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تأثیر آموزش مهارتهای حل مسئله و ارتباط در کالس بر
هیجانهای تحصیلی دانشآموزان دورۀ متوسطه
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای حل مسئله و ارتباط در کالس بر هیجانهای
تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه دوم بر اساس رویکرد توانایی محور انجام شد .روش پژوهش از نوع
پژوهشهای نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون بود .جامعه آماری پژوهش شامل دانشآموزان
دختر دورۀ دوم متوسطه شهرستان لنگرود به تعداد  066نفر در سال تحصیلی  99-99بودند .از این جامعه،
تعداد  96نفر با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای تصادفی به عنوان آزمودنیهای گروه کنترل و
( )5662برای جمعآوری اطالعات پژوهشی استفاده شد .آزمودنیهای گروه آزمایش در  25جلسه 06
دقیقهای مهارتهای حل مسئله و ارتباط در کالس را آموزش دیدند .دادهها به روش تحلیل کوواریانس
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان دادند که آموزش مهارتهای حل مسئله و ارتباط در کالس بر
نشان میدهند که چگونه با استفاده از آموزش مهارتهای مختلف نظیر حل مسئله در شرایط چالشبرانگیز
مدرسهای و تعامل کارآمدتر با معلمان و همساالن ،میتوان بر بعد هیجانی آموزش و یادگیری کالس تأثیر
گذاشت.
کلیدواژهها :رویکرد توانایی محور ،مهارت حل مسئله ،مهارت ارتباط در کالس ،هیجانهای تحصیلی
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مقدمه
همیشه تﻐییرات در شرایط زندگی میطلبد تا انسانها خود را با مهارتهای ویژهتری که
مناسبتر است ،آشنا کنند .دانشآموزان دورههای مختلف تحصیلی نیز از این مورد استثناء
نیستند ،هر اندازه یک دانشآموز دبیرستانی بتواند با شرایط غنیتری از نظر مهارتی و...
پرورش یابد ،بیشک از نظر تحصیلی و روانشناختی به پیامدهای خشنودکنندۀ بیشتری نیز
دست خواهد یافت .این مهم باید هدف اصلی همۀ نظامهای آموزشی ،پرورشی و کسانی
باشد که تالش میکنند تا افرادی سالم از نظر تحصیلی و هیجانی -اجتماعی را پرورش
دهند .انسانها ناگزیرند برای داشتن زندگی مطلوب بر مجموعهای از مهارتها تسلط یابند
تا توانایی انطباق و حل مسائل و مشکالت اجتماعی پیش روی خود را داشته باشند
(گلپرور2292 ،؛ ناصری و همکاران.)2292،
بعضی از دانشآموزان به دالیلی در تنظیم هیجانهای تحصیلی خود دچار مشکل
میشوند« .پاسخهای هیجانی کنترل نشده میتواند تعامل بین معلم و دانشآموز و بین
دانشآموزان را با مشکل مواجه سازد و بر اکتساب اطالعات جدید ،بازیابی مواد یاد گرفته
شده اثر منفی گذاشته و عملکرد تحصیلی را تضعیف نمایند» (استاین.)5626،
دانشآموزانی که راهبردهای نظارت ،تﻐییر و اصالح پاسخهای هیجانی را مطابق با
تقاضاهای اجتماعی و تحصیلی کالس درس توسعه میدهند ،حضور مؤثری در فرایند
آموزش دارند ،در مواجه با تکالیف چالشبرانگیز به تالش و کار خود ادامه میدهند ،با
دیگران همکاری و مشارکت دارند ،تعارضهای خود با همساالنشان را حل میکنند و
رفتار خود را با فرهنگ و مسیر کالس سازگار میسازند (ستاری .)2291،مدیریت و تنظیم
هیجانهای منفی تأثیر زیادی بر عملکرد و کیفیت زندگی تحصیلی دانشآموزان دارد و در
واقع عامل مهمی است که یادگیری و سازگاری مؤثر کالس درس به آن وابسته است.
تنظیم هیجانها شامل دو مؤلفه دانش و مهارتهای فراهیجانی 2است .دانش فراهیجانی به

meta- emotion

1.
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بازشناسی و تشخیص هیجانهای خود و دیگران ،دانش دربارۀ پیشایندها 2و توالیهای
هیجانی 5و دانش دربارۀ نحوۀ ابراز هیجان توسط خود و دیگران (تامرس ،جانیک و
هلگسون )5665،2و مهارتهای فراهیجانی به دانش راهبردهایی که برای تنظیم و کنترل
هیجانها بکار میرود و کاربرد آگاهانه و مؤثر آنها اشاره دارند .مطابق با دیدگاه کول،
مارتین و دنیس )5661( 1هیجانها بهطور ارثی و خودکار تنظیم میشوند ولی فرایندهای
هیجانی تحت تأثیر عوامل زمینهای تﻐییر مییابند .بر این اساس فرایندهای عصبی-
فیزیولوژیکی ،شناختی و اجتماعی بر چگونگی تنظیم هیجانها اثر میگذارند (ایزنبرگ و
موریس )5665،2بسیاری از پژوهشگران پذیرفتهاند که ترکیبی از فرایندهای فیزیولوژیکی،
رفتاری و شناختی است که فرد را قادر میسازد تا تجربه و ابراز هیجانهای منفی و مثبت
خود را تعدیل نماید (زارع و امیرپور.)2292،
با توجه به اینکه فراهیجان هم دارای مؤلفه شناختی و اجرایی است برخی پژوهشگران
از جمله میلتزر )5626( 0خود -نظمدهی هیجانی را نوعی کارکرد اجرایی تلقی کردهاند که
در آن تشخیص ،ارزیابی ،تنظیم و سازماندهی شناختی هیجانها مطرح است« .کارکردهای
اجرایی بخشی از ظرفیت خود– نظمدهی فرد را تعیین میکنند»(سولبرگ نس ،راش،
اسگرستورم )5669،0با این استدالل ،میتوان با تنظیم سطح برانگیختگی هیجانی از طریق
کارکردهای اجرایی بر هیجانهای پیشرفت تأثیر گذاشت و از آن طریق عملکرد تحصیلی
را بهبود بخشید .برای مثال روانشناسان و دانشمندان علوم شناختی نشان دادهاند که سطح
متوسط اضطراب برای عملکرد بهینه برخی از تکالیف ضروری است و از طرف دیگر
سطوح باالی آن بر تمرکز ،حافظه ،زبان ،سازماندهی و کنترل تکانشی اثر مخرب دارد .در
حال حاضر با طرح «نظریه کنترل  -ارزش نگاه به هیجانها بهویژه در حوزۀ تحصیل و
1. antecedents
2. emotional sequences
3 Tamers, Janick & Helgeston
4.Cole, Martin & Dennis
5. Esinberg & Morris

Meltzer
Solbreg Nes, Roach & Sgerestrom

6.
7.
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آموزش وسیع و ساختارمند است و از ابعاد مختلف به آن نگریسته میشود (ستاری و
همکاران .)2291،هیجانهای تحصیلی صرفاً شامل اضطراب تحصیلی بهویژه اضطراب
امتحانی نیستند بلکه دامنۀ وسیعی از هیجانها که دانشآموزان در جریان تحصیل تجربه
میکنند را شامل میشوند و دارای سطوح شرم ،خشم ،ناامیدی ،حاالت و کارکردهای
مختلفی هستند .هیجانهایی از قبیل لذت ،امید ،خستگی و رهایی از این دسته هیجانها
هستند (پکران ،فرتزل ،گوئتز و پری .)5660 ،2دالیل ارزشمندی هیجانهای تحصیلی از
دیدگاه پکران ،گوئتز ،هال و هاگ )5660( 5عبارتاند از« :تجربههای هیجانی که
بهصورت مستقیم با یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در ارتباط هستند .بر کیفیت
روابط بین فردی در کالس درس و تعامل دانشآموز -معلم تأثیر میگذارند و در نهایت
طراحی برنامههای مداخلهای و ارزیابی جهت پیشبینی هیجانهای تحصیلی ،یادگیری و
پیشرفت را میسر میسازند» .با این توضیحات و اهمیت زیاد هیجانها در زندگی و عملکرد
تحصیلی ،اگر بخواهیم دانشآموزان از عملکرد تحصیلی بهتری برخودار باشند الزم است
با هیجانهای خود آشنا شوند و بتوانند آنها را مدیریت و کنترل نمایند .بنابراین تربیت
یادگیرندگان راهبردی است که بتوانند هیجانهای خود را مدیریت کنند و اهمیت زیادی
در نظامهای آموزشی دارد .موضوع مداخله در هیجانهای تحصیلی دانشآموزان ،موضوع
مهمی برای رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی است .دانشآموزان در موقعیتهای
تحصیلی ،هیجانهای مختلفی را تجربه میکنند که این هیجانها با حاالت انگیزشی فرد،
کاربست راهبردهای یادگیری ،منابع شناختی ،خودگردانی یادگیری ،پیشرفت تحصـیلی و
سـالمت روانشناختی و جسـمانی دانشآموز رابطه دارد (پکران .)5660
رویکرد تواناییمحور 2که مدل نظری در پژوهش حاضر هست ،رهنمودهایی را برای
انجام مداخله ،پیش روی پژوهشگران قرار میدهد که مهمترین آنها ،تأکید بر
تواناییهایی هست که هر فرد برخوردار است و باید پرورش داده شوند .این رویکرد
1-Pekrun,

Frenzel, Goetz & Perry
Hall & Haag
3-. Ability-Based Approach.
2-

جانباز و همکاران | 453

برگرفته از یافتههای روانشناسی مثبتنگر است .در این مدل نظری استعدادهای هیجانی-
اجتماعی ،قابلیتهای انگیزشی و ارتباطی هر فرد و عاملیت هر فرد در حل مسائل و
مشکالت شرایط مختلف زندگی ،به عنوان فرضیههای تأیید شدهای هستند که در زندگی
فردی و اجتماعی دارای اهمیت هستند (هاموند و زیمرمن .)5622 ،رویکردها و مداخالت
مختلفی در جهت کنترل هیجانهای تحصیلی دانشآموزان از سوی متخصصان روانشناسی
و محققان بر اساس نظرات و دیدگاههای سنتی عرضه شده است (گروس5661 ،2؛
سارنی5662،5؛ مایر5662،2؛ پکران ،گاتز و پری5662 ،1؛ مرادی2292 ،؛ چیت
سازها .)2291،دیدگاههای سنتی برای اجرای مداخلههای بالینی و تربیتی ،فرد یا گروه
هدف را با یک جهتگیری مشکلمدار وارد برنامههای خود میکنند و معموالً نیز بر
عوامل خطرزا تأکید دارند .این دیدگاهها موجب میشوند تا مداخلهها تنها بر ضعفهای
موجود تأکید کنند که جریان راهحل و برنامهها را محدود میکند (گل پرور.)2290 ،
انجام مداخلههای این پژوهش با استفاده از رویکرد توانایی محور ،یک نوآوری
پژوهشی محسوب میشود و تالش شده است که با معرفی این رویکرد ،به ترویج آن در
تحقیقات آینده از سوی همکاران و متخصصان تربیتی پرداخته شود .این رویکرد در مقابل
رسوم و رویکردهای نقص محور 2به وجود آمده است تا بهجای تمرکز بر نواقص و
کمبودهای فرد بر تواناییهای بالقوه او تمرکز کند و چارچوب مطمئنی را برای کمک به
کودکان ،خانوادهها و مربیان آنها در شناخت و مواجهه با چالشهای زندگی فراهم
میکند (رئیسون و همکاران .)2292،اصل مورد نظر در این رویکرد این است که هر فرد،
خانواده ،گروه ،مدرسه و جامعه یک منبع غنی برای ابتکار و کارایی است که میتواند
موجب رشد و پرورش استعداد ،توانایی ،عالیق ،دانش و قابلیتهای افراد شود (گل
پرور .)2290،در این رویکرد بهجای تمرکز بر محدودیتها و نقاط ضعف افراد ،بر
1- Gros
2 -Sarney
3-.Maier
4-Pekrun, Goatz & Perry
5-deficit-based approaches
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تواناییهایی که مستعد پرورش میباشند تأکید میشود و مهارت و دانش ارتباطی فرد را
باال میبرد و به بازشناخت خود از تواناییهای شخصی کمک میکند.
اگر دانشآموزان مهارت حل مسئله را یاد بگیرند به آنها امکان میدهد که از
خودشان و عالقهشان در برابر موقعیتهای هیجانی دفاع کنند و آنان را قادر میسازد تا در
رابطه با سایر انسانها ،جامعه ،فرهنگ و محیط خود سازگارانه عمل کنند (سلم
آبادی )2291،با توجه به اینکه پژوهشهای محدودی در این زمینه انجامشده ،پژوهش
حاضر در نظر دارد تأثیر آموزش مهارت حل مسئله بر اساس رویکرد توانایی محور را بر
کاهش هیجانهای تحصیلی منفی دانشآموزان مورد بررسی قرار دهد.

روش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای نیمهآزمایشی است که با طرح پیشآزمون -پسآزمون
با گروه کنترل اجرا شد .جامعه آماری پژوهش شامل دانشآموزان دختر دورۀ متوسطه دوم
شهرستان لنگرود به تعداد  066نفر بود که در سال تحصیلی  99-99در حال تحصیل بودند.
از این جامعه با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای تصادفی تعداد  96نفر در گروههای
کنترل و آزمایش قرار گرفتند .فرایند نمونهگیری به این صورت بود که از بین مناطق
شهرستان لنگرود یک منطقه بهصورت تصادفی انتخاب شد و سپس از بین مدارس این
منطقه ،دو مدرسه بهصورت تصادفی به عنوان مدارس گروه کنترل و آزمایش انتخاب
شدند سپس از بین کالسهای این دو مدرسه بهصورت تصادفی یک کالس به عنوان
آزمودنیهای گروه کنترل و یک کالس به عنوان آزمودنیهای گروه آزمایش ،به عنوان

نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند.
ابزار
پرسشنامه هیجانهای تحصیلی پکران و همکاران ( :)5662این پرسشنامه دارای  12سؤال و
 0مؤلفه است .مؤلفههای پرسشنامه شامل هیجانهای مثبت مثل لذت ،غرور ،امید و
هیجانهای منفی مثل اضطراب ،خشم ،ناامیدی و خستگی است .مقیاس درجهبندی
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سؤالهای پرسشنامه پنج درجهای لیکرت (از کامالً موافق= 2موافق= 1ممتنع= 2مخالف=5
کامالً مخالف=) 2نمرهگذاری شده است .روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش کدیور
و همکاران ( )2299مورد تأیید قرار گرفته ،بهطوریکه ضریب پایایی آن با استفاده از
آلفای کرونباخ باالی  6/06برآورد شده است .در پژوهش حاضر نیز با استفاده از اجرای
اولیۀ پرسشنامه ،ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ  6/95به دست آمد.

روش اجرای پژوهش
پیش از آغاز مداخلهها ،در یک جلسۀ توجیهی برای دانشآموزان و اولیای آنها ،اهداف و
مراحل اجرای مداخلهها و زمانبندی برنامه توضیح داده شد .طبق توافق بهعملآمده با
مدیریت مدرسه ،ساعاتی از برنامه هفتگی کالس در اختیار پژوهشگر برای انجام مداخله
قرار گرفت؛ بنابراین دانشآموزان گروه آزمایش در همان کالس خود و همراه
همکالسیهایشان مورد مداخله قرار گرفتند .پس از آماده شدن مقدمات برنامه ،پیشآزمون
هیجانهای تحصیلی برای هر دو گروه کنترل و آزمایش اجرا شد .بهمنظور افزایش اعتبار
درونی و کنترل بیرونی متﻐیرها ،پژوهشگر نهایت تالش خود را انجام داد تا مداخلهها
بهدرستی و به موقع انجام شوند.

بسته آموزشی
این بسته مبتنی بر رویکردهای تنظیم هیجانی پکران و همکاران ( )5660و شامل چهار
رویکرد تنظیم هیجانی است .2 .تنظیم با رویکرد مسئله .5 ،تنظیم با رویکرد هیجان  .2تنظیم
با رویکرد ارزیابی  .1تنظیم با رویکرد توانایی محور .در تنظیم با رویکرد حل مسئله،
توانمندیها و مهارتهای یادگیری دانش آموزان افزایش مییابد و از این طریق هیجانها
بهویژه هیجانهای منفی آنها مدیریت و کنترل میشود .گاهی تنظیم و مداخله در هیجانها
از طریق دستکاری مستقیم خود هیجانها صورت میپذیرد ،برای مثال میتوان از طریق
تنآرامی و یا ذهنآگاهی به تنظیم هیجانها مبادرت ورزید (پکران و همکاران .)5660 ،در
تنظیم با رویکرد ارزیابی ،ارزیابیهای شناختی فرد دستکاری میشود .در رابطه با تعامل
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عوامل شناختی و انگیزشی ،پژوهشها حکایت از نوعی ارتباط خطی میان عوامل انگیزشی
با مؤلفههای خودنظمدهی و فراگیری راهبردهای فراشناختی و شناختی دارند (ناصری و
همکاران .)2292 ،همچنین میتوان با رویکرد توانایی محور با تکیه بر تواناییهای
دانشآموزان ،هیجانهای تحصیلی آنان را مدیریت و کنترل کرد.
در تهیه و تنظیم این بسته آموزشی از روش حل مسئله دزویال و گلدفرید (نزو و
همکاران5622 ،؛ هارجی و دیکسون5660،؛ حاتمی ،احمدی و اسدزاده2295،؛ الکانی،
2292؛ گل پرور )2290،استفاده شد ،عالوه بر این بر اساس تجارب شخصی و نیازهای
تربیتی موجود ،مواردی نیز به این بسته افزوده شد و این بسته آموزشی در طی  0جلسه
بهطور متوسط  06دقیقه در هر جلسه برای دانشآموزان گروه آزمایش اجرا گردید .پس از
طرح هرکدام از مراحل حل مسئله در هر جلسه ،سعی میشد تا نمونههایی از مسائل و
مشکالت دانش آموزان در چارچوب روش حل مسئله قرار گیرد و راهحلهای احتمالی
آنها با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گیرند.
جدول ( :)1خالصهای از محتوای جلسات آموزشی مهارتهای حل مسئله و ارتباط در کالس
جلسه اول

آشنایی و خوشامدگویی ،بیان موضوع و اهداف برنامه ،بررسی مسائل و مشکالت موجود مرتبط با موضوع
پژوهش ،تالش برای ایجاد محیط فیزیکی و روانی مناسب جهت کارایی بیشتر مداخله ،توضیح دربارۀ ساختار
و زمانبندی مداخله ،چگونگی انتخاب آزمودنیها ،روش آموزش و تکالیف عملی.
توضیح دربارۀ فرایند حل مسئله شامل :تعریف دقیق مسئله ،ارائه راهحلها ،تصمیمگیری و انتخاب بهترین

جلسه دوم

راهحل ،بهکارگیری و اجرای راهحلها و ارزشیابی و بررسی پیامد .تشریح گام اول حل مسئله یعنی مسئله
گشایی یعنی تشخیص دقیق مسئله و به دنبال آن توصیف دقیق نمونههایی از مسائل آزمودنیها.
تکلیف :از دانشآموزان خواسته شد که هرکدام یکی از مسائل مهم خود را در نظر بگیرند و برای آن فهرستی
از راهحلهای مختلف تهیه کنند.

جلسه سوم

بررسی تکالیف -استفاده از روش بارش فکری برای آموزش مسئله گشایی ،ارائه مثالهایی برای خودآگاهی
دانشآموز درباره توانایی حل مسئله خود .معرفی معیارهایی که مشخصه افراد دارای مهارت حل مسئله است.
تکلیف :از دانشآموزان خواسته شد تا خود را بر اساس معیارهای طرح شده مورد ارزیابی قرار دهند.

جلسه چهارم

بررسی تکالیف -در این بخش از آموزش به دانشآموزان کمک میشد تا بتوانند موارد مهم و غیر مهمی را
که آنها را دچار چالش و درماندگی کرده از هم تشخیص دهند تا بتوانند به شناخت بهتر مسائل اصلی
نزدیکتر شوند.
تکلیف :از دانشآموزان خواسته شد که هرکدام ،مسئلهای را که بیشتر دچار چالش شدند ،بیان کنند.
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بررسی تکالیف -تفکر و سپس فهرست کردن راهحلهای مختلف مسئله ،استفاده از روش بارش فکری در طی

جلسه پنجم

جلسه .بررسی دقیق راهحلهای دانشآموزان ،توجه و اهمیت دادن به راهحلهای دانشآموزان موجب درک
متقابل در جلسه مداخله میشود.
تکلیف :داستانهای مسئلهدار ناقصی به دانشآموزان داده شد و از آنان خواسته شد تا این مسائل را بررسی و
کامل کنند.
بررسی تکالیف  -در این جلسه دربارۀ انتخاب و تصمیمگیری درباره راهحلها آموزش داده شد و تکنیک دو

جلسه ششم

ستون یا مزایا و معایب استفاده شد و راهحلی که بیشترین مزایا و کمترین معایب را داشته باشد ،انتخاب شد و
تعدادی از داستانهای ناقص که توسط آزمودنیها کامل شده بود قرائت شد و سایر آزمودنیها در مورد
داستانها نظر دادند.
دربارۀ چگونگی اجرای بهترین راهحل و ارزشیابی و نتیجهگیری درباره راهحلها آموزش داده شد و بهطور

جلسه هفتم

ضمنی در مورد رابطۀ بین حل مسئله و هیجانهای تحصیلی ،مطالبی طرح شد .دانشآموزان از موانع رایجی
که برای حل مسئلهدارند ،صحبت کردند .مرور مطالب ارائه شده در جلسات قبل و جمعبندی مراحل و گام-
های اصلی مهارت حل مسئله .در پایان دانشآموزان در مورد اثربخشی راهحلهای بهدستآمده برای مسائل
خود توضیح دادند.

جلسه هشتم

مهارتهای ارتباطی در کالس :این جلسه در مورد مهارت ارتباط درون فردی و بین فردی در کالس آموزش
داده شد .دربارۀ جنبههای مختلف تعامل با همساالن ،معلم و سایر عوامل مدرسهای و پیامدهای این تعاملها،
نظرات مختلف دانشآموزان مطرح شد.
تکلیف :مشکالت ارتباطی خود را در کالس با دیگران بر روی کاغذ بیاورند.
بررسی تکالیف -در این جلسه در مورد اجزای تشکیل دهندۀ یک ارتباط کامل و کارآمد آموزش داده شد.
انواع ارتباط کالسی نظیر رابطۀ دانشآموز با دانشآموز ،رابطۀ معلم با دانشآموز صحبت شد .از دانشآموزان

جلسه نهم

خواسته شد گفتگویی با دوست ،مدیر ،معلم و ...را بهصورت نمایشی اجرا کنند و به هر گروه نقشهایی داده
شد .پس از آن اجزای ارتباط از روی نقش افراد در نمایش توضیح داده شد و از دانشآموزان خواسته شد تا
مجموع تواناییهای خود را که میتواند تسهیل کنندۀ ارتباطهای درون کالس باشند ،بررسی کنند و آنها را
بیشتر بشناسند.
ضمن بسط و گسترش آموزش مهارتهای ارتباطی به ارتباط کارآمدتر با والدین و سایر عوامل مدرسهای،

جلسه دهم

تالش شد تا بهصورت ضمنی بر ارتباط بین مهارتهای ارتباطی و هیجانهای تحصیلی پرداخته شود.
تکلیف :از دانشآموزان خواسته شد تا موانع رایجی که در برقراری ارتباطهای کارآمد در محیط کالس
تجربه کردهاند را بنویسند و برای رفع آنها پیشنهادهایی ارائه دهند.
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ضمن بررسی تکالیف جلسه قبل ،به اهمیت و ضرورت ارتباطات غیرکالمی و مهارت زبان بدن و انعکاس آن
در احساسات و هیجانات دانشآموزان و معلمان پرداخته شد .منظور از ارتباطات غیرکالمی ،انتقال معنا و

جلسه یازدهم

مفهوم بدون استفاده از کالم است؛ بنابراین ،هرگونه عالئم چهره ،حرکات بدن ،لحن صدا و غیره که سبب
شود مخاطب منظور خاصی را برداشت کند ،جزء ارتباطات غیرکالمی محسوب میشوند (کشتکاران و
همکاران .)2296،اجرای چند پانتومیم در کالس درس و تفسیر آن و همچنین تواناییها و ضعفهای دانش-
آموزان در مهارتهای غیرکالمی مورد بررسی قرار گرفت .با استفاده از روش بارش فکری از دانشآموزان
خواسته شد تا برای برخی از مشکالت ارتباطی طرح شده در کالس ،راهحلهایی را ارائه کنند.

جلسه دوازدهم

بازبینی مهارتهای ارتباطی آموخته شده در جلسات قبل نظیر گوش دادن ،سؤال پرسیدن و ...بررسی
هیجانهای مثبتی که دانشآموزان بهدنبال شناخت تواناییهای خود برای ارتباط با دیگران تجربه کردند .بارش
فکری توسط دانشآموزان برای پیشنهاد مواردی که موجب بهبود ارتباط آنها با معلمان و متقابالً ارتباط
معلمان با آنها میشود.

یافتهها
در این بخش اطالعات توصیفی متﻐیرهای مورد مطالعه به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
در پیشآزمون و پسآزمون ارائه شده است.
جدول  2شاخصهای توصیفی هیجانهای تحصیلی مثبت و منفی دانشآموزان
متﻐیرهای
پژوهش
هیجانهای
تحصیلی
مثبت
هیجانهای
تحصیلی
منفی

گروه

 Mپیشآزمون

 SDپیشآزمون

 Mپسآزمون

 SDپسآزمون

کنترل

25/29

1/96

26/55

2/29

آزمایش

22/62

1/50

11/56

2/12

کنترل

92/06

22/50

96/26

22/05

آزمایش

90/22

21/20

00/15

21/19

همانطور که در جدول ( )5مشاهده میشود میانگین نمرات هیجانهای مثبت گروه
کنترل در پیشآزمون و پسآزمون به ترتیب  25/29و  26/55و انحراف معیار این گروه نیز
به ترتیب  1/96و  2/29است .میانگین نمرات گروه آزمایش در پیشآزمون و پسآزمون به
ترتیب  22/62و  11/56و انحراف معیار این گروه نیز به ترتیب  1/50و  2/12است .برای

جانباز و همکاران | 434

هیجانهای تحصیلی منفی نیز ،نتایج جدول نشان میدهد که میانگین و انحراف معیار گروه
کنترل در پیشآزمون به ترتیب برابر  92/06و  22 /50و میانگین و انحراف معیار پس-
آزمون آنها به ترتیب برابر  96/26و  22/05است .میانگین و انحراف معیار پیشآزمون
گروه آزمایش به ترتیب برابر  90/22و  21/20و میانگین و انحراف معیار نمرات این گروه
در پسآزمون به ترتیب  00/15و  21/19است.
جهت بررسی معناداری تفاوت مشاهده شده میان پسآزمون و پیشآزمون ،پس از
بررسی مفروضۀ توزیع نرمال (آزمون کولموگروف-اسمیرنف) ،همگنی واریانس (آزمون
لوین) و همسانی شیب خط رگرسیون پیشبینی متﻐیر وابسته از روی پیشآزمون (آزمون
تحلیل واریانس) ،از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد .نتایج آزمون کولموگروف-
اسمیرنف نشان داد که تمام متﻐیرها دارای توزیع نرمال هستند و تخطی از این مفروضه رخ
نداده است ( .)P>6.2با توجه به آزمون لوین برای نمرات هیجانهای تحصیلی مثبت و
منفی ،نتیجه در سطح  6/62معنادار نبوده در نتیجه مفروضه همسانی واریانسهای متﻐیر
وابسته در گروههای آزمایش و کنترل برقرار است.
جدول  :3بررسی همگنی شیب رگرسیون پیشبینی متغیرهای وابسته از روی پیشآزمون در گروه
آزمایش و کنترل
متغیر
هیجانهای
تحصیلی مثبت
هیجانهای
تحصیلی منفی

منبع واریانس

df

MS

F

P

گروه * پیشآزمون

1

341

5/510

5/05

گروه * پیشآزمون

1

187/737

5/551

5/078

نتایج جدول ( )2نشان میدهد که هیچکدام از مقادیر  F= 6/662 F=6/622در سطح
 P> 6/62معنیدار نمیباشند؛ بنابراین همگنی شیبهای رگرسیون برای آزمون فرضیههای
پژوهش تحقق یافته است.
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جدول  :4نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانسهای متغیرهای وابسته در گروه آزمایش و
کنترل
متغیر

F

df

P

هیجانهای تحصیلی مثبت

5/174

1

5/878

هیجانهای تحصیلی منفی

14/88

1

555

همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،مقادیر  F=6/20و  F=21/00در سطح
 P> 6/62معنیدار نیست و بنابراین مفروضه همگنی واریانسها برای متﻐیرهای وابسته در
گروههای آزمایش و کنترل تحقق یافته است.

جدول  :0نتایج آزمون کوواریانس متغیر هیجانهای تحصیلی مثبت
منبع واریانس

df

MS

F

P

پیشآزمون

1

341

5/10

5/054

بین گروها

1

3058/513

175/30

555

خطا

77

22/020

کل

85

اندازه تأثیر
88/0

نتایج جدول ( )2نشان میدهد که مقدار  F= 206/22با درجه آزادی  2در سطح
 P<6/62معنیدار است .این یافته نشان میدهد که آموزش مهارتهای حل مسئله و ارتباط
در کالس به دانشآموزان توانسته است تﻐییرات معنیداری در هیجانهای تحصیلی مثبت
دانشآموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به وجود آورد ،بهطوریکه
هیجانهای تحصیلی مثبت دانشآموزان افزایش یافته است .اندازه تأثیر مداخلهها برابر
 09/9است که نشان میدهد آموزش حل مسئله و ارتباط در کالس  09/9درصد از تﻐییرات
به وجود آمده در هیجانهای تحصیلی مثبت دانشآموزان را تبیین میکند.
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جدول  :8نتایج آزمون کوواریانس هیجانهای تحصیلی منفی
منبع واریانس

df

MS

F

P

اندازه تأثیر

پیشآزمون
بین گروه

7

71203/77

خطا

77

80/147

کل

01

779/39

111

1/40

نتایج جدول ( )0نشان میدهد که مقدار  F=222/22با درجه آزادی  2در سطح
 P<6/62معنیدار است .این یافته نشان میدهد که آموزش مهارتهای حل مسئله و ارتباط
در کالس توانسته است تﻐییرات معناداری را در نمرات هیجانهای تحصیلی منفی دانش-
آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به وجود آورند .بهطوریکه هیجانهای
تحصیلی منفی دانشآموزان کاهش یافته است .اندازۀ تأثیر برابر  6/01است که نشان می-
دهد آموزش حل مسئله و ارتباط در کالس  01/0درصد تﻐییرات به وجود آمده در
هیجانهای منفی دانشآموزان را تبیین میکند.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای حل مسئله و ارتباط در
کالس بر هیجانهای تحصیلی مثبت و منفی دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم انجام
شد .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که مداخلههای پژوهشی توانستند هر دو فرضیه
پژوهشگر را مورد تأیید قرار دهند ،بهطوریکه با یادگیری مهارتهای حل مسئله و
برقراری روابط کارآمدتر با سایر دانشآموزان و معلمان در کالس ،هیجانهای تحصیلی
مثبت دانشآموزان افزایش یافته و هیجانهای منفی آنها تعدیل شده است (.)P<0/05
یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای هاشمیان ( ،)2292استقامتدار ( ،)2292شیخ
االسالمی ،جعفری و عبادیان ( ،)2292وحیدی و همکاران2290 ،؛ سلیمانی ( ،)2290مازر
و همکاران ( ،)5621پکران ( ،)5660گویتز ( ،)5669مییر و ترنر ( )5669و پکران و
همکاران ( )5665همسو است.
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همانطور که گفته شد برای انجام پژوهش از اصول رویکرد توانایی محور استفاده شد،
در تبیین یافتههای پژوهش نیز میتوان از آن استفاده کرد .زمانی که بر اساس رویکرد
توانایی محور ،مهارتهای زندگی را به دانشآموزان آموزش میدهیم ،تالش میکنیم که
از حداکثر توانایی آنها برای مواجه با شرایط مختلف و پاسخدهی به انتظارات فردی و
اجتماعی استفاده کنیم .رضایت فرد از پیامد عملکردهای مختلف خود ،همیشه به عنوان
یک عامل تقویتی مثبت عمل کرده و هیجانهای او را تحت تأثیر قرار میدهد .هیجانهای
منفی نظیر خستگی ،شرم ،تردید و اضطراب کاهش مییابد و هیجانهای مثبت نظیر لذت،
امیدواری و غرور افزایش مییابد .هیجانهای مثبت خود عامل مهمی در شکلگیری
عملکردهای سطح باالتر برای دانشآموزان هستند .وانت ،وایلت و ایکلز )5625( 2نیز در
پژوهش خود نشان دادند که هیجانهای تحصیلی مثبت در دانشآموزان با رفتارهای مرتبط
با سازگاری مدرسهای از جمله پایداری روی تکالیف ،مشارکت و حضور فعال در کالس،
مرتبط هستند.
در تبیین دیگری برای یافتههای پژوهش بر اساس رویکرد توانایی محور و مدلهای
مختلف مهارتآموزی به دانشآموزان ،معلوم شده است که آموزش مهارتهای حل
مسئله و تعامل و ارتباط کارآمد در کالس ،زمانی که بر تواناییها و استعدادهای شناختی،
فراشناختی و عاطفی آنها تأکید میشود ،یکی از نمودهای اصلی پیامد مداخلهها در
کالس ،افزایش هیجانهای تحصیلی مثبت ،کاهش هیجانهای منفی و بهبود عملکرد
تحصیلی دانشآموزان است (مرل و همکاران5622 ،؛ استقامتدار2292 ،؛ محمدزاده،
آونگ و حیاتی .)5620 ،بدین ترتیب ،تمرین مهارتهای حل مسئله و ارتباط در کالس
موجب تقویت یا تﻐییر نگرشها ،ارزشها و رفتار آنها شده و هیجانهای تحصیلی منفی
و مثبت دانشآموزان را مورد مداخله قرار میدهند.

Wang, Willett & Eccles
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بوتوین و گریفین )5622( 2با یافتههای پژوهشی خود نشان دادند که آموزش هرکدام
از مؤلفههای مختلف مهارتهای زندگی مانند تعامل و همدلی مثبت با خود و همساالن ،در
تقویت نظم نوین فکری ،شناختی و هیجانی به دانشآموزان کمک میکند و او را قادر
میسازد تا بهتر به مشکالت هیجانی و مدیریت هیجانهای خود بپردازد.
استفاده از رویکرد تواناییمحور و آموزش مهارتهای مختلف زندگی بر اساس آن،
در شرایطی که هدف مشترک این آموزشها ،پرورش توانایی دانشآموزان تا سطح واقعی
آنها است ،موجب میشود تا درک مشترکی از مداخلهها در کالس شکل گیرد و این در
مقایسه با مداخلههایی که بر ضعفها و مشکالت دانشآموزان تأکید دارند ،کارایی
بیشتری در تﻐییر هیجانهای تحصیلی آنها دارد .یادگیری مهارت حل مسئله ،احساس
کنترل بر رویدادهای مختلف مدرسهای را افزایش میدهد و احساسات مثبتی را در دانش-
آموزان نسبت به خود و پیشبینی عملکردهایش به وجود میآورد (گلپرور .)2292 ،یافته-
های پژوهش حاضر نیز نشان داد ،به میزانی که مهارت حل مسئله دانشآموزان افزایش
یافت و آنها قادر به کاربرد این مهارتها در چالشها شدند ،توانستند هیجانهای منفی
خود را از قبیل اضطراب کاهش دهند .این یافته با نتایج پژوهشهای یونیسف ( )5662و
فورنریس و همکاران ( )5660که نشان دادند آموزش مهارتهای زندگی از جمله مهارت-
های حل مسئله و ارتباط در کالس باعث افزایش مهارت سازگاری تحصیلی و کاهش
اضطراب میشوند ،همسو است.
در تبیین دیگری برای یافتههای پژوهش بر اساس مدل انتظار -ارزش پکران ( )5660که
برای انگیزش در کالس ارائه کرده است ،نشان داده شده است که مهارتهای فراشناختی
و هیجانی که دانشآموز با خود به موقعیت یادگیری میآورد ،عامل مهمی در پیشبینی
جلوههای هیجانی -انگیزشی و عملکردهای بعدی او هست .بر همین اساس یادگیری
مهارتهای حل مسئله و ارتباط در کالس نشان داد که هیجانهای تحصیلی منفی دانش-
آموزان (از قبیل اضطراب ،وحشت ،ترس ،خشم ،ناامیدی ،حسادت و خستگی) کاهش
Botvin & Griffin
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یافته است .بخش قابلتوجهی از اضطرابها و ترسهای دانشآموزان در شرایط یادگیری،
با پرداختن به جنبههای فراشناختی و عاطفی کالسهای درس ،میتواند کاهش یابد .در
تبیین این یافته اولورنفمی )5621( 2و اکبری ( )5622در پژوهشهای خود نشان دادند که
اضطراب امتحان به عنوان یک هیجان منفی و محدود کننده ،موجب میشود که دانش-
آموزان از موقعیتهای یادگیری اجتناب کنند و نتوانند فکر خود را بر مسائلی که باید حل
کنند ،متمرکز نمایند .آموزش مهارت حل مسئله به دانشآموزان کمک میکند تا دریابند
که مسائل غیرقابل مهار و فاجعهآمیز نیستند.
در مجموع میتوان گفت که یافتههای پژوهشحاضر همسو با یافتههای کاوه (،)5669
کاوه و همکاران ( ،)5622گلپرور ( ،)2290برنس ،فیلو ،آنستی و ویندسر،)5622( 5
مانگی ،اوکاچا ،کینای و ایرری )5622( 2است که بر ضرورت آموزش مهارت حل مسئله
و مهارتهای ارتباط بین همکالسیها و ارتباط دانشآموز -معلم ،به عنوان نیازهای اصلی
کالسهای کارآمد ،تأکید دارند.
یافتههای پژوهش ما را به نتیجهگیریهای مفیدی میرساند که باید نسبت به آنها به
عنوان همۀ کسانی که با دانشآموزان در تعامل هستند ،حساس و آگاه باشیم .در توضیح و
تبیین یافتههای پژوهش ،موردی که باید به آن تأکید فراوانی شود ،مربوط به تجربۀ
پژوهشگر از فرایند اجرای پژوهش حاضر است .استفاده از رهنمودهای رویکرد
تواناییمحور موجب شد تا دانشآموزان احساس کنند که توجه بیشتری بر جنبههای
مختلف نیازهای آنها ،عالوه بر نیازهای شناختی وجود دارد و از آنها حمایت میشوند تا
تواناییها و مهارتهای خود را پرورش دهند .مداخله با دانشآموزان در کالسها بر اساس
رویکرد تواناییمحور ،موجب ادراک کارآمدی بیشتر توسط دانشآموزان از فعالیتهای
خود و نقش فعال در مدیریت مسائل مختلف کالس میشود .بازخوردهای مثبت گروه
آزمایش دربارۀ مداخلههای پژوهش و محتوای آموزشی مربوط به مهارتهای حل مسئله و
1-
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ارتباط در کالس ،موجب میشد تا آنها تعهد بیشتری برای انجام تکالیف جلسه بعد و
تمرین مهارتها در موقعیتهای واقعی داشته باشند که همۀ این موارد بر پیامد مداخلهها
میافزاید.
این پژوهش نیز همانند پژوهشهای دیگر با محدودیتهایی همراه بوده است .به علت
عدم موافقت خانوادهها برای برگزاری جلسههای مداخله ،خارج از ساعات رسمی
کالسها ،انجام مداخله مطابق با برنامه از پیش تعیین شده ،با محدودیت مواجه شد و از
ساعات کالسی با توجه به شرایط مدرسه استفاده گردید .ضمن اینکه پژوهشگر انجام
اندازهگیری پیگیرانه متﻐیر وابسته را جهت ارزیابی تأثیر پایدار مداخلهها ،در برنامهریزی
پژوهش خود تعیین کرده بود ،به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس این
اندازهگیری و آموزشهای بیشتر میسر نشد .از جمله پیشنهادهایی مطرح در این پژوهش
میتوان به تأکید بیشتر بر روی اصول ،مفاهیم و کارکردهای رویکرد توانایی ،در مداخله-
های مشابه با پژوهش حاضر اشاره کرد .با توجه به محدودیت مطرح شده ،پیشنهاد میشود
پژوهشهای آینده دوره پیگیری مداخلهها را نیز در برنامهریزی خود مد نظر قرار دهند.
پیشنهاد میشود تا برنامهریزیها و پژوهشهای آینده بر چگونگی استفادۀ فراگیر از بسته
آموزشی حاوی مهارتهای حل مسئله و ارتباط در کالس که در این پژوهش و پژوهش-
های مشابه تهیه شده است ،مطالعاتی را انجام دهند.

تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.

سپاسگزاری
از اساتید بزرگوار سرکار خانم فرشته گل پرور و جناب آقای عباس صادقی که با
راهنماییها و کمکهای بیدریغ ،در تهیه این مقاله همکاری داشتند ،سپاسگزارم.

 | 431روانشناسی تربیتی |سال | 0311شماره  | 55بهار

منابع
احمدی ،محمد سعید؛ حاتمی ،حمیدرضا؛ احدی ،حسن و اسدزاده ،حسن .)2292( .تأثیر آموزش
مهارتهای ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر.
فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.220-262 ،)1(1 ،
استقامتدار ،زهرا .)2292( .رابطه ساده و چندگانه هیجانهای پیشرفت با عملکرد تحصیلی در
دانشجویان دانشگاه چمران اهواز .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
بهزادپور ،سمانه؛ مطهری ،زهرا و گودرزی پگاه .)2295( .رابطهی بین حل مسئله و تابآوری با میزان
رفتارهای پر خطر در بین دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی باال و پایین .مجله روانشناسی
مدرسه.52-15 ،)1(5 ،
چیتسازها ،امیر .)2291( .مقایسه اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی و حل مسئله بر تنظیم شناختی
هیجان دانشآموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان میامی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
آزاد تهران واحد علوم تحقیقات.
حسین چاری ،مسعود و فداکار ،محمدمهدی .)2291( .بررسی تأثیر دانشگاه بر مهارتهای ارتباطی بر
اساس مقایسهی دانشآموزان و دانشجویان ،فصلنامهی دانشگاه شاهد26-22 ،)22( ،22 .
خزائی پارسا ،فاطمه .)2292( .تابآوری و نقش آن در ارتقاء سالمت کودکان .فصلنامه علمی پژوهشی
ایران پاک59 ،؛ .59-50
دانش ،عصمت؛ سلیمینیا ،نرگس؛ فالحتی ،حوا؛ سابقی ،لیال و شمشیری ،لیال .)2292( .اثربخشی
آموزش گروهی مهارت حل مسئله بر سازگاری دختران نوجوان ناسازگار .مجله علمی
پژوهشی روانشناسی کاربردی.11-21 ،)26(9 ،
رئیسون ،محمدرضا؛ محمدی ،یحیی؛ امیرآبادی زاده ،حسن؛ اکبری ،نرجس و سعید زاده ،محمد.
( .)2290بررسی ارتباط حل مسئله با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند .مجله علمی -دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.
ستاری ،بهزاد؛ پورشهریار ،حسین و شکری ،امید .)2291( .اثربخشی بسته مداخله هیجان ای تنظیم
هیجانهای پیشرفت بر کاهشهای منفی دانشآموزان .مجله روانشناسی مدرسه.00-92)1(1،

جانباز و همکاران | 430

سلیمانی ،امید .)2290( .رابطه خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با سازگاری تحصیلی .مجله مطالعات
روانشناسی تربیتی.52-12،)20(26 ،
شیخ االسالمی ،علی؛ جعفری ،عیسی و عبادیان ،علی .)2292( .تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر
خود پندارهی دانش آموزان دارای افت تحصیلی .فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در نظامهای
آموزشی.25-19 ،)25(26 ،
طارمیان ،فاطمه و مهریار ،اسد .)2290( .اثربخشی برنامۀ آموزش مهارتهای زنـدگی ،بهمنظور
پیشگیری از مصرف موادمخدر در دانشآموزان دورۀ راهنمایی .مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی
زنجان ،دوره .99-00،)02(20
طاهر ،محبوبه؛ نوروزی ،اصﻐر و تقی زاده رمی ،فاطمه .)2292( .اثربخشی آموزش حل مسئله بر
اضطراب امتحان دانشآموزان .فصلنامه تحول روانشناختی کودک .دوره اول ،شماره (.)2
علی پور ،احمد؛ هاشمی ،تورج؛ باباپورخیرالدین ،جلیل و طوسی ،فهیمه .)2299( .رابطه بین راهبردهای
مقابلهای و شادکامی دانشجویان .فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز.)29( 2 .
کدیور ،پروین؛ فرزاد ،ولیاهلل؛ کاوسیان ،جواد و نیکدل ،فریبرز .)2299( .رواسازی پرسشنامه
هیجانهای تحصیلی پکران .فصلنامۀ نوآوریهای آموزشی ،شمارۀ  ،25سال هشتم.
علیمردانی ،محمد .)2291( .اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در تکانش گری نوجوانان دختر
دارای عالئم اختالل سلوک.550-521 ،)22(9 .
کونور ،کی .ام؛ و دیویدسون ،جی .آر .تی .)2292( .مقیاس تابآوری .ترجمه :قربانی ،زهره .تهران:
آزمون یار پویا.
گل پرور ،فرشته .)2290( .اثربخشی مهارتهای مراقبتی والدین و مداخلههای تربیتی کالس محور بر
شایستگیهای هیجانی -اجتماعی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان .رساله دکتری تخصصی.
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز.
گلپرور ،فرشته ،گلپرور؛ فیروزه و گلپرور ،حبیبه .)2291( .بررسی ادراک نیروهای انسانی مدارس از
چالشهای مشاوره در مدارس ایران (مطالعه پدیدارشناسی) .ارسال شده به دومین همایش ملی
روانشناسی مدرسه .اردبیل 55:اردیبهشت .2292
وحیدی ،محمد؛ ابویی مهریزی ،وجیهه؛ قادری ،عبد الرسول و مهیمنی ،آنوشا .)2290( .اثربخشی
آموزش مهارتهای زندگی بر خودتنظیمی هیجانی دانش آموزان پسر متوسطه شهر شیراز.
فصلنامه علمی پژوهشی آموزش پژوهی.22-12 ،)0(22 ،
ناصری ،جهانگیر؛ خدادادی ،جواد و رضایی ،محسن .)2292( .اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی
به والدین با الگوی یادگیری جانشینی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی.
فصلنامه نسیم تندرستی.50-25،)5(2 ،
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 مجله. مطالعه میزان اثربخشی حل مسئله بر مدیریت خشم و بیان هیجانات.)2292( . مائده،ماجدی
.22-29 ،)0(1 ،مطالعات ناتوانی
 رابطه بین نگرشهای.)2292( . زاهد، سعید و کنعانی، ابوالفضل؛ عباسی، تقی؛ پور صدوقی،هادی زاد
 ششمین کنفرانس بینالمللی روانپزشکی. شادکامی و تابآوری در بین نوجوانان،مذهبی
. دانشگاه علوم پزشکی تبریز.کودکان و نوجوانان
 بررسی رابطه بین خودکارآمدی و استرس کارکنان در سازمان جهاد.)2292( . فرزانه،هاشمیان
. دانشگاه پردیس قم، پایاننامه کارشناسی ارشد.کشاورزی استان قم
 بررسی و مقایسه تأثیر آموزش.)2295( . سحر، عزتاهلل و سقایی، احمد؛ بالویی جامخانه،ولی پور
.مهارتهای زندگی بر میزان رضایت از زندگی بر میزان رضایت از زندگی دانشآموزان
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