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Abstract
Objective (s): The association between self-esteem and the process of mental development of individuals and mental health
is well established. In adolescence, the role of parents and their skills in communicating is very sensitive and vital. The
purpose of this study was to assess the effect of parents' communication skills training on the self -esteem of adolescent
female students.
Methods: This was a quasi-experimental study that conducted in one of the state high schools in Damavand, Iran in 2019.
The sample consisted of 77 adolescent girls and their parents who were assigned to two groups: intervention and control.
Parents in the intervention group received 16 training sessions in a group pf 10 participants. The control group received
nothing. In both groups students completed a self-esteem questionnaire (Cooper-Smith questionnaire) at two points in time:
before intervention and three months after the intervention. The data were analyzed by Wilcoxon, Mann-Whitney and
analysis of covariance using SPSS22 software.
Results: Both groups were similar in most characteristics and at baseline self-esteem score did not differ significantly between
two groups (p=0.49). However, after the intervention, there was a significant difference between the experimental and
control groups according to analysis of covariance (p=0.001).
Conclusion The findings suggest parents' communication skills training could be effective in improving adolescents’ selfesteem.
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چكیده
مقدمه :عزت نفس قطعی ترین عامل در روند رشد روانی افراد و یکی از معیارهای سالمت روان میباشد .در دوره نوجوانی نقش والدین و مهارت
آنان در برقراری ارتباط مثبت و سازنده با ف رزند نوجوانشان بسیار حساس و حیاتی استت  .هتد ایتن مطالعته تعیتین تتاثیر برنامته آموزشتی
مهارتهای ارتباطی والدین بر میزان عزت نفس دانش آموزان دختر نوجوان است.
مواد و روش کار :پژوهش حاضر یك مطالعه نیمه تجربی است که در سال  139۷در یکی از دبیرستان های دولتی شهرستان دماوند انجام شتد.
نمونهها  ۷۷نوجوان دختر و والدینشان بودند که به صورت غیر تصادفی انتخاب شتدند .ابتزار رتردآوری اطالعتات شتامل پرسشتنامه اطالعتات
دموررافیك ،پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت بود .ابتدا دررروه کنترل و آزمون عزتنفس دانش آ موزان دختر سنجیده شد .در رروه آزمون بتا
توجه به نیازهای آموزشی والدین  16جلسه آموزشی طراحی و در قالب آ موزش رروهی در رروههای  10نفتره اجترا رردیتد .بعتد از یتك تترم
تحصیلی دوباره عزت نفس در دو رروه سنجیده شد .دادهها با آزمون های ویلکاکسون ،من ویتنی وآنالیز کوواریتانس توست نترم افتزار spss22
تجزیهوتحلیل شدند.
یافته ها :آزمون من ویتنی قبل از مداخله در دو رروه آزمون و کنترل از نظر میانگین نمره عزت نفس تفاوت معنی دار نشان نتداد (.)P=0/049
بعد از مداخله در دو رروه آزمون و کنترل با توجه به آنالیز کوواریانس تفاوت معنی دار نشان داد (.)P=0/001
نتیجه گیری :با توجه به یافته های مطالعه حاضر که نشان دهنده تاثیر برنامه آموزشی مهتارت هتای ارتبتاطی والتدین در افتزایش عتزت نفتس
دانش آموزان دختر نوجوان بوده است ،پیشنهاد می رردد جهت ارتقا سالمت دختران نوجوان توجه ویژه ای به آموزش والدین بتر استاس نیتاز و
خصوصیات دوران نوجوانی شود.
کلیدواژه :دختر نوجوان ،دبیرستان ،عزتنفس ،مهارت های ارتباطی ،والدین
کد اخالقIR.AJUMS.REC.1397.689 :
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تاثیر برنامه آموزشی ...

نوجتتوانی از جملتته مراحتتل رشتتد و تکامتتل استتت کتته آثتتارش در
بلندمدت اهمیتت خاصتی دارد .روابت پتدر و متادر بتا یکتدیگر و
فرزندان نقش تعیینکننده ای در سالمت روانی نوجتوان بتر جتای
می رذارد .ارر این رواب بر اساس درستی استوار باشتد متی توانتد
نوجوان را در رتذار ایتن مرحلته ی دشتوار ،یتاری نمایتد بترعکس
نامناسب بودن رواب زمینه را بترای ایجتاد مشتکالت و انحرافتات
فراهم می نماید [ .]1الگوهای رفتاری مهمی که می توانند در تمام
طول عمتر بتر زنتدری فترد اثتررتذار باشتند ،در ایتن دوره شتکل
می ریرند[ .]2والدین نقش برجسته ای در شتکل ریتری رفتارهتای
سازنده و مخرب فرزندان دارند[.]3
در میان بحران هویت دوره نوجوانی نقش والدین و مهارت آنان در
برقراری ارتباط مثبت و سازنده با فرزند نوجوانشان بسیار حستاس
و حیتتاتی استتت [ .]4ررچتته در دوره نوجتتوانی بتته دلیتتل برختتی
ویژری های تکاملی نوجوانان از جملته ارتباطتات بیشتتر بتا رتروه
همساالن ،استقالل خواهی و آرمان ررایی ارتباط نوجوان با ختانواده
کمتر میشود اما همین روند تکاملی نیز در سایه خانواده و بستری
که خانواده برای پرورش و تکامل نوجوان از طریق ارتبتاط درستت
فراهم میکند خواهد بود [ .]۵ارتباطات خانوادری نقش مهمی در
حفﻆ نوجوانان از ارتکاب بتتتتته رفتارهای پرخطر ایفا میکند [.]6
پومنی و همکاران نشان دادند کیفیت نامطلوب ارتبتاط والتدین بتا
نوجوان با افزایش مشکالت در ستالمت رفتتاری و روانتی در بتین
نوجوانان تایلندی در ارتباط است [ .]۷رابطه والد-فرزند متیتوانتد
بر پرخاشگری ،سازراری اجتماعی ،پیشرفت تحصیلی ،مهارتهتای
فراشناختی ،انگیزش درونی ،عزت نفس ،افسردری ،سالمت روانتی،
رفتارهای ضداجتماعی ،اختالالت عاطفی و هویت یابی تاثیر مثبتت
یا منفی بگذارد [ .]۸موترا و موکرجی در مطالعه خود نشان دادند،
ارتباطات رضایت بخش پدر و مادر با نوجوان می تواند به عنوان یك
عامل محافظ ت در برابر بزهکاری عمل کند [ .]9پژوهش حاتمی و
همکاران نشان داد آموزش مهتارت هتای ارتبتاطی موجتب کتاهش
عالئم تکانشرری میشود [ .]10آموزش مهارتهای ارتبتاطی بته
والدین در کاهش پرخاشگری ،استرس و تعارض والدین و افتزایش
رفتارهتای مطلتوب اجتمتاعی فرزنتدان نقتش معنتتادار دارد [.]11
راواتلتتل و همکتتاران نشتتان دادنت د ارتباطتتات مثبتتت ختتانوادری از
پیشبینی کننده های رواب مناسب والدین و نوجوانتان استت کته
خطر بروز عالئم افسردری را کاهش میدهد [.]12
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به طور معمول عزت نفس تا رسیدن بته ستن نوجتوانی بته تتدری
افزایش می یابد اما در سن نوجوانی اغلب دچتار کتاهش متیشتود
[ .]13عتزت نفتس پتتایین موجتب اختتتالالت روانتنتی ،اضتتطراب،
افسردری ،ارتباط جنسی ناسالم ،بزهکتاری و اختتالل در ختوردن
میشود [ .]14عزت نفس بتاال بتا رفتتار عقالنتی ،واقعیتت ررایتی
فراست ،خالقیت ،استقالل ،انعطتا پتذیری ،توانتایی قبتول ت ییتر
تمایل بته اصتالا اشتتباهات ،خیرختواهی ،همکتاری و تعتاون در
ارتباط مستقیم است .با تامین سالمت و آرامتش روانتی و افتزایش
عزتنفس می توان از بتروز بستیاری از مشتکالت و آشتفتگیهتای
عاطفی و روانتی ستنین نوجتوانی پیشتگیری کترد .اساستیتترین
مشکالتی که امروزه دانتش آمتوزان در زمینته ستالمت روان بتا آن
مواجه هستند مسئله عزتنفس پایین است[.]1۵
مشکالت عزت نفس ممکن است موقتی باشد اما می تواند مشکالت
جدی تری مانند افسردری ،خودکشی و بزهکتاری را موجتب شتود
[ .]16عزتنفس پایین یکتی از عوامتل بازدارنتده رشتد اجتمتاعی
است .اهمیت عزتنفس در زندری انسان آن اندازه استت کته بتاال
بودن این ویژری از معیارهای سالمت روان است .پتایین بتودن آن
بتته معنتتای عتتدم برختتورداری از ستتالمت روان و متتانعی بتترای
برخورداری از رضایتمندی و احساس آرامش در زندری است .ایتن
ویژری روانی در دوره نوجوانی به ویژه در میان دختران حساسیت
فراوانی دارد[.]19
عتتواملی ماننتتد برقتتراری ارتبتتاط مطلتتوب ،ابتتراز وجتتود ،همکتتاری
خودافشتتایی،روش دادن فعتتال وانعکتتاس احساستتات در ارتقتتای
سالمت روانی و عزت نفتس نوجتوان تتاثیر دارد[ .]10نتو رابطته
والدین و نوجوانان در توسعه عاطفی و اجتماعی آنها نقتش مهمتی
دارد و ارتباط نادرست والدین و نوجوانتان یکتی از عوامتل انحترا
نوج وانان در این دوره است [ .]1۷آموزش مهارت های ارتبتاطی در
برنامههای رونارونی مانند ارتقای هوش ،اعتمتادبتهنفتس ،کتاهش
اضطراب اجتماعی و غیره موثر بوده است [ .]1۸مستقیمی و شفیع
آبادی در مطالعه خود نشان دادند آمتوزش مهتارتهتای ارتبتاطی
روش متتوثری در افتتزایش عتتزت نفتتس دختتران  13تتتا  1۵ستتاله
است[ .]19نتای مطالعه احمدی نشتان داد آمتوزش مهتارتهتای
ارتباطی با رویکرد دینی موجب بهبود عزت نفس و ستالمت روانتی
دانشآموز میشود[.]20
به دلیل اهمیت فوق العاده دوران نوجتوانی و نقتش عتزتنفتس در
زندری افراد ،به خصوص نوجوانان دخترو با توجه به اینکه مطالعات
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 4جلسه آموزش مهارت های ارتبتاطی بتا نوجتوان بررتزار رردیتد.
موضوعات بحث شده در جلسا ت شامل اهمیت ارتباط بتا نوجتوان،
نوجتوان و ت ییترات دوران نوجتوانی در دختتران شتامل ت ییترات
فیزیکی ،شناختی ،عاطفی ،اجتماعی ،شیوه های برخورد والدین بتا
نوجوان (حمایت رر ،آمرانه ،مشاور ) ،عوامل مهم مدیریت رفتتار در
نوجوان ،راهکارهای تقویت ارتباط بین والدین و نوجوانان ،نیازهای
نوجوان (فیزیکی ،روانی ) بود .حین بررزاری جلستات از تجربیتات
والدین نیز استفاده شد .برختی از والتدین بته مشتاور ارجتا داده
شدند .نهایتاً چك لیست ( در برقراری ارتباط با فرزنتدم بته ختاطر
دارم با یك فرد بالغ رو برو هستتم ،زمتان مشتخر بترای برقتراری
ارتباط با فرزنتدم در نظتر رترفتم  ،فرزنتدم را بتا دیگتران مقایسته
نمیکنم و )...جهت پیگیری موارد آموزشی در ا ختیار والدین قترار
داده شد .داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها توس نرمافتزار
 spssنسخه  22تجزیه و تحلیتل شتد .پتس از انجتام مطالعته در
رروه کنترل به منظور مالحظات اخالقی دفترچه آموزشی مهتارت
ارتباطی والدین به والدین آنها داده شد.

 44و بیشتر میزان عزتنفس قوی را نشان میدهد .روایی آن قبالً
در پژوهشها سنجیده شده است [ .]21پایایی پرسشنامه از طریق
همگنی درونتی براستاس آلفتای کرونبتاب بتر روی کتل نمونتههتا
سنجیده شد α=%88
 -2پرسشنامه ا طالعات دموررافیك خانواده و دانشآموزان :شتامل
 21رویه بودکه در آن ستن والتدین ،تحصتیالت و شت ل والتدین،
تعداد کتل اعاتای ختانواده ،وضتعیت اقتصتادی ،ت ییترات رفتتار
نوجوان ،مشکالت حین برقراری ارتبتاط ،وجتود مشتکل پیرامتون
برخی موض وعات از قبیل امور دینتی و متذهبی ،امتور تحصتیلی و
غیره پرسیده شده است-3 .ابزار کاربردی پژوهش شامل پرسشنامه
بررسی نیازهای آموزشی والدین که شامل  22رویه بود که ستط
دانتش و نگتترش والتتدین را نستبت بتته نوجتتوان و ت ییتترات دوران
نوجوانی و نیازهای نوجوان و ارتباط با نوجوان را بررسی متیکترد.
این ابزار برای طراحی برنامه آ موزشی والدین استفاده شد-4 .چك

طبتتق جتتدول شتتماره  1و  2دو رتتروه آزمتتون و کنتتترل از نظتتر
مت یرهای دموررافیك (ستن والتدین ،شت ل والتدین ،تحصتیالت
والدین ،وضعیت اقتصادی ،تعداد اعاای ختانواده ) همگتن بتوده و
در این رابطه اختال معنی دار بین دو رروه وجتود نداشتت.مت یتر
سن مادر که در دو رروه همگن نبود وارد تحلیتل کواریتانس شتد،
اما ضریب کوچکی داشت و معنیدار نبود.
طبق نتای جدول شماره 3مقایسه مت یر عزت نفس قبتل و بعتد از
مداخلتته در رتتروه کنتتترل تفتتاوت معنتیدار نشتتان نتتداد .مقایستته
عزت نفس قبل و بعد از مداخله در رتروه آزمتون تفتاوت معنتیدار
194
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ایتتن پتتژوهش یتتك تحقیتتق نیمتته تجربتتی بتتود .جامعتته آمتتاری
دانش آموزان دختر پایه هشتم و نهم مش ول به تحصیل در یکی از
دبیرستان های دولتی شهرستان دماوند و والدین آنها بودنتد کته در
سال تحصیلی  9۸-9۷در یکی از دبیرستان های دولتی شهرستتان
دماوند مش ول به تحصیل بودنتد  .انتختاب دبیرستتان بته صتورت
غیر تصادفی انجام شد.در نهایت به صور ت تصادفی یك کتالس بته
عنوان رروه آزمون و یك کالس به عنتوان رتروه کنتترل انتختاب
شدند.تعداد دانش آموزان رروه آزمون  3۸نفتر و رتروه کنتترل 39
نفر بود .معیار ورود دانش آموزان دختر دبیرستان دولتی شهرستان
دماوند در سال تحصیلی  9۸-9۷تمایل به شترکت و همکتاری در
مطالعه و زندری در کنار والدین بتود .معیتار خترو جتابتهجتایی
دانش آموز از دبیرستان در زمان پژوهش بود.
دو پرسشنامه جهت رردآوری اطالعات مورد استفاده قرار ررفت:
 -1پرسشنامه عزتنفتس کتوپراستمیت :قبتل از شترو مداخلته
عزت نفس دانشآموزان دو رروه کنترل و آزمون سنجیده شد .ایتن
پرسشنامه شامل  ۵۸رویه است .در ایتن پرسشتنامه نمترات  26و
کمتر میزان عزت نفس ضعیف 43-2۷،عزت نفس متوست و نمتره
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در زمینه مهارت ارتباط با نوجوان بر روی والدین انجام نشتده ،ایتن
مطالعه با هد تعیین تاثیر برنامه آمتوزش مهتارتهتای ارتبتاطی
والدین بر میزان عزتنفس دانش آموزان دختر نوجوان انجام شد.

لیست برقراری ارتباط والدین شامل  12اقدامی استت کته والتدین
باید به کار ببرند .برنامه برای آموزش بزررساالن (والدین) طراحتی
شد .برنامه آ موزشی شامل آموزش حاوری ،ارائه پاورپوینت ،فتیلم
آموزشی ( با محتوی رابطه والدین با فرزنتد نوجتوان و درف فرزنتد
نوجوان) و پمفلت که محتوی آن براساس نیازهای والدین طراحی
رردید .کتب مرتب با محتوی برای آمتوزش بهتتر و تفهتیم بهتتر
مطالب معرفی شد.
جلسات آموزشی با توجه به نیازهای والدین به صتورت  16جلسته
آموزشی یك تا یكونیم ساعته بررزار شد .پس از دریافت رضتایت
آراهانه والدین به رروه های ده نفری تقسیم شدند و برای هر رروه

سال بیستم ،شماره دوم ،فروردین ـ اردیبهشت 1400

تاثیر برنامه آموزشی ...

مقایسه شده اند .برای بررسی اثر مداخله بر «عزتنفس» از تحلیل
کواریتانس استتتفاده شتد .نتتتای نشتتان متیدهتتد اثتر مداخلتته بتتر
عزت نفس بته شتدت معنتی دار استت .بته ایتن صتورت کته نمترۀ
عزت نفس رروه آزمون پس از مداخله و با تصحی مقتدار پتیش از
مداخله آن به طور میانگین 4/6۷نمره افزایش یافته است.

نشتان داد .در جتتدول 3زمتتان بعتتد از مداخلته هتتر رتتروه بتا قبتتل
ازمداخله خود مقایسه شده است .برای ایتن کته بررستی شتود در
مقایسه با خود چه ت ییتری کترده استت .طبتق جتدول شتماره 4
مت یر عزت نفس قبل از مداخله در دو رروه – معنیدار نیست -دو
رروه قبتل از مداخلته تفتاوت معنتیدار نداشتتهانتد .در اطالعتات
جدول 4دو رروه کنترل و آزمون د ر دو زمان قبل و بعد از مداخله

کنترل
تعداد

میانگین

انحرا معیار

تعداد

میانگین

انحرا معیار

پدر

39

44/۵9

4/۸۸

3۸

46/32

۵/11

مادر

39

3۸/۵1

4/۸۸

3۸

40/۸9

۵/13

p-value
(نام آزمون)
0/13
تی مستقل
0/04
تی مستقل

جدول  :2توزیع فراوانی مطلق و نسبی متغیرهای دموگرافیک در دو گروه آزمون و کنترل
آزمون
دموررافیك
تحصیالت مادر

تحصیالت پدر

وضعیت اقتصادی

تعداد اعاای خانواده

ش ل پدر

ش ل مادر

بی سواد
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
دانشگاهی
بی سواد
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
دانشگاهی
ضعیف
متوس
خوب
عالی
 2نفر
 3نفر
 4نفر
 ۵نفر
 6نفر و باالتر
کاررر
کارمند
آزاد
سایر
خانه دار
کارمند

کنترل

فراوانی مطلق

فراوانی نسبی

فراوانی مطلق

فراوانی نسبی

2
6
10
1۸
2
0
11
13
10
4
1
2۷
۸
2
1
۷
1۵
9
6
۷
10
1۸
3
3۷
1

۵/3
1۵/۸
26/3
4۷/4
۵/3
0
2۸/9
34/2
26/3
10/۵
2/6
۷1/1
21/1
۵/3
2/6
1۸/4
39/۵
23/۷
1۵/۸
1۸/4
26/3
4۷/4
۷/9
9۷/4
2/6

3
3
1۵
16
2
1
۷
12
16
3
0
1۸
1۸
3
1
3
20
9
6
۵
۸
26
0
3۷
2

۷/۷
۷/۷
3۸/۵
41
۵/1
2/6
1۷/9
30/۸
41
۷/۷
0
46/2
46/2
۷/۷
2/6
۷/۷
۵1/3
23/1
1۵/4
12/۸
20/۵
66/۷
0
94/9
۵/1

19۵

نو ازمون

p-value
0/6۸

0/4۸

0/0۷۷

0/6۸

0/1۷

0/۵۷
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جدول  :1میانگین سن والدین دانش آموزان دختر نوجوان در دو گروه آزمون وکنترل
آزمون
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ربابه معماریان و

سال بیستم ،شماره دوم ،فروردین ـ اردیبهشت 1400

قبل
میانگین

انحرا معیار

میانگین

انحرا معیار

کنترل

3۵/0۵

۸/۸3

34/13

۸/93

آزمون

33/۵۵

9/ 1

3۷/۷4

6/91

p-value
0/4۸
ویلکاکسون
0/001
ویلکاکسون

] [ DOI: 10.52547/payesh.20.2.191

جدول  :3میانگین نمره عزتنفس دانش آموزان دختر نوجوان در دو گروه آزمون و کنترل قبل و بعد از مداخله
بعد

جدول  :4نمره عزت نفس دانش آموزان دختر نوجوان قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون و کنترل
p-value
آزمون آماری

قبل از مداخله
بعد از مداخله

33/۵۵
3۷/۷4

9/ 1
6/91

3۵/0۵
34/13

۸/۸3
۸/93

 0/49من ویتنی
 0/001آنالیز کوواریانس

خلقوخوی ،بیقراری ،بیثباتی ،کاهش اعتمادبهنفس ،نافرمتانی از
والدین ،توجه بیش از حد به ظاهر و تمایل بیش از حد به داشتتن
ارتباط نزدیك با رتروه دوستتان و هتمکالستیهتا از ویژرتیهتای
رفتاری دختران در ستنین نوجتوانی استت کته رتاهی والتدین بتا
ت ییرات در این سنین آشنا نیستتند؛ بطوریکته در رابطته بتا ایتن
موضو از والدین پرسش شد :آیا شما آمتوزش در متورد ت ییترات
دختران در دوره نوجوانی دیدهاید؟ اکثریت والدین آموزش ندیتده
بودند و پس از شرکت در کالسهای برنامه آموزشتی مهتارتهتای
ارتباطی با نوجوان بسیاری از نگرانیهای والدین در این متوارد تتا
حدودی برطر شد .مقاله سبزی و فوالد چنگ نشان داد آمتوزش
مهتتارتهتتای ارتبتتاطی در افتتزایش ادراف شایستتتگی و شتتادکامی
دانش آموزان اثربخش بود [ .]23یافتههای زارعی و همکاران نشان
داد که مهارتهای ارتباطی و سبك حل مسئله سازنده در کتاهش
آسیبهای روانی و تعارضات ختانوادری نقتش دارد [ .]24مطالعته
باوزین و همکاران نشان داد آموزش مهارتهتای ارتبتاطی موجتب
افزایش خودکارآمدی تحصیلی و کاهش ترس اجتماعی در دختران
نوجوان افسرده رردید [ .]2۵برنامه آموزش مبتنی بر نیاز والتدین
در زمینه مهارت هتای ارتبتاطی ضتروری استت چنان ته رنجبتر و
همکتتاران در ستتال 1394مقالتتهای بتتا عنتتوان اثربخش تی آمتتوزش
مهارتهای ارتباطی بر خودپنداره و احساس تنهایی دانش آمتوزان
با آسیب شنوایی انجام دادند و نتای نشان داد این آموزش موجب
کاهش احساس تنهایی و افزایش میزان خودپنتداره دانتش آمتوزان
شده است [ .]26طبق یافتهها عزت نفس در رتروه کنتترل قبتل و
بعد از مداخله تفاوت نشان نداده است شاید یکی از علل این باشتد

بحث و نتيجهگيري

نتای پژوهش حاضر نشان داد برنامه آموزش مهارتهای ارتبتاطی
به والدین در بهبود عزت نفس نوجوانان دختر تتاثیر داشتته استت.
شتتناخت ت ییتترات رفتتتاری دختتتران نوجتتوان و طراحتتی برنامتته
مهارت های ارتباطی والدین با توجه به این متوارد توانستت کمتك
کند تا والدین ارتباط بهتری با نوجوان دختتر ختود برقترار کننتد.
برخورد با نوجوانان باید به رونه ای باشد که به تشتدید عصتبانیت،
عصتتیانگری و عنتتاد منجتتر نشتتود .مطالعتته حاضتتر بتتا مطالعتته
کیم،پارکروالکرمارستتینو و مطالعتته مظتتاه ری و رضتتاخانی همستتو
استتت .مطالعه حجتتازی و همکتتاران در ستتال نشتتان داد آمتتوزش
مهارت های ارتباطی بین فردی بر پرخاشگری و رفتارهای تکانشتی
دانش آموزان تاثیر مثبت و معنادار و پایتداری داشتته استت [.]22
ر شتتیدی و همکتتاران مطالعتتهای بتتا عنتتوان اثربخشتتی آمتتوزش
مهارت های ارتباطی بته والتدین بتا الگتو ی جانشتینی بتر کتاهش
پرخاشگری دانش آموزان پستر انجتام دادنتد کته نتتای نشتان داد
آموزش مهارت های ارتباطی به والتدین نمترهی کلتی پرخاشتگری
دانش آموزان و ابعاد احساس پرخاشگرانه ،فکر پرخاشگرانه و رفتتار
پرخاشگرانه آنان را به طور معنتیدار کتاهش داده استت [ .]11در
مطالعته حاضتر آمتوزش مهتتارت ارتبتاطی والتدین باعتث افتتزایش
عزت نفس رردید که یکی از عوامتل مهتم در کتاهش پرخاشتگری
است .در این دوران ت ییرات فیزیکی موجب می شوند که دختتران
از نظر روانی هم آسیبپذیرتر شوند چتون در آستتانه یتك ت ییتر
جدی یعنی رذر از مرحله کودکی به بزررسالی قرار میریرند .میل
به روشهریری ،حساستیت نستبت بته انتقتاد دیگتران ،نوستان در
196
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عزت نفس

میانگین

آزمون
انحرا معیار

میانگین

کنترل
انحرا معیار

اردیبهشت 1400
فروردین ـ
اسفند 1399
دوم،بهمن ـ
شمارهاول،
بیستم،شماره
سالبیستم،
سال

تاثیر برنامه آموزشی ...

که مشاوران مدرسه برنامه های منظم و با توجه به نیتاز والتدین را
بررزار نمیکنند و اصوالً مشاوره مدرسه فق راهنمایی درسی دارد
و توجه ا ی به مشکالت روانی و روحی دختتران نوجتوان ندارنتد .از
طرفی والدین معموال رفتارهای جامع پسندانه دارند به جای اینکه
از مشاوره مدرسه برای مشکالت روانی و رفتاری نوجتوانش کمتك
بگیرد یا اصالً آراهی ندارد که باید با دختر نوجتوان چگونته رفتتار
کرد .عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی ،از اساسی ترین عوامتل در
رشد مطلوب شخصیت دختران نوجوان است .یافتته هتای مطالعته
یاداو و اقبال نشان داد آمتوزش مهتارت هتای زنتدری بتر افتزایش
عزت نفس،سازراری و همدلی نوجوانان تاثیر مثبت دارد [.]2۷
عزتنفس در رروه آزمون قبل و بعتد از مداخلته تفتاوت معنتیدار
نشان داد .با توجه به اینکه برنامته آمتوزش مهتارتهتای ارتبتاطی
شامل مواردی از قبیل ویژریهتا و ت ییترات نوجتوان ،راهکارهتای
تقویت ارتباط با نوجوان ،نیازهای نوجوان و ...است کته شتاید اثتر
این برنامه با توجه به ماهیت بحثهتای اختصاصتی بتا والتدین یتا
مشاورههای تلفنی و هم نتین ارجتا والتدین بته روانشتناس کته
م تی توانستتته در افتتزایش عتتزت نفتتس نوجتتوان اثتتر داشتتته باشتتد.
عزتنفس جزء ویژریهایی است که وابستگی چنتدانی بته عوامتل
مادی ندارد ،بلکه نحوه ارتباط والدین با نوجتوان و نحتوه برختورد
آنها با نیازهای روانی خاص این سنین در ایجاد عزتنفس مطلتوب
نقش بسیار مهمتری دارد .بررسی مطالعات نشان متیدهتد کته در
بسیاری از موارد عدم آراهی والدین از نحتوهی رفتتار بتا نوجتوان
علت پایین بودن میزان عزت نفس نوجوانان است .شناخت والتدین
از تواناییهای دانش آموز دختتر نوجتوان یکتی از عوامتل مهتم در
افزایش عزت نفس بوده است با شناخت نوجوان والدین مسئولیتها
و تصمیمریریهای مربوط به نوجوان را به آنها وارذار کردنتد کته
این عوامل می تواند در افزایش عزت نفس اثررذار باشد .با توجه بته
برنامه مهارتهای ارتباطی عدم مقایسه نوجوان با دیگران ،توجه به
نقاط مثبت نوجوان ،توجته بته نحتوه بیتان جمتالت و استتفاده از
کلمات محبتآمیز ،پرهیز از جمالت دستوری ،رعایتت احتترام در
برقراری ارتباط از جمله مواردی بود که توس والدین انجام شد.

سهم نويسندگان

نررس نصیری نیا :طراحی مطالعته .جمتع آوری داده هتا ،نگتارش و
ویرایش مقاله
ربابه معماریان  :مشارکت در طراحی مطالعه ،مدیریت اجرای طرا،
ویرایش مقاله
علی اکبر راسخی :تجزیهو تحلیل آماری ،ویرایش مقاله
تشكر و قدرداني

این مقاله از پایاننامه دانش جوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمت
جامعه (نویسنده اول) ،دانشکده پزشکی ،دانشتگاه تربیتت متدرس
استخرا شده است .نویسندران از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
تربیت مدرس برای حمایت از طرا مذکور ،مراتب ستپاس ختود را
اعالم میدارند.
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