اثر آموزش مهارتهای زندگی بر شایستگی اجتماعی دانشآموزان
محسن خسروی ،1مهناز تیموری نژاد ،2اسماعیل مردانی زاده ،3فیروز طاهری میرقائد ،4لیال گله

دار5

 .1دکترای مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه فرهنگیان ،شهرکرد ،ایران( .نویسنده مسئول).
 .2دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوراسگان ،ایران.
 .3کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نجفآباد ،ایران
 .5کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اندیمشک ،ایران.
مجله پیشرفتهای نوین در علوم رفتاری ،دوره سوم ،شماره بیست و هشتم ،بهمنماه  ،1331صفحات 1-14

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر آموزش مهارتهای زندگی بر شایستگی اجتماعی دانشآموزان انجام شد .طرح پژوهش آزمایشی
و با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پایه پنجم و ششم در حال
تحصیل مدارس ابتدایی ناحیه  2شهرستان اهواز در سال  ،5931-5931به تعداد  9415نفر بوده است .ابزار گردآوری دادهها در این
مطالعه پرسشنامههای استاندارد شایستگی اجتماعی توسط کوهن و رسمن ( )5392بوده است .نمونه پژوهشی بهصورت روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای مرحلهای انتخاب شدند و سپس  93نفر از آزمودنیها از بین این  4کالس بهطور تصادفی انتخابشده
در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .سپس دوره آزمایشی (آموزش مهارتهای زندگی) برای گروه آزمایش طی  52جلسه 33
دقیقهای اجرا شد ولی در مورد گروه گواه هیچ آموزشی صورت نگرفت .پس از اتمام برنامه آموزشی از هر  2گروه پسآزمون به
عمل آمد .تحلیل نتایج پژوهش با استفاده از نرمافزار  spssو آزمون آنالیز کوواریانس نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی
برافزایش شایستگی اجتماعی مؤثر است.
کلیدواژهها :مهارتهای زندگی ،شایستگی اجتماعی ،دانشآموزان.
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 .4کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.

اثر آموزش مهارت های زندگی بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان

خسروی و همکاران

مقدمه
شمار زیادی از افراد قادر نیستند بین محرکهای متنوع بیرونی و نیروهای متعارض درونی توازن ایجاد کنند و در فرایند رشد موزون
و همهجانبه که همانا هدف اصلی تعالی انسانهاست دچار مشکل شوند .بدیهی است که نوجوانان به سبب بیتجربگی و ناآگاهی
از مهارتهای زندگی بیشتر در معرض آسیبهای جدی درونی و اجتماعی هستند .دانشآموزانی که مهارتهای مقابله با موقعیتهای

خواهد شد؛ بنابراین با توجه به نقش مهم مدارس در تأمین بهداشت روانی دانشآموزان برنامه آموزش مهارتهای زندگی ،روش
مؤثری درجه رشد شخصیت سالم دانشآموزان و تأمین بهداشت روانی دانشآموزان است (افروز.)5945 ،
مفهوم مهارتهای زندگی 5در ابتدا در آموزشوپرورش کامبوج 2در سال  2335با عنوان سیاستهایی برای مهارتهای زندگی در
مدارس معرفیشده است .درحالیکه مهارتهای زندگی در حد وسیعی بهعنوان توانایی سازگاری نقاط مثبت تعریفشده که
دراینارتباط قادر به ارتباط مؤثر با تقاضا و خواستهها و چالشها در زندگی روزمره هستند .در سیاستگذاری برای توسعه برنامههای
تحصیلی در سالهای  2331-2333که توجه به بهکارگیری مهارتهای زندگی است بهطور خاصی از طریق گنجاندن برنامههای
درسی ملی ،مهارتهای زندگی بهعنوان مهارتهای هوشی ،شخصی ،بین فردی و حرفهای تعریفشده که قادر به تصمیمگیری،
ارتباط مؤثر و سازگاری و مهارتهای خودکنترلی است که مرتبط با یک زندگی سالم و اثربخش است (مویس2331 ،9؛ به نقل از
یونگ کیم .)2355 ،1خوشبختانه ،در این راستا ،در کشور ما نیز از سال ( )5949حرکتهایی هرچند پراکنده ،آغازشده است .تعدادی
از مهارتهای زندگی ،مربوط به ایجاد ارتباط صحیح بین فردی است .امروزه ،ثابتشده است که یکی از خصوصیات افراد شاد و

1

. life skills
. Cambodian
3. Moeys
4.Young Kim
2

مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره سوم ،شماره بیست و هشتم ،بهمن ماه 1331

2

Downloaded from ijndibs.com at 10:50 +0430 on Monday May 6th 2019

تنشزا را ندارند بهنوعی مقهور آنها خواهند شد؛ و بدین ترتیب مستعد اختالالت روانی ،عاطفی و احتماالً رفتارهای ضداجتماعی

اثر آموزش مهارت های زندگی بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان

خسروی و همکاران

موفق ،توانایی برقراری ارتباط با دیگران است .از طرفی ،بسیاری از استرسهایی که افراد در روابط اجتماعی و خانوادگی از آن رنج
میبرند  ،نتیجه برقراری ارتباط نامناسب و غلط این افراد است که سالمت روانی و جسمی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد
(صمدی.)5933،
شایستگی اجتماعی ،5توانایی رسیدن هدفهای فردی در تعامل اجتماعی همزمان با حفظ روابط مثبت با دیگران در همه زمانها و

حل مسئله ،حل تعارضهای بین فردی و توسعه ارتباط مؤثر با همساالن است .شایستگی اجتماعی افراد را قادر به ایجاد و حفظ
روابط بین فردی رضایتبخش ،به دست آوردن پذیرش همساالن ،ایجاد و حفظ دوستی و خاتمه دادن به روابط بین فردی منفی و
مخرب مینماید (مانزو مکوین2331،؛ به نقل از کوچمانسکی .)2353 ،2امروزه شایستگی اجتماعی با آموزش مهارتهای زندگی
اغلب برای درمان اختالالت نوجوانان کاربرد دارد .اگرچه برخی از بررسیها نشان داده است که چنین آموزشهایی همیشه مؤثر
نیست .یک دلیل آن میتواند در رفتار کسی مرتبط با آموزش شایستگی اجتماعی دیده شود .اگرچه انواع متفاوت از مشکالت
اجتماعی در بیماران باوجود اختالل افسردگی اجتماعی رخ میدهد (مانند عدم شناخت ،عدم ارتباط و عدم انجام عمل) .بهعالوه
اصول تشخیصی در تصمیمگیری دربرگیرنده الگویی مرتبط با شایستگی اجتماعی است که مشکالتی را به همراه دارد و ازاینرو
مقیاس کافی مشکالت اجتماعی قابلدسترسی نیست (کاستلو و همکاران .)2351 ،9در همین راستا نتایج تحقیق مهماندوست
( ،)5939در پژوهشی که ا نجام داد نشان داده است که بین خودآگاهی هیجانی و شایستگی اجتماعی ،رابطه معناداری وجود دارد و
این دو مؤلفه در برخی ابعاد باهم همپوشی کارکردی دارند و میتوانند بر همدیگر تأثیر بگذارند .سمیه وفایی نژاد ( )5939پژوهشی
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موقعیتهاست که شامل مهارتهایی مانند تنظیم هیجانهای فردی ،توانایی ارتباط برقرار کردن ،ادراک احساسات دیگران ،توانایی

اثر آموزش مهارت های زندگی بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان

خسروی و همکاران

با عنوان اثربخشی آموزشی خودآگاهی بر احساس تنهایی دانشآموزان با هدف نقش آموزش خودآگاهی بر احساس تنهایی انجام
داد .پس از انجام برنامه آموزشی بر  21نفر از دانشآموزان در دسترس و نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از تحلیل
کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش احساس تنهایی دانشآموزان مؤثر است .بدارد و همکاران ()2351
نوجوانانی که احساس میکنند موردپذیرش و تمجید همساالن خود قرار نمیگیرند نشانههای ناسازگاری و عملکرد منفی اجتماعی

موجب انزوای او خواهد شد .زانگ و همکاران ( )2351در پژوهشی که در مورد شایستگی اجتماعی و عملکرد نوجوانان مبتال به
صرع صورت گرفت نشان داد که آنها ممکن است مشکالتی در مدرسه ،تعامل و فعالیتهای اجتماعی (ازجمله ورزش و سرگرمی)
و صالحیت اجتماعی در مقایسه با همساالن سالم خود تجربه کنند .متأسفانه در کشور ما به لحاظ تحقیقات اندک در زمینه اثر
آموزش مهارتهای زندگی (خودآگاهی و برقراری ارتباط مؤثر) بر شایستگی اجتماعی و فرسودگی تحصیلی دانشآموزان انجامشده
است .نتایج این پژوهش در برنامهریزی مسئوالن و کمک به برنامه ریزان فرهنگی و اجتماعی سازمان آموزشوپرورش خواهد داشت
اجرای آن ضروری به نظر میرسد؛ بنابراین بیان مسئله این پژوهش آن است که آیا آموزش مهارت زندگی (خودآگاهی و برقراری
ارتباط مؤثر) بر شایستگی اجتماعی دانشآموزان اثر دارد؟
روش پژوهش
این مطالعه بهصورت آزمایشی و با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل طراحی شد .جامعه موردمطالعه کلیه دانشآموزان
پایه پنجم و ششم در حال تحصیل مدارس ابتدایی ناحیه  2شهر اهواز در سال  ،5931-5931به تعداد  9415نفر است .نمونه پژوهش
حاضر شامل  93نفر از دانشآموزان پایه پنجم و ششم مدارس ابتدایی ناحیه  2شهر اهواز بودند که بهصورت روش نمونهگیری
تصادفی خوشهای مرحلهای انتخاب شدند .به این صورت که چهار مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب و از هر مدرسه دو کالس
1

. Bedard
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را تجربه میکنند (بدارد و همکاران .)2351 ،5توجه کردن به نقص (چه ازلحاظ کیفی و چه ازلحاظ کمی) نوجوان در روابط اجتماعی،

اثر آموزش مهارت های زندگی بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان

خسروی و همکاران

پنجم و ششم انتخاب شدند و پس از اجرای پرسشنامههای متغیر وابسته  93نفر از آزمودنیها از بین این  4کالس بهطور تصادفی
انتخابشده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.
الف) مقیاس شایستگی اجتماعی :1مقیاس شایستگی اجتماعی توسط کوهن و رسمن ( )5392به دو صورت فرم  99گزینهای و 41
گزینهای ساخته شد و توسط موراج ( )5391برای کودکان دبستان هنجاریابی شده است و گزینههای آن به  11سؤال تقلیل یافت.
خشم – مخالفت (برای مثال :دانشآموز به کار یا بازی اشتیاق نشان میدهد ،دانشآموز نظرات سایر دانشآموزان را میپذیرد،
دانشآموز بهانهگیر است) را ارزیابی میکند .کوهن ( ،5392به نقل از موراج )5391 ،جهت تعیین روایی مقیاس از روش روایی
مالکی با استفاده از مقیاس کالس درس اسچفر استفاده کرد .همبستگی بین مقیاس کالس درس اسچفر و خرده مقیاس همکاری –
تسلیم در مقابل خشم – مخالفت  3/4و برای خرده مقیاس تمایل -مشارکت در مقابل سردی – کنارهگیری  3/49بهدستآمده است
(موراج .)5391 ،همچنین ،موراج ( )5391روایی مقیاس مذکور را با استفاده از روش همزمان با ضرایب همبستگی  3/91و 3/95
برای خرده مقیاس اول و  3/94و  3/99برای خرده مقیاس دوم گزارش نمود .کوهن ( ،5392به نقل از موراج )5391 ،پایایی عامل
تمایل – مشارکت در مقابل سردی – کنارهگیری را  3/39و پایایی عامل همکاری تسلیم در مقابل خشم – مخالفت را  3/31گزارش
کرده است .پایایی بین ارزیابها برای عامل همکاری – تسلیم در مقابل خشم – مخالفت  3/31و برای تمایل مشارکت در مقابل
سردی – کنارهگیری  3/31بود .بهرامیان ( )5932در پژوهش خود روایی این مقیاس را با استفاده از روش تحلیل عاملی ،تائید کرد
و پایایی این مقیاس را با استفاده از روشهای آلفای کرونباخ ،تصنیف اسپیرمن – براون و گاتمن موردبررسی قرارداد و این نتایج را
به دست آورد :ضرایب پایایی به روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس شایستگی اجتماعی  3/4و برای خرده مقیاسهای همکاری
– تسلیم در مقابل خشم – مخالفت و تمایل – مشارکت در مقابل سردی – کنارهگیری به ترتیب  3/93و  3/41بهدستآمده است.
1
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مقیاس شایستگی اجتماعی سطح کارکردهای هیجانی – اجتماعی کودک را ارزیابی میکند و دو عامل همکاری – تسلیم در مقابل

اثر آموزش مهارت های زندگی بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان

خسروی و همکاران

همچنین پایایی کل مقیاس شایستگی اجتماعی به روش تصنیف (اسپیرمن – براون و گاتمن) به ترتیب ( 3/41و  )3/41برای خرده
مقیاس همکاری – تسلیم در مقابل خشم – مخالفت ( 3/41و  )3/41و خرده مقیاس تمایل در مقابل سردی – کنارهگیری ( 3/99و
 )3/94بهدستآمده است.
یافتهها

و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش دو گروه در مرحله پیشآزمون میانگینهای متغیرهای پژوهش در دوگروه تقریباً باهم برابرند
ولی بین میانگینهای متغیرهای پژوهش در دوگروه در مرحله پسآزمون تفاوت وجود دارد .آموزش مهارتهای زندگی بر شایستگی
اجتماعی دانشآموزان مؤثر است .یکی از آزمونهایی که  SPSSبرای بررسی برقراری پیشفرضهای مانکوا اجرا میکند ،آزمون
لون است .نتایج آزمون لون نشان داد که برای همه متغیرهای پژوهش ،پیشفرض یکسانی واریانس گروهها برقرار است و لذا میتوان
برای آزمون فرضیه پژوهش ،از نتایج تحلیل کوواریانس استفاده کرد.
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مطابق یافتههای توصیفی ،از مجموع تعداد  93نفر %13 ،آزمودنیها در گروه کنترل و  %13نیز در گروه آزمایش قرار دارند .میانگین

خسروی و همکاران

اثر آموزش مهارت های زندگی بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان

جدول  :.1نتایج آزمون تعامل بین گروهها

متغیرها

منبع

df

مجموع
مجذورها

مجذور

F

Sig

مجذور
اتای

میانگین

سهمی

خطا

تمایل – مشارکت در مقابل سردی – کنارهگیری

2941/999

5

2941/999

3/3335 515/113

3/452

نمره کل شایستگی اجتماعی

4912/234

5

4912/234

3/3335 153/933

3/394

همکاری -تسلیم در مقابل خشم  -مخالفت

122/993

91

52/393

تمایل – مشارکت در مقابل سردی – کنارهگیری

113/423

91

51/992

نمره کل شایستگی اجتماعی

433/294

91

59/515

بحث و نتیجهگیری
برر سی و تحلیل فر ضیه فوق ن شان داد که شای ستگی اجتماعی گروه آزمایش پس از اعمال متغیر م ستقل (آموزش خودآگاهی و
برقراری ارتباط مؤثر) در مقایسه با موقعیت پیشآزمون یعنی قبل از اعمال متغیر مستقل افزایشیافته است؛ یعنی میانگین نمرات در
آزمون مذکور افزایش یافته استتتت؛ بنابراین میتوان گفت که آموزش مهارت های زندگی (خودآگاهی و برقراری ارتباط مؤثر) بر
شای ستگی اجتماعی دانشآموزان مؤثر بوده ا ست .نتایج آزمون کوواریانس در گروه م ستقل تفاوت بین میانگینهای پسآزمون دو
گروه آزمایش و کنترل را معنادار نشان داده است .نتیجه بهدستآمده در پژوهش حاضر با نتایج مهماندوست ( ،)5939بنی اسدی
و باقری ( )5933و طبائیان و همکاران ( )5944بهطور مستتتقیم همخوانی داشتتته و بهطور غیرمستتتقیم با پژوهش زانگ و همکاران
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گروه

همکاری -تسلیم در مقابل خشم  -مخالفت

2333/233

5

2333/233

3/3335 541/135

3/424

اثر آموزش مهارت های زندگی بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان

خسروی و همکاران

( ،)2351ریجن )2355( 5و راسل و همکاران )5339( 2همخوانی دارد .در تبیین اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر شایستگی
اجتماعی میتوان گفت شای ستگی اجتماعی ،دربرگیرندهی عواملی چون خود-آگاهی ،آگاهی اجتماعی ،مدیریت خود مهارتهای
ارتباطی است .هستهی مرکزی شایستگی اجتماعی مهارتهای ارتباطی است زیرا از طریق مهارتهای ارتباطی مؤلفههای دیگر آن
کسب میشود.

فرد ایفا میکند و در خالل تعامل اجتماعی است که فرد ،شایستگیهای اجتماعی خود را نشان میدهد .با توجه به مطالبی که گفته
شد ،ک سب دانش مهارتهای ارتباطی ،نقش ا سا سی در موفقیت تعامل اجتماعی دارد که منجر به آگاهی و درک اجتماعی ،روابط
سازنده و رضایتبخش با دیگران و سازگاری اجتماعی میشود .از طرف دیگر ،نارسایی در مهارتهای مذکور ،منجر به برداشت و
تف سیر نادر ست از رفتارهای دیگران می شود که پیامد آن ،عدم شرکت در فعالیتهای اجتماعی ،تعارض ،درگیری و نا سازگاری با
دیگران می شود و ممکن ا ست فرد را به سمت پرخا شگری ،ا ضطراب و اف سردگی سوق دهد که روی مؤلفهی مدیریت خود در
شای ستگی اجتماعی تأثیر منفی میگذارد بهگونهای که فرد ،نتواند عواطف خود را تنظیم و رفتارهای تکانهای خود را کنترل کرده و
عواطف خود را به شیوهی منا سب و اجتماع پ سندی ابراز کند .یافتههای پارهای از پژوهشها ن شان میدهد که روابط ضعیف با
گروه هم سن با الگوی عمومی منفی ادراک خود همراه است .این الگو عبارت است از ادراک شایستگی اجتماعی پایین ،خودکفایی
ضعیف و انتظارات سطح پایین برای پیامدهای اجتماعی و ارزشیابی دوستان .درحالیکه دانشآموزان اجتماعی ،از ادراک خودمثبت
بهویژه در زمینه شتتایستتتگی اجتماعی ،شتتایستتتگی ورزشتتی و حرمت خود برخوردارند (بویوین 9و بگین .)5344 ،1رشتتد مثبت
1

. Rijn
. Russell
1
. Boivin
2
. Begin
2
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بهطورکلی ،آگاهی از مهارتهای ارتباطی و توانمندیهای خود ،نقش مهمی در ایجاد ظرفیتهای شایستگی اجتماعی و توانمندی
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خسروی و همکاران

شتتتایستتتتگی اجتماعی بهطور خاص در دوره کودکی اتفاق میافتد (زانگ .)2359،رفتارهای کودکان که منجر به پذیرش یا طرد
اجتماعی از طرف هم ساالن می شود ممکن ا ست نتیجه تجربیات عاطفی و اجتماعی اوایل دوران کودکی با شد که در خانوادهها یا
مدارس اتفاق میافتد .در آخر میتوان گفت اهمیت دادن و جدی گرفتن آموزش مهارت های زندگی بهخصتتتوص در مدارس از
دوران کودکی میتواند نتیجه مثبت شایان توجهی داشته باشد و افرادی با شایستگی اجتماعی باال تربیت شوند.

مؤثر بستر مستعدی جهت آموزش عینیتر ،فراهم سازند .همسو کردن فعالیتهای خانه ،مدرسه و اجتماع جهت آموزش مهارتهای
زندگی میتواند دستیابی به اهداف آموزش و ارتقا مهارتها را تسهیل نماید .در آموزش مهارتهای زندگی فرایند طوالنیتری
جهت تمرین و ممارست بیشتر و نهادینه شدن مهارت مدنظر قرار گیرد .به نظر میرسد آموزش مشاوران و معلمان مدارس در
خصوص مهارتهای خودآگاهی و برقراری ارتباط مؤثر و قرار دادن این برنامهها در سرفصلهای آموزش خانواده و برنامههای
ضمن خدمت مشاوران و معلمان ضروری به نظر میرسد .حتی میتوان این برنامههای آموزشی را بهعنوان مهارتهای اساسی
موردنیاز دانشآموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی موردتوجه قرارداد تا نتایج بهتری داشته باشد و پژوهشهای مشابهی با دوره پیگیری
بلندمدتتر متغیرهای دیگر صورت پذیرد که جهت تعمیمپذیری بیشتر ،میتوان این پژوهش را در سایر مدارس و همچنین در
مناطق مختلف انجام داد.
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با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود معلمین و مسئولین امر تعلیم و تربیت با الگوسازی مناسب در زمینه نحوه بهکارگیری ارتباط
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The effect of life skills training on social competence of students
Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of life skills training on students' social competence.
The research design is experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical
population of this study includes all fifth and sixth grade students attending primary schools in district 2 of
Ahvaz city in 2016-2017, with 3841 people. The data gathering tool was a social competence standard
questionnaire by Cohen and Rasman (1972). The research sample was selected through cluster random
sampling and then 30 subjects from these eight classes were randomly selected in both experimental and
control groups. Then, the experimental period (life skills training) was performed for the experimental
group in 12 sessions of 90 minutes, but no training was performed in the control group. After completing
the training program, two groups of post-test were performed. Analysis of the research results using spss
software and covariance analysis showed that life skills training is effective on increasing social
competence.
Key words: life skills, social competence, students.
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