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چکیده

 68وجـود ی ابـراز به منظور بررسی اثرات آمـوزش بحـث گروهـی و ایفـاي نقـش بـر توانـای       

اي چنـد   پایـۀ دوم راهنمـایی شـهر همـدان بـه روش خوشـه      ) دختر 34پسر و  34(آموز  دانش

دوگروهی مورد بررسـی قـرار    آزمونپسـ  اي انتخاب و در قالب یک طرح پیش آزمون مرحله

 ورزيجرئتاجرا و سپس مهارت  آزمونپیشورزي  جرئتابتدا با استفاده از پرسشنامه. گرفتند

راي یک گروه با روش بحث گروهی و براي گروه دیگر بـا روش ایفـاي نقـش آمـوزش داده     ب

وابسـته  tهايآزمونتحلیل نتایج با استفاده از .آزمون اجرا شد در بخش آخر آزمایش پس. شد

هـاي مهـارت مستقل نشان داد هر دو روش آموزشـی بحـث گروهـی و ایفـاي نقـش بـر       tو 

گـذاري بـر توانـایی ابـراز وجـود تفـاوتی بـین        تأثیراز نظـر میـزان   اثرگذارند، اما  ورزيجرئت

رسد در بحث گروهی و ایفاي  به نظر می. بحث گروهی و ایفاي نقش وجود نداشت هايروش

قـرار   تأثیرهاي شناختی و عاطفی تغییر کرده و از این رو توانایی ابراز وجود تحت فرایندنقش 
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مقدمه

همچنـین افـزایش سـطح    پیشـگیري و سازمان بهداشت جهانی به منظور1996در سال

زنـدگی تـدوین    هـاي مهـارت عنوان آموزش اي با جامعه، برنامهبهداشت روانی افراد و

 ؛اجتماعی کودکان و نوجوانان بـود روانی ـ   هايتواناییاین برنامه افزایش هدف از. کرد

. زندگی سازگارانه برخورد کننـد  هايدشواريبراي اینکه بتوانند با مقتضیات و مسائل و

حـق  زندگی بر این اصل استوار است که کودکان و نوجوانـان نیـاز و   هايمهارتبرنامۀ 

نـدگی  هـاي سـخت ز   شان در برابر موقعیـت هاي دارند که بتوانند از خودشان و خواسته

  .  دفاع کنند

زندگی هايمهارتاصطالح 
1
روانـی ـ اجتمـاعی و     هـاي مهـارت به گروه بزرگی از  

شـان را بـا آگـاهی    تواند به افراد کمک کند تا تصـمیمات  شود که می فردي گفته می میان

و مـدیریت شخصـی   اي مقابلـه  هايمهارتاتخاذ کنند، به طور مؤثر ارتباط برقرار کنند، 

زنـدگی   هـاي مهـارت . داشـته باشـند  دهند و زنـدگی سـالم و بـارآور     خود را گسترش

توانند، اعمال شخصی و اعمالِ مربوط بـه دیگـران و نیـز اعمـالِ مربـوط بـه محـیط         می

اطراف را طوري هدایت کنند که به سالمت بیشتر منجر شـوند و سـالمت بیشـتر یعنـی     

).2003، یونیسف(آسایشِ بیشترِ جسمانی، روانی و اجتماعی 

زنـدگی   هـاي مهارتبندي  هاي مختلفی دربارة طبقهپردازان دیدگاه و نظریه هاسازمان

یونیسـف . انـد  زنـدگی لحـاظ کـرده    هـاي مهـارت متفاوتی را جـزء   هايمهارتدارند و 

زندگی سه طبقـۀ کلـی همـراه بـا زیـر       هايمهارتبندي خود از  در آخرین طبقه)2003(

  :رده استکارائه  بدین صورت طبقات آن را

  :شود زیر را شامل می هايمهارتکه ارتباط و روابط بینِ فردي.1

مشـارکت و  ،همـدلی ،مذاکره و نه گفـتن  هايمهارت،روابط بینِ فردي هايمهارت

   ؛طرفداري کردن هايمهارت، و کار گروهی

؛گیري و تفکرِ انتقادي تصمیم هايمهارت.2

ی بـراي افـزایشِ منبـعِ    هـای مهـارت شـامل   خصیمقابله و مدیریت ش هايمهارت.3

                                                                                                                              
1. life skills
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.مدیریت استرس هايمهارت،مدیریت احساسات هايمهارت،درونی کنترل

هـاي مهـارت عنـوانِ  ه مهارت اصلی را ب10، 1996در سالِ جهانی سازمانِ بهداشت 

:   است قرار دادهطبقۀ زیر 5آنها را در زندگی معرفی کرده و

  خود آگاهی ـ همدلی .1

  ارتباط ـ روابط بین فردي .2

  گیري ـ حلِ مسئله تصمیم .3

  تفکرِ خالق ـ تفکرِ انتقادي .4

  مقابله با هیجانات ـ مقابله با استرس  .5

کرد نوقابی و پاشـا شـریفی،   (انجام شده است ایران در پژوهشی که در داخل کشور 

ـ عبـارت انـد کـه    دسته تقسیم شـده 3زندگی به هايمهارت) 1384  هـاي مهـارت :از دان

هر طبقه به شرح زیـر   هايمهارت. یشناخت هايمهارتاجتماعی و  هايمهارتعاطفی، 

  :است

زندگی هايمهارتانواع )1(جدول

شناختی هايمهارتاجتماعی هايمهارتعاطفی هايمهارت

گیري تصمیمهمدلیخودآگاهی

مسئلهحلِ ارتباط مؤثرمقابله با هیجانات

تفکرِ خالقروابط بین فردياسترسمقابله با 

-

تفکرِ انتقاديشهروند مسئول بودن

  -  حل تعارض

ورزيجرئتدر پژوهش حاضر مهارت 
1
اجتمـاعی و   هـاي مهارتکه متعلق به دسته  

  . براي مطالعه انتخاب شد ارتباطی است هايمهارتیکی از 

لـین (نی اسـت  هسـته رفتارهـاي بـین فـردي و کلیـد روابـط انسـا        ورزيجرئت
2
و  

به عنوان یک مهارت و یک قابلیت براي ارتباطـات بـین    ورزيجرئت). 2004همکاران، 

                                                                                                                              
1. assertiveness
2. Lin 
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عقایـد و رفتارهـاي    ورزيجرئـت در یک برنامـه آمـوزش   . شودمیفردي در نظر گرفته 

کننـد کـه در   مـی ه بـه او کمـک   یابـد کـ  مـی اي در فرد ایجاد شده یا بهبود مندانهجرئت

بیند تغییر ایجاد کند و اعتماد به نفـس خـود را افـزایش دهـد و     میاي که خود را طریقه

وسـتون (روابط بین فردي سالمی بنا کنـد  
1

و ونـت  
2

؛ آلبرتـی 1999، 
3

و امـانز  
4

؛ 2001، 

الندازابال
5

مطالعه سایو). 2001، 
6

بر روي دانشجویانی که مشـکالتی در حـوزه   ) 1992(

ت این افـراد در دو زمینـه خالصـه    سالمت روانی داشتند نشان داد که بزرگترین مشکال

به طـور مسـتقیم    ورزيجرئتزمینه هایی که هر دو با مهارت . هویت و روابط: شودمی

     .انددر ارتباط

آموزش هاي برنامه تأثیرچندین مطالعه . یک مهارت قابل آموزش است ورزيجرئت

؛ چـن 2004ن، لـین و همکـارا  (انـد  کـرده  تأییدرا بر افزایش این مهارت  ورزيجرئت
7

 ،

؛ وینهارد1995
8

انـد  گذشـته ضـمن اینکـه نشـان داده     هايپژوهش). 1998و همکاران،  

یابـد،  مـی داري افـزایش  ها پس از برنامه آموزشی به شـکل معنـی  آزمودنی ورزيجرئت

اند کـه  ماه پس از اتمام برنامه ثابت کرده 4هفته تا  4همچنین با پیگیري این افراد بعد از 

  ). 2004لین و همکاران، (یابد میمندانه ادامه جرئتدر رفتارهاي  این بهبود

کمک به افـراد بـراي شـناخت بیشـتر      ورزيجرئتآموزشی هاي هدف اصلی برنامه

خود و بیان کردن صحیح احساسات و افکارشان و در نهایت افـزایش اعتمـاد بـه نفـس     

مالت دشـوار در زنـدگی   بر چگونگی واکنش نشان دادن بـه تعـا  ها در این برنامه. است

اکثر پژوهشگران معتقدنـد کـه سـه نـوع واکـنش بـه ایـن گونـه         . شودمیتأکیدروزمره 

امتناع: ها در زندگی واقعی وجود داردموقعیت
9

، خواهش
10

، و بیان افکار
11

کیلپاتریک(
1
 

                                                                                                                              
1. Weston 
2. Went 
3. Alberti 
4. Emons 
5. Landazabal 
6. Hsiao 
7. Chen 
8. Weinhardt 
9. refusals
10. requests
11. expressions of thoughts 
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و فورچاك
2

 ۀبیان افکار مهارتی اسـت کـه در هـر برنامـ     .)2001؛ آلبرتی و امانز، 1992، 

  .شودمیتمرین  ورزيرئتجآموزش 

شود کـه نتـوان یـک روش آموزشـی     می زندگی سبب هايمهارتگستردگی و تنوع 

هـاي عـاطفی،   متعلـق بـه حـوزه    هـاي مهـارت آموزش . مناسب را براي آن پیشنهاد کرد

. هاي مختلف انجـام گیـرد  اجتماعی و شناختی، بدلیل محتواي متفاوت، بایستی به روش

  . ه براي هر مهارت روش آموزشی مستقلی در نظر گرفته شودبنابراین بهتر آن است ک

روش تدریس را پیشنهاد کـرده اسـت   7زندگی،  هايمهارتیونیسف، براي آموزش 

، توجه بـه ارزشـها، حـل    )سناریو(از ایفاي نقش، کار بر روي متنِ نمایش  اندعبارتکه 

زاده،  رجمۀ عبـداهللا ت(مسألۀ گروهی، نمایش ویدیوئی، سخنرانی میهمان و بحث گروهی

در پژوهش حاضر اثربخشی دو روش آموزشی ایفاي نقش و بحث گروهی کـه  ). 1378

.بیشتر شناخته شده هستند و قابلیت استفاده بیشتري دارند مورد مقایسه قرار گرفت

با ایـن نـوع فعالیـت، شـرکت کننـدگان احسـاس فـرد دیگـري را در          :ایفاي نقش

گیرنـد و نکـاتی از   مـی  جدیـد را یـاد   هـاي مهارتد، کننمی موقعیت هاي خاص تجربه

ایفاي نقش در گروه هاي کوچک یا دونفره معموالً احساس راحتـی  . آموزندمی یکدیگر

یابند بیشتر می بیشتري براي شرکت کنندگان دارد و تعداد افرادي که فرصت انجام آن را

اغلب براي ایفاي  ،رادچون اکثر اف ؛از شرکت کنندگان بخواهید که داوطلب شوند. است

پس از اتمام این فعالیـت  . کشندمینقش در حضور دیگران احساس ناراحتی و خجالت 

.و نام ایفا کنندگان را بـراي دیگـران بازگوییـد    کنندفراموش نکنید که اتمام آن را اعالم 

اي نقـش منفـی را ایفـا کـرده باشـد، حـائز       کنندهاین نکته بخصوص هنگامی که شرکت

  .)1378یونیسف، (ستاهمیت ا

تفکـر   هـاي مهارتبحث گروهی یک روش آموزشی مفید براي رشد :بحث گروهی

سازد تا اطالعـات را تحلیـل، تفسـیر، و    میرا قادر  آموزاندانشی است که هایمهارتو 

در این روش به جاي اینکه صرفاً بـه بـازگویی واقعیـات و     آموزاندانش. دستکاري کنند

در طـول بحـث   . دهنـد مـی و افکار خود را توضـیح  ها دازند ایدهجزئیات حفظ شده بپر

                                                                                                                              
1. Kirkpatrick 
2. Forchuk 
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 آنـان . انـد کنندگانی فعـال منفعل اطالعات نیستند بلکه شرکت ةکنندیادگیرندگان دریافت

  ).2000الرسون، (رسند میبه درکی از موضوع  ،همچنان که در حین تعامل با یکدیگرند

 گـزارش زش بـه معنـاي   پـردا .اسـت هـا  از بحث گروهی پـردازش فعالیـت  هدف 

ایـن امـر در   . فعالیـت اسـت  یـک  در طـول انجـام    خودۀکنندگان در مورد تجربشرکت

همچنـین موجبـات طـرح یـک     . کنـد مـی  کمک فردارزیابی و بهبود کیفیت یادگیري به 

این عمـل تکـرار یـا خالصـه  کـردن      . آوردمی یا نگرانی توسط شخص را فراهم مسئله

تـوان توجـه   مـی  گیرد و همچنین با پایان یافتن فعالیتمی برآنچه را که گفته شد نیز در 

ضرورتی ندارد که مراحـل  . کردگروه را به نکات و مسائل مهم در بحث گروهی جلب 

ی کـه بـه نظـر    هـای فعالیت، اما در مورد شودرا در پایان به یک اندازه مرور ها و فعالیت

  .)1378یونیسف، (آید میبه عمل رسد براي گروه دشوار یا مبهم بوده، دقت بیشتري می

ی هستند که بـراي  هایروشآموزشی ایفاي نقش و بحث گروهی از جمله  هايروش

النگـه ). 2004لـین و همکـاران،   (انـد  زنـدگی پیشـنهاد شـده    هـاي مهـارت آموزش 
1

و  

جاکوباوسکی
2

ها را مفیـدتر از اجـراي انفـرادي آنهـا     اجراي گروهی این روش)1976(

. تمرین کننـد اند ی را که آموختههایمهارتتوانند میدر گروه یادگیرندگان  زیرا ؛دانندمی

پذیرند زیرا دالیل رفتار آنـان  میمندانه دیگران را راحتتر  جرئتاعضاي گروه رفتارهاي 

عالوه بر این، در آموزش گروهی فرصتهاي بیشتري براي هر فرد پیش . کنندمیرا درك 

  .   لیل انجام یک مهارت تشویق شودآید که از طرف دیگران به دمی

و  زندگی، تعریف، گستره هايمهارتمتعددي در حوزه  هايپژوهشدر حال حاضر 

 هـاي مهـارت ن را در مورد چه چیـزي بـودن   ئوالانواع آنها انجام گرفته است که نیاز مس

هـا بـه   اما نیـاز فعلـی چگـونگی انتقـال ایـن مهـارت      . کنندمیزندگی به خوبی برآورده 

استفاده شـود؟ و  اي چه کسی باید آنها را آموزش دهد؟ از چه برنامه. است آموزاننشدا

توان براي آموزش و ارزشیابی آنها به کار برد؟   میی را هایروشچه الگوها و 

آمـوزش   ۀزنـدگی بلکـه طریقـ    هـاي مهـارت پژوهش حاضر نه نوع  ۀبنابراین، مسئل

کـه هـر چنـد بـراي همـه      اند نهاد شدهمتنوعی در این خصوص پیش هايروش. آنهاست

                                                                                                                              
1. Lange 
2. Jakubowski 
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ایـن پـژوهش بـه    .انـد خاصی قابل استفاده هايمهارتها مناسب نیستند اما براي مهارت

آموزشـی ایفـاي نقـش و بحـث      هـاي روشاز بـین  اسـت کـه    سؤالدنبال پاسخ به این 

  تر است؟مناسبورزيجرئتبراي آموزش مهارت کدام روش گروهی 

  روش

در 1387-88دوم راهنمـایی کـه در سـال تحصـیلی      ۀتر و پسر پایدخ آموزاندانشکلیه 

 13120پسـر و   13696(نفـر  26816مشـتمل بـر    شـهر همـدان   ۀمدارس دولتی و روزان

.اندمشغول به تحصیل )دختر

دختـر  34پسـر و  34آماري بود که شامل  ۀجامع آموزاندانشنفر از 68حجم نمونه 

نفـر  15آزمایشی یعنی  هايپژوهشمونه براي این تعداد بر اساس حداقل حجم ن. است

2بنابراین، کل نمونه با توجه به . انتخاب شده است) 131: 1383دالور، (براي هر گروه 

البته بـا در نظـر گـرفتن افـت نمونـه      . نفر شد68گروه دختر و پسر 2و  گروه آزمایشی

.نفر بود4که در نهایت افت نمونه  نفر در نظر گرفته شد17براي هر گروه 

که ابتـدا از   ،بدین ترتیب. گرفتانجام اي اي چند مرحلهبه روش خوشه گیرينمونه

4بین نواحی دوگانه شهر همدان یک ناحیه و سپس از بین مدارس راهنمـایی آن ناحیـه   

ـ  آمـوز دانـش 17مدرسـه  و از هر) پسرانه2دخترانه و 2(مدرسه  م بـه شـکل   دو ۀاز پای

  . آزمایشی باز هم به تصادف جایگزین شدند هايگروهر و دتصادفی ساده انتخاب

بحـث  یآموزشـ  هـاي روشتـأثیر بررسـی  پـژوهش حاضـر    که هدفبا توجه به این

از  بـود رابطـۀ علـت و معلـولی     و کشـف ورزيجرئتمهارتگروهی و ایفاي نقش بر 

طـرح ایـن پـژوهش طـرح آزمایشـیِ      . رده اسـت هاي آزمایشی اسـتفاده کـ  یکی از طرح

  :بود که دیاگرام آن به شکل زیر است دو گروهیآزمونپسـ  مونآزپیش

  

               R            T1          X1         T2        :گروه آزمایش اول

        R            T1          X2         T2        :       گروه آزمایش دوم

X1 : روش آموزشی بحث گروهی(متغیر مستقل اول(

X2 : روش آموزشی ایفاي نقش(متغیر مستقل دوم  (  
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T1 :ورزيجرئتپرسشنامه (آزمونپیش(

T2 :ورزيجرئتپرسشنامه (آزمونپس(

:اند ازحاضر عبارتابزارهاي پژوهش

هــاي مربــوط بــه تمهــار ارزیــابیراي ایــن پرسشــنامه بــ:ورزيجرئــتۀپرسشــنام

11ایـن ابـزار از   . حی شـده اسـت  طرا )1377(طارمیان و همکارانتوسط ورزي جرئت

 گـذاري نمـره بـراي  . شـود مـی تشکیل شده است که با طیف لیکـرت پاسـخ داده    سؤال

و اکثـر اوقـات یـک نمـره در  نظـر      5/0،گاهی اوقات؛ صفر ،ها براي تقریباً هرگزپاسخ

  :درتفسیر ک توان میمجموع نمرات را به صورت زیر. شودمیگرفته 

  ضعیف     4صفر تا 

  مناسب     9تا5

درجه عالی    11تا 10

نفر اجرا شد و  42اجراي مقدماتی در پژوهش حاضر بر روي  ر یکداین پرسشنامه 

با محاسبه ضـریب  . سپس پس از گذشت دو هفته بر روي همان افراد اجراي مجدد شد

همبستگی پیرسون بر روي دو گروه نمره به دسـت آمـده پایـایی آزمـون بـا اسـتفاده از       

درصد  99بود که با اطمینان  67/0ضریب محاسبه شده . مایی محاسبه گردیدروش بازآز

  . معنادار است

و سـپس بـر   شـد این پژوهش با بررسی مبانی نظري و عملی مرتبط با موضوع آغاز 

تـدوین و بـه    ورزيجرئـت هاي حاصل از این بررسی برنامه درسی مهـارت  مبناي یافته

 هـاي گروههاي بر روي آزمودنی آزمونپیشرحله در این م. شدآموزشگران آموزش داده 

جلسـه  بـود کـه بـه شـکل هفتگـی و در       4تعداد جلسات آموزشی . دشآزمایشی اجرا 

.شداجرا  آزمونپسیآموزشاتمام جلسات پس از . نفره برگزار شد17هاي کالس

  هایافته

مهارت به روش بحث گروهی در تقویت این  ورزيجرئتآموزش مهارت :اولفرضیه

  .استمؤثر
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بحث گروهی در  آزمونپسآزمون و وابسته بین پیش هايگروهدر  tنتایج آزمون  )1(جدول 

  ورزيجرئتمهارت 

سطح معناداريtارزشانحراف استانداردمیانگینتعدادهاگروه

3297/23533/2  پیش آزمون

291/2-

  

029/0 826/2  25/ 38  32  آزمونپس

بـا اطمینـان   معنی دار اسـت،   05/0ر سطح کمتر از محاسبه شده د tه با توجه به اینک

بـه روش بحـث    ورزيجرئتبنابراین، آموزش مهارت . شودمی تأییددرصد فرضیه  95

  . استگروهی در تقویت این مهارت مؤثر

بـه روش ایفـاي نقـش در تقویـت ایـن       ورزيجرئـت آموزش مهارت :مدوۀفرضی

  . استمهارت مؤثر

ایفاي نقش در مهارت  آزمونپسآزمون و وابسته بین پیش هايگروهدر  tنتایج آزمون )2(جدول 

  ورزيجرئت

سطح معناداريtارزش   انحراف استانداردمیانگینتعدادهاگروه

  03/24167/2  34  پیش آزمون

006/2-014/0

114/3  25/38  34  آزمونپس

معنی دار است لذا با اطمینان  01/0ز محاسبه شده در سطح کمتر ا tبا توجه به اینکه 

بـه روش ایفـاي    ورزيجرئتبنابراین، آموزش مهارت . شودمی تأییددرصد فرضیه  99

  . استنقش در تقویت این مهارت مؤثر

آموزشـی بحـث گروهـی و ایفـاي نقـش در تقویـت        هـاي روشبین  :سوم  ۀفرضی

.ی تفاوت وجود دارددختر پایه دوم راهنمای آموزاندانشدر ورزيجرئتمهارت 

بحث گروهی و  آزمونپسمستقل بین تفاوت پیش آزمون و  هايگروهدر  tنتایج آزمون ) 3(جدول

دختران ورزيجرئتایفاي نقش در مهارت 

سطح معناداريtارزش  انحراف استانداردمیانگینتعدادهاگروه

1712/2257/3  ایفاي نقش

806/0-426/0

  2 /2314 /1593  بحث گروهی
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فرضـیه رد   معنی دار نیسـت،  05/0سطح کمتر از  محاسبه شده در tبا توجه به اینکه 

آموزشی بحث گروهی و ایفاي نقش در تقویت  هايروشتفاوتی بین  بنابراین،. شودمی

  .دختران وجود ندارد ورزيجرئتمهارت 

رت آموزشی بحث گروهی و ایفاي نقش در تقویت مها هايروشبین  :فرضیه سوم

.پسر پایه دوم راهنمایی تفاوت وجود دارد آموزاندانشدر ورزيجرئت

بحث گروهی و  آزمونپسمستقل بین تفاوت پیش آزمون و  هايگروهدر  tنتایج آزمون  )4(جدول

  پسران ورزيجرئتایفاي نقش در مهارت 

سطح معناداريtارزش  انحراف استانداردمیانگینتعدادهاگروه

1759/0671/2  ایفاي نقش

469/0642/0

1706/0816/2  بحث گروهی

معنی دار نیست لـذا فرضـیه    05/0محاسبه شده در سطح کمتر از  tبا توجه به اینکه 

آموزشی بحـث گروهـی و ایفـاي نقـش در      هايروشتفاوتی بین  بنابراین،. شودمی رد

  .پسران وجود ندارد ورزيجرئتتقویت مهارت 

  گیرينتیجه

 ورزيجرئـت آموزشی بحث گروهی و ایفاي نقـش بـراي آمـوزش مهـارت      هايروش

 ةو پسـر پایـۀ دوم دور  دختـر  آمـوزان دانـش باعث تقویت این مهـارت در اند ومناسب

ویکري. وندشمیتحصیلی راهنمایی 
1

بـه ایـن   پـژوهش خـود  در)2006(همکـاران و

رس معمـول درمـدا   هـاي زندگی به صورت برنامه هايمهارتنتیجه رسیدند که آموزش 

ایـن یافتـه   . نـدارد  آمـوزان دانـش کاهش سوء مصرف مـواد توسـط   داري درمعنی تأثیر

اسمیت ،)1990(وردین  هايپژوهشین با نتایج نهمچ
2

و بوتوین) 2004(همکاران و
3

و 

اجتمـاعی از   هـاي مهـارت براي آمـوزش  ) 1990(وردین .همخوان است) 2000(کانتور 

                                                                                                                              
1. Vicary      
2. Smith      
3. Botvin        
4. Kantor  
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وهی، ایفاي نقش و الگوسازي استفاده کرد و بهبـود قابـل   سخنرانی، بحث گر هايروش

و همچنین میـزان اعتمـاد بـه     آموزاندانشو رفتارهاي اجتماعی ها توجهی را در فعالیت

کـه آمـوزش   انـد  گـزارش کـرده  ) 2004(همکـاران  اسـمیت و  .نفس آنان مشاهده کـرد 

 معنـاداري بـه جـا   ثیرتأمعمول مدارس هاي برنامهزندگی به پسران مطابق با هايمهارت

گـذاري  تأثیرمیـزان  درشرایط متفاوت آموزشـی را ) 2000(بوتوین وکانتور. گذاردمین

ایـن مطالعـه وجـود   در. نـد داد مطالعه قرارزندگی مورد هايمهارتهاي آموزش برنامه

بلندمـدت از  شده بنديهاي زمانبرنامههاي تقویتی، آموزش کمک به همساالن وکالس

همچنین، لـین و  . ندمؤثرزندگی  هايمهارتآموزش درکهاند ی گزارش شدهجمله فنون

ایفاي نقش، بحث گروهی، آرمیدگی، نمـایش،   هايروشمعتقدند که ) 2004(همکاران 

ی هسـتند کـه بـراي    هـای روشمواد آموزشـی  بازخورد، تکلیف شب، و مطالعه شخصی

. زندگی مفیدند هايمهارتهاي آموزش برنامه

طور عملی براي ه معتقد است براي آموزش یک مهارت بایستی آن را ب) 1373(بیلر 

کنند به منظـور کمـک بـه    میتمرین  آموزاندانشنمایش داد و ضمن اینکه  آموزاندانش

روش آموزشـی ایفـاي   . هاي کالمی الزم را براي آنـان ارائـه داد  کسب مهارت راهنمایی

در  آمـوزان دانـش زیـرا   ؛مـؤثر اسـت   زندگی بسیار هايمهارتنقش براي اجراي عملی 

ضمن اجراي یک مهارت در جریان بازي کردن یک نقش به نقاط قوت و ضـعف خـود   

یونیسـف  . کننـد مـی برند و از نظرات دیگران نیز در جهت بهبـود خـود اسـتفاده    میپی 

ــز ) 1378( ــش گ ــاي نق ــا روش ایف ــاط ب ــن روش  در ارتب ــه در ای ــرده اســت ک ارش ک

کننـد،  مـی خـاص تجربـه    هـاي موقعیـت د دیگـري را در  کننـدگان احسـاس فـر   شرکت

  . آموزندمیگیرند و نکاتی از یکدیگر میجدیدي یاد  هايمهارت

بسـیار   آمـوزان دانـش کالمـی   هايمهارتبحث گروهی نیز در جهت بهبودبخشی به 

گـذاري ایـن روش در آمـوزش یـک مهـارت      تأثیرمعتقد است ) 1373(بیلر . مؤثر است

در توضیح ) 1378(یونیسف . محیط آرام، بدون انتقاد، و مثبت استمنوط به وجود یک 

این روش بیان کرده است که ایـن فعالیـت تبـادل متـوالی و آزاد عقایـد در مـورد یـک        

هاي خود را دیدگاه آموزاندانشو  شودمیسؤال یا مشکلی مطرح . موضوع خاص است

گیـرد بلکـه پـس از    مـی صورت ن کنند در این مرحله هیچگونه تفسیر یا انتقاديمیابراز 
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هـدف بحـث   . شـود مـی هاي خود را ابراز کردند ارزیابی از آنها آغـاز  اینکه همه دیدگاه

ست و پردازش به معناي ارائـه نظـرات و تجـارب خـود در     ا هاگروهی پردازش فعالیت

  .   طول انجام یک فعالیت است

ورزيجرئـت بـر مهـارت   اري گـذ تأثیرمیزان نظرکه ازپژوهش این بودیافته دیگر

آموزشـی مـورد   هـاي روش. نداردایفاي نقش وجودتفاوتی بین روش بحث گروهی و

فعـال   هـاي روشدو جـزء  هـر ) ایفـاي نقـش  بحث گروهی و(این پژوهش مطالعه در

آموزشـی هسـتند کـه     هـاي روشجملـه  از و همـین طـور  شـوند  میتدریس محسوب 

ضـمن   بنـابراین، .پیشنهاد کرده استگی زند هايمهارتبراي آموزش  )1378(یونیسف 

میـزان  نـد، امـا تفـاوتی در    مؤثرورزيجرئـت پـرورش مهـارت   روش دردواینکه هـر 

در ) 2004(اسمیت و همکـاران   با این حال،. ندارندورزيجرئتبر مهارت  گذاريتأثیر

تر از پسـران گـزارش   مـؤثر زنـدگی را در دختـران    هـاي مهـارت پژوهش خود آموزش 

.اندکرده

 هـاي مهـارت توان از این یافته چنین برداشـت کـرد کـه در آمـوزش     میدر مجموع 

در . غیر فعال است هايروشفعال تدریس در مقابل  هايروشزندگی مسئله استفاده از 

هایی هسـتند کـه در کـالس انجـام     محور فعالیت آموزاندانشآموزشی فعال  هايروش

هاي خود را ارائـه و بـا یکـدیگر    دیدگاهمثالً در روش بحث گروهی نظرات و  ،شودمی

خـاص قـرار داده و    هايموقعیتو ها کنند و در ایفاي نقش خود را در جایگاهمیتبادل 

تنها با شنیدن چگـونگی انجـام    آموزاندانشمهم این است که . دهندمیرفتاري را نشان 

عالیـت شـوند تـا    آموزند بلکه باید عمالً درگیر انجام یک فمییک مهارت اجراي آن را ن

ـ    هـاي موقعیتبتوانند آن را در  تفـاوت   ،در عـین حـال  . کـار گیرنـد  ه واقعـی زنـدگی ب

بـا یکـدیگر چنـدان محسـوس     ) بحث گروهی و ایفاي نقـش (آموزشی فعال  هايروش

  .نیست
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  منابع

مرکز نشـر  : تهران). ترجمۀ پروین کدیور. (کاربرد روانشناسی در آموزش). 1373. (بیلر، رابرت

  ).1974تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، . (هیدانشگا

: تهـران . مبـانی نظـري و عملـی پـژوهش در علـوم انسـانی و اجتمـاعی       ). 1383. (دالور، علی

  .ارسباران

کتاب راهنما پیرامون اجـراي فعالیـت   ). 1377. (ماه جویی، مازیار. فتحی، طاهر. طارمیان، فرهاد

.زنـدگی  هـاي مهـارت ) و مشاوره تربیتـی ویژه واحد راهنمایی (پرورشی دوره متوسطه 

  .تربیت: تهران

بررسی ویژگیهاي روانسـنجی  ). 1387. (فراهانی، محمد نقی؛ فرزاد، ولی اله، و مختاري، فاطمه
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