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 نامه به سردبير

   هاي زندگي بر سالمت روان افرادتأثير آموزش مهارت
  

  1پروين منصوري 1،محمدرضا خدابخش

  

 روانشناسي و علوم تربيتي يهدانشكد دانشگاه تهران، ،روانشناسي ارشد كارشناس .1
 
 

رغم ايجاد تغييرات عميق فرهنگي و تغيير در شيوه متأسفانه امروزه علي
هاي الزم ويي با مسائل زندگي، فاقد تواناييزندگي، بسياري از افراد در رويار

و اساسي هستند و همين امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشكالت روزمره و 
 هستند هاييمهارت زندگي هايمهارت .پذير نموده استمقتضيات آن آسيب

 مديريت، گيري،تصميم قدرت افزايش ارتباطات، سطح ارتقاء منظور به كه
در آموزش . گيردمي قرار استفاده مورد گروه در كردنكار و خود درك

گردد كه به ارتقاء مهارتهاي زندگي، محوررها و موضوعاتي تدريس مي
  1.كنندكيفيت زندگي كمك مي

توان به منزلة توانايي رشد و گسترش در حال حاضر سالمت روان را مي
الن و هيجانات عقلي و معنوي، برقراري ارتباط با ديگران شامل همسا

پذيري در انعطاف هاي آموزشي و اجتماعيبزرگساالن، شركت در فعاليت
 در را اساسي نقش زندگي هايمهارت آموزش 2.ها دانستمواجه با سختي

 ارائه مناسب رشدي مقطع يك در كه زماني كند، البتهمي ايفا رواني بهداشت
 بسياري هك گفت توانمي كهطوريبه. داشت خواهد تريبرجسته نقش شود
 اساسي زندگي هايمهارت  رشد در نقص از ناشي سايكوزها و نوروزها از

 تحقيقات 3.دارد درماني نقش زندگي هايمهارت آموزش واقع در است و
 روي بر زندگي هايمهارت مثبت اثرات دهندة نشان كه دارد وجود بسياري
هاي زندگي اند كه آموزش مهارتها نشان دادهپژوهش. است رواني بهداشت

چاقي،  تخريبي و خود نژندي، رفتارهاينهاي رواسبب كاهش نشانه
جنسي شده و با عملكردهاي بين فردي و  باري و بند بي از پيشگيري

سازگاري هيجاني همبستگي مثبت دارد و همچنين باعث تسريع در بهبودي 
  3.شودبيماران مي

دگي بر زنهاي پژوهش حاضربه منظور بررسي تأثير آموزش مهارت
نفر شركت كننده كه به دو گروه آزمايشي و  100سالمت روان افراد بر روي 

نتايچ پژوهش نشان داد آموزش . كنترل تقسيم شده بودند اجرا گرديد
مهارتهاي زندگي بر سالمت روان افراد تأثير داشته و باعث افزايش سالمت 

هاي صورت گرفته شود كه اين نتايج همسو با نتايج پژوهشروان در افراد مي
م [.باشدهاي زندگي بر سالمت روان افراد ميي تأثير آموزش مهارتدر زمينه

      ]51):3(13ت ع پ ز، 
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