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Abstract
Background and Aim: Students of imprisoned parents, both parents of whom
are in prison, face many problems, including problems related to academic
resilience. The aim of this study was to determine the effect of online life skills
training on the academic resilience of students of imprisoned parents in the
critical situation of Covid 19.
Method: The research method was quasi-experimental with pretest-posttest with
control and follow-up groups. The statistical population of the present study was
formed by the students of the parents of 16 to 12- year-old prisoners under the
auspices of the Welfare Organization in Tehran in the academic year 1399-1400.
According to the list of students with prisoned parents in this organization,
students whose parents were both in prison were selected by random sampling
method and the Samuels (2004) Academic Equality Questionnaire was
administered to them. By purposive sampling method, 60 students of imprisoned
parents with low educational resilience scores were selected. Students were
randomly divided into experimental and control groups. The research tools
included a demographic questionnaire and a life skills training package (WHO).
The experimental group received 10 sessions of 90-minute online training of ten
life skills according to the model of the World Health Organization (1998), but
the control group did not receive any intervention. At the end of the training
program, post-test and one-month follow-up were taken from both groups. T-test
and analysis of covariance (ANCOVA) were used to analyze the data.
Results and conclusion: The study showed that online life skills training had a
positive effect on the academic resilience of students of imprisoned parents at
the time of Covid 19 and the academic resilience of the experimental group was
significantly higher than the control group. The follow-up results also showed
that the increase in academic resilience of the experimental group has been
stable over time.
Keywords: Educational Resilience, Online Education, Life Skills, Students of
Prisoner Parent, Covid 19

1. Assistant Professor of Research Department, Amin Police University

 / 681فصلنامه دوفصلنامه پلیس زن ،سال پانزدهم ،شماره  ،43بهار و تابستان 6311

مقاله پژوهشی

دوتصل امه ژللس زن ،ساو ژانزدهم ،شماره  ،90بهار و تابس.ان 1011

تاثیر آموزش آنالین مهارتهای زندگی بر تابآوری تحصیلی دانشآموزان
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11

طاهره نوری

تاریخ پذیرش6311/11/01:

تاریخ دریافت6311/14/61 :

چکیده
زمینه و هدف :دانشآموزان والد زندانی که هر دو والد آنان در زندان به سر میبرند ،با مسائل زیادی از جمله
مشکالت مربوط به تاا آوری تحصاللی مواجاه هسا .د هاد

ژاهوهش ضا ار تعلالن تاثیلر آماوز

آنالیان

مهارتهای زندگی بر تا آوری تحصللی دانشآموزان والد زندانی در شرایط بحرانی کووید 11بود
روش :رو

ژهوهش از نوع شبه آزمایشی با ژلشآزمون -ژسآزمون ،با گاروه ک .ارو و ژلرلاری باود جامعاه

آماری ژهوهش ضا ر را دانشآموزان والد زندانی 11تا 11ساله تحت ضمایت سازمان بهزیس.ی در شهر تهران در
ساو تحصللی 1011 -1911شکلل دادند با مراجعه باه للسات اساامی داناشآماوزان والاد زنادانی ایان ساازمان،
دانشآموزانی که هر دو والد آنان در زندان به سر مای بردناد باه رو

نموناه گلاری تصاادتی ان.داا شادند و

ژرسش امه تا آوری تحصللی ساموئلز( )1110بلن آنان اجرا شد و در نهایات باه رو

نموناهگلاری هدتم اد 11

دانشآموز والد زندانی با نمره تا آوری تحصللی ژایلن ان.دا شدند دانشآموزان به صورت تصاادتی در دو
گروه آزمایش و ک .رو قرار گرت .د ابزار ژهوهش ،شامل ژرسش امه دموگراتلک و بسا.ه آموزشای مهاارتهاای
زندگی( )WHOبود گروه آزمایش  11جلسه  11دقلقهای آموز

آنالین مهارتهای ده گانه زندگی بر طبا

مدو سازمان بهداشت جهانی()1111دریاتت کردند ،اما گروه ک .رو مداخلهای دریاتات نکردناد ژاس از اتماا
برنامااه آموزشاای ،از هاار دو گااروه ژااسآزمااون و ژلرلااری یااک ماهااه گرت.ااه شااد از آزمااون  tو تحللاال
کوواریانس( )ANCOVAبرای تجزیه و تحللل دادهها اس.فاده شد
یافتهها و نتایج :ژهوهش نشان داد که آموز

آنالین مهارتهای زندگی بر تا آوری تحصللی دانشآموزان

والد زندانی در زمان کووید 11تایلر مثبت داش.ه و به طور مع اداری تا آوری تحصللی گروه آزمایش بلشا.ر از
گروه ک .رو بود همچ لن ن.ایج ژلرلری نشان داد اتزایش تا آوری تحصللی گروه آزماایش در طاوو زماان از
ژایداری م اسبی برخوردار بوده است
واژههای کلیدی
تا آوری تحصللی ،آموز

آنالین ،مهارتهای زندگی ،دانشآموزان والد زندانی ،کووید 11
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مقدمه
خانواده یکی از مهمترین نهادهای جامعه است که در ترآی د اج.ماعی شدن کودکان نقاش
اساسی دارد کودك از بدو تولد ،تحات تاثیلر والادین ،کا شهاا و واکا شهاا ،ارز هاا،
ه جارها و تعامالت اج.ماعی را ترامی گلرد و درونای مای ک اد سابک زنادگی والادین و
مسائل و مشکالت آنها بر زندگی ک ونی و آی ده ترزندان تثیلر بسزایی دارد و ممکن است
زندگی آنها را با بحرانهای اساسی مواجه ک د کاه ژلامادهای آن تاا مادتهاا در زنادگی
آنها باقی می ماند ارتکا جر به دست والد یا والدین و به دنباو آن زندانی شدن آنهاا،
تجربه زیس.ه م.فاوت و خاصی را در زندگی ترزندان آنان رقم می زند که اض.ماالً با تجرباه
زیس.ه کودکان دیرر م.فاوت است و زندگی آتی آنها را با خطرهای تراوانی روبه رو مای
ک د بررسیهای اولله نشان می دهد دانش آماوزان والاد زنادانی کاه هار دو والاد آناان در
زندان به سر میبرند به دللل از دست دادن الروی الز برای همان ادی ،تقادان ک .اروهاای
الز تربل.ی از طر

والدین ،کمبودهای شدید عاطفی و از هام ژاشالدگی خاانواده ،عاالوه

بر مس.عد شدن برای ژذیر

بسلاری از انحراتات و بزهکااریهاای اج.مااعی ،کارکردهاا و

تعاللتهایی آنها در زمل ههایی مان د تحصلل و عملکرد تحصاللی دااار وقفاه و یاا رکاود
شده و گاه ممکن است تثیلرات جبرانناژذیری بار آناان براذارد(لاوتر .)1111 ،1یات.اههاای
بعضی مطالعات از جملاه ژاهوهش لاوتر( ،)1111زیمن،دالار و بوروساکی،)1111(1ژاولمن،
برنزون ،رونلون و یموث  ،)1112(9طباطبایی ،اله بلردلی ،بلابانی و ضدادی( ،)1911بااقی و
موسوی( )1911و ملرضسل ی و ابراهلمی( ،)1912نشان می ده د کاه ترزنادان اتاراد زنادانی
سه تا شش برابر سایر ترزندان اض.مااو انجاا رت.ارهاای خشاونتآملاز ،بزهکااری جادی و
ترك تحصلل را دارند یات.ههای عظلمزاده و شلخاالسالمی( ،)1919ضاکی از آن است کاه
زندانی شدن والدین تثیلر م فی بر و علت تحصللی ترزندان آنها می گاذارد و باا زنادانی
شدن والدین ،ترزندان آنها داار اتت تحصللی می شوند از سویی با ورود بلماری کووید
1. Lothar
2. Zeman, Dallaire & Borowski
3. Poehlmann, Burnson, Runion & Weymouth
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 11به ایران و م.وقف شدن آماوز هاای ضضاوری و گسا.ر

آماوز

مجاازی ،نقاش و

مداخله والدین در امور تحصللی دانشآموزان در این شرایط بحرانی ژررنگتر از هر زماان
دیرر است دانشآموزان والد زندانی به دللال ای کاه والادین خاود را در دسا.رر ندارناد،
میبایس.ی به ت هایی آموز های مجاازی مدرساه را دنبااو و دریاتات و باه معلام باازخورد
ده د میبایس.ی نسبت به مشکالت ،اس.ررها ،ویهگایهاا و شارایط ااالشبرانرلاز دوران
تحصلل در شرایط بحرانی کووید  11مقاو باش د تا عملکرد تحصللی م اسبی داش.ه باشا د
ب ابراین الز اسات از تاا آوری تحصاللی برخاوردار باشا د شاواهد ژهوهشای نشاان مای
دهدکه بلن تا آوری و عملکرد تحصللی داناشآماوزان رابطاه مثبات مع ای داری وجاود
دارد(ارل ی )1911 ،تا آوری تحصللی ترای د توانایی یا ژلامد سازگاری موت باا شارایط
تهدیدک ده است و نقش مهمی در عملکرد تحصللی دارد(مارتلن و ماار  )1111 ،1تاا -
آوری تحصللی ترد را قادر میسازد با سد.یها ،مشکالت و االشهاای تحصاللی ساازگار
شااود(جوکااار،کوجوری وکوهااوالت )1111،1دانااشآمااوزان تااا آور نساابت بااه سااایر
دانش آموزان ،انرلزۀ بلش.ری داش.ه ،در دوران تحصلل تال

بلش.ری از خود نشان داده و به

موتقلتهای بلش.ری دست مای یاب اد و اض.مااو تارك تحصالل در ایان تراگلاران کم.ار از
سایرین است(طاهری خرامه ،شریفی ترد،آسایش ،سپه وندی )1911 ،تا آوری تحصاللی
را توانایی رویارویی با مشکالت تحصللی مزمن و مقطعی می دان د که این مشکالت موجب
کاهش درگلری تحصللی و یا ک اره گلاری و تارك تحصالل و کااهش ژلشارتت تحصاللی
میشوند که به وسلله شاخص هاای ژا ج گاناهم همااه ری ،تعهاد ،ک .ارو ،تشاار و اع.مااد و
اطمل ان ژلش بل ای مای شاود(بوتوین و گاریفلن )1110 ،9ژاهوهش وود و باات رر ،)1112(0
نشان داد ،دانشآموزانی که ظرتلت و توان به کارگلری راهبردهای مقابله ای ماویر ندارناد،
تا آوری کم و خود ک .رلی علفی دارند و به ک .رو هلجانات خود قادر نلس .د ،همچ الن
توان دنباو کردن اهدا

آموزشی و تقا اهای محلطی را نداش.ه ،موتقلات تحصاللی کمای
1. Martin& Marsh
2. jowkar, kojuri & kohoulat
3. Botvin& Griffin
4. Wood & Bhatnagar
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دارند و دارای اخ.الالت یادگلری هس .د صفایی ،ر ایی و طالع ژسا د ( )1911و بولادین

1

( ،)1112نشان دادند دانشآموزانی که تا آوری تحصاللی بااالیی دارناد ،ن.اایج تحصاللی
به.ری نسبت به دانشجویان با ساطو ژاایلن ایان م اابع ضفااظ.ی دارناد ب اابراین ،مایتاوان
ژلشبل ای کارد داشا.ن تاا آوری تحصاللی بارای داناشآماوزان والاد زنادانی نسابت باه
دانشآموزان دیرر اهملت بلش.ری دارد و در هملن راسا.ا ،اهملات دارد کاه داناشآماوزان
والد زندانی مهارتهایی را کسب ک د تا علیرغم تمامی مشکالت به تحصلل اداماه داده و
بااهسااوی موتقل ات گااا بردارنااد یکاای از راههااای باااال بااردن مهااارتهااا و تواناااییهااای
دانشآماوزان ،آماوز

مهاارتهاای زنادگی اسات مهاارتهاای زنادگی مجموعاهای از

مهارتها و توانم دیهایی است که ترد را برای مقابله ماویر و ژارداخ.ن باه کشامکشهاا و
موقعلتهای دشوار زندگی یاری میک د این رویکرد آموزشی هم به لحاظ رشد شدصی
و هم توانم دسازی دانشآموزان در نحوه عمال و رت.اار در موقعلاتهاای تا ش زا ماثیر
ارزیابی شاده اسات(براندت و کالیان )1111،1در ژاهوهشهاا آشاکار شاده کاه آماوز
مهارتهای زندگی ،بر رتع بسلاری از اخ.الالت رت.ااری و روانای داناشآماوزان ایرگاذار
بااوده اساات بااه طااور مثاااو ،داوی از( ،)1111نااادری ب اای و لطفاای( )1912و سااپهریانآذر و
سااعادتم د( ،)1910شاکرمی،صااادقی و قااد ژااور()1911در ژااهوهشهااای خااود ایربدشاای
آموز

مهارتهای زندگی بر عملکرد تحصللی و بهبود ویهگیهای روانی دانشآموزان و

دانشجویان را به ایبات رساندهاند هوآنگ ،ان ،جلن ،اس.ری رها  ،للاو و اوللاور،)1111(9
در ژهوهشی بلان کردند تا آوری میتواند با اتزایش مهارتهای اج.ماعی تقویات شاود
مهارتهایی از قبللم برقراری ارتباط ،ذهنآگاهی ،مهارت رهبری ،ضال مسالله ،مادیریت
م ابع و توانایی برنامه ریزی ،توانایی رتع موانع عاطفی و رت.اری کاه بار سار راه موتقلات
قارار دارناد ژاهوهش اسادی گ ادمانی ،نصالری ورگ و نساائلان( ،)1911جاوادی و
ضسلنزاده( ،)1911ساگونه و ای دیانا ،)1112(0ملردریکوند ،قد ژور وکااوریزاده (،)1912
1.Bouldin
2. Brandt & Klein
3. Huang, Chen, Jin, Stringham, Liu and Oliver
4.Saguneh & Indiana
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طاااهری خرامااه و همکاااران( ،)1911ماارادی و همکاااران( ،)1911ژورساالمان و اصااارنهاد
ترید( )1911و جعفری ،ضجازی و صبحی( )1911نلز نشان داد کاه آماوز

مهاارتهاای

زنادگی مایتواناد بار ساازگاری و تاا آوری ماویر باشاد باو ،ژو،گووللاو ،)1111(1در
ژهوهشی نشان دادند که هلجانات مثبت و بهزیس.ی هلجانی بلش.ر با ژلشرتت تحصللی بااالتر
در دانااشآمااوزان ال اای همااراه بااوده اساات ژااهوهش ساال رال ،وقااا  ،هماادانی ،واجاال
ظفر ،)1111(1نشان داد کاه مهاارتهاای زنادگی بار راهبردهاای نظامجاویی ماویر اسات
ژهوهش کلم ،دوه ،ه اگ و ااوی  ،)1111(9باذراتکن ،محمادجانی و رخشاانی( )1111و
یوسفی ،صفاری و ادهملان( )1919هم نشان دادناد کاه مهاارتهاای زنادگی بار کااهش
ژرخاشرری دانشآموزان مویر است
در بررسیهای انجا شده که باه بدشای از آنهاا اشااره شاد ،ژهوهشای در خصاو
آمااوز

تاایلر

مهااارتهااای زناادگی باار تااا آوری تحصااللی دانااشآمااوزان یاتاات نشااد از

نوآوریهای این ژهوهش که در ژهوهشهای دیرر مورد غفلت قرار گرت.ه است میتوان به
این موارد اشاره نمودم  1این ژهوهش تایلر مهارتهای زنادگی را بار تاا آوری تحصاللی
میس جد که در ژهوهشهای دیرار م.الار تاا آوری تحصاللی ماورد مطالعاه قارارنررت.اه
است  1در ژهوهشهای دیرر آموز

مهارتهای زندگی به صاورت ضضاوری و رودرو

بوده است ،ولی در این ژهوهش که نقطه قوت آن میباشد ،آموز

مهارتهای زندگی باه

صورت آنالین صورت گرت.ه است  9جامعه مورد مطالعه قشر آسلبژاذیر داناشآماوزان
والد زندانی بوده است که در ژهوهشهای دیرر ،در مورد تایلر مهارتهای زندگی در ایان
جامعه مطالعاهای صاورتنررت.اه اسات ب اابراین باا توجاه باه اهملات اتازایش تاا آوری
تحصللی دانشآموزان والد زندانی در شرایط بحرانی کووید11این مو وع اهملت مییاباد
که مدوهای آموزشی مویر بر این م.الر مورد مطالعه و بررسی قرار گلرد تا مراکز آموزشای
و مراکز بهزیس.ی و مراکز خلریه که با این قشارهای در معارآ آسالب در ارتبااط هسا .د،
1. Bo, Zhou, Guo& Liu
2. Singla, Waqas, Hamdani & WajeehaZafar
3. Kim, Doh, Hong & Choi
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اقدامات و آموز های م اساب و ایاربدش را اجارا نمای اد در ایان راسا.ا ژاهوهش ضا ار
تر لههای زیر را مورد بررسی قرار میدهدم
 بااه نظاار ماایرسااد آمااوز

آنالیاان مهااارتهااای زناادگی باار تااا آوری تحصااللی

دانشآموزان والد زندانی در زمان کووید 11تایلر دارد
 آموز

آنالین مهارتهای زندگی بر تا آوری تحصللی دانشآموزان والد زنادانی

در طوو زمان ژایدار است
روش
ژهوهش ضا ار از نظار هاد  ،کااربردی و از لحااظ رو  ،نلماهآزمایشای باالل ی از ناوع
ژالشآزماون -ژااسآزماون بااا گاروه ک .اارو و ژلرلاری یااک ماهاه بااود جامعاه آماااری را
دانشآموزان تحت ضمایت بهزیس.ی در شهر تهران در ساو تحصللی  1911 -1011تشاکلل
دادند با هماه ری سازمان بهزیس.ی شهر تهران و کسب مجوز از ضراست سازمان ،باه یکای
از مراکز تحت ضمایت بهزیس.ی مراجعه و دانشآموزانی که هر دو والد آناان در زنادان باه
سر میبردند ،ش اسایی و ژرسشنامه تا آوری تحصللی ساموئلز )1110(1به صورت آنالین
بر روی همه آنها اجرا شد مالك ورودی دانشآموزان عبارت بود ازم محادوده سا ی 11
تا 11سااو و کساب نمارهای ژاایلنتار از  29در ژرسشا امه تاا آوری تحصاللی سااموئلز و
مالكهای خروج عبارت بود ازم کسب نمره بااالی  20از ژرسشا امه تاا آوری تحصاللی،
مصر
رو

دارو ،قرار گرت.ن در معرآ روان درمانی و غلبت بلش از دو جلساه در نهایات باه
نمونهگلری هدتم د  11دانشآموز والد زندانی با نمره تا آوری تحصللی ژایلنتر از

 29ان.دا شدند و به طور تصادتی در دو گروه مساوی( 91نفار) آزماایش و ک .ارو قارار
گرت .د آموز

مهارتهای ده گانه زندگی طی  11جلسه(هرجلسه  11دقلقاه) باه صاورت

مجازی بر گروه آزمایش اجرا و گروه ک .رو هلچ گونه آموزشی را دریاتت نکارد ژاس از
ژایان دوره ،آزمون تا آوری تحصللی ساموئلز روی هر دو گروه آزماایش و ک .ارو اجارا
شد در مرضلۀ ژایانی نلز ژرسش امههای ژلشآزمون و ژسآزمون مورد تجزیاه و تحللال قارار
. Samuel

1
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گرت .د یک ماه بعد نلز مجدداً در مرضله ژلرلری تقط روی گروه آزمایش ،برای تعللن ایار
ماندگاری آموز  ،آزماون مجادد اجارا شاد تجزیاه و تحللال دادههاا در دو ساط آماار
توصلفی و اس .باطی و با اس.فاده از نر اتزار آماری  SPSS-20انجا شاد در ساط آماار
توصلفی از ملانرلن و انحرا

معلار اس.فاده شد و در ساط آماار اسا .باطی بارای تجزیاه و

تحللل تر له ژهوهش از آزماون تحللال کوواریاانس و آزماون  tهمبسا.ه اسا.فاده شاد از
مالضضات اخالقی این ژهوهش میتوان به دریاتت ر ای .امه ک.بای ژالش از شاروع کاار از
شاارکت ک اادگان ،ضفاظاات از اطالعااات خصوصاای و شدصاای آنااان ،بااار مااالی نداشاا.ن
مشارکت در تحقل برای شرکت ک دگان و موسسه اشاره کرد
ابزارهای ژهوهش عباارت باود ازم ژرسشا امۀ دموگراتلک(شاامل ژرساشهاایی نظلار ساان،
ج س ،زمان ضبس ژدر و مادر) و ژرسش امه تاا آوری تحصاللی ARIسااموئلز( )1110کاه
شامل  01سواو است و در ضوزههای مرتبط با موتقلت تحصاللی نظلار خلا و خاو ،رواباط
اج.ماعی و انرلز

ژلشرتت طراضی شده و از شرکت ک دگان خواس.ه می شاود تاا ملازان

تا آوری خود را بر روی یک مقلار ژ ج درجاه ای للکارت از کاامالً مداالف تاا کاامالً
مواتقم درجه ب دی ک د در مطالعه ضا ر ،ژایایی ژرسش امه تا آوری تحصللی باا اسا.فاده
از رو

آلفای کرونباخ  1/12و روایی مح.وایی و صوری نلز با اس.فاده از نظار م.دصصاان

ضوزه روانش اسی مطلو گزار

شد

در این ژهوهش از بس.ه آموزشای اسا.اندارد ساازمان بهداشات جهاانی( ،)1111کاه توساط
محمدخانی و نوری( )1919از طری دت.ر برنامه ریزی تره ری و مشاوره وزارت آموز
ژرور

و

به ااپ رسلده است ،اسا.فاده شاد ایان برناماه شاامل مهاارتهاایم خودآگااهی،

همدلی ،مهارتهای ارتبااطی ،مادیریت خشام ،رت.اار جاراتم داناه ،مهاارت ضال مسالله،
مهارت تفکر ان.قادی ،مهارت مقابله با اس.رر ،مهارت تصملم گلری و مهارت تفکر خاالق
است هر یک از این مهارتها در یک جلسه 11دقلقاهای و مجموعااً 11جلساه باه صاورت
مجازی آموز

داده شد خالصه این جلسات در جدوو  1ارائه شده است
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جدول  :1خالصه جلسات آموزشی
جلسه

6
0
4

هدف

آماااااااوز

مهاااااااارت

خودآگاهی
آماااوز

آموز

ش اخت ویهگیهای خود ،اس.عدادها و عالقهم دیها ،موتقلتها و ژلشرتتها ،نقااط

عف ،شکستها(تمرین مجازی)

مهاااارتهاااای

تعریف ارتباط و ماهلت آن و آموز

مثلفههای اساسی ارتباط(تمرین مجازی)

ارتباطی
آموز

مهارت همدلی

آماااااااوز
3

محتوا

آموز

مهاااااااارت

جرأتورزی

الروهای مدر ارتباطی و بررسی موانع گو

دادن تعاو(تمرین مجازی)

انواع مهارتهای جرأت م دی ،مهارت رد درخواس.های غلرم طقی دیرران(مهارت نه گفا.ن)،
مهارت درخواست جرأت م دانه ،مهارت بلان جرأت م دانه رنجاشهاا و کادورتهاا الاف)
جرأت م دی ب لادی ) جارأت م ادی همدالناه ج) جارأت م ادی اتزایشای(قاطعلت ژالش
رونده) ،مهارت مواجهه با رت.ارهای بی مالضظه

1

آموز
اس.رر
آموز

1

مهاارت مادیریت

آموز

رابطه بلن اس.رر و عملکرد عالئم اس.رر ،علال و م اابع تشاار روانای و شالوههاای

مقابله با آن(تمرین مجازی)
مهارت ضل مسلله

و تصملمگلری

تبللن اسار و رورت مهارت ضل مسلله در زندگی تردی و اج.ماعی و معرتی ژا ج مرضلاه
ضل مسلله(جهتگلری نسبت به مشکل ،تعریف و ترماووب ادی مشاکل ،ایجااد راهضالهاای
جدید ،تصملمگلری و برنامهریزی)

1
8
1

آموز

مهارت تفکر نقاد

آموز

مهارت خالق

اشکاوتراشی
آموز

مهارت تحللل ،توانایی تمرکز و توجه به مسائل در مدت طوالنی ،مقاومت در برابار

مشکالت و تعهد به انجا صحل کار(تمرین مجازی)
آمااوز

مهااارت ک .اارو

خشم
آموز

61

آموز

تقویت تلزبل ی ،ضاتظه ،ضدر زدن ،بررسی کردن ،اس.فاده از نشانهها و اج .ا

از

آماااوز

شا ا اخت عصااابانلت و ژرخاشااارری عالئااام و دالیااال آن ،راهکاااار مقابلاااه باااا

عصبانلت(تمرین مجازی)
مهاارت مادیریت

هلجانات م فی(ا طرا

و

آمااوز

ش ا اخت غاام و عالئاام و دالیاال آن ،نقااش اتکااار و گف.روهااای دروناای م فاای در

شکلگلری و تداو اضسار غمرل ی و آموز

مقابله با ا طرا (تمرین مجازی)

اتسردگی)

یافتهها
یافتههای توصیفیم بر اسار اطالعات جمعلات شا اخ.ی مرباوط باه دو گاروه آزماایش و
ک .رو که هر یک  91نفر بودناد ،دام اه سا ی شارکت ک ادگان بالن  11تاا  11سااو باود
ملانرلن س ی اتاراد گاروه آزماایش  10/ 99و گاروه ک .ارو  10/ 21باود آزمااون تاای و
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اریب مع ای داری همبس.ری ،نشان داد بلن دو گروه آزمایش و ک .رو از لحاظ م.الرهای
جمعلاات شااا اخ.ی نظلااار ساان ،ماادت زماااان ضاابس والاادین(دوری از والاادین) ،جمعلااات
خاانواده ،تفااوت و رابطاه مع ی داری وجود ندارد و ژلش آزمون باه ع اوان م.الار مداخلاه
گر ک .رو شاد ایان م.الرهاا ایار تعدیل ک دگی بر م.الر مس.قل ندارند
ملانرلن و انحرا

معلار نمرات داناشآماوزان در ساه مرضلاه ژالشآزماون – ژاسآزماون

ضاصل از اجرای آموز

آنالین مهارتهای زندگی بار تاا آوری تحصاللی در جادوو 1

ارائه شده است با توجه به جدوو  ، 1ملانرلن تا آوری تحصللی و خارده مقلاارهاای آن
در بلن دانشآموزان گروه آزمایش در دو مرضله ژلش و ژس از اجرای مهارتهای زندگی
م.فاوت است ،ولی این ملانرلن در بلن دانشآموزان گروه گواه تقریباً یکسان است
جدول :1میانگین و انحراف معیار نمرههای تابآوری تحصیلی و خرده مقیاسهای آن در دو گروه
گواه و آزمایش در مر حله پیشآزمون ،پسآزمون
گروهها
خرده مقلار

آزمایش
ژلشآزمون

گواه
ژسآزمون

ژسآزمون

ژلشآزمون

شاخص

X

SD

X

SD

X

SD

X

SD

مهارتهای ارتباطی

23/73

4/19

29/60

5/61

23/36

4/21

35/23

4/12

جهت گلری آی ده

18/33

3/21

23/35

2/91

18/19

2/21

18/07

2/71

مسللهمحور و مثبتنرر

12/00

6/28

18/10

2/53

12/28

2/78

11/34

2/96

تا آوری تحصللی

52/06

7/45

61/23

5/27

53/83

4/97

52/76

4/89

همانرونااه ک اه در جاادوو  1مالضظااه ماایشااود ،ملااانرلن و انحاارا

اساا.اندارد نماارههااای

تا آوری تحصللی و خرده مقلاارهاای آن در داناشآماوزان گاروه آزماایش در مرضلاه
ژلشآزماون  52/06و  7/45و در مرضلاه ژاسآزماون  61/23و  5/27مایباشاد نماره
ملانرلن و انحرا

معلار در گروه گواه در مرضله ژلشآزمون  53/83و  4/97و در مرضله

ژسآزمون  52/76و  4/89است که تقریباً با هم برابر است
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یافتههای استنباطی:
به م ظور آزمودن تر له های ژهوهش و بررسی ارونری ارتباط بالن م.الرهاای موجاود از
آزماون  tو تحللال کوواریاانس( )ANCOVAاسا.فاده شاد باا توجاه باه ای کاه همر ای
ماتریس های کوواریانس و همر ی واریانس گروه هاا از ژالش تارآ هاای اصالی تحللال
کوواریانس ا د م.الری است ،قبل از ارایه ن.ایج کوواریانس ،از آزمون لوین برای بررسای
ترآ برابری واریانس ها اس.فاده شد که ن.ایج آن در جدوو  9قابل مشاهده است
جدول :3نتایج آزمون لوین درمورد پیش فرض برابری واریانس نمرههای آزمودنیهای مورد
مطالعه
ریب F

تا آوری تحصللی

ریبp

مهارتهای ارتباطی

0/077

0/782

جهتگلری آی ده


0/033

0/856

مسللهمحور و مثبتنرر

2/565

0/112

شاده

در جدوو  ،9ن.ایج آزمون لوین در مورد ژالش تارآ براباری واریاانسهاا گازار

است ن.ایج جدوو  9نشان می دهد که در خرده مقلارهای تا آوری تحصاللی ،مقادار f
در سط  1/12مع ادار نلست ب ابراین مفرو ه یکسانی واریانسها تایلد مای شاود

ام اً باا

توجه به رعایت سایر مفرو هها(ژلش ترآ خطی بودن و همر ی شالبهاا) ،بارای تحللال
دادهها می توان از آزمون تحللل کوواریانس اس.فاده نمود
در جدوو  ،0ن.ایج آزمون تحللال کوواریاانس ایاارات ژالش آزماون بارای بررسای تااثیلر
آماوز

آنالین مهاارتهاای زندگی بر تا آوری تحصللی ارائاه شاده اسات

جدول  :0نتایج تحلیل کوواریانس اثرات آموزش آنالین مهارتهای زندگی بر افزایش نمره تابآوری
تحصیلی و خرده مقیاسهای آن
SS
مجموع

df
درجه

MS
میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مهارتهای ارتباطی

211/00

1

211/00

خطا

111/11

22

91/09

خرده مقیاسهای تابآوری
تحصیلی

F
ضریب

معنی

مجذور

داری

اتا

101/22

1/111

1/102
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کل

11211

11

جهت گیری آینده

101/21

1

101/21

خطا

10/11

22

11/90

کل

11112

11

مسئلهمحور و مثبتنگر

111/92

1

111/92

خطا

10/21

22

11/01

کل

2910

11

تابآوری تحصیلی

1111/11

1

1111/11

خطا

111/11

22

10/11

کل

111211

11

21/21

11/91

12/11

1/111

1/111

1/111

1/111

1/011

1/221

همانرونه که در جدوو  0مالضظه میشودم
 مهارتهای ارتباطی مع ادار است( F=101/22و  )P =1/111ملزان این تفاوت ،یع ای
مجذور اتا برابر  1/102است که نشان مایدهاد مطااب ماالكهاای کاوهن ،آماوز
مهارتهای زندگی توانس.ه است  10/2درصد از مهارتهای ارتباطی دانشآماوزان را
اتزایش دهد
 اتزایش جهتگلری آی ده مع ادار است( F=21/21و  )P =1/111ملزان ایان تفااوت،
یع ی مجذور اتا برابر  1/111است که نشان میدهد مطاب مالكهای کوهن ،آماوز
مهارتهای زندگی توانس.ه است  11/1درصد از جهت گلری آی ده داناشآماوزان را
اتزایش دهد
 اتزایش مسللهمحور و مثباتنرار مع اادار اسات( F=11/91و  )P =1/111ملازان ایان
تفاوت ،یع ی مجذور اتا برابر  1/429است که نشان میدهد مطاب مالكهای کوهن،
آموز

مهارتهای زندگی توانس.ه است 42/9درصد مسللهمحور و مثبتنرر باودن

دانشآموزان را اتزایش دهد
 اتزایش تا آوری تحصاللی نلاز مع اادار اسات( F=95/00و  )P =1/111ملازان ایان
تفاوت ،یع ی مجذور اتا برابر  1/779است که نشان میدهد مطاب مالكهای کوهن،

طاهره نوری  /تاثیر آموزش آنالین مهارتهای زندگی بر تابآوری تحصیلی دانشآموزان611 / ...

آماوز

مهاارتهاای زنادگی توانسا.ه اسات 77/9درصاد از تاا آوری تحصاللی

دانشآموزان را اتزایش دهد
ب ابراین ن.ایج نشان ده ده آن است کاه آماوز

مهاارتهاای زنادگی مطااب ماالكهاای

کوهن ،به طور م.وسط 78درصد از تاا آوری تحصاللی آزماودنیهاای ماورد مطالعاه را
اتزایش میدهد و از نظر آماری نلز مع ادار است
جدول  :5نتیجه آزمون  tوابسته برای مقایسه تغییرات میانگین تابآوری تحصیلی دانشآموزان
گروه آزمایش در مرحله پسآزمون و مرحله پیگیری

گروه آزمایش

مهارتهای
ارتباطی
خرده

جهتگیری

مقیاسهای

آینده

تابآوری

مسئلهمحور و

تحصیلی

مثبتنگر
تابآوری
تحصیلی

پسآزمون

پیگیری گروه

گروه آزمایش

آزمایش

آزمون  tوابسته
درجه

سطح معنی

آزادی

داری
0/41

X

SD

X

SD

نسبتt

29/60

5/61

25/60

5/20

0/823

59

23/53

2/91

18/17

3/28

0/013

59

0/61

18/10

2/53

16/71

2/29

0/089

59

0/51

61/23

5/89

60/48

5/04

0/089

59

0/33

با توجه به ن.ایج ارائه شده در جدوو  5براساار آمااره آزماون  ،tملازان  tضاصاله در هماه
خرده مقلارهای تا آوری تحصاللی از  tجادوو بحرانای کوااکتار اسات و ب اابراین،
تفاوت ملانرلن نمرات خرده مقلارهای تا آوری تحصللی در بلن اتاراد گاروه آزماایش
در مرضله ژلرلری نسبت به مرضله ژسآزمون مع ادار نلست ب ابراین می توان ن.لجه گرتات
آموز

مهارتهای زنادگی بار اتازایش تاا آوری تحصاللی در طاوو زماان از ژایاداری

م اسبی برخوردار است

 / 618فصلنامه دوفصلنامه پلیس زن ،سال پانزدهم ،شماره  ،43بهار و تابستان 6311

بحث و نتیجهگیری
ژهوهش ضا ر به بررسی تایلر آموز

آنالین مهارتهای زندگی بار تاا آوری تحصاللی

دانشآموزان والد زندانی در زمان بحرانای کوویاد 19ژرداخات ن.اایج ژاهوهش نشاان داد
آموز

آنالین مهارتهای زندگی بر تا آوری تحصللی دانشآموزان والد زنادانی تاایلر

مع اداری دارد و در طوو زمان از ژایداری م اسبی برخوردار است مارور ژاهوهشهاا نشاان
داد ژهوهشی که دقلقاً به تثیلر آموز

آنالین مهارتهای زنادگی بار تاا آوری تحصاللی

ژرداخ.ه باشد ،انجا نشده است ،بدین ترتلب ژهوهش مس.قلمی در جهت مقایسه یات.اههاای
این ژهوهش با مطالعات ژلشلن وجود ندارد باا ایان ضااو یات.اههاای ایان ژاهوهش باا ن.اایج
ژااهوهشهااایی از جملااهم داویااز( ،)1111نااادری ب اای و لطفاای( ،)1912سااپهریان آذر و
سعادتم د(،)1910کلم و همکاران( ،)1111مد.اری ،تدری و ضسن زاده( ،)1919یوسافی،
صفاری وادهملان( ،)1919ارخاودی قلعاهناوئی( ،)1910ملردریکوناد و همکااران(،)1912
جوادی و ضسلنزاده( ،)1912اسدی گ دمانی ،نصالری ورگ و نساائلان( ،)1911سااگونه
وای دیانا( ،)1112بو و همکاران( ،)1111طاهری خراماه و همکااران( ،)1911ناادری ب ای و
لطفی( ،)1912بذراتکن ،محمدجانی و رخشاانی( ،)1111مارادی ،باصاری و معااون جاوال
( ،)1911ژورساالمان و اصااارنهادترید( ،)1911جعفااری و همکاااران( )1911و هوآنااگ و
همکاران( ،)1111همسویی دارد ایان ژاهوهشهاا نشاان دادناد کاه اعف در هار یاک از
مراضل دهگانه مهارتهای زندگی ،دانشآموز را مس.عد ناسازگاری ،ا طرا  ،اتساردگی،
خشم و نهای.اً گوشهنشل ی کرده و در ن.لجه به جای واک ش م اسب و سازگار به رویدادهای
ت لدگیزا ،با آشف.ری و عصبانلت به آنها واک ش نشان میدهد مهارتهای زندگی ترد را
برای غلبه بر ت شها و مشکالتی که گریبانرلر ترد و جامعه است آماده میک د مهارتهای
زندگی تواناییهای عملی هس .د که در زندگی روزمره موردنلاز است و با توجاه باه ای کاه
دانشآموزان والد زندانی ،درگلر مشکالت ناشی از خالء والدین و ژلامدهای م.عدد عاطفی
و روانای مان اد عااد هویات یااابی م اساب ،کاااهش توانم ادی تحصااللی و ساازگاریهااای
اج.ماعی خود هس .د ،ممکن است این مهارتها را بهخوبی یااد نرلرناد ،ب اابراین آماوز
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ای ان مهااارتهااا ماایتوانااد تااثیلر سااودم دی باارای آنهااا داشاا.ه باشااد در ایاان ژااهوهش،
دانشآموزان والد زندانی که تحت آموز

مهارتهاای زنادگی در دوران کوویاد  19باه

صورت مجازی قرار گرت.ه بودند ،مهارت های مد.لف از جمله مهارت خودآگاهی را برای
ش اخت بلش.ر تواناییها و عفهای خود برای ش اخت انواع الروهای تکری ناساالم مان اد
الروی تکری قربانی باودن ،الراوی تکاری سارزنش ،الراوی تکاری درمانادگی ،الراوی
تکری تاجعهسازی ،الروی تکری ض ویهه داش.ن ،الروی تکری نادیده گرت.ن امور مثبات
و توجه بلش از ضد به م فیها که بر ایر شرایط و تجربه زیس.ه آنان به وجود آماده باود کاه
زمل هساز ترك تحصلل و اتت تحصللی آنان بود را ترا گرت .د
همچ لن مهارت های ارتبااطی را بارای بهباود رواباط بالن تاردی باا همسااالن ،معلماان تارا
گرت .د مهارت مدیریت اس.رر و ضل مسلله برای ارتقاء توانایی ساازگاری باا مشاکالت و
اساا.ررهااای روزمااره مااادی و مع ااوی و مشااکالت تحصااللی را نلااز تاارا گرت .ااد ایاان
دانشآموزان با به دست آوردن و کسب ایان مهاارتهاا ،باه توانااییهاای خاود بااور ژلادا
میک د و برای انجا تکاللف خود در غلا والدین برنامهریزی مینمای د و یادگلری خاود
را سازماندهی و نظارت میک د ،با دشواریها و اس.ررهای آموز های مجاازی مدرساه
به.ر ک ار آمده و سازگاری باالتری ژلدا مایک اد کاه هماه ایان شارایط مایتواناد باه ایان
دانش آموزان برای کسب موتقلتهای تحصللی بلش.ر و توانایی مقاومت و سازگاری بااالتر
در برابر اس.ررها و االشهای تحصللی یاری رساند و کمک میک اد ایان داناشآماوزان
تا آوری تحصللی باالتری داش.ه باش د
دانشآموزان والد زندانی با عوامل خطرهای م.عددی روبه رو میشوند و در ن.لجاه اض.مااو
بروز بحران در آنها بلش.ر است ،ولی با داش.ن مهارتهای زندگی و کاربرد آنها داار آن
بحران نمیشوند به ع وان مثاو ،آموز

مهاارتهاای ارتبااطی ناهت هاا باه توانم اد سااخ.ن

دانشآموزان والد زندانی در زندگی ضاو کمک مایک اد ،بلکاه بار توانم ادی آناان بارای
زندگی آی ده نلز تثکلد دارد ا انچه نوجوانان و جوانان در مراضل اولله زنادگی اج.مااعی
تحت آموز

مهارتهای ارتباطی قرار برلرند ،به سالمت خانواده و جامعه کمک میک اد
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و آموز

مهارتهای ارتباطی م جر به اتزایش توانم دیهاای اج.مااعی ،ساالمت روانای و

تا آوری اتاراد در مواجهاه باا شارایط تهدیدک اده و خطار مایشاود همچ الن آماوز
مهارتهای جرأتورزی به دانشآموزان والد زندانی و توانا ساخ.ن ایشان ،میتواند به ایان
دانشآموزان یاری نماید که در رواباط خاود ،کا شهاای ماثیری را از خاود باروز ده اد،
رت.ارها و سابک ارتبااطی جارأت ورزاناه را جاایرزین ژرخاشارری نماوده و واکا شهاای
درس.ی نسبت به رت.ارهای اطراتلان داشا.ه باشا د باا یاادگلری مهاارت رد درخواساتهاای
غلرم طقی دیرران(مهاارت ناه گفا.ن) ،گرت.اار رت.ارهاای ژرخطار از جملاه ماواد مدادر و
دوس.ان نابا نشود که این ماوارد مای تواناد خاود عااملی بارای تارك تحصالل و کااهش
تا آوری تحصللی باش د
یادگلری مهارتهای زندگی از طری بهکاربردن مهارتهای مدیری.ی(تصملمگلاری ،ضال
مسلله ،آگاهی از تثیلرات اج.ماعی و مقابله با آن ،مقابله با خشم ،ناکامی و ا طرا  ،تعلالن
هد  ،خود رهبری و خود تقویت دهی اج.ماعی) و مهارتهای اج.ماعی(برقراری ارتبااط
اج.ماعی ،مهارت جرأتم دی کالمی و غلرکالمی ،اض.را گذاش.ن و اتازایش شایسا.ری)،
باعااا اتاازایش توانااایی روانای و اج.ماااعی دانااشآمااوزان در رویااارویی بااا دشااواریهااا و
مشکالت عدیده دوران بلوغ و نوجوانی مایشاود و نوجواناانی کاه مهاارتهاایی همچاون
مهارت های ارتباطی ،مهارت ضل مسلله و مدیریت اس.رر و خشام را آماوز

دیادهاناد و

این مهارتها را در زندگی خود بکار میگلرند ،مایتوان اد باا اسا.رر و مشاکالت تاراوان
خود در محلطهای مد.لف از جمله محلط تحصاللی و مدرساه و ااالشهاای کاالرهاای
مجازی در زمان کووید  19به.ر ک ار بلای د
پیشنهادهام براسار ن.ایج این ژهوهش ژلش هادهای زیر ارائه میشود
 یات.ههای ژهوهش نشان داد که آموز

آنالین مهارتهای زندگی ،تایلر مع ا داری بر

تا آوری تحصللی دانشآموزان والد زندانی دارد ب ابراین ،سازمان زندانها ،مراکاز
بهزیس.ی و خلریه و کمل.ه امداد میتوان د مهارتهای زنادگی را باه صاورت مجاازی
جزئی از آموز های خا

خود قرار ده د
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 ژلش هاد میشود که با بازنرری و بازاندیشی در ابعاد و ع اصر برنامۀ درسی موجاود در
آموز

و ژرور  ،ملزان توجه به مهارتهای زندگی اتزایش یات.ه و مح.اوای ک.اا

درسی به نحوی تدوین شود که مهارتهاای زنادگی را ب.اوان باه صاورت مجاازی و
ضضوری آموز

داد

 ژلش هاد میشود آموز

و ژرور

یا سازمانهای ضمای.ی دانشآموزان باد سرژرسات

یا بیسرژرست ،مح.واهای آموزشی مهارتهای زندگی را در قالب تللم و اسالید و
تهله نمای د و در اخ.لار دانشآموزان قرار ده د
 همچ لن به ژهوهشرران آی ده ژلش هاد میشود ،در زمل ۀ نقش واساطهای مهاارتهاای
زندگی در رابطه با ویهگیهاای شدصال.ی و عملکارد تحصاللی داناشآماوزان والاد
زناادانی و نلااز مقایسااه تااایلر آمااوز

مهااارتهااای زناادگی باار تااا آوری تحصااللی

دانشآموزان دخ.ر و ژسر والد زندانی ،ژهوهش انجا ده د
محدودیتها :از محدودیتهاای ایان ژاهوهش مایتاوان باه رو

آماوز

مهاارتهاای

زندگی اشاره کرد که به صورت مجازی در قالب ای .رنت انجا شد سرعت ژاایلن ای .رنات
و نبود زیر ساختهای کاتی یکی از محدودیتهای مهم بود در بعضای از روزهاا سارعت
ژایلن ای .رت باعا شد که به سد.ی برخی از اسالیدها بارگاذاری شاود و دیار در دسا.رر
دانشآموزان قرار گلرد آموز

برخی از مهارتها نلاز به تعاللات گروهای داشات کاه در

این ژهوهش به دللل کووید 19و ای که آموز

در بس.ر تضای مجازی بود امکانژذیر نبود
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