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   و ايثارگرفرزندان شاهد ي زندگي بر سازگاريها مهارتآموزش اثربخشي 
 

  2جواد كاوسيان  و1محمد حاتمي
  

  چكيده
) اجتماعي، تحصيلي، عاطفي(ي زندگي بر سازگاريها مهارتآموزش تأثير ، حاضري هدف مطالعه

 :ورد نظر كه شامل م آماريي به همين منظور از جامعه.  بودفرزندان شاهد مقطع دبيرستاني شهر تهران
 25 پسر و 25( نفر100اي به حجم  ي شاهد و عادي بود نمونهها دبيرستانآموزان پسر و دختر   دانشي كليه

 :ي زندگي شاملها مهارت. انتخاب شد)  دختر براي گروه آزمايش25   پسر و25دختر براي گروه كنترل و 
ي حفظ سالمت و ها مهارتگيري،  م و تصميمسألهي حل ها مهارتي ارتباط بين فردي، ها مهارت

 جلسه آموزش 12ي رشد هويت و هدف مندي در زندگي براي گروه آزمايش در ها مهارت تندرستي،
كه آموزش نتايج نشان داد. آموزان  سازگاري دانشي نامه پرسش :ابزار پژوهش عبارت بود از. داده شد
ان گروه آزمايش آموز دانش) ماعيتحصيلي، عاطفي و اجت(ي زندگي به تقويت سازگاري ها مهارت

ي ها مهارت روش آموزش توان نتيجه گرفت كه ي حاضر مي هاي مطالعه براساس يافته .كمك كرده است
  .زندگي روشي مناسب براي سازگاري كودكان است

 
    و ايثارگرفرزندان شاهدي زندگي، سازگاري، ها مهارت  :هاي كليدي واژه
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سـي در يـافتن     شنا  روانشناسي در جهـان امـروز كاربـست اصـول             روان يكي از كاربردهاي علم   
هاي نوين زندگي و پيـشگيري از مـسائل و مـشكالت فـردي، خـانوادگي، شـغلي و اجتمـاعي                    شيوه
هـاي    سـي در عرصـه    شنا  روان از جملـه كاربردهـاي       1ي زنـدگي  ها  مهارتهاي آموزش     برنامه. است

اي سطح بهداشت رواني و جسماني و پيشگيري از         مختلف فردي و اجتماعي است كه با هدف ارتق        
 توانـايي افـراد در برخـورد        هـا   مهارتاين  . گردد  هاي رواني، جسماني و اجتماعي برگزار مي        آسيب

مؤثر با مقتضيات زندگي همراه با استرس و اضطراب امروزي را باال بـرده و بـه عنـوان يـك عامـل                       
  ).2005، 2ويلفورد(كند  پيشگيري كننده اوليه عمل مي

، رفتار مثبت و كارآمـد         كه قدرت سازگاري   استها  اي از توانايي   ي زندگي مجموعه  ها  مهارت
شـود بـدون اينكـه بـه خـود يـا ديگـران صـدمه بزنـد                    در نتيجه شخص قادر مـي     . دهد  را افزايش مي  

ها و مشكالت روزمره زنـدگي بـه         هاي مربوط به نقش اجتماعي خود را بپذيرد و با چالش            مسئوليت
، نقـل از    1999(يونيسف   .)2004 ،   3پيت من ؛  1383،   و مرادي  محمود عليلو (ل مؤثر روبرو شود     شك
ي زندگي را يك رويكرد مبتني بـر تغييـر   ها مهارت) 1385، زاده ، محمدخاني، موتاجي و كاظم   فتي

دهـد؛    كند كه برقراري تـوازن ميـان سـه حـوزه را مـد نظـر قـرار مـي                     دهي رفتار تعريف مي     يا شكل 
  . ها مهارت و 5، نگرش4دانش

برنامـه  . آغـاز گرديـد   6 بوتوين و با اقدامات گيلبرت1979ي زندگي در سال  ها  مهارتآموزش  
ها يا پيشنهادات بـراي مـصرف         داد كه چگونه در مقابل وسوسه       آموزشي بوتوين به نوجوانان ياد مي     

 ،دنبال اين اقدامات اوليهبه . هدف بوتوين تدوين يك برنامه پيشگيري اوليه بود     . ندكنمواد مقاومت   
ي زنـدگي را    هـا   مهارت برنامه آموزش    1993سازمان جهاني بهداشت با همكاري يونيسف، از سال         

                                                                                                                            
1 . Life Skills training 
2.  Wellford  
3 . Pitman 
4 . knowledge 
5 . attitude 
6 . Gilbert Botvin 
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به عنوان يك طرح جامع پيـشگيري اوليـه و ارتقـاي سـطح بهداشـت روانـي كودكـان و نوجوانـان                       
  ).1385محمدخاني، (د كرمعرفي 

 را در كاهش رفتارهاي پرخطـر و افـزايش          ي زندگي ها  مهارت مثبت آموزش    تأثيرپژوهشگران  
 تـأثير  مطالعـات بـسياري در مـورد         . اند  سازگاري، خوداتكايي و اعتماد به نفس مورد تاييد قرارداده        

ي زندگي بر ابعاد مختلف سالمت روان انجام گرفته و نتـايج نـشان داده               ها  مهارت آموزش   ي  برنامه
ي اجتماعي و ارتباطـات بـين فـردي، افـزايش     اه مهارت سبب بهبود ها مهارتاست كه آموزش اين   

رفتارهاي مثبت  اجتماعي و سازگاري اجتماعي، افزايش رضايت از سيستم خانوادگي و سـازگاري    
؛ محمـدخاني،   2004،  1بوتـوين و گـريفين    (اي شـده اسـت        ي مقابلـه  هـا   مهارتبا خانواده و افزايش     

   .)1390؛ كاظمي، مؤمني و كيامرثي، 1385
در پژوهش خود دريافتند كه آموزش ) 1389، نقل از مهدوي حاجي، 2007(ور بوتوين و كانت

همچنين اجراي . دهد آموزان را كاهش مي هاي افسردگي در دانش ي زندگي، نشانهها مهارت
ها و افزايش رفتارهاي  ي زندگي منجر به تغيير در رفتار آزمودنيها مهارتي آموزش  برنامه

  .شود امر به سازگاري و بروز رفتارهاي جامعه پسند منجر ميشود و همين  اجتماعي مناسب مي
ي زندگي در ها مهارتي آموزشي   بستهتأثيربه بررسي ) 2009 (2ونزل، ويكولد و سيلبرسن

ي زندگي اثرات مثبتي بر افزايش ها مهارتها نشان داد كه آموزش  يافته. مدارس پرداختند
ي آموزشي از جانب مربيان و  اين بسته. اي و كاهش مصرف الكل دارد پيوندهاي مدرسه

  .آموزان ابزار خوب و قابل پذيرشي ارزيابي شد دانش
آموزان پسر و دختر دريافتند كه  ي خود بر روي دانش در مطالعه) 2008 (، وانگ، تو و گو3لو

ي زندگي باعث افزايش خودكارآمدي، كاهش رفتارهاي پرخطر، افزايش ها مهارتآموزش 

                                                                                                                            
1 . Griffin 
2 . Wenzel, Weichold & Silbereisen 
3 . Lou, Wang, Tu & Gao 
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ي مسري جنسي و ايدز در ها ي بارداري، ادراك بهتر نسبت به بيماريپذير ادراك ريسك
  .شود هاي آزمايشي پژوهش مي گروه

ي زندگي در ها مهارت آموزش كه يافت دست نتيجه اين به پژوهشي در) 2006( 1كمبل
  . كند  مثبت و معنادار ايجاد ميتأثيرآميز دانشجويان از دانشگاه به محيط كار،  انتقال موفقيت

 مـسأله ي مختلـف اجتمـاعي و حـل         هـا   مهـارت نشان دادند كـه داشـتن       ) 2002( 2كر و ويليامز  بي
ــضمين ــده ت ــر دانــش ي كنن ــوزان در محــيط  ســازگاري بهت ــين . هــاي آموزشــگاهي اســت  آم همچن
تري در برابر اسـترس     مؤثري    اند مقابله   ي اجتماعي را به خوبي فرا گرفته      ها  مهارتآموزاني كه     دانش

  .)1390؛ سليماني، زاهد، فرزانه و ستوده، 2000، 3رودريگز و اليور( دارندو فشارهاي رواني 
ي زندگي بهبود معناداري در شادكامي ها مهارتنشان داد كه آموزش ) 1389(مهدوي حاجي 

همچنين . و راهبردهاي تنظيم هيجان شركت كنندگان گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل شد
ش نمرات كيفيت زندگي شركت كنندگان گروه آزمايش، در ي زندگي به افزايها مهارتآموزش 

 سالمت جسماني ي ي سالمت رواني، روابط اجتماعي و محيط فيزيكي شد، اما بر حيطهها حيطه
  . معناداري نداشتتأثير

ي زندگي باعث ها مهارتدر پژوهش خود به اين نتيجه دست يافت كه آموزش ) 1388(هوايي 
/  كلي و استرس تحصيلي ناشي از انتظارات از خود و والديندار استرس تحصيلي كاهش معني

  . شود ميان سال سوم دبيرستان آموز دانشمعلمان و همچنين افزايش خودكارآمدي در 
اي به گروهي از دانشجويان كه  ي مقابلهها مهارتبا آموزش ) 1387(صادقي، نريماني و رجبي 

آموزش ، به اين نتيجه دست يافتند كه نده بودگرفت يا باالتر از آن 23 نمره GHQ-28 نامه پرسشدر 
ويژه جسماني سازي عاليم و اضطراب  ه ب،اي در كاهش عاليم اختالل رواني ي مقابلهها مهارت

                                                                                                                            
1 . Camble  
2 . Baker & Williams 
3 . Rodriguez & Oliver 
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اي در  ي مقابلهها مهارت آموزش تأثير اما ، استمؤثر ،دانشجويان مشكوك به اختالل رواني
  . دانشجويان معني دار نبودكاهش ميزان افسردگي و اختالل در عملكرد اجتماعي

ي زندگي را به صورت ها مهارت آموزش تأثيراي كه  رغم جستجوهاي پژوهشگران، پيشينه علي
هاي  خاص در فرزندان شاهد و ايثارگر بسنجد يافت نشد، اين در حالي است كه بر اساس يافته

 يك جانباز يا فقدان پدر، حضور(آموزان   با توجه به شرايط خاص اين دانشها پژوهشبرخي 
هايي روبرو  با چالشختي شنا رواناز لحاظ متغيرهاي سالمت ، ممكن است )معلول در خانواده

در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه ميزان فشارهاي ) 1386(زاده  رسول، به عنوان مثال باشند
رشاهد بوده و هاي غي داري باالتر از خانواده رواني در بين اعضاي خانواده شهدا به صورت معني

 فقدان پدر، مشكالت مالي، اختالفات خانوادگي، احساس :ترين منابع استرس آنان عبارتند از عمده
اين پژوهش همچنين نشان داد كه به علل مشابهي . استشكست و نااميدي در زندگي و افسردگي 

فرد،  اياريخد. هاي عادي است هاي جانبازان نيز بيشتر از خانواده ميزان استرس در خانواده
اند كه بر اساس نتايج آنها سازگاري  دهكريي را ذكر ها پژوهشنيز ) 1386(نژاد و عابديني رحيمي

تر بوده و ميزان افسردگي و اضطراب در آنها  اجتماعي فرزندان شاهد نسبت به همساالن عادي پايين
د كه فرزندان افرادي كه نشان دادن) 2007 (1، فريدلندر، ريد، نوآمي و روبرتلورا فرد .باالتر است

دچار نقص فيزيكي هستند، نسبت به همساالن خود در تعامالت اجتماعي موفق نيستند و همچنين از 
ختي در شرايط مناسبي قرار شنا روانهاي سالمت لحاظ عزت نفس، سازگاري اجتماعي و مؤلفه

  . ندارند
آموزان شاهد و  ت دانشالذكر، پژوهش حاضر به طور خاص بر جمعي با توجه به موارد فوق

ي زندگي ها مهارتآيا آموزش : ايثارگر متمركز شده و در پي پاسخگويي به پرسش زير است
   كمك كند؟  فرزندان شاهد و ايثارگرلفه سازگاريؤتواند به تقويت و بهبود م مي

         
                                                                                                                            
1. Lauraferd, Friedlander, Raid, Noami & Robert 
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  روش
 ،دف از حيث ه؛ كمييك مطالعه ،شده  آوري هاي جمع نظر ماهيت داده ازپژوهش حاضر 

طرح به كار رفته در اين  .آزمايشي است ي شبه  مطالعه يك ،نظر شيوه  و از؛كاربردي اي مطالعه
  . پس آزمون با گروه كنترل است-پژوهش، طرح پيش آزمون 

 دوم پـژوهش حاضـر، شـامل        ي  ي آماري مرحله   جامعه: گيري  جامعه، نمونه و روش نمونه    
 -1390 كه در سال تحـصيلي    استي شاهد شهر تهران     ها  دبيرستانآموزان پسر و دختر        دانش ي  همه

اي بـه حجـم       ياد شده با توجه به هدف پژوهش، نمونـه         ي  از جامعه .  مشغول به تحصيل هستند    1389
انتخـاب  )  پسر براي گروه آزمايش25 دختر و 25 دختر براي گروه كنترل و   25 پسر و    25( نفر   100
. اي انتخـاب شـدند      اي چند مرحله   گيري خوشه  مشاركت كنندگان در پژوهش با روش نمونه      . شدند

از ( افراد جامعه به طـور تـصادفي بـا توجـه بـه سلـسله مراتبـي              ،اي در روش نمونه گيري چند مرحله     
در اين پژوهش، از چهار     . شوند مياز انواع واحدهاي جامعه انتخاب      ) واحدهاي بزرگتر به كوچكتر   

في انتخاب گرديد يك ناحيه مجدداً به صورت        اي كه در مرحله اول پژوهش به صورت تصاد          ناحيه
ي اول و دوم و سوم يك       ها  ي شاهد دخترانه و پسرانه بين پايه      ها  دبيرستانتصادفي انتخاب شده و از      

در هـر دبيرسـتان دو      .  انتخاب شده دوم دبيرستان بود     ي  پايه. پايه به صورت تصادفي انتخاب گرديد     
آمـوزان يـك كـالس تـصادفاً بـه عنـوان گـروه              نش دا ، آخر ي  در مرحله . كالس دوم وجود داشت   

آوري اطالعـات از ابزارهـاي زيـر          بـراي جمـع   . كنترل و يك كالس گروه آزمايش گمارده شـدند        
  :استفاده شد
 1سينگ و  سينارا سؤالي 60ي نامه پرسشاين : آموز  سازگاري دانشي نامه پرسش: الف

اين . اي تدوين شده است رتي هفت درجه به صورت مقياس ليكنامه پرسش اين .اند ساخته) 1993(
.  سازگاري اجتماعي، عاطفي و آموزشگاهي تشكيل شده استهاي  از زير مقياسنامه پرسش

                                                                                                                            
1 . Sina & Sing 
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ي داشتن مشكل و  ي پايين نشان دهنده  و نمره،ي سازگاري مثبت در مدرسه ي باال نشان دهنده نمره
ان آموز دانش نفر از 1950ا بر روي فرم نهايي آن ر) 1380(سينا و سينگ .  در سازگاري استمسأله

هاي گردآوري  كه از چهل دبيرستان به تصادف انتخاب شده بودند، اجرا نموده و به كمك داده
پايايي آن را ) 1380(سينا و سينگ . دندكر را براي جمعيت هدف هنجاريابي نامه پرسششده، 

 96/0و 93/0، 90/0، 91/0 اجتماعي، عاطفي و آموزشگاهي و كل آزموني ها براي خرده مقياس
، براي 74/0براي زير مقياس سازگاري تحصيلي آلفاي كرونباخ ) 1387(نويدي. گزارش كردند

   .به دست آورد 66/0 ،و براي سازگاري اجتماعي 69/0 ،سازگاري عاطفي
با توجه به هدف پژوهش، اين بسته شامل : ي زندگيها مهارت آموزشي ي بسته: ب 

. ي كنترل استرس بودها مهارتگيري و   و تصميممسألهي حل ها مهارت ي خودآگاهي،ها مهارت
الزم به ذكر است به هر دو .  ساعته آموزش داده شد2 ي  جلسه4 در ها مهارتهر كدام از اين 

ريزي  كه دفتر برنامه) 1383( آموزشي استاندارد محمدخاني و نوري ي گروه دختران و پسران بسته
  .  است، آموزش داده شدرساندهموزش و پرورش به چاپ فرهنگي و مشاوره وزارت آ

آزمون و جلسه توجيهي  هاي آزمايش و كنترل، پيش پس از مشخص شدن گروه: روش اجرا
 با -آزمون، يك مربي آقا و يك مربي خانم  يك هفته پس از پيش. آموزان برگزار شد دانش

 را TOT(1(ي زندگيها مهارتسي كه هر دو، گواهي مربيگري شنا روانمدرك كارشناسي ارشد 
ده و داري تجربه كافي كرتحت نظارت دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم و سازمان بهزيستي اخذ 

  شروع به آموزش گروه آزمايش در محل -ي زندگي بودندها مهارتهاي آموزش  در اجراي دوره
در هر هفته دو ( هفته12در مجموع آموزش سه مهارت، . دندكرآموزان  مدرسه محل تحصيل دانش

در . آزمون برگزار شد يك هفته پس از اتمام دوره آموزش هم، پس. به طول انجاميد) ساعت
  .  آموز دوره را به پايان رساندند  دانش41 آموز،  دانش9 نهايت به دليل افت آزمودني

                                                                                                                            
1 . Training of Trainers 
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ميانگين و انحراف (هاي آمار توصيفي  از شاخص پژوهش، هاي براي تجزيه و تحليل يافته
هاي آماري استنباطي تحليل كوواريانس چند متغيره براي آزمون معناداري تفاوت  و روش) ارمعي

  .دو گروه كنترل و آزمايش استفاده شدميانگين 

  نتايج
  
  آزمون به تفكيك گروه آزمون و پس ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي مورد مطالعه در پيش. 1ول جد

  نوبت آزمون  متغير  گروه كنترل  گروه آزمايش
M SD M SD 

  سازگاري عاطفي  5/2  5/10  4/2  6/10  آزمون پيش
  1/3  11  3  5/13  آزمون پس
  8/2 2/11  3/2  3/14  آزمون پس  سازگاري اجتماعي 1/2 6/12  5/2  1/12  آزمون پيش
  0/3  2/10  1/2  2/12  آزمون پس  تحصيلي سازگاري  1/2  1/10  8/2  1/9  آزمون پيش

  
آزمـون نمـرات      در پـس  ) دو گروه آزمايش و گروه كنتـرل      ( ها  گروهري تفاوت   دا  در بررسي معني  

آزمـون، از تحليـل كوواريـانس چنـدمتغيري           هاي سازگاري، به منظـور كنتـرل اثـر پـيش            زيرمقياس
هـا از     هـاي كوواريـانس و همگنـي واريـانس گـروه            اينكـه همگنـي مـاتريس      با توجه به     . استفاده شد 

اريانس چندمتغيري است، قبل از ارايه نتايج تحليـل كوواريـانس،           هاي اصلي تحليل كوو     فرض  پيش
 باكس  Mهاي وابسته و از آزمون         براي بررسي فرض برابري واريانس خطاي متغير       1نياز آزمون لو  

    .هاي كوواريانس استفاده شد براي بررسي عدم تفاوت ماتريس

                                                                                                                            
1 . Leven's Test of Equality of Error Variance 
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   در متغيرهاي وابسته ها  گروه ن براي بررسي برابري واريانسينتايج آزمون لو. 2جدول 

 Fنسبت   متغير
 آزادي ي هدرج

  صورت
 آزادي ي هدرج

  معناداري  مخرج

  663/0  80  1  19/0  سازگاري عاطفي
  063/0  80  1  55/3  سازگاري اجتماعي

  178/0  80  1  84/1  تحصيلي سازگاري

را در  دهد، زيـ    ها را نشان مي      گروه  ن فرض برابري واريانس   ي آزمون لو  2جدول  مطابق اطالعات   
  . دار نشده است  مشاهده شده معنيFهاي   اين موارد نسبتي ههم

   باكس در مورد برابري ماتريس كوواريانس M نتايج آزمون ي هخالص. 3جدول 
M79/7   باكس 

  F 25/1نسبت 
  6   آزادي صورتي هدرج
  8/46369   آزادي مخرجي هدرج

  279/0  سطح معناداري

 شده متغيرها در دو  هاي كوواريانس مشاهده ي ماتريسدهد كه فرض همگن  نشان مي3جدول 
  .گيرد گروه مورد تاييد قرار مي

  
  آزمون متغيرهاي وابسته ها در پس نتايج تحليل كوواريانس تفاوت كلي گروه. 4جدول 

  p   خطاdf   فرضيهF dfنسبت   ارزش آماره  آماره مالك  ها شاخص/ متغير
 

ضريب 
 ايتا

  503/0  001/0  75  3  27/25  503/0  پيالئي
  گروه  503/0  001/0  75  3  27/25  497/0  ويلكز
  503/0  001/0  75  3  27/25  011/1  هتلينگ
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ها  دهد هر سه شاخص آماره مالك آزمون در مورد تفاوت گروه  نشان مي4اطالعات جدول 
دهد كه سه گروه حداقل اين موضوع نشان مي. دار شده است از لحاظ متغيرهاي مورد مطالعه معني

  . آزمون پيگيري در جدول زير آمده است. ر يكي از متغيرها تفاوت معنادار دارندد
  

  ها نتايج تحليل كوواريانس چند متغيري تفاوت متغيرها در گروه. 5جدول 
 SS  df  MS  F  P  ETa  متغير وابسته

  226/0  001/0  53/22  20/153  1  20/153  سازگاري عاطفي
  382/0  001/0  65/47  07/227 1  07/227  سازگاري اجتماعي

  218/0  001/0  43/21  15/112 1  15/112  تحصيلي سازگاري
  

ها تفاوت معناداري از هـم        ها در همه زيرمقياس     دهد كه گروه    نتايج تحليل كوواريانس نشان مي    
 به اين ترتيب، مداخله صورت گرفتـه، در گـروه آزمـايش تغييـرات معنـاداري ايجـاد كـرده                     .دارند
    .است

  ريگي بحث و نتيجه
فرزندان ايثارگران ي زندگي بر سازگاري ها مهارتآموزش تأثير  بررسي،هدف پژوهش حاضر

ي زندگي بر ها مهارتدهد كه آموزش  مي نتايج پژوهش نشان . بودمقطع دبيرستاني شهر تهران
تحليل . آموزان گروه آزمايش كمك كرده است دانش) تحصيلي، عاطفي و اجتماعي(سازگاري 

 توانسته است هر سه مؤلفه ها آموزشمؤيد آن است كه اين ) 5جدول (تغيري كوواريانس چند م
) 2004(بوتوين و گريفين اين يافته به صورت مستقيم با گزارش .  قرار دهدتأثيرسازگاري را تحت 

بيكر و و ) 1389، نقل از مهدوي حاجي، 2007(، بوتوين و كانتور )1385(محمدخاني هاي  و يافته
 كمبل، )2009(ونزل، ويكولد و سيلبرسن هاي  و به صورت غيرمستقيم با يافته )2002(ويليامز 

همسويي ) 1387(صادقي، نريماني و رجبيو ) 1388(، هوايي )1389(، مهدوي حاجي )2006(
   . دارد
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ي زندگي ها مهارتترين نتايج بهبود و افزايش   يكي از مهم،توان گفت ميها  در تبيين اين يافته
سازگاري به تعامل و درگير شدن مؤثر و سالم فرد با طبق تعريف، . است افراد كمك به سازگاري

 يكي منطبق كردن خود با شرايط و :دهد ميمحيطش اشاره دارد، و همزمان دو فرآيند در آن رخ 
، نقل از 1984 ،1 و فولكمنالزاروس(دوم تغيير شرايط براي منطبق ساختن آن با نيازهاي خود 

 كمك ها آموزشاين  بنابراين، ).2010، 2نشنسل، كارول، ايسچلمن و واتون، ويليام، آآويسون
د، كنن عواطف و احساسات خود را به خوبي بشناسند، آنها را به دقت ارزيابي ،افرادتا كند  مي

شود كه افكار  افكار منطقي و غيرمنطقي مرتبط با آنها را دريابند، و در نهايت براي آنها آشكار مي
ها به اين  كه آزمودني ميهنگا. كند ارآمد، عواطف مثبت و منفي آنها را هدايت ميكارآمد و ناك

ها و عواطف مثبت و منفي را تا  رسند كه اين خود آنها و تصوراتشان است كه هيجان ميآگاهي 
كنند و از اين  ي آموخته شده آنها را كنترل ميها مهارتحدود زيادي زير نفوذ دارد، بنابراين با 

توان گفت سازگاري بهتر عاطفي گروه  ميدر مجموع . رسند  سازگاري عاطفي ميطريق به
دهد  مي نشان ها قسمت ديگر يافته. استآزمايش در پس آزمون نتيجه موفقيت آميز همين كاركرد 

  .ي گروه آزمايش كمك كرده استها  به سازگاري اجتماعي بهتر آزمودنيها آموزش
ورد و تعامل سازنده و مفيد فرد با اطرافيان خصوصاً سازگاري اجتماعي منعكس كننده برخ

هاي  شود افراد بسياري از ويژگي ميي زندگي سبب ها مهارتآموزش . دوستان و همساالن است
در فرآيند آموزش . برده و بپذيرند رواني خود و طرف مقابل را درك كنند و با شفافيت بيشتري پي

يي وجود دارد كه بايد ها تفاوتبين آنها و ديگران شوند كه  آموزان مطلع مي ، دانشها مهارت
 و تمايزات احتمالي در كنار هم به رابطه و دوستي و همنشيني ادامه ها تفاوتپذيرفته شود و با اين 

ي ها مهارتيابند و در نهايت با كمك يادگيري  آنها به مفهوم همنوايي گروهي دست مي. دهند
  . آميزي داشته باشند هاي احتمالي، زندگي مسالمت يزندگي با بودن اختالف نظرات و همراه

                                                                                                                            
1 . Lazarus, R. S. & Folkman, S. 
2 . Avison, Aneshensel, Schieman & Wheaton 
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 به ارزيابي باورها ها آموزشآموزان گروه آزمايش در طول زمان دريافت  دانشرسد،  به نظر مي
اند  به اين آگاهي دست يافته، ها آموزش با كمك اين  وهاي ذهني خود اقدام نموده اند و برداشت

.  دنياي دروني و بيروني خود انطباق و سازگاري پيدا كنندآميزتر با محيط و توانند موفقت كه مي
توانند استرس خود را كه در هر شرايطي شديد بودن آن   ميها مهارتآنها در نتيجه دريافت اين 

تر بشناسند، مسائل و مشكالت را درك  د، خود را بهتر و كاملكننمضر و خطرناك است كنترل 
آنها در نهايت داراي شخصيت سالم . دكننا موقع نياز اتخاذ ي مقتضي و سازنده رها حل كنند و راه
  .كنند ميهاي واقعي و منطقي زندگي را دنبال  شوند و هدف ميو سازگار 

 كه ي مشابه نشانگر اين استها پژوهشهاي  هاي پژوهش حاضر همسو با يافته يافتهدر مجموع 
نان در ابعاد مختلف زندگي ي زندگي به ارتقاي سازگاري كودكان و نوجواها مهارتآموزش 
  .رود مي پيشگيري در سطح اوليه به شمار يها ترين برنامه كند و از اساسي كمك مي

ي ها مهارتسو و تداخل برنامه آموزش  هاي مالي پژوهش از يك با توجه به محدوديت 
ه يك آموزان از سوي ديگر، اوالً، نمونه پژوهش حاضر تنها ب هاي كالسي دانش زندگي با برنامه

كند، ثانياً امكان آموزش  ها را با محدوديت مواجه مي منطقه محدود گرديد كه اين امر تعميم يافته
ها ميسر نشد و به  ي زندگي ميسر نبود و ثالثاً امكان انتخاب تصادفي گروهها مهارتهمه محتواي 

ر، عدم هاي پژوهش حاض يكي ديگر از محدوديت. همين دليل طرح  پژوهش آزمايشي كامل نشد
  . ها بود امكان اجراي آزمون پيگيري به دليل تعطيالت تابستان و در دسترس نبودن نمونه

توان پيشنهادهايي را براي  هاي اين پژوهش مي هاي پژوهشي و محدوديت با توجه به يافته
ري تواند ابعاد بيشت تر مي يي با نمونه بزرگها پژوهشاجراي : ي آتي اين حوزه ارايه نمودها پژوهش

ي ها مهارتي آينده ساير ها پژوهش؛ در كندي زندگي را مشخص ها مهارتاز اثربخشي آموزش 
 نيز آموزش داده شود؛ با توجه )...براي مثال مهارت ارتباط مؤثر، مهارت جرأت ورزي و (زندگي 

آموزان در معرض خطر شناسايي شده و  ي زندگي، بهتر است دانشها مهارتبه اثربخشي آموزش 
  .  براي آنان در اولويت قرار گيردها موزشآاين 
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 كيفيت ي زندگي بر شادكامي،ها مهارتبررسي اثر بخشي آموزش . )1389(مهدوي حاجي، طاهره 
دانشگاه تربيت   كارشناسي ارشدي نامه پايان.  زندگي و تنظيم هيجاني دانشجويان دانشگاه تربيت معلم

  .معلم
ي  آموزان پسر دوره ها، سازگاري دانش تأثير آموزش مديريت خشم بر مهارت). 1387(نويدي، احد 
  .394-403، 4 ،شناسي باليني ايران و روانپزشكي  ي روان مجله. ي شهر تهران متوسطه

 استرس وي خودكارآمد اعتقادات بري زندگي ها مهارت آموزش تأثيري بررس). 1388(هوايي، عليرضا 
 كارشناسي ارشد ي نامه پايان. )1386 -87 (نيشابور شهرستان رستانيدب سوم سال انآموز دانش تحصيلي
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The effectiveness of life skills training on adjustment (social, 
educational, emotional) of martyrs children 

 

M. Hatami1 & J. Kavousian2 
 
Abstract 
 

The aim of this study was to examine the effects of training life skills on 
martyr's children adjustment (social, educational and emotional) in high 
schools in Tehran. For this reason, an experimental group containing 25 
girls and 25 boys and for the control group were selected. So the total 
amount of the sample was 100 persons; boys and girls. Different life skills 
including communication skills, interpersonal skills, problem solving, 
decision making skills, health and wellbeing, identity growth skills and 
being purposeful in life were trained to the experimental group in 12 
sessions. The student adjustment questionnaire was used in this study. The 
results showed that these trainings can help to enhance students’ 
compatibility (educational, emotional and social). It can be concluded that 
coping life skills training is a suitable way for children adjustment.  

Key words: life skills, adjustment, martyr's children 
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