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بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دختران سوم دبیرستان جهرم 
 مهارتهاي خودآگاهی، ارتباط با دیگران و تصمیم گیري در زمینه

 88-89در سال تحصیلی 

 4شیوا بیگی زاده ،3حمید حقانی ،2مهناز صلحی ،1مریم صحراییان

   چکیده
ــه افــراد یکــی ازعوامــل عمــده گســترش    مهارتهــاي زنــدگی و آمــوزش موفــق آن ب

هدف اصلی این پژوهش بررسی سطح آگاهی، نگرش . بهداشت روانی در جامعه است
خودآگاهی، ارتباط با دیگـران  و عملکرد دختران سوم دبیرستان نسبت به مهارت هاي 

حاظ کردن در برنامه ریـزي  ل جهتبه عنوان مهارتهاي داراي اولویت ، و تصمیم گیري
نفـر جهـت اولویـت     200دا تعداد در یک مطالعه توصیفی ابت. هاي آموزشی می باشد

نفر جهت سنجش میزان آگاهی، نگرش و عملکرد به  180و سپس تعداد  بندي مهارتها
جامعه آماري در مرحله اولویت یـابی  . روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند

وزان دختر پایه سوم، کارشناسان تعلیم و تربیت و والدین دیـپلم  شامل تمامی دانش آم
تحقیق شـامل   هايابزار. به باال و در مرحله بعد کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم بود

  یک پرسشنامه اولویت یابی محقق سـاخته بـود، کـه طـی آن از سـه گـروه مخاطـب        
سـه پرسشـنامه    چنـین هم. مهارت زندگی را اولویت بنـدي کننـد   10خواسته می شد 

جهـت سـنجش آگـاهی،     ه بود،که اعتبار و روایی آن کسب گردیددیگر محقق ساخته 
مهارتهاي خودآگـاهی، ارتبـاط بـا    . به کار گرفته شدند نگرش و عملکرد دانش آموزان

 9/58میـزان آگـاهی   . شناخته شدنددیگران و تصمیم گیري به عنوان سه اولویت اول 
 1/86ر حد متوسط، نگـرش  ذکر شده دت به مهارت هاي درصد از دانش آموزان نسب

با توجه به اینکه . حد متوسط بود درصد آنان در 5/75درصد از آنان خوب و عملکرد 
داشتن نگرش خوب، آگـاهی و عملکـرد متوسـطی در     با وجوداکثریت دانش آموزان 

هـا در  مهـارت  ایـن  زمینه مهارت ها داشتند، لذا بازنگري در محتوا و شـیوه آمـوزش   
  . دبیرستان ها بسیار حائز اهمیت می باشد

  
 مهارتهاي زندگی ،دوره متوسطه آموز اولویت یابی، دانش: واژگان کلید
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  مقدمه
میلیون نفر  450طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، امروزه حدود 

 برنـد  روانی رنج میهاي مختلف روحی و  از مردم دنیا از بیماري
به علت تحوالت عظیمی که در زنـدگی انسـان معاصـر بـه     . ]1[

وقوع پیوسته است شمار زیـادي از نوجوانـان دچـار مشـکالت     
ــتند  ــاطفی هس ــاري و ع ــاعی، رفت ــازگاري اجتم ــیاري از  .س بس

اجتماعی با ضعف در مهـارت هـاي زنـدگی و    -مشکالت روانی
مهارتهاي زنـدگی بـه   . ]2[برقراري ارتباط اجتماعی رابطه دارند 

مجموعه اي از تواناییهاي افراد گفته می شوند که زمینه سازگاري 
به فرد کمک مـی کنـد    ،و رفتار مثبت و مفید آنها را فراهم آورده

ش اجتمـاعی خـود را بپـذیرد و بـه شـکل      تا مسئوولیت ها و نق
مهـارت هـاي زنـدگی را بـه      ،یونیسـف . ]3[موثري عمـل کنـد   

یک رویکرد مبتنی بر تغییر رفتار یا شکل دهی رفتار که "صورت 
برقراري توازن میان سه حوزه دانش، نگرش ومهارت هـا را مـد   

مهارت هـاي زنـدگی هـم    . ]4[دتعریف می کن "نظرقرارمی دهد
کار ارتقاي سالمت روانی و هم بصورت ابزاري بصورت یک راه

اجتمــاعی نظیــر اعتیــاد،  –در پیشـگیري از آســیب هــاي روانــی 
خشونت هاي خانگی و اجتماعی، آزار کودکان، خودکشی، ایـدز  

به طور کلی مهارتهاي زندگی . هستندو موارد مشابه قابل استفاده 
ابزاري قوي در دست متولیان بهداشت روانـی جامعـه درجهـت    

. ]4[ مـی باشـند  اجتمـاعی  –توانمندسازي جوانان درابعاد روانـی 
مهارت هاي زنـدگی را راه   2006هانتر، گبوي و کارول در سال 

  رسیدن به سبک زندگی جدیدي مـی داننـد کـه بـا آمـوختن آن      
  . ]5[می توان زندگی موفق تري را تجربه کرد 

ده مهـارت اصـلی   ،  1996سازمان بهداشت جهانی درسـال  
، همـدلی، ارتبـاط مـوثر بـا دیگـران،      خودآگاهیهارتهاي شامل م

روابط میان فردي، تصمیم گیري، حل مسئله، تفکر خالق، تفکـر  
به عنوان مهارتهاي مقابله با استرس را  انتقادي، مهار هیجانات و 
اهمیـت و ضـرورت شناسـایی و     ].6[ زندگی معرفی کرده است

آمـوزان دوره متوسـطه   آموزش مهارتهاي زندگی مورد نیاز دانش 
 ،از این جهت است که ایـن دوره اسـتمرار دوره نوجـوانی بـوده    

وجود پدیده هاي روانی نظیر اضطراب، افسردگی، پرخاشگري و 
اختالل در عملکرد اجتماعی از مسائل مهم حوزه سالمت روانی 

مدارس در پرورش شخصـیت افـراد    .]7[ در این دوره می باشد
د و با تفهیم خویشتن داري و همدلی نقش محوري به عهده دارن

آنها را به رعایت ارزشهاي اخالقـی و  می توانند  دانش آموزانبه 
  .]8[اجتماعی ترغیب کنند 

ــگران  ــادي پژوهش ــدگی را در   زی ــاي زن ــت مهارته ــاثیر مثب ت
رفتارهاي خشـونت آمیـز،    و کاهش بزهکاریهایی همچونپیشگیري 

خودبـاوري و  مصرف مـواد مخـدر و الکـل، همـین طـور تقویـت       
نشـان داد کـه    حقیقـی  مطالعـه نتایج . ]2[خودپنداري تایید کرده اند 

ــا آمــوزش ــدگ مهارته ــی و  ي زن ــزایش ســالمت روان  ی باعــث اف

 .]9[عـزت نفــس دانــش آمــوزان دختـر دوره متوســطه مــی گــردد   
همچنین نتـایج حاصـل از تحقیـق هـزاري نشـان داد کـه آمـوزش        
مهارتهاي زندگی باعث بهبود سالمت روانی و عزت نفس می گردد 

فتاح نیز در نتایج پایان نامه خود نشان داد که آموزش مهارتهاي ]. 7[
زندگی بر کاهش عالئم افسردگی کلی دانـش آمـوزان مـوثر اسـت     

کـه آمـوزش    به این نتیجـه رسـید  خود  تحقیقات نانانونگ در ].10[
مهارت هاي زنـدگی در پیشـگیري از مصـرف تنبـاکو و داروهـا در      

ــوزان دبیرســتانی  نقــش مــوثر و چشــمگیري دارد   . ]11[دانــش آم
ـ  2004مطالعات بوتوین و گریفین نیز در سـال   صـورت تجربـی   ه ب

تاثیرات رفتاري مثبتی از آموزش مهارتهاي زندگی بر سیگار کشیدن، 
کل، ماریجوانا و همچنین مصرف داروهـاي غیـر مجـاز را    مصرف ال

مطالعـات مطـرح شـده     .]12[ دادبا پایداري تا پایان دبیرستان نشان 
فورنریس و همکاران و ترنر و همکاران درمورد نوجوانان نشـان داد  
که آموزش مهارت حل مسئله و ارتباطات موثر، توانایی هاي آنان را 

وثر از حمایت هاي اجتماعی افزایش براي حل مشکالت و استفاده م
نیز در تحقیق خود نشان داد کـه آمـوزش    جفري. ]14، 13[می دهد 

مهارتهاي زندگی قدرت سازگاري با اسـترس را افـزایش مـی دهـد     
به همین دلیل آموزش مهارت هاي زندگی براي سازگار کردن  .]15[

دت بهتر و موثرتر جوانان با چالش ها ومسائل زندگی اخیـرا بـه شـ   
مورد توجه نظام هاي تعلیم و تربیـت در سراسـر دنیـا قـرار گرفتـه      

  .  است
 گیـري  تصـمیم  از مـداومی  اولویت، فرآیند تعییناز طرفی 

 نیازهـا،  توصـیف  شـامل  ریـزي  برنامه مراحل کلیه در که است

 و موجـود  منابع هدف، تعریف مخاطبان شناسایی اهداف، تعیین



  1390پاییز و زمستان ،1شماره ي ،1دوره ي    مجله تخصصی پژو هش و سالمت

19 

 چیزهـاي  هـا  اولویت .گیرد می صورت ضروري عملیات تعیین

 تصـمیم  کـه  اسـت  الزم پس. هستند حال زمان ارزشمند یا مهم

مطالعات مشابهی در  .]16[هستند  مهمتر ها، اولویت کدام بگیریم
. زمینه اولویت یابی مهارت هاي زنـدگی صـورت گرفتـه اسـت    

اشاره کرد  1384ازجمله می توان به پژوهش کردنوقابی در سال 
را از دیدگاه دانـش آمـوزان، دبیـران و     که دوازده مهارت زندگی

کارشناسان تعلیم و تربیت جهت تدوین برنامـه درسـی مهـارت    
نتایج این تحقیـق نشـان داد کـه    . هاي زندگی اولویت بندي کرد

مهارت هاي خودآگاهی، ارتباط موثر، روابط بین فردي، مقابله با 
انتقادي و تفکر خـالق   استرس، تصمیم گیري، حل مسئله، تفکر

از نظر مخاطبان مختلف از اولویت هاي باالیی برخوردار بودنـد  
نیز مقاله اي تحت عنوان شناسـایی واولویـت یـابی     فتحی. ]17[

مهارتهاي زندگی مورد نیـاز بزرگسـاالن بـراي لحـاظ کـردن در      
نتایج تحقیـق نشـان داد کـه    . برنامه هاي درسی مدارس ارائه داد

رین اولویت را به خود زیستی بیشت-مهارتهاي شهروندي و فردي
  . ]18[اختصاص داده اند 

ي با وجود این که چنـد سـالی اسـت آمـوزش مهـارت هـا      
وارد برنامه درسی مدارس شده، این برنامه هنوز جایگـاه   زندگی

نتایج تحقیق  به عنوان مثال،. مطلوب خود را بدست نیاورده است
ور که در بین دانش آموزان راهنمایی کل کش 1385ادیب در سال 

  نظـام تعلـیم و تربیـت عمـومی کشـور در       اد، نشـان د شدانجام 
دستیابی به اهداف مربوط به آموزش مهارت هاي زنـدگی موفـق   

، می توانـد کمبـود   یکی از دالیل عدم موفقیت. ]19[نبوده است 
وقت و منابع الزم در مدارس جهت آموزش کلیه مهـارت هـا ي   

در زمان اختصـاص  بنابراین آموزش کل ده مهارت . زندگی باشد
  اغلـب مـورد    ،متوسطه، میسـر نبـوده  داده شده به آن در مدارس 

به این دلیل، انجام اولویت بندي بـراي  . بی توجهی قرار می گیرد
آموزش مهارتهاي داراي اولویـت مـی توانـد راه حلـی مناسـب      

در انتخاب دانش آموزان پایه سـوم دبیرسـتان   . درنظر گرفته شود
ت است که دانش آموزان این پایه در طـول  از آن جهاین مطالعه 

را  ي زندگیدوره تحصیل خود حداقل یک دوره آموزش مهارتها
دیده اند، از طرفی با توجه به نقـش زنـان در سـالمت خـانواده،     

سـالمت   يتوانمندسازي این قشر از جامعه تاثیر بسزایی در ارتقا

می شـود دانـش آمـوزان در کنـار تحصـیل،       باعث ،جامعه داشته
لذا آنچه . مهارتهاي اساسی براي یک زندگی سالم را نیز بیاموزند
اولویـت   مسئله اصلی را در این پژوهش تشکیل می دهد ، ابتـدا 

 ،انتخاب سه مهارت ضروري تر از بین ده مهارت اصـلی  یابی و
براي دانش آموزان دوره متوسطه و سپس بررسی میزان آگـاهی،  
نگرش و عملکرد دختران دبیرستانی پایـه سـوم نسـبت بـه سـه      

نتایج تحقیق می توانـد  . قرار گرفته، می باشد مهارت در اولویت
در برنامه ریزي ها و جهت گیـري هـاي مناسـب در خصـوص     

ر یـک از  انتخاب محتوا و شیوه آموزش با توجه به نقـص در هـ  
حیطه ها ي آگاهی، نگرش و عملکرد توسط مربیان و معلمان و 

 .نیز در تحقق اهداف آموزشی راهگشا باشند

  
  روش 

درصد جامعـه آمـاري    20در یک مطالعه توصیفی در مرحله اول 
نفر  40نفر دانش آموز پایه سوم،  120شامل( نفر 200یعنی تعداد 

کارشناسـان تعلـیم   نفـر از   40واز والدین با مدرك دیپلم به بـاال  
جهت اولویت یابی و در مرحله بعد باتوجه بـه فرمـول    )وتربیت

)2(/2حجم نمونه dpqzn  و پـژوهش هـاي انجـام     ]20[ 
میـزان   فر جهـت سـنجش  ن 180، تعداد ]21[گرفته در این زمینه 

ــه اي     ــه روش خوشــ ــرد بــ ــرش و عملکــ ــاهی، نگــ   آگــ
ــدند  ــاب ش ــه اي انتخ ــد مرحل ــه  . چن ــاري در مرحل ــه آم   جامع

اولویت یابی، شامل دانش آموزان دختر پایـه سـوم، کارشناسـان    
تعلیم و تربیـت و والـدین دیـپلم بـه بـاال و در مرحلـه ارزیـابی        
آگاهی، نگرش و عملکرد، دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان 

رورش،  ابتـدا بـه   پس از کسب مجوز از اداره آموزش و پ. بودند
ــان    ــه اي از می ــد مرحل ــه اي چن ــري خوش ــه گی  11روش نمون

تعداد چهار مدرسـه از   ،دبیرستان دخترانه دولتی شهرستان جهرم
دانش آموز  30سپس از هر مدرسه . مناطق مختلف انتخاب شدند

از هرسه رشته علوم ریاضی، علوم تجربی و (پایه سوم دبیرستان 
نفـر از   10 الـدین دیـپلم بـه بـاال و    نفـر از و  10، )علوم انسـانی 

کارشناسان تعلیم و تربیت مدارس منتخب بطور تصادفی انتخاب 
پژوهشـگران از  . شده، پرسشنامه هاي مربوطه را تکمیـل کردنـد  

یک پرسشنامه محقـق سـاخته جهـت الویـت بنـدي ده مهـارت       
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ارتبـاط مـوثر بـا    ، همـدلی ، خودآگـاهی زندگی شامل مهارتهـاي  
ــ  ــط می ــرديدیگــران، رواب ــئله،  ان ف ــري، حــل مس ، تصــمیم گی

تفکرخالق، تفکرانتقادي، مهارکردن هیجانات و مقابله با  استرس 
دانش آموزان، والدین از سه گروه مرحله، ن ای در .استفاده کردند

خواسته می شـد تـا بـا دادن اعـداد     و کارشناسان تعلیم و تربیت 
ا ده اولویـت  کمتر به مهارتهایی با اولویت باالتر آنها را از یک تـ 

سپس با گرفتن میانگین و انحراف معیار از اعداد داده . بندي کنند
ه در اولویت بندي عدد کمتـري  شده به اولویت ها، سه مهارت ک

در مرحلـه  . به عنوان مهارتهاي ضروري تر شناخته شدند ندداشت
بعد بر اساس نتایج اولویت یابی ، سه پرسشنامه محقـق سـاخته   

گرش و عملکرد دانش آمـوزان طراحـی   جهت سنجش آگاهی، ن
توضــیحات مربــوط بــه تکمیــل پرسشــنامه هــا توســط . گردیــد

پرسشنامه آگـاهی  . ارائه می شدبه گروه هدف کارشناس مربوطه 
خودآگاهی، سوال چهار جوابی در ارتباط با سه مهارت  15شامل 

سوال مربـوط بـه    5بود که هر  ارتباط با دیگران و تصمیم گیري
سـوال نگرشـی در    14پرسشنامه نگرش شامل . دیک مهارت بو

 .ارتباط با مهـارت هـاي زنـدگی فـوق بـا مقیـاس لیکـرت بـود        
  خرده مقیاس عملکرد در زمینـه   21شامل نیز پرسشنامه عملکرد 

خرده مقیـاس   7سه مهارت مذکور در مقیاس لیکرت بود که هر 
درجـه   ،دانـش آمـوزان در هـر مـورد    . مربوط به یک مهارت بود

اعتبـار  . عالمت گذاري می کردند 5تا  1خود را با اعداد شباهت 
پرسشنامه ها توسط کارشناسان مـرتبط ارزیـابی شـده و پـس از     

همچنین پایایی پرسشنامه ها بـا ضـریب   . اصالحات تایید گردید
ــادل    ــاهی مع ــنامه آگ ــل پرسش ــراي ک ــاخ ب ــاي کرونب ، 75/0آلف

طـرح   معیار ورود بـه . سنجیده شد 84/0و عملکرد  71/0نگرش
 ،براي والدین، داشتن مدرك دیپلم به باال و براي دانـش آمـوزان  

تحصیل در پایه سوم و همچنین پاسخ به سواالت پرسشـنامه هـا   
. از مطالعه خارج شـدند پرسشنامه هاي ناقص . بودبه طور کامل 

رضایت نامه آگاهانه از کلیه شرکت کنندگان در طرح اخذ شـده،  
اطالعـات  همچنـین  . بـود لبانـه  ورود آنان به طرح بصورت داوط

پژوهشـگران  . جمع آوري شده محرمانه و بـدون ذکـر نـام بـود    
به اداره آموزش و پـرورش شهرسـتان   را گزارشی از نتیجه طرح 

  از  ،بـراي تجزیـه و تحلیـل داده هـا    در این مطالعـه   .دکردنرائه ا

و روشـهاي آمـار توصـیفی     14نسـخه   SPSSنرم افزار آمـاري  
  . استفاده گردید

  
  ه هاتیاف

براساس داده هاي پرسشـنامه هـایی کـه توسـط دانـش آمـوزان       
 7/16درصد از آنـان رشـته علـوم تجربـی،      5/57 ،تکمیل گردید

از . درصد رشته ریاضی بودنـد  8/25درصد رشته علوم انسانی و 
سـه  خودآگـاهی، تصـمیم گیـري و همـدلی     مهارتهاي  ،نظر آنان
کارشناسـان  ه هـاي  بررسـی پرسشـنام   .اولویت دار بودندمهارت 

درصـد   95نشان داد کـه همگـی مونـث بـوده و      تعلیم و تربیت
از نظـر ایـن گـروه،    . ایشان بیش از ده سال سابقه خدمت داشتند

مهارتهاي خودآگاهی، تفکر خالق و ارتباط موثر با دیگـران سـه   
نتایج پرسشنامه هـاي  همچنین  .اولویت اول را تشکیل می دادند

نفر  8نفر والدین شرکت کننده  40که از  بودوالدین حاکی از آن 
) درصـد 10(نفـر   4مادر و ) درصد70(نفر  28پدر ، ) درصد20(

افـراد  از ) درصـد  25(نفر  10. غیر از والدین دانش آموزان بودند
نفـر   25آزاد و شغل ) درصد5/12(نفر  5شغل دولتی،  ،این گروه

ل  اولویــت او والــدین نیــز ســه. خانــه دار بودنــد) درصــد5/62(
   ،مهارتهــاي زنــدگی را بــه صــورت مهارتهــاي خودآگــاهی     

  . معرفی نمودندتصمیم گیري و ارتباط موثر با دیگران 
اولویت هاي مهارت ها ي زندگی از دیدگاه همه مخاطبـان  

مهـارت خودآگـاهی بـه     .مشاهده مـی گـردد   1در جدول شماره 
ــت     ــانگین اولوی ــا می ــب  ب و  67/3±467/3و  15/4 ±204/3ترتی

دانش آمـوزان، کارشناسـان تعلـیم و تربیـت و      از نظر 490/3±02/4
باالترین اولویت را  نموده،کمترین میانگین اولویت را کسب  ،والدین

مهارت تصمیم گیري به ترتیـب بـا میـانگین    . به خود اختصاص داد
، هم از نظر والدین و هم از 84/4 ±373/2 و 48/4 ±184/2اولویت 

ـ      همچنـین  . وان مهـارت دوم انتخـاب شـد   نظر دانش آمـوزان بـه عن
  مهارت ارتبـاط مـوثر بـا دیگـران بـه ترتیـب بـا میـانگین اولویـت          

ــیم و    62/4±676/2و  27/5 641/2± ــز از نظــر کارشناســان تعل نی
  ). 1جدول ( شدتربیت و والدین به عنوان مهارت سوم انتخاب 
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  برحسب اهمیت بیشتر هاي مورد مطالعه اولویت بندي مهارت هاي زندگی از دیدگاه گروه :1جدول

  گروهها
 مهارت هاي زندگی

 مجموع هرسه گروه والدین مشاوران دبیران و دانش آموزان

 اولویت
میانگین 

 وانحراف معیار
 اولویت

  میانگین
 انحراف معیار

 اولویت

 

میانگین 
 وانحراف معیار

 اولویت
 میانگین

 وانحراف معیار

 03/4±304/3 اول 02/4±490/3 اول 67/3±467/3 اول 15/4 ±204/3 اول خودآگاهی

 91/4±395/2 دوم 48/4±184/2 دوم 58/5±581/2 پنجم 84/4±2/ 373 دوم تصمیم گیري

 24/5±869/2 سوم 62/4±676/2 سوم 27/5±641/2 سوم 42/5± 995/2 پنجم ارتباط موثربادیگران

 43/5±676/2 چهارم 13/6±483/2 هشتم 13/5±866/2 دوم 30/5±2/ 656 چهارم تفکرخالق

 55/5±070/3 پنجم 78/5±190/3 پنجم 10/6±854/2 دهم 29/5± 093/3 سوم همدلی

 68/5±575/2 ششم 18/5±620/2 چهارم 98/5±495/2 هشتم 74/5 ±620/2 هفتم روابط میان فردي

 77/5±107/3 هفتم 98/5±587/2 هفتم 45/5±708/2 چهارم 81/5±391/3 هشتم مقابله با استرس

 88/5±536/2 هشتم 35/6±940/2 دهم 07/6±854/2 نهم 65/5±396/2 ششم حل مسئله

 6±834/2 نهم 27/6±121/3 نهم 75/5±380/2 هفتم 99/5±525/2 نهم تفکرانتقادي

 44/6±673/2 دهم 97/5±281/2 ششم 70/5±410/3 ششم 85/6±773/2 دهم کنارآمدن با هیجانات

         
بررسی پرسشـنامه هـاي تکمیـل شـده آگـاهی، نگـرش و       

درصـد   9/58نشان داد که میـزان آگـاهی   دانش آموزان عملکرد 
از دانش آموزان سوم دبیرستان نسبت به سـه مهـارت   ) نفر 106(

ارتبـاط مـوثر بـا دیگـران، در حـد      خودآگاهی، تصمیم گیري و 
از آنان آگاهی خوبی نسبت ) نفر 5(درصد  8/2تنها  ،متوسط بوده

از ) نفـر 155(درصـد   1/86همچنـین  . به این سه مهارت داشـتند 
از نظـر  . آنان نگرش خوبی نسبت بـه ایـن مهـارت هـا داشـتند     

از آنان عملکرد متوسـطی در  ) نفر136(درصد  5/75عملکرد نیز 
  ). 2جدول( سه مهارت داشتندزمینه این 

  میزان آگاهی، نگرش وعملکرد دانش آموزان نسبت به سه مهارت خودآگاهی، تصمیم گیري و ارتباط موثر :2جدول

 مقیاس

 سطح مهارت ها

 خوب متوسط ضعیف

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

8/2 5 9/58 106 3/38 69 آگاهی  

1/86 155 3/13 24 6/0 1 نگرش  

7/21 39 5/75 136 8/2 5 عملکرد  

نفر180 جمع کل  

  
  بحث

بررسی نهایی اولویـت یـابی مهـارت هـاي زنـدگی از مجمـوع       
شرکت کننده در پژوهش نشان داد که هـر سـه    نظرات سه گروه

ــ ،گـــروه ــاي زنـــدگی را بـ   متفـــاوت  یصـــورته مهـــارت هـ

همچنین نتایج نشان می دهد که مهـارت  . اولویت بندي کرده اند
از نظـر همـه    ،خودآگاهی بـا کسـب کمتـرین میـانگین اولویـت     
بـا   این نتیجـه . مخاطبان به عنوان اولویت اول شناخته شده است

ــ انجــام شــده مطابقــت دارد طالعــاتســایر م    طــوري کــه دره ب
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مهارت  همراه بااین مهارت  ،طبقه بندي سازمان بهداشت جهانی
یکی از پنج طبقه اصلی مهارت هاي زندگی را به خـود   ،همدلی

و کردنوقـابی  ] 22[در پـژوهش ادیـب    .]6[اختصـاص داده انـد   
   .بودنیز مهارت خودآگاهی از اولویت اول برخوردار ] 17[

عالوه بر مهارت خودآگاهی، دو مهـارت تصـمیم گیـري و          
ارتباط موثر نیز از نظـر مخاطبـان مختلـف، از اولویـت  بـاالیی      
برخوردار بودند که با مهارت هاي زندگی توصیه شـده از سـوي   

مطالعه ادیب در  در]. 6[سازمان بهداشت جهانی  همخوانی دارد 
  یت اول مهارت هـا  جزء پنج اولو ،نیز این دو مهارت 1383سال 

، مهـارت  1384در تحقیـق کردنوقـابی در سـال    ]. 22[بوده انـد  
تصمیم گیري از اولویت باال و ارتباط موثر با دیگران  از اولویت 

  ]. 17[ ندپایین تري برخوردار بود
  درصـد از   8/2نتایج سنجش آگاهی نشان می دهد که تنهـا        

ارت خودآگـاهی،  آگاهی خوبی نسبت به سـه مهـ   ،دانش آموزان
برخـی از  بـا نتـایج   شتند که ارتباط با دیگران و تصمیم گیري دا

درصـد   5/2تنها  ،در پژوهش فرزام نیا. همخوانی دارد ،مطالعات
]. 23[دانش آموزان داراي آگاهی مطلوب از مهـارت هـا بودنـد    

اسمیت و کانتر نیز در پژوهشی کـه بـه منظـور سـنجش میـزان      
تانی در یکـی از شـهر هـاي آمریکـا     آگاهی دانش آموزان دبیرسـ 

انجام دادند، دریافتند کـه میـزان آگـاهی دانـش آمـوزان در حـد       
  ]. 24[متوسط می باشد 

  درصـد از   1/86 ،مطالعـه حاضـر   بر اساس نتایجهمچنین        
ایـن  . دانش آموزان نگرش خوبی نسبت به این مهارت ها داشتند

 بـه عنـوان مثـال،    .یافته نیز با پژوهش هاي قبلـی مطابقـت دارد  
درصد از دانشجویان مورد  5/96نشان داد  در مطالعه خوداحدي 

مطالعه داراي توافق زیاد نسبت به اهمیت مهـارت هـاي زنـدگی    
  ]. 21[هستند 
 5/75 کـه  ان دادنتایج بررسی عملکرد نشـ در این مطالعه،        

عملکرد متوسطی نسبت بـه سـه مهـارت     درصد از دانش آموزان
رمضانخانی نیز در پژوهش خود دریافـت کـه   . داشتند مورد نظر

درصد پایینی از دانش آموزان از مهـارت هـاي زنـدگی در حـد     
نتایج تحقیق گرمـارودي نیـز   ]. 25[مطلوب برخوردار می باشند 

نشان داد که میزان مهارت هاي اجتمـاعی دانـش آمـوزان مـورد     
  ]. 26[مطالعه از سطح مطلوبی برخوردار نبود 

جمله محدودیت هـاي پـژوهش عـدم همکـاري برخـی      از      
مسئوالن و دبیران و کم اهمیت تلقی کردن آموزش مهارت ها در 

بیان مصادیق روشن از تـاثیر آمـوزش   البته  .مدارس متوسطه بود
مهارتهاي زندگی در سالمت روان دانـش آمـوزان و تـاثیر آن در    

بهتر پیشرفت تحصیلی آنان و نیز نقش مسولین در اجراي هرچه 
تـا حـدودي مرتفـع    این محدودیت ، توسط پژوهشگران آموزش
 .گردید

  
  نتیجه گیري

 با است ممکن آن جریان در و آموزشی ریزي برنامه هنگام

 مطالب است ممکن .شویم روبرو متعددي نیازهاي و مشکالت

 زمان دیگر طرف از اما ،باشند داشته وجود آموختن براي زیادي

   درباره باید بنابراین .دنباش اختیار در محدودي منابع و
  در مجموع در این تحقیق  .گرفت تصمیم برنامه اولویت هاي

می توان چنین نتیجه گیري کرد که سه مهارت خودآگاهی، 
به عنوان سه اولویت اول و  ،ارتباط با دیگران و تصمیم گیري

ضروري ترین مهارتها، براي دانش آموزان دختر در دوره 
  رشد مهارت خود آگاهی به فرد . متوسطه می باشند

کمک می کند تا دریابد تحت فشار روانی قرار دارد یا نه و این 
  معموالً پیش شرط و شرط ضروري روابط اجتماعی و روابط 

مهارت تصمیم گیري نیز یکی . بین فردي موثر و همدالنه است
  زیرا فرد همواره باید  ،از مهمترین مهارت هاي زندگی است

اگر شخصی . از میان راههاي گوناگون انتخاب کندیک راه را 
یا تعارض ها و  ،براي اخذ تصمیم مهارت کافی نداشته باشد

تنش هاي ناشی از آن را تحمل خواهد کرد و یا با تصمیم گیري 
غیر منطقی و نادرست به افسردگی، اضطراب و سایر ناراحتی ها 

نیز در  مهارت ارتباط موثر با دیگران .]27[دچار خواهد شد 
افرادي که با همساالن خود ارتباط . زندگی بسیار با اهمیت است

  اندکی دارند موقعیت هایی را که مهارت هاي 
  دست  از راشناختی و نیز اخالقی میسر می سازند –اجتماعی

بنابراین با توجه به اهمیت این مهارت ها و ]. 28[می دهند 
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بهتر است  ،دنرنقشی که در سالمت روان دختران دانش آموز دا
در مدارس به جاي آموزش کل مهارت ها در فرصت محدودي 

برنامه آموزش مهارتها  ،که به امر پرورش اختصاص داده می شود
اولویت بندي . در جهت ارتقاء این سه مهارت تدوین گردد

مهارت هاي زندگی قبل از برنامه ریزي، به ترسیم حدود کار 
مهارتهاي خاص مورد تشخیص عالوه بر  ،آموزش کمک کرده

نیاز براي دختران دانش آموز، وسیله اي براي تایید مداخالت 
  .پیشنهادي و مطرح شده نیز می باشد

همچنین با توجه به پایین بودن سطح آگاهی و عملکرد دانش     
آموزان و نگرش خوبی که نسبت به این مهارتها وجود دارد، 

  را در جایی  دالیل ضعف در آگاهی و عملکرد دانش آموزان
از آنجایی که هدف هر . غیر از نگرش آنان باید جستجو کرد

در نهایت اصالح رفتار می باشد، الزم است جهت  یآموزش
ارتقاء سطح عملکرد دختران دبیرستانی نسبت به مهارت هاي 
زندگی، بازنگري اساسی در محتوا و شیوه آموزش مهارت ها از 

  به وسیله سنجش . سوي مسئوالن و مشاوران انجام گیرد
 ،آموزش میزان آگاهی، نگرش و عملکرد قبل از برنامه ریزي در

توان محتوا و روشهاي آموزشی را متناسب با ضعف در هر  می
درگیر کردن دبیران و والدین  ،در نهایت. حیطه انتخاب کرد

  دانش آموزان در برنامه ربزي آموزش مهارت هاي زندگی 

  آموزشی و ارتقاء مهارتها را می تواند دستیابی به اهداف 
  .  تسهیل نماید

 
  تشکر و قدردانی

پرورش شهرستان  با تقدیر و تشکر از مسئوالن اداره آموزش و
جهرم و مسئوالن محترم دبیرستانهاي علویه، امام العارفین، دکتر 
 شیرازي و خلیلی که همکاري صمیمانه اي در طول تحقیق

دانشگاه علوم پزشکی تهران داشتند، همچنین معاونت پژوهشی 
  .که منابع مالی طرح را فراهم نمودند

  
  نویسندگان سهم

  ، آوري داده ها جمع و مطالعه طراحی :مریم صحراییان
  نگارش مقاله 
  آوري داده ها جمع و مطالعه طراحی :مهناز صلحی

  ها داده تحلیل و تجزیه :حمیدحقانی
  ها داده تحلیل و تجزیه: شیوا بیگی زاده

  
  منافع تعارض

  .ع توسط نویسندگان بیان نشده استهیچ گونه تعارض مناف
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