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نفس و سازگاری های اجتماعی با عیتمهارتبررسی رابطه 

حرکتی اول تا  -آموزان دختر معلول جسمیاجتماعی دانش

  ششس دبستان شهر تهران
 4نفیسه زیبایی، *3آتنا توکلیان، 2سارا شهبازی، 1زهرا قهرمانلو

 مقاله پژوهشی

 

 چکیده

نفس و سازگاری اجتماعی های اجتماعی با عزتهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان مهارت مقدمه:

 . باشدشهر تهران میحرکتی  –آموزان دختر معلول جسمی دانش

آموزان دختر معلول جامعه مورد مطالعه دانش. روش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است روش پژوهش:

حرکتی دختر -نظر بر اینکه تعداد مدارس دارای دانش آموز معلول جسمی. باشدمی حرکتی شهر تهران –جسمی 

ودک ک 6۰جهت نمونه گیری از روش تمام شمار استفاده شد و ، مدرسه بوده اند 3مقطع ابتدایی در تهران 

سال  نفس کوپراسمیتهای سیاهه عزتمشغول به تحصیل در این مراکز مورد مطالعه قرار گرفتند که پرسشنامه

ها تکمیل توسط آن 13۸1های اجتماعی کرامتی سال و آزمون مهارت 1961آزمون سازگاری بل سال ، 1917

گام استفاده بهمو آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گا  SPSS 21افزار از نرم هابرای تحلیل داده. گردید

 . گردید

ی اجتماعی با عزت نفس و سازگاری هامیان مهارتدار مثبت ی ارتباط معنیدهندههای حاصل نشان: یافتههایافته

نفس و سازگاری اجتماعی در های اجتماعی با عزتتوان گفت که میان سطح مهارتدر نهایت می. اجتماعی بود

قیقات آتی به بررسی اثر شود که در تحاست و توصیه میمثبت برقرار حرکتی رابطه -کودکان با معلولیت جسمی

 . تا کیفیت رابطه میان این عوامل مشخص گردد، متغیرها پرداخته شوداین عوامل با سایر 

                                                                                                                                         
 ایران، تهران، دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی، دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی. 1

 ایران، تهران، دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی، دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی. 2
 ایران، تهران، دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی. 3

 Atenatavakolian2752@gmail. comنویسنده مس ول  
 ایران ، تهران، سالمت اجتماعیدانشگاه علوم توانبخشی و ، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. 4
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 113. . .      نفس وهای اجتماعی با عزتبررسی رابطه مهارت

 

نان و های فردی در پیشگیری یا کاهش ابتالی نوجواهای اجتماعی و شناسایی ارزشمهارت: گیرینتیجهبحث و 

تر رتباطات بهینههای اجتماعی منجر به ابنابر این مهارت. های رفتاری اجتماعی نقش موثری دارندانواع نابهنجاری

 تری از خویش شده و به تبع آن حس ارزشمندی افزایش یافته و در نهایت عزت نفس تقویتو درک مناسب

ی  پژوهش میتوان نتیجه گرفت کسب مهارتهای اجتماعی از طریق هادر پایان پس از تحلیلی یافته. گرددمی

افزایش سازگار اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان تواند نقش مهمی در می مدرسه و دیگر نهادها، خانواده

یی برای والدین و دانش آموزان در جهت افزایش هاو کارگاه هالذا برگزاری دوره. معلول جسمی داشته است

تواند در شخصیت و رفتارهای آینده فرزندان شان داشته باشند و همچنین به می دانش و تاثیری که این متغیرها

 . رسدمی بسیار ضروری به نظر، ر دانش آموزان معلول جسمی با شرایط جامعه کمک کندانطباق هرچه بیشت

 
 دختر، های اجتماعی کودکانمهارت، نفسعزت، سازگاری اجتماعی، حرکتی -معلول جسمی  ها:کلید واژه

 28/2/1401: رشیپذ خیتا      29/1/1401 :افتیدر خیتار
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 مقدمه

شت جهانی  سازمان بهدا ست که از کنند و این در حالینفر معلول در دنیا زندگی می میلیون 650به گفته  ا
در جامعه ایران نیز به گفته . باشندها ی در حال توسعه میها در کشوراین میان نزدیک به هفتاد درصد آن
 )خدابخشی کوالییدرصد از افراد جامعه به نوعی به معلولیت دچارند 7سازمان بهزیستی کشور نزدیک به 

ر توانایی انجام دهرگونه محدودیت یا فقدان بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی . (2015، و درخشنده
سطح طبیعیفعالیت سانی انتظار می، هایی که در  شت معلولیت نامیده می، روداز هر ان سازمان بهدا شود )
سمی، از بین معلولین . (2006، جهانی ستندار، افراد با ناتوانی ج صی ه شکالت خا ، موانع فیزیکی. دای م

اما حتی . سگگازدر ممکن میدشگگوار یا غی، های بشگگریامکان مشگگارکت افراد ناتوان را در روند کلی فعالیت
 . (2011، ارد )بنی اسداجتماعی فرد وجود د -های روانی است که در محیطها موانعیتر از اینمهم

مشارکت . حرکتی در مقایسه با افراد عادی تمایل بیشتری به انزوای اجتماعی دارند -افراد معلول جسمی 
با احتمال ، باشدطوری که انزوای اجتماعی تجربه معمول افراد با معلولیت میاست؛ به ها کمتراجتماعی آن

سی و عزتدهند و خودکنند و تنها زندگی کردن را ترجیح میکمتری ازدواج می تری دارند نفس پایینشنا
ماعی این افراد می. (2003 1)نوسگگگک و همکاران مل موثر در انزوای اجت له عوا به عزتاز جم نفس توان 

اسگگگت از ارزشگگگیابی فرد درباره خود و یا ( عبارت1967) 2نفس از نگاه کوپر اسگگگمیتعزت . کردشگگگارها
ضاوت صی در مورد ارزش خویشق شخ ست که عزتمبرهن . های  ین یکی از عوامل بازدارنده نفس پایا

هر اندازه که فرد در کسگگب  4از دیدگاه رابرت . (2004، 3اسگگت )سگگازمان بهداشگگت جهانیرشگگد اجتماعی
حقیقت گریزی و احساس ، بدگمانی از خود، تنزل روانی، دستخوش اضطراب، نفس دچار شکست شودعزت

صاحب الزمانیعدم کفایت در زندگی می شارکی و عبداللهی مفرد، شود ) سالم برای عزت. (2013، ف نفس 
سپری در برابر چالش ساس خوبی در مورد اف. کندهای دنیا عمل میکودکان و نوجوانان مانند  رادی که اح

خوبی کنند و بهدر مقابل فشارهای منفی ایستادگی می، سر گذاشته ها را پشتآسانی تعارضبه، خود دارند
. شگگودبسگگیاری از مشگگکالت انسگگان از ضگگعف آن ناشگگی می، توانند از زندگی لذت ببرند؛ و برعکسمی
، آید )امامیگوی رفتاری و عاطفی به شگگمار میدهی الکننده در شگگکلنفس از عوامل اصگگلی تعیینعزت

سالمت روانی افراد با معلولیت را نگرش . (2016، فاتحی زاده و عابدی های منفی و موانع روانی اجتماعی 
سایر افراد عزتکه آنشود باعث می، تحت تاثیر قرار داده سبت به  تری نفس و اعتماد به نفس پایینها ن
شگگدت بر روی تصگگور فرد از خود تاثیر های مزمن جسگگمی بهتظاهرات و عوارض ناتوانی. داشگگته باشگگند

( 2003همکاران )که نوسگگک و چنان . (1989، 5نفس دارد )والشگذارد و اثرات بسگگیار مخربی بر عزتمی

                                                                                                                                         
1. Novsk, B. , & Colleagues 
2. Smith, C 

3. The World Health Organization 

4. Robert, A 

5. Walsh, L 
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حرکتی نسگگبت به سگگایر زنان خودشگگناسگگی کمتر و  -در تحقیقی دریافتند که زنان با معلولیت جسگگمی
 . ترندتری دارند و از لحاظ اجتماعی منزوینفس پایینعزت

حرکتی در زندگی اجتماعی نقش بسیار مهمی ایفا  -یکی از عوامل دیگری که در افراد با معلولیت جسمی 
سازگاری اجتماعی بر این ضرورت . (2017، است)استادیان خانی و فدایی مقدمسازگاری اجتماعی، کندمی

هماهنگ ، کنندهای گروهی که در آن زندگی میهای فرد با منافع و خواستهها و خواستهاست که نیازمتکی
ط گروهی جلوگیری مستقیم و شدید با منافع و ضواب 1و متعادل شود و تا حد امکان از برخورد و اصطکاک

دهد)اسالمی است که در تعامالت اجتماعی روی میشود به عبارت دیگر سازگاری اجتماعی ناراحتی و ترسی
های تهدیدات اجتماعی سازگاری اجتماعی را توجه انتخابی به تشدیدکننده 2تیلور و همکاران. (2013، نسب

رو سازگاری اجتماعی افراد معلول به نسبت از این. و تحریف قضاوت رویدادهای اجتماعی تعریف کرده اند
های فرهنگی و های فرد از یک سو و آموزهزیادی تحت تأثیر وضعیت تعادلی میان شخصیت و توانائی

و در صورت وجود توافق منطقی بین . (2015، 3ویدال -است)بارانتیسانتظارات ناشی از آن در سوی دیگر 
سگازگاری مطلگوب رخ ، اندیشگندبگا آنچگه دیگگران دربگاره او مگی، اندیشدآنچه فرد راجع به خود می

فرد با سازگاری اجتماعی پگایین در تعامل . (1320، 5؛ مک واین2010، 4کواپیل دهد )لواندووسکی ومگی
معیارهگا و آداب و رسوم اجتماعی ، قوانین و مقگررات، ی رفتار متناسب با فرهنگو ارائه، منطقی با محیط
زم برای رفع نیازها و ارتباط درست با دیگران را ندارد )مک توانایی و مهارت ال، همچنین. استدچار ضعف 

 . (2013، واین

های مهارت. استهای اجتماعیکسب مهارت، حرکتی –های اصلی در افراد با معلولیت جسمییکی از نیاز
، که شامل ارتباط، استها در نظر گرفته شدهای از مهارتی پیچیدهعهاجتماعی اغلب به عنوان مجمو

شود )النیس و خود میتعامالت با همساالن و گروه و مدیریت، جرات ورزی، گیریمس له و تصمیمحل
 -های اجتماعی در افراد با ناتوانی جسمی رود که میان کسب مهارتبنابراین انتظار می. (2021، 6فروسینی
از این رو هد  پژوهش . ها رابطه وجود داشته باشدنفس و سازگاری اجتماعی آنبا میزان عزت+- حرکتی

 -نفس و سازگاری اجتماعی دانش آموزان معلول جسمیهای اجتماعی با عزتحاضر بررسی رابطه مهارت
روان در این  های سالمتبا توجه به ماهیت ناتوان کننده معلولیت و پایین بودن شاخصه. باشدحرکتی می

ها و سازگاری اجتماعی در افراد های مهارتگروه عظیم و همچنین عدم وجود مطالعات کافی پیرامون متغیر
حرکتی  -ها در افراد معلول جسمی انجام پژوهشی برای بررسی ارتباط این متغیر، حرکتی –معلول جسمی 

 یر است ی این پژوهش به قرار زهافرضیه. رسدبسیار ضروری به نظر می
 . رکتی رابطه وجود داردح -نفس دانش آموزان معلول جسمیهای اجتماعی با عزتبین مهارت -1

                                                                                                                                         
1. Friction 

2. Tylor, K. , & Colleagues  
3. Barantis-Vidal, W 

4. Lewandowski, A. , Kwapil, S 

5. McWine, F 

6. Lanis, Y. , Frosini, B 
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 . وجود دارد  حرکتی رابطه -های اجتماعی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان معلول جسمیبین مهارت -2

 

 روش پژوهش

حرکتی دختر  -های معلوالن جسمی آموزشگاهآموزان شامل کلیه دانش، جامعه آماری در پژوهش حاضر
معلول  آموزاندانش نفر 60در این پژوهش حجم نمونه برابر با . باشدمقطع ابتدایی واقع در شهر تهران می

رکتی حرکتی مقطع ح -آموز معلول جسمیکل مدارسی که دانش. نظر گرفته شددر حرکتی دختر -جسمی 
بر این اساس از روش . آموز داشتدانش 60، در مجموع این سه مدرسه سه مدرسه بودند که، ابتدایی داشتند

مقطع تحصیلی )اول  برحسب، با توجه به معیارهای پژوهش. تمام شمار برای نمونه مورد مطالعه استفاده شد
کونت )شهری در محل س، جنسیت )فقط دختران(، نوع مدرسه )استثنایی در مقابل عادی(، تا ششم دبستان(

 . شوندبررسی می، ماه( 1ها )آوری دادهرشهری(و در مقطع زمانی جمعمقابل غی

های اجتماعی پرسشنامه مهارت، ودکان خودکهای اجتماعی والدین با توجه به توانایی مهارت روش اجرا:

وسط دانش آموزان مقطع ابتدایی تاجتماعی نیز نفس و سازگاریهای عزترا تکمیل نمودند و پرسشنامه
 . شدهپاسک داد

استفاده گردید  در این پژوهش از سه پرسشنامه های ذیل از پرسشنامه، های تحقیقبرای جمع آوری داده
های اجتماعی آزمون مهارت، (1961) 2آزمون سازگاری بل، (1967) 1نفس کوپر اسمیت سیاهه عزت

 . شود( استفاده می2002) 3کرامتی
آوری اطالعات در تحقیقات پیمایشی عبارت است از عبزار جمترین اعنوان یکی از متداولپرسشنامه به
دیدگاه نظر و بینش فرد یا ، های گوناگونگیری از مقیاسهای هد  مدار که بهرهای از پرسشمجموعه
شوند با توجه بر شرایط آوری میاین طریق جمع اطالعاتی که از. دهدگو را موردسنجش قرار میپاسک

 . های مختلف کمی و کیفی را فراهم سازدمطالعه در زمینه تواند ابزارتحقیق می
 (1967نفس کوپر اسمیت )سیاهه عزت

( را به منظور سنجش میزان احساس ارزشمندی دانش 1967کوپر اسمیت ) نفسسیاهه عزت کوپر اسمیت 
س راجز ی اجتماعی و تحصیلی و بر اساس تجدیدنظری که بر روی مقیاهاآموزان و دانشجویان در زمینه

توان گذاری را میروش نمره. شده استسؤال تشکیل 58این تست از . ( انجام داد تدوین کرد1954) 4دیموند
شکل آموزشگاهی در مورد کودکان و نوجوانان مدرسه پرسشنامه . صورت فردی یا گروهی اجرا کردبه

خاصی است که تحصیالت سال مربوط به اشرود شکل بزرگسال به باال به کار می 8نفس ای از عزت
دقیقه است که آزمایشگر در خالل اجرای  10مدت اجرای تست تقریباً . اندعمومی خود را به پایان رسانده

                                                                                                                                         
1. Cooper-Smith Self-Esteem Inventory Questionnaire 
2. Bell compatibility test 
3. Keramati’s͏social͏skills͏test 
4. Dimond, R 
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. نفس( باید اجتناب گردداز به کار بردن اصطالح )عزت. تست از هرگونه توضیح و تبیینی خودداری کند
ها پاسک بلی یک این معنا که در برخی از سؤال صورت صفر و یک است بهگذاری این آزمون بهشیوه نمره

را برای نمره کلی آزمون گزارش  0/88ضریب آلفای کرونباخ . گیردنمره و پاسک خیر صفر نمره تعلق می
و کوپر اسمیت و همکاران پایایی را بعد از  0/90تا  0/68( روایی 2006ادموند سون و همکاران ). کرده اند
 . گزارش کرده اند 0/70سه سال و بعد از  0/88پنج هفته 
فرد( ضریب –ن )زوج نفری اجرا و بعد با دونیمه کرد 30( ابتدا این تست را روی یک گروه 1992پورشافعی)
فر ضریب روایی ن 180( با اجرای مجدد آزمون بر روی 1994گلبرگی ). را به دست آورده است %83روایی 

( روایی 2003د )( و نایبی فر1996کوپر اسمیت ثابت ) در بررسی روایی آزمون. به دست آورده است 8/0
این میزان در پژوهش . نفس آیزنک به دست آوردندهمگرای مثبت بین آزمون کوپر اسمیت و آزمون عزت

روش باز آزمایی  همچنین ضریب روایی این آزمون با. بوده است 78/0و در پژوهش نایبی فرد  80/0ثابت 
( ضریب 1992شافعی )در مطالعه پور. شده استگزارش 92/0و  90/0یب برای دختران و پسران به ترت

گزارش شده  8/0و  77/0پایایی این آزمون با روش بازآزمایی با فاصله چهار هفته و دوازده روز به ترتیب 
نفس پاره مقیاس عزت 4سؤال دیگر آن شامل  50سنج و سؤال آن دروغ 8، سوال 58از تعداد کل . است

 . نفس اجتماعی استنفس کلی و عزتنفس تحصیلی )آموزشگاه( عزتوالدین( عزتخانوادگی )
شده و وی در زمینه سازگاری دو پرسشنامه ارائه کرده است ( توسط بل ساخته1961آزمون سازگاری بل)

، ارزیابی این سازگاری. که یکی مربوط به دانش آموزان و دانشجویان است و یکی مربوط به بزرگساالن
همچنین نمره کل به دست . کندمی ی مخصوص سازگاری را مشخصهاتعیین موقعیت و دشواری امکان
سؤال بوده  160کل آزمون دارای . توان جهت نشان دادن موقعیت عمومی سازگاری به کار بردمی آمده را

نمره و خیر  1شود که گزینه بله گذاری میصورت بلی و خیر نمرهکه توسط دانش آموزان تکمیل شده و به
 32در مطالعه اخیر از خرده مقیاس سازگاری اجتماعی استفاده شد که . (2007، 1صفر نمره دارد )وارباب

کنید؟ راحتی دوست پیدا میبرید؟ یا آیا بهجمعی لذت میهای دستههایی مانند آیا از شادیسؤال دارد و سؤال
و ضریب  7/63تا  7/07ه در راهنمای آزمون از آزمون مجدد گزارش شد-اعتبار آزمون. شوددر آن طرح می

ی سازگاری ها( پایایی را برای خرده مقیاس1692بل ). متغیر بوده است 7/63تا  7/07همسانی درونی از 
سازگاری شغلی و برای کل آزمون به ، سازگاری عاطفی، سازگاری اجتماعی، سازگاری بهداشتی، در خانه
 هاهمچنین روایی این خرده مقیاس. گزارش کرده است 7/67و  7/18، 7/61، 7/11، 7/11، 7/61، ترتیب

در پژوهش میکائیلی . گزارش شده است 94/0و مجموع نمرات  85/0، 91/0، 88/0، 81/0، 91/0به ترتیب 
هر . (2013، زاده)میکائیلی و امام. به دست آمد 80/0و روایی آن  84/0زاده پایایی کل این آزمون و امام

، سازگاری بهداشتی، سازگاری شغلی، گیرد که عبارتند از  سازگاری در خانهمی عد سازگاری را در برفرم پنج ب
 . باشدسازگاری عاطفی و سازگاری اجتماعی می

های اجتماعی دانش آموزان رشد مهارت برای سنجش میزان (2002های اجتماعی کرامتی)آزمون مهارت
 . سنجدمی های اجتماعی رامقیاس از مهارت 11سؤال است که  40شده است و این آزمون دارای ساخته

                                                                                                                                         
1. Warbah, I 
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امتیاز  %25و صفر و  %5خیر و گاهی اوقات دارد که به ترتیب دارای ، ی بلیهر سؤال این آزمون سه گزینه

. شودگذاری اعمال میسؤاالت کنترل هستند و برعکس این نمره 7، 20، 23، 26، 30، 34سؤاالت . است
 . نامه بر اساس نظرات استاد راهنما و استادان دیگر محرز گردیدروایی این پرسش
در پژوهش حسینی نسب . به دست آورد %89( پایایی پرسشنامه را با آلفای کرونباخ 1381همچنین کرامتی )

ی این پرسشنامه شامل  مهارتهای هامولفه. به دست آمد %74( نیز میزان پایایی برابر 2011و سلطانی )
 . شودمی فعالیت گروهی و تحمل پذیری، انجام وظیفه، رعایت مقررات، حترام به دیگرانمربوط به ا

 ها:وتحلیل دادهتجییه

شاخص SPSS 21افزار آماریها در نرمدر این پژوهش بعد از گردآوری و واردکردن داده های مرکزی و از 
صه نمودن و توصیف اطالعات استفاده پراکندگی آمار توصیفی مانند میانگین و انحرا  استاندارد برای خال

ضه سی مفرو ساده وگام به گامشد و در ادامه بعد از برر سیون  ستفاده از آزمون رگر از این آزمون ، های ا
آموزان استفاده  ها و بررسی میزان ارتباط میان متغیرها در دانشوتحلیل استنباطی دادهآماری جهت تجزیه

 . شد

 :هایافته

شتند 60در این مطالعه  کنندگان را به خود اختصاص در این بین پایه سوم بیشترین شرکت. نفر شرکت دا
نفس و سازگاری اجتماعی دانش های اجتماعی با عزتهد  پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت. داده بود

چنین فرض شد که هرچه مهارتهای اجتماعی بیشتر باشد عزتنفس و سازگاری . آموزان معلول جسمی بود
 . اعی هم باالتر خواهد بوداجتم

های اجتماعی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان معلول جسمی رابطه مثبت وجود فرضیه یکم  بین مهارت
 . دارد

ی اجتماعی و سازگاری اجتماعی از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون هابرای بررسی رابطه بین مهارت
ی اجتماعی و سازگاری رابطه مثبت های مهارتهامولفهنتایج ضریب همبستگی نشان داد بین . استفاده شد

یابد می ی اجتماعی افزایشهانتایج به دست آمده نشان داد که هر چه مهارت. و معناداری وجود دارد
  . یابدمی سازگاری اجتماعی نیز افزایش
سی رابطه بین مولفه سیون چندهاپس از برر سازگاری اجتماعی از رگر شیوه ی مهارت اجتماعی و  گانه به 

شود کدام یک از مولفه شخص  شد تا م ستفاده  سازگاری  های گام به گام ا شتری در پیش بینی  سهم بی
 . کنندمی اجتماعی دارند و چقدر از واریانس سازگاری را تبیین

درصگگد از واریانس  43ی اجتماعی هانتایج به دسگگت آمده از رگرسگگیون گام به گام نشگگان داد که مهارت
 . کنندمی اجتماعی را تبیینسازگاری 
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 ی اجتماعیها: نتایج تحلیل واریانس رگرسیون چندگانه پیش بینی سازگاری از طریق مهارت1جدول

 SS df MS F P منع اثر

 0.0001 248/45 280/210 3 840/629 رگرسیون

   6/193 176 1082/921 باقی مانده

    179 1930/550 کل

R= 0/66 , Adjust R Square= 0/43  

ضرایب رگرسیونی بررسی شد تا ، پس از بررسی نتایج آزمون ضریب همبستگی چندگانه و تحلیل واریانس
شود کدام یک از مولفه ستندهامشخص  سازگاری اجتماعی ه . ی مهارت اجتماعی پیش بین بهتری برای 

ت پذیری از دوسگگت یابی و مسگگ ولیها، نتایج به دسگگت آمده نشگگان داد که به ترتیب شگگرکت در فعالیت
 . ی مهارت اجتماعی بودند که توانستند سازگاری اجتماعی را پیش بینی کنندهامولفه
 

 ی اجتماعیهانتایج ضرایب رگرسیونی پیش بینی سازگاری اجتماعی از طریق مهارت :2جدول

 b Se-b β T p متغیر

 001/0 784/2  66/0 1/831 عرض از مبداء

 001/0 10/5 37/0 03/0 0/18 شرکت در فعالیتها

 001/0 12/3  66/0 1/97 عرض از مبداء

 001/0 00/4 32/0 04/0 0/18 شرکت در فعالیتها

 001/0 890/2 25/0 08/0 0/26 دوست یابی

 001/0 98/2  66/0 1/90 عرض از مبداء

 001/0 10/5 30/0 036/0 0/18 شرکت در فعالیتها

 001/0 00/3 23/0 07/0 0/21 دوست یابی

 001/0 87/2 16/0 07/0 0/18 مس ولیت پذیری

 
این مفروضه . شودمی مفروضه دیگر رگرسیون است که پس از انجام رگرسیون بررسی هاتوزیع باقی مانده

شد بنابراین توزیع خطاها نیزمی بیان صادفی با ست نرمال می دارد که اگر توزیع نمونه گیری متغیرها ت بای
سهم پیش  شد تا بتوان به  سط متغیرهای پیش بین را تبیین کردبا شده تو بعالوه رابطه خطی بین . بینی 

ضه ست هامتغیرهای پیش بین و مالک از دیگر مفرو سیون خطی ، ا سیون چندگانه یک رگر چرا که رگر
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ستناد کرد شد نمی توان به همبستگی چندگانه به دست آمده ا شرط برقرار نبا ست و در صورتی که این  . ا
 . خطی بودن در تصویر زیر قابل مشاهده است و این مفروضه را تایید میکندتوزیع خطاها و 

 

   
 

 . نفس دانش آموزان معلول جسمی رابطه مثبت وجود داردهای اجتماعی با عزتفرضیه دوم  بین مهارت

ی اجتماعی و عزت نفس از ضریب همبستگی گشتاوری هابرای بررسی رابطه بین مهارت
ی اجتماعی های مهارتهانتایج ضریب همبستگی نشان داد بین مولفه. پیرسون استفاده شد

نتایج به دست آمده نشان داد که هر چه . و عزت نفس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
 . یابدمی ی اجتماعی افزایش مییابد عزت نفس نیز افزایشهامهارت

س از رگرسیون چندگانه به شیوه ی گام به ی مهارت اجتماعی و عزت نفهاپس از بررسی رابطه بین مولفه
شود کدام یک از مولفه شخص  شد تا م ستفاده  شتری در پیش بینی عزت نفس دارند و  هاگام ا سهم بی

 . کنندمی چقدر از واریانس عزت نفس را تبیین
عزت درصد از واریانس  33ی اجتماعی هانتایج به دست آمده از رگرسیون گام به گام نشان داد که مهارت

 . کنندمی نفس را تبیین
 

 ی اجتماعیهانتایج تحلیل واریانس رگرسیون چندگانه پیش بینی عزت نفس از روی مهارت :3جدول
 SS df MS F P منع اثر

 0.001 819/30 844/174 3 532/521 رگرسیون

   5/641 176 796/992 باقی مانده

    179 328/1514 کل

R= 0/58 , Adjust R Square= 0/33  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

ch
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 17

http://jeche.ir/article-1-79-fa.html
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شان داد که احترام به دیگران سیونی ن ضرایب رگر ست یابی، نتایج  س ولیت پذیری و همکاری چهار ، دو م
ستند عزت نفس را پیش بینی کنند ستند که توان شان . مولفه ی حمایت اجتماعی ه ضرایب ن مثبت بودن 

 . یابدمی داد که هر چه این متغیرها در شرکت کنندگان افزایش یابد عزت نفس در آنها افزایش
 

 ی اجتماعیهانتایج ضرایب رگرسیونی پیش بینی عزت نفس از روی مهارت:4جدول
 b Se-b β T p متغیر

 00/0 9/54  39/0 67/3 عرض از مبداء

 001/0 6/49 0/42 0/07 43/0 احترام به دیگران

 00/0 13/74  0/24 31/3 عرض از مبداء

 001/0 3/60 0/35 0/08 28/0 احترام به دیگران

 001/0 5/42 0/33 0/06 31/0 دوست یابی

 00/0 9/74  0/36 45/3 عرض از مبداء

 02/0 2/32 0/30 0/06 14/0 احترام به دیگران

 02/0 2/26 0/25 0/03 06/0 دوست یابی

 03/0 2/24 0/20 0/16 35/0 مس ولیت پذیری

 00/0 9/87  0/30 95/2 عرض از مبداء

 001/0 3/24 0/21 0/05 17/0 احترام به دیگران

 001/0 3/29 0/14 0/10 34/0 دوست یابی

 001/0 3/45  0/15 0/10 36/0 مس ولیت پذیری

 04/0 2/07 0/09 0/11 22/0 همکاری

 
این مفروضه . شودمی مفروضه دیگر رگرسیون است که پس از انجام رگرسیون بررسی هاتوزیع باقی مانده

شد بنابراین توزیع خطاها نیزدارد که اگر توزیع نمونه می بیان صادفی با ست نرمال می گیری متغیرها ت بای
سط متغیرهای پیش بین را تبیین کرد شده تو سهم پیش بینی  شد تا بتوان به  بعالوه رابطه خطی بین . با

ضه ست هامتغیرهای پیش بین و مالک از دیگر مفرو سیون خطی ، ا سیون چندگانه یک رگر چرا که رگر
ست و در صورتی  ستناد کردا شد نمی توان به همبستگی چندگانه به دست آمده ا شرط برقرار نبا . که این 

 . کندمی توزیع خطاها و خطی بودن در تصویر زیر قابل مشاهده است و این مفروضه را تایید
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 . نفس دانش آموزان معلول جسمی رابطه مثبت وجود داردهای اجتماعی با عزتبین مهارت. 1
نفس رابطه مثبت وجود های اجتماعی و عزتجه به سطح معنی داری نشان می دهد بین مهارتنتایج با تو

هارت چه م که هر  بدین معنی  باالتر هادارد  ها نیز  بد عزت نفس آن یا ماعی دانش آموزان افزایش  ی اجت
 . میرود

بوده اسگت از  ی مشگابهی انجام شگده اسگت که همخوان با نتایج این پژوهشهاپژوهشها، در تایید یافته
شاره 2009( و نظری )2017شاوزیرت  و همکاران )، (2015مود )های داو وهاتوان به پژوهشمی جمله ( ا
ست که با افزایش مهارت. کرد شده ا شاره  میزان عزت نفس افزایش پیدا ، ی اجتماعیهادر این پژوهشها ا

که این پژوهشها با پژوهش حاضر داشت  تفاوتی. کرده است که نشان از رابطه مثبت این دو تا متغیر دارد
روی افراد عادی انجام شگگگده بود در حالی که پژوهش حاضگگگر روی  هااز این لحاظ بود که این پژوهش

 . دانشآموزان معلول جسمی انجام شده است
ست و می ی پژوهشهادر تبیین یافته سانی ا شخصیت طبیعی هر ان سمتی از  توان گفت که عزت نفس ق
اما این احسگگاس . ه هر شگگخصگگی در وجود خود به نوعی احسگگاس ارزشگگمندی خواهد کردبدیهی اسگگت ک

ی های اجتماعی و شگگناسگگایی ارزشهامهارت. ارزشگگمندی در افراد مختلف دارای درجات مختلفی اسگگت
شگیری یا کاهش ابتالء نوجوانان به انواع نابهنجاری اجتماعی و اختالالت روانی -ی رفتاریهافردی در پی

ی اجتماعی با اهدا  هابنابراین با توجه به اهمیت و ارزش آموزش مهارت. شخصیتی نقش مؤثری دارندو 
سالمت روان سطح  شگیرانه و ارتقاء  شمندی در وجود فرد خواهد ، پی فقدان این مهارت باعث کاهش ارز

ساس کفایتهاآموزش چنین مهارت. شد غلبه کردن بر  ،توانایی مؤثر بودن، یی در کودکان و نوجوانان اح
سازگاری با ناکامی و افزایش عزت نفس شکل یا  توانایی برنامه ریزی و رفتار هدفمند و یا تغییر اهدا  ، م
 . آوردمی مواجه شده با ناکامی و متناسب با مشکل را به وجود

  .های اجتماعی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان معلول جسمی رابطه مثبت وجود داردبین مهارت. 2
های اجتماعی و سگگازگاری اجتماعی رابطه نتایج با توجه به سگگطح معنی داری نشگگان می دهد بین مهارت

ی اجتماعی دانش آموزان افزایش یابد سازگاری اجتماعی هامثبت وجود دارد بدین معنی که هر چه مهارت
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ی الزم را کسگگب نمایند هارتبه عبارت دیگر هر چه دانش آموز بتواند در اجتماع مها. آنها نیز باالتر میرود
 . ی اجتماعی خود را با شرایط موجود سازگار نمایدهاتواند در محیط و موقعیتمی بهتر

ی هاپژوهش، ی اجتماعی و سازگاری اجتماعیهای مربوط به ارتباط مثبت بین مهارتهادر تایید یافته
انجلس و همکاران ، (2016دیپرنا )ل و هایهاتوان به پژوهشمی مشابه قبلی نیز انجام شده است که

ی هادر این تحقیقات ارتباط بین مهارت. ( اشاره کرد2010( و بهپژوه و همکاران )2016نژاد )تقی، (2002)
این دو متغیر رابطه مثبت و معنی داری اند هاجتماعی و سازگاری اجتماعی سنجیده شده است که نشان داد

منتها تفاوتی که . زم پیشبینی کننده سازگاری اجتماعی خواهد بودی الهابا هم دارند طوریکه کسب مهارت
این بوده است که پژوهش روی جوامع مختلف و نه معلولین جسمی اند هاین تحقیقات با پژوهش حاضر داشت

 . بوده است
 ی اجتماعی با سازگاری اجتماعیهای باال مبنی بر رابطه مثبت مهارتهادر مورد چرایی و تبیین یافته

اکتساب و به کارگیری مهارتهای ، توان گفت که برای ارتقای میزان سازگاری اجتماعی آزمودنیهامی
دانش آموزانی که . شودمی پایه و مبنایی است که ارتباطهای میان فردی بر اساس آن ساخته، اجتماعی

 قطعاً ، گیرندمی را به کارکنند و شایستگی خود می تمرین، گیرندمی مهارتهای اجتماعی را به طور واقعی یاد
تعاملی مثبت در روابط خود با همساالن داشته ، توانند در ورود به گروه همساالن و دوستیابی موفق باشندمی

 . باشند و دامنه ای از رفتارهای مقبول را از خود نشان دهند

 :گیرینتیجهبحث و 

سمتی از توان گفت که عزتی پژوهش میهادرتبیین یافته ست و نفس ق سان ا صیت طبیعی هر ان شخ
شخص در وجود خود بهبدیهی ست که هر  شمندی خواهد کردا های اجتماعی و مهارت. توعی احساس ارز

های رفتاری نان و انواع نابهنجاریهای فردی در پیشگگگگیری یا کاهش ابتالی نوجواشگگگناسگگگایی ارزش
سبعی منجر به ارتباطات بهینههای اجتمابنابر این مهارت. اجتماعی نقش موثری دارند تری تر و درک منا

 . گرددمی از خویش شده و به تبع آن حس ارزشمندی افزایش یافته و در نهایت عزت نفس تقویت
های اجتماعی و سگگازگاری اجتماعی های مربوط به ارتباط مثبت بین مهارتاز سگگوی دیگر در تایید یافته

ها بر که نتایج مشابهی در پی داشتند؛ با این تفاوت که پژوهش ،های مشابه قبلی انجام شده استپژوهش
های که سگگطح باالی مهارت، پژوهش حاضگگر به این نکته اشگگاره دارد. روی افراد سگگالم بوده و نه معلول

ها و تجارب شود و این فرصتها و تجاربی از تعامالت اجتماعی میاجتماعی منجر به فراهم کردن فرصت
 . گرددباعث افزایش سازگاری اجتماعی این افراد میبیشتر در نهایت 

های اجتماعی با توان گفت که میان سطح مهارتبا توجه به مطالب ذکر شده در این پژوهش در نهایت می
است و توصیه حرکتی رابطه مثبت برقرار -نفس و سازگاری اجتماعی در کودکان با معلولیت جسمیعزت
تا کیفیت رابطه میان ، بررسی اثر این عوامل با سایر متغیرها پرداخته شود شود که در تحقیقات آتی بهمی

ی های پژوهش مالحظه شد که مهارتهادر این پژوهش پس از تحلیل یافته. این عوامل مشخص گردد
در پایان میتوان نتیجه گرفت . اجتماعی رابطه مثبت و معناداری با سازگاری اجتماعی و عزت نفس دارد

تواند نقش مهمی در افزایش می مدرسه و دیگر نهادها، ی اجتماعی از طریق خانوادههاکسب مهارت
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یی هاو کارگاه هالذا برگزاری دوره. سازگاری اجتماعی و عزت نفس دانشآموزان معلول جسمی داشته است
شخصیت و تواند در می برای والدین و دانش آموزان در جهت افزایش دانش و تاثیری که این متغیرها

رفتارهای آینده ی فرزندانشان داشته باشند و همچنین به انطباق هر چه بیشتر دانشآموزان معلول جسمی 
 . رسدمی بسیار ضروری به نظر، با شرایط جامعه کمک کند

 های پژوهشمحدودیت

 هادشواری در اقناع و ایجاد اطمینان برای مشارکت در تکمیل پرسشنامه_
 راکز جهت اجرای پژوهشعدم همکاری مناسب م_

 پیشنهادات پژوهش

شوربا توجه به تفاوت صیه می، های فرهنگی در ک شور فرهنگشود در مناطق و در خردهتو های مختلف ک
 . های فرهنگی مطالعه شودنیز مطالعات مشابه اجرا و تأثیر تفاوت

ل جسمی نیز هم به اجرا در شود مطالعه ای مشابه با جنس مخالف یعنی دانشآموزان پسر معلوپیشنهاد می
 . بیاد و نتیجه را با دانشآموزان دختر معلول جسمی مورد مقایسه قرار داد

 مالحظات اخالقی

 . حضور داوطلبانه شرکت کنندگان برای شرکت در پژوهش
 . ها با میل و رغبت توسط شرکت کنندگانتکمیل نمودن پرسشنامه

 . پژوهش داشتن اطالعات و نام افراد درمحرمانه نگه
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