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چکیده

بر روی مشکالت  را  مهارت های زندگی  اهمیت آموزش  مطالعات  از  برخی  مقدمه: 
روان شناختی تایید نموده اند. در سال های اخیر سازه های جدیدی نظیر سازگاری و سرمایه 
روان شناختی مطرح شده اند. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش 
بر سرمایه روان شناختی و سازگاری در نوجوانان دختر بدسرپرست  مهارت های زندگی 

شهر دهلران بود.
کنترل(  با گروه  )پیش آزمون-پس آزمون  تجربی  نیمه  نوع  از  پژوهش حاضر  روش: 
می باشد. جامعه ی آماری شامل کلیه ی نوجوانان دختر بدسرپرست شهر دهلران بود که 
انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 
ده  به مدت  برای هر گروه( جایگزین شدند. آزمودنی های گروه آزمایش  نفر  )پانزده 
جلسه )شصت دقیقه ای به مدت دو ماه و نیم(، تحت آموزش مهارت های زندگی قرار 
و  لوتانز2007  روان شناختی  سرمایه  پرسشنامه های  از  استفاده  با  گروه  دو  هر  گرفتند. 
قرار  به عنوان پیش آزمون و پس آزمون مورد سنجش  آزمون شخصیتی کالیفرنیا 1953 
گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری در نرم افزار 

SPSS19 استفاده گردید.
زندگی  مهارت های  آموزش  چندمتغیری،  کوواریانس  تحلیل  نتایج  براساس  نتایج: 
و  خوش بینی(  و  تاب آوری  امید،  )خودکارآمدی،  روان شناختی  سرمایه  افزایش  باعث 

)P> 0/01( .در گروه آزمایش شده است )سازگاری )فردی و اجتماعی
بحثونتیجهگیری: به نظر می رسد که آموزش مهارت های زندگی می تواند به عنوان 
نوجوانان  سازگاری  و  روان شناختی  سرمایه  ارتقای  برای  مناسب  مداخله ای  روش  یک 

دختر بدسرپرست به کار رود.
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Abstract 
Introduction: Some studies have confirmed the importance of life skills 
training on psychological problems. In recent years, new structures have 
been proposed, such as adaptations and psychological capital. For this 
purpose this study aim to determine the effect of life skills training on 
psychological capital and adaptability among adolescent girls with ir-
responsible parents of Dehloran city.
Methods: This study is a quasi-experimental study whit a pretest-post-
test and a control group. The study population consisted of all adoles-
cent girls with irresponsible parents in Dehloran. using simple random 
sampling method thirty girls were selected and placed in two experi-
mental and control groups. (n=15 per group) Subjects in the experimen-
tal group received ten sessions of life skills training. (sixty minutes for 
two months and a half) Both groups were measured by using psycholog-
ical questionnaires capital Luthans 2007 and the California Personality 
Test 1953 as the pre-test and post-test. For the analysis of data multi-
variate analysis of covariance was used by SPSS19.
Results: Based on the results of multivariate analysis of covariance, life 
skills training leads to increase in psychological capital (self-efficacy, 
hope, resiliency and optimism) and adaptability (personal and social) in 
the experimental group. (P>0.01)
Conclusions: It seems that life skills can be used as an intervention 
method for improving psychological capital and adaptability of adoles-
cent girls with irresponsible parents.

Please cite this 
article as follows:

Mirdrikvand F,Ghadampour E and Kavarizadeh M. The effect of life skills 
training on psychological capital and adaptability of adolescent girls with ir-
responsible parents. Quarterly journal of social work. 2016; 5 (3); 23-30
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پاییز 1395، دوره 5، شماره 3، پیاپی 2517

ضل اهلل میردریکوند و همکاران

مقدمه

در جوامع امروزی با افزایش آمار طالق، فقر، اعتیاد، تصادفات و... که از پیامد های صنعتی شدن جوامع بشری هستند، 
بروز پدیده بی سرپرســتی و بد سرپرســتی و تعداد کودکان و نوجوانان بی سرپرســت و بد سرپرست به طور قابل توجهی 
افزایش یافته اســت. نوجوانان بدسرپرســت افرادی هستند که دارای سرپرست بوده اما به دالیلی از جمله فقدان یکی از 
والدین، بیماری یا ازکارافتادگی یکی از والدین، اعتیاد، بیماری های خاص جسمانی، ذهنی و رفتاری والدین یا وضعیت 
اقتصــادی ضعیف خانواده امکان نگهداری و حمایت مناســب از آن ها وجود ندارد. )1( نوجوانان بدسرپرســت عالوه 
بر مشــکالت خاص نوجوانی با مســائل ناشی از فقدان خانواده مواجه اند و مشــکالت مضاعفی نسبت به سایر نوجوانان 
خواهند داشــت، که ممکن اســت موجب پدید آمدن اختالل در سازگاری آنان شــود. )2( سازگاری موفقیت آمیز افراد 
به عملکرد یکپارچه توانش های هیجانی آن ها بســتگی دارد و در پرورش ســازگاری با تجارب و حوادث اســترس زای 
زندگی، پیش بینی اهداف مطلوب در آینده و نیز سازگاری با استرس های مزمن و کنترل عواطف نقشی اساسی دارد. )3(

سرمایه روان شناختی یک سازه مفهومی از روانشناسی مثبت گرا است که با ویژگی هایی از قبیل باور فرد به توانایی هایش 
برای دست یابی به موفقیت )خودکارآمدی(، داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف )امید(، ایجاد اسنادهای مثبت درباره 
خود )خوش بینی( و تحمل کردن مشــکالت )تاب آوری( تعریف می شــود. )4( این مؤلفه هــا در یک فرآیند تعاملی و 
ارزشیابانه، به زندگی فرد معنا بخشیده، تالش فرد را برای تغییر موقعیت های فشارزا تداوم داده، او را برای ورود به صحنه 

عمل آماده نموده مقاومت و سرسختی وی را در تحقیق اهداف تضمین می کند. )5(
به نظر می رســد که ارتقای سرمایه روان شناختی و سازگاری از طریق آموزش مهارت های زندگی یکی از راهکارهایی 
اســت که با اســتفاده از آن می توان قدرت ســازگاری، رفتار مثبت و کارآمد را افزایش داد. )6( یونیسف، مهارت های 
زندگی را یک رویکرد مبتنی بر تغییر یا شــکل دهی رفتار که برقراری توازن میان ســه حوزه دانش، نگرش و مهارت را 
مد نظر قرار می دهد، تعریف کرده اســت. )7( تاثیر آموزش مهارت های زندگی در مجامع علمی متعدد مورد تایید قرار 
گرفته اســت، به طوری که اسماعیلزاده )2011( نشــان داد، که آموزش مهارت های اجتماعی که بخشی از مهارت های 
زندگی اســت باعث افزایش سرمایه روان شناختی، خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی می شود )8( و در 
مطالعــات هراتی و همکاران )2010( و احمدی و همکاران )2014(، تاثیــر مهارت های زندگی بر خودکارآمدی مورد 
تاییــد قرار گرفت. )9و10( همچنین کاظمی )2014( اثربخشــی آموزش مهارت های زندگی را بر امیدواری و رئیســی 
)2015( بر روی تاب آوری و یوســفی )2014( بر روی خوش بینی نشان دادند. )12،11و13( عالوه بر این، در مطالعات 
چاوا و کیکر )2013( و حاتمی و کاوســیان )2013( تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر ســازگاری )فردی-اجتماعی( 

مورد تایید قرار گرفت. )14و15(
در نهایــت هرچند برخی مطالعات به بررســی اثربخشــی مهارت های زندگی بر ســازگاری و ســرمایه روان شــناختی 
پرداخته اند، با این حال مطالعه های که اثربخشــی مهارت های زندگی را بر متغیرهای ســازگاری و ســرمایه روان شناختی 
بر روی نوجوانان دختران بدسرپرســت نشــان بدهد، به ویژه در کشــور ما وجود ندارد، از این رو انجام مطالعات بیشتر 
ضروری به نظر می رســد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سرمایه روان شناختی 

و سازگاری نوجوانان دختر بدسرپرست شهر دهلران انجام گرفت.

روش

 ایــن پژوهش از نوع نیمه تجربــی )پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل( می باشــد. جامعه پژوهش حاضر شــامل 
کلیه نوجوانان بدسرپرســت شهر دهلران در ســال 1394 بود که در منزل خود زندگی می کردند اما با توجه به معیارهای 
ورود پژوهش حاضر بدسرپرســت محســوب می شــدند. با توجه به اینکه در مداخالت آزمایشــی تعداد نمونه ها، باید 
حداقــل پانــزده نفر برای هر گــروه، به منظور اعمال کنترل و افزایش اعتبار درونی درنظر گرفته شــوند، )16( مشــتمل 
برر ســی نوجوان بدسرپرســت خانوار بودند که از بین جامعه ی آماری انتخاب شدند. روش نمونه گیري از نوع تصادفی 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی26

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سرمایه روان شناختی و سازگاری نوجوانان دختر بد سرپرست

ســاده بود، بدین منظور به بهزیستی شهر دهلران مراجعه شد و ازمیان 
پرونده های موجود در مرکزبهزیستی شماره پروند های زوج به عنوان 
گروه آزمایش و شــماره پرونده  های فــرد به عنوان گروه کنترل در 
نظر گرفته شــد. )گــروه آزمایش و کنترل پانزده نفــر در هر گروه( 
گــروه آزمایش تحت آمــوزش مهارت های زندگی قــرار گرفت و 
روی گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای اجرا نشد. سازگاری و سرمایه 
روان شناختی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. برای هر دو گروه 
پرسشنامه سرمایه روان شناختی و آزمون شخصیتی کالیفرنیا به صورت 
پیش آزمون اجرا شد و پس از یک ماه از اعمال مداخله نیز پس آزمون 
با اســتفاده از همان پرسشنامه ها انجام شد. به منظور جلوگیری از انتقال 
مطالب در گروه آزمایش و کنترل، مداخالت در جلسات مجزا و در 
ســاعات متفاوت انجام شد. بعد از انتخاب گروه آزمایش و کنترل، از 
آنان خواســته شد که در یک جلسه توجیهی شــرکت کنند. در این 
جلســه با تشریح اهداف پژوهش سعی شــد تا انگیزه و موافقت آنان 
برای شرکت در پژوهش جلب شود. به منظور رعایت اصول اخالقی، 
فــرم موافقت بــرای همکاری در پژوهش توســط مراجعــان تکمیل 
گردید و پژوهشگر به مراجعان اطمینان داد که کلیه مطالب ارائه شده 

در جلسات آموزشی و نتایج پرسشنامه محرمانه خواهد بود.
مالکهــایورودآزمودنیهادرایــنپژوهشعبارت
بودنــداز:رضایــت آگاهانــه؛ بدسرپرســت بودن که براســاس 
ابتالی یکــی از والدین به بیماری های مزمن جســمانی و ذهنی نظیر 
عقب ماندگی ذهنی و ســوءمصرف مواد که منجر به ایجاد مشکالت 
عدیده ای در سرپرســتی از نوجوان گردد؛ مســامحه، بدرفتاری و یا 
کودک آزاری که منجر به رســیدگی مراجع قانونی از جمله بهزیستی 
شــده؛ برخورداری از مشــکالت قانونی نظیر ســپری نمودن دوران 
زندگــی در زندان به دلیل ارتکاب جرم و نوجوان بودن )دامنه ســنی 

بین نه تا شانزده سال. 
مالکهایخروجازپژوهشعبارتبودنداز: عدم حضور 
در جلســات آموزش؛ اخالل در جریان آموزش؛ عدم پاســخدهی به 

پرسشنامه ها؛ شرکت در سایر جلسات آموزشی به طور همزمان. 
ابزارپژوهش: - پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز توسط لوتانز 
و اوالیو در سال 2007 برای سنجش سرمایه روان شناختی ساخته شده 
اســت و دارای 24 سؤال است که چهار خرده مقیاس خودکارآمدی، 
امیدواری، تــاب آوری و خوش بینی را می ســنجد. هر خرده مقیاس 
در مقیــاس 6 درجه اي لیکرت )یک= کامــاًل مخالفم، دو= مخالفم، 
ســه= تاحدودی مخالفم، چهار= تا حدودی موافقــم، پنج= موافقم، 
شــش=کاماًل موافقم( نمره گذاری می گردد و تنها ســئواالت شماره 
13، 20 و 23 به صورت معکوس نمره گذاری می  شــوند. )17( لوتانز 
و اوالیو )2007( نســبت مجذور خی دو این پرسشنامه برابر با 24/6 و 

آماره های برازندگی تطبیقی و جذر میانگین 
مجــذورات خطای تقریــب در این مدل را 
بــه ترتیــب 0/97 و 0/08 بــرآورد گردند. 
)17( عارف نژاد و همکاران )2012( پایایی 
این پرسشــنامه را 0/80 گــزارش کرده اند. 
)18( روایــی پرسشــنامه توســط مهرگان و 
زالی )2007(مورد تأیید قرار گرفته اســت. 
)19( در پژوهــش حاضــر بــرای بررســی 
پایایــی از ضریب آلفای کرونباخ اســتفاده 
گردیــد و ضرایــب آلفای کرونبــاخ برای 
پرسشــنامه ســرمایه  روان شــناختی 0/83 و 
برای مؤلفه هــای خودکار آمدی، امیدواری، 
تــاب آوری و خوش بینی به ترتیــب برابر با 

0/82، 0/0،76/86 و 0/52 به دست آمد. 
- آزمون شــخصیتی کالیفرنیا. این آزمون 
توســط کالرک و همکاران در سال 1939 
ساخته شــده است و در سال 1953 به منظور 
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ضل اهلل میردریکوند و همکاران

این مقیاس را با اســتفاده از دو روش آلفای 
کرونباخ و تصنیف برای کل آزمون 0/90 و 
0/93 به دست آورده است. )22( در پژوهش 
حاضر برای بررســی پایایی از ضریب آلفای 

کرونباخ اســتفاده گردید و ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشــنامه 
ســازگاری کالیفرنیا 0/92 و برای زیر مقیاس های ســازگاری فردی و 

سازگاری اجتماعی به ترتیب 0/93 و 0/82 به دست آمد. 
آمــوزش مهارت هــای زندگی به مدت ده جلســه شــصت دقیقه ای 
به مدت دو ماه و نیم به صورت گروهی اجرا شــد. مداخله جلســات 
آمــوزش مهارت های زندگی در جدول شــماره یک قابل مشــاهده 
اســت. در این پژوهش ســطح معناداری 0/05 در نظر گرفته شــد و 
برای تجزیه وتحلیل آماری داده های گردآوری شده از آمار توصیفی 
)میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی شامل تحلیل کوواریانس 
چندمتغیری اســتفاده گردیــد به عالوه، داده ها با اســتفاده از نرم افزار 

SPSS نسخه 19 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 زندگی هایمهارت آموزش جلسات پروتکل ( عناوین کلی1جدول)

 زمان تکلیف جلسه شرح هدف برنامه جلسه

-مهارتتوصیف  1
 های زندگی

ها و تغییرات سنین نوجوانی و های زندگی و تاریخچه آن، آشنایی با دوران نوجوانی، ویژگیتعریف مهارت ،معارفه
 06 - های زندگی و اجرای پیش آزمون.همچنین مهارت

 دقیقه

-مهارتتعریف  2
 خودآگاهی

فعالیت ) ینوجوانها، هیجانات، عالیق و عقاید دوران خودآگاهی، انواع خودآگاهی، لزوم شناخت ارزشتعریف مهارت
 های افراد خودآگاهگروهی(، چگونگی خودارزیابی صحیح، اعتماد به نفس، اجزاء خودآگاهی، ویژگی

ارائه تکلیف مهارت 
 خودآگاهی

06 
 دقیقه

 مهارت تعریف 3
 همدلی

 یگروههای تقویت همدلی، تأثیر همدلی در زندگی، فعالیت های افراد همدل، راهویژگیتعریف مهارت همدلی، 
 تکالیف مربوط به مهارت خودآگاهی(.)

ارائه تکلیف مهارت 
 همدلی

00 
 دقیقه

مهارت  تعریف 4
 ارتباط

ی نه گفتن هاهای ارتباط مؤثر، فواید یک ارتباط خوب، اصول برقرای ارتباط مؤثر، راهتعریف ارتباط، ویژگی
ایفای نقش برای کسب مهارت نه گفتن ) یکالسهایی برای رسیدن به مهارت ابراز وجود، فعالیت مناسب، گام

 مناسب و ابراز وجود(،

ارائه تکلیف مهارت 
 ارتباط مؤثر

06 
 دقیقه

 تعریف مهارت 0
 فردیبین روابط

اسب، فردی منفردی، چگونگی آغاز یک ارتباط بینتعریف مهارت روابط بین فردی، عوامل تأثیرگذار در روابط بین 
های ارتباطی و تشخیص تمرین انواع سبک) یگروههای ارتباطی، فعالیت های ارتباطی، انواع سبکتعریف سبک

 های مختلف(.سبک ارتباطی مناسب در موقعیت

ارائه تکلیف مهارت 
 فردیبین

06 
 دقیقه

تعریف مدیریت  0
 هیجان

شویم؟ عالئم عصبانیت، رفتارهای ما هنگام نوجوانی، هیجان خشم و عصبانیت، چرا عصبانی میی دوره هاجانیه
 یکالسهای افراد ماهر در کنترل خشم و عصبانیت، فعالیت عصبانیت، مراحل کنترل خشم و عصبانیت، ویژگی

 ها(.های در مورد خشم و عصبانیت و تشخیص رفتار مناسب در این موقعیتخواندن موقعیت)

ارائه تکلیف مدیریت 
 هیجان
 

40 
 دقیقه

آشنایی با  7
 مدیریت استرس

تعریف استرس، انواع فشارهای روانی، تغییرات جسمی و روانی هنگام استرس، راههای مقابله با استرس و کنترل 
 ها(،بیان چندین موقعیت استرس زا و انتخاب بهترین راه مقابله با آن در گروه) یکالسفشار روانی، فعالیت 

ارائه تکلیف مدیریت 
 استرس

00 
 دقیقه

8 
 

آموزش حل 
 مسئله

بحث گروهی: ) یکالستعریف مهارت حل مسأله، مسائل و مشکالت ما، مراحل حل مسأله، بارش فکری، فعالیت 
 ها(.بحث در رابطه با مسائل مختلف و نحوه حل کردن آن

ارائه تکلیف مهارت 
 حل مسأله

06 
 دقیقه

تعریف مهارت  9
 گیریتصمیم

های های تصمیم گیری، مراحل تصمیم گیری، تشخیص احساسات و ارزشگیری، مؤلفهتعریف مهارت تصمیم
 یکالسمسأله در ارتباط با خود و دیگران، فعالیت های حل گیری، ارزش اتخاذ تصمیم در موقعیتمرتبط با تصمیم

 تصمیم درست(.هایی برای تصمیم گیری و اتخاذ ایفای نقش: ایجاد موقعیت)

ارائه تکلیف مهارت 
 گیریتصمیم

06 
 دقیقه

خالصه و  16
 گیرینتیجه

انجام تکالیف مهارت تصمیم گیری به صورت گروهی، جمع بندی مطالب آموزشی ارائه شده در جلسات قبل، و 
 06 - و اجرای پس آزمون. هاها در ارتباط با یکی از مهارتبحث گروهی هر کدام از گروه) یکالسفعالیت 
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یافته ها

در جدول شــماره دو توزیع فراوانی شــغل و تحصیالت والدین آزمودنی ها بر حســب عضویــت گروهی در مرحله 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی28

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سرمایه روان شناختی و سازگاری نوجوانان دختر بد سرپرست

مرحلــه  در  کنتــرل  و  آزمایــش  گــروه 
پیش آزمون و پس آزمون ارائه شده است.

پیش فرض هــای توزیــع نرمــال نمرات و 
همســانی واریانس های متغیرهای وابسته که 
از پیش فرض های آماری استفاده از آزمون 
پارامتریــک اســت بــه وســیله آزمون  های 
کولموگروف-اســمیرنوف، آزمون لوین و 
آزمــون ام باکس با مقادیر )P<0/05( مورد 
تأییــد قرار گرفتــه، لذا می تــوان از تحلیل 
کوواریانس چندمتغیری استفاده کرد. نتایج 
تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر متغیرهای 
ســازگاری و ســرمایه روانشناسی در جدول 

شماره چهار درج شده است.
نتایج تحلیل کوواریانــس چندمتغیری در 
جدول شــماره سه نشان داد با کنترل نمرات 
پیش آزمــون بیــن گروه هــای آزمایــش و 
 ،P=0/001( کنترل در ابعــاد خودکارآمدی
 ،)F=18/72 ،P=0/001( امیدواری ،)F=45/30
تاب آوری )F=11/84 ،P=0/004(، خوشــبینی 
)F=10/86 ،P=0/006( در مرحله پس آزمون 
تفــاوت معنــادار وجــود دارد و آمــوزش 
مهارت هــای زندگی موجــب افزایش %77 
 %47 امیــدواری،   %59 خودکارآمــدی، 
تــاب آوری و 45% خوش بینــی در مرحلــه 
پس آزمون شده است. همچنین نتایج تحلیل 
کوواریانس چندمتغیری در جدول شــماره 
ســه نشــان داد با کنترل نمرات پیش آزمون 
بیــن گروه های آزمایش و کنتــرل در ابعاد 
 )F=115/17 ،P=0/001( فردی ســازگاری 
 )F=74/8 ،P=0/001( و سازگاری اجتماعی
در مرحله پس آزمون تفاوت معنادار وجود 
دارد و آموزش مهارت های زندگی موجب 
افزایش 88% سازگاری فردی و افزایش %83 
ســازگاری اجتماعــی در مرحله پس آزمون 

شده است.

 

 

 

 
 ها بر حسب عضویت گروهی( توزیع فراوانی شغل و تحصیالت والدین آزمودنی2جدول)

سطح 
تحصیالت و 

 شغل

 کنترلگروه  گروه آزمایش
 مادر پدر مادر پدر

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی فراوانی درصد فراوانی
 00/20 4 00/20 4 33/33 0 33/33 0 بیسواد
 33/13 2 33/13 2 33/13 2 33/13 2 نهضت
 00/20 4 33/33 0 00/20 4 33/33 0 ابتدایی
 33/33 0 00/20 4 20/20 4 26 3 سیکل
 166 10 46 0 33/93 14 00/40 7 بیکار
 6 6 33/13 2 00/0 1 33/13 2 آزاد

 6 6 33/33 4 6 6 26 3 ازکار افتاده
 6 6 33/13 2 6 6 33/13 2 کارگر

 6 6 00/0 1 6 6 00/0 1 فوت شده
 

و  و سازگاری شناختیسرمایه روان های توصیفی نمرات( شاخص3جدول)
 آزمایش و کنترل گروه ها درهای آنمؤلفه

 شناختیسرمایه روان
 آزمونپس آزمونپیش گروه و سازگاری

 رمعیا انحراف ±میانگین  رمعیا انحراف ±میانگین 

 33/31±03/2 80/28±48/4 آزمایش آمدیخودکار
 13/29±29/3 73/28±11/4 کنترل

 40/29±92/2 93/27±31/4 آزمایش امیدواری
 13/28±94/3 2/28±83/3 کنترل

 03/24±08/2 60/21±31/4 آزمایش آوریتاب
 00/21±2/0 13/21±4/0 کنترل

 63/2±13/20 40/23±01/2 آزمایش بینیخوش
 20/24±34/3 60/24±34/3 کنترل

 40/111±36/7 93/166±20/11 آزمایش سرمایه روانشناختی
 10/9±2/163 13/162±99/9 کنترل

 40/109±90/8 93/148±02/11 آزمایش سازگاری فردی
 00/101±43/11 20/106±04/12 کنترل

 40/100±70/0 06/103±14/16 آزمایش سازگاری اجتماعی
 60/108±09/9 33/100±0/12 کنترل

 سازگاری
 93/324±18/10 13/362±62/21 آزمایش
 73/369±38/10 0/360±87/26 کنترل

 

 
 گروهی عضویت برحسبها های آنو سازگاری و مؤلفهشناختی بر سرمایه روان چندمتغیریکوواریانس  تحلیل ( نتایج4جدول)

منبع 
 تغییرات

 متغیر وابسته
مرحله 
 ارزیابی

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

اندازه 
 اثر

توان 
 آزمون

 سازگاری
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 شناختیروان

 1 77/6 661/6 36/40 43/10 1 43/10 آزمونپس خودکارآمدی
 97/6 09/6 661/6 72/18 30/18 1 30/18 آزمونپس امیدواری

 88/6 47/6 664/6 84/11 2/46 1 2/46 آزمونپس آوریتاب
 80/6 40/6 660/6 80/16 71/23 1 71/23 آزمونپس بینیخوش
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پیش آزمون و پس آزمون ارائه شــده اســت. در جدول شــماره ســه  
شاخص های توصیفی سرمایه روانشناسی )خودکارآمدی، امیدواری، 
تاب آوری، خوشبینی( و سازگاری )فردی- اجتماعی( آزمودنی های 

بحث و نتیجه گیری

نتایج پژوهش نشــان می دهد که آموزش مهارت های زندگی منجر به ارتقای ســرمایه روان شــناختی )خودکارآمدی، 
امیدواری، تاب آوری، خوش بینی( و سازگاری )فردی-اجتماعی( نوجوانان دختر بدسرپرست شهر دهلران شده است. 
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ضل اهلل میردریکوند و همکاران

افزایش توانمندی های روان شناختی و اجتماعی افراد است. یادگیری 
مهارت هــای زندگــی از طریــق به کاربــردن مهارت هــای مدیریتی 
)تصمیم گیری، حل مســأله، آگاهی از تأثیــرات اجتماعی و مقابله با 
آن، مقابله با خشــم، ناکامی و اضطراب، تعیین هدف، خود رهبری و 
خود تقویت دهی اجتماعی( و مهارت های اجتماعی )برقراری ارتباط 
اجتماعی، مهارت جرأت مندی کالمی و غیرکالمی، احترام گذاشتن 
و افزایش شایســتگی( باعث افزایــش توانایی روانی و اجتماعی و در 
نهایت پیشــگیری از شــکل گیری رفتار های آسیب رسان به بهداشت 
و ســالمت و ارتقــای ســالمت روان و در نهایــت ارتقای ســرمایه 

روان شناختی در نوجوانان دختر بدسرپرست می گردد.
همچنین در ارتباط با تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری 
)فردی-اجتماعی( یافته های پژوهش حاضر با مطالعات چاوا و کیکر 
)2013( و حاتمی و کاوســیان )2013( مطابقــت دارد. )14و15( در 
تبیین این قســمت از یافته های پژوهش می توان بیان داشــت که یکي 
از مهمتریــن نتایــج بهبود و افزایــش مهارت هــاي زندگي کمک به 
ســازگاري افراد است. ســازگاري به تعامل و درگیر شدن مؤثر و سالم 
فرد با محیطش اشــاره دارد و همزمــان دو فرایند در آن رخ مي دهد، 
یکــي منطبق کردن خود با شــرایط و دوم تغییر شــرایط براي منطبق 
ســاختن آن با نیازهاي خود. )23( در این راستا آموزش مهارت های 
زندگی به افراد کمک می کند تا توانایی های خود را گســترش داده و 
با توجه به معیارهای خود برای دســتیابی به نتایج مطلوب در شــرایط 

خاص اقدام کنند و به سازگاری مطلوب دست یابند. )24(

در ارتباط بــا تأثیر آمــوزش مهارت های 
زندگی بر ســرمایه روان شــناختی، بر اساس 
بررســی پژوهشــگر تاکنون پژوهشــی که 
اثر آمــوزش مهارت های زندگــی را به طور 
مســتقیم بر متغیر سرمایه روان شناختی نشان 
دهد یافت نشــده اســت اما نتایــج پژوهش 
می دهــد  نشــان   )2011( اســماعیل زاده 
کــه آمــوزش مهارت هــای اجتماعــی که 
بخشــی از مهارت های زندگی اســت باعث 
افزایش سرمایه روان شناختی، خودکارآمدی، 
تــاب آوری و خوش بینی شــده  امیدواری، 
اســت. )8( نتایج پژوهش حاضر در ارتباط 
با اثربخشــی مهارت های زندگــی بر مولفه 
خودکارآمدی با مطالعات هراتی و همکاران 
)2010( و احمــدی و همــکاران )2014( در 
ارتباط با مولفه امیــدواری با مطالعه کاظمی 
)10،9و11(  می باشــد.  همســو   )2014(
مولفــه تاب آوری و خوش بینــی به ترتیب با 
مطالعات رئیسی )2015( و یوسفی )2014( 

نیزهمسواست. )12و13(
 در تبیین یافته های پژوهش می توان به این 
نکته اشــاره کرد، که هدف اصلی آموزش 
مهارت های زندگی، شــکوفایی ظرفیت ها و 

محدودیت ها

یکــی از مهمترین محدودیت هــای این تحقیق، به کارگیری صرف آموزش مهارت های زندگی می باشــد. همچنین این 
تحقیق آثار کوتاه مدت این مداخالت را نشان می دهد و آثار بلندمدت آن )پیگیری( را شامل نشده است. عالوه بر آن 
در این تحقیق، آموزش تنها به نوجوان بدسرپرست داده شد و نمی توان آن را به معنای آموزش به کلیه نوجوان به ویژه 

نوجوانان پسر در نظر گرفت. 
پیشنهادات

پیشنهاد می شود دوره های آموزشی برای مشاورین و متخصصان در کلینیک های مشاوره و مددکاری اجتماعی جهت 
آموزش مهارت های مورد نیاز نوجوانان بدسرپرســت ایجاد شود. همچنین ضرورت روش های تدریس و عملی کردن 
آموزش کلیه مهارت ها، جهت توسعه مهارت های زندگی توصیه می گردد. همچنین پیشنهاد می شود اثربخشی این گونه 
مداخالت در ترکیب و یا مقایسه با سایر درمان ها از جمله دارودرمانی و درمان شناختی-رفتاری و سایر مداخالت تأیید 

شده مورد بررسی قرار گیرد. 
مطالعه حاضر نشــان داد که مهارت های زندگی بر ســازگاری و ســرمایه روان شــناختی تأثیر دارد؛ در این راستا به نظر 
می رســد که می توان مهارت های زندگی را در ســازمان هایی که امور افراد بدسرپرست را بر عهده دارند، نظیر بهزیستی 

به عنوان روش انتخابی افزایش سازگاری و سرمایه روان شناختی به دختران نوجوان بدسرپرست آموزش داد.
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فصلنامه مددکاری اجتماعی30

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سرمایه روان شناختی و سازگاری نوجوانان دختر بد سرپرست
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