بررسي اثربخشي برنامه آموزش مهارتهای زندگي بر بهبود خودکارآمدی و
جرأتورزی در دانشآموزان پایه اول متوسطه
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هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تأثیر برنامه آموزش مهارتهای زندگي بر بهبود
پژوهش دانشآموزان سال اول متوسطه شهر تهران ميباشد .نمونة مورد نظر پژوهش
متشكل از دو گروه شامل )1 :دانشآموزان مشغول به تحصیل در مدارس مجری درس
آموزش مهارتهای زندگي (گروه آزمایش) و  )2دانشآموزان مشغول به تحصیل در مدارس
فاقد درس آموزش مهارتهای زندگي (گروه گواه) است .نمونه پژوهش شامل  22کالس
اول متوسطه ،با  516دانشآموز ( 121نفر برای گروه آزمایش و  292نفر برای گروه گواه)
بوده که به عنوان حجم کل نمونة پژوهش از میان مدارس پسرانه و دخترانه انتخاب شدند.
دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی (شوارزر و جروسلم،)1996 ،
پرسشنامه جرأتورزی (گمبریل و ریچي )1926 ،و پرسشنامة بررسي وضعیت برنامة
اجراشده گردآوری شدهاند .بر اساس یافتههای پژوهش برنامه یا درس آموزش مهارتهای
زندگي اجرا شده فاقد اثربخشي معنادار در بهبود احساس خودکارآمدی و جرأتورزی
است .همچنین ،نتایج حاکي از آن است که همة مدارس مورد مطالعه (گروه آزمایش)
دستكم در یكي از زمینههای مربوط به صالحیتهای حرفهای و ویژگیهای معلمان یا در
کیفیت برنامة اجرا شده دارای کاستي و مشكل اساسي هستند؛ به طوری که حتي یك
مدرسه هم بر حسب عوامل مذکور دارای شرایط قابل قبول و مناسب نیست .برنامة اجرا
شدة درس آموزش مهارتهای زندگي به دلیل ضعف و کاستیهای اساسي در زمینه برنامة
اجرا شده و صالحیت و ویژگیهای معلمان ،فاقد تأثیر معنادار در ارتقای خودکارآمدی و
جرأتورزی دانشآموزان است.
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مقدمه و بيان مسئله
امروزه با بهرهگیری از برنامههایي مانند آموزش بهداشت رواني و مداخالت مربوط به ارتقای
سطح تواناییهای رواني -اجتماعي دانشآموزان ميتوان به کودکان و نوجوانان کمك کرد تا زندگي
مفیدتر و رضایت بیشتری داشته باشند (سازمان بهداشت جهاني .)2006 ،کودکان و نوجوانان نیاز
جدی دارند که عالوه بر کسب تواناییهای خواندن ،نوشتن ،ریاضي و  ،...خدمات اثربخش در زمینه
ارتقای سطح سالمت و پیشگیری از آسیبهای رواني -اجتماعي ،در بسیاری از کشورها برنامههای
متنوع آزمون و تجربه شده است (سازمان بهداشت جهاني.)2012 ،
تحول اساسي که در نقش ،وظایف و کارکردهای نظامهای آموزشي بسیاری از کشورهای جهان
رخ داده است ،سبب شده که عالوه بر نقش سنتي مدرسه در ارائه آموزشهای صرف در زمینه
مهارتهایي مانند خواندن ،نوشتن ،حساب کردن و انتقال دانش ،طراحي و اجرای برنامههای جامع
تحولي برای عموم دانشآموزان و نیز گروههای ویژه مورد توجه جدی قرار گیرد .این جهتگیری
جدید مواردی مانند بازشناسي و به رسمیت شناختن تأثیرات هیجانات دانشآموزان ،توجه به تأثیر
جو اجتماعي مدرسه بر پیشرفت تحصیلي ،و توجه به اصول روانشناختي و کاربرد آنها را برای
افزایش حرمت خود دانشآموزان شامل ميشود (بورك.)2002 ،1
مدرسه ميتواند فرصتي بيبدیل را برای بهبود بخشیدن به زندگي بسیاری از کودکان و
نوجوانان ایجاد کند .به موازات حرکت ملتها برای آموزش همگاني ،افزایش نقش مدارس در ارائه
خدمات سالمت اهمیت یافته است .از این رو ،توجه به بهداشت رواني کودکان و نوجوانان که در
دورة بحراني زندگي دستخوش تغییرات اساسي فیزیولوژیكي ،روانشناختي و اجتماعي و نیز
تنیدگیهای شدید ميشوند ،ضرورت ميیابد (گنجي .)1122 ،امروزه با وجود ایجاد دگرگونیهای
فرهنگي و تغییر در سبكهای زندگي بر اثر گسترش آموزشهای رسمي و همگاني و دسترسي به
اطالعات ،بسیاری از افراد در مواجهه با مسائل زندگي فاقد تواناییها و مهارتهای ضروری هستند.
همین امر ،آنها را در رویارویي با مشكالت زندگي روزمره و مقتضیات آن آسیبپذیر کرده است.
تحقیقات نشان دادهاند که بسیاری از مشكالت مربوط به سالمتي و اختالالت رواني و عاطفي،
ریشههای رواني -اجتماعي دارند (بارِرا و جونز1992 ،2؛ لوینسون 1و همكاران1992 ،؛ و  ...به نقل
1. Burke
2. Barrera & Jones
3. Levinsohn
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از پرتو .)1121 ،با استفاده از برنامههایي مانند آموزش بهداشت رواني ،مداخالت مربوط به ارتقای
سطح تواناییهای رواني -اجتماعي دانشآموزان و شناسایي دانشآموزان نیازمند به خدمات ویژه
روانشناختي و ارائه درمانهای تخصصي ميتوان به آنان کمك کرد تا در زندگي مفیدتر واقع شوند و
رضایت بیشتری از زندگي داشته باشند (سازمان بهداشت جهاني.)2006 ،
طي دهة آخر قرن بیستم برنامهها و مداخلههای مربوط به سالمت روان در مدارس بهطور
بازنگــری مطالعات پژوهشــي ،ميتوان آنها را در یكي از دو مقولـــة زیر قرار داد )1 :گسترهای
وسیع از برنامههای مبتني بر پیشگیری ،مانند آموزش مهارتهای زندگي ،در مدارس مناطق گوناگون
یا در گروههای بزرگي از دانشآموزان به اجرا در آمدهاند )2 .مداخلههای تجویز شده یا «هدایت
شده» 2برای شناسایي مشكالت و اختالالت خاص در کودکان و نوجوانان و انجام اقدامات الزم
برای بهبودی سالمت آنان .مقولة اخیر با گروههایي سر و کار دارد که ممكن است از رفتارهای
مشكلزا و مختلکننده رنج ببرند یا در معرض تهدیـــد عوامــل خطر ساز باشند .یكي از روشهای
اجرای آموزش مهارتهای زندگي و مداخلههای موفق ارائه آنها بهصورت یك درس یا برنامة
رواني -آموزشي 1است (وایست 2و همكاران .)2002 ،از دیگر رویكردهای رایج و کارآمد برای
دستیابي به اهداف دستة اول از برنامههای مربوط به سالمت روان ،ارائة آنها در چارچوب
رویكردهای تلفیقينگر مانند الگوی مفهومي یادگیری اجتماعي و هیجاني 6است.
تجارب و شواهد موجود نشان ميدهند که برنامههای مدرسه -محور که یادگیری اجتماعي و
هیجاني کودکان را بهبود ميبخشند ،ميتوانند در دستیابي به این اهداف سودمند باشند (الیاس و
وایسبرگ .)2000 ،5در سطح کالس ،تربیت رواني ،اجتماعي و هیجاني به یاری معلمي پاسخگو،
مسئول و آگاه به همة ویژگیها و نیازهای روانشناختي و هیجاني دانشآموز ،بهترین کار و عمل
تربیتي است .در سطح مدرسه برای پاسخ به فشار نیازهای اجتماعي ،تحصیلي ،هیجاني و سالمت
روان دانشآموزان دورههای آموزش عمومـــي و متوسطه ،رویكردها ،روشها و ابزارهای سودمند
گستردهای ارائه شدهاند .اگر چه بخش قابل توجهي از این تالشها و برنامهها بر ایجاد یكپارچگي،
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تكمیل و تعادل بخشي به آموزش درسي ،اجتماعي و هیجاني تأکید ميکنند ،برخي از آنها بهطور
اختصاصي به نیازهای سالمت روان دانشآموزان معطوف هستند (بورك.)2002 ،
هدف اساسي مداخلههای مبتني بر مدرسه ،فراهم آوردن موقعیت و تجاربي است که از طریق
آنها ،تواناییها و شایستگیهای مقابلهای و مدیریتي کودکان در رویارویي با تنیدگیهای محیطي و
شرایط نامساعد و چالشهای زندگي روزمره تحول پیدا کنند و غني شوند .برنامههای اصالحي
آموزش مهارتهای زندگي جامة عمل پوشاند .این مهارتها که بر تحول و توسعه «ظرفیت و
شایستگي روانشناختي» تأکید دارند ،به مجموعهای از تواناییها که زمینة سازگاری و رفتار مثبت و
مفید را فراهم ميآورند ،اطالق ميشوند .این تواناییها فرد را قادر ميسازند که مسئولیتهای نقش
اجتماعي خود را بپذیرد و بدون آسیب رساندن به خود و دیگران ،با مقتضیات ،انتظارات و
مشكالت روزانه ،بهطور مؤثر مواجه شود (بوتوین و گریفین .)2002 ،1افزایش تواناییهای رواني-
اجتماعي نقشي مؤثر در فعالیتهای پیشگیرانه خواهد داشت (سازمان بهداشت جهاني.)2006 ،
با این توصیف ،مهارتهایي که به مهارتهای زندگي موسوم هستند ،گسترة وسیعي از مهارتها را
در بر ميگیرند و ماهیت و تعریف آنها نسبت به فرهنگها و موقعیتها تغییر ميیابد .عوامل فرهنگي و
اجتماعي که از تعیین کنندههای اصلي ماهیت دقیق برنامة مهارتهای زندگي هستند ،ممكن است این
آموزشها را از نظر اهداف و محتوای آموزشي در کشورها و مناطق گوناگون متفاوت سازد .با وجود
این ،برنامه آموزش مهارتهای زندگي در کشورهای متفاوت اجرا شده و به آثار و نتایج مثبت دست
یافته است .به نظر ميرسد که این یك برنامة جامع میان -فرهنگي است که اساساً بر رشد فلسفهای
نوین در کودکان و نوجوانان تأکید دارد و آنان را تشویق ميکند تا مسئولیت اعمالشان را بر عهده
بگیرند (سازمان بهداشت جهاني .)1992 ،این مهارتها سنگ بنای اصلي برنامههای مدرسه -محور
برای پرورش و بهبود یادگیری اجتماعي و هیجاني هستند و چارچوب نظری و عملي ارزشمندی را
برای سازماندهي ،یكپارچه سازی و انسجامبخشي فعالیتهای مربوط به پیشگیری اولیه فراهم ميکنند
(وایسبرگ و گرین برگ1992 ،؛ به نقل از الیاس و وایسبرگ.)2000 ،
سازمان بهداشت جهاني با توجه به گسترش برنامهها و خدمات سالمت روان مدرسه -محور
در کشورهای گوناگون ،طرح آموزشي و پژوهشي مهارتهای زندگي را به عنوان بخشي از
برنامههای سالمت روان این سازمان معرفي کرده است .سازمان بهداشت جهاني در سال  ،1992به
1. Botvin & Griffin
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منظور ارتقای شایستگي و توانمندی رواني -اجتماعي کودکان و نوجوانان برنامة آموزش مهارتهای
زندگي را توسعه داد .مجموعه مهارتهای زندگي در سه سطح آموزش داده ميشود .در سطح ،1
مؤلفههای اساسي مهارتهای اصلي زندگي آموزش داده ميشود و در زمینة موقعیتهای عمومي و کلي
زندگي روزمره تمرین ميشود .در سطح  ،2تمرکز بر کاربرد مهارتهای زندگي در زمینة موضوعاتي
است که با انواع مشكالت و مسائل اجتماعي و سالمت مربوط ميشود .در سطح  ،1کاربرد مهارتها
در معرض خطر ميشوند (کولي و دویودی.)2002 ،1
مهارتها ی زندگي متعدد و متنوع هستند و برنامة آموزش مهارتهای زندگي نیز دیدگاهي
کلگرایانه و جامع به پیشگیری دارد .مستقیمترین روش مداخله برای ارتقای تواناییهای رواني-
اجتماعي ،مداخلههایي هستند که منابع مقابلهای اشخاص و تواناییهای شخصي و اجتماعي آنان را
تقویت ميکنند و تأکید دارند بر عواملي مانند حرمت خود ،2خودپنداره ،1خود -آگاهي و همدلي،
تصمیمگیری ،حل مسئله ،مقابله با هیجانها و تنیدگيزاها ،مراوده و ارتباط میان -شخصي ،تفكر
خالق و تفكر انتقادی که در محیطهای گوناگون ،مانند مدارس ،قابل اجرا هستند (سازمان بهداشت
جهاني .)1992 ،این نوع مداخله را ميتوان از طریق برنامة آموزش مهارتهای زندگي در مدرسه و
محیطهای آموزشي حمایتگر ارائه نمود .این برنامة آموزشي بر این اصل بنیادین مبتني است که
کودکان و نوجوانان حق دارند بالنده و توانمند شوند و نیاز دارند که بتوانند از خودشان و عالیق و
خواستههایشان در برابر موقعیتهای سخت زندگي دفاع کنند (سازمان بهداشت جهاني ،صندوق
جمعیت سازمان ملل متحد و یونیسف.)1996 ،
زیرساخت نظری آموزش مهارتهای زندگي مبتني بر نظریه یادگیری اجتماعي بندورا (،1991
 ) 1922است که به نحوة یادگیری کودکان و نوجوانان از طریق مشاهدة رفتار دیگران و پیامدهای
آن تأکید دارد .در نظریه یادگیری اجتماعي بندورا ،یادگیری فرآیندی فعال و تجربه -مدار است و
فراگیران با مشارکت فعاالنه در جریان یادگیری و آموزش ،مهارتهای زندگي را یاد ميگیرند .طبق
این دیدگاه ،این نوع مداخالت پیشگیرانه موجب افزایش احساس کفایت ناشي از خودکارآمدی
ميشود .در اکثر مطالعات پیشگیرانه چند بعدی ،شایستگیهای رشدی و تحولي (مانند مهارتها) و
احساس خودکارآمدی که به مقابله فرد با تأثیرات منفي محیطي کمك ميکنند و سالمتي را ارتقا
1. Coley & Dwivedi
2. Self-esteem
3. Self-concept
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ميبخشند ،مورد توجه قرار گرفتهاند (شایر 1و بوتوین .)1992 ،در واقع ،در این برنامه ،مهارتهای
رفتاری شناختي با ترکیبي از روشها مانند ایفای نقش ،تمرین رفتاری ،نمایش ،پسخوراند ،تقویت
اجتماعي (مانند تحسین و تكریم) و تمرین تكالیف رفتاری در منزل آموزش داده ميشوند (بوتوین
و گریفین.)2010 ،
نتایج پژوهشهای متعدد در اغلب موارد حاکي از اثربخشي برنامة آموزش مهارتهای زندگي
مقابلهای روابط میان -فردی را بهبود ميبخشد و پرخاشگری و مشكالت رفتاری را کاهش ميدهد.
کرسول 1و همكاران ( )2006بیان کردند که مداخلههای معطوف به تقویت خود آثار سودمندی بر
پاسخهای بیولوژیكي و روانشناختي به استرس دارد .جروسلم و هسلینگ )2009( 2نشان دادند که
ارتقای سطح خودکارآمدی دانشآموزان موجب پیشگیری از مشكالت بهداشت رواني و بهبود
سالمت روان ميشود .همچنین ،خودکارآمدی تأثیراتي مثبت بر جنبههای مهم شخصیت (مانند
جهتگیری انگیزشي و شایستگیهای اجتماعي) و رفتارهای ویژة موقعیتهای مرتبط با سالمت (مانند
مقابله با استرس و حل تعارض) دارد .همچنین ،خودکارآمدی به مثابة عامل حفاظت کننده سالمت
عمومي و بیماریهای جسمي و رواني تلقي ميشود (جروسلم و هسلینگ.)2009 ،
لیائو 6و همكاران ( )2010در پژوهشي در زمینه اثرات آموزش پیشگیری مبتني بر مهارتهای
زندگي در دانشآموزان  9تا  12ساله دریافتند دانشآموزاني که جوانتر بودند ،ساکن مرکز استان
بودند ،به اینترنت دسترسي داشتند و والدین آنان دارای تحصیالت سطح باال بودند ،در حوزههای
نگرشي و دانشي نمراتي باالتر کسب کردند .همچنین ،نتایج نشان دادند که برنامه درسي مبتني بر
مهارتهای زندگي ميتواند دانش نوجوانان را در زمینه بیماری ایدز و ویروس اچ .آی .وی .افزایش
دهد و سطح مهارتهای زندگي آنان را درکوتاه مدت و نیز دو سال بعد از مشارکت در برنامه درسي
بهبود بخشد .در یك مطالعه طولي  5ساله ،در مورد پیامدهای برنامه پیشگیری اولیه و آموزش
مهارتهای زندگي ،الیاس و وایسبرگ ( )2000نشان دادند که در پي آموزش ،رفتارهای مناسب
اجتماعي افزایش و رفتارهای منفي و خود -تخریبي کاهش ميیابد.

1. Scheier
2. Sukhodolsky
3. Creswell
4. Jerusalem & Hessling
5. Liao
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یافتههای پژوهش بشردوست تجلي و زندی ( )2010نشان داد که آموزش مهارتهای زندگي
تأثیری بر بهبود تفكر خالق در دانشآموزان گروه آزمایش نداشته است و دو گروه آزمایش و گواه
از نظر تفكر خالق وضعیت یكسان و مشابهي داشتند .این یافته ميتواند ناشي از بهکارگیری
روشهای ناکارآمد در آموزش مهارتهای زندگي باشد .بر اساس نتایج پژوهش رحمتي ،ادیب راد،
طهماسیان و صدقپور ( )2010مهارتهای زندگي سطح سازگاری اجتماعي را بهبود ميبخشد.
( )1121در پژوهشي نشان داد که آموزش مهارتهای زندگي بهداشت رواني آزمودنیها را بهبود
ميبخشد و بر مسند مهارگری 1آنها تأثیر ميگذارد .محمدی ( )1122نشان داد که آموزش مهارتهای
زندگي در دورة ابتدایي بر افزایش سالمت روان یا کاهش اضطراب ،افسردگي و ناسازگاری
اجتماعي تأثیر معنادار ندارد.
فعالیتهای پیشگیرانة آموزش -محور در نظام آموزشي ایران از سال  1122به طور پراکنده و
محدود شروع شده است .در این سال برنامه «آموزش مهارتهای زندگي» به طور آزمایشي در برخي
از کالسهای پایه اول متوسطه اجرا شد .در سال بعد ،برای این برنامه ،کتاب راهنمای معلم
(طارمیان ،ماهجویي و فتحي )1122 ،تهیه ،چاپ و توزیــع شد .کتاب راهنما بر آموزش انواع
مهارتهای زندگي که شامل شناخت خود ،حل مسئله ،تصمیمگیری ،همدلي با دیگران ،روابط مؤثر
اجتماعي ،تفكر خالق ،تفكر انتقادی ،کنار آمدن با هیجانها و فشارهای رواني است ،تاکید دارد.
فقدان سازماندهي ،نظارت و کنترل بر نحوة اجرای برنامه ،عدم آموزش نیروی انساني و مجریان،
مغفول ماندن حلقة ارزشیابي مبتني بر شواهد ،و عدم اصالح آن موجب شد که برنامه مذکور در
سطح بسیار محدود و به صورت پراکنده در برخي از مدارس به اجرا درآید.
یكي از ضعفها و نقصهای اساسي این قبیل برنامهها یا طرحها ،فقدان حلقة پایش و ارزشیابي در
فرآیند طراحي و برنامهریزی این نوع فعالیتهاست (بوالتایت .)1999،2بسیاری از فعالیتها ،طرحها و
برنامههای اجرا شده در کشور ما ،مورد ارزشیابي و پایش قرار نميگیرند و در بهترین شرایط،
ممكن است به برخي نظرسنجیهای پراکنده مبادرت شود .بنابراین ،زماني که فرآیند اجرای طرحها و
برنامهها و آثار و نتایج آنها مورد پایش و ارزشیابي علمي قرار نگیرد ،ضعفها و کاستيهای آنها نیز
مكشوف واقع نميشود و به مرور زمان ،به یك طرح یا برنامة بياثر و ناکارآمد تبدیل ميشود.

1. Locus of control
2. Bulotaite
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امروزه مجموعة رشد یابندهای از پژوهشها دربارة برنامههای مداخلهای وجود دارد که بر آموزش
اطالعات کارکردی و مفاهیم ضروری ،شكلگیری ارزشهای شخصي که مقوم رفتارهای سالمت
هستند ،شكلگیری هنجارهای گروهي که سبك زندگي سالم را ارزندهسازی مينماید ،و پدیدآیي و
تحول شایستگیها و مهارتهای اساسي ضروری برای انطباق و سازگاری ،و عملكرد مناسب تاکید
ميکند .برنامههای کمتر موثر اغلب بر آموزش حقایق یا واقعیتهای علمي و افزایش دانش و آگاهي
امریكا.)2011 ،1
یافتههای پژوهشي نشان دادهاند که برنامههای اثر بخش دارای ویژگیهای زیرند :اجرای برنامهها
از سوی مجریان متخصص و حرفهای و توانمند ،تمرکز بر اهداف روشن و نتایج و بروندادهای
رفتاری مربوط به آن؛ راهبردهای آموزش و تجارب یادگیری که بهطور مستقیم معطوف به
پیامدهای تعیین شده هستند؛ نظریه -محور و مبتني بر شواهد پژوهشي بودن؛ ایجاد و تقویت هر
یك از مهارتهای بنیادی دانشآموز از طریق یك سری از گامهای تحولي مانند :بحث دربارة اهمیت
هر مهارت ،نسبت و ارتباط آن با دیگر مهارتهای یادگرفته شده ،ارائه مراحل رشد و تحول مهارت،
مدلسازی مهارت ،تمرین و مرور ذهني مهارت به کار برده شده در موقعیتهای زندگي واقعي،
فراهم کردن بازخورد و تقویت؛ فراهم ساختن راهبردهای یادگیری ،روشهای آموزش و مواد
آموزشي مناسب از نظر فرهنگي؛ فراهم ساختن زمان کافي برای آموزش و یادگیری؛ فراهم ساختن
فرصتهای مناسب برای تقویت مهارتها (مرکز ملي کنترل و پیشگیری از بیماریها.)2011 ،
پژوهش حاضر ،بر اساس رویكرد چند وجهي به مطالعة کارآمدی برنامة آموزش مهارتهای
زندگي پرداخته است .کیفیت اجرای برنامه با تأکید بر صالحیتهای حرفهای معلمان ،وضعیت برنامة
اجرا شده و شناسایي کاستیهای برنامه اجرا شده در مقایسه با برنامة قصد شده ،مورد مورد بررسي
قرار گرفته است .همچنین ،بر اساس مدل پژوهشي سنجش پیامدهای برنامة اجرا شده آموزش
مهارتهای زندگي (سازمان بهداشت جهاني ،)1992 ،تأثیر آموزش این برنامه بر بهبود و ارتقای
احساس خودکارآمدی و مهارتهای جرأتورزی ،به منزلة شاخصي از تواناییهای رواني -اجتماعي
درون -رواني و بین فردی ،در دانشآموزان پایه اول دوره دبیرستان بررسي شده است .چه ،توجه
صرف به آثار برنامه و عدم توجه به کاستيهای برنامة اجرا شده به نتیجهگیریهای نادرست و گمراه
کننده منجر ميشود .بر این اساس ،سؤالهای پژوهش عبارتاند از:
)1. The United States Centers for Disease Control and Prevention (CDP
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 .1آیا آموزش مهارتهای زندگي احساس خودکارآمدی دانشآموزان را افزایش ميدهد؟
 .2آیا آموزش مهارتهای زندگي مهارتهای جرأتورزی دانشآموزان را بهبود ميبخشد؟
 .1وضعیت برنامه اجراشده از نظر ویژگیها و صالحیتهای حرفهای مجریان برنامه و نحوة اجرا
چگونه است ؟
روش پژوهش
این پژوهش از نوع طرحهای شبه آزمایشي (شبه تجربي) است .این طرحها در شرایطي به کار
ميروند که امكان به کارگیری طرحهای آزمایشي وجود نداشته باشد .این طرح از نظر ساختار
مشابه طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل است ،با این تفاوت که در اینجا آزمودنیها با
استفاده از روش تصادفي از میان جامعه انتخاب ميشوند نه اینكه به گونهای تصادفي به گروهها
واگذار شوند (هومن.)1121 ،
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيری
جامعة آماری پژوهش حاضر از دانشآموزان سال اول متوسطه شهر تهران تشكیل یافته است.
نمونة مورد نظر پژوهش متشكل از دو گروه شامل )1 :دانشآموزان مشغول به تحصیل در مدارس
مجری طرح آموزش مهارتهای زندگي (گروه آزمایش) و  )2دانشآموزان مشغول به تحصیل در
مدارس فاقد طرح آموزش مهارتهای زندگي (گروه گواه یا مقایسه) است .بر این اساس  22کالس
اول متوسطه ،با  520دانشآموز ( 111نفر برای گروه آزمایش و  109نفر برای گروه گواه) بهعنوان
حجم کل نمونة پژوهش از میان مدارس پسرانه و دخترانه انتخاب شدند .پس از انجام بررسیهای
اولیة دقیق 26 ،پرسشنامه به دلیل وجود برخي اشكاالت اساسي از تحلیل حذف شدند و تجزیه و
تحلیل نهایي با  516پرسشنامه ( 121نفر برای گروه آزمایش و  292نفر برای گروه گواه) انجام شد.
انتخاب نمونه به روش خوشهای تصادفي و طي مراحل زیر صورت گرفت :مناطق نوزدهگانه
آموزشي شهر تهران براساس موقعیت جغرافیایي و اقتصادی -اجتماعي در سه بخش یا خوشه
شمال ،مرکز و جنوب قرار گرفتند .در هر خوشه تمام مدارسي که مجری برنامة آموزش مهارتهای
زندگي بودند ،شناسایي شدند .از بخش شمال و از میان مدارس مناطق آموزشي  1و  ، 1تعداد ده
مدرسه ،از بخش مرکز و از میان مدارس مناطق آموزشي  2 ،6و  ،11تعداد ده مدرسه ،و از بخش
جنوب از میان مدارس مناطق آموزشي  16و  ،19تعداد هفت مدرسه انتخاب شدند .در کل 22
کالس 16 ،کالس از  16مدرسة مجری طرح آموزش مهارتهای زندگي یا گروه آزمایش و 12
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کالس از  12مدرسة گواه ،تعیین و انتخاب شدند .شایان ذکر است که بعد از انتخاب گروه آزمایش
از هر خوشه ،مدارسي که برنامة آموزش مهارتهای زندگي در آنها اجرا نميشد به طور تصادفي
انتخاب شدند .این کالسها از مدارسي انتخاب شدند که در گروه آزمایش مورد استفاده قرار
گرفتهاند یا نزدیكترین و مشابهترین مدرسه به مدرسة مزبور در منطقه بودند .همچنین،
دانش آموزان گروه آزمایش و گروه گواه براساس رشته تحصیلي معادل بودند .اطالعات توصیفي
جدول شماره  .2توزیع مدارس منتخب و مورد مطالعه در مناطق آموزش و پرورش تهران
گروه
منطقه
1
1
6
2
11
16
19
جمع کل

پسر
آزمایش
21
12
10
22
25
22
10
196

دختر
گواه یا مقایسه
12
22
22
29
22
12
20
126

آزمایش
66
22
21
25
125

گواه یا مقایسه
19
26
16
10
109

ابزار سنجش
1

پرسشنامه خودكارآمدی :برای سنجش خودکارآمدی دانشآموزان پرسشنامه خودکارآمدی ده
سؤالي به کار رفته است که رالف شوارزر 2و متیوس جروسلم ( )1996تهیه کردهاند .این پرسشنامه،
شامل بیست ماده بود و در تجدید نظرهای بعدی به ده ماده تقلیل یافت ،که در این پژوهش این
نسخه به کار رفته است .هر سؤال در یك مقیاس لیكرتي پنج درجهای ( 1تا  )6نمرهگذاری ميشود.
پرسشنامه فوق در پژوهشهای بسیار به کار گرفته شده و اعتبار آن از طریق ضریب همساني دروني
آلفا  0/90و  0/26گزارش شده است .این ابزار نه تنها از اعتبار باالیي برخوردار است ،بلكه از
روایي قابل توجهي نیز بهرهمند است .این پرسشنامه با حرمت خود و خوشبیني همبستگي مثبت و
با اضطراب و افسردگي همبستگي منفي دارد و به اکثر زبانهای زنده دنیا ترجمه شده و در تحقیقات
گوناگون استفاده شده است (به نقل از همان) .در پژوهشي دیگر (کدیور )1120 ،اعتبار این ابزار با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/20و شاخصهای مربوط به ضریب تمیز یا تشخیص کلیه
سؤالها در حد بسیار مطلوب گزارش شده است .همچنین ،نتایج این پژوهش حاکي از روایي سازه
و توان تشخیص مناسب ابزار است .ضرایب همبستگي نتایج تحلیل عامل نشان داد که ضرایب
)1. The General Self-Efficacy Scale (GSES
2. Schwarzer
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همبستگي تفكیكي میان سؤالهای پرسشنامه خودکارآمدی در حد بسیار مطلوب است .نتایج تحلیل
عوامل نشان ميدهد که بار عاملي همة سؤالها در حد قابل قبول قرار دارد و این امر قادر است
 0/26واریانس خودکارآمدی را تبیین کند.
پرسشنامه جرأتورزی :برای جرأتورزی دانشآموزان ،از پرسشنامه  20سؤالي جرأتورزی
گمبریل و ریچي )1926( 1استفاده شد .در برخي از موارد ،به دلیل عدم تطبیق پرسشنامه با فرهنگ
ميشود .شواهد متعدد نشان ميدهد که این آزمون از اعتبار باالیي برخوردار است .میزان همبستگي
میان مادههای این آزمون و بار عاملي مادههای متفاوت آن  0/19تا  0/20گزارش شده است.
همچنین ،همبستگي نمرههای آزمون با نتایج ارزیابي افرادی که ایفای نقش این افراد را مشاهده
کرده بودند 0/25 ،برآورد شده است (به نقل از غفاریان زاده .)1129 ،ضریب اعتبار این آزمون را
گمبریل و ریچي ( )1926برابر  0/21گزارش کردهاند .غفاریان زاده ( )1129ضریب اعتبار این ابزار
را از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای مقطع راهنمایي برابر با  0/20و برای مقطع متوسطه برابر با
 0/21به دست آورده است .بهرامي ( )1126بعد از ترجمه و انطباق این آزمون ،براساس نظر
متخصصان در دانشكده علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه عالمه طباطبایي و دانشگاه اصفهان،
روایي آن را مورد بررسي قرار داد و شواهد نیرومندی در تأیید روایي آن به دست آورد.
پرسشنامة بررسي وضعيت برنامة اجراشده :این پرسشنامه به منظور بررسي وضعیت برنامة
اجراشده از نظر ویژگیها و صالحیتهای حرفهای معلمان یا مجریان برنامه و نیز کیفیت و نحوة اجرا
که مشتمل بر سؤالهای باز -پاسخ و بسته -پاسخ بود ،طراحي و اجرا شد.
در پژوهش حاضر به منظور تعیین پایایي پرسشنامهها و مقیاسها از روش آلفای کرونباخ استفاده
شد .ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس خودکارآمدی برابر با  0/26و مقیاس جرأت ورزی برابر با
 0/26است .به منظور تعیین روایي مقیاسها و پرسشنامهها ،عالوه بر محاسبه همبستگي هر سؤال با
نمره کل مقوله مربوط ،روایي مالك آنها از طریق ضرایب همبستگي میان این متغیرها و سالمت
عمومي و خرده مقیاسهای آن محاسبه شده که در جدول شماره  2آمده است.

)1. Gambrill-Richey Assertion Inventory (GRAI
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جدول شماره .1ماتریس ضرایب همبستگي مقياس خودكارآمدی ومقياس جرأتورزی با سالمت عمومي و خرده مقياسهای آن
خودكارآمدی

**-0/22
**-0/21

بيخوابي

اجتماعي

**-0/22
**-0/12

**0/26

**-0/21

**0/22

**0/20

**-0/12

**0/52

**0/22

**0/22

**-0/22

**0/25

**0/50

**0/52

** همبستگي در سطح  0/01معنادار است.

** 0/25

* همبستگي در سطح  0/06معنادار است.

روش اجراي پژوهش
بعد از تهیه طرح نمونهبرداری و تعیین دقیق نمونه و انتخاب مدارس و کالسهای مورد نظر
برای مطالعه بر اساس نظرات کارشناسي دستاندرکاران و مسئوالن ذیربط آموزش و پرورش تهران
و نیز بر مبنای شاخصهای مورد نظر و تهیة مجوزهای اداری از مناطق آموزشي مربوطه ،جلسات
توجیهي و هماهنگي با مربیان و مجریان برنامه برگزار شد .در این جلسات ،ضمن بحث و تبادل
نظر درباره اهداف پژوهش ،دستورالعملها و رهنمودهای الزم به طور مدون و مكتوب به صورت
«راهنمای عملي اجرای پژوهش» در اختیار آنها قرار گرفت .با شروع سال تحصیلي و پیش از آغاز
اجرای برنامة آموزش مهارتهای زندگي در کالسهای منتخب ،مجموعه ابزارها و پرسشنامهها همراه
با راهنمای مربوطه در اختیار آزمودنیها قرار گرفت .بعد از اجرای پیش -تست ابزارها و
پرسشنامههای پژوهش ،برنامة آموزش مهارتهای زندگي را مجریان برنامه طبق روال معمول به اجرا
در آوردند .بعد از پایان آموزش برنامه و در پایان سال تحصیلي ،همه ابزارها و پرسشنامهها براساس
دستورالعملهای مربوطه ،روی گروه آزمایش و گواه یا مقایسه به اجرا درآمدند .پس از آنكه
آزمودنیها پرسشنامهها را تكمیل کردند و اندازههای پسآزمون فراهم شدند ،دادهها براساس طرح
تحلیل آماده شده ،مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار گرفتند .در مجموع  520نفر از دانشآموزان
سال اول متوسطه به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند که پس از انجام بررسیهای اولیة دقیق،
تعداد  26پرسشنامه به دلیل وجود برخي نقصانها از تحلیل نهایي حذف شدند و تجزیه و تحلیل
نهایي با  516پرسشنامه انجام شد.
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خودکارآمدی
جرأتورزی
سالمتعمومي
نشانههای بدني
اضطراب و
بيخوابي
نارسا کنشوری
اجتماعي
افسردگي

**0/22
**-0/22
**-0/21
**-0/20

جرأتورزی

سالمت عمومي

نشانههای بدني

اضطراب و

نارسا كنشوری
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يافتههاي پژوهش
برای پاسخ به سؤالهای اول و دوم پژوهش از روش آماری تحلیل واریانس مختلط استفاده شد.
پیش از ارائه تحلیلها ،شاخصهای توصیفي مربوط به متغیرهای تحقیق در جدول شماره  1آمده
است.
جدول شماره  .1ميانگين و انحراف استاندارد هر یک از متغيرهای تحقيق
متغیر

انحراف استاندارد

میانگین

خودکارآمدی پسآزمون

12/10

6/52

جرأتورزی پیشآزمون

162/92

19/12

جرأتورزی پسآزمون

129/62

19/02

جدول شماره . 4نتيجه تحليل واریانس برای مقایسه گروه آزمایش و گواه در وهلههای پيشآزمون و پسآزمون از لحاظ
خودكارآمدی
منبع واریانس

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

گروه

22/96

1

22/96

1/009

0/115

وهله آزمایش

212/92

1

212/92

11/122

0/000

تعامل گروه و وهله

62/02

1

62/02

1/662

0/050

خطا (گروه)

21056/60

622

22/665

خطا (زمان)

2226/22

622

15/121

با مالحظه جدول شماره  2مشخص ميشود که هر چند اثر وهله آزمایش بر خودکارآمدی
معنادار است ( ،)p=0/000ولي اثر گروه ( )p=0/115و تعامل گروه و وهله ( )p=0/050معنادار
نیست .از مقایسه این نتایج با نمودار  1درميیابیم که کاهش سطح خودکارآمدی در دو گروه
(پیشآزمون -پس آزمون) معنادار بوده است ،اما با توجه به اینكه تعامل آن با گروه معنادار نبوده
است ،این کاهش رابطهای با آموزش مهارتهای زندگي نداشته است .بنابراین ،برنامه تأثیر معناداری
بر بهبود خود کارآمدی نداشته است.
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خودکارآمدی پیشآزمون

19/22

6/61
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گروه آزمایشي
کروه گواه

پسآزمون

نمودار شماره  .2ميانگين خودكارآمدی گروه آزمایش و گواه در دو وهله آزمایش
جدول شماره  .5نتيجه تحليل واریانس برای مقایسه گروه آزمایش و گواه در وهلههای پيشآزمون و پسآزمون از نظر
جرأتورزی
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

210/12

1

210/12

0/220

0/612

منبع واریانس
وهله آزمایش

2522/61

1

2522/61

16/20

0/000

تعامل گروه و وهله

111/10

1

111/10

1/22

0/125

خطا (گروه)

222561/29

619

622/251

خطا (زمان)

22150/12

619

120/261

گروه

با مالحظه جدول شماره  6مشخص ميشود که اثر وهله آزمایش بر جرأتورزی معنادار است
( )p=0/000و اثر گروه ( )p=0/612و تعامل گروه و وهله ( )p=0/125معنادار نیست .از مقایسه این
نتایج با نمودار شماره  2درميیابیم که کاهش سطح جرأتورزی در دو گروه (پیشآزمون -پس
آزمون) معنادار بوده است ،اما با توجه به اینكه تعامل آن با گروه معنادار نبوده است ،این کاهش
رابطهای با آموزش مهارتهای زندگي نداشته است و برنامه تأثیر معناداری در این مورد ندارد.

Downloaded from qjoe.ir at 3:14 +0330 on Tuesday November 12th 2019

پیشآزمون

251

بررسي اثربخشي برنامه آموزش مهارتهای زندگي ...

گروه آزمایشي
کروه گواه

نمودار شماره  .1ميانگين جرأتورزی گروه آزمایش و گواه در دو وهله آزمایش

برای پاسخ به سؤال مربوط به وضعیت برنامه اجراشده از نظر ویژگیها و صالحیتهای حرفهای
مجریان برنامه و نحوة اجرای آن ،از میان عوامل متعدد مهم و تاثیرگذار در اجرای باکیفیت و مؤثر
برنامه نقش ویژگیهای معلمان و برنامة اجرا شده بسیار اساسي و تعیین کننده است .به منظور فراهم
آوردن اطالعات الزم برای ارزیابي دقیق برنامه سؤالهایي در این زمینه از معلمان یا مدرسان برنامه
آموزش مهارتهای زندگي پرسیده شد .مهمترین سؤالهای مربوط به صالحیتهای حرفهای و
ویژگیهای معلمان یا مدرسان برنامه ناظر بر :مرتبط بودن رشته تحصیلي معلمان ،سطح تحصیالت
معلمان و گذراندن دورة آموزش ضمن خدمت معلمان است .در زمینة برنامة اجرا شده ،دربارة تهیة
مواد آموزشي یا داشتن کتاب راهنمای معلم ،تدریس و اجرای برنامه با روشهای فعال/سنتي ،تشكیل
منظم جلسات آموزشي یا کالسهای مربوط به آن و اجرای کامل برنامه یا تدریس برنامه تا آخرین
جلسه و مباحث پیشبیني شده سؤالهایي از معلمان یا مدرسان برنامه پرسیده شد .فراواني پاسخهایي
که معلمان درس آموزش مهارتهای زندگي مدارس (کالسهای) مورد مطالعه در زمینه ویژگیهای
معلمان دادهاند و برنامة اجرا شده در جدول شماره  5و  2آورده شده است.
جدول شماره  .1فراواني معلمان در پاسخ به سؤاالت مربوط به صالحيتهای حرفهای و ویژگيهای معلمان و برنامة اجرا شده
درس آموزش مهارتهای زندگي
مرتبط بودن رشته تحصیلي معلم
تحصیالت معلم
داشتن کتاب راهنمای معلم
گذراندن دورة آموزش ضمن خدمت معلمان
تشكیل منظم جلسات
تدریس برنامه تا آخر
اجرای برنامه با روشهای فعال

مرتبط ()2
لیسانس ()11
بله ()2
بله ()2
بله ()9
بله ()2
بله ()1

نامرتبط ()5
فوق لیسانس ()1
خیر ()2
خیر ()2
خیر ()2
خیر ()2
خیر ()2
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اطالعات جدول شماره  5نشان ميدهد که رشته تحصیلي حدود  21درصد معلمان با درس
آموزش مهارتهای زندگي نامرتبط است .سطح تحصیالت حدود  22درصد معلمان لیسانس و 22
درصد فوق لیسانس است .حدود  56درصد معلمان دورة آموزش ضمن خدمت مربوطه را
نگذرانده اند .حدود  60درصد کالسها دارای مواد آموزشي مربوطه و کتاب راهنمای معلم نبوده اند.
در بیش از  20درصد کالسها اجرای کامل یا تدریس برنامه تا آخرین جلسه و مباحث پیش بیني
تشكیل یافته است .بهطور کلي بیش از  60درصد کالسها در هریك از موارد پرسش شده از
وضعیت مناسب برخوردار نبودند .در حدود  20درصد کالسها اجرای برنامه به روشهای سنتي بوده
و اجرای برنامه با روشهای فعال فقط در حدود  20درصد کالسها اتفاق افتاده است .به منظور
ترسیم تصویری گویاتر از کیفیت اجرای برنامه و وضعیت برنامة اجرا شده در مدارس (کالسهای)
مورد مطالعه ،پاسخهای مدرسان بهطور کامل و مفصل ارائه ميشود .جدول شماره  2پاسخ معلمان
یا مدرسان برنامه به سؤاالت مربوط به صالحیتهای حرفهای و ویژگیهای معلمان و برنامة اجرا شده
درس آموزش مهارتهای زندگي را به تفكیك مدارس نشان داده است.
جدول شماره  .1پاسخ معلمان برنامه به سؤاالت مربوط به صالحيتهای حرفهای معلمان و برنامة اجرا شده درس آموزش
مهارتهای زندگي
رشتهتحصیلي

داشتن

آموزش

استفاده از

نظم در

اجرای کامل

تحصیالت معلم

مدرسه

منطقه

کتاب

معلم

روشهای فعال

اجرا

برنامه

فوقلیسانس

بله

-

خیر

بله

-

1

1

مرتبط

لیسانس

بله

خیر

خیر

بله

خیر

2

1

نامرتبط

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

بله

بله

1

1

مرتبط

فوقلیسانس

2

6

نامرتبط

فوقلیسانس

خیر

بله

خیر

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

6

6

مرتبط

لیسانس

5

2

نامرتبط

لیسانس

-

خیر

بله

بله

2

11

مرتبط

لیسانس

بله

معلم

2

16

نامرتبط

لیسانس

خیر

خیر

بله

بله

بله

9

19

مرتبط

لیسانس

بله

بله

خیر

خیر

بله

10

1

مرتبط

لیسانس

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

11

1

مرتبط

لیسانس

بله

-

-

-

-

12

1

مرتبط

لیسانس

خیر

بله

بله

بله

بله

11

6

نامرتبط

لیسانس

خیر

بله

خیر

بله

خیر

12

16

نامرتبط

لیسانس

خیر

خیر

بله

بله

بله
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همان طور که اطالعات جدول شماره  2نشان ميدهد ،تمام مدارس مورد مطالعه دستكم در
یكي از زمینهها و سؤالهای مربوط به صالحیتهای حرفهای و ویژگیهای معلمان شامل :مرتبط بودن
رشته تحصیلي معلمان ،سطح تحصیالت معلمان و گذراندن دورة آموزش ضمن خدمت معلمان یا
سؤالهای مربوط به برنامة اجرا شده شامل :تهیة مواد آموزشي یا داشتن کتاب راهنمای معلم ،اجرای
برنامه با روشهای فعال/سنتي ،تشكیل منظم جلسات آموزشي یا کالسهای مربوطه و اجرای کامل
هستند ،بهطوری که حتي یك مدرسه هم بر حسب عوامل مذکور دارای شرایط کامل و الزم نیست.
بحث و نتيجهگيري
با مالحظه یافتهها مشخص ميشود که هر چند اثر وهلة آزمایش بر خودکارآمدی و مهارتهای
جرأتورزی معنادار است ولي اثر گروه و تعامل معنادار نیست .اگر چه کاهش سطح خودکارآمدی
و جرأتورزی در دو گروه (پیشآزمون -پس آزمون) معنادار بوده است ،اما با توجه به اینكه تعامل
آن با گروه آزمایش و گواه معنادار نبوده است ،این کاهش رابطهای با آموزش مهارتهای زندگي
نداشته است .این یافتهها اگر چه با نتایج برخي از پژوهشها (مانند ،بشردوست تجلي و زندی،
2010؛ محمدی )1122 ،و بخشي از نتایج پژوهش مرادی ( )1121همخواني دارند ،اما با نتایج
اغلب پژوهشها (مانند ،آقاجاني1121 ،؛ الیاس و وایسبرگ2000 ،؛ بوتوین2000 ،؛ بوتوین و
گریفین2002 ،؛ جروسلم و هسلینگ2009 ،؛ رحمتي و همكاران2010 ،؛ سوخودولسكي و
همكاران2006 ،؛ کاپالن 1و همكاران1992 ،؛ کرسول و همكاران2006 ،؛ لیائو و همكاران)2010 ،
همخواني ندارند.
بر اساس نتایج پژوهش ،برنامة اجرا شده درس آموزش مهارتهای زندگي فاقد اثربخشي معنادار
است .همچنین ،نتایج حاکي از آن است که همة مدارس مورد مطالعه دستكم در یكي از زمینهها و
سؤالهای مربوط به صالحیتهای حرفهای و ویژگیهای معلمان یا سؤالهای مربوط به برنامة اجرا شده
دارای کاستي یا ضعف اساسي هستند .بهطوری که حتي یك مدرسه هم بر حسب عوامل مذکور
دارای شرایط مناسب و الزم نیست .این در حالي است که صالحیتهای حرفهای و ویژگیهای معلمان
و کیفیت اجرای برنامه از عوامل مهم و تاثیرگذاری هستند که نقش بسیار اساسي و تعیین کننده در
اثربخشي برنامه دارند .دانشآموزان نیاز دارند بسیاری از مفاهیم ،فرآیندها و مهارتها را با سؤالهای
انگیزشي مرتبط کنند و نقش متخصصان دارای دانش توسعه یافته در حوزة مربوطه که توانایي ارائه
1. Caplan
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اطالعات مرتبط با موضوع را دارند و همچنین راههای ارائه اطالعات را ميدانند ،بسیار حیاتي و
تعیینکننده است (جفری .)2006 ،1معلم از راه کاهش پیچیدگیها و نیز راهبردهای تحقیق و
فراشناخت ،چارچوبهایي را برای سطوح باالتر ادراك دانشآموزان فراهم ميکند (فیز و مارشال،2
 )2005و با روشهای خالقانه به آنها ميآموزد که چگونه تصمیمات مناسب را اتخاذ کنند ،چه
دانشي را جستجو کنند و چگونه فرآیندهای کاوش و یادگیری را مورد بازاندیشي و ارزشیابي قرار
سوی معلم توانمند فعالیت ،انگیزه و کنجكاوی افراد و عملكرد مورد انتظار آنان را افزایش ميدهد.
بر اساس شواهد مربوط به بازنگری برنامههای آموزشي و برنامههای درسي مؤثر در حوزه
آموزش شایستگیهای رواني -اجتماعي و سالمت ،مهمترین ویژگیهای این برنامهها نظریه -محور و
مبتني بر شواهد پژوهشي بودن آنها و استفاده از معلمان و مربیان دارای صالحیت حرفهای و
تخصصي است .ایجاد شایستگي و توانمندی شخصي و اجتماعي و خود کارآمدی از طریق ایجاد و
تقویت مهارتهای بنیادی ،دانشآموزان را قادر ميسازد تا کفایت و توانمندی شخصي برای مواجهه
با فشارهای اجتماعي را داشته باشند یا از رفتارهای خطرساز دوری کنند .دانشآموز باید برای هر
مهارت ،از طریق گامهایي تحولي هدایت شود .گامهایي مانند فراهم کردن راهبردهای یادگیری،
روشهای آموزش و مواد آموزشي مناسب از نظر فرهنگي ،فراهم ساختن زمان کافي برای آموزش و
یادگیری و ایجاد فرصتهای مناسب برای تقویت مهارتها و اقدامهای مثبت سالمت (مرکز ملي کنترل
و پیشگیری از بیماریها .)2011 ،
افزون بر این ،برنامههای خیلي موفق جامع هستند و مؤلفههای چند گانه دارند و معطوف به
افراد ،خانوادهها ،همساالن ،مدارس ،اجتماعات و رسانهها هستند .همچنین ،راهبردهای پیشگیری
برای دستیابي به اثرهای مورد نظر ،نیاز به قوت و استمرار دارند .تقویت و پیشبرد نشستها برای
ایجاد حرکت و پیشرفت اولیه و حفظ اثرات در طول زمان مهم هستند .برنامهریزی پیشگیری باید
یك الگوی پیشگیری و هدفگذاری جمعیت بزرگ و گوناگون را تعقیب کند و با زیر گروهها یا
خرده جمعیتها (مانند کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا پر خطر) قابل انطباق باشد تا تفاوتهای
جنسي ،فرهنگي یا قومي ،وضعیت اجتماعي ـ اقتصادی ،مراحل تحولي نوجوان را ترسیم کند.

1. Jeffery
2. Fies & Marshall
3. Craft
4. Newton, D. P., & Newton, L. D.
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برنامهها باید از یك طرح ساختار یافتة سازماني (تشكیالتي و نظاممند) که نیازسنجیها ،بازنگری و
مرور برنامه ،فرآیندهای بهبود ،و اصالح و پسخوراند به ( و از ) جامعه را شامل ميشود ،برخوردار
باشند (به نقل از اسكیبا ،مونرو و ودارسكي .)2002 ،1نتایج بازنگری در برخي متون مربوط به
پیشگیری از مصرف مواد (بوتوین و بوتوین1992 ،؛ دریفوس )1991 ، 1و نتایج پژوهشهای فرا-
تحلیلي (اسپرینگر 1و همكاران2002 ،؛ بنگرت -دراونز1922 ،2؛ تابلر 6و همكاران2000 ،؛ هانسن،5
مبتني بر اطالع رساني و افزایش اطالعات صرف به تنهایي مؤثر واقع نميشود.
بررسي ارزشیابي برنامه آموزش مهارتهای زندگي نشان ميدهد که تداوم اجرای آن در سال (یا
سالهای) بعد اثربخشي بیشتری دارد (بوتوین و گریفین .)2002 ،آموزش مهارتهای گوناگون
زندگي نیازمند زمان بیشتری است .در حالي که در خیلي از موارد این زمان در مدارس فراهم
نیست و همین امر به کاهش اثربخشي برنامه در برخي از بررسیها منجر شده است (بوتوین2000 ،؛
بوتوین و گریفین .) 2010 ،لذا آموزش چند مهارت به شكل عمیق بسیار مفیدتر از آموزش طیف
وسیعي از مهارتها به شكل سطحي است .مهارتها را نميتوان به صورت منفعالنه آموخت ،بلكه با
اجرا کردن ،نشان دادن و در نهایت تمرین هدایت شده آموخته ميشوند (دنیش .)1992 ،2هِرد 2و
همكاران ( )1920نشان دادند که زمان یا سن مناسب ارائه برنامههای پیشگیرانه ،طول مدت اجرای
برنامه ،ساختار برنامه ،نوع رهبری و کیفیت اجرای برنامه ،نوع جلسات تقویت کننده مداخله و
زمان آن در اثربخشي برنامه نقش دارد .کاپالن و همكاران ( )1992معتقدند که رویكرد آموزش
مهارتهای عمومي یا افزایش توانایي به تنهایي مؤثر واقع نميشوند مگر اینكه در بر گیرندة گسترهای
خاص از موضوع باشند .اثربخشي و کیفیت برنامة آموزش مهارتهای زندگي مستلزم طراحي و
تدارك موفق و اجرای دقیق و مؤثر تمرینات و تكالیف متنوع و غني تجربهای در قالب گروههای
کوچك است .جوهره و ذات برنامه بر اساس ایجاد محیط یادگیری است که در آن محیط معلم
ميتواند فعالیتهای یادگیری فعال و تجربهای را سازمان دهد (کولي و دویودی .)2002 ،جان برنامه
در اجرا و آموزش آن با تمرکز بر روشهای تجربهای و استفاده از روشهایي مانند بارش مغزی،
1. Skiba, Monroe & Wodarski
2. Dryfoos
3. Springer
4. Bangert-Drowns
5. Tobler
6. Hansen
7. Danish
8. Hurd
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ایفای نقش ،مباحثه و گفتگو ،بازی و دیگر روشهای فعال در قالب گروههای کوچك نهفته است
(کولي و دویودی.)2002 ،
یكي از عوامل کلیدی و مؤثر در اثربخشي مداخلههای ارتقابخش سالمت و توانمندیهای
رواني -اجتماعي ،پدیدآوری و تولید برنامههای مبتني بر نظریه و پژوهش است (اپتون 1و همكاران،
 .)2012دستورالعملها و راهنماهای کمیته پژوهش پزشكي انگلستان در تولید و پدیدآوری
(کریگ 2و همكاران .)2002 ،برنامه آموزش مهارتهای زندگي مستلزم بازنگری بر اساس اصول و
استانداردهای پدیدآوری ،تولید و اجرای اینگونه برنامهها ،بهویژه برنامههای درسي -آموزشي مؤثر
و اثربخش در حوزة توانمندیهای رواني -اجتماعي و سالمت است .زیرا ،کاربرد نظریه در
پدیدآوری مداخلههای ارتقابخش سالمت ،اطمینان الزم را در زمینة تعیین و انتخاب اهداف مناسب
برای مداخله فراهم ميکند (میچي و پرستویچ2010 ،1؛ وب 2و همكاران .)2010 ،آجزن)2011( 6
بیان کرده است که پژوهش تكویني گسترده زماني باید اجرا شود که مداخلههای مبتني بر نظریه
طراحي و تولید شوند.
نتيجهگيري
همان طور که نتایج پژوهش نشان مي دهد ،برنامة اجرا شده درس آموزش مهارتهای زندگي به
دلیل داشتن ضعف و کاستیهای اساسي در زمینه برنامة اجرا شده و صالحیت و ویژگیهای معلمان،
فاقد اثربخشي معنادار در ارتقای خودکارآمدی و جرأتورزی دانشآموزان است .از سویي هم،
اغلب این برنامهها کامالً تك بعدی هستند و به ارائه آموزشهای خاص یا احیاناً اقدامات محدود و
مشخص ميپردازند .مغفول ماندن برخي از ابعاد یا جنبههای روانشناختي و زندگي شخص ،از
کارآمدی و اثربخشي آنها ميکاهد .بنابراین ،طراحي و تدوین برنامههای آموزش مهارتهای زندگي
براساس الگوهای مفهومي و چارچوبهای نظری دارای برازش الزم و با تاکید بر رویكردهای
عاطفي ،هیجاني و انگیزشي به همراه رویكردهای شناختي -رفتاری و فراهم آوردن لوازم و شرایط
اجرایي مناسب ميتواند به کارآمدی و اثربخشي آنها بیفزاید .تولید و پدیدآوری مداخلههای پیچیده
مبتني بر الگوهای علّي و بر اساس رویكرد چند وجهي مبتني بر نظریه و پژوهش تكویني از شروط
ضروری ارتقای کارآمدی و اثربخشي برنامهها و مداخلههاست.
1. Epton
2. Craig
3. Michie & Prestwich
4. Webb
5. Ajzen
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محدوديتها
یكي از محدودیتهای مهم پژوهش حاضر به نمونه مورد مطالعه و نحوه نمونهگیری مربوط
ميشود  .با وجود اینكه تالش شد تا نمونه به طور کامالً تصادفي انتخاب شود ،ولي با توجه به
اینكه جمعیت مورد نظر پژوهش شامل دانشآموزان مشغول به تحصیل در مدارس مجری طرح
آموزش مهارتهای زندگي (گروه آزمایش) و دانشآموزان مشغول به تحصیل در مدارس فاقد طرح
واجد مالکهای مورد نظر به روش خوشهای تصادفي انتخاب شدند .بنابراین ،در تعمیم این یافتهها
به سایر مناطق و جمعیت عمومي باید احتیاط کرد .همچنین ،انتخاب دانشآموزان مشغول به
تحصیل در مدارس فاقد طرح آموزش مهارتهای زندگي بر اساس قرابت و مجاورت مكان تحصیل
و زندگي ،بهعنوان شاخصي از قرابتهای آموزشي ،فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادی انجام شده است و
امكان همتاسازی آنها با گروه تحت آموزش میسر نشد.
پيشنهادها
 .1ارائه و اجرای آموزش مهارتهای زندگي و مداخلههای مبتني بر مدرسه در قالب یك درس
یا برنامة رواني -آموزشي و نیز استفاده از رویكردهای تلفیقينگر رایج و کارآمد ،ميتواند دستیابي
به اهداف برنامهها ،بهویژه در جمعیتها و گروههای بزرگ دانشآموزان را تسهیل بخشد .پدیدآوری
و تولید برنامهها و مداخلههای پیچیده بر اهمیت اجرای برنامههای مبتني بر نظریه و پژوهش
تكویني تاکید دارد .همچنین ،رویكرد مدلیابي علّي به ایجاد و توسعه مداخلههای پیچیده ميتواند
منجر به ایجاد تحول در برنامههای مداخلهای باشد .مداخلههای پیچیده شامل آن دسته از
مداخلههایي هستند که از چندین مؤلفه تشكیل یافتهاند.
 .2یكي از ضعفها و نقصهای اساسي این برنامه ،فقدان حلقة پایش و ارزشیابي در فرآیند
طراحي ،برنامهریزی و اجرای اولیة آن است .بسیاری از فعالیتها ،طرحها و برنامههای اجرا شده در
کشور ما ،مورد ارزشیابي جامع و مبتني بر شواهد پژوهش -مدار قرار نميگیرند .چنین برنامهای به
مرور زمان به یك طرح یا برنامة بياثر و ناکارآمد تبدیل ميشود .بنابراین ،تولید اطالعات پژوهش-
محور برای ارزشیابي این قبیل برنامهها از ارکان اساسي فرآیند برنامهریزی ،اجرا و تعمیم آنهاست.
 .1ارتقای دانش تخصصي (نظری و عملي -فني) مجموعة مدیران ،سیاستگذاران ،تصمیمگیران
و کارگزاران آموزش و پرورش کشور ،برای رهایي از تشتت ،سردرگمي و آشفتگیهای نظری-
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مفهومي در زمینة برنامهها و مداخلههای رواني -آموزشي برای پیشگیری و ارتقای سالمت و تحول
رواني -اجتماعي دانشآموزان از ضرورتهای انكارناپذیر اصالحات آموزشي است.
 .2پیشنیازهای اجرایي برنامههای آموزش مهارتهای زندگي شناسایي و پیشبیني شود تا با
تمهید بموقع امكانات ،لوازم و مقدمات مورد نیاز ،اجرای برنامه در شرایط قابل قبولي عملي شود.
بهویژه ،استفاده از نیروی انساني و معلمان و مشاوران متخصص و دارای صالحیت علمي-
تعیینکننده در اثربخشي برنامه است.
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