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اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر جرأت ورزی و خودکارآمدی دانش آموزان
پسر مقطع متوسطه دوم شهر گچساران
سیده مونس

حسینی 1

 1عضو هئیت علمی  ،گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران ،گروه روان شناسی (نویسنده مسئول)

چکیده
در پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر جرأت ورزی و خودکارآمدی دانش آموزان پسر مقطع
متوسطه دوم شهر گچساران بررسی شد .جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آزموزان پسرمقطع متوسطه دوم شهر
گچساران که تعداد آنان  562بود ودر سال تحصیلی  98- 97مشغول به تحصیل هستند از این جامعه آماری یک مدرسه به
روش نمونه گیری تصادفی از بین مدارس عادی شهرگچساران انتخاب شد  .بدین منظور  50نفر به صورت نمونه گیری
تصادفی انتخاب شدند و در  2گروه(1گروه آزمایش و  1گروه کنترل) ،به صورت تصادفی جایگزین شدند .گروه آزمایش ،با
روش آموزش مهارت های زندگی تحت مداخله قرار گرفتند.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه جرات ورزی( گمبریل و
ریچی )1975،وپرسشنامه خودکارآمدی (موریس  )2001 ،استفاده شد .گروه آزمایشی دوم  10جلسة آموزش مهارت های
زندگی را گذراندند .نتایج تحلیل کواریانس در روش آموزش مهارت های زندگی افزایش بیش تر جرات ورزی و خودکارآمدی
در گروه های آزمایشی را نسبت به گروه کنترل نشان داد .بنابراین آموزش مهارت های زندگی بر جرأت ورزی و خودکارآمدی
دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم مؤثر است.
واژههای کلیدی :جرأت ورزی ،مهارت های زندگی ،خودکارآمدی
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مقدمه
امروزه با مانند آموزش بهداشت روانی و مداخالت مربوط به ارتقایی سطح توانایی ها روانی  -اجتماعی دانش آموزان می توان
به کودکان و نوجوانان کمک کرد تا زندگی مفیدتر و رضایت بیشتری داشته باشند(باعزت .)1394 ،کودکان و نوجوانان نیاز
جدی دارند که عالوه بر کسب تواناییهای خواندن ،نوشتن ،ریاضی و  ...،خدمات اثربخش در زمینه حفظ و ارتقای شایستگی
های روانی -اجتماعی و سالمت دریافت کنند .بر همین اساس و به منظور ارتقای سطح سالمت و پیشگیری از آسیب های
روانی -اجتماعی ،در بسیاری از کشورها های برنامه متنوع آزمون و تجربه شده است (سعیدزاده و همکاران .)1396 ،تحول
اساسی که در نقش ،وظایف و کارکردهای نظامهای آموزشی بسیاری از کشورهای جهان رخ داده است سبب شده که ،عالوه بر
نقش سنتی مدرسه در ارائه آموزش های صرف در زمینه مهارتهایی مانند خواندن ،نوشتن ،حساب کردن و انتقال دانش،
طراحی و اجرای های برنامه جامع تحولی برای عموم دانش آموزان و نیز گروه های ویژه مورد توجه جدی قرار گیرد .این
جهت گیری جدید مواردی مانند بازشناسی و به رسمیت شناختن تأثیرات هیجانات دانش آموزان  ،توجه به تأثیر جو
اجتماعی مدرسه بر پیشرفت تحصیلی ،و توجه به اصول روانشناختی و کاربرد آنها برای را افزایش حرمت خود شامل می
شود(ونزل و ویکولد .) 20161،مدرسه می تواند فرصتی بی دلیل را برای بهبود بخشیدن به زندگی بسیاری از کودکان و
نوجوانان ایجاد کند .به موازات حرکت ملت ها برای آموزش همگانی ،افزایش نقش مدارس در ارائه خدمات سالمت اهمیت
یافته است(حسین ثابت و همکاران .)1395 ،از این رو توجه به بهداشت ،روانی کودکان و نوجوانان که در دورة بحرانی زندگی
دستخوش تغییرات اساسی فیزیولوژیکی ،روانشناختی و اجتماعی و نیز تنیدگی های شدید می شوند ،ضرورت می
یابد(نیکبخت و دیره .)1397 ،امروزه با وجود ایجاد دگرگونی های فرهنگی و تغییر در سبک های زندگی بر اثر گسترش
آموزش های رسمی و همگانی و دسترسی به اطالعات ،بسیاری از افراد در مواجهه با مسائل زندگی فاقد توانایی ها و مهارت
های ضروری هستند .همین امر ،آنها را در رویارویی با مشکالت زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر کرده است.
تحقیقات نشان داده اند که بسیاری از مشکالت مربوط به سالمتی و اختالالت روانی و عاطفی ،ریشه های روانی -اجتماعی
دارند(جروسلم و هسلینگ .)20142،با استفاده از برنامه هایی مانند آموزش بهداشت ،مداخالت مربوط به ارتقای سطح توانایی
ها ی روانی -اج تماعی دانش آموزان و شناسایی دانش آموزان نیازمند به خدمات ویژه روانشناختی و ارائه درمان های
تخصصی می توان به آن ها کمک کرد تا در زندگی مفیدتر واقع شود و رضایت بیشتری از زندگی داشته باشند(خلیلیان و
افالکی .)1395 ،تجارب و شواهد موجود نشان می دهند که برنامه های مدرسه -محور که یادگیری اجتماعی و هیجانی
کودکان را می بخشند ،می توانند در دستیابی به این اهداف سودمند باشند .در سطح کالس ،تربیت روانی ،اجتماعی و
هیجانی به یاری معلمی پاسخگو ،مسئول و آگاه به همة ویژگی ها و نیازهای روانشناختی و هیجانی دانش آموز ،بهترین کار و
عمل تربیتی است .در سطح مدرسه برای پاسخ به فشار نیازهای اجتماعی ،تحصیلی ،هیجانی و سالمت روان دانش آموزان
دوره های آموزش عمومـــی و متوسطه ،رویکردها ،روش ها و ابزارهای سودمند گستردهای ارائه شده اند(سعید زاده و
همکاران .)1396،اگر چه بخش قابل توجهی از این تالش ها و برنامه ها بر ایجاد یکپارچگی ،تکمیل و تعادل بخشی به آموزش
درسی ،اجتماعی و هیجانی تأکید می کنند ،برخی ازآنها به طور اختصاصی به نیازهای سالمت روان آموزان دانش معطوف
هستند (تاج زاد قهی و سعادتی شامیر .)1397 ،هدف های اساسی مداخله های مبتنی بر مدرسه ،فراهم آوردن موقعیت و
تجاربی است که از طریق آنها ،تواناییها و شایستگی های مقابله ای و مدیریتی کودکان در رویارویی با تنیدگی های محیطی و
شرایط نامساعد و چالشهای زندگی روزمره تحول پیدا کنند وغنی شوند .برنامه های اصالحی آموزشگاهی و آموزشهای
بهداشت روانی مبتنی بر مداخالت مدرسه-محور را می توان از طریق آموزش مهارت های زندگی جامة عمل پوشاند .این
مهارتها که بر تحول و توسعه«ظرفیت و شایستگی روانشناختی» تأکید دارند ،به مجموعه ای از توانایی ها که زمینة سازگاری
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و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورند ،اطالق می شود .این توانایی ها فرد را قادر می سازد که مسئولیت ها نقش اجتماعی
خود را بپذیرد و بدون آسیب رساندن به خود و دیگران ،با مقتضیات ،انتظارات و مشکالت روزانه ،به طور مؤثر مواجه شود(بوت
وین و گریفین .)20153،افزایش توانایی های روانی-اجتماعی نقشی مؤثر در فعالیت های پیشگیرانه خواهد داشت .با این
توصیف ،مهارت هایی که به مهارت های زندگی موسوم هستند ،گسترة وسیعی از را در بر می گیرند و ماهیت و تعریف آنها
نسبت به فرهنگ ها و موقعیت ها تغییر می یابد(صیف و همکاران . .)1395 ،عوامل فرهنگی و اجتماعی که از تعیین کننده
های اصلی ماهیت دقیق برنامة مهارت های زندگی هستند ،ممکن است این آموزش ها را از نظر اهداف و محتوای آموزشی در
کشورها و مناطق گوناگون متفاوت سازد .با وجوداین ،برنامه اموزش مهارت های زندگی در کشورهای متفاوت اجرا شده و به
آثار و نتایج مثبت دست یافته است(رحیمی .)1394 ،به نظر می رسدکه این یک برنامة جامع میان -فرهنگی است که اساس ًا
بر ا رشد فلسفه ای نوین در کودکان و نوجوانان تأکید دارد و آنان را تشویق میکند تا مسئولیت اعمالشان را بر عهده بگیرند.
این مهارت ها سنگ بنای اصلی برنامه های مدرسه -محور برای پرورش و بهبود یادگیری اجتماعی و هیجانی هستند و
چارچوب نظری و عملی را برای سازماندهی ،یکپارچه سازی و انسجام بخشی فعالیتهای مربوط به پیشگیری اولیه فراهم
کنند(خلیلیان وهمکاران .)1395،مهارت های زندگی متعدد و متنوع هستند و برنامة آموزش مهارتهای زندگی نیز دیدگاهی
کل گرایانه و جامع به پیشگیری دارد .مستقیم ترین روش مداخله برای ارتقای توانایی های روانی -اجتماعی ،مداخله های
هستند که منابع مقابله اشخاص و توانایی های شخصی و اجتماعی آنان را تقویت می کنند و تأکید دارند بر عواملی مانند
حرمت خود ،خودپنداره ،خودآگاهی و همدلی ،تصمیم گیری ،حل مسئله ،مقابله با هیجانها و تنیدگی زاها ،تفکر خالق و تفکر
انتقادی که در محیط های گوناگون مانند مدارس ،قابل اجرا هستند(کرسول4و همکاران.)2013 ،
این نوع مداخله را می توان از طریق برنامة آموزش مهارتهای زندگی در مدرسه و محیطهای آموزشی حمایتگر ارائه نمود .این
برنامة آموزشی بر این اصل بنیادین مبتنی است که کودکان و نوجوانان حق دارند بالنده و توانمند شوند و نیاز دارند که
بتوانند از خودشان و عالیق و خواسته هایشان در برابر موقعیت های سخت زندگی دفاع کنند(جوادی علمی ،اسدزاده و دالور،
 .)1397پژوهش حاضر بر اساس رویکرد چند وجهی به مطالعة برنامة آموزش کارآمدی مهارت های زندگی پرداخته است.
تأثیر آموزش این برنامه بر بهبود و ارتقای احساس خودکارآمدی و مهارت های جرأت ورزی ،به منزلة شاخصی از توانایی
های روانی -اجتماعی درون روانی و بین فردی ،در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر گچساران بررسی خواهد شد.
چه توجه صرف به آثار برنامه و عدم توجه به کاستی های برنامة اجرا شده به نتیجه گیری های نادرست و گمراه کننده
منجرمی شود .این پژوهش به دنبال این اساسی است که آیا آموزش مهارت های زندگی بر جرأت ورزی و خودکارآمدی
دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر گچساران مؤثر است؟
فرضیه های پژوهش
 -1آموزش مهارت های زندگی بر افزایش جرات ورزی در دانش آموزان پسر مؤثر است.
 -2آموزش مهارت های زندگی بر افزایش خودکارآمدی در دانش آموزان پسر مؤثر است.
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
لیائو 5و همکاران ( )2016پژوهشی در زمینه اثرات آموزش پیشگیری مبتنی بر مهارتهای زندگی در دانش آموزان 9تا 12ساله
دریافتند دانش آموزانی که جوانتر بودند ،ساکن مرکز استان بودند ،به اینترنت دسترسی داشتند و والدین آنان دارای
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تحصیالت سطح باال بودند ،در حوزه های نگرشی و دانشی نمراتی باالتر کسب کردند .همچنین ،نتایج نشان دادند که برنامه
درسی مبتنی بر مهارتهای زندگی می تواند دانش نوجوانان را در زمینه بیماری ایدز و ویروس اچ .آی .وی .افزایش دهد و
سطح مهارتهای زندگی آنان را درکوتاه مدت و نیز دو سال بعد از مشارکت در برنامه درسی بهبود بخشد.
سوخودولسکی6و همکاران ( ) 2015در پزوهشی با عنوان( ثأثیر آموزش مهارت های زندگی بر پرخاشگری و مشکالت رفتاری
نوجوانان) نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی روابط میان -فردی را بهبود می بخشد و پرخاشگری و مشکالت رفتاری را
کاهش می دهد.
وانگ  ،چانگ و لی )2014( 6در تحقیقی با عنوان « ارزیابی یک آموزش ابراز وجود دردانشجویان پزشکی و پرستاری ،عزت
نفس و رضایت ارتباط بین فردی» نشان دادند که آموزش مهارت ابراز وجود ،نه تنها باعث بهبود مهارت ارتباط بین فردی
دانشجویان پرستاری و پزشکی می شود بلکه عزت نفس آنان را نیز افزایش می دهد.
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
دادری بنی و لطفی( )1397در پژوهشی با عنوان( اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر جرات ورزی و مسئولیت پذیری
دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)) نشان دادند که آموزش مهارت زندگی به طور معنی داری بر میزان جرات
ورزی و مسئولیت پذیری دانشجویان موثر بوده است.
جهانیان(  )1396در پژوهشی با عنوان(اثربخشی آموزش مهارتهای دهگانه زندگی بر خودکارآمدی دانشجویان) نشان داد که
آموزش مهارتهای زندگی ازجمله خودآگاهی ،همدلی ،برقراری ارتباط مؤثر ،مدیریت خشم ،روابط بین فردی مؤثر ،رفتار
جرأتمندانه ،حل مسئله ،مقابله با استرس ،تصمیم گیری و تفکر خالق میزان بهصورت معناداری خودکارآمدی دانشجویان را
افزایش داده و این تأثیر در مرحله پیگیری پایدار مانده است .آموزش مهارتهای زندگی را به عنوان روشی مؤثر برای تقویت و
افزایش خودکارآمدی دانشجویان می توان در نظر گرفت.
باقری و میرزائیان  ،فخری ( )1396در پژوهشی با عنوان(اثربخشی آموزش مهارت های زندگی(کنترل خشم،جرات ورزی و
ارتباط موثر) بر سرسختی و راهبردهای مقابله ای نوجوانان بی سرپرست) نشان دادند که آموزش مهارت های زندگی با توجه
بـه میـانگین مؤلفه سرسختی و راهبردهای مقابلهای گروه آزمایشی در پسآزمون نسبت به میانگین گروه کنترل ،موجب
افزایش سرسختی و راهبردهای مقابلهای گروه آزمایشی شده است و همچنین ،موجب تفاوت معنیداری بین دو گروه کنترل و
آزمایشی شده است .آموزش مهارت های زندگی (کنترل خشم ،جرأت ورزی و ارتباط مؤثر) بر افزایش سرسختی و
راهبردهای مقابلهای نوجوانان بی سرپرست مؤثر است .لذا به کارگیری این روش حمایتی ،میتواند به عنوان یک روش مؤثر،
به منظور افزایش سرسختی و راهبردهای مقابلهای نوجوانان بی سرپرست باشد.
روش تحقیق
روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل است .آزمودنی های پژوهش شامل دو گروه
از دانش آزموزان پسرمقطع متوسطه دوم شهر گچساران بودند .یک گروه در معرض آموزش گروهی مهارت های زندگی ،یک
گروه نیز به عنوان کنترل در نظر گرفته شد .آموزش گروهی مهارت های زندگی به عنوان متغیر مستقل در گروه ها اعمال
شد و افرایش جرات ورزی و خودکارآمدی وابسته بود .بنابراین ،دو گروه از بین آزمودنی های به روش تصادفی با ویژگی های
جمعیت شناختی مشابه انتخاب شد .ابتدا از آزمودنی ها پیش آزمون گرفته شد .به دنبال آن ،هر سطح متغیر مستقل بر روی
یک گروه اعمال شد .و بعد از ان طی پس آزمون تغییرات متغیر وابسته مورد اندازه گیری قرار گرفته و به عنوان معیاری برای
مقایسه های الزم مورد استفاده قرار گرفت .پیش آزمون قبل از مداخله ،پس آزمون پس از اعمال مداخالت و اتمام جلسات
6

Wang, Chang & Lai
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انجام شد .متغیرهای مستقل در پژوهش فوق استفاده از برنامه آموزش مهارت های زندگی است برای بررسی تأثیر استفاده از
روش مهارت های زندگی بر جرات ورزی و خودکارآمدی آموزان به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم خواهند
شد از هردوگروه پیش آزمون گرفته خواهد شد.
گروه آزمایش  :ابتدا برنامه آموزش مهارت های زندگی و سپس پیام آموزشی را دریافت خواهند کرد.
گروه کنترل  :پیام آموزشی را بدون برنامه آموزش مهارت های زندگی دریافت کردند .سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته
خواهد شد.و سپس هر دوگروه در معرض آزمون تعقیبی وتأخیری قرار خواهند گرفت .اطالعات از طریق ارائه برنامه آموزش
مهارت های زندگی وپیام آموزشی پیش آزمون و پس آزمون وگرد آوری نمرات مربوط به هر دوگروه انجام خواهد شد.
جامعه آماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آزموزان پسرمقطع متوسطه دوم شهر گچساران که 562نفر بودند که در سال
تحصیلی  97- 98مشغول به تحصیل بودند .تعداد افراد نمونه در این پژوهش  50نفر میباشد که  25نفر گروه آزمایش و 25
نفر گروه کنترل بودند و در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون از آنها بوسیله پرسشنامه مصاحبه به عمل آمد .نمونه به روش
نمونه گیری تصادفی از بین دانش آزموزان مقطع متوسطه دوم شهرگچساران انتخاب شدند .
در راستای جمع آوری اطالعات ضروری برای انجام پژوهش حاضر مقیاس های خودکارآمدی و جرات ورزی بک به شرح ذیل
مورد استفاده قرار گرفت:

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان (  ) SEQ Cبه وسیله موریس در سال  2001برای ارزشیابی درجه خودکارآمدی
در کودکان و نوجوانان در سه زمینه اجتماعی ،تحصیلی ،هیجانی گردآوری شده است .این پرسشنامه دارای  23ماده و سه
خرده مقیاس بوده که خرده مقیاس خودکارآمدی اجتماعی ،خرده مقیاس خودکارآمدی تحصیلی و خرده مقیاس
خودکارآمدی هیجانی است .این پرسشنامه سه بعد خودکارآمدی هیجانی (8گویه) ،اجتماعی (8گویه) و تحصیلی ( 8گویه) را
ارزیابی می کند .در این تحقیق ،خرده مقیاس خودکارآمدی اجتماعی استفاده شده است .در تحقیق موریس( ،)2001ضریب
آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی هیجانی ،اجتماعی ،تحصیلی و کل مقیاس به ترتیب برابر با  0/88 ،0/85 ،0/86و 0/89
بوده است .موریس ( )2001بیان کرد که بین کل مقیاس با پرسشنامه افسردگی کودکان رابطه ی منفی است .در تحقیق
ولی نژاد( ، )1392ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس خودکارآمدی 0/79به دست آمد.
پرسشنامه جرات ورزی
پرسشنامه گمبریل و ریچی ( )1975برای تشخیص سطح جرأت ورزی دانشآموزان استفاده شد این پرسشنامه دارای 40
ماده در دو بخش است و هر ماده آن یک موقعیت را نشان میدهد که نیازمند رفتار جرأتورزانه است .ضریب روایی این
آزمون را گمبریل و ریچی 0 /39تا  0 /70و پایایی آن را  0 /87برای درجه ناراحتی (میزان و شدت ناراحتی فرد در هنگام
روبرو شدن با این موقعیتها) و  0 /86برای احتمال پاسخ (میزان احتمال رخ دادن موقعیت برای فرد) گزارش نمودند(گمبریل
و ریچی .)1975 ،در ایران نیز حکمتی ( )1380همسانی درونی این پرسشنامه را بر پایه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب /76
 0برای ناراحتی از پاسخ و  0 /83برای احتمال ارائه پاسخ گزارش نموده است .این پرسشنامه دارای  5گویه میباشد که شامل
 )1خیلی زیاد  )2زیاد  )3کم  )4خیلی کم  )5هرگز میباشد .این پرسشنامه توسط بهرامی در سال  1375ترجمه و مورد
استفاده قرار گرفته شده است .ادامه در بهرامی (  )1375بعد از ترجمه و انطباق این آزمون ،براساس نظر متخصصان در
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه اصفهان ،روایی آن را مورد بررسی قرار داد و شواهد
نیرومندی در تأیید روایی آن به دست آورد.
جلسه آموزش مهارت های زندگی
جلسه اول :ضرورت آموزش مهارت های زندگی ،تعریف و روشن سازی مهارت های زندگی.
جلسه دوم :آموزش مهارت های خودآگاهی؛ شناخت احساست ،هویت و هویت یابی و جرأت ورزی.
جلسه سوم :مهارت ارزشد های شخصی ،خانوادگی و اجتماعی من.
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جلسه چهارم :مهارت ارتباط مؤثر ،عناصر اصلی ارتباط ،گوش کردن فعال و روش های مؤثر برای گوش کردن.
جلسه پنجم :مهارت چگونگی روابط من با سایرین :آشنایی با روابط ،شمایی از خانواده من ،کپی با والدین ،دوست خوب و به
سراغ چه کسی می رویم.
جلسه ششم :آموزش مفهوم جامعه برای من :مفهوم خانواده ،نقش ها و مسئولیت ها در جامعه ،نقش من در جامعه.
جلسه هفتم :مهارت اهداف من :اهداف کوتاه و بلند مدت ،راههای فرایند گام به گام تعیین هدف و ریبدن به آن ،هدف ها و
آرزوها.
جلسه هشتم :مهارت تصمیم های خوب :آشنایی با تصمیم گیری سه مرحله برای تصمیم گیری خوب ،پیش بینی عواقب.
جلسه نهم :آموزش مهارت پرهیز از خشونت :نشانه های خشم ،روش های صحیح و ناصحیح ابراز خشم ،حل مسأله از راه
گفتگو..
جلسه دهم :آموزش مهارت تنرستی :آشنایی با سالمت جسمی با عادات سالم و ناسالم ،عوامل خطرساز برای سالمتی ،آشنایی
با سالمت روانی ،فشار عصبی و مهار آن.
به طور کلی تمام جلسات دارای مراحل زیر می باشد :دریافت بازخورد ،بیان خالصه جلسه قبل ،مرور تکالیف ،توضیح دانش
آموزان در خصوص تجارت مهارت های زندگی ،توضیح پژوهشگر در خصوص انواع مهارت های زندگی ،ارائه تکالیف خانگی
مراحلی است که در تمام جلسات پیاده می شد.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در این پژوهش برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات از شاخصهای آمار توصیفی ( فراوانی و درصد ،واریانس ،خطای
استاندارد میانگین و انحراف معیار ) و روشهای آمار استنباطی (تحلیل کواریانس) استفاده شد.
یافته ها
ویژگی های فردی و حرفه ای پاسـخگویان نشـان داد که 34 ،درصـدسطح تحصیالت مادران آزمودنی دیپلم و 32درصدسطح
تحصیالت پدران آزمودنی فوق دیپلم بودو برای بررسی فرضیه مذکور ،آزمون تحلیلواریانس مورداستفاده قرار گرفت که نتایج
آن در جداول زیر نشان داده شده است.
آزمون کلموگروف –اسمیرنوف()K-s-z
جدول ( )1توزیع نرمال مؤلفه های پژوهش
متغیر

k-s-z

Sig

جرأت ورزی

1/162

0/135

خودکارآمدی

0/837

0/486

در جدول ( )1به بررسی پیش فرضهای آماری مربوط به متغیر های پژوهش پرداخته شده است .جهت اجرای آزمونها توجه به
پیش فرضهای روشهای آماری ضروری است مفروضه های اساسی نرمال بودن در جدول  5-4نشان می دهد با توجه به اینکه
آماره ( k-s-zکالموگراف-اسمیرنوف) همه متغیرها در سطح p>0/05معنی دار نبوده و برای همه متغیرها از  0/05بزرگتر
است بنابراین توزیع نمرات متغیرها نرمال می باشد و امکان استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک مجاز می باشد به همین
جهت جهت کلیه متغیر ها از آزمونهای آماری پارامتریک استفاده گردیده است.
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 بررسی مفروضههای تحلیل کوواریانسدر این پژوهش برای تحلیل داده های فرضیه های پژوهش از تحلیل کوواریانس یک متغیری استفاده شده است .قبل از
تحلیل دادههای مربوط به فرضیهها ،برای اطمینان از این که دادههای این پژوهش پیشفرض های زیربنایی تحلیل کوواریانس
را برآورده میکنند ،به بررسی این پیشفرض ها پرداخته شد .بدین منظور الزم است پیشفرض های تحلیل کوواریانس شامل،
خطی بودن ، ،همگنی واریانسها و همگنی شیبهای رگرسیون مورد بررسی قرار گیرند.
خطی بودن:
از مهمترین مفروضه ها برای تحلیل کوواریانس ،خطی بودن رابطة بین متغیر وابستة مورد بررسی و متغیر کمکی
(کوواریت )7در گروه آزمایشی و گواه است .برای بررسی خطی بودن رابطه بین متغیر وابسته و کمکی (کوواریت) ،از نمودار
پراکنشداده ها استفاده می شود .نمودارهای( )1و ( )2پراکنش نمره های «پیشآزمون» با «پسآزمون» متغیرهای جرأت
ورزی و خودکارآمدی را نشان می دهد.

نمودار ( :)1نمودار پراکنش رابطه ی پیش آزمون و پس آزمون «جرأت ورزی»

نمودار ( :)2نمودار پراکنش رابطه ی پیش آزمون و پس آزمون «خودکارآمدی»
چنانچه که در نمودار ( )1و ( )2می بینید متغیر کمکی (پیشآزمون) و متغیر وابسته (پسآزمون) رابطه خطی دارند (متقارن
هستند) .لذا ،فرض های رابطه خطی بودن بین پیش آزمون با پسآزمون ها ،به وسیله از نمودار پراکنش ،تأیید می گردد
همگنی واریانسها
جهت بررسی این فرضیه از آزمون لون استفاده گردید .نتایج در جدول()4آمده است.
جدول( )4نتایج آزمون همگنی های واریانس ها (آزمون لِوِن)
df1

df2
48

<p
0/711

پیش آزمون جرات ورزی

F
0/139

1

0/837

پیش آزمون خودکارآمدی

0/048

1

48

پس آزمون جرات ورزی

2/25

1

48

0/140

پس آزمون خودکارآمدی

8/05

1

48

0/077
7

- covariate
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چنانچه که در جدول( )4قابل مشاهده می باشد ،آزمون لوین متغیر های جرأت وری و خودکارآمدی با سطح معناداری
0/140و  0/077بیش از  0/05بوده لذا واریانس دو گروه در این متغیر معنی دار نیست .در نتیجه فرض همگنی واریانس ها
تایید می شود و می توان از تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کرد.
همگنی شیب های رگرسیون:
برای بررسی مفروضهی همگنی شیب های رگرسیون میتوان با استفاده از نرمافزار  SPSSاز آزمون  Fاستفاده نمود .
جدول( )5مقادیر آمارهی  Fو معنیداری آن را گزارش میدهد .
جدول( :)5نتایج آزمون همگنی های شیب های رگرسیون
همگنی شیب های رگرسیون

متغیر
جرأت ورزی

F
63/83

<P
0/723

خودکارآمدی

15/42

0/169

همان طور که مالحظه میشود ،آماره ی  Fمعنی دار نشده است و لذا می توان نتیجه گرفت که شیب های رگرسیون ،همگن
یا موازی هستند و به عبارت دیگر ،این پیش فرض تایید شده است.
جمعبندی بررسی پیشفرضها
طبق نتایج بهدست آمده ،تمام پیش فرض های الزم برای انجام تحلیل کواریانس به جز همگنی وایانس ها محقق می باشد.
در این قسمت ،نتایج تحلیل فرضیهها به شرح زیر ارائه میشود:
فرضیه ی اول :آموزش مهارت های زندگی بر افزایش جرات ورزی در دانش آموزان پسر مؤثر است.
جهت بررسی تأثیر مداخله (آموزش مهارت های زندگی) بر افزایش جرأت ورزی ،از روش تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده
گردید .در جدول ( )6میانگین و انحراف استاندارد جرأت ورزی در پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه گزارش شده است .
در جدول ( )7نیز نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه آورده شده است .
جدول( )6میانگین و انحراف استاندارد «جرأت ورزی»
پیش آزمون
SD
M

متغیر
آزمایش

85/55

12/80

پس آزمون
M

SD

88/90

18/15

جرأت ورزی
کنترل

79/40

17/32

79/75

16/50

با توجه به مندرجات جدول( )6که نشان می دهند میانگین پیش آزمون جرات ورزی در دانش آموزان گروه کنترل و آزمایش
برابر با  79/40و  85 /55است و میانگین پس آزمون جرأت ورزی در گروه کنترل و آزمایش برابر با 79/75و  88/90است.
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جدول ( :)7نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه روی نمره های پس آزمون « جرأت ورزی» با کنترل اثر پیش آزمون ،در
بین دو گروه آموزش مهارت های زندگی و کنترل
منبع
جرات ورزی پیش آزمون

SS
10781 /045

Df
1

MS
10781 /045

F
59/78

<p
0/018

گروه

918/44

1

918/44

5/09

0/000

خطا

8475/5

47

180/33

کل

2142728

50

همانطور که در جدول ( )7گزارش شده است ،نتایج نشان می دهند که پس از تعدیل نمرات پس آزمون بوسیله ی حذف اثر
پیش آزمون ،مداخله ی آزمایشی در مرحله ی پس آزمون ( (P<0/001 ,F = 5/09تاثیر معنی دار داشته است .به عبارت
دیگر ،آموزش مهارت های زندگی با توجه به میانگین جرات ورزی دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه
کنترل ،موجب افزایش جرات ورزی دانش آموزان گروه آزمایش شده است .بنابراین فرضیه اول تحقیق تأیید می گردد.
فرضیه ی دوم :آموزش مهارت های زندگی بر افزایش خودکارآمدی در دانش آموزان پسر مؤثر است.
جهت بررسی تأثیر مداخله (آموزش مهارت های زندگی) بر افزایش خودکارآمدی ،از روش تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده
گردید .در جدول()8میانگین و انحراف استاندارد خودکارآمدی در پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه گزارش شده است .
در جدول ( )9نیز نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه آورده شده است .

جدول ( :)8میانگین و انحراف استاندارد «خودکارآمدی»
پیش آزمون
SD
M

متغیر
آموزش مهارت های
زندگی

52/02

2/87

پس آزمون
M

SD

55/40

3/70

خودکارآمدی
کنترل

51/05

1/80

51/31

1/37

با توجه به مندرجات جدول( )8که نشان می دهند میانگین پیش آزمون خودکارآمدی در دانش آموزان گروه کنترل و آزمایش
برابر با  51 /05و  52/02است و میانگین پس آزمون خودکارآمدی در گروه کنترل و آزمایش برابر با  51/31و  55/40است.
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جدول ( :)9نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه روی نمره های پس آزمون « خودکارآمدی» با کنترل اثر پیش
آزمون ،در بین دو گروه مهارت های زندگی و کنترل
منبع
خودکارآمدی پیش آزمون

SS
0/162

Df
1

MS
0/162

F
0/001

<p
0/980

گروه

1141/91

1

1141/91

4/403

0/041

خطا

12188/23

47

259/32

کل

1213651

50

همانطور که در جدول()9گزارش شده است ،نتایج نشان می دهند که پس از تعدیل نمرات پس آزمون بوسیله ی حذف اثر
پیش آزمون ،مداخله ی آزمایشی در مرحله ی پس آزمون (  (P<0/001 , 4/403تأثیر معنی دار داشته است .به عبارت
دیگر ،آموزش مهارت های زندگی با توجه به میانگین خودکارآمدی دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه
کنترل ،موجب افزایش خودکارآمدی دانش آموزان گروه آزمایش شده است .بنابراین فرضیه دوم تحقیق تأیید می گردد.

نتیجه گیری
هدف پژوهش اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر جرأت ورزی و خودکارآمدی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه
دوم شهر گچساران بود که یافته ها نشان داد آموزش مهارت های زندگی بر افزایش جرات ورزی و خودکارآمدی دانش
آموزان پسر مقطع متوسطه دوم مؤثر است .به عبارت دیگر ،آموزش مهارت های زندگی با توجه به میانگین جرات
ورزی و خودکارآمدی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه کنترل ،موجب
افزایش جرات ورزی و خودکارآمدی گروه آزمایش شده است .نتایج حاصل از آزمودن فرضیه ها ،با نتایج دادری بنی و
همکاران( )1397نشان داد آموزش مهارت زندگی به طور معنی داری بر میزان جرات ورزی دانشجویان موثر بوده است.
باقری و همکاران( )1396نشان داد آموزش مهارت زندگی بر میزان جرات ورزی دانشجویان موثر بوده است .خلیلیان و
همکاران( )1396نشان داد برای افزایش شادکامی و خودکارآمدی دانشآموزان ،میتوان از آموزش مهارتهای زندگی
استفاده کرد .درتبیین نتایج گفته می شود مهارت های زندگی به نوجوان حس خودکارآمدی داده که در ارتباط دو
سویه او با دیگران ودر ایجاد عزت نفس و جرأت ورزی در وی تأثیر مثبت خواهد داشت .مهارت های زندگی شامل
مجموعه ای از تواناییها هستند که قدرت سازگاری و رفتار مثبت و کارآمد را افزایش میدهند .در نتیجه آموزش
مهارت های زندگی نیز میتواند به عنوان رویکردی در بهبود شاخص های کیفیت زندگی به کار رود .مهارت های
زندگی باعث بالفعل شدن دانش و نگرش افراد به توانمندیهای خود شده و شرایط سازگاری آنها را با محیط های
گوناگون فراهم میسازد و به آنها کمک می کند تا با شیوه هایی که مورد قبول خانواده و جامعه است با موقعیت های
روزمره مواجه شوند .مهارت های زندگی انسان را آماده مقابله با مشکالت میکند و موجب مقاوم تر شدن شخصیت
افراد ،افزایش بینش نسبت به زندگی و رویدادهای آن ،افزایش مهارت در اداره زندگی و برقراری ارتباط با محیط و
اطرافیان میگردد  .در نتیجه فرد با آگاهی همه جانبه به مقابله موثر با مشکالت غیر قابل اجتناب میپردازد و زمینه
الزم برای حفظ و بهبود کیفیت زندگی فراهم میگردد .مهارت های زندگی شامل نظم بخشی به عاطفه ،کنترل فشار
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روانی ،برقراری ارتباط ،کنترل احساسها و خودکنترلی میشود و از طرفی ساختار ارزشی ،رشد اخالقی و خود کارآمدی
را در بر میگیرد  ،در اثر تعامل شخص با محیط منجر به خود توانمندی سازی اجتماعی و در نهایت ارتقای بهداشت
روانی میگردد.
از محدودیت های پژوهش می توان شناخت نداشتن دانش آموزان با روش کارگاهی برگزاری برنامه های آموزشی ،کم
بودن امکانات مورد نیاز برای برگزاری جلسه ها به شکل عملی ،نبودن امکان برقراری رابطه با دانش آموزان در فاصله
های بین جلسه ها برای جوابدهی به سواالت آنان از محدودیت های دیگر این تحقیق بود .ازمحدودیت های دیگر تحقیق
می توان بیان داشت که قلمرو مکانی تحقیق در شهرگچساران بوده که با تغییر محیط پژوهش امکان تغییر نتایج وجود
دارد.
پیشنهادی های مبتنی بر نتایج تحقیق
با توجه به تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر جرات ورزی دانش آموزان ،مهم بودن برگزاری برنامه های آموزشی به
روش کارگاهی در باره باال بردن جرات ورزی معین گردیده است .این مداخله به عنوان مداخله ای ارزان ،راحت وآسان و
قابل اجرا برای مقطع های گوناگون در همه مدارس پیشنهاد می گردد.زیراکه با آموزش مهارت ابراز وجود به افراد می
آموزند تا بتوانند به آسانی و بدون اضطراب اعتقادات ،احساسات ،نیازها و درخواست خود را بیان کنند درنهایت فرد با
بیان درست افکار و احساسات ،روابط بین فردیاثرگذارتر را با دیگران ایجاد کنیم .با این باالبردن خودکارآمدی بین فردی
و احساس کفایت ،عزت نفس و درنهایت سالمت روان آنان نیز باال می رود.
با توجه به نقش آموزش مهارت های زندگی در کالس درس پیشنهاد می گردد ،برای باال بردن نظم و مهارت های تفکر،کم کردن سختی های انطباقی ،رقابت دانش آموزان ،افزایش مهارت های اجتماعی ،افزایش روابط بین فردی و افزایش
روابط اجتماعی دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه ،فعالیّت گروهی درکالس درس افزایش یافته و معلّمان از تدریس
انطباقی بر فعالیّت های گروهی زیادتر بهره ببرند.
پیشنهاد می گردد که مشاوران مدارس به دانش آموزان مهارت های زندگی را در دنیای واقعی آموزش دهند و آنان رابرای ورود به دنیای اجتماعی واقعی ،پیچیده و نامتجانس خارج از مدرسه آماده کنند.
پیش نیازهای آموزش نیازهای اجرایی برنامه مهارتهای زندگی شناسایی و پیش بینی شود تا باتمهیدات بموقع امکانات،لوازم و مقدمات مورد نیاز ،اجرای برنامه در شرایط قابل قبولی عملی شود .به ویژه استفاده از نیروی انسانی و معلمان و
مشاوران متخصص و دارای صالحیت علمی -حرفه ای ،به عنوان مدرسان یا مجریان برنامه ،از پیش نیازها و لوازم ضروری
اجرای موفق و تعیین کننده در اثربخشی برنامه است.
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