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مقدمه
سالمترواندراغلبکشورهادرراسبرنامهبرنامهملیو
بهداشتهمگانیقراردارد)1(ویکیازمباحثمهمیهست

کهدررشدوبالندگیجامعهبهویژهقشرجوانودانشجویان
موثرمیباشد.سازمانبهداشتجهانی)2010(سالمتروانی
رابهعنوانحالتیازبهزیستیکهدرآنفردتوانمندیخودرا

چكیده
مقدمه: سالمت روانی، ایجاد  بهداشت روان به وسیله پیشگیری از ابتال به بیماری های روانی، كنترل عوامل موثر بروز 
آن، تشخیص زودرس، پیشگیری ازعوامل ناشی از برگشت بیماریهای روانی و ایجاد محیط سالم در برقراری روابط 
صحیح انسانی است. دراین  راستا با آموزش مهارتهای زندگی می توان از بسیاری از بیماریها پیشگیری كرد و سالمت 
روانی دانشجویان را افزایش داد، بنابراین هدف از پژوهش حاضر  بررسی تأثیرآموزش مهارت های زندگی برسالمت 

روانی دانشجویان دانشگاه گیالن بود.
مواد و روش: پژوهش حاضر به روش نیمه تجربی در سال تحصیلی 95- 96 بر   روی60 دانشجو )دختر و پسر( كه از 
طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، انجام گرفت و روش جمع آوری اطالعات توسط  دو پرسشنامه 
مهارتهای زندگی )ساعتچی  و همکاران، 1389( و پرسشنامه سالمت روان عمومی GHQ )گلدبرگ و هیلر، 1979( كه به 
صورت پیش آزمون و پس آزمون )بعد از آموزش مهارت های زندگی در 5جلسه( صورت گرفت و در نهایت تحلیل 

داده ها با  نرم افزار spss و آزمون T وابسته انجام شد.
 )r= 0/695( یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش بین سالمت روانی با مهارتهای زندگی دانشجویان  همبستگی به میزان
وجود دارد، لذا  روابط فوق در سطح (P≤0/001) معنی دار بوده است و آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش سالمت 
روانی به میزان )4/585( می شود. نتایج این تحقیق نشان داد كه  آموزش مهارتهای زندگی موجب افزایش سالمت روانی  
در  دانشجویان دانشگاه  گیالن  می شود، همچنین  آموزش مهارتهای زندگی موجب باال رفتن سالمت روانی  دانشجویان 

دختر و پسر به صورت مجزا، نیز می شود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد می گردد برنامه ریزان درسی و مسئوالن آموزشی، به آموزش مهارت های 

زندگی در برنامه های درسی دانشجویان توجه نمایند.
کلمات کلیدی: آموزش، مهارت های زندگی- دانشجویان- سالمت روانی
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شناخته،ازآنهابهنحوموثرومولداستفادهکردهوبرایاجتماع
خویشمفیداستتعریفمیکند)2(.سالمتروانیبهمعنای
احساسرضایت،روانسالمتروتطابقاجتماعیباموازینمورد
قبولهرجامعهاست)3(.دراینراستاحسینیبیانمیکند
بهداشتروانیشاخهایتخصصیازبهداشتعمومیاست
کهدردرجهیاولبهپیشگیریازوقوعبیماریودردرجهی
دومبهتشخیصبهموقعبیماریها،اقدامفوریبرایدرمان
آنهاودرنهایتبهیاریفردمیپردازدتاازتوانمندیهای
باقیماندهاشحداکثراستفادهرابنماید)4(.بهطورکلی
بهداشتروانیایجادسالمتروانبهوسیلهپیشگیریازابتال
بهبیماریهایروانی،کنترلعواملموثربروزآن،تشخیص
زودرس،پیشگیریازعواملناشیازبرگشتبیماریهایروانی
وایجادمحیطسالمدربرقراریروابطصحیحانسانیاست.
پژوهشهایصورتگرفتهدرحوزهسالمتروانحاکیاز
شیوعانواعاختالالتروانی،ازجملهاضطراب،استرسو
افسردگیدرجامعهامروزمیباشد،بهطوریکهبسیاریاز
مردمازاینمشکالترنجمیبرندوهزینههایعظیمساالنه،
صرفدرمانایناختالالتمیشود)1(.میتوانگفتهدف
سالمتروانفقطمنحصربهتشریحعللاختالالترفتار
نبودهبلکههدفآنبهوجودآمدنعواملیکهمکملزندگی
سالمونرمالونیزدرماناختالالتجزییرفتاربهمنظور
جلوگیریازوقوعبیماریهایشدیدروانیوبهطورکلی
هدفسازمانروان،پیشگیریاست)5(.برنامههایپیشگیرانه
بههرگونهمداخلههاییاشارهداردکهقبلازشروعابتدایی
مشکلاجتماعییاشروعهرگونهبیماری،انجاممیشودتا
ازرشدمشکلوآسیبهایاجتماعییارشدهرگونهبیماری
جلوگیریکند)6(.درجریاناینپیشگیریوجلوگیریاز
رشدمشکالت،همانطورکهبسیاریازافراددررویاروییبا
مسائلزندگیفاقدتواناییهایالزمهستندوهمینامرآنان
رادرمواجههبامشکالتومسائلروزمرهزندگیناتوان
وآسیبپذیرساخته،آموزشبرخیمهارتهاالزماست،

مهارتهایزندگیعبارتاستازمجموعهایازتواناییها
کهزمینهسازگاریورفتارمثبتومفیدرافراهممیآورند.
مهارتهایزندگیشاملدهتواناییکلیکهبدینقراراست:
تواناییحلمسئله،تواناییتصمیمگیری،تواناییتفکرخالق،
بین ارتباطی،تواناییروابط انتقادی،توانایی تواناییتفکر
فردی،تواناییخودآگاهی،تواناییهمدلی،تواناییمقابلهبا
هیجان،تواناییمقابلهبافشارهایروانی)7(.مهارتهایزندگی
راایجادروابطبینفردیمناسبومؤثر،انجاممسئولیتهای
اجتماعی،تصمیمگیریهایصحیح،حلتعارضهاوکشمکشها
بدونتوسلبهاعمالیکهبهخودودیگرانصدمهمیزنند،
میدانندبهنحویکهآموزشاینمهارتهاموجبارتقای
رشدشخصیتیواجتماعی،محافظتازحقوقانسانهاو
پیشگیریازمشکالتروانیاجتماعیمیشود)8(.بوتوین
وگریفین)2004(اظهارمیکنندآموزشمهارتهایزندگی
کهبرایکمکبهجوانانبهکاربردهشدهبرایایننیست
کهفقطدانشکسبکنندبلکهباتوسعهمهارتهایمربوط
آنهاراقادرمیسازدتاخطرابتالبهرفتارهاوعواقبمنفیرا
کاهشدهند.سازمانبهداشتجهانی)2010(اینآموزش
مهارتهایکیازبهتریناستراتژیهایجایگزینبرایعمل
مناسبدرتواناییهایضروریبرایمدیریتزندگیجوانان
میباشد)9(.پژوهشیباعنوانبررسیمیزاناثربخشیآموزش
مهارتهایزندگیدرکاهشرفتارپرخاشگرانهنوجواناندر
ایران)کرج(صورتگرفتکهنتایجآننشانداد،باتکرار
دفعاتآموزشمهارتهایزندگیبافاصلهیزمانی،میزان
تسلطوآگاهیمهارتهایزندگیافزایشومقدارپرخاشگری
کاهشبیشتروپایدارترینسبتبهقبلداشت)10(.همچنین
دربررسیاثربخشیآموزشمهارتهایزندگیبرایانعطاف
پذیریاسترس،یافتههاحاکیازآناستکهدانشآموزانیکه
آموزشآکادمیکومهارتهایزندگیدریافتکردهبودند
نمرهباالتریدرمهارتهایزندگیوانعطافپذیریاسترس
ازکسانیکههیچآموزشیندیدهبودندکسبکردند)11(.
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امروزهپژوهشگرانبابررسیراهبردهایمقابلهایافرادموفق
وناموفقنکاتبسیارمهمیراروشنکردهاند.اینمطالعات
نشاندادهاندکسانیکهبهطورموفقیتآمیزبامشکالتمقابله
میکنند،افرادیهستندکهخودرابهمجموعهایازمهارتهای
مقابلهایمجهزکردهاند.مهارتهاییکهبهآنهاکمکمیکند،
بتوانندهمدرموردخودوهمدرموردانسانهایدیگروکل
اجتماعبهشکلیبالغانهوموثرعملنمایند.درپژوهشیقدیری
بهرامنشاندادکهآموزشمهارتهایزندگی)ابرازوجود،
حلمسئلهومدیریتاسترس(باعثبهبوددرسالمتروانی
ورضایتازمدرسهمیشود)12(.درپژوهشیدیگرباعنوان
افزایش اثربخشیآموزشمهارتهایمدیریتاسترسبر
سالمترواندانشجویان،نشاندادکهآموزشمهارتهای
کاهش و روان افزایشسالمت موجب استرس، مدیریت
نشانگانجسمانی،اضطراب،اختاللدرعملکرداجتماعی
وافسردگیگروهآزمایششدهاست)13(.همچنینمنال
غرابیوهمکاراندرتحقیقینیمهتجربی،یکدورهکالس
آموزشمهارتهایزندگینشاندادکهتعدادیازاعضاینمونه
موردمطالعهکهعالئمروانپزشکیمانندافسردگی،اضطراب،
اختالالتروانتنیوسایرمشکالتاجتماعینشانداده
بودند،بعدازمداخله،میانگیننمراتآنهابطورمعنیداری
درپسآزمونکاهشداشت،البتهاینکاهشدرمقیاسهای
مربوطبهعالئمافسردگیمشهودتربود)14(.بنابراینهدف
ازآموزشاینمهارتها؛کمکبهافرادبهخصوصبهقشرجوان
جامعهدرجهتشناختهرچهبهترخود؛کنترلهیجانات
واسترسوحلکردنهرچهبهترمسائلومشکالتاست.
درپیآنهدفنهاییاینآموزشهاومداخلههامیتواند
کمکبهافرادبرایدرکبهترخودوجهانپیرامون،افزایش
قابلیتوتوانمندیسازگاریوارتقایسالمتروانیباشد
)15(.بهنظرمیرسدآموزشمهارتهایزندگیگامموثری
دراینجهتباشدکهاستعدادهاوتوانمندیهایافرادبکار
گرفتهشودتاخودفعاالنهسرنوشتخویشرابدستگیرند

وانتخابگرباشند)16(.آموزشمهارتهایزندگیبرنامهای
استکهسودمندیآندرپژوهشهایمتعددبهاثباترسیده
استبنابراینپژوهشحاضردرحالبررسیتاثیرآموزش
مهارتهایزندگیبرسطحسالمتروانیدانشجویاندانشگاه
گیالنمیباشدزیرابرنامهریزیدرجهتآموزشمهارتهای
زندگیبهافرادجامعهبهویژهقشرتحصیلکردهودانشجو
واعتالیتوانمندیهایآناندربرخوردبامسایلگوناگون،
موجبارزیابیراههایصحیحزندگیتوسطآنهامتناسببا
انتظاراتجامعهوبرعکسانتظاراتآنانازجامعهمیشود.

روشها
دراینپژوهشجامعهموردمطالعهکلیهدانشجویاندانشگاه
گیالندرسالتحصیلی96-1395بودندکهازبینآنها60
نفر نفردخترو30 )که30 دانشجویانخوابگاهی از نفر
پسر(بهروشنمونهگیریتصادفیبرایشرکتدرکارگاه
آموزشمهارتهایزندگیانتخابشدند،روشپژوهشاز
نوعاثرسنجیبودکهیکیازانواعروشهایتحقیقنیمهتجربی
بود.جمعآوریدادههادرمدتسههفتهازدانشجویاندانشگاه
گیالنانجامگرفتبهاینصورتکهازهرکدامازشرکت
کنندهگانپیشآزمونگرفتهشدوبعدازآموزشمهارتهای
زندگی،پسآزمونگرفتهشدوهرکدامازشرکتکنندگان
اختیارتامداشتندکهدرایندورهآموزشیشرکتکنندواز
آنهاپیشآزمونوپسآزمونگرفتهشد.درنهایتپساز
TوآزمونSPSSجمعآوریدادههابااستفادهازنرمافزار
وابستهتحلیلشد.جمعآوریاطالعاتازطریقدوپرسشنامه:
)ساعتچیو مهارتهایزندگیفرمکوتاه پرسشنامه الف(
همکاران،1389(:فرماصلیوکاملپرسشنامهمهارتهای
زندگیشامل144سوالبودهو19خردهمقیاسراتشکیل
میدهد.امافرمکوتاهاینپرسشنامه)کهدرپژوهشحاضر
ازاینفرماستفادهگردیدهاست(شامل20سوالوسهخرده
مقیاس)تصمیمگیری،حلمسئلهوتفکرخالق(میباشد.به
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منظوربررسیرواییپرسشنامهپسازتدوینسواالتاز10نفر
ازصاحبنظرانحیطهبرنامهریزیدرسیبهمنظورسنجش
رواییبیرونی)صوریوظاهری(ورواییدرونی)سازهو
محتوایی(آناستفادهشدورواییظاهریومحتواییآنمورد
تاییدقرارگرفت.درتحقیققیاسیبهمنظورسنجشاعتبار
پرسشنامه،پسازاجرایمقدماتیبرروی30نفرازنمونههای
تحقیق،بااستفادهازروشآلفایکرونباخ،ضریب0/97به
عنوانضریباعتبارمحاسبهگردیدوپایاییاینپرسشنامه
توسطپاالهنگ،نصر،براهنیوشاهمحمدی)1379(0/91

محاسبهکردهاند.
ب(پرسشنامهسالمتروانعمومیGHQ)گلدبرگوهیلر
1979(:گلدبرگ)1972(پرسشنامهسالمتعمومیرابرای
سرندکردناختالالتروانیغیرسایکوتیکدرمراکزدرمانی
وجامعهطراحیوتدویننمودهاست.درپژوهشحاضراز
فرم28سئوالیپرسشنامهسالمتعمومیساختهشدهتوسط
گلدبرگوهیلر)1979(،استفادهگردید.فرم28مادهایاین
پرسشنامهدارایاینمزیتاستکهبرایتمامافرادجامعه
طراحیشدهاست)فتحیآشتیانیوداستانی،1388(.پرسشنامه
مذکوردارای4مقیاسفرعیاستکههرمقیاس7سئوالدارد.
چهارمقیاسفرعیپرسشنامهعبارتندازنشانگانجسمانی،
نشانگاناضطرابیوبیخوابی،نشانگاناختاللدرکارکرد
اجتماعیونشانگانافسردگی.نمرهکلیهرفردازحاصل
جمعنمرههایچهارمقیاسفرعیبهدستمیآید)دادستان،
1377(.درتحقیقرجبی)1383(ضرایبآلفایکرونباخو
تنصیفپرسشنامهسالمتعمومیبرایدانشجویاندختر

0/87و0/84وبرایدانشجویانپسر0/88و0/90محاسبه
شدهاست.یعقوبی)1384(ضریبآلفایکلیاینآزمونرا
0/88وضریباعتبارخردهآزمونهارابین0/50تا0/81
گزارشکردهاست)فتحیآشتیانیوداستانی،1388(.میزان
اعتبارپرسشنامهبهشیوهآلفایکرونباخدرپژوهشحاضر
برایمقیاسهایعالیمجسمی0/87،اضطرابوبیخوابی
0/73،اختاللدرعملکرداجتماعی0/77وافسردگی0/89
وکلپرسشنامه0/83بهدستآمد(صورتگرفت،بدین
صورتکهابتدایکاروقبلازشروعآموزشازدانشجویان
بهوسیلهپرسشنامه،پیشآزمونگرفتهشدودرپایانوپس
ازآموزشنیزازآنهاپسآزمونگرفتهشدودرنهایتدادهها

تحلیلشد.

یافتهها
دراینبخشآمارتوصیفیونتایجحاصلازتجزیهوتحلیل

دادههایپژوهشارایهمیگردد.
افزایش موجب زندگی مهارتهای آموزش اول:  فرضیه 

سالمترواندانشجویاندانشگاهگیالنمیشود.
باتوجهبهجداول)2،3،4(وبااستفادهازآزمونTوابسته
مشاهدهگردیدمیانسالمتروانیدانشجویانپیشازآموزش
مهارتهایزندگیباسالمتروانیدانشجویانپسازآموزش
میزان)r=0/695(وجود به مهارتهایزندگیهمبستگی
داشتوآزموندارایسطحمعنیداری)P≤0/001(بود.
بنابراینآموزشمهارتهایزندگیموجبافزایشسالمت

روانیدردانشجویاندانشگاهگیالنمیشود.

  جنسيت  تاهل  تحصيالت  دامنه سني  نفر نمونه) 60تعداد  (از 
  مذكر و مونث  مجرد  سال اول كارشناسي  20-18  نفر 13
  مذكر و مونث  مجرد  سال دوم كارشناسي  23-21  نفر 16
  مذكر و مونث  مجرد  سال سوم كارشناسي  26-24  نفر 24
  مذكر و مونث  مجرد  سال چهارم كارشناسي  به باال 26  نفر 7

 

جدول 1- خصوصیات دموگرافیک شرکت کنندگان در پژوهش
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افزایش موجب زندگی مهارتهای آموزش دوم:  فرضیه 
سالمتروانیدانشجویانپسردانشگاهگیالنمیشود.

باتوجهبهجداول)5،6،7(وبااستفادهازآزمونTوابسته
مشاهدهشدمیانسالمتروانیدانشجویانپسرپیشازآموزش
مهارتهایزندگیباسالمتروانیدانشجویانپسرپساز

)r=0/716(آموزشمهارتهایزندگیهمبستگیبهمیزان
)P≤0/001(وجودداردوآزموندارایسطحمعنیداری
میباشد،بنابراینآموزشمهارتهایزندگیموجبافزایش

سالمتروانیدانشجویانپسرمیشود.
فرضیه3: آموزشمهارتهایزندگیموجبافزایشسالمت

روانیدانشجویاندختردانشگاهگیالنمیشود.
باتوجهبهجداول)7،8،9(وبااستفادهازآزمونTوابسته
مشاهدهگردیدمیانسالمتروانیدانشجویاندخترپیش
ازآموزشمهارتهایزندگیباسالمتروانیدانشجویان
دخترپسازآموزشمهارتهایزندگیهمبستگیبهمیزان
معنیداری سطح دارای آزمون و دارد وجود )r=0/682(
)P≤0/001(بود،بنابراینآموزشمهارتهایزندگیموجب

افزایشسالمتروانیدخترانمیشود.

 انحراف استاندارد  ميانگين تعداد  

 06914/12  2167/25 60  سالمت رواني پيش آزمون

 89937/10 3167/19  سالمت رواني پس آزمون  

 

جدول 2- توصیف آماری نمرات متغیرهای پژوهش

  تعداد همبستگي معناداري

 سالمت رواني پس آزمون  -المت رواني پيش آزمون س 60 695/0 001/0

 

جدول 3- آزمون همبستگی بین متغیر ها

 سالمت رواني پس آزمون  -سالمت رواني پيش آزمون

T Df هاتفاوت بين متغير   معناداري

ميانگين انحراف استاندارد
فاصله اطمينان از تفاوت %95

 باالترين پايين ترين   

  9000/5 03609/9 56573/3 23427/8 058/5 59 001/0 

 

جدول 4- آزمون T وابسته بین متغیر ها

انحراف استاندارد  ميانگينتعداد  
 23091/11  7333/24 30  سالمت رواني پيش آزمون

 8333/1756691/10 30  سالمت رواني پس آزمون

 

جدول 5- توصیف آماری نمرات متغیرها

معناداري همبستگي تعداد  

001/0 716/0 30 
سالمت   -سالمت رواني پيش آزمون 
 رواني پس آزمون

 

جدول 6- آزمون همبستگی بین متغیر ها

 سالمت رواني پس آزمون  -سالمت رواني پيش آزمون

T Df تفاوت بين متغيرها   معناداري

ميانگين انحراف استاندارد
 فاصله اطمينان از تفاوت %95

 باالترين ترينپايين   

  9000/6 24349/8 82183/3 97817/9 585/4 29 001/0 

 

جدول 7- آزمون T وابسته بین متغیر ها



عقیلحسینلووفاطمهحسینیدولتآبادی 29بررسیتأثیرآموزشمهارتهایزندگیبرسالمتروانیدانشجویاندانشگاهگیالن

بحثونتیجهگیری
اینپژوهشباهدفبررسیتأثیرآموزشمهارتهایزندگی
برسالمتروانیدانشجویانخوابگاهدانشگاهگیالنانجامشد
باتوجهبهنتایجبدستآمدهفرضیههایپژوهشموردتأیید
قرارگرفت.اینمطلبمؤیدآناستکهآموزشمهارتهای
زندگیمنجربهافزایشسالمترواندانشجویانخوابگاهی
شدهاست.اینیافتهبانتایجیافتهشیربیموهمکاران)1387(،
،)1394( بهرام قدیری ،)1392( فالحزاده ،)2015( شویتا
،)2009( ویکتوریاوهمکارانش ،)2009( مارتینوجونز
مومنیمهموییوهمکاران)1393(،لطیفیوهمکاران)1390(
وجنابادیوهمکاران)1394(همسووهمخوانمیباشد.
درتبیینایننتایجمیتوانگفتکهکنارآمدنبافشارهای
زندگیوکسبمهارتهایفردیواجتماعی،هموارهبخشی
ازواقعیتزندگیاست.پیشرفتهایعلمیوفنیسالهای
اخیرانسانراباانبوهیفزایندهازمسائلگوناگونمواجه
ساختهاست.امروزهعلیرغمایجادتغییراتعمیقفرهنگی
افراد،دررویارویی تغییردرشیوههایزندگی،بسیاری و

بامسائلزندگی،فاقدتوانائیهایالزمواساسیهستندو
همینامرآنانرادرمواجههبامسائلومشکالتروزمرهو
مقتضیاتآنآسیبپذیرنمودهاست.اجزامهارتهایزندگی
شاملمهارتایخودمدیریتیومهارتهایاجتماعیمیباشد.
مهارتهایخودمدیریتیفردیشاملتواناییتصمیمگیریو
حلمسأله،آگاهیازتأثیراتاجتماعیومقاومتدربرابرآن،
مقابلهبااضطراب،خشموناکامی،تعیینهدفخودرهبری
وخودتقویتدهیمیباشد.مهارتهایاجتماعینیزبخشی
ارتباط برقراری ازمهارتهایزندگیاستکهشامل دیگر
اجتماعی،مهارتهایجرأتمندیکالمیوغیرکالمی،احترام
گذاشتنوافزایششایستگیاجتماعیکودکان،نوجوانانو
جوانانمیباشد)10(.پروژهآموزشمهارتهایزندگییکی
ازبرنامههایبهداشتروانی)سازمانبهداشتجهانی(برای
نسلکودک،نوجوانوجوانمیباشد.اینبرنامههاکهدر
المللیدرجهانانجاممیپذیرد، سطحمحلی،ملیوبین
شاملرشدوگسترشآموزشمهارتهاییدرزمینهزندگیاز
قبیلمهارتهایارتباطیتصمیمگیری،تفکرانتقادی،همدلی
ومقابلهبااسترسمیباشد.آموزشمهارتهایزندگیجهت
پیشبردوافزایشبهداشتروانیدرمراکزآموزشیطرح
ریزیمیشود.اینبرنامهآموزشیبهنوجوانانوجوانان
کمکمیکندتامهارتهایموردنیازدربرخوردبانیازهاو
چالشهایزندگیجدیدراکسبکنند.اینمهارتها،آنهارادر
مقابلاسترسهاوفشارهایروانیکهممکناستسالمتیآنان
رادرمعرضخطرقراردهد،محافظتمیکند)9(.باتوجهبه
گسترشخدماتبهداشتروانیمبتنیبرمدرسهودانشگاه
درکشورهایمختلف،سازمانبهداشتجهانی،طرحتحقیق

انحراف استاندارد  ميانگينتعداد  
 02822/13  7000/25 30  سالمت رواني پيش آزمون

 8000/2020160/11 30  سالمت رواني پس آزمون

 

جدول 8- توصیف آماری نمرات متغیرها

معناداري همبستگي تعداد  

001/0 682/0 30  
 

سالمت   -سالمت رواني پيش آزمون 
 رواني پس آزمون

 

جدول 9- آزمون همبستگی بین متغیر ها

 سالمت رواني پس آزمون  -سالمت رواني پيش آزمون

T Df هاتفاوت بين متغير   معناداري

ميانگين انحراف استاندارد
 فاصله اطمينان از تفاوت %95

 باالترين ترينپايين   

  9000/4 80271/9 23961/1 56039/8 738/2 29 001/0 

 

جدول 10- آزمون T وابسته بین متغیر ها
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مهارتهایزندگیرابهعنوانبخشیازبرنامهبهداشتروانی
اینسازمانبنانهاد.هدفاصلیسازمانبهداشتجهانیاز
ایجادطرحمهارتهایزندگیدرزمینهبهداشتروانیاین
استکهجوامعمختلفدرسطوحجهانینسبتبهگسترش،
بهکارگیریوارزیابیبرنامۀآموزشمهارتهایزندگیکه
تمرکزبررشدتوانائیهایروانیاساسی)مانندحلمسأله،
مقابلهباهیجانات،خودآگاهی،سازگاریاجتماعیوکنترل
استرس(میباشدبینگروههایسنیمختلفاقدامنمایند.به
نظرکریسکلینکه)1998(برنامهآموزشمهارتهایزندگی
ازرویکردهایپیشگیرانهنشأتمیگیردواینرویکردهای
پیشگیرانهمبتنیبرروانشناسیپیشگیریاجتماعیمیباشد
کههدفآنآموزشوترویجشایستگیهاستبنابراینیکی
ازاینمداخالتدرجهتافزایشرشدروانیوسازگاریدر
مدرسهودانشگاههاآموزشروانیمیباشد.آموزشروانی
منجربهاینمیشودکهدانشجویانبهآگاهیهاومهارتهای
الزمدربرخوردبامشکالتزندگیواقعیمجهزشوند.با
توجهبهاینمطالبمیتوانگفتکهآموزشروانیومهارتهای
زندگی،پیشگیریاولیهمحسوبمیشوند.بنابراینباتوجهبه

نتیجهپژوهشحاضروپژوهشهایصورتگرفتهشدهاین
تحقیقاتدارایاهمیتفراوانیهستند،چراکهبعضینظریه
پردازانبراهمیتتأثیرمهارتهایزندگیبرسالمتروانی
تاکیدفراوانکردهاندبهگونهایکهبهجرأتمیتوانگفت
کهآموزشمهارتهایزندگیعاملمهموتاثیرگذارددرتمام
سطوحزندگیبهشمارمیآیدبنابراینتوجهبهاینمقولهاز

موضوعاتاهمیتوافریدارد.

پیشنهاداتومحدودیتها
تاثیرزیرمولفههای بعدی پیشنهادمیشوددرپژوهشهای
سالمت روی بر جداگانه صورت به زندگی مهارتهای
میشود پیشنهاد همچنین شود، بررسی دانشجویان روانی
تعدادجلساتآموزشیمهارتهایزندگیبیشترومفصلتر
باشد،زیرابهدلیلزمانامتحاناتوکالسهایدانشجویان
تعدادجلساتکمبود،ازمحدویتهایدیگرهمتفکیک
نبودندانشجویانترماولباترمآخربودکهپیشنهادمیشود
درپژوهشهایبعدیدانشجویانسالهایمختلفازهمجدا

بررسیشوند.



عقیلحسینلووفاطمهحسینیدولتآبادی 31بررسیتأثیرآموزشمهارتهایزندگیبرسالمتروانیدانشجویاندانشگاهگیالن
References
1- Milanifar B. Mental Health.Tehran; Ghomes, 2011. [Text in 

Persian]
2- Hosseinzadeh O. Religious role in the formation of public 

mental health. Tabriz ; A special social ills and family 
(Department of Social and Cultural Corps of Ashura), 2009. 
[Text in Persian]

3- PoorAfkary N. Comprehensive Dictionary of Psychology-
Psychiatry and related fields (Kaplan). second edition. 
Tehran; Ney, 1997. [Text in Persian]

4- Hosseini A. Principles of Mental Health. Mashhad; the 
University of Mashhad, 1984. [Text in Persian]

5- Shamloo S. Mental health. Tehran; development 
Publications, 2009. [Text in Persian]

6- Emami Naini N. Life skills training. Tehran; publishing art 
blue, 2008. [Text in Persian]

7- Fati L, et al. Life Skills students. Tehran; publication Danzhh, 
2009. [Text in Persian]

8- Khani F, et al. The effect of life skills training on improving 
mental health SCL-90 quality of life in patients with diabetes. 
knowledge and research in Applied Psychology, 2014; 3: 81-
91. [Text in Persian]

9- World Health Organization (WHO). “The skills education 
project. Geneva”. WHO Technical report series;2010 : 370, 
Vi 93 Page.

10- Shwetha B. The Role of Life Skills Training In Developing 
Emotional Maturity and Stress Resilience among 
adolescents. International Journal of Indian Psychology, 
2015; 2: Number 4. July – September.

11- Poorbafrani M, Etemadi O, Jazayeri R. The effect of strong 
parenting skills training on reducing daughter conflict with 
mother and increasing adolescent girl's mental health. 
Journal of research on mental health.3. 2014; 8 (2) :31-40. 
[Text in Persian]

12- Nurpoor R, et al. Evaluation of a workshop on life skills in 
education improve the quality of life in nulliparous women. 

the International Journal of Psychology and Behavioral 
Research, 2014; 3: 614-619. [Text in Persian]

13- Shirbim Z, et al. Effectiveness of stress management skills 
on the mental health of the students' thinking and behavior 
(SID) 2008; 2: 8. [Text in Persian]

14- Monal ghorabaei MD, et al. Evolution of the Effectiveness of 
life skills training for Iranian working women. Iranian Journal 
of psychiatry and behavioral sciences ( IJPBS ) 2008; 2: 
Number2. Autumn and winter. 

15- Ghadiri Bahram F. The effect of life skills training on mental 
health and satisfaction in adolescent girls. Journal of 
Research and Development of Social Health and Health 
Promotion Research Center, 2015; September. [Text in 
Persian]

16- Martin I & Jones D. Exploring the life skills needs of British 
adolescent athletes. Psychology of Sport and Exercise; 
2006: 159-167

17- Fallahzadeh R. Effectiveness of life skills for stress 
resilience. Bandar Abbas University of Hormozgan, 2013. 
[Text in Persian]

18- Victoria W, Karina W & Rainer K S. The life skills program 
IPSY: Positive influences on school bonding and prevention 
of substance misuse. Journal of Adolescence; 2009:1391-
1401.

19- Momeni Mahmuei H, et al. The effect of life skills training on 
mental health and self-esteem of female students in the fifth 
grade of primary school. Journal of New Education 2014; 6: 
91-112. [Text in Persian]

20- Latifi M, et al. Impact of life skills training on self-esteem 
and reduce domestic violence against women in Gorgan. 
Journal of Preventive Medicine 2012; 8: 6. [Text in Persian]

21- Jnaabady H, et al. The effect of life skills training on mental 
health and resilience among teachers of ordinary students 
and teachers of special needs students in Zahedan. Journal 
of Psychiatry 2015; 4:17-22. [Text in Persian]



سال ششم، شماره دوم، نیمسال دوم تحصیلی 97-1396 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش 32

The Effect of Life Skills Training on Mental Health of 
Students in University of Guilan 

Aghil Hosseinlu1, Fatemeh Hoosseinyy Dolat Abadi2

Abstract

Introduction: Mental health refers to mental hygiene caused by the prevention of mental disorders, 

control of risk factors incidence, early detection, and the prevention of factors resulting from coming back of 

mental illnesses and creating a healthy environment in establishing correct human relations. In this regard, by 

training life skills it is possible to prevent many illnesses and increase students’ mental health. Therefore, the 

aim of this study was to investigate the effect of life skills training on mental health of students in University 

of Guilan. 

Method: The present research was a semi-experimental method which was done in the academic year 

95-96 on 60 students (girls and boys) selected through random sampling. Data collection was done by 

two life skills questionnaires (Saatchi et al., 2010) and the questionnaire of The General Mental Health of 

GHQ (Goldberg and Hiller, 1979), which was performed in pre-test and post-test (after training life skills in 5 

sessions) and finally, data analysis was conducted by SPSS software and dependent T-test. 

Results: Based on the findings, there is a correlation between mental health and life skills of students to 

the rate (r=0.695). Therefore, the above relationships were significant at the level (P≤ 0/001) and life skills 

training increases mental health to the rate (4/585). The results indicate that life skills training increases 

mental health of students in University of Guilan. Also, life skills training boost mental health of male and 

female students individually.

Conclusion: According to the results of the study, it is suggested that curriculum planners and educational 

authorities pay attention to life skills training in students’ curriculum. 

Keywords: Training- Life skills – Students - Mental health
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