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چکیده
هدف از آموزش مهارتهای زندگی افزایش تواناییهای روانی اجتماعی و درنهایت پیشگیری از ایجاد
رفتارهای آسیبزننده به بهداشت و سالمت و ارتقا سطح سالمت عمومی فرد بود .هدف کلی این پژوهش
شناسایی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت عمومی و عزتنفس دانشآموزان پایه دهم شهرستان بندر
ترکمن در سال تحصیلی  69-69بوده است .پژوهش حاضر ازلحاظ روش پژوهش آزمایشی از نوع پیشآزمون
–پسآزمون با گروه آزمایش و گواه بود .یافتهها ،به اثرات مثبت این آموزشها بر مهارت دانشآموزان در حل
مشکل عزتنفس و سالمت آنان داللت داشتند .به دنبال چنین آموزشهایی ،شرکتکنندگان قادر میشوند تا
تعارضهای خود را با همساالن به نحو سازندهای حل نمایند و محبوبیت بین فردی بیشتری یابند .دادههای پژوهش
نشان داد که میزان سالمت عمومی و عزتنفس دانشآموزان دختر و پسر آموزش دیده بیشتر از آموزش ندیده
است ،موضوع بعدی تفاوت سالمت عمومی دو گروه از دانشآموزان آموزش دیده و آموزش ندیده تحت تأثیر
جنسیت بود که در فرضیه عنوانشده بود تغییر میکند که پس از بررسی دادهها فرضیه پژوهش رد و فرضیه صفر
تأیید گردید و ثابت شد سالمت عمومی و عزتنفس دانشآموزان دختر و پسر آموزش دیده و آموزش ندیده
تحت تأثیر جنسیت تغییر نمیکند ،با توجه به یافتههای پژوهش با  62درصد اطمینان و  2درصد خطا نتیجهگیری
شد که تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزتنفس و سالمت عمومی دانشآموزان آموزش دیده نسبت به
دانشآموزان آموزش ندیده بیشتر است.

واژههای کلیدی :سالمت عمومی ،عزتنفس ،مهارتهای زندگی
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مقدمه
با وجود تغییرات عمیقی که در شیوه زندگی جوامع امروزی رخ داده است ،هنوز متأسفانه
بسیاری از انسانها در برخورد با نامالیمات و مشکالت زندگی ناتوانند .بسیاری از مشکالت
رفتاری ما ،مانند ناتوانی در حل مسئله ،عدم برقراری ارتباط مناسب ،خودکشی و عزتنفس
پایین ریشههای روانی-اجتماعی دارد .انسانها برای مقابله با این موقعیتهای تنشزا نیاز به
آموختن برخی از این مهارتها را دارند .کارشناسان علوم رفتاری نیز بر این باورند که
برنامهی آموزش مهارتهای زندگی ازجمله برنامههایی است که به انسان در مسیر زندگی
بهتر کمک میکند (خنیفر و پورحسینی.)2910 ،
آنچه امروز تحت عنوان مهارت زندگی مشهور است تنها حاصل کار پژوهشگران عصر
حاضر نیست بلکه بسیاری از این مهارتها در البهالی تعالیم الهی بخصوص در قرآن و
احادیث معصومین بیان شده است .اهمیت و ضرورت آموزش مهارتهای زندگی زمانی
مشخص میشود که بدانیم آموزش مهارتهای زندگی موجب ارتقای تواناییهای روانی –
اجتماعی میگردد این تواناییها فرد را برای برخورد مؤثر با کشمکشها و موقعیتهای
زندگی یاری میبخشند و به او کمک میکنند تا با سایر انسانهای جامعه ،فرهنگ و محیط
خود مثبت و سازگارانه عمل کند و سالمت عمومی خود را تأمین کند بدین ترتیب ،تمرین
مهارتهای زندگی موجب تقویت یا تغییر نگرشها ،ارزشها و رفتار انسان میگردد
(ناصری.)2919 ،
با پدید آمدن رفتارهای مثبت و سالم بسیاری از مشکالت بهداشتی قابلپیشگیری خواهند
بود؛ بنابراین کمک به کودکان در رشد و گسترش مهارتهای موردنیاز برای زندگی مطلوب
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ایجاد یا افزایش اعتمادبهنفس در برخورد با مشکالت و همچنین کمک به آنان در رشد و
تکامل عواطف و مهارتهای اجتماعی الزم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی
مؤثر و سازنده ضروری به نظر میرسد (شعارینژاد .)2902 ،با توجه به اهمیت مهارتهای
زندگی با اهداف گوناگون پیشگیری و ارتقاء سطح سالمت روانی ضرورت آموزش اینگونه
مهارتها به کودکان برای ما آشکار میشود .افراد باید این مهارتها را یاد بگیرند تا بتوانند به
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نحو شایستهای با دیگران رفتار کنند .هدف این آموزش افزایش تواناییهای روانی اجتماعی
بهمنظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و رفتاری خطرناک است.
رویکرد مهارتهای زندگی یک چهارچوب سازمانیافته و عنصر آموزشی و مهم برای
مدارس است.
کودکان و نوجوانان به دلیل تجربه ناکافی وعدم آگاهی از مهارتهای الزم ازجمله
آسیبپذیرترین قشر از اقشار اجتماعی هستند و بهرغم انرژی و استعدادهای بالقوه و سرشار،
آنها از چگونگی بکار بردن توانمندیهای خود در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگی
آگاه نیستند.
آموزشوپرورش بهترین بستر برای ارائه این آگاهی به نوجوانان است .به نظر میرسد
آموزش مهارتهای زندگی میتواند توانمندی افراد را برای مقابله موفق با چالشهای
زندگی ،افزایش دهد .عزتنفس آنها را باال ببرد و به آنها یاد بدهد که چطور بتوانند خشم
خود را مهار کرده و برای برخورد با ناکامیها روش درستی را اتخاذ نمایند دانشآموزان
میتوانند با استفاده از مهارت حل مسئله تصمیمات مهم زندگی را بگیرند و مشکالت خود
را درست تحلیل نمایند.
سازمان جهانی بهداشت بهمنظور باال بردن سطح بهداشت روانی و پیشگیری از آسیبهای
روانی اجتماعی برنامهای با عنوان «آموزش مهارتهای زندگی» تدارک دید و بهمنظور
بررسی بیشتر در آگوست  2669در یونیسف مطرح کرد .مهارتهای زندگی مهارتهایی
هستند که فرد را قادر میکنند در محیطهایی که زندگی میکند موفق و کامیاب باشد.
آنچه امروزه تحت عنوان مهارتهای زندگی مشهود است تنها حاصل کار پژوهشگران
و احادیث معصومین بیان شده است .بهطوریکه تالش برای برقراری ارتباط مفید و مؤثر با
دیگران ،خودشناسی و توجه به ارزشها که از فصول اساسی درس مهارتهای زندگی است
بهکرات در قرآن ،نهجالبالغه و صحیفه سجادیه و احادیث منقول از سایر معصومین مورد
تأکید قرار گرفته است.
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مهارتهای زندگی ،توانایی روانی ر اجتماعی برای رفتار انطباقی و مؤثر هستند که افراد
را قادر میکنند تا بهطور مؤثری با مقتضیات و چالشهای زندگی روزمره مقابله کنند.
آموزش این مهارتها موجب ارتقاء فردی ،اجتماعی و محافظت از حقوق انسانها و
پیشگیری از مشکالت روانی ر اجتماعی میشود (سازمان بهداشت جهانی .)2660 ،آموزش
مهارتهای زندگی اصطالحی است که برای مداخلههای متعدد مانند ابراز وجود ،مدیریت
استرس ،مدیریت هیجانها ،مهارت حل مسئله ،خودآگاهی ،خودمراقبتی ،عزتنفس،
مدیریت زمان ،مدیریت رفتاری ،مهارت انتقادی و غیره اطالق میشود.
مهارتهای زندگی در جهت ارتقای تواناییهای روانی ر اجتماعی هستند و درنتیجه
سالمت روانی ،جسمانی و اجتماعی را تأمین میکند .آموزش مهارتهای زندگی فرد را
قادر میکند تا دانش ،ارزشها و نگرشهای خود را به تواناییهای بالفعل تبدیل کند .بدین
معنا که فرد بداند چه کاری باید انجام دهد و چگونه آن را انجام دهد .مهارتهای زندگی
منجر به انگیزه در رفتار سالم میشود .همچنین بر احساس فرد از خود و دیگران و همچنین
ادراک دیگران از وی مؤثر است .در ضمن منجر به افزایش اعتمادبهنفس میشود .بهطورکلی
میتوان گفت که منجر به افزایش سالمت روان افراد میشود و در پیشگیری از بیماریهای
روانی و مشکالت رفتاری نقش مؤثری دارد (نوری و خانی .)2900 ،با عنایت به کارکردهای
مهم سالمت عمومی و عزتنفس دانشآموزان بهعنوان سرمایههای آینده جامعه و نیز با توجه
به نقش آموزش مهارتهای زندگی در سالمت عمومی و عزتنفس ،انجام پژوهش در این
خصوص از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار است.
سؤال اصلی در این پژوهش این است که آیا آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت عمومی
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و عزتنفس دانشآموزان تأثیرگذار است؟
هدف کلی این پژوهش شناسایی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت عمومی و
عزتنفس دانشآموزان پایه دهم شهرستان بندر ترکمن در سال تحصیلی  69-69است .و
اهداف جزئی در ادامه بیان شده است:
 تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت عمومی دانشآموزان دختر -تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت عمومی دانشآموزان پسر
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 تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزتنفس دانشآموزان دختر تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزتنفس دانشآموزان پسر تفاوت میزان سالمت عمومی دانشآموزان دختر و پسر دبیرستانها با یکدیگرمهارتهای زندگی :به مجموعهای از تواناییهایی از افراد گفته میشود که زمینه سازگاری و
رفتار مثبت و مفید آنها را فراهم آورده و به فرد کمک میکند تا مسئولیتها و نقش
اجتماعی خود را بپذیرد و به شکل مؤثری عمل کند (طارمیان )2906 ،همچنین سازمان
جهانی بهداشت ( )2669مهارتهای زندگی را اینگونه تعریف کرده است:
مهارتهای زندگی ،تواناییهای روانی – اجتماعی برای رفتار انطباقی و مؤثر است که
افراد را قادر میکند تا بهطور مؤثری با مقتضیات و چالشهای زندگی روزمره مقابله کنند.
آموزش این مهارتها موجب ارتقا ء رشد شخصی و اجتماعی ،محافظت از حقوق انسانها
و پیشگیری از مشکالت روانی – اجتماعی میشود.
نلسون )2662( 2تعریفی از مهارتهای زندگی ارائه کرده است ،مهارتهای زندگی
عبارتاند از پیوستاری از انتخابها و تصمیم ساده در مقابل حوزههای مختلف ،مهارتی
روانشناختی است که به سالمت روان فرد کمک میکند و مسئولیت شخصی آنها نیز به
عهده خود فرد است .مردم بایستی دارای خزانهای از مهارتهای زندگی باشند که متناسب
با مرحله تحولی است که در آن قرار گرفتهاند و هم متناسب با نوع شکل خاصی است که
در زندگی با آن مواجه شدهاند.
مهارتهای زندگی شخص را قادر میکند تا دانش ،نگرش و ارزشهای وجودی خود را
به تواناییهای واقعی تبدیل کند تا بتواند از این تواناییها استفاده صحیحتر کند و از نیروهای
مهارتهای زندگی فرد را قادر میکند تا تواناییهایش را به توانایی بالفعل تبدیل کند.
مثلاینکه چه کاری باید بکند و چگونه آن را انجام دهد .مهارتهای زندگی تواناییهایی
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هستند که فرد را قادر میکنند انگیزه و رفتار سالم داشته باشد و فرصت انجام چنین رفتارهایی
را نیز در فرد ایجاد میکند (نیک پرور.)2919 ،
مهارتهای زندگی یعنی ایجاد روابط فردی مناسب و مؤثر ،انجام مسئولیتهای
اجتماعی ،انجام تصمیمگیری صحیح ،حل تعارضها و کشمکشها بدون توسل به اعمال که
به خود یا دیگران صدمه میزند .کودکان و نوجوانان باید این مهارتهای شخصی و
اجتماعی را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود ،انسانهای دیگر و کل اجتماع بهطور مؤثر و
مطمئن عمل کنند (فتحعلی لواسانی.)2919 ،
تعریف سالمت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت :سالمت عبارت است از برخورداری از
آسایش کامل جسمی ،روانی و اجتماعی و نهفقط نداشتن بیماری و نقص عضو.
براندن ( )2696در کتاب «قدرت عزتنفس» ،عزتنفس را ارج نهادن به ارزش و اهمیت
خویش ،مسئول خود بودن و در برابر دیگران مسئوالنه رفتار کردن ،میداند.

عالقه به مطالعه عزتنفس از کارهای روان درمانگری به نام راجرز ( ،)2692آغاز شد.
راجرز میگفت :علت اصلی پایین بودن عزتنفس یک فرد عدم دریافت حمایت عاطفی و
تأیید اجتماعی کافی است .بهخصوص او فکر میکرد که کودکانی که مرتب اینگونه
خطاب میشوند «تو این کار را درست انجام ندادی»« ،آن کار را نکن»« ،آن کار را باید بهتر
انجام میدادی» یا «چرا اینقدر خنگی» عزتنفس پایینتری دارند .برای بسیاری از
دانشآموزان دورههایی از نوسان عزتنفس وجود دارد؛ اما پایین بودن مداوم عزتنفس
نشاندهنده مشکالت جدیتری است .پایین بودن دائمی عزتنفس با کاهش پیشرفت
تحصیلی ،افسردگی ،اختالالت خوردن و بزهکاری رابطه دارد.
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96

مشکالت جدی دانشآموزان نهتنها به عزتنفس پایین بستگی دارد ،بلکه با سایر شرایط
نیز ارتباط دارد .وقتی عزتنفس پایین با مشکل انتقال (مانند انتقال به مدرسه متوسطه اول) یا
مشکالت خانوادگی (مانند طالق) ترکیب شود ،مشکالت دانشآموز میتواند تشدید شود.
پژوهشها نشان میدهند که عزتنفس کودکان به همراه رشد آنها متحول میشود .دریک
مطالعه جدید نشان داده شد که پسرها و دخترها هر دو در دوره کودکی عزتنفس باالیی
داشتند ،اما در اوایل نوجوانی عزتنفس آنها بهطور قابلمالحظهای افت داشت.
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کوپر اسمیت ( )2690عزتنفس را عبارت از ارزشیابی و قضاوت فردی از شایستگی که
ویژگی عام شخصیت است ،نه یک نگرش لحظهای اختصاصی برای موقعیتهای خاص میداند.
عزتنفس عبارت است از احساس ارزشمندی و صالحیت فردی که افراد در ارتباط به
خود پندارهشان دارند .عزتنفس احساسی است که فرد درباره خود دارد و شامل میزان
احترام فرد به خود و پذیرش خود است .عزتنفس با مفهوم خود متفاوت است مفهوم خود
شامل باورهای فرد درباره خود و بیشتر بر مبنای توصیف است نه بر مبنای ارزشیابی ممکن
است بعضی از قسمتهای مفهوم خود ،خوب یا بد تلقی گردد ولی بعضی از بخشهای آن
نه خوب تلقی شود نه بد بهعنوانمثال داشتن موی سیاه بخشی از مفهوم خود است که این
ویژگی نه خوب است نه بد .درحالیکه عزتنفس شامل قضاوت فرد از خصوصیاتش
میشود (ماسن و همکاران ،2660 ،ترجمه یاسایی.)2909 ،
در کل عزتنفس یکی از موفقترین روشهای برقراری رابطهی انسانی با نوجوان ،حفظ
و تأمین عزتنفس و خودباوری در نوجوان است.
پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزتنفس دانشآموزان
مقطع راهنمایی شهرستان قزوین در سال  2969توسط جمالی انجام شده است .روش پژوهش
توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان مقطع
راهنمایی شهرستان قزوین بودند که بر اساس آمار و اطالعات  2122نفر بودند .حجم نمونه
با استفاده از جدول مورگان و روش نمونهگیری تصادفی ساده 162 ،نفر تعیین گردید.
یافتههای پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی و تمامی ابعاد آن ،آموزش
خودآگاهی ،داشتن هدف در زندگی ،مهارت مربوط به ارتباط انسانی ،روابط بین فردی،
تفکر خالق ،تفکر انتقادی ،بر عزتنفس دانشآموزان تأثیر معناداری میگذارد .نتایج نشان
داد که بین دیدگاه معلمان مقطع راهنمایی شهرستان قزوین در مورد تأثیر آموزش مهارتهای
زندگی بر عزتنفس با توجه به اطالعات دموگرافیک (جنس ،سن ،سابقه خدمت و
تحصیالت) تفاوت معناداری وجود ندارد.
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مهارت تصمیمگیری ،سالمت روان ،مهارت در حل مسئله ،مهارت مشارکت و همکاری،
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در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سالمت روانی و
عزتنفس فرزندان شبه خانواده تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر کرمان در سال 2961
توسط سمیرا اشرف گنجویی نتیجهگیری شد که آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت روانی
و عزتنفس فرزندان تأثیر دارد و موجب باالبردن عزتنفس و سالمت روانی آنان میگردد.
در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سالمت روان و
عزتنفس دانشآموزان دوره متوسطه در سال  2962توسط ابوالفضل سبحانی نشان داده شد
آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت روان و عزتنفس دانشآموزان تأثیر دارد.
در پژوهش عباس مهوشی در سال تحصیلی  62-62با عنوان اثربخشی مهارت زندگی بر
افزایش مهارتهای اجتماعی ،نتیجهگیری کرد که آموزش مهارتهای زندگی موجب
افزایش مهارتهای اجتماعی و ابراز وجود و خویشتنداری در دانشآموزان میگردد.
میکائیلی ،احمدی خوئی و زارع ( )2962در پژوهشی با عنوان بررسی مقایسهای اثربخشی
آموزش سه مهارت زندگی بر سالمت عمومی دانشجویان سال اول نشان دادند که بین تفاضل
نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروههای آزمایش و شاهد ،در تمام مؤلفههای سالمت
عمومی به نفع گروه آزمایش معنادار بود ( )p<2/22در گروههای آموزش مدیریت تنیدگی
و خودآگاهی ،مؤلفه اضطراب و بیخوابی و در گروه برقراری ارتباط مؤثر ،مؤلفه نشانههای
بدنی در قیاس با سایر مؤلفهها بیشتر بهبود یافته بود .بررسی نتایج حاصل از مقایسه دوبهدو
میانگینها نشان داد آموزش مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر در تمام مؤلفههای سالمت
عمومی و نمره کلی آموزش ،اثربخش بود که در قیاس با سایر مهارتها ،تغییر و بهبود
بیشتری را به دنبال داشت نتیجه :مجموع یافتهها حاکی از تأثیر مثبت آموزشها بر بهبود
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96

سالمت عمومی بود .لذا پیشنهاد میشود این نوع آموزشها ،خصوصاً آموزش مهارتهای
ارتباطی ،بهعنوان بخشی از برنامههای بهداشت روانی دانشگاهها قرار گیرد.

در پژوهش گابرونیا در سال  1229با عنوان آموزش معلم برای جایگزینی آموزش
مهارتهای زندگی به آموزش حرفهای نتیجهگیری شده که معلمان و دانشآموزان باید از
مهارتهای زندگی بیشترین نیاز برای بهبود چشمانداز اشتغال آگاه باشند و نیازهای خود را
در یادگیری و نگرش ازنظر مهارتهای زندگی به آموزش عملی برای آموزشهای حرفهای
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تبدیل کند که منجر به باال بردن اعتمادبهنفس و حمایت فردی برای زبان آموزان محروم،
بهویژه مربوط به ارتباطات ،حل مسئله ،سواد ،نگرش و انعطافپذیری خواهد شد.
در پژوهشی که الولیر و همکاران ( )1222در ارتباط با مهارتهای ارتباطی موردنیاز
دانشجویان کارشناسی ارشد انجام دادند به این نتیجه رسیدند که این مهارتها بهطور چشمگیری
باعث افزایش اعتمادبهنفس و ارتباط با دیگران و انعطافپذیر شدن در آنان میگردد.
در پژوهش با هدف بررسی تأثیر عوامل صالحیت معلم و مهارتهای زندگی
دانشآموزان در یادگیری دانشآموزان در سال  1222توسط کیو نانگ و لین دستاورد
یادگیری دانشآموزان از O-خالص یافت میشود پایینتر از نمره میانگین ملی است دادهها
با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت ،نتیجه نشان داد که سطح مهارتهای
دانشآموزان معلمان بهطورکلی مهارتهای زندگی در سطح باال ( )M =9/21است. ،با
توجه به اثرات ثابت ،پژوهشگران دریافتند که عامل صالحیت معلم متغیر است که برنامه
آموزشی و مدیریت آموزش اثر مثبت دارد درنتیجه ،مدیران مدارس باید صالحیت معلم و
زندگی دانشجویی مهارتهای زندگی را ترویج دهند چراکه که این دو متغیر به موفقیت در
دانشآموز کمک میکند.
در پژوهشی که بو و همکاران ( ،)1222در ارتباط با کیفیت زندگی در میان مهاجران
روستایی به شهری در چین انجام دادند به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارتهای زندگی
پیش از مهاجرت با تمرکز بر ایجاد مهارتهای مقابلهای کار آمد و تهیه مهاجرت ،کیفیت
زندگی و سالمت روانی را بهبود میبخشد.
در پژوهشی که جونز و همکاران ( ،)1226در ارتباط با مهارتهای زندگی موردنیاز
اجتماعی ،احترام ،رهبری ،تعامل خانواده و ارتباطات و مهارتهای شخصی ازجمله خود
سازمان دهنده ،نظم و انضباط ،اعتمادبهنفس ،تعیین هدف ،مدیریت نتایج عملکرد و انگیزه
از مهمترین مهارتهای زندگی موردنیاز آنان است.
در پژوهشی که ویکتوریا و همکاران ( ،)1226در ارتباط با تأثیر برنامه آموزش

سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96

ورزشکاران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مهارتهای فردی ازجمله مهارتهای

مهارتهای زندگی بر جلوگیری از سوءاستفاده از مواد مخدر انجام دادند به این نتیجه
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رسیدند که مهارتهای زندگی تأثیر مثبتی بر کاهش استفاده از مواد مخدر و الکل در
دانشآموزان دارد.
در پژوهشی که کنراد و همکارانش ( ،)1226در ارتباط با بهبود مهارتهای زندگی و
عزتنفس در کارکنان بیمارستان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که پس از آموزش
مهارتهای زندگی ،عزتنفس در آنان بهطور چشمگیری افزایش یافت.

روش
پژوهش حاضر از نوع آزمایشی (طرح پیشآزمون – پسآزمون) با گروه کنترل بود .دو
گروه از آزمودنیها بهگونهای تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین میشوند.
جلسات مداخلهای این آموزش بر مبنای مهارت زندگی و مهارت خاص آن در زندگی
روزانه به کار گرفته میشود.
پژوهش حاضر ازلحاظ روش پژوهش آزمایشی است از نوع پیشآزمون –پسآزمون با
گروه آزمایش و گواه که میخواهد تأثیر آموزش مهارتهای زندگی را بر میزان عزتنفس
و سالمت عمومی دانشآموزان بسنجد .هدف از روش آزمایشی استنباط رابطه علت و
معلولی بین پدیدههایی است که مورد کنترل قرار میگیرند (حسنزاده.)2961 ،
کلیه دانشآموزان پایه دهم شهرستان بندر ترکمن در سال تحصیلی  69-69که تعداد
آنها  692نفر است .شیوه نمونهگیری در این پژوهش از نوع تصادفی خوشهای بود و دو
آموزشگاه و از هر آموزشگاه دو کالس بهصورت تصادفی انتخاب گردید .حجم نمونه از
گروه پیشآزمون و پسآزمون در گروه کنترل و گواه برای هر گروه  92نفر بود.
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 96

آزمودنیهای این بخش شامل  212نفر دانشآموز دختر و پسر ( 92دختر و  92پسر) پایه
دهم هستند که بهطور تصادفی انتخاب شدند و بهطور تصادفی به دو گروه آزمایشی و دو
گروه کنترل تقسیم شدند .برای گردآوری دادهها از دو روش کتابخانهای و پرسشنامه استفاده
شده است.
در این پژوهش برای تجزیه تحلیل دادههای پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده
شده است .جهت بررسی توصیفی از جداول فراوانی و نسبی ،نمودارها ،میانگین و انحراف
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معیار بر اساس نوع دادهها استفاده شده است .برای آزمون فرضیهها و بر اساس دادههای
گردآوریشده از پرسشنامهها در فرضیههای یک و دو و سه و چهار از آزمون sample T

 testاستفاده شد .برای فرضیههای پنج و شش از آزمون مستقل  Tاستفاده شد .برای
فرضیههای هفت و هشت از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شده است.

یافتهها
تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت عمومی دانشآموزان دختر در ادامه بیان شده است:
جدول  .1دادههای توصیفی سالمت عمومی دانشآموزان دختر به تفکیک گروههای پیشآزمون و پسآزمون
متغیر

انحراف

میانگین خطای

استاندارد

انحراف استاندارد
1/834

گروهها

میانگین

تعداد

پیشآزمون گروه گواه

46/63

92

10/146

سالمت روان

پیشآزمون گروه آزمایش

47/60

92

10/064

1/837

عمومی دختران

پسآزمون گروه گواه

45/63

92

13/309

2/43

پسآزمون گروه آزمایش

50/53

92

11/076

2/022

جدول  .2نتایج آزمون مقایسه زوجی ( )samples T testسالمت عمومی دانشآموزان دختر
سالمت عمومی

سطح

دختران

معناداری

پیشآزمون گروه
کنترل و آزمایش
پسآزمون گروه

معیار

میانگین

میانگین

2/262

16

-2/019

2/206

-1/221

2/291

2/690

2/292

2/299

16

-1/222

-2/229

-6/990

1/912

21/029

-9/6

با توجه به دادههای جدول  ،1در سطح اطمینان  62درصد و با  2درصد خطا از آنجائی که
مقدار  sigدر مورد پیشآزمون گروه کنترل و گواه بیشتر از  2/22است ()p =2/262>2/22
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که سالمت عمومی دانشآموزان گروه گواه و آزمایش تفاوت
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کنترل و آزمایش

Paired Differences
سطح اطمینان %62
درجه
t
آزادی
حد باال حد پایین

انحراف

خطای معیار

معناداری با یکدیگر دارند .همچنین دادههای جدول نشان میدهد که مقدار  sigدر مورد
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پسآزمون گروه گواه و آزمایش کمتر از  2/22است ( ) p =2/299<2/22بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که میزان سالمت عمومی دانشآموزان دختر آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت
معناداری ازلحاظ آماری دارند و چون حد پایین و حد باال در مورد پسآزمون گروه گواه و
آزمایش منفی است بنابراین با  62درصد اطمینان میتوان نتیجه گرفت که سالمت عمومی
دانشآموزان دختر آموزش دیده دبیرستانها بیشتر از دانشآموزان آموزش ندیده است.
تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزتنفس دانشآموزان دختر در ادامه بررسی شده است:
جدول  .3دادههای توصیفی عزتنفس دانشآموزان دختر به تفکیک گروههای پیشآزمون و پسآزمون
متغیر

عزتنفس دختران

انحراف

میانگین خطای

استاندارد

انحراف استاندارد
0/944

گروهها

میانگین

تعداد

پیشآزمون گروه گواه

11/67

92

5/168

پیشآزمون گروه آزمایش

10/96

92

5/574

1/018

پسآزمون گروه گواه

18/1

92

9/935

1/814

پسآزمون گروه آزمایش

23/33

92

7/997

1/46

جدول  .4نتایج آزمون مقایسه زوجی ( )samples T testعزتنفس دانشآموزان دختر
Paired Differences

عزتنفس دختران
پیشآزمون گروه
کنترل و آزمایش
پسآزمون گروه
کنترل و آزمایش

سطح

درجه

معناداری

آزادی

t

سطح اطمینان %62
حد باال

حد پایین

انحراف
معیار

میانگین

خطای معیار
میانگین

0/059

16

-0/964

0/012

-0/612

0/153

0/837

-0/300

0/019

16

-2/492

-0/939

-9/528

2/1

11/5

-5/233
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با توجه به دادههای جدول  ،9در سطح اطمینان  62درصد و با  2درصد خطا از آنجائی که
مقدار  sigدر مورد پیشآزمون گروه کنترل و گواه بیشتر از  2/22است () p =2/226>2/22
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که عزتنفس دانشآموزان گروه گواه و آزمایش تفاوت معناداری
با یکدیگر دارند .همچنین دادههای جدول نشان میدهد که مقدار  sigدر مورد پسآزمون گروه
گواه و آزمایش کمتر از  2/22است ( ) p =2/226<2/22بنابراین میتوان نتیجه گرفت که میزان
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عزتنفس دانشآموزان دختر آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت معناداری ازلحاظ آماری
دارند و چون حد پایین و حد باال در مورد پسآزمون گروه گواه و آزمایش منفی است بنابراین
با  62درصد اطمینان میتوان نتیجه گرفت که عزتنفس دانشآموزان دختر آموزش دیده
دبیرستانها بیشتر از دانشآموزان آموزش ندیده است.
تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت عمومی دانشآموزان پسر در ادامه بررسی شده است:
جدول  .5دادههای توصیفی سالمت عمومی دانشآموزان پسر به تفکیک گروههای پیشآزمون و پسآزمون
متغیر

انحراف

میانگین خطای

استاندارد

انحراف استاندارد
2/079

گروهها

میانگین

تعداد

پیشآزمون گروه گواه

45/43

92

11/389

سالمت عمومی

پیشآزمون گروه آزمایش

44/37

92

11/128

2/032

پسران

پسآزمون گروه گواه

43/73

92

14/565

2/659

پسآزمون گروه آزمایش

51/4

92

13/589

2/481

جدول  .6نتایج آزمون مقایسه زوجی ( )samples T testسالمت عمومی دانشآموزان پسر
Paired Differences

سالمت عمومی پسران

Sig. (2)tailed

df

t

0/426

سطح اطمینان %62
حد باال حد پایین
6/19

انحراف
معیار

خطای
میانگین

معیار
میانگین

پیشآزمون گروه کنترل و آزمایش

0/673

16

1/067 13/721 -4/057

2/505

پسآزمون گروه کنترل و آزمایش

0/047

7/267 19/185 -14/430 -0/103 -2/075 16

3/503

با توجه به دادههای جدول  ،9در سطح اطمینان  62درصد و با  2درصد خطا از آنجائی که
مقدار  sigدر مورد پیشآزمون گروه کنترل و گواه بیشتر از  2/22است () p =2/909>2/22
معناداری با یکدیگر دارند .همچنین دادههای جدول نشان میدهد که مقدار  sigدر مورد
پسآزمون گروه گواه و آزمایش کمتر از  2/22است ( ) p =2/290<2/22بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که میزان سالمت عمومی دانشآموزان پسر آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت
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بنابراین میتوان نتیجه گرفت که سالمت عمومی دانشآموزان گروه گواه و آزمایش تفاوت

معناداری ازلحاظ آماری دارند و چون حد پایین و حد باال در مورد پسآزمون گروه گواه و
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آزمایش منفی است بنابراین با  62درصد اطمینان میتوان نتیجه گرفت که سالمت عمومی
دانشآموزان پسر آموزش دیده دبیرستانها بیشتر از دانشآموزان آموزش ندیده است.
تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزتنفس دانشآموزان پسر در ادامه بررسی شده است:
جدول  .7دادههای توصیفی عزتنفس دانشآموزان پسر به تفکیک گروههای پیشآزمون و پسآزمون
متغیر

عزتنفس پسران

انحراف

میانگین خطای

استاندارد

انحراف استاندارد
1/079

گروهها

میانگین

تعداد

پیشآزمون گروه گواه

17/77

92

5/911

پیشآزمون گروه آزمایش

20/03

92

13/87

2/532

پسآزمون گروه گواه

15/33

92

5/622

1/026

پسآزمون گروه آزمایش

20/8

92

6/504

1/187

جدول  .8نتایج آزمون مقایسه زوجی ( )samples T testعزتنفس دانشآموزان پسر
Paired Differences

عزتنفس پسران
پیشآزمون گروه کنترل
و آزمایش
پسآزمون گروه کنترل
و آزمایش

Sig. (2)tailed

df

t

سطح اطمینان %62
حد باال حد پایین
2/95

انحراف
معیار

میانگین

خطای معیار
میانگین

0/381

-0/899 16

-7/483

13/97

2/267

2/551

0/001

-8/632 -2/302 -3/533 16

8/476

5/476

1/548

با توجه به دادههای جدول  ،1در سطح اطمینان  62درصد و با  2درصد خطا از آنجائی که
مقدار  sigدر مورد پیشآزمون گروه کنترل و گواه بیشتر از  2/22است () p =2/912>2/22
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بنابراین میتوان نتیجه گرفت که عزتنفس دانشآموزان گروه گواه و آزمایش تفاوت معناداری
با یکدیگر دارند .همچنین دادههای جدول نشان میدهد که مقدار  sigدر مورد پسآزمون گروه
گواه و آزمایش کمتر از  2/22است ( ) p =2/222<2/22بنابراین میتوان نتیجه گرفت که میزان
عزتنفس دانشآموزان پسر آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت معناداری ازلحاظ آماری
دارند و چون حد پایین و حد باال در مورد پسآزمون گروه گواه و آزمایش منفی است بنابراین

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت عمومی ...

با  62درصد اطمینان میتوان نتیجه گرفت که عزتنفس دانشآموزان پسر آموزش دیده
دبیرستانها بیشتر از دانشآموزان آموزش ندیده است.
تفاوت میزان سالمت عمومی دانشآموزان دختر و پسر دبیرستانها با یکدیگر در ادامه
بررسی شده است:
جدول  .9دادههای توصیفی سالمت عمومی دانشآموزان به تفکیک جنسیت
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای معیار میانگین

جنسیت
سالمت

مرد

92

90/20

29/962

2/102

عمومی

زن

92

91/11

21//911

2/266

جدول  .10نتایج آزمون  Tمستقل سالمت عمومی دانشآموزان به تفکیک جنسیت
آزمون لوینس برای

آزمون  tبرای برابری میانگینها
سطح اطمینان  %62تفاوت خطای تفاوت

سطح

برابری واریانسها
درجه

t

معیار

میانگین معناداری

آزادی

-2/96

1/992

2/199 -2/220

221

-2/961 9/921

1/992

-2/12 222/122 2/199 -2/220

حد باال حد پایین
9/920

-2/12

سطح

F

معناداری
2/91

سالمت عمومی

2/222

با فرض برابری
واریانسها
با فرض نابرابری
واریانسها

با توجه به دادههای جدول  ،22در سطح اطمینان  62درصد و با  2درصد خطا از آنجائی
که مقدار  sigبیشتر از  2/22است ( ) p =2/199>2/22بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
میزان سالمت عمومی دانشآموزان دختر و پسر دبیرستانها ازلحاظ آماری تفاوت معناداری
میانگین دو جامعه معنادار نبوده و تساوی میانگین دو جامعه رد نمیشود.
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با یکدیگر ندارند همچنین منفی بودن حد پایین و مثبت بودن حد باال نشان میدهد که تفاوت
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بحث و نتیجهگیری
یافتهها ،به اثرات مثبت این آموزشها بر مهارت دانشآموزان در حل مشکل عزتنفس و سالمت
آنان داللت دارند به دنبال چنین آموزشهایی ،شرکتکنندگان قادر میشوند تا تعارضهای خود
را با همساالن به نحو سازندهای حل نمایند و محبوبیت بین فردی بیشتری یابند.
موضوعی که در این پژوهش موردبررسی قرار گرفت بررسی تأثیر آموزش مهارتهای
زندگی بر سالمت عمومی و عزتنفس دانشآموزان پایه دهم بود.
با توجه به دادهها ،پیشآزمون گروه کنترل و گواه دانشآموزان دختر بیشتر از  2/22است
( ) p =2/62>2/22و نشاندهنده این است که سالمت عمومی این دو گروه تفاوت معناداری
با هم دارند ولی پس از آموزش و دریافت دادههای پسآزمون ( ) p =2/299>2/22نتیجه
گرفته میشود که سالمت عمومی دانشآموزان دختری که آموزش دیدهاند بیشتر از
دانشآموزان دختری است که آموزش ندیدهاند.
یافتهها در پژوهش رحمانپور ( )11-16نشان میدهد که آموزش مهارتهای زندگی
موجب رشد سالمت عمومی دانشآموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شده است .همچنین در
پژوهشی دیگر یادآوری ( )2919نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی موجب افزایش
معنادار سالمت عمومی دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اهواز شده است.
با توجه به دادهها در پیشآزمون که ( ) p =2/262>2/22است عزتنفس دانشآموزان دختر
گروه گواه و آزمایش تفاوت معناداری دارد و پس از آموزش و گرفتن پسآزمون نتایج نشان
میدهد ) p =2/226>2/22( ،لذا نتیجه میشود که عزتنفس دانشآموزان دختر آموزش دیده
بیشتر از دانشآموزان دختر آموزش ندیده است لذا فرضیه پژوهش تأیید میگردد.
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نتایج این پژوهش با پژوهش سمیرا اشرف گنجویی ( )2961و ابوالفضل سبحانی ()2962
مطابقت دارد .اشرف گنجویی به بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزتنفس
فرزندان تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان کرمان پرداخت و نتیجه گرفت که این
آموزشها موجب باال رفتن عزتنفس فرزندان تحت پوشش شده است .در پژوهش سبحانی
اثبات شد آموزش مهارتهای زندگی عزتنفس دانشآموزان متوسطه را بیشتر میکند.

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت عمومی ...

همچنین در پژوهش ویچروسکی ( )1222اثبات کرد حضور در کالسهای آموزش
مهارتهای زندگی موجب عزتنفس بیشتر میشود.
دادههای پیشآزمون ،بین گروه گواه و آزمایش ( ) p =2/990>2/22است لذا چنانکه مشاهده
میشود تفاوت معناداری بین سالمت عمومی دانشآموزان گروه گواه و آزمایش پسر وجود دارد
درحالیکه پس از اجرای آموزش ،پسآزمون گروه گواه و آزمایش برابر () p =2/290>2/22
شد که با  62درصد اطمینان میتوان گفت سالمت عمومی دانشآموزان پسر آموزش دیده بیشتر
از دانشآموزان پسر آموزش ندیده است لذا فرضیه پژوهش تأیید میگردد.
نتایج یافتههای این پژوهش با پژوهش فرزانه میکاییلی و همکاران ( )2962همسو است و
نشان دادهشده که مؤلفههای سالمت عمومی ( )p<2/22دانشجویان پسر سال اول دانشگاه
علوم پزشکی مازندران در اثر آموزش مهارتهای زندگی افزایش یافته است.
بر اساس دادههای پیشآزمون گروه گواه و کنترل ( ) p =2/912>2/22عزتنفس
دانشآموزان پسر دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر دارند درحالیکه پس از آموزش و
دریافت پسآزمون از دو گروه ( ) p =2/222<2/22است لذا نتیجه میشود که میزان
عزتنفس دانشآموزان پسر آموزش دیده بیشتر از دانشآموزان پسر آموزش ندیده است
پس فرضیه پژوهش تأیید میگردد.
نتایج پژوهش جمالی ( )2969حاکی از آن است که آموزش مهارتهای زندگی موجب
تقویت عزتنفس دانشآموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان قزوین شده است .همچنین در
پژوهش دیگری صبحی و همکاران ( )2916نشان دادند که میتوان از آموزش مهارتهای
زندگی بهعنوان روشی برای افزایش عزتنفس در دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی
با توجه به دادههای سالمت عمومی دو گروه دختر و پسر ( ) p =2/199>2/22مشاهده
میگردد که سطح معناداری بزرگتر از  2/22است و نشان میدهد که میزان سالمت عمومی
دانشآموزان پسر و دختر تفاوت معناداری با هم ندارند لذا فرضیه پژوهش رد و فرضیه صفر
تأیید میگردد.
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طی سه دهه گذشته ،رویکردها به تعلیم و تربیت در جهت کاربرد بالقوه و عملی دانش
در زمینههای واقعی زندگی بوده است .ضرورت یاری افراد ،جهت رشد بهتر مهارتهای
زندگی و معیشت خود ،رفتهرفته از اهداف مهم آموزشوپرورش تلقی میشود .نکته
قابلبحث این است که دانش اکتسابی از تجارب عملی ،پایاتر از معلومات بهدستآمده از
اجرای برنامههای آموزشی است .امروزه همگام با توسعه زندگی مدنی و صنعتی شدن
روزافزون کشورهای درحالتوسعه ،تعلیم و تربیت کودکان ،از وظایف اساسی نهادهای
تعلیم و تربیت رسمی به حساب میآید؛ اما تأکید بیشازحد بر ارائه اطالعات و دانش نظری،
دانشآموزان را از یادگیری مهارتهای ضروری که در زندگی روزمره به آن نیاز دارند
محروم میکنند .مهارتهای زندگی ،مهارتهای شخصی و اجتماعی است که کودکان و
نوجوانان باید آنان را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود و انسانهای دیگر و کل اجتماع
بهطور مؤثر و شایسته و مطمئن عمل نمایند .انتقاد مهم به تعلیم و تربیت رسمی این است که
به برخی مهارتهای حرفهای و ابزاری و تنها بر بعد شناختی (سواد) تمرکز کرده است و به
دیگر ابعاد فکری و روانی و اجتماعی توجهی ندارد .از دیگر سو پژوهشگران نشان دادهاند
که مهارتهای زندگی میتواند بهطور نظامدار و از طریق موقعیتهای یادگیری غیررسمی
یاد گرفته و تقویت شود .مدرسه عالوه بر کارکردهای رسمی آموزش خواندن و نوشتن،
باید در زمینههای آموزش مهارتهای زندگی به دانشآموزان نیز ایفای نقش کند.

مسئولیتپذیری یا تعهد فردی یک مفهوم مثبتی است که طبق آن افراد نسبت به سالمتشان
و اتخاذ تصمیمشان در مسائل زندگی خویش متعهد هستند .درواقع هدف نهایی مهارتهای
زندگی این است که افراد مسئولیت برتری و شایستگی فردی خویش را بپذیرند .این
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شایستگی فردی شامل احساس کفایت و شایستگی سطح باال ،سالمت روانی ،خود شکوفایی
و پذیرش مسئولیت فردی است .درنتیجه میتوان گفت مجموعه مهارتهای زندگی هم
اهداف پیشگیرانه دارد و هم کنترل و مدیریت مشکالت و همانند سبک رویکرد آموزشی
هم برای مداخالت گروهی و هم فردی مناسب است.

با توجه به پژوهشهای صورت گرفته در داخل و خارج از کشور که در فصل دوم کامالً
به آن اشاره شده است مشاهده میشود که پژوهشگران و گروههایی که آموزش مهارتهای
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زندگی را اجرا کردهاند توانستهاند موجب باال رفتن سالمت و عزتنفس افراد گردند در این
پژوهش هم یافتههای بهدستآمده و آمارها نشانگر این است که آموزش مهارتهای زندگی
موجب افزایش سالمت عمومی و عزتنفس دانشآموزان میشود.

پیشنهادهای کاربردی
 پیشنهاد میشود جهت آشنایی بیشتر افراد جامعه بخصوص معلمان و دانشآموزان ،منابعیشامل مهارتهای زندگی کاربردی و مفید تهیه و در اختیار آنان قرار داده شود.

 از طریق رسانههای گروهی و با بهرهگیری از کارشناسان مجرب ،به آموزش مهارتهایزندگی بهعنوان یک برنامه همگانی پرداخته شود.
 ایجاد زمینه و بستر مناسب برای مشارکت و فعالیت دانشآموزان در کلیه فعالیتهایمدرسه و تشکلهای علمی و فرهنگی و غیره دانشآموزی و قانونمند کردن آن
 برگزاری دورههای آموزش مهارتهای زندگی به اولیای دانشآموزان از طریقکالسهای آموزش خانواده.
 -همسو کردن فعالیتهای خانه ،مدرسه ،اجتماع در جهت آموزش مهارتهای زندگی.

 گسترش اردوها و گردشهای علمی و فرهنگی ،تفریحی ،زیارتی و فعالیتهایفوقبرنامه و پروژههای درسی و غیردرسی در داخل یا خارج از مدرسه با محوریت
مهارتهای زندگی
 ایجاد درس مهارتهای زندگی در جهت آموزش مهارتهای موردنیاز خود از دورهپیشدبستانی تا دانشگاهی.

که پیشنهاد میگردد بهعنوان دروس اصلی ارائه گردد.
 ایجاد دورههای آموزشی ضمن خدمت برای آشنایی معلمان ،مدیران و مربیان بامهارتهای موردنیاز شاگردان و ضرورت و روشهای تدریس آن
 -مدنظر قرار دادن نیازهای مهارتی شاگردان در تألیف کتب درسی جدید.
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پیشنهادهای مبتنی بر یافتهها:
 برنامهریزی مدارس جهت افزایش سالمت عمومی دانشآموزان برنامهریزی مدارس جهت افزایش عزتنفس دانشآموزان سپردن مسئولیتهای مختلف به دانشآموزان جهت باالبردن عزتنفس آنان راهاندازی پایگاههای سالمت در مدارس -برگزاری کارگاههای آموزشی جهت تقویت سالمت عمومی و عزتنفس دانشآموزان
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