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  اجتماعي بر عزت نفسهاي مهارت آموزش تأثيررسي بر
  پايه سوم مقطع متوسطه تبريز آموزان دختر دانش

  
   1بنس حسيني دداودسي دكتر

   2جواد مصرآبادي دكتر
  3هزاد ناهيد آقاجان

  
 چكيده

 دختـر   آمـوزان   دانـش ر عـزت نفـس       اجتماعي ب  هاي  مهارت آموزش   تأثيرهش حاضر تعيين    هدف پژو 
تـصادفي از دو   اي و به طور گيري خوشه  روش نمونهن منظور بهيبه ا.  سوم متوسطه شهر تبريز بود ي پايه

روه كنترل قرار نفر در گ 22 نفر از آنان در گروه آزمايش و 34نفر انتخاب شد كه  56دبيرستان شهر تبريز    
از ضريب آلفاي كرونبـاخ      با استفاده     پرسشنامه ميزان پايايي ( عزت نفس كوپر اسميت    ي پرسشنامه. گرفتند

روه آزمايش هشت    توسط هر دو گروه تكميل شده سپس گ        آزمون  پيشبه عنوان    ) برآورد شده است   78/0
گيري، مهارت حل مسئله، مهـارت ابـراز         مهارت همدلي، مهارت تصميم   ( زندگي هاي  مهارتجلسه آموزش   

 آزمـون   پسگروه  سپس از هر دو     . راندرا دريافت نمود و گروه كنترل برنامه عادي روزانه خود را گذ           ) وجود
نتـايج  .  تجزيه و تحليل قرار گرفتموردSPSS افزار نرمهاي به دست آمده با استفاده از    به عمل آمد و داده    

 اجتماعي بر عزت نفـس كلـي، عـزت نفـس تحـصيلي و عـزت نفـس                   هاي  مهارتنشان داد كه آموزش     
وزش، افزايش  ـا پس از آم   ـه ادگي و فردي آزمودني    خانو عزت نفس .  مثبت و معناداري دارد    تأثير ياجتماع

  .يافت ولي اين افزايش معنادار نبود
  .آموزان دانش، 5، عزت نفس4 اجتماعيهاي مهارتآموزش : كليديواژگان 

                                                           
  .تربيتي، تبريز، ايران ، گروه علوم تبريز اسالمي واحداستاد دانشگاه آزاد -1
  يار دانشگاه تربيت معلم آذربايجان استاد -2
   ارشد روانشناسي عمومي كارشناس -3

4- Social Skills training  
5- Self Esteem  

 »علوم تربيتي«
  1389 پاييز ـ 11 شماره ـسال سوم 
 47 - 64  . ص.ص
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     مقدمه
بـه محـض    .  غيرممكن اسـت   انسان موجودي است اجتماعي و ادامه زندگي به صورت انفرادي تقريباً          

هر چند اين رابطه در ابتدا محـدود  . بيند مي  ن احساس، خود را در رابطه با ديگران   تولد و با دريافت نخستي    
بايـست بـه     بيند كه مي    تري مي   تر و شلوغ    عي به ناچار خود را در محيط وسيع       است ولي همگام با رشد طبي     

در وي   اجتماعي نيز    يها  مهارت كه به موازات رشد جسماني،       تعامل با اين محيط بپردازد، پس الزم است       
  .تقويت شوند

بهترين راه براي افزايش دادن انگيزش ديگـران        : بند هستند كه   زيادي به اين عقيده اساسي پاي      افراد
گوينـد    و مربيان همواره و با اشتياق مـي آموزگاران، كارفرمايان. نها را باال ببريم   آاين است كه عزت نفس      

كاري كنيد آنها   . اران بايد عزت نفس آنها را باال برد       آموزان، كارمندان و ورزشك    براي با انگيزه كردن دانش    
 شـود  آوري آشكار مي    كه چه چيزهايي به صورت شگفت      بعد ببينيد    ،از آنچه هستند، احساس رضايت كنند     

  ).1387 ،1ريو(
دينر و (باال بردن عزت نفس هدف خوبي است، چرا كه عزت نفس با شاد بودن همبستگي مثبت دارد   

شي ي انگيز  كردن عزت نفس به عنوان يك مداخله      معتقد است مشكل تقويت     ) 1387 (ريو). 1996 ،2دينر
شود، بلكه عـزت   ه نشان دهد عزت نفس موجب چيزي مياي وجود ندارد ك اين است كه تقريباً هيچ يافته     

  چيزي كه بايد بهبود يابد عزت نفـس نيـست، بلكـه           . آورند ها بوجود مي    ها و شكست    نفس را كل موفقيت   
 ما در پرداختن به دنيا موجب خواهند شد عزت نفس هاي مهارت. ا براي پرداختن به دنياست     م هاي مهارت
ك گـذرد، امـا نـه به عنــوان يــ        ونه مي دهد كه زندگي چگـ    عزت نفس نشان مي   . ري را درك كنيم   باالت

ي  شـاد  عزت نفـس شـبيه    . منبع انگيزشي كه به افراد امكان دهد كاري كنند كه زندگي خوب پيش برود             
ها و   ها، پيروزي   وفق شويد بلكه شادي پيامد خشنودي     شود كه خيلي م    است، سعي در شاد بودن باعث نمي      

پيامد . همين طور عزت نفس، حاصل عملكرد سازگارانه و ثمر بخش خود است           . روابط مثبت زندگي است   
  ).همان منبع(برآورده كردن آرزوها و هنجارهايي است كه فرهنگ حكم كرده است 

امتيـاز عـزت     مهمترين. برند ز سطح بسيار باالي اضطراب رنج مي      فرادي كه عزت نفس پائين دارند ا      ا
  .كند رابر افسردگي و اضطراب محافظت مينفس باال اين است كه از خود در ب
ي انساني برابر نيست و اين در حالي است كه كنار آمـدن بـا ديگـران                  قدرت سازگاري افراد در جامعه    

سطح سـازگاري اجتمـاعي مـا، كـه بخـشي از            . شويم ت كه در زندگي با آن رو به رو مي          اس اولين تكليفي 
محـيط مـشابه    در يـك    . گـذارد   مـي  تـأثير سبك زندگي ماست، بر روش برخورد ما با مـشكالت زنـدگي             

دهند و خيلـي     را در اندك زماني از دست مي      ها توان مقابله با مشكالت و انتظارات         اجتماعي، برخي انسان  

                                                           
1- Reeve  
2- Diener,E.& Diener, M 
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در . شـوند  گرفتـار مـي   ...) رفتار ضد اجتماعي، تخريبـي و     ( در دام انزوا و افسردگي يا عملكرد نامناسب        زود
آنـان  . آورنـد  ازگارانه و همراه با تحمـل روي مـي        اي با انديشه و تحليل موقعيت، به رفتاري س         مقابل، عده 

  .براي حل مسئله وجود دارددانند كه راهي  انديشند و به درستي مي ؤثر و مفيد ميهاي م همواره به راه
 زندگي را در تقويت عـزت نفـس، كـاهش سـوء مـصرف مـواد،                 يها  مهارت مثبت   تأثيرپژوهشگران،  

 انـد  تأييد قـرار داده   مورد  ... گيري از رفتارهاي خشونت آميزو    هاي هوش، پيش     و كنش  ها  ظرفيتاستفاده از   
آنها كه عزت نفس پـايين دارنـد، بيـشتر          اند   ها نشان داده    همچنين پژوهش ). 1378 و همكاران،    طارميان(

از طرف ديگر، تحقيقـات     . گيرند و به عبارت ديگر تلقين پذيرترند        ارتباطات قانع كننده قرار مي     تأثيرتحت  
  ).1373اسالمي نسب، ( تلقين بر عملكردها و رفتار هستندتأثيربيانگر 

 شيوه خاص خـود بـه مـسائل    هشويم و هركس ب   ها و مشكالتي مواجه مي      همه ما در زندگي با چالش     
 گـشايي،   مـسأله دهد برخي با ارزيابي درست و منطقي موقعيت و با استفاده از راهبردهايي مانند                پاسخ مي 

كنند در مقابـل، برخـي ديگـر بـه      هاي حمايتي، با موقعيت مقابله مي    مؤثر از سيستم  تفكر مثبت و استفاده     
  هاي مختلف مانند پناه بردن به الكل و مواد مخـدر           روش كنند به  با مسائل سعي مي    جاي مقابله سازگارانه  

و ساير راهبردهاي ناكارآمد از رويارويي با مشكالت اجتناب كنند كه اين نوع راهبردهـا هـر چنـد ممكـن        
 باشد ولي در دراز مدت پيامدهاي منفي بسيار دارد و فرد را از احساس كارآمدي                مؤثراست در كوتاه مدت     

پژوهشگران اين دو نوع سبك مقابله با مشكالت        . سازد د ارزشمندي محروم مي   وو داشتن عزت نفس و خ     
ــا . انــد  مــدار و مقابلــه هيجــان مــدار ناميــده مــسألهرا بــه ترتيــب مقابلــه    اينكــه در هنگــام مواجهــه ب

) 1ارزيابي اوليه(شويم به ارزيابي ما از موقعيت  دام يك از اين راهبردها متوسل مي هاي دشوار به ك    موقعيت
امــروزه ). 1380كلينكــه، (بــستگي دارد  ) 2ارزيــابي ثانويــه( توانــايي خــود در مقابلــه بــا ايــن موقعيــت و

هاي موفـق بـه       اند مقابله كننده    افراد موفق و ناموفق نشان داده     پژوهشگران با بررسي راهبردهاي مقابله اي     
... ديـشي، منطقـي بـودن و      نبينـي دور ا    پذيري، خوش   اي از قبيل انعطاف      مقابله يها  مهارت اي از  مجموعه

  .فراگيري هستند  قابلها مهارتي حائز اهميت اين است كه همه اين  نكته. اند مجهز بوده
هـا و    خصوصيات والدين، خـصوصيات آزمـودني      كوپر اسميت معتقد است زمينه و سوابق اجتماعي،           

يت خويشتن را عامل بـسيار      كوپراسم. حوادث و تجارب اوليه كودكي با ميزان عزت نفس افراد رابطه دارد           
افـرادي كـه خودپنـداره مثبـت دارنـد رفتارشـان اجتمـاع              : داند و عقيده دارد    مهمي در ايجاد نوع رفتار مي     

شود كه   گيري مي   هاي كوپر اسميت چنين نتيجه      از يافته . پسندتر از افرادي است كه خودپنداره منفي دارند       
ها و ابراز عقايدشان به      قضاوت ان الزم را دارند و اين امر در       افراد با عزت نفس باال به خود اعتماد و اطمين         

ان با محيط، عزت نفـس در پـنج   با توجه به ابعاد ارتباطي كودك). 1373،اسالمي نسب(خوبي مشهود است  
  .و كلي مشخص شده است) فردي( خانوادگي، اجتماعي، تحصيلي، بدني:ي حوزه

                                                           
1- Rimary appraisal 
2- Secondary appraisal  
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دهـد كـه    ام به خود يـا عـزت نفـس را قـرار مـي      احتر مازلو در سلسله مراتب نيازها و در سطح سوم،   
. مشتمل بر تمايل به شايستگي، چيرگي، پيشرفت، توانمندي، كفايت، اطمينـان، اسـتقالل و آزادي اسـت                

كند  ابليت مثمرثمر بودن و اطمينان مي     زماني كه اين نيازها ارضاء شود فرد احساس ارزشمندي، توانايي، ق          
كنـد   ندگي، ضعف و دلسردي و نااميـدي مـي         نشود فرد احساس حقارت، درما     و چنانچه اين نيازها برآورده    

  .www.gahaneweb.com)مفتاح، نقل از (
  سالگي اغلـب تغييـرات  19 تا 13 سازند، از زت نفس را در سراسر زندگي خود مي    ها ع  با اينكه بچه      

 انتخاب هدف و رسيدن به ي تواند به وسيله مي چون عزت نفس. شود زيادي در عزت نفس آنها تجربه مي
هـاي جديـد،     ه، كمـك بـه ديگـران، داشـتن مـسئوليت           تاز هاي  مهارتآن تغيير كند و همچنين يادگيري       

توانند در عزت  ك تيم يا گروه شدن و امثال آن ميها، داشتن فكر مثبت، فعاليت جمعي و جزئي از ي   آزادي
  ).1382محمد الفت، (نفس مؤثر باشند

ي، اضطراب، تنهايي، طردشدگي، كمرويي، پايين بـودن سـطح عـزت نفـس،              مشكالتي مانند افسردگ  
ـ     ... خشم، تعارض در روابط بين فردي و       ي و بـه نـوعي ريـشه بـسياري از           از جمله مشكالت بهداشت روان

رسـد    به نظر مـي   . شوند  محسوب مي ... ، بزهكاري، خودكشي و    اجتماعي از جمله اعتياد    -هاي رواني  آسيب
نتي آموزش مانند خانواده، مدرسه و ساير نهادهاي فرهنگـي در تجهيـز كودكـان و                اكنون، نهادهاي س   هم

هاي  هاي گروهي، موقعيت    تند و عوامل مختلف از جمله رسانه      اي موفق نيس    مقابله يها  مهارتنوجوانان به   
و ها، بين كودكان و نوجوانان از يـك سـو            مختلف اجتماعي، اخالقي، تغييرات اجتماعي، انتظارات و ارزش       

هايي فراهم گـردد     فلذا ضروري است فرصت   .  نموده است  والدين آنها از سوي ديگر شكاف عظيمي ايجاد       
 زندگي را نيز فرا يها مهارتهاي خواندن، نوشتن و رياضي،     تا كودكان و نوجوانان عالوه بر كسب توانايي       

زگارانه عمل كنند و سـالمت  ها، جامعه، فرهنگ و محيط خود مثبت و سا گيرند تا در رابطه با ساير انسان     ب
 زنـدگي   يها  مهارتبدين ترتيب يادگيري و تمرين      ). 1382خالصي و عليجاني،    (مين كنند أرواني خود را ت   

گردد كه   ار انسان و ارتقاء عزت نفس وي مي       ها، ارزش و رفت    ها و انتساب   نگرشموجب تقويت يا تغيير در      
تواند مانـدگار     مي بطوريكه آثار مثبت اين تغييرات     بود،به نوبه خود موجد رفتارهاي مثبت و سازنده خواهد          

عـزت نفـس بـاال       آموزان امروز، پدران و مادران فرداي جامعه هـستند و اگـر خـود از               چرا كه دانش  . باشد
برخوردار نباشند، خوشبين و اميدوار نباشند، نخواهند توانست فرزنداني با اين صفات تربيت كنند و اين دور 

  .خواهد داشت دامهمعيوب همچنان ا
به آن حد رسـيده اسـت        هاي اخير    المللي در سال     اجتماعي در سطح بين    يها  مهارتتوجه به موضوع    

نمـوده و   زندگي سالم قلمـداد   عواملترين مهم را از كه سازمان بهداشت جهاني، سالمت و بهداشت روان      
ار بزرگ در جهت اعـتالي سـطح        گامي بسي »  اجتماعي يها  مهارت«گذاري طرح    در هميــن راستا با پايه    

  هـاي  هدف از اجـراي ايـن برنامـه افـزايش توانـائي           ). 1386پور،   موسي(كيفي زندگي افراد برداشته است      

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ....هاي اجتماعي برثير آموزش مهارتأسي تبرر

 

51

لـه سـازگارانه بـا مقتـضيات و         هـا، امكـان مقاب      تا با تجهيز آنان به اين قابليت        اجتماعي افراد است   -رواني
هـا، جامعـه،     نعطف را در ارتباط با سـاير انـسان         و م  هاي زندگي را فراهم آورده و عملكرد مثبت        كشمكش

 يها مهارتهدف از برنامه آموزش . زا ممانعت كند ن نمايد و از بروز رفتارهاي آسيب  ميأفرهنگ و محيط ت   
هـاي فـردي     اد مهارت و تغييـر در نگـرش و ارزش         زندگي كسب يا افزايش دانشِ صرف نيست، بلكه ايج        

). همان منبع( زندگي برخوردارند يها  مهارتآموزان از برنامه آموزش      انش درصد د  4 حال، تنها    با اين . است
 هـاي روانـشناختي     اغلـب جنبـه     در مـؤثر  زندگي به عنوان راهكاري      هاي  مهارتبنابراين ضرورت آموزش    

 هـاي  مهـارت هاي متعددي مـؤثر بـودن آمـوزش     پژوهش. باشد مل ميأزندگي از جمله عزت نفس قابل ت     
  :شود آنها اشاره ميند كه به برخي از ده مي زندگي را نشان

منبـع كنتـرل     دريافته است كه توانايي بيشتر در حل مسئله با افزايش عـزت نفـس و              ) 1984 (1تالدو
 كنتــرل شــده     كه به صورت پـژوهش تجــربي و      )1991( و همكاران  2پژوهش اركات . دروني رابطه دارد  

 آموز را در گروه آزمايشي، مـورد بررسـي قـرار           نشدا 2530آمـوز را در گروه كنترل و       دانش 2530اجرا شد   
. گيري و مراحل حل مـسئله آمـوزش داده شـدند        ارتباطي، تصميم  هاي  مهارتگروه آزمايشي در مورد      .داد

  .نتايج نشان داد كه در گروه آزمايشي، مصرف سيگار، الكل و ساير مواد مخدر كاهش چشمگيري يافت
  زنـدگي بـر    يهـا   مهـارت  اثـر بخـشي آمـوزش        تاي تعيـين  در راس ) 1388(پژوهشي توسط رخ فرد      

ي ذهني مقطـع دبيرسـتان شـهر اصـفهان      پسر عقب مانده آموزان سازگاري اجتماعي و عزت نفس دانش
در  .بـود ) يك خوشه تصادفي از جامعه كل كشور      ( نفر 110نمونه مورد نظر در اين پژوهش       . صورت گرفت 

هاي سازگاري اجتماعي و عزت نفس،       سشنامه بر اساس پر    نفر كه  40مرحله بعدي به شيوه تصادفي ساده       
 نفر در گـروه     20(كمترين نمره را گرفته بودند، انتخاب شدند و در دو گروه آزمايش و كنترل گمارده شدند               

اي تحـت آمـوزش     دقيقـه 45 جلـسه  9 سپس گروه آزمـايش در طـي  ).  نفر در گروه آزمايش20كنترل و  
  زنـدگي بـر    يهـا   مهارتزش  بخشي آمو ؤيد اثر هاي به دست آمده م     يافته.  زندگي قرار گرفتند   هاي  مهارت

     .باشد  ميآموزان سازگاري اجتماعي و عزت نفس دانش
 اجتمـاعي در بهبـود عـزت نفـس          يهـا   مهـارت در پژوهشي كه به منظور بررسي اثربخشي آمـوزش          

دار  صـورت هـدف   راهنمايي به   پسر نابيناي دوره     آموز  دانش 380آموزان پسر نابينا طراحي شده بود،        دانش
اي برنامه آموزشي به مـدت يـك        پس از اجر  . انتخاب شده و در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند          

سشنامه عزت نفس كـوپر      اجتماعي كودكان و پر    هاي  مهارتهر دو آزمون ارزيابي      )دو جلسه در هفته   (ماه
هـاي ايـن    اريـانس فرضـيه  صـل از تحليـل كوو  نتـايج حا  . بر روي هر دو گروه اجرا گرديد اسميت، مجدداً 

                                                           
1 - Tellado  
2 - Errocart 
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بـه طـور     آموزان پسر نابينا    اجتماعي بر بهبود عزت نفس دانش      هاي  مهارتپژوهش نشان داد كه آموزش      
  ).1386 همكاران، به پژوه و( بوده است مؤثرمعناداري 

ختالل آموزان مبتال به ا     دانش روانشناختي  زندگي بر وضعيت   هاي  مهارتدر بررسي اثربخشي آموزش     
 زندگي باعث ارتقـاء وضـعيت    هاي  مهارتبه اين نتيجه رسيد كه آموزش       ) 1389(يادگيري رياضي، مؤمني  

آموزان مبـتال بـه اخـتالل يـادگيري          فايت هيجاني وكفايت اجتماعي دانش    ك برقراري ارتباط، عزت نفس،   
  . شده است رياضي

 بـااليي دارنـد از حرمـت نفـس و     دارد افرادي كه عزت نفـس    از موضع مازلو كه اعالم مي      ها پژوهش
ا كساني كه عزت نفس پـائيني دارنـد         آنها در مقايسه ب   . كند اعتماد به نفس بااليي بر خوردارند حمايت مي       

بهتر  هاي متعدد  اد داراي عزت نفس باال در موقعيت      افر. تر هستند  تر و ثمر بخش     كنند شايسته   احساس مي 
  . كنند عمل مي

بـااليي داشـتند از      بال كار بودند معلـوم كـرد آنهـايي كـه عـزت نفـس              بررسي دانشجوياني كه به دن    
دريافت كـرده و كارفرمايـان آنهـا را          دانشجوياني كه عزت نفس پاييني داشتند پيشنهادات شغلي بيشتري        

  ). محمديترجمه سيد. 1386شولتز، ( ي كردندتر ارزياب مطلوب
 اجتماعي بـر    هاي  مهارت آموزش   تأثيرپژوهش  با نگاهي به ادبيات موجود و پيشينه تحقيقاتي، در اين           

  .بررسي قرار گرفت  دختر پايه سوم متوسطه شهر تبريز موردآموزان دانشعزت نفس 
  

  هاي تحقيق  فرضيه
 .مثبت دارد تأثير آموزان دانش اجتماعي بر عزت نفس كلي يها مهارتآموزش  -1
  . مثبت دارديرتأث آموزان دانش اجتماعي بر عزت نفس اجتماعي يها مهارتآموزش  -2
  . مثبت داردتأثير آموزان دانش اجتماعي بر عزت نفس خانوادگي يها مهارتآموزش  -3
  . مثبت داردتأثير آموزان دانش اجتماعي بر عزت نفس تحصيلي يها مهارتآموزش  -4
  .مثبت دارد تأثير آموزان دانش اجتماعي بر عزت نفس فردي يها مهارتآموزش  -5
  

  روش شناسي تحقيق
بـا  ) آزمـايش و كنتـرل  ( در ايـن پـژوهش از دو گـروه   . ش از نوع نيمه تجربـي اسـت    طرح كلي پژوه  

 دختـر پايـه     آمـوزان   دانـش بود از كليه     جامعه آماري پژوهش عبارت   .  استفاده شد  آزمون  پس و   آزمون  پيش
هاي دولتي شـهر تبريـز مـشغول بـه            در دبيرستان  1388 – 89سوم مقطع متوسطه كه در سال تحصيلي        

  . نفـر بـود    19425 دختـر    آمـوزان   دانـش  و تعـداد     65 دولتـي دخترانـه      هاي  دبيرستانتعداد   .بودند تحصيل
 22 نفري به عنوان گروه آزمايش و يـك كـالس            34اي يك كالس     گيري تصادفي خوشه    از طريق نمونه  
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 حـل مـسئله،   ( زنـدگي    هـاي   مهـارت هـاي آمـوزش      كـالس . ان گروه كنترل انتخاب شـدند     نفري به عنو  
.  ماه به گروه آزمايش برگزارگرديد     1مدت    جلسه يك ساعته طي    8در  ) ار وجود و همدلي   ابز گيري، تصميم

  .  استفاده شده است1به منظور گردآوري اطالعات در اين پژوهش از پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت
فـردي كـه در ايـن    . خواهـد بـود   50صفر و حـداكثر      تواند كسب كند   اي كه يك فرد مي      حداقل نمره 

تر از اين مقـدار بدسـت        فردي كه نمره پايين    كسب كند داراي عزت نفس باال و         25ره باالتر از    آزمون نم 
 در پژوهـشي كـه توسـط بـه پـژوه و           ). 1387 همكاران حسيني و (باشد   آورد، داراي عزت نفس پايين مي     

 بـرآورد   79/0انجام گرفته، ميزان پايايي اين آزمون با استفاده از ضريب آلفاي كرونبـاخ              ) 1386(همكاران
 بـرآورد   78/0در پژوهش حاضر ميزان پايايي اين آزمون با استفاده از ضريب آلفـاي كرونبـاخ                . شده است 
  .شده است

  
  ها يافته

 ها آزمون فرضيه
جهـت  ) 1جدول(ها     داده  در پژوهش حاضر با توجه به طرح تحقيق و نيز نرمال بودن توزيع تغييرات              

 .يانس دو طرفه همبسته استفاده شد تحليل وارآزمون ها از آزمون فرضيه
    اسميرنوف–نتايج آزمون كولموگروف : 1جدول شماره 

  نفس نمرات عزت براي بررسي نرمال بودن تغييرات

  گروه
 نمره تغييرات
 كلي

 عزت تغييرات
 اجتماعي نفس

 نفس عزت تغييرات
 خانوادگي

 عزت تغييرات
تحصيلي نفس

 عزت تغييرات
فردي نفس

 33 33 33 33 33 تعداد

  Zآماره 
  اسميرنوف-كولموگروف 

 آزمايش 832/0 042/1 537/0 943/0 473/0

 493/0 228/0 935/0 336/0 979/0 داريسطح معني

  22 22  22 22 22 تعداد

  Zآماره 
  اسميرنوف-كولموگروف 

 كنترل 685/0 947/0 940/0 773/0 017/1

 736/0 331/0 341/0 588/0 253/0 داريسطح معني

                                                           
1- Coopersmith Self-Esteem Inventory 
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 . مثبت داردتأثيرآموزان   اجتماعي بر عزت نفس كلي دانشيها مهارتآموزش  :فرضيه اول
نتايج تحليـل واريـانس     . ايم  براي آزمون اين فرضيه از تحليل واريانس دوطرفه همبسته استفاده كرده          

ن اثر  همچني. باشد  دار نمي   اثر آموزش بدون در نظر گرفتن اثر گروه معني         دوطرفه همبسته حاكي است كه    
. باشـد  دار مي باشد ولي اثر متقابل آموزش و گروه معني دار نمي   گروه بدون در نظر گرفتن اثر آموزش معني       

ي اجتمـاعي در دو گـروه       هـا   مهـارت آموزان بعد از آموزش       اين بدان معناست كه عزت نفس كلي دانش        و
ـ  ( سهم اثر . دشو   مي تأييدكند و در نتيجه فرضيه        داري مي   آزمايش و كنترل تفاوت معني     بـراي  ) امجذور ات

دهد كه    نشان مي ) 1(نمودارشماره). 2جدول  ( باشد  مي اثر متقابل آموزش وگروه نسبت به ساير اثرات، باال        
يابد و ايـن    اجتماعي در گروه آزمايش افزايش مي      يها  مهارتبعد از آموزش     آموزان  عزت نفس كلي دانش   

  .باشد دار مي افزايش معني
  

  كلي نفس تايج تحليل واريانس دو طرفه همبسته عزتن: 2جدول شماره 
  و كنترل بعد از آموزش در دو گروه آزمايش

 مجذور اتا F P ميانگين مربعاتدرجه آزاديمجذور مربعات منبع تغيير

 122/0044/0 467/2 856/31 1  856/31 اثر آموزش

 732/0002/0 119/0 256/4 1 256/4 اثر گروه

 048/0072/0 102/4 983/52 1 983/52 گروهاثر متقابل آموزش و 

    92/12 53 51/684 خطا

  

 
  و كنترل كلي بعد از آموزش در دو گروه آزمايش نفس  نمودار خطي عزت:1نمودارشماره 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ....هاي اجتماعي برثير آموزش مهارتأسي تبرر

 

55

  . مثبت داردتأثيرآموزان   اجتماعي بر عزت نفس اجتماعي دانشيها مهارتآموزش : فرضيه دوم
نتايج تحليل واريانس . ايم  واريانس دوطرفه همبسته استفاده كردهبراي آزمون اين فرضيه از تحليل

همچنين اثر گروه . باشد دار نمي اثر آموزش بدون در نظر گرفتن اثر گروه معني دوطرفه حاكي است كه
 باشد دار مي ولي اثر متقابل آموزش و گروه معني. باشد دار نمي بدون در نظر گرفتن اثر آموزش معني

 اجتماعي در دو گروه يها مهارتآموزان بعد از آموزش  ني عزت نفس اجتماعي دانشيع). 3جدول (
اثر متقابل  )مجذور اتا(سهم اثر. شود  ميتأييددر نتيجه فرضيه . كند داري مي و كنترل تفاوت معني آزمايش

جتماعي دهد كه عزت نفس ا  نشان مي2شماره  نمودار. باشد آموزش وگروه نسبت به ساير اثرات، باال مي
 اجتماعي در گروه آزمايش افزايش و در گروه كنترل كاهش يها مهارتآموزان بعد از آموزش  دانش
  ). 05/0ي كمترازدار معنيسطح (باشد دار مي يابد و اين تغييرات معني مي

  
   اجتماعي  نفس نتايج تحليل واريانس عزت: 3جدول شماره 

  و كنترل بعد از آموزش در دو گروه آزمايش
  

مجذور  ع تغييرمنب
ميانگين درجه آزادي مربعات

 مجذور اتا F P مربعات

 009/0 496/0 471/0 668/0 1 668/0  اثر آموزش

 004/0 654/0 203/0 668/0 1 668/0 اثر گروه

 074/0 044/0 238/4 014/6 1 014/6 اثر متقابل آموزش و گروه

    42/1 53 21/75 خطا

  

  
  

  و كنترل اجتماعي بعد از آموزش در دو گروه آزمايش نفس عزتنمودار خطي : 2نمودار شماره 
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  . مثبت داردتأثيرآموزان  دانش  اجتماعي بر عزت نفس خانوادگييها مهارت آموزش :فرضيه سوم
نتايج تحليل واريانس . ايم براي آزمون اين فرضيه از تحليل واريانس دوطرفه همبسته استفاده كرده

داري برابر  سطح معني(باشد دار مي زش بدون در نظر گرفتن اثر گروه معنياثر آمو دوطرفه حاكي است كه
اثر متقابل آموزش و گروه نيز . باشد دار نمي اثر گروه بدون در نظر گرفتن اثر آموزش معني  ).047/0
 اجتماعي در دو يها مهارتبعد از آموزش  آموزان بنابراين عزت نفس خانوادگي دانش. باشد دار نمي معني
مجذور (سهم اثر. شود در نتيجه فرضيه رد مي). 4جدول (كند داري نمي و كنترل تفاوت معني وه آزمايشگر
دهد   نشان مي3 نمودار. سهم اثر آموزش نسبت به ساير اثرات بيشتر است. باشد تمام اثرات پايين مي) اتا

ه آزمايش نسبت به  اجتماعي در گرويها مهارتآموزان بعد از آموزش  كه عزت نفس خانوادگي دانش
  .باشد دار نمي گروه كنترل افزايش بيشتري داشته است ولي اين تغييرات معني

  
  خانوادگي نفس نتايج تحليل واريانس عزت: 4جدول شماره 

  و كنترل بعد از آموزش در دو گروه آزمايش
  

مجذور اتا F P ميانگين مربعات درجه آزاديمجذور مربعات منبع تغيير
 073/0 047/0 145/4 983/8 1 983/8 اثر آموزش

 001/0 805/0 061/0 668/0 1 668/0 اثر گروه

 028/0 219/0 544/1 347/3 1 347/3 اثر متقابل آموزش و گروه

    167/2 53 871/114 خطا

  

  
  و كنترل خانوادگي بعد از آموزش در دو گروه آزمايش نفس نمودار خطي عزت: 3نمودار 
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  . مثبت داردتأثيرآموزان  دانش  اجتماعي بر عزت نفس تحصيلييها هارتم آموزش :فرضيه چهارم
نتايج تحليل واريانس . ايم براي آزمون اين فرضيه از تحليل واريانس دوطرفه همبسته استفاده كرده

همچنين اثر گروه . باشد دار نمي اثر آموزش بدون در نظر گرفتن اثر گروه معني دوطرفه حاكي است كه
سطح (باشد دار مي ولي اثر متقابل آموزش و گروه معني. باشد دار نمي  گرفتن اثر آموزش معنيبدون در نظر

 اجتماعي يها مهارتآموزان بعد از آموزش  بنابراين عزت نفس تحصيلي دانش). 05/0داري كمتر از  معني
سهم . شود مي تأييددر نتيجه فرضيه ). 5جدول(يابد داري مي و كنترل تفاوت معني در دو گروه آزمايش

 دهد كه نيز نشان مي 4 نمودار. اثر متقابل آموزش و گروه نسبت به ساير اثرات بيشتر است) مجذور اتا(اثر
  .عزت نفس تحصيلي گروه آزمايش افزايش يافته است

 
  تحصيلي نفس  نتايج تحليل واريانس عزت:5جدول شماره 

 و كنترل بعد از آموزش در دو گروه آزمايش

  
مجذور اتا F Pميانگين مربعات درجه آزاديجذور مربعاتم منبع تغيير

 002/0 744/0 108/0 152/0 1 152/0 اثر آموزش

 014/0 386/0 765/0 206/6 1 206/6 اثر گروه

 100/0 019/0 889/5 297/8 1 297/8 اثر متقابل آموزش و گروه

    409/1 53 667/74 خطا

  
 

  
  و كنترل لي بعد از آموزش در دو گروه آزمايشتحصي نفس نمودار خطي عزت: 4نمودار 
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 . مثبت داردتأثيرآموزان  دانش  اجتماعي بر عزت نفس فردييها مهارتآموزش : فرضيه پنجم
نتايج تحليل واريانس . ايم براي آزمون اين فرضيه از تحليل واريانس دوطرفه همبسته استفاده كرده

همچنين اثر گروه . باشد دار نمي فتن اثر گروه معنياثر آموزش بدون در نظر گر دوطرفه حاكي است كه
. باشد دار نمي اثر متقابل آموزش و گروه نيز معني. باشد دار نمي بدون در نظر گرفتن اثر آموزش معني

و كنترل   اجتماعي در دو گروه آزمايشيها مهارتآموزان بعد از آموزش  بنابراين عزت نفس فردي دانش
تمام اثرات پايين ) مجذور اتا(سهم اثر. شود در نتيجه فرضيه رد مي). 6جدول(كند داري نمي تفاوت معني

دهد كه عزت نفس  نمودار نشان مي. باشد ولي سهم اثر آموزش نسبت به ساير اثرات بيشتر است مي
 اجتماعي هم در گروه آزمايش و هم در گروه كنترل يها مهارتآموزان بعد از آموزش  فردي دانش
  .  و اثر متقابلي ندارنديابد افزايش مي

  
 فردي نفس نتايج تحليل واريانس عزت: 6جدول شماره

 و كنترل بعد از آموزش در دو گروه آزمايش
 

 مجذور اتا F Pميانگين مربعات درجه آزاديمجذور مربعات منبع تغيير

 033/0 186/0 796/1 256/4 1 256/4 اثر آموزش

 004/0 641/0 220/0 856/1 1 856/1 اثر گروه

 000/0 980/0 001/0 002/0 1 002/0 اثر متقابل آموزش و گروه

    370/2 53 598/125 خطا

 

  
  و كنترل فردي بعد از آموزش در دو گروه آزمايش نفس عزتنمودار خطي : 5نمودار 
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  نتيجه گيري بحث و
تحليل  ه بحث و  ب توان آن با تحقيقات و مطالعات قبلي مي      ارتباط   هاي پژوهش حاضر و    براساس يافته 

  .در مورد فرضيات مطرح شده در اين پژوهش پرداخت
 اجتمـاعي بـر عـزت نفـس كلـي           هـاي   مهارتفرضيه اول، اولين يافته پژوهش نشان داد كه آموزش          

 هـاي   مهـارت  آمـوزش    تأثيراين يافته با نتايج حاصل از تحقيقاتي كه مؤيد           . مثبت دارد  تأثير آموزان  دانش
از ايـن نكتـه     ) 1386(همكـاران  پـژوهش بـه پـژوه و      . باشد ند، هماهنگ مي  اجتماعي بر عزت نفس هست    

 پـسر نابينـا، بـه طـور         آموزان  دانش اجتماعي در بهبود عزت نفس       يها  مهارتكند كه آموزش     حمايت مي 
. همخـواني دارد   )1389(منيؤتحقيـق مـ    همچنين اين يافته با نتيجه حاصل از      .  بوده است  مؤثرمعناداري  

 مبتال به اختالل    آموزان  دانش زندگي بر وضعيت روانشناختي      هاي  مهارتخشي آموزش   وي در بررسي اثرب   
برقراري ارتبـاط،     زندگي باعث ارتقاء وضعيت    هاي  مهارتيادگيري رياضي به اين نتيجه رسيد كه آموزش         

.  مبتال به اختالل يادگيري رياضي شـده اسـت         آموزان  دانشعزت نفس،كفايت هيجاني وكفايت اجتماعي      
 زنـدگي در مـدارس      هـاي   مهـارت  مختلفي كه پس از اجراي برنامه هاي آمـوزش           هاي  پژوهشين  همچن

 1اينـت (صورت گرفت، پيشرفت هاي معنا داري را در ابعاد مختلـف سـالمت روان از جملـه عـزت نفـس                    
  .به دست مي دهد) 1994وهمكاران،

عـزت نفـس اجتمـاعي      بر    اجتماعي هاي  مهارتنشان داد كه آموزش      فرضيه دوم، آزمون اين فرضيه    
از جملـه اينـت و      . باشد مي هاي قبلي همسو   هاي پژوهش   اين يافته، با يافته   .  مثبت دارد  تأثير آموزان  دانش

داري در پيشرفت ابعاد مختلـف       به طور معني   را  زندگي در مدارس   هاي  مهارتكه آموزش   )1994(همكاران
 صورت گرفتـه اسـت،    ) 1387(سط واحدي تحقيقي كه تو  . دانند  مي مؤثرسالمت روان از جمله عزت نفس       
 و دوره   آزمـون   پـس (اي هاي مداخلـه     اجتماعي در طي زمان    يها  مهارتمؤيد اين مطلب است كه آموزش       

  .  بوده استمؤثر اجتماعيِ كودكانِ پرخاشگر، يها مهارتبر كاهش پرخاشگري و افزايش ) پيگيري
س،كفايت هيجاني وكفايـت اجتمـاعي       زندگي را در ارتقاء عزت نف      هاي  مهارتآموزش  ) 1388(منيؤم
تحقيـق خـود در بررسـي اثـر بخـشي آمـوزش              در) 1388(پور همچنين يوسف . داند   مي مؤثر آموزان  دانش
 زندگي بر بهبود بهداشت رواني معلوالن جسمي بهزيستي تبريـز بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه                     هاي  مهارت

افسردگي در معلوالن جسمي     جتماعي و ا  زندگي موجب بهبود بهداشت رواني، كاركرد      هاي  مهارت زشوآم
 زندگي موجـب  هاي مهارتپور در پژوهشي نشان دادند آموزش         نيك در همين راستا، ناصري و    . شده است 

  ).نقل ازهمان منبع(شود بهداشت رواني دانشجويان مي ارتقاي
 نفـس    اجتماعي بر عزت   هاي  مهارتمثبت آموزش    تأثيرنشان داد كه     فرضيه سوم، آزمون اين فرضيه    

 هـاي   مهـارت هاي قبلي كـه آمـوزش        اين يافته با يافته پژوهش    .  نشده است  تأييد آموزان  دانشخانوادگي  

                                                           
1- Ennet 
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 نقـل از  (باشـد  داند، مغـاير مـي      سيستم خانوادگي و سازگاري با خانواده مي       زندگي را سبب افزايش رضايت    
 حـل مـسئله اجتمـاعي        زندگي بركيفيت زندگي و    هاي  مهارت آموزش   تأثيردر بررسي   ). 1388 پور، يوسف

حـل مـسئله    ( زنـدگي  هـاي   مهـارت دريافت كه آموزش    ) 1388(پور  مهران PTSDهمسران جانبازان دچار    
اجتماعي، مهارت همدلي، مهارت خود آگاهي، مهارت ابراز وجود، مهارت مقابله با هيجان، مهارت ارتبـاط                

بهبـودي ابعـاد    . ايش شـده اسـت    باعث بهبود وضعيت در هر دو بعد جسماني و رواني در گروه آزمـ             ) مؤثر
ر روانـي را در ايـن افـراد         اسـترس و فـشا     جسماني و رواني، باعث احساس رضايت در همسران گـشته و          

 تأييدتبيين احتمالي براي عدم  .پژوهش حاضر همخواني ندارد اين يافته با يافته حاصل از. دهد كاهش مي
كه در اين تحقيق به كار رفته اسـت باعـث            زندگي به روشي     هاي  مهارتكه آموزش    ست ا اين فرضيه آن  

 ايـن  تأييـد تبيين احتمالي ديگر براي عـدم  . شود  نميآموزان دانشافزايش چشمگير عزت نفس خانوادگي    
ي، ابراز وجود،   همدل(ي كه در اين پژوهش آموزش داده شدند         هاي  مهارت از آنجايي كه   فرضيه آن است كه   

داري   معنـي  تأثير اساسي زندگي بودند، نتوانسته اند       هاي  هارتمتنها بخشي از    ) گيري حل مسئله و تصميم   
  . بر جاي گذارندآموزان دانشدر افزايش عزت نفس خانوادگي 

 اجتماعي بر عزت    هاي  مهارتفرضيه چهارم، نتيجه حاصل از آزمون اين فرضيه نشان داد كه آموزش             
كـه  )1381(راد  پـژوهش محمـودي    هـاي   يافتهيافته حاضر با    .  مثبت دارد  تأثير آموزان  دانشنفس تحصيلي   

 آموزان دانش ارتباطي و حل مسئله را در ارتقاي سطح عزت نفس و پيشرفت تحصيلي هاي مهارتآموزش 
دهـد بـين عـزت نفـس و           كه نـشان مـي    )1385(نين پژوهش جعفري  همچ .باشد داند، همسو مي     مي مؤثر

. ژوهش همخـواني دارد   ته حاصل از اين پ    داري وجود دارد، با ياف      تحصيلي دانشجويان رابطه معني    عملكرد
 ابــراز وجــود و هــاي روش نــشان داد كــه آمــوزش هــاي انجــام شــده توســط عليلــو نيــز نتــايج بررســي

باعـث بهبـود     كنتـرل اسـترس،    و) اضطراب، افسردگي، خشم  (هاي ناخوشايند    مندي،كنترل هيجان   تأجر
). 1388 پور، نقل از يوسف  ( ده است سالمت عمومي از يك طرف و بهبود عملكرد تحصيلي از ديگر سو ش            

هاي نوين در پيشگيري و درمان اعتيـاد از طريـق آمـوزش       شيوه پور، در رابطه    تحقيقي كه توسط خاك    در
 زندگي اثرات   هاي  مهارتكه اجراي برنامه      نفر انجام شد، نتايج نشان داد      242بر روي     زندگي هاي  مهارت

همچنـين  . كند  مي تأييدخدر و يا گرايش به مواد مخدر را         بلند مدتي در پيشگيري از شروع مصرف مواد م        
  ).نقل ازهمان منبع(  نيز بهبود چشمگيري پيدا كرده استآموزان دانشمشخص شد كه عملكرد تحصيلي 

 اجتمـاعي برعـزت   هـاي  مهارتيافته حاصل از آزمون اين فرضيه نشان داد كه آموزش . فرضيه پنجم 
 قبلـي از جملـه      هـاي   پـژوهش بـا    يافتـه حاضـر    .داري نـدارد   معنـي  مثبت   تأثير آموزان  دانشنفس فردي   

را در ارتقاء عزت نفس، كفايت هيجاني وكفايت اجتمـاعي            زندگي هاي  مهارت، كه آموزش    )1389(منيؤم
و ) 1991( و همكاران    1كروتر ،)1994(اينت و همكاران   .باشد داند، در يك راستا نمي      مي مؤثر آموزان  دانش

                                                           
1-  Kreuter 
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 بر عزت نفس، تـصور از خـود و          زندگي را به ترتيب    هاي  مهارتآموزش   حقيقات خود در ت ) 1991 (1الياس
 نيـز  )1387(واحـدي . صل از پژوهش حاضر همخـواني نـدارد       يافته حا  كه با  گذار يافتند تأثيرخودكارآمدي  

 اجتماعيِ كودكانِ پرخــاشگر     هاي  مهارت اجتماعي را بركاهش پرخاشگري و افزايش        هاي  مهارتآموزش  
 فرضيه سوم نيز    تأييدهمانطوركه در مورد عدم     . داند كـه بـا يافته پژوهش حاضر همخواني ندارد         مي مؤثر

 زنـدگي بـه     هـاي   مهارتكه آموزش    ست ا  اين فرضيه آن   تأييدبه آن اشاره شد تبيين احتمالي براي عدم         
 نآمـوزا   دانـش روشي كه در اين تحقيق به كار رفته است باعث افـزايش چـشمگير عـزت نفـس فـردي                     

تواند متفاوت بودن جوامع آماري باشـد كـه           مي  اين فرضيه  تأييدتبيين احتمالي ديگر براي عدم      . شود نمي
  .گرفته است تحقيقات قبلي در آنها صورت
و پرورشي و به تبـع آن بـي           اجتماعي در ساعات دروس ورزش     هاي  مهارتبرگزاري جلسات آموزش    

 بودن نمونه تحقيق بـه دو دبيرسـتان دخترانـه شـهر             محدود  براي شركت در پژوهش،    آموزان  دانشميلي  
هاي   ر در طول پژوهش، از جمله محدوديت      گذاتأثيرهاي   ديگر متغير  تبريز و عدم توانايي محقق در كنترل      

  .روند تحقيق حاضر به شمار مي
  :رسند ل جهت بررسي قابل تأمل به نظر مي پژوهش حاضر، پيشنهادهاي ذيهاي يافتهبا توجه به 

دلي ابـراز وجـود و همـ       پژوهش حاضر چهار مهارت حل مـسئله، تـصميم گيـري،           به اينكه در  باتوجه   -1
  ده هاي  مهارت زندگي از    هاي  مهارت ديگر   تأثيرآتي   شود در تحقيقات   آموزش داده شدند، پيشنهاد مي    

 .بررسي شود بر عزت نفس گانه
ندگي بر عزت نفس كلي و  زهاي مهارتدهد آموزش   تحقيق حاضر كه نشان ميهاي يافتهبا توجه به  -2

شـود مـدارس در خـصوص آمـوزش       مثبت دارد، پيشنهاد مـي  تأثير آموزان  دانشعزت نفس تحصيلي    
 .بورزند  زندگي اهتمام بيشتريهاي مهارت

 زندگي بر عزت نفـس اجتمـاعي        هاي  مهارتدهد آموزش    ه به يافته تحقيق حاضركه نشان مي      با توج  -3
 زندگي به صورت گزينشي هاي مهارتشود جلسات آموزش  اد مي مثبت دارد، پيشنهتأثير آموزان دانش

 .برگزار شود هاي اجتماعي هستند، ي كه درگير مشكالت اجتماعي يا ناسازگاريآموزان دانشدر مورد 
  
  
  
  
  

                                                           
1- Elias 
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  Ĥخذم
  .انتشارات مهرداد: تهران.  روانشناسي اعتماد).1373(اسالمي نسب، علي 

بررسي اثربخشي آموزش ). 1386(يكتا، محسن  حمود و شكوهيبه پژوه، احمد؛ خانجاني، مهدي؛ حيدري، م
سالمت روان  پژوهش در: نقل از.  پسر نابيناآموزان دانش  اجتماعي بر عزت نفسيها مهارت

   ).1386(شماره سوم، پائيز  قطب علمي روان شناسي استرس، دوره اول،- دانشگاه تربيت معلم تهرانشناختي،
 دانشجويان دانشگاه آزاد  بررسي رابطه عزت نفس با عملكرد تحصيلي.)1385(رقيه  رود، جعفري پيله

  .كارشناسي روانشناسي باليني نامه پايان. اسالمي واحد اردبيل
شناسي،  در زمينه روان هاي پژوهشي پرسشنامه).1387(ديگران زير نظرحسن پاشا شريفي نرگس و حسيني،

  .ارات سخنانتش:  تهران.تربيتي و جامعه شناسي مشاوره، علوم
  .وزارت آموزش و پرورش: تهران. مدرسه مروج سالمت). 1382(خالصي، عباس و عليخاني، سيامك 

 اجتماعي و عزت نفس  زندگي بر سازگارييها مهارتاثر بخشي آموزش  .)1388( مسلم،فرد رخ
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