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خالصه
مقدمه :هدف از پژوهش حاضر افزایش سالمت عمومي بر اساس آموزش مهارتهای هیجاني-
اجتماعي و مدیریت استرس در دانش آموزان دبیرستاني بود.
روش کار :پژوهش حاضر نیمه آزمایشي ،طرح پیش آزمون ،پس آزمون گروه گواه و پیگیری بود.
جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دبیرستانهای منطقه  15آموزش و پرورش تهران در سال
تحصیلي  98-99بود .در این پژوهش تعداد  45دانش آموز با روش نمونه گیری تصادفي ساده انتخاب و
با گمارش تصادفي در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند ( 15دانش آموز در گروه آزمایش
مهارتهای هیجاني -اجتماعي 15 ،دانش آموز در مدیریت استرس و  15دانش آموز در گواه) .گروه-
های آزمایش مداخله مهارتهای هیجاني -اجتماعي (گلمن ،پارسا )1397 ،و مدیریت استرس (جزایری،
 )1397را طي  7جلسه  90دقیقهای دریافت نمودند .ابزارهای ارزیابي مورد استفاده در این پژوهش ،شامل
پرسشنامه اهمال کاری تحصیلي (سواری )2011 ،و سالمت عمومي )( (GHQ-28گلدبرگ)1979 ،
بودند .دادههای حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مكرر و آزمون تعقببي بنفروني
مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
نتایج :نتایج نشان داد آموزش مهارتهای هیجاني -اجتماعي ،مدیریت استرس بر سالمت عمومي
دانش آموزان دبیرستاني تاثیر معنادار دارد ) .(p<0/001نتایج آزمون تعقیبي نشان داد بین میزان
اثربخشي این دو مداخله نیز تفاوت معنادار وجود داشته ) (p<0/001و آموزش مدیریت استرس
نسبت به آموزش مهارت های هیجاني -اجتماعي تاثیر بیشتری بر سالمت عمومي دانش آموزان داشته
است.
نتیجهگیری :یافتههای پژوهش حاضر بیانگر آن بودند آموزش مهارتهای هیجاني -اجتماعي و
مدیریت استرس ميتواند به عنوان یک آموزش کارآمد جهت افزایش سالمت عمومي مورد استفاده
قرار گیرد.
کلمات کلیدی :مهارتهای هیجاني -اجتماعي ،مدیریت استرس ،سالمت عمومي ،دانش آموزان
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مقدمه
در طول قرن بیستم انسان از نظرشیوههای زندگي ،روابط

دیگران ،داشتن هدف مناسب در زندگي ،فرصتهای رشد

اجتماعي ،مسائل بهداشتي و پزشكي بیش ازتمام تاریخ دستخوش

شخصي و احساس خودمختاری و پذیرش خود ،مشخص ميشود

دگرگوني شده است .از طرف دیگر ،فضای رقابتي آکنده از ترس

که با آموزش مهارتهای هیجاني -اجتماعي ميتوان به آنها

از شكست و مقایسه افراد با همدیگر ،همچنین ،وجود تفاوتهای

دست یافت ( .)5بنابر تحقیقات انجمن ملي بهداشت رواني 1،افراد

تربیتي و فرهنگي در مدرسه ،چالشهایي را پیشروی افراد قرارداده

دارای سالمت رواني دارای این خصوصیات ميباشند :آنان

است ،که خود ميتواند منبعي از فشار رواني بوده و عوارضي چون

احساس راحتي ميکنند ،خود را آنگونه که هستند ميپذیرند ،از

اضطراب و افسردگي را به دنبال داشته باشد .اهمیت این موضوع

استعدادهای خود بهره مند ميشوند ،نگراني ،ترس و اضطراب و

باعث شده تا مسائل و چالشهای مؤثر بر ایجاد این عوارض

حسادت کمي دارند و دارای اعتماد به نفس ميباشند ،سیستم

بررسي شده و آموزش مهارتهای مقابلهای ،در دستورکار

ارزشي آنان از تجارب خودشان سرچشمه ميگیرد ،احساس خوبي

سازمانهای آموزشي قرارگیرد (.)1

نسبت به دیگران دارند ،وقتي با مشكالت روبرو ميشوند و نسبت

منظور از سالمت عمومي ،درجهای از تعادل است که فرد در

به اعمال خود احساس مسئولیت ميکنند (.)6

مواجهه با مشكالت اجتماعي و سازگاری اجتماعي با محیط

جوانان به عنوان قشری از جامعه که پیوسته در معرض

پیرامون خود بین رفتارهای خویش برقرار ميکند و رفتار منطقي از

استرسها و فشارهای محیطي و رواني زیادی ،ازجمله مشكالت

خود نشان ميدهد ( .)2تعریف دقیق سالمت عمومي و بیماری

آموزشي ،خانوادگي ،اجتماعي و اقتصادی قراردارند ،مورد توجه

رواني دشوار است .افرادی که نقشهای خود را در جامعه اجرا

خاص پژوهشگران قرارگرفته اند .روشن است که استرس بر

ميکنند رفتارآنها مناسب و سازگارانه است ،سالم در نظر گرفته

عملكرد تحصیلي ،اجتماعي و شغلي ،رضایت شخصي و ازهمه

ميشوند .برعكس ،کساني که نميتوانند نقشهای خود را برآورده

مهمتر ،سالمت رواني نوجوانان تأثیر نامطلوب خواهد داشت (.)7

کنند و مسئولیتهای خود را انجام دهند و یا رفتارشان نامناسب

تئودور 2بر این باور است که استعداد یافتن و ادامه کار ،داشتن

است ،بیمار انگاشته ميشوند .فرهنگ هر جامعهای قویاً بر ارزش ها

خانواده ،ایجاد محیط خانوادگي خرسند ،فرار از مسائلي که با

و عقاید آن تاثیر ميگذارد و این به نوبه خود بر نحوه ای که آن

قانون درگیری دارد ،لذت بردن از زندگي و استفاده صحیح از

جامعه سالمتي و بیماری را تعریف ميکند ،تاثیر ميگذارد (.)3

فرصتها ،مالک تعادل و سالمت رواني است ( .)8اخیراً به

همچنین تعریفهای جدید از سالمت رواني مدیریت احساس و

نیازهای سالمت رواني کودکان و نوجوانان اولویت بسیاری داده

رفتار ،ارزیابي واقع بینانه از محدودیتهای خود ،رشد

شده است و به این خاطر است که مشكالت سالمت رواني ،علت

خودمختاری ،استقالل و توانایي فائق آمدن بر استرس را نیز شامل

ایجاد پریشاني است و مي تواند بر بسیاری یا حتي تمامي جنبههای

ميشود ( .)4سالمت عمومي ،محور اصلي شكلگیری علوم

زندگي کودکان و نوجوانان ،رشد هیجاني ،بدني و اجتماعي و نیز

بهداشتي و درماني بوده و از این رو عوامل تقویت کننده و تهدید

بر پیشرفت تحصیلي آنها تاثیر بگذارد و مشكالت سالمت رواني

کننده ی آن همواره مورد بررسي بوده است .در این میان ،رویكرد

در کودکان و نوجوانان ،موجب باال رفتن تقاضا برای سایر خدمات

روان شناسي مثبت نگر ،بهزیستي رواني و توانمندی های شخصیتي

از قبیل خدمات اجتماعي ،آموزشي و قضایي مربوط به جوانان مي-

به عنوان مولفههای آن ،از جمله عوامل تقویت کننده سالمت

شود ( .)9مدیریت حوزهی بیروني فرد ،یكي از آسانترین و

عمومي محسوب ميشوند .بهزیستي روان شناختي با تعدادی از
اجزای اولیه یک زندگي خوب ،از جمله ارتباطات مثبت با

1

).National Association for Mental Health (NAMH
2
.Taodoor
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مؤثرترین تكنیکهای مدیریت استرس ،شناسایي عوامل ایجادکننده

نتایج این پژوهش ،حاکي از آن بود که آن چه باعث اضطراب

فشار رواني و رشد وگسترش یک سبک زندگي است که این

امتحان مي شود ،ترس از عدم موفقیت ،استرس باال و عدم برنامه

فشارزاها را کاهش دهد .گیردانو و همكاران بیان ميکنندکه با ایجاد

ریزی مناسب زماني برای مطالعه است .همچنین ،براون و همكاران

آگاهي شناختي از حوادث زندگي ميتوان از آن در جهت تجدید

در پژوهشي نشان دادند که آموزش تن آرامي باعث کاهش

ساختار الگوهای فكری و رفتاری استفاده کرد (.)10

اضطراب امتحان و افزایش عملكرد تحصیلي شده است (.)16

مدیریت حوزه دروني به فردکمک ميکند تا کنترل بهتری

ارب 2نیز در پژوهشي نشان داد که آموزش مهارت حل مسئله و

روی افكار خود داشته باشد و افكار غیرمنطقي و تنش زا را در

مدیریت استرس باعث کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملكرد

اختیار خود بگیرد .در این حوزه فرد با آموزش آرامسازی ،ارتباط

تحصیلي شده است ( .)17ادواردز 3و همكاران نیز در مطالعه ای

با خود دروني را پرورش ميدهد و به هیجانات و احساساتش

طولي روی دانشجویان پرستاری نشان دادند که استرس رابطه منفي

آگاهي مي یابد ،احساساتي که فرایندهای بدني را تحت تأثیر قرار

و معني داری با عزت نفس دارد و هر چه در سال های اول

ميدهد و فرایندهای بدني که افكار را متأثر ميسازد فرد مي آموزد

تحصیل ،استرس بیشتر باشد در سال های پایاني تحصیل عزت نفس

که در زمان حال زندگي کند و روی حادثه ای که هم اکنون

بیشتر کاهش خواهد یافت (.)18

درحال وقوع است تمرکزکند ،درنتیجه زمان کمتری را صرف

در همین رابطه ،کانگ 4و همكاران دریافتند که استفاده از

تخیل و نگرانيهای غیر ضروری و بیهوده دربارهی گذشته و آینده

برنامه های مقابله با استرس باعث کاهش استرس و اضطراب افراد

نموده وآرامتر ميشود ( .)10مطالعات مختلفي تاثیر عوامل استرس

و منجر به استفاده آن ها از مداخله های مدیریت استرس مي شود

زا بر سالمت رواني و جسماني پایین را نشان ميدهد ( .)11در

( .)19معیني 5و همكاران ،نیز در پژوهشي به بررسي مداخله

پژوهشي که توسط اورمل و همكاران بر روی نوجوانان صورت

مدیریت استرس در میان نوجوانان شهر تهران پرداختند ( .)20آن

پذیرفت ،استرس زاهای زندگي با عنوان استرس های "وابسته به

ها نشان دادند که استفاده از مداخله مدیریت استرس در کاهش

محیط" یا "وابسته به شخص" نامگذاری شدند ( .)12در پژوهش

استرس ،افزایش سالمت رواني و تغییر عقیده راجع به اختالل های

فوق ،استرس های وابسته به محیط ،به عنوان میانجي ،ارتباط غیر

رواني تاثیر به سزائي داشته است .پژوهش های مختلف ،همبستگي

مستقیمي با موقعیت اجتماعي -اقتصادی و مشكالت رواني

منفي بین اضطراب و استرس با عملكرد تحصیلي را نشان داده اند

نوجوانان داشتند .در تحقیقي دیگر که بر روی دانش آموزان

( .)21،22همچنین رضایي و همكاران در مطالعه ای به تاثیر

صورت گرفته ،آموزش مدیریت استرس در گروه آزمایشي،

آموزش راهبردهای مقابله با باورهای غیرمنطقي (با استفاده از

پیشرفتهایي در عملكرد تحصیلي ،سالمت رواني و انگیزه آنها

رویكرد شناختي) بر اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع متوسطه

مشاهده شد ( .)13در رابطه با مداخله های مختلف مدیریت

پرداختند ( .)23نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای مقابله ای مي

استرس ،تاثیر عمده روش های شناختي -رفتاری ،بر پیامدهای

توانند اضطراب امتحان دانش آموزان را کاهش دهد و به سالمت

روان شناختي و تاثیر عمده آرام سازی بر پیامدهای فیزیولوژیک

رواني آنها کمک کند .همچنین در پژوهشي دیگر نیز ،بین سالمت

مربوط به سالمت رواني نیز گزارش شده است (.)14

رواني و راهبردهای مقابله ای رابطه معني داری به دست آمد (.)24

همچنین ،گارسس 1و همكاران در پژوهشي به ارزیابي سطح
اضطراب امتحان دانش آموزان و بررسي علل آن پرداختند (.)15
.Gurses

1

2
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3
.Edwards
4
.Kang
5
.Moeini
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اهداف اصلي این پژوهش ،آموزش مهارت های هیجاني-

گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند ( 15دانش آموز در

اجتماعي و مدیریت استرس بر سالمت رواني موثر هستند و تاثیر

گروه آزمایش آموزش مهارتهای هیجاني -اجتماعي 15 ،دانش

آموزش مهارتهای هیجاني -اجتماعي و مدیریت استرس بر

آموز در آموزش مدیریت استرس و  15دانش آموز در گروه

سالمت عمومي ماندگار است .با توجه به یافتهها ،ميتوان نتیجه

گواه) .گروه های آزمایش مداخله آموزش مهارتهای هیجاني-

گرفت که به طور کلي ،مهارتهای هیجاني -اجتماعي و مدیریت

اجتماعي ( )27و مدیریت استرس ( )28را به شكل جداگانه طي 7

استرس ميتواند سالمت رواني را افزایش دهد .مقایسه میانگینها

جلسه  90دقیقه ای به علت بیماری کرونا و تعطیلي مدارس

نشان ميدهد که میانگین متغیر سالمت عمومي در پس آزمون در

بصورت مجازی دریافت نمودند .پس از دو ماه ،آزمون پیگیری

دو گروه آزمایش پایین تر از گروه کنترل بوده است (نشان دهنده

اجرا و نتایج یافته ها تحلیل کواریانس یک متغیری

مطلوب بودن وضعیت سالمت رواني است) .نكته مهم این است که

) (ANCOVAو کواریانس چند متغیری ((MANCOVA

با توجه به تفاوت معنادار دو روش آموزش در تاثیرگذاری بر

بود .داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه

سالمت عمومي شرکت کنندگان ،اختالف میانگینهای این دو

گیری مكرر و آزمون تعقببي پیگردی بنفروني مورد تجزیه تحلیل

گروه نشان ميدهد که آموزش مدیریت استرس تاثیر بیشتری در

قرار گرفت.

مقایسه با آموزش مهارتهای هیجاني -اجتماعي داشته است.
پس ،هدف از انجام این پژوهش ،بررسي اثربخشي آموزش

ابزارهای پژوهش

مهارتهای هیجاني -اجتماعي و مدیریت استرس بر سالمت

مقیاس اهمال کاری تحصیلی سواری :این مقیاس  12سوال

عمومي دانش آموزان دبیرستاني بود.

دارد و سه مولفه ی اهمال کاری عمدی ،اهمال کاری ناشي از
خستگي جسمي -رواني و اهمال کاری ناشي از بي برنامگي را مي

روش کار

سنجد و نمره گذاری آن در طیف لیكرت پنج درجه ای صورت مي

پژوهش حاضر نیمه آزمایشي با طرح پیش آزمون ،پس آزمون

گیرد ( .)25همبستگي نمره ی این پرسشنامه با پرسشنامه اهمال کاری

با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود .جامعه آماری پژوهش

تاکمن مساوی  ./53نشانگر روایي مالکي آن است .مقدار آلفای

شامل دانش آموزان دبیرستان های منطقه  15آموزش و پرورش

کرونباخ نمره ی کل این مقیاس را  ./85گزارش شده است (.)25

شهر تهران در سال تحصیلي  1398-99بود .باتوجه به اینكه منطقه

مقیاس سالمت عمومی گلدبرگ :این مقیاس در سال 1979

دارای چندین مدرسه متوسطه بود ،یكصد و شصت نفر دانش آموز

گلدبرگ و هیلر فرم  28سوالي آن را از طریق اجرای روش تحلیل

به روش تصادفي ساده انتخاب شدند و ابزارهای پژوهش

عاملي بر روی فرم اصلي که دارای  60سوال بود طراحي کردند

پرسشنامههای اهمال کاری تحصیلي ( )25و سالمت عمومي (-28

( .)26این آزمون به  38زبان مختلف دنیا ترجمه شده است و

 )26( )GHQبین آنها توزیع و پس از اجرای آزمون وجمع آوری

تحقیقات مختلفي در 70کشور جهان بر روی آن انجام شده است و

پرسشنامهها (پیش آزمون) ،دانش آموزاني که بیشترین نمره را در

 28سوال دارد و چهار عامل ( )Aعالئم جسماني ،عامل ( )Bعالئم

پرسشنامه ها کسب کرده بودند (با توجه به مولفه های پرسشنامه ها

اضطرابي ،عامل ( )Cعالئم اختالل در کارکردهای اجتماعي و

دانش آموزاني که اختالل سالمت عمومي بیشتری داشتند) بصورت

عامل ( )Dعالئم افسردگي را ميسنجد و نمره گذاری آن در

تصادفي انتخاب شدند .در این پژوهش تعداد  45دانش آموز پسر

طیف لیكرت صورت ميگیرد .این آزمون دارای روایي همزمان،

که دارای سالمت رواني پایین در دبیرستان هفده شهریوربودند با

از طریق اجرای همزمان آزمون سالمت عمومي با عامل بهزیستي

روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت کامال تصادفي در

روان شناختي همبستگي منفي  ./87و معناداری نشان داد این نتیجه
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روایي همزمان آزمون سالمت عمومي را تایید ميکند .کالمن و

طریق روش تحلیل کوواریانس یک متغیری (آنكووا) و برای

ویلسون دو آزمون سالمت عمومي و مقیاس ناامیدی بک را اجرا

بررسي فرضیه های فرعي از تحلیل کوواریانس چند متغیری

نمودند و ضریب همزمان  ./68را گزارش نمودند ( .)26روایي

(مانكووا) در سطح معني داری  %5استفاده شده است.

مالکي این آزمون از همبستگي نمرههای آزمون با تشخیص بر
اساس مصاحبه بالیني روان پزشک استفاده شده است و ضریب

مالحظات اخالقی

همبستگي  ./781به دست آمد .این آزمون با قدرت باالیي توان

شرکتکنندگان فرم رضایت نامه آگاهانه را تكمیل کردند و

پیش بیني و تشخیص افراد سالم از افراد بیمار را دارد (.)26

اطالعاتي کلي درباره ماهیت و بيخطر بودن جلسات مداخله به

پژوهش های مختلفي نشان داده اندکه این آزمون از اعتبار و

آنها داده شد .به دانشجویان اطمینان داده شد که اصل رازداری

همساني دروني برخوردار است .نتایج بررسي مقدماتي در گیالن

درباره اطالعات شخصي آنها رعایت ميشود .در صورت لزوم و

توسط یعقوبي و همكاران و گلدبرگ ( )1979نشان داد که

تمایل شرکت کنندگان گروه آزمایش ،مداخله به صورت

حساسیت این آزمون در بهترین حالت نمره برش  23و برای هر

اختصاصي برای آنها ادامه پیدا کرد.

کدام از عامل ها  6مي باشد (.)26

نتایج
تجزیه و تحلیل دادهها

داده های به دست آمده از اندازه گیری متغیرهای مختلف ،حسب

در این بررسي بهمنظور توصیف و تجزیه تحلیل داده ها با توجه به

مورد (با توجه به نوع متغیرها) با استفاده از روشهای مناسب آمار

نوع فرضیه های ارائه شده و سطح دو جامعه برای تعیین معني ()T

توصیفي نظیر میانگین ،انحراف معیار نمرهها توصیف شدند .پس از

متغیرهای بكار رفته در فرضیه ها از آزمون مقایسه میانگین ها (دو

بررسي دادهها از طریق اکسپلور ،دادههای شرکت کنندگان

گروه مستقل) یا آزمون دارای تفاوت بین میانگینهای اختالفي

شمارههای  1و  31به عنوان داده پرت از تحلیل کنار گذاشته شدند.

گروههای آزمایشي و با توجه به نوع طرح پژوهش تحلیل دادهها از

جدول  -1شاخصهای توصیفي نمرههای شرکت کنندگان گروه های آزمایش  :1تحت آموزش مهارتهای هیجاني -اجتماعي( ،)n=14آزمایش  :2مدیریت استرس
( )n=15و گروه کنترل ( )n=14در سالمت عمومي ( 4مولفه نشانه های جسماني ،اضطراب ،کژکاری اجتماعي و افسردگي).

گروه ها

مراحل

میانگین

انحراف معیار

k-s

Sig

آزمایش 1

پیش آزمون سالمت عمومي

24/78

8/05

0/680

0/745

پس آزمون سالمت عمومي

15/92

5/70

0/790

0/560

پیگیری سالمت عمومي

17/78

6/05

0/802

0/541

پیش آزمون سالمت عمومي

26/33

10/46

0/613

0/847

پس آزمون سالمت عمومي

15/20

6/31

0/683

0/739

پیگیری سالمت عمومي

17/40

7/19

0/686

0/735

پیش آزمون سالمت عمومي

17/42

9/54

1/177

0/125

پس آزمون سالمت عمومي

13/14

6/90

1/048

0/222

پیگیری سالمت عمومي

14/42

7/34

1/286

0/073

آزمایش 2

کنترل

اصغر پورصالحی و همکار
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فرضیه اول :آموزش مهارتهای هیجاني -اجتماعي و مدیریت استرس بر سالمت عمومي موثرند.
جدول  - 2نتایج آزمونهای اثرهای بین آزمودنيها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

p

مجذور ایتا

منابع تغییر

1527/470

1

1527/470

809/686 

0/001

0/954

گروه ها

88/850

2

44/425

23/549 

0/001

0/547

خطا

73/573

39

1/886

پیش
آزمون

توان آماری
0/82
0/88

 معنادار در سطح 0/05
همانطور که در جدول باال مالحظه ميشود ،احتمال پذیرش

مدیریت استرس تبیین ميشود .در نهایت ،با توجه به شواهد جمع

فرض صفر برای مقایسه گروه های آزمایش و کنترل در پس

آوری شده در این تحقیق ميتوان نتیجه گرفت که به طور کلي،

آزمون متغیر سالمت عمومي از  0/05کوچكتر است (،P<0/001

مهارتهای هیجاني -اجتماعي و مدیریت استرس ميتواند سالمت

 .) = 23/549به عبارت دیگر ،پس از تعدیل نمره های پیش

عمومي را افزایش دهد .مقایسه میانگین ها نشان مي دهد که

آزمون ،عامل بین آزمودني های دو گروه اثر معنادار دارد .بنابراین،

میانگین متغیر سالمت عمومي در پس آزمون در دو گروه آزمایش

ميتوان نتیجه گرفت که بین عملكرد اعضای سه گروه در پس

پایین تر از گروه کنترل بوده است (نشان دهنده مطلوب بودن

آزمون متغیر سالمت عمومي تفاوت معنادار وجود دارد .در نتیجه،

وضعیت سالمت عمومي است) .نكته مهم این است که با توجه به

شواهد برای پذیرش فرضیه اول تحقیق کافي است .آخرین ستون

تفاوت معنادار دو روش آموزش در تاثیرگذاری بر سالمت عمومي

این جدول ،یعني مجذور ایتا ضریب تبیین را نشان ميدهد .مالحظه

شرکت کنندگان ،اختالف میانگین های این دو گروه نشان مي

ميشود که  54/7درصد ( )0/547واریانس سالمت عمومي به

دهد که آموزش مدیریت استرس تاثیر بیشتری در مقایسه با

وسیله متغیر مستقل یعني ،آموزش مهارتهای هیجاني -اجتماعي و

آموزش مهارتهای هیجاني -اجتماعي داشته است (جدول .)3

جدول  -3خالصه آزمون پیگردی بنفروني
گروه ها

آزمایش 1

آزمایش2

کنترل

آزمایش 1

-

1/742

-2/031

-

-3/773

کنترل

-

-

-

آزمایش 2
معنادار در سطح 0/01

فرضیه دوم :تاثیر آموزش مهارتهای هیجاني-اجتماعي و مدیریت استرس بر سالمت عمومي ماندگار است.
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جدول  -4خالصه نتایج آزمونهای چند متغیری

اثرات

آزمون ها

مقادیر

F

Df1

Df2

Sig

مراحل

اثر پیالی

0/850

10/080

2

39

0/001

المبدای ویلک

0/150

10/080

2

39

0/001

اثر هاتلینگ

5/645

10/080

2

39

0/001

بزرگترین ریشه روی

5/645

10/080

2

39

0/001

اثر پیالی

0/430

5/481

4

80

0/001

المبدای ویلک

0/570

6/331

4

78

0/001

اثر هاتلینگ

0/765

7/168

4

76

0/001

بزرگترین ریشه روی

0/754

2

40

0/001

تعامل مراحل*
گروه

15/085

معنادار در سطح 0/01
و همچنین ،تعامل گروه ها و مراحل اندازه گیری نیز معنادار

با توجه به مقادیر همه آزمون های چند متغیری سطح

است.

معناداری آن ها با درجه آزادی  26و  2مي توان فرض صفر را
رد کرد .به عبارت دیگر ،تفاوت میانگین نمره های گروه ها در
هر سه مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری معنادار است

جدول  -5خالصه آزمون کرویت موچلي

اثر درون آزمودني
ها

مقدار موچلي

مجذور
خي

DF

Sig

2

0/001

اپسیلون
گرین هاوس-
گیسر

مراحل

0/334

42/780

0/600

هاین -فلت

حد پایین

0/639

0/500

آزمون کرویت موچلي از لحاظ کارکرد به آزمون برابری

( )42/780کوچكتر از  0/05است مفروضه اساسي اجرای

واریانس لیون شباهت دارد .در تحلیل واریانس درون آزمودني

تحلیل واریانس مختلط نقض شده است .بنابراین ،به دلیل نقض

ها فرض آزمون شده به صورت موثر این است که بین همه

مفروضه اساسي ،به نتایج اپسیلون هاین -فلت (  )0/639استناد

متغیرها به سختي همبستگي یكساني وجود دارد .با توجه به این

مي شود.

که سطح معناداری ( )Sig=0/001مقدار مجذور خي
جدول  -6نتایج آزمونهای اثرهای درون آزمودنيها
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منابع تغییر

آزمون

مراحل

کرویت

خطا
تعامل مراحل*
گروه

کرویت

خطا

مجموع
مجذورات

df

اصغر پورصالحی و همکار

میانگین

F

p

مجذور ایتا

193/905

0/001

0/829

مجذورات

855/442

1

855/442

176/647

40

4/412

131/557

2

131/557

130/937

40

3/273

14/910

0/001

0/427

همانطور که در جدول باال مالحظه ميشود ،احتمال پذیرش

ها) تعامل معنادار دارد .بنابراین ،ميتوان نتیجه گرفت که بین

فرض صفر برای مقایسه عملكرد در سه بار اندازه گیری متغیر

عملكرد اعضای دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل در پیش

سالمت عمومي از  0/05کوچكتر است (.)=193/905 ،P<0/01

آزمون ،پس آزمون و پیگیری متغیر سالمت عمومي تفاوت معنادار

بنابراین ،ميتوان نتیجه گرفت که عامل درون آزمودنيها اثر

وجود دارد .نتایج آزمون پیگیری حاکي از این است که نمره های

معنادار دارد .در نتیجه ميتوان قضاوت کرد که بین عملكرد اعضا

سالمت عمومي در مرحله پس آزمون پایینتر از مرحله پیش

در پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری متغیر سالمت عمومي

آزمون و پیگیری است .هرچند ،بین میانگین نمره های متغیر

تفاوت معنادار وجود دارد .در عین حال ،در خصوص تعامل عامل

سالمت عمومي در مراحل پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری

درون آزمودني ها با گروه ها احتمال پذیرش فرض صفر از 0/05

تفاوت معناداری به دست آمد که حاکي از ماندگاری اثر متغیرهای

کوچكتر است ( .)F=14/910،P<0/01بنابراین ،ميتوان نتیجه

مستقل است (جدول .)8

گرفت که عامل درون آزمودني ها با عامل بین آزمودني ها (گروه
جدول  -7خالصه آزمون پیگردی بنفروني
گروه ها

پیش آزمون

پس آزمون

پیگیری

پیش آزمون

-

8/092

6/311

-

1/781

پیگیری

-

-

-

پس آزمون
معنادار در سطح 0/01
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شکل  -1توزیع میانگین های اصالح شده نمره های سالمت عمومي شرکت کنندگان سه گروه

شکل -2توزیع میانگین های اصالح شده نمره های سالمت عمومي شرکت کنندگان در سه بار اندازه گیری به تفكیک گروه های آزمایش و
کنترل

بحث و نتیجه گیری
یافتههای این پژوهش حاکي از اثربخشي آموزش مهارتهای
هیجاني -اجتماعي و مدیریت استرس بر سالمت روان دانش آموزان
دبیرستاني بود .آموزش مهارتهای هیجاني -اجتماعي و مدیریت
استرس بر سالمت عمومي موثر بوده است .با توجه به یافته های این
تحقیق مدیریت استرس کارآمدی باالتری نسبت به آموزش مهارت-
های هیجاني -اجتماعي دارد که این یافته ها با پژوهش داورنیا و
همكاران ( )29و پژوهش اصفا و همكاران ( )30همخواني دارد .چیناوه
و همكاران ،نیز در پژوهشي به بررسي مداخله مدیریت استرس در میان

نوجوانان شهر تهران پرداختند ( .)20آن ها نشان دادند که استفاده از
مداخله مدیریت استرس در کاهش استرس ،افزایش سالمت عمومي و
تغییر عقیده راجع به اختالل های عمومي تاثیر به سزائي داشته است.
معیني و همكاران نیز در پژوهشي به ارزیابي سطح اضطراب امتحان
دانش آموزان و بررسي علل آن پرداختند ( .)15نتایج این پژوهش،
حاکي از آن بود که آن چه باعث اضطراب امتحان مي شود ،ترس از
عدم موفقیت ،استرس باال و عدم برنامه ریزی مناسب زماني برای
مطالعه است .ادواردز و همكاران ،نیز در مطالعه ای طولي روی
دانشجویان پرستاری نشان دادند که استرس رابطه منفي و معني داری با
عزت نفس دارد و هر چه در سال های اول تحصیل ،استرس بیشتر
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باشد در سال های پایاني تحصیل عزت نفس بیشتر کاهش خواهد

پشتكار و انگیزه بیشتر را فراهم ميکنند و بر کاهش اهمالكاری اثر

یافت (.)18

ميگذارند (.)16

سرمایهی روانشناسي همانند بهزیستي بر رشد توانایيهای فردی

یكي از محدودیتهای این پژوهش استفاده پرسشنامه به

متمرکز ميشود .از اینرو ،افراد با سرمایه روانشناختي باالتر

عنوان یک ابزار خودگزارشي بوده در ابزارهای خودگزارشي ممكن

راهكارهای مقابله با استرس کارآمدتری را به کار ميگیرند .درنتیجه

است شرکت کنندگان به دلیل سوگیری مطلوبیت اجتماعي آگاهانه یا

به جای اجتناب از انجام تكالیف درسي و اهمالكاری تالش و پشتكار

ناآگاهانه پاسخ های خود را تحریف کرده باشند ،از این رو توصیه مي

برای انجام تكالیف را افزایش داده و بازدهای مطلوبي را به دست مي-

شود تعمیم یافته ها با احتیاط صورت گیرد .براساس یافته های این

آورند .تاب آوری به عنوان یكي از مؤلفههای سرمایهی روانشناختي،

پژوهش ،با توجه به نقش مدیریت استرس و آموزش مهارتهای

از طریق اثرگذاری بر توانمندی حل مسئله ،استقالل ،هدفمندی و باور

هیجاني -اجتماعي در افزایش سالمت عمومي در دانش آموزان و

به آینده روشن ،ميتواند اهمالكاری را کاهش دهد ( .)14بهعالوه،

دانشجویان توصیه مي شود که روانشناسان تربیتي و مشاوران تحصیلي

افراد تاب آور به دلیل خودآگاهي بیشتر ،نقاط قوت و ضعف خود را

برای افزایش سالمت عمومي  ،برنامه آموزشي مناسبي را تدوین کنند

شناسایي کرده و سعي ميکنند که بر نقاط ضعف خود فائق آیند و

و راهكارهای ارتقاء سالمت عمومي را به آنان آموزش دهند و باالخره

زمینهی کاهش اهمالكاری تحصیلي را فراهم کنند .بهزیستي

به پژوهشگران توصیه مي شود مدل تبیین افزایش سالمت عمومي و

روانشناختي تالش فرد را برای تحقق توانایيهای بالقوهاش بازنمایي

کاهش اهمال کاری تحصیلي را در دو گروه دختران و پسران به

ميکند و بیانگر مقابله با چالشها و شرایط نامطلوب زندگي است و

تفكیک مطالعه کرده و تغییرناپذیری این مدل را مورد بررسي قرار

این مزیت نقش مهمي در کاهش اهمالكاری افراد دارد .به عالوه به

دهند و همچنین برای تبیین بهتر پدیده مدیریت استرس توصیه ميشود

نظر ميرسد که پذیرش خود ،رشد شخصي ،خوشبیني ،امید،

مطالعه موردی را روی دانش آموزان دارای استرس انجام شود.

هدفمندی زندگي ،کنترل محیط شخصي ،معنویت ،جهت یابي خود و
ارتباطات مثبت که بهزیستي روانشناختي را بازنمایي ميکنند ،زمینهی
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Abstract
Introduction: The aim of this study was to increase general health based on
teaching social-emotional skills and stress management in high school
students.
Materials and Methods: The present study was a quasi-experimental

with a pretest, posttest design with a control group and a two-month
follow-up period. The statistical population of the study included
high school students in Tehran's 15th district of education in the
academic year of 1998-99 (15 students in the experimental group of
emotional-social skills training, 15 students in stress management
training and 15 students in the control group). They received a
separate form in 7 sessions of 90 minutes. The questionnaires used in
this study included the academic procrastination questionnaire
(Riding, 2011) and general health questionnaire 28 (GHQ(Goldberg, 1979)). Repeated measurements and Bephrone follow-up
post hoc test were analyzed.
Results: The results showed that emotional-social skills training and
stress management have a significant effect on increasing the mental
health of high school students (p <0.001). In addition, the results of
the follow-up test showed that there was a significant difference
between the effectiveness of these two interventions (p <0.001) and
stress management training had a greater effect on mental health of
the students than emotional-social skills training.
Conclusion: The findings of this study indicated that the training of
emotional-social skills and stress management can be used as an effective
training to increase mental health.
Key words: Emotional-social skills, Stress management, General

health, Students.

