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Abstract
Introduction: Adolescence is recognized as 
a particularly stressful period of development. 
During this period adolescent simultaneously 
deal with physical and cognitive transformations. 
Therefore, main of this study is the effects of 
life skills training on emotional reactions in boy 
adolescents in Tehran city.
Methods: This is a semi – experimental study. 
In order to, the middle students in two schools in 
Tehran city (n=172) were chosen then we used 
DASS21 questionnaire to determine students 
with middle range of emotional reaction and then 
were divided to two group randomly, Finally 30 
subjects in experimental and 30 in control group 
participated in this study.Then 30 students of 
control group trained life skills in five sections 
during two weeks. After 6 week experimental 
and control group responded to questionnaire.
Results: Analysis of the entire study group before 
and after training, revealed significant difference 
in stress and anxiety and total emotional reaction 
but insignificant difference in depression.
Conclusion: ََAccording to this study, life skills 
training reduce stress, anxiety and total emotional 
reaction in adolescents.
Key words: Adolescents, stress, anxiety, 
depression, life skills

چكيده:
ــترس در فرايند  مقدمـه: دوره نوجوانى به عنوان دوره پر اس
ــود. در طى اين دوره نوجوانان همزمان  ــناخته مى ش ــد ش رش
ــرات عاطفى و هيجانى  ــناختى، تغيي با تغييرات جسمانى و ش
ــدف اصلى اين  ــاس ه ــه مى كنند. براين اس ــادى را تجرب زي
ــى تأثير آموزش مهارتهاى زندگى بر واكنشهاى  مطالعه، بررس

هيجانى نوجوانان پسر مقطع راهنمائى درشهر تهران بود.
روش: در يك مطالعه شبه تجربى، ميزان واكنشهاى هيجانى 
ــه دولتى يكى از  كليه دانش آموزان مقطع راهنمايى دو مدرس
DASS- با استفاده از پرسش نامه (n=172) شهركهاى تهران
ــهاى هيجانى  ــد. دانش آموزانى كه واكنش 21 اندازه گيرى ش
ــى در دو گروه 30 نفره آزمون و  ــط بود بطور تصادف آنها متوس
شاهد جايگزين شدند و مهارتهاى زندگى طى 5 جلسه به گروه 
ــش هفته از دو گروه پس  ــد و پس از ش آزمون آموزش داده ش
ــپس تجزيه تحليل اطالعات با استفاده از  آزمون بعمل آمد. س

آزمونهاى آمارى يو من ويتنى و كاى دو انجام گرفت.
ــه بين قبل و بعد  ــان داد ك ــت آمده نش يافته ها: نتايج بدس
ــهاى  ــترس، اضطراب و نمره كل واكنش از آموزش در بعد اس
ــى از نظر  ــود دارد ول ــى دار آمارى وج ــاوت معن ــى تف هيجان

افسردگى اين اختالف از نظر آمارى معنى دار نبود.
نتيجه گيرى: در دوره نوجوانى مى توان با استفاده از آموزش 
ــراب و بطور كلى  ــترس، اضط ــى ميزان اس ــاى زندگ مهارته

واكنشهاى هيجانى نوجوانان را كاهش داد.
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مقدمه
ــى و تحول در  ــى به بزرگسال ــور از كودك ــى دوره عب  نوجوان
ــار از فراز و  ــيدن به دنيايى سر ش ــات و رس عواطف و احساس
ــخصيتى و رفتارى است [1]. از  ــيب و تغيير و تحوالت ش نش
جمله ويژگيهاى دوره نوجوانى مى توان به شكل گيرى و رشد 
ــاره كرد. بر اساس  ــناختى مى توان اش عاطفى، اجتماعى و ش
گفته پياژه و والن1 دوره نوجوانى، دوره آشوب درونى و انقالب 
ــت،در صورتى كه دوره كودكى، دوره آرامش و  شخصيتى اس
ــكون است. در اين دوره نوجوان در وضعيتى بين دو مرحله  س
ــار و انتظارات اين وضعيت قرار  كودكى و بزرگسالى و زير فش
ــوان را در يك وضعيت پيچيده و مبهم  دارد. بحران بلوغ نوج
ــوغ غنى تر مى گردد.  ــد، حالت هيجانى در دوره بل قرار مى ده
ــديد در مى آيد [2]  ــيت و هيجان ش ــى بصورت حساس و گاه
ــگرى در  بطورى كه زودرنجى، افسردگى، اضطراب و پرخاش
ــورد [3]. همچنين اين دوره  ــم مى خ ــتر نوجوانان به چش بيش
ــت با تغييرات فيزيولوژيكى سريع، دستيابى به تفكر  همراه اس
ــى، عدم تعادل و بى ثباتى خلقى، نگرانى در مورد آينده،  انتزاع
تالش براى كسب تأييد ديگران و بخصوص همساالن،حاالت 
ــه اين تحوالت، ضمن اينكه  ــى و خيال پردازى، كه هم رؤياي
ــاز  ــد طبيعى نوجوان كمك مى نمايد، مى تواند زمينه س به رش
ــكالت رفتارى،شناختى و عاطفى او گردد [4]. از نظر  بروز مش
آمارى يك پنجم جمعيت جهان را نوجوانان تشكيل مى دهند 
ــورهاى در  ــاكن كش كه 85% از اين جمعيت 1/2 ميلياردى س
ــعه مى باشند [5]. در ايران نيز طبق سرشمارى سال  حال توس
ــاله تشكيل  1385، 21/9 درصد از جمعيت را افراد 10 تا19 س
ــكالت  ــند [6]. مش مى دهند كه حدود 15 ميليون نفر مى باش
فكري و هيجاني در نوجوانان،احساس تعادل فكري و هيجاني 
ــد و بدون شك اضطراب زيادي را در  آنها را به چالش مى كش
ــوء رفتار  ــتفاده از دارو، افسردگي، س آنها توليد مى كند. سوءاس
ــده  ــي و چاقي از نمونه هاي مسائل ايجاد ش جنسي، خود كش
ــد [7]. نتايج مطالعات  ــت اضطراب در نوجوانان مى باش به عل
بيانگر بروز افسردگي،اضطراب و مواجهه با استرس هاي مزمن 
ــوارد بعنوان عمده ترين  ــت. بطورى كه اين م در نوجوانان اس
1 Piage and valon

ــكالت هيجاني در نوجوانان هستند،كه مى توانند بصورت  مش
ــدن و  ــل و اجتماعي ش ــد و تكام ــي روند رش ــات منف هيجان

ارتباطات و پيشرفت تحصيلي آنها را تحت تأثير قرار دهند.
ــوأم با افسردگى را  ــه مطالعه ميادوس [8]، اضطراب ت از جمل
ــا 75 درصد دوره پيش نوجوانى و بين 25 تا 50 درصد  در30 ت
ــكار [9] عنوان  ــزارش كرده اند و منگرال ــى گ در دوره نوجوان
ــه عالئمى به  ــن مدرس مى كند در 10 تا 20 درصد كودكان س
ــكل محروميت اجتماعى، اضطراب، انزوا و حساسيت باال و  ش
افسردگى بروزمى كند. سازمان بهداشت جهاني نيز افسردگي 
را يكي از داليل نا تواني عمده تا سال 2020 پيش بيني نموده 
ــان مى دهد كه حدود 9 درصد نوجوانان دوره  و گزارش ها نش
ــد. بعالوه نوجواناني كه اين  ــي را تجربه مى كنن اي از افسردگ
تجربه را دارند احتمال ابتالي آنها به افسردگي در سالهاي بعد 

نيز بيشتر است [10]. 
ــرات عميق فرهنگي و  ــفانه امروزه علي رغم ايجاد تغيي متاس
ــيوه زندگي، بسياري از افراد در رويارويي با مسائل  تغيير در ش
ــي هستند و همين امر  زندگي، فاقد توانايي هاي الزم و اساس
ــكالت روزمره و مقتضيات  ــان را در مواجهه با مسائل و مش آن

آن آسيب پذير نموده است [11].
ــروه بزرگى از مهارت هاى  ــالح مهارت هاى زندگى به گ اصط
ــود كه به افراد  ــان فردى گفته مى ش ــى ـ اجتماعى و مي روان
ــود را آگاهانه اتخاذ كنند، بطور  كمك مى كند تا تصميمات خ
ــه اى و مديريت  ــرار كنند،مهارت هاى مقابل ــر ارتباط برق مؤث
شخصى خود را گسترش دهند و زندگى سالم و پربار داشته با 
شند [12]. اكثر پژوهش هايى كه اثر بخشى آموزش يك يا چند 
ــالمت روان و رفتار دانش آموزان  مهارت زندگى را بر روى س
در دوره هاى تحصيلى متفاوت بررسى كرده اند به نتايج معنى 
دارى دست يافته اند. منجمله مطالعه محمودى راد و همكاران  
ــارت ارتباط و حل مسئله را بر عزت نفس و  [13] آموزش مه
هوش بهر دانش آموزان مقطع سوم را دبستان مؤثر يافته اند و 
كهرازى و همكارانش [14] نيز اثربخشى آموزش مهارت هاى 
ــش افسردگى دانش آموزان مورد تأكيد  حل مسئله را در كاه
ــده فورنريس  قرار داده اند. در همين ارتباط مطالعات مطرح ش
[15] وترنر وهمكارانشان  [16] در مورد نوجوانان نشان دادند 
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ــه آموزش مهارتهاى زندگى منجمله مهارت حل مسئله و ار  ك
تباطات مؤثر تواناييهايى را براى حل مشكل و استفاده مؤثر از 
 [17]  Jeffry ــاى اجتماعى آنها را افزايش مى دهد و حمايت ه
ــوزش مهارتهاي زندگي  ــان داد كه آم نيز در تحقيق خود نش

قدرت سازگاري با استرس  افزايش مى دهد.
ــت و نياز آموزش مهارتهاى زندگى بر كنترل  با توجه به اهمي
ــى و تأييد آن  ــوص در دوران نوجوان ــات زندگى بخص هيجان
ــده، اين مطالعه با هدف  ــط بسيارى از مطالعات انجام ش توس
ــى بر كاهش رفتارهاى  ــى تاثير آموزش مهارتهاى زندگ بررس

هيجانى نامناسب نوجوانان پسر در تهران انجام شده است.

روش
ــس از هماهنگى هاى الزم با  ــبه تجربى، پ  در يك مطالعه ش
محيط پژوهش ابتدا از كليه دانش آموزان مشغول به تحصيل 
سال 87-1386 در پايه سوم راهنمايي دو مدرسه دولتي يكى 
از شهرك هاى تهران پيش آزمون به عمل آمد واز بين افرادى 
كه نمره واكنشهاى هيجانى آنها در طيف متوسط قرار داشت، 
30نفر در هر مدرسه بطور تصادفى وارد مطالعه شدند و سپس 
ــاهد تقسيم  ــى به گروه آزمون و ش ــدارس نيز بطور تصادف م
گرديدند. الزم به توضيح است كه در اين مطالعه بدليل رعايت 
جنبه اخالقى و احتمال ضرورت مداخالت درمانى افراد داراى 
ــاس معيارهاى ورود به مرحله دوم، از  واكنشهاى شديد بر اس
ــه ارجاع داده  مطالعه حذف وجهت پيگيرى به مسئولين مدرس
ــه مهارت حل مسئله، روابط ميان گروهها و  ــپس س شدند س
ــه گروه آزمون  ــاعته ب ــترس طى 5 جلسه 1/5 س مديريت اس
ــدد از دو گروه پس  ــس از 6 هفته مج ــد و پ ــوزش داده ش آم

آزمون بعمل آمد.
جهت گردآوري داده ها از مقياس2 (DASS-21) استفاده شد. 
ــؤال مى باشد كه براي هر يك از  ــنامه شامل 21 س اين پرسش
حاالت هيجاني اضطراب،افسردگي و استرس 7 سؤال در نظر 
ــوالى  ــنامه، در دو نسخه 42 و 21 س ــت. اين پرسش گرفته اس
ــت كه فرم  ــده اس ــط لويباند و لويباند (1995) طراحي ش توس
ــوالى، نمونه كوتاه شده آن مى باشد.. اين مقياس داراي  21 س

2 Depression – Anxiety & Stress Scale (21)

ــت و در تحقيقات مختلف  ــي همسان و افتراقي كافي اس رواي
مورد استفاده قرار گرفته است. لويباند و لويباند (1995)در يك 
ــجويان، پرسشنامه افسردگي  نمونه بزرگ 717 نفرى از دانش
بك با مقياس DASS همبستگي بااليي (r = 0.74) را نشان 
دادند عالوه بر اين آنتوني و همكاران (1998) الگوي مشابهي 
ــت آوردند [18].  ــاي باليني بدس ــي را در نمونه ه از همبستگ
ــورد و هنرى (2003) نيز در نمونه 1771 نفرى انگلستان  كراف
ــه افسردگى و اضطراب  ــن ابزار را با دو ابزار ديگر مربوط ب اي
ــه و پايايى اين ابزار يعنى Dass21 را با آلفاى كرونباخ  مقايس
ــترس 0/93 و براى  براى افسردگى 0/95، اضطراب 0/90، اس
ــط  ــرات كل 0/97 گزارش نمودند [19]. در ايران نيز توس نم
ــي  [22] اعتبار اين  ــاه [20]، صاحبى [21] و عاقبت مرادى پن
ــت بطوريكه در مطالعه مرادى پناه آلفاى  ــده اس ابزار تاييد ش
ــترس  كرونباخ در حيطه افسردگى 0/94، اضطراب 0/92 و اس

0/82 گزارش گرديده است. 
ــا از آزمونهاى آمارى يومن  ــور تجزيه و تحليل داده ه به منظ

ويتنى و كاى دو استفاده شد.

يافته ها
يافته هاى بدست آمده مبين همخوانى دو گروه در شاخصهاى 
ــزان تحصيالت پدر و  ــن و مي ــك مانند ميانگين س دموگرافي
ــداد فرزندان و رتبه فرزندى،  ــط در آمد خانواده، تع مادر، متوس
ــط ساعات ورزش در هفته و تغيير محل سكونت بود كه  متوس
توسط آزمونهاى آمارى انجام شده نيز اين عدم اختالف تأييد 

گرديد.
در زمينه ميزان واكنشهاى هيجانى نوجوانان پسر قبل از مداخله 
ــى شده بيانگر آن است كه  نتايج از بين 172 دانش آموز بررس
ميزان استرس 26/8% نرمال، 54/5% متوسط و 18/7% داراى 
ــترس شديد بودند. بعالوه 49/9% اضطراب در حد نرمال و  اس
ــديد داشتند. همچنين  ــط و 10/6% اضطراب ش 39/5% متوس
ــط و  ــر افسردگى نرمال و 49/3% متوس ــراد از نظ 36/6% اف
ــديد بودند و در كل در حدود 30/8 % دانش آموزان  14/2% ش
ــهاى هيجانى نرمال و 56/3% متوسط و %12/9  داراى واكنش

داراى واكنش هيجانى شديد بودند (جدول شماره 1).
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همچنين فراوانى نسبى و مطلق واكنشهاى هيجانى نوجوانان 
ــاس آزمون  ــاهد بر اس پسر قبل از مداخله در گروه آزمون و ش
آمارى مؤيد اين است كه دربعد استرس، افسردگى و اضطراب 

و نمره كل واكنشهاى هيجانى اختالف معنادارى بين دو گروه 
ــهاى  ــارت ديگر دو گروه از نظر واكنش ــت. به عب وجود نداش

هيجانى از لحاظ آمارى همگن بودند (جدول شماره 2).
ــش هفته بعد،  ــهاى هيجانى قبل و ش ــه ميزان واكنش  مقايس
ــد افسردگى  ــون آمارى در بع ــاس آزم ــروه آزمون بر اس در گ
ــترس  ــداد ولى در بعد اس ــان ن ــى دارى را نش ــالف معن اخت
ــالف  ــره كل اخت ــراب (p=0.001) و نم (p=0.002)، اضط
معنادارى (p=0.001) وجود داشت و در گروه كنترل بر اساس 
آزمون آمارى در ابعاد استرس، افسردگى، اضطراب و نمره كل 
ــت و در  ــهاى هيجانى اختالف معنى دارى وجود نداش واكنش
ــهاى هيجانى نوجوانان پسر قبل و شش  مقايسه ميزان واكنش
ــاس  ــاهد بر اس ــه پس از مداخله در دو گروه آزمون و ش هفت
آزمون آمارى در بعد افسردگى اختالف معنادارى بدست نيامد 
ــراب (p=0.005) و  ــترس (p=0.017)، اضط ــى در بعد اس ول
ــهاى هيجانى (p=0.003) اختالف معنادارى  نمره كل واكنش

را نشان داد (جدول شماره3). 

بحث
ــاد مهارتهاي  ــي در ايج ــيستم هاي آموزش غفلت والدين و س
زندگي و نداشتن مهارتهايي چون مهارتهاي ارتباطي، مديريت 
استرس و حل مسئله نوجوانان را در مواجهه با مسائل روزمره 
ــت. همانطور كه بيان گرديد  ــكالت زيادي كرده اس دچار مش
ــوزش مهارتهاي  ــي تأثير آم ــدف اصلي اين پژوهش بررس ه
ــهاي هيجاني نامناسب نوجوانان پسر  زندگي بر كاهش واكنش
ــترس واضطراب  ــب اس بود كه در بعد واكنش هيجاني نامناس
ــده  ــا نتايج بسيارى از ديگر تحقيقات انجام ش يافته هاى ما ب
ــان داد  ــه مطالعه جفرى [17] كه نش ــت منجمل هماهنگ اس
ــترس را  ــازگاري با اس ــاي زندگي قدرت س ــوزش مهارته آم
ــكالت موقعيتي را  ــد و افراد بهتر موانع و مش افزايش مى ده
ــار مى زنند و يا فورنريس [15] با آموزش مهارتهاي زندگي  كن
ــت  ــارت حل مساله به نوجوانان به اين نتايج دس از جمله مه
ــدند بهتر مشكالتشان را حل كنند  يافت كه نوجوانان قادر ش
ــيستمهاي حمايتي در  ــته بندي نمايند و از س و اهداف را دس
ــن ادوارد [23] در تحقيق  ــتفاده كنند. همچني جامعه بهتر اس
ــان دريافت كه  ــارت حل مساله به نوجوان ــود با آموزش مه خ
ــترس در نوجوانان كاهش يافته است و همينطور در  ميزان اس
فكر و اقدام به خودكشي در مواقع بروز رويدادهاي استرس زا 
ــش زيادي صورت گرفته بود. ارما [24] نيز بعد از انتخاب  كاه
ــادي بودند با آموزش  ــترس هاي زي افرادي كه در معرض اس
مهارتهاي حل مساله، مهارتهاي اجتماعي و مديريت استرس 
ــش قاطعيت و  ــترس، اضطراب و افزاي ــش ميزان اس به كاه
ــت يافت. بعالوه بابا  ــت كمك از ديگران دس كاهش درخواس
ــه آموزش مهارت حل مسئله  ــهابي [25] گزارش مى كند ك ش
ــت.  ــر به كاهش ميزان اضطراب در نوجوانان گرديده اس منج
ــان داد  ــه بر روى 217 نوجوان نش ــي  [26] در مطالع كاويان
ــترس منجر به كاهش ميزان استرس و  كه آموزش كنترل اس

اضطراب در نوجوانان گرديده است.
ــود ارتباط معنى دار  ــى يافته اين مطالعه مبنى بر عدم وج  ول
ــد از مداخله با قبل از مطالعه  ــارى بين كاهش افسردگى بع آم

جدول 1: فراوانى نسبى و مطلق واكنش هاى هيجانى در كل نمونه 
مورد بررسى قبل از مداخله

 فراوانى 
درصدتعدادواكنش هاى هيجانى 

استرس
4626/8نرمال
9454/5متوسط
3218/7شديد

افسردگى
6336/6نرمال
8549/3متوسط
2414/2شديد

اضطراب
8649/9نرمال
6839/5متوسط
1810/6شديد

نمره كل
5330/8نرمال
9756/3متوسط
2212/9شديد

172100جمع
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ــاح [27] با  ــط فت ــى مطالعات مانند تحقيقي كه توس ــا بعض ب
عنوان بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر كاهش 
ــتاني صورت گرفته  عالئم افسردگي دانش آموزان پسر دبيرس
ــي،ارتباطي و تصميم  ــت كه آموزش مهارتهاي خود شناس اس
ــزان افسردگي  ــس از يك هفته بر مي ــري و حل مسئله پ گي
ــالمت عمومي با P=0.01 تأثير گذار بوده است  در مقياس س
ــي [28] نيز به نقل از  ــدارد و عليرغم اينكه بروجن ــت ن مطابق
لوينون و كالرك اعالم مى دارد كه آموزش مهارتهاي زندگي 
ــي، مهارتهاي اجتماعي،جرأت  (حل مسئله، مهارتهاي ارتباط

ــان افسردگي مؤثر  ــم و هيجان) در درم ــرل خش ورزي و كنت
ــى ما در مقطع  ــت، ولى اين تاثير در نمونه هاى مورد بررس اس
ــت نيامد، در اين رابطه مى توان بيان  ــده بدس زمانى تعريف ش
ــت شايد عواملى مانند مقطع سنى جامعه پژوهش، فاصله  داش
ــى كوتاه پس آزمون بعد از مداخله و يا متفاوت بودن ابزار  زمان
ــنجش ويا شدت واكنشهاى هيجانى در جامعه مورد بررسى  س
از داليل تفاوت يافته هاى فوق با مطالعه ما باشد ضمن اينكه 
ــته باشيم كه در اكثر مواقع  ــت به اين نكته توجه داش الزم اس
ــود دارد بطورى  ــا افسردگي در نوجوانان وج ــراب توأم ب اضط

جدول 2: مقايسه فراوانى نسبى و مطلق واكنشهاى هيجانى قبل از مداخله در گروه آزمون و شاهد

                  گروه
واكنشهاى هيجانى

آزمون آمارى من ويتنىشاهدآزمون
سطح معنادارىدرصدتعداددرصدتعداد

0000نرمالاسترس
P=0.76 2236/72338/3هيجانى

813/3711/7شديد
3535نرمالافسردگى

P=0.052 2033/32745متوسط
711/700شديد

46/71220نرمالاضطراب
P=0.06 2338/31525متوسط

3535شديد

جدول 3: مقايسه فراوانى نسبى و مطلق واكنشهاى هيجانى شش هفته بعداز مداخله در گروه آزمون و شاهد

                 گروه
واكنشهاى هيجانى 

آزمون آمارى من ويتنىشاهدآزمون
سطح معنادارىدرصدتعداددرصدتعداد

1118/335نرمالاسترس
P=0.017* 1423/41931/7متوسط

58/3813/3شديد
1016/7610نرمالافسردگى

P=0.16 12201728/3متوسط
813/3711/7شديد

1626/61118/3نرمالاضطراب
P=0.005* 1321/71830متوسط

11/711/7شديد
1016/746/7نرمالنمره كل

P=0.003* 1728/32440متوسط
3523/3شديد
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ــش نوجواني و 25  ــا 75 درصد پي ــادوس [8] در 30 ت ــه مي ك
ــترين اختالل همراه  ــد نوجوانان اضطراب را بيش ــا 50 درص ت
ــمندان  ــا افسردگي اعالم مى كند. همچنين محققين و دانش ب
ــدد بتدريج افراد را  ــترس و اضطراب هاي متع معتقدند كه اس
ــه Goodwin (2002)عنوان مى كند  ــرده مى كنند از جمل افس
ــر اينكه اضطراب پيش  ــدارك زيادي وجود دارد مبني ب كه م
ــش بيني كننده بروز  ــد و پي درآمد ناراحتي هاي خلقي مى باش
ــت. Grant (2004) عنوان مى كند كه  ــي در افراد اس افسردگ
مدارك تجربي زيادي وجود دارد كه نشان مى دهند بين وقايع 
استرس زاي زندگي و افسردگي در كودكان و نوجوانان ارتباط 
ــه بيان مى كند كه افرادي  ــود دارد و Brown در اين زمين وج
ــتر در معرض استرس بوده اند بيشتر افسرده مى شوند  كه بيش
تا افرادي كه نبوده اند. افزون بر آن ارتباط زيادي بين استرس 
ــان وجود داردو برنامه مديريت  و افزايش افسردگي در نوجوان
ــي دارد [28].  ــگيري از افسردگ ــترس تأثير زيادي در پيش اس
ــت برنامه هاي پيشگيري از اضطراب نقش  گاربر نيز معتقد اس

مؤثري در پيشگيري از افسردگي دارد [16].

نتيجه گيرى
ــط  ــور كلى با توجه به نتايج اين تحقيق و نتايجى كه توس بط
ــت آموزش مهارتهاي زندگي  ــاير محققين بدست آمده اس س
ــود و از آنجايي كه  ــترس و اضطراب مى ش ــث كاهش اس باع
ــر به ايجاد  ــول زمان بتدريج منج ــترس و اضطراب در ط اس
ــد كنترل و مديريت استرس  افسردگي مى گردند بنظر مى رس
ــه كاهش بروز  ــول زمان منجر ب ــد در ط ــراب مى توان و اضط
ــار كوتاه پس از  ــدت آن گردد و در زمان بسي ــي و ش افسردگ
ــته شدن از ميزان استرس و  آموزش مهارتهاي زندگي و كاس
اضطراب، نمى توان انتظار داشت كه بالفاصله ميزان افسردگي 
كاهش پيدا كند. ضمن اينكه ممكن است آموزش اين مهارتها 
ــترس، اضطراب و يا حتى افسردگى  ــهاى شديد اس بر واكنش
ــتر و جامع ترى را در اين  ــد كه ضرورتًا مطالعات بيش موثر باش

زمينه مى طلبد. 

تشكر و قدردانى:
ــز تحقيقات علوم  ــا حمايت مالى مرك ــى ب  اين طرح پژوهش
ــده  ــكى بقيه ا... (عج)، انجام ش ــگاه علوم پزش ــارى دانش رفت
ــكده  ــكر از مركز فوق ودانش ــن تش ــگران ضم است،پژوهش
ــكى بقيه ا... (عج)، آموزش و  ــگاه علوم پزش ــتارى دانش پرس
ــدارس منتخب  ــش آموزان م ــه 4 تهران، دان ــرورش منطق پ
ــگران را در انجام اين  ــه عزيزانى كه پژوهش ــن كلي و همچني
ــگزارى و قدردانى را  ــد، نهايت سپاس ــه همراهى نمودن مطالع

بعمل مى آورند.
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