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 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش ابراز وجود 

 و عزت نفس نوجوانان پسر

 

 

 

 محمد مهدی کرد ،سمانه دوست محمد ،علیرضا اسالمی، پژمان بریمانی

 

 
 

 ایران.   کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد ساری ، 

   ایران.کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد ساری ، 

 ایران.   ، دانشگاه آزاد واحد ساری ، تربیتی کارشناسی ارشد روانشناسی

 

 

پژوهش حاضر به منظور اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر عزت نفس و ابراز  :چکيده

پس آزمون با گروه کنترل  -وجود نوجوانان پسر انجام گرفت. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون

ابل، کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان ب جامعه آماری اين پژوهش شاملاست. 

ابزار گردآوری داده های نفر بوده است.  4951به تعداد  69-69استان مازندران در سال تحصیلی 

دانگ يولی لی، ارنست تی، پژهش، پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت و پرسشنامه ابراز وجود

. نمونه پژوهشی به صورت روش نمونه گیری بود. هالبرگ، الن جی سلمون و ريچارد الف هاس،

کالس به  9نفر از آزمودنی ها از بین اين  03خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند و سپس  تصادفی

 آزمايشیدوره سپس  طور تصادفی  انتخاب شده در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند.

دقیقه ای اجرا شد ولی در مورد  93جلسه  5برای گروه آزمايش طی آموزش مهارت های ارتباطی

گروه پس آزمون به  2زشی صورت نگرفت . پس از اتمام برنامه آموزشی از هر گروه گواه هیچ آمو

داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواريانس مورد تجزيه و تحلیل قرار . عمل آمد

نشان داد که عزت نفس و ابراز وجود در گروه آزمايش  گرفت. نتايج حاصل از تحلیل کوواريانس

ترل به طور معناداری افزايش يافته است. نتايج اين پژوهش نشان داد که در مقايسه با گروه کن

 اموزش مهارت های ارتباطی بر عزت نفس و ابراز وجود تاثیر داشته است . 

 آموزش مهارت های ارتباطی، عزت نفس، ابراز وجود. واژگان کليدي:  
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 مقدمه

گی ، تغییر سريع ساختار خانواده ، گستردگی و هجوم منابع اطالعاتی نیازهای زندگی امروز ، تغییرات سريع اجتماعی ، فرهن    

اجتماعی است و  –های روانی 4 انسان را با چالش ها ، و فشارهای متعددی روبرو کرده است که مقابله با آنها نیازمند توانمندی

ائل و مشکالت آسیب پذير کرده و آنها را در فقدان مهارت ها و توانايی های عاطفی ، روانی و اجتماعی افراد را در مواجهه با مس

معرض انواع اختالالت روانی ، اجتماعی و رفتاری قرار می دهد . امروزه علیرغم ايجاد تغییرات عمیق فرهنگی در شیوه های 

در مواجهه با  زندگی، بسیاری از افراد در رويارويی با مسائل زندگی فاقد توانايی های الزم و اساسی اند و همین موضوع آنان را

 (. 4061مسائل و مشکالت زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذير نموده است)امامی نائینی ، 

نوجوانی به دوره ای از رشد اطالق می شود که زمان گذر و انتقال از کودکی به بزرگسالی است.انتقال از نارسی و نا بالغی      

(. نوجوانی دوره ای مهم و اساسی است.در صورتی که 2،4663رينیش کودکی به رسش و بالیدگی بزرگسالی)بنکرافت و

نوجوان بتواند بین احساس تعلق و هم چنین استقالل و وابستگی تعادل مطلوبی برقرار کند در واقع به خودمتمايزی دست 

 (.4055يافته و بدين صورت هويت مطلوبی در آنها شکل خواهد گرفت)احیايی،

مبنايی جهت حرکت و ارتقای  رين زمینه های سالمت زندگی اجتماعی و منشأ فرهنگ و به عنوانارتباط يکی از مهمت     

که انسان را در موقعیت ممتاز و بهتری قرار می دهد و دستیابی  انسانی است . در اين بین ، ارتباط مؤثر با ديگران ، مهارتی است

موجودی اجتماعی و نیازمند برقراری ارتباط با ديگران  انسانها . ( 4059شعبانی پور ، (می سازد  به موفقیت و رضايت را میسر

است و بسیاری از نیاز های متعالی و استعداد ها و خالقیت های او از طريق تعامل بین فردی و ارتباطات اجتماعی ارضا می شود 

کسب ل ارتباط خود با ديگران هايی جهت تسهی و به فعل درمی آيد به همین دلیل انسانها همواره سعی می کنند تا مهارت

هیچ انسانی در بدو تولد و بدون آموختن نمی تواند روابط بین  ( .4032بیابانگرد ، نمايند و به تکامل شخصی خود بیافزايند ) 

 ( . 4059فردی موثری برقرار کند. اين آموختن مادام العمر است و تا زمانی که انسان زنده است ادامه دارد ) فتی و موتابی ،  

خوب به انسان  0مهارت ارتباط بین فردی عبارت است از توانايی برقراری ارتباط به طور مؤثر و کارآمد با ديگران. مهارت ارتباطی

کمک می کند، روابط سالم و رضايت بخشی را با ديگران داشته باشد و از طرفی ضعف در اين مهارت می تواند به سؤ تفاهمات و 

مهارت ( . 4056مهارت برقراری ارتباط يکی از فاکتورهای پیش بینی کننده سالمت است )عطارپور ، احساسات منفی منجر شود.

های ارتباطی رفتارهايی هستند آموخته شده و اکتسابی برای زندگی اثربخش ضروری اند که شامل آگاهی و ايجاد شرايط الزم 

 ( . 2332جهت رشد چنین رفتارهايی می باشد )هرزون ، جی ، 

ی افکار، احساسات، عواطف و تجربیات ما در عزت نفس، عبارت است از احساس ارزشمند بودن. اين حس از مجموعه     

ترين عوامل در رشد مطلوب شخصیت طول زندگی ناشی می شود.مسأله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی از اساسی

گیری و ابتکار، خالقیت و نوآوری، سالمت ی، قدرت تصمیمکودکان و نوجوانان است. برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قو

فکر و بهداشت روانی رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس و خودارزشمندی فرد دارد. امروزه در اصالح و درمان 
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بلی و گیری، لجبازی، پرخاشگری، تنبسیاری از اصالحات شخصیتی و رفتاری کودکان و نوجوانان نظیر کمرويی و گوشه

های فردی کندروی به عنوان اولین يا مهم ترين گام به ارزيابی و پرورش احساس عزت نفس، تقويت اعتماد به نفس و مهارت

و  ، ابراز افکار و عقايد و احساسات خود به شیوهای مناسب ابراز وجود شامل احقاق حق خود .پردازدو اجتماعی آنان می

 که شخص را قادر می که حقوق ديگران را از بین نبريم و همچنین رفتاری است یايهه مستقیم و صادقانه است ، به گون

خود داشته باشد ، احساسات واقعی خود را صادقانه  بی هیچ گونه اضطرابی رفتاری متکی به  سازد تا به نفع خود عمل کند ،

ابـراز وجـود بـه معنـی توانايی ابراز  .(2339،  4خود را بدست آورد )هارجی ابراز کند و با توجه به حقوق ديگران ، حق

خويشتن به صورت صحیح ، صـريح و مسـتقیم و ارج نهادن به احساسات و فکر خود و شـناخت نقـاط قـوت و ضعف 

بر اساس شیوه های آموزش مهارت های زندگی می توان ابراز وجود که  ( .4053خويشـتن اسـت )نیسـی و شـهنی يـیالق

آموزان ايجاد و افزايش داد . پژوهشگران پژوهش های گوناگونی در رابطه با تأثیر اين  را در دانشرفتاری مناسب است 

داده و به اين نتیجه رسیده اند که آموزش مهارت های زندگی در سنین مختلف بخصوص در  مهارت ها بر سالمت روان انجام

 ( .4052،  ردد )شاملوو باعث تغییرات بنیادی در شخصیت آنها می گ نوجوانان موثر بوده

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر ابراز وجود و  ( با عنوان4060در همین راستا نتايج پژوهش اسالمی و همکاران )      

بحران هويت دانش آموزان نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی بر ابراز وجود و حل بحران هويت دانش آموزان مؤثر 

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت روانی و عزت نفس   "( تحت عنوان 4059و همکاران)جمال حقیقی است. 

نشان می دهد آموزش مهارت های زندگی موجب افزايش سالمت روانی و عزت نفس  "دانش آموزان دختر سال اول متوسطه 

( ، تاثیر آموزش مهارت های 4055و همکاران) ساجدی دانش اموزان دختر گروه آزمايشی در مقايسه با گروه گواه می شود .

. نتايج اين پژوهش با استفاده از  ، عزت نفس و ابرازوجود دختران نابینا را مورد بررسی قرار دادند زندگی بر روابط بین فردی

ايش تاثیر تحلیل کواريانس چند متغیری نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و ابرازوجود دختران گروه آزم

، تأثیر  (4055) و همکاراننادری . . ولی بر روابط بین فردی آنها تاثیر معناداری نداشته است مثبت معنادار داشته است

نتايج های شهرستان بهبهان بود.  اول دبیرستان های زندگی بر اضطراب و ابراز وجود دانش آموزان دختر سال آموزش مهارت

 . است دگی در کاهش اضطراب و افزايش ابراز وجود تأثیر داشتههای زن نشان داد آموزش مهارت

کودکان و نوجوانان به دلیل تجربه ی ناکافی وعدم آگاهی از مهارت های الزم از جمله آسیب پذيرترين قشر از اقشار      

دی های خود در مواجهه اجتماعی هستند و به رغم انرژی واستعدادهای بالقوه و سرشار، آن ها از چگونگی بکار بردن توانمن

با مسائل و مشکالت زندگی آگاه نیستندآموزش و پرورش بهترين بستری برای ارائه ی اين آگاهی به نوجوانان است. )بنی 

(. به دلیل اين که اکثريت جمعیت کشور ما را کودکان و نوجوانان مدرسه رو تشکیل می دهند، ضروری است با 4059جمالی،

به امر ارتقای بهداشت روانی و سطح سالمت در مدارس پرداخته شود و شرايطی فراهم شود تا  ايجاد زمینه های مناسب

مسئوالن مدارس، برنامه ريزان، مشاوران، روان شناسان و ساير دست اندر کاران آموزش و پرورش کشور از طريق آشنايی با 

(. لذا مسئله اصلی 4055سالم ياری دهند. )خالصی، موضوعات بهداشت روانی، کودکان و نوجوانان را برای دست يابی به روان

                                                           
Hargie, O. W .3 

http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


119-919، ص 1931،  خرداد1، جلد 42روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره   

ISSN: 1394-0041 
http://www.jopbs.ir 

 

 
www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  

723 
 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

آموزش مهارت های ارتباطی بر عزت نفس و ابراز وجود نوجوانان محقق در اين پژوهش پاسخگويی به اين سوال می باشد: آيا 

 اثربخش می باشد؟پسر 

 روش پژوهش

کلیه دانش آموزان  ری اين پژوهش شاملجامعه آما.  پس آزمون با گروه کنترل است -طرح پژوهش از نوع پیش آزمون     

نمونه پژوهشی نفر بوده است.  4951به تعداد  69-69پسر مقطع متوسطه شهرستان بابل، استان مازندران در سال تحصیلی 

کالس  9نفر از آزمودنی ها از بین اين  03به صورت روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند و سپس 

 آموزش مهارت های ارتباطی آزمايشیدوره سپس  فی  انتخاب شده در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند.به طور تصاد

 دقیقه ای اجرا شد ولی در مورد گروه گواه هیچ آموزشی صورت نگرفت . 93جلسه  5برای گروه آزمايش طی

 ابزارهای پژوهش

 1سیاهه عزت نفس کوپر اسمیت

( انجام داد تهیه و تدوين 4691ر اساس تجديد نظری که بر روی مقیاس راجر و ديموند )خود را بپرسشنامه کوپر اسمیت 

مقیاس عزت نفس به منظور سنجش  .کندهايفردراتوصیفمیعقايدياواکنش سوال است که 95دارای  کرد. اين مقیاس

ت و يک مقیاس دروغ به آن بازخورد نسبت به خود در قلمروهای اجتماعی، خانوادگی، آموزشگاهی و شخصی فراهم شده اس

مواد هر يک از زير مقیاس . به سواالت پاسخ دهد ”خیر“يا ” بلی“آزمودنی بايدباانتخاب افزوده شده است. در اين پرسشنامه

ماده، مقیاس آموزشگاهی  هشتماده، مقیاس خانوادگی  هشتماده، مقیاس اجتماعی  29ها عبارتند از : مقیاس عمومی

ای را که در کلی، امکان مشخص کردن زمینه ماده، نمرات زير مقیاس ها و هم چنین نمره هشت ماده ومقیاس دروغ هشت

 .سازدآن افراد واجد تصوير مثبتی از خود هستند، فراهم می

را برای نمره کلی اين آزمون گزارش کرده اند. همچنین جهت سنجش روايی بین  %55( ضريب آلفای 4666هرز و گولن )

با خرده مقیاس روان آزرده گرايی در آزمون شخصیت آيسنک ، روايی واگرای منفی و معنا دار و با خرده نمره کل آزمون 

در پژوهش حاضر پايايی مقیاس از طريق روش آلفای کرونباخ  .مقیاس برون گرايی روايی مثبت معنا دار بدست آمده است

 به دست آمد . 51/3

 2پرسشنامه ابراز وجود

(، ابزار وجود را در بررسی که انجام داده اند، در حد متوسط اعالم نموده اند اعتبار به 4659(پرسشنامه لی و همکاران اعتبار

( به منظور سنجش اعتبار 4033گزارش گرديد. رمضانی ) 51/3دست امده توسط آنها پس از چهار هفته از روش بازآزمون 

(، به کار برد. به جز حیطه گوشه wcosتالالت رفتاری وودورث )ابزار وجود، پرسشنامه مزبور را به طور همزمان با مقیاس اخ

همبستگی معنی داری داشتند. به منظور تعیین اعتبار   9/3در سطح ASAگیری، ساير حیطه های پرسشنامه با مقیاس 

مبستگی پرسشنامه ابزار وجودی برای نوجوانان، در اين پژوهش از مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت استفاده کرديد. ضريب ه

معنی دار بود و ضريب  4/3به دست آمده، که در سطح آلفای  r=49/3بین اين پرسشنامه و مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت 

 محاسبه گرديد. 90/3بود. همچنین ضريب آلفای به دست آمده،  35/3اعتبار يا باز آزمايی اين پرسشنامه نیز 

 
                                                           

1Self Esteem inventory (SEI)  
2 Adolescence Self-Assertiveness(ASA) 
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 روش اجرای پژوهش

 

 جرای پرسشنامه عزت نفسکوپراسمیت، پرسشنامه ابراز وجودپیش جلسه = اجرای پیش آزمون : ا

محقق با آزمودنی ها ارتباط  :جلسه اول = آشنايی و معرفی اولیه، بیان نکاتی در باره شیوه های ارتباط در جامعه، بیان اهداف

 برقرار می کند، در مورد جلسات و نحوه برگزاری آن ها توضیح داده می شود.

در ابتدا عواملی که برای ايجاد ارتباط الزم است را بیان  :ی و خاتمه يک ارتباط مفید، موانع ارتباط مؤثرآماده سازجلسه دوم= 

 .کرده

زبان بدن دانش آموزان با  :زبان غیرکالمی و تفسیر آن، خصوصیات فیزيکی و عوامل محیطی در ارتباط غیر کالمیجلسه سوم = 

 ا می شوند.و عواملی که زبان بدن را تقويت می کند آشن

بر مهارتهای گوش کردن حین  :انواع گوش کردن،موانع گوش کردن، تسلط بر مهارتهای گوش کردن حین رابطهجلسه چهارم= 

 رابطه تسلط پیدا می کند و به عنوان تکلیف بايد در بیرون از کالس به مبادرت آن بپردازد.

معانی انعکاس احساسات و همدلی  :خ قاطع اما انعطاف پذيرانعکاس احساسات و معانی، همدلی صوتی و دادن پاس جلسه پنجم=

 را می فهمد.دانش آموزان دو به دو باهم همدلی می کنند.

-تعريف جرأت ورزی :ابرازوجودافزايش  جلسه ششم= انواع ابراز وجود،فوايد و کارکردهای آن، شیوه برقراری ارتباط در اجتماع،

 .انواع رفتار جرأت مندانه

روشهای مختلف نه گفتن  (:Relaxation، آموزش تن آرامی) و افزايش عزت نفسپرورشقدرت،« نه»  فتنگجلسه هفتم= 

و ...شناسايی مسولیتها و قوانین کمکی در خصوص باورها و وظايف  تغییر دادن موضوعيا  همراه با توضیح« نه » گفتنمثل:

 متعادل و عمل به آنها.

، اجرای تعهدنامه ای برای  کردن درخواست ، ونظر برابرازعقايد تأکید قبل،ات جلسدر شده ارائه برمطالب مروریجلسه هشتم= 

به کارگیری مهارت های ارتباطی و اجرای پس آزمون: خالصه جلسات و تاکید بر به کارگیری مهارتهای ارتباطی در زندگی 

 .روزمره و اجرای پس آزمون از آزمودنی ها
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 هایافته

 یافته های توصیفی

 مار توصیفی مسئولیت پذيری در دو گروه آزمايش و گواه قبل و بعد آزمايش: آ4جدول

 انحراف معیار میانگین  متغیرها

 گواه آزمایش گواه آزمایش

 1.71 7.15 17.51 15.71 عزت نفس قبل آزمایش

 2.15 7..1 12.21 15.11 ابراز وجود

 1.71 1.71 17.51 27.51 عزت نفس بعد از آزمایش

 2.12 2.22 12.11 21.11 دابراز وجو 

 

 آزمون نرمال:

کنیم و در صورت نرمال بودن اسمیرنف نرمال بودن متغیرهای پژوهش را بررسی می-اين پژوهش بااستفاده از آزمون کالماگروف

 های ناپارامتری استفاده می گردد.های پارامتری و در صورت غیر نرمال بودن از آزمونمتغیرها از آزمون

 

 اسمیرنف : -ماگروفآزمون کال

 Kolmogorov-Smirnov: آزمون 2جدول 

 نتیجه آزمون P-value متغیرها

 نرمال 77..1 عزت نفس قبل آزمایش

 نرمال ..1.7 عزت نفس بعد از آزمایش

 نرمال 1.757 ابراز وجود قبل آزمایش

 نرمال 1.275 ابراز وجود بعد از آزمایش

 

 

 نتیجه آزمون:

بیشتر می باشد نتیجه می گیريم که  39/3از سطح معنی داری  p-valueمامی متغیرهای تحقیق ، مقدار با توجه به اينکه در ت

 متغیرهای تحقیق نرمال می باشند. بنابراين برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون های پارامتری استفاده می گردد.
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 آزمون فرضیه ها

 دانش آموزان تاثیر گذار است.آموزش مهارت های ارتباطی بر عزت نفس – 4فرضیه 

 

 استفاده می شود .  ANCOVAبرای بررسی تاثیر دقیق متغیرها و شناسايی متغیر تصادفی )کوريت( برای اين فرضیه از آزمون 

نیز بستگی به فرضیات خاصی در مورد داده های واردشده به مدل  (ANCOVA) مثل هر فرايند آماری، تفسیر آنالیز کوواريانس

نالیز کوواريانس روشی بر اساس رگرسیون است. در اين روش بايد ارتباط بین متغیر چند وابسته با متغیر مستقل باشد. در دارد. آ

اين تحقیق بررسی می شود که اگر نمرات پیش آزمون ثابت نگه داشته شوند، آيا اختالف معنی داری بین نمرات پس آزمون در 

 دو گروه وجود دارد يا خیر. 

 

 عزت نفس کلی دانش آموزانررسی توصیفی متغیرهای : ب1جدول

 گروه
 پس آزمون پیش آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 1.71 27.51 7.15 43.90 آزمايش

 1.71 17.51 1.71 17.51 کنترل

 
ايش و کنترل تفاوت چندانی ، برمی آيد میانگین نمرات پیش آزمون عزت نفس کل در گروه های آزم0همانطوری که از جدول 

ندارند، اما میانگین پس آزمون اين دو گروه تفاوت بارزی از خود نشان می دهند به طوری که در گروه آزمايش افزايش مناسبی 

 بنابراين آموزش تأثیرگذار بوده است.رسیده است.  21.30افزايش يافته و به میزان 43.90ديده می شود و میانگین از مقدار 
 

های آن از آنالیز کوواريانس استفاده می با در نظر گرفتن خورده مقیاسعزت نفس امه برای بررسی دقیق تاثیر آموزش بر در اد

 شود)پیش آزمون ثابت نگه داشته می شود(. در ابتدا به بررسی تاثیر گروه ها بر پیش آزمون پرداخته می شود.

 اول پژوهش هیدرفرض کوواريانستحلیل  آزمون:  1 جدول

 متغیر  منبع تغییرات

مجموع 

 مربعات

SS 

درجه 

 آزادی

df 

میانگین 

 مربعات

MS 

آماره 

 فیشر

F 

سطح 

 آزمون

p 

سطح 

 آزمون

 1.17 1.111 712..1 152.75 1 717..72  ضریب ثابت

پیش اثرنمره  

آزمون )نمره 

عزت نفس 

 اولیه(

277.715 1 2771715 75.577 1.111 

 

1.17 
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 1.17 1.111 12.715 72.115 1 72.115 اثر گروه

تعامل گروه* 

 پیش آزمون

 عزت نفس
17..72 1 17..72 1.172 1.15. 

1.17 

    .7.75 22 .112.77  خطا

     11 17712.11 مجموع

 

که از  p-value= 3.336با توجه به جدول آزمون کوواريانس، تعامل متغیر گروه با متغیر پیش آزمون عزت نفس نشان داد 

بیشتر است و اين نتیجه نشان دهنده اين موضوع است که گروه ها قبل از آموزش مهارتهای ارتباطی  3.39سطح معنی داری 

 تفاوت معنی داری نداشتند و در يک سطح از عزت نفس قرار داشتند.

امل فرض با توجه به نتیجه بدست آمده می توان يکنواختی ضريب را برای متغیر تصادفی کمکی)کوواريت( در سراسر تراز های ع

 نمود.

 

 ( است که در ادامه به آن پرداخته می شود.leveneها )يکی ديگر از پیش نیاز های آزمون کووريانس آزمون همگنی واريانس

 

 :آزمون همگنی واريانس های دوگروه کنترل وآزمايش برای میزان پس آزمون متغیرعزت نفس9جدول 

 d1 p-valueدرجه آزادی صورت  d2درجه آزادی مخرج  fآماره 

1.771 27 1 1.271 

 

فرض همگنی  3.39بنابراين درسطح خطای . بزرگ تر از سطح معنی داری است P-valueشود که مقدار ديده می9درجدول 

 .لذا می توان برای اين فرضیه از نتايج تحلیل کواريانس بهره گرفت. واريانس نمرات عزت نفس دوگروه تايید می شود

 

 اول پژوهش هیدرفرض کوواریانسحلیل اصلی ت آزمون: 2جدول

 متغیر  منبع تغییرات

مجموع 

 مربعات

SS 

درجه 

 آزادی

Df 

میانگین 

 مربعات

MS 

آماره 

 فیشر

F 

سطح 

 آزمون

p 

سطح 

 آزمون
 ضریب اتا

 عرض از مبدا
عزت 

 نفس
717.77. 2 275.227 721775 1.111 

1.17 1.5.5 

پیش اثرنمره  

آزمون )نمره 

عزت 

 نفس
277.7.. 1 277.7.. 71.222 1.111 

 

1.17 
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عزت نفس 

 اولیه(

1.271 

 اثر گروه
عزت 

 نفس
171.521 1 171.521 52.172 1.111 

1.17 1.525 

 خطا
عزت 

 نفس
111.717 25 7.725     

 مجموع
عزت 

 نفس
17712.11 11      

 

 تحلیل کوواریانس

 

يعنی هرفرد دراين مولفه دارای نمره . مبدأ است مولفه ی عزت نفس دارای عرض از. ديده می شود9نتايج اين تحلیل درجدول  

بعالوه نمرات پیش آزمون تاثیر . برای عرض ازمبدأ تقريباً برابربا صفرشده است  p-valueزيرا. ی اولیه ی غیرصفری است 

براين برای پیش آزمون تقريباً برابر با صفرشده است وبنا p-valueزيرا  .اندمعناداری برروی نمرات پس آزمون داشته

 .درهرسطحی ازخطا،تاثیرپیش آزمون بر پس آزمون معناداراست

با توجه به عرض ازمبدا . است (f)عینا متناظر با مقايسه ی آماره ی آزمون با مقدارجدول p-value نتیجه ی به دست آمده از 

آموزش مهارت های ارتباطی برابر با صفر  p-value ازلحاظ تئوری اگر  .مشاهدات ما سطح اولیه ی عزت نفس را داشته است

به منظورتعیین غیرخطی يا خطی بودن . باشد مشاهدات ما سطح اولیه از عزت نفس را داشته اند پس عرض از مبدا صفر نیست

همبستگی ازضريب اتا استفاده شده است که قابل مالحظه بودن اين ضريب نشان دهنده ی تاثیر بیشتر عامل مورد بررسی بر 

 p-valueشودکه درجدول ديده می. اما برای بررسی فرضیه ی فوق بايد متغیرگروه بندی موردتحلیل قرارگیرد .ی نتايج استرو

بندی درنتايج پس آزمون متغیر عزت توان گفت گروهمی 3.34يعنی حتی درسطح خطای . برای متغیرگروه برابر صفر شده است

. توصیفی ديده شد که عزت نفس درپس آزمون گروه آزمايش افزايش داشته استدربخش آمار. نفس تاثیر معنادار داشته است

 بنابراين میتوان گفت عزت نفس گروه آزمايش درپس آزمون افزايش معناداری نسبت به گروه کنترل يافته است، در نتیجه:
 آموزش مهارت های ارتباطی بر عزت نفس دانش آموزان تاثیر گذار است.

 

 

 ارت های ارتباطی بر ابراز وجود دانش آموزان تاثیر گذار است.: آموزش مه2فرضیه 

 

 استفاده می شود .  ANCOVAبرای بررسی تاثیر دقیق متغیرها و شناسايی متغیر تصادفی )کوريت( برای اين فرضیه از آزمون 

اده های واردشده به مدل نیز بستگی به فرضیات خاصی در مورد د (ANCOVA) مثل هر فرايند آماری، تفسیر آنالیز کوواريانس

دارد. آنالیز کوواريانس روشی بر اساس رگرسیون است. در اين روش بايد ارتباط بین متغیر چند وابسته با متغیر مستقل باشد. در 

اين تحقیق بررسی می شود که اگر نمرات پیش آزمون ثابت نگه داشته شوند، آيا اختالف معنی داری بین نمرات پس آزمون در 

 ه وجود دارد يا خیر. دو گرو
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 ابراز وجود دانش آموزان: بررسی توصیفی متغیرهای 5جدول

 گروه
 پس آزمون پیش آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 2.22 21.11 7..1 15.11 آزمايش

 2.12 12.11 2.77 12.21 کنترل

 

های آزمايش و کنترل تفاوت چندانی زمون ابراز وجود کل در گروهآيد میانگین نمرات پیش آ، برمی3همانطوری که از جدول 

دهند به طوری که در گروه آزمايش افزايش مناسبی آزمون اين دو گروه تفاوت بارزی از خود نشان میندارند، اما میانگین پس

 ن آموزش تأثیرگذار بوده است.بنابرايرسیده است،  24.00افزايش يافته و به میزان  4039شود و میانگین از مقدار ديده می

های آن از آنالیز کوواريانس استفاده می با در نظر گرفتن خورده مقیاسابراز وجود در ادامه برای بررسی دقیق تاثیر آموزش بر 

 شود)پیش آزمون ثابت نگه داشته می شود(. در ابتدا به بررسی تاثیر گروه ها بر پیش آزمون پرداخته می شود.

 دوم پژوهش هیدرفرض کوواريانستحلیل  آزمون: 5جدول

 متغیر  منبع تغییرات

مجموع 

 مربعات

SS 

درجه 

 آزادی

df 

میانگین 

 مربعات

MS 

آماره 

 فیشر

F 

سطح 

 آزمون

p 

سطح 

 آزمون

 1.17 1.111 72.112 21..115 1 .121.77  ضریب ثابت

پیش اثرنمره  

آزمون )نمره 

ابراز وجود 

 اولیه(

111.771 1 111.771 71.127 1.111 

 

1.17 

 1.17 15..1 1.112 1.112 1 1.112 اثر گروه

تعامل گروه* 

 پیش آزمون

 ابراز وجود
1.571 1 1.571 1.25. 1.717 

1.17 

    2.727 22 22.555  خطا

     11 11777.11 مجموع

 

که از  p-value= 3.145داد آزمون کوواريانس، تعامل متغیر گروه با متغیر پیش آزمون ابراز وجود نشان  5با توجه به جدول

بیشتر است و اين نتیجه نشان دهنده اين موضوع است که گروه ها قبل از آموزش مهارتهای ارتباطی  3.39سطح معنی داری 

 قرار داشتند.ابراز وجود تفاوت معنی داری نداشتند و در يک سطح از 

ر تصادفی کمکی)کوواريت( در سراسر تراز های عامل فرض با توجه به نتیجه بدست آمده می توان يکنواختی ضريب را برای متغی

 نمود.
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 ( است که در ادامه به آن پرداخته می شود.leveneها )يکی ديگر از پیش نیاز های آزمون کووريانس آزمون همگنی واريانس

 

 د: آزمون همگنی واريانس های دوگروه کنترل و آزمايش برای میزان پس آزمون متغیرابراز وجو6جدول 

 d1 p-valueدرجه آزادی صورت  d2درجه آزادی مخرج  fآماره 

1.11. 27 1 1.727 

 

فرض همگنی  3.39بنابراين درسطح خطای . بزرگ تر از سطح معنی داری است P-valueشود که مقدار ديده می6درجدول 

 .ايج تحلیل کواريانس بهره گرفتتوان برای اين فرضیه از نتلذا می. شودواريانس نمرات ابراز وجود دوگروه تايید می

 

 پژوهشدوم  هیدرفرض کوواریانساصلی تحلیل  آزمون: 11جدول

 متغیر  منبع تغییرات

مجموع 

 مربعات
SS 

درجه 

 آزادی
Df 

میانگین 

 مربعات
MS 

آماره 

 فیشر
F 

سطح 

 آزمون
p 

سطح 

 آزمون
 ضریب اتا

 عرض از مبدا
عزت 

 نفس
122.175 2 121.151 21.751 1.111 

1.17 1.727 

پیش اثرنمره  

آزمون )نمره 

عزت نفس 

 اولیه(

عزت 

 نفس
117.711 1 117.711 72.755 1.111 

 

1.17 

 

1.217 

 اثر گروه
عزت 

 نفس
171.772 1 171.772 77.171 1.111 

1.17 1.252 

 خطا
عزت 

 نفس
27.721 25      

 مجموع
عزت 

 نفس
11777.111 11      
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 تحلیل کوواریانس

يعنی هرفرد دراين مولفه دارای نمره . مولفه ی ابراز وجود دارای عرض از مبدأ است. ديده می شود43ولنتايج اين تحلیل در جد

بعالوه نمرات پیش آزمون تاثیر . برای عرض ازمبدأتقريباً برابرباصفرشده است p-value زيرا. ی اولیه ی غیرصفری است

ای پیش آزمون تقريباًبرابرباصفرشده است وبنابراين درهرسطحی بر p-valueزيرا  .اندمعناداری برروی نمرات پس آزمون داشته

 .ازخطا،تاثیرپیش آزمون بر پس آزمون معناداراست

با توجه به عرض از مبدا . است (f)عینا متناظر با مقايسه ی آماره ی آزمون با مقدارجدول p-value نتیجه ی به دست آمده از 

آموزش مهارت های ارتباطی برابر با صفر  p-value ازلحاظ تئوری اگر .ته استمشاهدات ما سطح اولیه ی ابراز وجود را داش

به منظور تعیین غیرخطی يا خطی بودن . باشد مشاهدات ما سطح اولیه از ابراز وجودراداشته اندپس عرض از مبدا صفر نیست

تاثیر بیشتر عامل مورد بررسی همبستگی ازضريب اتا استفاده شده است که قابل مالحظه بودن اين ضريب نشان دهنده ی 

-pشود که درجدول ديده می. ام ابرای بررسی فرضیه ی فوق بايد متغیرگروه بندی مورد تحلیل قرارگیرد .برروی نتايج است

value بندی در نتايج پس آزمون توان گفت گروهمی 3.34يعنی حتی درسطح خطای . برای متغیرگروه برابر صفر شده است

دربخش آمارتوصیفی ديده شدکه ابراز وجود درپس آزمون گروه آزمايش افزايش . ود تاثیر معنادار داشته استمتغیر ابراز وج

بنابراين می توان گفت ابراز وجود گروه آزمايش درپس آزمون افزايش معناداری نسبت به گروه کنترل يافته است، . داشته است

 دانش آموزان تاثیر گذار است. آموزش مهارت های ارتباطی بر ابراز وجود در نتیجه :

 

 بحث ونتيجه گيري

انجام  آموزش مهارت های ارتباطی بر افزايش ابراز وجود و عزت نفس نوجوانان پسرتحقیق حاضر با هدف بررسی اثر بخشی       

ن پسر تاثیر اموزش مهارت های ارتباطی بر عزت نفس و ابراز وجود دانش آموزاگرفت. يافته های پژوهش حاضر نشان داد که 

 داشته است .

 فرضیه اول: آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش  عزت نفس نوجوانان پسر تاثیر دارد.

می توان نتیجه گرفت بین میانگین عزت نفس آزمودنی های گروه کنترل و آزمايش تفاوت  0با توجه به يافته های جدول  

ن که آموزش مهارت های ارتباطی بر افزايش  عزت نفس نوجوانان پسر معنادار وجود دارد.بنابراين فرضیه محقق مبنی بر اي

تاثیر دارد، مورد تايید قرار می گیرد.به عبارتی ديگر يافته های موجود بیانگر اين هستند که در گروه آزمايش به طور 

نترل تفاوت معناداری در معناداری نمرات پس آزمون دانش آموزان نسبت به گروه کنترل افزايش يافته است، اما در گروه ک

میانگین نمرات در پس آزمون به دست نیامده است. با توجه به اختالف معنادار میانگین های دو گروه آزمايش و کنترل می 

توان به اثربخشی روش آموزش مهارت های ارتباطی در باالبردن عزت نفس دانش آموزان اذعان داشت، يعنی فرضیه اول دال 

در اندازه متغیر عزت نفس بر اثر مداخله آزمايشی پذيرفته می شود. البته با توجه به اين که پژوهشی که  بر تغییر معنی دار

کامال مرتبط با اين گروه خاص باشد يافت نشد. لذا به پژوهش هايی که روی گروه های ديگر انجام شده و نتايجی همسو با 

 رضیه با يافته های پژوهش های زير همسو می باشد:اين  پژوهش دارند اشاره می شود. نتايج حاصل از اين ف

( مبنی بر تاثیر مشاوره گروهی شناختی رفتاری بر عزت نفس،منبع کنترل بیرونی و افسردگی.اصغری 4056لطفی بريس)

( مبنی بر اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر عزت نفس و افسردگی و سبک اسناد دانشجويان دانشکده 4056پور)

ا )س( مشهد. محمودی راد مبنی بر بررسی نقش آموزش مهارت های ارتباطی و حل مسئله اجتماعی بر عزت نفس و الزهر

( مبنی بر تاثیر آموزش ابراز وجود بر ابراز وجود، عزت 4053هوشبهر دانش آموزان مقطع سوم دبستان. نیسی، شهنی يیالق )
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سر مضطرب اجتماعی دبیرستانی شهرستان اهواز. يافته های نفس، اضطراب، اجتماعی و بهداشت روانی دانش آموزان پ

پژوهش در خصوص اثربخش بودن آموزش مهارت های ارتباطی بر عزت نفس همسو با ديدگاه های کوپر اسمیت در ارتباط 

ها با عزت نفس افرادی که خويشتن پنداری مثبت دارند رفتارشان اجتماع پسندتر از افرادی است که خويشتن پنداری آن 

منفی است و خويشتن پنداری را عقیده و پنداری که فرد درباره خود دارد تلقی می کند که اين عقیده و پندار به تمام 

جوانب خود يعنی جنبه های جسمانی و عقالنی و روانی فرد مربوط می شود، تصورات انسان درباره هريک از عوامل مذکور 

ديدگاه مزلو، هدف و آرمان اصلی انسان را تربیت و تقالی او به دست يافتن به  رفتار مشخص و معین را به وجود می آورد. در

مرتبه ی واالی انسانی و يا خودشکوفايی می داند. وی مراتبی را برای دسترسی به اين آرمان به صورت سلسله مراتب نیازها 

است، برآورده شدن نیاز عزت نفس  تدوين نموده که يکی از آن مراحل را احساس ارزش و احساس عزت نفس تدوين نموده

به شخص اجازه می دهد تا نسبت به قابلیت، ارزشمندی و کارآمدی خود احساس اطمینان کند در نتیجه چنین احساس 

های فرد ممکن است در تمام جنبه های زندگی خود کارآمدتر و مولدتر شود. همچنین در ديدگاه آلپورت عزت نفس سومین 

از خود و رسیدن به خويشتن است که اين مرحله با احساس غرور کودک در نتیجه ی آموختن کارها  مرحله از مراحل آگاهی

به طور انفرادی و مستقل همراه است و اين مرحله از تفکیک شخصیت را بسیار حساس و تعیین کننده می داند. در ديدگاه 

گی رفتار کودک به او عشق و محبت نشان دهد و راجرز عزت نفس سالم زمانی ايجاد می شود که مادر بدون توجه به چگون

کودک هم اين عشق و محبت را با گرايش و شیوه خاص به يک رشته هنجارها و معیارهای درونی شده تبديل نمايد در 

 چنین شرايط راجرز عزت نفس را يکی از خصیصه های اصلی و عضو مهم شخصیت می داند.

 ابراز وجود نوجوانان پسر تاثیر دارد. فرضیه دوم: آموزش مهارت های ارتباطی بر 

می توان نتیجه گرفت بین میانگین ابراز وجود آزمودنی های گروه کنترل و آزمايش تفاوت  3با توجه به يافته های جدول 

 معنادار وجود دارد. بنابراين فرضیه محقق مبنی بر اين که آموزش مهارت های ارتباطی بر افزايش ابراز وجود نوجوانان پسر

تاثیر دارد، مورد تايید قرار می گیرد. به عبارتی ديگر يافته های موجود بیانگر اين هستند که در گروه آزمايش به طور 

معناداری نمرات پس آزمون دانش آموزان نسبت به گروه کنترل افزايش يافته است، اما در گروه کنترل تفاوت معناداری در 

مده است. با توجه به اختالف معنادار میانگین های دو گروه آزمايش و کنترل می میانگین نمرات در پس آزمون به دست نیا

توان به اثربخشی روش آموزش مهارت های ارتباطی در باالبردن ابراز وجود دانش آموزان اذعان داشت، يعنی فرضیه اول دال 

ه می شود. در مورد اين فرضیه نیز به دلیل بر تغییر معنی دار در اندازه متغیر ابراز وجود بر اثر مداخله آزمايشی پذيرفت

نبودن منابع تجربی در خصوص آموزش مهارت های ارتباطی بر ابراز وجود، تحقیقات محدودی صورت گرفته است، از جمله 

 ياد آوری( مبنی بر تاثیر روش سايکودرام بر افزايش شادکامی و ابراز وجود نوجوانان دختر. 4063نوابی نژاد و صادق زاده )

نیسی، ( مبنی برتاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سالمت عمومی ، عزت نفس و ابراز وجود دانش آموزان دختر.4050)

( مبنی بر تاثیر آموزش ابراز وجود بر ابراز وجود، عزت نفس، اضطراب، اجتماعی و بهداشت روانی دانش 4053شهنی يیالق )

(اشاره می کند که هدف از ابراز وجود 2339اهواز. داک ورث و مرسر)آموزان پسر مضطرب اجتماعی دبیرستانی شهرستان 

وجود احترام متقابل است؛آنان بیان می کنند که ابراز وجود احتمال داشتن نیازهای مناسب و عقايد قابل درک را افزايش 

( مداخله در ابراز وجود يک 4669می دهد و حفظ رابطه نیز از نتايج مثبت ارتباط و رفتار جرات مندانه است.به عقیده راکرز)

مداخله اولیه و اساسی برای سازگاری با دنیای جديد و مطابق با نیازهای مردم در محیط ناپايدار و پر هرج و مرج امروزی 

 است.
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 کتاب تدوين همچنین، و آموزشی های کارگاه صورت به ارتباطی های مهارت آموزش برای مدون ای برنامه شود که می پیشنهاد

 امر النئومس و معلمان. شود گرفته نظر در پرورش و آموزش توسط تحصیلی، مختلف مقاطع برای زمینه اين در متعددی های

 فراهم تر، عینی آموزشی برای مستعدی بستر مؤثر، ارتباط کارگیری به ه یشیو زمینه در مناسب الگوسازی با تربیت و تعلیم

 و متنوع های برنامه مشابه، پژوهش های و پژوهش اين نتايج از استفاده با سیما، و صدا خصوص به ها رسانه. همچنین سازند

 .بگیرند درنظر اجتماع، مختلف اقشار و سنی مقاطع تمام برای مؤثر، و صحیح ارتباطی های مهارت آموزش جهت ای، پیوسته

 

 مراجع

 ، زی دانش آموز دختراثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزايش خودمتمايزسا .(4055احیايی،کبری، ) -

 پايان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا.

اثربخشی آموزش (. 4060ترکمان زاده ، محمدصادق) ، و پژمان ،بريمانیسمانه؛  ؛ دوست محمد، اسالمی، علیرضا -

 بر ابراز وجود و بحران هويت دانش آموزان پسر دبیرستانی. سومین همايش ملی روانشناسیمهارت های ارتباطی 

 مدرسه. دانشگاه الزهرا.

پیشگیری سازمان  و (.مهارت برقراری ارتباط موثر. تهران : انتشارات معاونت فرهنگی4061امامی نائینی ، نسرين ) -

 بهزيستی کشور.

 .تهران نشر نی  بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی ، (. 4059بنی جمالی ، شکوه السادات )  -

 و انجمن اولیا انتشارات .تهران .نوجوانان و کودکان در نفس عزت افزايش های روش  .(4032)اسماعیل ، بیابانگرد -

 . مربیان

(.تأثیر آموزش 4055.)  ساجدی ، سهیال ؛ آتشپور، سید حمید ؛ کامکار، منوچهر، و صمصام شريعت ، سید محمدرضا -

و پژوهش در روانشناسی نابینا. دانش  عزت نفس و ابراز وجود دختران های زندگی بر روابط بین فردی، مهارت

 .4055،بهار  20-12اصفهان ، شماره ی  سی نهم، صص  دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان کاربردی

 (.روانشناسی بالینی.تهران: انتشارات رشد.4052شاملو، سعید ) -

متأهل  دانشجويان در (. بررسی اثربخشی آموزش جرأت ورزی بر رضايت مندی زناشويی4059شعبانی پور، سمیه ) -

روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبايی  پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده . مؤنث دانشگاههای تهران

 تهران.

بالینی، دانشکده  (. مهارت برقراری ارتباط. پايان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی4056عطارپور، ماهان ) -

 روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس.
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 (. مهارت برقراری ارتباط موثر . تهران : انتشارات دانژه.4059و موتابی ، فرشته )،الدن  فتی ، -

ثربخشی سايکودرام بر افزايش شادکامی و ابراز وجود دانش آموزان ا .(4063) هنوابی نژاد، شکوه وزهره صادق زاد -

 . 35-69(،2)9دختر،مجله تحقیقات زنان)مطالعات زنان( ، 

نفس، اضـطراب  تأثیر آمـوزش ابـراز وجـود بـر ابزار وجود، عزت (.4053) منیجهشهنی يیالق، و  عبدالکاظمنیسی، 

شهرستان اهـواز،مجلة علوم تربیتی و  دبیرستانی اجتمـاعی و بهداشـت روانـی دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعی

 . 44 -2،03و0،5،4.اهواز روانشناسی، دانشگاه شهید چمران

های زندگی بر سالمت عمومی، عزت نفس و خود ابرازی  دانش  تاثیر آموزش مهارت (.4050يادآوری، ماندانا ) -

پايان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی  ،آموزان مقطع متوسطه شهرستان اهواز

 واحد اهواز.
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