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Background and objective: educational vivacity is one of the objectives of educational 

systems and Islamic life skills training is known as important factor on mental health 

and compatibility of individual in confrontation with problems in educational life. In 

this spirit, the present research has been conducted in order to investigate the effect of 

Islamic life skills train on educational vivacity of students. 

Method: this research was an experimental investigation include pre-test, post-test, and 

control groups. Sample size included 66 participants from students of university of 

Sahand in 1397 where they were grouped into experimental group (33) and control (33) 

using accidental clustering method. The training of life skills was continued for 10 

sessions at experimental group but the control group were not interacted. The data was 

analyzed using descriptive analysis and ANCOVA Univariate method. 

Results: the results revealed a significant mean difference between control and 

experimental groups into educational resiliency. 
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 مقاله پژوهشی

 

 زندگی هایمهارت آموزش اثربخشی

 سرزندگی تحصیلی دانشجویان بر با رویکرد اسلامی
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 چکیده مشخصات مقاله

 :هادواژهیکل
مهارت زندگی  آموزش،

  تحصیلی سرزندگی اسلامی،
 

 
 

 

 

 45/41/7331دریافت شده: 

 73/43/7331پذیرفته شده: 

 24/43/7047 منتشر شده:

 پس آزمون وگروه کنترل-بر مبنای یك طرح نیمه آزمایشی بین گروهی تك متغیره با پیش آزمون این پژوهش،

های زندگی اسلامی بر سرزندگی تحصیلی دانشجویان انجام گرفت در و با هدف تعیین اثر بخشی آموزش مهارت

نفر با استفاده از  66تعداد 1381-89گاه صنعتی سهند  در سال تحصیلیاین راستا ازجامعه ی دانشجویان دانش

های آموزش مهارت ای انتخاب و به صورت تصادفی دردوگروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.گیری خوشهروش نمونه

 یگیری متغیر از پرسشنامه سرزندگی تحصیلبرای اندازه جلسه در گروه آزمایش اجرا شد. 11زندگی به مدت 

حسین چاری و دهقانی زاده استفاده شد. تحلیل ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تك متغیره نشان داد که 

لویحات ت این یافته، های زندگی اسلامی در بهبود سرزندگی تحصیلی در دانشجویان اثر بخش است.آموزش مهارت

 ست.گردیده ا های تربیتی داشته که به تفضیل مورد بحث واقععملی در عرصه
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 و همکاران آبادتورج هاشمی نصرت                              ...               های زندگی با رویکرد اسلامی بر سرزندگیاثربخشی آموزش مهارت
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 مقدمه

ها انسان در گستره زندگی خویش مسیر پرفرازونشیبی را همراه با چالش

های خویش ها از توانمندیبرخورد با این چالشدر .کند ها سپری میو فرصت

بهره گرفته وراهبردهایی را برای مدیریت موقعیت، انتظارات، درگیرشدن، 

هایی بندد. یکی از موقعیتها و نیازها بکار میسازگاری و کنار آمدن با چالش

های های آن هستند، موقعیتکه اقشار دانشجو نیازمند سازگاری با چالش

رو سازگاری در انتقال به محیط جدید، سازگاری بین ت. ازاینتحصیلی اس

های آموزشی که از آن تحت عنوان سازگاری فردی و سازگاری در موقعیت

شود بـه توانمندی فراگیران در انطباق با شـرایط و الزامـات تحصیلی یاد می

عی انهاد اجتمعنوان یكهایی نیاز دارد کـه مراکز آموزشی بهتحصـیل و نقش

ها حاکی از آن است (. بررسی12116دهد)پیتوس،ها قرار میفراروی آن

ی ایـن سازگاری ها و استعدادهای درونـی کـه در نحوهمجموعه توانایی

پردازان قرارگرفته که در این راستا، یکی از دخالت دارند، موردتوجه نظریه

تهدیدها، موانع،  هایی که موجب سازگاری افراد در برابرها و ویژگیتوانایی

شود تحت عنوان سـرزندگی ی تحصیلی میها و فشارها در حیطهسختی

شده است. این مفهوم اولین بار توسط مارتین و تحصـیلی موردتوجه واقع

آمیز فراگیران در ( مطرح گردید که ناظر به توانایی موفقیت2116) 2مارش

استرس، تهدید،  ها )مثل نمرات ضعیف، سطوحبرخورد با موانع و چالش

نفس درنتیجه عملکرد ضعیف، کاهش انگیزشی و تعامل و ....( در اعتمادبه

( سرزندگی تحصیلی لازمه 2112مسیر زندگی تحصیلی است. ازنظر مارتین )

( 2116)3زندگی موفق و پیامدهای مثبت تحصیلی است. در این راستا پیتوس

ا و هاقی در قبال چالشاز آن تحت عنوان پاسخ مثبت و سازنده و عملی انطب

شود، یادکرده است. از سویی موانعی که در عرصه جاری تحصیلی تجربه می

ی ا( عنوان نموده است که سرزندگی و شادابی تحصیلی پدیده2111) 4اسپیر

های زندگی ها و چالشها، نگرانیاست که در قبال بروز تزایدی استرس

و این توجه ناشی از آن است  شده استتحصیلی موردتوجه روانشناسان واقع

ی زندگی افراد بوده ترین دورهکه امروزه دوران تحصیلی برای فراگیران مهم

ازمند افتد که نیکه در آن تغییرات سریع شناختی، اجتماعی و علمی اتفاق می

رو تلاش برای سازگاری با این انطباق و سازگاری با این تغییرات است. ازاین

های آموزشی، مستلزم توانمندی و انرژی ویژه ا در محیطهها و چالشموقعیت

در فراگیران است تا بتوانند خود را با شرایط و الزامات تحصیلی انطباق دهند 

(. 2116شود )پیتوس، برده میکه از آن تحت عنوان سرزندگی تحصیلی نام

های اثرگذار در تعلیم و تربیت )دهقانی سرزندگی تحصیلی یکی از توانمندی

( و شاخص معنادار سلامت ذهنی است 1383، چاری حسین زاده و

( سرزندگی 2112رو ازنظر مارتین و مارش )(. از این2112، 5)سولبرگ

 تحصیلی لازمه زندگی موفق و پیامدهای مثبت تحصیلی است.

اهمیت سرزندگی تحصیلی در سازگاری با ناملایمات تحصیلی، شناسایی 

( با توجه به 2119پیشایندهای آن را ضروری ساخته است. مارتین و مارش )

مبانی نظری و شواهد پژوهشی موجود، این پیشایندها را بر اساس جنبه غالب 

                                                           
1.Pettus 

2.marttin , Marsh 

3.Pettus 

4.Spear 

ها )روانی، بافت آموزشگاهی یا خانوادگی( در سه سطح مختلف آن

ه اند کبندی کردهشناختی، مدرسه و مشارکت، خانواده و همسالان دستهنروا

شناختی دربردارنده باورهای خودکارآمدی، احساس در این میان، سطح روان

کنترل هدفمندی و انگیزشی است و سطح مدرسه و مشارکت بیانگر تأثیر 

 معلمانهای آموزشی لذت بردن از مدرسه، ارتباط با مشارکت در کلاس، آرمان

های های مدرسه، فعالیتها، حضوروغیاب کلاسی، ارزشو بازخورد مؤثر آن

و  درنهایت سطح خانواده .برنامه و به چالش کشیدن برنامه درسی استفوق

های خانواده، ارتباط با افراد جامعه پسند، شبکه همسالان شامل حمایت

مقتدر و مراقب  وپرورش، والدینغیررسمی دوستان، تعهد همسالان به آموزش

های اخیر حال در سالبااین های جامعه پسند است.و ملحق شدن به سازمان

های زندگی برای توانمندسازی ای به موضوع آموزش مهارتتوجه ویژه

ت آمده اسعملهای زندگی تحصیلی بهفراگیران جهت مواجهه بهینه با چالش

 .)1399، برمکوهی امیری)

زمان با آغاز زندگی های زندگی را باید همآغاز پیدایش آموزش مهارت

طور غیررسمی و در قالب آداب، رسوم، بشر روی کره زمین دانست که به

شد. های بعدی منتقل میفرهنگ از طریق خانواده و مربیان به نسل

ها موردتوجه مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین مرورزمان این آموزشبه

( اولین فردی بود 1818) 6گرفت. گیلبرت بوتوینالمللی قرار های بینسازمان

های زندگی نمود که در این راستا، طور رسمی اقدام به آموزش مهارتکه به

های زندگی برای دانش آموزان کلاس های آموزشی مهارتیك مجموعه دوره

هفتم تا نهم تدوین کرد که با استقبال فراوان متخصصان بهداشت روانی 

برنامه برای پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر و سیگار و مواجه گردید، این 

های مدیریت که شـامل شده بود و شـامل سه بخش الف( مهارتالکل تهیه

گیری، تفکـر انتقادی، مقاومت در برابر تبلیغات، مقابله با توانـایی تصمیم

اضطراب، خشم و ناکامی، حـل مسئله، تعیـین هدف، خود رهبری و خود 

های اجتمـاعی کـه شـامل برقراری ارتباط اجتماعی کلامی مهارت تقویتی ب(

و غیرکلامی، ارتقای شایستگی، احترام به دیگران و مهارت ابراز وجود ج( 

های مربوط به مشکل، شامل ارائه اطلاعاتی درباره میزان شیوع مصرف مهارت

 فـشارمدت و بلندمدت سـوءمـصرف و مقاومـت در برابـر مواد، نتایج کوتاه

 (.2111، 1دیگـران بود )بوتـوین و کـانتور

های روانی و های زندگی، افزایش تواناییهـدف از آمـوزش مهارت 

اجتماعی و پرورش افرادی خـلاق اسـت که بتواننـد بـه تولیـد اندیشه نـو و 

(. به دنبال این اقدام مقدماتی WHO) ،1883جدیـد در اجتمـاع بپردازنـد،

 بعد، سازمان بهداشت جهانی با هماهنگی با یونیسف به1883از سال 

(2007 UNICEF)گانه زندگی )مهارت های ده، برنامه آموزش مهارت

حل تعارض، مهارت کنترل استرس، مهارت حل مسئله، مهارت خودآگاهی، 

گیری، مهارت مقابله با مهارت کنترل خشم، مهارت همدلی، مهارت تصمیم

هیجانات، مهارت تفکر خلاق و انتقادی، مهارت ارتباطات فردی و اجتماعی( 

جامع پیشگیری اولیه و ارتقای سطح بهداشت روانی  عنوان یك طرحرا به

5. Solberg 

6. Gilbert Botvin 

7. Botvin. Kantor 
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کودکان و نوجوانان معرفی نمود، این برنامه در کشورهای مختلف دنیا تجربه 

های امیدبخشی از کار آیی این برنامه منتشر شد )محمودیان شد و گزارش

 (.1391وهمکاران،

های اند که آموزش مهارتهای اخیر نشان دادهنتایج مطالعات سال

زا و بهبود رفتارهای سازگارانه زندگی در پیشگیری و کاهش رفتارهای آسیب

های تحصیلی مؤثرند که در این راستا، مطالعه دهقانی زاده وحسین و سازه

دهد که آموزش مهارت ارتباطی خودآگاهی و مهارت ( نشان می1383چاری)

لنت،  تتفکر قادر است سرزندگی تحصیلی را افزایش دهد، از سویی تحقیقا

(، 1386(، فولاد چنگ و مرحمتی )1891)2(، راجرز1881)1براون و جورج 

(، نیز نشان داده است که 1812)4(، فرانکل2112)3کوئرنر و فیتنر پاتریك

های زندگی تحصیلی قادر است سرزندگی و شادابی تحصیلی آموزش مهارت

خود نشان ( نیز در بررسی 1383فراگیران را بهبود بخشد. مرادی و چراغی )

دادند که بر اساس ادراک از الگوهای ارتباط خانواده و ادراک از ابعاد ساختار 

بینی کرد. از میان ابعاد الگوی توان سرزندگی تحصیلی را پیشکلاس می

وشنود و از میان ابعاد ساختار کلاس، گیری ارتباطی گفتخانواده، جهت

ی سرزندگی تحصیل ی مثبت و معناداربینی کنندهجذابیت تکلیف پیش

( پژوهشی با عنوان جو 1383هستند. از سویی سعیدی، عارفی و خواجه )

آموزان انجام دادند. روانی اجتماعی کلاس و میزان سرزندگی تحصیلی دانش

نتایج این پژوهش نشان داد که از بین ابعاد جو روانی اجتماعی کلاس، بعد 

داری، ه شکل منفی و معنیدار و بعد رقابت بانسجام به شکل مثبت و معنی

 کنند.بینی میسرزندگی تحصیلی را پیش

این  آید ولیسازه مفهومی جدیدی به نظر می زندگی هایمهارت گرچه

 و این از بیش دینی دستورهای و دارد اسلامی هایآموزه در ریشه مفهوم

 هایآموزه ت.اس کردهتوجه و اشاره زندگی هایمهارت به کامل صورتبه

 دو هر به انسان، در رشد ایجاد منظوربه اسلامی روانشناسی مکتب ودینی 

 روانشناسی اصول بررسی نظری، بعد در .دارد توجه عملی و نظری جنبة

 که دهدمی رانشان واقعیت این انسان، در روانی اصلی هایجریان و اسلامی

 قرار رشد مسیر در پویایی حالت در همواره فکر، سلامت حالت در انسان

 اختلالات بروز موجب روند، این در معکوس سیر و کندی، توقف .دارد

 هاانسان نیز عملی بعد در .گرددشخصیتی می اختلالات و روانی واکنشی

 بیتسیرة اهل و قرآن کتاب به تمسك دینی، باورهای به عمل با توانندمی

 از دوری و فضایل اکتساب با شدن، انسان کامل سویبه حرکت همچنین و

 کنند تضمین را خویش روان سلامت حفظ و روانی کاهش اختلالات رذایل،

 (.1383بهرامی، و کاظمی(

به تعبیری دیگر هرچندتغییر در پیشایندهای رفتاری و هیجانی تحصیلی 

هایی از قبیل سرزندگی تحصیلی مورد اقبال روانشناسان و در قالب سازه

های ا نیز بر آموزش مهارتپردازان قرارگرفته است و در همین راستنظریه

های زندگی حال،مهارتوفور تأکید شده است،بااینزندگی تحصیلی به

ها و جوامع انسانی شمول برای همه جمعیتتحصیلی از یك جامعیت جهان

ها مبتنی بر های این مهارتبرخوردار نیست،چراکه محتوا وگاه،مؤلفه

                                                           
1.Lent, Brown, Gorge  

2. Rogers 

3.Koerner, Fitzpatrick 

دچار قبض بسط شود. لذا ای ممکن است های ارزشی و باوری هر جامعهنظام

ای به خود ای،اسلوب ویژهها مطابق اهداف پرورشی هر جامعهاین آموزش

( 1311) 5گیرد. به عبارتی، هرچند که سازمان بهداشت جهانیمی

های آدمیان در انجام رفتارهای مثبت و های زندگی را مشمول تواناییمهارت

های روزمره زندگی تعریف لشسازگارانه جهت رویارویی مؤثر با تمایلات و چا

ها و رفتارها ها، نگرشگانه دانشهای سهکرده است و در این نگاه به مؤلفه

های زندگی فراگرفته شود تأکید نموده است تا شادمانی و موفقیت در عرصه

(، لکن 1392های زندگی بیانجامد )ادیب و فردانش و به سازگاری با موقعیت

تواند ای میهای ارزشی هر جامعهگانه،نقش نظامهای سهدر هر یك از مؤلفه

که برون داد و محصول نحویها تحمیل نماید بهسایه سنگین خویش را بر آن

ای به جامعه دیگر دچار تغییرات محتوایی واجرایی گردد. نهایی آن از جامعه

های فرهنگی و ارزشی های زندگی از مؤلفهرو، محتوا ومولفه های مهارتازاین

های ارزشی و ای تأثیرپذیر است. به این معنی که در قامت آموزهر جامعهه

های تربیتی ای ممکن است در اولویتهای ویژهای، مهارتاعتقادی هر جامعه

پردازان و آموزشی قرار گیرد و این امر موردتوجه اندیشمندان و نظریه

 سازیبومیکه امروزه بر نحویمطالعات فرهنگی تربیتی واقع گردیده به

شود های ارزشی، فرهنگی تربیتی تأکید میهای زندگی بر اساس نظاممهارت

های بومی میسر گردد. ای با چالشتا امکان سازگاری بهینه افراد هر جامعه

های مهمی که رودرروی محققان و اندیشمندان علوم بر همین اساس، چالش

د های زندگی که مورهارتفرهنگی و انسانی قرارگرفته است این است که آیا م

تأکید سازمان بهداشت جهانی است، فرهنگ نابسته است؟ یا اینکه محتوا و 

 ها وتناسب ارزشهای زندگی در هر زیست بومی بههای مقابله با چالشروش

 شود؟ای دچار تغییر و دگرگونی میفرهنگ هر جامعه

های از ارزشنظر بوم فرهنگ ایرانی صرفرسد که زیستچنین به نظر می

 های دینی وهای فرهنگی ویژه است که از آموزههمگانی وجهانی، حائز مؤلفه

های زندگی نیز ها در مهارتکند که این مؤلفهارزشی این جامعه ارتزاق می

هایی تأکید می های دینی بر مهارتکه در آموزهنحویکند بهریزش پیدا می

شده ارائه 1883جهانی که در سال شودکه در نظام بندی سازمان بهداشت 

های توان به مهارتاست موردتوجه واقع نشده است. که در این میان می

توکل، صبر و شکیبایی، خشیت، توبه، وفای به عهد، تزکیه، پرهیزکاری، 

ها تقوی، همیاری، استقامت، شناخت نفس و...اشاره نمود که هر یك از آن

ویژه امور تحصیلی های زندگی بهچالش نوبه خود قادرند،در مواجهه بابه

های زندگی اسلامی ها تحت عنوان مهارتمورداستفاده قرار گیرند.این مهارت

پردازان علوم دینی و فرهنگی از دیرباز موردتوجه پژوهشگران و نظریه

اند های آموزشی عرضه نشدهاند، لکن تاکنون در قالب بستهقرارگرفته

های صورت منظم و در چارچوبها بهاین مهارت وازطرفی،بر چگونگی آموزش

چگونه  منشور قرآنی، هایتحصیلی چندان تأکید نشده است. از سویی آموزه

که این  تأکید شده است رو،ازاین .است سالم زندگی برای تضمینی و زیستن

ها بر دیگر، زمینه عملیاتی کردن آن سوی از ها موردتوجه واقع شوندوآموزه

اسلامی  زندگی هایای جامعه مهیا گردد. بر این اساس، مهارتاساس نیازه

4. Frankl 

5 .World Health Organization 
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 انگیزه ایجاد در جهت های دینیبر اساس آموزه ساختارمندند که ایمجموعه

 و تجربه و کسب تمرین جهت عملی روش ارائه و تفکر برای مسئله و طرح

 امکانی و فرصت به عملی است که زندگی را تجارب و فکری نتایج بررسی

(. در این 1396)محمودیان، نمایدمی تبدیل انسان تمامیت تحقق جهت در

منظور تعیین اثربخشی ای به( در مطالعه1395فرد )ایراستا فرداد و دوگانه

های زندگی با رویکرد قرانی بر روش مداخله موسوم به آموزش مهارت

 های کیفیت زندگی )عملکرد اجتماعی، نشاط و انرژی( بانوان تهرانیمؤلفه

ها بر کیفیت زندگی تأثیر مثبت ها نشان داد این آموزشپرداختند که یافته

( در پژوهشی تحت عنوان اثربخش آموزش 1394دارد از طرفی ندیمی )

شان آموزان ننفس دانشهای زندگی با تأکید بر تربیت اسلامی بر عزتمهارت

 دارند.نفس تحصیلی دانش آموزان تأثیر مثبت ها بر عزتداد این آموزش

های غامض در خصوص اثربخشی مطابق با آنچه عنوان شدابهام

های زندگی اسلامی وجود داردبر این اساس سؤال اصلی این است که مهارت

های تحصیلی تواند بر مؤلفههای زندگی اسلامی میآیا آموزش مهارت

 فراگیران از قبیل سرزندگی تحصیلی تأثیر بگذارد؟

 

 روش 
پس آزمون با -طرح پیش آزمون شبه آزمایشی از نوع پژوهشی ،پژوهش این

های زندگی مهارت آموزش اثربخشی بررسی گروه کنترل بود که باهدف

 صورت تحصیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند اسلامی بر سرزندگی

که   دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند شامل کلیه آماری، ی.جامعه گرفت

نفراز دانشجویان  66 نمونه آماری، .بودند تحصیل به مشغول 1381در سال 

 تصادفی صورتای انتخاب و بهخوشه گیرینمونه روش از استفاده با بودند که

آوری قرار گرفتند.برای جمع نفر(33) کنترل و نفر(33) آزمایش دردوگروه

( 1381) زادهپرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانیها از داده

 استفاده شد.

 اجرا

 ارائه و کنترل گروه و آزمایش گروه تعیین و تحقیق نمونه انتخاب از پس

 آزمون سرزندگی تحصیلی برایپیش محیطی مناسب در لازم، هایراهنمایی

 مستقل سپس متغیر. گردید ثبت نمرات و شد اجرا گروه دو هر هایآزمودنی

 اعمال آزمایش گروه برای فقط زندگی با رویکرد اسلامی( هایمهارت آموزش)

گردید. پس از پایان دوره  ارائه ایدقیقه 45جلسه  11 مدت به که. شد

،پرسشنامه سرزندگی تحصیلی را تکمیل نمودند نمرات  گروه دو آموزشی هر

ها،در دو سطح توصیفی وتحلیل آنتجزیه آزمون مقایسه گردید.ها با پیشآن

از شاخص  صورت گرفت در سطح توصیفی، SPSSوسیله و استنباطی،به

ازآنجاکه این پژوهش  آماری میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی،

آزمون با گروه گواه بوده برای تحلیل نتایج حاصله، آزمون و پسیك طرح پیش

تا از این طریق اثرات  از روش تحلیل کوواریانس تك متغیره استفاده شد

 متغیر تصادفی کمکی کنترل شود.عنوان یك آزمون بهپیش

 

                                                           
1 .Kaiser-meyer-olkin 

2 .Batlett, s test of sphericity 

 هاابزار

این  :(7337) حسین چاری و دهقانی زادهسرزندگی تحصیلی  سمقیا 

( با الگو گیری از مقیاس 1381) زادهپرسشنامه توسط حسین چاری و دهقانی

( تهیه شده است. این مقیاس 2116) سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش

تا  1ای لیکرت از کاملاً مخالفمدرجه5ف گویه است که بر اساس طی 8شامل 

متغیر است و نمره بیشتر  45تا  5شده است. نمره کل ازتنظیم 5کاملاً موافقم

های بیانگر سرزندگی تحصیلی بالاتر است. مقیاس مارتین و مارش از جنبه

و باز 91/1همسانی درونی و باز آزمایی پایا برخوردار است )آلفای کرونباخ

شده این مقیاس توسط حسین چاری و دهقانی نسخه ترجمه (.61/1آزمایی 

 13/1و باز آزمایی 91/1گویه نیز از پایایی خوبی برابر با8( در 1381زاده )

برخوردار است. همچنین دامنه همبستگی گویه ها با نمره کل بین 

این نتایج بیانگر این است که گویه ها از همسانی درونی  هست.69/1تا51/1

منظور بررسی ساختار بخشی برخوردار هستند.همچنین به و ثبات رضایت

)روایی سازه(پرسشنامه با استفاده از تحلیل مؤلفه اصلی با چرخش  عاملی

و 193/1اولکین-میر-برداری کیسرمتعامد واریماکس با میزان کفایت نمونه

 در 361/ 611)شاخص معناداری ماتریس همبستگی( 2آزمون کرویت بارتلت

گر وجود شواهد کافی برای انجام تحلیل عامل نشان 111/1سطح

درصد واریانس سرزندگی تحصیلی را 34گویه پرسشنامه 8بود.درمجموع 

 (.1386کنند )فولاد چنگ ومرحمتی،تبیین می

های برنامه آموزش مهارت: های زندگی اسلامیبرنامه آموزش مهارت

و  به منابع مدوناسلامی و استناد  -های دینیزندگی اسلامی مبتنی بر آموزه

آمده از عملویژه قرآن کریم و تفسیرهای بهمکتوب و بامطالعه متون دینی به

ان های بزرگاین متن مقدس ونیز فرمایشات معصومین و بررسی سنت و آموزه

های شده حاوی مطالب و آموزهی اولیه تهیهاسلامی تهیه گردید.برنامه-دینی

امی بود. جهت پالایش محتوای اولیه های زندگی اسلمتنوع در حوزه مهارت

نسبت به بررسی روایی صوری آن با توجه به نظر کارشناسان علوم دینی و 

نظران اقدام گردید، در راستای این اقدام، روانشناسی تربیتی و صاحب

حال، جهت ها به عمل آمد. بااینتغییرات اجمالی در رئوس مطالب مهارت

رورت بررسی روایی محتوا موردتوجه قرار ضشده،اطمینان از محتوای تهیه

(وروایی 2118) 3گرفت.در این راستا ازدوروش روایی اجتماعی ویت کمب

مهارت 9شده حاوی (. برنامه تهیه1389عرفانی،(محتوایی لاوشه استفاده شد

 61جلسه  11های زندگی اسلامی بود که در طیویژه در حوزه مهارت

(اجرا شد و بعد از 1381ل سه ماه )پاییزای )هر هفته یك جلسه(در طودقیقه

جلسه  11شد. علاوه بر آموزش هر درس،برنامه پرسش و پاسخ هم اجرا می

آزمون آزمون و پسمذکور، دو جلسه اختصاصی نیز به مرحله پیش

صورت گروهی ودرروزهای اول هفته در ساعات ها بهدرنظرگرفته شد. آموزش

د و شیوه ارائه هم با استفاده از شکلاس درس رسمی دانشگاه ارائه می

سخنرانی، بحث گروهی ایفای نقش توسط مدرس های مختلف همچون روش

ی خود محقق بود. جدول ی جلسات به عهدهها بود. اجرای کلیهوارایه کلیپ

 شده است. گانه ارائه11ای از محتوای جلسات خلاصه 1

3. Vietkiemb 
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 ی آموزشچارچوب جلسات مداخله :7دول شمارهج

 محتوا عنوان جلسات

برقراری ارتباط، معرفی ضرورت و اهداف بحث  جلسه توجیهی جلسه یك

های زندگی اسلامی، اجرای پیرامون مهارت

 آزمون،پیش

آموزش مهارت  جلسه دو

 اعتدال

تعریف اعتدال، اعتدال از نگاه قران و روایات، 

 قلمرو اعتدال، آثار اعتدال

آموزش مهارت  جلسه سوم

 گیریتصمیم

ری، گیهای تصمیمگیری، سبكتعریف تصمیم

گیری از نگاه دین، فرایند های تصمیمشاخص

 گیریتصمیم

آموزش مهارت حل  جلسه چهارم

 مسئله

تعریف حل مسئله فرایند حل مسئله و مراحل 

 آن از نگاه دین آثار حل مسئله

 جلسه پنجم

 

آموزش مهارت 

 مقابله باخشم

های توضیح مؤلفه تعریف و انواع خشم،

دهنده آن، پیامدهای خشم بر روان و تشکیل

های کنترل و غلبه بر خشم از نگاه بدن، راه

 دین،

آموزش مهارت  جلسه ششم

 تفکر انتقادی

تعریف تفکر و تفکر انتقادی انواع تفکر انتقادی 

های تفکر انتقادی موارد و موانع تفکر ویژگی

 انتقادی از نگاه دین

آموزش مهارت  جلسه هفتم

 همدلی

های بروز رفتار همدلی، تعریف همدلی زمینه

گیری همدلی ابعاد و موانع همدلی مراحل شکل

 آثار همدلی رویکرد دین به همدلی

آموزش مهارت  جلسه هشتم

 ارتباط

تعریف ارتباط ضرورت ایجاد ارتباط و آشنایی با 

انواع ارتباط آداب ارتباط کلامی عوامل مؤثر بر 

 هایکلامی، ارتباط غیرکلامی و ویژگیارتباط 

 آن، ثمرات ارتباط از نگاه دین

آموزش مهارت  جلسه نهم

 خودآگاهی

تعریف خودآگاهی، معرفی خودآگاهی صحیح، 

آثار خودآگاهی اجزای خودآگاهی، شناخت 

 موانع، خودآگاهی مقدمه خداشناسی

 آزمونبندی و اجرای پسجمع  جلسه دهم

 
 نتایج
های نمره معیار انحراف و میانگین شامل پژوهش این توصیفی هاییافته

کنترل  و گروه آزمایش دو در آزمون سرزندگی تحصیلیپس و آزمونپیش

 .شده استارائه 2 جدول در

 








 





آزمون : میانگین و انحراف معیار متغیّر سرزندگی تحصیلی به تفکیک پیش2جدول 

 آزمونو پس

( حداقل و حداکثر نمرات و میانگین و انحراف استاندارد 2جدول )

دهد. میمتغیرسرزندگی تحصیلی در دو گروه آزمایش و کنترل را نشان 

کنندگان هر دو گروه در شود شرکت( مشاهده می2چنانکه در جدول )

آزمون سرزندگی تحصیلی دارای سطح میانگین مشابهی هستند ولی در پیش

کنندگان گروه آزمایش دارای سطح آزمون سرزندگی تحصیلی شرکتپس

 .باشندکنندگان گروه کنترل میمیانگین بالاتری نسبت به شرکت

ن آزموها و تعیین اینکه آیا با کنترل اثر پیشتحلیل داده منظوربه

داری دارد یا خیر از آزمون آزمون اختلاف معنیهای حاصله در پستفاوت

کوواریانس استفاده شد. در این راستا ابتدا پیش فرض های این روش بررسی 

 و به جهت تحقق آن ها،از این روش جهت تحلیل داده ها استفاده شد.

 
متغیّره جهت مقایسه نمرات متغیّر سرزندگی : نتایج تحلیل کوواریانس تک3جدول 

 های کنترل و آزمایشتحصیلی در گروه

 
نشان داده  3با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس که در جدول 

و سطح  69/6به دست آمده برای سرزندگی تحصیلی  Fشده است، مقدار 

باشد که قابل قبول است. به عبارتی  می 112/1معنی داری به دست آمده 

آموزش مهارتهای زندگی اسلامی با توجه به میانگین نمرات سرزندگی 

تحصیلی گروه آزمایش نسبت به میانگین نمرات گروه کنترل موجب افزایش 

معنی داری نمرات سرزندگی تحصیلی گروه آزمایش شده است. و با توجه به 

های زندگی بر سرزندگی تحصیلی جدول فوق می توان گفت آموزش مهارت

 تاثیر معنی داری دارد.

دهد ( نشان می3متغیری )جدول همچنین نتایج تحلیل کوواریانس تك

درصد از تغییرات سرزندگی  8که آموزش مهارتهای زندگی اسلامی قادر است 

نندگان کتحصیلی را تعیین کنند. از این رو، براساس میانگین نمرات شرکت

توان مطرح کرد که آموزش ( می2رزندگی تحصیلی )جدول آزمون سدر پس

داری، منجر به افزایش سرزندگی مهارتهای زندگی اسلامی بطور معنی

تحصیلی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است.هم چنین، مقدار 

دهد این آزمون توانسته است با توان بالایی توان آزمون انجام شده نشان می

 .رد کندفرض صفر را 

 

 گروه کنترل گروه آزمایش زمان متغیّر

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

سرزندگی 

 تحصیلی

 91/3 18/21 15/5 18/19 آزمونپیش

 63/3 16/24 11/5 54/25 آزمونپس
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 گیریبحث و نتیجه

های زندگی اسلامی هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت

بر میزان سرزندگی تحصیلی دانشجویان بود. به این منظور از طرح نیمه 

آزمون با گروه کنترل استفاده شد. درنهایت آزمون و پسآزمایشی پیش

کوواریانس تحلیل شد. نتایج شده با استفاده از آزمون آوریهای جمعداده

که میانگین گروه آزمایش در نحویها اثربخش است بهنشان داد که آموزش

آزمون نسبت به پیش آزمون با افزایش همراه بوده است. همچنین مرحله پس

های حاصل از تحلیل کوواریانس، تفاوت معنادار بین گروه آزمایش و گواه داده

نشان داد و بنابراین نتایج پژوهش نشان داد در متغیر سرزندگی تحصیلی را 

های زندگى اسلامی در افزایش سرزندگی تحصیلی مؤثر که آموزش مهارت

(، 1385بوده است. این یافته با نتایج پژوهش صادقی، ویس کرمی و چهری)

 ( همسو است.2114)1فردیك، بلومنفلد و پاریس

های زندگی هارتتوان بیان داشت که آموزش مدر تبیین این یافته می

هایی همچون خودآگاهی، همدلی، ارتباط مؤثر، تفکر اسلامی با تقویت مهارت

شناختی بیشتر برای پذیرش و انتقادی و...موجب ایجاد و ارتقاء ظرفیت روان

ها را امیدوار و هدفمند و ها شده وزندگی آنهای دینی در آنایجاد آموزه

واقعی زندگی در مسیر زندگی را سوی کشف معنای ها بهموجبات حرکت آن

شود )خدایاری فرد و فراهم می آورد و همین موجب افزایش سرزندگی می

(. تبیین این مستلزم پرداختن به بحث امید و معنای زندگی 1385غباری 

گیزه ریزی ،انای امید اسنایدر، شامل تعیین هدف،برنامهاست. الگوی سه مؤلفه

شود این الگو با تفاوت برنامه هارا شامل می و احساس توانمندی برای عمل به

(. امید 1381کمتری در رویکرد اسلامی هم مشهور است )پرچم و محققیان،

و امیدواری در فرهنگ اسلامی؛ چارچوبی مأخوذ از قرآن و سنت است، در 

شدت تقبیح شده قرآن کریم ناامیدی از صفات گمراهان دانسته شده و به

د: چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش نومید فرمایناست. خداوند می

( همچنین پـیـامـبـر خدا )ص( در این خصوص 56شود؟ )حجر:می

فرمایند: امید و آرزو برای امت من رحمت است و اگر آرزو نبود هیچ می

نشاند. از داد و هیچ باغبانی درختی برنمیمادری فرزند خود را شیر نمی

که نشسته بود و پیرمردی با بیل زمین را شیار شده حضرت عـیـسـی  روایت

کرد، عیسی)ع( فـرمود: بار خدایا! )امید و( آرزو را از او برگیر، آن پیر در می

دم بیل را به کناری انداخت و دراز کشید، سـاعـتـی گـذشت و عیسی گفت: 

. ددرنگ آن پیر برخاست و شروع به کارکربار خدایا! آرزو را به او بازگردان، بی

ود، شامید و امیدواری که از معرفت و شناخت نسبت به مبدأ و معاد حاصل می

های مفید و پرثمر انسانی و نیز منشأ اصلاح امور جامعه و اساس همه تلاش

(.  اولین مؤلفه امید از 1393رسیدن شخص به سعادت ابدی است )داوودی، 

ت آرزومند اس نگاه دین تلاش است بدون تلاش تمایل به رسیدن به مطلوب

فرمایند وَأَنْ لَْیسَ که آرزومند به این معنی نکوهش شده است خداوند می

لِلْإِنْسَانِ إِلََّا مَا سَعَى و اینکه برای انسان جز آنچه تلاش کرده چیزی نیست 

فرمایند: از کسانی مباش که بدون عمل (.همچنین حضرت علی می38)نجم،

 داندازنا با آرزوی های دراز به تأخیر میشایسته به آخرت امید دارند وتوبه ر

                                                           
1. Fredricks, Blumenfeld, & Paris 

ریزی ،داشتن انگیزه و کمك (. علاوه بر تلاش، برنامه151البلاغه،حکمت نهج)

های امید از نگاه اسلام است در دیدگاه گرفتن از اسباب فرا مادی از مؤلفه

فرمایند: پیوند خداوند میاسلام هیچ عملی بدون خواست خدا به وقوع نمی

پیغمبر(: بار خدایا، ای پادشاه ملك هستی، تو هر که را خواهی ملك بگو )ای 

و سلطنت بخشی و از هر که خواهی ملك و سلطنت بازگیری و هر که را 

خواهی عزت دهی و هر که را خواهی خوار گردانی، هر خیر و نیکویی به 

ه ( .امید با شرایط ومولف26عمرانتوست و تنها تو بر هر چیز توانایی )آلدست

تواند سرزندگی و شادی را به ارمغان بیاورد. بدون امید و نگاه های خود می

کنند. امید انرژی روانی انسان ها جستجوی سرزندگی را رها میبه آینده،انسان

دهد و همین انرژی باعث تلاش بیشتر برای رسیدن به موفقیت را افزایش می

وتوان همراه بااحساس شود. افراد امیدوار احساس اطمینان،نیرومندی می

بالای خود ارزشی، رضایت از تحصیل و سطح پایینی از افسردگی دارند. علاوه 

ها ،افراد با امید بالا انگیزه بالا و تلاش بیشتری دارند. فعالیت همراه با بر این

عنوان هتواند بموفقیت،انگیزه و خود کارآمدی با نتایج مثبتی که افراد دارد می

حساب آید .داشتن امید در زندگی در سرزندگی تحصیلی بهیك عامل مؤثر 

تواند به کاهش مشکلات سازگاری در افراد شود. افراد امیدوار رضایت می

حساب بیشتری از زندگی دارند .همچنین امید یك عامل پیشگیری در افراد به

تواند سرزندگی تحصیلی را افزایش دهد )یاوری،در تاج وحسن زاده آمده و می

1385) 

توان به دومین مقوله یعنی دانستن معنا و در تبیین یافته پژوهشی می

ترین ویژگی انسان حس کنجکاوی و هدف زندگی استناد کرد.یکی از مهم

های انسان متفکر، معنا و هدف ترین پرسشاز مهم پرسش گری است و

گیری معنای زندگی از های زندگی اسلامی در شکلزندگی است. مهارت

پاسخگویی به سؤالات،ایجاد انگیزه،اعمال مذهبی و تفکر امیدوارانه طریق 

نقش مهمی دارد. وجود هدف و معنا در زندگی موجب احساس کارآمدی،مهار 

زا احساس شود. چنین افرادی در شرایط تنشخود ارزشمندی افراد می

می شوند.  مندزا بهرهکارآمدی کرده واز توانایی و مهار رویدادهای تنش

رنتیجه برای غلبه بر ناملایمات تلاش کرده و برای دستیابی به موفقیت د

 شوند )سلطانیکنند. این عوامل، باعث سرزندگی فرد میسخت کوشش می

( معتقد است که دین یك 2111)2(. سلیگمن1386خضری و بنی اسدی،

شود افراد برای زندگی معنا کند که باعث میسامانه باور منسجم ایجاد می

های باور دینی به برخی از ما این کنند و به آینده امیدوار باشند. سامانه پیدا

های گریزناپذیر که دهد که به ناملایمات،فشارهای روانی و فقدانامکان را می

دهند معنا بدهیم و به زندگی بعدی که در آن درروند چرخه زندگی رخ می

 ن باشیم.بیها وجود ندارند، امیدوار و خوشگونه دشواریاین

هایی همچون های زندگی اسلامی از طریق مؤلفهعلاوه بر این مهارت 

های اجتماعی دیگران شود که افراد از حمایتارتباط،همدلی و... موجب می

شود. در تبیین این برخوردار شوند همین سبب افزایش سرزندگی فرد می

است که سبب های زندگی اسلامی دارای ابعاد مهمی توان گفت که مهارتمی

های اجتماعی ها برخورداری از حمایتشود که یکی از آنسرزندگی فرد می

است.انسان دارای یك زندگی اجتماعی است و اجتماع هم کارکردهای فراوانی 

2. Seligman 
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گذارد و به سهم خود شیوه دارد و بر اساس همین کارکردها، بر افراد تأثیر می

از این کارکردها، حمایت  کند. یکیها را در محیط تعیین میرفتار آن

اجتماعی از افراد است. حمایت اجتماعی به ادراک فرد از دسترس بودن 

شود. حمایت اجتماعی یك نوع اطمینان درباره حمایت دیگران اطلاق می

 آورد. به تعبیرها را فراهم میهای خود در مواجهه با چالشتوانایی و شایستگی

م برای مواجهه و غلبه بر رویدادهای دیگر حمایت افرادی که شایستگی لاز

شود که از طریق فرایند الگو گیری و تنیدگی زا را دارند سبب می

منظور مدیریت کارآمد،احساس کفایت خودکارآمدی کرده جانشینی،افراد به

و خود را در رویارویی با مشکلات تنها نبینند درنتیجه از ابتلا به ضعف و 

های دیگران به رفع خویش را در کنار حمایتناامیدی در امان مانده نیروی 

 (.1383کنند )مرادی،چراغی،ها مصرف میموانع و چالش

 خداوند در منابع دینی هم بحث حمایت ،از جایگاه خاصی برخوردار است.

 یا أَیَُّّهَا الََّذِینَ آمَنُّوا إِنْ تَنْصُّرُّوا اللََّهَ یَنْصُّرْکُّمْ وَ یُّثَبَِّتْ أَقْدامَکُّمْ فرمایند:می

اید! اگر خدا را یارى کنید شمارا یارى (؛ اى کسانى که ایمان آورده1)محمد،

ه وضوح بکردن خدا بهدارد.تعبیر به یاریمی کند وگام هایتان را استوار می

کردن پیامبر او و شریعت و تعلیمات کردن آئین او است، یاریمعنى یاری

ود ازجمله: در قلب شاو.یاری و حمایت خداوند به طرق مختلفی انجام می

شما نور ایمان و در روح شما تقوا،در اراده شما قدرت،در فکر شما آرامش 

ع فرستد، حوادث را به نفافکند.از سوى دیگر فرشتگان را به یارى شما میمی

ا کند، سخنانتان ردهد، قلوب مردم را به شما متمایل میشما تغییر مسیر می

سازد، آرى یارى خدا جسم و جان و درون و هایتان را پرثمر مینافذ، فعالیت

با توجه به مطالب ذکرشده (. 1391کند )مکارم شیرازی،برون را احاطه می

ای هعنوان عاملی که با حمایتهای زندگی اسلامی بهتوان گفت که مهارتمی

های زندگی اسلامی ازجمله اجتماعی در ارتباط است. هرچه فرد مؤلفه

..را بیشتر رعایت کند به همان میزان حمایت بیشتری همدلی،ارتباط مؤثر و.

از سوی خداوند کسب خواهد کرد و این حمایت بیشتر،موجب احساس 

 خوشایند و سرزندگی فرد خواهد شد.

آوری داده ها به محدود بودن جامعه پژوهش به یك دانشگاه و ابزار جمع

منظور به شودهای پژوهش حاضر بود. پیشنهاد میپرسشنامه از محدودیت

افزایش تعمیم نتایج، این پژوهش در مقاطع دیگر دانشگاه و همچنین با 

های دیگر نیز انجام پذیرد با توجه به نتیجه پژوهش حاضر پیشنهاد جامعه

در  های زندگی علاوه بر مربیان و والدین،شود برنامه آموزش مهارتمی

 ریزی درسی فراگیران نیز گنجانده شود.برنامه

 

 منابع
 ن مجیدآقر

 (. غررالحکم، قم، انتشارات دار الحدیث،1385آمدی، ا )

ــدگی موردنیــاز دانش آموزان مقطع (. مهــارت1392ادیــب، ی. و فـردانش، ه ) هــای زن

 .28 -13(، 2) 11راهنمایی،مجله دانشور رفتار، 

 ، روانشناسیافسردگی کاهش برای زندگی هایمهارت آموزش .(1399ع ) برمکوهی، امیری

 316-281(، 21)5 ،تحولی

ـــادقی، م. ویس کرمی، ح ) ـــی تـأثیر آموزش امیـد، بر درگیری 1385چهری، پ. ص (. بررس

آموزان دختر اسـتثنایی )با ناتوانی هوشی(. مجله شـناختی و پیشـرفت تحصـیلی دانش

 39-31(،2)16تعلیم و تربیت استثنایی، 

شناختی های روان. گستره پژوهش(1385خدا یاری فرد، م. غباری بناب، ب. شکوهی یکتا، ا )

 54-45(: 4)6، پزشکی و روانشناسی بالینی ایرانمجله روان. در حوزه دین

 31-91،25(. امید و نقش تربیتی آن در زندگی انسان. مجله معرفت، 1393داوودی، م )

ـــین چاری، م ) ـــیلی و ادراک از الگوهای 1383دهقـانی زاده، م. و حس ـــرزندگی تحص (، س

ـــطه ـــاختار کلاس:نقش واس ـــلنامه ای ابعاد خودکار آمدی. ارتبـاطات خانواده و س فص
 .31-1(، 32)1، روانشناسی تربیتی

(. سـرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی ارتباطی 1381دهقانی زاده، م. و حسـین چاری، م )

-21(، 2)4ای خودکارآمدی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، نواده؛ نقش واســـطهخا

41. 

ـــدی، ح ) ـــری مقدم ، ن. بنی اس ـــلطانی بناوندی، ا. خض ـــازه1386س های ( کنکاش در س

 بینی ســـرزندگی تحصـــیلی بر اســـاس معنای زندگی.روانشـــناســـی مثبت نگر: پیش

 291-211(، 4)11راهبردهای آموزشی در علوم پزشکی،

ــعیدی، ب. عارفی، ب. خواجه، ل ) ــرزندگی -(. جو روانی1383س اجتماعی کلاس و میزان س

 .شانزدهمین کنفرانس روانشناسی بچه.دانشگاه علوم پزشکی تبریزآموزانتحصیلی دانش

)ترجمـه ربابـه  های زنـدگیبرنامـه آمـوزش مهارت(. 1311ســازمان بهداشــت جهــانی )

 بخشی.لینی(. تهران، دانشگاه علوم پزشکی و توان نـوری

 (. تفسیر نمونه،تهران،انتشارات دار الکتب الاسلامیه1391مکارم شیرازی، ن )

ـــی برنامه یادگیری اجتماعی هیجانی کودکان قوی بر 1389عرفـانی، ا ) ـــه اثربخش (. مقایس

 در دانش آوری تحصـیلی، شـایسـتگی اجتماعی هیجانی و احساس تعلق به مدرسهتاب

آموزان مقطع ابتدایی مناطق برخوردار و محروم شــهر همدان،رســاله دکتری دانشــکده 

 روانشناسی دانشگاه تبریز

 رویکرد با زندگی هایمهارت آموزش اثربخشـــی (.1385ف ) فرد، ای دوکانه و ف. فرداد،

 غرب بسیجی بانوان روانی و جسمانی سلامت زندگی، های کیفیتمؤلفه سطح بر قرآنی

 58-46( 98)21قزوین. پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله .تهران

سلامت  ارتقای در اسلامی فرایض و معنوی اعتقادات (. نقش1383بهرامی، ب ) و م. کاظمی،

ــگیری و روانی ــی -علمی مجله روانی اختلالات از پیش ــکی علوم پژوهش  زنجان پزش

22(81) ، 62-14 

نامه پژوهش(. تحلیـل اخلاقی امید با تأکید بر آیات قرآن کریم 1381) پرچم، ا .محققیـان، ا

 119-83(، 13)4اخلاق. 

 اسلامی رویکرد زندگی با هایمهارت آموزش (. اثربخشی1386مرحمتی، ز. فولاد چنگ، م )

اسلامی.  تربیت و تعلیم کاربردی مسائل نشناختی یادگیرندگان فصلنامه بهزیستی روا بر

2(2 ،)81-112 

تجربی از روابط بین ادراک از الگوهـای ارتبـاطی  –(. الگوی علی 1383مرادی، م. چراغی، ا )

خانواده، ادراک از سـاختار کلاس، انگیزش و خودگردانی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی 

 141-113(، 1)6در نوجوانان دبیرستانی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 

 گی،افسرد بر قرانی زندگی هایمهارت آموزش اثربخشی بررسی (.1386محمودیان، م )

 شهید نامه کارشناسی ارشد دانشگاهفراگیران،پایان تحصیلی عملکرد و اجتماعی پذیرش

  روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده بهشتی،

 هایپژوهش تخصصی (. فصلنامه1391پور، ب ) صدق محمودیان، م. خوشکنش، ا. صالح

 13-2 (،1)1قرآنی،  ایرشتهمیان

های زندگی با تأکید باتربیت اسلامی بربداشت مهارت(. اثربخشی آموزش 1394ندیمی، م )

و  المللی روانشناسیسومین کنفرانس بین نفس دانش آموزان مقطع ابتداییروان و عزت

 علوم اجتماعی

بررسی اثربخشی آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی (. 1385، ح )اسدزاده، ف. درتاج ه. یاوری،

-21(، 35)11، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی. دانش آموزان دوره دوم متوسطه

33.
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 و همکاران آبادتورج هاشمی نصرت                              ...               های زندگی با رویکرد اسلامی بر سرزندگیاثربخشی آموزش مهارت
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