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 خالصه 

زندگي بر خود نظارتي، های هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي اثر بخشي آموزش مهارت: مقدمه

 باشد.  ميسالمت معنوی  و خوش بیني تحصیلي 

پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری  -روش پژوهش حاضر با طرح پیش آزمون روش کار:

بودند  77-79ترو پسر دوره متوسطه دوم شهر کرج در سال تحصیلي پژوهش کلیه دانش آموزان دخ

پسر( به عنوان  00دختر و  00نفر از دانش آموزان ) 900ای که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه

و خوش بیني تحصیلي پاسخ دادند. خودنظارتي ، نمونه  انتخاب شدند و به پرسشنامه سالمت معنوی

نفر از اين افراد که در پرسشنامه سالمت معنوی، خوش  00پرسشنامه تعداد های سپس براساس نمره

از نقطه برش را کسب کردند به عنوان نمونه پژوهش تر بیني تحصیلي و خود نظارتي نمره پايین

نفر( جايگذاری شدند.  60نفر( و آزمايش) 60حاضرانتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه کنترل)

زندگي را دريافت کردند. اما گروه کنترل های آموزش مهارتای دقیقه 70جلسه  9گروه آزمايش 

با استفاده از نرم افزار ها تجزيه و  تحلیل داده، آموزشي رادريافت نكردند. پس از پايان آموزش

SPSS-22 .از و با روش تحلیل کوواريانس انجام شد 

خود نظارتي ی زندگي باعث افزايش هانتايج حاصل از پژوهش نشان داد که آموزش مهارت نتایج:

(009/0> p) ،( 009/0سالمت معنوی>pو خوش بین تحصیلي )(009/0>p  ،)آموزان شده دانش

 .است

زندگي بر خودنظارتي، سالمت معنوی و خوش بیني تحصیلي های آموزش مهارتنتیجه گیری: 

 موثر است.

 خوش بیني تحصیلي، ت معنویزندگي، خود نظارتي، سالمهای مهارت کلمات کلیدی:
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 و  همكاران مرضیه حسین پناه                                   ی تحصیلیهای زندگی بر خود نظارتی، سالمت معنوی  و خوش بین بررسی تاثیر آموزش مهارت -013 

 

 مقدمه

اکثر متخصصان روانشناسي و علوم تربیتي بر اين باورند که 

دوره نوجواني حساس ترين، بحراني ترين و مهم ترين دوره 

های ( بنابراين توجه به رشد ظرفیت9رشد هر انسان است)

روانشناختي، اجتماعي و تحصیلي در آنان دارای اهمیت 

قابل اهمیت و مهم در رشد اين های از متغیر باشد. يكيمي

خودنظارتي جزء مكمل و الزم باشد. مي 9گروه، خودنظارتي

تحول و پیشرفت فرد  فرايند يادگیری و يك مكانیسم مهم در

دروني رفتار  شود و تنظیماست که به صورت ارادی انجام مي

ر رفتا خودنظارتي فرايندی است که در نتیجه ی آن فرد از است

نامنظم و نقص عملكرد خود آگاه شده و در جهت اصالح آن 

، مفهوم خود نظارتي توسط روانشناس اجتماعي (6کند)مي اقدام

دهد که وقتي افراد به ميمطرح شده است. اين مفهوم نشان 

کنند، ميخود را به ديگران معرفي ميصورت شفاهي و غیر کال

، در صورت لزومچگونه بر رفتار خود نظارت دارند و آن را 

 .(9کنند)مياصالح 

افراد دارای خودنظارتي باال نه تنها قادر هستند در واقع 

حاصل از روابط اجتماعي خود را به عنوان بازخوردی های پاسخ

از رفتار خود در اجتماع در نظر بگیرند، بلكه ظرفیت و توانايي 

را  منظور سازگاری بیشتر با محیط بااليي برای ايجاد تغییر به

دارند. در مقابل افراد دارای خودنظارتي پايین، ظرفیت پايیني 

تأثیر ها ( پژوهش4)برای سازگار کردن رفتار خود با محیط دارند

؛ (0-2)مثبت خود نظارتي بر کاهش اضطراب اجتماعي در افراد

(، افزايش 9بهبود عملكرد تحصیلي و توجه در دانش آموزان)

تنظیم مثبت راهبردهای  افزايش ( و همچنین9تعادل روانشناختي)

 ( تأثیر دارد.7هیجان ) شناختي

، مهم و تأثیر گذار بر رشد نوجوانانهای از ديگر متغیر

معنويت به ارتباط، احساس انسان باشد. مي 6سالمت معنوی

معنويت با گسترش کند.  ميبودن، تعالي و معنا در زندگي اشاره 

را که فرد ميمفهو احساس ارزشمندی و درگیر شدن در هدف،

مرتبط با های يكي از متغیر  سازدمي غني ،از خويشتن دارد

                                                           
1.  self- monitoring 
2.  Spiritual Health 

يكي از ابعاد  یسالمت معنوباشد.  ميمعنويت، سالمت معنوی 

در کنار ابعاد جسمي،  هاست ک سالمت در انسان هچهارگان

شده ميباعث ارتقاء سالمت عمو و هتفرواني و اجتماعي قرارگر

 اين کار باعث هکند کهماهنگ مي ا نیزو ساير ابعاد سالمت ر

سالمت ( 90)شود کارکرد رواني مي و یزايش توان سازگارفا

 ساحسا ،حلزندگي، ص در باتچون ث هايي همبا ويژگيی معنو

و  بتناس، طو محی هجامع نزديك با خويشتن، خدا، باطارت

زندگي مشخص  و معني در فهماهنگي، داشتن هد

حفاظتي در ارتقاء  اکتور فعنوان  هب یسالمت معنو( 99)شودمي

 آنكهشود، ضمن مي محسوبها یاز بیمار یسالمت و پیشگیر

 ق و کمكفمو یردبراه ناعنو هب یتوان از سالمت معنويم

زندگي، شامل ها و حوزه مراحل زندگي انسان در همة هکننده ب

 (.96)و حتي مرگ ياد کرد ها بیمار و ساز استر رپهای موقعیت

در میان ديگر ابعاد سالمت دارد  ت معنوی نقش اساسيسالم

را جذب کرده ميحوزه سالمت عمو و توجه زياد پژوهشگران

سالمت معنوی جايگاه واقعي خود را در میان  است. به عبارتي تا

(. 99)سالمت کامل دست يابد تواند بهمينكند انسان ن مردم پیدا

فرد ممكن است  بیفتد، طورجدی به خطر وقتي سالمت معنوی به

(، و کاهش 94)احساس تنهايي  دچار اختالالت روحي مثل

شود. بنابراين نیاز است تا با ارائه مي( 90سالمت رواني)

 مداخالت مؤثر موجبات افزايش اين مهم فراهم آيد.

عالوه بر مسائل ذکر شده موفقیت تحصیلي دانش اموزان و 

نتايج دار است. مرتبط با ان از اهمیت خاصي برخورهای متغیر

تحقیقات نشان داده است يكي از پیشايندها يا عواملي که 

آموزان ارتباط داشته باشد،  تواند با پیشرفت تحصیلي دانشمي

تحصیلي يك بیني (خوش92)است  9بیني تحصیلي سازة خوش

آن را به عنوان يك مفهوم  سازه روانشناختي جديد است که

حتي پس از کنترل ، يکلي نهفته مرتبط با پیشرفت تحصیل

اقتصادی، پیشینه تحصیلي دانش آموز و ساير  –وضعیت 

و متشكل از  اندح کردهجمعیت شناختي مطرهای متغیر

خصوصیات جمعي تأکید تحصیلي، اعتماد و کارآمدی معلم 

                                                           
3.  Academic Optimism 



 

 66سال  ،6، شماره79اسفند-بهمنويژه نامه  جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -111

های و همكارانش به مدت چهل سال پژوهش هوی  (.99)است 

عوامل سازماني، دادند، دربارة اينكه کدام  متعددی را انجام

 دانش مدارس را برای معلمان در جهت آموزش بهتر و برای

کند. بعد از آموزان برای يادگیری مؤثرتر، مكان بهتری مي

بیني  سازة خوش 6002سال  فراوان آنها درهای پژوهش

 .(99)تحصیلي را ارائه کردند

معنای باور مثبت در فراگیران است  تحصیلي به بیني خوش

با تاکید بر يادگیری خود، اعتماد به  نكه آنها قادرندمبني بر اي

زمینه  ،محیط آموزشي معلمان و احساس هويت نسبت به

بیني نقش  خوش(. 97)پیشرفت تحصیلي خود را فراهم آورند

ويژگي  در موفقیت و يادگیری فراگیران دارد و يكميمه

 نظر از توانايي يا انگیزش، تواند صرفروانشناختي است که مي

 فراگرفته شود، افزايش يابد و باعث ايجاد محیط مثبت در محیط

دهد نشان مي( 66( و )69های )پژوهشتايج (. ن60)آموزشي شود

آموزان، تأثیر تحصیلي با کنترل انواع پیشینه دانش بینيخوش که

. همانطور که بیان شد مثبتي بر پیشرفت تحصیلي آنها دارد

دانش اموز از اهمیت خاصي  ذکر شده در نوجوانانهای متغیر

تواند به آنان در رسیدن به ميبرخوردار است و بهبود هر کدام 

اهداف؛ و رشد فردی و اجتماعي شان کمك کند. بنابراين نیاز 

در فرد ها است تا با ارئه مداخالت مؤثر زمینه رشد اين سازه

 فراهم شود. 

ابعاد  تواند بر همهمييكي از مداخالت که به دلیل جامعیت  

روانش ناختي، اجتماعي و ارتبطي نوجوانان مؤثر باشد آموزش 

های زندگي مجموعهای مهارت( 69زندگي است)های مهارت

را  است که قدرت سازگاری، رفتار مثبت و کارآمدها از توانايي

شـود بـدون اينكـه بـه  افزايش میدهد. در نتیجه شخص قادر مـي

مربوط به نقش های مسئولیت خـود يـا ديگـران صدمه بزند

و مشكالت روزمره ها اجتماعي خود را بپذيرد و با چالش

زندگي را های مهارت( 64)شكل مؤثر روبرو شود  زنـدگي بـه

اجتماعي و هیجان های شناختي، مهارتهای مهارت به سه شاخه

( مهارت 9عبارتند ازها اين مهارت(. 60)کند تقسیم مي

( ارتباطات 4رابطه مؤثر توانايي ( 9 (همدلي6خودآگاهي

(حل مسئله، 9(تصمیم گیری 2 (ارتباطات بین فردی0 اجتماعي

( تفكر 90ومهارت تفكر خالق ( 7و استرس ها ( مقابله با هیجان9

 (.62نقاد)

کودکان و نوجوانان احساس  هايي درآموزش چنین مهارت

و  توانايي کفايت، توانايي، مؤثر بودن، غلبه کردن بر خشم،

(. 69)آورد ميرفتار هدفمند را به وجود  برنامه ريزی و

نگرش و  سازد تا دانش،ميزندگي شخص را قادر های مهارت

واقعي و عیني تبديل های وجودی خود را به تواناييهای ارزش

واقعي و عیني تبديل کند و بتواند های کند و بتواند از اين توانايي

نیروهای خود بهره بگیرد و تر اده صحیحدر استفها از اين توانايي

با توجه (. 69)مثبت و شادابي را برای خود فراهم سازد زندگي

آموزان برای ورود  سازی دانش به نقش اساسي مدارس در آماده

متفاوت اجتماعي، ضروری به نظر های پذيرش نقش به اجتماع و

 های زندگي بر روی دانشمهارت رسد که بر تأثیر آمـوزشمي

  .آموزان بیشتر تأکید و بدان بیشتر توجه شود

های حقیقات مختلف حاکي است که آموزش مهارتت

مهارت خودآگاهي،  زندگي بر دانش حل مشكالت،

مؤثر مقابله و مهارت سنجش واقعیت های خودنظارتي، مهارت

شخصي، رشد  زندگي، عالوه بر رشد یهارتمها(. 67باشد)مي

( در 99همچنین ) (.90)کند مي غیبرا نیز حمايت و تر یمعنو

زندگي های پژوهش خود نشان دادند که آموزش مهارت

( نیز در 99شود. )ميموجب افزايش هوش معنوی در افراد 

زندگي بر افزايش های پژوهش خود تأثیر مثبت آموزش مهارت

نیز در پژوهش خود نشان دادند   سالمت معنوی را تأيید کردند.

زندگي موجب افزايش خوش بیني در های که آموزش مهارت

های مختلف نیز تأثیر آموزش مهارتهای شود. پژوهشميافراد 

(، 96تحصیلي مانند پیشرفت تحصیلي)های زندگي بر متغیر

( را 90( و انگیزه تحصیلي)94مدی تحصیلي)آ(، خودکار99)

به صورت مستقیم ها اند. اما در هیچ کدام از پژوهشتأيید کرده

زندگي بر خوش بیني تحصیلي مورد های موزش مهارتآأثیر ت

 بررسي قرار نگرفته است. 

بنابراين با توجه به اهمیت خودنظارتي، سالمت معنوی و 

های خوش بیني تحصیلي  و همچنین تأثیر مثبت آموزش مهارت

رواني و اجتماعي مختلف در دانش آموزان های زندگي بر متغیر



 
 و  همكاران مرضیه حسین پناه                                   ی تحصیلیهای زندگی بر خود نظارتی، سالمت معنوی  و خوش بین بررسی تاثیر آموزش مهارت -013 

 

های زندگي بر متغیرهای ینه اجرای مهارتو خأل پژوهشي در زم

عنوان شده پژوهش حاضر قصد دارد به اين سوال پاسخ دهد که 

زندگي بر میزان خودنظارتي، سالمت های آيا آموزش مهارت

 آموزان مؤثر است؟بیني تحصیلي دانشمعنوی و خوش

 روش کار 

پس آزمون با  -روش پژوهش حاضر با طرح پیش آزمون

رل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان گروه کنت

-79دختر و پسر دوره متوسطه دوم شهر کرج در سال تحصیلي 

ای با استفاده از روش نمونه گیری خوشه بودند. حجم نمونه، 77

نفر از دانش آموزان انتخاب شدند و به پرسشنامه سالمت  900

رک خودنظارتي ما خود نظارتي، معنوی پولوتزين و الیسون

و خوش بیني تحصیلي بیرد و همكاران پاسخ  اشنايدر

نفر از اين افراد  00پرسشنامه تعداد های دادند.سپس براساس نمره

که در پرسشنامه سالمت معنوی، خوش بیني تحصیلي و خود 

از نقطه برش را کسب کردند به عنوان نمونه تر نظارتي نمره پايین

نفر( و  60کنترل) انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه

 70جلسه  9نفر( جايگذاری شدند. گروه آزمايش  60آزمايش)

زندگي و را دريافت کردند. اما های آموزش مهارتای دقیقه

، گروه کنترل آموزشي رادريافت نكردند.پس از پايان آموزش

پژوهش پاسخ دادند.به منظور های افراد مجددا به پرسشنامه

صیفي و آمار استباطي )آزمون تحلیل از آمار توها تحلیل داده

 کوواريانس( استفاده شد.

 ابزارهای  پژوهش  

 پرسشنامه خود نظارتی

از پرسشنامه استاندارد خودنظارتي استفاده در پژوهش حاضر 

 60شد. اشنايدر همزمان با ارائه نظريه خودنظارتي يك مقیاس 

اين برای سنجش خودنظارتي ارائه نمود. پاسخ دهي به ای ماده

درست و نادرست به منزله تأيید و های آزمون به صورت گزينه

باشد. ميدر مورد آزمودني ها عدم تأيید مضمون هر يك از ماده

 94تا  7خود نظارتي کم، نمره  9تا  9نمره بین  در اين پرسشنامه

در نظر  الخودنظارتي با 60تا  90خودنظارتي متوسط و نمره 

 روايي محتوايي پرسشنامه (92در پژوهش ) .شودميگرفته 

صاحب نظر در زمینه بهداشت ميتوسط سه نفر از اعضا هیئت عل

پايايي پرسشنامه  و  روان و روان شناسي تربیتي به تأيید رسید

خودنظارتي با استفاده از آزمون قبل و بعد به صورت مطالعه 

به وسیله محاسبه آلفا و  نفر از دانشجويان  60پايلوت بر روی 

 .مورد تأيید قرار گرفت 97/0نباخ برابرکرو

 پرسشنامه خوش بینی تحصیلی

(  طراحي کردند که 99پرسشنامه خوش بیني تحصیلي را)

لیكرت ای گويه است و با استفاده از مقیاس پنج درجه 69دارای 

شوند. نمره خوش بیني تحصیلي ميا ز يك تا پنج نمره گذاری 

تا  69وند)دامنه نمرات بین شميمحاسبه ها با مجموع نمره گويه

قرار دارد( و نمره بیشتر حاکي  از خوش بیني باالتر  940

 79/0پايايي ابزار را با روش الفای کرونباخ . (99باشد)مي

 74/0( پايايي ابزار را 99گزارش کردند. همچنین در ايران )

 گزارش کردند.

 پرسشنامه سالمت معنوی

 نمره با سؤال60 شامل تهیه شده است اين پرسشنامه که توسط

کامالًمخالفم  تا کاممال موافقم(  ای)از نقطه 2 لیكرت گذاری

 به کدام هر وجودی، و مذهبي سالمت نمره دامنه بود.

 باالتر آمده، به دست نمره چه هر باشد. مي 20-90تفكیك

سالمت  است. نمره باالتر وجودی و مذهبي سالمت نشانه باشد

  تا 60 بین  آن  دامنه که است زيرگروه دو اين جمع معنوی،

 آلفای ضريب والیسون پالوتزين در نظر گرفته شده است. 960

 به را مقیاس کل و و وجودی مذهبي بهزيستي باخونکر

 بخشیان اله همچنینگزارش کردند.  79/0و  79/0، 76/0ترتیب

از  پس را ابزار کرانباخ آلفای ضريب (6090)همكاران و

 را اين پرسشنامه روايي و نموده ارشگز 96/0فارسي به ترجمه

 واند قرار داده تأيید و بررسي مورد يايمحتو روايي طريق از

تايید  96/0(با آلفای 9990فاطمي) مطالعه در ابزار اين روايي

 (.97شده بود)

 نتایج

از روش کوواريانس تك متغیره استفاده ها برای تحلیل داده

آزمايش و کنترل در شد. میانگین و انحراف استاندار گروه 

مراحل پیش آزمون و پس آزمون در سالمت معنوی، خوش 

 آمده است. 9بیني تحصیلي و خود نظارتي در جدول 
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به تفكیك دو گروه در پیش آزمون و سالمت معنوی، خود نظارتي و خوش بییني تحصیلي میانگین و انحراف استاندارد  -1جدول  

 پس آزمون

 نحراف استانداردا میانگین گروه آزمون متغیر

 94/9 04/90 پیش آزمون کنترل سالمت معنوی

 06/9 99/94 پس آزمون

 09/7 92/92 پیش آزمون آزمايش

 90/7 49/90 پس آزمون

 06/9 04/99 پیش آزمون کنترل بیني تحصیلي خوش

 00/7 99 پس آزمون

 92/96 99/00 پیش آزمون آزمايش

 60/99 96/70 پس آزمون

 09/6 99/9 پیش آزمون کنترل  نظارتيخود 

 46/6 96/9 پس آزمون

 09/9 92/0 پیش آزمون آزمايش

 74/6 96/99 پس آزمون

 

دهد میانگین نمرات سالمت مينشان  9همان طور که جدول 

معنوی، خوش بیني تحصیلي و خود نظارتي در  مرحله پس 

 ه است.آزمون به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود

پژوهش از تحلیل کوواريانس های برای بررسي فرضیه 

زير های استفاده شد و برای اطمینان از رعايت شدن مفروضه

نرمال بودن توزيع های بنايي تحلیل کوواريانس مفروضه

بررسي  آزمون باکسهمگني واريانس و  ، پژوهشهای متغیر

پژوهش از های رشدند. برای اطمینان از نرمال بودن توزيع متغی

اسمیزونف استفاده شد که نتايج اين  -آزمون کولموگروف

آزمون در هريك از مراحل پیش آزمون و پس آزمون در سطح 

از توزيع نرمال تايید ها . بنابراين پیروی دادهمعنادار نبودند 00/0

 (.<P 00/0شد)

 کواريانس باکس-خالصه آزمون برابری ماتريس   -0جدول 

 معناداری F Df1 Df2 ام باکس

40/96 79/9 2 27/92 099/0 

چون سطح معناداری از  دهدمينشان  6همانطور که جدول 

باکس فرض همگني -ام بیشتر است بنابر اين، آزمون 00/0

کوواريانس را تايید مي کند. به عبارت  -واريانسهای ماتريس

ر کوواريانس، به لحاظ آماری معناداهای ماتريس ديگر برابری

  نیست.

 

 پژوهشهای نتايج آزمون همگوني واريانس ها)آزمون لوين( در متغیر -1جدول 

مقدار   

 آماری

درجه 

 9آزادی

درجه 

 6آزادی

سطح 

 معناداری

 99/0 49 9 90/0  سالمت معنوی

 096/0 49 9 64/9  خوش بیني تحصیلي

 60/0 49 9 90/9  خود نظارتي
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شود، فرض صفر برای مشاهده مي 9همانطور که در جدول 

سالمت  هایهای نمرات دو گروه در متغیرتساوی واريانس

در پس آزمون  معنوی،خوش بیني تحصیلي  و خود نظارتي 

 (.<00/0Pتايید مي شود )

ش پی نمرات کنترل با خود نظارتي، سالمت معنوی  و خوش بیني تحصیليهای مؤلفه مانكوا تحلیل)چند متغیری( نتايج  -4جدول 

 آزمون

 df فرضیه Df مقدار نام آزمون
 خطا

F  سطح

 معناداری

 توان آزمون مجذور اتا

 9 70/0 009/0 29/99 49 9 70/0 آزمون اثر پیاليي

 9 70/0 009/0 29/99 49 9 070/0 آزمون المبدای ويلكز

 9 70/0 009/0 29/99 49 9 47/7 آزمون اثر هتلینگ

 9 70/0 009/0 29/99 49 9 47/7 آزمون بزرگترين ريشه روی

جدول باال نتايج حاصل از تحلیل مانكوا بر روی 

خود نظارتي، سالمت معنوی  های پس آزمون مؤلفههای میانگین

دهد. ميبا کنترل پیش آزمون را نشان  و خوش بیني تحصیلي

معني دار بوده است  Fدهد مقدار ميهمانطور که نتايج نشان 

(00/0>p.) آماری رد و مشخص  فربدين ترتیب فرض ص

پس از تعديل پژوهش های متغیرمیگردد که ترکیب خطي 

خود های مؤلفه پیش آزمون) همپراشهای متغیرهای تفاوت

از متغیر مستقل  (نظارتي، سالمت معنوی  و خوش بیني تحصیلي

مرحله پس )تأثیر پذيرفته است  زندگي(های )آموزش مهارت

خود های ارت زندگي برمؤلفهبنابراين آموزش مه (. آزمون

تأثیر گذاشته  نظارتي، سالمت معنوی  و خوش بیني تحصیلي

بوده ها است. برای تعیین اينكه اين تفاوت روی کدام مؤلفه

شود. بنابر نتايج جدول ها گزارش مياست، اثرات بین آزمودني

توان مطرح نمود که آموزش مهارت زندگي در کدام بعدی مي

 دار بوده است.معناها مؤلفه

تحلیل کوواريانس يك متغیری در متن مانكووا روی نمرات پس آزمون سالمت معنوی، خوشبین تحصیلي و خود نظارتي -5جدول

 و کنترل پس از تعديل نمرات پیش آزمونهای زندگي آزمايشي آموزش مهارت در گروه 

 منابع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

 درجه

 آزادی
 Fمقدار 

سطح 

 معناداری
 ضرايب اتا

توان 

 آزمون

 9 90/0 009/0 27/696 9 49/99079 سالمت معنوی

 9 99/0 009/0 97/924 9 99/94204 خوش بیني تحصیلي

 9 09/9009 خود نظارتي
29/999                                                                                  

009/0         97/0 
9 

آموزش مهارت زندگي   لیل کوواريانس برای بررسي نتايج  تح

بین دو  Fنشان داده شده است. مقدار  0در جدول بر سالمت معنوی 

و 27/696گروه آزمايش و گواه با ثابت نگه داشتن اثر پیش آزمون برابر 

توان نتیجه گرفت که مياست. بنابر اين   009/0سطح معناداری آن 

 شود ومييش سالمت معنوی آموزش مهارت زندگي موجب افزا

با توجه به ضرايب اتای بر سالمت معنوی عضويت گروهي میزان تاثیر 

 . شده است  بر آورد درصد 90به دست آمده به اندازه 

آموزش مهارت زندگي  نتايج  تحلیل کوواريانس برای بررسي 

بین دو گروه آزمايش و  Fدهد مقدار مينشان بر خوش بیني تحصیلي 

و سطح معناداری 97/924ابت نگه داشتن اثر پیش آزمون برابر گواه با ث

آموزش مهارت توان نتیجه گرفت که مياست. بنابر اين   009/0آن 

شود ميزندگي موجب افزايش خوش بیني تحصیلي دانش آموزان 

با توجه به بر خوش بیني تحصیلي عضويت گروهي میزان تاثیر  و

 .شده است  بر آورد درصد99ضرايب اتای به دست آمده به اندازه 

آموزش مهارت زندگي  نتايج  تحلیل کوواريانس برای بررسي 

بین دو گروه آزمايش و گواه با  Fدهد مقدار مينشان بر خود نظارتي 

و سطح معناداری آن 29/999ثابت نگه داشتن اثر پیش آزمون برابر 

آموزش مهارت توان نتیجه گرفت که مياست. بنابر اين   009/0
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میزان  شود وميزندگي موجب افزايش خود نظارتي دانش آموزان  

با توجه به ضرايب اتای به دست بر خود نظارتي عضويت گروهي تاثیر 

 .شده است  بر آورد درصد 97آمده به اندازه 

 بحث و نتیجه گیری

های پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثیر آموزش مهارت

 و خوش بیني تحصیلي زندگي بر خود نظارتي، سالمت معنوی  

انجام شد. نتايج تحلیل کوواريانس چند متغیره نشان داد آموزش 

خود نظارتي، سالمت باعث افزايش میزان ای مقابلههای مهرت

شود. نتايج پژوهش حاضر ميمعنوی  و خوش بیني تحصیلي 

مبني بر تأثیر مثبت آموزش مهارت زندگي بر خود نظارتي 

آموزش باشد که نشان دادند مي( 67همسو با يافته پژوهش )

مهارت  زندگي بر دانش حل مشكالت،های مهارت

مقابله و مهارت سنجش های خودآگاهي، خودنظارتي، مهارت

( و در پژوهشي 49( و )69(، )40باشد. همچنین )ميمؤثر واقعیت 

زندگي موجب افزايش های نشان دادند که آموزش مهارت

شود. در تبیین ميوزان در دانش آمميمیزان خودتنظی

زندگي بر خود نظارتي بايد گفت که های تأثیرآموزش مهارت

 مهارت پرورش طريق از زندگيهای مهارت آموزش برنامه

 و خالق تفكر مسئله، حل و درست گیری تصمیم همچون هايي

 شرايط با مقابله و اجتماعي و ارتباطيهای مهارت انتقادی،

های و نگرشها د تا دانش، ارزشسازميفرد را قادر  دشوار،

بالفعل تبديل کند؛ بدين معنا که فرد بداند های خود را به توانايي

با اين شرايط است که فرد ، چه کاری را چگونه انجام دهد

بیند به اصالح ميتواند زماني که رفتار خود را دارای نقص مي

  رفتار اقدام کند.

شود افراد ث ميزندگي باعهای همچنین آموزش مهارت

شناخت بیشتری درباره خود و محیط اطراف کسب کنند، نقاط 

های قوت و ضعف خود را بشناسند، از امكانات و محدوديت

هیجانات خود را مديريت کنند، با  خود آگاهي پیدا کنند،

را بهتر بپذيرند و با ها واقعیتديگران بهتر ارتباط برقرار کنند و 

در فرد های د اين ويژگيازش يابنستر آنها به طور صحیح

شود بتوانند بهتر بر رفتار خود نظارت داشته باشند و موجب مي

رفتار نامنظم و نقص عملكرد خود آگاه شده و در بهتر بتوانند از 

محیطي های با رخدادکنند، و بهتر بتوانند  جهت اصالح آن اقدام

و رفتار تجزيه و تحلیل کرده  مواجه شوند، احساسات خود را

 خود بروز دهند. متناسب با اهداف و شرايط

زندگي با های توان گفت برنامه آموزش مهارتميهمچنین 

گیری صحیح و چگونگي حل مساله،  تصمیم آموزش روش

مقابله با  باعث کاهش ترديد در تصمیم و کاهش ناتواني در

شود و تفكر خالق و انتقادی را که مشكالت زندگي روزمره مي

 حل مناسب برای بسیاری از مسائل استرس ه دستیابي به راهالزم

آموزش  همچنین با اين برنامه. دهدزا است در فرد پرورش مي

دروني، افزايش  رفتارهای اجتماعي مثبت، ايجاد جايگاه مهار

و ميجرات ورزی، خودپنداره مثبت، مهارتهای کال

و مهار فشار عصبي های مناسب، شیوه اجتماعيميغیرکال

شود که فرد باعث مي، استرسزاهای برخورد با موقعیتهای شیوه

 هیجاني، مهارت الزم را جهت مقابله باهای واکنش در مهار

( و در نتیجه بتواند توانايي نظارت 40)زا کسب کند عامل استرس

  باالتر بر خود را پیدا کند

تأثیر پذيری سالمت معنوی از برنامه آموزش مهارت زندگي 

باشد که نشان دادند که مي( 99)های سو با يا فته پژوهشهم

زندگي موجب افزايش هوش معنوی در های آموزش مهارت

( نیز در پژوهش خود 99شود. همچنین در اين راستا )ميافراد 

زندگي بر افزايش سالمت های تأثیر مثبت آموزش مهارت

ان داد غیر همسو با يافته پژوهش نش معنوی را تأيید کردند.

زندگي تأثیری بر اخالق معنوی ندارد. های آموزش مهارت

وی را نبر تحول شخصي، تحول مع زندگي، عالوههای مهارت

تر د و از اين طريق به تحول کاملنکمي بترغی نیز حمايت و

ند. در کمي و در مجموع سالمت رواني آنها کمكها سانان

با توجه به اينكه آموزش  تبیین اين تأثیر مثبت بايد عنوان کرد که

زندگي را باال  زندگي قدرت تصمیم گیری برایهای مهارت

واقعي  توانند در مورد هدفمياز اين رو افراد ( 46)برد مي

زندگي خود تصمیم بگیرند و معنای واقعي زندگي کردن را 

در نتیجه سالمت معنوی باالتری را به دست  جستجو کنند

 بیاورند.
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زندگي شخص را قادر های مهارتآموزش همچنین  

وجودی خود را دريابد و های نگرش و ارزش سازد تا دانش،مي

ها توانايي واقعي و عیني تبديل کند و بتواند از اينهای به توانايي

موزش آ (.69)نیروهای خود بهره بگیرد تر در استفاده صحیح

ط افراد، سازگاری با شرايتواند در ميزندگي های تمهار

زندگي، توانايي برای حل مسئله، مؤثر بودن برای جامعه، 

خودآگاهي، کنترل خشم و افزايش رفتار هدفمند را تقويت 

زندگي های توان نتیجه گرفت که اموزش مهارتميکند، لذا 

 (.99کند)ميمعنويت را در افراد تقويت 

در زمینه نتايج همسو با تأثیر پذيری خوش بیني تحصیلي از 

وجود ندارد. اما ميزندگي پژوهش مستقیهای مهارتآموزش 

زندگي های پژوهش در اين زمینه نشان داد که آموزش مهارت

های شود. پژوهشميموجب افزايش خوش بیني در افراد 

های زندگي بر متغیرهای مختلف نیز تأثیر آموزش مهارت

(، خودکارامدی 99(،)96تحصیلي مانند پیشرفت تحصیلي)

 ( را تأيید کرده اند.90( و انگیزه تحصیلي)94ي)تحصیل

های در تبیین اين ارتباط بايد گفت که آموزش مهارت

و ها مهارت کند دانش،کمك مي آموزان به دانش زندگي

 کند، به دست آورند وميباورهايي که نیازهايشان را برآورده 

 برنامه تری در کند نقش فعالميطور خاص به آنها کمك  به

کنند. و خوش بیني تحصیلي باالتری به ی آموزشي ايفا ريز

از ای مجموعه زندگيهای مهارتدر واقع  دست بیاورند.

است که قدرت سازگاری و رفتار مثبت و کارآمد را ها توانايي

در نتیجه شخص قادر خواهد بود بدون اين که  دهدافزايش مي

به نقش مربوط های به خود يا ديگران صدمه بزند مسئولیت

و مشكالت روزمره ها اجتماعي خود را بپذيرد و با چالش

در فرد ها (، اين توانايي49)روبرو شود  زندگي به شكل موثر

مثبت به زندگي و افزايش خوش های موجب افزايش ديدگاه

 شود.بیني تحصیلي مي

پژوهش استفاده از ابزار خود گزارش های از محدوديت

کند. ميرا بیشتر  يواقعغیر رائه پاسخ اباشد که امكان ميدهي 

همچنین چنین در اين پژوهش صرفا بر روی دانش آموزان شهر 

کرج انجام شده است و در نتیجه تعمیم پذيری به جوامع آماری 

عدم انجام پیگیری به منظور کند. و ميديگر را با دشواری روبرو 

در درازمدت از ديگر ها بررسي تاثیرگذاری آموزش

شود چنین پژوهشي بر ميلذا پیشنهاد  باشد.ميهای يتمحدود

روی دانش آموزان ديگر شهرها نیز انجام شود تا با مقايسه اثر 

آتي اقداماتي انجام های ريزیهای بخشي مداخله، جهت برنامه

خودنظارتي، های شود. همچنین با توجه به اثرپذيری متغیر

شود برای مياد سالمت معنوی و خوش بیني تحصیلي پیشنه

دانش آموزان از طرف مدارس، به صورت متناوب و پیوسته 

زندگي ارائه شده تا با افزايش های مختلف مهارتهای برنامه

زمینه سازگای فردی، اجتماعي، معنوی و تحصیلي در ها مهارت

 آنان فراهم شود.

References 
(1) Kennedy B, Ruoqing C, Valdimarsdottir U, Montgomery S, Fang F, Fall K. Childhood Bereavement and 

Increased Sensitivity to Stress in Late Adolescence. 2018.  

(2)Zare, H., and Rajabzadeh, S. Predicting the relationship between self-monitoring and thought control. Journal of 

Mashhad Medical Science Education Development Center, Medical Education Development Horizon.2018;7(1):31-37. 

(3) Gulliford L, Morgan B, Hemming E, Abbott J. Gratitude, self-monitoring and social intelligence: A prosocial 

relationship?. Current Psychology. 2019 Aug 15;38(4):1021-32.  

(4) Purdon C. Thought suppression and psychopathology. Behaviour research and therapy. 1999 Nov 

1;37(11):1029-54.  

(5)zaheri Abde Vand R. Awali Pour S and shahni yeylagh M. The Relationship between Self-censorship and Self-

Monitoring Tendency with Internet Addiction to Mediation of Social Anxiety, Negative Emotions, and Internet Use, 

Third National Conference on Sustainable Development Achievements in Iranian Educational and Psychological 

Sciences, Tehran-Iran Sustainable Development Conference Center, Achievement Solutions Center To sustainable 

development.2019. 

(6)Samadi, Z., Mirnasab, M.M. Fathi Azar A. The Effectiveness of Self-Monitoring Technique Training on 

Students' Social Anxiety Disorder. Journal of Education Strategies in Medical Sciences.2018;11(1):93-100. 

(7) Wills HP, Mason BA. Implementation of a self-monitoring application to improve on-task behavior: A high-

school pilot study. Journal of behavioral education. 2014 Dec 1;23(4):421-34.  



 

 66سال  ،6، شماره79اسفند-بهمنويژه نامه  جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -119

 (8)Pournasiri S. And dehyadegari A. Teaching Self-Observation on Psychological Balance in Secondary School Girl 

Students in Sirjan, Second International Conference on Innovation and Research in Educational Sciences, Management 

and Psychology, Soroush Hekmat Mortazavi Islamic Studies and Research Center, Tehran.2018. 

(9)Payam S. And dehyadegari, A. The Impact of Self-Monitoring Education on Emotion Regulation Strategies in 

Third-Level Students in Sirjan, International Conference on Psychology, Counseling, Education, Mashhad, Shandiz 

Institute of Higher Education. 2017. 
(10)King M, Marston L, Mcmanus S & Brugha T. Religion, spirituality and mental health: results from a national 

study of English households. The British Journal of Psychiatry.2013;20(2): 68-73. 
(11)Ahmadi, p. And Matin H. The Effectiveness of Life Skills Training on the Psychological Hardiness and 

Spiritual Health of Secondary School Girl Students. Knowledge and Research in Applied Psychology.2019;20(1):61–

70. 

(12)Steinmann, R, M. Spiritualität – die vierte Dimension der Gesundheit, Eine Einführung.2018. 
(13)Adib-Hajbaghery M, Faraji M. Comparison of happiness and spiritual well-being among the community 

dwelling elderly and those who lived in sanitariums. Int J Community Based Nurs Midwifery.2015;3(3):216–26. 
(14)KavoosianN, HosseinzadehK, Kazemi JalisehH, KarboroA. The Relationship between Spiritual Health and 

Loneliness among the Elderly in Karaj- 2016. J Res Relig Health.2016;4(2):7-15. 

(15)Yousefi F. Rafiei S. And Tiri F. The Study of Spiritual Health and its Relationship with Mental Health in New 

Students of Kurdistan University of Medical Sciences. Journal of Psychiatry and Psychiatry Cognition.2018;6(4):100-

109. 

(16)Sezgin, F., and Erdogan, O. Academic Optimism, Hope and Zest for Work as Predictors of Teacher Self-

Efficacy and Perceived Success. Educational Sciences: Theory and Practice.2015;15(1): 7-19. 
(17)Horner, M., Jordan, D., & Brown, K. Academic Optimism. Online Publication Date: May 2019. 
(18)Yu, R. and Singh, K. Teacher support, instructional practices, student motivation, and mathematics achievement 

in high school. The Journal of Educational Research.2018;111(1): 81-94. 

(19)Kulophas D, Ruengtrakul A, Wongwanich S. The Relationships among Authentic Leadership, Teachers’ Work 

Engagement, Academic Optimism and School Size as Moderator: a Conceptual Model. Journal Society Behavior 

Science.2015.  

(20)Chang, IH. A Study of the Relationships between Distributed Leadership, Teacher Academic Optimism and 

Student Achievement in Taiwanese Elementary Schools. School Lead Manag.2011;31(5):491-515. 

(21)Kochan, F., Kensler, L., & Reames, E. Academic Optimism, Enabling Structures, and Student  Achievement: 

Delving into Relationships. Journal of School Leadership.2011;28: 433-461. 

(22)Hoy, C. Theory of Academic Optimism and Student Achievement. 2018. 

(23)Moradi H. Basri A. And moaven Jula R. The Effectiveness of Life Skills Training (Problem Solving, Decision 

Making, Creative Thinking) on Self-Esteem of Witness Children and Victims of Tehran. Journal of Military 

Psychology.2018;31(14):51-47. 
(24)Mahmoud Alilu M. And Moradi Gh. Life skills training program, anger control and aggression strategies. 

Published leaflet of the Ministry of Science, Research and Technology.2005;4. 
(25) Dhingraa R, Chauhan KS. Assessment of life-skills of adolescents in relation to selected variables. International 

Journal of Scientific and Research Publications. 2017 Aug;7(8):201-12.  

(26) Kumar A, Seth M. Life Skills Development of Marginalized Youth Through the Peer Mentoring Model. 

InExploring Dynamic Mentoring Models in India 2018 (pp. 3-28). Palgrave Macmillan, Cham.  

(27)Shamloo, s. Mental Health. Roshd Publications.2016. 

(28) Saif A. Breeding Psychology. Tehran: Agah Publications.2016. 
(29) Turner NE, Macdonald J, Somerset M. Life skills, mathematical reasoning and critical thinking: A curriculum 

for the prevention of problem gambling. Journal of Gambling Studies. 2008 Sep 1;24(3):367-80.  

(30) Paynter RA. Introducing spirituality into NewStart Life Skills.2001. 

  (31) Karimi S, Goodarzi MA, Aflakseir AA. The Effects of Spiritual Intelligence and Life Skills Training on the 

Spiritual Intelligence of the Anxious Nursing Students in the Islamic Azad University of Sirjan. Community Health 

Journal. 2017;9(4):62-71.  

(32) Amirian K. P-834-Effect of life skills education on academic achievement of first year high school male 

students. European Psychiatry. 2012 Jan 1;27:1.  

(33)Besharati F. Amirianzadeh M. The Effect of Life Skills Training on Social Skills and Academic Performance 

of Female High School Students. Journal of Women and Society.2018;9(35):17-42. 

(34)Bandak M. Realtor h. Abbaspour A. And Ebrahimi Qavam p. The purpose of this study was to investigate the 

effect of life skills training on students' academic self-efficacy. Journal of Educational Psychology.2016;11(37):21-31. 

 



 
 و  همكاران مرضیه حسین پناه                                   ی تحصیلیهای زندگی بر خود نظارتی، سالمت معنوی  و خوش بین بررسی تاثیر آموزش مهارت -013 

 

(35)Aghajari P. Hosseinzadeh M. Mahdavi N. Hashtrodizadeh M. And Vahidi M. The effect of skills training, life 

skills on learning motivation (internal and external), self-esteem and academic achievement of nursing students. 

Nursing Education.2016;4(2):12-27. 

(36)Ghiyasi Nadooshan S. Mohammadi Y. Akbari H. Raison M. Investigating the Relationship between IQ and 

Self-Supervision Investigating the Relationship between IQ and Self-Supervision in Birjand University of Medical 

Sciences Students. Journal of Education Strategies in Medical Sciences.2015;9(2). 

(37) Beard KS, Hoy WK, Hoy AW. Academic optimism of individual teachers: Confirming a new construct. 

Teaching and Teacher Education. 2010 Jul 1;26(5):1136-44.  

(38)Radfar  M. Ghazbanzadeh M. Honarmand Dar Badam M And Mousavi M. The Effectiveness of Cognitive and 

Metacognitive Training Strategies on Academic Self-Efficacy and Optimism, Journal of Educational Leadership and 

Management.2019;13(1):91–104. 
(39)Ziaghami Mohammadi Sh. Tajvidi M. And Gazizadeh Sh. The Relationship between Spiritual Health and 

Quality of Life and Mental Health of Youth with Beta Thalassemia Major, Blood Research Quarterly.2015;11(2):154-

147. 

(40)Esmaili S. Ezatiniya M. Effectiveness of life skills training on self-regulation and self-efficacy of students. 

Educational Management Research.2019;10(39):145-160. 

 (41) Albertyn RM, Kapp CA, Groenewald CJ. Patterns of empowerment in individuals through the course of a life-

skills programme in South Africa. Studies in the Education of Adults. 2001 Oct 1;33(2):180-200. 

(42)Aghajani M. The effect of life skills training on adolescent mental health and locus of control. M.Sc., Al-Zahra 

University.2004. 

(43) Khaksari M, Fathi-Ashtiani A, Seifi M, Abolghasemi-Hedeshi R, Lotfi-Kashani F, Helm FA. Life Skills 

Training Effects on Adjustment and Mental Health in Physical-Motor Disabilities. The International Journal of Indian 

Psychology, Volume 7, Issue 1, Version 1. 2019 Mar 28;1:5. 



 

 66سال  ،6، شماره79اسفند-بهمنويژه نامه  جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -110

 Original Article 

 

Effect of life skills training on self- monitoring, Spiritual Health and Academic Optimism 

 

Received: 11/12/2018 - Accepted: 20/02/2019 

 

Marzieh Hossein panah*1 

Zahra Sadat Tabatabaei Yeganeh2  

   Maryam Mousavi3 
 
1Master Educational Psychology 

Kashan university.Kashan, Kashan, 

Iran. 
2StudentMaster Educational 

Psychology Allameh Tabatabai 

University, Tehran, Iran. 
3Master Educational Curriculum 

Islamic Azad University South Tehran 

Branch Faculty Of Psychology and 

Educational Sciences,Tehran, Iran. 

  
 

 Email: mrhp1357@gmail.com 

 
 

 

 

 

 Abstract 
Introduction: The main purpose of the present study was to investigate the 

effectiveness of life skills training on self-monitoring, spiritual health, and 

academic optimism.  

Methods: The research method was pretest-posttest with control group. The 

statistical population of the study was all male and female students of 

secondary school in Karaj in the school year of 99-98. 100 students (50 girls 

and 50 boys) were selected using cluster sampling method. Spiritual, self-

monitoring, and academic optimism responded. Then, based on the 

questionnaire scores, 50 of those who scored lower on the cut-off point in 

the spiritual health, academic optimism and self-monitoring questionnaire 

were selected as the sample of the study and randomly divided into two 

control groups (n = 25) and Experiments (n = 25) were inserted. The 

experimental group received eight 90-minute sessions of life skills training. 

But the control group did not receive the training. After the training, data 

analysis was done using SPSS22 software and covariance analysis.  

Results: The results showed that life skills training increased students' self-

supervision (p> 0.001), spiritual health (p> 0.001) and academic optimism 

(p> 0.001).  

Conclusion: Life skills training is effective on self-monitoring, spiritual 

health and academic-optimism. 

Key words: life skills, self-monitoring, spiritual health, academic optimism 

 

mailto:mrhp1357@gmail.com

