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تاثیر آموزش مهارت خودآگاهی و تنظیم هیجان بر انگیزش پیشرفت و شادکامی
تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر قم
زهرا احمدیان

1

 1دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته مشاوره (نویسنده مسئول)

چکیده
مقدمه :آدمی دایماً تحت تأثیر متغیرهای فردی ،اجتماعی و محیطی قرار داشته و وضعیت روانشناختی او نیز تحت تأثیر
همین موضوعات است .بنابراین ضروری است دانشآموزان در برنامههای آموزشی مورد مراقبت قرار داشته باشند .این مطالعه با
هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت خودآگاهی و تنظیم هیجان بر انگیزش پیشرفت و شادکامی تحصیلی دانشآموزان دوره
متوسطه شهر قم بود .روششناسی :این مطالعه به روش توصیفی و نیمهآزمایشی با اجرای  6جلسه پروتکل آموزشی
متغیرهای مهارت خودآگاهی و تنظیم هیجان شناختی انجام شد .جامعه آماری شامل همه دانشآموزان دوره متوسطه (با
جامعه تقریبی  85000نفر) و نمونه آماری  30نفره که به روش خوشهای چند مرحلهای در دو گروه  15نفره آزمایش و گواه در
سال تحصیلی  1397برنامهریزی و اجرا شد .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه انگیزه
پیشرفت هرمنس بود .در این مطالعه یک دوره پروتکل آموزشی نیز اجرا شد .یافتهها :آموزش مهارت خودآگاهی وتنظیم
هیجان بر انگیزش پیشرفت دانش آموزان تاثیر معناداری داشته و با ضریب ایتای  11.5درصد باعث افزایش آن شده است.
همچنین آموزش مهارت خودآگاهی وتنظیم هیجان بر شادکامی دانش آموزان تاثیر داشته و با ضریب ایتای  14.2درصد باعث
افزایش آن شده است .نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد اجرای پروتکلهای آموزش مهارت خودآگاهی و تنظیم هیجان بر
انگیزش پیشرفت و شادکامی تحصیلی دانشآموزان مؤثر بوده و باعث افزایش انگیزش پیشرفت و شادکامی تحصیلی
دانشآموزان شده است .بنابراین برنامهریزان آموزشی میتوانند بر اساس یافتههای این پژوهش برای افزایش مهارتهای زندگی
دانشآموزان برنامهریزی نمایند.
واژههای کلیدی :خودآگاهی ،تنظیم هیجان ،انگیزش پیشرفت ،شادکامی ،دانشآموزان دوره متوسطه
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-1مقدمه
سازه انگیزش پیشرفت تحصیلی در مدرسه به رفتارهایی که به یادگیری وپیشرفت منجر میشود ،اطالق میگردد .آموزش
دانشآموزان با هدف پیشرفت آنها در زمینه تحصیلی صورت میگیرد .مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی مسألهای
پیچیده است ،چرا که آن یک عنصر چند بعدی است و به گونهای بسیار ضریف به رشد جسمی ،اجتماعی ،شناختی و عاطفی
دانش آموز مربوط است .بسیاری از پژوهشگران قبلی بر روی تأثیر تواناییهای ذهنی و شناختی بر پیشرفت تحصیلی تأکید
میکردند .اما به مرور زمان مشخص شد که هر چند تواناییهای ذهنی و شناختی تا اندازهای با پیشرفت تحصیلی رابطه دارند و
تا حدود زیادی پیشرفت تحصیلی را پیشبینی میکنند ،اما تنها کلید پیشبینی موفقیت و شادکامی تحصیلی نیستند .به
همین دلیل محققان در سال های اخیر متوجّه یکسری از عوامل غیرشناختی شدهاند که میتوانند در پیشرفت ،شادکامی
تحصیلی وبه طور کلی موفقیت مؤثر باشند .محققان در تبیین اهمیّت عوامل غیرشناختی در موفقیت به نتایج قابل مالحظهای
دست یافتهاند و نشان دادهاند که چنانچه این اندازههای غیرشناختی را برای پیشبینی موفقیت به اندازههای هوششناختی
اضافه شود ،پیشبینی موفقیت به طور معناداری با احتمال بیشتری امکانپذیر کرده ،تا اینکه تنها از اندازههای توانایی هوش
شناختی استفاده گردد.
خودآگاهی یا خودشناسی ،درک و شناختی است که فرد از خود پیدا کرده ،تصویر روشنی که وی درباره ویژگیها ،ارزشها،
نگرشها ،عالیق ،نیازها و هر آنچه به وی مربوط میشود به دست میآورد .خود آگاهی آثار و فواید بسیاری دارد که توجه به آن
در ایجاد انگیزه نسبت به تحصیل این مهارت ،تاثیر فراوانی دارد .انسان خودآگاه به خوبی فهمیده است که استعدادها و
تواناییهای او ،هم فراوان است و هم متفاوت از دیگران .به دیگر سخن ،نقاط قوت وضعف خویش را شناسایی کرده است .فردی
که خود را شناخته احساسات و هیجانهای خویش را شناسایی کرده و آنها را میتواند کنترل کند .وی با شناخت دقیق
احساسات خویش در گزینش دوست ،شریک شغلی ،همسر ...،و نیز در تعامل با آنان موفق تر عمل میکند (علوی.)1388 ،
هوش هیجانی عاملی است که روابط بین فردی را با دیگران در خانواده ،محیط کار و اجتماع بر اساس تفاهم و همکاری تنظیم
کرده ،به زندگی با دید مثبت نگریسته ،همچنین فرد را برای هر گفتگو و ارتباط انسانی با دیگران آماده کرده و ثمرات
درخشانی برای طرفین دارد (استینز ،2002،به نقل از قدسی .)1385 ،هوش هیجانی مجموعهای از دانشها و تواناییهای
هیجانی و اجتماعی است که قابلیت کلی فرد را در پاسخ به نیازهای محیطی به طور موثری تحت تاثیر قرار داده و شامل
توانایی آگاه بودن از خود و دیگران ،فهم و درک خود و دیگران و قدرت ابراز وجود ،توانایی مواجهه با هیجانهای شدید و
کنترل تکانهها در خویشتن ،توانایی انطباق با تغییرات و حل مسائلی با ماهیت اجتماعی و یا فردی است (رون بار ـ ان،2000 ،
به نقل از حسنزاده ،ساداتی .)1388 ،شناخت ویژگیهای روانشناختی و رفتاری دانشآموزان در فراهم آوردن فرصتهایی
برای شکوفاسازی قابلیتهای آنان از اهمیت زیادی برخوردار است (احمدوند .)1390،از جمله ویژگیهای روانشناختی
دانشآموزان توجه به بعد شادکامی آنها است .شادمانی ذهنی عبارت است از ارزیابیهای شناختی و هیجانی فرد از زندگیاش.
این ارزیابی از سویی واکنشهای هیجانی به حوادث و در سویی دیگر قضاوتهای شناختی در مورد رضایت و به سرنجام
رساندن وظیفه را در بر میگیرد .نشاط و شادی از نیازهای اولیه فطری و ضروری انسان به شمار رفته و میتوان آن را از
مهمترین عوامل سالمت خانواده و جامعه انگاشت .امروزه نقش تنظیم شناختی هیجان در بیماریهای روانی و تواناییهای
یادگیری و عملکردی دانشآموزان نوجوانان تایید شده است .تنظیم هیجان ،مجموعه فرایندهایی است که از طریق آن فرد
میتواند بر اینکه چه هیجاناتی داشته باشد وچه وقت آنها را تجربه و ابراز کند ،تاثیر بگذارد و نقش مهمی در سازگاری افراد در
مواجهه با وقایع استرسزای زندگی دارد (گروس ،1999 ،به نقل از علی قنبری و همکاران.)1395 ،
انگیزش پیشرفت گرایشی است برای ارزیابی همه جانبه عملکرد خود با توجه به عالیترین معیارها ،تالش برای موفقیت و
عملکرد و بهرهمندی از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است .انگیزش پیشرفت را سائقی برای پیشی گرفتن از دیگران،
دستیابی به پیشرفت با توجه به مالکهای مشخص و تالش برای کسب موفقیت میدانند (ژاله تالرمی .)1394 ،در این مطالعه

86

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،40مهر 1400

تاثیر آموزش مهارت خودآگاهی و تنظیم هیجان بر انگیزش پیشرفت و شادکامی تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم
شهر قم ،مورد بررسی قرار گرفته است.
 -2مبانی نظری و پیشینه
در این مطالعه چهار مقیاس خودآگاهی ـ تنظیم شناختی هیجان ـ انگیزش پیشرفت تحصیلی ـ شادکامی؛ مورد مطالعه قرار
گرفته است.
خودآگاهی :امکان دارد آگاه نبودن از استعدادها و خصلتهای خود ،سرچشمه تعارض های فراوان و شکستهای اصلی انسان
باشد .بنابراین باید نوجوانان و جوانان را یاری کرد تا ویژگیهای اصلی شخصیت و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند و فشارها
و دلهرههای خود را تشخیص دهند .گذشته از این ،خودشناسی پیشنیاز روابط موثر اجتماعی و بین فردی است و در ایجاد
همدلی و همحسی با دیگران نقش مهمی ایفا میکند .گنجاندن مفهوم خود شناسی در میان مهارتهای زندگی ،پیامدهای
مهمی دارد .اکثر مکاتب و روشهای مشاورهای و رواندرمانی و روانشناسی و حتی پیش از آنها مکاتب الهی و به ویژه اسالم
تمام افراد را به تدبر در خویشتن فرا خواندهاند .از این دیگاه ،خودشناسی مقدمه ارتباط با دیگران است .زیرا علیرغم تفاوت
های فراوان ،انسانها ویژگیها و مشابهتهای زیادی هم دارند .برای مثال هر انسانی نیازمند حفظ و تقویت عزت نفس
خویشتن است و تخریب عزت نفس در هر فرد موجب احساس شدید حقارت و در نتیجه اضطراب در او خواهد شد .روشن است
که هرگاه شخص چنین فرآیندی را در درون خود تشخیص دهد پیامدهای آن را در دیگران نیز درک خواهد کرد .از سوی
دیگر پی بردن به انگیزههای بسیاری از اعمال و به خصوص رفتارهای نابهنجار ،تا حدودی به شناخت بیشتر خود ،یاری خواهد
کرد .خودآگاهی توانایی شناخت خود و آگهی از خصوصیات ،نقاط ضعف و قوت ،خواستهها ،ترسها و انزجارها است .رشد
خودآگاهی به فرد کمک میکند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معموال پیش شرط و شرط ضروری روابط
اجتماعی و روابط بین فردی و موثر و همدالنه است .مهارتهای خود آگاهی به انسان کمک میکند تا بتواند احساسات خود را
شناسایی کند و آنها را کنترل نماید .ناتوانی در کنترل احساسات میتواند به بزهکاری ،اعتیاد ،خشونت و بدرفتاری کودکان و
نوجوانان بیانجامد .با این مهارت فرد میتواند از نیازهای خود آگاه شده و از مسیرهای سالم به رفع نیازهای خود بپردازد .اهداف
واقع بینانهای برای زندگی خود تعیین کرده ،به این ترتیب از دنبال کردن اهداف بسیار ایدهآل ،تخیلی و کمالگرایانه دوری
میگزیند .مهارت خود آگاهی و تسلط بر آن میتواند از ابتالی دانشآموزان به بیماریهای روانی و آسیبهای اجتماعی بکاهد
(طارمیان و همکاران.)1378 ،
تنظیم شناختی هیجان :نام مشهور همراه واژه هوش هیجانی ،دانیل گلمن میباشد ،او در سال  1994و اوایل  1995بر آن
شد که کتابی در مورد سوادآموزی هیجانی تالیف کند سپس وی برای این کار از تعدادی مدارس دیدن کرد تا ببیند ،مدارس
برای رشد هیجانی دانشآموزان از چه روشهایی استفاده میکنند .گلمن جهت تألیف خود مطالعاتی داشته است تا اینکه با اثر
مایر و سالووی آشنا میشود و سرانجام کتابی در سال  1995تحت عنوان هوش هیجانی توسط گلمن تالیف میشود ،وی در
این کتاب که به فارسی برگردانده شد ،اطالعاتی پیرامون مغز ،هیجانات و رفتار گردآوری نموده و برخی از عقاید خود را در این
کتاب مطرح کرده است .از نظر گلمن هوش هیجانی بیشتر به این میپردازد که فرد تا چه اندازه میتواند احساسات و ارتباطات
خود را کنترل کند و برای فائق آمدن بر این چالشها و دست یافتن به موفقیت در زندگی ،باید مولفههای هوش هیجانی را در
خود پرورش دهد (به نقل از اکبرزاده.)1383 ،
به نظر گلمن ( ،)1997هوش هیجانی هم شامل عناصر درونی است و هم بیرونی .عناصر درونی میزان خودآگاهی ،خودانگاره،
احساس استقالل و ظرفیت ،خودشکوفایی و قاطعیت را شامل میشود .عناصر بیرونی شامل روابط بین فردی ،سهولت در
همدلی و احساس مسئولیت است .همچنین هوش هیجانی شامل ظرفیت فرد برای قبول واقعیات ،انعطافپذیری ،توانایی حل
مشکالت هیجانی ،توانایی مقابله با استرس میباشد .مولفههای هوش هیجانی از نظر گلمن عبارتند از)1 :خودآگاهی (درک
عمیق و روشن از احساسات ،هیجانات و نقاط قوت و ضعف خود)؛ )2خودکنترلی یا مدیریت (به شکلی که این روش بتواند هم
جریان تفکر را تسهیل کند و هم از انحراف آن جلوگیری کند)؛ )3هوشیاری اجتماعی یا توانایی همدلی (درک احساسات
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جنبههای مختلف دیگران و به کارگیری یک عمل مناسب و واکنش مورد عالقه برای افرادی که پیرامون ما قرار گرفتهاند)؛
)4مهارتهای اجتماعی (توانایی ما برای مدیریت روابط با خود و دیگران است)؛ )5خودانگیزی (کوششی است در جهت رسیدن
به حد مطلوبی از فضیلت).
انگیزش پیشرفت تحصیلی :انگیزش پیشرفت تحصیلی عبارت است از گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به
عالیترین معیارها ،تالش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است (عابدی ،به نقل
از گولد .)1380 ،گوتفرید و همکاران ( ،)1994معتقدند انگیزش پیشرفت تحصیلی عبارت است ازکسب یادگیری آموزشگاهی
که با جهتگیری به سوی سلطهگری ،کنجکاوی ،پافشاری ،وظیفه شناسی درونزا و یادگیری مباحثهای (عابدی1380 ،به نقل
از برلین  .)1971دانشآموزانی که تواناییهای یکسانی دارند هنگامی که در مقابل مسائل و مشکالت آموزشی و یادگیری قرار
میگیرند ،پاسخهای متفاوتی میدهند .برخی دانشآموزان از این که تالشهایشان به موفقیت بینجامد ناامید میشوند ،در
مقابل دانشآموزانی هستند که مشکالت را به گونهای میبینند که بر چالشهای سر راهشان غلبه میکنند .آنها از مشکالت
ناراحت نمیشوند و حتی در وجودشان احساس لذت از غلبه نمودن به چالشها پدید میآید که مربوط به انگیزش پیشرفت
تحصیلی باالی کودکان است (عابدی .)1380 ،علیدوستی به نقل از جونز ،انگیزش را چنان تعریف کرده است ،چگونگی آغاز،
تقویت ،تداوم ،جهت یافتن و پایان رفتار و اینکه هنگام وقوع این موارد چه وکنشی در ارگانیزم جریان دارد .همچنین میتوان
آن را به عنوان فرآیندی تعریف کرد که انتخاب آزادانه یک گزینه برای عمل را از میان از گزینههای گوناگون توسط انسان
هدایت میکند (مختاری.)1381 ،
شادکامی :در طی سالهای اخیر بررسی شادکامی توسط روانشناسان و جامعه شناسان افزایش یافته (وین هوون )1997 ،و
روانشناسان عالقمند به حیطه روانشناسی مثبتنگر توجه خود را بر منابع بالقوه احساسهای مثبت نظیر احساس شادکامی
معطوف کردند (سلیگمن و چیکسنت میهالی2000 ،؛ نقل از کوهن و پرسمن .)2005 ،شادکامی عبارت است از مقدار ارزش
مثبتی که یک فرد برای خود قائل است (وین هوون .)1997 ،این سازه دو جنبه دارد ،یکی از عوامل عاطفی که نمایانگر تجربه
هیجانی شادی ،سرخوشی ،خشنودی و سایر هیجانهای مثبت هستند و دیگری ارزیابی شناختی ـ رفتاری رضایت از قلمروهای
مختلف زندگی بیانگر شادکامی و بهزیستی روانی است (اندروز و مک کنل .)1980 ،با وجود این ،شادکامی نشانه فقدان
افسردگی نیست بلکه نشان دهنده وجود شماری از حالتهای هیجانی مثبت است (دینر1999 ،؛ نقل از استفان ،لینلی ،هاروود،
لویس و مک کوالم.)2004 ،
هیجانهای مثبت و منفی از یکدیگر متمایز بوده و فرد را برای درجه ای از تعاملهای برد ـ باخت یا برد ـ برد؛ آماده میسازند
(سلیگمن .)2003 ،افراد شاد با ارزندهسازی مهارتهای خود ،بیشتر با رویدادهای مثبت همراه میشوند تا اینکه خود را با
رویدادهای منفی همراه کنند .آنها در تصمیمگیریهای مربوط به آینده زندگی خود بهتر عمل میکنند ،چون از راهبردهایی
نظیر جستجوی اطالعات مرتبط با خطر ـ امنیت سود می جویند (آسپین وال ،ریچتر و هافمن2001 ،؛ نقل از کار .)2004 ،به
طور کلی انسان به گونهای تحول مییابد که برخی از موقعیتها او را شاد کرده و پارهای دیگر ،به تجربه احساس درماندگی در
او منجر میشود .تفاوتهای فردی در احساس شادکامی با تفاوتهای شخصیتی مرتبطاند( :علیپور و نورباال.)1378 ،
کاستا وکری ( ،)1980در پژوهش های خود دریافتند که برونگرایی ،شادکامی و رضایت خاطر میتوانند شادکامی فرد را در
سیزده سال بعد پیشبینی کنند .افراد برونگرا با محیط اجتماعی بهتر کنار میآیند .چرا که این ویژگی نیازمند درگیر شدن
مکرر در تعامالت اجتماعی است .بنابراین ،چنین افرادی خود را در معرض موقعیتهایی قرار میدهند که نیاز به تعامل
اجتماعی آنها را ارضا میکند و در نتیجه شادتر میشوند .برونگرایی و نورزگرایی به ترتیب افراد را به سوی تجربه رویدادهای
مثبت و منفی سوق میدهند .بنابراین اگر فرد دارای سطح باالی برونگرایی باشد ،احتماال با رویدادهای مثبت بیشتر مواجه
میشود ،در نتیجه احساس شادکامی بیشتری را تجربه خواهد کرد .اما اگر فرد دارای سطح باالی نورزگرایی باشد ،به احتمال
زیاد ،تجربه وی از رویدادهای منفی بیشتر و ناشادی او افزونتر خواهد شد .عوامل فرهنگی نیز قادرند به طور نسبی انواع عوامل
شخصیتی مرتبط با شادکامی را تحت تاثیر قرار دهند (تریاندیس ،2000 ،نقل از کار .)2004،بررسیهای طولی نشان میدهند
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که شادکامی بر طول عمر موثر است .مطالعه طولی که توسط استیر ،مارکیدر ،بک وگودوین ( ،)2000در بیش از دو هزار تن از
آمریکاییهای مکزیکی تبار باالتر از  65سال انجام شد ،نشان داد که میزان هیجانهای مثبت تعیین شده در شروع مطالعه،
توانستند پیشبینی کنند که پس از دو سال چه کسی زنده میماند و چه کسی میمیرد و چه کسی دچار ناتوانی و استقالل در
کنشوری خواهد شد (کار.)2004 ،
علیرضا زارع ،براتعلی قوامی و فروغ دفتری ( ،)1395در پژوهش خود به اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی و مدیریت هیجان
بر خودناتوانسازی تحصیلی دانشآموزان پسر دوره متوسطه شهر بجنورد پرداختند .در این مطلعه آزمایشی 40 ،دانشآموز به
شیوه نمونهگیری خوشهای از بین دانشآموزان مقطع متوسطه انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند .مداخله
آموزشی در گروه آزمایش و گروه گواه در ده جلسه آموزش مهارت خودآگاهی و مدیریت هیجان به شیوه گروهی انجام شد.
نتایج حاکی از آن بود که آموزش مهارت خودآگاهی و مدیریت هیجان بر خود ناتوان سازی تحصیلی دانشآموزان موثر است.
یعنی مهارت خودآگاهی و مدیریت هیجان باعث کاهش خودناتوانسازی تحصیلی در دانشآموزان میشود.
محبوبه هروی ( ،)1395در پژوهشی با هدف بررسی ارتباط سالمت عمومی با شادکامی و پیشرفت تحصیلی با جامعه آماری
دانشآموزان دوره متوسطه دوم ناحیه  4مشهد و با نمونه آماری  379نفر دانشآموز دختر به شیوه تصادفی خوشهای و با
پرسشنامه سالمت عمومی  GHQ-28و پرسشنامه شادکامی آکسفورد و معدل دانشآموزان نشان داد که بین سالمت عمومی
دانشآموزان با پیشرفت تحصیلی آنها رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بین شادکامی دانشآموزان با پیشرفت تحصیلی آنها
ارتباط معناداری وجود دارد.
اسماعیلی ،احدی ،دالور و شفیعآبادی ( ،)1386به بررسی تاثیر آموزش مولفههای هوش هیجانی بر سالمت روان پرداختهاند .در
این پژوهش که با طرحی آزمایشی انجام شده گروه آزمایشی در معرض آموزش مولفههای هوش هیجانی قرار گرفتهاند و در
جلسات آموزشی طراحی شده در هفته شرکت نمودهاند .تحلیل یافتههای تحقیق نشان داد که آموزش مولفههای هوش هیجانی
در افزایش سالمت روان موثر بوده و عالئم بیماری را در مولفههای سالمت روان کاهش داده است .لذا آموزش مولفههای هوش
هیجانی سبب ارتقای سالمت روانی میشود.
احمد مختاری ( ،)1381در پژوهشی با هدف رابطه عوامل اجتماعی و آموزشگاهی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
راهنمایی شهر اصفهان به روش توصیفی ـ همبستگی با نمونه  246نفر نشان داد که؛ بین سبک رهبری مدیر و انگیزش
پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بین طبقه اجتماعی دانشآموزان و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه
معناداری وجود دارد.
اوگان دوکان و آدیمو ( ،)2010در بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی ،با توجه به تاثیر سن و انگیزش
پیشرفت؛ نشان دادند که هوش هیجانی و انگیزش پیشرفت و سنف پیشبینی کنندههای قویی برای پیشرفت تحصیلیاند و
همچنین مدارس راهنمایی ،معلمان ،روانشناسان تربیتی و مشاوران باید رشد و توسعه انگیزش پیشرفت قوی را در دانشآموزان
از طریق تدارک برنامههای مداخلهای ،مشاوره اختصاصی و توانمندسازی محیط یادگیری ،تشویق کنند.
سینگ و همکاران ( ،)2009در مطالعه تاثیر هوش هیجانی و سبکهای یادگیری را بر روی پیشرفت تحصیلی نشان دادند که
رابطه مثبت مهمی بین سبکهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی و همچنین بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد.
سطح هوش هیجانی دانشآموزان در حد متوسط بوده و همچنین هوش هیجانی و سبکهای یادگیری تاثیر مثبتی بر پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان دارد.
سینگ و همکاران ( ،)2009در مطالعهای با موضوع تاثیر هوش هیجانی و سبکهای یادگیری را بر روی پیشرفت تحصیلی؛
نشان دادند که رابطه مثبت مهمی بین سبکهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی و همچنین بین هوش هیجانی و پیشرفت
تحصیلی وجود دارد .سطح هوش هیجانی دانشآموزان در حد متوسط بود و مطالعه نشان داد که هوش هیجانی و سبکهای
یادگیری تاثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد.
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فورن هام و پتریدس ( ،)2003در پژوهشی نشان دادند که هوش هیجانی با شادکامی رابطه مثبت دارد و هوش هیجانی 50
درصد از واریانس کلی شادکامی را تبیین میکند.
سالسکی و کارترایت ( ،)2003دریافتند که آموزش هوش هیجانی به افراد باعث بهبود سالمت عمومی آنان میگردد و
افسردگی ،نارسا کنش وری اجتماعی ،اضطراب و بی خوابی ،نشانههای بدنی آنان را کاهش میدهد .هوش هیجانی با روان
آزردگی وافسردگی رابطه منفی و با برونگرایی ،گشادگی به تجارب جدید ،قابل پذیرش بودن ،رضایت مندی از زندگی و
توانایی شناختی رابطه مثبت دارد.
کاریرینف آلبرکستین و کارسنتروم ( ،)2003در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین عوامل روانشناختی (تجارب استرسزا،
حمایت اجتماعی و ویژگیهای شخصیتی) با شادکامی به بررسی این متغیرها در  887نوجوان  13-15ساله نروژی که در طرح
سازمان بهداشت جهانی به منظور ارتقای سالمت مدارس شرکت کرده بودند ،پرداختند و نشان دادند که مقادیر خود ـ اثربخش
کلی ،قویترین پیشبینی کننده برای تمایز شادترین و ناشادترین شاگردان بود .تجارب استرسزا به صورت قوی با شادکامی
رابطه معکوس و معناداری داشت .در رابطه با حمایت اجتماعی ،حمایت از جانب معلمان اهمیت باالتری در پیشبینی شادکامی
در مقایسه با همساالن داشت.
-3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر برای شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری صورت میگیرد و از نوع توصیفی و
نیمه آزمایشی است.
جامعه آماری این تحقیق شامل دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهر قم در سال تحصیلی  1397که بر اساس گزارشهای
اداری تعداد آنها  89000نفر میباشند.
نمونه مورد نظر به صورت نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انجام شد که تعداد  30نفر در دو گروه  15نفره به صورت
گواه و آزمایش سازماندهی شدند .تالش شد تا گروهها حداکثر شباهت را به یکدیگر از نظر متغیرهای جمعیتشناختی داشته
باشند.
ابزار پژوهش:
پرسشنامه شادکامی آکسفورد :پرسشنامه شادکامی آکسفورد اول بار توسط آرجیل و لو ( ،)1989به نقل از کریمی،
( ،)1381ساخته شد.این پرسشنامه دارای  29ماده بوده که پنج عامل رضایت ،خلق مثبت ،سالمتی ،کارآمدی و عزت نفس را
در بر می گیرد .پاسخ ها در یک مقیاس  4درجه ای ،از صفر (اصالً) تا ( 3زیاد) قرار می گیرند .در تحقیقات مختلف ،ضریب
آلفای کرونباخ  0/87تا 0/92و ضریب باز آزمایی 0/53تا  0/91در فاصله های زمانی مختلف گزارش شده است .در پژوهش های
مختلف روایی این آزمون مورد بررسی قرار گرفته است ووالیانت 1به نقل از نورباال  )1378در دو نوبت همبستگی  0/64و 0/49
را میان درجه بندی دوستان و نمره پرسشنامه شادکامی آکسفورد گزارش کرده است .ضرایب همبستگی این پرسشنامه با
مقیاس عاطفه برادبورن  ، 0/32با مقیاس رضایت از زندگی آرجیل  ، 0/57با مقیاس حمایت اجتماعی فلمینگ  ، 0/65و یا
مقیاس افسردگی بک  -0/52بوده است(به نقل از نورباال .)1378 ،این آزمون در ایران توسط علی پور و نورباال ( )1378هنجار
یابی شد .ضرایب پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ باز آزمایی و تنصیف به ترتیب برابر با  0/79 ،0/92 ، 0/92گزارش شده
است .روایی صوری این پرسشنامه را ده کارشناس تأیید نموده اند .پایایی ابزار در مطالعات پیشین:
زیر مقیاس

رضایت

خلق مثبت

سالمتی

کارآمدی

عزت نفس

آلفا

%88

%83

%78

%87

%72

1-Valliant
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پرسشنامه انگیزه پیشرفت ( )T.M.Aهرمنس :یکی از رایج ترین پرسشنامههای مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به
پیشرفت مربوط به هرمنس ( )1977بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت است .پرسشنامه اولیه دارای
 29سؤال بود که بر مبنای ده وِیژگی که متمایز کننده افراد دارای انگیزه پیشرفت باال از افراد با انگیزش پیشرفت پایین به
شرح زیر تهیه گردید .هرمنس برای تهیه مواد پرسشنامه ،نه وِیژگی افراد دارای انگیزه پیشرفت باال از افراد انگیزش پیشرفت
پایین حاصل از پژوهشهای قبلی را به عنوان مبنا برای انتخاب سؤالها برگزید.
هنجاریابی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس در ایران :در سال  1379در یک پژوهش دانشگاهی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد ساوه اقدام به استاندارد کردن و تهیه آزمون انگیزه پیشرفت شد که در زیر چکیده این پژوهش آمده است .این
پژوهش با هدف ساخت،اعتباریابی ،رواسازی و هنجاریابی آزمون انگیزه پیشرفت روی گروه نمونه ای به حجم 1073نفر
(560دختر و 513پسر) از دانش آموزان دبیرستانی شهرس تان ساوه و حومه که با روش نمونه برداری چند مرحله ای انتخاب
شده اند،اجرا شده است .ابزار پژوهش را پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس با  29سؤال به همراه  11سؤال اضافه شده توسط
پژوهشگر تشکیل می دهد .ضریب اعتبار آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ پس از حذف  8سؤال برابر با  0/83بدست آمد.
اجرای روش تحلیل مؤلفه های اصلی در پژوهش درباره روایی پرسشنامه نشان داد که مواد پرسشنامه به گونه کلی با یک عامل
همبسته است.نتیجه نشان داد که دختران در تمام پایه های تحصیلی ،انگیزه پیشرفت بیشتری نسبت به پسران
دارند(نامدار.)1382،
پروتکل آموزشی مهارت خودآگاهی و تنظیم هیجان :برای اجرای پروتکل آموزشی مهارت خودآگاهی و تنظیم هیجان؛ 6
جلسه به شرح زیر برگزار شد :جلسه اول :معارفه؛ جلسه دوم :پذیرش موقعیت وتعریف مشکل؛ جلسه سوم :هدف گذاری و خود
ارزیابی صحیح و پیدا کردن راه حلهای گوناگون؛ جلسه چهارم :بارش فکری؛ جلسه پنجم :اجرا و بازبینی راه حلها؛ جلسه
ششم :مروری بر چهار جلسه قبل.
-4یافتهها
جدول ()1؛ آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای شادکامی و انگیزش پیشرفت
مقدار

*p

متغیر

آماره کلموگروف ـ اسمیرنوف

شادکامی

1/12

0/168

انگیزش پیشرفت

2/25

0/521

بر اساس نتایج به دست آمده در جدول ( )1میتوان اظهار کرد که متغیرهای شادکامی و انگیزش پیشرفت دارای توزیع
نرمال است.
جدول () 2؛مفروضه های آزمون کوورایانس
متغیرها

یکسانی شیب خط رگرسیون

ازمون لوین

شادکامی

F
1/578

sig
0/214

F
0/312

Sig
0/588

انگیزش پیشرفت

1/262

0/228

1/318

0/087

نتایج یافتههای جدول ( )2نشان میدهد فرض یکسانی واریانس ها در آزمون لوین و یکسانی شیب خط رگرسیون تایید شده و
با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها ،مفروضات آزمون کوورایانس برقرار است.
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جدول ()3؛ آماره های توصیفی گروه های آزمایشی و گواه متغیر انگ یزش پ یشرفت
متغیر
انگیزش پیشرفت پیش آزمون
انگیزش پیشرفت پس آزمون

گروه بندی

میانگین

انحراف معیار

تعداد

آزمایش

102/11

5/25

15

گواه

95/25

4/45

15

آزمایش

112/25

6/36

15

گواه

97/36

5/26

15

نتایج جدول ( )3حاکی از آن است که میانگین انگیزش پیشرفت گروه ازمایش در پیش آزمون مقدار  102/11و در گروه گواه
 95/25بوده اما در ادامه در پس آزمون ،میانگین شادکامی گروه آزمایش  112/25و گروه گواه  97/36بوده است .بنابراین
میانگین انگیزش پیشرفت در گروه آزمایش با اجرای پروتکل آموزشی افزایش پیدا کرده است.
جدول ()4؛نتیجه آزمون کوواریانس برای متغیر انگیزش پیشرفت
منبع تغییرات

مجموع مربعات
نوع سوم

درجه ازادی

مربع میانگین

F

سطح
معناداری

مقادیر
ضریب ایتا

پیشآزمون
پسآزمون

432.45

1

432.45

5/761

0/045

0/115

نتایج جدول ( )4مقدار  )5/761( Fدر سطح  0/05را معنادار نشان میدهد .به عبارت دیگر اثر مداخله آموزش مهارت
خودآگاهی و تنظیم هیجان بر انگیزش پیشرفت موثر بوده است .همچنین مقدار ضریب ایتا نشان میدهد که آموزش مهارت
خودآگاهی وتنظیم هیجان میتواند به تنهایی  11/5درصد از تغییرات انگیزش پیشرفت را تبیین کند.
جدول ()5؛آمارههای توصیفی گروههای آزمایشی و گواه متغیر شادکامی
متغیر

گروه بندی

میانگین

انحراف معیار

تعداد

شادکامی پیش
آزمون

آزمایش

147/62

8/36

15

گواه

144/32

9/45

15

آزمایش

162/13

15/36

15

گواه

142/36

10/26

15

شادکامی پس آزمون

نتایج جدول ( )3حاکی از آن است که میانگین شادکامی گروه ازمایش در پیش آزمون مقدار  147/62و در گروه گواه
 144/32بوده اما در ادامه در پس آزمون ،میانگین شادکامی گروه آزمایش  162/13و گروه گواه  142/36بوده است.
بنابراین میانگین شادکامی در گروه آزمایش با اجرای پروتکل آموزشی افزایش پیدا کرده است.
جدول ()6؛ نتیجه آزمون کوواریانس متغیر شادکامی
منبع تغییرات

مجموع مربعات
نوع سوم

درجه ازادی

مربع میانگین

F

سطح
معناداری

مقادیر
ضریب ایتا

پیشآزمون
پسآزمون

634.68

1

634.68

5/315

0/002

0/142

نتایج جدول ( )6حاکی از آن است که مقدار  )5/315( Fدر سطح  1درصد معنادار نشان میدهد .به عبارت دیگر اثر مداخله
آموزش مهارت خودآگاهی وتنظیم هیجان بر شادکامی موثر است .همچنین مقدار ضریب ایتا نشان می دهد آموزش مهارت
خودآگاهی وتنظیم هیجان می تواند به تنهایی  14/2درصد از تغییرات شادکامی را تبیین کند.
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-5بحث و نتیجهگیری
هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش مهارت خودآگاهی و تنظیم هیجان بر انگیزش پیشرفت و شادکامی تحصیلی در دانش
آموزان دوره متوسطه دوم شهر قم بود .در این مطالعه با اجرای پروتکل آموزش مهارتهای خودآگاهی و تنظیم هیجان بر
تغییرات انگیزش پیشرفت و شادکامی تحصیلی دانش آموزان را مورد آزمون و بررسی قرار داد.
یافتهها در متغیر انگیزش پیشرفت نشان داد که :آموزش مهارت خودآگاهی وتنظیم هیجان بر انگیزش پیشرفت دانشآموزان
دوره متوسطه دوم شهر قم تاثیر دارد .نتایج پژوهش حاضر با پژوهش گومارا و همکاران ( ،)2002براکت و همکاران (،)2004
پترایدز و همکاران ( ،)2004اسجوبرگ ( ،)2001کسیجوب ( ،)2002تهامی منفرد و همکاران ( ،)1381عربگل و همکاران
( ،)1384محمودی و امینی ( )1387همسو است.
در تبیین اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر انگیزهی پیشرفت تحصیلی میتوان گفت که این آموزش با پرورش خودآگاهی
در دانش آموزان ،به آنان کمک کرد تا قوت های ها و ضعف خود را بشناسند .اگر افراد شناخت کافی در خصوص توانایی خود
بیابند و موقعیتهای خود را به طور صحیح ارزیابی کنند ،بهتر میتوانند انگیزههای موفقیت را در خود تقویت کنند و میتوانند
در شناسایی موقعیتی که باعث افزایش انگیزش شود به تحصیل ادامه دهند .هنگامی که فرد دارای مهارتهایی در جهت کنترل
عواطف و احساسات منفی خود باشد و همچنین دارای قابلیتهایی در جهت ایجاد انگیزه درونی بدون توجه به میزان
تقویتکننده های بیرونی باشد و به توانایی و مهارتهای ارتباطی خود واقف باشد ،این شخص در محیط آموزشی دارای توانایی و
موفقیت بیشتر از افراد دیگر است .اتکینسون و راینر1دریافتند که یادگیرندگان برخوردار از انگیزش پیشرفت پائین ،از خود
پشتکار و جدیت بیشتری در انجام تکالیف بروز میدهند و در آزمونها و امتحانات عملکرد بهتری دارند .همچنین آموزش موقع
به دانش آموزان موجبات آگاهی آنان از تواناییها و ارزش قائل شدن به تواناییها فراهم میشود و از این طریق انگیزش
پیشرفت آنان افزایش مییابد .همچنین دانشآموزان از طریق تصمیمگیری درست و منطقی و تأملی عمل کردن ،خودپندارهی
مثبتی پیدا میکنند افرادی که دارای خودپندارهی بهتری هستند و برداشتهای خوبی از خود وتواناییهای خود دارند از
انگیزش باالتری هم برخوردارند.
یافتهها در متغیر شادکامی نشان داد که :آموزش مهارت خودآگاهی وتنظیم هیجان بر شادکامی دانش آموزان دوره متوسطه
دوم شهر قم تاثیر دارد .این یافته با نتایج پژوهش سالکی ( ،)1393خدادادی سنگده ،توالئیان و بلقان آبادی ( )1393و نتایج
لمب و میر ( )1991و همچنین پژوهش گوون ( )1989همسو است.
در تبیین یافته های فوق میتوان گفت که آموزش فنون و مهارتهای زندگی به افراد ،به منظور تقویت و بهبود ارتباط مثبت
با خود ،دیگران و دنیا و نیز افزایش شادکامی انجام میگیرد تا افراد خود را بهتر شناخته و تجربه های مثبت خود را بازشناسند
و به نقش این تجارب مثبت در افزایش و ارتقای احترام به خود پی ببرند .توجه به نقاط مثبت و تجارب خوب گذشته ،احتمال
بروز برداشتهای مثبت تر از خویش و دیگران و شادکامی را افزایش می دهد و همین امر سبب میشود که افراد قادر به
پذیرش مسوولیت بیشتری در مورد ارزش خود شوند و به درک کامل تری از خویش نایل آیند (آلگو و همکاران)2008،
همچنین عمدهترین نقش شادکامی از نظر روان شناسان تأثیر آن در مواجهه ،مقابله و سازگاری با مشکالت روانشناختی است.
علی رغم این اعتقاد که شادکامی کنش تعدیلی در برخورد با استرس دارد ،با این حال کمتر توصیف و تبیینی پیرامون نحوه
این فرایند وجود دارد .محققان اخیر معتقدند که در شادکامی فرایندهای شناختی خاصی دست اندرکارند که مربوط به ارزیابی
از عوامل استرس زایند .دیکسون و همکاران ( )1998اعتقاد دارند افراد بذله گو و شوخ طبع با ایجاد دیدگاهها و نظرگاههای
شناختی بدیل و چاره ساز ،بهتر قادرند از حادثه بالقوه استرس زا فاصله هیجانی بگیرند .این دیدگاههای شناختی بدیل موجب
می شود تا حادثه از سوی افراد شوخ طبع کمتر تهدیدآمیز ،یا مخرب ارزیابی شود .از یک دیدگاه جامع تر زیستی ـ روانی
اجتماعی میتوان شادکامی را نوعی پیام هدفمند اجتماعی دانست که با تغییرات فیزیولوژیکی و روانی ویژهای همراه است.
1- rainner, Atkinson
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بدیهی است که این پیام کارکردهای اجتماعی خاص خود را داراست و محتوا و مسیر ویژه خود را نیز دارد .به عبارت دیگر
شادکامی به مثابه یک پیام هدفمند به دنبال تحقیق کارکردهای معینی است و در این راه با استفاده از شیوه های ویژه در
موقعیتهای معینی به کار میرود .خودآگاهی مهارتی است که به فرد کمک میکند تصور درستی از خود داشته باشد و با
تعمق نسبت به خود ،به تمام ویژگیهای فردی خود بنگرد و خود را بهتر شناخته ،از حقوق و مسئولیتهای خود آگاه بوده و
تصمیم بگیرد چگونه باشد و از کسی که هست شاد و راضی باشد.
مهارتهای زندگی موجب ارتقای تواناییهای روانی اجتماعی میگردند .این توانایی فرد را جهت مقابله موثر برای پرداختن به
کشمکشها و موقیعتهای زندگی یاری میبخشند تا در رابطه با سایر انسانها ،فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل
کنند و سالمت روانی خود را تامین نمایند ،بدین ترتیب یادگیری و تمرین مهارتهای زندگی موجب تقویت یا تغییر در
نگرشها ،ارزشها و رفتار انسان میگردد و در نتیجه با پدید آمدن رفتارهای مثبت و سالم بسیاری از مشکالت حل یا قابل
پشگیری خواهند بود (هافتیلد2002، ،به نقل از ماشین چی و همکاران )1396،و به این طریق شادکامی فرد در اثر این امر
افزایش پیدا خواهد کرد.
منابع
آقاجانی ،مریم .)1392(.تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت روان و منبع کنترل نوجوانان .تهران :سازمان
بهزیستی کشور.
آقاجانی ،مریم .)1389(.بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت روان و منبع کنترل در نوجوانان .پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا .تهران.
احمدزاده ،سارا .صالحی ،کیوان .)1395(.تحلیل جایگاه پرورش مهارتهای زندگی در برنامه درسی دوره پیشدبستانی
ایران ،مطالعهای مبتنی بر رویکردهای چندگانه .مجموعه مقاالت نخستین کنفرانس بینالمللی و دومین کنفرانس
ملی هزاره سوم و علوم انسانی ،شیراز ،مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران(متانا) 22 ،اردیبهشت.
ادیب ،یوسف .فردانش ،هاشم .)1382(.مهارتهای زندگی مورد نیاز دانشآموزان مقطع راهنمایی .دو ماهنامه علمی
پژوهشی دانشور.28-13 ،)3(10 ،
 ارنشتاین ،آلن سی ،هانکینس ،فرانسیس پی .)1388(.مبانی فلسفی ،روانشناختی و اجتماعی برنامه درسی .ترجمه:سیاوش خلیلی شورینی .تهران :یادواره کتاب.
اکبرزاده میرزانق ،حشمت .)1390(.ارزیابی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی سال اول متوسطه بر اساس پرورش
مهارت های زندگی از دیدگاه دبیران مطالعات اجتماعی شهر اردبیل .پایاننامه کارشناسی ارشد ،رشته برنامه-
ریزی درسی .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی .تهران.
اکبری زردخانه ،سعید و همکاران .)1394( .استانداردسازی مقیاس مهارتهای زندگی در جمعیت دانشجویان .مجله
روانشناسی.363-408 ،)80(20 ،
اوحدی ،م .مظاهری ،ح .معافی ،م .)1391(.اعتباربخشی راهنمای برنامه درسی آموزش آداب و مهارتهای زندگی.
فصلنامه نوآوریهای آموزشی.186-165 ،)44(11 ،
پرواز ،وازی« .)1390(.آموزش برای آینده» در کتاب گزارش کنفرانس آموزشوپرورش برای آینده .ترجمه :داور
شیخاوندی .تهران :سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزش.
تاشی ،شهره؛ مرتضوی ،فتیحه؛ یزدانی ،شهرام؛ متقی پور ،یاسمن .)1391(.بررسی مهارتهای تفکر انتقادی در
دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی178- ،)3(7 ،
.170
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تامسون ،آنه .)1389(.استدالل انتقادی .ترجمه :فریده هاشمیان نژاد و حسن ملکی .مشهد :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی
مشهد.
تقی پور ظهیری ،علی .)1391(.مقدمهای بر برنامهریزی آموزشی و درسی .تهران :انتشارات آگاه ،چاپ چهارم.
توانایی ،محمدحسین .)1391(.مهارتهای زندگی .تهران :افراز
جزایری ،علیرضا .)1392(.مهارت خودآگاهی .تهران :نشر دانژه.
جمالی ،مریم .)1392(.بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس دانشآموزان مقطع راهنمایی شهرستان
قزوین .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی .تهران.
جوادی پور ،محمد .عزیزی ،پروین .نوروززاده ،رضا .)1393(.میزان تحقق اهداف مهارتهای زندگی در دانشآموزان دوره
ابتدایی .فصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد.128-113 ،)4(21 ،
حسینی ،افضلالسادات .)1395(.مقایسه نظامهای آموزشی استرالیا ،ژاپن و ایران .تهران :سازمان جهاد دانشگاهی.
حمیدی ،فریده ،)1391(.بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر دختران نوجوان مناطق محروم کشور
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خسروی ،رحمت اله .فتحی واجارگاه ،کورش .عارفی ،محبوبه .)1388(.نیازسنجی برای تدوین برنامه درسی مهارتهای
زندگی در دوره متوسطه نظری .مجله علوم تربیتی.136-113 ،)2(16 ،
خنیفر ،حسین .پورحسینی ،مژده .)1393(.مهارتهای زندگی .قم :مرکز نشر هاجر.
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زندگی .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی همدان.67-72 ،)3(15 ،
دفتر تألیف و برنامهریزی کتابهای درسی .)1392(.چهارچوبهای برنامهریزی درسی .تهران :انتشارات ایران.
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دینی ،فائزه .)1390(.بررسی ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و سبکهای مقابله با بحران یا هوش هیجانی در میان
دانشجویان دانشگاههای تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا .تهران.
سازمان بهداشت جهانی .)1393(.برنامه آموزش مهارتهای زندگی .ترجمه :ربابه نوری قاسمآبادی و پروانه محمدخانی.
تهران :معاونت امور پیشگیری سازمان بهزیستی ،واحد بهداشت روان و پیشگیری از سوء مصرف مواد.
ساعتچی ،محمود؛ کامکاری ،کامبیز؛ عسکریان ،مهناز .)1391(.آزمونهای روانشناختی .تهران :نشر ویرایش.
سرمد ،زهره .بازرگان ،عباس؛ حجازی ،الهه .)1394(.روشهای تحقیق در علوم رفتاری .تهران :انتشارات آگاه.
سلیمی ،محمد؛ پیمان ،هادی؛ صادقیفر ،جمیل؛ طلوعی رخشان ،شیوا؛ علیزاده ،مریم؛ یمانی ،نیکو .)1391(.ارزیابی
مهارتهای ارتباطی میانفردی و عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،
.895-902 ،)9(12

95

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،40مهر 1400

سیف ،علیاکبر .)1395(.روان شناسی پرورشی .تهران :انتشارات آگاه.
صافی ،احمد .)1391(.آموزشوپرورش ایران در صد سال گذشته .ویژه نامه یکصدمین شماره انتشار رشد آموزش راهنمایی
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فتحالهی ،علی .صحرایی ،قاسم .)1392(.ابعاد اجتماعی مهارتهای زندگی از دیدگاه مولوی .نشریه علمی پژوهشی
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی.218-191 ،)17(5 ،
فالحیان ،ناهید .)1396(.کتاب راهنمای تدریس معلم ،پایه سوم ابتدایی .تهران :اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد
آموزشی.
فالحیان ،ناهید و همکاران .)1396(.روش آموزش مطالعات اجتماعی .تهران :شرکت چاپ و نشر کتابهاى درسى ایران.
فالحیان ،ناهید .ملکمحمودی ،نازیا .)1396(.کتاب معلم راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی چهارم دبستان .تهران:
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.
قاسمی طاهر ،زهرا .)1389(.تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم راهنمایی بر اساس عوامل خالقیت گیلفورد.
پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه عالمه طباطبایی .تهران.
کرد نوقابی ،رسول .)1390(.تهیه و تدوین برنامه درسی جامع در دوره متوسطه با تأکید بر مهارتهای زندگی .تهران:
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی.
کریمیان ،حسین و فضل الهی ،سیف اله .)1393(.تفکر انتقادی در تعلیموتربیت اسالمی .اولین همایش علمی پژوهشی
علوم تربیتی و روانشناسی آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران ،تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش
حکمت مرتضوی 27 ،اسفند.
کلینکه ،کریس.ال .)1391(.مهارتهای زندگی .ترجمه :شهرام محمدخانی .تهران :اسپندهنر.
کیامنش ،علیرضا .)1392(.گزارش تحقیق :سنجش صالحیتهای پایه پنجم دبستان (ارزشیابی درونداد و برونداد).
تهران :پژوهشکده تعلیموتربیت.
گل محمدی ،نسرین .)1393(.مهارتهای دهگانه زندگی .تهران :نسل نواندیش.
مایرز ،چت .)1393(.آموزش تفکر انتقادی .ترجمه :خدایار ابیلی .تهران :انتشارات سمت.
محسنیان راد ،مهدی .)1390(.ارتباطشناسی .تهران :سروش.
محمدالحسینی ،فائزه سادات .)1393(.تحلیل محتوای کتابهای بخوانیم و بنویسیم چهارم و پنجم ابتدایی بر اساس
مؤلفههای زندگی .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا .تهران.
محمدخانی ،شهرام .)1391(.مهارتهای حل مسأله و تصمیمگیری مؤثر .تهران :طلوع دانش.
مرادی ،حسن .)1394(.تحلیل محتوای کتاب درسی .تهران :آییژ.
سند تحول بنیادین آموزشوپرورش( .مصوب جلسه  704مورخ  1390/10/6شورای عالی انقالب فرهنگی).
منافی شرف آبادی ،کاظم ؛ سبحانی نژاد ،مهدی .)1390(.تبیین مهارتهای زندگی در رویکرد بینالمللی .مجموعه
مقاالت چهارمین کنفرانس ملی خالقیتشناسی پرورشی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد 26-27 .بهمن.
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