
بررسی و مقایسه تأثیر آموزش مهارت های زندگی برمیزان رضایت 
از زندگی دانش آموزان

احمد ولی پور1 ، عزت اهلل بالویی جامخانه2 ، سحر سقایی3 

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقایسه تاثیر مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان 
دختر و پسر سال اول دبیرستان انجام شده است. جامعه ی آماری مورد نظر در این پژوهش شامل کلیه دانش 
آموزان سال اول دبیرستان های شهرستان بندرگز به تعداد 583 نفر بوده اند.. حجم نمونه نیز بر اساس جدول 
مورگان به تعداد 226 نفر می باشد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.. ابزار گردآوري اطالعات، پرسش 
نامه ی محقق ساخته 20 سوالی در پنج حوزه آموزشی مهارت های زندگی با ضریب پایایی) α = 0/871 ( است. 
.برای تجزیه وتحلیل اطالعات و داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی) آزمون t تک نمونه اي و t دو نمونه ایی 
مستقل ( استفاده شده است، ضمنًا تمامي این محاسبات با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج 
تحقیق بدین صورت بود که: 1-آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان دختر و 
همچنین پسر ، موثر است 2- تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان دختر 
و پسر متفاوت است 3- خودآگاهی و همدلی دانش آموزان، مقابله با استرس، هیجان دانش آموزان و ارتباطات 
میان فردی و اجتماعی دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است. 5- تفکر خالق و نقاد دانش 

آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر نیست.
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مقدمه
با خود تحوالت  تاریخ بشری خواهد رسید و  باالترین سطح خود در  به  رشد فناوری در طول قرن حاضر 
بشری و تغییرات خیره کننده ای را در ابعاد گوناگون به همراه خواهد آورد، شیوه های رویارویی با مسائل مو جود 
و نوظهور ، هماهنگی و سازگاری با تغییرات ، نحوه ی ارتباط با دیگران ، فشار های ناشی از شرایط محیطی 
گونه هایی از مسائل هستند که پیش از پیش در عصر جدید مطرح می شوند ، بنابراین زندگی در چنین شرایطی 
مهارت های خاصی را طلب می کند ، مهارت هایی که بتواند درست زیستن یعنی زندگی سالم و بانشاط، توام با 
صلح و بالندگی و کارآمدی را به ارمغان آورد. . این مهارت های خاص ، مهارت هایي شگرف هستند که برای 
افراد امکان یک زندگی توأم با رضایت را فراهم می آورند.یک رضایت درونی از تمام مراحل زندگی از پیش 
آمد های خوب و بد زندگی گرفته ، تغیرات مهم وضع اقتصادی ، تغیرات جسمی و سن و سال تا کامیابی ها و یا 

عدم آن در روابط بین فردی انسان. 
این پژوهش بر اساس سنجش میزان تأثیر آموزش مهارت های دهگانه ی زندگی بر میزان رضایت از زندگی 
قشر نوجوان انجام شده است. می خواهیم بدانیم با پر بار کردن کوله بار نوجوانانمان از این مهارت چه میزان 
امکانات بیشتری در اختیار آنان قرار دهیم تا در میان امواج خروشان زندگی به جای سرگردانی و رانده شدن 
به این سو و آن سو مسیری صحیح را پیش رو گیرند و این که تا چه حد می توانند اسبابی فراهم سازند که در 
مسیر رود پر تالطم زندگی در کنار پیشروی به سوی دریا ی آرزو هایشان از زمان حال و زندگی روز مره لذت 

برده و از ناکامی تجربیات گذشته آسیب نبینند .

بیان مسأله
مهارت های زندگی، کودکان ونوجوانان را قادر می سازد که دانش و نگرش و ارزش های خود را به عمل تبدیل 
نمایند. نظام آموزش و پرورش هر کشور مجموعه تدابیر سازمان یافته ای است که امکانات بالقوه آدمیان را تحقق 
می بخشد و شرایط مناسبی را در قالب برنامه ها و فرصت های آموزشی در اختیار فراگیران قرار می دهد تا امکان 

آشنا شدن با سرمایه های فرهنگی و تجربیات پیشینیان را پیدا کنند )حسینی نسب،1377(. 
مدرسه از جمله موسساتی است که با تدوین برنامه های درسی مناسب می تواند به ایجاد رفتارهای بهنجار 
نماید  آن ها تسهیل  در  را  فرآیند جامعه پذیری  و  نموده  دانش آموزان کمک  در  اجتماعی  اعتقادات  با  ومنطبق 
در  زندگی مسیر تحصیالت  آموزش های مهارت  برای  موقعیت  و  بهترین مکان  این  بنابر  )عالقه بند، 1375( 
آموزش و پرورش است که کودک را از سنین پیش دبستانی تا مقاطع باالی آموزش عالی همراهی می کند؛ 
آموزش  ما  کشور  در   . جامعه  آیندگان  روان  و  روح  در  سازنده  تغییرات  ایجاد  برای  عالی  و  طوالنی  زمانی 
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مهارت های زندگی در دو مقطع ابتدایی وراهنمایی با تالیف کتب کار دانش آموز و راهنمای معلم ارائه شده است 
در ابتدا این درس جزو برنامه ی کالسی بوده سپس تدریس آن به ساعات پرورشی محول شده است. .به دلیل 
باال رفتن میزان استفاده از مواد مخدر مثل سیگار و شیشه در بین نوجوانان ،کم شدن رغبت به درس خواندن و 
دوستی های دو جنس که با چشم همچشمی های والدین وتهیه ی گوشی های همراه و استفاده ی بی نظارت از 
اینترنت و چت رو به ازدیاداست و موجبات انواع ناهنجاری ها و ابتذال را به وجود آورده است و اگر راه عالجی 
در پیش گرفته نشود، باعث آسیب های جسمی و روانی نیروهای سازنده و پدران و مادران فردای جامعه ی ما 
می شود .با مقایسه رضایت از زندگی دو جنس نوجوان و تعیین نوع رضایت مندی هر جنس می توان به تایید 

نقاط قوت و رفع نقاط ضعف این آموزش ها برنوجوانان اقدام کرد .
لذا با توجه به مطالب بیان شده این سوال برای محقق مطرح است که آموزش مهارت های زندگی تا چه 
میزان بر رضایت از زندگی دانش آموزان موثر می باشد؟و آیا این تاثیر در دانش آموزان دختر و پسر متفاوت 

است؟

اهداف تحقیق 
اهداف كلی :

اول  پسر سال  و  دختر  آموزان  دانش  زندگی  از  رضایت  میزان  بر  زندگی  مهارت های  تاثیر  بررسی   ) الف   
دبیرستان

اهداف فرعي :
1(شناخت و آگاهی از میزان تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر رضایت از زندگی دانش آموزان دختر و پسر
2(کسب اطالع و آگاهی از تفاوت تاثیر آموزش های مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش 

آموزان دختر و پسر

فرضیه های پژوهش 
1( آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان پسر موثر است..

2( آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان دختر موثر است. 
3(تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است.

فرضیه های فرعی تحقیق
1- خودآگاهی دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است.
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2- همدلی دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است.
3- ارتباطات میان فردی دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است. 

4- ارتباطات اجتماعی دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است.
5- مقابله با استرس دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است.
6- مقابله با هیجان دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است.

7- تصمیم گیری دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است.
8- حل مسئله دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است.
9- تفکر خالق دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است.
10- تفکر نقاد دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است.

متغیر های پژوهش
مهارت خود آگاهی: ، شناخت نگرش ها، آراء، عقاید، اندیشه ها ، هیجانات ، توانایي ها مهارت ها و کاستي هاي 

هر فرد از خود است .) گنجی.1385، ص31(
مهارت همدلی : به معنای گرفتن لحظه به لحظه تغییرات طرف مقابل است. اعم ترس، خشم یا زندگی 
کردن در دنیای طرف مقابل و حرکت کردن با ظرافت درون این دنیا، بدون قضاوت کردن و حس کردن معانی 

و برداشت هایی که وی خیلی کم بر آن ها واقف است )راجرز،1975.ص.216(
مهارت برقراری رابطه موثر )ارتباطات اجتماعی (:با این مهارت فرد می تواند نظرها ، عقاید ، خواسته ها ، نیازها 
و هیجان های خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید.)غیاث فخری. 

1386، ص12(
مهارت روابط بین فردی سازگارانه )ارتباطات بین فردی (:با کسب این مهارت فرد می تواند مرزهای روابط 
بین خود و کسانی را که دوستشان دارد ، تشخیص دهد و در جهت ایجاد روابط صمیمانه و دوستانه قدم بردارد 
و همچنین هر چه زودتر به دوستی های نا مناسب و ناسالم خود خاتمه دهد.، پیش از آن که مورد آسیب جدی 

قرار بگیرد .) غیاث فخری .1386، ص12(
مهارت تصمیم گیری: ، یکي از مهارت هایي است که به دانش آموزان کمک مي کند تا موقعیت هاي تصمیم 
گیري درباره اقدام به ، یا انصراف از رفتارهاي پرخطر را شناخته و پیامدهاي هر اقدامي را قبل از انجام آن 

دریابند تا بتوانند تصمیم درستي بگیرند و سالمت خود را تضمین کنند.) غیاث فخری. 1386، ص12(
مهارت حل مسئله: رویکردي منظم و متوالي است که به فرد کمک مي کند تا به طور موثري مسائل زندگي 
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خود را حل کند.. یک فرایند شناختي – رفتاري –عاطفي که در آن فرد یا گروه تالش مي کند راه حل یا شیوه 
مقابله موثري براي یک مساله خاص شناسایي یا کشف نماید.) سیف.1379، ص554(

 مهارت تفکر انتقادی :منظور از تفکر انتقادی تفکر تیزبینانه است، نه گالیه مندانه و شکایت آمیز.) سیف. 
1379، ص550(

مهارت تفکر خالق: در آفرینندگی فرد هم موقعیت مسئله و هم راه حل آن را خود می آفریند.) شعاری نژاد، 
1384، ص591(

مهارت مقابله با هیجان: این توانایی فردراقادر می سازد تا هیجان ها را درخود و دیگران تشخیص داده، نحوه 
ی تاثیرهیجان بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجا نهای مختلف نشان دهد.) غیاث فخری. 1386، 

ص13(
مهارت مقابله با استرس: مجموعه ای از واکنش های عمومی فرد  به عوامل نا سازگار  و غیر منتظرة  محیط 
است که او را وادار می کند  تا با اتخاذ سیاست جنگ یا گریز با خطر مقابله کرده  و یا راه فرار را انتخاب نماید.

) غیاث فخری.1386، ص13(
در سال1377مهارت هایی  بهداشت جهانی،  سازمان  تعریف  زندگی طبق  مهارت های   : زندگی  مهارت های 
هستند که برای افزایش توانایی های روانی- اجتماعی افراد آموزش داده می شود و فرد را قادر می سازد که به طور 

موثر با مقتضیات و کشمکش های زندگی روبه رو شود.
رضایت از زندگی: درک فرد از میزان فاصله ی شرایط عینی و فعلی اش با موقعیت ایده ال مورد تصورش 

.) اینگلهارت، 1998 (

روش پژوهش
روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی استفاده شده است. جامعه ی آماری مورد نظر در این پژوهش شامل 
کلیه دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرستان بندرگز به تعداد 583 نفر است. تعداد نمونه براساس جدول 

مورگان و به صورت نمونه گیري حوشه ایي انتخاب شدند.
جدول�شماره�1:�حجم�جامعه�و�نمونه
درصدنمونه جامعه

%28110948دانش آمو زان پسر 
%30211752دانش آموزان دختر 

583226100جمع

در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز مطالعات کتابخانه ای شامل مطالعه طیف وسیعی از 
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کتاب ها، مجالت، نشریات، رجوع به سایت ها معتبر علمی به منظور دستیابی به پیشینه پژوهش انجام گرفت.

ابزار گردآوری اطالعات
با توجه به هدف های پژوهش و ماهیت آن، مناسب ترین روش برای گردآوری اطالعات مورد نیاز، استفاده 
از پرسش نامه محقق ساخته می باشد. با انتخاب نمونه پرسش نامه در اختیار آن ها قرار داده شد و با توضیح 
به  پاسخ گویی  برای  مناسب  احساس شخصی وقت  نظر گرفتن  در  بر  تاکید  و  نامه  مختصردر مورد پرسش 
سواالت در اختیار ایشان قرار گرفت .پس از جمع آوری کل پرسش نامه ها سواالت به تفکیک دختر و پسر و با 

توجه به پنج حوزه ی مطرح در پرسش نامه مورد مطالعه قرار گرفت. 

روایی و پایایي پرسشنامه 
براي تعیین روایي محتوایي و صوري، پرسش نامه به رؤیت استادان راهنما، مشاور و متخصصان حوزه مزبور 
رسید و از نظریات و پیشنهادهای اصالحی آنان استفاده و سؤاالت بی مورد و تکراری حذف و در نهایت از 
طریق بازبینی مجدد روایی محتوایی پرسش نامه مورد تأیید واقع شد. برای تعیین پایایی پرسش نامه با اجرای 
طرح مقدماتی تعداد 30 پرسش نامه در اختیار نمونه ها قرار گرفت، پس از جمع آوری نتایج حاصل با استفاده از 
نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل واقع و ضریب پایایی α=0/871 محاسبه شد که بیانگر پایایی مناسب 

ابزار جهت اجرا می باشد.

یافته های تحقیق
فرضیه اصلی اول: آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان پسر موثر است.

فرض صفر: آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان پسرموثر نیست.
فرضیه: آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان پسر موثر است.

جدول�شماره2:�آمار�توصیفی�تاثیر�آموزش�مهارت�های�زندگی�بر�رضایت�از�زندگی�دانش�آموزان�پسر
انحراف معیارمیانگینتعداد

1093,8266.36790مهارت هاي زندگي

میانگین نظرات پاسخ دهندگان در تاثیر داشتن مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان 
پسر برابر 3/8266 شده است و با توجه به این که از میانگین نظری 3 بیشتر استف می توان به طور توصیفی 
گفت که نظر پاسخ دهندگان در تاثیر داشتن مثبت است؛ اما برای تعمیم این نتایج به جامعه فرضیه را آزمون 
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می کنیم.

آموزان� دانش� زندگی� از� رضایت� بر� زندگی� مهارت� تاثیر� ای� نمونه� تک� تی� آزمون� شماره3:� جدول�
دانش�آموزان�پسر

میانگین نظري=3

مقدار احتمالدرجه آزاديt شاخص
23,458108.000مهارت هاي زندگي

با توجه به این که مقدار شاخص آزمون یعنی t  محاسباتی برابر 23/458 شده و از مقدار t جدول با سطح 
معنی  داری 0/05 یعنی 1/96 بزرگ تر است؛ در نتیجه در سطح اطمینان 95 درصد فرضیه صفر رد می شود و 
فرضیه تحقیق تائید می شود؛ یعنی آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان پسر 

موثر است. 

جدول�شماره4:�آزمون�تی�تک�نمونه�ای�تاثیر�شاخص�های�مهارت�زندگی�بر�رضایت�از�زندگی�دانش�
آموزان�پسر

میانگین نظري=3
مقدار احتمالدرجه آزاديt شاخص 

17,560108.000حوزه همدلي وخودآگاهي
2,772108.003حوزه تفکر خالق و نقاد

9,753108.000حوزه ارتباطات اجتماعي و فردي
27,196108.000حوزه مقابله با هیجان و استرس
13,119108.000حوزه تصمیم گیري و حل مسئله

جدول فوق نشان می دهد که تاثیر تمامی شاخص های مهارت زندگی بر رضایت از زندگی دانش آموزان پسر 
معنی دار است.

فرضیه اصلی دوم: آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان دختر موثر است.
فرض صفر: آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان دختر موثر نیست.

فرضیه: آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان دختر موثر است.
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جدول�شماره5:�آمار�توصیفی�تاثیر�آموزش�مهارت�های�زندگی�بر�رضایت�از�زندگی�دانش�آموز�دختر
انحراف معیارمیانگینتعداد

1173,5949.40002مهارت هاي زندگي

میانگین نظریات پاسخ دهندگان در تاثیر داشتن مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان 
دختر برابر 3/5949 شده است و با توجه به این که از میانگین نظری 3 بیشتر است می توان به طور توصیفی 
گفت که نظر پاسخ دهندگان در تاثیر داشتن مثبت است؛ اما برای تعمیم این نتایج به جامعه فرضیه را آزمون 

می کنیم.

جدول�شماره6:�آزمون�تی�تک�نمونه�ای�تاثیر�مهارت�زندگی�بر�رضایت�از�زندگی�دانش�آموزان�دختر

 
میانگین نظري=3

مقدار احتمال درجه آزادي t شاخص 
16,085116.000مهارت هاي زندگي

 t محاسباتی برابر 16/085 شده و از مقدار  t تجزیه و تحلیل: با توجه به این که مقدار شاخص آزمون یعنی
جدول با سطح معنی  داری 0/05 یعنی 1/96 بزرگ تر است. در نتیجه در سطح اطمینان 95 درصد فرضیه صفر 
رد می شود و فرضیه تحقیق تائید می شود ؛یعنی آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش 

آموزان دختر موثر است. 

جدول�شماره7:�آزمون�تی�تک�نمونه�ای�تاثیر�شاخص�های�مهارت�زندگی�بر�رضایت�از�زندگی�دانش�
آموزان�دختر

 
میانگین نظري=3

مقدار احتمالدرجه آزاديt شاخص
11,584116.000حوزه همدلي وخودآگاهي
2,0601160,99-حوزه تفکر خالق و نقاد

7,544116.000حوزه ارتباطات اجتماعي و فردي
16,717116.000حوزه مقابله با هیجان و استرس
14,106116.000حوزه تصمیم گیري و حل مسئله

بر  نقاد  به جز حوزه تفکر خالق و  تاثیر تمامی شاخص های مهارت زندگی  جدول فوق نشان می دهد که 
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رضایت از زندگی دانش آموزان دختر معنی دار است.
فرضیه اصلی سوم: تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان دختر و پسر 

متفاوت است.
فرض صفر: تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان دختر و پسر متفاوت نیست.

فرضیه: تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است.

جدول�شماره8:�آزمون�تی�دو�نمونه�ای�مستقل�برابری�تاثیر�شاخص�های�مهارت�زندگی�بر�رضایت�از�
زندگی�دانش�آموزان�دختر�و�پسر

Levene›s Test for Equal-
ity of Variancest-test for Equality of Means

FSig.tdfSig. )2-tailed(

مهارت هاي زندگي
Equal variances 

assumed1,930166.4,523224000.
Equal variances not 

assumed4,536223,965000.

با توجه به این که مقدار شاخص آزمون یعنی t  محاسباتی برابر 4/523 شده و از مقدار t جدول با سطح 
معنی  داری 0/05 یعنی 1/96 بزرگ تر است، در نتیجه در سطح اطمینان 95 درصد فرضیه صفر رد می شود و 
فرضیه تحقیق تائید می شود ؛یعنی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان 

دختر و پسر متفاوت است.

فرضیه جزئی اول: خودآگاهی و همدلی دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است.
فرض صفر: خودآگاهی و همدلی دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر نیست.

فرضیه: خودآگاهی و همدلی دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است.

جدول�شماره9:�آمار�توصیفی�تاثیر�خودآگاهی�و�همدلی�بر�رضایت�از�زندگی�دانش�آموز
انحراف معیارمیانگینتعداد

2263,930370739حوزه همدلي و خودآگاهي

میانگین نظریات پاسخ دهندگان در تاثیر داشتن خودآگاهی و همدلی بر رضایت از زندگی دانش آموز برابر 
3/9303 شده است و با توجه به این که از میانگین نظری 3 بیشتر است ،می توان به طور توصیفی گفت که 
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نظر پاسخ دهندگان در تاثیر داشتن مثبت است؛ اما برای تعمیم این نتایج به جامعه فرضیه را آزمون می کنیم.
جدول�شماره10:�آزمون�تی�تک�نمونه�ای�تاثیر�خودآگاهی�و�همدلی�بر�رضایت�از�زندگی�دانش�آموزان�

میانگین نظري=3
مقدار احتمالدرجه آزاديt شاخص

19,771225000حوزه همدلي وخودآگاهي

با توجه به این که مقدار شاخص آزمون یعنی t  محاسباتی برابر 19/771 شده و از مقدار t جدول با سطح 
معنی  داری 0/05 یعنی 1/96 بزرگ تر است، در نتیجه در سطح اطمینان 95 درصد فرضیه صفر رد می شود 
و فرضیه تحقیق تائید می شود؛ یعنی خودآگاهی و همدلی دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر 

است.

فرضیه جزئی دوم: ارتباطات میان فردی و اجتماعی دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است.
فرض صفر: ارتباطات میان فردی و اجتماعی دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر نیست.

فرضیه: ارتباطات میان فردی و اجتماعی دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است.

جدول�شماره11:�آمار�توصیفی�تاثیر�ارتباطات�میان�فردی�و�اجتماعی�بر�رضایت�از�زندگی�دانش�آموز
انحراف معیارمیانگینتعداد

2263.5277.65325حوزه ارتباطات اجتماعي و فردي

میانگین نظریات پاسخ دهندگان در تاثیر تاثیر ارتباطات میان فردی و اجتماعی بر رضایت از زندگی برابر 
3/5277 شده است و با توجه به این که از میانگین نظری 3 بیشتر است، می توان به طور توصیفی گفت که نظر 

پاسخ دهندگان در تاثیر نداشتن است؛ اما برای تعمیم این نتایج به جامعه فرضیه را آزمون می کنیم. 
جدول�شماره12:�آزمون�تی�تک�نمونه�ای�تاثیر�ارتباطات�میان�فردی�و�اجتماعی�بر�رضایت�از�زندگی�

دانش�آموزان

 
میانگین نظري=3

مقدار احتمال درجه آزادي t شاخص 
12,143225000حوزه ارتباطات اجتماعي و فردي

با توجه به این که مقدار شاخص آزمون یعنی t  محاسباتی برابر 12/143 شده و از مقدار t جدول با سطح 
معنی  داری 0/05 یعنی 1/96 بزرگ تر است، در نتیجه در سطح اطمینان 95 درصد فرضیه صفر رد می شود و 
فرضیه تحقیق تائید می شود؛ یعنی ارتباطات میان فردی و اجتماعی دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی 

آن ها موثر است.
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فرضیه جزئی سوم: مقابله با استرس و هیجان دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است
فرض صفر: مقابله با استرس و هیجان دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر نیست

فرضیه: مقابله با استرس و هیجان دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است
 

زندگی� از� بر�رضایت� آموزان� دانش� و�هیجان� استرس� با� مقابله� تاثیر� توصیفی� آمار� جدول�شماره13:�
دانش�آموز

انحراف معیارمیانگینتعداد
2264,2677.66225حوزه مقابله با هیجان و استرس

میانگین نظریات پاسخ دهندگان در تاثیر داشتن مقابله با استرس و هیجان دانش آموزان بر رضایت مندی از 
زندگی برابر 4/2677 شده است و با توجه به این که از میانگین نظری 3 بیشتر است ، می توان به طور توصیفی 
گفت که نظر پاسخ دهندگان در تاثیر داشتن مثبت است؛ اما برای تعمیم این نتایج به جامعه فرضیه را آزمون 

می کنیم. 

جدول�شماره14:�آزمون�تی�تک�نمونه�ای�تاثیر�مقابله�با�استرس�و�هیجان�دانش�آموزان�بر�رضایت�از�
زندگی�دانش�آموزان

میانگین نظري=3
مقدار احتمالدرجه آزاديt شاخص 

28,777225000حوزه مقابله با هیجان و استرس

با توجه به این که مقدار شاخص آزمون یعنی t  محاسباتی برابر 28/777 شده و از مقدار t جدول با سطح 
معنی  داری 0/05 یعنی 1/96 بزرگ تر است، در نتیجه در سطح اطمینان 95 درصد فرضیه صفر رد می شود و 
فرضیه تحقیق تائید می شود؛ یعنی مقابله با استرس و هیجان دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها 

موثر است.
فرضیه جزئی چهارم: تصمیم گیری و حل مسئله دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است.

فرض صفر: تصمیم گیری و حل مسئله دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر نیست.
فرضیه: تصمیم گیری و حل مسئله دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است.
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جدول�شماره15:�آمار�توصیفی�تاثیر�تصمیم�گیری�و�حل�مسئله�بر�رضایت�از�زندگی�دانش�آموز
انحراف معیارمیانگینتعداد

2263.785461316حوزه تصمیم گیري و حل مسئله

میانگین نظریات پاسخ دهندگان در تاثیر داشتن تصمیم گیری و حل مسئله دانش آموزان بر رضایت مندی 
از زندگی آن ها برابر 3/7854 شده است و با توجه به این که از میانگین نظری 3 بیشتر است، می توان به طور 
توصیفی گفت که نظر پاسخ دهندگان در تاثیر داشتن مثبت است؛ اما برای تعمیم این نتایج به جامعه فرضیه 

را آزمون می کنیم. 

جدول�شماره16:�آزمون�تی�تک�نمونه�ای�تاثیر�تصمیم�گیری�و�حل�مسئله�بر�رضایت�از�زندگی�دانش�
آموزان

 
میانگین نظري=3

مقدار احتمالدرجه آزاديt شاخص
.19,256225000حوزه تصمیم گیري و حل مسئله

با توجه به این که مقدار شاخص آزمون یعنی t  محاسباتی برابر 19/256 شده و از مقدار t جدول با سطح 
معنی  داری 0/05 یعنی 1/96 بزرگ تر است، در نتیجه در سطح اطمینان 95 درصد فرضیه صفر رد می شود و 
فرضیه تحقیق تائید می شود؛ یعنی تصمیم گیری و حل مسئله دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها 

موثر است.

فرضیه جزئی پنجم: تفکر خالق و نقاد دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است.
فرض صفر: تفکر خالق و تفکر نقاد دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر نیست.

فرضیه مقابل: تفکر خالق و تفکر نقاد دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است.

جدول�شماره17:�آمار�توصیفی�تاثیر�تفکر�خالق�و�نقاد�بر�رضایت�از�زندگی�دانش�آموز
انحراف معیارمیانگینتعداد

.2263.022169806حوزه تفکر خالق و نقاد

میانگین نظریات پاسخ دهندگان در تاثیر داشتن خودشکوفایي بر میزان رضایتمندي شغلي برابر 3/0221 شده 
است و با توجه به این که از میانگین نظری 3 بیشتر است، می توان به طور توصیفی گفت که نظر پاسخ دهندگان 

در تاثیر داشتن منفی است؛ اما برای تعمیم این نتایج به جامعه فرضیه را آزمون می کنیم. 
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جدول�شماره18:�آزمون�تی�تک�نمونه�ای�تاثیر�تفکر�خالق�و�نقاد�بر�رضایت�از�زندگی�دانش�آموزان
 

 

میانگین نظري=3

مقدار احتمالدرجه آزاديt شاخص
.476.225634حوزه تفکر خالق و نقاد

با توجه به این که مقدار شاخص آزمون یعنی t  محاسباتی برابر 0/476 شده و از مقدار t جدول با سطح 
معنی  داری 0/05 یعنی 1/96 کوچک تر است، در نتیجه در سطح اطمینان 95 درصد فرضیه صفر رد نمی شود 
و فرضیه تحقیق رد می شود؛ یعنی تفکر خالق و تفکر نقاد دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر 

نیست.

رتبه بندی تاثیر شاخص های مهارت 
جدول�شماره�19:�رتبه�بندی�تاثیر�شاخص�های�مهارت�زندگی�بر�رضایت�از�زندگی�دانش�آموزان

دانش آموزان پسردانش آموزان دختردانش آموزان
رتبهشاخصرتبهشاخصرتبهشاخص

2حوزه همدلي وخودآگاهي2حوزه همدلي وخودآگاهي2حوزه همدلي وخودآگاهي
5حوزه تفکر خالق و نقاد5حوزه تفکر خالق و نقاد5حوزه تفکر خالق و نقاد

4حوزه ارتباطات اجتماعي و فردي4حوزه ارتباطات اجتماعي و فردي4حوزه ارتباطات اجتماعي و فردي
1حوزه مقابله با هیجان و استرس1حوزه مقابله با هیجان و استرس1حوزه مقابله با هیجان و استرس
3حوزه تصمیم گیري و حل مسئله3حوزه تصمیم گیري و حل مسئله3حوزه تصمیم گیري و حل مسئله

بنا بر جدول شماره 21 ،رتبه بندی تاثیر شاخص های مهارت زندگی بر رضایت از زندگی دانش آموزان از 
بیشترین میزان در حوزه مقابله با هیجان و استرس آغاز،سپس در سیر نزولی رتبه بندی حوزه همدلی و خود 
آگاهی ،حوزه تصمیم گیری و حل مسئله ،حوزه ارتباطات اجتماعی و فردی و در انتها حوزه تفکر خالق و نقاد 
از پایین ترین میزان تاثیر برخوردار است .این ترتیب رتبه بندی تاثیر شاخض های مهارت های زندگی بر میزان 

رضایت از زندگی دانش آموزان به تفکیک جنس نیز به شرح رتبه بندی مجموع دانش آموزان می باشد. 

نتیجه گیری و پیشنهادها
 از مطالعه و بررسی موضوع  پژوهش» بررسی تاثیر مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش 
آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان « و آزمون فرضیات پژوهش در سطح تبیین داده ها برای نگارنده این 

علم و آگاهی حاصل گردیدکه:
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نتیجه فرضیه اصلی اول: » آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان پسر موثر 
است. « این نتیجه با نتایج تحقیق باقری و بهرامی ) 1380( در رابطه با نقش آموزش مهارت های زندگی بر 
دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر و عزت نفس دانش آموزان انجام گرفته ، همخوان است. همچنین با نتیجه 
پژوهش » آقاجانی )1381( با عنوان »بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سالمت روان و منبع کنترل 
نوجوانان« انجام گردید، همسو شده است. نتایج تحقیق بوتوین و همکاران )1980 تا 1995( در مورد » تأثیر 
برنامه آموزش مهارت های زندگی بر کاهش سوء مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر در دبیرستان های امریکا« 
انجام دادند،همسو شده است.با توجه به همسویی تحقیقات با پژوهش حاضر محقق نتیجه می گیرد که تغییرات 
و رویه های مناسب رفتاری و روان شناختی را در دانش آموزان پسر در مواجهه با موضوعات روزمره و خاص 

زندگی شخصی و خانوادگی ایجاد می نماید که بستری مناسب را برای رضایتمندی آنان فراهم می آورد.
دختر  آموزان  دانش  زندگی  از  رضایت  میزان  بر  زندگی  مهارت های  آموزش   « دوم:  اصلی  فرضیه  نتیجه 
بر زندگي  هاي  مهارت  آموزش  تاثیر  بررسي  عنوان»  با  کدخدازاده)1385(  تحقیق  نتایج  با  «که  است.   موثر 
رضایت اززندگي دانش آموزان دبیرستاني مشهد«انجام داده ، همسو شده است ، نتایج تحقیق توسط آقاجانی 
)1381( با عنوان »بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سالمت روان و منبع کنترل نوجوانان« انجام 
گردیدهمخوان شده است و همچنین با نتایج تحقیق اعظم مرادی و مهرداد کالنتری در پژوهشی به نام تاثیر 
آموزش مهارت های زندگی بر نیمرخ روانی زنان دارای ناتوانی های جسمی انجام داده ، همسو شده است. با 
توجه به همسویی تحقیقات با پژوهش حاضر محقق نتیجه می گیرد که تغییرات و رویه های مناسب رفتاری و 
روان شناختی را در دانش آموزان دختر در مواجهه با موضوعات روزمره و خاص زندگی شخصی و خانوادگی 

ایجاد می نماید که بستری مناسب را برای رضایتمندی آنان فراهم می آورد.
نتیجه فرضیه اصلی سوم: تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانش آموزان دختر 
و پسر متفاوت است.« که با نتایج تحقیق اسماعیلی )1380(،اثر آموزش درس مهارت های زندگی در تعامل با 
شیوه های فرزند پروری را بر عزت نفس دانش آموزان استان اردبیل« انجام داده است و با نتایج تحقیق پاپیری 
این تفاوت  با پژوهش حاضرمحقق معتقد است علت  با توجه به همسویی تحقیقات  )1376(،« همسو است. 
تاثیرآموزش مهارت های زندگی در دو جنس به نوع فرهنگ و نگرش و انتظارات متفاوت جامعه از دختران و 

پسران مربوط می شود.
نتیجه فرضیه جزئی اول: خودآگاهی و همدلی دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است«. 
با نتایج تحقیق  عذرا اعتمادي, بتول امین جعفري)1386( عنوان » تأثیر آموزش مهارت هاي شناختي،  که 
ارتباطي، رفتاري و حل تعارض بر صمیمیت زوجین شاهد و ایثارگر شهر اصفهان« انجام داده ، همخوان است. 
همچنین با نتایج تحقیق فرشته حبیبي )1389( » آموزش مهارت هاي زندگي، انجام داده، همخوان است. نتایج 
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پژوهش ویک النگ، 1979 که »اثر آموزش مهارت های زندگی را در زمینه خودآگاهی« بررسی نمود، نشان داد 
که به دنبال این آموزش، دانش آموزان صداقت بیشتر، نوع دوستی بیشتر و پرخاشگری کمتر« نشان می دهند، 

همسو شده است.
نتیجه فرضیه جزئی دوم: » ارتباطات میان فردی و اجتماعی دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها 
موثر است.« که با نتایج تحقیق ثمری و لعلی فاز)1384(، »مطالعه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر 
پور رودسری و  نتایج بخشی  با  انجام داده، همخوان است همچنین  اجتماعی«  استرس خانوادگی و پذیرش 
پیروی و عابدیان)1382( در تحقیق خود با عنوان» بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با 
سالمت روان در دانشجویان « انجام داده، همسو شده است. و نتایج تحقیق الیاس و همکاران، )1991( همسو 
شده است. ونتایج تحقیق هامبورگ به نقل از »موت و همکاران )1999( اشاره کرد که »برنامه های آموزش 
مهارت های زندگِی موفقیت آمیز، دارای اهمیت زیادی هستند و آموزش مهارت های اجتماعی که زیرمجموعه 
ای از آموزش مهارت های زندگی هستند« همسو شده است. متغیرهایي مثل ارتباط اجتماعي و میزان حمایت 
اجتماعي ادراک شده، استرس هاي معمول روزانه، عزت نفس و ابراز وجود از جمله عوامل تأثیرگذار در رضایت 
از زندگي افراد از زندگیشان است. چنانچه قباًل تأیید شده است آموزش مهارت هاي زندگي بر ابراز وجود، عزت 
نفس و مسئولیت پذیري افراد تأثیر مثبت دارد و این سبب جلب حمایت اجتماعي و توجه دیگران که از عوامل 

کاهنده فشار رواني هستند، مي شود
نتیجه فرضیه جزئی سوم: »مقابله با استرس و هیجان دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر 
است. « که با نتایج ثمر ی و لعلی فاز با نام مطالعه» اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر استرس خانوادگی 
)1378(،»آموزش  طارمیان  تحقیق  نتایج  با  همچنین  است.  شده  همسو  داده،  انجام  اجتماعی«  پذیرش  و 

مهارت های زندگی را بر افزایش سالمت جسمانی و روانی موثر است. « ، همسو شده است.
موثر  آن ها  زندگی  از  مندی  رضایت  بر  آموزان  دانش  مسئله  و حل  گیری  چهارم: »تصمیم  جزئی  فرضیه 
است.« که با نتایج تحقیق شریفی )1372(، نشان می دهد که» آموزش مهارت حل مسأله می تواند در بهبودی یا 
کاهش میزان افسردگی نوجوانان و عالئم اختصاصی افسردگی آنان مؤثر باشد، «همسو شده است. احمدی زاده 
)1373(، در تحقیق خویش به این نتیجه دست یافت که »آموزش مهارت حل مسأله با افزایش شایستگی های 
اجتماعی و ارتقاي سطح روابط بین فردی نوجوانان ارتباط قاطع دارد و بر افزایش مفهوم خوِد تحصیلی نوجوانان 
مؤثر می باشد«، همخوان شده است. این نتیجه با نتایج تحقیق تالدو و همکاران) 1974( که دریافتند که توانایی 
بیشتر در حل مسأله با افزایش عزت نفس و پایگاه درونی رابطه دارد، همخوان است. و همچنین با نتایج تحقیق 
هپنر و هیلربراند، 1991 »آموزش مهارت زندگی بر حل مسأله یک مهارت مقابله ای عملی )کاربردی( است که 
از لحاظ روان شناختی هم مؤثر و مفید است. این مهارت موجب افزایش اعتماد به نفس و احساس شایستگی 
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و کفایت می شود؛. بنابراین مهارت های مؤثر حل مسأله با سازگاری شخصی خوب ارتباط دارند که پژوهشگران 
متعدد به این امر اشاره داشته اند« ،همسو شده است.و نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش تالدو و همکاران، 
1984؛ کاپالن و همکاران،که پس از آموزش مهارت های حل مسأله به گروه آزمایشی، اکتساب این مهارت 

نسبت به گروه کنترل افزایش یافت. همسو شده است.
 با رد فرضیه جزئی پنجم: » تفکر خالق و نقاد دانش آموزان بر رضایت مندی از زندگی آن ها موثر است. « 
که با نتایج تحقیق باقری و بهرامی)1380(در تحقیق خود به نام: » نقش آموزش مهارت های زندگی بر دانش و 
نگرش نسبت به مواد مخدر و عزت نفس دانش آموزان «، انجام داده ، ،همخوان نشده است. همچنین با نتایج 
تحقیق ویک النگ، 1979 » اثر آموزش مهارت های زندگی را در زمینه خودآگاهی« ، انجام داده ، همسونشده 

است 
با توجه به نتایج به دست آمده از فرضیه های تحقیق و همسویی با یافته هاي این پژوهش با پژوهش هاي 
انجام شده در داخل و خارج از کشور این نتیجه به دست می آید که: مهارت های زندگی بر میزان رضایت از 

زندگی دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان موثر است .

پیشنهادها مبتنی بر یافته های پژوهش 
1- بر اساس نتایج فرضیه اصلی اول پیشنهاد می شود که: مسئوالن و افراد کارشناس و برنامه ریزان درسی 
آموزش مهارت های زندگی را به مانند سایر دروس مورد توجه جدی قرار دهند و زمینه الزم جهت پربار نمودن 

کالس های آموزشی و افزایش توانمندی دانش آموزان پسر را فراهم آورند.
2- بر اساس نتایج فرضیه اصلي دوم پیشنهاد می شود : مسئوالن و افراد کارشناس و برنامه ریزان درسی 
آموزش مهارت های زندگی را در کنار سایر دروس مورد توجه اکید قرار دهند و با برقراری کالس های مشترک 

دختران به همراه مادران دیگر کالس ها برای دانش آموزان دختر مورد توجه قرار دهند.
3- بر اساس نتایج فرضیه اصلي سوم پیشنهاد می شود مدیران با برنا مه ریزی منطقی عالوه بر بر گزاری 
کالس های آموزش مهارت زندگی تاثیر آن را بر میزان رضایت دانش آموزان پسر و دختر بسنجند. .پیشنهاد 
می شود معلمان و مسئوالن مراکز آموزشي فراتر از وظیفه سنتي خود عمل کرده و با در نظر گرفتن ویژگي 
هاي منحصر به فرد دانش آموزان در کنار توجه به امر تحصیل در جهت ارتقاي سالمت رواني آن ها و توجه به 

نیازهاي روان شناختي دانش اموزان اقدام نمایند

1- بر اساس نتایج فرضیه جزئی اول پیشنهاد می شود که: آموزش مهارت های خودآگاهی و همدلی را در 
محیط مدرسه که به نوعي قلب و مرجع آموزش به حساب  آید و با قرار دادن دانش آموزان در موقعیت های 
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افراد  بین  صمیمانه  روابط  آورند.  فراهم  آنان  در  را  خویش  توانایی های  با  آشنایی  زمینه  مدرسه  در  مناسب 
وسازگاری مطلوب تر با محیط مدرسه و همکالسی ها بر رضایت مندی آنان موثر است.

2- بر اساس نتایج فرضیه جزئی دوم پیشنهاد می شود :با آموزش مهارت ارتباطات میان فردی و اجتماعی به 
دانش آموزان و ایجاد محیط های مناسب برای تمرین آن ها مثل محیط های اردویی زمینه درست دوست یابی و 

روابط درست میان والدین و فرزند را فراهم آورده و این مهم بر رضایت مندی آنان از زندگی بیفزاید.
3- بر اساس نتایج  فرضیه جزئی سوم پیشنهاد می شود راهکار مقابله با استرس و هیجان را به دانش آموزان 

آموزش دهند تا بر رضایت مندی آنان بر زندگی بیفزایند.
4- بر اساس نتایج فرضیه جزئی چهارم به معلمان پیشنهاد می شود روش حل مسئله را به دانش آموزان 

آموزش داده و در کنار آن از روش های حل مسئله در فرایند یاددهی و یادگیری استفاده نمایند. 
5- بر اساس نتایج فرضیه جزئی پنجم و با توجه به اهمیت باالی این دو مهارت به مسئوالن گرامی و مولفان 
کتاب پیشنهاد می شود به ارائه این مباحث بسیار مهم در کتب درس مهارت های زندگی توجه ویژه ای نمایند.

منابع و مآخذ 
1- احدی ، سحر ،برسی نگرش ها و میزان آگاهی دانشجویان دوره ی تحصیالت تکمیلی از مفهوم مهارت های 
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