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بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت روان و عملکرد تحصیلی دانش
آموزان دختر پایه سوم مقطع ابتدایی
مهناز کهریزه

6

 1کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی.دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا(س)

چکیده
از آنجایی که مهارتهای زندگی ،بر بسیاری از جنبه های زندگی افراد تاثیر دارد ،لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش
مهارتهای زندگی بر سالمت روان و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان شهر تهران انجام گرفته است .روش پژوهش نیمه آزمایشی
و از نوع پیشآزمون  -پس آزمون با گروه آزمایش و گروه گوا ه بود .برای انجام این پژوهش از بین کلیه دانشآموزان دختر پایه
سوم دبستانهای شهر تهران ،تعداد  05نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل
جایگزین شدند .گروه آزمایش به مدت  15جلسه (هرجلسه  50دقیقه) ،طی یک دوره سه ماهه ،تحت م داخله آموزش مهارتهای
زندگی قرار گرفتند .جهت جمعآوری دادهها از پرسش نامه سالمت عمومی گلدبرگ (  ) GHQ-82و معدل کل نمرههای درسی
امتحانات ماهانه دانشآموزان استفاده گردید .دادههای جمعآوری شده از طریق نرمافزار  SPSSبه روش تحلیل کوواریانس
چندگانه و آزمون ویلکاکسون و یومن -ویتنی ،تجزیه و تحلیل شدند .نتایج یافتهها نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی
توانسته است سالمت روان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان را بهبود بخشد و افراد مورد مطالعه شرکت کننده در آزمایش در
پس آزمون به طورمعناداری ،سالمت روان مطلوبتر و عملکرد تحصی لی بهتری را نشان دادند (  .) p< 5 /50به نظر میرسد
آموزش مهارتهای زندگی می تواند موجب ارتقای سطح سالمت روان کودکان و بهبود عملکرد تحصیلی ایشان گردد .بنابراین
برنامهریزی برای ارائه چنین آموزش هایی به دانشآموزان ،اهمیت ویژهای دارد.
واژههای کلیدی :مهارتهای زندگی ،سالمت روان ،عملکرد تحصیلی ،دانش آموزان.
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 .6مقدمه
یکی از اهداف و وظایف مهم آموزش و پرورش ایجاد زمینه برای رشد همه جانبه فرد و تربیت انسانهای سالم ،کارآمد و مسئول
برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است (دیست  .) 8511 ،1از آن جایی که دانش آموزان یکی از ارکان اساسی نظام
آموزشی کشور هستند ،توجه به این قشر ،از لحاظ آموزشی و تربیتی ،باروری و شکوفایی هرچه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی
جامعه را در پی دارد (کاپالن و فالم  .) 8515 ،8با این وجود ،تعداد کمی از دانشآموزانی که وارد سیستم آموزش و پرورش می -
شوند ،می توانند استعدادهای خود را شکوفا ساخته و در این عرصه موفق گردند و به اصطالح پیشرفت تحصیلی  1خوبی داشته
باشند (صحراییان و همکاران .) 1131 ،در طی حدود یک قرن گذشته ،عملکرد تحصیلی  5یکی از مسائل مهم در روانشناسی و
علوم وابسته بوده است .این مقوله تقریباً در اکثر پژوهش های انجام شده در این زمینه ،در شکل کمّی آن با معدل دروس فرد
در مدرسه ،دانشگاه یا هر محیط آموزشی دیگر که فرد در آن تحصیل میکند سنجیده میشود (انتونی  0و همکاران.) 8515 ،
دامنه بسیار گستردهای از متغیرهای فردی ،اجتماعی ،خانوادگی و فرهنگی با عملکرد تحصیلی مرتبط است .برخی از
پژوهشگران بر اهمیت متغیرهای فردی در این زمینه تاکید میکنند .به عنوان مثال کملمیر  6و همکاران (  ) 8550اعتقاد دارند
که فرد در دنیای امروزی برای ورود به جامعه و روبهرو شدن با موقعیتهای مختلف آن ،دارای ویژگیهای شخصیتی و فردی
خاصی است؛ این ویژگیهای فردی و شخصیتی هم تحت تاثیر مسائل گستردهتر جامعه بوده و هم بر آنها تاثیر میگذارند .در
جامعه امروزی ،تحصیالت و به تبع آن عملکرد تحصیلی به یکی از دغدغههای اصلی والدین در مورد کودکان و نوجوانان خود
بدل شده است .در حقیقت میتوان گفت بر ای جوامع امروزی ،تحصیالت مناسب جهت دستیابی به موقعیتهای اجتماعی،
شغلی و اقتصادی باالتر ،یکی از اهداف اصلی والدین و سیاست گذاران کشورها تلقی می شود و مالک اثربخشی موفقیت آموزش
نیز عملکرد تحصیلی دانشآموزان است .بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که عملکرد تح صیلی باال میتواند منجر به
افزایش عزت نفس ،خودکارآمدی ،سازگاری و کاهش مشکالت رفتاری در دانشآموزان شود (کیم و سئو 8510 ،7؛ ودل  2و
همکاران .) 8510 ،بدیهی است که شکل گیری ذهن علمی قوی و دستیابی به تواناییهای الزم در جهت کسب موفقیت تحصیلی
به صورت خلق الساعه تحقق نمی پذیرد و نیازمند ویژگیهای مختلف از جمله سالمت فرد می باشد .سالمت عمومی  3عبارت است
از رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی فرد ،که بین این سه جنبه تاثیر متقابل و پویا وجود دارد .بنابراین ،سالمت روان  15به
عنوان یکی از مالکهای تعیینکننده سالمت عمومی افراد در نظر گرفته می شود؛ که مفهوم آن عبارت است از احساس خوب
بودن و اطمینان از کارآمدی خود ،اتکاء به خود ،ظرفیت رقابت ،تعلق بین نسلی و خودشکوفایی توانایی های بالقوه فکری،
هیجانی و ( ...جانسون  .) 8552 ،11مستقیمترین روش مداخله به منظور ارتقای تواناییها و سطح روانی اجتماعی ،مداخالتی
است که منابع فکری و مقابلهای اشخاص و تواناییهای شخصی و اجتماعی آنان را تقویت می کند .در رابطه با کودکان و
نوجوانان این نوع مداخله را میتوان از طریق آموزش مهارتهای زندگی  18در محیط آموزشی حمایتکننده ،یعنی مدرسه ارائه
نمود (پورچناری و گلزاری .) 1122 ،این مهارتها تواناییهای الزم برای رفتارهای هدفمند و موفقیت آمیز هستند که برای زندگی
اثربخش و برای همه دوره های زندگی الزم می باشند .مجموعه کلی این مهارتها در جهت پیشگیری و درمان اصالحی به کار
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گرفته می شوند و مبتنی بر یک ساختار تئوریکی هستند که دارای اهداف کلی مشاوره بهداشت روانی است (آقاجانی.) 1127 ،
پژوهش های مختلفی که پس از اجرای برنامه آموزش مهارتهای زندگی در مدارس صورت گرفت ،تاثیر این آموزش را بر مولفه -
های مختلف نشان میدهد .زولینجر  11و همکاران ( ،) 8556در مطالعهای به بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر دانش،
نگرشها و توانایی دانش آموزان مدارس راهنمایی در انتخاب سبک زندگی سالم پرداختند ،نتیجه پژوهش اثر مثبت آموزش را
نشان داد .گرینبرگ  15و همکاران (  ،) 8551نشان دادند که آموزش هرکدام از مهارتهای ده گانه برنامه مهارتهای زندگی به
تنهایی و با هم میتواند پیشرفت تحصیلی دانشآ موزان را افزایش دهد .همچنین در پژوهشی که توسط ترنر  10و همکاران
(  ،) 8552در ارتباط با آموزش مهارتهای زندگی از جمله حل مساله و ارتباطات موثر بر روی دانشآموزان انجام شد ،نشان داد
که این مهارتها تواناییهای آنان را برای حل مشکل و استفاده موثر از حمایتهای اجتماعی آنان را افزایش میدهد .بنابراین با
توجه به مطالب فوق می توان گفت که راه حل اساسی جهت کاهش مشکالت بهداشت روانی و عملکرد تحصیلی در دوره
کودکی و نوجوانی ،آماده سازی آنان در جهت استفاده از این گونه مهارتها می باشد تا بدان وسیله کفایت و شایستگی کودک
افزایش یابد .با توجه به موارد عنوان شده در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال بودیم که آیا آموزش مهارتهای
زندگی تاثیری در وضعیت سالمت روان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد؟ امید است یافتههای حاصل از این مطالعه به
عنوان پایهای برای دیگر مطالعات باشد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر یک تحقیق نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون  -پس آزمون با گروه آزمایش و گروه گواه است .جامعه آماری
این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم دبستانهای شهر تهران می باشد که در سال تحصیلی  1130- 36به
تحصیل اشتغال داش تند .نمونه آماری در این پژوهش تعداد  05نفر از این دانش آموزان است که به شیوه در دسترس انتخاب
شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.
در ابتدا به منظور حذف متغیرهای کنترل ،متغیرهایی از جمله سن ،جنس ،مقطع تحصیلی ،پایه تحصیلی و هوش کنتر ل شدند
و هوش آنها توسط آزمون هوشی وکسلر سنجیده شد و از بین  185نفر دانش آموز 05 ،نفر که دامنه هوشی آنها بین - 115
 155بود انتخاب شدند .اطالعات این پژوهش به وسیله پرسشنامهی سالمت عمومی گلدبرگ (  ) GHQ-82و معدل کل نمره -
های درسی امتحانات ماهانه دانشآموزان و راهنمای آموزش مهارتهای زندگی جمع آوری شده است .پس از آن که دانش آموزان
به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند ،مورد پیش آزمون سالمت عمومی گلدبرگ و امتحانات ماهانه تحصیلی
قرار گرفتند .سپس مداخله آزمایشی (آموزش مهارتهای زندگی) بر روی دانشآموزان گروه آزمایش انجام گرفت .پس از اتمام
مداخله آزمایشی ،دانش آموزان هر دو گروه آزمایش و گواه مورد پس آزمون پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ و امتحانات
تحصیلی قرار گرفتند .موضوع جلسات آموزشی و تمرینات عملی آن در  15جلسه  50دقیقه ای (به مدت سه ماه) تنظیم
گردید ،به طوری ک ه بخشی از وقت هرجلسه به ارائه مطالب عملی در مورد موضوع جلسه اختصاص داده میشد و بعد از مدتی
استراحت ،بخش دیگر جلسه به صورت بحث گروهی پیرامون تمرینات مربوط به موضوع آموزشی برگزار گردید .در هر جلسه
ابتدا پیرامون هر موضوع آموزشی ،مباحثی مطرح میشد و بعد موضوع به صورت گروهی مورد بحث و بررسی قرار میگرفت ،و
در پایان هر جلسه تمریناتی ارائه می شد ،تا بدین وسیله همه آزمودنی ها مباحث آموزشی را خارج از موقعیت آموزش به صورت
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تجربی ،تمرین کنند .گلدبرگ و ویلیامز

16

(  ) 1332پایایی تصنیف  5 /30و جان (  ) 1320ثبات درونی پرسشنامه سالمت
17

عمومی را با استفاده از آلفای کرونباخ  5 /35گزارش نموده اند .کی یس (  ) 1325آلفای کرونباخ پرسش نامه سالمت عمومی را
 5 /31به دست آورد و شک  ) 1325 ( 12ضریب آلفای کرونباخ  5 /22را بر روی  8105دانش آموز گزارش نمود (به نقل از تقوی،
 .) 1125پایایی فرم  82سوالی پرسش نامه سالمت عمومی گلدبرگ توسط پاالهنگ ،نصر ،براهنی و شاه محمدی ( 5 /31 ،) 1170
محاسبه شده است (کالفی ،استوار و حق شناس .) 1172 ،همچنین در پژوهش حاضر برای بررسی اعتبار این پرسشنامه از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای مولفههای سالمت جسمانی ،عالئم اضطراب ،اختالل در عملکرد اجتماعی و
افسردگی به ترتیب  5 /75 ،5 /72 ،5 /63و  5 /76به دست آمد .همچنین پایایی کل این پرسشنامه در این پژوهش  5 /21بود.
برای آموزش برنامه مهارتهای زندگی به دانش آموزان از کتاب آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان (  ) 1130استفاده گردید.
خالصه جلسات آموزشی در جدول  1ارائه شده است .پس از تکمیل پرسشنامهها و جمع آوری اطالعات الزم ،تجزیه و تحلیل
آنها با استفاده از نرم افزار  SPSSو آزمونهای آماری مرتبط انجام شد.
جدول  :1برنامه جلسات مداخله آموزشی مهارتهای اجتماعی
شماره

محتوای جلسه

جلسه
6

آشنا کردن دانشآموزان با برنامه ی مداخله و چگونگی روند کار.

2

آشنایی دانشآموزان با مهارت های برقراری ارتباط از قبیل خودآگاهی ،معرفی خود ،به یادسپاری نامها ،شناخت
یکدیگر ،تحسین و قدردانی از دیگران از طریق کامل کردن چک لیست های مربوطه.

3

آموزش مهارت های غیرکالمی از قبیل لحن گفتار ،آهنگ صدا ،برقراری تماس چشمی ،حالت بدنی از طریق بیان
موقعیت های عینی در مدرسه و زندگی دانشآموزان.

4

آشنایی دانش آموزان با مهارت گروهی از قبیل چگونگی پیوستن به گروه ،همکاری ،رفتار جوانمردانه و پذیرش
تفاوتهای هم گروهیهای شان از طریق گروهبندی کردن آنها و دادن مسئولیت گروهی به دانشآموزان.

5

آموزش مهارت چگونگی مراقبت از خود و دیگران از قبیل مهربانی ،احترام ،کمک به دیگران و دوستی از طریق پر
کردن برگهی محبت.

1

آشنایی دانشآموزان با مهارت حل مشکل و بیان چگونگی یافتن راه حل های جایگزین از طریق معرفی شیوهی
بارش اندیشه.

7

آموزش مهارت گوش دادن و بیان انواع گوش دادن(گوش دادن برای یادگیری ،برای گفتگو و )...از طریق تعریف
کردن داستان نیمه تمام وملزم کردن دانش آموزان به کامل کردن داستان و در نهایت تعریف کردن کل داستان
شنیده شده .

8

آشنایی دانشآم وزان با مهارت ابراز وجود و خودباوری مثبت از طریق برشمردن ویژگیهای و توانایی های خود و
نوشتن آن روی برگه.همچنین آموزش چگونگی جسارت ورزی و نه گفتن از طریق اجرای نمایش.

1

آموزش مهارت حل اختالف ،پوزش خواستن و مصالحه و آشتی از طریق بررسی راه حل های برد _برد.

61

جمعبندی و مروری بر مباحث مطرح شده.
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یافتهها
نمونه پژوهش حاضر متشکل از  05دانشآموز بود که  80نفر در گروه آزمایش و  80نفر در گروه کنترل بودند .نتایج آمار
توصیفی و استنباطی متغیرهای پژوهش به شرح زیر است:
جدول  :8شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
گروه
متغیر

مرحله

کنترل

آزمایش
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

61/17

6/45

66/16

2/26

پسآزمون

1/31

6/41

1/18

6/71

پیشآزمون

62/86

2/63

63/61

3/63

پسآزمون

7/32

6/85

62/46

3/12

عالئم اختالل در عملکرد

پیشآزمون

1/18

3/64

61/11

2/61

اجتماعی

پسآزمون

7/14

6/51

1/54

6/16

پیشآزمون

66/13

3/36

61/12

2/45

پسآزمون

5/18

6/72

66/52

2/36

پیشآزمون

43/16

1/46

44 /61

1/78

پسآزمون

21/43

4 /12

43/45

8/15

عالئم جسمانی
عالئم اضطراب

عالئم افسردگی
سالمت روان

جدول  8میانگین و انحراف است اندارد سالمت روان و ابعاد آنرا در گروه کنترل و آزمایش نشان میدهد .براساس نتایج
بهدست آمده ،میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش در سالمت روان در پسآزمون (  ) 86/51 ±5 /38در مقایسه با پیشآزمون
(  ) 51 /61 ±3 /51و چهار مؤلفه دیگر (عالئم جسمانی ،عالئم اضطراب ،عالئم اختالل در عملکرد اجتماعی و عالئم افسردگی)
کاهش محسوسی داشته است ،درحالی که در گروه کنترل تغییرات چندانی صورت نگرفته است.
جدول  :1شاخصهای فراوانی پیشرفت تحصیلی
گروه
متغیر

نیاز به تالش
قابلقبول
خوب
خیلی خوب

مرحله

کنترل

آزمایش
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

پیشآزمون

61

14

61

14

پسآزمون

5

21

64

51

پیشآزمون

1

31

1

31

پسآزمون

66

44

61

41

پیشآزمون

1

1

1

1

پسآزمون

7

28

6

4

پیشآزمون

1

1

1

1

پسآزمون

2

8

1

1

جدول  1شاخصهای فراوانی نمونههای موردپژوهش را در متغیر پیشرفت تحصیلی نشان میدهد .براساس نتایج
بهدست آمده ،گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون ازنظر عملکرد تحصیلی همتاسازی شدند .در پسآزمون و در گروه آزمایش
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 0نفر (  85درصد) نیاز به تالش 11 ،نفر (  55درصد) قابلقبول 7 ،نفر (  82درصد) خوب و  8نفر (  2درصد) میانگین خیلی
خوب داشتند .این در حالی اس ت که در گروه کنترل پیشرفت محسوسی صورت نگرفته است.
به منظور بررسی تغییرات صورت گرفته در میانگین سالمت روان از تحلیل کوواریانس چندگانه و بهمنظور بررسی تغییرات
عملکرد تحصیلی از معادل ناپارامتریک و از آزمون ویلکاکسون و یومن -ویتنی استفاده شد .ابتدا برای انجام تحلیل کوواریانس
پیشفرضهای آن بررسی شد و نتایج بهدست آمده حاکی از مناسب بودن انجام تحلیل کوواریانس چندگانه بود .سپس تحلیل
کوواریانس چندگانه انجام شد که نتایج آن به شرح زیر است:
جدول  : 5نتایج تحلیل کوواریانس چندگانه جهت بررسی اثر آزمون در سالمت روان
متغ یرها

عالئم جسمانی

عالئم اضطراب

عالئم اختالل در عملکرد
اجتماعی

عالئم افسردگی

سالمت روان

درجه

میانگین مجذورات

ضریبF

معناداری

41/21

7/71

1/118

264 /83

1/116

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

پیشآزمون

21/41

6

گروهها

6663/73

6

6663/73

خطا

15/243

47

5/68

آزادی

پیشآزمون

681/38

6

681/38

21/64

1/116

گروهها

471/71

6

471/71

11/61

1/116

خطا

324 /25

47

1/81

پیشآزمون

14 /57

6

14 /57

62/31

1/116

گروهها

6687/12

6

6687/12

227/32

1/116

خطا

245/42

47

پیشآزمون

8/83

6

8/83

6/77

1/116

گروهها

6161/66

6

6161/66

212/16

1/116

خطا

233/11

47

پیشآزمون

516/67

6

516/67

64 /26

1/116

گروهها

64421 /83

6

64421 /83

411/11

1/116

خطا

6151/16

47

جدول  5تفاوت معناداری را بین دو گروه آزمایش و کنترل را در سالمت روان (  ) p= 5 /551و ابعاد عالئم جسمانی ( 5 /551
= ،) pاضطراب (  ،) p= 5 /551اختالل در عملکرد اجتماعی (  ) p= 5 /551و افسردگی (  ) p= 5 /551نشان میدهد .ازاینرو براساس
سطح معناداری نشان دادهشده (  ) p< 5 /50فرضیه پژوهش تأیید میشود و نتیجه گرفته میشود که بین گروه آزمایش و
کنترل در سالمت روان و مؤلفههای آن تفاوت معن اداری وجود دارد و آموزش مهارتهای زندگی موجب افزایش سالمت روان
دختران سوم مقطع ابتدایی شده است.
بهمنظور مقایسه پیشآزمون و پسآزمون هر گروه بهصورت جداگانه (مقایسه گروههای وابسته) و مقایسه پسآزمون و
پیش آزمون گروه آزمایش و کنترل باهم (مقایسه گروه مستقل) در عملکرد تحصیلی و ازآنجاییکه متغیر عملکرد تحصیلی در
سطح مقیاس رتبه ای است ،برای مقایسه گروه وابسته از آزمون ویلکاکسون و برای مقایسه گروههای مستقل از آزمون یومن -
ویتنی استفاده شد که نتایج آن به شرح زیر است:
جدول  : 0نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه گروههای وابسته
گروه

مقدار آزمون

سطح معناداری

گروه آزمایش

- 4 /64

1/116
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گروه کنترل

- 6/81

1/151

جدول  0نتایج آزمون ویلکاکسون را برای مقایسه پیشآزمون و پس آزمون در هر دو گروه آزمایش و کنترل بهصورت جداگانه
نشان میدهد .براساس نتایج بهدستآمده و با توجه به سط ح معناداری گروه آزمایش که کوچکتر از  5 /50است ،در گروه
آزمایش بین پیشآزمون و پس آزمون آن تفاوت معناداری وجود دارد اما در گروه کنترل و ازآنجایی که سطح معناداری آن باالتر
از  5 /50است بین پیشآزمون و پس آزمون گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد.
جدول  :6نت ایج آزمون یومن -ویتنی برای مقایسه گروههای مستقل
مرحله

مقدار آزمون

سطح معناداری

پیشآزمون

362/51

1/168

پسآزمون

611

6

جدول  6نتایج آزمون یومن -ویتنی را برای مقایسه پیشآزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل نشان میدهد .براساس نتایج
بهدستآمده و با توجه ب ه سطح معناداری در مقایسه گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون که باالتر از  5 /50است بین
پیشآزمون گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد .اما در مقایسه پسآزمون گروه آزمایش و کنترل
سطح معناداری بهدستآمده کمتر از  5 /50است ،درنتیجه بین گروه کنترل و آزمایش در پسآزمون تفاوت معناداری وجود
دارد؛ ازاینرو فرضیه پژوهش تأیید میشود و نتیجه گرفته میشود که آموزش مهارتهای زندگی موجب افزایش عملکرد
تحصیلی دختران سوم مقطع ابتدایی شده است.

بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت روان و عملکرد تحصیلی در دانشآموزان دختر پایه سوم
مقطع دبستان شهر تهران انجام گرفت .یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی موجب بهبود وضعیت سالمت
روان دانش آموزان و ارتقای عملکرد تحصیلی آنان میگردد .پژوهشهای مختلفی که پس از اجرای برنامه آموزش مهارتهای
زندگی در مدارس صورت گرفت ،تاثیر این آموزشها را بر ابعاد مختلف سالمت روان نشان میدهد .نتایج حاصل از این پژوهش
در زمینه تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت روان دانشآموزان با نتایج پژوهشهای انجام شده توسط بو  13و همکاران
(  ،) 8515میشارا  ،) 8553 ( 85ترنر (  ،) 8552مارتین و جونز  ،) 8553 ( 81ویکتوریا  88و همکاران (  ،) 8553فتحی و همکاران
(  ،) 1135مطابقت دارد .بنابراین آنگونه که مشاهده می شود نتایج این پژوهش در زمینه تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر
سالمت روان ،با دیگر پژوهشها در این زمینه و یا زمینههای مشابه کامالً مطابقت دارد و تاییدی بر همخوانی نتایج مربوط به
این پژوهش با نتایج دیگر پژوهش هاست .آموزش مهارتهای زندگی همچنین موجب بهبود عملکرد تحصیلی در دانشآموزان
میگردد .نتایج پژوهشهای مختلف از جمله گرینبرگ (  ،) 8551آقاجری و همکاران (  ) 1135و غالمپور و همکاران (  ) 1138نیز
نشان دادهاند که آموزش مهارتهای زندگی در ردههای مختلف سنی میتواند عاملی کمک کننده برای عملکرد تحصیلی دانش -
آموزان و دانشجویان باشد .به طور کلی میتوان گفت ،آموزش مهارتهای زندگی برنامهای است که سودمندیهای آن در
پژوهشهای متعدد به اثبات رسیده است .به طور کلی ،یافتههای پژوهش حاضر و پژوهشهای مشابه حاکی از آن است که از
19
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22
Victoria
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رهگذر آموزش مهارتهای زندگی می توان به ارتقاء سطح سالمت روانی و بهبود عملکرد تحصیلی کودکان و نوجوانان همت
گماشت .از آن جایی که مدارس نقش مهمی در پیشگیری از آسیبهای روانی  -اج تماعی و ارتقاء سطح بهداشت روان دانش -
آموزان دارند ،به همین جهت در سالهای اخیر ،برنامههای پیشگیرانه مبتنی بر مدرسه گسترش یافتهاند .شواهد نشان میدهند
که این گونه برنامه ها نتایج و پیامدهای مطلوبی را در افزایش عملکرد تحصیلی و کاهش رفتارهای خطرآفرین بین دانشآموزان
به دنبال دارند .بدین ترتیب نقش و اهمیت برنامه مهارتهای زندگی با توجه به اهداف سازنده آنها در ابعاد گوناگون زندگی
کودکان و نوجوانان انکارناپذیر است (مومنی مهمویی و همکاران .) 1135 ،از آن جایی که اکثریت جمعیت کشور ما را کودکان و
نوجوانان مدرسه رو تشکیل میدهند ،ضروری است با ایجاد زمینه های مناسب به امر ارتقای بهداشت روانی و سطح سالمت در
مدارس پرداخته شود و شرایطی فراهم شود تا مسئوالن مدارس ،برنامه ریزان ،مشاوران ،روان شناسان و سایر دست اندرکاران
آموزش و پرورش کشور از طریق آشنایی با موضوعات بهداشت روانی  ،کودکان و نوجوانان را برای دستیابی به روان سالم یاری
دهند.
با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاداتی به این شرح ارائه می شوند که عبارتند از:
کمیته تخصصی آموزش مهارتهای زندگی در آموزش و پرورش به منظور برنامهریزی و اقدام منسجم در خصوص آموزش
مهارتهای زندگی در محیط های دانش آموزی؛ تشکیل گردد .به منظور آگاهی از نیازها و مشکالت مهم روانی  -اجتماعی دانش -
آموزان و شناسایی ضرورت ها و محورهای اصلی آموزش مهارتهای زندگی ،دفاتر مرکزی مشاوره درصدد جمع آوری اطالعات
الزم با استفاده از تحقیقات و پژوهشهای انجام گرفته و نیاز سن جی و نظرسنجی از دانشآموزان برآمده و در این رابطه اقدامات
الزم توسط سازمانهای مربوطه (آموزش و پرورش) را انجام دهند .جلسات آموزشی مهارتهای مختلف زندگی جهت والدین
توسط سازمانهای مردم نهاد ،برگزار گردد .وزارتخانهها ،سازمانها و موسساتی که به نوعی با تعلیم و تربیت ،آموزش ،گسترش
بهداشت روانی و اصالح و تربیت قشر کودک و نوجوان سروکار دارند ،می توانند از طریق برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای
زندگی به سالمت روان و بهبود وضعیت تحصیلی آ نان کمک نمایند .درس آموزش مهارتهای زندگی از سال تحصیلی  77- 72به
عنوان یک درس اختیاری در مدارس ارائه می گردد با تبدیل این درس به عنوان واحد اصلی و آموزش صحیح و عملی آن برای
تمامی دانشآموزان مقاطع تحصیلی؛ میتوان موجبات ارتقاء هرچه بیشتر آ نان را در ابعاد گوناگون سالمت روان و عملکرد
تحصیلی فراهم نمود و همچنین از نتایج آن در پیشگیری از مشک الت و نابهنجاری های شایع کودکان و نوجوانان استفاده بهینه
نمود از طریق رسانههای گروهی و با بهره گیری از کارشناسان مجرب به آموزش مهارتهای زندگی به عنوان یک برنامه همگانی
پرداخته شود تا ضمن اطالع رسانی در خصوص تاثیر مثبت آموزش مهارتهای زندگی همه سطوح جامعه و به ویژه کودکان و
نوجوانان با اهمیت این برنامه و تاثیر مثبت آن بر ابعاد گوناگون سالمت روان و عملکرد تحصیلی آشنا شوند .از جمله
محدودیتهای این پژوهش می توان گفت که از آن جایی که در مطالعه حاضر نمونه مورد پژوهش تنها از یک شهر انتخاب شده
است لذا باید در تعمیم یافته ها به کل جامعه ایران جانب احتیاط را رعایت کرد ،بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی
نمونه گیری از شهرهای مختلف ایران انجام شود ،همچنین محدودیت ابزار و سوگیری های مربوط به آن نیز می تواند از
محدودیتهای این پژوهش باشد.
فهرست منابع
.1آقاجانی ،م .) 1127 ( .بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت روان و منبع کنترل نوجوانان .پایان نامه کارشناسی
ارشد روانشناسی عمومی .دانشگاه الزهرا.
 .8آقاجری ،پ؛ حسین زاده ،م؛ مهدوی ،ن؛ هشترودی زاده ،م و وحیدی ،م .) 1135 ( .تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر انگیزه
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The Effect of Life Skills Training on Mental Health and Academic Performance of
Female Primary School Students
Abstract
Since life skills affect many aspects of life, the present study aimed to investigate the effect of life
skills training on mental health and academic performance in students in Tehran. The research method
was semi-experimental and pre-test-post-test with experimental group and control group. A total of 85
students were selected by random sampling method in two experimental and control groups. The
experimental group was randomly assigned to 05 sessions (58 minutes each) During a three-month
period, they were subjected to an intervention in life skills training. To collect the data, the Goldberg
General Health Questionnaire (GHQ-82) and the total score of the students' monthly exams were used.
Collected data were analyzed by SPSS software using multiple covariance analysis and Wilcoxon and
Uonom-Whitney tests. The results showed that life skills training could improve mental health and
academic performance of students, and the participants in the post test tests showed better mental
health and better academic performance (P> 5058) 5 p <). It seems that life skills training can improve
the mental health of children and improve their academic performance. Therefore, planning to provide
such training to students is very important.
Keywords: Life skills, mental health, academic performance, students.
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