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   چكيده

 است ضروري دهند، مي تشكيل رو مدرسه نوجوانان و كودكان را ما كشور جمعيت اكثريت كه اين دليل به

 شرايطي و شود پرداخته مدارس در سالمت سطح و رواني بهداشت ارتقاي امر به مناسب هاي زمينه جاداي با

 و آموزش كاران اندر دست ساير و شناسان روان مشاوران، ريزان، برنامه مدارس، مسئوالن تا شود فراهم

 روان به يابي دست ايبر را نوجوانان و كودكان رواني، بهداشت موضوعات با آشنايي طريق از كشور پرورش

 .دهند ياري سالم

 و ها مهارت آموزش با توان مي چگونه كه است اين به مربوط حاضر پژوهش. هستم .… مدير … اينجانب

مدرسه  آموزان دانش آماري جامعه. نمود تقويت را آموزان دانش رواني و روحي سالمت زندگي روشهاي

 پرسشنامه آموزان دانش بيروني و دروني كنترل منبع تعيين براي استفاده مورد پرسشنامه ........... بودند .

 عمومي سالمت پرسشنامه روان سالمت ميزان تعيين براي استفاده مورد پرسشنامه و) لونسون( كنترل منبع

 قرار آموزان دانش اختيار در زندگي هاي مهارت كالس اجراي از قبل پرسشنامه دو ابتدا كه بود كلدبرگ

 در جلسه 8 مجموعاً جلسه 2 هفته هر در هفته 4 مدت به ها پرسشنامه اين نتايج بررسي از پس و گرفت

 سالمت آزمون مجدداً كالسها پايان از پس و گرديد برگزار زندگي هاي مهارت كالس آموزان دانش براي ماه

 نشان ونآزم پيش و آزمون پس هاي بررسي از حاصل نتايج. گرفت انجام آموزان دانش از كلدبرگ عمومي

 مي پژوهش نتايج از بود آموزان دانش روان سالمت تقويت بر زندگي هاي مهارت آموزش مثبت تاثير دهنده
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 را آن و نمود استفاده مدارس در جواني و نوجواني سنين در آموزان دانش روان سالمت تقويت جهت در توان

 . نمود نهادينه جامعه در

 

  

 

 

  مقدمه 

 كه اند رسيده نتيجه اين به اجتماعي انحرافات و رفتاري اختالالت برسي در خيرا ها ي دهه در روانشناسان

 عدم خويش، موقعيت و خود از مناسب و صحيح تحليل در افراد ناتواني در ها آسيب و اختالالت از بسياري

 و مشكالت حل براي آمادگي عدم و دشوار هاي موقعيت با رويارويي جهت شخصي كفايت و كنترل احساس

 و جامعه روزافزون هاي پيچيدگي و تغييرات به توجه با بنابراين. دارد ريشه مناسب شيوه به زندگي سائلم

 امري دشوار هاي موقعيت با رويارويي جهت جوان نسل بخصوص افراد سازي آماده اجتماعي روابط گسترش

 جهت المللي بين و ملي هاي سازمان حمايت با شناسان روان راستا همين در. رسد مي نظر به ضروري

 ارتباط برقراري و زندگي هاي مهارت آموزش اجتماعي هاي هنجاري نابه و رواني بيماريهاي از پيشگيري

 ). 1378 همكاران و طارميان. (اند نموده آغاز مدارس سطح در و جهان سراسر در را موثر

 بلكه نيست حاضر عصر رانپژوهشگ كار حاصل تنها است مشهود زندگي هاي مهارت عنوان تحت امروز آنچه

 . است شده بيان) ع(معصومين احاديث و قرآن در بخصوص الهي تعاليم البالي در ها مهارت اين از بسياري
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 فصول از كه ارزشها به توجه و خودشناسي ديگران، با موثر و مفيد ارتباط برقراري براي تالش كه بطوري

 از منقول احاديث و سجاديه صحيفه البالغه، نهج ،قرآن در كرات به است زندگي هاي مهارت درس اساسي

 ) 1378 همكاران، و طارميان. (است گرفته قرار تاكيد مورد) ع(معصومين ساير

) WHO( بهداشت جهاني سازمان توسط كه است روان بهداشت ارتقاي هاي طرح جزء زندگي هاي مهارت

 شده مطرح اجتماعي و رواني هاي آسيب زا پيشگيري و روان بهداشت سطح ارتقاي منظور به 1993 سال در

 . است

 را خود دقيقاً فرد است الزم آن تامين براي كه است امروزي انسان نيازهاي مهمترين جمله از رواني بهداشت

 هاي استرس و منفي هاي هيجان. نمايد ايجاد آنها با موثري روابط و كرده درك را ديگران بتواند بشناسد،

 و كرده حل را خود مشكالت موثر اي شيوه به. درآورد كنترل تحت را آنها و كند يشناساي را خود روزمره

 نپذيرد پردازش بدون را اطالعات و نكرده فكر اي كليشه اينكه ديگر و كند اتخاذ را مناسبي هاي تصميم

 ها ارتمه اين از برخي. است اجتماعي و فردي مهارتهاي بر تسلط فوق اساسي نيازهاي شدن آورده بر الزمه

 گيري، تصميم مهارت مساله، حل مهارت ارتباطي، هاي مهارت -همدلي و خودآگاهي مهارت: از عبارتند

 ناصري،( انتقادي تفكر و خالق تفكر مهارت استرس، با مقابله مهارت ، منفي هاي هيجان كنترل مهارت

1384( 

 زندگي هاي كشمكش و مقتضيات با موثر طور به كه سازد مي قادر را فرد اجتماعي و فردي هاي مهارت

 فيزيولوژيكي، لحاظ از« فرد در اي عمده تغييرات كه است بحراني اي دوره نوجواني، دوره. شود روبرو

 بزرگتر محيطي به مدرسه كوچك محيط از انتقال همساالن، فشار« فرد بيروني محيط و »رواني و شناختي

 . آيد مي وجود به »هنجارها با شدن مواجه و جامعه در
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 يك در نوجوانان اكثر دليل همين به. زاست استرس بسيار كه است همراه مشكالتي با اغلب تغييراتي چنين

 سالمت تداوم يا و رواني اختالالت از پيشگيري جهت مسائل اين به توجه با. برند مي سر به بحراني دوره

 از نقل به 1986 هامبورگ و رسونپت. (بگيرند ياد را موثر اي مقابله راهبردهاي بايد نوجوانان رواني،

 )1988 كلينگمن

 هاي مهارت آموزش برنامه آموز، دانش رواني بهداشت تامين در مدارس مهم نقش به توجه با بنابراين

 دانش رواني بهداشت حفظ و تامين و آموزان دانش سالم شخصيت رشد جهت در موثري روش زندگي،

 آموزان دانش تحصيلي عملكرد افزايش بر تنها اينكه جاي به مدارس ترتيب اين به. شود مي تلقي آموزان

 تحقق منظور به را الزم اقدامات و نمايند تاكيد نيز آنان روان سالمت حفظ و تامين بر بايد نمايند، تمركز

 و آموزشگاهي و تحصيلي مشكالت در بسياري يابد تحقق فوق هدف اگر كه چرا دهند انجام مذكور هدف

 . يابد مي كاهش خودبخود نيز عياجتما آن بدنبال

 :  مسئله بيان 

 مداخالت رواني، بهداشت آموزش زندگي، هاي مهارت آموزش مانند مختلف هاي برنامه از استفاده با امروزه

 زندگي تا نمود كمك كودكان به توان مي تخصصي هاي درمان با ضرورت به و مدرسه بر مبتني بهداشتي

 از كه است تجاربي آوردن فراهم مدرسه، بر مبتني مداخالت هدف. باشند شتهدا تري رضايتمندانه و مفيدتر

 زندگي نامساعد شرايط و محيطي استرسهاي با رويارويي در كودكان اي مقابله توانائيهاي بر طريق آن

 .بيفزايد

 افزايش مدرسه، حضور افزايش مثل. است بوده متنوع رواني بهداشت جامع و نوين هاي برنامه نتايج

 كه است شده ثابت همچنين. اجتماعي ضد رفتارهاي كاهش و تحصيل ترك كاهش تحصيلي، موفقيتهاي
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 و الكل دارو، مصرف كاهش به منجر نوجوانان، و كودكان به زندگي هاي مهارت و رواني بهداشت آموزش

 ).1377 محمدخاني، و طهماسيان نوري،. (شود مي سيگار

 اجتماعي و سالم رفتاري به را فرد رفتاري، آمادگي و رواني هداشتب ارتقاء با زندگي هاي مهارت آموزش

 :دارد بستگي عامل 3 به رفتاري آمادگي مفهوم. كند مي مجهز

 .شود مي ايجاد زندگي هاي مهارت تمرين و يادگيري با كه فرد اجتماعي ـ رواني توانائيهاي ـ1

 زندگي هاي مهارت زمينه در فرد كارآمدي و كفايت احساس ـ2

 ها مهارت اجراي به فرد تمايل و قصد ـ3

 سالمت بر بايد اول درجه در پيشگيري، و بهداشتي سالم رفتارهاي به يابي دست براي كه است اين بر فرض

 صورت به بايد زندگي هاي مهارت آموزش برنامه منظور اين به. گذاشت اثر فرد رفتاري آمادگي و رواني

 بر مدت كوتاه آثار اي، هفته چند هاي مداخله مثالً مدت كوتاه هاي مداخله. شود انجام مدت دراز مداخله

 و ها مهارت روان، سالمت بر چندماهه، هاي مداخله مثالً تر، طوالني كمي هاي مداخله. دارند رواني بهداشت

 يعني مدت طوالني هاي مداخله از تنها. گذارند مي اثر كفايت، و خودكارآمدي احساس رفتاري، تمايالت

 آمادگي بر و بخشند بهبود را روان سالمت كه رود مي انتظار انجامد، مي بطول سال چند كه هايي خلهمدا

 و نوري. (نمايند ايجاد اجتماعي رفتارهاي و سالم رفتارهاي در تغييراتي نتيجه در و گذارند اثر رفتاري

 ).1379 محمدخاني،

 در تغييراتي بروز به منجر مدت كوتاه اي داخلهم برنامه يك در زندگي هاي مهارت آموزش برنامه بنابراين

 و تحصيلي عملكرد در ساله يك هاي برنامه. شد خواهد روان بهداشت سطح بهبود و نگرش و دانش
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 بروز به منجر ها، برنامه اينگونه مدت طوالني اجراي درحاليكه كند، مي ايجاد تغييراتي رفتاري، آمادگيهاي

 ).1381 ، آقاجاني. (گرديد خواهد اجتماعي رفتارهاي و متسال رفتار در دار معني تغييرات

 واقعي توانائيهاي به را خود وجودي ارزشهاي و نگرش دانش، تا سازد مي قادر را شخص زندگي هاي مهارت

 و مثبت زندگي و گيرد بهره خود نيروهاي تر صحيح استفاده در توانائيها اين از بتواند تا كند تبديل عيني و

 .سازد فراهم خود براي را شادابي

 : موجود وضعيت توصيف

در مدرسه   اكنون هم و باشم مي پرورش و آموزش در خدمت سابقه سال … داراي بنده هستم .… اينجانب

 دانش رواني سالمت سطح اينكه به توجه با اخير تحصيلي سال در به عنوان ..........مشغول به خدمت هستم .

 مسئله اين روي بر زندگي مهارت هاي كالس گزاري بر با گرفتم تصميم تداش اهميت خيلي برايم آموزانم

 .نمايم كار

 شود مي ايجاد نوجوان زندگي اجتماعي و رواني جسماني، هاي جنبه در كه اي گسترده و ناگهاني تغييرات

  .داشت خواهد همراه به را هايي ناسازگاري و مشكالت طبعاً كه كند مي ايجاد را بحراني اي مرحله

 نابه از پيشگيري جهت مرحله، اين علمي و اصولي شناخت نوجواني، دوران اهميت به توجه با بنابراين

 كسب و نوجوانان به الزم آگاهي و اطالعات ارائه طريق از بحران اين از ناشي مشكالت و ها هنجاري

 مهم و حساس بسيار يامر آنان توسط تغييرات اين از ناشي مشكالت با مقابله جهت نياز مورد مهارتهاي

 آموزش است توجه مورد جهان سطح در كه زمينه اين در پيشگيرانه هاي برنامه از يكي. شود مي تلقي

 گرفته قرار بررسي مورد گوناگون هاي زمينه در آموزش اين تاثير. باشد مي نوجوانان به زندگي هاي مهارت

 و روشن راهي شوند ميسر فوق اهداف اگر كه است واضح كامالً. اند يافته دست نيز مثبتي نتايج به كه است

 و استعدادها توانايي شكوفايي مرحله كه بزرگسالي و جواني دوره به نوجواني دوره از انتقال جهت هموار
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 را جامعه افراد تك تك اجتماعي و فردي تكامل موجبات امر اين. گردد مي فراهم باشد، مي نو هاي انديشه

 .  شود مي منتج گوناگون ابعاد در جامعه پيشرفت به ايتنه در كه سازد مي فراهم

 دانش روان سالمت بررسي جهت)1972( »گلدبرگ عمومي سالمت« پرسشنامه ، نمونه انتخاب مرحله در

 مجتمع آموزان دانش  روي بر آنان كنترل منبع بيروني و دروني گيري جهت ساختن مشخص جهت آموزان

 . گرديد اجرا  كوهاني صادق امام

 و روان سالمت بودن پايين نشانه عمومي سالمت پرسشنامه در باال نمرات كسب كه است توضيح به الزم

 . باشد مي كنترل منبع و بيروني گيري جهت نشانه كنترل منبع پرسشنامه در باال نمرات كسب

  واژگان تعريف 

  پژوهش متغيرهاي علمي تعاريف 

 : »زندگي هاي مهارت« علمي تعريف 

 هاي مهارت رشد و اجتماعي گيري تصميم« كتاب مولف و آمريكا در راجرز دانشگاه از »الياس.اي.موريس«

 فردي بين روابط ايجاد يعني زندگي هاي مهارت: «دهد مي ارائه زندگي هاي مهارت از عامي مفهوم »زندگي

 كشمكش و ها تعارض حل صحيح، هاي گيري تصميم انجام اجتماعي، هاي مسئوليت انجام موثر، و مناسب

 مولف و TACADE بريتانيايي موسسه.» زنند مي صدمه ديگران يا خود به كه اعمالي به توسل بدون ها

 : دهد مي ارائه زندگي هاي مهارت از ديگري تعريف »ابتدايي مدارس براي الزم هاي مهارت« كتاب

 خود، مورد در بتوانند تا ندبگير ياد را آنها بايد نوجوانان و كودكان كه اجتماعي و شخصي هاي مهارت«

 بهداشت سازمان از نقل به.» (نمايند عمل مطمئن و موثر شايسته، طور به اجتماعي كل و ديگر هاي انسان

 )16ص ،1377 محمدخاني، آبادي، قاسم نوري: ترجمه جهاني،
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 زندگي يها مهارت: «كند مي تعريف گونه اين را زندگي هاي مهارت 1994 سال در جهاني بهداشت سازمان

 را روزانه زندگي هاي چالش با موثر رويارويي توان فرد به كه سازگارانه و مثبت رفتار براي الزم توانايي يعني

«  از زندگي هاي مهارت آموزش جهت حاضر، پژوهش در). 115ص ،1378 طارميان، از نقل به. (»دهد مي

 . است شده استفاده »زندگي هاي مهارت آموزش راهنماي

 )1378 نگين زاده، عبداهللا: ترجمه كارول، گيوي، -هانتر(

 خود، هاي توانايي و خود شناخت قبيل از موضوعاتي پژوهش اين در زندگي هاي مهارت از منظور بنابراين

 با آشنايي ديگران، با ارتباط برقراري نحوه با آشنايي اجتماعي، و خانوادگي شخصي، هاي ارزش با آشنايي

 و خشونت مفهوم با آشنايي گيري، تصميم با آشنايي هدف، تعيين با آشنايي تماعي،اج روابط و جامعه مفهوم

 از فصلي يك هر كه باشد، مي برنامه ارزشيابي نهايت در و جسماني سالمت با آشنايي و آن مهار روشهاي

 ايمبن. باشد مي عملي تمرينان شامل فصول اين از يك هر. است داده اختصاص خود به را آموزش راهنماي

 . شود مي ارزيابي و تمرين آموزشي دوره طول در كه باشد مي ها آزمودني گروهي فعاليت آموزش اين

  »روان سالمت« علمي تعريف

 : كند مي تعريف چنين را رواني بهداشت الروس، روانشناسي بزرگ فرهنگ  

 براي و بودن پذير نعطافا دشوار، هاي موقعيت در كردن، كار موثر خوشايند، هماهنگ، براي روان استعداد«

 . »داشتن توانايي خويش، تعادل بازيابي

 مفهوم درون در رواني بهداشت: «كند مي تعريف چنين را رواني بهداشت ،)WHO( جهاني بهداشت سازمان

 جسمي، و رواني اجتماعي، هاي نقش ايفاي براي كامل توانايي يعني بهداشت و گيرد مي جاي بهداشت كلي

  )9ص ،1379 گنجي، از نقل به. (»نيست ماندگي عقب يا بيماري ودنب تنها بهداشت
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  گرد آوري شواهد يك

 سالمت پرسشنامه وسيله به آموزان دانش روان سالمتپس از تبيين موضوع براي بدست آوردن ميزان 

 مي ذيل مقياس چهار داراي پرسشنامه اين كه ،در مدرسه عمل نمودم ) Gha-28(     گلدبرگ عمومي

 : باشد

 مي مربوط نامعلوم خطري علت به دلواپسي و نگراني -هيجاني حالت به بيشتر اضطراب واقع در): اضطراب( -

 دست لرزش ثباتي، بي احساس سر، سبكي يا سرگيجه احساس -داغي احساس از عبارتست آن عالئم. شود

 كنترل دادن دست از ساساح بودن، عصبي زدگي، وحشت بد، اتفاقات مورد در نگراني برافروخته، چهره ها،

 ) 1380 محمدخاني، ترجمه كلينكه،. (آرامش به رسيدن در ناتواني و

 مضطرب كه شخصي شود، مي فيزيولوژيكي برانگيختگي و درماندگي ، اطمينان عدم احساس شامل اضطراب

 خسته آساني به. دارد مشكل رفتن خواب به در اغلب. كند مي شكايت پذيري تحريك و قراري بي از است

 توصيف و اضطراب رايج عالئم كل در. دارد تمركز در اشكال و عضالني تنش سردرد، و آشوبه دل شود، مي

 احساس تنش، نداشتن، قرار و آرام بودن، عصبي« از عبارتند خود وضع از شديد اضطراب دچار افراد هاي

 خوابي، بي دلهره، و نگراني لرزش، تعريق، نفس تنگي حالي، بي قلب، تپش ادرار، تكرر سرگيجه، خستگي،

 ) 359ص ،1371 همكاران، و نجاريان( »بودن زنگ به گوش و تمركز در اشكال

 كه است گلدبرگ عمومي سالمت پرسشنامه از اضطراب مجموعه زير نمره پژوهش اين در اضطراب از منظور

 بودن، فشار تحت ساساح خواب هنگام در شدن بيدار نگراني، هنگام در خوابي بي: از عبارتند هاي آيتم
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 كه بودن عصبي و داشتن دلشوره و كار انجام توانايي عدم بودن، زده وحشت و هراسان بدخلقي، و عصبانيت

 ) 1377 دادستان،: ترجمه استورا،. (است روان سالمت نشانه عامل اين در پايين نمره كسب

 وجود مستلزم مزمن افسردگي تشخيص. است افسردگي نوجوانان در شايع اختالالت از يكي): افسردگي( -   

 آمريكا روانپزشكي انجمن( رواني اختالالت تشخيص راهنماي برحسب: است هفته دو مدت به نشانه چند

 : از عبارتند ها نشانه) 1994

  غمگين و افسرده خلق. 1

  لذت يا عالقه احساس عدم. 2

  اشتها و وزن در معنادار تغيير. 3

  پرخوابي يا خوابي بي. 4

  حركتي -رواني كندي يا قراري بي. 5

  انرژي دادن دست از يا خستگي. 6

  گناه احساس يا بيهودگي احساس. 7

  تمركز يا تفكر توانايي اهش. 8

  خودكشي جهت اقدام/ ريزي طرح/ گرا خودكشي افكار يا مرگ مكرر و متناوب افكار.9

. است متفاوتي شكل به نوجوانان در ها شانهن وجود اما است بزرگساالن مشابه نوجواني در افسردگي تشخيص

 ) 2000 استانارد، از نقل به بالكمن،(
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 با آنان مشغوليت همچنين و است مشخص آنها شهري هاي نوشته در افسرده نوجوانان فراگير غمگيني

 . است آن ديگر نشانه پوچ و هدف بي موضوعات داراي هاي موسيقي

 بپوشد، كننده كسل و تيره هاي لباس. شود تلويزيون يتماشا مشغول شب تمام است ممكن نوجوان

. بخوابد روز طول در اينكه يا و باشد داشته مشكل مدرسه به رفتن و شدن بيدار براي است ممكن همچنين

 به. است آن ديگر هاي نشانه از تحصيلي افت و تمركز عدم و تفكر كندي و تحصيل به نسبت انگيزش عدم

 الكل، يا مخدر مواد مصرف سوء رفتاري، اختالل بصورت عمدتاً است ممكن ننوجوانا افسردگي كلي طور

 استانارد،. (شود ظاهر افسردگي خاص هاي نشانه بدون طغيان يا و خانواده در ناآرامي و اغتشاش ايجاد

2000 ( 

 است گلدبرگ عمومي سالمت پرسشنامه از افسردگي مجموعه زير نمره پژوهش اين در افسردگي از منظور

 بد احساس داشتن، خودكشي افكار زندگي، در كامل نااميدي ارزشي، بي احساس: از عبارتند هاي آيتم كه

 نمره كسب خود، زندگي به دادن خاتمه فكر زندگي، از شدن خالص و مردن آرزوي اعصاب، وضع بودن

 ) 1377 ستان،دا: ترجمه استورا،. (است افسردگي بعد در شغل روان سالمت نشانه مقياس اين در پايين

 سالمت پرسشنامه از جسماني عالئم مجموعه زير نمره پژوهش اين در »جسماني نشانگان از منظور» -   

 داروهاي به نياز احساس تندرستي، و سالمتي احساس: از عبارتند آن هاي آيتم كه است گلدبرگ عمومي

 شدن سرد و داغ احساس ر،س به فشار احساس سردرد، بيماري، احساس سستي، و ضعف احساس تقويتي،

 )1377 دادستان،: ترجمه استورا،. (است باالتر روان سالمت نشانگر مقياس اين در پايين نمره كسب

 كاركرد و كنش در اختالل زيرمجموعه نمره حاضر، پژوهش در ،"اجتماعي كاركرد و كنش در اختالل« -  

 نگهداشتن مشغول توانايي: از عبارتند آن يها آيتم كه است گلدبرگ عمومي سالمت پرسشنامه از اجتماعي

 نحوه از رضايت احساس كارها، دادن انجام خوب احساس كارها، در معمول حد از بيش وقت صرف خود،
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 هاي فعاليت از لذت احساس گيري، تصميم قدرت احساس كارها، در بودن مفيد احساس كارها، انجام

 دادستان،: ترجمه استورا،. (است باالتر روان سالمت از يحاك نيز مقياس اين در پايين نمره كسب روزمره،

1377( 

 بي و اضطراب) A( جسماني عالئم هاي مقياس حوزه در پايين نمرات اكتساب پژوهش اين در بنابراين

 مرضي عالئم يكي شاخص همچنين و) D( خودكشي و افسردگي و) C( اجتماعي كاركرد و كنش) B( خوابي

متاسفانه پس از بررسي موضوع متوجه شدم دانش آموزانم نمره . بود خواهد فرد روان سالمت دهنده نشان

 بااليي را از لحاظ سالمت روان كسب نمي كنند.

 تجزيه و تحليل اطالعات

  علمي ومجالت ازكتب استفاده

  مختلف هاي نامه وپايان علمي مقاالت

  ها سايت

 دوره اين در رود مي شمار به فرد رواني و تماعياج تكامل و رشد برجسته و مهم مرحله نوجواني سالهاي  

 خويشتن، وجودي ارزش درك عقل، و عواطف بين تعادل بخصوص عاطفي و هيجاني تعادل به نياز

 عاطفي استقالل زندگي، در واقعي هاي هدف انتخاب ها، رغبت و ها توانايي استعدادها، شناخت( خودآگاهي

 با سالم روابط برقراري محيطي، فشارزاي عوامل مقابل در خويش عاطفي و رواني تعادل حفظ خانواده، از

 از برخورداري چگونگي و موثر و سالم زندگي شناخت يابي، دست در الزم اجتماعي مهارتهاي كسب ديگران

 مورد هاي مهارت گسترش و رشد در نوجوان به كمك بنابراين. باشد مي نوجوانان نيازهاي ترين مهم از آن

 به كمك همچنين و آن حل و مشكالت با برخورد در نفس به اعتماد افزايش يا ايجاد موثر، گيزند براي نياز
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 با موفق سازگاري جهت ديگران با موثر ارتباط ايجاد و اجتماعي هاي مهارت و عواطف تكامل و رشد در آنان

 ) 1377 نژاد، شعاري. (رسد مي نظر به ضروري جامعه در سازنده و موثر زندگي و اجتماعي محيط

 »زندگي هاي موفقيت براي آموزي مهارت« پيرامون خود پژوهشي مطالعات در) 2001 برستو تگارت، اويس،

 رواني هاي شكست از پيشگيري و موفقيت از برخورداري جهت كه نحو بدين. يافتند دست مهمي نتايج به

 در فرد كه هنگامي. باشد خويش زندگي شرايط بر تاثير قابليت و ، ها فرصت منابع، داراي بايد شخص

 سن به توجه با كه را كاري هر تواند مي كه كرد خواهد احساس باشد برخوردار صفاتي چنين از خود زندگي

 كرد، خواهد راحتي احساس مسئوليت مورد در. دهد انجام گيرد مي تصميم خودش يا است، الزم وضعش و

 يا ها تنش وجود با و بوده مشكالتش بيشتر حل نيز و گيري تصميم به قادر كه كند مي احساس همچنين

 در هايش مهارت از بود خواهد قادر او ديگر سوي از كند حفظ را خود كنترل تواند مي رواني فشارهاي

 با را خويش زندگي هاي مسئوليت تواند مي كه كرد خواهد تصور نهايت در و كند استفاده الزم هاي موقعيت

 )1384 اسدي، بني و دييز. (گيرد عهده به روشن هاي افق

 ديگران بر موثر ارتباط ايجاد و اجتماعي و فردي مهارتهاي كسب و زندگي فشارهاي با آمدن كنار واقعيت

 با. است يافته تجلي گوناگون اشكال به رشد مختلف هاي دوره در و بوده انسان زندگي از بخشي همواره

 محيطي و دروني هاي كشمكش جواني، و وجوانين سنين ويژه هاي دشواري با مواجه هنگام و سن افزايش

 . كند مي پيدا تظاهر

 فراهم را مفيد و مثبت رفتار و سازگاري ي زمينه كه هستند ها توانايي از اي مجموعه زندگي هاي مهارت

 خود به زدن لطمه بدون و بپذير را اجتماعي مسئوليت كه سازد مي قادر را فرد ها توانايي اين كه آورند مي

. شود روبرو موثر شكل به فردي بين روابط ويژه به روزانه مشكالت و انتظارات و ها خواست با گران،دي و

 كنش و ها ظرفيت از استفاده چون اهدافي داراي ديگران با متقابل موثر ارتباط و زندگي هاي مهارت آموزش
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. باشد مي ودپندارهخ تقويت و نفس به اتكاء تقويت آميز، خشونت رفتارهاي از پيشگيري هوش، هاي

  )1380 همكاران، و طارميان(

  ها داده وتفسير وتحليل تجزيه

 مطلوب، ارتباط برقراري فردي، بين هاي مهارت نفس، عزت نظير عواملي شده انجام هاي پژوهش براساس 

 ابتالء كاهش يا و پيشگيري در فردي ارزشهاي شناسايي و تعيين مساله، حل گيري، تصميم هدف، تعيين

 موثري نقش آنان روان سالمت سطح افزايش و رواني اختالالت و رفتاري هاي ناهنجاري انواع به جواناننو

 و غيرموثر رفتارهاي به ها استرس و فشارها برابر در فرد كه شود مي موجب ها مهارت اين فقدان. دارد

 بودن موثر توانايي فايت،ك حساس نوجوانان و كودكان در هايي مهارت چنين آموزش. آورد روي ناسازگارانه

. آورد مي وجود به را مشكل با متناسب و هدفمند رفتار ريزي، برنامه توانايي مشكل، بر كردن غلبه

 )1378 طارميان،(

 تقويت و ارزشها و ها نگرش متناسب تغيير و دانش و علم كسب كنار در زندگي هاي مهارت كسب بنابراين

. دهد مي كاهش را رواني سالمتي موانع و مشكالت خود كه انجامد مي سالمي رفتارهاي به مناسب رفتارهاي

 . بخشد مي ارتقاء را رواني بهداشت نتيجه در و

 و وسيع تحقيقات انجام با روز به روز و شود مي تاكيد رواني بهداشت اهميت بر جهان سراسر در امروزه  

 از ميالدي 2001 سال بطوريكه. گردد يم آشكارتر اجتماعي و فردي زندگي در آن نقش و اهميت گوناگون

 در مذكور سازمان. گرديد اعالم »جهاني بهداشت« جهاني سال عنوان تحت جهان، بهداشت سازمان طرف

. نمود مطرح موضوع اهميت ساختن آشكارتر جهت را.» كنيم مراقبت است، بس غفلت« شعار سال اين

 ) 2001 جهاني، بهداشت سازمان(
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 قرار توجه مورد جهاني سطح در بايد كه است موضوعي رواني بهداشت كه است آن دهنده نشان امر اين

 در رواني اختالالت انواع به ابتالء روزافزون شيوع است مطرح موضوع اين اهميت در كه داليلي از يكي. گيرد

 مي واقع در. است رواني بيماريهاي از پيشگيري ضرورت و اهميت آن، ديگر مهم دليل و است جهان سطح

 رواني بهداشت جنبه 3 در پيشگيري اين كه است پيشگيري رواني بهداشت هدف ترين عمده گفت توان

 توجه مورد اوليه پيشگيري شود مي مطرح رواني بهداشت در كه پيشگيري نوع 3 از و: شود مي مطرح

 در كه اقداماتي تمام و هستند نظر مورد جامعه در سالم جمعيت اوليه پيشگيري در. گيرد مي قرار بيشتري

 از سالم زندگي براي مناسب شرايط نمودن فراهم و افراد سازي آماده جهت در گيرد مي صورت حيطه اين

 در افراد توانايي و آگاهي افزايش هدف، بنابراين. باشد مي اجتماعي و رواني جسماني، هاي جنبه تمام

 . دباش مي يكديگر با و زندگي رويدادهاي با مناسب و صحيح برخورد

 و ترين مهم ديگر طرفي از. است اوليه پيشگيري روش ترين اساسي آموزش است، معتقد) 1378 حسيني،(

 رواني بهداشت متخصصين دليل همين به. است نوجواني دوره پيشگيرانه آموزش جهت سني دوره موثرترين

 . دهند مي قرار بسيار توجه مورد را نوجواني دوره در پيشگيرانه آموزش

 ابعاد و نوجوانان و كودكان رواني بهداشت ارتقاء به زندگي هاي مهارت آموزش كه دهند مي نشان اه پژوهش

. رود مي شمار به اوليه سطح در پيشگيرانه هاي برنامه ترين اساسي از و كند مي كمك زندگي مختلف

 مسائل ونپيرام نوجوانان ساختن آگاه در مهمي نقش مدارس و است شاد زندگي يك اصلي بخش سالمتي

 . دارند آنان به زندگي علوم آموزش و سالمتي و بهداشتي

 با رويايي در افراد از بسياري زندگي هاي شيوه در تغيير و فرهنگي عميق تغييرات ايجاد عليرغم امروزه

 مشكالت و مسائل با مواجهه در را آنان امر همين و هستند اساسي و الزم هاي توانايي فاقد زندگي مسائل
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 مشكالت از بسياري كه اند داده شمارنشان بي هاي پژوهش. است ساخته پذير آسيب آن مقتضيات و هروزمر

 .دارند اجتماعي و رواني هاي ريشه عاطفي -رواني اختالالت و بهداشتي

 مواجه گوناگون مسائل از فزاينده انبوهي با را ها انسان اخير هاي سال در تكنولوژي و علمي پيشرفت 

 جوانان و نوجوانان اغلب كه هستند مسائلي جمله از اجتماعي - رواني فشارهاي و تحصيل ار،ك. است ساخته

 مفيدي و مهم هاي مهارت جمله از مشابه مشكالت و مذكور مسائل موثر حل توانايي. هستند روبرو آنها با

 اثربخش و مسال زندگي نتيجه در فرد موفقيت و رواني سالمت تامين در اي كننده تعيين نقش كه هستند

 شرايط با مطابق بايد توانايي اين وليكن دارند را زندگي مشكالت حل توانايي فطري بطور انسانها همه. دارند

 طبق متاسفانه. شود دروني آنان در كارآمد هاي مهارت عنوان به بطوريكه يابد پرورش فرد موقعيت و

 براي ما كشور جوانان و نوجوانان از بسياري سازشي و عملي هاي مهارت و ها توانايي شده انجام بررسيهاي

 تاكيد با زندگي هاي مهارت آموزش بنابراين. كند نمي كفايت آنان اجتماعي و فردي زندگي مسائل موثر حل

 عليرغم تاكنون كه است انكارناپذير و مهم اصل عنوان به نوجوانان اجتماعي و فردي مسائل مهمترين بر

 هاي برنامه در آن جاي ،»جهاني بهداشت سازمان« خاص تاكيد و جهان كشورهاي از بسياري خاص توجه

 توجه نيازمند كه است شده برداشته هايي گام اخيراً البته. است مانده خالي كشورمان مدارس تحصيلي

 . باشد مي بيشتري تخصصي و علمي

  انتخاب راه حل موقتي 

 گوشه كمرويي، مثل نوجوانان و كودكان فتارير و شخصيتي اختالالت از بسياري درمان و اصالح در امروزه

 نفس، عزت احساسات، پرورش و ارزيابي به گام، مهمترين و اولين عنوان به پرخاشگري بازي، لج گيري،

 خود، به اعتماد ميزان نفس، عزت پردازند، مي آنان اجتماعي و فردي هاي مهارت نفس، به اعتماد تقويت

 ارزشمندي كردن باور خود، از مراقبت توانايي معلمان، و دوستان و دهخانوا ي رابطه از رضايت بودن مهم

 )1373كالرك كلمرو. (است خود نمودن اظهار و وجود ابراز خود،
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 اجتماعي و فردي هاي مهارت برنامه كه رسيدند نتيجه اين به خود پژوهش در ،)1998 بان كريچ و كينگ(

 ارتباط در كه آنهايي زيرا. است مفيد دارند پايين نفس عزت كه اشخاصي براي ديگران با موثر رابطه ايجاد و

 مي متقابل وابستگي همچنين و گروهي تعامل و تشويق موجب فردي هاي مهارت دارند، مشكل ديگران با

 و فردي هاي مهارت آموزش بودند، شده جرم مرتكب كه افرادي روي) 1999 كليني، و هاميلتون. شود

 است يافته كاهش آنان سوم دو تعداد جرم ارتكاب كه رسيدند نتيجه اين به و كردند اجرا را اجتماعي

 افزايش باعث اجتماعي و فردي  هاي مهارت كه رسيد نتيجه اين به خود پژوهش در ،)1992لنينگز،(

 . است شه جوانان نفس عزت و نگري خويشتن

 كسب جوانان،% 89 كه فتيا دست نكته اين به خود تحقيقي هاي بررسي در) 1382 هروي، زاده تقي(

 حمايت جستجوي براي ابزارهايي و سودمند هاي واكنش عنوان به را اجتماعي و فردي هاي مهارت

 صفايي،( -)1381 مستعلمي،( پژوهش نتايج. اند داشته اعالم سازگار اجتماعي حمايت و عاطفي - اجتماعي

 رواني سالمت و افراد نفس عزت با اجتماعي هاي مهارت كه دهد مي نشان ،)1384 عليمرداني،( - )1383

 )1384 اسدي، بني و يزدي. (دارد داري معني ارتباط آنها

 از رضايت احساس و رواني سالمت با دروني كنترل منبع كه است آن از حاكي متعدد مطالعات همچنين

 زندگي در كمتري رواني فشار از هستند دروني كنترل منبع داراي كه افرادي و دارد مثبت ارتباط زندگي

 به را خويش هاي شكست و ها موفقيت دروني، كنترل منبع داراي افراد كه آنجايي از. برند مي رنج خود

 كوشي، سخت تدبير، كارآمدي، كه دارند باور و دهند مي نسبت) شخصي توانايي يا كوشش( خود شخص

 خود زندگي كنترل توانايي هك معتقدند بنابراين شود، مي مثبت پيامدهاي به منجر پذيري مسئوليت احتياط

 در. نمايد مي تامين را آنان رواني سالمت امر همين و هستند مشكالت از بسياري حل به قادر و دارند را

 تصادف و شانس مانند عواملي به را خود هاي شكست و ها موفقيت بيروني كنترل منبع داراي افراد كه حالي

 و ديرگاه و تكليف دشواري بيماري، تصادف، شانس، مانند محيطي عوامل كه دارند باور و دهند مي نسبت
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 را خود زندگي كنترل توانايي كه معتقدند بنابراين. است موثر بسيار آنان سرنوشت در قدرتمند افراد اعمال

 . است آنان كنترل از خارج و است بيروني عوامل از ناشي افتد مي اتفاق آنها زندگي در چه هر و ندارند

 دهند مي نسبت خودشان به را زندگي امور مسئوليت افراد كه اي درجه ميزان »فيست و اتونبر« نظر طبق

 . است آنان كنترل منبع نوع كننده تعيين و است مهم ديگر عوامل مقابل در

 عزت افزايش با مهارت يك عنوان به مساله حل در بيشتر توانايي كه دريافتند» 1974 همكاران، و تالدو«

 آبادي، قاسم نوري: ترجمه جهاني، بهداشت سازمان از نقل به. (دارد مثبت ارتباط دروني ترلكن منبع و نفس

 )1377 محمدخاني،

 يافته دست نتيجه اين به و كردند بررسي را اي مقابله هاي شيوه و كنترل منبع بين رابطه مطالعات از برخي

 در كننده حفاظت عامل يك و دارد رتباطا عاطفي سازگاري با معناداري طور به دروني كنترل منبع كه اند

 . باشد مي استرس مقابل

 دانش بين زندگي استرس مورد در) 1996 هيون،« از نقل به »سارجنت و هانن كاك،« مثال عنوان به

 كنترل منبع داراي آموزان دانش كه دريافتند و دادند انجام اي مطالعه آمريكا در دبيرستان مقطع آموزان

 . برخوردارند بيشتري جسماني هاي توانايي از و دارند اضطراب مقابل در بهتري سازگاري دروني،

 وقايع كنترل در خويش توانايي، به دروني كنترل منبع داراي افراد كه گفت توان مي فوق مطالب به توجه با

 معنا بدين .كنند مي استفاده مساله حل بر متمركز اي مقابله شيوه از مشكل با مقابله در و معتقدند زندگي

 افراد كه حالي در. نمايند مي مساله حل به اقدام مشكل حل جهت ريزي طرح و گيري تصميم طريق از كه

 از غير ديگري عوامل و ندارند را خويش زندگي وقايع كنترل توانايي كه معتقدند بيروني كنترل منبع داراي

 مشكالت با مقابله در هيجان بر تمركزم اي مقابله شيوه از جهت همين به موثرند ايشان شخصي توانايي
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 شوند مي متمركز خويش احساسات و هيجانات بر مشكل، بر تمركز جاي به كه معنا بدين كنند مي استفاده

 . زنند مي خويش هيجاني هاي العمل عكس تنظيم جهت هايي تالش به دست و

  اجراي راه حل و نظارت برآن

اقدام به برگزاري كالس هاي مهارت هاي زندگي در سطح  پس از جمع آوري داده ها و اطالعات پژوهش

 مدرسه نمودم كه كالس هايم عبارت بودند از:

  انساني روابط/ فردي بين ارتباط به مربوط مهارتهاي. 1

  گيري تصميم/  مساله حل به مربوط مهارتهاي. 2

  سالمتي حفظ/ جسماني سالمت به مربوط مهارتهاي. 3

  زندگي در هدف/  هويت درش به مربوط مهارتهاي.4

  گرد آوري شواهد دو

پس از انجام كالس هاي مهارت هاي زندگي و بررسي هاي به عمل آمده بر روي دانش آموزان با گرفتن 

  آزمون تعيين سطح بهداشت روان بر روي دانش آموزان به نتايج زير رسيديم.

  . ندنيست تفاوت بي جامعه و خانواده خود، به نسبت -

   . دندار سازگاري انديگر با -

  . اند انديش مثبت و شاد -

  . دنگذار مي احترام ديگران و خود به -

  . ندنيست بين بد -
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  . دندار آگاهي خود قدرت و ضعف نقاط به -

  . اندپذير انعطاف -

 مي عمل احساس و عقل براساس خود هدفهاي به رسيدن براي و است دقيق نسبتاً واقعيت از شناخت -

  . دنكن

  . ندنك مي تحمل را ها ناكامي و دندار مثبت نگرش خود به بتنس -

  . دنار د را خود مشكالت حل توانايي -

  . دنكن مي استفاده مطلوب نحو به خود فراغت اوقات از -

  . دنده نمي دست از را خود تعادل و كنترل اجتماعي، مشكالت با مواجهه در -

  . ندنك مي رشد خوبي به و هماهنگ طور به استعدادهايش -

 ارزش خود براي و آفريده را آنها خدا كه دندان مي د،نكن مي خود بنده را كسي نه است، كسي بنده نه -

  . اند قائل

  . دندان مي آخرت به رسيدن براي گذرگاهي را دنيا -

  . اند مثبت و سازنده ديگران با اش رابطه -

  . دنباش نداشته منافات اجتماعي هاي ارزش با كه كند مي برآورده طريقي از را نيازهايش -
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  ارزشيابي تأثير اقدام جديد

مدارس نقش ياور خانواده را بازي مي كنند، نقشي كه نهادهاي آموزشي به ويژه مدرسه مي            

تواند در رفع مشكالت نوجوانان انجام دهند بسيار مهم و تعيين كننده است. كمك به دو نوجوان جهت 

رف و منفي به مسيري سالم و سازنده، تغيير ديدگاه آنان نسبت به خسارت زدن، بازگشت از مسير منح

شناخت نقاط قوت آنان، آشنا نمودن تقريبي به مهارتهاي زندگي و همچنين كمي اعتماد به آنها باعث 

شد كه دانش آموزان خرابكار ديروز به عنوان بازوان توانا و مورد اعتماد مدرسه در بسياري از موارد و 

فعاليتها مشاركت مؤثر داشته باشند. نمودار زير بيانگر اين است كه اكثر راهكارهاي ارائه شده نتيجه 

 بخش بوده زيرا موجبات تغيير در وضعيت موجود و بهبود آن را فراهم آوردند.

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  رساندن خسارات مالي به صفر -

  مشاركت در فعاليتهاي مدرسه -

  حفظ زيبايي محيط مدرسه -

  بازگشت آرامش -

 احساس تعلق به مدرسه -

  مدرسه

 خانواده

 همكاران

 »گروه هدف«

  حضور به موقع در كالس درس -

  تغيير وضعيت درسي آنان -

  اگرديبهبود در روابط معلم و ش -

  مشاركت در مباحث گروهي در  -

 كالس

  حضور به موقع در منزل -

  رسيدگي به تكاليف -

  بهبود رفتارهاي عصبي و -

 پرخاشگرانه

  تعامل سالم و سازنده -

  با بقيه دانش آموزان

  عدم درگيري در محيط مدرسه -

  يا خارج از آن

 ساير دانش آموزان
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  تجديد نظر و ارائه گزارش نهايي

ايط نامطلوب گذشته، برنامه هايي تدوين گرديد كه به آنها اشاره مي براي جلوگيري از بوجود آمدن شر       

  شود:

جلسة شوراهاي مدرسه و دبيران به موقع تشكيل شد تا بتوانيم از خرد جمعي اعضاء و همكاران در  .1

 ادارة مدرسه و برخورد مناسب با دانش آموزان نهايت استفاده را ببريم. 

2.  

 زير بود: مهمترين دستاورد اين تجربه به قرار

كوچكترين مشكالت مدرسه بالفاصله مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار مي گرفت و كلية                 

اعضاء در جريان روند كاري و اجراي گام به گام كارها خصوصاً برنامه هايي كه جهت حفظ نظم و آرامش در 

 نظر گرفته شده بود قرار مي گرفتند.

مدرسه و استقبال همكاران و حضورشان در بعضي از مسابقات ورزشي سعي متنوع كردن فعاليتهاي  .3

شد حايل هاي كاذب ميان معلم و شاگردي كه مانع نزديكي و ابراز عشق و دوستي آنان بود، رفع 

 شود.
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قرار شد پس از پايان امتحانات ترم اول اسامي دانش آموزان فعال و خصوصاً تغيير كرده چه از لحاظ  .4

اطي چاپ و در تابلو اعالنات مدرسه نصب گردد. همچنين جهت تشويق آنان هديه درسي يا انضب

 هايي تهيه و به آنان اعطاء گردد.

اما برنامه ريزيهاي به عمل آمده و اجراي آنها موانع و محدوديتهايي برايم به همراه داشت. همانند 

صوصاً اينكه علي رغم تراكم كارهاي مدرسه، عدم وجود منشي، خدمتگزار و مشاور در مدرسه خ

درخواستهاي فراوان، متأسفانه خانواده ها توجه جدي به تغييرات مثبت فرزندانشان نشان نمي دادند 

  و تشويقي در اين راستا اعمال نمي شد.

  مدارس در اوليه پيشگيري اهميت و رواني بهداشت

 شخصي استعدادهاي و توان شكوفايي و بهزيستي احساس خوب، نسبتاً سازگاري حالت را رواني بهداشت 

 انطباق و سازگاري از بااليي سطح در كه رود مي كار به كسي براي عموماً اصطالح اين. اند كرده تعريف

 علم از اي شاخه روان، سالمت علم سويي از نيست بيمار صرفاً كه كسي نه ، كند مي عمل عاطفي و رفتاري

 سروكار عاطفي بهداشت و زندگي بهينه هاي شيوه حفظ رد رواني اختالالت از پيشگيري با كه است بهداشت

 . يابد مي ادامه مرگ هنگام تا تولد بدو از كه است هميشگي فرآيندي روان سالمت علم. دارد

 با. است برخوردار علمي، لحاظ به كوتاه اي چه تاريخ و متمدن انسان قدمت به اي پيشينه از رواني بهداشت

 نخستين كه بود 1908 سال در صرفاً دادند مي سخن داد »سعادت« خصوص در سال هزاران فالسفه اينكه

 به كه شد تشكيل »روان سالمت ملي جامعه« 1919 سال در. گرديد تاسيس روان سالمت براي جمعيت

 يافته تا شد منتشر »روان سالمت« نام به اي نشريه و شد تبديل »روان سالمت المللي بين كميته« به تدريج

. نمايد تسهيل را حوزه اندركاران دست همكاري و ارتباط و كند گردآوري جهان سراسر از را جديد هاي

 زندگي تغييرات و چالشها با مقابله جهت را گروهها و افراد كه است پيشگيرانه فعال فرايند  يك پيشگيري
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 ترويج را سالم زندگي سبك و مفيد و مناسب رفتار كه شرايطي تقويت و ايجاد طريق از و سازد مي توانمند

 ) 1991 فافوگليا، و بنارد. (يابد مي جريان دهند، مي

 : نمود تعريف اينگونه را پيشگيري) 1983( »الفكوئيست«

 بهبود را افراد بهداشت و سالمتي كه است فردي ويژگيهاي و شرايط ايجاد جهت توانمند فعال فرايند يك«

 )2ص ،2000 كانينگهام، از نقل به.» (بخشد مي

 و محيطي شرايط ايجاد شامل بلكه است فرد بهبودپذير و مثبت هاي ويژگي رشد شامل تنها نه تعريف اين

 ) 2000 كانينگهام،. (هست نيز دهد، مي ترويج را نوجوانان سالم رشد كه حمايتي عوامل

 ردموا بروز ميزان در كاهش: «كند مي تعريف چنين را رواني بهداشت در اوليه پيشگيري) 1964( كاپالن

 آن هدف. شوند ايجاد كه اين از قبل زا آسيب شرايط با كردن مقابله بوسيله جامعه يك در رواني اختالل

 در را اختالالت به ابتالء خطر كه كند مي كوشش مقابل، در. نيست خاص فرد يك شدن بيمار از پيشگيري

 ) 19ص ،1378 شاملو، از نقل به. (»دهد كاهش نظر مورد جامعه كل

 : اند داده شرح را مدارس در پيشگيرانه برنامه تالشهاي اساسي مرحله سه) 1993( مكارانه و مزلو

 از هايي نشانه قبالً كه است متمركز آموزاني دانش بر است اوليه مداخله عنوان تحت كه اوليه تالشهاي

 اما است پيشگيري كلي راهبرد از مهمي بخش تالشها اين اگرچه. اند داده نشان سازگاري مشكالت

 فردي سازگارانه هاي ويژگي رشد بر و هستند نزديك بيشتر پيشگيري به ثانويه تالشهاي. نيست پيشگيري

 . پذيرد مي صورت مدرسه بر مبتني اي مشاوره هاي برنامه طريق از كه دارند تمركز آموزان دانش

 هاي زمينه كه وزشيآم محيط اصالح جهت شرايط بررسي طريق از و پيشگيرانه هدف با سوم نوع تالشهاي

 . كنند مي فعاليت دهد مي شكل را آموزان دانش رشدي
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 محيط جوامع، و مدارس والدين، كه است ضروري هستند، آينده كار نيروي امروزي نوجوانان كه آنجايي از

 از كننده حمايت هاي فعاليت و سالم رفتارهاي مورد در آموزان دانش آگاهي تا كنند فراهم را سالمي

 و راهنمايي برنامه و مدارس بهداشت برنامه كارگيري به طريق از تواند مي اهداف اين. يابد افزايش سالمتي

 و باشند داشته مسئوليت احساس شان سالمتي به نسبت نوجوانان وسيله بدين تا گردد ميسر مشاوره

 بر مبتني يشگيرانهپ هاي برنامه اثربخشي بسياري شواهد ضمن در. نمايند اتخاذ مناسبي بهداشتي تصميمات

 رفتاري، بهبود تحصيلي، عملكرد بهبود جمله از مطلوب پيامدهاي و نتايج از بسياري افزايش در را مدرسه

 ديگران، و كاون. (كنند مي اثبات مدرسه محيط در پيشرفت آموزان دانش بين خطرآفرين رفتارهاي كاهش

 )2001 وليت، از نقل به ،1998 ديگران و ويسبرگ ،1996

  گيري نتيجه و بندي عجم

 و نيرومند ، مهم جنبه اين چنانچه. باشد مي عمومي سالمت مهم و كليدي بخشهاي از يكي رواني سالمت   

 در رواني سالمت اگر اما. داد خواهد قرار حمايت تحت را اجتماعي و جسماني هاي جنبه ديگر باشد توانمند

 سازمان رو اين از. شد خواهند ضعف دچار نيز عمومي سالمت هاي جنبه ديگر گيرد قرار خطر معرض

 ريزي طرح هاي برنامه از يكي. ورزد مي تاكيد پيشگيرانه هاي برنامه اهميت بر) WHO( جهاني بهداشت

 پيشگيرانه آموزش شروع نقطه سازمان اين. است زندگي مهارتهاي آموزش برنامه مذكور، سازمان توسط شده

 مروري با. باشد مي نوجواني دوره در بحراني اهميت جهت به امر اين كه دكن مي قلمداد نوجواني دوره در را

 دوره در اكثراً كه زندگي مهارتهاي آموزش كه گفت توان مي قبلي بخش در شده مطرح تحقيقات بر اجمالي

 . است داشته مثبتي تاثير رواني سالمت گوناگون هاي جنبه بر است شده گذاشته اجرا به نوجواني

 استرس، با مقابله گيري، تصميم مساله، حل مانند زندگي مهارتهاي انواع است شده مطرح كه همانگونه

 خشونت، بزهكاري، مخدر، مواد سوءمصرف كاهش در...  ،)وجود ابراز( گفتن نه در قاطعيت و خشم كنترل

 تاثير ايدز مانند جسماني بيماريهاي و فرني و اسكينر مزمن بيماريهاي حتي و خودكشي افسردگي، اضطراب،
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 داشته مثبتي و موثر نقش تحصيلي عملكرد و اجتماعي سازگاري نفس، عزت افزايش در همچنين. اند داشته

 . اند نموده تائيد كنترل منبع شدن تر دروني بر را آموزش اين تاثير نيز شواهد برخي. اند

 به مربوط تحقيقاتي شواهد مامت كه گرفت نتيجه توان مي پژوهي و تحقيقاتي پيشينه بر مروري با بنابراين

 مهارتهاي و زندگي مهارتهاي آموزش مثبت تاثير بر دال پژوهش موضوع به نزديك هاي يافته و موضوع

 . باشند مي رواني سالمت گوناگون ابعاد بر اجتماعي

 :  پيشنهادات 

 جهت در انندبتو ذيل پيشنهادات رسد مي نظر به آن هاي محدوديت و پژوهش هاي يافته به توجه با  

 : باشند موثر زمينه اين در آتي تحقيقات كيفيت افزايش و پژوهش اهداف ساختن كاربردي

  كاربردي پيشنهادات

 و پژوهش پيرامون موجود اطالعاتي منابع از پژوهشگر مدت طوالني و وسيع هاي بررسي به توجه با. 1

 گوناگون ابعاد بر زندگي مهارتهاي شآموز مثبت تاثير و اهميت حاضر، پژوهش از حاصل نتايج همچنين

 هاي برنامه چنين كه شود مي پيشنهاد منظور همين به گردد مي روشن آموزان دانش رواني سالمت

 گونه اين قطعاً. شود گذاشته اجرا به مدارس در حوزه اين در مجرب و متخصص مشاوران توسط آموزشي

 اجتماعي رواني، تحصيلي، زمينه در آموزان دانش كردعمل بهبود در تواند مي مدارس در آموزشي هاي برنامه

 و رواني بهداشت حفظ و ايجاد جهت اوليه، پيشگيري حوزه در موثر روش يك عنوان به و باشد اثرگذار

 . نمايد نقش ايفاي نوجوانان شايع هاي هنجاري نابه و مشكالت از پيشگيري همچنين

 آموزشي برنامه يك عنوان به گروهي هاي رسانه طريق از تواند مي زندگي هاي مهارت آموزش برنامه. 2

 ابعاد بر زندگي هاي مهارت از برخورداري مثبت تاثير پيرامون افراد آگاهي سطح افزايش جهت همگاني،

 مي نيز اجتماعي و فرهنگي ديگر موسسات و ها سازمان همچنين. شود گرفته كار به انسان زندگي گوناگون
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 اين در افراد آگاهي بردن باال به نسبت زندگي هاي مهارت آموزشي كارگاههاي برگزاري طريق از توانند

 . نمايند اقدام آنان هاي مهارت افزايش و زمينه

 به توجه با همچنين و كشور داخل در كافي اطالعاتي منابع فقدان و پژوهش موضوع تازگي به توجه با. 3  

 اين تداوم سني، گوناگون مقاطع در جامعه اقشار دگيزن مختلف هاي جنبه در موضوع اين كاربردي تاثيرات

 مي پيشنهاد عالقمند پژوهشگران و امر متخصصين توسط تر وسيع ابعاد در و تر كامل صورت به پژوهش

 . شود

 هاي مهارت آموزش تاثير كه گردد مي پيشنهاد اطالعاتي منابع از حاصل هاي بررسي به توجه با ضمن در. 4

...  و خودكشي -رفتاري اختالالت - بزهكاري -خشونت – تحصيلي عملكرد مانند ديگري متغيرهاي بر زندگي

 . گيرد قرار بررسي مورد باشند مي مدارس در آموزان دانش شايع و اساسي مشكالت و مسائل از كه

 مقاطع مقايسه دختران، و پسران مقايسه منظور به مشابه هاي پژوهش انجام رسد مي نظر به همچنين. 5

 تر كامل به آنها اجتماعي و فرهنگي اقتصادي، بافت گرفتن نظر در با مختلف شهرهاي مقايسه و ليتحصي

 اين در گوناگون هاي پژوهش از حاصله هاي يافته صورت اين در. كند مي كمك حاضر پژوهش نتايج شدن

 مسئوالن ايه گيري تصميم در موثري راهگشاي تواند مي كه شد خواهد كاربردي روشهاي به منتج زمينه

 . باشد امر

 و شود انجام پرورش و آموزش در الزم سازي فرهنگ بايد زندگي مهارتهاي آموزش طرح اجراي مورد در. 6

 . گردد بيان ها خانواده و آموزان دانش ، معلمان براي ها مهارت اين آموزش ضرورت

 تدوين بهداشت جهاني سازمان توسط 1993 سال از زندگي هاي مهارت آموزش برنامه كه اين به توجه با. 7

 به و شد شروع آزمايشي بصورت 1377 سال از برنامه اين ايران در اما شد ابالغ كشورها تمام به اجرا جهت و

 به عالقمندان. است محدود داخلي موجود علمي منابع طرح بودن جديد دليل به. كرد پيدا گسترش مرور
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 قرار استفاده مورد و ترجمه را نياز مورد مجالت و كتب يندنما سعي بايد مترجمين و موضوع اين در پژوهش

 . دهند

 پيشگيري منظور به رواني بهداشت آموزش امر به توجه كشورمان جمعيتي هرم بودن جوان به توجه با. 8

 آموزشي مراكز مسئوالن و معلمين تا است ضروري بنابراين. كند مي پيدا مضاعف اهميت مشكالت از بخشي

 كنار در آموزان دانش فرد به منحصر هاي ويژگي گرفتن نظر مد با و كرده عمل خود سنتي يفهوظ از فراتر

. نمايند اقدام آنها روانشناختي نيازهاي به توجه و آنها رواني سالمت ارتقاء جهت در تحصيل امر به توجه

 و مجرب اساتيد نظر رزي آموزشي هاي دوره متوالي و مداوم اجراي با شود مي پيشنهاد حاصل نتايج به توجه

 . نمود پيشگيري به اقدام راهكارها بودن مفيد و بودن عملي از اطمينان آموزشي كيفيت بر تاكيد با

 دانش نياز با متناسب و تخصصي هاي سرفصل ارائه با درسي كتب قالب در آموزشي مطالب تدوين همچنين

 . گيرد قرار نظر مورد آموزان

 جدي بصورت زندگي مهارتهاي آموزش جامعه افراد رواني سالمت حفظ تجه در شود مي پيشنهاد همچنين

 . درآيد اجرا به ها سازمان و موسسات همه در تر يافته سازمان و تر

 و گيرد قرار مدنظر خانواده آموزش كالسهاي طريق از زندگي هاي مهارت آموزش است الزم همچنين

 . شود همسو زندگي هاي مهارت آموزش جهت در اجتماع مدرسه، ، خانه هاي فعاليت شود مي پيشنهاد
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