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 چکیده

وهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش گر

روش پژوهش نفس و خودکفایی زنان تحت پوشش کمیته امداد انجام شد. عزت

همراه با گروه کنترل بود. س آزمون پ -نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون

ماری پژوهش شامل کلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته جامعه آ

بودند که از بین  137در سال  سرایان ستانامداد امام خمینی )ره(  شهر

نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در  30آنها 

نفر گمارده شدند. جلسات  15ترل نفر و گروه کن 15دو گروه آزمایش 

صورت آموزشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی به شیو ه گروهی به

ای برای گروه دقیقه 90ای یک جلسه صورت هفتهروز به 15ماه و 2جلسه طی 10

آزمایش برگزار شد. درحالی که گروه کنترل هیچ برنامه آموزشی دریافت 

های عزت نفس کوپر عات از پرسشنامهآوری اطالبه منظور جمع نکردند.

و احساس خودکفایی )محقق ساخته( در دو مرحله پیش آزمون  (1965) اسمیت

از آزمون تحلیل از  هاداده وتحلیلتجزیهجهت و پس آزمون استفاده شد. 

های حاصل از پژوهش نشان داد یافتهکوواریانس چندمتغیره استفاده شد. 

 های، بین میانگین نمرات پس آزمون گروهآزمون اثر پیش کنترل که، با

و خودکفایی، تفاوت نفس در متغیرهای عزت کنترل گروه و آزمایش

آموزش گروهی توان گفت که معناداری وجود دارد. به عبارتی دیگر، می

مبتنی بر کیفیت زندگی بر افزایش عزت نفس و خودکفایی زنان تحت پوشش 

 کمیته امداد تأثیر دارد.

درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، عزت نفس، خودکفایی،  یدی:واژگان کل

 زنان

 

 



 

 

 

 

 مقدمه

در شرایط فعلی دولت از زنان سرپرست خانوار کشور به طور رسمی حمایت 

های حمایتی اجرا می شود. اگر چه برنامه  می کند و از طریق دستگاه

های حمایتی عمدتا در قالب پرداخت های کمکی دنبال شده اند، اما 

های حمایتی باید تالش  مواره بر این موضوع تأکید شده است که دستگاهه

کنند زمینه خود اشتغالی و ایجاد فعالیت های درآمدزا را نیز برای 

زنان سرپرست خانوار فراهم آورند تا در نهایت خانوارها بتوانند خود 

(. مقوله 1389اتکا  یا خود کفا شوند )شریفی، اسدی، کالنتری و آگهی، 

شتغال در رفاه مردم جامعه، نقشی بسیار مهم دارد و انسان ها بخش ا

خود را از آن می گیرند. اشتغال در شکل گیري  عمده اي از هویت

نقش  (خویشتن در ذهن خود دارد تصویري که شخص از)خودانگاره اشخاص 

مهارت  بر این باور است، (پدر علم اقتصاد)یت چشمگیر دارد. آدام اسم

آموزش اشتغال و کارآموزي بدست می آیند، هزینه اي در از هایی را که 

آن را سرمایه گذاري براي فرد و جامعه تلقی کرد  توان بر دارد که می

است. امروزه هدف  که این هزینه ها داراي بازده اقتصادي براي هر دو

از خدمات رسانی به افراد تحت پوشش در چارچوب بحث خودکفایی در تمامی 

سازي اعضا تبیین شده است. یتی بویژه کمیته امداد توانمندماازم هاي ح

افزایش توانایی هاي افراد مورد حمایت به گونه اي  توانمندسازي یعنی

نظر خویش برسند و در  که آن ها به بهترین شیوه بتوانند به حرفه مورد

 (.1395آن موفق باشند )توفیقیان فر و همکاران، 

هاي آسیب پذیر اجتماع  جمله گروه زنان سرپرست خانوار از       

چون طالق، فوت و یا اعتیاد همسر، از کار افتادگی  ه عواملیهستند ک

او، رهاشدن به وسیله مردان مهاجر، موجب آسیب پذیرترشدن این طیف 

زنان » با عنوان که گسترده از جامعـه می شود. این گروه از زنان

نامیده می شوند با مشکالت در جامعه  «خود سرپرست»یا  «سرپرست خانوار

رو هستند که در کنار مشکالت و مسایل موانع زیادي در زندگی روی و

آسیب هاي جبران ناپذیري را بر آن ها و  زندگی خود، شهرهاي بزرگ،

شناختی که در این  جامعه وارد می سازد. یکی از توانمدی های روان

قیان فر و زنان ممکن است آسیب ببیند، عزت نفس آنان است )توفی

-ارزشي است كه فرد براي خود قائل مي میزان 1عزت نفس (.1395همکاران، 

چگونگي احساس فرد  . عزت نفس بهاستواقع نوعي ارزشیابي  شود و در

بیني یكي از عوامل مهم پیشو  شودخود مرتبط مي هاي مختلفدرباره ویژگي

                                                             
1 . self-esteem 



فس با توانایي عزت ن(. 2015، 1)مگنیز و اسمیت استكننده فرسودگي شغلي 

 است، کارمندیناپذیر یكي از اجزاي تفكیك فردي كهبرقراري تعامالت بین

زا احساس موقعیت هاي استرس افراد داراي عزت نفس باال در. ارتباط دارد

 باالتري داشته و این احساس آنان را از اثرات مخرب ارزشمندي خود

اینانلو و  )پیروی، قزلباش، قربانی، داردمصون ميشغلی استرس 

 (.1391همکاران، 

تجربه اقدامات  و همینطور پژوهش های میدانی در بعضی از         

کشورها و از جمله در ایران گویای آن است که حمایت از زنان سرپرست 

خانوار  به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه و در عین حال 

ازمند اتخاذ رویکرد گروهی که در پایداری توسعه نقش مهمی دارند نی

درمانی مبتني بر كیفیت زندگي  گروهتوانمند سازی است. در این رابطه، 

شناسی مثبت است كه باهدف ایجاد بهزیستي درماني جدید در حوزه روان

ذهني، ارتقاء رضایت از زندگي و درمان اختالل روانی در بافت زندگي 

 در 2تي آرون تي بكاین درمان از ترکیب رویكرد شناخ .شده استتدوین

شناسی مثبت با روان 3تئوري فعالیت سكزیت میهالي بالیني، حوزه

هدف  هایت.گروهاس شدهطراحی 2006، توسط مایکل بی فریش در سال 4سلیگمن

، افراد باشندمیآن عالوه بر كساني كه داراي اختالالتي نظیر افسردگي 

كل كیفیت  در ورواني  میزان بهزیستي و سالمت خواهندمیسالمي هستند كه 

درمان بهبود کیفیت زندگی (. 2006، 5)فریش زندگي باالتري را تجربه كنند

با ترکیب رویکرد شناختی رفتاری آرون تی بک، روانشناسی مثبت به 

 بهبودمشاوره مبتنی بر ) مراقبه وهمراه استعاره ،آموزش آرمیدگی 

ینی و غیر بالینی های بالزندگی( را درشانزده حیطه برای گروه کیفیت

مثبت  هایدرمانیروانفریش معتقد است که این درمان مانند  .دهدمیارائه 

از طریق کشف  هاانسانبه دنبال مطالعه و ارتقاء شادی و بهزیستی 

( در 1395عدل، شفیع آبادی و پیرانی ) .زندگی برتر است کیفیت وتوانمند 

ه کیفیت زندگی بر روه درمانی برناممطالعه خود نشان دادند که گ

 و آن را بهبود  هداشت تأثیر زنان نابارور صمیمت زناشوییافزایش 

هدف کیفیت زندگی درمانی عبارت است از افزایش خود  ه است.بخشید

-فاتحی )پاداش، ای یا غنای درونی و پیشگیری ازفرسودگیمراقبتی حرفه

اثربخشی (. همچنین، نتایج مطالعات نشان دهنده  1390زاده و عابدی، 

این درمان بر افزایش شادکامی زنان و مردان متأهل بوده است )پاداش و 

ها کند جدیدترین پژوهشکیفیت زندگی سعی می(. در حقیقت 1390همکاران، 

مورد  و  ثر انسجام بخشیدهؤشناسی مثبت را به شکل مهای رواننظریه

در  .کندت میاین روش از رویکرد رضایت از زندگی حمای .استفاده قراردهد

هایی برای کمک به مراجعین درحال شناخت، این رویکرد اصول و مهارت

                                                             
1 . Magennis & Smith 

2 . Beck 

3 . Csikszentmihalyi 

4 . Seligman 
5 . Frisch 



های مهم و با وردن نیازها اهداف و آرزوها در حوزهآدنبال کردن و بر

 (.2006)فریش،  شودارزش زندگی آموزش داده می

همانطور که اشاره شد دست یابی به عزت نفس و خودکفایی در        

انوار همواره با مسائلی رو برو است که در این میان زنان سرپرست خ

توجه به ارتقاء توانمندی های روان شناختی آنان امری ضروری به نظر 

درمانی مبتني بر كیفیت  گروهمی رسد. از سویی دیگر با توجه به تأثیر 

در ارتقاء  توانمندی های افراد و خأل مطالعاتی موجود در زمینه  زندگي

این مطالعه با هدف پاسخ به این سؤال انجام شد که آیا  موضوع پژوهش،

آموزش گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر افزایش عزت نفس و خودکفایی 

 دارد؟ تحت پوشش کمیته امداد تأثیر سرپرست خانوار زنان

 روش

همراه با گروه س آزمون پ -وهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمونروش پژ

پژوهش شامل کلیه زنان سرپرست خانوار تحت  ماریکنترل بود. جامعه آ

بودند  137در سال  سرایان ستانشهرپوشش کمیته امداد امام خمینی )ره(  

نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت  30که از بین آنها 

نفر گمارده شدند.  15نفر و گروه کنترل  15تصادفی در دو گروه آزمایش 

اطمینان خاطر در مورد محرمانه ماندان اطالعات  به کلیه شرکت کنندگان

 داده شد. 

 ابزارهای پژوهش عبارت بودند از:

عبارت کلی  01این مقیاس شامل  :(1965) 1روزنبرگ نفسعزتمقیاس       

احساس خوب در مورد خود را     ت که میزان رضایت از زندگی و داشتن سا

مقیاس ضرایب همبستگی  این. (2003تون، سیلوراسصلصالی و ) سنجدیم

نجش سدارد و در ( SEI) میتسنفس کوپر اشنامه عزتسنسبت به پر یتریقو

، عربزاده و وریکد )الوندی فر، تری استالنفس دارای روایی باطوح عزتس

 7/0پذیری آن را و مقیاس 9/0روزنبرگ باز پدیدآوری مقیاس را  (.1396

 ی این مقیاس در نوبت اولگزارش کرده است. ضرایب آلفای کرونباخ برا

 برای مردان و 88/0برای زنان و در نوبت دوم،  86/0برای مردان و  87/0

تا  82/0در دامنه  شده است. همبستگی آزمون مجددبرای زنان محاسبه 87/0

 88/0تا  77/0و ضریب همسانی درونی یا آلفای کرونباخ در دامنه  88/0

ی ساعتبار نسخه فارهمچنین  (.3002، 2تونسیلوراسصلصالی و )قرار دارد 

 پرورو دانش  یخداپناهی، مظاهر، ط وحدت نیاس، توییبا روش باز آزما

در پژوهش حاضر نیز . ت آمدسبه د 74/0 به شد و ضریب همبستگیسمحا (1384)

به دست  81/0مقدار پایایی با استفاده از آلفاي کرونباخ براي نمرة کل 

 آمد.

                                                             
1.  RSI: Rosenberg Self-Esteem Inventory 

2.  Salsali & Silverston 



سوال  20این پرسشنامه از  احساس خودکفایی: پرسشنامه محقق ساخته      

)کم( تا  0لیکرتی از  5تشکیل شده است که پاسخ آزمودنی را در یک طیق 

)خیلی زیاد( مورد ارزیابی قرار می دهد. کسب نمره بیشتر نشان دهنده  5

نفر از  5احساس خودکفایی باالتری است. روایی این ابزار به تایید 

 76/0پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ  متخصصان این امر رسید و

 به دست آمد.

روش اجرا  به این صورت بود که پس از اجرای  شیوه اجرا:        

طور تصادفی در گروه آزمایش ها بهها و جایگزین کردن آزمودنیآزمونپیش

و کنترل، جلسات آموزشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی به شیو ه 

 90ای یک جلسه صورت هفتهروز به 15ماه و 2جلسه طی 10صورت گروهی به

ای برای گروه آزمایش برگزار شد. درحالی که گروه کنترل هیچ دقیقه

توجه به ارائه توضیحات کافی  بابرنامه آموزشی دریافت نکردند. 

درباره تحقیق و اهمیت همکاری اعضاء گروه و ادامه آن و گرفتن تعهدات 

ها، افت آزمودنی وجود دهی آزموناخالقی در شروع پژوهش، در اجرا و پاسخ

نداشت. برای سنجش و کنترل روایی جلسات درمانی، در طول جلسات از 

و  ی شفاهی از مطالبا خالصههای گروه آزمایش خواسته شد تآزمودنی

های درمانی اجرا شده را ارائه دهند تا منطبق بودن آن با مداخله

از  هاداده وتحلیلتجزیهجهت  ساختار پروتکل جلسات آموزشی، مشخص گردد.

 گوواریانس چندمتغیره استفاده شد.از آزمون تحلیل 

یفیت زندگی: خالصه محتوای جلسات آموزش درمان مبتنی بر بهبود ک1جدول  

 تکلیف منزل محتوای جلسات هدف جلسات جلسات

جلسهههه 

 اول

ـــــــنایی و  آش

ــراد  ــه اف معارف

گروه باهم و با 

ــانگر،  روان درم

ــه  ــریب برنام تش

 کیفیت زندگی

ضای معرفی و ارتباط برقراری  اع

ضیب گروه، باره تو  و سـرطان در

 مشکالت با عالئم ارتباط آن، عالئم

 مثبت درمانیروان چارچوب زندگی،

 نگر

ندی ذکر  هایتوانم

 یک حدود در خود

 (کلمه300) صفحه

جلسهههه 

 دوم

آمـــوزش مـــدل 

کاســیوو ســنجش 

رضایت افراد از 

 زندگی

مانی مدل آموزش نی در  بـر مبت

ــود ــت بهب ــدگی، کیفی ــی زن  معرف

 بـه یابیدسـت گانـهپنج هایشیوه

فی شادکامی،  زنـدگی شـرایط معر

ــه ــین عنوانب ــتراتژی اول  و اس

ــاربرد ــا در آن ک ــت دابع  کیفی

ــدگی، ــرین زن ــدی،فن تم  قدرتمن

 قدردانی و خویشتن به احترام

نوشــتن نامــه بــه 

برای عـر   اشخاص 

 قدردانی

جلسهههه 

 سوم

تغییر نگـرش در 

حوزه های مختلف 

ــوزش  ــدگی، آم زن

کنتــرل هیجــان 

 های منفی

ستراتژی عنوانبه نگرش معرفی  ا

ــتراتژی کــاربرد دوم،  در دوم اس

 اهفن آموزش زندگی، کیفیت ابعاد

ــا و ــر در ابزاره ــرش تغیی  و نگ

 منفی هیجان کنترل

نه ثبـت شده  روزا

 طرح برگه و استرس

ـــش ـــا پرس -در-ه

 دادگاه

ـــی جلسهههه  ـــزارش شخص ـــاربرگ هـااولویت و استانداردها معرفیگ ـــداف ک  اه



ـــــــراد از  چهارم اف

ــا،  ــدی ه توانمن

ــــتاوردها و  دس

رضایت منـدی آن 

 ها در طی روز

ـــر و ـــایت تغیی ـــه رض  عنوانب

 پنجم و چهارم سوم، هایاستراتژی

ضایت افـزایش جهت ندگی، در ر  ز

 پرسـش اصل الزم، هایتکنیک آموزش

ـــاره ـــرگ درب ـــویش م  روش و خ

 ثبـت تسـلیت، آگهـی ترینترسناک

ــااولویت ــداف و ه ــق از اه  طری

 شادمانی کیک آموزش

ـــــــدت  در درازم

 مختلــف هایحیطــه

 سبد تمرین زندگی،

 مرغتخم

جلسهههه 

 پنجم

افزایش شادکامی 

هــای  در حــوزه

 مختلف زندگی

یت به مربوط اصول ندگی، کیف  ز

 ایـن کاربرد توضیب اصول، ارائه

 و شـادکامی افـزایش بـرای اصول

 فهرسـت تمـرین زندگی، از رضایت

 شادمانی اصول

ــــت ــــول فهرس  اص

 شادمانی

جلسهههه 

 ششم 

آمــوزش تمــرین 

عضـــالنی پـــیش 

 رونده

 چـارچوب ایمداخله فرآیند آموزش

 فستـن و راهنمـا در کنندههدایت

ــن ــه، ذه ــاربرد آگاهان ــل ک  اص

 ایجاد نفرت احساس من در کسهیچ)

 (کندنمی

ــــرین ــــن تم  ذه

 مراقبه و آگاهانه

جلسهههه 

 هفتم

آمـــوزش مـــدل 

رفتاری  -شناختی

بــک، شناســایی 

باورهای غلـط و 

تغییــر افکــار 

 ناکارآمد

 -شناختی مدل و بک نظریه آموزش

 ها،وارهطرح روی بر کار رفتاری،

 زندگی لعملدستورا تکنیک آموزش

 اصـول از استفاده

 ثبــت و شــادکامی

 افکـار خردمندانه

 روزانه شکل به

جلسهههه 

 هشتم

آمــوزش مهــارت 

 های زندگی

ترل هایمهارت آموزش ندگی، کن  ز

 هاتکنیک آموزش

ـــرین ـــه تم  برنام

 روزانه فعالیت

جلسهههه 

 نهم

افــزایش قــدرت 

تصمیم گیـری در 

 امور زندگی

ترل و تنظـیم اصـول پیرامون  کن

ــت، ــ وق ــایگام وزشآم ــا ذن ه  ی

 موفقیت هایگام نخستین

 

جلسهههه 

 دهم

جمع بندی جلسات 

گذشــته، نحــوه 

کــاربرد اصــول 

ــــــی در  آموزش

ابعــاد مختلــف 

ــام  ــدگی، انج زن

 پس آزمون.

ـــه ـــه ارائ ـــب از ایخالص  مطال

ـــدهعنوان ـــات در ش ـــل، جلس  قب

 هایشیوه تعمیم آموزش و بندیجمع

 زندگی، مختلف شرایط در گانهپنج

 مختلـف هایحیطه در لاصو کاربرد

 زندگی

 

 

 هایافته

 مرحله پیش آزموندو در عزت نفس و خودکفایی توصیفی نمرات  هایداده . 2جدول 

  پس آزمون و

 پس آزمون پیش آزمون گروه متغیر

 انحراف معیار میانگینانحراف  میانگین



 معیار

14/36 آزمایش عزت نفس  80/9  11/48  13/11  

67/36 کنترل  44/9  13/35  56/9  

11/33 آزمایش خودکفایی  23/9  38/43  71/10  

33/33 کنترل  11/9  89/33  59/9  

     

ها در متغیرهای نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانس گروه   

دست آمده برای هر دو گروه وابسته پژوهش، نشان داد، سطب معناداری به

درصد  95باشد، بنابراین با می 05/0تر ازدرمتغیرهای وابسته پژوهش بزرگ

های آزمایش و کنترل از نظر توان قضاوت کرد که گروهاطمینان می

آزمون یکسان در پیشعزت نفس و خودکفایی پراکندگی نمرات متغیرهای 

اسمیرنوف به منظور بررسی  –باشند. همچنین نتایج آزمون کلموگروف می

نشان داد، شرط نرمال عزت نفس و خودکفایی  نرمال بودن توزیع نمرات 

آزمون رعایت گردیده توزیع نمرات متغیرهای وابسته در مرحله پس بودن

ها (. نتایج آزمون فر  همگنی شیب رگرسیون نشان داد، داده <05/0P)است 

 کند. ( پشتیبانی می <05/0P)از فرضیه همگنی شیب رگرسیون در سطب 

موزش گروهی مبتنی بر کیفیت تأثیر آبرای بررسی  تحلیل کوواریانس.  3جدول 

نفس و خودکفایی زنانزندگی بر عزت  

نوع  متغیرها

 آزمون

میانگین 

 مجذورات

آماره 

F 

توان  معناداری

 آماری

اندازه 

 اثر

پس  عزت نفس

 آزمون

30/1543  10/41  001/0  00/1  60/0  

پس  خودکفایی

 آزمون

54/1560  08/36  001/0  00/1  47/0  

 

 اثر پیش کنترل ، با4لیل کوواریانس جدول توجه به نتایج تح با      

در  کنترل گروه و آزمایش هایآزمون، بین میانگین نمرات پس آزمون گروه

 2  =47/0)و خودکفایی   (F= 10/41و   p>010/0و 2=60/0)متغیرهای عزت نفس 

 ، تفاوت معناداری وجود دارد. (F= 36 /08و  >p 001/0و

 بحث و نتیجه گیری

هدف بررسی تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر  این پژوهش با

تحت پوشش کمیته امداد انجام سرپرست خانوار عزت نفس و خودکفایی زنان 

شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که آموزش گروهی مبتنی بر 

کیفیت زندگی بر افزایش عزت نفس و خودکفایی زنان تحت پوشش کمیته 



( در مطالعه خود 1395عدل، شفیع آبادی و پیرانی ). امداد تأثیر دارد

صمیمت افزایش روه درمانی برنامه کیفیت زندگی بر نشان دادند که گ

هدف  ه است.بخشید و آن را بهبود  هداشت تأثیر زنان نابارور زناشویی

ای یا کیفیت زندگی درمانی عبارت است از افزایش خود مراقبتی حرفه

(. 1390زاده و عابدی، فاتحی )پاداش، ازفرسودگیغنای درونی و پیشگیری 

همچنین، نتایج مطالعات نشان دهنده  اثربخشی این درمان بر افزایش 

 (. 1390شادکامی زنان و مردان متأهل بوده است )پاداش و همکاران، 

که این اند از اینازجمله تأکیدهای درمانی این رویکرد، عبارت

نگر به اهداف زندگی یا دیدگاهی کل رویکرد، دیدگاهی کلی به زندگی

آن هر مرحله از مداخله با اهداف کلی زندگی مراجع در  دارد که در

که مراجعان ارتباط طوریهای ارزشمند و مهم زندگی مرتبط است، بهحیطه

ترین نیازها، مستقیمی بین یک مداخله، یا تکلیف خانگی و تحقق مهم

کنند. این رویکرد، طرح و چارچوبی های خود، مشاهده میاهداف و خواسته

گرا به فعالیت بالینی های روانشناسی مثبتبرای افزودن نظریه و مداخله

های نگر است. همچنین در این نوع درمان یافته شناسی منفیسنتی یا روان

نگر و نظریه درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، را درباره شناسی مثبتروان

شناسی و نظریه شناختی بک در مورد آسیبمندی از زندگی با رضایت

 افسردگی تلفیق کرده است. 

های نوین برای درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی از روشروان

شود که البته با مبانی نظری شناخت درمانی و افزایش عزت نفس محسوب می

های رضایت بندی حیطهاین روش با طبقه  شناسی مثبت همراه است.روان

چنین ارائه یک الگوی پنج راهه و ارائه اصول شادکامی به د و همافرا

کیفیت ی درمان کردیرو پردازد. افزایش شادی و امید به زندگی افراد می

زندگی با استفاده از اصول خود ازجمله اصل پذیرش و عالقه به جسم 

هاي عادت هیجانی خود، اصل سهمیه ناکامی،اصل یوخواصل شاهد خلق خویش،

اصل خردورزي فردي، اصل  طبعی، اصل نشخوارهاي فکري،کامی، اصل شوخشاد

توجه به نقاط مثبت خویش، اصل تفریحات سالم و چندین اصل دیگر که در 

تا با استفاده از  آموزدیمبه افراد  شود،هریک راهکارهایی ارائه می

 کیفیت زندگیبه افزایش عزت نفس و خودکفایی بع تغییر نگرش در 
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