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  هاي ارتباط مؤثر بر عزت نفس دختران دچار ناتواني  اثربخشي آموزش مهارت
  حركتي -جسمي

 
 1سونيا غنوي، *اميرحسين مجرد كاهاني

  
  چكيده
  .حركتي شهر مشهد انجام شد -عزت نفس دختران ناتوان جسميهاي ارتباط مؤثر بر  مهارتپژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي : مقدمه

كه با  شركت داشتند آزمودنيعنوان ه نفر ب 15. پس آزمون تك گروهي بود -پيش آزموناين پژوهش يك طرح شبه آزمايشي با  :ها مواد و روش
با توجه به مؤلفه سن و جنس و وضعيت تأهل در كه كليه شركت كنندگان . بخش مشهد انتخاب شدند گيري در دسترس از مركز فياض روش نمونه
را ) SEIيا  Cooper-Smith )Cooper-Smith self-esteem inventoryنامه عزت نفس  اند، پرسش سال، دختر و مجرد بوده 30تا  15گروه سني 

و پس از اتمام جلسات آموزشي،  داشتندشركت هاي ارتباط مؤثر گروهي  آموزش مهارتجلسه در جلسات  دهمدت به  ها آزمودني. تكميل نمودند
  .استفاده شد همبسته tها از آزمون  همچنين به منظور تحليل داده .را تكميل نمودند Cooper-Smithنامه عزت نفس  دوباره پرسش

  .داري دارد باط معنيها ارت هاي ارتباط مؤثر با افزايش عزت نفس در آزمودني نشان داد كه آموزش مهارتهاي پژوهش  تحليل داده :ها يافته
 - هاي ارتباط مؤثر باعث افزايش عزت نفس دختران دچار ناتواني جسمي آموزش مهارتدهد كه  نتايج حاصل از پژوهش نشان مي: گيري نتيجه

  .شود حركتي مي
  حركتي -مهارت ارتباط مؤثر، عزت نفس، ناتواني جسمي :ها كليد واژه

  
  4/2/91: تاريخ دريافت
  24/3/91: تاريخ پذيرش

 

  مقدمه
ها و مشكالتي مواجه  همه ما گاهي در زندگي با چالش

داشتن منابع و  ها در اختيار در جريان اين دشواري. شويم مي
كند تا به بهترين شكل ممكن  هايي كه به ما كمك مي مهارت

). 1(بخش است  آييم، تسلي از عهده حل مشكالت خود بر
متأسفانه امروزه باوجود ايجاد تغييرات عميق فرهنگي و تغيير 
در شيوه زندگي، بسياري از افراد در رويارويي با مسايل 

اساسي هستند و همين امر  هاي الزم و زندگي، فاقد توانايي
آنان را در مواجهه با مسايل و مشكالت روزمره و مقتضيات 

هاي زندگي را به  مهارت Pittman. پذير نموده است آن آسيب
ها و رفتارهايي تعريف كرده است كه  ها، دانش عنوان توانايي

 .شوند براي احساس شادماني و موفقيت در زندگي آموخته مي
هاي زندگي  سازد تا با موقعيت ها انسان را قادر مي اين مهارت

از طريق رشد . ها تسلط داشته باشند سازگاري يابند و بر آن
توانند به راحتي با ديگران زندگي كنند،  ها افراد مي اين مهارت

احساس خود را با امنيت خاطر بيان كنند و زندگي را دوست 
  ). 2(داشته باشند 

هاي  ترين مهارت ط مؤثر يكي از اساسيمهارت ارتبا
ترين و در عين حال  ارتباط يكي از قديمي. باشد زندگي مي

ساز زندگي  ارتباط زمينه. ترين دستاوردهاي بشري است عالي
هاي مهم انسان در جهان  يكي از رسالت. اجتماعي است

خاكي، ايجاد، گسترش و تداوم بخشيدن به روابط بين فردي 
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ترين مؤلفه زندگي ما از بدو تولد  فردي، مهم روابط بين. است
هيچ انساني از بدو تولد و بدون آموختن . تا هنگام مرگ است

اين آموخته . تواند روابط بين فردي مؤثري برقرار كند نمي
. العمر است و تا زماني كه انسان زنده است، ادامه دارد مادام

بين  تداوم حيات و اجتماع منوط به افزايش كيفيت روابط
  ).3(فردي است 
هاي ارتباطي رفتارهايي آموخته شده و اكتسابي  مهارت

آگاهي و . باشند هستند كه براي زندگي اثربخش ضروري مي
هايي مورد نياز  ايجاد شرايط الزم جهت رشد چنين مهارت

هاي ارتباطي الزمه زندگي و ادامه مسير  مهارت). 4(باشد  مي
در كنار آمدن ما با ديگران توانند  ها مي اين مهارت. هستند

مؤثر باشند و هر گونه كاستي در اين زمينه به بروز مشكالتي 
هاي ارتباطي  مهارت). 5(انجامد  هاي بين فردي مي در ارتباط

رفتارهاي غيركالمي . داراي دو بعد كالمي و غيركالمي است
ها را در بر  دامنه وسيعي از ارتباطات بين فردي انسان

رهاي غيركالمي عالوه بر اين كه مكمل گفتار رفتا. گيرند مي
لحن بيان، تن . دهد هستند، حاالت عاطفي را نيز نشان مي

هاي غيركالمي شنونده را  صدا، تماس چشمي و ساير نشانه
هاي  آشنايي با مهارت. سازد تا معني كلمات را دريابد قادر مي

ارتباطي غيركالمي و نقش بسيار مهم زبان بدن، به ما اين 
دهد تا بر تأثير كالم خود بر ديگران بيافزاييم و  وانايي را ميت

  ). 6(ارتباط بهتري با ديگران برقرار كنيم 
ايجاد روابط گرم و صميمي با انسان ديگر، منبع اعتماد، 

تواند در  ايمني و آسايش هر انساني است كه به تبع آن مي
ارزشي او  رويي و بي رشد عزت نفس و كاهش احساس كم

ارزشي  شناسان معتقدند كه احساس بي روان. ر واقع شودمؤث
هاي  عميق يا فقدان عزت نفس ريشه بسياري از نابهنجاري

). 7(شود  رواني است كه در ميان افراد انساني ديده مي
محققان عقيده دارند كه عزت نفس انسان كه از عوامل تعيين 

ف رود، در مراحل مختل كننده رفتار در انسان به شمار مي
عزت نفس . زندگي متأثر از چگونگي ارتباط او با ديگران است

عبارت است از قضاوت و نگرشي كه فرد به طور پيوسته و 
هاي علمي  پژوهش). 8(دارد  هاي خود بيان مي مداوم از ارزش

گير، تنها، منزوي با احساس  اند كه در افراد گوشه نشان داده

اي رواني و ه رويي شديد و عزت نفس ضعيف، بيماري كم
جسماني بيشتر است، در حالي كه افراد با ارتباطات اجتماعي 

  ). 9(شوند  هاي رواني و جسماني مي بيشتر، كمتر دچار بيماري
تحقيقات نشان داده است كه هر گونه اشكال و نقص 

ها از خويشتن  بدني در افراد موجب برداشت و تصوير منفي آن
. گذارد ا اثر منفي ميه گردد و بر كارايي و عملكرد آن مي

معلوليت بحراني است كه هر كسي ممكن است در مسير 
رو شود و بر اثر آن در موقعيتي متفاوت  زندگي خود با آن روبه

ناتواني جسمي داراي . از گذشته يا متمايز از ديگران قرار گيرد
شناختي است و همان طور كه سالمت  ابعاد جسماني و روان

 - دهد، سازگاري رواني قرار مي جسمي فرد را تحت تأثير
فردي ). 10(سازد  اجتماعي و سالمت رواني او را نيز متأثر مي

كه به نوعي معلوليت جسمي مبتال است، فقداني دردناك را 
كند كه داراي اهميت جسماني و عاطفي زيادي  تجربه مي

افراد دچار ناتواني اغلب بيكار، از نظر اجتماعي ). 10(است 
كمتر تحصيل كرده، داراي برچسب يا داغ منزوي، فقير، 

اند و در جوامع مختلف با موانع، تعصبات و  اجتماعي و محروم
 -هاي متعدد جسماني، قانوني، اقتصادي و رواني گيري جهت

در واقع ناتواني يا معلوليت نه فقط در . اجتماعي مواجه هستند
هاي  جسم افراد معلول، بلكه بيشتر در طرز فكرها و نگرش

اين ). 10(راد مزبور و ديگر افراد جوامع مختلف وجود دارد اف
اجتماعي، سالمت رواني  -هاي منفي و موانع رواني نگرش

دهد و باعث  افراد مبتال به ناتواني را تحت تأثير قرار مي
ها نسبت به ساير افراد، عزت نفس و اعتماد به  شود كه آن مي

اجتماعي احساس تري داشته باشند و در ارتباطات  نفس پايين
راحتي نكنند، يا در كل تعامالت اجتماعي كمتري داشته 

تواند در درازمدت بر فرايند زندگي فرد  معلوليت مي. باشند
هاي منفي  تأثيري ناخوشايند بگذارد و موجب پيدايش نگرش
گيري عزت  در فرد معلول و اطرافيان شود و اين موضوع شكل

لذا اين افراد در برقراري . نفس مثبت او را دچار اشكال سازد
ارتباط و تعامالت اجتماعي با ديگران ممكن است احساس 

بنابراين پذيرش مثبت فرد معلول توسط . ضعف و حقارت كنند
خود و اطرافيان او شرط اساسي براي رشد مثبت عزت نفس و 

  ).10(باشد  سازگاري بهتر فرد مي
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ه نشان داد ك 1990نتايج تحقيق دو پژوهشگر در سال 
تري از فشار  افراد ناتوان نسبت به ساير افراد، ميزان بيش

و  Nosek). 10(كنند  رواني و افسردگي مزمن را تجربه مي
همكاران در تحقيقي دريافتند كه زنان معلول نسبت به زنان 

تري دارند و از  غيرمعلول خودشناسي كمتر و عزت نفس پايين
و همكاران  Huebner). 11(تر هستند  لحاظ اجتماعي منزوي

در تحقيقي پي بردند كه دانشجويان معلولي كه مشكالت 
شناختي دارند، بيشتر از ديگر دانشجويان معلول در مورد  روان

كنند و بيشتر انتظار  نبود امنيت در روابط بين فردي فكر مي
اين تحقيقات اهميت تالش در جهت ). 12(خصومت دارند 

نيز لزوم توجه به عامل  شناختي معلولين و بهبود وضعيت روان
مهم تعامالت اجتماعي در راه رسيدن به اين هدف را 

تواند تأثير عميقي بر  روابط اجتماعي مي. كند مشخص مي
هايي كه براي  نگرش فرد معلول نسبت به خود و فرصت

آورد، داشته  سازگاري رواني، تحصيلي و شغلي به دست مي
در عملكرد  هاي اجتماعي نقش مهمي مهارت). 13(باشد 

يكي از ). 14(موفق افراد معلول در شغل و جامعه دارند 
هاي الزم در افراد مختلف و  هايي كه براي ايجاد مهارت شيوه

هاي  رسد، آموزش مهارت از جمله معلولين مفيد به نظر مي
هاي  طبق نتايج به دست آمده، آموزش مهارت. زندگي است

ز رفتارهاي گيري ا ، پيش)15(زندگي در كاهش استرس 
، افزايش سازگاري )16(جنسي پرخطر در ميان نوجوانان 

، افزايش بهداشت )18(، افزايش سالمت رواني )17(اجتماعي 
مؤثر ) 20، 21(، روابط بين فردي و عزت نفس )19(رواني 

اما آن چه كه در اين تحقيق مد نظر بوده . واقع شده است
ر روي افراد هاي ارتباط مؤثر ب است، تأثير آموزش مهارت

افراد . باشد حركتي مي -معلول و به ويژه دچار ناتواني جسمي
معلول از جمله افراد با نيازهاي ويژه هستند كه از طرفي در 

هاي الزم براي زندگي روزمره به علت  ها مهارت بسياري از آن
مندي كمتر از آموزش كالسيك،  هاي جسمي، بهره محدوديت

ول، محدوديت روابط اجتماعي هاي منفي افراد غيرمعل نگرش
و عواملي از اين قبيل در حد مطلوب پرورش نيافته است و 

هاي مختلف زندگي نيازمند  بدين ترتيب براي موفقيت در جنبه
  .هاي الزم هستند كسب مهارت

با توجه به آن چه كه گفته شد و نظر به اين كه هنوز 
آموزش هاي  اي كه شيوه بندي شده تحقيقات معتبر و طبقه

هاي افراد دچار ناتواني  هاي زندگي را با توجه به ويژگي مهارت
حركتي تنظيم نموده باشد، وجود ندارد و نيز با توجه  - جسمي

حركتي در  -به مشكالت بيشتر دختران دچار ناتواني جسمي
شناختي، محققين درصدد آن بودند تا تأثير  هاي روان زمينه

بر عزت نفس دختران دچار هاي ارتباط مؤثر را  آموزش مهارت
بخش مشهد مورد  حركتي مركز فياض -ناتواني جسمي
  .بررسي قرار دهند

  
  ها روشمواد و 

  جامعه، نمونه و روش اجرا
با است كه بوده  آزمايشيكلي پژوهش از نوع شبه  روش

اجرا  پس آزمون تك گروهي -استفاده از طرح پيش آزمون
 - كليه معلولين جسمي جامعه آماري اين پژوهش شامل .دش

بخشي شهر مشهد بوده است كه معلوليت  حركتي مراكز توان
ها توسط متخصصين تأييد شد و در اين مراكز سكونت  آن

گيري در اين پژوهش به صورت  روش نمونه. داشتند
 -نفر از معلولين جسمي 15گيري در دسترس بود كه  نمونه

توجه به با . بخش مشهد انتخاب شدند حركتي مركز فياض
تا  15هاي سن، جنس و وضعيت تأهل در گروه سني  مؤلفه

اند و خودشان تمايل به شركت در  سال، دختر و مجرد بوده 30
قبل از اجراي . هاي ارتباطي را داشتند جلسات آموزش مهارت

در ضمن . نامه اخالقي اخذ گرديد ها رضايت جلسات از آن
و ذهني هاي مذكور از نظر مشكالت شناختي  آزمودني

. حركتي بودند - معلوليتي نداشتند و تنها دچار ناتواني جسمي
ترين مراكز نگهداري  بخش مشهد از بزرگ مركز فياض

به دليل اين كه . باشد  حركتي در مشهد مي -معلولين جسمي
تري به خصوص دختران نگهداري  در اين مركز افراد بيش

حاضر به روش اجراي تحقيق . شوند، اين مركز انتخاب شد مي
بخش و  اين صورت بود كه پس از مراجعه به مركز فياض

تعيين نمونه تحقيق، در يك جلسه مقدماتي فرايند كار 
پژوهش براي اعضاي شركت كننده توضيح داده شد و سپس 

نامه عزت نفس  افراد شركت كننده در گروه به پرسش
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Cooper-Smith ساعته  2جلسه  10سپس در . پاسخ دادند
با استفاده از يك ) ماه و نيم 2يك بار در طي اي  هفته(

كتابچه با عناوين  3مجموعه استاندارد آموزشي كه شامل 
، مهارت برقراري )5(مهارت ارتباط مؤثر تأليف امامي ناييني 

و مهارت ارتباط مؤثر ) 3(ارتباط مؤثر تأليف فتي و موتابي 
هاي همدلي،  بود، به آموزش مهارت) 22(تأليف فتحي 

كردن، آشنايي با زبان بدن و ارتباط غير كالمي،  صحبت
هاي سالم حل  اصول ارتباط بين فردي، آشنايي با شيوه

تعارضات بين فردي، آشنايي با راهبردهاي كنترل خشم، 
در پايان . سازي پرداخته شد هاي آرام مديريت استرس و تمرين

هاي تكليف خانگي كه بر اساس يكي از  هر جلسه نيز برگه
ات مطرح شده در جلسه تنظيم شده بود، در بين موضوع
شد كه در طول  ها خواسته مي شد و از آن ها توزيع مي آزمودني

در نهايت دوباره آزمون . هفته آينده اين تكليف را انجام دهند
  .ها گرفته شد از آزمودني Cooper-Smithعزت نفس 

  ابزار پژوهش
در  جهت ارزيابي ميزان عزت نفس افراد شركت كننده

) Cooper-Smith )1967نامه عزت نفس  پژوهش، از پرسش
هاي اخير به طور  نامه در سال اين پرسش. استفاده شد

شناسي به كار رفته است و  هاي روان اي در پژوهش گسترده
سنج  ماده آن دروغ 8ماده است كه  58فرم الف آن داراي 

سنج بيش از چهار  ماده دروغ 8چنان چه آزمودني از . است
نمره بياورد به آن معني است كه اعتبار آزمون پايين است و 
آزمودني سعي كرده است خود را بهتر از آن چيزي كه هست 

گذاري اين آزمون به صورت صفر و  شيوه نمره. جلوه بدهد
مقياس عزت نفس  4ماده آن به  50در مجموع . يك است

خود، عزت نفس اجتماعي، عزت نفس خانوادگي و عزت نفس 
خرده  4اين مقياس عالوه بر . شود يلي تقسيم ميتحص

بديهي است حداقل . دهد مقياس، يك نمره كلي به دست مي
 50تواند بگيرد صفر و حداكثر آن  اي كه يك فرد مي نمره
افرادي كه در اين آزمون نمره بيشتري كسب كنند، . است

به اين صورت فردي كه در آين . عزت نفس باالتري دارند
كسب كند داراي عزت نفس باال و  25باالتر از  آزمون نمره

تر از اين مقدار به دست آورد، داراي عزت  فردي كه پايين

هاي متعددي به روايي و  در پژوهش. باشد نفس پايين مي
اشاره  Cooper-Smithنامه عزت نفس  اعتبار باالي پرسش

  ).23(شده است 
ال آموزان س در مطالعه شكركن و نيسي كه بر روي دانش

آباد انجام گرديد، ضرايب  هاي نجف اول تا سوم دبيرستان
هاي آزمون با معدل  اعتبار از طريق روش همبسته كردن نمره

ضرايب به دست آمده ). 24(سال آخر آنان محاسبه گرديد 
درصد بود كه در  71درصد و براي دختران  69براي پسران 

يب ضر Gulloneو  Herz. دار بوده است معني 001/0سطح 
). 25(اند  را براي نمره كلي آزمون گزارش كرده 88/0آلفاي 

و همكاران نيز ضريب همساني دروني  Edmondsonهمچنين 
 Cooper-Smithرا براي آزمون عزت نفس  90/0تا  86/0

) 24(در تحقيق شكركن و نيسي ). 26(اند  گزارش كرده
آموزان  ضرايب پايايي آزمون به روش بازآزمايي براي دانش

در تحقيق . گزارش شده است 92و  90پسر و دختر به ترتيب 
نامه عزت نفس با دو روش  پايايي پرسش) 27(محمدي 

Cronbach's alpha  و تصنيف محاسبه گرديد كه به ترتيب
درصد بود كه حاكي از ضرايب مورد قبول  75و  84برابر 
  . باشد نامه ياد شده مي پرسش

افزار  نرم دست آمده ازه هاي ب براي تجزيه و تحليل داده
هاي  در محاسبات آماري از روش. استفاده شد SPSSآماري 

براي مقايسه نتايج  .آماري توصيفي و تحليلي استفاده گرديد
 tآزمون  ميانگين نمرات در پيش آزمون و پس آزمون از

  .داستفاده ش همبسته
  
  ها يافته

هاي اين پژوهش دختراني بودند كه به علت  آزمودني
هاي جسماني و حركتي در بخش معلولين حركتي  لوليتمع

بخش مشهد حضور داشتند و با استفاده از  شهيد فياض
گيري در دسترس از كل افراد حاضر در اين مركز  نمونه

 نفر راهنمايي  4از لحاظ تحصيالت . انتخاب شدند

نفر تحصيالت  3و ) درصد 3/53(نفر ديپلم  8، )درصد 6/26(
. ارايه شده است 1داشتند كه در جدول ) ددرص 20(دانشگاهي 

مشخص است، ميانگين سني افراد  2همان طور كه از جدول 
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. سال بوده است 40/21شركت كننده در اين تحقيق 
ها در متغير  هاي آزمودني هاي توصيفي مربوط به نمره شاخص

 2عزت نفس در مراحل پيش آزمون و پس آزمون در جدول 
  .نشان داده شده است

  
  ها توزيع فراواني تحصيالت آزمودني. 1جدول 

  درصد  تعداد  ميزان تحصيالت
  6/26  4  راهنمايي

  3/53  8  ديپلم
  20  3  دانشگاهي

  100  15  كل
  

ها  دهد كه ميانگين عزت نفس آزمودني نشان مي 2جدول 
انحراف ( 80/28هاي ارتباط مؤثر  قبل از آموزش مهارت

افراد بعد از آموزش  نفساست و ميانگين عزت ) 61/8استاندارد 
  . است) 66/8انحراف استاندارد ( 66/34هاي ارتباط مؤثر  مهارت

 پس آزمون -با توجه به طرح پژوهش كه پيش آزمون
ها و آزمون فرضيه  تك گروهي بود، براي تجزيه و تحليل داده

پژوهش، به منظور تفاوت بين ميانگين نمرات عزت نفس 
هاي ارتباط  ها قبل و بعد از اجراي آموزش مهارت آزمودني

كه نتايج اين مقايسه در . همبسته استفاده شد tمؤثر از آزمون 
  .ارايه شده است 3جدول 

همبسته، مشخص گرديد تفاوت  tبعد از اجراي آزمون 

باشد  دار مي درصد معني 99مشاهده شده با سطح اطمينان 
)92/3  =t ،14  = ،01/0درجه آزادي ≤ P .( اين نتايج نشان

دهد كه فرضيه صفر اين پژوهش مبني بر اين كه بين  مي
ها قبل و بعد از اجراي  ميانگين نمرات عزت نفس آزمودني

شود  مؤثر تفاوت وجود ندارد، رد مي هاي ارتباط آموزش مهارت
هاي ارتباط مؤثر با افزايش  توان گفت كه آموزش مهارت و مي

  .حركتي رابطه دارد -عزت نفس دختران معلول جسمي
  
  بحث

تحقيق حاضر به اين منظور انجام گرديد كه مشخص نمايد 
 - هاي ارتباط مؤثر به دختران معلول جسمي آموزش مهارت

اهميت . گذارد حركتي چه تأثيري روي عزت نفس اين افراد مي
قابل بررسي است؛ اول اين كه اين تحقيق در سه حوزه 

اند كه در افراد عزت نفس ضعيت  هاي علمي نشان داده پژوهش
، در )9(هاي رواني و جسمي خواهد شد  باعث تشديد بيماري
ترين مؤلفه زندگي ما  هاي بين فردي مهم ثاني ارتباط و مهارت

از بدو تولد تا هنگام مرگ است كه آموختني و اكتسابي 
يات انساني منوط به افزايش كميت و كيفيت تداوم ح. باشد مي

 معلول به جهت و در نهايت اين كه افراد) 3(روابط انساني است 
 ها را از ديگر نقصي كه به هر دليلي در بدن خود دارند و آن

   سازد، در زندگي خود چه از لحاظ افراد عادي جامعه متمايز مي
  

  Cooper-Smithمون متغير عزت نفس بر اساس آز هاي آزمودني در هاي توصيفي نمره شاخص. 2جدول 

خطاي استاندارد   انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  متغيرها
  حد باال  حد پايين  ميانگين

  45  13  22/2 61/8 80/28 15  عزت نفس قبل از آموزش
  49  13  23/2 66/8 66/34 15  عزت نفس بعد از آموزش

  33  15  36/1 28/5 40/21 15  سن
  

  همبسته tآزمون ها با استفاده از  مقايسه ميانگين عزت نفس آزمودني. 3جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين  تعداد  
خطاي استاندارد

 ميانگين
t مقدار احتمال  درجه آزادي همبسته  

 66/8 66/34  15  بعد از آموزش  002/0*  14  92/3  49/1 61/8 80/28  15  قبل از آموزش
 

01/0 ≤ P *  
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 از. هايي روبرو هستند جسماني و چه از لحاظ رواني با محدوديت
اين رو توجه به نيازهاي اين قشر جامعه نه به قصد ترحم بلكه 

نتايج تحقيق حاضر نشان داد . باشد وظيفه افراد متخصص مي
هاي ارتباط مؤثر، عزت نفس دختران ناتوان  كه آموزش مهارت

  . دهد حركتي را افزايش مي - جسمي
هاي زندگي بر عزت  در خصوص تأثير آموزش مهارت

 و هاي پژوهشي ساجدي ته با يافتهنفس افراد، اين ياف
، )28( Mcnamaraو  Delamater، )20(همكاران 

Wichroski  29(و همكاران( ،Pick  و همكاران)30( ،
Albertyn  32(، حقيقي و همكاران )31(و همكاران( ،

و مرادي و همكاران ) 35(، شيراني )34(، وردي )33(يادآوري 
  .باشد همسو مي) 36(

هاي  هاي مهارت گفت كه آموزش توان بنابراين مي
تواند تا حد قابل توجهي عزت نفس افراد را  ارتباطي مي
هاي ارتباطي نه تنها به توانمند  آموزش مهارت. افزايش دهد

كند، بلكه بر توانمندي  ساختن افراد در زندگي حال كمك مي
چنان چه نوجوانان و . ها براي زندگي آينده نيز تأكيد دارد آن

مراحل اوليه زندگي اجتماعي خود تحت آموزش جوانان در 
هاي ارتباطي قرار بگيرند به سالمت خانواده و جامعه  مهارت

هاي برقراري ارتباط  كمك شده است؛ چرا كه آموزش مهارت
هاي اجتماعي و رواني در افراد  مؤثر منجر به افزايش توانمندي

ها را براي زندگي اثربخش و مفيد آماده  گردد و آن مي
هاي  در تبيين اثربخشي برنامه آموزش مهارت. سازد مي

هاي اين تحقيق  ارتباطي بر بهبود سالمت رواني آزمودني
اي  توان گفت كه عزت نفس و خودكارامدي دو خصيصه مي

شناختي نقش اساسي بر  رسد در رفاه روان هستند كه به نظر مي
ظ عهده دارند؛ چرا كه تأثيرهاي نامطلوب محيطي را كه از لحا

اقتصادي و آموزشي حمايت كننده نيستند، تا حدي  - اجتماعي
كمك به افزايش اين دو ويژگي مثبت در ). 30(كنند  خنثي مي

ها و جوامع مختلف، از اهداف اصلي برنامه  اشخاص، فرهنگ
بنابراين احتمال  ).37(باشد  هاي زندگي مي هاي مهارت آموزش

هاي ارتباط  هارتدارد كه در اين پژوهش نيز برنامه آموزش م
ها، وضعيت  مؤثر از طريق افزايش عزت نفس آزمودني

از طرف ديگر . ها را بهبود بخشيده باشد شناختي آن روان

هاي صحيح برقراري ارتباط  هايي چون روش آموزش مهارت
هاي الزم  آورد كه توانايي اين امكان را براي فرد فراهم مي

ابي به پيامدهاي براي عمل كردن طبق معيارهاي خود و دستي
عالوه بر . مطلوب در يك موقعيت خاص را در خود پرورش دهد

دهد و باورهاي مثبت او را قوت  اين دانش فرد را افزايش مي
شود كه عوامل مخل  ها باعث مي همه اين). 30(بخشد  مي

رسد  سالمت رواني در فرد به وجود نيايد؛ چرا كه به نظر مي
واني در عمل كردن طبق معيارهاي بيشتر اختالالت رواني از نات

خود و به تبع آن ناكامي از دستيابي به پيامدهاي مورد انتظار و 
همچنين نداشتن دانش كافي و باورهاي غلط و ناصواب در 

  .شود مورد خود و جهان اطراف ناشي مي
هاي ارتباطي،  بدين ترتيب با توجه به اهميت مهارت

در هر موقعيت و شرايط ضرورت آگاهي از آن براي كليه افراد 
در تبيين اثربخشي . گردد به خصوص براي معلوالن آشكار مي

توان  هاي ارتباطي بر عزت نفس، مي آموزش گروهي مهارت
هاي غير واقع گرايانه در مورد خود،  گفت كه فرايند تغيير تجسم

تعديل انتظارات از خود، شناسايي نقاط ضعف و قوت خود، 
تباط غير كالمي و در نهايت پذيرش آگاهي از زبان بدن و ار

تواند به عزت نفس متناسب و هماهنگ با خود ادراك  خود مي
پذيرش خود و رضايت از خود با . شده يا خود واقعي بيانجامد

  ).38(رضايت و شادي در زندگي كلي رابطه نزديكي دارد 
  
  گيري نتيجه

 -پژوهش حاضر بر روي دختران جوان دچار ناتواني جسمي
دختراني كه در فرهنگ ما در اكثر . بوده است حركتي
ها منع  هاي اجتماعي آن ها و حتي جامعه نيز از فعاليت خانواده

ها عالوه بر مشكل  شود كه آن اين امر موجب مي. شود مي
حركتي كه خود مانعي در تعامالت اجتماعي  -معلوليت جسمي

 شود، در برقراري ارتباط با ديگران به علت فرد محسوب مي
عدم حضور فعال در جامعه نيز با مشكالتي دست به گريبان 

ريزي، تالش، دقت و زمان  ذكر اين نكات اهميت برنامه. باشند
تري را براي ارتقاي روابط بين فردي اين قشر از معلولين  بيش

حركتي يادآور شده  -و به خصوص دختران معلول جسمي
  . طلبد تري را مي هاي بيش است و بدين ترتيب چالش
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  ها محدوديت
در اين پژوهش به اقتضاي موضوع مورد بررسي، 

از . هاي خارج از اختيار پژوهشگران وجود داشت محدوديت
ها تنها دختران دچار ناتواني  جمله در اين تحقيق آزمودني

. شدند مشهد را شامل مي بخش  حركتي مركز فياض - جسمي
اكتسابي بودن همچنين سن ابتال به معلوليت و جنبه ارثي يا 

ها در نظر گرفته نشده است كه اين  آن در انتخاب آزمودني
به . عوامل ممكن است در نتيجه پژوهش تأثير داشته باشد

تر  عالوه تعداد كم آزمودني براي ايجاد طرح پژوهشي قوي
نيز يكي ديگر از ) پس آزمون با گروه شاهد -پيش آزمون(

  .باشد هاي پژوهش حاضر مي محدوديت
  

  نهادهاپيش
هاي ارتباط مؤثر و افزايش  در خاتمه به منظور آموزش مهارت

حركتي  -اعتماد به نفس دختران دچار ناتواني جسمي

  . گردد پيشنهادهاي زير ارايه مي
شود كه پژوهش مشابهي بر روي پسران دچار  پيشنهاد مي
حركتي انجام شود تا امكان مقايسه وجود  -ناتواني جسمي

شود تحقيقات مشابهي بر روي افراد  پيشنهاد مي. داشته باشد
حركتي در شهرهاي ديگر هم انجام  -دچار ناتواني جسمي

هاي  هاي زندگي يكي از برنامه در نهايت آموزش مهارت. شود
بخشي  مدون مشاوران و مددكاراني باشد كه در مراكز توان

  .همكاري دارند
  

  تشكر و قدرداني
 بخش مشهد و د فياضبدين وسيله از رياست مركز شهي

 كاركنان مركز كه در انجام اين پژوهش همكاري
در ضمن بيان . شود ، تشكر مياي داشتند صميمانه

 داريم كه اين پژوهش با منافع مالي نويسندگان، مي
  .ارتباطي نداشته است
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Abstract 
 

Introduction: The purpose of the present study was to evaluate the efficacy of teaching effective 
communication skills on the self- esteem of girls with physical-mobility disability who were resident of 
Mashhad, Iran. 

Materials and Methods: In a quasi-experimental study involving pre- and post-testing of a single 
group, 15 subjects were recruited from Fayyazbakhsh center of Mashhad using the convenience 
sampling method. All participants, who were 15 to 30 year-old unmarried girls, completed Coopersmith 
Self-esteem Inventory (SEI). Then, they participated in a ten-session group training program on 
effective communication skills. Correlated t test was used for statistical analysis of data. 

Results: The study results indicated that effective communication skills training are significantly 
associated with an increase in the subjects’ self-esteem. 

Conclusion: The findings implicate that the learning of effective communication skills can promote self-
esteem of the girls with physical-mobility disability studied. 

Keywords: Effective communication skills, Self-esteem, Physical- mobility disability 
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