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چكیده

هدف این پژوهش تعیین اثربخش��ی مهارتهای زندگی بر مهارته��ای اجتماعی ،دانش آموزان مقطع
متوسطه دوم شهر اهواز بود .نمونه این پژوهش شامل  40نفر از جامعه مذکور بود که به صورت نمونه
گیری دردس��ترس انتخاب ش��دند 20 .نفر در گروه آزمایش و  20نفر در گروه گواه به صورت تصادفی
تقسیم شدند .طرح پژوهش تجربی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود .ابزار اندازه گیری
مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون ( )1983بود ،برای اجرا ،ابتدا ،از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد.
سپس گروه آزمایش طی  12جلسه هفته ای سه بار و هر بار  90دقیقه تحت آموزش مهارتهای زندگی
قرار گرفتند و بعد از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد .و یک ماه بعد مرحله پیگیری انجام شد .تحلیل
دادهها با اس��تفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری(مانکوا) و تحلیل یک راهه(آنکوا) صورت گرفت.
نتایج نش��ان داد که آموزش مهارتهای زندگی زندگی ب��ر مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان مقطع
متوسطه تاثیر دارد و این نتیجه در مرحله پیگیری نیز پایدار بود.
واژه های کلیدی :مهارتهای زندگی ،مهارتهای اجنماعی ،دانش آموزان دختر ،اهواز

1و .2گروه روان شناسی بالینی ،پردیس علوم و تحقیقات خوزستان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
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مقدمه

اجتماعی شدن فرآیندی است که در آن هنجارها ،مهارتها ،انگیزهها ،نگرشها و رفتارهای
فرد شکل میگیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود .در
این فرایند ،اکتس��اب و به کارگیری مهارتهای اجتماعی و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با
دیگران ،یکی از مولفههای اصلی رشد اجتماعی محسوب میشود .ماتسون ،)1990( 1بر آن است
که مهارتهای اجتماعی رفتارهایی هستند که به روابط بین افراد از یک سو و بهداشت روانی آنها
و نیز عملکرد مفید و موثر در اجتماع از س��وی دیگر تاثیر دارد به عنوان مثال پژوهشها نش��ان
دادند که رشد اجتماعی و عاطفی کودکان وپرورش درک مثبت از خود تا حدود زیادی متأثر
از نحوه ی تعامل آنان با همس��االن اس��ت(چن ،1،2000به نقل از کاکویی )1390 ،مهارتهاي
زندگي مجموعهاي از تواناييها هس��تند که زمينهي س��ازگاري و رفتار مثبت و مفيد را فراهم
ميآورند .اين تواناييها ،فرد را قادر ميس��ازند مسئوليتهاي نقش اجتماعي خود را بپذيرد و
بدون لطمه زدن به خود و ديگران ،با خواستها ،انتظارات و مشکالت روزانه ،به ويژه در روابط
بين فردي ،به شکل موثري روبه رو شود (آهن کوب نژاد)1394 ،
طبق تعريف س��ازمان بهداشت جهاني ،مهارتهاي زندگي به مجموعه اي از توانشها گفته
مي ش��ود كه كاربرد آنها در تنظيم و بهبود روابط بین فردي ،پذيرش مسئوليتهاي اجتماعي،
تصميم گيريهاي صحيح و حل تعارضها تأثير فراوان دارد .دستيابي به اين هدفها عم ً
ال امكان
پذير نيس��ت ،مگر آن كه مهارتهاي اساس��ي به كودكان و نوجوانان آموزش داده شود .اگر
بخ��ش اندكي از برنامه تفصيلي مدارس به آموزش كنترل هيجانهاي منفي ،فرايند حل مس��أله،
تصميم گيری ،تفكر و برقراري روابط بين فردي مناس��ب اختصاص داده شود ،از بروز بسياري
از اختالالت و كژرفتاريها پيشگيري به عمل خواهد آمد (حقیقی و همکاران .)1385 ،گرشام
و الیوت مهارتهای اجتماعی را مجموعه رفتارهای فراگرفته ی قابل قبولی میدانند که فرد را
قادر میسازد با دیگران رابطه ی مؤثر داشته و از عکس العملهای نامعقول اجتماعی خودداری
کند .تیلور )1995(2مهارت اجتماعی را چنین تعریف میکند :تکنیکی اس��ت که از طریق آن
افراد میآموزند که چگونه آرام باش��ند و در موقعیتهای مختلف اجتماعی به طور مناس��ب و
خوشایندی ارتباط برقرار سازند
3
2
(نقل از کاکویی.)1390،در تعریف دیگری که توسط الرسون  ،فین کات و لوزان )2002( ،؛
به نقل از کاکویی ( ،)1390بيان ش��ده است ،مهارتهای اجتماعی را آن گروه از مهارتهایی
تعریف میکنند که اشخاص در روابط و تعامالت میان فردی خویش بکار میبرند و به شخص
کمک میکند تا با دیگران به شکلی ارتباط برقرار کرده که بتواند از حقوق خویش ،دفاع کند،
وظایف خود را به ش��کل مناس��ب و منطقی انجام دهد .در رابطه با دیگران دچار کش��مکش و
1. Matson
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درگیری نشود ،مردم گریز یا مردم ستیز نباشد بلکه با مردم روابطی دوستانه ،آزادانه و صمیمانه
داشته باش��د .در جای دیگر ،ماتس��ون ،لوت ،مایویل )2006(1مهارتهای اجتماعی را توانایی
ف��رد در ابراز رفتارهایی مي دانند که به طور مثبت یا منفی تقویت ش��ده اند و یا رفتارهایی که
توسط دیگران خاموشی و تنبیه را به دنبال نداشته اند .میسرا )1992(2بیان میدارد که مهارتهای
اجتماعی راهبردهای ویژه ای هستند که به فرد اجازه میدهند تا با دیگران به صورت مثبتی در
تعامل بوده ،دوستیها و شبکه حمایت اجتماعی را گسترش داده و با محیط اجتماعی بطور مؤثر
کنار آید(به نقل از کاکویی)1390 ،
آموزش مهارتهاي زندگي باعث احساس كفايت و رشد شناختي و هيجاني دانش آموزان مي
گردد .به نظر مي رسد آموزش مهارتهاي زندگي در ايجاد و افزايش توانمنديهايي مانند تصميم
گيري ،ايجاد .اس�لامي نس��ب ،مالك محمدي ،غياثوند و بهرامي( )2011در پژوهشي اثربخشي
آموزش آموزش مهارتهاي زندگي موجب ارتقاي تواناييهاي رواني  -اجتماعي مي گردد مهرابی
زاده 3هنرمند و همکاران ( ،)1389در پژوهشی تحت عنوان « اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی
در افزایش س��ازگاری زناشویی زنان متأهل  20-40سال » ،انجام داد که نتایج نشان داد ،آموزش
مهارتهای زندگی ،بدون کنترل و با کنترل طول مدت ازدواج ،میتواند باعث افزایش سازگاری
زناش��ویی زنان متأهل گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شود .شهیم )1382( 4در پژوهش
خود مهارتهای اجتماعی و مشكالت رفتاری در دو گروه از كودكان عادی و مبتال به اختاللهای
یادگیری در خانه و مدرس��ه مقایس��ه کرد میانگین نمرات كودكان ع��ادی در زمینه همكاری و
مسئولیت پذیری به طور معناداری بیش تر از كودكان مبتال به اختاللهای یادگیری است .مرادی
و کالنتری )1385( 5در پژوهش��ی در یافتند که آموزش مهارتهای زندگی باعث افزایش سالمت
روان ،کاهش اضطراب و ناس��ازگاری زنان دارای ناتوانی جسمیحرکتی میشود .همچنین پور
س��ید و همکاران ( ،)1389در پژوهش خود بیان کردند که آموزش مهارتهای زندگی روش��ی
مؤثر برای افزایش س��ازگاری دانش��جویان نا بینا و کم بینا است ..همچنین جمالی پاقلعه ،جمالی
پاقلعه ،جدیدی فیق��ان و نظری بدیع )1393( 6در پژوهش خود نش��ان دادند که آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و .صاب��ری و همکاران ،)1389( 7در
پژوهش��ی تحت عنوان « بررسی تأثیر مهارتهای زندگی بر کاهش تعارض زناشویی و افزایش
رضایت زناشویی » ونتایج نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی باعث کاهش تعارض زناشویی
1. Matson, Lott, Mayville
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و افزایش رضایت زناش��ویی در این ش��اخصها ش��ده است .بیان زاده و ارجمندی )1382( 1در
پژوه��ش خود تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی در كودكان ک��م توان ذهنی خفیف را مورد
مطالع��ه قرار داده اند .آموزش مهار تهای اجتماعی سبب افزایش رفتار سازش��ی در كودكان کم
توان ذهنی خفیف میش��ود.ترک الدانی و همکاران ،)1388( 2در پژوهش��ی تحت عنوان « تأثیر
آموزش مهارتهای زندگی به مادران بر کاهش مش��کالت رفتاری دانش آموزان سوم تا پنجم
ابتدایی » نتایج نشان داد که بین عملکرد گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت معنی دارد وجود دارد
رابرت )2010(3به بررسی اثربخش��ی آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری اجتماعی کودکان
دختر کالس چهارم پرداخته است ..نتایج نشان داد مهارتهای زندگی ،سازگاری اجتماعی دانش
آموزان را بهبود میبخشد الم ،استوارت و کلی )2008(4نشان دادند که آموزش مهارتهای زندگی
به والدین در کاهش مش��کالت فرزندان کمک زیادی میکندترنر ،ریچارد و ساندر )2007(5در
پژوهشی دریافتند آموزش مهارتهای زندگی به والدین باعث رشد سازگاری کودکان و کاهش
مشکالت رفتاری فرزندان آنها میشود .و به والدین در برخورد درست با فرزندان یاری میرساند.
کمپبل و باکستر )2006(6در پژوهشي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي را بر موفقيت دانشجويان،
م��ورد بررسي قرار داده و به اي��ن نتيجه دست يافتند كه آموزش مهارته��اي زندگي در انتقال
موفقيت آميزدانش��جويان از دانشگاه به محيط كار ،تاثير مثبت و معنادار ايجاد مي كند وهمچنين
تحقیقات نشان داده اند بسیاری از کودکاني که در روابط اجتماعی دارای مشکل هستند یا توسط
همس��االن خود مورد پذیرش واقع نمیش��وند در معرض ابتالء به ان��واع ناهنجاریهای رفتاری
وعاطفی قرار دارند .کودکان نادیده گرفته شده یا کمتر شناخته شده ،معموال گوشه گیر یا منزوی
و فاقد مهارتهای الزم برای پیشگام شدن و شرکت در ارتباطات اجتماعی اند(کمپبل.)1995 ،7
مداخله :در روش آموزش مهارتهای اجتماعی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته،
طی فرایند دوازده جلسه ای و طبق پکیج آموزشی جزایری و دهقان )1390(،8و فتی )1391(،9و
توسط درمانگر آموزش دیده انجام شده است .چهار مفهوم باید آموزش داده شوند:
مرحله اول :مهارت در ابراز عقیده ،احساسات و پذیرش تعریف و تمجید
مرحله دوم  :مهارت در تعریف و تمجید اطرافیان و رسیدن به توافق با آنان
مرحله سوم  :قاطعیت برای بیان درخواستهای ساده ،رد تقاضاهای غیر معقول و مخالفت با
عقاید سایرین
1. Bayanzade and Arjamandi
2. Tork ladani and Calleagues
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مرحله چهارم  :مهارتهای کالمیبرای حل گفتگو وحل مشکالت فردی
جامعه پژوهش

نمون��ه پژوهش حاضر بـر اساس نمونه گیری در دسترس از بین دانش آموزان دانش آموزان
مقطع متوسطه دوم ش��هر اهواز انتخاب ش��دند .بر این اساس  40نفر انتخاب گردیدند و در دو
گ��روه ( 20نفر در گروه آزمایش و  20نفر در گ��روه کنترل) قرار گرفتند .میانگین سنی گروه
آزمایش  16/5سال و گروه کنترل  16/4سال بوده است.
روش پژوهش

در این پژوهش از طرح پژوهش ش��به آزمایش��ی از نوع پیش آزم��ون -پس آزمون با گروه
گواه استفاده ش��د .گروههای آزمایش و گواه به روش تصادفی انتخاب ش��دند و قبل از اعمال
مداخلههای تجربی در مورد گروههای آزمایش و گواه ،پیش آزمون درباره آنها اجرا ش��د .در
پایان آموزش مهارتهای زندگی
نیزپس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا ش��د .مقایس��ه پیش آزمون ،پس آزمون گروهها از
نظ��ر معنی دار بودن آماری مورد بررسی قرار گرفت .بدین صورت آموزش مهارتهای زندگی
به عنوان متغیر مس��تقل اعمال گردید تا تأثیر آن بر افزایش مهارتهای اجتماعی ،به عنوان متغیر
وابسته مشخص گرددد.
ابزار پژوهش

مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسوناین پرسشنامه در سال  1983بوسیله ی ماتسون و همکاران
ب��رای سنجش مهارتهای اجتماعی افراد  4تا  28سال تدوین گردیده است .این مقیاس دارای
 62گویه است که مهارتهای اجتماعی را ارزیابی میکند و برای پاسخگویی به آن ،آزمودنی
بای��د هر عب��ارت را خوانده و سپس پاسخ خ��ود را براساس یک ش��اخص  5درجه ای از نوع
مقیاس لیکرت با دامنه ای از نمره ( 1هرگز) تا ( 5همیشه) مشخص نماید(یوسفی وخیر.)1381 ،1
تحقیقات نشان دادند که مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون از ثبات روانسجی ،پایایی باالی
بازآزمایی و روایی افتراقی قابل قبولی برخوردار است .یوسفی و خیر ( )1381برای تعیین روایی
س��ازه مقیاس مهارتهای اجتماعی از روش تحلیل عوامل استفاده کردند که مقدار ضریب آن
 0/86گزارش شد .پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرنباخ  0/84بدست آمده است.
یافتهها

يافتههاي توصيفي اين پژوهش ش��امل ش��اخصهاي آماري مانند ميانگي��ن ،انحراف معيار،
1. Usefi and Khaiyer
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حداق��ل و حداکثر نمره و تعداد براي كليه متغيرهاي م��ورد مطالعه در اين پژوهش در جداول
4ـ 1تا  3-4ارائه شده است.
جدول :1شاخصهای توصیفی سازگاری اجتماعی در آزمودنیهای گروههای آزمایش و
گواه در مراحل پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری
متغیر

شاخص آماری

مرحله

گروه

سازگای اجتماعی

پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

انحراف معیار حداقل نمره حداکثر نمره

میانگین

آزمایش

198/85

14/62

آزمایش

218/25

13/08

195/95

گواه

196/05

گواه

تعداد

167

223

20

199

241

20

12/738

176

12/55

176

20

227

20

226

آزمایش

217/50

12/98

198

240

20

گواه

195/85

12/39

178

226

20

همان طوری که در جدول 1مالحظه میشود ،میانگین و انحراف معیار نمره سازگاری اجتماعی

جدول  : 2نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانسهای نمرات متغیرهای
تحقیق دو گروه در مرحله پس آزمون
متغیر

F

درجه آزادی اول

درجه آزادی دوم

سطح معنی داری

سازگاری اجتماعی

0/354

1

38

0/556

فرض صفر برابری واریانسهای نمرات دو گروه در متغیرهای تحقیق تأیید میشود؛
جدول  3نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنف در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات
متغیرهای تحقیق در مرحله پس آزمون

متغیر

مقدار آماره کلموگروف – اسمیرنف

سطح معنی داری

سازگاری اجتماعی

0/625

0/830

همانطوری كه در جدول  3ارائه ش��ده است ،تمام سطوح معنی داری بیش��تر از  0/05هستند،
بنابراین پیش فرض نرمال بودن توزيع نمرات دو گروه در متغير سازگاری اجتماعی ،تأييد ميگردد.
جدول : 4نتایج تحلیل واریانس برای بررسی پیش فرض همگنی شیبهای خط رگرسیون
متغیرهای تحقیق دو گروه در مرحله پس آزمون
متغیر
سازگاری اجتماعی

منبع تغییرات

 Fتعامل

سطح معنی داری

تعامل گروه * پیش آزمون

1/00

0/448

مجله روان شناسی اجتماعی

95

همان گونه كه در جدول  4مش��اهده میش��ود ،مقدار  Fتعامل برای يکسان بودن شيب خط
رگرسيون برای کليه متغيرهای تحقيق غيرمعنی دار میباشد.
جدول  :5نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات پس
آزمون سازگاری اجتماعی ،گروههای آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون

متغیر

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معنی داری p

سازگاری اجتماعی

4928/400

1

4928/400

29/990

0/001

** :در سطح  0/01معنی دار

همان طور که جدول  5نش��ان میدهد ،سطوح معنیداری تمام آزمونها بیانگر آن است که
ب��ا کنترل پیش آزمون بین گ��روه آزمایش و گروه گواه از لحاظ تمام متغیرهای مورد پژوهش
تفاوت معنیدار وجود دارد.
جدول  :6نتایج تحلیل کواریانس یک راهه (انکوا )1مقایسه نمرات پس آزمون سازگاری
اجتماعی گروههای آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون

منبع تغییرات

مجموع
مربعات

گروه

3825/191

درجه آزادی

میانگین
مربعات

1

3825/191

پیش آزمون 5426/218

1

5426/218

818/482

37

22/121

خطا

F
245/296

سطح معنی
داری p

172/920

مجذور اتا

0/000

0/85

0/000

0/869
0/759

0/82

همان طور که در جدول  6نش��ان داده ش��ده است ،با کنترل پیش آزمون بین گروه آزمایش
و گ��روه گواه از لحاظ سازگ��اری اجتماعی تفاوت معنی داری وج��ود دارد ( F=245/296و
 .)p>0/000بنابراین فرضیه مورد نظر تأیید میگردد.
جدول :7نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا مقایسه پیگیری نمرات متغیرهای
پژوهشی آزمودنیهای گروههای آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون

متغیر

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معنی داری p

سازگاری اجتماعی

4687/225

1

4687/225

29/087

0/000

در مرحل��ه پیگی��ری با کنترل پیش آزمون بی��ن گروه آزمایش و گروه گ��واه از لحاظ تمام
متغیرهای مورد پژوهش تفاوت معنیدار وجود دارد.
1. ANCOVA
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بحث ونتیجه گیری

همانطوری که در جدول  1و  6مالحظه میشود که با کنترل پیش آزمون بین گروه آزمایش
و گروه گواه از لحاظ سازگاری اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد .بنابراین فرضیه مورد
نظر تأیید میگردد( F=26/679و  .)p>0/001در ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ
ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دانش آموزان ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﺎزﮔﺎري از دوران ﻛﻮدﻛﻲ
آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود.
در اﻳﻦ دوره ﻧﻮﺟﻮان در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻧﮕﺮان اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ از ﺧﺎﻧﻮادة
اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺷﺒﻜﺔ رواﺑﻂ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻧﻴﺎي ﺑﻴﺮون ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ در ﺣﻞ اﻳﻦ ﺗﻌﺎرض ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ
ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﻓﺮد ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ و اﺣﺴﺎس
ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺧﻮدش اﺳﺖ .ﻓﺮد داراي ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻮد را دارد و ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺟﺎﻧﺐ اﻋﺘﺪال را ﻧﮕﻪ
ﻣﻲ دارد و از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ ﺧﻮدداري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎي
رواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﻓﺮد را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ،
ارزشﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ در آورد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ آﻣﺎده ﻛﻨﺪ .ﻓﺮد را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ و ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﻓﺮد ﻣﻲ ﺷﻮد (جمالی پاقلعه ،جمالی پاقلعه،
جدیدی فیقان و نظری بدیع.)1393 ،1
در ﺟﺮﻳﺎن دﺷﻮاري ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ ،در اﺧﺘﻴﺎر
داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ از ﻋﻬﺪة ﺣﻞ
ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد ﺑﺮآﻳﻨﺪ ،ﻣﻔﻴﺪ و ﺿﺮوري اﺳﺖ (ﻛﻠﻴﻨﻜﻪ .)1389 ،2مهارتهاي زندگي را به عنوان
توانايي براي سازگاري و رفتار مثبت که افراد را قادر ميسازد به طور موثري از عهده خواستهها
و چالشه��اي زندگي برايند تعري��ف ميکنند (عالیی ف��رد .)1395 ،بنابراین منطقی است که
آموزش مهارته��ای زندگی بر بهبود سازگ��اری اجتماعی دانش آم��وزان تاثیر داشته باشد.
پیشنهاد میشود در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي آﺗﯽ روش آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎ ﻣﺜﻞ
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ درﻣﺎﻧﯽ ،درمان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري ،ﻃﺮﺣﻮاره درﻣﺎﻧﯽ ،واﻗﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ شود.
منابع

آه��ن کوب نژاد ،مهرن��وش .)1394( .تاثیر آموزش مهارتهای زندگی ب��ر میزان رضایت از
زندگی و تعارضات
1. Jamali paghale, Jadidi fighan, Nazari Badie
2. Klinkeh
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زناشویی معلمان شاغل شهر اصفهان .پایان نامه روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
علوم و تحقیقات بروجرد.
بیان زاده ،اکبر و ارجمندی ،زهرا ( .)1382تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر رفتار سازشی
كودكان عقب مانده ذهنی خفیف ،اندیشه و رفتار.34-27 – ،1،9.
پور سید،سید رضا.حبیب الهی،سعید.فرامرزی،ساالر .)1389(.تأثیر آموزش مهارتهای زندگی
بر میزان سازگاری دانشجویان نابینا وکم بینا.دوره  3شماره  1ص 7تا.11
ت��رک الدانی ،فاطمه؛ ملک پور ،مختار؛گلپرور ،محس��ن ..)1388( .تاثیر آموزش مهارتهای
زندگی به مادران بر کاهش مشکالت رفتاری دانشآموزان سوم تا پنجم ابتدایی ،مجله دانش
و پژوه��ش در روانشناسی ،دانشگاه آزاداسالمیواح��د خوارسگان (اصفهان) ،شماره سی و
هفتم ،ص .82-65
جمالی پاقلعه ،زیور ،.جمالی پاقلعه ،سمیه ،.جدیدی فیقان ،مهناز ،.نظری بدیع ،مرضیه (.)1393
ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان
دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان .مجله داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ در روانشناسی ﻛﺎرﺑﺮدي.121-129 )4(15 .
جزایری،علیرضا .)1391(.مهارت کنترل خشم مجموعه آموزشی مهارت زندگی،نشر دانژ.
حقیقی ،جمال؛ موسوی ،محمد؛ مهرابی زاده هنرمند ،مهناز؛ بشلیده ،کیومرث ( )1385بررسي
تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سالمت رواني و عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول
مقطع متوسطه ،مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ،دوره سوم ،سال
سیزدهم ،شماره ..78-61 ،1
راب��رت .)1384( ،انگیزش و هیجان .ترجمه شمس اسفندآباد ،حس��ن .محمودی ،غالمرضا و
امامیپور ،سوزان ،تهران:انتشارات نی
سازمان بهداش��ت جهاني ( )1998برنامه آموزش مهارتهاي زندگ��ي ،ترجمه ربابه نوري قاسم
آبادي و پروانه محمدخاني ( ) ١٣٧٧تهران  :واحد بهداشت و پيشگيري از سوء مصرف مواد،
سازمان بهداشت جهاني.
سرخ��وش ،سعدال��ه ( ) ١٣٨٤مهارتهاي زندگ��ي و پيشگيري از آسيبه��اي اجتماعي .همدان :
انتشارات كرشمه.
شهیم ،سیما .)1382( .مقایسه مهار تهای اجتماعی و مشكالت رفتاری در دو گروه از کودکان
ع��ادی و مبتال به اخت�لاالت یادگیری در خانه و مدرسه ،مجل��ه روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران ،شمارههای.121-138 – ،1 ،33:
عالی��ی فرد ،عالء الدی��ن ( .)1395تعیین اثربخشی آموزش مهارته��ای زندگی به والدین بر
سالم��ت عمومیفرزندان .پايان نام��ه کارشناسي ارشد روان شناسي عموم��ی .دانشگاه آزاد
اسالمي واحد مالرد.
فتی ،الدن و همکاران .)1385( .آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان،نشردانژه ،تهران.
فيش��ر ،راب��رت .)1989( .آ اموزش تفكر ب��ه كودكان ) ترجمه مسعود صفاي��ي مقدم و افسانه
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.رسش- : اهواز،(نجاريان
، عزت نفس، تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت عمومی.)1383( . ماندانا،ی��ادآوری
، پایان نامهی کارشناسی ارشد.خود ابرازی دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اهواز
. دانشگاه آزاد اسالمیاهواز،روان شناسی عمومی
 بررسی خویشتنداری ورابطه ی ان با ابعاد مختلف مهارتهای اجتماعی.)1390(.س��اره،کاکویی
پایان نامه ی کارشناسی ارشد روانشناسی وآموزش کودکان.در کودک��ان عقب مانده ذهنی
دانشگاه شیراز،استثنایی
. اﺳﭙﻨﺪ ﻫﻨﺮ، ﺗﻬﺮان، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺷﻬﺮام ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ، ﻣﻬﺎرتﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ.)1388(. ال. ﻛﺮﻳﺲ،ﻛﻠﻴﻨﻜﻪ
) بررسی تأثیر آموزش مهارتهای1389( سوره، لیال؛ ارضی، مهناز؛ گراوند،مهرابی زاده هنرمند
 شماره، سال اول، فصلنامه زن و فرهنگ،زندگی بر اضطراب و پرخاشگری همسران شهداء
.3  ص،اول
 سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون-  بررسی پایایی وروایی.)1381(. محمد،خیر.فریده،یوسفی
158 تا147 ص.36  پیاپی2 شماره.18 و مقایسه عملکرد دختران وپسران دبیرستانی دوره
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