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مقاله اصلی

تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر سالمت روانی و ارتباط بین فردی دانش
آموزان دوره دوم متوسطه در استان کردستان
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مقدمه :كودكان و نوجوانان در فرآيند رشد و بالندگي خود ،مهارتهاي ارتباطي و نحوهي مقابله با
چالشهاي زندگي را ياد ميگیرندكه پايهريزي شخصیت افراد در بزرگسالي ميباشد .لذا پژوهش
حاضر به تأثیرآموزش مهارتهاي زندگي بر سالمت رواني و ارتباط بین فردي دانش آموزان دوره

 1دانشجوي مقطع دكتري تخصصي روان شناسي ،مركز

دوم متوسطه در استان كردستان پرداخته است.

تحصیالت تكمیلي ،دانشكاه پیام نور تهران.

روش کار :پژوهش حاضر از نوع كاربردي بوده ونمونه آماري در اين پژوهش معادل  92نفربه

 6استاد گروه روان شناسي ،دانشگاه پیام نور تهران ،تهران،

حجم نمونه برآورد شده ،روش نمونه گیري در اين پژوهش طبقهاي نسبي بود است ،و نمونهي تحقیق

ايران.
 2دانشیار گروه روان شناسي تربیتي ،دانشگاه پیام نور تهران،
تهران ،ايران

شامل  642نفر ( 162نفر دختر و  162نفر پسر) كه به صورت تصادفي انتخاب شدهاند .ابزار مورد
استفاده ازآزمون  GHQو پرسشنامه محقق ساخته  62سؤالي(با تأيید اعتبار و روايي آلفاي كرانباخ و
سطح  )٪92استفاده شد .وجهت بررسي فضیهها از ت حلیل كواريانس چند متغیري همراه با تحلیل

Email: khalil425@gmail.com

كواريانس ساده استفاده شد و سپس تحلیل دادهها با نرم افزار  spssصورت گرفت.
نتایج :نتايج نشان مي دهد كه خرده مقیاس اضطراب و افسردگي به طور قابل توجهي متفاوت است و
میزان اقسردگي افرادي كه آموزش ديدهاند كمتر از افراد آموزش نديده هستند .اما اختالف در دو
خرده مقیاس اختالالت جسمي و عملكرد اجتماعي معني دار نیست.
نتیجه گیری :به طور كلي آموزش مهارتهاي زندگي در دانش آموزان متوسطه دوم (دختر و پسر)
در كردستان موثر بود .میزان مهارتهاي زندگي دانش آموزان آموزش ديده بیشتر از میزان مورد
انتظار بود و تفاوت معني دار بود .در اين پژوهش همچنین تأثیر آموزش در ارتباط بین فردي تايید
شده است.
کلمات کلیدی :آموزش مهارتهايزندگي ،روابط بینفردي ،بهداشت رواني
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خلیل رنجبر و همكاران

مقدمه

بتواند به شكل مؤثري با خواست ،انتظارات و مشكالت روزانه

كودكان ونوجوانان در فرآيند رشد وبالندگي خود ،مهارتهاي

در روابط بین فردي روبرو گردد (.)2

ارتباطي ونحوهي مقابله با چالشهاي زندگي را ياد ميگیرندكه

در نتیجه با پديدآمدن رفتارهاي مثبت و سالم بسیاري از

پايه ريزي شخصیت افراد در بزرگسالي ميباشد .از آن جا كه

مشكالت بهداشتي قابل پیشگیري خواهند بود .بنابراين كمک به

اين سنین بیشتر اوقات خود را در محیطهاي آموزشي

كودكان در رشد و گسترش مهارتهاي مورد نیاز براي زندگي

ميگذرانند ،روشن است كه اين فضاها تأثیرات مهمي بر

مطلوب ايجاد يا افزايش اعتماد به نفس در برخورد با مشكالت و

سالمت رواني 1دانش آموزان در آينده دارد .به خصوص سن

همچنین كمک به آنان در رشد و تكامل عواطف و مهارتهاي

نوجواني كه از مراحل مهم و برجسته رشد وتكامل اجتماعي

اجتماعي الزم جهت سازگاري موفق با محیط اجتماعي و

ورواني فرد به شمار ميرود ونیاز به تعادل هیجاني و عاطفي،

زندگي مؤثر و سازنده ضروري به نظر ميرسد ( . )1بنابراين با

كسب مهارتهاي اجتماعي الزم در دوست يابي ،شناخت

توجه به اهمیت مهارتهاي زندگي با اهداف گوناگون

زندگي سالم وچگونگي برخورداري از آن از مهمترين نیازها

پیشگیري و ارتقاء سطح سالمت رواني ضرورت آموزش اينگونه

به شمار ميرود ( .)1امروزه علي رغم ايجاد تغییرات عمیق

مهارتها به كودكان براي ما آشكار ميشود.

فرهنگي و تغییر در شیوهي زندگي متأسفانه بسیاري از افراد در

در گذشته وقتي صحبت از سالمت انسانها ميشد فقط جنبه

رويارويي با مسايل زندگي ،فاقد تواناييهاي الزم واساسي

فیزيولوژيک و بدني آنها مورد توجه بود .اما امروزه تعريف

هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسايل و مشكالت

سالمت و بهداشت تغییر نموده است و شخص سالم كسي است

روزمره و مقتضیات آن آسیب پذير نموده است وبا توجه به

كه از نظر رواني وحتي اجتماعي سالم باشد .اصطالح سالمت

نقش اساسي مدارس در آماده سازي دانش آموزان براي ورود

رواني2

به اجتماع وپذيرش نقشهاي متفاوت اجتماعي ،ضروري به نظر

هدف خاصي براي جامعه استفاده ميشود.

ميرسد كه بر تأثیر آموزش مهارتهاي زندگي بر روي دانش

هر فرهنگي بر اساس معیارهاي خاص خود به دنبال سالمت روان

آموزان بیشتر تإكید وتوجه شود.

است .هدف هر جامعه اين است كه شرايطي را كه سالمت

مهارتهاي زندگي ،6مهارتهايي هستند كه به منظور ارتقاء

اعضاء جامعه خودش را تضمین ميكند تهیه و آماده نمايد و

سطح ارتباطات ،افزايش قدرت تصمیم گیري ،مديريت ،درک

سالمت روان قسمتي از سالمت كلي است .سالمت روان نوعي

خود وكاركردن در گروه مورد استفاده قرار ميگیرد .در

از سالمت است كه به قسمت خاصي از انسان مثل هوش ،ذهن،

آموزش مهارتهاي زندگي ،محورها و موضوعاتي تدريس

حال ،روان ،روح و اين مقوالت اشاره و نظر دارد .سالمت روان

ميگردد كه به ارتقاء كیفیت زندگي كمک ميكنند (.)6

تاثیر مستقیم برروي كل سالمت دارد و قسمت جداي از

آموزش مهارتهاي زندگي ،به مجموعهاي از تواناييهايي

ارگانیسم نیست ( .)4چرا كه روان با تمامیت انسان رابطه دارد و

گفته ميشود كه زمینه سازگاري رفتار مثبت و مفید را فراهم

زماني میسر ميشود كه فرد هیچ احساس ناخوشايند و نامطلوبي

اصطالحي است كه از آن براي بیان و اظهار كردن

ميآورد و اين توانايي ،فرد را قادر ميسازد كه ضمن پذيرش
مسئولیتهاي اجتماعي خود بدون لطمه زدن به خود و ديگران
1

- Mental health

2

- Self skills

1-Braden
2-World Health Organization
3- General haelth
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از زندگي نداشته باشد و ديگران ازجمله پزشكان هم او را در

تحلیل كواريانس ساده استفاده شد و سپس تحلیل دادهها با نرم

حد طبیعي بدانند بنابراين احساس امنیت خاطر ،شادماني به موقع،

افزار  spssصورت گرفت.

خواب و خوراک وانرژي به اندازه ميتواند نشان دهنده سالمت

ابزار پژوهش

روان باشد(.)2

-5پرسشنامه استاندارد سالمت روانی

سازمان بهداشت جهاني  (WHO)6سالمت روان را چنین

فرم  82سوالی

تعريف ميكند:

GHQ

در اين پژوهش سالمت روان دانشآموزان به وسیله

سالمت عبارتست از بهزيستي كامل جسماني ،رواني واجتماعي

«پرسشنامه سالمت عموميگلدبرگ» ()GHQ-28

و نه فقط فقدان بیماري يا ناتواني (.) 2

سنجیده شده است .پرسشنامه سالمت عمومي توسط

درباره مفهوم سالمت روان میان روان شناسان اختالف نظرهايي

گلدبرگ در سال 1972ساخته شده است و يک

وجود دارد ،ولي يكي از تعاريف به نسبت پذيرفته شده در اين

پرسشنامه سرندي ،مبتني بر روش خود گزارش دهي

باره ،اين است كه درفرد پايینترين سطح نارساييهاي رواني

است كه در مجموعههاي بالیني با هدف رديابي كساني

وجود داشته باشد ( .)7سالمت عمومي 2نمايهاي است كه میزان

كه داراي اختالل رواني هستند مورد استفاده قرار

توانايي شخصي را در مواجهه با خواستههاي محیطي –

ميگیرد .اين پرسشنامه داراي چهار مقیاس ميباشد،

اجنماعي،عاطفي يا جسماني نشان ميدهد .بنابراين بهداشت

بنابراين در اين پژوهش ،اكتساب نمرات پايین در خرده

رواني را نبايد با بیماري رواني در هم آمیخت بهداشت رواني

مقیاسهاي عالئم جسماني ( ،)Aاضطراب و بيخوابي

مطالعه وضع رواني شخص قبل از بیماري است ( .)9بدين طريق

( )Bكنش و كاركرد اجتماعي ( )Cو افسردگي و

سالمت رواني وضع رواني را كه از طريق آرامش ،هماهنگي

خودكشي ( )Dو همچنین شاخص كلي عالئم مرضي

وگنجايش رواني مشخص ميشود آشكار ميسازد و به وسیله

نشان دهنده سالمت روان فرد خواهد بود.

نبودن نشانه هاي ناتواني و ضعف در هر بعد رواني وجسماني در

نتیجه نمره در هريک از اين خرده مقیاسها از صفر تا

شخص شناخته ميشود .بنابراين اين تحقیق با اين پرسش اساسي

 61و در كل پرسشنامه از صفر تا  94خواهد بود .در اين

سروكار خواهد داشت كه آيا آموزش مهارتهاي زندگي

پرسشنامه نمره كمتر بیانگر سالمت روان بهتر ميباشد.

برسالمت روان و ارتباط بین فردي دانشآموزان دوره دوم

براساس نمره بدست آمده و با استفاده از جدول زير

متوسته استان كردستان تاثیردارد؟

ميتوان وضعیت فرد را در هريک از زير مقیاسها و در

روش کار

كل پرسشنامه تعیین نمود (.)8

اين پژوهش از نوع كاربردي بوده روش تحقیق مورد نظر در اين

در بررسي چن و چن ( )1892جهت بررسي روايي

پژوهش نیمهآزمايشي با طرح گروه كنترل نابرابر بوده است:

همزمان از پرسشنامه چند جنبهاي مینه سوتا استفاده

ونمونه آماري در اين پژوهش معادل  92نفربه حجم نمونه

نمودند و به ضريب همبستگي  2/24دست يافتند.

برآورد شده ،روش نمونه گیري در اين پژوهش طبقهاي نسبي

كالمن ،ويلسون و كالمن ( )1892دو پرسشنامه سالمت

بود است ،و نمونهي تحقیق شامل  642نفر ( 162نفر دختر و 162

عمومي و مقیاس نا امیدي بک را اجرا نمودند و ضريب

نفر پسر) كه به صورت تصادفي انتخاب شده اند .ابزار مورد

روايي همزمان  2/28را گزارش نمودند .در بررسي

استفاده ازآزمون  GHQو پرسشنامه محقق ساخته  62سوالي(با

گلدبرگ و ويلیامز ( ،)1889اعتبار تصنیفي براي كل

تايید اعتبار و روايي آلفاي كرانباخ و سطح ) ٪92استفاده شد.

پرسشنامه را  2/82گزارش كردند .ثبات دروني را با

وجهت بررسي فضیهها از تحلیل كواريانس چند متغیري همراه با

روش آلفاي كرونباخ در مطالعه چن ( )1892و كي يس

خلیل رنجبر و همكاران
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( 2/82 ،)16( )1894گزارش شده است ( .)8تقوي

استفاده از آزمون آلفاي كرانباخ در سطح  %92مورد

( )1292به منظور تعیین اعتبار اين پرسشنامه از سه روش

تايید قرار گرفت.

باز آزمايي ،دو نیمه سازي و ثبات دروني استفاده نمود.

نتایج

نظیفي و همكاران (( )1286در پژوهش خود ضريب

از كل جمعیت مورد مطالعه 29 ،نفر ( )%27دختران آموزش

آلفاي كرونباخ را براي خرده مقیاسهاي عاليم

ديدهاند 26 ،نفر ( )%42پسران آموزش ديدهاند و  22نفر ()%47

جسماني ،اضطراب و بي خوابي ،نارسايي در عملكرد

دختران آموزش نديدهاند و  24نفر ( )%22پسران نیز آموزش

اجتماعي و افسردگي و كل مقیاس به ترتیب ،2/92

نديدهاند ،ودر آزمون محقق ساخته تعداد دانش آموزان دختر

 2/98 ،2/74 ،2/99و  2/86گزارش كردند.

 627نفر ( )%44و تعداد دانش آموزان پسر  622نفر ( )%22
انتخاب شدند.

 -8پرسشنامه سنجش ارتباط بین فردی از نوع
محقق ساخته میباشد.

براي بررسي تفاوتهاي كل نمرات و خرده مقیاسهاي سالمت

دراين پژوهش جهت گردآوري اطالعات مريوط به

رواني اختالالت جسمي ،اضطراب ،افسردگي و عملكرد

روابط بین فردي دانشآموزان از پرسشنامه سنجش

اجتماعي در میان دانش آموزان آزمايش و كنترل ،از آزمون t

ارتباط بین فردي از نوع محقق ساخته استفاده شده است.

مستقل استفاده شده و با توجه به شیوههاي رتبه بندي در

پرسشنامه موردنظر در سال  1286بهتعداد  62سوال و

پرسشنامه سالمت روان ،نمره پايینتر نشان دهنده سالمت روان

باتوجه به طیف لیكرت (كامالًموافق ،تاحدودي موافق،

بهتر است.

خیلي كم موافق ،كامالً مخالفم ،تاحدودي مخالفم،
خیلي كم مخالفم) طراحي شد كه اعتبار و روايي آن با
متغیر
اختالالت جسماني
اضطراب

عملكرد اجتماعي
افسردگي
سالمت عمومي

M
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8
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T
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آموزش نديده هستند اما اختالف در دو خرده مقیاس اختالالت
يافتههاي جدول شماره  1نشان ميدهد كه میانگین نمرات دانش

جسميو عملكرد اجتماعي معني دار نیست ،و همچنین نتايج

آموزان آموزش ديده در سالمت روان عموميكمتر از دانش

نشان ميدهد كه در كلیه اختالالت روان شناختي و اختالالت

آموزان آموزش نديده و كمتر از تفاوت در سطح  2/22معني

جسمي ،اضطراب و افسردگي در دانش آموزان دختر و پسر به

دار است .نتايج همچنین نشان ميدهد كه خرده مقیاس اضطراب

طور معني داري متفاوت است .اين اختالالت در دانش آموزان

و افسردگي به طور قابل توجهي متفاوت است و افرادي كه

پسر كمتر از دانش آموزان دختر هستند.

آموزش ديدهاند داراي اضطراب و افسردگي كمتري از افراد

آذر-دي ،89شماره ،5ويژه نامه  ،1سال 26
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جدول  -6میزان اثربخشي آموزش مهارت زندگي(بطوركلي) بر دانش آموزان
فراواني
مهارت
مهارت زندگي بطور

472

میانگین

انحراف

میانگین

sig

درجه

بدست آمده

استاندارد

مورد انتظار

T

آزادي

19/6

7 /7

19

2 /9

624

2 /4

كلي

همان گونه كه در جدول  6بیان شده است آموزش مهارتهاي

بامیزان مورد انتظار بیشتر و تفاوت معني داري دارد .كه اين يافته

زندگي بر تغییرات رفتاري دانش آموزان تأثیردارد .دادههاي

نشان ميدهد آموزش اثربخش بوده است.

بدست آمده نشان ميدهد میزان مهارت زندگي دانش آموزان
جدول  -3میزان اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي در بهبود روابط دانش آموزان با والدين و معلمان
فراواني
مهارت
بهبود ارتباط

472

میانگین

انحراف

میانگ.ين

درجه

بدست آمده

استاندارد

مورد انتظار

T

آزادي

2 /4

6 /2

2

2 /2

428

Sig

2/221

نتايج بدست آمده از جدول شماره  2نشان ميدهد میزان مهارت

ميباشد .بنابراين میزان مهارتهاي ارتباطي دانش آموزان با

ارتباطي دانش آموزان با والدين و معلمان از میزان مورد انتظار

والدين بیش از حد انتظار است .اين يافتهها نشان ميدهد كه

بیشتر است .اين يافته نشان ميدهد آموزش اثربخش بوده است،

آموزش موثر است.

میانگین دريافتي در اين مطالعه  2و  2/6میانگین حد انتظار
جدول  -4میزان اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي براي بهبود ارتباط دانش آموزان با همكالسي
مهارت

فراواني

میانگین بدست آمده

انحراف استاندارد

بهبود روابط

472

2 /1

6 /2

مورد انتظار

T

Degree of
freedom

2

2 /2

428

میانگین

Sig

2/221

يافتههاي جدول  4بیان ميكند كه آموزش مهارتهاي زندگي بر بهبود ارتباط دانش آموزان با همكالسيها موثر بوده است میانگین بدست
آمده در اين تحقیق 2/1 ،و میانگین حد انتظار  2است ،آموزش موثر مهارتهاي زندگي بر بهبود ارتباط با همكالسيهايشان مؤثر بوده
است و میزان مهارتهاي ارتباطي دانش آموزان با همكالسيها بیش از حد مورد انتظار است .اين يافتهها نشان ميدهد كه آموزش موثر
است.
جدول  -2مقايسه میزان اثربخشي آموزش مهارت زندگي(بطوركلي) دانش آموزان با توجه به جنسیت آنان
مهارت

فراواني

میانگین

انحراف استاندارد

مرد

124

19/9

9

زن

672

12/7

7 /2

T
6 /1

درجه آزادي

Sig

422

./227
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دادههاي بدست آمده از جدول  2نشان ميدهد میزان مهارت

انتظار بیشتر و تفاوت معني داري دارد .كه اين يافته نشان ميدهد

زندگي دانش آموزان پسر بیشتر از میزان مهارت زندگي دانش

آموزش اثربخش بوده است .كه نتايج حاصل از اين بخش از

آموزان دختر است.

پژوهش با يافته ( 12 ،16و  )14همسو ميباشد كه در تبین اين

بحث و نتیجهگیری

يافته میتوان گفت كه سازگاري به پذيرش و انجام رفتار وكردار

مهارتهاي زندگي ،1مهارتهايي هستند كه به منظور ارتقاء
سطح ارتباطات ،افزايش قدرت تصمیم گیري ،مديريت ،درک
خود وكاركردن در گروه مورد استفاده قرار ميگیرد .در
آموزش مهارتهاي زندگي ،محورها و موضوعاتي تدريس
ميگردد كه به ارتقاء كیفیت زندگي كمک ميكنند( .)6لذا
تحقیق حاضر به همین منظور به بررسي بررسي و مقايسه سالمت
روان دانش آموزان آموزش ديده و آموزش نديده پرداخته
است.
بطوريكه نتايج نشان ميدهد مشخص شد كه میانگین نمرات
دانش آموزان آموزش ديده در سالمت روان عموميكمتر از
دانش آموزان آموزش نديده و كمتر از تفاوت در سطح 2/22
معني دار است .نتايج همچنین نشان ميدهد كه خرده مقیاس
اضطراب و افسردگي به طور قابل توجهي متفاوت است و
افرادي كه آموزش ديدهاند داراي اضطراب و افسردگي كمتري
از افراد آموزش نديده هستند .اما اختالف در دو خرده مقیاس
اختالالت جسميو عملكرد اجتماعي معني دار نیست ،و همچنین
نتايج نشان ميدهد كه در كلیه اختالالت روان شناختي و
اختالالت جسمي ،اضطراب و افسردگي در دانش آموزان دختر
و پسر به طور معني داري متفاوت است .اين اختالالت در ونتايج
اين مطالعه با نتايج تحقیقات آقاجاني ،خلعتبري ( )12( )1282و
باغباني ( )11مطابقت دارد.
كه درتبین اين يافته ميتوان گفت كه شخصي كه سالمت روان
بیشتري دارد ميتواند ضمن احساس و ابراز رضايت بیشتر از
زندگي با مشكالت به طو منطقيتر كنار بیايد.
و نیز نتايج نشان ميدهد آموزش مهارتهاي زندگي بر تغییرات
رفتاري دانش آموزان تاثیردارد .و همچنین دادههاي بدست آمده
نشان ميدهد میزان مهارت زندگي دانش آموزان بامیزان مورد
2

- Self skills

و موافق محیط و تغییرات محیطي اشاره دارد و مفهوم متضاد آن
ناسازگاري است .يعني ،نشان دادن واكنش نامناسب كه براي
خود فرد ،ديگران و يا هردو زيان بخش باشد و فرد نتواند
انتظارات خود و ديگران را برآورده سازد .ناسازگاري ممكن
است در كند و متوجه درونهاي مختلف بروزها و موقعیتها و
بافتهاي بیرون

فرد باشد .به همین دلیل ،معموال صفت

سازگاري همراه با موصوف خود به كار ميرود ودر ادبیات
محاورهاي

از مفاهیم سازگاري شغلي ،زناشويي،

تحصیلي.،اجتماعي ،هیجاني و جز آن استفاده ميشود.
همچنین نتايج نشان ميدهد میزان مهارت ارتباطي دانش آموزان
با والدين و معلمان از میزان مورد انتظار بیشتر است .اين يافته
نشان ميدهد آموزش اثربخش بوده است ،میانگین دريافتي در
اين مطالعه  2و  2/6میانگین حد انتظار ميباشد .بنابراين میزان
مهارتهاي ارتباطي دانش آموزان با والدين بیش از حد انتظار
است .اين يافتهها نشان ميدهد كه آموزش موثر است.
در ادامه يافتهها مشخص شد كه آموزش مهارتهاي زندگي بر
بهبود ارتباط دانش آموزان با همكالسيها موثر بوده است
میانگین بدست آمده در اين تحقیق 2/1 ،و میانگین حد انتظار 2
است ،آموزش موثر مهارتهاي زندگي بر بهبود ارتباط با
همكالسيهايشان موثر بوده است و میزان مهارتهاي ارتباطي
دانش آموزان با همكالسيها بیش از حد مورد انتظار است .اين
يافتهها نشان ميدهد كه آموزش موثر است.
در نهايت با در نظر گرفتن همه نتايج ،دانش آموزان آموزش
ديده به طور كلي داراي سالمت روان بهتري نسبت به دانش
آموزان آموزش نديده هستند و اضطراب و افسردگي كمتري
نسبت به دانش آموزان آموزش نديده نشان ميدهد ،و همچنین
دانش آموزان پسر سالمت روان بهتر نسبت به دانش آموزان
دختر دارند و نشانگر اختالالت فیزيكي ،اضطراب و افسردگي
كمتر در دانش آموزان پسر است.

26  سال،1  ويژه نامه،5 شماره،89دي-آذر
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زندگي سالمت رواني دانش آموزان را بهبود ميبخشد و اين

،17 ،12 ،12( :اين نتايج با برخي يافتههاي محققان مانند

ميتواند يک عامل براي دستیابي به عملكرد مؤثرتر و موفقیت و

 بنابراين با توجه.) همخواني دارد64  و62 ،66 ،61 ،62 ،18 ،19

.باشد

به نتايج ياد شده ميتوان نتیجه گرفت كه آموزش مهارتهاي

آموزان

دانش

زندگي

در

شادي
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Abstract
Introduction: Children and adolescents learn communication skills and
how to cope with life's challenges in the process of their growth and
development, which is the basis of personality in adulthood. Kurdistan.
Methods: This was an applied study and the statistical sample in this study
was 86 persons. That are randomly selected. The instruments used were
GHQ test and researcher-made questionnaire with 25 questions (Cronbach's
alpha reliability and validity level 80%). Multivariate analysis of covariance
with simple covariance analysis was used to investigate the spacings and
then the data were analyzed by SPSS software.
Results: The results showed that the anxiety and depression subscales were
significantly different and the level of depression in those who were trained
was lower than those who were not trained. But the differences in the two
subscales of physical disorders and social functioning were not significant.
Conclusion: In general, life skills training was effective in secondary school
students (male and female) in Kurdistan. The level of life skills of the
trained students was higher than expected and the difference was significant.
The study also confirmed the impact of interpersonal education training.
Key words: Life Skills Training, Interpersonal Relations, Mental Health

