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 مقاله پژوهشی

 نوجوانان  يريپذتيمسئولبر  يزندگ يهامهارتآموزش  ريتأث يبررس
  هيرستان شهرستان اروميدختر تک والد مدارس دب

  
  4*راهدانه سابق سیما ،3نژادیعل دیوح ،2مولود رادفر ،1زادیناصر پر

  
  05/09/1401تاریخ پذیرش  05/03/1401تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

، حالنیباااست.  یو روان یجسم يهایدگرگون سرآغاز رای، زشودیمهر فرد محسوب  یدوران زندگ نیترپرارزشو  نیترمهماز  یکی ینوجوان :هدف و زمينهپيش
 ادیواده است که نوجوان خان قیاز طر یشتر کند. از طرفین دوران را بیا زد و التهابیچهارچوب خانواده را به هم بر تواندیم یقیک والد به هر طریاز  ییجدا

موجب بروز اختالل در  تواندیمتک والد بودن  رسدیمو به نظر  ردیرا به عهده بگ شیت اعمال خویو مسئول رامون خود سامان دهدیچگونه به جامعه پ ردیگیم
 .تر تک والد انجام شدنوجوانان دخ يریپذتیمسئولبر  یزندگ يهامهارتآموزش  ریتأث نییهدف تعحاضر با مطالعه شود. نوجوانان  يریپذتیمسئولروند 

-18نوجوان دختر تک والد  100 يوبر ر 1400و گروه کنترل بود که در سال  آزمونپس -آزمونشیپبا طرح  یتجربمه ینپژوهش از نوع  نیا روش کار:مواد و 
واجد  کنندگانارکتمشانجام شد.  یص دو گروه به روش کنترل و مداخله به روش تصادفیو تخص ياچندمرحله يریگمطالعه، نمونه نی. در اگرفتسال صورت  15
 هفته 4-6س از مداخله و پمطالعه،  عدر دو گروه کنترل و مداخله در شرو نوجوانان را يریپذتیمسئولک و پرسشنامه یط ورود به مطالعه اطالعات دموگرافیشرا

تعداد افراد هر گروه انجام شد.  قهیدق 60-90به مدت  روم يدر بستر اسکا گروهی صورتبهو  يمجاز به شکل. جلسات آموزش ل کردندیتکممداخله  انیبعد از پا
س با انیراو زیو آنال مستقل یت يهاآزمونبا استفاده از  هاداده .هفته بود کیجلسات  يو فاصله برگزار لسهج 10 ،ینفر و تعداد جلسات آموزش گروه 6-10شامل 
  در نظر گرفته شد. >P 05/0 يداریمعن. سطح شد لیوتحلهیتجز 22نسخه  SPSS افزارنرم به کمک و يتکرار يهاآزمون

 ).>001/0Pان مداخله بود (یل، پس از پانوجوانان دختر در دو گروه مداخله و کنتر يریپذتیمسئولن نمره یانگین میب يمعنادار يانگر تفاوت آماریج، بینتا :هاافتهي

 يریپذتیمسئول تیوجه به اهمتبا . گرددآنان  يریپذتیمسئولش یافزاباعث  تواندیم یزندگ يهامهارتآموزش ن مطالعه، یج ایبر اساس نتا :يريگجهينتبحث و 
  .شودیمه یر تک والد توصدر نوجوانان دخت یزندگ يهامهارت، آموزش جامعه شرفتیپ تاًینهاان و آموزدانش یو اجتماع یلیتحص ،يرشد و سالمت فرد يبرا
  ي، تک والديریپذتیمسئول، یزندگ يهامهارتنوجوانان،  :هادواژهيکل
  

 ۴۳۲-۴۴۵ ص ،۱۴۰۱، مرداد ۱۵۴درپي مجله پرستاري و مامايي، دوره بيستم، شماره پنجم، پي

  
  04432754963 ، تلفن: ییو ماما يدانشکده پرستار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،ه، یاروم  :           آدرس مکاتبه

Email: s.rahdaneh14@gmail.com 

 
 

  مقدمه
هر فرد  یدوران زندگ نیترپرارزشو  نیترمهماز  یکی ینوجوان
 یو روان یجسم يهایدگرگون سرآغازرا ی، زشودیممحسوب 

نفر در جهان  4از هر  یسازمان بهداشت جهان آماربر اساس  .)1(است
ت جهان در یارد جمعیلیم 2/1است و از  یک نفر در سن نوجوانی

ه در یو بق توسعهدرحال يدر کشورها هاآن %85،  یوانسن نوج
                                                             

 رانیه، ایه، ارومیاروم ی، دانشگاه علوم پزشکینیقت بالیمار، پژوهشکده تحقیب یمنیقات ای، مرکز تحقيار گروه پرستاریاستاد 1
 رانیه، ایه، ارومیاروم ی، دانشگاه علوم پزشکيار روان پرستاریدانش 2
 رانیه، ایه، ارومیاروم ی، دانشگاه علوم پزشکیستیار آمار زیاستاد 3
 سنده مسئول)یران (نویه، ایه، ارومیاروم ی، دانشگاه علوم پزشکيارشد روان پرستار یکارشناس يدانشجو 4

 جیبر اساس نتا، در کشور ما کنندیم یزندگ یصنعت يکشورها
 یسالانیم تی، بعد از جمع1395نفوس و مسکن سال  يسرشمار

 تیدرصد که در رده اول قرار دارد، جمع 1/50سال) با  25-64(
 .)2(درصد در رده دوم قرار دارد 42/20سال) با  24-10جوان (نو

 ارشودن دورا ،لدینوا نظراز همو  نناانوجو ازنظر هم ،نیانوجو
دوران  ینو ا ستا هشد قلمداد یجوان يبلوغ و ورود به واد يهاسال

 .)3(ستا ندگیز پرکشمکش مرحلۀ
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ت یجاد امنیا يبرا یاتیرابطه مهم و ح کی يفرزند -رابطه والد
 طوربهت یت و امنیمینوجوانان است. احساس عشق، صم يو عشق برا

ار که از هر چه است یحالن در یا شه در خانواده دارند.یم ریمستق
 يهاگونه نیترمهماز  یکیاست و  ریپذبیآسک خانواده یخانواده 
 ینیا تک والدیتک سرپرست  يهاخانواده، ریپذبیآسخانواده 

 . )4(ش هستندیدر حال افزا یدر جوامع کنون متأسفانههستند که 

هستند.  يتک والد هاخانوادهاز  ید توجه داشت که برخیبا
بدون  یجه طالق، مرگ، ترك خانواده، حاملگیکه در نت ییهاخانواده

 شوندیمن نام خوانده یبه ا ندیآیمبه وجود  یفرزندخواندگازدواج و 
ط یبا توجه به شرا رسدیماست که به نظر  یطین در شرای. ا)5(

در  يو ارقام تک والد آمارکشور  یو اجتماع ي، اقتصادیفرهنگ
دهنده آن است نشان مرور متونافته باشد. یش یر افزایاخ يهاسال

 1390نسبت به سال 1395در سال يوالدتک يکه تعداد خانوارها
ش یافزا، ين دو سرشماریش کل خانوارها در فاصله بیبا توجه به افزا

  .)2(داشته است درصدي 19

موثّر  یک سرپرستیفرزندان تک سرپرست از حضور  کهییازآنجا
 يوثّرممناسب و  یتیترب يو از الگوها اندشدهت محروم یو با صالح

ر: ینظ یلیه دالا بنا بیو  اندنبوده مندبهرهدر کانون خانواده کامل 
 ادیاعت ،یخانوادگ يهاخشونتخانواده،  یو نابسامان یختگیگسازهم
و  ی؛ فساد اخالقیجنس يهايبندوباریبن به ین و اشتهار والدیوالد
، سئلهم حل(ر ینظ يفکر يهامهارت، فاقد یاجتماع يهابیآسر یسا

 یاجتماع يهامهارتو  )رهین هدف و غیی، تعيریگمیتصم
و  )رهیت و غیگران، قبول مسئولید  با کار کردن، یقدردان(  رینظ

ست اق خانواده ی. از طر)6(باشندیم گرانیمهارت مذاکره با خود و د
گران معاشرت کند، نظم و یچگونه با د ردیگیماد یکه نوجوان 

 وداشته باشد  يت قرار دهد، سازگاریانضباط را در امور در اولو
ز با ین نیرد. طرز برخورد والدیش را به عهده بگیت اعمال خویمسئول

ن به یااست بنابر مؤثرار مهم و یآنان بس يریپذتیمسئولنوجوان در 
در خصوص  ییهاچالشفرزندان نوجوانان تک والد با  رسدیمنظر 

 یندگک والد در زی. عدم حضور )7(باشند روروبه يریپذتیمسئول
اکثر  .)8(کندیمر ییفرد را دستخوش تغ يریپذتیمسئول

ده مواجه دوباره در خانوا کارمیتقسگسسته با مشکل  يهاخانواده
ن یب، انجام امور منزل ا پدر ی ل فقدان حضور مادریهستند. به دل

ر نوجوانان د يریقرارگ. شودیمم یتقس ماندهیباقوالد فرزندان و 
 يهانقشو  خألمستلزم آموزش جهت تطابق با  یتین موقعیچن
 يریپذتیمسئولآموزش  ترمهمش آمده است که از همه ید پیجد

  .)9(است

                                                             
1 Kalmen & et al 

که  يدر نوجوانان دختر تک والد به والد یوابستگ آنکهحال 
را به عهده داشته است، به نسبت  يپدر و مادر دوگانهنقش  هاسال

موجب بروز  تواندیمخود  نوبهبهشتر بوده و ابن یگر بینوجوانان د
جه ینت .)10(ن دختران شودیا يریپذتیمسئولاختالل در روند 

 يهاخانوادهکه دختران در  دهدیمنشان  1مطالعه کالمن و همکاران
پنهان و آشکار ترس و اضطراب بوده و  ترریپذبیآستک سرپرست 

ازمند به ین دختران تک سرپرست نی. بنابرا)11(شتر استیآنان ب
 یتلق یو زندگ یستیمقابله،  بهز يهامهارتو آموزش  يتوانمندساز

 نیزندگی یعنی توانایی ایجاد روابط ب يهامهارت. )12(شودیم
اجتماعی، انجام  يهاتیمسئولمناسب و مؤثر، انجام  يفرد
که  یبدون توسل به اعمال هاتعارضح، حل یصح يهايریگمیتصم

مثبت  ریمتعدد تأث يهاپژوهش. )13(ب بزنندیگران آسیا دیبه خود 
 يریشگیمواد، پ سوءمصرفش زندگی را در کاه يهامهارتآموزش 

 يهامهارت، افزایش نفساتکابهتقویت  ،زیآمخشونت يرفتارهااز 
روابط مثبت و مؤثر اجتماعی  ي، برقرارهااسترسمقابله با فشارها و 

  .)15, 14(انددادهنشان 
نه کسب یدر زم يتوانمندسازک نوجوانان با ی رسدیمبه نظر 

به خود یا دیگران صدمه  کهنیابدون  شودیمقادر  یزندگ يهامهارت
مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذیرد و با  يهاتیمسئولبزند، 
. )16(شود روروبهو مشکالت روزانه زندگی به شکل مؤثر  هاچالش

مانند  ییهايتوانمندش یجاد و افزایدر ا یزندگ يهامهارتآموزش 
ت، ارتباط مثبت یمسئولرش یزه در حوزه پذیجاد انگی، ايریگمیتصم
و  یمثبت، حل مشکل، خود نظم ده نفسعزتجاد یگران، ایبا د

از  یبرخ يریادگی. )17(باشدیم مؤثران آموزدانش یتیخودکفا
. باشندیمبرخوردار  ياژهیوت یاز اهم یدر دوران نوجوان هامهارت
در  يریپذتیمسئولاست.  يریپذتیمسئول هامهارتن یا ازجمله

 يهاشاخصو  هامشخصهاز  یکی عنوانبهشدن  یند اجتماعیفرآ
 یاست که توسط عوامل اجتماع یانسان يهایژگیوو از  يریپذجامعه

ن ی. در هم)18( ردیگیمخانواده در فرد شکل  ازجملهکننده جامعه 
 رتمها نیبو همکاران نشان دادند که  یمیج مطالعه رحیراستا، نتا

 دارمعناو  مثبت ۀبطرا ،يریپذتیمسئول يهامؤلفهاز  کی هرو  ندگیز
ت یه تربیروشن است که نسل نوجوانان در سا. )19(دارد دجوو

جامعه  يتگر فردایآن هدا یسازنده و در پ تواندیمخانواده  یاجتماع
، نیبنابرا. )20( آنان است يریپذتیمسئولازمند ین امر نیباشد و ا

و آموزش موفّق آن به نوجوانان ،  یزندگ يهامهارتگفت  توانیم
و  یو اجتماع یروان يهابیآساز  يریشگیاز عوامل عمده پ یکی

 يتک والد کودکان و نوجوانان يهاخانهدر  یگسترش بهداشت روان
 يریگشکلدر  یت دوران نوجوانین با توجه به اهمیهمچن .باشدیم
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در  یو روان یش مسائل و مشکالت عاطفیانسان، افزا یت واقعیشخص
ت یو رضا یت زندگیفیبر ک يریپذتیمسئولنوجوانان تک والد، رابطه 

م یت يز در جستجویت نوجوانان و نیو بحران هو نفسعزت، یاجتماع
بر  یزندگ يهامهارتآموزش  ریتأثکه  يامطالعهق یتحق

افت نشد. یکند،  یبررس ينوجوانان دختر تک والد يریپذتیمسئول
بر  یزندگ يهامهارتآموزش  ریتأثن ییلذا، مطالعه حاضر با هدف تع

 رستانیمدارس دب نوجوانان دختر تک والد يریپذتیمسئول
  انجام شد. 1400 هیشهرستان اروم

  
  مواد و روش کار
و  آزمونشیپ با طرح یتجربمه ینک مطالعه یپژوهش حاضر 

الزم از  پس از کسب مجوزکه محقق بود  با گروه کنترل آزمونپس
) و کسب IR.UMSU.REC.1399.398(ته اخالق دانشگاه یکم

 یجان غربیاستان آذربابه اداره کل آموزش پرورش  یکتب نامهیمعرف
) را 2و  1ه (یدخترانه هر ناح یدولت يهارستانیدبست یمراجعه و ل

 يبرا انجام شد. ياچندمرحلهبه روش  يریگنمونه .کندیمه یته
 -ست مدارس دوره دوم متوسطهیل ابتداها در شهر، انتخاب نمونه

رستان) یدب 9ه دو (یرستان) و ناحیدب 10ک (یه ی، ناحينظر
ه، سه یاز هر ناح يد. در مرحله بعدیه گردیته وپرورشآموزش

مثال در  ي) انتخاب شد. برایکشقرعه( يتصادف صورتبه رستانیدب
کاغذ  يرستان رويدب 10 يك، اساميه يانتخاب مدارس ناح

از داخل  کاغذ به تصادف 3خته شد و ير ياکاسهو در  شدهنوشته
ادداشت شده در يمدارس  يده شد و اساميرون کشيکاسه ب

 مدارس منتخب در نظر گرفته شد. عنوانبهشد و  تیرؤکاغذها  يرو
ن شدند یینفر تع 124تک والد  انآموزدانشبعد از انتخاب مدارس 

با  )21( )1397و همکاران ( يعت باقریشر طبق مطالعه تیدرنهاو 
با استفاده دو گروه مستقل  ين برایانگیاستفاده از فرمول اختالف م

Mean26.17: 1Mean ,2 :32.10 ,( ،1پاور یج افزارنرماز 

SD1:3.04, SD2:2.94( ،به نفر  42هر گروه  يو برا شدهمحاسبه
 50هر گروه  يبرا يدرصد 20زش یر در نظر گرفتنبا  آمد که دست
  .در نظر گرفته شدنفر)  100 درمجموعنفر (

بودن  يتک والدورود به مطالعه شامل  يارهاین پژوهش معیدر ا
ه، ی، ساکن شهر ارومیرانیت ایر، ملیک سال اخی یحداقل در ط

ل یاز قب زااسترسو نداشتن حادثه  سال 15-18 یسن يمحدوده
 6خانواده در  کیدرجه ياعضا العالجصعب يماریفوت و ابتال به ب

 آموزدانشل یخروج از مطالعه شامل عدم تما يارهایو مع ریماه اخ
ش از دو یبت بی، غیگروه یجهت ادامه حضور در جلسات آموزش

مانند ابتال  زااسترسو بروز هرگونه حادثه  یجلسه از جلسات آموزش
                                                             

1 G Power 
2 Blocked Randomization 

خانواده در طول مطالعه  يا از دست دادن اعضایخاص و  يماریبه ب
نفر  24نفر بود،  124 شدهیابیارزتعداد نوجوانان تک والد  .باشندیم

ورود نبوده  ارینفر واجد مع 10 چراکهاز مطالعه کنار گذاشته شدند 
تک  آموزدانش 100 تیدرنهانداشتند.  يبه همکار یلینفر تما 14و 

ن یو همچنمدارس  ریبا مد یهماهنگ پس از والد وارد مطالعه شدند.
 يريگنمونه آموزدانشو خود  آموزدانشاز والد  یت کتبیاخذ رضا

 اخذشدهنان داده شد که تمام اطالعات یاطم هانمونهبه  انجام شد و
 یفاقد نام و نام خانوادگ هاپرسشنامه یمحرمانه بوده و تمام هاآناز 

ک کد اختصاص داده شد که مختص همان ی آموزدانشهستند. به هر 
ان آموزدانش تاًینهاد. یپرسشنامه ثبت گرد يبود که در رو آموزدانش

  به دو گروه کنترل و مداخله اختصاص داده شدند. یتصادف صورتبه
به دو گروه  2یتصادف يسازی، به روش بلوککنندگانشرکت

ممکن  يهاحالت که همه صورتنیبدم شدند. یمداخله و کنترل تقس
در نظر گرفته  ییچهارتا يهابلوك در Cو  Iحروف  يریجهت قرارگ

 6تا  1حالت از شماره  6ن یحالت را شامل شد. ا 6شد که جمعاً 
تعداد  بر اساس ازیموردن ییتا 4 شده و تعداد بلوك يگذارشماره
 ازیموردنحجم نمونه  ازآنجاکهمشخص شد.  موردمطالعهنمونه 
ل شد. سپس به یتشک ییتا 4بلوك  25تعداد  نفر بود، 100مطالعه 

جدول اعداد  بر اساس یبلوك)، عدد تصادف 25( ازیموردنتعداد بلوك 
ب اعداد یترت بر اساسشد؛ سپس  فیردهمپشت سر  یتصادف

ب، یمربوط به هر شماره به ترت يهااز جدول، بلوك شدهاستخراج
و بر  یتصادف يسازیها به روش بلوکنمونه تیدرنهاست شد. یل

م شدند یبه دو گروه مداخله و کنترل تقس ییتا 4 يهابلوك يمبنا
در گروه کنترل  آموزدانش 50در گروه مداخله و  آموزدانش 50و 

 اطالعات در دو گروه کنترل و مداخله در يآورجمعقرار گرفت. 
  مداخله صورت گرفت.ک و سه ماه پس از یشروع مطالعه، 

 یتیشامل دو بخش اطالعات جمع هاداده يگردآورابزار 
سن، جنس والد سرپرست، (همچون:  یکه شامل اطالعات یشناخت

ن، یوالد یلیت تحصی، وضعییجدا يهاسالپدر و مادر،  ییعلت جدا
زان درامد خانواده، تعداد افراد یسکونت، م تین، وضعیشغل والد

سنجش  اسیمقخاص) و  يماریسابقه ابتال به ب خانواده، رتبه تولد و
 یشخص يریپذتیمسئولاستاندارد پرسشنامه ( يریپذتیمسئول

 مؤلفهو سه  سؤال 15 ين پرسشنامه دارایابود.  )3نوجوانان يبرا
و کنترل  سؤال 4با  ي، کنترل رفتارسؤال 7با  یشخص ییپاسخگو
کرت یل يانهیچهارگزف یو بر اساس ط باشدیم سؤال 4با  یشناخت

. دامنه پردازدیمنوجوانان  يبرا یشخص يریپذتیمسئولبه سنجش 
از  شدهحاصلاز یبود. هر چه امت 60تا  15ن ین پرسشنامه بیاز ایامت

شتر یزان بیم دهندهنشانشتر باشد، ین پرسشنامه بیا

3 Personal Responsibility Scale for Adolescents 
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نوجوانان بود و بالعکس. پرسشنامه  يبرا یشخص يریپذتیمسئول
 )22(لدینوجوانان توسط مرگلر و ش يبرا یشخص يریپذتیمسئول

نوجوانان  يبرا یشخص يریپذتیمسئولسنجش  منظوربه) 2016(
ران توسط جوکار و همکاران ین شده است و در ایو تدو یطراح

. در پژوهش جوکار و همکاران )23(شده است یابی) اعتبار1398(
ن پرسشنامه مناسب یا یو مالک يو صور ییمحتوا یی) روا1398(

ن  ابزار یا ییایا پایت اعتماد ین قابلیشده است و همچن یابیارز
ن پرسشنامه یبراي ا شدهمحاسبهضریب آلفاي کرونباخ  لهیوسبه

  .)23(برآورد شد 7/0 يباال
قه و تعداد افراد هر یدق 60-90جلسات آموزش گروهی به مدت 

جلسه که  10 ینفر و تعداد جلسات آموزش گروه 10گروه شامل 
و در بستر  يمجاز صورتبهک هفته بود، یجلسات  يفاصله برگزار

ک یوع و پاندمیل شیالزم به ذکر است به دل( روم برگزار شد. ياسکا
در  یبهداشت يهاپروتکلن و یت موازیو رعا 19د یکوو يماریب

ن صورت یآنال صورتبهجلسات  ییخصوص اجتناب از گردهما
و  یو بحث گروه یسخنران يبا استراتژ جلسات آموزشـیرفت). یپذ

در قالب  یآموزش يمحتوا .پرسش و پاسخ توسط محقق برگزار شد
ن در یروم به اشتراك گذاشته شد. همچن ينت در بستر اسکایپاورپو

بر مطالب جلسه گذشته،  يابتدا مرور یشروع هر جلسه آموزش
ابهام انجام گرفت و در صورت وجود  يرگذاریتأثافت بازخورد و یدر

گروه کنترل مداخله  يرفع اشکال صورت گرفت. برا يادآوریاز به یو ن
ن یو پس از دوم در پایـان پـژوهش در نظر گرفته نشد اما یخاص
گـروه کنتـرل قرار ار یدر اختآموزشی  برنامه يمحتوا ،آزمونپس
 جیپک ات جلسات با استفاده ازیو محتو مورداستفادهه شد. منبع گرفت

جلد کتاب  پنج نوجوانان شامل یمهارت زندگ يهاکتاب يجلدده
و  1رسونیپ وانیاشته نو و پنج جلد کتاب کار نوجوان یمرب يراهنما

 از یبیبه همراه استفاده ترک )24( یدکتر زهره قربانترجمه 
م شد و توسط یگر تنظید یها، مقاالت و کتب و متون علمنیدالیگا

  و در جلسات آموزش ارائه داده شد. يمحقق گرداور
توسط  يریپذتیمسئولپرسشنامه  ییقبل از شروع جلسه ابتدا

گروه  يبرا یل شد. سپس جلسه ابتدائیتکم کنندگانمشارکت
ک جو یجاد ینوجوانان و اجاد ارتباط با یت معارفه، ایمداخله، با محور

نوجوانان با  یعاطف يرید، درگی، رفع سو تفاهم و تردبخشنانیاطم
شد و در  آغاز یجلسات آموزش گروه يح روند اجرایگر، توضیکدی

پرداخته شد. پس  یخودآگاه يهامهارترامون ابعاد یادامه به بحث پ
زمان خ و یجلسه اول، تار يو پرسش و پاسخ در انتها یاز بحث گروه

 هاپرسشنامهن یاول شد. يزیربرنامهو  یهماهنگ يل جلسه بعدیتشک
و سوم بار دوم  يهاپرسشنامهو  ل شدیتکم هاکالسقبل از شروع 

ت یجلسات با حضور محقق ارائه، هدا .شدل ین تکمیآنال صورتبهز ین
  ت شد.یریو مد

 
  :جلسات يمحتوا
  کاررفتهبه يو استراتژجلسات  زمانمدت  کاررفتهبهموضوعات   و آموزش موردبحثن یعناو  جلسات

1  
 یخودآگاهمهارت 

  

 از نقاط ضعف یآگاه 

 از نقاط قوت یآگاه 

 نانهیبواقع خود –ر یتصو 

 از حقوق و  یآگاه
 هاتیمسئول

 هاارزشح یتوض  

  )قهیدق 60-90(آموزش گروهی 
  و پرسش و پاسخ ی، بحث گروهیسخنران

  مهارت تفکر خالق  2
  پرورش  يهافنآموزش

  تفکر خالق
  )قهیدق 60-90(آموزش گروهی 

  و پرسش و پاسخ یگروه ، بحثیسخنران

  مهارت حل مسئله  3
 مشکالت، علل و  صیتشخ

  قیدق یابیارز
  )قهیدق 60-90(آموزش گروهی 

  و پرسش و پاسخ ی، بحث گروهیسخنران

  مهارت تفکر نقادانه  4
 الزم  يهاياستراتژ آموزش

  تفکر نقادانه يریکارگبهجهت 
  )قهیدق 60-90(آموزش گروهی 

  و پرسش و پاسخ ی، بحث گروهیسخنران

5  
 یارتباط يمهارت ها

  

 یرکالمیغو  یارتباط کالم 
 مؤثر

 ابراز وجود 

  )قهیدق 60-90(آموزش گروهی 
  و پرسش و پاسخ ی، بحث گروهیسخنران

                                                             
1Yvanna Pearson 
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 مذاکره 

 امتناع 

 غلبه بر خجالت 

 گوش دادن  

  ين فردیب يهامهارت  6

 و مشارکت يهمکار 

 اعتماد به گروه 

 ن یب يص مرزهایتشخ
 مناسب يفرد

 یابیدوست 

 شروع و خاتمه ارتباطات  

  )قهیدق 60-90(آموزش گروهی 
  و پرسش و پاسخ ی، بحث گروهیسخنران

  کنترل استرس يهافن  7
 يهاروشو  یتن آرام 

  یکنترل تنفس
  )قهیدق 60-90(آموزش گروهی 

  و پرسش و پاسخ ی، بحث گروهیسخنران

  یهمدل  8

 گرانیعالقه داشتن به د 

 تحمل افراد مختلف 

 همراه با  ين فردیرفتار ب
 کمتر يپرخاشگر

 یابیدوست 

 ياحترام قائل شدن برا 
  گرانید

  )قهیدق 60-90(آموزش گروهی 
  و پرسش و پاسخ ی، بحث گروهیسخنران

  يریگمیتصم يهامهارت  9

 فعاالنه بر  يریگمیتصم
 قیاز حقا یآگاه يمبنا

 يبر مبنا يریگمیتصم 
 هاتیموقعق یدق یابیارز

 مهارت حل تعارض 

 يهاحلراهص یتشخ 
  مشترك

 )قهیدق 60-90آموزش گروهی (

  و پرسش و پاسخ یبحث گروه ،یسخنران

  یجانات منفیمهارت مقابله با ه  10

 گرانیو د جانات خودیشناخت ه

 جاناتیح با هیمقابله صح 

  که  ییهاتیموقعمقابله با
  ستندین رییتغقابل

  )قهیدق 60-90(آموزش گروهی 
  و پرسش و پاسخ ی، بحث گروهیسخنران

  
 

 یحاصل از بخش کم يهاافتهی لیوتحلهیتجز يبرا تیدرنها
ع یارائه اطالعات در جدول توز صورتبه یفیتوص آمارمطالعه، از 

، 1اسکوئر يکا يهاآزمون، از هادادهاستفاده شد. برحسب نوع  یفراوان
 يو برای یتنی، و آزمون من و2مستقل یشر، آزمون تیق فیآزمون دق

                                                             
1 chi-square 
2 Independent t-test 

 يک استفاده شد. برایدموگراف يرهایمتغ ازنظر هاگروه یبررس
مختلف در طول  یدر دو گروه در برهه زمان يریپذتیمسئول یبررس

 3تکرار شده يهايریگاندازهانس با یل واریمطالعه از آزمون تحل
و  >05/0P يداریمعنبا در نظر گرفتن سطح  هالیتحلاستفاده شد. 

  صورت گرفت. SPSS افزارنرم 22با استفاده از نسخه 

3 Anova repeated measures 
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  فلوچارت مطالعه ):۱( فلوچارت
  
  هايافته

ه یاول يریگین پیزش وجود داشت. حینفر ر 8ن مطالعه یدر ا
ک نفر از مطالعه خارج شد یک ماه پس از مداخله) در هر دو گروه ی(

کنترل و ک نفر از گروه یدوم (سه ماه پس از مداخله)  يریگیپو در 
) ذکر 2-3که در فلوچارت مطالعه ( یلیسه نفر از گروه مداخله به دال

  شده است از مطالعه خارج شدند.
 يسه واحدهایمقا دهندهنشانکه  1مطابق با جدول شماره 

نوجوانان  یت شناختیجمع یفیو ک یمشخصات کم برحسبپژوهش 
 در مطالعه، در دو گروه مداخله و کنترل کنندهشرکت تک والد

، )= 71/0Pن سن (یانگیم ازنظرن مطالعه دو گروه یدر ا. باشدیم
تعداد فرزندان خانواده  ،)= 947/0Pپدر و مادر ( ییجدا يهاسال

)878/0P =) 529/0)، والد سرپرستP =(، پدر و مادر  ییعلت جدا
)587/0P =(الت پدر ی، سطح تحص)67/0P =( ، الت یتحصسطح

 شغل  ،)= 901/0P( يت اقتصادیوضع، )= 66/0Pمادر (
ت سکونت ی، وضع)= 529/0P، شغل مادر (،)= 807/0Pپدر (

)788/0P =( خاص  يماریو سابقه ابتال به ب)741/0P = همگن (
  نبودند. داریمعنبوده و 
  

 
  در دو گروه مداخله و کنترل یو کم یفیک یت شناختیمشخصات جمع برحسبپژوهش  يسه واحدهایمقا ):۱جدول (

 متغیر

  

  آماره آزمون  گروه کنترل  گروه مداخله

P value  درصد  تعداد  درصد تعداد  

  والد سرپرست

 X2=0/396  38  19  32  16  پدر

df=1 
*P=0/529 

  62  31  68  34  مادر

 علت جدایی

  (پدر و مادر)

  62  31  66  33  طالق
F= 332/1  

**P=0/587 10  5  4  2  متارکه  
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  28  14  30  15 فوت

 تحصیالت پدر

 X2=0/801  16 8  10  5  زیر دیپلم

df=2 
*P=0/67 

  38  19  40  20  دیپلم

  46  23  50  25  دانشگاهی

  تحصیالت مادر

  10  5  6  3  زیر دیپلم
F 607/0=  

**P=0/866 
  46  23  50  25 دیپلم

  44  22 44  22  دانشگاهی

 وضعیت اقتصادي

 X2=0/208  12  6  14  7  دخل بیشتر از خرج

df=2 

901/0 =P** 

 

  50  25  52  26 دخل برابر خرج

  38  19  34  17 دخل کمتر از خرج

 شغل پدر

   56  28  60  30  کارمند

F= 172/1  
**P=0/807 

 

  34  17  26  13 کارگر

  8 4 10  5  بیکار

  2 1 4  2  بازنشسته

  شغل مادر
 X2=0/396  38  19 32  16  دارخانه

df=1 

529/0=P*  62  31 68  37 شاغل  

  وضعیت مسکونی

  64  32  60 30  استیجاري
F 612/0=  

**P=0/788 
  30  15  36 18 شخصی

  6  3  4 2  زندگی با اقوام

  سابقه ابتال به بیماري خاص
F  12  6  8  4  بله 447/0=  

**P=0/741 88  44  92  46 خیر  

  متغیر
  آماره آزمون  گروه کنترل  گروه مداخله

P value  انحراف معیار ±میانگین   انحراف معیار ±میانگین  

  32/16 ± 11/1  24/16 ± 12/1 سن
732/0-=Z  

71/0=P*** 

  Z=-066/0  88/4 ± 01/2 88/4 ± 84/1 مدت جدایی
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  آزمون کاي اسکویر *
  آزمون دقیق فیشر **

  آزمون من ویتنی ***
  
 
گروه  برخالف يریپذتیمسئولن نمره یانگیج نشان داد که مینتا

کنترل که در طول مطالعه ثابت بود، در گروه مداخله قبل از مداخله، 

از  یداشت که حاک يماه و سه ماه بعد از مداخله روند صعود کی
نوجوانان  يریپذتیمسئولدر  یزندگ يهامهارتمثبت آموزش  ریتأث

  ).2بود (جدول 
  

ک ماه بعد از مداخله و سه ین دو گروه مداخله و کنترل قبل و یب یزمان مقطع 3در  يریپذتیمسئولن نمره کل یانگیسه میمقا ):۲جدول (
  ماه بعد از مداخله

  سه ماه بعد از مداخله  ک ماه بعد از مداخلهی  قبل از مداخله يریپذتیمسئولنمره کل 

  نیانگیم ±ار یانحراف مع  نیانگیم ±ار یانحراف مع  نیانگیم ±ار یانحراف مع  گروه
  86/45±4/3  2/45±39/2  92/34±04/3  مداخله
  26/33±44/3  98/33±25/3  7/34±06/3  کنترل

  
و ابعاد آن  يریپذتیمسئولر ین متغیانگیسه میمقا يبرا

) در سه یتیو کنترل شخص ي، کنترل رفتاریتیشخص یی(پاسخگو
ن یب ماه بعد مداخله ک ماه بعد از مداخله و سهیقبل و  یمقطع زمان

 يتکرار يهابا اندازه انسیوار لیتحلدو گروه مداخله و کنترل از 
 هاگروهدر هر سه مقطع در  هادادهاستفاده شد. الزم به ذکر است که 

 کدامچیه يتست برا یماچل شرطشیپع نرمال بودند و یتوز يدارا
کنترل ، یتیشخص ییآن (پاسخگو و ابعاد يریپذتیمسئولر یاز متغ
است ن آزمون برقرار نبوده ی) ایتیو کنترل شخص يرفتار

)05/0<Pل آزمون اثر زمان و اثر زمان و یجه جهت تحلی). درنت
  زر استفاده شد.یگ-نهاوسیح گریمداخله از آزمون تصح

 05/0ر زمان کمتر از یمتغ يداریمعننکه مقدار یا به با توجه

فاکتور زمان) حداکثر کسان بودن سطوح مختلف یاست، لذا فرض (
در  يداریمعن ين تفاوت آماری. بنابراشودیمرد  99/0نان یبا اطم

د یگرد مشاهدهمختلف  يهازماندر  يریپذتیمسئولن نمره یانگیم
)0001/0=Pن مطلب است که اثر متقابل یانگر ایب ي). آزمون آمار

ان آموزدانش يریپذتیمسئولنمره ن یانگیم يزمان و مداخله بر رو
نمره پاسخ (ر یروند متغ درواقع). P=0001/0است ( داریمعن

. ستینکسان یدو گروه  يدر طول زمان برا )يریپذتیمسئول
ن یانگیروند م دهدیمانس نشان یز واریج جدول آنالینتا ،نیهمچن
ن گروه مداخله و یب يداریمعن يتفاوت آمار يریپذتیمسئولنمره 

 1ن امر در نمودار ی) که ا3(جدول  ).P=0001/0دارد (وجود  کنترل
  مشاهده نمود. توانیمز ین

  
  زمان و گروه توأماثر زمان و اثر  یبررس ي) برايریپذتیمسئولر ی(متغ يتکرار يهاطرحل یج حاصل از آزمون تحلینتا ):۳جدول (

 داريسطح معنی  Fمقدار آماره   درجه آزادي  مجموع مربعات  اثر

  0001/0  77/148  84/1  81/1637  زمان
  0001/0  34/199  84/1  61/2194  متقابل زمان و مداخله

  0001/0  3/258  1  84/4531  مداخله

 

 ***P=947/0  (پدر و مادر)

  88/2 ± 82/0  9/2 ± 79/0 تعداد فرزندان خانواده
154/0-=Z  

878/0=P*** 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

20
.5

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 u
nm

f.
um

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             8 / 14

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.20.5.8
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4641-en.html


 سیما راهدانه سابق، وحید علینژاد، مولود رادفر، ناصر پریزاد
 

  مجله پرستاري و مامایی    1401، مرداد 154، پی در پی پنجم، شماره بیستمدوره  440

  پذیري در سه مقطع زمانی موردمطالعه بین دو گروه کنترل و مداخلهمسئولیتنمودار خطی میانگین متغیر نمره  ):۱( نمودار
 

  يريگجهينتبحث و 
 یزندگ يهامهارتآموزش  ریتأثن ییهدف تعبا پژوهش حاضر 

در  .شده است نوجوانان دختر تک والد انجام يریپذتیمسئولبر 
مطالعه در  کنندگانمشارکت یت شناختیمشخصات جمع یبررس

ت یوضع، يمشخصات فرد ازنظرو کنترل، حاضر دو گروه مداخله 
بر  تواندیمن عوامل یبا هم همگن بودند، که ا یو اجتماع ياقتصاد

ج ینتا کهيطوربهباشند،  رگذاریتأثنوجوانان  يریپذتیمسئول زانیم
ن، یالت والدی، سن، تحصجنسیت ،دهدیممطالعات متعدد نشان 

بر  یو روان یت جسمیزان درآمد خانواده، وضعین، میشغل والد
و  یین علت جدایهمچن(26 ,25) مؤثرندنوجوانان  يریپذتیمسئول

نوجوانان  يریپذتیمسئولت یبا وضع ییجدا يهاسالن و یطالق والد
  .)28, 27(تک سرپرست مرتبط شناخته شده است

در دختران  يریپذتیمسئولزان یممطالعه نشان داد که ج ینتا 
 يهامهارت یگروه آموزشکه تحت  ییهایآزمودندر که  يتک والد

وه مداخله را ین شیکه ا ییهایآزمودنقرار گرفتند، نسبت به  یزندگ
 یاثربخشاز  ین امر حاکیافته است. ایش یافزا، اندنکردهافت یدر

و به نوجوانان  يریپذتیمسئولارتقا  بر یزندگ يهامهارتآموزش 
 يهاطهیحت در یش احساس مسئولیموجب افزا یعبارت

ن یدر هم .شده است یو شناخت ي، رفتاریشخص يریپذتیمسئول
 یانآموزدانش) نشان داد 1397و همکاران ( يج مطالعه باقریراستا نتا

 یارتباط -یاجتماع يهامهارتت یبا محور یکه تحت آموزش گروه
. همراه بودند يو سازگار يریپذتیمسئولش یافزا با يمعنادار طوربه

 يهامهارتان با شرکت در جلسات آموزش آموزدانشبه عبارت بهتر 
و  ین روش آموزشیا يهافناز  يریگبهرهو با  یارتباط -یاجتماع

خود را  يریپذتیمسئول توانندیم، الزم یآگاهنش و یش بیافزا
داشته باشد.  يریش چشمگیز افزاین هاآن يداده و سازگارش یافزا
 یو ارتباط یاجتماع يهامهارتنوجوانان با آموزش  یطورکلبه
 شیپ مشکالت، در برخورد با يریپذتیمسئولش یبا افزا توانندیم

نکه یبا توجه به ا .)21(از خود نشان دهند يشتریب يآورتابرو، 
بودن  اثربخشنه ین مطالعه نوجوانان پسر بود اما در زمیگروه هدف ا
ش یافزا يبه نوجوانان در راستا هامهارتن یآموزش ا

  ج مطالعه حاضر همسو بود.یبا نتا يریپذتیمسئول
) با 1397ن و همکاران (یگر که توسط بوازید يامطالعهج ینتا

 يریپذتیمسئولبر  یارتباط يهامهارتآموزش  ریتأثن ییهدف تع
دختران نوجوان افسرده انجام شد، نشان داد آموزش  یاجتماع
با ارتقا  باشدیم یزندگ يهامهارت یکه جز اصل یارتباط يهامهارت
همراه  ینوجوانان دختر دچار افسردگ یاجتماع يریپذتیمسئول
گروه هدف آن نوجوانان دختر  نکهیباوجودان مطالعه یج اینتااست. 

متفاوت با ابزار به کاربرده  يریپذتیمسئولافسرده بود و ابزار سنجش 
 يهامهارتآموزش  یاثربخششده در مطالعه حاضر بود اما در جهت 

نوجوانان  يریپذتیمسئولبر  یزندگ يهامهارتاز مجموعه  یارتباط
و  ي. مطالعه حداد)29(باشدیمدختر، هم سو با مطالعه حاضر 

به روش  یزندگ يهامهارتکه آموزش  ) نشان داد1393همکاران (
، گریدعبارتبهمؤثر است.  نوجوانان دختر مسئلهمقابله متمرکز بر 

، ی، تفکر، خودآگاهمسئله، حل يریگمیتصم يهامهارتآموزش 
ن یاز ا ییهاو مهارت یارتباط يهامهارتوه مقابله با استرس، یش
آنان نسبت به  ترقیعمد بازتر و یان، موجب دآموزدانشل به یقب

مختلف موضوع  يهاشود و آنان خواهند توانست جنبهیموضوعات م
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ن امر موجب یقرار داده و به حل آنان بپردازند که هم یموردبررسرا 
 يخودکارامدو  يریپذتیمسئولجه یدرست و در نت يهايریگمیتصم

با  جهتهمز ین مطالعه نیج ایکه نتا .)30(شتر آنان خواهد بودیب
و  یبن يتوسط نادر يامطالعهن ی. همچنباشدیممطالعه حاضر 

در  جلسات  کنندهشرکتان ی) نشان داد دانشجو1397همکاران (
 يریپذتیمسئولو  يبا ارتقا جرات ورز یزندگ يهامهارت یآموزش

 طوربه یآموزش مهارت زندگ گریدیعبارتبههمراه بودند و 
 مؤثر انیدانشجو يریپذتیمسئول و يورززان جراتیبر م يداریمعن

که با هدف  یمیج مطالعه رحینتان راستا یدر هم .)31(بوده است
در  يریپذتیمسئولزان یبا م یزندگ يهامهارتن یل رابطه بیتحل

ـت یقابل ینشـان داد مهـارت زنـدگز یان انجام شد، نیدانشجو
هر چه مهارت   .ان را داردیدانشجو يریپذتیمسئول ینیبشیپ

 هاآن يریپذتیمسئولزان یدا کند، میش پیان افزایدر دانشجو یزندگ
ج یز همسو با نتاین مطالعات نیج ایکه نتا. )32(ابدییمش یز افزاین

 .باشندیممطالعه حاضر 
گر توسط احتشام زاده و ید يامطالعهن مضمون یدر هم
 یزندگ يهامهارت) نشان داده شد که آموزش 1393همکاران (

. که مطابق شودیمان دختر آموزدانش يریپذتیمسئولش یباعث افزا
ن یدر مورد ا ین احتمالییج مطالعه حاضر است. تبیو همسو با نتا

ر مثبت در ییباعث تغ هامهارتن صورت است که آموزش یافته به ای
شده و بر  هايتوانمند، نگرش مثبت نسبت به يریگمیتصم ییتوانا

) 2019( 1و همکاران ی. کل)33(باشد رگذاریتأثت یاحساس مسئول
بر  یزندگ يهامهارتآموزش  ریتأثن ییبا هدف تع يامطالعه
، نوجوانان دختر انجام یطه جنسیدر ح یسالمت يریپذتیمسئول

دختران نوجوان که جزو  يج نشان داد توانمندسازیدادند و نتا
آنان با  ز کردنیتجهو  باشندیمدر معرض خطر جامعه  يهاگروه
 يریپذتیمسئولبا  تواندیم یزندگ يهامهارتبر  یمبتن يهاآموزه
که تحت آموزش  يان دخترآموزدانشنوجوانان همراه باشد.  یجنس

د در قبال یکه با رندیگیماد ی رندیگیمقرار  یجنس يهامهارت
محوله بر خود  يهاتیمسئولخود و جامعه پاسخگو باشند و  یسالمت
و  کوسوما ج مطالعهیز نتاینه نین زمی. در هم)34(رندیرا بپذ

که جزو  اصول تفکر نقادانهت ی) نشان داد تقو2020( 2همکاران
جاد حس یق ایاز طر باشدیم یزندگ يهامهارت گانهده يهامهارت

 یابیو ارز یبررس، اطالعات از منابع مختلف يآورجمع، پرسشگري
 يریگجهینت ، موجبات هاآن يگذارارزشو  شدهيآورجمعاطالعات 

در جامعه  حلراها ین مفهوم یدر نظر گرفتن و انتخاب بهتر ح یصح
 يهاتیمسئولان در برابر آموزدانش يو موجبات نگاه انتقاد شودیم

و  هاتیموقعل درست از یمحوله در خانواده و جامعه و تحل

                                                             
1 Kelly & et al 

) 1400داهللا و همکاران (یعب. )35(گرددیمآنان  يریپذتیمسئول
ت در درون یرش مسئولیپذ يبرا انآموزدانشآموزش  نشان دادند که

رش یدر پذ هاآنآماده کردن  يبرا یار مطلوبیخانواده روش بس
رون از خانواده با یاست که در ب يشماریب يهاتیمسئولف و یوظا
  . )36(مواجهه خواهند شد  هاآن

 1393در سال  يمراد مطالعهج مطالعه حاضر، یبرخالف نتا
بر  یزندگ يمهارت ها آموزش نشان داد که

کن ی؛ ولاستدختر و پسر مؤثر بوده  انآموزدانش نفسعزت شیافزا
دختر و  انآموزدانش يریپذتیمسئول بر یزندگ يمهارت ها آموزش

لعه با ن مطایج ایاختالف نتا یل احتمالیاز دال .پسر مؤثر نبوده است
 ن پژوهش اشارهیبه جامعه هدف مختلط در ا توانیممطالعه حاضر 

 انجام شده است. دوم یتیک جنسیکرد که بدون در نظر گرفتن تفک
 نه و فرهنگ متفاوت جامعه پژوهش (بوشهر) ازیزم رسدیمبه نظر 

 يبرا مورداستفادهاس ین مقیج باشد. همچنیبر نتا اثرگذارل یدال
 تیبعد مسئول ن مطالعه استفاده ازیدر ا يریپذتیمسئولسنجش 

 رسدیماست. که به نظر  یهوش اجتماع يپرسشنامه یاجتماع
 توانستهیمامد مطالعه یپ یودن پرسشنامه جهت بررسبن یاختصاص

 يهاتیمحدود. از )37(باشد رگذاریتأثمطالعه  يریگجهینتبر 
ان سطح یب؛ شودیمحاضر به چند نکته اشاره  پژوهش

ست ا یک خود گزارش دهی کنندهمشارکتتوسط  يریپذتیمسئول
ن یه اارائه شود ک یمتفاوت يهاگزارشو ممکن است در افراد مختلف 

هت ج افرادن ییزه پایانگن یهمچن امر از کنترل پژوهشگر خارج بود.
منافع ح دادن در خصوص یکه با توض یشرکت در برنامه مداخالت

 نیدر ا يعدم توانمندساز يامدهایپو  یزندگ يهامهارتآموزش 
 هابرنامهق توانست آنان را به مشارکت نمودن در یم تحقیت نه،یزم

تا دوستان  خواستندینمان آموزدانشاز  ین برخیهمچن ق کند.یتشو
باشند  هاآنبودن  يا تک والدی یت خانوادگیمتوجه وضع هاآنگر ید
فته م گریعالقه به شرکت در مداخله داشتند که تصم حالنیدرعو 

ارد جلسه مستعار و یدر جلسات با اسام کنندگانمشارکت یشد تمام
 شدند.
  

 يريگجهينت
بر  یزندگ يهامهارتآموزش مثبت  ریتأثبا توجه به 

ن پژوهش یدختران نوجوان تک سرپرست در ا يریپذتیمسئول
 يهاآموزشنه یجه گرفت که فراهم نمودن زمین نتیچن توانیم

 يریپذتیمسئولو  يخودکارامد منظوربه یزندگ يهامهارت
 يرا در برابر فشارها هاآن تواندیم احتماالً ان، آموزدانشنوجوانان و 

 يجهیدرنتاز متزلزل شدن کانون خانواده  یناش یاجتماع – یروان

2 Kusuma & et al 
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روان  پررنگتک سرپرست شدن، مقاوم کند. با توجه به نقش 
 یسالمت روان دوران نوجوان يهاآموزشدر ارائه مشاوره و  پرستاران
مناسب  یو آموزش يامشاوره يهاروششود که  یسع دیو بلوغ، با

دختران نوجوان تک والد بهره گرفته شود.  يدر جهت توانمندساز
 یزندگ گانهده يهامهارتکرد آموزش  دیتأکن مطالعه یا يهاافتهی

و  يمانند خودکارآمد يریپذتیمسئولدر  مؤثر يهامؤلفهر یو سا
 نیتأمدر  اثربخشپشتوانه  عنوانبه توانندیماز خود  نانهیبواقعانتظار 

. نده در نظر گرفته شودیسالمت نوجوانان دختران امروز و مادران آ
 عنوانبه(ت قشر نوجوان یکثرت و اهم ازلحاظنکه ینظر به ا درواقع

جامعه ما  يهاگروه نیترمهمو  نیترشیباز  )مملکت سازانندهیآ
 هايگرفتار، مشکالتدر شناخت  یاست سع الزم شوندیممحسوب 

ن قشر از جامعه حل یا مشکالتم. اگر یآنان داشته باش يازهایو ن
نهادها، اعم  یجامعه در تمام معضالتاز  یکیدر قالب  معموالً نشود 

 تیر افراد جامعه اثر خواهد گذاشت. با توجه به اهمیاز خانواده و سا
 یو اجتماع یلیتحص ،يرشد و سالمت فرد يبرا يریسپذتیمسئول
در  یزندگ يهامهارتجامعه، آموزش  شرفتیپ تاً ینهاان و آموزدانش

  .شودیم هینوجوانان دختر تک والد توص
.  

  يتشکر و قدردان
روان ارشد رشته  یمقطع کارشناس نامهانیپان مقاله ماحصل یا

ه و با کد اخالق یاروم یدانشگاه علوم پزشک يپرستار
IR.UMSU.REC.1399.398 از معاونت  لهیوسنیبد. باشدیم

ران یعلوم پزشکی ارومیه و مسئولین و مددانشگاه  يو فناور یقاتتحق
 اءیاولو  کنندهشرکتو کلیه نوجوانان شهرستان ارومیه مدارس 

  .گرددیممطالعه، تقدیر و تشکر  محترم آنان در این

  
 
References: 

1. Laufer ME. Adolescence and developmental 

breakdown: A psychoanalytic view: Routledge; 

2018. 

2. Center IS. Iran Statistical Year Book. Iran: 

Publication of Statistical Centre 2017. 

3. Ogden T, Hagen KA. Adolescent mental health: 

Prevention and intervention: Routledge; 2018. 

4. King V, Boyd LM, Pragg B. Parent-adolescent 

closeness, family belonging, and adolescent well-

being across family structures. J Fam Issues 

2018;39(7):2007–36. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1177/0192513X17739048. 

5. Leung JTY, Shek DTL. Family processes and 

adolescent achievement motivation in poor Chinese 

single-mother families. J Fam Issues 

2018;39(9):2523–44. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1177/0192513x18757827. 

6. Hilton JM, Desrochers S. Children's behavior 

problems in single-parent and married-parent 

families: Development of a predictive model. J 

Divorce Remarriage 2018;37(1-2):13-36. 

7. Spencer MB, Dupree D, Swanson DP. Parental 

monitoring and adolescents’ sense of responsibility 

for their own learning: An examination of sex 

differences. J Negro Educ 1996;65(1):30. Available 

from: http://dx.doi.org/10.2307/2967366. 

8. Deleire T, Kalil A. Good things come in threes: 

Single-parent multigenerational family structure and 

adolescent adjustment. Demography 

2002;39(2):393. Available from: 

http://dx.doi.org/10.2307/3088345. 

9. Weiss RS. Growing up a little faster: The experience 

of growing up in a single-parent household. J Soc 

Issues 1979;35(4):97–111. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-

4560.1979.tb00815.x. 

10. Dornbusch SM, Carlsmith JM, Bushwall SJ, Ritter 

PL, Leiderman H, Hastorf AH, et al. Single parents, 

extended households, and the control of adolescents. 

Child Dev 1985;56(2):326. Available from: 

http://dx.doi.org/10.2307/1129723. 

11. Kalman MB. Adolescent girls, single-parent 

mothers, and menarche. Holist Nurs Pract 

2017;17(1):36-40. 

12. Garg R, Melanson S, Levin E. Educational 

aspirations of male and female adolescents from 

single-parent and two biological parent families: A 

comparison of influential factors. J Youth Adolesc 

2007;36(8):1010–23. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1007/s10964-006-9137-3. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

20
.5

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 u
nm

f.
um

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                            11 / 14

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.20.5.8
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4641-en.html


 ستان شهرستان ارومیهپذیري نوجوانان دختر تک والد مدارس دبیرلیتهاي زندگی بر مسئوبررسی تأثیر آموزش مهارت
 

  مجله پرستاري و مامایی    1401، مرداد 154، پی در پی پنجم، شماره بیستمدوره  443

13. Danish SJ. Interventions for enhancing adolescents’ 

life skills. humanist psychol 1996;24(3):365–81. 

Available from: 

http://dx.doi.org/10.1080/08873267.1996.9986864. 

14. Boyd BL. Developing Life Skills in Youth: How 4-Hers 

Perceive Their Leadership [and] Teens Reaching 

Youth: Developing Teens to Teach Others. J 

Extension 1992;30:16-20. 

15. Haji TM, Mohammadkhani S, Hahtami M. The 

effectiveness of life skills training on happiness, 

quality of life and emotion regulation. Procedia Soc 

Behav Sci 2011;30:407–11. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.080. 

16. Mameli C, Molinari L, Passini S. Agency and 

responsibility in adolescent students: A challenge for 

the societies of tomorrow. Br J Educ Psychol 

2019;89(1):41–56. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1111/bjep.12215. 

17. Brunelle J, Danish SJ, Forneris T. The impact of a 

sport-based life skill program on adolescent 

prosocial values. Appl Dev Sci 2007;11(1):43–55. 

Available from: 

http://dx.doi.org/10.1207/s1532480xads1101_3 

18. Brody GH, Flor DL, Gibson NM. Linking maternal 

efficacy beliefs, developmental goals, parenting 

practices, and child competence in rural single-parent 

African American families. Child Dev 

1999;70(5):1197–208. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1111/1467-8624.00087. 

19. Rahimi H. The analysis of relationship between life 

skills and responsibility in students at university of 

kashan. Culture Islamic Univ 2015;5(9):170-85. 

20. Jadidi M, Gholamzadeh R, Donyavi R. Explaining 

the structural model of responsibility based on family 

function and social competence with the mediator 

role of adolescent purpose in life. J Nurs Midwifery 

Sci 2017;4(1):32. Available from: 

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.jnms.4.1.32. 

21. Shariat bagheri M, Nikpour F. The effect of teaching 

socio-communicative skills on accountability and 

adaptation with school in students. J Psycho Model 

Method 2018;9(32):203-20. 

22. Mergler A, Shield P. Development of the Personal 

Responsibility Scale for adolescents. J Adolesc 

2016;51(1):50–7. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2016.05.011

. 

23. Jowkar H, Fooladchang M, Korhani N. The study of 

the Reliability and Validity of Personal 

Responsibility Scale for Adolescents. Rooyesh 

Ravanshenasi J 2019;8(10):161-70. 

24. Pearson I. Adolescent Life Skills Conflict Resolution 

(Instructor Guide) Saye Sokhan 2012. 

25. Yazdanpanah L, Hekmat F. Study of effective factors 

on social responsibility between students of Shahid 

Bahonar University of Kerman. J Iranian Soc Stud 

2014;8(2):128-52. 

26. Salehi M, Tarighi H, Rezanezhad M. Empirical study 

on the effective factors of social responsibility 

disclosure of Iranian companies. J Asian Bus Econ 

Stud 2019;26(1):34–55. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1108/jabes-06-2018-0028. 

27. McIntyre A, Heron RL, McIntyre MD, Burton SJ, 

Engler JN. College students from families of divorce: 

Keys to their responcibility. J Applied Dev Psychol 

2018;24(1):17-31. 

28. Younesi F, Moein L, Shamshirinia T. A Comparison 

of the Mental Health, Self-Esteem and Responsibility 

of Guidance School Girl Students from Divorced and 

Normal Families a Case Study of Firuzabad City. Soc 

Women 2010;1(2):90-8. 

29. Bavazin F, Sepahvandi MA, Ghazanfari F. The 

Effectiveness of Communication Skills Training on 

Social Responsibility of Depressed Adolescent 

Females. Nurs Edu 2018;7:48-58. 

30. Hadadi S, Badri R. A study the Effects of life Skills 

Instruction on Coping Strategies. J Instruc Evalu 

2013;6(21):79-94. 

31. Naderibeni R, Lotfi H. The Effect of Teaching Life 

Skills on Dare and Accountability of Imam 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

20
.5

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 u
nm

f.
um

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                            12 / 14

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.20.5.8
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4641-en.html


 سیما راهدانه سابق، وحید علینژاد، مولود رادفر، ناصر پریزاد
 

  مجله پرستاري و مامایی    1401، مرداد 154، پی در پی پنجم، شماره بیستمدوره  444

Khomeini Naval Academy’s Cadets. J Res Manag 

Teach Marine Sci 2018;5(1):1-11. 

32. Rahimi H. The Analysis Of Relationship Between 

Life Skills And Responsibility In Students At 

University Of Kashan. Iranian J Culture Islam Univ 

2015;52(78):12-29. 

33. Ehteshamzadeh P, neghabdar A. The effect of life 

skills training on responsibility and self-esteem of 

female students. J Soc Psycol 2015;5(21):44-53. 

34. Graves KN, Sentner A, Workman J, Mackey W. 

Building positive life skills the Smart Girls way: 

evaluation of a school-based sexual responsibility 

program for adolescent girls. Health Promot Pract 

2011;12(3):463–71. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1177/1524839910370420. 

35. Ibrahim M, Kusuma AE. The effect of collaborative 

based science learning model on enhancing students’ 

critical thinking skills and responsibility. In: Journal 

of Physics: Conference Series. IOP Publishing; 2020. 

p. 012026. 

36. Abiodullah TADM, Iqbal MZ. Analysis of Social 

Responsibility Skills with Reference to Life Skills in 

Secondary School Curriculum. Pakistan Soc Sci Rev 

2021;5(21):126-38. 

37. Moradi A. The effectiveness of life skills training on 

self-esteem and responsibility of high school 

students in Delvar region. International Conference 

on Psychology and Behavioral Sciences; Tehran, 

Iran 2013. 

 
  

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

20
.5

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 u
nm

f.
um

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                            13 / 14

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.20.5.8
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4641-en.html


 Nursing and Midwifery Journal, Vol 20 (5), August, 2022 
 

  مجله پرستاري و مامایی    1401، مرداد 154، پی در پی پنجم، شماره بیستمدوره  445

Original Article 

THE EFFECT OF LIFE SKILLS EDUCATION ON THE 
ACCOUNTABILITY OF ADOLESCENT GIRLS WITH A SINGLE 

PARENT IN HIGH SCHOOLS OF URMIA 
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Abstract 
Background & Aims: Adolescence is one of the most important and valuable periods of every person's 
life, because it is the beginning of physical and psychological changes. Separation from a parent, 
however, can disrupt the family framework and extend the tension of this period. On the other hand, the 
adolescent learns how to organize the society around him and take responsibility for his actions through 
the family. It seems that being a single parent can disrupt the process of adolescents' commitment. This 
study aimed to determine the effect of life skills education on the responsibility of adolescent girls with 
a single parent. 
Materials & Method: This research was a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design and 
a control group. It was conducted in 2021 on 100 adolescent girls with a single parent aged 15-18 years. 
In this study, multistage sampling was performed to select participants; then they were randomly 
allocated to control and intervention groups. Eligible participants completed the demographic 
characteristic and adolescent responsibility questionnaire before and after the intervention and 4-6 
weeks after the intervention. Virtual group education sessions were implemented on Sky room for 60-
90 minutes. Each group included 6-10 people, and ten group training sessions with one-week interval 
were conducted. Data were analyzed using an independent t-test and analysis of variance with repeated 
measures by SPSS software version 22. P-values less than 0.05 were considered significant. 
Result: The results showed a statistically significant difference between the mean score of responsibility 
of female adolescents in the intervention and control groups after the intervention (P <0.001). 
Conclusion: According to the results of this study, life skills educations could increase their 
responsibility. Considering the responsibility for the growth and personal, academic and social health 
of students and ultimately the progress of society, life skill programs are recommended for adolescent 
girls with a single parent. 
Keywords: Adolescents, life skills, responsibility, single parenting 
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