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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شادکامی و عزت نفس با رشد اجتماعی در دانش آموزان ابتدايی
مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی  92-93بود .از جامعه آماري مذکور نمونهاي
شامل 400نفر به شیوه نمونهگیري طبقهاي مرحلهاي انتخاب شدند .براي سنجش متغیرهاي مورد
مطالعه از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (کوپراسمیت  ،)1967،پرسشنامه شادکامی آکسفورد
()OHIو پرسشنامه مهارت اجتماعی ايندربیتزن و فوستر ( )1992استفاده گرديد .جهت تجزيه و
تحلیل دادهها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام استفاده شد.
نتايج نشان داد که همبستگی شادکامی و عزت نفس با رشد اجتماعی مثبت و معنادار بود .همچنین
نتايج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که هر پنج متغیر پیش بین (عزت نفس
اجتماعی ،عزت نفس ،شادکامی ،عزت نفس کلی و عزت نفس خانوادگی) در دانش آموزان ابتدايی
مجموع قادرند در حدود ( )R2 =0/25از واريانس رشد اجتماعی را تبیین کنند .افراد شادکام و داراي
عزت نفس باال ،داراي مهارتهاي اجتماعی بااليی مانند مهارتهاي احساسی و ادراکی ،مهارتهاي
جايگزين براي پرخاشگري ،مهارتهاي مربوط به مواجهه با فشار و مهارتهاي برنامه ريزي هستند از
اين رو اين افراد از رشد اجتماعی بااليی نیز برخوردارند.
واژههای کلیدی :شادکامی ،عزت نفس و رشد اجتماعی.

 1دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
 2دکتری روان شناسی تربیتی
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مقدمه
ا نسان اصالتا موجودي است اجتماعی و جاذبه اجتماعی رشد کودك پايه و اساس زندگی انسانی او

را تشكیل میدهد .الزمه زندگی اجتماعی ،آمادگی روانی ،برخورداري از مهارتهاي اجتماعی ،اعتماد به
نفس و قدرت سازگاري اجتماعی است .از نظر اجتماع مهمترين بعد شخصیت افراد ،بعد اجتماعی
شخصیت افراد است و در يك کالم ،خانواده ،اساسیترين بستر رشد شخصیت مطلوب کودکان است
(ايچفر و زاگامی .) 2010،1خواهنمن و ديتون )2010( 2نیز معتقدند يكی از مهمترين و موثرترين
دوران زندگی آدمی که در آن شخصیت فرد پايهريزي شده و شكل میگیرد؛ دوران کودکی است .از
اين رو کودکان در سنین پايین فقط به توجه مراقبت جسمانی نیاز ندارند؛ بلكه اين توجه و تربیت
بايد همه ابعاد وجودي آنها شامل رشد اجتماعی؛ عاطفی؛ شخصیتی و هوشی را در برگیرد .طبعا اکثر
کودکان از همان کودکی توانايی برقراري و قابلیتهاي يك زندگی اجتماعی را دارد .در اين میان
نقش پدر و مادردر خانواده و معلمان در مدارس ،بسیار حیاتی است و کودك روابط اجتماعی خود را
از پدر و مادر و معلمان به عنوان الگوهاي اصلی میآموزد.
کودك در روند اجتماعی شدن معموال معلمان را الگو قرار میدهد و رفتار و بر پايه تقلید از
ديگران پايه ريزي میکنند .بنابراين شناخت نیازهاي کودك و تصحیح الگوهاي رفتاري نقش مهمی
را در شخصیت اجتماعی کودك خواهد داشت (عامري .)1387 ،از خصوصیات بارز انسانها،
اجتماعی کردن کودکان میباشد( .علیزاده .)1376 ،حمايت و شیوه درست فرزند پروري به رفتارها
يا اعمال محبت آمیز ،مساعدت و همیاري که والدين نسبت به فرزندان خود ابراز میدارند ،اشاره
دارد ،شیوه درست تربیت و فرزند پروري که کودکان از والدين خود دريافت میکنند منجر به سالمت
پايدار قابل توجهی میشود ،زيرا رابطه والدين و فرزندان با فراهم آوردن شرايط افزايش سالمت
موجب رشد و تحول روانی ،اجتماعی و زيستی میشود .در حقیقت شیوههاي درست فرزند پروري
والدين بر رشد و افزايش سالمت روانی فرد تاثیر میگذارد .به ويژه در طول دوران اولیه زندگی،
والدين يك کودك ،اغلب منبع اصلی براي رشد احساس عزت نفس و يادگیري راههاي موثر اعمال

Ifcher J, Zarghamee H1
Kahneman D., & Deaton, A2
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کنترل شخصی میباشند آنها همچنین نحوه درست رابطه برقرار کردن با ديگران را فراهم میکنند
که به دور از هر گونه کمروئی و اعتماد به نفس پايین است (لئونارديو ،کايو سگلو. (2002،
يكی از مهمترين منابعی که میتواند به صورت مستقیم در عملكرد رشد اجتماعی بودن دانش
آموزان موثر باشد ،احساس ارزشمند بودن با عزت نفس است و در حالی که احساس بی ارزشی و
عزت نفس پايین ،باعث عدم رشد و پیشرفت تحصیلی میگردد و اين احساس بی ارزشی ،میتواند
موجب اجتناب آنها از روابط اجتماعی میشود عزت نفس باال میتواند تا حدودي برخی از مسألهها و
مشكلهاي دو ران کودکی را جبران نمايد .در واقع ،فردي که احساس خوبی در مورد خودش دارد،
بهتر میتواند با مشكلها کنار بیايد .عزت نفس بر فرآيندهاي شناختی ،گرايشها ،نیازها ،عالقهها و
آزمانهاي فرد اثرگذار و اثرپذير است .رشد اجتماعی نیز میتواند متأثر از میزان عزتنفس دانشآموز
باشد(استرولی ،پهكوپ و خوان .)2010،1
عزت نفس يكی از نیازهاي اساسی هر فرد است و نقش بسیار تعیین کنندهاي در سالمت و
پیشرفت هر فرد دارد .اسپكتور ( )2001معتقد است عزت نفس عبارت است از درجه ارزشمندي که
شخص نسبت به خويشتن احساس میکند .منشأ پیدايش عزت نفس ،نگرش فرد نسبت به خودش
میباشد و اين نگرش نیز در سايه ارتباط فرد با ديگران به ويژه ارتباط فرد با افراد مهم زندگیاش به
وجود میآيد .در دوران نوجوانی به موازات تغییرات و تحوالت جسمانی و روانی نوجوان گاه در
معرض دوگانگی قرار میگیرد .چرا که دوره نوجوانی زمان جستجوي هويت و رشد سیستم ارزش-
هايی است که کل زندگی فرد را متاثر میسازد .يكی از مهمترين نیازهاي اين دوره تجربه موفقیت-
هاي است که منجر به بروز حس اعتماد به نفس میگردد .نوجوانان بايد اطالعاتی درباره خود داشته
باشند .بنابراين نوجوانان در اين دوره نیازمند دريافت رهنمودهاي اساسی براي نیل به عزت نفس
باال و کسب هويت مستقل و با ارزش هسند تا بتوانند به پیشرفت و موفقیت نايل گردند.
هربست و تكین)2012(2معتقدند که تاثیرات اجتماعی اولیه والدين و شیوه درست رفتار آنها بر
منابع روانی فرد تا بزرگسالی ادامه دارد و اين نكته مهمی است زيرا تحقیقاتی که روي دانش
آموزانصورت گرفته است نشان دهنده اين مطلب است که عزت نفس باال و عقايد کنترل شخصی با
1 Strully, K., Rehkopf, D. & Xuan, Z
2 -Herbs, C.M. & Taken, E.
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میزان شادکامی فرد همراه است (تیمكو و هريس) .شاد کام بودن بازتاب محتوايی است که مردم
احساس سرزندگی میکنند .شاد بودن آرمان افراد در هر جاي جهان میباشد(داينر2000 ،1؛ نقل
ازلكاس 2ودانالن .)2007،3شادکامی ،يك حالت هیجانی يا عاطفی است که به وسیله احساس لذت
و خشنودي مشخص میشود و موقعی است که همه هیجانات ناخوشايند کنار زده میشود(میرز،4

)1992در سال  2002میالدي ،مارتین سلیگمن با بیان نظريه شادکامی که به مفهوم 'اودايمونیا'5
ارسطو شباهت بسیاري دارد ،گام بزرگی را در جهت تعريف شادکامی برداشت(امیرپور .)1390،در
مطالعه فورنهام و چنگ )2004( 6رابطه با والدين ،نقش مهمی در پیش بینی مستقیم شادکامی
دارد.
به همین نحو تحقیقی روي دانش آموزان ابتدايی نشان میدهند رشد اجتماعی ،عزت نفس باال،
اعتماد بین فردي و روشهاي حل مساله عقايد کنترل شخصی و روابط اجتماعی درست ،با
شادکامی و به طبع آن رضايت از زندگی در آينده همراه است(ايفچر.)2011،
پژوهشهاي مارتین و مكوبی ( )1983نشان داده است که پذيرش کودك از جانب والدين و
پاسخگو بودن آنها ،پیش بینی کننده رشد اجتماعی ،شادکامی و عزت نفس کودك در آينده است و
فقدان پاسخگويی والدين در برابر کودك نتايج منفی در رشد آينده او داشته و منجر به کنارهگیري
اجتماعی ،پرخاشگري و کمبود توجه درخودماندگی و عزت نفس پايین در کودك میگردد( .بیكرمنز،
.(1997
نكته قابل توجه در اين است که بسیاري از تحقیقات انجام شده در اين حوزه بر روي دانشجويان
و دانش آموزان مقطع متوسطه انجام شده است و کمتر بر روي آموزان مقطع ابتدايی متمرکز شدهاند
از اين رو تحقیقات انجام شده در اين حوزه داراي اين محدوديت میباشند و پژوهش حاضر در صدد
است که در اين زمینه به کاووش بپردازد .از اين رو سوال تحقیق حاضر اين است که آيا بین
شادکامی و عزت نفس با رشد اجتماعی در دانش آموزان ابتدايی رابطه معناداري وجود دارد؟
1 -Diner
2 -Lucas
3 -Donnellan,M.B
4 -Myers
5 -Eudemonia
6 -Turnham & Cheng
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روش:
جامعه ،روش نمونهگیري و حجم نمونه اين تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است که با روش
همبستگی انجام میگیرد .اين پژوهش از لحاظ هدف در زمره پژوهشهاي بنیادي قرار میگیرد .در
اين پژوهش جامعه مورد مطالعه عبارت است از کلیه دانش آموزان ابتدايی مدارس دولتی شهر مشهد
در سال تحصیلی  92-93که تعداد آنها بر اساس گزارش تهیه شده از کارشناسی
آموزش 12364نفر میباشند .نمـونه مـورد نظر با استـفاده از روش نمونه گیري طبقهاي چند
مرحلهاي بدست آمد ،به اين صورت که ابتدا از بین مناطق هفت گانه اداره آمـوزش و پـرورش شهر
مشهد سه منطقه ( 3، 1و  )5به صورت تصادفی انتخاب شدند .در مرحله بعد از هر منطقه 4مدرسه
( 2مدرسه پسرانه و  2مدرسه دخترانه) انتخاب و در مرحله بعد ازهر مدرسه چهارکالس(پايه اول،
دوم  ،سوم و ششم) انتخاب شدند سپس با حـضـور در کالسهاي انتخاب شـده پرسشنامه در اختیار
دانش آموزان کالسهاي انتخاب شده قرار گرفت .بعد از حذف پرسشنامههاي ناقص400پرسشنامه
وارد تحلیل شدند .حجم نمونه بر اساس فرمول جدول کرجی و مورگان )1970(1به دست آمده
است.
ابزارهاي تحقیق
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت :اين مقیاس که توسط کوپراسمیت ( )1967تهیه و تدوين
گرديد و مشتمل بر  58سوال است 8ماده ازاين مقیاس دروغ سنج میباشند و 50ماده ديگرآن به
4خرده مقیاس عزت نفس کلی ،عزت نفس اجتماعی (همساالن) ،عزت نفس خانوادگی (والدين) و
عزت نفس تحصیلی (آموزشگاه) تعلق دارند .که هرکدام از سواالت داراي2گزينه است.
ابراهیمی( )1370نیز پايايی نتايج اين پرسشنامه را در میان دانشآموزان ودانشجويان ايرانی بررسی

کرده که ضريب پايايی آن در نمونههاي دانش آموزي  %80و در نمونههاي دانشجويی%85گزارش
شده است .همچنین ضريب آلفاي کرونباخ اين آزمون  %74است که مناسب میباشد.
پرسشنامه شادکامی آکسفورد ( )OHIدر سال 1990با معكوس کردن مواد مقیاس افسردگی
بك توسط آرگايل ولو ساخته شده است اين مقیاس  29ماده دارد که بر اساس طیف چهار درجهاي
1 KREJCIE & Morgan
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از  1تا  4نمره گذاري میشود .بنابراين حداقل نمره هر آزمودنی  29و حداکثر آن 116است.
بنابراين ،هر چه نمره آزمودنی باالتر باشد ،نشانگر شادکامی باالتر وي خواهد بود و برعكس .نتايج
پژوهشهاي علیپور و آگاه هريس()1386؛ عابدي ،میر شاه جعفري و لیاقتدار()1385و هم چنین علی
پور و نور باال() 1387نیز حاکی از اعتبار و روايی قابل قبول براي آزمون شادکامی آکسفورد در جامعه
ايرانی است.

پرسشنامه مهارتهاي اجتماعی :توسط ايندربیتزن و فوستر( )1992به منظور سنجش رشد
اجتماعی و مهارتهاي اجتماعی ساخته شده است .اين پرسشنامه حاوي  39عبارت شش گزينهاي
است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنهاي از گزينههاي اصالً صدق نمیکند تا
همیشه صدق میکند ابراز مینمايد .نسخه اصلی اين سیاهه داراي 40عبارت است که يك عبارت
به دلیل عدم انطباق با فرهنگ ايران حذف شده است (عبارت شماره .)22امینی( )1378پايايی اين
پرسشنامه را در شهر تهران براي دانش آموزان دختر پايه دوم راهنمايی ،براي گزارههاي مثبت
0/71و براي گزارههاي منفی  0/68گزارش کرده است.

پايايی اين پرسشنامه در تحقیق حاضر با استفاده از روش آلفاي کرانباخ  0/87محاسبه شده است.
یافتهها:
شاخصهاي توصیفی متغیرهاي اصلی در جدول  1ارائه شده است.
جدول  -1شاخصهاي توصیفی عقايد مذهبی ودينداري

شاخص

عزت نفس

شادکامی رشد اجتماعی

تعداد
حداقل نمره

400
6

400
36

400
10

باالترين نمره

47

113

187

میانگین

33/89

89/23

121/3

انحراف استاندارد

4/32

8/33

11/18

جدول  -1شاخصهاي توصیفی کمترين و بیشترين نمره کسب شده توسط نمونه تحقیق،
میانگین ،انحراف استاندارد و واريانس  ،عقايد مذهبی و دينداري را نشان میدهد .اين اطالعات نشان
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عزت نفس

تعداد

400

400

400

 Zکالموگروف اسمیرنوف

1/18

/21

0/67

سطح معناداري

0/17

رشد
اجتماعی

شادکامی

میدهد .براساس يافتههاي جدول میانگین نمره نمونههاي تحقیق در متغیرها از نقطه برش ذکر شده
در
شاخصها

1
/22

0/49

0

پرسشنامه باالتر است .به اين معنی که شرکت کنندگان در اين تحقیق از لحاظ رشد عقايد مذهبی و
دينداري در وضعیت نرمالی به سر میبرند.
جدول  -2نتايج آزمون کالموگروف -اسمیرنوف جهت بررسی فرض نرمال بودن توزيع متغیرها

نتايج درج شده در جدول  2نشان میدهد ،توزيع متغیرهاي عزت نفس با مقدار( )z= 1/18و سطح
معنی داري) )P= 0/17و شادکامی با مقدار ( ) z=1/21و سطح معنی داري  )P= 0/22و رشد
اجتماعی با مقدار(  ) z=0/67و سطح معنی داري( )P= 0/49در جامعه نرمال است .بنابر اين پیش
فرض استفاده از آزمونهاي آمار پارامتريك برقرار است .عالوه بر نرمال بودن توزيع دادهها مفروضه
ديگر تحلیل رگرسیون عبارتند از آزمـون دوربین /واتسن بـراي بررسـی اسـتقالل خطاهـا است.
نتايج اين آزمون نشان داد که دامنه نمرات شرکت کنندگان بین1/13تا  1/45بود که نشان دهنده
استقالل خطاهاست .مفروضه بعدي آزمـون همخطی متغیرهاست که با دو شاخص
ضريبتحمل(تولرنس) و عامـل تورم واريانس سنجیده میشود .دامنه اين دو شاخص در پژوهش
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حاضر بین  0/18تا  0/38بود .اين يافته ،نشان دهنده همخطی متغیرهاي تحقیق میباشد .از اين
رو هر سه مفروضه استفاده از تحلیل رگرسیون در اين تحقیق برقرار بود.
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جدول ( )3نتايج تحلیل رگرسیون گام به گام رشد اجتماعی از طريق شادکامی و عزت نفس

متغیر وابسته  :رشد اجتماعی
0/13

0/12
0/17

مدل

منابع تغییر

SS

dF

MS

F

1

رگرسیون
باقیمانده
رگرسیون
باقیمانده

6062/29
43324/96
8431/59
40955/66

1
398
2
397

6062/29
119/02
4215/79
112/8

50/93

0/36 0/001

37/36

0/42 0/001

0/18

3

رگرسیون 10675/66
باقیمانده
38711/59
رگرسیون 11355/23
باقیمانده
38032/09
رگرسیون 10355/23
باقیمانده 48032/09

3
396
4
395
5
394

3558/88
106/93
2838/80
105/35
2738/80
104/35

33/12

0/49 0/001

0/23

0/22

26/94

0/50 0/001

0/24

0/23

27/13

0/51 0/001

0/25

0/24

2

4
5

Sig

r

r2

Rs
Adj

متغیرهاي پیش بینی کننده  :عزت نفس اجتماعی ،عزت نفس ،شادکامی ،عزت نفس کلی و عزت
نفس خانوادگی.
مدل  1مشخص میکند که  13درصد از واريانس مشاهده شده در رشد اجتماعی از طريق
عزت نفس اجتماعی توجیه میشود ( .)R Square = 0/13اضافه شدن مدل ( 2عزت نفس)،
مدل(3شادکامی) ،مدل(4عزت نفس کلی) و مدل ( 5عزت نفس خانوادگی) به ترتیب باعث افزوده
شدن  1 ، 1، 6، 5و1درصد به واريانس قبلی میشود .بدين ترتیب پنج مدلروي هم25درصد از
واريانس رشد اجتماعی را تبیین میکنند ( .)R Squar =0/25با توجه به مقدار Fو سطح معنی داري
( )Pکه کوچكتر از  0/01است فرضیه صفر رد شده و با اطمینان %99نتیحه میگیريم بین متغیر
رشد اجتماعی ،شادکامی و عزت نفس رابطه معنادار وجود دارد.
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جدول ( : ) 4ضرايب رگرسیون متغیرهاي پیش بینی کننده در تحلیل رگرسیون رشد اجتماعی

مدل
1

مقدار ثابت

2
3
4
5
6

عزت نفس اجتماعی
عزت نفس
شادکامی
عزت نفس کلی
عزت نفس خانوادگی

B
/03
112
0/44
0/37
0/13
0/20
0/17

SE

Beta

3/90
0/21
0/05
0/02
0/01
0/05

0/28
0/66
0/61
0/17
0/26

t

P

20/31

0/001

5/51
6/10
5/12
2/11
5/23

0/001
0/001
0/001
0/002
0/001

متغیر وابسته  :رشد اجتماعی
متغیرهاي پیش بینی کننده :عزت نفس اجتماعی ،عزت نفس ،شادکامی و عزت نفس کلی و عزت
نفس خانوادگی
در جدول ( )4مقدار ،Bبتا t ،و سطح معنی داري ارايه شده است .وزنهاي بتا در ستون ضرايب بتاي
استاندارد شده براي ارزيابی سهم هر يك از متغیرها در معادله رگرسیون بكار میرود .اين ضرايب به
ما می گويد که با تغییر يك واحد در متغیر مستقل چند واحد تغییر در متغیر وابسته رخ میدهد .بر اين
اساس ا گر عزت نفس اجتماعی به اندازه يك واحد افزايش يابد ،اين تغییر به اندازه  0/28نمرات
رشد اجتماعی را افزايش میدهد .به عالوه افزايش يك واحد در عزت نفس ،شادکامی و عزت نفس
کلی و عزت نفس خانوادگی به ترتیب به اندازه  0/66و  0/61و  0/17نمرات رشد اجتماعی را
افزايش میدهد.

آماره  tو سطح معنی داري آن ( )Pکه براي عزت نفس اجتماعی ،عزت نفس ،شادکامی و عزت
نفس کلی و عزت نفس خانوادگی کوچكتر از  0/05است .اين فرضیه که همبستگی بین عزت
نفس اجتماعی ،عزت نفس ،شادکامی و عزت نفس کلی و عزت نفس خانوادگی برابر با صفر است را
رد میکند و نتیجه گیري میشود که بین اين چهار متغیر و متغیر رشد اجتماعی رابطه همبستگی
معنادار وجود دارد.
جدول ( )7ضريب همبستگی پیرسون براي تعیین رابطه شادکامی با رشد اجتماعی در دانش آموزان ابتدايی

متغیرها

شادکامی

رشد اجتماعی
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1

شادکامی

0/48

رشد اجتماعی

**

1

** در سطح آلفاي  0/01معنی دار است.
آن گونه که جدول  7نشان میدهد بین شادکامی با رشد اجتماعی دانش آموزان ابتدايی رابطه
معناداروجود دارد .)0/48 (.اين رابطه مثبت ودر در سطح آلفاي  0/01معنی دار است.از اين رو بین
شادکامی با رشد اجتماعی در دانش آموزان ابتدايی رابطه معنادار وجود دارد
جدول ( )8ضريب همبستگی پیرسون براي تعیین رابطه عزت نفس با رشد اجتماعی در دانش آموزان ابتدايی

1

متغیرها

2

.1

عزت نفس

1

.2

رشد اجتماعی

**1 0/48

.3
.4

عزت نفس کلی **0/42* 0/67

عزت

اجتماعی عزت
.5
خانوادگی عزت
.6

3

4

5

6

1

نفس **1 0/68** 0/63** 0/65
نفس **0/42* 0/51** 0/55** 0/49
نفس **0/26* 0/57

1

**1 0/66** 0/63** 0/38

تحصیلی
** در سطح آلفاي  0/01معنی دار است.

* در سطح آلفاي  0/05معنی دار است.
آن گونه که جدول  8-4نشان میدهد بین عزت نفس با رشد اجتماعی و خرده مولفههاي عزت
نفس دانش آموزان ابتدايی رابطه معنادار وجود دارد .باالترين همبستگی بین خرده متغیرهاي عزت
نفس اجتماعی با رشد اجتماعی(  )0/68و کمترين همبستگی بین عزت نفس تحصیلی با رشد
اجتماعی (  )0/26است .همچنین همبستگی بین عزت نفس با رشد اجتماعی در دانش آموزان
ابتدايی( )0/48است از اين رو فرضیه سوم مورد تايید قرار میگیرد .به اين معنی که بین عزت نفس
با رشد اجتماعی در دانش آموزان ابتدايی رابطه معنادار وجود دارد.
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جهت پیش بینی رشد اجتماعی از طريق شادکامی و عزت نفس و مؤلفههاي آن (کلی،اجتماعی
،خانوادگی و تحصیلی) از تحلیل رگرسیون با روش گام به گام براي ورود متغیرهاي پیش بینی در
مدل رگرسیون استفاده شد.نتايج نشان داد که عزت نفس به تنهايی بیش از 13درصد از واريانس
رشد اجتماعی را تبیین میکند و همراه با شادکامی  0/25از واريانس رشد اجتماعی را در دانش
آموزان ابتدايی تبیین میکنند.از سوي ديگر نتايج نشان داد که همبستگی بین عزت نفس و
شادکامی با رشد اجتماعی مثبت است يعنی با افزايش نمره عزت نفس و شادکامی ،رشد اجتماعی
نیز افزايش میياب .نتیجه بدست آمده همسو با پژوهش (رحمتی و همكاران2010،1؛ هارجی،
ساندرز و ديكسون 2008،2و والدينگر و همكاران (  ) 2004میباشد ،نتايج اين پژوهش همسو با
پژوهش حاضر نشان داد که رشد اجتماعی از طريق عزت نفس و شادکامی در دانش آموزان ابتدايی
قابل پیش بینی است.
نتايج اين تحقیق همسو با يافتههاي (شیمیزو و همكاران2004 ،3؛ ابوترابی کاشانی و بیات2010،4
) نشان داد که از داليلی که موجب میشود رشد اجتماعی از طريق عزت نفس قابل پیش بینی باشد
اين است که بسیاري از نوجوانان و کودکان به دلیل نداشتن جرأت ابراز وجود و اعتماد به نفس
پايین اغلب دچار درماندگی آموخته شده  ،گوشه گیري  ،انزوا  ،افسردگی و  ...میشوند .شكستهاي
پی در پی اين باور را در آنها به وجود میآورد که هیچگاه انسان موفقی نخواهند شد ،لذا از تالش
خود کم میکنند ،به توانمنديهاي خود به ديده شك و ترديد نگاه میکنند و در عمل دست به
تجربههاي جديد نمی زنند .با مواجه شدن اين نوجوانان با تجارب تلخ و ناموفق حالت کم جرأتی در
آنها استمرار میيابد و به مرور کم جرأتی آنها افزايش میيابد .آنها در ايجاد ارتباط درست و منطقی با
اطرافیان دچار مشكل میشوند و به تدريج به دوري جستن از اجتماع و گوشه گیري پناه میبرند.

نتايج مربوط به اين فرضیه با نتايج حاصل از پژوهش کلونینگر و زوهر ( ،)2011بايرامی و
همكاران ( ،)2011امیري و همكاران ( ،)2011کرمانی مامازندي و دانش ( )1390و کردنژاد
( )1389همسو میباشد .در تبیین اين يافته اينگونه میتوان اذعان کرد که به عقیده کوباسا
()1993افرادي که داراي عزت نفس باال هستند و به شادکامی رسیدهاند به سطحی از مهارت در
1 Rahmati, B., Adibrad, N., Tahmasian, K., &. Saleh sedghpour, B
2 Hargie, Sunders & Dickson
3 Shimizu, Kubota, Mishima & Naagaya
4 Abootorabi Kashsni & Bayat

31

رابطه شادکامی و عزت نفس با رشد اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی

روابط اجتماعی دست يافته باشید که میتوانند با مردم به راحتی زندگی کنید و سازگاري داشته
باشید و مسئولیتهاي مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذيريد .زيرا نوجوانان بدون رشد اجتماعی و
مهارتهاي الزم قادر نیستند در تعامل با سايرين وظايف خود را انجام دهند ،همچنین نقص
مهارتهاي اجتماعی عامل تعیین کننده اي در افزايش مسائل روحی و ذهنی افراد است
يكی ديگر از داليل رابطه مهارتهاي اجتماعی با شادکامی و عزت نفس از ديدگاه (ايفچر و
زرگهامی ) 2010 ،بر خورداري افراد شادکام و داراي عزت نفس از مهارتهاي اجتماعی
آغازين مانند شامل گوش کردن ،شروع گفت و شنود ،سوال کردن ،تشكر کردن ،خود را معرفی
کردن ،ديگران را معرفی کردن و احترام گذاشتن به ديگران و همچنین برخورداري از
مهارتهاي اجتماعی پیشرفته مانند تقاضاي همكاري کردن ،به گروه پیوستن ،ارائه
دستورالعمل ،معذرت خواستن و ديگران را متقاعد کردن.
بويدسوان و هربست )2012( 1همسو با يافتههاي فوق مهارتهاي اجتماعی مختلفی را در
افزايش شادکامی و عزت نفس دخیل میدانند که شامل مهارتهاي مربوط به احساس مانند
آگاهی فرد از احساس خود و در میان گذاشتن آن با ديگران ،درك احساس ديگران ،تحمل
خشم ديگران و تشويق خود .مهارتهاي جايگزين براي پرخاشگري :شامل اجازه گرفتن،
شريك شدن ،کمك به ديگران ،مذاکره کردن ،خويشتنداري ،پافشاري بر حقوق خود ،واکنش
در برابر آزار ،پرهیز از آزار رساندن به ديگران و دوري جستن از نزاع و مهارتهاي مربوط به
مواج هه با فشار :شامل ابراز شكايت ،تحمل بی توجهی ديگران ،حمايت کردن از دوستان،
واکنش در برابر شكست و تحمل فشار گروه و مهارتهاي برنامه ريزي شامل تصمیم گیري
براي انجام کار ،پیدا کردن عامل ايجاد مشكل ،هدف داشتن ،اولويت بندي کردن مشكالت و
تمرکز داشتن در کار

1 Boyd-Swan, C. & Herbst, C.M.
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تنهايی نوجوانان دختر .نشريه دانش و پژوهش در روان شناسی.دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
(اصفهان)،شماره ،34ص75-92
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دادستان ،پريرخ .)1378(.روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی .تهران:سازمان مطالعه و
تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )
رحیمی ،جعفر؛ حقیقی ،جمال؛ مهرابی زاده هنرمند ،مهناز؛ بشلیده ،کیومرث .)1385( .بررسی تاثیر
آموزش جرأت ورزي بر مهارتهاي اجتماعی ،اضطراب اجتماعی و ابراز وجود در دانش آموزانپسر
سال اول مقطع متوسطه .مجله علوم تربیتی و روانشناسی .دوره سوم ،شماره ،1پايیز،1385
صص.111-124
رحیمیان بوگر ،اسحق؛ شاره ،حسین؛ حبیبی عسگرآباد ،مجتبی؛ بشارت ،محمدعلی.)1386( .
بررسی تاثیر شیوههاي جرأت ورزي بر سازگاري اجتماعی .فصلنامه نوآوريهاي آموزشی ،سال
ششم ،شماره ،23زمستان ،1386صص .29-54
رهنما ،اکبر؛ علیین ،حمید .)1384( .مقايسه رشد اجتماعی دانش آموزانشاهد و غیر شاهد شهر
تهران .دوماهنامه دانشور رفتار .سال دوازدهم ،شماره ،15زمستان ،1384صص .33-44
زرين قلم ،مريم .)1391(.اثر بخشی آموزش شادکامی به شیوه فوردايس بردلزدگی زناشويی زنان
متاهل شهر ستان کاشمر .پايان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد واحد قوچان
سیفی گندمانی،محمد ياسین؛و همكاران .)1388).سنخ شناسی فرزندپروري خانواده )ترکیب سبك
فرزندپروري پدر و مادر ( و تأثیرآن بر اضطراب و افسردگی نوجوانان پسر :رويكردي نو به
فرزندپرور ي ،مجلهي علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی ،شماره  ،3صفحه181-194
صاحب الزمانی ،محمد؛ نوروزي نیا ،روح انگیز؛ رشیدي ،علی .)1389( .برري تاثیر آموزش ابراز
وجود بر عزت نفس و قاطعیت دلنش آموزان دختر مقطع متوسطه .مجله پزشكی دانشگاه علوم
پزشكی ارومیه .دوره ،21شماره اول ،صص .58-53
عابدي ،حمیدرضا ؛و همكاران .)۱۳۸۵).هنجاريابی پرسشنامهي شادکامی آکسفورد در دانشجويان
دانشگاههاي اصفهان ،فصلنامه ي انديشه و رفتار ،سال دوازدهم،ص 95-100
علی پور ،احمد؛ نورباال ،احمدعلی .)۱۳۷۸) .بررسی مقدماتی و پايايی و روايی پرسشنامهي شادکامی
آکسفورد دردانشگا ههاي تهران ،فصلنامه ي انديشه و رفتار ،سال پنجم ،شمارهي  ۱و
،۲ص55-64
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غفاريان زاده ،سادات .)1382( .تاثیر مشاوره گروهی جرأت ورزي بر پیشرفت تحصیلی و
مهارتهاي اجتماعی دختران دانش آموز مقاطع راهنمايی و متوسطه منطقه  14تهران .فصلنامه
پیام مشاور .سال پنجم ،شماره 9و ، 8بهار ،1382صص .124-142
فاضلی ،میترا .)1390(.اثر بخشی آموزش مهارتهاي زندگی (خود آگاهی و مديريت هیجانها )در
افزايش شادکامی زنان خانه دار شهر تهران .پايان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد واحد قوچان
کريمی ،مريد؛ کیخاونی ،ستار؛ محمدي ،محمد باقر .)1389( .تاثیر آموزش مهارتهاي اجتماعی
بر اختالالت رفتاري کودکان دبستانی .مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی ايالم .دوره هجدهم،
شماره سوم ،پايیز ،1389صص .61-68
کیمیايی ،منا .)1390(.بررسی اثر بخشی آموزش مؤلفههاي هوش هیجانی بر شادکامی دانش
آموزاندختر افسر ده مقطع متوسطه شهر نیشابور .پايان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد واحد
قوچان
گنجی ،حمزه .)1373( .روانشناسی عمومی  .تهران :انتشارات چاپ و نشر ايران
متسون ،جانی؛ اولنديك ،توماس .)1384( .بهبودبخشی مهارتهاي اجتماعی کودکان ،ارزيابی و
آموزش( .به پژوه ،احمد) .تهران :انتشارات اطالعات (.)1988
مكتب دار ،نگین ".)1390(.رابطه سبك فرزند پروري والدين با ابعاد عزت نفس در دانش آموزان
دبیر ستان" پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد واحد قوچان
مهرابی زاده هنرمند ،مهناز؛ تقوي ،سیده فرخنده؛ عطاري ،يوسف علی .)1388( .تاثیر آموزش
جرأت ورزي بر مهارتهاي اجتماعی ،اضطراب اجتماعی و عملكرد تحصیلی دانش آموزاندختر.
مجله علوم رفتاري .دوره ،3شماره ،1بهار ،1388صص .59-64
نظري ،رقیه .)1391(.بررسی رابطه حافظه کاري با اضطراب و عزت نفس در معلمان دانش
آموزاناستثنايی استان خراسان شمالی .پايان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد واحد قوچان
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