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Abstract
The aim of this study was the study of the effectiveness of life skills training
(self-consciousness skills and stress management skills) on improving quality
of life, perceived stress and promotion of health indicators in female-headed
households of Azarshahr city. 30 female of porticipant was voruntarly selected
and assigned randomly to experimental and control groups. Participants
responded to Life Quality Tstes Cohen’s perceived stress Scale and General
Health Questionnaire. Data were analyzed using covariance analysis statistical
method. The results showed that Life skills training program is effective in
improve of mentel health quality of life skills, perceived stress and health
indicators. Therefore, it is suggested that the training of self-awareness and
stress management skills, be included in the training program, the Welfare
Organization and the Khomeini Relief Committee.
Keywords: Consciousness skills, stress management skills, quality of life,
perceived stress, household females
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زنددیی (مهدارت ووآآیداهی و مهدارت
مدیریت فشار روانی) بر بهبوآ کیفیّت زندیی ،کاهش فشار روانی اآراکشده و افزایش سالمت روان آر
زنان سرپرست وانوار شهرستان آذرشهر انجام یرفته است 30 .زن سرپرست وانوار بهصورت آاوطلب
انتخاب و بهصورت تصاآفی آر یروههای آزمایش و یواه اوتصاص یافتند .شرکتکنندههدا بده آزمدون
کیفیّت زندیی ویر و شربورن ،مقیاس فشار روانی اآراکشده کوهن و پرسشنامدهی سدالمت مودومی
یلدبرگ و هیلر پاسخ آاآند .آاآه ها به روش آماری تحلیل کوواریانس تحلیل یرآیدند .نتایج نشدان آاآ
که آموزش مهارتهای زندیی آر بهبوآ کیفیّت زندیی ،کاهش فشار روانی اآراکشده و ارتقای سالمت
زنان مؤثر است .لذا ،پیشنهاآ میشوآ آموزش مهارتهای ووآآیاهی و مدیریت فشار روانی آر برنامهی
آموزشی ،سازمان بهزیستی و کویتهی امداآ ووینی قرار ییرآ.
واژه های کلیدی :مهارت ووآآیاهی ،مهارت مدیریت فشدار رواندی ،کیفیّدت زنددیی ،فشدار رواندی
اآراکشده ،زنان وانهآار
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مقدمه
از جوله مهم ترین معیارها جهت سنجش توسدعهیدافتگی یدک کشدور ،میدزان اهویدت و
امتباری است که زنان آر آن کشور آارا مدی باشدند .ییدی از مودده تدرین اقشدار آر معدر
آسیب ،جوامع زنان بیسرپرست مدی باشدند کده بدیش از سدایرین آر معدر

تبعدی

هدای

اجتوامی و فشارهای روانی قرار آارند (آقاجانیان و تامسون .) 2013 ،1زنان سرپرست وانوار
آر مقایس ه با زنان آارای هوسر با استرس بیشتری برای اآاره زندیی روبرو می شوند .شدالل
بوآن ،کار آر منزل ،مراقبت از فرزندان ،نگرانی های مالی و مدم بروورآاری از منابع حوایتی
کافی به طور روزانه سبب استرس و پریشانی زنان سرپرست وانوار مدیشدوند و آنهدا را بدا
مشیالتی از قبیل بیواری های جسوانی ،مشیالت وواب و افسدرآیی مواجده مدی کنندد کده
آر نهایت کیفیّت زندیی ووآ و وانواآه شان را تحت تأثیر قرار می آهدد (هرنانددز ،آرانددا و
رامینز .)2009 ،2کیفیّت زندیی مفهوم وسیعی است که هوهی اَبعاآ زندیی از جوله سدالمت
را آر بر می ییرآ .سازمان بهداشت جهانی آر سال  2000کیفیّت زندیی را بده ایدن صدورت
تعریف کرآه است :کیفیّ ت زندیی ،آرک افراآ از موقعیت ووآ آر زنددیی از نردر فرهند ،
نرام ارزشی ای که آر آن زندیی می کنند ،اهداف ،انترارات ،استاندارآ هدا و اولویّدت هایشدان
است؛ پس کامالً فرآی است و برای آیگران قابل مشاهده نیست و بر آرک افراآ از جنبههای
مختلف زندیی شان استوار اسدت .پدژوهش هدا نشدان مدی آهندد کده متییدر هدایی از جولده
ویژیی های فرآی ،مسائل وانواآیی ،مسائل روانی و اجتوامی ،رفع نیازهای اساسی ،اشدتیال
افراآ و  ...بر کیفیّ ت زندیی افراآ آر یک جامعه اثر یذار است (اشترن ،مازئو ،یدرک ،پدورتر،
بین و الور 2007 ،3؛ کوکز ،لویران ،آآام و ناوارو.)2012 ،4
سیلسین ،وندون و کارمانز )2017( 5آر پژوهشهای  94نوجوان مبتال به آسم که آاروهدای
آسم را بهصورت روزانه مصرف مینووآند ،آریافتند که توجه ذهن میتواند آر کیفیّت زنددیی
تأثیر آاشته باشد امّا نویتواند تأثیری آر کنترل آسم آاشته باشد .زندیی اجتوامی قدرن حاضدر
پرفراز و نشیب است .مالوه بر مسائل پیش پا افتاآه و کوچک زندیی روزمره ،یاه بدا مسدائلی
1. Aghajanian & Thompson
2. Hernandez, Aranda, & Ramirez
3. Estern, Mazzeo, Gerke, Porter, Bean, & Laver
4. Cox, Loughran, Adams, & Navarro
5. Cillessen, Van de Ven, & Karremans
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مواجه میشویم که نیاز به شیوههدای مقابلدهای قدوّیتدری آارندد ،مانندد ازآوات ،تولیدد نسدل،
مرگومیر و بیواری که هر کدام از اینها مستلزم تیییراتی آر زندیی فدرآ هسدتند .هدر یدک از
تیییرات ،یک تنشزا است که به فرآ فشار روانی وارآ میکند .فشارهای روانی چه شدید باشند
چه وفیف یقیناً واکنشهای روانی و ماطفی متنومی را آر فدرآ ایجداآ مدیکنندد و بدهصدورت
مصبانیت ،وشم ،ترس ،اضطراب و لیره متجلی میشوند.
به یفته الزاروس )1996( 1فشار روانی حدالتی از تنیددیی رواندی اسدت کده بده وسدیلهی
مجوومهای از اتفّاقات ،نیروها یا فشارهای فیزییی ،روانی و اجتوامی به وجوآ میآیدد .چدن و
هویاران )2017( 2نشان آاآند که شرکت آر کالسهای مدیریت فشدار رواندی بامدا کداهش
فشار روانی بیواران شده است.
سازمان جهانی بهداشت )2004( 3سالمتی را مجوومهای از رفاه ،آسدایش کامدل جسدوانی،
روانی واجتوامی تعریف کرآه است که هیچکدام بر آیگری برتری ندارآ (به نقدل از سدلطانیان،
بحرینی ،نوازی ،امیری ،قائدی و کهن .)1383 ،سالمت روانی الزمدهی حفد و آوام مولیدرآ
اجتوامی ،شیلی و تحصیلی افراآ جامعه است (بحرینیان و نورملی )1383 ،و آر واقع سدالمتی
پاسخ سهیانهی وضعیتهای جسوی ،روانی و اجتوامی نسبت به محرکهای آاولی و وارجی
آر جهت نگهداری ثبات و راحتی میباشد .سالمت روان شناوتی ارزیابیهای فرآی از زندیی
کنونی و سالهای قبل است .این ارزیابیها شامل واکنش هیجانی افدراآ بده حدواآ

 ،حداالت

روانی و قضاوتهای آنها آر وصوص میدزان رضدایتشدان از زنددیی ،کودال و بسدندیی و
رضایت از زمینه های واص زندیی مانند ازآوات و کار است .بهطورکلی سالمت روان شناوتی
به مطالعهی آنچه که مرآم آن را شاآمانی و رضایت مینامند ،میپرآازآ .مطالعات نشان آاآهاندد
که ارتقای مهارت های مقابلهای و تواناییهای روانی اجتوامی آر بهبدوآ زنددیی ،بسدیار مدؤثر
است .تواناییهای روانی -اجتوامی ،مبارت از یروهی از تواناییها است که فرآ را برای مقابله
مؤثر و پرآاوتن به کشویشها و موقیعتهای زندیی یاری میکند .این تواناییها ،فرآ را قداآر
میسازآ تا آر ارتباط با سایر انسانها ،جامعه ،فرهن

و محیط ووآ مثبدت و سدازیارانه مودل

کرآه و سالمت روانی ووآ را تأمین کند .هوهی ما آر زندیی با چالشهدا و مشدیالتی مواجده
1. Lazarrus
2. Chen et al.
3. World Health Organization
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میشوند ،با این حال هر کس به شیوهی واص ووآش به مسائل پاسخ میآهد ،بروی از افدراآ
هنگام روبهرو شدن با فشارها و مشیالت میکوشند تا مقابلده سدازیارانهای آاشدته باشدند ،آر
مقابل بروی آیگر از افراآ ،از مقابلههای ناسازیارانه ،ووآشان را از موقیعت آور میسدازند ،آر
صورتی که این مقابلهها آر آرازمدّت اثرات بسیار منفی مثل محدروم سداوتن فدرآ از احسداس
ووآ کارآمدی ،مزت نفس و ووآ ارزشوندی آارآ ،بهطدورکلّدی ،افدراآی کده از مهدارتهدای
مقابلهای سازیارانه استفاآه میکنند ،بهطور موفّقیّتآمیز میتوانند با مشیالت و مسدایل تدنشزا
آر زندیی ووآ مقابله کنند (کلینیه ،1998 ،1ترجوده محوددوانی.)1382 ،
امروزه با توجه به ویژییهای انسانها آر مصر جدید ،نیاز جدی بده کسدب مهدارتهدای
زندیی برای هوهی انسان ها مورآ تأیید آسدتانددرکاران و برنامدهریدزان کشدورهای مختلدف
میباشد .مهارتهای زندیی ،مهارتهایی هستند که برای افزایش تواناییهای روانی-اجتودامی
افراآ ،آموزش آاآه میشوند و فرآ را قداآر مدیسدازند بدهطدور مدؤثر و مفیدد بدا مشدیالت و
کشویشهای زندیی روبرو شوآ (بوید ،هرین

و بریرز.)1992 ،2

هدف از آموزش مهارتهای زندیی افدزایش توانداییهدای رواندی-اجتودامی و آرنهایدت
پیشگیری از ایجاآ رفتارهای آسیبزا به بهداشت سالمت و ارتقای سطح روانی افدراآ اسدت و
باما میشوآ فدرآ مسدؤولیت نقدش اجتودامی ودوآ را بردذیرآ (بوتدوین و یدریفن.)2004 ،3
فرامرزی ،هوایی و ایزآی ( )2011نشان آاآند که آموزش مهارتهای زنددیی بامدا افدزایش
سالمت روان زنان آارای هوسر معلول میشوآ.
زنان سرپرست وانواآه با مشیالتی مواجهاند که باید ووآ را آر جهت مقابلده بدا آن آمداآه
کنند .مهارتهای زندیی ،مهارتهایی هستند که به تقویت کیفیّت زندیی کودک مدیکنندد .بدا
آموزش این مهارتها توانایی مقابله با فشار روانی افزایش مییابد و مدیتواندد بامدا افدزایش
سالمت موومی این زنان یدرآآ .آر آمدوزش مهدارتهدای زنددیی موضدومات و محورهدایی
تدریس مییرآآ که آر ودمت ارتقای کیفیّت زندیی هستند .مهارتهدایی کده بده جنبدههدایی
هیجانی ،رشد وتحول شخصیت ،تحول مفهوم ووآ وجنبههای ارزشی توجه آارند .این تحقیدق
با هدف بررسی آموزش مهارتهای زندیی بدر بهبدوآ کیفیدت زنددیی ،کداهش فشدار رواندی
1. Kleinke
2. Boyd, Herring, & Briers
3. Botvin & Girffin
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تجربهشده و افزایش سالمت روان زنان سرپرست وانواآه انجام یرفت.

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
این پژوهش آر طرح نیوه آزمایشی با پیشآزمون و پسآزمون با یدروه کنتدرل انجدام یرفتده
است .جامعهی این پژوهش شامل کلیهی زنان سرپرست وانوار تحدت پوشدش اآارهی بهزیسدتی
شهرستان آذرشهر بوآ .سی زن انتخاب و آر آو یروه پانزآه نفری آزمدایش و کنتدرل بدهصدورت
تصاآفی و بر اساس مالک وروآهای به پژوهش آاشتن حداقل بیست سال سن ،سطح تحصیالت
حداقل ابتدایی  ،آاشتن پرونده حداقل به مدت آو سال آر بهزیستی و آاشتن حداقل یدک فرزندد
وایذار شدند .شرکتکنندههای یروه آزمایش آر هشت جلسهی  1/5سامته مهارتهدای زنددیی
(مهارت ووآآیاهی و مهارت مدیریت فشار روانی) شدرکت نووآندد و یدروه کنتدرل هدیچیونده
آموزشی آریافت نیرآند .میانگین و انحراف معیار سن شرکتکنندهها  43/74و  ،4/72بوآ.

ابزار اندازهگیری
آزمون کیفیت زندگی :(Sf-36) 1آزمون کیفیت زندیی  36ماآه آارآ و توسدط ویدر و شدربورن

2

( )1992ساوتهشده و آارای هشت ورآهمقیاس مولیرآ جسوی ،3اودتالل نقدش ناشدی از سدالمت
جسوی ،4اوتالل نقش ناشی از سالمت هیجدانی ،5اندریی /وسدتگی ،6بهزیسدتی هیجدانی ،7کدارکرآ
اجتوامی ،8آرآ 9و سالمت موومی 10است .آر این آزمون نوره پایینتر نشانآهندهی کیفیّدت زنددیی
پایینتر است و برمیس .ضرایب پایایی آلفای کرونباخ ورآهمقیاسهای هشدتیانده ایدن آزمدون از
1. Life Quality Test
2. Ware & Sherbourne
3. physical function
4. disorder due to physical function
5. disorder due to emotional function
6. energy/fatigue
7. emotional well-being
8. social Function
9. pain
10. general health
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 0/70تا  0/85و ضرایب باز آزمایی (با فاصله زمانی یک هفته) از  0/43تا  0/79یزارش شدده اسدت
(اصیری و فاقهی.)2003 ،1
مقیاس فشار روانی ادراکشده :2مقیاس فشار روانی اآراکشده توسط کدوهن ،کودارک و
مرملستین )1983( 3ساوتهشده و  14ماآه آارآ و ماآههای این مقیداس بدر اسداس یدک طیدف
لییرت چهار آرجهای (هیچ ،کم ،متوسط ،زیداآ) نودرهیدذاری مدیشدوآ .ایدن ابدزار آارای آو
ورآهمقیاس اآراک منفی از فشار روانی و اآراک مثبت از فشار رواندی اسدت .ضدرایب پایدایی
آلفای کرونباخ این آزمون  0/84و  0/86آر یروههای آانشجویی و افراآ سیگاری بهآست آمدده
است .مقیاس فشار روانی اآراکشده بهطدور معندیآاری بدا رویدداآهدای زنددیی ،نشدانههدای
افسرآیی و جسوی ،بهرهمندی از ودمات بهداشتی ،اضطراب اجتودامی و رضدایت از زنددیی
پایین همبسته است (کوهن و هویاران.)1983 ،
پرسشنامه سالمت عمومی :4پرسشنامه سالمت موومی اولین بار توسط یلددبرگ و هیلدر

5

( ،1972به نقل از تقوی )1380 ،تنریم یرآیده است .این پرسدشنامده آارای  60مداآه اسدت ،امدا
فرمهای کوتاهشده  30ماآهای 28 ،مداآهای و  12مداآهای آن آر مطالعدات مختلدف اسدتفاآه شدده
است .فرم  28ماآهای این پرسشنامه توسط یلدبرگ و هیلر ( )1979طراحی شده است .یلدبرگ
و ویلیامز ،1998( 6به نقدل از تقدوی )1380 ،ضدریب پایدایی آو نیوده کدرآن 0/95؛ رابینسدون و
پرایس ،1986( 7به نقل از تقوی )1380 ،ضریب پایایی بداز آزمدایی 0/90؛ تقدوی ( )1380پایدایی
پرسشنامه سالمت موومی را به روشهای بازآزمایی ،آو نیوهکرآن و آلفدای کرونبداخ بدهترتیدب
 0/70 ،0/93و  0/90بهآست آورآهاند .آر این پژوهش ،ضریب روایی همزمدان بدین پرسدشنامده
سالمت موومی و پرسشنامه بیوارستان میدلسیس  0/55بهآست آمد.

تجزیه و تحلیل دادهها
آر این پژوهش ،آاآهها به روش آماری تحلیل کوواریانس و با استفاآه از ندرمافدزار آمداری
1. Asghari & Faghehi
2. Perceived Stress Scale
3. Cohen, Kamarck, & Mermelstein
4. General Health Questionnaire
5. Goldberg & Hiller
6. Wiliams
7. Robinson & Price
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 SPSS-19تحلیل شدند.

یافتهها
جدول 1
میانگین و انحراف معیار متغیرهای کیفیت زندگی ،فشار روانی ادراکشده و سالمت روان
گروه
آزمایش
کنترل

مرحله

کیفیّت زندگی

سالمت روان

فشار روانی ادراکشده

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

پیشآزمون

77/06

14/12

25/53

6/37

68/73

5/48

پسآزمون

90/93

5/99

17/86

3/88

49/56

6/16

پیشآزمون

77/66

14/57

23/40

9/15

63/27

6/43

پسآزمون

78/86

10/35

23/33

9/36

62/12

6/38

هوددانطددور کدده آر جدددول  1مشدداهده مددیشددوآ ،میددانگین و انحددراف معیددار متییرهددای
کیفیّ دت زندددیی و سددالمت روان از پددیشآزمددون بدده پددسآزمددون افددزایش آاشددته و آر متییددر
فشار روانی اآراکشده از پیشآزمون به پسآزمون آر یروه آزمایش کاهش آاشته است.
مفروضددههددای آزمددونهددای اُمبدداکس و هوگنددی واریددانسهددای لددون آر آو یددروه آزمددایش و
کنترل آر متییرهای وابسته معنیآار نیستند.
جدول 2
نتایج تحلیل کوواریانس گروههای آزمایش و کنترل در متغیرهای وابسته پس از کنترل پیشآزمون
متغیرها

میانگین

نسبت F

سطح p

ضریب اِتا

مجذورات
کیفیّت زندیی

980/72

18/37

p > 0/001

0/42

فشار روانی اآراکشده

339/68

7/97

p > 0/001

0/24

سالمت روان

1857/88

31/87

p > 0/001

0/56
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هوانطور که آر جدول  2مشاهده میشوآ ،آموزش مهارتهای زندیی باما افزایش بهبوآ
کیفیّت زندیی ،کاهش فشار رواندی اآراکشدده و افدزایس سدالمت روان آر زندان سرپرسدت
وانوار شده است.

بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان آاآ که آموزش مهدارت مددیریت فشدار رواندی و ووآآیداهی بدر
افزایش کیفیّت زندیی زنان سرپرست وانه آار تأثیریذار است .این یونده مدیتدوان یفدت کده
ییی از مهمترین نتایج بهبوآ و افزایش مهارتهای زندیی کوک به سازیاری زندان سرپرسدت
وانوار است .طبق تعریف ،سازیاری به تعامل و آرییر شدن مؤثر و سالم فرآ با محیطش اشاره
آارآ و هوزمان آو فرآیند آر آن رخ میآهد :ییی منطبق کدرآن ودوآ بدا شدرایط و آوم تیییدر
شرایط برای منطبق ساوتن آن با نیازهای ووآ (تیلور .)1983 ،1بنابراین ،این آموزشهدا کودک
میکند تا افراآ ،مواطف و احساسات ووآ را به ووبی بشناسند ،آنها را به آقت ارزیابی کنندد،
افیار منطقی و لیرمنطقی مرتبط با آنها را آریابند ،و آرنهایت برای آنها معلوم مدیشدوآ کده
افیار کارآمد و ناکارآمد ،مواطف مثبت و منفی آنها را هدایت میکند .هنگامی که افراآ به این
آیاهی میرسند که این ووآشان و تصوراتشان است که هیجانها و مواطف مثبت و منفی را تا
حدوآ زیاآی زیر نفوذ آارند ،بنابراین با مهارتهای آمووتهشده آنها را کنترل میکنند و از این
طریق به سازیاری ماطفی میرسند (ریس و الپسلی .)2001 ،2آر مجووع میتوان یفت کیفیت
زندیی بهتر یروه آزمایش آر پسآزمون نتیجه موفقیت آمیز هوین کارکرآ و افزایش سدازیاری
زنان سرپرست وانوار است .از طرفی آیگر ،آاشتن مهدارتهدایی چدون ووآآیداهی و مقابلده
مناسب استرس به زنان سرپرست وانوار کوک میکند آر مواجهه با مشیالت محیطی مقابلهای
متناسب با آن مشیالت آاشته باشند و برای برون رفت از آن مشیالت راهحلهای بهتری بیابند
و تصویمهای مناسبتری اتخاذ نوایند .سازیاری روانشناوتی که از این طریق بهآست مدیآیدد
می تواند سالمت روانی بیشتری را آر بعد کیفیّت زندیی زنان سرپرست وانوار به هوراه آاشته
باشد (روسچ وشایر.)2003 ،3
1. Taylor
2. Rice & Lapsley
3. Wrosch & Scheier
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نتایج این پژوهش با تحقیق کارلسدون ،ایسدوو ،آیدرآال وهانسدتاآ )2004( 1هوسدو اسدت.
بهطورکلّی شواهد پژوهشی نشان آاآ که آموزش مهارتهدای مقابلده بدا فشدار رواندی موجدب
افزایش کیفیّت زندیی و سالمت روانی شده است و این باما بیان احساس ،ووآ رهبری ،حل
مسأله یرآیده است .همچنین میتوان به پژوهشهای صفیآباآی ( ،)1385فریدنبرگ،)2004( 2
سددون  )2009( 3و یددری )2011( 4اشدداره کددرآ .آر هوددهی ایددن پددژوهشهددا تددأثیر آمددوزش
مهارتهای مقابلهای با فشار روانی به اَشیال مختلف بر سدالمت جسدوانی و کیفیّدت زنددیی
تأیید شده است .با توجه به تأثیر آموزشهای مقابله با فشار روانی بر کیفیّدت زنددیی آر اَبعداآ
کارکرآ جسوانی ،سالمت موومی و کارکرآ اجتوامی ،بهطور ضونی میتوان بیان کدرآ کده ایدر
هوهی مهارتهای مقابلهای را به شرکتکنندیان ارائه آهیم ،احتوال اینکه بده نتیجده مطلدوب
برسیم ،بیشتر وواهد شد.
نتایج آیگر نشان آاآ که آموزش مهارت مدیریت فشار روانی و ووآآیداهی بدر فشدار رواندی
اآراکشده زنان سرپرست وانوار مؤثر بوآ .ووآآیاهی بهمنوان ییی از مهارتهای زندیی منجدر
میشوآ که افراآ شناوت بهتری از ویژییهای مثبت و منفی ووآشان آاشته باشند و از اشتباههدای
ووآ آر مواجهه با مشیالت زندیی آرس بگیرند و از تیرار آنهدا ودوآ آاری کنندد (روچدات،5
 .)2003به نرر میرسد ،زندان سرپرسدت ودانوار آر آریافدت آمدوزشهدا بده ارزیدابی باورهدا و
برآاشتهای ذهنی ووآشان اقدام نووآهاند و با کوک این آموزشها ،به این آیاهی آست یافتهاند
که میتوانند موفّقیّتآمیزتر با محیط و آنیای آرونی و بیرونیشان انطباق و سدازیاری پیددا کنندد.
افراآ آر نتیجهی آریافت این مهارتها میتوانند فشار رواندیشدان را ،حتدی آر شدرایط شددید و
بیرنج ،کنترل کنند (بویل ،ریجسیووس و آیجون  ،)2002 ،6ووآ را بهتدر و کامدلتدر بشناسدند،
مسائل و مشیالت را آرک کنند و راهحلهای مقتضی و سازنده را موقع نیاز اتخاذ کنند.
آموزش مهارت زنددیی (مددیریت فشدار رواندی و ووآآیداهی) بدر ارتقدای سدالمت زندان
سرپرست وانوار تأثیر یذار بوآه است .مییائیلی منیع ،احودی ووئی و زارع ( )1390آریافتند که
1. Karlsen, Idsoe, Dirdal, & Hanestad
2. Fridenberg
3. Sung
4. Grey
5. Rochat
6. Bogels, Rijsemus, & De Jong
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آموزش مهارتهای زندیی بر سالمت موومی آانشجویان تدأثیر مثبدت آارآ .یداطعزاآه ()1390
نشان میآهد که آموزش مهارتهای زندیی منجر به افزایش سالمت روانآانشجویان شده اسدت
و با یافتههای پژوهشهای آلبدرتین ،کدو و یرونوالدد ،)2001( 1وییروسدیی ،)2000( 2الند
شرر (به نقل از کاآیش ،یالسر ،کارهون و یرینتر )2001 ،3هواهن

و

اسدت .آر تبیدین ایدن نتدایج

میتوان یفت که کنار آمدن با فشارهای زندکی و کسب مهارتهای فدرآی و اجتودامی ،هودواره
بخشی از واقعیت زندیی است .پیشرفتهای ملوی و فنی سدالهدای اویدر انسدان را بدا انبدوهی
فزاینده از مسائل یونایون مواجه ساوته است .امروزه ملیرلم ایجاآ تیییدرات مویدق فرهنگدی و
تیییر آر شیوههای زندیی ،بسیاری افراآ ،آر رویارویی با مسائل زندیی ،فاقد تواندائیهدای الزم و
اساسی هستند و هوین امر آندان را آر مواجهده بدا مسدائل و مشدیالت روزمدره و مقتضدیات آن
آسیبپذیر نووآه است .اجزا مهارتهای زندیی شامل توانایی تصویمییری ،حل مسأله ،مددیریت
فشار روانی ،مهارت جرأتمندی و لیره میباشد که با آمدوزش ایدن مهدارتهدا تدوان مقابلده بدا
اضطراب ،وشم ،فشارهای روانی به وجوآ میآید.
پیشنهاآ میشوآ آر پژوهشهای آتی سایر مهارتهای این برنامده نیدز آمدوزش آاآه شدوآ.
همچنین این برنامه را میتوان آر بدین فرزنددان ودانواآههدای بدی سرپرسدت یدا بد سرپرسد

بهزیستی نیز آموزش آاآ .از محدوآیّتهای این پژوهش میتوان به مدم نوونهییدری تصداآفی
اشاره کرآ که تعویمپذیری نتایج را آشوار میسازآ.

منابع
فارسی
بحرینیان ،سیدملی و نورملی ،احود .)1383( .بررسی وضدعیت سدالمت کدارورزان آانشدگاه ملدوم
پزشیی شهید بهشتی .مجله پژوهش آر پزشیی.65-70 ،)1(28 ،
سلطانیان ،ملی؛ بحرینی ،فرهاآ؛ نوازی ،سوآابه؛ امیری ،محودد؛ قائددی ،حسدین و کهدن ،لالمرضدا.
( .)1383بررسی وضعیت سالمت روانی آانشآموزان آوره متوسطه استان بوشهر و موامل مدؤثر
1. Albertyn, Kapp, & Groenewald
2. Wickroski
3. Kadish, Glaser, Calhoun, & Ginter
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.173-182 ،)2(7 ، مجلهی طب جنوب.1382-83 بر آن آر سال تحصیلی
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.)1382( . ترجوددهی شددهرام محودددوانی. مهددارتهددای زندددیی.)1998( . کدریس. ال،کلینیه
. انتشارات سرند هنر:تهدران
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 مجلدهی آانشدگاه ملدوم.آموزش سه مهارت زندیی بر سالمت مودومی آانشدجویان سدال اّول
.127-137 ،)85(21 ،پزشیی مازندران

 مجلدهی.)G.H.Q(  بررسی روائی و امتبار پرسشنامهی سالمت موومی.)1380( . محودرضا،نقوی
.101-110 ،)4(5 ،روانشناسی

التین
Aghajanian, A., & Thompson, V. (2013). Female headed households in Iran (19762006). Marriage & Family Review, 49(2), 115-134.
Albertyn, R. M., Kapp. C. A., & Groenewald, C. J. (2001). Patterns of
empowerment in individuals through the course of a life skills program in.
Journal of Studies in the Education of Adults, 33(2), 21-180.
Asghari, A., & Faghehi, S. (2003). Validation of the SF-36 Health Survey
Questionnaire in two Iranian samples. Daneshvar Raftar, 1(1), 1-10.
Bogels, S. M., Rijsemus, W., & De Jong, P. J. (2002). Self-focused attention and
social anxiety: The effects of experimentally heightened self-awareness on fear,
blushing, cognitions, and social skills. Cognitive Therapy and Research, 26(4),
461-472.
Botvin, G. J., & Griffin, K. W. (2004). Life skills training: Empirical findings and
future directions. Journal of Primary Prevention, 25(2), 211-232.
Boyd, B. L., Herring, D. R., & Briers, G. E. (1992). Developing life skills in youth.
Retrieved from http://www.joe.org/joe/1992winter/a4.html.

117

... بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر

Chen, J. A., Gilmore, A. K., Wilson, N. L., Smith, R. E., Quinn, K., Peterson, A. P.,
Fearey, E., & Shoda, Y. (2017). Enhancing Stress management coping skills
using induced affect and collaborative daily assessment. Cognitive and
Behavioral Practice, 24(2), 226-244.
Cillessen L., Van de Ven, M., & Karremans, J. C. (2017). The role of trait
mindfulness in quality of life and asthma control among adolescents with
asthma. Journal of Psychosomatic Research, 99, 143-148.
Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived
stress. Journal Health Social Behavior, 24(4), 385-396.
Cox, J., Loughran, M. J., Adams, E. M., & Navarro, R. L. (2012). Life satisfaction
and health related quality of life among low-income medical patients: The
mediating influence of self-esteem. Psychology, Health & Medicine, 17(6), 652658.
Faramarzi, S., Homaei, R., & Izadi, R. (2011). Efficiency of cognitive behavioral
group training of life skills on mental health of women with handicapped
spouses. Social Welfare, 11(40), 217-235.
Fridenberg, E. (2004). Coping competencies: What to teach and when. Theory into
practice, 43(1), 437-442.
Goldberg, D. P., & Hiller, V. F. (1979). A Scaled version of General Health
Questionnaire. Physical Medicine, 9(1), 139-145.
Grey, M. (2011). Coping skills training for youth on intensive treatment has longlasting effects on control and quality life. Diabetes Spectrum, 24(2), 70-75.
Hernandez, R. I., Aranda, B. E., & Ramirez, M. T. G. (2009). Depression and
quality of life for women in single-parent and nuclear families. The Spanish
journal of Psychology, 12(1), 171-183.
Kadish, T. E., Glaser, B. A., Calhoun, G. B., & Ginter. E. J. (2001). Identitying the
developmental strengths of juvenile offenders: Asserssing four life skills.
Journal of Addictions & Offender Counseling, 21(2), 11-85.
Karlsen, B., Idsoe, T., Dirdal, I., & Hanestad, B. R. (2004). Effects of a group-based
counseling program on diabetes related stress, coping, psychological well-being
and metabolic control in adults with type 1 or type 2 diabetes. Patient
Educational Counseling, 53(3), 299-308.
Lazarrus, F. R. (1996). Stress management for the individual teacher. Iancater:
Farme Work Press.
Rice, K. G., & Lapsley, D. K. (2001). Perfectionism, coping, and emotional
adjustment. Journal of College Student Development, 42(2), 157-168.
Rochat, P. (2003). Five levels of self-awareness as the unfold early in life.
Consciousness and Cognition, 12(4), 717-731.
Stern, M., Mazzeo, S. E., Gerke, C. K., Porter, J. S., Bean, M. K., & Laver, J. H.

)2  شماره،1396  تابستان،3  سال،(دوره سوم

مجله دستآوردهای روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز

118

(2007). Gender, ethnicity, psychosocial factors, and quality of life among
severely overweight, treatment-seeking adolescents. Journal of Pediatric
Psychology, 32(1), 90-94.
Sung, R. (2009). Effectiveness of a stress management program in hardiness and
health status. Journal of Behavioral Medicine, 6, 12-24.
Taylor, S. E. (1983). Adjustment to threatening events: A theory of cognitive
adaptation. American Psycologist, 38(11), 1161-1173.
Ware, J. E., & Sherbourne, C. D. (1992). The MOS 36-Item Short-Form Health
Survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Medical Care,
30(6), 473-483
Wickroski, M. A. (2000). Facilitating self-esteem and social supports in a family life
skills program. Journal of Women & Social Work, 15(2), 277-293.
Wrosch, C., & Scheier, M. F. (2003). Personality and quality of life: The importance
of optimism and goal adjustment. Quality of life Research, 12(1), 59-72.

© 2017 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an
open access article distributed under the terms and conditions of the Creative
Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license)
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

