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  مقدمه

و روانـی فـرد بـه    ي شور و تکامـل اجتمـاعی   نوجوانی مرحله مهم و برجسته يها سال

در این دوره نیاز به تعـادل هیجـانی و عـاطفی بـه خصـوص تعـادل بـین         رودیمشمار 

واقعـی   يها هدفخودآگاهی با انتخاب ،نتعواطف و عقل درك ارزش وجودي خویش

حفظ تعادل روانی و عـاطفی خـویش در مقابـل     ،استقالل عاطفی از خانواده ،در زندگی

 هـاي مهارتکسب ،و برقراري روابط سالم با دیگرانعوامل فشارزاي زندگی و محیطی 

شناخت زندگی سالم و مؤثر و چگونگی برخـورداري از   ،یابیاجتماعی الزم در دوست

بنابراین کمک بـه نوجـوان در رشـد و گسـترش      .باشدیمنیازهاي نوجوان  نیتر مهمآن 

در برخـورد بـا    نفسایجاد یا افزایش عزت ،اجتماعی مورد نیاز براي زندگی هايمهارت

 هـاي مهـارت در رشد و تکامل عواطف و  ها آنمشکالت و حل آن و همچنین کمک به 

اجتماعی الزم جهت سازگاري موفق با محیط اجتمـاعی و زنـدگی مـؤثر و سـازنده در     

به سبب بروز مسـائل خـاص   .)15: 1376،شعاري نژاد(رسندیمجامعه ضروري به نظر 

خود کم بینـی و خـود پنـداره     ،نفسعزته با کاهش این دوره با نوعی سردرگمی همرا

وي را بـراي   توانیمزندگی به نوجوان  هايمهارتبه وسیله آموزش  .منفی همراه است

مسـتقیم   تـأثیر چرا که بهداشـت روانـی جامعـه تحـت      .یک زندگی مطلوب یاري نمود

 ،ي روانـی اگر نوجوانی گرفتـار بیمـار   ،باشدیمتک افراد اعضاي آن بهداشت روانی تک

شـود بـه طـوري کـه سـالمت       ها آناجتماعی و مانند  ،تحصیلی ،مشکالت فردي ،اعتیاد

 نیتر مناسب.ابدی یمروانی کل جامعه کاهش بهداشت روانی وي به مخاطره بیفتد سطح 

راه این است که قبل از این که فرد به این گونـه مشـکالت دچـار آیـد از آن پیشـگیري      

ر شـرایط دشـوار ضـامن    کـه د  یهـای مهـارت و  هـا ییتواناویت ایجاد و تقبنابراین؛ کرد

  .ضروري است ،افراد باشدسالمت روانی 

. تآینده اسـ  يها نسلو  آموزان دانشهدف اصلی آموزش و پرورش تعلیم و تربیت 

 آمـوزان  دانـش فـردي و اجتمـاعی    هايراي موفقیت در این کار نیاز است به تمام جنبهب

کودکـان و  . ممکن اسـت مـادي یـا غیـر مـادي باشـد       ها نبهجاین  ،توجه و اهتمام شود

ــاهی از    ــدم آگ ــافی و ع ــه ناک ــل تجرب ــه دلی ــان ب ــارتنوجوان ــايمه ــه  ه الزم از جمل

پذیرترین قشر از اقشار اجتماعی هستند به رغـم انـرژي و اسـتعدادهاي بـالقوه و     آسیب
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مشـکالت  مواجهـه بـا   خـود در  يهـا يتوانمنـد از چگونگی به کـاربردن   ها آن،سرشار

  .زندگی آگاه نیستند

ـ . تآموزش و پرورش بهترین بستر براي ارائه این آگاهی بـه نوجوانـان اسـ    ه نظـر  ب

توانمندي افـراد را بـراي مقابلـه موفـق بـا       تواندیمزندگی  هايمهارتآموزش  رسدیم

کـه  یـاد بدهـد   هـا  آنرا باال ببرد و بـه   ها آننفسعزت،زندگی افزایش دهد يها چالش

روش درسـتی را   هـا یناکـام خورد بـا  اي برربتوانند خشم خود را مهار نموده و چطور ب

اجتمـاعی   روانـی ـ   هـاي تواناییزندگی موجب ارتقاء هايمهارتموزش آ. داتخاذ نماین

و  بخشـند یمـ یاري  ها کشمکشبا  مؤثرنوجوان را براي برخورد  هاییتوانااین  .گرددیم

سـازگارانه عمـل    ،جامعـه و فرهنـگ و محـیط    يها انانستا با سایر  کنندیمبه او کمک 

مورد نیاز بـراي زنـدگی    هايمهارتدر رشد و گسترش  نوجوانبنابراین کمک به  .کنند

مطلوب ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشـکالت و همچنـین کمـک بـه     

فـق بـا   جهت سـازگاري مو  ،اجتماعی الزم هايمهارتآنان در رشد و تکامل عواطف و 

  .)1371،شعاري نژاد(رسدیمضروري به نظر  ،و سازنده مؤثرمحیط اجتماعی و زندگی 

 ،بـین فـردي   هايمهارت،نفسعواملی نظیر عزت،انجام شده يها پژوهشبر اساس 

 يهـا يناهنجـار گیري و کـاهش انـواع   حل مسئله در پیش و گیريتصمیم،تعیین هدف

  ).1384علیمردانی،(دارند يمؤثررفتاري در نوجوانان نقش 

گونـاگون پیشـگیري و    هـاي هدفزندگی با  هايمهارتبنابراین با توجه به اهمیت 

بـه کودکـان بـراي مـا      هـا  مهـارت ارتقاء سطح سالمت روانی ضرورت آموزش اینگونه 

  .شودیمآشکار 

آمـوزش   ،اي که در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفتهیرانهگپیش هايیکی از برنامه

سازمان بهداشت جهانی .هست نوجوانانزندگی به  هايمهارت
1

)WHO (  براي افـزایش

اي تحـت  برنامـه  ،روانـی و اجتمـاعی   يهـا  بیآسـ گیري از شسطح بهداشت روانی و پی

یونیسـف « در  1993زنـدگی تـدارك دیـده و در سـال      هـاي مهـارت عنوان آمـوزش  
2

 «

این برنامه در  ،ل به بعداز آن سا .تمطرح نموده اس) صندوق کوکان سازمان ملل متحد(

                                                                                                                              

1. health organization world
2. unicef
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ترجمـه  ،سـازمان بهداشـت جهانی  (از کشورها مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت    بسیاري

  ). 1373آبادي و محمد خانی،نوري قاسم

 يبـرا ،که فشارهاي ناشی از مسـائل روزمـره   اند دادهدر این ارتباط تحقیقات نشان  

تی خـوبی برخوردارنـد کمتـر    نفس باال هستند و از سیستم حمـای افرادي که داراي عزت

حـس   تـوان یمـ الزم  هـاي مهـارت با استفاده از آمـوزش   رسدیمبنابراین به نظر  .است

نفـس  مـین مهـارت و در نتیجـه افـزایش عـزت     با آموزش ه .نفس را تقویت نمودعزت

بدیهی است که نهـاد آمـوزش و پـرورش بـه      .به سالمت روانی فرد کمک کرد توانیم

اي در این خصوص نقش مهم و ارزنـده  تواندیمزیربنایی جامعه  هايعنوان یکی از نهاد

 هـاي مهارتاخیر آموزش  يها سالبا توجه به اینکه در کشور ایران نیز در  .را ایفا نماید

دوره آموزش عمومی ابتـدایی و   يها رسالتاز اهداف و ؛ و زندگی به اجرا درآمده است

آموزش و پـرورش شهرسـتان    .باشدیمموزانآ دانشزندگی  هايمهارتءراهنمایی ارتقا

  .همگام با نظام آموزش و پرورش در این راستا گام برمی داردنیز نیشابور 

مقـاطع مختلـف تحصـیلی در شهرسـتان      آمـوزان  دانـش در حال حاضراز تعداد کـل  

که بدون شـک   باشندیمنفر در مقطع راهنمایی مشغول به تحصیل  6872نیشابور حدود 

ز جمله ا. دشویمهنگفتی هزینه  هايبودجه  آموزان دانشلیم و تربیت این در راستاي تع

ادارة هاي اخیـر در نظـام آمـوزش و پـرورش کشـور و از جملـه       که در سال ییها طرح

اجراي طرح آموزش  ،آموزش و پرورش شهرستان نیشابور، مورد توجه قرار گرفته است

نفـر   2286و تاکنون تعداد  باشدیمیی دوره راهنما آموزان دانشزندگی براي  هايمهارت

قـرار   هـا  آمـوزش مدارس راهنمایی شهرسـتان نیشـابور تحـت پوشـش ایـن       آموز دانش

بررسـی ابعـاد و    بنـابراین زیادي را از این بابت متحمل شده است  هايو هزینه اند گرفته

 ،ریـزي برنامـه ،گـذاري رهنمودهایی براي سیاسـت  تواندیمپیامدهاي مختلف این طرح 

ر ایـن اسـاس   ب. داندرکاران نظام تعلیم و تربیت ارائه دهاجرا و نظارت مسئوالن و دست

 آمـوزان  دانـش نفـس  زنـدگی بـر عـزت    هايمهارتآموزش  تأثیرهدف پژوهش بررسی 

بـه عبـارت    باشـد یمـ 1388-89مدارس راهنمایی شهرستان نیشابور در سال تحصـیلی  

ساسـی پاسـخ دهـد کـه آیـا آمـوزش       د است به ایـن سـئوال ا  درصددیگر این پژوهش 

  گذار است؟تأثیرآموزان دانشنفس زندگی بر عزت هايمهارت
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شخصی و اجتماعی است کـه کودکـان و نوجوانـان     هايمهارت،زندگی هايمهارت

دیگر و کـل اجتمـاع بـه طـور      يها انسان،باید آن را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود

ـ آمـوزان  دانـش ،شایسـته عمـل کننـد   و مؤثر و  هـا  اسـترس مقابلـه سـازگارانه بـا     يراب

را در کسـب   هـا  آنمختلف و تعارض زندگی به کارکردهایی نیاز دارند که  يها تیموقع

ایـن کارکردهـا بسـیار زیربنـایی و در فراینـد تحـول شـکل         ،تجهیز کنند هاییتوانااین 

سـاختارهایی   عواطف و رفتارهـایی کـه در قالـب    ،کارکردهایی نظیر شناخت .رندیگیم

دیویـد   .)1383،لواسـانی (ابـد ی یمـ خودکارآمدي و حل مسئله تجلـی   ،نفسعزت: مانند

 يهـا ییتوانـا زنـدگی افـزایش    هايمهارتهدف از آموزش  ،معتقد است) 2001(سلبی 

ــی و  ــزتروان ــسع ــنف ــدیم ــوان دار    ،باش ــالمت ج ــی در س ــش مهم ــابراین نق د بن

  ).42:1385،کالنتري(

تمـرین   ،اجتمـاعی  روانـی ـ   يهـا ییتوانـا موجـب ارتقـاء   هـا  مهـارت آموزش ایـن  

گـردد یمـ و رفتار انسـان   ها ارزش، ها نگرشزندگی موجب تقویت یا تغییر  هايمهارت

در نتیجه با پدیدآمدن رفتارهـاي مثبـت و سـالم بسـیاري از مشـکالت       .)1384ناصري(

  .بهداشتی و روانی قابل پیشگیري خواهند بود

زنـدگی   هـاي مهـارت آموزش  تأثیرانجام شده ) 1383(يدر پژوهشی که توسط ورد

دختـر سـال اول متوسـطه     آمـوزان  دانـش پـذیري  و مسـئولیت  نفسعزتر ابراز وجود، ب

نتایج ایـن تحقیـق نشـان     .قرار گرفت بررسیناحیه یک اهواز مورد  ،آموزش و پرورش

 تـأثیر نفـس عـزت پـذیري و  مسئولیت ،زندگی برابراز وجود هايمهارتداد که آموزش 

ر پژوهشـی کـه   د. تهر یـک از متغیرهـایش اسـ    معنادارمثبت داشته و موجب افزایش 

زنـدگی بـر سـالمت     هـاي مهـارت آموزش  تأثیرصورت گرفت ) 1383(توسط یادآوري

سال اول مقطع متوسطه شهرسـتان اهـواز    آموزان دانشو خود ابرازي  نفسعزتعمومی 

 هـاي مهـارت کار سـاخت کـه آمـوزش    نتایج این تحقیـق آشـ   .مورد بررسی قرار گرفت

مثبـت داشـته و    تـأثیر آمـوزان  دانـش و خود ابرازي  نفسعزت،زندگیبر سالمت عمومی

.هر یک از متغیرها شده است معنادارموجب افزایش 

مهـارت اجتمـاعی بـر    اثربخشـی عنـوان  تحقیقـی بـا  در)1388(پـور نظري وحسـین 

ملـک انجـام گرفتـه    باغوسطه شهردختر پایه دوم مت آموزان دانشنفسعزتاضطراب و
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زندگی باعـث کـاهش    هايمهارتآموزش  ،است که نتایج این پژوهش نشان داده است

ــزایش   ــطراب واف ــزتاض ــسع ــشنف ــوزان دان ــواه شــ   آم ــروه گ ــیرد. دگ  ،تحقیق

پنـداره  خودو نفسعزتزندگی بر هايمهارتآموزش  تأثیربا عنوان ) 1385(پورعبداهللا

سال دوم متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمـد، شهرسـتان    موزانآ دانشسالمت روان و

پنـداره  خود و نفـس عزت زندگی بر هايمهارتآموزش  تأثیردهردشت با هدف بررسی 

زندگی موجـب   هايمهارتکه آموزش ، به این نتیجه رسیدآموزان دانشسالمت روان و

  .تسپنداره منفی وکاهش اختالل در سالمت روان گردیده اکاهش خود

اجتمـاعی   هـاي مهـارت آمـوزش   تـأثیر درتحقیقـی تحـت عنـوان    )1376(نور تقی

ــوزان دانــشهمــدلی داري وخویشــتن ــزان  آم ــر افــزایش می اجتمــاعی  هــايمهــارتب

مقطع راهنمایی در شهر تهران به این نتایج دست یافته اسـت کـه آمـوزش     آموزان دانش

 هـاي مهـارت داري در باال بردن نیمع تأثیرتواندیمهمدلی خویشتن داري و هايمهارت

          .داشته باشد آموزان دانشاجتماعی 

 هـاي مهـارت آموزش تـأثیر بررسـی  "عنـوان  در تحقیقی با)1378(همچنین حقیقی 

دختر سال اول مقطع متوسـطه ایـالم    آموزان دانشنفسعزتزندگی بر سالمت روانی و

ب افـزایش سـالمت روانـی و   زندگی موج هايمهارتبه این نتیجه رسید که آموزش  "

                .دختر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه شد آموزان دانشنفسعزت

زنـدگی بـر   هايمهارتآموزش  تأثیربه بررسی ) 1387(اخگري ،در پژوهشی دیگر

نتـایج   ،دختر سال اول دبیرسـتان کـرج پرداختـه اسـت     آموزان دانشسازگاري اجتماعی 

نفـس عـزت زنـدگی   هـاي مهارتست که پس از گذراندن درس پژوهش حاکی از این ا

نیـز سـازگاري اجتمـاعی    معنـاداري افـزایش پیـدا کـرده اسـت و      به طـور آموزان دانش

    .افزایش پیدا کرده است آموزان دانش

نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه تربیت معلم تهران با در پایان) 1385(عباسپور 

) بهزیسـتی (شـناختی روانبا سالمت  نفسعزتو  ییگرا مالکبررسی رابطه بین "عنوان 

بـه  "83-84دولتی شـهر تهـران در سـال تحصـیلی      هايدر دانشجویان پزشکی دانشگاه

و  نفـس عـزت مردان بیشتر از زنـان بـود امـا در دو متغیـر      ییگرا کمال:نتایج زیر رسید

و  یـی گرا کمالدو متغیر دار نبود و بین در دو جنس معنی ها تفاوتشناختیروانسالمت 
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مثبـت   ۀرابطـ  شناختیروانو سالمت  نفسعزتمنفی و بین  ۀرابط شناختیروانسالمت 

به تنهـایی   نفسعزت. منفی وجود داشت ۀرابط نفسعزتو  ییگرا کمالو بین دو متغیر 

یـی گرا کمـال و اضافه کردن  کندیمرا تبیین  شناختیرواندرصد از واریانس سالمت  49

 يکنندهینیب شیپبه تنهایی  نفسعزتپس ،کندیمکمک  ینیب شیپبه واریانس درصد  7

رابطه "خود با عنوان  نامهپایاندر ) 1384(طالبی   . تاس شناختیروانقوي براي سالمت 

سـال سـوم دبیرسـتان     آمـوزان  دانـش و سالمت روانـی   نفسعزتشیوه فرزند پروري با 

شناخت و بررسـی رابطـه متغیـر    ،دف مطالعهبا ه "آموزش و پرورش مناطق شهر تهران

و سـالمت   نفـس عـزت بـا  ) اسـتبدادي ،آزادگذاري،اقتدار منطقی(فرزندپروري  هايشیوه

و  نفـس عـزت پروري بـا  فرزند هايبین شیوه: کهبه این نتیجه رسید آموزان دانشروانی 

              .دار مثبتی وجود داردمعنی ۀسالمت روانی رابط

هـاي زیـر مـورد بررسـی قـرار      ق و پیشـینه پـژوهش سـئوال   با توجه به هدف تحقی

  :اند گرفته

مـدارس راهنمـایی    آمـوزان  دانـش نفـس عـزت زندگی بـر   هايمهارتآیا آموزش  -

  گذار بوده است؟تأثیر89-90شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 

تفاوت وجود به تفکیک نوع جنسیت دیده  آموزشآموزان دانشنفسعزتآیا بین-

  ؟دارد

به تفکیک پایه تحصیلی تفاوت وجود دیده آموزش آموزاندانش نفسعزتآیا بین -

  دارد ؟

به تفکیک نوع منطقه تحصیلی تفاوت  دیده آموزش آموزان دانشنفسعزتبینآیا  -

  وجود دارد؟

  آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت وجود دارد؟آموزان دانشنفسعزتآیا بین  -

  روش

در  نفسعزتزندگی بر  هايمهارتآموزش  تأثیرع و هدف تحقیق که با توجه به موضو

 پیمایشـی  -تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی باشدیممقطع راهنمایی  آموزان دانش

دختـر و پسـر مقطـع     آمـوزان  دانـش يهیـ کلامعه آماري ایـن تحقیـق شـامل    ج. دباشمی

 آمـوزان  دانـش تعداد کل . شندبایم89-90راهنمایی شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 
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،که از این تعداد ) نفر پسر 3561نفر دختر و  3311(باشندیمنفر  6872مقطع راهنمایی 

و  شـود ینمـ زندگی آموزش داده  هايمهارتکه  کنندیمنفر در مدارسی تحصیل  3325

زندگی آمـوزش داده   هايمهارتکه  کنندیمنفر از این تعداد در مدارسی تحصیل  3547

دخترانه و پسـرانه   هايآموزشگاه آموزان دانشنفر  692مونه این تحقیق شامل ن. دشویم

که بر اسـاس جـدول کرجسـی و     باشدیمپسر  351دختر و  341که به تفکیک جنسیت 

نمونـه آمـاري   اياي سـه مرحلـه  خوشه يریگ نمونهمورگان و سپس با استفاده از روش 

بنـدي  معیشـتی تقسـیم   ه که بر اساس فرهنگی وسه منطق(منطقه : مرحله اول .تعیین شد

کـالس انتخـاب شـده    : موآموزشگاه و در مرحله س: و مرحله دوم)صورت گرفته است 

پـژوهش از روش   اطالعـات بخـش نظـري    يآور جمـع ر پژوهش حاضر بـراي  د. تاس

 ،براي دستیابی به اطالعات مورد نیاز با جسـتجوي اینترنتـی  . شودیماي استفاده کتابخانه

ت سـؤاال گویی به در بخش پاسخ .شودیماستفاده  ها نامهفصل ،ها هینماانک اطالعات و ب

ایـن پـژوهش،   اطالعـات در  يآور جمـع ابزار  شودیمپژوهش از روش میدانی استفاده 

    .باشدیمکوپر اسمیت  نفسعزتاستفاده از آزمون 

مـداد یارشگزخود ـ  ياماده58اسیمقکی،)1967(تیکوپراسمنفسعزتمقیاس

اسیـ مقخـرده  4به آنگریدماده50و باشندیمسنجدروغآنماده8کهاستيکاغذ-

و)نیوالـد (یخـانوادگ نفـس عـزت ، )همسـاالن (یاجتمـاع نفـس عزتخود،نفسعزت

)1967(همکـاران وتیکوپراسـم .اسـت شـده میتقس)یآموزشگاه(یلیتحصنفسعزت

را بعـد ازسـه سـال     70/0ییبازآزمـا بیضروهفته 5ازبعدرا 88/0ییبازآزمابیضر

،هـا  اسیـ مقخـرده کهاستنشان دادهعوامللیتحل.اند آوردهبه دستاسیمقبراي این 

  ).1381،القیییوشهنبه نقل از نیسی (سنجندیمرا  نفسعزتاز  یمتفاوتيها عامل

سـوم  تـا اولسـال آمـوزان  دانـش يروبر که یپژوهشدر)1373(یسینوشکرکن

ـ پابیضـرا دادند،انجامآبادنجفيهارستانیبد ـ اییبازآزمـا ییای يبـرا رااسیـ مقنی

   .اند کردهگزارش 92/0و 90/0بیترتبهپسرودخترآموزان دانش
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  ها افتهی

  آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت وجود دارد؟آموزان دانشنفسعزتآیا بین 

  t-testآزمون  )1(جدول 

  ها نیانگیمآزمون برابري   ها نسایوارآزمون برابري 

  F
ي معنادارسطح 

  آزمون
tدرجه آزادي  

داري سطح معنی

  آزمون

  0  639  -48/34  408/0  686/0  برابر فرض شده ها انسیوار

  0  83/628  -42/34      برابر فرض نشده ها انسیوار

ودهیـ دآموزش آموزان دانشدو گروه  نیبنفسعزت t-testآزمون  جهینت)1(جدول 

آمـوزش   آمـوزان  دانـش نفـس عزتکهآن است  انگریبیزندگهايمهارتدهیندآموزش

زنـدگی   هايمهارتآموزش ندیده  آموزان دانشنفسعزتدیده مهارت زندگی بیشتر از 

% 95بـا اطمینـان    باشـد یمـ 05/0از  تـر  بزرگp=408/0بوده است و با توجه به اینکه 

  .شودیمتأییدفرضیه مورد نظر 

به تفکیک نوع جنسـیت تفـاوت وجـود    دیده  آموزشآموزان دانشنفسعزتینبآیا 

                  دارد ؟

مسـتقل اسـتفاده شـد و    هـاي بـراي گـروه   t-testبراي پاسخ به این سئوال از آزمون 

  :به صورت زیر است   t-testجدول نتایج آزمون  

  بر اساس تفکیک جنسیت tآزمون  )2(جدول

  ها نیانگیمزمون برابري آ  ها انسیوارآزمون برابري 

  F
ي معنادارسطح 

  آزمون
tدرجه آزادي  

ي معنادارسطح 

  آزمون

  046/0  312  -2  098/0  756/2  برابر فرض شده ها انسیوار

  045/0  309  -2      برابر فرض نشده ها انسیوار

دختـر   آموزان پسـر و دو گروه دانش نیبنفسعزت   t-testآزمون  جهینت)2(جدول 

زندگی بـر   هايمهارتآموزش  تأثیربیانگر آن است که  یزندگهايمهارتدهیدآموزش
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پسر بوده است و با توجه بـه اینکـه    آموزان دانشدختر بیشتر از  آموزان دانشنفسعزت

046/0=pتأییـد درصـد فرضـیه مـورد نظـر      95با اطمینان  باشدیم05/0از  تر کوچک

  .شودیم

به تفکیک پایه تحصیلی تفـاوت وجـود   دیده  آموزشآموزان دانشنفسعزتبینآیا 

  دارد؟

  یلیتحصهايهیپانفسعزتسهیمقاجدول آنالیز واریانس یک طرفه ) 3(جدول 

راتییتغ

مجموع 

مربعات

درجه 

يآزاد

 نیانگیم

مربعات
F يمعنادارسطح(P-value)

  ها گروهنیب

  ها گروهدرون 

کل

511/7  

04/4156  

55/4163

2  

311  

313

755/3  

363/13

281/0755/0

دهیـ دآمـوزش   آمـوزان  دانـش نفـس عـزت انسیـ زواریآنالآزمـون   جهینت)3(جدول 

با توجه به این که جـدول سـطح   . دهدیمهاي تحصیلی را نشان  پایه یزندگهايمهارت

اطمینـان   درصد 95شده است، با  05/0از  تر بزرگ) =755/0p-value(ي آزمون  معنادار

با یکدیگر  یلیتحصهیپادر سه آموزان دانش نفسعزتانگین گرفت که می جهینتتوانیم

  .ندارد معنادارتفاوت 

به تفکیک نوع منطقه تحصـیلی تفـاوت    دیده آموزش آموزان دانشنفسعزتبینآیا 

  وجود دارد؟

مختلف  هايآموزان منطقه دانش نفسعزتسهیمقاجدول آنالیز واریانس یک طرفه  )4(جدول

  یلیتحص

مربعات مجموعراتییتغ

درجه 

يآزاد

 نیانگیم

مربعات
F يمعنادارسطح(P-value)

  ها گروهنیب

  ها گروهدرون

کل

27/45  

28/4118  

55/4163

2  

311  

313

635/22  

242/13

709/1183/0
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ـ دآمـوزان آمـوزش   دانـش  نفـس عـزت انسیـ وارزیآنـال آزمون  جهینت)4(جدول  دهی

. دهدیمشهرستان نیشابور را نشان  گانه آموزش و پرورش مناطق سه یزندگهايمهارت

شـده   05/0از  تـر  بـزرگ ) =183/0p-value(آزمـون    يمعنـادار سـطح   نکهیابا توجه به 

آمـوزان   دانـش نفـس عـزت گرفت که میانگین  جهینتتوانیماطمینان  درصد 95است، با 

  .ندارد معناداردیده مناطق مختلف تحصیلی با یکدیگر تفاوت  آموزش

  يریگ جهینت

نفـس عـزت زنـدگی  بـر    هـاي مهـارت آمـوزش   تـأثیر پـژوهش حاضـر بررسـی    هدف 

ایـن تحقیـق بیـانگر آن     هـاي افتهی. دمدارس راهنمایی شهرستان نیشابور بو آموزان دانش

دوره راهنمـایی   آمـوزان  دانـش نفـس عـزت زنـدگی بـر    هـاي مهـارت است که آموزش 

و نتایج بـه دسـت آمـده از    ها هیفرضگذار است که در زیر به بررسی هر یک از این تأثیر

  .میپردازیمها آن

ندیـده  آمـوزش دیـده و  آموزش آموزان دانشنفسعزتبین (نتایج آزمون فرضیه اول 

ــاوت وجــود دارد  هــايمهــارت ــانگین ) زنــدگی تف در  نفــسعــزتنشــان داد کــه می

 یآمـوزان  دانـش بیشتر از  اند کردهاستفاده زندگی هايمهارتکه از آموزش  یآموزان دانش

انـد نتـایج ایـن تحقیـق بـا نتـایج       زندگی استفاده نکرده هايمهارتاست که از آموزش 

کـه درس   یآمـوزان  دانـش نفـس عـزت که به این نتیجـه رسـید   )1380(تحقیق اسماعیلی

بـود کـه درس مـذکور را     یآمـوزان  دانـش زندگی را گذرانده بودند بیشتر از  هايمهارت

یج پژوهش وي حاکی از این اسـت کـه پـس از    که نتا) 1387(اخگري . نگذرانده بودند

بـه طـور معنـاداري افـزایش      آموزان دانشنفسعزتزندگی  هايمهارتگذراندن درس 

زنـدگی بـر افـزایش سـالمت      هـاي مهـارت آمـوزش  ) 1381(طارمیـان ،پیدا کرده است

زنـدگی   هـاي مهـارت آمـوزش  ) 1381(آقاجانی،بوده است مؤثرجسمانی و روانی افراد 

زنـدگی   هـاي مهارتآموزش ) 1385(عبداهللا پور،بخشدیمنی افراد را بهبود سالمت روا

باقري  ،موجب کاهش خودپنداره منفی و کاهش اختالل در  سالمت روان گردیده است

دار در موجب ایجاد تغییـرات معنـی   آموزان دانشزندگی به  هايمهارتآموزش ) 1380(

 هـاي مهـارت آمـوزش   ،)1381(حقیقـی  ،شـده اسـت   ها آننفسعزتنگرش و  ،دانش

) 1974(تـالد  .دختر شد آموزان دانشنفسعزتزندگی موجب افزایش سالمت روانی و 
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همسو بوده اسـت بـا ایـن     ،رابطه دارد نفسعزتبا افزایش  مسئلهتوانایی بیشتر در حل 

آمـوزش   تـأثیر افراد به طور مسـتقیم بـه بررسـی     ها پژوهشتفاوت که در بعضی از این 

ایـن در   ۀبلکه به بررسی رابط اند نپرداختهآموزان دانشنفسعزتزندگی بر  هايمهارت

در مقاطع دیگر تحصیلی  ها پژوهشنیز برخی از این  و. دانمتغیر با سایر متغیرها پرداخته

 هـاي مهـارت حاکی از آن بود که پس از گذرانـدن درس   ها پژوهشانجام یافته که نتایج 

      .داري افزایش یافته استه طور معناب آموزان دانشنفسعزتزندگی 

 هـاي مهـارت آمـوزش   هـاي در تحقیق خود اشاره کرد که برنامـه ) 1995(هامبورگ 

 تـأثیر زندگی هستند در مـوارد زیـر    هايمهارتاي از آموزش اجتماعی که زیر مجموعه

  :داشته است 

حـل یتوانـای افزایش) 3حمایت همساالن، افزایش) 2،مثبتاجتماعیرفتارهاي) 1

مهـارت  ) 7نفـس عـزت افـزایش  ) 6اجتمـاعی، رویارویی) 5با بحران،  مقابله) 4،مسئله

بـه نقـل از    ،1987هـادکینز   ،1995انیسـکیویچ  . (بکالمی و غیر کالمی مثبـت و مناسـ  

      ).1380،فروتن

دیده، بـه تفکیـک جنسـیت تفـاوت      آموزش آموزان دانشنفسعزتبین : فرضیه دوم

زنـدگی را آمـوزش    هايمهارتدختر و پسر که  آموزان دانشدر نفسعزت.وجود دارد

دختر کـه از آمـوزش    آموزان دانشدر  نفسعزتزیرا میانگین  باشدینممساوي  اند دهید

پسـري اسـت کـه از ایـن      آمـوزان  دانـش بیشـتر از   انـد  کردهزندگی استفاده  هايمهارت

به دسـت   هاياین یافته با یافته. یدگرد تأییدبنابراین فرضیه دوم  .اند بردهبهره  ها آموزش

نفـس عزتبه این نتیجه رسید که ) 1385(پورنجام شده توسط عبداهللاآمده از تحقیقات ا

نیـز بـه ایـن    )1381(آقاجـانی   ،پسر بوده اسـت  آموزان دانشدختر بیشتر از  آموزان دانش

ره نمـ  نفـس عـزت زنـدگی در آزمـون    هايمهارتنتیجه رسید که دختران آموزش دیده 

، یـادآوري  )1383(وردي ،)1385(حقیقـی   ،)1384(طـالبی   ،باالتري به دست آوردنـد  

نفـس عـزت زنـدگی موجـب افـزایش سـالمت روانـی و      هـاي مهـارت آموزش ) 1383(

وزارت دفتـر بهداشـت    ،)1990(گـونزالس   ،)1995(هـامبورگ   ،دختر شد آموزان دانش

نفـس عـزت و افـزایش  زنـدگی   هـاي مهـارت بین آمـوزش  ) 1378(آموزش و پرورش 

هرچنـد  . همخوانی داردناداري وجود داشته است، جنسیت تفاوت معبر اساس  آموزان دانش
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دختـران و پسـران،    نفـس عـزت در مقایسه  دهدیمبرخی از تحقیقات وجود دارند که نشان 

ـات نـادر بـوده اسـت؛        نفسعزتمیزان  ـا ایـن تحقیق دختران پائین تر از پسران بوده است ام

ـاي مهـارت آموزش  تأثیر، که در پژوهش خود )1380(تحقیق اسماعیلی  :مانند زنـدگی در   ه

استان اردبیل مورد بررسی قـرار   آموزان دانشنفسعزتفرزندپروري را بر  هايتعامل با شیوه

دختران پـائین   نفسعزتدختران و پسران، میزان  نفسعزتداد که در این پژوهش با مقایسه 

    .تر از پسران بوده است

دیـده بـر اسـاس پایـه تحصـیلی تفـاوت        آموزش آموزان دانشنفسعزتبین : فرضیه سوم

ـتفاده کـردیم     .وجود دارد براي آزمون این فرضیه از تجزیه و تحلیل واریانس یـک عـاملی اس

شـده   0/ 05از  تـر  بـزرگ )  = 0P-value/ 755(با توجه به این که سـطح معنـا داري آزمـون    

ـاي در پایـه  نفـس عـزت رصد اطمینان نتیجه گرفته شد که میـانگین  د 95است با  مختلـف   ه

ـاي بـا یافتـه   هـا  افتـه یایـن  . تحصیلی با یکدیگر تفاوت معناداري ندارد بـه دسـت آمـده از     ه

که بین نمـرات  ) 1378(تحقیقات انجام شده توسط دفتر بهداشت وزارت آموزش و پرورش 

لی تفاوت معناداري وجود نداشته است، حقیقـی  بر اساس پایه تحصی آموزان دانشنفسعزت

ـاي مهـارت بـین آمـوزش   ) 1386(، حسین پـور  )1381( نفـس عـزت زنـدگی و افـزایش    ه

      .بر اساس پایه تحصیلی تفاوت وجود ندارد آموزان دانش

باید عنوان نمود که این تحقیقات در مقاطع دیگر تحصیلی انجام یافته اسـت و بـه طـور    

نپرداخته، بلکـه بـه    نفسعزتزندگی بر  هايمهارتآموزش  تأثیريطهرابمستقیم به بررسی 

در تحقیقی تحـت  ) 1376(نور تقی . پرداخته شده است رهایمتغبررسی این دو متغیر با سایر 

ـایی انجـام     آموزان دانشداري در آموزش مهارت زندگی بر خویشتن تأثیرعنوان  مقطـع راهنم

ـاي داري در پایهین خویشتنین نتیجه رسید که میانگداد که به ا مختلـف تحصـیلی تفـاوت     ه

  . دي با یکدیگر ندارمعنادار

 يمنطقـه آمـوزش دیـده بـر اسـاس نـوع       آمـوزان  دانـش نفـس عزتبین : فرضیه چهارم

براي آزمون این فرضیه از تجزیه و تحلیل واریانس یک عـاملی  . تحصیلی تفاوت وجود دارد

شده است که با توجه  0/ 05از تر بزرگ) =183/0P(استفاده شد که سطح معناداري آزمون 

 هـاي آموزان منطقـه  دانش نفسعزتآماري به این نتیجه رسیدیم که میانگین  هايبه یافته

  .ي نداشته استمعنادارمختلف تحصیلی با یکدیگر تفاوت 
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