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تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر مهارتهای اجتماعی وعملکرد
تحصیلی دانشآموزان دختر مقطع متوسطهی اول
مژگان امیریان زاده ،*1فاطمه
تاریخ دریافت92/40/22:

صص17-02

بشارتی2

تاریخ پذیرش97/42/47:

چکیده
این پژوهش با هدف تبیین تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر مهارتهای اجتماعی و عملکرد
تحصیلی دانش آموزان دختر بود .در این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با
گروه کنترل و آزمایش بوده است .جامعه آماری شامل تعدادی از دانش آموزان دختر مقطع
متوسطهی اول شهر مرودشت در سال تحصیلی  1191-90بود ،که به صورت تصادفی خوشهای تک
مرحلهای انتخاب شدند و تعداد  14نفر گروه آزمایش و  14نفر گروه کنترل بهعنوان حجم نمونه
برآورد شد .این تعداد،افرادی بودند که در پرسشنامه مهارتهای اجتماعی (گرشام والیوت) و
عملکرد تحصیلی (فام وتیلور) که بهعنوان ابزار این پژوهش بودند ،در مرحلهی پیش آزمون ،نمرات
پایینی را کسب نمودند .آموزش مهارتهای زندگی به مدت دو ماه و طی نه جلسهی نود دقیقهای
آموزشی برای آزمودنیها ی گروه آزمایش اجرا گردید و گروه کنترل ،هیچ آموزشی دریافت نکردند.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت .یافتههای
پژوهش با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی بر
مهارتهای اجتماعی دانش آموزان و همچنین بر خرده مقیاسهای مهارت اجتماعی و عملکرد
تحصیلی و خرده مقیاسهای عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر معناداری داشته است.
واژههای کلیدی :مهارتهای زندگی ،مهارتهای اجتماعی ،عملکرد تحصیلی

 -1استادیار گروه علوم تربیتی  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مرودشت
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد مرودشت
* نویسنده مسوول مقاله mamirianzadeh15@gmail.com:
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مقدمه
آموزش و پرورش از مهمترین نهادهایاجتماعی است که در واقع کیفیت فعالیت سایر
نهادهای اجتماعی ،تا اندازه ی زیادی بستگی به چگونگی عملکرد در این نهاد دارد ( & Nademe
 .)Brog, 2006درضمن زندگی تحصیلی ،یکی از مهمترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر
ابعاد زندگی تأثیر فراوان دارد .در این بین یکی از مسائل و مشکالت اساسی زندگی تحصیلی افراد و
نظام آموزشی هر کشور ،مسألهی عملکرد تحصیلی 1است ،چنانچه امروزه تعلیم و تربیت نقش
مهمی در زندگی و آیندهی فرد ایفا میکند ،لذا سنجش میزان عملکرد تحصیلی و شناسایی عوامل
مؤثر بر آن ،از جمله مسایلی است که توجه روانشناسان را به خود جلب کرده است ،در این راستا،
کسب مهارتهای زندگی درکنار کسب علم و دانش باعث تغییر متناسب نگرشها و ارزشها و
تقویت رفتارهای مناسب خواهد شد .لذا مهارت های زندگی در واقع یادگیری چگونه انجام دادن
میباشد و دانستن به توانستن و دانش به منش تبدیل میشود( .)Kareme, 2003حساسیت تعلیم و
تربیت از یک سو و پیچیدگی جهان امروز از سوی دیگر ،این را طلب میکند که به بحث آموزش و
میزان یادگیری دانشآموزان توجه ویژهای مبذول شود .امروزه تمرکز آموزش به جای ارایهی برنامه-
های آموزشی یا مدیریت رفتار کالسی ،به پرورش دانشآموزان با انگیزه و راهبردی تغییر کرده است
( .)Paris & Winograde, 2012همچنین پژوهشگران بر ضرورت توجه به پیشبینیکنندههای
عملکرد تحصیلی تأکیدی خاص دارند ،آن چنان که در سه دههی اخیر ،مطالعهی عوامل مؤثر بر
عملکرد تحصیلی ،بیش از پیش مورد توجه تعلیم و تربیت قرار گرفته است ( & Buttler
 .)Winn,1995آموزش مهارتهای زندگی 2میتواند توانمندی افراد را برای مقابله با چالشهای
زندگی ،افزایش دهد"..مهارتهای زندگی" مجموعهای از تواناییهاست که زمینهی سازگاری و
رفتار مثبت و مفید را فراهم میآورند و این تواناییها را قادر میسازند ،مسئولیتهای نقشهای
اجتماعی را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران یا با خواستهها ،انتظارات و مشکالت روزانه،
بهویژه روابط بین فردی به شکل مؤثرتری رو به رو شود ( .)Who, 2012هدف از آموزش مهارتهای
زندگی ،افزایش تواناییهای روانی -اجتماعی و در نهایت پیشگیری از ایجاد رفتارهای آسیب زننده
به بهداشت جسمانی و روانی و ارتقای سطح سالمت رفتار افراد است ( .)Unicef, 2410اجتماعی
شدن فرایندی است که در آن هنجارها ،مهارتها ،انگیزهها ،نگرشها و رفتارهای فرد شکل میگیرد
تا ایفای نقش کنونی و آتی او در جامعه ،مناسب و مطلوب شناخته شود .در این فرایند اکتساب و
بهکارگیری مهارتهای اجتماعی و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با دیگران ،یکی از مؤلفههای
1. academic performance
2.Life skills
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اجتماعی1

اصلی رشد اجتماعی ،بهخصوص در نوجوانان محسوب میشود .بنا به تعریف ،مهارتهای
به رفتارهای آموخته شده و مقبول جامعه اطالق میشود .رفتارهایی که شخص میتواند با دیگران
ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز پاسخهای مثبت و پرهیز از پاسخهای منفی بینجامد.
( .)Cartelej & mielborn, 1978گاهی سپردن مسئولیتها و درگیر ساختن افراد با راه حلهایی که
به نفع آنان تمام میشود و به کسب مهارتهای اجتماعی میانجامد و نهایتاً فرد را برای رفتن به
جامعه و پذیرفتن مسئولیت اصلی خویش آماده میسازد ( .)Mohamade, 2006دانش آموزی که
مهارتهای اجتماعی الزم را کسب کرده است ،میتواند به خوبی با محیطش سازش کند و یا این
که میتواند از طریق برقرار کردن ارتباط با دیگران ،از موقعیتهای تعارضآمیز کالمی و فیزیکی
اجتناب کند ،رفتارهایش منجر به پیامدهای مثبت روانی – اجتماعی ،نظیر پذیرش توسط همساالن
و رابطهی مؤثر با دیگران میشود .حال برای رسیدن به توسعه و پیشرفت در یک جامعه ،میبایستی
به یکی از مهمترین اهرمها ،یعنی آموزش و برنامهریزی در سطوح ملی و فراملی توجه نمود ( Who,
 .)1997مهارتهای زندگی ،شخص را قادر میسازد تا دانش نگرش و ارزشهای وجودی خود را به
تواناییهای واقعی و عینی تبدیل کند تا بتواند از این تواناییها در استفادهی صحیحتر نیروهای خود
بهره گیرد و زندگی مثبت و توأم با شادابی را برای خود و دیگران فراهم سازد ( & Khonyafar
 .)Porhosyne, 2011کسب مهارتهای زندگی درکنار کسب علم و دانش و تغییر متناسب نگرشها
و ارزشها و تقویت رفتارهای مناسب ،به رفتارهای سالمی میانجامد که خود مشکالت و موانع
سالمتی روان را کاهش میدهد و در نتیجه ،بهداشت روانی را ارتقاء میبخشد .مهارتهای زندگی
موجب تقویت یا تغییر نگرشها ،ارزشها و رفتار انسان میگردد در نتیجه با پدید آمدن رفتارهای
مثبت و سالم ،بسیاری از مشکالت بهداشتی قابل پیشگیری خواهند بود ( .)Nasere, 2007بر این
اساس به نظر میرسد که مهمترین وظیفهی مدارس ،تدارك تجارب کیفی برای دانشآموزان ،ایجاد
عالقه و درگیرشدن در تکلیف و رشد مهارتها و دانش آنان استTsai, Kunter, Ludtke, ( .
 .) Trautwein, & Ryan, 2009از آنجا که زندگی بسیاری از کودکان ،نوجوانان و جوانان در مدرسه
سپری میشود ،بنابراین مدارس در تمامی مقاطع ،بایستی نمونهای از یک جّو هدایتگر به سوی
تجارب مثبت زندگی و ایجادکننده انگیزش درونی باشند ). )Niemiec, & Ryan, 2009اصطالح
مهارتهای زندگی به گروه بزرگی از مهارتهای روانی– اجتماعی و میان فردی گفته میشود که
افراد میتوانند تصمیماتشان را با آگاهی اتخاذ کنند ،بهطور مؤثر ارتباط برقرار کنند ،مهارتهای
مقابلها ی و مدیریت شخصی خود را گسترش دهند و زندگی سالم و بارور داشته باشند .مهارتهای
زندگی میتوانند اعمال شخصی و اعمال مربوط به دیگران و نیز اعمال مربوط به محیط اطراف را

1. Social skills
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طوری هدایت کنند که به سالمت بیشتر منجر شود و سالمت بیشتر ،یعنی آسایش بیشتر جسمانی،
روانی و اجتماعی (Unicef, 2003( .به نقل از کرد نوقابی و پاشا شریفی ( (kord noghabe,
 .Shrefey.Pasha, 2005بنابراین مسألهی اصلی در این تحقیق ،آموزش مهارتهای زندگی به دانش
آموزان مقطع متوسطهی اول و سنجش تأثیر آن بر مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی آنان
میباشد و هدف از پژوهش حاضر ،تبیین تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر مهارتهای اجتماعی
وعملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطهی اول بوده است و در اینجا به دنبال بررسی
فرضیههای زیر هستیم:
 -1آموزش مهارتهای زندگی بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطهی اول
تأثیر معنادار دارد.
 -2آموزش مهارتهای زندگی بر خرده مقیاسهای مهارتهای اجتماعی دانش آموزان مقطع
متوسطهی اول تأثیر معنادار دارد.
 -1آموزش مهارتهای زندگی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر معنادار دارد.
 -0آموزش مهارتهای زندگی بر خرده مقیاسهای عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر
معنادار دارد.
چهار چوب نظری پژوهش
مهارتهای زندگی شامل مهارتهای چندگانهای است که با توجه به اصول زیر بنایی آنها،
هر کدام میتوانند بر برخی از جنبههای مهارت اجتماعی اثرگذار باشند ،از جمله مهارتهای
خودآگاهی و روابط بین فردی و حل مسأله و توانایی تصمیمگیری و مهارت برقراری ارتباط مؤثر و
همدلی ،مهارتهای زندگی هستند که میتوانند بر تمامی جنبههای زندگی یک فرد ،از جمله
مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی وی تأثیر داشته باشد .در روانشناسی نظریههای رشد ،به-
ویژه نظریهی رشد جامع که بر چهار جنبه اساسی رشد (جسمی ،ذهنی ،عاطفی ،اجتماعی) به-
صورت متعادل تأکید دارد و نیز در دههی اخیر نظریهی یادگیری از جمله نظریهی یادگیری
اجتماعی بندورا و نظریههای هوش هیجانی ،پایههای نظریهی مهارتهای زندگی را تشکیل میدهد
( )Ghasemzade, 2005مهارت اجتماعی اغلب بهعنوان مجموعهای پیچیده از مهارتها در نظر
گرفته شده است ،که شامل ارتباط و حل مسأله و تصمیمگیری و جرأت ورزی و تعامالت با
همساالن و گروه و خودمدیریتی میباشد ( )Laseeni & Feroseni, 2008به نقل از جلیل آبکنار
( .)Abkenar.jalel, 2009در مشاوره ،نظریههای مشاورهی مراجع -محور که بر ایجاد توانمندی در
مراجع تأکید دارد ،نظریهها ی شناخت ،رفتار درمانی که بر افزایش آگاهی و تغییرات رفتاری مراجع
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مبتنی است و نیز نظریههای مشاورهی گروهی که بر گروه و نقش آن در درمان تأکید دارد ،تأثیرات
فراوانی در برنامهریزی مهارتهای زندگی داشته است .در علوم تربیتی ،الگوهای آموزشی که برای
کودکان و نوجوانان پیشنهاد شده است؛ از جمله الگوی آموزش واکر و الگوی مهارتهای رشد
عاطفی – شناختی -اجتماعی کوپر و گارنر در توسعهی برنامهی مهارتهای زندگی نقش مؤثری
داشتهاند .رهنمودهای یونسکو برای آموزش و پرورش در هزارهی سوم نیز مبنایی برای مهارتهای
زندگی به شمار میرود .یونسکو چهار هدف اصلی برای آزمون در قرن  ،21به شرح ذیل ارائه داده
است :آموختن برای یاد گرفتن ،آموختن برای بهکار بردن ،آموختن برای زیستن ،آموختن برای با
هم زیستن؛ که دو هدف آخر پایههای مهارتهای زندگی را تشکیل میدهد ( Ghasemzade,
 .)2005مهارتهای زندگی برای زندگی اثربخش ضرورت دارند و برای سراسر دورههای زندگی
(کودکی ،نوجوانی و بزرگسالی) مورد نظر هستند .مهارتهای زندگی اساساً یک مبنای رشدی
اساسی را از زندگی ارائه میکند ،که این اساس و مبنای رشدی ،همانگونه که «فروید» مطرح کرده
است ،همهی ما را قادر میسازد که «دوست داشته باشیم و کارسازندهای را انجام دهیم» عبور از
این مسیر زندگی در چهار زمینهی مهم خانوادگی ،تحصیلی ،اجتماعی و شغلی ،نیازمند به مهارت
وکارآیی در مهارتهای زندگی است ( .)Ginter, 1999به نقل از آقاجانی (،)Aqajanian, 2002
مهارتهای زندگی را راه رسیدن به شرایط بهتر میداند که با آموختن آن میتوان زندگی موفقتری
را تجربه نمود ( .)Hanter, 2000بهطور کلی بر پایهی پژوهشها و تئوریهای رشد انسان،
مهارتهای زندگی را به سه مقوله تقسیم کردهاند :مهارتهای اجتماعی یا بین فردی :شامل
برقراری ارتباط ،مهارتها ی مقاومت ورود و رد ،توانایی ابراز وجود ،همکاری و همدلی و مهارتهای
شناختی :شامل حل مسأله ،درك پیامدها ،تصمیم گیری ،تفکر انتقادی ،ارزیابی خود و مهارتهای
کنار آمدن با هیجانات شامل مدیریت استرس ،مدیریت احساسات مثل خشم ،مدیریت خود و
نظارت خود.
آموزش مهارتهای زندگی ،آموزش مبتنی بر مهارتهای مربوط به رشد تواناییهایی است که
نسل جوان را برای برخورد مؤثر با نیازها و چالشهای زندگی روزمره ،بهویژه در زمینهی بهداشت
جسمانی ،عاطفی و اجتماعی توانمند میسازد (.)Khoshcom & Malekpoor & Molavy, 2008
هچنین پژوهشگران بر ضرورت توجه به پیشبینیکنندههای موفقیت تحصیلی تأکیدی خاص
دارند ،آن چنان که در سه دههی اخیر ،مطالعهی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی بیش از پیش
مورد توجه تعلیم و تربیت قرار گرفته است (  .)Buttler & Winn،1995با توجه به این که یک سوم
جمعیت کشور ما را دانشآموزان تشکیل میدهند و افت تحصیلی یکی از مشکالت نظام آموزش و
پرورش کشور ما است ،ضرورت دارد عواملی که بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان اثرگذار هستند،
مورد توجه قرار گیرند؛ لذا آنچه که امروز تحت عنوان مهارت زندگی مشهور است ،تنها حاصل کار
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پژوهش گران نبوده ,بلکه در قرآن و احادیث معصومین بیان شده است .اهمیت و ضرورت آموزش
مهارتهای زندگی زمانی مشخص میشود که بدانیم که آموزش مهارتهای زندگی موجب ارتقای
تواناییهای روانی – اجتماعی میگردد .این تواناییها فرد را برای برخورداری مؤثر با کشمکشها و
موقعیتهای زندگی یاری میبخشد و به او کمک میکند تا با سایر انسانهای جامعه ،فرهنگ و
محیط خود ،مثبت و سازگارانه عمل کند و سالمت روانی خود را تأمین نماید .بدین ترتیب ،تمرین
مهارتهای زندگی موجب تقویت یا تغییر نگرشها ،ارزشها و رفتار انسان میگردد ( Naseri,
 .)2007لذا مهارتهای زندگی ،بر خرده مقیاسهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی و خرده
مقیاسهای آن در دانش آموزان تأثیر میگذارد.
ابزار گردآوری دادهها
این پژوهش ،از لحاظ دسته بندی پژوهش ،یک پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس
آزمون ،با گروه کنترل و آزمایش است و از نظر دستهبندی و هدف از نوع کاربردی میباشد .جامعه
آماری تحقیق حاضر یکی از دبیرستانهای مقطع متوسطهی اول شهرستان مرودشت در سال
تحصیلی  1191-1190میباشد و تعداد  24نفر از آزمودنیهایی که از لحاظ مهارتهای اجتماعی و
عملکرد تحصیلی پایینترین نمره را داشتند ،به صورت تصادفی خوشهای تک مرحلهای انتخاب و به
دوگروه آزمایشی ( 14نفر) وگواه ( 14نفر) تقسیم شدند و سپس متغیر مستقل (آموزش مهارتهای
زندگی) بر روی گروه آزمایش طی دو ماه و به مدت نه جلسهی نود دقیقهای اعمال گردید .با توجه
به هدف تحقیق و ماهیت آن ،مناسبترین روش برای گردآوری اطالعات مورد نیاز ،تکمیل
پرسشنامه بوده و برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای مهارت اجتماعی گرشام و الیوت ()1999
وهمچنین پرسشنامه عملکردتحصیلی فام وتیلور ( )1999استفاده شد .در پایان جلسات آموزش
مهارتهای زندگی ،مجدداً پرسشنامهها توسط گروه آزمایش تکمیل و به جهت دادههای آماری
بررسی شد .محدودهی زمانی پژوهش ،از ابتدای مهرماه  91تا پایان دی ماه سال  90میباشد و
دادههای مورد نیاز در این فاصلهی زمانی ،گردآوری شدند .روش جمعآوری اطالعات ،به صورت
ترکیبی (کتابخانهای و میدانی و تجربی) بوده است ..پرسشنامهی مهارت اجتماعی گرشام و الیوت
که شامل سه فرم ویژهی ارزیابی توسط والدین ،معلمان و دانشآموزان است .در پژوهش حاضر ،فرم
ویژه جهت دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفته است .معلمان این پرسشنامه را که دارای 07
پرسش با یک مقیاس لیکرت سه درجهای (دارای گزینههای هرگز ،بعضی اوقات و اغلب اوقات)
نمرهگذاری شده است ،برای سی نفر ازدانشآموزان استفاده کردهاند .محتوای این مقیاس در
برگیرنده ی دو بخش اصلی مهارت اجتماعی و مشکالت رفتاری است .در این تحقیق ،از بخش
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مهارت اجتماعی آن که مشتمل بر رفتارهایی نظیرهمکاری( :این خرده آزمون شامل رفتارهایی
نظیر مشارکت با دیگران ،پیروی از دستورالعملها و راهنماییهاست( .سؤاالت -24-12-11-9-8
 )29-28-27-22-21و قاطعیت( :این خرده آزمون ،مشتمل بر رفتارهای آغازگر ،نظیر کسب اطالع
از دیگران ،معرفی خود به دیگران و پاسخ مناسب به رفتار دیگران است( .سؤاالت -14-7-2-1-2
 ))20-21-19-17-10و خویشتن داری( :این خرده آزمون شامل رفتارهایی است که در
موقعیتها ی دشوار (نظیر مسخره شدن) مستلزم رفتار معقول از سوی دانشآموز است و همچنین
در برگیرنده رفتارهایی است که در موقعیتهای دشوار ضروری به نظر میرسد (نظیر رعایت نوبت و
مصالحه در مجادله)(سؤاالت  )14-21-22-18-11-12-11-1-0-1استفاده گردید .در تفسیر
مربوط به مهارت اجتماعی :نمرهی بین ( )14-14مهارت اجتماعی ضعیف ،نمره بین ()74-14
مهارت اجتماعی متوسط ،نمره  74به باال مهارت اجتماعی قوی در نظر گرفته شده است و پایایی و
روایی که پایایی درونی مقیاس برای فرم معلمان از  4/70تا  4/91است ( Elliot, and Gersham,
 )1999خصوصیات روان سنجی این مقیاس در فرهنگهای غیر امریکایی کمتر مورد بررسی قرار
گرفته است .شهیم ( (Shahim, 2002در مطالعهای در ایران مهارت اجتماعی کودکان عقب ماندهی
ذهنی را با استفاده از این مقیاس مورد بررسی قرار داد .میزان پایایی این مقیاس در مطالعهی او
برای مهارت اجتماعی  ،4/87همکاری  ،4/72قاطعیت  4/72و خویشتن داری  4/28برآورده شده
است .در این تحقیق ،پایایی کل این مقیاس پس از دو هفته بر روی  14نفر از آزمودنیها  4/81به-
دست آمد ،که پایایی نسبتاً باالیی است .و پرسشنامهی سنجش عملکرد تحصیلی دانش آموزان
اقتباسی از پژوهشهای فام و تیلور است که در سال  1999تهیه کرده است و در حوزهی عملکرد
تحصیلی برای جامعهی ایران اعتباریابی شده است .آزمون عملکرد تحصیلی قادر است با  08سؤال،
 1حوزهی مربوط به عملکرد تحصیلی را اندازهگیری نماید .مؤلفههای پرسشنامه :خودکارآمدی،
تاثیرات هیجانی ،فقدان کنترل پیامد ،برنامه ریزی ،انگیزش میباشد .در پژوهش قلتاش و همکاران
( )Gholtash & cooprats, 2010روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید تأیید شد و پایایی
پرسشنامه با آلفای کرونباخ  %80بهدست آمد.
شیوهی اجرای پژوهش
محقق ابتدا با هماهنگی اداره ی آموزش و پرورش شهرستان مرودشت و کسب مجوز از
حراست ادارهی آموزش و پرورش شهرستان مرودشت ،یکی از دبیرستانهای مقطع متوسطهی اول
شهرستان مرودشت در سال تحصیلی  1191-1190انتخاب و پس از توزیع پرسشنامهها ،تعداد 24
نفر از آزمودنیهایی که از لحاظ مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی پایینترین نمره را داشتند،
انتخاب و به دو گروه آزمایش ( 14نفر) و گواه ( 14نفر) تقسیم شدند و سپس متغیر مستقل
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(آموزش مهارتهای زندگی) بر روی گروه آزمایش طی دو ماه و به مدت نه جلسهی نود دقیقهای
اعمال گردید .آموزش مهارتهای زندگی به شرح زیر قرار گرفتند ،طی این مدت ،گروه کنترل
هیچگونه آموزشی دریافت نکردند .بعد از این مرحله ،با توزیع پرسشنامهها بین دو گروه آزمایش و
کنترل ،از دانش آموزان پس آزمون اجرا گردید .در مرحلهی پایانی نیز پرسشنامههای پیش آزمون
و پس آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
جلسات آموزش مهارتهای زندگی
جلسهی اول :آشنایی با مهارتهای زندگی با هدف تعریف مهارتهای زندگی ،بیان انواع
مهارتهای زندگی (خود آگاهی ،روابط بین فردی ،مهارت حل مسأله ،تصمیمگیری ،همدلی ،ارتباط
مؤثر ،تفکر نقاد ،و )...آشنایی با مهارتهای زندگی و ضرورت آشنایی با این مهارتهاو اهداف
آموزش مهارتهای زندگی و تأثیر این مهارتها در بخشهای مختلف زندگی یک فرد.
جلسهی دوم :آموزش مهارتهای خودآگاهی آشنایی با اجزای خودآگاهی (شناخت
ویژگیها ،هویت و هویتیابی ،عزت نفس) که خودآگاهی شامل پنج جزء به شرح زیر است)1:
شناخت ویژگیهاو صفات خود )2 ،شناخت تواناییها و استعدادها و پیشرفتهای خود )1 ،تصویر
واقع بینانه از خود )0 ،شناخت باورها ،افکار وارزشهای درونی خود )1 ،احساس رضایتمندی و
نارضایتی از خود و زندگی خود.
جلسهی سوم :آموزش مهارتهای روابط بین فردی که فرآیندی است که به وسیلهی آن
اطالعات واحساسات خود را با دیگران در میان میگذارید ،که شامل  )1گوش دادن فعال)2 ،
اهمیت دادن ،یعنی بتوانید به احساسات ،نیازها و خواستههای فرد مقابل توجه نشان دهید)1 ،
سؤال کردن که پرسیدن عالوه بر شفاف سازی پیام ،موجب برانگیختن تفکر افراد میگردد)0 ،
احترام گذاشتن که یعنی پذیرفتن و گرامی داشتن بی قید و شرط دیگران ،یکی از نشانههای
احترام گذاشتن ،رعایت قواعد و مقررات موقعیتی است که در آن قرار میگیرند )1 ،ابراز وجود که
شامل بیان افکار و احساسات و اعتقادات و حقوق خویشتن است ،به نحوی که در دیگران ایجاد
مقاومت و ناراحتی ننماید )2 ،نه گفت )7 ،کار گروهی
جلسهی چهارم :تکرار و تمرین خودآگاهی و روابط بین فردی
جلسهی پنجم :مهارت حل مساله که شامل  )1تعریف مسأله و روش حل مسأله ،یک فرایند
تفکر منطقی است که به فرد کمک میکند تا هنگام مواجه شدن با مشکالت ،راه حلهای متعددی
را جستجو کند و سپس بهترین راه حل را انتخاب نماید )2 ،انتخاب رویکرد صحیح نسبت به
مشکالت ،که در این مرحله الزم است باورهای غلط نسبت به مشکل شناسایی و اصالح گردد)1 ،

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 9317

02

تعریف دقیق مسأله که معموالً وقتی مشکلی در زندگی پیش میآید ،باید به این سؤالها پاسخ داده
شود :مشکل چیست؟ مشکل کی و از کجا شروع شده؟ چه کسی در بروز این مشکل نقش دارد؟ )0
پیدا کردن راه حل که یک روش عینی و عملی برای پیداکردن راهحلها ،روش بارش مغزی است در
این روش سعی کنید ،بدون هیچ نوع قضاوت ،بازداری ،ارزشگذاری خوب یا بد و یا جلوگیری از
فکر کردن ،راه حلهای متعدد و متنوع و غیر قضاوتی برای مسأله ارائه بدهید )1 ،ارزیابی راه حلها
و انتخاب بهترین راه حل )2 ،اجرای راه حل و بازبینی بعد از اجرای راه حل و مفید بودن آن.
جلسهی ششم :آموزش مهارت تصمیمگیری به ما کمک میکند تا با اطالعات و آگاهی کافی و با
توجه به هدفهای واقع بینانهی خود ،از بین راه حلها ی مختلف ،بهترین راه حل را انتخاب کرده و
به کار بندیم ،افراد برای یک تصمیم گیری مطلوب باید به نکات زیر آگاه باشند :گام اول ،تعیین و
تشخیص مسأله؛ گام دوم ،تشخیص راه حلهای مربوط به راه حلهای موجود را بر اساس سختی یا
سادگی روشهای حل مشکل با توجه به موقعیت ،ارزیابی کنید؛ گام سوم ،تشخیص راه حل؛ گام
چهارم ،انتخاب بهترین راه حل
جلسهی هفتم :تکرار و تمرین توانایی تصمیمگیری
جلسهی هشتم :آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر :به دانشآموزان میگوییم و آموزش میدهیم که
مهارت ارتباط شامل  )1گوش دادن فعال )2 ،صریح و صادق بودن ،فرایندی است که در ارتباطات
انسانی نقش مؤثری دارد ،اگر نتوانید منظور خود را با صراحت بیان کنید ،طرف مقابل به اشتباه می
افتد و به حدس و گمان متوسل میشود و از واقعیت دور میگردد )1 ،همدلی و همدردی ،تالشی
است برای درك و فهم نیازهای ذهنی طرف مقابل )0 ،حفظ آرامش و احترام متقابل )1 ،مخالفت
نمودن به شیوهی مناسب؛ یکی از مناسبترین شیوهها برای مخالفت کردن با نظرات و عقاید
دیگران ،خلع سالح است )2 ،خودشناسی و افزایش آگاهی و آگاهی از نقاط قوت و ضعف ،ترسها،
امیال وآرزوها و نیازهای خود و پذیرش صادقانهی آنها ،کمک میکند ویژگیها و خصوصیات
دیگران را واقع بینانهتر ببینید و آنهارا بپذیرید )7 ،شناسایی افکار تحریف شده (خطای حسی یا
خطای شناختی)
جلسهی نهم :آموزش همدلی و همدردی و همکاری ،که خود نیز بخشی از ارتباط مؤثر میباشد،
این که فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد ،درك کند ،همدلی نام
دارد .همدلی به ما کمک میکند تا انسانهای دیگر را وقتی با ما متفاوت هستند ،بپذیریم و به آن-
ها احترام بگذاریم .این مهارت ،روابط اجتماعی را بهبود میبخشد و در ضمن در مورد همدردی و
همدلی ،استفاده از ایام خاص مانند اعیاد یا مراسمها از دانشآموزان درخواست جمع آوری کمک،
برای رفع نیازهای دوستانشان در مدارس دیگر یا حتی در مدرسهی خودشان نموده و نمود عینی
همدلی را به نمایش میگذاریم.
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روش تجزيه وتحلیل اطالعات آماری
تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه ،در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت
گرفته است .در سطح آمار توصیفی ،از آمارهایی نظیر فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار
استفاده شده و در سطح آمار استنباطی برای تجزیه تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس استفاده

شده است .ضمناً سطح معناداری در این پژوهش   : 0 / 05در نظر گرفته شد و دادهها با
استفاده از نرم افزار  SPSSتحلیل گردیده است.

دادههای توصیفی
جدول  -9شاخصهای آماری مهارتهای اجتماعی و خرده مقیاسهای آن در گروههای کنترل و آزمایش
در پیش و پس آزمون
کنترل
متغیرها

آزمون

مهارتهای
اجتماعی
مهارتهای
اجتماعی

پیش
آزمون
پس
آزمون
پیش
آزمون
پس
آزمون
پیش
آزمون
پس
آزمون
پیش
آزمون
پس
آزمون

همکاری
همکاری
قاطعیت
قاطعیت
خویشتن داری
خویشتن داری

میانگین

آزمایش
انحراف
استاندارد

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

تعداد

20/21

7/21

14

22/84

8/21

14

19/74

2/91

14

22/21

1/08

14

21/47

2/84

14

20/11

1/21

14

21/27

1/11

14

21/07

1/41

14

24/71

1/42

14

24/91

1/21

14

18/87

2/71

14

21/71

2/91

14

24/81

2/81

14

21/11

1/17

14

19/17

2/78

14

21/01

2/14

14

07
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همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،در مرحلهی پس آزمون (بعد از آموزش مهارتهای
زندگی) میانگین مهارتهای اجتماعی و خرده مقیاسهای آن ،گروه آزمایش از گروه کنترل بیشتر
است؛ یعنی بعد از آموزش مهارتهای زندگی ،مهارتهای اجتماعی و خرده مقیاسهای آن در گروه
آزمایش بهطور شهودی افزایش یافته است.
جدول  -0شاخصهای آماری عملکرد تحصیلی و ابعاد آن در گروههای کنترل و آزمایش در پیش و پس
آزمون
کنترل
متغیرها

آزمون

عملکرد
تحصیلی
عملکرد
تحصیلی
خود کارآمدی

پیش
آزمون
پس
آزمون
پیش
آزمون
پس
آزمون
پیش
آزمون
پس
آزمون
پیش
آزمون
پس
آزمون
پیش
آزمون
پس
آزمون
پیش

میانگین

آزمایش
تعداد

انحراف

میانگین

استاندارد

خود کارآمدی
تأثیرات هیجانی
تأثیرات هیجانی
برنامه ریزی
برنامه ریزی
کنترل

فقدان
پیامد
فقدان کنترل
پیامد
انگیزش

تعداد

انحراف
استاندارد

111/11

21/28

14

118/27

12/10

102/17

28/24

14

119/87

11/94

21/14

2/18

14

20/11

0/12

21/17

1/87

14

21/11

1/41

29/17

8/12

14

28/21

7/12

29/01

7/18

14

11/11

7/18

14/21

2/71

14

29/47

1/12

29/11

2/89

14

11/27

1/11

28/91

1/17

14

11/94

0/91

20/77

2/12

14

28/24

1/21

01/14

7/91

14

00/11

0/09

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
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دختر مقطع متوسطهی اول

انگیزش

آزمون
پس
آزمون

19/27

14

8/21

01/11

1/18

14

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،در مرحلهی پس آزمون (بعد از آموزش مهارت-
های زندگی) میانگین عملکرد تحصیلی و تمام ابعاد آن بهجز خودکارآمدی از گروه کنترل بیشتر
است؛ یعنی بعد از آموزش مهارتهای زندگی ،عملکرد تحصیلی و تمام ابعاد آن ،بهجز خودکارآمدی
در گروه آزمایش ،بهطور شهودی افزایش یافته است.
يافتههای استنباطی
پیش از اجرای تحلیل کواریانس ،باید شرط عدم تعامل میان متغیر مستقل (گروه) و کواریته
(پیش آزمون) با متغیر وابسته (پس آزمون) بررسی شود .نتایج بهدست آمده در جدول  1تا  0قابل
مشاهده است.
جدول  -3آزمون تعامل متغیر مستقل (گروه) و کواریته (پیش آزمون) با متغیر وابسته (پس آزمون)
مهارتهای اجتماعی و ابعاد آن
متغیرها

منبع تغییرات

مهارتهای
اجتماعی

اثر تعامل پیش
آزمون و گروه
اثر تعامل پیش
آزمون و گروه
اثر تعامل پیش
آزمون و گروه
اثر تعامل پیش
آزمون و گروه

همکاری
قاطعیت
خویشتن
داری

مجموع

آماره

درجهآزادی

میانگینمجذورات

01/102

1

01/102

4/294 1/101

8/791E
-2

1

8/791 E -2

4/999 4/444

4/419

1

4/419

4/901 4/441

0/278

1

0/278

4/041 4/740

مجذورات

آزمون

p

01
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جدول  -2آزمون تعامل میان متغیر مستقل (گروه) و کواریته (پیش آزمون) با متغیر وابسته (پس آزمون)
عملکرد تحصیلی و ابعاد آن
متغیرها

منبع تغییرات

عملکرد
تحصیلی
عامل خود
کارآمدی
تأثیرات
هیجانی
برنامه
ریزی
فقدان
کنترل
پیامد

اثر تعامل پیش
آزمون و گروه
اثر تعامل پیش
آزمون و گروه
اثر تعامل پیش
آزمون و گروه
اثر تعامل پیش
آزمون و گروه

انگیزش

مجموع
مجذورات

درجهآزادی

میانگینمجذورات

آماره
آزمون

p

1744/178

1

1744/178

4/727

4/197

24/111

1

24/111

4/481

4/770

244/128

1

244/128

4/177

4/101

74/111

1

74/111

4/188

4/222

اثر تعامل پیش
آزمون و گروه

14/242

1

14/242

4/411

4/811

اثر تعامل پیش
آزمون و گروه

4/102

1

4/102

4/441

4/917

فرضیهی  -9آموزش مهارتهای زندگی بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان تأثیر معنادار
دارد.
برای پاسخ به این سؤال ،از آزمون تحلیلکواریانس استفاده شد .نتایج بهدست آمده در جدول 1
قابل مشاهده است.
جدول  -2نتایج تحلیل کوواریانس آموزش مهارتهای زندگی بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان
منبع

مجموع

تغییرات

مجذورات

اثرپیش آزمون
اثرمتغیرمستقل
خطا
کلتصحیح
شده

12/171
711/222
2221/491

1
1
17

2990/111

19

درجهآزادی

میانگینمجذورات
12/171
711/222

آماره
آزمون
4/147
18/08

p
4/182
4/444

مجذور
اتا
4/441
4/201
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دختر مقطع متوسطهی اول

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میگردد ،مقدار آماره آزمون برابر با ()F= 18/48
گردیده است که چون  ،p=0/000<0/01این مقدار در سطح یک درصد معنادار شده است .بنابراین
بین مهارتهای اجتماعی دانش آموزان بعد از آموزش مهارتهای زندگی در دو کنترل و آزمایش در
مرحلهی پس آزمون ،پس از حذف تأثیر پیشآزمون تفاوت معنادار وجود دارد و آموزش مهارتهای
زندگی بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان در مرحلهی پس آزمون تأثیر معناداری داشته است.
میزان این تأثیر بنا به ستون مجذور اتا برابر با بیست و چهار درصد میباشد.
فرضیه  -0آموزش مهارتهای زندگی بر خرده مقیاسهای مهارتهای اجتماعی دانش-
آموزان تأثیر معنادار دارد.
جدول  -2نتایج تحلیل کوواریانس آموزش مهارتهای زندگی بر خرده مقیاسهای مهارتهای اجتماعی
دانش آموزان

خردهمقیاسها

اثرمتغیرمستقل

071/121

1

071/121

724/11

444/4

212/4

اثرپیش آزمون

102/4

1

102/4

422/4

882/4

444/4

اثرمتغیرمستقل

221/12

1

221/12

940/7

447/4

122/4

منبع تغییرات
اثرپیش آزمون

172/14

1

172/14

299/1

219/4

422/4

مجموعمجذورات

اثرمتغیرمستقل

448/70

1

448/70

111/7

414/4

111/4

درجهآزادی

میانگینمجذورات

آماره آزمون

خویشتن
داری

p

قاطعیت

اتا

همکاری

اثرپیش آزمون

180/1

1

180/1

111/4

297/4

441/4

برای پاسخ به این سؤال از آزمون تحلیلکواریانس استفاده شد .نتایج بهدست آمده در جدول  2قابل
مشاهده است.
همانگونه که در جدول فوق مشاهده میگردد ،مقدار آماره آزمون اثرمتغیر مستقل تمامی
خرده مقیاسهای مهارتهای اجتماعی در مرحلهی پس آزمون در سطح پنج درصد )(p < 0/05
معنادار شده است .بنابراین بین متوسط تمامی خرده مقیاسهای مهارتهای اجتماعی در دو گروه
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کنترل و آزمایش در مرحلهی پس آزمون پس از حذف تأثیر پیشآزمون تفاوت معنادار وجود دارد و
آموزش مهارتهای زندگی بر تمامی خرده مقیاسهای مهارتهای اجتماعی در مرحلهی پس آزمون
تأثیر معناداری داشته است .میزان این تأثیر بنا به ستون مجذور اتا برای خرده مقیاسهای
همکاری ،قاطعیت و خویشتن داری به ترتیب برابر با  22 ،11و  12درصد میباشد.
فرضیه ی -3آموزش مهارتهای زندگی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر معنادار
دارد.
نتایج تحلیلکواریانس برای بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عملکرد تحصیلی دانش
آموزان استفاده شد در جدول  7قابل مشاهده است.
جدول  -7نتایج تحلیل کوواریانس آموزش مهارتهای زندگی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
منبع

مجموع

تغییرات

مجذورات

اثرپیش آزمون
اثرمتغیرمستقل
خطا
کلتصحیح
شده

1110/241
2194/812
28882/21

1
1
17

11414/18

19

درجهآزادی

میانگینمجذورات
1110/241
2194/812

آماره
آزمون
2/988
0/718

p
4/489
4/410

مجذور
اتا
4/41
4/472

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میگردد ،مقدار آماره آزمون برابر با ( )F=4/718گردیده
است که چون  ،p=0/034<0/05این مقدار در سطح پنج درصد معنادار شده است ،بنابراین بین
عملکرد تحصیلی دانشآموزان در دو گروه کنترل و آزمایش در مرحلهی پسآزمون پس از حذف
تأثیر پیشآزمون تفاوت معنادار وجود دارد و آموزش مهارتهای زندگی بر عملکرد تحصیلی دانش
آموزان در مرحلهی پسآزمون تأثیر معناداری داشته است .میزان این تأثیر بنا به ستون مجذور اتا
برابر با هشت درصد میباشد.
فرضیهی  -2آموزش مهارتهای زندگی بر خرده مقیاسهای عملکرد تحصیلی دانش آموزان
تأثیر معنادار دارد.
نتایج تحلیلکواریانس برای بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر خرده مقیاسهای
عملکرد تحصیلی دانش آموزان استفاده شد ،در جدول  8قابل مشاهده است.
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دختر مقطع متوسطهی اول

جدول  -1نتایج تحلیل کوواریانس آموزش مهارتهای زندگی بر خرده مقیاسهای عملکرد تحصیلی دانش
آموزان

خرده مقیاسها

منبع تغییرات

مجموعمجذورات

درجهآزادی

انگیزش

میانگینمجذورات

فقدان
کنترل
پیامد

آماره آزمون

برنامه
ریزی

p

تأثیرات
هیجانی

اثرپیش آزمون
اثرمتغیرمستقل

4/441

1

4/441

4/444

4/992

4/444

اثرپیش آزمون

2/219

1

2/219

4/112

4/711

4/442

اثرمتغیرمستقل

01/914

1

01/914

4/810

4/119

4/411

اثرپیش آزمون

20/281

1

20/281

4/210

4/029

4/411

اثرمتغیرمستقل

229/128

1

229/128

7/401

4/414

4/114

اثرپیش آزمون
اثرمتغیرمستقل
اثرپیش آزمون
اثرمتغیرمستقل

4/274

1

اتا

عامل خود
کارآمدی

4/274

4/422

4/882

4/444

12/011

1

12/011

1/128

4/212

4/427

111/971
18/188
241/822

1
1
1

111/971
18/188
241/822

1/049
4/171
0/110

4/474
4/101
4/407

4/412
4/442
4/427

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میگردد ،مقدار آماره آزمون اثرمتغیرمستقل خرده
مقیاسهای برنامه ریزی و انگیزش در مرحلهی پس آزمون در سطح پنج درصد ) (p<0/05معنادار
شده است .بنابراین بین متوسط خرده مقیاسهای برنامهریزی و انگیزش در دو گروه کنترل و
آزمایش در مرحله پس آزمون ،پس از حذف تأثیر پیشآزمون تفاوت معنادار وجود دارد و آموزش
مهارتهای زندگی بر خرده مقیاسهای برنامهریزی و انگیزش در مرحلهی پس آزمون تأثیر
معناداری داشته است .میزان این تأثیر بنا به ستون مجذور اتا برای برنامهریزی و انگیزش ،بهترتیب
برابر با  11و  7درصد میباشد .آموزش مهارتهای زندگی بر سایر خرده مقیاسهای عملکرد
تحصیلی تأثیر معناداری )( p>0/05نداشته است.
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بحث و نتیجه گیری
این تحقیق با هدف تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر مهارتهای اجتماعی و عملکرد
تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطهی اول شهر مرودشت انجام شد .نتایج نشان داد که
آموزش مهارتهای زندگی بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان تأثیر معناداری داشته است که
نتایج پژوهش حاضر با پژوهش ( )Nore & Mohammadkhane, 2000و ( )Skalweek, 2004و
( )Acama, 2006و ( )Conrad, Thomas, Lindner, Leifmoen, Kjetilsunde, 2009و ( Aqajani,
 .)2002و ( )Dehghane zade, 2005و ( )Hagheghe, 2006و ( )Mohammade, 2006و
( )Zahrakhar & Reza zadeh & Ahghar, 2008و ( )Haje mahdavi, 2010همسویی دارد .در
تبیین این فرضیه باید گفت که مهارتهای زندگی ،مجموعهای از تواناییها هستند که روابط
اجتماعی مثبت و مفید را آغاز و حفظ نماید ،دوستی و صمیمیت با همساالن را گسترش دهد،
سازگاری رضایت بخشی را در مدرسه ایجاد نماید ،به افرا د اجازه دهد که خود را با شرایط وفق
دهند و تقاضاهای محیط اجتماعی را بپذیرند ( .)Gresham & Watson & Eskener, 2001بیشتر
روانشناسان بر این باورند که مهارتهای زندگی شامل خودآگاهی ،ارتباط ،تصمیم گیری ،همکاری،
روابط بین فردی ،مقابله با استرس ،همدلی ،تفکر نقاد ،مثالهایی از مهارتهای روزمرهی زندگی به
شمار میآیند و این مهارتها فرایندی پیوسته است که طی آن ،فرد رفتار خود را با هدف ایجاد
رابطهای بسنده و مؤثر با محیط ،سایر انسانها و خود تغییر میدهد .اساس مهارت زندگی ،بهوجود
آوردن تعادل بین خواستههای خود و انتظارات جامعه است که میتواند بر تمام ابعاد زندگی فرد
تأثیر بگذارد .از طرفی هدف اساسی هر نظام آموزشی این است که مهارتهای الزم در زندگی
روزمره را به افراد آموزش دهد تا بتواند به عنوان عضوی کارآمد ،نقش مفیدی را در جامعه ایفا
نماید .حاجی مهدوی در پژوهش خود نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی ،نشانههای افسردگی
را در افراد کاهش داده و منجر به تغییر در رفتار آزمودنی شده و سبب افزایش عملکرد اجتماعی
مناسب گردیده است .)Hajemahdave, 2010( .مهارتهای زندگی فرد را قادر میسازد تا دانش،
نگرش و ارزشهای وجودی خود را به توانایی های واقعی و عینی تبدیل کند و بتواند از نیروهای
وجودی در جهت شادابی و ایجاد زندگی مثبت و عملکرد اجتماعی خوب و مناسب برای خود و
دیگران بهره گیرد .افراد باید یاد بگیرند که « چه کاری را باید انجام دهند و چگونه آن کار را انجام
دهند» .یادگیری موفقیت آمیز مهارتهای زندگی ،احساس یادگیرنده را در مورد خود و دیگران
تحت تأثیر قرار میدهد .عالوه بر این با تغییری که کسب این مهارتها در افراد به وجود میآورد،
برداشت و نگرش دیگران نیز تغییر مییابد .بنابراین مهارتهای زندگی یکی از عوامل عمدهی
گسترش بهداشت روان است ( .)Barzegar, 2008و فردی که از نظر روان سالم بوده و مهارتهای
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زندگی را آموخته باشد میتواند در جامعه قادر به اجرای نقش صحیحی از مهارتهای اجتماعی
بوده و فردی مفید و مؤثر در اجتماع باشد.
همچنین این تحقیق با هدف تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر خرده مقیاسهای
مهارتهای اجتماعی انجام شد ،نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی بر تمامی خرده
مقیاسهای مهارتهای اجتماعی دانش آموزان تأثیر معناداری داشته است .نتایج پژوهش حاضر با
پژوهش ،شور ( )Noree & Mohammad khane, 2010و ( & Bladort & Zensef & Wezberg
 )Walberg, 2001و ( )Bettelo, 2005و (  )Doog & Bekart, 2006و (  )Sevrz, 2008و ( Weyst,
 )2010و ( )Nortaghe, 1997و ( )Ebrahem ghavam, 2000و ( )Jamalzade, 2010و
) (Tabatabaee & Banegamale & Ahade, KHamesan, 2012همسویی دارد .در تبیین این
فرضیه میتوان بیان داشت که داشتن مهارت برای موقعیتهای مختلف نیاز اساسی هر انسانی است
چنانکه نلسون ( )Nelsoon, 2009بیان میدارد که مهارتهای اجتماعی مجموعهای پیچیده از
مهارتها میباشند که برای سازگاری و کنار آمدن با موقعیتها ی فشارزای حیاتی بوده ،روابط سالم
را پرورش داده و عملکرد کلی را تحت تأثیر قرار میدهد .ماتسون و همکاران ،مهارتهای اجتماعی
را به عنوان رفتارهای قابل مشاهده و قابل اندازهگیری تعریف کردند که استقالل ،قابلیت پذیرش و
کیفیت زندگی را بهبود میبخشند .این مهارتها برای سازش یافتگی و کارکرد بهنجار مهم هستند
و نارسایی در مهارتهای ا جتماعی به طور نزدیکی با اختالالت روانی و مشکالت رفتاری مرتبط
هستند .)Matsun, 2006( .خرده مقیاسهای مهارت اجتماعی مشتمل بر رفتارهایی نظیر همکاری،
قاطعیت و خویشتن داری است که به صورت خرده آزمون ارائه شدهاند .فردی که مهارتهای
زندگی را آموزش میبیند با شناخت خود و آگاهی از نقاط قوت و ضعف ،خواستها و ترسها،
رغبتها ،تمایالت خود را شناسایی و با خویشتن داری ،مسئولیت کارهایمان را بر عهده بگیریم .وی
میتواند در برخورد با مسائل مختلف تصمیمگیری کرده و پاسخ دهد ،راههای برقراری ارتباط با
دیگران ،چگونگی همکاری و همد لی با دیگران و با خودآگاهی در مواقع مختلف برخورد با مشکالت،
قاطعیت در موقع لزوم و قدرت نه گفتن در برابر افراد خاطی را آموخته و به موقع استفاده مینماید.
دانش آموزی که مهارتهای زندگی را آموزش میبیند ,برای خود مرز مشخصی تعیین کرده و در
آن زمینه و در صورت لزوم فعالیت میکند  ،فردی که مهارت زندگی را آموخته قاطعیت را میداند
در هر جایی تسلیم هر چیزی نگردد ،فریب نخورده و در قبال آنان از نه گفتن قاطع استفاده نماید،
یا مهارت دارد با تفکر خالق خود در موقعیتهای زمانی خاص ،رفتار خالقانه از خود بروز دهد و در
عین خویش تن داری و کنترل هیجانات خود ،تصیمات خود را به اجرا درآورد .مهارتهای زندگی هم
به صورت یک راهکار ارتقای سالمت روانی و هم به صورت ابزاری در پیشگیری از آسیبهای روانی،
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اجتماعی مبتال به جامعه قابل استفاده است .مهارتهای زندگی به افرادکمک میکنند تا مثبت
عملکرده و هم خودشان و هم جامعه را از آسیبهای روانی -اجتماعی حفظ کرده و سطح بهداشت
روانی خویش را ارتقا بخشند ( ،)Who, 2000ترجمه ( Kazem zade otofi & Fatta & Motabe,
 )2006لذا آموزش مهارتهای زندگی باعث ارتقای مؤلفههای زندگی میگردد و کلیهی ابعاد زندگی
فرد را تحت تأثیر قرار میدهد و نه تنها در روابط بین فردی و درون فردی تأثیر مثبت دارد ،بلکه
در سالمتی جسم و روح نیز مؤثراست و از آنجایی که خودآگاهی ،عزت نفس و تصمیمگیری ،حل
مسأله ،ارتباط و همکاری و همدلی و ...از شاخصهای اساسی توانمندیهای هر انسان است ،سبب
میشود که هر انسانی فرصتهای زندگیش را تجزیه و تحلیل و بررسی نماید و برای مقابله با هر
چیزی که ممکن است با آن برخورد داشته باشد ،به چاره اندیشی پرداخته و لذا آموزش مهارتهای
زندگی است که موجب ارتقاء شاخصهای مذکور در انسان میگردد و فرد و جامعه را در راه رسیدن
به اهداف فوق کمک میکند .دانش آموزانی که تحت آموزش مهارتهای زندگی قرار میگیرد ،به
یک فرد توانا از نظر اجتماعی تبدیل شده و تصمیمهای قاطعانه در زندگی و امور تحصیلی خود
میگیرد ،و به یک فرد موفق تبدیل خواهد شد.
همچنین این تحقیق با هدف تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عملکرد تحصیلی دانش
آموزان انجام شد که ،نتایج پژوهش حاضر با پژوهش)  )Lindman R Duek.J.L, 2001و (Mau,
)Wel_Cheng, 1997و (  )1998 Adamz&Sing,و ( )Hsrter,1999و (Quirk, K. J., Keith, T. Z.,
)Quirk, J, T, 2001و ) Multon, K, D; Browns. S.D; Lent. R, W, 2004).و Caroll. A.M,
) )2009و ( )Sarefe, 1997و ( )Esfahaniasl, 2002و ( )Karemzadeh, 2006و ( )Havaee, 2009و
( )Bakhteyarpoor, 2009و ( )Rahmate, 2011همسویی دارد.
در تبیین این یافته میتوان گفت مهارتهای زندگی سبب میشود که دانشآموزان
شایستگیهای خود را افزایش دهند و در جامعه و گروه همساالن ،موقعیت شایستهای بهدست
آورده و تعاملی مثبت در روابط خود با همساالن ،جامعه و معلمان داشته باشند و دامنهای از
رفتارهای مقبول را از خود نشان دهند .در نظام آموزش و پرورش ،ارزیابی از طریق بررسی عملکرد
تحصیلی دانشآموزان انجام میگیرد .به همین دلیل تحقیقات متعددی در زمینهی عوامل مؤثر بر
عملکرد تحصیلی دانشآموزان ،به ویژه در حوزهی علوم تربیتی به عمل آمده است .عملکرد
تحصیلی از این جهت اهمیت دارد که پیشرفت آموزشگاهی در یادگیری اثر داشته و یادگیری
آموزشگاهی پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)shams, 2001حساسیت تعلیم و تربیت
از یک سو و پیچیدگی جهان امروز از سوی دیگر مدیران و معلمان آگاهتری را طلب میکند تا
زمینهی رشد جمعی را فراهم نمایند .امروزه تمرکز آموزش بهجای ارایهی برنامههای آموزشی یا
مدیریت رفتار کالسی ،به پرورش دانشآموزان با انگیزه و راهبردی تغییر کرده است.
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( )Paris,S.G.Winograde.P, 2012در پژوهشی بیان میدارند ،دانشآموزانی که از مهارت-
های زندگی باال برخوردار باشند ،روابط قوی ومستحکمی با دانشآموزان دیگر و مجموعه کالس
برقرار کرده و به احتمال زیاد ،سطح باالیی ا ز سازگاری اجتماعی را از خود بروز خواهند داد؛ این
دانشآموزان با رفتار مثبتتری نمایان شده و این امر موجب میشود محدودیتها و تواناییهای
خود را به شیوهی صحیحتری ارزیابی ،درك و پذیرش کنند و در امتحانات و عملکرد تحصیلی رتبه-
ی بهتری از خود نشان دهند .همچنین مهارت زندگی سبب تقویت و رابطهی مناسب بین معلم و
دانشآموزان میشود ،عالوه بر این ،مهارت زندگی در دانشآموزان ،اعتماد به نفس و عزت نفس به-
وجود میآورد و به دانشآموزان کمک می کند تا با نگاه مثبت نسبت به خود و این اعتقاد که از
عهدهی یادگیری مطالب بر میآیند ،به یادگیری مطالب بپردازند ،بنابراین مهارتهای زندگی می-
تواند بر عملکرد تحصیلی و افزایش سطح یادگیری دانش آموزان تأثیرگذار باشد.
همپنین این تحقیق با هدف تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر خرده مقیاسهای عملکرد
تحصیلی دانش آموزان انجام شد که نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی بر خرده
مقیاسهای عملکرد تحصیلی (برنامهریزی و انگیزش) دانش آموزان تأثیر معناداری داشته است.
نتایج پژوهش حاضر با پژوهش ( (Boekartes, M, 1996و ( Cool, V.A.,& Keith, T.Z,
 )1991و ) (Jegede, J.O., Jege, R. T. , & Ugodlunwa, C.A, 1994و ( & Koutsoulis, M. K.,
 )Campbell, J. R. 2001و ( )Baryanastaz, 2005و ( )ctorya. Vi, 2009و ( Chang & Solomon,
 )2010و ( )Fahimzade, 2002و ( )Talebpoor & Cooperats, 2003و ( kajbaf & Cooperats,
 )2003و ( )Yosefy & Khayer, 2003و ( )Razavianshad, 2005و ( Pooratashe & Cooperats,
 )2013و ( )Hatame & Cooperats, 2012و ( )Raeisi& Cooperats, 2013و ()Shahryare, 2013
و ( )Rostame&Aliabade, 2014و ( )Ranjbar, 2014همسویی دارد.
درتبیین این فرضیه میتوان بیان کرد ,که مهمترین نشانگر بازده آموزش ،پیشرفت تحصیلی و
عملکرد تحصیلی یا دگیرندگان است .از این رو ،موفقیت هر نظام آموزشی بستگی به این دارد که آن
نظام تا چه حد و به چه میزانی توانسته است به عملکرد مورد انتظار دست یابد ( & Hasanabadi
 .)Cooperats, 2013در بحث عملکرد تحصیلی دو موضوع برنامهریزی و انگیزش تأثیر زیادی بر
عملکرد تحصیلی دارند .برنامهها ی کالسیک و رسمی و قراردادی تنها کنجکاوی ذهنی و تمایالت
دانشآموزان را ارضا میکند و به دیگر تمایالت و احتیاجات جسمانی و روحانی آنها نمیپردازد و
انگیزش پیشرفت تحصیلی به رفتارهایی اطالق میشود که منجر به یادگیری و پیشرفت میگردد.
به عبارت د یگر ،انگیزش پیشرفت تحصیلی ،تمایل فراگیر است ،به آنکه کاری را در قلمرو خاصی به
خوبی انجام دهد و عملکردش را بهطور خودجوش ارزیابی کند ).)Galaker & Cooperats, 2007
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پیشرفت تحصیلی را میتوان مجموعهای از معلومات یا مهارتهای اکتسابی عمومی یا اختصاصی در
موضوعات درسی دانست که معموالً به وسیلهی آزمایشها و نشانهها یا هر دو اندازهگیری میشود
()Edraky & Cooperats, 2011و باید گفت که آموزش مهارتهای زندگی بر دانش آموزانی که به
عنوان نیروهای انسانی بالقوه یکی ازقشرهای اجتماعی درروند نوسازی و توسعهی کشورهستند،
تأثیر معناداری داشته و آنان با داشتن برنامهریزی صحیح برای رسیدن به هدف و داشتن انگیزهی
کافی میتوانند در راه رسیدن به توسعهی پایدارتالش نموده و با پرورش وتقویت احساسهای مثبت
و داشتن فعالیت های بهینه در ارتباطات ،رضایت دیگران را جلب کرده و باعث سعادت جامعه
میشود ،به این دلیل ،امروزه با توجه به تعریفی که از برنامهریزی آموزشی وجود دارد ،میزان
پیشرفت و موفقیت دانشآموزان در مقاطع تحصیلی ،یکی از حساسترین محورهای فعالیت برنامه-
ریزان آموزشی را تشکیل میدهد  ،چرا که رضایت تحصیلی یکی دیگراز عوامل تأثیرگذار بر عملکرد
تحصیلی است و فردی که در جامعه مهارتهای زندگی و ارتباطی و حل مسأله و تصمیم گیری و
روابط بین فردی را آموخته باشد میتواند برنامه ریز خوبی بوده و در موقع لزوم تصمیم صحیح
گرفته و با برنامهریزی دقیق و انگیزه ی کافی برای پیشرفت داشته باشد و با داشتن مهارت کافی
زمینهی عملکرد تحصیلی موفق را فراهم کند ،معلم برای افزایش سطح انگیزش دانشآموزان نسبت
به یادگیری موضوع های مختلف درسی ،باید سعی کند تا شرایط یادگیری را بهبود بخشد و کیفیت
روش آموزش را افزایش دهد و برنامهریزی مناسب داشته باشد ،البته فردی که از انگیزهی کافی
برخوردار باشد و فنون کافی برای رسیدن به اهداف را بداند ،به مراتب در برنامهریزی نیز دقت نظر
داشته و بدون برنامهریزی کاری انجام نمیدهد و تصمیمی نمیگیرد ،چنین فردی در برخورد با
مسائل ،انگیزهی کافی داشته و بادقت در برنامهریزی میتواند مسائل را حل نماید .پس آموزش
مهارت های زندگی ،سبب ایجاد انگیزه در دانش آموزان گردیده و همچنین آنان را افرادی با انگیزه-
ی پیشرفت و برنامه ریز جهت رسیدن به موفقیت بار خواهد آورد.
پیشنهادهای پژوهش
 پیشنهاد می شود که با بازنگری و بازاندیشی در ابعاد و عناصر برنامهی درسی موجود ،میزانتوجه به مهارت های زندگی را افزایش داده و محتوای کتاب درسی به نحوی تدوین شود که
مهارتها ی زندگی را بتوان به صورت عملی در کالس آموزش داد و همچنین برای آموزش آن
امکاناتی از قبیل  cdآموزشی و بستههای آموزش مهارتهای زندگی در اختیار دانش آموزان قرار
گیرد.
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 یافتههای پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی تأثیر معناداری بر مهارتهای مهارتهای زندگی را، لذا آموزش وپرورش میتواند،اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد
.جزیی از آموزشهای خاص خود قرار دهد
 وزارت علوم تبادل نظر، جهت آموزش مهارتهای زندگی بین وزارت آموزش و پرورش.گردیده و از نظرات و اندیشههای متخصصان دانشگاهی استفاده گردد
 مقایسه آموزش مهارتهای زندگی بر مهارتهای اجتماعی و عملکرد، پیشنهاد میگردد.تحصیلی مدارس دولتی و غیر دولتی انجام گردد
 پیشنهاد میگردد پژوهشی در زمینهی آموزش مهارتهای زندگی بر کودکان بدون.سرپرست تحت حمایت مراکز بهزیستی انجام گردد
 پژوهشی در زمینهی نقش واسطهای مهارتهای زندگی در رابطه، پیشنهاد میگردد.باویژگیهای شخصیتی و عملکرد تحصیلی انجام گردد
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