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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خودتنظیمی و خودکارآمدی
دانش آموزان شهر تهران در سال  7931بود .روش مورد استفاده در این پژوهش برحسب هدف
کاربردی و از نظر گردآوری دادهها از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه
کنترل و گمارش تصادفی آزمودنیها بود .جامعه آماری شامل کلیهی دانشآموز دختر مقطع دوم دوره
متوسطه بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی تعداد  42نفراز دانشآموزان در دو گروه
آزمایش ( 74نفر) و کنترل ( 74نفر) به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد .گروه آزمایش به مدت 8
جلسه آموزش مهارتهای زندگی دیدند و گروه کنترل هیچگونه درمانی دریافت نکردند .به منظور
گردآوری اطالعات از دو پرسشنامه خودتنظیمی پینتریچ و همکاران ( )7337و پرسشنامه خودکارآمدی
شرر و همکاران ( )7384استفاده شد .به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد و مقدار این ضریب برای هر دو پرسشنامه باالی  7.1بهدست آمد .همچنین به منظور
سنجش روایی از روایی محتوا استفاده شد که برای این منظور پرسشنامه به تأیید متخصصین مربوطه
رسید .تجزیه و تحلیل اطالعات بهدست آمده از اجرای پرسشنامهها از طریق نرمافزار  SPSSدر دو
بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت .یافتهها نشان داد ،آموزش مهارتهای
زندگی باعث افزایش خودتنظیمی دانش آموزان شده ،همچنین براساس نتایج یافتهها ،آموزش
مهارتهای زندگی باعث افزایش خودکارآمدی در دانشآموزان شد .بنابراین به نظر میرسد ،آموزش
مهارتهای زندگی میتواند باعث ارتقا خودتنظیمی دانشآموزان شده و تکنیکهای موثری را برای
افزایش خودکارآمدی ارایه کند.
واژگان کلیدی :آموزش مهارت های زندگی ،خودتنظیمی ،خودکارآمدی
 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه روانشناسی ،رشته روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،تهران ،ایران
 2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه روانشناسی ،رشته روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران
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مقدمه
چالشهای دوران تحصیل منابعی از فشار روانی را برای دانشآموزان فراهم کرده و سالمت
آنان را به مخاطره میاندازند بهگونهای که گاهی این چالشها ،توانایی یادگیری آنها را نیز،
تحت تأثیر قرار میدهد (لیو ،کیتسانتاز ،میلر و رودگرز .)4778 ،7این دوران برای نوجوانان
سرشار از تحول و تغییر در زمینه روابط اجتماعی و ظرفیت شناختی است .بر همین اساس
داشتن مهارت خودتنظیمی در دانش آموزان جهت رویارویی مثبت با این تغییرات مورد توجه
قرار گرفته است .مهارت خودتنظیمی از مقوله هایی است که به نقش فرد در جریان یادگیری
توجه دارد و شامل راهبردهایی است که دانش آموزان به کار می برند تا شناخت های خود را
تنظیم کنند (آلفرد ،نیینز و گراموپادهی .)4773 ،4مهارت خودتنظیمی به معنای درگیری فعال
فراگیران در تالش های یادگیری فردی ،رفتاری ،انگیزشی و شناختی خود به منظور کسب
اهداف آکادمیک مهم و ارزشمند است (گارسیا ،فالکنر و ویویان .)4778 ،9خودتنظیمی
پیامدهای ارزشمندی در فرایند آموزش و یادگیری دارد و سازگاری و موفقیت در مدرسه مستلزم
آن است که دانش آموزان با توسعه خودتنظیمی یا فرایندهای مشابه شناخت ،عواطف و یا
رفتارهای خود را جهت دستیابی به اهداف گسترش دهند یا تقویت کنند (برادبنت .)4771 ،2به
عقیده زیمرمن و کیتسانتاس )4772(5دانش آموزان خودنظم جو ،در فرایند یادگیری ،مشارکتی
فعال دارند تا بتوانند به اهداف یادگیری خود دست یابند .نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که
خودارزیابی و خودهدایت گری با عملکرد تحصیلی بهتر (دبیکی 6و همکاران ،)4776 ،پیشرفت
تحصیلی باالتر (بوندارنکو )4771 ،1و یادگیری خودنظم دهی با خودکارآمدپنداری و عملکرد
تحصیلی مرتبط است (بابایی امیری و عاشوری .)7939 ،برخی بیان می کنند افراد که
خودتنظیمی پایینی دارند احساس خودکارآمدی پایینی کرده و این امر می تواند سبب اضطراب
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و احساس غیرقابل مهار بودن موقعیت شود (لی 7و همکاران .)4772 ،استفاده از راهبردهای
خودتنظیمی ،احساس بهزیستی شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را افزایش می دهد و
تعلل ورزی و اهمالکاری در انجام تکالیف درسی را کاهش می دهد (عباسی و همکاران،
.)4775
یکی از موضوعاتی که در بهبود وضعیت روانی دانش آموزان ،کمک کننده است ،تقویت
خودکارآمدی در آنها می باشد (فرهادی ،چقایی ،مختارپور ،کرمی و دارایی زاده.)7932 ،
خودکارآمدی به اعتقادات و ذهنیات فرد در به انجام رساندن اهداف فرد مربوط می شود (کانر،4
 .)4775در واقع استرس زیاد در زندگی ،باعث کاهش خودکارآمدی می شود و در عوض در
صورت گرفتن حمایت اجتماعی و بوجود آمدن سخت رویی در افراد ،حس خودکارآمدی در افراد
افزایش می یابد (آوانزی 9و همکاران .)4775 ،خودکارآمدی و اعتماد به نفس باالی فرد بر
سخت رویی افراد موثر است و آن را افزایش می دهد (فرنسن 2و همکاران.)4775 ،
خودکارآمدی روابط فردی را مدیریت می کند و افراد با خودکارآمدی باالتر ،عزت نفس و
سالمت روانی بیشتری را تجربه می کنند (دی جی آنتا 5و همکاران .)4775 ،پارکر 6و همکاران
( )4772در پژوهش خود در مورد خودکارآمدی به این نتایج دست یافتند که رابطه قوی و
معناداری بین موفقیت و خودکارآمدی و نیز بین خودکارآمدی و خودپنداره هر فرد وجود دارد .در
پژوهش لوپرینزی و کاردینال )4772( 1به این نتایج دست یافتند دانش آموزانی که از
خودکارآمدی برخوردار بودند عموما نگرش های مثبتی نسبت به مدرسه و کالس درس داشته
اند .اما این در میان دانش آموزانی که خودکارآمدی کمتری برخوردار بودند ،نگرش مثبت
کمتری نسبت به مدرسه و کالس درس داشتند که با نشانه های افسردگی در ارتباط بود و نیز
دانش آموزانی که خودکارآمدی بیشتری دریافت می کردند و در اجتماعات بزرگ شرکت می
کردن ،نگرش های مثبت بیشتری نسبت به زندگی داشتند که با میزان باالتر شادی در میان
آنان رابطه داشته است.
1

- Lee
- Conner
3
- Avanzi
4
- Fransen
5
- Di Giunta
6
- Parker
7
- Loprinzi & Cardinal
2

 641فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال دهم ،شماره سوم ،بهار 6931

یکی از کاربردهای علم روانشناسی در جهان امروز کاربست اصول روانشناسی در یافتن
شیوههای نوین زندگی و پیشگیری از مسائل و مشکالت فردی ،خانوادگی ،شغلی و اجتماعی
است .برنامههای آموزش مهارتهای زندگی 7از جمله کاربردهای روانشناسی در عرصههای
مختلف فردی و اجتماعی است که با هدف ارتقای سطح بهداشت روانی و جسمانی و
پیشگیری از آسیبهای روانی ،جسمانی و اجتماعی برگزار میگردد .این مهارتها توانایی افراد
در برخورد مؤثر با مقتضیات زندگی همراه با استرس و اضطراب امروزی را باال برده و به
عنوان یک عامل پیشگیری کننده اولیه عمل میکند (ویلفورد .)4775 ،4مهارتهای زندگی
مجموعهای از توانایی ها است که قدرت سازگاری و رفتار مثبت و کارآمد را افزایش میدهد
در نتیجه شخص قادر خواهد بود بدون این که به خود یا دیگران صدمه بزند مسئولیتهای
مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذیرد و با چالشها و مشکالت روزمره زندگی به شکل موثر
روبرو شود (خاکساری و همکاران .)4773 ،فتی و همکاران ( ،)7985مهارتهای زندگی را یک
رویکرد مبتنی بر تغییر یا شکلدهی رفتار تعریف میکنند که طی آن برقراری توازن میان سه
حوزه دانش ،نگرش و مهارت مدنظر قرار میگیرد .مهارتهای زندگی مجموعهای
ازتواناییهای روانی هستند که زمینه سازگاری مثبت را فراهم میآورند و فرد را قادر میسازند
تا مسئولیتهای اجتماعی خود را بپذیرد و بدون صدمه زدن به خود و دیگران با خواسته،
انتظارات و مشکالت روزانه و مشغلههای کاری و اداری به مشکل برخورد نماید (متین و
احمدی .)7938 ،در واقع هدف از آموزش مهارتهای زندگی افزایش تواناییهای روانی
اجتماعی و در نهایت پیشگیری از ایجاد رفتارهای آسیب زننده به بهداشت و ارتقای سطح
سالمت روان افراد است (مرادی ،باصری و معاون جوال .)7931 ،در همین راستا میتوان به
پژوهشهای انجام شده ذیل اشاره نمود:
لئو ،یان ،لی و مایس ،)4776( 9طی پژوهشی با عنوان «بررسی اثربخشی آموزش
مهارتهای ارتباطی بر مشکالت رفتاری و یادگیری دانش آموزان» دریافتند که آموزش
مهارتهای اجتماعی و ارتباطی در کاهش مشکالت یادگیری و رفتاری مؤثر میباشد و کسانی
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که تحت آموزش مهارتهای اجتماعی ،ارتباطی و ابراز وجود قرار گرفتند ،از لحاظ پیشرفت
تحصیلی موفقیت بهتری کسب کردند .آلبرتین و همکاران ،)4777( 7طی پژوهشی با عنوان
«بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس» دریافتند که آموزش مهارتهای
زندگی به افراد کمک میکند تا در مقابل تغییرات ،انعطافپذیری بیشتری داشته باشند ،از عزت
نفس باالتری برخوردار گردند و در نتیجه توانایی بیشتری نیز در کنترل مسائل و مشکالت
نشان دهند .اشرفی و منجزی ( ،)7934طی پژوهشی با عنوان «بررسی اثربخشی آموزش
مهارتهای ارتباطی بر میزان پرخاشگری دانش آموزان دختر دوره متوسطه» دریافتند که
آموزش مهارتهای ارتباطی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان مؤثر میباشد.
خلتعبری و عزیز زاده ( ،)7937طی پژوهشی با عنوان "مقایسهی تأثیر برنامهی آموزش
مهارتهای زندگی و راهبردهای مقابله با فشار روانی بر سالمت روان دختران" دریافتند که
آموزش مهارتهای زندگی و راهبردهای مقابله با فشار روانی به طور معناداری موجب افزایش
سالمت روان دانشجویان میگردد.
دوره نوجوانی مرحلهای حساس از رشد است که میتواند با آسیبهای مختلف اجتماعی
همراه باشد .از همین جهت استفاده از مداخالت آموزشی که با هدف توانمندسازی مهارت
اساسی افراد سروکار دارد ،از اهمیت فراوانی برخوردار است .از سوی دیگر مهارتهای زندگی،
از جمله نیازهای اساسی تمام افراد جامعه جهت برخورد مناسب با موقعیتهای مختلف زندگی
میباشد.
اهمیت این بررسی از اهمیت آموزش و مهارتهای زندگی در مدارس ناشی میشود که
براساس یافتهها و نظرات محققین قابل استنباط است .مدارس نقش مهمی در پیشگیری و
بهداشت روانی دانشآموزان دارند ،به همین خاطر در سالهای اخیر مدارس توسط برنامههای
پیشگیری پوشش داده میشود .این گونه فعالیتها مداخالتی هستند که نوجوانان را در زمینه
مهارتهای زندگی از جمله مقابله موثر با فشارهای روانی ،سازگاری اجتماعی ،حل مسئله،
کنترل خشم و تصمیمگیری توانمند میسازند (رایان و شین .)4772 ،4اوکچ  )4775(9معتقد
است رویکرد مهارتهای زندگی چهارچوب سازمان یافتهای را برای مراکز مشاوره و بهداشت
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روانی فراهم میکند و یک عنصر آموزشی کلیدی و مهم برای مدارس ابتدایی و دبیرستان
میباشد .از سوی دیگر نزدیک به یک دهه است که برنامهی آموزش مهارتهای زندگی مورد
توجه سیاستگذاران و برنامهریزان آموزش در کشور قرار گرفته است .در برنامه توسعه چهارم
( ،)7989به صراحت بر اهمیت و ضرورت اجرای برنامههای ارتقای توانایی روانی اجتماعی،
مانند آموزش مهارتهای زندگی تأکید شده است .در این میان کنار آمدن با فشارهای زندگی،
کسب مهارتهای فردی واجتماعی ،همواره بخشی از واقعیت زندگی انسان بوده و در ادوار
متفاوت زندگی او ،به اشکال گوناگون تجلی یافته است .با توجه به آن چه در باال اشاره شد،
این نیاز وجود دارد تا پژوهشی در این خصوص در حوزهی آموزش و پرورش انجام شود.
بنابراین با توجه به اهمیت آموزش مهارتهای زندگی بر خودتنظیمی و خودکارآمدی
دانشآموزان ،پژوهشگر درصدد بررسی این موضوع است که «آیا آموزش مهارتهای زندگی بر
خودتنظیمی و خودکارآمدی دانشآموزان شهر تهران تاثیر دارد؟»
روش شناسی
این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود.
جامعه آماری پژوهش ،دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه (منطقه  77تهران) در سال
تحصیلی  7931بودند .حجم نمونه ،با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای  86نفر
از دانش آموزان انتخاب شدند و به پرسشنامه خودتنظیمی و خودکارآمدی پاسخ دادند .برای
انتخاب آزمودنی ها نخست از میان مدارس منطقه  ،77چهار مدرسه به صورت تصادفی انتخاب
شدند و از هر مدرسه دو کالس و از هر کالس  75نفر انتخاب شدند .سپس بر اساس نمره
های پرسشنامه تعداد  42نفر از این افراد که در پرسشنامه ها نمره پایین تری از نقطه برش را
کسب کردند به عنوان نمونه انتخاب شدند .افراد به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گروه
کنترل تقسیم شدند .گروه آزمایش  8جلسه  37دقیقه ای آموزش مهارت های زندگی فتی و
موتابی ( )4776را دریافت کردند ،اما گروه کنترل آموزشی را دریافت نکردند .خالصه جلسات
آموزش مهارت های ز ندگی در جدول  7آورده شده است.
ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه خودتنظیمی پینتریچ و همکاران ( )7337و
پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران ( )7384بود .پرسشنامه خودتنظیمی پینتریچ و
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همکاران ( :)1MSLQ( )1991در این مطالعه برای اندازه گیری راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی از پرسشنامه راهبردهای یادگیری خود تنظیمی استفاده خواهد شد .این ابزار توسط
پینتریج ،اسمیت ،گارسیا و مک کچای )7337( 4برای اندازه گیری باورهای انگیزشی و
راهبردهای یادگیری تهیه شده است .خرده مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل 21
عبارت است که خرده مولفه مربوط به راهبردهای شناختی و فراشناختی می باشد .خرده مقیاس
های مربوط به راهبردهای شناختی شامل تکرار و مرور ،بسط شامل یادداشت برداری ،خالصه
نویسی ،سازماندهی و درک مطلب می باشد .همچنین ،خرده مقیاس های راهبردهای
فراشن اختی عبارت اند از :برنامه ریزی ،نظارت و کنترل ،نظم دهی شامل تالش و پشتکار و
فعالیت نظم دهی که از ( 7کامال موافقم) تا ( 5کامال مخالفم) می باشد .نمرات باال در هر خرده
مقیاس نمایانگر وجود سطح باالیی از راهبردهای شناختی و فراشناختی و نمرات پایین نیز
نشانه میزان پایین راهبردهای شناختی و فراشناختی است .در مطالعه ای که توسط اشعری،
شفیع آبادی و سودانی ( )7988انجام گرفت ،میزان آلفای کرونباخ برای خرده مولفه های
راهبردهای شناختی و فراشناختی به ترتیب  7/85و  7/87به دست آمد .پرسشنامه
خودکارآمدی شرر و همکاران ( :)1991این مقیاس دارای  71سوال است که هر سوال
بر اساس مقیاس لیکرت از دامنه کامال مخالفم تا کامال موافقم تنظیم می شود .نمره گذاری
مقیاس به این صورت است که به هر ماده از  7تا  5امتیاز تعلق می گیرد .سوال های ،8 ،9 ،7
 79 ،3و  75از راست به چپ و بقیه سوال ها به صورت معکوس یعنی از چپ به راست نمره
گذاری می شوند .بنابراین حداکثر نمره ای که فرد می تواند از این مقیاس به دست آورد نمره
 85و حداقل نمره  71است .این مقیاس توسط بختیاری براتی ( )7916ترجمه و اعتباریابی شده
است .بختیاری براتی ( )7916برای سنجش روایی سازه ای مقیاس خودکارآمدی عمومی،
نمرات بدست آمده از این مقیاس را با اندازه های چندین ویژ گی شخصیتی (مقیاس کنترل
درونی و بیرونی راتر ،خرده مقیاس کنترل شخصی ،مقیاس درجه اجتماعی مازلو و کران و
مقیاس شایستگی بین فردی روزنبرگ) همبسته کرد که همبستگی پیش بینی شده بین مقیاس
خودکارآمدی و اندازه های خصوصیات شخصیتی متوسط ( 7/67و در سطح  7/75معنادار) و در
- Motivated Strategies for Learning Questionnaire
- Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie

1
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جهت تایید سازه مورد نظر بود (به نقل از کرامتی و شهرآرای .)7989 ،همچنین ضریب پایایی
مقیاس با استفاده از روش دو نیمه کردن آزمون گاتمن برابر  7/16و با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ  7/13به دست آمده است (شماعی زاده و عابدی .)7982 ،همچنین در پژوهش وقری
( )7913برای بررسی پایایی خودکارآمدی ،آلفای کرونباخ  7/85بدست آمده است .نجفی
( )7987نیز  97نفر از آزمودنی ها را به صورت تصادفی جدا کرد و آزمون خودکارآمدی را برای
آنها اجرا نمود و آلفای کرونباخ برابر با  7/89بدست آمد .و از طریق روش اسپیرمن-براون نیز
 7/89بدست آمد .در پژوهش گنجی و فراهانی ( )7981به روش آلفای کرونباخ ضریب پایایی
 7/87بدست آمد.
جدول  .1خالصه جلسات آموزش مهارت های زندگی
جلسات
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

محتوای آموزشی
موضوع
شیوه های برقراری معارفه ،برقراری ارتباط اولیه ،آشنایی با اصول و مقررات و اهداف جلسات،
مفهوم ارتباط ،اهمیت ارتباط ،عناصر کالمی و غیرکالمی ارتباط ،گوش
ارتباط موثر
دادن فعال ،سوال کردن و اهداف آن ،سوال باز و بسته ،بازخورد دادن،
موانع ارتباط موثر ،سبک های سالم و ناسالم ارتباط
مهارت روابط بین فردی مفاهیم روابط بین فردی موثر ،خودشناسی ،دیگرشناسی ،عناصر رابطه
دوستانه ،اعتماد ،همدلی و پذیرش ،خالصه سازی ،پیام من و پیام تو ،سبک
های حل اختالف ،قواعد حل اختالف ،آموزش تکنیک های رفتار
جراتمندانه
مفهوم خودآگاهی ،فواید خودآگاهی ،مفهوم عزت نفس و تاب آوری،
خودآگاهی و همدلی
مهارت های خودارزیابی ،شناسایی نقاط قوت و ضعف خود ،درک شرایط
زندگی دیگران ،بهبود روابط اجتماعی و افزایش رفتارهای حمایتی ،احترام
به دیگران و محیط زیست.
مفهوم افسردگی ،عالئم افسردگی ،ارتباط افکار و احساس و رفتار ،شناسایی
مبارزه با خلق منفی
افکار منفی ،بررسی خطاهای شناختی ،مبارزه با افکار خودآیند منفی ،شک
کردن ،ارزیابی مجدد ،فرضیه آزمایی.
مفهوم استرس ،تعریف و فرایند مقابله ،راهبردهای مقابله با استرس ،آرام
مدیریت استرس
سازی ،مدیریت زمان ،ورزش ،حل مساله ،رفتار جراتمندانه ،مقابله با افکار
غیرمنطقی ،مدیریت مالی ،چگونگی باال بردن توان عمومی استرس ،آماده
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ششم

هفتم

هشتم

مهارت حل مساله

مقابله با هیجانات

تصمیم گیری

سازی خود برای مقابله با استرس.
مفهوم حل مساله ،انواع مقابله های مسئله مدار و هیجان مدار ،مقابله های
سازگارانه و ناسازگارانه ،تعریف و فرمول بندی مسئله ،تولید و خلق راه حل
های متعدد ،بررسی معایب و محاسن هر راه حل ،به کارگیری راه حل و
ارزیابی و بازنگری آن.
شناسایی و نام گذاری احساسات خود ،تنظیم و کنترل احساسات خود،
شناسایی و نام گذاری احساسات دیگران ،حفظ ارتباطات و روابط بین
فردی و حفظ انگیزه برای رسیدن به هدف.
کمک به برخورد موثر با مسائل زندگی ،نیاز به کسب اطالعات و در نظر
داشتن تاثیر اجتماعی بر تصمیم گیری ها

تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از اجرای پرسشنامهها از طریق نررمافرزار spss73
در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت.
یافته ها
در این بخش با توجه به همسانی واریانس نمرات و نرمال بودن توزیع نمرات و حجم
مساوی گروه آزمایش و کنترل برای آزمون معناداری تفاوت مشاهدهشده بین دو گروه آزمایش
و کنترل در پسآزمون و کنترل اثر نمرهها پیشآزمون از تحلیل کوواریانس استفاده شد.
در مورد فرضیه اول ابتدا مفرضه همگنی شیبهای رگرسیون توسط آزمون  Fموردبررسی
قرار گرفت .نتایج آزمون نشان داد که میتوان فرض همگنی شیبهای رگرسیون را در دو
گروه کنترل و آزمایش پذیرفت (.) F  7/85 ، df  7، 46 ، p  7/91
جدول  . 1خالصه آزمون تحلیل کوواریانس جهت بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر
خودتنظیمی دانش آموزان

منبع تغییرات
Iهمپراش

گروه
خطا
کل

SS
7746/9
577/4
291/5
53847

df
7
7
41
97

Ms
7746/9
577/4
76/4

F
63/5
97/5

sig
7/77
7/77

Eta
7/147
7/598

بر اساس اطالعات جدول  ،4با کنترل اثر پیشآزمون ،اثر عامل بین گروهی ،در سطح
 7/77معنیدار است ( .)F)7 ،41( =97/5، P= 7/77بهعبارتدیگر تفاوت بین نمرات پسآزمون
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گروه کنترل و آزمایش معنیدار میباشد .بهطوری اطالعات جدول  4نشان میدهد ،نمرات
گروه آزمایش پس از آموزش مهارت های زندگی ،بهبود داشته است .درحالیکه در گروه کنترل
چنین بهبودی مشاهده نمیشود .بنابراین میتوان فرض صفر را در سطح  7/77رد کرده و با
 33درصد اطمینان نتیجه گرفت "آموزش مهارت های زندگی بر خودتنظیمی دانش آموزان"
موثر است .اندازه اثر نیز نشان میدهد که حدود  59/8درصد از بهبود خودپنداره آزمودنیها،
توسط "آموزش مهارت های زندگی" قابل تبیین است.
در مورد فرضیه دوم آزمون  Fهمگنی شیب رگرسیونی را مورد تائید قرارداد (46 ، p  7/78
 .) F  9/9 ، df  7،بنابراین میتوان فرض همگنی شیبهای رگرسیون را در دو گروه کنترل
و آزمایش پذیرفت.
آزمون لوین نیز نشان داد که مفروضه همگنی واریانس گروهها برقرار است (48 ، p  7/75
.) F  4/4 ، df  7،
جدول  .3خالصه آزمون کوواریانس جهت بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی

منبع تغییرات
Iهمپراش

گروه
خطا
کل

SS
4164/6
586/3
246/9
775623

df
7
7
41
97

Ms
4164/6
586/3
75/8

F
715
91/4

sig
7/77
7/77

Eta
7/866
7/513

چنانکه در جدول  9مشاهده میشود ،تفاوت بین گروهها ،در سطح  7/77معنیدار است
( .)F)7 ،41( =91/4، P= 7/77بهطوری مقایسه نمرات گروهها در جدول  9نشان میدهد،
نمرات گروه آزمایش پس از مداخله ،بهطور معنیداری افزایشیافته است .بااینوجود ،تغییر
نمرات گروه کنترل ،محسوس نیست .ازاینروی میتوان با  33درصد اطمینان نتیجه گرفت
"آموزش مهارت های زندگی" باعث افزایش خودکارآمدی دانش آموزان شده است .اندازه این
اثر نیز برابر با  51/3درصد برآورد شده است.
بحث و نتیجه گیری
هدف این پژوهش ،مطالعه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خودتنظیمی و
خودکارآمدی دانش آموزان دختر بود .نتایج نشان داد که آموزش مهارت های زندگی باعث
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افزایش خودتنظیمی دانش آموزان دختر شده است .این یافته ها با نتیجه یافته های مرادی و
همکاران ( ،)7931اشرفی و منجزی ( ،)7934آلبرتین و همکاران ( )4777همسو است .نتایج
پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی در افزایش خودتنظیمی موثر بوده است .به
این معنا که دانشآموزانی که تحت آموزش مهارتهای زندگی از جمله تکنیکهای موثر مقابله
با استرس و فشارهای زندگی ،توانایی تصمیمگیری و حل مساله ،توانایی برقراری ارتباط موثر
بین فردی و توانایی خودآگاهی قرار گرفتهاند ،خودتنظیمی آنان افزایش یافت (اوکچ .)4775 ،در
تبیین اثربخشی برنامه آموزش مهارتهای زندگی بر روی دانشآموزان این پژوهش میتوان
گفت که آموزش مهارتهای زندگی از یک سو باعث میشود که افراد ،شناخت بیشتری از خود
پیدا کنند و نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و در جهت اصالح نقاط ضعف و تقویت نقاط
قوت خود بکوشند .ایجاد آگاهی در مورد نقاط قوت و ضعف به فرد کمک میکند تا در مقابله
با مشکالت به استفاده از شیوههای کارآمدتر و مناسبتر روی آورد و در نتیجه ،خودتنظیمی
خود را افزایش دهد .از سوی دیگر ،آموزش گروهی میتواند تاثیر مثبت در کاهش فشار روانی
داشت ه باشد ،زیرا جمع شدن افراد در گروه و این که تک تک افراد احساس کنند دیگران نیز
مشکالتی مشابه با آنها دارند و در گروه از تجارب یکدیگر برای مقابله با استرس استفاده
کنند ،در کاهش استرس و افزایش خودباوری موثر است .همچنین آموزش آرمیدگی عضالنی
که جزء برنامه آموزش مهارت های زندگی است ،از آن جا که استرس با افزایش تنش عضالنی
و افزایش تنش عضالنی با استرس همراه است ،میتواند عامل موثری در افزایش خودتنظیمی
دانش آموزان باشد .همچنین می توان گفت برنامه آموزش مهارتهای زندگی با آموزش روش
تصمیمگیری صحیح و چگونگی حل مساله ،باعث کاهش تردید در تصمیم و کاهش ناتوانی در
مقابله با مشکالت زندگی روزمره میشود و تفکر خالق و انتقادی را که الزمه دستیابی به راه
حل مناسب برای بسیاری از مسائل استرسزا است در فرد پرورش میدهد .همچنین با توجه به
این که برخی از شیوه های مقابله مسالهمدار عبارتند از :مهار استرس(شامل آگاه شدن از
افزایش استرس و عوامل ایجاد کننده آن) ،ساختاربندی (شامل جمع آوری دادهها درباره عامل
استرسزا ،پرس و جو در زمینه منابع حمایتی موجود و طراحی شیوههای استفاده از آن) و
مهارتهای اجتماعی(شامل خودابرازی و صمیمیت ورزی) (متین و احمدی ،)7938 ،طی برنامه
آموزش مهارتهای زندگی ،این مهارتها به فرد آموزش داده میشود و در نتیجه ،فرد به
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منظور کاهش یا حذف پیامدهای ناخوشایند استرس ،سعی میکند بر عامل استرسزا تسلط
یافته ،در موقعیتهای استرسزا از شیوه مقابله مسالهمدار بیشتر استفاده کند و خودتنظیمی خود
را افزایش دهد .همچنین این برنامه ،آموزش رفتارهای اجتماعی مثبت ،ایجاد جایگاه مهار
درونی ،افزایش جرات ورزی ،خودپنداره مثبت ،مهارتهای کالمی و غیرکالمی اجتماعی
مناسب ،شیوههای مهار فشار عصبی و شیوههای برخورد با موقعیتهای استرسزا و آرمیدگی
عضالنی ،باعث میشود که فرد در مهار واکنشهای هیجانی ،مهارت الزم را جهت مقابله با
عامل استرسزا کسب کند.
همچنین نتایج نشان داد که آموزش مهارت های زندگی میزان خودکارآمدی دانش آموزان
را افزایش می دهد .در مجموع یافتههای پژوهش حاضر همسو با یافتههای پژوهشهای مشابه
نشانگر این است که آموزش مهارت های زندگی به ارتقای سازگاری کودکان و نوجوانان در
ابعاد زندگی کمک میکند و از اساسیترین برنامههای پیشگیری در سطح اولیه به شمار میرود.
پژوهش حاضر با یافتههای لیو و همکاران ( ،)4776ریان و شین ( ،)4772خاکساری و همکاران
( )4773همسو میباشد .این آموزشها کمک می کند تا افراد ،عواطف و احساسات خود را به
خوبی بشناسند ،آنها را به دقت ارزیابی کنند ،افکار منطقی و غیرمنطقی مرتبط با آنها را
دریابند ،و در نهایت برای آن ها آشکار می شود که افکار کارآمد و ناکارآمد ،عواطف مثبت و
منفی آنها را هدایت میکند .هنگامی که آزمودنیها به این آگاهی میرسند که این خود آنها و
تصوراتشان است که هیجانها و عواطف مثبت و منفی را تا حدود زیادی زیر نفوذ دارد ،بنابراین
با مهارتهای آموخته شده آنها را کنترل میکنند و از این طریق به خودکارآمدی میرسند.
خ ودکارآمدی منعکس کننده برخورد و تعامل سازنده و مفید فرد با اطرافیان خصوصا دوستان و
همساالن است .آموزش مهارتهای زندگی سبب میشود افراد بسیاری از ویژگیهای روانی
خود و طرف مقابل را درک کنند و با شفافیت بیشتری پی برده و بپذیرند .در فرآیند آموزش
مهارتها ،دانشآموزان مطلع میشوند که بین آنها و دیگران تفاوتهایی وجود دارد که باید
پذیرفته شود و با این تفاوتها و تمایزات احتمالی در کنار هم به رابطه و دوستی و همنشینی
ادامه دهند .آنها به مفهوم همنوایی گروهی دست مییابند و در نهایت با کمک یادگیری
مهارتهای زندگی با بوده اختالف نظرات و همراهیهای احتمالی ،زندگی مسالمتآمیزی
داشته باشند .به نظر میرسد ،دانشآموزان گروه آزمایش در طول زمان دریافت آموزشها به
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ارزیابی باورها و برداشتهای ذهنی خود اقدام نموده اند و با کمک این آموزشها ،به این
آگاهی دست یافتهاند که میتوانند موفقیتآمیزتر با محیط و دنیای درونی و بیرونی خود انطباق
و سازگاری پیدا کنند .آنها در نتیجه دریافت این مهارتها میتوانند استرس خود را که در هر
شرایطی شدید بودن آن مضر و خطرناک است کنترل کنند ،خود را بهتر و کاملتر بشناسند،
مسائل و مشکالت را درک کنند و راه حلهای مقتضی و سازنده را موقع نیاز اتخاذ کنند .آنها
در نهایت دارای شخصیت سالم و سازگار میشوند و هدفهای واقعی و منطقی زندگی را دنبال
میکنند .براساس یافتههای پژوهش پیشنهادهایی در ادامه ارائه میگردد :پیشنهاد میگردد
آموزش مهارتهای زندگی ،در برنامههای آموزش ضمن خدمت برای مشاوران و معلمان و نیز
در برنامههای دانش افزایی والدین دانشآموزان در نظر گرفته شود تا آنان بتوانند در سازگار
ساختن دانش آموزان و باال بردن عملکرد تحصیلی آنان نقش الزم را ایفا کنند .آموزش
مهارتهای زندگی به عنوان یک ماده درسی در برنامهی درسی مدارس در نظر گرفته شود.
برگزاری کارگاهها و کالسهای آموزش این مهارتها در مدارس برای دانشآموزان کمک
شایانی برای ارتقای سطح سالمت روان آنها است .با توجه به اهمیت متغیرهای این پژوهش
پیشنهاد میشود که این متغیرها با سایر متغیرهای دیگر چون مهارتهای اجتماعی،
اعتمادبه نفس ،خودپنداره و هوش هیجانی مورد بررسی واقع شود .از نظر پژوهشی به
پژوهشگران عالقمند توصیه میشود که این پژوهش را با دوره پیگیری در میان دانشآموزان
دختر و پسر هر دو به مرحله اجرا در آورند تا از این طریق عالوه بر تعیین ثبات تاثیر
آموزشهای ارائه شده ،نقش جنسیت را در تاثیر این نوع آموزشها به طور علمی مشخص
نمایند.
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