجایی که همساالن تاثیر زیادي روي نوجوانان دارند 

دهد که یمجوانان این امکان را نومشاوره هاي گروهی به 
دهند همساالنشان مشابه آن را انجام میبه رفتارهایی که 

هم چنین می توان گفتروي بیاورند و آنها  را بیاموزند.
گرفتن ،، الگوبرداريکه اتمسفر مثبت گروه، ایفاي نقش

باعث باالرفتن بازخورد فوري و انجام تکالیف خانگی 
تاکید بر هر چند که برخی منابع .)18(جراتمندي می شود

دارند و اظهار می دارند که براي هاي طوالنی مدت آموزش
هاي زندگی به غییر موثر در رفتار، آموزش مهارتایجاد ت

تر سه سال الزم است و مداخالت کوتاهمدت حداقل 

ولی به نظر .)5(ها تاثیر بگذارندتوانند صرفا در نگرشمی
دت نیز ش مهارت جراتمندي در کوتاه ممی رسد که  آموز

گیري بعدي از که  عدم پیوانسته است موثر باشد. هرچند ت
وصیه می شود که در هاي این مطالعه است و تمحدودیت

ها بعد ها و یا حتی سالطالعات بعدي ارزیابی هایی در ماهم
هایی ر انجام گیرد و هم چنین پرسشنامهدر مورد پایایی تاثی

ه بیشتر بر رفتارهاي مورد استفاده قرار گیرد یا طراحی شود ک
هاي او.شده توسط فرد تاکید گردد تا نگرشانجام 

نتیجه گیري
با توجه به تاثیر مثیت آموزش مهارت جراتمندي بر کاهش 

کوتاه مدت را ندگیزيتهارمهازشموآکهکمرویی و این
ها اجرا نمود توصیه به آسانی می توان در مدارس و دانشگاه

ي بیشتر از قبل مدنظر مسئوالن آموزش جراتمندگردد که می
و برنامه آموزشی مدون در و سیاستگذاران قرار گیرد

ها گنجانده شده و با مشارکت  هاي مدارس و دانشگاهبرنامه
.اجرا گرددهاهنشگاداارس ومدننشناسارواوورانمشا

قدردانیتشکر و
به منتج شده است ویان نامه کارشناسی ارشد این مقاله از پا

این وسیله از همکاري گروه روانپزشکی دانشگاه علوم 
هم چنین از دانشجویان پزشکی دانشگاه وپزشکی کردستان 

ل همکاري علوم پزشکی کردستان و کرمانشاه که با ما کما
.تشکر می کنیم،را داشتند

Reference
1. Arroyo ,A , Harwood ,J.. Communication competence mediates the link between shyness
and relational quality Personality and Individual Differences 2011;50: 264–267.
2. Shiomi, K, Matsushima, R , Kuhhhlman, D.M.. Shyness in self-disclosure mediated by
social skills. Journal of Psychological Report 2000;86: 333-338.
3. Farahati M, Fathi Ashtiani A, Moradi A. Relationship between Family  Communication
Patterns and  Shyness in Adolescent. Jornal of Health Psychology 2010;4:45-52.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               6 / 7

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-1192-fa.html


101یزده   نسیم شمس عل

1392مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان/دوره هجدهم/زمستان 

4. Kimber B, Sandell R, Bremberg SSocial and emotional training in Swedish classrooms for
the promotion of mental health: results from an effectiveness study in Sweden. Health Promot
Int 2008;23:134-143.
5. Dokanei fard F. The Impact Of Teaching Life Skill On Enhancing Self-esteem And
Reducing Shyness Among University Students. Jornal of Modern Thoughts In Education.,
2007; 2; 43-53. [In Persian]
6. Zeraat Z, Ghafourian A.R. Effectiveness of problem-solving skills training on students'
educational self-concept. Journal of Learning Strategies 2009;2:23-26.
7. Borna M.R.,Sevari K. The Simple And Multiple Relationship Between Religious
ATTITUDES, Mental Health, Life Satisfaction And Self-esteem With Happiness, New
Findings In Psychology 2010;5:53-62. [In Persian]
8. Lin, Y.R., Shiah, I. S. H., Chang, Y.C., Lai, T. J., Wang, K.Y., Chou, K. R. Evaluation of
an assertiveness training program on nursing and medical students’ assertiveness, self-
esteem, and interpersonal communication satisfaction. Nurse Education Today 2004;24:656-
665.
9. Mahmoudi G, Azeemi H, Zarghami M. The effect of assertive training on degree of anxiety
and assertiveness of nursing students. Journal of Gorgan University Medical Sciences 2004;
14:72-66.
10. Sobhi-Gharamaleki N, Rajabi S.. Efficacy of Life Skills Training on Increase of Mental
Health and Self Esteem of the Students. Procedia Social and Behavioral Sciences 2010;5:
1818-1822.
11.Vaez M, Laflamme L.. First-year university students' health status and socio- demographic
determinants of their self-rated health. Work 2002;19:71-80.
12. Farahani M.T , Shokri O, Geravand F, Daneshvarpour Z.. Individual differences in
academic stress and  subjective well-being: Role of coping styles. Journal of Behavioral
Sciences, 2009;2:297-304. [In Persian]
13. Rajabi GH , Abasi GH. A Study of Factorial Structure (Construct Validity) of the
Persian Version  of the Revised Shyness Scale among Students. Iranian Journal of Psychiatry
and Clinical Psychology 2011;16:456- 467. [In Persian]
14. Ahadi B , Mirzaee P, Narimani M , Abolghasemi A.. The Effect of Training Social
Problem-solving Strategies on Social Adjustment and Academic Performance among
Secondary Shy students. Research on Exceptional Children, 2009; 9:193-202. [In Persian]
15. Derakhshani S, Hosseinian S, Yazdi S.M. The Effects of Social Skills Training on
Reduction of Shyness of Teenage High School Girls in Tehran .Counseling Research and
Development 2006;5:23-34. [In Persian]
16. Naderi F, Boroumandnasab M , Varzandeh  M.. The Effect of Life Skills Training on
Decreasing anxiety and Increasing Self-extension of First year High School Girl in Behbahan.
New Findings In Psychology 2008;2:43-53. [In Persian]
17. Duane P. Schultz D.P, Schultz S.E. Theories of Personality, 8th edition, Belmont USA,
Thomson Wadsworth, 2005. translated by Mohammadi S.Y.
18. Cecen-Eroul A, Zengel M. The Effectiveness of an Assertiveness Training Programme on
Adolescents’ Assertiveness Level. Elementary Education Online 2009;8:485-492.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-1192-fa.html
http://www.tcpdf.org

