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  چکیده
هاي برنامه ارزشیابی و اجرا طراحی، براي چارچوبی هاي آموزش بهداشتمدل

هدف اصلی این . فراهم می کنند سالمت شده توسط آموزش دهندگانآموزشی اجرا 
مهارتهاي زندگی دختران پایه  کارگیري مدل بلوم در ارتقايثیر به پژوهش بررسی تأ

ابتدا در مرحله نیازسنجی، از بین جامعه آماري که شامل . سوم دبیرستان می باشد
مدرك دیپلم به باال، دبیران و دختر سوم دبیرستان، والدین با  تمامی دانش آموزان

. اي چند مرحله اي انتخاب گردیدندنفر به روش خوشه 200بود، تعداد  مشاوران آنها
کنترل و مداخله از بین دختران  نفري 45دو گروه نیمه تجربی  يسپس در یک مطالعه

 ق ساختههاي محقّپرسشنامه ها،دادهابزارهاي گردآوري . سوم دبیرستان انتخاب شدند
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یک ماه پس از مداخله، آزمودنی . جلسه سخنرانی براي والدین و دبیران آنها انجام شد
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)04/0P=(،  عملکرد)03/0P=(  و سیستم حمایت محیطی)002/0P=(  نسبت به سه
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   مقدمه
ـ   میمستق تأثیرجامعه تحت  یروان بهداشت فـرد   یبهداشـت روان

، يمشکالت فـرد  اد،یگرفتار اعت يفرد اگر. آن است يفرد اعضا
کـه   يشـود بـه طـور    هانیمانند ا و یلی، تحصی، خانوادگیشغل

ـ   فتدیاو به مخاطره ب یسالمت روان کـل   ی، سـطح بهداشـت روان
افـراد،   نیا يراب یهرگونه اقدام درمان لذا .ابدی یجامعه کاهش م

ـ  کندیهم به بهبود فرد کمک م  جامعـه را در  یو هم سالمت روان
  .]1[ ردیگ یبر م

افـراد گفتـه    يهـا ییاز توانا يبه مجموعه ا یزندگ يمهارتها
آنها را فـراهم   دیمف رفتار مثبت و و يسازگار هنید که زمنشو یم

 هـاي  نقـش  هـا و  تیولؤکنـد تـا مسـ    یبه فرد کمک مـ ، آورده
   .]2[عمل کند  يمؤثربه شکل  و ردیرا بپذ خود یاجتماع

به طور کلی مهارتهاي زندگی ابزاري قوي در دست متولیـان  
ابعـاد   جهت توانمندسـازي جوانـان در   بهداشت روانی جامعه در

هـاي زنـدگی را بـه    مهارتنیز یونیسف  .اجتماعی است –روانی
شکل دهی رفتار که  یایک رویکرد مبتنی برتغییر رفتار "صورت 

 را مد نظردانش، نگرش و مهارتها برقراري توازن میان سه حوزه 
 يشواهد تعریف یونیسف بر. ]3[ تعریف می کند "می دهد قرار

پژوهشی مبتنی است که نشان می دهد اگر در توانمندسازي افراد 
جامعه بحث دانش، نگرش و مهارت بـه صـورت تلفیقـی مـورد     

، نتیجه مـورد انتظـار یعنـی کـاهش رفتارهـاي      دنرتوجه قرار نگی
  . ]3[ پرخطر به دست نمی آید

را  ی، ده مهارت اصـل 1996سال  در یبهداشت جهان سازمان
. 1پنج گروه  آنها را در کرده و یمعرف یزندگ يبه عنوان مهارتها

ـ روابـط م  ،ارتباط. 2 ی؛همدل ی،خودآگاه  میتصـم . 3 ي؛فـرد  انی
مهـارکردن  . 5 ي؛تفکرانتقـاد  ،تفکـرخالق . 4 ؛حل مسـئله ي، ریگ
   .]4[ قرار داده است مقابله با استرس ،جاناتیه

 یزندگ يآموزش مهارتها و ییضرورت شناسا و تیاهم
جهت است که  نیا متوسطه از يدانش آموزان دوره ازین مورد

 یروان يها دهیوجود پد ،بوده یدوره استمرار دوره نوجوان نیا
عملکرد  اختالل در و ي، پرخاشگریاضطراب، افسردگ رینظ

 یدوره م نیدر ا یسالمت روان يمسائل مهم حوزه ، ازیاجتماع
بصورت  تواند مى نوجوانان در هیجانی مشکالت .]5[ دناشب

 و ارتباطات شدن اجتماعی و تکامل و رشد روند منفی، هیجانات

میادوس در . دهند قرار تأثیر تحت را آنها تحصیلی پیشرفت و
 پیش يدوره در را افسردگى با توأم اضطراب خود، يمطالعه

 50 تا 25 بین نوجوانى دوره در درصد و 75تا  30نوجوانى 

  .]6[است  کرده درصد گزارش
آموزش مهارت هاي زندگی در پربارتر نمودن آموزش نقش  

هاي مدرسه و سالمت اجتماعی دانش آموزان با برقراري 
ها و دوستان در جامعه در ارتباطات مثبت و سازنده با همکالسی

حاج امینی و . ]11-7[مطالعات متعددي نشان داده شده است 
اده از همکاران در مقاله خود به این نتیجه رسیدند که با استف

مهارت هاي زندگی می توان میزان استرس، اضطراب و بطور 
اثربخشی  .]12[کلی واکنشهاي هیجانی نوجوانان را کاهش داد 

 مهارت حل مسئله نیز در کاهش افسردگی دانش آموزان در
  . ]13[کید قرار گرفته است مطالعه کهرازي و همکاران مورد تأ

 یزندگ يهارتهاآموزش م 1984سال  همکاران در و نیبوتو
به کار  وركیویشهر ن يدانش آموز مدارس حومه 239 يرو را بر

کمتر  شیدرصد گروه آزما 79که  دندیرس جهینت نیبه ا بردند و
  . ]14[ از گروه گواه مصرف مشروب داشته اند

تحقیقات جداگانه اي  همکاران، همچنین مارلین در و نیبوتو
پیشگیري  هاي زندگی دراین نتیجه رسیدند که آموزش مهارتبه 

  . ]16-15[ چشمگیري دارد و مؤثراز مصرف مواد مخدر نقش 
اساس  بر که است قموفّ زمانی سالمت فعالیتهاي آموزش

اگر . باشد جامعه تنظیم و اجرا شده نیازهاي و ها واقعیت
 و نیاز سنجی مشارکت اطالعات آوري در جمع جامعه اعضاي

   .گرفت فرا خواهند خود يجامعهپیرامون  را زیادي مطالب کنند،
  آنها کمک به بتوان که فنونی کاربرد از است عبارت نیازسنجی
  الگوي و به کرد گردآوري نیازها يدر باره مناسب را اطالعات

 در. ]17[یافت  جامعه دست و گروه فرد، هاي خواسته و نیازها
این تحقیق، جهت نیازسنجی مهارت هاي زندگی در مرحله اول، 

جامعه و بعد مربیان مورد  مدل سه بعدي،  شامل بعد فراگیر، بعد
. استفاده قرار گرفت که جزء تکنیک هاي ایجاد توافق می باشد
 براي حصول به اطالعات می توان از طریق تشکیل جلسات
بحث و گفتگو، مصاحبه، پرسشنامه و روشهاي مشابه استفاده 
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در یک نظام آموزشی  ابع اطالعاتاین مدل بر تعامل بین من. کرد
 ،باید میان اختالفات، کید دارد و در صورت وجود اختالفتأ

  . ]18[توافق برقرار نمود 
براسـاس   یزنـدگ  يبرنامه آموزش مهارتهـا  ،پژوهش نیا در
 BLOOM) (Better Life Options and( بلــوم  مــدل 

Opportunities Model)( قابـل مشـاهده    1 شماره که در شکل
ـ مدل بلـوم  . ه استشد يزیطرح رمی باشد  مـدل توانمنـد    کی

جهـت رشـد و    را در یو منسـجم  یلـ ک کردیاست که رو يساز
 ي ایـن مـدل  اجرا مراحل .]19[ کند ینوجوانان دنبال م شرفتیپ

ـ توز -2 یازسنجین -1 شامل در مـورد   یآموزشـ  يبسـته هـا   عی
 )راهنما و آموزش است يکه شامل کتابچه ها(ی زندگ يمهارتها

 -4طـرح   يهماهنـگ کننـده هـا    يبرنامه برا يحساس ساز -3
   .]20[دی می باشابیارزش و شیپا -5 و آموزش آموزش دهندگان

  

  
 ,Life Skills Education  Project( مدل بلوم: 1شکل شماره 

M.P. Washington, DC. 2006(  
  

هـاي آگاهانـه مراقبـت از خـود،     تالش يارتقا ،توانمندسازي
 يولیت در ارتقادر راستاي گرفتن مسؤجوامع افراد خانواده ها و 

یکی از اجزاي کلیدي   .]21[بهداشت و حفظ سالمت می باشد 
توانمندسازي که توسط آموزش دهندگان بهداشت مـورد توجـه   

و بهبـود   يقرار گرفته است، فرایند مشارکت افـراد بـراي ارتقـا   
  . ]22[کیفیت زندگی است 

می توان به دو  ادبیات پژوهشی در زمینه حمایت اجتماعی را
کـه متمرکـز بـر     هسـتند مطالعاتی  ین دسته،اول. دسته تقسیم کرد

مطالعـاتی   ،دومدسـته  . می باشـند هاي حمایتی در محیط سیستم
 ؛که به سازه ي حمایت اجتمـاعی تصـوري توجـه دارنـد     هستند

یعنی بنا به تصور شخصی، به چـه میـزان از حمایـت برخـوردار     
قش حمایت اجتماعی واقعـی و  تحقیقات بر ن ،در مجموع. است

حمایت اجتمـاعی داراي دو بعـد   . ]23[کید داشته اند تصوري تأ
حمایت اجتمـاعی عـاطفی را مـی تـوان     . عاطفی و ابزاري است

ایجاد نوعی رابطه صمیمی و با محبت با افراد دانست و مـراد از  
حمایت اجتماعی ابزاري ارائه خدمات، کمـک در فعالیتهـا، دادن   

. هایی است که در اختیار افراد قرار مـی گیـرد  کمکپول و سایر 
مهمترین منبع حمایت اجتماعی ابزاري اعضاء خانواده هستند، در 
حالی که حمایت اجتماعی عاطفی هم از سوي اعضاء خانواده و 

  . ]24[هم از سوي دوستان بروز می کند 
بخش  و است جوان یتی، جمعایران تیتوجه به اینکه جمع با

ـ ده یمـ  لینوجوانان تشـک  از آن را جوانان و یقابل توجه ، از دن
سالمت خانواده و نقش مدارس  با توجه به نقش زنان درطرفی، 

به نظر می رسد به کـارگیري مـدلهاي   بهداشت روان،  يارتقا در
 بـه   مهارتهـاي زنـدگی  جهت آموزش مطلـوب تـر    يتوانمندساز

ـ ز تـأثیر می تواند ، دانش آموزان دختر سـالمت   يدر ارتقـا  يادی
 یباعث مـ  آموزش مهارتهاي زندگی همچنین. باشدجامعه داشته 

ـ  يبرا یاساس ي، مهارتهالیکنار تحص شود دانش آموزان در  کی
لذا هدف اصلی این پژوهش، ابتدا  .اموزندیب بهترسالم را  یزندگ

نیازسنجی مهارتهاي زنـدگی در دوره متوسـطه بـوده تـا از ایـن      
ایـن نیازهـا شناسـایی     رهگذر، اطالعات ضروري در خصـوص 

آموزش این مهارتهـا برطبـق مـدل     تأثیربراساس آن  سپس. ودش
یک محیط حمایت کننـده،   بلوم، با مشارکت والدین و دبیران در

  .مورد ارزیابی قرار گیرد
  
    روش

داراي  اي از نوع نیمه تجربیاین پژوهش یک بررسی مداخله
با توجه به جامعه آماري پژوهش . گروه شاهد و مداخله بود

، )مداخله(و مرحله بعد ) نیازسنجی(مرحله اول مدل بلوم 
 يبه این معنی که در مرحله نیازسنجی، جامعه. متفاوت بود

دختر پایه سوم دوره متوسطه،  آماري شامل تمامی دانش آموزان
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متوسطه  يوالدین با مدرك دیپلم به باال، دبیران و مشاوران دوره
اما جامعه آماري در مرحله مداخله . ودنددر دبیرستانهاي دولتی ب

، شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه سوم )آموزش مهارتها(
براي نمونه گیري در هر دو مرحله از روش . دبیرستان بودند

به این صورت که در . خوشه اي چند مرحله اي استفاده شد
مرحله نیاز سنجی، ابتدا چهار دبیرستان از بین یازده دبیرستان 
دولتی دخترانه شهرستان جهرم و از چهار منطقه مختلف به 

نمونه  200سپس تعداد . عنوان خوشه ها انتخاب شدند
نفر از والدین دانش آموزان  40دانش آموز پایه سوم،  120شامل

نفر از مشاورین  5نفر از دبیران و  35با مدرك دیپلم به باال، 
در . ش شدندمدارس، به روش تصادفی در داخل خوشه ها گزین

مداخله، با توجه به عدد بدست آمده از فرمول تعیین  يمرحله
سوم در هر دبیرستان،  يحجم نمونه و تعداد دانش آموزان پایه

دو مدرسه از بین مدارسی که تعداد دانش آموز پایه سوم به 
از دانش  ينفر 45اندازه کافی داشتند، انتخاب و دو گروه  

بدین ترتیب . و مداخله قرار گرفتندآموزان، در دو گروه شاهد 
دو گروه در دو مدرسه جداگانه بوده و هیچ ارتباطی با هم 

  . نداشتند
مدل بلوم نیازسنجی مهارتهاي زنـدگی از طریـق    برطبقابتدا 

پرسشنامه هاي مخصوص و جمع آوري داده ها برروي سه گروه 
دانش آموزان، والدین و دبیران به اجرا در آمده، پـس از آنـالیز و   
. رفــع اختالفــات، ســه مهــارت ضــروري تــر شناســایی شــدند 

نیازسنجی شـامل دو بخـش اطالعـات زمینـه اي و      يپرسشنامه
ت مربوط به نیاز سنجی و اولویت بندي ده مهارت زندگی سواال

دیگران، روابط میان فـردي،   با مؤثرخودآگاهی، همدلی، ارتباط (
، مهـارکردن  رانتقـادي رخالق، تفکّحل مسئله، تفکّ تصمیم گیري،

ویژه سه گروه دبیران و مشـاوران،  ) استرسهیجانات و مقابله با 
مرحله، از نمونه هـا خواسـته   در این  .دانش آموزان و والدین بود

ال بسته پاسخ و یک سوال تا عالوه بر پاسخ دادن به چند سؤ شد
مهارت زندگی را از دیـدگاه خـود اولویـت بنـدي      10باز پاسخ، 

سپس پرسشنامه هایی در ارتباط با سنجش میزان حمایـت  . کنند
همه جانبه، آگاهی، نگرش و عملکرد در مـورد سـه مهـارت بـا     

خودآگـاهی، تصـمیم   (هـا  اولویت از دیدگاه نمونهترین سطح باال

ی شـد و پـس از کسـب    طراحـ ) با دیگران مؤثرگیري و ارتباط 
 .، برروي گروههاي مـورد و شـاهد اجـرا گردیـد    اعتبار و روایی

 5سوال چهار جوابی بود که هـر  15هاي آگاهی شامل پرسشنامه
 14پرسشـنامه نگـرش شـامل    . رت بـود ال مربوط به یک مهاسؤ
نگرشی در ارتباط با مهارت هاي زندگی با مقیاس لیکرت  السؤ

خـرده   21بود و پرسشنامه عملکرد بصورت چک لیستی شـامل  
خـرده   7مقیاس عملکرد در زمینه سه مهارت مذکور بود که هـر  

مقیاس، مربوط به یک مهارت بود و دانش آموزان در هـر مـورد،   
. می کردنـد عالمت گذاري  5تا  1درجه شباهت خود را با اعداد 

سوالی جهت سنجش میزان حمایت  20در نهایت یک پرسشنامه 
سوال آن در ارتباط بـا سیسـتم    10همه جانبه طراحی گردید که 

سـوال مربـوط بـه     10حمایت محیطی با مقیـاس بلـی، خیـر و    
حمایت اجتماعی با مقیـاس هرگـز، بـه نـدرت، گـاهی اوقـات،       

ــدي  ــد بع ــاس حمایــت چن ــه از مقی -Multi) همیشــه و برگرفت

Dimensional Support Scale, MDSS)( اعتبــار  .بــود
ط ارزیـابی شـده و پـس از    پرسشنامه ها توسط کارشناسان مـرتب 

ها بـا ضـریب   امههمچنین پایایی پرسشن. گردیدید یأاصالحات ت
نگـرش  ، 75/0کل پرسشنامه آگاهی معـادل   آلفاي کرونباخ براي

  . سنجیده شد 79/0و حمایت  84/0، عملکرد 71/0

در مرحله مداخله، آموزش سه مهـارت مـذکور بـه صـورت     
برگزاري جلسات آموزشی در قالب سخنرانی، نمـایش اسـالید،   
بحث گروهی و ایفاي نقش، در طول چهار هفتـه و طـی هشـت    

به منظور توجیه و . جلسه نیم ساعته براي دانش آموزان انجام شد
ین جلب همکاري، یک جلسه آموزشی یک ساعته نیز براي والد

آموزشها از طریـق توزیـع کتابچـه هـاي آموزشـی،      . گذاشته شد
هـاي گـروه   پوستر و پمفلت برطبق مـدل بلـوم، میـان آزمـودنی    

مداخله، والـدین و دبیـران آنهـا و همچنـین در اداره آمـوزش و      
همچنین جلساتی با حضور هسته مشاور . پرورش، تکمیل گردید

هـدف جلـب   وسطه، با آموزش و پرورش و مشاوران مدارس مت
والن در راستاي اجراي بهتر آموزش مهـارت  حمایت بیشتر مسؤ

ها در مدارس، ایجاد مراکزي جهت آموزش مهارتهـا و مشـاوره   
دانش آموزان در خارج از مدرسه با هزینـه مناسـب و دسترسـی    
آسان و اطالع رسانی به دانش آموزان، والدین و دبیران در مـورد  
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جراي مسابقات و اهداء جوایز ا. وجود این مراکز، تشکیل گردید
در بین دانش آموزان گروه مداخله، والدین و دبیران آنهـا نیـز از   

یک ماه پس از مداخله آموزشی، . دیگر مداخالت انجام شده بود
دو گروه شاهد و مداخله، دوباره به کمـک ابزارهـاي یـاد شـده     

داده هاي بدست آمده با اسـتفاده از آزمـون هـاي    . ارزیابی شدند
مـورد   16نسـخه   SPSSصیفی و تحلیلی و نرم افزار آمـاري  تو

  .تجزیه و تحلیل و مقایسه قرارگرفتند
  

  یافته ها
براساس داده هاي پرسشنامه هاي نیازسنجی که توسط دانش 

آموز دختر دبیرستانی پایه سوم، دانش 120از  آموزان تکمیل شد،
% 8/25رشته علوم انسانی و % 7/16رشته علوم تجربی، % 5/57

 68% (7/56در مورد گذراندن درس مهارتها، . رشته ریاضی بودند
% 3/43متوسطه آموزش مهارتها را ندیده و  يدر طول دوره) نفر

اولویت بندي مهارتهاي زندگی از . آموزش دیده بودند) نفر 52(
. نشان داده شده است 1ل شماره ویدگاه دانش آموزان، در جدد

از دانش آموزان %  7/61همچنین برطبق نتایج به دست آمده، 
به % 5/2به مادران خود،  يترجیح می دهند هنگام نیاز به مشاوره

به مشاوره % 7/1به روانپزشک، % 5به دوستان، % 3/18پدران، 
  .ن موارد مراجعه کنندبه افرادي غیر از ای% 8/10مدرسه و 

 گیهمپرسشنامه هاي دبیران و مشاوران نشان داد که  بررسی
 خـدمت درصد ایشان بـیش از ده سـال سـابقه     95نث بوده و ؤم

اولویـت بنـدي مهارتهـاي زنـدگی از دیـدگاه دبیـران و        .دنداشت
  . دیده می شود 1مشاوران نیز در جدول شماره 

نفر  40نتایج پرسشنامه هاي والدین حاکی از آن است که از 
نفـر غیـر از    4نفر مـادر و   28نفر پدر،  8والدین شرکت کننده، 

از والدین داراي شغل %) 25(نفر  10. والدین دانش آموزان بودند
خانه %) 5/62(نفر  25داراي شغل آزاد و %) 5/12(نفر  5دولتی، 

هاي زندگی از دیدگاه والـدین نیـز   اولویت بندي مهارت. دار بودند
در مجمـوع، بررسـی   . نیز قابل مشاهده است 1در جدول شماره 

پرسشنامه نشان داد که اولویت هاي مهارت هـا ي زنـدگی    200
تصـمیم   -2خودآگـاهی   -1: مخاطبان عبارتنـد از ازدیدگاه همه 

 -6 همـدلی  -5تفکر خالق  -4دیگران با  مؤثرارتباط  -3گیري 
 -9حـل مسـئله    -8مقابلـه بـا اسـترس     -7فـردي   روابط میـان 
مهـارت خودآگـاهی    کنار آمـدن بـا هیجانـات    -10 تفکرانتقادي

را از نظر همه مخاطبـان کسـب   ) 03/4(کمترین میانگین اولویت 
 48/4مهارت تصمیم گیري به ترتیب بـا میـانگین اولویـت    . کرد

ن ، هم از نظر والدین و هم از نظر دانش آموزان بـه عنـوا  84/4و
با دیگـران   مؤثرهمچنین مهارت ارتباط . مهارت دوم انتخاب شد

از نظر گروه دبیران و  62/4و  27/5به ترتیب با میانگین اولویت 
مشاورین و گروه والدین، به عنوان مهارت سوم انتخـاب گردیـد   

   ).1شماره  جدول(
  

  
  اولویت بندي مهارت هاي زندگی از دیدگاه گروههاي مورد مطالعه :1جدول

گروهها               
 
 
  

  مهارت ها

  دانش آموزان
  )120= تعداد(

  دبیران و مشاوران
  )40= تعداد(

  والدین
  )40= تعداد(

  مجموع هر سه گروه
  )200= تعداد(

  اولویت
  

انحراف (میانگین  
  )معیار

  اولویت
  

  میانگین
  )معیارانحراف (

  اولویت
  

  میانگین
  )انحراف معیار(

  اولویت
  

  میانگین
 )انحراف 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  )373/2(  دوم  تصمیم گیري

  
  

مداخله نشان داد که میانگین نمرات آگاهی،  ينتایج مرحله 
قبل از  ،نگرش و عملکرد گروه مداخله نسبت به سه مهارت اول

. بودند  51/55و 48/53، 71/6انجام آموزش به ترتیب برابر با 
آموزشی به طور معنی  ياین نمرات یک ماه پس از اتمام برنامه
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. شدند 46/62 و 58، 93/7داري افزایش یافته، به ترتیب برابر با 
این در حالی بود که بین میانگین نمرات آگاهی، نگرش و 
عملکرد نمونه ها در گروه شاهد، در این دو مقطع تفاوت معنی 

  . )2 شماره جدول( داري مشاهده نگردید
همه جانبه در قالب  حمایت يدر این مطالعه همچنین سازه

میانگین نمرات . هاي محیطی و اجتماعی بررسی شدندحمایت

حمایت محیطی در گروه مداخله، قبل و یک ماه بعد از انجام 
در حالیکه  ،مداخله به صورت معنی داري  افزایش یافته بود

و شاهد مداخله میانگین حمایت اجتماعی نمرات در دو گروه 
ظر آماري تفاوت معنی داري نشان قبل و پس از مداخله، از ن

    . )2 شماره جدول(نداد 

  
  مقایسه میانگین اختالف نمرات آگاهی، نگرش، عملکرد، حمایت محیطی و اجتماعی  :2جدول

  )45= تعداد(و شاهد  )45= تعداد(در دانش آموزان گروه مداخله 
 میانگین   گروه  متغیرها

  آزمونپیش 
 میانگین 

  پس آزمون
 اختالف

  میانگینها
انحراف 
  استاندارد

t P 

  036/0  -134/2  82/2  -22/1  93/7  71/6  مورد  آگاهی
  90/2  07/0  28/5  35/5  شاهد

  047/0  -010/2  99/7  -52/4  58  48/53  مورد  نگرش
  59/10  -54/0  53  46/52  شاهد

 038/0 -102/2  54/18  -95/6  46/62  51/55  مورد  دعملکر

  95/19  57/1  55  57/56  شاهد
  002/0  -167/3  20/3  -62/1  84/4  22/3  مورد  حمایت محیطی

  84/2  40/0  20/4  60/4  شاهد
  707/0  -377/0  25/9  -67/0  55/38  88/37  مورد  حمایت اجتماعی

  01/8  02/0  55/38  57/38  شاهد  
  

  
  بحث

اولویت یابی مهارت هاي زندگی از مجموع نظـرات سـه گـروه    
دانش آموزان پایه سوم، والدین، و دبیران و مشـاورین نشـان داد   

متفـاوت   که هر سه گروه، مهارت هـاي زنـدگی را بـه صـورتی    
البته در این مطالعه مهارت خودآگاهی بـا   .اولویت بندي کرده اند

کسب کمترین میانگین اولویت، از نظر همه مخاطبان بـه عنـوان   
اولویت اول شناخته شد که با سایر مطالعات انجام شده مطابقت 

طبقه بنـدي سـازمان بهداشـت جهـانی ایـن       بطوري که در. دارد
مهارت و مهارت همدلی یکی از پنج طبقه اصـلی مهـارت هـاي    

 ]25[در پژوهش ادیب  .]4[ دگی را به خود اختصاص داده اندزن
نیز مهارت خودآگاهی از اولویت اول برخوردار  ]1[وکرد نوقابی 

در ایـن مطالعـه عـالوه بـر مهـارت خودآگـاهی، دو        .بوده است

نیز از نظر مخاطبان مختلف،  مؤثرمهارت تصمیم گیري و ارتباط 
که با مهارت هاي زندگی  از اولویت هاي باالیی برخوردار بودند

 .]4[توصیه شده ازسوي سازمان بهداشت جهانی همخوانی دارد 
نیـز ایـن دو مهـارت جـزء پـنج       1383در مطالعه ادیب در سال 

نوقـابی در   در تحقیق کـرد . ]25[اولویت اول مهارت ها بوده اند 
 مـؤثر ، مهارت تصمیم گیري از اولویت باال و ارتبـاط  1384سال 

کـه بـه دلیـل     .]1[با دیگران از اولویت پایین تري برخوردار بود 
تفاوت در ویژگیهاي خاص مناطقی که ایـن مطالعـات در آنجـا    

براساس نتـایج ایـن   . اجرا شده بود، قابل توجیه به نظر می رسد
 مطالعه می توان  سه مهارت خودآگـاهی، ارتبـاط بـا دیگـران و    

اول و ضـروري تـرین   تصمیم گیري را به عنـوان سـه اولویـت    
  .متوسطه در نظر گرفت يمهارتها براي دانش آموزان دختر دوره
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نظر دستیابی به آموزش مهارت هاي زندگی، نتـایج نشـان داد    از
دانش آموز تنها نیمی از آنها در طول تحصـیل در   120از بین که 

 زمینه مهارتها آموزش دیده اند که می توانـد تـا حـدودي نشـان    
یق در برنامـه آمـوزش مهارتهـاي زنـدگی دانـش      دهنده عدم توف

 1385این یافته با نتایج پژوهشی که ادیب در سال . آموزان باشد
مـی توانـد   در بین دانش آموزان راهنمایی کل کشـور انجـام داد،   

کـه نظـام تعلـیم و     دادنتایج او نشـان  . همسو در نظر گرفته شود
آمـوزش   تربیت عمومی کشور در دستیابی به اهداف مربـوط بـه  

از طرفـی، نتـایج   . ]26[مهارت هاي زندگی موفـق نبـوده اسـت    
پژوهش فاتحی زاده نیز گویاي این مطلب است که اگـر مدرسـه   

ي در انتقـال کلیـه مهـارت هـاي     مؤثربخواهد عملکرد واقعی و 
ضروري اجتماعی به دانش آموزان داشته باشد باید فرصـت هـا،   

در ایـن زمینـه داشـته    برنامه هاي مدون و طرح هاي قابل اجـرا  
 يمین همـه پاسـخگوي تـأ   باشد، درحالیکـه وضـعیت موجـود،   

  . ]27[نیازهاي اجتماعی دانش آموزان نیست 
این مطالعه به نظر می رسد خدمات مشـاوره   نتایجبر اساس 

اي ارائه شده توسط مشـاورین محتـرم در دبیرسـتان هـا ممکـن      
همچنین . اشندسطح کیفی داشته ب بازنگري و ارتقاي است نیاز به

مشاوره و آموزش به والدین در جهت ایجاد الگوهاي مثبت براي 
  .   دانش آموزان در داخل خانه، ضروري به نظر می رسد

آموزشی بـه طـور معنـی داري بـر       يدر این مطالعه، مداخله    
آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان نسـبت بـه سـه مهـارت     

ي نقش آموزش این مهارت ها مطالعات زیاد. بود مؤثرمورد نظر 
را در نوجوانان و دانش آموزان دبیرستانی مورد ارزیابی قرار داده 

پژوهش کرد نوقابی  از جمله. اند و به نتایج مشابه دست یافته اند
آموزش مهارت خودآگاهی را در تقویت این مهـارت در  تأثیرکه 

نیـز  حمیدي . ]1[دانش آموزان دبیرستانی گروه مداخله نشان داد 
که بر روي دانش آمـوزان دختـر    1384در پژوهش خود در سال 

، اثربخشی آمـوزش مهـارت هـاي    دوره راهنمایی انجام شده بود
در . ]28[زندگی در بهبود وضعیت رفتاري نوجوانان را نشان داد 

آموزش مهـارت هـاي   تـأثیر نیـز   ناصري و نیـک پـرور   يمطالعه
علم و صنعت بررسی  زندگی بر نمونه اي از دانشجویان دانشگاه

شد که در آن یافته ها، تفاوت معناداري را در پیش آزمون و پس 

خـود بـر    رامشت و فرشاد نیز در پژوهش. ]29[آزمون نشان داد 
که آموزش مهارت هاي زندگی به باال  روي دانشجویان نشان داد

 بردن سطح رفتارهاي سالم و سـودمندي اجتمـاعی مـی انجامـد    
ران نیز در تحقیق خود به این نتیجه دسـت  حقیقی و همکا ].30[

یافتند که آموزش مهارت هاي زندگی موجب افـزایش سـالمت   
روانی و عزت نفس دانش آموزان دختر اول دبیرسـتان در گـروه   

همچنین در مطالعـه  ]. 31[آزمایشی نسبت به گروه گواه می شود 
اي در پاکستان، تاثیر برنامه هاي بهداشت روان بر آگاهی دانـش  
 آموزان، معلمان و والدین در مقایسه با گـروه کنتـرل دیـده شـد    

نابورز و همکاران نیز مشاهده کردند که آمـوزش مهـارت    .]32[
عملکـرد   موجب ارتقاي هاي زندگی به دانش آموزان دبیرستانی،

در حوزه هاي تحصیلی، فردي، بین فردي و روابط بـا همسـاالن   
مروري خود در دانشگاه  بوتوین وگریفین  در مقاله]. 33[گردید 

نیویورك نشان دادند که برنامه آموزش مهارتهاي زندگی به دانش 
آموزان منجـر بـه کـاهش مصـرف سـیگار، الکـل، ماریجوانـا و        

گـورمن  ]. 34[یا بیشتر می شود  %50داروهاي غیرمجاز به میزان 
نیز در دو مطالعه جداگانه اثر آموزش مهارت هاي زندگی را بـر  

  .]36-35[ررسی کرد کنترل مواد ب
 تـأثیر  يدهنـده  یافته هاي مطالعـه حاضـر همچنـین نشـان    

ه مداخالت آموزشی بر نمرات حمایت محیطی بود که می تواند ب
والن مدرسه، اجـراي  جه مسؤدبیران، توعلت مشارکت والدین و 

مسابقه و تشویق نمودن دانش آموزان در زمینه فراگیري مهـارت  
معنی است کـه مداخلـه در سیسـتم     این بدان. هاي زندگی باشد

حمایتی می تواند منجر به تقویت آن و افـزایش بـازده آمـوزش    
ثیر عربگل نیز در مطالعه اي تـأ . گردد مهارت ها به دانش آموزان

آموزش مهارت هاي زندگی در محیط مدرسه، بر عملکرد دانش 
آموزان دبستان را در سه سطح دانش آموزان، معلمـان و والـدین   

نتـایج نشـان داد آمـوزش مهـارت هـاي      . رزیابی قـرارداد مورد ا
توانمندي هـا و کـاهش    باعث ارتقاي زندگی به کودکان دبستانی

ـ . ]37[مشـکالت آنهـا مـی گــردد     ین ملیسـا و مـایلز نیــز   همچن
سودمندي درگیر کردن والدین را بـه عنـوان مشـارکت کننـدگان     

اواجتماعی کودکان نشان دادنـد   –ه در درمان مشکالت هیجانیلی
]38[.  
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در این مطالعه در مورد حمایـت اجتمـاعی، تفـاوت آمـاري     
ه می توانـد  معنی داري بین دو گروه مداخله و شاهد دیده نشد ک

والن مدرسـه در ارتبـاط بـا آمـوزش و     به دلیل همکاري کم مسؤ
عدم بهره گیري از حضور روانشناسـان در مدرسـه، تمایـل کـم     

دین جهت شرکت بیشتر در کالسـها و کوتـاه بـودن    دبیران و وال
  . زمان پژوهش بوده باشد

هایی همراه بود که مـی تـوان    انجام این مطالعه با محدودیت
والن و دبیران و کـم اهمیـت تلقـی    عدم همکاري برخی مسؤ به

البتـه  . کردن آموزش مهارت ها در مدارس متوسطه اشـاره نمـود  
آمـوزش   تـأثیر یق روشـن از  محققین تالش کردند با بیان مصـاد 

مهارتهاي زندگی در سالمت روان و پیشـرفت تحصـیلی دانـش    
ولین در اجراي هرچه بهتـر آمـوزش، تـا    ؤآموزان و نیز نقش مس

  . حدودي این مشکل را مرتفع نمایند
با توجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود در طراحـی  

رسـتانی هـر   برنامه آموزش مهارت هاي زنـدگی بـه دختـران دبی   
منطقه، ابتدا نیازها، اولویت ها و ترجیهـات آنهـا مـد نظـر قـرار      

سپس مهارت هاي ضروري تر به آنها آموزش داده شـوند  . گیرند
ـ     ر و تا ضمن صرفه جویی در وقت، آموزشها نیـز بـا کیفیـت بهت

از آنجایی که ممکـن اسـت گـاهی     همچنین. ثرتر ارائه گردندمؤ
آموزش صـرف بـه دانـش آمـوز     اوقات مشکالت موجود تنها با 

مرتفع نگردد، پیشنهاد می گردد با تقویت حمایت همه جانبـه در  
ن در برنامه آموزشی، جلب توجـه  قالب مشارکت والدین و دبیرا

والن جهت فراهم آوردن امکانات در زمینه آموزش مهـارت  مسؤ
ها، اجراي مسابقات و برنامه هاي تشویقی، معرفی دانش آموزان 

برتر، اسـتفاده از حضـور روان شناسـان و مشـاورین     و مشاوران 
مجرب در دبیرستان ها، ایجاد مراکز مشاوره در خارج از مدرسه 
با هزینه مناسب و دسترسی آسـان، بهـره گیـري از رسـانه هـاي      

ثیر آمـوزش را دو چنـدان   ههاي مختلف، تأجمعی و ائتالف گرو
ي زنـدگی  آموزش مهارتهـا  تأثیرهمچنین به منظور ارزیابی . کنیم

در اصالح عملکرد دانش آموزان، پیشنهاد می گردد در طول سال 
تحصیلی، عملکرد دانش آمـوزان از طریـق مصـاحبه و مشـاهده     
مستقیم رفتار آنان توسط والدین و دبیران در طول سال تحصیلی 

  . به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد
  

  نتیجه گیري
ابعاد سیاسی، فرهنگـی و   باتوجه به شرایط و مقتضیات کشور در

ول و ال، مسؤاز پیش نیازمند جوانان فع معضالت اجتماعی، بیش
ـ      . کارآمد در کشور هستیم ق این امـر مـی توانـد بـا آمـوزش موفّ

مـدل  لذا بکارگیري . مهارت هاي زندگی به جوانان تحقق پذیرد
هاي توانمندسازي همچون مدل بلـوم مـی توانـد درتحقـق ایـن      

این مدل، از نظر هدف، مبتنـی بـر نیازهـاي     .هدف راهگشا باشد
روزمره دانش آمـوزان، از نظـر راهبردهـاي تـدریس، مبتنـی بـر       
تئوري یادگیري اجتماعی و از نظر ارزشیابی، مبتنی بر ارزیابی و 

به نظر می رسد برنامـه آمـوزش مهـارت    . بررسی عملکرد است
هاي زندگی به دلیل کمبود وقت در مدارس، مـورد بـی تـوجهی    

لذا می توان با انجـام نیازسـنجی و تمرکـز بـر      ،رار گرفته استق
تر آنهـا کمـک   مؤثرچند مهارت مهمتر، به آموزش هرچه بهتر و 

ویژگی خاص این مدل، آموزش بر پایه نیازسنجی و توجـه  . کرد
به حمایت همه جانبه می باشد که با تقویت آن بـازده آموزشـی   

لدین و دبیران به عنوان از طرفی مشارکت وا. نیز افزایش می یابد
مهارت هاي زندگی در دانـش   نه تنها به ارتقاي الگوهاي تربیتی،

آموزان کمک می کند، بلکه با خلق محیط هاي حمایت کننده در 
خانه و مدرسه فرصت هایی را جهت توانمند سازي آنها فـراهم  

  .می آورد
   

  تشکر و قدردانی
اداره آموزش و پرورش شهرسـتان   با تقدیر و تشکر از مسؤوالن

و مسؤوالن محترم دبیرستانهاي علویه، امام العارفین، دکتـر  جهرم 
شیرازي و خلیلی کـه همکـاري صـمیمانه اي در طـول تحقیـق      
داشتند، همچنین معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهـران  

  .که منابع مالی را فراهم نمودند
  

  سهم نویسندگان
  مریم صحرائیان و مهناز صلحی: آوري داده ها طراحی مطالعه و جمع

  حمید حقانی: تجزیه و تحلیل داده ها
  مریم صحرائیان: نگارش مقاله

  

  تعارض منافع
  .گونه تعارض منافعی توسط نویسندگان بیان نشده است هیچ
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