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Abstract
The purpose of this study was to analyze the
content of the effective communication textbook of
the tenth grade of the second year of technical and
vocational high school based on the ten skills of
the World Health Organization. The research
method was content analysis. The research
population of the effective communication book of
the tenth grade of the second year of technical and
vocational high school in terms of (text, questions,
pictures, activities) which was selected by
purposive sampling. The data collection tool was a
researcher-made content analysis form based on
Shannon's entropy model. Category information
The significance coefficient of each category was
calculated. According to the World Health
Organization, ten life skills include problemsolving skills, empathy, creative decision-making
thinking, coping with emotions, coping with stress,
critical thinking, effective communication with
others, self-awareness, and building interpersonal
relationships. The results showed that the highest
coefficient of importance was related to the
component of effective communication skills
(0.121) and the lowest coefficient of importance
was related to the component of problem solving
skills (0.082).
Keywords: Effective Communication Textbook,
Ten Skills, World Health Organization.
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهاا، کارشناسی ارشد برنامهریزی درسی1
.  ایرا،  اصهاا،) (خوراسگا
 واحففد اصففهاا، دانشففگاه آزاد اسففالمی، اسففدادیار گففروه ومففوب ربیدففی2
.  ایرا،  اصهاا،) (خوراسگا

چکیده
 تحلیل محتوای کتاب درسی ارتباط مؤثر پایؤۀ،هدف این پژوهش
دهم دورۀ دوم متوسطه فنیوح فهای ب اساس مهارتهای دهگانؤۀ
 تحلیؤل محتؤوا، روش پژوهش.سازمان بهداشت جهانی بوده است
 کتاب ارتباط مثر پایۀ دهم دورۀ دوم متوسؤطه، دامنۀ پژوهش.بود
 فعاحیؤتهؤا) کؤه،  ترؤاوی، سؤثاص،فنیوح فهای بؤه ححؤا( تمؤتن
 ابزار جمعآوری اطالعات.بهصورت نمونهگی ی هدفمند انتخاب شد
ف م تحلیل محتوای محقق ساخته ب اساس احگوی آنت وپی شانون
 م حلهای بود که دادهها در م حلۀ اوص بهصورت دادههای بهنجار3
 م حلۀ دوم بار اطالعاتی ه مقوحه را محاسبه نموده،شده آماده شد
و در م حلۀ سوم با استفاده از بار اطالعاتی مقوحهها ض یب اهمیؤت
 طبؤؤق ن ؤ سؤؤازمان بهداشؤؤت جهؤؤانی.هؤ مقوحؤؤه محاسؤؤبه شؤؤد
 تفکؤ، همدحی،مهارتهای زندگی دهگانه شامل مهارت حل مسئله
 تفکؤ، مقابلؤه بؤا اسؤت س، مقابله با هیجانات،خالق ترمیمگی ی
 ایجاد روابط بین ف دی، خودآگاهی، ارتباط مثر با دیگ ان،انتقادی
 نتایج حاصل حاکی از آن بود که بیشت ین ض یب اهمیؤت.میباشد
) و کمتؤ ین ضؤ یب0/121م بوط به مثحفه مهارت ارتبؤاط مؤثر ت
.) به دست آمد0/082اهمیت ب ای مثحفه مهارت حل مسئله ت
، مهؤارتهؤای دهگانؤه،  کتاب درسی ارتباط مثر:واژههای کلیدی
.سازمان بهداشت جهانی
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مقدمه
شاید بدوا گهت که ار باط ،یکفی از قفدیمی فرین و در
وین حال ،وفا ی فرین دسفداورداای بشفر بفوده اسفت.
ار بففاط در گذشففده و بففرای انسففا او یففه ،وففالوه بففر
کارکرداایی که در جات حهظ حیات و یاری گفرتدن از
دیگففرا داشففده ،زمینففهسففاز تلا ی فتاففای اجدمففاوی و
سرآغازی بر زندگی اجدماوی بفوده اسفت .در افر حفال،
ایچ نوع ار باطی جز به د یل نیاز احساس شدید انسفا
برای برقفراری لامفل اجدمفاوی بفه وقفوع نمفیپیونفدد
( .)Azad ،2017انسا برای برقفراری رابطفه بفا دیگفرا
روشاای مخدمهی را پرورانده اسفت کفه رشفد و کامفل
زبا و شیوه اای غیرکالمی مانند چاره ،حا ت کمی بد
یا وضلیت انداباا و حرکات بیانگر آ است که افر یفک
از این شیوه اا می وانند بخشی از اطالوات و احساسفات
مورد نظر ترد در حال صحبت ،یا گوینده را به ترد دیگر،
یا شنونده ،اندقال داد ( .)Zamani ،2017ماارت ار باط
مؤثر به ترد کمک میکند ا از طریق کالب یا رتدار خفود
به شیوهای مدناسب با ترانگ جامله و موقلیت ،خفود و
ارزش اا و باوراای خویش را مطرح سازد بفدین ر یفب
ترد خوااد وانست نظرات ،وقاید ،خواست افا ،نیازافا و
وواطف خفود را ابفراز کنفد و در صفورت نیفاز بدوانفد از
دیگففرا درخواسففت کمففک و راانمففایی نمای فد ماففارت
قاضای کمک و راانمایی از دیگرا در انگفاب ضفرورت
از مشخصات مام یک رابطه سفا م اسفت (.)Seif ،2017
این ماارت به ملنفای ابفراز احساسفات ،نیازافا و نقطفه
نظراای تردی بهصورت کالمی و غیرکالمی است .کسب
این ماارت به ترد میآموزد برای درک موقلیت دیگفرا
چگونه سخنا آنا تلاالنه گوش داند و چگونه دیگرا
را از احساس و نیازاای خفود آگفاه کننفد فا ضفمن بفه
دست آورد خواسدهاای خود طرف مقابل نیز احسفاس
رضففایت نمایففد ( .)Ahmadi ،2017در دنیففای امففروز
انسفا اففا در اففر زمففا و از افر مکففا کففه اراده کننففد
می وانند با اتراد دیگری در افر نقطفه از جافا ار بفاط
برقرار کنند؛ بنابراین برقراری ار باط مؤثر الزمه موتقیت
انسا است ( .)Vatankhah ،2014بسیاری از رتدارافای

ترد مانند چگونگی برقراری ار بفاط بفا دیگفرا  ،ندیجفه
ربیت و وادتاای آناا اسفت .در بسفیاری از مفوارد بفه
د یل ربیت نابجا یا وادت اای ناپسفند ،نمفی واننفد بفه
طور مناسب با دیگرا ار باط برقفرار کننفد .او فین گفاب
برای برقفراری ار بفاط مفؤثر ،کسفب آگفاای و شفناخت
درست از اصول وقواود ار بفاطی بفرای اصفالح نگفرش و
کشف ماارت اای برقفراری ار بفاط مفؤثر اسفت (،2015
.)Bullton
از سففویی طبففق نظففر سففازما باداشففت جاففانی
ماارت اای زندگی ده گانه شفامل مافارت حفل مسفلمه،
امد ی ،هکر خالق صمیم گیری ،مقابمفه بفا ایجانفات،
مقابمه با اسدرس ،هکراندقادی ،ار باط مؤثر بفا دیگفرا ،
خففود آگففاای ،ایجففاد روابففب بففین تففردی مففیباشففد
( .)Hosseini, 2016ماارتافای زنفدگی وانفاییافایی
اسدند که با مرین مداوب پرورش مییابند و شفخ را
برای روبه رو شفد بفا مسفالل روزانفه زنفدگی ،اتفزایش
واناییاای روانی ،اجدماوی و باداشدی آماده مفیکننفد.
ماارت اای زندگی رتداری وانایی انجاب رتدار سفازگارانه
و مثبت ترد در مواجافه بفا چفا شافای زنفدگی اسفت.
ماارت اای زندگی وبارت اند از مجمووه از وانفاییافای
کفه زمینففه سفازگاری و رتدففار مثبفت و مهیفد را تففراام
میآورنفد ( .)Kase ،2019ایفن وانفاییافا تفرد را قفادر
میسازد ا مسلو یت اا و نقش اجدماوی خود را بپفذیرد
و بدو طمه زد به خفود و دیگفرا بفا خواسفتافا و
اندظارات و مشکالت روزانه به ویژه در روابب بین تفردی
به شکل مؤثری روبهرو شود ( .)Kase ،2019ماارت اای
زندگی وبارت است از امۀ ماارتاا و دانش مفورد نیفاز
ترد برای زندگی مؤثر که به رشد اویت ،افدف زنفدگی،
حل مسلمه و صمیمگیری ،روابب میفا تفردی و حهفظ
سالمت جسمی کمک میکنفد .در دنیفای امفروز ،اتفراد
ماارتاایی را الزب دارند که بدواننفد در تافای مطمفو
زندگی ،با مسالل سفازگاری یابنفد .بسفیاری از اتفراد در
رویارویی بفا مسفالل زنفدگی ،تاقفد وانفاییافای الزب و
اساسی اسدند و امین امر آنا را در مواجاه با مسفالل
و مشکالت زندگی روزمره آسیبپذیر کرده است (،2018
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 .)Kingیادگیری ماارتاای زندگی محدود به سن و یفا
مرحمه خاصی در زندگی نمیشود .ایده درک ماارتاای
زندگی از یادگیری ماداب ا لمر اسدوار بر یکپارچه سفازی
یادگیری و زنفدگی افردو بفهصفورت اتقفی در خفانواده،
جامله ،مطا له ،کار ،اوقات تراغفت و تافااای زنفدگی و
بهصورت ومفودی از و فد فا مفرر صفورت مفیگیفرد.
یادگیری ماداب ا لمر الزمه یفک زنفدگی ملنفا دار اسفت
( .)Khorsidi ،2016برنامه آموزش ماارت افای زنفدگی
یففک روش یییففر رتدففار جففامی و کففاممی اسففت کففه بففر
گسدرش و وسله ماارتاای مورد نیاز بفرای زنفدگی از
قبیففل خففود آگففاای ،ار بففاط برقففرار کففرد  ،هکففر
صمیم گیفری ،کندفرل احساسفات ،اودمفاد بفه نهف و
ماارتاای ار باطی أکید دارد (.)Khanifar ،2016
امچنین با بررسی پژواش اا در داخل و خفار در
راسدای موضوع مشخ شد که اکنو پژواشی جفامی
در مففورد حمیففل محدففوای کدففا درسففی بففر اسففاس
ماارت اای ده گانۀ سازما باداشت جاانی انجاب نگرتده
است و صرتاً موضووا ی نسبداً نزدیک در این حوزه انجاب
شده از جممه اینکه :شارزاد و امکفارا ( Shahrzad et
 )al,2018در پژواشی به حمیفل محدفوای کدفا ومفوب
پایۀ دوب ابددایی از منظر وجه بفه آمفوزش مؤ هفهافای
باداشت و سالمت پرداخت .ندایج نشفا داد کفه مو هفۀ
مربوط به سالمت روانی با  270مورد ،بیشدرین تراوانفی
را به خود اخدصاص داده است و کمدرین مقفدار مربفوط
به مو هۀ سالمت جسمی با  21تراوانی است .در محدوای
کدا وموب دوب ابددایی بفه برخفی مؤ هفهافای آمفوزش
باداشت و سالمت کمدر و یا اصالً وجای نشده اسفت و
کدا وموب دوب ابددایی ،مؤ ههافای آمفوزش باداشفت و
سالمت را به یک نسبت پوشش نداده است .در حا ی که
سالمت مام رین وامل پیشرتت و ضفامن بقفای جاملفه
است ،به طوری که برنامهاای وسفله در بلفد باداشفت
بیش از ار وامل دیگری زیربنای مهاایم پایفه ای چفو
سالمت است پرداخت .بال ی کمیزی و امکارا ( Balali
 )Kamizi et al,2017در پژواشی بفه حمیفل محدفوای
کدا وموب پایه دوب ابددایی از منظر وجفه بفه آمفوزش

مؤ هه اای باداشت و سالمت پرداخت .ندفایج نشفا داد
کففه مؤ هففهاففای درک اصففول آزادی وففدا ت و سففاوی،
شرکت در تلا یت اایی که منفاتی را بابفود مفیبخشفد،
نشا داد رتداراای اجدماوی و مافارت افای حرتفهای
کمدرین وجه شده است یفا بفه وبفار ی افیچ فوجای
نشده و بیشدرین میزا وجه به مؤ هه ماارت مربوط به
روایت و بهکارگیری نکات ایمنی با 0/91درصد است ذا
از میا مؤ ههافای تروفی مافارت مربفوط بفه روایفت و
بهکارگیری نکفات ایمنفی و مافارت اسفدهاده از تنفاوری
کمدرین میزا وجه و به ماارت شخی والیم ایمنفی
بیشدر از سفایر مؤ هفهافا وجفه شفده اسفت .یوسفهی و
امکارا ( )Yousefi et al,2016در پژواشی بفه میفزا
موتقیت برنامه درسی آدا و ماارتاای زندگی اسالمی
(طرح کرامت) بر کسب ماارت حل مسلمه دانش آموزا
پرداخت .ندایج نشا داد که از نظر ملممفا والقمنفدی
دانش آموزا به یادگیری ماارت حل مسفلمه و بررسفی
راهحل اای گوناگو و اندخا بادفرین راهحفل ،ارزیفابی
راهحل اای اندخا شده و مشارکت گروای و لامفل در
حل مسلمه درحد قابل قبفول اسفت ،امفا دانفشآمفوزا
درشناخت مسلمه ،ماارت جمی آوری اطالوفات ،وانفایی
و ید و خمق راه حفلافای مخدمفف و وانفایی بفه اجفرا
درآورد راه حل اای مسفلمه انفوز نیفاز بفه آمفوزش و
برنامه دقیق ری دارند بطور کمفی ندفایج ایفن پفژواش
نشففا داد کففه از نظففر ملممففا میفزا موتقیفت برنامففه
آموزش آدا و مافارت افای زنفدگی اسفالمی برکسفب
وانایی ماارت حل مسلمۀ دانشآموزا نیازمنفد رشفد و
با نففدگی بیشففدری م فیباشففد .سففیمویا وال و امکففارا
( )Silvia Wahl al et,2011در پژواشففی بففا ونففوا
«برنامۀ جاانی مدرسه مر بب با پیشگیری از اتسردگی و
باال برد ماارتاای زندگی» مورد بررسفی قفرار دادنفد.
ندایج حاکی از آ بود که با آموزش ماارتافای زنفدگی
بطففور ملمففول اثففرات مثبدففی روی شففرکت کننففدگا ،
شففبکهاففای اجدمففاوی و واللففم اتسففردگی و رتدففار
پرخاشفففگری نشفففا داده اسفففت .الراری و امکفففارا
( )Larrauri al et,2010در پژواشی با ونوا اثر بخشفی
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برنامففه ماففارتاففای زنففدگی در دبیرسففدانی در پففرو ،بففا
آموزش ماارت اای ار باط ،وزت نهف  ،جفر ت ورزی و
صمیمگیری به این ندیجه رسیدند که اتزایش ملناداری
در ماارت جر ت ورزی و ار باط مؤثر در گفروه آزمفایش
بوجود آمد .در بسیاری از بررسیاای انجاب شده در ایفن
زمینه ندایجی دیگر از قبیفل اتفزایش اودمفاد بفه نهف
کودکا  ،بابود رابطۀ ملمم و شفاگرد ،کفااش غیبفت از
مدرسه و کااش بدرتداری آنا حاصل گردید.
در بحث اامیت و ضرورت پژواش باید بیا نمفود
که ماارت برقراری ار باط مؤثر با دیگرا نیز در زنفدگی
بسیار بااامیت است .اترادی که با دیگرا ار باط انفدکی
دارنففد موقلی فتاففایی را کففه ماففارتاففای اجدمففاوی-
شففناخدی و نیفز اخالقفی میسففر مفیسففازند را از دسففت
میدانفد .اگفر اتفراد از مافارتافای ار بفاطی مناسفب
برخففوردار نباشففند ،در بس فیاری از جنبففهاففای زنففدگی
آسیب پفذیر خواانفد بفود ( .)NassEri ،2016چگفونگی
ار باط ما با اترادی که با آناا زندگی میکنیم و پیوسفده
در لامل مسدمر و مداوب با آناا به سر میبفریم ،بخفش
مامی از وانایی روابب بین تردی ما را شکیل میدافد.
اترادی که از ماارتاای ار باطی ضلیف فری برخفوردار
اسدند کم ر مورد پذیرش دیگفرا قفرار مفیگیرنفد .از
سویی اامیت و ضفرورت آمفوزش مافارتافای زنفدگی
زمانی مشخ می شود که بدانیم آمفوزش مافارتافای
زنففدگی موجففب ار قففا وانففاییاففای روانفی -اجدمففاوی
میگردد .این واناییاا دانش آموزا را برای برخفورد بفا
کشمکش اا و موقلیتاای زندگی یاری میبخشفد و بفه
او کمک میکند ا با سایر انسا افا ،جاملفه ،ترانفگ و
محیب خود مثبت و سازگارانه ومل کند و سالمت روانی
خففود را ففأمین نمایففد (.)Prasertcharoensuk ،2015
بدین ر یب ،مرین ماارت اای زندگی موجفب قویفت
ی فا ییی فر نگففرشاففا ،ارزشاففا و رتدففار دانففش آمففوزا
میگردد .نوجوانی یکی از مراحل مام و برجسده رشفد و
کامل اجدماوی و روانی تفرد بفه شفمار مفیرود (،2013
 .)Savojiدر این دوره ،نیاز به لادل ایجفانی و وفاطهی
به ویژه لادل بین وواطف و وقفل ،درک ارزش وجفودی

خویشدن ،خودآگاای (شناخت اسدلداداا ،وانفاییافا و
رغبتاا) ،اندخا ادفاای واقلی در زنفدگی ،اسفدقالل
واطهی از خانواده ،حهظ لادل روانی و وفاطهی خفویش
در مقابل ووامل تشارزای محیطی ،برقراری روابب سفا م
بففا دیگففرا  ،کسففب ماففارتاففای اجدمففاوی الزب در
دوستیابی ،شفناخت زنفدگی سفا م و مفؤثر و چگفونگی
برخورداری از آ  ،از مام رین نیازاای نوجوا به شفمار
میروند ()Kazemi ،2014؛ بنابراین ،کمفک بفه نوجفوا
در رشد و گسدرش ماارتاای مورد نیفاز بفرای زنفدگی
مطمو  ،ایجاد یا اتزایش اودمادبفه نهف در برخفورد بفا
مشکالت و امچنین کمک بفه آنفا در رشفد و کامفل
وواطف و ماارتاای اجدماوی الزب برای سازگاری موتق
با محیب اجدماوی و زندگی مؤثر و سازنده ،ضفروری بفه
نظر میرسفد .از سفویی کدفا افای درسفی در نظفامی
آموزشی کشور نقش مامی دارنفد ،بنفابراین در آمفوزش
ماارتاای دهگانه زنفدگی جایگفاه مامفی را دارد ،پف
زوب وجه بیشدر به کدا اای درسی کفه در پفرورش و
قویت ماارت اا می وانند نقش مفؤثری داشفده باشفند،
احساس میشود؛ بنابراین سؤال اصمی در این پژواش به
این صفورت مطفرح اسفت میفزا و ضفرورت وجفه بفه
مؤ ههاای ماارتاای دهگانۀ سازما باداشت جاانی در
محدوای برنامه درسی ار باط مفؤثر پایفۀ دافم دورۀ دوب
مدوسطه تنیوحرتهای به چه میزا بوده است؟
روش پژوهش
در این پژواش از روش حمیل محدفوی کمفی اسفدهاده
شده است .حمیل محدوا بهمثابه کنیکی پژواشی شامل
شیوهاای خصصی در پفردازش دادهافای وممفی اسفت
ادف حمیل مانند امۀ کنیفک افای پژواشفی تفراام
آورد شناخت ،بینشی نفو ،صفویر واقلیفت و راانمفای
ومل است .دامنۀ پژواش شامل کدا ار باط مؤثر پایفۀ
دام دورۀ دوب مدوسطه تنیوحرتهای در سال حصفیمی
 1397-1398بفود .نمونفهگیفری از نفوع ادتمنفد و در
جاففت سففؤاالت حقیففق اسففت و از دیففدگاه ده مؤ هففۀ
(خودآگاای ،امد ی ،ار باط مفؤثر ،روابفب بفین تفردی،
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صمیم گیری ،حل مسلمه ،هکر خفالق ،هکفر اندقفادی،
مقابمه با ایجا  ،مقابمه با اسدرس) کدفا ار بفاط مفؤثر
مورد ارزشفیابی قفرار گرتدفه اسفت و مشفدمل بفر 196
صهحه بوده است .واحد حمیل بر اسفاس (مفدن ،سفؤال،
صاویر ،تلا یتاا) اندخا گردید ا امۀ موارد را شفامل
شود .در این حقیق ابزار اساسی حمیل محدفوا ،سفیااه
حمیل بود که از طریق مطا له ادبیات حقیق و بررسفی
مطا لففات داخمففی و خففارجی انجففاب شففده در حففوزۀ
ماارتاای زندگی بهمنظور میزا وجفه کدفا درسفی
ار باط مؤثر پایۀ دام دورۀ دوب مدوسطه تنیوحرتهای و
برای ده مؤ هۀ آموزش ماارتافای زنفدگی خودآگفاای،
امد ی ،ار باط مؤثر ،روابب بین تفردی ،صفمیمگیفری،
حل مسلمه ،هکر خالق ،هکر اندقادی ،مقابمه با ایجفا ،
مقابمففه بففا اسففدرس ،نظففیم شففد .بففرای بررسففی روایففی
محدوایی و صوری ،سیااهاا در اخدیار ده نهفر از اسفا ید
مدخص وموب ربیدفی قفرار گرتفت و پف از دریاتفت
نظرات آنا  ،جدیفدنظراا و یییرا فی بفه ومفل آمفد و
تارست ناایی نظفیم گردیفد .امچنفین بفرای لیفین
پایفایی ابففزار حقیففق از روش بازآزمففایی اسففدهاده شففد
بدینصورت کفه پف از دو بفار مطا لفۀ کدفا درسفی،
ار باط مؤثر به تاصمه دو اهده ،مقدار ضریب امبسدگی
بین تراوانیاای شمارش شده  0/86به دست آمد .بفرای
حمیففل دادهاففای حاصففل از سفیااهاففا از روش حمیففل
محدوا اسدهاده شد .واحد حمیل در قسمت مدن ،پرسش
و تلا یتاا ،بهصفورت جمفالت موجفود در مفدن کدفا
درسی در نظر گرتدفه شفده اسفت و در قسفمت صفاویر
چنین در نظفر گرتدفه شفد کفه افر صفویر بفر اسفاس
شففاخ اففای کففه در آ مففورد اشففاره قففرار گرتدففه بففه
واحففداای قسففیم شففده و بلففد شففمارش شففده اسففت.
به منظفور پفردازش داده افای جمفی آوری شفده از روش
آندروپی شانو اسدهاده گردید که پردازش داده افا را در
بحث حمیل محدوا با نگاه جدید مطفرح مفیکنفد .روش
آندروپی شانو یکفی از روشافای صفمیمگیفری چنفد
ملیاره برای محاسبه وز ملیارافا اسفت .در ایفن روش
نیازمنففد بففه مففا ری ملیففار گزینففه اسففت .آندروپففی

بیا کنندۀ مقدار ودب اطمینا در یفک وزیفی احدمفال
پیوسده است .ایده اصمی این روش آ است که افر چفه
پراکنففدگی در مقففادیر یففک شففاخ بیشففدر باشففد آ
شاخ از اامیت بیشدری برخوردار است .شانو نشفا
داد که وقایی با احدمال وقفوع زیفاد اطاوفات کمدفری در
اخدیار میگذارند و بروک ارچقدر احدمال وقفوع یفک
رخداد کمدر باشد ،اطالوات حاصل از آ بیشدر است .بفا
به دست آورد اطالوات جدید ،درواقی ودب قطلیفتافا
کااشیاتده و ارزش اطالوفات جدیفد برابفر بفا مقفداری
است که از ودب قطلیت کاسفده شفده اسفت ،در ندیجفه
ودب قطلیفت و اطالوفات پارامدرافایی وابسفده بفه افم
اسدند؛ بنابراین محدوای کدا ار باط مفؤثر پایفۀ دافم
دورۀ دوب مدوسطه تنیوحرته ای از نقطهنظر ده پاسخگو
(خودآگاای ،امد ی ،ار باط مفؤثر ،روابفب بفین تفردی،
صمیم گیری ،حل مسلمه ،هکر خفالق ،هکفر اندقفادی،
مقابمه با ایجا  ،مقابمه با اسدرس) طبقهبنفدی شفده در
ابددا پیاب برحسب مقو هاا به ناسب ار منبفی در قا فب
تراوانی شمارش شد .بر اساس داده اای جدول تراوانفی،
این داده اا بانجار گردید ،سپ بار اطالوا ی ار مقو فه
محاسبه شد و در آخر با اسدهاده از بار اطالوا ی مقو هاا
ضریب اامیت اریک از مقو هاا به دست آمد.
یافتهها
ندایج حمیل کمی کدا ار باط مؤثر پایۀ دام دورۀ دوب
مدوسطه تنیوحرته ای بر اساس ماارت افای دهگانفه در
جدول  1نشا داد کدا ار بفاط مفؤثر پایفۀ دافم دورۀ
مدوسطه دوب شفاخهافای تنفیحرتفهای بفه ر یفب بفه
مؤ ههاای ماارت حل مسلمه ( 121مورد) ،ماارت هکفر
خالق ( 80مفورد) ،مافارت هکفر اندقفادی ( 00مفورد)،
ماارت مقابمه با ایجا ( 102مورد) ،ماارت ار باط مؤثر
( 380مورد) ،مافارت مقابمفه بفا اسفدرس ( 132مفورد)،
ماارت خودآگاای ( 171مورد) ،مافارت امفد ی (101
مورد) ،ماارت روابب بفین تفردی ( 298مفورد) ،مافارت
صمیمگیری ( 130مورد) وجه شده اسفت و کفم فرین
وجففه بففه مؤ هفۀ ماففارت ار بففاط مففؤثر ( 380مففورد) و
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مؤ ههاا با اسدهاده از روش آندروپی شانو ابدفدا دادهافا
در جدول  2بانجار شد.

بیشدرین وجه به مؤ هه ماارت هکر اندقادی ( 00مورد)
شده است .برای بررسی ضریب اامیت افر یفک از ایفن

جدول  .8توزیع فراوانی توجه به مؤلفههاي مهارتهاي زندگی در موارد کتاب ارتباط مؤثر پایۀ دهم دورة متوسطه دوم
شاخههاي فنیوحرفهاي در سال تحصیلی 8996-8991

مؤلفه

مهارت حل مسئله

مهارت تفکر خالق

مهارت تفکر انتقادي

مهارت مقابله با هیجان

مهارت ارتباط مؤثر

مهارت مقابله با استرس

مهارت خودآگاهی

مهارت همدلی

مهارت روابط بین فردي

مهارت تصمیمگیري

مدن

68

08

21

68

196

93

109

63

160

80

صاویر

9

9

2

10

81

11

11

1

03

12

تلا یت

08

23

13

20

107

28

11

33

91

02

مجموع

121

80

00

102

380

132

171

101

298

130

جدول  .0جدول دادههاي بهنجار شده توجه به مؤلفههاي مهارتهاي زندگی در موارد کتاب ارتباط مؤثر پایۀ دهم دورة
متوسطه دوم شاخههاي فنیحرفهاي در سال تحصیلی 8996-8991

صاویر

072/0

112/0

010/0

098/0

211/0

083/0

086/0

010/0

100/0

090/0

تلا یت

380/0

287/0

321/0

231/0

279/0

212/0

291/0

327/0

319/0

313/0

مؤلفهها

مهارت حل مسئله

مهارت تفکر خالق

مهارت تفکر انتقادي

مهارت مقابله با هیجان

مهارت ارتباط مؤثر

مهارت مقابله با استرس

مهارت خودآگاهی

مهارت همدلی

مهارت روابط بین فردي

مهارت تصمیمگیري

مدن

110/0

600/0

621/0

667/0

110/0

611/0

623/0

620/0

137/0

197/0

پ از نرمالسفازی داده افا بفا اسفدهاده از ترمفول
مرحمۀ دوب روش شانو مقدار بفار اطالوفا ی ( ) افر
یک از مؤ ههاا به دست آمد.
ندایج جدولاای  3و  0نشا داد که در ماب کدا

ار بففاط مففؤثر پای فۀ داففم دورۀ مدوسففطه دوب بیشففدرین
ضریب اامیت مربوط بفه مافارت ار بفاط مفؤثر اسفت و
کمدرین ضریب اامیت برای مؤ هه ماارت حل مسلمه به
دست آمد.
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جدول  .9جدول مقادیر بار اطالعاتی مؤلفههاي مهارتهاي زندگی در موارد کتاب ارتباط مؤثر پایه دهم دوره متوسطه دوم
شاخههاي فنیحرفهاي در سال تحصیلی 8996-8991
مؤلفه مقدار بار اطالعاتی

مهارت حل مسئله

مهارت تفکر خالق

مهارت تفکر انتقادي

مهارت مقابله با هیجان

مهارت ارتباط مؤثر

مهارت مقابله با استرس

مهارت خودآگاهی

مهارت همدلی

مهارت روابط بین فردي

مهارت تصمیمگیري

مدن
صاویر
تلا یت
کل

131/0
172/0
330/0
637/0

279/0
223/0
326/0
828/0

267/0
136/0
333/0
736/0

206/0
207/0
310/0
763/0

312/0
299/0
320/0
931/0

203/0
103/0
299/0
681/0

268/0
192/0
327/0
787/0

268/0
136/0
333/0
737/0

300/0
210/0
332/0
890/0

122/0
197/0
331/0
610/0

جدول  0ضریب اهمیت مؤلفههاي مهارتهاي زندگی در موارد کتاب ارتباط مؤثر پایه دهم دوره متوسطه دوم شاخههاي
فنیحرفهاي در سال تحصیلی 8996-8991
مهارت حل مسئله

مهارت تفکر خالق

مهارت تفکر انتقادي

مهارت مقابله با هیجان

مهارت ارتباط مؤثر

مهارت مقابله با استرس

مهارت خودآگاهی

بحث و نتیجهگیري
ادف از اجفرای ایفن پفژواش حمیفل محدفوای کدفا
درسففی ار بففاط مففؤثر پایففۀ داففم دورۀ دوب مدوسففطه
تنیوحرته ای بفر اسفاس مافارت افای ده گانفۀ سفازما
باداشت جاانی بود .یاتده اای پژواش نشا داد که بفه
مؤ ههاای ماارت حل مسلمه ( 121مورد) ،ماارت هکفر
خالق ( 80مفورد) ،مافارت هکفر اندقفادی ( 00مفورد)،
ماارت مقابمه با ایجا ( 102مورد) ،ماارت ار باط مؤثر
( 380مورد) ،مافارت مقابمفه بفا اسفدرس ( 132مفورد)،
ماارت خودآگاای ( 171مورد) ،مافارت امفد ی (101
مورد) ،ماارت روابب بفین تفردی ( 298مفورد) ،مافارت
صمیمگیری ( 130مورد) وجه شده اسفت و کفم فرین
وجففه بففه مؤ هففه ماففارت ار بففاط مففؤثر ( 380مففورد) و
بیشدرین وجه به مؤ هه ماارت هکر اندقادی ( 00مورد)
شده است.

مهارت همدلی

کل

082/0

107/0

098/0

099/0

121/0

088/0

102/0

مهارت روابط بین فردي

ضریب اهمیت

مهارت تصمیمگیري

مؤلفهها

091/0

111/0

080/0

ندففایج مففذکور بففا یاتدففهاففای شففارزاد و امکففارا
( ،)Shahrzad et al,2018بال ففی کمیففزی و امکففارا
( ،)Balali Kamizi et al,2017یوسففهی و امکففارا
( ،)Yousefi et al,2016سیمویا وال و امکارا ( Silvia
 )Wahl al et,2011و الراری و امکفارا ( Larrauri al
 )et,2010امخوانی نسبی و انطبفاق دارد .بفا وجفه بفه
ندایج این حقیق می وا گهت ماارت ار باط مؤثر یفک
ماارت حیا ی در زندگی است کفه اغمفب مواقفی نادیفده
گرتدففه مففیشففود .اففیچوقففت بففرای کففار کففرد روی
ماارتاای ار باطی دیر نیست و بفه کمفک آ کیهیفت
زندگی بابود مییابد .ار باط مؤثر با دیگرا از مام رین
ماففارتاففای زنففدگی اسففت؛ زی فرا بابففود آ بففه مففاب
جنبهافای زنفدگی کفاری ،شخصفی و اجدمفاوی کمفک
خوااد کرد .بفه ایفن شفکل شفااد آرامفش و پیشفرتت
بیشدری خوااید بود .روا شناسفا در سفالافای اخیفر
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زوب آموزش مافارتافای زنفدگی را بفا اافداف لمیفق
باوراففا ،قویففت ماففارتاففای شخصففیدی ،اجدمففاوی و
جاملهپذیر کرد جزو الینهک لمیمات در مدارس قفرار
دادهاند و ملدقدند چنانچه این ماارتاا درست و بر پایۀ
شناخت اساسی در شخصفیت نوجوانفا نقفش ببندنفد،
بسیاری از نابسامانی اا و انحراتات اجدمفاوی ایفن گفروه
کااش مییابد .جاملهشناسا ملدقدند در شفرایطی کفه
نم فی ففوا مففانی ییی فرات و پیچی فدگیاففای جاملففه و
گسدرش روابب اجدماوی و بین تردی اتفراد شفد ،راافی
جففز آمففاده ک فرد نسففل نوخاسففده بففرای روی فارویی بففا
موقلیت اای دشوار زندگی بفاقی نمفی مانفد .بفر اسفاس
امین اسددالل نیز آموزش ماارتاای زندگی با حمایت
سازما اای ممی و بینا مممی برای پیشگیری نوجوانا و
جوانا از بیماری اای روانی و کجرویاای اجدمفاوی در
سراسر جاا در سطح مفدارس و رسفانه افا آغفاز شفده
است .در این راسفدا ضفرورت اتفزایش قفدرت سفازگاری
نوجوانا برای باال برد ظرتیتاای روحی ،اجدمفاوی و
اتزایش اجرای برنامه افای اصفالحی از سفوی مسفلوال
لمیم و ربیت نیز ،بیشازپیش پررنگ ر شفده اسفت .از
سویی بایفد گهفت کفه جایگفاه مافارتافای زنفدگی در
پیشگیری او یه از مشکالت باداشدی و روانی قفرار دارد.
امچنین برخورداری از مافارت افای زنفدگی مفی وانفد
موجب اودمادبه نه و وزت نه باال ر در دانش آموزا
شده و کارکرد اجدمفاوی آنفا را ار قفا دافد .آمفوزش
ماارت اای زندگی مفی وانفد سفبب بادفر اندیشفید و
روابب اجدماوی مؤثر ر با دیگرا را بفه امفراه داشفده و
شرایب بادری را نیفز در زنفدگی دانفش آمفوزا در پفی
داشده باشد .بیشک دانفشآمفوزانی کفه از مافارتافای
زندگی باال ری برخوردارند می وانند روابفب بفین تفردی
مففؤثر ر و بففا کیهیففت بففاال ری را جربففه نمففوده و در
زمینهاای شیمی موتق ر ومل نمایند.
از محدودیتاای پژواش مفی فوا بفه مفورد زیفر
اشاره نمود که :پژواش حاضر تقب به حمیفل محدفوای
برنامه درسی ار باط مؤثر پایه دافم دوره دوب مدوسفطه
تنیوحرتفهای پرداخدفه اسفت ،فذا ندفایج آ بفه سفایر

کدا اای درسی دورۀ دوب مدوسطه تنیوحرته ای قابفل
لمیم نیست.
پیشنااد می شود که نظاب آموزشوپرورش به مقو ۀ
آموزش ماارتاای زندگی وجه جدی و اساسی بنمایفد
و نیز شایسده است کارشناسا و صاحبنظرا در نظفاب
آموزشی هح کرده و مدلاا و روشاای مدناسفب بفا
نیازاا و هاوتاای تفردی و سفنی دانفش آمفوزا ارالفه
کنند و در صورت امکا  ،آمفوزش مافارت افای زنفدگی
جز الینهک برنامه درسی در مدارس و در کل دورهاای
حصیمی شود .امچنین با وجه به اینکفه کدفب درسفی
مام رین منبی آموزش در مدارس است ،فذا بایفد مفاب
کدب ،وسب کارشناسفا مفورد بفازبینی قفرار گرتدفه و
بحث آموزش ماارتافای زنفدگی در دانفش آمفوزا در
مدن ،تلا یت (پرسش اا) و صاویر کدا بیشدر مد نظفر
قرار گیرد.
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