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چ يك ده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانشآم ازو ننن دوره
شآم ازو ننن
ل ت مام ییی دانش ش
دبیرستان انجام شد و یک توصی یف از نوع همبس یگت بود .جامعه آماری پژوهش حاضر ش ما ل ل
دبیرستان دوره دوم شهر یاسوج به تعداد  460 1نفر بودند کههه از میاننن آنها ا بههه شیوووهی نمونههه گیر ییی خوش ششهای چنددد
مرحل لل های انتخا بب ب شدنددد .ب ار ییی

مج ععع آوری دادهه اا ا از مقیا سس س پرس مانش هه ه خودکارآمد ییی ش ررر و آدام ززز ( ،) 1982

شآموزان به عنوان نمره پیشرفت تحصیلی آنها ا اس دافت ههه
مهارتهای زندگی ساعتچی و ه کم اران ( ) 89 31و معدل دان 
ل شددد .بیننن مه را تتت ها ای زندگ ییی و
شد .نتایج با اس فت اده از روش ضریب همبس یگت پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل ل
پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مهارت زندگی قادر به پیشبی ین پیشرفت تحصیلی م یییباشد.
همچنین بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد.
كليد واژهها :مهارتهای زندگی ،خودکارآمدی ،پیشرفت تحصیلی.
دریافت مقاله4931/8/01 :

پذیرش مقاله5931/2/ 11 :

 -1کارشناسي ارشد مدیریت آموزشی دان گش اه آزاد اسالمی واحد مرودشتAloneboy4444@yahoo.com ،

 -2استادیار گروه علوم تربی یت دان گش اه آزاد اسالمی واحد مرودشت( ،نویسنده مسئول) Arvin_tavakoli@yahoo.com

041

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دهم  /شماره اول /بهار 5931

مقدمه
کسب دانش درباره رفتار انسان ،چه به صورت تصادفی و چه مب ینت بر عقل سلیم ،اگررر چههه الزم
است ،اما کافی نیست ،بلکه به روش سیس مت اتیک میتوان واقعیتها ا و روابططط مه ممم را ،بههه طوررر
آشکار مشخص ساخت و مبنایی را تعیین نمود که بتوان بر اساس آن رفتارها را به صورتی دقیققق
پیشبی ین کرد .روش سیس مت اتیک بر مبنای این باور قرار دارد کههه رف ات ررر امر ییی تص فدا ییی نیست، ،
بلکه معلول است و در جه یت میل میکند که فرد ،درست یا نادرست ، ،بررر اساسسس م عفان ششش آن را
باور دارد.
خودکارآمدی ی یک از سازههای مهم در نظری ییهی ش تخان ییی  -ا تج ممم اعی بند رو اا استتت و بههه معن ییی
اطمینان و باور فردنسبت به تواناییها ای خوددد در رتنک للل افکار،احساسات،س هدنامزا ییی و ا ارج ییی
ح عملکرد،پی فرش تتت و س اجنار ممم
دورههای عمل مورد نیازدرجهت دستیابی و به ثمررساندن س وط ح ح

میزان تالشی که فرد صرف یک فعالیت م ییی کنددد،موثر استتت ( ارارپاک  ،،ف ار تتت و اس سس کت ا2 00 2،1؛

رگالیا و بندورا ،2 00 2،2به نقل از پزشک زاد .) 87 31 ،استقامت در انجام تکالیف،سطح عمل رک ددد
ن م ،تالکش
باالو م نت اسب وبا توان یا ی ییها،جس وجت ییی فعاالنههه موفقیتها ییی جدید ،،چالش ییی انگاشتن ن
برخورد موثر با م کش الت و رویدادها،توانایی مسأله گ یاش ی یی و اس دافت ههه مناسببب ازت کف ررر تحلیلی، ،
نترسیدن از شکست ،انتخاب وظایف چالش برانگیزتر ،انتخاب اهداف باالتر،تعهد و پایداری در
رسیدن به آنها و تسلط بر خودزمانی که عقب نشی ین الزم است،از ویژگیهای افراد خودکارآمد
است (بندورا2 00 2 ،؛ ساالمی.) 2004 ،3

ازطرفی خودکارآمدی مطابق با مدل حمایت -کارآمدی ،4تعامل مداوم با افراد حمایتتت گ ب ر هه ههه
شها ا را دارد (فی وارب ،ناولیکم ،یرو ننن نننن
این اعتقاد م ییی انجامددد کههه فرددد توان یا ی یی مقابلههه با ا چ لا ش ش
وآنتونوچی.) 006 2،5

با توجه به تغ يي رات و پيچيدگيهاي روزافزون و گسترش روابط ا متج اعي در عصر كنوني ،آماده
ي بههه نظررر مييي
ي ض رور ي ي
تهاي دشوار ،امري ي
سازي افراد به ويژه نسل جوان جهت مقابله با موقعي 
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-Kaprara, Frut & Steca
- Rgalya and Bandura
5
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رسد اه يم ت و ضرورت آموزش مهارتهاي زندگي 1زماني مشخص مي شود كه بدان مي آم زو ش ش
ش
تهاي زندگي موجب ارتقاي توانا يي هاي رواني -ا متج اعي مي گردد .اين تواناييها ا فرددد را
مهار 
تهاي زندگي ياري مي بخ دنش  ،،و بههه او كم ككك مييي
شها و موقعي 
براي برخورد مؤثر با ك كمش 
ل كنددد و س مال ت ت
ت
ك نن د تا با ساير انسانها ،جامعه ،فرهنگ و محيط خود مثبت و سازگارانه عمل ل
تها اي زندگييي موجببب تقويتتت يا ا تغ يي ررر
رواني خود را تأمين نمايد .بدين ترتيب ،تمرين مهار 
شها و رفتار انسان مي گردد (ناصری .)4831،در ن جيت ه ،با پديد آمدننن رفتارهاييي
شها ،ارز 
نگر 
مثبت و سالم بسياري از م كش الت بهداشتي قابل پ يگشي ري خواهند بود.
خودكارآمدي كي ي از ويژگيهاي شخص تي ي و باور دروني است كههه از م يهاف ممم مه ممم و م ثؤ ررر در
نظريه شناختي-ا متج اعي بندورا مي باشد.خودكارآمدي بر طرز ت كف ر افراد ،چگونگي رو يوراي ي ي
ي
ي و مقابلههه با ا ف راش ر ناو ييي و افس گدر ييي ت يثا ررر مييي
ي در تص يم ممم گ ري ي ي
با م كش الت ،سالمت ه ناجي ي ي

گذارد(بندورا و كال .) 006 2،2

باورهاي خودكارآمدي مي تواند تاثيرات مثبت و م فن ي بر روي سالمتي افراد داشته باشد اگر فرد
باور داشته باشد كه توانايي سازش با موقعيت را دارد ك تم ر احساس ت ين دگي در آن موقعيتتت مييي
كند .باور مثبت در مورد تواناييهاي خود در ارتباط با ب مي اري و غلبه بر م الكش

تتت آن و ك ها ش ش
ش

استرس در آن موقعیت تاثیرات مثب یت دارد(شارف 1997 ،3؛ به نقل از اعرابیان و ه کم اران.) 89 31،

ی یک از عواملی که بر پیشرفت تحصیلی دانشآم ازو ننن م یییتوانددد تاثیرگ اذ ررر باشد ،،مه را تتت ه ههای
زندگی میباشد .باید توجه داشت که سازمان بهداشت جه نا ییی مه را تتتها ای زندگ ییی با ا ع یوان ن ن
ن
دهگانه زیر مشخص نموده است که هر یک از این مهارتها رمز برخورداری و دانستن تمرین و به
کارگیری هر چه بی تش ر در زندگی روزمزه است.ومه تم رین آنها عبارتند از  :مهارت خودآگ یها ، ،
مهارت همدلی ،مهارت روابط بین فردی ،مهارت ت کف ر خالق ،مهارت ت کف ر نقادانه.
شو
یافتههای پژوه یش متعدد ییی ن اش ننن داده انددد کههه پی فرش تتت تحص لی ییی ه ممم از س اهراتخا ییی دانش ش
ل خ گداونا ییی و خوددد تنظیم ییی
فرایندهای پردازش اطالعات هم از عوامل محیطی و ه ممم از عوامل ل

تاثیر میپذیرد (باتلر و وین .) 995 1 ،4نظریه ا متج اعی – شناختی انگیزش دوئک (  1986؛ دوئک ک
ک
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و لگت ، 1988 ،1به نقل ازهاشمي ) 87 31،توجه بسیار زیادی را در دو دهه اخی در ررر زمینههه عوامل ل
ل
ل سههه
انگیزشی و شناخ یت پیشرفت به خود جلب کرده است .متغیرهای اصلی در این نظریههه ش ما ل ل
یکند.
یباشد که بصورت یک مدل پیشرفت تحصیلی را تبیین م 
دسته متغیر م 
هدف نهایی تمام پژوهشهای روان نش اسی تربی یت به موضوع پیشرفت تحصیلی برمیگردد .ام زور ههه
ش و حافظههه آنها ا
مشخص شده است که تفاوتهای افراد در پیشرفت تحصیلی تنها به میزان هوش ش
بس یگت ندارد؛ بلکه عوامل دیگری که همبس یگت ن زیچا ییی با ا توان یا ی ییها ییی ذهن ییی ف ففرد دارنددد در
پیشرفت تحصیلی موثرند (امامی پور و اس نف د آبادی.) 86 31 ،
اصطالح پیشرفت تحصیلی به میزان یادگیری آموزشگاهی فرد به صورتیکه توسط آزمونننه یا
مختلف درسی مثل حساب ،دی تک ه ،تاریخ ،جغرافیا و نظایر اینها س جن یده میشود اشاره م ییی نک د
(شمس .) 1378 ،اتکینسون و هم  ناراک ((  ) 1998پی لیصحت تفرش ی ناوت ار  ا ش هتخومآ یی ده ای       
ا تک سابی حاصل از دروس ارائه شده یا به عبارت دیگر ،توانایی آموخته شده یا ا تک س رف یبا د در   
موضوعات آموزشگاهی میدانند که به وسیلهی آزمونهای استاندارد شده ،اندازهگیری میشود
(به نقل از سیف.)0931 ،
مطالعه عوامل م رب رثؤ    پی فرش تتت تحص  هس یط یلی ده هه هههههههی اخی جوت دروم شیپ زا شیب ر ههههه ههههههی
متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است .حساس و میلعت تی

زا تیبرت

کی گدیچیپ و وس ی       

جهان امروز از سوی دیگر مدیران ومعلمان آگاهتری را طلب می نک د تا زمینهههی رشد ج  م ار یع   
فراهم نمایند .امروزه تمر زک آم مموزش بههه یارا یاج هه هههی برنامهههه  تیریدم ای یشزومآ یا رفتار      

کالسی ،به پرورش دانشآموزان با انگیزه و راهبردی تغییر کرده است (پ ارگوگنیو و سیرا دد ددد،2
 .) 2001پیشرفت تحصیلی از این جهت اهمیت دارد که پی رثا یریگدای رد یهاگشزومآ تفرش     
داشته و یادگیری آموزشگاهی پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهد و معلم برای افزایش
سطح انگیزش دانشآموزان نسبت به یادگیری موضوعهای مختلف درس ات دنک یعس دیاب ،ی

   

ش-
شرایط یادگیری را بهبود بخشد و کیفیت روش آموزش را افزایش دهد تا از این طری ناد ق شش شش

آموزان به موفقیت دست یابند و نسبت به توانایی خود در یادگیری اع مت اد به ن دننک بسک سف   
(س ،فی

    .) 88 31آم راهم شزو تتتتت ه یگدنز یا      م ییی تواند رجنم  سفن تزع شیازفا هب

و     

     

- Dvyk and Leggett

- Paris & Winograde
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خودکارآمدی افراد گردد ،آموزش مهارتها میتواند افراد را برای زندگی در آینده آماده نک د
و خیلی از م کش الت آنها را کاهش دهد که م جن ر به موفقیتهای بی درگ یم اهنآ رتش ددددددددد .پی مت ن
مهارتهاي زندگي را به عنوان تواناييها ،دانشها و رفتارهايي تعريففف ك در ههه استتت كههه ب ار ييي
احساس شادماني و موفقيت در زندگي آموخته ميشوند .اين مهارتها انسان را قادر ميسازد تا
با موقعيتهاي زندگي سازگار شوند و بر آنها تسلط داشته باشند .از طريق رشد اين مهارتها ا
یتوانند زندگی راحت تری داشته باشند ،احساس خوددد را با ا ام ين تتت خ طا ررر ب اي ننن ك نن ددد و
افراد م 
زندگي را دوست داشته باشند.
شهاي علمي نشان داده اند كه در افراد گوشه گير ،تنها ، ،م وزن ييي با ا احساسسس ك ممم رويييي
پژوه 
ي كههه اف ار ددد با ا
يهاي رواني و جسماني ب تشي ررر است ، ،در ح لا ي ي
شديد و ع تز نفس ضعيف ،ب مي ار 

يهاي رواني و جسماني مي شوند(دوروسی.)111 20 ،
ارتباطات ا متج اعي ب تشي ر ،ك تم ر دچار ب مي ار 

س ص رو تتت
شهاي مختلفي كه پس از اجراي برنامه آموزش مهارتهاييي زندگييي در مد را س س
پژوه 
گرفته ،تأثير اين آموزش را بر ابعاد مختلف سازگاري و سالمت رواني نشان مي دهددد .بههه طوررر
تهاي زندگي در موارد زير تأثير مثبت دارد :رفتارهاي ا عامتج ييي مثبتتت در
كلي ،آموزش مهار 
مدارس ،تعامل ا متج اعي مثبت بین همساالن ،افزايش توانايي حل مس هلأ  ،،خودآگ يها  ، ،ك ها ش ش
ش
خ مش  ،اضطراب ،افسردگي ،كمرويي و رفتارهاي بزهكارانه ،ا جي اد جا گي اه مهار دروني ،مقبوليت
ي ا يعامتج  ، ،افزا أرج شي تت تتت ورزي ،خودپند را ههه مثبت، ،
ي ،مقابلههه با ا بح نار  ،،رو يوراي ي ي
ا عامتج ي ي

تهاي كالمي و غيركالمي ا متج اعي مناسب (موت ،اس يم ت و ودارسكي.) 1999 ،2
مهار 

هر یک از این مهارتها به نحوی در زندگی ما اثرگذار میباشد.بنابراین با ا توجههه بههه اهمیت ییی کههه
مهارتهای زندگی بر تمام ابع ععاد زندگ ییی اف ار ددد بههه خصوصصص بعددد تحص لی ییی آنها ا دارد از جای اگ ههه
ویژهای برخوردار میباشد .بنابر اهمیت مسئله،در این پژوهش،پژوه گش ر بررر آن استتت کههه میزاننن
ارتباط بین مهارتهای زندگی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره دبیرستان را مورد بررس ییی و
تحلیل قرار دهد.
با توجه به تغ يي رات و پيچيدگيهاي روزافزون و گسترش روابط ا متج اعي در عصر كنوني ،آماده
ي بههه نظررر مييي
ي ض رور ي ي
سازي افراد به ويژه نسل جوان جهت مقابله با موقعيتهاي دش راو  ،،امري ي
-Durvsy
-Mott. Smith and wovarski

1
2

44 1

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دهم  /شماره اول /بهار 5931

رسد ،که ر این امر میتوان از آموزش مه را تتتها ای زندگ ییی اس دافت ههه رک ددد .اه يم تتت و ض رور تتت
ش مه را تتت ها اي زندگييي
آموزش مهارتهاي زندگي زماني م ششش خص مييي شوددد كههه بد ينا ممم آم زو ش ش
موجب ارتقاي توانا يي هاي رواني -ا متج اعي مي گردد .اين تواناييها فرد را براي برخورد مؤثر با ا
ك كمش شها و موقعيتهاي زندگي ياري مي بخ نش د ،و به او ك كم

مي ك نن د تا با ساير انسانها ا،

جامعه ،فرهنگ و محيط خود مثبت و سازگارانه عمل كند و سالمت رواني خود را تأمين نمايددد.
بدين ترتيب ،تمرين مهارتهاي زندگي موجب تقويت يا تغ يي ر نگرشها ،ارزشها و رفتار انسان
مي گردد (ناصری.)4831،
ل مه را تتتهااای خوددد نظرا هه ه گر ییی و مه را تتتهااای ا عامتج ییی هسنت دد د.
مه را تتتها ای زندگ ییی ش ما ل ل
ل مس هلا  ،،آگ ها ییی از ت اریثا تتت
مهارتهای خود نظاره گری ف یدر  ، ،توانا ایی تص یم ممم گیر ییی و حل ل
ا متج اعی و مقاومت در برابر آنها ،مقابله با اضطراب و افسردگی ،خ مش و ناکامی ،تعییننن هدف،،
خود رهبری و خود تقویت دهی را شامل میشوند .پژوهشهای متعدد نشان داده اند که آموزش
ت روان ننی و جس نام ییی و پی ریگش ییی از م الکش
ش س مال ت ت
مهارتهای زندگی در زمینههای افزایش ش

تتت

ش افتتت تحص لی ییی م ثو ررر ب دو ههه
ب و افس گدر ییی و هاک ش ش
روانی ،رفتاری و ا متج اعی ،کاهش اض ارط ب ب
است(طارمیان و ه کم اران 82 31،؛ نیک پرور فرد.)4831،
از آنجا که ما یک شک ور جوان داریم و ایننن نوجواناننن و جواناننن در مرحلهههای هستنددد کههه بعددد
عاط یف آنها شدت بی تش ری تا بعد عقالنی آنان دارد و این نوجوانان با تصمیم گیر ییی ها ای مهم ییی
(مثل انتخاب رشته) روبه رو هس نت د که این تصمیم گیریها میتواند آینده آنها را تحتتت ال اعش ععع
قرار دهد .عالوه بر آن در این مرحله از زندگی نوجوانان با مسائل و م کش الت گوناگونی مواجهه
میشوند که برخورداری از مهارتهای زندگی و خودکارآمدی میتواند به مک ک آنها بیاید؛ از
طرف دیگر با توجه به مسئولیت س گن ی ین که بر دوش مرا زک آموزشی به ویژه آموزش و پ رور ش ش
ش
شآم ازو ننن بههه
ش و تجهی ززز دانش ش
ک سووو وظیفههه آم زو ش ش
قرار دارد ،و به دلیل ای کن ه ایننن مراک ززز از یک ک
اطالعات مورد نیاز آنان را برعهده دارد و از سوی دیگر ،باید زمینهای را فراهم آورند تا به رشد
و پرورش قوه خالقیت دانشآموزان و اس فت اده صحیح و جهت دار از این استعدادها و تواناییها ا
مک ک نک د.
آموزش مهارتهای زندگی میتواند م جن ر به افزایش ع تز نفس و خودکارآمدی اف ار ددد گ در د، ،
آموزش مهارتها میتواند افراد را برای زندگی در آینده آماده نک د و خیلی از م کش الت آنها را
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کاهش دهد که م جن ر به موفقیتهای بی تش ر آنها می گردد .پی مت ن مهارتهاي زندگي را به عنوان
ي و موفقيتتت در
تواناييها ،دانشها و رفتارهايي تعريف ك در ههه استتت كههه ب ار ييي احساسسس ش نامدا ي ي
زندگي آموخته مي-شوند .اين مهارتها انسان را قادر ميسازد تا با موقعيتهاي زندگي سازگار
شوند و بر آنها تسلط داشته باشند .از طريق رشد اين مهارتها افراد م ییی تواننددد زندگ ییی راحتتت
تری داشته باشند ،احساس خود را با ام ين ت خاطر بيان ك نن د و زندگي را دوست داشته باشند.
س ص رو تتت
ش مهارتهاييي زندگييي در مد را س س
پژوهشهاي مختلفي كه پس از اجراي برنامههه آم زو ش ش
گرفته ،تأثير اين آموزش را بر ابعاد مختلف سازگاري و سالمت رواني نشان مييي دهددد .بههه طوررر
ي مثبتتت در
كلي ،آموزش مهارتهاي زندگي در موارد زير تأثير مثبت دارد :رفتارهاييي ا عامتج ي ي
ل مس هلأ  ،،خودآگ يها  ، ،ك ها ششش
مدارس ،تعامل ا متج اعي مثبت بین همساالن ،افزايش توانايي حل ل
خ مش  ،اضطراب ،افسردگي ،كمرويي و رفتارهاي بزهكارانه ،ا جي اد جا گي اه مهار دروني ،مقبوليت
ا يعامتج  ، ،،مقابل هه ه ب ااا بح نار  ، ،،رو يوراي يي ي ا يعامتج  ، ،،اف ياز شش ش أرج تتت ورزي ،خودپندرا هه ه مثبت ، ،،

تهاي كالمي و غيركالمي ا متج اعي مناسب (موت ،اس يم ت و ودارسكي.) 1999 ،1
مهار 
شهای انجام شده در رابطه با موضوع متغیر در ادامه ذکر می گردد.
برخی پژوه 

تهای زندگی در مدرسهای در هند به این
باراس و کیشور )01 20 (2در پژوه یش با آموزش مهار 
نتیجه رسیدند که ع تز نفس و سازگاری و مقابله مناس لعم اب اصوصخم ب م م رد و نا در و هس    

رفتار ا متج اعی مثبت ،بوده است .مو و رون ینک  ،)01 20 ( 3پژوه یش با هدف تاثیر عاط و تبثم هف

خودکارآمدی بر رضایت شغلی در آموزش انجام دادند .نمونهی پژوهش شامل  993معلم وب د   .
یافتههای پژوهش نشان داد که عاطفهی مثبت با باورهای خودکارآمدی و رضایت ش یاراد یلغ
رابطهی معنادار است و این که جهت رسیدن رض یاهرواب و تبثم هفطاع هب شزومآ رد تیا       

خودکارآمدی نیاز است .آم تن روپ ،سابروئه ،کوفوئد و مین ززز  ) 2007 ( 4در تحقیققق خوددد پیراموننن
تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر خودکارآمد ییی پزش اک ننن و پرس نارات  ،،آنها ا را بههه دو گ ور ههه
تقسیم کردند .در مورد گروه اول 5 ،روز تمرین مهارتهای ارتباطی صورت گرفت .این در حالی
ش  % 37در زمینههه
ج حاصلههه بی گنا ررر افزایش ش
بود که در مورد گروه تنک رل آموزشی انجام نشددد .ن یات ج ج
- Moot, Smith & Wodarski

1

-Barras and Kyshur

-Mau & Ronconi
-Amintrup, Sabruei, Kufuoeid & Minez

2
3
4
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خودکارآمدی افراد آموزش دیده در برابر گروه رتنک للل ب ،یدابآ نسح( دو      .) 85 31در تحقیققق
دیگری که توسط بالک و لستر ) 006 2( 1صورت گرفت ،مشخص گردید که خودکارآمدی بررر
انگیزه تحصیلی افراد اثر می گذارد و باعث بهبوددد عمل رک ددد و انک ررر آمدننن آنها ا با ا م الکش

تتت و

سخ یت های موجود در تکالیف می گردد.
میرزمانی( )1931در پژوه یش با عنوان اثربخ یش آموزش مهارتهای زند مئالع شهاک رب یگ    
افسردگی دانشآموزان ،نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی ب یگدرسفا مئالع شهاک ر     
کلی دانشآموزان موثر است و همچنین این آموزش به طور موثری م کش الت ا متج اعی ،اش لاغت
ذه ین با بیماری خود و مرگ را کاهش میدهد ،اما در کاهش م کش الت عاط یف  ،احساس گناه و
افزایش ع تز نفس و خوشی و لذت دانشآموزان اثر معنیداری نداشت .دودانگه حس ایک ن ده   

( )1931در تحقیقی تحت عنوان "رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و شادکامی با مک ال گرایی
دانشآموزان دختر دوره متوسط شهر تهران" به این نتیجه رسید که بین خودکارآمدی تحص یلی

و مک ال گرایی رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین شادکامی و مک ال گرایی رابطه معناداری
وجود دارد .مردانی( ) 89 31در بین یک گروه از دان جش ویان ایرانی نشان داد که رابط انعم ه دا یر   
بین مهارتهای زندگی و عالیم افسردگی وجود دارد(به نق ینامزریم زا ل  .)1931،،، ،،در پژوه یش
که اردالن ( ) 86 31در ارتباط با بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی و س زا گگگاری تحص شقن اب یلی    
واسطهای خودکارآمدی انجام داد به این نتیجه دست یافت یگنایم نیب هک ن و نارتخد تارمن     
پسران در مهارتهای ارتباطی تفاوت معناداری وجود ندارد .این مقایسههای درک پیام ،نظم دهی
به هیجانها و گوش دادن بین دختران و پسران تفاوت مع ین داری وجود دارد.

از آنجا که ما یک شک ور جوان داریم و این نوجوانان و جواناننن در مرحلههه¬ای هستنددد کههه بعددد
عاط یف آنها به شدت بی تش ری تا بعد عقالنی آنان دارد و این نوجوانان با تصمیم گیریهای مه یم
(مثل انتخاب رشته) روبه رو هس نت د که این تصمیم گیریها میتواند آینده آنها را تحتتت ال اعش ععع
قرار دهد .عالوه بر آن در این مرحله از زندگی نوجوانان با مسائل و م کش الت گوناگونی مواجهه
میشوند که برخورداری از مهارتهای زندگی و خودکارآمدی میتواند به مک ک آنها بیاید؛ از
ش
طرف دیگر با توجه به مسئولیت س گن ی ین که بر دوش مرا زک آموزشی به ویژه آموزش و پ رور ش ش

- Blake & Lesser
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ش¬آم ازو ننن بههه
ش و تجهی ززز دانش ش
ک سووو وظیفههه آم زو ش ش
قرار دارد ،و به دلیل ای کن ه این مرا زک از یک ک
اطالعات مورد نیاز آنان را برعهده دارد و از سوی دیگر ،باید زمینهای را فراهم آورند تا به رشد
و پرورش قوه خالقیت دانشآموزان و اس فت اده صحیح و جهت دار از این استعدادها و تواناییها ا
مک ک نک د.
با توجه به همین اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در بین نهادها ییی مختلففف جامعههه م ییی توووان
اذعان کرد مه تم رین نهاد اثر گذار در تربیت و تأمین نی ور ییی انس نا ییی م ییی باشددد و معل ممم بههه ع اون ننن
یتواند نقش حساس و کلیدی در این رابطه داشته باشد تا نیروی انسانی کارآمد،
مدرس و مربی م 
خالق برای جامعه تربیت نماید .به این ترتیب زمینه مناسب جهت رشد جامعه در تمامی ابعاددد آن
فراهم می آید .به همین جهت آموزش مهارتهای زندگی از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد،
که بعضی از این مهارتها عبارتند :مه را تتت خودآگ یها  ، ،مه را تتت همد یل  ، ،مه را تتت روابططط بیننن
فردی ،مهارت ارتباط موثر ،مهارت مقابله با استرس ،مهارت مدیریت بررر هیجانها ، ،مه را تتت حل ل
ل
مسأله ،مهارت تصمیم گیری ،مهارت ت کف ر خالق ،مهارت ت کف ر نقادانه (اقابیگلویی.) 80 31،
بااا توجههه بههه مطالببب بیانن ن شدهه ه هدفف ف پ هوژ شش ش حاضررر بررس ییی رابطههه مهرا تتت هاییی زندگ ییی و
یباشد.
شآموزان دوره دبیرستان م 
خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دان 
فرضیهها

تهای زندگی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
 -1بین مهار 
 -2بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
یباشند.
شبی ین پیشرفت تحصیلی م 
تهای زندگی و خودکارآمدی قادر به پی 
مهار 
رو ش
این پژوهش از لحاظ ماهیت و هدف یک پژوهش کاربردی است نآ ماجنا یارب هک زا شور    

شآم اتسریبد نازو ننننن دوره دوم
توصی یف – همبس یگت اس فت اده شد .جامعه آماری شامل تمامی دانش ش
ل م ییی باش هک دن   
شهر یاسوج به تعداد  460 1نفر بود که در سال تحصیلی  4931مشغول به تحصیل ل
نمونه آماری به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .بدین ص رو تتت

شآموزان آن
که  2ناحیه از نواحی شهر یاسوج انتخاب ،سپس از هر ناحیه  4مدرسه انتخاب و دان 
به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند .برای عمج آوری اطالعات از پرس نش امهه دمآراکدوخ یا ییییی
شرر و آدامز(  ،) 1982پرس نش امه مهارتهای زندگی ساعتچی و ه اراکم ننن ( ) 89 31و ن لدعم هرم
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دانشآموزان اس فت اده شد .پرس نش امه خودکارآمدی دارای  17ماده میباشد ،هر ماده ایننن مقیاسسس
ال مخ فلا ممم  1امتی زا  ،،مخ فلا ممم  2امتی زا  ،،نظر ییی ند را ممم 3
دارای یک پاسخ پنج درجهای شامل ماک ال ال
امتیاز ،موافقم  4امتیاز و کامال م قفاو ممم  5امتیاززز م ییی باشددد .برات ییی ( ،) 375 1جهتتت بررس ییی پای یا ی یی
ش شدهه
پرس نش امه خودکارآمدی از طریق آلفای کرونباخ  0/ 79و ضریب بازآزم یا ی یی  0/ 73گزارش ش
است برای تعیین اعتبار این پرس نش امه ،براتی( ) 375 1در پژوه یش پرس نش امه خودکارآمدی ،عز تتت
نفس کوپراسمیت و خودارزیابی را بر روی 00 1نفر از دان ننشآم ازو ننن سا للل سو ممم دبیرس ات ننن نظا ممم
جدی دد ا رج اا ا رک د  ، ،،همبس گت ییی بدس تت ت آمد هه ه از دو پرس مانش هه ه عز تتت نف سس س و خودارزی با ییی ب اا ا
خودکارآمد ییی در جه تت ت تایی دد اعتبا رر ر پرس مانش هه ه بود  ، ،،همبس گت ییی بدس تت ت آمد هه ه ب اا ا پرس مانش هه ه
خودکارآمدی  0/26بود که در سطح  0/ 05مع ین دار بود .پرس نش امه مهارتها ای زند سوت یگ طط ططط
ساعتچی و ه کم اران ( ) 89 31اعتبار یابی شده است .اما فرم کوتاه این پرس نش امه (که در پ هوژ ششش
حاضر از این فرم اس فت اده گردیده است) شامل  20سوال و سه خرده مقیاس (تصمیم گیری ،حل ل
ل
مسئله و ت کف ر خالق) میباشد .در تحقیق قیاسی به منظور س جن ش اعتبار پرس نش امه ،پس از اجرای
مقدماتی بر روی  30نفر از نمونههای تحقیق ،با اس فت اده از روش آلفای کرونباخ ،ضریب  0/ 97به
شآم ازو ننن کههه در
عنوان ضریب اعتبار محاسبه گردید (ساعتچی و ه کم اران .) 89 31 ،معد للل دانش ش
پایان نیمسال تحصیلی از مدارس بدست آمد مبنایی برای س جن ش پیشرفت تحصیلی ب سا هدو تت تتت.
اطالعات با اس فت اده از روشه یرض یرامآ یا ببب بببب همبس گت ییی پیرسوننن و رگرس وی ننن چنددد متغی هر
تحلیل شد.
یافتهها
وضعیت موجود متغیرهای پژوهش در جدول  1و  2مورد اشاره قرار گرفته است.
جدول  .1جدول تی تست جهت بررسی وضعیت موجود مهارت زندگی
t
Sig
متغیر
اختالف میانگین
0/ 05

4/ 54

2/ 88

مهارت زندگی

جدول  .2جدول تی تست جهت بررسی وضعیت موجود خودکارآمدی
t
sig
متغیر
اختالف میانگین
0/ 05

2/ 59

1/ 94

خودکارآمدی

تهای زندگی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اول :بین مهار 
برای آزمون این فرضیه از روش همبس یگت پیرسون اس فت اده شده است.
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تهای زندگی و پیشرفت تحصیلی
جدول  .3ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه مهار 
سطح معنادری

متغیر

ضریب همبس یگت

تهای زندگی
مهار 
0/ 204

0/ 000

پیشرفت تحصیلی

همانطور که مشاهده می گردد ضریب همبس یگت بین مهارتها ای زندگ ییی و پی فرش تتت تحص لی ییی
برابر با  0/ 204بوده که با توجه به سطح معناداری  ،0/ 000نشان میدهد که در سطح قابل پذیرش
 0/ 05معنادار شده است ،در نتیجه فرضیه پژوهش تاییید می گردد.
فرضیه دوم :بین بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از روش همبس یگت پیرسون اس فت اده شده است.
جدول  .4ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی
سطح معنادری

متغیر

ضریب همبس یگت

خودکارآمدی
0/ 05

0/ 29

پیشرفت تحصیلی

همانطور که مشاهده می گردد ضریب همبس یگت بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی برابر با ا
ش 0/ 05
ل پ ریذ ش ش
ح قابل ل
 0/ 05بوده که با توجه به سطح معناداری  ،0/ 29نشان میدهددد کههه در سطح ح
معنادار نشده است ،در نتیجه فرضیه پژوهش تایید ن یم گردد.
یباشد.
شبی ین پیشرفت تحصیلی م 
فرضیه سوم :مهارت زندگی و خودکارآمدی قادر به پی 
متغیر پیشبین :مهارت زندگی و خودکارآمدی
متغیر مالک :پیشرفت تحصیلی
برای بررسی این فرضیه از آزمون رگرسیون ه زم مان اس فت اده شده است.
sig

جدول  .5نتایج رگرسیون مهارت زندگی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی
t

Beta

B

F

R2

R

شاخص آماری
متغير پیش بین

0/1 00

3/15

0/ 20

0/ 02

0/ 704

0/83

0/ 02

0/ 005

مهارت زندگی
6/ 72

0/ 04

0/ 20

خودکارآمدی

یشود ضریب همبس گت ی چندگانه برابر با  R= 0/ 20و ضریب
همانطور که در جدول  5مشاهده م 
تعیین به دست آمده برابر با  R2=0/ 04میباشد .این امر بی ییانگر ای یین استتت کههه مه را تتت زندگ ییی و
یک نن د.
شبی ین م 
خودکارآمدی مج عًاًا حدود  4درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی را پی 
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بحث و نتیجه گیری
همانطور که مشاهده گردید ضریب همبس یگت بین مهارتهای زندگی و پیشرفت تحصیلی برابر
با  0/ 204بوده که با توجه به سطح معناداری  ،0/ 000نشان م یییدهد شریذپ لباق حطس رد هک       
 0/ 05معنادار شده است ،در نتیجه فرضیه پژوهش تایید می گردد .نتایج پژوهش حاضر ب جیاتن ا   
یباشد.
باراس و کیشور (  ،)01 20رفاهی ( ،) 81 31اردالن ( ) 86 31همسو م 
ط
در تبیین این فرضیه میتوان گفت که مهارتهای زندگی میتوانند اعمال شخصی ،اعمال مربوط ط
به دیگران و نیز اعمال مربوط به محیط اطراف را طوری هدایت ننک د که به سالمت بی تش ررر م جن ررر
شوددد و سمال تت ت بی تش رر ر یعن ییی آسیا شش ش بی تش رر ر جسماانی ،روان ییی و ا بط .یعامتج قققق ق نظررر ش کنی هه ه و
گیلچرست( ،)4831برنامه مشاورهای مهارتهای زندگی یک رویکرد بسیار موثری است که بررر
مبنای تئوری یک و به واسطه تحقیق تجربی حمایت میشود .مهارتهای زندگی به اف هب هعماج دار    
خصوص دانشآموزان مک ک می نک د تا به شایس یگت های فردی و اج مت اعی دس دنبای ت  ... ..برنامههه
مشاوره مهارتهای زندگی ،جامعه را برای تنک رل بحرانهای زندگ ییی و پی ریگش ییی از م الکش

تتت

ت جس نام ییی و روان ییی
آینده آماده می سازد و به این ترتیب موجب میشود که آنها بتوانند س مال ت ت
خودشان را بهبود بخ نش د .لذا همانطور که نتایج ای  بسک داد ناشن شهوژپ ن اااا ااااای هب تراهم ن    
دانشآموزان مک ک می نک د تا نشانههای افسردگی و م کش الت جس یم آنها به گونهی محسوسی
یش ششود ب رد اهنآ ه   
شآموزان داده م 
کاهش یابد .در با آموزشهای مهارتهای زندگی که به دان 
افزایش ع تز نفس مک ک شایانی میکند ،آموزش چ  اب طابترا یگنوگ د اب ندز پگ ،نارگی       
خانواده و دوستان ،نقش فرد در جامعه ،مهارت مشخص کردن اهداف کوتاه مدت و اهداف بلند
مدت ،روشهای صحیح و ناصحیح ابراز خ مش و موارد دیگر باعث می گردد که این افراد تمک ر
به ضعف جس یم خود دقت کرده و با افزایش ع تز نفسی وخ دنا هدرک ادیپ هک د نوچمه ار       
افراد دیگر دارای حق و حقوق بدانند و برای زندگی خود تالش و کوشش فراوانی ان ماج دنهد   
که مسلما این افزایش ع تز نفس به شادکامی بی تش ر و کاهش افس رجنم زین اهنآ یگدر

دهاوخ      

گشت ،مسلما تمام این موارد م جن ر به افزایش تالش و کوشش دانشآموزان در حیط لیصحت ه ی   
خواهد شد که این امر به افزایش پیشرفت تحصیلی آنها مک ک شایانی خواهد کرد.
همانطور که مشاهده گردید ضریب همبس یگت بین خودکارآمد  تفرشیپ و ی ت ارب یلیصح بر با    
 0/ 05بوده که با توجه به سطح معناداری  ،0/ 29نشان میدهد شریذپ لباق حطس رد هک       

0/ 05
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معنادار نشده است ،در نتیجه فرضیه پژوهش تایید درگ یمن  د     .ن پ جیات ژژ ژژژوهش حاض جیاتن اب ر    
نیکسون و فراست ( ،) 990 1کی زن من (  ،) 1993بالک و لستر ( ،) 006 2همسو ن یم باشد.
  

وا نک شها ای هی یعضو و طیارش هب تبسن ام یناور و یناج تتتتتتت تتتتتتتته رد یمهم شقن فلتخم یا

شهای فیزی یک و سطح استرس،
یکند .خلق و خو ،حالتهای هیجانی ،وا نک 
خودکارآمدی ایفا م 
ه یگم میتوانند بر چگون یگ حس یک فرد نسبت به تواناییهای شخصی خود در یک وضعیت
خاص تأثیر بگذارد .کسانی نراد یفیعض یدمآراکدوخ سح هک د ر زیگنا شلاچ طیارش  ،ا         
ُپُپراسترس درک کرده و عقیده دارند که شرایط و وظایف م کش ل خارج از حد توانایی و قابلیت
آنهاست و همین باعث خواهد شد که به سرعت اع مت اد خود نسبت به قابلیتتتها ا و توان یا ی ییها ای
شخصی شان را از دست بدهند .پس چنین افرادی با یادگیری به حداقل رساندن میزان استرس به
ه گن ام مواجه با وظایف دشوار و چالش انگیز ،میتوانند یوقت ار دوخ یدمآراکدوخ سح  ت      
تهای فشارزا ،سطح فشار روانی را کاهش م یییدهند یلو    ،
ننک د .افراد با کارآمدی باال در موقعی 
افراد دارای خودکارآمدی پایین ،در تنک رل تهدیدها ،اضطراب باالیی را تجربه م یییک نن د مدع و 
کارآمدی خود را گسترش میدهند و بسیاری از نج بههای محیطی را پرخطر و تهدیدزا می بی نن د
که این امر خود میتواند موجب استرس و فشار روانی بی تش ر گردد.
انتظراا تحت درف کی یصخش یدمآراک ت

ریثأت تالاح و یناجیه یگتخیگنارب تالاح     

        

    

فیزیولوژیک وی قرار دارد .افراد در موقعیتهای فشارزا فعالیتتتها ای فیزیولوژی وخ ک د هب ار     
عنوان نشانههایی از عدم تعادل یا اختالل می بی نن د .ادراک شخصی از حا تال فیزیولوژیک خ دو
مانند ترس ،اضطراب ،تنش و افسردگی سبب میشود که اف یاناوت فیاظو ماجنا رد دار ییی ی یییییها ای
خود را دست مک بگیرند و انتظارات خودکارآمدی شخص زا .دنروایب نییاپ ار ی  فرط د رگی      
عوامل دیگری هم در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تاثیر دارد ،که نباید ای  ار لماوع ن ا رظن ز    
دور نگه داشت ،برای مثال ،شرایط ا متج اعی و اقتصادی افراد در امر تحصیل افراد میتواند ت ریثا
گذار باشد ،دانشآموزانی که در شرایط ا متج اعی بهتر رشد م یییک نن د هب ندیسر یارب  مد جرا      
با یال عل یم تشویق بی تش ری میشوند که این امر در افزایش تالش آنها تاثیر گذار خواهد بود ،لذا
شآموزان تاثیرکذار خواهد بود که
میتوان بیان کرد که عوامل متعددی در پیشرفت تحصیلی دان 
خودکارآمدی میتواند ی یک از این عوامل باشد که اح مت اال به تنهایی تاثیر ن رب یدایز نادنچ ه    
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان خواهد داشت.
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همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ضریب همبس یگت چندگانه برابر با  R = 0/ 20و ضریب
تعیین به دست آمده برابر با  R2=0/ 04میباشد .این امر بیانگر ایننن استتت کههه مه را تتت زندگ ییی و
خودکارآمدی مج عًاًا حدود  4درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی را پیشبین ییی م ییی ک نن ددد .ن یات ججج
ک و لستررر (،) 006 2
ج نیکسوننن و فراستتت ( ،) 990 1کی مزن ننن (  ،) 1993بالک ک
پژوهش حاضر با ا ن یات ج ج
همسو ن یم باشد.
ا زج اء مهارتهای زندگی شامل مهارتهای خود مد تیری ییی و مه را تتت ها ای ا عامتج ییی م ییی باشددد.
مهارت-های خود مدیری یت فردی شامل توانایی تصمیم گیری و حل مس هلا  ،،آگ ها ییی از ت اریثا تتت
ا متج اعی و مقاومت در برابر آن ،مقابله با اضطراب ،خ مش و ناکامی ،تعیین هدف ،خود رهبری و
خود تقویت دهی میباشد .مهارت-های ا متج اعی نیز بخ یش دیگر از مهارتهای زندگ ییی استتت
که شامل برقراری ارتباط ا متج اعی ،مه را تتت ها ای ارج تتت مند ییی کالم ییی و غیررر کالمی ، ،اح ارت ممم
گذاشتن و افزایش شایس یگت ا متج اعی افراد میباشد .لذا ه م دوخ هچ ر د تیری ی راهم و  تتتتتتتتتتت ه یا
ا متج اعی افراد بی تش ر میشود ،به تناسب اضطراب و ناکامی افراد کاهش خواهد یاف روطنامه .ت   
تهای زندگی به افراد مک ک خواهد کرد که به میزا تزع ییالاب ن    
که گ تف ه شد آموزش مهار 
نفس شان افزایش پیدا کرده که همین امر نیز م جن ر به افزا ارفا یدمآراکدوخ شی د وخ زین  ا ده      
یشود که افراد روشهای زندگی کردن را به میزان باالیی کسب کرده و
گشت .این موارد م جن ر م 
برای رفع نیازهای خویش به میزان تمک ری به افراد دیگر نیاز داش نشاب هت د رما نیمه هک ثعاب      
خواهد گشت که فرد اضطراب تمک ری برای رفع نیازهای خویش در ص جو مدع ترو و درف د     
دیگری ،داشته باشد و به میزان باالتری امید به زند ارفا نیا رد یگ د راهم .دورب رتالاب  تتتتتتتتتتتتتها ای
ش ض رور تتت دارنددد و ب ار ییی سراسررر دورهها ای زندگ ییی (ك یكدو ، ،
زندگی برای زندگ ییی اث خبر ش ش
نوجوانی و بزرگسالی) باید در نظر گرفته شود .مهارتهای زندگی بر ادراک افراد از فک ایت خود،
اع مت اد و ع تز نفس اثر دارد ،بنابراین نقش مه یم در سالمت روان دارد ،همراه با ارتقای سالمت
روان ،انگیزه فرد در مراقبت از خود و دی نارگ  ، ،پی ریگش ییی از بی رام ییی ها ای روانی ، ،پی ریگش ییی از
م کش الت بهداش یت و م کش الت رفتاری افزایش می یابد و استرس افراد در برخ تالکشم اب درو    

زندگی و مدیریت فعالیتهای خود و نک ار آمدن با م کش الت جس یم و حر یتک را م شهاک ییییی -
دهد .افراد با آموزش مهارتهای زند دنبای یم رد یگ هک

و شالت فادها هب ندیسر یارب   

    

کوشش الزم است و بدون تالش ن یم توان به اهداف بلند مدت دست یافت ،این افراد ،با افزایش
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انگیزه در خود میتوانند با استرس تمک ری در جامع هب و هدش رهاظ ه مممم مممممیزا جنا هب یرتالاب ن ام   
یتواند افراد را در
تهای زندگی م 
امورات روزمره خویش بپردازند ،از طرف دیگر آموزش مهار 
رسیدن به پیشرفت تحصیلی مک ک نک د .از آنجا كه يافتههاي اين تحقيق ن اش ننن داد كههه آم شزو
مهارتهای زندگی بر افزایش پیشرفت تحصیلی تاثیر داشته است ،لذا پ نشي هاد مي شوددد كههه یک ک
ک
برنامه آموزشي به صورت منظم در آموزشی كشور جهت افزایش کسب مهارتها ای زند و یگ
شآموزان ،اجرا گردد.
افزایش موفقیت دان 
منابع
طهای
گزاس ا ساو شقن اب یلیصحت یر ططططططط ططططططط

اردالن ،اله .ما ( ( .) 86 31بررسی رابطه مهارتها و یطابترا ی

خودکارآمدی .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دان گش اه شیراز.
اعرابی ،نا ا ،.حلاص و .م،یردیح .،ک،م،یهانپادخ  قدص
خودکارآمدیناور تمالس رب ی

.،ب،روپ

      

لیصحت تیقفوم و ی د ،نایوجشنا

            ، 89 31بررس رواب هطبار ی ه یا          
      

      مجل سانش ناور ه یییی ی ،دوره ،8

شماره  ، 32صص . 360 - 371
اقابیگلویی ،مریم( .) 80 31بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بررر س لرتنک عبنم و ناور تمال    
نوجوانان شهر قمس ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دان گش اه آزاد اسالمی واحد اهواز.
پزشک زاد ،سارا .) 87 31( .بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی خودکارآمدی اف ب هدننک هعجارم دار ه    
مراکز کاریابی شهر اص اهف ننن .پای ار و هرواشم هتشر دشرا یسانشراک همان نا ه ننننننننننننن یام ی  مولع هاگشناد  ،و
تحقیقات اهواز.
حس  .اضر دیمح ،یدابآ ن (((((((( ( .) 80 31بررس نش تفرعم یاهرواب ی اخت ب و ی ا یاهرو یدمآراکدوخ             
دانشآموزان و دانشجویان پسر و دختر شهر تهران .پایان نامه کارشناس تیبرت یسانش ناور دشرا ی یی ییییییی .
دان کش ده روان شناسی و علوم تربی یت  ،دان گش اه تهران.
طارمیان،ف .ماهجویی،م .و فتحی،ط .) 82 31( .مهارتهای زندگی (،)2تهران :ان شت ارات تربیت
میرزم نا ییی  ،م  اني (( ( .)1931اثربخش راهم شزومآ ی تتتتتت تهااای زن ک رب یگد ا مئالع شه

یگدرسفا

         

دانشآموزان ،تهران :دان گش اه تهران دان كش ده علوم ترب ياپ ،يسانشناور و يتي ا ننن نننننام سانشراك ه يي يييارشد مولع 
كتابداري و اطالعرساني.
ناصري ،حسين(  .) ١٣٨٤راهنماي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي(كتاب راه من اي مدرس) .تهران
نیک پرور ف ،ر ،در (( .)4831مهارتهایی برای زندگی(چ و یگنهرف روما تنواعم تاراشتنا :نارهت ).لوا پا
پی گش یری سامانه پی گش یری شک ور.
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