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 حاضر مطالعه روشپژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر سالمت عمومی کودکان است.  :هچکید

 59-51ساله که پایه پنجم ابتدایی سال تحصیلی  11جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل دختران . بود شاهد گروه با تجربی نیمه

بودند می باشد. به منظور نمونه گیری از جامعه پژوهش از روش نمونه گیری شهر تهران مشغول به تحصیل  15در مدارس منطقه 

تصادفی در دسترس استفاده شده است. به طوری که از بین کودکانی که در مدرسه شهید نواب صفوی مشغول به تحصیل بودند. 

نفر( قرار  11نفر( و گروه گواه) 11ش )گروه آزمای 2نفر به طور تصادفی انتخاب و به عنوان جامعه نمونه به طور تصادفی در  03

( استفاده شده GHQ-22گرفتند. به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از پرسشنامه استاندارد سالمت عمومی )

 است. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه ها مورد اساتید راهنما و مشاور و همچنین تأیید متخصصان قرار گرفت و برای تجزیه و

تحلیل از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های زندگی 

بر سالمت جسمی و کارکرد اجتماعی افسردگی تأثیر معناداری دارد ولی بر اضطراب و بی خوابی اثر معناداری ندارد. نتایج تحقیق 

ارت های زندگی باعث احساس کفایت و رشد شناختی و هیجانی دانش آموزان می گردد. به نظر همچنین نشان داد که آموزش مه

می رسد آموزش مهارت های زندگی در ایجاد و افزایش توانمندی هایی مانند تصمیم گیری، ایجاد انگیزه در خود، پذیرش 

 دهی و خود کفایتی دانش آموزان موثر است.مسئولیت، ارتباط مثبت با دیگران، ایجاد عزت نفس مثبت، حل مشکل، خود نظم 

  ، رشد خود ، رشد هیجانی ، رشد اجتماعی ، رشد شناختی . هارت های زندگی، سالمت عمومیم :کلمات کلیدی
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 مقدمه

پیشرفت های علمی و فنی سال های اخیر انسان ها را با انبوهی از مسائل و مشکالت گوناگون مواجه ساخته است. کنار آمدن با 

فشارهای زندگی و کسب مهارت های فردی و اجتماعی، همواره بخشی از واقعیت زندگی انسان بوده و در ادوار متفاوت زندگی  این

او، به اشکال گوناگونی تجلی یافته است. در دوره کودکی این تعارض ها جلوه چندانی ندارند، اما با افزایش سن و هنگام مواجهه با 

نی و جوانی، کشمکش های درونی و محیطی بیشتر تظاهر پیدا می کنند. به منظور ارتقاء سطح دشواری های ویژه سنین نوجوا

توانایی افراد جهت حل موثر این مسائل و مقابله با مشکالت موجود، نیاز به توجه جدی و برنامه ریزی دقیق وجود دارد. زیرا توانایی 

 (.1025مت روانی، موفقیت فردی و زندگی سالم دارد )شاملو، در حل مسائل و مشکالت نقش تعیین کننده ای در تامین سال

تغییرات ناگهانی و گسترده ای که در جنبه های جسمانی، روانی و اجتماعی زندگی کودکان و نوجوان ایجاد می شود، مراحل 

توجه به اهمیت دوران کودکی و بحرانی را ایجاد می کند که طبعا مشکالت و ناسازگاری هایی را به همراه خواهد داشت. بنابراین با 

نوجوانی، شناخت اصولی و علمی این مراحل، جهت پیشگیری از نابهنجاری ها و مشکالت ناشی از این بحران از طریق ارائه 

اطالعات و آگاهی الزم به کودکان و نوجوانان و کسب مهارت های مورد نیاز جهت مقابله با مشکالت ناشی از این تغییرات توسط 

امری بسیار مهم و حساس تلقی می شود. یکی از برنامه های پیشگیرانه در این زمینه، که در سطح جهان مورد توجه است، آنان، 

آموزش مهارت های زندگی به کودکان و نوجوانان می باشد. تاثیر این آموزش در زمینه های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است 

  (.1052، مظفری ) که به نتاج مثبتی نیز دست یافته اند

سازمان بهداشت جهانی مهارت های زندگی را به عنوان مجموعه ای از مهارت های روانی و اجتماعی و میان فردی تعریف کرده که 

به افراد کمک می کند تا آگاهانه تصمیم بگیرند و مهارت های ارتباطی، شناختی و هیجانی خوبی داشته و زندگی سالم و پرباری 

مهارتهای زندگی، کودکان و نوجوانان را قادر  . در طی این فرایند فرد مسولیت خود و زندگیش را به دست می گیرد.داشته باشند

نظام آموزش و پرورش هر کشور مجموعه تدابیر سازمان  می سازد که دانش و نگرش و ارزشهای خود را به عمل تبدیل نمایند.

حقق می بخشد و شرایط مناسبی را در قالب برنامه ها و فرصتهای آموزشی در اختیار یافته ای است که امکانات بالقوه آدمی آن را ت

 (.1051 نیرو و همکاران،سرمایه های فرهنگی و تجربیات پیشینیان را پیدا کنند ) دهد تا امکان آشنا شدن با فراگیران قرار می

تشکیل می دهند، ضروری است با ایجاد زمینه های  به دلیل این که اکثریت جمعیت کشور ما را کودکان و نوجوانان مدرسه رو

مناسب به امر ارتقای بهداشت روانی و سطح سالمت در مدارس پرداخته شود و شرایطی فراهم شود تا مسئوالن مدارس، برنامه 
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عمومی، کشور از طریق آشنایی با موضوعات سالمت  ریزان، مشاوران، روان شناسان و سایر دست اندرکاران آموزش و پرورش

 (.1052ی، مظفرکودکان و نوجوانان را برای دست یابی به روان سالم یاری دهند )

امروزه در سراسر جهان بر اهمیت بهداشت روانی تاکید می شود و روز به روز با انجام تحقیقات وسیع و گوناگون اهمیت و نقش آن 

میالدی از طرف سازمان بهداشت جهانی، تحت عنوان سال  2331در زندگی فردی، اجتماعی آشکارتر می گردد. به طوری که سال 

را جهت آشکارتر ساختن  "غفلت بس است، مراقبت کنیم"سال شعار  اعالم گردید. سازمان مذکور در این "بهداشت روانی"جهانی 

 (2331، 1موضوع مطرح نمود )سازمان بهداشت جهانی

ت که باید در سطح جهانی مورد توجه قرار گیرد یکی از دالیلی که در این امر نشان دهنده آن است که بهداشت روانی موضوعی اس

اهمیت این موضوع مطرح است، شیوع روز افزون ابتالء به انواع اختالالت روانی در سطح جهان است و دلیل مهم دیگر آن، اهمیت 

پیشگیری است و از سه نوع و ضرورت پیشگیری از بیماری های روانی است می توان گفت عمده ترین هدف بهداشت روانی 

پیشگیری که در بهداشت روانی مطرح می شود پیشگیری اولیه مورد توجه بیشتری قرار دارد. در پیشگیری اولیه جمعیت سالم در 

جامعه مورد نظر است و تمام اقداماتی که در این حیطه صورت می گیرد در جهت آماده سازی افراد و فراهم نمودن شرایط مناسب 

، افزایش آمادگی و توانایی افراد در برخورد . بنابراین هدفدگی سالم از تمامی جنبه های جسمانی، روانی، اجتماعی می باشدبرای زن

 همواره اخیر های سال در روان سالمت بر زندگی های مهارت آموزش دغدغه لذا .صحیح و مناسب با رویدادهای زندگی می باشد

 قرار کنکاش مورد خود ذهن در را موضوع این همواره ریزان برنامه این .است بوده دنیا پژوهان روان بررسی مورد موضوعات از یکی

 دنیای های روزمرگی همه از دور به تر، مفرح و آورتر شادی زندگی بود خواهد قادر جدید های مهارت کسب آیا که اند داده

 (1052)پیرمرادیان، بیابد؟ خود در رفته فرو انسان برای امروز ماشینی

 که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود: است پذیرفته صورت ارتباط این در متعددی های ژوهشپ

ا هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی ب( 1050پژوهشی توسط جمالی)

جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان  پیمایشی است.شهرستان قزوین انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع 

یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های زندگی و تمامی ابعاد آن، بر عزت  مقطع راهنمایی شهرستان قزوین بودند.

 نفس دانش آموزان تأثیر معناداری می گذارد. 

                                                           
1 WHO 
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سه تأثیر آموزش مهارتهای زندگی برمیزان رضایت از زندگی دانش ( تحت عنوان بررسی و مقای1052پژوهشی توسط ولی پور)

جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال اول دبیرستانهای شهرستان بندرگز به  آموزان، انجام شد.

صورت تصادفی ساده انتخاب  نفر میباشد که به 222نفر بوده اند.حجم نمونه نیز بر اساس جدول مورگان به تعداد  120تعداد 

آموزش مهارتهای زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان دختر و همچنین -1شدند. نتایج تحقیق بدین صورت بود که: 

خودآگاهی  -0تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان دخترو پسر متفاوت است -2پسر، موثر است 

نش آموزان، مقابله با استرس، هیجان دانش آموزان و ارتباطات میان فردی و اجتماعی دانش آموزان بر رضایت مندی از و همدلی دا

 تفکر خالق و نقاد دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آنها موثر نیست. -1زندگی آنها موثر است.

ش مشکالت رفتاری کودکان کار می باشد. گروه نمونه ( با هدف آموزش مهارتهای زندگی بر کاه1052) پژوهشی توسط مظفری

هر روز به مراکز  51-52تحصیلی  سال که در سال 11تا  5نفر از کودکان دارای مشکالت رفتاری پسر در سن  03این پژوهش 

نفر در گروه  11کودک  03نمایند، می باشند. از این  انجمن حمایت از کودکان کار مراجعه و از خدمات این مراکز استفاده می

نفر در گروه کنترل هستند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. روش پژوهش حاضر از نوع  11آزمایشی و 

نتایج این پژوهش نشان داد که در رابطه با تمامی خرده مقیاس های اختالالت رفتاری بجز خرده  پژوهش شبه آزمایشی است.

پس آزمون میانگین نمرات اختالالت رفتاری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش در مرحله  ADHD مقیاس مشکالت

 یافته است.

( با هدف فراتحلیل مطالعات اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر سالمت روانی دانش 1051پژوهشی توسط گنجی و همکاران)

در سراسر ایران بود  1051تا  1023مطالعه انجام شده از  27شامل آموزان و دانشجویان ایرانی بود. نمونه مطالعات مورد استفاده 

نفر شرکت کننده را دربر می گرفت. یافته ها نشان دادند بین اندازه اثر مطالعات مورد بررسی با توجه به طرح پژوهش و  0325که 

ی با توجه به سن شرکت کنندگان و تعداد جنس شرکت کنندها، تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین اندازه اثر مطالعات مورد بررس

 رت های زندگی تفاوت معناداری وجود دارد.اجلسات آموزش مه

( تحت عنوان بررسی آموزش مهارت های زندگی بر سالمت روان و عزت نفس 1053پژوهشی توسط مؤمنی مهموئی و همکاران)

کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان دانش آموزان دختر چایه پنجم مقطع ابتدایی انجام شد. جامعه آماری 

نفر(  03دانش آموز دختر به شیوه تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل)هر گروه  23بود. 25-22رشتخوار در سال تحصیلی 

ها را بهبود می قرار گرفتند. نتایج نشان داد که: آموزش مهارت های زندگی، سالمت روان دانش آموزان و عزت نفس آن 
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بخشد.تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر نشانه های جسمانی و اضطراب و بی خوابی معنادار بوده است، اما بر نارسا کنش وری 

اجتماعی و افسردگی معنادار نبوده است. تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس کلی،عزت نفس اجتماعی، عزت نفس 

  تحصیلی معنادار بوده است.

( در ارتباط با مهارت های ارتباطی مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد انجام دادند به این نتیجه رسیدند که این 2313باب )

 مهارتها به طور چشمگیری باعث افزایش عزت نفس و ارتباط با دیگران و انعطاف پذیر شدن در آنان میگردد.

( در ارتباط با مهارت های زندگی مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد انجام داد به این نتیجه 2313) 1در پژوهشی که الولیر

رسیدند که این مهارت ها به طور چشمگیر ی باعث افزایش اعتماد به نفس و ارتباط با دیگران و انعطاف پذیر شدن در آنان می 

 گردد.

هارت های زندگی بر اعتماد به نفس کارکنان دبیرستان پرداخت و به نتایج زیر ( در پژوهشی به بررسی نقش آموزش م2335) کنراد

 که پس از آزمون مهارت های زندگی، اعتماد به نفس در آنان به طور چشمگیری افزایش یافت.یافت  دست

 روش پژوهش

جامعه آماری در این  استفاده گردید.که در آن از دو گروه آزمایش و گواه  بود شاهد گروه با تجربی نیمه حاضر مطالعه روش

شهر تهران مشغول به تحصیل  15در مدارس منطقه  59-51ساله که پایه پنجم ابتدایی سال تحصیلی  11پژوهش شامل دختران 

 11گروه که یک گروه آزمایش ) 2نفر به طور تصادفی انتخاب و به طور تصادفی در  03هستند می باشد. از جامعه مورد بررسی 

 نفر( قرار گرفتند. 11و گروه گواه ) نفر(

برای گروه آزمایش دوره آموزش مهارت (، GHQ– 22پرسشنامه سالمت عمومی )پس از اجرای پیش آزمون برای هر دو گروه با 

محتوای آموزش در پژوهش حاضر برگرفته شده از که دقیقه ای آغاز گردید  91جلسه هفته ای دو جلسه  12های زندگی به مدت 

انحراف استاندارد، نمودارمیله ای،  میانگین وشاخص های مرکزی نظیر داده ها از  برای توصیف مهارت های زندگی بوده است.کتاب 

لوین برای همگنی ، آزمون کلموگروف اسمیرنفنمودار خطی و در بخش استنباطی، برای بررسی نرمالیتی متغیرها از آزمون 

 ویلکز، المبدای بررسی همگنی ماتریس کووواریانس در گروه ها، تحلیل کوواریانس، آزمون، آزمون باکس برای واریانس در دو گروه

 .استفاده شدآنکوا  متغیری یک روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و

                                                           
1 Lavalyr 
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 ای پژوهشهيافته

  شهر تهران تاثیر دارد. 11ساله منطقه  11آموزش مهارت های زندگی بر سالمت جسمی دختران  فرضیه اول:

 

 : بررسی مفروضه های تحلیل کوواریانس1جدول 

 منابع تغییر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 1..5. 4.5.59 954.2 1 954.2 اثر پیش آزمون

اثرتعاملی پیش آزمون و آموزش مهارت 

 های زندگی

1.15 1 1.15 3.332 .532 

   4... 95 154.3 مقدارخطا

 

است. پس  31/3اثر پیش آزمون بر پس آزمون معنادار است چون سطح معناداری آن کمتر از نشان می دهد که  1 نتایج جدول

بنابراین شیب خط . کنترل اثر آن با تحلیل کوواریانس منطقی به نظر می رسد. کنش متقابل پیش آزمون و آموزش معنادار نیست

ی از این است که تعاملی بین پیش آزمون و مداخله )آموزش مهارت های رگرسیون در دو گروه یکسان است. شیب های برابر حاک

برقرار بود و پیش فرضهای توزیع نرمال بودن نمرات، تساوی واریانس ها پس برای پاسخ به فرضیه فوق چون  .زندگی( وجود ندارد

 ی توان از تحلیل کوواریانس استفاده کرد.اثر پیش آزمون بر پس آزمون معنادار و تعامل بین مداخله و پیش آزمون معنادار نبود م

 ارائه شده است. 2کودکان دختر در جدول  نتایج تحلیل کوواریانس برای اثر آموزش مهارت های زندگی بر سالمت جسمی
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 : نتايج تحلیل کوواريانس يک متغیری )آنکوا( روی نمرات )پیش آزمون ـ پس آزمون( گروه آزمايش و گواه2جدول 

 منابع تغییر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F سطح معناداری 

مجذور 

 ایتا

 55.. 1... 335333 .9593 1 .9593 اثر پیش آزمون

 15.. 34.. .4525 391. 1 391. مهارت های زندگی اثر

    55.. 93 15313 مقدارخطا

تفاوت معناداری  سالمت جسمیمالحظه می شود بین گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ نمرات  2 همان طوری که در جدول

 آموزش مهارت های زندگی بر سالمت جسمیآزمون، های پس (. در واقع، پس از تعدیل نمره=31/3P< ،523/9Fوجود دارد )

آموزش مهارت ه پژوهش تأیید می گردد. به عبارت دیگر، گروه آزمایش تغییر معنادار ایجاد کرده است. بنابراین فرضیکودکان دختر 

دهد. موثر بود. آخرین ستون این جدول، یعنی مجذور ایتا ضریب تبیین را نشان میکودکان دختر  های زندگی بر سالمت جسمی

ارت های آموزش مهبه وسیله ی متغیر مستقل یعنی،  دختر سالمت جسمی( واریانس 111/3درصد ) 1/11شود که مالحظه می

، آموزش مهارت های توان نتیجه گرفت کهشود. در نهایت، با توجه به شواهد جمع آوری شده در این تحقیق میتبیین میزندگی 

 اثر معنی داری دارد.شهر تهران  15ساله منطقه  11دختران  زندگی بر سالمت جسمی

  شهر تهران تاثیر دارد. 11ساله منطقه  11آموزش مهارت های زندگی بر اضطراب و بی خوابی دختران  فرضیه دوم:

 : بررسی مفروضه های تحلیل کوواریانس3 جدول

 منابع تغییر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 15.. 915114 45914 1 45914 اثر پیش آزمون

 3935 95135 414. 1 414.اثرتعاملی پیش آزمون و آموزش مهارت 
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 های زندگی

   ..1. 95 35113 مقدارخطا

است. پس  31/3اثر پیش آزمون بر پس آزمون معنادار است چون سطح معناداری آن کمتر از نشان می دهد که  0 نتایج جدول

کنترل اثرآن با تحلیل کوواریانس منطقی به نظر می رسد. کنش متقابل پیش آزمون و آموزش معنادار نیست. بنابراین شیب خط 

رگرسیون در دو گروه یکسان است. شیب های برابر حاکی از این است که تعاملی بین پیش آزمون و مداخله )آموزش مهارت های 

برقرار بود و پیش فرضهای توزیع نرمال بودن نمرات، تساوی واریانس ها پس برای پاسخ به فرضیه فوق چون  .زندگی( وجود ندارد

 معنادار و تعامل بین مداخله و پیش آزمون معنادار نبود می توان از تحلیل کوواریانس استفاده کرد.اثر پیش آزمون بر پس آزمون 

 ..ارائه شده است 9 دختران در جدول نتایج تحلیل کوواریانس برای اثر آموزش مهارت های زندگی بر اضطراب و بی خوابی

 )پیش آزمون ـ پس آزمون( گروه آزمايش و گواه : نتايج تحلیل کوواريانس يک متغیری )آنکوا( روی نمرات4 جدول

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر
مجذور 

 ایتا

 442. 1... 915212 45311 1 45311 اثر پیش آزمون

 .... 3.3. .14. 91.. 1 91.. مهارت های زندگی اثر

    125. 93 53.1. مقدارخطا

مالحظه می شود بین گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ نمرات اضطراب و بی خوابی دختران تفاوت  9 در جدول همان طوری که

آزمون، آموزش مهارت های زندگی بر اضطراب و های پس (. در واقع، پس از تعدیل نمره=31/3P> ،191/3Fمعناداری وجود دارد )

ایجاد نکرده است. بنابراین فرضیه پژوهش تأیید نمی شود. در نهایت، با توجه به بی خوابی دختران گروه آزمایش تغییر معنادار 

 11توان نتیجه گرفت که، آموزش مهارت های زندگی بر اضطراب و بی خوابی دختران شواهد جمع آوری شده در این تحقیق می

 شهر تهران اثر معنی داری ندارد. 15ساله منطقه 
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 شهر تهران تاثیر دارد.  11ساله منطقه  11آموزش مهارت های زندگی بر کارکرد اجتماعی دختران  فرضیه سوم:

 : بررسی مفروضه های تحلیل کوواریانس5 جدول

 منابع تغییر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 9... 195443 ..159 1 ..159 اثر پیش آزمون

آزمون و آموزش مهارت اثرتعاملی پیش 

 های زندگی

...1 1 ...1 ...5 .232 

   1.1. 95 95599 مقدارخطا

 

است. پس  31/3اثر پیش آزمون بر پس آزمون معنادار است چون سطح معناداری آن کمتر از نشان می دهد که  1 نتایج جدول

آزمون و درمان معنادار نیست. بنابراین شیب خط کنترل اثر آن با تحلیل کوواریانس منطقی به نظر می رسد. کنش متقابل پیش 

رگرسیون در دو گروه یکسان است. شیب های برابر حاکی از این است که تعاملی بین پیش آزمون و مداخله )آموزش مهارت های 

رقرار بود و بپیش فرضهای توزیع نرمال بودن نمرات، تساوی واریانس ها پس برای پاسخ به فرضیه فوق چون  .زندگی( وجود ندارد

 اثر پیش آزمون بر پس آزمون معنادار و تعامل بین مداخله و پیش آزمون معنادار نبود می توان از تحلیل کوواریانس استفاده کرد.

 ارائه شده است. 12-9در جدول  نتایج تحلیل کوواریانس برای اثر آموزش مهارت های زندگی بر کارکرد اجتماعی دختران
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 کوواريانس يک متغیری )آنکوا( روی نمرات )پیش آزمون ـ پس آزمون( گروه آزمايش و گواه: نتايج تحلیل 6 جدول

 مجموع مجذورات منابع تغییر

درجه 

 آزادی
 سطح معناداری F میانگین مجذورات

مجذور 

 ایتا

 333. 1... .13542 15311 1 15311 اثر پیش آزمون

مهارت های  اثر

 زندگی
15321 1 15321 14532. ...1 .341 

    23.. 93 95599 مقدار خطا

 

مالحظه می شود بین گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ نمرات کارکرد اجتماعی تفاوت معناداری  2 همان طوری که در جدول

 کارکرد اجتماعیآموزش مهارت های زندگی بر آزمون، های پس (. در واقع، پس از تعدیل نمره=31/3P<  ،051/19Fوجود دارد )

آموزش مهارت های گروه آزمایش تغیر معنادار ایجاد کرده است. بنابراین فرضیه پژوهش تأیید می گردد. به عبارت دیگر، دختران 

موثر بود. آخرین ستون این جدول، یعنی مجذور ایتا ضریب تبیین را نشان کودکان دختر  کارکرد اجتماعیزندگی بر افزایش 

آموزش به وسیله ی متغیر مستقل یعنی،  دختران ( واریانس کارکرد اجتماعی092/3رصد )د 2/09شود که دهد. مالحظه میمی

، آموزش توان نتیجه گرفت کهشود. در نهایت، با توجه به شواهد جمع آوری شده در این تحقیق میتبیین میمهارت های زندگی 

 اثر معنی داری دارد. شهر تهران 15ساله منطقه  11بر کارکرد اجتماعی دختران مهارت های زندگی 
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 . شهر تهران تاثیر دارد 11ساله منطقه  11آموزش مهارت های زندگی بر افسردگی دختران  رضیه چهارم:ف

 : بررسی مفروضه های تحلیل کوواریانس7 جدول

 منابع تغییر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 15.. 595.13 .3535 1 .3535 اثر پیش آزمون

اثرتعاملی پیش آزمون و آموزش مهارت 

 های زندگی

954.2 1 954.2 4.5... ..15 

   .5.. 95 15.54 مقدار خطا

است. پس  31/3اثر پیش آزمون بر پس آزمون معنادار است چون سطح معناداری آن کمتر ازنشان می دهد که  7 جدول نتایج

به نظر می رسد. کنش متقابل پیش آزمون و درمان معنادار است. بنابراین شیب خط کنترل اثر آن با تحلیل کوواریانس منطقی 

برای  .مهارت های زندگی( تعامل وجود داردآموزش رگرسیون در دو گروه یکسان نیست. در نتیجه بین پیش آزمون و مداخله )

بنابراین برای بررسی فرضیه فوق  استفاده کرد.پاسخ به فرضیه فوق چون اثر تعاملی معنادار بود. نمی توان از تحلیل کوواریانس 

در مراحل دو  سالمت روانازروش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر با یک عامل بیرونی گروه )گواه و آزمایش( و یک عامل درونی، 

استفاده شد. نتایج در  گانه )آنوای آمیخته( استفاده شد. ابتدا برای بررسی همگنی ماتریس کووواریانس در گروه ها از آزمون باکس

  جدول زیر نشان داده شده است.
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 : بررسی همگنی ماتریس کووواریانس8 جدول

 F df1 df2 sigمقدار مقدار آزمون باکس

13.311 13539. 3 14119. .5.1 

است. پس  31/3که در جدول فوق مشاهده می شود، مقدار آزمون باکس معنادار است و سطح معناداری آن کمتر از  همانطور

-در پیش آزمون، پس آزمون دو گروه تفاوت معنادار دارد. بنابراین برای بررسی تغییرات پیش آزمون ماتریس کووواریانس افسردگی

از آزمون المبدای ویلکز استفاده می شود. نتایج در جدول زیر نشان داده شده  پس آزمون و همچنین تفاوت تغییرات در دو گروه

 است.

 : آزمون المبدای ويلکز برای بررسی تغییرات در دو گروه1 جدول

 31/3پس آزمون معنادار بود و سطح معناداری آن کمتر از  –همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، تغییرات پیش آزمون 

در پس آزمون گروه آزمایش به صورت  افسردگی(. نمره های >P 31/3است. تغییرات در دو گروه نیز تفاوت معنادار داشت )

ساله  11دختران  افسردگیآموزش مهارت های زندگی بر کاهش برنامه کاهش داشت. بنابراین  گواهمعناداری نسبت به گروه 

 د.بو 113/3دختران  افسردگیزندگی بر مهارت های میزان اثر آموزش شهر تهران تاثیر معنادار دارد.  15منطقه 

 نتیجه گیری

های تحقیقات انجام شده توسط سایر محققین  یافته .با توجه اینکه بین مهارت های زندگی بر سالمت عمومی معناداری وجود دارد

(، باب 1053(، مؤمنی مهموئی و همکاران)1051(، گنجی و همکاران)1052(، مظفری )1052(، ولی پور)1050جمالی) از جمله

 میزان اثر sig خطا df فرضیه F dfمقدار ارزش آزمون منابع تغییر

 تغییرات

 پس آزمون –پیش آزمون 
 135. .4.. ...915 ...15 45324 154. المبدای ویلکز

 1.15 41.. ...915 ...15 4.193 3.4. المبدای ویلکز تغییرات در دو گروه
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پیشنهادهای  تحقیق این همچنین با توجه به نتایج یافته تحقیق حاضر را تائید می نماید.( 2335(، کنراد )2313(، الولیر )2313)

 زیر بیان می گردد:

در  روان اطق آموزش و پرورش با تشویق و همکاری با مسئولین مدارس به ارتقاء سطح سالمتوسای منپیشنهاد می شود ر -

  .آموزشی تحت نظارت خود کمک کنند مدارس و محیط

تا وضعیت سالمت دانش آموزان از نظر مشکالت  توسط مسئولین آموزش و پرورش ماه یکبار 2درخواست گزارش از مدارس هر  -

 .رسی شودروحی و میزان رشد جسمی بر

دارد، پس سرمایه گذاری اولیا مدارس و  دانش آموزانآموزش و پرورش نقشی منحصر به فرد در ارتقا کیفی سالمت و آموزش  -

 .شودبه دانش آموزان امری زیربنایی محسوب می روانروسای مناطق آموزش و پرورش در امر سالمت 

پیشنهاد می شود مسئولین آموزش و پرورش با آموزش مهارت های زندگی، موجبات آگاه سازی دانش آموزان را در خصوص  -

آل گرایی و کمال گرایی پرهیز کرده و اهداف زندگی را واقع  از ایده صرفاً وفراهم آورده های خود را ها و ضعف کاستی  ها،نقص 

 امر می تواند باعث کاهش افسردگی و بعضاً کاهش اضطراب در آنان گردد.  که توجه به این دنبینانه ترسیم کن

به جای را در دانش آموزان فراهم آورند. به عبارتی دانش آموزان  توانایی لذت بردن از زندگی با آموزش مهارت های زندگی -

افسردگی در خود، بکوشد در زمان حال  نگران بودن برای آینده و ایجاد اضطراب در خود و یا حسرت خوردن برای گذشته و ایجاد

 .زندگی کند

که در این خصوص دانش آموزان  و اضطراب را به دانش آموزان بیاموزند. توانایی مُدارا با استرس با آموزش مهارت های زندگی -

و بدون فرار از مشکالت، با  های زندگی بپذیرد را به عنوان یکی از واقعیتو اضطراب  باید از این توانایی برخوردار باشد که استرس

 .آنها مقابله کند

اند  ها پذیرفته به میزان مختلف مرتکب اشتباه خواهند شد. همه انسان دانش آموزاناشتباه کردن بخشی از زندگی است و همه  -

. خواهند کردای است که افراد به راحتی به آن دست پیدا ن اما پذیرش اشتباهات توانایی "هرکس مسئول عمل خود است."که 

. دانش آموزان می باشدنگر نبودن، تصمیمات شتابزده و... از دالیل بروز اشتباه در رفتار  کمبود تجربه، کمبود علم و دانش، آینده

 کنند با قدرت خالقیت خود چیزهای جدیدی کشف کنند و یا دست به نوآوری بزنند و در راه تالش می دانش آموزان زمانی که

تمرین برای و  با آموزش مهارت های زندگیبگذارند، به احتمال زیاد ممکن است دچار خطا و اشتباه شوند. بنابراین  های جدید قدم

 .منجر خواهد شد آنانپذیرش اشتباهات به رشد اجتماعی و شخصیتی 
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