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اثر بخشی مهارت های اجتماعی بر اضطراب و عزت 
نفس دانش آموزان دختر دبیرستان باغملک

  
ایمان نظری*
دکتر محمد حسین پور**

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مهارت های اجتماعی بر اضطراب و عزت نفس دانش آموزان 
دختر پایه دوم متوسطه شهر باغملک بود. نمونه شامل 42 نفر از دانش آموزان بود که به روش نمونه گیری 
تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند. ابزارهای مورد استفاده 
در این پژوهش پرسشنامه اضطراب کتل و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و راهنمای آموزش مهارت های 
اجتماعی بود، طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. برای تحلیل داده ها از 
روش تحلیل واریانس و کوواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که آموزش 

مهارت های اجتماعی باعث کاهش اضطراب و افزایش عزت نفس دانش آموزان گروه آزمایشی شد.

کلید واژگان: مهارت های اجتماعی، اضطراب، عزت نفس.

* کارشناس ارشد مشاوره.
** عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیات اهواز
این مقاله برگزیده از پایان نامه کارشناسي ارشد آقاي ایمان نظري در 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز مي باشد.

مقدمه
و  برجسته رشد  نوجوانی مرحله مهم و  سالهای 
تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود. در 
این دوره نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی به خصوص 
تعادل بین عواطف و عقل، درک ارزش وجودی 
با انتخاب هدف های واقعی  خویشتن خودآگاهی 

در زندگی، استقالل عاطفی از خانواده، حفظ تعادل 
روانی و عاطفی خویش در مقابل عوامل فشارزای 
زندگی و محیطی و برقراری روابط سالم با دیگران، 
کسب مهارت های اجتماعی الزم در دوست یابی، 
شناخت زندگی سالم و مؤثر و چگونگی برخورداری 
از آن مهم ترین نیازهای نوجوان می باشد. بنابراین 
کمک به نوجوانان در رشد و گسترش مهارت های 
اجتماعی مور نیاز برای زندگی مؤثر، ایجاد یا افزایش 
اعتماد به نفس در برخورد با مشکالت و حل آن و 
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یافته های نو در روانشناسی96

همچنین کمک به آنها در رشد و تکامل عواطف و 
مهارت های اجتماعی الزم جهت سازگاری موفق با 
محیط اجتماعی و زندگی مؤثر و سازنده در جامعه 

ضروری به نظر می رسند)شعاری نژاد، 1376(.
به سبب بروز مسائل خاص، این دوره، با نوعی 
خود  نفس،  عزت  کاهش  با  سردرگمی همراه 
احساس  با  همراه  منفی  خودپنداره  و  بینی  کم 
خشم و پرخاشگری همراه است که سبب کاهش 
فعالیت های طبیعی و تعامالت اجتماعی می شود. 
به وسیله آموزش مهارت های اجتماعی به نوجوان 
می توان وی را برای ادامه یک زندگی مطلوب یاری 
نمود. بنابراین توجه به نقاط مثبت، تقویت اعتماد به 
از  ارزشمندی  نفس و احساس خودباوری و خود 
مهمترین کارهایی است که بزرگان دین و علمای 

تعلیم و تربیت به آن توجه خاصی داشته اند.
تکریم شخصیت چیزی است که نوجوانان سخت 
بدان نیاز دارند. از این رو ترغیب و تشویق نوجوان، 
ایجاد الگوهای رفتاری موفق، تقویت مهارت های 
و  تنبیهی  رفتار  هرگونه  از  اجتناب  وی،  اجتماعی 
تحقیرآمیز و یاددهی     شیوه های صحیح غلبه بر 
نامالیمات زندگی از مهم ترین اقداماتی است که 
می توان در مسیر کمک به نوجوانان انجام داد)افروز، 

.)1371
نوجوانی که از لحاظ عاطفی در محیط خانواده 
برانگیخته  کوچکی  محرک  هر  با  دارد  مشکل 
وارد  وقتی  لذا  می کند  پرخاشگری  و  می شود 
خود  موقعیتی  هر  با  نمی تواند  می شود  اجتماع 
مناسبات  راحتی  به  فردی  چنین  سازد.  سازگار  را 
اجتماعی خود را برهم می زند و رفتاری از خود نشان 
می دهد که عالمت عدم رشد وی در بعد اجتماعی 
است. براساس پژوهش های انجام شده عواملی نظیر، 
مطلوب،  ارتباط  اجتماعی)برقراری  مهارت های 
دادن،  خاتمه  خودافشایی،  همکاری،  وجود،  ابراز 

توضیح  انعکاس،  تقویت،  و  پاداش  دادن،  گوش 
ارزش های  و شناسایی  تعیین  مسئله(،  دادن و حل 
فردی در پیشگیری یا کاهش ابتالء نوجوانان به انواع 
اختالالت  و  اجتماعی   – رفتاری  نابهنجاری های 
روانی و شخصیتی نقش مؤثری دارند. بنابراین باتوجه 
به اهمیت و ارزش آموزش مهارت های اجتماعی 
با اهداف پیشگیرانه و ارتقاء سطح سالمت و روان 
فقدان این مهارت ها باعث می شود که فرد در برابر 
فشارها و استرس ها رفتارهای غیر مؤثر و پرخاشگرانه 
روی آورد. آموزش چنین مهارت هایی در کودکان 
بودن،  مؤثر  توانایی  کفایت،  احساس  نوجوانان  و 
غلبه کردن بر مشکل و افزایش خود پنداره، توانایی 
با مشکل  متناسب  و  رفتار هدفمند  و  ریزی  برنامه 
از  نقل  به  1370؛  می آورد.)طارمیان،  وجود  به  را 

یادآوری،1383(.
در تحقیقی تحت عنوان تاثیر آموزش مهارت های 
زندگی برعزت نفس، خود پنداره و سالمت روان 
نتایج  شد،  انجام   )1385( پور  عبداهلل  توسط  که 
نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ 
افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری، کاهش 
تفاوت  پارانویید  افکار  کاهش  و  مرضی  ترس 
خود  کاهش  نظر  از  اما  ندارد.  وجود  معنی داری 
پنداره منفی و کاهش )شکایت جسمانی، وسواس- 
اجباری، افسردگی، حساسیت در روابط بین فردی، 
اضطراب و روان پریشی( تفاوت معنی داری وجود 
دارد. به عبارت دیگر آموزش مهارت های زندگی 
موجب، افزایش عزت نفس و کاهش )پرخاشگری، 
اما  است.  نشده  پارانویید(  افکار  مرضی،  ترس 
موجب کاهش خود پنداره منفی و کاهش اختالل 
وسواس- جسمانی،  )شکایت  روان  سالمت  در 

اجباری، افسردگی، حساسیت در روابط بین فردی 
و روان پریشی( گردیده است.

در تحقیقی تحت عنوان تاثیر آموزش مهارت های 
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اجتماعی بر روی مشکالت عاطفی، رفتاری کودکان 
دبستانی توسط سخندان توماج در دانشگاه اصفهان 
)1380(، انجام شده است و محقق به این نتیجه رسید 
که آموزش مهارت های اجتماعی مشکالت رفتاری 
کودکان دبستانی را به صورت معنی داری کاهش 

داده است.
ده بزرگی )1373(، در تحقیق خود تحت عنوان 
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی در 
سازگاری بیماران اسکیزوفرنی به این واقعیت اشاره 
فنونی  از  اجتماعی  مهارت های  آموزش  که  کرد 
افراد برای کسب روابط  به  ترکیب شده است که 
بین فردی معنی دار، ارتباط صحیح و روشن، ارزیابی 
درست از خود و پاداش دادن به رفتارهای انطباقی 
نتایج نشان داد که آموزش  خود کمک می کند. 
درمان  و  وضعیت  تغییر  در  اجتماعی  مهارت های 
اسکیزوفرنی، رفع اضطراب اجتماعی و ایجاد رفتار 
اجتماعی، بزهکاری، عقب ماندگی ذهنی و افسردگی 
مؤثر بوده است. همچنین ده بزرگی در تحقیق خود 
نتیجه گرفت که روابط اجتماعی در گروه آزمایش 
به طور معنی داری افزایش یافته و این مهارت ها به 

زندگی روزمره تعمیم داده شده بود.
تاثیر  عنوان  تحت  نورتقی)1376(،  نیز  تحقیقی 
و  داری  خویشتن  اجتماعی  مهارت های  آموزش 
همدلی به دانش آموزان بر افزایش میزان مهارت های 
اجتماعی دانش آموزان مقطع راهنمایی در شهر تهران 
انجام داد و نتایج نشان داد که آموزش مهارت های 
تأثیر  اجتماعی خویشتن داری و همدلی می تواند 
معنی داری در باال بردن میزان مهارت های اجتماعی 

دانش آموزان داشته باشد.
تاثیر  آقاجانی )1381( در تحقیقی تحت عنوان 
بر سالمت روان و  آموزش مهارت های اجتماعی 
منبع کنترل نوجوانان که در شهرستان قم بر روی 
دانش آموزان مقطع راهنمایی در سال 1381 انجام داد 

به این نتیجه رسید که آموزش مهارت های اجتماعی 
بر افزایش سالمت روان و منبع کنترل نوجوانان تاثیر 
بین گروه  این زمینه  به سزایی دارد و همچنین در 

آزمایش و گواه تفاوت معنی داری وجود دارد.
ابراهیمی قوام)1379(، در تحقیق خود تحت عنوان 
همبستگی بین دریافت انواع حمایت های اجتماعی 
و رشد اجتماعی با تأکید بر آموزش مهارت های 
اجتماعی که در سال 1379 بر روی کودکان انجام 
مهارت های  آموزش  که  رسید  نتیجه  این  به  داد 
اجتماعی به کودکان از قبیل همکاری، توانایی حل 
مسأله، ارزیابی خود، نظارت برخود، همدلی، ادراک 
اجتماعی می تواند باعث باال رفتن رشد و دریافت 

انواع حمایت های اجتماعی در کودکان شود.
آموزش  که  است  معتقد  طارمیان)1380(، 
مهارت های زندگی بر سالمت جسمانی و روانی و 
مقابله با فشارهای محیطی مثل اضطراب، افسردگی، 
تحصیلی،  افت  خودکشی،  افکار  پرخاشگری، 
ارتباطات بین فردی و مصرف مواد مخدر تاثیر مثبتی 

دارد.
در پژوهشی توسط نیسی و شهنی ییالق )1380(، 
در شهر اهواز انجام شد این نتایج به دست آمد که 
آموزش ابزار وجود در دانش آموزان مضطرب سال 
اول موجب افزایش رفتار جرأت وزانه آنها می شود 
اضطراب  کاهش  باعث  آموزش  این  همچنین  و 

اجتماعی آنان می شود.
هامبورگ )1995؛ نقل از فروتن 1380(، در تحقیق 
مهارت های  آموزش  برنامه های  کرد  اشاره  خود 
اجتماعی که زیر مجموعه ای از آموزش مهارت های 

زندگی هستند در موارد زیر تأثیر دارد:
)تعامل  مدارس  در  مثبت  اجتماعی  1(رفتارهای 
حمایت  2(افزایش  همساالن،  بین  مثبت  اجتماعی 
4(خود  مسأله،  حل  توانایی  3(افزایش  همساالن، 
خواهی 5(کاهش خشم، اضطراب، افسردگی، عزت 
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نفس، کم رویی، رفتار بزهکارانه، 6(مقابله با بحران، 
جرأت ورزی  8(افزایش  اجتماعی،  7(رویارویی 
کالمی و  مثبت،10(مهارت های  پنداره  9(خود 

غیرکالمی اجتماعی مثبت و مناسب.
لویز و تیموتی)1998، ترجمه نظری نژاد، 1385(، 
به بررسی تاثیر نظم و انظباط موجود در مدرسه با 
بازداری و کاهش فراوان رفتارهای ضد اجتماعی و 
مشکل آفرین پرداختند. در این پژوهش به این نتیجه 
رسیدند که برنامه آموزش مهارت های اجتماعی به 

کاهش رفتارهای مشکل ساز منجر می شود.
تحقیقات گوناگون نشان می دهد که بین کمبود 
رفتاری  اختالالت  بروز  و  اجتماعی  مهارت های 
این  در  دارد.  وجود  ارتباط  آینده  در  پرخاشگری 
زمینه وان هاسلت و دیگران در بیش از 20 مطالعه 
اجتماعی در دوران  بین عملکرد ضعیف  رابطه  به 
کودکی و بروز مشکالت روانی در آینده پی بردند. 
این مشکالت که با عملکرد ضعیف مهارت های 
اجتماعی دوران کودکی ارتباط دارد شامل موارد 
زیر می شود: بزهکاری، نقص در عملکرد تحصیلی 
و شناختی، فرار از مدرسه و در بزرگسالی الکلیسم، 
رفتارهای ضد اجتماعی و اختالالت روانی پیشرفته 
)وردین، لورد1 و فورست، 1990 ترجمه نظری نژاد، 

.)1385
در   ،)1994( پیرسون  و  مورگان  که  تحقیقی  از 
دادند  انجام  اجتماعی  مهارت های  آموزش  زمینه 
اجتماعی  مهارت های  آموزش  که  شد  مشخص 
با  کودکان  ناسازگاریهای  و  درگیری  برکاهش 
همکالسی هاشان تاثیر دارد. بینرت و اشنایدر2 )1995 
نقل از لیبرمن3، 1989(، در تحقیق خود به این نتیجه 
رسیدند که برنامه آموزش مهارت های اجتماعی در 

1Verduyn, Lord and Forrest
2Bienert and Schneider
3Liberman

افزایش ادراک خود اجتماعی و کاهش رفتارهای 
منفی نسبت به همساالن مؤثر بوده است. آنها همچنین 
باعث  دریافتند که آموزش مهارت های اجتماعی 

توانایی و کیفیت در رفتار آنها می گردد.
بودن  پایین  بین  است  معتقد   ،)1999( هارتر4 
تحصیلی  پیشرفت  کاهش  با  نفس  دائمی عزت 
رابطه  بزهکاری  و  خوردن  اختالالت  افسردگی، 

وجود دارد. 
پژوهشی  پیشینه  و  تحقیق  هدف  به  باتوجه 

فرضیه های زیر مورد آزمون قرار گرفتند:
اجتماعی)ابزار  مهارت های  آموزش  فرضیه1: 
وجود، همدلی، بازگرداندن، توضیح دادن، گوش 
افشای  پرسش،  تقویت،  و  پاداش  همکاری  دادن، 
خود، ارتباط میان فردی( موجب کاهش اضطراب 
با  مقایسه  در  آزمایش  گروه  دختر  دانش آموزان 

گروه گواه می شود.
اجتماعی  مهارت های  آموزش   :1-1 فرضیه 
موجب کاهش اضطراب پنهان گروه آزمایش در 

مقایسه با گروه گواه می شود.
فرضیه2-1: آموزش مهارت های اجتماعی )ابراز 
کاهش  موجب   ) بازگرداندن،...  همدلی،  وجود، 
اضطراب آشکار گروه آزمایش در مقایسه با گروه 

گواه می شود.
فرضیه2: آموزش مهارت های اجتماعی موجب 
گروه  دختر  دانش آموزان  نفس  عزت  افزایش 

آزمایش در مقایسه با گروه گواه می شود.
اجتماعی  مهارت های  آموزش   :2-1 فرضیه 
عمومی گروه  خود  نفس  عزت  افزایش  موجب 

آزمایش در مقایسه با گروه گواه می شود.
اجتماعی  مهارت های  آموزش   :2-2 فرضیه 

4Harter
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موجب افزایش عزت نفس اجتماعی گروه آزمایش 
در مقایسه با گروه گواه می شود.

اجتماعی  مهارت های  آموزش   :2-3 فرضیه 
موجب افزایش عزت نفس خانوادگی گروه آزمایش 

در مقایسه با گروه گواه می شود.
اجتماعی  مهارت های  آموزش   :2-4 فرضیه 
موجب افزایش عزت نفس تحصیلی گروه آزمایش 

در مقایسه با گروه گواه می شود.

روش پژوهش
نمونه پژوهش شامل 42 دانش آموز که اضطراب 
باال و عزت نفس پاین در سال تحصیلی 87-86 داشتند 
بود. روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای است 
به این صورت که از بین 13 آموزشگاه شهر باغملک 
تعداد  که  شد  انتخاب  تصادفی  طور  به  مدرسه   3
براساس  بود.  نفر   200 مدارس  این  دانش آموزان 
که  زمانی   )1970( مورگان  و  کروچسی  جدول 
جامعه 200 نفر باشد تعداد نمونه الزم برای تحقیق 
132 نفر است. بنابراین باتوجه به افت آزمودنی ها 
از تعداد 178 دانش آموز به طور تصادفی، آزمون 
اضطراب و عزت نفس به عمل آمد. تعداد 42 نفر 
اضطراب باال و عزت نفس پایین داشتند. سپس به 
صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه که هر 

گروه شامل 21 نفر بودند گمارده شدند.

ابزار اندازه اگیری
در این پژوهش به منظور اندازه گیری متغییرهای 

مورد نظر از ابزارهای زیر استفاده شده است.
الف(پرسشنامه اضطراب کتل1

ب(پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت2
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت:

1 Katel
2 Cooper Smith

نفس خود  مقیاس عزت   )1967( اسمیت  کوپر 
را براساس تجربه نظری که بر روی مقیاس راجرز 
دیموند3 )1954( انجام داد تهیه و تدوین نمود. این 
مقیاس دارای 58 ماده است که 8 ماه آن دروغ سنج 
است. در مجموع 50 ماده آن به 4 مقیاس عزت نفس 
خود، عزت نفس اجتماعی، همساالن، عزت نفس 
خانواده و عزت نفس مدرسه تقسیم شد. این مقیاس 
عالوه بر 4 خرده مقیاس، یک نمره کلی به دست 

می دهد.
شیوه نمره گذاری آزمون به صورت یک و صفر 
است. در ماده های شماره 57، 47، 45، 36، 32، 30، 
 2 ،4 ،5 ،10 ،11 ،14 ،18 ،19 ،21 ،23 ،24 ،28 ،29
پاسخ بلی یک نمره و خیر صفر می گیرد. بدیهی است 
که حداقل نمره ای که یک فرد ممکن است بگیرد 
صفر و حداکثر 50 خواهد بود. چنانچه آزمودنی از 
8 ماده دروغ سنج بیش از چهار نمره بیاورد به آن 
معني است که اعتبار آزمون پایین است و آزمودني  
سعی کرده است خود را بهتر از آن چیزی که هست 
جلوه بدهد از 5 ماده آزمون ها 6 ماده مربوط به خرده 
مقیاس همساالن، 30 ماده مربوط به عزت نفس خود، 
8 ماده مربوط به عزت نفس خانواده و 7 ماده به عزت 

نفس تحصیلی است.
خود  مقیاس  وجدانی)1381(  الدن  پژوهش  در 
عزت نفس شامل سوالهای 58، 57، 53، 52، 51، 
 1 ،2 ،3 ،4 ،8 ،9 ،10 ،15 ،16 ،43 ،44 ،45 ،50

می باشد.
جهت بررسی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت 
از دو روش آلفای کرونباخ و تصنیف استفاده شده 
است. در روش تنصیف دو نیمه کردن پس از تقسیم 
سوالهای پرسشنامه به دو دسته )نیمه اول و نیمه دوم( 
گردید.  محاسبه  نیمه  دو  بین  همبستگی  ضریب 

3 Reger & Dymond
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یافته های نو در روانشناسی100

محاسبه ضریب همسانی درونی کل آزمون  برای 
تنصیف  روش  طریق  از  آن  فرعی  مقیاس های  و 
ضریب همبستگی به دست آمده و فرمول اسپرمن – 

براون قرار داده شد.
محاسبه  براساس  کرونباخ  آلفای  دوم  روش 
واریانس ها می باشد در این روش از واریانس تک 
تک سواالت و همچنین واریانس نمره های افراد در 
کل پرسشنامه با مقیاس فرعی استفاده می گردد. در 
ضرایب پایایی پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت 
در پژوهش الدن وجدانی به روش آلفای کرونباخ 
67 درصد و به روش تنصیف 26 درصد بود. که در 

جدول زیر آورده شده است.
روایی:

تحقیقات متعدد ضریب آزمون کوپر اسمیت را 
تأیید کرده اند. در مطالعه شکرکن و نیسی )1373( 
که بر روی دانش آموزان سال اول تا سوم دبیرستانهای 
طریق  از  اعتبار  ضرایب  گردید.  انجام  آباد  نجف 
روش همبسته کردن  نمره های آزمون با معدل سال 
به دست آمده  آنان محاسبه گردید. ضرایب  آخر 
برای پسران 69% و برای دختران 71% بودند که در 

سطح 0/001 معنی دار بوده است.

پایایی:
در تحقیق شکرکن و نیسی )1373( ضرایب پایایی 
آزمون به روش باز آزمایی برای دانش  آموزان پسر 

و دختر به ترتیب 90 و 92 گزارش شده است.
پایایی  ضرایب   )1380( فرجی  پور  تحقیق  در 

مقیاس کوپر اسمیت با روش آلفای کرونباخ برابر 
52، بود که از لحاظ روان سنجی ضریبی قابل قبول 

است.

در تحقیق محمدی بهمن)1386( پایایی پرسشنامه 
ابراز وجود با دو روش آلفای کرونباخ و تصنیف 
محاسبه گردید که به ترتیب برابر با 84 درصد و 75 
درصد که حاکی از ضرایب مورد قبول پرسشنامه یاد 
شده می باشد. که برای پرسشنامه به ترتیب برابر با 71 
درصد و 72 درصد که بیانگر ضرایب پایایی قابل 

قبولی می باشد.
پرسشنامه اضطراب کتل

در این تحقیق برای اندازه گیری میزان اضطراب 
از مقیاس اضطراب کتل استفاده می شود که دارای 
تعداد  آوردن  کاغذ  روی  به  می باشد.  سوال   40
زیادی پرسش درباره آنچه معموالً به منزله تظاهرات 
و  است  آسانی  کار  می شود،  پذیرفته  اضطراب 
بسیاری از مقیاس هایی که مدعی اندازه گیری هستند 
در واقع چیز دیگری نیستند، اما یک مقیاس واقعی، 
باید واجد معنا و تعریف واحدی باشد و همچنین 
قوانین  از  ای  پاره  براساس  آن  پدیدآوری  از  باید 

علمی میسر شود.
بررسی اختصاری پژوهش که این مقیاس برآن 
مبتنی است این موضوع را مبرهن خواهد ساخت. 
باید اضطراب و نوروز گرایی از یکدیگر  نخست 

متمایز شوند.
یک عامل عمومی )نوروزگرایی( یعنی رگه ای 
که وحدت آن از لحاظ آماری به اثبات رسیده و در 

عزت نفس کوپر اسمیتضرایب پایایی

%26روش تصنیف

%67روش آلفای کرونباخ

جدول ضرایب پایایی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت
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101 یافته های نو در روانشناسی

نمایه همگان عوامل روان شناختی 23u.j نامیده شده، 
به منزله یک واحد متمایز در پژوهش های متعددی 
در مورد بیماران، دانشجویان و کودکان توسط کتل 
و همکارانش و نیز متخصصان دیگر، باز یافته شده 
است. این رگه عمقی بر اساس فقدان سازش پذیری، 
خستگی مفرط، و تمام شدن انرژی انعطاف پذیری 
عمومی اضطراب  عامل  است.  کردن  مشخص 
)24u.j( از راه تحلیل عوامل به منزله عاملی متفاوت 
شناخته شده است. و براساس داشتن نمره های باال 
در آزمون های عینی تنش، تحریک پذیری، فقدان 
اعتماد به خود، اجتناب از قبول خطر، لرزش و عالئم 
روان تنی متعدد، متمایز می شود. در روان آزردگان 
می آورند  به دست   23u.j در  باالیی  نمره  که 
معموالً گرایش به نمرات باال در 24u.j نیز مشاهده 

می شود.
بلعکس غیر روان آزادگان، در موقعیت هایی که 
برانگیزاننده اضطرابند می توانند نمره بسیار باالیی در 
ترتیب  بدین  باشند.  داشته  عامل عمومی اضطراب 
نباید اضطراب و روان آزردگی را مشتبه ساخت. 
که  بوده  مقیاس  خرده   5 دارای  فوق  پرسشنامه 
تحت عنوان تحول هوشیاری نسبت به خود، نیروی 
گناهکاری  به  گرایش  پارانویایی،  گرایش  من، 
مجموع  در  که  می شود.  مطرح  تکانش گری  و 
اضطراب را اندازه گیری می کند. در این تحقیق ابزار 
اندازه گیری داده هاي پرسشنامه 40 سئوالی اضطراب 
کتل است که در دانشگاه تهران مورد هنجاریابی قرار 
گرفته است و دارای روایی و اعتبار مقبولی است. 
بوده  ای  فاصله  مقیاس  دارای  ابزار فوق  این رو  از 
و اضطراب کلی را به صورت کمی و پیوسته ارائه 
می دهد. همچنین ابزار فوق که دارای 40 سوال بوده 
20 سوال اضطراب پنهان و 20 سئوال دیگر اضطراب 

آشکار را اندازه گیری می کند. 
اعتبار  تعیین  )1386(برای  ورزنده  تحقیق  در 

پرسشنامه اضطراب نمره این آزمون با نمره آزمون 
پرخاشگری همبسته نمودیم و مشخص شد که بین 

این دو رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.
)r = 0/52 ،P >0/0001(

در ضمن از طریق آلفای کرونباخ به محاسبه پایایی 
ابزار یا مقیاس پرداخته شد و رقم 76% نیز به دست 
آمد که معرف ضریب پایایی مقبول است )فالحی، 

.)1381
پایایی  تعیین  برای   )1384( فرامرزی  تحقیق  در 
پرسشنامه اضطراب از دو روش آلفای کرونباخ و 
تصنیف استفاده شده که به ترتیب برابر با 60% و %60 

به دست آمد.
شیوه مداخله

آزمودنی ها گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 1/5 
ساعت دوبار در هفته از روش یادگیری مشارکتی و 
فنونی چون سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ 
در معرض آموزش قرار گرفتند و پس از آن هر دو 
گروه آزمایش و گواه در معرض اجرای پس آزمون 
قرار گرفتند. مهارت های اجتماعی 10 مهارت را در 
بر می گرفت که از راهنمای آموزش مهارت های 
اجتماعی به کودکان و نوجوانان )کارتلج و میلبرن، 
ترجمه نظری نژاد( و از کتاب مهارت های اجتماعی 
در ارتباطات میان فردی )ساندرز و دیکسون( اقتباس 

شده بود این 10 مهارت عبارتند از:
1(مهارت ابراز وجود

2(مهارت همدلی
3(مهارت حل مسأله

4(مهارت گوش دادن
5(مهارت افشاء خود

6(مهارت پاداش و تقویت
7(مهارت توضیح دادن

8(مهارت ارتباط میان فردی
9(مهارت آماده سازی و خاتمه دادن 
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10(مهارت پرسش
فعالیت هایی که در هر جلسه آموزش انجام شد به 
این صورت بود که: در هر جلسه ابتدا جهت آشنای 
کردن  مشخص  و  اسامی دانش آموزان  با  بیشتر 
دانش آموزانی که در کالس حضور داشتند، حضور 
و غیاب صورت می گرفت و بعد از آن تکالیفی که 
در جلسه قبل به دانش آموزان داده شده بود بررسی 
می شد و اشکاالتی را که داشتند بررسی و اقدامات 
الزم جهت رفع آنها به عمل می آمد و بعد از آن 
از درس جلسه قبل سؤاالتی از دانش آموزان پرسیده 
می شد و بعد از این که مشخص می شد دانش آموزان 
درس جلسه قبل را به خوبی آموخته اند مطلب جدید 
تدریس می شد تا دانش آموزان سریعتر بتوانند خود 
را با مطلب هماهنگ کنند. مرحله بعد ارزیابی پیش 
دانسته های دانش آموزان بود که برای این کار یک 
پرسیده  دانش آموزان  از  شفاهی  سؤاالت  سری 
مطلب  با  دانش آموزان  آشنایی  میزان  تا  می شد 
جدید مشخص شود بعد از ارزیابی پیش دانسته ها 
درس جدید ارائه می شد. ابتدا توضیحات کامل در 
می شد  داده  دانش آموزان  به  جدید  مطلب  مورد 
و نکته های مهم روی تابلو یادداشت می شد و از 
را  مهم  نکات  که  می شد  خواسته  دانش آموزان 
یادداشت کنند و در منزل مطالعه کنند. سؤاالتی در 
هر جلسه به صورت شفاهی در مورد مطلب جدید به 
منظور باال بردن توانایی دانش آموزان برای شرکت 
در بحث و صحبت در مقابل جمع از دانش آموزان 
پرسیده می شد و آخرین اقدام در هر جلسه تعیین 
تکلیف و تمرین برای جلسه بعد بود که در ابتدای 

جلسه مورد بررسی قرار می گرفت.

طرح جلسات
ابراز وجود به دانش آموزان  جلسه اول: مهارت 
آموزش داده شد.  از جمله مطالبی که به دانش آموزان 

از:  بود  عبارت  شد  داده  آموزش  جلسه  این  در 
تعریف ابراز وجود، بررسی تفاوت بین سبک های 
و  وجود  ابراز  عدم  وجود،  ابراز  یعنی  دهی  پاسخ 
ابراز  انواع  وجود،  ابراز  کارکردهای  پرخاشگری، 
وجود، مؤلفه های ابراز وجود، چگونگی شناسایی 
موقعیت های مناسب برای ابراز وجود، مراحل ابراز 
این مطالب یک  بر آموزش  وجود و غیره. عالوه 
سری تمریناتی نیز در زمینه چگونگی ابراز وجود 
برای گروه ها در نظر گرفته شد از هر کدام از گروه ها 
خواسته شد این تمرینات را به صورت گروهی انجام 
دهند از گروه ها خواسته می شد تا چگونگی ابراز 
موقعیت های  در  و  مختلف  افراد  مقابل  در  وجود 

مختلف را تمرین کنند.
جلسه دوم: مهارت همدلی آموزش داده شد و در 
زمینه تعریف همدلی، این که چگونه می توانیم در 
موقعیت های مختلف با دیگران همدلی کنیم، در 
مورد ابعاد همدلی و مشکالتی که کمبود این مهارت 
می تواند به همراه داشته باشد و در زمینه های مختلف 

دیگر اطالعاتی به دانش آموزان داده شد.
جلسه سوم: مهارت توضیح دادن ارائه شد و در 
زمینه تعریف این مهارت، کارکردهای آن، نکاتی 
که باید در توضیح دادن رعایت کرد، انواع توضیح، 
تکنیک های توضیح دادن و تفهیم مسائل به دیگران، 
نقشی که توضیح دادن می تواند در فاش ساختن 
احساسات و انگیزه های افراد داشته باشد توضیحات 

الزم به دانش آموزان داده شد.
جلسه چهارم: مهارت گوش دادن، نقشی که این 
مهارت می تواند در برقراری ارتباط با دیگران داشته 
باشد، کارکردهای گوش دادن، انواع گوش دادن، 
جنبه های مختلف گوش دادن، موانعی که می تواند 
گوش دادن را دچار اختالل کند و غیره آموز داده 

شد.
جلسه پنجم: مهارت حل مسئله آموزش داده شد 
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از جمله مبحث های مهمی که در این جلسه آموزش 
مراحل  یعنی  بود  گشایی  مسئله  مراحل  شد  داده 
ادراک خویشتن، مشخص کردن مشکل، فهرست 
کردن راه حل های مختلف، تصمیم گیری و امتحان 
کردن که در زمینه هر کدام از این مراحل توضیحات 

داده شد.
جلسه ششم: مهارت آماده سازی و خاتمه دادن به 
دانش آموزان آموزش داده شد و به دانش آموزان 
در زمینه ویژگی های این مهارت، انواع این مهارت 
و کارکردهای آماده سازی و خاتمه دادن اطالعاتی 

دقیقی داده شد.
آموزش  تقویت  و  پاداش  مهارت  هفتم:  جلسه 
داده شد در این جلسه در مورد انواع تقویت های 
سر،  دادن  تکان  لبخند،  غیرکالمی مثل  کالمی و 
تقویت های  از  استفاده  چگونگی  چشمی،  تماس 
مختلف، آثار استفاده از مهارت تقویت بر رفتار خود 
و دیگران، کارکردهای استفاده از مهارت تقویت در 
زندگی روزمره و غیره به دانش آموزان آموزش داده 

شد.
جلسه هشتم: مهارت افشای خود آموزش داده شد 
و به دانش آموزان در این زمینه ماهیت افشای خود، 
ویژگی های این مهارت، اجزای مهارت افشای خود، 
کارکردهای افشای خود، عوامل مؤثر بر خودافشایی، 
تأثیری که خود افشایی می تواند در زندگی داشته 
باشد، عواملی که در خود افشایی باید به آنها توجه 

کرد و غیره اطالعات دقیقی داده شد.
دانش آموزان  به  پرسش  مهارت  نهم:  جلسه 
آموزش داده شد و اطالعاتی در زمینه انواع پرسش، 
کارکردهای پرسش، نقشی که پرسش می تواند در 
برقراری ارتباط مؤثر با دیگران داشته باشد و همچنین 
در این زمینه که در موقعیت های مختلف باید از چه 
پرسش هایی استفاده کرد به دانش آموزان داده شد.

جلسه دهم: آموزش در زمینه مهارت ارتباط میان 

فردی بود در این جلسه در مورد ویژگیهای ارتباط 
میان فردی،   مؤلفه های فرایند ارتباط و کارکردهای 

ارتباط توضیحات الزم داده شد.

یافته های پژوهش
الف( یافته های توصیفی:

یافته های توصیفی این پژوهش شامل شاخص های 
و  حداکثر  معیار،  انحراف  میانگین،  مانند  آماری 
این  در  مطالعه  مورد  متغیرهای  کلیه  برای  حداقل 

پژوهش در جداول 1و 2 ارائه شده است.
همان طور که در جدول 1 مشاهده می شود در 
مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار اضطراب 
هر یک از گروه ها به ترتیب گروه آزمایش 41/38 
مرحله  در  و 8/89،  گواه 42/24  گروه  و  و 8/13 
پس آزمون میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش 
30/24 و 11/47 و گروه گواه 40/67 و 9/01، تفاضل 
)پیش آزمون – پس آزمون( میانگین و انحراف معیار 
گروه آزمایش 11/14 و 11/27 و گروه گواه 1/57 

و 7/00 می باشد.
همان طوری که در جدول 2 مشاهده می شود در 
مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار عزت 
نفس هر یک از گروه ها به ترتیب گروه آزمایش 
در  و 6/54،  گواه 32/24  گروه  و  و 7/46   29/67
مرحله پس آزمون میانگین و انحراف معیار گروه 
و   32/00 گواه  گروه  و   6/17 و   34/05 آزمایش 
6/57، تفاضل )پیش آزمون- پس آزمون( میانگین و 
انحراف معیار گروه آزمایش 4/38- و 7/11 و گروه 

گواه 0/24 و 3/97 می باشد.
ب( یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش:

این پژوهش شامل فرضیه های زیر است که هر 
فرضیه همراه با نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل 

آن در این بخش ارائه می گردد.
فرضیه اول: آموزش مهارت های اجتماعی موجب 
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یافته های نو در روانشناسی104

کاهش اضطراب دانش آموزان دختر گروه آزمایش 
در مقایسه با گروه گواه می شود.

فرضیه دوم: آموزش مهارت های اجتماعی موجب 
گروه  دختر  دانش آموزان  نفس  عزت  افزایش 

آزمایش در مقایسه با گروه گواه می شود.

تفاضل )پیش آزمون- پس آزمون( اضطراب و 
عزت نفس گروه های آزمایش گواه همان طوری که 
در جدول3 مشاهده می شود سطوح معنی داری همه 
آزمونها، بیانگر آن هستند که بین دانش آموزان دختر 
گروه های آزمایش و گواه حداقل از لحاظ یکی از 

متغیرهای وابسته )اضطراب و عزت نفس( تفاوت 
تفاوت،  به  بردن  برای پی  معنی داری وجود دارد، 
نتایج حاصل از آزمون اثرات بین ِآزمودنی ها، در 

جدول4 ارائه شده است.
همان طوری که در جدول 4 مالحظه می شود 

که بین دانش آموزان دختر گروه آزمایش و گروه 
گواه از لحاظ اضطراب تفاوت معنی داری وجود 
فرضیه  بنابراین   ،)F=10/91 و   p>0/002( دارد 
آموزش  دیگر،  عبارت  به  می گردد.  تأیید  اول 
مهارت های اجتماعی باتوجه به میانگین اضطراب 

مرحلهمتغیر
شاخص آماری

تعدادحداکثر نمرهحداقل نمرهانحراف معیارمیانگین
گروه

ب
طرا

اض

پیش آزمون
41/388/13205121آزمایش

42/248/98235421گواه

پس آزمون
30/2411/47174621آزمایش

40/679/01175521گواه

تفاضل 
)پیش آزمون- پس آزمون(

43121-11/1411/27آزمایش

112521-1/577/00گواه

جدول 1. میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره اضطراب گروه های آزمایش و گواه در 
مراحل پیش آزمون، پس آزمون و تفاضل )پیش آزمون- پس آزمون(

مرحلهمتغیر
شاخص آماری

تعدادحداکثر نمرهحداقل نمرهانحراف معیارمیانگین
گروه

ب
طرا

اض

پیش آزمون
29/677/46164421آزمایش

32/246/54214221گواه

پس آزمون
34/056/17204221آزمایش

32/006/57224421گواه

تفاضل 
)پیش آزمون- پس آزمون(

161121-4/387/11-آزمایش

7821-0/243/97گواه

جدول 2. میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره عزت نفس گروه های آزمایش و گواه 
در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و تفاضل )پیش آزمون- پس آزمون(

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

105 یافته های نو در روانشناسی

)11/14( دانش آموزان دختر گروه آزمایش نسبت 
به میانگین )1/57( دانش آموزان دختر گروه گواه، 
موجب کاهش اضطراب گروه آزمایش شده است. 
الزم به توضیح است که باال بودن نمره تفاضل در 
گروه آزمایش نسبت به گروه گواه باتوجه به نحوه 

نمره گذاری مقیاس اضطراب بیانگر کاهش متغیر 
یادشده می باشد.

بین دانش آموزان دختر گروه آزمایش و گروه 
گواه از لحاظ عزت نفس تفاوت معنی داری مشاهده 
فرضیه  بنابراین   ،)F=6/75  ،p>0/013( می شود 
آموزش  دیگر،  عبارت  به  می گردد.  تأیید  دوم 
مهارت های اجتماعی باتوجه به میانگین عزت نفس 
)4/38-( دانش آموزان دختر گروه آزمایش نسبت 
به میانگین )0/24( دانش آموزان دختر گروه گواه، 
موجب افزایش عزت نفس گروه آزمایش شده است. 

الزم به توضیح است که پایین بودن نمره تفاضل در 
گروه آزمایش نسبت به گروه گواه باتوجه به نحوه 
نمره گذاری مقیاس عزت نفس بیانگر افزایش متغیر 

یادشده می باشد.
فرضیه 1-1: آموزش مهارت های اجتماعی موجب 

کاهش اضطراب پنهان گروه آزمایش در مقایسه با 
گروه گواه می شود.

فرضیه 2-1: آموزش مهارت های اجتماعی موجب 
کاهش اضطراب آشکار گروه آزمایش در مقایسه با 

گروه گواه می شود.
مشاهده  مالحظه   5 جدول  در  که  طوری  همان 
بیانگر  آزمونها،  همه  معنی داری  سطوح  می شود 
گروه های  دختر  دانش آموزان  بین  که  هستند  آن 
آزمایش و گواه حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای 
معنی داری  تفاوت  اضطراب(  )مؤلفه های  وابسته 

DF فرضیهمقدارنام آزمون
 DF

خطا
F

سطح
)p(معنی داری

0/2342395/940/006آزمون اثر پیالیی

0/7662395/940/006آزمون المبدای ویلکز

0/3052395/940/006آزمون اثر هتلینگ

0/3052395/940/006آزمون بزرگترین ریشه وری

جدول 3. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری )مانوا( روی نمرات 

Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیرها
سطح

)p( معنی داری

961/921961/9210/910/002اضطراب

224/021224/026/750/013عزت نفس

جدول 4. نتایج اثرات بین ِآمودنی ها از لحاظ نمرات تفاضل )پیش آزمون- پس آزمون( 
اضطراب و عزت نفس گروه های آزمایش و گواه
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وجود دارد، برای پی بردن به تفاوت، نتایج حاصل 
از آزمون اثرات بین آزمودنی ها، در جدول 6 آمده 

است.
همان طوری که درجدول 6  مالحظه می شودبین 
گواه  وگروه  آزمایش  دخترگروه  دانش آموزان 
ازلحاظ کلیه مؤلفه های اضطراب )اضطراب پنهان و 
اضطراب آشکار( تفاوت معنی داری وجود دارد. به 
عبارت دیگر آموزش مهارت های اجتماعی باتوجه 

به میانگین های مؤلفه های اضطراب دانش آموزان 
دختر گروه آزمایش نسبت به میانگین دانش آموزان 
دختر گروه گواه، موجب کاهش مؤلفه های اضطراب 
گروه آزمایش شده است. بنابراین فرضیه های 1-1 و 

2-1 تأیید می گردد.

فرضیه 1-2: آموزش مهارت های اجتماعی موجب 
افزایش عزت نفس خود عمومی گروه آزمایش در 

مقایسه با گروه گواه می شود.
فرضیه2-2: آموزش مهارت های اجتماعی موجب 
در  آزمایش  گروه  اجتماعی  نفس  عزت  افزایش 

مقایسه با گروه گواه می شود.
فرضیه3-2: آموزش مهارت های اجتماعی موجب 
نفس خانوادگی گروه آزمایش در  افزایش عزت 

مقایسه با گروه گواه می شود.
فرضیه4-2: آموزش مهارت های اجتماعی موجب 
در  آزمایش  گروه  تحصیلی  نفس  عزت  افزایش 

مقایسه با گروه گواه می شود.
مشاهده  مالحظه   7 درجدول  که  طوری  همان 

DF فرضیهمقدارنام آ زمون
 DF

خطا
F

سطح
)p( معنی داری

0/2152395/350/009آزمون اثر پیالیی

0/7852395/350/009آزمون المبدای ویلکز

0/2742395/350/009آزمون اثر هتلینگ

0/2742395/350/009آزمون بزرگترین ریشه وری

جدول 5. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری )مانوا( روی نمرات تفاضل )پیش آزمون- پس 
آزمون( مؤلفه های اضطراب گروه های آزمایش گواه

متغیرهامیانگینگروه
مجموع 

مجذورات
درجه آزادی

میانگین 
مجذورات

F
سطح

)p( معنی داری

95/4آزمایش
172/021172/027/520/009اضطراب

0/90گواه

6/19آزمایش
320/381320/389/630/003عزت نفس

0/67گواه

جدول6. نتایج اثرات بین آزمودنی های از لحاظ نمرات تفاضل )پیش آزمون- پس آزمون( 
مؤلفه های اضطراب گروه های آزمایش و گواه
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107 یافته های نو در روانشناسی

بیانگر  آزمونها،  همه  معنی داری  سطوح  می شود 
دخترگروه های  دانش آموزان  بین  که  هستند  آن 
آزمایش و گواه حداقل ازلحاظ یکی ازمتغیرهای 
وابسته )مؤلفه های عزت نفس( تفاوت معنی داری 
وجود دارد، برای پی بردن به تفاوت، نتایج حاصل 
از آزمون اثرات بین آزمودنی ها، در جدول 8 آمده 

است.
همان طوری که در جدول 8 مالحظه می شود 
گروه  و  آزمایش  گروه  دختر  دانش آموزان  بین 

گواه از لحاظ مؤلفه های عزت نفس خود عمومی و 
عزت نفس تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد. 
به عبارت دیگر، آموزش مهارت های اجتماعی با 
توجه به میانگین های مولفه های عزت نفس خود 
گروه  دختر  دانش آموزان  تحصیلی  عمومی و 
آزمایش نسبت به میانگین دانش آموزان دختر گروه 
یاد  نفس  عزت  مؤلفه های  افزایش  موجب  گواه، 
شده گروه آزمایش شده است. بنابراین فرضیه های 
1-2 و 4-2 تأیید می گردد. بین دانش آموزان دختر 

DF فرضیهمقدارنام آ زمون
 DF

خطا
F

سطح
)p( معنی داری

0/2924373/810/011آزمون اثر پیالیی

0/7084373/810/011آزمون المبدای ویلکز

0/4134373/810/011آزمون اثر هتلینگ

0/4134373/810/011آزمون بزرگترین ریشه وری

جدول 7. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری )مانوا( روی نمرات تفاضل )پیش آزمون- پس 
آزمون( مؤلفه های عزت نفس گروه های آزمایش و گواه

متغیرهامیانگینگروه
مجموع 

مجذورات
درجه 
آزادی

میانگین 
مجذورات

F
سطح

)p( معنی داری

عزت نفس 2/24-آزمایش
خودعمومی

66/88166/885/690/022
0/29گواه

0/05-آزمایش
2700/606/.0/59510/595عزت نفس اجتماعی

0/19گواه

0/57-آزمایش
0060/936/.0/02410/024عزت نفس خانوادگی

0/62-گواه

1/52-آزمایش
38/09138/0914/91/910/0001عزت نفس تحصیلی

0/38-گواه

جدول8. نتایج بین آزمودنی های از لحاظ نمرات تفاضل )پیش آزمون- پس آزمون( 
مؤلفه های عزت نفس گروه های آزمایش و گواه
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مؤلفه های  لحاظ  از  گواه  و گروه  آزمایش  گروه 
عزت نفس اجتماعی و عزت نفس خانوادگی تفاوت 
معنی داری وجود ندارد. به عبارت دیگر، آموزش 
میانگین های  به  توجه  با  اجتماعی  مهارت های 
نفس  عزت  و  اجتماعی  نفس  عزت  مؤلفه های 
خانوادگی دانش آموزان دختر گروه های و گواه، 
موجب افزایش مؤلفه های عزت نفس اجتماعی و 
عزت نفس خانوادگی گروه آزمایش نشده است. 

بنابراین فرضیه های   2-2 و 3-2 تأیید نمی گردد.

بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر هدف بررسی تاثیر آموزش 
عزت  و  اضطراب  بر  اجتماعی  مهارت های 
نفس دانش آموزان دختر می باشد. فرضیه های 
مطرح شده در این تحقیق دال بر اثربخشی بین 
و  اضطراب  بر  اجتماعی  مهارت های  آموزش 
عزت نفس می باشد که در زیر به برسی هر یک 
آنها  از  آمده  به دست  نتایج  و  فرضیه ها  این  از 

می پردازیم.
اجتماعی  مهارت های  آموزش  اول:  فرضیه 
دختر  دانش آموزان  اضطراب  کاهش  موجب 
گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه می شود.

همانطور که مالحظه شد که بین دانش آموزان 
دختر گروه آزمایش و گواه از لحاظ اضطراب 
تفاوت معنی داری وجود داشت، بنابراین فرضیه 
آموزش  دیگر  عبارت  به  گردید.  تأیید  اول 
میانگین  به  توجه  با  اجتماعی  مهارت های 
گروه  دختر  دانش آموزان   )11/14( اضطراب 
آزمایش  اضطراب گروه  موجب کاهش  گواه، 

شده است. بنابراین فرضیه اول تأیید شد.
از  آمده  به دست  یافته های  با  یافته  این 
شهنی  و  نیسی  توسط  شده  انجام  تحقیقات 
)1380(،  ابراهیم قوام)1378(، آقاجانی)1381(، 

طارمیان)1378(، ده بزرگی )1373(،  هامبورگ 
)1995(،  لویز و تیموتی همخوانی دارد.

تحت  خود  تحقیق  در   ،)1373( بزرگی  ده 
مهارت های  آموزش  اثربخشی  بررسی  عنوان 
به  اسکیزوفرتی  بیماران  سازگاری  در  اجتماعی 
این واقعیت اشاره کرد که آموزش مهارت های 
اجتماعی از فنونی ترکیب شده است که به افراد 
برای کسب روابط بین فردی معنی دار، ارتباط 
و  خود  از  درست  ارزیابی  روشن،  و  صحیح 
کمک  خود  انطباقی  رفتارهای  به  دادن  پاداش 
می کند. نتایج نشان داد که آموزش مهارت های 
اجتماعی در تغییر وضعیت و درمان اسکیزوفرنی، 
رفع اضطراب اجتماعی و ایجاد رفتار اجتماعی، 
افسردگی  و  ذهنی  ماندگی  عقب  بزهکاری، 
مؤثر بوده است. همچنین ده بزرگی در تحقیق 
خود نتیجه گرفت که روابط اجتماعی در گروه 
آزمایش به طور معنی داری افزایش یافته و این 
شده  داده  تعمیم  روزمره  زندگی  به  مهارت ها 

بود.
در   ،)1380 فروتن  از  نقل   1995( هامبورگ 
آموزش  برنامه های  کرد  اشاره  خود  تحقیق 
از  ای  مجموعه  زیر  که  اجتماعی  مهارت های 
موارد  در  هستند  زندگی  مهارت های  آموزش 

زیر تاثیر دارد:
1(رفتارهای اجتماعی مثبت
2(افزایش حمایت همساالن
3(افزایش توانایی حل مسأله

4(خود خواهی
افسردگی،  اضطراب،  خشم،  5(کاهش 

عزت نفس، کم رویی، رفتار بزهکارانه 
6(مقابله با بران

7(رویارویی اجتماعی
8(افزایش جرأت ورزی
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9(خودپنداره مثبت
10(مهارت های کالمی و غیرکالمی اجتماعی 
1995، هاوکینز،  )هامبورگ،  مناسب  و  مثبت 

1987، به نقل از فروتن خلیل، 1380(
اجتماعی  مهارت های  آموزش  فرضیه1-1: 
آزمایش  گروه  پنهان  اضطراب  کاهش  موجب 

در مقایسه با گروه گواه می شود.
اجتماعی  مهارت های  2-1:آموزش  فرضیه 
موجب کاهش اضطراب آشکار گروه آزمایش 

در مقایسه با گروه گواه می شود.
بین  شد  مالحظه  جدول  در  همانطور که 
گروه  و  آزمایش  گروه  دختر  دانش آموزان 
گواه از لحاظ کلیه مؤلفه های اضطراب )پنهان و 
آشکار( تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارت 
به  باتوجه  اجتماعی  مهارت های  دیگر آموزش 
میانگین مؤلفه های اضطراب دانش آموزان دختر 
دانش آموزان  میانگین  به  نسبت  گروه آزمایش 
مؤلفه های  کاهش  موجب  گواه،  گروه  دختر 
بنابراین  است.  شده  آزمایش  گروه  اضطراب 

فرضیه های 1-1 و 2-1 تأیید شد.
باتوجه به نتایج به دست آمده از تحقیقات باال 
و نظریه های مطرح شده می توان نتیجه گرفت 
در  می توان  اجتماعی  مهارت های  که آموزش 
کاهش اضطراب دانش آموزان مؤثر باشد. تبیین 
احتمالی در مورد این یافته به این صورت است 
که سال های نوجوانی مرحله مهم و برجسته رشد 
و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود. 
در این دوره عوامل و مسائل مختلفی می تواند 
نوجوان را به علت روحیه حساس و شکننده ای که 
دارند به انواع ناهنجاری های رفتاری، اجتماعی، 
عاطفی، روانی و شخصیتی دچار سازد. یکی از 
این عوامل کمبود مهارت های اجتماعی است. 
تاکنون  را  الزم  اجتماعی  مهارت  که  نوجوانی 

عاطفی،  هیجانی،  تعادل  است  نکرده  کسب 
دیگران  با  نمی تواند  ندارد  شخصیتی  و  روانی 
باشد، نمی تواند در جامعه  ارتباط سالمی داشته 
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 یک نوع یأس و افسردگی می شود. از 
طریق آموزش مهارت های اجتماعی به نوجوانان، 
می توان بسیاری از مشکالت را مرتفع ساخت و 
آنان را در اجتماعی شدن و ایجاد ارتباط اجتماعی 
مناسب با افراد جامعه در نتیجه کاهش اضطراب، 
آنها را یاری کرد. بنابراین توجه به نقاط مثبت، 
تقویت اعتماد به نفس و احساس خود باوری و 
خود ارزشمندی از مهمترین کارهایی است که 
بزرگان دین و علمای تعلیم و تربیت به آن توجه 

خاصی داشته اند.
اجتماعی  مهارت های  آموزش  دوم:  فرضیه 
موجب افزایش عزت نفس دانش آموزان دختر 
گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه می شود.

همان طور که مالحظه شد بین دانش آموزان 
دختر گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ عزت 
نفس تفاوت معناداری وجود دارد )P>0/11 و 
به  تأیید گردید.  بنابراین فرضیه دوم   ،)F=6/75
اجتماعی  مهارت های  آموزش  دیگر،  عبارت 
 )-4/38( نفس  عزت  میانگین  به  باتوجه 
به  نسبت  آزمایش  گروه  دختر  دانش آموزان 
میانگین )0/24( دانش آموزان دختر گروه گواه، 

موجب افزایش عزت نفس گروه آزمایش شد.
با  یافته  این  شد.  تأیید  دوم  فرضیه  بنابراین 
یافته های به دست آمده از تحقیقات انجام شده 
سیلور  تحقیقات  و  عبداهلل پور)1385(  توسط 

استون)1991( همسویی دارد.
اجتماعی  مهارت های  آموزش   :1-2 فرضیه 
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افزایش عزت نفس خود عمومی گروه  موجب 
آزمایش در مقایسه با گروه گواه می شود.

اجتماعی  مهارت های  آموزش   :2-2 فرضیه 
گروه  اجتماعی  نفس  عزت  افزایش  موجب 

آزمایش در مقایسه با گروه گواه می شود.
اجتماعی  مهارت های  آموزش   :3-2 فرضیه 
گروه  خانوادگی  نفس  عزت  افزایش  موجب 

آزمایش در مقایسه با گروه گواه می شود.
اجتماعی  مهارت های  آموزش   :4-2 فرضیه 
گروه  تحصیلی  نفس  عزت  افزایش  موجب 

آزمایش در مقایسه با گروه گواه می شود.
همان طوری که در جدول 8 مالحظه شد بین 
دانش آموزان دختر گروه آزمایش و گروه گواه 
از لحاظ   مؤلفه های عزت نفس خود عمومی و 
معنی داری  تفاوت  تحصیلی  عزت نفس 
آموزش های  دیگر،  عبارت  به  داشت.  وجود 
میانگین های  به  باتوجه  اجتماعی  مهارت های 
مؤلفه های عزت نفس خود عمومی و تحصیلی 
نسبت  آزمایش  گروه  دختر  دانش آموزان 
گواه،  گروه  دختر  دانش آموزان  میانگین  به 
موجب افزایش مؤلفه های عزت نفس یاد شده 
بنابراین فرضیه های 1-2 و  گروه آزمایش شد. 
4-2 تایید شدند. بین دانش آموزان دختر گروه 
مؤلفه های  لحاظ  از  گواه  گروه  و  آزمایش 
میانگین های  به  باتوجه  اجتماعی  نفس  عزت 
عزت  و  اجتماعی  نفس  عزت  مؤلفه های 
بنابراین  نشد.  آزمایش  گروه  خانوادگی  نفس 
فرضیه های 2-2 و 3-2 تأیید نشدند. این یافته با 
یافته های به دست آمده از تحقیقات انجام شده 
پور)1385(، هامبورگ)1995(،  عبداهلل  توسط 
همکاران  و  وردین  فرووالد، هارتر)1999، 
و  براون   ،)1991( استون  سیلور   ،)1990(
تحقیقی  در  دارد.  همخوانی   )1986( همکارات 

تحت عنوان تاثیر آموزش مهارت های زندگی 
که  روان  سالمت  و  پنداره  خود  نفس،  برعزت 
توسط عبداهلل پور )1385( انجام شد، نتایج نشان 
از لحاظ  بین دو گروه آزمایش و گواه  داد که 
پرخاشگری،  کاهش  و  نفس  عزت  افزایش 
پارانویید  افکار  کاهش  و  مرضی  ترس  کاهش 
تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما از نظر کاهش 
جسمانی،  )شکایت  کاهش  و  منفی  خودپنداره 
در  حساسیت  افسردگی،  اجباری،  وسواس- 
روابط بین فردی، اضطراب و روان پریشی( تفاوت 
معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر آموزش 
مهارت های زندگی موجب، افزایش عزت نفس 
افکار  مرضی،  ترس  )پرخاشگری،  کاهش  و 
خود  کاهش  موجب  اما  است.  نشده  پارانویید( 
پنداره منفی و کاهش اختالل در سالمت روان 
،شکایت جسمانی، وسواس-اجباری، افسردگی، 
روان پریشی  و  فردی  بین  روابط  در  حساسیت 

گردیده است.
بودن  پایین  بین  است  معتقد   ،)1999(  هارتر 
تحصیلی  پیشرفت  کاهش  با  نفس  دائمی عزت 
افسردگی، اختالالت خوردن و بزهکاری رابطه 
وجود دارد. گی نر و همکاران )1993(، در یک 
برنامه آموزش مهارت های زندگی بر 135 نفر 
دانش آموز مهارت حل مسأله آموزش داده شد 
نتایج نشان داد که افراد شرکت کننده در برنامه 
در مقایسه با گروه کنترل، با مشکالت اجتماعی 
حل های  راه  به  کمتر  و  بوده  روبه رو  کمتری 
منفی  عواقب  و  اند  شده  متوسل  آمیز  خشونت 

بیشتری برای  خشونت مطرح کردند.
 از جمله تبیین های احتمالی که می توان برای 
این یافته در نظر گرفت این است که عزت نفس 
و  است  انسانی  هر  طبیعی  شخصیت  از  قسمتی 
به  بدیهی است که هر شخصی در وجود خود 
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منابع

  ابراهیم قوام، ص. )1379(، همبستگي بین دریافت انواع حمایت هاي اجتماعي با تاکید بر آموزش 
مهارت هاي اجتماعي طرح آزمایش، پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.

اتکینسون، ریچاردلي، اتیکنسون، ریتال و هلیگارد، ارنست، )1983(، زمینه روانشناسي، ترجمه محمدتقي 
براهیني و همکارن )1369(، تهران، انتشارات رشد.

احدي،ح.، و نیک چهره،م.، )1375(، روانشناسي رشد )مفاهیم بنیادي در روانشناسي نوجواني و جواني(، 
تهران؛ نشر بنیاد.

اسماعیلي، م. )1380(، بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي در تعامل با شیوه فرزندپروري بر 
عزت نفس دانش آموزان اردبیل، فصلنامه پیام مشاور، سال سوم، شماره6، انتشارات وراي دانش.

افروز، غ. )1371(، روانشناسي کمرویي و روش هاي درمان، تهران: نشر فرهنگ اسالمي.
آقاجاني، م.)1381(، تاثیر آموزش مهارت هاي زندگي بر سالمت رواني و منبع کنترل نوجوانان شهرستان 

قم، پایان نامه کارشناسي ارشد، روانشناسي عمومي، دانشگاه الزهرا.
امامي پور، سوزان، )1376(، بررسي و مقایسه میزان عزت نفس دانش آموزان عادي و نابینا، پایان نامه 

کارشناسي ارشد، دانشکده علوم تربیتي، دانشگاه تهران.
برکات، ف، )1385(، تاثیر آموزش مهارت هاي اجتماعي بر سبک هاي هویتي دانش آموزان دختر و پسر 

سال اول مقطع متوسطه شهرستان بوشهر، پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اهواز.
بهارلویي، رویا، )1377(، رابطه کمال گرایي، هماهنگي مولفه هاي خودپنداشت و جایگاه مهار با اضطراب 
اجتماعي در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز با توجه به نقش تعدیل کننده حمایت 

اجتماعي، پایان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز.
بیابانگرد، ا. )1376(، روش هاي افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، تهران، نشر انجمن اولیا و 

مربیان جمهوري اسالمي ایران.
بیابانگرد،ا. )1376(، عوامل موثر بر رشد اجتماعي، عاطفي و اخالقي، نشریه پیوند، شماره 5و6و7.

این  اما  ارزشمندی خواهد کرد.  احساس  نوعی 
دارای  مختلف  افراد  در  ارزشمندی  احساس 
اجتماعی  مهارت های  است.  مختلفی  درجات 
یا  پیشگیری  در  فردی  ارزش های  شناسایی  و 
ناهنجاری های  انواع  به  نوجوانان  ابتالء  کاهش 
رفتاری- اجتماعی و اختالالت روانی و شخصیتی 
نقش مؤثری دارند. بنابراین باتوجه به اهمیت و 
ارزش آموزش مهارت های اجتماعی با اهداف 

فقدان  روان،  سالمت  سطح  ارتقاء  و  پیشگیرانه 
این مهارت باعث کاهش ارزشمندی در وجود 
فرد خواهد شد.آموزش چنین مهارت هایی در 
توانایی  کفایت،  احساس  نوجوانان  و  کودکان 
سازگاری  یا  مشکل  بر  کردن  غلبه  بودن،  مؤثر 
برنامه  توانایی  نفس،  عزت  افزایش  ناکامی و  با 
یا تغییر اهداف مواجه  ریزی و رفتار هدفمند و 
به وجود  را  با مشکل  متناسب  ناکامی و  با  شده 

می آورد.
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پاول، ترور،ج ونرایت، سالیمون.ج، )1378(، کنترل اضطراب و فشارهاي رواني، ترجمه پژهان مهرداد، 
انتشارات غزل، چاپ اول.

پروین، الرنس اي، )1993(، روانشناسي شخصیت )نظریه و تحقیق(، مترجمان:پروین کدیور، محمدجعفر 
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