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              چکيده
هاي  هدف پژوهش حاضر، شناسايي اثر کارگاه آموزش مهارت

زندگي بر عزت نفس و خودکارآمدي تحصيلي در دانش آموزان 
 40اي شامل پسر مقطع اول متوسطه بود. بدين منظور نمونه

شهر تهران به  6آموز پسر پايه اول دبيرستان از منطقه دانش
اي انتخاب شدند. گروه گيري تصادفي چند مرحلهروش نمونه

نمونه از نظر بهره هوشي و پيشرفت تحصيلي همتا شدند. سپس 
 20ل، هر کدام صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي و کنتربه

هاي  نفر قرار گرفتند. به گروه آزمايشي کارگاه آموزش مهارت
اي ساعتي ارائه شد و گروه کنترل برنامه 2جلسه  12زندگي در 

هاي  مقياس دريافت نكردند. هر دو گروه قبل و بعد از آزمايش،
عزت نفس روزنبرگ و خودکارآمدي تحصيلي جينگ و مورگان 

دست آمده از ه هاي بزيه و تحليل دادهرا پاسخ دادند. براي تج
ها و تحليل ميانگين، انحراف معيار، حد پايين و حد باالي نمره

کواريانس استفاده شد. نتايج نشان داد کارگاه آموزش 
هاي زندگي تأثير معناداري بر عزت نفس و خودکارآمدي  مهارت

تحصيلي دانش آموزان داشته است، بدين معنا که گروه آزمايشي 
ه صورت معناداري عزت نفس و خودکارآمدي تحصيلي ب

باالتري را پس از آموزش در مقايسه با گروه کنترل نشان داد 
(001/0P<.) 

هاي زندگي، عزت نفس،  مهارت كليدی: هایهواژ

 خودکارآمدي تحصيلي

 

Abstract 
The purpose of this research was to determine 
the effect of life skills training schedule on self-
esteem and academic self-efficacy of the one - 
grade high school male students. Forty male 
students of one - grade high school from district 
of six in Tehran city were chosen with the multi 
– stage random sampling. Groups had been 
matched with a view to academic achievement 

and IQ coefficient. They were randomly divided 
in two groups (20 students in experimental and 
20 students in control group). The experimental 
group received life skills training schedule at 
twelve meetings (every meeting about 120 
minutes). Pretest and post test were an inventory 
including subscales like: Rosenberg self - 
esteem and Jings and Morgan academic self - 
efficacy. For the data analysis, mean, standard 
deviation, lower limit and upper limit of scores 
and analysis of covariance was used. Generally, 
results of analysis of covariance showed that life 
skills training schedule increases student self-
esteem and self-efficacy, in this meaning 
experimental group showed higher self - esteem 
and academic self - efficacy in comparison with 
control group after training significantly (P< 
0/001). 
Keywords: Life Skills, Self - Esteem, 
Academic Self - Efficacy 
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 مقدمه
نشناسان پرورشي و هاست که در کانون توجه روا سال ها و عوامل موثر بر آن 2«عزت نفس»و 1«خودکارآمدي»

هاي گذشته راستاي نگرش پژوهشگران در اين زمينه، از  دارد. در سالديگر کارشناسان آموزش و پرورش جاي 
اجتماعي که  -ها، ديدگاه شناختي هاي شناختي گرديده است. در ميان اين ديدگاهعوامل رفتاري به سوي ريشه

جلب هاي بسياري را به خود  کند، نگاهي و انگيزشي بررسي ميهاي کنش را از لحاظ شناختي، فراشناختکنندهتعيين
 -( از نظريه پردازان ديدگاه شناختي1997بندورا ) (.1381آقاجاني،  :؛ به نقل از2001، 3است )تفردي و ساوان کرده

ام اجتماعي است که سازوکارهاي تأثيرگذار بسياري را بررسي کرده است، سازوکارهايي که نقشي بنيادي در انج
کارکرد پرنفوذتر از خودکارآمدي و باورهاي  کدام را در کنترلميان سازوکارهاي تأثيرگذار، هيچ تكليف دارند. وي در

کريمزاده،  :؛ به نقل از2008؛ پينتريج، روسر، و دوگروت، 1997داند )پاجارس،  افراد از توانايي خود )عزت نفس( نمي
ها،  فرد در مورد توانايي يکه خودکارآمدي به باورها کند ي بيان مي( در توضيح خودکارآمد1997(. بندورا )1385

عملكرد نيز بر که از اين طريق  هاي مختلف اشاره دارد ظرفيت استعدادها براي يادگيري و عملكرد در موقعيت
ها در  هاي خود را محک زده و به آن ها و قابليت هاي تحصيلي توانايي کند. اگر فرد در موقعيت اعمال کنترل مي

 گويند. مي 4رسيدن به اهدا، باور داشته باشد، به آن خودکارآمدي تحصيلي
اي برخوردار است؛ زيرا طبق نظر بندورا، اين گونه هاي آموزشي از اهميت ويژه سازه خودکارآمدي در محيط

اغلب براي هاي آموزشي، خودکارآمدي را  گيري خودکارآمدي مناسب هستند. در محيطها براي رشد و شكل محيط
اند. بندورا  هاي آموزشي و ميزان دستيابي دانشجويان و به برآيندهاي آموزشي بررسي کردهتعيين موفقيت برنامه

( دريافت که دانش آموزاني که خودکارآمدي باال دارند، نسبت به دانش آموزاني که 2002شانک  :، به نقل از1977)
کنند و وقتي با  تر کار مي کنند، سخت كاليف آموزشي بيشتر شرکت ميدر انجام ت ،هاي خود ترديد دارند به توانايي

( در پژوهش خود 2007پونز ) -کنند. زيمرمن، بندورا و مارتنيز زمان بيشتري مقاومت مي ،شوند مشكالت روبرو مي
وي از س نتيجه گرفتند که خودکارآمدي تحصيلي ميانجي رابطه بين يادگيري خودگردان و پيشرفت تحصيلي است.

ارتباط و  شناختي يعني خودکارآمدي و عزت نفسدهد بين دو سازه مهم روان ديگر، تحقيقات انجام گرفته نشان مي
مندي و تاييد او نسبت به خودش مربوط همبستگي بااليي وجود دارد. عزت نفس به قضاوت فرد نسبت به ارزش

شود. صرف نظر از  هاي خودپنداره محسوب ميهو مانند خودکارآمدي از مؤلف ،(1991است )بالسكويچ و توماکا، 
ها انكار ناپذير است )آلين و  کيفيت و جهت رابطه بين اين مفاهيم، وجود ارتباط و تأثير متقابل و متعامل بين آن

(، داشتن عزت نفس باال براي 1998(. مطابق نظر مک فارلند )2008لنت و همكاران،  :؛ به نقل از1989، 5باکن
مقياس خودکارآمدي، همبستگي مثبت و باال با مقياس  ،ي سالم و قوي ضروري است. در عين حاليک خودکارآمد

کنند، نمرات مشابهي را در عزت  هاي باال يا پايين در خودکارآمدي کسب ميو عزت نفس دارد و افرادي که نمره

                                                           

1. Self-efficacy 
2 . Self-esstim 
3 . Tafarodi, Sawan 
4. Education self-efficacy 
5 . Allyin& Bacon 
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( در تحقيق 2010) آيرن چاو (. وينپون، ليون سان و1392آورند )منظري توکلي و همكاران،  دست ميه نفس نيز ب
-خود، نقش آموزش خودکارآمدي گروهي را بر افزايش عزت نفس نشان دادند. اين دو سازه زماني بر کارکرد دانش

د ند و به اندازه کافي برانگيخته شده باشنهاي الزم جهت انجام آن کار را دارا باش گذارند که مهارت آموز اثر مي
هاي آموزش  اند که شرکت در کالس ها ثابت کرده (. برخي از ارزيابي1996اجارس، پ :؛ برگرفته از1991)فراري، 

پذيري در مقابل تغييرات را شود. عزت نفس نيز انعطاف هاي زندگي موجب ايجاد و افزايش عزت نفس مي مهارت
يت هاي مثبت در جهت پيشرفت احساس خودکفايتي و خودکارآمدي تحصيلي را تقو دهد و نگرش افزايش مي

 (.2000، 1کند )ويچروسكي مي
 1980-1984هاي  در سال 2هاي زندگي به عنوان يک برنامه را اولين بار بوتوين و گريفين آموزش مهارت

( به منظور پيشگيري و افزايش سطح WHOميالدي، سازمان بهداشت جهاني ) 1993مطرح کردند و در سال 
زندگى به گروه بزرگى از هاي  تدوين کرد. اصطالح مهارتبهداشت رواني افراد جامعه اين برنامه آموزشي را 

کند تا تصميمات خود را آگاهانه اتخاذ  شود که به افراد کمک مي فردى گفته ميي روانى اجتماعى و ميانها مهارت
اى و مديريت شخصى خود را گسترش دهند و زندگى هاي مقابله کنند، به طور مؤثر ارتباط برقرار کنند، مهارت

هاي  هاي زندگي به صورت کارگاهي و مبتني بر روش آموزش مهارت (.2005، 3و پربار داشته باشند )يونيسف سالم
هاي الزم و کافي منجر به ايجاد آگاهي و تغيير بازخوردها و  ها با انجام تمرين گيرد. اين روش مشارکتي انجام مي
شود که  هاي  آموزشي زماني مشخص مي ارگاه(. اهميت و ضرورت اين ک1382شوند )اديب،  رفتارهاي افراد مي

ها فرد را براي  گردد. اين توانايي اجتماعي مي هاي رواني هاي زندگي موجب ارتقاي توانايي بدانيم آموزش مهارت
جامعه ها،  کنند تا با ساير انسان بخشند و به او کمک مي هاي زندگي ياري مي ها و موقعيت برخورد مؤثر با کشمكش

هاي  د مثبت و سازگارانه عمل کند و سالمت رواني خود را تأمين نمايد. بدين ترتيب تمرين مهارتو محيط خو
 (. 1384گردد )ناصري،  ها و رفتار انسان مي ها، ارزش زندگي موجب تقويت يا تغيير نگرش

و هاي افزايش سالمت رواني هاي زندگي در زمينه اند که آموزش مهارت هاي متعدد نشان داده پژوهش
جسماني، تقويت عزت نفس و احترام به فرد، کاهش اضطراب و افسردگي، کاهش افت تحصيلي و افزايش 

(. 1384؛ نيک پرور،1384؛ قاسم زاده، 1378خودکارآمدي تحصيلي موثر بوده است )طارميان، ماهجويي و فتحي، 
ايجاد و افزايش عزت  هاي زندگي موجب دهد که آموزش مهارت ( در تحقيق خود نشان مي2000ويچروسكي )

هاي زندگي  ( در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند که آموزش مهارت2003شود. پيک و همكاران ) نفس مي
( به بررسي تأثير آموزش 1385دهد. حقيقي و همكاران ) دختران مكزيكي را افزايش مي خودکارآمدي و عزت نفس

آموزان دختر سال اول متوسطه شهر ايالم پرداختند. نتايج هاي زندگي بر سالمت رواني و عزت نفس دانش  مهارت
هاي زندگي موجب افزايش سالمت رواني و عزت نفس دختران گروه آزمايش در  نشان داد که آموزش مهارت

 مقايسه با گروه گواه شده است.

                                                           

1. Wichroski  
2 . Butwin&Grifin 
3 .UNISEF 
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هاي  آسيب هاي زندگي ارتقاي سطح بهداشت رواني دانش آموزان و پيشگيري اوليه از هدف کلي آموزش مهارت
 -1و اهداف اختصاصي آن عبارتند از:  باشد بزهكاري( مي و اجتماعي )مانند خودکشي، خشونت، اعتياد -رواني

ارتقاي رفتارهاي  -4هاي اجتماعي،  افزايش مهارت -3ارتقاي احساس خودکارآمدي،  -2افزايش عزت نفس، 
 -6مختلف، ي در روابط بين فردي و تحمل افراد کاهش پرخاشگر -5قاطعانه و مقاومت در برابر فشار منفي گروه، 

ارتقاي توانايي مقابله  -8گيري منطقي، ارتقاي توانايي تصميم -7ل شخصي و بين فردي، ئارتقاي توانايي حل مسا
بهبود روابط بين  -11 ،1کاهش اضطراب اجتماعي -10توانايي تفكر اقتصادي،  -9با استرس و هيجانات منفي، 

هاي اجتماعي در جامعه  هاي ناشي از آسيبکاهش هزينه -13بهبود فضاي مدرسه،  -12 ن،والدين و فرزندا
بنابراين، با توجه به موارد فوق اين پژوهش در نظر  (.1380لواساني،  :، به نقل از1996)سازمان جهاني بهداشت 

 دارد به اين سؤاالت پاسخ دهد:
 نفس دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان دارد؟هاي زندگي تأثيري بر عزت  آيا کارگاه آموزش مهارت -1
هاي زندگي تأثيري بر خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان پسر سال اول  آيا کارگاه آموزش مهارت -2

 دبيرستان دارد؟

 

  روش

هاي زندگي در افزايش عزت نفس و  با توجه به اينكه اين پژوهش به بررسي تأثير کارگاه آموزش مهارت
پردازد و با در نظر گرفتن انتخاب تصادفي افراد،  ي دانش آموزان پسر سال اول متوسطه ميخودکارآمدي تحصيل

 آزمون با گروه کنترل است.پس -آزمونطرح از نوع آزمايشي پيش

 جامعه آماری، نمونه و نمونه گيری
ل تحصيلي جامعه آماري اين پژوهش، شامل دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه مشغول به تحصيل در سا

شهر تهران است. حجم نمونه بر اساس نوع  6در مدارس دولتي )غير از مدارس استثنايي( منطقه  90-1389
شود )سرمد، حجازي و بازرگان،  نفر در نظر گرفته مي 10پژوهش که در تحقيقات آزمايشي براي هر گروه حداقل 

از دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه  نفر 40( انتخاب گرديد. نمونه آماري در اين پژوهش تعداد 1382
اي استفاده شده است. بر اساس پيشينه گيري تصادفي چند مرحلهاست که براي انتخاب نمونه از روش نمونه

ها قبل از آغاز آزمايش از نظر متغيرهاي هوش و پيشرفت تحصيلي همتا شده بودند. پس از اجراي  پژوهش، گروه
هاي هوش و نمره هاي آنان از مدير مدرسه، بر اساس نمرهنمونه و دريافت نمره آزمون هوش ريون روي گروه

نفر در گروه گواه قرار گرفتند. براي گروه آزمايش کارگاه آموزش  20نفر در گروه آزمايش و  20هاي کالسي 
 هاي زندگي برگزار شد و گروه کنترل برنامه آموزشي دريافت نكردند.  مهارت

 

 

                                                           

1. Social anexity 
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 ابزار 

1شنامه خودکارآمدي تحصيليپرس -الف
(MJSES): ( در اين پرسشنامه به 1997جري جينگ و ويكي مورگان )

عوامل بهره گرفتند. تحليل عوامل سه  تحليلي خودکارآمدي تحصيلي از  منظور بررسي اعتبار عاملي پرسشنامه
هاي گويه اد، دومين عاملهاي مربوط به استعدعامل اصلي را در مقياس مورد تاييد قرار داد. اولين عامل گويه

سؤال  30ها به هاي مربوط به کوشش هماهنگ بودند. در نهايت تعداد گويهو سومين عامل گويه ،مربوط به بافت
 "کامالً مخالفم"تا  "کامالً موافقم"اي ليكرت از درجه 4جهت سؤاالت مثبت بوده و در يک مقياس  تقليل يافت.
 78/0ها به ترتيب  مقياس و زير ،گزارش شده 82/0ها اخ حاصل از اين گويهاند. ضرايب آلفاي کرونب تنظيم شده

(. در اين پژوهش 1997اند )جينگ و مورگان،  براي کوشش گزارش شده 66/0براي بافت و  70/0 براي استعداد،
، 66/0 ، عامل استعداد76/0نيز با کمک تحليل عوامل، ضرايب قابل اعتماد به ترتيب براي خودکارآمدي تحصيلي 

 دست آمد.ه ب 60/0و عامل بافت  65/0عامل کوشش 
اين مقياس ميزان رضايت از زندگي و داشتن احساس خوب در مورد  (:1997) 2روزنبرگ پرسشنامه عزت نفس -ب

عبارت آن به صورت مخالف  5عبارت آن به صورت موافق و  5ماده است که  10سنجد و شامل  خود را مي
، 77/0ازآزمايي براي کل مقياس با فاصله زماني يک، دو و سه هفته به ترتيب برابر با باشد. مقادير ضريب ب مي
به دست آمد.  78/0و  69/0بودند. اعتبار پرسشنامه با دو روش آلفاي کرونباخ و بازآزمايي به ترتيب  78/0و  73/0

( همبستگي مثبت معنادار 1967کوپر اسميت ) کارگيري مقياس عزت نفسه اعتبار همزمان اين پرسشنامه نيز با ب
 (.1384محمدي،  :؛ به نقل از1381( به دست آمد )يوسفي و حسين چاري، 61/0)

 فرآیند اجرای برنامه آموزشی
 آزموناجراي پيش

روزنبرگ در اختيار تمام دانش  جينكز و عزت نفس -هاي خودکارآمدي تحصيلي مورگاندر اين مرحله، پرسشنامه
ي ها ها کارگاه آموزش مهارت سشنامهگذاري پرگروه کنترل( قرار داده شد. پس از نمرهآموزان )گروه آزمايش و 

 زندگي به گروه آزمايش ارائه گرديد.
 اجراي روش آزمايشي 

دقيقه در مدرسه  60جلسه، هر جلسه به مدت  12هايي زندگي توسط پژوهشگر و در  جلسات کارگاه آموزش مهارت
 آمده است: 1سات و شرح مختصري از اين جلسات در جدول شد. موضوع جل )شهيد مفتح( اجرا

 
 

 

 

                                                           

1 . Morgan-Jinks student efficacy scale 
2 . Rosenberg self-esstim scale 
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 های زندگی . تعداد و موضوع جلسات كارگاه آموزش مهارت1جدول 

 

 آزموناجرای پس
ندگي بر افزايش عزت نفس و خودکارآمدي هاي ز به منظور پي بردن به ميزان تأثير کارگاه آموزش مهارت

ه و ئه افراد گروه آزمايش و کنترل اراآزمون دوباره بهاي اجرا شده در مرحله پستحصيلي دانش آموزان، پرسشنامه
هاي زندگي به  آزمون، کارگاه آموزش مهارتگذاري شد. الزم به ذکر است که بالفاصله بعد از اجراي پيشنمره

 آزمون اجرا شد.هفته برگزار شد و پس از يک هفته پس 6مدت 
 

 

 

 شرح هاهموضوع جلس هاهجلس

 معرفي اول جلسه
 کارگاه

هاي زندگي و  آشنايي با دانش آموزان و برقراري رابطه صميمانه با آنان، توضيحاتي درباره مهارت
 صري از سرفصل جلسات آيندهشرح مخت

  جلسه دوم
 خود آگاهي

ها و  ها، ترس خود آگاهي توانايي شناخت خود و آگاهي از خصوصيات نقاط ضعف و قدرت، خواسته
 .انزجارهاست

  جلسه سوم
 همدلي

اين توانايي به فرد کمک  .همدلي يعني درک ديگران حتي زماني که شرايط آن فراهم نباشد
 .ها احترام بگذارد ها متفاوت است، بپذيرد و به آن اي ديگر را حتي وقتي با آنه کند تا انسان مي

  چهارم جلسه
 

 ارتباط موثر

کند تا بتواند خود را به صورت کالمي با غير کالمي و متناسب با فرهنگ و  به دانش آموز کمک مي
و به هنگام نياز  ،خود را ابراز هاي ها، نيازها و هيجان رها، عقايد، خواستهنظيعني . اجتماع، بيان نمايد

 .بتواند از ديگران درخواست کمک و راهنمايي نمايد

 روابط بين جلسه پنجم
 فردي

توانايي ايجاد و ابقاي روابط دوستانه است در سالمت رواني و اجتماعي، روابط گرم خانوادگي و 
 .قطع روابط اجتماعي ناسالم نقش بسيار مهمي دارد

  جلسه ششم
 ريگيتصميم

ها و پيامد هر انتخاب از  بررسي جوانب مختلف انتخاب مورد مسايل زندگي و تصميم گيري موثر در
 .جمله مواردي است که در جهت ارتقاي سطح بهداشت رواني مفيد است

  جلسه هفتم
 حل مسئله

هاي اين توانايي  حل مسائل زندگي در جهت جلوگيري از فشار رواني و فشار جسماني از ويژگي
 . تاس

  جلسه هشتم
 

 تفكر خالق

پيامدهاي  هاي مختلف مسئله و بررسي راه حل. کند گيري مناسب کمک ميبه حل مسئله و تصميم
تواند حتي زماني که مسئله  فرد با اين توانايي مي. باشد هاي اين توانايي مي هر يک، از ويژگي

 .خاصي هم ندارد با سازگاري و انعطاف پذيري بيشتري زندگي کند

  جلسه نهم
 تفكر انتقادي

هاي  سازد تا در برخورد با ارزش توانايي تحليل اطالعات و تجارب است، آموزش آن فرد را قادر مي
هاي ناشي از آن  هاي گروهي از خود مقاومت نشان دهد و از آسيبمخالف، فشارهاي گروه و رسانه

 .در امان بماند

ر خود و ديگران، آگاهي از نحوه تأثير هيجان بر رفتار و شناخت و کنش مناسب تشخيص هيجان د ها مقابله با هيجان جلسه دهم
 .هاست از جمله اين توانايي

 مقابله با استرس جلسه یازدهم
 (فشار رواني)

سازد تا با اعمال و  ها در فرد است که فرد را قادر مي آن هاي مختلف زندگي و تأثير شناخت استرس
 .ا کاهش دهدهاي مناسب، فشار ر گيريموضع

  جلسه دوازدهم
 خود ارزيابي

ها و دستاوردهاي فرد است که تشخيص صريح نقاط  بازنگري جامع، روشمند و منظم از فعاليت

 .سازد  هايي که قابل بهبود هستند را براي او ممكن مي قوت و زمينه
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 هایافته
دست آمده از آمار توصيفي مانند ميانگين، انحراف معيار و حد پايين و حد باالي ه هاي ببراي تجزيه و تحليل داده

نس استفاده شد. نتايج عملكرد دو گروه آزمايشي و کنترل بر اساس تحليل کوارياآزمون و از آمار استنباطي ا هنمره
هاي خودکارآمدي تحصيلي )استعداد، کوشش و بافت( و ميانگين، انحراف معيار، باالترين و کمترين نمره در مؤلفه

 نشان داده شده است. 2در جدول  عزت نفس
 

ارآمدی تحصيلی )استعداد، كوشش و های خودك. عملکرد دو گروه آزمایشی و كنترل در مؤلفه2جدول 

 بر اساس ميانگين، انحراف معيار، بيشترین و كمترین نمره بافت( و عزت نفس
 

 آزمون

 

 گروه

 آزمونپيش

 

 آزمونپس

 عزت نفس بافت کوشش استعداد عزت نفس بافت کوشش استعداد متغير شاخص

 

 كنترل

 25/15 20/17 90/12 00/14 60/14 30/17 30/14 10/13 ميانگين
 45/5 47/3 61/2 95/2 56/2 43/2 69/2 40/3 انحراف استاندارد
 22 23 19 19 20 21 19 21 بيشترين نمره
 8 11 10 8 11 13 10 7 کمترين نمره

 

 آزمایشی

 95/21 35/24 30/15 95/17 45/14 20/15 50/12 45/12 ميانگين
 00/4 95/4 88/3 89/2 32/2 02/4 34/4 94/3 انحراف استاندارد
 28 28 23 24 19 23 20 21 بيشترين نمره
 16 13 10 13 11 8 3 3 کمترين نمره

 

 كل

 60/18 27/20 10/14 97/15 52/14 25/16 40/13 77/12 ميانگين
 77/5 08/5 48/3 51/3 41/2 44/3 68/3 64/3 انحراف استاندارد
 28 28 24 23 20 23 20 21 بيشترين نمره
 8 11 10 8 11 8 3 3 کمترين نمره

 
 

هاي خودکارآمدي تحصيلي و مؤلفه شود ميانگين و انحراف معيار عزت نفس مشاهده مي 2همان طور که در جدول 
-و مؤلفه آزمون تغيير چشمگيري کرده است، در صورتي که عزت نفسآزمون نسبت به پيشگروه آزمايش در پس

 سوسي نداشته است.هاي خودکارآمدي تحصيلي در گروه کنترل تغيير مح
دانيم که تحليل کواريانس در واقع نوعي تحليل رگرسيون سلسله مراتبي است که هدف آن حذف اثر  مي

بازرگان و حجازي؛  مانده است )سرمد،باقيهاي بعضي از متغيرها از متغير وابسته و سپس تحليل واريانس نمره
 همپراش )کواريت(، وان متغير تصادفي کمكي يا(. در اين پژوهش، با کنترل آماري پيش آزمون به عن1383

هاي آزمايشي و کنترل در شوند. نتايج تحليل کواريانس گروه هاي پس آزمون دو گروه تعديل ميميانگين نمره
 نشان داده شده است. 3متغير عزت نفس در جدول 
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از تحليل كواریانس در متغير های آزمایشی و كنترل با استفاده های استنباطی گروه. مقایسه داده3جدول 

 عزت نفس

 

 >01/0P، در سطح =47/7F1,37آزمون با نسبت پيششود، مقدار اثر  مالحظه مي 3گونه که در جدول  همان
اند که به وسيله تحليل کواريانس، معنادار  اي متفاوت بودهگروه از نظر عزت نفس تا اندازه معنادار است، يعني دو

آزمايش و کنترل را پس از منظور  آزمون عزت نفس هر دو گروههاي پسهاي نمره بودن تفاوت بين ميانگين
آزمون با ايم و به اين نتيجه رسيديم که دو گروه در پس آزمون، آزمودهاوليه بين دو گروه در پيشداشتن تفاوت 

اند، يعني پس از آموزش  هم تفاوت معناداري داشته با ،>001/0P، در سطح معناداري =F1,37 28/24نسبت 
ه به سؤاالت آزمون عزت نفس هاي زندگي به دانش آموزان، اين گروه به طور معناداري بيش از گروه گوا مهارت

هاي زندگي  ها کارگاه آموزشي مهارت دانش آموزاني که براي آن» پاسخ دادند. بنابراين، اين فرضيه پژوهش که:
، در سطح معناداري «برگزار شده است، نسبت به گروه گواه عملكرد بهتري در متغير عزت نفس خواهند داشت

001/0P< .هاي آزمايشي و کنترل در متغير خودکارآمدي  يل کواريانس گروهنتايج تحل مورد قبول واقع شد
 نشان داده شده است. 4تحصيلي در جدول 

 

های آزمایشی و كنترل با استفاده از تحليل كواریانس در متغير های استنباطی گروهمقایسه داده .4جدول 

 خودكارآمدی تحصيلی

 
در سطح معناداري ، =F1,37 12/12آزمون با نسبت شود که مقدار اثر پيش مالحظه مي 4در جدول شماره 

01/0P< اند که به وسيله  اي متفاوت بودهه از نظر خودکارآمدي تحصيلي تا اندازهمعنادار است، يعني هر دو گرو
آزمون خودکارآمدي تحصيلي هر دو گروه هاي پسهاي نمره تحليل کواريانس، معنادار بودن تفاوت بين ميانگين

 منابع تغييرات مجموع مجذورات درجه آزادی ميانگين مجذورها Fنسبت  داریسطح معنی

 پيش آزمون 142.97 1 142.97 7.47 0.01

 ها گروه 464.5 1 464.5 24.28 0.001

 خطا 707.72 37 19.12  

 منابع تغييرات مجموع مجذورات درجه آزادی ميانگين مجذورها Fنسبت  سطح معنی داری

 آزمونپيش 447.45 1 447.45 12.12 0.01

001.0  ها گروه 1975.84 1 1975.84 53.55 

 خطا 1364.15 37 36.89  
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نتيجه رسيديم آزمون، آزموديم و به اين آزمايشي و کنترل را پس از لحاظ کردن تفاوت اوليه بين دو گروه در پيش
داري با هم تفاوت معني >01/0P، در سطح معناداري =F1,37 55/53آزمون با نسبت که دو گروه در پس

هاي زندگي به دانش آموزان، گروه آزمايش به طور معناداري بيش از گروه  اند. يعني پس از آموزش مهارت داشته
دانش آموزاني که براي »اين فرضيه پژوهش که:  گواه به سؤاالت آزمون خودکارآمدي تحصيلي پاسخ دادند. پس

هاي زندگي برگزار شده است، نسبت به گروه گواه عملكرد بهتري در متغير  ها کارگاه آموزشي مهارت آن
 مورد قبول واقع شد. >001/0P، در سطح معناداري «خودکارآمدي تحصيلي خواهند داشت

 

 بحث و نتيجه گيری 
ي زندگي بر افزايش عزت نفس و خودکارآمدي تحصيلي ها ارگاه آموزش مهارتهدف اين پژوهش بررسي تأثير ک

هاي  نشان داد که کارگاه آموزش مهارت 3پسران سال اول متوسطه شهر تهران بود. نتايج تحليل کواريانس جدول 
 هايزندگي موجب افزايش عزت نفس پسران سال اول متوسطه شهر تهران گرديده است. اين يافته با يافته

( و 1383(، ورودي )1383(، يادآوري )2001(، آلبرتين و همكاران )2003(، پيک و همكاران )2000ويچروسكي )
نشان داد که کارگاه آموزش  4باشد. همچنين نتايج تحليل کواريانس جدول  ( همسو مي1383حقيقي و همكاران )

وسطه شهر تهران گرديده است. اين هاي زندگي موجب افزايش خودکارآمدي تحصيلي پسران سال اول مت مهارت
( 1384( و نيک پرور )1384( قاسم زاده )2003(، پيک و همكاران )2007هاي الياس و همكاران )يافته با يافته

 باشد. همسو مي

هاي زندگي بر اساس مبناي تئوريک نظريه يادگيري اجتماعي بنا شده است. در نظريه  کارگاه آموزش مهارت
شود که از طريق مشاهده رفتار ديگران و  ادگيري فرآيندي فعال و مبتني بر تجربه فرض مييادگيري اجتماعي، ي

گيرد، اصل اساسي اين نظريه آن است که رفتارهاي اجتماعي از طريق تقويت آموخته و  پيامدهاي آن صورت مي
لمان و همساالن خود آموز مورد محبت، احترام و توجه مع( وقتي دانش2009شود. مطابق نظر پپو هيل ) حفظ مي

شود و خود را در دستيابي  قرار گيرد و از اين لحاظ احساس ايمني کند، عزت نفس مثبت و قوي در وي ايجاد مي
هاي آموزش مؤلفه ترين کند. يكي از مهم به معيارهاي موفقيت تحصيلي و خودکارآمدي تحصيلي موفق ارزيابي مي

ها و  هايي براي تغيير بعضي مهارت به منظور آموزش روش هاي زندگي مؤلفه خود اصالحي است که مهارت
رفتارهاي فردي )مانند ارزيابي خويشتن، انتخاب هدف، تقويت خود و خودکارآمدي( طراحي شده است. اين 

گذارد و بنابراين  ها بر ادراک دانش آموز از کفايت خود، اعتماد به نفس، عزت نفس و خودکارآمدي اثر مي مهارت
 ر سالمت روان دارد. نقش مهمي د

 نشان« خود»هاي مختلف تر نيز گفته شد، عزت نفس و خودکارآمدي تحصيلي از جنبه طور که پيشهمان
شوند؛ لذا به خوبي  ها نسبت به يكديگر از يک خانواده محسوب مي آن نظر از تقدم يا تأخرگيرند و صرف مي
ارند و از همديگر تأثير بپذيرند. از سوي ديگر، الگوي توانند همديگر را پوشش داده، بر يكديگر تأثير بگذ مي

هاي زندگي بر اساس آن بنا شده يک الگوي چندوجهي است که هر  يادگيري اجتماعي که کارگاه آموزش مهارت
تأثيرگذارند. جنبه عاطفي زيستي الگوي يادگيري اجتماعي « خود»هاي آن بر يک يا چند ويژگي کدام از جنبه
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هاي شناختي رفتاري اين الگو با گذارد و جنبه مي فس هماهنگ است و بر روي آن تأثيربيشتر با عزت ن
 (.2009گذارد )آلين و باکن،  مي خودکارآمدي هماهنگ است و روي آن تأثير

هاي اجتماعي، برقراري  هاي زندگي مشارکت دانش آموزان را در فعاليت از آنجا که کارگاه آموزش مهارت
گيرد، نتيجه اين ارتباطات  دي، بيان واضح و روشن افكار، ارتباطات غيرکالمي و ... در بر ميروابط صميمي بين فر

هاي  گردد. اکتساب و يادگيري مهارت منجر به افزايش عزت نفس و خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان مي
هاي زندگي را به  ارتگيرد که نوجواناني و جواناني که مه هاي بين فردي صورت مي زندگي نيز بر پايه ارتباط

يابي موفق باشند، تعاملي مثبت  گيرند، به طور حتم قادرند در ورود به گروه همساالن و دوست کار ميه شايستگي ب
اي از رفتارهاي اجتماع پسندانه را از خود و متقابل در بازي با همساالن خويش داشته باشند و همين طور دامنه

گيرند و روابط قوي و  ه قواعد اجتماعي گروه همساالن را به خوبي ياد مينشان دهند. نوجوانان و جواناني ک
کنند، سطح بااليي از عزت نفس، خودکارآمدي تحصيلي و  مستحكمي را با اعضاي خانواده و اجتماع برقرار مي

 پيشرفت تحصيلي را پرورش خواهند داد.
خودکارآمدي تحصيلي که تأثير بسزايي  هاي پژوهش حاضر، به منظور پرورش عزت نفس وبا عنايت به يافته

هاي سازنده در محيط خانواده، مدرسه و روابط همساالن دارند،  در افزايش بهداشت رواني دانش آموزان و تعامل
هاي اثربخش در زمينه ارتقاي بهداشت رواني براي والدين، مربيان و دانش آموزان ضروري به نظر  ارائه آموزش

هاي بين فردي انسان با افراد  يت انكارناپذيري که عوامل اجتماعي و به ويژه روابط و تعاملرسد. با توجه به اهم مي
مهم و اطرافيان )والدين، معلمان، همساالن و ...( در تحول عزت نفس و خودکارآمدي تحصيلي دارد، الزم است 

هاي آموزشي گرانه در قالب برنامهتهاي توأم با پذيرش، احترام، تاييد و حماي دانش کافي در زمينه برقراري ارتباط
مند به والدين، معلمان، مربيان و دانش آموزان ارائه شود. نكته آخر اين که در جامعه در حال گذار مناسب و نظام

از بين رفته يا کارايي خود را از « بهتر زيستن»هاي سنتي الزم براي  کشورمان که بخشي از ساختارها و روش
هاي ارتباطي و اجتماعي از ارکان مهم  هاي زندگي که مهارت اهميت و ضرورت آموزش مهارتاند، شايد  دست داده

هاي کالسيک آموزشي ها، دانش آموزان و اولياي مدرسه کمتر از موضوعات و برنامه باشد، براي خانواده آن مي
 نباشد.

هايي مواجه بوده است که از  تها ديگر با محدودي در نهايت بايد در نظر داشت اين پژوهش مانند ساير تحقيق
ها  ها به کوتاه بودن طول دوره کارگاه آموزشي و برگزاري جلسات آن بالفاصله بعد از پايان کالس ترين آن مهم

اشاره نمود. از سوي ديگر، اين مطالعه فقط در جامعه دانش آموزان پسر مقطع اول دبيرستان در شهر تهران انجام 
آن به جامعه دانش آموزان دختر، ساير مقاطع تحصيلي و نيز دانش آموزان ساير مناطق شده است و در تعميم نتايج 

 کشور جانب احتياط را رعايت نمود.
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