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ای زندگی بر آموزش مهارت ه تأثیرهدف اصلی این پژوهش بررسی  چکیده:

لیه ابتدایی بود. جامعه آماری ک دانش آموزان دختر پایه سوم  سالمت روان 

-93سال تحصیلی در  کدکنابتدایی شهرستان  سوم دانش آموزان دختر پایه 

دانش آموز دختر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و  60بود. که تعداد  92

نفر( قرار گرفتند. پژوهش حاضر،  30در دو گروه آزمایش و کنترل )هر گروه 

نترل بود. ابزارهای پس آزمون با گروه ک - نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون

و راهنمای عملی آموزش لدبرگ، پژوهش مشتمل بود بر آزمون سالمت روان ک

 % 91گلدبرگ  مهارت های زندگی. ضریب پایایی پرسش نامه سالمت عمومی

( نیز با اجرای این مقیاس بر روی یک 1384، عالمه ) محاسبه شده است. 

و با روش آلفای  % 83نصیف نمونه دانش آموز پایایی این مقیاس را با روش ت

آزمون  ، ازدر روش تجزیه و تحلیل داده هابر آورد کرده است.  % 84کرونباخ 

آموزش .1گروه های مستقل، استفاده شد و این نتایج حاصل شد.  tآماری 

آموزش  تأثیرکمک می کند. سالمت روان دانش آموزان مهارت های زندگی به 

 دار نبوده است.افسردگی معنامهارت های زندگی بر 

،دانش آموزش مهارتهای زندگی، سالمت روان: یکلید واژه های 

 .آموزان،ابتدایی
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با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روزافزون جامعه و گستترش روابتا اجتمتاعی، آمتاده 

سازی افراد ، جهت رویارویی با موقعیت های دشوار، امری ضروری به نظر می رستد بته همتین 

وان شناسان جهت پیشگیری از بیماری های روانی و نابهنجاری های اجتماعی، آمتوزش دلیل ر

آموزش مهارت های »مهارت های زندگی را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده اند. 

زندگی به مجموعه ای از توانایی هایی گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را 

این توانایی، فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های اجتمتاعی فراهم می آورد و 

ثری با خواست، انتظارات و مشکالت ؤخود، بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل م

 (.1388)کریم زاده و همکاران،  روزانه در روابا بین فردی روبرو گردد

گتران عصتر  است تنها حاصل کار پژوهشآنچه که امروز تحت عنوان مهارت زندگی مشهور 

خصتو  در قترآن و ه حاضر نیست بلکه بسیاری از این مهارت ها در البه الی تعتالیم الهتی بت

اهمیت و ضترورت آمتوزش مهتارت هتای زنتدگی زمتانی » احادیث معصومین بیان شده است.

 -نتیهتای روا مشخص می شود که بدانیم آموزش مهارت های زندگی موجب ارتقتای توانتایی

هتا و موقعیتت هتای  ثر با کشتمکشؤها فرد را برای برخورد م این توانایی .اجتماعی می گردد

های جامعه، فرهنگ و محتیا  زندگی یاری می بخشند و به او کمک می کنند تا با سایر انسان

بتدین ترتیتب، تمترین  .مین نمایتدأخود مثبت و سازگارانه عمل کند و سالمت روانی خود را ت

 هتا و رفتتار انستان متی گتردد هتا، ارزش زندگی موجب تقویت یا تغییتر نگترش مهارت های

در نتیجتته بتتا پدیدآمتتدن رفتارهتتای مثبتتت و ستتالم بستتیاری از مشتتکالت » (.1384)ناصتتری، 

بهداشتی قابل پیشگیری خواهند بود. بنابراین کمک به کودکتان در رشتد و گستترش مهتارت 

ا افزایش اعتماد به نفس در برختورد بتا مشتکالت و های مورد نیاز برای زندگی مطلوب ایجاد ی

همچنین کمک به آنان در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی الزم جهتت ستازگاری 

)شتعاری نتژاد،  و ستازنده ضتروری بته نظتر متی رستد مؤثرموفق با محیا اجتماعی و زندگی 

گونتاگون پیشتگیری و ارتقتا  های زندگی با اهداف  (. بنابراین با توجه به اهمیت مهارت1371

 گونه مهارت ها به کودکان برای ما آشکار می شود.  سطح سالمت روانی ضرورت آموزش این

یکی از برنامه های پیشگیرانه ای که در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته، آموزش مهارت 

انتی و برای افزایش سطح بهداشتت رو 1های زندگی به کودکان هست. سازمان بهداشت جهانی

پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی برنامه ای تحت عنوان آموزش مهارت هتای زنتدگی 
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)صتندو  کوکتان ستازمان ملتل متحتد( مطترح « 1یونیسف»در  1993تدارک دیده و در سال 

نموده است، از آن سال به بعد این برنامه در بسیاری از کشورها مورد مطالعه قرار گرفتته استت 

پتژوهش هتای  (.1377ت جهانی، ترجمه نوری قاستم آبتادی و محمتد ختانی، )سازمان بهداش

 تتأثیرمختلفی که پس از اجرای برنامه آموزش مهارت های زندگی در مدارس صتورت گرفتته، 

این آموزش را بر ابعاد مختلف سازگاری و سالمت روانی نشان می دهد که به طور کلی آموزش 

 مثبت دارد: تأثیردر موارد زیر  مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی

افزایش توانایی  رفتارهای اجتماعی مثبت در مدارس )تعامل اجتماعی مثبت بین همکاران(،

 خودآگاهی،کاهش خشم، اضطراب، افستردگی، کمرویتی در رفتارهتای بزهکارانته، -لهأحل مس

افتزایش  جتمتاعی،رویتارویی ا مقابله بتا بحتران، مقبولیت اجتماعی، ایجاد جایگاه مهار درونی،

خودپنداره مثبت، مهارت هتای کالمتی و غیرکالمتی اجتمتاعی مناستب )متوت   جرات ورزی،

(.پژوهش ها نشان می دهند که آموزش مهتارت 1384، به نقل از ناصری، 2اسمیت و ورداسکی

های زندگی به ارتقا  بهداشت روانی کودکان و نوجوانان در ابعاد مختلف زندگی کمک می کند 

بخش اصتلی  ساسی ترین برنامه های پیشگیرانه در سطح اولیه به شمار می رود. سالمتی،و از ا

یک زندگی شاد است. مدارس نقش مهمی در آگاه ساختن کودکان و نوجوانان پیرامون مستالل 

 بهداشتی و سالمتی و آموزش مهارت های زندگی به آنان دارند. 

وش، پیشگیری اولیه استت. از طرفتی ، معتقد است آموزش، اساسی ترین ر(1378) حسینی

 . بته، دوره کودکی و نوجتوانی استتترین دوره جهت آموزش پیشگیرانهمؤثردیگر مهم ترین و 

را بسیار ، آموزش پیشگیرانه در دوره کودکی و نوجوانی همین دلیل متخصصین بهداشت روانی

 .مورد توجه قرار می دهند

متوزش مهتارت هتای زنتدگی در متدارس پژوهش های مختلفی که پس از اجرای برنامته آ

این آموزش را بر ابعاد مختلف سالمت روان نشان متی دهتد. متثالا کتاهش  تأثیرصورت گرفت، 

( و عتزت 1991 ،4(، تصتور از ختود )کروتتر1982، 3معنادار اضطراب اجتماعی )بوتوین واینتگ

ایجی دیگر از قبیل (. در بسیاری از بررسی های انجام شده در این زمینه نت1994 ،5نفس )اینت

و کتاهش  بهبود رابطه معلم و شاگرد،کاهش غیبت از مدرسته، افزایش اعتماد به نفس کودکان،

 خانی،ترجمه نوری قاسم آبادی و محمد )سازمان بهداشت جهانی، بدرفتاری آنان حاصل گردید

                                                           

1- UNICEF  2-Moot, Smith &Wordski  3-Botvin & Eng 
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ا در در پژوهشی که اثر آموزش مهارت های زندگی ر .(1990،1)انیسکیویچ و وایسونگ (.1377

خود آگاهی بررسی نمود، نتایج نشان داد که به دنبال این آموزش دانش آموزان صتداقت  ةزمین

 بیشتر، نوع دوستی بیشتر و پرخاشگری کمتری از خود نشان دادند )سازمان بهداشتت جهتانی،

( نشان دادنتد کته  1385.حقیقی و همکاران، )(1377 ترجمه نوری قاسم آبادی و محمدخانی،

های زندگی موجب افزایش سالمت روان دانش آموزان دختر گتروه آزمتایش در  هارتآموزش م

هتای  (، نشان دادند که آمتوزش مهتارت1384مقایسه با گروه گواه می شود.ثمری و لعلی فاز )

های سالمت روان )استرس خانوادگی و پذیرش  زندگی در مجموع موجب بهبود نسبی شاخص

 ه می شود. اجتماعی( در گروه های شرکت کنند

آموزش مهارت های زندگی بتر ابتراز  تأثیر، انجام شد (1383در پژوهشی که توسا وردی )

ولیت پذیری دانش آموزان دختر سال اول متوسطه ناحیته یتک اهتواز ئوجود، عزت نفس و مس

، مهارت های زندگی بتر ستالمت عمتومی آموزش :نتایج نشان داد که .مورد بررسی قرار گرفت

دار هتر کتدام از تأثیر مثبت داشته و موجب افزایش معنادابرازی دانش آموزان عزت نفس و خو

 متغیرها شده است.

آموزش مهارت های زندگی بتر  تأثیرصورت گرفت  (،1383) در پژوهشی که توسا یادآوری

سالمت عمومی دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهرستان اهواز مورد بررسی قترار 

 گرفت.

 تأثیردانش آموزان های زندگی بر سالمت عمومی  یق نشان داد که آموزش مهارتنتایج تحق

 شده است. آنمثبت داشته و موجب افزایش معنادار 

هتای زنتدگی  (، در ارتباط با آموزش مهارت2008) و همکاران 2در پژوهشی که توسا ترنر

 هتا، د که ایتن مهتارتبر روی نوجوانان انجام شد نشان دا مؤثرله و ارتباطات ئمنجمله حل مس

  توانایی

از حمایت های اجتماعی در آنتان را افتزایش متی  مؤثرهای آنان را برای حل مشکل و استفاده 

 دهد.

(، در ارتباط با مهارت های زندگی متورد 2009) و همکارانش 1در پژوهشی که مارتین جونز

فردی از جملته مهتارت هتای ورزشکاران انجام دادندبه این نتیجه رسیدند که مهارت های  نیاز

                                                           

1- Aniskiewich & Wysong 

2- Turner 

1- Martin Jones   2- Victoria Wenzel  3- Conrad 

4- Ahmadian   5- Bob Lawlir   6- Wang Bo 
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تعامل خانواده و ارتباطتات و مهتارت هتای شخصتی از جملته ختود  احترام، رهبری، اجتماعی،

مدیریت نتایج عملکرد و انگیزه از  تعیین هدف، اعتماد به نفس، نظم و انضباط، سازمان دهنده،

و  2کتوریتادر پژوهشتی کته ونتزل وی مهم ترین مهارت های زندگی مورد نیاز آنتان متی باشتد.

برنامته آمتوزش مهتارت هتای زنتدگی بتر جلتوگیری از  تأثیردر ارتباط با  (،2009) همکارانش

 تتأثیرسو استفاده از مواد مخدر انجام دادند به این نتیجه رستیدند کته مهتارت هتای زنتدگی 

و  3در پژوهشی که کنتراد مثبتی بر کاهش استفاده از مواد مخدر و الکل در دانش آموزان دارد.

عتمتاد بته نفتس در کارکنتان ا هتای زنتدگی و مهتارت (، در ارتباط با بهبود2009مکارانش)ه

اعتماد بته  های زندگی، بیمارستان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که پس از آموزش مهارت

(، تحتت 2009) 4در پژوهشتی کته احمتدیان طور چشمگیری افتزایش یافتت.ه نفس در آنان ب

های زندگی در دانش آموزان خفیف فکری انجام دادند به این  مهارت عنوان بررسی اثر آموزش

متدیریت  اجتماعی و روابا بتین فتردی، نتیجه رسیدند که پس از آموزش مهارت خودشناسی،

 اثرات مثبت زیادی در این افراد دیده شد. خشم،

ورد نیاز های ارتباطی م در ارتباط با مهارت (2010) و همکاران 5در پژوهشی که بوب الولیر

طتور ه هتا بت دانشجویان کارشناسی ارشد انجام دادند به این نتیجه رستیدند کته ایتن مهتارت

چشمگیری باعث افزایش اعتماد به نفس و ارتباط با دیگران و انعطاف پذیر شدن در آنتان متی 

(، در ارتبتاط بتا کیفیتت زنتدگی در میتان 2010) و همکتاران 6در پژوهشی که وانگ بو گردد.

روستایی به شهری در چین انجام دادند به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت های  مهاجران

زنتتدگی پتتیش از مهتتاجرت بتتا تمرکتتز بتتر ایجتتاد مهتتارت هتتای مقابلتته ای کارآمتتد و تهیتته 

همکتاران  و 7در پژوهشتی بتارلو .مهاجرت،کیفیت زندگی و سالمت روانی را بهبود متی بخشتد

ویکرد مهارت های زندگی بر افزایش عتزت نفتس، توانتایی (، به این نتیجه رسیدندکه ر1998)

دارد و  تتأثیرتصمیم گیری و مقاومت در برابر فشار همساالن جهتت مصترف متواد در متدارس 

 )بته نقتل ازوردی، ی است که پیامدهای مهمی در سالمتی کودکان و نوجوانان داردمؤثربرنامه 

که کودکان و نوجوانتان در دوره ای هستتند  بنابراین با توجه به مطالب فو  و این امر (.1383

که در معرض خطرند و از طرفی دیگر زمانی که نوجوانتان از اوایتل نوجتوانی متی گذرنتد، بته 

مهارت های تصمیم گیری و راهبردهای خودکنترلی جهت کاهش افکار اضطراب آور مجهز می 

 شوند.

                                                                                                                                        

7- Barlow 
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نی در دوره کودکی و می توان گفت که راه حل اساسی جهت کاهش مشکالت بهداشت روا

آماده سازی آنان در جهت استفاده از این گونه مهارت ها و توانایی ها برای مقابله با  نوجوانی،

مشکالت این دوره است تا بدان وسیله کفایت و شایستگی کودک و نوجوان و رفتار هایی که 

تحقیقات گوناگون سالمتی را افزایش می دهند، موجبات بهداشت روانی آنان را فراهم نمایند. 

با  های زندگی میسر گردد. بیانگر این مطلب است که این امر می تواند از طریق آموزش مهارت

  این پژوهش عبارتند از:فرضیات توجه به ادبیات پژوهش و مبانی نظری مطرح شده 

 فرضیه های پژوهش:

 رد.دا تأثیرافزایش سالمت روان دانش آموزان   های زندگی بر آموزش مهارت-1

 دارد.  تأثیرکاهش افسردگی دانش آموزان  های زندگی بر آموزش مهارت  -2

های زندگی  آموزش مهارت تأثیربا توجه به موارد عنوان شده این پژوهش به منظور بررسی 

  ابتدایی صورت گرفته است. سوم بر سالمت روان دانش آموزان دختر پایه 

 تحقیق: روش

پس آزمون با گروه آزمتایش و  -ایشی و از نوع پیش آزمونپژوهش حاضر یک تحقیق نیمه آزم

 گروه گواه است.

 ، نمونه و روش نمونه گیریجامعه آماری

دبستتان هتای شهرستتان  ستومجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه 

 به تحصیل اشتغال داشتند.نمونه آمتاری در ایتن 92-93سال تحصیلی می باشد که در  کدکن

نفر از این دانش آموزان استت. بترای انتختاب نمونته از روش نمونته گیتری  60پژوهش تعداد 

صورت تصتادفی در دو گتروه آزمتایش و ه تصادفی ساده، استفاده شده است که دانش آموزان ب

 کنترل جایگزین شدند.

 

 پژوهشابزار 

در  .(GHQ- 28نامه سالمت عمتومی گلتدبرگ ) پرسش گردآوری اطالعات عبارتند از:ابزار

پایته تحصتیلی و  مقطع تحصیلی، جنس، ابتدا به منظور حذف متغیرهای کنترل از جمله سن،

نفتر  100از بتین  هوش آنان توسا آزمون هوشی وکسلر سنجیده شتد و هوش کنترل شدند و

اطالعات این پژوهش  بود انتخاب شدند.100-110نفر که دامنه هوشی آنان بین 60دانش آموز،

هتای زنتدگی  نامه های سالمت عمومی گلدبرگ و راهنمای آمتوزش مهتارت رسشبه وسیله پ

گتواه  جمع آوری شده است. پس از آن که دانش آموزان به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و
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تقسیم شدند، مورد پیش آزمون سالمت عمومی گلدبرگ قرار گرفتند. سپس مداخله آزمایشتی 

ش آموزان گروه آزمایش انجتام گرفتت. پتس از اتمتام ن)آموزش مهارت های زندگی( بر روی دا

نامته  ، دانش آموزان هر دو گروه آزمایش و گتواه متورد پتس آزمتون پرستشمداخله آزمایشی

سالمت عمومی گلدبرگ قرار گرفتند. موضوع جلسات آموزشی و تمرینات عملتی آن در هشتت 

لسه به اراله مطالب عملتی دقیقه ای تنطیم گردید، به طوری که نیمی از وقت هر ج 90جلسه 

در مورد موضوع جلسه اختصا  داده می شد و بعد از مدتی استتراحت، نیمته دوم جلسته بته 

صورت بحث گروهی پیرامون تمرینات مربوط به موضوع آموزشتی برگتزار متی گردیتد. در هتر 

جلسه ابتدا پیرامون هر موضوع آموزشی، مباحثی مطترح متی شتد و بعتد موضتوع بته صتورت 

مورد بحث و بررسی قرار می گرفت، و در پایان هر جلسه تمریناتی ارالته متی شتد، تتا  گروهی

بدین وسیله همه آزمودنی ها مباحث آموزشی را خارج از موقعیت آموزش بته صتورت تجربتی، 

( ثبتات درونتی 1985جتان ) و %95( پایتای تنصتیف 1998) 1تمرین کنند. گلدبرگ و ویلیامز

 2گتزارش نمودنتد. کتی یتس % 90با استفاده از آلفای کرونباخ نامه سالمت عمومی را  پرسش

( 1984) 3بته دستت آورد و شتک % 93نامه سالمت عمومی را  ( آلفای کرونباخ پرسش1984)

، )بته نقتل از تقتوی دانتش آمتوز گتزارش نمتود 2150را بر روی  % 88ضریب آلفای کرونباخ 

1380). 

نصر، براهنتی و گلدبرگ توسا پاالهنگ، نامه سالمت عمومی  الی پرسشؤس 28پایایی فرم 

 (. 1378محاسبه شده است )کالفی، استورا و حق شناس، % 91 ،(1375شاه محمدی )

 یافته ها

از  "پس آزمتون بتا گتروه کنتترل -طرح پیش آزمون "برای تجزیه و تحلیل داده ها  باتوجه به

 .مستقل برای معناداری تفاوت میانگین ها استفاده شد tآزمون 

 اطالعات دمو گرافیك :1شماره  لجدو

                                                           

1- Goldberg & Williams   2- Keyes   3- Shek 

 درصد تراکمی درصد فراوانی تحصیالت سن جنس گروه

 آزمایش
 سوم 12 دختر

 ابتدایی

30 50% 50% 

 %100 %50 30 کنترل

 ... %100 60   کل
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مشاهده می شود، دانش آموزان در  دو گروه  آزمایش و کنترل  1 همان طورکه در جدول     

 نفر می باشد و سن و سطح تحصیالت آنها یکسان می باشد.   30وه قرار گرفتند و هر گر

                                                                                                                                                                                                                                                               

 دارد. تأثیرافزایش سالمت روان دانش آموزان  های زندگی بر فرضیه اول: آموزش مهارت

 

 برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر سالمت روان tنتایج آزمون   :2شماره  جدول

 

( 73/16وه آزمایش )مشاهده می شود، میانگین نمره پس آزمون گر2گونه که در جدول  همان

( کاهش چشم گیری داشته است. همچنین جتدول 70/24نسبت به میانگین پیش آزمونشان )

 05/0و در ستطح آلفتای   61محاسبه شده( با درجتات آزادی  )   tobنشان می دهد که مقدار 

 بتا ،جدول( برای آزمتون دو ستویه t)  tcr مقدار tob( 61=)  2/ 54و    p<05/0برابر است با  

. tcr( 61= ) 00/2و   p<05/0 2/ 00برابر است بتا  05/0و در سطح آلفای  61درجات آزادی 

: از فرضتیه صتفر رد و فرضتیه پژوهشتی کته عبتارت بتود  tob>tcr با توجه به نتایج جتدول 

 ، تایید می شود. "دارد تأثیرسالمت روان دانش آموزان  های زندگی برافزایش آموزش مهارت"
 دارد. تأثیرهای زندگی بر کاهش افسردگی دانش آموزان  ش مهارتآموز-ومدفرضیه 

 برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر افسردگی t: نتایج آزمون 2جدول 

میانگین  تعداد گروه

پیش 

 آزمون

میانگین 

پس 

 آزمون

تفاوت 

بین 

میانگین 

 ها

خطای 

استاندارد 

 میانگین ها

برای مقایسه   tآزمون 

 دو میانگین

t df P 

 021/0 61 54/2 88/1 86/5 93/17 70/24 30 آزمایش

 16/3 -86/2 40/22 53/19 30 کنترل

میانگین  تعداد گروه

پیش 

 آزمون

میانگین 

پس 

 آزمون

تفاوت 

بین 

میانگین 

 ها

خطای 

استاندارد 

 میانگین ها

برای مقایسه   tآزمون 

 دو میانگین

t df p 

 19/0 61 30/1 82/0 30/1 46/5 12/7 30 آزمایش

 91/0 -30/0 43/6 13/6 30 کنترل
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( 46/5مشخص شده است میانگین نمره پس آزمون گروه آزمایش ) 2گونه که در جدول  همان

( کاهش داشته است. همچنین جدول نشان می دهتد 12/7نسبت به میانگین پیش آزمونشان )

( 61= )30/1و  p >05/0برابتر استت بتا  61محاسبه شده( با درجتات آزادی t)  tobکه مقدار 

tob مقدار tcr  (t برای آزمون دو سویه )0/ 05و در سطح آلفتای  58با درجات آزادی  ،جدول 

(  فرضیه tob<tcr)با توجه به نتایج جدول  .tcr( 61= ) 00/2و   p<05/0  00/2برابر است با 

های زندگی برکاهش افسردگی  آموزش مهارت": از که عبارت بود یید و فرضیه پژوهشیأصفر ت

 .، رد می شود"دارد تأثیردانش آموزان 

 :بحث ونتیجه گیری

 یافته های این پژوهش نشان می دهد که:

پتژوهش هتای  دارد. تأثیرافزایش سالمت روان دانش آموزان  آموزش مهارت های زندگی بر

 تتأثیرمهارت های زندگی در مدارس صتورت گرفتت،  مختلفی که پس از اجرای برنامه آموزش

نتتایج حاصتل از آزمتون ایتن  .این آموزش ها را بر ابعاد مختلف سالمت روان نشان متی دهتد

  (2009)، میشتارا  (2000)، فرضیه، با نتایج پژوهش های انجام شده توسا بوتوین و همکاران

، متیتو  (2009)، احمتدیان  (2009)، ونتزل ویکتوریتا  (2009)، متارتین جتونز  (2008)، ترنر

 ،آقاجتانی  (1376)، باپیری  (1372)، شریفی  (2010)، وانگ بو  (2010)، جفرسون  (2009)

، حقیقتی و همکتاران  (1384)، ثمری ولعلی فتاز  (1383)، یادآوری  (1374)، بیگلو  (1381)

 تأثیرپژوهش در زمینه گونه که مشاهده می شود نتایج این  ( مطابقت دارد. بنابراین آن1385)

ها در این زمینه و یا زمینته هتای  های زندگی بر سالمت روان، با دیگر پژوهش آموزش مهارت

مشابه کامالا مطابقت دارد. این امر نشانگر تأیید و همخوانی نتایج مربوط به فرضیه اول با نتایج 

 .ستا دیگر پژوهش ها

پتژوهش هتای  دارد. تتأثیرآمتوزان کاهش افستردگی دانتش  های زندگی بر آموزش مهارت

 تتأثیرمختلفی که پس از اجرای برنامه آموزش مهارت های زندگی در مدارس صتورت گرفتت، 

نتایج حاصل از آزمون ایتن فرضتیه، بتا  . امانشان می دهد افسردگی این آموزش ها را برکاهش

( 1376) ،بتاپیری و (1374)، بیگلتو  (1382)، نتایج پژوهش های انجام شتده توستا شتریفی

مطابقت ندارد. این امر نشانگر  عدم تأیید ونا همخوانی نتایج مربوط به ایتن فرضتیه  بتا نتتایج 

 ست.ا دیگر پژوهش ها

 متعتدد های پژوهش در آن سودمندی های است که برنامه ای زندگی های مهارت آموزش
از  حتاکی بهمشتا هتای پژوهش و حاضر یافته های پژوهش کلی، طور به .است رسیده به اثبات
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 روانتی ستالمت ستطح ارتقتا  بته تتوان زندگی می های مهارت آموزش رهگذر از که است آن

 گماشت. همت نوجوانان و کودکان

اجتمتاعی و ارتقتا   -هتای روانتی که مدارس نقش مهمی در پیشگیری از آستیب از آنجالی

نامته هتای هتای اخیتر، بر سطح بهداشت روان دانش آموزان دارند، به همتین جهتت در ستال

گونه برنامته هتا  پیشگیرانه مبتنی بر مدرسه گسترش یافته اند. شواهد نشان می دهند که این

نتایج و پیامدهای مطلوبی را در افزایش عملکرد تحصیلی و کاهش رفتارهتای خطرآفترین بتین 

ه بدین ترتیب نقش و اهمیت برنامه مهارت های زندگی با توجه ب  دانش آموزان به دنبال دارند.

اهداف سازنده آنها در ابعاد گوناگون زندگی نسل نوجوان و جوان انکارناپذیر می باشد )آقاجانی، 

1381.) 

به دلیل این که اکثریت جمعیت کشور ما را کودکتان و نوجوانتان مدرسته رو تشتکیل متی 

دهند، ضروری است با ایجاد زمینه های مناسب به امر ارتقای بهداشت روانی و ستطح ستالمت 

مدارس پرداخته شود و شرایطی فراهم شود تا مسئوالن متدارس، برنامته ریتزان، مشتاوران، در 

روان شناسان و سایر دست اندر کاران آموزش و پرورش کشور از طریق آشتنایی بتا موضتوعات 

 بهداشت روانی، کودکان و نوجوانان را برای دست یابی به روان سالم یاری دهند. 

 

 منابع فارسی

(. بررسی اثر آموزش درس مهتارت هتای زنتدگی در تعامتل بتا 1380) اسماعیلی، م. -1

شیوه های فرزند پروری بر عزت نفس دانش آمتوزان استتان اردبیتل. فصتلنامه پیتام 

 .70-71، 6مشاوره، سال سوم، شماره 

(. بررسی تأثیر آموزش مهتارت هتای زنتدگی بتر ستالمت روان و 1381آقاجانی، م. ) -2

گاه الزهترا، پایتان نامته کارشناستی ارشتد روان شناستی منبع کنترل نوجوانان، دانش

 عمومی.

(. بررسی اثربخشی روش آموزش مهارت های گروهی حل مسأله 1376باپیری، ا. ع. ) -3

در درمان نوجوانان اقدام کننتده بته خودکشتی در ایتالم، دانشتگاه علتوم پزشتکی و 

نامته کارشناستی  خدمات بهداشتی درمانی ایران، انستیتو روان پزشکی تهران، پایتان

 روان شناسی بالینی. 

(. بررسی میزان موفقیت و تأثیر کتالس هتای آمتوزش ختانواده در 1374)، ح. بیگلو -4

دانشگاه آزاد استالمی واحتد تهتران ، افزایش اطالعات و آگاهی های شرکت کنندگان

 پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران.، مرکز
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عه اثربخشی آموزش مهارت های زنتدگی بتر (. مطال1384لعلی فاز، ا. ) ع. ا. وثمری،  -5

استرس خانوادگی و پذیرش اجتماعی، فصلنامه اصول بهداشت روانی سال هفتم، بهار 

 . 47-55 صفحه و تابستان، شماره بیست و پنج و بیست و شش،

 -(. مفتتاهیم و اهتتداف بهداشتتت روانتتی، فصتتلنامه علمتتی1378حستتینی، س. اب. ) -6

 .157-158اول، ل اول، شماره پژوهشی اصول بهداشت روانی، سا

(. بررستی 1385موسوی، م. و مهراب زاده هنرمنتد، م. و بشتلیده، ک. )و حقیقی، ج.  -7

نفس دانش آمتوزان دختتر  تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سالمت روانی و عزت

اول مقطع متوسطه، مجله علتوم تربیتتی دانشتگاه شتهید چمتران اهتواز، ستال ال س

 .61-78 ،  1، شماره مسیزده

(. برنامه آموزش مهارت های زنتدگی، ترجمته ربابته 1377سازمان بهداشت جهانی، ) -8

نتتوری قاستتم آبتتادی و پروانتته محمتتدخانی. تهتتران: واحتتد بهداشتتت و پیشتتگیری از 

 سو مصرف مواد سازمان بهداشت جهانی.

(. بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله در درمتان عاللتم 1372شریفی، غ. ر. ) -9

گی نوجوانان شاهد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتتی درمتانی ایتران، افسرد

 انستیتو روان پزشکی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی.

(. نقش فعالیت های فو  برنامه در تربیت نوجوانان، تهتران: 1371شعاری نژاد، ع. ا. ) -10
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