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  چكيده 
اي  هدف مقاله حاضر، تعيين اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سبكهاي مقابله

دختر مقطع متوسطه ناحيه جامعه آماري اين پژوهش كليه دانش آموزان . باشد نوجوانان دختر مي
      در مدارس اين شهر مشغول به تحصيل  90-91كه در سالتحصيلي بوده چهار شهر تبريز

اي  مرحله چند اي خوشه گيري نمونه روش نفر با استفاده از 60آماري تعداد  جامعه بين از .كردند مي
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ها نشان داد كه  يافته .ها تجزيه و تحليل گرديد ها، داده گذاري پرسشنامه گرفته شد و بعداز نمره

آموزش مهارتهاي زندگي بر سبك متمركز بر مسأله مؤثر است، اما آموزش مهارتهاي زندگي بر 
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  مقدمه
كند كه انسانها پيوسنه خود  ت پرشتاب و چشمگير دنياي امروزي ايجاب ميتغييرا

تعادل از بين رفته خود را دوباره برقرار نمايند و بدينسان از  را با آنها هماهنگ كنند تا 
مملو از  كند كه انسان در محيطي زندگي مي. هاي رواني ناشي از آن مصون بمانند تنش

اگر كمي غفلت . تواند او را از حركت و پيشرفت باز دارد ميو مشكالت گوناگون است 
هاي خطرناكي سقوط  چه بسا به ورطه ،ورزد و راه سازگاري با مشكالت را نياموخته باشد

كند كه راه نجات در آن وجود ندارد ولي اگر بتواند به اين مشكل غلبه كند و تعادل 
ميرويسي، (دست آورد، در واقع به سازگاري دست يافته است ه را ب جسمي و روحي خود

 .شود نوجواني و جواني يكي از مهمترين مراحل زندگي آدمي محسوب مي). 1385
باشند و سالمت روح و جسم آنها تضمين  هاي جامعه مي كودكان و نوجوانان سرمايه

ي زندگي نوجوانان ا هاي ويژه پيچيدگي و سختي. كننده سالمت جامعه آينده است
، نظير دگرگونيهاي اجتماعي و خانوادگي، بروز بيماريهاي خطرناك، كند مي يهمراه

تواند فشار و تنش فراواني  رقابت، استرس امتحان و مانند اينها كه هر كدام به تنهايي مي
ناپذيري به  هاي جبران وارد سازد و سالمت آنها را به مخاطره افكند و لطمه آنها  را بر

اي كارآمد مجهز  اند چنانچه نوجوانان به مهارتهاي مقابله ها نشان داده بررسي. همراه آورد
نباشند و توانايي كمي براي درك هيجانهاي خود و ديگران داشته باشند، در برخورد با 

د داشت و مشكالت رفتاري نفشارها و بحرانهاي دوران نوجواني توان كمتري خواه
 حالتيدر چنين . د دادنشگري، افسردگي، اضطراب نشان خواهبيشتري را به صورت پرخا

است كه بتواند سازگاري و پايداري نوجوان را در  نياز اي ريزي شايسته به مهارت و برنامه
 ).1387پزشكيان، (برابر سختيها و در عين حال سالمت او افزايش دهد 

ستمري كه كارآمد مقابله عبارت است از تالشهاي فكري و رفتاري م سبكهاي
اين احتياجات ممكن است . رود كار ميه يا دروني ب رونيبراي برآوردن احتياجات خاص بي

روشهاي مقابله با فشار رواني به صورت . مطابق و يا افزون بر امكانات و منابع فرد باشد
بنديهاي جديدتر چهار سبك مقابله  طبقه. باشد له مدار و هيجان مدار ميأهاي مس شيوه

مقابله منطقي بعنوان . اند هيجاني و اجتنابي را توصيف كرده ،گسسته ،قيشامل منط
له مدار و مقابله گسسته به عنوان رويكردي كه بر اساس آن فرد از نظر أراهكاري مس

لقوه هيجان اگيرد تا از اين طريق با آن مواجه شود و تاثير ب شناختي از مشكل فاصله مي
منطقي و گسسته سبكهاي كارآمد و مقابله هيجاني  مقابله. شود را كاهش دهد تعريف مي
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در ). 1980و فولكمن،  1الزاروس(شوند  سبكهاي ناكارآمد محسوب مي و اجتنابي غالباً
مقابله متمركز بر و له أاي بر دو نوع مقابله متمركز بر مس اين پژوهش سبكهاي مقابله

  .تقسيم مي شود  هيجان
اي الزم را داشته باشند  د مهارتهاي مقابلهزماني كه افراد تحت استرس هستند باي

 وسيله بتوانند اثرات استرس بر جسم و روان خود را كاهش دهند، در غير اينتا بدين
. صورت سالمت روان خود فرد و همچنين ديگران در معرض آسيب قرار خواهد گرفت

كنار آمدن . هاي سالمت رواني است كارآمد و بهينه با مشكالت يكي از نشانه آمدنكنار 
اين راهها براي . با مشكالت موجود در زندگي مستلزم فراگيري راههاي حل آنها است

 - اي فعال كساني كه از روشهاي مقابله. انسان منبع ايمني، اعتقاد، راحتي و آسايش است
شناختي استفاده مي كنند، مشكالت را آسان مي گيرند و اضطراب  -رفتاري و فعال
اين افراد، از اعتماد به نفس بااليي برخوردارند ولي افرادي كه از  همچنين. كمتري دارند

مسايل و مشكالت اجتناب مي كنند مستعد اضطراب و افسردگي هستند و از تنش 
ها از منابع مالي، تحصيلي و حمايت  برند، همچنين اجتناب كننده جسمي بيشتري رنج مي

اي از زندگي،  انسانها در هر مرحله بنابراين همه ما. خانوادگي كمتري برخوردار هستند
براي بهتر زيستن به دفترچه راهنما كه همان مهارتهاي زندگي است نياز داريم 

  ). 1384بحرينيان و محمد حسيني، (
هاي اجتماعي كه امروزه در اكثر كشورها آموزش آنها در انتخاب  يكي از گروه

باشد،  و جسماني آنها مطرح مي اي كارآمد و در نتيجه آن سالمت رواني سبكهاي مقابله
دليل روحيه حساس و ظريف خود و ه در اين ميان دختران ب. نوجوانان و جوانان هستند

بيشتر نيازمند  ،دليل نقشي كه در آينده به عنوان مادر و گرداننده زندگي بر عهده دارنده ب
نگي و تغيير امروزه علي رغم ايجاد تغييرات عميق فره. آموختن مهارتهاي زندگي هستند

در رويارويي با مسائل و مشكالت زندگي فاقد بسياري  افراد ،هاي زندگي در شيوه
تواناييهاي الزم و اساسي هستند و همين امر آنان را در مواجهه با مسايل و مشكالت 

 نكته مهم اين است كه همه اين مهارتها قابل. پذير كرده است زندگي روزمره آسيب
اي خود افزود  وان با صرف وقت و تالش آنها را به خزانه مقابلهت فراگيري هستند و مي

پس هدف ارتقاي مهارتهاي زندگي و متعاقب آن ). 2001سازمان بهداشت جهاني، (
  .اجتماعي است -رواني اي و در نهايت افزايش سالمت هاي مقابله استفاده درست از سبك

                                                           
1 . Lazarus 
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با ثر ؤرد را براي مقابله مها كه ف مهارتهاي زندگي عبارتست از آن گروه توانايي
      اين تواناييها فرد را قادر . كند مي يزندگي يار مختلف هاي موقعيت در كشمكشها

ساير انسانها، جامعه، فرهنگ و محيط خود مثبت و سازگارانه عمل نسبت به سازد تا  مي
ت سازمان بهداش). 1380اسكندري، (مين كند أسالمت جسماني و رواني خود را ت ،كرده

و افزايش  يارتقادر مسير جهاني بر اين عقيده است كه آموزش مهارتهاي زندگي 
مهارت و توانايي اصلي و اساسي  شامل چندين ،و نوجوانان بوده سالمت كودكان

      ،ايي حل مسألهنتوا - 2 ،گيري توانايي تصميم -1: اين مهارتها عبارتند از. باشد مي
توانايي  -6 ،توانايي خودآگاهي -5 ،تفكر انتقاديتوانايي  -4 ،مهارت تفكر خالق -3

سازمان بهداشت (توانايي مقابله با هيجانات  -8 ،توانايي روابط بين فردي -7 ،همدلي
اي كارآمد  نشان داد كه سبكهاي مقابله) 2008(نتايج پژوهش آماندا ). 2001جهاني، 

پژوهش ديگر در  .تواند موجب كاهش استرس و اضطراب باشد افراد آموزش ديده مي
ثيرپذيري اجتماعي و فشار ناشي از أزمينه عوامل زمينه ساز مصرف سيگار نشان داد كه ت

توان با  نوجوانان به مشكل است كه آن را هم مي يثر ابتالؤهمساالن از عوامل م
 1پژوهشهاي آندرسون). 1385فريد، (ثير قرار داد أآموزش مهارتهاي زندگي تحت ت

نشان داده كه آموزش مهارتهاي زندگي قادر است  )1383ر نژاد، ؛ نقل از جعف1992(
هاي سازگاري اجتماعي و عاطفي كودكان و نوجوانان ساكن در مراكز شبانه روزي  لفهؤم
  . ا بهبود بخشدر

، معرفي شده، مطرح مي كند كه )1993( 2كه توسط جيسور مسأله نظريه رفتار ـ
بلكه اين . تواند ناشي از يك منبع باشد نمي) رفتارهاي پرخطر(ره نوجواني رفتارهاي دو

حاكي  نظريه نفوذ اجتماعي. رفتارها نتيجه تعامالت پيچيده افراد با محيط خودشان است
از آن است كه كودكان و نوجوانان، تحت تأثير فشار اجتماعي به رفتارهاي پرخطر مانند 

واملي نظير فشار ع منظور از فشار اجتماعي،. آورند مصرف الكل و مواد روي مي
همساالن، الگوي والدين سيگاري و پيامهاي مرتبط با سيگار است كه افراد را به مصرف 

اين رويكرد براي اولين بار توسط ايوانس ). 1998، 3ايوانس( كنند سيگار ترغيب مي
هاي پيشگيري از مصرف سيگار مورد استفاده قرار گرفت و اكنون در  ، در برنامه)1998(

هاي مبتني بر پيشگيري، نظير پيشگيري از مصرف الكل، مواد  ي از برنامهحوزة وسيع
                                                           

1 . Anderson 
2 . Jessor 
3 . Evans 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  … هاي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سبك
   

 

49

هدف آموزش مقابله . گيرد و فعاليتهاي جنسي پرخطر مورد استفاده قرار مي مخدر
است كه در  هاي اجتماعي و مهارتهاي زندگي آن اجتماعي، هسته مركزي برنامه

مانند مصرف (ارهاي پرخطر هاي مرتبط، نظير كالسهاي درسي ضمن معرفي رفت موقعيت
نگرش نوجوان را نسبت به مصرف اين مواد تصحيح نمايد و پيامدهاي ) مشروبات الكلي 

  . را آموزش دهد... مصرف آن، از جمله تأثير روي حافظه، كاهش سالمتي و
مبتني بر كفايت فردي، الگويي از پيشگيري اوليه است شناختي مسأله نظريه حل 

دهد تا  ه شناختي بين فردي را به كودكان و نوجوانان آموزش ميكه مهارتهاي حل مسأل
. و از بروز آنها جلوگيري كنند بتواند عادات منفي و رفتارهاي تكانشي خود را تغيير دهند

هاي حل مسأله و سازگاري اجتماعي نه تنها در سنين كودكي و پيش  رابطه بين مهارت
حل تعارضات . نيز مورد تأييد واقع شده استدبستاني بلكه در سنين نوجواني و بزرگسالي 

فرضي، فكر كردن با صداي بلند و ايفاي نقش، روشهايي جهت آموزش اين مهارتها 
تحقيقات نشان داده است كودكاني كه در دوره پيش دبستاني و مقاطع ابتدايي . هستند

ا دريافت ها ر اند، بهتر ازكودكاني كه اين مهارت مهارتهاي حل مسأله را آموزش ديده
از اين رو حل مسأله به طور . مقابله كنند  اند با مسائل روزمره زندگي اند، توانسته نكرده

هاي اجتماعي و بين فردي بخش مهمي  هاي اوليه زندگي، بويژه در موقعيت ويژه در دوره
  ).2001، 1شور(باشد  از برنامه مهارتهاي زندگي مي

معروف  2يادگيري شناختي ـ اجتماعي كه با عنوان مدليادگيري اجتماعي  نظريه
براي (عقيده وي كودكان از طريق آموزش به . معرفي شد 3است توسط آلبرت بندورا

شاهده رفتار بزرگساالن و م(و مشاهده ) مثال، امر و نهي والدين، معلمان و افراد الگو
دكان بايد به بنابراين از ديدگاه بندورا كو. گيرند ، نحوه رفتار كردن را ياد مي)همساالن

) مرور ذهني( تمرين آموزش، فرايند طريق ز ازجاي آموزش صرف، مهارتهاي رفتاري را ني
  .و دريافت پسخوراند ياد بگيرند

كند كه چرا برخي افراد به طور  در اين مورد بحث مي 4خطر ـ تاب آوري نظريه
دگاه يك سري از اين دي. دهند چشمگيري بهتر از افراد ديگر در مقابل استرس پاسخ مي

عوامل دروني و بيروني در مقابل خطرات يا استرسهاي اجتماعي ناشي از فقر، اضطراب 
                                                           

1. Shure 
2. Cognitve - social learning theary  
3. Bandura 
4. Resilience and risk theory  
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اگر كودكان بر عوامل حمايت كننده نيرومندي مجهز باشند، . كند از فرد حمايت مي.. و
شوند  در مقابل رفتارهاي ناسالم كه اغلب از اين فشارها و خطرات ناشي مي ندتوان مي

  ).1383 نيك پروري فرد، (مقابله كنند
انجام گرفت نشان داد كه آموزش مهارتهاي ) 1379(در پژوهشي كه توسط گلگذار 

داده ولي در مطالعه پيگيري نشان  است ثر بودهؤوجود آزمودنيها م زارزندگي در افزايش اب
به  .كند در فاصله زماني كمتر از سه ماه بشدت افت مي، شد كه اثربخشي آن موقت بوده

هاي مختلفي خود را  افراد به شيوه) 1384به نقل از هزاري، (ده باسميتر و سچر عقي
توان به خود تخريبي اوليه، معامله كردن،  سازند كه از آن جمله مي مغلوب و ناكام مي

در ) 1387به نقل از حداد فريد، (زاده  احمدي. استفاده از راهبردهاي ناكارآمد اشاره كرد
جه دست يافت كه آموزش مهارتهاي زندگي با افزايش تحقيق خويش به اين نتي

شايستگيهاي اجتماعي و ارتقاي سطح روابط بين فردي نوجوانان ارتباط قاطع دارد و بر 
) 1384به نقل از هزاري، (وينشتاين . ثر استؤافزايش مفهوم خود تحصيلي نوجوانان م

يدادهاي تنش را توان رو اي مثبت مي نيز معتقد است، با گسترش سبكهاي مقابله
 .ثر با آنها برخورد كردؤم وةتشخيص داد و به شي

هاي مقابله با استرس  ثير آموزش مهارتهاي زندگي بر استرس و شيوهأبررسي ت
نوجوانان مراكز شبه خانواده نشان داد كه آموزش مهارتهاي زندگي موجب كاهش 

 است  گواه گرديده معناداري در ميانگين نمرات استرس گروه آزمايشي نسبت به گروه
ه مقابله مسأله داري در ميانگين نمرات شيو مچنين اين آموزش موجب افزايش معنيه

آزمايش نسبت  ، گروهين نمرات شيوه مقابله هيجان مدارداري در ميانگمدار و كاهش معنا
لكن آموزش مهارتهاي زندگي كاهش معناداري در ميانگين نمرات . به گروه گواه گرديد

نتايج اين  .له اجتناب مدار گروه آزمايشي نسبت به گروه گواه نشان ندادشيوه مقاب
اي  تواند به عنوان يك روش مداخله پژوهش نشان داد كه آموزش مهارتهاي زندگي مي

  ).1386، رضايي(  كار روده براي نوجوانان مراكز شبه خانواده ب
ندگي در بررسي موضوع ياد شده موجب شفافيت اثربخشي آموزش مهارتهاي ز

و بي توجهي به موضوع و رابطه ياد بود  اي دانش آموزان خواهد انتخاب سبكهاي مقابله
كه آن نيز  گشت خواهد وارد شده در واقع بي توجهي به بهداشت رواني دانش آموزان

 خواهدوارد  ضررهاي عديده اي براي بهداشت رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
هت بهزيستي به ويژه آموزش مهارتهاي الزم براي مقابله با فعاليت آموزشي در ج. كرد
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سالمت اين قشر از جامعه بايد ي فشارهاي محيط از بخشهايي است كه براي ارتقا
 سازد اي را ضروري مي هاي مقابله اين امر حساسيت استفاده از رهيافت .يابد توسعه

  ).1386رضايي، (
زندگي بر روي دانش آموزان اگر رابطه ثير آموزش مهارتهاي أت با انجام اين تحقيق

، نشان دهد اي دانش آموزان هاي مقابله داري بين آموزش مهارتهاي زندگي و سبكامعن
توانند با ارائه اين آموزشها، استفاده از  والن آموزش و پرورش ميؤكارشناسان و مس
روز انواع اي كارآمد را در بين دانش آموزان خود افزايش دهند و از ب سبكهاي مقابله

توان عنوان نمود كه  از ديگر سو، مي. دنبيماريها و اختالالت رواني در آنها پيشگيري نماي
هاي شناسي تربيتي خواهد افزود و خأل ما در عرصه روان  نتايج اين پژوهش به دانش

اطالعاتي و دانشي موجود در اين عرصه را پر خواهد كرد، از اين رو انجام اين پژوهش، 
كاربردي در اين عرصه،  پژوهشهاينبود و  رداربردي و نظري، اهميت دااز نظر ك

با توجه به آنچه گفته شد هدف پژوهش حاضر  .كند ضرورت انجام آن را ايجاب مي
  .مي باشد اي نوجوانان دختر تعيين اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سبكهاي مقابله

  
  روش شناسي تحقيق

ع متوسطه ناحيه چهار شهر دانش آموزان دختر مقطجامعه آماري اين پژوهش كليه 
نمونه . سال قرار داشتند 15-17كه در دامنه سني بودند  90- 91در سالتحصيلي  تبريز

به روش نمونه گيري ، با توجه به ماهيت نيمه آزمايشي بودن، نفر 60 پژوهش شامل
  .اي انتخاب گرديدند اي چند مرحله خوشه

به موضوع، اهداف و ماهيت متغيرها از نوع نيمه  روش پژوهش مورد نظر با توجه
دي به طرح فوق را به صورت نما. باشد تجربي همراه با پيش آزمون و پس آزمون مي

  . شكل زير مي توان نمايش داد
  

 گروه پس آزمون متغير مستقل پيش آزمون
O2 آموزش مهارتهاي زندگي O1 آزمايش 
O2 ـ O1 كنترل 

  
ها در دو گروه آزمايش و  ن و مشخص شدن آزمودنيآزمو پيشاز اجراي  بعد

بدين صورت كه . هاي زندگي قرار گرفتند كنترل، گروه آزمايش تحت آموزش مهارت
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ريزي و اجرا  هاي زندگي برنامه جلسه برنامه مهارت 12براي گروه آزمايش به مدت 
موزش از برنامه آ بود كههاي آموزش مهارتهاي زندگي به شرح زير  سرفصل. دگردي

  :مهارتهاي زندگي سازمان بهداشت جهاني اقتباس شده است
  خودآگاهي •
 لهأمهارت حل مس •
 مهارت مقابله با استرس •
 مهارت ارتباط •

  
صورت يك روز در ميان و ه جلسه تقسيم گرديد و هر جلسه ب 3فصل به سر هر 

از  جلسه برگزار شد در هر موضوع ابتدا هدفهاي رفتاري و مورد انتظار 3در هر هفته 
ال در مورد موضوع مورد آزمايش شروع ؤسپس جلسه با طرح س. شد مي آزمودنيها ارائه 

يافت و به  گروهي در مورد شناخت موضوع مورد بحث ادامه مي ،شد و جلسه با بحث مي
شد، سپس در جلسه بعدي،  مودنيها پرسيده مياالت از آزؤس ،اقتضاي موضوع مورد بحث

شد تا بحث را با ايفاي نقش و تصور قرار گرفتن  در مورد موضوع از آزمودنيها خواسته مي
حلهاي  و براي جلسه بعدي تكاليفي جهت ارائه راه دهند در موقعيت مورد بررسي، ادامه

شد و  آزمودنيها داده ميحلهاي مطرح شده در مورد مشكل مورد بحث به  ابتكاري و يا راه
گرفت و در نهايت مباحث  در جلسه سوم، تكاليف مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي

به طور كلي روشهاي . آمد گيري به عمل مي عنوان شده در جلسه خالصه شده و نتيجه
يادگيري  ،سخنراني ،بارش مغزي: آموزش مورد استفاده در اين پژوهش عبارت بودند از

  .ايفاي نقش، بحث گروهي، يمشاركت
اي موس و  پرسشنامه راهبردهاي مقابله ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر

تهيه ) 1388 حمتيار،زبه نقل از (اين پرسشنامه توسط موس و بيلينگ  .بود ١بلينگ
روشي . مي شودصورت بلي يا خير پاسخ داده ه االت بؤدر اين آزمون به س. گرديده است
 13تا  1االت ؤباشد كه براي س كار برده شده است بدين صورت ميه ذاري بگ كه در نمره

االتي كه جواب ؤيك نمره تعلق گرفته و به س، االت جواب بلي دادهؤبه هر كدام از اين س
 19تا  13االت ؤاي تعلق نگرفته است و همچنين براي س نمره) 13تا  1(از شده خير داده 

االتي ؤيك نمره تعلق گرفته است و به سشده خير داده به هر كدام از اين سواالت جواب 
                                                           

1-Mause and Blingz  
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اي تعلق نگرفته است به اين صورت نمره استفاده از  نمره) 19تا 13(، كه جواب بلي داده
پورشهباز ضريب  .شود ل مدار و هيجان مدار مشخص ميهر كدام از راهبردهاي مشك

به نقل از اكبري، ( گزارش كرده است 78/0 1اعتبار اين پرسشنامه را به روش تنصيف
گزارش كرده  82/0 را براي اين پرسشنامه آلفاي كرونباخ ميزانموس و بيلينگ  ).1382

پايايي . گزارش شده است 80/0تا  44/0روايي دروني براي مقياسهاي ذكر شده از . اند
  ).1388زحمتيار،( است گزارش شده 78/0 به روش دو نيمه آزمون پرسشنامه

ضعيت اوليه آزمودنيها از لحاظ متغيرهاي وابسته به پژوهش با توجه به اينكه و
تواند بر نتايج پژوهش  مي) له و متمركز بر هيجانأاي متمركز بر مس سبكهاي مقابله(

تاثيرگذار باشد، بنابراين با در نظر گرفتن مقادير اوليه اين متغيرها بعنوان متغير همراه از 
لزوم انجام اين . ل شرايط اوليه استفاده شديك تحليل كواريانس تك متغيري براي كنتر

هاي  اي براساس مقادير پيش آزمون سبك هاي مقابله آزمون سبك كار تعديل نمرات پس
  .اي است مقابله

  
  يافته ها

در اين بخش داده هاي مربوط به متغيرهاي شيوه هاي مقابله اي متمركز بر مسأله 
  .است، نمايش داده شده جدولبا  و متمركز بر هيجان

  
توصيف آماري نمرات پيش آزمون و پس آزمون شيوه هاي متمركز بر مسأله و متمركز : 1جدول 

 بر هيجان به تفكيك گروه

انحراف استانداردميانگينتعداد متغبر ها گروه 

پيش آزمون
آزمايش

 97/2 25/5  30متمركز بر مسئله

 87/1 67/4 30متمركز بر هيجان

 گواه
 005/3  87/8 30همتمركز بر مسئل

 076/1 34/4 30متمركز بر هيجان

پس آزمون
آزمايش

 345/1 54/12 30متمركز بر مسئله

 006/1 56/6 30متمركز بر هيجان

 گواه
 87/2 98/8 30متمركز بر مسئله

 25/1 077/4 30متمركز بر هيجان

                                                           
1 - split - half 
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وه متمركز بر نمرات پيش آزمون شي، ميانگين 1درجدول  نتايج مندرج اساسبر 
همچنين ميانگين نمرات . مي باشد 87/8، در گروه كنترل 25/5له در گروه آزمايشأمس

      34/4ودر گروه گواه  67/4پيش آزمون شيوه متمركز بر هيجان در گروه آزمايش 
، در 45/12له در گروه آزمايشأنمرات پس آزمون شيوه متمركز بر مسميانگين . مي باشد

ت پيش آزمون شيوه متمركز بر ميانگين نمرا همچنين. باشد مي 98/8گروه كنترل 
 . مي باشد 077/4در گروه گواه  و 56/4هيجان در گروه آزمايش 

فرضيه هاي تحقيق ابتدا براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها از  بررسيقبل از 
توزيع ؛ داداسميرنف استفاده شد كه نتايج آن نشان -آزمون غيرپارامتريك كالموگروف

متغير پيش آزمون شيوه متمركز بر هيجان، پس آزمون شيوه متمركز بر هيجان، پيش 
له با توزيع نرمال تفاوت أله و پس آزمون شيوه متمركز بر مسأآزمون شيوه متمركز بر مس

  . نشان داده شده است  2اسميرنف در جدول -نتايج آزمون كالموگروف. دار نداردامعن
  

  2جدول
  اسمير نوف جهت بررسي نرمال بودن توزيع نمرات متغير وابسته –لموگروف نتيجه آزمون كا

  
  

  3جدول 
  از تعديل پيش آزمون نتايج تحليل كوواريانس پس آزمون شيوه مقابله متمركز بر مسأله پس 

  مجموع  منبع تغييرات
مجذورات

 درجات
آزادي

  ميانگين
 مقدارFمجذورات

  سطح
معناداري

 34/0 756/0 87/5 1 87/5اثر پيش آزمون شيوه مسئله مدار

  001/0 54/22 65/154 1 65/154 اثر گروه
   78/6 57 96/386 خطا

    60 48/547 كل

  
شود زماني كه اثر پيش  نشان داده مي ،3از جدولبا توجه به نتايج بدست آمده 

ها در  تفاوت بين گروه آزمون از روي نتايج پس آزمون مربوط به گروهها حذف شود،

پس آزمون شيوه متمركز بر هيجانپس آزمون شيوه متمركز بر مسئله 
 36/0 65/0 اسمير نوف –كالموگروف 

 98/0 87/0 سطح معناداري
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بنابراين فرض صفر پژوهش رد و فرض خالف پذيرفته . باشد مي 05/0سطح معناداري 
ك مهارتهاي زندگي بر سبپذيرش فرض خالف به اين معناست كه آموزش . شود مي

 .موثر استله أمتمركز بر مس
 

  4جدول
  نتايج تحليل كوواريانس پس آزمون شيوه مقابله متمركز بر هيجان پس از تعديل پيش آزمون

  منبع
 تغييرات

  مجموع
 مجذورات

 درجات
 آزادي

  ميانگين
  سطحمقدارFمجذورات

معناداري

 006/0978/0  008/0 1 008/0پيش آزمون شيوه هيجان مداراثر

 145/0 89/2 86/5 1 86/5 وهاثر گر

   69/1 57 658/96 خطا

    526/10260 كل

  
، نشان داده مي شود زماني كه اثر پيش 4با توجه به نتايج بدست آمده از جدول

ها در  تفاوت بين گروه آزمون از روي نتايج پس آزمون مربوط به گروهها حذف شود،
فرض صفر پژوهش  ينبنابرا. شدبا اطمينان معنادار نميدرصد  95سطح معناداري 
مهارتهاي زندگي بر پذيرش فرض صفر به اين معناست كه آموزش  پذيرفته مي شود

  .سبك متمركز بر هيجان مؤثر نيست
  

  بحث و نتيجه گيري 
  .مؤثر استمهارتهاي زندگي بر سبك متمركز بر مسأله آموزش : فرضيه اول 

زندگي بر روش مقابله متمركز مهارتهاي نتايج اين پژوهش نشان داد كه آموزش 
به عبارت ديگر، هنگامي كه به دانش آموزان مهارتهاي زندگي مانند  .بر مسأله موثر است

مهارت تصميم گيري، حل مسأله، تفكر، خودآگاهي، شيوه مقابله با استرس، مهارت هاي 
 كسب چنين مهارتهايي در دانش آموزان موجب شده است. ارتباطي آموزش داده مي شود

هاي استرس را كمتر تهديدكننده ارزيابي نمايند  تا آنانان در ارزيابي شناخت اوليه موقعيت
هاي شناختي خود به اين نتيجه رسيدند كه  و همچنين اين دانش آموزان در ارزيابي

باالخره، آنها به اين باور رسيدند كه . هاي تهديدكننده وجود دارد امكان جبران موقعيت
نتايج به . انات و منابع خود جهت مقابله با موقعيت فشارزا بهره بگيرندتوانند از امك مي



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1390 پائيز  –13شماره  –زن و مطالعات خانواده 

 

56

، )1381(، آقاجاني )1387(دست آمده با نتايج تحقيقات صادق موحد، نريماني و رجبي 
، )2009(، اكوت و فريد نبرگ )1384به نقل از هزاري، (، رز و همكاران )2001(تالدو 

، اسميت و همكاران )1383 به نقل از صفرزاده، 2005(، اسميت )1991(كروتر و همكاران 
، ارما )1381به نقل از آقاجاني، (زاده  ، احمدي)1984(، بوتوين و همكاران )2005(
   .همخواني دارد) 1383(، مهديزاده )1383(، وردي )2002(، ادوارد )1998(
  

  .ثر استؤم هيجان مهارتهاي زندگي بر سبك متمركز برآموزش : فرضيه دوم 
مهارتهاي زندگي بر روش مقابله ين نتايج اين پژوهش نشان داد كه آموزش همچن

به عبارت ديگر، هنگامي كه به دانش آموزان مهارتهاي  .ثر نيستؤممتمركز بر هيجان 
له، تفكر، خودآگاهي، شيوه مقابله با استرس، أگيري، حل مس زندگي مانند مهارت تصميم

در دانش آموزان  كسب چنين مهارتهايي .شود هاي ارتباطي آموزش داده مي مهارت
 هاي استرس را كمتر تهديد در ارزيابي شناخت اوليه موقعيتموجب شده است تا آنان 

هاي هيجاني خود به اين  كننده ارزيابي نمايند و همچنين اين دانش آموزان در ارزيابي
ها از  ن آموزهولي اي. هاي تهديدكننده وجود دارد نتيجه رسيدند كه امكان جبران موقعيت

آقاجاني  نتايج به دست آمده با نتايج تحقيقات. دار نشان داده نشدندانظر آماري معن
به نقل از ( ، ويكالند)1383(، ولي با نتايج تحقيقات صفرزاده ، همسو بوده)1381(

، همخواني )1387، حاج اميني(، )1388پور،  ز يوسفبه نقل ا(، فورنريس )1389سليماني، 
 .ندارد

 لهأاي متمركز بر مس ثر بودن آموزش مهارتهاي زندگي بر شيوه مقابلهؤتوجه به مبا 
همچنين به . موزان آموزش داده شودآشود اين روش در مدارس به دانش  پيشنهاد مي

 له آشنا سازندأها آموزش داده شود كه فرزندان خود را با شيوه متمركز بر مس خانواده
  ). خانواده هاي نوجوانان و جواناناجراي آموزش مهارتهاي زندگي در (
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  :منابع
  .تهران انتشارات سپند هنر. مهارتهاي زندگي ،)1380( اسكندري، حسين -
هاي زندگي بر سالمت روان و منبع  بررسي تأثير آموزش مهارت ،)1381(آقاجاني، مريم  -

سي نامه كارشناسي ارشد روانشنا پايان. در مقطع دبيرستان شهر تهران كنترل نوجوانان
 .تربيتي، دانشگاه الزهرا

تعيين ارتباط بين سالمت روان و ، )1384(حسيني، ابوالقاسم و محمد. بحرينيان، عبدالمجيد -
  245-251 صفحه. 3 شماره. پزشكي پژوهشي مجله .الورودجديد دانشجويان در مدارا هاي شيوه

پايان نامه . پسرانهاي مقابله با استرس در دختران و  بررسي شيوه، )1387( پزشكيان، فاطمه -
  .كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران

بررسي رابطه ميان پنج عامل بزرگ شخصيت، سبكهاي مقابله اي  ،)1383(جعفرنژاد، پروين  -
  .74-51، )1(35. مجله روانشناسي و علوم تربيتي. و سالمت رواني در دانشجويان كارشناسي

هاي زندگي بر واكنشهاي هيجان بررسي تأثير آموزش مهارت  ،)1387(حاج اميني، زهرا  -
  270-263) :3( 2. مجله علوم رفتارينوجوانان، 

هاي سازگاري و  هاي زندگي بر مولفه بررسي تأثير آموزش مهارت، )1387(حداد فريد، مريم  -
  .ارشد، دانشگاه تبريز نامه كارشناسي پايان. سالمت عمومي در دختران ساكن مراكز بهزيستي

هاي زندگي بر استرس و شيوه هاي  بررسي تأثير آموزش مهارت، )1386(رضايي، الهام  -
  .پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان. مقابله با استرس نوجوانان مراكز شعبه خانواده

با   ، بررسي رابطه عوامل شخصي و حمايت اجتماعي با توان مقابله)1388(زحمتيار، حاجيه  -
  .نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان پايان. خانواده استرس نوجوانان نوجوانان مراكز شعبه

خاني، ترجمه محمد. هاي زندگي برنامه آموزش مهارت ،)2001(سازمان جهاني بهداشت  -
نت امور انتشارات سازمان بهزيستي كشور، معاو: تهران. و نوري قاسم آبادي، ربابه. پروانه

  فرهنگي و پيشگيري
اثير آموزش مهارتهاي زندگي بر كاهش رفتارهاي پرخطر بررسي ت ،)1389(سليماني، رمضان  -

  مه كارشناسي ارشد، دانشگاه تبريزنا پايان. زندانيان
هاي  بررسي تأثير آموزش مهارت، )1387( سوران ،رجبي ؛محمد ،نريماني ا؛فريب ،موحد صادقي -

كي مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزش. اي بر وضعيت سالمت رواني دانشجويان مقابله
 269-261)3( 8، اردبيل

، بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي در بر قراري ارتباط )1383(صفرزاده، مريم  -
ارشد، دانشگاه  پايان نامه كارشناسي. اجتماعي كار آمد دانش آموزان دختر اول متوسطه

  يي تهرانعالمه طباطبا
عليم تربيت چاپ نشده تهاي  طرح پژوهش. هاي زندگي مهارت ،)1385(.فريد، ابوالفضل -

  استان آذربايجان شرقي
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اثر بخشي ابراز وجود بر خود كارآمدي گروهي از نوجوانان و «، )1379(اهللا  گلگذار، وجيهه -
شگاه بهزيستي و ارشد، دان پايان نامه كارشناسي. »روزي شهر تهران جوانان مقيم شبانه

  توانبخشي
بهداشت بلوغ «اي اساسي زندگي در مورد راهنماي آموزش مهارته ،)1383(محمد . مهديزاده -

  انتشارات سازمان نهضت سواد آموزيتهران، . »نوجوانان
آموزش مهارتهاي اجتماعي در سازگاري دختران دانشجو مستقر در ). 1385. (ميرويسي، ليلي -

دانشگاه پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده، . هاي دانشجويي علوم پزشكي تهران خوابگاه
  يستي و توانبخشيعلوم بهز

: تهران. مهارتهايي براي زندگي مقطع پيش دبستاني، )1383( ، ريحانهنيك پروري فرد -
  ي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشورمعاونت امور فرهنگ

هاي زندگي بر ابزار وجود، عزت نفس و  بررسي تأثير آموزش مهارت ،)1383(وردي، مينا  -
ل متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك اهواز، پذيري دانش آموزان دختر سال او مسئوليت

  مان آموزش و پرورش استان خوزستانشوراي تحقيقات ساز
هاي زندگي بر سالمت رواني معلوالن  بررسي تأثير آموزش مهارت ،)1384(هزاري، زليخا  -

  مه كارشناسي ارشد، دانشگاه تبريزپايان نا. جسمي شهرستان تبريز
هاي زندگي بر  بهبود بهداشت رواني  تأثير آموزش مهارتبررسي  ،)1388( پور، مريم يوسف -

 مه كارشناسي ارشد، دانشگاه تبريزمعلوالن جسمي، پايان نا
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