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 چکيده
 سازگاری و روان سالمت بر زندگی هایمهارت آموزش اثربخشی بررسی منظور به حاضر پژوهش

 نیمه پژوهش این در رفته کار به روش. شد اهوازانجام شهر دختر آموزاندانش بین در اجتماعی

 دختر آموزاندانش کلیه مطالعه مورد جامعه. باشدمی( آزمون پس و آزمون پیش گروه با) آزمایشی

 انتخاب ایخوشه گیرینمونه شیوه به آنان از نفر 06 تعداد. بودند اهواز شهر دوم متوسطه دوره

. شدند داده قرار گواه گروه در دیگر نفر 06 و آزمایش گروه در تصادفی صورت به نفر 06 که. شدند

و سازگاری ( 9191)هیلر  و پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ پژوهش این در استفاده مورد ابزار

 اجرای از بعد و قبل) مرحله دو در افراد انتخاب از پس که ( است9111ویسمن ) و کل اجتماعی پی

 زا استفاده با نتایج ها،داده آوری جمع از پس. شد تکمیل گواه و آزمایش گروه افراد توسط( آزمایش

: داد نشان  نتایج شد،که تحلیل و تجزیه SPSS افزار نرم توسط کواریانس تحلیل آماری آزمون

 معناداری تأثیر افزایش سالمت روان و مهارت سازگاری اجتماعی بر زندگی های مهارت آموزش

سالمت  بر زندگی های مهارت آموزش( 9 که داد نشان نتایج جداگانه و تر جزئی صورت به. داشت

 سازگاری اجتماعی بهبود بر زندگی های مهارت آموزش( 2. داشت معنادار تاثیر آموزان انشروان د

 .داشت معنادار تاثیر آموزان دانش

 .سالمت روان، سازگاری، سازگاری اجتماعی زندگی، هایمهارت :يديکل واژگان

 

 
 

 

 

 

                                                           
 ایران اهواز، سالمی،ادانشگاه آزاد  واحد اهواز،دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی،  9
 ایران اهواز، سالمی،ادانشگاه آزاد  واحد اهواز، شناسی،ستادیار گروه روان ا 2
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 يبر سالمت روان و سازگار یزندگ يهاآموزش مهارت یاثربخش

 آموزان دختر شهر اهوازدانش نيدر ب یاجتماع
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 مقدمه
 جوامع اجتماعی -اقتصادی ابعاد تغییرات و تکنولوژی سریع هایپیشرفت یواسطه به که هاانسان زندگی یشیوه در اساسی تغییرات

 هانسانا که ایگونه به است؛ شده تفکر مبانی به نگرش و فردی بین ارتباطات محیطی، شرایط در وسیعی تغییرات موجب گرفته، صورت

 الزم هایتوانایی زندگی هایمهارت(. 9) باشند داشته را خود روی پیش اجتماعی مشکالت و مسائل حل مطلوب، زندگی داشتن برای ناگزیرند

 موجب زندگی هایمهارت تمرین. نماید تأمین را خود روانی سالمت کند،می کمک فرد به و ایجاد فرد در سازگارانه و مثبت رفتار برای را

 برقراری فردی، بین هایمهارت مانند عواملی گرفته، صورت هایپژوهش براساس. شودمی انسان رفتار و هاارزش ها،نگرش تغییر یا تقویت

 تالالتاخ و رفتاری هایناهنجاری کاهش یا پیشگیری در فردی، هایارزش شناسایی و مسئله حل گیری،تصمیم هدف، تعیین مطلوب، ارتباط

  (.2) اندداشته بسزایی نقش افراد روانی

 هایمهارت خودنظارتی، خودآگاهی، مهارت مشکالت، حل دانش بر زندگی هایمهارت آموزش که دهدمی نشان گوناگون هایپژوهش

 آموزش همچنین(. 4) است مؤثر الکل مصرف کاهش و مدرسه انگیزش و اجتماعی روانی شایستگی ،(0) واقعیت سنجش مهارت و مقابله

 بود اثربخش اجتماعی مهارت و اخالقی رفتار فردی، بین هایمهارت پذیری، مسؤولیت گیری، تصمیم مهارت رشد برای زندگی هایمهارت

 تأثیرگذاری مثبت داشته باشند.  تحصیلی و شناختی و متغیرهای شناختی روان متغیرهای بر هاآموزش این که رسدمی نظر به(. 9 ،0، 5)

 مفهوم از ایجنبه روانی، است. در واقع سالمت 0سالمت رواندهد، های زندگی آن را تحت تأثیر خود قرار میاولین متغیری که مهارت

 به هابخشی آن توان و درمان روانی، هایبیماری به ابتال از برای جلوگیری که شودمی اطالق تدابیری و هاروش کلیه به و سالمتی است کلی

 و اجتماعی روابط وجود مختلف زندگی، مشکالت و مسایل با برخورد در افراد و توانمندی روان سالمت هاینشانه از یکی (. و1رود )می کار

 انسانی هر آسایش و راحتی اعتماد، ایمنی، منبع های دیگر،انسان با صمیمی و گرم روابط وجود. است موثر های زندگیمهارت از برخورداری

 شکالتم با رویاروییهنگام  به و شودمی واقع موثر نیز او ارزشیبی و احساس کمرویی کاهش و نفس عزت رشد در تواندمی آن تبع به است که

 زندگی هایمهارت مثبت اثرات یدهنده نشان که دارد وجود (. تحقیقات بسیاری96نماید ) کمک او زندگی به سخت موقع در حتی فشارها و

 . است روانی روی بهداشت بر

 چاقی، پیشگیری و تخریبی خود رفتارهای نژندی،روان هاینشانه کاهش زندگی سبب هایمهارت آموزش که اندداده نشان هاپژوهش

ی بهبود در تسریع باعث همچنین و دارد مثبت همبستگی هیجانی سازگاری و فردی بین عملکردهای با و شده جنسی باری و بند بی از

و  (90) جان، (2) همکاران و ، عزیزپور(92) همکاران و ، امیری(8) همکاران و های شاهمرادی(. همچنین نتایج یافته99شود )می بیماران

 سالمت روان بوده است.  افزایش جهت های زندگی درآموزش مهارت دهنده تأثیر برنامهنشان( 94) گیلبرت

 و است عام مفهوم یک است. سازگاری 4پذیرد، سازگاری اجتماعیهای زندگی تأثیر میو دومین متغیری که در این پژوهش از مهارت

 شودمی گفته بردمی کار به واقعی غیر یا واقعی از تهدیدهای اعم زندگی زای استرس هایموقعیت کردن اداره برای فرد که راهبردهایی همه به

 توانایی از عبارتست اجتماعی مهارت آنها نظر از. دانندمی اجتماعی مهارت با مترادف را اجتماعی سازگاری ،(9188) 5گورا و اسلبی(. 95)

 که حالی در. باشد ارزشمند و قبول قابل جامعه عرف در که خاص طریق به اجتماعی، خاص یزمینه در دیگران با متقابل ارتباط ایجاد

 بینیپیش و درك را دیگران رفتار تا سازدمی قادر را افراد که دانندمی فرایندی را اجتماعی مهارت و سازگاری ،(9110) 0دان و اسالموسکی

 که داد نشان خود پژوهش در( 2660) نتایج تحقیق تاتل (.90)نمایند  تنظیم را خود اجتماعی تعامالت و کنند کنترل را خود رفتار کنند،

 سازگاری باعث خود این و است مؤثر نوجوانان پذیری انعطاف همچنین و مثبت ارتباط برقراری توانایی بهبود در زندگی هایمهارت آموزش

 و بارات (26) قیری ، علوی(91) همکاران و پاقلعه ، جمالی(98) های منصوریانته(. همچنین نتایج یاف99شد ) خواهد نوجوانان در اجتماعی

سازگاری اجتماعی بوده  ارتقای های زندگی برآموزش مهارت دهنده تأثیرگذاری برنامهنشان( 2699) و گیلبرت (22)وس بار، (29) کیشور

 است. 

 هتوج با و افراد، سازگاری و اجتماعی و جسمانی، روانی سالمت بر زندگی هایمهارت آموزش اهمیت فوق و مطالب به توجه با بنابراین،

 سالمت و افزایش بهبود بر زندگی هایمهارت آموزش اثربخشی پژوهش بررسی این اصلی هدف مدارس در پیشگیرانه هایمثبت برنامه تاثیر به

های زندگی و محقق به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا آموزش مهارت .بود دختر آموزان دانش بین در اجتماعی سازگاری و روان

 اهواز تأثیر معناداری دارد؟ شهر دختر آموزان دانش بین در اجتماعی سازگاری و روان سالمت افزایش بر
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 روش تحقيق -2
 دانش را حاضر پژوهش آماری جامعه. استگواه  گروه با آزمون پس-آزمون پیش طرح با آزمایشی شبه تحقیقات از نوع حاضر پژوهش

 از نفر 06 نمونه کلی حجم پژوهش این در. بودند تحصیل به مشغول 9019 تحصیلی سال در که اهواز شهر دوم متوسطه مقطع دختر آموزان

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

 .گردید انتخاب تصادفی بصورت دبیرستان 9 اهواز، دخترانه هایدبیرستان جامعه، باالی حجم به توجه با که  است ایخوشه تصادفی صورت به

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

 پرسشنامه سالمت عمومی( 1

 جسمانی های نشانه(: حیطه چهار در را آزمودنیها عمومی سالمت و است شده ساخته(  9191) 9هیلر و گلدبرگ توسط پرسشنامه این

 پرسشنامه این. نماید میبررسی  Dو افسردگی حیطه  C،( اختالل در عملکرد اجتماعی )حیطۀ B،( اضطراب و اختالل خواب )حیطۀ A)حیطه 

 و 28 ،06 ،06 صورت به است غربالگری ابزارهای ترین شناخته از و دارد پرسش 9 مقیاس هر و است مقیاس خرده 4 و پرسش 28 حاوی که

 پایایی ضرایب ، خود پژوهش در( 9089)نسب  عباسی .است شده استفاده آن ای ماده 28 فرم اینجا در که است شده طراحی ماده 92

( 9098)همکاران  و حقیقی .(24کرد) گزارش 12/6و14/6 ترتیب به مقیاس کل برای تنصیف و  آلفای کرونباخ  روش به را مذکور پرسشنامه

 ؛80/6 و19/6 ؛88/6 و12/6) حیطه چهار برای  زیر  ترتیب  به تنصیف و  کرونباخ  آلفای  روش را به پرسشنامه این پایایی خود، پژوهش در

 کرونباخ آلفای روش دو از پرسشنامه این پایایی تعیین برای(9084)زاده ولی (.9086 تقوی، از نقل)آوردند  بدست( 81/6 و88/6 ؛01/6 و95/6

کرونباخ  آلفای از استفاده با حاضر پایایی پژوهش .(20آمد) بدست 14/6 و 10/6 ضرایب ترتیب به مقیاس کل برای کردکه استفاده تنصیف و

 بدست آمد. 862/6پایایی پرسشنامه 

 ( پرسشنامه سازگاري اجتماعی 2
 شامل مختلف هاینقش در را فردی بین روابط مقیاس طراحی شده است. این 9111 سال در 1ویسمن و 8کل پی توسط پرسشنامه این

 الفاخت رضایت، احساسات، شامل مختلف هاینقش در را فردی بین روابط مقیاس این کند.می ارزیابی عملکرد و اختالف رضایت، احساسات،

 برای که سازگاری از بعد 5 و( خانوادگی کاری،:  مانند)  نقشی حوزه: 0 دهدمی نشان را مجزا بعد دو آزمون ساختار. کندمی ارزیابی عملکرد و

( برای محاسبه اعتبار و پایایی این آزمون از 9089ریاحی نیا در پژوهش خود ) .شدند انتخاب( نقش با متناسب)  هانقش حوزه از کدام هر

( و پایین ترین %56خ استفاده کرد. نتایج عبارت بود از باالترین مقادیر اعتبار در سازگاری و اوقات فراغت )روش همبستگی و آلفای کرونبا

( پایایی پرسشنامه سازگاری اجتماعی با روش آلفای 9012(. همچنین در پژوهش زمستانی و همکاران )25()%40مقادیر در روابط خانوادگی )

کرونباخ پایایی پرسشنامه  آلفای از استفاده با حاضر پایایی پژوهش(، 20به دست آمد) %91و  %89رتیب کرونباخ و تنصیف محاسبه شد که به ت

 بدست آمد.842/6

 

 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 45 مدت به جلسه، 1 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

                                                           
7 - Goldberg & Hiller 
8 - Peakel  
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 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

 انایش 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 -3
 .است شده ارایه 9 جدول در آزمون نوع و گروه تفکیک 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

 02 9 29/92 48/21 06 سالمت روانپیش آزمون 

 58 9 65/92 96/20 06 سالمت روانپس آزمون 

 89 21 19/92 05/54 06 سازگاری اجتماعیپیش آزمون 

 91 28 69/92 45/59 06 سازگاری اجتماعیپس آزمون 

 

 سالمت روان و آزمون پس و آزمون پیش کل متغیرهای نمره بیشترین و کمترین واریانس، استاندارد، انحراف ( میانگین،9) جدول در

 .است آمده نمونه کل به مربوط سازگاری اجتماعی

 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

 866/6 045/6 29/92 48/21 سالمت روانپیش آزمون 

 544/6 866/6 65/92 96/20 سالمت روانپس آزمون 

 891/6 002/6 19/92 05/54 سازگاری اجتماعیپیش آزمون 

 141/6 526/6 69/92 45/59 سازگاری اجتماعیپس آزمون 

 

از توزیع نرمال  می باشد، بنابراین توزیع مقادیر متغیرها 65/6برای تمامی متغیرها بزرگتر از   p-value مقادیر (2)با توجه به جدول 

 کنند.تبعیت می

به تفکيك گروه سالمت روان و سازگاري اجتماعی ( متغيرهاي پيش آزمون و پس آزمون Leven,s Testنتایج آزمون لوین)( 3جدول )

 آزمایشی و گواه

 F df1 df2 سطح معناداری 

 088/6 58 9 900/6 سالمت روانپیش آزمون 

 582/6 58 9 069/6 سالمت روانپس آزمون 

 091/6 58 9 989/6 سازگاری اجتماعیپیش آزمون 

 840/6 58 9 608/6 سازگاری اجتماعیپس آزمون 

 

باشد که نشان دهنده برابری)همگنی( می 65/6مشاهده می شود که سطح معناداری برای تمامی متغیرها باالتر از  (0)با توجه به جدول 

 ها می باشد.واریانس
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تأثیر معناداری  های زندگی بر بهبود سالمت روان و سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان دختر شهر اهوازآموزش مهارت: 1فرضيه

 دارد.

 آموزش مهارت هاي زندگی بر بهبود سالمتبررسی اثر  جهت (MANCOVAچند متغيري ) واریانسکو تحليل آزمون نتایج( 5)جدول 

 در بين دانش آموزان دختر شهر اهواز اجتماعی سازگاري و روان

  شاخص آماری              

 آزمون ها

  Pمعناداری  سطح  خطا df فرضیه F dfنسبت  مقدار

 666/6 59 4 898/96 451/6 اثر پیالیی

 666/6 59 4 898/96 549/6 المبدای ویلکز

 666/6 59 4 898/96 848/6 اثر هتلینگ

 666/6 59 4 898/96 848/6 بزرگترین ریشه روی

 

از  دانش آموزان دختر شهر اهوازآموزش مهارت های زندگی بر بهبود سالمت روان و سازگاری اجتماعی در بین به منظور بررسی اثر 

های آموزش مهارتاستفاده شد که نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد  (MANCOVAتحلیل کوواریانس چند متغیری ) آزمون

 509/6و   =F ،666/6P-Value=  898/96ثیر معنادار دارد)أتسالمت روان و سازگاری اجتماعی( حداقل بر یکی از متغیرهای وابسته)زندگی 

 = المبادای ویلکز(.

 تأثیر معناداری دارد. آموزش مهارت های زندگی بر بهبود سالمت روان در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز :2 رضيهف

 ( و متغير مستقل)گروه(سالمت روان)پيش آزمون  تحليل فرض خطی بودن همبستگی بين گواه نتایج (6)جدول شماره 

 معناداری Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجذوراتمجموع  منبع

 پیش آزمون

 سالمت روان
95/9956 9 95/9956 80/060 666/6 

 

پس فرض خطی بودن همبستگی بین  باشدمی 65/6چون سطح معناداری کمتر از  دهدمی نشان (0)جدول شماره  نتایج که طور همان

 )گروه( رعایت شده است. ( و متغیر مستقلسالمت روان آزمون)پیش گواه

آموزش مهارت هاي زندگی بر بهبود سالمت روان در بين  اثر (جهت بررسیANCOVAنتایج تحليل کوواریانس تك متغيري ) (7)جدول 

 دانش آموزان دختر شهر اهواز

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

 سالمت روان

 666/6 00/29 09/290 9 09/290 گروه

 666/6 80/060 95/9956 9 95/9956 پیش آزمون

 - - 99/92 59 19/929 خطا

 - - - 06 666/41442 کل

 

آموزش مهارت های دهد که ( نشان میANCOVA) شود نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیریمشاهده می (9)همانطور که در جدول 

 (.=F ،666/6P-Value=  00/29)تاثیر معنادار داردزندگی بر بهبود سالمت روان در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز 

 .ری داردتأثیر معنادا آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز :5فرضيه

 ( و متغير مستقل)گروه(سازگاري اجتماعی)پيش آزمون  خطی بودن همبستگی بين گواهتحليل فرض  نتایج(8)جدول شماره 

 معناداری Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجذوراتمجموع  منبع

 666/6 89/929 90/5948 9 90/5948 سازگاری اجتماعی پیش آزمون 
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پس فرض خطی بودن همبستگی  باشدمی 65/6معناداری کمتر از چون سطح  دهدمی نشان (8)جدول شماره  نتایج که طور همان

 )گروه( رعایت شده است. ( و متغیر مستقلسازگاری اجتماعی آزمون)پیش بین گواه

آموزش مهارت هاي زندگی بر سازگاري اجتماعی در بين  اثر (جهت بررسیANCOVAنتایج تحليل کوواریانس تك متغيري ) (9)جدول 

 شهر اهوازدانش آموزان دختر 

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

 سازگاری اجتماعی

 669/6 49/90 90/000 9 90/000 گروه

 666/6 89/929 90/5948 9 90/5948 پیش آزمون

 - - 91/49 59 60/2016 خطا

 - - - 06 666/909041 کل

 

آموزش مهارت های دهد که ( نشان میANCOVA) شود نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیریمشاهده می( 1)همانطور که در جدول 

 (.=F ،669/6P-Value=  49/90)تاثیر معنادار داردزندگی بر سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز 
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 گيرينتيجه
آموزان دختر شهر در بین دانشافزایش سالمت روان و سازگاری های زندگی بر اثربخشی آموزش مهارتهدف از پژوهش حاضر بررسی 

 از کیی بر حداقل زندگی هایمهارت آموزش داد نشان متغیری چند کوواریانس تحلیل ها نشان داد که نتایجبود. تجزیه و تحلیل یافته اهواز

 زتع ها،شایستگی از فرد فهم و ادراك حیطه بر ها،مهارت این واقع در. دارد معنادار سالمت روان و سازگاری اجتماعی تأثیر) وابسته متغیرهای

 سطح افزایش با همزمان و. شودمی افراد این در استرس کاهش موجب و دارد روان سالمت در مهمی نقش بنابراین، و گذاردمی اثر فرد نفس

 موزشآ هایبرنامه تدوین و طراحی بنابراین،. یابدمی ارتباط برقرار کردن با دیگران و سازگاری اجتماعی افزایش در فرد انگیزه روان، سالمت

 هب انگیزشی و هیجانی عاطفی، رویکردهای بر تأکید با و الزم برازش دارای نظری هایچارچوب و مفهومی الگوهای براساس زندگی هایمهارت

  .بیفزاید آنها اثربخشی و کارآمدی به تواندمی مناسب اجرایی شرایط و لوازم آوردن فراهم و رفتاری -شناختی رویکردهای همراه

 وزانآم دانش بین در روان سالمت بهبود های زندگی برآموزش مهارتدهد که نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان میهمچنین 

 افزایش باعث آموزاندانش به زندگی هایمهارت آموزش که داد نشان حاضر، پژوهش از آمده بدست نتایج. دارد معنادار تاثیر اهواز شهر دختر

 در آزمایش گروه روان سالمت در اختالل کاهش موجب زندگی، هایمهارت آموزش که کرد ادعا توانمی است. بنابراین شده آنها روان سالمت

 همکاران و ، عزیزپور(9014) همکاران و ، امیری(9015) همکاران و نتایج شاهمرادی با فرضیه این هاییافته. است شده کنترل گروه با مقایسه

 هایبرنامه از یکی زندگی هایمهارت آموزش پروژه که گفت توانمی نتایج تبیین در. دارد همسانی( 2699) و گیلبرت (2690) ، جان(9014)

 سطح در که هابرنامه این. باشدمی مدارس سطح در بخصوص جوان و نوجوان ك،کود نسل برای ،«جهانی بهداشت سازمان» روانی بهداشت

 ارتباطی، هایمهارت قبیل از زندگی زمینه در هاییمهارت آموزش گسترش و رشد شامل پذیردمی انجام جهان در المللی بین و ملی محلی،

 ازگاریس بر زندگی هایمهارت آموزش که داد دیگر پژوهش نشان نتایج در .باشدمی استرس با مقابله و همدلی انتقادی، تفکر گیری، تصمیم

 به زندگی هایمهارت آموزش که دهدمی نشان حاضر پژوهش نتایج. دارد معنادار تاثیر اهواز شهر دختر آموزان دانش بین در اجتماعی

 و شاهمرادی خارجی و داخلی پژوهشگران سایر نتایج با یافته این. است شده آنها اجتماعی سازگاری بیشتر هرچه افزایش باعث آموزاندانش

 کیشور و بارات (9010) قیری ، علوی(9010) همکاران و پاقلعه ، جمالی(9014) همکاران و ، امیری(9015) ، منصوریان(9015) همکاران

 همسو بودند، پرداخته سازگاری بر هامهارت این تأثیر بررسی که به (2696) لوالی جونیس وو ( 2699) گیلبرت (،2690)وس بار، (2690)

 چنینهم و زندگی و حرفه مورد در و افراد هایخواسته بین قطع طور به زندگی هایمهارت برنامه گفت توانمی یافته این تبیین در .باشدمی

 هب رسیدن راه زندگی، هایمهارت. کندمی مطرح را زندگی مهم مسائل صادقانه و علنی طور به برنامه این. کندمی ایجاد ارتباط آنها یآینده

 بدون هچگون که آموزندمی افراد به هاروش این. نمود تجربه را تریموفق زندگی توانمی آن آموختن با که باشندمی کردن زندگی بهتر شرایط

 ودخ ارتباطات در بیشتری اطمینان و امنیت احساس افراد و نمایند فصل و حل را مشکل آورند، روی خشونت و تهاجمی رفتارهای به اینکه

 از وسیعی مجموعه و دارد عملی کاربرد گوناگون، موضوعات و هاموقعیت از بسیاری برای زندگی هایمهارت رویکرد که چرا. باشند داشته

 .کندمی حمایت اجتماعی سازگاری در زندگی هایمهارت رویکرد کاربردپذیری و اثربخشی از نظری هایپیشینه و هاپژوهش

های زندگی بر سالمت روان مثبت بوده است از آنجا که در تحقیق اثر مهارت (9شود در زمینه این نتایج این پژوهش پیشنهاد می

 ر ارتباط هستندد جوانان نسل تیترب و یسازگار گسترش آموزش، ت،یوترب میتعل با ایگونه به که یموسسات و هاسازمانشود کلیه پیشنهاد می

 نتایج به توجه ( با2.ندینما کمک آنان یهامهارت شیافزا و روان سالمت بهبودی و ارتقای به یزندگ یهامهارت آموزش یهاکارگاه یبرگزار با

 ایابتد از که شودمی پیشنهاد اثرگذاری این افزایش جهت آموزاندانش اجتماعی سازگاری بر زندگی هایمهارت اثر زمینه در تحقیق مثبت

 آنها در بیشتری تمرین و تکرار هامهارت این که هرچه و شود داده آموزش مدارس این در زندگی هایمهارت مدرسه به آموزاندانش ورود

 .تداش خواهند اجتماع و مدرسه محیط با بیشتری آموزان سازگاریدانش نتیجه در شوند،می نهادینه آموزاندانش وجود در بهتر گیرد صورت

 

 قدردانیتشکر و 

شمع  یسار حق تعال هیرا داشتم. آرزومندم در سا شانیا یشاگرد اقتیکه ل یدرئیح رضایو سپاس از استاد فرزانه، دکتر عل یبا قدردان

 شیو آسا یو برادر مهربانم که آرامش روح یاز خواهران دوست داشتن نیهمچن وبخش محفل دانش پژوهان باشد.   یپر نور وجودشان روشن

را به نحو احسن به اتمام  ینامه دانشگاه انیپا زیو ن یلیمطلوب، مراتب تحص یطیهمه جانبه در مح یهاتیم نمودند تا با حمافراه یفکر

 .مینمایم یسپاسگزاربرسانم؛ 
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