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Abstract
Background & Objective: Disordered attention/hyperactivity disorder is one of the most common disorders of pediatric psychiatry. In the fifth
diagnostic guide and statistical classification of mental disorders, the incidence rate for this disorder was 2.5% for adults and 5% for children.
Children with hyperactivity due to problems such as strain, restlessness, and insufficiency of attention, have a profound effect on their
relationships with other family members and the overall environment governing this environment. The presence of these children in each family
affects the structure of that family and overwhelms the mental health of the family, especially the parents. In such a situation, although all family
members and their function are harmed, the problems associated with childcare associated with attention-deficit / hyperactivity disorder,
especially the mother, are at risk for mental illness. Mothers are usually responsible for daycare, especially when children are younger.
Consequently, when there is a problem, the mother feels most discomfort and this affects their mental health and compatibility. Life skills are
skills that are used to enhance communication, increase decision-making power, and manage and understand themselves. The promotion of life
skills, including coping skills and psychosocial skills, is effective in improving the quality of life and enhances the psychological ability of the
individual to cope effectively and address conflicts and life successes. These abilities enable the individual to act positively and consistently
about other human beings in society, culture, and environment and to provide his or her public health. Research evidence has shown that life
skills training has a positive effect on self-esteem, self-esteem, and responsibility of individuals, and this leads to social support and the attention
of others who are reducing stressors. Socially disadvantaged methods can increase risk behaviors. Studies have also shown that problem-solving
ability is associated with depression and social phobia. Social problem solving can increase situational coping and behavioral competence. These
skills can prevent or reduce emotional distress. Learning problem-solving skills in dealing with challenging situations with a general level of
health and reducing stress-related mental health problems is directly related. The low social problem solving is due to incompatible cognitive
processes that make it difficult for a person to deal effectively with problematic situations or to provide practical solutions. Therefore, inefficient
problem-solving skills may cause vulnerability to mental health problems or exacerbate existing problems. Life skills education plays an essential
role in mental health. Training these skills prepares the individual to overcome the tensions and issues that face the individual and the community.
The present study was conducted to investigate the effectiveness of life skills training on general health and social problem solving of mothers
with children with attention deficit disorder.
Methods: The research method was quasi-experimental with a pre-test-post-test design with the control group. In this study, 20 mothers with
children with attentional and hyperactivity disorder selected from counseling clinics in Golpayegan city. They were randomly assigned to control
and experimental groups. An intervention conducted in 10 sessions in the experimental group. The social problem-solving questionnaires
(Dizarilla et al., 2002) and general health (Goldberg & Hoiller, 1972) used before and after the training. For analysis, covariance test was
performed using SPSS-22 software.
Results: The results of covariance analysis showed that life skills training had a significant effect on general health (P<0.001) and social problemsolving skills (P <0.001) in mothers with children’s attentional/hypertensive disorder.
Conclusion: According to the results of this study, it is recommended that therapists work with families with children with attention-deficit /
hyperactivity disorder (ADHD), to develop life skills education to promote general health and social problem-solving skills of these families.
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چکیده

هدف :اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی یک اختالل عصب روان شناختی است که تأثیرات عمیقی بر روابط فرد با سایر اعضای خانواده و فضای کلی حاکم بر این محیط

میگذارد .پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت عمومی و مهارت حلمسئلٔه اجتماعی مادران دارای فرزند مبتال به اختالل نارسایی
توجه/فزونکنشی انجام شد.

روشبررسی :روش پژوهش از نوع شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .در این پژوهش از مادران دارای فرزند با نارسایی توجه/فزونکنشی مراجع به
کلینیکهای مشاورٔه شهر گلپایگان  ۲۰نفر از مادران داوطلب واجد شرایط بهشیؤه هدفمند انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش جایگماری شدند .مداخله در
 1۰جلسه در گروه آزمایش صورت گرفت .از پرسشنامههای حلمسئلٔه اجتماعی (دزوریال و همکاران )۲۰۰۲ ،و سالمت عمومی (گلدبرگ وهیلیر )1۹۷۲ ،در مرحلٔه قبل و بعد
از آموزش استفاده شد .برای تحلیل نتایج از آزمون تحلیل کواریانس تکمتغیره با سطح معناداری ( )P>۰٫۰1استفاده شد.

یافتهها :نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت عمومی ( )P>۰٫۰1و مهارتهای حلمسئلٔه اجتماعی ( )P>۰٫۰1مادران دارای فرزند مبتال به
اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی مؤثر بود.

نتیجهگیری :بنابر نتایج این پژوهش به درمانگران در حیطٔه کار با خانوادههای دارای فرزند اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی توصیه میشود آموزش مهارتهای زندگی را جهت
ارتقای سالمت عمومی و مهارتهای حلمسئلٔه اجتماعی این خانوادهها مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژهها :مهارتهای زندگی ،سالمت عمومی ،حلمسئلٔه اجتماعی ،اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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مادران با فرزند مبتال به اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی

۱

مقدمه

حلمسئلٔه اجتماعی ،فرایند شناختی عاطفی -رفتاری است که توسط
مردم برای حل مشتتکالت زندگی واقعی در یک محیط اجتماعی به کار

اختتتتتالل نتتارستتتتتتایتتی تتتوجتته/فتتزونکتتنشتتتتتی ( ،)ADHDاختتتتتالل
1

میرود و کلید مهمی در مدیریت هیجانها و بهزیستتتتتی روانی استتتتت

عصبروانشنتتتتتتاختی با ستتتتتتن شروع در دوران کودکی استتتتتتت که از

( .)۹مراحل حلمستئلٔه اجتماعی مشتابه مراحل حلمستئله استت و در

طتتریق درجتتاتی از نارسایی توجه نامتنتتاسب با سن ،تکانشگری و تا
اندازهای فزونکنشتتتی مشتتتخ

زمینههای روابط بین فردی و اجتماعی به کار برده میشود (.)1۰

میشتتتود و درمقایستتته با افراد بدون

اختالل نارستتایی توجه /فزونکنشتتی که در همان ستتطح از رشتتد قرار

رفتارهای پرخطر شتتتود .مطالعات همچنین نشتتتان دادهاند که توانایی

دارند ،با فراوانی و شتتدت بیشتتتری رخ میدهد ( .)1این اختالل ،یکی

حلمستتتتئ له با افستتتتردگی و هراس اجت ماعی راب طه دارد (.)11،1۲

از اختالالت بستتتیار شتتتایع روانپزشتتتکی کودکان استتتت .در پنجمین

حلمستتئلٔه اجتماعی میتواند مقابلههای موقعیتی و شتتایستتتگی رفتاری

راهنمای تشتتخیصتتی و طبقهبندی آماری اختالالت روانی 2نرخ شتتیوع

را افزایش د هد که بهنو بٔه خود میتوان ند از پریشتتتتتانی های هی جانی

این اختالل برای بزرگستتتاالن  ۲٫۵درصتتتد و برای کودکان  ۵درصتتتد

پیشتتتتگیری کنند یا آن ها را کاهش دهند ( .)1۳فراگیری مهارت های

گزارش شتتتتده استتتتت .با این وجود ،رقم محتاطانه  ۳- ۷درصتتتتد از

حلمسئله در رویارویی با موقعیتهای چالشبرانگیز با سطح سالمت

کودکان در ستتنین مدرستته را مبتالیان به این اختالل تشتتکیل میدهند

عمومی و کاهش آستتیبهای روانی ناشتتی از استتترس ارتباط مستتتقیم

( .)۲،۳این اختالل در بین پستتترها بیشتتتتر از دخترها گزارش شتتتده و

دارد ( .)1۴حلم سئلٔه اجتماعی ضعیف نا شی از فرایندهای شناختی

مطالعات اخیر شتتتتیوع آن را  ۲تا  1۸درصتتتتد گزارش کردهاند (.)۴

ناستتتتازگارآن های استتتتت که باعث میشتتتتود فرد در برخورد مؤثر با

اختالل حاضر در دوران نوجوانی و بزرگسالی نیز وجود دارد و شواهد

موقعیتهای مشکلساز یا ارائٔه راه حلهای مؤثر ناتوان باشد؛ بنابراین

علمی شیوع  ۴درصدی در بزرگساالن را گزارش میکند (.)۵

مهارتهای حلمسئلٔه ناکارآمد ممکن است آسیبپذیری به مشکالت

کودکتتان فزونکنش بتتهدلی تل مشتتتتکالتی چون پرتحرکی ،بیقراری و

سالمت روان را ایجاد کند یا مشکالت موجود را تشدید کند (.)1۵

نارساییتوجه تأثیرات عمیقی بر روابط خود با سایر اعضای خانواده و

نگاهی به سیروتحول تعامالت اجتماعی انسان نشان میدهد که ظهور

فضتتای کلی حاکم بر این محیط میگذارند .حضتتور این کودکان در هر

و گستتتترش توانمندیهای انستتتان در حل مستتتائل اجتماعی به پارهای

خانواده ،ساختار آن خانواده را تحت تأثیر و سالمت روانی خانواده به

توانمندیهای فردی و اجتماعی بستگی دارد ( .)۸آموزش مهارتهای

خصوص والدین را تحتالشعاع قرارمیدهد .در چنین موقعیتی اگرچه

زندگی برای ستتتتازگارکردن بهتر و مؤثرتر افراد با چالشها و مستتتتائل

همٔه اع ضای خانواده و کارکرد آن ،آ سیب میبیند اما م شکالت مربوط

زندگی ،اخیراً بهشتتدت مورد توجه نظامهای تعلیموتربیت در ستتراستتر

به مراقبت از فرزند دچار اختالل نارستتتتایی توجه/فزونکنشتتتتی بهویژه

دنیا قرار گرفته استتتت .اصتتتطالح مهارتهای زندگی به گستتتترهای از

مادر را در معرض خطر ابتال به آسیب روانی قرار میدهد (.)۶

مهارتهای روانیاجتماعی و بینفردی گفته میشتتود که به افراد کمک

مادران معموالً مستتتتئول یت مراقبت روزانٔه فرزندان را بر عهده دارند،

میکند با اتخاذ تصتتتتمیمهایآگاهانه ،به طور مؤثر ارتباط برقرار کنند،

بهویژه زمانی که کودکان کم سن و سالتر ه ستند .در نتیجه هنگامی که

مهارتهای مقابلهای و مدیریت خود را گستتترش دهند و زندگی ستتالم

از سوی فرزندان م شکلی وجود دارد ،مادر بی شترین ناراحتی و ناکامی

و باروری داشتتته باشتتند .همچنین اعمال شتتخصتتی ،اعمال مربوط به

را احساس میکند و همین امر بر سالمت روانی و سازگاری آنها تأثیر

دیگران و نیز اعمال مربوط به محیط اطراف را طوری هدا یت کنند که

میگذارد .والدین کودکان با نارسایی توجه /فزونکنشی بیش از والدین

به سالمت بیشتری منجر شود (.)1

کودکان سالم به اختاللهای خلقی و ا ضطرابی ،احساس عدم کفایت

مهارتهای زندگی ،3مهارتهایی هستتتتند که بهمنظور ارتقای ستتتطح

در فرزندپروری و عدم رضتتتایت از نقش والدینی دچار میشتتتوند و در

ارتباطات ،افزایش قدرت تصتتتتمیمگیری ،مدیریت ،درک خود وتعامل

این خانوادهها تنیدگی والدین ،احستتتاس بیکفایتی در والدگری ،میزان

باگروه استتتتفاده میشتتتود .از نظر ستتتازمان بهداشتتتت جهانی ،آموزش

مصتترف الکل ،محدودیت روابط ،تعارض زناشتتویی ،جدایی ،طالق،

مهارتهای زندگی شامل  1۰مهارت اساسی برای زندگی کردن است.

خشم ،افسردگی و انزوا بیشتر است (.)۷

این مهارتها عبارتند از مهارت  -1تصتتتمیمگیری؛  -۲حلمستتتئله؛

از سویی با توجه به منطق زی ستاجتماعی ان سان ،م سائل مطرح برای

-۳تفکر خالق؛  -۴تفکر نقاد؛  -۵توانایی ارتباط مؤثر؛  -۶ای جاد

ان سان بهطور چ شمگیری ری شه و ا ساس اجتماعی دارند که ان سان در

و حفظ روابط م یان فردی؛  -۷خودآ گاهی؛  -۸ه مدلی کردن؛ -۹

مواجهه و بهمنظور حل مستتائل ستتاده و پیچیدهای که همه روزه پیشرو

مهارت مقابله با هیجآنها و-1۰مدیریت فشتتتار روانی ( .)1۶بوتوین

دارد ،باید از تواناییهای خود و دیگران کمک بگیرد .حلم سئله فرایند

و کانتور مهارت های زندگی را بهمقولٔه مهارت های خودنظارهگری و

رفتاری -شتتناختی آشتتکاری استتت که هم پاس ت های بالقوه مؤثر برای

مهارتهای اجتماعی تقسیم میکنند ( .)1۴مهارتهای خودنظارهگری

موقعیتهای دشتتتتوار را فراهم میکند و هم احتمال انتخاب مؤثرترین

فردی ،توانایی تصتتمیمگیری و حلمستتئله ،آگاهی از تأثیرات اجتماعی

پاستت را از بین پاستت های متعدد افزایش میدهد .هنگامی که افراد از

و مقاومت در برابر آن ها ،مقابله با خشتتتتم و ناکامی ،اضتتتتطراب و

مهارت حلمسئله برای برطرف کردن مسائل فردی و اجتماعی استفاده
میکنند به آن مهارت ،مهارت حلمستتئلٔه اجتماعی گفته میشتتود (.)۸

افستتتردگی ،تعیین هدف ،خودجهتدهی و خودتقویتگری را شتتتامل

1

3

)Attention –Deficit/Hyperactivity Disorder(ADHD
Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5 th ed

Self-skills

2

۲
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روش های حلمستتتتئ لٔه اجت ماعی نا کارآ مد میتوا ند با عث افزایش

میشتتتتود .مهارتهای اجتماعی نیز برقراری ارتباط اجتماعی ،مهارت

ستتال ،داشتتتن حداقل مدرک تحص تیلی دیپلم ،نداشتتتن اختالل روانی،

خودبیانگری کالمی و غیرکالمی ،احترام گذا شتن و افزایش شای ستگی

عتتدم مصتتتترف داروهتتای روانپزشتتتتکی و عتتدم دری تافتتت متتداخلتتٔه

اجتماعی را در برمیگیرند .آموزش مهارتهای زندگی نقش ا سا سی را

روانشتتتتناختی دیگر حین اجرای پژوهش و رضتتتتایت و تمایل آگاهانه

در بهداشتتتتت روانی ای فا میکند ،البته زمانی که در یک مقطع ستتتتنی

برای شتترکت در پژوهش .مالکهای خروج از پژوهش شتترکتنکردن

مناسب ارائه شود نقش برجستهتری خواهد داشت ( .)1۷بهطوری که

در تکمیل پرستتشتتنامهها بود .از

درر شد

مهارتهای زندگی اساسی است و در واقع آموزش مهارتهای زندگی

اختالل نارستتتتتایی تو جه /فزونکنشتتتتی و عدم مصتتتترف دارو های

نقش درمانی دارد (.)1۸

روانپزشکی برای همتاسازی استفاده شد.

آموزش مهارتهای زندگی فرد را برای غلبه بر تنشها و مشتتتکالتی که

پرسشنامٔه سالمت عمومی ( :)GHQ-28این پرسشنامه برای سنجش

گری بانگیر فرد و جام عه استتتتتت ،آ ماده میک ند ( .)11،1۹شتتتتوا هد

سالمت عمومی افراد اولینبار در سال  1۹۷۲تو سط گلدبرگ و هیلیر

پژوه شی ن شان میدهد که آموزش مهارتهای زندگی ،بر ابراز وجود،

ستتاخته شتتد که به صتتورت فرمهای  ۳۰ ،۲۸ ،1۲و  ۶۰در دستتترس

عزت نفس و مستتتتئولیتپذیری افراد تأثیر مثبت دارد و این موضتتتتوع

است .در این تحقیق از فرم  ۲۸سؤالی آن استفاده شد .پاسخگویی به

ستتتتبب جلب حما یت اجتماعی و توجه دیگران که از عوامل کاهندٔه

این پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت و خودگزارشی است .سؤاالت

فشار روانی هستند ،میشود (.)1۷،۲۰

این پرستشتنامه دربرگیرندٔه چهار خردهمقیاس استت که هر یک از آنها

ارتقتتای مهتتارتهتتای زنتتدگی ،از جملتته مهتتارتهتتای مقتتابلتتهای و

شتتتتامل  ۷ستتتتؤال هستتتتتند .ستتتتؤاالت  1-۷مربوط به مقیاس عالئم

توا نایی های روانیاجت ماعی در بهبود کیف یت ز ندگی مؤثر استتتتتت و

جسمانی و وضعیت سالمت عمومی است .از سؤال  ۸-1۴مربوط به

توانتتایی روانیاجتمتتاعی فرد را برای مقتتابلتتٔه مؤثر و پرداختن بتته

مق یاس اضتتتتطراب و از ستتتتؤال  1۵تا  ۲1مربوط به مق یاس اختالل

کشتتمکشها و موفقیتهای زندگی تقویت میکند .این تواناییها ،فرد

عملکرد اجتماعی و سؤاالت  ۲۲-۲۸نیز مربوط به مقیاس اف سردگی

را قادر میستتازد در ارتباط با ستتایر انستتآنها جامعه ،فرهنگ و محیط

هستتتتند .گلدبرگ و ویلیامز با استتتتفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی

خود مثبت و ستتازشیافته عمل کرده و ستتالمت عمومی خود را تأمین

این پرستتشتتنامه را  ۰٫۹۳گزارش نموند ( .)۲۳در پژوهش محمدیپور

کند ( .)۲1اثربخشتتتی آموزش مهارتهای زندگی بر ستتتالمت عمومی

و فالحتی پایایی این پرستتتشتتتنامه با استتتتفاده از روش آلفای کرونباخ

( ،)1۶کیف یت زندگی ( )۲۲و حلمستتتتئلٔه اجتماعی در پژوهش های

 ۰٫۹۰گزارش شده است ( .)۲۰در پژوهش حاضر با استفاده از روش

مختلفی تأیید شتتتده استتتت .احمدخانی و همکاران ( ،)1۹در پژوهش

آلفای کرونباخ پایایی  ۰٫۸۵به دست آمد.

خود نشتتتتتان داد ند که آموزش م هارت های ارت باطی با عث افزایش

پر س شنامٔه تجدیدنظر شدٔه حلم سئلٔه اجتماعی  :فرم کوتاه پر س شنامٔه

سازگاری اجتماعی ،خانوادگی ،هیجانی و سازگاری کلی مادران دارای

تجدیدنظرشتتتدٔه حلمستتتئلٔهاجتماعی دزوریال و همکاران ( ،)۲۴ابزار

کودک کمتوان ذهنی میشود.

خودگزارشتی از نوع لیکرت و دارای  ۲۵ستؤال استت .این پرستشتنامه

با توجه به شتتیوع باالی اختالل نارستتایی توجه/فزونکنشتتی در دوران

پنج خرده مقیتتاس اصتتتتتلی داشتتتتتتتته و پنج بُعتتد مختلف متتدل

کودکی و نوجوانی و نقش ویژٔه مادر در این خ صوص پژوهش حا ضر

حلمستتئلٔهاجتماعی را اندازهگیری میکند .دو مقیاس جهتگیری مثبت

با هدف بررستتتتی اثربخشتتتتی آموزش مهارتهای زندگی بر ستتتتالمت

به م سئله و حلم سئلٔه منطقی بهعنوان خردهمقیاس حلم سئلٔه سازنده،

عمومی و حلمستتتتئلٔه اجتماعی مادران دارای فرزند مبتال به اختالل

در نظر گرفته می شوند و به صورت مثبت نمرهگذاری میگردند .سبک

نارسایی توجه/فزونکنشی انجام شد.

تکانشتتتتی /بیاحتیاط ،ستتتتبک اجتنابی و جهتگیری منفی به مستتتتئلٔه

2

1

خردهمقیاسهای حلم سئلٔه ناکارآمد را ت شکیل میدهند که به صورت

روش بررسی

منفی (وارونه) نمرهگذاری میشوند؛ بنابراین براساس این ابزار توانایی

روش پژوهش شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه

حلم سئلهاجتماعی «خوب» تو سط نمرات باال در جهتگیری مثبت و

استتتتتت .جام عٔه آماری شتتتتتامل مادران دارای فرز ند مبتال به اختالل

حلم سئلٔه منطقی و نمرات پایین در جهتگیری منفی ،سبک تکان شی

نارستتتتایی توجه/فزونکنشتتتتی پایٔه پنجم ابتدایی مراجع به کلینیکهای

و ستتتتبتتک اجتنتتابی مشتتتتخ

مشاورٔه شهر گلپایگان در سال تحصیلی  1۳۹۴-1۳۹۵بودکه پس از

حلمسئلٔهاجتماعی «ضعیف» توسط نمرات پایین در جهتگیری مثبت

اخذ مجوزهای الزم از ادارٔه آموزشوپرورش شتتتهرستتتتان از بین آنها

و حلم سئلٔه منطقی و نمرات باال در جهتگیری منفی ،سبک تکان شی

 ۲۰نفر داوطلب واجد شتتترایط که رضتتتایت خود را برای شتتترکت در

و ستتتتبک اجتنابی مشتتتتخ

مطالعه اعالم نمودند بهصتتتتورت تصتتتتادفی به دو گروه آزمایش و گواه
اختصتتتتتاص یافت ند .مالک های ورود به پژوهش ع بارت بود ند از:

گزارش شده است ( .)۲1در ایران مخبری ،درتاج و دره کردی ضریب
آلفای  ۰٫۸۵را گزارش نمودهاند ( .)۲۲در پژوهش حاضتتر با استتتفاده

روانپزشتتتتک و مصتتتتاحبٔه بالینی مطابق با

معیارهای  DSM-5برای ت شخی

از ضریب آلفای کرونباخ پایایی  ۰٫۸۲بهدست آمد.

این اختالل ،سنین مادر  ۳۵تا ۴۵

Social Problem Solving Inventory- Revised

میشتتتتود .پایایی آزمون مجدد برای این

پرستتشتتنامه بین  ۰٫۶۸تا  ۰٫۹1و ضتتریب آلفای آن بین  ۰٫۶۹تا ۰٫۹۵

دارابودن دانشآموز در پا یٔه پنجم و مبتال به اختالل نارستتتتایی توجه/
فزونکنشتتتتی به تشتتتتخی

میشتتتتود .درحتتالیکتته توانتتا یی

پس از تخصتتتتی

1

۳

تصتتتتتادفی اعضتتتتتای گروه آزمایش و گواه و اخذ
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میتوان گفت ب سیاری از نوروزها و سایکوزها ،نا شی از نق

در بیش از دو جلستتٔه آموزشتی و نق

متغیر های ستتتتن مادر ،دارابودن دانشآموز در پا یٔه پنجم و مبتال به

اجتماعی در مرحلٔه پیشآزمون در هر دو گروه اجرا شد .پس از آن گروه

افراد ،جامعه و محیط مثبت و ستتتازگارانه عمل کند و ستتتالمت روانی

آزمایش طی  1۰جلستتتته ،آموزش گروهی مهارت های زندگی مبتنیبر

خود را تأمین نماید ( .)1۵،1۸برنامٔه مداخلٔه حاضر بر گرفته از برنامٔه

گام های دهگا نٔه ستتتتتاز مان ب هداشتتتتتت ج هانی را در مرکز مشتتتتتاوره

گامهای دهگانٔه آموزش مهارتهای زندگی تدوینشتتده توستتط ستتازمان

آموزشوپرورش دریافت کرد .در انتهای دوره ،پر س شنامههای سالمت

بهداشتتتت جهانی استتتت ( .)1۹جهت توصتتتیف دادهها از میانگین و

عمومی و حلمسئلٔه اجتماعی در هر دو گروه مجدد اجرا شد .سازمان

انحراف استتتتتاندارد و با توجه به طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه

بهداشتتتتت جهانی در ستتتتال  1۹۹۳برای پیشتتتتگیری اولیه و همچنین

گواه برای تحل یل داده ها از آزمون تحل یل کوار یانس استتتتتفاده گرد ید.

ارت قای ستتتتطح ب هداشتتتتتت روانی ،بر نا مٔه مدونی با عنوان آموزش

پیشفرض های بهکارگیری آزمون تحل یل کووار یانس با آزمون لوین و

مهتارتهتای زنتدگی ارائته نموده استتتتتت .هتدف این برنتامته افزایش

آزمون کلموگروف-ا سمینروف با کمک نرمافزار تحلیل آماری SPSS-

توا نایی های روانی-اجت ماعی افراد استتتتتت تا با تجهیز افراد به این

 22بررسی گردید.

مهارتها آنها بتوانند با تقا ضا و ک شمکشهای روزانه بهطور سازگار
جدول  .1خالصٔه محتوای جلسات آموزشی مهارتهای زندگی
جلسه
معارفه و ایجاد ارتباط :بیان قوانین گروه ،معرفی کلی و اجمالی دوره ،آموزش کلی مهارت زندگی بهصورت خالصه ،آموزش

اول

خودآ گاهی ،خودپنداشت ،تمرین برای جلسٔه بعد.
افزایش مهارت همدلی :بررسی تمرین جلسٔه گذشته ،آموزش روابط عاطفی ،حمایت اجتماعی ،مهارت همدلی ،و کمکهای

دوم
سوم

عاطفی اجتماعی ،دادن تمرین برای جلسٔه بعد.
افزایش مهارت روابط بین فردی :مروری بر جلسٔه گذشته ،آموزش روابط ،روابط بین گروهها و دوستان ،روابط در درون خانواده،
تمرین برای جلسٔه بعد.

چهارم
پنجم
ششم

مرور مباحث نظری جلسات قبل :آموزش ارتباط مؤثر در گروه ،آموزش مهارتهای ارتباطی ،تمرین برای جلسٔه بعد.
افزایش مهارت مقابله با استرس  :مرور مباحث نظری جلسٔه قبل ،مباحث نظری استرس ،راهکارهای مقابله با استرس تمرین برای
جلسٔه بعد.
افزایش مهارت مدیریت هیجانی :مرور تمرینهای جلسٔه قبل ،افزایش مهارت مدیریت هیجانی .آموزش مهارت مدیریت استرس
و راهکارهای مدیریتی آن سبکهای مقابله با استرس و تمرین برای جلسٔه بعد.
افزایش مهارت حلمسئله :مرور تمرینهای گذشته و مباحث نظری جلسٔه قبل ،آموزش مهارتهای حلمسئله و شیوههای

هفتم
هشتم

حلمسئله و سبکهای آن .تمرین برای جلسٔه آینده.
افزایش مهارت تصمیمگیری :مرور تمرینهای گذشته و مباحث نظری ،آموزش تصمیمگیری درمواقع گوناگون و مباحث نظری
تصمیمگیری ،تمرین برای هفتٔه آینده.
افزایش مهارت تفکر خالق :مرور تمرینها و مباحث نظری جلسٔه قبل ،افزایش مهارت تفکر خالق و راهکارهای افزایش آن،

نهم

تمرین برای جلسٔه آینده.

دهم

۳

افزایش مهارت تفکر نقادانه :مرور کوتاه بر جلسههای گذشته ،افزایش مهارت تفکر نقادانه ،آموزش تفکر انتقادی و مرور
تمرینهای تفکر انتقادی ،جمعبندی و خالصٔه جلسات.

یافتهها

میانگین حلمسئلٔهاجتماعی درگروههای مختلف مطالعه ،قبل و پس از اجرای برنامٔه مهارتهای زندگی در جدول  ۲نشان داده شده است.
جدول  .۲مقایسه میانگین حلمسئلٔهاجتماعی و ابعاد آن در گروههای مختلف مطالعه در مراحل قبل و بعد
متغیر
حلمسئلٔه اجتماعی
جهتگیری مثبت
جهتگیری منفی

مرحله

آزمایش

گواه
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

۷۷٫۲۰

۷٫۲۷

۷۴٫۸۰

۶٫۲۸

پسآزمون

۷۷٫۸۰

۹٫۶۷

۸۲٫۳۰

۶٫۴۶

پیشآزمون

۹٫۴۰

1٫۶۴

۸٫1۰

1٫۹1

پسآزمون

۴٫۸۰

1٫۸1

۹٫۳۰

1٫۴1

پیشآزمون

1۳٫۲۰

۲٫۷۸

1۹٫۶۰

۳٫۸۶

پسآزمون

1۲٫1۰

۲٫۴۶

1۰٫۹۰

۳٫۳۵

۴

مقدار ***p
>۰٫۰1
>۰٫۰1
>۰٫۰1
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مجوزهای الزم ابتدا پرستتتشتتتنامههای ستتتالمت عمومی و حلمستتتئلٔه

کنار بیایند .این تواناییها فرد را قادر میستتتتازد تا در رابطه با ستتتتایر

حلمسئلٔه منطقی
حلمسئلٔه تکانشی

پسآزمون

۲۰٫۷۰

۳٫۹۶

۲۳٫۹۰

۲٫۸۸

پیشآزمون

1۶٫۹۰

۳٫۰۷

1۷٫۳۰

1٫۳۳

پسآزمون

1۷٫۸۰

۴٫1۵

1۹٫1۰

۰٫۹۹

پیشآزمون

1۷٫۵۰

۴٫۷۳

1۵٫۸۰

۳٫1۹

پسآزمون

1۷٫۴۰

۳٫۳۷

1۹٫1۰

۲٫1۳

>۰٫۰1
>۰٫۰1

***مقدار احتمال حاصل از تحلیل کوواریانس

با توجه به طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه گواه برای تحلیل دادهها

افزایش یافت ()P>۰٫۰1؛ بنابراین آموزش مهارتهای زندگی بر

از روش تحلیل کوواریانس استفاده گردید .با استفاده از آزمون لوین

حلمسئلٔهاجتماعی و ابعاد آن در مادران دارای فرزند مبتال به اختالل

همگنی واریانسها رعایت شد .مقایسٔه میانگین گروهها نشان داد که

نارسایی توجه و فزونکنشی مؤثر بود.

نمرات حلمسئلٔهاجتماعی و ابعاد آن پس از مداخله به طور معناداری
جدول  .۳مقایسٔه میانگین سالمت عمومی و ابعاد آن در گروههای مختلف مطالعه در مراحل قبل و بعد
متغیر
عالیم جسمانی
اضطراب
عملکرد اجتماعی
افسردگی
سالمت عمومی

مرحله

گواه
میانگین

آزمایش

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

۶

۲٫۵۸

۹٫۲۰

۴٫۶۸

پسآزمون

۷٫۷۰

۲٫۸۶

۴٫۳۰

1٫۷۰

پیشآزمون

۷٫۷۰

۴٫۶۲

1۲٫۶۰

۴٫۶۷

پسآزمون

۹٫۵۰

۵٫۴۰

۴٫۳۰

۲٫1۶

پیشآزمون

۹٫۴۰

۳٫۸۰

1۲٫۵۰

۵٫۵۴

پسآزمون

1۰٫۷۰

۳٫۶۸

۳٫1۰

۲٫۰۷

پیشآزمون

۵٫۶۰

۴٫۳۲

۷٫۴۰

۵٫1۸

پسآزمون

۶٫۷۰

۵٫11

1٫۷۰

۲٫۰۵

پیشآزمون

۲۸٫۷۰

1۵٫۴۸

۳1٫۷۰

1۹٫۲۷

پسآزمون

۳۴٫۶۰

1۴٫۹۶

1۳٫۴۰

۶٫1۸

مقدار ***p
>۰٫۰1
>۰٫۰1
>۰٫۰1
>۰٫۰1
>۰٫۰1

***مقدار احتمال حاصل از تحلیل کوواریانس

با توجه به طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه گواه برای تحلیل دادهها

روانی خود و همنوعتتان خود را بتته خطر انتتدازنتتد بتتا انتظتتارات و

از آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید .با استفاده از آزمون لوین

چشتتمداشتتتهایی که در روابط بین اعضتتای جامعه موجود استتت به

همگنی واریانسها رعایت شد .مقایسه میانگین گروهها نشان داد

شکل مؤثری مواجه شود (.)۲۶

نمرات سالمت عمومی و ابعاد آن پس از مداخله به طور معناداری تغییر

یافتههای پژوهش حاضتتر نشتتان میدهد آموزش مهارتهای زندگی بر

یافت ( .)P>۰٫۰1بنابراین آموزش مهارتهای زندگی برافزایش

بُعد عالیم جستتتتمانی ستتتتالمت عمومی مادران دارای فرزند مبتال به

سالمت عمومی و ابعاد آن در مادران دارای فرزند مبتال به اختالل

اختالل نارستتتتایی توجه/فزونکنشتتتتی مؤثر استتتتت .این نتیجه با نتایج

نارسایی توجه و فزونکنشی مؤثر بود.

شیربیم و همکاران همسو بود ( .)۲۶برنامٔه آموزش مهارتهای زندگی
از طریق پرورش مهتارتهتایی همچون مهتارت برقراری رابطته مؤثر

4

روش های ابراز وجود و جرأتمندی ،کنترل هی جان های ناخوشتتتتای ند

بحث

(اضطراب ،افسردگی ،خشم) و کنترل استرس ،تصمیمگیری درست،

پژوهش حاضتتتتر با هدف اثربخشتتتتی آموزش مهارت های ز ندگی بر

حلمستتتتئله و مهارتهای ارتباطی موجب ارتقای ستتتتطح ستتتتالمت

ستتتتالمت عمومی و حلمستتتتئلٔهاجتماعی مادران دارای فرزند مبتال به

جستتتمانی میشتتتود .یافتٔه دیگر تحقیق حاضتتتر نشتتتان داد که آموزش

اختالل نار سایی توجه/فزونکن شی انجام شد .نتایج ن شان داد آموزش

مهارت های زندگی بر بُعد کارکرد اجتماعی ستتتتالمت عمومی مادران

مهارتهای زندگی بر سالمت عمومی مادران این کودکان مؤثر ا ست.

دارای فرزند مبتال به اختالل نارستتایی توجه/فزونکنشتتی مؤثر استتت.

این ن تایج با یاف ته های پژوهش های اح مد خانی و هم کاران (،)1۹

برنتتامتتٔه آموزش مهتتارتهتتای زنتتدگی از طریق پرورش مهتتارتهتتایی

عاشتتوری و همکاران ( ،)۲۵رئیستتی و همکاران ( )1۳و خدابخش و

همچون تصتتتمیمگیری درستتتت و حلمستتتئله ،تفکر خالق و انتقادی،

منصوری همسوست(.)1۵

مهارتهای ارتباطی و اجتماعی و مقابله با شتترایط دشتتوار ،به افزایش

م هارت های ز ندگی در برگیر ندٔه عواملی استتتتتت که مو جب ستتتتطح

سازگاری و کارکرد اجتماعی کمک میکند.

سازگاری و عملکرد مناسبتر افراد میگردد .این تواناییها فرد را قادر

عالوهبراین نتایج پژوهش حا ضر ن شان داد آموزش مهارتهای زندگی

میسازد مسئولیت نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بدون آن که سالمت

۵
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حلمسئلٔه اجتنابی

پیشآزمون

۲۰٫۵۰

۳٫۸۰

1۹٫۶۰

۳٫۸۶

>۰٫۰1

۵

بر بُعد عالئم افستتتردگی ستتتالمت عمومی مادران دارای فرزند مبتال به
اختالل نارستتتتایی توجه/فزونکنشتتتتی مؤثر استتتتت .این نتیجه با نتایج

آموزش مهارتهای زندگی ارتقای تواناییهای روانی-اجتماعی را

تحقیق شتتتیربیم و همکاران همستتتوستتتت ( .)۲۶آموزش مهارتهای

موجب میگردند که این مسئله خود میتواند موجب بهبود سالمت

زندگی از جمله مهارت خودآ گاهی ،همدلی ،ارتباط مؤثر ،روابط بین

روانی ،جسمانی و اجتماعی افراد گردد .آموزش مهارتهای زندگی فرد

فردی ،مهارتهای حلمسئله ،تصمیمگیری باعث افزایش آگاهی افراد

را قادر میسازد تا دانش ،ارزشها و نگرشهای خود را به تواناییهای
بالفعل تبدیل کند .بدینمعنا که فرد بداند چه کاری باید انجام دهد و

تقویت اعتمادبهنفس ،عزت نفس ،برقراری ارتباط مؤثر ،ستتتازگاری و

چگونه آن را انجام دهد .مهارتهای زندگی همچنین منجر به انگیزٔه

در نتیجه موجب کاهش افسردگی میشود.

رفتار سالم میشود و بر احساس فرد از خود و دیگران و همچنین ادراک

یادگیری مهارتهای زندگی موجب افزایش ظرفیت روان شناختی افراد

دیگران از وی مؤثر است .این موضوع میتواند منجر به افزایش

در

اعتمادبهنفس گردد که یکی از نتایج این مسئله میتواند الگوی صحیح

مواجهه با انتظارات و چالش های زندگی روزمره .هر قدر این ظرف یت
روانشتتتناختی بیشتتتتر باشتتتد به همان اندازه شتتتخ

رفتار حلمسئله در افراد باشد.

قادر خواهد بود

ستتالمت روانی و رفتار خود را در ستتطح بهتری نگه دارد و به شتیوهای

6

مثبت و سازگارانه و کارآمد به حل و ف صل م شکالت بپردازد .ظرفیت

این مقاله بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد به شماره ثبت AU-

روانشتتتناختی افراد در ارتقای بهداشتتتت روان اهمیت بستتتیار دارد و

 901125است .از تمامی افرادی که این پژوهش را همراهی کردهاند

بهویژه زمانی که فرد در مواج هه با فشتتتتتار های روانی یا استتتتترس و

تشکر میشود .در تدوین مقاله حاضر بین نویسندگان تضاد منافع وجود

چالش های زندگی به الگوهایی روی می آورد که حاصتتتتل آن فراهم
کردن مشتتتتکالت برای خود شتتتتخ

تشکر و قدردانی

ندارد.

از یک طرف و جامعه از طرف

دیگر استتتتت .آموزش چنین مهارت هایی در فرد احستتتتاس کفا یت و
توانایی ،مؤثر بودن ،غل به کردن و توانایی برنامهریزی رف تار هدفم ند
متنا سب با م شکل را به وجود میآورد .پژوهشهای متعدد ن شان داده
استتتتت که مهارت های زندگی در زمی نه های متعددی اثر گذار استتتتت
( .)1۵،۲۷لذا چنانچه آموزش مهارتهای زندگی بهعنوان یک اصتتتتل
در زنتتدگی فردی و اجتمتتاعی قرار گیرد ،میتوانتتد در مقتتابتتل عوامتتل
تنشزای اجتمتتاعی ،اضتتتتطراب ،تنش ،خشتتتتم ،خودمهتتارگری،
تصمیمگیری و حلمسئله ،رفتار جرأتمندانه و غیره فرد را خودکارآمد
کند تا از رفتارهای زیانبار ،پیشگیری به عمل آورد.
آموزش مهارتهای زندگی موجب ارتقای تواناییهای روانیاجتماعی
میگردد .این توانتتاییهتتا فرد را برای برخورد مؤثر بتتا کشتتتتمکشهتتا
وموقعیتهای زندگی یاری میبخشند ،و به او کمک میکنند تا با سایر
ان سانها ،جامعه ،فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کند و
ستتتتالمت روانی خود را تأمین نما ید .بدینترت یب مهارت های زندگی
موجب تقویت یا تغییر نگرشها ،ارزشها و رفتارهای مثبت شتتتتده و
افراد را در ت صمیمگیری صحیح و حل م سائل شخ صی و اجتماعی به
شیؤه مثبت و سازگارانه یاری میرساند (.)۲۸
باتوجه به محدودیتهایی همچون نمونهگیری در دستتترس و استتتفاده
از پرستتشتتنامههای خودگزارشدهی و نبود مرحلٔه پیگیری تعمیم نتایج
این پژوهش با محدودیتهایی روبه رو استتت .براین استتاس پیشتتنهاد
میگردد برای برر سی بلندمدت یافتههای پژوهش حا ضر تحقیق طولی
صورت گرفته و همچنین نتایج آن بر روی سایر گروههای خانوادههای
دارای کودکان با نیازهای خاص نیز مورد پژوهش واقع شود.

۶
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به خودشتتتان ،مشتتتکالت و جامعٔه آنها میشتتتود و این مستتتئله ستتتبب

می شود ،ظرفیت روان شناختی یک فرد عبارتند از :توانایی شخ
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