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چکیده
هدف :این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگ بر حرمت خود و سییتمت روا نوجوانا آهسی هگام در شییهرسی ا
تربتحیدریه اجرا شد .روش :پژوهش حا ضر ،یک مطالعه شبه آزمای ش با طرح پیشآزمو  -پسآزمو و گروه کن رل بود .جامعه آماری
پژوهش را کلیه نوجوانا آه س هگام  21تا  28ساله شهر س ا تربتحیدریه ت شکیل م دادند .نمونه این پژوهش شامل  03نفر از نوجوانا
آهس هگام م شد که به روش نمونهگیری در دس رس ان خاب شدند .آزمودن ها به صورت تصادف به دو گروه  21نفری تقسیم شدند (یک
گروه آزمایش و یک گروه کن رل) .گروه آزمایش ،آموزش مهارت های زندگ را در  9جلسیییه دریافت کردند درحال که به گروه کن رل این
آموزش ارائه ن شد .ابزارهای ا س فاده شده در این پژوهش پر س شنامه حرمت خود و پر س شنامه ستمت روا بود .اطتعات جمعآوری شده با
اس فاده از تحلیل کوواریانس چندم غیری تحلیل شد .یافتهها :ن ایج نشا داد که بعد از مداخله ،میانگین نمرات حرمت خود و ستمت روا
گروه آزمایش بهطور معناداری بیشییی ر از گروه کن رل بود .همچنین ،آموزش مهارتهای زندگ بر حرمت خود و سیییتمت روا نوجوانا
آه س هگام اثر مثبت و معناداری دا شت ( .)P<3/332نتیجهگیری :برنامه آموز ش مهارتهای زندگ باعث بهبود حرمت خود و ستمت
روا در نوجوانا آهس هگام شد؛ بنابراین برنامهریزی برای ارائه آموزش مهارتهای زندگ به این افراد اهمیت ویژهای دارد.

کلیدواژهها :حرمت خود ،ستمت روا  ،مهارت زندگ  ،نوجوانا آهس هگام
مقدمه
هدف اساس هر نظام آموزش این است که مهارتهای الزم را به
افراد ارائه کند تا ب وانند بهعنوا عضوی مفید ،نقش مؤثری در
جامعه ایفا کنند (عاشوری ،جلیلآبکنار و افروز .)2091 ،اصل ترین
کنش تعلیم و تربیت این است که کودکا عادی را به رشد ممکن
و مطلوب رسانیده و کودکا اس ثنای  1بهویژه کودکا آهس هگام0
را تحت آموزش و مراقبتهای ویژه قرار دهد و به این طریق مسیر
رشد آنا را نیز هموار سازد (افروز .)2089 ،افراد آهس هگام به علت
نقایص شناخ و نگرش نادرست در حرمت خود و ستمت روا با
چالشهای مواجه هس ند (آلگوزین و یسلدایک1332 ،4؛ هاالها ،
کافمن و پولن .)1321 ،1آهس هگام باعث محدودیت در تعامتت
اج ماع م شود و تأثیر نامطلوب بر حرمت خود 2م گذارد و در پ
آ حرمت خود پایین ممکن است ستمت روا  7افراد آهس هگام را
به خطر اندازد (ترنر ،مکدونالد و سامرست1338 ،8؛ کالدارال و

مریل .)1338 ،9حرمت خود اغلب بهعنوا نگرش مطلوب یا
نامطلوب نسبت به خود تعریف م شود (واچز ،جیکروا ،وازسنوی،
ولف ،جانگر .)1322 ،23سطوح باالی حرمت خود برای ستمت روا
بسیار مهم است .تحقیقات نشا داده است که حرمت خود پایین با
گرایش به رف ارهای پرخطر ازجمله سوءاس فاده از مواد ،رف ارهای
جنس پرخطر ،اخ تالت خورد و افکار خودکش همراه است .افراد
با حرمت خود باال از ثبات روان و اج ماع باالتری برخوردار هس ند
(عزیزی ،خمسه ،رحیم و برات 2091 ،؛ تروشیخینا و مانوکیا ،22
.)1322
ستمت روا نیز یک ساخ ار مهم در روا شناس است .ستمت
روا به حال از آسایش اطتق م شود که فرد توانای های خود را
م شناسد ،م تواند با فشارهای معمول زندگ مقابله نماید،
بهگونهای ثمربخش و با بهرهوری کار کند و در محیط زندگ خود
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به ایفای نقش بپردازد (سازما بهداشت جهان  .)2991 ،2ون
( )2991برای ستمت روا هفت متك در نظر گرف ه است-2 :
رف ار اج ماع مناسب  -1رهای از نگران و گناه  -0فقدا بیماری
روان  -4کفایت فردی و مهار خویش ن  -1خویش ن پذیری و
خودشکوفای  - 2توحید یاف گ و سازما ده شخصیت -7
گشادهروی و انعطافپذیری (امان و همکارا 2089 ،؛ شو و
الزاتخا .)1327 ،
شرایط در حال گذر جامعه ،زندگ اج ماع کودکا و نوجوانا
آهس هگام را با مسائل و پیچیدگ های خاص خود مواجه نموده
است ،در این شرایط یک از مهمترین مهارتهای که قادر است
حرمت خود و ستمت روا آنا را در مواجهه با مشکتت آینده
حفظ نماید مهارتهای زندگ  0است (اسمیت1334 ،4؛ ووقن ،البام
و بوردمن .)1332 ،1با توجه به اینکه عوامل م عددی بر حرمت خود
و ستمت روا افراد ،بهویژه نوجوانا آهس هگام مؤثر است ،روشها
و برنامههای آموزش و درمان م فاوت را م طلبد که آموزش
مهارتهای زندگ یک از این موارد به شمار م رود (کرك ،گاالگر
و کولمن .)1321 ،2بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگ های
روزافزو جامعه و گس رش روابط اج ماع  ،آمادهسازی افراد
بهخصوص نسل جوا جهت رویاروی با موقعیتهای دشوار امری
ضروری به نظر م رسد .در همین راس ا روا شناسا با حمایت
سازما های مل و بینالملل  ،جهت پیشگیری از بیماریهای روان
و ناهنجاریهای اج ماع  ،آموزش مهارتهای زندگ را در سراسر
جها و ح در برخ از کشورها در سطح مدارس آغاز نمودهاند.
آنچه امروزه تحت عنوا مهارتهای زندگ مشهود است تنها
حاصل کار پژوهشگرا عصر حاضر نیست بلکه بسیاری از این
مهارتها در البهالی تعالیم اله بخصوص در قرآ و احادیث
معصومین بیا شده است .بهطوریکه تتش برای برقراری ارتباط
مفید و مؤثر با دیگرا  ،خودشناس و توجه به ارزشها که از فصول
اساس درس مهارتهای زندگ است بهکرات در قرآ  ،نهجالبتغه
و صحیفه سجادیه و احادیث منقول از سایر معصومین مورد تأکید
قرارگرف ه است (محمودی ،بهروز سرچشمه ،کریم  ،شهیدی
انصاری و جلیل آبکنار .)2091 ،هدف اصل سازما بهداشت جهان
از ایجاد طرح مهارتهای زندگ این است که جوامع مخ لف در
سطح جهان نسبت به گس رش ،بهکارگیری و ارزیاب برنامه آموزش
مهارتهای زندگ م مرکز بر رشد توانائ های روان مانند حل
مسئله ،مقابله با هیجانات ،خودآگاه  ،سازگاری اج ماع و حفظ

یز2

نظام خانواده ،اقدام نمایند (سازما بهداشت جهان  .)2991 ،در
حقیقت ،مهارتهای زندگ دربرگیرنده مهارتهای شناخ ،
هیجان  ،بینفردی و اج ماع است .همچنین ،مهارتهای زندگ
افراد را قادر م سازد تا بهطور مؤثر با مشکتت روزانه زندگ برخورد
نمایند .یادگیری مهارتهای زندگ باعث افزایش توانائ های روان
اج ماع افراد م شود (فلینگر ،هولزینگر و پوالرد.)1321 ،7
به نظر م رسد آموزش مهارتهای زندگ در ایجاد و افزایش
توانمندیهای مانند تصمیمگیری ،ایجاد انگیزه ،پذیرش مسئولیت،
ارتباط مثبت با دیگرا  ،ایجاد حرمت خود مثبت ،حل مشکل،
خودنظمده و ستمت روا مؤثر باشد (هیمن و برگر.)1337 ،8
ازاینرو پژوهشهای م عددی در زمینه تأثیر آموزش مهارتهای
زندگ بر حرمت خود و ستمت روا افراد در سنین مخ لف و
گروههای مخ لف انجامشده است در این راس ا ،چاوا و کیکر9
( )1320در پژوهش به بررس اثربخش آموزش مهارت زندگ بر
سازگاری فردی و اج ماع  ،حرمت خود و ستمت روا نوجوانا
دبیرس ان پرداخ ند .یاف ههای این پژوهش نشا داد که آموزش
مهارتهای زندگ سبب بهبود سازگاری فردی و اج ماع  ،حرمت
خود و ستمت روا شد .باراس و کیشورکومار )1323( 23در پژوهش
خود با آموزش مهارتهای زندگ به دانشآموزا  ،به این ن یجه
رسیدند که رف ار اج ماع مثبت ،حرمت خود ،سازگاری و مقابله
مناسب آنا مخصوصاً با معلما و در مدرسه بهبودیاف ه است.
اسمیت ،جنری و ک رینگ )1331( 22در مطالعهای به بررس تأثیر
آموزش مهارتهای زندگ بر حرمت خود و ستمت روا در جوانا
پرداخ ند .یاف ههای این مطالعه نشا داد که آموزش مهارتهای
زندگ اثر معناداری بر حرمت خود و ستمت روا در جوانا دارد.
اوا )1330( 21که سازگاری مدرسهای دانشآموزا دیرآموز مشغول
به تحصیل در مدارس عادی را بررس کرد ،به این ن یجه رسید
که این دس ه از دانشآموزا مشکتت جدی در سازگاری مدرسهای
و ستمت روا دارند .آنا در دوره اب دای بهطور معناداری بیش ر
از همکتس های عادی خود غیبت م کنند .در ضمن میزا ترك
تحصیل آنا نیز بهطور معنادار در مقایسه با دانشآموزا عادی،
بیش ر است .همچنین دانشآموزا دیرآموز غالباً توسط
همکتس های عادی خود طرد م شوند .جوادی و حسینزاده
( )2091در پژوهش به بررس تأثیر آموزش مهارتهای زندگ بر
سازگاری اج ماع  ،تابآوری و ستمت روا در خانوادههای
مع ادا شهر تهرا پرداخ ند .ن ایج نشا داد که آموزش
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تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر حرمت

مهارتهای زندگ سبب افزایش سازگاری اج ماع  ،تابآوری و
ستمت روا آزمودن ها شد .همچنین ،آموزش مهارتهای زندگ
تنها بر سه مؤلفه ستمت روا (اضطراب و ب خواب  ،ناکنشوری
اج ماع و افسردگ ) تأثیرگذار بود .رمضا قربان  ،هاشم کن ،
کاظمنژاد سنگده و محمدینیا ( )2094در پژوهش به بررس
اثربخش آموزش مهارتهای زندگ بر حرمت خود و ستمت روا
کودکا و نوجوانا پرداخ ند .ن ایج این پژوهش نشا داد که
آموزش مهارتهای زندگ سبب افزایش حرمت خود ،بهبود
رف ارهای اج ماع و سازگاری اج ماع  ،افزایش رضایت سیس م
خانوادگ و سازگاری با خانواده و ستمت روا شد .ابراهیم ثان ،
ابراهیم ثان و ابراهیم ثان ( )2090در پژوهش به بررس تأثیر
آموزش مهارتهای زندگ بر افزایش حرمت خود و ستمت روا
دانشجویا پرداخ ند .ن ایج حاصل از این پژوهش نشا داد که
آموزش مهارتهای زندگ سبب افزایش حرمت خود و ستمت
روا دانشجویا شد .مهوش ورنوسفادران  ،ادیب و مولل ()2091
در پژوهش  ،به بررس تأثیر آموزش مهارتهای زندگ بر میزا
مهارتهای اج ماع دانشآموزا پسر کمشنوای فراگیر اول تا
سوم راهنمای شهر اراك پرداخ ند .آ ها گزارش کردند که
مهارتهای اج ماع  ،همکاری ،مهارت ابراز وجود و خویش نداری
در گروه آزمایش بهطور معناداری افزایش یافت .یاف ههای پژوهش
عاشوری ،جلیلآبکنار ،حسنزاده و پورمحمدرضای تجریش ()2092
نشا داد که آموزش مهارت زندگ بر ستمت روا دانشآموزا
کمشنوا تأثیر مثبت و معناداری داشت.
معموالً افرادی که ازنظر روان سالم هس ند نسبت به خود آرامش
دارند ،احساس امنیت م کنند ،توانای های خود را در حد واقع
ارزیاب م نمایند ،به خود اح رام م گذارند ،کمبودهای خود را
م پذیرند ،به حقوق دیگرا اح رام م گذارند ،م توانند به دیگرا
عتقهمند شوند و آ ها را دوست بدارند ،م توانند اح رام و دوس
دیگرا را جلب کنند ،م توانند نیازهای خود را برآورده سازند و برای
دشواریهای که در زندگ آ ها پیش م آید راهحل پیدا کنند،
آ ها قادرند خود بیندیشند و تصمیم بگیرند ،م توانند مسئولیت
روزمره خود را با برگزید اهداف معقول به انجام برسانند،
انعطافپذیرند و بهگونهای منف تحت تأثیر عواطف ،ترس ،خشم،
عشق یا گناه خود قرار نم گیرند (فلدمن و گام .)1337 ،1بسیاری
از افراد آهس هگام در رویاروی با مسائل زندگ فاقد توانای های
الزم و اساس هس ند و همین امر آنا را در مواجهه با مسائل و
مشکتت روزمره آسیبپذیرتر کرده است .با توجه به مطالب
ذکرشده ،اح مال م رود که آموزش مهارتهای زندگ بر حرمت
خود و ستمت روا نوجوانا آهس هگام تأثیر داش ه باشد ول
Feldman & Gum
Self-esteem inventory

پژوهشهای اندک به این مسئله مهم پرداخ هاند و مهمتر اینکه
در بیش ر پژوهشهای انجامشده به نقش این آموزش بر هر دو م غیر
بهطور همزما توجه نشده است .امروزه به علت اهمی که
ویژگ های روان نوجوانا آهس هگام دارد ،حجم پژوهشها و
بررس های معطوف به آموزش مهارتهای زندگ در این افراد
بهسرعت در حال فزون است؛ بنابراین بر صاحبنظرا  ،محققا و
م خصصا است تا همراه و همگام با سایر کشورها در این مسیر
گام برداش ه با آموزش مهارتهای زندگ به بهبود حرمت خود و
ستمت روا نوجوانا آهس هگام کمک کنند و در پ آ  ،تعارض
و مشکتت آ ها را کاهش دهند؛ بنابراین ،پژوهش حاضر درصدد
بررس اثربخش آموزش برنامه مهارتهای زندگ بر حرمت خود
و ستمت روا نوجوانا آهس هگام در شهرس ا تربتحیدریه است.
روش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات شبه آزمایش است که از طرح
پیشآزمو  -پسآزمو با گروه کن رل اس فاده شد .جامعه آماری
این پژوهش را نوجوانا پسر آهس هگام  21تا  28ساله شهرس ا
تربتحیدریه تشکیل دادند که در مدارس اس ثنای مشغول به
تحصیل بودند .برای ان خاب آزمودن ها با اس فاده از روش
نمونهگیری در دس رس  03نفر از دو مدرسه وارد مطالعه شدند
بهطوریکه با توجه به معیارهای ورود و خروج از پژوهش و بهطور
تصادف در یک از دو گروه آزمایش و کن رل جایگزین شدند.
ان ساب کاربندیها به گروه آزمایش و کن رل نیز بهطور تصادف
صورت پذیرفت .حجم نمونه در اکثر مطالعات مشابه  21تا  11نفر
در هر گروه بوده است .در ضمن در بسیاری از مطالعات ،پژوهشگرا
به دلیل محدودیتهای زمان و مال تعداد آزمودن های یک نمونه
را محدود م سازند ،به همین دلیل بهمنظور تعیین حداقل حجم
نمونه موردنیاز برای تحقیقهای تجرب و شبه تجرب در هر گروه
آزمایش و کن رل 21 ،نفر پیشنهادشده است .معیارهای ورود به
پژوهش داش ن سن  21تا  28سال ،بهره هوش  11-73و تحصیل
در مدارس اس ثنای و معیار خروج از پژوهش داش ن هرگونه
معلولیت حس  ،حرک و رف اری بهاس ثنای آهس هگام بود .برای
جمعآوری اطتعات از ابزارهای زیر اس فادهشده است.
الف) پرسشنامه حرمت خود :1برای ارزیاب حرمت خود
شرکتکنندگا از این پرسشنامه اس فاده شد .پرسشنامه مذکور
توسط کوپر اسمیت و همکارا در سال  2927تدوینشده است .این
پرسشنامه  18ماده دارد که  8ماده آ دروغسنج است و در
نمرهگذاری محاسبه نم شود 13 .ماده دیگر آ به  4خرده مقیاس
حرمت خود خویش ن ،حرمت خود اج ماع  ،حرمت خود خانواده و
حرمت خود تحصیل یا شغل تقسیمشده است .دامنه نمرات آ بین
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 3و  13است .به هر پاسخ مناسب نمره یک و در غیر این صورت
نمره صفر تعلق م گیرد .ضریب پایای پرسشنامه حرمت خود کوپر
اسمیت به روش آلفای کرونباخ  3/27و به روش تنصیف 3/21
محاسبهشده است (وجدان  .)2082 ،در تحقیق شکرکن و نیس
( )2074ضرایب اع بار از طریق روش همبس ه کرد نمرههای
آزمو برای پسرا  3/29و برای دخ را  3/72بوده و همچنین
ضرایب پایای آزمو به روش بازآزمای برای دانشآموزا پسر و
دخ ر به ترتیب  3/93و  3/91گزارششده است .در پژوهش حاضر،
ضریب پایای این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  3/79و روای
آ با اس فاده از روش همبس ه کرد نمرههای آزمو  3/74محاسبه
شد.
2
ب) پرسشنامه ستمت عموم  :برای ارزیاب ستمت روا
شرکتکنندگا از این پرسشنامه اس فاده شد .پرسشنامه ستمت
عموم توسط گلدبرگ و هیلر در سال  2979تهیه شد که  18سؤال
دارد و دارای  4خردهمقیاس فرع است که عبارتاند از :عتئم
جسمان  ،اضطراب ،نقص در عملکرد اج ماع و افسردگ  .هر
خردهمقیاسها دارای  7سؤال است .از  18عبارت پرسشنامه موارد
 2تا  7مربوط به مقیاس عتئم جسمان است .موارد  8تا 24
اضطراب را بررس کرده و موارد  21تا  12مربوط به نقص در
عملکرد اج ماع است .همچنین موارد  11تا  18افسردگ را مورد
ارزیاب قرار م دهد .نمرهگذاری آ بر اساس مقیاس لیکرت از
صفر تا  0است .در پرسشنامه ستمت روا گلدبرگ و هیلر ،دامنه
نمرهها از صفر تا  84بوده و نمره برش در هر یک از
خردهمقیاسهای آ  2و در کل پرسشنامه  11است .بهعبارتدیگر،
کسب نمره  2به باال در هر خردهمقیاس و نمره  11به باال درمجموع

نمرهها بیانگر عتئم مرض است (کاویان  ،موسوی و محیط،
 .)2083روای و پایای این پرسشنامه را گلدبرگ ( )2990به ترتیب
 3/89و  3/80گزارش کرده است (امان  ،برجعل و سهراب .)2089 ،
در ایرا نیز یعقوب  ،قائدی ،امیدی ،کهان و ظفر ( )2087پایای
آ را با اس فاده از بازآزمای  3/88و روای خردهمقیاسهای آ را
 3/11گزارش کردهاند.
جهت انجام پژوهش ،از مدیریت آموزشوپرورش اس ثنای
شهرس ا تربتحیدریه ،معرف نامه برای ورود به مدارس دریافت
شد ،اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر برای مدیرا مدارس موردنظر
تشریح شد .سپس در جلسهای توجیه برای والدین ،ضمن تشریح
اهداف پژوهش از آ ها خواس ه شد تا رضایتنامه ک ب جهت
شرکت فرزندا خود در پژوهش را تکمیل نمایند .در ضمن به
مسئوال مدرسه و والدین دانشآموزا شرکتکننده در این پژوهش
اطمینا داده شد که اطتعات اس خراجشده و نام دانشآموزا
بهصورت محرمانه باشد ،ن ایج حاصل از پژوهش در سطح کل
بهمنظور حفظ اسرار شخص و عدم تجاوز به حریم خصوص افراد
گزارش شود تا برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت در اخ یار
روا شناسا و م خصصا آموزشوپرورش و مراکز آموزش کودکا
آهس هگام قرار گیرد .برای ارزیاب حرمت خود و ستمت روا
آزمودن ها از پرسشنامه حرمت خود و پرسشنامه ستمت عموم
بهعنوا پیشآزمو اس فاده شد .سپس ،برنامه مهارتهای زندگ
توسط یک روا شناس م خصص در حوزه کودکا اس ثنای در 4
بخش به مدت  9جلسه آموزش  43دقیقهای بهصورت گروه به
گروه آزمایش آموزش داده شد .مح وای جلسات آموزش به شرح
زیر است.

جدول  .1محتوای جلسات آموزش مهارتهای زندگی
جلسات
2

مح وا

مهارتها
آشنای با برنامه مهارتهای زندگ و اهداف آ

1
0

رشد خود

شناسای ویژگ های مثبت دانشآموزا  ،تشخیص بین خطا کرد و خطاکار بود
ویژگ های که فرد آ ها را دوست دارد یا ندارد ،رشد و تغییر احساس انسا ها در مقاطع مخ لف

4
1

رشد هیجان

درك حس طرد شد  ،روشهای اثربخش کنار آمد با تنهای  ،نقش خود در ابراز احساسات
شناسای هیجانات ناخوشایند ،شیوههای کنار آمد با هیجانات ،کنار آمد با مسخره و طرد شد

2
7

رشد اج ماع

شناسای رف ارهای که بیانگر همکاری هس ند ،روابط بین فردی مؤثر و تصمیمگیری درست
مهارت مدیریت اخ تفات ،شناسای علت طرد ،اندیشید به دنیای بیرون از نگاه دیگرا

8
9

رشد شناخ

ان خاب و تشخیص اهمیت آ ها ،جداسازی باورهای معقول و نامعقول ،توجه به پیامدها
مقابله با اس رس و هیجا  ،جمعبندی کل برنامه آموزش

)General health questionnaire (GHQ-28

1.
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نوجوانان
سالمت روان
_________________________________________________________خود
تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر حرمت

در پایا جلسات آموزش  ،هر دو گروه بهعنوا پسآزمو توسط
پرسشنامه حرمت خود و پرسشنامه ستمت روا مجدداً مورد ارزیاب
قرار گرف ند .دادههای بهدستآمده از این دو موقعیت آزمو برای
هر دو گروه با اس فاده از تحلیل کوواریانس چند م غیری در نسخه
بیست و دوم نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیل شد.

یافتهها
بهمنظور بررس ویژگ های جمعیت شناخ گروه آزمایش و
کن رل در م غیرهای هوش و سن از آزمو آماری  tمس قل اس فاده
شد که ن ایج آ در جداول  2ارائهشده است.

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

آماره t

گروه کن رل

میانگین
24/39

انحراف معیار
1/02

میانگین
20/98

21/22

2/17

21/12

با توجه به جدول  ،1مشاهده م شود که آزمودن ها در گروه
آزمایش و کن رل ،در م غیرهای هوش ( P=3/09و  )t=3/14و سن
( P=3/72و  )t=3/07تفاوت معناداری ندارند؛ بنابراین ،اخ تف
نمرات حرمت خود و ستمت روا آ ها ناش از اخ تف م غیرهای

P

انحراف معیار
1/11

3/09

3/14

2/17

3/72

3/07

هوش و سن آزمودن ها نیست .جدول  ،0میانگین و انحراف معیار
نمرههای حرمت خود و ستمت روا گروههای آزمایش و کن رل را
در پیشآزمو و پسآزمو نشا م دهد.

جدول  .3میانگین و انحراف معیار متغیرها در گروه آزمایش و کنترل
م غیرها
حرمت خود
ستمت روا

موقعیت
پیشآزمو
پسآزمو
پیشآزمو
پسآزمو

گروه آزمایش
انحراف معیار
میانگین
1/80
22/92
1/29
17/17
0/43
02/14
0/20
17/39

به علت وجود یک م غیر مس قل (آموزش مهارتهای زندگ ) و دو
م غیر وابس ه (حرمت خود و ستمت روا و همچنین تعدیل اثر
پیشآزمو ) از آزمو آماری تحلیل کوواریانس چندم غیری
( )MANCOVAاس فاده شد .قبل از تحلیل واریانس چندم غیری،
مفروضه برابری واریانسها ،با آزمو لو موردبررس قرار گرفت
که در تمام م غیرها سطح معناداری محاسبهشده از  3/31بزرگتر
بود .بهعبارتدیگر ،فرض همگن واریانسها برقرار است ،بنابراین

میانگین
27/31
28/18
01/20
04/90

گروه کن رل
انحراف معیار
1/00
1/80
1/97
1/88

م توا از آزمو آماری تحلیل واریانس چندم غیری اس فاده کرد.
در جدول  ،4ن ایج کل تحلیل واریانس چندم غیری روی میانگین
تفاوت نمرههای پیشآزمو و پسآزمو حرمت خود و ستمت
روا در گروه آزمایش و کن رل توسط آزمو های چهارگانه تحلیل
واریانس با روش  MANCOVAارائهشده است.

جدول  .4نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیری
نوع آزمو
اثر پیتی
المبدای ویلکز
اثر هاتلینگ
بزرگترین ریشه روی

مقدار

 dfفرضیه

 dfخطا

آماره F

سطح معناداری

3/48
3/00
4/82
4/82

1
1
1
1

11
11
11
11

20/37
20/37
20/37
20/37

<3/3332
<3/3332
<3/3332
<3/3332

ن ایج جدول  ،4حاک از آ است که گروه آزمایش و کن رل حداقل
در یک از م غیرهای حرمت خود و ستمت روا تفاوت معناداری
دارند ( F=20/37و  .)P<3/3332جهت پ برد به این تفاوت،

چهار تحلیل کوواریانس یکراهه در م ن آنکووا ()ANCOVA
روی میانگین تفاوت نمرههای پیشآزمو و پسآزمو در
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م غیرهای حرمت خود و ستمت روا در گروه آزمایش و کن رل
انجام گرفت که ن ایج آ در جدول  1آمده است.

جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متن مانکووا
م غیرها
حرمت خود
ستمت روا

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معناداری

مجذور اِتا

220/08
92/18

2
2

220/08
92/18

23/22
21/87

<3/332
<3/332

٪21
٪21

با توجه به جدول  ،1آموزش مهارتهای زندگ بر حرمت خود
( )P<3/332و ستمت روا ( )P<3/332نوجوانا آهس هگام اثر
مثبت و معناداری داشت .با توجه به مجذور اتا ،م توا گفت که در
هر یک از م غیرهای حرمت خود و ستمت روا به ترتیب  ٪21و
 ٪21این تغییرات ناش از تأثیر مداخله است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررس تأثیر آموزش مهارتهای زندگ بر
حرمت خود و ستمت روا نوجوانا آهس هگام انجام شد .یاف هها
حاک از آ بود که آموزش مهارتهای زندگ بر حرمت خود و
ستمت روا نوجوانا آهس هگام اثر مثبت و معناداری داشت.
نخس ین یاف ه این پژوهش مبن بر اثربخش آموزش مهارتهای
زندگ بر حرمت خود نوجوانا آهس هگام با ن ایج مطالعه چاوا و
کیکر ( ،)1320باراس و کیشورکومار ( ،)1323اسمیت و همکارا
( ،)1331رمضا قربان و همکارا ( )2094و ابراهیم ثان و
همکارا ( )2090همخوان دارد.
جهت تبیین اثربخش آموزش مهارتهای زندگ بر حرمت خود
نوجوانا آهس هگام م توا عنوا کرد که یک از مشخصههای
این نوجوانا  ،نقص در فراگیری و انجام مهارتهای زندگ است.
بهعبارتدیگر ،این افراد ،مهارتهای زندگ را بهطور ضمن یاد
نم گیرند و یا در انجام مهارتهای که قبتً فراگرف هاند شکست
م خورند ،از طرف دیگر توانای کم در فهم جنبههای کتم و
مشکتت در کارکردهای شناخ دارند (هاالها و همکارا ،
 .)1321همچنین ،حرمت خود نوع ارزیاب از خود است که میزا
اع قاد فرد به قابلیت ،اهمیت ،موفقیت و ارزش خویش را منعکس
م کند یا حرمت خود یک قضاوت شخص در مورد ارزشمندی
خویش است .بهبیا دیگر ،حرمت خود یک خودآگاه مهم و یک
عامل قوی در ترغیب شخص به کار ،تعیین ظرفیت خود هدایتگری
و خودکن رل و تمایل به رف ارهای کاری سودمند است (عزیزی و
نیکبخش .)2092 ،ازآنجای که حرمت خود زمینه و اساس ادراك
فرد از تجارب زندگ را فراهم م کند واجد ارزش ویژهای است.
شایس گ عاطف  -اج ماع که از خودارزیاب مثبت من ج م شود
م تواند بهعنوا سپر یا نیروی در برابر مشکتت آت به نوجوا
Diener & Kim

کمک کند .اح مال م رود یادگیری مهارتهای زندگ در میزا
اع قاد فرد به قابلیت ،موفقیت و ارزش خویش تأثیر بگذارد و قضاوت
شخص در مورد ارزشمند بود را بهبود بخشد؛ بنابراین ،آموزش
مهارتهای زندگ به این افراد نقش مهم در تقویت حرمت خود
آ ها دارد و دور از ان ظار نیست که آموزش مهارتهای زندگ بر
حرمت خود نوجوانا آهس هگام تأثیر قابلتوجه داش ه باشد.
یک دیگر از ن ایج پژوهش حاضر در رابطه با اثربخش آموزش
مهارتهای زندگ بر ستمت روا نوجوانا آهس هگام است .این
یاف ه با ن ایج پژوهشهای چاوا و کیکر ( ،)1320اسمیت و همکارا
( ،)1331اوا ( ،)1330جوادی و حسینزاده ( ،)2091رمضا قربان و
همکارا ( ،)2094ابراهیم ثان و همکارا ( )2090و عاشوری و
همکارا ( )2092همسو است.
جهت تبیین این یاف ه م توا عنوا کرد که مهارتهای زندگ
دربرگیرنده مهارتهای شناخ  ،هیجان  ،بینفردی و اج ماع
است .همچنین ،مهارتهای زندگ افراد را قادر م سازد تا بهطور
مؤثر با مشکتت روزانه زندگ برخورد نمایند .یادگیری مهارتهای
زندگ باعث افزایش توانای های روان اج ماع افراد م شود
(فلینگر و همکارا  .)1321 ،همچنین ،برنامه آموزش مهارتهای
زندگ در راس ای تأمین آسایش جسم  ،روان و اج ماع
تدوینشده است و نقش مؤثری در حل تعارضها و مشکتت افراد
دارد .از طرف  ،ستمت روا نیز به رفاه کامل جسم  ،روان و
اج ماع در فرد مربوط م شود و بین این سه جنبه تأثیر م قابل و
پویا وجود دارد (سازما بهداشت جهان  .)1323 ،پس اح مال
م رود آموزش مهارتهای زندگ سبب ارتقای ستمت روا شود.
تبیین اح مال دیگر این است که عدم آگاه و نداش ن مهارت برای
زندگ فردی و اج ماع و فقدا آگاه جهت اخذ تصمیم مناسب
در موقعیتهای مخ لف و تناقضات ارزشهای خانواده و جامعه در
این عصر باعث بروز پدیدهها و ناهنجاریهای اج ماع زیادی شده
است که این خود ناش از نداش ن مهارت الزم برای رویاروی با
موقعیتهای مخ لف و عدم توانای تصمیمگیری مناسب است (دینر
و کیم .)1334 ،2از طرف آموزش مهارتهای زندگ موجب توسعه
و رشد توانای کنار آمد با موقعیتهای عمل در زندگ روزمره
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تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر حرمت

م شود (چاوا و کیکر)1320 ،؛ بنابراین ،دور از ان ظار نیست که
آموزش مهارتهای زندگ بر ستمت روا نوجوانا آهس هگام
تأثیر مثبت و معناداری داش ه باشد.
با توجه به اینکه یک از اهداف مهم نظامهای آموزشوپرورش
مدر  ،پرورش افرادی است که قادر باشند بر مسائل و مشکتت
خود در زندگ روزمره و در محیط اج ماع بهآسان غلبه کنند
(سلکوك ،کالیسکا و ارول )1337 ،2و این نظامهای آموزش به
افراد کمک م کنند تا دانش ،مهارت و نگرش الزم برای غلبه بر
مشکتت را کسب کنند (آل و  )1330 ،1ول به نظر م رسد که
هنوز دانشآموزا آهس هگام در مورد ارزیاب حرمت خود ،ستمت
روا و آموزش مهارتهای زندگ مورد ب توجه قرارگرف هاند،
بیش ر پژوهشها که در مورد حرمت خود و ستمت روا نوجوانا
آهس هگام انجامشده این مسئله را در گروه نوجوانا و بزرگساال
عادی بررس کرده یا فقط به مقایسه حرمت خود و ستمت روا
در گروههای مخ لف پرداخ ه و درنهایت آ ها را با هم ایا
عادیشا مقایسه کردهاند .بهعبارتدیگر ،به آموزش مهارتهای
زندگ به دانشآموزا آهس هگام نپرداخ هاند و از برنامههای
آموزش و توا بخش در این زمینه به نحو مطلوب اس فادهنشده
است .بدیه است که بدو تعیین و ارزیاب حرمت خود و ستمت
روا نوجوانا آهس هگام و پ برد به نقاط ضعف آنا  ،تهیه و
تنظیم برنامههای آموزش  ،پرورش و توا بخش مفید و جامع،
امکا پذیر نخواهد بود ،الب ه در این زمینه نیاز به پژوهشهای
بیش ری است.
ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر این است که عوامل مخ لف
مانند بهره هوش  ،سن ،وضعیت اق صادی -اج ماع  ،نگرش
معلما  ،پذیرش نوجوانا آهس هگام از طرف مدرسه ،خانواده و
جامعه بر حرمت خود و ستمت روا نوجوانا آهس هگام تأثیر
م گذارند و اح مال م رود این م غیرها در مدارس شهرس ا
تربتحیدریه با سایر اس ا ها م فاوت باشد .نک ه مهم دیگر این است
که اح مال دارد آزمودن های این پژوهش که با روش نمونهگیری
در دس رس ان خابشدهاند نمونه معرف برای جامعه نوجوانا
آهس هگام نباشند؛ بنابراین باید در تعمیمیاف ههای این مطالعه
اح یاط شود .پیشنهاد م گردد که در پژوهشهای آت  ،دانشآموزا
پسر و دخ ر در دامنه سن مخ لف و با حجم نمونه بیش ر،
موردبررس قرار گیرند و به مقایسه ن ایج حاصل از آ پرداخ ه شود.
آخرین پیشنهاد اینکه بعد از پایا پژوهش ،مراحل زمان مخ لف
جهت پیگیری میزا اثربخش ن ایج در نظر گرف ه شود.
تقدیر و تشکر
این مقاله برگرف ه از طرح پژوهش دانشگاه پیام نور است.
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The Effectiveness of Life Skill Training on the Self-esteem and Mental Health in
Slow Paced Adolescents
Narjes Khatoon Zabihi Hesari1

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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