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 مقدمه
برانگيز و منشأ ی بحثواژه  ۱های رفتاریاصطالح اختالل

از مشکالت نظرهای بسياری است که طيف وسيعی اختالف
کودکی را از رفتارهای پرخاشگرانه و تکانشی تا رفتارهای 

گيرد )زنجانچی، گيری را در بر میگونه و گوشهافسرده
های رفتاری در ميان کودکانی که از (. شيوع اختالل۱394

باشند و کودکانی که به هر دليل دیگر خانواده محروم می
د و عدم کارکرد مانند بالهای طبيعی، فقر اقتصادی، اعتيا

    های اند و در محيطسرپرست ماندهصحيح والدین بی
کنند، نسبت به کودکان دیگر بيشتر روزی زندگی میشبانه

(. به ۱39۶است )مجيدی سورکی، شيرخانی و دینوی، 
عبارتی، این کودکان امکان زندگی در محيط خانواده را ندارند 

اند و از ز دست دادهطور موقت یا دائم سرپرست خود را او به
های مالی، خدماتی، توانایی امرار و معاش و گذراندن حمایت

زندگی به دليل وجود مشکالت اقتصادی و اجتماعی 
روزی، خوابگاه، محرومند. این کودکان در مراکز شبانه

های اوليه شوند. سالپرورشگاه و شيرخوارگاه نگهداری می
گيری دوران شکلترین سالگی مهم ۱۲تا  ۶کودکی یعنی 

پذیری آنان است در کشور ما با توجه به شخصيت و آموزش
طور مستقيم و یا سرپرست بهاینکه اشخاص از کودکان بی

هایی که صاحب کنند. معموالً زوجغيرمستقيم نگهداری می
     عنوان فرزندخوانده قبول شوند، کودکی را بهفرزند نمی

ؤسسات نگهداری کودکان کنند، اما با این حال تعداد ممی
سرپرست در حال افزایش است )زائر کعبه و رف رف، بی

 هایخانه مقيم بدسرپرست سرپرست یابی (. فرزندان۱394
 محروم صالحيت با و مؤثر سرپرستی از نوجوانان و کودکان
 کانون در مؤثری و مناسب تربيتی الگوهای از و هستند
 قدردانی، نظير اجتماعی هایمهارت اند.نبوده بهرمند خانواده

 مذاکره مهارت و( غيره و مسئوليت قبول دیگران، با کارکردن
 حل) نظير های فکریو مهارت ۲نفسدیگران، عزت و خود با

ه یتصميم ، 3مسئل باشند می( غيره و هدف تعيين ، 4گير
موضوع را  نیشناسان اهاست که روانمدت(. ۱393)کریمی، 

 یدادهایکه به رو ییها و معناکه افکار انسان ندامطرح کرده
گذار باشد ريثأها تممکن است بر رفتار آن ،دهندیشده متجربه

. هر انسانی بر اساس معيارها و (۱398احمدی ماژین، )
هایی که در اختيار دارد همواره خود را مورد ارزشيابی و مالك

شمندی دهد و ميزان کارایی و موفقيت و ارزقضاوت قرار می
   نفس احساسی ارزشمند و نماید. عزتخویش را تعيين می

ای است که فرد از خودپنداره خودش بر طور کلی ارزیابیبه
نفس ميزان عزت ،حسب ارزش کلی آن دارد. به عبارت دیگر

                                                                                                                                                                                                                               
1. Behavioral Disorders 
2. Self-esteem 

3. Problem Solving 

تأیيد، پذیرش و احساس ارزشمندی است که شخص نسبت 
و تحول  رشدی مهم در به خویشتن خود دارد و یك سازه

شخصيت کودکان است که نقش مهمی در سازگاری 
 شعبانی، کيا،) اجتماعی و سالمت روانی افراد دارد -هيجانی
 از محروم همچنين، این کودکان(. ۱395مدانلو،  و قدسی
 در و ندارند با مسائل مقابله برای مناسبی الگوی خانواده

 لهمسئ حل راهبردهای و خودکارآمدی مشکالت، با رویارویی
های سبك ها وفقدان مهارتبنابراین،  دهند.می نشان کمتری

با  روانی و اجتماعی افراد را در مواجههعوامل ، مسئلهحل 
 ها را در معرضپذیر نموده و آنمسائل و مشکالت آسيب

 دهدقرار می انواع اختالالت روانی، اجتماعی و رفتاری
 (. ۱400)پورقربان گورابی، باباخانی و کاشانی، 

ها به کودکان آموزش در قالب های آموزش مهارتیکی از راه
یبرنامه باشد. بنابراین، توانمندسازی می  5های توانمندساز

باشد که از ابراز وجود تا مقاومت ها میشامل طيفی از فعاليت
آقاجانی و  وثوقی، طلبد و در بردارد )کریمی،لش میرا به چا

( ۱400نژاد، و شيرازی )(. ریگی کوته، مهدی۱398حضرتی، 
های اجتماعی با با توجه به اهميت و ارزش آموزش مهارت

اهداف پيشگيرانه و ارتقای سالمت روان، نشان دادند فقدان 
این مهارت باعث کاهش ارزشمندی در وجود فرد خواهد شد. 

یمهارت ها و ای از مهارتعنوان مجموعهبه  ۶های زندگ
باشد که فرد را برای مقابله مؤثر و پرداختن ها میتوانمندی

سازد. های دشوار زندگی توانمند میها و موقعيتبه کشمکش
   سازد تا در ارتباط با سایر ها فرد را قادر میاین توانایی

سازگارانه عمل کند و ها، جامعه و فرهنگ مثبت و انسان
نژاد و سالمت خود را تأمين نماید )ریگی کوته، مهدی

هایی در افراد باعث (. آموزش چنين مهارت۱399شيرازی، 
احساس کفایت، توانایی مؤثر بودن، غلبه کردن بر عدم 

ریزی، رفتار نفس، توانایی برنامهسازگاری، افزایش عزت
شود. ابراز کل میحل متناسب با مشهدفمند و انتخاب راه

نکردن خود و عدم توجه به حقوق فردی و نشان ندادن 
های قاطعيت در تمایالت، انسان را گرفتار سستی و بيماری

کند )صحرایيان، صلحی، روانی و روابط ناسالم می -جسمی
های مختلف تأثير (. در پژوهش۱390زاده، حقانی و بيگی

ی قرار گرفته های زندگی مورد بررستوانمندسازی مهارت
( ۱399نژاد و شيرازی )است. برای نمونه ریگی کوته، مهدی

های زندگی وانمندسازی مهارتدر پژوهش خود نشان دادند ت
ثر در خودکارآمدی و انگيزش تحصيلی در ميان ؤیك روش م

های اجتماعی افراطی از شبکه ی است که به صورتنوجوانان

4. Decision  
5. Empowerment 

6. Life Skills 
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ر پژوهش خود ( د۱398صفارحميدی ). کردندمی استفاده
تواند موجب ارتقای های زندگی میآموزش مهارتنشان داد 

گردد. در تحقيق آموزان شناختی دانشتوانمندسازی روان
( به این نتيجه رسيدند که ۱398مهر و اشراقی )سهيلی دیگر

های اجتماعی کودکان های زندگی بر مهارتآموزش مهارت
 .بوده است سرپرست شهر تهران اثربخشبدسرپرست و بی

( در تحقيقی به این نتيجه ۱39۶نژاد )کهنوجی و رشيدی
 روان سالمت بر زندگی هایمهارت رسيدند که آموزش

است.  داشته دارمعنی تأثير خانوادهشبه مراکز دختران
( در پژوهش خود ۱395همچنين، سنایی پارسا و جمشيدی )

ده از های مناسب و استفاریزیبا رعایت برنامه نشان دادند
توان به این کودکان و در نهایت جامعه های درست میروش

( در مطالعه خود ۱395زاده )حسن .نمودتوجهی  قابلکمك 
های زندگی، موجب افزایش که آموزش مهارتنشان داد 

آموزان دختر گروه مداخله نفس دانشسالمت روانی و عزت
( ۱394نژاد ). اميری و مطهریشودمقایسه با گروه گواه می در

موجب  های زندگی،آموزش مهارتبه این نتيجه رسيدند که 
د. شوآموزان مینفس دانشعزت افزایش سالمت روانی و

    آموزش ( در مطالعه خود نشان داد ۱390متشکری )
در کاهش پرخاشگری و بهبود سطح های زندگی مهارت

 پور. نتایج مطالعه رضایی، ملكثر استؤجویی هيجان منظم
های زندگی که آموزش مهارت( نشان داد ۱39۶و عریضی )

ای مفيد، برای نوجوانان یك روش مداخله عنوانبهتواند می
    بيشتر اینکه به نظر . باخانواده به کار رودمراکز شبه

 الگوی مجزا صورت به مطالعه مورد هایپژوهش
 مسئلهنفس و حل عزت از غير عوامل دیگر را با توانمندسازی

 کودکان در حوزه که تحقيقاتی اکثر یا و داده قرار مطالعه مورد
الگوی توانمندسازی برای  بررسی تأثير به کمتر گرفته صورت

 پرداخته روزیکودکان تحت سرپرستی مراکز نگهداری شبانه
 ایران در که است تحقيقاتی اولين از حاضر است. پژوهش

الگوی  مستقيم رابطه که است داشته این بر سعی
 مورد مسئلهنفس و حل عزت با را توانمندسازی کودکان

بنابراین، در این پژوهش تالش برای حل  .دهد قرار مطالعه
مشکالت ناشی از خالء وجود کانون گرم خانواده سعی بر آن 

نفس و حل است که با ارائه راهکارهایی موجب افزایش عزت
در آنان شود. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی  مسئله

نفس و حل های زندگی بر عزتالگوی توانمندسازی مهارت
        نگهداری مراکز سرپرستی تحت در کودکان مسئله
 است.  (سال ۱۲ تا ۶ سنی محدوده) روزیشبانه

 
 

                                                                                                                                                                                                                               
1- Coopersmith Self-Esteem Inventory 

 روش 
 با آزمونپس -آزمونشيپ نوع از یشیآزمانيمه مطالعه، روش
 ۱۲تا  ۶کودکان  کليه شامل آماری جامعه. بود کنترلگروه 
دختر  ۱0نفر بود که  ۲0 تعداد بهزیستی به پوشش تحت سال

ساکن مرکز  پسر ۱0ی سخاتمند و هادست مؤسسهساکن 
 یريگنمونه از استفاده با کودکان جامعه از. مهرنيکان بودند

 همتاسازی روش به و تصادفی صورت به سرشماری روش به
 هایمالك. گرفتند کنترل قرار و آزمایش نفره ۱0 گروه دو در

 سال، ۱۲ تا ۶ سنی دامنه ها در پژوهش داشتنورود نمونه
 شرکت به تمایل بعد، سه ماه تا حداقل مرکز در اقامت مدت

رفتاری  مشکالت و ذهنی توانیکم وجود عدم و پژوهش در
 به مرکز مدیر موافقت و (روانشناسی پرونده به توجه با)

 هایپژوهش بود. مالك طرح در مربيان و کودکان شرکت
 بيشتر و سال ۶ از کمتر سنی دامنه خروج نيز عبارتند از داشتن

 .جلسه سه از بيش غيبت و همکاری عدم سال، ۱۲ از
 ابزار سنجش 

ت. سیاهه عزت1  :(SEI)  ۱نفس کوپراسمی

نفس خود را بر اساس مقياس عزت( ۱9۶7کوپراسميت )
( ۱954)  ۲دیموند تجدیدنظری که بر روی مقياس راجرز و

ماده  58تدوین کرد. این مقياس دارای  تهيه و انجام داد و
، 45، 4۱، 3۶، 3۲، ۲۶های ماده آن یعنی شماره 8 است که

 4ماده آن بر  50سنجی است. در مجموع دروغ 58و  53، 50
 اجتماعی نفسلی، عزتنفس کمقياس عزتخرده

 نفسعزت )والدین( و خانوادگی نفس)همساالن(، عزت
گذاری این )آموزشگاه( تقسيم شده است. شيوه نمره تحصيلی

یك است. بدیهی است که حداقل  آزمون به صورت صفر و
 50حداکثر  ای که یك فرد ممکن است بگيرد صفر ونمره

 4 سنج بيش ازدروغماده  8دهنده از چنانچه پاسخ خواهد بود.
 بدان معنی است که اعتبار آزمون پایين است و ،نمره بياورد

آزمودنی سعی کرده است خود را بهتر از آن چيزی که هست 
این آزمون بيشتر از ميانگين نمره  جلوه دهد. لذا افرادی که در

افرادی که کمتر از آن نمره  باال و نفسبگيرند، دارای عزت
( ۱380پایين خواهند بود. برومند ) نفسدارای عزت ،بگيرند

 ۀآموزان دوردانش یرا بر رو تيکوپراسم نفسعزت اههيس
 یابیشهرستان اسالمشهر هنجار یدانشگاهشيو پ رستانيدب

 89/0کرونباخ  یاعتبار با استفاده از آلفا بیکرده است. ضر
 یهانمره یهمبستگ ،ییروا یبررس یمحاسبه شده است. برا

محاسبه شده و  زنگیحاصل از پرسشنامه آ یهاآن با نمره
قابل  یمالک ییروا هدهندنشان ،8۱4/0 یهمبستگ بیضر

 یپژوهش آقاداداش جینتا. است تيکوپراسم ۀاهيس یقبول برا
      که در شهرستان ابهر انجام شده است،  زي(، ن۱384)

2- Rogers & Demond 
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 نفسعزت ۀاهيس یقابل قبول برا ییاعتبار و روا هدهندنشان
 79۶/0پژوهش  نیکرونباخ در ا یاست. آلفا تيکوپراسم

با  ییروا بیضر زيپژوهش ن نیمحاسبه شده است. در ا
است.  دهمحاسبه ش 79۲/0 زنگیاستفاده از آزمون آ

با روش  یعامل ليسازه، تحل ییروا یبررس یبرا ،نيهمچن
نشان داده است که  جیاجرا شده و نتا یاصل یهامؤلفه ليتحل

درصد  ۲۱باشد، که در مجموع یاشباع م لفهؤماز پنج  اههيس
 . کنندیم نييرا تب رهايمتغ انسیکل وار

 سياهه (:PSS)  ۱مسئله حل هایسبک . سیاهه۲
( ۱99۶)  ۲کسيدی و النگ توسط مسئله حل هایسبك

 مقياسخرده ۶ دارای و است شده ساخته و طراحی
( اجتناب و گرایش اعتماد، خالقيت، مهارگری، درماندگی،)

 دانمنمی بله،) ليکرت ایدرجه سه طيف اساس بر و باشدمی
 مرحله دو طی پرسشنامه این .است شده گذارینمره( خير و

محمدی  توسط مسئله حل شيوه مقياس. است شده ساخته
 به صورت مقياس این سؤاالت. است شده ( اعتباریابی۱377)

 صفر)خير  ،(نمره ۱)دانم نمی ،(نمره ۲)بلی » ایماده سه
استاندارد شده حل مسئله  اسي. مقشودمی گذارینمره «(نمره
 یانهیگز 3سؤال به صورت  ۲4 یو النگ که دارا یديکس
پژوهش مورد استفاده  نیدر ا باشد،ی( میتاحدود -ريخ -ی)بل

نمره  ري، به عبارت خ۲نمره  یقرار گرفته است. به عبارت بل

و سپس  رديگیتعلق م ۱نمره  یصفر و به عبارت تاحدود
هر کدام از عوامل  ینمره کل دهدهننمرات نشان نیجمع ا

سؤال،  4از عوامل با داشتن  كیهر  ،نیگانه است. بنابراشش
خواهند داشت. هر  8برابر با حداقل صفر و حداکثر  یانمره
فرد به  دهدینمره را داشته باشد، نشان م نیکه باالتر یعامل

. در کندیاستفاده م وهيهنگام مواجهه با مشکالت از آن ش
و حداقل نمره صفر و  48نمره حل مسئله  رحالت حداکث نیا

در پژوهش (. ۱377 ،یخواهد بود )محمد ۲4نمره متوسط 
 آشتيانیو فتحی ای بایی، اژهطزاده طبا، رسولخيرالدین باباپور

کرونباخ برابر  یآن با استفاده از آلفا ی( اعتبار درون۱38۲)
 . استدست آمده  به 77/0

 زندگی  هایمهارت توانمندسازی الگوی
توسط  ۱40۱زندگی در پایيز  هایمهارت توانمندسازی الگوی

 این الگو بر .رضایی و همکاران طراحی و اعتباریابی گردید
های حاصل از یافته روش پدیدارشناسی و تجميع اساس

 ۱0 از بيش که کودك حوزه متخصصان و اساتيد مصاحبه با
داشتند  بهزیستی کودکان خصوص در کاری تجربه سال

صورت پذیرفت که ابعاد آن شامل دوستی، احساس مسئوليت، 
همکاری، مهربانی، خالقيت و اعتماد به نفس بود و پروتکل 

جلسه تهيه گردید. ۱4حاصل از آن به صورت 

 ت آموزشی. تعداد جلسا۱جدول 

 تکالیف تکنیک محتوا هدف عنوان

 ۱جلسه 
کمك به فرایند 

 یابیدوست

 جلسه قبل و سپس توپ پيگيری
حمله( را طبق  نقش)دوستی 

 کند.دستورالعمل شروع می

های کالمی و آموزش مهارت
غيرکالمی از طریق تکنيك 

 گوییقصه

در )تجربه  یك بعد هفته در کودکان از یك هر از
-وختهآم امروز آنچه با متناسب( نوشته و داستان قالب

  اورند.بي همراه کرده و یادداشت بعد جلسه برای را اند

 

 ۲جلسه 
مراقبت از روابط 

 دوستانه

 جلسه قبل و سپس توپ پيگيری
دفاع( را طبق  نقش)دوستی 

 کند.دستورالعمل شروع می

خوب گوش دادن و به نوبت 
 صحبت کردن

متناسب  تجربه یك بعد هفته در کودکان از یك هر
 دداشتیا بعد جلسه برای را اندآموخته امروز آنچه با

 انونق مجدد جلسه در انتهای و بياورند همراه و کرده
 شود.می بيان (مادر)مربی  توسط بازی

 3جلسه 
یاد گرفتن مفهوم 
 احساس مسئوليت

 جلسه قبل و سپس توپ پيگيری
حمله( را  نقش) مسئوليت احساس

 کند.دستورالعمل شروع   میطبق 

خوب گوش دادن، خوب شنيدن 
 و ارتباط مؤثر

 متناسب تجربه یك هفته بعد در کودکان از یك هر
 دداشتیا بعد جلسه برای را اندآموخته امروز آنچه با

 انونق مجدد جلسه انتهای در و همراه بياورند و کرده
 شود.می بيان (مادر)مربی  توسط بازی

 4جلسه 
 را مسئوليت احساس

 پرورش دهد. خود در

 جلسه قبل و سپس توپ پيگيری
دفاع( را  نقش) مسئوليت احساس

 کند.طبق دستورالعمل شروع می

آموزش درك احساسات دیگران 
 هااز طریق آموزش هيجان

 امتناسب ب تجربه یك بعد هفته در کودکان از یك هر
 کرده تیادداش بعد جلسه برای را اندآموخته امروز آنچه

 بياورند. همراه و

 مفهوم گرفتن یاد 5جلسه 
 مهربانی

 جلسه قبل و سپس توپ پيگيری
را طبق ( حمله نقش) مهربانی

 کند.دستورالعمل شروع می

آموزش درك احساسات دیگران 
 گوییتکنيك قصه

 اب متناسب تجربه یك بعد هفته در کودکان از یك هر
 کرده تیادداش بعد جلسه برای را اندآموخته آنچه امروز

 بياورند. همراه و

 ۶جلسه 
 به طور عملی با 
و  مهربانی، گذشت

 شود.آشنا می فداکاری

 جلسه قبل و سپس توپ پيگيری
را طبق ( دفاع نقش) مهربانی

 کند. دستورالعمل شروع می

تکنيك شناختی رفتاری و توقف 
 فکر

 اب متناسب تجربه یك بعد هفته در کودکان از یك هر
 کرده تیادداش بعد جلسه برای را اندآموخته امروز آنچه

 بياورند. همراه و

                                                                                                                                                                                                                               
1- Problem Solving Styles Inventory 2- Long & Cassidy  
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 7جلسه 
 مفهوم یادگيری

 کار انجام و همکاری
 گروهی

 جلسه قبل و سپس توپ پيگيری
را طبق ( حمله نقش) همکاری

 کند.دستورالعمل شروع می

بارش فکری و تکنيك      
 گوییقصه

 به و شوندمی تقسيم نفره 4 یا 3 هایبه گروه هابچه 
 روزنامه تهيه وسایل و حلراه یك توپ گروه هر

 یدیوار موضوع روزنامه و براساس ميشه داده دیواری
 کنند.  آماده تيمی صورت به را

 8جلسه 
 مفهوم تثبيت
 کار انجام و همکاری

 گروهی

 جلسه قبل و سپس توپ پيگيری
را طبق  (دفاع نقش) همکاری

 کند.دستورالعمل شروع می

 گوییقصهتکنيك 

 چند شود،می انجام کشیقرعه در پایان جلسه یك
 روی( مادر)مربی  ها،بچه کمك با گروهی فعاليت

 شده ریخته ظرفی در کاغذها سپس و نویسدمی کاغذ
 کشیقرعه در که شودمی خواسته هانماینده گروه از و

تا هفته بعدی  و برداره رو کاغذ یك و کند شرکت
 انجام بدهند. 

 
 9 جلسه

 مفهوم یادگيری
 کودکان به خالقيت

جلسه قبل و سپس توپ  پيگيری
را طبق ( حمله نقش )خالقيت

 کند.دستورالعمل شروع می

 بارش فکری
مشخص  رو موقعيتی یك یکدیگر مشارکت با کودکان

 اندآموخته جلسه این در که طریقی همين به بعد و کنند
 کامل رو داستان بنویسد و رو خودش جمله کدام هر

 بياورند. همراه بعد جلسه را آن و کنند
جلسه 

۱0 
 خالقيت مفهوم تثبيت
 کودکان ذهن در

جلسه قبل و سپس توپ  پيگيری
را طبق ( دفاع نقش )خالقيت

 کند.دستورالعمل شروع می

 بارش فکری و تکنيك دلفی

 عدد چند آچار، برگه یك رنگی، مداد بسته چسب، یك)
 از و شودداده می کودکان از یك هر به( بستنی چوب

 که وسایلی با دارند دوست چه هر شده خواسته هاآن
 همراه بعد جلسه را آن و کنند شده تهيه داده هاآن به

  بياورند.

 

جلسه 
۱۱ 

 مفهوم یادگيری
 به نفس به اعتماد

 کودکان

جلسه قبل و سپس توپ  پيگيری
اعتماد به نفس تکنيك حمله را 

 کند.طبق دستورالعمل شروع می

دهی مجدد، بحث چارچوب
 گروهی

 با متناسب تجربه یك بعد هفته در کودکان از یك هر
 کرده یادداشت بعد جلسه برای را اندامروز آموخته آنچه

 بياورند. همراه و

جلسه 
۱۲ 

 به اعتماد مفهوم از
 کنند. حراست نفس

جلسه قبل و سپس توپ  پيگيری
اعتماد به نفس تکنيك دفاع را 

 کند.دستورالعمل شروع میطبق 

دهی مجدد، بحث چارچوب
 گوییگروهی و تکنيك قصه

 بر را خود قوت بعد نقاط هفته باید کودکان از یك هر
 . بياورند همراه و نوشته کاغذی

 
جلسه 

۱3 
انسجام مباحث برای 

 کودکان
تکاليف جلسه قبل و  پيگيری

 مرور همه جلسات با کودکان
 بازگویی مجدد

جهت جلسه پایانی و مرور قوانين و هر یك آماده شدن 
 روها طی هفته پيشاز توپ

جلسه 
۱4 

 حلراه هایتوپ پایان جشن انسجام مباحث
لی هی سيستمی مدل اساس بر

 (لیهی خانوادگی مراسم)
 نگهداری از توپ و مرور مباحث

 اجرای پژوهششیوه 
-در پژوهش حاضر ابتدا مرحله پيش آزمون انجام شد و نمونه

ها در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند سپس بر روی 
آموزش شامل الگوی آموزشی توانمندسازی گروه آزمایش 

های دوستی های زندگی شامل مهارتکودکان در مهارت
هربانی، ها(، احساس مسئوليت، می و حفظ دوستیابیدوست)

 ۱4اعتماد به نفس در  وهمکاری و کار گروهی، خالقيت 
ی مشاوره بود دکترجلسه توسط مجری اول که دانشجوی 

 عمل به آزمونپس گروه دو هر و در پایان ازصورت گرفت 

جهت رعایت اخالق در پژوهش پس از پایان پژوهش  .آمد
در الگوی آموزشی به گروه کنترل نيز آموزش داده شد. 

 ميانگين درصد، فراوانی آمارهای از استفاده با هانهایت داده
 افزارنرم در کواریانس تحليل آزمون و استاندارد انحراف و

SPSS-24 گرفت قرار تحليل و تجزیه مورد. 
 هایافته

نفر از آزمودنی  ۲0آمده است از  ۲طور که در جدول همان
 ۱۲تا  ۶ها از کننده در پژوهش دامنه سنی آزمودنیشرکت

 سال بود. ۶4/9سال و ميانگين سنی نمونه مورد بررسی 
 ها بر حسب سن. میانگین و انحراف استاندارد آزمودنی۲جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 53/۲ ۶4/9 ۲0 سن

نفس و يرهای عزتمتغ يارو انحراف مع يانگينم یرجدول ز
    يتموقع در آزمایش و کنترل یهادر گروه مسئلهحل 

 . دهدیآزمون را نشان مپس و آزمونيشپ
 مسئلهنفس و حل . میانگین و انحراف معیار متغیرهای عزت3جدول 

 متغیر ها موقعیت
 گروه کنترل گروه مداخله

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 43/۲ 7۶/۱0 ۱۲/۲ ۱3/9 عزت نفس آزمونپيش
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 73/5 ۲4/43 43/۶ 4۱/45 مسئلهحل 

 آزمونپس
 ۶5/۲ 5۶/۱۱ 55/7 ۱4/3۲ عزت نفس

 ۲3/7 ۲9/44 5۲/۱۲ 34/۶7 مسئلهحل 

وابسته  يرهاینمرات متغ يندهد که بینشان م جدول یجنتا
و  آزمایشآزمون در دو گروه پس ون وآزميشپ یدر اجرا

 .وجود دارد یکنترل تفاوت معنادار
 آزمون متغیرهای پژوهشآزمون و پس. بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون پیش4جدول 

 داریسطح معنی Fآماره   آزمون متغیرتعامل گروه*پیش
 95/0 04/0 عزت نفس

 8۲/0 ۱8/0 مسئلهحل 

 ها در دو گروهآزمون متغیرهای پس. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر روی میانگین نمره5 جدول
 مجذور اتا داریمعنیسطح  خطا Dfi فرضیهF  Df مقدار نام آزمون

 304/0 00۱/0 35 ۲ ۲۱/7 353/0 اثر پيالیی
 304/0 00۱/0 35 ۲ ۲۱/7 ۶79/0 المبدای ویلکز

 304/0 00۱/0 35 ۲ ۲۱/7 473/0 اثر هتلينگ
 304/0 00۱/0 35 ۲ ۲۱/7 473/0 بزرگترین ریشه روی

 
های از کل واریانس 30/0دهد که نتایج جدول نشان می

گروه مداخله و کنترل ناشی از اثر متغير مستقل است. نتایج 
ها بين دو گروه کند که در یکی از حيطهمشخص می جدول

داری وجود دارد، اما برای آزمایش و کنترل تفاوت معنی

دار است، از ها تفاوت معنیتشخيص اینکه در کدام حيطه
آزمون تحليل کوواریانس چندمتغيری استفاده شد که نتایج 

 آمده است. ۶در جدول 

 آزمون های پسمیانگین نمره یحلیل کوواریانس چندمتغیر. ت۶ جدول

 های آزمایش و کنترلسطوح متغیرهای پژوهش در گروه
منابع 

 تغییر

میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی
F 

سطح 

 داریمعنی

مجذور 

 اتا
 ۲۱4/0 00۱/0 ۲8/۱۱ ۱ 4۶/9۲۶ عزت نفس

 ۱5۶/0 0۱/0 43/8 ۱ ۱۱/۲53 مسئلهحل 

 های آزمایش و کنترلدر گروه مسئلهنفس و حل آزمون عزتهای پسمیانگین نمره یکوواریانس چندمتغیر. تحلیل 7 جدول

 متغیر

 وابسته
 منابع تغییر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی
 F میانگین

 سطح 

 داریمعنی

تفاوت 

 هامیانگین

میزان 

 تأثیر

 توان 

 آماری

 عزت نفس
 00/۱ 55/0 88/۶ 00۱/0 3۲/35 ۲۱/۲7۶4 ۱ 3۲/7۱۲ آزمونپيش

 00/۱ 9۱/0 3۲/8 00۱/0 ۲3/478 9۶/37۶49 ۱ 53/9۱4 آزمونپس

 مسئلهحل 
 00/۱ 54/0 54/5 00۱/0 3۲/34 ۱3/۲9۶4 ۱ 7۶/۱78 آزمونپيش

 00/۱ 83/0 8۶/8 00۱/0 ۲۶/403 ۶4/3747۱ ۱ 54/۲4۱ آزمونپس

نفس و متغيرهای عزت Fبا توجه به مندرجات جدول، مقدار 
دار قرار دارد. با توجه به اندازه اثر در سطح معنی حل مسئله

تغيير  83/0نفس و تغيير در متغير عزت 9۱/0محاسبه شده 
 یالگوناشی از تأثير متغير مستقل ) در متغير حل مسئله

 ی( بوده است.   زندگ هایمهارت یتوانمندساز

 گیری بحث و نتیجه

 الگوی آموزش پژوهش حاضر اثربخشیهدف از انجام 
 حل و نفسعزت بر افزایش زندگی هایمهارت توانمندسازی

 نگهداری مراکز سرپرستی تحت در کودکان اجتماعی مسئله
کرمانشاه بود.  شهر( سال ۱۲ تا ۶ سنی )محدوده روزیشبانه
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 زندگی هایمهارت توانمندسازی نتایج نشان داد که الگوی
 تحت کودکان اجتماعی در مسئله حل و نفسعزت بر

داری دارد. روزی تأثير معنیشبانه نگهداری مراکز سرپرستی
نژاد و های ریگی کوته، مهدیاین نتایج همسو با یافته

مهر و (، سهيلی۱398(، صفارحميدی )۱399شيرازی )
(، سنایی ۱39۶نژاد )(، کهنوجی و رشيدی۱398اشراقی )

(، اميری و ۱395اده )ز(، حسن۱395پارسا و جمشيدی )
( و ۱390(، صحرایيان و همکاران )۱394نژاد )مطهری

های زندگی بر ( مبنی بر اثربخشی مهارت۱390متشکری )
کودکان تحت سرپرستی بهزیستی  نفس و حل مسئلهعزت

          توان گفت کودکان باشد. در تبيين این نتایج میمی
که  ای هستنددیدهسرپرست یا بدسرپرست کودکان آسيببی

اند های منفی و تجارت سختی را در زندگی چشيدههيجان
ها در نداشتن خانواده سالم و جامعه که ریشه این آسيب

ناصواب است. این کودکان چون در زندگی خود دائماً با 
مشکالت روحی، روانی، فقر مالی و کمبود محبت مواجه 

ها برای تحمل این مشکالت هستند نياز به یکسری مهارت
گونه زندگی کردن دارند. به همين دليل وجود الگوی و چ

های زندگی برای آنان یك امر حياتی توانمندسازی مهارت
یابی و حفظ است. الگویی که به ميزان دوستی )دوست

ها(، مهربانی، احساس مسئوليت، همکاری و کار دوستی
گروهی و از همه مهمتر خالقيت و اعتماد به نفس را در این 

توان گفت آموزش زایش دهد. بنابراین، میکودکان اف
تواند به فرد کمك کند شناخت بهتری های زندگی میمهارت

از خود پيدا کرده و نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسد. 
در نتيجه در جهت رفع نقاط ضعف خود و توسعه نقاط قوت 
      خویش تالش کند و این خودآگاهی و به دنبال آن 

گيرد، به افزایش هایی که در این زمينه صورت میتالش
گيری های تصميمشود. آموزش مهارتنفس منجر میعزت

و منطقی به کاهش خطاها و افزایش عملکرد مثبت درست 
نفس کودکان نيز بر تقویت عزت شود و این مسئلهمنجر می

تحت سرپرستی مراکز نگهداری تأثير مثبتی دارد. در کنار 
 های زندگی بر حل مسئلهها، آموزش مهارتاین آموزش

مدار، نگرش فرد در زمينه مدیریت مدار و مسئلههيجان
نژاد، صدری، رمضان ساعتچی دهد )مهریيير میمسایل را تغ
های زندگی با (. همچنين، آموزش مهارت۱398و غفاری، 

   ورزی نقش مهمی در افزایش یادگيری مهارت جرأت
 (. ۲009، ۱کند )یدف و اقبالنفس ایفا میعزت

( نيز در این رابطه اشاره ۱398مهر و اشراقی )مطالعات سهيلی
های اجتماعی های زندگی بر مهارتدارد که آموزش مهارت

سرپرست شهر تهران اثربخش کودکان بدسرپرست و بی

                                                                                                                                                                                                                               
1- Yadav  & Iqbal  

( ۱39۶نژاد )های کهنوجی و رشيدیاست. همچنين، یافته
های زندگی بر سالمت روان مبنی بر تأثير آموزش مهارت

 خانواده بهزیستی نشان داده که آموزش فرزندان شبه
         دختران مراکز های زندگی بر سالمت روان مهارت

دار داشته است. عالوه بر تأثير آموزش خانواده تأثير معنیشبه
های زندگی بر روی سالمت روان، این آموزش مهارت

بيشترین تأثير مثبت را روی متغير عالیم اضطرابی و اختالل 
خواب و کمترین تأثير مثبت را روی متغير عالیم جسمانی 

های هميت توانمندسازی مهارتداشته است. در رابطه با ا
سرپرست مطالعات امامی سرپرست و بدزندگی در کودکان بی

سرپرست یا ( گویای آن است که فرزندان بی۱387نائينی )
های کودکان و نوجوانان از سرپرستی بدسرپرست مقيم خانه

و با صالحيت محروم هستند و از الگوهای تربيتی  مؤثر
رو، اند. از ایننواده بهرمند نبودهدر کانون خا مناسب و مؤثری

       پذیرتر در مقایسه با گروه همساالن خود بسيار آسيب
باشند. با توجه به اینکه الزم است کودکان، مراقبان و می

     مسئوالن کودکان تحت سرپرستی مراکز نگهداری 
های روزی با خصوصيات این دوره حساس و مهارتشبانه

و هر کدام به سهم خود با الزم برای آن مواجهه شوند 
آموزی به افزایش فراگيری شيوه درست از طریق مهارت

 هایاقدام کنند. از جمله محدودیت نفس و حل مسئلهعزت
پژوهش حجم نمونه به  اینکه در این اند ازعبارت پژوهش

روزی تحت پوشش اداره بهزیستی و مراکز شبانه تعداد مراکز
صرفاً در شهر کرمانشاه پژوهش حاضر  .منطقه محدود بود

صورت گرفته است که در تعميم نتایج به سایر شهرها باید با 
توان به عدم همکاری احتياط عمل شود. همچنين، می

های مراقبان برای آموزش الگوی توانمندسازی مهارت
شود عنوان یك محدودیت اشاره کرد. پيشنهاد میزندگی به

تر اجرا شود و نتایج این پژوهش بر روی نوجوانان سنين باال
شود پژوهش حاضر آن مقایسه گردد. همچنين، پيشنهاد می

روزی سایر شهرها نيز بر روی کودکان تحت مراقبت شبانه
های آینده به کودکان، مسئوالن و اجرا شود. در پژوهش

های زندگی داده مراقبان ایشان آموزش توانمندسازی مهارت
سنجيده  حل مسئله نفس وشود و سپس تأثير آن بر عزت

 شود.  
 تشکر و قدردانی 

 محترم همکاران همه از دانندمی الزم خود بر پژوهشگران
 اساتيد بهزیستی، سازمان محترم ریاست بخصوص بهزیستی

 در کنندگانشرکت همه و کودك شناسروان فرهيختگان و
 .نماید تشکر و تقدیر پژوهش این
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نفس هنجاریابی آزمون عزت(. ۱384)قادادشی، آ. آ
آموزان مقطع راهنمایی کوپراسميت بر روی دانش

 .ی کارشناسی ارشدنامه. پایانتحصيلی شهرستان ابهر
دانشگاه آزاد  ،دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

 زی. واحد تهران مرک اسالمی
تأثير آموزش  (. بررسی۱394. )نژاد، حو مطهری.، اميری، ا

گی بر سالمت روانی و عزت نفس فززندان های زندمهارت
 .شبه خانواده تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر کرمان

علوم تربيتی و  اولين همایش علمی پژوهشی روانشناسی،
 ، ایران.کرمان ،۱394شهریور  ۱0 .آسيب شناسی جامعه

اثربخشی قصه گویی هدفمند بر (. ۱398احمدی ماژین، س. )
رفتاری فرزندان مراکز شبه کاهش عالئم اختالالت 

دانشکده علوم  .نامه کارشناسی ارشد. پایانخانواده تهران
 تربيتی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

. یريگميتصم و مسأله حل مهارت(. ۱387. )ن ،ینينائ یامام
 .هنر آبی انتشارات: تهران

، و ج.ای، اژه . ك.،بایی، سطزاده طبارسول .،، جخيرالدین باباپور
بررسی رابطه بين شيوه حل (. ۱38۲) .آشتيانی، عفتحی 

مجله مسئله و سالمت روانشناختی دانشجویان. 
 .3-۱۶، (۱)7 .روانشناسی

بررسی عملی بودن اعتبار و روایی و (. ۱380)برومند، م. 
نفس کوپراسميت در شهرستان هنجاریابی آزمون عزت

دانشکده  .نامه کارشناسی ارشد. پایاناسالمشهر
واحد  اسالمیدانشگاه آزاد  ،روانشناسی و علوم اجتماعی

 . تهران مرکزی
(. ۱400پورقربان گورابی، ف.، باباخانی، ن.، و لطفی کاشانی، ف. )

 عملکرد بر اجتماعی مسئله حل آموزش مهارت تأثير
 و شدهسازیدرونی رفتاری عاطفی مشکالت و تحصيلی

 -فصلنامه علمیایی، ابتد آموزاندانش شدهسازیبرونی
 .۲۱3-۲5۱، (59)۱7 .شناسی تربيتیروان پژوهشی

 های زندگی برآموزش مهارت ثيرأت(. ۱395. )زاده، عحسن
خانواده تحت نفس فززندان شبهعزت سالمت روانی و

  دومين کنگره  .کرمان پوشش سازمان بهزیستی شهر
المللی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم تربيتی و بين

، تهران ،۱395اسفند  8. مطالعات اجتماعی و فرهنگی
 ایران.

ثير أت(. ۱400نژاد، و.، و شيرازی، م. )ریگی کوته، م.، مهدی
های زندگی بر کاهش اضطراب توانمندی براساس مهارت

  کننده افراطی از اجتماعی در ميان نوجوانان استفاده
پژوهشی سبك  -فصلنامه علمی. های اجتماعیشبکه

 .8-۱4، (4)5زندگی اسالمی با محوریت سالمت. 
روانشناسی محيطی  ثيرأت(. ۱394. )و رف رف، ش ص.،زائرکعبه، 

اولين کنفرانس . سرپرستدر مراکز نگهداری از کودکان بی

های معماری، شهرسازی و مدیریت ساالنه پژوهش
 ، ایران.یزد ،۱394آذر  ۲8. شهری

 اختالالت و یمنف ییگراکمال رابطه(. ۱394). ن ،یانچجزن
. ارشد یکارشناس نامهانیپا .نوجوانان در یجانيه و یرفتار

 یاسالم آزاد دانشگاه ،یروانشناس دانشکده علوم تربيتی و
 .شاهرود واحد

شناسی و آسيب(. ۱395. )و جمشيدی، م .،سنایی پارسا، ح
 .سرپرست در جامعه معاصر ایراننيازسنجی کودکان بی

های معماری، شهرسازی ساالنه پژوهشدومين کنفرانس 
 ، ایران.تهران ،۱395اردیبهشت  3۱. شهریو مدیریت 
 بررسی آموزش (. ۱398. )و اشراقی، ب .،سهيلی مهر، س

های زندگی بر بهبود هوش هيجانی کودکان مهارت
المللی سومين کنفرانس بين .سرپرستبدسرپرست و بی

شهریور  4. يتیپژوهش در روانشناسی، مشاوره و علوم ترب
 ، تهران، ایران.۱398

(. ۱390زاده، ش. )صحرایيان، م.، صلحی، م.، حقانی، ح.، و بيگی
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دختران سوم دبيرستان 

های خودآگاهی، ارتباط با دیگران جهرم در زمينه مهارت
مجله تخصصی . 88-89گيری در سال تحصيلی و تصميم

 .۱7-۲4 ،(۱)۱پژوهش و سالمت. 
های زندگی ثير آموزش مهارتأبررسی ت(. ۱398. )صفارحميدی، ا

 آموزان متوسطه،بر توانمندسازی روانشناختی دانش
 ۲9. شناسی تربيتی شناختیچهارمين همایش ملی روان

 ، ایران.تهران ،۱398بهمن 
. حضرتی صومعه, زو  .،ح ،آقاجانی مرسا.، م ،وثوقی.، ش، کریمی
های زندگی با توانمندسازی بررسی رابطه مهارت (.۱398)

های پژوهش .(استادان خانم دانشگاه ه:زنان )مورد مطالع
 .35-۶۱ (،4و  3) ۱3 .شناختیجامعه

بررسی اختالالت رفتاری، عزت نفس و (. ۱393کریمی، ص. )
 .سرپرست و عادیضایت از زندگی بين نوجوانان بیر

دانشکده روانشناسی و علوم  نامه کارشناسی ارشد.پایان
  .دانشگاه سمنان، تربيتی

 (. تأثير۱395) م. مدانلو، و قدسی، ا.،   ح.، شعبانی، س.، کيا،
 آموزان.دانش نفسعزت بر وجود ابراز مهارت آموزش

 .38-4۶ ،(۱) 4. روان پرستاری مجله
 آموزش ريثأت یبررس(. ۱39۶. )ح نژاد،یديرش وم.،  ،یکهنوج

ساله  ۱4-۱8بر سالمت روان دختران  یزندگ یهامهارت
 اصول هینشر .کرمان شهر یستیبهز یشبه خانواده

 .۲95-۲99 ،(4)۱9 .روانی بهداشت
(. ۱39۶مجيدی سورکی، ف.، شيرخانی، ك.، و دنيوی، ر. )

های تنظيم هيجان و سازگاری در بين مقایسه مهارت
اولين کنفرانس  .سرپرست و عادیکودکان بدسرپرست، بی

المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، بين
، تهران، ۱39۶تير  ۲۶. تربيتی، علوم انسانی و روانشناسی

 ایران.
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ثير أت(. ۱399.، م. )شيرازی ، و.، ونژادمهدی ، م.،کوتهریگی
های زندگی بر خودکارآمدی توانمندسازی بر اساس مهارت

و انگيزش تحصيلی در ميان نوجوانان استفاده افراطی از 
 .شناسی اجتماعیلمی رواننشریه ع .های اجتماعیشبکه

۱4(58) ،۲8۱-۲93. 
های بررسی اثربخشی آموزش مهارت(. ۱390متشکری، م. )

سرپرست و زندگی بر کاهش پرخاشگری نوجوانان بی
م دانشکده علو .نامه کارشناسی ارشدپایان .بدسرپرست

 شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.تربيتی و روان
های حل مسأله در بيماران مقایسه سبك(. ۱377محمدی، ف. )

دانشکده  .نامه کارشناسی ارشدپایان .افسرده و افراد عادی
 شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.علوم تربيتی و روان

ا.، صدری، ن.، رمضان ساعتچی، ل.، و غفاری،  مهری نژاد، س.
 های زندگی بر (. اثربخشی آموزش مهارت۱398ز. )
دختران دوره متوسطه نوجوان  -نفس و تعارض والدعزت

-۲05 (،۱)۱5 .های نوین تربيتیاندیشه .اول شهر تهران
۱87 . 

Yadav, P., & Iqbal, N. (2009). Impact of life 
skill training on self-esteem, adjustment 
and empathy among adolescents. 
Journal of Indian Academy of Applied 
Psychology. 35(12), 61-70.
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Effectiveness of Life Skills Empowerment Model Training on Increasing 

Self-esteem and Solving Social Problems in Children under the 

Supervision of Round-the-clock Care Centers (Age 

Range from 6 to 12 Years) in Kermanshah city 
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This research aimed to investigate the effectiveness of life skills empowerment training on increasing self-esteem 

and solving social problems in children under the supervision of daycare centers (age range 6 to 12 years) in 

Kermanshah city in 2023. The study method was a semi-experimental pre-test-post-test type with a control group. 

The statistical population included all children 6 to 12 years old under welfare coverage, 20 people, and using 

community census sampling. The children were randomly assigned to two groups of 10 people, the test and the 

control. The tools included Cooper Smith's Self-Esteem Questionnaire (SEI) and Long and Cassidy's Social 

Problem Solving (PSS). 14 two-hour sessions were held for the intervention group. Then a post-test was performed 

on both groups. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, and standard deviation statistics and 

multivariate analysis of covariance test in SPSS-24 software. The results showed that the life skills empowerment 

model was effective in self-esteem and problem-solving in children. There was a significant difference between 

the scores of the intervention and control groups (P<0001). Therefore, we conclude that the model of empowering 

life skills on self-esteem and problem-solving in children under the supervision of daycare centers is effective. 

Therefore, it is useful to develop codified training programs of the life skills empowerment model and include 

them in these children's educational programs to increase self-esteem and solve social problems. 

Keywords: life skills empowerment model, self-esteem, problem-solving, children in care, daycare centers. 
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