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veterans' wivesSemnan province
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Abstract
The purposeof the present study was measuringthe
effectiveness oflife skillstraining on awareness ofveterans'
wivesSemnan
province.
The
research
population
partnerswereveteransofSemnan province. The samplein this
studyis50war veterans spouseSemnan province. In this
study,those whoarequalified were divided randomly intotwo
groups of 25people (Experimental groupand the control
group). Thenthe experimentalgroup, life skillstraining
sessionsheldoverseveral
sessions.
Thecontrol
groupreceivedno intervention. The instruments usedinthe
study
were
Packageslife
skillsandselfconceptRogers’squestionnaire.
The
dataobtainedwereanalyzedusinganalysis of covariance. The
results
showed
thatlife
skills
trainingatposttestIncreasetheawarenessscores.
Depending
on
the
sizeeffectit can be saidthatthe amountis significant. Sowe can
say thatlife skills trainingcaneffectivelyincreasetheawareness
ofvictims' wives.
Keywords:life skills training, awarenessspouses of veterans
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سمنان
چکیده
هدف از پژوهش حاضر سنجش اثر بخشی کالسهای آموزشی
.مهارتهای زندگی بر سطح آگاهی همسران جانبازان استان سمنان بود
 نمونه مورد مطالعه در.جامعه این تحقیقهمسران جانباز استان سمنان بودند
 در مطالعه. نفر از همسران جانباز استان سمنان میباشند05 این پژوهش
حاضر ابتدا آنها يي که واجد شرایط الزم هستند به طور تصادفي در دو
 پس از آن.) نفره جاي گرفتند(گروه آزمايش و گروه کنترل52 گروه
تهای زندگی در
  جلسات آموزش مهار،براي افراد گروههاي آزمايشي
 افراد گروه کنترل نيز هيچ مداخله اي.طول چند جلسه برگزار شد
 ابزارهای مورد استفاده در پژوهش عبارت بودند از.دريافت ننمودند
.تهای زندگی و پرسشنامه خودپنداره راجرز
 پکیج آموزش مهار
دادههای به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و
 نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی در.تحلیل قرار گرفت
 با توجه به اندازه.پس آزمون باعث افزایش نمرات آگاهی شده است
 بنابراین میتوان گفت که.تاثیر میتوان گفت این میزان قابل توجه است
آموزش مهارتهای زندگی میتواند به طور موثری باعث افزایش
.آگاهی همسران جانبازان گردد
 همسران، آگاهی،تهای زندگی
  آموزش مهار:واژههای کلیدی
جانبازان
93 31/7/32 :تاریخ دریافت

93 31/01/51 :تاریخ پذیرش
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مقدمه
داشتن یک زندگی منطقی ،سالم ،هدفمند و انعطافپذیر برای مواجهه یشن و زارف و تالکشم اب  ببببب ببببببه آ یا ننن ،خواستتهی ه ناسنا ر   
یعوضوم   

تکم برای بسیاری از ما میسر نیست ،سوالی است که با ط حر
خردمندی است ،اما چرا دستیابی به این هدف ارزشمند دس 

عمیق به نام «مهارتهای زندگی  »2امکان پاسخگویی مییابد .نزدیک به چهار دهه است که در ادبی اور تا نننشناسییی ،در س ایند حط   
تهای زندگی آن هم از پایه و شاید حتی قبل از دبستان به شدت مورد توجه قرار گرفته است و این دورهی آموزشی در
آموزش مهار 
دو گروه مهارتهای عام شامل خودآگاهی ،همدلی ،ارتباط موثر ،روابط بین فردی موثر ،کنترل خشم ،مقابله اجیه اب  ننن ننننه فنم یا یی ییی،
تهای خاص شامل گروهییی از اف دار
آموزش حل مساله ،تصمیمگیری ،تفکر خالق ،تفکر انتقادی و مدیریت زمان از یک سو و مهار 
بهای روانی و ...از سوی دیگر تدریس و به صورت کارگاهی
نظیر آموزش پیش و پس از ازدواج ،مدیریت بحران ،پیشگیری از آسی 
اجرا میشود (صفایی.)8831 ،
تهای زندگی
تهای زندگی میگوید“ :مهار 
یهای اجتماعی و رشد مهار 
موریس ایس الیاس از دانشگاه راجرز در کتاب تصمیم گیر 
ی ،انج یمصت ما م یگ  ررر رررریها ای ص اعت لح و حیح رر رررض و تا
تها ای اجتم عا ی ی
یعنی ایجاد روابط بین فردی مناسب و موثر ،انج لوئسم ما یی ییی 
شها بدون توسل به اعمالی که به خود یا دیگران صدمه بزند” .
کشمک 

اصطالح مهارتهاي زندگي ،به گروه بزرگي از مهارتهاي رواني-اجتماعي و ميان فردي گفته مي شود كه مي تواند به افراد كمك

تها اي مقابله ر دوخ يصخش تيريدم و يا  اااا ااااا
كند تا تصميمات شان را با آگاهي اتخاذ كنند ،به طور مؤثر ارتباط بر قرار كنند ،مهار 
گسترش دهند و زندگي سالم و باروري داشته باشند (یونیسف.) 2003 ،
سازمان جهاني بهداشت در سال  4491ده مهارت اصلي را مشخص كرده است .اين مهارتها نیز به لحاظ ارتباط طبيعي بين آنها ا ،به
صورت جفت جفت طبقه بندي شده اند كه عبارتنداز :خودآگاهي و توانا يي همدلي ،ارتباطي و روابط ب درف ني ييييي  ،تص و يريگ ميم
حل مساله ،تفكر خالق و تفكر نقادانه ،مقابله با هيجان و مقابله با استرس (فرمهینی فراهانی.)98 13 ،
خودآگاهي شامل شناخت تمام ابعاد رواني اجتماعي ،عاطفي و جسماني است
خودآگاهي به معناي اين است كه متوجه باشيم كه چه احساسي داريم و به چه چيزها يي فكر مي كنيم ؟ چه رد و ميراد يراتفر  هر    
زمان چه چيزها يي را احساس مي كنيم و اين پيامها چه احساس و يا چه افكاري در ما بوجود مي آورند و متعاقب اين احسا اسها ا چه
واكنشي را نشان مي دهيم ؟ آيا پيامها را در ذهن خود تغ يي ر مي دهيم يا پيامها را نديده ميگيريم (زارعی.)98 13 ،
به اعتقاد بندورا شخص ،محیط و رفتار روی هم تاثیر متقابل داشته و هیچکدام اجزای ج نتسین رگیدکی زا یاد ددد دددد .درنظریه ریگدای  ی   
اجتماعی بندورا نیز یادگیری فرایندی فعال و مبتنی بر تجربه محیطی است و به هم نی جه و ناکدوک ت

رد دارفا جر ی نای ا گد ی و یر    

آموزش فعاالنه به امر یادگیری مهارتهای زندگی و تعامل با محیط میپردازند .بنابراین در این نوع آموزش از روشهایی که ش تکر
یشووود .به ارودنب داقتعا     
فعال افراد را در امر آموزش مهارتهای اجتماعی و ارتباطات فردی و میان فردی تسهیل میبخشد استفاده م 
تها ای اجتم اب یعقاو یعا    
افرد مبتال به اضطراب اجتماعی عمدتا از لحاظ باورهای مختل در مورد کارآمدی خود و نه از لحاظ مهار 
دیگران متفاوتند؛
یدهند،موفقیتها و شکستهای اجتم امه ار دوخ یعا هه هههنگ
وقتی افراد باورهایی در مورد کارآمدی اجتماعی خود شکل م 

 اب ا نی    

ی،جرئتمن و یگدینت و ید
یکنند ؛ خود کارآمدی با دامنه گسترده ای از مسائل مانند افسردگی ،مهارررتها ای اجتم عا ی ی
باورها تعبیر م 

. Life Skills
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سهای آموزشی...
سنجش اثر بخشی کال 

استرس مربوط است(اینترنت) .مجموعه مهارتهای زندگی نه تنها به توانمن رد دارفا نتخاس د    زن یگد

ح  لا ننمیییاندیش هب هکلب د    

یورزد .در ضمن متمرکز بر شکوفایی تواناییهای بالقوه افراد است به طور کلی هدف
توانمندی آنان جهت زندگی آینده نیز تاکید م 
تهای توانمند و ق و یو
یها و ضعفهای مهارتی به سوی مهار 
تهای زندگی  ،کمک به فرد جهت حرکت از توانای 
از مجموعه مهار 
یباشد .چنین مهارتهای زندگی تصمیمات متعهدانه فرد را در بر میگیرددد (آت وپ ش رر ررر .)8831 ،مس ریذپ تیلوئ ی ی دهعت ا     
سازنده م 
فردی یک مفهوم مثبتی است که طبق آن افراد نسبت به سالمتشان و اتخاذ تصمیمشان در مسائل زندگی خویش متعهد هستند .در واقع
هدف نهایی مهارتهای زندگی این است که افراد مسئولیت برتری و شایستگی فردی خویش را بپذیرند .این شایستگی ف لماش یدر   
احساس کفایت و شایستگی سطح باال ،سالمت روانی ،خود شکوفایی و پذیرش مسئولیت فردی میییباشددد .در نتیجه میییت تفگ ناو   
مجموعه مهارتهای زندگی هم اهداف پیشگیرانه دارد و هم کنترل و مدیریت مشکالت و همانند سبک رویکرد آموزشی هم ب یار
مداخالت گروهی و هم فردی مناسب است (آتش پور)8831 ،
ت ،خواستهههه ،ا ترررسها ا و انزجاره سا ا تت تتت .ب فیصوت ام رثکا یار
خود آگاهی چیست؟ توانایی شناخت خود ،نق قو فعض طا و تتت تتت

    

یباشد .به عنوان مثال ممکن است پاسخ به این سوال که چه
ویژگیهای اخالقی ورفتاری خود برای دیگران ،کار سخت و دشواری م 
س ،ن گداوناخ ما یی ییی،
یخ س هلمج زا دو ننن نننن ،جنس س
کسی هستیم ،سخت ودشوار باشد .اکثر ما فق گژیو دروم رد ط ییی ییییها ای کل مع و ی وو وووم 
م .به
یکنیم واز ویژگیهای شخصیتی و رفتاری خود اطالعات ک یرادن یبسانم و یفا ممم ممم
تحصیالت ،وضعیت شغلی و ...خود صحبت م 
یتوانیم انجام دهیم؟چه گژیو  یی یییها ای اخالق و بوخ ی
طور مثال نمیدانیم که چه کارهای را به خوبی م 

هب؟ میراد یتبثم

تلع هچ        

مهربانیم؟ چه ویژگیهای منفی اخالقی داریم؟چه اهدافی برای زنده گی خود چیده ایم؟چه آرزوهایی داریم؟
یکند؟از این قبیل
عالیق و اولویتهای زنده گی ما چیست ؟و با الخره چه چیزهای مارا نا را حت میکند و چه چیزها مارا خوشحال م 
یتوانیم به آن جواب پیدا کنیم(رسولی)8831 ،
یکند ،که گاهی بادر ک خود م 
سوالها زیاد به ذهن ما خطور م 
یادگیری مهارتهای زندگی تنها یک یادگیری محض نیست بلکه نگرشها و ارزشها را نیز تحت تاثیر قرار میدهددد .در واقع برنامه
تها ای شخص هدش یحارط یعامتجا و ی     
آموزش مهارتهای زندگی برنامه جامعی است که هم برای آموزش دامنه وسیعی از مهار 
بهای اجتماعی و روانی دارد (زهتاب) 1391 ،
است و هم پتانسیل باالیی برای پیشگیری و درمان مشکالت و آسی 
بر این اساس سوال حاضر این است که آیا کالسهای آموزشی مهارتهای زن یگد

در ب  یهاگآ ندرب الا ه ج نارسم ان  نازاب ا ناتس       

سمنان موثر است؟
روش پژوهش
تهای زن یگد
طرح اين تحقيق شبه آزمايشي و از نوع پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل مي باشد .در این تحقیق آموزش مهار 
یرود .جامعه این تحقیق همس نانمس ناتسا زابناج نار      میییباش ب هجوت اب د ه رد هکنیا      
متغیر مستقل و آگاهی متغیر وابسته به شمار م 
مطالعات آزمایشی برای هر گروه حداقل  15نفر الزامی است(آناستازی )8 98 1 ،لیکن نمونه م شهوژپ نیا رد هعلاطم درو     

 05نف زا ر

یباشد .در مطالعه حاضر ابتدا آنها يي که واجد شرایط الزم هستند به طور تصادفي در دو گروه  52نفره
همسران جانباز استان سمنان م 
جاي گرفتند(گروه آزمايش و گروه کنترل) .پس از آن براي افراد گروههاي آزمايشي ،جلسات آموزش مهارتهای زندگی در ط لو
چند جلسه برگزار شد .افراد گروه کنترل نيز هيچ مداخله اي دريافت ننمودند .ابزارهای مورد استفاده در تحقیق عبارت بودند از:
پرسشنامه خودپنداره راجرز
در پرسشنامه راجرز ،یک مقیاس دوقطبی هفت درجه ای درنظر گرفته شده است .و مفاهیمی که مربوط به مساله تحقی ود رد تسا ق   
یشود تا مفهومی را روی یک مقیاس دوقطبی  7درجه ای عال یامن یراذگ تم دد.
قطب مقیاس قرار گرفته اند .از پاسخ دهنده خواسته م 

47

فصلنامه روانشناسی تحلیلی  -شناختی  /سال پنجم  /شماره  20و  / 21پاییز و زمستان 93 31

سپس با محاسبه جمع نمرههای هر مفهوم در هر یک از مقیاسها مشخص گردیده است که دو مفهوم از نظر یک فرد یا یک گروه تا
چه اندازه به یکدیگر شبیه هستند.
در پژوهش خدیوی و همکاران (  ،) 1390بررسی میزان پایایی آزمون ،از روش دونیمه کردن و ضریب همبستگی حاصل از نمرات هر
دونیمه استفاده شده است .همبستگی بین نمرههای سوالهای فرد و سوالهای زوج براساس همبستگی گشتاوری پیرس بساحم نو ه ش  ددد دددد.
ضریب همبستگی برابر  0/76به دست آمد .سپس با استفاده از روش اسپیرمن ضریب اعتبار کل آزمون محاسبه شد .ضریب همبس یگت
محاسبه شده برابر با  0/8است که در سطح آلفای  0/ 001معنی دار است .روایی آزمون با توجه به مانشسرپ ندوب درادناتسا  ه زرجار       
مورد تایید است (خدیوی و همکاران.) 1390 ،
یباشد ،برای تجزیه و تحلیل دادههای به
با توجه به اینکه طرح پژوهشی به صورت آزمایش پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل م 
دست آمده از آزمونتحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافتهها
در ادامه به بررسی یافتههای توصیفی و استنباطی خواهیم پرداخت .در خص تفای صو هههههها ای توص تیعمج یاهریغتم یبایرزا هب یفی      
شناختی همچون سن و تحصیالت همسران جانباز و میانگین و انحراف استاندارد به دست آمده از اجرای پرسشنامه خودپنداره راج زر
پرداخته ایم.
سن

جدول 1میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر س  دارفا ن د ورگ ر ه ناشن ار لرتنک و شیامزآ        میییدهددد .هم هظحالم هک روطنا    
یگردد در گروه آزمایش میانگین سنی  48 / 32سال و از دامنه  83سال تا  63سال متغیر میباشددد .همچن  رد نی گگ گگگروه کنت نیگنایم لر   
م 
  

یدهد که ود نس نیب 
سنی بیشتر بوده(  48 / 56سال) و از  83سال تا  63سال متغیر است .نتایج آزمون  tبرای گروههای مستقل نشان م 
گروه تفاوت معناداری وجود ندارد( .)p=0/ 899 ،t=0/821در ادامه نمودار مربوط به درصد فراوانی سن افراد نیز آمده است.
جدول :1میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر سن افراد گروه آزمایش و کنترل
ميانگين
سن

انحراف استاندارد

حداکثر

حداقل

آزمایش

48. 3200

5. 78590

38. 00

63. 00

کنترل

48. 5600

7. 36591

38. 00

63. 00

تحصیالت

ل" دی لپ ممم"" ،ف قو
تحصیالت آزمودنیها در نمونه حاض ماش ر لل لل

س"میییباشددد .فراوان وارف دصرد و ی ا هب طوبرم ین
دی لپ ممم"" ،لیس نا س س

   

تحصیالت افراد مورد مطالعه در جدول  2-4آم سا هد تت تتت .براس شیامزآ هورگ رد دارفا رثکا لودج نیا جیاتن سا (((((((( (((((((((  40درص و )د
کنترل(  48درصد) دیپلم هستند .بررسی مقایسه وضعیت تحصیلی در دو گ و شیامزآ هور

اب لرتنک فتسا اده       از آزم یخ نو     2نش نا

یدهد که دو گروه از لحاظ فراوانی وضعیت تحصیلی تفاوت معناداری ندارند(χ2=0/071؛  .)p=0/ 919در ادامه نمودار تحصیالت نیز
م 
به تفکیک گروه آزمایش و کنترل گزارش شده است.
یها
جدول  .2فراوانی و درصد فراوانی مربوط به تحصیالت آزمودن 
آزمایش
تحصیالت
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس

کنترل
درصد فراوانی

فراوانی
10

40. 0

درصد تراکمی
40. 0

درصد فراوانی

فراوانی
12

48. 0

درصد تراکمی
48. 0

5

20. 0

60. 0

5

20. 0

68. 0

10

40. 0

100. 0

8

32. 0

100. 0
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100. 0

25

100. 0

25

متغیر وابسته :آگاهی
به منظور سنجش آگاهی از پرسشنامه راجرز استفاده شده است .اين آزمون براي هر گروه در دو مرحله ،قبل از اعمال متغ و لقتسم ري
بعد از اعمال متغير مستقل اجرا شده است .يافتههاي توصيفي مربوط به نمرات پيش آزمون ،پس آزمون ،آگاهی در گ و شيامزآ هور
کنترل در جدول  3-4آمده است.
جدول :3يافتههاي توصيفي نمرات پيش آزمون  -پس آزمون آگاهی در گروه آزمايش و کنترل
گروه کنترل

گروه آزمايش
پيشآزمون
ميانگين

متغیر
خودپیروی

پسآزمون
انحر فا      

ميانگين

استاندارد

3. 9100

1. 39732

5. 8900

پيشآزمون
انحر فا    
استاندارد
0. 99237

ميانگين

پسآزمون
انحر فا     

ميانگين

استاندارد
0. 85391

3. 9000

انحر فا     
استاندارد
0. 85416

4. 1100

یگردد میانگین نمرات آگاهی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش یافته است .این در حالی است که
همانطور که مالحظه م 
در گروه کنترل تفاوت محسوسی مشاهده نمیشود.
تهای زندگی بر آگاهی از تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده میشود .برای این منظور سوال
در ادامه برای اثربخشی آموزش مهار 
یگیرد.
اصلی مطرح و مورد تحلیل قرار م 
تهای زندگی بر روی آگاهی همسران جانبازان استان سمنان موثر است؟
آیا آموزش مهار 
      ای دو س و شیامزآ هورگ(یحط

به منظور بررس اب لاوس نیا ی سم ریغتم دوجو هب هجوت ت هقبط لق     

ورگ ه لرتنک  )))) ))))) ،متغی تسباو ر ه   

ل کوواری ش هدافتسا سنا ددد دددد .این
پیوسته(نمرات پس آزمون آگاهی) و همچنین متغیر هم تغییر(نمرات پیش آزم اگآ نو ه یلحت زا )ی ل لل للل
تهای زندگی ) و کنترلبعد از تعدیل نمرههای پیش آزم نو
تحلیل تفاوتبین میانگین نمرات آگاهی برای گروه آزمایش(آموزش مهار 
یدهد .نتایج تحلیل کوواریانس در زیر آمده است.
اولیه را نشان م 
جدول  .4نتایج تحلیل کواریانس روی نمرههای پس آزمون آگاهی در گروه آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون
متغیر وابسته

منب ع
پیش آزمون

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

سطح معناداری

F

میزان تاثیر

7. 201

1

7. 201

9. 970

0. 003

0. 175

پس آزمون

گروه

39. 456

1

39. 456

54. 631

0. 000

0. 538

آگاهی

خطا

33. 944

47

1330. 750

50

مجموع

0. 722

یشود بین میانگین آگاهی در گروه آزم ت لرتنک و شیا فف ف ففففاوت معن  دوجو یرادا د را دد ددد( ،F= 54 / 631
همانطور که در جدول باال دیده م 
یدهد با حذف تاثیر نمرات پیش آزمون بین میانگین تعدیل شده آگاهی بر حسب گروه در مرحله پس
 .)p=0/ 000این جدول نشان م 
تهای زندگی در پس آزمون باعث
آزمون تفاوت معناداری وجود دارد .به طور کلی بر اساس این یافتهها میتوان گفت آموزش مهار 
یتوان گفت که آم شزو
یتوان گفت این میزان قابل توجه است .بنابراین م 
افزایش نمرات آگاهی شده است .با توجه به اندازه تاثیر م 
یتواند به طور موثری باعث افزایش آگاهی همسران جانبازان گردد.
تهای زندگی م 
مهار 
بحث و نتیجه گیری
تهای زندگی بر روی آگاهی همسران جانبازان استان سمنان موثر است؟
آیا آموزش مهار 
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به منظور بررس اب لاوس نیا ی سم ریغتم دوجو هب هجوت ت هورگ(یحطس ود یا هقبط لق

امزآ ی لرتنک هورگ و ش )))))))))))))) ))))))))))))))) ،متغی تسباو ر ه   

پیوسته(نمرات پس آزمون آگاهی) و همچنین متغیر هم تغییر(نمرات پیش آزمون بهزیستی روانشناختی) از تحلیل کوواریانس استفاده
شد .نتایج اولیه نشان داد که بین گروهها ای آزم وجو رادانعم توافت یهاگا نازیم ظاحل زا هاوگ و شیا د راد  ددد ددد دد ددددددددد .در واق شزومآ ع   
مهارتهای زندگی در پس آزمون باعث افزایش نمرات آگاهی شده است .این نتایج با یافتههای ثمری و لعلی ف زا (( ،)4831م يليياكي
منيععع ،احم يوخ يد ييييي و زارع (  ،) 1390اس لیعام ی و 

ناراکمه (((( (  ،) 1390مهراب وپ ی رررر ر ،حس  هداز یدهم و روپ نی (((((( (  ،)98 13ج و یداو

همکاران(  ،) 1392فرامرزی ،همایی و ایزدی(  ،) 1390خلعتبری و عزیزاده (  ،) 1390بیگی ،شیرازی و پسندیده(  ،) 1392درگاهی(،)4831
طباطبایی(  ،)08 13زو ﺮﮕﻨﻴﻟ و همکاران (  ،) 2006اسمیت ،همکاران(  ،) 2004ﻮﻓ ر ﺲﻳﺮﻧ  ،دا ﺶﻴﻧ وا ﺎﻜﺳ ت (  ،) 2007موفات ( ،)8 99 1شالمن
( ،)8 99 1یالین و ﺎﻛ را ﺎﻫ ن(  ،) 2007ا ﺎﻜﺳ تو ﺎﻛ رداوا (  ،) 2002باباخانی (  ) 2011همخوان است.
یتوان به تمرکز آموزش مهارتهای زندگی بر ایجاد راه حلها و روشهایی دانست که به توانایی در حل مس هلا
تغییر در آگاهی را م 
یانجامد .در واقع آموزش مهارتهای زندگی به گونه ای طرح ریزی شده است که افزایش توانمندی فرد امری قابل توجیه و
فردی م 
ی ،برجس و یزاس هت
بدیهی است .فرایند تغییر در آموزش مهارتهای زندگی دربردارنده همیاری درمانگران و مراجعان برای شناس یا ی ی
تهای زندگی این است
افزایش استثناها در جهت حل مسئله میباشد .معیار اساسی و بنیادی برای حصول حل مسئله در آموزش مهار 
که هم درمانگر و هم مراجع در یک سیستم زبان محور موافقت کنند که مشکل مورد نظر حل شده است یا تا حد زیادی بهب هتفای دو   
است .درست همانطور که ایجاد و تداوم مشکل بالینی در تبادالت نهفته سا  تت تتت .در آم راهم شزو تت تتتها ای زن یگد

مش هب هک یتالک    

تهای زندگی صرفا کمک به مراجع است که از
صورت مشترک خلق و تعریف شده اند ،قابل حل و از بین رفته هستند .آموزش مهار 
حرف زدن دربارة مشکل به حرف زدن دربارة راه حلها ،تغییر در کالم خویش شروع کند .این به نوعی بر افزایش توان مساله گشایی
فرد تاکید دارد .وقتی که افراد میتوانند دربارة موثر بودن خود و اینکه در گذشته چگونه موثر بودند ،صحبت کنند ،آن گاه آم شزو
شهایی است که از گفتگوهای خوشبینانه
ییابد .از این لحاظ کار درمانگر ایجاد رو 
مهارتهای زندگی به هدف اولیه خویش دست م 
یچرخد موج و شیازفا ب
یشوند .مجموع این فعالیتهای درمانگر که حول کسب راه حل مشکل توسط افراد م 
تری ناشی م 
توانمندی فرد برای مقابله با مشکل در چهارچوب رفتار حل مسئله است .بن هظحالم هک روطنامه نیاربا

     میییگ در د فادها    

ءاقترا   
آم شزو

مهارتهای زندگی در مسیر تغییر به گونه ای است که تغییر در توانمندی حل مساله و توان مقابله ار یا  میییطلبددد .ش ناشن زین دهاو    
یدهد که تمرکز بر راه حل و حل مساله با افزایش آگاهی از خود و دیگران همراه است .بنارد (  ) 1991معتقد است یک فردآگ ها با
م 
مهارتهای زندگی همچون حل مسأله ،تفکر انتقادی و توانایی به دست گرفتن ابتکار عمل آشنا است .همچنین بر اساس نظ ناو ر گگگگگ ،
هرتل و والبرگ (  ) 1997افرادی که در قبال چالشهای سخت با مساله گشایی اغلب طوالنی و چندگانه مقاومت داشته باشند به عنوان
فردبا سالمت مشخص میگردند(کوون و همک زا لقن هب ؛نارا مالسالا خیش ییییی یییییی .)8318 ،ل رظن هب اذ     میییرس زکرمت هک د     آم شزو
مهارتهای زندگی بر مساله گشایی و حل مساله مسیری است برای افزایش آگاهی فرد نسبت به خود و محیط زندگی .
یها ای
یباشد .دومین مورد نیز بر ویژگ 
تهای زندگی م 
تهای زندگی بر آگاهی متمرکز بر ماهیت آموزش مهار 
اولین دلیل تاثیر مهار 
متمرکز بر گروه درمانی است .درآموزش مهارتهای زندگی به صورت گروهی افرادی که تا ديروز فكررر م ييي كردنددد ،مشكللل آنها ا
پيچيده و وحشتناك است ،اكنون با شركت در جلسات اميدوار شده و متوجه خواهند شد كه توانا يي هاي الزم براي حل مشكل خويش
را دارند .بااجراي برخی از فنون آنها متوجه خواهند شد كه همانطور که قادرند روابط اجتماعی ضعیفی داشته باشند به همان صورت
قادرند آنرا افزایش دهند .آنها از راه حلهاي مختلفي براي افزایش ارتباطات خود استفاده مي كنند .در جلسات درماني افراد با استفاده
از فنون حل مسئله به بحث و گفتگو دربارة مشکالتشان تشويق مي شوند.
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مهارتهای زندگی اثرات سودمندی در راستای افزایش آگاهی ،انطباق با محیط و در نتیجه سالمت دارد.
یگردد؛ با توجه
مطالعه حاضر علی رغم نتایج قابل توجهی که داشت با محدودیتها و نقاط ضعفی روبه رو بود که در ذیل به اشاره م 
یرسد نمیتوان در مورد تاثیر دراز مدت درم سر یعطق هجیتن هب نا ی ددددد دددددد .ب هب هجوت ا    
به عدم ادامه پژوهش در مرحله پیگیری به نظر م 
یشود که در مطالعات بعدی سایر مشکالت و عالئم همسران جانباز نیز به عنوان آماج
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی پیشنهاد م 
     

یشود که مطالعات دیگری در سایر نقاط کشور به وی بناج نادنزرف یارب هژ ا یدنب تروص نیز
درمانی مد نظر قرار گیرد .پیشنهاد م 

گردد .از سوی دیگر با توجه به اینکه استفاده از مرحله پیگیری میتواند به ارزیابی بهتر نتایج به دست آمده بیانجامد ،پیشنهاد میش دو
در مطالعات مشابه این مرحله مدنظر قرار گیرد.
منابع
تهای زندگی  ،انتشارات تربیت8831 ،
بهای مهار 
آتش پور ،سید حمید ،مجموعه کتا 
ات يك نسون ،ريتا ال و همكاران (  .) 1996زمينة روانشناسي هيلگارد .ترجمه؛ رفيعي ،حسين ( .)4831جلد اول .تهران :انتشارات
تهاي زندگي مورد نياز دانش آموزان مقطع راهنما يي  ،مجله دانشور رفتار.3 ، 10 ،
اديب .يوسف؛ فردانش.هاشم (  .)28 13مهار 
اسماعيلی ايرج؛ توکلی محمود؛ قياسی محمد؛ حکمت پور ،ابوالقاسم؛ فره دا ییی ،محم سح د

ته یا
ن (  .) 1390بررس راهم شزومآ یشخبرثا ی تتتت تتتت
نن نن

زندگی بر تغيير نگرش نسبت به مواد مخدر در ميان سربازان وظيفه شاغل در زندانهای استان تهران .فصلنامه علمی پژوهش شخبناوت ی

یی ییی، 12 ،

. 26 - 21 ،5
بیگی ،علی؛ شیرازی ،محمود؛ پسندیده ،مهدی (  .) 1392اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر بهب تیفیک دو   

زن یگد

و سبکککها ای مقابله یا 

معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون .اعتیادپژوهی سال هفتم تابستان. 109 - 95 ، 26 ،
ثمری ،علی اکبر و لعلی فاز ،احمد ( .)4831مطالعه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر استرس خانوادگی و پذیرش اجتماعی .فصلنامه اصول
بهداشت روانی. 47 - 55 ،52 ،7 ،
تها اي زن يگدنز تيفيك رب يگد     
جوادي ،مهروز وسپهوند ،محمد جعفر ومحمودي ،حسينوسوری ،ابوذر(  ،) 1392بررسي ت راهم شزومآ ريثا تتت تتت
پرستاران بيمارستانهاي خرم آباد ،مجله علمي دانشكده پرستاري و ماما يي همدان. 32 - 40 ،1 ، 21 ،
ﺰﻧﺎﺧ اده ،ﯽﻠﻌﺳﺎﺒﻋ (  .) 13 91ﺮﻃ ا ﯽﺣ و ا ﺎﺒﺘﻋ ر ﯽﺸﺨﺑ ﮥﻣﺎﻧﺮﺑ در ﯽﺳ ﻣ ﺎﻬ رت ﺎﻫ ي ا ﻤﺘﺟ ــــــ ﯽﻋﺎ ﺑ ــــــ ﺮاي دا ﺶﻧ

آ ﻮﻣ زان آ ﻪﺘﺴﻫ

ﺎﮔ م در دوره ﺎﻫ ي ا ﺪﺘﺑ ا ﯽﯾ و

را ﯽﯾﺎﻤﻨﻫ  .ر ﮥﻟﺎﺳ د ﺮﺘﮐ ي ،دا ﺎﮕﺸﻧ ه ﺮﻬﺗ ان
زارعی ،فرشاد ،خاکباز ،حمید ،کرمی ،حوریه ،اثر بخشي آموزش مهارت خودآگاهي بر كاهش رفتارهاي پ اب طابترا رطخ ر سنج رد فلاخم    

  

معتادان ،فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد ،پاییز 1-8 ، 89
زهتاب نجفی ،عادله ،سالمی ،صفورا ،اثر بخشی آموزش مهارتها ای زن یگد

در ک انز بارطضا شها ن قلطم  ههه هههههه ،فص نز یشهوژپ یملع همانل و

فرهنگ ،پاییز 85 - 93 ، 1391
سازمان بهداشت جهاني ،برنامه آموزش مهارتهاي زندگي ،ترجمه نوري قاسم آبادي ،ربابه ،محمد خاني (پروانه) (  ،) 1377تهران واحد بهداشت
و روان و پيشگيري از سوء مصرف مواد سازمان بهداشت جهاني
تهاي زندگي( )38 13مجله بهورز42 - 56 ،)41(2 ،
سازمان جهاني بهداشت .برنامه پيشگيري آموزشي مهار 
شارف ،ریچارد ،اس ( .)4831نظریههای رواندرمانی و مشاوره .ترجمه فیروز بخت ،مهرداد .تهران :خدمات فرهنگی رسا.
شآم ازو ننن دختررر و پسررر ساللل اول دبیرس ات نننهاییی
شیخ االسالمی ،علی ( .)8831بررسی رابطه بین تابآوری و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش ش
شهرستانهای شهریار در سال  ،78 13 - 88پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
تهای زندگی  ،1مجله موفقیت8831 ،
صفایی ،محمد جعفر ،ضرورت و اهمیت آموزش مهار 
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       رفتاري مه را تتتها اي زن نانز يناور تمالس رب يگد- اثربخشي آموزش گروهي شناختي.) 1390 (  راضيه، رضا؛ ايزدي، فرامرزي ساالر؛ هما يي
.5 23 - 217 ، 40 ، 11 ،داراي همسر معلول

.شباهنگ:  تهران. تهاي زندگی
  مهار.)98 13 ( ، محسن؛پيداد،فرمهيني فراهاني
     تها اي زن گزاس شيازفا رد يگد ا ييوشانز ير
 اثربخشي آموزش مه را ت ت.)98 13 (  ليال، مهدي زاده، محمد، مهناز؛ حسين پور،مهرابي زاده هنرمند
139 - 125 ،2 ،1 ، مطالعات آموزش و يادگيري. سال20 - 40 زنان متاهل
     بررسي مقايسه اي اثربخشي آموزش سه مهارت زندگي ب ومع تمالس ر مي.) 1390 (  حسين، شاهپور؛ زارع،  فرزانه؛ احمدي خو يي،م كي ا يي لي منيع
. 137 - 127 ، 85 ، 21 ، مجله دانشگاه علوم پزش يك مازندران.دانشجويان سال اول
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