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 رابطه ی نگرش های ناکارآمد و عزت نفس در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان گنبدکاووس

 2، پروفسور محمد نریمانی1سپیده محمودزاده 

 چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین نگرشهاي ناكارآمد و عزت نفس در بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان 

پسر( را به عنوان نمونه آماري تحقیق انتخاب 01دختر و  01نفر)  121ال بودن تعداد كل دانش آموزان گنبدكاووس بود. . به دلیل با

به منظور جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه نگرش هاي ناكارآمد ) .نموده ایم كه به صورت نمونه گیري خوشه اي انتخاب شدند

40 DAS) لیل داده ها با استفاده از نرم افزار و عزت نفس كوپر اسمیت استفاده شد و تجزیه وتحspss انجام گردید.یافته هاي

تحقیق داد كه بین نگرشهاي ناكارآمد در دختران و پسران مورد مطالعه تفاوت معناداري وجود دارد. همچنین در مقیاسهاي كامل 

ه و در مقیاس آسیب پذیري ارزشیابی عملكرد طلبی ، نیاز به تائید دیگران، نیاز به راضی كردن دیگران بین آنها تفاوتی وجود نداشت

تفاوت وجود دارد؛ میانگین نمرات پسران در مقیاس كامل طلبی باالتر از دختران بوده و میانگین نمرات دختران در مقیاسهاي نیاز به 

پسران است؛ ؛همچنین  تائید دیگران ، نیاز به راضی كردن دیگران ، آسیب پذیري ارزشیابی عملكرد، نگرش ناكارآمد كل بیشتر از

نتایج نشان می دهد كه بین كلیه مقیاسهاي عزت نفس و نگرش هاي ناكارآمد رابطه معناداري وجود ندارد و اینكه عزت نفس افراد 

 نقشی در نوع نگرش آنان نسبت به مسائل زندگی ندارد.

 نگرش هاي ناكارآمد،عزت نفس،دانش آموزان دبیرستانی ها:کلیدواژه

                                                           
، آدرس ایمیل: 10007170100دانشجوي كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، ،دانشگاه محقق اردبیلی، نویسنده ي مسول، شماره تماس:  1

sepideh.mahmoodzadeh@student.uma.ac.ir                                                                                      
 دانشگاه محقق اردبیلی                                                                   .استاد 2 
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 مقدمه 

شهاي ناكارآمد و عزت نفس از جمله خصوصیات روانی و شخصیتی اند كه تاثیر بسزایی در بهداشت روانی افراد دارند. نگر

نگرشها یك جنبة مهم از زندگی عاطفی و احساسی ما را تشكیل می دهند. ما نسبت به خود،اشیاء، افراد و اندیشه ها نظرهاي خاصی 

حساس ما نسبت به آنها و تمایل ما به انجام عملی در مورد آنهاست.. از این میان انواع مختلف داریم كه ناشی از اطالع ما از آنها، ا

نگرش می توان به نگرشهاي ناكارامد اشاره كرد. .نگرش هاي ناكارآمد  به عنوان یك عامل زمینه ساز در شروع بسیاري از بیماري 

(آسیب شناختی ممكن 1000)یونگ، اره خود ،جهان و آینده است.ها می باشد. . نگرش ناكارامد دیدگاه هاي سو دارمنفی درب

است به عنوان یك تمایل نسبت به تفسیر اطالعات به سبك منفی و تحریف شده در مقابل درک ذهنی از مشكالت تلقی شود كه 

 (2117امكان دارد ازخالل تجارب منفی اولیه به وجود آمده باشد.)اولیور،مورفی،راس،

مینه ساز و مهم تاثیر گذار بر نگرش هاي ناكارامد افراد عزت نفس می باشد.. عزت نفس بیانگر نگرش یكی از عوامل ز  

عزت نفس عبارتندازاحساس ارزشمند بودن. این حس، از مجموع افكار، احساسات،  (1001فرد درباره خودش می باشد.)اسكات،

برداشت، ارزیابی و تجربه اي كه از خویشتن داریم باعث می  عواطف و تجربیاتمان در طول زندگی ناشی می شود.. مجموع هزاران

برعكس احساس ناخوشایند بی كفایتی داشته باشیم.)رینولدبین  یا و شود كه نسبت به خود احساس خوشایند ارزشمندبودن،

رباره ي خود(و ( عزت نفس از مقایسه ي خود ادراک شده یا خودپنداره)یك نظر عینی د1090،ترجمه ي علی پور،1091همكاران،

خود ایده آل)آنچه كه شخص با ارزش می داند(ناشی می شود.به طوري كه فاصله ي كم میان این دو منجر به عزت نفس باال می 

  .(1000شودو یرعكس.)زارع، بهرامی وسلیمانی،

ر سالهاي اخیر مشخص می دانستند اما د تا چندي پیش، محققین و نظریه پردازان، عزت نفس را قضاوت كلی فرد در مورد خود

شده است كه كودكان و بزرگساالن، خودشان را از زوایا و جنبه هاي مختلف مورد ارزیابی و قضاوت قرار میدهند كه در این رابطه 

(. عزت نفس اجتماعی شامل 1091،جاللی  می توان جنبه هاي اجتماعی، بدنی، تحصیلی، خانوادگی و كلی را نام برد )پوراحمدي

( عزت نفس 1091در مورد خودش به عنوان یك دوست براي دیگران است ، )حسینی نسب،وجدان پرست، عقاید كودک

تحصیلی به ارزیابی و قضاوت فرد نسبت به ارزشمندي تحصیلی خود مربوط می شودو عزت نفس خانوادگی ارزیابی و قضاوت 

عزت نفس كلی  با اعضاء خانواده در او به وجود می آید. فرد ازخود به عنوان عضوي از خانواده را می گویند كه در اثر تعامل فرد

به ارزیابی و قضاوت فرد نسبت به كلیه ارزش هاي خود اطالق می شود كه این جنبه از عزت نفس، سایر جنبه هاي فوق را در خود 

فرضیه  2ه تبیین در تحقیق حاضر ب( 1091دارد و در واقع به آن ها نوعی وحدت و یكپارچگی می بخشد )پوراحمدي،جاللی،

( بین زیر مقیاسهاي 2.( بین نگرش هاي ناكارآمد و مقیاسهاي آن در مردان و زنان تفاوت معناداري وجود دارد1خواهیم پرداخت،

 نگرش ناكارآمد و مقیاسهاي عزت نفس رابطه معناداري وجود دارد.

یوع افسردگی ارتباط دارد سطوح باالي نگرش هاي مطالعات قبلی با روش مقطعی نشــان دادند كه نگــرش هاي ناكارآمد بـا ش

 (1001ناكارآمد با دوره هاي طوالنی تر حمــالت افسردگی همبستگی دارد)اسكات ،
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( نشان 2111( و نوجوانان بزرگتر )گوتیب ، لوین شن ، 1000مطالعات تحلیل عامل انجام شده بر روي بزرگساالن )جونیور وراد ،   

 .د و عزت نفس ممكن است به عوامل زیربنایی متداول كه توجه به خویشتن نامیده می شود مرتبط باشندمی دهد كه نگرش ناكارام

پژوهشها نشان می دهد كه عزت نفس باال احتماال یكی از عواملی است كه میانجی مربوط میان نگرش ناكارامد، رویدادهاي     

 (2119منفی زندگی ،و عالئم افسردگی است)جان ،

 روش 

  طرح پژوهش: نوع و

 روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد

  گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

-01جامعه آماري در این تحقیق عبارتست از كلیه دانش آموزان دبیرستانی پایه ي سوم شهرستان گنبد كاووس در سال تحصیلی 

پسر( را به عنوان نمونه آماري با روش نمونه گیري خوشه 01دخترو  01نفر)  121. به دلیل باال بودن تعداد كل دانش آموزان 1001

 اي انتخاب كرده ایم.

 ابزار پژوهش

 و عزت نفس كوپر اسمیت استفاده شده است.   1DAS4به منظور جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه نگرش هاي ناكارآمد 

  نگرش های ناکار آمد: یپرسشنامه

فهرستی از اعتقادات و نگرشهاي مختلف است كه اشخاص بعضی مواقع آنها را دارا می باشند.  آلفاي كرونباخ این پرسشنامه شامل 

 GHQ 29 (General= و روایــی پیـش بینی آن از طریق همبستگی با نمرات 07/1r= ، همبستگی با فــرم اصلی 02/1rآن برابر با 

health questionnaire10/1ماران ( درگروه بیماران و غیر بی r  بدست آمد. مقیاس =DAS 40  جمله است كه  11داراي

درجه اي به آن پاسخ می دهد این مقیاس داراي چهار عامل زیربنایی شامل كامل طلبی، نیاز به  7آزمودنی بر اساس مقیاس لیكرت 

گویه هاي مقیاس نگرشهاي تایید دیگران، نیاز به راضی كردن دیگران و آسیب پذیري ارزشیابی عملكرد است. در مجموع 

پاتولوژیك در مورد خود، ارتباط با دیگران و آینده را بر اساس نظریه شناختی بك مورد ارزیابی قرار می دهد. )ابراهیمی و 

 (1097همكاران، 

  ی عزت نفس کوپر اسمیت:پرسشنامه

(استفاده شد. این پرسشنامه در سا 1007ت ) جهت ارزیابی میزان عزت نفس افراد مورد مطالعه، از پرسشنامه عزت نفس كوپراسمی

ماده آن  9ماده است كه  19لهاي اخیر به طور گسترد ه اي در پژوهشهاي روان شناسی به كار رفته است و فرم الف آن، داراي 

، مقیاس عزت نفس خود1ماده آن به  11دروغ سنج است.. شیوه نمره گذاري این آزمون به صورت صفر و یك است. در مجموع 

خرده مقیاس، نمره كلی  1عزت نفس اجتماعی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی تقسیم می شود. این مقیاس عالوه بر 

است. فردي كه در این  11به دست می دهد. بدیهی است حداقل نمره اي هاي كه یك فرد می تواند بگیرد صفر و حداكثر آن 
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نفس باال و فردي كه پایین تر از این مقداربه دست آورد، داراي عزت نفس پایین  كسب كند داراي عزت 21آزمون نمره باالتر از

( بر روي دانش آموزان دوره ي دبیرستان و پیش دانشگاهی ضریب اعتبار با 1091(.در هنجاریابی برومند)1091می باشد.)آقاجانی،

گی نمرات آن با نمرات حاصل از اجراي پرسشنامه ، محاسبه شده است،براي بررسی روایی،همبست1890استفاده از آلفاي كرونباخ 

،نشان دهنده ي روایی مالكی قابل قبول براي آن می باشد. درنتایج پژوهش  18911ي آیزنك محاسبه شدو ضریب همبستگی،

بدست آمده است.همچنین براي 18702وضریب روایی مالكی از آزمون آیزنك  18700(نیز ،آلفاي كرونباخ =1091آقاداداشی )

 1ررسی روایی سازه ،تحلیل عاملی با روش تحلیل مولفه هاي اصلی اجرا شد و نتایج نشان داد كه پرسشنامه ي كوپراسمیت از ب

 (1090درصد واریانس متغییر ها راتبیین می كند.)كراسكیان، 21مقیاس اشباع می باشد كه در مجموع 

  ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

براي اندازه گیري تفاوت معنی دار بین متغیرها و از ضریب همبستگی پیرسون جهت  T-testون جهت تبیین فرضیه نیز از آزم

 ارتباط معنادار بین متغیرها استفاده شده است.

 نتایج 

 میانگین نمرات عزت نفس و مقیاسهای آن در بین دانش آموزان مورد مطالعه 1جدول              
 انحراف از میانگین میانگین تعداد عزت نفس

10/11 121  عزت فردي نفس  10/0  

19/0 121  عزت اجتماعی نفس  00/1  

21/0 121  عزت خانوادگی نفس  20/1  

99/2 121 نفس عزت تحصیلی  09/1  

00/20 121 عز ت نفس كل  29/1  

و پایین ترین عزت  10/11میانگین در افراد مورد مطالعه باالترین عزت نفس ، عزت نفس فردي )خود( با  1با توجه به جدول     

می باشد. داده ها نشان می دهد كه دانشجویان مورد مطالعه از عزت نفس فردي باالیی  99/2نفس ، عزت نفس تحصیلی با میانگین 

 نسبت به سایر مقیاسهاي عزت نفس برخوردارند و همچنین از عزت نفس تحصیلی پایینی نیز برخوردارند

نگرش های ناکارآمد و مقیاسهای آن در بین دانش آموزان مورد مطالعهمیانگین نمرات  3جدول   

 انحراف از میانگین میانگین تعداد نگرش هاي ناكارآمد

 00/1 10/11 121 كامل طلبی

 11/1 00/11 121 نیاز به تایید دیگران

 11/1 00/10 121  نیاز به راضی كردن دیگران

 12/0 12/17 121  آسیب پذیري ارزشیابی عملكرد

 01/12 00/190 121  نگرش هاي ناكارآمد

به نگرش كامل طلبی اختصاص دارد، همچنین پایینترین نوع  10/11؛ باالترین نوع نگرش ناكارمد با میانگین  2با توجه به جدول     

تري به كامل طلبی دارند و نیاز به تائید دیگران می باشد. داده ها نشان می دهد كه افراد نگرش بیش 00/11نگرش نیز با میانگین 

 می باشد. 00/190كمترین نگرش نیز نیاز به تائید دیگران می باشد. میانگین كل نگرش هاي ناكارآمد نیز 
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 احتماال بین نگرش هاي ناكارآمد و مقیاسهاي آن در دختران و پسران تفاوت معناداري وجود دارد. :1فرضیه

 ناکارآمد در دختران وپسرانبرای بررسی تفاوت نگرش های  tآزمون 2جدول 
 میانگین تعداد جنسیت متغیر

T d.f سطح معنا داري 

 

 كامل طلبی
01/11 01 مرد  

91/1  119 121/1  
71/11 01 زن  

 

 نیاز به تائید دیگران
09/10 01 مرد  

27/1-  119 210/1  
07/11 01 زن  

 

 نیاز به راضی كردن دیگران
01/11 01 مرد  

17/1-  119 111/1  
01/17 01 زن  

01/11 01 مرد آسیب پذیري ارزشیابی عملكرد  
91/2-  17/111  111/1  

00/19 01 زن  

 

 نگرش ناكارآمد كل
90/190 01 مرد  

21/2-  119 120/1  
01/101 01 زن  

ارد. همچنین در نشان می دهد كه بین نگرشهاي ناكارآمد در دختران و پسران مورد مطالعه تفاوت معناداري وجود د 0جدول   

مقیاسهاي كامل طلبی ، نیاز به تائید دیگران ، نیاز به راضی كردن دیگران آن ها تفاوتی وجود نداشته و در مقیاس آسیب پذیري 

 ارزشیابی عملكرد ،تفاوت وجود دارد . 

 احتماال بین مقیاسهاي نگرش ناكارآمد و مقیاسهاي عزت نفس رابطه معناداري وجود دارد.: 3فرضیه

 ضریب همبستگی پیرسون بین مقیاسهای نگرش ناکارآمد و مقیاسهای عزت نفس 4دول ج

 ضریب همبستگی پیرسون

 دیگران تائید به نیاز كامل طلبی 

 كردن راضی به نیاز

 ناكارآمد هاي نگرش عملكرد ارزشیابی دیگران

-101/1 ضریب همبستگی   190/1  179/1  111/1  110/1  

111/1 سطح معناداري فردي نفس عزت  001/1  000/1  017/1  012/1  

 121 121 121 121 121 تعداد 

-179/1 ضریب همبستگی   102/1  110/1  111/1  101/1  

000/1 سطح معناداري اجتماعی نفس عزت  727/1  101/1  117/1  192/1  

 121 121 121 121 121 تعداد 

-110/1 ضریب همبستگی   110/1  111/1  110/1  191/1  

119/1 سطح معناداري خانوادگی نفس عزت  210/1  110/1  017/1  011/1  

 121 121 121 121 121 تعداد 

121/1 ضریب همبستگی   102/1  111/1-  117/1-  107/1-  

179/1 سطح معناداري تحصیلی نفس عزت  721/1  210/1  197/1  100/1  

 121 121 121 121 121 تعداد 

-111/1 ضریب همبستگی   100/1  191/1  119/1  111/1  

277/1 سطح معناداري كل نفس عزت  012/1  079/1  029/1  020/1  

 121 121 121 121 121 تعداد 
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بین زیر مقیاس هاي عزت نفس و نگرشهاي ناكارمد و رابطه معناداري وجود ندارد. همچنین بین عزت نفس كل  1با توجه به جدول 

نشان می دهد كه رابطه  020/1و سطح معناداري  111/1و نگرش هاي ناكارمد كل دانش آموزان مورد مطالعه با ضریب همبستگی 

 اي بین این دو متغیر وجود ندارد.

 گیریبحث و نتیجه

نتایج نشان داد كه بین نگرشهاي ناكارآمد در نمونه ي مورد مطالعه تفاوت معناداري وجود دارد. همچنین در مقیاسهاي كامل طلبی 

دیگران بین آنها تفاوتی وجود نداشته و در مقیاس آسیب پذیري ارزشیابی عملكرد ، نیاز به تائید دیگران ، نیاز به راضی كردن 

تفاوت وجود دارد؛ میانگین نمرات پسران در مقیاس كامل طلبی باالتر ازدختران بوده و میانگین نمرات دختران در مقیاسهاي نیاز به 

ملكرد، نگرش ناكارآمد كل بیشتر ازپسران است. نتایج این تائید دیگران ، نیاز به راضی كردن دیگران ، آسیب پذیري ارزشیابی ع

 ( همسو می باشد. مطالعات تحلیل عامل انجام شده بر روي1090فرضیه با پژوهش هاي پیشین منجمله معلمی ، بخشانی، رقیبی )

وجه به خویشتن نامیده دختران و پسران نشان می دهد كه نگرش ناكارامد و عزت نفس ممكن است به عوامل زیربنایی متداول كه ت

 .می شود مرتبط باشند

بین عزت نفس كلی و مقیاس هاي آن و كلیه نگرشهاي ناكارمد از قبیل كامل طلبی، نیاز به تائید دیگران ، نیاز به راضی كردن 

نجمله معلمی ، دیگران و آسیب پذیري ارزشیابی عملكرد رابطه معناداري وجود ندارد. . نتایج این فرضیه با پژوهش هاي پیشین م

( همسو می باشد.آنان دریافتند كه از طریق كنترل و اصالح افكارناكارامد ، همچنین از طرفی از طریق 1090بخشانی، رقیبی )

پرورش هوش معنوي می توان سالمت روان افراد را بهبود بخشید. پژوهشها نشان می دهد كه عزت نفس باال احتماال یكی از 

 ربوط میان نگرش ناكارامد، رویدادهاي منفی زندگی ،و عالئم افسردگی استعواملی است كه میانجی م

 منابع 

  .، مشهد: به نشر1090، تقویت عزت نفس در نوجوانان. پروین علیپور1091بین، رینولد؛ هریس و كالرک، 

،صفحه 01-01،شماره ي 27ه ي پرستاري ایران،دوره ي ،مقایسه ي عزت نفس در زنان بارور و نابارور،نشری1000زارع،الهام،بهرامی،نسیم،سلیمانی،محمدعلی،

 21-11ي 

( بررسی رابطة عزت نفس و ویژگی هاي شخصیتی معلمان با رضایت شغلی آنها و عملكرد تحصیلی دانش آموزان 1091پوراحمدي الناز ، جاللی محسن )

كارشناس ارشد روان شناسی بالینی كودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی،  دختر دبستانهاي ابتدایی شهر تبریز، باشگاه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران،

 كارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه شاهد.

(، بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی مراكز تربیت معلم، 1091حسینی نسب سیدداوود8 وجدان پرست حسین)

 ده ادبیات و علوم انسانی)تبریز(نشریه دانشك

 .11،صفحه ي 1،سیاهه ي عزت نفس كوپراسمیت،مجله ي ابزارهاي روانشناختی،دوره ي پنجم،شماره ي 1090كراسكیان،آدیس،

Agajani M. Impact of life skills training on adolescent mental health and locus of control in Qom city. 
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