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چکيده
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت روان و سازگاری
اجتماعی در بین دانشآموزان دختر شهر اهوازانجام شد .روش به کار رفته در این پژوهش نیمه
آزمایشی (با گروه پیش آزمون و پس آزمون) میباشد .جامعه مورد مطالعه کلیه دانشآموزان 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 سالمت عمومی گلدبرگ و هیلر ( )9191و سازگاری
اجتماعی پی کل و ویسمن ( )9111است 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 افزایش سالمت روان و مهارت سازگاری اجتماعی تأثیر معناداری
داشت .به صورت جزئی تر و جداگانه نتایج نشان داد که  )9آموزش مهارت های زندگی بر سالمت
روان دانش آموزان تاثیر معنادار داشت )2 .آموزش مهارت های زندگی بر بهبود سازگاری اجتماعی
دانش آموزان تاثیر معنادار داشت.
واژگان کليدي :مهارتهای زندگی ،سالمت روان ،سازگاری ،سازگاری اجتماعی.

 9دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
 2استادیار گروه روان شناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران

شماره  /51پاییز  / 5931ص 46 -12

اجتماعی در بين دانشآموزان دختر شهر اهواز

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران (سال چهارم)

اثربخشی آموزش مهارتهاي زندگی بر سالمت روان و سازگاري

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران  ،شماره  ، 51پاییز  ،5931ص 46 -12
ISSN: 2588-2864

http://www.psyj.ir

مقدمه
تغییرات اساسی در شیوهی زندگی انسانها که به واسطهی پیشرفتهای سریع تکنولوژی و تغییرات ابعاد اقتصادی -اجتماعی جوامع
صورت گرفته ،موجب تغییرات وسیعی در شرایط محیطی ،ارتباطات بین فردی و نگرش به مبانی تفکر شده است؛ به گونهای که انسانها
ناگزیرند برای داشتن زندگی مطلوب ،حل مسائل و مشکالت اجتماعی پیش روی خود را داشته باشند ( .)9مهارتهای زندگی تواناییهای الزم
را برای رفتار مثبت و سازگارانه در فرد ایجاد و به فرد کمک میکند ،سالمت روانی خود را تأمین نماید .تمرین مهارتهای زندگی موجب
تقویت یا تغییر نگرشها ،ارزشها و رفتار انسان میشود .براساس پژوهشهای صورت گرفته ،عواملی مانند مهارتهای بین فردی ،برقراری
ارتباط مطلوب ،تعیین هدف ،تصمیمگیری ،حل مسئله و شناسایی ارزشهای فردی ،در پیشگیری یا کاهش ناهنجاریهای رفتاری و اختالالت
روانی افراد نقش بسزایی داشتهاند (.)2
پژوهشهای گوناگون نشان میدهد که آموزش مهارتهای زندگی بر دانش حل مشکالت ،مهارت خودآگاهی ،خودنظارتی ،مهارتهای
مقابله و مهارت سنجش واقعیت ( ،)0شایستگی روانی اجتماعی و انگیزش مدرسه و کاهش مصرف الکل مؤثر است ( .)4همچنین آموزش
مهارتهای زندگی برای رشد مهارت تصمیم گیری ،مسؤولیت پذیری ،مهارتهای بین فردی ،رفتار اخالقی و مهارت اجتماعی اثربخش بود
( .)9 ،0 ،5به نظر میرسد که این آموزشها بر متغیرهای روان شناختی و متغیرهای شناختی و تحصیلی تأثیرگذاری مثبت داشته باشند.
اولین متغیری که مهارتهای زندگی آن را تحت تأثیر خود قرار میدهد ،سالمت روان 0است .در واقع سالمت روانی ،جنبهای از مفهوم
کلی سالمتی است و به کلیه روشها و تدابیری اطالق میشود که برای جلوگیری از ابتال به بیماریهای روانی ،درمان و توان بخشی آنها به
کار میرود ( .)1و یکی از نشانههای سالمت روان و توانمندی افراد در برخورد با مسایل و مشکالت مختلف زندگی ،وجود روابط اجتماعی و
برخورداری از مهارتهای زندگی موثر است .وجود روابط گرم و صمیمی با انسانهای دیگر ،منبع ایمنی ،اعتماد ،راحتی و آسایش هر انسانی
است که به تبع آن میتواند در رشد عزت نفس و کاهش احساس کمرویی و بیارزشی او نیز موثر واقع میشود و به هنگام رویارویی با مشکالت
و فشارها حتی در موقع سخت زندگی به او کمک نماید ( .)96تحقیقات بسیاری وجود دارد که نشان دهندهی اثرات مثبت مهارتهای زندگی
بر روی بهداشت روانی است.
پژوهشها نشان دادهاند که آموزش مهارتهای زندگی سبب کاهش نشانههای رواننژندی ،رفتارهای خود تخریبی و چاقی ،پیشگیری
از بی بند و باری جنسی شده و با عملکردهای بین فردی و سازگاری هیجانی همبستگی مثبت دارد و همچنین باعث تسریع در بهبودی
بیماران میشود ( .)99همچنین نتایج یافتههای شاهمرادی و همکاران ( ،)8امیری و همکاران ( ،)92عزیزپور و همکاران ( ،)2جان ( )90و
گیلبرت ( )94نشاندهنده تأثیر برنامه آموزش مهارتهای زندگی در جهت افزایش سالمت روان بوده است.
و دومین متغیری که در این پژوهش از مهارتهای زندگی تأثیر میپذیرد ،سازگاری اجتماعی 4است .سازگاری یک مفهوم عام است و
به همه راهبردهایی که فرد برای اداره کردن موقعیتهای استرس زای زندگی اعم از تهدیدهای واقعی یا غیر واقعی به کار میبرد گفته میشود
( .)95اسلبی و گورا ،)9188( 5سازگاری اجتماعی را مترادف با مهارت اجتماعی میدانند .از نظر آنها مهارت اجتماعی عبارتست از توانایی
ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینهی خاص اجتماعی ،به طریق خاص که در عرف جامعه قابل قبول و ارزشمند باشد .در حالی که
اسالموسکی و دان ،)9110( 0سازگاری و مهارت اجتماعی را فرایندی میدانند که افراد را قادر میسازد تا رفتار دیگران را درك و پیشبینی
کنند ،رفتار خود را کنترل کنند و تعامالت اجتماعی خود را تنظیم نمایند ( .)90نتایج تحقیق تاتل ( )2660در پژوهش خود نشان داد که
آموزش مهارتهای زندگی در بهبود توانایی برقراری ارتباط مثبت و همچنین انعطاف پذیری نوجوانان مؤثر است و این خود باعث سازگاری
اجتماعی در نوجوانان خواهد شد ( .)99همچنین نتایج یافتههای منصوریان ( ،)98جمالی پاقلعه و همکاران ( ،)91علوی قیری ( )26بارات و
کیشور ( ،)29باروس ( )22و گیلبرت ( )2699نشاندهنده تأثیرگذاری برنامه آموزش مهارتهای زندگی بر ارتقای سازگاری اجتماعی بوده
است.
بنابراین ،با توجه به مطالب فوق و اهمیت آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی و سازگاری افراد ،و با توجه
به تاثیر مثبت برنامههای پیشگیرانه در مدارس هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود و افزایش سالمت
روان و سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان دختر بود .و محقق به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا آموزش مهارتهای زندگی
بر افزایش سالمت روان و سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز تأثیر معناداری دارد؟
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 -2روش 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 اهواز که در سال تحصیلی  9019مشغول به تحصیل بودند .در این پژوهش حجم کلی نمونه  06نفر 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 9 ،دبیرستان بصورت تصادفی انتخاب گردید.
و منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش حاضر از پرسشنامههای زیر استفاده شد.
 )1پرسشنامه سالمت عمومی
این پرسشنامه توسط گلدبرگ و هیلر ( )9191ساخته شده است و سالمت عمومی آزمودنیها را در چهار حیطه) :نشانه های جسمانی
(حیطه  )،Aاضطراب و اختالل خواب (حیطۀ  )،Bاختالل در عملکرد اجتماعی (حیطۀ  Cو افسردگی حیطه  Dبررسی می نماید .این پرسشنامه
که حاوی  28پرسش و  4خرده مقیاس است و هر مقیاس  9پرسش دارد و از شناخته ترین ابزارهای غربالگری است به صورت  28 ،06 ،06و
 92ماده طراحی شده است که در اینجا فرم  28ماده ای آن استفاده شده است .عباسی نسب ( )9089در پژوهش خود  ،ضرایب پایایی
پرسشنامه مذکور را به روش آلفای کرونباخ و تنصیف برای کل مقیاس به ترتیب 6/14و 6/12گزارش کرد( .)24حقیقی و همکاران ()9098
در پژوهش خود ،پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب زیر برای چهار حیطه (6/12و 6/88؛ 6/19و 6/80؛
6/95و 6/01؛ 6/88و  )6/81بدست آوردند (نقل از تقوی .)9086 ،ولی زاده()9084برای تعیین پایایی این پرسشنامه از دو روش آلفای کرونباخ
و تنصیف استفاده کردکه برای کل مقیاس به ترتیب ضرایب  6/10و  6/14بدست آمد( .)20پایایی پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ
پایایی پرسشنامه 6/862بدست آمد.
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 )2پرسشنامه سازگاري اجتماعی
این پرسشنامه توسط پی کل 8و ویسمن در سال  9111طراحی شده است .این مقیاس روابط بین فردی را در نقشهای مختلف شامل
احساسات ،رضایت ،اختالف و عملکرد ارزیابی میکند .این مقیاس روابط بین فردی را در نقشهای مختلف شامل احساسات ،رضایت ،اختالف
و عملکرد ارزیابی میکند .ساختار آزمون دو بعد مجزا را نشان میدهد  :0حوزه نقشی ( مانند  :کاری ،خانوادگی) و  5بعد از سازگاری که برای
هر کدام از حوزه نقشها ( متناسب با نقش) انتخاب شدند .ریاحی نیا در پژوهش خود ( )9089برای محاسبه اعتبار و پایایی این آزمون از
روش همبستگی و آلفای کرونبا خ استفاده کرد .نتایج عبارت بود از باالترین مقادیر اعتبار در سازگاری و اوقات فراغت ( )%56و پایین ترین
مقادیر در روابط خانوادگی ( .)25()%40همچنین در پژوهش زمستانی و همکاران ( )9012پایایی پرسشنامه سازگاری اجتماعی با روش آلفای
کرونباخ و تنصیف محاسبه شد که به ترتیب  %89و  %91به دست آمد( ،)20پایایی پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه
6/842بدست آمد.
1

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  1جلسه ،به مدت  45دقیقه 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
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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
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

 -3یافته ها
آماره های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک گروه و نوع آزمون در جدول  9ارایه 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 سالمت روان

06

21/48

92/29

9

02

پس آزمون سالمت روان

06

20/96

92/65

9

58

پیش آزمون سازگاری اجتماعی

06

54/05

92/19

21

89

پس آزمون سازگاری اجتماعی

06

59/45

92/69

28

91

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

21/48

92/29

6/045

6/866

پس آزمون سالمت روان

20/96

92/65

6/866

6/544

پیش آزمون سازگاری اجتماعی

54/05

92/19

6/002

6/891

پس آزمون سازگاری اجتماعی

59/45

92/69

6/526

6/141

با توجه به جدول ( )2مقادیر  p-valueبرای تمامی متغیرها بزرگتر از  6/65می باشد ،بنابراین توزیع مقادیر متغیرها از توزیع نرمال
تبعیت میکنند.
جدول ( )3نتایج آزمون لوین( )Leven,s Testمتغيرهاي پيش آزمون و پس آزمون سالمت روان و سازگاري اجتماعی به تفکيك گروه
آزمایشی و گواه
F

df1

df2

سطح معناداری

پیش آزمون سالمت روان

6/900

9

58

6/088

پس آزمون سالمت روان

6/069

9

58

6/582

پیش آزمون سازگاری اجتماعی

6/989

9

58

6/091

پس آزمون سازگاری اجتماعی

6/608

9

58

6/840

با توجه به جدول ( )0مشاهده می شود که سطح معناداری برای تمامی متغیرها باالتر از  6/65میباشد که نشان دهنده برابری(همگنی)
واریانسها می باشد.
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فرضيه :1آموزش مهارت های زندگی بر بهبود سالمت روان و سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز تأثیر معناداری
دارد.
جدول ( )5نتایج آزمون تحليل کوواریانس چند متغيري ( )MANCOVAجهت بررسی اثر آموزش مهارت هاي زندگی بر بهبود سالمت
روان و سازگاري اجتماعی در بين دانش آموزان دختر شهر اهواز

شاخص آماری

مقدار

 dfفرضیه

نسبت F

سطح معناداری P

 dfخطا

آزمون ها
اثر پیالیی

6/451

96/898

4

59

6/666

المبدای ویلکز

6/549

96/898

4

59

6/666

اثر هتلینگ

6/848

96/898

4

59

6/666

بزرگترین ریشه روی

6/848

96/898

4

59

6/666

به منظور بررسی اثر آموزش مهارت های زندگی بر بهبود سالمت روان و سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز از
آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری ( )MANCOVAاستفاده شد که نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد آموزش مهارتهای
زندگی حداقل بر یکی از متغیرهای وابسته(سالمت روان و سازگاری اجتماعی) تأثیر معنادار دارد( P-Value=6/666 ،F = 96/898و 6/509
= المبادای ویلکز).
فرضيه  :2آموزش مهارت های زندگی بر بهبود سالمت روان در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز تأثیر معناداری دارد.
جدول شماره ( )6نتایج تحليل فرض خطی بودن همبستگی بين گواه (پيش آزمون سالمت روان) و متغير مستقل(گروه)

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

معناداری

پیش آزمون
سالمت روان

9956/95

9

9956/95

060/80

6/666

همان طور که نتایج جدول شماره ( )0نشان میدهد چون سطح معناداری کمتر از  6/65میباشد پس فرض خطی بودن همبستگی بین
گواه (پیشآزمون سالمت روان) و متغیر مستقل (گروه) رعایت شده است.
جدول ( )7نتایج تحليل کوواریانس تك متغيري ()ANCOVAجهت بررسی اثر آموزش مهارت هاي زندگی بر بهبود سالمت روان در بين
دانش آموزان دختر شهر اهواز

متغیر

سالمت روان

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری()p

گروه

290/09

9

290/09

29/00

6/666

پیش آزمون

9956/95

9

9956/95

060/80

6/666

خطا

929/19

59

92/99

-

-

کل

41442/666

06

-

-

-

همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری ( )ANCOVAنشان میدهد که آموزش مهارت های
زندگی بر بهبود سالمت روان در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز تاثیر معنادار دارد(.)P-Value=6/666 ،F = 29/00
فرضيه :5آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز تأثیر معناداری دارد.
جدول شماره ()8نتایج تحليل فرض خطی بودن همبستگی بين گواه (پيش آزمون سازگاري اجتماعی) و متغير مستقل(گروه)

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

معناداری

پیش آزمون سازگاری اجتماعی

5948/90

9

5948/90

929/89

6/666
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همان طور که نتایج جدول شماره ( )8نشان میدهد چون سطح معناداری کمتر از  6/65میباشد پس فرض خطی بودن همبستگی
بین گواه (پیشآزمون سازگاری اجتماعی) و متغیر مستقل (گروه) رعایت شده است.
جدول ( )9نتایج تحليل کوواریانس تك متغيري ()ANCOVAجهت بررسی اثر آموزش مهارت هاي زندگی بر سازگاري اجتماعی در بين
دانش آموزان دختر شهر اهواز

متغیر

سازگاری اجتماعی

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری()p

گروه

000/90

9

000/90

90/49

6/669

پیش آزمون

5948/90

9

5948/90

929/89

6/666

خطا

2016/60

59

49/91

-

-

کل

909041/666

06

-

-

-

همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری ( )ANCOVAنشان میدهد که آموزش مهارت های
زندگی بر سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز تاثیر معنادار دارد(.)P-Value=6/669 ،F = 90/49
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نتيجهگيري
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش سالمت روان و سازگاری 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 (سالمت روان و سازگاری اجتماعی تأثیر معنادار دارد .در واقع این مهارتها ،بر حیطه ادراك 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 ارتباط برقرار کردن با دیگران و سازگاری اجتماعی 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 تک متغیری نشان میدهد که آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود سالمت روان در بین دانش آموزان
دختر شهر اهواز تاثیر معنادار دارد .نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر ،نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی به دانشآموزان باعث افزایش
سالمت روان آنها شده است .بنابراین میتوان ادعا کرد که آموزش مهارتهای زندگی ،موجب کاهش اختالل در سالمت روان گروه آزمایش در
مقایسه با گروه کنترل شده است .یافتههای این فرضیه با نتایج شاهمرادی و همکاران ( ،)9015امیری و همکاران ( ،)9014عزیزپور و همکاران
( ،)9014جان ( )2690و گیلبرت ( )2699همسانی دارد .در تبیین نتایج میتوان گفت که پروژه آموزش مهارتهای زندگی یکی از برنامههای
بهداشت روانی «سازمان بهداشت جهانی» ،برای نسل کودك ،نوجوان و جوان بخصوص در سطح مدارس میباشد .این برنامهها که در سطح
محلی ،ملی و بین المللی در جهان انجام میپذیرد شامل رشد و گسترش آموزش مهارتهایی در زمینه زندگی از قبیل مهارتهای ارتباطی،
تصمیم گیری ،تفکر انتقادی ،همدلی و مقابله با استرس میباشد .در نتایج دیگر پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری
اجتماعی در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز تاثیر معنادار دارد .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که آموزش مهارتهای زندگی به
دانشآموزان باعث افزایش هرچه بیشتر سازگاری اجتماعی آنها شده است .این یافته با نتایج سایر پژوهشگران داخلی و خارجی شاهمرادی و
همکاران ( ،)9015منصوریان ( ،)9015امیری و همکاران ( ،)9014جمالی پاقلعه و همکاران ( ،)9010علوی قیری ( )9010بارات و کیشور
( ،)2690باروس ( ،)2690گیلبرت ( )2699و جونیس و لوالی ( )2696که به بررسی تأثیر این مهارتها بر سازگاری پرداخته بودند ،همسو
میباشد .در تبیین این یافته میتوان گفت برنامه مهارتهای زندگی به طور قطع بین خواستههای افراد و در مورد حرفه و زندگی و همچنین
آیندهی آنها ارتباط ایجاد میکند .این برنامه به طور علنی و صادقانه مسائل مهم زندگی را مطرح میکند .مهارتهای زندگی ،راه رسیدن به
شرایط بهتر زندگی کردن میباشند که با آموختن آن میتوان زندگی موفقتری را تجربه نمود .این روشها به افراد میآموزند که چگونه بدون
اینکه به رفتارهای تهاجمی و خشونت روی آورند ،مشکل را حل و فصل نمایند و افراد احساس امنیت و اطمینان بیشتری در ارتباطات خود
داشته باشند .چرا که رویکرد مهارتهای زندگی برای بسیاری از موقعیتها و موضوعات گوناگون ،کاربرد عملی دارد و مجموعه وسیعی از
پژوهشها و پیشینههای نظری از اثربخشی و کاربردپذیری رویکرد مهارتهای زندگی در سازگاری اجتماعی حمایت میکند.
در زمینه این نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود  )9از آنجا که در تحقیق اثر مهارتهای زندگی بر سالمت روان 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 کمک نمایند )2.با توجه به نتایج
مثبت تحقیق در زمینه اثر مهارتهای زندگی بر سازگاری اجتماعی دانشآموزان جهت افزایش این اثرگذاری پیشنهاد میشود که از ابتدای
ورود دانشآموزان به مدرسه مهارتهای زندگی در این مدارس آموزش داده شود و هرچه که این مهارتها تکرار و تمرین بیشتری در آنها
صورت گیرد بهتر در وجود دانشآموزان نهادینه میشوند ،در نتیجه دانشآموزان سازگاری بیشتری با محیط مدرسه و اجتماع خواهند داشت.
تشکر و قدردانی
با قدردانی و سپاس از استاد فرزانه ،دکتر علیرضا حیدرئی که لیاقت شاگردی ایشان را داشتم .آرزومندم در سایه سار حق تعالی شمع
پر نور وجودشان روشنی بخش محفل دانش پژوهان باشد .و همچنین از خواهران دوست داشتنی و برادر مهربانم که آرامش روحی و آسایش
فکری فراهم نمودند تا با حمایتهای همه جانبه در محیطی مطلوب ،مراتب تحصیلی و نیز پایان نامه دانشگاهی را به نحو احسن به اتمام
برسانم؛ سپاسگزاری مینمایم.
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