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بهارزاده  ، 1عليرضا حيدرئی
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چکيده
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود راههای مقابله با
استرس و افزایش جرات ورزی در بین دانشآموزان دختر شهر اهواز انجام شد .روش به کار رفته در
این پژوهش نیمه آزمایشی (با گروه پیش آزمون و پس آزمون) میباشد .جامعه مورد مطالعه کلیه
دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر اهواز بودند .تعداد  06نفر از آنان به شیوه نمونهگیری
خوشهای انتخاب شدند .که  06نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایش و  06نفر دیگر در گروه گواه
قرار داده شدند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استرس فریدنبرگ و لویس ()3990
و جرأت ورزی نوجوانان دانگ یول لی و همکاران ( )3991است که پس از انتخاب افراد در دو
مرحله (قبل و بعد از اجرای آزمایش) توسط افراد گروه آزمایش و گواه تکمیل شد .پس از جمع
آوری دادهها ،نتایج با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس توسط نرم افزار  SPSSتجزیه و
تحلیل شد،که نتایج نشان داد :آموزش مهارت های زندگی بر راههای مقابله با استرس و جرات
ورزی تأثیر معناداری داشت .به صورت جزئی تر و جداگانه نتایج نشان داد که  )3آموزش مهارت
های زندگی بر بهبود راه های مقابله با استرس دانش آموزان تاثیر معنادار داشت )2 .آموزش مهارت
های زندگی بر افزایش جرات ورزی دانش آموزان تاثیر معنادار داشت.
واژگان کليدي :مهارتهای زندگی -راههای مقابله با استرس -جرأت ورزی.
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مقدمه
امروزه در آموزش و پرورش توسعه یافته ،عالوه برآموختن و کسب مهارت های باال توسط فراگیر ،نیازهایی جدید نیز در قالب کسب
مهارتهای «زیستن ،حل مسئله موقعیتهای مختلف و جدید زندگی و چگونگی مواجهه با تفکرها و چالشهای هزاره سوم طرح شده است.
اصطالح مهارتهای زندگی ،به گروه بزرگی از مهارتهای روانی اجتماعی و میان فردی گفته میشود که به افراد کمك میکند تا تصمیمات
خود را آگاهانه اتخاذ کنند ،ارتباط مؤثر برقرار نمایند ،مهارتهای مقابلهای و مدیریت شخصی خود را گسترش داده و زندگی سالم و باروری
داشته باشند .در حالت خاص ،مهارتهای زندگی؛ گروهی از مهارتهای روانی و مهارتهای بین فردی هستند که افراد را در تصمیم گیری
آگاهانه ،حل مسائل ،تفکر انتقادی ،تفکر خالق ،ارتباط مؤثر ،ایجاد روابط سالم و همدردی با دیگران و مدیریت و کنار آمدن با زندگی خود با
یك شیوه سالم و مولد ،کمك میکند .مهارتهای زندگی ممکن است در باره فعالیتهای شخصی و یا فعالیتهای مربوط به دیگران باشد،
همچنین ،ممکن است از آنها به منظور تغییر محیط به محیطی سالم استفاده شود (.)3
در واقع مهارتهای زندگی موجب میشوند ،فرد به انتخابهایی دست بزند که مسئولیت آن انتخابها برعهده خود اوست؛ وقتی
مسئولیت شخصی انتخابها و تصمیمها بر عهده خود فرد باشد ،وی به انتخابها و تصمیمهایی دست میزند که شادی و رضایتش را به
حداکثر میرساند و تصمیمی میگیرد که کاملترین تصمیم و فاقد عیب و نقص است .مهارتهای زندگی ،مهارتهای اساسی هستند که به
وسیله آنها افراد به جای اینکه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند ،مسئولیت امور زندگی خود را به عهده میگیرند؛ عالوه براین ،مهارتهای
زندگی ،مهارتهای خودیاری هستند و این صالحیت را در فرد ایجاد میکنند که به خود کمك کند و در واقع ،باعث افزایش قدرت افراد
میشوند (.)2
1
4
0
یکی از متغیرهایی که مهارتهای زندگی بر آن تأثیرگذار است ،مهارتهای مقابله با استرس میباشد .الزاروس و فولکمن ()3994
راهبردهای مقابله را به عنوان مجموعهای از پاسخهای رفتاری و شناختی که هدفشان بهحداقل رساندن فشارهای موقعیت استرسزا است،
تعریف کردهاند .راهبردهای مقابلهای به عنوان اصلی که در ارتباط بین فشار روانی و اختاللهای روان پزشکی مداخله میکنند ،مورد توجه
بوده است ( .)0در زمینه تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش استرس تحقیقات نشان داده است بوتین 0و گریفین )2664( 7در تحقیقات
خود اعالم نمودند که روش آموزش مهارتهای زندگی یکی از روشهای مؤثر و کارآمد در میان رویکردهای درمانی برای کاهش مشکالت
روانی و افزایش استفاده از شیوههای مقابله با موقعیتهای چالش انگیز و استرسزا میباشند .و همچنین اشرفی و منجزی ( )4نشان دادند
که آموزش مهارتهای ارتباطی و مهارتهای زندگی موجب ارتقای سالمت جسمی و روانی و کاهش فشارهای محیطی و موقعیتهای استرسزا
نوجوانان میشود .همچنین نتایج تحقیقات فیاضی و همکاران ( ،)1میرزاییان و همکاران ( ، )0کینسلر و همکاران ( ،)7بارات و کیشور (،)9
باروس ( )9نشاندهنده تأثیر برنامه آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش استرس و مقابله با سبكهای آن بوده است.
دومین متغیری که مهارتهای زندگی بر آن تأثیر مثبتی دارد ،جراتورزی 9است .جرأتورزى یك مداخلهى اولیه و اصلی برای سازگاری
با دنیای جدید است و با نیازهای مردم در محیط ناپایدار و پر هرج و مرج امروزی مطابقت دارد .جسارت و تبعات آن مانند افزایش قدرت
ریسكپذیری و خطر کردن ،عامل مهمی در توفیق اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و ...است .ویژگی فرهنگی نظام اجتماعی و به خصوص تمرکز
بر انگیزههای بیرونی ،مانع عمدهای برای جرأتورزى است .فردی که دارای توانایی ابراز وجود است ،ضمن پافشاری بر خواستههای منطقی خود
و انجام رفتار مخالفتی در دفاع از آنها ،حقوق و سلیقههای دیگران را مورد توجه قرار میدهد و از اجحاف حقوق دیگران و تضییع آنها خودداری
میکند ( .)36برنامه آموزشی جراتورزی بدین منظور طرحریزی میشود تا عقاید و رفتارهای جراتمندانهی افراد را بهبود بخشد؛ بهطوریکه
آنها بتوانند با دیدی بهتر به خود نگریسته ،به خوداعتمادی برسند ،به طور مناسب عواطف و تفکرات فردی خود را نشان دهند و در نتیجه
روابط بین فردی مؤثرتری را با دیگران داشته باشند ( .)33در تحقیقات انجام شده در تأثیر مهارتهای زندگی بر روی جرأت ورزی رشیدی و
همکاران ( )32در پژوهشی با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر اضطراب و پرخاشگری و جرأتمندی دانشجویان تازه وارد دانشگاه
آزاد اسالمی واحد ایالم دریافتند که آموزش مهارتهای زندگی بر عملکرد آنها تأثیر بسیار مثبتی داشته است .همچنین نتایج نادری بنی و
لطفی ( ،)36محمد پورفوجردی ( ،)32میرزاییان و همکاران ( ،)0رنجبریان ( ،)30قره خانبیگلو ( ،)34سیالس و نیومن ( ،)31کینسلر و
همکاران ( )2630نشاندهنده تأثیرگذاری برنامه آموزش مهارتهای زندگی بر ارتقای جرات ورزی بوده است.
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بنابراین ،با توجه به مطالب فوق و اهمیت آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت جسمانی ،روانی و ارتقای جرأت ورزی افراد ،و با توجه
به تاثیر مثبت برنامههای پیشگیرانه در مدارس هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود راه های مقابله
با استرس و افزایش جرات ورزی در بین دانش آموزان دختر بود .و محقق به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا آموزش مهارتهای
زندگی بر بهبود راه های مقابله با استرس و افزایش جرات ورزی در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز تأثیر معناداری دارد؟

 -1روش تحقيق
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه است .جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش
آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر شهر اهواز که در سال تحصیلی  3097مشغول به تحصیل بودند .در این پژوهش حجم کلی نمونه 06
نفر از دانشآموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر اهواز بوده است .برای هر گروه تعداد  06نفر در نظر گرفته شد .روش نمونهگیری در این
پژوهش به صورت تصادفی خوشهای است که با توجه به حجم باالی جامعه ،دبیرستانهای دخترانه اهواز 3 ،دبیرستان بصورت تصادفی انتخاب
گردید .و منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش حاضر از پرسشنامههای زیر استفاده شد:
الف) پرسشنامه راههاي مقابله با استرس
پرسشنامه راههای مقابله با استرس جوانان برای اولین بار در سال  3990توسط فریدنبرگ و لویس ( )30در کشور استرالیا تهیه و تدوین
شد .این پرسشنامه دارای  96پرسش(  99پرسش بسته پاسخ یك سوال نمونه و یك پرسش باز پاسخ) است .برای پاسخگویی به پرسشنامه از
طیف پنج درجهای لیکرت ( )1-3استفاده شد .کشمیری ( )37قابلیت اعتماد این آزمون به وسیلهی آلفای کرانباخ  6/94و با استفاده از روش
دو نیمه کردن کاتمن و اسپیرمن براون  6/93گزارش کرده است .پایایی در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه 6/764
بدست آمد.
ب) پرسشنامه جرأت ورزي
مقیاس جرأت ورزی نوجوانان ( )ASAتوسط لی و همکاران( )39ساخته شده است که از  00گویه تشکیل شده است که به منظور
سنجش میزان جرأتورزی در نوجوانان بکار میرود .این پرسشنامه  00موقعیت میان فردی را توصیف میکند و جوابهایی را با  0گزینه به
عنوان این که فرد در آن موقعیت معموالً چه کاری انجام میدهد ،تعیین کرده است .بحری ( )3099براساس نمونه  11نفری از نوجوانان،
فرمول کودر– ریچاردسون  ،26همسانی درونی نسبتاً خوبی را نشان داد ،در حالیکه ضریب پایایی به روش بازآزمایی با فاصله زمانی بیش از
 4هفته  6/94بود .پایایی پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه  6/900بدست آمد.

روش اجرا
پس از انتخاب افرد نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشهای و تشکیل دو گروه  06نفری آزمایش و گواه به صورت تصادفی از هر
دو گروه پیش آزمون گرفته شد .برنامه ی مهارتهای زندگی طی  9جلسه ،به مدت  41دقیقه در گروه آزمایش اجرا شد ،ولی گروه گواه این
آموزشها و مهارتها را دریافت نکردند .در پایان جلسهی آخر از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد .پروتکل آموزشی براساس کتاب راهنمای
آموزش مهارتهای زندگی که به سفارش دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور-
دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و مواجهه با بالیای طبیعی معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش تهیه خواهد شد.
سرفصلهای جلسات آموزشی به شرح زیر است:
جلسه اول :معارفه و آشنایی ،بیان اهداف و قوانین ،بحث در مورد مفاهیم مهارتهای زندگی
جلسه دوم :پرسش و پاسخ در مورد مباحث جلسه قبل ،تعریف خودآگاهی ،اجرای خودآگاهی و ارائه تکالیف
جلسه سوم :مرور تکلیف و بازخورد از جلسه قبل ،ارائه مهارت همدلی ،ارائه تکلیف
جلسه چهارم :مرور تکلیف و بازخورد از جلسه قبل ،و ادامه مبحث همدلی وارائه تکلیف
جلسه پنجم :مرور تکلیف و بازخورد از جلسه قبل ،اجرای مهارت ارتباط موثر ،ارائه تکلیف
جلسه ششم :مرور تکلیف و بازخورد جلسه قبل ،ارائه عوامل موثر و موانع در مهارت ارتباطی ،اهمیت و اصول روابط بین فردی و ادامه
مبحث
جلسه هفتم :بازخورد از جلسه قبل ،ارائه مهارت کنترل خشم و عوامل موثر بر آن و گرفتن بازخورد از دانش آموزان
جلسه هشتم :ادامه مبحث کنترل خشم ،ارائه تکلیف
جلسه نهم :مرور تکلیف و بازخورد از جلسه قبل ،تعریف استرس وارائه راهکارهای موثر و ارائه تکلیف
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جلسه دهم :مرور تکلیف و بازخورد از جلسه قبل،ادامه مبحث استرس و پایان کار ،تقدیر وتشکر از دانش آموزان جهت همکاری ایشان
در این تحقیق

 -2یافته ها
آماره های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفکیك گروه و نوع آزمون در جدول  3ارایه شده است.
جدول ( )1آماره هاي توصيفی متغيرهاي مورد مطالعه به تفکيك گروه و نوع آزمون

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل نمره

حداکثر نمره

پیش آزمون راه های مقابله با استرس

06

296/26

91/12

364

407

پس آزمون راه های مقابله با استرس

06

294/200

91/604

361

409

پیش آزمون جرات ورزی

06

37/91

0/24

4

06

پس آزمون جرات ورزی

06

39/93

0/76

4

03

در جدول ( )3میانگین ،انحراف استاندارد ،واریانس ،کمترین و بیشترین نمره کل متغیرهای پیش آزمون و پس آزمون راههای مقابله با
استرس و جرات ورزی مربوط به کل نمونه آمده است.
جدول ( )2مقادیر ميانگين ،انحراف معيار ،مقادیر zو  p-valueآزمون کواموگروف -اسميرنوف( )K-Sبراي متغيرها

شاخص ها

میانگین

انحراف معیار

)K-S(Z

)K-S( p-value

پیش آزمون راه های مقابله با استرس

296/26

91/12

6/474

6/979

پس آزمون راه های مقابله با استرس

294/200

91/604

6/039

6/909

پیش آزمون جرات ورزی

37/91

0/24

6/762

6/767

پس آزمون جرات ورزی

39/93

0/76

6/930

6/120

با توجه به جدول ( )2مقادیر  p-valueبرای تمامی متغیرها بزرگتر از  6/61می باشد ،بنابراین توزیع مقادیر متغیرها از توزیع نرمال
تبعیت میکنند.
جدول ( )3نتایج آزمون لوین( )Leven,s Testمتغيرهاي پيش آزمون و پس آزمون راه هاي مقابله با استرس و جرات ورزي به تفکيك گروه
آزمایشی و گواه
F

df1

df2

سطح معناداری

پیش آزمون راه های مقابله با استرس

6/639

3

19

6/996

پس آزمون راه های مقابله با استرس

6/669

3

19

6/927

پیش آزمون جرات ورزی

2/932

3

19

6/699

پس آزمون جرات ورزی

2/613

3

19

6/317

با توجه به جدول ( )0مشاهده می شود که سطح معناداری برای تمامی متغیرها باالتر از  6/61میباشد که نشان دهنده برابری(همگنی)
واریانسها می باشد.
فرضيه :1آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود راه های مقابله با استرس و جرات ورزی در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز تأثیر
معناداری دارد.
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جدول ( )5نتایج آزمون تحليل کوواریانس چند متغيري ( )MANCOVAجهت بررسی اثر آموزش مهارت هاي زندگی بر بهبود راه هاي
مقابله با استرس و جرات ورزي در بين دانش آموزان دختر شهر اهواز

شاخص آماری

نسبت F

مقدار

 dfخطا

 dfفرضیه

سطح معناداری P

آزمون ها
اثر پیالیی

6/449

36/939

4

13

6/666

المبدای ویلکز

6/103

36/939

4

13

6/666

اثر هتلینگ

6/997

36/939

4

13

6/666

بزرگترین ریشه روی

6/947

36/939

4

13

6/666

به منظور بررسی اثر آموزش مهارت های زندگی بر بهبود راه های مقابله با استرس و جرات ورزی در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز
از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری ( )MANCOVAاستفاده شد که نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد آموزش مهارت
های زندگی حداقل بر یکی از متغیرهای وابسته(راه های مقابله با استرس و جرات ورزی) تأثیر معنادار دارد(P-Value=6/666 ،F = 36/939
و  = 6/103المبادای ویلکز).
فرضيه :2آموزش مهارت های زندگی بر بهبود راه های مقابله با استرس در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز تأثیر معناداری دارد.
جدول ( )6نتایج تحليل فرض خطی بودن همبستگی بين گواه (پيش آزمون راه هاي مقابله با استرس) و متغير مستقل(گروه)

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

معناداری

پیش آزمون
راه های مقابله با استرس

439369/90

3

439369/990

4003/64

6/666

همان طور که نتایج جدول شماره ( )0نشان میدهد چون سطح معناداری کمتر از  6/61میباشد پس فرض خطی بودن همبستگی بین
گواه (پیشآزمون راه های مقابله با استرس) و متغیر مستقل (گروه) رعایت شده است.
جدول ( )7نتایج تحليل کوواریانس تك متغيري ()ANCOVAجهت بررسی اثر آموزش مهارت هاي زندگی بر بهبود راه هاي مقابله با
استرس در بين دانش آموزان دختر شهر اهواز

متغیر
راههای مقابله
با استرس

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری()p

گروه

3163/00

3

3163/00

31/00

6/666

پیش آزمون

439369/90

3

439369/990

4003/64

6/666

خطا

1404/93

17

91/97

-

-

کل

1271072/66

06

-

-

-

همانطور که در جدول ( )7مشاهده میشود نتایج تحلیل کوواریانس تك متغیری ( )ANCOVAنشان میدهد که آموزش مهارتهای
زندگی بر بهبود راه های مقابله با استرس در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز تاثیر معنادار دارد(.)P-Value=6/666 ،F = 31/00
فرضيه :3آموزش مهارت های زندگی بر افزایش جرات ورزی در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز تأثیر معناداری دارد.
جدول ( )8نتایج تحليل فرض خطی بودن همبستگی بين گواه (پيش آزمون جرات ورزي) و متغير مستقل(گروه)

معناداری

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

6/666

پیش آزمون جرات ورزی

22309/41

3

2309/41

429/20

همان طور که نتایج جدول شماره ( )9نشان میدهد چون سطح معناداری کمتر از  6/61میباشد پس فرض خطی بودن همبستگی
بین گواه (پیشآزمون جرات ورزی) و متغیر مستقل (گروه) رعایت شده است.
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جدول ( )9نتایج تحليل کوواریانس تك متغيري ( )ANCOVAجهت بررسی اثر آموزش مهارت هاي زندگی بر افزایش جرات ورزي در بين
دانش آموزان دختر شهر اهواز

متغیر

جرات ورزی

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری()p

گروه

09/71

3

09/71

34/663

6/666

پیش آزمون

22309/41

3

2309/41

429/20

6/666

خطا

209/97

17

4/99

-

-

کل

24323/666

06

-

-

-

همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود نتایج تحلیل کوواریانس تك متغیری ( )ANCOVAنشان میدهد که آموزش مهارتهای
زندگی بر افزایش جرات ورزی در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز تاثیر معنادار دارد(.)P-Value=6/666 ،F = 34/663
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نتيجهگيري
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود راههای مقابله با استرس و افزایش جرات ورزی در بین
دانشآموزان دختر شهر اهواز بود .تجزیه و تحلیل یافتهها نشان داد که نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد آموزش مهارتهای
زندگی حداقل بر یکی از متغیرهای وابسته (راههای مقابله با استرس و جرات ورزی) تأثیر معنادار دارد .در واقع این مهارتها ،بر حیطه ادراک
و فهم فرد از شایستگیها ،عزت نفس فرد اثر میگذارد و بنابراین ،نقش مهمی در سالمت روان دارد و موجب کاهش استرس در این افراد
میشود .و همزمان با افزایش سطح سالمت روان ،انگیزه فرد در مراقبت از خود و احقاق حقوق خود با توجه به بحث جرأتورزی افزایش
مییابد .بنابراین ،طراحی و تدوین برنامههای آموزش مهارتهای زندگی براساس الگوهای مفهومی و چارچوبهای نظری دارای برازش الزم و
با تأکید بر رویکردهای عاطفی ،هیجانی و انگیزشی به همراه رویکردهای شناختی -رفتاری و فراهم آوردن لوازم و شرایط اجرایی مناسب
میتواند به کارآمدی و اثربخشی آنها بیفزاید .همچنین نتایج تحلیل کوواریانس تك متغیری نشان میدهد که آموزش مهارتهای زندگی بر
بهبود راه های مقابله با استرس در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز تاثیر معنادار دارد .نتایج این قسمت از تحقیق با یافتههای فیاضی و
همکاران ( ،)3090میرزاییان و همکاران ( ،)3090کینسلر و همکاران ( )2630و بارات و کیشور ( )2630مبنی بر تأثیر برنامه آموزش مهارتهای
زندگی بر کاهش استرس و مقابله با سبكهای آن همخوانی و همسانی دارد .در تبیین اثربخشی برنامه آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش
استرس آزمودنیهای این تحقیق میتوان گفت که آموزش مهارتهای زندگی از یك سو باعث میشود که افراد ،خود را بشناسند و در جهت
اصالح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود بکوشند .در نتایج دیگر پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر افزایش جرات ورزی
در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز تاثیر معنادار دارد .که با نتایج محققانی چون نادری بنی و لطفی ( ،)3097محمد پورفوجردی (،)3090
میرزاییان و همکاران ( ،)3090رنجبریان ( ،)3092قره خانبیگلو ( ،)3093سیالس و نیومن ( )2637و کینسلر و همکاران ( )2630در زمینه
تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر اتقای جرات ورزی همسانی دارد .چون نتایج این محققان نشان دهنده اندازه اثر آموزش انجام شده در
میزان جراتورزی میباشد .در تبیین این فرضیه میتوان ذکر کرد که آموزش مهارتهای زندگی به افراد کمك میکنند تا بتوانند در مورد
خود ،انسانهای درگیر و کل اجتماع به طور شایسته و مؤثر و مطمئن رفتار نمایند.
در زمینه این نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود  )3ارائه و اجرای آموزش مهارتهای زندگی و مداخلههای مبتنی بر مدرسه در قالب
یك درس یا برنامهی روانی -آموزشی و نیز استفاده از رویکردهای تلفیقی نگر رایج و کارآمد ،میتواند دستیابی به اهداف برنامهها ،بهویژه در
جمعیتها و گروههای بزرگ دانش آموزان را تسهیل بخشد )2 .از آنجا که در تحقیق اثر مهارتهای زندگی بر کاهش استرس مثبت بوده است
پیشنهاد میشود کلیه سازمانها و موسساتی که به گونهای با تعلیم وتربیت ،آموزش ،گسترش سازگاری و تربیت نسل جوانان در ارتباط هستند
با برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای زندگی به بهبودی و ارتقای سالمت روان و افزایش مهارتهای آنان کمك نمایند )0 .همچنین
پیشنهاد میگردد که برای ارزیابی متغیرها به غیر از پرسش نامه از ابزارهای سنجشی دیگری مانند مصاحبه نیز استفاده شود )4 .و در آخر با
توجه به اینکه این پژوهش بر روی دانشآموزان دختر انجام شد پیشنهاد میشود این پزوهش بر روی نمونههای دیگر انجام شود و نتایج آن با
نتایج این پژوهش مقایسه شود تا دقیقتر به تأثیر مهارتهای زندگی بر متغیرهای پژوهش پرداخته شود.
تشکر و قدردانی
از وجود نازنین استاد ارجمندم جناب آقای دکتر علیرضا حیدرئی ،استاد راهنمای عزیزم و همچنین خواهر و برادرهای گلم ،به خاطر
سعهی صدر ،حسن خلق ،کالم امیدوار کننده و رهنمودهای خردمندانهشان صمیمانه سپاسگزاری میکنم.
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