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چك بهم
پژوهش حاضر به منظور بررسي ت أ ثير آموزش مهارت هاي زندگي بر كاهش تعلل
و افزايش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنماايي ههرساتان
اسالم آباد غرب صورت گرفت  .جامعه آماري اين پژوهش را همة دانش آموزان دختر
مقطع سوم راهنمايي ههرستان اسالم آباد غرب تشكيل مي داد  .روش نمونه گياري
به صورت تصادفي خوهه اي انجام گرفات؛ بادين منظاور از جامعاه ماوردنظر ،دو
برابر و نيم ظرفيت انتخاب هدند؛ سپس پرسش نامه تعلل روي آنها اجرا و افرادي
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انتخاب تصادفي گروه هاي آزمايش و گواه ،ابتدا روي هر دو گاروه پايش آزماون

Clinical Psy & Personality

اجراهد و نسبت به اخذ معدل نيمسال اول آنها اقدام هد  .ابزار مورد استفاده در اين

را كه واجد هرايط بودند و بيشترين ميزان تعلل را داهتند ،انتخاب هدند  .پس از

پژوهش ،پرسش نامه تعلل هوارزر ،همينتز و ديهل (  ) 0222باود  .پاس از اجاراي
پيش آزمون مداخله آزمايشي ( آموزش مهارت هاي زندگي هاامل خودآگااهي ،حال
دوفصلنامه علمي – پژوهشي
دانشگاه شاهد
سال سوم – شماره 5
پاييز و زمستان 0931

مسئله ،مديريت زمان و تصميم گيري) براي گروه آزمايشي ،طي ده جلسه اجراهد
ولي به گروه گواه هيچ آموزهي داده نشده  .پس از اتمام برنامه ،آموزهي از هار
دو گروه پس آزمون به عمل آمد و معدل نيمسال دوم ن يز گردآوري هد  .براي اجراي
اين پژوهش از طرح آزمايشي پيش آزمون – پس آزمون با گروه گواه استفاده هد .
نتايج حاصل از تجزيه وتحليل داده ها با استفاده از تحليل كواريانس چندمتغيري
( مانكوا) نشان داد كه آموزش مهارت هاي زندگي باعث كاهش تعلال داناش آماوزان
دختر گروه آزماي ش در مقايسه با گروه گواه مي هود؛ اما اين آموزش بار پيشارفت
تحصيلي آنان ت أ ثيري معني دار نشان نداد  .نتايج ،اهميت آموزش مهارت هاي زندگي
را بر كاهش تعلل ورزي در يادگيرندگان نمايان مي سازد .
كل بواژهمه  :مهارتهاي زندگي ،تعلل ،پيشرفت تحصيلي و دانشآموزان دختر.
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شك مامو تال دانشجویان اهما کاری در آغياز

زقبزهم

تكلیا است و سپس مجبورند تا بهشدت کارکنند تا در

یكی از راههای پیشگیری از بروز مشكالت روانيی و

آن را بهانجا برسانند .در تال تحصيیلی،8

رفتاری ،ارتقاء ظرفیت روانشناختی( ،1توانایی شيص

زمانی خا

در مواجهه با انتظارها و دشواریهای زنيديی روزميره)

رفتار تاللی در فاايیت های تحصیلی مانند حاضيرشيدن

5

برای امتحان ،انجا تكايیا خانگی و نوشت مقاييههيای

امكانپيییر اسيت .کلميه «مهيارت» عبيارت اسيت از

درسی صورتمیيیرد .اغلب ،تال هميراه بيا عملكيرد

فاايیيت

تحصیلی پایی است ( .)12تال غیرتحصیلی مربوط بيه

افراد است که از طریق آموزش مهيارتهيای زنيديی
چیريی ،3صالحیت 4و متصص

شيدن 2در یي

( .)1مهارتهای زنيديی عبيارتانيد از مجموعيهای از

سایر موقایتهای زنديی نظیر ،پرداخت قبوض ،شنيت

توانایی ها که زمینه سازياری و رفتار مثبت و مفید را در

ظروف ،پاسصگویی به مكايمههای تلفنی و مانند آنهاست

فرد فراهممیآورند (.)5

( .)17بر پایه تحقیق میلگرا و همكاران ( )17میان تال
تحصیلی و تال غیرتحصیلی رابطيهای مانيادار ()./22

از جمله مشيكالتی کيه اننيانهيا و بيهخصيو
دانش آموزان با آن مواجيهانيد اهميا کياری در انجيا

وجييوددارد .اونگبييوزی ( )18سييطب بيياالیی از تاليي

تكييايیا اسييت .واژه «تاليي » مايياد اهمييا کيياری،

تحصیلی را در میيان فيار ايتحصيیالن در عيرض سيه

سه انگاری و بيهتاویيقانيداخت کارهاسيت ( .)3واژه

تكلیا از  35/3 ،41/7و  ./28يزارشداد.

التييی تال ي از دو واژه پييرو 2و کراسييینو  7تشييكی

1

در حوزه دالی تال ورزی ايیس و نا

( )2اهمیت

شدهاست که «پرو» به مانيای جليو و «کراسيینو » بيه

کار قراردادهشده برای هر فرد ،درجه تمای و جيیابیت

مانای فرداست ( .)4اوئد؛ به نق از استی ( ،)2تال را

کييار مقييرر ،آميياديی و تمای ي شصصييی بييرای تالي ،

بهتاویقانداخت عم می داند ،بهخصيو

تاویق بدون ديی مناسب باشد .ايیس و نا

زميييان ممكييي بيييرای انجيييا کيييار ،احنيييا

هنگيامیکيه

خودکمبینيی ،5پيایی بيودن سيطب تحمي  ،18پافشياری

( )2تالي

را تمای به اجتناب از فاايیت ،محو کردن انجا فاايیت

(سييرخورديی) ،خشييم و دشييمنی را دالیيي تاليي

به آینده و استفاده از عیرخواهی برای توجیه تيأخیر در

ذکرکييردهانييد .بييه تاليي از دیييدياههييایی يونييايون

انجا فاايیت تاریاکردهاند.

نگرینتهشدهاست .در زیر دیدياههای مربيوط بيه تالي

درخصو

آوردهشدهاند:

شیوع تال خود يزارشهای دانشآميوزان

ايا) تعلل بهعنوان مسئلهای رفتاری :بنا به ایي دیيدياه،

بیانگر آن است که  88تا  52درصد به برخيی انيواع تالي
دچارند (2و )7و بهطور تقریبی 28 ،درصد تالي کننيديان

دانشآموزانی که مطاياهنمیکنند ،تاللی هنتند؛ درنتیجه،

انجيا تكيايیا و دیگير

هدف ای دیدياه کاهش ننبت یا درصد زميان تالي و

کارها دچار میشوند ( .)18 ،5 ،8در پيووهش پيوتز ()11

افزایش ننبت یا درصد مطاياه است .در ای دیيدياه از

بهطور تقریبيی 72 ،درصيد دانشيجویان ،خيود را تالليی

چند وسیله استاندارد در درميان رفتيار ،نظیير آميوزش

میداننتند .میزان تال در بزريناالن نیز حيدود  12تيا 58

ايگوسازی و شرطیسازی استفادهمیشود.

همیشه به مشكالتی درخصيو

11

15

درصد يزارششدهاست ()15؛ در همی راستا در پووهشی،
 23درصد دانشجویان تال را بهعنوان مشك جيدی خيود
مارفیکردند و برای کاهش آن خواستار کم

1- psychological competence
2- life skills training
3- proficiency
4- competence
5- expertise
6- pro
7- Crasinus
8- Academic procrastination
9- self downing
10- low frustration tolerance
11- modeling
12- conditioning

شدند (.)13

به نظر برخی محققان« ،تال » مشكلی جدی برای حدود 58
تا  38درصد دانشجویان است و بير پیشيرفت تحصيیلی و
کیفیت زنديی آنها اثری منفی داشتهاست (14و .)12
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تأثيرآموزشمهارت

دانشجویان است ( )33و پیامدهایی تایی کننده از جمله

ب) تعلل بهعنوان مسئلهای شناختي :ایي دیيدياه بير آن
است که افراد به ديی افكيار و باورهيای غلير دربيار

نمرات ضایا ( ،)34ترك تحصی و تأخیر در انجيا و

چگونگی شرایر و نتایج فاايیتها تال میکننيد درميان

اتما پایاننامه ( )32دارد.

متداو ای دیدياه درمان عقالنيی ،عياطفی و رفتياری

1

نتایج پووهش کايان ،کاکیر ،ایلهيان و کيانمیر ()32
روی دانشييجویان دانشييگاههييای ترکیييه نشييانداد کييه

است.
ج) تعلل بهعنوان مسئلهای انگيزشي :از ای دیدياه ،تالي

کما يرایيی و وسواسيی جبيریبيودن و پينج عياملی

به ديی تنبلی یا بیانگیزهبودن صورتنمیپییرد بلكيه از

شصصیت متغیرهای مهم در پیشبینی رفتيار تالي ورزی

آن جهت انجا میشود که افراد تاللی به فاايیيت هيایی

تحصیلی دانشجویان بودند .فابیو ( )37در بررسی تایيی

دیگيير بييه غیيير از تكلیفييی کييه بييرای آنهييا درنظيير

متغیرهای همبنته بيا تالي ورزی در تصيمیميیيری در

يرفتهشدهاست عالقهمندند.

دانشجویان دریافت که شكنتهای شناختی ،همبنيتگی

د) تعلل بهعنوان يك عادت :مشاوران و روانشناسانی که

بنیار باالیی بيا تالي ورزی در تصيمیميیيری دارنيد.

تال را عادت تلقیمی کنند ،بر پافشاری و اصرار افيراد

سیمپنون و پای چی ( )38دریافتند که هیجانخيواهی

تاللی بر نمایش سطوح باالی رفتار تأخیری تأکیددارند.

و برونيرایی  2/5درصد از واریانس نگيرش ننيبتبيه

در ایي دیيدياه،

سيياخت شصصييیتی ماینييی از تال ي در موقایييته يای

انگیزش های تال ورزی را تبیی می کنند .دیياز ميورايز،
کوه و فراری ( )35نیز در پووهش خود بيه رابطيهای

تحصیلی و موقایتهای غیرتحصیلی وجوددارد ( )18که

مثبت و مانیدار میان روان رنجورخویی در دانشيجویان

با وجدانیبودن پایی (با خصوصیاتی مانند بيیارادييی،

دستیافتند.

ه)

تعلل بهعنوان يك اختالل شخصييتي:

عد اسيتمرار ،تنبليی ،عيد توجيه ،ضياا ،غفليت و
يیتطلبی) ارتباطی نزدی

2

1

از جمله اقدا های مهمی که سازمان بهداشت جهانی
در دهه های اخیر انجيا دادهاسيت ،تأکیيد بير آميوزش

دارد .افراد تاللی بهاحتميا

مهارتهای زنديی بوده .بررسی متون پووهشيی ،چنيی

ویويیهای افراد تكانشی را دارند (.)15
نتایج تحقیقات از آن حاکی است کيه میيان تالي ،

آشكارمیکننيد کيه آميوزش مهيارتهيای زنيديی در

از شكنيت

برنامه هایی يونايون ،مؤثر و مفید واقي شيدهاسيت؛ از

از ارزیيييابی و تالييي (،)53

جمله ای برنامهها میتوان بيه ميوارد زیير اشيارهکيرد:

حوا پرتی ،خود ناتوانسازی با تالي (5و  ،)54خيود

پیشگیری از سوءمصرف موارد ،پیشگیری از بیبندوباری

تنظیمی پایی  ،عزتنفس پایی  ،استر  ،بیماری با تال

جننی و ایدز ،مهارتهای ارتباطی ،ح منئله ،نياتوانی

افنرديی و روانرنجوری58( 5و  ،)51تر
و تالييي ( ،)55تييير

( ،)52تكانشييگری و تال ي ( ،)52تيير

یاديیری ،زنديی اجتماعی ،اعتمادبهنفس و عيزتنفيس

از شكنييت و

کمرویی 3با تال  ،خلقوخو با تال ( ،)57کما يرایيی،

(.)48

افت تحصیلی با تال (58و  ،)55خودنظمدهی 4پایی و

همچنی آموزش مهارتهای زنديی بر تصویر خود،

تال ( ،)38انگیزه پیشرفت کم و تال ( ،)31همبنتگی

نگهداری منز  ،ایم سيازی ،سيالمتی و اعتمادبيهنفيس

مانیدار وجوددارد.

کودکان ،جرئتمندی و اعتمادبهنفس باال ،مهيارتهيای

هييی ک ي

ح منئله و تصمیميیری باالتر مؤثر بودهاست (.)41

( )5دریافييت کييه بييیش از  88درصييد

دانشآموزان پيس از تالي ورزی ،احناسيی نيامطلوب

در ایييران نیييز پييووهشهييایی بنييیار در راسييتای

دارند .صفت تال که «تمای برای بهتاویقانداخت آنچه

مهييارتهييای زنييديی صييورتيرفتييهاسييت کييه از

هيدف ،ضيروری اسيت (،)35

اثربصشی ای آموزشها ،حاکی است که از جمليه آنهيا

که برای رسیدن به یي

پييیشبینييیکننييدهای قييوی بييرای رفتارهييای ت يأخیری

1- Rational emotive behavior therapy
2- neurosis
3- shyness
4- Self regulation 5- sensation seeking
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میتوان به موارد زیر اشارهکرد :تأثیر بير بهداشيت روان

جامايه دانيشآميوزی ،طبيق پیشيینه ( 3 ،2و )7بنييیار

دانشجویان ،افيزایش سيالمت جنيمی و روانيی ماننيد

باالست .تال نهتنها رفتيار فاليی فيرد را تحيت تيأثیر

اعتمادبهنفس ،مقابله با فشارهای محیطی و روانی کاهش

قرارميی دهيد بلكيه موجيب خواهدشيد کيه در آینيده

اضطراب و افنرديی ،کاهش افيت تحصيیلی ،1تقویيت

بیمباالتی در زنيديی و عيد منيئويیتپيییری رو بيه

ارتباط بی فردی و رفتارهای سيايم و مفیيد اجتمياعی،

ينترش در وی ایجادشود .با توجه بيه مبيانی نظيری و

کاهش سوءمصرف مواد مصدر و پیشگیری از مشيكالت

دیدياههای موجود در زمینه تال و همچنيی مشيكالت

روانی ،رفتياری و اجتمياعی ،افيزایش شاینيتگی هيای

مرتبر با آن و اینكه مشكالت اهميا کياری در افيراد و
دانش آموزان موجب مشيكالت تحصيیلی و

اجتماعی و ارتقاء سيطب روابير بيی فيردی و مفهيو

بهخصو

خودتحصييیلی نوجوانييان ،کيياهش میييزان افنييرديی

شصصیتی متادد می شود و از طرفی حیاتیبودن آموزش

نوجوانان ،عزتنفس 5دانيش آميوزان ،برقيراری ارتبياط

مهارتهای زنديی برای دانش آموزان ،تحقیق حاضر بير

اجتميياعی کارآمييد در دانييشآمييوزان دختيير ،کيياهش

پایه دیدياه انگیزشی دربار تال درصدد پاسصگویی به

افنييرديی و بهبييود مهييارتهييای مقابلييهای نوجوانييان

ای پرسش است که «آیا آميوزش برخيی مهيارتهيای


اقدا کننده به خودکشی (43 ،45و .)48

2

2

زنييديی (خودآييياهی مييدیریت زمييان  ،مهييارت

موضوع تال در جاماه روانشناسی ایران بهننيبت،

تصمیميیری ،ح منئله 7یا تفكر خالف) بيا توجيه بيه

جدید است؛ يیا در ای راستا متون پووهشيی محيدودی

شواهد تجربی که نشاندهنده تأثیرهيای مطليوب آن بير

راج به آن بهچشيمميیخيورد .شيهنی و همكياران ()4

افراد در جوانب يونايون بودهاست ،موجب کاهش تال

تحقیقی با عنوان «بررسی شیوع تال و تأثیر روشهيای

و افزایش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر مقط

درمان شناختی رفتاری 3و مدیریت رفتار 4بر کياهش آن

سو راهنمایی می شود؟»؛ يیا بهمنظور تحقق هدف بياال
فرضیههای زیر مورد بررسی قرارمیيیرند:

در دانشآموزان دبیرستانی شهرستان اهواز» انجيا دادنيد
که بر پایه آن ،شیوع تال را در جامايه دانيشآميوزی

1

 -1آموزش مهارتهای زنديی به شیوه يروهی ،سيبب
کاهش تال ورزی میشود.

( 17درصد پنرها و  14درصد دخترها) ييزارشدادنيد؛

 -5آموزش مهارتهای زنديی به شیوه يروهی ،سيبب

دیگر نتایج ،حاکی از آن بودند که تفياوتی مانيیدار در

افزایش پیشرفت تحصیلی میشود.

کاربرد روشهای باال بر کاهش تال وجوددارد و میيان
دو جنس نیز از نظر روش هيای درميانی فيوف تفياوتی

وامم

مانیدار مشاهدهنشد؛ عالمه ( )44نیز دریافت کيه میيان

جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگيری

عزتنفس ،اضطراب اجتماعی ،کما يرایيی و تالي بيا

جاماه آماری ای پووهش شيام همي دانيشآميوزان

عملكرد تحصیلی و اضطراب امتحيان در دانيشآميوزان

دختر مقط سو راهنمایی شهرستان اسال آباد غيرب بيود؛

دختر رابطهای ساده و چنديانه وجوددارد.

بدی صيورت کيه از منياطق آميوزش و پيرورش شيهر

در بررسی وضایت آميوزش مهيارتهيای زنيديی
(سايم زینت ) در نظا آموزش و پرورش ایران آشيكار
شد که بنیاری از دانشآموزان مقاط مصتلا ،نه مهارت

اسال آباد غرب ی

منطقه بهصيورت تصيادفی انتصياب و

سپس از بی مدار

مدرسيه کيه

راهنمایی ای منطقه ،ی

 انتخاب اين مهارتها با توجه به ماهيت جلساات ارتاااآ هنهاا باا
مهااارتهاااز ن ا
موضااوت تللااب بااا نشااس نارمواشاااا همااو
بودهاشت.

سايمزینت را از طریق برنامههای مدرسه بهطيور کامي
نیاموختييهانييد (41و )42؛ بنييابرای اهمیييت و ارزش

1- school dropout
2- self esteem
3- cognitive behavior therapy
4- behavior management
5- self awareness
6- time management
7- problem solving

مهارتهای زنيديی بيا اهيداف يونيايون پیشيگیرانه و
افزایش سالمت نمایان میشود؛ همچنی شیوع تالي در
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تأثيرآموزشمهارت

شام  4کال

ابزار تحقيق

پایه سو که حدود  158نفر (بهطور تقریبی

پرسشنامه تالي ورزی :بيهمنظيور سينجش میيزان

دو برابر و نیم ظرفیت) بود انتصابشيد .بيه دانيشآميوزان

تال ورزی دانشآموزان از پرسشنامه تال که شيوارزر

کال های سو آن مدرسه ،پرسيشناميه تالي دادهشيد.

و شمینتز و دیه ( )42آن را تهیهکردند ،استفادهشد کيه

شييرایر ورود و خييروج در نمونييه ،شييام نمييره بيياال در

ی

تال ورزی ،ماد پایی در نیمنا او و سينی  14تيا 12

و آزمودنیها به یكی از چهيار يزینيه بيهطيور کامي ،

سا بود؛ از میان آنها تاداد  38نفر که بیشتری میزان تالي

نادرست ،بهندرت درست ،اغلب درست و بهطور کام ،

را داشتند انتصابشدند و بهصورت تصيادفی در دو ييروه
12نفری که ی

درست پاسخدادنيد .عالميه ( )41ضيریب روایيی ایي

يروه ،يروه آزمایش و يروه دیگير ييروه

پرسشنامه را از طریق همبنتهکردن آن با پرسيشهيای

يواه اسيت يميارده شيدند .بيه  12نفير ييروه آزميایش

مييالك و پرسييشنامييه کمييا يرایييی اهييواز روی 188

مهارتهای زنديی (شيام اداره زنيديی و خودآيياهی و

دانشآموز بهدستآورد که بهترتیب برابير  8/22و 8/24

داشت هيدف در زنيديی ،ميدیریت زميان ،مهيارتهيای

و در سطب  p<8/881مانیدارنيد؛ شيواترز و همكياران
( .)47پایایی ای ابزار را  8/78بهدستآوردهاند .شهنی و
همكيياران ( .)4در پييووهش خييود پایييایی آن را بييه

تصمیميیری ،ح منيئله و تفكير خيالف) بيا توجيه بيه
موضوعهيای اهيداف و پیشيینه پيووهش ،طيی ده جلنيه
آموزشدادهشد .الز به ذکر است طو هر جلنه  5ساعت
و تواتر جلنات بهصورت هفتهای ی

ابزار خوديزارشی مداد کاغیی است و ده ماده دارد

روش های ضيرایب آيفيای کرانبيا و تنصيیا (روش

بار بيود؛ طيی ایي

اسپیرم  -براون) بهترتیب  8/22و  8/23بهدستآوردند؛

مدت به يروه کنتر هيی يونيه آموزشيی دادهنشيد؛ ایي

همچنی بهمنظور بررسی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان،

دانشآموزان ،همگی از نظر سنی 14 ،تا  12سايه بودند.

میانگی ماد ييروه هيای آزميایش و ييواه بيهعنيوان

طرح پووهش بيهکاررفتيه در ایي پيووهش ،طيرح

پیشآزمون پسآزمون قب و بايد از اجيرای ميداخالت

پیش آزمون و پس آزمون با يروه ييواه اسيت؛ بنيابرای

مدنظر قرارمیيیرد.

تحقیق حاضر از نوع آزمایشيی بيود کيه در آن ضيم
اعمييا متغیيير (آمييورش مهييارتهييای زنييديی بييه

م

دانشآموزان) از پیشآزمون و پسآزميون طبيق ايگيوی

گت شجم
شاخ

فوف استفادهشد.

های توصیفی مربوط به نمرههای آزمودنیهيا

در دو متغیر تال ورزی و پیشرفت تحصیلی در پیشآزمون

شيوه تحليل دادهها

های آمار

تجزیه و تحلی دادهها با استفاده از شاخ

و پسآزمون در دو ييروه در جيدو هيای  1و  5آورده

توصیفی و روش  MANCOVAصورتيرفت.

جدو  .1شاخ

شدهاند.

های توصیفی نمرههای آزمودنیهای يروههای آزمایش و يواه در تال ورزی

زتغ آمزآحلهمرآوهم

پیشآزمون
تال ورزی
پسآزمون

ز گگ نم

اگيآافزع
م

م

تعبادم

آزمایش

52/47

5/74

12

يواه

52/88

5/58

12

آزمایش

15/87

4/12

12

يواه

54/88

5/82

12
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جدو  .5شاخ

های توصیفی نمرههای آزمودنیهای يروههای آزمایش و يواه در پیشرفت تحصیلی

مزتغ آمزآحلهمرآوهم

پیشرفت
تحصیلی

پیشآزمون
پسآزمون

اگيآافزع
م

ز گگ نم

تعبادم

م

آزمایش

15/35

8/58

12

يواه

13/54

5/28

12

آزمایش

15/58

1/57

12

يواه

15/22

8/83

12

جدو  .3خالصه نتایج تحلی واریانس چندمتغیره (مانكوا)
گ مموهزمن

زقبا م

فآض هdf

خط زمد جهموهادزم

F

سطحمزعن مدا زم

آمون اثر پیالیی

8/242

5

57

7/552

8/883

آمون المبدای ویلكس

8/424

5

57

7/552

8/883

آزمون اثر هتلینگ

1/582

5

57

7/552

8/883

آزمون بزرگتری ریشه روی

1/582

5

57

7/552

8/883

جدو  .4خالصه نتایج تحلی واریانس ی راهه در مت مانكوا
زتغ آمزنبعمتغ آه زمزجممعمزجذو ا م

تال ورزی

پیشرفت
تحصیلی

د جهم

ز گگ نم

وهادزم

زجذو ا م

Fم

سطحمم
زعن مدا زمم

پیشآزمون

14523/333

1

14523/333

14/321

./888

يروه

185/233

1

185/233

1/172

./888

خطا

322/133

58

15/715

پیشآزمون

4751/271

1

4751/271

4/471

./781

يروه

./121

1

./121

./121

./781

خطا

52/37

58

1/875

يافتههای مربوط به فرضيههای پژوهش

دستکم در یكی از متغیر های وابنيته (تالي و پیشيرفت

ای پووهش شام دو فرضیه به شرح زیر است:

تحصیلی) تفاوتی مانیدار وجوددارد؛ برای پیبردن به ایي

ايا)آموزش مهارتهای زنديی ،موجب کياهش تالي

تفاوت نتایج حاص از آزمون تحلی واریانس ی راهيه در

دانش آموزان دختر مقط سيو راهنميایی در ييروه

مت مانكوا در جدو  4آوردهشدهاست.

آزمایش در مقاینه با يروه يواه میشود.

همانطورکه در جدو  4مالحظهمی شود بيا کنتير

ب)آموزش مهارتهای زنديی ،موجب افزایش پیشرفت

پیشآزمون میان دانش آموزانی که آموزش مهيارتهيای

تحصیلی دانش آموزان دختر مقط سو راهنمایی در

زنديی را دیدهاند )يروه آزمایش( و دانش آميوزانی کيه

يروه آزمایش در مقاینه با يروه يواه میشود.

آموزش مهارتهای زنديی را دریافتنكردهانيد )ييروه

همانطورکه در جدو  3مشاهدهميی شيود بيا کنتير

يييواه( از يحييات تال ي  ،تفيياوتی مانييیدار وجييوددارد

پیشآزمون ،سطوح مانیداری هميه آزميونهيا بیيانگر آن

( F=14/321و)P<8/888؛ بنييابرای فرضييیه او تأییييد

هنتند که میان دانشآموزان ييروههيای آزميایش و ييواه

می شود؛ بهعبارتدیگر آميوزش مهيارتهيای زنيديی
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تأثيرآموزشمهارت

موجب کاهش میزان تالي ورزی دانيش آميوزان ييروه

روشهایی را بیاموزند و برای مقابله بهتر با مشكالت بيه

آزمایش شدهاست.

جای واکنشهای تكانشی و عجوالنه از روش يا بهييا
ح منئله استفادهکنند.

همچنی در فرضیه دو با کنتر پیشآزميون ،میيان
دانشآموزان يروه های آزمایش و يواه از نظر مايد یيا

در فرضیه دو  ،آموزش مهارتهای زنيديی چنيدان

(F=4/471

بر پیشرفت تحصیلی دانيشآميوزان ييروه آزميایش در

و)P<8/781؛ بنيييابرای فرضيييیه دو رد ميييیشيييود؛

قیا

با يروه يواه ،مؤثر واق نشدهاست .بهنظرمیرسيد

بهعبارتدیگر ،آميوزش مهيارتهيای زنيديی موجيب

که عواملی متادد در پیشرفت تحصیلی میتواننيد ميؤثر

افزایش پیشرفت تحصیلی مانیدار دانش آميوزان ييروه

باشند که ممك است بهطور منتقیم در حيوزه آميوزش

آزمایش نشدهاست.

مهارتهای زنديی نگنجند؛ در هميی راسيتا بيه ذکير

پشرفت تحصیلی تفاوتی مانیدار وجودندارد

برخی از ای پووهشها ميیپيردازیم :شيوارتز ،ييرم ،
دونگو و ناکاموتو ( )48مطرحکردنيد کيه مايد پيایی

يثمومگت جهمر آزم
یافتههای حاص از پووهش نمایيانگر آن اسيت کيه

پیشبی نشانه های افنرديی است ويی ایي تيأثیر بيرای

بی يروه يواه و آزمایش از نظر میانگی نمرات تالي و

دانش آموزانی که دوستانی متادد دارند وجودندارد؛ ييیا

اهما کاری ،تفاوتی مانیدار وجوددارد؛ یانی آميوزش

می توان پیشرفت تحصیلی را متغیری داننت کيه تحيت

مهارتهای زنديی بر کاهش تال  ،مؤثر بودهاست.

تأثیر سالمت روان و روابر با همناالن است؛ بنيابرای ،
يزو مشاوره های تحصیلی و فردی بيرای ایي افيراد و

پووهش حاضر ،نتيایج تحقیيقهيا و ييزارشهيای

پووهشهای بیشتر ،ضروری مینماید.

صورتيرفتيه ( 45 ،41 ،48و  )43مبنيیبير اثربصشيی

ازسویدیگر در تبیی نتایج حاص از یافتههای ایي

آموزش مهارتهای زنديی را تأییدمیکند؛ یافتههای ای
پووهش نیز بيا نتيایج پيووهش شيهنی و همكياران ()4

فرضیه می توان به نقش مهارتهای مطاياه پرداخت کيه

مبنیبر کاهش تال در دانشآموزان همنو است.

بر پیشرفت تحصیلی مؤثرنيد و در حيوزه مهيارتهيای

درواق  ،تال یكی از موضوعهای هميهيیير بيرای

زنديی نیز نمیينجند؛ درواقي  ،دانيشآميوزانی کيه از

فرايیران است و ازآنجاکه آموزش مهارت های زنيديی،

مهارتهایی بهتر در امر مطاياه بهرهمندند ،ميیتواننيد از

حوزه هایی وسی از مشكالت رفتاری را دربرميیيیيرد،

زمان خود استفاده بهتری ببرند (.)48

اعما ای آموزشها در پووهش حاضر بر کاهش میيزان

بهعالوه ،نقش مالميان نیيز در پیشيرفت تحصيیلی

اهما ورزی دانشآموزان ،مؤثر بودهاست .در تبیی نتایج

دانش آميوزان انكارناپيییر اسيت .مالميانی کيه موفيق

حاص از آزمایش فرضیه فوف و همنویی آن بيا نتيایج

مييیشييوند در دانييشآمييوزان خييود ،شييوف و انگیييزه

آمييوزش

ایجادکنند ،درواق آنها را برای تحصی در مقاط بياالتر

مهارتهای زنديی می توان مطرحکرد ازآنجاکه یكيی از

نیز آمادهمی سازند؛ در همی راستا نقيش رابطيه ماليم-

مهارتهای مهم در زنديی ،خودآياهی اسيت ،آميوزش

وايدی در موفقیت های دانش آموزان حیاتی اسيت (،45

آن سييبب افييزایش آييياهی دانييشآمييوزان از میييزان

 28و  .)21آموزش موفق تا اندازهای نتیجه رابطيه ميؤثر

اهما کاریشان شدهاست و چون خودآيياهی خطاهيای

میييان بافييتهييایی اسييت کييه زنييديی کودکييان را

شناختی و افكار غیرمنطقيی افيراد را نمایيانميی سيازد

شك میدهنيد ( 22 ،24 ،23 ،25و )22؛ ازسيویدیگير،

دانشآموزان درصدد تغییير آنهيا برآميدهانيد؛ همچنيی

دانيشآميوزانی کييه خيانوادههيای آنهييا عيايم ،مطلي ،

آموزش مهارت ح منئله و تصمیميیری سببشدهاست

حمایت کننده و دريیر در عملكرد تحصيی کودکانشيان

کييه دانييشآمييوزان در ح ي منييائ زنييديی روزمييره

هنتند از نظر تحصیلی بهتر عم میکنند و نگرش مثبيت

دیگير پيووهشهييا درخصيو

تييأثیر مثبي
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بیشتری ننبتبه مدرسيه داشيته ،انتظارهيا و رفتارهيای

نیز به نوبيه خيود بير پیشيرفت تحصيیلی دانيشآميوزان

مثبت بیشتری را نمایانميی سيازند ( 25 ،28 ،27و )28؛

تأثیرمیيیارد.

درنتیجه ،چنی تحقیقهایی ،اهمیت دريیيری واييدی را

بهعالوه موارد باال که در پیشرفت تحصيیلی مؤثرنيد،

مؤيفه مهم و ضروری در عملكرد تحصيیلی

الز به ذکر است که در پووهش حاضر از پرسشناميهای

بهعنوان ی

باالی دانش آموزان نمایانمی سازند ()21؛ محققيان بيی

استفادهشدهاست که درواق  ،برخی پرسشهای آن ،بیشيتر

تالش های مالم و ارتباط وايدی نیيز ارتبياطی قيوی را

به تأخیر و تال در جوانب عمومی زنديی میپردازند تيا

يزارشکردهاند .تالشهای ماليم و مدرسيه ميیتوانيد،

تال تحصیلی و دارای پرسيشهيایی محيدود اسيت (از

بهعنوان برانگیزانندهای مهم بهمنظور دريیيری و تثبیيت

جمله :ياهی پیش میآید چند روز طو بكشد ناميهای را

رابطه با وايدی و استقبا از مشارکتشان و تفيوی

که نوشتها  ،پنت کنم).؛ يیا می توان چنی اسيتنباطکيرد

اختیار بيه آنهيا در مدرسيه بيرای رسيیدن بيه اهيداف

که شاید آموزش مهارتهای زنديی در فاايیتهای دیگر

تایی شده یاری برساند (25و .)23

دانشآموزان بیشتر مؤثر بوده .از طرفيی ،نمونيه پيووهش

ی

انگیيزش و

حاضر (مدرسيه و منطقيه) از نظير سيطب اقتصيادی در

پووهش های صيورتيرفتيه درخصيو

پیشرفت تحصیلی بر اهمیت و ضریب همبنتگی بياال میيان

وضایت چندان مطلوبی نبودنيد و شياید ایي عامي بير

آمييوزش مالييم و سييطب انگیييزش بييرای یيياديیری در

پیشرفت تحصیلی آنها تأثیريیار بودهاست؛ در ک  ،نتيایج

دانشآموزان تأکیددارد ()48؛ وردی و همكياران ( )55نیيز

بیانگر تأیید نظریه انگیزشيی درخصيو

تالي ورزی و

در پووهش خود بيه ایي نتیجيه دسيتیافتنيد کيه میيان

همچنی اثربصشی آموزش مهارتهای زنديی اسيت ،اميا

سرسصتی روانشناختی و سالمت روان و عملكرد تحصیلی

ای وضيایت دربيار پیشيرفت تحصيیلی بيا توجيه بيه

رابطه وجوددارد .شكری و همكاران ( )24بیانمیکننيد کيه

پیچیديی عوام متادد مؤثر بر آن صادف نینت.
نتایج ای پووهش به دانشآميوزان دختير سيا سيو

سازياری بر یاديیری عمیق تيأثیر مثبيت و مانيیدار دارد؛
درمجموع میتوان چنی استنباطکرد که در مطاياه پیشرفت

راهنمایی دبیرستانهای شهرستان اسال آباد غيرب محيدود

تحصیلی دانشجویان توجه به عوامي درونفيردی صيفات

میشود؛ انجا ای پيووهش در دیگير مقياط تحصيیلی و

شصصیت و رویكردهای یياديیری نكتيهای حيائز اهمیيت

روی نمونه پنران برای مقاینه دو جنس ضروری است .بيه

است .نقش ویويیهای فيردی دانيشآميوزان در موفقیيت

ديی نقش مهم خانواده پیشنهادمیشود برنامههای آموزشيی

تحصیلی آنان ،انكارناپییر است؛ خودپنداره منفی ،باورهای

برای خانوادهها از طریق مدار

و رسانهها صورتيیيرد و

منفی ،عزتنفس پایی و عالقهمنيدی بيه موضيوع نیيز در

کارياههای آموزشی مقابله با تال برای مشاوران و مالميان

یاديیری و پیشرفت تحصیلی عاملی تأثیريیار اسيت ()48؛

مدار

بريزارشود .بيهنظرميیرسيد مشياوره تحصيیلی و

همچنی یافته هيای پووهشيگران از آن حياکی اسيت کيه

آموزش روشهای مطاياه به ایي دانيشآميوزان در کنيار

عالوهبر متغیر های درونروانی و شصصیتی مؤثر بر پیشرفت

آموزش مهارتهای زنديی میتواند بهتر مؤثر واقي شيود.

نیز بير پیشيرفت

در پووهش حاضر تالي ورزی تحصيیلی و سيالمت روان

تحصیلی مؤثرند؛ در همی راستا مای پور ،نصر اصفهانی و

نمونه بررسینشد .در ای پووهش برخيی از مهيارتهيای

ساعدی ( )22دریافتند که فضاهای آموزشی کنيونی ميا بيا

زنديی آموزش دادهشدهاسيت و آزميایش آميوزش دیگير

ویويیهای روانی کودکيان و نوجوانيان سيازيار نینيتند.

مهارتها نیز ممك است نتایجی متفياوت بيهدسيتآورد.

نتایج پووهش آنها نشاندادهاست کيه متغیيرهيای فیزیكيی

الز اسييت محققييان بييه مقاینييه کييارایی ای ي روش بييا

تحصیلی ،متغیر فضاهای آموزشی مدار

کال

در

روشهای دیگر بپردازند.

بر نگرش مالم تأثیريیار است و نگرش مالم
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