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 چکیده
پیشگیری از ایجاد  درنهایتروانی اجتماعی و  هایتواناییزندگی افزایش  هایمهارتهدف از آموزش 

 هشپژوکلی این  هدف .بودبه بهداشت و سالمت و ارتقا سطح سالمت عمومی فرد  زنندهآسیبرفتارهای 

 ندربان پایه دهم شهرستان آموزدانش نفسعزتعمومی و  سالمت برزندگی  هایمهارتآموزش  تأثیرشناسایی 

 آزمونپیشاز نوع  آزمایشی پژوهش روش ازلحاظحاضر  پژوهش است.بوده  69-69در سال تحصیلی  ترکمن

ر حل ان دآموزدانشبر مهارت  هاآموزشبه اثرات مثبت این ، هایافته. بودو گواه  آزمایشبا گروه  آزمونپس–

تا  شوندیمقادر  کنندگانشرکت، هاییآموزشبه دنبال چنین  .داشتندداللت و سالمت آنان  نفسعزتمشکل 

پژوهش  هایداده .حل نمایند و محبوبیت بین فردی بیشتری یابند ایسازندهخود را با همساالن به نحو  هایتعارض

پسر آموزش دیده بیشتر از آموزش ندیده  و دختران آموزدانش نفسعزتکه میزان سالمت عمومی و داد نشان 

 یرتأثان آموزش دیده و آموزش ندیده تحت آموزدانشبعدی تفاوت سالمت عمومی دو گروه از  موضوع، است

صفر  فرضیه ود ر پژوهشفرضیه  هادادهکه پس از بررسی  کندمیبود تغییر  شدهعنوانجنسیت بود که در فرضیه 

پسر آموزش دیده و آموزش ندیده  و دختران آموزدانش نفسعزتگردید و ثابت شد سالمت عمومی و  تأیید

 گیرینتیجهدرصد خطا  2درصد اطمینان و  62با  پژوهش هاییافتهبا توجه به ، کندنمیجنسیت تغییر  تأثیرتحت 

ان آموزش دیده نسبت به آموزدانشو سالمت عمومی  نفسعزتزندگی بر  هایمهارتآموزش  تأثیرشد که 

 ان آموزش ندیده بیشتر است.آموزدانش
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 مقدمه

 انهمتأسف هنوز، عمیقی که در شیوه زندگی جوامع امروزی رخ داده است تغییراتبا وجود 

در برخورد با نامالیمات و مشکالت زندگی ناتوانند. بسیاری از مشکالت  هاانسانبسیاری از 

 نفسزتعو  خودکشی، برقراری ارتباط مناسب عدم، مسئلهمانند ناتوانی در حل ، رفتاری ما

نیاز به  زاتنش هایموقعیتبرای مقابله با این  هاانساناجتماعی دارد. -روانی هایریشهپایین 

را دارند. کارشناسان علوم رفتاری نیز بر این باورند که  هامهارتآموختن برخی از این 

است که به انسان در مسیر زندگی  هاییبرنامه ازجمله زندگی هایمهارتآموزش  یبرنامه

 (.2910، پورحسینی )خنیفر و کندمیبهتر کمک 

امروز تحت عنوان مهارت زندگی مشهور است تنها حاصل کار پژوهشگران عصر  آنچه

تعالیم الهی بخصوص در قرآن و  الیالبهدر  هامهارت این از حاضر نیست بلکه بسیاری

زندگی زمانی  هایمهارتاهمیت و ضرورت آموزش  احادیث معصومین بیان شده است.

–روانی  هایتواناییدگی موجب ارتقای زن هایمهارتکه بدانیم آموزش  شودمیمشخص 

 هایموقعیت وها کشمکش بامؤثر  برخورد برای را فردها توانایی این گرددمی اجتماعی

 و محیط فرهنگ، جامعه هایانسانتا با سایر کنند کمک می او به و بخشندمی یاری زندگی

 تمرین، ترتیب بدین کند تأمینخود را  و سالمت عمومی کند عمل سازگارانه و خود مثبت

 گرددمیو رفتار انسان  هاارزش، هانگرشندگی موجب تقویت یا تغییر ز هایمهارت

 (.2919، ناصری)

خواهند  گیریپیشقابلرفتارهای مثبت و سالم بسیاری از مشکالت بهداشتی  آمدن پدیدبا 

طلوب برای زندگی م موردنیاز هایمهارتبنابراین کمک به کودکان در رشد و گسترش  ؛بود

در برخورد با مشکالت و همچنین کمک به آنان در رشد و  نفساعتمادبهایجاد یا افزایش 

اجتماعی الزم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی  هایمهارتتکامل عواطف و 

 هایمهارت(. با توجه به اهمیت 2902، نژاد)شعاری رسدمیو سازنده ضروری به نظر  مؤثر

 گونهینازندگی با اهداف گوناگون پیشگیری و ارتقاء سطح سالمت روانی ضرورت آموزش 

را یاد بگیرند تا بتوانند به  هامهارتاین  باید افراد .شودمیبه کودکان برای ما آشکار  هامهارت
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تماعی روانی اج هایتواناییاین آموزش افزایش  هدف با دیگران رفتار کنند. ایشایستهنحو 

 اجتماعی و رفتاری خطرناک است. هایآسیبپیشگیری از  منظوربه

و عنصر آموزشی و مهم برای  یافتهسازمانزندگی یک چهارچوب  هایمهارترویکرد 

 .استمدارس 

 ازجملهالزم  هایمهارتبه دلیل تجربه ناکافی وعدم آگاهی از  نوجوانان وکودکان 

، و سرشار بالقوه استعدادهای وانرژی  رغمبهقشر از اقشار اجتماعی هستند و  پذیرترینآسیب

خود در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگی  هایتوانمندیاز چگونگی بکار بردن  هاآن

 .آگاه نیستند

 رسدیم نظر به. بهترین بستر برای ارائه این آگاهی به نوجوانان است وپرورشآموزش

 هایچالشتوانمندی افراد را برای مقابله موفق با  تواندمیندگی ز هایمهارتآموزش 

م یاد بدهد که چطور بتوانند خش هاآنرا باال ببرد و به  هاآن نفسعزت. افزایش دهد، زندگی

ان آموزدانشروش درستی را اتخاذ نمایند  هاناکامیه و برای برخورد با کردخود را مهار 

خود  التمشک وتصمیمات مهم زندگی را بگیرند  مسئلهبا استفاده از مهارت حل  توانندمی

 .را درست تحلیل نمایند

 هایسیبآباال بردن سطح بهداشت روانی و پیشگیری از  منظوربهسازمان جهانی بهداشت 

 منظوربه وتدارک دید « یزندگ هایمهارتآموزش »با عنوان  ایبرنامهروانی اجتماعی 

 هاییمهارتزندگی  هایمهارت .کرددر یونیسف مطرح  2669بررسی بیشتر در آگوست 

 .اشدب کامیاب وموفق  کندمیکه زندگی  هاییمحیط در کنندمیهستند که فرد را قادر 

مشهود است تنها حاصل کار پژوهشگران  یزندگ هایمهارتامروزه تحت عنوان  آنچه

قرآن  بخصوص در یاله میتعال الیالبهدر  هامهارت نیاز ا یاریبلکه بس ستیعصر حاضر ن

و مؤثر با  دیارتباط مف یبرقرار یتالش برا کهطوریبه. شده است انیب نیمعصوم ثیو احاد

ت اس یزندگ هایمهارتدرس  یکه از فصول اساس هاارزشو توجه به  یخودشناس، گرانید

مورد  نیمعصوم ریمنقول از سا ثیو احاد هیسجاد فهیو صح البالغهنهج، در قرآن کراتبه

 .قرار گرفته است تأکید
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ه افراد هستند ک مؤثربرای رفتار انطباقی و  توانایی روانی ر اجتماعی، زندگی هایمهارت

 زندگی روزمره مقابله کنند. هایچالشبا مقتضیات و  مؤثری طوربهتا  کنندمیرا قادر 

و  هاانساناجتماعی و محافظت از حقوق ، موجب ارتقاء فردی هامهارتاین  آموزش

(. آموزش 2660، سازمان بهداشت جهانی) شودمیپیشگیری از مشکالت روانی ر اجتماعی 

مدیریت ، متعدد مانند ابراز وجود هایمداخلهزندگی اصطالحی است که برای  هایمهارت

، نفسعزت، خودمراقبتی، خودآگاهی، مسئلهمهارت حل ، هاهیجانمدیریت ، استرس

 .شودمیاطالق  مهارت انتقادی و غیره، مدیریت رفتاری، مدیریت زمان

 درنتیجهروانی ر اجتماعی هستند و  هایتواناییزندگی در جهت ارتقای  هایمهارت

زندگی فرد را  هایمهارت. آموزش کندمیجسمانی و اجتماعی را تأمین ، سالمت روانی

ین بالفعل تبدیل کند. بد هایتواناییخود را به  هاینگرشو  هاارزش، تا دانش کندمیقادر 

زندگی  هایمهارتمعنا که فرد بداند چه کاری باید انجام دهد و چگونه آن را انجام دهد. 

. همچنین بر احساس فرد از خود و دیگران و همچنین شودمیمنجر به انگیزه در رفتار سالم 

 طورکلیبه. شودمی نفساعتمادبهافزایش  ادراک دیگران از وی مؤثر است. در ضمن منجر به

 هاییماریبو در پیشگیری از  شودمیگفت که منجر به افزایش سالمت روان افراد  توانمی

. با عنایت به کارکردهای (2900، نوری و خانی) داردروانی و مشکالت رفتاری نقش مؤثری 

آینده جامعه و نیز با توجه  هایسرمایه عنوانبهان آموزدانش نفسعزتمهم سالمت عمومی و 

انجام پژوهش در این ، نفسعزتزندگی در سالمت عمومی و  هایمهارتبه نقش آموزش 

 خصوص از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار است.

زندگی بر سالمت عمومی  هایمهارتکه آیا آموزش  است ایناصلی در این پژوهش  سؤال

 است؟ تأثیرگذاران آموزدانش نفسعزتو 

و  عمومی سالمت برزندگی  هایمهارتآموزش  تأثیرشناسایی  پژوهشهدف کلی این 

و  است. 69-69در سال تحصیلی  ترکمن بندران پایه دهم شهرستان آموزدانش نفسعزت

 در ادامه بیان شده است: اهداف جزئی

 ان دخترآموزدانشزندگی بر سالمت عمومی  هایمهارتآموزش  تأثیر -

 ان پسرآموزدانشزندگی بر سالمت عمومی  هایمهارتآموزش  تأثیر -
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 ان دخترآموزدانش نفسعزتزندگی بر  هایمهارتآموزش  تأثیر -

 ان پسرآموزدانش نفسعزتزندگی بر  هایمهارتآموزش  تأثیر -

 یکدیگر با هادبیرستانان دختر و پسر آموزدانشتفاوت میزان سالمت عمومی  -

اری و گساز زمینهکه  شودمیاز افراد گفته  هاییتواناییاز  ایمجموعهبه  :زندگی هایمهارت

قش و ن هامسئولیتتا  کندمیآورده و به فرد کمک  فراهم را هاآن مفید ورفتار مثبت 

سازمان  همچنین( 2906، طارمیان)عمل کند  مؤثریاجتماعی خود را بپذیرد و به شکل 

 ه است:کردتعریف  گونهاینزندگی را  هایمهارت( 2669جهانی بهداشت )

که  است مؤثراجتماعی برای رفتار انطباقی و  –روانی  هایتوانایی، زندگی هایمهارت

 ند.زندگی روزمره مقابله کن هایچالشبا مقتضیات و  مؤثری طوربهتا  کندمیافراد را قادر 

 هاانساناز حقوق  محافظت، موجب ارتقا ء رشد شخصی و اجتماعی هامهارتاین  آموزش

 .شودمیاجتماعی  –مشکالت روانی  و پیشگیری از

زندگی  هایمهارت، ه استکردزندگی ارائه  هایمهارت( تعریفی از 2662) 2نلسون

ی مهارت، مختلف هایحوزهو تصمیم ساده در مقابل  هاانتخاباز پیوستاری از  اندعبارت

نیز به  هاآنو مسئولیت شخصی  کندمیاست که به سالمت روان فرد کمک  شناختیروان

زندگی باشند که متناسب  هایمهارتاز  ایخزانهعهده خود فرد است. مردم بایستی دارای 

و هم متناسب با نوع شکل خاصی است که  اندگرفتهبا مرحله تحولی است که در آن قرار 

 .اندشدهدر زندگی با آن مواجه 

وجودی خود را  هایارزشنگرش و ، تا دانش کندمیزندگی شخص را قادر  هایمهارت

ند و از نیروهای ک ترصحیحاستفاده  هاتواناییواقعی تبدیل کند تا بتواند از این  هایتواناییبه 

 (.2910 ،پورحسینی و )خنیفر کندرا برای خود فراهم  تریشادابخود بهره گیرد و زندگی 

ند. را به توانایی بالفعل تبدیل ک هایشتواناییتا  کندمیزندگی فرد را قادر  هایمهارت

 هاییتواناییزندگی  هایمهارتچه کاری باید بکند و چگونه آن را انجام دهد.  اینکهمثل

                                                           

1. Nelson 
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ی انگیزه و رفتار سالم داشته باشد و فرصت انجام چنین رفتارهای کنندمیهستند که فرد را قادر 

 (.2919، )نیک پرور کندمیرا نیز در فرد ایجاد 

 هایمسئولیتانجام ، مؤثرزندگی یعنی ایجاد روابط فردی مناسب و  هایمهارت

ه بدون توسل به اعمال ک هاکشمکشو  هاتعارضحل ، صحیح گیریتصمیمانجام ، اجتماعی

شخصی و  هایمهارت. کودکان و نوجوانان باید این زندمیبه خود یا دیگران صدمه 

و  مؤثر ورطبهدیگر و کل اجتماع  هایانسان، د در مورد خوداجتماعی را یاد بگیرند تا بتوانن

 (.2919، )فتحعلی لواسانی کنندمطمئن عمل 

از برخورداری از  است عبارتسالمت : تعریف سالمت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت

 .نداشتن بیماری و نقص عضو فقطنهروانی و اجتماعی و ، آسایش کامل جسمی

ارزش و اهمیت  به را ارج نهادن نفسعزت، «نفسعزتقدرت »در کتاب  (2696) براندن

 .داندمی، مسئول خود بودن و در برابر دیگران مسئوالنه رفتار کردن، خویش

آغاز شد. ، (2692)از کارهای روان درمانگری به نام راجرز  نفسعزتعالقه به مطالعه 

 ویک فرد عدم دریافت حمایت عاطفی  نفسعزتعلت اصلی پایین بودن : گفتمیراجرز 

 گونهیناکه کودکانی که مرتب  کردمیاو فکر  خصوصبه. اجتماعی کافی است تأیید

 آن کار را باید بهتر»، «آن کار را نکن»، «نجام ندادیدرست ا راکار  این تو» شوندمیخطاب 

 ازبرای بسیاری . دارند تریپایین نفسعزت« خنگی قدراین چرا»یا  «دادیمیانجام 

 نفسعزتبودن مداوم  پایین اما ؛وجود دارد نفسعزت نوسان از هاییدورهان آموزدانش

 با کاهش پیشرفت نفسعزتپایین بودن دائمی . است تریجدیمشکالت  دهندهنشان

 .بزهکاری رابطه دارداختالالت خوردن و ، افسردگی، تحصیلی

شرایط  ایرس بلکه با، پایین بستگی دارد نفسعزتبه  تنهانهان آموزدانشمشکالت جدی 

 یا( توسطه اولبه مدرسه م انتقال مانند) مشکل انتقال پایین با نفسعزتوقتی . دارد ارتباط نیز

 .شود دتشدی تواندمی آموزدانشمشکالت ، مانند طالق( ترکیب شود) خانوادگی مشکالت

 دریک. شودمیمتحول ها آن کودکان به همراه رشد نفسعزتکه  دهندمینشان  هاپژوهش

 باالیی نفسعزتدوره کودکی  در دو هر دخترها و پسرها که شدداده  نشان جدیدمطالعه 

 افت داشت. ایمالحظهقابل طوربه هاآن نفسعزتانی نوجو اوایل در اما، داشتند

http://shams47.blogfa.com/post-334.aspx
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عبارت از ارزشیابی و قضاوت فردی از شایستگی که را  نفسعزت( 2690کوپر اسمیت )

 .داندمی خاص هایموقعیتاختصاصی برای  ایلحظهنه یک نگرش ، ویژگی عام شخصیت است

عبارت است از احساس ارزشمندی و صالحیت فردی که افراد در ارتباط به  نفسعزت

احساسی است که فرد درباره خود دارد و شامل میزان  نفسعزتدارند.  شانپندارهخود 

 ودخخود متفاوت است مفهوم  مفهوم با نفسعزت. استاحترام فرد به خود و پذیرش خود 

ی ممکن ت نه بر مبنای ارزشیابمبنای توصیف اس بر بیشتر باورهای فرد درباره خود و شامل

آن  هایبخش ازد ولی بعضی خوب یا بد تلقی گرد، مفهوم خود هایقسمتاست بعضی از 

ه این خود است ک مفهوم ازداشتن موی سیاه بخشی  مثالعنوانبهنه خوب تلقی شود نه بد 

خصوصیاتش  از شامل قضاوت فرد نفسعزت کهدرحالی. ویژگی نه خوب است نه بد

 .(2909، ترجمه یاسایی، 2660، و همکاران ماسن) شودمی

حفظ ، نوجوان انسانی با یرابطهبرقراری  هایروش ترینموفقیکی از  نفسعزتدر کل 

 .است نوجوان درو خودباوری  نفسعزت تأمین و

ان زآمودانش نفسعزتزندگی بر  هایمهارتبررسی تأثیر آموزش  ی با عنوانپژوهش

انجام شده است. روش پژوهش توسط جمالی  2969در سال مقطع راهنمایی شهرستان قزوین 

پیمایشی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان مقطع توصیفی از نوع 

نمونه  حجم نفر بودند. 2122راهنمایی شهرستان قزوین بودند که بر اساس آمار و اطالعات 

نفر تعیین گردید.  162، تصادفی ساده گیرینمونهبا استفاده از جدول مورگان و روش 

 آموزش، زندگی و تمامی ابعاد آن هایرتمهاپژوهش نشان داد که آموزش  هاییافته

، بین فردی روابط، مهارت مربوط به ارتباط انسانی، داشتن هدف در زندگی، خودآگاهی

، مهارت مشارکت و همکاری، مهارت در حل مسئله، سالمت روان، گیریتصمیممهارت 

نشان  نتایج .گذاردمی معناداریان تأثیر آموزدانش نفسعزتبر ، تفکر انتقادی، تفکر خالق

 هایارتمهشهرستان قزوین در مورد تأثیر آموزش  داد که بین دیدگاه معلمان مقطع راهنمایی

سابقه خدمت و ، سن، با توجه به اطالعات دموگرافیک )جنس نفسعزتزندگی بر 

 تحصیالت( تفاوت معناداری وجود ندارد.
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بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سالمت روانی و با عنوان  پژوهشی در

 2961زندان شبه خانواده تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر کرمان در سال رف نفسعزت

روانی  زندگی بر سالمت هایمهارتشد که آموزش  گیرینتیجهسمیرا اشرف گنجویی  توسط

 .رددگمیو سالمت روانی آنان  نفسعزتدارد و موجب باالبردن  تأثیرفرزندان  نفسعزتو 

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سالمت روان و با عنوان  در پژوهشی

توسط ابوالفضل سبحانی نشان داده شد  2962در سال  متوسطهان دوره آموزدانش نفسعزت

 دارد. تأثیران آموزدانش نفسعزتزندگی بر سالمت روان و  هایمهارتآموزش 

با عنوان اثربخشی مهارت زندگی بر  62-62در پژوهش عباس مهوشی در سال تحصیلی 

ندگی موجب ز هایمهارتکرد که آموزش  گیرینتیجه، اجتماعی هایمهارتافزایش 

 .گرددمیان آموزدانشدر  داریخویشتناجتماعی و ابراز وجود و  هایمهارتافزایش 

 یاثربخش ایمقایسهبررسی ( در پژوهشی با عنوان 2962احمدی خوئی و زارع )، میکائیلی

اضل بین تف نشان دادند کهآموزش سه مهارت زندگی بر سالمت عمومی دانشجویان سال اول 

سالمت  هایمؤلفهدر تمام ، آزمایش و شاهد هایگروه آزمونپسو  آزمونپیشنمرات 

آموزش مدیریت تنیدگی  هایگروه در( >22/2p) بودمعنادار عمومی به نفع گروه آزمایش 

 هایشانهن مؤلفه، مؤثرو در گروه برقراری ارتباط  خوابیبیاضطراب و  مؤلفه، و خودآگاهی

 دووبهدبیشتر بهبود یافته بود. بررسی نتایج حاصل از مقایسه  هامؤلفهبدنی در قیاس با سایر 

سالمت  هایمؤلفهدر تمام  مؤثربرقراری ارتباط  هایمهارتنشان داد آموزش  هامیانگین

 تغییر و بهبود، هامهارتاثربخش بود که در قیاس با سایر ، عمومی و نمره کلی آموزش

بر بهبود  هاآموزشمثبت  تأثیرحاکی از  هایافتهمجموع  :داشت نتیجه دنبال بیشتری را به

 هایمهارتخصوصاً آموزش ، هاآموزشاین نوع  شودمیسالمت عمومی بود. لذا پیشنهاد 

 .قرار گیرد هادانشگاهبهداشت روانی  هایبرنامهبخشی از  عنوانبه، ارتباطی

عنوان آموزش معلم برای جایگزینی آموزش  با 1229سال  گابرونیا دردر پژوهش 

ز ان باید اآموزدانششده که معلمان و  گیرینتیجه ایحرفهبه آموزش  زندگی هایمهارت

های خود را و نیاز اشتغال آگاه باشند اندازچشمزندگی بیشترین نیاز برای بهبود  هایمهارت

 یاحرفه هایآموزشبرای  زندگی به آموزش عملی هایمهارت ازنظردر یادگیری و نگرش 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/698760
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/698760
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/698760
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/566574
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/566574
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/566574
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 ،و حمایت فردی برای زبان آموزان محروم نفساعتمادبهباال بردن  به منجرتبدیل کند که 

 خواهد شد. پذیریانعطافنگرش و ، سواد، حل مسئله، مربوط به ارتباطات ویژهبه

 موردنیازارتباطی  هایمهارتارتباط با  در( 1222) همکارانو  که الولیردر پژوهشی 

شمگیری چ طوربه هامهارتدانشجویان کارشناسی ارشد انجام دادند به این نتیجه رسیدند که این 

 .گرددمیشدن در آنان  پذیرانعطافو ارتباط با دیگران و  نفساعتمادبهباعث افزایش 

زندگی  هایمهارتعوامل صالحیت معلم و  تأثیردر پژوهش با هدف بررسی 

توسط کیو نانگ و لین دستاورد  1222ان در سال آموزدانشان در یادگیری آموزدانش

 هاادهدنمره میانگین ملی است  از ترپایین شودمیخالص یافت -O ان ازآموزدانشیادگیری 

 هایهارتمنتیجه نشان داد که سطح ، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت

با  .، است( = 21/9M) باالزندگی در سطح  هایمهارت طورکلیبهان معلمان آموزدانش

دریافتند که عامل صالحیت معلم متغیر است که برنامه  پژوهشگران، توجه به اثرات ثابت

مدیران مدارس باید صالحیت معلم و ، درنتیجهآموزشی و مدیریت آموزش اثر مثبت دارد 

ترویج دهند چراکه که این دو متغیر به موفقیت در  زندگی را هایمهارتزندگی دانشجویی 

 .کندمیکمک  آموزدانش

با کیفیت زندگی در میان مهاجران  در ارتباط، (1222) همکارانو  که بو در پژوهشی

ندگی ز هایمهارتروستایی به شهری در چین انجام دادند به این نتیجه رسیدند که آموزش 

 یتکیف، کار آمد و تهیه مهاجرت ایمقابله هایمهارتپیش از مهاجرت با تمرکز بر ایجاد 

 .بخشدمیزندگی و سالمت روانی را بهبود 

 موردنیاززندگی  هایمهارتدر ارتباط با ، (1226) همکارانو  در پژوهشی که جونز

 هایمهارت ازجملهفردی  هایمهارتورزشکاران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که 

خود  ازجملهشخصی  هایمهارتخانواده و ارتباطات و  تعامل، هبریر، احترام، اجتماعی

گیزه نتایج عملکرد و ان مدیریت، هدف تعیین، نفساعتمادبه، و انضباط نظم، سازمان دهنده

 .استآنان  موردنیاززندگی  هایمهارت ترینمهماز 

برنامه آموزش  تأثیرارتباط با  در، (1226) همکاراندر پژوهشی که ویکتوریا و 

از مواد مخدر انجام دادند به این نتیجه  سوءاستفادهاز  جلوگیریزندگی بر  هایمهارت
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مثبتی بر کاهش استفاده از مواد مخدر و الکل در  تأثیرزندگی  هایمهارترسیدند که 

 ان دارد.آموزدانش

 وزندگی  هایمهارتدر ارتباط با بهبود ، (1226) همکارانشدر پژوهشی که کنراد و 

در کارکنان بیمارستان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که پس از آموزش  نفسعزت

 چشمگیری افزایش یافت. طوربهدر آنان  نفسعزت، زندگی هایمهارت

 روش

با گروه کنترل بود. دو  (آزمونپس – آزمونپیشطرح )پژوهش حاضر از نوع آزمایشی 

. شوندمیتصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین  ایگونهبه هاآزمودنیگروه از 

این آموزش بر مبنای مهارت زندگی و مهارت خاص آن در زندگی  ایمداخلهجلسات 

 .شودمیروزانه به کار گرفته 

 با آزمونپس– آزمونپیشاز نوع است  آزمایشی پژوهش روش ازلحاظپژوهش حاضر 

 سنفعزتزندگی را بر میزان  هایمهارتآموزش  تأثیر خواهدمیو گواه که  آزمایشگروه 

آزمایشی استنباط رابطه علت و هدف از روش  ان بسنجد.آموزدانشو سالمت عمومی 

 (.2961، زادهحسن) گیرندمیاست که مورد کنترل قرار  هاییپدیدهمعلولی بین 

که تعداد  69-69در سال تحصیلی  بندر ترکمنان پایه دهم شهرستان آموزدانشکلیه 

و بود و د ایخوشهدر این پژوهش از نوع تصادفی  گیرینمونهشیوه  .استنفر  692 هاآن

ز حجم نمونه اتصادفی انتخاب گردید.  صورتبهدو کالس  آموزشگاه هرآموزشگاه و از 

 .بود نفر 92 در گروه کنترل و گواه برای هر گروه آزمونپسو  آزمونپیش گروه

پسر( پایه  92و  دختر 92دختر و پسر ) آموزدانشنفر  212این بخش شامل  هایآزمودنی

 تصادفی به دو گروه آزمایشی و دو طوربهشدند و  تصادفی انتخاب طوربهدهم هستند که 

مه استفاده و پرسشنا ایکتابخانهاز دو روش  هادادهبرای گردآوری  گروه کنترل تقسیم شدند.

 شده است.

 پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده هایدادهدر این پژوهش برای تجزیه تحلیل 

نحراف و امیانگین ، نمودارها، ول فراوانی و نسبیابررسی توصیفی از جد جهت شده است.
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 هایدادهو بر اساس  هافرضیهبرای آزمون  استفاده شده است. هادادهبر اساس نوع معیار 

 sample Tو چهار از آزمون سه ویک و دو  هایفرضیهدر  هاپرسشنامهاز  شدهگردآوری

test .پنج و شش از آزمون مستقل هایفرضیهبرای  استفاده شد T .برای  استفاده شد

 هفت و هشت از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شده است. هایفرضیه

 هایافته

 در ادامه بیان شده است: ان دخترآموزدانشزندگی بر سالمت عمومی  هایمهارتآموزش  تأثیر

 ونآزمپسو  آزمونپیش هایگروهتفکیک  به دختران آموزدانشتوصیفی سالمت عمومی  هایداده .1جدول 

 تعداد میانگین هاگروه متغیر
انحراف 

 استاندارد

میانگین خطای 

 انحراف استاندارد

سالمت روان 

 عمومی دختران

 1/834 10/146 92 46/63 گروه گواه آزمونپیش

 1/837 10/064 92 47/60 آزمایشگروه  آزمونپیش

 2/43 13/309 92 45/63 گروه گواه آزمونپس

 2/022 11/076 92 50/53 آزمایشگروه  آزمونپس

 ان دخترآموزدانشعمومی  سالمت( samples T testنتایج آزمون مقایسه زوجی ) .2جدول 

خطای معیار 

 میانگین
 میانگین

انحراف 

 معیار

Paired Differences  

 %62سطح اطمینان 
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

سالمت عمومی 

 حد باال حد پایین دختران

292/2  690/2  291/2  221/1-  206/2  019/2-  16 262/2  
گروه  آزمونپیش

 آزمایشکنترل و 

6/9-  029/21  912/1  990/6-  229/2-  222/1-  16 299/2  
گروه  آزمونپس

 آزمایشکنترل و 

 که آنجائیخطا از  درصد 2و با  درصد 62در سطح اطمینان ، 1جدول  هایدادهبا توجه به 

 (= 262/2p<22/2است ) 22/2گروه کنترل و گواه بیشتر از  آزمونپیشدر مورد  sigمقدار 

 ان گروه گواه و آزمایش تفاوتآموزدانشنتیجه گرفت که سالمت عمومی  توانمیبنابراین 

در مورد  sigکه مقدار  دهدمیجدول نشان  هایداده همچنین دارند. با یکدیگرمعناداری 
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نتیجه  توانمیبنابراین  (= p 299/2>22/2) است 22/2گروه گواه و آزمایش کمتر از  آزمونپس

تفاوت  دیدهان دختر آموزش دیده و آموزش نآموزدانشگرفت که میزان سالمت عمومی 

گروه گواه و  آزمونپسدر مورد  آماری دارند و چون حد پایین و حد باال ازلحاظمعناداری 

نتیجه گرفت که سالمت عمومی  توانمیاطمینان  درصد 62آزمایش منفی است بنابراین با 

 ان آموزش ندیده است.آموزدانشبیشتر از  هادبیرستانان دختر آموزش دیده آموزدانش

 در ادامه بررسی شده است: ان دخترآموزدانش نفسعزتزندگی بر  هایمهارت آموزش تأثیر

 ونآزمپسو  آزمونپیش هایگروهان دختر به تفکیک آموزدانش نفسعزتتوصیفی  هایداده .3جدول 

 تعداد میانگین هاگروه متغیر
انحراف 

 استاندارد

میانگین خطای 

 انحراف استاندارد

 دختران نفسعزت

 0/944 5/168 92 11/67 گروه گواه آزمونپیش

 1/018 5/574 92 10/96 آزمایشگروه  آزمونپیش

 1/814 9/935 92 18/1 گروه گواه آزمونپس

 1/46 7/997 92 23/33 آزمایشگروه  آزمونپس

 ان دخترآموزدانش نفسعزت( samples T testنتایج آزمون مقایسه زوجی ) .4جدول 

خطای معیار 

 میانگین
 میانگین

انحراف 

 معیار

Paired Differences  

 %62سطح اطمینان 
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 دختران نفسعزت

 حد باال حد پایین

-0/300 0/837 0/153 -0/612 0/012 -0/964 16 0/059 
گروه  آزمونپیش

 آزمایشکنترل و 

-5/233 11/5 2/1 -9/528 -0/939 -2/492 16 0/019 
 گروه آزمونپس

 آزمایشکنترل و 

 آنجائی کهخطا از  درصد 2درصد و با  62در سطح اطمینان ، 9جدول  هایدادهبا توجه به 

 (= p 226/2<22/2است ) 22/2گروه کنترل و گواه بیشتر از  آزمونپیشدر مورد  sigمقدار 

اداری ان گروه گواه و آزمایش تفاوت معنآموزدانش نفسعزتنتیجه گرفت که  توانمیبنابراین 

گروه  آزمونپسدر مورد  sigکه مقدار  دهدمیجدول نشان  هایداده همچنین دارند. با یکدیگر

نتیجه گرفت که میزان  توانمیبنابراین  (= p 226/2>22/2) است 22/2گواه و آزمایش کمتر از 
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آماری  ازلحاظتفاوت معناداری  ان دختر آموزش دیده و آموزش ندیدهآموزدانش نفسعزت

گروه گواه و آزمایش منفی است بنابراین  آزمونپسدر مورد  دارند و چون حد پایین و حد باال

ان دختر آموزش دیده آموزدانش نفسعزتنتیجه گرفت که  توانمیاطمینان  درصد 62با 

 ان آموزش ندیده است.آموزدانشبیشتر از  هادبیرستان

 در ادامه بررسی شده است: ان پسرآموزدانشزندگی بر سالمت عمومی  هایمهارتآموزش  تأثیر

 ونآزمپسو  آزمونپیش هایگروهان پسر به تفکیک آموزدانشتوصیفی سالمت عمومی  هایداده .5جدول 

هاگروه متغیر  تعداد میانگین 
انحراف 

 استاندارد

میانگین خطای 

 انحراف استاندارد

 عمومیسالمت 

 پسران

گروه گواه آزمونپیش  45/43 92 11/389 2/079 

آزمایشگروه  آزمونپیش  44/37 92 11/128 2/032 

گروه گواه آزمونپس  43/73 92 14/565 2/659 

آزمایشگروه  آزمونپس  51/4 92 13/589 2/481 

 ان پسرآموزدانشسالمت عمومی  (samples T testنتایج آزمون مقایسه زوجی ). 6جدول 

خطای 

معیار 

 میانگین

 میانگین
انحراف 

 معیار

Paired Differences  

 %62سطح اطمینان 
t df 

Sig. (2-

tailed) 
 سالمت عمومی پسران

 حد باال حد پایین

 آزمایشگروه کنترل و  آزمونپیش 0/673 16 0/426 6/19 4/057- 13/721 1/067 2/505

 آزمایشگروه کنترل و  آزمونپس 0/047 16 2/075- 0/103- 14/430- 19/185 7/267 3/503

 آنجائی کهخطا از  درصد 2درصد و با  62در سطح اطمینان ، 9جدول  هایدادهبا توجه به 

 (= p 909/2<22/2است ) 22/2گروه کنترل و گواه بیشتر از  آزمونپیشدر مورد  sigمقدار 

 ان گروه گواه و آزمایش تفاوتآموزدانشنتیجه گرفت که سالمت عمومی  توانمیبنابراین 

در مورد  sigکه مقدار  دهدمیجدول نشان  هایداده همچنین دارند. با یکدیگرمعناداری 

نتیجه  توانمیبنابراین  (= p 290/2>22/2) است 22/2گروه گواه و آزمایش کمتر از  آزمونپس

تفاوت  آموزش ندیدهان پسر آموزش دیده و آموزدانشگرفت که میزان سالمت عمومی 

گروه گواه و  آزمونپسدر مورد  آماری دارند و چون حد پایین و حد باال ازلحاظمعناداری 
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نتیجه گرفت که سالمت عمومی  توانمیدرصد اطمینان  62آزمایش منفی است بنابراین با 

 ان آموزش ندیده است.آموزدانشبیشتر از  هادبیرستانان پسر آموزش دیده آموزدانش

 در ادامه بررسی شده است: ان پسرآموزدانش نفسعزتزندگی بر  هایمهارتآموزش  تأثیر

 ونآزمپسو  آزمونپیش هایگروهان پسر به تفکیک آموزدانش نفسعزتتوصیفی  هایداده .7جدول 

 تعداد میانگین هاگروه متغیر
انحراف 

 استاندارد

میانگین خطای 

 انحراف استاندارد

 پسران نفسعزت

 1/079 5/911 92 17/77 گروه گواه آزمونپیش

 2/532 13/87 92 20/03 آزمایشگروه  آزمونپیش

 1/026 5/622 92 15/33 گروه گواه آزمونپس

 1/187 6/504 92 20/8 آزمایشگروه  آزمونپس

 ان پسرآموزدانش نفسعزت( samples T testنتایج آزمون مقایسه زوجی ). 8جدول 

خطای معیار 

 میانگین
 میانگین

انحراف 

 معیار

Paired Differences  

 %62سطح اطمینان 
t df 

Sig. (2-

tailed) 
 پسران نفسعزت

 حد باال حد پایین

2/551 2/267 13/97 -7/483 2/95 -0/899 16 0/381 
 گروه کنترل آزمونپیش

 آزمایشو 

1/548 5/476 8/476 -8/632 -2/302 -3/533 16 0/001 
گروه کنترل  آزمونپس

 آزمایشو 

 آنجائی کهدرصد خطا از  2و با  درصد 62در سطح اطمینان ، 1جدول  هایدادهبا توجه به 

 (= p 912/2<22/2است ) 22/2گروه کنترل و گواه بیشتر از  آزمونپیشدر مورد  sigمقدار 

اداری ان گروه گواه و آزمایش تفاوت معنآموزدانش نفسعزتنتیجه گرفت که  توانمیبنابراین 

گروه  آزمونپسدر مورد  sigکه مقدار  دهدمیجدول نشان  هایداده همچنین دارند. با یکدیگر

نتیجه گرفت که میزان  توانمیبنابراین  (= p 222/2>22/2) است 22/2گواه و آزمایش کمتر از 

آماری  ازلحاظتفاوت معناداری  ان پسر آموزش دیده و آموزش ندیدهآموزدانش نفسعزت

گروه گواه و آزمایش منفی است بنابراین  آزمونپسدر مورد  دارند و چون حد پایین و حد باال
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ان پسر آموزش دیده آموزدانش نفسعزتنتیجه گرفت که  توانمیاطمینان  درصد 62با 

 ان آموزش ندیده است.آموزدانشبیشتر از  هادبیرستان

دامه در ا با یکدیگر هادبیرستانان دختر و پسر آموزدانشتفاوت میزان سالمت عمومی 

 بررسی شده است:

 ان به تفکیک جنسیتآموزدانشتوصیفی سالمت عمومی  هایداده .9جدول 

استاندارد انحراف میانگین تعداد جنسیت میانگین معیار خطای   

 سالمت

 عمومی

20/90 92 مرد  962/29  102/2  

11/91 92 زن  911//21  266/2  

 ان به تفکیک جنسیتآموزدانشمستقل سالمت عمومی  Tنتایج آزمون  .10جدول 

 سالمت عمومی

آزمون لوینس برای 

 هاواریانسبرابری 
 هامیانگینبرای برابری  tآزمون 

F 
سطح 

 معناداری
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

تفاوت خطای 

 معیار

 %62سطح اطمینان 

 حد باال حد پایین

فرض برابری  با

هاواریانس  
222/2  19/2  21/2-  212  991/2  202/2-  929/1  69/2-  209/9  

با فرض نابرابری 

هاواریانس  
  21/2-  221/222  991/2  202/2-  929/1  619/2-  219/9  

آنجائی درصد خطا از  2و با  درصد 62در سطح اطمینان ، 22جدول  هایدادهبا توجه به 

نتیجه گرفت که  توانمیبنابراین  (= p 199/2<22/2است ) 22/2از  بیشتر sigمقدار  که

آماری تفاوت معناداری  ازلحاظ هادبیرستانان دختر و پسر آموزدانشمیزان سالمت عمومی 

که تفاوت  دهدمینشان  همچنین منفی بودن حد پایین و مثبت بودن حد باال ندارند با یکدیگر

 .شودنمیمیانگین دو جامعه معنادار نبوده و تساوی میانگین دو جامعه رد 
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 گیرینتیجهبحث و 

المت و س نفسعزتمشکل ان در حل آموزدانشبر مهارت  هاآموزشبه اثرات مثبت این ، هایافته

خود  هایتعارضتا  شوندمیقادر  کنندگانشرکت، هاییآموزشبه دنبال چنین  داللت دارندآنان 

 .حل نمایند و محبوبیت بین فردی بیشتری یابند ایسازندهرا با همساالن به نحو 

 هایمهارتآموزش  تأثیرقرار گرفت بررسی  موردبررسیموضوعی که در این پژوهش 

 ان پایه دهم بود.آموزدانش نفسعزتو  زندگی بر سالمت عمومی

 است 22/2ان دختر بیشتر از آموزدانشگروه کنترل و گواه  آزمونپیش، هادادهبا توجه به 

(22/2>62/2 p =)  که سالمت عمومی این دو گروه تفاوت معناداری  این است دهندهنشانو

نتیجه  (= p 299/2<22/2) آزمونپس هایدادهبا هم دارند ولی پس از آموزش و دریافت 

بیشتر از  انددیدهآموزش  که ان دختریآموزدانشکه سالمت عمومی  شودگرفته می

 .اندندیدهان دختری است که آموزش آموزدانش

زندگی  هایمهارتکه آموزش  دهدمی نشان( 11-16) رحمانپور پژوهشدر  هایافته

ر د همچنین ان دختر پایه پنجم ابتدایی شده است.آموزدانشموجب رشد سالمت عمومی 

زندگی موجب افزایش  هایمهارت( نشان داد که آموزش 2919ی دیگر یادآوری )پژوهش

 ان دختر مقطع متوسطه شهرستان اهواز شده است.آموزدانشسالمت عمومی  معنادار

ان دختر آموزدانش نفسعزت است (= p 262/2<22/2)که  آزمونپیشدر  هادادهبا توجه به 

ان نتایج نش آزمونپستفاوت معناداری دارد و پس از آموزش و گرفتن  آزمایشگروه گواه و 

ان دختر آموزش دیده آموزدانش نفسعزتکه  شودمینتیجه  لذا (= p 226/2<22/2)، دهدمی

 .گرددمی تأیید پژوهشان دختر آموزش ندیده است لذا فرضیه آموزدانش بیشتر از

( 2962) سبحانی( و ابوالفضل 2961) گنجویینتایج این پژوهش با پژوهش سمیرا اشرف 

 فسنعزتزندگی بر  هایمهارتآموزش  تأثیرمطابقت دارد. اشرف گنجویی به بررسی 

فرزندان تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان کرمان پرداخت و نتیجه گرفت که این 

حانی سب پژوهشفرزندان تحت پوشش شده است. در  نفسعزتموجب باال رفتن  هاآموزش

 .ندکمیان متوسطه را بیشتر آموزدانش نفسعزتزندگی  هایمهارتاثبات شد آموزش 
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آموزش  هایکالس( اثبات کرد حضور در 1222) ویچروسکیدر پژوهش  همچنین

 .شودمیبیشتر  نفسعزتزندگی موجب  هایمهارت

لذا چنانکه مشاهده  است (= p 990/2<22/2) آزمایشبین گروه گواه و ، آزمونپیش هایداده

پسر وجود دارد  آزمایشان گروه گواه و آموزدانشتفاوت معناداری بین سالمت عمومی  شودمی

 (= p 290/2<22/2)برابر  آزمایشگروه گواه و  آزمونپس، پس از اجرای آموزش کهدرحالی

ان پسر آموزش دیده بیشتر آموزدانشگفت سالمت عمومی  توانمیدرصد اطمینان  62که با  شد

 .گرددمی تأیید پژوهشان پسر آموزش ندیده است لذا فرضیه آموزدانشاز 

و  است( همسو 2962) همکاراناین پژوهش با پژوهش فرزانه میکاییلی و  هاییافتهنتایج 

( دانشجویان پسر سال اول دانشگاه >22/2pسالمت عمومی ) هایمؤلفهکه  شدهدادهنشان 

 زندگی افزایش یافته است. هایمهارتعلوم پزشکی مازندران در اثر آموزش 

 نفسعزت (= p 912/2<22/2) گروه گواه و کنترل آزمونپیش هایدادهبر اساس 

و  پس از آموزش کهدرحالیان پسر دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر دارند آموزدانش

که میزان  شودمیلذا نتیجه  است (= p 222/2>22/2)از دو گروه  آزمونپسدریافت 

ان پسر آموزش ندیده است آموزدانشان پسر آموزش دیده بیشتر از آموزدانش نفسعزت

 .گرددمی تأیید پژوهشپس فرضیه 

زندگی موجب  هایمهارت( حاکی از آن است که آموزش 2969جمالی ) پژوهشنتایج 

در  ینهمچن ان پسر مقطع راهنمایی شهرستان قزوین شده است.آموزدانش نفسعزتتقویت 

 هایمهارتآموزش  از توانمی( نشان دادند که 2916) همکاراندیگری صبحی و  پژوهش

در دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی  نفسعزتروشی برای افزایش  عنوانبهزندگی 

 استفاده کرد.

مشاهده  (= p 199/2<22/2)سالمت عمومی دو گروه دختر و پسر  هایدادهبا توجه به 

که میزان سالمت عمومی  دهدمیاست و نشان  22/2از  تربزرگکه سطح معناداری  گرددمی

صفر  رد و فرضیه پژوهشان پسر و دختر تفاوت معناداری با هم ندارند لذا فرضیه آموزدانش

 .گرددمی تأیید
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ا به تعلیم و تربیت در جهت کاربرد بالقوه و عملی دانش رویکرده، طی سه دهه گذشته

 هایمهارتجهت رشد بهتر ، واقعی زندگی بوده است. ضرورت یاری افراد هایزمینهدر 

. نکته شودمیتلقی  وپرورشآموزشاز اهداف مهم  رفتهرفته، زندگی و معیشت خود

از  آمدهتدسبهپایاتر از معلومات ، این است که دانش اکتسابی از تجارب عملی بحثقابل

آموزشی است. امروزه همگام با توسعه زندگی مدنی و صنعتی شدن  هایبرنامهاجرای 

از وظایف اساسی نهادهای ، تعلیم و تربیت کودکان، توسعهدرحالکشورهای  روزافزون

، نش نظریابر ارائه اطالعات و د ازحدبیش تأکیداما  ؛آیدمیتعلیم و تربیت رسمی به حساب 

ضروری که در زندگی روزمره به آن نیاز دارند  هایمهارت ان را از یادگیریآموزدانش

شخصی و اجتماعی است که کودکان و  هایمهارت، زندگی هایمهارت .کنندمیمحروم 

ماع دیگر و کل اجت هایانساننوجوانان باید آنان را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود و 

انتقاد مهم به تعلیم و تربیت رسمی این است که  .و شایسته و مطمئن عمل نمایند مؤثر طوربه

و ابزاری و تنها بر بعد شناختی )سواد( تمرکز کرده است و به  ایحرفه هایمهارتبه برخی 

 اندادهدنشان  پژوهشگراندیگر ابعاد فکری و روانی و اجتماعی توجهی ندارد. از دیگر سو 

یادگیری غیررسمی  هایموقعیتو از طریق  دارنظام طوربه تواندمیزندگی  هایمهارتکه 

 ،یاد گرفته و تقویت شود. مدرسه عالوه بر کارکردهای رسمی آموزش خواندن و نوشتن

 .ان نیز ایفای نقش کندآموزدانشزندگی به  هایمهارتآموزش  هایزمینهباید در 

ان یا تعهد فردی یک مفهوم مثبتی است که طبق آن افراد نسبت به سالمتش پذیریمسئولیت

 هایمهارتهدف نهایی  درواقعو اتخاذ تصمیمشان در مسائل زندگی خویش متعهد هستند. 

زندگی این است که افراد مسئولیت برتری و شایستگی فردی خویش را بپذیرند. این 

خود شکوفایی  ،سالمت روانی، سطح باالشایستگی فردی شامل احساس کفایت و شایستگی 

 زندگی هم هایمهارتگفت مجموعه  توانمی درنتیجه. استو پذیرش مسئولیت فردی 

اهداف پیشگیرانه دارد و هم کنترل و مدیریت مشکالت و همانند سبک رویکرد آموزشی 

 .هم برای مداخالت گروهی و هم فردی مناسب است

 امالًکدر داخل و خارج از کشور که در فصل دوم  صورت گرفته هایپژوهشبا توجه به 

 هایمهارتکه آموزش  هاییگروهو  پژوهشگرانکه  شودمشاهده میبه آن اشاره شده است 
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د در این افراد گردن نفسعزتموجب باال رفتن سالمت و  اندتوانسته اندکردهزندگی را اجرا 

ی زندگ هایمهارتکه آموزش  این استو آمارها نشانگر  آمدهدستبه هاییافتههم  پژوهش

 .شودمیان آموزدانش نفسعزتموجب افزایش سالمت عمومی و 

 کاربردی هایپیشنهاد

منابعی ، ناآموزدانشجهت آشنایی بیشتر افراد جامعه بخصوص معلمان و  شودمیپیشنهاد  -

 .زندگی کاربردی و مفید تهیه و در اختیار آنان قرار داده شود هایمهارتشامل 

 ایهمهارتبه آموزش ، از کارشناسان مجرب گیریبهرهگروهی و با  هایرسانهاز طریق  -

 یک برنامه همگانی پرداخته شود. عنوانبهزندگی 

 یهایتفعالان در کلیه آموزدانشمناسب برای مشارکت و فعالیت  و بستر ایجاد زمینه -

 ی و قانونمند کردن آنآموزدانش غیرهی و فرهنگی و معل هایتشکلمدرسه و 

از طریق ان آموزدانش اولیایزندگی به  هایمهارتآموزش  هایدورهبرگزاری  -

 .آموزش خانواده هایکالس

 .زندگی هایمهارتاجتماع در جهت آموزش ، مدرسه، خانه هایفعالیتهمسو کردن  -

 هایفعالیتزیارتی و ، تفریحی، علمی و فرهنگی هایگردشگسترش اردوها و  -

با محوریت  در داخل یا خارج از مدرسه غیردرسیدرسی و  هایپروژهو  برنامهفوق

 زندگی هایمهارت

خود از دوره  موردنیاز هایمهارتزندگی در جهت آموزش  هایمهارتایجاد درس  -

 .تا دانشگاهی دبستانیپیش

 گرددمی یک درس اختیاری در مدارس ارائه  عنوانبهزندگی  هایمهارتدرس آموزش  -

 دروس اصلی ارائه گردد. عنوانبه گرددمیکه پیشنهاد 

مدیران و مربیان با ، آموزشی ضمن خدمت برای آشنایی معلمان هایدورهایجاد  -

 تدریس آن هایروششاگردان و ضرورت و  موردنیاز هایمهارت

 .کتب درسی جدید تألیفمدنظر قرار دادن نیازهای مهارتی شاگردان در  -
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 :هایافتهمبتنی بر  پیشنهادهای

 انآموزدانشمدارس جهت افزایش سالمت عمومی  ریزیبرنامه -

 انآموزدانش نفسعزتمدارس جهت افزایش  ریزیبرنامه -

 آنان نفسعزتان جهت باالبردن آموزدانشمختلف به  هایمسئولیتسپردن  -

 سالمت در مدارس هایپایگاه اندازیراه -

 ناآموزدانش نفسعزتآموزشی جهت تقویت سالمت عمومی و  هایکارگاهبرگزاری  -

 منابع

 .2/2، 19، نشریه حمایتزندگی.  هایمهارت. (2912)اکبر. ، احمدی

 رشد.تهران: : حسین شکرکن. ترجمه .اجتماعی شناسیروان(. 2912) .، الیوترنسونآ

 .فیض . تهران:های زندگیمهارت آموزش .(2912. )رضا، آقاجانی

، . جلد دومهای زندگی برای جوانان و زنانراهنمای آموزش مهارت. (2912)محرم. ، آقازاده

 نی.تهران: 

، نفسهای زندگی در افزایش اعتمادبهبررسی تأثیر آموزش مهارت. (2912)مهناز. ، بابایی
آموزان دختر سال اول متوسطه استان های اجتماعی دانشتوانایی حل مسئله و مهارت

 پژوهشکده مرکز تحقیقات.، . ساریمازندران

 .فرا تهران: (.2906، )مینو سلسله ترجمه .خودباوری برراهنمایی  .(1222) ناتانیل.، براندن

 .نی: تهران .ذهنی ماندگیعقببهداشت روانی و  .(2909) .شکوه السادات، بنی جمالی

، بهداشت و روان جامعه نامههفته  (12/9/2919) .آیدمیو از کجا   چیست  بهزیستی روانی

 جامعه. بخش

. تهران: نفس در کودکان و نوجوانانهای افزایش عزتروش(. 2909) ، اسماعیل.بیابانگرد

 انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.

: تهران ترجمه آقاجانی. فردی. پذیریدرمان و مشاوره و مسئولیت (.2669جونز، نلسون. )

 سایه سخن.



67 

 ... عمومی سالمت بر زندگی هایمهارت آموزش تاثیر بررسی 

 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
21 ،

یز
پای

 
96

 

 

 .راهنمای علمی تحقیق، های تحقیق در علوم رفتاریروش .(2961) .زاده، رمضانحسن

 .ساواالن تهران:

 .جاودان :مشهد .چاپ اول، شناختیروانمفهوم سالمت  .(2909) .سیامک، خدا رحیمی

 . قم: هاجر.زندگیهای مهارت. (2910)مژده. ، حسین و پورحسینی، خنیفر

 .تهران: فراشناختی اندیشه .ریزی در زندگیبرنامه هایمهارت (.2911. )حسین، خنیفر

. پژوهش بررسی وضعیت آموزش (2910). اکبر، علیعلی و سیاری، رمضان خانی

 .المللیبین هایهمکاری. دفتر وپرورشآموزشزندگی در نظام  هایمهارت

مه برنا (محمدخانیو پروانه  آبادیقاسم. )ترجمه ربابه نوری (2906) .سازمان جهانی بهداشت

 سازمان بهزیستی کشور.، زندگی هایمهارتآموزش 

. همدان: های اجتماعیهای زندگی و پیشگیری از آسیبمهارت. (2919). سعداهلل، سرخوش

 کرشمه.

تهران:  .یادگیری و آموزش( شناسیروانپرورشی ) شناسیروان .(2912) اکبر.علی، سیف

 .آگاه

 .بهمن، 20 چهارشنبه، مقاله بهداشت روانی روزنامه اطالعات .(2912) .بهزاد، شالچی

 رشد.. تهران: ومچاپ س، درمانیکاربرد روان(. 2912) ، سعید.شاملو

. تهران: برنامه در تربیت نوجوانانفوق هایفعالیتنقش (. 2902. )اکبر، علیشعاری نژاد

 موسسه اطالعات.

یحیی سید  ترجمه .شخصیت هاینظریه .(2919). آلنسیدنی ، دوان پی و شولتز، شولتز

 محمدی. تهران: ویرایش.

 .ترجمة گیتی خوشدل، کمال: الگوی شخصیت سالم شناسیروان .(2912) .دوان، شولتز

 .پیکان :تهران

مجله های زندگی تعاریف و مبانی نظری. (. مهارت2910طارمیان، فرهاد و همکاران. )

 (.9)2، تربیت

. های زندگی برای معلمان و مربیانراهنمای آموزش مهارت. (2919)فهیمه. ، فتحعلی لواسانی

 فرهنگ و ارشاد اسالمی. وزارت انتشاراتتهران: 
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تهران:  .چاپ اول، های زندگیمهارت. (2916)فاطمه. ، محسن و پیداد، فرمهینی فراهانی

  .شباهنگ

 اسپند هنر. :. تهرانمحمدخانیترجمه شهرام  .زندگی هایمهارت. (2912) کریس.. آلکلنیکه. 

 برنامهفوقمکمل و  هایفعالیتزندگی از طریق  هایمهارت. آموزش (2912)مهناز. ، گیلک

 .921تهران: شماره ، تربیتی پیوند-نشریه ماهانه آموزشمدارس. 

(. 2912جان جین وی. )و کانجر، آلتا کارول ، هوستون ،جروم یگان،کماسن، پاول هنری، 

 . ترجمه: مهشید یاسایی. تهران: مرکز.رشد و شخصیت کودک

 :تهران .های زندگیراهنمای آموزش مهارت .(2911) .پروانه، محمدخانی و حسین، ناصری

 .بهزیستی کشور سازمان

زندگی  هایمهارتآموزش  اثربخشی. بررسی (2919) .نیک پرور، ریحانه و ناصری، حسین

 .1، بر بهداشت روانی دانشجویان

، اصول بهداشت روانی شناسی.مفهوم سالمت روان در مکاتب روان (.2919) نجات، حمید.

9(2 ،)292-299. 

 اراتانتش تهران: .بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان رفتارهای (.2906) .، شکوهنوابی نژاد

 انجمن اولیا و مربیان.

. تهران: انتشارات های زندگیآشنایی با برنامه آموزش مهارت. (2919)ریحانه. ، یک پرور

 معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
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