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شقايق ظفري ،1ملوک خادمی

اشکذري2

 1كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي؛ دانشگاه الزهرا (س).
 0دانشيار دانشگاه الزهرا (س).
نام نويسنده مسئول:
شقايق ظفري

چکيده
هدف اين پژوهش بررسي رابطه ميزان برخورداري از مهارت هاي زندگي و عزت نفس با اضطراب
امتحان و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي شهر كرج مي باشد .نمونه اين پژوهش
متشكل از  022دانش آموز سال دوم دبيرستان رشتۀ علوم تجربي مي باشد كه با استفاده از روش
نمونه گيري تصادفي خوشه اي گزيده شدند .آزمودني ها به پرسشنامه هاي مهارت هاي زندگي،
عزت نفس كوپراسميت و اضطراب امتحان ساراسون پاسخ دادند و معدل ترم قبل آنها ،نمره عملكرد
تحصيلي آنان در نظر گرفته شد .نتايج نشان داد كه بين بخشي از مؤلفه هاي پرسشنامه مهارت
هاي زندگي و اضطراب امتحان همبستگي معني داري ديده مي شود ،همچنين بين بخشي از
مؤلفه هاي پرسشنامه مهارت هاي زندگي و عملكرد تحصيلي همبستگي معناداري ديده مي شود،
بين عزت نفس و اضطراب امتحان ،عزت نفس و مهارت هاي زندگي نيز همبستگي معناداري ديده
مي شود .عالوه بر اين ،ميان عزت نفس و عملكرد تحصيلي رابطه معناداري ديده نشد و نتيجه
آزمون رگرسيون گام به گام نشان داد كه از ميان دو متغير عزت نفس و مهارت هاي زندگي ،تنها
متغير عزت نفس است كه سهم تعيين كننده اي را در پيش بيني اضطراب امتحان دارد.

واژگان کليدي :مهارت هاي زندگي؛ عزت نفس؛ اضطراب امتحان؛ عملكرد تحصيلي.
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با اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلی دانش آموزان

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران (سال پنجم)

بررسی رابطة ميزان برخورداري از مهارتهاي زندگی و عزت نفس
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مقدمه
در سالهاي اخير ،تغييرات و تحوالت فراواني در زمينه هاي گوناگون آموزش و پرورش در سطح جهان به وقوع پيوسته است و در اين
ميان شايد هيچ موضوعي به اندازه مهارتهاي زندگي مورد توجه واقع نشده است .تربيت معلمان در اين زمينه ،توسعه كارگاه هاي آموزشي،
بكارگيري روشهاي نوين و عملي در اين زمينه در سراسر جهان از جمله اقداماتي است كه در طي سالهاي اخير انجام گرفته است و شرايط
جديدي كه در جهان پيش آمده اين توجه را دو چندان كرده است .فرآيند آموزش همانند يك رودخانه ،جرياني از فعاليت ها است كه از مبدأ
سرچشمه مي گيرد و در مسير رسيدن به مقصد فراز و نشيبهايي را طي مي كند .هر يك از دست اندركاران آموزشي درباره نحوه امور آموزشي
فكر ،برنامه ريزي و تصميم گيري مي كنند و كار و فعاليت هايشان را در آن مسير متمركز مي كنند .جريان فعاليت هاي آموزشي مسيرهاي
متفاوت و پيش بيني ناپذيري دارد و هر روز دستخوش تغيير و تحول مي شود .اما آنچه مسلم است اين است كه قوانين كلي حاكم بر آن
چندان تغيير نكرده است .لذا دانستن آنها و احاطه به مهارتهايي ،كه ما را در دستيابي به آنها كمك مي كند ،از الزامات به حساب مي آيد
(زندي. )1831 ،
با پيشرفت علوم و فنون و پيچيده شدن جوامع ،نيازهاي فردي و اجتماعي نيز پيچيده مي شوند .ارضاي نيازهاي پيچيده نيز احتياج به
علوم و مهارت هاي پيچيده دارد .كسب علوم و مهارت هاي پيچيده در سايه پژوهش هاي نوين امكان پذير است .به اين سبب ،در اين پژوهش
به رابطه مهارتهاي زندگي با عزت نفس ،اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي مي پردازيم .مهارتهاي زندگي از جمله برنامه هايي است كه مي
تواند همبستگي زي ادي با فاكتورهاي آموزشي داشته باشد .كه از اين فاكتورها مي توان به عزت نفس در دانش آموزان ،اضطراب امتحان و
عملكرد تحصيلي اشاره كرد .نظامهاي آموزشي و فعاليت هاي حاكم بر آن ،با توجه به پيشرفت جوامع ،همواره دستخوش تغيير و تحول بوده
است و تحول آموزشي ،خود معلول تحول اجتماعي و تحول علوم و فن آموزي است؛ زيرا در جوامع ساده روش ارضاي نيازها نيز ساده است.
در چنين جوامعي ،دايره آموختني ها گاهي آن چنان محدود است كه اگر كسي ادعا كند« :هر آنچه آموختني بود فرا گرفتم» ،حرفي به گزاف
نگفته است .ولي در جوامع پيچيده و پيشرفته ،سرعت تحول نظام هاي آموزشي آن چنان سريع است كه هر چند سال يكبار ،در ساختار نظام
آموزشي يك دگرگوني كلي ايجاد مي شود (شعباني . )1831 ،مهارتهاي زندگي اساساً يك مبناي رشدي از زندگي ارائه مي كند ،كه اين اساس
و مبناي رشدي ما را قادر مي سازد كه دوست داشته باشيم و كار سازنده اي را انجام دهيم و عبور موفقيت آميز از اين مسير زندگي در چهار
زمينه مهم خانوادگي ،تحصيلي ،اجتماعي و شغلي نيازمند به مهارت و كارآيي در مهارتهاي زندگي است (گازدا ،چايله رزو بروكز . )1831
رادمنش و سعدي ( )1881دريافتند كه انگيزش و پيشرفت تحصيلي ،گروه آزمايش از دانشآموزان كه تحت تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي
قرار گرفتهاند نسبت به گروه كنترل ،بيشتر است.
سازمان جهاني بهداشت در سال  1888مهارتهاي زندگي را اينگونه تعريف مي كند« :مهارتهاي زندگي ،توانايي هاي رواني -اجتماعي
براي رفتار انطباقي و مؤثر هستند كه افراد را قادر مي سازد تا به طور مؤثري با مقتضيات و چالش هاي زندگي روزمره مقابله كنند .اين مهارت
ها موجب ارتقاء رشد شخصي و اجتماعي و پيشگيري از مشكالت رواني -اجتماعي مي شود .مهارتهاي زندگي مهارتهاي اساسي هستند كه
زندگي را آسانتر كرده و به افراد اين امكا ن را مي دهد تا نقاط قوت خود را درك كرده و به طور پويا ،در اجتماعات شريك شوند .مهارتهاي
زندگي مهارتهايي هستند كه افراد را قادر مي سازد تا به طور معناداري با چالش هايي كه بخشي از محيط پيراموني است كه در آن زندگي
مي كنند ،مقابله كنند .بخش رايج در تمامي تعاريف مربوط به مهارتهاي زندگي بر مهارتهايي تأكيد مي كند كه نيازمند مقابله هستند.
مهارتهاي زندگي توانايي هايي براي رفتار سازگارانه و مثبت هستند ،كه ما را قادر مي سازد تا به طور مؤثري با تقاضاها و چالش هاي زندگي
روزمره كنار بياييم.
نتايج مطالعات و تحقيقات انجام ش ده ضرورت و اهميت توجه به اين مهارت ها را نشان مي دهد .و با توجه به اينكه بحث مهارتهاي
زندگي موضوع نوپا و جديدي است ضرورت انجام پژوهش در اين زمينه را دو چندان كرده است .ضرورت بحث عزت نفس نيز از آنجا كه يك
عامل مؤثر در سالمت روحي و رواني دانش آموزان است مشخص است .عزت نفس مثبت ،احتماالً ارزشمندترين نياز روان شناختي براي دانش
آموزان مي باشد زيرا مي تواند بعنوان پيش بيني كننده اي براي اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي محسوب شود در حاليكه فقدان عزت
نفس نتيجه اي از ناسازگاري روان شناختي است .و نقص در عزت نفس منجر به تضعيف عملكرد تحصيلي مي شود .ضرورت بحث اضطراب
امتحان به اين دليل است كه پديده اضطراب امتحان ،يك پديده تصادفي و نادر نيست كه فقط گروه محدودي را مبتال سازد ،تجربه نشان داده
است كه عوارض اضطراب و فشار ناشي از امتحان در عده زيادي از امتحان دهندگان تظاهر مي كند و همه كساني كه با امتحان سروكار دارند
و در نوعي امتحان شركت كرده اند كم يا زياد طعم نگراني و فشار ناشي از آن را چشيده اند (شجراتي )1811 ،در تحقيقات قبلي ارتباط ميان
عزت نفس ،اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي مورد بررسي قرار گرفته است و حال با توجه به اينكه مهارتهاي زندگي از جمله مهارت هاي
مهم و موردنياز در دانش آموزان است در اين پژوهش رابطۀ مهارت هاي زندگي و عزت نفس را با اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي مورد
بررسي قرار مي دهيم.
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فرضيه هاي پژوهش
 -1ميان ميزان برخورداري از مهارتهاي زندگي و اضطراب امتحان رابطه وجود دارد.
-0ميان ميزان برخورداري از مهارتهاي زندگي و عملكرد تحصيلي رابطه وجود دارد.
-8ميان ميزان برخورداري از عزت نفس و اضطراب امتحان رابطه وجود دارد.
-4ميان ميزان برخورداري از عزت نفس و عملكرد تحصيلي رابطه وجود دارد.
-1ميان عزت نفس و مهارتهاي زندگي رابطه وجود دارد.
 -1ميزان مهارتهاي زندگي و عزت نفس نقش تعيين كننده اي در پيش بيني اضطراب امتحان دارند.

روش
روش به كار رفته در پژوهش حاضر مطالعه اي توصيفي با تأكيد بر روابط همبستگي است .با توجه به موضوع پژوهش كه به بررسي
رابطه بين متغيرهاي مهارتهاي زندگي و عزت نفس با اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي مي پردازد از روش تحقيق همبستگي استفاده مي
شود.

جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري اين پژوهش دانش آموزان دختر سال دوم دبيرستان هاي دولتي شهر كرج در سال تحصيلي  31-33مي باشند .نمونه
مورد بررسي با روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي چند مرحله اي انتخاب شد ،بدين صورت كه از بين نواحي  1گانۀ شهر كرج نواحي  1و
 8و 4انتخاب گرديد و از هر ناحيه يك دبيرستان و از هر دبيرستان  8كالس بصورت تصادفي انتخاب شدند و مورد بررسي قرار گرفتند .به اين
ترتيب نمونه پژوهش  022دانش آموز دختر رشتۀ علوم تجربي بوده كه در سال تحصيلي  31-33در دوم دبيرستان مشغول به تحصيل بوده
اند.

ابزارهاي پژوهش
پرسشنامه مهارتهاي زندگی
اين پرسشنامه در سال  1831توسط معصومه معصومي ساخته شد .كه براي تهيه پرسشنامه مهارتهاي زندگي ،ابتدا مؤلفه هاي مهارتهاي
زندگي از نظر يونيسف ،يونيسكو و سازمان جهاني بهداشت شناسايي شد و مؤلفه هايي چون خودآگاهي ،همدلي ،برقراري ارتباط مؤثر ،برقراري
روابط بين فردي ،تصميم گيري ،حل مسأله ،تفكّر خالّق ،تفكّر انتقادي ،مقابله با هيجان ها و مقابله با استرس به عنوان شاخص هاي اصلي
مهارتهاي زندگي در نظر گرفته شد (مهديزاده .)1838 ،پرسشنامه مهارتهاي زندگي از  18سؤال بسته پاسخ تشكيل شده است .پرسشنامه،
شامل سؤاالت است كه با مقياس پنج درجه اي ليكرت ،تنظيم شده است .نمره گذاري پرسشنامه بر اساس كمترين مقياس ،نمره  1و بيشترين
مقياس ،نمره  1بوده ،بعبارتي خيلي زياد  ،1زياد  ،4تا حدودي  ،8كم  0و خيلي كم  ،1منظور شده است .جهت سنجش اعتبار اين
پرسشنامه(معصومي  ) 1831،از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده كرده است.در ابتدا سؤاالت اوليه كه شامل  12سؤال بوده را روي تعداد  80نفر
از دانش آموزان به صورت آزمايشي اجرا كرده ،سپس تعداد  1سؤال را به دليل نداشتن ضريب همبستگي پايين و نزديك به صفر و نداشتن
همبستگي الزم با ديگر سؤاالت پرسشنامه ،حذف و آلفاي كرونباخ به  2/31رسيده كه نشان مي دهد مقياس از اعتبار كافي برخوردار است،
در نتيجه مقياس نهايي با تعداد  18ماده تدوين و آماده اجراي نهايي شده است .براي بدست آوردن روايي پرسشنامه ،ابتدا به مطالعه كتابهاي
مهارتهاي زندگي ،سپس استخراج شاخص هاي مهارتهاي زندگي از پايان نامه كردنوقابي ( )1830و اديب ( )1830روايي محتوايي توسط
(معصومي  )1831،مورد بررسي و تأييد قرار گرفت .همچنين در پژوهش حاضر،در روش آزمون -ازمون مجدد،ضريب پايايي  2/11بدست آمد.
پرسشنامه عزت نفس کوپراسميت
اين مقياس داراي  13ماده آزمون است كه  3ماده آزمون  43 ،41 ،84 ،01 ،02 ،18 ،1و  11دروغ سنج است .در مجموع  12ماده
آزمون آن به  4خرده مقياس عزت نفس كلي ،عزت نفس اجتماعي (همساالن) ،عزت نفس خانوادگي (والدين) و عزت نفس تحصيلي (آموزشگاه)
تقسيم شده است .شيوه نمره گذاري اين آزمون بصورت صفر و يك است ،به اين معنا كه ماده آزمونهاي شماره ،13 ،14 ،11 ،12 ،1 ،4 ،0
 41 ،41 ،81 ،80 ،82 ،08 ،03 ،04 ،08 ،01 ،18و  11پاسخ «بلي» يك نمره و پاسخ «خير» صفر مي گيرد و بقيه سؤاالت بصورت معكوس
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است .بديهي است كه حداقل نمره اي كه يك فرد ممكن است بگيرد 2و حداكثر  12خواهد بود و چنانچه آزمودني از  3ماده دروغ سنج بيش
از  4نمره بياورد بدان معناست كه اعتبار آزمون پايين است و آزمودني سعي كرده است خود را بهتر از آنچه كه هست نشان دهد.
ذوالفقاري ( ) 1811در پژوهشي كه به منظور بررسي روايي و اعتبار و نرم يابي پرسشنامه عزت نفس كوپراسميت در دبيرستان هاي
اصفهان انجام داد ،براي بررسي روايي سازه پرسشنامه از دو روش استفاده كردند .ابتدا همبستگي پرسشنامه با پرسشنامه همنام آن يعني
پرسشنامه آيزنك را محاسبه كردند كه ضريب همبستگي بدست آمده را برابر  2/34گزارش نمودند .در روش دوم در تعيين سازه اي كه
پرسشنامه آن را مي سنجد ،از روش تحليل عاملي استفاده كردند كه براي انجام تحليل عاملي ابتدا ميزان  KMOكه نشانه ميزان كفايت
نمونه برداري است ،محاسبه شده كه مقدار آن را برابر  2/38گزارش كردند كه نشان دهنده ميزان كفايت نمونه برداري است .سپس از آزمون
بارتلت استفاده كردند كه مقدار آن برابر  1818/21بدست آمد كه از لحاظ آماري معنادار بوده و انجام تحليل عاملي را توجيه مي كرد.
همچنين در پژوهش حاضر ،ضريب آلفاي كرونباخ آزمون عزت نفس كوپراسميت  2/32بدست آمد كه همه اين پژوهش ها نشان از پايايي
بسيار خوب اين آزمون دارد.
پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون ()TAS
در ابتدا اين پرسشنامه توسط مندلر و ساراسون در سال  1810ساخته شد كه شامل يكسري از مقياس هاي درجه بندي بود .ساراسون
در سال  1810مقياس  01آيتمي صحيح و غلط را بيان نمود .پس از آن تجديدنظرهايي بر روي اين پرسشنامه به عمل آمده است .ساراسون
در سال  1811پرسشنامه  81آيتمي را ساخت كه دليل ساخت آن اين بود كه يك مقياس طوالني تر ،بر حساسيت و اعتبار تست مي افزايد.
در اين مقياس ،آزمودني بايد به هر ماده بصورت (بلي ،خير) پاسخ گويد و بدين ترتيب بر اساس يك شيوۀ «خود -گزارش دهي» به حاالت
رواني و تجربيات فيزيولوژيك فرد در جريان امتحان ،قبل و بعد از آن ،مي توان دست يافت .شيوۀ نمره گذاري در اين آزمون بدين ترتيب است
كه در تمام سؤاالت به استثناي سؤال ،88 ،08 ،01 ،01 ،11 ،18 ،اگر آزمودني «بلي» را عالمت بزند نمره يك مي گيرد و بر عكس در سؤاالت
مذكور ،اگر «خير» را عالمت بزند يك نمره كسب مي كند .جمع پاسخهاي آري و خير نمرۀ اضطراب امتحان آزمودني را در اين مقياس تشكيل
مي دهد .روايي آزمون از طريق سنجش ارتباط آزمون اضطراب امتحان ساراسون با آزمون اضطراب امتحاني ) 2/30 (TAتا  2/38گزارش
شده است .اعتبار آزمون از طريق آزمون -آزمون مجدد با فاصله زماني چند هفته بيش از  2/32بدست آمد .اعتبار آزمون اضطراب امتحاني
ساراسون از طريق دو نيمه كردن از قابليت اعتماد  2/81و با روش آزمون -آزمون مجدد با فاصله زماني بيشتر از  1هفته از اعتبار 2/30
برخوردار بود (به نقل از تراين .)1832 ،در اين پژوهش ضريب پايائي با استفاده از آلفاي كرونباخ  2/88بدست آمد.

روش اجرا
ابتدا محقق با مراجعه به سازمان آموزش و پرورش معرفي نامه هاي الزم را براي مراجعه به نواحي سه گانه آموزش و پرورش شهر كرج
دريافت كرد .سپس با مراجعه به مدارس و ضمن معرفي و توضيح در مورد اهداف اجراي پرسشنامه اجازه حضور در كالسها را دريافت كرد،
سپس با حضوردر كالسها و با همكاري دبيران ،پرسشنامه ها بين دانش آموزان توزيع گرديد و توضيحاتي درباره نحوه پاسخگويي ارائه شد ،در
هنگام اجراي پرسشنامه ها كه به طور متوسط  82-12دقيقه طول كشيد ،به سؤاالت دانش آموزان پاسخ داده شد ،پس از جمع آوري پرسشنامه
ها ،به بررسي آنها اقدام گرديد.

يافته ها
شاخص هاي آماري متغيرهاي پژوهش در جدول  1گزارش شده است؛
جدول  :1شاخص هاي آماري متغيرهاي پژوهش

شاخص هاي آماري

عملکرد تحصيلی

مهارتهاي زندگی

عزت نفس

اضطراب امتحان

فراوانی

111

108

113

113

ميانگين

11/31

028/81

81/44

18/31

ميانه

11

024

83

02

انحراف استاندارد

1/81

18/32

1/41

1/81

کجی

-2/18

-2/12

-2/81

-2/20
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کشيدگی

2/41

1/11

-2/21

-2/11

کمترين

12

113

02

1

بيشترين

18/81

011

11

81

بدون پاسخ

04

11

40

80

جدول باال نشان ميدهد ميانگين عملكرد تحصيلي در افراد نمونه  11/31با انحراف استاندارد  1/81است كه با توجه به ميانه ()11
نشان دهنده ي اين مطلب است كه عملكرد تحصيلي در افراد باالتر از متوسط و نسبتا خوب است .جدول  1نشان ميدهد ميانگين نمرات
مهارتهاي زندگي  028/81با انحراف استاندارد  18/3است .كمترين نمرهي بدست آمده  113و بيشترين نمره  011است .با توجه به نمرهي
كل مهارت هاي زندگي( )011و ميانهي بدست آمده مي توان چنين برداشت نمود كه ميزان مهارت هاي زندگي در افراد نسبتا باال و مطلوب
است .ميانگين نمرات عزت نفس در نمونهي حاضر  81/44با انحراف استاندارد  1/41است .كمترين ميزان عزت نفس  02و باالترين ميزان 11
است .با توجه به نمرهي كل عزت نفس ( )13و ميانهي بدست آمده ( )83ميتوان چنين برداشت كرد كه ميزان عزت نفس افراد در حد نسبتاً
مطلوبي قرار دارد .ميانگين اضطراب امتحان افراد  18/31با انحراف استاندارد  1/81است .كمترين ميزان اضطراب امتحان بدست آمده  1و
بيشترين ميزان  81است .با توجه به نمرهي كل اضطراب ( )81و ميانهي بدست آمده ،ميتوان چنين برداشت نمود كه ميزان اضطراب امتحان
در گروه نمونه در حد متوسط مي باشد.

بررسی فرضيات
فرضيه ي اول
ميان ميزان برخورداري از مهارتهاي زندگی و اضطراب امتحان رابطه وجود دارد.
جدول شماره  :2آزمون همبستگی بين متغيرهاي مهارتهاي زندگی و اضطراب امتحان

تعداد

ميانگين

مهارتهاي زندگی

108

028/81

اضطراب امتحان

128

18/31

ميزان همبستگی

سطح معنی داري

-2/28

2/88

جدول :3آزمون همبستگی ميان اضطراب امتحان و مؤلفه هاي مهارتهاي زندگی

مؤلفه هاي مهارتهاي زندگی

همبستگی

سطح معنی داري

خود آگاهی

-2/221

2/81

همدلی

2/12

2/01

برقراري ارتباط مؤثر

-2/13

2/20

برقراري روابط بين فردي

-2/00

2/221

حل مسأله

-2/21

2/48

تصميم گيري

-2/12

2/11

تفکر خالق

-2/12

2/13

تفکر انتقادي

-2/21

2/30

مقابله با هيجان ها

2/24

2/11

مقابله با استرس ها

-2/28

2/01

نتايج جداول باال نشان مي دهد كه تنها بين بخشي از مؤلفه هاي پرسشنامۀ مهارتهاي زندگي با اضطراب امتحان همبستگي معناداري
ديده مي شود .بين نمرۀ اضطراب امتحان با مؤلفه هاي برقراري ارتباط مؤثر و برقراري روابط بين فردي نيز ارتباط معناداري وجود دارد.
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فرضيه ي دوم
ميان ميزان برخورداري از مهارتهاي زندگی و عملکرد تحصيلی رابطه وجود دارد
جدول  :4آزمون همبستگی بين متغيرهاي مهارتهاي زندگی و عملکرد تحصيلی

تعداد

ميانگين

مهارتهاي زندگی

111

028/81

عملکرد تحصيلی

108

11/31

ميزان همبستگی

سطح معنی داري

2/28

2/80

جدول  :5آزمون همبستگی بين عملکرد تحصيلی و مؤلفه هاي مهارتهاي زندگی

مؤلفه هاي مهارتهاي زندگی

همبستگی

سطح معنی داري

خود آگاهی

2/18

2/228

همدلی

-2/28

2/11

برقراري ارتباط مؤثر

2/11

2/28

برقراري روابط بين فردي

2/28

2/11

حل مسأله

2/23

2/08

تصميم گيري

2/00

2/224

تفکر خالق

2/21

2/84

تفکر انتقادي

2/228

2/81

مقابله با هيجان ها

2/24

2/18

مقابله با استرس ها

2/18

2/23

نتايج جداول باال نشان مي دهد كه تنها بين بخشي از مؤلفه هاي پرسشنامۀ مهارتهاي زندگي با عملكرد تحصيلي همبستگي معناداري
ديده مي شود .بين نمرۀ عملكرد تحصيلي با مؤلفه هاي خودآگاهي ،برقراري ارتباط مؤثر و تصميم گيري نيز رابطه مثبت و معناداري وجود
دارد.

فرضيهي سوم
ميان ميزان برخورداري از عزت نفس و اضطراب امتحان رابطه وجود دارد
جدول  :6آزمون همبستگی بين متغيرهاي عزت نفس و اضطراب امتحان

تعداد

ميانگين

عزت نفس

113

81/44

اضطراب امتحان

188

18/31

ميزان همبستگی

سطح معنی داري

**-2/41

2/22
**p<0/01

ميزان همبستگي بدست آمده از دو متغير عزت نفس و اضطراب امتحان  r=2/41با سطح معني داري  sig=2/22است .اين ميزان
همبستگي نشان دهندهي اين است كه رابطهي مثبت و معنيداري ميان دو متغير عزت نفس و اضطراب امتحان وجود دارد .از اين رو فرضيهي
پژوهشي سوم در سطح اطمينان  p>2/21مورد تأييد قرار ميگيرد.
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فرضيهي چهارم
ميان ميزان برخورداري از عزت نفس و عملکرد تحصيلی رابطه وجود دارد.
جدول  :7آزمون همبستگی بين متغيرهاي عزت نفس و عملکرد تحصيلی

تعداد

ميانگين

عزت نفس

113

81/44

عملکرد تحصيلی

148

11/31

ميزان همبستگی

سطح معنی داري

2/20

2/32

ميزان همبستگي بدست آمده از دو متغير عزت نفس و عملكرد تحصيلي r=2/20،با سطح معني داري  sig=2/32است .از اين رو اين
رابطه معني دار نيست و فرضيهي چهارم پژوهش مورد تأييد قرار نمي گيرد.

فرضيهي پنجم
ميان عزت نفس و مهارتهاي زندگی رابطه وجود دارد.
جدول  :8آزمون همبستگی بين متغيرهاي عزت نفس و مهارتهاي زندگی

تعداد

ميانگين

عزت نفس

113

81/44

مهارت هاي زندگی

121

028/81

ميزان همبستگی

سطح معنی داري

**2/80

2/221
**p<0/01

جدول شماره  :9آزمون همبستگی بين متغيرهاي عزت نفس و مؤلفه هاي مهارتهاي زندگی

مؤلفه هاي مهارتهاي زندگی

همبستگی

سطح معنی داري

خود آگاهی

2/14

2/21

همدلی

2/0

2/21

برقراري ارتباط مؤثر

2/04

2/220

برقراري روابط بين فردي

2/80

2/22

حل مسأله

2/18

2/21

تصميم گيري

2/01

2/221

تفکر خالق

2/08

2/22

تفکر انتقادي

2/201

2/3

مقابله با هيجان ها

2/21

2/1

مقابله با استرس ها

2/01

2/220

نتايج جداول باال نشان مي دهد كه بين عزت نفس و مهارت هاي زندگي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .بين نمرۀ عزت نفس با
مؤلفه هاي همدلي ،برقراري ارتباط مؤثر ،برقراري روابط بين فردي ،حل مسأله ،تصميم گيري ،تفكر خالق و مقابله با استرس ها نيز ارتباط
معناداري وجود دارد.
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فرضيهي ششم
ميزان مهارتهاي زندگی و عزت نفس ،نقش تعيينکنندهاي در پيش بينی اضطراب امتحان دارند.
جدول  :11رگرسيون(با مدل گام به گام) براي پيش بينی سهم هريک از متغيرها در ميزان اضطراب امتحان

سطح معنی داري

متغير پيش بين

همبستگی

ضريب تعيين

بتا

عزت نفس

2/40

2/13

-2/40

t
4/40

2/21

مهارت زندگی

2/21

2/224

2/21

2/11

2/11

آزمون رگرسيون نشان ميدهد دو متغير عزت نفس و مهارتهاي زندگي ،تنها متغير عزت نفس است كه به عنوان پيشبيني كنندهي
اضطراب امتحان تأييد شده است .ميزان همبستگي عزت نفس با اضطراب امتحان  ،R=2/40ضريب تعيين آن  ، R2=2/13ميزان بتا -2/40
= ،βتي بدست آمده 4/40 ،با سطح معني داري  sig=2/21است .بنابراين ميزان عزت ميتواند  %13از متغير وابسته را پيشبيني كند اما متغير
ديگر تأثيري در ميزان اضطراب امتحان ندارد .در جدول زير مشخصات و سهم متغير مهارت زندگي ارائه ميشود .پس از حذف تأثير متغير
عزت نفس ،سهم متغير مهارت زندگي در جدول باال ارائه شده است .از آنجا كه ميزان بتا ،آزمون تي ،سطح معني داري آزمون ،و ميزان
همبستگي در اين متغير نشان ميدهد متغير مهارت زندگي نميتواند سهم معنيداري را در اضطراب امتحان ارائه دهد.

بحث
تحقيق حاضر با عنوان بررسي رابطه ميزان برخورداري از مهارتهاي زندگي و عزت نفس با اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي بر روي
نمونه اي از دانش آموزان سال دوم دبيرستان رشته علوم تجربي شهرستان كرج انجام پذيرفت كه نمونه ها  022نفر و همگي آنها دختر بوده
اند .هدف از انجا م اين تحقيق بررسي رابطه بين مهارتهاي زندگي و عزت نفس با اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي بوده است ،تا با بررسي
اين روابط سعي در ارائه راهكارهايي به منظور بهبود وضعيت مهارتهاي زندگي در دانش آموزان گردد.

فرضيه اول
ميان ميزان برخورداري از مهارتهاي زندگی و اضطراب امتحان رابطه وجود دارد.
اين فرضيه از طريق آزمون همبستگي مورد بررسي قرار گرفت .نتايج آزمون نشان مي دهد كه تنها بين بخشي از مؤلفه هاي پرسشنامه
مهارتهاي زندگي و اضطراب امتحان رابطه معناداري وجود دارد و نتايج آزمون بين اضطراب امتحان و مؤلفه هاي مهارتهاي زندگي نشان مي
دهد كه تنها ميان مؤلفه هاي برقراري ارتباط مؤثر و برقراري روابط بين فردي با اضطراب امتحان رابطه وجود دارد و مؤلفه هاي ديگر مهارتهاي
زندگي با اضطراب امتحان رابطه اي ندارند .طبق اين فرضيه دانش آموزاني كه مؤلفه هاي بيشتري از مهارت هاي زندگي را دارا هستند ،از
اضطراب امتحان پايين تري برخوردارند .در اغلب پژوهش هاي مشا به كه در اين زمينه صورت گرفته ،فرضيه مذكور مورد تأييد واقع شده
است .پاپيري ( ،) 1811در تحقيقي كه به مطالعه برنامه مهارتهاي حل مسأله كه يكي از مؤلفه هاي مهارتهاي زندگي است پرداخت و مشاهده
كر د كه دانش آموزاني كه از مهارتهاي زندگي پاييني برخوردار هستند داراي سطوح باالي اضطراب مي باشند در حاليكه افراد داراي مهارتهاي
زندگي باال ،داراي سطوح پاييني از اضطراب هستند .نتايج تحقيق آقاجاني ( ،)1831بر روي گروهي از دانش آموزان دبيرستاني نشان مي دهد
كه افر ادي كه از مهارتهاي زندگي باالتري برخوردارند سالمت روان باالتري دارند و عالئم اضطراب كمتري را تجربه مي كنند .مرادي (،)1830
طي تحقيقي در زمينه تأثير مهارتهاي زندگي در سطح بهداشت رواني به اين نتيجه دست يافت كه دانش آموزان داراي مشكل بعد از برخوردار
شدن از مها رتهاي زندگي از انگيزه بااليي برخوردار شدند و كاهش معناداري در عالئم افسردگي ،اضطراب از خود نشان دادند .نتايج تحقيق
فخري ( ،) 1834نشان داد كه بين مؤلفه هاي مهارتهاي زندگي با اضطراب رابطه وجود دارد و مؤلفه هاي مهارت اجتماعي و خودآگاهي رابطه
معنا دارتري با متغ ير اضطراب دارند .اين يافته ها نشان دهنده اين است كه از بين مؤلفه هاي مهارتهاي زندگي ،مهارتهاي اجتماعي مي تواند
نقش مهمي در اختالالت اضطرابي از جمله اضطراب امتحان داشته باشد و يك عامل تأثيرگذار در اين زمينه باشد.
پوپنهاگن و كوالي ( ،)1884در پژوهشي ،برنامه مهارتهاي زندگي را در زمينه افزايش كنترل اضطراب و ارتباط بين فردي طرح كردند،
كه نتايج پژوهش ها نشان دهنده تأثير مثبت برنامه مهارتهاي زندگي بر متغيرهاي فوق مي باشد .لوسيوتو ( ،)1881در تحقيقي به اين نتيجه
دست يافت كه ارتقاي مهارتهاي زندگي در گروه آزمايشي سبب ك اهش استرسها و اضطراب هاي آنها شده است .برتيون ( ،)1888در يك

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ،شماره  ،19پاییز  ،1991ص 11 -93
ISSN: 2588-2864

http://www.psyj.ir

برنامه ترويجي بهداشت رواني مبتني بر رشد مهارتهاي زندگي كه در اونتاريو بر روي افراد  1تا  11ساله انجام داد نتايجي از قبيل بهبود
عملكرد تحصيلي مناسب و غلبه بر اضطراب حاصل كرد .بوتوين و كانتور ( ، )0222به اين نتيجه رسيدند كه بين مهارتهاي زندگي و مقابله با
اضطراب و خشم ارتباط وجود دارد .در اين فرضيه از بين مؤلفه هاي مهارت هاي زندگي ،مؤلفه هاي برقراري روابط بين فردي و ارتباط مؤثر
رابطۀ معنادارتري با متغير اضطراب امتحان داشتند اين يافته ها نشان دهندۀ اين است كه مهارت هاي ارتباطي با اضطراب امتحان داراي رابطه
هستند يعني اين مهارت ها به عنوان يك عامل تأثير گذار در ميزان اضطراب امتحان مي باشند.

فرضيه ي دوم
ميان ميزان برخورداري از مهارتهاي زندگی و عملکرد تحصيلی رابطه وجود دارد.
اين فرضيه از طريق آزمون همبستگي مورد بررسي قرار گرفت .نتايج آزمون نشان مي دهد كه تنها بين بخشي از مؤلفه هاي پرسشنامۀ
مهارتهاي زندگي و عملكرد تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد و نتايج آزمون بين عملكرد تحصيلي و مؤلفه هاي مهارتهاي زندگي نشان مي
دهد كه ميان مؤلفه هاي خودآگاهي ،برقراري ارتباط مؤثر ،و تصميم گيري با عملكرد تحصيلي رابطه مثبت و معني دار وجود دارد و اين مؤلفه
ها نقش مهمي در عملكرد تحصيلي دانش آموزان دارد يعني هر چقدر دانش آموزان از مهارت هاي زندگي باالتري برخوردار باشند عملكرد
تحصيلي بهتري را خواهند داشت .نتايج برخي مطالعات همبستگي بااليي بين نمرات عملكرد تحصيلي و مهارتهاي زندگي را نشان مي دهد
كه در زير به آنها اشاره مي شود.
بهشتي و همكاران( )1881در تحقيقي با عنوان بررسي تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي پسران
پيش دانشگاهي نشان دادند زش گروهي مهارتهاي زندگي اثر معناداري بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان داشت .همچنين اينآموزش
عملكرد تحصيلي گروه آزمايش را بطور معناداري افزايش داد .باقلعه و همكاران()1881در تحيق خود با عنوان ؛ تأثير آموزش مهارتهاي
زندگي بر سازگاري اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانشآموزان دختر نوجوان ؛ دريافتند كه آموزش مهارتهاي زندگي بر سازگاري
اجتماعي و همچنين عملكرد تحصيلي دانشآموزان دختر نوجوان مؤثر است
طارميان ( ،) 1813در طي پژوهشي در مورد برنامه مهارتهاي زندگي به اين نتيجه دست يافت كه اين برنامه ها سبب كاهش افت
تحصيلي مي گردد .آقاجاني ( ،) 1831در تحقيقي در زمينه تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سالمت روان و منبع كنترل دانش آموزان
دبيرستاني به نتايج مختلفي دست يافت كه از آن جمله به اين نتيجه نيز دست يافت كه بين عملكرد تحصيلي دانش آموزان با سالمت روان
و مهارتهاي زندگي آنها ارتباط معناداري وجود دارد .در مطالعه پارسونز و همكاران ( ،)1833رابطه معلمان و شاگردان بعد از اجراي برنامه
مهارتهاي زندگي بهتر و رفتار شاگردان در كالس سازگارانه تر شد و عملكرد تحصيلي آنها بهبود يافت .مطالعه ديگري در پرتوريكو نشان داد
كه پس از اجراي اين برنامه ها ،غيبت شاگردان از مدرسه كاهش يافت .همچنين ميانگين نمرات كالسي آنها افزايش پيدا كرد .پژوهش وسيع
تري كه روي يك نمونه  04222نفري صورت گرفت نيز چنين تغييرات معنا داري را پس از اجراي برنامه مهارتهاي زندگي نشان داد (گونزالس،
 .)1882ايگرت و همكاران ( ،)1884در مطالعات گا ( ،)1818و كوك هانان و سارجنت ( ،)1880به اين نتيجه رسيدند كه مهارتهاي زندگي
در كنترل تقويت كننده هاي خشم دانش آموزان درون كالس مؤثر است و منجر به بهبود عملكرد تحصيلي آنها مي شود .نتايج پژوهش ونتا
و ديگران ( ،)0221مبين آن است كه بين عملكرد تحصيلي و بعضي از مؤلفه هاي مهارتهاي زندگي نظير حل مسأله رابطه معنا داري وجود
دارد .با توجه به اينكه از بين مؤلفه هاي مهارت هاي زندگي ،تنها مهارت هاي خودآگاهي ،ارتباط مؤثر و تصميم گيري با عملكرد تحصيلي
داراي رابطه هستند در تبيين اين نتايج مي توان گفت كه اين مهارت ها رابطۀ مستقيمي با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دارند .زيرا شناخت
دانش آموزان از استعدادها ،اهداف ،نقاط قوت و ضعف خود و  . . .به عنوان خودآگاهي از خود عاملي مي باشد كه به بهبود عملكرد تحصيلي
آنها مي انجامد .و دانش آموزاني كه در ارتباط با ديگران از مهارت هاي برقراري ارتباط مؤثر استفاده مي كنند و در حيطۀ تصميم گيري از
مهارت هاي بااليي برخوردار هستند ،نيز از عملكرد تحصيلي خوبي برخوردار مي باشند.

فرضيه ي سوم
ميان ميزان برخورداري از عزت نفس و اضطراب امتحان رابطه وجود دارد.
اين فرضيه از طريق آزمون همبستگي مورد بررسي قرار گرفت .نتايج آزمون نشان مي دهد كه بين دو متغير عزت نفس و اضطراب
امتحان رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد .از اين رو فرض سوم محقق مورد تأييد قرار مي گيرد .در اغلب پژوهش هاي مشابه كه در اين
زمينه صورت گرفته بين عزت نفس و اضطراب امتحان همبستگي منفي معني داري ديده شده است كه در زير به آنها اشاره مي شود.
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نبوي ( ،) 1811در تحقيقي كه به بررسي ارتباط عزت نفس و اضطراب امتحان در دانش آموزان دبيرستاني پرداخت به اين نتيجه رسيد
كه بين عزت نفس و اضطراب امتحان همبستگي منفي و معكوسي وجود دارد.
ماني ( ،)1811رابطه عزت نفس با اضطراب عمومي و اضطراب امتحان را در كالسهاي پايه چهارم تا هشتم مورد بررسي قرار داد و
ضرايب همبستگي منفي معني داري بين نمره هاي مقياس عزت نفس كوپراسميت با نمره هاي مقياس اضطراب امتحان كودكان ساراسون و
نمره هاي مقياس اضطراب عمومي كودكان ساراسون بدست آورد .همچنين ضرايب همبستگي منفي معني داري بين مقياس عزت نفس با
نمره هاي مقياس اضطراب عمومي در هر يك از سطوح كالس (چهارم تا هشتم) بدست آمد .عالوه بر آن ضرايب همبستگي معني داري بين
مقياس عزت نفس با نمره هاي مقياس اضطراب امتحان و اضطراب عمومي در دختران و پسران گزارش شده  .همچنين تحقيقات ماني و ماني
( ،)1811شوماخر ( ،)1832و همبري ( ،) 1833بين عزت نفس و اضطراب امتحان همبستگي منفي معني داري را نشان داده است عالوه بر
آن دمان ،هال و استوت ( ،)1881در مطالعه خود بر روي دانشجويان دختر و پسر ،ضريب همبستگي منفي معني داري را بين اضطراب امتحان
و عزت نفس گزارش نمودند .همچنين آنها ،ضرايب همبستگي منفي داري را بين مؤلفه هاي نگراني و هيجان پذيري با عزت نفس بدست
آوردند رين برگ ( ،)1830عزت نفس پايين را يك عامل برجسته در اضطراب امتحان ذكر مي كند .در تحقيقي كه بوسيله لومينگ (،)1811
انجام گرفت معلوم شد كه اضطراب امتحان تأثير منفي بر عملكرد امتحان دارد و همچنين اضطراب امتحان باال با عزت نفس پايين همبسته
بود.
همچنين باميستر ( ،) 1831به اين نتيجه رسيد كه افراد براي مقابله با اضطراب به عزت نفس نياز دارند و از عزت نفس بعنوان سپري
در برابر اضطراب نام مي برد .در ت بيين نتايج اين فرضيه مي توان به وجود رابطه معناداري بين اضطراب امتحان و عزت نفس اشاره كرد .بدين
معني كه هر چقدر اضطراب امتحان در دانش آموزان باال باشد ،عزت نفس آنها كاهش مي يابد و از طرفي ديگر با افزايش دادن عزت نفس در
دانش آموزان مي توان ميزان اضطراب امتح ان را كاهش داد ،زيرا عزت نفس به عنوان يك سپر در مقابل اضطراب بكار مي رود و دانش آموزاني
كه از عزت نفس بيشتري برخوردار هستند ،مستقل عمل مي كنند ،و با احساس اعتماد به نفس و بهره گيري از استعدادهاي خود ،و قبول
مسئوليت در امر يادگيري ،نسبت به خود نگرش مثبت دار ند و اضطراب پاييني دارند ،بنابراين افزايش ميزان عزت نفس منجر به كاهش
اضطراب امتحان در دانش آموزان مي گردد.

فرضيه ي چهارم
ميان ميزان برخورداري از عزت نفس و عملکرد تحصيلی رابطه وجود دارد.
اين فرضيه از طريق آزمون همبستگي مورد بررسي قرار گرفت .نتايج آزمون نشان مي دهد كه بين عزت نفس و عملكرد تحصيلي رابطه
معني داري وجود ندارد و فرض چهارم محقق مورد تأييد قرار نمي گيرد.
تحقيقات بسياري در رابطه با بررسي ارتباط بين عزت نفس و عملكرد تحصيلي انجام گرفته و نتايج اكثر اين تحقيقات حاكي از آن
است كه بين عزت نفس و عملكرد تحصيلي رابطه ي مثبت وجود دارد .كه با نتيجه تحقيق حاضر مغايرت دارد اما تحقيقاتي هم وجود دارند
كه نتايج آنها با تحقيق حاضر همسو است و آن را تأييد مي نمايد .پورشافعي ( ،)1812به بررسي رابطه عزت نفس و عملكرد تحصيلي پرداخت.
وي  132دانش آموز سال سوم متوسطه را ان تخاب و پس از اجراي آزمون عزت نفس كوپراسميت و با استفاده از معدل دانش آموزان نتيجه
گرفت كه بين عزت نفس و عملكرد تحصيلي رابطه معناداري وجود ندارد .اقدسي ( ،)1811در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه رابطه
معناداري بين عزت نفس و عملكرد تحصيلي دانش آموزان وجود ندارد .معرفت ( ،)1811به بررسي رابطه عزت نفس و عملكرد تحصيلي دانش
آموزان مقطع راهنمايي مدارس شهر ري پرداخت كه افراد مورد مطالعه وي شامل  120دختر و  83پسر بودند كه در اين تحقيق ارتباط
معناداري ميان عزت نفس و عملكرد تحصيلي مشاهده نشد .در دانش آموزان دختر و پسر هم تفاوت معناداري در عزت نفس و عملكرد
تحصيلي مشاهده نشد .تحقيقات موسوي( )1881نشان دادند كه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از طريق عزت نفس آنان قابل پيش بيني
است.
احساني ( ،) 1811در پژوهشي كه تحت عنوان بررسي رابطه عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان انجام داد ،مالحظه نمود كه
بين ميزان عزت نفس دانش آموزان پسر و دختر تفاوت معني داري وجود ندارد اما عزت نفس دانش آموزان پسر كه سابقه مردودي داشته اند
نسبت به دانش آموزان پسري كه سابقه مردودي نداشتند پايين تر بود .پورالصنايع ( ،)1811طي تحقيقي كه در زمينۀ بررسي و مقايسه رابطه
عزت نفس در دانش آموزان دختر موفق و پيشرفت تحصيلي آنها داشت دريلفت كه بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي همبستگي معني داري
وجود دارد .بخشي ( ،)1810در تحقيقي دريافت كه بين نمرات عزت نفس و معدل درسي آزمودني ها  2/0همبستگي معني داري وجود دارد.
در مطالعات فلسفي نژاد ( ،)1810و بيابانگرد ( ،)1812نيز كه به ترتيب روي دانش آموزان دبيرستاني شهر قاين و تهران انجام شد نتايج حاكي
از ارتباط مثبت و معني دار عزت نفس و پيشرفت تحصيلي بوده است .افتخاري ( ،)1818در تحقيقي تحت عنوان بررسي ميزان همبستگي
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عزت نفس و عملكرد تحصيلي دانش آ موزان دختر به اين نتيجه دست يافت كه رابطه مثبتي در حد  2/8بين عزت نفس و عملكرد تحصيلي
وجود دارد .يساول ( ،)1818به اين نتيجه دست يافت كه ميزان همبستگي عزت نفس و عملكرد تحصيلي براي پسران  2/1و براي دختران
 2/8مي باشد .نتايج بدست آمده از پژوهش شكركن و نيسي ( ،)1818نشان مي دهد كه افزايش عزت نفس موجب افزايش عملكرد تحصيلي
و كاهش عزت نفس در دانش آموزان باعث كاهش عملكرد تحصيلي مي شود .در تبيين نتايج اين فرضيه مي توان گفت كه تحقيقات بسياري
به ارتباط بين عزت نفس و عملكرد تحصيلي اشاره كرده اند .زيرا عزت نفس بر هر جزء از يادگيري و فعاليتي كه دانش آموز انجام مي دهد،
تأثير بالقوه اي دارد .و با باال رفتن ميزان عزت نفس دانش آموزان ،عملكرد تحصيلي آنها هم باال مي رود .و همچنين وضعيت تحصيلي دانش
آموزان با ميزان عزت نفس آنها داراي رابطه است .اما به جزء تحقيقاتي كه به رابطه باالي عزت نفس و عملكرد تحصيلي اشاره مي كند،
تحقيقاتي وجود دارند كه حاكي از اين هستند كه بين عزت نفس و عملكرد تحصيلي رابطه اي وجود ندارد كه در تحقيق حاضر نيز اين رابطه
بدست آمده كه در تبيين نتايج متناقض اين تحقيقات شايد بتوان به اين دليل كه فقط معدل يك ترم به عنوان شاخص عملكرد تحصيلي
دانش آموزان در نظر گرفته شده است ،اشاره كرد.

فرضيه ي پنجم
ميان عزت نفس و مهارتهاي زندگی رابطه وجود دارد.
اين فرضيه از طريق آزمون همبستگي مورد بررسي قرار گرفت .نتايج آزمون نشان مي دهد كه بين عزت نفس و مهارتهاي زندگي رابطه
ي مثبت و م عني داري وجود دارد .از اين رو فرض پنجم محقق مورد تأييد قرار مي گيرد .همچنين رابطه بين عزت نفس با مؤلفه هاي
مهارتهاي زندگي مورد آزمون قرار گرفت و نتايج نشان مي دهد كه ميان مؤلفه هاي همدلي ،برقراري ارتباط مؤثر ،برقراري روابط بين فردي،
حل مسأله ،تصميم گيري ،ت فكر خالق و مقابله با استرس ها و عزت نفس رابطه وجود دارد .در اكثر پژوهش هاي مشابه كه در اين زمينه
صورت گرفته است فرضيه مذكور مورد تأييد قرار گرفته است.
احمدي زاده ( ،) 1818مهارتهاي حل مسأله را كه يكي از مؤلفه هاي مهارتهاي زندگي مي باشد در افزايش عزت نفس تحصيلي دانش
آموزان مؤثر ارزيابي كرده است.
نتايج پژوهش اسماعيلي ( ،) 1832نشان داد كه ،ميانگين نمره عزت نفس دانش آموزاني كه درس مهارتهاي زندگي را گذرانده بودند
بيشتر از دانش آموزاني بود كه درس مذكور را نگذرانده بودند .فتعلي لواساني ( ،)1830در پژوهشي در ارتباط با مهارت خودآگاهي كه يكي از
مؤلفه هاي مهارتهاي زندگي مي باشد به اين نتيجه دست يافت كه شناخت خود و آگاهي از توانايي ها و خصوصيات خود از نكاتي است كه
باعث افزايش عزت نفس در كودكان و نوجوانان مي گردد .صفرزاده ( ،)1830گزارش كرده است كه در بسياري از بررسي هاي انجام شده در
زمينه مهارتهاي زندگي نتايجي از قبيل :افزايش عزت نفس ،بهبود رابطه معلم و شاگردان و افزايش ميانگين نمرات كالسي بدست آمده است.
آبنيكي فرد ( ،) 1830در تحقيقي دريافت كه آموزش مهارتهاي حل مسأله و مهارتهاي ارتباطي ،عزت نفس دانش آموزان را بطور معني داري
باال مي برد .ميرمحمد صادقي ( ،) 1830در تحقيقي تحت عنوان نقش مهارتهاي ارتباطي بر روي روابط بين فردي و عزت نفس نوجوانان نشان
داد كه آموزش اين مهارت ها روش مؤثري در افزايش سطح عزت نفس نوجوانان است اما تأثيري بر بهبود روابط بين فردي آنها ندارد .تحقيقات
ويسي و يعقوبي ( ،) 1830در بررسي تأثير مهارتهاي زندگي در مهارتهاي مقابله اي و عزت نفس دانش آموزان ،حاكي از آن است كه ،آموزش
هاي ارائه شده در زمينه مهارتهاي زندگي باعث بهبود مهارتهاي حل مسأله ،ارزيابي شناختي در دانش آموزان شده است و اين آموزش ها بر
عزت نفس آنها نيز تأثير مثبت و معني داري داشته است .نتايج پژوهش سازمان آموزش و پرورش خوزستان ( ،)1838در بررسي تأثير آموزش
مهارتهاي زندگي بر عزت نفس و مسئوليت پذيري دانش آموزان اهواز حاكي از آن است كه آموزش اين مهارت ها بر عزت نفس و مسئوليت
پذيري تأثير مثبت داشته است و موجب افزايش معني دار اين متغيرها شده است .نيك پرور فرد ( ،)1834در پژوهشي به اين نتيجه دست
يافت كه كسب مهارت خودآگاهي عامل مهمي در ارتباطات فرد ،ميزان اعتماد به نفس و عزت نفس مي باشد .ويچروسكي ( ،)0222در تحقيقي
نشان داد كه رويكرد مهارتهاي زندگي بر افزايش عزت نفس و توانايي تصميم گيري تأثير مثبت دارد .ميچه ( ،)0228ارتباط بين مهارتهاي
زندگي ،عزت نفس و بهزيستي رواني را بر روي  013بزرگسال در سه گروه جوانان ،ميانساالن و بزرگساالن مورد مطالعه قرار داد .مطالعه نشان
داد كه عزت نفس به عنوان عامل ميانجي بين مهارتهاي زندگي و بهزيستي رواني عمل كند .با توجه به ارتباط معني دار بين عزت نفس و
مؤلفه هاي همدلي ،برقراري ارتباط مؤثر ،برقراري روابط بين فردي ،حل مسأله ،تصميم گيري ،تفكر خالق و مقابله با استرس ها ،مي توان
نتيجه گرفت كه مهارت هاي اشاره شده با افزايش عزت نفس رابطه دارند .و به ميزان قابل توجهي سبب افزايش عزت نفس و خودپنداره مثبت
در دانش آموزان مي گردند.
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فرضيه ي ششم
ميزان مهارتهاي زندگی و عزت نفس ،نقش تعيين کننده اي در پيش بينی اضطراب امتحان دارند.
اين فرضيه از طريق آزمون رگرسيون (با مدل گام به گام) بررسي شد .نتايج آزمون نشان داد كه بين دو متغير عزت نفس و مهارتهاي
زندگي ،تنها متغير عزت نفس است كه به عنوان پيش بيني كننده ي اضطراب امتحان تأييد شده است .بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه
ميزان عزت نفس مي تواند اضطراب امتحان را پيش بيني كند اما متغير ديگر (مهارتهاي زندگي) تأثيري در ميزان اضطراب امتحان ندارد .در
تبيين اين يافته كه عزت نفس نقش تعيين كننده اي در اضطراب امتحان دانش آموزان دارد مي توان به نتايج تحقيقاتي كه در فرضيه سوم
آورده شده است اشاره كرد.

محدوديت ها
محدوديت هاي موجود در رابطه با اين پژوهش را مي توان چنين عنوان نمود:
-1ا ين پژوهش فقط در گروه دختران انجام گرفته و نتايج آن قابل تعميم به جامعه پسران نمي باشد.
 -0استفاده از گروه سني دانش آموزان دبيرستاني در اين پژوهش تعميم نتايج را به سنين باالتر و پايين تر دچار اشكال مي نمايد و با
توجه به اينكه نمونه حاضر محدود به شهر كرج مي باشد بايد در تعميم نتايج به جاي ديگر جانب احتياط را رعايت نمود.
-8امكان آن مي رود كه اجراي همزمان  8پرسشنامه موجب خستگي آزمودني ها شده باشد و در نتيجه پاسخ مناسب را دريافت نكرده
باشيم.
 -4نتايج حاصل برگرفته از داده هايي است كه با استفاده از پرسشنامه گردآوري شده است و از ساير روش ها جهت گردآوري اطالعات
استفاده نشده است.

پيشنهادات
-1انجام چنين پژوهشي بر روي پسران مقطع دبيرستان.
 -0پيشنهاد مي شود اين طرح به صورت آزمايشي انجام شود تا تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر متغيرهاي عزت نفس ،اضطراب امتحان
و عملكرد تحصيلي به روشني مشخص شود.
 -8با توجه به اينكه بين متغيرهاي عزت نفس و مهارتهاي زندگي رابطه مثبت و بااليي وجود دارد ،پيشنهاد مي شود كه با استفاده از
روش هاي مناسب در جهت تقويت مهارتهاي زندگي دانش آموزان گام برداريم تا از اين طريق بتوانيم عزت نفس دانش آموزان را افزايش
دهيم.
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