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 بررسی رابطه عزت نفس با کمرویی در دانش آموزان ابتدایی شهر بم پشت  

 نبی اربابی سرجو

 زاهداندانشگاه فرهنگیان  82ماده دانش آموخته 

 محمدرضاغزنوی

 دکتری برنامه ریزی درسی، مامور در دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مطهری زاهدان

 چکیده:

. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی باشدمی شهر بم پشت ییدر دانش آموزان ابتدا ییکمرو رابطه عزت نفس بابررسی  با هدفپژوهش 

 کمرویی از پرسشنامهاندازه گیری ( و برای 7695سئوالی کوپر اسمیت ) 75عزت نفس از پرسشنامه  در زمینه  ها باشد. برای گردآوری دادهمی

 930باشد. کل جامعه مورد پژوهششهر  بم پشت می ابتداییمورد مطالعه کلیه دانش آموزان ی استفاده شد. جامعه( 7665) زیمباردو و هندرسون

پسر( به صورت نمونه گیری در دسترس و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به  700دختر و  700نفر از این گروه )800فر بود که تعداد ن

تگی . نتایج آزمون همبسز آزمون همبستگی و آزموت تی گروهای مستقل صورت گرفته استها با استفاده اعنوان نمونه انتخاب شدند. تحلیل داده

در عزت  را تی گروه های مستقل تفاوت معنادارینتایج  وجود داشت همچنین یمعنادارمنفی و رابطه  عزت نفس و کمرویی دانش آموزانبین 

  .نشان می داد  دانش آموزان دختر وپسر نفس و کمرویی

 عزت نفس، کمرویی، دانش آموزان ابتدایی :کلیدي هاي واژه
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 :و بیان مسئله مقدمه

های صنعتی، گرایش به سازمانهای آموزش و پرورش امری فراگیر و  مروزه به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فناوری و پیشرفتا

 عهده به آن پرورش و آموزش نظام که دانندمی دامنه وظایفیجهانی شده است. به حدی که یکی از شاخصهای مهم رشد هر جامعه را وسعت 

 (7323صافی،) است گرفته

آموزش و پرورش از ارکان مهم پیشرفت کشور هاست چرا که پایه ها و ریشه های تعلیم و تربیت نیروی انسانی خالق ، آموزش دیده و مسئولیت 

شود . جوانی جمعیت و رشد باالی آن در دهه های  این دستگاه شالوده ریزی میپذیر که سکان دار توسعه و ترقی جامعه هستند از ابتدا در 

گذشته ، بر تعداد و نسبت جمعیت دانش آموزی افزوده و دستگاه اصلی تعلیم و تربیت را گسترده ، عظیم و پرحجم ساخته است . با وجود 

ارتخانه ، بی گمان این دستگاه یکی از پرمشکل ترین و پرمشغله ترین اختصاص درصد زیادی از بودجه کشور و تعداد انبوه نیروی انسانی این وز

 (7361اجزاء جامعه نیز می باشد . )مالزهی،

رای ب بنابراین ، آموزش و ارتقاء سالمتی آنها از مهمترین چالش های برنامه های توسعه کشور است .همچنین تامین ، حفظ و ارتقاء تندرستی آنها

در حال و آینده اصلی مهم ، اساسی و ضرور ی است و از طرفی دیگر، هم بستر مدرسه که دانش آموزان ساعات زیادی سالمت خانواده و جامعه 

 باز عمر خود را در آن محیط می گذرانند بهترین و مناسبترین موقعیت برای ایجاد دانش ، آگاهی و بهبود نگرش و عملکرد بهداشتی آنان بحسا

به سایر کودکان و نوجوانان غیر شاغل به تحصیل مد نظر قرار گرفته و در تدوین برنامه های توسعه بهداشتی  می آید که بایستی درکنارتوجه

ن معلمی ودرمانی مورد عنایت وتوجه ویژه ای قرار گیرد وبه همین جهت ودر کنار تمام فعالیتها، فعال نمودن خود دانش آموزان ، والدین ،مربیان و

جامعه درحال و آینده یکی ازضروری ترین مسائلی است که باید در برنامه های جاری نظام ارائه خدمات روانشناسی  آنها در جهت سالمتی خود و

و مشاوره ای به دانش آموزان است. بعضی  از دانش آموزان از مشکالت روانی زیاد رنج می رند یکی از این مشکالت کمرویی می باشد. 

 (7363محمودی)

اجتماعی است. کم رویی یک صفت یا ویژگی ارثی )ژنتیکی( نیست، بلکه اساسا در نتیجه روابطنادرست بین  -کم رویی یک پدیده پیچیده روانی 

فردی وسازش نایافتگی های اجتماعی در مراحل اولیه رشد )در خانه و مدرسه( پدیدار می گردد. با این که برخی از روان شناسان نظیر کتل 

ر این عقیده اند که بعضی افراد با زمینه کم رویی متولد می شوند، اما باید توجه داشت که بحث درباره زمینه کم رویی و استعداد بیش ب(7623)

تر بعضی از کودکان در ابتال به کم رویی، به معنای ارثی بودن آن، مثل رنگ چشم و پوست نیست. بدیهی است کودکان کم رو عموما متعلق به 
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هستند که خودشان کم رویی دارند. لیکن این بدان معنی نیست که این قبیل کودکان کم رویی را از طریق ژن های ناقل از والدین خود والدینی 

 (.7353افروز،)به ارث برده اند، بلکه اساسا بدین معناست که کم رویی را از آن ها یاد گرفته اند

 کمرویی : عبارتند از یک نوع اختالالت روانی است که این اختالل هم اگر به صورت شدید باشد به یک نوع بیماری تبدیل خواه شد که کمرویی 

 واردم و شلوغ مکانهای در شدید تعرق –نکردن  صحبت خوب – نکردن دفاع خود از و طرفین با رابطه برقراری عدم –عبارتند از اعتماد پایین 

 (7363)محمودی،.  ردیگ

تـوان آن را یـک  کمرویی یک مشکل فردی بی سر و صداست و چنان شـایع گشـته کـه مـی( در مورد کمرویی می گوید 8000زیمباردو )

بیماری اجتماعی نامید؛ زیرا کمرویی موجب اضطراب اجتماعی، هراس اجتماعی، عدم اعتماد بـه نفس، نداشتن مهارتهای اجتمـاعی، و عـدم 

 شـود سـازگاری بـا جمـع مـی

ـتالل خکمرویی یک ناتوانی و معلولیت فراگیر اجتمـاعی اسـت. در هـر جامعـه درصـد قابـل تـوجهی از کودکان، نوجوانان و بزرگساالن بـا ایـن ا

ـا و ایفـای ه فایی قابلیتها، خالقیتترین مانع شکو رفتـاری و بازدارنـدة رشـد شخصـیت اجتمـاعی مواجهند. در بسیاری از مواقع، کمرویی، اصلی

بر این باورند که کمرویی یک توجه افراطـی به خود، اشتغال ذهنی به افکار، احساسات و ( 7655)زیمباردو (. 7327ها است )افروز، مسئولیت

ارنـده و شـدید باشـد. تواند حـداقل شامل یک ناراحتی اجتماعی ضعیف تا یک تـرس اجتمـاعی بازد واکنشهای جسمانی خود است که می

هراسند، دربارة  بر این باور است که کمرویی احتیاط مفرط در روابط بین فردی است. به ویژه افراد کمرو از ابراز وجود می(8000)زیمبـاردو 

قلب،   رفتن ضربانای جسمانی اضطراب مانند باال هوند و نشانش شیوة واکـنش دیگـران بـه خـود بسـیار حساسـند و بـه سـرعت دستپاچه می

 .کنند سرخ شدن چهره ناراحتی معده را تجربه می

شـان را بـزرگ و نقـاط  شان زیاد توجه دارند، آنها نقاط ضعف معتقد است که بسیاری از افراد کمرو به جنبه های منفی شخصیت(8005کیت )

 ای غیرطبیعی می ر ذهـن دارنـد، بلکـه دربـاره خـود بـه قضاوتهدانند. افراد کمرو نه تنها تصویری منفی از خود د شـان را کـم ارزش می قوت

یکی از مشکالتی کـه اغلـب جوانـان در ). 8001کنند دیگران آنهـا را قبـول ندارنـد )لیزژیـک، اکیوز، دوگان، و کوگو ،  پردازند و احساس می

 (7327احتی از بودن در جمـع اسـت )سلحشـور،ذهـن دارنـد، احسـاس  خجالت و کمرویی است. کمرویی به مفهوم احساس نار

 تعداد روزافزون افرادی که در ارتباط با دیگران مشکل دارند، افرادی کـه دسـتخوش تـرس از برخوردهای اجتماعی و کمروییاند، جوانانی که

با مردم و عدم همکاری با آنها و نیز نـاتوانی هنگام ورود بـه جمـع نمـیداننـد چـه بگوینـد و چگونه رفتار کنند و احساس ناتوانی برای گفتگو 

در تصمیمگیری برای مسائل روزمره دارند، همه باعث شیوع اضطراب، افسردگی و انـزوای اجتمـاعی خواهد شد. این مسائل خود باعث طرد از 

  (7327شـود )افـروز،  اجتمـاع و تکـرار چرخـهای معیـوب مـی
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ن مشکالت، که یکی از ای -عزت نفس احساسی ارزشمند و به گاتنگی با کمرویی افراد دارد عزت نفس می باشد.یکی دیگراز مولفه های که رابطه تن

ر عبارت دیگ ای است که فرد از خودپنداره خودش بر حسب ارزش کلی آن دارد. به مشکالت اجتماعی آنان است که مربوط به طور کلی ارزیابی

ترین عامل در روند رشد  ست که شخص نسبت به خویشتن پذیرش و خود دارد. عزت نفس قطعیعزت نفس میزان تایید، احساس ارزشمندی ا

( مسئله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی از اساسی 8002)شکروایی،باشد اند که عزت نفس پایین موجب می ها نشان داده روانی افراد بررسی

ورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی ، قدرت تصمیم گیری و ابتکار ، خالقیت ترین عوامل و رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است .برخ

امروزه در اصالح  .و نو اوری ،سالمت فکری و بهداشت روانی ، رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خود ارزشمندی فرد دارد

ان نظیر کم روئی و گوشه گیری ، لجبازی و پرخاشگری و تنبلی و کندرویبه و درمان بسیاری از اختالالت شخصیتی و رفتاری کودکان و نوجوان

عنوان اولین یا مهمترین گام به ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس ، تقویت اعتماد به نفس و مهارت های فردی و اجتماعی انان می 

به نفس،ارزش ،قدرت ،لیاقت ،کفایت و مفید مثمر ثمر بودن در  ( ارضای نیاز به عزت نفس به احساساتی از قبیل :اعتماد7353پردازد.)بیابانگرد

 اجهان منتهی خواهد شد . اما بی اعتنائی به نیازها موجب احساساتی از قبیل حقارت ، ضعف و درماندگی می شود این احساس ها به نوبه خود ی

 به وجود خواهندآورد. به وجود اورنده دلسردی و یاس اساسی خواهندشد ویا این که گرایش های روان را 

اثر سایکودرام »(.  در تحقیقی تحت عنوان 7369) نامی پس ویشهتحقیقاتی زیادی در مورد کمرویی و عزت نفس انجام شده است به عنوان نمونه 

یکه عزت نفس به طور ت.نفس و کاهش کمرویی موثر بوده اس که سایکودراما بر افزایش عزتنشان داد « بر کمرویی و عزت نفس کودکان طالق

 آزمایش در پس آزمون به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل بهبود پیدا کرد و کمرویی این افراد نیز در پس آزمون به طور معنی داری گروه

ثر تایید مو کاهش یافت. سایکودرام به دلیل نمایش محور بودن، برای کودکان و نوجوانان جذابتر از روش های درمانی دیگر است و با توجه به

 .بودن آن در ارتقای عزتنفس و کاهش کمرویی پیشنهاد می شود در برنامه های درمانی استفاده شود

 «تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر عزت نفس و کمرویی دانش آموزان دختر پایه هفتم »( در تحقیقی تحت عنوان7367) وهمکاران تقی پور

نتیجه گیری نشان داد کرد که برنامه ریزی  .اعی بر کمرویی و عزت نفس )مولفه های آن( تاثیر داردآموزش مهارت های اجتم کهنشان دادند 

 .برای آموزش مهارت های اجتماعی بر عزت نفس و و کمرویی اهمیت ویژه ای دارد

ان کان پیش دبستانی شهرستاثربخشی قصه درمانی بر کمرویی، افسردگی و عزت نفس کود»در تحقیقی تحت عنوان   (7367)صفرزاده و لویمی

قصه درمانی بر کاهش کمرویی و افسردگی کودکان تاثیر مثبت دارد؛ همچنین قصه درمانی بر افزایش عزت نفس و خرده  نشان دادند که« اهواز

 .مقیاس های آن که شامل؛ خود کلی، خود اجتماعی، خود به عنوان عضوی در خانواده و خود تحصیلی کودکان تاثیر مثبت دارد
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نشان « رابطه ی کمرویی با عزت تنفس و مقایسه ی آ نها در دانشجویان دختر و پسر»در تحقیقی تحت عنوان  (۳۱۳۱)امینی نصر و فالطونیا

کمرویی با عزت نفس دانشجویان و در گروه های دختر و پسر رابطه منفی معنی داری دارد. تحلیل ها تفاوتی بین دانشجویان دختر و پسر دادند 

 .غیرهای پژوهش نشان نداددر مت

 «اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر کمرویی و عزت نفس دانش اموزان پسر دبیرستانی»( در تحقیقی تحت عنوان ۳۱۳۱)محمودی, 

 .مولفه های هوش هیجانی میزان کمرویی را کاهش و عزت نفس آزمودنی ها را افزایش داده بودنشان داد که 

 توان ارتباط نزدیکی با کودکانه برای کسانیکه با کودکان و نوجوانان سروکار دارند امری روشن است مشکل است ب کمروئیاهمیت عزت نفس و 

 و نوجوانان داشت ولی از باورهای مهم آنان در مورد خودشان نباید غافل بود. اخیرا به نظر می رسد که عزت نفس یک موضوع عموم پسند باشد

عزت »در حال افزایش است. کتابهای مختلف برای والدین، معلمان،مشاوران و خودکودکان و نوجوانان،بر نیاز به داشتن،که مقبولیت آن همچنان 

تاکید دارند. مدارس به پذیرش مسئولیت در مورد کودکانی که نیاز به احساس ارزش مثبت دارند پرداخته اند و از آزمونهای استاندارد « نفس مثبت

تحت  ید و تحقیقنمایندر کودکان کمک « خود ارزشمندی»ه های کالسی خاصی استفاده می کنند تا به افزایش باورهایشده عزت نفس و برنام

 ابتدایی  شهر بم پشت را تدوین کردیم. در دانش آموزان با کمرویی عزت نفس رابطه عنوان بررسی

 روش :

در دانش آموازن ابتدایی شهر بم پشت  متغیر مالك کمروییو  فسعزت نبینی کننده  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. متغیر پیش

 800نفر می باشند . به روش نمونه گیری ساده  930می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان ابتدایی شهر مرکزی بم پشت 

برای  نفر دیگر را دانش آموزان پسر تشکیل می دهند. 700نفر را دانش آموزان دختر و  700نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که از این تعداد 

توسط کوپر اسمیت ساخته شد.  ۳۳۹۱در سال استفاده شد کهه این پرسشنامه   (SEI)رسشنامه عزت نفس کوپر اسمیتسنجش عزت نفس ازپ

ماده باقی مانده به سنجش  ۸۵سنجند و میماده از این پرسشنامه دروغ گویی را  ۵ماده به صورت بلی و خیر است.  ۸۵این پرسشنامه دارای 

عبارتند از: عزت نفس کلی، عزت نفس   اسمیت کوپر نفس عزت پرسشنامه هایزیرمقیاس .چهار زیر مقیاس این پرسشنامه اختصاص دارد

یشتر اش بیرد عزت نفسشود که هرچه فرد در این پرسشنامه نمره باالتری بگخانوادگی، عزت نفس تحصیلی، و عزت نفس اجتماعی. یادآور می

ساخته  7660در سال  زیمباردو و هندرسوناستفاده شد این پرسشنامه توسط  زیمباردو و هندرسونو برای سنجش کمرویی از پرسشنامه  است

 سئوال می باشد 56شد که شامل 

 یافته ها تحقیق:
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 مستقل استفاده شد که نتایج به شرح ذیل استبرای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی، آزمون تی گروههای 

 

 برای بررسی رابطه بین عزت نفس و کمرویی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

 آموزاندانش عزت نفس و کمروییروش  ضریب همبستگینتایج آمار توصیفی و  7جدول 

 r sig انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

 33/88 73/735 700 عزت نفس
792/0- 000/0 

 2/3 89/77 700 کمرویی

 

که در  =r -935/0برابر با آموزان ابتدایی شهر بم پشت کمرویی دانش و عزت نفسدهد که ضریب همبستگی ( نشان می7) جدول هاییافته

منفی و  آموزان رابطه خالقیت دانشبین  ویژگی های شخصیت و (. لذا به لحاظ آماری P >07/0)باشددار میمعنیدرصد  66سطح اطمینان 

 .وجود داردمعنادار 

 

 آموزان برحسب جنسیتدانش عزت نفسمستقل در ارتباط با تفاوت  t: نتایج آزمون 8جدول 

تعداد نمونه بر حسب جنسیت۳نمودار

دختر پسر
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 t df sig انحراف معیار میانگین تعداد روش تدریس متغیر

دانش آموز  عزت نفس

 دختر

700 77/38 90/73 

290/8 762 000/0 

 51/77 29/86 700 دانش آموز پسر

 

و انحراف معیار 77/38دارای میانگین  عزت نفسدر زمینه  ابتدایی شهر بم پشت دختر آموزان( حاکی از آن است که دانش8)های جدولیافته

محاسبه  tدهد که ها نشان میباشند. همچنین، یافتهمی 51/77و انحراف معیار  29/86آموزان پسر دارای میانگین باشند و دانشمی 90/73

 آموزان دختر از توان نتیجه گرفت که دانشبنابراین می (.P <07/0)باشددرصد معنادار می 66در سطح  762و با درجه آزادی  29/8شده 

 .ندبرخودار عزت نفس باالتر به نسبت دانش آموزان پسر

 

 برحسب جنسیتآموزان دانش کمرویی مستقل در ارتباط با تفاوت t: نتایج آزمون 1لجدو

 t df sig انحراف معیار میانگین تعداد روش تدریس متغیر

دانش آموز  کمرویی

 دختر

700 12/31 72/7 

12/1 762 000/0 

 90/3 77/35 700 دانش آموز پسر

 

-باشند و دانشمی 72/7و انحراف معیار 12/31دارای میانگین  کمروییدر زمینه  دخترآموزان ( حاکی از آن است که دانش1های جدول)یافته

و با درجه آزادی  12/1محاسبه شده  tدهد که ها نشان میباشند. همچنین، یافتهمی90/3و انحراف معیار  77/35دارای میانگین  پسرآموزان 

 دخترانش آموزان از د پسرآموزان دانش کمروییتوان نتیجه گرفت که میزان بنابراین می (.P <07/0)باشددرصد معنادار می 66در سطح  762

 می باشد. بیشتر

 نتیجه گیری:

ن رابطه قوی و منفی بی نتایج نشان دادهدف از انجام این تحقیق بررسی میزان عزت نفس در کمرویی دانش آموزان شهر بم پشت می باشد که 

عزت نفس و کمرویی وجود دارد رابطه منفی نشان از این است که با افزایش میزان عزت نفس، میزان کمرویی در دانش آموزان کاهش می یاید 

 لویمی ،(7367) رانوهمکا تقی پوربه تعبیری دیگر رابطه منفی بین این دو متغیر)عزت نفس، کمرویی( وجود دارد نتایج این تحقیق با تحقیقات، 

های پژوهش و نظر به  بنابراین با توجه به یافتههم راستا می باشد.  ( ۳۱۳۱)محمودی,  ،(۳۱۳۱)امینی نصر و فالطونیا ،(7367)صفرزاده و

اجهه و مو و تقویت عزت نفس استرسکاهش در کاهش آسـیب هـا و استرس ها و کمرویی و نیز از آنجا که قرن حاضر، عصر  عزت نفساهمیت 
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باالیی  عزت نفسای که افرادی که  ، اهمیت خاصـی دارد، بـه گونهعزت نفس در کاهش کمرویی نامیده شـده است و از طرف دیگر توانایی 

ذا ل دارند توانایی بهتری برای مقابله با اسـترس کمرویـی دارند و زمانی که تحت فشار قرار بگیرند کمتر احتمال دارد که دچار بیماری شوند،

پیشنهاداتی که  به برنامه ریزان عرصه تعلیم و تربیت  .هایش و پرورش آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است افراد و مؤلفه عزت نفستوجـه بـه 

 ن طریقیو معلمان  و خانواده ها  می شود این است تا می تواند برنامه ها وموقعیت ها را جهت افزایش عزت نفس در کودکان را مهیا کنند، تا از ا

 با  ایجاد مشکالت روانی دیگر از جمله کمرویی مقابله شود.
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