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چكیده 
مقدمه :آموزش مهارتهای اصلی زندگی میتواند موجب ارتقای عزت نفس نوجوانان شود .اما آموزش همه این مهـارتهـا نیـاز بـه منـاب
زیادی دارد و مستلزم اولویتبندی است .هدف این مطالعه ،بررسی عوامل پیشبینی کننده عزت نفس در نوجوانان دختر بود.
موادوروشکار :این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی -تحلیلی بود که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای بر روی  364دانشآموز دختر
 12-14سال شهر بیرجند در سال  1397انجام شد .ابزار جم آوری دادهها ،پرسشنامه مهارتهای زندگی و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ
بود .عزت نفس به عنوان متغیر وابسته و ده مهارت اصلی زندگی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفتـه شـد و تحلیـل آمـاری مبتنـی بـر
آزمونهای توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (رگرسیون) با کمك نرم افزار  spss19انجام گرفت تا عوامل پیشبینیکننده عزت
نفس در نوجوانان دختر آشکار گردد.
یافتهها :میانگین نمره کلی مهارت زندگی ( 138/23 )26/80و میانگین نمره عزت نفس ( 4/98 )4/41بود .تحلیل رگرسیون نشان داد؛ از
میــان ده مهــارت اصــلی زنــدگی ،بــه ترتیــب ،مهــارتهــای «خودآگــاهی»(« ،)p<0/001روابــب بــین فــردی» ( )p=0/004و «تفکــر
خالق»( ،)p=0/005رابطه معنی دار با عزت نفس دارند .روابب بین فردی بر تفکر خالق تأثیر دارد و این دو ،بر خودآگاهی تـاثیر تاثیرگـذار
بودند .خودآگاهی قویترین پیشبینی کننده بود یعنی ،نوجوان با شناخت بیشتر از نقاط قوت و ضعف و خواستههایش ،عزت نفس بـاتتری
خواهد داشت.
بحثونتیجهگیری :بر اساس نتایج این مطالعه تمرکز برنامههای ارتقای عزت نفس نوجوانـان بـر آمـوزش مهـارتهـای «خودآگـاهی»،
«روابب بین فردی» و «تفکر خالق» ،توصیه می شود؛ گرچه در صورت وجود مناب کافی ،آموزش همه مهـارتهـای دهگانـه زنـدگی بـرای
ارتقای سالمت روان نوجوان حائز اهمیت است.
کلیدواژه :نوجوان ،عزت نفس ،خودآگاهی ،ارتباط بینفردی ،تفکر خالق 
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بررسی عوامل پیشبینیکننده عزت نفس در نوجوانان دختر

دوره نوجوانی ،مرحله انتقـال از کـودکی بـه بزرگسـالی اسـت .سـه
ویژگی تکاملی این دوره شامل شروع بلوغ ،ظهـور توانـایی شـناختی
پیشرفتهتر و گذار به نقشهای جدیـد در جامعـه اسـت] .[1در ایـن
دوران فرد آسیب پذیرتر بوده و نوجوان به مهارتهای زنـدگی بـرای
ایجاد و حفظ رابطه با افراد خانواده ،گروههـا و جامعـه نیـاز دارد].[2
سازمان سالمت جهان مهارتهای زندگی را توانـایی رفتـار مببـت و
سازگارانهای تعریف میکند که افراد را قادر مـیسـازند بـه گونـهای
مؤثر با چالش ها زندگی برخورد کنند] .[3محققان تاکید کردهاند که
نیاز به اجرای برنامههای مهارتهای زنـدگی پایـدار بـه عنـوان یـك
اولویت مهم تلقی میشود و مهارتهای زندگی به عنوان یك سرعت
دهنده قوی برای توسـعه رفتـار مببـت هسـتند تـا نوجـوان هنگـام
چــالشهــای اجتمــاعی و عــادفی خــود از آن اســتفاده کنــد].[4
مهارت هـای زنـدگی بـه عنـوان یـك مکمـل بـالقوه در برنامـههـای
اجتماعی برای پیشگیری از رفتارهـای پرخطـر در میـان کودکـان و
نوجوانان است].[5
عزت نفس یکی از شاخصهای اساسی توانمندیها و ضعفهای هـر
انسانی است و مهارتهای زندگی به عنوان واسطه ارتقای عزت نفس
در فرد اسـت] .[6کسـب مهـارتهـای زنـدگی بـرای دوره نوجـوانی
حیاتی است] .[7عزت نفس ،بعنوان یکی از نیازهـای اساسـی انسـان
که رشد ،توسعه و هویت فردی را تحت تـاثیر قـرار مـیدهـد ،دارای
ابعاد داخلی و خارجی است .بعد داخلی ،به افراد حس خوب بودن را
میدهد و بعد خارجی ،افراد را قادر میسازد با اعتماد به نفس رفتـار
کنند .افراد با عزت نفس پایین ،احساس حقارت میکنند کـه باعـ
ایجاد مشکالت روانی مانند دروغ ،تکبر ،جاه دلبی مـی شـود .عـزت
نفس بات باع موفقیت در تحصیل و مشارکت اجتمـاعی اسـت].[8
بهره مندی از عزت نفس که بـه عنـوان عامـل مرکـزی و اساسـی در
سازگاری عادفی – اجتماعی میباشد ،از اساسیترین عوامل در رشد
مطلوب شخصیت کودکـان و نوجوانـان اسـت] [9و در عملکـرد اثـر
بخش نوجوانان در زندگی تحصیلی و اجتماعی موثر است] .[10عزت
نفس بـه عنـوان نمـادی از سـالمت روان مـیباشـد و در ارتبادـات
اجتماعی انسان را در مقابل اضطراب و اختالتت جسـمانی حمایـت
نموده و شیوه های مقابله افراد را بهبود بخشـیده و موجـب ارتقـای
سطح سالمت روان می شود .هر چند ،عزت نفس مانند یك مهـارت،
قابل آموزش نیست اما می تواند پیامـد آمـوزش درسـت در محـیب،
مدرسه ،خانواده و جامعه باشد].[11

مطالعه حاضر ،یك مطالعه توصیفی -تحلیلـی اسـت کـه بـا هـدف
تعیین پیش بینی کننده های عـزت نفـس در نوجوانـان بـه صـورت
مقطعی بر روی  364دانش آموز دختر 14-12سال شهر بیرجنـد در
سال  1397انجام شد .جامعه مـورد مطالعـه ،دختـران 14-12سـال
مقط متوسطه اول شهر بیرجند بودند .روش نمونـهگیـری بصـورت
تصــادفی خوشــهای بــود بــه ایــن منظــوردر مرحلــه اول از بــین
دبیرستانهای شهر بیرجند 2 ،دبیرسـتان بـه دـور تصـادفی انتخـاب
گردید .پس از کسب مجوز کمیتـه اخـالق دانشـگاه علـوم پزشـکی
شهید صدوقی یزد ،هماهنگی تزم با مسـ،وتن آمـوزش و پـرورش،
مدیران مدارس انجام و موافقت تزم کسب شده و سپس در مرحله
بعد نمونه ها جهت ورود به مطالعه در هر یك از دو مدرسه انتخابی
به روش سرشماری وارد مطالعه شدند .معیار ورود به مطالعه شـامل
سن  ،12-14مشغول به تحصیل در مـدارس دولتـی ،رضـایت بـرای
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برنامه آموزش مهارتهای زندگی از برنامـههـایی اسـت کـه موجـب
ارتقای عزت نفس افراد مـیشـود] .[12مطالعـات نشـان داده اسـت
مداخالت مبتنی بر آموزش مهارتهای زندگی بر سـالمت عـادفی و
عزت نفس نوجوانان تاثیر دارد] .[13اما آموزش مهارتهـای زنـدگی
باید بر پایه نیاز ارائـه شـود و بهتـرین راهحـل بـرای مشـکل باشـد.
فعالیت های آموزشی که بدون توجه به این شـرایب دراحـی و اجـرا
شوند در واق نوعی اتالف مناب خواهـد بـود] [14سـازمان سـالمت
جهان ده مهـارت (تصـمیمگیـری ،حـل مسـ،له ،تفکـرخالق ،تفکـر
نقادانه ،ارتباط بین فردی ،ارتبادات ،خودآگاهی ،همدلی ،مقابلـه بـا
استرس ،کنترل هیجانات) را به عنوان مهـارتهـای زنـدگی مطـر
کرده است] .[6ولی ،با توجه به محدودیتهـای منـاب لالبـار شـرایب
برای آموزش کلیه ابعاد مهـارتهـای زنـدگی مهیـا نیسـت؛ لـذا ،در
مواجهه با این شرایب برنامه ریزان آموزشی باید معیارهایی را داشـته
باشند تـا بـر اسـاس آنهـا بتواننـد اولویـتهـا را شناسـایی و اقـدام
کنند] .[12به عبارتی ،آموزش همه این مهـارتهـا نیـاز بـه زمـان و
مناب زیاد ،آموزش دهندگان و سایر امکانـات دارد کـه بـا توجـه بـه
محدودیتها لالبار امکان آموزش همه مهارتها بـه نوجوانـان وجـود
ندارد .لذا شناسایی مهارتهـایی کـه در ارتقـای عـزت نفـس نقـش
موثرتری دارند ،هزینه اثربخشـی زیـادی خواهـد داشـت .از ایـنرو،
مطالعه حاضر با هدف بررسی ابعادی از مهارتهای زندگی که نقـش
پررنگتری در ارتقای عزت نفس نوجوانان دختر دارند انجام گردید.

بی بی فادمه باقرنژاد حصاری و

بررسی عوامل پیش بینی کننده ...

ورود به مطالعه ،عدم وجود سابقه اختالتت روانـی بـر اسـاس خـود
اظهاری  ،عدم ابتال به اختالتت گفتـاری و شـنوایی و عـدم مصـرف
مواد مخـدر و داروهـای روانگـردان بـر اسـاس ادالعـات موجـود در
مدرسه و معیار خروج تکمیل ناقص پرسشنامه ها بود .پژوهشگر پس
از هماهنگی با مدیر مدرسه در هر کالس حاضر شد و ضمن معرفـی
خود ،توضیحات کافی در مورد اهداف پژوهش ،جم آوری ادالعـات
به صورت محرمانه و گمنام ،نحوه تکمیل پرسشنامه به دانش آموزان
داده و رضایت آگاهانه و آزادانـه داودلبـان گرفتـه شـد .بـه شـرکت
کنندگان اختیار داده شدکه هر زمان که تمایـل داشـتند از مطالعـه
خارج شوند .ابزار جم آوری دادهها شامل پرسشنامهای مشـتمل بـر
دو بخش بود .
بخش اول ،شامل پرسشنامه مقیاس عزت نفـس روزنبـرگ بـود کـه
شامل 10عبارت کلـی اسـت و در آن پاسـخ موافـ بـه هـر یـك از
عبارتهای  1تا  +1 ،5و پاسخ مخالف به آنهـا -1دریافـت مـیکنـد.
همچنین پاسخ مواف به هر یك از عبارتهای  6تا  -1 ، 10و پاسخ
مخالف به آنها  +1دریافت میکند .به هر گویه بر اسـاس مقیـاس دو
گزینهای مواف و مخالف نمره داده شد و از جم جبری کل نمـرات
برای تفسیر نتایج استفاده شد .حـداقل نمـره  -10و حـداکبر نمـره

در این مطالعه  364نوجوان دختر  14-12سال از مقطـ متوسـطه
اول شهر بیرجند شرکت داشتند 91/7 .درصـد نوجوانـان بـا پـدر و
مادر زندگی میکردند و میانگین تعداد اعضای خانواده  5نفر بود.
یافته های پژوهش در مورد نمره مهارت هـای زنـدگی نشـان داد کـه
بیشترین میانگین نمره مربوط به بعد روابب بین فردی است؛ 15/07
با انحراف معیار  2/99و کمترین نمره مربـوط بـه بعـد حـل مسـ،له
است؛  12/09با انحراف معیار  3/53و میانگین نمره کل مهارتهـای
زندگی  138/23با انحراف معیار 26/80است و میانگین نمـره عـزت
نفس  4/98با انحراف معیار  4/41است.
مراحل تحلیل مسیر مبتنی بر تحلیل رگرسیون در ایـن مطالعـه بـه
شر زیر بود.
در مرحله اول ،عزت نفس به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شـد
و ابعاد مهارت های زندگی به عنـوان متغیـر مسـتقل درنظـر گرفـت
(جدول  .)2در مرحله بعد متغیرهای مستقلی کـه رابطـه معنـیدار
نداشتند حذف شد و تحلیل رگرسیون مجدد انجام شد (جدول .)3
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد خودآگـاهی ،روابـب بـین فـردی و
تفکر خالق پیشگویی کنندههـای عـزت نفـس در نوجوانـان دختـر
است-3.در این مرحله متغیر خودآگاهی (متغیـر قـویتـر ) ،متغیـر
وابسته و متغیرهای روابب بین فردی و تفکر خالق متغیر مستقل در
نظر گرفته شد (جدول .)4
نتـــایج نشـــان داد کـــه روابـــب بـــین فـــردی و تفکـــر خـــالق،
پیشگوییکنندههای خودآگاهی هستند و این دو متغیر عالوه بر اثر
مستقیمی که بر عزت نفس دارند به دور لیرمستقیم هم با تاثیر بـر
خود آگاهی بر عزت نفس تاثیر میگذارند.
در مرحله بعد ،تفکر خالق که میزان بتای باتتری داشت بـه عنـوان
متغیر وابسته و روابب بین فردی متغیر مستقل در نظـر گرفتـه شـد
(جدول  .) 5نتـایج تحلیـل نشـان داد کـه روابـب بـین فـردی هـم
پیشگویی کننده تفکر خالق است .لذا ،با توجه به تحلیل مسیرهای
انجام شده مدل زیر به عنوان الگوی پیشگویی کننده عزت نفس در
نوجوانان دختر پیشنهاد گردید (شکل .)1

 +10است ( .)15رجبی ،که اعتبار و روایی مقیاس را مـورد ارزیـابی
مـادههــا در کـل نمونــه

قـرار داده اسـت ،ضــرایب همسـانی درونـی
دانشجویی را  0/84و ضرایب همبستگی بین هـر یـك از مـادههـای
مقیاس با نمره کل مادهها را از  0/56تا  0/72متغیـر و همگـی را در
سطح  p<0/001در نظر گرفته است].[16
بخــش دوم شــامل پرسشــنامه مهــارتهــای زنــدگی بــود .مقیــاس
مهارت های زندگی توسب ساعتچی و همکاران سـاخته شـده اسـت.
ایـن آزمــون شـامل  40گویــه در  10خـرده مقیــاس خودآگــاهی،
داشتن هدف در زندگی ،مهارت مربوط به ارتبادـات انسـانی ،روابـب
بین فردی ،مهارت تصمیم گیری ،بهداشت و سـالمت روان ،مهـارت
در حل مسـ،له ،مهـارت مشـارکت و همکـاری ،تفکـر خـالق ،تفکـر
انتقادی است .همه گویه ها پرسشنامه بر اساس یك دیف  5درجـه
ای لیکرت «خیلی زیاد»« ،زیاد»« ،تاحدی»« ،کـم» و «خیلـی کـم
»تنظیم گردیده است .دامنه نمرات این مقیاس  200-40است].[17
پس از تکمیل پرسشنامهها ،دادهها وارد نـرم افـزار  spss19شـدند و
مورد تجزیه تحلیل آماری با استفاده از آزمون های توصیفی(میانگین
و انحراف معیار ) و تحلیلی (آزمون رگرسـیون ) بـا در نظـر گـرفتن
آزمون ها در سطح خطای  5درصد استفاده شد .در این تحلیل ،عزت
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نفس به عنوان متغیر وابسته و ابعاد دهگانه مهـارتهـای زنـدگی بـه
عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شـد و تحلیـل رگرسـیون انجـام
گرفت تا الگویی به عنـوان پـیش بینـی کننـدههـای عـزت نفـس در
نوجوانان دختر استخراج گردد.

جدول:1میانگیننمرهابعادمهارتهایزندگیدرافرادموردمطالعه 
(انحرافمعیار)میانگین 


خود آگاهی
داشتن هدف
ارتباط انسانی
روابب بینفردی
تصمیمگیری
سالمت روان
حل مس،له
مشارکت
تفکر خالق
تفکر نقاد

(138/23 )26/80

کل مهارتهای زندگی

(4/98 )4/41

عزت نفس

جدول:2تحلیلرگرسیونجهتتعیینرابطهمتغیرهایمستقلبامتغیروابستهعزتنفس(مرحله)1
بتای استاندارد
خودآگاهی
هدف داشتن
ارتبادات انسانی
روابب بین فردی
تصمیمگیری
سالمت روان
حل مس،له
مشارکت
تفکر خالق
تفکر نقادانه

p-value
*<0/001
0/880
0/897
* 0/011
0/081
0/052
0/590
0/238
* 0/012
0/885

0/32
- 0/01
0/009
0/169
- 0/130
0/127
0/043
- 0/081
0/193
0/009

*در سطح  α=۰/۰۵معنی دار است .

:تحلیلرگرسیونجهتتعیینرابطهمتغیرهایمستقلبامتغیروابستهعزتنفسپسازحذفمتغیرهایبدونرابطهمعنیدار(مرحله )2

جدول3
بتایاستاندارد 


خودآگاهی
روابب بین فردی
تفکرخالق

p- value
<0/001
0/004
0/005

0/319
0/159
0/164



جدول:4تحلیلرگرسیونجهتتعیینرابطهمتغیرهایمستقلبامتغیرخودآگاهی(مرحله )3
بتایاستاندارد 


روابب بین فردی
تفکر خالق

p-value
<0/001
<0/001

0/280
0/422



:تحلیلرگرسیونجهتتعیینرابطهمتغیرمستقلروابطبینفردیبامتغیرتفكرخالق(مرحله )4

جدول5


بتایاستاندارد 
0/542

روابب بین فردی
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(13/96 )3/24
(14/04 )3/57
(15/04 )3/08
(15/07 )2/99
(13/52 )3/56
(12/99 )3/34
(12/09 )3/53
(13/54 )3/89
(13/58 )3/40
(14/37 )3/14
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بینیکنندهعزتنفسدرنوجواناندختر 


:الگویپیش
شكل1

عزتنفس



روابطبین



فردی



تفكرخالق

مشابه قابل مقایسه و تأیید است .بعنـوان مبـال ،مطالعـه کـاظمی و
همکاران که بر روی نوجوانان پسر انجام گرفته است ،میانگین نمره
کل مهارتهـای زنـدگی را  58/08گـزارش کـرده اسـت و بـاتترین
میانگین در ابعاد مهـارتهـای زنـدگی مربـوط بـه تفکـر انتقـادی و
کمترین میانگین مربوط به مهارت حل مس،له بـوده اسـت] [18کـه
نتایج آن در رابطه با کمترین نمره میانگین با مطالعه حاضـر همسـو
است .مطالعه بابایی و همکاران ،میانگین نمره عـزت نفـس در گـروه
هدف را  68/81با انحراف معیار 13/72گزارش کرده است که نشـان
میدهد افراد مورد مطالعه دارای عزت نفس متوسب بـودهانـد] [19و
با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد .در مطالعه ای دیگر ،نمره عـزت
نفس عمومی دانشجویان  29/3بدست آمده است کـه بـاتتر از حـد

بحث و نتيجهگيري

این مطالعه به منظـور بررسـی میـزان پـیش گـویی کننـدگی ابعـاد
مهارت های زندگی بر عزت نفس دانش آموزان دختـر  12-14سـاله
شهر بیرجند در سال تحصیلی  98-97انجام شد که یافتههـا نشـان
داد؛ از میان ده مهارت اصلی زندگی ،بیشترین میانگین نمره مربـوط
به بعد روابب بین فردی و کمترین نمره مربوط به بعـد حـل مسـ،له
بوده است و بـه ترتیـب ،مهـارتهـای «خودآگـاهی»« ،روابـب بـین
فردی» و «تفکر خالق» ،رابطه معنی دارتری با عزت نفس نوجوانـان
دختر دارند .از درفی ،مهارت خودآگـاهی فقـب بصـورت مسـتقیم و
مهارت های تفکـر خـالق و روابـب بـین فـردی بصـورت مسـتقیم و
لیرمستقیم ،بر عزت نفس تأثیر دارند .این نتایج با نتـایج مطالعـات
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خودآگاهی

متوسب است و با نتایج مطالعه حاضر متفاوت است؛ دتیل احتمـالی
این تفاوت نتایج می توانـد تفـاوت در جمعیـتهـای مـورد بررسـی،
تفاوت در شرایب اجتمـاعی و دمـوگرافیکی افـراد و متفـاوت بـودن
ابزارهای سنجش باشد .یونیسف در سطحبندی مهارتهـای زنـدگی،
مهارت خودآگاهی و همدلی را در سطح اول مهـارتهـای پایـهای و
اساسی روان شناختی و اجتماعی قرار داده است] [20که تاییدکننده
نتایج مطالعه حاضر در رابطه با اهمیـت نقـش خودآگـاهی در عـزت
نفس نوجوان میباشد .همچنین ،مطالعهای با عنوان اثـرات مداخلـه
مبتنی بر مهارت های زندگی بر سالمت عادفی و عزت نفس کـه بـر
روی نوجوانان یتیم در مالزی انجام شده است ،نشان داد که آموزش
مهارتهای زندگی ،سالمت عادفی ،عزت نفس و مهارت تابآوری را
افزایش داده است] .[13در یك مطالعه دیگر ،آمـوزش مهـارتهـای
زندگی به نوجوانان باع افزایش نمره عزت نفس در گـروه مداخلـه
گردیده است] .[20یك مطالعه دیگر هم که بـر روی دانـش آمـوزان
ابتدایی انجام شده است ،نتایج مشـابه ای گـزارش کـرده اسـت][21
نتایج مطالعه ای دیگری هم نشان داده است که آموزش مهارت ابـراز
وجود باع ارتقای عزت نفـس دانـش آمـوزان شـده اسـت] .[22در
مطالعه ای که با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت خودآگاهی و ابراز
وجود در مادران دارای کودک کم توان ذهنی انجام شده است نتـایج
نشان داده است که آموزش خودآگـاهی باعـ ارتقـای عـزت نفـس
مادران شده اسـت  p<0/001کـه بـا نتـایج مطالعـه حاضـر همسـو
است] .[23نتایج مطالعهای دیگر نشان میدهد که الگوهای ارتبـادی
خانواده بر عزت نفس تاثیر دارد بطوریکه خانوادههـایی کـه در آنهـا
تعامالت آزادانه و باز و فـراوان بـین افـراد وجـود دارد و فرزنـدان را
تشوی به بیان افکار و احساسات میکنند پیشبینـی کننـده عـزت
نفس باتتر نوجوانان است که تاییدکننـده تـأثیر مهـارتهـای بـین
فردی بر عزت نفس نوجوانان است] .[24همچنین در مطالعهای کـه
بر روی  846دانش آموز پنجم و  689دانش آموز هشتم در رابطه بـا
اثرات روابب بین فردی بر روی عـزت نفـس در کـالس انجـام شـده
است نشان داد که مولفههای درون فردی ارتباط با عزت نفس دانش
آموزان مرتبب است] [25و این یافته با نتایج مطالعه حاضر که روابب
بین فردی پیش بینی کننده عزت نفـس مـی باشـد ،متفـاوت اسـت.
وجود تفاوتهای دموگرافیکی ،اقتصادی ،اجتماعی ،تفـاوت در ابـزار
سنجش عزت نفس و مهارتهای زندگی میتواند دلیلـی بـرای ایـن
تفاوتها باشد .از نقاط قوت مطالعـه حاضـر ،ایـن بـود کـه بـر روی
دختران نوجوان به عنوان گروه آسیبپـذیری انجـام شـده اسـت ،از

سهم نويسندگان

بی بی فادمه باقرنژاد حصاری :مجری پایان نامه
محمدعلی مروتی شریفآباد :استاد راهنمای اول
لالمرضا شریفزاده :مشاور آماری
محمدرضا میری :استاد راهنمای دوم
ولی اله وحدانینیا :تدوین مقاله و پیگیری نشر
رضا دستجردی :استاد مشاور علمی
تشكر و قدرداني

این مقاله برگرفته از پایان نامه مصوب پردیس بـین الملـل دانشـگاه
علوم پزشکی یزد با شماره  8448اسـت .بـدین وسـیله پژوهشـگران
مراتب سپاس و قدردانی خود را از پردیس بین الملل دانشگاه علـوم
پزشـــکی شـــهید صـــدوقی یـــزد ،همکـــاری ارزشـــمند تمـــامی
مشارکت کنندگان ،مس،ولین محتـرم آمـوزش و پـرورش شهرسـتان
بیرجند و راهنماییهای ارزشمند اساتید محترم اعالم میدارند.
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محدودیت های مطالعه می توان به دوتنی بودن پرسشنامهها اشـاره
کرد .برای پژوهشهای بعدی پیشنهاد میشود مطالعه در گروههـای
دیگر نوجوانان مانند نوجوانان بزهکار ،نوجوانان بازمانده از تحصیل و
یا سایر نوجوانانی که در معرض آسیب های اجتمـاعی هسـتند نیـز
انجام گردد.
آموزش مهارتهای زندگی باع ارتقای عزت نفس در افراد میشـود
و مهارتهای زندگی میتواند پیشبینی کننـده عـزت نفـس و تـك
جنسیتی بودن مطالعـه جمعیـت باشـد .درایـن میـان ،خودآگـاهی،
مهارت روابب بین فردی و مهارت تفکر خالق پیشبینی کنندههـای
قوی عزت نفس هستند که روابب بین فردی بـر تفکـر خـالق تـأثیر
دارد و این دو ،بر خودآگاهی تاثیر میگذارنـد بطوریکـه ،خودآگـاهی
قویترین پیشبینی کننده عزت نفس است؛ یعنی نوجوان با شناخت
بیشتر از نقاط قوت و ضعف و خواستههـایش ،عـزت نفـس بـاتتری
خواهد داشت .بنابراین ،با توجه به اهمیت نقش مدارس در آمـوزش
نوجوانان ،سیاستگذاران و مس،وتن می توانند با فراهم آوردن زمینـه
مناسب و تمرکز بر آموزش مهارتهای خودآگاهی ،روابب بین فردی
و تفکر خالق به صورت آموزش های گروهی و یا فردی به نوجوانان
باع ارتقای عـزت نفـس انهـا گردنـد ،هرچنـد در صـورت امکـان،
آموزش همه مهارتهای ده گانه زندگی جهت ارتقـای سـالمت روان
نوجوانان حائز اهمیت است.
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Objective (s): The main life skills could promote adolescents' self-esteem. However, to teach all skills requires many
resources and prioritization. Therefore, the aim of this study was to investigate on factors that predict self-esteem in adolescent
girls.
Methods: A cross-sectional study was conducted on 364 student girls aged 12-14 years old in Birjand, Iran in 2018 using
cluster sampling. Data collected using the Life Skills and the Rosenberg Self-Esteem Questionnaires. Self-esteem was the
dependent variable and the ten main life skills were the independent variables. Statistical analysis was performed using
regression in order to assess the predictive factors of self-esteem in adolescent girls.
Results: The mean life skills scores was 138.23 ± 80.26 and the mean self-esteem score was 4.98 ± 4.41. Regression analysis
showed that among the ten main life skills, self-awareness (p<0/001), interpersonal relationships (p=0/004) and creative
thinking (p=0/005) had a significant relationship with self-esteem. Interpersonal relationships influences creative thinking, and
they both influence self-awareness. Self-awareness was the strongest predictor. In other words, the adolescent will have a
higher self-esteem by knowing more about strengths and weaknesses and desire of themselves.
Conclusion: The findings suggest that in order to improve self-esteem among adolescents the focus should be on teaching selfawareness, interpersonal relationships and creative thinking skills.
Key Words: Adolescence, Self-esteem, Self-awareness, Interpersonal relationships, Creative thinking
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