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های زندگی بر افزایش میزان سالمت مهارت  اثربخشی آموزش 

 "جسمانی و روانی دانش آموزان 
 3، محمد رضا جاهد2، پروین فتحی گیالرلو 1*محمد بخشی مشهدلو

 مدیریت آموزش و پرورش گرمی، اردبیل، ایران 

 مدیریت آموزش و پرورش گرمی،اردبیل، ایران 

 اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل،اردبیل، ایران 

                                            چکیده                                                                                                                        

حاضر با هدف پژوهش  جسمی و روانی دانش آموزان نقش بسزایی در امر یادگیری و زندگی بهتر آنان دارد. سالمتزمینه و هدف: 

 های زندگی بر افزایش میزان سالمت جسمانی و روانی در دانش آموزان متوسطه پسرانه دوره دوم گرمی مهارتبررسی اثربخشی آموزش 

  انجام یافت.

 کلیه شامل پژوهش یآمار جامعهپس آزمون با گروه کنترل بود.  –طرح پیش آزمون با آزمایشی و  نیمه روش پژوهش:روش هامواد و 

بودند که پس از اعالم فراخوان جهت  1397دانش آموز پسر مراجعه کننده به مرکز مشاوره سروش شهر گرمی در سه ماهه تابستان 

 شیدر دوگروه آزما یبه روش تصادف را به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و طیواجد شرانفر دانش آموز  24همکاری در پژوهش،

شنامه پرستجمیع شده در  یروانجسمانی و پرسشنامه سنجش سالمت  ابزار مورد استفاده شامل شدند. یده ی( جانفر12)کنترل  ( ونفر12)

به  شیبه عمل آمد و سپس گروه آزما ابتدا از افراد هر دو گروه پیش آزمونبود. (فرم کوتاه)SF- 3۶-یابی سالمت ویر و شربورنزمینه

مون آز پس برنامه آموزش نیز از هر دو گروه انیقرار گرفتند. پس از پازندگی ساعته، تحت آموزش مهارت یک  یجلسه گروه 10مدت 

 .دیو تحلیل گرد هیتجز انسیداده ها با استفاده از روش تحلیل کوار ت،یگرفته شد. در نها

                                                           
 gmail.combakhshimohammad32@نویسنده مسئول،دکتری تخصصی روانشناسی عمومی ،  1
 آموزگار مدرسه،  کارشناس علوم تربیتی 2

 کارشناس مشاوره ادره کل و کارشناسی ارشد روانشناسی. 3
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ت سالم ،آزمون پس -آزمونهای پیشدر تفاضل نمره کنترل و گروه مهارت زندگیکه بین دو گروه مداخله د نتایج نشان دا: یافته ها

 . (>P 001/0)داشتتفاوت معناداری وجود جسمی و روانی 

افزایش سالمت جسمانی و روانی دانش  جهتدر مؤثر  یبرنامه آموزش کیتواند به عنوان  یمهای زندگی آموزش مهارت  :نتیجه گیری

 مورد استفاده قرار گیرد.آموزان 

 

 دانش آموزان ،سالمت روانی ،سالمت جسمانی ،آموزش مهارت های زندگی :یدیواژگان کل

 مقدمه

تحصیلی  یشرفتتوجه به وضعیت بهداشت جسمانی و روانی دانش آموزان، نقش مهم و بسزایی در رشد و تحول شخصیت، و بخصوص پ

آنان دارد. این مسئله نه تنها اهمیتی کمتر از توجه به  رشد هوشی و شناختی دانش آموزان ندارد بلکه گاهی از آن مهمتر بوده و توجه 

 (.1383بدان نتایج مثبت زیادی بهمراه خواهد داشت)رهنما وهمکاران،

 فراگیرتر روز هر آن شمول موضوعات دایره است و برخوردار ای ویژه اهمیت از امروزه که است مفاهیمی جمله از عمومی سالمت

 جسمی، کامل آسودگی یک حالت از است عبارت جهانی،سالمتی بهداشت سازمان تعریف طبق (.1392شود)گلشانی و همکاران، می

. بهداشت روان بخش جدایی ناپدیر از بهداشت عمومی (2010شود)رحیمی، نمی اطالق یا ناتوانی بیماری نبود به تنها و اجتماعی روانی،

است که فرد را از عناصرشناختی، عاطفی و همچنین از توانایی های خود در ایجاد رابطه با دیگران آگاه می گرداند. فرهنگ روانشناسی 

رای موقعیت های دشوار انعطاف استعداد روان برای هماهنگ،خوشایند و موثر کارکردن، ب "را بصورت4الروس، بهداشت و سالمت روان 

 شامل، روان به عبارتی دیگر سالمت(. 1384تعریف نموده است. )پورقاز و رقیبی، "پذیر بودن، و برای بازیابی تعادل خود  توانایی داشتن

 تواناییهای خودشکوفایی و نسلی بین رقابت، وابستگی ظرفیت خود، به اتکاء خود، کارآمدی از اطمینان و بودن درونی خوب احساس

  .(1392)گلشانی و همکاران،باشد. می و غیره هیجانی و فکری بالقوه

المت سقرار دارد که بعنوان عنصری هماهنگ و تاثیر گذار در موفقیت فرد نقش ایفا می کند.  5در کنار مقوله بهداشت روان، سالمت جسم 

 ها و تناسب کلی جسمیبرای موارد اضطراری و دوری از بیماری جسمی به معنای توانمند بودن بدن برای فعالیت روزانه و حفظ انرژی

است)عازمی زینال و  مسکن و تغذیه سالمتی، شامل که خوب بهداشت از برخورداری جسمانی یعنی به عبارتی دیگر سالمت .است

 رفتارهای سازگارانه افزایش و زندگی کیفیت بهبود برای را الگوهایی و کارها راه تواند می روان و جسم سالمت بررسی(. 139۶همکاران،

                                                           
4 mental health. 
5 Physical health. 
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 در پیشگیرانه اقدامات و بهداشتی های انجام برنامه سبب آن تبع به و آورد فراهم سالمت برای تهدیدآمیز عوامل از بسیاری با مبارزه و

پرخطر  رفتارهای شیوع از پیشگیری راههای از یکی ۶ زندگی مهارتهای آموزش(.در همین راستا 1388شود)کرامت بخش ور، آموزش

همتی  )شادابی می نماید و نشاط، از تحرك، مملو را زندگی و می شود زندگی نعمات و مواهب از بهتر و کاملتر استفاده سبب و است

می  که می شود گفته فردی میان و اجتماعی -روانی مهارتهای از وسیعی گروه به زندگیاصطالح مهارتهای  (.1384علمدار و همکاران،

 مدیریت و مقابله ای مهارتهای کنند، برقرار ارتباط مؤثر به طور کنند، اتخاذ آگاهی با را خود تصمیمهای تا کند کمک افراد به تواند

 (. 1395)محسنی وهمکاران،باشد داشته باروری و سالم زندگی و دهند، گسترش را خود شخصی

و نگرش های خود را به توانایی های بالفعل تبدیل کند. بدین معنا که  قادر می سازد تا دانش ها، ارزشها را آموزش مهارتهای زندگی فرد

فرد بداند چه کاری را چگونه انجام دهد. مهارتهای زندگی منجر به ایجاد انگیزه و افزایش اعتماد بنفس می شود و بر احساس فرد از 

  (.1395ازگارانه می گردد)خلیلیان و همکاران،خود و دیگران و نیز ادراك دیگران از وی موثر بوده و باعث ایجاد رفتارهای س

بهداشت روانی کودکان و نوجوانان درابعاد مختلف زندگی کمک می  ء پژوهش ها نشان می دهد که آموزش مهارتهای زندگی به ارتقا

 نشان بررسی های متعددهمچنین (.  1390کند و از اساسی ترین برنامه های پیشگیرانه در سطح اولیه بشمار می رود)مومنی و همکاران،

 به احترام و نفس به اعتماد تقویت جسمانی، روانی، استرس سالمت مدیریت افزایش زمینه در زندگی های مهارت آموزش که اند داده

 افت کاهش و افسردگی و اضطراب کاهش اجتماعی، رفتاری، روانی، مشکالت از فردی، پیشگیری بین ارتباط تقویت به کمک فرد،

 همکاران، طارمیان و و. (1395محسنی وهمکاران،و  1392است)گلشانی و همکاران، بوده مؤثر هیجان مدیریت افزایش و تحصیلی

 کاهش روانی، و محیطی فشارهای با مقابله به نفس، اعتماد مانند روانی و جسمانی سالمت افزایش بر را زندگی های مهارت آموزش

 کاهش اجتماعی، مفید و سالم رفتارهایو  ارتباطات تقویت تحصیلی، افت گرایانه، کاهش خودکشی افکار کاهش افسردگی، و اضطراب

همانطور که در  (.1387همکاران ، و اند. )طارمیان کرده قلمداد مؤثر رفتاری روانی، مشکالت از پیشگیری و مخدر مصرف مواد سوء

می رسد یکی از راههای کاهش اثرات زیانبار دوران نوجوانی و  باتوجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهشی به نظرمطالب فوق عنوان شد 

افزایش سالمت جسمی و روانشناختی ، کمک به آنان در رشد و گسترش مهارتهای مورد نیاز برای ایجاد زندگی مطلوب است. در این 

ام شده و همچنین ضرورت توجه به زمینه یکی از روی آوردهای موجود آموزش مهارتهای زندگی است. با توجه به نتایج تحقیقات انج

 در بسیاری تحقیقاتی بهداشت روانی و جسمانی نوجوانان و نقش این مهم در آینده کشور و جامعه و همچنین با توجه به اینکه تاکنون،

و بخشی  اثر اما است شده انجام سازگاری و روانی، سالمت عمومی، نفس، سالمت برعزت زندگی مهارتهای آموزش تأثیر خصوص

است است، الزم   گرفته قرار توجه مورد دانش آموزان،آنچنان که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد اما کمتر مهارت ها در بین این آموزش

سالمت جسمانی و روانی  شیافزا نهیکارآمد در زم یوانشناختر یها مهارت به آموزش آموزش و پرورش و پژوهشگران متخصصان 

                                                           
6 Life Skills Training. 
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ر ب های زندگیآموزش مهارت  یاثربخش یپژوهش، بررس نیا یلذا با توجه به مطالب عنوان شده هدف از اجرا .بپردازند دانش آموزان

 .باشد یمسالمت جسمانی و روانی دانش آموزان       زانیم شیافزا

 

 روش کار)روش پژوهش(

عه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه پس آزمون با گروه کنترل بود. جام –پژوهش حاضر یک تحقیق نیمه آزمایشی، طرح پیش آزمون 

 فراخوان اعالم از پسدر این پژوهش بود.  1397دانش آموزان پسر مراجعه کننده به مرکز مشاوره سروش شهر گرمی در سه ماهه تابستان 

 که دانش آموز را 24بودند، مهارتهای زندگی آموزشی جلسات درورود  شرایط واجد و طرح در حضور خواهان که داوطلبانی بین از

 12با گمارش تصادفی، بصورت در دسترس)داوطلبانه( انتخاب و  کردند کسبسالمت جسمانی و روانی پرسشنامه  در را نمرات کمترین

دقیقه ای تحت آموزش مهارتهای  ۶0جلسه،  10نفر در گروه کنترل جای دهی شدند. گروه آزمایشی بمدت  12نفر در گروه آزمایش و 

 گروههای در که آنجایی از آورده شده است، قرار گرفتند اما گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند. 1جدول شماره  زندگی که در

 مناسب می توان پژوهش حاضر در را گروهها اعضای تعداد نباشد نفر 12 تا 10 بیش از هرگروه اندازه است بهتر درمانی روان و مشاوره

 خدمات دریافت عدم و جلسات تمامی در حضوراز شرایط ورود به مطالعه، دانش آموز دوره دوم متوسطه بودن ،  (.2013دانست )ثنایی،

 مطالعه افراد از خروج موارد نیز و مکمل ها روانگردان،روانپزشکی داروهای مصرف درمانی بود. جلسات در شرکت طول در فردی مشاوره

 22نسخه  SPSSروش تحلیل داده ها کوواریانس چند متغیره بود و برای تحلیل داده ها  از نرم افزار همچنین  شد. گرفته نظر در

نه زمی دادن به دانش آموزان در اطمینان، الزم به ذکر است که تمامی موارد اخالقی الزم، اعم از بیان اهداف پژوهش، راز داری.استفاده شد.

 رد به شرکت کننده گان ارایه داده شد. و سایر موا محرمانه ماندن اطالعات آنها

 

این پرسشنامه توسط ویر و (: فرم کوتاه) -3۶SF-یابی سالمت ویر و شربورنپرسشنامه زمینهابزارمورد استفاده در پژوهش: 

زیر مقیاس ارزیابی می کند. زیرمقیاس  8که دو بعد سالمت جسمی و روانی را از طریق  است ماده 3۶ساخته شد و دارای (1992)شربورن

درد  ماده(؛10)ایفای نقش جسمیماده(؛ 5ماده(؛ محدودیت ایفای نقش به دالیل جسمانی)5)سالمت عمومیهای سالمت جسمانی شامل،

ماده(؛ خستگی یا 2ماده(،کنش اجتماعی)3دالیل جسمانی)ماده و زیر مقیاسهای سالمت روانی شامل، محدودیت ایفای نقش به  2،بدنی

دو سنجش کلی را نیز از کارکرد فراهم می آورد؛ نمره کلی  - 3۶SFگذشته از این، ماده( می باشد. 5ماده(؛ مشکالت هیجانی)3نشاط)

که بعد روانی اجتماعی  S) (MCکه بعد فیزیکی سالمت را مورد سنجش قرار می دهد و نمره کلی مولفه روانی  (PCS)مولفه فیزیکی

بصورت زیر است: به  شیوه نمره گذاری .منزله کیفیت زندگی بهتر استنمره باالتر بهالزم به ذکر است که سالمت را ارزشیابی می نماید. 

گزینه بلی صفر امتیاز و )19تا  13سواالت امتیاز(؛  3تا  1) از 12تا  3سواالت ز(؛ امتیا 1امتیاز و گزینه پنجم  5گزینه اول ) 2و  1سواالت 
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امتیاز( تعلق  ۶تا  1)31تا  23سواالت (، و در نهایت امتیاز 1امتیاز و گزینه پنجم  5 گزینه اول) 22و  20سواالت (؛ امتیاز 1گزینه خیر 

؛ اصغری و فاقهی، 2005اعتبار و پایایی این پرسشنامه در جمعیت ایرانی مورد تایید قرار گرفته است )منتظری و همکاران، خواهد گرفت. 

و ضرایب بازآزمایی آنها با فاصله زمانی یک هفته بین  0/85تا  0/70گانه آن بین  8های ( و ضرایب همسانی درونی خرده مقیاس2003

 یها، افراد سالم را از افراد بیمار تفکیک نماید )اصغرتواند در تمام شاخصگزارش شده است. همچنین این پرسشنامه می 0/79تا  0/43

 (.2003و فاقهی، 

 

  آموزش مهارتهای زندگی. جلسات ساختار. 1جدول 

 اهداف مهارت سهجل

 .بعدی جلسه برای تکلیف– سازگاری و تغییرات –زندگی مهارتهای همیتا مقدمه 1

 .سالمتی و رفتار ، شخصیت در آنزیمها و هورمونها– شخصیتی تیپهای –خودآگاهی خودآگاهی 2

 .مذهبی  و تحصیلی– فرهنگی – اجتماعی – روانی جسمانی، خودآگاهی خودآگاهی 3

 .نفس به اعتماد و نفس عزت،شخصیت تیپهای زندگی، در گیری تصمیم اهمیت  تصمیم گیری 4

 هیجان. مدیریت  منفی، و مثبت هیجانهای هیجان، و هورمونها، هیجانات انواع مدیریت هیجان 5

 هیجان. مدیریت  منفی، و مثبت هیجانهای هیجان، و هورمونها، هیجانات انواع مدیریت هیجان 5
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 یشناختیت جمع یرهاغیمت .داشتند قرار سال 14-17سنی  فاصله دردانش آموز پسر بودندکه  24 پژوهش نیا در شرکت کنندگان تعداد

قبل از ارائه برنامه مداخله تفاوت پایه تحصیلی و وضعیت درسی  دو گروه از نظر یهایآزمودننشان می دهد که  (2)جدولارایه شده در 

 نداشتند. یمعنادار

 شده مطالعه یدر گروهها یشناخت تیجمع یرهاغیمت یفیتوص یها آماره. 2جدول 

 شاهدگروه  شیگروه آزما متغیرهای جمیعت شناختی

 فراوانی               درصد فراوانی               درصد   

 

 پایه تحصیلی

 25 3 1۶.۶۶ 2 دهم تجربی          

 1۶.۶۶ 2 1۶.۶۶ 2 یازدهم تجربی

 58.33 7 ۶۶.۶۶ 8 تجربی پیش دانشگاهی 

 0 0 33/8 1 ضعیف 

 75 9 %30 9 متوسط وضعیت تحصیلی

 25 3 ۶۶/1۶ 2 لیعا

 

 .  میانگین و انحراف استاندارد نمرات سالمت جسمانی و روانی در پیش و پس آزمون3جدول

 پس آزمون پیش آزمون گروه زیر مقیاس ها متغیر

 انحراف استانداردمیانگین انحراف استانداردمیانگین   

 

 

 

 51/۶۶14/18 91/7912/11 آزمایش عملکرد جسمانی

 32/15 05/58 10/15 55/59 کنترل

 14/11 50/77 41/13 51/52 آزمایش سالمت جسمانی
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 70/1۶ 29/۶1 5۶/1۶ 50/۶0 کنترل سالمت جسمانی

 95/10 98/۶7 87/11 45/48 آزمایش سالمت عمومی

 04/12 38/52 15/12 51/50 کنترل

 17/11 0۶/71 98/1۶ ۶1 آزمایش درد بدنی

 81/12 87/52 84/12 53/52 کنترل

 

 

 

 سالمت روانی

 24/11 77/78 89/10 45 آزمایش خستگی/نشاط

 ۶7/12 87/49 33/12 99/51 کنترل

 01/11 71 01/17 02/۶3 آزمایش سالمت هیجانی

 09/11 21/71 24/15 ۶5/59 کنترل

 74/1۶ 12/۶1 50/13 51/54 آزمایش عملکرد اجتماعی

 80/12 44/51 21/12 55/50 کنترل

 02/10 10/۶۶ ۶۶/12 25/52 آزمایش مشکالت هیجانی

 44/12 17/52 45/12 10/52 کنترل

( مشاهده می شود میانگین وضعیت جسمانی و روانی پس آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل 3همانطور که در جدول )

( و کمترین میزان 77/78( و در بعد خستگی/ نشاط)50/77افزایش داشته است. بیشترین میزان میانگین در بعد سالمت جسمانی)

( می باشد. این نتایج حاکی از اثربخشی آموزش 02/10( و مشکالت هیجانی)95/10انحراف استاندارد در بعد سالمت عمومی)

 مهارتهای زندگی در گروه مداخله ای نسبت به گروه کنترل می باشد. 

 

 سالمت روانی و جسمانیدر   یریچند متغ انسیوارکو لیتحل یآزمون معنادار جینتا. 4جدول شماره 
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منبع  متغیر 

 تغییرات

میانگین  df مجموع مجذورات

 مجذورات

F ضریب اتا سطح معناداری 

 0۶/0 0001/0 02/۶179 02/514۶ 1 02/11985 پیش آزمون سالمت روانی 

 48/0 0001/0 03/7 23/۶102 1 ۶4/12954 گروه

    43/۶3 21 13/54۶5 خطا

 0۶/0 0001/0 47/5914 43/4751 1 43/1054۶ پیش آزمون سالمت جسمانی 

 48/0 0001/0 37/19 ۶2/5۶87 1 35/11774 گروه

    72/31 21 82/721 خطا

همچنین با توجه به  =F) 37/19 )سالمت جسمانی ؛و  =F) 03/7)سالمت روانی؛( و با توجه به مقدار4) شماره طبق نتایج جدول

آموزش مهارتهای  روش توان گفتاست، بنابراین می 01/0کمتر از  99/0داری خطای آزمون برای سطح اطمینان اینکه سطح معنی

وجب مزندگی، تاثیر مثبتی بر سالمت جسمانی و روانی گروه مداخله ای داشته است و به عبارتی دیگر،آموزش مهارتهای زندگی  

 بهبود سالمت جسمانی و روانی در دانش آموزان شده است. 

. ستا کرده دایپ ای هیژو گاهیجافیت زندگی در بهبود کی های زندگیاستفاده از روش آموزش مهارت ونتیجه گیری: امروزه  بحث

های زندگی بر افزایش میزان سالمت جسمانی و روانی در دانش آموزان پسر مهارت هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش 

موجب افزایش سالمت جسمانی  و روانی و همچنین بهبود بود. نتایج پژوهش نشان داد که بکارگیری آموزش مهارتهای زندگی 

؛ مصطفی نژاد 1392؛ محمودی و همکاران،1395فیت زندگی می شود. نتایج بدست آمده ی با یافته های)هدی سادات و همکاران،کی

آنها در بررسی های خود به این نتیجه دست یافتند که آموزش مهارتهای (همسو می باشد. 1383؛  رهنما و همکاران،1390و همکاران،

وزش دارد. در تبیین این بحث باید گفت که، آم یت زندگی،سالمت جسمانی و روانی مخاطبینزندگی تاثیر بهتر و مثبتی بر کیف

 نعمات و مواهب از بهتر و کاملتر استفاده سبب و پرخطر است رفتارهای شیوع از پیشگیری راههای از یکیمهارتهای زندگی 

آموزش مهارتهای زندگی  (.1384همتی علمدار و همکاران، ) می نماید شادابی و نشاط، از تحرك، مملو را زندگی و می شود زندگی

قادر می سازد تا دانش ها، ارزشها و نگرش های خود را به توانایی های بالفعل تبدیل کند. بدین معنا که فرد بداند چه کاری  را فرد

بر احساس فرد از خود و دیگران و  را چگونه انجام دهد. مهارتهای زندگی منجر به ایجاد انگیزه و افزایش اعتماد بنفس می شود و

(. پژوهش ها نشان می دهد 1395نیز ادراك دیگران از وی موثر بوده و باعث ایجاد رفتارهای سازگارانه می گردد)خلیلیان و همکاران،
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ی و از اساسبهداشت روانی کودکان و نوجوانان درابعاد مختلف زندگی کمک می کند  ء که آموزش مهارتهای زندگی نه تنها به ارتقا

 افزایش زمینه این مهارت در آموزش(. بلکه 1390ترین برنامه های پیشگیرانه در سطح اولیه بشمار می رود)مومنی و همکاران،

 از فردی، پیشگیری بین ارتباط تقویت به کمک فرد، به احترام و نفس به اعتماد تقویت جسمانی، روانی، استرس سالمت مدیریت

 بوده مؤثر هیجان مدیریت افزایش و تحصیلی افت کاهش و افسردگی و اضطراب کاهش اجتماعی، رفتاری، روانی، مشکالت

جلسات که  تگرف جهیونه نتگنیتوان ا یب مذکور، ملبا توجه به مطا .(1395محسنی وهمکاران،و  1392است)گلشانی و همکاران،

و با آگاهی  و مشکالت لیمسا رامونیپ اطالعاترا می دهد که با جمع آوری  ایی و امکانتواناین به افراد آموزشی مهارتهای زندگی 

نشان  لی به طور ک پژوهش جینتا نرویاز ا .کنند کسبشناخت بهتر و درستی از محیط اجتماعی خود از مهارتهای زندگی و تقویت آن،

 آموزان، به طور معناداری تاثیر مثبت دارد. سالمت جسمانی و روانی دانش زانیم شیافزامهارتهای زندگی بر داد که روش آموزش 

محدودیتها،پیشنهادات: عدم همکاری بهتر بعضی از دانش آموزان و میسر نبودن اجرای دوره پیگیری  از جمله محدودیت های تحقیق 

  یود. پیشنهاد می گردد که دوره های اجرای  پیگیری نیز انجام پذیرد.

 منابع 

(. بررسی مقایسه ای سالمت روان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان. مجله 1384مهوش.)پورقاز، عبدالوهاب؛ رقیبی،  .1

 علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان.سال دوم.

 دانش افزایش شادکامی و آمدی کار خود بر زندگی مهارتهای آموزش تأثیر (.بررسی1395خلیلیان،زینب؛ امالکی فرد،حسین.) .2

 (.59)15مشاوره، .پژوهشهای متوسطه دوم دوره خترد آموزان

(. بررسی وضعیت بهداشت روانی و جسمانی دانش آموزان دیرآموز و عادی در مدارس استان 1383رهنما،اکبر؛ غالمی،مهرداد.) .3

 (.9)11همدان.مجله دانشور رفتار، دوماهنامه دانشگاه شاهد،

 جسمانی سالمت افسردگی، بر تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان اثربخشی(.1395افشان.)عازمی زینال،اکرم؛ غفاری، عذرا؛  شرقی،  .4

 علوم و روانشناسی بینالمللی کنفرانس سومین نامه ویژه . مجله اصول بهداشت روانی،همودیالیزی  .بیماران روانی سالمت و

 .تربیتی

 .تربیت :تهران .دوم چاپ ،زندگی های مهارت (.1378طاهر.) فتحی، مازیار؛ ماهجویی، فرهاد؛ طارمیان، .5

 زنان در روان با سالمت ای مقابله های سبک و شخصیتی های ویژگی بین رابطه بررسی (.1388وحیده.) ور، بخش کرامت .۶

 .تبریز واحد آزاد، دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناسی نامه پایان .تبریز شهر حامله

 بارداری دوران در زندگی های مهارت آموزش بخشی اثر(.1393اقدسی،علی نقی.)محمدنژاد، غالمرضا؛   گل؛ فریده گلشانی، .7

 (.2۶)7،ارزشیابی و آموزش فصلنامه .باردار مادران روان سالمت بر

(.بررسی اثر بخشی طرح آموزش مهارتهای زندگی در دبیرستان های شهر تهران. 1395محسنی، هدی سادات؛ شفیع زاده،حمید.) .8

 (.1)12نوین تربیتی، مجله اندیشه های 

Archive of SID

www.SID.ir



 )رض(ازیه وژیه عالهم جعفری ج،  جشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی اسالمی نخستین

 

( . اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود کیفیت زندگی دانشجویان. 1392محمودی،مریم؛ زهراکار،کیانوش؛ شعبانی،حسن.) .9

 (.37)10روانشناسی تحولی، 

ل علوم (. اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر سالمت روان دانشجویان سال او1390فریبرز.) مصطفی نژاد،پرستو؛ درتاج، .10

 بهزیستی دانشگاه کرمان،سال اول. 

 .  5، پایش  SF36(.ترجمه و تعیین پایایی و روایی گویه فارسی 1384منتظری،ع؛ گشتاسبی،آ ؛ وحدانی نیا،م.) .11

بررسی تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر سالمت روان و عرت نفس  (.1390)مومنی، مهموئی؛تیموری، سعید؛ رحمان پور،محمد. .12

 (. 4)۶فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی،  دختر پایه پنجم ابتدایی.  دانش آموزان

 دوره آموزان دانش سلوك کاهش اختالل بر زندگی مهارتهای آموزش تأثیر (.1384.)ستاره شجاعی، قربان؛ علمدارلو، همتی .13

 . 1۶شهای مشاوره، دوره پژوه و ها تازه .سجاد امام مدرسه راهنمایی

 (.1)10تار.فدانشور ر.مجله  SF-36پرسشنامه  یعتبار سنجا.(1382ی،سمانه.)فقهمقدم،محمدعلی؛  یاصغر  .14

 . ۶-53(: 1) 5؛ 1389 رانیا یاسالم ی(. مجله جمهورWHO) ی. سازمان بهداشت جهانیمیرح .15

 (. رواندرمانی و مشاوره گروهی.ویراست نهم،تهران:انتشارات چهر.1394ثنایی،باقر.) .1۶

 

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

