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تاریخ پذیرش مقاله1398/8/13 :
[نشر الکترونیك پیش از انتشار 20 -آبان ]98

چكیده
مقدمه :نوجوانی از مهمترین دوره های زندگی هر فردی است .این در حالی است که تغییرات سریع اجتماعی و فرهنگـی و نیـز پیییـده و
متنوع شدن روابط انسانی باعث ایجاد فشارهایی بر فرد می شود که مقابله موثر با آن نیازمند توانمندیهای روانـی -اجتمـاعی اسـت .ایـن
مطالعه به تعیین تاثیر مهارتهای زندگی در نوجوانان دختر شهر بیرجند پرداخته است.
مواد و روش کار :در این مطالعه نیمه تجربی مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر وضعیت جامعه مورد مطالعه دختـران
 12-14سال مقطع متوسطه اول شهر بیرجند در سال  1397بودند .ابزار مورد استفاده پرسشنامه مهارتهای زندگی سـاعتیی و همکـاران
بود که قبل و دو ماه بعد از مداخله در دو گروه توسط نوجوانان تکمیل گردید .مداخله آموزشی نظریه محور شامل برگـزاری شـش جلسـه
آموزشی ج هت نوجوانان در رابطه با مهارت کنترل خشم و استرس و یك جلسه اموزشی جهت والدین بود .داده ها با استفاده از نـرمافـزار
آماری  SPSSنسخه  22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :میانگین نمره کل مهارتهای زندگی در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله بـه ترتیـ  124/47 ± 28/43و  148/35 ± 25/85و
در گروه شاهد قبل و بعد از مداخله به ترتی  142/4 ± 34/10و  139/79 ± 13/95بوده است .میانگین نمره در همه ابعـاد مهـارتهـای
زندگی در گروه مداخله ،بطور معنادار افزایش داشته است.
بحث و نتیجه گیری :آموزش ،ابزاری قدرتمند برای توانمندسازی نوجوانان است .مداخله آموزشی کنترل خشم و استرس مبتنی بر نظریه
شناختی اجتماعی بر مهارت های زندگی موثر است .آموزش هریك از مهارتهای زندگی می تواند بر ارتقای وضعیت سایر مهـارتهـا تـاثیر
داشته باشد.
کلیدواژه ها :نظریه شناختی اجتماعی ،نوجوانی ،مهارتهای زندگی ،اثربخشی آموزش
کد اخالقIR.SSU.SPH.REC.1397.37 :
کد کارآزمایی بالینیIRCT20181031041514N1 :
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توانمندسازی مردم یکی از وظایف اصلی سیاسـتگذاران و حکمرانـی
برای سالمت است که در الگوی ارتقای سالمت بعنوان اصلی اساسی
و یکی از حوزه های  5گانه اقدام راهبـردی در منشـور اتـاوا توصـیه
شده است؛ اینکه مردم را توانمند سـازیم ،تـا خـود سـالمتشـان را
حفظ و ارتقاء دهند ،هـد و ایـده اصـلی اندیشـه ارتقـای سـالمت
است].[1
نوجوانان از آسی پذیرترین اقشـار جامعـه در مقابـل انـواع عوامـل
اجتماعی ،روانی و جسـمانی هسـتند .نوجـوانی ،بـه دلیـل تغییـرات
عمده فیزیولژیکی ،شناختی و روانی ،دوران بحرانی تلقی مـیشـود و
بروز رفتارهای پرخطری مثل مصر الکل ،دخانیـات ،سـوء مصـر
مواد ،کمبود فعالیت بدنی ،خشونت ،تغذیه ،مشکالت بهداشت روانی،
رانندگی پرخطر و  ...از مشکالت دوره نوجوانی است .تغییرات سریع
اجتماعی و فرهنگی ،پیییده و متنـوع شـدن روابـط انسـانی باعـث
ایجاد فشارهایی بر افراد می شـود کـه مقابلـه مـوثر بـا آن نیازمنـد
توانمندی های روانی  -اجتماعی است .مهارت های زندگی به عنوان
توانایی است که نوجوان را قادر می سازد تا در مقابـل اـالش هـای
روزمره زندگی به درستی عمل کند] .[2و این گروه سـنی در رابطـه
با رفتارهـا و مشـکالت سـالمتی آسـی پـذیرتر هسـتند .از فرفـی،
سرنوشت آینده فرد به تصـمیمات صـحیو و منطقـی در ایـن دوران
گره خورده است درحالیکه ،نقش مهـارتهـای زنـدگی بـرای گـذار
موفق از این دوره بسیار مهم اسـت و آمـوزش مهـارتهـای زنـدگی
میتواند به بهبود تصمیمگیری و رفتار نوجـوان کمـك کنـد .البتـه،
ارائه انین آموزشی در سنین قبل از نوجوانی یا اوایـل نوجـوانی بـا
ارزشتر است] .[3مهارت های زنـدگی کـه بـه عنـوان توانـاییهـایی
روانی -اجتماعی برای رفتار انطباقی و مثبت تعریف شده است افـراد
را قادر به مقابله مؤثر با خواسـتههـا و اـالشهـای روزمـره زنـدگی
میکند] .[4آموزش مهارتهای زندگی مانند پلـی اسـت کـه فاصـله
بین عملکرد و تواناییها را میپوشاند و افراد را توانمند مـیسـازد تـا
در مقابله با نیازها و االشها با روش صحیو عمل کنند] .[5آموزش
مهارت هـای زنـدگی در ارتقـای سـالمت روانـی و جسـمی افـراد و
کاهش رفتارهای مخرب و مشـکالت اجتمـاعی ،بهبـود روابـط بـین
فردی و کاهش پرخاشگری و مشکالت رفتاری و افـزایش صـالحیت
روانی و پیشگیری از فیف وسیعی از مشـکالت ماننـد سـوء مصـر
مواد ،حاملگی در سن نوجوانی ،خشونت ،قلدری و ترویج اعتماد به

محیط است که موج انجام یك رفتار می شود] .[ 3مطالعه حاضـر
با هد تعیین تـاثیر مداخلـه آموزشـی نظریـه محـور بـر وضـعیت
مهارت های زندگی در نوجوانان دختر شهر بیرجنـد در سـال 1397
انجام شد.
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نفس ،بهبود توسعه اجتماعی ،عاففی و سازگاری اجتمـاعی ،ارتقـای
هوش ،آموزش صلو و سالمت عمـومی نقـش دارد] .[6مهـارتهـای
زندگی هم به صورت یك راهکـار ارتقـای سـالمت روانـی و هـم بـه
صورت ابزاری در پیشگیری از آسی هـای روانـی– اجتمـاعی نظیـر
اعتیاد ،خشونت های خانوادگی و اجتماعی ،آزار کودکان ،خودکشـی،
ایدز ] [4وکاهش رفتارهای پرخطر] [7عمل می کنند.
تقریبا نیمی از نوجوانان جامعه دختر هسـتند کـه نقـش مـؤثری در
ساختن جامعه و تربیت نسـل آینـده دارنـد] [8و بـه دییـل خـا
فیزیولــوکیکی ،روانشــناختی و جامعــهشــناختی ،مشــکالت روحــی و
اجتماعی در دانش آموزان دختر بیشـتر اسـت] [9همینـین ،زنـان
بیش از مردان در معرض بیماریهای روانی قـرار دارنـد و مشـکالت
دختران در ابعاد بهداشتی ،روانی و اجتماعی بـیش از پسـران اسـت.
دییل این امر تفـاوت در فیزیولـوکی ،نقـشهـای اجتمـاعی ،برخـی
نگرشها و باورهای منفی مردم نسبت به زنان و دختران است].[10
آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان دختر باعث ارتقـای نتـایجی
مانند بهبود سالمت روانـی و اجتمـاعی ،انعطـا پـذیری احساسـی،
کاهش اسـترس ،افـزایش احسـاس خودکارآمـدی ،بهبـود بهداشـت
باروری ،کاهش خشونت خانگی و بهبود روابـط اجتمـاعی و کـاهش
رفتارهای پرخطر میشود].[11
از آنجاییکه عامل اصلی موثر بـر آمـوزش سـالمت ،مشـتق از علـوم
رفتاری بوده و ارتقای سالمت عمیقا در قال علوم اجتماعی تجسـم
مییابد ،همین وامگیری از علوم اجتماعی است که باعث میشـود از
مفــاهیم اصــلی علــوم رفتــاری و اجتمــاعی کــه در قالـ نظریــههــا
سازماندهی شدهاند ،استفاده شود .همه اهاراوب هـای نظـری بـه
یك اندازه در فراحی ،پیاده سازی و دستیابی به مداخالت موفقیـت
آمیز برای نوجوانان مفید نیسـتند .یکـی از نظریـه هـایی کـه بـرای
آمــوزش بــه نوجوانــان کــاربرد دارد نظریــه شــناختی اجتمــاعی
میباشد] .[12این نظریه رفتـار انسـان را تـابعی از عوامـل رفتـاری،
عوامـل فـردی نانتظـارات ،ادراکـات ،تجربیـات و و عوامـل محیطـی
نفرصت ها ،حمایت ها ،کنترل از جان خـانواده ،دوسـتان و محـیط
فیزیکی می داند .بر اساس این نظریه ،تعامالت پویا بین فرد ،رفتار و

بی بی فافمه باقرنژاد حصاری و

تعیین اثر مداخله آموزشی ...

مطالعه حاضر از نوع نیمه مطالعه تجربی که بـا هـد تعیـین تـاثیر
مداخله آموزشی مهارت کنترل خشم و اسـترس بـر اسـاس نظریـه
شناختی اجتماعی بر وضعیت مهارت های زندگی در نوجوانان دختر
انجام شد .جامعه مورد مطالعه دختران  14-12سال مقطع متوسطه
اول شـهر بیرجنـد بودنـد .بـه منظــور تعیـین نمونـه هـا  2مدرســه
متوسطه اول از یك منطقه شهر بیرجند انتخاب شد .سـسس از بـین
دو مدرسه به صورت تصادفی یك مدرسه به عنوان آزمون و مدرسـه
دیگر به عنوان شاهد انتخاب شد.
بر اساس نتیجه مطالعه حقیقی و همکاران] [14و بر اسـاس فرمـول
مقایسه دو میانگین حجم نمونه تعیین شد.

برای هر گروهنآزمون ،شاهدو  37نفر محاسـبه شـد کـه بـا در نظـر
گرفتن ریزش نمونه  40نفر جهت گروه آزمـون و  40نفـر در گـروه
شاهد در نظر گرفته شد و در مجموع تعداد نمونه مـورد بررسـی79
نفر بود .معیارهای ورود به مطالعه شامل دختـر بـودن در سـن -12
 ،14مشغولیت به تحصیل در مدارس دولتی و رضایت برای ورود بـه
مطالعه و معیارهای خروج وجود سابقه اخـتالیت روانـی ،اخـتالیت
گفتاری و شنوایی ،عدم زندگی با خانواده ،مصر مـواد مخـدر و یـا
داروهای روانگردان و نیـز ییبـت بـیش از یـك جلسـه در جلسـات
آموزشی ،در نظر گرفته شد.
پس از کس کد اخالق از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی یزد ،مجوزهای یزم برای ورود به مـدارس و انجـام مطالعـه
دریافت گردیـد .ابتـدای مطالعـه در مـورد اهـدا پـژوهش و نحـوه
تکمیــل پرسشــنامه توضــیحات یزم داده شــد و جهــت شــرکت در
مطالعه رضایت کتبی آگاهانه اخذ شد .تمام کدهای اخالقـی مربـو
به تحقیقات کارآزمایی آموزشی ماننـد محرمانـه مانـدن افالعـات و
ارائه محتوای آموزشی به گروه شاهد پـس از پایـان مطالعـه رعایـت
شد.
ابزار جمع آوری داده ها :در این مطالعه ،جهت بررسی وضعیت ابعاد
مهارت هـای زنـدگی نوجوانـان از پرسشـنامه مهـارت هـای زنـدگی
ساعتیی و همکاران استفاده شـد  .پرسشـنامه سـال  1389توسـط
ساعتیی و همکاران ساخته شد .این آزمون شامل  40گویـه در 10

میــانگین ســن افــراد ،در گــروه آزمــون و شــاهد بــه ترتیــ
 13/62 ± 0/49و  13/51 ± 0/51ســال بــود .در گــروه آزمــون و
شاهد قبل و بعد از مداخله کمترین میانگین نمره مربو به مهـارت
حل مسئله و بیشترین میانگین نمره مربو بـه روابـط بـین فـردی
است .میانگین نمره کل مهارت های زندگی در گـروه آزمـون قبـل و
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خرده مقیاس خودآگاهی ،داشتن هد در زندگی ،مهارت مربو بـه
ارتبافات انسانی ،روابط بین فردی ،مهارت تصمیمگیری ،بهداشـت و
سالمت روان ،مهارت در حل مسئله ،مهـارت مشـارکت و همکـاری،
تفکر خالق ،تفکر انتقادی است .همه گویه ها پرسشـنامه بـر اسـاس
یك فیف  5درجه ای لیکرت «خیلـی زیـاد»« ،زیـاد»« ،تاحـدی»،
«کم» و «خیلی کم» تنظیم گردیده است .دامنه نمرات این مقیـاس
 200-40است].[15
با توجه به نقش مهارتهای زندگی بـه عنـوان یـك کاتـالیزور قـوی
بــرای توســعه رفتــار مثبــت ،مهــم اســت کــه برنامــههــای آمــوزش
مهارت های زندگی به فور نظامند ارائه شود تا تاثیر پایداری داشـته
باشد] ،[16بنابراین جهت انجـام مداخلـه 6 ،جلسـه آموزشـی بـرای
نوجوانان دختر بر اساس نظریه شناختی اجتماعی بر اساس محتوای
مشخص شده در جدول شماره  1برگزار گردید .در آمـوزش از روش
سخنرانی ،ایفای نقش ،داستانگویی و خافرهگـویی ،بحـث گروهـی،
بارش افکار ،پرسش و پاسخ و اجـرای نمـایش نامـه ،انجـام کـاربر
استفاده شده و همینین ،محتوای آموزشـی بـه صـورت کتابیـه در
اختیار گروه هد قرار گرفـت .دفتراـه یادداشـت هـم کـه حـاوی
پیامهای مرتبط با موضوع آموزشی بود به منظور یادآوری آموزشهـا
و قدردانی به گروه هد داده شد .همینـین یـك جلسـه آموزشـی
برای والدین برگزار گردید و در نهایت یك تعهدنامـه بـین محقـق و
فراگیران گروه آزمون در رابطه با بکارگیری مهارت کنتـرل خشـم و
استرس منعقد گردید.گروه شاهد یك جلسه آموزشـی در رابطـه بـا
ارتقای عزت نفس به شیوه سخنرانی برگزار شد .قبل و دو مـاه پـس
از اتمام جلسات آموزشی پرسشنامه مهارت های زندگی ساعتیی و
همکاران توسط هر دو گروه تکمیل گردید .جهـت تجزیـه و تحلیـل
دادهها از نـرم افـزار آمـاری  SPSSنسـخه  22اسـتفاده شـد .بـرای
مقایسه میانگین نمرات ابعـاد مهـارت هـای زنـدگی در هـر یـك از
گروه های مورد بررسی قبل و دو ماه بعد از مداخله از آزمـون  tزوج
شده استفاده شد.

جدول  :1محتوای آموزشی ارائه شده در جلسات اموزشی
عناوین آموزشی ارائه شده
اول

معارفه /ذکر قوانین کارگروهی  /نقش مهارت های زندگی

دوم

نقش اهدا در زندگی  /هد گذاری

سوم

مفاهیم استرس  /عالیم استرس /شناسایی منابع استرس

اهارم

راهکارهای عملی کاهش استرس

پنجم
ششم
جلسه آموزشی والدین

خشم علل و عوامل آن /پیامدهای خشم کنترل نشده
راهکارهای کنترل خشم
توصیه های کاربردی به والدین
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بعد از مداخله به ترتی  124/47 ± 28/43و  148/35 ± 25/85و
در گروه شاهد قبل و بعد از مداخله بـه ترتیـ  142/4 ± 34/10و
 139/79 ± 13/95بود.
قبل از مداخله بین دو گروه از نظر خودآگاهی نP=0/02و و اهـدا
نP=0/02و تفاوت معنیدار داشتند و بعد از مداخله دو گروه تفـاوت
معنیدار نداشتند .نمره خودآگاهی و اهـدا در گـروه شـاهد تغییـر
معنادار نداشته است نP<0/05و در حالی که در گروه آزمون افزایش
معنیدار داشته است نP<0/001و نجدول شماره 2و.
نتایج آزمون تی مستقل ،نشان داد قبل از مداخلـه بـین دو گـروه از
نظر نمره حل مسئله نP=0/21و و تصمیم گیری نP=0/14و تفاوت
معنی دار وجود نداشته است بعـد از مداخلـه هـم دو گـروه تفـاوت
معنی دار نداشتند .نتایج آزمون تی زوج نشان داد نمره حل مسـئله
و تصــمیم گیــری در گــروه شــاهد تغییــر معنــادار نداشــته اســت
نP<0/05و در حالی که درگـروه آزمـون افـزایش معنـی دار داشـته
استنP<0/001و ن جدول شماره 3و.
نتایج آزمون تی مستقل ،نشان داد قبل از مداخلـه بـین دو گـروه از
نظر نمره تفکر خـالقنP=0/01و ،تفکـر انتقـادینP=0/03و تفـاوت
معناداری داشتند بعد از مداخلـه نمـره دو گـروه تفـاوت معنـاداری
نداشتند .نتایج آزمون تی زوجـی نشـان داد نمـره در گـروه کنتـرل
تغییــر معنــاداری نداشــته اســت نP<0/05و .در حالیکــه در گــروه

مداخله نمره تفکر خالق و تفکر انتقادی افـزایش معنـاداری داشـته
استنP>0/001و .نجدول شماره 4و.
قبل از مداخله ،بین دو گروه از نظر نمـره روابـط فـردی نP=0/05و
تفــاوت معنــا دار وجــود نداشــته اســت امــا از نظــر ارتبــا انســانی
)P=0/01و تفاوت معنی دار داشتند .بعد از مداخله دو گروه از نظـر
روابط بین فردی نP=0/04و تفاوت معنی دار داشتند .نمره ارتبـا
انسانی و روابط فردی در گروه شاهد تغییـر معنـا دار نداشـته اسـت
نP<0/05و در حالی که در گروه آزمون افزایش نمره معنـا دار بـوده
است نجدول شماره 5و.
قبــل از مداخلــه ،دو گــروه از نظــر نمــره ســالمت رواننP=0/04و،
مشارکتنP=0/01و ،مهارت کل نP=0/01و تفاوت معنادار داشـتند.
بعد از مداخله ،دو گروه تفاوت معنادار نداشتند.
نمره سالمت روان ،مشارکت،کل مهـارت هـا در گـروه شـاهد تغییـر
معناداری نداشته استنP<0/05و .در حالیکه در گروه آزمون ،نمـره
افــزایش معنــاداری داشــته اســتنP<0/001و نجــدول شــماره 6و.
تغیرات نمره همه ابعاد مهارت های زندگی و نمره کـل مهـارتهـای
زندگی با استفاده از آزمون من ویتنـی در دو گـروه ،مـورد مقایسـه
قرار گرفت که نتایج نشان داد دو گروه از نظر تغییرات نمـره تفـاوت
معنادار داشته است و تغییرات نمره در گروه مداخله به گونه معنادار
بایتر بود.

بی بی فافمه باقرنژاد حصاری و

تعیین اثر مداخله آموزشی ...

جدول  :2راهبردهای ارتقای سازه های مداخله

خودکارآمدی

خودکنترلی

آگاهی افزایی

آگاهی افزایی
افزایش خودآگاهی
هد گزینی
مهارت عملی
تجربه جانشینی
بازخورد

مهارت آموزی
خود پایشی
بازخورد
تعهد نامه
آگاهی افزایی

محیط

افزایش حمایت
اجتماعی درک
شده

نگرش

آگاهی افزایی

انتظارات پیامد

آگاهی افزایی

تقویت

آگاهی افزایی
تقویت جانشینی

عملكرد

یادگیری مشاهده ای

مهارت آموزی
بازخورد
تجربه جانشینی

تجربه جانشینی

و

انجام بحث گروهی در مورد نگرش کنترل هیجانات
انجام بحث گروهی در مورد منافع کنترل هیجانات
ارائه بیان تجربیات افراد در مورد مهارت کنترل هیجانات
اموزش خود پاداش دهی به نوجوان بعد از کنترل هیجانات
آموزش تقویت نوجوانان به والدین
ارائه بازخورد کالمی و تشویق نوجوانان در زمینه تکالیف
ایجاد تجربه جانشینی با ارائه داستان و بیان خافرات در رابطه با کنترل هیجانات
هد گزینی  :تنظیم اهدا در رابطه با کنترل هیجانات و خود پایشی جهت بررسی دستیابی به هد
توضیو و نمایش عملی مرحله به مرحله مهارت های عملی کنترل هیجانات  ،انجام تمرین و تکالیف توسط نوجوان و یادگیری
مشارکتی نوجوان
ارائه بازخورد کالمی و تشویق نوجوانان در زمینه تکالیف
ایجاد تجربه جانشینی با ارائه داستان و بیان خافرات در رابطه با کنترل هیجانات
ایفای نقش در رابطه با مهارت کنترل هیجانات
ایجاد تجربه جانشینی با ارائه داستان و بیان خافرات در رابطه با کنترل هیجانات
ایفای نقش در رابطه با مهارت کنترل هیجانات
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راهبرد

آگاهی

فعالیت
-1ارائه سخنرانی در مورد مهارت کنترل هیجانات
 -2ارائه بسته آموزشی در مورد مهارت کنترل هیجانات
 -3انجام بارش افکار  ،بحث گروهی و پرسش و پاسخ در مورد مهارت کنترل هیجانات
 -4ارائه دفتراه یادداشت حاوی پیام های آموزشی و یادآوری کننده در رابطه با کنترل هیجانات
افزایش آگاهی :به افراد در مورد کنترل استرس و کنترل خشم آموزش داده می شود.
افزایش خودآگاهی  :افراد در رابطه با موقعیت ه ای استرس زا و موقعیتهای ایجاد کننده خشم در زندگی خود  ،توانایی های خود
تمرین می کنند .
هد گزینی  :تنظیم اهدا در رابطه با کنترل هیجانات و خود پایشی جهت بررسی دستیابی به هد
توضیو و نمایش عملی مرحله به مرحله مهارت های عملی کنترل هیجانات  ،انجام تمرین و تکالیف توسط نوجوان و یادگیری
مشارکتی نوجوان
ارائه بازخورد کالمی و تشویق نوجوانان در زمینه تکالیف
ایجاد تجربه جانشینی با ارائه داستان و بیان خافرات در رابطه با کنترل هیجانات
ایفای نقش در رابطه با مهارت کنترل هیجانات
ارائه بازخورد کالمی و تشویق نوجوانان در زمینه تکالیف
آموزش هد نویسی و معیارهای هد خوب به نوجوان
هد گزینی  :تنظیم اهدا در رابطه با کنترل هیجانات و خود پایشی جهت بررسی دستیابی به هد
اموزش خود پاداش دهی به نوجوان بعد از کنترل هیجانات
ارائه اك لیست خود ارزیابی کنترل هیجانات به منظور خود پایشی
دادن تعهد به خود و مربی برای تغییر رفتار
برگزاری جلسه با اولیائ در رابطه با بهبود حمایت اجتماعی درک شده توسط نوجوان
بهزیستی  ،123معرفی کارشناس بهداشت روان مرکز
معرفی سیستم های افالع رسانی و حمایتی موجود به نوجوان نتلفن
سالمت جامعه  ،معرفی مراکز مشاوره آموزش و پرورش
ایجاد ارتبا صمیمانه نوجوان با محقق در راستای حمایت افالعاتی و عاففی
ارائه دفتراه یادداشت حاوی پیام های آموزشی و یاد آوری کننده در رابطه با کنترل هیجانات به نوجوان
تقویت شبکه حمایتی نوجوان با تشکیل گروه و انجام بحث های گروهی در حین آموزش

جدول  :3تعیین نمره بعد خودآگاهی و داشتن هدف در مهارتهای زندگی نوجوانان قبل و  2ماه از مداخله آموزشی در گروه مداخله و کنترل

)انحرا معیار( میانگین

)انحرا معیار( میانگین

آزمون

ن12/30 (3/44

ن3/06و 14/30

شاهد

ن3/95و 14/23

ن3/78و 14/05

T =2/32

T=0/32

P=0/02

P=0/75

آزمون

ن4/21و 11/95

ن3/17و 14/97

شاهد

ن4/64و 14/31

ن4/54و 14/02

T=2/37

T=1/08

P=0/02

P=0/28

گروه

خودآگاهی

نتیجه آزمون آماری

داشتن هدف

نتیجه آزمون آماری

t=4/33
P>0/001
t=0/96
P=0/34

t=6/19
P>0/001
t=1/21
P=0/27

جدول  :4تعیین نمره بعد حل مسئله و تصمیم گیری مهارت های زندگی نوجوانان قبل و  2ماه از مداخله آموزشی در گروه آزمون و شاهد
قبل از مداخله

بعد از مداخله

نانحرا معیارومیانگین

نانحرا معیارومیانگین

آزمون

ن3/22و 11/65

ن3/03و 13/67

شاهد

ن4/01و 12/69

ن4و 12/69

t=1/27

t=1/23

P=0/21

P=0/22

آزمون

ن3/71و 12/40

ن3/30و 14/75

شاهد

ن4/10و 13/69

ن3/87و 13/61

گروه

حل مسئله

نتیجه آزمون آماری

تصمیم گیری

نتیجه آزمون آماری

t=1/47

t=1/40

P=0/14

P=0/16
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t=0
P=1

t=5/15
P<0/001
t=0/31
P=0/76
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قبل از مداخله

بعد از مداخله

نتیجه آزمون آماری

بی بی فافمه باقرنژاد حصاری و

تعیین اثر مداخله آموزشی ...

جدول  :5تعیین نمره بعد تفكر خالق و تفكرانتقادی مهارت های زندگی نوجوانان قبل و  2ماه از مداخله آموزشی در گروه مداخله و کنترل

نانحرا معیارو میانگین

نانحرا معیارو میانگین

آزمون

62ن3/و 12/47

ن3/62و 14/97

شاهد

ن3/71و 14/67

ن3/32و 14/20

گروه

تفكر خالق

t=2/66

t=1/02

P=0/01

P=0/31

آزمون

ن3/20و 13/02

ن3/13و 15/20

شاهد

ن3/88و 14/79

ن3/67و 14/26

t=2/21

t=1/23

P=0/03

P=0/22

نتیجه آزمون آماری

تفكر انتقادی

نتیجه آزمون آماری

t=4/48
P<0/001
t=1/74
P=0/09

t=4/63
P<0/001
t=1/88
P=0/07

جدول  :6تعیین نمره بعد ارتباط انسانی و روابط فردی مهارت های زندگی نوجوانان قبل و  2ماه از مداخله آموزشی در گروه آزمون و شاهد
قبل از مداخله

بعد از مداخله

نانحرا معیارو میانگین

نانحرا معیارو میانگین

آزمون

ن3/57و 13/02

ن3/44و 15/05

شاهد

ن3/37و 15/05

ن3/32و 14/82

t=2/59

t=0/3

P=0/01

P=0/76

آزمون

ن3/20و 13/65

ن2/76و 16/27

شاهد

ن3/55و 15/15

ن3/26و 14/87

گروه

ارتباط انسانی

نتیجه آزمون آماری

روابط فردی

نتیجه آزمون آماری

نتیجه آزمون آماری

t=1/98

t=2/06

P=0/05

P=0/04
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قبل از مداخله

بعد از مداخله
نتیجه آزمون آماری

جدول  :7تعیین نمره بعد سالمت روان ،مشارکت و همكاری  ،کل مهارت های زندگی نوجوانان قبل و  2ماه از مداخله آموزشی در گروه مداخله و کنترل

نانحرا معیارو میانگین

نانحرا معیارو میانگین

آزمون

ن3/73و 11/ 65

ن3/50و 14/02

شاهد

ن3/57و 13/38

ن3/78و13/ 61

t=2/11

t=0/91

P=0/04

P=0/37

آزمون

ن3/35و 12/35

ن2/91و 15/12

شاهد

ن3/92و 14/43

ن3/65و 13/97

t=2/55

t=1/55

آزمون

ن28/43و 124/47

ن25/85و 148/35

شاهد

ن34/10و 142/41

ن13/95و 139/79

گروه

سالمت روان

نتیجه آزمون آماری

مشارکت و همكاری

نتیجه آزمون آماری

کل مهارت های زندگی

نتیجه آزمون آماری

t=2/54

t=1/31

P=0/01

P=0/19

t=4/45
P<0/001
t=0/51
P=0/61

t=5/88
P<0/001
T=1/61
P=0/12

t=6/66
P<0/001
t=1/82
P=0/08

باشد .از فرفی ،نتایج آزمون تی زوجی نشان داد نمـره هییکـدام از
زیرمقیاس های مربو به مهارت های زندگی در گـروه شـاهد تغییـر
معنــادار نداشــته اســت .درحالیکــه در گــروه آزمــون نمــره همــه
زیرمقیاس ها افزایش معنادار داشته اسـت .نتـایج مطالعـه عباسـی و
همکاران که با هد بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر روی
نوجوانان  17-13سال که رفتار پرخطر داشتند انجام شد نشـان داد
که آموزش مهارتهای زندگی باعث ارتقای نمره مهارتهای زنـدگی
در گروه مداخله گردیده است و این افزایش معنادار بوده اسـت][20
که با نتایج مطالعه حاضر همسو است .نتـایج مطالعـه ای دیگـر نیـز
نشان داد که میانگین نمره مهـارتهـای زنـدگی دانـش آمـوزان در
آزمون اول و آزمون دوم ،تفـاوت معنـیدار داشـت] .[21در مطالعـه
دیگری نیز نمره معیار مهارت های زندگی در گروه مداخلـه افـزایش
معنادار داشته است] .[22در مطالعه دیگری که بر روی کلیه دبیران
زن که درس مهارت های زندگی را در شهر تهران در سال تحصـیلی
 92-91آموزش میدادند انجـام شـد نتـایج نشـان داد کـه آمـوزش
مهــارتهــای زنــدگی باعــث ارتقــای خودآگــاهی ،ارتبــا مــوثر،
تصمیم گیری ،انتخاب هد و مقابله بـا اضـطراب در افـراد گردیـده
است] .[23در یك مطالعه با عنوان نتیجه یـك مداخلـه مبتنـی بـر

بحث و نتيجهگيري

پژوهش حاضر ،به منظور تعیین تاثیر مداخله آموزشی نظریه محـور
بر توسعه مهارتهای زندگی در نوجوانان دختر انجام شـد .کمتـرین
میانگین نمره ابعـاد مهـارتهـای زنـدگی در گـروه آزمـون و شـاهد
مربو به مهارت حل مسئله و بیشترین میـانگین نمـره مربـو بـه
روابط بین فردی است .در مطالعهای که بـا هـد بررسـی وضـعیت
مهارت های زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران انجـام
شد نتایج نشان داد کمترین نمـره مربـو بـه مهـارت حـل مسـئله
بود] [17که با نتـایج مطالعـه حاضـر مطابقـت دارد .نتـایج مطالعـه
دیگری نیز ،نمره مهارت مقابله با اسـترس کمتـرین نمـره و مهـارت
همدلی بیشترین نمـره گـزارش گردیـد] .[18مطالعـهای بـا عنـوان
پیشگویی کنندگی عوامل زمینهای و مهارتهای زندگی بـر سـالمت
دانش آموزان پسر شهرستان ری توسط کـاظمی و همکـاران انجـام
شد .میانگین نمره کلی مهارت زندگی آنان  58/08محاسبه گردید و
بایترین میانگین مربو به مهارت تفکر انتقادی و کمترین میـانگین
مربو به مهارت حل مسئله است] .[19تفـاوت در ابـزار سـنجش،
گروههای مورد مطالعه ،عوامل دمـوگرافیکی ،اجتمـاعی ،اقتصـادی و
فرهنگی افراد مورد مطالعه می تواند دییلـی بـرای تفـاوت در نتـایج
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می شود مطالعـات مشـابهی در سـایر گروههـای نوجـوان بخصـو
.نوجوانان پسر و نوجوانان بازمانده از تحصیل انجام گیرد

مدرسه برای ترویج مهارتهای زندگی در میـان جوانـان درکـامبوج
وLSDS-AFتفاوت قبل و بعد فرم ارزیـابی مهـارتهـای زنـدگین
نشان ازتوسعه مهارت های زندگی نوجوانان بعد از مداخلـه آموزشـی
 نتایج ایـن مطالعـات و مطالعـه حاضـر مبـین، بنابراین.[24] داشت
تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقای مهارتهـای زنـدگی در افـراد گـروه
آزمون بعد از آموزش است و آموزش هر یك از مهارتهـای زنـدگی
.می تواند تاثیر مثبتی بر سایر مهارتهای زندگی داشته باشد
 آمـوزش مهـارت.دوران نوجوانی از بحرانی ترین دوران زندگی است
های زندگی در دوران نوجوانی به عنوان مکملی بـرای پیشـگیری از
 ابـزاری قدرتمنـد و مـؤثر بـرای، آموزش.آسی های اجتماعی است
 بـا توجـه بـه.توانمندسازی در راستای اهدا ارتقای سالمت اسـت
 آموزش مهارت کنترل خشم و استرس بـر،یافته های مطالعه حاضر
اساس نظریه شناختی اجتماعی باعث ارتقای وضعیت هریك از ابعاد
 بنابراین نظریه شـناختی اجتمـاعی.مهارتهای زندگی گردیده است
یك اهاراوب مستحکم و موثر جهت آموزش مهارتهای زندگی به
.نوجوانان است
 محـدود بـودن جامعـه آمـاری بـه،از محدودیت هـای ایـن پـژوهش
 سال مقطـع متوسـطه اول اسـت پیشـنهاد14-12 دختران نوجوان

 استاد راهنمای اول فرح پژوهشی:محمدعلی مروتی شریفآباد
 استاد راهنمای دوم فرح پژوهشی:محمدرضا میری
 مشاور آماری فرح پژوهشی:یالمرضا شریفزاده
 مشاور علمی فرح پژوهشی:رضا دستجردی
 تدوین و پیگیری نشر مقاله:ولی اله وحدانینیا
 مجری فرح پژوهشی:بی بی فافمه باقرنژاد حصاری
 ورود دادهها به نرمافزار و استخراج جداول:زهرا وحدانینیا

 مسـتخرج بخشـی از پایـاننامـه مصـوب دانشـگاه علـوم،این مقالـه
 بدین وسـیله پژوهشـگران مراتـ سـساس و قـدردانی.پزشکی است
 همکـاری،خود را از دانشکده بهداشت دانشـگاه علـوم پزشـکی یـزد
 مسـئولین محتـرم، مـدیریت و معلمـان، والدین،ارزشمند نوجوانان
آمـوزش و پـرورش شهرسـتان بیرجنــد و راهنمـاییهـای ارزشــمند
.اساتید محترم اعالم میدارند
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Objective (s): Adolescence is an important period in life cycle. However, the fast social and cultural changes plus the
complexity and diversity of human relationships put pressure on an adolescent, which require psychosocial abilities to cope
with. This study investigated the impact of life skills’ training on adolescent girls.
Methods: This was an experimental study with pre- and post-test design. The population included student girls aged 12-14
years old in Birjand, Iran, in 2018. The life skills questionnaire of Saatchi and colleagues was used for data collection. The
participants completed the questionnaire before and two months after the training. The training included six sessions of a
theory-based educational intervention for the adolescents on anger management and stress control skills and a session for their
parents.
Results: The mean life skills scores were 124.57 ± 43.28 and 148.35 ± 85.25 in the intervention group and 142.4 ± 34.10 and
139.79 ± 95.13 in the control group, respectively indicating that life skills significantly increased in all aspects in the treatment
group.
Conclusion: The findings suggest that training on anger management and stress control based on social cognitive theory is
effective on improving life skills in adolescents.
Key Words: social cognitive theory, adolescence, life skills, effect of training
Clinical Trial Code: IRCT20181031041514N1
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