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مقدمه
جنگ یكی از تأثیرگذارترین عوامل بر میزان شالیوع ،زمالان شالروع و سالیر اخالتالتت روانالی و
رفتاری است .در ایران وجود هشت سال جنگ و استرسهای ناشی از آن موجب گردیده است که
اختالتت روانی ناشی از جنگ بهعنوان شای ترین اختالل در بین جانبازان مطرح گالردد حالاتمی،
رضوی ،افتخار اردبیلی و مجلسی .)1398 ،جانبازان نسبت به عموم افراد با مشكالت روانی بیشتری
درگیرند و پژوهشها در ایران نشان میدهد که بیش از  50درصد آنان مبتالء به اخالتالتت شالدید
روانی از جمله افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری و دیگر اختالتت روانی هستند و این آمارها لزوم
توجه بیشتر به جانبازان و سالمت آنان و ارائه راهكارهای جدید برای بهبود سالمت این قشر جامعه
را آشكار میسازد حسینپورعباییاناصفهانی ،اسماعیلی ،دباشی و امینی.)1395 ،
بهزیستی مفهومی گسترده و چندوجهی است که دو رویكرد عمده برای مفهومسازی بهزیستی
مطرح شده رایان و دسی )2001 ،1که انواع بهزیستی را نیز نشان میدهد .رویكرد اول بالر ارزیالابی
فرد از زندگی خود هم از نظر عاطفی و هیجانی و هم از نظر شناختی تأکید دارد و شامل احساسات
خوشایند ،ناخوشایند و قضاوت کلی درباره رضایتبخش بودن زندگی است و رویكالرد دوم بیالان
میکند نیازها یا کیفیتهای ویژهای وجود دارند که برای رشد روانشالناختی فالرد تزم مالیباشالند و
تأمین این نیازها فرد را قادر میسازد که به ظرفیت کامل وجودی خود برسد تاو )2018 ،2و مفهوم
بهزیستی روانشناختی 3ریف )1989 ،4از جمله مفاهیم بهزیستی رویكرد دوم محسوب مالیشالود و
در این پژوهش بهعنوان یكی از متغیرهای اثرگذار در زندگی جانبازان مالورد بررسالی قالرار گرفتاله
است.
بهزیستی روانشناختی شالامل دریافالت هالای فالرد از میالزان همالاهنگی بالین هالدفهالای معالین و
ترسیمشده با پیامدهای عملكردی است که در فرایند ارزیالابیهالای مسالتمر بالهدسالت مالیآیالد و باله
رضایت درونی و نسبتاً پایدار در توالی زندگی منتهالی مالیشالود رایالان .)2015 ،5بهزیسالتی روانالی
معموتً در ترکیبی از حاتت عاطفی مثبت نظیر شادی و تأثیر مطلوب در عاملی مطلوب برای فرد و
اجتماع مفهومبندی میشود دسی .)2008 ،6ریف )1989 7برای بیالان بهزیسالتی روانالی از مفالاهیم
اصلی فضیلتگرایی مانند رشد فردی و تعهد برای چالشهای وجودی زندگی بهره گرفت و شش
1. Ryan & Deci
2. Tov
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4. Ryff
5. Goldsmith, Veum & Darity
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مؤلفه را مطرح کرد که شامل پذیرش خود ،ارتباط مثبت ،خودمختاری ،کنترل محیط ،رشد فالردی
و زندگی هدفمند است .در این راستا بهزیستی روانی یكالی از نیازهالای اجتمالاعی اسالت چالرا کاله
عملكرد مطلوب جامعه مستلزم برخورداری از افرادی است که از نظر سالمت و بهداشت روانی در
وضعیت مطلوبی قرار دارند اما در میان جانبازان به دلیالل مشالكالت جسالمانی از لحالا سالالمتی و
بهزیستی روانی دارای مشكالتی بوده و نیازمند مداخالتی در این زمینه هسالتند میكالائیلی ،عینالی و
تقوی .)1395 ،افزایش مهارتهای زندگی جانبازان بالهعنالوان یكالی از ایالن مالداخالت و بالهعنالوان
تواناییهای فرد برای برخورد مؤثر با کشمكشها وموقعیتهای زندگی به وی کمک میکند تا بالا
سایر انسانها ،جامعه ،فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کرده و سالمت روانی خود را
تأمین کند ،زیرا کسب این مهارت ها در ایجاد ارتباط با دیگران به صورت سازگارانه نقش اساسالی
دارد و توانایی فرد را در تصمیمگیری شخصی و مدیریت زندگی خود افزایش مالیدهالد زوتالوا و
کاراپتیان ،)2018 ،1مهارتهای زندگی مجموعهای از تواناییهالایی اسالت کاله زمیناله سالازگاری و
رفتار مثبت و مفید را فراهم میسازد حاتمی و کاوسالیان .)1392 ،مونیكالا 2و همكالاران  )2013در
پژوهش خود نشان دادند که جلسات آموزش مهارتهای زنالدگی بالر سالالمت و بهزیسالتی روانالی
جانبازان تأثیر دارد و با شرکت در کالسهای آموزشی مهارتهای زندگی میتواننالد توانالاییهالا،

دانشها ،نگرشها و رفتارهای خود را تغییالر دهنالد و اد و ترسالن )2008 3نیالز در پژوهشالی نشالان
دادند آموزش مهارتهای زندگی موجب روابط بین فردی بالات و بهزیسالتی روانشالناختی شالده و
میزان سالمت را تقویت میکند .با توجه به اهمیت این موضوع در کشور مالا کاله جانبالازان جنالگ
تحمیلی با مشكالت زیادی روبهرو هستند ،در این پژوهش آموزش مهارتهالای زنالدگی بالر متغیالر
بهزیستی روانشناختی بررسی شده است.
اما بر اساس دیدگاه سازمان بهداشت جهانی ،فرد سالم کسی است که عالوه بر برخورداری از
سالمت و بهزیستی روانشناختی ،باید از سالمت اجتماعی و جسمی نیز برخوردار باشد ،زیرا جامعه
س الم محصول تعامل اجتماعی بین انتخاب فرد از یک سو و محیط اجتمالاعی و اقتصالادی از سالوی
دیگر است و جانبازان آسیبپذیرترین گروه در بالین بازمانالدگان تلفالات انسالانی جنالگ محسالوب
می شوند ،زیرا جانبازان به علت مشكالت جسمی معموت تحرک کمتالری داشالته و ایالن امالر باعالث
میشود از جامعه فاصله بگیرند و لذا سالمت اجتمالاعی آنهالا بالا تهدیالدات زیالادی روبالهرو اسالت
زاهدی اصل و حسینی .)1396 ،سالمت اجتماعی 4بهعنوان یكی از ابعاد سالمت ،در کنار سالمت
1. Zotova & Karapetyan
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جسمی و روانی و معنوی نقش و اهمیت گستردهای یافته است .بهگونهای که دیگر ،سالالمتی فقالط
عاری بودن از بیمالاریهالای جسالمی و روانالی نیسالت ،بلكاله چگالونگی عملكالرد انسالان در روابالط
اجتماعی و چگونگی تفكر وی از اجتماع نیز بهعنوان معیارهای ارزیابی سالمت فرد در سطح کالن
جامعه به شمار میرود فتحی ،عجمنژاد و خاکرنگین .)1392 ،سالالمت اجتمالاعی ارزشگالذاری
شرایط یک فرد و کارایی او در جامعه که این بازتابی از سالالمت اجتمالاعی مثبالت اسالت ،تعریالف
میشود و نشانگر این حقیقت است کاله سالالمت اجتمالاعی بازتالاب درک افالراد از تجربیاتشالان در
محیط اجتماعی است .در واق سالمت اجتماعی همان ارزیابی شرایط و کار فالرد در جامعاله اسالت
کییز .)2004 ،1بهطوری که طبق این تعریف جانبازان از نظر اجتماعی زمانی عملكالرد خالوبی دارد
که اجتماع را به صورت یک مجموعه معنالادار ،قابالل فهالم و دارای نیروهالای بالالقوه بالرای رشالد و
شكوفایی بدانند و احساس کنند که متعلالق باله گالروههالای اجتمالاعی بالوده و خالود را در اجتمالاع و
پیشرفت آن شالریک بداننالد افشالانی ،رسالولینالژاد ،کاویالانی و سالمیعی .)1393 ،در ایالن راسالتا در
پژوهشی زاهدی اصل و صالح  )1393در مطالعه خود نشان دادند که جانبازان از سالمت اجتماعی
پایینی برخوردارند و تزم است مداخالتی جهت بهبود وضعیت سالالمت اجتمالاعی آنهالا صالورت
گیرد که آموزش مهارتهای زندگی یكی از ایالن مالداخالت مالیتوانالد باشالد ،زیالرا مهالارتهالای
زندگی طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت ،توانایی رفتار مثبت و سالازگاری هسالتند کاله افالراد را
برای مقابله مؤثر با خواستهها و چالشهای روزمره آماده میکنند عاملی مقدم و همكاران)1394 ،
و آموزش آن میتواند استقالل و قابلیت پذیرش و کیفیت مطلوب زندگی را افزایش داده و بالرای
سازشیافتگی اجتماعی و کارکرد بهنجالار فالرد اهمیالت زیالادی دارد حسالینزاده و یعقالوبنالژاد،2
 )2011اما فقدان آموزش مهارت هالای زنالدگی باله دتیالل متعالدد از جملاله ویژگالیهالای نامناسالب
خدمات و موان محیطی موجب میشود که جانبازان دارای نارساییهای گسالترده اجتمالاعی شالوند
حیدرپور و مشهدی )2012 ،3برخالی از پالژوهشهالا باله بررسالی موضالوعات مشالابه پرداختاله و در
پژوهش خود نشان دادند که آموزش مهارتهای زنالدگی مالیتوانالد بالر بهبالود سالالمت عمالومی و
اجتماعی جانبازان تأثیر گذاشته و میزان سالمت اجتمالاعی آنهالا را افالزایش دهالد محمالدیپالور و
فالحتی ،) 1394 ،اما به دلیل مشكالت متعدد جانبازان در این زمینه ،ضرورت انجام مطالعات بیشالتر
وجود دارد و بنابراین پژوهش حاضالر سالالمت اجتمالاعی را بالهعنالوان یكالی از متغیرهالای پالژوهش
بررسی و تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر آن را مورد بررسی قرار داده است.
1. Keyes
2. Hoseinkhanzade & Yaghobnezhad
3. Heidaripour & Mashhadi
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ا دبیات تحقیق نشان داده که جانبازان و معلولین بار ذهنی زیادی را تجربه میکنند واکیمیزو
و همكاران ) 2018 ،و در مقایسه با افالراد عالادی سالطح بالاتتری از فشالار روانالی را تحمالل کالرده و
مشكالت سالمت روان زیادی دارند جانالگ )2020 ،2کاله ایالن فشالار روانالی آنهالا را در معالر
احساسات بیکفایتی و ناتوانی قرار میدهد آقایی و یوسفی )1396 ،و بنالابراین تمایالل بیشالتری باله
افسردگی و احساس ضعف در مالدیریت زنالدگی خالود دارنالد بالاراک و آتزابالا )2020 ،3کاله ایالن
موضوع نشان می دهد که امیدواری اهمیت زیادی در شرایط زندگی جانبازان دارد زیرا این عامل
بهعنوان یک عنصر شناختی که حاصل انتظارات منفی است و منجر به تضعیف اراده فرد و گریز از
موقعیتها میشود سهم مهمی در افسردگی دارد سینگ ،کاور و سیرواستاوا .)2017 ،4افراد ناامید
به طور معمول رغبتی به تعامل و برقراری ارتباط بالا دیگالران ندارنالد و ایالن خالود مالیتوانالد باعالث
کاهش بهزیستی روانی شده و میزان سالمت اجتماعی را هم کاهش دهد جیاردینی 5و همكالاران،
 .)2017مطالعات نشان دادهاند امید در بیماران به ایجاد مشارکت مثبت در درمان و افزایش کیفیالت
زندگی میانجامد میكائیلی و همكالاران .)1396 ،جانسالون )2001 6نیالز بیالان کالرده کاله جانبالازان
جنگی دچار استرس پس از سانحه که دارای سطح پایینی از امید بودند ،پس از افزایش میزان امید،
کیفی الت زنالالدگی بهتالالری داشالالتند .آمالالوزش مهالالارتهالالای زنالالدگی روش تعامالالل فالالرد بالالا مح الیط را
دربرمیگیرد .اگر فرد قادر به عملكرد مفیالد و سالازگاری بالا محالیط نباشالد ،شایسالتگی ،رضالایت و
انگیزه فرد کاهش یافته و سالمت و بهزیستی روانی فرد آسیب دیده یا تهدید میشود .بهطوریکاله
بسیاری از مشكالت روانی اجتماعی مانند افسردگی ،بزهكاری ،مشكالت بالین فالردی و تنهالایی بالا
ضعف در مهارتهای زندگی و برقراری ارتباط اجتماعی رابطه دارند بوتوین و کانتور)2012 ،7
با توجه به اینكه عالوار برجسالته روانشالناختی در جانبالازان پالایین بالودن بهزیسالتی روانالی و
سالمت بوده لذا آمالوزش مهالارتهالای زنالدگی 8بالهعنالوان یالک مداخلاله کوتالاهمالدت مالیتوانالد
مجموعهای از تخریبهای این اختالل را مورد هدف قالرار داده و تالا حالدودی مشالكالت آنهالا را
کاهش دهد ویلفورد ،)2005 ،9از طرفالی ،باله دلیالل آنكاله کالاهش بهزیسالتی روانالی و اجتمالاعی و
گسترش روزافزون آن و مشكالت جسمانی و روانی که بالرای جانبالازان باله دنبالال دارد ،ضالرورت

1. Wakimizu
2. Jahng
3. Barak & Atzaba
4. Singh, Kaur & Srivastava
5. Giardini
6. Johenson
7. Botvin & Kantor
8. life skills training
9. Wellford
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ایجاب میکند که با استفاده از درمانهای روانشالناختی از جملاله آمالوزش مهالارتهالای زنالدگی،
استراتژیهای تزم به منظور مقابله با تخریالبهالای کالارکردی ناشالی از ایالن اخالتالتت هیجالانی و
ارتقای سازگاری فردی و اجتماعی به جانبازان آموزش داده شود .همچنین علیرغالم شالیوع بالاتی
این اختالل در جانبازان ،مطالعات کمتری به بررسی آموزش مهالارتهالای زنالدگی بالر امیالدواری،
سالمت اجتماعی و بهزیستی روانی جانبازان پرداخته است که در پژوهش حاضر به این امر پرداخته
میشود .بنابراین با توجه به این مبانی نظری ،سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا آموزش
مهارتهای زندگی بر امیدواری ،سالمت اجتماعی و بهزیستی روانی جانبازان شهرستان کلیبر تأثیر
دارد؟

روش
این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی و از نوع طرح پالیشآزمالون -پالسآزمالون بالا گالروه کنتالرل
است.
T2

X

T1

GE:

T1 – T2

GC:

R

جامعه آماری این پژوهش کلیه جانبازان شهرستان کلیبر در سال  1399بودند که تعداد  30نفالر
با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و از بین جانبازانی کاله در مقیالاسهالای امیالدواری ،سالالمت
اجتماعی و بهزیستی روانی نمره پایینی بهدست آوردند ،انتخاب شدند و به صورت تصالادفی در دو
گروه مداخله و کنترل  15نفر برای هر گالروه) قالرار گرفتنالد .گالروه مداخلاله در معالر آمالوزش
مهالالارتهالالای زنالالدگی قالالرار گرفتنالالد .ایالالن آمالالوزش توسالالط روانشالالناس آمالالوزش دیالالده در زمینالاله
مهارتهای زندگی که گواهینامه آموزشی را دارد ،صورت گرفت و گروه کنترل در حین اجالرای
پژوهش آموزشی دریافت نكرد .بعد از انتخاب گالروههالای نهالایی پالژوهش ،شالرکتکننالدگان دو
گروه در جلسه توجیهی شرکت کردند .در این جلسه بالا تشالریح اهالداف پالژوهش ،سالعی شالد کاله
انگیزه و موافقت تزم مراجعه کنندگان برای شالرکت در پالژوهش جلالب شالود .باله منظالور رعایالت
اصول اخالقی ،فرم رضایت آگاهانه برای همكاری در پالژوهش توسالط شالرکتکننالدگان تكمیالل
شده و پژوهشگر به مراجعان این اطمینان را داده که کلیه مطالب ارائه شده در جلسات آموزشالی و
داده های پرسشنامه محرمانه خواهد بود .مالکهای ورود باله پالژوهش حالداقل تحصالیالت سالیكل،
دامنه سنی بین  35تا  60سال ،عالدم حضالور در جلسالات رواندرمالانی دیگالر و عالدم وجالود عالئالم
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سایكوتیک از جمله توهم و هذیان بالوده و همچنالین معیارهالای خالرو نیالز عالدم تمایالل باله اداماله
پژوهش و غیبت بی ش از سه جلسه در پژوهش بود .جلسات آموزشی با توجه به شیوع کوویالد19-
در کشور با تمهیدات بهداشتی و سالمت برگزار گردید و تمامی پروتكاللهالای بهداشالتی از جملاله
رعایت فاصله اجتماعی استفاده از فضای بزرگ و باز) رعایت شد.

ابزارهای سنجش

مقیاس امیدواری :این پرسشنامه توسط اسنایدر )2000 1ساخته شده و شامل  12گویه است که
با لیكرت  8درجهای از کامالً مخالف ،نمره  1تا کامالً موافق ،نمالره  8اسالت .خالرده مقیالاس تفكالر
عامل شامل چهار سؤال  2، 9، 10و  12خرده مقیاس مسیرها شالامل چهالار سالؤال  1، 4، 7و  8و 4
سؤال  3، 5، 6و  11بهعنوان سؤالهای انحرافی است اسنایدر .)2000 ،نمرهگالذاری سالؤالهالای ،7
 1 ،5و  11بهعنوان سؤالهای انحرافی که برای افزایش دقت آزمون است حذف میشود نصالیری
و جوکار .)1387 ،بنابراین دامنه نمرات بین  8تا  64است .در اینجا  8پائینترین نمره و  64بالاتترین
نمره محسوب میشود .اسنایدر  )2000اعتبار آن را از طریق بازآزمایی بعد از  3هفته  0/85و برای
زیر مقیاس تفكر عامل  0/81و بالرای مسالیرها  0/74گالزارش کالردهانالد .همچنالین در پالژوهشهالای
خالالارجی پایالالایی ایالالن مقیالالاس  0/86راتالالس و همكالالاران 0/75 ،)2019 ،سالالاکان ،)2019 ،و در
پژوهشهای داخلی  0/80کیافر و همكالاران 1393 ،صالدوقی و همكالاران )1396 ،گالزارش شالده
است .در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ اسالتفاده شالد کاله در
سطح  0/87معنادار به دست آمد.
پرسشنامه سالمت اجتماعی كییز ( :)2004این پرسشنامه توسط کییز  )2004ساخته شده و شامل
 20سؤال بوده و هدف آن بررسی میزان سالمت اجتماعی است .ایالن پرسشالنامه شالامل مؤلفالههالای
یكپالالارچگی اجتمالالاعی ،پالالذیرش اجتمالالاعی ،مشالالارکت اجتمالالاعی ،خودشالالكوفایی اجتمالالاعی و
چسبندگی اجتماعی) است .طیف پاسخگویی آن به صورت لیكالرت بالوده کاله کالامالً مخالالفم  1و
کامالً موافقم نمره  5است .نمرهگذاری سؤاتت  19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،7 ،6 ،5 ،3و  20به
صورت معكوس است .در پژوهشی اهری  )1392روایی سازه و پایایی آن را مالورد سالنجش قالرار
داد که روایی سازه پرسشنامه تأیید شد و پایایی آن نیز به روش آلفای کرونباخ  0/80به دست آمد.
در پژوهش های خارجی نیز پایایی این پرسشنامه با ضالریب آلفالای کرونبالاخ محاسالبه شالده و 0/88

1. Snyder
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ورونا و همكاران 0/74 ،)2011 ،آیتمولنق و همكاران )2021 ،به دست آمده است .همچنین برای
پایایی این پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که در سطح  0/84معنادار به دست آمد.
پرسشنامه بهزیستی روانی ریف :مقیالاس بهزیسالتی روانشالناختی در سالال  1989توسالط کالارول
ریف در دانشگاه ویسكانسین ساخته شده است .این آزمون  84سؤال و  6عامل را در بر مالیگیالرد.
آزمودنیها در مقیاسی  6درجه ای کامالً مخالف تا کامالً موافق) به سؤالهالا پاسالم مالیدهنالد47 .
سؤال مستقیم و سی و هفت سؤال به صورت معكوس نمرهگذاری میشالوند .بالرای بررسالی روایالی
ابزار و سنجش رابطه آن با سنجههایی که صفات شخصالیتی را مالیسالنجیدند و در ضالمن شالاخ
بهزیستی روانشناختی نیز به شمار میرفتند ،مانند مقیاس تعادل عاطفی برادبورن ،)1969 1رضالایت
زندگی نیوگارتن )1965 2و حرمت خود رزنبرگ )1965 3استفاده شد .نتالایج همبسالتگی آزمالون
ریف با هر یک از مقیاس های فوق قابل قبول بالود حالاتملوی سالعدآبادی و هاشالمی نصالرتآبالاد،

 .)1391بنابراین ابالزار فالوق از نظالر سالازهای روا محسالوب مالیشالود ریالف .)1995 ، 4لینالدفورس،
برنتسون و لندبرگ )2006 5دامنه ضریب ثبات درونی را برای ابعاد مختلف مقیاس ریف بین 0/65
تا  0/70گزارش نمودند .همچنین ریف  )1995در پژوهشی برای بررسی پایایی این ابزار ،از آلفای
کرونباخ بهره گرفت .آلفای بهدست آمده بالرای پالذیرش خالود  ،)0/93ارتبالاط مثبالت بالا دیگالران
 ،)0/91خودمختالالاری  ،)0/86تسالاللط بالالر محالالیط  ،)0/90هدفمنالالدی در زنالالدگی  )0/90و رشالالد
شخصی  ) 0/87گزارش شده است که بر این اساس برای اهداف پژوهشی و بالینی وسالیله مناسالبی
به شمار می رود .در داخالل نیالز حالاتملوی سالعدآبالادی و هاشالمی نصالرتآبالاد  )1391و آزادی و
همكاران  )1399به ترتیب  0/82و  0/85گالزارش شالده اسالت .همچنالین پایالایی ایالن پرسشالنامه بالا
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/87به دست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل
کوواریانس چندمتغیره مانكوا) استفاده شده است.

مداخله آموزش مهارتهای زندگی
پروتكل آموزش مهارتهای زندگی بر اساس آموزش مهارتهای زندگی طارمیالان ،مالاجویی
و ماهیار  )1378استفاده شد که شامل  10جلسه  60دقیقهای و هر هفته دو جلسه آموزش داده شد.
ساختار جلسات به شرح زیر بود:
1. Bradburn
2. Neugarten
3. Rosenberg
4. Ryff
5. Lindfors, Berntsson & Lundberg

حسین رستمی و همکاران |71

جلسه اول :خودآگالاهی ،توانالایی شالناخت وآگالاهی از خصوصالیات ،نقالاط ضالعف و قالدرت،
خواستهها ،ترس و انزجار است .رشد خودآگاهی به فرد کمک میکنالد تالا دریابالد تحالت اسالترس
قراردارد یا نه و این معموتً پیش شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بینفردی مؤثر و همدتنه
است.
جلسه دوم :همدلی یعنی اینكه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که درآن شالرایط قالرار
ندارد درک کند .همدلی به فرد کمک میکند تا بتواند انسانهالای دیگالر را حتالی وقتالی بالا آنهالا
متفاوت است بپذیرد و به آنها احترام گذارد .همدلی روابط اجتماعی را بهبود میبخشد و به ایجاز
رفتارهای حمایتکننده و پذیرنده ،نسبت به انسانهای دیگر منجر میشود.
جلسه سوم :ارتباط مؤثر ،این توانایی به فرد کمالک مالیکنالد تالا بتوانالد کالمالی و غیرکالمالی و
مناسب با فرهنگ ،جامعه و موقعیت ،خود را بیان کند بدین معنی کاله فالرد بتوانالد نظرهالا ،عقایالد،
خواسته ها ،نیازها و هیجان های خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواسالت کمالک و
راهنمایی نماید .مهارت تقاضای کمک و راهنمایی از دیگران ،در مواق ضروری ،از عوامالل مهالم
یک رابطه سالم است.
جلسه چهارم :روابط بین فردی ،این توانایی به ایجالاد روابالط بالین فالردی مثبالت و مالؤثر فالرد بالا
انسانهای دیگرکمک می کند .یكی از ایالن مالوارد ،توانالایی ایجالاد روابالط دوسالتانه اسالت .کاله در
سالمت روانی و اجتماعی ،روابط گرم خانوادگی ،بهعنوان یک منب مهم روابالط اجتمالاعی ناسالالم
نقش بسیار مهمی دارد.
جلسه پنجم :تصمیمگیری ،این توانایی به فرد کمک میکند تا به نحو مؤثرتری درمورد مسالائل
تصمیمگیری نماید .اگرکودکان و نوجوانان بتوانند فعاتنه درمورد اعمالشان تصالمیمگیالری کننالد،
جوانب مختلف انتخالاب را بررسالی و پیامالد هرانتخالاب را ارزیالابی کننالد ،مساللم ًا درسالطوح بالاتتر
بهداشت روانی قرار خواهد گرفت.
جلسه ششم :حل مساله ،این توانایی فرد را قادر میسازد تا بطور مؤثرتری مسائل زندگی را حل
نماید .مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده بالاقی بماننالد ،اسالترس روانالی ایجالاد مالیکننالد کاله باله
فشارجسمی منجر میشود.
جلسه هفتم :تفكرخالق ،این نوع تفكر هم به مسأله و هم به تصمیمگیریهالای مناسالب کمالک
میکند .با استفاده از این نوع تفكر ،راهحلهای مختلف مساله و پیامدهای هر یک از آنها بررسالی
میشوند .این مهارت ،فرد را قادر میسازد تا مسائل را از ورای تجالارب مسالتقیم خالود را دریابالد و
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حتی زمانی که مشكلی وجود ندارد و تصمیمگیری خاصی مطرح نیست ،بالا سالازگاری و انعطالاف
بیشتر به زندگی روزمره بپردازد.
جلسه هشتم :تفكر انتقادی ،توانایی تحلیل اطالعات وتجارب اسالت .آمالوزش ایالن مهالارتهالا،
نوجوانان را قادر میسازد تا در برخورد با ارزشها ،فشار گروه و رسانههای گروهی مقاومت کننالد
و از آسیبهای ناشی ازآن در امان بمانند.
جلسه نهم :توانایی حل مساله ،این توانایی فرد را قادر میسازد تا هیجانها را در خود و دیگران
تشخی دهد ،نحوه تأثیر هیجانها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجانهای مختلالف
نشان دهد .اگر با حاتت هیجانی ،مثل غم وخشم یا اضطراب درسالت برخالورد نشالود ایالن هیجالان
تأثیر منفی بر سالمت جسمی و روانی خواهد گذاشت و بالرای سالالمت پیامالدهای منفالی باله دنبالال
خواهند داشت.
جلسه دهم :توانایی مقابله با استرس ،این توانایی شامل شناخت استرسهای مختلالف زنالدگی و
تأثیر آن ها برفرد است .شناسایی مناب استرس و نحوه تأثیر آن بر انسان ،فرد را قادر میسالازد تالا بالا
اعمال و موض گیریهای خود فشار و استرس را کاهش دهد.

یافتهها
شاخ های پراکندگی و تمایل مرکزی متغیرهالای امیالدواری ،سالالمت اجتمالاعی و بهزیسالتی
روانی به تفكیک گروه و نوع آزمون در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در پیشآزمون دو گروه آزمایش و کنترل
پیشآزمون

پسآزمون

گروه

گروه آزمایش

گروه كنترل

گروه آزمایش

گروه كنترل

متغیرها

میانگین
(انحراف معیار)

میانگین
(انحراف معیار)

میانگین
(انحراف معیار)

میانگین
(انحراف معیار)

تفكر عامل

)2/03 16/46

)1/48 15/93

)2/55 17/60

)1/70 15/26

مسیرها

)2/05 20/06

)1/80 21/40

)1/52 22/80

)2/06 19/86

یكپارچگی اجتماعی

)1/63 9/40

)1/87 9/33

)1/44 11/33

)1/72 9/60

پذیرش اجتماعی

)1/45 9/46

)1/38 9/26

)1/82 11/20

)1/47 10/20

مشارکت اجتماعی

)1/54 10/66

)1/88 10/46

)1/84 11/46

)1/66 9/93

خودشكوفایی اجتماعی

)1/79 9/73

)1/70 9/93

)1/67 11/66

)1/85 9/80
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پسآزمون

پیشآزمون
گروه

گروه آزمایش

گروه كنترل

گروه آزمایش

گروه كنترل

متغیرها

میانگین
(انحراف معیار)

میانگین
(انحراف معیار)

میانگین
(انحراف معیار)

میانگین
(انحراف معیار)

چسبندگی اجتماعی

)1/57 9/73

)1/45 9/40

)1/40 9/86

)1/60 10/01

پذیرش خود

)16/05 47/80

)15/25 49/01

)15/21 57/46

)15/39 49/13

ارتباط مثبت با دیگران

)9/22 55/86

)9/71 55/73

)8/77 63/53

)9/12 55/73

خودمختاری

)5/74 48/13

)7/54 47/40

)6/80 56/46

)7/59 47/20

تسلط بر محیط

)9/84 49/26

)8/16 50/06

)11/44 56/20

)8/25 49/73

هدفمندی در زندگی

)5/69 52/46

)4/17 54/20

)6/53 60/33

)5/03 53/93

رشد شخصی

)5/16 60/86

)5/85 57/86

)6/41 66/93

)5/99 57/93

نتایج جدول  1نشان میدهالد کاله میالانگین نمالرات مؤلفالههالای امیالدواری شالامل تفكالر عالاملی
 )16/46و مسالالیرها  ،)20/06سالالالمت اجتمالالاعی شالالامل یكپالالارچگی اجتمالالاعی  ،)9/40پالالذیرش
اجتمالالاعی  ،)9/46مشالالارکت اجتمالالاعی  ،)10/66خودشالالكوفایی اجتمالالاعی  )9/73و چسالالبندگی
اجتماعی  )9/73و بهزیستی روانی شامل پذیرش خود  ،)47/80ارتباط مثبت با دیگالران ،)55/86
خودمختاری  ،)48/13تسلط بر محیط  ،)49/26هدفمندی در زنالدگی  )52/46و رشالد شخصالی
 )60/86در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل باتتر است که به ایالن معنالی اسالت کاله آمالوزش
مهارتهای زندگی باعث افزایش میانگین نمرات در متغیر امیدواری ،سالمت اجتماعی و بهزیستی
روانی و مؤلفههای آنها در گروه آزمایش شده است در حالی که تفاوت چندانی در گروه کنترل
وجود ندارد.
جدول :2آزمون معنیدار کالموگروف -اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن توزیع نمرات متغیرها
متغیرها

 Zكالموگروف -اسمیرنوف

سطح معناداری

تفكر عامل

0/84

0/47

مسیرها

0/98

0/28

یكپارچگی اجتماعی

0/69

0/72

پذیرش اجتماعی

0/69

0/73

مشارکت اجتماعی

1/15

0/14
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 Zكالموگروف -اسمیرنوف

متغیرها

سطح معناداری

خودشكوفایی اجتماعی 0/96

0/31

چسبندگی اجتماعی

1/28

0/07

پذیرش خود

0/79

0/55

ارتباط مثبت با دیگران

0/76

0/59

خودمختاری

0/36

0/99

تسلط بر محیط

0/63

0/81

هدفمندی در زندگی

0/66

0/76

رشد شخصی

0/68

0/73

برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کالموگروف -اسمیرنوف استفاده شد که نتایج نشان
داد توزی دادهها منطبق بر توزی نرمال قلمداد میگردد .در این آزمون هر چه سالطح معنالاداری باله
دست آمده بزرگتر از  0/05باشد ،توزی دادهها نرمال است .بنابراین این مفروضه برقرار است.
فرضیه اول :آموزش مهارتهای زندگی ،بر امیدواری و مؤلفههای آن در جانبازان تأثیر دارد.
جدول  :3نتایج تحلیل کواریانس روی نمرات متغیر امیدواری

گروه

متغیرهای
وابسته

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

تفكر عامل

52/17

1

52/17

11/20

0/002

مسیرها

46/87

1

46/87

13/43

0/001

بر اساس مندرجات جدول  3پس از تعدیل نمرات پیشآزمالون ،اثالر معنالیداری در عامالل بالین
آزمودنیهای گروه وجود دارد .به طوری که نمرات نشان میدهد میانگین گروه آزمالایش کاله در
معر آموزش مهارتهای زندگی قرار گرفتهاند ،به طور چشمگیری افزایش داشته است .از ایالن
رو میتوان نتیجه گرفت که آموزش مهارتهای زندگی ،بر امیدواری و مؤلفههای آن در جانبازان
تأثیر دارد و امیدواری آنها را به طور معناداری افزایش میدهد .اما برای آگاهی از میالزان تفالاوت
از آزمون مقایسه دوبهدوی متغیرها استفاده شده که نتایج آن در جدول  4ارائه شده است.
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جدول  .4نتایج آزمون بونفرینی مؤلفه های امیدواری در دو گروه آزمایش و کنترل
متغیر
تفكر
عاملی
مسیرها

مقایسه گروه

اختالف
میانگین

خطای
معیار

فاصله اطمینان  95درصدی

سطح
معنیداری

حد پایین

حد باال

آزمایش-کنترل

-2/991

1/115

0/010

-5/224

-0/758

آزمایش-کنترل

-3/556

1/723

0/044

-7/008

-0/104

با در نظر گرفتن نتایج آزمون بین گروهی و در ادامه تحلیل آماری ،آزمالون تعقیبالی بالونفرونی
نیز محاسبه گردید که نتایج نشان داد تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در مؤلفه تفكر عالاملی
متغیر امیدواری  -2/991بوده که سطح معنالیداری  )0/010نیالز از نظالر آمالاری تأییالد شالده اسالت
 ) p>0/01همچنین نتایج نشان داده که تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنتالرل در مؤلفاله مسالیرها
متغیالالر امیالالدواری  -3/556بالالوده کالاله سالالطح معنالالیداری  )0/044از نظالالر آمالالاری تأییالالد شالالده اسالالت
 )p >0/05و بدین معنالی اسالت کاله اثربخشالی آمالوزش مهالارتهالای زنالدگی بالر افالزایش میالزان
امیدواری در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معنیداری دارد و ایالن افالزایش در گالروه آزمالایش
بیشتر است .لذا فرضیه اول پژوهش تأیید میگردد.
فرضیه دوم :آموزش مهارتهای زندگی ،بر سالالمت اجتمالاعی و مؤلفالههالای آن در جانبالازان
تأثیر دارد
جدول  :5نتایج تحلیل کواریانس روی نمرات متغیر سالمت اجتماعی

یكپارچگی اجتماعی

مجموع
مجذورات
23/78

درجه
آزادی
1

میانگین
مجذورات
23/78

8/05

پذیرش اجتماعی

11/62

1

11/62

7/29

0/01

مشارکت اجتماعی

21/13

1

21/13

7/91

0/01

متغیرهای وابسته

گروه

F

سطح
معناداری
0/009

خودشكوفایی
اجتماعی

23/53

1

23/53

7/20

0/01

چسبندگی اجتماعی

0/001

1

0/001

0/01

0/98
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بر اساس مندرجات جدول  5پس از تعدیل نمرات پیشآزمالون ،اثالر معنالیداری در عامالل بالین
آزمودنیهای گروه وجود دارد .بهطوری که نمرات نشان میدهد میانگین گالروه آزمالایش کاله در
معر آموزش مهارتهای زندگی قرار گرفتهاند ،به طور چشمگیری افزایش داشته اسالت .از ایالن
رو میتوان نتیجه گرفت که آموزش مهارتهای زندگی ،بالر سالالمت اجتمالاعی و مؤلفالههالای آن
یكپارچگی ،پذیرش ،مشارکت ،خودشكوفایی و چسالبندگی اجتمالاعی در جانبالازان تالأثیر دارد و
سالمت اجتماعی را به طور معناداری افزایش میدهد .لذا فرضیه دوم پژوهش تأیید میگردد .برای
آگاهی از میزان تفاوت از آزمون مقایسه دوبهدوی متغیرها استفاده شده که نتایج آن در جدول زیر
ارائه شده است.
جدول  .6نتایج آزمون بونفرینی مؤلفه های سالمت اجتماعی در دو گروه آزمایش و کنترل
متغیر
یكپارچگی
اجتماعی
پذیرش
اجتماعی
مشارکت
اجتماعی
خودشكوفایی
اجتماعی
چسبندگی
اجتماعی

مقایسه گروه

اختالف
میانگین

خطای
معیار

فاصله اطمینان  95درصدی

سطح
معنیداری

حد پایین

حد باال

آزمایش-کنترل

-5/335

2/624

0/047

-10/597

-0/073

آزمایش-کنترل

-5/554

2/303

0/019

-10/174

-0/935

آزمایش-کنترل

-5/619

2/356

0/021

-10/344

-0/893

آزمایش-کنترل

-6/205

2/777

0/030

-11/774

-0/636

آزمایش -کنترل

-3/998

1/747

0/026

-7/502

-0/495

با در نظر گرفتن نتایج آزمون بین گروهی و در ادامه تحلیل آماری ،آزمالون تعقیبالی بالونفرونی
نیز محاسبه گردیالد کاله نتالایج نشالان داد تفالاوت بالین دو گالروه آزمالایش و کنتالرل در مؤلفالههالای
یكپارچگی اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،خودشكوفایی اجتماعی و چسالبندگی
اجتماعی متغیالر سالالمت اجتمالاعی باله ترتیالب  -6/205 ،-5/619 ،-5/554 ،-5/335و  -3/998کاله
سطح معنیداری آنها نیز به ترتیالب  0/03 ،0/02 ،0/01 ،0/04و  0/02بالهدسالت آمالده کاله از نظالر
آماری تایید شده است  )p>0/05و بدین معنی است که اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بالر
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افزایش میزان سالمت اجتماعی و مؤلفههای آن در دو گروه آزمالایش و گالواه تفالاوت معنالیداری
دارد و این افزایش در گروه آزمایش بیشتر است .لذا فرضیه دوم پژوهش تأیید میگردد.
فرضیه سوم :آموزش مهارتهای زندگی ،بر بهزیستی روانی و مؤلفههای آن در جانبازان تالأثیر
دارد.
جدول  :7نتایج تحلیل کواریانس روی نمرات متغیر بهزیستی روانی

گروه

متغیرهای وابسته

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

پذیرش خود

488/18

1

488/18

24/69

0/01

ارتباط مثبت با
دیگران

289/91

1

289/91

18/88

0/001

خودمختاری

357/40

1

357/40

27/52

0/001

تسلط بر محیط

263/24

1

263/24

30/86

0/001

هدفمندی در
زندگی

323/07

1

323/07

27/27

0/001

رشد شخصی

223/70

1

223/70

19/61

0/008

جدول نشان میدهد میانگین بهزیستی روانی گروه آزمایش که در معر آموزش مهارتهای
زندگی قرار گرفته اند ،به طور چشمگیری افزایش داشته است .از این رو میتوان نتیجه گرفت کاله
آموزش مهارتهای زندگی ،بر بهزیستی روانی و مؤلفههای آن پالذیرش خالود ،ارتبالاط مثبالت بالا
دیگران ،خودمختاری ،تسلط بر محیط ،هدفمندی در زندگی و رشالد شخصالی) در جانبالازان تالأثیر
دارد و بهزیستی روانی را به طور معناداری افزایش میدهد .لذا فرضیه سوم پژوهش تأیید میگردد.
برای آگاهی از میزان تفاوت از آزمون مقایساله دوبالهدوی متغیرهالا اسالتفاده شالده کاله نتالایج آن در
جدول زیر ارائه شده است.
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جدول  .:8نتایج آزمون بونفرینی مؤلفه های بهزیستی روانی در دو گروه آزمایش و کنترل
متغیر

مقایسه گروه

اختالف
میانگین

خطای
معیار

پذیرش خود
ارتباط مثبت
با دیگران
خودمختاری
تسلط بر
محیط
هدفمندی
در زندگی
رشد
شخصی

فاصله اطمینان  95درصدی

سطح
معنیداری

حد پایین

حد باال

آزمایش-کنترل

-6/216

2/123

0/006

-10/540

-1/892

آزمایش-کنترل

-5/843

2/349

0/018

-10/627

-1/059

آزمایش-کنترل

-4/374

1/953

0/032

-8/353

-0/395

آزمایش-کنترل

-4/391

1/714

0/015

-7/884

-0/899

آزمایش -کنترل

-5/869

2/274

0/015

-10/500

-1/238

آزمایش-کنترل

-1/861

0/689

0/011

-3/264

-0/458

با در نظر گرفتن نتایج آزمون بین گروهی و در ادامه تحلیل آماری ،آزمالون تعقیبالی بالونفرونی
نیز محاسبه گردید که نتایج نشان داد تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در مؤلفههای پالذیرش
خود ،ارتباط مثبت با دیگران ،خودمختاری ،تسلط بر محیط ،هدفمندی در زندگی و رشد شخصی
متغیر بهزیستی روانی به ترتیب  -5/869 ،-4/391 ،-4/374 ،-5/843 ،-6/216و  -1/861که سطح
معنیداری آنها نیز به ترتیب  0/01 ،0/01 ،0/03 ،0/01 ،0/006و  0/01به دست آمالده کاله از نظالر
آماری تایید شده است  )p>0/05و بدین معنی است که اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بالر
افزایش میزان بهزیستی روانی و مؤلفههای آن در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معنیداری دارد
و این افزایش در گروه آزمایش بیشتر است .لذا فرضیه سوم پژوهش تأیید میگردد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی بر امیدواری در جانبالازان تالأثیر دارد و
باعث افزایش امیدواری در آنها مالیشالود .ایالن یافتاله بالا نتالایج پالژوهشهالای حالاتمی و کاوسالیان
 ،)1392یوسفی  ،)1395احمدی فالدافن و همكالاران  ،)1397ووردینگالر 1و همكالاران  )2020و
کارن  )2018مطابقت دارد .به طوری که حاتمی و کاوسیان  )1392در پژوهش خود به این نتیجه
1. Wurdinger
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دست یافتند که آموزش مهارتهای زندگی به تقویت سازگاری تحصالیلی ،عالاطفی و اجتمالاعی)
فرزندان شاهد و ایثارگر کمک کرده است .براساس یافتههای مطالعهی آنها میتوان نتیجه گرفت
که روش آموزش مهارتهای زندگی روشی مناسب برای سازگاری در آنها است .همچنین کارن
 )2018در مطالعاله خالود نشالان داد کاله برناماله مهالالارتهالای زنالدگی و حالل مسالهله ،بهبالود روابالالط
اجتماعی ،عاطفه ،پاسخگویی ،کنترل رفتار و نقش را برنامهای تأثیرگذار در جهت ارتقای سالالمت
روانی جانبازان میداند و معتقد است که آموزش مهارتهای زندگی میزان سالالمت روانشالناختی
جانبازان را بهبود میبخشد.
در تبیین این یافته میتوان گفت آموزش مهارتهای زندگی فرد را قالادر مالیسالازد تالا دانالش،
ارزشها و نگرشها را به تواناییهای بالفعل تبدیل کند .به طور کلی آموزش مهارتهای زنالدگی
با درگیالر کردن جانبازان در روشهای مشارکتی و تعاملی و آموزش اینكاله چطالور فكالر کننالد باله
جای اینكه به چه چیزی فكر کنند ،ابزار نیرومندی برای یادگیری سه حوزهی مهارتهای شناختی،
مهارتهای اجتماعی و بینفردی و مهارتهای سازگاری هیجانی در اختیار آنها قرار میدهالد .در
تبیین یافتههای مربوط به اثربخشی آموزش مهارتهای زنالدگی مالیتالوان بیالان کالرد آمالوزش ایالن
مهارتها در جانبازان موجب میشود آنها استعدادها و تواناییهای فردی خود را کشف کنند و به
خودآگاهی بیشتری در مورد خود دسالت پیدا کنند .توانایی شناخت واقعی خود ،موجالب مقابلالهی
بهتر آنها در رویارویی با فشارهای زندگی و روانی میشود .در واق رشد خودآگاهی در جانبازان
موجب میشود که استعدادهای خود را بشناسند و در جهت پرورش آنها گام بردارند .بنالابراین بالا
افزایش ادراک فرد از کفایت خود ،انگیزش زندگی نیز افزایش مییابد کالارن .)2018 ،اگالر فالرد
برداشت مثبتی از تواناییهای خود داشته باشد و به این باور برسد کاله مالیتوانالد باله آن چیالزی کاله
استعدادش را دارد دست یابد ،این شناخت باعث افزایش بازدهی و کارآمدی و تحقالق اهالداف او
شده و میزان امیدواری جانبازان باله زنالدگی افالزایش مالییابالد .شالالرکت در کالالسهالای آمالوزش
مهارتهای زندگی موجب افزایش تفكر خالق و امیدواری در جانبالازان مالیشالود و نگالرشهالای
مثبت باله منظالور پیشالرفت احسالاس خودکفالایتی را در آنهالا تقویالت مالیکنالد و موجالب افالزایش
امیدواری در زندگی میشود کارن )2018 ،و بر طبق دیدگاه اسنایدر و لوپز ،)2007 1افرادی که
تفكر امیدوارانه پیدا می کنند ،کسانی هستند که قادر هستند اهداف مشخصی را تعیین کنند و چنالد
راه شدنی برای رسیدن به این اهداف پیدا کنند و حتی اگر به مشكل برخالورد کردنالد ،بالاز هالم باله

1. Snyder & Lopez
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مسیر ادامه داده و ثبات قدم داشته باشند اسنایدر و لوپز ،) 2007 ،که جانبازان با افزایش امیدواری
به واسطه آموزشهای مهارتهای زندگی میتوانند این مسیر را طی کنند.
رویكرد مهارتهای زندگی برای بسیاری از موقعیتها و موضوعات گوناگون ،کاربرد عملالی
دارد و مجموعه وسیعی از پژوهشها و پیشالینههالای نظالری از اثربخشالی و کاربردپالذیری رویكالرد
مهارتهای زندگی در سازگاری اجتماعی و امیدواری در جانبازان حمایت میکنالد .لالذا آمالوزش
مهارتهای زندگی برای جانبازان میتواند در ایجاد تحولی عظالیم در چگالونگی رشالد ،یالادگیری و
رفتار والدین و فرزندان به منظور سازگاری بیشتر و افزایش کارایی شخصالی و اجتمالاعی اثالربخش
باشد .هنگامی که جانبازان در تعامالت اجتماعی و ارتباطات کالمی درست و مطلوب عمل کننالد،
رفتارهای اجتماعی ،سازگاری عاطفی نیز از طریق تقویت ،آموخته و حفظ میشود و اثر مهمی بالر
تحول مهارتهای زندگی خواهد گذاشت و فرد با مجهز شدن به چنین مهارتهایی بالا جنبالههالای
درونی زندگی اجتماعی مقابله مؤثر خواهد کرد و لذا هرچه فرد سازگاری اجتماعی بیشتری داشته
باشد در برابر تنشها و فشارهای زندگی مقاومتر خواهد بود و امیدواریاش نسبت باله زنالدگی نیالز
افزایش خواهد یافت سایرس ،فارو ،روس و اوسلین.)2019 ، 1
نتایج دیگر پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت اجتماعی و مؤلفههای
یكپالالارچگی اجتمالالاعی ،پالالذیرش اجتمالالاعی ،مشالالارکت اجتمالالاعی ،خودشالالكوفایی اجتمالالاعی و
چسبندگی اجتماعی) جانبازان تأثیر دارد و باعث افزایش سالمت اجتماعی در آنها مالیشالود .ایالن
یافته با نتالایج پالژوهشهالای امیالری و همكالاران  ،)1397رنجدوسالت و علیالزاده  ،)1397مالداح و
همكاران  ،)2021و هو و همكاران  )2016مطابقت دارد .بهطوری که امیری ،فالح ،اسفندیاری و
غالمی  )1397در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند کاله جانبالازانی کاله در کارگالاههالای آمالوزش
مهارتهای زندگی شرکت کردهانالد از لحالا آمالاری در متغیرهالای سالالمت روانالی و سالازگاری
اجتماعی تفاوت معناداری را نشان دادهاند .آموزش مهارتهای زنالدگی بالهعنالوان عالاملی مهالم در
رشد و ارتقای عوامل سازگاری اجتماعی و بهداشالت و سالالمت روانالی مطالرح اسالت .بالا آمالوزش
مهارتهای زندگی میتوان به رشد مهارتهای روانی ،اجتماعی همسالران جانبالازان کمالک کالرد.
همچنین هو و همكاران  )2016در مطالعهای به این نتیجه دست یافتنالد کاله آمالوزش مهالارتهالای
زندگی و اجتماعی بر بهداشت و سالالمت اجتمالاعی جانبالازان شالیمیایی تالأثیر دارد و باعالث بهبالود
سالمت اجتماعی در آنها میشود بنابراین توجه به مهارتهای زنالدگی نقالش مهمالی در افالزایش
سالمت و بهزیستی اجتماعی دارد.
1. Sayers, Farrow, Ross & Oslin
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سالمت اجتماعی ارزشگذاری شالرایط یالک فالرد و کالارایی او در جامعاله کاله ایالن بازتالابی از
سالمت اجتماعی مثبت است ،تعریف میشود و نشانگر این حقیقالت اسالت کاله سالالمت اجتمالاعی
بازتاب درک افالراد از تجربیاتشالان در محالیط اجتمالاعی اسالت .در واقال سالالمت اجتمالاعی همالان
ارزیابی شرایط و کار فرد در جامعه است کیس .)2004 ،طبق این تعریالف جانبالازان سالالم از نظالر
اجتماعی زمانی عملكرد خوبی دارد که اجتماع را به صورت یالک مجموعاله معنالادار ،قابالل فهالم و
دارای نیروهای بالقوه برای رشد و شكوفایی بداند ،احساس کند که متعلق به گالروههالای اجتمالاعی
است و خود را در اجتماع و پیشرفت آن شریک بداند کاله بالا آمالوزش مهالارتهالای زنالدگی ایالن
ویژگیها افزایش مییابد و لذا جانبازان با آموزش مهارتهای زنالدگی سالالمت اجتمالاعی بالاتیی
برخوردارند هو و همكاران.)2016 ،
در تبیینی دیگر هرزون )2002 1نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی میتواند تا حد قابل
توجهی سالمت اجتماعی جانبازان را افزایش دهد و موجب افالزایش فعالیالتهالای اجتمالاعی آنهالا
شود .بدین ترتیب با توجه به اهمیت مهارتهای زندگی ،ضرورت آگاهی از آن برای کلیاله افالراد
در هر موقعیت و شرایط بهخصوص برای دانشآموزان آشكار میگردد .مهالارتهالای زنالدگی ناله
تنها به توانمند ساختن افراد در زندگی حال کمک میکند ،بلكه بر توانمندی آنالان بالرای زنالدگی
آینده نیز تأکید دارد .بنابراین چنان چه جانبالازان در مراحالل اولیاله زنالدگی اجتمالاعی خالود تحالت
آموزش مهارتهای زندگی قرار بگی رند ،باله سالالمت خالانواده و جامعاله کمالک شالده اسالت .زیالرا
آموزش مهارتهای زندگی مالؤثر منجالر باله افالزایش توانمنالدیهالای اجتمالاعی و روانالی در آنهالا
میگردد و آنان را برای زندگی اثربخش و مفید آماده مالیسالازد بالارت و النالدیک ،)2008 ،زیالرا
طبق نظریه کییز  ،)2002افراد در درون سالاختارهای اجتمالاعی و ارتباطالات قالرار دارنالد وکیفیالت
زندگی و عملكرد خوب در زندگی بیش از سالمت روانی است و تكالیف و چالشهای اجتماعی
نیالز تعیالالینکننالالده هسالالتند و اگالالر افالالراد کیفیالت زنالالدگی و عملكالالرد شخصالیشالالان را بالالا معیارهالالای
اجتماعیشان ارزشیابی نمایند به این ترتیب باور پیدا میکنند که اجتماع مسیر تكاملیاش را کنترل
کرده خودشكوفایی اجتماعی) ،درک میکند که میتوانالد کیفیالت ،سالازماندهالی و ادار دنیالای
اجتماعی اطراف خود را بر عهده بگیرد همبستگی اجتماعی) ،حس میکند که بین فالرد و کسالانی
که واقعیت اجتماعی اطراف وی را میسازد ،اشتراکاتی وجود دارد یكپارگی اجتماعی) ،بالاور باله
جوانب مثبت و منفی اجتماعی پذیرش اجتماعی) و در نهایالت اقالدام باله سالهیم شالدن در اجتمالاع

1. Herzon
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مشارکت اجتماعی) کیس ) 2002 ،که طبق نتایج این پالژوهش ،جانبالازان بالا اسالتفاده از آمالوزش
مهارتهای اجتماعی میتوانند این مسیر تكاملی را طی کنند.
همچنین نتایج نشان داد کاله آمالوزش مهالارتهالای زنالدگی بالر بهزیسالتی روانالی و مؤلفالههالای
پذیرش خود ،ارتباط مثبت با دیگران ،خودمختاری ،تسلط بر محیط ،هدفمندی در زندگی و رشد
شخصی) در جانبازان شهرستان کلیبر تأثیر دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای وحیدیان و همكاران
 ،)1399اردانالالی  ،)1397رجبالالی و اسالاللمی  ،)1397مونیكالالا و همكالالاران  ،)2013جاگتالالاو و
کارمالكار ،)2018 1مطابقت دارد .همچنالین ساللیمانیان و همكالاران  )1394در پژوهشالی گالزارش
کردند که آموزش مهارت های زندگی ،تاثیر بسزایی در بهبود کیفیالت زنالدگی همسالران جانبالازان
مبتال به اختالتت خُلقی دارد .در واق آموزش مهالارتهالای زنالدگی نقالش مهمالی در جانبالازان و
خانوادههای آنها دارد.
مهارتهای زندگی شامل مجموعهای از تواناییها هستند که قدرت سازگاری و رفتار مثبالت و
کارآمد را افزایش میدهند .در نتیجه شخ قادر میشود بدون اینكه به خالود یالا دیگالران صالدمه
بزند ،مسهولیتهای مربوط به نقالش اجتمالاعی خالود را بپالذیرد و بالا چالالشهالا و مشالكالت روزاناله
زندگی به شكل مؤثر روبهرو شود .به طوری که لیبرمن )2001 2کنش متقابل اجتماعی را به یالک
فرآیند مرحلهای که هر مرحله نیازمند یک مجموعه از مهارتهای متفالاوتی اسالت ،تجزیاله نمالوده
است ،مرحله اول ارتباط ،نیازمند مهارت گیرندگی است که شالامل مهالارتهالایی اسالت کاله بالرای
توجاله کالالردن و درک درسالالت اطالعالالات اجتمالالاعی متناسالالب کالاله در موقعیالالتهالالا وجالالود دارد تزم
میباشد ،چون متناسب بودن رفتار میان فالردی وابسالته باله موقعیالتهاسالت ،اتفالاق رفتالار اجتمالاعی
درست بستگی زیالادی باله شالناخت صالحیح نشالانههالای میالان فالردی و محیطالی دارد ،کاله مالا را باله
پاسمهای مؤثر رهنمون میشوند .مثالهای مهارتهای گیرندگی شامل شناخت متناسب اشخاصی
است که با آنها تعامل میکنیم .شناخت صحیح احساسات و امیالی که دیگران بیالان مالیکننالد .در
واق شنیدن صحیح آنچه دیگران بیان میکنند و دانستن اهالداف شخصالی فالردی کاله بالا مالا تعامالل
مالالینمایالد ،مالالیباشالالد .بنالالابراین بالالا توجالاله بالاله اینكالاله آمالالوزش مهالالارتهالالای زنالالدگی باعالالث افالالزایش
جرأتورزی در جانبازان شده و میزان سالالمت و بهزیسالتی روانالی آنهالا را نیالز افالزایش مالیدهالد
مونیكا و همكاران .)2013 ،درک اجتماعی ،توانایی فهم موقعیتهای اجتماعی و به همالان میالزان
حساسیت نسبت به احساسات دیگران است ،دانشآموزان با نق و اخالتالل در ادراک اجتمالاعی،
در انواع فعالیتهای مستقل که انتظار میرود جانبازان انجام دهند ،ناتوان هستند .آنها در قضاوت،
1. Jagtap & Karmalkar
2. Liberman
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خلقیات و نگرش در محیط اجتماعی ناتوان بوده و نسبت به جوّ موقعیتهای اجتماعی غیرحسالاس
میباشند و این نگرش منفالی باعالث بالروز رفتارهالای نالامطلوب در آنهالا مالیگالردد کردنوقالابی و
شریفی .)1384 ،بنابراین با توجه باله اینكاله آمالوزش مهالارتهالای زنالدگی باله دلیالل درک توانالایی
اجتماعی باعث افزایش سالمت و بهزیستی در جانبازان میشود .بر اساس نتایج بنیاد شالهید و امالور
ایثارگران باید با فراهم کردن شرایطی مناسب برای رشد امیدواری در زندگی بر آنها ،با آمالوزش
مهارتهای زندگی فرصت بیشتری برای یادگیری به جانبازان بدهند و محیط یادگیری مناسبتری
برای آنها فراهم کنند تا به این صورت میزان امیدواری آنها به زندگی افزایش یابد.
از آنجاییکه یافتههای پژوهش بر اساس مقیاسهای خالود گالزارشدهالی بالود و گالزارشهالای
شخصی در پرسشنامهها اصوتً به دلیل یافتههای ناخودآگالاه ،شالرکتکننالدگان در پاسالخگویی باله
بعضی سؤاتت طفره میروند و این ممكن اسالت نتالایج پالژوهش را باله مخالاطره بیانالدازد .پیشالنهاد
میشود که مسهوتن بنیاد شهید و امالور ایثالارگران کارگالاههالای آموزشالی بالا موضالوعات مختلالف
بهداشت روانی ،مهارتهای زندگی ،آموزشهای روانی -اجتماعی و راههای مقابلاله بالا مشالكالت
در زندگی در جهت بهبود سالمت روانی و اجتماعی جانبازان باله کالار بگیرنالد .همچنالین ،پیشالنهاد
میشود که در پژوهشهای آتی ،تأثیر آمالوزش مهالارتهالای زنالدگی بالر کالاهش ناهنجالاریهالای
رفتاری و عاطفی و تقویت رفتارهای جرأتمندانه و سالمتی مورد بررسی قالرار گیالرد و تالأثیر ایالن
گونه آموزشها بر اعتالی سالمت روانی جانبازان مطالعه شود و از مصالاحبههالای سالاختاریافته نیالز
استفاده گردد.

تعارض منافع
بین نویسندگان هیچگونه تعار

منافعی وجود ندارد.

سپاسگزاری
بدینوسیله از همكاری اداره امور ایثارگران شهرستان کلیبر و تمامی جانبازان شرکتکننده در
پژوهش کمال قدردانی و تشكر به عمل میآید.
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Abstract
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The aim of this study was to investigate the effect of life skills training on
hope, social health, and mental well-being of veterans in Kalibar. The
research design was a quasi-experimental pretest-posttest with a control
group. The statistical population of this study was all veterans of Kalibar city
in 1399 that 30 people were selected using purposive sampling method and
randomly divided into two groups of intervention and control (15 people for
each group). Snyder Hope, Keys social health and Reef mental well-being
questionnaires were used to collect data. Data were analyzed by covariance
analysis. The results showed that life skills training has an effect on hope,
social health and mental well-being of veterans. In fact, life skills training
increases the hope, social health and mental well-being of veterans.
Therefore, paying attention to life skills plays an important role in improving
the positive aspects of veterans.
Keywords: social values, identity, self-esteem, high school students.
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