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Abstract
This research sheds light on the effectiveness of
life skills training on psychological hardiness and
spiritual well-beingof high school girl students.
The statistical population of this study was 2nd
grade high school female students (12th district
of Tehran) of 95-96. 90 students were selected
using cluster sampling method and responded to
Kobasa's(1979)
Psychological
Hardiness
Questionnaire and Pulotzin and Ellison's (1982)
Spiritual Well-being Questionnaire. 24 students
who scored lower in these questionnaires were
selected and randomly assigned to the
experimental and control group.The experimental
group was trained in 8 sessions of 90
minutes.The research design was a semiexperimental design with pre-test-post-test with
control group. By finishing the experimental
plan, a post test was taken from two groups and
was followed after two months. The results of
analysis of covariance showed that life skills
training increases psychological hardiness
(p<0/001)and spiritual well-being (p<0/001)‚ of
high school girl students.Following up the grades
ofexperimentalgroup after two months indicated
sustainment of intervention effect on both groups.
Keywords: life skills, psychological hardiness,
spiritual well-being,secondary school female
students
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مقدمه
سخترويی روانشناختی مفهوومی اسوت کو بو توازگی در
1

حوووزه انعطووا پووذير روانشووناختی پديوود دمووده و ارت ووا

ارت ا با يک قدر

برتر و سالمت وجود ب توالش بورا

درر معنا و هد

در زندگی اطالق مویشوود (الو بخشویان،

جعفرپور عبو  ،پرويز و حقانی.)1329 ،
سالمت معنو يکی از ابعاد چهارگان سالمت در انسوان

ويژگی ها درونی در کمک کوردن بو دورد بورا ب و بور
تجارب منفی زندگی را موردتوج قرارداد .سخترويوی کو

است ک در کنار ابعاد جسمی ،روانی و اجتماعی قرارگردت و

ازنظر دبسفی کموبیش با واژههوايی چوون شوهود ،جسوار ،

باعث ارتقاء سالمت عمومی شده و ساير ابعاد سالمت را نیوز

بیپروايوی ،شوهامت و پوايمرد وجو اشوترار دارد توسو

هماهنگ میکند ک اين کار باعث ادزايش تووان سوازگار و

کوباسا )1997( 2معردی و توس همکارانش گسوترش يادوت

کارکرد روانی میشود (کینگ ،مارستون ،مک مانوز و بروگا ،

(رحیمی ،ادشار نیا .)1391 ،کوباسا ( )2002سخت رويوی را
ترکی ی از باورها در مورد خويشتن و جهان تعريف مویکنود

در

2

 .)2013سالمت معنو بوا ويژگوی هوايی همچوون ث وا

ک از س مؤلف م ارزهطب ی ،3تعهود 4و کنتورل 5تشوکیلشوده

زندگی ،صبح احسوا

ارت وا نزديوک بوا خويشوتن ،خودا،

جامع و محی  ،تناس

و معنی در

است .شخصی ک از تعهد بااليی برخوردار است ،بر اهمیوت،

زندگی مشخص میشود (تهرانوی ،رخشوانی ،شوجاعی زاده،
حسینی و باقريان .)2013 ،سالمت معنو ب عنووان دواکتور

و هماهنگی ،داشتن هد

ارزش و معنا اينک چ کسی اسوت و چو دعوالیتی انجوام
می دهد ،باور دارد و بر همین م نا قوادر اسوت در موورد هور

حفاظتی در ارتقاء سالمت و پیشگیر از بیمار ها محسووب

دنچو انجووام موویدهوود ،معنووايی بیابوود و کنجکوواو خووود را

میشود ،ضمن دنک موی تووان از سوالمت معنوو بو عنووان

برانگیزد .ادراد ک در مؤلف کنترل قو هستند ،رويودادها

راه رد مودق و کمککننده ب زندگی انسان در همة مراحل

زندگی را قابل پیشبینی و کنترل میدانند و بر اين باورند کو

و

قادرند با تالش هر دنچو را کو در اطرادشوان ر مویدهود،
تحت تأثیر قرار دهند .چنین اشخاصی برا حول مشوکال ،
ب مسئولیت خويش ،بیش از اعمال و اشت اها

ديگران تأکید

میورزند (کومواراجیو و کوارايو .)2005 ،1م وارزهطب وی نیوز

و حوزهها زندگی ،شوامل موقعیوتهوا پور از اسوتر

بیمار ها و حتی مرگ ياد کرد (استايمن .)2002 ،9بوا توجو
ب تحقیقا

صور

گردت می توان گفت ک سالمت معنوو

ب برخوردار از حس پوذيرش ،احسوا

مث وت ،اخوالق و

حس ارت ا متقابول بوا يوک قودر حواکم و برتور قدسوی،
ديگران و خود اطوالق موی شوود کو طوی دردينود پويوا و

شامل اين باور است ک تغییر ،جن و ط یعوی زنودگی اسوت.
ادوراد م وارزهطبو موقعیوتهوا مث وت و منفوی را کو بو

هماهنگ شناختی ،عاطفی ،کنشی و پیامدها شخصی حاصل

سازگار مجدد نیاز دارند ،درصوتی بورا يوادگیر و رشود

میديد (ع اسی ،عزيز  ،کوشوکی ،ناصورزاده و اک ور الکو ،

بیشتر میدانند تا تعهد برا امنیت و دسوايش خوود .درواقو

.)1391

سخترويی ،جن هوا شوناختی و ردتوار شخصویت را در

يکی از مراحبی ک ب نظر میرسود عامول سوخترويوی

برمیگیرد ک ب مثاب عامل متعادلکننده يا منجوی در تسوکین
اثرها تنشزاها و دشارها محیطی عمل میکنود (رموز ،7

روان شناختی ،در گذراندن دن ،عامبی بسیار تأثیرگوذار اسوت
دوره نوجوانی است .نوجوانی اساساً ب عنوان دهة دوم زندگی

و تونشهوا

دیزيولووژيکی (مثول

 .)2002دربارة چگونگی رويارويی بوا مشوکال

چندين مفهووم وجوود دارد .يکوی از ايون مفواهیم ،سوالمت

(لرنر و استین رگ )2004 ،10با تغییورا

ببوغ) شروع می شود و با تغییرا درهنگی و اجتمواعی مثول
نقووش اجتموواعی در جامعو پايووان موویيابوود .روانشناسووان در

معنو اسوت کو بو عنووان يکوی از ابعواد سوالمت ،سو
يکپارچگی ساير ابعاد دن می شود و خود دربرگیرندة دو بعود

ده هوا اخیور در بررسوی اخوتالال

وجود و مذه ی است .سالمت مذه ی ب رضايت نواشی از

اجتماعی ب ايون نتیج رسیدهانود ک بسیوار از اختالال

2. Kobasa
4. Commitment
6. Komarrajo & Karau
8. King M, Marston L, Mcmanus S & Brugha T
10. Steinberg

ردتوار و انحرادوا
و

1. psychological hardiness
3. challenge
5. control
7. Ramzi
9. Steinmann
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دسی ها در ناتوانی ادراد در تحبیل صحیح مسوالل شخصوی،
عدم احسا

کنترل و کفايت جهت رويارويی با موقعیتها

شناختی ،مهوار هوا اجتمواعی و هیجوان تقسویم مویکنود

دشوار و عدم دمادگی برا حل مشوکال و مسوالل زنودگی
ب شیوه مناس  ،ريش دارد (حقیقوی ،مهرابوی زاده هنرمنود و
بشبیده.)1325 ،
تحقیقا

( )1997مهار ها زنودگی را بو سو شواخ مهوار هوا
5

(دينگرا و چاهان .)2017 ،
شواهد نشان می دهد دانش دموزان بخش اعظمی از زموان
و توانايیها هوشی و شناختی خود را صر

پیرامون دوره نوجوانی از مدل معیوب ک در دن

نوجوانی دوره طودان و دشار اسوت ،بو سومت مودل مث وت

تغییر کرده است (دوموان ،2004 ،1لرنور و همکواران2001 ،؛

می نمايند و ب اين ترتیو

امور تحصیبی

از پورداختن بو رشود اجتمواعی -

روانی خويش ادل میمانند ک از اين میان میتوان ب کسو
مهار ها نحوه تعامال

اجتماعی ،حل مسئب  ،تفکر نقاد و

پیترسن .)2004 ،2در مدل مث ت بر اهمیت پیشگیر اولیو از

يادگیر مهار هايی ک دن ها برا زندگی در اجتماع خوار

طريق به ود نیرومند ها و ايجاد شايستگیها نس ت ب درمان

از خان و مدرس ب دن نیاز دارند ،اشاره نمود (کیا ،شوع انی؛

دسی شناسی در اواخر زندگی تأکید میکند ويژگی بارز مدل

احقر و مدانبو)1395 ،؛ بنوابراين دانوشدمووزان بورا مقاببو

مث ت نوجوانی اين است ک نوجوان داقد مشکل نیز بو طوور
کامل برا زندگی دماده نشده است .ب ع ارتی نوجوانانی کو

سووازگاران بووا اسووتر هووا و کشوومکشهووا زنوودگی بوو
کارکردهايی نیاز دارند ک دنان را در کسو ايون توانوايیهوا

برنام ها م تنوی

تجهیز نماينود .دمووزش مهوار هوا زنودگی دورد را قوادر

قرار نگردت اند ممکن است داقد مهوار هوا،

و کشمکشها زندگی

داقد مشکال
بر کاهش دسی

روانشناختی هستند و هد

میسازند ک ب طور مؤثر با مقتضیا

از دموزش مهار ها زنودگی ادوزايش و

توانايیها و خصوصیاتی باشند ک دنها را برا زندگی بعد

روبرو شود .هد

و بزرگسالی تقويت میکند (لرنر و همکاران .)2001 ،ب نظر

توانايی ها روانی -اجتماعی و درنهايت پیشوگیر از ايجواد

میرسد مهار ها اساسی زندگی میتوانود نوجوانوان را در

ردتارها دسی زننده ب بهداشت و سالمت و ارتقوا سوطح

ايوون اموور مهووم يووار بخشوود .سووازمان يونیسووف،)2012( 3

سالمت روان ادراد است (بامستر ،کمپول ،کروگور و واهوس،

مهار ها زندگی را مشتمل بر گروه بزرگی از مهار هوا

 2003نقل از کیا و همکاران.)1395 ،

روانی -اجتماعی و میاندرد میداند ک مویتوانود بو ادوراد
کمک کند تا تصمیماتشان را با دگاهی اتخاذ نماينود ،بو طوور

مطالعووا بسوویار در مووورد تووأثیر برناموو دموووزش
مهار ها زندگی بر ابعاد مختبف سالمت روان انجامگردتو

مؤثر رابط برقرار کننود ،مهوار هوا مقاببو ا و موديريت

به ود

و نتايج نشان داده است ک دموزش اين مهار ها س

شخصی خود را گسترش دهنود و زنودگی سوالم و بوارور

مهووار هووا اجتموواعی و ارت اطووا

داشت باشند .مهار ها زندگی میتواننود اعموال شخصوی،

ردتارها مث وت اجتمواعی و سوازگار اجتمواعی ،ادوزايش

را

رضايت از سیستم خانوادگی و سازگار با خانواده و ادزايش

نیز طور هدايت کنند ک ب سوالمت بیشوتر منجور شوود و

مهار ها مقابب ا شده است (محمدخانی .)1325،صو حی

سوالمت بیشووتر يعنووی دسووايش بیشووتر جسوومانی  -روانووی و

قرامبکی ،حاجبو و محمد ( )1394در پژوهشی نشان دادند

اعمال مربو ب ديگران و اعمال مربو ب محوی اطورا

ب وین دوورد  ،ادووزايش

اجتماعی (اوکچورول.)2015 ،4

دموزش مهار ها زندگی بر سوازگار اجتمواعی کودکوان

مهمترين مهار هوا زنودگی شوامل مهوار هوا حول
مسووئب  ،تصوومیمگیوور  ،تفکوور خووالق و نقوواد ،ارت ووا مووؤثر،

پیشدبستانی مؤثر است .مهار ها زندگی ،عالوه بور رشود
1
شخصی ،رشد معنو را نیز حمايت و تر ی میکند (دلون

مهووار هووا بووین دوورد  ،هموودلی ،خوددگوواهی ،مقابب و بووا
هیجانا

ناخوشايند و استر

و همکووواران1995 ،؛ درانکووول1959 ،7؛ هبمینیوووار1992 ،2؛
9

10

است .سازمان بهداشت جهانی

ريچاردسون 1991 ،؛ وست 1992 ،؛ ولمون2001 ،؛ بو نقل

2. Petersen
4. Okech & Role
6. Allen, Kapp, Croenewald
8. Helminiak
10. West

1. Damon
3. United Nations emergency Children's Fund
5. Dhingra & Chauhan
7. Frankl
9. Richardson
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از پین تر .)2001 ،1دقاجانی ( ،)1321در پژوهشوی نشوان داد

درضیة اول :دموزش مهار ها زندگی بر سوخت رويوی

ک دموزش مهار ها زندگی بر سالمت روان و من کنترل

روانشناختی دانشدموزان مؤثر است.

نوجوانان مؤثر است .برنام دموزش مهار ها زندگی اخیراً
ب طور وسیعی در برنام پیشگیر از مصر مواد در مدار

درضیة دوم :دمووزش مهوار هوا زنودگی بور سوالمت
معنو دانشدموزان مؤثر است.

ب کار گردت مویشوود (بوتووين .)2001 ،2دل ورتین ،کوا

و

کرينولوود ،)2004( ،3نیووز در پووژوهش خووود ب و ايوون نتیج و

ادوزايش

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :اين پژوهش از نووع

نقش دعال در زنودگی ،مسوئولیت پوذير در محوی شوغبی،

نیم دزمايشی و از طرح پیشدزمون -پسدزمون با گروه کنترل

برنام ريز برا دينده و توانايی تفکر انتقاد میشود .رايوان

بود .جامعة دموار پوژوهش ،دانوشدمووزان دختور دوره دوم
متوسووط (منطق و  12تهووران) در سووال تحصوویبی 1395-91

مهار ها زندگی بور سوازگار اجتمواعی بو ايون نتیجو

بودند .حجم نمون  ،با استفاده از روش نمون گیر خوشو ا

رسیدند ک دموزش مهار ها زندگی ،سوازگار اجتمواعی
کودکان را بیشتر کرده و عالق و انگیزه دنها را ب باز هوا

 90نفوور از دانووشدموووزان انتخوواب شوودند و ب و پرسشوونامة

دستيادت اند ک دموزش مهار ها زندگی موج

و شووین ،)2014( 4در پژوهشووی بووا عنوووان تووأثیر دموووزش

5

پاسخ دادند .برا انتخاب دزمودنیها نخست از میان مودار
منطق  ،12چهار مدرس ب صور تصاددی انتخواب شودند و

ردتار کودکوان چینوی موؤثر اسوت .اهمیوت و

 15نفر انتخاب شدند.

گروهی و دست جمعی زياد میکند .لئوو ،يوان ،لوی و موايس

( )2011در پژوهشی نشان دادند دموزش مهار ها زنودگی
بر مشکال
ضرور

سخترويی کوباسا و سوالمت معنوو پولووتزين و الیسوون

مهار ها زندگی زموانی مشوخص مویشوود کو

دريابیم دموزش اين مهار ها موجو

ارتقوا توانوايی هوا

از هر مدرس دو کال
سپس بر اسا

و از هر کال

نمرهها پرسشنام تعداد  24نفر از اين ادراد

روانی-اجتماعی میگردد و همچنین مهار هوا زنودگی در

ک در پرسشنام سخترويی روانشناختی و سالمت معنوو
نمره پايینتر از نقط برش را کس کردنود بو عنووان نمونو

جهت پیش رد سالمت روان ادراد مفید و سوازنده اسوت .ايون

انتخاب شدند .ادراد ب طور تصاددی بو دو گوروه دزموايش و

توانووايیهووا دوورد را بوورا برخووورد مووؤثر بووا کشوومکشهووا و
موقعیت ها زندگی يار میبخشند و ب او کمک میکنند تا

گروه کنترل تقسیم شدند .گروه دزمايش  2جبس  90دقیق ا

با سواير انسوان هوا ،جامعو  ،درهنوگ و محوی خودمث وت و
سازگاران عمل کند و سالمت روانی خوود را توأمین نمايود.
بدين ترتی  ،تمرين مهار ها زندگی موجو

تقويوت يوا

تغییوور نگوورشهووا ،ارزشهووا و ردتووار انسووان موویگووردد
(ناصر  .)1321،بنابراين ،با توج ب مطال
با دشارها زنودگی و کسو

دوق کنار دمودن

دموزش مهار ها زندگی دتی و موتابی ( )2001را دريادت
کردند ،اما گروه کنترل دموزشی را دريادوت نکردنود .پوس از
پايان دموزش ،ادوراد بو پرسشونامة سوخترويوی و سوالمت
معنو پاسخ دادند .بعد از دو ماه از هر دو گروه پیگیور بو
عمل دمد .ب منظور تحبیول دادههوا از دموار توصویفی و دموار
استن اطی (دزمون تحبیل کوواريانس) ،استفاده شد.

مهوار هوا مقاببو بوا دنهوا

همواره بخشی از واقعیت زندگی بوده است؛ با توج ب اينک

ابزار پژوهش
مقیاس سخترویي روانشناختي نوجواناان ( : )AHSايون
6

ممکن است دانشدموزان در معرض دسی ها خوانوادگی و
اجتماعی بسیار قرار گیرند بنابراين ب نظر میرسد ادوزايش

مقیا

تعهد ،کنترل و م ارزهطب وی کو از مؤلفو هوا سوخترويوی

شخص ویتی سووخترويووی توسووو دژک وام و قربووانی ()1373

روانشناختی محسوب میشوند و همچنین توج ب معنويوت

ترجم و روايی صور و محتوايی دن محاسو شوده اسوت.
اين دزمون دارا  50گوي است کو دزموودنی در برابور هور

ب کاهش اين دسی ها و مشکال
هد

پژوهش ،درضی ها ع ار

کمک کنود .بوا توجو بو
بودند از:

2. Botvin
4. Ryan & shin
)6. Adolescence Hardiness Scale (AHS

کوباسوا ( )1979سواخت شوده اسوت .دزموون ويژگوی

گوي بر اسا

دنک ايون گوويو تا چ میوزان در موورد و
1. Paynter
3. Albertyn
5. Liu, J., Liu, S. H., Yan, J., Lee, E., Mayes, L
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مصداق دارد پاسخ خود را در يک مقیا

 4درج ا از  0توا

نمیبرم" وجود دارد .پاسوخ سوؤاال

بو صوور

لیکور

1

 3مشخص می نمايود .ايون دزموون دارا سو مؤلفو اصوبی

گزين ا (کامالً مخالفم ،مخالفم ،نس تاً مخالفم ،نس تاً مووادقم،

11 ،17

اولی پايايی اين دزموون

م ارزهطب ی ،تعهد و کنترل است ک هريک ب ترتیو
و  17گوي را ب خود اختصاص دادهاند .نمورا

موادقم ،کامالً موادقم) است .مطالعا

 39گويو از

از طريق اجرا دو بار دزمون ( 0/99تا  )0/73و روايوی دن را

دزمون ب شکل وارون در نظر گردت میشود .درمجموع يوک

( 0/94توا  )0/72گوزارش دادنود .همچنوین ضوري

پايووايی

نمره کبی برا سخترويی و س نمره بورا مؤلفو هوا دن

درونی برا کل مقیا  ،سالمت مذه ی و سوالمت وجوود

ب طور مجزا ب دست میديد .هرچ دزمودنی در ايون مقیوا

ب و ترتی و  0/0،22/29 ،و  0/21ب و دسووت دموود (الیسووون و

نمره باالتر کس

کند سخت رويی او بیشتر است .دو نمون

اسمیت .)1991 ،پولووتزين و الیسوون دن را معت ور دانسوت و

از گوي و هووا ايوون پرسشوونام ع ووار انوود از" :عب ویر ووم

ضري

دلفوا کرون وا سوالمت موذه ی و وجوود و کول

کوششهايی ک انجام میدهم تالشهايم بیثمر مویمانود" و

مقیا

را ب ترتی  0/91 ،0/91 ،و  0/93گزارش کردند (الو

"دوست ندارم مسالل نامشخص و یرقابل پیشبینی باشوند".

بخشیان و همکاران .)1329،در مطالعة ال بخشیان و همکواران

انجامشده نشان میدهد ک مؤلف ها سوخترويوی

( )1329و رضايی و همکاران ( )1327روايی پرسشنام پوس

مطالعا

(تعهد ،کنترل و م ارزهطب ی) هر يوک بو ترتیو

از ضوراي

اعت ار  0/54 ،0/70و  0/52برخوردارند و اين ضوراي

بورا

کل سخت رويی  0/75محاس شده است (حمید .)1329،ط ق
ديگر يادت ها ب دستدمده ضراي
ديگر سخترويی ب ترتی

اعت ار برا مقیوا هوا

 0/72 ،0/79و  0/14بووده اسوت

(شپرد و کاشوانی .)1991 ،1در مطالعو ا کو توسو موود
( )1994صوور

گردتو  ،بر اسوا

دلفووا کرون وا ث وا

درونی اين دزمون برا هور يوک از مقیا ها ع وار

از ترجم بو دارسوی از طريوق روايوی محتووايی تأيیدشوده؛
همچنین پايايی پرسشنام در اين دو پژوهش از طريق دلفوا
کرون ا  0/22محاسو شوده اسوت .در بررسوی دهشویر و
همکاران ( )1327ضري
ب ترتی

دلفا کرون ا برا کول مقیوا

و

اجوزا سوالمت معنوو و وجوود ،0/23 ،0/90

0/27؛ و بووا روش بوواز دزمووايی  0/72 ،0/25و  0/21گووزارش
شد.

اسوت

از :چالش0/71 ،؛ کنترل0/24،؛ تعهد  0/75و سرسختی ب طور

ی فتهه ی پژوهش
برا تحبیل داده ها از روش کوواريانس تک متغیره و دزموون

موردحمايت قرارگردت است .عطار  ،رحیمی و سوبیمانینیوا

 Tاستفاده شود .اسوتفاده از روش کوواريوانس بهتورين شویوة

و خورده

دمار برا تجزي وتحبیل داده ها طورح هوا پویش دزموون

ضوراي

پس دزمون با گروه کنترل است .با اسوتفاده از دزموون تحبیول

کامل  ،0/22در مطالعا
( ،)1372ضري

داخبی نیز اعت ار مقیا

دلفوا کورون بوا بورا مقیوا

مقیا ها تعهد ،کنترل و م وارزهطب وی بو ترتیو

سخترويی

اعت ار  0/72 ،0/23و  0/71را گزارش کردهاند (نقل از حمید،

کوواريانس تک متغیره تفاو

.)1329

و سخترويی ،بررسی شد .حذ

پرسشنامة سالمت معنوی پولوتزین و الیسون (:6)SWB
اين مقیا

توس پولوتزين و الیسوون ( )1922سواخت شوده

است و شامل  20پرسش است؛  10پرسش سالمت مذه ی و

میانگین ارتقاء سالمت معنوو
تفواو

میوانگین سوالمت

معنو در مرحب پس دزموون و پیگیور در گوروه دزموايش،
استفاده شد.
میووانگین و انحوورا

معیووار گووروه دزمووايش و کنتوورل در

 10پرسش ديگر سالمت وجود را ارزيابی میکند و درنهايت

مراحوول پوویشدزمووون ،پووسدزمووون در سووالمت معنووو و

از مجموع دنها نمره کل سالمت معنو ب دست میديود .در

سخترويی در جدول  2دورده شده است.

اين پرسشنام گوي هايی مانند"احسا

میکنم زندگی پور از

تعارض و ناخشنود است" و"من از زندگی خود زياد لذ
2. spiritual well-being

1. Shepperd, j. A. & kashani

 / 66دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردی

جدول  .1خالصه جلسات آموزشي
شماره جبس

موضوع

محتوا دموزشی

اول

شوویوههووا برقوورار

معارد  ،برقرار ارت ا اولی  ،دشنايی با اصول و مقررا

ارت ا مؤثر

اهمیت ارت ا  ،عناصر کالمی و یرکالمی ارت ا  ،گوش دادن دعال ،سؤال کوردن و اهودا

و اهدا

جبسا  ،مفهووم ارت وا ،

دن ،سؤال باز و بست  ،بازخورد دادن ،موان ارت ا مؤثر ،س کها سالم و ناسالم ارت ا .
مهووار

دوم

روابوو بووین مفاهیم رواب بین درد مؤثر ،خودشناسی ،ديگرشناسوی ،عناصور رابطو دوسوتان  ،اعتمواد،
همدلی و پذيرش ،خالص ساز  ،پیام من و پیام تو ،س کهوا حول اخوتال  ،قواعود حول

درد

اختال  ،دموزش تکنیکها ردتار جرأتمندان .
سوم

خوددگاهی و همدلی

چهارم

م ارزه با خبق منفی

پنجم

مديريت استر

مفهوووم خوددگوواهی ،دواي ود خوددگوواهی ،مفهوووم عووز نفووس و تووابدور  ،مهووار هووا
و ضعف خود ،درر شراي زندگی ديگران ،به وود روابو

خودارزيابی ،شناسايی نقا قو

اجتماعی و ادزايش ردتارها حمايتی ،احترام ب ديگران و محی زيست.
مفهوم ادسردگی ،عاللم ادسردگی ،ارت ا ادکار و احسا

و ردتوار ،شناسوايی ادکوار منفوی،

بررسی خطاها شناختی ،م ارزه با ادکار خود ديند منفی ،شک کردن ،ارزيابی مجدد ،درضی
دزمايی.
مفهوم استر  ،تعريف و درايند مقابب  ،راه ردها مقابب بوا اسوتر  ،درامسواز  ،موديريت
زمان ،ورزش ،حل مسئب  ،ردتوار جرأتمندانو  ،مقاببو بوا ادکوار یرمنطقوی موديريت موالی،
چگونگی باال بردن توان عمومی استر  ،دمادهساز خود برا مقابب با استر .
ششم

مهار

هفتم

مقابب با هیجانا

هشتم

تصمیمگیر

مفهوم حل مسئب  ،انواع مقاببو هوا مسوئب مودار و هیجوانمودار ،مقاببو هوا سوازگاران و

حل مسئب

ناسازگاران  ،تعريف و درمولبند مسئب  ،تولید و خبق راهحلها متعدد ،بررسی معايو

و

محاسن هر راهحل ،ب کارگیر راهحل و ارزيابی و بازنگر دن
شناسايی و نامگذار احساسا
احساسا

خود ،تنظیم و کنترل احساسا

ديگران ،حفظ ارت اطا

خود ،شناسايی و نامگذار

و رواب بین درد و حفظ انگیزه برا رسیدن ب هد .

کمک ب برخورد مؤثرتر با مسالل زندگی ،نیاز ب کسو

اطالعوا

و در نظور داشوتن توأثیر

اجتماع بر تصمیمگیر ها

جدول  .6میانگین و انحراف معیار سالمت معنوی و سخترویي دانشآموزان دختر در گروه آزمایش و گواه
گروه
زمان دزمون
شاخص

دزمايش
پسدزمون
میانگین

انحرا
معیار

گواه
پیگیر

میانگین

انحرا
انحرا
معیار

میانگین

معیار
انحرا
معیار

میانگین
میانگین

انحرا
معیار

سالمت معنو

107/25

1/25

105/14

5/44

21/95

2/49

22/75

7/39

سخترويی

29/11

2/55

22/79

2/94

71/13

2/42

79/11

7/92
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زيور بررسوی

معنووووو  P=0/029 ،F=1/59و سووووخترويووووی ،F=2/33

برا انجام تحبیل کوواريوانس مفروضوا

گرديد .برا بررسوی همگنوی واريوانسهوا از دزموون لووين

 .)P=0/037همچنین بررسی همگنی شی

رگرسیون

استفاده شد ک نتايج دن نشان داد ايون مفروضو هوا رد نشود
(سالمت معنو  P=0/02 ،F=3/32و سخترويوی ،F=2/52

نشووان داد ايوون پوویشدوورض نیووز رد نشوود (سووالمت معنووو
 P=0/01 ،F=3/39و سووخترويووی  .)P=0/07 ،F=2/29لووذا

 .)P=0/09ب منظوور بررسوی نرموال بوودن توزيو از دزموون

میتوان از تحبیل کوواريانس استفاده نمود.

ناپارامتريک کبموگرو

 -اسمیرنف استفاده شد اين مفروض

ضراي

در جدول  3نتايج دزمون تحبیل کوواريانس توک متغیوره
میانگین ارتقاء سالمت معنو و سوخترويوی در دو

نیووز رد نشوود (سووالمت معنووو  P=0/21و سووخترويووی

تفاو

 .)P=0/95مفروض خطی بودن رابط پیشدزمون و پسدزمون

گروه در پسدزموون پوس از حوذ

نیز با استفاده از خطی بودن بررسی شد ک رد نشد (سوالمت

دادهشده است.

اثور پویشدزموون نشوان

جدول  .3آزمون تحلیل كوواریانس تک متغیره تفاوت میانگین ارتقاء سالمت معنوی در دو گروه در پسآزمون پس از
حذف اثر پیشآزمون
متغیر
سالمت معنو
سخترويی

مجموع
مجذورا
1129/52
459/29

درجة
دزاد
1
1

میانگین
مجذورا
1129/52
459/29

F
21/15
22/92

سطح
معنیدار
0/001
0/001

ضري
اتا
0/25
0/29

در جدول  3نتايج نشان مویدهود دمووزش مهوار هوا

همکاران ( )1392همسو است .در ت یین اين يادت ها می توان

زندگی برادوزايش سوالمت معنوو دانوشدمووزان اثربخشوی
معنادار دارد ،بنابراين درضیة دوم پژوهش پذيردت میشوود؛

گفت مهار ها زندگی انس ان را دماده مقابب با مشوکال
می کند (چالش) و موج مقاوم تور شودن شخصویت ادوراد

و میتوان نتیج گردت ک دموزش مهوار هوا زنودگی بور

( چالش) ،ادزايش بینش نس ت ب زندگی و رويودادها دن،
در اداره زندگی و برقرار ارت ا با محوی

ادزايش سالمت معنو دانشدموزان اثربخشی معنوادار دارد

ادزايش مهار

( F=21/15و  .)p>0/001همچنووین نتووايج نشووان موویدهوود

و اطرادیووان موویگووردد (کنتوورل) .درنتیج و دوورد بووا دگوواهی

دموووزش مهووار هووا زنوودگی برادووزايش سووخترويووی
دانشدموزان اثربخشوی معنوادار دارد ،بنوابراين درضویة اول

هم جان ب مقابب مؤثر با مشکال یرقابل اجتناب زندگی
می پردازد و زمین الزم برا حفظ و تأمین سوالمت روانوی

پژوهش پذيردت میشود؛ و میتوان نتیج گردت ک دمووزش

و دراهم می گردد .اين دموزش ها با پرورش مهوار هوا

مهار ها زنودگی برادوزايش سوخترويوی دانوش دمووزان

مختبف در دانش دموزان ،ب دنان کمک می کند تا قو هوا و

اثربخشی معنادار دارد ( F=22/92و .)p>0/001

ضعف ها خويش را بشناسند .ب طورکبی ،هد مجموعو
مهار ها زندگی کمک ب درد برا حرکت از ناتوانايی ها

بحث و نتیجهگیری
هد اين پژوهش ،مطالعة اثربخشی دمووزش مهوار هوا

و ضعف ها مهارتی ب سو مهار ها توانمند و قوو و
سازنده است .مجموع مهار ها زندگی شامل مهار هوا

زندگی بور سوخترويوی روان شوناختی و سوالمت معنوو

و توانايی هايی مانند توانايی تصمیم گیر  ،حل مسئب  ،تفکر

دانووشدموووز ان دختوور بووود .نتووايج نشووان داد ک و دموووزش

خالق ،تفکر نقادان  ،برقرار رواب بین دورد و گروهوی،
خوددگاهی ،حل تعارض (چالش) ،همدلی با ديگران ،مقابب

مهار ها زندگی باعث ادزايش سخت رويی روان شناختی
(کنترل ،تعهد ،چالش) دانش دمووزان دختور موی شوود .ايون

با استر ها ،مقابب با هیجان ها و ...است .هور يوک از ايون

يادت ها با نتیج يادت ها دقاجانی ( ،)1321شريفی (،)1322

مهار هوا توأثیر بسوزايی در سوخترويوی روانشوناختی و

حقیقووی و همکوواران ( ،)1325ص وید ( ،)1390صووادقی و

مؤلف ها دن دارند.
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پژوهشها مختبفی کو پوس از اجورا برنامو دمووزش
مهار ها زندگی در مدار

صور

محی اطرا

را طور هدايت کنند کو بو سوالمت معنوو

گردت  ،بیانگر پیشوردت

بیشتر منجر شود .سالمت بیشتر يعنی دسايش بیشتر جسمانی،

معنیدار در ابعاد مختبف روانشناختی ازجمب ادزايش کنترل
بوده است .دانشدموزان با دگاهی کادی از مهار هوا زنودگی

روانی ،اجتماعی برا خود و ديگران ،لذا مهار ها زندگی
ب عنوان واسط ها ارتقا س ويژگی خوددگاهی ،عز نفس

و درنتیج ب کار بردن دنها در زندگی روزمره مویکوشوند توا

و اعتمادب نفس در انسانها میتوانود دورد و جامعو را در راه

تعارضها خود را باهم ساالن ب نحو سوازندها حول کننود،

رسیدن ب سالمت معنو کمک کند.

میزان کنترل تکان ها در دنها ادزايشيادت و بر هیجانوا منفوی
و استر

در سوونجش سووالمت معنووو ادووراد دي ودگاه مووا نس و ت

ب کنند و مح وبیت بین درد بیشتر میيابند کو

ب سالمت معنو ن ايد تحت بررسی واق شود ببکو در ايون

ايوون اموور بهداشووت روانووی بیشووتر را بو دن ووال دارد .برنامو

سنجش بايد شناختها ،کنشها ،عواطف و ثمورا

شخصوی

مهار ها زندگی با مطرح کردن مفاهیمی نظیور خوددگواهی،

ادراد موردبررسوی قورار گیورد (ع اسوی و همکواران.)1391،

سعی دارد ک ادوراد را در جهوت يوادتن

دموزش مهار ها زندگی می تواند در ادوراد ،سوازگار بوا

شوویوه مووؤثر بوورا مقاببوو بووا مسووالل خووود کمووک نمايوود
(بوتوين .)2001،دگاهی و ب کارگیر مهوار هوا زنودگی در

شراي زندگی ،توانايی برا حل مسوئب  ،موؤثر بوودن بورا
جامع  ،خوددگاهی ،کنترل خشم و ادزايش ردتوار هددمنود را

ابعاد مختبف زنودگی دورد توأثیر مویگوذارد بو خصووص کو

تقويت کند ،لذا میتوان نتیج گردت ک دموزش مهار هوا

کنترل خشم و استر

روانشناختی و ردتوار را بو دن وال دارد و ايون امور

زندگی ،مؤلف ها معنويت را در ادوراد تقويوت مویکنود .بوا

خودب خود مقاومت درد را در برابور دشوارها درونوی بیشوتر

توج ب اينکو مهوار هوا زنودگی قابول اکتسواب اسوت

تغییرا

میکند .تعريف سازمان بهداشت جهانی 1از مهار ها زندگی

میتوان با توج ب نتايج اين پژوهش از طردی بتوان زمینو ا

بدين گون است :مهار ها زندگی توانايیهايی بورا ردتوار

را دووراهم کوورد تووا بووا دموووزش مهووار هووا زنوودگی بوو

مث ت و سازگاران است ک ادراد را قادر مویسوازد توا بو طوور

دانشدموزان ،دنها را درزمینة ادزايش تعهد ،کنتورل و چوالش
زنودگی کموک نموود توا بوا شوراي

مؤثر با خواست ها و چوالشهوا زنودگی روزموره برخوورد

با مسوالل و مشوکال

نماينوود و انتخووابهووا سووالم و ردتارهووا مناس و ی در طووول
زندگیشان انجام دهند (شوردی .)1391 ،ايون نکتو مویتوانود

مطبوبتر دوران حسا نوجوانی را پشت سر بگذارند .بوا
توج ب اهمیت ويژگیهايی مانند تعهود ،احسوا کنتورل و

باعث ارتقا سخترويوی روانشوناختی در ادوراد گوردد و يوک

م ارزهجويی شايست است ابزارهوا معت ور بورا ارزيوابی

برنام پیگیر مناس ی باشد.

هرکدام تهی شده و رابط بوین عوامول مختبوف خوانوادگی و

همچنین نتايج نشان داد ک دموزش مهار هوا زنودگی

دموزشگاهی با هريک از اين ويژگیهوا بو گونو گسوتردها

باعث ادزايش سالمت معنو دانشدموزان دختر میشود .اين

مورد پژوهش و شناسايی قرار بگیورد .دمووزش مهوار هوا
و اقتضوالا

زنودگی در

يادت ها بوا نتیجو يادتو هوا موولر و همکواران ( ،)2001الو

زندگی ازجمب مسالل و ضروريا

بخشیان و همکاران ( ،)1329مهودو حواجی ،محمودخانی و

دنیا مدرن و در میان تغییور و تحووال

حاتمی ( )2011همخوانی دارد .در ت یین اين يادتو مویتووان

است .نظام دموزشوپرورش بايد ب اين مهم توجو جود و

گفت مهار ها زندگی موی تواننود توانوايی هوا ،دانوش هوا،
نگرشها و ردتارها خود را تغییر دهند دنهوا بوا اسوتفاده از

اساس وی ک ورده و دانووشدموووزان را بوورا روي وارويی بووا اي ون
چوالش ها و زندگی پرتالطم دماده کنود .بوا توجو بو نتوايج

مهار ها روانی و اجتماعی و میان دورد بو ادوراد کموک

پژوهش پیشنهاد میگردد دموزش مهار هوا زنودگی جوزء

و چوالش هوا دن

میکنند تا تصمیماتشان را با دگاهی بگیرنود و بو طوور موؤثر

الينفک برنام هوا درسوی در مودار

ارت ا برقرار کنند؛ مهار ها مقابب ا و مديريت شخصوی

تحصیبی شود و برا ادزايش سالمت معنو و سخترويوی

خود را گسترش دهند وزندگی سالم و بارور داشت باشند توا

روانشووناختی دانووشدموووزان ،برنام و مهووار هووا زنوودگی

ردتار شخصی و ردتار مربو ب ديگران و نیز ردتار مربو ب

ب صور

و در کول دورههوا

جد دن ال شود .از محدوديتها ايون پوژوهش
1. World Health Organization
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انجام اين مداخال

در گروه دانش دمووز دختور ،بوود و الزم

است تأثیر مداخال

در گروه پسرها نیز ارزيابی شوود .يکوی

اصفهان در سال تحصیبی  .21-22پايان نام کارشناسی ارشود.
دانشگاه اصفهان .ايران.

ديگوور از محوودوديتهووا پووژوهش مربووو ب و محوودوديت
جغرادیايی اسوت ،ازدنجوايی کو جامعو پوژوهش بو لحوا

 .)1394(.بررسوی

جغرادیايی بو دانوشدمووزان دختور منطقو  12شوهر تهوران،
محدود بوده اسوت ،پوس تعمویم دن بو منواطق ديگور بايود
بااحتیا صور

گیرد.

ال و بخشوویان ،م ،جعفرپووور عبووو  ،م ،پرويووز ،

 ،حقووانی ،ح.

( .)1329ارت ا سالمت معنو و س ک زندگی در م تاليان ب
مولتیپل اسکبروزيس ،مجبة تحقیقا عبووم پزشوکی زاهودان،
.29-33،)3(12
دقاجانی ،م .)1321(.بررسی تأثیر دموزش مهار هوا زنودگی بور
سالمت روان و من کنتورل نوجوانوان .پايواننامو کارشناسوی
ارشد ،دانشگاه الزهراء .ايران.
حقیقی ، ،مهرابیزاده هنرمند ،م و بشوبیده ،ر .)1325( .بررسوی
تووأثیر دموووزش مهووار هووا زنوودگی بوور سووالمت روانووی و

عز نفس دانش دموزان دختر سال اول مقط متوسوط  .مجبوة
عبوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چموران-72 ،)1(3 ،
.11
حمید ،ن .)1329( .رابط میان سخترويی روان شناختی ،رضوايت
از زندگی و امید بوا عمبکورد تحصویبی دانوشدمووزان دختور
پیش دانشگاهی ،دصبنامة روانشناسوی کواربرد -111 ،)4(4 ،

بررسوی خوصوصیا

اثربخشی دموزش مهار ها زندگی بور سوازگار اجتمواعی
کودکان پیش دبستانی .مجبة روانشناسی مدرس -131 ،)3( 5 ،
.112

صید  ،م .)1390(.نقش واسط ا کیفیوت ارت وا در خوانواده در
رابط وة بووین معنويووت خووانواده بووا تووابدور دن .پايوواننام و
کارشناسی ارشد .دانشکده عبوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه

من بع

.101
دهشوویر  ،غ ،سوووهرابی،

ص حی قرامبکوی ،ن؛ حواجبو ،ن؛ محمود ،

 ،جعفووور  ،ع ،نجفوووی ،م.)1327( .
روانسنجی مقیا

بهزيستی معنوو در

میان دانشجويان ،مطالعا روانشناختی دانشکده عبوم تربیتوی
و روانشناسی دانشگاه الزهرا.130-144 ،)3(4 ،
رحیمووی ،ن ،ادشووار نیووا ،ر .)1391(.پوویشبینووی سرسووختی
روان شناختی بر اسا میزان تمايزيادتگی و تحمل ناکوامی در
سالمندان .مجبة روانشناسی پیر .127-131 .)2( 3 ،
رضايی ،م ،سیدداطمی ،ن ،حسینی،

 .)1327( .سوالمت معنوو

در بیموواران م تالبوو سوورطان تحووت شوویمیدرمووانی .مجبووة
حیا .33-39 ،)4(14،
شردی ،م .)1391( .مهار ها زندگی در سویره رضوو  .مشوهد:
دستان قد رضو .
شووريفی .)1322( . ،بررسووی رابط وة بووین عمبکوورد خووانواده بووا

سخترويی روان شوناختی دانوش دمووزان دورة متوسو شوهر

شهید بهشتی .ايران.
صادقی ،م ،عبی پور،ا ،عابد ،ا ،قاسمی ،ن .)1392(.توأثیر دمووزش
مهار ها زندگی بور ابعواد کیفیوت زنودگی ايتوام نوجووان.
دصبنامة عبمی و پژوهشی رداه اجتماعی.219-221 ،)49(13 ،
ع اسی ،م ،عزيز  ،ش ،کوشکی ، ،ناصرزاده ،م ،اک ور الکو  ،م.
( .)1391تعريف مفهوومی و عمبیواتی سوالمت معنوو  ،يوک
مطالع روش شناختی ،دصبنامة اخوالق پزشوکی-44 ،)20(1 ،
.11
کیا ،؛ شع انی ،ح؛ احقر ،ق؛ مودانبو ،م .)1395( .توأثیر دمووزش
مهار ابراز وجود بر عز نفوس دانوشدمووزان .نشوري روان
پرستار .32-41 ،)1(4 ،

محمدخانی ،ش .)1325( .مدل ساختار مصر مواد در نوجوانان
در معرض خطر :ارزيابی اثر دموزش مهار هوا زنودگی بور
عوامل میانجی مصر مواد .پاياننام دکتور  ،دانشوگاه عبووم
بهزيستی و توانبخشی.
ناصر  ،ح .)1321( .مهار هوا زنودگی .تهوران .معاونوت اموور
درهنگی و پیشگیر سازمان بهزيستی کشور.
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