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ش اعتماد به نفس موزش مهارتهای اجتماعی بر افزايآر يتاث
  شهر تهراننای يدختران ناب

  
 ***زدی دکتر سيد منور ي  و **انيني حسينم، دکتر سي* ميفروزان مستعل

   )۷/۱۲/۸۴:  یذيرش نهاي     پ۲۹/۱۱/۸۴: د نظر      تجدي۲۰/۹/۸۴:يافتدر( 
  

  چكيده
موزش مهارتهاي اجتماعي بر افزايش اعتماد به نفس دختران بررسي تاثير آهدف از پژوهش حاضر 
پژوهش جامعه آماري . روش تحقيق تجربي مقدماتي و بدون گروه كنترل بود. نابيناي دبيرستان نرجس بود

نمونه .  نفر بود51 با تعداد 1381ان مشغول به تحصيل در دبيرستان نرجس در سال آموز دانششامل كليه 
ان به آزمون اعتماد به نفس آيزنگ پاسخ دادند سپس آموز دانشترس بود ابتدا كليه پژوهش، نمونه در دس
با توجه به ميانگين اعتماد به نفس در . بود) 01/18(ان محاسبه شد كه آموز دانشفس ميانگين اعتماد به ن

ره اعتماد افرادي انتخاب شدند كه نم) 01/18(ان آموز دانشو ميانگين اعتماد به نفس ) 15(آزمون آيزنگ 
يط بودند كه  نفر واجد شرا12به اين ترتيب . انحراف استاندارد پايين تر از ميانگين بود) 5/0(نفس آنها به 
اي آموزش مهارتهاي اجتماعي كه شامل موضوعاتي از قبيل ارتباط ميان فردي،   دقيقه90 جلسه 10در 

زمودنيها پس از آ.  شركت كردند،ودپرسش كردن، توضيح دادن، گوش دادن، افشاي خود و ابراز وجود ب
روش آماري جهت تجزيه و . اتمام جلسات آموزش مجددا به آزمون اعتماد به نفس آيزنگ پاسخ دادند

نتايج پژوهش نشان داد، آموزش مهارتهاي اجتماعي .  وابسته بودايه گروهtدهتحليل اطالعات به دست آم
  . ده استدر افزايش اعتماد به نفس دختران نابينا موثر بو

  
  ييمهارتهاي اجتماعي، اعتماد به نفس، نابينا :ي كليديها واژه

___________________________________  
 ):f_mostalami@yahoo.com) Email  كارشناس ارشد مشاوره راهنمايي *    

 استاديار دانشگاه الزهرا **   

  استاديار دانشگاه الزهرا *** 
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  مقدمه
دهد ديدگاه  مينوعي نگرش تعريف كرده اند كه به فرد اجازه   را1فساعتماد به ن         

هاي خود اعتماد شود فرد به توانايي ميواقعي و مثبتي نسبت به خود داشته باشد و سبب 
يكي از بنابراين ). 1996، 2چامپاين(كند و احساس كنترل بر زندگي داشته باشد

نيازهاي اساسي انسانها در تمام مراحل زندگي داشتن ميزان معيني از اعتماد به نفس 
  . است

كه بر ) 1971( 5و ميهان) 1987( 4 پارسون،)1979( 3يج مطالعات جرويس       نتا
دهد كه  ميان نابينا انجام شده است نشان آموز دانش 7 و عزت نفس6روي خود پنداره

نسبت به آينده خود بيمناكترند، احساس توانايي كمتري در فرونشاندن خشم و نابينايان 
نابينايان تصور . پرخاشگري خود دارند، داراي نگرش منفي نسبت به خود هستند

 كه اين امر نهايتا  به مراتب بهتر از آنها هستنديداراي عملكردكنند كه افراد عادي  مي
شود نابينا نتواند هويت موفق را در خود  مي و موجب بر خود پنداره آنان تاثير منفي دارد

  . رشد دهد
شود كه نابينايان  مي اجتماعي باعث مالت      نقص بينايي به عنوان يك مانع در تعا

 ارتباط اجتماعي كمتري داشته باشند و چون ادراك از نسبت به هم سن و ساالن خود
 از خود داراي بار قوي اجتماعي است، لذا روي بعد عاطفي ارزشيابي خود و برداشت فرد

  .)1373،افروز(گذارد ميخود يا همان عزت نفس آنان تاثير 
كند كه  ميبا ارزش بودن دارد كه فرد در صورتي احساس  مياظهار ) 1982(8 برگ      

. رشته عملكرد خود را متصل به منشا محكم و استوار و قابل قبولي بر اجتماع ببيند
جام شده با معيارهاي فردي و اجتماعي مطابقت بيشتري داشته بنابراين هر قدر عمل ان

گرچه ). 1374نسب، مياسال( باشد، احساس اعتماد به نفس بيشتري فراهم خواهد شد
در كليه فرهنگها است  مي يكي از عناصر اجتماعي شدن آد9تهاي اجتماعيكسب مهار

هاي  نظريهليكن در دو سه ده اخير مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است و از ميان 
  ). 1369نظري نژاد، ( نظريه يادگيري اجتماعي بيشتر به اين مسئله پرداخته استمختلف

اعي را يامد سودمند آموزش مهارتهاي اجتمشش پ) 2000(10انسون      جانسون وج
  ت زندگي ـ بهبود كيفي- 3اي شغلي ـ موفقيته-2ي ـردي و هويتـد فـ رش-1: نقل كردند
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كاهش اضطراب،  رشد عزت نفس، خود مختاري،( رواني  سالمت-5 سالمت فيزيكي - 4
  ويي با استرس  توانايي رويار-6) افسردگي، ناكامي

دهد كه  مينشان ) 1994(12و مالون) 1990(11همچنين نتايج تحقيقات وردين      
آموزش روابط بين فردي، دوست يابي، كنترل خشم در افزايش اعتماد به نفس 

آموزش مهارتهاي اجتماعي ) 1994(13من اينو .ان دبستاني موثر بوده استآموز دانش
مانند حل مسئله، ابراز وجود را باعث افزايش صفات شخصيتي مانند كفايت شخصي و 

و تافريت ) 1994(15، تواتيز)1994(14پژوهشگراني مانند هارپر. داند ميعزت نفس 
آموزشهايي از قبيل همكاري در گروه، توضيح دادن، گوش دادن را از ) 1998(16ورنكاسي

طريق فنون الگو سازي، مربي گري و ايفاي نقش را دركاهش يا حذف رفتارهايي از قبيل 
 هيجان پذيري در كودكان و نوجوانان با اختالالت رفتاري و كمبود توجه و  وپرخاشگري

  .ندا هست موثر دان17اتيسم
دهد كه امروزه در اصالح و درمان بسياري از  مينتايج پژوهشهاي مذكور نشان       

اختالالت رفتاري به عنوان اولين يا مهمترين گام به ارزيابي و پرورش احساس عزت 
نفس و تقويت اعتماد به نفس و مهارتهاي فردي و اجتماعي كودكان و نوجوانان 

فراد بخواهند از حداكثر ظرفيتهاي ذهني و توان منديهاي بالقوه زيرا اگر اين ا. دنپرداز مي
بايست از نگرشي مثبت نسبت به خود و همچنين انگيزه هاي  ميمند شوند  خود بهره

  . قوي براي تالش برخوردار شوند
ترين مشكالت افراد  اي اجتماعي يكي از جديكه كمبود يا فقدان مهارته از آنجا      

ود پذيرش اجتماعي در افراد نابينا احساس خود ارزشمندي آنان را به نابينا است و كمب
  حاضر لذا هدف كلي پژوهش.)1379، آمديشريفي در(دهد  ميشدت تحت تاثير قرار 

بررسي تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر افزايش اعتماد به نفس دختران نابينا بود و 
  : فرضيه مطرح شده عبارت بود از

  . شود مينفس دختران نابينا  بهي اجتماعي موجب افزايش اعتمادتهاآموزش مهار -
  

  روش
كـه تنهـا     از آنجـا  .  مقـدماتي بـود     تجربـي        با توجه به موضوع پژوهش روش تحقيـق       

ان ايـن  آمـوز  دانـش  شـهر تهـران دبيرسـتان نـرجس بـود و      حدبيرستان دخترانه در سـط  
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  لـذا  نفر و محدود بـود 51ا آنها شوند و تعد ميدبيرستان به صورت شبانه روزي نگهداري    
  . اين پژوهش بدون گروه كنترل انجام شد

ان مشغول به تحصيل در دبيرستان آموز دانشجامعه آماري اين پژوهش شامل       
اعتماد به آزمون ابزار پژوهش .  نفر بود51 و با تعداد 81-82  تحصيلينرجس در سال

 پاسخنامه به صورت سه ن آزموندر اي . است سوال30 دارايكه بود  نفس آيزنگ
آزمودني در مقابل هر سوال . و خير) ؟(گزينه آري، عالمت. اي تنظيم شده است گزينه

 در صورتي كه واقعاً. آزمون بايد تا حد امكان بكوشد با جواب آري يا خير پاسخ دهد
. نمايد مي را انتخاب  سوالگزيند و عالمت ميگزينه ميانه را بر گرايش امكان پذير نباشد

 اعتماد به ه به سواالتي از پرسشنامه كروش نمره گذاري آزمون به اين صورت است كه
گيرد، بنابراين اگر  ميياز تعلق متسنجد يك ا مينفس را در مقابل احساس حقارت 
گيرد و سواالتي از پرسشنامه كه  ميدهد يك امتياز آزمودني به اين سواالت پاسخ آري ب

 خير در صورتي كه پاسخ ،سنجد مياحساس اعتماد به نفس احساس حقارت در مقابل 
 بدهد، پاسخ خير  آرياگر پرسش مثبت كه بايد پاسخ. گيرد ميبدهد  يك امتياز تعلق 

به گزينه هايي كه با عالمت سوال توسط . گيرد ميداده شود و يا بالعكس امتياز تعلق ن
 ترتيب مشخص است كه گيرد و به اين مي نمره تعلق 5/0آزمودني مشخص شده است 

از طريق ) 1377(اعتبار آزمون توسط يزداني مقدم .  است30باالترين نمره آزمودني 
 شده است و اين پرسشنامه به كرات در پژوهشهاي دانشگاهي تاييد% 84آلفاي كرونباخ 

  . مورد استفاده قرار گرفته است
جهـت  .  دسـترس بـود   با توجه به اهداف و طرح تحقيـق نمونـه پـژوهش، نمونـه در                    
. ه نفس آيزنگ آزمـون شـدند   اعتماد ب تست  ان با آموز  دانشآوري اطالعات ابتدا كليه      جمع

همگي نابينا بودند اين آزمون توسط پژوهشگر براي هـر نفـر قرائـت و پاسـخها       كه  از آنجا 
 بـه  01/18ان محاسبه شـد كـه    آموز  دانشسپس ميانگين اعتماد به نفس      . يادداشت شد 

 و ميانگين اعتماد بـه  15 توجه به ميانگين اعتماد به نفس در آزمون آيزنگ      با. دست آمد 
افرادي براي آموزش انتخاب شدند كه نمره اعتمـاد بـه نفـس              01/18 انآموز  دانشنفس  
 نفـر واجـد   12 بـه ايـن ترتيـب فقـط       .تر از ميانگين بود     انحراف استاندارد پايين   5/0آنها  

 روز  35آموزش مهارتهاي اجتماعي در طي مـدت        شرايط مورد نظر بودند كه در جلسات        
، 20، توضـيح دادن   19، گـوش دادن   18اي كالمـي    جلسه شامل مهارتهاي محاوره    2اي   هفته
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 بعد از اتمام جلسات آزمودنيهـا مجـددا بـه          . شركت كردند  22، پرسش كردن  21ابراز وجود 
يعنـي  آزمون اعتماد به نفس پاسخ دادنـد تـا امكـان مقايـسه نمـرات در دو نوبـت اجـرا                   

  . آزمون ميسر شود آزمون و پس پيش
  

هدف از تـشكيل گـروه، تعـداد و تـواتر و زمـان             ) پژوهشگر(ابتدا رهبر گروه     :جلسه اول 
 راز داري، صــداقت، مــشاركت همگــان بيــان از جملــه(پايــان جلــسات، رعايــت قــوانين 

  . به ويژه انجام تكاليف منزل را بيان كرد) احساسات شركت منظم
خواهيم برخـي از مهارتهـاي اجتمـاعي را يـاد            ميدر اين گروه ما     : بيان اهداف گروه        

فهمـيم چگونـه احـساس     مـي اين مهارتها روشهايي هستند كه ما از طريـق آنهـا         . بگيريم
نيازهـايي ماننـد   : آوريـم  مـي  نيازها و طرق رفع آن به دست د و اطالعاتي در مور كنيم مي

 ،اعي، يافتن شغل، استفاده درسـت از پـول        گپ زدن با دوستان، كمك از كارگزاران اجتم       
 ابتـدا رهبـر    به منظور گرم شدن جلسه و ايجاد همبـستگي گـروه       .ارتباط موثر با ديگران   

 سـپس  ،از اعضا خواسته شد خود را معرفـي كننـد  سپس  گروه به معرفي خود پرداخت و     
صـحبت بـا يكـديگر بـه      شدند و پـس از پـنج دقيقـه       اعضا به گروههاي دو نفري تقسيم     

طراب اولـين   ضـ اين تكنيك تاثير زيادي بـر كـاهش تـنش و ا           . معرفي همديگر پرداختند  
  . جلسه گذاشت

در : مساالن خود ب معرفي خود به حداقل سه تن از ه-الف: ارائه تكاليف منزل      
خواست از همساالن كه خودشان را معرفي كنند و سپس حاالت روحي خود را مشخص 

  . كنند
  

 در اين جلسه ابتدا به احساسات و افكـار گـروه نـسبت بـه جلـسه گذشـته                    :جلسه دوم 
 مـي و در مورد مهارتهـاي كال     . سپس تكاليف منزل مورد بررسي قرار گرفت      . پرداخته شد 

مثـل گفـتن     مـي سين، توسعه ارتبـاط و هرگونـه اسـتفاده از زبـان كال       شامل تصديق، تح   
شـامل صـداهاي زيـر لـب،       مـي م، بله، درست است و مهارتهـاي غيركال   فهم ميمتشكرم،  

به طور ) لحن وتن صدا  (و نحوه بيان    ) مثل دست دادن در ابتداي برخورد اجتماعي      (لمس
 توسط رهبر گروه اجرا و افـراد  كامل توضيح داده شد و در عين حال از طريق ايفاي نقش    

  . با يكديگر تمرين كردند
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تباط برقرار رافرادي كه در طول هفته با آنها ا ميبه رفتارهاي كال: تكاليف منزل      
خود نيز توجه كرده  ميكنند، توجه كنند و آنها را به خاطر بسپارند و به رفتارهاي كال مي

  . كنندو آنها را در مورد موقعيتهاي مختلف بررسي
   

 آمـاده كـردن   ، نحوه گـوش دادن    -بررسي تكاليف منزل و بازخورد به اعضا       :جلسه سوم 
ي طرف مقابل، تمركز بـه   به دقت گوش دادن به صحبتها   ،محيط فيزيكي، آمادگي ذهني   

صحبتهاي طرف مقابل و فكر نكردن به چيز ديگر، سوال كردن به منظـور روشـن شـدن                   
براي ايجـاد همـدلي، ايجـاد آمـادگي ذهنـي در            تها  مطلب گفته شده، باز گرداندن صحب     

اعضاي گـروه پـنج دقيقـه در    ( طرف مقابل هنگام دادن يا يادگرفتن اطالعات و ابراز خود  
   .) تحصيلي و  اجتماعي صحبت كردند،مورد خودشان از نظر شخصيتي، خانوادگي

 دادن، گوش( صحبت كردن با ديگران مهارتهاي ذكر شده هنگام: تكاليف منزل      
   .)سوال كردن، و افشاي خود را تمرين كنند

  
 دادن و   -2تكـاليف منـزل و بـازخورد دادن از سـوي اعـضا               بررسـي    -1 :جلسه چهارم 

 ابراز احساسات به يك دوست     -آمد گويي   احوالپرسي و خوش   –گرفتن تعارفات اجتماعي    
قيـت در مـسابقه،   مادر، معلـم، موف روز (  تبريك اعياد  –وي موفقيت براي او     زو آر  ميصمي

كنـار  (ابراز احساسات در مجالس شادي و تسليت به كسي كـه عزيـزي را از دسـت داده             
 دادن  وخ و تـشويق بـه بيـان احـساسات    آفرد نشستن، پرسش از چگونگي حادثه، گفتن       

  .)اميدواري
دو دوست به يكديگر بـا هـدف افـزايش شـبكه اجتمـاعي و رشـد اجتمـاعي        معرفي        

  ) ه دوست دوم و دوست دوم را به اول معرفي كردندوست اول را ب(
 دوسـتان انجـام داده و بـه    بـا  تا جلـسه بعـدي تعارفـات اجتمـاعي را      -تكاليف منزل       

سـالم  (  تازه وارد گفتگويي را شـروع كننـد    آموز  دانش با يك    -احساسات خود توجه كنند   
  .) گفتگو و خداحافظي وبسطاحوالپرسي، از وضعيت هوا گفتن
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 جديـد   مبحـث - گـروه يبررسي تكاليف منزل و تشويق موفقيتهاي اعـضا     :پنجمجلسه  
شامل شناسايي حقوق خود وآموزش رفتار قاطعانه كه هدف آن تسلط بـر خـود، برخـورد     

  . عميق تر با ديگران بودجدي در زندگي و ارتباط 
نطقـي   كردن و رد تقاضاهاي غيـر م تقاضا -2 تعريف كردن و قدرداني از ديگران        -1      

يي  رد تقاضاي غير منطقي ديگـران و توانـا  -به منظور برآوردن نيازهاي فردي و اجتماعي 
 آشنايي بـا حقـوق خـود    -3تقاضاهاي غير اخالقيگفتن و مقاومت نمودن در برابر       )) نه((
  حـق داريـد  -ب.  تا زماني كه مزاحم ديگران نباشيد حق انجـام هـر كـاري داريـد               -الف(

بـه  ضا كنيد و ا حق داريد از ديگران تق-ج. قاطع بودن حفظ كنيد را با  ارزش و مقام خود   
  )  حق داريد حقوق خود را بدست آوريد-د)) نه((ديگران بگوييد 

بـا توجـه بـه مـوارد        (  از اعضاي خانواده و دوستان تعريف كنيـد        -الف: تكاليف منزل       
دوســت، درخواســت كتــاب از مــثالً  بكنيــد تقاضــا از كــسي -ب) رفتــاري و شخــصيتي

 مجدد از كسي كه در خواسـت شـما را رد      يتقاضادرخواست از معلم براي تكرار مطالب،       
  ) كرده، درخواست از فروشنده براي گرفتن پول خرد

كنـد   مـي  دوستي كه شما را به پارك دعوت         يرد تقاضا .( هايي را رد كنيد   تقاضا -ج      
ه يـا كتـاب شـما را         دوسـتي كـه شـب امتحـان جـزو          ي تقاضـا   رد اما شما درس داريـد،    

  ). خواهد مي
  

 تـشخيص  -2 ديگـران  و  بررسي تكاليف و بازخورد به اعضا توسط رهبر   -1:جلسه ششم 
مـثال در پاسـخ بـه سـوال         ( بين رفتار همراه با ابراز وجود، پرخاشگرانه، عدم ابراز وجـود            

يـن  مـن ا  : عدم ابـراز وجـود    ) الف. سه نوع جواب وجود دارد    )) دهي ميكتابت را به من     ((
. شد اشـكالي نـدارد    كـ  ميخواهم اما خوب اگر خيلي كار طول ن        ميكتاب را براي تكاليفم     

متاسفم هر چنـد دوسـت دارم   ) ج. خري مينه چرا خودت اين كتاب را ن   : پرخاشگرانه) ب
توانم بـه   مينم و ا هاين كتاب را به شما بدهم اما اين كتاب را براي موقع مورد نيازم خريد          

اعـم از صـحبت كـردن در    ( كنـد  ميسايي مواردي كه شما را ناراحت       شنا -3) شما بدهم 
وقتـي از   . كنند ميبرابر جمع، شكست، افراد صاحب مقام، وقتي زمان كار كردن نگاهتان            

وقتي دوست داشتني  . شويد ميديده گرفته   اشما تعريف كنند، از شما انتقاد شود، وقتي ن        
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 ارتبـاط بـا   ،پـذير خـود   ايي با نقاط آسـيب آشنبه منظور  ) كنيد   ميوقتي اشتباه   . نيستيد
  .ديگران و سعي در رفع آنها 

 يـافتن  - توجه به رفتارهاي پرخاشـگرانه و عـدم ابـراز وجـود ب            -الف: تكاليف منزل       
 شناسـايي مـوارد   -نهـا ج  آپاسخ مناسب براي ابراز وجود در برخورد با ديگـران و تمـرين          

   آنها ناراحتي خود در ارتباط با ديگران و ثبت
  

 نحوه كنـار آمـدن بـا    -2 بررسي تكاليف و ارائه بازخورد و تقويت اعضا        -1 :جلسه هفتم 
انتقاد با هدف پذيرش خطا و اشتباه خود و عدم توجيه و بهانه تراشي در جايي كـه فـرد               

. كنـد  مـي حفظ خوشرويي و متانت و پرهيز از پرخاش به فردي كـه اشـتباه               . مقصر است 
ي خوش به سخنان طرف مقابل گوش كرده، بدون حالت دفـاعي          يروبدين منظور ابتدا با     

در صورت مقصر بـودن  . خواهيم ميو برداشتش را از عملكردمان توضيح بيشتري خواسته    
عذرخواهي كرده و در غير اين صورت ماجرا را كامال توضـيح داده و از انتقـاد كننـده بـه            

  . خاطر نشان دادن نقطه ضعفتان تشكر كنيد
انتقاد به كسي كـه وسـايل شخـصي شـما را گرفتـه و آن را معيـوب                   : ليف منزل تكا      

 فرد ديگري اهانت كرده، انتقـاد بـه فـردي كـه وسـط                كه به  برگردانده، انتقاد به دوستي   
  . حرف شما پريده، از دوستي بخواهيد شما را مورد انتقاد قرار دهد

  
تـري بـا مـسئله      عميـق تكـاليف بـه طـور   در اين جلسه عالوه بر بررسـي    :جلسه هشتم 

حوه خـصوصي  سپس ن. انتقادپذيري و نيز نحوه انتقاد كردن به بحث با اعضا پرداخته شد        
 بـه ايـن   . شدنحوه انتقاد كردن بيان. مورد بررسي قرار گرفتكردن و كنترل خشم   سوال  

مـورد انتقـاد را بنـا بـه         ترتيب كه ابتدا ويژگيهاي مثبت را بگوييـد و سـپس موضـوعات              
  . ا كلمات مودبانه بدون قضاوت ارزشي مطرح كنيدموقعيت ب

هــواي ( عوامــل محيطــي شناســايي عوامــل خــشم برانگيــز شــامل. كنتــرل خــشم      
 سـالمتي،نوع غذا،خـستگي وطرزتلقـي و     (خـود فـرد   ...) ترافيـك و   گرم،مشكل اقتـصادي،  

 از موقعيــت زاراحتــ (.و توصــيه هــايي در زمينــه كنتــرل آن ارائــه شــد )انتظــارات فــرد
تمرين آرامش،پذيرش مسئوليت احساسات خود،بيان خشم با ابراز وجـود و            برانگيز، شمخ

  .در پايان در رابطه با مطالب تكاليفي ارائه گرديد) نهراسيدن از خشم 
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 . بررسي تكاليف و تقويت جنبه هاي مثبـت و موقعيـت افـراد در انجـام آن            :جلسه نهم   
كمك به پايـان دادن گـروه بـا         (قچه اميد  استفاده از تكنيك صندو     با يان احساسات خود  ب

ابـراز ضـمني   .ابراز نكات مثبتي كه تأكيد بر حمايت متقابل اعضاي گروه از يكـديگر دارد           
از اعـضاي گــروه  .انتظـارات و اميـدواريهاي هــر يـك از اعــضاي گـروه بــراي سـاير اعــضا     

 ،) آورنـد خواهيم كه در سكوت اميد و آرزوهاي خود را براي ساير اعضاي گروه در نظر           مي
خـود بـه   دست كـم گـرفتن    :ساز براي باورهاي غير منطقي شامل        شناسايي عوامل زمينه  

از  را  مـي و غيركال   مـي دليـل تحقيركال  _دليل شكست تحصيلي،حوادث نا مطلوب زندگي     
شـان از شـما عـذرخواهي     ديگران بخواهيد واز آنها بخواهيد كه به خاطر رفتار غيرمنطقي    

  .كنند
كه در برخورد با ديگران دچار احساسات منفي چـون خـشم             ميهنگا : تكاليف منزل       

اجـازه ندهيـد    . سعي كنيد افكار زير بنايي آنرا بيابيـد      ،شويد مي نگراني و تنفر     ،واضطراب
  .كسي شما را تحقير كند ، در غير اين صورت طبق راهنمايي فوق الذكر عمل كنيد

  
گذراننـد بـه بررسـي تكـاليف      مـي ه را پس از بيان اينكه افراد آخرين جلـس   :جلسه دهم 

پرداخته شد وتقريباً مروري به جلسات گذشته بـا انجـام تمـرين هـاي مختلـف رفتـاري                
شـد كـه   ز اعضا خواسـته    ا در پايان مراسم خداحافظي انجام شد همچنين         .صورت گرفت 

جهـت   .تمرينات خود را ادامه دهندو نظر خواهي در مورد جلسات از آنها بـه عمـل آمـد                 
ميـانگين و  ( هاي حاصل از آزمـون اعتمـاد بـه نفـس ازآمارتوصـيفي          ه و تحليل داده   تجزي

  .استفاده شد)  گروههاي وابستهtآزمون(و آمار استنباطي)انحراف استاندارد
  

   يافته ها
آزمون از  آزمون و پس در اين تحقيق به منظور مقايسة نمرة اعتماد به نفس در پيش

   . آورده شده است1ايج آن در جدول  وابسته استفاده شد كه نتtآزمون 
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  گروه نمونهاعتماد به نفس ش آزمون و پس آزمون يهای پ نيانگيسه ميج مقا نتاي‐۱جدول
   آماريهاي شاخص          

  انحراف  ميانگين   آزمون                      
  t مقدار  استاندارد

  11/2  10  پيش آزمون
  04/5  25/12  پس آزمون

71/7  

 
n=12                 d.f=11                         p<0.001 

 
 t  از11بـا درجـه آزادي   )71/7(محاسـبه شـده  tنتايج جدول فوق بيانگر آن است كه  

توان ادعا نمـود كـه       مي% 9/99 اطمينان    بيشتر است و با    001/0  در سطح  106/3 جدول
اعي اعتمـاد بـه نفـس    يعنـي آمـوزش مهارتهـاي اجتمـ     .دار است   معني ها  تفاوت ميانگين 

هـا    و تحليل داده ها در مورد آزمودني      عالوه بر تجزيه  . دختران نابينا را افزايش داده است     
تباط با فرضيه پژوهش بودنـد،    آزمون و پس آزمون كه مستقيماً در ار        در موقعيتهاي پيش  

تـا بتـوان اطالعـات      قـرار گرفتنـد  هاي ديگري نيز از تحقيق مورد تجزيـه و تحليـل           داده
 بـدين منظـور ارتبـاط تفاضـل     .بيشتري در ارتباط بـا اعتمـاد بـه نفـس بـه دسـت آورد              

آموزان از طريـق روش همبـستگي        آزمون با تفاضل معدل دو ترم دانش        آزمون و پس    پيش
  .بررسي شده است

 
   گروه نمونهآموزان يمسال اول ودوم دانشفس و معدل نآزمون اعتماد به ن آزمون و پس شي ارتباط تفاوت نمرات پ‐۲جدول

   آماري  شاخصهاي         
  همبستگي )r(  انحراف استاندارد  ميانگين                             متغيرها

تفاوت نمـره پـس آزمـون و        
  آزمون اعتماد به نفسپيش 

7/2  71/1  

تفاوت نمره معدل ترم اول و   
  انآموز دانشدوم 

04/1  608/0  

74/0  

 
دهد كه افزايش اعتماد به نفس با ميزان پيشرفت تحـصيلي بـا              ميجدول فوق نشان    

الزم بـه  . داري دارد  رابطـه مثبـت و معنـي    01/0 و در سطح خطا پذيري       11درجه آزادي 
. گونـه جلـسه آموزشـي نداشـتند     هـيچ ان آمـوز  دانـش مسال اول  در طول ني    كه ذكر است 
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 امتحانات ترم دوم نيـز در خـرداد انجـام     وجلسات آموزشي در ارديبهشت ماه برگزار شد     
تـوان   مـي به همين جهت با توجه به مقايسه معدل نيمسال اول و دوم گـروه نمونـه                  . شد

همچنـين  . شـود  مـي ادعا نمود كه افزايش اعتماد بـه نفـس موجـب پيـشرفت تحـصيلي         
ان آمـوز   دانـش تحـصيلي   پژوهشي در زمينه رابطه عزت نفـس و پيـشرفت           ) 1379(برزگر

 نـشان   ويهـاي پژوهـشي     يافته  كه نابينا و كم بينا در مجتمع آموزشي نرجس انجام داد         
اني كـه   آمـوز   دانشاكثر  .  وجود دارد  يداد بين عزت نفس و موفقيت تحصيلي رابطه مثبت        

  . در طول سال كسب كردندرا باال بوده است معدل باالتري نمرات عزت نفس آنان 
  

  بحث و نتيجه گيري
 و ميانگين در دو موقعيت پيش آزمـون  نابرابريمبني بر    (1با توجه به جدول شماره      

توان استنباط كرد كه تفاوت موجود بين نمرات آزمودنيها در دو موقعيت            مي) پس آزمون 
شـركت  زاري جلسات آموزش مهارتهاي اجتمـاعي و    آزمون ناشي از برگ    آزمون و پس   پيش

  . شود ميآزمودنيها در جلسات است و فرضيه تحقيق تاييد 
تحقيقات مختلف روان شناسي حاكي از آن اسـت كـه اعتمـاد بـه نفـس بـا عوامـل                     

توانـايي ريـسك كـردن، پـذيرش غيـر      ). 1996،  23اسـتنك ( بيشماري نظير عزت نفـس  
 ،، احتـرام بـه خـود و ديگـران         )1996مپـاين،   چا(نيازي به تاييد ديگران    بي،  د خو مشروط

ارتبـاط  ) 1374نـسب،    مياسال(تحمل شكست و ناكامي، پيشرفت تحصيلي، رشد اخالقي       
هـاگزو  (همچنين اعتماد به نفس پـايين بـا عالئـم افـسردگي و اضـطراب                . مستقيم دارد 

ــال ــشكال) 1992، 24تورنب ــاعي  و م ــردي و اجتم ــائمي، (ت ف ــت ) 1363ق ــراه اس . هم
معتقد است، براي سالمت رواني خود به احساس اعتماد به نفـس مثبـت    ) 1954(25مازلو

د بـه نفـس، انـسان نيـاز دارد كـه از             ابنابراين براي برخورداري از اعتم    . و قوي نياز داريم   
  . مند باشد بت به خويشتن بهرهن اجتماعي مطلوب و نگرش مثأاحترام و ش

، )2000(26ري از پژوهـشگران از جملـه ويچروسـكي   نتيجه پژوهش بـا ادعـاي بـسيا     
 ، ورديـن )1994( ، مـالون )1994( من اينو) 1995( تري ليواس چيمنتي   ،)1997(27هاچ

) 1377(مقـدم   يزدان  و )1378(تحي ف ،)1374( زاده ، احمدي )1379( ، اسماعيلي )1990(
اي، روابـط بـين فـردي،     مبني بر تاثير آمـوزش مهارتهـاي اجتمـاعي تكنيكهـاي مكالمـه      
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 ابراز وجود در جهـت افـزايش رفتارهـاي موافـق             و يابي، كنترل خشم، حل مسئله     دوست
  .  هماهنگ استاجتماعي، كفايت شخصي، عزت نفس و اعتماد به نفس

، گلدستين،  29، كيمبرلي )2002(28 گلدستين، كازمارك  همچنين پژوهشگراني مانند  
آموزشـهايي از   ) 1994( هـارپر   و )1994( تـواتيز  ،)1998( كاسينور ،تافريت) 2002( راجرز

گـري،   فنون الگو سازي، مربيقبيل همكاري در گروه، توضيح دادن، گوش دادن از طريق          
ــاي نقــش را در ــسردگي،    ايف ــگري، اف ــل پرخاش ــايي از قبي ــذف، رفتاره ــا ح ــاهش ي  ك

 مـوثر   تيـسم پذيري در كودكان و نوجوانان با اختالالت رفتاري و كمبود توجـه و ا              هيجان
  . دانستند

 به دليـل محـدود   به طور كلي مشكالت مربوط به عزت نفس در كودكان نابينا اساساً   
ضـر فرصـت يـادگيري مهارتهـاي         از طرفـي پـژوهش حا      .بودن تجارب تعاملي آنها اسـت     

اجتماعي و تعاملي را براي دختران نابينا فراهم آورد كه پيامد آن افزايش اعتماد به نفس            
ه شـد كـه نتـايج    ظـ با جمع بندي نظرات ذكـر شـده، مالح   . بود و پيشرفت تحصيلي آنها   

اد بـه نفـس   متحقيقات فوق نشان دهنده تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر افزايش اعت         
ت و نتايج پژوهـشهاي ذكـر شـده همخـوان و           ارظهستند و يافته هاي پژوهش حاضر با ن       

  . هماهنگ است
هـاي خـارج از اختيـار        اين پژوهش به اقتضاي موضوع مـورد بررسـي محـدوديت           در

محـدوديت تعـداد مـدارس دخترانـه نابينايـان و اينكـه       : پژوهشگر وجود داشت از جملـه   
مـشكالت  . رانـه نابينايـان در شـهر تهـران اسـت          دختدبيرستان نرجس تنهـا دبيرسـتان       

مـشكالت تعلـيم آمـوزش      و  ان بـه سـبب مـسئله نابينـايي          آمـوز   دانشبرقراري ارتباط با    
مهارتهاي اجتماعي به اين دليل كه اين آمـوزش بـه سـبب نابينـايي آزمودنيهـا فقـط از                  

  . شد ميطريق حس شنوايي انجام 
ي و افزايش اعتماد به نفس نابينايان در خاتمه به منظور آموزش مهارتهاي اجتماع

  :شوند پيشنهادهاي زير ارائه مي
در جهت آموزش مهارتهاي اجتماعي در مدارس ابتـدايي نابينايـان اقـدامات آموزشـي      

شـود پـژوهش    مـي پيـشنهاد  . انجام شود تا اين ضعف به مرحله بزرگـسالي انتقـال نيابـد        
پيـشنهاد  .  مقايسه وجـود داشـته باشـد       مشابهي بر روي پسران نابينا انجام شود تا امكان        

ـ . انها هم انجـام شـود  ان نابينا در شهرست  آموز  دانششود تحقيق مشابهي بر روي       مي راي ب
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 449/ ..تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر افزايش

 

معلمان و مشاوران مدارس نابينايـان دوره هـاي آموزشـي در راسـتاي روشـهاي آمـوزش         
 .  نابينايان برگزار شودبه اجتماعي  هاي مهارت

  
  

 ها يادداشت
1) Self confidence 2) Champaign 

3) Jerowis 4) Parson 

5) Mihan 6) Self- concept 
7) Self- esteem 8) Berg 

9) Social skills 10) Johnson, D, Johnson 

11) Verduyn 12) Mallon 

13) Menino 14) Harpper 

15) Thwaites 16) Tafrit.R\ Kassinore 

17) Autism 18) Verbal communication 

19) Listening 20) Explanation 

21) Assertiveness 22) Questioning 

23) Estank 24) Hughes, Turn ball 
25) Maslo 26) Wichroski 
27) Hughes 28) Kacmark- Goldstein 

29) Kimberly- Goldstein  
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