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Abstract 
The purpose of this study was to determine the 

effectiveness of life skills training (problem-solving and 

decision-making) on teacher-student relationships, 

academic buoyancy, and academic optimism in sixth 

grade elementary students. The method was quasi-

experimental with pre/post-test and a control group. The 

statistical population was sixth-graders in Hasanabad 

city schools during the academic year of 2019-20. The 

sample consisted of 50 sixth grade male students who 

were assigned to the experimental or control group (25 

students in each group). Assessment tools included 

standard questionnaires of teacher-student relationship 

quality, academic optimism, and academic buoyancy. 

Also, students who had much higher scores in buoyancy, 

optimism, and/or the quality of relationship with their 

teacher were excluded from the sample due to statistical 

reasons. The participants were educated in a problem-

solving and decision-making training for ten sessions. 

Following the training, the post test was administered. 

Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was 

used to analyze the data. The results showed that the 

quality of teacher-student relationship, academic 

buoyancy and academic optimism were higher in the 

experimental group than those of the control group. As a 

result, problem-solving and decision-making trainings 

can be used as part of students’ empowerment programs. 
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Academic Buoyancy, Academic Optimism 

 دهیچک
زندگی )حلهای تعیین اثربخشی آموزش مهارتهدف از پژوهش حاضر، 

 شاگرد، سرزندگی تحصیلی و -گیری( بر روابط معلممسئله و تصمیم
ش این پژوه. بودآموزان پسر پایه ششم ابتدایی بینی تحصیلی دانشخوش

آزمایشی با طرح از نوع نیمه مطالعهوش و ر بوده برحسب هدف کاربردی
 تمامی شاملجامعه آماری  آزمون با گروه کنترل بود.آزمون و پسپیش
در شهر  1398-99آموزان پسر کالس ششم در سال تحصیلی دانش
آموزان پسر نفر از دانش 50را  آماری نمونهبود. آباد از توابع شهرری حسن

نفر(  25کالس ششم که در دو گروه آزمایش و گروه کنترل )هر گروه 
 هایپرسشنامه، تشکیل دادند. ابزار سنجش شامل جایگزین شدند

سرزندگی  وبینی تحصیلی خوش، آموزدانش -کیفیت رابطه معلم استاندارد
بسیار  بینیآموزانی که از سرزندگی و خوشدانشبود. همچنین تحصیلی 

شده و  باالتر و کیفیت رابطه بهتری با معلم برخوردار بودند، کنار گذاشته
ر کنندگان دنفره جایگزینی شدند. شرکت 25ها در دو گروه بقیه آزمودنی

گیری، ده جلسه تحت آموزش قرار مسئله و توان تصمیمگروه آموزش حل
گرفتند. پس از اجرای روش آموزش از دو گروه آزمایش و کنترل 

های ها از شاخصوتحلیل دادهمنظور تجزیهبه آزمون گرفته شد.پس
ها و از ارچوب جدول فراوانی برای توصیف دادههآماری توصیفی در چ

های پژوهشی برای آزمون فرضیه ریانس چندمتغیرهآزمون تحلیل کووا
اگرد، ش -بهره گرفته شد. نتایج حاکی از افزایش کیفیت رابطه معلم

بینی تحصیلی در گروه آزمایش نسبت به سرزندگی تحصیلی و خوش
گیری مسئله و تصمیمتوان از آموزش حلگروه کنترل بود. در نتیجه می

 آموزان و متولیان عرصهنمندسازی دانشهای تواعنوان بخشی از برنامهبه
 وتربیت استفاده کرد.تعلیم
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 مقدمه
های آموز با ویژگیزندگی هر فرد، دوران تحصیل اوست که در آن هر دانشترین دوران یکی از مهم

 ،هاشود و نحوه برخورد مناسب با آنفرد خود با مسائل و مشکالت در حیطه تحصیلی مواجه میمنحصربه
می)ابراهیموفقیت نظام آموزشی خواهد شد  ،عملکرد تحصیلی و در نهایت آموز و ارتقاموجب سازگاری دانش

وپرورش در هر کشوری انتقال میراث از وظایف اصلی آموزش (.1397بخت، یاراحمدی، اسدزاده و احمدیان، 
ها برای شرکت فعال در جامعه است؛ آموزان و آماده کردن آنفرهنگی جامعه، پرورش استعدادهای دانش

ر مسئله موفقیت یا عدم موفقیت د نماید ومنظور تصدی امور مختلف ضروری میتربیت افراد بهوبنابراین تعلیم
 (.1398عینی، نریمانی و بشرپور، های نظام آموزشی در تمامی جوامع است )ترین دغدغهامر تحصیل از مهم

آموزان برای پذیرفتن و درک تحوالت علمی وپرورش، آماده کردن دانشهمچنین از اهداف و وظایف آموزش
آموزان و پرورش هدف آن شکوفا کردن کامل شخصیت دانش تریندنیای آینده است. باوجوداین، مهم

گرا با توجه به استعدادها شناسی مثبترویکرد روان ،های اخیردر سال (.1390)کدیور، های متعالی است ارزش
گرفته است.  شناسان قرارها( موردتوجه روانها و اختاللجای پرداختن به نابهنجاریهای انسان )بهو توانمندی

نگر، عواملی که موجب سازگاری هرچه بیشتر آدمی با تضادها، نیازها، شناسی مثبتنگر و روانبق دیدگاه کلط
و  باشند. مدارسهای موردبررسی رویکرد مثبت میترین سازهشوند، بنیادیها و تهدیدهای زندگی میچالش

موانع و فشارها حقیقت پایدار های تحصیلی، هایی هستند که در آن چالشهای آموزشی مکاندیگر محیط
 (.2011، ریانو  )پاتریک، کاپالنزندگی تحصیلی هستند 

عنوان راهبردی جهت مقابله با مسائل و تربیت که از آن بهوهای تأثیرگذار بر تعلیماز جمله توانمندی
قیت پذیری و موفصورت توانایی انعطافاست. سرزندگی تحصیلی را به 1شود، سرزندگی تحصیلیها یاد میچالش

به پاسخ  ،سرزندگی تحصیلی (.2014)مارتین،  اندهای تحصیلی تعریف کردهافراد در برخورد با موانع و چالش
، وندشتجربه می اری تحصیلیها و موانعی که در عرصه مداوم و جمثبت و سازنده و انطباقی به انواع چالش

برای اولین بار در متن  ،سرزندگی تحصیلی (.2011اسبورن،  -)پوتواین، کونورس، سیمز و داگالساشاره دارد 
چنین فرض شده است که  ،گریتعییند. در نظریه خودشمطرح  (2000) دسی و رایانگری نظریه خودتعیین

وسیله ها تمایل ذاتی از هنگام تولد برای تحریک و یادگیری دارند که این تمایل ذاتی برای یادگیری بهانسان
 (2006مارتین و مارش )در حیطه تحصیلی، اولین بار  (.1397بخت و همکاران، )ابراهیمیشود محیط حمایت می

 آموزان در ارائه واکنش سازنده وآمیز دانشرا توانایی برخورد موفقیت مفهوم سرزندگی تحصیلی را مطرح و آن
زمه زندگی ال ،ها و موانع زندگی تحصیلی یا مدرسه تعریف کردند. سرزندگی تحصیلیمثبت برای انواع چالش

یری های مهمی است که بر یادگیکی از شاخص ،موفق و پیامدهای مثبت تحصیلی است. سرزندگی تحصیلی
 )مارتین،های هیجانی و ابراز گری هیجانی قرار دارد تأثیر زمینهگذارد و تحتآمیز فرد اثر میو موفقیت ثمربخش

، تواند با پیشرفت تحصیلی و موفقیت تحصیلی در ارتباط باشدمی ،که سرزندگی تحصیلیباوجوداین (.2015
شک و لی، )تحصیلی پایین در ارتباط باشد تواند با عملکرد می ،دهند که ناامیدیها نشان میبرخی از پژوهش

                                                           
1. academic buoyancy 
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در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مشارکت فعال و  (1397مهر )(. محمدی، آریانی و هاشمی2016
و  بخت. ابراهیمیآموزان استهایی مهم در توسعه و بهبود سرزندگی تحصیلی دانشامنیت در مدرسه مؤلفه

گیری شناختی، جهتدر پژوهش خود نشان دادند که خشنودی از نیازهای بنیادین روان ،(1397) همکاران
 باشد. آموزانبین مناسبی برای سرزندگی تحصیلی دانشتواند پیشمی ،راهبرخودانگیزشی و یادگیری 

که  جاییآن آموز است. ازمعلم و دانش یکی دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلی، رابطه
گذرانند، اشتیاق و پویایی آنان در کالس به فضای اغلب ساعات حضور در مدرسه را در کالس می ،آموزاندانش

 یکی از عوامل جوّ ،آموزانتعامل معلم و دانش (.2006)ریو، کند آموزشی بستگی دارد که معلم آن را ایجاد می
اری، ارتباطات کالمی و غیرکالمی معلمان با دروانی کالس است که به شیوه مدیریت و کالس -اجتماعی

ر هم توانند بمی ،آموزانکند که معلمان و دانششود. این تعامل شرایطی را تعریف میمی گفتهآموزان دانش
آموزان سازنده و مؤثر باشد، وقتی تعامل معلم و دانش (.1398بیگلو و جوکار، حسینچاری، قزلاثرگذار باشند )

آموزان احساس شایستگی و استقالل های یادگیری است و دانشفرصت کنندهکننده و هدایتیعنی معلم فراهم
های معلم، ارتباطات در خصوص ویژگی (2015) و همکاران (. پژوهش بریمن2001)ریان و پاتریک، کنند می

دهد که سازگاری اجتماعی و آموزان نشان میسازگاری اجتماعی، عاطفی و رفتاری دانشاجتماعی کالس، 
تعامل  وسیلهبه ،شود. سازگاری رفتاری نیزبینی میآموزان پیشارتباطات معلم و دانش وسیلهها بهعاطفی آن

 (1398گلو و جوکار )حسینچاری، قزل بیبینی است. در پژوهش ساالنشان قابل پیشآموز با معلم و همدانش
 رود.مشخص شد که هرگاه این تعامالت رنگ و بوی عدم اطمینان به خود گیرد، سرزندگی تحصیلی انتظار نمی

 1حصیلیبینی تآموزان، خوشیکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلی و دوران تحصیل دانش
ها دهد. پژوهشنند عملکرد خوبی داشته باشند را نشان میتواکه میباور افراد به این ،بینی تحصیلیاست. خوش

برد، )بینی تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد دهد که میان دو مفهوم پیشرفت تحصیلی و خوشنشان می
مفهومی است که حاصل تعامل بین کارآمدی، تأکید تحصیلی و  ،بینی تحصیلیخوش (.2010هوی و هوی، 
ای جمعی است و هم فردی و شامل سازه ،بینی تحصیلی همخوش (.2010و هوی، برد، هوی اعتماد است )

ه آموزان یک باور فردی است کبینی تحصیلی دانشخوش ،واقع شود. درابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری می
که در صورت برقراری روابط اعتمادآمیز بین گیرد. این باور اشاره دارد به اینمتأثر از محیطی که فرد شکل می

گیری احساس دنبال آن شکلهای تأکید تحصیلی در محیط و بهآموزان و کادر آموزشی، وجود ویژگیدانش
)چراغییابد باالیی کسب کرده و به موفقیت دست می ط آموزشی، فرد در مسیر پیشرفت انگیزهیگانگی با محی

و  کندبینی تحصیلی، به ایجاد محیط مثبت در مدرسه کمک میسازه خوش (.1394زاده و کدیور، خواه، عرب
اد و استانداردهای باالیی انتظارات باال را ایج ،د. تأکید تحصیلیشوباعث ایجاد کارآمدی معلم می ،این محیط

و والدین  آموزانبینی تحصیلی باال، معلمان، دانشکند. در مدارس با خوشرا برای موفقیت تحصیلی ایجاد می
 (.1394زاده، عباسیان و حیدر)د شوها میباعث ایجاد همدلی در میان آن ،به یکدیگر اعتماد دارند و این اعتماد

های الزم از جمله دلیل تجربه ناکافی و عدم آگاهی از مهارتنوجوانان بهراستا، کودکان و ایندر

                                                           
1. academic optimism 
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کار بردن رغم انرژی و استعدادهای سرشار، از چگونگی بهپذیرترین اقشار اجتماعی هستند و بهآسیب
شواهد نشان  (.1391نژاد، )شهابیهای خود در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگی آگاه نیستند توانمندی

های هوشی و شناختی خود را صرف امور تحصیلی آموزان بخش اعظمی از زمان و تواناییدهد دانشیم
توان می ،مانند که از این میانروانی خویش غافل می -از پرداختن به رشد اجتماعی ،ترتیبایننمایند و بهمی

ها برای هایی که آنگیری مهارتمسئله، تفکر انتقادی و یادهای نحوه تعامالت اجتماعی، حلبه کسب مهارت
 (.1395کیا، شعبانی، احقر و مدانلو، زندگی در اجتماع خارج از خانه و مدرسه به آن نیاز دارند، اشاره نمود )

شود.  روهای زندگی روبهطور مؤثر با کشمکشسازند که بههای زندگی فرد را قادر میبنابراین، آموزش مهارت
پیشگیری از ایجاد  ،اجتماعی و در نهایت -های روانیافزایش و توانایی ،زندگی هایهدف از آموزش مهارت

 (.1395)کیا و همکاران، زننده به بهداشت و سالمت و ارتقای سطح سالمت روان افراد است رفتارهای آسیب
انطباقدمی برای رفتارهای مثبت و های آرا شامل توانایی 2های زندگیمهارت ،1سازمان بهداشت جهانی

ود رو شای مؤثر روبهگونههای روزانه بهها و نیازمندیسازد با چالشداند که او را قادر میپذیر با دیگران می
های روانی اجتماعی و میانبه گروه بزرگی از مهارت ،های زندگیاصطالح مهارت (.1396قدرتی و قدرتی، )

ر مؤثر ارتباط طوتا تصمیمات خود را با آگاهی اتخاذ کنند، بهتواند به افراد کمک کند شود که میفردی گفته می
د زندگی سالم و بارور داشته باشن ای و مدیریت شخصی خود را گسترش دهند وهای مقابلهبرقرار کنند، مهارت
 یهای زندگی را یک تغییر رفتار یا رویکرد تحولی رفتار برامهارت ،(2020(. یونیسف )1397)سمیعی و بیرامی، 

نیز معتقد است که  (2013) 3یونیسفها تعریف کرده است. ایجاد تعادل در سه حوزه دانش، نگرش و مهارت
توانند اعمال شخصی، اعمال مربوط به دیگران و اعمال مربوط به محیط اطراف را نیز می ،های زندگیمهارت

روانی و  -آسایش بیشتر جسمانی یعنی ،سالمت بیشتر منجر شود و سالمت بیشتر طوری هدایت کنند که به
 (.2015نقل از او کچ و رول، به)اجتماعی 

های های شناختی، مهارتشاخه مهارت های زندگی را به سهمهارت ،(1999) سازمان بهداشت جهانی
توان های زندگی را میمهارت (.2017نقل از دینگرا و چاهان، به)کند های هیجانی تقسیم میاجتماعی و مهارت

 های عام زندگی باهای مهارتها، پایهیک از این حوزهکرد. برای ارتقا سالمت، آموزش هرحوزه تقسیم  10به 
 مهارت برقراری رابطه -3 ؛5همدلی -2 ؛4مهارت خودآگاهی -1های روانی، اجتماعی است: هدف ایجاد توانایی

مقابله با  -8 ؛10مسئلهحل -7؛ 9گیریتصمیم -6 ؛8فردیارتباطات بین -5 ؛7مقابله با استرس -4 ؛6مؤثر

                                                           
1. World Health Organization 

2. life skills 

3. United Nations Children `S Fund 

4. self-awareness 

5. empathy 

6. effective communication. 

7. coping with stress 

8. interpersonal relationship 

9. decision making 

10. problem solving 
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های هدف از مجموعه مهارت ،کلی طوربه (.2018)کومار و ست،  3تفکر نقاد -10 و 2تفکر خالق -9 ؛1ها جانهی
های توانمند و قوی و سوی مهارتهای مهارتی بهها و ضعفزندگی، کمک به فرد جهت حرکت از ناتوانی

در ابتدا در  ،های زندگیمفهوم مهارت (.1398نژاد، صدری، رمضان ساعتچی و غفاری، )مهریسازنده است 
شده  های زندگی در مدارس معرفیهایی برای مهارتتبا عنوان سیاس 2001وپرورش کامبوج در سال آموزش

 شده که در عنوان توانایی سازگاری نقاط مثبت تعریفهای زندگی در حد وسیعی بهکه مهارت حالی است. در
برای  گذاریها در زندگی روزمره هستند. در سیاستها چالشارتباط قادر به ارتباط مؤثر با تقاضا و خواسته این

طور به ،های زندگی استکارگیری مهارتبه که توجه 2005-2009های های تحصیلی در سالرنامهتوسعه ب
های هوشی، شخصی، عنوان مهارتهای زندگی بههای درسی ملی، مهارتخاصی از طریق گنجاندن برنامه

های خودکنترلی گیری، ارتباط مؤثر و سازگاری و مهارتشده که قادر به تصمیم ای تعریففردی و حرفهبین
جامعه به افرادی نیاز دارد که  (.1397فر و خارایی، )غنیاست که مرتبط با یک زندگی سالم و اثربخش است 

موفقیت  (.2006)سوران، آکویونلو و کاواک، کار ببرند العمر را بههای یادگیری مادامباید مهارت ،در طول زندگی
یند آنقش مهمی در فر ،های زندگی است. معلمانثر از مهارتؤمستلزم استفاده م ،های مختلفافراد در زمینه

یند، معلمان و والدین باید درک آدر طی این فر (.2014سرت، )سیکنند زندگی ایفا می هایآموزش مهارت
؛ 2014سرت، سیهای زندگی داشته باشند )های زندگی برای تقویت آموزش مهارتمشترکی در مورد مهارت

زندگی در ارتقا  هایزندگی، آموزش مهارت هایآموزش مهارت ،دهدها نشان میپژوهش (.2010جیمز، 
باری، کالرک، جنکینس و ثر است )ؤبهزیستی هیجانی، رفتارهای اجتماعی و عملکرد و حضور در مدرسه م

ساالن پایه و م با معلمان و همبینی، قوانین و ارتباطات مداومحیط امن مدارس، روال قابل پیش (.2013پتل، 
 ،تواندتجربیات رابطه مثبت در مدرسه می ،زندگی است. بنابراین هایاساس مناسبی برای مداخالت مهارت

ابرل، گان، گادرمن، تامسون و شود )آموزان و کمک به سالمت روانی مثبت میبینی دانشباعث تقویت خوش
)صادقی، توانند بر کیفیت زندگی می ،هاها نشان داده است که این آموزشپژوهش (.2018ریچل،  -سونرت

های مقابله با آن استرس و شیوه (،1395؛ رضاپورمیرصالح، فالح و صابری، 1391پور، عابدی و قاسمی، علی
و  امینی)حاجهای هیجانی واکنش (،1393، لو)حسینای سبک مقابله (،1388پور و عریضی، )رضایی، ملک

؛ پیک و گیوودا و 2009)یادوا و اقبال، نفس عزت (،1387)رفاهی، های اجتماعی آسیب (،1387، همکاران
و توانایی برقراری ارتباط  (1398نژاد و همکاران، ؛ مهری1397 جوال،؛ مرادی، باصری و معاون2003پورتینگا، 

؛ قدرتی و قدرتی، 1395تاجری، (، مشکالت رفتاری )1397خارایی، فر و غنیابراز وجود ) (،2006)تاتل، مثبت 
ها به کودکان و آموزان و نوجوانان مؤثر بوده است. آموزش مهارتدانش (1397 ؛ سمیعی و بیرامی،1396

ر طوها هنوز توانایی اندیشیدن به مفاهیم انتزاعی را بهزیرا آن .صورت عینی صورت گیردنوجوانان بهتر است به
های پایه و اجتماعی را از طریق بازی یاد بگیرند و رشد کنند توانند مهارتها میاند. آنکامل کسب نکرده

 (.1394، شفیعیو  شرف)کرمی، حیدری

                                                           
1. coping with emotion  

2. creative thinking 

3. critical thinking 
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و  بناب؛ غباری1387)اسالمیه، آموزان مقطع ابتدایی تهران باالست شیوع مشکالت رفتاری در دانش
مسئله و های شناختی چون حلمشکالت رفتاری با کمبود مهارت ،ردیگسویو از (1388، همکاران

آموزش  ،امروزه در بسیاری از کشورها (.2015، و همکاران )سانگیری، اجتماعی و هیجانی ارتباط دارند تصمیم
 شود. آموزشهای برنامه درسی در نظر گرفته مییکی از مؤلفه منزلهگیری بهمسئله و تصمیمهای حلمهارت

لی، )کرکها تأثیرگذار است آموزان در تمامی درسبر بهبود کارکرد دانش ،گیریمسئله و تصمیمروش حل
های آموزان را از پایهگیری به دانشمسئله و تصمیمبنابراین ضروری است که آموزش مستقیم حل (؛2003

های ندکی به بررسی ابعاد مختلف مهارتهای اکه پژوهش جاآن از (.2003)پالمر و وهمایر، ابتدایی آغاز شود 
مسئله و های زندگی )حلتعیین اثر آموزش مهارت ،هدف از پژوهش حاضر ؛اندزندگی بر کودکان پرداخته

سر ششم ابتدایی آموزان پبینی تحصیلی دانشگیری( بر روابط معلم و شاگرد، سرزندگی تحصیلی و خوشتصمیم
مسئله و تصمیمهای زندگی )حلآموزش مهارتمشخص کند، دنبال آن است تا ، این پژوهش بهروازاین است.

مسئله های زندگی )حلمؤثر است. آموزش مهارتآموزان پسر پایه ششم دانش شاگرد -گیری( بر روابط معلم
های زندگی )حل مؤثر است. آموزش مهارتپسر پایه ششم آموزان گیری( بر سرزندگی تحصیلی دانشو تصمیم

 موثر است.دانش آموزان پسر پایه ششم له و تصمیم گیری( بر خوشبینی تحصیلی مسئ

  روش
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

 اساس هدف،آزمون با گروه کنترل و برپس -آزموناساس طرح پیشآزمایشی برنوعی تحقیق نیمه ،این پژوهش
آموزان پسر کالس ششم در سال دربرگیرنده تمامی دانش ،. جامعه آماری پژوهشاستنوعی پژوهش کاربردی 

 (2002کوئین و کئوگ )براساس نظر آماری  . نمونهاستآباد از توابع شهرری در شهر حسن 1398-99تحصیلی 
است که در این نفر  15حجم نمونه براساس حداقل حجم نمونه در گروه های آزمایشی و گواه، هر گروه 

آموزان پسر کالس ششم نفر از دانش 50 نفر و در مجموع 25معیار برای هر گروه پژوهش براساس مالک و 
به ،گیری پژوهش نیزنفر( جایگزین شدند. شیوه نمونه 25که در دو گروه آزمایش و گروه کنترل )هر گروه 

آباد از اداره اساس، ابتدا فهرست مدارس ابتدایی شهر حسناینای بود. برصورت تصادفی چندمرحله
مدرسه و  20، مدرسه 38ابتدا از بین  ای،صورت چندمرحلهمدرسه(. سپس، به 38وپرورش دریافت شد )آموزش

که احتمال دو مدرسه  مدرسه، هشتمدرسه انتخاب شد و در نهایت از بین  هشتمدرسه،  20سپس از بین 
وان نمونه عنیک از دو مدرسه، یک کالس بهانتخاب شد که از هرداده شد که بیشترین آسیب را داشته باشند، 

آموزان از مناطق پایین استان تهران ها، سعی شده است دانشبرای همگن کردن گروهد. شپژوهشی انتخاب 
سال و میانگین سن مادران  35و در گروه گواه  37در گروه آزمایش  )میانگین سن پدران باشند و از نظر سن

نفر  12نفر پدران  25 در گروه آزمایش از ) ، تحصیالت والدینسال( 31گواه و در گروه  32در گروه آزمایش 
نفر سیکل  12نفر دیپلم،  11نفر پدران  25نفر تحصیالت ابتدایی و در گروه گواه از  چهارسیکل و  نفر نُه، دیپلم

نفر تحصیالت  پنجنفر سیکل و  11نفر دیپلم،  نُهنفر مادران  25تدایی و در گروه آزمایش از نفر تحصیالت اب دوو 
 و نفر تحصیالت ابتدایی( هفتنفر سیکل و  ششدیپلم، نفر  12نفر مادران  25ابتدایی و در گروه گواه از 
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ای گونهوش اجرای پژوهش بهر در یک سطح باشند.)وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین( وضعیت درآمدی خانواده 
بندی نفر( دسته 25نمونه الزم، افراد آزمودنی در گروه آزمایش و گروه گواه )هر گروه بود که پس از انتخاب 

ها )کالس اول آزمون، از میان افراد کالساساس پیشعمل آمد. برآزمون بهشدند و سپس، از هر دو گروه پیش
با معلم  ت رابطه بهتریبینی بسیار باالتر و کیفینفر(، افرادی که از سرزندگی و خوش 37نفر و کالس دوم  36

کنندگان در نفره جایگزینی شدند. شرکت 25ها در دو گروه ه آزمودنیشده و بقی برخوردار بودند، کنار گذاشته
آموزش قرار گرفتند. پس از اجرای روش آموزش جلسه تحت 10گیری، مسئله و توان تصمیمگروه آموزش حل

های آماری توصیفی ها از شاخصوتحلیل دادهمنظور تجزیهبه شد.آزمون گرفته از دو گروه آزمایش و کنترل پس
-24 افزارو از نرم ها و از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیرهارچوب جدول فراوانی برای توصیف دادههدر چ

SPSS های پژوهشی بهره گرفته شد.برای آزمون فرضیه 

  ابزار سنجش
مورای و زوویچ در سال این پرسشنامه توسط : SR)-(IT 1آموزدانش -پرسشنامه کیفیت رابطه معلم

گذاری این . نمرهاستارتباط، حمایت و خودبیگانگی  پرسش و سه مؤلفه 17ساخته شد که دارای  2010
. نمره کلی است( 4( تا همیشه )نمره 1وقت )نمره ای از هیچدرجه اساس یک مقیاس چهارپرسشنامه بر
ضریب پایایی  (1395نقل از دلیری و پیرایه، ؛ به2010) 2مورای و زوویچپراکنده است.  68تا  17پرسشنامه از 

 (1395. دلیری و پیرایه )گزارش کردند 72/0 و 84/0، 89/0، 85/0 عد را برابر بایک از سه بُکلی پرسشنامه و هر
محاسبه  75/0 اساس آلفای کرونباخ برابر بایزان پایایی آن را برپرسشنامه، مروایی محتوایی  تأییدنیز ضمن 

به 80/0 آزمون برابر باو در پس 83/0 آزمون برابر بادند. پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر در پیشکر
 دست آمد.

موران، بانکوله، میشل و مور  -اسکننتوسط این پرسشنامه  :(AOS) 3بینی تحصیلیخوش پرسشنامه
به  آموزان نسبتبینی دانشمنظور سنجش میزان خوشبهبینی تحصیلی، خوشپرسشنامه  ابداع شد. (2013)

آموزان، اعتماد عد تأکید تحصیلی دانشو از سه بُ استگویه  28تحصیل در مدرسه ساخته شد و دارای 
گویی به آن مقیاس پاسخشده و آموزان نسبت به مدرسه تشکیلآموزان به معلمان و احساس هویت دانشدانش
ستفاده از با ا ،ده است. روایی این ابزارشراحی طاساس طیف لیکرت ی کم تا خیلی زیاد در پنج سطح براز خیل

ها و مقیاسبرای هریک از خرده (2013و همکاران ) موران -اسکننتحلیل اکتشافی و پایایی آن در پژوهش 
. استلوب بودن پایایی پرسشنامه مط دهندهدست آمد که نشانبه 97/0و  93/0، 96/0، 93/0آزمون برابر با کل 

ها مقیاسیک از خردهنیز پایایی پرسشنامه برای هر (1393)واعظی، فرزانه و میرزایی  مرادی،در پژوهش 
 ،پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر دست آمد.به 92/0و برای کل ابزار  89/0، 86/0، 91/0ترتیب برابر به

                                                           
1. Inventory of Teacher-Student Relationship (IT-SR) 

2. Murray, J., & Isaacowitz, D. 

3. Academic Optimism Scale (AOS) 
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 دست آمد.به 86/0 آزمون برابر باو در پس 80/0 آزمون برابر بادر پیش

اساس نسخه انگلیسی سرزندگی تحصیلی بر پرسشنامهاین  :(ABQ) 1پرسشنامه سرزندگی تحصیلی
ه، زاددهقانی ؛با چهار گویه در یک مقیاس پنج سطحی ساخته شد. در فرهنگ ایرانی (2006)مارتین و مارش 

 10ها، اساس آنای این مقیاس را ترجمه کرده و برهابتدا گویه (،1393خشاب )چاری، مرادی و سلیمانیحسین
گویه  که با حذف یکگویه مناسب را بازنویسی کردند. پس از اجرای مقدماتی و اجرای ثانویه، نتایج نشان داد 

آزمایی برابر و روش باز 80/0کرونباخ برابر با اساس آلفای ایایی پرسشنامه در حدی مطلوب است که بردیگر، پ
شنامه ید روایی پرسأیاملی با چرخش واریماکس نشانگر تاست. در بررسی روایی سازه، نتایج تحلیل ع 73/0

د. پایایی شمحاسبه  88/0رونباخ برابر با س ضریب آلفای کاسابر ،بود. پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر
 محاسبه شد.   71/0 آزمون برابر باو در پس 81/0 آزمون برابر بادر پیش ،این پرسشنامه در پژوهش حاضر

مسئله و های زندگی )حلگیری(: مجموعه مهارتمسئله و تصمیمهای زندگی )حلشرح جلسات مهارت
؛ 1397؛ ورنون، 1390؛ رحیمی و جزایری، 1395، مرتاضی و خاکی صدیقاساس منابع مختلف )گیری( برتصمیم

آموزان جامعه هدف طراحی و و متناسب با سن دانش (1385، محمدخانی و زاده عطوفیکاظم موتابی، فتی،
شده  گیری( در جدول زیر ارائهمسئله و تصمیمهای زندگی )حلتدوین شده است. شرح جلسات آموزش مهارت

ید یأموردت تادانگیری( توسط اسمسئله و تصمیمهای زندگی )حلپروتکل آموزش مهارتمحتوایی  اییاست. رو
قرار گرفته است.

                                                           
1. Academic Buoyancy Questionnaire (ABQ) 



 

 گیری(مسئله و تصمیمهای زندگی )حلجلسات آموزش مهارت -1جدول 
 تکلیف نظرتغییر رفتار مورد محتوا هدف ردیف

 آموزان با مفهوم و تفاوت مشکلهای کوتاه. در این جلسه دانشداستانارائه فعالیت.  همشکل یا مسئل تعریف دقیق 1
 شوند.و مسئله آشنا می

آشنایی و شناخت تعریف دقیق مشکل و مسئله و 
 های آنتفاوت

مطرح کردن فهرستی از مشکالت و مسائل در 
 زندگی خود

حل برای راه انتخاب بهترین 2
 مسئله

آموزان با ساخت یک عینک، آموزش دانش عینک مثبت. بارش فکری. در این جلسه
 جه کنند.تری به مسائل توهای مختلف با نگاه مثبت و وسیعبینند تا در موقعیتمی

مثبت در  هایحلتوانایی انتخاب بهترین راه
 های مختلفموقعیت

های مثبت در خصوص حلای از راهطرح نمونه
 مسائلی که در تکلیف جلسه اول نوشته است

شود که اگر جمله درست بود، دست در قالب بازی در ابتدا به این صورت عمل می ئلهنسبت به مس تغییر نگرش  3
ائلی های مختلف مسراست و اگر غلط بود دست چپ را باال ببرند. سپس در موقعیت

ها برای نظرات خود در مورد درست یا غلط بودن آن باید دلیل شود و بچهمطرح می
 بیاورند.

های درست از حلت و توانایی تشخیص راهشناخ
 نادرست

ه های ارائه شدحلتعیین درستی یا نادرستی راه
 برای مسائل تکلیف اول

های مثبت و حلشناخت راه 4
 منفی

هایی صورت گروهی(. در قالب کارگروهی، موقعیتحل بهداستان کوتاه )بررسی راه
هایی ارائه حلا با مشورت هم راههگیرد که آنآموزان قرار میدر اختیار دانش

 کنند.دهند و در کالس بحث میمی

های درست از نادرست با توجه به نظر و حلشناخت راه
 مشورت گروهی

 

 -حلانتخاب بهترین راه 5
 تحلیل هزینه و فایده

شود و با توجه به آموزان کاربرگی داده مییک از دانشدر این مرحله به هر
ها دهد در گلبرگها حس خوبی میهایی که به آنحلشده، راهمطرحهای موقعیت

 ها را بررسی کنندهایی که دردسرساز است را در میان خارها بنویسند و آنو آن

حل شناخت تحلیلی هزینه و فایده در جهت تعیین راه
 مناسب انتخابی

توجه به کامل کردن کاربرگ با  2تکمیل کاربرگ 
 موزشیدر کالس آ 1 شماره

پیامد یک تصمیم درست یا  6
 غلط

ند کنآموزان در قالب یک بازی و سفر در زمان آینده، تالش میماشین زمان. دانش
 های مختلف تصمیمات درستی اتخاذ کنند.تا برای موقعیت

حل های آینده و بیان راهتهیه فهرستی از موقعیت ریزی و حل مسائل آیندهتوانایی برنامه
 خود های و تصمیم

آموزان با نشستن بر شود و دانشهایی در کالس گذاشته میقطار زمان. صندلی ریگییادگیری مراحل تصمیم 7
 کنند.شناسند و تمرین میگیری را میای از تصمیمروی هر صندلی مرحله

چه در گیری با توجه به آنتمرین مراحل تصمیم گیریشناخت مراحل تصمیم
 کالس آموزشی گفته شد.

شود تا داستان در کالس مطرح میتعدادی  گیری و پیگیری پیامدهای آنتوانایی تصمیمها شود و از آنهایی خوانده میآموزان داستانحدس زدن ادامه داستان. برای دانشچالش فکری و توانایی  8



 

 تکلیف نظرتغییر رفتار مورد محتوا هدف ردیف

 گیری با در نظر گرفتنتصمیم
 پیامد آن

ها را در خانه تکمیل کنند و آموزان آندانش شود تا ادامه آن را کامل کنند و در موردنظر خود در کالس بحث کنند.خواسته می
 پیامدهای تصمیمات را بررسی کنند

چالش فکری و تقویت  9
 گیریتصمیم

 های مختلفیحلشود که راهآموزان مطرح میداستان کدام راه. داستانی برای دانش
ها در گیری آنحل و تصمیمراهها در مورد هر گیری دارد. نظر آنبرای تصمیم

 شود.جریان کالس در قالب سؤاالت مختلف بررسی می

های گیری با توجه به موقعیتتقویت توان تصمیم
 مختلف )ادامه جلسه قبل(

ه بهای جلسه قبل با توجه یل داستانادامه تکم
 نُهآموزش جلسه 

شرکت افراد در  10
های گروهی گیریتصمیم

 فعال عنوان یک عضوبه

شده گمان های مشخصآموزان در گروههمکاری در ایجاد یک کشور. دانش
کنند که در یک جزیره خالی از سکنه هستند و باید برای نام و مشخصات آن و می

 گیری کنند.قوانین و اصول آن جزیره باهم مشورت و تصمیم

 های گروهی و تقویت توانگیریتوانایی اتخاذ تصمیم
 روهیمشورت و تفکر گ

 بندی()خاتمه و جمع

گیری در خصوص مسئله و تصمیمتوانایی حل
 صورت فردی و گروهیهای مختلف بهموقعیت
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 هایافته
 الف( توصیف جمعیت شناختی

های توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی مشخص شد که در ارتباط با معدل تحصیلی، در در بررسی شاخص
ی خوب و در نفر خیل سهنفر خوب و  هشتقبول، نفر قابل هشتنفر نیاز به تالش بیشتر، شش گروه آزمایش، 
لی خوب بودند. در نفر خیهشت نفر خوب و  هفتقبول، نفر قابل پنجنفر نیاز به تالش بیشتر،  پنجگروه کنترل، 

 چهارنفر کاردانی،  سهنفر دیپلم،  10دیپلم، نفر زیر هفتارتباط با سطح تحصیالت پدران، در گروه آزمایش، 
نفر  دونفر دیپلم،  12نفر زیر دیپلم،  هفتنفر کارشناس ارشد و باالتر و در گروه کنترل،  یکنفر کارشناسی و 

 ارشد و باالتر بودند. در ارتباط با سطح تحصیالت مادران، در یکارشناسنفر  یکنفر کارشناسی و  سهکاردانی، 
ارشد  ینفر کارشناس یکنفر کارشناسی و  یکنفر کاردانی،  چهارنفر دیپلم،  10دیپلم، نفر زیر نُهگروه آزمایش، 

نفر  کیی و نفر کارشناس یکنفر کاردانی،  سهنفر دیپلم،  نُهدیپلم، نفر زیر 11تر و در گروه کنترل، و باال
 ارشد و باالتر بودند. یکارشناس

 هاب( توصیف شاخص
د های مرکزی ماننها تعیین شود. برای این منظور از شاخصدر محاسبات آماری الزم است که شرایط کلی داده

 شود.های پراکندگی مانند انحراف استاندارد استفاده میمیانگین و شاخص

 ی پژوهشهاشاخصتوصیف  -2جدول 
 انحراف معیار میانگین گیریمراحل اندازه گروه هاشاخص

 رابطه 
 شاگرد -معلم

 62/8 96/56 آزمونپیش گروه آزمایش
 31/6 36/73 آزمونپس

 93/5 55/54 آزمونپیش گروه کنترل
 40/5 32/55 آزمونپس

 04/10 80/90 آزمونپیش گروه آزمایش بینی تحصیلیخوش
 67/14 02/119 آزمونپس

 63/9 36/91 آزمونپیش گروه کنترل
 69/9 96/89 آزمونپس

 76/8 76/32 آزمونپیش گروه آزمایش سرزندگی تحصیلی
 220/7 20/46 آزمونپس

 32/7 32/34 آزمونپیش گروه کنترل
 44/7 44/33 آزمونپس

بینی تحصیلی و سرزندگی شاگرد، خوش -روه آزمایش، میانگین رابطه معلمآزمون گ، در پیش2اساس جدول بر
است.  20/46 و 02/119، 36/73آزمون برابر با و در پس 76/32 و 80/90 ،69/56 ترتیب برابر باتحصیلی به

لی حصیبینی تحصیلی و سرزندگی تشاگرد، خوش -آزمون گروه کنترل، میانگین رابطه معلم در پیش همچنین،



 ... های زندگیاثربخشی آموزش مهارت                                                                                                          58

 است.  44/33 و 96/89 ،32/55آزمون آن برابر با و در پس 32/34و  36/91 ،55/54 ترتیب برابر بابه

 هاج( آزمون فرضیه
اساس متغیرهای جمعیت شناختی و توصیف متغیرهای پژوهشی، در ادامه، پس از توصیف نمونه موردمطالعه بر

زمون آهای انجام تحلیل کوواریانس و سپس، به فرضابتدا به بررسی پیشبخش تحلیل استنباطی،  در
ز توان ادلیل اهمیت توجه به اثرات سه متغیر وابسته، نمیبه ،هشی پرداخته شد. در این پژوهشهای پژوفرضیه

سه متغیر وابسته را در قالب یک تحلیل آماری و در  ،همین علتمتغیره استفاده کرد و بهتحلیل کوواریانس یک
های فرضها یکی از پیشموردبررسی قرار داده شد. نرمال بودن داده 1ارچوب تحلیل کوواریانس چندمتغیرههچ

بررسی  (K-S) اسمیرنوف -ون کالموگروفهای آماری است که با استفاده از آزماساسی برای استفاده از آزمون
ها دهمبتنی بر نرمال بودن دا باشد، فرض 05/0تر از آمده برای این آزمون بزرگ دستشود. هرگاه مقدار بهمی

در  156/0 آزمون ودر پیش 166/0 شاگرد با میزان آماره -اس این آزمون، متغیر رابطه معلماسشود. برمی یدأیت
آزمون در پیش 085/0 بینی تحصیلی با میزان آمارهنرمال بود. خوش 12/0 و 07/0ترتیب در سطح آزمون بهپس

 088/0 و در نهایت، سرزندگی تحصیلی با میزان آماره 31/0و  38/0 ترتیب در سطحآزمون بهدر پس 105/0 و
نرمال بود. پس چون مقدار سطح  22/0 و 37/0 ترتیب در سطحآزمون بهدر پس 120/0 آزمون ودر پیش

های دیگر فرضیکی از پیشد. شید أیها تاست، نرمال بودن داده 05/0تر از داری برای تمام متغیرها بزرگامعن
های کوواریانس تحلیل کوواریانس چندمتغیره، برآورده شدن فرض همگنی ماتریسبرای انجام آزمون 

شود. بررسی می 2متغیرهای وابسته در میان سطوح مختلف متغیر مستقل است که با استفاده از آزمون ام. باکس
 این پژوهش،در تحلیل  شود.باشد، همگنی برآورده می 05/0که میزان معناداری این آزمون باالتر  صورتی در

محاسبه شد، در سطح  461/4 برابر با 132/16693 و 6این آزمون با درجه آزادی  که میزان آمارهبا توجه به این
فرض دیگر در های کوواریانس شد. پیشفرض همگنی ماتریسموجب برآورده شدن پیش، 66/0 معناداری

است. برای آزمودن این فرض از  یوهشوجود همگنی واریانس متغیرهای پژ ،تحلیل کوواریانس چندمتغیره
ها شود. در این پژوهش، استفاده از این آزمون نشان داد که فرض همگنی واریانساستفاده می 3آزمون لون

 -معلم بینی تحصیلی و رابطهی، خوشبرای تمام متغیرها برآورده شده است، زیرا متغیرهای سرزندگی تحصیل
در سطح معناداری  28و  1ترتیب با درجه آزادی به 329/3 و 385/3و  293/1 برابر با F شاگرد با میزان آماره

های تحلیل فرضید پیشأیها برخوردارند. پس از تدر گروهاز همگنی واریانس  08/0 و 07/0 ،26/0برابر با 
 های پژوهشی پرداخته شد. کوواریانس چندمتغیره، در ادامه، به بررسی فرضیه

  

                                                           
1. multivariable analyze of variance 

2 . M Box 

3. leven 
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 بررسی معنادار بودن نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره -3جدول 
 شاخص

 منبع
 F میزان

درجه آزادی 

1 

درجه آزدی 

2 
 معناداری

 001/0 43 3 696/98 873/0 اثر پیالیی
 001/0 43 3 696/98 127/0 ویلکس المبدا

 001/0 43 3 696/98 886/6 اثر هاتلینگ
 001/0 43 3 696/98 886/6 روی تربزرگ ریشه

، 2ویلکس المبدا ،1های مورداستفاده در تحلیل کوواریانس چندمتغیره، یعنی اثر پیالیی، آزمون3اساس جدول بر
های موردمطالعه در صورت بررسی معنادار میان گروه برای یافتن تفاوت 4تر رویو ریشه بزرگ 3اثر هاتلینگ

شده  های آماری یادآزمون نتایج مربوط به معناداری همه، 1اساس جدول روند. برکار میرهای چندگانه بهمتغی
های معناداری میان گروه آموزش مهارت آزمون، تفاوتنشانگر این است که در پس 001/0 در سطح معناداری

صیلی ی تحبینشاگرد، خوش -ان برخی از متغیرهای رابطه معلمگیری و گروه کنترل در میزمسئله و تصمیمحل
 شده است. ها پرداختهکه در ادامه، به این تفاوت تحصیلی وجود داردو سرزندگی 

 ای بررسی تفاوت متغیرها در گروهنتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره بر -4جدول 

 آزمایش و کنترل
 مجموعه  متغیرهای وابسته منبع

 مجذورات

 درجه

 آزادی 

F  سطح

 معناداری

 001/0 851/135 1 640/3501 شاگرد -آزمون رابطه معلمپس گروه
 001/0 530/184 1 163/9897 بینی تحصیلیآزمون خوشپس
 001/0 571/30 1 058/1094 آزمون سرزندگی تحصیلیپس

   45 900/1159 شاگرد -آزمون رابطه معلمپس خطا

   45 544/2413 بینی تحصیلیآزمون خوشپس
   45 427/1610 آزمون سرزندگی تحصیلیپس

   50 212707 شاگرد -آزمون رابطه معلمپس کل
   50 563726 بینی تحصیلیآزمون خوشپس
   50 75089 آزمون سرزندگی تحصیلیپس

ناداری وت معآزمون، تفااساس آن، در پسل کوواریانس چندمتغیره است که برنتایج تحلی دهنده، نشان4جدول 
رل در دو گروه آزمایش و گروه کنت تحصیلی و سرزندگی تحصیلیبینی شاگرد، خوش -در میزان رابطه معلم

ی طور معنادارآزمون در گروه آموزش بهشاگرد در پس -وجود دارد. این بدان معنا است که میانگین رابطه معلم

                                                           
1. Pillai’s trace  

2. Wilk’s Lambda  

3. Hotelling’s trace 

4. Roy’s largest root  
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اساس، فرضیه نخست پژوهش (. براین=851/135Fو  =001/0Sig=، 45/1DF)از افراد گروه کنترل بهتر بود 
روه طور معناداری از افراد گآزمون در گروه آموزش بهدر پس بینی تحصیلیخوشهمچنین، میانگین د. شد أییت

در  ید شد.أیفرضیه دوم پژوهش نیز تپس  (.=530/184Fو  =001/0Sig=، 45/1DF)کنترل بیشتر بود 
طور معناداری از افراد گروه کنترل بیشتر آزمون در گروه آموزش بهنهایت، میانگین سرزندگی تحصیلی در پس

اساس، میاینبر د.ش أییدبراین، فرضیه سوم پژوهش نیز ت(. بنا=571/30Fو  =001/0Sig=، 45/1DF)بود 
آموزان پسر پایه ششم گیری در دانشمسئله و تصمیمهای حلتوان دریافت که استفاده از روش آموزش مهارت

شاگرد افراد در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل  -ابتدایی اثرات مثبت خود را نشان داده و میزان رابطه معلم
 ت.کرده اس بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی آنان افزایش معنادار پیدابهبودیافته و میزان خوش

 گیریبحث و نتیجه
گیری( بر رابطه مسئله و تصمیمزندگی )حل هایدنبال بررسی اثربخشی آموزش مهارتبه ،پژوهش حاضر

آباد بود. آموزان پسر ششم ابتدایی بخش حسنبینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشمعلم، خوش -شاگرد
 شاگرد مؤثر بوده است.  -های زندگی بر رابطه معلمنتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت

دهد که روش آموزش مهارت نشان می، 4نتایج مندرج در جدول در ارتباط با فرضیه نخست پژوهش، 
سو آموز اثربخشی مثبت داشته باشد. همدانش -تواند بر بهبود روابط معلممی ،گیریمسئله و توان تصمیمحل

 ابراز (،2006)تاتل، ها بر توانایی برقراری ارتباط مثبت با نتایج برخی تحقیقات مبنی بر اثرات آموزش مهارت
؛ مرادی، 2003؛ پیک و گیوودا و پورتینگا، 2009نفس )یادوا و اقبال، ( و عزت1397فر و خارایی، )غنیوجود 

نتایج پژوهش حاضر نیز حاکی از اثرات مثبت  (،1398نژاد و همکاران، مهری ؛1397 جوال،باصری و معاون
فردی در انجام امور کالسی و روابط میانموز آهای زندگی بر افزایش کیفیت رابطه میان معلم و دانشمهارت

آموزان احساس بسیار مثبتی نسبت به معلمان داشتند، معنا است که پس از طی دوره آموزش، دانشبود. این بدان
ای کردند مشکالت خود را برای معلمان به شیوهسعی می شدند،برای درک روابط اهمیت بیشتری قائل می

حیطه  هایکردند. پژوهشگاهی مطمئن تصور میعنوان تکیهمعلم را به ام ناراحتیبیان کنند و در هنگ دوستانه
برند و بیشتر در تکالیف مدرسه مشارکت آموزان هنگامی از یادگیری لذت میدهد که دانشنشان می ،یادگیری

 -وند یادگیریآموزان در رکار برند. مشارکت فعال دانشکنند که معلمان راهبردهای آموزشی فعالی را بهمی
کند تا یادگیرنده کوشایی آموزان کمک میکند و به دانشنفس کمک میبهآموزش به گسترش احساس اعتماد

نشان  (2012های تحقیق دینسر، یشیل یورت و تاکاچ )(. یافته1393جمالی و درویزه، متقی، یزدی، بنیباشند )
ها آموزان از خودمختاری آنکه محیط یادگیری دانش گری، در صورتیدادند که با توجه به نظریه خودتعیین

ری های کالس و پیشرفت تحصیلی بیشتها احساس شایستگی، درگیری و شرکت در فعالیتحمایت کند، آن
 ،گیری(مسئله و تصمیمهای زندگی )حلتوان گفت، آموزش مهارتخواهند داشت. در تبیین این یافته می

های مختلف اجتماعی در محیط رابطه با آموزگار خود، شناخت بهتری از موقعیتتواند باعث شود تا فرد در می
رو بهتر بتواند عمل کند. در حقیقت، برخورد و رفع موانع ارتباطی پیش ترتیب، درمدرسه و درسی پیدا کند و بدین
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ری خود و یادگی افزایش توان افراد برای انتخاب رفتارهای مناسب، اجزای رفتارهای مناسب در زمان مختص به
انشبود روابط مثبت میان معلم و دساز بهراهبردهای گوناگون جهت نفوذ به تنگناهای ارتباطی توانست زمینه

 د. شوآموزان 
گویای این است که روش آموزش مهارت  4در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش، نتایج مندرج در جدول 

بینی تحصیلی اثربخش باشد. این بدان معنا است که ش خوشتواند بر افزایمی ،گیریمسئله و توان تصمیمحل
ای معلمان بودند، جنبههای تحصیلی و مشاورهخوبی پذیرای کمکآموزان بهپس از طی دوره آموزش، دانش

ای تری به یادگیری مدرسهکردند، دیدگاه مشتاقانههای مثبت عملکرد معلمان و کادر مدرسه را بهتر درک می
ف تالش کردند، برای حل مسائل و تکالیشان حس میو اعتماد بیشتری نسبت به معلمان دند، احترامپیدا کرده بو

گزیدند و به این باور رسیده بودند که برانگیز را برمیدادند، محتوای چالشتری انجام میو امیدوارانه خردمندانه
وان گفت، آموزش تدر تبیین این یافته میها شایستگی یاد گرفتن را دارند. مدرسه رفتن بطالت وقت نیست و آن

اب ریزی، انتخموجب پیشرفت چشمگیر در توانایی برنامه ،گیریمسئله و تصمیمهایی از قبیل حلمهارت
 ،کلی طورساالن و کنترل وضعیت سالمت عمومی و بههای مناسب برای زندگی، ارتباط مثبت با همحلراه

 (1391حدادی و بدری، )سالک است ریزی در آینده شدهپذیری و برنامهتارتقای سالمت روان و افزایش مسئولی
شایستگی فرد  ،د. این احساسشوساز کسب احساس شایستگی میهای حاصل از این تغییرات زمینهو موفقیت

آموز با خلق انتظارات سازد؛ یعنی دانشبین میسوی کشف جهان پرچالش و پرمعنای یادگیری خوشرا به
که موفقیت،  دشوبه این باور اثرگذار نائل می (،1394، زاده و کدیورخواه، عربچراغیموفقیت نسبت به خود )

ترسی بلکه چیزهای ملموسی هستند که دس ؛یا نیستؤرفت کاری متناسب با تحصیل دیگر رآینده خوب، پیش
 حتی آسان است. های درست ممکن وها و گرفتن تصمیمریزی، حل چالشبه آنان با برنامه

های نشان داد که آموزش مهارت، 4در بررسی فرضیه سوم، نتایج آزمون تحلیل کوواریانس مندرج در جدول 
موجب افزایش سرزندگی تحصیلی شد. این بدان معنا است که پس از طی دوره آموزشی، احساس  ،زندگی

ا های اندک را مدیریت کنند و بچطور زماننباید آنان را به هم بریزد،  ،کردند که حتی گرفتن یک نمره بدمی
د، استرسبد نکنن شرایط کنار بیایند و شادمان تحصیل کنند، تمام احساس و هیجان خود را قربانی یک نمره

خود را حتی در مواقع گرفتن نمرات پایین حفظ کنند. در تبیین این لی را مدیریت نمایند و اعتمادبههای تحصی
های عنوان توانایی خلق راهمسئله، بههای حلمهارت ،(1988) اسپیواک و شورنظر بهتوان گفت که یافته می

است.  شناختیمختلف برای حل مسائل و توجه به پیامدهای مختلف، کلید تسهیل بهداشت اجتماعی و روان
طور مثبت با تواند بهگیری میمسئله و تصمیمهای حلتبع آموزش مهارتافزایش سرزندگی تحصیلی به

 (.1397بخت و همکاران، )ابراهیمیریزی و پشتکار و اضطراب کمتر همراه باشد نفس بیشتر، برنامهاعتمادبه
گیرند و آن را در موقعیت یادگیری خود در میگیری را فرامسئله و تصمیمهای حلآموزانی که مهارتدانش

آسانی دست از  ها، بههای درست و شناخت موقعیتگیریآمیز و تصمیمرند؛ با حل موفقیتبکار میمدرسه به
ها موجب سرزندگی آن ،دهند. این احساستالش نکشیده و امیدوارانه به فعالیت و تحصیل خود ادامه می

بب تواند سمی ،شود. این شرایطها در زندگی و تحصیل میموجب پویایی و تحرک آن ،شود و همین نشاطمی
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های مثبت و خلق انتظارات برای ها، ارزیابیآموزان شود که باعث توانمندی آنگیری باورهایی در دانششکل
 .شودکسب نتایج مثبت در تحصیل و زندگی 

شاگرد،  -گیری سبب افزایش رابطه معلممسئله و تصمیمنتایج این پژوهش نشان داد که آموزش حل
گیری مسئله و تصمیمهای حلآموزش مهارت ،شودی تحصیلی شد. پیشنهاد میبینی تحصیلی و سرزندگخوش

آموزان برای مطالعه و یادگیری سردرگم هستند و هنوز کار رود که دانشعنوان نوعی مداخله در مدارسی بهبه
شود یم اند. همچنین، پیشنهادعنوان راهی درست در جهت موفقیت در زندگی آینده انتخاب نکردهتحصیل را به

های زندگی از طریق انجمن اولیا و مربیان و با دعوت از های آموزش والدین مهارتکه با برگزاری کالس
شی های چالوالدین، توانمندسازی والدین در خلق بافت -روابط درست میان کودک شناسان مجرب، زمینهروان

یر های آینده، تأثشود در پژوهششنهاد میآموزان را فراهم سازند. پیدر محیط خانه و اشتیاق تحصیلی دانش
های مثبت و منفی در فضای مدرسه، میزان پرخاشگری های زندگی بر دیگر عوامل مانند هیجانآموزش مهارت

 بررسی قرار گیرد.موردهای بخردانه ای و بیرون از مدرسه و برگزیدن هدفکودکان در روابط مدرسه
های ابزار پژوهش در آموزان از برخی پرسشعدم درک درست دانش ،های این پژوهشاز جمله محدودیت

ها و تهیه راهنمای تصویری گر در خالل تکمیل پرسشنامهمرحله اجرا بود که با توضیحات کامل آزمایش
ها، عدم اطمینان از تعمیم ها مشکل حل شد. از دیگر محدویتمنظور آگاهی از چگونگی پاسخ به پرسشبه

 تحصیلی متوسطه دوم به سبب تغییرات رشدی این گروه سنی است.  نتایج به مقطع

 تشکر و قدردانی
کننده در این پژوهش، معلمان و مدیر و معاونان آموزان شرکتدانند از کلیه دانشپژوهشگران بر خود الزم می

 آموزشگاه صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند.

 منابع
(. تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس 1397) .احمدیان، ح .، واسدزاده، ح .،یاراحمدی، ی .،ا .بخت، حابراهیمی

ناختی دوفصلنامه راهبردهای ش گیری انگیزشی، یادگیری خودراهبر.شناختی، جهتخشنودی از نیازهای بنیادین روان
 .135-153 (،11)6 .در یادگیری

پژوهش در حیطه آموزان دوره ابتدایی شهر تهران. (. بررسی میزان شیوع اختالالت رفتاری دانش1387) .م. اسالمیه، م
 .98-109 (،1)8 .یئکودکان استثنا

مجله روانآموزان. فردی و پرخاشگری دانشمسئله بر حساسیت بین(. اثربخشی آموزش مهارت حل1395). تاجری، ب
 .39-55(، 3)5 .شناسی مدرسه

بینی تحصیلی، هیجانات تحصیلی و بهزیستی مدرسه (. نقش خوش1394) .کدیور، پو  .،زاده، معرب .،خواه، زچراغی
 .11-20 (،3)1 .شناسی مثبتنامه روانپژوهشآموزان. در عملکرد ریاضی دانش

های (. بررسی تأثیر آموزش مهارت1387) .دلخوش، مو  .،دیبایی، م .،عبادی، ع.، آشتیانی، عفتحی .،اجلی، ا .،امینی، زحاج
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 .263-269 (،3)2مجله علوم رفتاری. های هیجانی نوجوانان. زندگی بر واکنش

آموز و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی: دانش -(. تعامل معلم1398) .جوکار، ب .، وبیگلو، فقزل .،حسینچاری، م
 .45-85 (،52)15تربیتی. شناسی فصلنامه روانگیری هدف. گری جهتنقش واسطه

اولین کنگره ملی روانآموزان دختر. (. بررسی رابطه بحران هویت و تعارض با پدر و مادر در دانش1393) .لو، سحسین
 اهواز. شناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده.

 .آموزان مقطع متوسطه منطقه رودخانهشاگرد با انگیزه پیشرفت دانش -(. بررسی رابطه معلم1395و پیرایه، م. ) .،دلیری، ا
 پژوهان.سسه علمی کیانؤتوسعه. تهران، م المللی مدیریت، اقتصاد ودومین همایش بین

(. سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای 1393ع. ). خشاب، عو سلیمانی .،مرادی، م .،چاری، محسین .،ح. زاده، مدهقانی
 .1-30 (،9)32 .شناسی تربیتیروان هفصلنامای ابعاد خودکارآمدی. ارتباطات خانواده و ساختار کالس؛ نقش واسطه

 تهران: دانژه. های زندگی.مجموعه آموزش مهارت(. 1390) .ر. جزایری، ع و ،.س .رحیمی، ع

 های زندگی بر(. بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر آموزش مهارت1395) .صابری، م .، وفالح، م.، رضاپورمیرصالح، ی
 .81-99 ،(1)7 .زن و جامعه .کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار

های های زندگی بر میزان استرس و شیوه(. بررسی تأثیر آموزش مهارت1388ر. ). عریضی، حو  .،پور، مملک .،رضایی، ا
 .21-28 (،34)16 .فصلنامه دانشور رفتارمقابله با استرس نوجوانان مرکز شبه خانواده. 

. فصلنامه رهیافتی نو های اجتماعی نوجوانانهای زندگی راهکار پیشگیری از آسیب(. آموزش مهارت1387) .رفاهی، ژ
 .131-146 (،2)1 .ر مدیریت آموزشید

فصلنامه آموزش ای. های مقابلههای زندگی بر سبک(. بررسی تأثیر آموزش مهارت1391) .بدری، ر .، وسالک حدادی، ن
 .79-94 ،(6)21. و ارزشیابی

فصلنامه آموزان. های زندگی بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش(. بررسی آموزش مهارت1397) .بیرامی، ر .، وسمیعی، ح
 .1-9(، 1)1راهبردهای نوین مدیریت آموزشی. 

های آموزان دبیرستاننفس و سازگاری اجتماعی دانشهای زندگی بر عزتمهارت(. تأثیر آموزش 1391) .نژاد، صشهابی
. دانشگاه شهید تحقیقات آموزشی نامه کارشناسی ارشدپایان. 1390-91تحصیلی دخترانه شهر رفسنجان در سال 

 باهنر کرمان.

های زتدگی بر ابعاد کیفیت زندگی ایتام (. تأثیر آموزش مهارت1391) .ا .قاسمی، ن .، وعابدی، ا .،پور، اعلی .،صادقی، م
 .235-249 (،49)13 .پژوهشی رفاه اجتماعی -فصلنامه علمینوجوان. 

بینی تحصیلی و ساختار توانمندساز در پیشرفت تحصیلی (. تبیین نقش خوش1394) .حیدرزاده، س .، وعباسیان، ح
 .147-165 (،2)1. های رهبری و مدیریت آموزشیفصلنامه پژوهشآموزان. دانش

دگیری و یا بینی پیشرفت تحصیلی براساس سرزندگی تحصیلی(. پیش1398) .بشرپور، س .، ونریمانی، م .،عینی، س
 .33-45 (،12)7. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیریآموزان دختر. خودراهبر دانش

(. میزان شیوع مشکالت رفتاری 1388) .نعمتی، ش .، وموللی، گ .،ع. فیروزجاه، عح.، خانزاده،  .،پرند، ا .،بناب، بغباری
 .232-238 (،3)9 .یئکودکان استثناپژوهش در حیطه آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران. دانش
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های زندگی )خودآگاهی و برقراری ارتباط مؤثر( بر (. اثربخشی آموزش مهارت1397) .ب. خارایی، خو  .،ح .فر، مغنی
 .94-101 ،(1)62 .دانشکده پزشکی علوم پزشکی مشهدآموزان دوره دوم ابتدایی. رویی دانشابراز وجود و کم

آموزان. های زندگی از طریق بازی بر مشکالت رفتاری دانش(. اثربخشی آموزش مهارت1396) .قدرتی، س .، وقدرتی، ز
 .161-178 (،32)8 .درمانیفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان

 . تهران: سمتشناسی تربیتیروان(. 1390). کدیور، پ

(. رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی 1394) .شفیعی، ب .، وپ ،شرفحیدری.، کرمی، ج
 .5-14 (،1)15 .یئتعلیم و تربیت استثنادیده شنوایی. دیده بینایی و آسیبآموزان آسیبدر دانش

روانان. آموز(. تأثیر آموزش مهارت ابراز وجود بر عزت نفس دانش1395) .مدانلو، م .، واحقر، ق .،شعبانی، ح .،کیا، س
 .38-46 (،1)4 .پرستاری

آموز و تصمیم به ادامه تحصیل یا ترک دانش -(. ارتباط معلم1393) .درویزه، ز .، وجمالی، شبنی .،یزدی، م .،متقی، ش
 .یپژوهش در نظام آموزشگری و عملکرد تحصیلی. ای انگیزش خودتعیینای: نقش واسطهتحصیل: نقش واسطه

8(27)، 58-35. 

آموزان براساس مشارکت ی سرزندگی تحصیلی دانش(. آزمون الگوی عل1397ّ) .مهر، مهاشمیو  .،آریانی، ا .،محمدی، پ
 .68-90 (،15)4 .های رهبری و مدیریت آموزشیفصلنامه پژوهشگری امنیت در مدرسه. فعال با میانجی

گیری و تفکر مسئله، تصمیمهای زندگی )حل(. اثربخشی آموزش مهارت1397) .جوال، رمعاون.، باصری، ا .،ا .مرادی، ح
 .47-53 (،31)8. شناسی نظامیفصلنامه رواننفس فرزندان شاهد و ایثارگر شهر تهران. خالق( بر عزت

 صیلی دربینی تحصیلی با پیشرفت تح(. نقش رابطه خوش1393میرزایی، م. )و  .،فرزانه، م .،ا. واعظی، م .،مرادی، ک
نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و  .شهر تهران 9و  6آموزان مدارس متوسطه پسرانه مناطق بین دانش

 . 69-80(، 5)2 .مجازی

 . تهران: سازمان بهزیستی کشور.های زندگی ویژه کودکانآموزش مهارت(. 1395مرتاضی، گ.، و خاکی صدیق، ف.، )

های آموزش راهنمای عملی برگزاری کارگاه(. 1385) .محمدخانی، ش .، وعطوفی، مزاده کاظم .،فتی، ل .،موتابی، ف
 . تهران: دانژه.های زندگیمهارت

های زندگی بر عزت(. اثربخشی آموزش مهارت1398) .غفاری، ز .، ورمضان ساعتچی، ل .،صدری، ن .،ق. نژاد، امهری
 (،1)15 .های نوین تربیتیاندیشهر تهران. نوجوان دختران دوره متوسطه اول شه -نفس و تعارض والد

187-205. 

ترجمه مهرداد فیروزبخت. تهران: های زندگی رشد هیجانی، اجتماعی، شناختی و خود. آموزش مهارت (.1397ورنون، آ. )
 دانژه.
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