
ییکودکان استثنا یوانمندسازتنامه فصل _________________________________________________________88
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گامآهسته نوجوانان سالمت روانحرمت خود و بر زندگی  هایمهارتآموزش  تأثیر 

 1نرجس خاتون ذبیحی حصاری

چکیده

سیی ا  شییهردر  گامآهسیی ه نوجوانا  سییتمت روا حرمت خود و بر های زندگ  مهارتآموزش  تأثیربررسیی   منظوربه پژوهشاین  هدف:

شد یدریهحتربت ضر پژوهش روش: .اجرا   جامعه آماری بود. کن رلو گروه  آزمو پس -آزمو یشپبا طرح   شیشبه آزما، یک مطالعه حا

س ه س ا   ساله 28تا  21 گامپژوهش را کلیه نوجوانا  آه شکیل م  حیدریهتربتشهر شامل .دادندت نوجوانا  نفر از  03 نمونه این پژوهش 
نفری تقسیم شدند )یک  21تصادف  به دو گروه  صورتبهها آزمودن  ند.شد گیری در دس رس ان خاببه روش نمونه شد کهگام م آهس ه

این  کن رلبه گروه  که درحالجلسیییه دریافت کردند  9های زندگ  را در (. گروه آزمایش، آموزش مهارتکن رلگروه آزمایش و یک گروه 
شد. ابزارهای  س فادهآموزش ارائه ن سشنامه در این پژوهش  شدها سشنامه حرمت خود و پر با  شدهیآورجمعبود. اطتعات  ستمت روا پر

ستمت روا  حرمت خود ون ایج نشا  داد که بعد از مداخله، میانگین نمرات  ها:یافته ل کوواریانس چندم غیری تحلیل شد.اس فاده از تحلی

نوجوانا  سیییتمت روا و  حرمت خودهای زندگ  بر آموزش مهارت ،همچنینبود.  کن رلمعناداری بیشییی ر از گروه  طوربه آزمایشگروه 

س ه شت گامآه ش   گیری:نتیجه. (>332/3P) اثر مثبت و معناداری دا ستمت حرمت خود و باعث بهبود های زندگ  مهارتبرنامه آموز

ای دارد.اهمیت ویژه افرادبه این های زندگ  مهارتآموزش ریزی برای ارائه بنابراین برنامه؛ شد گامآهس ه نوجوانا  در روا 

 گامآهس ه نوجوانا  زندگ ، مهارت ،ستمت روا  ،حرمت خود :هایدواژهکل

 مهمقد
های الزم را به هدف اساس  هر نظام آموزش  این است که مهارت 

عضوی مفید، نقش مؤثری در  عنوا بهافراد ارائه کند تا ب وانند 
تریناصل . (2091آبکنار و افروز، )عاشوری، جلیل جامعه ایفا کنند

ممکن رشد به را عادی کودکا  که است تربیت این و تعلیم کنش
 0گامآهس هکودکا   ژهیوبه 1اس ثنای  کودکا  و رسانیده مطلوب و
مسیر طریق این به و دهد قرار ویژه هایو مراقبت تحت آموزش را

گام به علت افراد آهس ه .(2089افروز، ) سازد نیز هموار را رشد آنا 
و نگرش نادرست در حرمت خود و ستمت روا  با   شناخ  یصنقا

؛ هاالها ، 1332، 4یسلدایکو  ینمواجه هس ند )آلگوز ی هاچالش
تعامتت در باعث محدودیت گام آهس ه(. 1321، 1کافمن و پولن

و در پ   گذاردم  2حرمت خود نامطلوب  بر تأثیر و شودم  اج ماع 
را  گامافراد آهس ه 7روا ستمت  حرمت خود پایین ممکن است آ 

؛ کالدارال و 1338، 8دونالد و سامرست)ترنر، مک به خطر اندازد

 Zabihi_n@yahoo.com2. استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

تاریخ ارسال مقاله:2092/2/27 تاریخ پذیرش مقاله: 2092/7/27
2. Exceptional children
3. Slow peace
4. Algozzine & Ysseldyke
5. Hallahan, Kauffman & Pullen
6. Self-esteem
7. Mental health
8. Turner, Mc-Donald & Somerset
9. Caldarella & Merrell
10. Wachs, Jiskrova, Vazsonyi, Wolf & Junger
11. Troshikhina & Manukyan

 اینگرش مطلوب  عنوا بهاغلب  حرمت خود (.1338، 9مریل
شود )واچز، جیکروا، وازسنوی، م  فینامطلوب نسبت به خود تعر

 ستمت روا ی برا حرمت خود یح باالوسط(. 1322، 23ولف، جانگر
 با نییپا حرمت خودنشا  داده است که  قاتیتحق. مهم است بسیار

 رف ارهایاز مواد،  سوءاس فاده ازجمله پرخطر یرف ارها گرایش به
د است. افرا همراه  خورد  و افکار خودکش اخ تالت، پرخطر  جنس
 باالتری برخوردار هس ند  و اج ماع  از ثبات روان باال حرمت خودبا 
، 22تروشیخینا و مانوکیا  ؛2091برات ،  وعزیزی، خمسه، رحیم  )

1322.) 
ستمت . است شناس مهم در روا ساخ ار  کنیز ی ستمت روا  

د را خو هایی که فرد توانا شود اطتق م یشاز آسا  روا  به حال 
 د،یمقابله نما  زندگ  معمول یبا فشارها تواند م شناسد، م
ود خ  زندگ یطکار کند و در مح یورثمربخش و با بهره یاگونهبه

 گامبر حرمت خود و سالمت روان نوجوانان آهسته یزندگ یهاآموزش مهارت ریتأث

mailto:Zabihi_n@yahoo.com
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 2یزون (. 2991 ،2 )سازما  بهداشت جهان نقش بپردازد یفایبه ا

 -2ستمت روا  هفت متك در نظر گرف ه است:  ی( برا2991)
 یماریفقدا  ب -0و گناه   از نگران ی رها -1مناسب   رف ار اج ماع

و  یریپذ یش نخو -1 یش نو مهار خو یفرد یتکفا -4  روان
 -7 یتشخص  دهسازما و  یاف گ  یدتوح - 2 ی خودشکوفا
شو و ؛ 2089و همکارا ،   )امان یریپذو انعطاف ی روگشاده

 .(1327الزاتخا ، 
 و نوجوانا  اج ماع  کودکا  زندگ  جامعه، گذر حال در شرایط 

نموده  مواجه خود خاص هایپیچیدگ  و مسائل با راگام آهس ه
 قادر است که های مهارت ترینمهم از یک  شرایط این در است،

 مشکتت آینده با مواجهه در را آنا  ستمت روا و حرمت خود 

؛ ووقن، البام 4133، 4اسمیت) است 0زندگ  هایمهارت نماید حفظ
 حرمت خود بر م عددی عوامل کهینابا توجه به (. 1332، 1و بوردمن

ها است، روش مؤثرگام آهس ه نوجوانا  یژهوبهافراد،  ستمت روا و 
 طلبد که آموزشم فاوت  را م  آموزش  و درمان  هایو برنامه
ر گاالگکرك، رود )یک  از این موارد به شمار م  زندگ  هایمهارت

های بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگ  .(1321، 2و کولمن
سازی افراد روزافزو  جامعه و گس رش روابط اج ماع ، آماده

های دشوار امری نسل جوا  جهت رویاروی  با موقعیت خصوصبه
 شناسا  با حمایترسد. در همین راس ا روا ضروری به نظر م 

 روان  هایبیماری از پیشگیری جهت الملل ،بین و مل  هایسازما 
 سراسر در را زندگ  هایمهارت آموزش اج ماع ، هایناهنجاری و

اند. نموده آغاز مدارس سطح رخ  از کشورها درح   در ب و جها 
زندگ  مشهود است تنها  هایمهارت عنوا  تحت امروزه آنچه

حاصل کار پژوهشگرا  عصر حاضر نیست بلکه بسیاری از این 
الی تعالیم اله  بخصوص در قرآ  و احادیث هها در البمهارت

تتش برای برقراری ارتباط  کهیطوربهاست.  شدهیا بمعصومین 
ول ها که از فصمفید و مؤثر با دیگرا ، خودشناس  و توجه به ارزش

 البتغهنهج قرآ ، در کراتبه است زندگ  هایمهارت درس اساس 
 یدتأک مورد معصومین سایر از منقول احادیث و سجادیه صحیفه و

محمودی، بهروز سرچشمه، کریم ، شهیدی ) است قرارگرف ه
 جهان  بهداشت سازما  اصل  . هدف(2091 ،اری و جلیل آبکنارانص
ف در مخ ل جوامع که است این زندگ  هایمهارت طرح ایجاد از
آموزش  و ارزیاب  برنامه یریکارگبهنسبت به گس رش،   جهان حسط

 حل های روان  مانندهای زندگ  م مرکز بر رشد توانائ مهارت
 ظحف و اج ماع  سازگاری خودآگاه ، هیجانات، با مقابله مسئله،

                                                           
1. Word Health Organization (WHO) 
2. Ventis 
3. Life skills 
4. Smith 
5. Vaughn, Elbaum & Boardman 
6. Kirk, Gallagher & Coleman 

(. در 2991)سازما  بهداشت جهان ،  دنماین نظام خانواده، اقدام
 های شناخ  ،مهارتدربرگیرنده های زندگ  مهارت حقیقت،
های زندگ  مهارت ،همچنین. فردی و اج ماع  استبین هیجان ،

خورد زندگ  برطور مؤثر با مشکتت روزانه بهتا سازد افراد را قادر م 
وان  های رهای زندگ  باعث افزایش توانائ یادگیری مهارت نمایند.
 .(1321، 7فلینگر، هولزینگر و پوالرد)شود م  افراد اج ماع 

 افزایش و ایجاد در زندگ  هایمهارت آموزش رسدم  نظر به 

 مسئولیت، پذیرش انگیزه، گیری، ایجادتصمیم مانند های توانمندی

 حل مشکل، حرمت خود مثبت، ایجاد دیگرا ، با مثبت ارتباط

(. 1337، 8باشد )هیمن و برگر مؤثر ستمت روا  و ده خودنظم
 هایمهارتآموزش  تأثیر زمینه در م عددی هایپژوهش روینااز

در سنین مخ لف و  افراد ستمت روا حرمت خود و  بر زندگ 
 9کیکرچاوا و در این راس ا،  است شدهانجام های مخ لفگروه
( در پژوهش  به بررس  اثربخش  آموزش مهارت زندگ  بر 1320)

نوجوانا   ستمت روا سازگاری فردی و اج ماع ، حرمت خود و 
های این پژوهش نشا  داد که آموزش دبیرس ان  پرداخ ند. یاف ه

های زندگ  سبب بهبود سازگاری فردی و اج ماع ، حرمت مهارت
( در پژوهش 1323) 23باراس و کیشورکومارشد.  ستمت روا خود و 

به این ن یجه  ،آموزا های زندگ  به دانشخود با آموزش مهارت
رسیدند که رف ار اج ماع  مثبت، حرمت خود، سازگاری و مقابله 

 .است اف هیبهبودمناسب آنا  مخصوصاً با معلما  و در مدرسه 
 تأثیرای به بررس  مطالعه در( 1331) 22جنری و ک رینگ اسمیت،
 جوانا  در ستمت روا حرمت خود و  بر زندگ  هایمهارت آموزش

 هایمهارت داد که آموزش های این مطالعه نشا پرداخ ند. یاف ه
 .دارد جوانا  در ستمت روا حرمت خود و  بر داریمعنا اثر زندگ 

 مشغول دیرآموز آموزا دانش ایمدرسه سازگاری که (1330) 21اوا

 رسید ن یجه این به کرد، بررس  عادی را مدارس در تحصیل به

 ایمدرسه سازگاری در جدی مشکتت آموزا دانش از دس ه این که
 بیش ر معناداری طوربه اب دای  دوره در آنا  .دارند ستمت روا و 

 ترك میزا  ضمن کنند. درم  غیبت خود عادی هایهمکتس  از

 عادی، آموزا دانش با مقایسه در معنادار طوربه نیز آنا  تحصیل

 توسط غالباً دیرآموز آموزا دانش همچنین بیش ر است.

زاده جوادی و حسین شوند.طرد م  خود عادی هایهمکتس 
 بر زندگ  هایمهارت آموزش تأثیر( در پژوهش  به بررس  2091)

 هایخانوادهدر  ستمت روا  و آوریتاب اج ماع ، سازگاری
 آموزش که داد نشا  تهرا  پرداخ ند. ن ایج شهر مع ادا 

7. Fellinger, Holzinger & Pollard 
8. Heiman & Berger 
9. Chava & Kacker 
10. Bharath & Kishore-Kumar 
11. Smith, Genry & ketring 
12. Eva 
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 و آوریتاب اج ماع ، یسازگار سبب افزایش زندگ  هایمهارت
 زندگ  هایمهارت آموزشها شد. همچنین، آزمودن  ستمت روا 

 وریناکنش ،خواب  ب و )اضطراب ستمت روا  مؤلفه سه بر تنها

 ، کن  هاشم ، قربانرمضا  بود. تأثیرگذارافسردگ (  و اج ماع 
در پژوهش  به بررس   (2094) اینیو محمد  نژاد سنگدهکاظم
 ستمت روا حرمت خود و  بر  زندگ یهاآموزش مهارت  اثربخش

پرداخ ند. ن ایج این پژوهش نشا  داد که  کودکا  و نوجوانا 
های زندگ  سبب افزایش حرمت خود، بهبود آموزش مهارت

رف ارهای اج ماع  و سازگاری اج ماع ، افزایش رضایت سیس م 
 ، ثان میابراه شد. ستمت روا خانوادگ  و سازگاری با خانواده و 

 تأثیربررس  در پژوهش  به ( 2090)  ثان میو ابراه  ثان میابراه
 ستمت روا و  حرمت خود شیر افزاب  زندگ یهاآموزش مهارت

پرداخ ند. ن ایج حاصل از این پژوهش نشا  داد که  ا یدانشجو
ستمت های زندگ  سبب افزایش حرمت خود و آموزش مهارت

( 2091مهوش ورنوسفادران ، ادیب و مولل  )دانشجویا  شد.  روا 
 میزا  بر زندگ  هایمهارت آموزش تأثیردر پژوهش ، به بررس  

 تا اولفراگیر  یشنواکمپسر  آموزا دانش اج ماع  هایمهارت
گزارش کردند که  هاآ شهر اراك پرداخ ند.  راهنمای  سوم

 دارییش نخو و وجود ابراز مهارت همکاری، اج ماع ، هایمهارت

های پژوهش یاف هیافت.  افزایشی دارامعن طوربه آزمایش گروهدر 
( 2092)و پورمحمدرضای تجریش   زادهحسنآبکنار، جلیلعاشوری، 

آموزا  دانش ستمت روا آموزش مهارت زندگ  بر نشا  داد که 
 مثبت و معناداری داشت. تأثیرشنوا کم
سالم هس ند نسبت به خود آرامش   روان ازنظرکه  یمعموالً افراد 

  خود را در حد واقع هایی توانا کنند، م یتدارند، احساس امن
خود را  یکمبودها گذارند، به خود اح رام م نمایند، م یاب ارز
 گرا یبه د توانند م گذارند، اح رام م یگرا به حقوق د پذیرند، م

  اح رام و دوس  توانند را دوست بدارند، م هاآ  وشوند  مندعتقه
 یخود را برآورده سازند و برا یازهاین توانند را جلب کنند، م یگرا د

د، کنن یداپ  حلراه آید م یشپ هاآ   که در زندگ های یدشوار
 یتئولمس توانند م یرند،بگ یمو تصم یندیشندبقادرند خود  هاآ 

  اهداف معقول به انجام برسانند، یدروزمره خود را با برگز
م، ف، ترس، خشعواط تأثیرتحت   منف یاگونهبهو  یرندپذانعطاف

 یاریبس (.1337، 1)فلدمن و گام گیرند گناه خود قرار نم یاعشق 

 هایی فاقد توانا  با مسائل زندگ یاروی در روگام آهس هاز افراد 
امر آنا  را در مواجهه با مسائل و  ینهس ند و هم  الزم و اساس

با توجه به مطالب کرده است.  پذیرتریبمشکتت روزمره آس
حرمت بر های زندگ  مهارترود که آموزش ، اح مال م ذکرشده
داش ه باشد ول   تأثیر گامنوجوانا  آهس ه ستمت روا و  خود

                                                           
1. Feldman & Gum 
2. Self-esteem inventory 

 کهیناتر اند و مهممهم پرداخ ه مسئلههای اندک  به این پژوهش
یر بر هر دو م غ به نقش این آموزش شدهانجامهای در بیش ر پژوهش

توجه نشده است. امروزه به علت اهمی   که  زما هم طوربه
ها و دارد، حجم پژوهشگام نوجوانا  آهس ههای روان  ویژگ 
در این افراد های زندگ  مهارتهای معطوف به آموزش بررس 

  و ، محققانظرا صاحببنابراین بر ؛ در حال فزون  است سرعتبه
این مسیر م خصصا  است تا همراه و همگام با سایر کشورها در 

و  حرمت خودبه بهبود های زندگ  مهارتگام برداش ه با آموزش 
 تعارض ،کمک کنند و در پ  آ گام نوجوانا  آهس ه ستمت روا 
 درصدد حاضر بنابراین، پژوهش؛ را کاهش دهند هاآ و مشکتت 

 حرمت خودهای زندگ  بر بررس  اثربخش  آموزش برنامه مهارت

 ست.ا حیدریهتربتس ا  شهردر گام نوجوانا  آهس ه ستمت روا و 

 روش
از طرح که است  یش شبه آزمااز نوع مطالعات حاضر پژوهش  
 جامعه آماریاس فاده شد.  کن رلبا گروه  آزمو پس -آزمو یشپ

س ا  شهرساله  28تا  21 گامپسر آهس ه نوجوانا این پژوهش را 
اس ثنای  مشغول به  دارسکه در م تشکیل دادند حیدریهتربت

روش  با اس فاده ازها . برای ان خاب آزمودن بودندتحصیل 
نفر از دو مدرسه وارد مطالعه شدند  03گیری در دس رس نمونه
 طوربه وخروج از پژوهش و با توجه به معیارهای ورود  کهیطوربه

 جایگزین شدند. کن رلگروه آزمایش و دو تصادف  در یک  از 
ادف  تص طوربهنیز  کن رلآزمایش و  ها به گروهان ساب کاربندی
نفر  11تا  21حجم نمونه در اکثر مطالعات مشابه صورت پذیرفت. 

در بسیاری از مطالعات، پژوهشگرا   در ضمندر هر گروه بوده است. 
های یک نمونه های زمان  و مال  تعداد آزمودن به دلیل محدودیت

تعیین حداقل حجم  منظوربه، به همین دلیل سازندرا محدود م 
روه در هر گ  شبه تجربهای تجرب  و برای تحقیق ازیموردننمونه 

معیارهای ورود به . است شنهادشدهیپنفر  21آزمایش و کن رل، 
و تحصیل  11-73  هوشسال، بهره  28تا  21داش ن سن  پژوهش

داش ن هرگونه  خروج از پژوهشو معیار در مدارس اس ثنای  
برای  ود.ب  گامآهس ه یاس ثنابهو رف اری  معلولیت حس ، حرک  

 است. شدهاس فادهآوری اطتعات از ابزارهای زیر جمع
: برای ارزیاب  حرمت خود 1حرمت خودپرسشنامه  الف(

از این پرسشنامه اس فاده شد. پرسشنامه مذکور  کنندگا شرکت
است. این  شدهنیتدو 2927توسط کوپر اسمیت و همکارا  در سال 

است و در  سنجدروغماده آ   8ماده دارد که  18پرسشنامه 
مقیاس خرده  4ماده دیگر آ  به  13شود. گذاری محاسبه نم نمره

د خانواده و حرمت خود خویش ن، حرمت خود اج ماع ، حرمت خو
ین است. دامنه نمرات آ  ب شدهمیتقسحرمت خود تحصیل  یا شغل  

 گامبر حرمت خود و سالمت روان نوجوانان آهسته یزندگ یهاآموزش مهارت ریتأث
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است. به هر پاسخ مناسب نمره یک و در غیر این صورت  13و  3
گیرد. ضریب پایای  پرسشنامه حرمت خود کوپر نمره صفر تعلق م 

 21/3و به روش تنصیف  27/3اسمیت به روش آلفای کرونباخ 
(. در تحقیق شکرکن و نیس  2082 ، است )وجدان شدهمحاسبه

های ( ضرایب اع بار از طریق روش همبس ه کرد  نمره2074)
بوده و همچنین  72/3و برای دخ را   29/3آزمو  برای پسرا  

 آموزا  پسر وضرایب پایای  آزمو  به روش بازآزمای  برای دانش
است. در پژوهش حاضر،  شدهگزارش 91/3و  93/3دخ ر به ترتیب 

و روای   79/3ریب پایای  این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ض
محاسبه  74/3های آزمو  آ  با اس فاده از روش همبس ه کرد  نمره

 شد.
 ستمت روا برای ارزیاب   :2عموم ستمت پرسشنامه  ب(

ستمت  پرسشنامهاز این پرسشنامه اس فاده شد.  کنندگا شرکت
 سؤال 18شد که  تهیه 2979 سال درر هیل گلدبرگ وتوسط  عموم 
 مئعت :از اندعبارتکه  است فرع  مقیاسخرده 4 دارای دارد و

 هر. افسردگ  و اج ماع  عملکرد نقص در اضطراب، جسمان ،

 موارد پرسشنامه عبارت 18 از است. سؤال 7 دارای هامقیاسخرده

 24تا  8است. موارد  جسمان  عتئم مقیاس به مربوط 7تا  2
 نقص در به مربوط 12تا  21 موارد و کرده بررس  را اضطراب

مورد  را افسردگ  18تا  11 موارد است. همچنین اج ماع  عملکرد
از  لیکرت مقیاس اساس آ  بر گذارینمره. دهدارزیاب  قرار م 

ر، دامنه هیل گلدبرگ و ستمت روا در پرسشنامه  .است 0تا  صفر
 یک از هربوده و نمره برش در  84ها از صفر تا نمره

، یگردعبارتبه است. 11 و در کل پرسشنامه 2های آ  مقیاسخرده
 درمجموع باال به 11و نمره  مقیاسخرده هر در باال به 2 کسب نمره

کاویان ، موسوی و محیط، است ) مرض  عتئم بیانگر هانمره
ترتیب  به (2990)گلدبرگ  را پرسشنامه این پایای  و (. روای 2083
(. 2089امان ، برجعل  و سهراب ، است ) کرده گزارش 80/3و  89/3
 پایای  (2087)، قائدی، امیدی، کهان  و ظفر یعقوب  نیز ایرا  در

های آ  را مقیاسو روای  خرده 88/3بازآزمای   از اس فاده با را آ 
 .اندکرده گزارش 11/3

اس ثنای   وپرورشآموزشجهت انجام پژوهش، از مدیریت  
ت دریاف مدارسنامه برای ورود به ، معرف حیدریهتربتس ا  شهر
 موردنظردارس ، اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر برای مدیرا  مشد

ای توجیه  برای والدین، ضمن تشریح سپس در جلسه شد.تشریح 
نامه ک ب  جهت تا رضایت شدخواس ه  هاآ اهداف پژوهش از 

به در ضمن شرکت فرزندا  خود در پژوهش را تکمیل نمایند. 
 در این پژوهش کنندهشرکتآموزا  مسئوال  مدرسه و والدین دانش

آموزا  و نام دانش شدهاس خراجاطمینا  داده شد که اطتعات 
 سطح کل  محرمانه باشد، ن ایج حاصل از پژوهش در صورتبه
شخص  و عدم تجاوز به حریم خصوص  افراد حفظ اسرار  منظوربه

د تا برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت در اخ یار وگزارش ش
و مراکز آموزش کودکا   وپرورشآموزششناسا  و م خصصا  روا 
 حرمت خود و ستمت روا برای ارزیاب   گیرد. قرار گامآهس ه
 عموم ستمت پرسشنامه و  حرمت خودپرسشنامه از  هاآزمودن 

  های زندگبرنامه مهارت، اس فاده شد. سپس آزمو شیپ عنوا به
 4ر دم خصص در حوزه کودکا  اس ثنای   شناستوسط یک روا 
گروه  به  صورتبهای دقیقه 43آموزش  جلسه  9بخش به مدت 

به شرح مح وای جلسات آموزش  . گروه آزمایش آموزش داده شد
 .استزیر 

 

 های زندگیجلسات آموزش مهارتمحتوای . 1جدول 
 مح وا هامهارت جلسات

 های زندگ  و اهداف آ آشنای  با برنامه مهارت  2

 خود رشد 1
 

 بود  خطاکار و کرد  بین خطا آموزا ، تشخیصدانش مثبت هایویژگ  شناسای 
 مخ لف مقاطع در هاانسا  احساس ندارد، رشد و تغییر یا دارد دوست را هاآ  فرد که های ویژگ  0

 هیجان  رشد 4
 

 تنهای ، نقش خود در ابراز احساسات با آمد  کنار اثربخش هایشد ، روش طرد درك حس
 شد  طرد مسخره و با کنار آمد هیجانات،  با کنار آمد  هایناخوشایند، شیوه شناسای  هیجانات 1

 رشد اج ماع  2
 

 گیری درستو تصمیم روابط بین فردی مؤثرهس ند،  همکاری بیانگر که رف ارهای  شناسای 
 دیگرا  نگاه از بیرون  دنیای علت طرد، اندیشید  به اخ تفات، شناسای  مدیریت مهارت 7

 شناخ   رشد 8
 

 پیامدها به نامعقول، توجه معقول و باورهای ، جداسازیهاآ  اهمیت تشخیص و ان خاب

 برنامه آموزش  بندی کل مقابله با اس رس و هیجا ، جمع 9

 
 

                                                           
1. General health questionnaire (GHQ-28) 
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آزمو  توسط سپ عنوا به، هر دو گروه  در پایا  جلسات آموزش 
مجدداً مورد ارزیاب   ستمت روا پرسشنامه و  حرمت خود پرسشنامه

از این دو موقعیت آزمو  برای  آمدهدستبههای قرار گرف ند. داده
سخه نچند م غیری در گروه با اس فاده از تحلیل کوواریانس  هر دو

 شد. وتحلیلتجزیه SPSS افزارنرمبیست و دوم 

 هایافته

آزمایش و  گروه  شناخ  یتجمعهای بررس  ویژگ  منظوربه 

مس قل اس فاده  tآماری در م غیرهای هوش و سن از آزمو   کن رل
 است. شدهارائه 2شد که ن ایج آ  در جداول 

 
 کنترل. مقایسه میانگین هوش و سن در گروه آزمایش و 2جدول 

 t Pآماره  کن رلگروه  گروه آزمایش 

   انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین م غیرها

 14/3 09/3 11/1 98/20 02/1 39/24 هوش

 07/3 72/3 17/2 12/21 17/2 22/21 سن

ها در گروه شود که آزمودن ه م شاهد، م1با توجه به جدول  

( و سن t=14/3و  =09/3P، در م غیرهای هوش )کن رلآزمایش و 

(72/3P=  07/3و=tتفاوت معناداری ندارند ) بنابراین، اخ تف ؛
ناش  از اخ تف م غیرهای  هاآ  ستمت روا و  حرمت خودنمرات 

، میانگین و انحراف معیار 0ها نیست. جدول هوش و سن آزمودن 
را  کن رلهای آزمایش و گروه ستمت روا و  حرمت خودهای نمره
 دهد.نشا  م  آزمو پسو  آزمو پیشدر 

 
 کنترل. میانگین و انحراف معیار متغیرها در گروه آزمایش و 3جدول 

 
 م غیرها

 
 موقعیت

 گروه کن رل گروه آزمایش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 00/1 31/27 80/1 92/22 آزمو پیش حرمت خود

 80/1 18/28 29/1 17/17 آزمو پس

 97/1 20/01 43/0 14/02 آزمو پیش ستمت روا 

 88/1 90/04 20/0 39/17 آزمو پس

 ودهای زندگ ( و به علت وجود یک م غیر مس قل )آموزش مهارت 
و همچنین تعدیل اثر  روا ستمت و  حرمت خودم غیر وابس ه )

چندم غیری واریانس کو( از آزمو  آماری تحلیل آزمو پیش

(MANCOVAاس فاده شد ).  ،قبل از تحلیل واریانس چندم غیری
 قرار گرفت  موردبررسها، با آزمو  لو  مفروضه برابری واریانس

تر بزرگ 31/3از  شدهمحاسبهکه در تمام  م غیرها سطح معناداری 
ین اها برقرار است، بنابر، فرض همگن  واریانسیگردعبارتبهبود. 

 چندم غیری اس فاده کرد. توا  از آزمو  آماری تحلیل واریانسم 
، ن ایج کل  تحلیل واریانس چندم غیری روی میانگین 4در جدول 
ستمت و  حرمت خودآزمو  آزمو  و پسهای پیشتفاوت نمره

های چهارگانه تحلیل توسط آزمو  کن رلدر گروه آزمایش و  روا 

 است. شدهارائه MANCOVAبا روش واریانس 
 

 واریانس چندمتغیریکو. نتایج کلی تحلیل 4 جدول
 سطح معناداری F آماره خطا df یهفرض df  مقدار نوع آزمو 

 >3332/3 37/20 11 1 48/3 اثر پیتی 

 >3332/3 37/20 11 1 00/3 المبدای ویلکز
 >3332/3 37/20 11 1 82/4 اثر هاتلینگ

 >3332/3 37/20 11 1 82/4 ریشه روی ینتربزرگ

حداقل  کن رلگروه آزمایش و است که حاک  از آ   ،4جدول ن ایج 
تفاوت معناداری  ستمت روا و  حرمت خودم غیرهای در یک  از 

به این تفاوت،  برد   پ. جهت (>3332/3Pو  =F 37/20)دارند 

( ANCOVAآنکووا ) در م ن راههیکواریانس کوچهار تحلیل 
آزمو  در آزمو  و پسهای پیشروی میانگین تفاوت نمره

 گامبر حرمت خود و سالمت روان نوجوانان آهسته یزندگ یهاآموزش مهارت ریتأث
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 کن رلدر گروه آزمایش و  ستمت روا و  حرمت خودم غیرهای 
 آمده است. 1انجام گرفت که ن ایج آ  در جدول 

 نکوواما در متن راههیکواریانس کو. نتایج تحلیل 5 جدول
 مجذور اِتا سطح معناداری F آماره میانگین مجذورات درجه آزادی مجذورات مجموع م غیرها

 ٪21 >332/3 22/23 08/220 2 08/220 حرمت خود
 ٪21 >332/3 87/21 18/92 2 18/92 ستمت روا 

 حرمت خودهای زندگ  بر آموزش مهارت، 1با توجه به جدول  

(332/3P<)  ستمت روا و (332/3P< ) اثر  گامآهس ه نوجوانا
در  هک توا  گفتبا توجه به مجذور اتا، م  مثبت و معناداری داشت.

و  ٪21 به ترتیب ستمت روا و  حرمت خودم غیرهای هر یک از 
 مداخله است. تأثیراین تغییرات ناش  از  21٪

 گیرینتیجهو  بحث
ر بهای زندگ  مهارتآموزش  تأثیربررس  با هدف حاضر پژوهش  

 هایاف هانجام شد.  گامآهس ه نوجوانا  ستمت روا حرمت خود و 
حرمت خود و های زندگ  بر آموزش مهارت حاک  از آ  بود که

اثر مثبت و معناداری داشت.  گامآهس ه نوجوانا  ستمت روا 
های آموزش مهارتاثربخش   نخس ین یاف ه این پژوهش مبن  بر

 چاوا و مطالعه با ن ایج گامآهس ه حرمت خود نوجوانا زندگ  بر 
 ، اسمیت و همکارا (1323باراس و کیشورکومار )(، 1320کیکر )

و   ثان میابراهو  (2094)  اهمکارو   قربانرمضا  ،(1331)
 همخوان  دارد.( 2090) همکارا 

حرمت خود های زندگ  بر آموزش مهارتجهت تبیین اثربخش   
 هایتوا  عنوا  کرد که یک  از مشخصهم  گامآهس ه نوجوانا 
های زندگ  است. ، نقص در فراگیری و انجام مهارتنوجوانا این 
ضمن  یاد  طوربههای زندگ  را مهارت ،، این افراددیگرعبارتبه

ست اند شکهای  که قبتً فراگرف هگیرند و یا در انجام مهارتنم 
 های کتم  ور فهم جنبهخورند، از طرف  دیگر توانای  کم  دم 

، هاالها  و همکارا ) مشکتت  در کارکردهای شناخ   دارند
نوع  ارزیاب  از خود است که میزا  همچنین، حرمت خود (. 1321

اع قاد فرد به قابلیت، اهمیت، موفقیت و ارزش خویش را منعکس 
 ییک قضاوت شخص  در مورد ارزشمندیا حرمت خود  کندم 

یک خودآگاه  مهم و یک ، حرمت خود گریدا یببهخویش است. 
 یگرتیخود هداعامل قوی در ترغیب شخص به کار، تعیین ظرفیت 

و  عزیزی) و خودکن رل  و تمایل به رف ارهای کاری سودمند است
و اساس ادراك  ینهزم حرمت خود کهی ازآنجا (.2092بخش، نیک
است.  اییژهکند واجد ارزش و را فراهم م  از تجارب زندگ فرد
 شود مثبت من ج م یاب که از خودارز  اج ماع - عاطف یس گ شا
ه نوجوا  ب  در برابر مشکتت آت یروی ن یاسپر  عنوا به تواند م

                                                           
1. Diener & Kim 

میزا  های زندگ  در رود یادگیری مهارتاح مال م کمک کند. 
قضاوت  و بگذارد تأثیراع قاد فرد به قابلیت، موفقیت و ارزش خویش 

بنابراین، آموزش ؛ بود  را بهبود بخشد شخص  در مورد ارزشمند
تقویت حرمت خود های زندگ  به این افراد نقش  مهم  در مهارت
های زندگ  بر آموزش مهارتو دور از ان ظار نیست که  دارد هاآ 

 داش ه باشد.  توجهقابل تأثیر گامآهس ه حرمت خود نوجوانا 
ش آموزاز ن ایج پژوهش حاضر در رابطه با اثربخش  یک  دیگر  

این گام است. آهس ه نوجوانا  ستمت روا های زندگ  بر مهارت
و همکارا   اسمیت(، 1320) چاوا و کیکرهای یاف ه با ن ایج پژوهش

و   قربانرمضا (، 2091زاده )جوادی و حسین، (1330اوا ) ،(1331)
و عاشوری و ( 2090)و همکارا    ثان میابراه ،(2094)همکارا  
 همسو است.( 2092همکارا  )

  های زندگمهارتتوا  عنوا  کرد که جهت تبیین این یاف ه م  
فردی و اج ماع  بین هیجان ، های شناخ  ،مهارتدربرگیرنده 

طور بهتا سازد های زندگ  افراد را قادر م مهارت ،همچنین. است
های یادگیری مهارت برخورد نمایند.مؤثر با مشکتت روزانه زندگ  
شود م  افراد اج ماع های روان   یزندگ  باعث افزایش توانا

 هایمهارت آموزشبرنامه همچنین، . (1321، فلینگر و همکارا )
آسایش جسم ، روان  و اج ماع   نیتأمدر راس ای  زندگ 
ها و مشکتت افراد در حل تعارض یمؤثر نقشاست و  شدهنیتدو
رفاه کامل جسم ، روان  و  نیز به ستمت روا از طرف ،  دارد.

قابل و م  تأثیر شود و بین این سه جنبهاج ماع  در فرد مربوط م 
پس اح مال (. 1323، سازما  بهداشت جهان )پویا وجود دارد 

شود.  ستمت روا های زندگ  سبب ارتقای آموزش مهارترود م 
 عدم آگاه  و نداش ن مهارت برایتبیین اح مال  دیگر این است که 

زندگ  فردی و اج ماع  و فقدا  آگاه  جهت اخذ تصمیم مناسب 
های خانواده و جامعه در و تناقضات ارزش های مخ لفدر موقعیت

های اج ماع  زیادی شده ها و ناهنجاریاین عصر باعث بروز پدیده
ش  از نداش ن مهارت الزم برای رویاروی  با است که این خود نا

نر گیری مناسب است )دیهای مخ لف و عدم توانای  تصمیمموقعیت
های زندگ  موجب توسعه آموزش مهارت(. از طرف  1334، 2و کیم

های عمل  در زندگ  روزمره و رشد توانای  کنار آمد  با موقعیت
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بنابراین، دور از ان ظار نیست که ؛ (1320، چاوا و کیکرشود )م 
 گامآهس ه جوانا نو ستمت روا های زندگ  بر آموزش مهارت

 مثبت و معناداری داش ه باشد. تأثیر
 وپرورشآموزش هاینظام مهم اهداف از یک  کهنیابا توجه به  

 مشکتت و مسائل بر باشند قادر که است افرادی پرورش مدر ،
 کنند غلبه  آسانبه اج ماع  محیط در و روزمره زندگ  در خود

 به آموزش  هاینظام این ( و1337، 2)سلکوك، کالیسکا  و ارول

 بر غلبه برای الزم نگرش و مهارت دانش، تا کنندم  کمک افراد
رسد که به نظر م ( ول  1330، 1)آل و  کنند کسب را مشکتت
ستمت حرمت خود،   ارزیاب در موردگام آموزا  آهس ههنوز دانش

، اندقرارگرف هتوجه  زندگ  مورد ب های آموزش مهارتو  روا 
 نوجوانا  ستمت روا حرمت خود و ها که در مورد پژوهش بیش ر
 ال سابزرگنوجوانا  و را در گروه  مسئلهاین  شدهانجام گامآهس ه
 ستمت روا حرمت خود و  فقط به مقایسه بررس  کرده یا عادی

با هم ایا   را هاآ  تیدرنهاپرداخ ه و های مخ لف در گروه
های به آموزش مهارت ،گریدعبارتبه .اندکردهشا  مقایسه عادی

 یهااز برنامهو  اندنپرداخ هگام آهس هآموزا  به دانشزندگ  
 نشدهاس فادهدر این زمینه به نحو مطلوب    بخشتوا  آموزش  و
ستمت حرمت خود و   ارزیاب و تعیین بدو  که است  است. بدیه

 و تهیه آنا ، ضعف نقاط به برد   پ و گامآهس ه نوجوانا  روا 
 ،جامع و مفید  بخشتوا  و  ، پرورش آموزش یهابرنامه تنظیم
های ، الب ه در این زمینه نیاز به پژوهشبود نخواهد پذیرامکا 

 بیش ری است.
های پژوهش حاضر این است که عوامل مخ لف  محدودیت ازجمله 

نگرش  اج ماع ، -وضعیت اق صادی، سن، بهره هوش مانند 
گام از طرف مدرسه، خانواده و آهس ه نوجوانا معلما ، پذیرش 

 تأثیر گامآهس ه نوجوانا  ستمت روا حرمت خود و جامعه بر 
س ا  شهررود این م غیرها در مدارس گذارند و اح مال م م 
ن است نک ه مهم دیگر ای .ها م فاوت باشدبا سایر اس ا  حیدریهتربت

گیری های این پژوهش که با روش نمونهکه اح مال دارد آزمودن 
ا  نوجوانبرای جامعه  معرفنمونه  اندشدهان خابدر دس رس 

طالعه این م یهااف هیمیتعمدر  باید بنابراین؛ گام نباشندآهس ه
زا  آمودانش ،های آت گردد که در پژوهش. پیشنهاد م اح یاط شود

سن  مخ لف و با حجم نمونه بیش ر،  دامنهپسر و دخ ر در 
قرار گیرند و به مقایسه ن ایج حاصل از آ  پرداخ ه شود.   موردبررس

 مراحل زمان  مخ لف  ،بعد از پایا  پژوهش کهنیاآخرین پیشنهاد 
 جهت پیگیری میزا  اثربخش  ن ایج در نظر گرف ه شود.

 تقدیر و تشکر
 .استمقاله برگرف ه از طرح پژوهش  دانشگاه پیام نور این  
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ین ثان ، نازنثان ، نیما و ابراهیم ثان ، ابراهیم؛ ابراهیم ابراهیم 
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 گامبر حرمت خود و سالمت روان نوجوانان آهسته یزندگ یهاآموزش مهارت ریتأث
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Abstract 

Aim: The aim of this study was to investigate the effectiveness of life skills training on the 

self-esteem and mental health in slow paced adolescents in Turbat-e Heidarieh. Methods: The 

design of present study was quasi experimental with pre-test, post-test and control group. 

Statistical papulation of this study consist of all the slow paced adolescents the ages of 12-18 

years old in Turbat-e Heidarieh Proviance. Sample of this study consist of 30 individuals were 

selected by the convinient method. Subjects were assigned into two groups (experimental and 

control group) randomly, each consisting of 15 adolescents. Experimental group received life 

skills training in 9 sessions, while control group did not. The instruments used were self-esteem 

inventory and mental health questionnaire. The obtained data were statistically analyzed by 

MANCOVA. Results: The findings of this research showed that there was a significant 

increase in self-esteem and mental health scores mean of experimental group in the post 

intervention in comparison with control group. Also, the results showed that life skills training 

had positive and significant effect on self-esteem and mental health in slow paced adolescents 

(P<0/001).Conclusion: The life skills instructional program led to improvement in self-esteem 

and mental health in slow paced adolescents. Therefore, planning for providing life skills 

training has a particular importance. 

Key words: Life skill, Mental health, Self-esteem, Slow paced adolescents 
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