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عزت  و یسالمت روان وی مهارت های زندگ رابطه بین بررسی 

 مدارس  دخترانه ابتدایی دانش آموزاندر بین  نفس 
 

 
 صدیقه سلمانپور هیئت علمی دانشگاه پیام نور  واحد نقده

 

 حوریه بیرام نژاد هیئت علمی دانشگاه پیام نور  واحد نقده

 

 

 
و عالت   یزش مهارتهای زندگی بر سالالمت روانالآمو رابطهاین پژوهش بررسی  صلی ا هدف:چکیده

 .نفالر از دانالش امالوزان  611جامعاله امالاری  .بود دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی نفس دانش آموزان

دانش آموز دختالر باله شالیوه تفالادای سالاده انتدالا  شالدند و در دو گالروه  11که تعداد  دختر بود

ش حاضر ، نیماله آزمایشالی بالا  الرش پالیش پژوه نفر ( قرار گراتند 91آزمایش و کنترل ) هر گروه 

 یبالر آزمالون سالالمت روانال بالودابتارهای پژوهش مشالتم   .بود پس آزمون با گروه کنترل –آزمون 

 86عمالومی گلالدبرگ  سالمت پایایی پرسشنامهضریب  . کوپر اسمیت  ، آزمون عت  نفس کلدبرگ

پراسمیت را تایید کالرده مقیاس عت  نفس کو پایایی تحقیقا  متعدد ضریب . محاسبه شده است %

یالن مقیالاس را بالا ( نیت با اجرای این مقیاس بر روی یک نمونه دانش آموز پایالایی ا6931 تقوی ،اند

در روش تجتیاله و تحلیال  . بر آورد کالرده اسالت % 34و با روش آلفای کرونباخ  % 39روش تنفیف 

آمالوزش مهارتهالای  ن داد بالیننتایج نشالا، استفاده شد گروههای مستق  tزمون آماری ازآداده ها ، 

   وعت  نفس رابطه معناداری وجوددارد.زندگی ، سالمت روان دانش آموزان 

. 
 .آموزش مهارتهای زندگی ، سالمت روان ، عت  نفس:  کلید واژه ها

 

 

  :مقدمه

حاضر نیست بلکه بسیاری از   کار پژوهشگران عفر صآنچه که امروز تحت عنوان مهار  زندگی مشهور است تنها حا

اهمیالت و ضالرور  »این مهار  ها در البه الی تعالیم الهی بدفوص در قرآن و احادیث معفومین بیان شالده اسالت.

آموزش مهار  های زندگی زمانی مشدص می شود که بدانیم آموزش مهار  های زندگی موجب ارتقای تواناییهالای 

کشمکشها و موقعیالت هالای زنالدگی یالاری مالی  اد را برای برخورد موثر باجتماعی می گردد این تواناییها ار –روانی 

بدشند و به او کمک می کنند تا با سایر انسانهای جامعه ، ارهنگ و محالی  خالود متبالت و سالازگارانه عمال  کنالد و 

شها و سالمت روانی خود را تامین نماید بدین ترتیب ، تمرین مهار  های زندگی موجب تقویت یا تغییر نگرشها ، ارز

راتارهای متبت و سالم بسیاری از مشکال  بهداشتی  آمدندر نتیجه با پدید»(.6984ناصری ، )راتار انسان می گردد

بنابراین کمک به کودکان در رشد و گسترش مهار  های مورد نیاز برای زندگی مطلو   .قاب  پیشگیری خواهند بود

  و همچنین کمک به آنان در رشد و تکامال  عوا الف و مهالار  ایجاد یا ااتایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکال

شعاری )های اجتماعی الزم جهت سازگاری مواق با محی  اجتماعی و زندگی موثر و سازنده ضروری به نظر می رسد

( . بنابراین با توجه به اهمیت مهارتهای زندگی با اهداف گوناگون پیشگیری و ارتقاء سطح سالمت روانی 6976نژاد ، 

 ضرور  آموزش اینگونه مهار  ها به کودکان برای ما آشکار می شود . 
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 –ااتایش توانالالایی حالال  مسالالاله ،راتارهالالای اجتمالالاعی متبالالت در مالالدارس )تعامالال  اجتمالالاعی متبالالت بالالین همکالالاران(

مقبولیالت ،ایجاد جایگاه مهالار درونی،کاهش خشم ، اضطرا  ، ااسردگی ، کمرویی در راتارهای بتهکارانه،خودآگاهی

مهار  های کالمی و غیر کالمی  ،خود پنداره متبت،ااتایش جرا  ورزی،رویارویی اجتماعی،مقابله با بحران،ماعیاجت

پژوهش ها نشان می دهنالد کاله آمالوزش (.6984، به نق  از ناصری ،  6کیورداساجتماعی مناسب ) مو  ؛ اسمیت و 

ابعاد مدتلف زندگی کمک مالی کنالد و از اساسالی مهار  های زندگی به ارتقاء بهداشت روانی کودکان و نوجوانان در 

 سبدش اصلی یک زندگی شاد است . و مالدار،ترین برنامه های پیشگیرانه در سطح اولیه به شمار می رود . سالمتی 

نوجوانان پیرامون مسائ  بهداشتی و سالمتی و آموزش مهار  های زندگی به  کودکان و نقش مهمی در آگاه ساختن

 آنان دارند . 

پیشگیری اولیاله اسالت . از  راالی دیگالر مهالم تالرین و  ،( ، معتقد است آموزش ، اساسی ترین روش6978نی) حسی

موثرترین دوره جهت آموزش  پیشگیرانه ، دوره کودکی و نوجوانی است . به همین دلی  متدففین بهداشت روانی ، 

 دهند . نوجوانی را بسیار مورد توجه قرار می کودکی و آموزش پیشگیرانه در دوره

پژوهش های مدتلفی که پس از اجرای برنامه آموزش مهار  های زنالدگی در مالدارس صالور  گراالت ، تالاثیر ایالن  

آمالالوزش را بالالر ابعالالاد مدتلالالف سالالالمت روان نشالالان مالالی دهالالد. مالالتالط کالالاهش معنالالا دار اضالالطرا  اجتمالالاعی )بوتالالوین 

در بسیاری از بررسی های انجام شالده .  (46334،و عت  نفس )اینت  ( 9،3366ترو( ، تفور از خود )کر86388واینگ

در این زمینه نتایجی دیگر از قبی  ااتایش اعتماد باله نفالس کودکالان،بهبود رابطاله معلالم و شالاگرد،کاهش غیبالت از 

مدرسه،و کالاهش بالد راتالاری آنالان حاصال  گردید)سالازمان بهداشالت جهانی،ترجماله نالوری قاسالم آبالادی و محمالد 

در پژوهشی که اثر آموزش مهار  های زندگی را در زمیناله ی خالود .( 16331 ،انیسکیویچ و وایسونگ)(.6977خانی،

آگاهی بررسی نمود، نتایج نشان داد که به دنبال این آموزش دانش آمالوزان صالداقت بیشالتر، نالوس دوسالتی بیشالتر و 

(.در 6977ترجمه نوری قاسم آبادی و محمالدخانی،پرخاشگری کمتری از خود نشان دادند )سازمان بهداشت جهانی ،

اثر آموزش درس مهار  های زندگی در تعام  با شیوه هالای ارزنالد انجام شد، ،(6981پژوهشی که توس  اسماعیلی)

پروری برعت  نفس دانش آموزان استان اردبی  مورد بررسی قرار گرات.نتایج نشان داد که میانگین نمره عت  نفالس 

و پدرانشان از شیوه تربیتالی اقتالدار اسالتفاده مالی کردنالد،  دانش آموزانی که درس مهارتهای زندگی را گذرانده بودند

 بیشتر از دانش آموزانی بود که درس مذکور را نگذرانده بودند.

( نشان دادند که آموزش مهارتهای زندگی موجب ااالتایش سالالمت روان و عالت  نفالس  6981حقیقی و همکاران، ) 

 می شود.دانش آموزان دختر گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه 

(، نشان دادند که آموزش مهارتهای زندگی در مجموس موجالب بهبالود نسالبی شاخفالهای  6984ثمری و لعلی ااز )  

 سالمت روان ) استرس خانوادگی و پذیرش اجتماعی ( در گروه های شرکت کننده می شود. 

وجالود، عالت  نفالس و  زار( ، انجام شد تاثیر آموزش مهار  هالای زنالدگی بالر ابال6989در پژوهشی که توس  وردی )

لیت پذیری دانش آموزان دختر سال اول متوسطه ناحیه یک اهواز مورد بررسی قرار گرات نتایج  نشان داد کاله ومسو

ی دانش آموزان تاثیر متبت داشالته و موجالب زارآموزش مهار  های زندگی بر سالمت عمومی ، عت  نفس و خود اب

 است.ااتایش معنی دار هر کدام از متغیر ها شده 

                                                 
1-Moot.Smith &Wordski 

2-Botvin &Eng 

3-Kreuter 

7-Enet 

7-Aniskiewich & Wysong 



 74-84، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4763-8648 

    http://www.joih.ir  
 

 

 47 

(،صور  گرات تاثیر آموزش مهار  های زندگی بالر سالالمت عمالومی و عالت  6989در پژوهشی که توس  یادآوری)

 نفس وخود ابرازی دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهرستان اهواز مورد بررسی قرار گرات.

ود ابرازی دانش آمالوزان تالاثیر نتایج تحقیق نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت عمومی،عت  نفس و خ

 متبت داشته و موجب ااتایش معنا دار هر کدام از متغیرها شده است.

(، در ارتباط با آموزش مهارتهای زندگی منجمله ح  مسله و ارتبا الا  8118و همکاران)6در پژوهشی که توس  ترنر

نالان را بالرای حال  مشالک  و اسالتفاده مالوثر از موثر بر روی نوجوانان انجام شد نشان داد که این مهارتها،تواناییهالای آ

 حمایت های اجتماعی در آنان را ااتایش می دهد.

(، در ارتباط با مهار   های زندگی مورد نیازورزشکاران انجام 8113و همکارانش) 8در پژوهشی که مارتین جونت

رام، رهبری،تعام  خانواده و دادندبه این نتیجه رسیدند که مهار  های اردی از جمله مهار  های اجتماعی،احت

ارتبا ا  و مهار  های شدفی از جمله خود سازمان دهنده،نظم و انضباط،اعتماد به نفس،تعیین هدف،مدیریت 

و 9نتایج عملکرد و انگیته از مهم ترین مهار  های زندگی مورد نیاز آنان می باشد.در پژوهشی که ونتل ویکتوریا 

یر برنامه آموزش مهار  های زندگی بر جلو گیری از سوء استفاده از مواد مددر (،در ارتباط با تاث8113همکارانش)

انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مهار  های زندگی تاثیر متبتی بر کاهش استفاده از مواد مددر و الک  در 

ندگی واعتماد به نفس (، در ارتباط با بهبودمهارتهای ز8113و همکارانش)4دانش آموزان دارد.در پژوهشی که کنراد

در کارکنان بیمارستان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که پس از آموزش مهارتهای زندگی،اعتماد به نفس در آنان 

(، تحت عنوان بررسی اثر آموزش مهارتهای زندگی 8113) 1بطور چشمگیری ااتایش یاات.در پژوهشی که احمدیان

د به این نتیجه رسیدند که پس از آموزش مهار  خود شناسی،اجتماعی و در دانش آموزان خفیف اکری انجام دادن

 رواب  بین اردی،مدیریت خشم،اثرا  متبت زیادی  در این ااراد دیده شد.

(در ارتباط با مهارتهای ارتبا ی مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد 8161و همکاران)1در پژوهشی که بو  الولیر

رسیدند که این مهارتها بطور چشمگیری باعث ااتایش اعتماد به نفس و ارتباط با دیگران و  انجام دادند به این نتیجه

(، در ارتباط  با کیفیت زندگی در 8161و همکاران)7انعطاف پذیر شدن در آنان می گردد.در پژوهشی که وانگ بو

زش مهار  های زندگی پیش از میان مهاجران روستایی به شهری در چین انجام دادند به این نتیجه رسیدند که آمو

مهاجر  با تمرکت بر ایجاد مهار  های مقابله ای کار آمد و تهیه مهاجر ،کیفیت زندگی و سالمت روانی را بهبود 

رویکرد مهار  های زندگی بر ااتایش عت  به این نتیجه رسیدندکه  ،(6338) وهمکاران8بارلودر پژوهشی .می بدشد

د و برنامه راومت در برابر اشار همساالن جهت مفرف مواد در مدارس تاثیر داگیری و مق میمنفس، توانایی تف

.بنابر این با توجه به (6989وردی،)به نق  ازمد های مهمی در سالمتی کودکان و نوجوانان دارد موثری است که پیا

ی دیگر زمانی که مطالب اوق و این امر که کودکان و نوجوانان در دوره ای هستند که در معرض خطرند و از  را

نوجوانان از اوای  نوجوانی می گذرند، به مهار  های تفمیم گیری و راهبردهای خود کنترلی جهت کاهش ااکار 

 اضطرا  آور مجهت می شوند.

                                                 
1 - Turner 
2 - Martin Jones 
3 - Victoria Wenzel 
7 --Conrad 
7 - Ahmadian 
7 - Bob Lawlir 
4 - BoWang 
8 - Barlow 
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  یی و نوجوانی ،آماده سازکروانی در دوره کود تی جهت کاهش مشکال  بهداشسمی توان گفت که راه ح  اسا 

ن وسیله کفایت ااین گونه مهار  ها و توانایی ها برای مقابله با مشکال  این دوره است تا بد آنان در جهت استفاده از

موجبا  بهداشت روانی آنان را اراهم ، و شایستگی کودك و نوجوان و راتار هایی که سالمتی را ااتایش می دهند

 .یق آموزش مهارتهای زندگی میسر گرددکه این امر می تواند از  ر ند. تحقیقا  گوناگون بیانگر این مطلب استینما

   :تحقیقفرضیه های  

 تاثیر دارد. سالمت روان دانش آموزان  آموزش مهارتهای زندگی برااتایش-6

 تاثیر دارد. عت  نفس دانش آموزان آموزش مهارتهای زندگی برااتایش-8

 تاثیر دارد. نشانه های جسمانیآموزش مهارتهای زندگی برکاهش   -9 

 . دانش آموزان تاثیر دارد اضطرا  و بی خوابی ش مهارتهای زندگی برکاهشآموز -4 

 دارد .  دانش آموزان تاثیر نارسا کنش وری اجتماعی آموزش مهارتهای زندگی برکاهش   -1

 

 است . و گروه گواه پس آزمون با گروه آزمایش –و از نوس پیش آزمون  ینیمه آزمایش یک تحقیق پژوهش حاضر

 نمونه گیری:نمونه وروش 

. بالرای انتدالا  نموناله از روش نموناله گیالری اسالت دانش آمالوزان این نفر از 11نمونه آماری در این پژوهش تعداد  

 تفادای ساده ، استفاده شده است . که دانش آموزان بفور  تفادای در دو گروه آزمایش و کنترل جایگتین شدند .

 :اندازه گیری هایابزار

عالت  نفالس  ،پرسشالنامه(GHQ- 88سالالمت عمالومی گلالدبرگ ) ا  عبارتند از:پرسشنامهگردآوری ا الع هایابتار

در ابتدا به منظور حذف متغیر های کنترل از جمله سن،جنس،مقطع تحفیلی،پایه تحفیلی و .(GSSEکوپراسمیت)

 نفالر کاله 11نفر دانالش آمالوز، 611هوش کنترل شدند وهوش آنان توس  آزمون هوشی وکسلر سنجیده شد واز بین 

ا العا  این پژوهش به وسیله پرسشالنامه هالای سالالمت عمالومی بود انتدا  شدند.611-661دامنه هوشی آنان بین

جمع آوری شده است . پس از آن که دانش و راهنمای آموزش مهارتهای زندگی  گلدبرگ و عت  نفس کوپر اسمیت 

ش آزمون سالمت عمومی گلالدبرگ و عالت  گواه تقسیم شدند ، مورد پیوآموزان به  ور تفادای به دو گروه آزمایش 

زمایشی ) آموزش مهار  های زندگی ( بر روی دانش آمالوزان گالروه آنفس کوپر اسمیت قرار گراتند . سپس مداخله 

، دانش آموزان هر دو گروه آزمالایش و گالواه مالورد پالس آزمالون  یزمایشآآزمایش انجام گرات . پس از اتمام مداخله 

رگ و عت  نفس کوپر اسمیت قرار گراتنالد . موضالوس جلسالا  آموزشالی و تمرینالا  پرسشنامه سالمت عمومی گلدب

دقیقه ای تنطیم گردید ، به  وری که نیمی از وقت هر جلسه به ارائاله مطالالب عملالی  31عملی آن در هشت جلسه 

 در مورد موضوس جلسه اختفاص داده می شد و بعد از مدتی استراحت ، نیمه دوم جلسه باله صالور  بحالث گروهالی

پیرامون تمرینا  مربوط به موضوس آموزشی برگتار می گردید . در هر جلسه ابتالدا پیرامالون هالر موضالوس آموزشالی ، 

مباحتی مطرش می شد و بعد موضوس به صور  گروهی مورد بحث و بررسی قرار می گراالت ، و در پایالان هالر جلساله 

زشالی را خالارا از موقعیالت آمالوزش باله صالور  تمریناتی ارائه می شد ، تا بدین وسیله همه آزمودنی ها مباحث آمو

( ثبا  درونی پرسشنامه سالمت 6381وجان ) %31( پایای تنفیف 6338) 6گلدبرگ و ویلیامت .تجربی ، تمرین کنند

اخ پرسشالنامه سالالمت ونبال( آلفالای کر6384) 8گتارش نمودند . کی یس% 31اخ نبفای کرولعمومی را با استفاده از آ

                                                 
1 - Goldberg & Williams 
2 - Keyes 
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دانش آموز گتارش نمود)  8611را بر روی % 88( ضریب آلفای کرونباخ 6384)6رد و شکبه دست آو% 39عمومی را 

 ( .  6981به نق  از تقوی ، 

 ( ،6971عمومی گلدبرگ توس  پاالهنگ ، نفر ، براهنی و شاه محمدی ) سالمت سوالی پرسشنامه 88پایایی ارم    

( ضالریب بالاز 6317کالوپر اسالمیت و همکالاران )  ( .6978محاسبه شده است ) کالای ، استورا و حق شناس ، % 36 

به دست آورده اند  عت  نفس را بعد از سه سال برای مقیاس% 71هفته و ضریب باز آزمایی  1را بعد از  % 88آزمایی 

و  یسالنیتحلی  عوام  نشان داده است که ارد ، مقیاسها عام  های متفاوتی از عت  نفس را می سنجند ) به نق  از 

( ، در پژوهشالی کاله بالر روی دانالش آمالوزان سالال اول تالا سالوم 6979)  ین و نیسالکشالکر.( 6986، نی یالیالق هش

ی باز آزمایی این مقیاس را برای دانش آموزان دختر و پسر به ترتیب یدبیرستانهای نجف آباد انجام دادند ، ضریب پایا

ی یک نمونه دانالش آمالوز پایالایی ایالن ( نیت با اجرای این مقیاس بر رو6984گتارش کرده اند . عالمه ) % 38و % 31

تحقیقالا  متعالدد ضالریب اعتبالار  بر آورد کرده است .% 84و با روش آلفای کرونباخ % 89مقیاس را با روش تنفیف 

( ضریب اعتبار ایالن مقیالاس از 6979) یسنیمقیاس عت  نفس کوپراسمیت را تایید کرده اند ، در مطالعه شکرکن و 

زمون با معدل آخر سال دانش آموزان محاسبه گردیده است و ضرایب بدست آمالده  ریق همبسته کردن نمره های آ

( برای محاسبه اعتبالار ایالن 6984( گتارش شده است .عالمه )   p=  116/1)% 76و برای دختران % 13برای پسران 

اعتبالار  پرسشنامه از روش همبسته کردن آن با نمره های مقیاس اضطرا  اجتماعی استفاده نمالوده اسالت و ضالریب

 ( به دست آورده است . p < 116/1را با )  – 19/1

 :یافته ها

مستق  برای معنا tآزمون از  "پس آزمون با گروه کنترل - رش پیش آزمون "باتوجه به تجتیه و تحلی  داده ها برای 

 .داری تفاو  میانگین ها استفاده شد

 :ا العا  دمو گراایک 6جدول 

و هر گروه  قرار گراتند دو گروه  آزمایش و کنترلدانش آموزان در  مشاهده می شود،  6همان  ورکه در جدول     

   .و سن و سطح تحفیال  آنها یکسان می باشد  نفر می باشد 91

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 آموزش مهارتهای زندگی برااتایش سالمت  روان دانش آموزان تاثیردارد . :ارضیه اول

 سالمت روانبرای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر  tنتایج آزمون   :8جدول

                                                 
1 - Shek 

 درصد تراکمی درصد اراوانی تحفیال  سن جنس گروه

پنجم  68 دختر آزمایش

 ابتدایی

91 11% 11% 

 %611 %11 91 کنترل

 ... %611 11   ک 

 میانگین تعداد گروه

پیش 

میانگین پس 

 آزمون

تفاو  بین 

 میانگین ها

خطای 

استاندارد 

ایسه دو برای مق  tآزمون 

 میانگین



 74-84، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4763-8648 

    http://www.joih.ir  
 

 

 47 

( نسالبت باله میالانگین  79/61پس آزمون گالروه آزمالایش )  میانگین نمره مشاهده می شود،8 همانگونه که در جدول

   tob  (tمقالدار  کاله جدول نشالان مالی دهالد . همچنین ( کاهش چشم گیری داشته است 11/88پیش آزمونشان ) 

 tob(  18= )   8/ 97و     p < 1/  11  برابر اسالت بالا  11/1 آلفای و در سطح  18با درجا  آزادی محاسبه شده ( 

 11/1 8/ 11برابر است بالا  1/ 11و در سطح آلفای  18 برای آزمون دو سویه , با درجا  آزادیجدول tcr   (t  )مقدار

>p    (  18= )  8/ 11وtcr .  با توجه به نتایج جدول tob > tcr ازو ارضیه پژوهشی که عبار  بالود رد ارضیه صفر 

  .می شود تایید،  " سالمت روان دانش آموزان  تاثیر دارد آموزش مهارتهای زندگی برااتایش ": 
 دارد.آموزش مهارتهای زندگی برااتایش عت  نفس دانش آموزان  تاثیر  -دومارضیه 

 عت  نفسبرای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر  tنتایج آزمون :9جدول

( نسالبت باله میالانگین  81/46پس آزمون گالروه آزمالایش )  میانگین نمرهمشاهده می شود 9 همانگونه که در جدول

  tobمقالدار  کاله جدول نشان می دهد ( به  رز چشم گیری ااتایش داشته است.همچنین  99/97پیش آزمونشان ) 

(t    ) 1/  16 برابالر اسالت بالا 16/1 آلفالای و در سطح  18با درجا  آزادی محاسبه شده > p     (  18= )   -8/ 83و

tob مقدارtcr   (t  ) 8/ 11برابر اسالت بالا  1/ 16و در سطح آلفای  18 برای آزمون دو سویه , با درجا  آزادیجدول 

16/1 >p    (  18= )  8/ 11وtcr . با توجه به نتایج جدول tob > tcr ) و ارضالیه پژوهشالی کاله  رد (  ارضیه صالفر

 می شود . تایید،  "عت  نفس دانش آموزان تاثیر  دارد  آموزش مهارتهای زندگی برااتایش":  ازعبار  بود

 

 یر دارد .آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش نشانه های جسمانی دانش آموزان تاث -سومارضیه 

 نشانه های جسمانیبرای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر  tنتایج آزمون :4جدول

( نسبت به میانگین پالیش  11/9پس آزمون گروه آزمایش )  میانگین نمره مشاهده می شود4 همانگونه که در جدول

   tob  (tمقالدار  کاله جدول نشالان مالی دهالد ( به  رز چشم گیری کاهش داشته است.همچنین  41/1آزمونشان ) 

(  18= )  8/ 81و     p < 1/  11  برابالر اسالت بالا  11/1 آلفالای و در سالطح  18جالا  آزادی بالا درمحاسبه شالده ( 

 t df p میانگین ها آزمون

 186/1 18 97/8 88/6 81/1 79/61 11/88 91 آزمایش

 61/9 -81/8 41/88 19/63 91 کنترل

 میانگین تعداد گروه

پیش 

 آزمون

میانگین 

پس 

 آزمون

تفاو  

بین 

میانگین 

 ها

خطای 

استاندارد 

 میانگین ها

 برای مقایسه دو میانگین  tآزمون 

t df p 

 111/1 18 -83/8 36/1 -41/4 81/46 99/97 91 آزمایش

 14/6 11/6 69/91 69/97 91 کنترل

پیش  میانگین تعداد گروه

 آزمون

میانگین پس 

 آزمون

تفاو  بین 

 میانگین ها

خطای 

استاندارد 

 میانگین ها

برای مقایسه دو   tآزمون 

 میانگین

t df p 

 188/1 18 81/8 78/1 79/6 11/9 41/1 91 آزمایش

 67/6 -41/6 99/1 81/4 91 کنترل
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tobمقدارtcr   (t  ) 8/ 11برابر اسالت بالا  1/ 11و در سطح آلفای  18 برای آزمون دو سویه , با درجا  آزادیجدول 

11/1 >p    (  18= )  8/ 11وtcr .ایج جدول تبا توجه به ن tob > tcr ) و ارضالیه پژوهشالی کاله  رد یه صالفر(  ارض

 می شود . تایید،  "آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش نشانه های جسمانی دانش آموزان  تاثیردارد  ":  از عبار  بود

 . آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش اضطرا  و بی خوابی دانش آموزان تاثیر دارد-چهارمارضیه 
 اضطرا  و بی خوابین دو گروه در متغیر برای مقایسه میانگی tنتایج آزمون :1جدول 

( نسالبت باله میالانگین  61/9پس آزمون گروه آزمالایش )  است میانگین نمره شده مشدص 1 همانگونه که در جدول

   tob  (tمقدار  که جدول نشان می دهد ( به  رز چشم گیری کاهش داشته است.همچنین  19/1پیش آزمونشان ) 

 tob(  18= )  8/ 13و     p < 1/  11برابالر اسالت بالا 11/1و در سالطح آلفالای   18با درجا  آزادی محاسبه شده ( 

 11/1 8/ 11برابر است بالا  1/ 11و در سطح آلفای  18 برای آزمون دو سویه , با درجا  آزادیجدول tcr   (t  )مقدار

>p    (  18= )  8/ 11وtcr. با توجه به نتالایج جالدولtob > tcr ) آمالوزش "و ارضالیه پژوهشالی رد ( ارضالیه صالفر

   .می شود تایید،  "اضطرا  و بی خوابی دانش آموزان تاثیر دارد  شمهارتهای زندگی بر کاه

 

 آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش نارسا کنش وری اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد. -پنجمارضیه 

 نارساکنش وری اجتماعیبرای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر  tنتایج آزمون :1جدول 

( نسالبت باله میالانگین پالیش  81/4ش ) پس آزمون گروه آزمای مشدص است میانگین نمره 1همانگونه که در جدول

با درجا  محاسبه شده tob  (t    )مقدار  که جدول نشان می دهد ( کاهش داشته است. همچنین  99/1آزمونشان ) 

بالرای آزمالون دو سالویه , بالا جالدول tcr   (t  )مقالدار tob(  18= )  6/ 47و     p > 1/  11 برابر است بالا 18آزادی 

با توجه به نتالایج  . tcr(  18= )  8/ 11و    p< 11/1 8/ 11برابر است با  1/ 11آلفای  و در سطح 18 درجا  آزادی

آموزش مهارتهای زندگی بالر کالاهش  ":  ازو ارضیه پژوهشی که عبار  بود تایید (  ارضیه صفر ( tob < tcr جدول 

 می شود . رد،  "نارسا کنش وری اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد 

 

 

 

 میانگین تعداد گروه

پیش 

 آزمون

میانگین پس 

 آزمون

تفاو  بین 

 میانگین ها

خطای 

استاندارد 

 میانگین ها

برای مقایسه دو   tآزمون 

 میانگین

t df p 

 146/1 18 13/8 11/1 49/8 61/9 19/1 91 آزمایش

 81/6 -41/1 71/4 91/4 91 کنترل

 میانگین تعداد گروه

پیش 

 زمونآ

میانگین 

پس 

 آزمون

تفاو  بین 

 میانگین ها

خطای 

استاندارد 

 میانگین ها

برای مقایسه دو   tآزمون 

 میانگین

t df p 

/61 18 47/6 17/1 11/6 81/4 99/1 91 آزمایش

 11/1 -81/1 31/4 19/4 91 کنترل 1
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 :ریبحث ونتیجه گی

 یااته های این پژوهش نشان می دهد که:

پژوهش های مدتلفی که پالس از اجالرای آموزش مهار  های زندگی برااتایش سالمت روان دانش آموزان تاثیر دارد.

را بالر ابعالاد مدتلالف سالالمت روان  ها برنامه آموزش مهار  های زندگی در مدارس صور  گرات ، تاثیر این آموزش

بوتالالوین و ی انجالالام شالالده توسالال  اصالال  از آزمالالون ایالالن ارضالالیه ، بالالا نتالالایج پالالژوهش هالالانتالالایج ح . نشالالان مالالی دهالالد

(،ونالالالالالالالالتل 8113(،مالالالالالالالالارتین جالالالالالالالالونت)8118(،ترنالالالالالالالالر)8113،میشالالالالالالالالارا)(8111همکالالالالالالالالاران)

، ( 6971، باپیری)(6978(، شریفی)8161(،وانگ بو)8161(،جفرسون)8113(،متیو)8113(،احمدیان)8113ویکتوریا)

(، مطابقالت 6981(،حقیقالی و همکالاران)6984(،  ثمری ولعلی االاز)6989دآوری)(، یا6974(، بیگلو)6986آقاجانی )

دارد. بنابراین آنگونه که مشاهده می شود نتایج این پژوهش در زمینه تالثثیر آمالوزش مهارتهالای زنالدگی بالر سالالمت 

ر تثییالد و همدالوانی روان، با دیگر پژوهشها در این زمینه و یا زمینه های مشابه کامالط مطابقت دارد. و این امر نشالانگ

 نتایج مربوط به ارضیه اول با نتایج دیگر پژوهش هاست

پژوهش های مدتلفالی کاله پالس از اجالرای آموزش مهار  های زندگی بر ااتایش عت  نفس دانش آموزان تاثیر دارد.

نشان س عت  نفرا بر ابعاد مدتلف  ها برنامه آموزش مهار  های زندگی در مدارس صور  گرات ، تاثیر این آموزش

(،مالو  8111ویچروسالکی)هالای انجالام شالده توسال   نتایج حاص  از آزمون این ارضیه ، با نتایج پژوهش . می دهد

 ( ، آلن گوری 8116)  ، گاتمن و واتسون(6339(،شاپ وکوپلند)6331وهمکاران)

آقالالا (،6981(،حقیقالالی وهمکالالاران)6989(،  وردی)6974(،بیگلالالو)8161(،بالالو  الولیالالر)8113،کنالالراد)(  6333)  

بنابراین آنگونه که مشالاهده مالی شالود نتالایج ایالن (، مطابقت دارد.  6989(،یاد آوری)6981(،اسماعیلی)6986جانی)

پژوهش در زمینه تثثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عت  نفس ، با دیگر پژوهشالها در ایالن زمیناله و یالا زمیناله هالای 

وانی نتایج مربوط باله ارضالیه دوم بالا نتالایج دیگالر پالژوهش مشابه کامالط مطابقت دارد. و این امر نشانگر تثیید و همد

 .هاست

پژوهش های مدتلفی کاله پالس از آموزش مهار  های زندگی بر کاهش نشانه های جسمانی دانش آموزان تاثیر دارد.

کالاهش نشالانه هالای را بر هالا اجرای برنامه آموزش مهار  های زندگی در مدارس صور  گرات ، تاثیر ایالن آمالوزش

نتایج حاص  از آزمون این ارضیه ، با نتایج پژوهش های انجام شده توس  ونالتل ویکتوریالا  . ان می دهدنشجسمانی 

(، مطابقالت دارد. و ایالن امالر 6986(،آقا جالانی )6984(، ثمری ولعلی ااز)6981(،حقیقی وهمکاران)8113وهمکاران)

 .هش هاستنشانگر تثیید و همدوانی نتایج مربوط به این ارضیه  با نتایج دیگر پژو

پژوهش هالای مدتلفالی کاله پالس از  .دانش آموزان تاثیر دارد اضطرا  و بی خوابی آموزش مهارتهای زندگی برکاهش

کالاهش اضالطرا  و بالی را بر ها اجرای برنامه آموزش مهار  های زندگی در مدارس صور  گرات ، تاثیر این آموزش

نتالالایج پالالژوهش هالالای انجالالام شالالده توسالال   نتالالایج حاصالال  از آزمالالون ایالالن ارضالالیه ، بالالا . نشالالان مالالی دهالالدخالالوابی 

(،مطابقت دارد. و این امر نشانگر تثیید و همدوانی نتایج مربوط به این ارضیه  بالا نتالایج 6974(،بیگلو)6988شریفی)

 .دیگر پژوهش هاست

پالژوهش هالای مدتلفالی کاله  دارد . دانش آموزان تاثیر نارسا کنش وری اجتماعی آموزش مهارتهای زندگی برکاهش 

نارسالا  کالاهشرا بر هالا اجرای برنامه آموزش مهار  های زندگی در مدارس صور  گرات ، تاثیر این آمالوزشپس از 

ام شالده توسال  نتایج حاص  از آزمون این ارضیه ، با نتایج پژوهش هالای انجال . نشان می دهد ماعی تکنش وری اج

نشانگر  عدم تثیید ونا همدوانی نتایج (، مطابقت ندارد. و این امر 6974(،بیگلو)6988،شریفی)(6331مو  وهمکاران)

 .مربوط به این ارضیه  با نتایج دیگر پژوهش هاست
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 پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه التهرا.
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بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حیل مأیأ ه در درمیان عالایم افأیردگی (. 6978شریفی، غالم رضالا. )-
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 . تهران: موسسه ا العا .نقش فعا یت های فوق برنامه در تربیت نوجوانان(. 6976شعاری نژاد، علی اکبر. ) -

 ،تهران.،یادمان هنر اندیشه.راهنمای آموزش و آداب مهارتهای زندگی(6988کریم زاده ،اسماعی .)-
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ز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشالگاه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اهوا

 واحد اهواز.آزاد اسالمی، 
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