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The effectiveness of life skills training on anxiety, happiness and anger 

control of  adolescence with physical-motor disability 

������ ����	 :
�/
/
��  ����� ����	: 
//
���  

����� ���	
 ���� ��	 ���� ����
  Baghaei-Moghadam G. MSc�, Malekpour M. PhD 

��� �	�������� ���� ��
  Amiri Sh. PhD, Mowlavi H. PhD 

�����  Abstract 
��� :������ �� �	�
 ��� ���� ����� �  �����  �      � �����  ����� ����

��!��" #$�� ����� �%� ��� ��&' &� (&' �� )��#�*� +&,- .��/ �0�1 

� ��12  & 30�� �' �����1� '&�4 ���* 5�$��" �� � �6�� 
1� .����8�1.2 

!� .9:;<� 21� �� 5�0::2 �=� �>�� �'�?� (���
 �0" @����  A�,:� ��

��/ .B��C4�" ������ �� A������� D�E F��8� &� ���� ����� ��� . 

!"�: '��
 �!���" 3��� �:%� 30&GH 21� ������ �� A����
� ���� 

����� 1�8I�*� �*'�� �* 2:� �� �� ��� A�?#J� �?/� �� 2:-�%!�� � 

����� �� �*'�� K1 A�?#J� �?/ '� ����� L��M� �'�J�  B�=��� )��*

3��� A�:� �� & �/  �*'�� 21� A����
NO �� �#� L��M� �'�J�  B�=��� )��*

 )&�@ &� '� &PQ �#�" ���/ )��� '��R F��8� & 31���
 . .30&GH 21� '�,��

�S/�E�H ���8�*�H" )AGQ (��:H ���8�*�H &���� V1'�0 . �����

3:H '���8!� �&�#� �� �/ ���� )&�@ &� 2:� A���
" ��� )�0��� . VW*

�� 31���
 )&�@ K1 ��� �'�?� (���
 )�� �0" @���� ����� XL�1'� �' . '�

�8�L�@ '��R A���
 �'��  ���	� )&�@ &� �0 .A�1�H                       �                         . 

��#�� �$: �'�?� (���
 �� VH �� ��� A��� V��1'�&�� Y:%<� Z1��� �0" 

@���� �:2 �:S��:2 ��/ .B��C4� ����" ���
 )&�@ &� D�E F��8� &13 

'���8!� �&�#�  F��8�&" �'�� ���& . 

�%��& ��
�: ����L�[ \�*�]� �[J�� 30&GH 2[� ^�0 (���
 �� ���@

�'�?� 3[�,L� & D�E F��8� .B��C4� A�,[� 30�� ^��� ]@��� ^�0

]�� ]������ �� A������� ^��/��/ )��#�*�  ]�����.  

��	'()�" �$: �'�?� �0" @����. ��/ .B��C4�". ������ .D�E F��8�� 

��� � �����  

Introduction: Because physical-motor disabilities can 
lead to several emotional and mental problems, it is 
necessary to use solutions to reduce or alleviate such 
problems. Therefore, the purpose of this research was to 
determine the effectiveness of life skills training on 
anxiety, happiness, and anger control in adolescents with 
physical-motor disabilities.  
Method: The subjects of this study included  adolescents 
with physical-motor disabilities whose school was 
randomly selected out of three available schools in 
Isfahan. Thirty subjects were randomly selected from the 
students of that school. They were then divided into two 
groups: experimental and control groups. The tools used 
in this research were the Aggression Questionnaire and 
the Piers-Harris Questionnaire. A pre-test was 
administered to both experimental and control groups. 
Then, the experimental group was subjected to life skills 
training. A post-test was administered to both groups at 
the end of the training.  
Results: The results of the covariance analysis showed 
that there were significant differences between the mean 
scores of anxiety, happiness, and anger control in the 
experimental and control groups on the post-test. 
Conclusion: These findings recommend that life skills 
training is used to reduce anxiety, control anger, and 
increase happiness in physical-motor disabled 
adolescents.  
Keywords: Life skills, Anxiety, Happiness, Anger 
Control, Physical-Motor Disability 
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  مقدمه

ها در زندگي روزمره همواره با حوادث و اتفاقات مختلفي  انسان
شوند كه هر يك از آنها  مي مواجه و يا از وقوع آنها مطلع

دادن رفتار  آورند كه در شكل احساسات يا هيجاناتي را پديد مي
زندگي و كسب  يها كنارآمدن با استرس. ]1[ تاثيرگذار است

هاي مقابله با آنها همواره بخشي از واقعيت زندگي انسان  مهارت
در كودكي تعارضات، جلوه چنداني ندارند اما با افزايش . بوده است

هاي ويژه نوجواني،  سن و هنگام مواجهه با دشواري
. ]2[كنند  هاي دروني و بيروني تظاهر بيشتري پيدا مي كشمكش

اي  اند كه نوجواني تمايز برجسته اغلب روانشناسان براين عقيده
سبب آن نيست    نسبت به ساير مراحل رشد دارد و اين تمايز به

اش مواجه  زندگي كه نوجوان با تغيرات اساسي در همه ابعاد

طور  دليل آن است كه اين تغيرات به  باشد، بلكه بيشتر به مي
هاي الزم  وي كه هنوز داراي آمادگي همزمان و همه جانبه به

رات يعلت تغي در اين دوره به. شود براي مقابله نيست، وارد مي
ساختار اجتماعي و رشد جسماني، بين بلوغ فيزيولوژيكي و بلوغ 

 يتواند منشأ بروز رفتارها يناهماهنگي ايجادشده و ماجتماعي، 
در ]. 3[ بيمارگونه گردد يعاطف يروح يها و يا حالت يغيراجتماع

اين دوره بحران بلوغ نوجوان را در يك وضعيت پيچيده و مبهم 
صورت حساسيت و هيجان شديد در  به يدهد و گاه يقرار م

در  يرخاشگرو پ يكه اضطراب، افسردگ طوري ، به]4[ آيد يم
در اين بين يكي از اقشاري  ]5[ خورد يچشم م بيشتر نوجوانان به

طور مضاعف تحت تاثير اين موضوع قرار بگيرد،  تواند به كه مي
ها  نتايج پژوهش. باشند يحركتي م -نوجوانان با ناتواني جسمي

                                             ٌ       حاكي از آن است كه معلوليت و ناتواني جسمي منشا  مشكالت 
اثرات آن ممكن است در اشكال مختلف زيادي است و  يعاطف
يا فقدان  يرفتاري از جمله بروز خشم، اضطراب، افسردگ يروح
 يخلق يها تاثير و اهميت حالت يدر بررس. نمايان شود.. و يشاد

، اظهار داشتند كه افراد ]6[ شلدون و شيدافراد از جمله نوجوانان 
پاسخ  يتر رانهتر و سازگا شيوه مثبت  شرايط و اتفاقات به  شاد به

تر  تر و خالق يقو ياسترس كمتر و سيستم ايمن يدهند و دارا يم
بر   يطور خاص با توجه به تاثيرات شاد به. از افراد ناشاد هستند

 يبا عالئم افسردگ يتوان گفت شاد يو سالمت ذهن م يبهزيست
ارتباط  يبهتر روانشناخت يپائين، سطح پائين اضطراب و سازگار

نشان دادند كه شيوع باالي ] 8[ هوكس برگن و ترالك. ]7[ دارد
شدن آنها از  هاي استرس در معلولين با مورد غفلت واقع نشانه

لحاظ جسمي و اجتماعي، ارتباط زيادي دارد و اختالالت پايداري 
نقائص . آورد وجود مي در سطح بهداشت رواني و جسماني فرد به

نوبه خود   اين امر  به فرد شده و يتواند منجر به ناكام يم يجسم
همچنين . شود يناسازگارانه از جمله پرخاشگر يمنجر به رفتارها

افراد  ي، سالمت روانياجتماع - يو موانع روان يمنف يها نگرش
دهد كه بروز آن اغلب  يرا تحت تاثير قرار م يمبتال به ناتوان

لذت و  يو فقدان احساس عموم يصورت اضطراب، افسردگ به
طور كل معلوليت از هر نوع و شكل كه باشد  به. است يشادمان

اغلب از طريق ايجاد نگراني، كاهش اعتماد به نفس و 
 يهاي روحي رفتار هاي رواني باعث ايجاد بحران آشفتگي

توجهي به اين مسائل گاه مشكالت فراواني براي  گردد، بي مي
ل اين افراد مانند ساير اشخاص غيرمعلو. آورد وجود مي معلولين به

هاي  هاي مختلف زندگي نيازمند مهارت براي موفقيت در جنبه
                ً هاي زندگي احتماال   الزم هستند، در اين رابطه آموزش مهارت

حركتي  -قادر است به اين افراد كمك كرده تا با مشكل جسمي
خود سازگارشده و در نتيجه مشكالت هيجاني خود را كنترل 

 - يروان يها يتوانايست از ا عبارت يهاي زندگ مهارت. نمايند
 سازد تا يموثركه افراد را قادر م و يسازشرفتار  يبرا ياجتماع

روزمره مقابله  يزندگ يها با مقتضيات وچالش يطور موثرتر به
هاي  ر آموزش مهارتيتاث يبررس به يدر پژوهش ،]9[ يمراد. كنند
 يحركت -يجسم يناتوان يزنان دارا يمرخ روانيبر ن يزندگ

 يهاي زندگ ج نشان داد كه آموزش مهارتيل نتايتحل. پرداخت
كاهش معنادار اضطراب و  يش معنادار سالمت روانيباعث افزا

، در ]10[ يجفر .ديها گرد در آزمودني ياجتماع يناسازگار
قدرت  يهاي زندگ پژوهش خود نشان داد كه آموزش مهارت

، در تحقيق ]11[ ادوارد. دهد يبا استرس را افزايش م يسازگار
ود تحت عنوان آموزش حل مسئله به نوجوانان، دريافت كه خ

. يافته است در نوجوانان كاهش يميزان استرس و اقدام به خودكش
تاثير آموزش  يبررس ، به]12[ يشهابباباديگر،  يا در مطالعه

نوجوانان فاقد  يهاي حل مسئله بر اضطراب اجتماع مهارت
ج نشان داد كه ينتا .پرداخت يروز موثر در مراكز شبانه يسرپرست

اين آموزش منجر به كاهش ميزان اضطراب در نوجوانان گرديده 
در تحقيق خود به اين نتيجه  ،]13[ ويلبرن و اسميت. است

هاي زندگي به  از مهارت هاي ارتباطي رسيدند كه آموزش مهارت
مندي از  نوجوانان باعث افزايش اعتماد به نفس، احساس رضايت

افراد با خلق  .مسئله در بين آنان شده استزندگي و بهبود حل 
. با تحصيل دارند يبهتر يبينانه، محبوبيت بيشتر و سازگار خوش

  ].14[آنان بيشتر است  ياجتماع يها همچنين موفقيت
بررسي اثربخشي آموزش كنترل خشم  ، به]15[ ويرتر هرمن و مك

 48در اين مطالعه . در كاهش پرخاشگري نوجوانان پرداختند
خشم و پرخاشگري كه از مراكز  وان مستعد مسائل مربوط بهنوج

 آموزشي خود ارجاع شده بودند با پرسشنامه پرخاشگري باس و
صورت تصادفي در دو گروه  پري و مقياس پرخاشگري نواكو به

اي شامل  گروه آزمايش برنامه. آزمايش و كنترل قرار گرفتند
جلسه  12رت صو آموزش مهارت حل مسئله و مهارت اجتماعي به

نتايج نشان داد . اي دوبار در هفته دريافت كردند دقيقه 60تا  45
اي  طور قابل مالحظه افرادي كه مداخله را دريافت كرده بودند به

ميزان كمتري پرخاشگري در خانه و مدرسه و ميزان باالتري از 
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، در برنامه ]16[ رن يگ. كنترل خشم را نسبت به گروه گواه داشتند
ها را در  از خشنونت در نوجوانان، نقش آموزش مهارت يريشگيپ

 .آموزان نشان داد پرخطر و خشونت در دانش يكاهش رفتارها
اثربخشي مداخله گروهي جهت كنترل خشم در نوجوانان ناتوان 

، مورد ]17[ و همكاران رز جانبود كه توسط  يذهني، پژوهش
زمودني آ 50نتايج اين پژوهش كه بر روي . بررسي قرار گرفت

م با خشم در اين واانجام شد، حاكي از كاهش رفتارهاي ت
  .ها بود آزمودني

حركتي از جمله  -بنابراين با توجه به اينكه افراد ناتوان جسمي
هاي  افراد با نيازهاي خاص هستند كه در بسياري از آنها مهارت

هاي جسمي،  علت محدوديت الزم براي زندگي روزمره به
هاي منفي افراد  هاي كالسيك، نگرش زشوآم مندي كمتر از بهره

غيرمعلول، محدوديت روابط اجتماعي و عواملي از اين قبيل، درحد 
اين افراد مانند ساير اشخاص  است بنابراين نيافته مطلوب پرورش

، بهبود هاي مختلف زندگي غيرمعلول براي موفقيت در جنبه
هاي  نيازمند مهارت يعاطف يو حاالت روح ياجتماع يرفتارها

هدف تحقيق حاضر بررسي اثربخشي آموزش لذا  ،الزم هستند
 و كنترل خشم يميزان اضطراب، شادهاي زندگي بر  مهارت

  .حركتي است -جسميبا ناتواني نوجوانان 
  

  روش

آزمون با  آزمون، پس طرح پژوهش از نوع تجربي با طرح پيش
شامل كليه جامعه آماري در اين پژوهش . بودگروه كنترل 

 سال شهر اصفهان 14-18حركتي  -آموزان ناتوان جسمي دانش
اين افراد در سه . بود نفر 141بودند كه تعداد كل آنها بالغ بر 

كه از بين اين سه  تحصيل بودند مدرسه استثنايي مشغول به
از ميان . صورت تصادفي ساده انتخاب شد مدرسه، يك مدرسه به

صورت تصادفي ساده انتخاب و  فر بهن 30آموزان اين مدرسه  دانش
پس از انتخاب تصادفي . در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند

پرخاشگري و پرسشنامه (آزمون  ها و جايگزيني آنها پيش آزمودني
در دو گروه اجرا شد و متغير ) هريس -پيرزخودپنداره پرسشنامه 

ماه به گروه  ، طي يك)هاي زندگي آموزش مهارت(مستقل 
پس از آموزش از هر دو گروه آزمايش و . آزمايش آموزش داده شد

خودپنداره پرسشنامه پرخاشگري و پرسشنامه (كنترل پس آزمون 
  .گرفته شد) هريس -پيرز
  : عبارت بودند از پژوهشن يمورد استفاده در ا يهاابزار

 80اين پرسشنامه شامل  :هريس - پرسشنامه خودپنداره پيرز
سنجش خودپنداره نوجوانان هنجاريابي شده براي  سوال است و

. دهد نوجوانان درباره خود چه احساسي دارند است كه نشان مي
. صورت فردي يا گروهي اجرا شود اين مقياس ممكن است به

صورت دو بخش بله يا خير طرح  پاسخ هر عبارت پرسشنامه به
در مورد احساس افراد نسبت به  ها در همه سوال .شده است

شود هر  از نوجوانان خواسته مي. شود از آنها سوال مي خودشان
در . نشان دهند) ×(كند با عالمت  عبارتي كه درباره آنها صدق مي

 6شده كه خودپنداره بعد واحدي نيست و  اين آزمون فرض
وضعيت مدرسه و  ،رفتار: بيني شده است زيرمقياس براي آن پيش

، اضطراب، يظاهر و ويژگي فيزيك، وضعيت شناختي و ذهني

 ضريب اعتبار اين پرسشنامه توسط اسدي .شادي، محبوبيت
  .گزارش شده است 92/0، )1374(

ماده  30اين پرسشنامه شامل   :يپرسشنامه پرخاشگر
ماده  8ماده عامل تهاجم و  8ماده عامل خشم و  14. باشد مي

اي است  گزينه 4جواب هر سوال . سنجد توزي را مي عامل كينه
ندرت، گاهي اوقات و  به يكي از گزينه هرگز، بهو آزمودني 

مذكور  يها دهد و براي هر يك از گزينه هميشه پاسخ مي
 18جز ماده  شود به در نظر گرفته مي 3، 2، 1، 0ترتيب مقادير  به

نمره . گذاري آن معكوس است كه بار عاملي منفي دارد و نمره
، بدست ها و با جمع نمرات سوال 90تا  صفركلي اين مقياس 

، )1375( فر زاهديضريب اعتبار اين پرسشنامه توسط . آيد مي
  .گزارش شده است 84/0

ت يري، مديخودآگاه( هاي زندگي راهنماي آموزش مهارت
، تفكر خالق، تفكر يريگ ميها، مقابله با استرس، تصم جانيه

جلسات  .)، حل مسئلهين فردينقادانه، ارتباط موثر و روابط ب
اي در مورد گروه  دقيقه 90جلسه  9هاي زندگي در  آموزش مهارت

هاي مختلفي  در اجراي اين برنامه از روش. آزمايش انجام گرديد
ايفاي نقش، الگوسازي، سخنراني و پرسش و پاسخ استفاده : مانند
  . شد

                                                    ً     پس از پايان آموزش، آزمون كنترل خشم و خودپنداره مجددا  روي 
آوري  هاي جمع كليه داده. ش و كنترل اجرا گرديددو گروه آزماي

مورد  spss 13شده با روش تحليل كوواريانس توسط نرم افزار 
  . تجزيه و تحليل قرار گرفت

    

  ها يافته

و  يميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون اضطراب، شاد
  .ارائه شده است 1و كنترل خشم  در جدول شماره  يمند تيرضا

فرض دهدكه  ينشان م 2در جدول  ويلك -شاپيرونتايج آزمون 
  .شود رد نميبودن توزيع نمرات دو گروه  صفر براي نرمال

فرض صفر براي تساوي واريانس  3در جدول  لويننتايج آزمون 
پس آزمون رد  از شادي در به غيررها يمتغهاي نمرات دو گروه در 

  .شود ينم
با توجه به د كه ده ينشان م 4نتايج تحليل كوواريانس در جدول

شده نمرات  تعديل يها محاسبه شده، بين ميانگين Fضريب 
كننده برحسب  حركتي  شركت -يناتوان جسم اضطراب نوجوانان
در مرحله پس ) دو گروه آزمايشي و كنترل(عضويت گروهي 

  ).=001/0P( آزمون تفاوت معناداري وجود دارد
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  در دو گروه و كنترل خشم يمند تيو  رضا ي، شاداضطراب و انحراف استاندارد نمرات پيش آزمون ، پس آزمون نمرات ميانگين -1جدول 

  گروه  رهايمتغ
  پس آزمون  پيش آزمون

  معيارانحراف   ميانگين  معيارانحراف   ميانگين

  اضطراب
  53/1  27/11  96/2  06/8  آزمايش

  99/1  4/8  99/1  33/9  كنترل

  يشاد
  61/1  8/13  32/2  47/10  آزمايش

  67/2  6/9  11/2  8/10  كنترل

  كنترل خشم
  24/9  6/23  48/11  47/49  آزمايش

  64/12  87/52  3/10  53/51  كنترل

  
  بودن توزيع نمرات ويلك در مورد پيش فرض نرمال - نتايج آزمون شاپيرو -2جدول 

  ها گروه  توزيع نمرات بودن لانرم
  ويلك -شاپيرو

  يمعنادار  آماره

  اضطراب
  094/0  900/0  آزمايش

  784/0  965/0  كنترل

 شادي
  370/0  939/0  آزمايش

  170/0  916/0  كنترل

 كنترل خشم
  136/0  910/0  آزمايش

  846/0  969/0 كنترل

  
 هاي دو گروه در جامعه فرض تساوي واريانس نتايج آزمون لوين در مورد پيش -3جدول 

  معناداريسطح   )مخرج(درجه آزادي دوم   )صورت(درجه آزادي اول  F  مقياس

  091/0  28  1  062/3  اضطراب

  053/0  28  1  042/4 شادي

  769/0  28  1  088/0 كنترل خشم

  
  نتايج تحليل كواريانس تاثير عضويت گروهي  بر ميزان نمرات اضطراب دو گروه -4جدول 

 مقدارF  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  متغير ها

  توان آماري  ميزان تاثير معناداري سطح 

  318/0  081/0  135/0  377/2  163/7  1 آزمون پيش

  996/0  457/0  001/0**  702/22  416/68 1  عضويت گروهي

  
با توجه به دهد كه  ينشان م 5نتايج تحليل كوواريانس در جدول 

شده نمرات  تعديل يها محاسبه شده، بين ميانگين Fضريب 
حركتي   -مندي نوجوانان ناتوان جسمي شادي و رضايت

دو گروه آزمايشي و ( كننده برحسب عضويت گروهي شركت

 آزمون تفاوت معناداري وجود دارد در مرحله پس) كنترل

)001/0P=.( ها بعلت ردشدن  گروه يرغم حجم مساو يعل

 يبودن نمرات شادي آزمون غيرپارامتر نرمال يفرض تساو پيش
دهد كه بين نمرات  نشان مي 5شماره جدول  .نيز اجرا گرديد
دو گروه (كنندگان برحسب عضويت گروهي  شادي شركت

  ). >05/0P( عناداري وجود داردتفاوت م) آزمايشي و كنترل
  

  نتايج تحليل كواريانس تاثير عضويت گروهي  بر ميزان نمرات شادي و رضايتمندي  دو گروه -5جدول 

 مقدارF  ميانگين مجذورات  درجه آزادي امتغير ه

  توان آماري  ميزان تاثير معناداريسطح 

  308/0  081/0  142/0  290/2  687/9  1  پيش آزمون

  175/0  041/0  300/0  120/1  736/4  1  تحصيالت مادر

  1  544/0  001/0  065/31  426/131  1  عضويت گروهي

  
  نتايج تحليل كواريانس تاثير عضويت گروهي  بر ميزان نمرات كنترل خشم  دو گروه -6جدول 

 مقدارF  مجذوراتميانگين   درجه آزادي  متغير ها

  توان آماري  ميزان تاثير معناداريسطح 

  1  526/0  001/0  002/30  063/1807 1 آزمون پيش

  1  779/0  001/0  933/94  009/5718 1  عضويت گروهي
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با توجه به دهد كه  ينشان م 6نتايج تحليل كوواريانس در جدول 
شده نمرات  تعديل يها ميانگينشده، بين  محاسبه Fضريب 

كننده  حركتي شركت -كنترل خشم نوجوانان ناتوان جسمي
در مرحله ) دو گروه آزمايشي و كنترل(برحسب عضويت گروهي 

  .)=001/0P( پس آزمون تفاوت معناداري وجود دارد
  

  بحث

هاي  نتايج تحليل كوواريانس مبني بر اثربخشي آموزش مهارت
حركتي، نشان  - وانان با ناتواني جسميزندگي بر اضطراب در نوج

 يها شده، بين ميانگين محاسبه Fداد كه با توجه به ضريب 
حركتي   -شده نمرات اضطراب نوجوانان ناتوان جسمي تعديل
دو گروه آزمايشي و (كننده  برحسب عضويت گروهي  شركت
بنابراين . در مرحله پس آزمون تفاوت معناداري وجود دارد) كنترل

كنندگان در  هاي زندگي بر نمرات اضطراب شركت آموزش مهارت
يزان اين تاثير در م. پس آزمون گروه آزمايشي تاثير داشته است

اين يافته پژوهش با نتايج . درصد بوده است 46مرحله پس آزمون 
   .همخوان بوده است 12و  11، 10، 9تحقيقات 

دليل اينكه آموزش  توان گفت به در تبيين اين فرض مي
تواند  صورت گروهي بوده است، اين امر مي هاي زندگي به مهارت

شدن افراد در  د، زيرا جمعتاثير مثبت دركاهش استرس داشته باش
گروه و اينكه احساس كنند ديگران نيز مشكالتي مشابه با آنها 

توانند از تجارب يكديگر براي مقابله استرس  يدارند و در گروه م
از سوي ديگر . استفاده نمايند، در كاهش اضطراب موثر است

شود كه افراد شناخت  هاي زندگي باعث مي آموزش مهارت
د پيدا كرده و نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و بيشتري از خو

در جهت اصالح نقاط ضعف و در تقويت نقاط قوت خود اقدام 
شود كه  ايجاد آگاهي در مورد نقاط قوت و ضعف موجب مي. كنند

به فرد كمك نمايد تا بهتر نسبت به نحوه مقابله با مشكالت 
  . اقدام كند و در نتيجه اضطراب خود را كاهش دهد

هاي  تايج تحليل كوواريانس مبني بر اثربخشي آموزش مهارتن
 -مندي در نوجوانان با ناتواني جسمي زندگي بر شادي و رضايت

شده، بين  محاسبه Fحركتي، نشان داد كه با توجه به ضريب 
مندي نوجوانان با  شده نمرات شادي و رضايت تعديل يها ميانگين

عضويت گروهي  كننده برحسب حركتي شركت - جسمي يناتوان
در مرحله پس آزمون تفاوت معناداري ) دو گروه آزمايشي وكنترل(

هاي زندگي بر نمرات شادي و  بنابراين آموزش مهارت. وجود دارد
كنندگان در پس آزمون گروه آزمايشي تاثير  مندي شركت رضايت

درصد بوده  54ميزان اين تاثير در مرحله پس آزمون . داشته است
همخوان  14و  13پژوهش بانتايج تحقيقات  اين يافته. است
  . است

توان گفت، با توجه به اين موضوع كه  در تبيين اين فرض مي
هاي زندگي در فرد، توانايي الزم را براي رويارويي  مهارت

زا  آفرين و استرس توانند تنش بينانه با شرايط بيروني كه مي واقع
قابله با مشكالت لذا احساس توانايي و م. كند باشند، ايجاد مي

در . مندي و شادي  افراد موثر واقع شود تواند در ميزان رضايت مي
توان بيان كرد كه آموزش مهارت زندگي افزايش  مجموع مي
كردن زندگي، افزايش شناخت از عواطف، احساسات،  توانايي اداره

نيازهاي خود و ديگران است كه باعث افزايش سازگاري و 
  .گردد رضايت بهتر مي

بودن آموزش   بخش نتايج تحليل كوواريانس مبني بر اثر
- با ناتواني جسمي نوجوانان هاي زندگي بركنترل خشم مهارت

شده، بين  محاسبه Fحركتي، نشان داد با توجه به ضريب  
شده نمرات كنترل خشم نوجوانان ناتوان  تعديل يها ميانگين
وه دو گر(كننده برحسب عضويت گروهي  حركتي  شركت -جسمي

در مرحله پس آزمون تفاوت معناداري وجود ) آزمايشي و كنترل
هاي زندگي بر نمرات كنترل خشم  بنابراين آموزش مهارت. دارد

. كنندگان در پس آزمون گروه آزمايشي تاثير داشته است شركت
يافته . درصد بوده است 78ميزان اين تاثير در مرحله پس آزمون 

   .همخواني دارد 17و  16، 15قات يپژوهشي حاضر با نتايج تحق
توان اظهار داشت، يادگيري                ً   ن نتيجه احتماال  مييدر تبيين ا

شود كه به فرد  هايي مي هاي زندگي موجب ايجاد مهارت مهارت
. كند نسبت به عواطف خود، آگاهي بيشتري بدست آورد كمك مي

هنگامي كه فرد نسبت به خود و عواطف مثبت و منفي خويش به 
تواند در نتيجه اين شناخت، آنها را  رسد آنگاه بهتر ميخودآگاهي ب
ها با شركت در برنامه آموزش  همچنين آزمودني. كنترل كند

، يشناخت ياند در كنار بازساز       ً         احتماال   توانسته يهاي زندگ مهارت
گوناگون  يها هاي مورد نياز را بدست آورند و در موقعيت مهارت
  .سازگارانه نشان دهند يها واكنش

  

  يگير نتيجه

آمده در اين پژوهش نشان داد كه آموزش  بدست يها يافته
و كنترل  يبر كاهش اضطراب، افزايش شاد يهاي زندگ مهارت

اين . تاثير داشته است يحركت - يجسم يخشم نوجوانان با ناتوان
          ً                                             پژوهش صرفا   در پايه هاي تحصيلي متوسطه صورت گرفته،  لذا 

هاي تحصيلي و مقاطع ديگر بايد  در تعميم نتايج به ساير پايه
شود اين پژوهش در  پيشنهاد مي. احتياط الزم صورت پذيرد

حركتي اجرا  -مقاطع مختلف تحصيلي افراد با ناتواني جسمي
هاي  كه مداخله آموزشي به تقويت جنبه با توجه به اين. گردد

شود اثربخشي  پردازد لذا توصيه مي مختلف رواني و رفتاري مي
 .افراد عادي نيز مورد بررسي قرار گيرد اين روش در
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