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 هاي تازه در علوم تربيتي انديشه فصلنامه
يسال ششم  1390پاييز،چهارم، شماره

و تأثيربررسي عزت نفس دانش آموزش مهارت هاي زندگي بر سالمت روان
 آموزان دختر پايه پنجم مقطع ابتدايي

م ∗مني مهموئيؤدكتر حسين

 **دكتر سعيد تيموري

 ***محمد رحمان پور

پ:چكيده و عـزت نفـس دانـش تأثيرژوهش بررسي هدف اصلي اين آموزش مهارت هـاي زنـدگي بـر سـالمت روان

جامعه آماري كليه دانش آموزان دختر پايـه پـنجم مقطـع ابتـدايي شهرسـتان. آموزان دختر پايه پنجم مقطع ابتدايي بود

و در دو دانش آموز دختر به شـيوه تصـادفي سـاده انت60كه تعداد. بود88-89رشتخوار در سال تحصيلي  خـاب شـدند

و كنترل  پـس- پژوهش حاضر، نيمـه آزمايشـي بـا طـرح پـيش آزمـون. قرار گرفتند) نفر30هر گروه(گروه آزمايش

و گلـدبرگش بر آزمون سالمت روان ابزارهاي پژوه. آزمون با گروه كنترل بود ، آزمـون عـزت نفـس كـوپر اسـميت

و تحليـل داده هـاد. مشتمل بود راهنماي عملي آموزش مهارت هاي زندگي ازر روش تجزيه گـروهtآزمـون آمـاري،

كه.ه استهاي مستقل، استفاده شد عـزتو آموزش مهارت هاي زندگي، سالمت روان دانش آمـوزان:نتايج نشان داد

و بي خـوابي معنـادار آموزش مهارت هاي زندگي بر نشانه هاي تأثير.را بهبود مي بخشد آنهانفس  جسماني واضطراب

و افسردگي معنا كنش اما بر نارسا،است بوده آموزش مهارت هاي زندگي بر عـزت تأثير.دار نبوده استوري اجتماعي

اما بر عزت نفـس خـانوادگي معنـادار نبـوده.عزت نفس تحصيلي معنادار بوده استو عزت نفس اجتماعي نفس كلي،

.است

عز آموزش مهارت:يكليديواژه ها .ت نفسهاي زندگي، سالمت روان،

moameni_57@yahoo.com.ت حيدريه، ايراندانشگاه آزاد اسالمي، واحد تربت حيدريه، گروه علوم تربيتي، ترب*
���� ��م، ا��ان** ،���، وا '& ���� ��م، %�و$ روا! ��()�sdteimory28@yahoo.com. دا! -�$ ,زاد ا

 rhmanpor@gmail.com.، ايرانتربت جام،دانشگاه آزاد اسالمي،كارشناس ارشد روان شناسي عمومي***
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 مقدمه

و گسترش روابط اجتماعي، آماده سـازي و پيچيدگي هاي روزافزون جامعه با توجه به تغييرات

بـه همـين دليـل.افراد جهت رويارويي با موقعيت هاي دشـوار، امـري ضـروري بـه نظـر مـي رسـد 

و نابهنجــاري هــاي اجتمــاعي، آمــو شناســان جهــت پــيش روان زش گيــري از بيمــاري هــاي روانــي

و در سطح مدارس آغاز نموده مهارت آمـوزش مهـارت هـاي«. اند هاي زندگي را در سراسر جهان

را زندگي به مجموعه و مفيـد اي از توانايي هايي گفته مي شود كـه زمينـه سـازگاري رفتـار مثبـت

و اين توانايي، فرد را قادر مي سازد كه ضمن پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي خود، فراهم مي آورد

م و ديگران بتواند به شكل و مشـكالت روزانـهؤبدون لطمه زدن به خود ثري با خواست، انتظارات

و همكاران،( در روابط بين فردي روبرو گردد ).1388كريم زاده

عصر تنها حاصل كار پژوهش،چه كه امروز تحت عنوان مهارت زندگي مشهور است آن گران

بحاضر نيست بلكه بسياري از اين مهارت  و كـريم خصوص در قـرآنه ها در البه الي تعاليم الهي

و ضـرورت آمـوزش مهـارت هـاي زنـدگي زمـاني«.احاديث معصومين بيـان شـده اسـت اهميـت

-هـاي روانـي شود كه بدانيم آموزش مهـارت هـاي زنـدگي موجـب ارتقـاي توانـايي مشخص مي

مـ،ها اين توانايي.گردد اجتماعي مي و موقعيـت هـاي كشـمكش ثر بـاؤفـرد را بـراي برخـورد هـا

و به او كمكمي زندگي ياري مي و محيط خـود كنند تا با ساير انسان بخشند هاي جامعه، فرهنگ

ت و سالمت رواني خود را و سازگارانه عمل كند بدين ترتيب، تمرين مهارت هاي.مين نمايدأمثبت

گـ ها، ارزش زندگي موجب تقويت يا تغيير نگرش و رفتار انسان مي در«).1384ناصـري،(رددها

و سالم بسياري از مشكالت بهداشـتي قابـل پيشـگيري خواهنـد نتيجه با پديدآمدن رفتارهاي مثبت

و گسترش مهارت هاي مورد نياز بـراي زنـدگي مطلـوب. بود ،بنابراين كمك به كودكان در رشد

و همچنين كمك به آن و تكامل ايجاد يا افزايش اعتماد به نفس در برخورد با مشكالت ان در رشد

و زنـدگي  و مهارت هاي اجتماعي الزم جهت سازگاري موفق با محيط اجتمـاعي و مـؤثر عواطف

هـاي بنـابراين بـا توجـه بـه اهميـت مهـارت ). 1371شعاري نژاد،( سازنده ضروري به نظر مي رسد

و ارتقاء سطح سالمت روانـي ضـرورت آمـوزش ايـن   گونـه زندگي با اهداف گوناگون پيشگيري

. شود مهارت ها به كودكان براي ما آشكار مي

گيرانـه اي كـه در سـطح جهـاني مـورد توجـه قـرار گرفتـه، آمـوزش يكي از برنامه هـاي پـيش

براي افزايش سطح بهداشت رواني1سازمان بهداشت جهاني.ستاهاي زندگي به كودكان مهارت

 
1-World Health Organization 
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و اجتماعي برنامه اي تحت عنوو پيش ان آموزش مهارت هاي زنـدگي گيري از آسيب هاي رواني

و در سال  مطـرح نمـوده) صندوق كوكان سازمان ملـل متحـد(»1يونيسف«در 1993تدارك ديده

سـازمان(است، از آن سال به بعد اين برنامه در بسياري از كشورها مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت 

و محمد خاني،  ها).1377بهداشت جهاني، ترجمه نوري قاسم آبادي ي مختلفي كـه پـس پژوهش

ايـن آمـوزش را بـر تـأثير هاي زندگي در مدارس صورت گرفتـه، از اجراي برنامه آموزش مهارت

و سالمت رواني نشان مي دهـد كـه بـه طـور كلـي آمـوزش مهـارت هـاي  ابعاد مختلف سازگاري

و مهارت هاي اجتماعي در موارد زير  :مثبت دارد تأثيرزندگي

حل،)تعامل اجتماعي مثبت بين همكاران(رس رفتارهاي اجتماعي مثبت در مدا افزايش توانايي

كم-لهأمس ايجـاد كارانـه، رويي در رفتارهـاي بـزه خودآگاهي،كاهش خشم، اضطراب، افسردگي،

 ورزي،تأافزايشجر رويارويي اجتماعي، مقابله با بحران، مقبوليت اجتماعي، جايگاه مهار دروني،

و ورداسكي(و غيركالمي اجتماعي مناسب خودپنداره مثبت، مهارت هاي كالمي ،2موت؛ اسميت

ها نشان مي دهند كـه آمـوزش مهـارت هـاي زنـدگي بـه ارتقـاء پژوهش).1384به نقل از ناصري،

و نوجوانان در ابعاد مختلـف زنـدگي كمـك مـي  و از اساسـي بهداشت رواني كودكان تـرين كنـد

ر هاي پيش برنامه . بخش اصلي يك زندگي شاد است سالمتي،.ودگيرانه در سطح اوليه به شمار مي

و و سـالمتي و نوجوانـان پيرامـون مسـائل بهداشـتي مدارس نقش مهمي در آگاه ساختن كودكـان

. آموزش مهارت هاي زندگي به آنان دارند

از طرفي ديگر. گيري اوليه است ترين روش، پيش، معتقد است آموزش، اساسي)1378( حسيني

و  و نوجواني اسـت گيرانه دوره جهت آموزش پيش ترينمؤثرمهم ترين همـين بـه.، دوره كودكي

و نوجواني، آموزش پيشدليل متخصصين بهداشت رواني را بسـيار مـورد گيرانه در دوره كودكي

.توجه قرار مي دهند

پژوهش هاي مختلفي كه پس از اجراي برنامه آموزش مهارت هاي زندگي در مدارس صورت

آم تأثيرگرفت،  مـثالً كـاهش معنـادار. وزش را بر ابعاد مختلـف سـالمت روان نشـان مـي دهـد اين

و(اضــطراب اجتمــاعي  و عــزت نفــس) 4،1991كروتــر(، تصــور از خــود)3،1982اينــگ بوتــوين

در بسياري از بررسي هاي انجام شده در اين زمينه نتـايجي ديگـر از قبيـل افـزايش ). 5،1994اينت(

و شاگرد،كاهش غيبت از مدرسـه، بهبود اعتماد به نفس كودكان، و كـاهش بـدرفتاري رابطه معلم

و محمـد سازمان بهداشت جهاني،( آنان حاصل گرديد ).1377 خاني،ترجمـه نـوري قاسـم آبـادي

1- UNICEF  2-Moot, Smith &Wordski  3-Botvin & Eng 
4-Kreuter  5-Enet 
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و وايسونگ( ةدر پژوهشي كه اثر آمـوزش مهـارت هـاي زنـدگي را در زمينـ.)1،1990انيسكيويچ

ب ه دنبال اين آموزش دانش آمـوزان صـداقت بيشـتر، خود آگاهي بررسي نمود، نتايج نشان داد كه

و پرخاش ترجمـه سـازمان بهداشـت جهـاني،(گري كمتري از خود نشـان دادنـد نوع دوستي بيشتر

و محمدخاني، نوري قاسم اثـر انجـام شـد،) 1380( در پژوهشي كه توسط اسماعيلي).1377 آبادي

فرزندپروري برعزت نفس دانش آموزان آموزش درس مهارت هاي زندگي در تعامل با شيوه هاي 

نتايج نشان داد كه ميانگين نمره عزت نفس دانش آمـوزاني.استان اردبيل مورد بررسي قرار گرفت

و پدرانشــان از شــيوه تربيتــي اقتــدار اســتفاده كــه درس مهــارت هــاي زنــدگي را گذرانــده بودنــد

نگذ مي .رانده بودندكردند، بيشتر از دانش آموزاني بود كه درس مذكور را

و همكاران هـاي زنـدگي موجـب افـزايش نشـان دادنـد كـه آمـوزش مهـارت) 1385(حقيقي

و عزت نفس دانش آموزان دختر گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه مي شود .سالمت روان

و لعلي فاز هـاي زنـدگي در مجمـوع موجـب، نشان دادند كه آمـوزش مهـارت)1384(ثمري

و پـذيرش اجتمـاعي(هاي سـالمت روان بهبود نسبي شاخص در گـروه هـاي) اسـترس خـانوادگي

. شركت كننده مي شود

شد)1383(در پژوهشي كه توسط وردي آموزش مهـارت هـاي زنـدگي بـر ابـراز تأثير،انجام

و مس وليت پذيري دانش آموزان دختر سال اول متوسطه ناحيه يك اهواز موردئوجود، عزت نفس

كه.بررسي قرار گرفت ، عـزت مهارت هاي زنـدگي بـر سـالمت عمـومي آموزش:نتايج نشان داد

و خودابرازي دانش آموزان و موجب افزايش معنـا نفس دار هـر كـدام از متغيرهـا تأثير مثبت داشته

.شده است

آموزش مهارت هاي زندگي بـر تأثيرصورت گرفت،)1383( در پژوهشي كه توسط يادآوري

و عزت نفس وخو دابرازي دانش آموزان دختر سال اول مقطـع متوسـطه شهرسـتان سالمت عمومي

.اهواز مورد بررسي قرار گرفت

و هـاي زنـدگي بـر سـالمت عمـومي، نتايج تحقيق نشان داد كه آمـوزش مهـارت عـزت نفـس

و موجب افزايش معنادار هر كدام از متغيرها شده است تأثيرابرازي دانش آموزان خود .مثبت داشته

از در ارتباط با آموزش مهـارت) 2008(و همكاران2توسط ترنردر پژوهشي كه هـاي زنـدگي

و ارتباطاتئجمله حل مس  هـا، نشـان داد كـه ايـن مهـارت،بـر روي نوجوانـان انجـام شـد مـؤثر له

1- Aniskiewich & Wysong 
2- Turner 

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

و عزت نفس تأثير آموزش مهارت هاي زندبررسي 95... گي بر سالمت روان

و اسـتفاده توانايي از حمايـت هـاي اجتمـاعي آنـان را افـزايش مـؤثر هاي آنان را براي حل مشـكل

.دهد مي

، در ارتباط با مهـارت هـاي زنـدگي مـورد)2009(و همكارانش1تين جونزدر پژوهشي كه مار

به اين نتيجه رسيدند كـه مهـارت هـاي فـردي از جملـه مهـارت هـاي ورزشكاران انجام دادند نياز

و مهارت هاي شخصي از جمله خود سـازمان احترام، رهبري، اجتماعي، و ارتباطات تعامل خانواده

و انضباط، دهنده، و انگيزه از مهـم تـرين تعيين هدف، عتماد به نفس،ا نظم مديريت نتايج عملكرد

و همكـارانش2در پژوهشـي كـه ونـزل ويكتوريـا.مهارت هاي زندگي مورد نيـاز آنـان مـي باشـد 

با،)2009( برنامه آموزش مهارت هاي زندگي بر جلوگيري از سوءاستفاده از مـواد تأثيردر ارتباط

از تأثيرن نتيجه رسيدند كه مهارت هاي زندگي مخدر انجام دادند به اي مثبتـي بـر كـاهش اسـتفاده

و الكل در دانش آموزان دارد ، در ارتباط)2009(و همكارانش3در پژوهشي كه كنراد.مواد مخدر

و مهارت با بهبود عتماد به نفس در كاركنـان بيمارسـتان انجـام دادنـد بـه ايـن نتيجـها هاي زندگي

بـ هـاي زنـدگي، وزش مهارترسيدند كه پس از آم طـور چشـمگيريه اعتمـاد بـه نفـس در آنـان

هـاي، تحت عنوان بررسي اثـر آمـوزش مهـارت)2009(4در پژوهشي كه احمديان.افزايش يافت

زندگي در دانش آموزان خفيف فكري انجام دادنـد بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه پـس از آمـوزش 

و روابط بين فردي، مهارت خودشناسي، اثرات مثبت زيادي در اين افـراد مديريت خشم، اجتماعي

.ديده شد

هـاي ارتبـاطي مـورد نيـاز در ارتباط با مهارت)2010(و همكاران5در پژوهشي كه بوب الولير

ب دانشجويان كارشناسي ارشد انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه اين مهارت طور چشمگيريه ها

و ارتبـاط  و انعطـاف پـذير شـدن در آنـان مـي گـردد باعث افزايش اعتماد به نفس در.بـا ديگـران

، در ارتباط با كيفيت زندگي در ميان مهاجران روستايي)2010(و همكاران6پژوهشي كه وانگ بو

به شهري در چين انجام دادند به ايـن نتيجـه رسـيدند كـه آمـوزش مهـارت هـاي زنـدگي پـيش از

و مهاجرت با تمركز بر ايجـاد مهـارت هـاي مقابلـه  و تهيـه مهاجرت،كيفيـت زنـدگي اي كارآمـد

، به اين نتيجه رسـيدندكه)1998(همكارانو7در پژوهشي بارلو.سالمت رواني را بهبود مي بخشد

و مقاومت در برابر فشار رويكرد مهارت هاي زندگي بر افزايش عزت نفس، توانايي تصميم گيري

و برن تأثيرهمساالن جهت مصرف مواد در مدارس  ي اسـت كـه پيامـدهاي مهمـي در مؤثرامه دارد

1- Martin Jones   2- Victoria Wenzel  3- Conrad 
4- Ahmadian   5- Bob Lawlir   6- Wang Bo 
7- Barlow 
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و نوجوانان دارد از( سالمتي كودكان و ايـن).1383 وردي، به نقل بنابراين با توجه به مطالب فـوق

و از طرفي ديگـر زمـاني كـه  و نوجوانان در دوره اي هستند كه در معرض خطرند امر كه كودكان

و راهبردهـاي خـودكنترلي تصـميم نوجوانان از اوايل نوجواني مي گذرند، به مهارت هـاي  گيـري

.جهت كاهش افكار اضطراب آور مجهز مي شوند

و مي توان گفت كه راه حل اساسي جهت كاهش مشكالت بهداشت رواني در دوره كودكي

با نوجواني، و توانايي ها براي مقابله آماده سازي آنان در جهت استفاده از اين گونه مهارت ها

ت و رفتار هايي كه مشكالت اين دوره است و نوجوان و شايستگي كودك ا بدان وسيله كفايت

تحقيقات گوناگون. سالمتي را افزايش مي دهند، موجبات بهداشت رواني آنان را فراهم نمايند

با.هاي زندگي ميسر گردد بيانگر اين مطلب است كه اين امر مي تواند از طريق آموزش مهارت

ازفرضيات نظري مطرح شده توجه به ادبيات پژوهشو مباني :اين پژوهش عبارتند

بر آموزش مهارت-1 .دارد تأثيرافزايش سالمت روان دانش آموزان هاي زندگي

بر آموزش مهارت-2 .دارد تأثيرافزايش عزت نفس دانش آموزان هاي زندگي

بر آموزش مهارت-3 .دارد تأثيركاهش نشانه هاي جسماني هاي زندگي

و بي خوابي دانش آموزانتآموزش مهار-4 . دارد تأثيرهاي زندگي بركاهش اضطراب

بر آموزش مهارت-5 . دارد تأثيركاهش نارسا كنش وري اجتماعي دانش آموزان هاي زندگي

بر آموزش مهارت-6 . دارد تأثيركاهش افسردگي دانش آموزان هاي زندگي

بر آموزش مهارت-7 دا هاي زندگي .دارد تأثيرنش آموزان افزايش عزت نفس كلي

بر آموزش مهارت-8  تـأثير دانـش آمـوزان) همسـاالن(افزايش عزت نفس اجتماعي هاي زندگي

.دارد

بر آموزش مهارت-9  تـأثير دانـش آمـوزان)والـدين(افزايش عزت نفس خـانوادگي هاي زندگي

. دارد

بر آموزش مهارت-10 انش آموزاند) آموزشگاهي(افزايش عزت نفس تحصيلي هاي زندگي

.دارد تأثير

بر آموزش مهارت تأثيربا توجه به موارد عنوان شده اين پژوهش به منظور بررسي هاي زندگي

و عزت نفس دانش آموزان دختر پايه پنجم مقطع ابتدايي صورت گرفته است .سالمت روان
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 روش
و از نوع پيش آزمون و پس آزمون بـا-پژوهش حاضر يك تحقيق نيمه آزمايشي گـروه آزمـايش

.گروه گواه است

و،جامعه آماري  روش نمونه گيري نمونه

جامعه آماري اين پـژوهش شـامل كليـه دانـش آمـوزان دختـر پايـه پـنجم دبسـتان هـاي شهرسـتان

نمونـه آمـاري در ايـن.به تحصيل اشـتغال داشـتند88-89رشتخوار مي باشد كه در سال تحصيلي 

براي انتخاب نمونه از روش نمونه گيري تصادفي.ش آموزان استنفر از اين دان60پژوهش تعداد 

و كنتـرله ساده، استفاده شده است كه دانش آمـوزان بـ  صـورت تصـادفي در دو گـروه آزمـايش

.جايگزين شدند

 پژوهشابزار
،)GHQ-28(نامه سالمت عمومي گلدبرگ پرسش:ابزارهاي گردآوري اطالعات عبارتند از

در ابتدا به منظور حذف متغيرهاي كنترل از جملـه.)GSSE( اسميت كوپر نامه عزت نفس پرسش

و مقطع تحصيلي، جنس، سن، و هوش كنترل شدند هوش آنان توسط آزمون هوشي پايه تحصيلي

وكو بـود 100-110نفر كه دامنـه هوشـي آنـان بـين60نفر دانش آموز، 100از بين سلر سنجيده شد

نامه هاي سالمت عمومي گلـدبرگو عـزت به وسيله پرسش اطالعات اين پژوهش.انتخاب شدند

و راهنماي آموزش مهارت پس از آن كـه. هاي زندگي جمع آوري شده است نفس كوپر اسميت

گواه تقسيم شدند، مورد پيش آزمون سالمت دانش آموزان به طور تصادفي به دو گروه آزمايشو

و عزت نفـس كـوپر اسـميت قـرار گرفتنـد  آمـوزش(سـپس مداخلـه آزمايشـي.عمومي گلدبرگ

پـس از اتمـام مداخلـه.ش آموزان گروه آزمـايش انجـام گرفـت بر روي دان) مهارت هاي زندگي

و گـواه مـورد پـس آزمـون پرسـش آزمايشي نامـه سـالمت، دانش آموزان هر دو گروه آزمـايش

و عزت نفس كوپر اسميت قرار گرفتند و تمرينـا. عمومي گلدبرگ ت موضوع جلسـات آموزشـي

دقيقه اي تنطيم گرديد، به طوري كه نيمي از وقت هر جلسه بـه ارائـه90عملي آن در هشت جلسه

و بعـد از مـدتي اسـتراحت، نيمـه دوم  مطالب عملي در مورد موضوع جلسه اختصاص داده مي شد

در. گرديد جلسه به صورت بحث گروهي پيرامون تمرينات مربوط به موضوع آموزشي برگزار مي

و بعـد موضـوع بـه صـورت هر جلسه ابتدا پيرامون هر موضوع آموزشي، مبـاحثي مطـرح مـي شـد
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و در پايان هر جلسه تمريناتي ارائه مي شد، تا بـدين و بررسي قرار مي گرفت، گروهي مورد بحث

وسيله همه آزمودني ها مباحث آموزشي را خارج از موقعيت آموزش بـه صـورت تجربـي، تمـرين 

و ويليامز. كنند نامـه ثبـات درونـي پرسـش) 1985(جـانو%95پاياي تنصيف) 1998(1گلدبرگ

آلفـاي) 1984(2كـي يـس. گـزارش نمودنـد%90سالمت عمومي را با استفاده از آلفاي كرونباخ 

را كرونباخ پرسـش  و شـك%93نامـه سـالمت عمـومي ضـريب آلفـاي) 1984(3بـه دسـت آورد

.)1380، به نقل از تقوي( رش نموددانش آموز گزا 2150را بر روي%88كرونباخ 

و نامه سالمت عمومي گلدبرگ توسـط پاالهنـگ، الي پرسشؤس28پايايي فرم نصـر، براهنـي

و حق شناس،(محاسبه شده است%91،)1375(شاه محمدي  كوپر اسـميت ). 1378كالفي، استورا

از%88ضريب بازآزمايي) 1967(و همكاران  و ضريب بازآز5را بعد سه%70مايي هفته را بعد از

، مقياسـها  سال براي مقياس عزت نفس به دست آورده اند تحليل عوامل نشان داده اسـت كـه فـرد

و شهني ييالق،(عامل هاي متفاوتي از عزت نفس را مي سنجند  .1381به نقل از نيسي و) شـكركن

هـاي نجـف آبـادان، در پژوهشي كه بر روي دانش آموزان سال اول تا سوم دبيرسـت)1373(نيسي 

و پسر به ترتيب  %90انجام دادند، ضريب پايايي باز آزمايي اين مقياس را براي دانش آموزان دختر

نيز با اجراي اين مقياس بر روي يك نمونـه دانـش آمـوز) 1384(عالمه. گزارش كرده اند%92و

. بـرآورد كـرده اسـت%84و با روش آلفـاي كرونبـاخ%83پايايي اين مقياس را با روش تنصيف 

ت تحقيقات متعدد ضريب اعتبار مقيـاس عـزت نفـس كـوپر ييـد كـرده انـد، در مطالعـهأاسـميت را

و نيسي  ضريب اعتبار اين مقياس از طريق همبسته كردن نمره هاي آزمون با معدل) 1373(شكركن

ب و ضرايب و بـراي%69دست آمده بـراي پسـرانه آخر سال دانش آموزان محاسبه گرديده است

نامـه براي محاسبه اعتبار اين پرسـش) 1384(عالمه.گزارش شده است)p=001/0(%71دختران

و ضـريب از روش هم بسته كردن آن با نمره هاي مقياس اضطراب اجتماعي اسـتفاده نمـوده اسـت

با–53/0اعتبار  .به دست آورده است)p>001/0(را

1- Goldberg & Williams   2- Keyes   3- Shek 
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 يافته ها
و تحل بهبراي تجزيه از آزمون"پس آزمون با گروه كنترل-طرح پيش آزمون"يل داده ها باتوجه

tشد .مستقل براي معناداري تفاوت ميانگين ها استفاده

 اطالعات دمو گرافيك:1شماره جدول

و كنترل قرار مشاهده مي شود، دانش1 طوركه در جدول همان آموزان در دو گروه آزمايش

و هر گروه  و سطح تحصيالت آنها يكسان مي باشد30گرفتند و سن . نفر مي باشد

بر آموزش مهارت: فرضيه اول .دارد تأثيرن افزايش سالمت روان دانش آموزا هاي زندگي

 براي مقايسه ميانگين دو گروه در متغير سالمت روانtنتايج آزمون:2شماره جدول

)73/16(مشاهده مي شود، ميانگين نمره پـس آزمـون گـروه آزمـايش2گونه كه در جدول همان

همچنين جدول نشـان. كاهش چشم گيري داشته است)60/22(آنها نسبت به ميانگين پيش آزمون

با05/0و در سطح آلفاي58با درجات آزادي) محاسبه شده( tobمي دهد كه مقدار  برابر است

05/0<p58=(37/2و(tob مقدار tcr )t58با درجات آزادي،براي آزمون دو سويه) جدول

با05/0و در سطح آلفاي (00/2وp>00/205/0برابر است =58(tcr .با توجه به نتايج جدول 

درصد تراكميدرصدفراوانيتحصيالتسنجنسگروه

آزمايش
12 دختر

 پنجم ابتدايي

3050%50%

%100%3050كنترل

...%60100كل

ميانگينتعدادگروه

پيش

 آزمون
ميانگين

 پس آزمون
تفاوت بين

 ميانگين ها
خطاي

استاندارد

 ميانگين ها
براي مقايسهtآزمون

 دو ميانگين
tdfP

3060/2273/1686/588/137/258021/0آزمايش

16/3-3053/1940/2286/2كنترل
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tob>tcr  و فرضي رد  هاي زنـدگي بـر آموزش مهارت":ازه پژوهشي كه عبارت بودفرضيه صفر

.، تاييد مي شود"دارد تأثيرسالمت روان دانش آموزان افزايش

بر آموزش مهارت-فرضيه دوم .دارد تأثيرافزايش عزت نفس دانش آموزان هاي زندگي

 براي مقايسه ميانگين دو گروه در متغير عزت نفسtنتايج آزمون:3جدول

ش3گونه كه در جدول همان )80/41(ميانگين نمـره پـس آزمـون گـروه آزمـايشودمشاهده مي

همچنـين.به طـرز چشـم گيـري افـزايش داشـته اسـت)33/37( آنها نسبت به ميانگين پيش آزمون

و در سـطح آلفـاي58بـا درجـات آزادي) محاسـبه شـدهtob)tجدول نشان مي دهد كه مقـدار 

با01/0 (-89/2وp>01/0برابر است =58(tobرمقداtcr )tبـا،براي آزمون دو سويه) جدول

(66/2وp>66/201/0برابر است بـا01/0و در سطح آلفاي58درجات آزادي  =58(tcr.بـا

و فرضيه پژوهشي كه عبارت بـود) tob>tcr(توجه به نتايج جدول  آمـوزش":از فرضيه صفر رد

بر مهارت ت"داردرتأثيعزت نفس دانش آموزان افزايش هاي زندگي .ييد مي شودأ،

.دارد تأثيرهاي زندگي بر كاهش نشانه هاي جسماني دانش آموزان آموزش مهارت-فرضيه سوم

 براي مقايسه ميانگين دو گروه در متغير نشانه هاي جسمانيtنتايج آزمون:4 جدول

ميانگينتعدادوهگر
پيش 
آزمون

ميانگين
پس 
آزمون

 بينتفاوت
خطاي ميانگين ها

استاندارد 
ميانگين ها

براي مقايسه دو ميانگينtآزمون

Tdfp

58005/0-91/089/2-3033/3780/4146/4 آزمايش

3013/3713/3600/164/1 كنترل

ميانگينتعدادگروه
پيش 
 آزمون

ميانگين
پس 
 آزمون

تفاوت بين
خطاي ميانگين ها

ستانداردا
 ميانگين ها

براي مقايسه دوtآزمون
ميانگين

tdfp
3040/566/373/178/025/258028/0 آزمايش

17/1-3086/433/646/1كنترل
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)66/3(مشاهده مي شـود ميـانگين نمـره پـس آزمـون گـروه آزمـايش4گونه كه در جدول همان

همچنين جدول.به طرز چشم گيري كاهش داشته است)40/5( آنها نسبت به ميانگين پيش آزمون

برابـر05/0و در سطح آلفـاي58با درجات آزادي) محاسبه شدهtob )tنشان مي دهد كه مقدار 

(25/2وp>05/0است با  =58(tob مقدارtcr )tبـا درجـات،بـراي آزمـون دو سـويه) جـدول

(00/2وp>00/205/0بـا برابـر اسـت05/0و در سطح آلفاي58آزادي  =58(tcr.بـا توجـه بـه

از) tob>tcr(نتايج جدول  و فرضيه پژوهشي كه عبارت بود  آموزش مهارت": فرضيه صفر رد

ت"دارد تأثيرهاي زندگي بر كاهش نشانه هاي جسماني دانش آموزان .ييد مي شودأ،

بي آموزش مهارت-فرضيه چهارم و  تأثيرخوابي دانش آموزان هاي زندگي بر كاهش اضطراب

.دارد

و بي خوابيtنتايج آزمون:5جدول  براي مقايسه ميانگين دو گروه در متغير اضطراب

)10/3(مشخص شده است ميانگين نمره پـس آزمـون گـروه آزمـايش5گونه كه در جدول همان

چنين جدولهم.به طرز چشم گيري كاهش داشته است)53/5( آنها نسبت به ميانگين پيش آزمون

برابـر05/0و در سطح آلفـاي58با درجات آزادي) محاسبه شدهtob )tنشان مي دهد كه مقدار 

(09/2وp>05/0 است با =58(tobمقدارtcr )tبـا درجـات،بـراي آزمـون دو سـويه) جـدول

(00/2وp>00/205/0برابر اسـت بـا05/0و در سطح آلفاي58آزادي  =58(tcr .بـا توجـه بـه

و فرضـيه پژوهشـي فرضيه صفر) tob>tcr( نتايج جدول هـاي زنـدگي بـر آمـوزش مهـارت"رد

و بي خوابي دانش آموزان كاهش  ت"دارد تأثيراضطراب . ييد مي شودأ،

هاي زندگي بر كاهش نارسا كـنش وري اجتمـاعي دانـش آمـوزان آموزش مهارت-فرضيه پنجم

.دارد تأثير
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مtنتايج آزمون:6جدول  تغير نارساكنش وري اجتماعيبراي مقايسه ميانگين دو گروه در

كه همان نسـبت)26/4(مشخص است ميانگين نمره پس آزمون گروه آزمـايش6 در جدول گونه

همچنين جدول نشان مي دهـد كـه مقـدار. كاهش داشته است)33/5( آنها به ميانگين پيش آزمون

tob )tبا58با درجات آزادي) محاسبه شده (47/1وp<05/0برابر است =58(tobمقدارtcr 
)tبا05/0و در سطح آلفاي58با درجات آزادي،دو سويهبراي آزمون) جدول 00/2برابر است

05/0<p00/2و) =58(tcr .با توجه به نتايج جـدول)tob<tcr (ت و فرضـيهأفرضـيه صـفر ييـد

هاي زنـدگي بـر كـاهش نارسـاكنش وري اجتمـاعي آموزش مهارت":از پژوهشي كه عبارت بود

م"دارد تأثيردانش آموزان  رد .ي شود،

.دارد تأثيرهاي زندگي بر كاهش افسردگي دانش آموزان آموزش مهارت-فرضيه ششم

 براي مقايسه ميانگين دو گروه در متغير افسردگيtنتايج آزمون:7جدول

)46/5(مشخص شده است ميانگين نمره پـس آزمـون گـروه آزمـايش7گونه كه در جدول همان

نش. كاهش داشته است)76/6( آنها نسبت به ميانگين پيش آزمون ان مـي دهـد كـه همچنين جدول

(30/1وp<05/0برابـر اسـت بـا58بـا درجـات آزادي) محاسـبه شـدهtob)tمقدار  =58(tob

برابـر05/0و در سـطح آلفـاي58با درجـات آزادي،براي آزمون دو سويه) جدولtcr )t مقدار
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(00/2وp>00/205/0است با =58(tcr.با توجـه بـه نتـايج جـدول)tob<tcr (ضـيه صـفرفر

و فرضيه پژوهشي كه عبارت بودأت هاي زندگي بركاهش افسردگي دانش آموزش مهارت":از ييد

رد مي شود"دارد تأثيرآموزان  ،.

.دارد تأثيرهاي زندگي بر افزايش عزت نفس كلي دانش آموزان آموزش مهارت-فرضيه هفتم

 براي مقايسه ميانگين دو گروه در متغير عزت نفس كليtنتايج آزمون:8جدول

)60/23(مشخص شده است ميانگين نمره پس آزمون گروه آزمـايش8گونه كه در جدول همان

همچنـين.گيـري افـزايش داشـته اسـت بـه طـرز چشـم)03/21( آنها نسبت به ميانگين پيش آزمون

05/0و در سطح آلفاي58با درجات آزادي) محاسبه شدهtob )tجدول نشان مي دهد كه مقدار 

(-17/2وp>05/0برابـر اسـت بـا =58(tob.مقـدارtcr )tبـا،بـراي آزمـون دو سـويه) جـدول

(00/2وp>00/2.05/0برابر اسـت بـا05/0و در سطح آلفاي58درجات آزادي  =58(tcr.بـا

رد) tob>tcr(توجه به نتايج جدول  از فرضيه صفر آمـوزش":و فرضيه پژوهشي كه عبارت بـود

.يد مي شودأيت،"دارد تأثيرعزت نفس كلي دانش آموزان هاي زندگي بر افزايش هارتم

بر آموزش مهارت:فرضيه هشتم  تـأثير افزايش عزت نفـس اجتمـاعي دانـش آمـوزان هاي زندگي

.دارد
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 براي مقايسه ميانگين دو گروه در متغير عزت نفس اجتماعيtنتايج آزمون:9جدول

)96/6(پـس آزمـون گـروه آزمـايش مشخص شده است ميانگين نمره9گونه كه در جدول همان

همچنين جدول نشان مي دهـد كـه.افزايش داشته است)10/6( آنها نسبت به ميانگين پيش آزمون

با05/0و در سطح آلفاي58با درجات آزادي) محاسبه شدهtob)tمقدار وp>05/0 برابر است

41/2-) =58(tob.مقدارtcr )tو در سـطح58ا درجـات آزاديب،براي آزمون دو سويه) جدول

با05/0آلفاي (00/2وp>00/2.05/0برابر است =58(tcr .با توجه به نتايج جـدول )tob>tcr (

و فرضيه پژوهشي كه عبارت بود رد  هاي زندگي بر افزايش آموزش مهارت":از فرضيه صفر

ت"دارد تأثيردانش آموزان) همساالن(عزت نفس اجتماعي شوأ، .دييد مي

دانش آموزان) والدين(هاي زندگي بر افزايش عزت نفس خانوادگي آموزش مهارت-فرضيه نهم

.دارد تأثير

 براي مقايسه ميانگين دو گروه در متغير عزت نفس خانوادگيtنتايج آزمون:10جدول

)36/6(مشخص شده است ميانگين نمره پس آزمـون گـروه آزمـايش10گونه كه در جدول همان

همچنين جدول نشان مي دهـد كـه.افزايش داشته است)76/5( آنها نسبت به ميانگين پيش آزمون

(-84/0وp<05/0 برابـر اسـت بـا58با درجـات آزادي) محاسبه شدهtob )tمقدار  =58(tob.

برابـر05/0و در سـطح آلفـاي58بـا درجـات آزادي،براي آزمون دو سـويه) جدولtcr )tمقدار
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فرضـيه صـفر) tob<tcr(ا توجه بـه نتـايج جـدولب. tcr)58(=00/2وp>00/2.05/0است با

ازأت و فرضيه پژوهشي كه عبارت بود هاي زنـدگي بـر افـزايش عـزت نفـس آموزش مهارت": ييد

رد مي شود"دارد تأثيردانش آموزان) والدين(خانوادگي  ،.

دانش) آموزشگاهي(هاي زندگي بر افزايش عزت نفس تحصيلي آموزش مهارت:فرضيه دهم

.دارد تأثير آموزان

 براي مقايسه ميانگين دو گروه در متغير عزت نفس تحصيليtنتايج آزمون:11جدول

)03/5(مشخص شده است ميانگين نمره پس آزمون گروه آزمايش11گونه كه در جدول همان

كههم.افزايش داشته است)40/4( آنها نگين پيش آزموننسبت به ميا چنين جدول نشان مي دهد

با01/0و در سطح آلفاي58 با درجات آزادي) محاسبه شدهtob)tمقدار  وp>01/0 برابر است

04/3-) =58(tob.مقدارtcr )tو در سطح58با درجات آزادي،براي آزمون دو سويه) جدول

با01/0آلفاي (60/2وp>60/201/0برابر است =58(.tcr با توجه به نتايج جدول )tob>tcr(

ب و فرضيه پژوهشي كه عبارت رد هاي زندگي بر افزايش آموزش مهارت":ازودفرضيه صفر

ت"دارد تأثيردانش آموزان) آموزشگاهي(عزت نفس تحصيلي  .ييد مي شودأ،

و :نتيجه گيري بحث
افـزايش سـالمت روان آموزش مهارت هـاي زنـدگي بـر:يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه

از.دارد تأثيردانش آموزان  اجـراي برنامـه آمـوزش مهـارت هـاي پژوهش هاي مختلفي كـه پـس

اين آموزش هـا را بـر ابعـاد مختلـف سـالمت روان نشـان تأثيرزندگي در مدارس صورت گرفت، 

و.دهد مي نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه، بـا نتـايج پـژوهش هـاي انجـام شـده توسـط بوتـوين

ــارا؛)2000(، همكــاران ــر؛)2009(، ميش ــونز؛)2008(، ترن ــارتين ج ــا؛)2009(، م ــزل ويكتوري ، ون

ــديان؛)2009( ــو؛)2009(، احم ــون؛)2009(، متي ــو؛)2010(، جفرس ــگ ب ــريفي؛)2010(، وان ، ش

، ثمري ولعلي فاز؛)1383(، يادآوري؛)1374(، بيگلو؛)1381(،آقاجاني؛)1376(، باپيري؛)1372(
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و همكاران؛)1384( آن. مطابقت دارد) 1385(، حقيقي مـي شـود نتـايج گونه كه مشـاهده بنابراين

در هاي زندگي بر سالمت روان، با ديگـر پـژوهش آموزش مهارت تأثيراين پژوهش در زمينه  هـا

و يا زمين براين زمينه و تاييدي همخواني نتـايج مربـوط بـه فرضـيهه هاي مشابه كامالً مطابقت دارد

هااين پژوهش اول  .ستا با نتايج ديگر پژوهش

پـژوهش هـاي.دارد تـأثير زايش عزت نفـس دانـش آمـوزان آموزش مهارت هاي زندگي بر اف

اين تأثيرمختلفي كه پس از اجراي برنامه آموزش مهارت هاي زندگي در مدارس صورت گرفت، 

نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه، با نتايج.آموزش ها را بر ابعاد مختلف عزت نفس نشان مي دهد

و؛)2000(، پژوهش هاي انجام شده توسط ويچروسكي و؛)1995(، همكاران موت ، كوپلند شاپ

و واتسون؛)1993( ؛)2010(، بوب الولير؛)2009(، كنراد؛)1999(، آلن گوري؛) 2001(، گاتمن

ــو و؛)1383(، وردي؛)1374(، بيگل ــي ــاران حقيق ــاني؛ آقا)1385(، همك ــماعيلي؛)1381(، ج ، اس

گونـه كـه مشـاهده مـي شـود نتـايج ايـنآنبنـابراين. مطابقت دارد)1383(، يادآوريو)1380(

هـا در ايـن هاي زندگي بر عزت نفـس، بـا ديگـر پـژوهش آموزش مهارت تأثيرپژوهش در زمينه 

و يا زمينه هاي مشابه كامالً مطابقت دارد و همخواني نتايج مربـوط بـه فرضـيهو زمينه اين امر تأييد

هااين پژوهش دوم  .ستا با نتايج ديگر پژوهش

م پـژوهش.دارد تـأثير هارت هاي زندگي بر كاهش نشانه هاي جسماني دانش آمـوزان آموزش

، رت هـاي زنـدگي در مـدارس صـورت گرفـت هاي مختلفي كه پس از اجراي برنامه آموزش مها

بر تأثير نتـايج حاصـل از آزمـون ايـن.كاهش نشانه هاي جسماني نشان مي دهـد اين آموزش ها را

ا و فرضيه، با نتايج پژوهش هاي و؛)2009(،همكـاران نجام شـده توسـط ونـزل ويكتوريـا  حقيقـي

و؛)1385(، همكاران اين امـر نشـانگر.، مطابقت دارد)1381(، جانيو آقا)1384(، لعلي فاز ثمري

و همخواني نتايج مربوط به اين فرضيه با نتايج ديگر پژوهش ها .ستا تأييد

خو آموزش مهارت و بي پژوهش.دارد تأثيرابي دانش آموزان هاي زندگي بركاهش اضطراب

هاي مختلفي كه پس از اجراي برنامه آموزش مهارت هـاي زنـدگي در مـدارس صـورت گرفـت، 

و بي خوابي نشان مي دهد تأثير نتايج حاصل از آزمـون ايـن.اين آموزش ها را بركاهش اضطراب

. مطابقـت دارد) 1374(،بيگلـوو)1382(، فرضيه، با نتايج پژوهش هاي انجام شده توسـط شـريفي 

هم اين امر نشان و ها گر تأييد .ستا خواني نتايج مربوط به اين فرضيه با نتايج ديگر پژوهش

.دارد تـأثير هاي زندگي بركاهش نارسا كـنش وري اجتمـاعي دانـش آمـوزان آموزش مهارت

ت هاي مختلفي كه پس از اجراي برنامه آموزش مهـارت هـاي زنـدگي در مـدارس صـور پژوهش
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از.نشان مي دهدنارسا كنش وري اجتماعي اين آموزش ها را بركاهش تأثيرگرفت، نتايج حاصل

و  ، با نتايج پژوهش هاي انجام شده توسـط مـوت ، شـريفي؛)1995(، همكـاران آزمون اين فرضيه

كه) 1374(، بيگلوو)1382( و مطابقت ندارد وط خواني نتـايج مربـ ناهم اين امر نشانگر عدم تأييد

.ستا به اين فرضيه با نتايج ديگر پژوهش ها

پـژوهش هـاي.دارد تـأثير كـاهش افسـردگي دانـش آمـوزان هاي زندگي بـر آموزش مهارت

اين تأثيرمختلفي كه پس از اجراي برنامه آموزش مهارت هاي زندگي در مدارس صورت گرفت، 

از اما. نشان مي دهد افسردگي آموزش ها را بركاهش آزمـون ايـن فرضـيه، بـا نتـايج نتايج حاصل

. مطابقت نـدارد) 1376(،باپيريو)1374(، بيگلو؛)1382(، پژوهش هاي انجام شده توسط شريفي

و اين امر نشان ها گر عدم تأييد .ستا ناهمخواني نتايج مربوط به اين فرضيه با نتايج ديگر پژوهش

بر آموزش مهارت ايه پژوهش.دارد تأثيرزان افزايش عزت نفس كلي دانش آمو هاي زندگي

اين تأثيرمختلفي كه پس از اجراي برنامه آموزش مهارت هاي زندگي در مدارس صورت گرفت،

نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه، با نتايج.آموزش ها را بر ابعاد مختلف عزت نفس نشان مي دهد

و؛)2000(، پژوهش هاي انجام شده توسط ويچروسكي ، شاپ وكوپلنـد؛)1995(، همكاران موت

و واتسون؛)1993( ؛)2010(، بـوب الوليـر؛)2009(، كنراد؛)1999(،آلن گوري؛)2001(، گاتمن

و؛)1383(، وردي؛)1374(، بيگلو . مطابقـت دارد،)1381(، آقاجـاني؛)1385(، همكـاران حقيقـي

هاي زندگي زش مهارتآمو تأثيرگونه كه مشاهده مي شود نتايج اين پژوهش در زمينه بنابراين آن

و يا زمينه هاي مشابه كامالً مطابقـت دارد بر عزت نفس، با ديگر پژوهش ايـن امـر. ها در اين زمينه

و هم ها نشانگر تأييد .ستا خواني نتايج مربوط به اين فرضيه با نتايج ديگر پژوهش

 تـأثير دانـش آمـوزان) همسـاالن(هاي زندگي برافزايش عزت نفس اجتماعي آموزش مهارت

پژوهش هاي مختلفي كه پس از اجـراي برنامـه آمـوزش مهـارت هـاي زنـدگي در مـدارس.دارد

از.اين آموزش ها را بر ابعاد مختلف عزت نفس نشان مي دهد تأثيرصورت گرفت،  نتايج حاصـل

و لعلـي فـاز؛)1383(، آزمون اين فرضيه، با نتايج پژوهش هـاي انجـام شـده توسـط وردي  ، ثمـري

و همكارانو)2000(، ويچروسكي؛)1384( و. مطابقت دارد) 1995(، موت اين امر نشـانگر تأييـد

.ستا همخواني نتايج مربوط به اين فرضيه با نتايج ديگر پژوهش ها

 تـأثير دانـش آمـوزان)والـدين(هاي زندگي برافزايش عزت نفس خـانوادگي آموزش مهارت

ه آمـوزش مهـارت هـاي زنـدگي در مـدارس پژوهش هاي مختلفي كه پس از اجـراي برنامـ. دارد

از.ها را بر ابعاد مختلف عزت نفس نشان مي دهد اين آموزش تأثيرصورت گرفت، نتـايج حاصـل
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و لعلـي فـاز؛)1383(، آزمون اين فرضيه، با نتايج پژوهش هـاي انجـام شـده توسـط وردي ، ثمـري

و همكارانو)2000(، ويچروسكي؛)1384( ايـن امـر نشـانگرعدم. اردمطابقـت نـد) 1995(، موت

و ها تأييد .ستا ناهمخواني نتايج مربوط به اين فرضيه با نتايج ديگر پژوهش

بر آموزش مهارت  تأثيردانش آموزان)آموزشگاهي(افزايش عزت نفس تحصيلي هاي زندگي

پژوهش هاي مختلفي كه پس از اجـراي برنامـه آمـوزش مهـارت هـاي زنـدگي در مـدارس.دارد

از.اين آموزش ها را بر ابعاد مختلف عزت نفس نشان مي دهد تأثير، صورت گرفت نتايج حاصـل

؛)1380(، اسماعيلي؛)1383(،آزمون اين فرضيه، با نتايج پژوهش هاي انجام شده توسط يادآوري

و لعلي فاز؛)1383(، وردي و همكـاران؛)2000(، ويچروسـكي؛)1384(، ثمري و)1995(، مـوت

هم. مطابقت دارد)1999(، آلن گري و خواني نتايج مربوط بـه ايـن فرضـيه بـا اين امر نشانگر تأييد

.ستا نتايج ديگر پژوهش ها

اي زندگي هاي مهارت آموزش كه برنامه به متعدد هاي پژوهشدرآن سودمندي هاي است

آن حـاكي مشـابه هـاي پـژوهشو حاضر يافته هاي پژوهش كلي، طوربه.است رسيده اثبات  از

و روانـي سـالمت سـطح ارتقـاء بـه تـوان زنـدگي مـي هاي مهارت آموزش رهگذرازكهتاس

و افزايش عزت نفس .گماشت همت نوجوانانو كودكان سازگاري

و ارتقاء سطح-هاي رواني گيري از آسيب كه مدارس نقش مهمي در پيش از آنجائي اجتماعي

گيرانه مبتني هاي اخير، برنامه هاي پيش بهداشت روان دانش آموزان دارند، به همين جهت در سال

و پيامدهاي مطلوبي شواهد نشان مي دهند كه اين. بر مدرسه گسترش يافته اند گونه برنامه ها نتايج

و كاهش رفتارهاي خطرآفرين بين دانش آموزان بـه دنبـال دارنـد  .را در افزايش عملكرد تحصيلي

و اهميت برنامه مهارت هاي زن دگي با توجـه بـه اهـداف سـازنده آنهـا در ابعـاد بدين ترتيب نقش

و جوان انكارناپذير مي باشد  ).1381آقاجاني،(گوناگون زندگي نسل نوجوان

و نوجوانان مدرسه رو تشكيل مـي دهنـد، ضـروري چون اكثريت جمعيت كشور ما را كودكان

د و سطح سالمت ر مـدارس پرداختـه است با ايجاد زمينه هاي مناسب به امر ارتقاي بهداشت رواني

و شرايطي فـراهم شـود تـا مسـئوالن مـدارس، برنامـه و سـاير شود ريـزان، مشـاوران، روان شناسـان

و پرورش كشور از طريق آشنايي با موضوعات بهداشت رواني، كودكان دست اندر كاران آموزش

.و نوجوانان را براي دست يابي به روان سالم ياري دهند

ازئقيق پيشنهاداتي بدين شرح ارابا توجه به يافته هاي تح :ه مي شوند كه عبارتند
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به كميته تخصصي آموزش مهارت و پرورش و اقـدام منظور برنامـه هاي زندگي در آموزش ريـزي

بـه.تشـكيل گـردد؛آمـوزي هاي دانـش هاي زندگي در محيط منسجم درخصوص آموزش مهارت

و مشكالت مهم رواني و شناسايي ضـرورت اجتماع-منظور آگاهي از نيازها وي دانش آموزان هـا

آوري اطالعات هاي زندگي، دفاتر مركزي مشاوره درصدد جمع محورهاي اصلي آموزش مهارت

و پژوهش و الزم با استفاده از تحقيقات و نظرسـنجي از دانـش آمـوزان هاي انجام گرفته نيازسنجي

و در اين رابطه اقدامات الزم توسط سـازمان  و پـرورش(ههـاي مربوطـ برآمده را انجـام) آمـوزش

،هاي مردم نهـاد هاي مختلف زندگي جهت والدين توسط سازمان جلسات آموزشي مهارت.دهند

و تربيـت، آمـوزش، وزارت.گردد برگزار و مؤسسـاتي كـه بـه نـوعي بـا تعلـيم خانه ها، سازمان ها

و تربيـت قشـر نوجـوان سـروكار دارنـد، مـي توا  و اصـالح ننـد از طريـق گسترش بهداشت روانـي

و افزايش مهـارت هـاي آنـان  برگزاري كارگاه هاي آموزش مهارت هاي زندگي به سالمت روان

بـه عنـوان يـك درس77-78درس آموزش مهارت هاي زندگي از سـال تحصـيلي.كمك نمايند

و. اختياري در مدارس ارائه مي گردد و آمـوزش صـحيح با تبديل اين درس به عنوان واحد اصلي

را؛براي تمامي دانش آموزان مقاطع تحصيلي عملي آن /مي توان موجبات ارتقاء هر چه بيشتر آنان

و همچنين از نتايج آن در پيش گيـري از و عزت نفس فراهم نمود در ابعاد گوناگون سالمت روان

و نوجوانـان اسـتفاده بهينـه نمـود  و نابهنجاري هاي شايع كودكـان از طريـق رسـانه هـاي.مشكالت

و ، به آمـوزش مهـارت هـاي زنـدگي بـه عنـوان يـك گروهي با بهره گيري از كارشناسان مجرب

مثبت آموزش مهـارت هـاي تأثيربرنامه همگاني پرداخته شود، تا ضمن اطالع رساني در خصوص 

و  و نوجوانان با اهميت اين برنامـه مثبـت آن بـر تـأثير زندگي، همه سطوح جامعه به ويژه كودكان

و عزت نفس آشنا شوندابعاد گوناگون سال .مت روان

 منابع فارسي
م (اسماعيلي، بررسي اثر آموزش درس مهارت هاي زندگي در تعامـل بـا شـيوه هـاي ). 1380.

نامـه پيـام مشـاوره، سـال سـوم، فصـل . فرزند پروري بر عزت نفس دانش آموزان استان اردبيـل 

.70-71ص،6شماره 

م (آقاجاني، م). 1381. و منبـع كنتـرل بررسي تأثير آموزش هارت هاي زندگي بر سالمت روان

.دانشگاه الزهرا، پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي،نوجوانان
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ا (ع. باپيري، بررسي اثربخشـي روش آمـوزش مهـارت هـاي گروهـي حـل مسـأله در ). 1376.

، شناسـي بـاليني پايان نامـه كارشناسـي روان درمان نوجوانان اقدام كننده به خودكشي در ايالم،

و خدمات بهداشتي درماني ايران، انستيتو روان پزشكي تهران . دانشگاه علوم پزشكي

حبيگلو و تـأثير كـالس هـاي آمـوزش خـانواده در افـزايش ). 1374(.، بررسـي ميـزان موفقيـت

و آگاهي هاي شركت كنندگان  اسـالمي آزاد دانشـگاه،ارشـد كارشناسي نامه پايان، اطالعات

.مركز رانته واحد

او.ا.عثمري، (لعلي فاز، مطالعه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر اسـترس).1384.

و پذيرش اجتماعي  شماره تابستان،و بهار هفتم، سال رواني بهداشت اصول فصلنامه،خانوادگي

.47-55 صفحه شش،و بيستو پنجو بيست

س (ا. حسيني، ر).1378. و اهداف بهداشـت پژوهشـي اصـول-وانـي، فصـلنامه علمـي مفاهيم

.157-158ص اول،، سال اول، شماره بهداشت رواني

ج مو. حقيقي، مو مهراب زاده هنرمند. موسوي، كبشـليدهو.، ،) بررسـي).1385.

و عزت سـ تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سالمت رواني اول ال نفس دانش آموزان دختر

ص1 شماره،مسيزده سال اهواز، چمران شهيد دانشگاه تربيتي علوم مجله،مقطع متوسطه ،78-

61.

ه نوري قاسم ترجمه رباب،برنامه آموزش مهارت هاي زندگي). 1377( سازمان بهداشت جهاني

و پروانه محمدخاني و پيشگيري از سوء،سازمان بهداشت جهاني:نتهرا. آبادي واحد بهداشت

.مصرف مواد

غ (ر. شريفي، اثربخشي آموزش مهارت حل مسأله در درمان عالئم افسـردگي بررسي). 1372.

و،كارشناسـي ارشـد روان شناسـي بـاليني پايـان نامـه،نوجوانان شاهد دانشـگاه علـوم پزشـكي

.خدمات بهداشتي درماني ايران، انستيتو روان پزشكي تهران

ع (ا. شعاري نژاد، سسـهؤم: تهـران،نقش فعاليت هاي فوق برنامه در تربيت نوجوانـان ). 1371.

.اطالعات

ا (كريم زاده، و آداب مهـارت هـاي زنـدگي ). 1388. يادمـان هنـر: تهـران،راهنماي آمـوزش

.انديشه
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ح (ناصري، سـازمان بهزيسـتي: تهـران،راهنماي برنامه آموزش مهـارت هـاي زنـدگي ). 1384.

و پيشگيري،كشور .معاونت امور فرهنگي

م (وردي، و تأثير آمو بررسي).1383. زش مهارت هاي زنـدگي بـر ابـراز وجـود، عـزت نفـس

و پـرورش ناحيـة يـك اهـواز  ،مسئوليت پذيري دانش آموزان دختر سال اول متوسطة آمـوزش

و پرورش استان خوزستانپايان نامه كارشناسي ارشد .شوراي تحقيقات سازمان آموزش

م (يادآوري، و خود تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سالمت عموم). 1383. ي، عزت نفس

پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد روان،ابرازي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرسـتان اهـواز

.دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اهواز،شناسي عمومي
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