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Introduction: Since basic skills training, focusing on personal skills as well as 

awareness of the dangers, can play an important role in enhancing students' self-

care ability. Therefore, the present study aimed to evaluate the effectiveness of 

self-care skill plan in seventh grade female students in two districts of Bandar 

Abbas. 

Materials & Methods: Therefore, this research is descriptive in terms of research 

purpose and is applied in terms of research results. Because the results can be 

applied to the organizations studied. The statistical population included all 7th 

grade female students in two schools of Bandar Abbas district in the school year of 

1397-98. The number of them was 1483 students who were implemented in sixth 

grade schools in Bandar Abbas during the last academic year. Seventh grade 

female students were selected through simple random sampling from several 

schools. The tool used was a researcher-made questionnaire consisting of 32 

questions based on a Likert scale (very low, low, limited, excess, and very high). 

For the analysis and processing of information extracted Questionnaire of 

Univariate t-test and exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis 

were performed using SPSS and LISREL software 

Results: Exploratory factor analysis showed that the components of self-

awareness, self-worth, interpersonal skills and general cognition of high-risk 

behaviors are the factors affecting students' self-care skills. Confirmatory factor 

analysis also showed that the items of each factor are factor burden. They have an 

acceptable level. 
Conclusion: Identifying the factors influencing adolescent girls' self-care skills 

helps them to move from disabilities and skill weaknesses to strong and 

constructive skills. Teaching these skills can start a movement in the evolution of 

educational programs to be used in the light of those skills, topics and educational 

materials as they exist in everyday life, and to link the chains of communication 

with the real world of students. 
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از خطرات  یآگاه زیو ن یشخص یو اساس، با تمرکز بر مهارت ها هیپا یکه آموزش مهارت ها ییاز آنجا مقدمه:

آموزان داشته باشد. پژوهش حاضربا دانش «یمراقبت -خود»  ییتوانا یدر ارتقا یش مهمتواند نق یم دکننده،یتهد

شهر بندرعباس  2 هیهفتم ناح هیدردانش آموزان دختر پا  یعوامل موثر بر مهارت مراقبت خود مراقبت ییهدف شناسا

 .انجام شده است

 یشیمایپ- یفیها از نوع توصداده یو از نظرنحوه گرداآور یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد روش كار:

 یلیدو شهر بندرعباس در سال تحص هیهفتم مدارس ناح هیآموزان دختر پادانش هیشامل کل ی. جامعه آمارباشدیم

 یتصادف یریدانش آموزان  با روش نمونه گ نینفر از ا300بوده است که  با استفاده از جدول مورگان  98-1397

و پردازش  لیو تحل هیبود. جهت تجز سوالی 32 ساخته محقق پرسشنامه ها¬داده یاورساده انتخاب شدند.ابزار گرد

و  SPSS22با استفاده از نرم افزار  یدییتأ یعامل لیو تحل یاکتشاف یعامل لیاطالعات مستخرج از پرسشنامه از تحل

LISREL8/54 انجام شد 

و مهارت  یفرد نیب،یخودارزشمند،یآگاهمهارت خود یهانشان داد که مؤلفه یاکتشاف یعامل لیتحل نتايج:

 لباشدوتحلی¬یدانش آموزان م یخود مراقبت های¬پر خطر از عامل موثر بر مهارت یاز رفتارها یشناخت عموم

 .دارند یدر حد قابل قبول یهر عامل، بار عامل های¬هینشان داد که گو زین یدییتا یعامل

و  هاییحرکت از ناتوانا یدختران نوجوان به آنها برا یمراقبتعوامل موثر برمهارت خود  ییشناسا نتيجه گيري:

 تواندیها ممهارت نی. آموزش اکند¬یو سازنده کمک م یتوانمند و قو یهامهارت یبه سو یمهارت یهاضعف

موضوعات و مطالب ها،شروع کندتا در پرتو آن مهارت یتیو ترب یآموزش یهاتحول برنامه یرا در راستا یحرکت

 یواقع یایبا دن یارتباط یهارهیاستفاده شوند و زنجروزمره وجود دارند، یکه در زندگ یابه گونه یشآموز

 .بخورد وندیآموزان پدانش
 ن مقالهاينحوه ارجاع به 
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 مقدمه

 یکی ینوجوانانسان، یمختلف زندگ یدوره ها نیاز ب       

هر فرد محسوب  یدوران زندگ نیترو باارزش نیتراز مهم

 نوجوان،یسازمان سالمت جهان فیشود که بنا به تعر یم

نوجوانان را  تیاز جمع یمی(. ن1سال هستند) 19تا  10افراد 

 بنا ریزدر دختران، یدوران نوجوان دهند،یم لیدختران تشک

 یزندگ یبعد یجهت دادن به دوره ها یبرا یو سرآغاز

بر خانواده و کودکان آنها خواهد  یمیمستق ریآنها است و تأث

 به،یگروه سن نیسالمت ا نیدر تأم یگذار هیسرماگذاشت.

سبب نقش دوگانه دختران در سالمت جامعه و سالمت 

تحقق اهداف  یرهایمس نیتر یاز اصل یکینده،یآ یهانسل

ملل  تیاز نظر صندوق جمعهزاره است. وسعهت

 نیشکسته شدن چرخه فقر ب دیکلسالمت دختران،متحد،

(. 2به اهداف توسعه هزاره است) ینسلها و دسترس

 دیفرد را تهد یدر دوره نوجوان یشماریب یهابیآس

 ،یلیبه افت تحص توانیم هابیآس نیا انی. در مکندیم

 ،ییرواضطراب، ترس، فرار از خانه و مدرسه، کم

 ،یخشم و پرخاشگر ،ییگوبه درس، دروغ یتوجهکم

  یخواهجنسبه هم شیعدم اعتماد به نفس و گرا ،یافسردگ

در دوره  یوکودک یاشاره کرد. برخالف دوره بزرگسال

(. 4و3)ابدی یم شیپرخطر افزا یبه رفتارها شیگرا ینوجوان

آن  دخو ی¬ژهیهستند که و ریدرگ ینوجوانان با مسائل

تحول  توان به رشد و یم لیمسا نیهاست.از جمله ا

 زیون یجنس ،بلوغیو روانشناخت ی،اجتماعیجسم ع،بلوغیسر

 ازیدانش و مهارت مورد ن ،کمبودیجنس یها تیآغاز فعال

که در آن  یوروان یذهن یفضا ح،یصح یریگ میتصم یبرا

به هدف  یابیدست یبر تالش برا یآن یازهایبرآورده کردن ن

 یکردن الگوها دایپ زیدارد و ن یمدت برتر یطوالن یها

که ممکن است به صورت عادت  یوسبک زندگ یرفتار

 یو الگوها یسبک زندگ ند،یدرآ یسراسر زندگ یها

از  یاری(. بس5زا باشند) یماریب که ممکن است یعادت

فاقد  یبا مشکالت زندگ ییاروینوجوانان هنگام رو

عدم  نیها هستند. وهمچنآن امقابله ب یالزم برا یهاییتوانا

 یهابیاز مشکالت و آس یاریبس سازنهیزم تواندیم ییتوانا

روان شناسان افراد موفق به  قاتیباشد،طبق تحق یشناختروان

عنوان که از آن به اندافتهیمشابه دست  یندهایفرآ یسر کی

 یزندگ راتییمقابله با تغ یهامهارت ای یامقابله یراهبردها

کمک به نوجوان در رشد و  نی(. بنابر ا6کنند)یم ادی

 جادیمطلوب،ا یزندگ یبرا ازیمورد ن یترش مهارت هاگس

به  یاعتماد به نفس در برخورد با مشکالت ضرور شیافزا ای

 نی(. روانشناسان معتقدند که قرار دادن چن8و7رسد) ینظر م

 کند¬یکمک م یدر مدارس به صورت عموم ییبرنامه ها

از همان آغاز مدرسه  یاجتماع یکودکان ما با مهارت ها

 یمهارت ها را در تمام طول سال ها نیوند واآشنا ش

و سپس ورود به اجتماع با خود همراه داشته  لیتحص

به مواد  یآلودگ،یاجتماع یها ی(. کجرو9باشند)

از  فرارل،یوبه دنبال آن ترک تحص سرقت،یبزهکارمخدر،

آشکار و پنهان از جمله  یاز مفسده ها گرید یمدرسه وبرخ

 یشیند که مستلزم چاره اندهست  یاجتماع یها بیآس

مدرسه به عنوان از دوران مدرسه است. ژهیبه و یاساس

آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان  فهیکه وظ یگاهیجا

 یمکان نیمهم تراز شبانه روز بر عهده دارد، یرا در ساعات

 یاجتماع یها بیاز آس یریبر جلوگ تواندیاست که م

که آموزش  دهدیشان م(. شواهد ن11و 10باشد) رگذاریتأث

کودکان و نوجوانان،  یدر مدارس و در گروه سن یریشگیپ

گروه  نیمراقبت از خود، در ا یهاآموزش مهارت ژهیوبه

و  یدراز مدت و ارتقا توانمند راتیموجب تأث تواندیم یسن

اساس  نیم(. بر ه13و12شود ) ندهیفرد در آ تیمصون

اس، با تمرکز و اس هیپا یآموزش مهارت ها یکوشش برا

از خطرات  یآگاه زیو ن یشخص یبر مهارت ها
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»  ییتوانا یدر ارتقا یتواند نقش مهم یم دکننده،یتهد

آن ها داشته باشد. طرح آموزش مهارت  «یمراقبت -خود

از اضالع  یکیهدف به عنوان  نیمراقبت از خود، با هم یها

 دیآ یبه اجرا در م یریشگیمدار پ -رشد وزشآم کردیرو

به حداکثر رساندن  ی. مهارت مراقبت از خود برا(14)

 شیاست و موجب افزا ازینوجوانان مورد ن یهاییتوانا

و آموزش  شودیها مآن یاجتماع یهاتعامل مثبت و مهارت

 یهامشابه با مهارت یمراقبت از خود از فنون یهامهارت

 نیکسب روابط ب یشده که به افراد برا بیترک یزندگ

درست از  یابیارزو روشن، حیارتباط صحر،دا یمعن یفرد

 یها(. به استناد پژوهش15) کندیخود کمک م

 یریآموزان با فراگکه دانش رودی( انتظار م19و18و17و16)

خود » یرا برا شانییبتوانند تواناها،مهارت نیا

و  یاجتماع یهابیداده ودر برابر آس شیافزا«یمراقبت

 جهینت نی.همچنندیاپر خطر محافظت نم یرفتارها

( نشان داده است که با 15و22و21و20) ییهاپژوهش

آموزان بتوان مراقبت از خود به دانش یهاآموزش مهارت

چرا که آموزش داد، شیرا افزا شانیا یاجتماع یهامهارت

ها و بر مهارت یمبتن آموزش،یزندگ یهامهارت

ورد است که نسل جوان را در برخ یاگسترده یهاییتوانا

 نهیدر زم ژهیروزمره به و یزندگ یهاو چالش ازهایمؤثر با ن

. سازدیتوانمند م یو اجتماع یعاطف،یبهداشت جسمان

به خصوص دوران  یکه در تمام ادوار زندگ یمسئله مهم

 یدارد داشتن اعتماد به نفس باال برا یاژهیو تیاهم ینوجوان

 زانیم تیعزت نفس به احساس رضااست. وجوانانن

متأثر از ارتباط با  زیفرد از خود اشاره دارد و ن یارزشمند

 تیشده و اهم انی(. باتوجه به مباحث ب23است) گرانید

 یدر دختران نوجوان و بررس یمهارت خود مراقبت

است که  نیانجام شده تاکنون نشان دهنده ا یپژوهشها

خود  یعوامل موثر بر مهارت ها ییناساش نهیدر زم  یپژوهش

راستا  پژوهش حاضر به  نیانجام نشده است. درا ،یمراقبت

است تا  یعوامل موثر بر مهارت خودمراقبت افتنیدنبال 

موثر ، بتوانند مهارت  های¬عوامل و  آموزش نیا ییباشناسا

 .دختران نوجوان را بهبود بخشد یخود مراقبت

 

 روش كار

الف: روش پژوهش روش پژوهش حاضر از نوع 

 هیپژوهش شامل کل یجامعه آمار است. یشیمایپ -یفیتوص

دو بندرعباس در  هیآموزان دختر پابه هفتم مدارس ناحدانش

نفر بوده که 1483است که شامل  1397 -98یلیسال تحص

حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  یلیدر سال تحص

نفر برآورد شده است و با استفاده از روش  300

. دیگرد آوری معج ها¬ساده داده یتصادف یرگی¬نمونه

گروه نمونه نشان داد که   یشناخت تیجمع یهایژگیو یبررس

 7/67نفر ) 203مورد مطالعه، تعداد  ینفر 300از کل نمونه 

 3/32نفر ) 97سال و تعداد  13-12 یدرصد( در دامنه سن

 اند.سال بوده 14-13 یدرصد( در دامنه سن

پژوهش  نیها در اداده ی: ابزار: ابزار گردآورب

 4و  هیگو 32نامه محقق ساخته بوده است که شامل رسشپ

 ،یفرد نیمهارت ب ،یخود ارزشمند ،ی) خودآگاهمؤلفه

با خطرات( بوده است. سؤاالت پرسشنامه بر اساس  ییایرو

کم  یلی( تا خ5) ادیز یلیاز خ یانهیپنج گز «کرتیل فیط»

 اسیمق ییایاست به منظور سنجش اعتبار و پا شده می( تنظ1)

آلفا  بیکرونباخ استفاده شد. مقدار ضر یآلفا بیضر از

 ی، برا80/0برابر با  یمهارت خودآگاه اسیرمقیز یبرا

 ی، برا73/0برابر با  یمهارت خود ارزشمند اسیرمقیز

 اسیرمقیز ی، و برا74/0برابر با  یفرد نیمهارت ب اسیرمقیز

برابر با  زیمخاطره آم یاز رفتارها یعموم تمهارت شناخ

کل  یآلفا بیضر نکهیمحاسبه شده است. ضمن ا 65/0
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 جهینت نیتوان چن یبه دست آمده است.لذا م 86/0 اسیمق

مورد استفاده در پژوهش حاضر از اعتبار  اسیگرفت که مق

پرسشنامه از  ییسنجش روا یبرخوردار است.برا یقابل قبول

استفاده شده  یدییتا یعامل لیو تحل یفاکتشا یعامل لیتحل

 داده خواهد شد. حیها توض افتهیبخش است که در 

پژوهش ابتدا  یاجرا یروش اجرا: برا :ج

الزم از اداره کل آموزش و پرورش شهرستان  یمجوزها

نه بندرعباس گرفته شد و با مراجعه به چند مدرسه دخترا

سپس اهداف پژوهش توسط متوسطه اول و ارائه مجوز،

 یهاخت و پاسبر محرمانه ماندن اطالعا دیپژوهشگر و با تأک

پس از  وشد  حیتشر آموزانشدان یبراشرکت کنندگان،

ها شنامهپرس عیها اقدام به توزآن تیجلب رضا

پژوهش به طور کامل  نیدر ا ی.مالحظات اخالقدیگرد

ه کد داده ش نانیمنظور به افراد نمونه اطم نیشد.بد تیرعا

و  شودیم لیتحل یاطالعات به دست آمده به صورت گروه

اس اسنمونه بر جم.حستین یبه ذکر نام و نام خانوادگ یزاین

هفتم  هیآموزان دختر پانفر از دانش300جدول مورگان 

 پنج نیساده در ب یتصادف یریاند که با روش نمونه گبوده

شده با  یجمع آور یمدرسه انتخاب شدند.سپس داده ها

 أئیدیتو تحلیل عاملی  23نسخه  SPSSاستفاده از نرم افزار 

 یفیبخش توص ودر د  540/8نسخه  LISRELا نرم افزار ب

 قرار گرفت.  لیو تحل هیمورد تجز  یو استنباط

  

 :ها افتهي
گروه نمونه  یشناخت تیجمع یهایژگیو یبررس

مورد مطالعه، تعداد  ینفر 300نشان داد که  از کل نمونه 

سال و تعداد  13-12 یدرصد( در دامنه سن 7/67نفر ) 203

 اند.سال بوده 14-13 یدرصد( در دامنه سن 3/32نفر ) 97

 و یاکتشاف یعامل لتحلی از ها¬داده لیتحل یبرا

 استفاده شده است. یدییتا یعامل لیتحل

مراقبت  یهاعوامل مؤثر بر مهارت ییشناسا یبرا

استفاده شد.قبل  یدییو تأ یاکتشاف یعامل لیاز خود از تحل

 تیزمون کروو آ KMOآزمون  یاکتشاف لیاز انجام تحل

است.  84/0برابر با  KMOبارتلت انجام شد. مقدار 

 بارتلت کرویت آزمون مشخصه معنادار بودن سطح نیهمچن

 یاست و نشان م 05/0که کوچکتر است  است 001/0نیز 

هر دو  ، بر پایهاست. بنابراینمعنادار  یدهد از لحاظ آمار

 یعامل تحلیل اجرای که گرفت نتیجه توانمی مالک

مورد  نمونه در گروه حاصل همبستگی ماتریس براساس

پرسشنامه  نیعوامل ا لیتحل ی، مناسب خواهد بود. برامطالعه

استفاده شد  (PCAیا روش  یاصل مؤلفه لی)روش تحل بتداا

هایی که توسط سازنده مؤلفهها با  هیگو قیطر نیتا از ا

سازه  ییده شود و روابه دست آمده است مطابقت دا اسیمق

عوامل  نییتع یبرا قیطر نیگردد. بد دییپرسشنامه تأ

 یچهار شاخص اصلمراقبت از خود، یهاپرسشنامه مهارت

درصد  نسبتژه،یاستفاده قرار گرفت: مقدار و مورد ریز

.سپس یشده توسط هر عامل و درصد تجمع نییتب انسیوار

 یاحتمال یهاعامل نییتع یبرا ماکسیاز روش چرخش وار

 یهاشاخص،2.جدول دیپرسشنامه استفاده گرد یربنایز

  دهدیرا نشان م یاصل یهاعوامل مؤلفه لیمربوط به تحل

 

 

 

 

 

 



 90و همکاران         کلثوم نامی
  

 

                                                                                                                                                                                            

 http://hmed.mums.ac.ir                                                  99، زمستان 3، شماره 11مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره 

 

 هامؤلفه یمقادیر ارزش ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمع: 2جدول 

 بعد از چرخش واريماكس مؤلفه

 درصد تجمعی درصد واریانس ارزش ویژه

1 576/26 551/32 551/32 

2 154/20 731/23 282/56 

3 914/14 980/15 262/72 

4 478/9 619/8 881/80 

 

هستند که  9باالتر از  ژهیعامل و 4که  دهدینشان م،2دول ج

و عامل  551/32نخست  باشندعاملیم 478/9تا  576/26از  

 88/80هم رفته  یو رو انسیدرصد از وار 619/8آخر 

اند. پرسشنامه را به خود اختصاص داده نسایدرصد کل وار

به حذف  ازیهستند و ن 4/0باالتر از  یعامل یتمام بارها

قرار  دییمورد تا زیمفروضه ن نیا نیبنابرا باشد؛ینم یشاخص

ها برای اجرای تحلیل که داده دهدیو نشان م ردیگیم

نشان  3در جدول  هاهیکل گو جیعاملی مناسب هستند.نتا

هر  بیبه ترت هاهیگو یاست. با توجه به محتواداده شده 

آن قرار  یبراساس چهارچوب نظرخود، اسیمق ریدر ز هیگو

 گرفت

 پرسشنامه پس از چرخش عامل ها یها هیگو یعامل یبارها: 3جدول 

 عامل گويه

1 2 3 4 

m13 697/0    

m11 665/0    

m12 626/0    

m9 600/0    

m5 600/0    

m15 530/0    

m14 502/0    

m25 480/0    

m2 374/0    

m31  602/0   

m30  592/0   

m27  591/0   

m8  555/0   
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m4  552/0   

m7  477/0.   

m16  466/0   

m28  460/0.   

m24   730/0.  

m17   721/0  

m22   541/0  

m20   517/0  

m21   509/0  

m10   462/0  

m23   447/0  

m29   407/0  

m1   324/0  

m18    601/0 

m3    842/0 

 

نشان داده شده است، چهار  3همانطور که در جدول شماره 

ها مؤلفه نیاثرات کلی ا زانمی که اند¬شده ییشناسا مؤلفه

درصد بوده است. نامگذاری هر یک از  88/80برابر با 

 استخراج شده به شرح زیر صورت گرفته  است  یهامؤلفه

نام گرفته  «یمهارت خودآگاه»اول: تحت عنوان  مؤلفه

 نییکل را تب انسیدرصد از وار 551/32 مؤلفهاین است. 

، بیشترین مؤلفهشود. در این را شامل می هیگو 9و  کندیم

وزن  نیو کمتر 697/0با وزن  13شماره  هیبه گو یوزن عامل

دوم:  مؤلفهتعلق دارد.  374/0با وزن  2شماره  هیبه گو یعامل

ین نام گرفته است. ا «یمهارت خود ارزشمند»تحت عنوان 

 8و  کندیم نییکل را تب انسیدرصد از وار 731/23 مؤلفه

 شود. گویه را شامل می

با وزن  31شماره  هیوزن عامل به گو نیشتری، بمؤلفه نیدرا

با وزن  28شماره  هیبه گو یوزن عامل نیو کمتر 602/0

 نیمهارت ب»سوم: تحت عنوان  مؤلفهتعلق دارد.  460/0

درصد از  980/15 لفهمؤنام گرفته است. این  «یفرد

شود. در گویه را شامل می 9و  کندیم نییکل را تب انسیوار

با وزن  24شماره  هیبه گو ی، بیشترین وزن عاملمؤلفهاین 

با وزن  1شماره  هیبه گو یوزن عامل نیو کمتر 730/0

مهارت »چهارم: تحت عنوان  مؤلفهتعلق دارد.  324/0

نام گرفته است.  «زیمخاطره آم یاز رفتارها یشناخت عموم

 4و  کندیم نییکل را تب انسیدرصد از وار 619/8 مؤلفهاین 

به  ی، بیشترین وزن عاملمؤلفهشود. در این گویه را شامل می

به  یوزن عامل نیو کمتر 601/0با وزن  18شماره  هیگو

 تعلق دارد. 454/0با وزن  6شماره  هیگو

  

دارا  لیبه دل 32و  26شماره  یها هیبه ذکر است که گو الزم

 حذف لی( از تحل30/0تر از  نیی)پا فیضع یبودن بار عامل
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ها پرسشنامه مهارت خود  هیگو نیشده اندو با حذف ا

 سوال شد.  30شامل  تیدر  نها یمراقبت

   

  يدييتأ یعامل ليتحل

نشان داده  2و  1مدل آزمون شده در شکل  یعامل یبارها

 شده است

 
ورد استاندارد: مدل در حالت الف( مدل در حالت برآ

ان ها را نشبرآورد استاندارد بارهای عاملی هر یک از گویه

بار عاملی  شود،یمشاهده م 1. همانطور که در شکل دهدیم

ارد. و در حد قابل قبولی قرار د 4/0ها بیشتر از تمام گویه

 به ربوطهای در نظر گرفته شده مبیشترین بار عاملی گویه

ط به و کمترین بار عاملی مربو 65/0با وزن  4شماره  هیگو

 است.  40/0با وزن  6گویه شماره 

مدل تحلیل  2داری:شکل شماره ( مدل در حالت معنیب

. دهدینشان م یمعنادار بیرا در حالت ضرا تأئیدیعاملی 

 tگر مقدار آماره نشان رهایمس یاعداد موجود بر رو

بزرگتر  رهایمس  tآماره ریمقاد هیکل نکهی. با توجه به اباشدیم

با  یههر گو نیهستند، بنابراین ارتباط معناداری ب 96/1از 

 وجود دارد.   یسازه اصل

 لیبرازش مربوط به تحل یهاشاخص،4جدول شماره  در

پرسشنامه ابعاد مهارت مراقبت از خود  یدییتأ یعامل

 گزارش شده است
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 برازش مربوط به مدل یهاشاخص: 4جدول 

مقدار شاخص  خصنام شا

 محاسبه شده

 سطح 

 قابل قبول

 نتيجه 

 برازش

 خوب <058/0 08/0 (RMSEAد )ریشه میانگین مربعات خطاي برآور

 عالی >94/0 90/0 (GFIنیکویی برازش )

 عالی >93/0 80/0 (AGFIنیکویی برازش تعدیل یافته )

 عالی >93/0 90/0 (NFIبرازش هنجار یافته )

 عالی >92/0 90/0 (NNFI)برازش هنجار نیافته 

 عالی >95/0 90/0 (CFIبرازش تطبیقی )

 عالی >92/0 90/0 (IFIبرازش افزایش )

مانده استاندارد شده ریشه میانگین مربعات باقی

(SRMR) 

 عالی <05/0 023/0

 

 رینشان داده شده است، مقاد 4همانطور که در جدول شماره 

مطابق با برازش مدل،  یهابه دست آمده در شاخص

اظهار  نانیبا اطم توانیقابل قبول است و م یاستانداردها

 .برخوردار است ینمود که مدل پژوهش از برازش مناسب

 

 و نتيجه گيري بحث

عوامل موثر بر  ییهدف از پژوهش حاضر شناسا        

 هیهفتم ناح هیدردانش آموزان دختر پا  یمهارت خود مراقبت

شده بر  ییعوامل موثر  شناساشهر بندرعباس بوده است،  2

مهارت مراقبت از خود شامل:.عامل اول: مهارت 

( 5،11،13،12،9،14،15،25و2) که شامل سؤاالت یخودآگاه

 شامل سؤاالت یودارزشمندو عامل دوم: مهارت خ

 یفرد نیو عامل سوم: مهارت ب (7،16،28، 31،30،27،8،4)

مل ( و عا24،17،22،20،21،10،23،29،1) شامل سؤاالت

 زیمخاطره آم یاز رفتارها یچهارم: مهارت شناخت عموم

به  ی. مهارت خودآگاهشودی( م18،3،19،6شامل سؤاالت)

به افراد کمک  یزندگ یهااز مؤلفه مهارت یکیعنوان 

نسبت به  یشتریتا بتوانند شناخت ب کندیم

احساسات و ... و نقاط قوت و ضعف، اهدافازها،ینخود،

را  شیهایژگیهر چه فرد خودش و و نیاداشته باشند بنابر

 تیتقو گرانیبهتر د رشیپذ یرا برا نهیبشناسد زم شتریب

رابهتر فراهم  گرانیو مقدمه ارتباط مؤثر با د کندیم

و  یبردبه صورت کار دیمهارت با نی. آموزش اآوردیم

قطعا  یخودآگاه یهاانجام شود. آموزش مهارت یعمل

 ،یاجتماع یجهت سازگار آموزان را دردانش تواندیم

 رساند. یاری یمعضالت زندگ گریو د یعاطف،یاخالق

: هر چه قدر نوجوان احساس یخود ارزشمند مهارت

او به سمت  شیداشته باشد گرا یشتریب یخودارزشمند

در  ی. هر چه خودارزشمندشودیپرخطر کمتر م یرفتارها

 نیدر روابط ب یفرد باالتر باشد عزت نفس و جرأت ورز

و عزت نفس از  یمقوله خودارزشمند نیبشود. بنابرا یفرد

کودکان و  تیرشد مطلوب شخص رعوامل د نیتریاساس

 نوجوانان است.
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 یارتباط یها: آموزش مهارتیارتباط های مهارت آموزش

افراد در برخورد مناسب با  ییو توانا یآگاه شیافزا یبرا

 جهیر نتو د مانهیرابطه متقابل و صم جادیجهت ا گریکدی

نوجوان با  شودیعزت نفس کارساز باشد و باعث م شیافزا

و  رنابهنجا یارتباط مؤثر در مقابل فشار همساالن و رفتارها

روابط  جادیکند. و باعث ا یعوامل خطر زا دور جهیدر نت

 یکی شودیم گرید یهامثبت و مؤثر فرد با انسان یفرد نیب

تانه است که در روابط دوس جادیا ییموارد توانا نیاز ا

عنوان  به،یگرم خانوادگ روابط،یو اجتماع یسالمت روان

دارد  یمهم اریسالم نقش بس یمنبع مهم روابط اجتماع کی

 داشته باشد یرابطه اثربخش گرانیبا د شودیکه باعث م

 یرفتارهای مخاطره آمیز: شناخت رفتارها آموزش

ان را است که دختران نوجو یمیمفاه آموزشز،یآممخاطره

اعتماد خطرات عبارتند از: نیاز ا ینمونه ا.دنمای¬یم دیتهد

قرار ناسالم و مشکوک، یزهایخوردن چبه افراد ناشناس،

و  حیبه تفر شیگراان،یو قل گاریگرفتن در معرض دود س

از  یریادگیگران،یپرخاشگرانه با د برخوردناسالم،لذت 

 ی(. رفتارها13)باشدیم یبا فرهنگ اسالم ریمغا یرسانه ها

افراد جامعه را  رینوجوانان و سا یستیپرخطر سالمت و بهز

و مهار رفتار  یریشگیپ یبرا دهندیدر معرض خطر قرار م

 بهدادن با توجه  یراه آموزش و آگاه نیبهترپر خطر، یها

شناخت علل  نیآنها است .بنابرا یازهایو ن یسن طیشرا

و  یریشگیپ یپرخطر برا ینوجوانان به رفتارها شیگرا

است و باعث  یضرور یامر یمعضل اجتماع نیدرمان ا

 یشود و از رفتارها یم حیسالم و صح یبروز رفتارها

 کند.  یم یریجلوگ زیمخاطره آم

است  نیو ارزش طرح مهارت مراقبت از خود در ا تیاهم

رشد  یهاو تحول در همه جنبه رییتغ یهاسال یکه نوجوان

 ییاست و آشنا یو اجتماع یروان،یعاطف،یذهن،یجسم

 یارهایبا معها در ارتباط هستند،که با آن ینوجوانان و کسان

 انآن یسالم و پر نشاط برا یزندگ جادیبه ارشد و سالمت،

هر  ندهیآ یهاهیخواهد کرد. نوجوانان سرما یکمک فراوان

برخوردار  یجامعه هستند و هر اندازه که از سالمت کاف

 نیخواهند کرد. در ا نیجامعه را تضم تشرفیرشد و پباشند،

 یرفتارها حیصح یهاوهیکه ش یراستا نوجوانان و جوانان

و  دهخود و خانوا قیتطب یالزم برا یهاو مهارت یجانیه

ها ارتقا آن یشناختروان یهاتیباشند و ظرف اموختهیجامعه ن

روبرو خواهند شد  یو متعدد یجد یهابیباشد با آس افتهین

و  گرانیو هم د شودیخودشان م ریآن هم دامنگ که عواقب

 ردیها شکل گدر آن یضداجتماع یکه رفتارها یدر صورت

 نیا تیریتوان مد ایبروز دهند  یمنف یهاو از خود واکنش

 یهابیرا نداشته باشند باعث آس یمنف یهاواکنش

در  هایو نابهنجار هایدر شخص و کژرو یشناختروان

است که آموزش و  یضرور نیابرااجنماع خواهد شد.بن

 یهاآموزش مهارت یمناسب و مؤثر را برا یاپرورش برنامه

تا امکان  ردیدر نظر بگ ییمراقبت از خود در دوره ابتدا

 سریم یزندگ زیچالش برانگ یهااز آن در دوره یبرداربهره

 باشد. 

آموزش بدست آمده، جیطور خالصه با توجه به نتا به

است که  یمؤثر یریشگیبرنامه پت از خود،مراقب یهامهارت

در عوامل خطرساز مرتبط با مصرف  یمعنادار رییتغ تواندیم

 زمیبه روشن شدن مکان هاافتهی نی. ادینما جادیمواد مخدر ا

مراقبت از خود کمک  یهاعمل برنامه آموزش مهارت

 یاست بر سودمند یدییپژوهش حاضر تأ یهاافتهی. کندیم

است که بر عوامل  یبر نفوذ اجتماع یتنمب یکردهایرو

مرتبط با مصرف  یاجتماع یخطرساز و حفاظت کننده روان

 یهاپژوهش جیپژوهش با نتا نیا جی. نتاندینمایم دیمواد تأک

مهارت مراقبت از . باشدی( همسو م1،7،14،15،17،21،23)

 یهاو ضعف هاییحرکت از ناتوانا یخود کمک به فرد برا

و سازنده است.  یتوانمند و قو یهامهارت یبه سو یمهارت
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تحول  یرا در راستا یحرکت تواندیها ممهارت نیآموزش ا

شروع کندتا در پرتو آن  یتیو ترب یآموزش یهابرنامه

که در  یابه گونه یموضوعات و مطالب آموزش ها،مهارت

 یهارهیاستفاده شوند و زنجروزمره وجود دارند، یزندگ

بخورد، با توجه  وندیآموزان پدانش یواقع یایبا دن یارتباط

 یحیتفر یهابرنامه یکه با برگزار شودیم شنهادیپ جیبه نتا

و  ایاول یبا همکار یو شغل یزندگ یهادر قالب مهارت

 سیدولت و مردم و تأس یهایگذارهیآموزان با سرمادانش

)خانه هوشمند( در  یو فکر یورزش یو احداث فضاها

مانند طرح مراقبت از  یریشگیپ یهاو برنامه مناطق مختلف

در قالب  یرسم یبرنامه درس کیخود اگر به صورت 

در مدرسه ارائه  یلیو در طول سال تحص یدرس یواحدها

 بهافراد  شیدر کاهش گرا یشوند به طور قابل توجه

 گذار خواهند بود.  ریپرخطر تأث یرفتارها

ن بود نییپا زیپرخطر و ن یرفتارها یتوجه به گستردگ با

 یهایبه بررس دیباگونه از رفتارها، نیمتوسط سن اقدام به ا

 داخت کهپر نهیزم نیدر ا یاو همه جانبه دوره قیدقق،یعم

ز ا دسته نیا یبه برطرف کردن مشکالت مربوط به اجرا ازین

 یضرور را نیگذاران و مسئول استیس یها از سوپژوهش

 . سازدیم

 قیتحق های¬تیمحدود

 داده ها یگردآور یفقط از پرسشنامه برا قیتحق نیا در

 ها¬داده لیتحل یبرا یاستفاده شده است و تنها از روش کم

 یآت قاتیدر تحق شود¬یم شنهادپی که است، شده استفاده

از نظر  قیتحق نیاستفاده شود.ا زین یفیک های¬از روش

 هیاحهفتم ن هیمحدود به دانش آموزان دختر پا ینمونه آمار

 اطیتاح دیبا جینتا میشهر بندرعباس بوده است،که در تعم 2

 .الزم را داشت

 

 تشكر و قدردانی

 ایهپبدین وسیله از همکاری آموزگاران پایه ششم، دبیران 

این  جامهفتم و دانش آموزان دختر پایه هفتم که ما را در ان

 شود.اند سپاسگزاری میتحقیق یاری رسانده

 تضاد منافع

ون حمایت مالی سازمان یا نهاد خاصی انجام این مطالعه بد 

های آن به طور دقیق و شفاف ارائه شده است و تمامی یافته

گونه تعارض منافعی وجود نداشته بنابراین هیچشده است،

 است.
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 پرسشنامه

 

 سال 14تا  13سال            13تا  12سال              12سن:         کمتر از 

 

 ردیف گویه ها خیلی زیاد زیاد تاحدودی کم خیلی کم

 

 

سعی می کنم شرایطی را فراهم کنم تا از لحظه های      

 زندگی خود لذت ببرم.

1 

 2 در انجام کارهای محول شده مسولیت پذیر هستم.     

 

 3 از  روبه رو شدن با مشکالت نمی هراسم.     

واده و دوستانم زمانی که با مسئله ای روبرو می شوم از خان     

 راهنمایی و کمک می خواهم.

4 

 

 5 احساس می کنم در انجام کارهای خود توانایی زیادی دارم.     

 

اگر مطمئن هستم  نظر جمع نادرست است از نظر آنها      

 تبعیت نمی کنم .

6 

 7 پدرو مادرم ارتباط نزدیک و محبت آمیزی با من دارند.     

 8 یت حیا و عفت را الزم می دانم.در روابط خود رعا     

 9 در انجام تکالیف خود،خوب و موفق عمل می کنم.     
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 10 نسبت به خود و اطرافیانم خوش بین هستم.     

 11 احساس می کنم انسان مهم و با ارزشی هستم.     

 

 12 می توانم به خوبی اکثر مردم،کارها را انجام دهم.     

 

 13 بت به خود و توانایی های خود دارم.نگرش مثبتی نس     

 

 14 از ظاهر و چهره ی خود راضی هستم.     

 15 فکر میکنم در اکثر مسابقات میتوانم جز نفرات برتر باشم.     

 

 

 

 

 

دوست ندارم جای شخص دیگری باشم و دوست دارم     

 خودم باشم.

16 

      

 می کنم. همواره با دوستان خود روابط صمیمانه برقرار

 

17 

 

 18 کارهای نادرست دوستانم را مورد انتقاد قرار می دهم.     

 

 تحمل شنیدن انتقاد دیگران را نسبت به خود دارم.     

 

19 
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 20 به دیدگاه و عقاید دیگران احترام می گذارم.     

از موفقیت دوستان خوشحال شده و آنها را تحسین و      

 تشویق می کنم.

21 

 

انتظارات و احساسات خود را به طور واضح به دوستانم بیان      

 و ابراز می کنم.

22 

 

به خوبی به سخنان دوستانم گوش می دهم و در حل      

 مشکالتشان آنها را راهنمایی می کنم.

23 

 

اگر مشکلی داشته باشم از دوستانم درخواست کمک می      

 کنم.

24 

 

های دوستی و کارهای گروهی به صورت فعاالنه در گروه     

 مشارکت می کنم.

25 

ترجیح می دهم با همجنس خود ارتباط دوستی برقرار      

 کنم.

26 

 

 

اگر دوستان یا همکالسی ها چیزی مشکوک و ناآشنا      

 تعارف کنند به آنها جواب رد می دهم.

27 

 

 28 در هنگام عصبانیت،خشم خود را کنترل می کنم.     

 

اره در ارتباط با دوستانم حد و مرز و خطوط همو     

 قرمزی)حریم مشخص( را قائل هستم.

29 

دعوت دوستانم برای رفتن به مهمانی های ناسالم و      

 ناشناس را  رد می کنم.

30 
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