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 چکیده
آمـوزان داراي افـت تحصـیلی انجـام شـد. روش       ي دانـش  هاي زندگی بر خودپندارهآموزش مهارت یرتأثبررسی  باهدفپژوهش حاضر 

آمـوزان پسـر مقطـع     دانش ي یهکلي آماري پژوهش شامل  آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پس-آزمون آزمایشی با طرح پیش پژوهش نیمه
اي  آموز با افت تحصیلی به صورت تصادفی خوشهانشد 30بودند که از میان آنان،  1392-93 یلیسال تحصي شهرستان نمین در  متوسطه
هاي  جلسه مهارت 10نفر) جایگزین شدند. به گروه آزمایش  15نفر) و گروه کنترل ( 15تصادفی در گروه آزمایش ( طور بهو  شده انتخاب

نتایج تحلیل کواریانس نشان داد کـه  ي کالیفرنیا استفاده شد.  ي خودپنداره ها از پرسشنامهآوري دادهزندگی آموزش داده شد. جهت جمع
آمـوزان  ي دانـش  آزمون از لحاظ خودپنداره تفاوت معناداري وجود دارد و نمرات خودپنداره ي پس بین گروه آزمایش و کنترل در مرحله

ي در  رههـاي زنـدگی موجـب افـزایش خودپنـدا      تـوان گفـت کـه آمـوزش مهـارت      بنابراین، می؛ گروه آزمایش باالتر از گروه کنترل بود
 آموزان استفاده کرد. هاي زندگی براي افزایش خودپنداره دانشتوان از آموزش مهارت آموزان گروه آزمایش شده است و می دانش
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 مقدمه 

هایی است که شخص به عنـوان یـک   یکی از مفاهیم اصلی نظریه راجرز است و شامل مجموعه ویژگی 4خودپنداره
هوکسـما، ترجمـه محمـدنقی     کند (اتکینسون، اتکینسون، اسمیت، بم و نـولن از خود ادراك می فرد منحصربهموجود 

اي اسـت از عقایـد    مجموعه اره). خودپند1391براهنی، بهروز بیرشک، مهرداد بیک، رضا زمانی و مهرناز شهراراي، 
خوب یا  خودپندارههاي  ي خود که بیشتر بر مبناي توصیف است تا قضاوت. ممکن است بعضی از بخش فرد درباره

ها نه خوب تلقی شود نه بد. این که کسی موي سیاه و صداي نرمی دارد بخشـی   بد تلقی شود، ولی بعضی از بخش
هوسـتون،   کیگـان، کـارول  ماسـن،   هنـري ( بـد هسـتند و نـه خـوب     است ولـی ایـن خصوصـیات نـه     خودپندارهاز 

هایی کـه فـرد    ي ویژگی خودپنداره عبارت است از مجموعهبه عبارت دیگر، ؛ )1392یاسایی،  هترجمکانجر،  وي جین
هاي  . یک فرد ممکن است خودش را یک فوتبالیست خوب، عالقمند به داستانبرد یمبراي توصیف خویشتن به کار 

 ).1390دهند (بیابانگرد،  ها محتواي خودپنداره را تشکیل می بداند که این و غیره آموز نسبتاً خوب انشد، علمی
ي نگرش فرد به خود، در پدید آوردن شکست یا کامیابی وي تأثیر دارد.  مطالعات گوناگون نشان داده است که شیوه

شـود  اي مـی  هـا توجـه ویـژه   ام خـود و خودارزیـابی  رفتـار، از جملـه نظـ    ي کننده یینتع، امروزه به عوامل رو ینااز 
کند که موجـودي توانـا   ي خود دارد، احساس می ). هنگامی که فرد تصور خوبی درباره1391(سعادتمند و سپهریان،

اش باشد تا بعدها موجب احساس ارزشمندي یتموفقبا  توأمکوشد که رفتارش کند و میاست و با اطمینان فکر می
-تر از سطح استعداد و توانـایی اش پایینداند عملکرد تحصیلیآموزي که خود را ناموفق می برعکس، دانششود؛ اما 

آموز توانایی موفق شدن را دارد، اما به دلیل عـواملی غیـر از هـوش    باشد؛ یعنی در واقع، این دانشاش میهاي ذاتی
کفـایتی،  لیـاقتی یـا بـی   بی احساس بان است. چنین فردي پندارد که ناتواتواند به حد مورد انتظار برسد، زیرا مینمی

تواند چیزي را یاد بگیرد و در نهایت، در انجام تکلیف جدید احساس درماندگی و تـرس از  کند که نمیاحساس می
 یشناخت روانتوان گفت که خودپنداره از متغیرهاي مهم  ). بنابراین، می1386آبادي،  دولت دهد (حسینیخود بروز می

 هاي تحصیلی نیز نقش بسزایی دارد. ي آموزشی و مهارت شود و در حوزهحسوب میم
آمـوزان   اند که خودپنداره در عملکرد تحصـیلی دانـش   ي آموزش و پرورش نشان داده در حوزه گرفته انجاممطالعات 

یلی و عملکـرد  ي بـین خودپنـداره تحصـ    ) در ارتباط با رابطه2011است. در پژوهشی که توسط قزوینی ( یرگذارتأث
مثبت و معنـاداري   طور بهآموزان مقطع متوسطه انجام شد، نتایج نشان داد که خودپنداره تحصیلی  تحصیلی در دانش

) مشـخص شـد کـه    2013( 5ي عملکرد تحصیلی است. در پژوهش پریکل، نایپـل، شـینیدر و برونـر    بینی کننده پیش
) در یک 2011( 6یشرفت تحصیلی وجود دارد. همچنین هانگي مثبت و معناداري بین خودپنداره تحصیلی و پ رابطه

ي خودپنداره و پیشرفت تحصیلی انجام داد، مشخص شد که خودپنـداره در پیشـرفت    ي رابطه فراتحلیل که در زمینه
ي باال موجب افزایش عملکرد تحصیلی و برعکس پایین بودن خودپنداره، موجـب   تحصیلی نقش دارد و خودپنداره

ي بـین خودپنـداره و پیشـرفت تحصـیلی      ي رابطه در زمینه شده انجامهاي شود. پژوهشتحصیلی می کاهش عملکرد
اي با یکدیگر دارند و تقویت یکی منجر به تقویـت دیگـري   ي متقابل و دوسویه دهد که این دو متغیر رابطهنشان می
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ي تحصـیلی منجـر بـه کـاهش      خودپنـداره بـاال بـودن    ).2005، 7وین، لوتک، کولر و باومرت شود (مارش، تراتمی
اضطراب امتحان، کاهش احتمال پرخاشگري، ادامه تحصیل بلندمدت و پیگیري فعال مشکالت پیشِ روي تحصـیلی  

). پـژوهش گـرین، لـیم، مـارتین، کـولمر،      2007، 9کن و مالنچوك-؛ تایلور، دیویس2008، 8شود (مارش و اومارا می
کننـده نگـرش بـه    بینـی  مثبتی پـیش  طور بهکه انگیزش تحصیلی و خودپنداره  ) نشان داد2012( 10لنرنی مارش و مک

-باشد. بنابراین، مـی  بینی کننده همکاري در کالس و انجام تکالیف درسی می مدرسه است و نگرش به مدرسه پیش

از هـاي تحصـیلی اسـت و افـرادي کـه      در فعالیـت  یرگـذار تأثتوان گفت که خودپنداره یکی از متغیرهـاي مهـم و   
هستند و افـت تحصـیلی    11ي پایین برخوردار هستند در عملکرد تحصیلی نیز دچار مشکل افت تحصیلی خودپنداره
 شود.نفس و خودپنداره در این افراد می ي خود باعث کاهش عزّت نیز به نوبه

ت، لیکن یکـی از  هاي فردي فراوان، بدون تردید بسیار متعدد اسعوامل موثر بر خودپنداره با توجه به وجود تفاوت
هـاي زنـدگی   هاي زندگی است. آموزش مهارتمهارت باشد آموزشتواند بر خودپنداره فرد اثرگذار عواملی که می
در سطح مدارس است و شامل  یژهو بههاي سازمان بهداشت جهانی براي کودکان، نوجوانان و جوانان یکی از برنامه

فردي، مقابله با استرس، مـدیریت هیجـان و    ودآگاهی، روابط بینهاي خهایی از قبیل مهارترشد و گسترش مهارت
هاي مورد نیاز در برخـورد بـا نیازهـا و    کند تا مهارتهایی به کودکان و نوجوانان کمک میغیره است. چنین برنامه

ن است ها و فشارهاي روانی که ممکها، آنان را در برابر استرسهاي زندگی جدید را کسب کنند. این مهارتچالش
). 1390زاده، کنـد (سـازمان بهداشـت جهـانی، بـه نقـل از گـاطع       سالمتی آنان را به خطـر بیانـدازد، محافظـت مـی    
) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که نوجوانانی 1387طباطبایی ( محمدخانی، جزایري، محمدخانی، رفیعی و قاضی

بی پـس از مداخلـه تغییـر معنـاداري در خودپنـداره،      هاي زندگی را دریافت کرده بودند در ارزیاکه آموزش مهارت
هاي اجتماعی، احساس کنترل درونی و نگرش منفی نسبت به مواد نشـان دادنـد. در   هاي خودکنترلی، مهارتمهارت

هـاي زنـدگی بـر افـزایش و بهبـود      ) نشان دادند که آمـوزش مهـارت  1391پژوهش دیگري، سعادتمند و سپهریان (
آموزان ناموفق، موثر بود. همچنین در پژوهشی که توسط  گیزه پیشرفت و سالمت روان دانشخودپنداره تحصیلی، ان

هـاي ارتبـاطی روي   ي بررسی اثربخشـی آمـوزش مهـارت    ) در زمینه2013فر ( خواه، دریاباري، قدمی و نادري وطن
تفاوت معناداري بین  آموزان دختر صورت گرفت، نتایج نشان داد که ورزي در دانش نفس و جرات خودپنداره، عزّت

ورزي  نفس و جرات هاي ارتباطی در افزایش خودپنداره، عزّتگروه آزمایش و کنترل وجود داشت و آموزش مهارت
محمـدي، غیاثونـد و    نسـب، ملـک   پژوهش اسماعیلیها موثر بوده است.  این آموزش ي کننده یافتدرآموزان  در دانش
آمـوزان مقطـع    نفـس در دانـش   اي زندگی موجب افزایش میزان عزّته) نشان داد که آموزش مهارت2011بهرامی (

آموزان نتایج پـژوهش   هاي زندگی در مورد دانشي اثربخشی آموزش مهارت دبیرستان شده است. همچنین در زمینه
هـاي زنـدگی در ارتقـاء سـطح     ) نشان داد که آموزش مهارت2010پور ( صدق راد، طهماسیان و صالح رحمتی، ادیب

هاي ها حاکی از این است که آموزش مهارتدر کل، نتایج پژوهش آموزان موثر بوده است. ي اجتماعی دانشسازگار
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شـود.  آمـوزان مـی   ورزي، سازگاري اجتماعی و خودپنداره در دانش نفس، جرات زندگی موجب افزایش سطح عزّت
هاي متعددي هستند و نیازمند استفاده بآموزان داراي افت تحصیلی، در معرض آسی بنابراین، با توجه به اینکه دانش

باشند و با توجه به اهمیت ها و افزایش سطح خودپنداره میهاي آموزشی مورد نیاز در جهت کاهش آسیباز برنامه
-آموزش مهـارت  یرتأثي باال و مثبت در پیشرفت تحصیلی و زندگی سالم، هدف پژوهش حاضر بررسی  خودپنداره

 باشد. آموزان داراي افت تحصیلی می ي دانش هاي زندگی بر خودپنداره

 روش  

-آزمـون  باشد که در آن از طرح پـیش  می آزمایشی نیمهپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي بوده و از لحاظ روش، 
 آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. پس

آمـوزان پسـر مـدارس متوسـطه      دانـش  ي یـه کلي آماري پژوهش، شـامل   جامعه گیري:جامعه، نمونه و روش نمونه
هـاي ایـن شهرسـتان بـا     بود. براي انتخاب نمونه، ابتدا از بین دبیرسـتان  1392-93 یلیسال تحصشهرستان نمین در 

کالس انتخاب گردیدنـد.   2مدرسه و از هر مدرسه  3، يا چند مرحلهاي گیري تصادفی خوشه استفاده از روش نمونه
افـت   بـا آمـوز   دانـش  30 آمـوزان،  ، با نظرخواهی از دبیران و بررسی نمـرات دانـش  آزمون سپس قبل از اجراي پیش

 نفر) جایگزین گشتند. 15نفر) و کنترل ( 15و به صورت تصادفی در گروه آزمایش ( شده انتخابتحصیلی 
لـی، خیـر و   ب"با سه گزینه  سؤالباشد که هر  می سؤال 30این پرسشنامه داراي  کالیفرنیا: ي خودپنداره ي پرسشنامه

هاي دیگر به تناسب مضمون آن (بلی یک نمره) دریافـت  دانم صفر و پاسخشود. گزینه نمیپاسخ داده می "دانم نمی
نشانه  11تواند متغیر باشد. در این پرسشنامه، نمره صفر تا می 30کند. بنابراین نمره خودپنداره هر فرد، از صفر تا می

به باال نشانه خودپنداره نیرومنـد و قـوي    18هاي انه خودپنداره متوسط و نمرهنش 17تا  12خودپنداره ضعیف، نمره 
؛ به نقل از نریمـانی  1997و همکاران،  12گزارش شده است (هاکستام 83/0است. در پژوهشی پایایی این پرسشنامه، 

 ).1389و احدي، 
آزمـون روي هـر دو گـروه، گـروه آزمـایش در معـرض        بعد از انتخاب نمونه و اجراي پیش شیوه اجراي پژوهش:

از سـوي سـازمان بهداشـت     شده ارائههاي زندگیِ مهارت ونیم ساعت) (هر جلسه یکاي  پروتکل آموزشی ده جلسه
 قرار گرفت که خالصه جلسات پروتکل آموزشی در زیر ارائه گردیده است. )1994جهانی (
آمـوزش مهـارت    جلسه سوم:هاي همدلی. آموزش مهارت جلسه دوم:هاي خودآگاهی. آموزش مهارت اول:جلسه 

جلسـه  آموزش مهارت مقابله با استرس.  جلسه پنجم:آموزش مهارت ارتباط موثر.  جلسه چهارم:فردي.  روابط بین
گیري. زش مهارت تصمیمآمو جلسه هشتم:آموزش مهارت حل مسئله.  جلسه هفتم:آموزش مدیریت هیجان.  ششم:

 آموزش مهارت تفکر نقادانه. جلسه دهم:آموزش مهارت تفکر خالق.  جلسه نهم:
ي فراوانی، میانگین، و انحراف معیار و در بخش آمار  ها در بخش آمار توصیفی، از محاسبه براي تجزیه و تحلیل داده

 استنباطی، از تجزیه و تحلیل کواریانس استفاده شده است.

 ا ه یافته
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 سال بود. 17تا  15کنندگان پژوهش حاضر،  ي سنی شرکت دامنه
آزمون آموزان در پیش هاي توصیفی مربوط به خودپنداره دانش . آماره1جدول   

 M SD تعداد گروه مرحله
 0.45 3.26 15 آزمایش آزمون پیش

 0.50 3.40 15 کنترل

 آزمون آموزان در پس دانشهاي توصیفی مربوط به خودپنداره  . آماره2جدول 
 M SD تعداد گروه مرحله

 0.35 4.86 15 آزمایش آزمون پس
 0.51 3.53 15 کنترل

تحلیل کواریانس یک روش آماري است کـه   تجزیه وتحلیل کواریانس استفاده شد.  تجزیه واز  ه،فرضیآزمون براي 
ـ  رود.  ها بکار می آزمودنی ي یهاولهاي  به منظور تعدیل تفاوت بـه   آزمـون  یشبدین ترتیب که هر یک از نمـرات در پ

هـا   تحلیل کواریانس رعایت برخـی از مفروضـه  تجزیه و در  .شود یآزمون بکار برده م در نمرات پس ییرتغ عنوان هم
همگنـی   ي خطی بین متغیـر تصـادفی کمکـی و متغیـر وابسـته، و      ، وجود رابطه(مانند همگنی شیب خط رگرسیون

پرداخته شد و سـپس از آنجـایی   ها  لزامی است. در این پژوهش نیز ابتدا به بررسی این مفروضههاي خطا) ا واریانس
هـا در   ي خودپنـداره بـین گـروه    بـه منظـور مقایسـه   تحلیـل کواریـانس   تجزیه و از ها برقرار بودند،  که این مفروضه

 آزمون استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است. پس
 آزمون ها در پس ي میانگین خودپنداره بین گروه براي مقایسهتحلیل کواریانس تجزیه و  .3جدول 

 سطح معناداري F میانگین مجذورات درجات آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات
 0.001 4.85 0.83 1 0.83 آزمون پیش

 0.001 81.68 14.01 1 14.01 گروه
   0.17 27 4.63 خطا

و  آزمـایش آزمـون، تفـاوت بـین گـروه      پس از تعدیل نمرات پیش ،)F=81.68, P<0.01( 3جدول با توجه به نتایج 
هاي زندگی بر خودپنـداره   تأثیر مهارتپژوهش مبنی بر  ي یهفرض ،معنادار است. بنابراین 0.01آلفاي در سطح  کنترل
 .ردیگ یمورد تأیید قرار م آزمون پسو تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ میزان خودپنداره در  آموزان دانش

 گیري نتیجهبحث و 
هاي آموزشـی مختلـف از جملـه آمـوزش     ي برنامه دهد که در زمینهدر کشور نشان می شده انجامهاي مرور پژوهش

هاي آموزشـی مواجـه   آموزان داراي افت تحصیلی با کمبود شواهد پژوهشی و برنامه هاي زندگی روي دانشمهارت
هاي آموزشی جهت ارتقاء سالمت روان و افزایش سـطح خودپنـداره در   بنابراین شناسایی راهبردها و برنامههستیم. 

هـاي  آموزش مهـارت  یرتأثباشد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی آموزان مهم می این دانش
هاي زندگی مده نشان داد که آموزش مهارتآموزان داراي افت تحصیلی. نتایج به دست آ زندگی بر خودپنداره دانش

پـور   هـاي عبـداهللا   آموزان در گروه آزمایش شده است. نتایج پژوهش حاضر با یافته موجب افزایش خودپنداره دانش



) همسـو  2013خـواه و همکـاران (   )، وطـن 1391)، سـعادتمند و سـپهریان (  1387)، محمدخانی و همکاران (1385(
 باشد. می

آن در زندگی روزمـره، دیـد آنهـا     یريکارگ بههاي زندگی و توان گفت که با آگاهی از مهارتمی تهدر تبیین این یاف
رود و  شـان بـاال مـی   نفـس  و اعتمـاد بـه   ییریافتـه تغو ضـعیف   خـورده  شکستنسبت به خودشان به عنوان یک آدم 

ـ  ي خود در سایر جنبـه  یابد و این موضوع به نوبه شان بهبود می خودپنداره دگی اثـر مثبتـی دارد کـه باعـث     هـاي زن
فـردي، نحـوه مقابلـه     هاي زندگی موجب افزایش روابط بـین پیشرفت تحصیلی آنها نیز خواهد شد. آموزش مهارت

آموزان  به دانش ها مؤلفهشود و با آموزش این زا، مدیریت هیجانی و مهارت حل مسئله میموثر با رویدادهاي استرس
هاي شخصی خود را بسط داده و موجب باال درسی، ارتباط موثر با افراد، ارتقاء مهارتریزي شود تا برنامهکمک می

). از طرفی با آموزش این 2013نفس و افزایش خودپنداره در خود شوند (پریکل، نایپل، شینیدر و برونر،  رفتن عزّت
گاهی یابد و نحـوه مقابلـه بـا    هاي خود، آشود تا نسبت به نقاط ضعف و توانمنديآموز کمک می ها به دانشمهارت

گیـري منطقـی و نحـوه    هـاي تصـمیم  شود تـا شـیوه  آموز کمک می رو را یاد بگیرد، همچنین به دانشمشکالت پیش
هاي افراد مورد نظر در جهـت بهبـود   مدیریت برنامه درسی و استفاده از امکانات موجود را یاد بگیرد و از راهنمایی

 تفاده کند.وضعیت درسی و پیشرفت تحصیلی اس
هاي زندگی در مقاطع مختلـف تحصـیلی و بـه    شود که آموزش مهارتبا توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می

آموزان پسر مقاطع متوسطه شهرستان نمین و بدون دوره  صورت مداوم مد نظر قرار گیرد. این پژوهش بر روي دانش
 ها باید جانب احتیاط را رعایت کرد. موزان دختر و سایر شهرستانآ این در تعمیم آن بر دانشگیري انجام شد؛ بنابرپی
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