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هاي زندگي بر عزت نفس دانشجويان علوم پزشكي شهركرد  تاثير آموزش مهارت
  1390در سال 
  
  اصغر بياتي ،*الهام شجاعي

  ايران شهركرد، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،
 3/10/92 :پذيرشتاريخ      24/4/92  :تاريخ دريافت

  

  :مقدمه
 ه جوان ما رادانشجويان بخش اعظمي از جامع

اين جمعيت جوان نقش عظيمي در . تشكيل مي دهند
بناي جامعه سالم در آينده دارند و از طرفي به لحاظ 

متنوعي كه در اين دوره  مشكالت و استرس هاي
متحمل مي شوند در معرض ابتال به بسياري از مشكالت 

كالتي كه تاثير مش يكي از ).1( هستندرواني اجتماعي 
 مشكل برقراري و ،دارد جوانانآمدي كاربازدارنده بر 

ابراز نكردن خود و ). 2( حفظ ارتباطات اجتماعي است
عدم توجه به حقوق فردي و نشان ندادن قاطعيت در 
تعامالت في مابين، انسان را گرفتار بيماري هاي جسمي 

). 3( رواني و روابط اجتماعي ناسالم مي كند و
وجه از آموزي يا به عبارتي آموزش اين  جرات

كه امروزه مهارتهاي اجتماعي رويكردي رفتاري است 
ابراز وجود  مهارتهاي موزشآ .رواج بسياري يافته است

مي تواند براي همه افراد مناسب باشد، زيرا همه افراد در 
ابراز وجود به انسان  .)4( مشكل دارند ،موقعيتهاي معيني

احساس خودكارآمدي مي بخشد و اين احساسات نيز 
نفس و عزت نفس ه اعتماد ب وابط متقابل با ديگران،در ر

از طرف ديگر يكي از نياز هاي ). 5( را تقويت مي كند
درجات علمي و اخالقي،  اساسي انسان در تمام طبقات و

  :چكيده
مصون هاي رواني  آسيب آنان را از دتوان عزت نفس و تغيير نگرش در دانشجويان مي رفتن باال :زمينه و هدف

دانشجويان دانشگاه علوم  افزايش عزت نفس هاي زندگي بر اين پژوهش با هدف بررسي تاثير آموزش مهارت .دارد
  .انجام شد پزشكي شهركرد
دانشجويان دانشگاه  نفر از 60يني كه به صورت نيمه تجربي بر روي در اين مطالعه كارآزمايي بال :روش بررسي

دو گروه  بهبه طور تصادفي دانشجويان  انجام گرفت، بعد از اطمينان از همگن بودن جامعه،علوم پزشكي شهركرد 
آنها از يك پيش آزمون عزت نفس از طريق پرسشنامه هاي كوپر اسميت  .سيم شدندتق )نفر 30( شاهد مورد و

ارائه  بود،هاي زندگي  برنامه آموزشي كه شامل كارگاه آموزش مهارت ،و سپس براي گروه مورد شدرفته گ
اساس همان پرسشنامه گرفته شد و نتايج با يكديگر مقايسه  برآزمون عزت نفس  سپس از هر دو گروه پس  .شد

  .گرديد
آماري تفاوت بود كه  7/30±4/8 آزمون و در پس 3/30±6/8در پيش آزمون گروه شاهد ميانگين نمره  :يافته ها

از  و  بعد 6/31±4/7 آموزش ميانگين نمره عزت نفس گروه مورد قبل از. )P<٠۵/٠(نداد معني داري را نشان 
تفاوت معناداري نشان داد  گروه شاهدنسبت به قبل از آزمون و هم چنين نسبت به  بود كه 1/47±7/6 آموزش

)0001<P.(  
كنترل خشم،  آموزش مهارت هاي زندگي براي مقابله با مشكالت، نتايج اين مطالعه بايدبر اساس  :نتيجه گيري

  .اعتماد به نفس دانشجويان مورد توجه دانشگاه ها قرار گيرد انتقاد پذيري و افزايش
  

 ..مهارت هاي زندگي، عزت نفس، دانشجويان :واژه هاي كليدي
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 .)6( عزت نفس است نياز به داشتن ميزان معيني از
تحقيقات نشان داده كه شيوع مشكالت روانپزشكي در 

ود به دانشگاه مشابه جمعيت هم دانشجويان قبل از ور
جامعه است ولي بعد از ورود به دانشگاه  سن و سال در

 Mc.يابد به دليل استرسهاي متعدد افزايش مي

Farning عزت نفس را به عنوان يك امر الزم هيجاني 
توصيف كرده  ،اي كه براي بقاء ضروري است مولفه و

، نوآوري و رقدرت تصميم گيري و ابتكا). 7(است 
خالقيت سالمت فكر و بهداشت روان، رابطه مستقيمي با 

ت نفس و احساس خود چگونگي عز ميزان و
عزت نفس با پيشرفت ). 8(دارد  ارزشمندي فردي

بنابراين براي  تحصيلي و علمي ارتباط مثبتي دارد،
 Smitt .)9( افزايش پيشرفت بايد عزت نفس را باال برد
فس پايين، دريافت كه دانش آموزان داراي عزت ن

به  ).10( دهند ميد از خود نشان مياتصوير افسرده و نا
اعتماد به  نظر مي رسد كه قاطعيت، سبب عزت نفس،

و  نفس، ارتباطات بين فردي، كامل شدن شخصيت
يك  ،ابراز وجود آموزش .)11(شود  كنترل دروني مي

كه از آن براي بهبود  است شيوه مداخله ساخت يافته
جتماعي استفاده مي شود در مورد اثربخشي روابط ا

هاي  اجزاء مهارتيكي از به عنوان موارد بعضي از 
 ).12( محسوب مي شوديك روش درماني و زندگي 

عمل آمده نشان داد محتواي آموزشها براي ه تحقيقات ب
در واقع  .ها مناسب است طيف گوناگوني از ناهنجاري

از اين آموزشها مي توان در جهت پيشگيري از 
 در. )13( هاي رواني و بزهكاري كمك گرفت تاللاخ

تاثير آموزش شيوه ايفاي نقش بر بهبود  ،طي تحقيقي
تصور از خود و افزايش عزت نفس و ابراز وجود 

تصور از خود آزمون  و با كمك شدبررسي  نوجوانان
Back عزت نفس ،Smitt 16 و قسمتي از پرسشنامه 
تفاوت معني  ،يبه عنوان ابزارهاي بررس ،Kattelعاملي 

دار بين دو گروه آزمايشي و گروه كنترل در رابطه با 
 پيدا كردعزت نفس و ابزار وجود  تصور از خود،

)14(Boutoven . تقويت  اعتقاد داشت با آموزش و

بيان افكار، تخليه هيجان بدون  پشتكار، جرات آموزي،
گام موثري در  توان مي احساس گناه يا شرم نيز

  .)15(داشت رگرايش اعتياد بنه هاي پيشگيري از زمي
 مهارتهاي اجتماعي و آموزش  نتايج برخي مطالعات،

 در مهارتهاي مقابله اي را يكي از روشهاي موثر
محمدي در تحقيق  .)16( بيان مي كندپيشگيري از اعتياد 

عزت نفس دانشجويان از  خود به اين نتيجه رسيد كه
 بر .)17( تبيني اس قابل پيش آموزش مهارتهاطريق 

هاي  ترين شيوه آموزشي مهارترموث ،اساس تحقيقات
لذا آموزش صحيح مي  .اجتماعي مشاوره گروهي است

آسيب هاي  فشارها و مقابل انواع تواتد فرد را در
افراد رواني  تتأمين بهداش به نمايد ومصون اجتماعي 

ها بايد به عنوان  اين آموزش وجامعه كمك نمايد 
اين پژوهش با هدف  .گيرنداه قراراهداف اصلي دانشگ

افزايش عزت  بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر
  .انجام شد دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد نفس

  

  :بررسيروش 
اين مطالعه كارآزمايي باليني، به صورت نيمه 

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي  بر گروهي از تجربي
تصادفي  به صورتري نمونه گي .انجام گرفتشهركرد 

 60 تعداد و بر اساس فرمول حجم نمونهبود خوشه اي 
از لحاظ مشخصات جمعيت  نفر از دانشجويان كه

محل سكونت و  وضعيت تاهل، ،سن، جنس(شناختي 
به طور تصادفي  انتخاب و ،بودندهمتا ) رشته تحصيلي

و يك  تقسيم شدندنفر  30 شاهد در دو گروه مورد و
سپس براي . شدفس از آنها گرفته پيش آزمون عزت ن

جزوات  برنامه آموزشي كه شامل كارگاه و ،گروه مورد
 هاي مربوط هاي زندگي و پاورپوينت آموزش مهارت

آزمون عزت  از هر دو گروه پس همچنين .شدارائه  بود،
   .شدنفس گرفته 

، به منظور شددر اين مطالعه از آزمودني ها خواسته 
. حان پيش آزمون شركت كننددر يك امت سنجش عزت نفس

   5/2يك برنامه آموزشي دو ماهه در هر هفته  دانشجويان در
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ساعت تحت آموزش مهارتهاي  25ساعت و در مجموع 
هاي  مهارت ها شامل موزشآكه اين  دگرفتنزندگي قرار

 مقابله با استرس، ،مديريت زماني از جمله زندگي با عناوين
ارتباط  روابط بين فردي، حل مسئله، تفكر نقاد، كنترل خشم،

 جراتمندي خود آگاهي و همدلي مقابله با خلق منفي، موثر،
كه در يك امتحان  شدخواسته   ها بعد از آن از آزمودني .بودند

سپس مقايسه ي بين ميانگين  پس آزمون شركت كنند و
ابزار  .شاهد صورت گرفت عزت نفس گروه مورد و  نمرات

 كه بود Smittو پرسشنامه  پرسشنامه جمعيت شناختيپژوهش، 
با توجه به . در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون استفاده شد

استاندارد بودن پرسشنامه به منظور استفاده از چندين نفر از اساتيد 
پايايي پرسشنامه و  رت و تائيد گرفته شدحوزه روان شناسي مشو

ز اين تحقيق ا در .به دست آمد% 76كوپر اسميت نيز محاسبه و 
از  انحراف معيار و ميانگين و فراواني، آمار توصيفي،

  .تست استفاده گرديد  استنباطي آزمون من ويتني و تي  آمار
  

  :ها يافته
عزت نفس  درصد دانشجويان از نظر و فراواني 
در پيش نشان داد پس از آزمون در گروه شاهد  پيش و
 و بودند عزت نفس باالدانشجويان داراي % 7/66 آزمون

همچنين مقايسه  .رسيد%7/71آزمون اين نمره به پس 

در  و 3/30±6/8در پيش آزمون گروه شاهد ميانگين 
معني داري را آماري تفاوت  7/30±4/8 پس آزمون

  ). P<05/0(نداد نشان 
نمره عزت نفس  داديافته ها نشان 

دانشجويان گروه مورد رشد فزاينده اي داشته 
 %2/68قبل از آموزش  ؛ به طوري كهاست

بعد از  و بودند دانشجويان داراي عزت نفس باال
ميانگين همچنين  .درسي %88آموزش اين نمره به 

 ±4/7 آموزش نمره عزت نفس گروه مورد قبل از
كه اين  شد 1/47 ±7/6 از آموزش بعد و 6/31

  ).P>0001( بودتغيير از نظر آماري معني دار 
 شاهد مورد ونمره گروه مقايسه ميانگين 

ميانگين گروه مورد افزايش بيشتري  كه ادنشان د
  ).P>0001( تداشته اس نسبت به گروه شاهد

حيطه هاي  آزمون من ويتني درتوجه به  با
فردي، اجتماعي، خانوادگي، تحصيلي قبل از آموزش 

شاهد وجود  تفاوت معني داري ميان دو گروه مورد و
بعد از آموزش در تمامي حيطه هاي  نداشته است و

باال تفاوت معني داري ميان دو گروه  ذكر شده
  )1شماره  جدول(). P>0001( مشاهده گرديد

 
   شاهد هاي مورد و بعد از آموزش در گروه قبل و مختلف عزت نفسمقايسه حيطه هاي  :1شماره  جدول

p  (%)ميانگين رتبه )نفر(تعداد نمونه هاگروه حيطه ها مراحل آزمون

  3/0  33/63 60 مورد  فردي قبل از آموزش
  67/57 60 شاهد

  6/0  07/58 58 مورد  اجتماعي
  88/60 60 شاهد

  4/0  56/61 57 مورد  خانوادگي
  57/56 60 شاهد

  7/0  37/61 60 مورد  تحصيلي
  63/59 60 شاهد

  بعد از آموزش

  >001/0  84/86 60 مورد  فردي
  16/34 60 شاهد

  >001/0  13/87 60 مورد  اجتماعي
  88/33 60 شاهد

  >001/0  65/79 60 مورد  خانوادگي
  35/41 60 شاهد

  >001/0  86/82 60 مورد  تحصيلي
  14/38 60 شاهد
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  : بحث
با نتايج تحقيق  پژوهشيافته هاي حاصل از اين 

پورحسن همخواني دارد او در تحقيق خود با عنوان 
بر افزايش سطح خود  شناختي بررسي تاثير روش

 نشان داد كه سطح خود پنداشت افزايش پيدا پنداشت
به جمالت مثبت ) خود(كرده و جمالت منفي درباره 

تكيه دوباره به ويژگيهاي مثبت فرد،  .تبديل شده است
سطح در ارتقا  اثر شناخت بيشتر درباره تواناييها خود را

پنداشت بر نوع خود .پنداشت فرد نشان مي دهدخود
. )12( زيادي دارد ن تاثيررفتار فردي و اجتماعي انسا

مچنين تاثير چگونگي تصور انسان از خود بر رفتار و ه
پنداشت، موضوع مطالعات تاثير عوامل شكل دهنده خود

نوعي باور  تدريجه اين تصورات ب. زيادي بوده است
نسبت به خود را شكل مي دهند كه اگر با واقعيت 

عي و اقمطابقت نداشته باشد، به افكار و شناختهاي غير و
اين  همچنين نتيجه .منطقي تبديل مي شوندبه افكار غير

در مورد آموزش مهارتها بر افزايش عزت نفس  تحقيق
با تحقيق خاكپوركه نشان داد شيوه هاي نوين در 
پيشگيري و درمان اعتياد از طريق آموزش مهارتهاي 

الكل و  هدف پيشگيري از مصرف سيگار، زندگي با
 است و اثرات بلند مدتي در مواد مخدر امكان پذير

 مواد مخدرمجدد شروع مصرف و پيشگيري از بازگشت 
 دارد و همچنين مشخص كرد كه نمرات تحصيلي ورا 

عزت نفس دانش آموزان و دانشجويان، بهبود 
 در ).13( دارد همخواني ،چشمگيري پيدا مي كند

زماني تحقيقي تحت عنوان مال ،با تحقيق حاضرارتباط 
شيوه ايفاي نقش بر بهبود تصور از خود و  تاثير آموزش

 افزايش عزت نفس و ابراز وجود نوجوانان انجام داده و
بيانگر تفاوت  نتايج مشابهي بدست آورده است كه

گروه كنترل در  داري بين دو گروه آزمايشي و معني
عزت نفس و ابزار وجود  رابطه با تصور از خود،

آموزش به شيوه كه اين تحقيق نشان مي دهد  .باشد مي
ايش عزت نفس و افز تصور از خود،د ايفاي نقش بر بهبو

د يياين يافته ها عالوه بر تا .تاثير مثبت دارد ،وجود ابراز

نتايج پژوهشگران قبلي در خصوص تاثير شيوه ايفاي 
تاثير اين شيوه آموزشي بر  افزايش ابراز وجود، نقش بر

 رافزايش عزت نفس و بهبود تصور از خود را د
فتحي در . )14( رسانده اند آموزان ايراني به اثبات دانش

پژوهش خود با عنوان بررسي تاثير دو روش گروهي 
بر  Backشناختي  آموزشي مهارتهاي اجتماعي و درمان

افزايش عزت نفس دختران مقطع دبيرستان تحت پوشش 
تهران به اين نتيجه  16كميته امداد امام خميني منطقه 

مهارتهاي اجتماعي تاثيري بر افزايش آموزش  رسيد كه
اثر  Backعزت نفس نداشته است اما روش شناختي 

بهرامي در پژوهش خود نشان داد  .)18(داشته است 
آموزان كم جرات  روشهاي جرات آموزي به دانش

هاي مشاوره گروهي و مشاوره  دختر دبيرستاني با شيوه
افزايش مي تواند عملكرد آنها را  فردي در شهر اصفهان،

با عنوان بررسي تاثير  نتايج تحقيق يوسفي. )19( دهد
شناختي در بهبود فرا آموزش راهبردهاي شناختي و
گروه آزمايش پس از  عملكرد حل مسئله نشان داد كه
فراشناختي توانمندي  دريافت آموزشهاي شناختي و

موثري را در حل مسئله رياضي در مقايسه با گروه 
نتايج پژوهش رفاهي . )20( كنترل بدست آورده است

ساختار افزايش  مشاوره گروهي با با عنوان تاثير
مهارتهاي اجتماعي نوجوانان نشان داد كه مشاوره 

اثر  گروهي باعث افزايش مهارتهاي اجتماعي مي شود و
ق ما تحقينتايج  .)21( دو جنس يكسان است هر آن در

د داشتند كه اعتقا Boutoven همچنين با نتايج تحقيق
، بيان افكار ،، جرات آموزيتقويت پشتكار با آموزش و

توان گام  مي تخليه هيجان بدون احساس گناه يا شرم نيز
پيشگيري از زمينه هاي گرايش اعتياد  موثري در
آموزش مهارتهاي   كه برخي تحقيقاتنتايج  برداشت و
 مهارتهاي مقابله اي را يكي از روشهاي موثر اجتماعي و

 ).16( دارد همخواني ،نددان ميگيري از اعتياد در پيش
القاء در  به اين نتيجه رسيدند كه روش اطالع رساني آنها

هاي  ترس تاثير بسيار كمي دارد ولي آموزش مهارت
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عنوان مهمترين عامل به  اي زندگي و مهارتهاي مقابله
  .سوء مصرف مواد مخدر شناخته شدند پيشگيري از

 
  :نتيجه گيري

 مقابل انواع د فرد را درنيح مي تواآموزش صح 
تأمين به  و نمايد مصونآسيب هاي اجتماعي  فشارها و

  اين آموزشها  وافراد جامعه كمك نمايد  ت روانيبهداش

  . گيرندبايد به عنوان اهداف اصلي دانشگاه قرار
 

  : تشكر و قدرداني
، 1123با كد اين مقاله برگرفته از طرح تحقيقاتي 

و پشتيباني معاونت تحقيقات و فناوري  مورد حمايت مالي
  .دانشگاه علوم پزشكي شهركرد مي باشد
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Background and aim: Promoting self-esteem and changing attitudes in students could 
immunize them against mental damages. This study was aimed to examine the effects of 
teaching life skills on self-esteem increase in students of Shahrekord University of Medical 
Sciences. 
Methods: In this clinical trial conducted as a semi-experimental study on 60 students in 
SKUMS after the population homogeneity was confirmed, the students were randomly assigned 
into two case and control groups (of 30 each). A pretest of self-esteem was given to them using 
Coppersmith Self-Esteem Inventory and then a teaching program consisting of workshops on 
life skills was held for case group. Then, a post-test of self-esteem was given to the two groups 
by the same questionnaire and the results were compared. 
Results: Mean score of self-esteem in control group was 30.38.6 prior to training and 30.78.4 
after training, which indicated no statistically significant difference. Mean score of self-esteem 
in case group was 31.67.4 prior to training and 47.16.7 after training, which indicated a 
significant difference compared to prior to training and the case group (P<0.001). 
Conclusion: According to the results of this study, teaching life skills to cope with difficulties, 
to control anger, to welcome criticisms, and to promote students’ self-esteem should be paid 
attention by universities. 
 
Keywords: Life skills, Self-esteem, Students. 


