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     چکیده
فردي، درونمحیط کار و شرایط نامطلوب حاکم بر آن ارتباط تنگاتنگ با معضالت 

فردي کارکنان و سازماني دارد. شواهد پژوهشي در جوامع مختلف نشان داده بین
کننده در تواند عاملي حمایتهاي زندگي در محیط کاري ميست، آموزش مهارتا

برابر عوارض ممکن باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشي آموزش 
هاي کاري در استان تهران است. جامعه پژوهش هاي زندگي در محیطمهارت

-تر شالل در سازمانحاضر دربرگیرنده کلیه کارکنان داراي تحصیالت دیپلم و باال

نفر )با میانگین  6۱4ها هاي دولتي و لیردولتي فعال این استان بود که از این آن
سال و  40/8و میانگین سابقه کار  02/7سال و انحراف استاندارد  1۱/99سني 

هاي زندگي ویژه هاي آموزشي مهارت( انتخاب، و در کارگاه70/4انحراف استاندارد 
کنندگان شدند. از شرکت هاي کاري شرکت دادهر محیطساالن شالل دبزرگ

(، 9919هاي زندگي )اکبري زردخانه و همکاران، خواسته شد مقیاس مهارت
شناختي و سیاهه مقیاس افسردگي ـ اضطراب و استرس، مقیاس سرسختي روان

احساس خصومت ویلیامز در دو مرحله قبل و بعد از مداخله این ابزارها را تکمیل 
آزمون نیمرخ ند. انجام تحلیل کوواریانس چندمتغیري نشان داد در مرحله پسنمای

هاي آزمایشي و کنترل پس از حذف هاي کاري گروههاي زندگي در محیطمهارت
( 9و  09۱و ) p > 2/ 2۱و  0η=  29/2آزمون تفاوت معنادار از هم دارد )اثر پیش

 =df 71/9  =F  89/9و  =Wعنا است که مداخله توانسته (. این یافته به این م
هاي کاري شود. هاي زندگي در محیطهاي مهارتاست موجب افزایش مؤلفه

تواند موجبات ساالن شالل ميهاي زندگي ویژه بزرگآموزش مهارت بحث و
هاي زندگي کارکنان را فراهم نماید. البته براي بهبود اثربخشي این بهبود مهارت

دیده و بسته آموزشي، استفاده از مدرسان آموزشسازي محتوي ها، بوميآموزش
 شود.هاي کاري پیشنهاد ميها در محیطفراهم نمودن شرایط الزم اجراي کارگاه

 زندگي، اثربخشي، محیط کاريهاي آموزش مهارت های کلیدی:واژه

 

 

Abstract 
Working environment and its negative conditions are 

strongly associated with intrapersonal, interpersonal, 

and organizational complications. Research suggests 

that, in different societies, life skills training can be of 

supporting value against complications. The present 

study’s objective was to determine the effectiveness of 

life skills training in organizational settings of Tehran 

province. The population of this study consisted of all 

working staff who held high school diploma or higher 

in the province. A total of 456 participants (with mean 

age of M=33.95 (SD=7.20) years and mean working 

experience of M=8.62 (SD=6.72) years) was selected 

and participated in training workshops specifically 

designed for employed adults. Participants were asked 

to fill life skills scale, Depression Anxiety Stress Scale 

(DASS), psychological hardiness scale, and 

Rutherford-Williams hostility inventory before and 

after the workshops. Multivariate analysis of 

covariance indicated that post-test profile of control 

group and experimental group were significantly 

different (W = 1.81; F = 3.79; df = (3, 215); p > 0.05; 

η2 = 0.03). These results mean that the intervention 

could increase the life skills in organizational settings. 

Life skills training for employed adults can provide a 

basis to increase life skills. Yet, in order to improve the 

effectiveness of these trainings, localization of the 

package’s content, using trained teachers, and 

providing good conditions for implementing 

workshops in organizations are recommended. 

Keywords: life skills training, effectiveness, 

organizational sets 
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  مقدمه

 ي علمي نقاط قوت و کماالت معمول انساني نیست.نگر در حقیقت چیزي جز مطالعهشناسي مثبتروان

ها به سمت شناسي، از صرف پرداختن به ترمیم آسیبنگر تبلور یک تغییر در روانهدف روانشناسي مثبت
(. این جنبش در پي آن است که از 0222میهالیي، باشد )سلیگمن و سیزنتبهینه کردن کیفیت زندگي مي

عنوان سپري علیه بیماري رواني استفاده کند. این جنبش در حوزه تحقیقات ها بهنقاط قوت انسان
روانشناسي یک وظیفة جدید ایجاد کرده تا روانشناسان توجه خود را روي منابع سالمت روان متمرکز 

شناسي مثبت به شناسایي (. روان0224نهند )آمبلر،  ها و اختالالت پا فراترکنند و از مطالعة بیماري
دهند و چندي است به ها را افزایش ميشناختي و شادکامي انسانپردازد که سالمت روانهایي ميعامل
 -هاي روانيهاي انسان پرداخته که لالباً تحت عنوان روشي راهکارهایي جهت افزایش نیرومنديارائه

هایي قرار هاي زندگي در زمره چنین آموزشبرنامه آموزش مهارت(. 0226، شوند )کارآموزشي مطرح مي
هاي مختلف هاي زندگي از جمله کاربردهاي روانشناسي در عرصههاي آموزش مهارتگیرد. برنامهمي

هاي فردي و اجتماعي است که با هدف ارتقاي سطح بهداشت رواني و جسماني و پیشگیري از آسیب
عنوان دانش، آگاهي، توانایي، نگرش و هاي زندگي بهگردد. مهارتجتماعي برگزار ميرواني، جسماني و ا

ها شوند. این مهارترفتارهایي تعریف شده است که جهت شادماني و موفقیت در زندگي آموخته مي
توانایي افراد در برخورد مؤثر با مقتضیات زندگي همراه با استرس و اضطراب امروزي را باال برده و 

برنامه آموزش (. 998۱کند )فتي و همکاران، کننده اولیه عمل ميعنوان یک عامل پیشگیريهب
آموزشي و یک مدل ارتقاء سالمت است که بر اساس چند مدل  -هاي زندگي یک مدل روانيمهارت

 (،0220ي خودکارآمدي و یادگیري اجتماعي بندورا )اپستاین، ویلیامز و بوتوین، نظري از جمله نظریه
( 0222)بوتوین،  9هاي همسالي خوشهو نظریه 0ي ارتباطات متقاعدکننده، نظریه9سازرفتار مشکل

طراحي و تدوین شده است. در مباني نظري این مدل، یادگیري فرایندي فعال مبتني بر تجربه فرض شده 
فرض (. 998۱شود )بیرامي، است که از طریق مشاهده رفتارهاي دیگران و پیامدهاي آن حاصل مي

فرهنگي و  -رلم تغییرات عمیق اجتماعيهاي زندگي این است که امروزه عليزیربنایي آموزش مهارت
هاي ي زندگي، بسیاري از افراد در رویارویي با مسائل پیچیده زندگي امروزي فاقد توانایيتغییر در شیوه

ا مشکالت و مسائل روزمره زندگي یافته هستند و همین امر آنان را در مواجهه بالزم براي مواجهه سازش
هاي امروزي براي مقابله سازگارانه با (. بنابراین، انسان9988سازند )کلینکه، پذیر ميناتوان و آسیب

هاي مهارتها دارند. هاي زندگي متمدن، نیاز به آموختن برخي از مهارتزا و کشمکشهاي تنشموقعیت

                                                           

9. problem behavior theory 

0. persuasive communications theory 

9. peer cluster theory 
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ي خاصي نیست، بلکه هر کسي در کند که خاص فرد یا طبقهاي از اهدافي را دنبال ميزندگي مجموعه
ها بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، شامل ها بهره گیرد. این مهارتتواند از آنجایگاه خود مي

شود دهي مياي جهتگونهبه مهارت عمده براي رویارویي با زندگي پرتنش امروزي است. این برنامه 92
 اجتماعي افراد ارتباط برقرار کند. -ايخصوصي وهم با زندگي حرفه –ي فردي که بتواند هم با زندگ

هاست و باز بدون تردید هاي مهم زندگي اجتماعي افراد زندگي شغلي آنبدون تردید یکي از حوزه
است. محیط کار و شرایط حاکم بر آن از  ايهاي چندگانهاین زندگي براي موفق بودن، نیازمند مهارت

تي و زمان کار، سروصدا، فشردگي و تراکم کار، نوع مراجعان، انتظارات نابجا از فرد و کیفیت قبیل سخ
توانند نقش فشارزایي داشته که ارتباط تنگاتنگ و نزدیکي با مسائل شغلي دارند، ميرابطه باهمکارآن

تواند منجر وضعیت مي (. این9989آبادي، باشند و تأثیرات منفي در افراد بگذارند )اخوت، کاویاني و شفیع
شناختي فرسودگي شغلي )الهي، رسولیان و به تغییرات منفي در نگرش، خلق و رفتار شود و سندرم روان

شناختي و مشکالت سالمت روان در کارکنان را ( و احساس عدم بهزیستي روان9989افخم ابراهیمي، 
درصد از  4۱( انجام داده است، 0299موجب شود. در پژوهشي که موسسه خبرگان توسعه و کارکنان )

افراد داراي مشکالت بهزیستي و رواني گزارش کردند که این مشکالت به دلیل ترکیب عوامل مربوط به 
 9۱درصد معتقد بودند صرفاً ناشي از تأثیرات محیط کار و  02محیط کار و خارج از محیط کار بوده است؛ 

درصد از  8۱توان نتیجه گرفت ار دانستند؛ بنابراین ميدرصد آن را صرفاً ناشي از موضوعات لیر محیط ک
دانند. بر اساس افراد داراي مشکالت بهزیستي عوامل مربوط به محیط کار را در مشکالت خود دخیل مي

درصد؛  49تحرکي جسماني اند از بيمطالعات نشان داده شده است این مشکالت عمدتاً عبارت
درصد  ۱درصد و مصرف الکل  6/4درصد؛ افسردگي  02سیگار درصد؛ مصرف  69آورهاي باال استرس

هاي زندگي بوده است. براي مقابله با خطرات یادشده، شواهد پژوهشي نشان داده است آموزش مهارت
اینتیر، هاي مگناني، مککننده باشد. نقش این حمایتي بودن در پژوهشتواند یک عامل حمایتمي

( نشان داده 0220(؛ گورمن )911۱پیتني ) -(؛ الفرومبویس و هاوارد022۱کارمین، براون و هاچینسون )
ي سازگاري و رفتار مثبت و ها که زمینهاي از توانایياند از مجموعههاي زندگي عبارتمهارتشده است. 

و هاي نقش اجتماعي خود را بپذیرد سازند مسئولیتها، فرد را قادر ميآورند. این توانایيمفید را فراهم مي
ویژه در روابط بین فردي، ها، انتظارات و مشکالت روزانه، بهبدون لطمه زدن به خود و دیگران، با خواست

( 998۱، نقل از فتي و همکاران، 9111یونیسف )(. 9989رو شود )طارمیان، به شکل مؤثري روبه
که برقراري توازن  کنددهي رفتار تعریف ميهاي زندگي را یک رویکرد مبتني بر تغییر یا شکلمهارت

هاي زندگي، آن نوع منظور از مهارت. 0هاو مهارت 9، نگرش9دهد؛ دانشمیان سه حوزه را مدنظر قرار مي

                                                           

9. knowledge 
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هاي عملي است که موجب رفتارهاي مثبت و سازگارانه گردیده است؛ فرد را در اداره ها و مهارتتوانایي
سازد و براي احساس کامیابي، توانمندي ، توانا ميها، خطرها و فشارهاي زندگي روزانهمؤثر نیازها، سختي

هاي ها افزایش توانایيها نیاز است. هدف از آموزش این مهارتو شادکامي در زندگي روزمره بدان
هاي زندگي شامل توانایي در برقراري ارتباط، (. مهارت9987اجتماعي است )طارمیان و مهریار،  -روحي

قادانه، تفکر خالق، جراتمندي، مقابله با هیجانات شدید، خودآگاهي و گیري، حل مسئله، تفکر نتصمیم
همدلي، توانایي درخواست کمک و حمایت از دیگران و مقابله با استرس است )مقدم، شمس علیزاده و 

تواند بهزیستي کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد. اي ميگونهها بههرکدام از این مهارت(. 998۱وفایي بانه، 
ها با مدیر بالفصلشان باشد. ترین عامل در بهزیستي کارکنان نحوه ارتباط آنطور مثال شاید مهمبه

تواند این رابطه را یک رابطه اثربخش سازد )مرکز کارکنان و روشن است که یک مدیریت خوب مي
مایت و هاي برقراري ارتباط، همدلي، توانایي درخواست ح(. بدین منظور دانستن مهارت0299توسعه، 

 رسد.هاي زندگي هستند مفید به نظر ميکه جزو مهارتکمک از دیگرآن
هاي زندگي عام که آموزش مهارت -9تواند به دو صورت اجرا شود: هاي زندگي ميآموزش مهارت       

هاي آموزش مهارت -0گیرد. با هدف ارتقاي سالمت روان و ایجاد رفتارها و تعامالت سالم صورت مي
ي و ویژه که با هدف پیشگیري از یک آسیب مشخص مانند آموزش مهارت قاطعیت در مقابل اختصاص

شود. شواهد نشان بندوباري جنسي انجام ميفشارهاي گروهي جهت پیشگیري از سوءمصرف دارو و بي
ي گسترده، نقش مهمي در پیشگیري اولیه دهد که آموزش مهارت با این روش و در قالب یک برنامهمي
 (.9110مثال، کاپلن، ویزبرگ، گروبر و جاکوبي، عنوان)به دارد

هاي هاي زندگي جهت بهبود شاخصبا توجه به مقدمه ذکرشده و مشاهده اثربخشي آموزش مهارت      
هاي زندگي به بهزیستي کارکنان اداري، طرح پژوهشي حاضر بر آن است تا با ارائه بسته آموزش مهارت

ها قبل و بعد از فردي آنهاي فردي و بینان تهران و ارزیابي وضعیت مؤلفهیک گروه از کارکنان است
ها در این افراد بپردازد. هاي زندگي در تغییر آندریافت بسته آموزشي، به بررسي نقش آموزش مهارت

هاي زندگي همچنین با مقایسه این گروه با گروه دیگري از کارکنان که هیچ آموزشي در زمینه مهارت
اند، میزان تغییرات این دو گروه را باهم مقایسه نماید. لذا در مجموع هدف از پژوهش فت نکردهدریا

 هاي زندگي در محیط کاري استان تهران است.حاضر تعیین میزان اثربخشي آموزش مهارت

                                                                                                                                         

9. attitude 

0. skills 
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 روش
 کهها به دلیل آنهاي کاربردي و از نظر شیوه گردآوري دادهپژوهش حاضر از نظر هدف جزو پژوهش

هاي پژوهشها هم تصادفي صورت گرفته است، جزو ها به گروهو انتساب آنها تصادفي انتخاب آزمودني
 آزمون با گروه کنترل بوده است.ـ پسآزمونهش نیز طرح پیشورود. طرح پژبه شمار مي 9آزمایشينیمه

 گیریجامعه آماری، نمونه و نمونه
هاي ن داراي تحصیالت دیپلم و باالتر شالل در سازمانجامعه پژوهش حاضر دربرگیرنده کلیه کارکنا

جزو  9919و نیمه اول سال  9910دولتي و لیردولتي فعال در استان تهران بود که در نیمه دوم سال 
رو، نمونه هاي زندگي سازمان بهزیستي استان تهران است. ازاینگروه هدف مداخالتي آموزش مهارت

 6۱4هاي زندگي است. حجم نمونه هاي مداخالتي مهارتشده براي گروهپژوهش برابر کلیه افراد انتخاب
درصد از این گروه را مردان و  62/60نفر گروه کنترل( بود. در حدود  976نفر گروه آزمایش و  080نفر )

و سابقه  02/7با انحراف استاندارد  1۱/99درصد آن را زنان تشکیل دادند. میانگین سني این گروه  4/۱7
دهد که شناختي نشان ميهاي جمعیتبود. ویژگي 70/4و انحراف استاندارد  40/8ها با میانگین نکار آ

درصد(. نسبت باالیي از این افراد نیز  7/۱4اند )ها متأهل بودهکنندگان در کارگاهبخش اعظم شرکت
قراردادي در حال صورت ها بهدرصد( و در حدود نیمي از آن 49داراي سطح تحصیالت لیسانس و باالتر )

 اند.هاي خود بودهکار در فعالیت

 ابزار

 ها دو نوع پرسشنامه به شرح زیر است:ابزار گردآوري داده

این مقیاس (: 6991دالور، یعقوبي، سهرابي و پیروي،  )اکبري زردخانه، 0های زندگیمقیاس مهارت

ني بهداشت را مورد سنجش قرار شده توسط سازمان جهاآیتم است که ده مهارت زندگي معرفي 82داراي 
آیتم در نظر  8ها اي بوده و براي هر یک از مهارتها شش نقطهدهي به آیتمدهد. طیف لیکرت پاسخمي

هاي زندگي در ادبیات موجود در کشور گیري مهارتبراي اندازه مقیاسيکه گرفته شده است. به دلیل آن
( در پژوهشي اقدام به ساخت نسخه بومي این 9910)و حتي در دنیا وجود نداشت، اکبري و همکاران 

ابتدا اقدام به انجام مصاحبه کانوني با شده براي این منظور، مقیاس نمودند. مراحل پشت سر گذاشته
هاي زندگي با تأکید بر مدل هاي زندگي جهت دستیابي به مدل بومي مهارتمتخصصان حوزه مهارت

اقدام حاکي از متناسب بودن مدل سازمان جهاني بهداشت با سازمان جهاني بهداشت شد. نتیجه این 
ها آن آیتم 99۱آیتم تهیه و پس از ویرایش اولیه  9۱2فرهنگ و بومي ایران داشت. سپس خزانه آیتمي با 

                                                           

9. quasi- experimental 

0. Life Skills Scale (LSS) 
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شده تحلیل عاملي اکتشافي انجامجهت قرارگرفتن در مقیاس مورد استفاده در پژوهش حاضر انتخاب شد. 
نشان داد که این نسخه از مقیاس با ده مؤلفه داراي  0و چرخش پروماکس 9صليهاي ابه روش مؤلفه

هاي ترین آیتمترین ساختار ساده و هماهنگ به چهارچوب نظري است. انتخاب هشت آیتم از مناسبساده
ها کمک کرد. ضرایب اعتبار این شده در هر مؤلفه به بهبود ساختار مفهومي و آماري زیرمقیاسبارگذاري

فردي( است. )مهارت روابط بین 80/2)مهارت تفکر نقادانه( و  49/2هاي حاصل در دامنة بین رمقیاسزی
است.  72/2و  09/2ها نیز نشان داد این ضرایب بین مقیاسها و زیربررسي ضرایب همبستگي بین آیتم

هاي شایستگيگیري نه مهارت زندگي از توان گفت نسخه مقدماتي ابزار براي اندازهدر مجموع مي
 (.9919، و همکارانسنجي نسبي برخوردار است )اکبري روان

(: این مقیاس داراي دو فرم 911۱)الویبوند و الویبوند،  9مقیاس افسردگی ـ اضطراب و استرس

آیتم  96هاي رواني افسردگي، اضطراب و استرس را با آیتم هر یک از سازه 60است. فرم بلند شامل 
هاي رواني یادشده از هفت آیتم سازه استفادهآیتم که با  09کند و فرم کوتاه آن شامل متفاوت ارزیابي مي

کند. در این پژوهش فرم بلند آن استفاده خواهد شد. ضریب قابلیت اعتماد با روش بازآزمایي را ارزیابي مي
براي  79/2براي اضطراب و  71/2، استرسبراي  89/2هاي این ابزار به ترتیب براي زیر مقیاس

هاي اضطراب و افسردگي است. روایي این مقیاس از طریق محاسبه ضریب همبستگي مقیاس با مقیاس
گزارش شده است. روایي و اعتبار این پرسشنامه در ایران  76/2و  89/2افسردگي بک به ترتیب 

راب و هاي افسردگي، اضطموردبررسي قرار گرفت و ضریب اعتبار به روش بازآزمایي براي زیرمقیاس
گزارش  78/2و  89/2،76/2ها به ترتیب و آلفاي کرونباخ براي آن 77/2و  82/2،74/2تنیدگي به ترتیب 

 (.9984شد. روایي واگرا، همگرا و روایي سازه نیز احراز گردید )ساماني و همکاران، 

اي (: این مقیاس دار9977)کیامرثي، نجاریان و مهرابي هنرمند،  شناختیمقیاس سرسختی روان

( 9و بیشتر اوقات=  2اي )هرگز= صورت لیکرت چهار نقطهها بهدهي به آیتمآیتم است. شیوه پاسخ 07
فرد  بااليدهنده سرسختي بوده و نمره باال در آن نشان 89است. دامنه نمره در این مقیاس بین صفر تا 

دو روش بازآزمایي و همساني آمده مقیاس را به دست( ضرایب اعتبار به9977است. کیامرثي و همکاران )
اند. ضرایب روایي همزمان این مقیاس با پرسشنامه گزارش نموده 74/2و  86/2دروني به ترتیب 

 گزارش شده است. ۱۱/2و  -40/2،  -۱۱/2اضطراب بک، افسردگي بک و خودشکوفایي به ترتیب 

                                                           

9. Principle Component Analysis (PCA) 

0. promax 

9. Depression Anxiety Stress Scale (DASS) 
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م که احساس خصومت آیت 96(: داراي 9188، ویلیامز و بارفوت) 9سیاهه احساس خصومت ویلیامز

دهي به این سیاهه در یک دهد. پاسخو رابطه احساس خصومت را با حمالت قلبي مورد ارزیابي قرار مي
شده براي گیرد. ضریب بازآزمائي گزارش( صورت مي2( تا هرگز )6اي لیکرت از همیشه )طیف پنج نقطه

بوده است. همچنین روایي محتوایي  8۱/2و ضریب همساني دروني آن  80/2نفري،  02آن در یک نمونه 
 آن مورد تائید قرار گرفته است.

 هاو تحلیل دادهروش تجزیه 
هاي آزمایش و کنترل اجرا شد. آزمون در گروهآزمون و پسدر این پژوهش ابزارها در طي دو مرحله پیش

متغیر وابسته  ها در بیش از یکسو هدف پژوهشگران مقایسه گرواز آنجا که در پژوهش حاضر، از یک
کاررفته بایستي از نوع چند متغیري باشد، و از سوي دیگر چون پژوهشگر درصدد است؛ لذا تحلیل به

هاست؛ لذا بایستي از تحلیل کوواریانس بهره گرفته شود، نوع هاي احتمالي اولیه بین گروهحذف اختالف
سازد، تحلیل کوواریانس ور ميطور همزمان مقدیابي به این دو هدف را بهتحلیلي که امکان دست

 ها از تحلیل کوواریانس چند متغیري استفاده شد.رو، براي تحلیل دادهاست. ازاین 0چندمتغیري

 
 هایافته
هاي آزمایش و کنترل در مراحل هاي زندگي به تفکیک گروههاي توصیفي حاصل از مقیاس مهارتیافته
است. الزم به ذکر است که قبل از انجام هر گونه تحلیل شده ارائه  9آزمون در جدول آزمون و پسپیش

و  6هاي پرتها به منظور شناسایي دادهها و نمرات زیرمقیاسدر سطح آیتم 9هاگري دادهآماري، لربال
ها اي با این شرایط در بین دادهگونه دادهخارج از دامنه انجام گرفت. این بررسي نشان از حضور هیچ

ها نشان داد که مقدار بیشینه نیز این داده ۱ذکر است که بررسي فاصله ماهاالنوبیسننداشت. البته شایا
( 02است که کمتر از مقدار بحراني آن )توزیع خي دو با درجه آزادي  81/0این شاخص براي متغیرها 

ها نیز صفر به دست آمد که از براي این داده 4است. از سوي دیگر، شاخص فاصله کوک 69/99یعني 
 . (0290)تاباچنیک و فیدل، قدار بحراني آن یعني یک کمتر است م

                                                           

9. Williams Hostility Inventory (RWHI) 

0. Multi- variate Analysis of Covariance (MANCOVA) 

9. data screening 

6. outlier 

۱. mahalanobis distance 

4. cook’s distance 
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هاي زندگي در مراحل هاي مهارتهاي آزمایشي و کنترل را در زیرمقیاسمیانگین گروه 9جدول 
ها در ها نشانگر افزایش نسبي میانگین اکثر زیرمقیاسشود. این یافتهآزمون را شامل ميآزمون و پسپیش
هاي آزمایشي پس دیگر، گروهعبارتآزمون( است. بهپس از دوره آموزش )مرحله پس هاي آزمایشي،گروه

اند. این در حالي است که گروه هاي زندگي را گزارش کردهاز تجربه مداخله، سطح باالتري از مهارت
شان ها را نآزمون کاهش نسبي میانگینآزمون و پسها در بین مراحل پیشکنترل تقریباً در کلیه مؤلفه

 دهد.مي
 

 های زندگیهای مهارتهای توصیفی گروه نمونه در زیرمقیاس. خالصه یافته1جدول 

 میانگین مرحله گروه زیرمقیاس
انحراف 

 استاندارد
 میانگین مرحله گروه زیرمقیاس

انحراف 

 استاندارد

 خودآگاهی
 آزمایشی

 00/۱ 97/96 پیش

تفکر 

 خالقانه

 آزمایشی
 16/9 2۱/90 پیش

 14/9 40/99 آزمونپس ۱4/۱ ۱۱/96 نآزموپس

 کنترل
 92/۱ 81/99 پیش

 کنترل
 98/6 ۱9/99 پیش

 00/6 9۱/99 آزمونپس 99/۱ 68/99 آزمونپس

برقراری 

 ارتباط مؤثر

 آزمایشی
 82/۱ 89/92 پیش

-تصمیم

 گیری

 آزمایشی
 96/۱ ۱1/90 پیش

 47/6 02/99 آزمونپس 40/۱ 6۱/99 آزمونپس

 کنترل
 74/۱ 19/92 پیش

 کنترل
 94/۱ 19/99 پیش

 47/6 86/99 آزمونپس 49/4 07/92 آزمونپس

مدیریت 

 استرس

 آزمایشی
 14/6 09/9۱ پیش

مدیریت 

 هاهیجان

 آزمایشی
 ۱1/4 4۱/04 پیش

 76/4 4۱/04 آزمونپس 29/۱ 4۱/9۱ آزمونپس

 کنترل
 ۱9/۱ 41/96 پیش

 کنترل
 49/4 ۱6/07 پیش

 60/4 92/07 آزمونپس ۱9/۱ ۱0/96 مونآزپس

مدیریت 

 خشم

 آزمایشی
 97/7 82/07 پیش

 همدلی
 آزمایشی

 8۱/۱ 99/94 پیش

 79/۱ 19/94 آزمونپس ۱4/7 40/08 آزمونپس

 کنترل
 00/4 04/08 پیش

 کنترل
 92/4 12/9۱ پیش

 84/۱ 82/9۱ آزمونپس ۱9/۱ ۱0/96 آزمونپس

 حل مسئله
 آزمایشی

 4۱/۱ 92 شپی

تفکر 

 نقادانه

 آزمایشی
 ۱ 72/92 پیش

 14/6 06/99 آزمونپس 89/۱ 92/92 آزمونپس

 کنترل
 17/۱ 40/01 پیش

 کنترل
 90/۱ 4۱/92 پیش

 02/۱ 29/92 آزمونپس 46/۱ 79/01 آزمونپس
 

را در مراحل هاي افسردگي اضطراب استرس میانگین دو گروه آزمایشي و کنترل در زیرمقیاس 0جدول 
هاي افسردگي، ها نشانگر کاهش میانگین زیرمقیاسدهد. یافتهآزمون نشان ميآزمون و پسپیش

-دیگر، گروهعبارتآزمون( است. بهاضطراب و استرس در گروه آزمایشي پس از دوره آموزشي )مرحله پس

اند. این در حالي دادهتري را گزارش هاي آزمایشي پس از تجربه مداخله، وضعیت سالمت روان مطلوب
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اي مالحظهآزمون تغییر قابلآزمون و پسها در بین مراحل پیشاست که گروه کنترل تقریباً در کلیه مؤلفه
 دهد.را نشان نمي

 

 

 های افسردگی اضطراب استرسهای توصیفی گروه نمونه در زیرمقیاس. خالصه یافته2جدول 
 انداردانحراف است میانگین مرحله گروه زیرمقیاس

 استرس
 آزمایش

 ۱1/4 46/0۱ پیش
 44/8 40/09 پس

 کنترل
 4۱/7 49/06 پیش

 97/7 96/06 پس

 اضطراب
 آزمایش

 89/۱ 88/09 پیش

 91/۱ 1۱/00 پس

 کنترل
 98/7 74/09 پیش

 96/4 09/09 پس

 استرس
 آزمایش

 82/4 94/08 پیش

 89/4 41/04 پس

 کنترل
 69/7 19/07 پیش

 91/8 ۱2/07 پس

 

شناختي و احساس خصومت هاي سرسختي رواننشانگر میانگین گروه آزمایش را در زیرمقیاس 9جدول 
هاي گروه کنترل در آزمون است. الزم به توضیح است براي این گروه دادهآزمون و پسرا در مراحل پیش

 دسترس نبود. 
 

 های سرسختی و احساس خصومتاسهای توصیفی گروه نمونه در زیرمقی. خالصه یافته3جدول 
 انحراف استاندارد میانگین مرحله گروه زیرمقیاس مقیاس

سرسختی 

 شناختیروان

 آزمایش تعهد
 89/۱ 99 پیش

 64/4 92/92 پس

 آزمایش کنترل
 91/۱ 12/92 پیش

 0۱/۱ 62/92 پس

 آزمایش طلبیمبارزه
 76/0 00 پیش

 10/0 ۱2/09 پس

 یامزاحساس خصومت ویل

 آزمایش
 88/99 41/61 پیش

 89/99 99/69 پس

 کنترل
 0۱/1 41/6۱ پیش

 66/1 98/6۱ پس
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. است( آزمونپس مرحله) يآموزش دوره از پس يهااسیرمقیز نیانگیم زیناچ کاهش از يحاک هاافتهی نیا
 آزمونپس مرحله در شیآزما گروه خصومت احساس نمره نیانگیم دهديم نشان نیهمچن 9 جدول
 .خوردينم چشم به يتفاوت کنترل گروه نیانگیم در که است يحال در نیا و است افتهی کاهش

 

بر بهبود وضعیت  ساالن شاغلزندگی ویژه بزرگ هایمهارت فرضیه اول: آموزش

 است. مؤثر های زندگی کارکنانمهارت

هاي زندگي، برقراري ارتهاي مقیاس مهقبل از انجام تحلیل کوواریانس چندمتغیري بر روي داده
، 6رابطه هم خطيو  9، نبود تکیني0، رابطه خطي بین متغیرهاي وابسته9هاي پرتهاي نبود دادهمفروضه

، همگني 7با متغیرهاي وابسته 4و عدم رابطه قوي بین متغیرهاي هم پراش ۱توزیع بهنجار متغیرها
، 0224، 1فت )میرز، گامست و گوارینوها مورد بررسي قرار گرمتغیرهاي وابسته در گروه 8واریانس

طور که در بخش توصیفي فصل حاضر ذکر شد، قبل از انجام هر نوع (. همان0290تاباچنیک و فیدل، 
بودن رابطه بین متغیرهاي وابسته نیز با بررسي هاي پرت حاصل شد. خطيتحلیل اطمینان از نبود داده

هاي مداخله و کنترل صورت گرفت که این نمودارها گروه ها بین این متغیرها در دونمودار پراکنش داده
 ها است.بودن بین دادهمورد خاصي از لیرخطي بودن را نشان نداند؛ بنابراین تأییدي بر مفروضه خطي

 99و عامل افزایش واریانس 92هم خطي و تکیني از طریق بررسي ضرایب تحمل برقراري مفروضه
ت گرفت. شاخص تحمل نشانگر مقدار تغییرپذیري متغیر متغیرهاي وابسته حاضر در پژوهش صور

براي هر متغیر  0R – 9وسیله سایر متغیرهاي مستقل موجود در مدل است و با استفاده از فرمول به
دهد که همبستگي ( نشان مي92/2تر باشد )معموالً بیش از شود. اگر این مقدار بزرگمحاسبه مي

دهد هم خطي چندمتغیري وجود دارد. عامل افزایش ست که نشان ميچندمتغیري با سایر متغیرها زیاد ا

                                                           

9. outlier variables and cases 

0. linearity 
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واریانس هم که نسبت معکوس مقدار تحمل است، در صورتي عامل نشانگر برقراري مفروضه است که 
نباشد. این یافته بدین معنا خواهد که بخش کوچکي از واریانس این متغیرها  92مقدار آن بیشتر از 

معناداري براي تحلیل دارا است  9شده و واریانس یگانهوجود در پژوهش تبینوسیله سایر متغیرهاي مبه
هاي زندگي حاکي هاي مهارتآمده از دادهدست(. بررسي روابط به0227؛ پلنت، 0290)تاباچنیک و فیدل، 

از برقراري مفروضه هم خطي و تکیني بین نمرات متغیرهاي وابسته بود. جهت بررسي همگني واریانس 
و  p > 2۱/2هاي وابسته نیز از آزمون باکس استفاده شد. نتایج نشان از معنادارنبودن آزمون باکس )متغیر

( و برقراري تساوي ماتریس واریانس و M=  09/49و  F=  90/9و  df( = ۱۱و  44/926011)
ترین استفاده شد. این شاخص پرکاربرد 0ها، از شاخص معناداري المبداي ویلککوواریانس در بین گروه

در (. 0290ها است )تاباچنیک و فیدل، هاي چندمتغیري موجود بین گروهشاخص براي بررسي تفاوت
ها و انجام تحلیل کوواریانس چند متغیري نشان داد که در ادامه و پس از اطمینان از برقراري مفروضه

مون تفاوت معنادار آزهاي آزمایش و کنترل پس از حذف اثر پیشهاي زندگي گروهنیمرخ نمرات مهارت
. این یافته به (W=  7/2و  F=  69/9و  df( = 92و  029و ) p > 229/2و  0η=  27/2وجود ندارد )

آزمون، از هم هاي موردمطالعه پس از حذف اثر پیشهاي زندگي گروهمهارت این معنا است که نیمرخ
 9بندي کوهنبر اساس طبقهآمده است که دستبه 27/2 نیزتفاوت معنادار ندارند. اندازه اثر این مداخله 

توان بیان کرد که این یافته نشانگر رد فرضیه یکم پژوهش است و مي ( در دامنه پایین قرار دارد.9188)
طور محسوسي موجب ارتقاء ساالن شالل نتوانسته است بههاي زندگي ویژه بزرگآموزش بسته مهارت

 هاي زندگي کارکنان شود.مهارت

بر بهبود وضعیت  ساالن شاغلویژه بزرگ زندگی هایمهارت : آموزشفرضیه دوم

 است. های زندگی در محیط کار کارکنان مؤثرمهارت

هاي آن موردبررسي قرار گرفت. در این فرضیه نیز پیش از انجام تحلیل کوواریانس چندمتغیري مفروضه
بین متغیرهاي وابسته بود. بررسي بودن هاي پرت، برقراري رابطه خطيها نشان از نبود دادهتحلیل

آزمون رابطه هم ضرایب تحمل و عامل افزایش واریانس متغیرهاي وابسته نشان داد بین نمرات پس
شاپیرو نشان از  -آزمون با شاخص ویلکخطي وجود ندارد. برقراري مفروضه بهنجاري توزیع نمرات پس

آزمون( با متغیرهاي وابسته یت )پیشبرقراري آن داشت. ضریب همبستگي پیرسون متغیرهاي کوور
توان برقراري هستند. لذا در مجموع مي 72/2آزمون( حاکي از آن بود که ضرایب همگي کمتر از )پس
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مفروضه عدم رابطه هم خطي بین کووریت با متغیرهاي وابسته را موردپذیرش دانست. براي بررسي 
ن باکس استفاده شد. به دلیل معنادارنبودن آزمون ها از آزموتساوي ماتریس واریانس و کوواریانس گروه

( برقراري این مفروضه نیز M=  40/1و  F=  ۱7/9و  df( = 4و  98/0999۱0و ) p > 2۱/2باکس )
ها، انجام تحلیل کوواریانس چندمتغیري بر روي پس از اطمینان در مورد برقراري مفروضهمسجل شد. 

-ها در گروههاي کاري نشان داد که نیمرخ این مهارتمحیطهاي زندگي در هاي مربوط به مهارتداده

 p > 2/ 2۱و  0η=  29/2وجود دارد )آزمون تفاوت معنادار پس از حذف اثر پیش آزمایشي و کنترلهاي 
هاي . این یافته به این معنا است که مداخله آموزش مهارت(W=  89/9و  df 71/9  =F( = 9و  09۱و )

هاي کاري هاي زندگي در محیطشالل توانسته است موجب افزایش مهارت ساالنزندگي ویژه بزرگ
بندي کوهن بر اساس طبقهآمده است که دستبه 29/2کننده شود. اندازه اثر این مداخله نیز افراد شرکت

 این یافته در تائید فرضیه دوم پژوهش است. در ادامه تعقیب نتایج براي ( در دامنه پایین قرار دارد.9181)
ها نسبت داد، توان به تفاوت در کدام مؤلفهها را ميهاي حاصل در بین گروهکه تفاوتشدن اینمشخص

ارائه  6ها در جدول نتایج حاصل از آزمون اثر بین آزمودنيشد.  9هاآزمودنياقدام به بررسي آزمون اثر بین
 شده است.

 
های کاری در های زندگی در محیطهارتهای مهای اثر بین گروهی میانگین. نتایج آزمون4جدول 

 های آزمایشی و کنترلگروه
 اندازه اثر سطح معناداری Fنسبت  درجات آزادی نوع سوم مجذورات زیرمقیاس

 29/2 9۱/2 90/0 9 04/69 خودآگاهی

 29/2 29/2 92/۱ 9 07/80 روابط بین فردی

 29/2 99/2 49/0 9 69/69 مدیریت استرس

 
 توان بیان نمود که میانگین نمره دو گروه آزمایشي و کنترل در مؤلفهمي 6هاي جدول با توجه به آماره

از هم تفاوت معناداري دارند. این یافته بدین معنا است که  p < 2۱/2فردي در سطح معناداري روابط بین
ننده کساالن شالل توانسته است روابط بین فردي افراد شرکتهاي زندگي ویژه بزرگآموزش مهارت

هاي هاي زندگي در محیطمهارتارتقاء یابد. این در حالي است که این آموزش نتوانسته است دو مؤلفه 
البته الزم به ذکر است که اندازه اثر این  کاري یعني خودآگاهي و مدیریت استرس را افزایش دهد.

 آموزش در حد ضعیف است.

                                                           

9. between subject effect 



 ... ساالن شالل درهاي زندگي ویژه بزرگاثربخشي آموزش مهارت

919 

 

سالمت  بر ارتقاء شاغل ساالنبزرگ ویژهزندگی  هایمهارت فرضیه سوم: آموزش

 شناختی کارکنان مؤثر است.روان

هاي مکرر نشان از نبود گیريهاي طرح اندازههاي تحلیل کوواریانس چندمتغیري با دادهبررسي مفروضه
بودن بین متغیرهاي وابسته بود. بررسي ضرایب تحمل و عامل هاي پرت، برقراري رابطه خطيداده

ها رابطه هم خطي آزمون کلیه زیرمقیاسابسته نشان داد بین نمرات پسافزایش واریانس متغیرهاي و
شاپیرو نشان از  -آزمون با شاخص ویلکوجود ندارد. برقراري مفروضه بهنجاري توزیع نمرات پس

بود که از مقدار  29/2ها آمده براي این دادهدستبرقراري آن داشت. حداقل مقدار سطح معناداري به
آزمون( با متغیرهاي تر است. ضریب همبستگي پیرسون متغیرهاي کووریت )پیشرگبز 229/2بحراني 

(. 0224هستند )میرز و همکاران،  72/2آزمون( حاکي از آن بود که ضرایب همگي کمتر از وابسته )پس
توان برقراري مفروضه عدم رابطه هم خطي بین کووریت با متغیرهاي وابسته را لذا در مجموع مي

 0۱/0و  df( = 4و  89/60844و ) p > 229/2دانست. به دلیل معنادار نبودن آزمون باکس ) موردپذیرش
 =F  21/96و  =Mها، تحلیل ( و برقراري تساوي ماتریس واریانس و کوواریانس در بین گروه

هاي حاصل نشان داد در نیمرخ نمرات یافتهها انجام شد که کوواریانس چندمتغیري بر روي این داده
 29/2وجود ندارد )آزمون تفاوت معناداري هاي آزمایش و کنترل پس از حذف اثر پیشمت روان گروهسال
 =0η  2۱/2و < p ( 9و  79و = )df  79/2و  =F  17/2و  =W) این یافته به این معنا است که .

بود ساالن شالل نتوانسته است موجب بههاي زندگي ویژه بزرگهاي آموزشي مهارتشرکت در کارگاه
آمده است که دستبه 29/2کنندگان شود. اندازه اثر این آموزش نیز شناختي شرکتوضعیت سالمت روان

اي بر رد فرضیه سوم این یافته در نشانه ( در دامنه پایین قرار دارد.9181بندي کوهن )بر اساس طبقه
 پژوهش است.

بر ارتقاء سرسختی  ساالن شاغلزندگی ویژه بزرگ هایمهارت فرضیه چهارم: آموزش

 شناختی کارکنان مؤثر است.روان

هاي در یک گروه شناختي داراي بیش از یک زیرمقیاس است و دادهبه دلیل آنکه مقیاس سرسختي روان
ها، تحلیل واریانس اند؛ با اطمینان از برقراري مفروضهشدهآوريآزمون جمعآزمون و پسصورت پیشو به

نتایج حاصل از تحلیل استفاده شد. جهت بررسي فرضیه  9هاي مکررگیرياندازهچند متغیري با طرح 
=  24/2)آزمون تفاوت معناداري از هم ندارند آزمون و پسهاي دو مرحله پیشرخ میانگیننشان داد نیم

0η  2۱/2و < p ( 9و  7و = )df  96/2و  =F  16/2و  =W)توان بیان کرد آموزش مي رو،. ازاین

                                                           

9. repeated measure 
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ساالن شالل نتوانسته است موجب ایجاد تغییر در نیمرخ گروه موردمطالعه هاي زندگي ویژه بزرگمهارت
 گردد. لذا نتایج حاصل شاهدي بر رد فرضیه چهارم پژوهش حاضر است.

بر کاهش عواطف  ساالن شاغلزندگی ویژه بزرگ هایمهارت فرضیه پنجم: آموزش

 ردی کارکنان مؤثر است.فمنفی بین
ها در گروه آزمایش و کنترل مقیاس خصومت ویلیامز داراي یک نمره و داده کهبه دلیل آن

نتایج حاصل اند، از تحلیل کوواریانس تک متغیري براي آزمون فرضیه پنجم استفاده شد. شدهآوريجمع
هاي اولیه بین و بعد از حذف تفاوت آزمونهاي دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پسنشان داد میانگین

. (SS=  626و  df=  9و  F=  19/99و  p < 2۱/2و  0η=  96/2)ها از هم تفاوت معناداري دارند آن
ساالن شالل توانسته است موجب هاي زندگي ویژه بزرگتوان بیان کرد آموزش مهارترو ميازاین

توان فرضیه پنجم ردد. بر این اساس ميکنندگان گکاهش در میزان عواطف منفي )خصومت( شرکت
 پژوهش حاضر را پذیرفت.

 

 گیریبحث و نتیجه
هاي متولي هاي زندگي تاکنون در ایران توجه پژوهشگران، متخصصان و سازماني آموزش مهارتبرنامه

هاي سالمت جامعه را به خود جلب کرده و محققان مختلفي به بررسي تأثیرات این مداخله در گروه
شناسانه بوده است. به این معني که ها رویکرد آسییباند. رویکرد اصلي برخي از پژوهشاگون پرداختهگون

؛ کاویاني و همکاران، 9988اند )مانند نعمتي و همکاران، به ارزیابي تأثیر درماني این مداخله پرداخته
ها تأثیر از پژوهش(. برخي دیگر 9989؛ شکیبایي و همکاران، 998۱پور و همکاران، ؛ ملک9984

(؛ 9987؛ طارمیان و مهریار، 0226اند )مانند بوتوین و گریفین، ي آن را مورد توجه قرار دادهپیشگیرانه
اند هاي سالمت روان را مدنظر قرار دادهها در ارتقاي شاخصها هم نقش آموزش مهارتبرخي از پژوهش

؛ جوادي و 9981زاده و همکاران، ؛ مهرابي9981؛ مهدوي حاجي، 9988زاده و همکاران، )مانند کریم
(. این مطالعه سعي کرده است تا تمام ابعاد موردمطالعه را در قالب یک مطالعه تحت 9910همکاران، 

شناختي، عواطف پوشش قرار دهد. به این منظور متغیرهاي مختلفي مانند سالمت روان، سرسختي روان
از سوي دیگر، جامعه مورد اي وابسته پژوهش انتخاب گردید. عنوان متغیرههاي زندگي بهمنفي و مهارت
اي انتخاب شد که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با توجه به این گونهمطالعه نیز به

ساالن شالل هاي زندگي ویژه بزرگمسئله، هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش مهارت
ن بود. نتایج پژوهش حاضر در مجموع حاکي از تائید بخشي از فرضیه هاي کاري استان تهرادر محیط

رلم تغییر در نمرات گروه آزمایش در که سه فرضیه دیگر پژوهش، عليدوم و فرضیه پنجم است، درحالي
مقایسه با گروه کنترل، از نظر آماري مورد تائید قرار نگرفته است که در این بخش سعي خواهد شد 
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ن نیز موردبحث و بررسي قرار گیرد. با توجه به اشتراک برخي دالیل مربوط به عدم تائید دالیل احتمالي آ
هاي تائید شده و تغییرات اندک گروه هاي یک، سه و چهار، ابتدا به بحث در مورد فرضیهآماري فرضیه

هاي فرضیهآزمایش در سایر متغیرهاي وابسته پرداخته خواهد شد و در ادامه دالیل احتمالي عدم تائید 
یک، سه و چهار، مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس براي این فرضیه نشان 

هاي ارتباط بین فردي کارکنان در محیط کار هاي زندگي موجب افزایش مهارتداد که آموزش مهارت
(، ایزنبرگ 0227کاراهان ) هاي یالسین وصورت مستقیم یا لیرمستقیم با پژوهششده است. این یافته به

(، 9981(، سالمي )9981(، تلخابي )0290(، لجتن و همکاران )0290تانابي و همکاران )(، 0299و پالسو )
که در همسو شده است. با توجه به این( 9910( و جوادي و همکاران )9912(، بخشي )9919زاده )عبداله

بیني بود که شاهد هاي برنامه بود، قابل پیشهاي ارتباطي جزو اولویتپژوهش حاضر آموزش مهارت
اثربخشي آموزش این مهارت بر روابط بین فردي افراد باشیم، علت این تأکید نیز بر اساس مباني نظري 

 هاي پژوهشي آشکار است.و یافته
هاي مهم انسان، ایجاد، گسترش، تداوم بخشیدن و بشر موجودي اجتماعي است و یکي از رسالت

ي زندگي ما از بدو تولد تا ترین مؤلفهفردي مهمفردي است. روابط بینبه روابط بین عمق بخشیدن
یک از هیچ ترین تنبیه براي انسان، تنها ماندن )مثالً زندان انفرادي( است.هنگام مرگ هستند. بزرگ

گیرد، خلق کند؛ مگر در بستر روابط بین فردي. انسان یاد نميي انسان رشد نميهاي بالقوهتوانمندي
اش. هیچ انساني از بدو تولد و ماند مگر در بطن روابط اجتماعيسازد و باالخره زنده نميکند، نمينمي

است و تا زماني که العمر روابط بین فردي مؤثر برقرار کند. این آموختن مادام تواندبدون آموختن، نمي
هاي شغلي هاي ارتباطي در محیطرد مهارتهاي اصلي کاربیکي از حیطهانسان زنده است، ادامه دارد. 

یکي از سه نیاز بنیادي انسان، در کنار ( 0222) ریان و دسي 9هاي نظریه خودتعیینياست. بر اساس یافته
( 9981، نقل از مهدوي حاجي، 0222) 6، نیاز به ارتباط است. رایت9و خودمختاري 0نیاز به شایستگي

هایي موفق هستند که برد است و سازمان -هاي بردزایش تعاملمعتقد است که پیشرفت تمدن در گرو اف
هاي اجتماعي ( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که مهارت022۱پاین ) کنند.ها حمایت مياز این بازي

ها بوده و از طریق روابط سازنده با همکاران و مدیران موجب رضایت داراي نقشي کلیدي در سازمان
فردي مثبت و مؤثر فرد با انساناین توانایي به ایجاد روابط بینبه لحاظ نظري، گردد. شغلي در افراد مي

منجر به ایجاد کند. یکي از این موارد، توانایي ایجاد روابط کاري مؤثر است؛ که هاي دیگر کمک مي

                                                           

9. self- determination 

0. competency 

9. autonomy 

6. Wright 



 هفتم، سال 0شماره پژوهشي،  -هاي کاربردي روانشناختي، علمينامه پژوهشفصل

 
 

916 

 

ل هاي صحیح، حگیريهاي اجتماعي، انجام تصمیمفردي مناسب و مؤثر، انجام مسئولیتروابط بین
زند. افرادي که ها بدون توسل به اعمالي است که به خود و دیگران صدمه ميها و کشمکشتعارض
هاي ارتباطي مؤثرتري دارند، درک بهتري از روابط بین فردي داشته و همدلي و همراهي بیشتري قابلیت

با دیگران مشکالت  هاي ارتباطي ضعیفي دارند، در ارتباطبا دیگران دارند و بالعکس افرادي که قابلیت
هاي زندگي سازگاري فرد را با محیط و رسد مهارت. به نظر مي(998۱کنند )جهاني، بیشتري را تجربه مي

اي کارآمد و مؤثر با محیط خانوادگي و شغلي و گونهشود تا فرد بههاي آن افزایش داده و باعث ميچالش
(. نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد آموزش 9981اجتماعي برخورد نماید )مهرابي زاده و همکاران، 

هاي زندگي موجب کاهش عواطف بین فردي کارکنان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل مهارت
ویچروسکي ، (9171ویکالند )هاي صورت مستقیم یا لیرمستقیم با پژوهششده است. این یافته به

لطیفیان و سیف (، 998۱نجات )، (0227وردووا )میرگان و ک(، 0220بوتوین و همکاران )، (0222)
(، مهدوي حاجي 9988زاده و همکاران )(، کریم9987امیني و همکاران )حاج(، 9987نیا )شیرالي(، 9984)
( 918۱اسپیلبرگر، جانسون، راسل، کرین، جاکوبز و وردن ) همسویي دارد.( 9919زاده )( و عبداله9981)

ز یک عبارت ترکیبي با نام سندروم خشم ـ خصومت ـ پرخاشگري استفاده براي نشان دادن این مسئله، ا
گردد و شامل طورمعمول به حالت هیجاني برميکنند. به نظر این افراد و نیز ما، مفهوم خشم بهمي

احساساتي است که شدت آن از تهییج یا آزار خفیف تا خشم یا جنون شدید متفاوت است. هرچند 
اي ارندة احساسات خشم است، ولي این مفهوم اشارة ضمني به مجموعة پیچیدهخصومت نیز اللب دربرد

هاي برانگیزانندة رفتارهاي پرخاشگرانه نسبت به تخریب اشیا یا صدمه زدن به سایر افراد دارد؛ از نگرش
که خشم و خصومت مربوط به احساسات و نگرش هستند، مفهوم پرخاشگري اللب رفتار آزارنده درحالي

 بیهي را نسبت به سایر افراد یا اشیا دربردارد.یا تن
ساالن شالل نتوانسته هاي زندگي ویژه بزرگآموزش مهارتهاي پژوهش حاضر، بر اساس یافته

-هاي زندگي دهشناختي و مهارتشناختي، سالمت رواناست موجب ایجاد تغییر در نیمرخ سرسختي روان

الذکر است. بر ، نتایج حاصل شاهدي بر رد سه فرضیه فوقدیگرعبارتگانه گروه موردمطالعه گردد. به
هاي زندگي اساس ادبیات پژوهشي این حوزه و تجارب شخصي پژوهشگران در حوزه آموزش مهارت

 توان دالیلي را به شرح زیر عنوان نمود:مي
شناختي است که بر اساس ادبیات الف: گروه هدف پژوهش حاضر داراي چند ویژگي جمعیت

، از عوامل مؤثر بر سالمت روان هستند؛ عواملي مانند تأهل، تحصیالت باال، سن و تجربه کاري پژوهشي
شناختي نمونه موردمطالعه، بخش اعظمي از افراد نمونه متأهل بودند، باال. بر اساس اطالعات جمعیت

نمونه نیز  درصد از افراد داراي مدرک تحصیلي باالي لیسانس بودند و میانگین سني گروه 42بیش از 
اند، نسبت به افرادي که اند که افرادي که ازدواج کردهها نشان دادهیابيزمینهسال است.  96باالتر از 
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(. 9111کنند )دینر و همکاران، اند، احساس خشنودي بیشتري مينکرده و یا طالق گرفتههرگز ازدواج 
-سالمت رابطه یافت شده است و به ( نشان داد که در بیشتر تحقیقات بین تحصیل و9116وینهوون )

خصوص تحصیل در افراد با درآمد پایین و در کشورهاي فقیر همبستگي خیلي باالیي با سالمت دارد. 
( نشان داد که افزایش سن رابطه مستقیم با سالمت دارد. همچنین مطالعات 0229یو )هاي سيبررسي

یابد یا حداقل کاهش با افزایش سن، افزایش مياند که خشنودي از زندگي اللب دیگري نیز نشان نداده
ها و تجارب افراد تواند موجب شود تا مهارتکلیه موارد ذکرشده مي(. 9111یابد )دینر و همکاران، نمي

ها ها از آموزش مهارتهاي پایه افراد باالتر باشد، اثرپذیري آنباالتر برود و طبیعي است که هرچه مهارت
 چشمگیر نخواهد بود.

هاي زندگي عنوان کرد، توان در خصوص عدم اثربخشي مهارتب: یکي از موارد دیگري که مي
 سازي آن است.هاي زندگي و بحث در مورد بوميمحتواي بسته آموزشي مهارت

)براي مثال، شیراو و لوي، شمولي دانش مورد نقد قرار گرفته است هاست که نظریه جهانمدت
گرایان از جمله جانسون در جغرافیا، هاروي در اقتصاد و . محلي(0292؛ پروچاسکا و نورکراس، 0292
هاي اجتماعي و فرهنگي نقش آشکار و شناسي بر این نظر تأکید دارند که جغرافیا و زمینهجامعه درگیدنز 

 گرایي به الزاماتگرایي و بومياند. محليهاي معرفت و دانش بشري داشتهتردیدي در تولید نظاملیرقابل
در  .(9919گذاري براي آن تأکید دارد )ذاکرصالحي، گذاري علمي و سرمایهمحلي و محیطي در سیاست

گردد. یکي از این محتواها که شده وارد ميشناسي نیز، نقدهایي بر محتواي ترجمهاین میان در حوزه روان
زندگي است که به  هايو پرورش موردنقد قرار گرفت، محتواي مهارت بیشتر توسط متصدیان آموزش

شده این نقد به هر محتواي ترجمه  البتهاعتقاد برخي از مسئوالن باید قبل از اجرا بومي شود. 
توان یکي از عوامل عدم تائید رسد، ميرو به نظر ميالخصوص این حوزه حساس وارد است. ازاینعلي

اظ نشدن برخي نکات فرهنگي در دیگر، لحعبارتهاي پژوهش را به این مسئله اختصاص داد. بهفرضیه
ها تواند در نتایج پژوهششده ميهاي زندگي و استفاده مستقیم از متون ترجمهآموزش محتواي مهارت
کنند که معناي مثال، شواهد تاریخي و پژوهشي از این ایده حمایت ميعنوانبهتأثیر منفي داشته باشد. 

ته است و هم از فرهنگي به فرهنگ دیگر متفاوت بوده بهنجار و نابهنجار هم در طول زمان تغییر یاف
ها نیز، مفهوم هنجار و ناهنجار و سالمت و بیماري، از فرهنگها و خردهاست، حتي در درون فرهنگ

دهد؛ فرهنگ نه تنها رفتارهاي زماني به زمان دیگر تغییر کرده است. فرهنگ به واقعیت معنا مي
مان یاد هاي فرهنگيگیرد، ما در خالل آموزشرا نیز در برمي هاي اندیشیدناجتماعي، بلکه شیوه

ویژه رفتارهاي دیگران نسبت دهیم تا بتوانیم گیریم که چه معناهایي را باید به رویدادهاي بیروني و بهمي
؛ کِیو، 0221 ،؛ تو و دینر9114؛ فنتون و صادق، 9110، 9181؛ فابرگا، 0220ها را درک کنیم )تسنگ، آن

9984). 
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هاي زندگي مربوط به مدرسان و ج: یکي از موارد مؤثر بر کیفیت و اثربخشي بسته آموزش مهارت
هاي هاي زندگي در سالها است. با توجه به اقبال پژوهشگران به حوزه مهارتدهندگان این دورهآموزش

درس دوره عنوان مهاي مرتبط و لیر مرتبط بهاخیر، بسیاري از دانشجویان و کارشناسان رشته
اند. این در حالي است که بر اساس استانداردهاي برگزاري هاي زندگي وارد این حوزه شدهمهارت
دهندگان باید چند ویژگي بارز داشته باشند: داشتن حداقل مدرک هاي زندگي، آموزشهاي مهارتکارگاه

ها، داشتن ي مهارتهاي مربیگرآمیز دورهگذراندن موفقیت ،هاي مرتبطکارشناسي ارشد در رشته
هاي کارگاه آموزشي، اطالع از تسلط بر شیوه و تکنیکاطالعات کافي در مورد اهداف و موضوع آموزش، 

(. 9988پویایي و نحوه اداره گروه و توانایي برقراري ارتباط با گروه خاص مخاطبین )موتابي و فتي، 
گردد و ها استفاده مياي الزم در اجراي دورههمتأسفانه بارها مشاهده شده است که از افراد فاقد صالحیت

 ها لطمه بزند.به کیفیت دوره توانداین موضوع مي
هاي زندگي مربوط جو اجرا و ارائه د: یکي از موارد مؤثر بر کیفیت و اثربخشي بسته آموزش مهارت

ایط اجراي این ها را بتوان در شرها است. شاید یکي از موجبات عدم تائید برخي از فرضیهاین دوره
ها گردد که شاید در برخي سازمانهاي کاري ارائه ميها در محیطها یافت. ازآنجاکه، این آموزشآموزش

تواند ها ميهاي کار موردپسند کارفرما و یا مدیران نباشد، حضور برخي کارکنان ایشان در دورهو محیط
قبیل کاهش مرخصي و اضافه کار شود. کنندگان از شدن برخي تبعات منفي براي شرکتموجب فراهم

این امر شرایطي الزمي را که فرد بایستي از حضور در این دوره احساس رضایت نموده و تکالیف شناختي 
نماید. از سوي دیگر، اجباري بودن دریافت کنندگان سلب ميطور دقیق انجام دهد، از شرکتو عملي را به
کنندگان براي تغییر باشد. ادبیان وسیع مقاومت در شرکت تواند موجب ایجادها نیز مياین آموزش

دهنده را کم نموده راستایي فرد را با آموزشتوان یافت که این احساس همپژوهشي براي این موضوع مي
 گردد.و در نتیجه تغییرات ناچیزي در وي ممکن مي

ها براي تعداد سؤاالت آنه: دیگر مورد احتمالي را عدم مناسبت کامل ابزارهاي مورد استفاده و 
هاي کاري دانست. این امر به این معنا است که شاید نیاز است براي جلب همراهي و مشارکت محیط
هاي کوتاه استفاده شود؛ تا این افراد از سر ها و پرسشنامههاي کاري از مقیاسکنندگان در دورهشرکت

 تي در مورد روایي و اعتبار نتایج تولید نشود.حوصله و با فرصت مناسب به ابزارها پاسخ دهند تا مشکال

 

 منابع
اي بر کاهش استرس کارمندان هاي مقابله(. تأثیر آموزش شیوه9989) شفیع آبادي، عبداهللو  ، حسینکاویاني؛ اخوت، الدن

 .0۱ – 09صفحه:  6، شماره 6ي، دوره هاي علوم شناختاي. فصلنامه تازهمرکز تحقیقات و تکنولوژي هسته

و نشانگرهاي مربوطه به منظور تولید ابزار بومي: با  هاي زندگيهاي مهارتشناسائي مولفه(. 9910اکبري زردخانه، سعید )
 پیشنهاد طرح رساله دکتري دانشگاه عالمه طباطبایي.تاکید بر الگوي سازمان جهاني بهداشت. 

http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=%22%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AA%20%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%22&q3=&q4=&q5=&q6=&q11=&q7=142637
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=%22%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%22&q3=&q4=&q5=&q6=&q11=&q7=142637
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=%22%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%22&q3=&q4=&q5=&q6=&q11=&q7=142637
http://sci.isc.gov.ir/SCIShwBArticles.aspx?q0=&q1=&q2=%22%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%22&q3=&q4=&q5=&q6=&q11=&q7=142637
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(. نسخه مقدماتي مقیاس 9916علي؛ یعقوبي، حمید؛ سهرابي اسمرود، فرامرز و پیروي، حمید ) اکبري زردخانه، سعید؛ دالور،
فصلنامه ملي مهارت هاي زندگي براي جمعیت دانشجویي: تحلیل آیتم، ساختار عاملي اکتشافي و ضرایب اعتبار. 

 .9۱-98(: 0)4، هاي کاربردي روانشناختيپژوهش
هاي ارتباطي بر الگوهاي ارتباطي، باورهاي لیرمنطقي و رضایت أثیر آموزش مهارتبررسي ت(. 9912) الدینحسامبخشي، 

 معلم تهران.نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تربیت. پایانزناشویي معلمان مرد
بیني تغییرات پیشرفت هاي اجتماعي بر کفایت اجتماعي )مدل فلنر( و پیشتأثیر آموزش مهارت(. 998۱) حمودبیرامي، م

 معلم تهران.نشده، دانشگاه تربیتشناسي، چاپ. رساله دکتراي روانهاي کیفیت اجتماعيي بر اساس مؤلفهتحصیل
نامه کارشناسي ارشد . پایاننوجوان -هاي زندگي بر تعارضات والدبررسي تأثیر برنامه آموزش مهارت(. 9981تلخابي، علیرضا )

 معلم تهران.دانشگاه تربیت
هاي زندگي بر (. بررسي تأثیر آموزش مهارت9910، محمدجعفر؛ محمودي، حسین؛ سوري، ابوذر )جوادي، مهروز؛ سپهوند

 .90-62، 9، مجله علمي دانشکده پرستاري و مامایي همدانآباد. هاي خرمکیفیت زندگي پرستاران بیمارستان
نامه کارشناسي ارشد . پایانن بمهاي شهرستاهاي زندگي دانش آموزان دبیرستاننیازسنجي مهارت(. 998۱جهاني، شیدا )

 مدیریت آموزشي، دانشگاه الزهراء.
(. بررسي تأثیر 9987خوش، مرجان. )آشتیاني، علي؛ عبادي، عباس؛ دیبایي، مارال؛ دل زهرا، اجلي، امین؛ فتحي امینيحاج 

 .049-041، 0 ،مجله علوم رفتاريهاي هیجاني نوجوانان. هاي زندگي بر واکنشآموزش مهارت
هاي پژوهش در برنامه پنجم توسعه (. محیط پژوهش در ایران و پیشنهاد اهداف و سیاست9919، لالمرضا )ذاکر صالحي
 (.۱9)پیاپي  9، سال پانزدهم، شماره ریزي در آموزش عاليرنامهفصلنامه پژوهش و بکشور. 

مجله علوم (. بررسي اعتبار و روایي فرم کوتاه مقیاس افسردگي، اضطراب و فشار رواني. 9984ساماني، سیامک؛ جوکار، بهرام )
 .77 -4۱، ۱۱. اجتماعي و علوم انساني دانشگاه شیراز

فرزند در بین -موزش مهارت حل مسئله به شیوه دزوریال و گلدفرید بر تعارضات والدبررسي اثربخشي آ. (9981سالمي، مونا )

، سال پنجم، هاي تازه در علوم تربیتيفصلنامه اندیشهدانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان شهرستان بهبهان. 
 شماره دوم، بهار.

درماني مدیریت خشم با رویکرد شناختي (. گروه9989ین )شکیبایي، فرشته؛ تهراني دوست، مهدي؛ زهرا، شهریور؛ آثاري، شرو
 سال ششم شماره اول و دوم. هاي علوم شناختيمجله تازهاي، رفتاري در نوجوانان مؤسسه

هاي ارتباطي بر الگوهاي ارتباطي و احساسات مثبت نسبت به همسر در ( تأثیر آموزش مهارت9987شیرالي نیا، خدیجه )
 .14-89. صص.07، شماره 7، جلد هاي مشاورهها و پژوهشهتاززوجین شهر اهواز، 

 برگ نفیس. تهران: ي متوسطه.هاي پرورشي دورههاي زندگي: کتاب راهنماي اجراي فعالیتمهارت(. 9989طارمیان، فرهاد )
ري از مصرف هاي زندگي به منظور پیشگیي آموزش مهارت(. اثربخشي برنامه9987طارمیان، فرهاد؛ مهریار، امیرهوشنگ )
 .77 -88، 4۱، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي زنجاني راهنمایي. مواد مخدر در دانش آموزان دوره

نامه . پایاننوجوان -سازي ارتباط بر کاهش تعارضات والدبررسي تأثیر آموزش برنامه لني(. 9919زاده، عادل )عبداهلل
 معلم.کارشناسي ارشد، دانشگاه تربیت

هاي آموزش راهنماي عملي برگزاري کارگاه(. 998۱زاده، مهرداد )الدن؛ محمدخاني، شهرام؛ موتابي، فرشته؛ کاظم فتي،
 .هاي زندگيمهارت

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=+%DB%E1%C7%E3%D1%D6%C7+%D0%C7%DF%D1+%D5%C7%E1%CD%ED
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هاي زندگي بر سازگاري )اجتماعي، تحصیلي، عاطفي( مقایسه و بررسي تأثیر آموزش مهارت(. 9912کاوسیان، جواد )
شناختي، رضایت از زندگي و سرزندگي ذهني و استرس( فرزندان یستي روانشناختي )بهزخودکارآمدي و سالمت روان

 . طرح پژوهشي بنیاد شهید استان تهران.شاهد مقطع دبیرستاني شهر تهران
(. اثربخشي آموزش کنترل استرس بر 9984کاویاني، حسین کاویاني؛ پورناصح، مهرانگیز؛ صیادلو سعید؛ محمدي، محمدرضا )

 ، سال دوم، شماره دوم.هاي علوم شناختيتازهکنندگان در کالس کنکور، دگي شرکتکاهش اضطراب و افسر
(. ساخت و اعتباریابي مقیاسي براي سنجش سرسختي 9977کیامرثي، آذر؛ نجاریان، بهمن و مهرابي زاده هنرمند )

 (.9) 7سال دوم،  شناسي،مجله روانشناختي، روان
فرد و لالمرضا جعفري کندوان. ، ترجمه محمد خدایاريشناختيهاي رواناختاللبندي و تشخیص طبقه(. 9984کیو، سوزان )

 تهران: دانشگاه تهران.
اجتماعي در  -هاي هیجاني(. تأثیر آموزش مهارت9988زاده، منصوره؛ اخوان، مهناز؛ کیامنش، علیرضا؛ اکبرزاده، نسرین. )کریم

 .969-961، 0، مجله علوم رفتاريها. این مهارت رشد

 ترجمه شهرام محمدخاني(. تهران: رسانه تخصصي.هاي زندگي )مهارت(. 9988کلینکه، کریس. ال. )

علوم اجتماعي و (. بررسي تأثیر خودآگاهي بر اختالالت روابط بین فردي دانشجویان. 9984لطیفیان، مرتضي و سیف، دیبا )
  .997-9۱2، ۱0انساني دانشگاه شیراز، 

هاي زندگي بـر میزان (. بررسي اثربخشي برنامه آموزش مهارت998۱بانه، فاروق )نرگس؛ وفایي مقدم، مرضیه؛ شمس علیزاده،
مجله پزشکي  هاي شهرسـتان سـنندج.هـا در گروهـي از دانـش آمـوزان مقطـع چهـارم دبستانآگـاهي از ایـن مهـارت

 .0، شماره 08، دوره دانشگاه علـوم پزشـکي تبریـز

هاي زندگي بر کاهش فشار (. تأثیر آموزش مهارت998۱اله؛ آقایي، اصغر؛ بهرامي، علي ) اهاني، حجتملک پور، مختار؛ فر
 .491-442، 4، پژوهش در حیطه کودکان استثنایيذهني و عادي.  ماندهرواني مادران کودکان عقب

 .سان مراکز مشاورههاي زندگي براي کارشنامهارت(. دوره مربیگري آموزش 9988فتي، الدن ) و موتابي، فرشته
هاي زندگي بر شادکامي، کیفیت زندگي و تنظیم هیجاني بررسي اثربخشي آموزش مهارت(. 9981مهدوي حاجي، طاهره )

 معلم.نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تربیت. پایانمعلمدانشجویان دانشگاه تربیت
هاي زندگي در افزایش (. اثربخشي آموزش مهارت9981زاده، لیال )پور، محمد؛ مهديزاده هنرمند، مهناز؛ حسینمهرابي

 .90۱-962، 9مجله مطالعات آموزش و یادگیري، ساله.  02-62سازگاري زناشویي زنان متأهل 
شناسي خانواده در . دومین کنگره سراسري آسیبهاي زندگي بر صمیمیت زوجینتأثیر آموزش مهارت(. 998۱نجات، حمید )

 .ایران. دانشگاه شهید بهشتي
(. تأثیر آموزش 9988نعمتي سوگلي تپه، فاطمه؛ محمود علیلو، مجید؛ باباپور خیرالدین، جلیل؛ طوفان تبریزي، مهرنوش )

پزشکي و فصلنامه روانهاي اضطراب و افسردگي پس از پیوند عروق کرونر. هاي زندگي در کاهش نشانهگروهي مهارت
 .۱2 -۱4، 9، روانشناسي بالیني ایران

هاي شخصیتي در پرستاران. (. ارتباط فرسودگي شغلي با ویژگي9989مه؛ رسولیان، مریم و افخم ابراهیمي، عزیزه )الهي، فاط
 .98-06(، 6)1، شناسي بالیني ایران )اندیشه و رفتار(پزشکي و رواني روانمجله
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