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چكیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی با رویکرد اسالمی بر باورهای معرفت-
شناختی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان پسر بود .روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمونپس
آزمون با گروه کنترل بود .از میان دانشآموزان پسر مقطع متوسطه دوم ناحیه  2شهر قم در سال تحصیلی -98
 40 ، 1397نفر براساس مالکهای ورود به مطالعه با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در
یک گروه آزمایش ( 20نفر) و یک گروه کنترل ( 20نفر) گمارده شدند .ابزار گردآوري اطالعات شامل پرسشنامه
باورهای معرفتشناختی شومر ( )1990و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ( )1989بود .همچنین بر روی
گروه آزمایش بسته آموزشی مهارتهای زندگی با رویکرد اسالمی به مدت  8جلسه  90دقیقهای اجرا شد اما
گروه کنترل هیچ برنامه آموزشی را دریافت نکرد .دادهها با استفاده از نرمافزار  spss-19از طریق روش تحلیل
کواریانس تک متغیره و چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد .نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی با رویکرد
اسالمی بر باورهای روانشناختی و دو زیرمؤلفههای آن (توانایی ذاتی و یادگیری و یادگیری سریع) و بهزیستی
روانشناختی و تمام زیرمؤلفههای آن (خودمختاری ،تسلط بر محیط ،رشد شخصی ،ارتباط مثبت با دیگران،
هدفمندی در زندگی و پذیرش خود) در دانشآموزان پسر تأثیر معناداری دارد (.)p>0/05
واژه های کلیدی :مهارتهای زندگی ،رویکرد اسالمی ،باورهای معرفتشناختی ،بهزیستی روانشناختی
 .1استادیار ،گروه روان شناسی ،واحد نایین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نایین ،ایران( .نویسنده مسئول .ایمیل)f.tabatabaei49@yahoo.com :
 .2دانشجوی ارشد ،گروه روان شناسی ،واحد نائین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نایین ،ایران.
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مقدمه
در عصـر حاضـر تعلیـم و تربیـت بخشـی مهـم از زندگـی هـر فـرد را تشـکیل میدهـد .علاوه بـر
ایـن ،کیفیـت و کمیـت ایـن تحصیـل نقـش مهمـی را در آینـده فـرد ایفـا میکنـد .بـه همیـن دلیل،
نزدیـک بـه یـک قرن اسـت کـه روانشناسـان بـه صورتی گسـترده در تلاش بـراي شناسـایی عوامل
پیشبینیکننـده پیشـرفت تحصیلی هسـتند .پیشـرفت تحصیلی به طـور اعم و فرآیندهـاي یادگیري
و تدریـس بـه طـور اخـص ،توسـط متغیرهـاي شـناختی مختلـف تحـت تأثیـر قـرار میگیرنـد کـه
مهمترین آنها شـامل باورهای معرفتشـناختی اسـت (سـوتکوا دیمو ،آتا ناسوسـکا ،اتلیو ،تراجکوسـکا،
سورین-کوزمانوسـکا 1)2015 ،کـه نقـش تعیینکننـدهای را در پردازش و تفسـیر اطالعات ،درکوفهم
معلومـات ،روشـهای یادگیـری ،سـطح تفکر و مهارتهای حل مشـکل ایفـا میکننـد .اﻳﻦ ﺑﺎورﻫﺎ داراي
اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻘﻮﻟﻪﻫـﺎﻳﻲ ﭼـﻮن ﻣﻨﺒـﻊ داﻧـﺶ ،ﻗﻄﻌﻴـﺖ داﻧـﺶ ،ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻲ داﻧﺶ ،ﺳﺮﻋﺖ
اﻛﺘﺴﺎب داﻧﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي را درﺑﺮمـیﮔﻴﺮﻧﺪ .بـر ایـن اسـاس میتـوان چنیـن بیـان کـرد
کـه باورهـای معرفتشـناختی بـر حضور فعـال در یادگیـری ،مقاومت و پشـتکار در مواجهه بـا تکالیف
دشـوار ،درک مطلـب ،رویکردهـای یادگیـری و عملکـرد تحصیلـی دانشآمـوزان تأثیـر میگـذارد و در
نهایت سـبب پیشـرفت تحصیلی و بهزیسـتی روانشـناختی دانشآموزان میشـود (عباسـیان ،کدیور و
صرامی فروشـانی.)1396 ،
ريـف ،)1995 ( 2بهزيسـتي روانشـناختي را چيـزي فراتر از شـادماني و رضايت عنـوان كرد كه داراي
شـش بعـد پذيـرش خـود ،روابط مثبـت با ديگـران ،خود مختاري ،تسـلط بـر محيط ،زندگـي هدفمند
و رشـد شـخصي اسـت (ريف و سـينگر .)2008 ،3او بهزيسـتي روان شـناختي را تالش براي كمال در
جهـت تحقـق تواناييهـاي بالقـوه واقعـي فرد ميدانـد .در اين ديدگاه بهزيسـتي به معنـاي تالش براي
اسـتعال و ارتقـا اسـت؛ كه در تحقـق اسـتعدادها و تواناييهاي فرد متجلي ميشـود (وازكويـز ،هرواس،
راهونـا و گومـز2009 ،4؛ معيـنزاده وكومار2010 ،؛ دي ،هانسـون ،مت بي ،پروكتـور و وود.)2010 ،5
یکـی از روشهـای آموزشـی مناسـب در زمینـه باورهای معرفتشـناختی و بهزیسـتی روانشـناختی
6
دانشآمـوزان ،آمـوزش مهارتهـای زندگـی بـا رویکـرد اسلامی میباشـد .سـازمان بهداشـت جهاني
( )2001مهارتهـاي زندگـي را تواناييهايـي تعریـف میکنـد كـه بـه ارتقـاي بهداشـت روانـي افـراد
جامعـه ،غنـاي روابـط انسـاني ،افزايـش سلامت و رفتارهـاي سـالم در سـطح جامعه منجـر ميگردند.
ایـن سـازمان ده مهـارت را بـه عنـوان مهارتهـاي اصلـي زندگـي شـامل تصميمگيـری ،حل مسـأله،
تفكرخلاق ،تفكرنقـاد ،توانايـي برقـراري ارتبـاط مؤثـر ،ايجـاد و حفـظ روابـط بينفـردي ،خودآگاهي،
همدلـي كـردن ،مقابلـه بـا هيجانهـا و مقابلـه بـا فشـار روانـي معرفـي نمـوده اسـت (فتـی ،موتابـي،
محمدخانـي و كاظـمزاده عطوفـي.)1385 ،گرچـه مهارتهـاي زندگـي عنوانـي اسـت امـروزي ،ولـي
ريشـه در آموزههـاي اسلامي دارد و دسـتورهاي دينـي بيـش از اين و بـه صورت کامل بـه مهارتهاي
زندگـي توجـه کـرده اسـت .آموزههـاي دينـي و مکتب روانشناسـي اسلامي بـه منظور ايجاد رشـد در
1. Cvetkova Dimov, Atanasoska, Iliev, Trajkovska & Kuzmanovska
2. Ryff
3. Ryff & Singer
4. Vazquez, Hervas, Rahona & Gomez
5. Day, Hanson, maltby, premotor & Wood
6. World Health Organization
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انسـان ،بـه هـر دو جنبة نظـري و عملي توجه دارد .در بعد نظري ،بررسـي اصول روانشناسـي اسلامي
و جريانهـاي اصلـي روانـي در انسـان ،اين واقعيت را نشـان ميدهد که انسـان در حالت سلامت فکر،
همـواره در حالـت پويايي در مسـير رشـد قرار دارد .کندي ،توقف و سـير معکـوس در اين روند ،موجب
بـروز اختلاالت واکنشـي روانـي و اختالالت شـخصيتي ميگردد .در بعـد عملي نيز انسـانها ميتوانند
بـا عمـل بـه باورهـاي ديني ،تمسـک بـه کتاب قرآن و سـيرة اهـل بيت و هـم چنين حرکت به سـوي
انسـان کامـل شـدن ،بـا اکتسـاب فضايـل و دوري از رذايـل ،کاهـش اختلاالت رواني و حفظ سلامت
روان خويـش را تضميـن کنند(کاظمـي و بهرامي.)1393 ،
وودراف )۲۰۱۶( 1در یـک مطالعـه اکتشـافی مبنـی بـر ضـرورت مهارتهـای زندگی بـرای نوجوانان
نخبـه ورزشـکار در آفریقـای جنوبـی تاکیـد کـرد .همچنین سـیم و یـو )2011( 2در پژوهشـی نشـان
دادنـد بـا فراگیـری مهارتهـای زندگـی ،افراد تمـام ابعاد وجـودی خود را بهتـر شـناخته و میپذیرند
کـه بـا خـود و دیگـران ارتبـاط گرمتـر و مؤثرتـری برقـرار کننـد و ایـن توانمندیهـا ،تسـلط آنهـا بـر
محیـط را افزایـش میدهـد و بـه رشـد فـردی آنـان میانجامـد .مرحمتـی و فوالدچنـگ ()1396
در پژوهشـی بـه بررسـی اثربخشـی آمـوزش مهارتهـای زندگـی بـا رویکـرد اسلامی بـر بهزیسـتی
روانشـناختی یادگیرنـدگان پرداختنـد ،یافتههـا نشـان داد کـه آمـوزش مهارتهـای زندگـی از منظـر
اسلام و روانشناسـی موجـب بهبـود وضعیـت بهزیسـتی روانشـناختی در دانشـجویان دختـر شـد.
امـروزه علیرغـم ایجـاد تغییـرات عمیـق فرهنگـی و تغییـر در شـیوههای زندگـی ،بسـیاری از افـراد
جامعـه در رویارویـی بـا مسـائل زندگی فاقـد تواناییهای ضـروری بـرای مواجهه مفید و موثـر و یافتن
راه حلهـای صحیـح بـرای حـل مشـکالت میباشـند و همیـن موضـوع آنهـا را در مواجهـه بـا ایـن
مسـائل آسـیبپذیر کـرده اسـت .در ایـن راسـتا نوجوانـان جامعـه کـه در دوران بحرانـی زندگـی خود
قـرار دارنـد بـرای مقابلـه صحیـح و سـازگارانه بـا کشـمکشهای زندگـی بـه مهارتهـا و کارکردهایی
نیـاز دارنـد کـه آنـان را در کسـب ایـن تواناییهـا یـاری و زمینـه سلامت و بهزیسـتی روانـی آنهـا را
فراهـم نماینـد .لـذا ضروری اسـت کـه فرصتهایی فراهم شـود تـا نوجوانان علاوه بر کسـب اطالعات
و دانـش نظـری ،مهارتهـای زندگی کـردن را نیـز بیاموزند .مهارتهـای زندگی به عنـوان مجموعهای
از مهارتهـای فـردی و اجتماعـی باعـث میشـود تـا افـراد در برخـورد با خـود و دیگران به طـور موثر
و شایسـته عمـل کننـد .بنابراین پژوهش حاضر در راسـتای پاسـخگویی به این سـوال پژوهشـی اسـت
کـه آیـا آمـوزش مهارتهـای زندگـی بـا رویکـرد اسلامی بـر باورهـای معرفتشـناختی و بهزیسـتی
روانشـناختی دانشآمـوزان پسـر مقطـع متوسـطه دوم تاثیر معنـاداری دارد؟
روش پژوهش
روش مطالعـه نیمـه آزمایشـی با طـرح پیشآزمون ـ پـس آزمون با گـروه کنترل بـود .جامعه آماری
پژوهـش شـامل کلیـه دانشآمـوزان پسـر مقطـع متوسـطه دوم ناحیـه  2آموزشوپرورش قم در سـال
تحصیلـی  1397-98بـود کـه بـا اسـتفاده از روش نمونهگیـری تصادفـی از بیـن مـدارس ناحیـه  2که
حاضـر بـه همکاری شـدند  3مدرسـه انتخـاب و از بین دانشآمـوزان  40نفر پس از بررسـی مالکهای
ورود بـه مطالعـه بـا روش نمونهگیـری در دسـترس انتخـاب و به صـورت تصادفی در دو گـروه آزمایش
1. Woodruff
2. Sim,T.N & Yow,A.s

مجله روان شناسی اجتماعی

134

( 20نفـر) و گـروه کنتـرل ( 20نفـر) ارائـه شـدند .مالکهـای ورود بـه مطالعـه شـامل .1دانشآموزان
مقطـع متوسـطه دوم.2 ،مذکـر بـودن.3 ،قـرار داشـتن در رده سـنی  15تـا  18سـال.4 ،عـدم قـرار
داشـتن تحـت درمانهـای مـوازی روانشـناختی یـا روانپزشـکی و مالکهای خـروج از مطالعه شـامل
.1غیبـت بیـش از یـک جلسـه.2 ،عـدم تمایـل به ادامـه همـکاری.3 ،عـدم موافقـت والدین بـود .روند
اجـرای پژوهـش بـه ایـن شـکل بـود کـه پـس از هماهنگی بـا اداره آمـوزش و پـرورش ناحیه  2شـهر
قـم ،سـه مدرسـه پسـرانه مقطـع متوسـطه به طـور تصادفی انتخـاب و با مراجعـه به آنها به شـیوه در
دسـترس 40دانشآمـوز کـه تمایـل به همـکاری در پژوهش را داشـتند ،انتخاب شـدند .گـروه آزمایش
 8جلسـه  90دقیقـهای (هفتـهای یک جلسـه) بـا روش مهارتهای زندگـی با رویکرد اسلامی آموزش
دیـد و گـروه کنتـرل هیـچ آموزشـی دریافـت نکـرد .محتواهـای مداخلـه آمـوزش مهارتهـای زندگی
بـا رویکـرد اسلامی که توسـط مرحمتـی و فوالدچنـگ ( )1396و سـلیمانی نجـف آبـادی و همکاران
( )1394طراحـی شـده در جـدول 1گزارش شـد.
جدول  .1شرح محتوای جلسات آموزشی مهارت های زندگی با رویکرد اسالمی
جلسات

شرح محتوا

جلسه اول

آشنايي و ايجاد ارتباط با اعضاي گروه ،آشنايي با گروه درماني و فرايند آن ،ارائة توضيحات مختصر دربارة هدف
از انجام جلسات آموزشي ،پذيرايي و توزيع و تکميل پرسشنامه ها

جلسه دوم

آموزش مهارت خودآگاهي اسالمي با استفاده از آيات و احاديث ،آشنايي با مفهوم خودشناسی با توجه به انسان
شناسی اسالمی ،معرفي خودارزیابی صحیح ،خودآگاهی هیجانی و هدفمندی ،انتخاب هدف با توجه به هدف
خلقت انسان و معاد.

جلسه سوم

آموزش مهارت همدلي در نگاه ديني با استفاده از احاديث (انگیزه کارامد ،اعتمادسازی و ایجاد آرامش ،تالش
برای افزایش سعه صدر ،توجه به کرامت انسان ها ،همدردی)

جلسه چهارم

آشنایی با مفهوم ارتباط کالمی و غیرکالمی ،معرفی سموم ارتباطي و دوری از گناهان در ارتباط با سایر افراد
(مانند غیبت ،حسادت و دروغگویی و ،(...آشنايي با زبان بدن

جلسه پنجم

آموزش دست يافتن به مهارت حل مسئله با توجه به آموزههاي ديني

جلسه ششم

آشنایی با مهارت تصمیمگیری و مفهوم توکل ،مراحل تصمیمگیری ،تصمیمگیری مطلوب و راههای رسیدن
به آن.

جلسه هفتم

آشنایی با مفهوم استرس و هیجان و انواع آ نها ،تآثیر استرس بر روان و بدن ،شیوه های مقابله با استرس و
هیجانات ،و مفهوم صبر به عنوان یک روش اسالمی برای مقابله با استرس.

جلسه هشتم

خالصه جلسات و نتیجهگیری نهایی و پیشنهاداتی جهت تثبیت مطالب یادگرفته شده ،اجرای پس آزمون.

مداخلـه توسـط یـک روانشـناس مثبتگـرا به صـورت گروهی با روشهای سـخنرانی ،بحـث گروهی
و تمریـن عملـی مهارتها در سـه دبیرسـتان پسـرانه شـهر قـم انجام شـد در پایان هر جلسـه تکلیفی
مرتبـط داده و در آغـاز جلسـه بعـد ضمـن بررسـی تکالیـف بـه آزمودنیها بازخورد سـازنده داده شـد.
بـرای جمـعآوری دادهها از پرسشـنامههای باورهای معرفتشـناختی شـومر و بهزیسـتی روانشـناختی
ریف اسـتفاده شد.
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پرسشـنامه باورهـای معرفـت شـناختی :1شـومر در سـال  1990پرسشـنامه  63سـوالی خـود را برای
سـنجش پنج بعدی معرفت شـناختی پیشـنهادیاش معرفی کرد .از این پنج بعد معرفتشـناختی ،سـه
بعـد بـه خـود دانـش (سـاختار ،قطعیت و منبـع) و دو بعـد دیگـر (کنترل و سـرعت) به اکتسـاب دانش
مربـوط میشـد .شـومر بـرای هر یـک از این ابعـاد یک مجموعه سـوال تهیه کـرده بود کـه در  12خرده
مقیـاس گروهبنـدی شـده بودنـد .وی در تحلیـل عاملی خـرده مقیاسهـا  5عامل را مطـرح کرد:
سـاده بـودن دانـش  :سـواالت -38-37-35-18-14-3-33-23-22-19-17-16-11-2
 63-54؛ قطعیـت دانـش46-45-31-13-7-6-40-36-5-1 :؛توانایـی ذاتـی یادگیـری:
62-28-25-15-4-57-55-47-8-49-43-32-26؛یادگیـری سـریع-20-60-50-39-29-10 :
53-51-25-24؛خـاص بـودن دانـش  .61-48-34-30-21-12-44-42-41-27-9 :این پرسشـنامه
ً
ً
کاملا موافقـم دارد سـواالت زیـر بـه صـورت معکـوس
کاملا مخالفـم تـا 5
لیکـرت  5درجـهای از 1
نمرهگـذاری میشـوند-39-28-25-15-4-43-32-26-46-45-7-1-56-54-18-14-23-22-2 :
 .61-48-30-27-53-24-60حداقـل امتیـاز در ایـن پرسشـنامه  63و حداکثـر  315خواهـد بـود که
نمـره بیـن  63تـا  :126باورهـای معرفتشـناختی در فـرد ضعیـف اسـت؛ نمـره بیـن  126تـا :189
باورهـای معرفتشـناختی در فـرد متوسـط اسـت؛ نمـره باالتـر از  :189باورهـای معرفتشـناختی در
فـرد قـوی اسـت .پایایی پرسشـنامه بـا اسـتفاده از آلفای کرونبـاخ بین  0/54تـا  0/71قرار داشـت .در
پژهـش کدیـور و همـکاران ( ،)1391میـزان اعتبـار خـرده مقیاسهـای پژوهـش بـا اسـتفاده از روش
آلفـای کرونبـاخ بیـن  0/65تـا  0/75بدسـت آمـد .روایـی پیش بیـن این ابزار توسـط شـومر (،)1993
نشـان داده شـده اسـت کـه سـه مـورد از چهـار بـاور بعد کنتـرل توانایـی هـوش عمومی ،جنبـه های
مختلـف یادگیـری نظیـر درک مطلـب را پیشبینـی میکنـد .بـرآورد اعتبـار بـا روش بازآزمایی 0/74
بدسـت آمـده اسـت (بـه نقـل از پاکمهـر و کارشـکی .)1393 ،در پژوهش حاضـر ضریب پایایـی برابر
بـا  0/78بـه دسـت آمد.
2
پرسشـنامه بهزیسـتی روانشـناختی  :این مقیاس را ریف در سـال  ،1989سـاخت و دارای  84سـوال
بـا  6عامـل خودمختـاری ،تسـلط بـر محیط ،رشـد شـخصی ،ارتبـاط مثبت بـا دیگـران ،هدفمندی در
زندگـی و پذیـرش خـود مـی باشـد .ضمـن اینکـه مجمـوع نمـرات ایـن  6عامـل به عنـوان نمـره کلی
بهزیسـتی روانشـناختی محاسـبه میشـود .این آزمـون در یک پیوسـتار  6درجـه ای از " کام ً
ال مخالفم
ً
کاملا موافقـم ( "6یـک تـا شـش) پاسـخ داده میشـود .از بین کل سـواالت  44سـوال به طور
 "1تـا "
مسـتقیم و  40سـوال بـه شـکل معکـوس نمرهگـذاری میشـوند .سـواالت -15-13-11-9-7-4-2
-62-61-60-58-56-55-54-45-44-43-42-41-35-34-32-31-29-27-24-22-20-18-17
 83-82-76-75-74-73-66-63و  84بـه صـورت معکـوس نمرهگذاری میشـود (میکائیلی.)1389 ،

1. Shomer Epistemological Beliefs Questionair
2. Ryff psychological well-beingQuestionair
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جدول .2مقیاسهای بهزیستی روانشناختی
زیرمولفه

سواالت

ضریب پایایی

خود مختاری

80-74-68-62-56-50-44-38-32-26-20-14-8-1

0/89

تسلط بر محیط

81-75-69-63-57-51-45-39-33-27-21-15-9-3

0/82

رشد شخصی

82-76-70-64-58-52-46-40-34-28-22-16-10-4

0/80

روابط مثبت با دیگری

79-73-67-61-55-49-43-37-31-25-19-13-7-1

0/92

هدف در زندگی

83-77-71-65-59-53-47-41-35-29-23-17-11-5

0/88

پذیرش خود

84-78-72-66-60-54-48-42-36-30-24-18-12-6

0/84

ایـن مقیـاس در آغـاز بـر روی یک نمونـه  321نفری اجرا و ضریـب هماهنگی بین مقیاسها بیـن  0/86تا
 0/93و ضریـب پایایـی بازآزمایـی پس از شـش هفته بر روی نمونه  117نفری بین  0/81تا  0/86به دسـت
آمـد (بیانـی و همـکاران .)1387 ،دادههای به دسـت آمده با اسـتفاده از نرمافزار  spss-19در دو سـطح آمار
توصیفـی (میانگیـن و انحراف معیار) و آمار اسـتنباطی (تحلیل واریانس تکمتغیـره و چندمتغیره) با رعایت
پیشفرضهـای آمـاری ،آزمون کوین و کالموگروف -اسـمیرنوف تجزیـه و تحلیل گردید.
یافتههای پژوهش
در جـدول  3نتایـج یافتههـای توصیفـی (میانگیـن و انحـراف معیـار) متغیرهـای وابسـته پژوهـش
بهزیسـتی روانشـناختی و باورهـای معرفـت شـناختی آورده شـده اسـت:پ
جدول  .3نتایج آمار توصیفی بهزیستی روانشناختی و باورهای معرفتشناختی
مرحله

زیرمولفه ها

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

تسلط بر محیط

23.75

1.93

24.82

2.30

روابط مثبت با دیگری

24.69

3.52

پذیرش خود

20.52

خودمختاری

پیشآزمون

رشد شخصی

هدف در زندگی

24.60

27.49

2.37
2.05

19.97

2.11
2.39

22.79
25.49
23.58
19.30
20.69

2.27
3.28
2.82
1.98
2.66

بهزیستی روانشناختی کل

317.43

18.29

315.19

19.36

تسلط بر محیط

24.08

3.02

25.17

2.27

روابط مثبت با دیگری

23.82

پذیرش خود

20.14

خودمختاری

پسآزمون

گروه گواه

گروه آزمایش

رشد شخصی

هدف در زندگی

بهزیستی روانشناختی کل

24.93
27.74
20.48

321.03

2.34
2.37
2.49
2.28
3.06

16.92

25.93
33.86

2.48
3.80

25.94

3.21

23.96

3.19

24.07
342.21

2.93
17.20

مجله روان شناسی اجتماعی

ساده بودن دانش

38.54

3.82

38.13

2.08

توانایی ذاتی یادگیری

25.66

3.28

25.64

3.74

خاص بودن دانش

23.48

3.88

23.42

قطعیت دانش

پیشآزمون

21.63

یادگیری سریع

2.96

24.37

3.02

22.05
23.46

2.73
2.93
2.87

باورهای معرفت شناختی

133.68

16.80

132.70

17.38

قطعیت دانش

21.96

2.38

22.39

2.93

2.64

25.87

3.10

ساده بودن دانش

پس آزمون
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38.88

3.16

توانایی ذاتی یادگیری

25.73

3.19

خاص بودن دانش

23.65

2.63

24.55

یادگیری سریع

باورهای معرفت شناختی

134.77

17.73

39.16

27.94
23.92

139.28

3.38
2.77
3.25

15.65

همانطـور کـه در جـدول  3مشـاهده میشـود میانگیـن نمـرات گـروه آزمایـش در پس آزمـون بعد
از اجـرای مداخلـه افزایـش بیشـتری نسـبت بـه میانگیـن نمـرات گـروه کنترل داشـته اسـت .شـایان
ذکـر اسـت در متغیرهـای پژوهـش پیشفـرض نرمـال بـودن توزیـع متغیرهـا برقـرار بوده اسـت چون
مقادیـر سـطح معنـاداری بزرگتـر از  0/05بـوده اسـت .همچنیـن یکی دیگـر از پیشفرضها ،بررسـی
همگونـی واریانـس گروههاسـت کـه بـرای این منظور از آزمون لوین اسـتفاده شـد .نتایج نشـان داد که
واریانـس دو گـروه پیشآزمـون و پسآزمـون در تمام زیرمؤلفههای بهزیسـتی روانشـناختی و باورهای
معرفتشـناختی همگـون میباشـند ( .)pنتایـج آزمـون تحليل کواريانـس تک متغیـره ميانگين نمرات
پـس آزمـون باورهای معرفتشـناختی و بهزیسـتی روانشـناختی در دو گروه در جدول  4گزارش شـد.
جدول  .4تحليل کواريانس تک متغیره ميانگين نمرات پس آزمون
باورهای معرفتشناختی و بهزیستی روانشناختی در دو گروه
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

میانگین
درجه آزادی
مجذورات

پیشآزمون

2029.82

1

2029.82

148.85

گروه

1627.77

1

1627.77

26.38

خطا

1290.61

37

34.88

F

سطح معناداری P

مجذور اتا

توان آماری

0.024

0.34

0.72

0.038

0.26

0.66

پیشآزمون

8750.36

1

8750.36

284.33

0.000

0.84

1

گروه

4029.88

1

4029.88

38.91

0.000

0.58

0.96

خطا

2847.02

37

بـا توجـه بـه جـدول 4بـا کنتـرل پيشآزمـون ،بيـن آزمودنیهـا در گروههـای کنتـرل و آزمایـش از
لحـاظ نمـره باورهـای معرفتشـناختی تفـاوت معنـيداري وجـود دارد(  .)F=26/38, p = /028ميزان
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تأثيـر يـا تفاوت برابر با  0.26میباشـد .همچنین نشـان داده شـده اسـت با کنتـرل پيشآزمون ،بيـن آزمودنیها
در گروههـای کنتـرل و آزمایـش از لحـاظ بهزیسـتی روانشـناختی تفـاوت معنـيداري وجـود دارد(,p = /001
 .)F =38.91ميـزان تأثيـر يـا تفـاوت برابـر با  0/58میباشـد .نتایج آزمـون تحلیل واریانس تک متغیـره در متن
مانکـوا روی مؤلفههـای باورهـای معرفـت شـناختی گروههـای آزمایش و کنتـرل در جدول  5گزارش شـد.
جدول  .5نتایج تحلیل واریانس تک متغیره در متن مانکوا روی
مؤلفههای باورهای معرفت شناختی گروههای آزمایش و کنترل
متغیر

میانگین مجذورات

درجه آزادی

آماره F

سطح معناداری

ضریب اتا

توان آماری

ساده بودن دانش

602.83

1

7.46

0.064

0.018

0.32

قطعیت دانش

492.72

1

5.87

0.127

0.062

0.28

توانایی ذاتی یادگیری

391.29

1

3.19

0.032

0.26

0.42

یادگیری سریع

418.65

1

11.65

0.013

0.18

0.40

خاص بودن دانش

423.30

1

7.12

0.082

0.031

0.34

بـا توجـه بـه جـدول 5میتوان بیـان کرد کـه آمـوزش مهارتهای زندگـی با رویکـرد اسلامی تنها بر
روی توانایـی ذاتـی یادگیـری و یادگیـری سـریع تاثیـر معنـاداری دارد ( .)P>0.05با توجه بـه ضریب اتا
یـا میـزان تاثیـر میتـوان بیان کرد کـه آموزشها  26درصـد بر روی توانایـی ذاتی یادگیـری و 18درصد
بـر روی یادگیـری سـریع تاثیر گذاشـته اسـت .نتایج آزمـون نتایج تحلیـل واریانس تک متغیـره در متن
مانکـوا روی مؤلفههـای بهزیسـتی روانشـناختی گروههـای آزمایش و کنتـرل در جدول  6گزارش شـد.
جدول  .6نتایج تحلیل واریانس تک متغیره در متن مانکوا
روی مؤلفههای بهزیستی روانشناختی گروههای آزمایش و کنترل
آماره F

سطح معناداری

ضریب اتا

توان آماری

خودمختاری

1468.75

1

7.46

0.014

0.38

0.78

تسلط بر محیط

1157.75

1

5.87

0.027

0.29

0.69

رشد شخصی

819.66

1

3.19

0.032

0.46

0.42

روابط مثبت با دیگری

1103.50

1

21.65

0.013

0.66

0.46

هدف در زندگی

957.42

1

7.12

0.0012

0.62

0.71

پذیرش خود

1146.65

1

3.66

0.000

0.58

0.78

متغیر

میانگین مجذورات درجه آزادی

بـا توجـه بـه جـدول 6میتـوان بیـان کرد کـه آمـوزش مهارتهـای زندگـی بـر تمـام زیرمولفههای
خودمختـاری ،تسـلط بـر محیـط ،رشـد شـخصی ،ارتبـاط مثبـت بـا دیگـران ،هدفمنـدی در زندگی و
پذیـرش خـود تاثیـر معنـاداری دارد( .)P>0.05بـا توجـه بـه ضریـب اتا یـا میـزان تاثیر میتـوان بیان
کـرد کـه آموزشهـا بیشـترین تاثیـر را بـر روی روابـط مثبت بـا دیگران بـا  66درصد و کمتریـن تاثیر
را بـر روی تسـلط بـر محیـط با  29درصد گذاشـته اسـت.
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بحثو نتیجهگیری
بـا توجـه بـه اهمیـت مهارتهای زندگـی با رویکـرد اسلامی در دانشآمـوزان ،این مطالعـه با هدف
تعییـن اثربخشـی آمـوزش مهارتهـای زندگـی بـا رویکـرد اسلامی بـر باورهـای معرفتشـناختی و
بهزیسـتی روانشـناختی دانشآمـوزان بـود.
یافتههـا نشـان دادکـه آمـوزش مهارتهـای زندگـی با رویکرد اسلامی بـر باوهاری معرفتشـناختی
دانشآمـوزان مؤثـر بـود .بـا توجـه بـه جسـتجوهای محقـق ،پژوهشـی بـا این مضمـون یافت نشـد که
تأییـدی بـر همسـویی و ناهمسـویی یافتـه مذکـور باشـد .باورهـای معرفتشـناختی ماهیتـی فرهنگی
و اجتماعـی دارنـد و از دیدگاههـای آموزشـی و روانشـناختی منشـأ میگیـرد کـه بـا چگونگـی شـکل
دادن تصـورات افـراد از دانـش و دانسـتن و اینگـه چگونـه مـردم از تصـورات خویـش برای فهـم دنیای
اطـراف اسـتفاده میکننـد مرتبط اسـت (چن و پیجـارس .)2010 ،1توسـعه باورهای معرفتشـناختی،
نقـش مهمـی در تسـهیل تغییرهـای مفهومـی ،سـازماندهی دانـش علمی در سـاختارهای شـناختی و
فرصتهـای یادگیـری دانشآمـوزان ایفـا می کند (الـدر )2002 ،2و فهـم ارتباط باورهـای دانشآموزان
بـا عوامـل تأثیرگـذار در محیط یادگیری بـه تبیین موفقیتها و مشـکالت دانشآموزان در کالس درس
کمـک میکنـد و بـرای بهبـود آموزش مؤثر اسـت .علاوه بر این ،میتوانـد به عنوان یک شـاخص قوی
بـرای معلمـان در جهـت فهم رفتـار و افکار دانشآموزان مورد اسـتفاده قرار گیرد (سـین نینگ جسـی
و جـی چانـگ .)2015 ،3بنابرایـن جلسـات آموزشـی با تأکید بـر مهارتهای زندگی با رویکرد اسلامی
بـر باورهـای معرفتشـناختی ،باعـث شـد کـه دانشآمـوزان متوجـه شـوند کـه یادگیـری تحـت تأثیر
تمریـن و تکـرار قـرار دارد و بـا آمـوزش مهـارت حل مسـأله و تفکـر انتقـادی و تفکر خالقانه براسـاس
آیـات قرآنـی و روایات ،سـطح باورهـای معرفتشـناختی دانشآمـوزان افزایش یابد.
دیگـر یافتههـا نشـان داد که آموزش مهارتهـای زندگی با رویکرد اسلامی باعث افزایش بهزیسـتی
روانشـناختی دانشآمـوزان شـد .ایـن یافته از جهاتی با یافته پژوهشهای سـیدان و همـکاران ()1397
مبنـی بـر اثربخشـی مداخلـه آمـوزش مهارتهـای زندگـی با رویکـرد قرآنی بـر کیفیـت و جهتگیری
زندگـی و نتایـج پژوهـش وودراف ( )۲۰۱۶در یـک مطالعـه اکتشـافی مبنـی بـر ضـرورت مهارتهـای
زندگـی بـرای نوجوانـان نخبـه ورزشـکار در آفریقـای جنوبـی تاکیـد کـرد و یافتههـای پژوهش سـیم
و یـو ( )2011بـا عنـوان فراگیـری مهارتهـای زندگـی بـر خودشناسـی و برقـراری ارتبـاط مؤثـر بـا
دیگـران و کنتـرل بـر محیـط ،همچنیـن بـا نتایـج مطالعـه مرحمتـی و فوالدچنـگ ( )1396مبنـی بر
کنتـرل آمـوزش مهارتهـای زندگـی بـا رویکـرد اسلامی بـر بهبود وضعیـت بهزیسـتی روانشـناختی
در دانشـجویان و پژوهـش شـرفی و بختیـاری ( )1394بـا عنـوان آمـوزش مهارتهـای زندگـی بـر
افزایـش معنـادار بهزیسـتی روانشـناختی افـراد گروه آزمایـش همسـویی دارد .در تبیین ایـن یافتهها
خدابندهلـو و همـکاران ( )1394میتـوان گفـت بـه کارگیری مهارتهـای زندگی ،پایه و مبنایی اسـت
کـه بـا آمـوزش آنهـا ،نظـم نویـن فکـری ،شـناختی و فراشـناختی در دانشآمـوزان حاصـل میشـود.
رویکـرد بهزیسـتی روانشـناختی رشـد مشـاهده شـده در برابـر چالشهای وجـودی زندگی را بررسـی
میکنـد و بـه شـدت بر توسـعهی انسـانی تأکید دارد .افراد با احسـاس بهزیسـتی باال ،به طـور عمدهای
1. Chen & Pajares
2. Elder
3. Hsin-ning Jessi & Jyh-Chong
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هیجانـات مثبـت را تجربـه میکننـد و از حـوادث و موقعیـت خـود ،ارزیابـی مثبتـی دارند.بـا آمـوزش
مهارتهـای زندگـی براسـاس آموزههـای دینـی ،دانشآموزان یـاد گرفتندکه بـا تأکید بـر خودآگاهی،
هدفمنـدی ،داشـتن روابـط بیـن فـردی مناسـب ،در جهـت یک زندگـی متعالـی گام بردارنـد و همین
امـر باعـث افزایش بهزیسـتی روانشـناختی دانشآموزان شـد .همچنیـن یافتهها نشـان داد که آموزش
مهارتهـای زندگـی بـا رویکرد اسلامی باعـث بهبـودی دو مؤلفـه باورهـای معرفتشـناختی (توانایی
ذاتـی یادگیـری و یادگیـری سـریع) در دانشآموزان شـد .شـایان ذکر اسـت کـه در تأیید همسـویی و
ناهمسـویی یافتـه مذکور ،پژوهشـی یافت نشـد .شـومر در بازنگـری مفهومی باورهای معرفتشـناختی
بـه چهـار بـاور معرفتشـناختی دانـش سـاده ،یادگیـری سـریع ،توانایـی تغییرناپذیـر و دانـش قطعی
اشـاره کـرده اسـت .بر طبق نظر شـومر -اکینـز ( ،)2002بـاور به یادگیری سـریع و عملکـرد تحصیلی
(معـدل کل) دانشآمـوزان ،بـاور به سـاده بـودن دانش بـا اسـتراتژیهای مطالعه دانشآمـوز و فهم آن
از متـن ،بـاور به سـاده بـودن و قطعیت دانش با مهارتهای حل مسـأله محتوایی با سـاختار نامناسـب
دارای ارتبـاط اسـت (شـومر -اکینـز و همـکاران .)2005 ،1یافتههـای دیگـر حاکـی از آن اسـت کـه
آمـوزش مهارتهـای زندگـی بـا رویکرد اسلامی بر مولفههـای بهزیسـتی روانشـناختی (خودمختاری،
تسـلط بـر محیـط ،رشـد شـخصی ،ارتبـاط مثبـت با دیگـران ،هدفمنـدی در زندگـی و پذیـرش خود)
تاثیـر معنـاداری دارد .یافتههـا نشـان داد کـه آمـوزش مهارتهـای زندگـی بـا رویکـرد اسلامی باعث
افزایش مؤلفههای بهزیسـتی روانشـناختی شـد .در تأیید همسـویی یافته حاضر ،پژوهشـی یافت نشـد.
آمـوزش مهارتهـای زندگـی بـر عوامـل زیربنایـی مشـترک در بسـیاری از زمینههای ارتقاء بهداشـت
روانـی و پیشـگیری اولیـه تأثیـر گذاشـته و همیـن تـوان و ویژگی آنهاسـت کـه فضای آموزشـی آن را
وسـیع سـاخته و زیربنـای هـر رویکـرد آمـوزش بـه زندگـی شـده اسـت .دانشآمـوزان با داشـتن این
مهارتهـا قـادر خواهنـد بـود از فرصتهـای زندگـی ،بـا بهـرهوری بیشـتر اسـتفاده کـرده و بـه عنوان
افـراد موفقتـری در جامعـه ظاهـر شـوند (فتـی و همـکاران1385 ،؛ محسـنی و شـفیعزاده.)1395 ،
بنابرایـن از طریـق آمـوزش مهارتهـای زندگی با رویکرد اسلامی ،مؤلفههای بهزیسـتی روانشـناختی
دانشآمـوزان افزایـش یافت.
مهمتریـن محدودیتهـای پژوهش نداشـتن مرحله پیگیری و امکان سـوگیری ،عـدم توانایی تعمیم
نتایـج بـه جوامـع دیگـر بـود .بنابرایـن توصیـه میشـود پژوهشهـای آتـی نتایـج چنـد مـاه پـس از
مداخلـه بررسـی گـردد و پژوهـش حاضـر بـر روی دختـران و مقاطـع تحصیلی دیگـر نیز اجـرا و نتایج
آن بـا پژوهـش حاضـر مقایسـه شـود .بـا توجـه بـه تأثیـر روش آمـوزش مهارتهـای زندگی پیشـنهاد
میشـود کـه آمـوزش مهارتهـای زندگی به عنوان یـک واحد اختیـاری در برنامه درسـی دانشآموزان
دبیرسـتانی گنجانده شـود.
منابع
بخشـیپور ،باباله؛ سـیدان ،ابوالقاسـم؛ نادری ،حبیباله و خضری ،ثمانه .)1397( .بررسـی اثربخشـی
آمـوزش مهارتهـای زندگـی بـا رویکـرد قرآنـی بـر کیفیـت و جهتگیـری زندگـی در دانشـجویان.
پنجمیـن کنفرانـس بینالمللـی روانشناسـی علـومتربیتی و سـبک زندگی.
پاکمهـر ،حمیـده و کارشـکی ،حسـین .)1393( .تبییـن گرایـش بـه تفکـر انتقـادی دانشـجویان بـر
1. Schommer-Aikinis et al
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اسـاس دیـدگاه معرفتشـناختی آنـان .فصلنامـه روانشناسـی تربیتـی.126-110،)34(10 ،
خدابندهلـو ،ناصـر؛ پویامنـش ،جعفـر و اعظمـی ،محمـود .)۱۳۹۴( .بررسـی اثربخشـی آمـوزش
مهارتهـای زندگـی در بهزیسـتی روانشـناختی و جراتمنـدی دانشآمـوزان پسـر دوره متوسـطه.
کنفرانـس بینالمللـی علـوم انسـانی ،روانشناسـیو علـوم اجتماعـی تهـران ،موسسـه مدیـران ایـده
پـرداز پایتخـت ایلیا.
سـلیمانی نجفآبـادی ،رسـول؛ چوبگیـن ،علیرضـا؛ قـادری نجفآبـادی ،مریـم و حـدادی ،محبوبـه.
( .)1394تأثيـر آمـوزش مهارتهـاي زندگـي بـا رويکـرد اسلامي بـر افسـردگي ،اضطراب و اسـترس
زنـان مبتلا بـه اختلاالت روانـي مزمـن .فصلنامـه روانشناسـی و دیـن.41-17 ،)2(10 ،
شـرفی ،ابوالقاسـم و بختیـاری ،فـروغ .)۱۳۹۴( .اثربخشـی آمـوزش مهارتهـای زندگـی بـر بهزیسـتی
روانشـناختی در دانشآمـوزان پسـرمقطع دبیرسـتان شهرسـتان بافـت .دومین کنفرانـس بینالمللی
روانشناسـی ،علـوم تربیتـی و سـبک زندگی مشـهد ،دانشـگاه تربـت حیدریه.
عباسـیان ،فرخـزاد؛ کدیـور ،پروین و صرامیفروشـانی ،غالمرضـا .)1396( .نقش ميانجيگـري باورهاي
معرفتشـناختي در رابطـة بيـن باورهـاي ضمنـي هـوش بـا پيشـرفت تحصيلـي دانـش آمـوزان.
تفكروكـودک ،پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي.103-87 ،)2(8 ،
فتـي ،الدن؛ موتابـي ،فرشـته؛ محمدخانـی ،شـهرام و كاظـمزاده عطوفـي ،مهـرداد .)1385( .آمـوزش
مهارتهـاي زندگـي ویـژه دانشـجويان .کتـاب راهنمـاي مـدرس ،چـاپ اول ،تهـران :نشـر دانـژه.
کاظمـي ،محمـود و بهرامـي ،بهـرام .)1393( .نقـش اعتقـادات معنـوي و فرايـض اسلامي درارتقـاي
سلامت روانـي و پيشـگيري از اختلاالت روانـي .مجلـه علـوم پزشـکی زنجـان.74-62 ،)90(22 ،
محسـنی ،هدیسـادات و شـفیعزاده ،حمیـد .)1395( .بررسـی اثربخشـی طـرح آمـوزش مهارتهـای
زندگی در دبیرسـتانهای شـهر تهـران .فصلنامه اندیشـههای نویـن روانشـناختی.162-143 ،)1(12 ،
میکائیلیمنیع ،فرزانه .)1398( .بررسـی وضعیت بهزیسـتی روانشـناختی دانشـجویان دوره کارشناسـی
دانشـگاه ارومیـه .فصلنامه دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات درمانـی گناباد.)4(16 ،
مرحمتـی ،زهـرا و فوالدچنـگ ،محبوبـه .)1396( .اثربخشـی آمـوزش مهارتهـای زندگـی بـا رویکرد
اسلامی بر بهزیسـتی روانشـناختی یادگیرندگان .فصلنامه مسـائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی،
.112-91 ،)2(2
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