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 چکيده
مقابله با  یهابر بهبود راه یزندگ یهاآموزش مهارت یاثربخش یپژوهش حاضر به منظور بررس

آموزان دختر شهر اهواز انجام شد. روش به کار رفته در دانش نیدر ب یجرات ورز شیاسترس و افزا

 هی. جامعه مورد مطالعه کلباشدیآزمون و پس آزمون( م شی)با گروه پ یشیآزما مهیپژوهش ن نیا

 یریگنمونه وهینفر از آنان به ش 06آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر اهواز بودند. تعداد دانش

در گروه گواه  گرینفر د 06و  شیدر گروه آزما ینفر به صورت تصادف 06انتخاب شدند. که  یاخوشه

( 3990)  سیو لو  دنبرگیپژوهش پرسشنامه استرس فر نیقرار داده شدند. ابزار مورد استفاده در ا

( است که پس از انتخاب افراد در دو 3991و همکاران )  یل ولینوجوانان دانگ  یو جرأت ورز

شد. پس از جمع  لیو گواه تکم شی( توسط افراد گروه آزماشیآزما یه )قبل و بعد از اجرامرحل

و  هیتجز SPSSتوسط نرم افزار  انسیکوار لیتحل یبا استفاده از آزمون آمار جیها، نتاداده یآور

مقابله با استرس و جرات  یهابر راه یزندگ ینشان داد: آموزش مهارت ها  جیشد،که نتا لیتحل

( آموزش مهارت 3نشان داد که  جیتر و جداگانه نتا یداشت. به صورت جزئ یمعنادار ریتأث یورز

( آموزش مهارت 2معنادار داشت.  ریمقابله با استرس دانش آموزان تاث یبر بهبود راه ها یزندگ یها

 اشت.معنادار د ریدانش آموزان تاث یجرات ورز شیبر افزا یزندگ یها

 .یجرأت ورز -مقابله با استرس یهاراه -یزندگ یهامهارت واژگان کليدي:

 

 
 

 

                                                           
 واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، 3
 ایران، اهواز سالمی،ادانشگاه آزاد  واحد اهواز، شناسی، ستادیارگروه روانا 2
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 *2 یدرئيح رضايعل ، 1 بهارزاده میمر

 
 
 

مقابله با استرس  يهابر بهبود راه یزندگ يهاآموزش مهارت یاثربخش

 آموزان دختر شهر اهوازدانش نيدر ب يجرات ورز شیو افزا
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 مقدمه
 کسب قالب در نیز جدید نیازهایی فراگیر، توسط باال های مهارت کسب و برآموختن عالوه یافته، توسعه و پرورش در آموزش امروزه

 .است شده طرح سوم هزاره هایچالش و تفکرها با مواجهه چگونگی و زندگی جدید و مختلف هایموقعیت مسئله حل زیستن،» هایمهارت

 تصمیمات تا کندمی کمك افراد به که شودمی گفته فردی میان و اجتماعی روانی هایمهارت از بزرگی گروه به زندگی، هایمهارت اصطالح

 یبارور و سالم زندگی و داده گسترش را خود شخصی مدیریت و ایمقابله هایتمهار نمایند، برقرار مؤثر ارتباط کنند، اتخاذ آگاهانه را خود

 گیری تصمیم در را افراد که هستند فردی بین هایمهارت و روانی هایمهارت از گروهی زندگی؛ هایمهارت خاص، حالت باشند. در داشته

 با ودخ زندگی با آمدن کنار و مدیریت و دیگران با همدردی و سالم روابط ایجاد مؤثر، ارتباط خالق، تفکر انتقادی، تفکر مسائل، حل آگاهانه،

 د،باش دیگران به مربوط هایفعالیت یا و شخصی هایفعالیت باره در است ممکن زندگی هایمهارت. کندمی کمك مولد، و سالم شیوه یك

 (. 3شود ) استفاده سالم محیطی به محیط تغییر منظور به آنها از است ممکن همچنین،

 وقتی اوست؛ خود ها برعهدهانتخاب آن مسئولیت که بزند دست هاییبه انتخاب فرد شوند،می موجب زندگی هایواقع مهارتدر 

 هرا ب رضایتش و شادی که زندمی دست هاییو تصمیم هاانتخاب به وی باشد، فرد خود بر عهده هاو تصمیم هاانتخاب شخصی مسئولیت

 به هک هستند اساسی هایزندگی، مهارت هایمهارت. است نقص و عیب فاقد و ترین تصمیمکامل که گیردمی تصمیمی و رساندحداکثر می

های هارتم براین، عالوه گیرند؛می عهده به را خود امور زندگی مسئولیت کنند، خالی شانه مسئولیت بار زیر از به جای اینکه افراد آنها وسیله

 افراد قدرت افزایش در واقع، باعث و کند کمك خود به که کنندایجاد می فرد را در صالحیت این و هستند خودیاری هایمهارت زندگی،

 (. 2شوند )می

( 3994) 1فولکمن و 4الزاروس باشد. می 0های مقابله با استرسهای زندگی بر آن تأثیرگذار است، مهارتیکی از متغیرهایی که مهارت

 است، زااسترس موقعیت فشارهای رساندن حداقلبه هدفشان که شناختی و رفتاری هایپاسخ از ایمجموعه عنوان به را مقابله راهبردهای

 وجهت مورد کنند،می مداخله پزشکی روان هایاختالل و روانی فشار بین ارتباط در که اصلی عنوان به ایمقابله راهبردهای. اندکرده تعریف

 تحقیقات در( 2664) 7گریفین و 0های زندگی بر کاهش استرس تحقیقات نشان داده است بوتیندر زمینه تأثیر آموزش مهارت .(0است ) بوده

 مشکالت کاهش برای درمانی رویکردهای میان در کارآمد و مؤثر هایروش از یکی زندگی هایمهارت آموزش روش که نمودند اعالم خود

 دادند نشان  (4منجزی ) و اشرفی همچنین و. باشندمی زااسترس و انگیز چالش هایموقعیت با مقابله هایشیوه از استفاده افزایش و روانی

 زااسترس هایموقعیت و محیطی فشارهای کاهش و روانی و جسمی سالمت ارتقای موجب زندگی هایمهارت و ارتباطی هایمهارت آموزش که

(، 9کیشور ) و (، بارات7، کینسلر و همکاران ) (0همکاران ) و (، میرزاییان1تحقیقات  فیاضی و همکاران )شود. همچنین نتایج می نوجوانان

 های آن بوده است. های زندگی بر کاهش استرس و مقابله با سبكآموزش مهارت دهنده تأثیر برنامه( نشان9وس )بار

 سازگاری برای اصلی و اولیه ىمداخله یك ورزىجرأتاست.  9ورزیجرات، های زندگی بر آن تأثیر مثبتی دارددومین متغیری که مهارت

 قدرت افزایش مانند آن تبعات و جسارت. دارد مطابقت امروزی مرج و هرج پر و ناپایدار محیط در مردم نیازهای با و است جدید دنیای با

 رکزتم خصوص به و اجتماعی نظام فرهنگی ویژگی. است... و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، توفیق در مهمی عامل کردن، خطر و پذیریریسك

 ودخ منطقی هایخواسته بر پافشاری ضمن است، وجود ابراز توانایی دارای که فردی است. جرأتورزى برای ایعمده مانع بیرونی، هایانگیزه بر

 خودداری آنها تضییع و دیگران حقوق اجحاف از و دهدمی قرار توجه مورد را دیگران هایسلیقه و حقوق آنها، از دفاع در مخالفتی رفتار انجام و

 هکطوریبه بخشد؛ بهبود را افراد یجراتمندانه رفتارهای و تا عقاید شودمی ریزیطرح منظور بدین ورزیجرات آموزشی (. برنامه36کند )می

 تیجهن در و دهند را نشان خود فردی تفکرات و عواطف مناسب به طور برسند، خوداعتمادی به نگریسته، خود بهتر به دیدی با بتوانند آنها

 و های زندگی بر روی جرأت ورزی رشیدی(. در تحقیقات انجام شده در تأثیر مهارت33باشند ) داشته دیگران با را مؤثرتری فردی بین روابط

 اهدانشگ وارد تازه دانشجویان جرأتمندی و پرخاشگری اضطراب و بر زندگی هایمهارت آموزش تأثیر بررسی هدف با پژوهشی در (32همکاران )

 و نیب همچنین نتایج نادری .است داشته مثبتی بسیار تأثیر آنها عملکرد بر زندگی هایمهارت آموزش که دریافتند ایالم واحد اسالمی آزاد

 و کینسلر ،(31) نیومن و سیالس ،(34) خانبیگلو قره ،(30) رنجبریان ،(0) همکاران و میرزاییان ،(32) پورفوجردی محمد ،(36) لطفی

 ورزی بوده است.  جرات ارتقای های زندگی برآموزش مهارت دهنده تأثیرگذاری برنامهنشان (2630) همکاران

                                                           
3 Stress coping skills 
4 Lazarus  
5 Folkman 
6 Botoin 
7 Griffin 
8 assertiveness 
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 توجه با و افراد، ارتقای جرأت ورزی و جسمانی، روانی سالمت بر زندگی هایمهارت آموزش اهمیت فوق و مطالب به توجه با بنابراین،

 قابلهم های راه بهبود بر زندگی هایمهارت آموزش اثربخشی پژوهش بررسی این اصلی هدف مدارس در پیشگیرانه هایمثبت برنامه تاثیر به

های و محقق به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا آموزش مهارت .بود دختر آموزان دانش بین در ورزی جرات افزایش و استرس با

 اهواز تأثیر معناداری دارد؟  شهر دختر آموزان دانش بین در ورزی جرات افزایش و استرس با مقابله های راه بهبود زندگی بر

 

 روش تحقيق -1
 دانش را حاضر پژوهش آماری جامعه. گواه است گروه با آزمون پس-آزمون پیش طرح با آزمایشی شبه تحقیقات از نوع حاضر پژوهش

 06 نمونه کلی حجم پژوهش این در. بودند تحصیل به مشغول 3097 تحصیلی سال در که اهواز شهر شهر دوم متوسطه مقطع دختر آموزان

 این در گیرینمونه شد. روش گرفته نظر در نفر 06 تعداد گروه هر برای .است بوده اهواز شهر متوسطه دوم مقطع دختر آموزاندانش از نفر

 انتخاب تصادفی بصورت دبیرستان 3 اهواز، دخترانه هایدبیرستان جامعه، باالی حجم به توجه با که است ایخوشه تصادفی صورت به پژوهش

 های زیر استفاده شد:و منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش حاضر از پرسشنامه .گردید

 استرس با مقابله هايراه پرسشنامه( الف

 تدوین و تهیه استرالیا کشور در (30لویس ) و فریدنبرگ توسط 3990 سال در بار اولین برای جوانان استرس با مقابله هایراه پرسشنامه

 از نامهپرسش به پاسخگویی برای. است( پاسخ باز پرسش یك و نمونه سوال یك پاسخ بسته پرسش 99) پرسش 96 دارای پرسشنامه این. شد

 روش از استفاده با و 94/6 کرانباخ آلفای یوسیله به آزمون این اعتماد قابلیت( 37) کشمیری. شد استفاده( 1-3) لیکرت ایدرجه پنج طیف

 764/6کرونباخ پایایی پرسشنامه  آلفای از استفاده با حاضر پژوهش پایایی در. است کرده گزارش 93/6 براون اسپیرمن و کاتمن کردن نیمه دو

 بدست آمد. 

  ورزي جرأت پرسشنامه( ب

 منظور به که است شده تشکیل گویه 00 از که است شده ساخته( 39)همکاران و لی توسط( ASA) نوجوانان ورزی جرأت مقیاس

 به گزینه 0 با را هاییجواب و کندمی توصیف را فردی میان موقعیت 00 پرسشنامه این .رودمی بکار نوجوانان در ورزیجرأت میزان سنجش

 نوجوانان، از نفری 11 نمونه براساس( 3099) بحری .است کرده تعیین دهد،می انجام کاری چه معموالً موقعیت آن در فرد که این عنوان

 از شبی زمانی فاصله با بازآزمایی روش به پایایی ضریب کهحالی در داد، نشان را خوبی نسبتاً درونی همسانی ،26 ریچاردسون –کودر فرمول

 بدست آمد.  900/6کرونباخ پایایی پرسشنامه  آلفای از استفاده با حاضر پایایی پژوهش .بود 94/6 هفته 4

 

 روش اجرا
 هر از تصادفی صورت به گواه و آزمایش نفری 06 گروه دو تشکیل و ایتصادفی خوشه گیری نمونه روش با نمونه افرد انتخاب از پس

 این گواه گروه ولی شد، اجرا آزمایش گروه در دقیقه 41 مدت به جلسه، 9 طی زندگی هایمهارت ی برنامه. شد گرفته آزمون پیش گروه دو

 راهنمای کتاب براساس آموزشی پروتکل. شد گرفته آزمون پس گروه دو هر از آخر یجلسه پایان در. نکردند دریافت را هامهارت و هاآموزش

-شورک بهزیستی سازمان پیشگیری و فرهنگی امور معاونت اجتماعی هایآسیب از پیشگیری دفتر سفارش به که زندگی هایمهارت آموزش

. شد اهدخو تهیه پرورش و آموزش وزارت تندرستی و بدنی تربیت معاونت طبیعی بالیای با مواجهه و اجتماعی هایآسیب از پیشگیری دفتر

 است:  زیر شرح به آموزشی جلسات هایسرفصل

 زندگی هایمهارت مفاهیم مورد در بحث قوانین، و اهداف بیان آشنایی، و معارفه: اول جلسه

   تکالیف ارائه و خودآگاهی اجرای خودآگاهی، تعریف قبل، جلسه مباحث مورد در پاسخ و پرسش: دوم جلسه

 تکلیف ارائه همدلی، مهارت ارائه قبل، جلسه از بازخورد و تکلیف مرور: سوم جلسه

 تکلیف وارائه همدلی مبحث ادامه و قبل، جلسه از بازخورد و تکلیف مرور: چهارم جلسه

 تکلیف ارائه موثر، ارتباط مهارت اجرای قبل، جلسه از بازخورد و تکلیف مرور: پنجم جلسه

 ادامه و فردی بین روابط اصول و اهمیت ارتباطی، مهارت در موانع و موثر عوامل ارائه قبل، جلسه بازخورد و تکلیف مرور: ششم جلسه

 مبحث

 آموزان دانش از بازخورد گرفتن و آن بر موثر عوامل و خشم کنترل مهارت ارائه قبل، جلسه از بازخورد: هفتم جلسه

 تکلیف ارائه خشم، کنترل مبحث ادامه: هشتم جلسه

 تکلیف ارائه و موثر راهکارهای وارائه استرس تعریف قبل، جلسه از بازخورد و تکلیف مرور: نهم جلسه
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 ایشان همکاری جهت آموزان دانش از وتشکر تقدیر کار، پایان و استرس مبحث قبل،ادامه جلسه از بازخورد و تکلیف مرور: دهم جلسه

 تحقیق این در

 

 یافته ها -2
 .است شده ارایه 3 جدول در آزمون نوع و گروه تفکیك به مطالعه مورد متغیرهای توصیفی های آماره

 آزمون نوع و گروه تفکيك به مطالعه مورد متغيرهاي توصيفی هاي آماره (1) جدول

 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 407 364 12/91 26/296 06 راه های مقابله با استرسپیش آزمون 

 409 361 604/91 200/294 06 راه های مقابله با استرسپس آزمون 

 06 4 24/0 91/37 06 جرات ورزیپیش آزمون 

 03 4 76/0 93/39 06 جرات ورزیپس آزمون 

 

 با لهمقاب هایراه آزمون پس و آزمون پیش کل متغیرهای نمره بیشترین و کمترین واریانس، استاندارد، انحراف ( میانگین،3) جدول در

 .است آمده نمونه کل به مربوط ورزی جرات استرس و

 رهاي( براي متغK-Sاسميرنوف) -آزمون کواموگروف  p-valueو zمقادیر ميانگين، انحراف معيار، مقادیر( 2) جدول

 Z(K-S) p-value  (K-S) انحراف معیار میانگین شاخص ها

 979/6 474/6 12/91 26/296 راه های مقابله با استرسپیش آزمون 

 909/6 039/6 604/91 200/294 راه های مقابله با استرسپس آزمون 

 767/6 762/6 24/0 91/37 جرات ورزیپیش آزمون 

 120/6 930/6 76/0 93/39 جرات ورزیپس آزمون 

 

از توزیع نرمال  می باشد، بنابراین توزیع مقادیر متغیرها 61/6برای تمامی متغیرها بزرگتر از   p-value مقادیر (2)با توجه به جدول 

 کنند.تبعیت می

به تفکيك گروه راه هاي مقابله با استرس و جرات ورزي ( متغيرهاي پيش آزمون و پس آزمون Leven,s Testآزمون لوین)نتایج ( 3جدول )

 آزمایشی و گواه

 F df1 df2 سطح معناداری 

 996/6 19 3 639/6 راه های مقابله با استرسپیش آزمون 

 927/6 19 3 669/6 راه های مقابله با استرسپس آزمون 

 699/6 19 3 932/2 جرات ورزیپیش آزمون 

 317/6 19 3 613/2 جرات ورزیپس آزمون 

 

باشد که نشان دهنده برابری)همگنی( می 61/6مشاهده می شود که سطح معناداری برای تمامی متغیرها باالتر از  (0)با توجه به جدول 

 ها می باشد.واریانس

تأثیر  راه های مقابله با استرس و جرات ورزی در بین دانش آموزان دختر شهر اهوازهای زندگی بر بهبود آموزش مهارت: 1فرضيه

 معناداری دارد.
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آموزش مهارت هاي زندگی بر بهبود راه هاي بررسی اثر  جهت (MANCOVAچند متغيري ) واریانسکو تحليل آزمون نتایج( 5)جدول 

 شهر اهواز مقابله با استرس و جرات ورزي در بين دانش آموزان دختر

  شاخص آماری                      

 آزمون ها

  Pمعناداری  سطح  خطا df فرضیه F dfنسبت  مقدار

 666/6 13 4 939/36 449/6 اثر پیالیی

 666/6 13 4 939/36 103/6 المبدای ویلکز

 666/6 13 4 939/36 997/6 اثر هتلینگ

 666/6 13 4 939/36 947/6 بزرگترین ریشه روی

 

 آموزش مهارت های زندگی بر بهبود راه های مقابله با استرس و جرات ورزی در بین دانش آموزان دختر شهر اهوازبه منظور بررسی اثر 

آموزش مهارت استفاده شد که نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد  (MANCOVAتحلیل کوواریانس چند متغیری ) از آزمون

 =F ،666/6P-Value=  939/36ثیر معنادار دارد)أتراه های مقابله با استرس و جرات ورزی( از متغیرهای وابسته) حداقل بر یکیهای زندگی 

 = المبادای ویلکز(. 103/6و  

 تأثیر معناداری دارد. آموزش مهارت های زندگی بر بهبود راه های مقابله با استرس در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز :2فرضيه

 ( و متغير مستقل)گروه(راه هاي مقابله با استرس)پيش آزمون  تحليل فرض خطی بودن همبستگی بين گواه نتایج (6)جدول 

 معناداری Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجذوراتمجموع  منبع

 پیش آزمون 

 راه های مقابله با استرس
90/439369 3 990/439369 64/4003 666/6 

 

باشد پس فرض خطی بودن همبستگی بین می 61/6چون سطح معناداری کمتر از  دهدمی نشان (0)جدول شماره  نتایج که طور همان

 )گروه( رعایت شده است. ( و متغیر مستقلراه های مقابله با استرسآزمون )پیش گواه

بر بهبود راه هاي مقابله با آموزش مهارت هاي زندگی  اثر (جهت بررسیANCOVAنتایج تحليل کوواریانس تك متغيري )( 7)جدول 

 استرس در بين دانش آموزان دختر شهر اهواز

 (pسطح معناداری) F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیر

های مقابله راه

 با استرس

 666/6 00/31 00/3163 3 00/3163 گروه

 666/6 64/4003 990/439369 3 90/439369 پیش آزمون

 - - 97/91 17 93/1404 خطا

 - - - 06 66/1271072 کل

 

های آموزش مهارتدهد که ( نشان میANCOVA) شود نتایج تحلیل کوواریانس تك متغیریمشاهده می (7)همانطور که در جدول 

 (.=F ،666/6P-Value=  00/31تاثیر معنادار دارد)زندگی بر بهبود راه های مقابله با استرس در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز 

 تأثیر معناداری دارد. آموزش مهارت های زندگی بر افزایش جرات ورزی در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز :3فرضيه

 ( و متغير مستقل)گروه(جرات ورزي)پيش آزمون  تحليل فرض خطی بودن همبستگی بين گواه نتایج( 8)جدول 

 Fآماره  میانگین مجذورات آزادیدرجه  مجذوراتمجموع  منبع معناداری

 20/429 41/2309 3 41/22309 جرات ورزیپیش آزمون  666/6

 

پس فرض خطی بودن همبستگی  باشدمی 61/6چون سطح معناداری کمتر از  دهدمی نشان (9)جدول شماره  نتایج که طور همان

 است.)گروه( رعایت شده  ( و متغیر مستقلجرات ورزی آزمون)پیش بین گواه
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آموزش مهارت هاي زندگی بر افزایش جرات ورزي در بين  اثر جهت بررسی (ANCOVAنتایج تحليل کوواریانس تك متغيري ) (9)جدول 

 دانش آموزان دختر شهر اهواز

 (pسطح معناداری) F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیر

 جرات ورزی

 666/6 663/34 71/09 3 71/09 گروه

 666/6 20/429 41/2309 3 41/22309 پیش آزمون

 - - 99/4 17 97/209 خطا

 - - - 06 666/24323 کل

 

های آموزش مهارتدهد که ( نشان میANCOVA) شود نتایج تحلیل کوواریانس تك متغیریمشاهده می (9)همانطور که در جدول 

 (.=F ،666/6P-Value=  663/34)تاثیر معنادار داردزندگی بر افزایش جرات ورزی در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز 
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 گيرينتيجه 
افزایش جرات ورزی در بین های مقابله با استرس و های زندگی بر بهبود راهاثربخشی آموزش مهارتهدف از پژوهش حاضر بررسی 

 ایهمهارت آموزش داد نشان متغیری چند کوواریانس تحلیل ها نشان داد که نتایجبود. تجزیه و تحلیل یافته آموزان دختر شهر اهوازدانش

 کادرا حیطه بر ها،مهارت این واقع در. دارد معنادار تأثیر( ورزی جرات استرس و با مقابله هایراه) وابسته متغیرهای از یکی بر حداقل زندگی

 افراد این در استرس کاهش موجب و دارد روان سالمت در مهمی نقش بنابراین، و گذاردمی اثر فرد نفس عزت ها،شایستگی از فرد فهم و

 ورزی افزایشجرأت بحث به توجه با خود حقوق احقاق خود و از مراقبت در فرد انگیزه روان، سالمت سطح افزایش با همزمان و. شودمی

 و الزم برازش دارای نظری هایچارچوب و مفهومی الگوهای براساس زندگی هایمهارت آموزش هایبرنامه تدوین و طراحی بنابراین،. یابدمی

 مناسب اجرایی شرایط و لوازم آوردن فراهم و رفتاری -شناختی رویکردهای همراه به انگیزشی و هیجانی عاطفی، رویکردهای بر تأکید با

ی بر های زندگآموزش مهارتدهد که نتایج تحلیل کوواریانس تك متغیری نشان میهمچنین  .بیفزاید آنها اثربخشی و کارآمدی به تواندمی

ی و های فیاضنتایج این قسمت از تحقیق با یافته تاثیر معنادار دارد.بهبود راه های مقابله با استرس در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز 

های آموزش مهارت مبنی بر تأثیر برنامه (2630) کیشور و ( و بارات2630، کینسلر و همکاران )(3090) همکاران و ، میرزاییان(3090) همکاران

 شکاه بر زندگی هایمهارت آموزش برنامه یاثربخش تبیین های آن همخوانی و همسانی دارد. درزندگی بر کاهش استرس و مقابله با سبك

 جهت در و بشناسند را خود افراد، که شودمی باعث سو یك از زندگی هایمهارت آموزش که گفت توانمی تحقیق این هایآزمودنی استرس

 زیور جرات افزایش بر زندگی های مهارت آموزش که داد دیگر پژوهش نشان نتایج در. بکوشند خود قوت نقاط تقویت و ضعف نقاط اصالح

 ،(3090) پورفوجردی محمد ،(3097) لطفی و بنی نادری چون محققانی نتایج با که. دارد معنادار تاثیر اهواز شهر دختر آموزان دانش بین در

 زمینه در( 2630) همکاران و و کینسلر (2637) نیومن و سیالس ،(3093) خانبیگلو قره ،(3092) رنجبریان ،(3090) همکاران و میرزاییان

 در شده انجام آموزش اثر اندازه دهنده نشان محققان این نتایج چون. دارد همسانی ورزی جرات اتقای بر زندگی هایمهارت آموزش تأثیر

 وردم در بتوانند تا کنندمی کمك افراد به زندگی هایمهارت آموزش که کرد ذکر توانمی فرضیه این تبیین در. باشدمی ورزیجرات میزان

 . نمایند رفتار مطمئن و مؤثر و شایسته طور به اجتماع کل و درگیر هایانسان خود،

 قالب در مدرسه بر مبتنی هایمداخله و زندگی هایمهارت آموزش اجرای و ارائه (3شود در زمینه این نتایج این پژوهش پیشنهاد می

 در ویژههب ها،برنامه اهداف به دستیابی تواندمی کارآمد، و رایج نگر تلفیقی رویکردهای از استفاده نیز و آموزشی -روانی یبرنامه یا درس یك

 است بوده مثبت کاهش استرس بر زندگی هایمهارت اثر تحقیق در که آنجا از (2 .بخشد تسهیل را آموزان دانش بزرگ هایگروه و هاجمعیت

 هستند ارتباط رد جوانان نسل تربیت و سازگاری گسترش آموزش، وتربیت، تعلیم با ایگونه به که موسساتی و هاسازمان کلیه شودمی پیشنهاد

همچنین  (0 .نمایند کمك آنان هایمهارت افزایش و روان سالمت ارتقای و بهبودی به زندگی هایمهارت آموزش هایکارگاه برگزاری با

 و در آخر با (4. شود استفاده نیز مصاحبه مانند دیگری سنجشی ابزارهای از نامه پرسش از غیر به متغیرها ارزیابی برای که گرددمی پیشنهاد

 با نآ نتایج و شود انجام دیگر هاینمونه روی بر پزوهش این شودمی پیشنهاد شد انجام دختر آموزاندانش روی بر پژوهش این اینکه به توجه

 .شود پرداخته پژوهش متغیرهای بر زندگی هایمهارت تأثیر به تردقیق تا شود مقایسه پژوهش این نتایج

 تشکر و قدردانی
گلم، به خاطر  یخواهر و برادرها نیو همچن زمیعز یاستاد راهنما ،یدرئیح رضایدکتر عل یاستاد ارجمندم جناب آقا نیاز وجود نازن

 .کنمصمیمانه سپاسگزاری می شانخردمندانه یکننده و رهنمودها دواریصدر، حسن خلق، کالم ام یسعه
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 مراجعمنابع و 
 اجتماعی توسعه فصلنامه ،"دانشجویان اجتماعی سازگاری و هیجانیهوش بین رابطه بررسی" ا.، حدت، و م. پارسامهر، [3]

 .3091 ،2 شماره ، 33 دوره ،(سابق انسانی توسعه)

 ،"ابتدایی دوره آموزان دانش در زندگی هایمهارت اهداف تحقق میزان"ر.،  نوروززاده، و م. پور، جوادی پ.، عزیزی، [2]

  .3090 یکم، و بیست شاهد، سال پژوهشی دانشگاه -علمی یادگیری، دو فصلنامه و های آموزشپژوهش

 ،استرس با مقابله راهبردهای مقایسه" م.، مبارکی، نجار ی. و قدرتی، س.، مجره، اسدی ف.، نوشری، رنجبر محمودعلیلو، م.، [0]

 اد،مو سوءمصرف پژوهی اعتیاد ، فصلنامه"بهنجار افراد و مواد مصرف اختالل به مبتال افراد در خودکارآمدی و گراییکمال

  . 3092 ،21 شماره هفتم، سال

 ، "متوسطه دوره دختر آموزاندانش پرخاشگری میزان بر ارتباطی هایمهارت آموزش اثربخشی" ،منجزی، ف. و اشرفی، م. [4]

  .3092 ،3 شماره ،0 دوره رفتاری، و شناختی علوم هایپژوهش

 استرس و اضطراب افسردگی، کاهش بر زندگی هایمهارت آموزش اثربخشی" س.، نوربخش، ج. و صفا، ثمری م.، فیاضی، [1]

  .3090 ،03 شماره ،30 جلد مشاوره، های، پژوهش"دانشجویان

 مؤثر( ارتباط و جرأت ورزی خشم، )کنترل زندگی هایمهارت آموزش اثربخشی"م.ک.،  فخری، خ. و باقری، ب.، میرزائیان، [0]

 .3090 دوم، شماره اول، دوره روانشناسی، نوین هایایده ، مجله"بی سرپرست نوجوانان ایمقابله راهبردهای و سرسختی بر
[7] Kinsler, E., Kafetsios, K., and Sideridis, G., "Optimis, .self-efficacy and information 

processing of threat and well-being-related simuli", Stress and Health, 23:285-294, 2016 . 

[8] Bharath, S., and Kishore, K.., "Empowering adolescents with life skills education in 

schools -School mental health program: Does it work? ", Indian Journal Psychiatry, 52(4): 

344–349, 2012. 
[9] Barows, L., "Soacial cognitive theory: An agentic perspective", Annual review of 

psychology. palo Alto: annual reviews,Inc, , 52,1-26, 2013. 

 ومعل دانشگاه یاندانشجو پذیریمسئولیت و ورزیجرات بر زندگی هایمهارت آموزش تأثیر"ح.،  لطفی، و ر. بنی، نادری [36]

 .3097 ،32 شماره دریایی، علوم آموزش پژوهشی - علمی فصلنامه ، " (ره) خمینی امام دریایی

 خودحرمت و همساالن بین روابط بهبود بر ورزیجرات هایمهارت آموزش تأثیر" الهه.، استوی، و ع.ع. ا.، خانزاده.، رحیمی، [33]

 .3091، 23 شماره ،0 دوره استثنایی، افرا روانشناسی فصلنامه ،"دیرآموز آموزان-دانش

 تحت ابتدایی مقطع پسر آموزاندانش ورزی جرأت و نفس عزت بر زندگی هایمهارت اثربخشی"پورفوجردی، ا.،  محمد [32]

  . 3090، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود، "دامغان شهر امداد کمیته حمایت

 دانش در اجتماعی حمایت و( ورزی جرأت)وجود  ابراز بر آن تأثیر و زندگی هایمهارت زشیآمو طراحی"رنجبریان، ا.،  [30]

 . 3092ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی،  کارشناسی ، پایان نامه"قدس شهرستان راهنمایی مقطع سوم پایه آموزان

، "ندانشجویا بین در فردی بین روابط و وجود ابراز نفس، عزت بر زندگی، هایمهارت آموزش اثربخشی" خانبیگلو، ق.، قره [34]

 . 3093اردبیلی،  محقق دانشگاه پایان نامه کارشناسی ارشد

[15] Cilas, S. A., and Newmanm, G., "A model of metacognition achievement goal orientation, 

learning style, and self-efficacy", Learning Environ Res,11:131-151, 2017.  

[16] Fridenberg, E., and Lewis, R., "Boys play sport and girls turn to others: age, gender and 

ethinicity as determainats of coping", Journal of Adolescence, 16 , 253-266, 1993. 

 ،"عادی و استثنایی پرورش و آموزش آموزگاران روانی فشار با مقابله هایشیوه و زندگی سبك یمقایسه"م.،  کشمیری، [37]

 .3099 استثنایی، تربیت و تعلیم مجله
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