
Quarterly Journal of Educational Psychology  
Vol. 17, No.60, Summer 2021 
Jep.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/JEP.2022.56986.3205 

  

IS
SN

: 2
5

3
8

-3
1

8
3

   
   

   
   

eI
SS

N
: 2

5
3

8
-3

1
9

1
   

   
   

   
   

   
   

   
R

ec
ei

ve
d

: 2
0

2
0

/1
1

/1
9

   
   

   
   

   
A

cc
ep

te
d

: 2
0

2
1

/0
5

/0
5

   
   

   
  

   
   

O
ri

gi
n

al
 R

es
ea

rc
h

   
 

Comparison of the effectiveness of spiritual skills and 

cognitive-social skills training on school orientation in 

elementary school students  

Azam Keshavarzi  
PhD Student in Educational Psychology, 

Roudehen Branch, Islamic Azad 

University, Roudehen, Iran. 
  

Khadijeh Abolmaali 

Alhosseini

 

Associate Professor, Department of 

Psychology, Roudehen Branch, Islamic 

Azad University, Roudehen, Iran. 
  

 

Kianoosh Hashemian  
Associate Professor, Department of 

Psychology, Roudehen Branch, Islamic 

Azad University, Roudehen, Iran. 

Abstract 
This study aimed to comparison of the effectiveness of spiritual skills 

training and cognitive-social skills on school orientation in elementary 

school students. The method of the present study was a quasi-experimental 

pre-test-post-test-follow-up design with a control group. The statistical 

population of the present study included all fifth and sixth-grade female 

students of an elementary school in District 2 of Tehran who were studying 

in the academic year of 2019-2020 with a total of 234,356. Fifty-one 

students based on the proposal of Delavar (2011) were selected by multi-

stage random cluster sampling method and randomly assigned to 3 groups. 

The research instrument included Positive Orientation toward School 

Questionnaire by Ahmadi (2017). In the present study, the first experimental 

group underwent 12 sessions of 90 minutes of cognitive-social skills 

training; The second experimental group underwent 12 sessions of 90 

minutes of spiritual skills training and the control group did not receive any 

intervention. The Analysis of variance with repeated measures with mixed 

method was used to analyze the data. The results of the present study 
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showed that the difference between the effect of spiritual skills training and 

cognitive-social skills training was significant only in the component of the 

sense of belonging to school (P<0.01, F=8.51) of orientation to school at the 

level of 0.01. Based on the results of the present study, it is suggested that 

students be taught cognitive-social skills and spiritual therapy as a course 

during the school year. 

Keywords: cognitive-social skills, school orientation, spiritual skills. 
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 یها و مهارت یمعنو یها آموزش مهارت یاثربخش سهیمقا

نسبت به مدرسه در  یریگ بر جهت یاجتماع -یشناخت

 ییآموزان دوره ابتدا دانش

 

   یاعظم کشاورز
واحد رودهن، دانشگاه  ،یتیترب شناسیروان یدکتر یدانشجو

 .رانیرودهن، ا ،یآزاد اسالم
  

   ینیالحس یابوالمعال جهیخد
 ،یواحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالم ،شناسیگروه روان اریدانش

 .رانیرودهن، ا
 

   انیهاشم انوشیک
 ،یهن، دانشگاه آزاد اسالمواحد رود ،شناسیگروه روان اریدانش

 .رانیرودهن، ا

 چکیده
اجتماعی بر  -های شناختی های معنوی و مهارت هدف پژوهش حاضر مقایسه بین اثربخشی آموزش مهارت

 نوع از آزمایشی حاضر نیمه آموزان دوره ابتدایی بود. روش پژوهش گیری نسبت به مدرسه در دانش جهت

 تمام شامل پژوهش حاضر آماری جامعه کنترل بود. گروه با پیگیری – آزمون پس -آزمون پیش طرح

 243432تهران به تعداد  وپرورش شهر آموزش 2منطقه  دوره ابتدایی و ششم پایه پنجم آموز دختران دانش

آموز براساس پیشنهاد دالور  دانش 37مشغول به تحصیل بودند.  7481-89سال تحصیلی  در بود که نفر

نفر(  71گروه )هر گروه  4صورت تصادفی در  ای انتخاب شد و بهچندمرحله ایبه روش خوشه (7481)

( بود. برای 7482احمدی ) گیری مثبت نسبت به مدرسه جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه جهت

در پژوهش حاضر  گیری مکرر با طرح آمیخته استفاده شد.ها از روش تحلیل واریانس با اندازهتحلیل داده

اجتماعی؛ گروه دوم آزمایشی،  -ای آموزش مهارت شناختیدقیقه 81جلسه  72ه آزمایشی اول، تحت گرو

ای دریافت نکرد.  ای آموزش مهارت معنوی قرار گرفتند و گروه کنترل مداخلهدقیقه 81جلسه  72تحت 

 -شناختیهای  های معنوی و آموزش مهارت های پژوهش حاضر نشان داد تفاوت اثر آموزش مهارتیافته

گیری به مدرسه در سطح  ( جهتP ،37/9 = F <17/1اجتماعی تنها در مؤلفه احساس تعلق به مدرسه )
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 -های شناختیشود آموزش مهارتمعنادار بود. براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاد می 17/1

 آموزان تدریس شود. عنوان یک واحد درسی به دانش اجتماعی و معنویت درمانی در طول سال تحصیلی به

  .یمعنو هایمهارت ،یاجتماع -یشناخت هاینسبت به مدرسه، مهارت یریگ جهت :ها واژهکلید

  



 808 |  و همکاران یکشاورز...؛   یها و مهارت یمعنو یها آموزش مهارت یاثربخش سهیمقا

 مقدمه

عنوان فردی که دارای حساسیت و  در میان اعضای یک جامعه، کودک و نوجوان به

های شناختی برای یادگیری است به نظارت بعد از مراقبت  های طبیعی و ویژگیاحساس

ی نیاز دارد. پیشرفت یک جامعه صرفاً با رشد کودکان آن جامعه یعنی کودکانی که شخص

و  کمالی ایگلی)پذیر است ازلحاظ جسمانی و روانی اجتماعی قوی هستند، امکان

 امروز جهان سو و پیچیدگی یک از و تربیت تعلیم (. حساسیت7483، ابوالمعالی الحسینی

سازند  فراهم را بشری پیشرفت زمینه طلبد تامی را تریآگاه آموزهایدیگر دانش سوی از

7)قیرگا
هایی که گذاری(. ازجمله سرمایه2171و همکارانم،  2؛ مالتایس2174و همکاران،  

های آموزشی آن کشور توان به فعالیتدهد، میهر کشوری برای نسل آینده انجام می

، 4ماع و جامعه است )لویساشاره کرد که هدف آن تربیت نیروهای انسانی در بافت اجت

های آموزشی در هر کشور انتقال میراث فرهنگی جامعه، از وظایف اصلی نظام(. 2121

کردن آنان برای شرکت فعال و مؤثر در  آموختگان و آماده های دانش پرورش استعداد

موفقیت نظام آموزشی  هدهند آموزان هر جامعه نشان جامعه است؛ بنابراین، موفقیت دانش

امروزه پژوهشگران بر . های فردی است یابی و توجه به رفع نیاز هدف هجامعه در زمینآن 

که  چنان های موفقیت تحصیلی تأکیدی خاص دارند، آن کننده بینی ضرورت توجه به پیش

 یها موردتوجه نظام شیازپ شیاخیر، مطالعه عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی ب هدر سه ده

 (.7489ی و همکاران، کرکان یحمدم) آموزشی قرار گرفته است

 .گذارندینوجوانان تأثیر م یادگیریو  یلبر روند تحص یانم یندر ا شمارییعوامل ب

در  یاتیاز امور مهم و ح و تعلق داشتن به مدرسه یتآموزان از امن دانش باال بردن درک

صیلی ازجمله عوامل اثرگذار بر وضعیت تح 3مثبت نسبت به مدرسه یشگرااست. مدرسه 

آموزان در  گزارش دانش یزاناست: م تعریف شده دو بُعد ای آنبرآموزان است که  دانش
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را  یلیتحص یآموزان با آن دستاوردها که دانش ایدامنه موردعالقه به مدرسه و

 یفتگیش ینوع مدرسه که نسبت به یآموزان طور اخص، دانش . بهکنندیم یگذار ارزش

 شانیو اهداف فرد گذارندیمدرسه احترام م ینن به قوانآموزا دانش ین. ادهندینشان م

به  یمانشانمثبت نسبت به مدرسه با ا یشبا گرا یآموزان مدرسه است. دانش اهداف همسو با

فرد بالغ در  یکعنوان  به تشانیموفق یاو/ یزندگ یادگیری باو  یلیتحص یکه دستاوردها این

(. در این میان رضایت تحصیلی 7489ران، شوند )فرنودیان و همکایارتباط است مشخص م

های یک فرایند داوری است که در آن افراد کیفیت زندگی خود را براساس مالک

آموزانی  (. در این میان دانش7481کنند )روحانی و اشراقی، فرد خود ارزیابی می منحصربه

برانگیخته و های تحصیلی زیادی در زمینه احتمال بهکه پیوند محکمی به مدرسه دارند، 

(. پیوند و احساس تعلق با 7483موفق هستند و احساس رضایت دارند )هاشمی و همکاران، 

یا هویت خود  متعلق به مدرسه هستند کنندمیآموزان احساس  که دانش مدرسه که میزانی

و  7)اِسمیت شده فیتعردهند، پیوند به مدرسه پیوستگی با مدرسه شکل می واسطه بهرا 

مانند  ،یرفتار هایشاخص تنها در نه ،انآموز در مشارکت فعال دانش( که 2127همکاران، 

، مانند یو شناخت ی(، بلکه در عواطف احساس2ی)تعامل رفتار یعلم یمشارکت در کارها

به مواد  آموز دانش ( و عالقه4یآموزان با مدرسه خود )مشارکت عاطف دانش حس پیوستگی

یابد که نتیجه آن پیشرفت تحصیلی و عدم تظاهر می (ی)تعامل شناخت در مدارس یریادگی

مستلزم  یلیتحص یتموفق(. پیشرفت و 2179و همکاران،  3ترک تحصیل است )اِستفانسون

 ینآموزان است که ا دانش یگذار و هدف یفو انجام مجدانه تکال یگیریپ یزه،تالش، انگ

مواجهه با  یالش برات ینظران در پ نمود دارند. صاحبیلی تحص تالشعناصر در مفهوم 

و  یشرفتبهبود سطح پ یلی،در امورات تحص انگیزگی یآموزان، ب دانش یو کاهل رمقی یب

آموزان را مدنظر  های تحصیلی دانشتالشآموز  مدرسه و دانش ینطور کل بهبود روابط ب به

از طرف دیگر، افت تحصیلی یکی از مشکالت (. 7489ی و همکاران، صادقدهند )قرار می
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شود. افت تحصیلی باعث هدر وپرورش هر کشور محسوب می سی در نظام آموزشاسا

گردد. همچنین شکست تحصیلی موجب رفتن منابع مادی و عدم کارایی منابع انسانی می

شود. آموزان از تحصیل و تضعیف روحیه آنان و یا ترک تحصیل می دانش یزدگ دل

 (.7483پورمحمد و اسماعیل پور، ) عوامل متعددی در امر شکست تحصیلی دخیل هستند

نماید، مربوط به شرایط محیطی هایی که کسب میتجربه هر فرد در زندگی و مهارت

کند، فعالیت و محصول تأثیر متقابل میان آن فرد و محیطی است که در آن زندگی می

شد عنوان عامل اصلی رشد و یادگیری فرایندی است که در ارتباط با فضا و محیط فرد، ر به

گردد و محیط با ایجاد فرصت تحریک و تشویق در رفتار او تأثیر او را موجب می جانبه همه

رو محیط بایستی حمایت کافی برای رشد مطلوب فرد به عمل آورد  گذارد، ازاینمی

گیری تواند در جهتیکی از مداخالتی که می(. 7482)موسوی و ابوالمعالی الحسینی، 

ی است. شناخت -های اجتماعیرسه اثرگذار باشد، آموزش مهارتآموزان نسبت به مد دانش

ضربه  درازمدتهای اجتماعی حوزه مهمی از رشد فردی است و کمبود آن در مهارت

اجتماعی، ازجمله  -های شناختیکند و همچنین کسب مهارتشدیدی به کودک وارد می

ل، دریافت و پردازش هایی است که کودک اطالعات را در ارتباط با دیگران، تباد روش

ها شامل برخی فرایندهای شناختی کلی مانند ارتباطات و دیدگاه  کند. این روشمی

های اجتماعی و عاطفی و توجه به مهارت (.7483یادگیری است )محمدلو و همکاران، 

های آموزشی در مدارس تواند راهگشایی جهت بهبود یادگیری و فعالیتتقویت آن می

 یا شده . چراکه مهارت اجتماعی، رفتارهای آموخته(2121و همکاران،  7و)کریستووائ باشد

های اجتماعی  مهارتباشد. سازد با دیگران رابطه اثربخش داشته  است که فرد را قادر می

توان  در این میان می شوند ای از رفتارها در نظر گرفته می ی پیچیده عنوان مجموعه اغلب به

و  2مصاحبت با دوستان، 7آموزی ، جرأت3گیری و تصمیم 3لهئ، حل مس4، ارتباط2به همدلی
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های آموزش مهارت اجتماعی  ؤلفهم. (2121و همکاران،  3)گراور اشاره کرد 4خودمدیریتی

و  9های ارتباطی ، مهارت1، آگاهی اجتماعی2، خودمدیریتی3اند از خودآگاهی عبارت

که به معنی  خودآگاهی (.7489ی و همکاران، کرکان یمحمد) 8گیری اجتماعی تصمیم

 شامل (،2173، 71ای عینی است )یانگظرفیت پردازش اطالعات مرتبط به خود به شیوه

پذیری عاطفی و  خود انگیزشی، انعطاف های، مهارتخودپنداره های نگرشی،سوءگیری

و همکاران،  77اوهانو-شود )برکوویچاهداف میتوانایی پذیرش خود و توانایی دستیابی به 

ودآگاهی اجتماعی شامل توانمندی برقراری ارتباط با دیگران و سخت رویی در . خ(2178

له و ئهای حل مس گذاری، مدیریت زمان، تکنیک روابط است. خود مدیریتی شامل هدف

های ایجاد و حفظ ارتباط با دیگران  های ارتباطی شامل راه له است. مهارتئآزمون حل مس

 اجتماعی  انتخاب روند و شنایی با قوانین اجتماعیگیری اجتماعی نیز شامل آ است. تصمیم

(. در این راستا، شریعت باقری و نیک پور 7489ی و همکاران، کرکان یمحمد) تاس

طور معناداری،  ارتباطی به -های اجتماعیآموزش مهارت( چنین نتیجه گرفتند که 7481)

شود. به عبارت می آموزان پذیری و سازگاری با مدرسه در دانش باعث افزایش مسئولیت

پذیری  ارتباطی، سطوح مسئولیت -های اجتماعیبهتر با شرکت در جلسات آموزش مهارت

( چنین 7482)پور  یسعدو رادمنش . بابدآموزان افزایش می و سازگاری با مدرسه در دانش

از  آموزان دانش یشرفتپ یزشو انگ یلیتحص یشرفتبهبود پ یبرا توان یمنتیجه گرفتند که 

( در پژوهشی نشان 2121و همکاران ) 72هو استفاده کرد. یاجتماع یها مهارتزش آمو
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3. Self-Management 

4. Grover, R. L. 
5. Self-Awareness 

6. Self-Management 

7. Social Awareness 

8. Communication Skills 

9. Social Decision Making 

10. Young, G. B. 
11. Berkovich-Ohana, A. 
12. Hu, B. Y. 
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های اجتماعی دادند ساختاربندی کالس توسط معلم عاملی اثرگذار در پرورش مهارت

( در پژوهش خود چنین نتیجه گرفتند که 2179و همکاران ) 7آموزان است. وو دانش

 تباط کودک با معلم و کالس درس است.های اجتماعی کودکان عاملی مؤثر در ارمهارت

های اخیر نقش معنویت و دین در بیماری و سالمت موردتوجه قرار گرفته و  در سال

(. 7484)غالمی،  اجتماعی است -روانی -زیستی برخی معتقدند که معنویت بخشی از مدل

 یعهاورالطبمرتبط با اعتقاد به م یشناخت روان یا یساختار ذهن یکرا  یتمدرن، معنو یفتعار

معنویت درمانی به (. 2127و همکاران،  2)جست انددانسته یدر زندگ یمعن یجستجو یا

 شوداستفاده از ایمان قلبی فرد برای مسلط شدن بر مسائل خلقی، روحی و روانی گفته می

بعدی از انسان است که ارتباط و یکپارچگی او را با  ،معنویت(. 2171، 4)هوج و گریگوری

دهد و او را از  ارتباط و یکپارچگی به انسان امید و معنا می. دهد نشان می عالم هستی

رویکردهای معنویت درمانی، درمانگران . برد زمان و مکان و عالیق مادی فراتر می همحدود

کند که در درمان مسائل مهم معنوی درمان جویان را در زمان مناسب مورد  را تشویق می

جویان در  ایمان و معنویت درمان هاستفاده از قدرت بالقو خطاب قرار دهند و در راستای

هایی استفاده کنند که بیانگر احترام و ارزش قائل شدن  درمان و بهبودی، از زبان و مداخله

(. در این 7481و همکاران،  پوراکبران)درمانگر نسبت به مسائل معنوی درمانجو باشد 

ثیر آموزش معنویت درمانی از أف بررسی تهد( در پژوهشی با 7484راستا، برزگربفرویی )

آموزان دختر متوسطه  شناختی و عملکرد تحصیلی دانش دیدگاه اسالم بر بهزیستی روان

شناختی و  آموزش معنویت درمانی در افزایش بهزیستی رواننشان داد که  شهرستان یزد

شنهاد کرد و چنین پی ثیر معناداری داشتأآموزان گروه آزمایش ت عملکرد تحصیلی دانش

شناختی و عملکرد تحصیلی  از معنویت درمانی در ارتقاء بهزیستی روان توان یمکه 

معنویت درمانی ( چنین نتیجه گرفتند که 7481. عظیمی و همکاران )آموزان بهره برد دانش

اسالمی، در کاهش میزان تعلل ورزی تحصیلی و همچنین افزایش میزان اشتیاق تحصیلی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Wu, Z. 
2. Jeste, D. V. 
3. Hodge, D. R. & Gregory, J. D. 
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 .مؤثر بوده است

ها حائز اهمیت است و در احساس تعلق به مدرسه، معلمان و همکالسی آنجاکهاز

شود؛ بررسی آموزان از مدرسه می کنار تالش برای پیشرفت تحصیلی موجب رضایت دانش

بیش از هر  آنچهای برخوردار است و رویکردهای مؤثر در این زمینه نیز از اهمیت ویژه

افزاید شناسایی مداخالتی است که بیش از دیگر انجام پژوهش حاضر می ضرورت بهامری 

آموزان نسبت به مدرسه اثرگذار هستند. در این میان  گیری دانش مداخالت بر جهت

اجتماعی و معنویت درمانی هر دو رویکردهای اثربخشی به نظر  -آموزش مهارت شناختی

 هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به سؤال زیر بود: جهت نیازارسند، می

اجتماعی بر  -های شناختی های معنوی و مهارت ین اثربخشی آموزش مهارتآیا ب

 آموزان دوره ابتدایی تفاوت وجود دارد؟ گیری نسبت به مدرسه در دانش جهت

 روش پژوهش

ماهه  7پیگیری  -آزمون پس -آزمون پیش طرح نوع از آزمایشی حاضر نیمه روش پژوهش

 تمام شامل پژوهش حاضر آماری جامعه کنترل و هدف پژوهش کاربردی بود. گروه با

به  تهران وپرورش شهر آموزش 2منطقه  دوره ابتدایی و ششم پایه پنجم آموز دختران دانش

 به توجه مشغول به تحصیل بودند. با 7481-89سال تحصیلی  در نفر بود که 243432تعداد 

به  توجه با و شود نمی استفاده بزرگ های نمونه از آزمایشی های نیمه پژوهش برای که این

و  3/1آماری پژوهش، با استفاده از جدول کوهن و در نظرگرفتن اندازه اثر متوسط  جامعه

ای، ای چندمرحلهنفر برای هرگروه به روش تصادفی خوشه 71تعداد  92/1توان آزمون 

وپرورش به شیوه تصادفی  آموزش 2تهران، منطقه  وپرورش شهر مناطق آموزش میان ابتدا از

 تصادفی طور مدرسه ابتدایی دخترانه به 4و سپس از میان مدارس دولتی منطقه  شده تخابان

ششم  های پنجم وکالس تعداد منتخب، مدارس به مراجعه با تیدرنهاو  شده انتخاب

 تیدرنهاآزمون گرفته شد و  پیش موردنظرهای  آموزان همه کالس و از دانش شده مشخص

نفر  73( که حداقل حجم نمونه را برای هر گروه 7481)نفر براساس پیشنهاد دالور  37

آموزانی که در  پیشنهاد کرده است و با در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونه، از دانش
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تر از میانگین کسب انحراف معیار پایین 7گیری نسبت به مدرسه نمره پرسشنامه جهت

جایگزین شدند.  گروه 4صورت تصادفی در  آموزان به کردند انتخاب شدند. دانش

، عدم شرکت در خاص جسمی و روانیعدم وجود بیماری های ورود به پژوهش  مالک

زمان، رضایت والدین، عدم غیبت در  صورت هم دیگر به آموزشی و درمانیهای  برنامه

 بود. کالس تا پایان دوره درمان و مرحله پیگیری

مثبت نسبت به  یریگ جهتپرسشنامه  .گیری مثبت نسبت به مدرسه پرسشنامه جهت

ها و رفتارهای ( جهت سنجش احساسات، نگرش7482توسط احمدی ) درسهم

 -7خرده مقیاس  3گویه است و  34که شامل  شده ساختهآموزان نسبت به مدرسه  دانش

نگرش نسبت  -3و  4یلیتالش تحص -4، 2احساس تعلق به مدرسه -2، 7از مدرسه تیرضا

 2، کم=4، نظری ندارم=3، زیاد=3رت از خیلی زیاد=را در یک طیف لیک 3هایبه همکالس

دهد. در این پرسشنامه کسب نمره باالتر به معنای مورد ارزیابی قرار می 7تا خیلی کم=

سازه  ییروا( 7482تر نسبت به مدرسه است. در پژوهش احمدی )گیری هر چه مثبتجهت

کرونباخ  یلفاآ بیضره است. ی تأیید شداکتشاف یعامل لیپرسشنامه با استفاده از تحل نیا

 برابر با بیگیری مثبت به مدرسه، به ترت شده از پرسشنامه جهت چهار مؤلفه استخراج

 و (232/1) یلیتالش تحص ،(913/1)احساس تعلق به مدرسه  ،(982/1)از مدرسه  تیرضا

 یولقب قابل یدرون یها از همسان مؤلفه یها هیگوبود و (243/1)ها  ینگرش نسبت به همکالس

 بودند. برخوردار

ها کامالً  و گروه مستقرشدههای آزمایشی در یک مدرسه جداگانه  هر یک از گروه

ای دقیقه 81جلسه  72مستقل از هم تحت آموزش قرار گرفتند. گروه آزمایشی اول، تحت 

ای دقیقه 81جلسه  72اجتماعی؛ گروه دوم آزمایشی، تحت  -آموزش مهارت شناختی

ای دریافت نکرد. پس از اتمام  ی قرار گرفتند و گروه کنترل مداخلهآموزش مهارت معنو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. School Satisfaction 

2. Feeling of Belonging to School 

3. Educational Effort 
4. Attitude Towards Classmates 
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آزمون( و پس از گذشت یک ماه بعد  پس) یلتکمها را  ها مجدد پرسشنامه ها گروه آموزش

آموزان  ها قرار گرفت و دانش ها در اختیار آن بار دیگر پرسشنامه آزمون، یک از پس

 پیگیری( کردند.) یلتکمها را  پرسشنامه

اجتماعی )موسی زاده و ابوالمعالی  -های شناختی. محتوای جلسات آموزش مهارت0ول جد

 (0066الحسینی، 

 هدف موضوع جلسات

جلسه 

 اول
 آموزان ایجاد رابطه مثبت با دانش آموزان جلب رضایت و همکاری دانش

جلسه 

 دوم

 اتفاق هیجانات، پذیرش آنچه از آگاهی

 به خود، تفکر مالمت است، افتاده

انجام تمرینات ، بخش آرامش وضوعاتم

 مربوطه.

 .آن شناختی بخشی نظم و هیجان مفهوم با آشنایی -7

 شناختی تنظیم سازگارانه راهبردهای با آشنایی -2

 هیجان

 شناختی تنظیم ناسازگارانه راهبردهای با آشنایی -4

 هیجان

 راهبردهای یریکارگ به برای انگیزه و عالقه ایجاد -3

 جاناتهی مثبت تنظیم

منفی  راهبردهای از اجتناب منظور به آمادگی ایجاد -3

 هیجانات تنظیم

 شناختی تنظیم سازگارانه راهبردهای یریکارگ به -2

 ناسازگارانه شناختی تنظیم کاهش راهبردهای و هیجان

 درس کالس و زندگی روزمره های موقعیت در هیجان

جلسه 

 سوم

 فکر برای زیاد وقت صرف) ذهنی نشخوار

منفی(،  واقعه و تجربه یک درباره دنکر

 برای ریزی برنامه بر ریزی )تمرکز برنامه

 منفی(، فاجعه تجربه یک با آمدن کنار

واقعه، انجام  یک مثبت ارزیابی پنداری،

 تمرینات مربوطه

جلسه 

 چهارم

 جای را دیگران، خود پنداشتن مقصر

 با ارتباط گذاشتن، توانایی دیگران

ها، انجام تمرینات  نآ مدیریت و هیجانات

 مربوطه

جلسه 

 پنجم

خودآگاهی،  انواع زمینه تقویت شناختی در

مختلف،  وظایف و ها آشنایی با نقش

اجتماعی، بررسی  ارتباط کیفیت و کمیت

 ها، نگرش وضعیت خودپنداره )شامل

 درباره فرد هر دانش و احساسات

 پذیرش قابلیت و ها ها، مهارت توانایی

 تمرینات مربوطهاجتماعی(، انجام 

و  ها فرصت و درونی ضعف و قوت نقاط با آشنایی -7

 .بیرونی تهدیدهای

ابعاد  شناخت منظور به خودآگاهی انواع با آشنایی -2

 .خود وجودی مختلف

 حل در خودآگاهی مهارت کاربست با آشنایی -4

 .تحصیلی و مسائل شخصی

شخصی  امور در خود ضعف و قوت نقاط با آشنایی -3

خود،  واقعی نیازهای و اهداف با آشناییجلسه  .یلیتحص و
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 هدف موضوع جلسات

 در را بازخوردی من پیام یادگیری ششم

 تمرکز یجا بهکنید ) تسهیل آموزان دانش

 آن نتیجه و احساس بر دیگری، بر رفتار

 به همچنین .شود متمرکز خودش بر رفتار

پردازد(،  می خود احساسات انواع شناسایی

 های مهارت و شناختی توجه به رشد

 با آموزان تحصیلی، آشنایی دانش

خودآگاه، انجام تمرینات  افراد های ویژگی

 مربوطه

 کسب برای آموزان دانش در انگیزه و عالقه ایجاد -3

 .خودآگاهی مهارت

 نفس اعتمادبه سطح ارتقاء به تمایل و انگیزه تقویت -2

 .خود نفس عزت و

 ضعف نقاط کردن برطرف به مثبت نگرش تقویت -1

 .تحصیلی در امور

 از استفاده در آموزان دانش در رغبت ایجاد -9

 و کالمی های مهارت

 .ارتباطی رکالمیغی

 مهارت کاربرد منظور به توانمندی تقویت -8

 .اجتماعی و فردی در زندگی خودآگاهی

 مسائل با مواجهه برای خودآگاهی مهارت کاربرد -71

 .اجتماعی های آسیب با مقابله و زندگی

 .بازخوردی من پیام یریکارگ به در مهارت تقویت -77

جلسه 

 هفتم

 خود، عوامل مدیریت آشنایی با مفهوم

خود، هدفمند کردن  مدیریت بر مؤثر

 آموزان، آگاهی و یادگیری مدیریت دانش

 زمان، انجام تمرینات مربوطه

 آن های مؤلفه و خود مدیریت مفهوم با آشنایی -7

 خود مدیریت دارای افراد های ویژگی با آشنایی -2

مدیریت  تقویت راهکارهای و ها تکنیک با آشنایی -4

 خود

 مدیریت مهارت کسب برای انگیزه و عالقه ایجاد -3

 خود

 و خودکنترلی خودتنظیمی، های مهارت تقویت -3

 تحصیلی عملکرد توسعه منظور به خودانگیزشی

 بر عملکرد سطح ارتقاء به تمایل و انگیزه تقویت -2

 خود مدیریت مهارت های فهاساس مؤل

 از استفاده و خود عملکرد مشاهده به رغبت افزایش -1

 خودتوبیخی و های خود تشویقی مهارت

 کاربست و پذیرش به پذیری نسبت انعطاف تقویت -9

 زندگی در مدیریت تغییر

 مسائل با مواجهه برای خود مدیریت مهارت کاربرد -8

 تحصیلی و مشکالت فردی با مقابله و

لسه ج

 هشتم

 مدیریت انواع تغییر، یادگیری مدیریت

ورزی،  هیجانات، آشنایی با مهارت قاطعیت

 انجام تمرینات مربوطه

 جلسه

 نهم

آشنایی با مهارت خودانگیزشی، مهارت 

خودکنترلی و مهارت خودتنظیمی، انجام 

 تمرینات مربوطه

و  ایجادکننده عوامل استرس، مفهوم با آشنایی -7های مقابله با  مهارت ؟استرس چیستجلسه 
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 هدف موضوع جلسات

ا راهبردهای مقابله استرس، آشنایی ب دهم

شناختی، راهبردهای رفتاری برای مقابله با 

 استرس

 آن های علت

 استرس با مقابله راهکارهای با آشنایی -2

ی ریکارگ به منظور به انگیزه و آمادگی ایجاد -4

 استرس با مقابله راهکارهای

با  مقابله راهکارهای یریکارگ به در توانمندسازی -3

 کالس درس موقعیت در استرس

با  مقابله راهکارهای یریکارگ به در توانمندسازی -3

 روزمره های زندگی موقعیت در استرس

جلسه 

 یازدهم

ورزی )ابراز  آشنایی با مهارت جرات

وجود(، مهارت انتقادپذیری، راهکارهای 

 مقابله اجتماعی، مقابله معنوی و مذهبی

 جلسه

 دوازدهم

های  ی و بحث در مورد مهارتبند جمع

 آموزان در دانش جادشدهیا

 های خود آموزان از توانایی ارزیابی دانش -7

 ارزیابی از نقاط قوت و ضعف روش آموزشی -2

 (0066محتوای جلسات آموزشی مهارت معنوی )موسی زاده و ابوالمعالی الحسینی، . 2جدول 

 هدف موضوع جلسات

 آموزان ایجاد رابطه مثبت با دانش آموزان ب رضایت و همکاری دانشجل جلسه اول

جلسه 

 دوم

ارائه داستانی درباره بخشایشگری، تصمیم 

 ؟برای تغییر، بخشایشگری چیست

خشم و  ؟بخشایشگری چه چیزی نیست

عصبانیت، تعریف همدلی، انجام تمرینات 

 هر بخش

ک ها و اینکه ی توانایی در درک ارزش ذاتی انسان -7

ی انجام داده است، کار چهکه  از این نظر صرفشخص 

 انسان است.

پذیری در دیدن اعمال خوب در فردی که از  انعطاف -2

 شدگی(. او رنجیده )عدم تثبیت

توانایی در عدم برچسب زدن به افراد و رفتار فرد را به  -4

 مقام صفات و یا اسم رساندن.

ر نگرش گذشت فرد نسبت به فرد رنجاننده و تغیی -3

 منفی به نگرش مثبت در مورد فرد.

توانایی در دیدن فرد خاطی بدون در نظر گرفتن  -3

 تقصیراتش و بدون شرط او را پذیرفتن.

طوری  همدلی و داشتن توانایی احساس کردن همان -2

که فرد خودش را  کند؛ و این که فرد رنجاننده احساس می

ر فکر جای فرد رنجاننده بگذارد و ببیند او چه طو

 کند. می

اعتقاد به اینکه افراد دارای میزانی از ارزش درونی  -1

احترام به  ها احترام گذاشت؛ هستند که بایستی به همه آن

جلسه 

 سوم

و  مهربانی، احترام و ها انسان ذاتی ارزش

بخشایشگری،  به عمل، سخاوتمندی

 بخشش به هم بخشایشگری، من های مزیت

 نات هر بخشدارم، انجام تمری نیاز
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 هدف موضوع جلسات

اند بلکه به خاطر  افراد نه به خاطر آنچه انجام داده

 خودشان.

ی جا بهتمایل فرد به بروز رفتار موردپسند و دوستانه  -9

 ده.رفتار خصمانه با فرد رنجانن

 تمایل فرد به ابراز دوستی با فرد خاطی. -8

تمایل فرد به دوری از بدگویی، تحقیر، اجتناب و  -71

 اعتنایی نسبت به فرد خاطی. بی

جلسه 

 چهارم

 برابر در ارائه داستان در مورد صبر، صبر

 برابر در دیگران، صبر های اذیت و آزار

 و دیگران دروغین تمجیدهای و تعریف

 نخوردن، انجام تمرینات هر بخش فریب

توانایی در حفظ آرامش و به دست آوردن رفتارهای  -7

 صبورانه.

 زدگی. پرهیز از شتابتأخیر انداختن ارضای نیازها و  -2

استقامت و پایداری در انجام تکالیف و تالش و  -4

 های خود. مداومت برای دستیابی به خواسته

های زبانی و نه  گرایش به احتیاط، شناخت و واکنش -3

 فیزیکی.

ها و امیال اطرافیان و دوستان را در نظر  نیازها، خواست -3

 گرفتن.

 ناکامی.صبر و تحمل در برابر  توانایی -2

های زبانی برای کنترل موقعیت در زمان  پاسخ -1

کننده نه  ها یا وقایع ناراحت با موقعیت شدن مواجه

 درگیرانه، تجاوزکارانه و فیزیکی

به دست آوردن مهارت مذاکره، گفتگو و برقراری  -9

 ارتباط مؤثر

جلسه 

 پنجم

 مداومت و عصبانیت، پشتکار و خشم مهار

 برابر در متکارها، مقاو انجام در

 ها، انجام تمرینات هر بخش وسوسه

جلسه 

 ششم

 دوست که ینیب شیپ رقابلیغ پیشامدهای

 در عجله و زدگی شتاب از ندارید، پرهیز

عجوالنه، انجام  کارها، قضاوت انجام

 تمرینات هر بخش

جلسه 

 هفتم

ارائه داستان در مورد اعتماد و آگاهی دادن 

گاهی در ارتباط، آ در مورد آن، جستجوی

، انجام ایمن مطمئن، پایگاه مورد پناهگاه

 تمرینات هر بخش

توانایی در آگاهی یافتن در مورد افراد مورد اعتماد  -7

 شان زندگی

 توانایی در درک ارزش خانواده -2

 به والدین نسبتآگاهی در مورد احساسات  -4

توانایی درک در مورد اعتماد و نحوه ارتباط با  -3

 ی آنخانواده و چرای

جلسه 

 هشتم

در دسترس بودن،  آگاهی در مورد دانایی،

 پاسخگو بودن، انجام تمرینات هر بخش
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 هدف موضوع جلسات

 جلسه نهم

به  ؟بخشش و شفقت خداوند چگونه است

فواید  ؟توان اعتماد کرد چه کسی می

 اعتماد، انجام تمرینات هر بخش

توانایی ابراز احساسات در مورد کسانی که دوستشان  -3

 دارند

قدرتمندترین فرد  عنوان بهتوانایی در دیدن پدر  -2

 هایش شان و پذیرش او به همه توانایی رندگی

های مکانی و زمانی  توانایی درک در مورد موقعیت -1

ها در زمان  پذیر بودن آن مورد دسترس افراد و آگاهی در

 نیاز

توانایی درک اینکه خانواده تا چه حد باید پاسخگوی  -9

 نیازهای فرزندان باشد.

دهیم و  درک احساسات در مورد اعمالی که انجام می -8

گر اعمال ما است و وجود  اعتقاد به اینکه خداوند نظاره

 این اعتقاد سبب انجام دادن یا ندادن برخی کارها شود.

جلسه 

 دهم

 حل مسئله چیست، ایجاد آمادگی، تعیین

 هدف، تشخیص و تعریف مسئله، تولید

ن، انجام تمرینات هر ها، ارائه داستا حل راه

 بخش

 

شنود و  اعتقاد به اینکه خداوند دعای ما را می -7

 کند. تردید در حل مشکالت به ما کمک می بی

باور به اینکه خداوند توان الزم برای حل مسائل را در  -2

وسیلۀ اسباب  ها، به اختیار ما گذاشته و در حل کردن آن

دن ناگهانی، های درونی و بینش دا بیرونی و یا آمادگی

 حل مسئله را به ما نشان خواهد داد. راه

اعتقاد به اینکه خداوند در هرلحظه با من در ارتباط  -4

شود؛ بنابراین نحوه حل  ای از من جدا نمی است و لحظه

 مسئله را به یاد من خواهد انداخت.

در نظر گرفتن خیر و صالح دیگران و طبیعت هنگام  -3

 مشخص کردن اهداف.

نظر گرفتن سود و زیان دیگران هنگام انتخاب در  -3

 ها. ها و اجرای آن حل راه

 در رویارویی با مسئله. نفس اعتمادبهشهامت و  -2

 انتظار مثبت در حل مسئله. -1

جلسه 

 یازدهم

 کردن ها، اجرا حل راه انتخاب و ارزیابی

نتیجه، ارائه  ، ارزیابیشده انتخاب حل راه

 مربوطهها، انجام تمرینات  داستان

جلسه 

 دوازدهم

های  ی و بحث در مورد مهارتبند جمع

 آموزان در دانش جادشدهیا

 های خود آموزان از توانایی ارزیابی دانش -7

 ارزیابی از نقاط قوت و ضعف روش آموزشی -2
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 ها یافته

آموزان دختر پایه پنجم و ششم ابتدایی بودند. میانگین و  کنندگان این پژوهش دانش شرکت

های معنوی به ترتیب برابر  کنندگان در گروه آموزش مهارت اف استاندارد سن شرکتانحر

 31/1 ± 38/77اجتماعی برابر با  -های شناختی ، در گروه آموزش مهارت97/1 ± 94/77با 

 راهه کبود. استفاده از روش تحلیل واریانس ی 83/1 ± 34/77و در گروه کنترل برابر با 

میانگین و  7ها تفاوت معنادار وجود ندارد. جدول  بین گروهنشان داد که به لحاظ سن 

گیری نسبت به مدرسه )رضایت از مدرسه، احساس  های جهت انحراف استاندارد مؤلفه

های  کنندگان گروه تعلق به مدرسه، تالش تحصیلی و نگرش به همکالسی( در شرکت

 دهد. را نشان میآزمون و پیگیری  آزمون، پس آزمایش و کنترل، در سه مرحله پیش

 گیری نسبت به مدرسه های جهت مؤلفه انحراف استاندارد ±. میانگین 7جدول 

 

 

 

 پیگیری آزمون پس آزمون پیش گروه متغیر

رضایت از 

 مدرسه

 22/9 ± 31/11 74/71 ± 23/11 47/8 ± 17/31 های معنوی مهارت

 79/77 ± 32/24 33/71 ± 71/23 31/71 ± 11/33 اجتماعی -های شناختی مهارت

 71/77 ± 91/32 23/77 ± 92/32 12/77 ± 11/33 کنترل

احساس تعلق 

 به مدرسه

 91/3 ± 31/32 31/3 ± 28/31 21/9 ± 32/41 های معنوی مهارت

 23/3 ± 39/42 73/3 ± 31/42 81/2 ± 31/43 اجتماعی -های شناختی مهارت

 12/3 ± 37/43 72/2 ± 11/43 24/9 ± 71/42 کنترل

تالش 

 حصیلیت

 31/2 ± 21/22 43/2 ± 34/22 92/4 ± 43/79 های معنوی مهارت

 28/2 ± 32/27 32/2 ± 43/27 98/2 ± 99/79 اجتماعی -های شناختی مهارت

 79/2 ± 32/79 24/2 ± 77/79 11/3 ± 77/79 کنترل

نگرش به 

 همکالسی

 37/4 ± 79/73 41/4 ± 72/73 22/4 ± 31/74 های معنوی مهارت

 18/2 ± 37/74 17/2 ± 79/74 11/4 ± 38/72 اجتماعی -ای شناختیه مهارت

 24/2 ± 18/77 21/2 ± 92/77 82/2 ± 24/72 کنترل
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گیری به مدرسه نشان داد  های جهت ویلک مربوط به مؤلفه -های شاپیرو بررسی شاخص

های معنوی در  که شاخص مزبور برای مؤلفه رضایت از مدرسه در گروه آموزش مهارت

های مربوط به آن  معنادار است. اگرچه این مطلب بیانگر عدم توزیع نرمال داده 13/1سطح 

ویلک، برابری حجم  -با توجه به سطح معناداری شاخص شاپیرو نیباوجودامؤلفه است، 

های آماری خانواده تحلیل واریانس در مقابل انحراف  ها و مقاومت آزمون نمونه در گروه

ن انتظار داشت که این موضوع نتایج تحلیل را تحت تأثیر قرار ندهد. توا ها، می از مفروضه

نتایج آزمون لون نیز نشان داد که تفاوت واریانس نمرات مربوط به هر چهار مؤلفه 

غیرمعنادار و بنابراین  13/1ها و در سه مرحله در سطح  گیری به مدرسه در گروه جهت

یت استفاده از روش تحلیل واریانس چند ها برقرار بود. درنها مفروضه همگنی واریانس

گیری به مدرسه در  های جهت آزمون مؤلفه در مقایسه پیش Fمتغیری نشان داد که ارزش 

(. این یافته F(91و  81) = P ،327/1 >13/1است )غیر معنادار  13/1سه گروه در سطح 

ضویت گروهی آزمون از ع دهد که مفروضه استقالل متغیر وابسته در مرحله پیش نشان می

نتایج تحلیل چند متغیری در  2گیری به مدرسه برقرار است. جدول  های جهت برای مؤلفه

 دهد. گیری به مدرسه را نشان می مقایسه اثر اجرای متغیرهای مستقل بر جهت

گیری  های جهت . نتایج تحلیل چند متغیری در مقایسه اثر اجرای متغیرهای مستقل بر مؤلفه0جدول 

 نسبت به مدرسه
 سطح معناداری درجات آزادی F المبدای ویلکز گیری به مدرسه جهت

2
η 

 211/1 117/1 3و  83 73/2 222/1 رضایت از مدرسه

 723/1 112/1 3و  83 21/3 282/1 احساس تعلق به مدرسه

 721/1 172/1 3و  83 34/4 127/1 تالش تحصیلی

 127/1 789/1 3و  83 33/7 997/1 نگرش به همکالسی

× دهد که اثر تعاملی گروه  براساس نتایج جدول فوق نتیجه تحلیل چند متغیری نشان می

2 =211/1= المبدای ویلکز، 222/1های رضایت از مدرسه ) زمان بر مؤلفه
( 117/1 =P ،

2 =723/1= المبدای ویلکز، 222/1( و احساس تعلق به مدرسه )F(2و  83) = 73/2
( 

112/1 =P ،21/3 = (83  2و)F 127/1و بر مؤلفه تالش تحصیلی ) 17/1( در سطح =
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2 =721/1المبدای ویلکز، 
( 172/1 =P ،34/4 = (83  2و)Fجهت )  گیری به مدرسه در

برابری ماتریس خطاهای کوواریانس برای نتیجه آزمون  4معنادار است. جدول  13/1سطح 

 دهد. را نشان می گیری به مدرسه های جهت مؤلفه

 . آزمون موخلی برای آزمون برابری ماتریس خطاهای کوواریانس5جدول 

2 شاخص موخلی گیری به مدرسه جهت
 سطح معناداری درجه آزادی 

 117/1 2 72/44 323/1 رضایت از مدرسه

 117/1 2 31/38 438/1 احساس تعلق به مدرسه

 117/1 2 21/73 179/1 تالش تحصیلی

 117/1 2 32/42 347/1 نگرش به همکالسی

دهد که ارزش مجذور کای مربوط به  آزمون موخلی نشان می 3همسو با نتایج جدول 

p ،323/1=w ،72/44(=2)2<17/1مدرسه )رضایت از 
 احساس تعلق به مدرسه ،)

(17/1>p ،438/1=w ،31/38(=2)2
( تالش تحصیلی ،)17/1>p ،179/1=w ،

21/73(=2)2
( و نگرش به همکالسی )17/1>p ،347/1=w ،32/42(=2)2

 ) در سطح

یک از  معنادار است. این یافته بیانگر آن است که مفروضه کرویت برای هیچ 17/1

گیری به مدرسه برقرار نیست و به همین دلیل درجات آزادی مربوط به  های جهت مؤلفه

نتایج تحلیل طرح آمیخته در  3 جدولگیسر اصالح شد.  –ها به روش گرینهوس  مه مؤلفهه

 دهد. را نشان میگیری به مدرسه  های جهت مؤلفهتبیین اثر متغیرهای مستقل بر 

 گیری به مدرسه . نتایج تحلیل آمیخته در تبیین اثر متغیرهای مستقل بر جهت0 جدول

گیری به  جهت

 مدرسه

مجموع 

 تمجذورا

مجموع 

 مجذورات خطا

درجه 

 آزادی
F 

سطح 

 معناداری
2

  

 431/1 117/1 14/72 72/2و  89/31 11/2341 32/7437 رضایت از مدرسه

احساس تعلق به 

 مدرسه
 214/1 117/1 88/9 31/2و  73/39 47/7811 73/172

 787/1 117/1 21/3 72/4و  92/13 31/483 21/84 تالش تحصیلی

 123/1 789/1 21/7 11/2و  13/38 37/438 17/23 نگرش به همکالسی
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 =434/1های رضایت از مدرسه ) زمان بر مؤلفه× دهد که اثر تعاملی گروه نشان می 2جدول 
2

( 117/1 =P ،14/72 = (89/31  72/2و)F( احساس تعلق به مدرسه ،)2 =214/1
( 117/1 =

P ،88/9 = (73/39  31/2و)F( و تالش تحصیلی )2 =787/1
( 117/1= P ،21/3 = (92/13 

معنادار است. گفتنی است که اثر تعاملی  17/1گیری به مدرسه در سطح  ( جهتF(72/4و 

بنابراین چنین ؛ معنادار نبود 13/1ها در سطح  زمان بر مؤلفه نگرش به همکالسی× گروه

اجتماعی  -های شناختی های معنوی و مهارت گیری شد که اجرای آموزش مهارت نتیجه

گیری به مدرسه  های متغیر جهت غییر معنادار در مؤلفه نگرش به همکالسیمنجر به ت

شود. در ادامه برای مقایسه اثرات متغیرهای مستقل با یکدیگر و با گروه و کنترل  نمی

 ارائه شده است. 1های تعقیبی به کار گرفته شد که نتیجه آن در جدول  آزمون

نسبت به  گیری صورت دو گروهی بر جهت زمان به ×. مقایسه معناداری اثر تعاملی گروه 3 جدول

 مدرسه

 های مورد مقایسه گروه
مجموع 

 مجذورات

مجموع 

 مجذورات خطا

درجه 

 آزادی
 

F 

سطح 

 معناداری
2

  

رضایت از 

 مدرسه

 -گروه اول

 گروه دوم
34/722 43/2321 

و  13/43

12/7 
23/7 218/1 138/1 

 -گروه اول

 گروه سوم
73/7291 31/7242 

و  23/44

13/7 
14/23 117/1 348/1 

 –گروه دو 

 گروه سوم
17/213 79/824 

و  83/44

12/7 
72/21 117/1 492/1 

احساس تعلق به 

 مدرسه

 -گروه اول

 گروه دوم
73/471 13/7722 

و  22/43

71/7 
37/9 113/1 271/1 

 -گروه اول

 گروه سوم
21/294 34/7342 

و  31/48

24/7 
22/73 117/1 422/1 

 –گروه دو 

 گروه سوم
99/13 72/7789 

و  23/31

22/7 
14/2 722/1 138/1 

 تالش تحصیلی

 -گروه اول

 گروه دوم
19/71 48/292 

و  81/31

38/7 
83/7 724/1 131/1 

 228/1 117/1 38/8و  87/31 44/477 41/82 -گروه اول
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 های مورد مقایسه گروه
مجموع 

 مجذورات

مجموع 

 مجذورات خطا

درجه 

 آزادی
 

F 

سطح 

 معناداری
2

  

 38/7 گروه سوم

 –گروه دو 

 گروه سوم
43/41 22/783 

و  31/32

33/7 
89/3 178/1 743/1 

های معنوی در مقایسه با گروه کنترل بر  دهد که اثر آموزش مهارت نشان می 1جدول 

(، احساس تعلق به F(13/7و  23/44) = P ،14/23 <17/1مدرسه )های رضایت از  مؤلفه

 = P ،38/8 <17/1( و تالش تحصیلی )F(24/7و  31/48) = P ،22/73 <17/1مدرسه )

نیز  7معنادار است. نمودار شکل  17/1سه در سطح گیری به مدر ( جهتF(38/7و  87/31)

گیری مثبت به مدرسه در گروه آموزش  دهد که میانگین سه مؤلفه جهت نشان می

آزمون و پیگیری افزایش یافته  های معنوی در مقایسه با گروه کنترل در مراحل پس مهارت

مشاهده  گانه سهحل است و این در حالی است که تغییرات معناداری در گروه کنترل در مرا

اجتماعی در مقایسه  -های شناختی دهد که آموزش مهارت شود. جدول فوق نشان می نمی

( و F(12/7و  83/44) = P ،72/21 <17/1های رضایت از مدرسه ) با گروه کنترل مؤلفه

گیری به مدرسه را به ترتیب  ( جهتF(33/7و  31/32) = P ،89/3 <13/1تالش تحصیلی )

افزایش داده است. همسو با مطالب فوق نمودارهای الف( و ج( در  13/1و  17/1در سطوح 

اجتماعی میانگین دو  -های شناختی دهد که در گروه آموزش مهارت نشان می 7شکل 

آزمون و پیگیری در مقایسه با  مؤلفه رضایت از مدرسه و تالش تحصیلی در مراحل پس

الی است که در گروه کنترل چنین تغییراتی آزمون افزایش یافته است. این در ح مرحله پیش

های معنوی و آموزش  تفاوت اثر آموزش مهارت 1شود. منطبق برنتایج جدول  مالحظه نمی

 = P ،37/9 <17/1اجتماعی تنها در مؤلفه احساس تعلق به مدرسه ) -های شناختی مهارت

نیز  7دار شکل معنادار است. نمو 17/1گیری به مدرسه در سطح  ( جهتF(71/7و  22/43)

های  های معنوی در مقایسه با آموزش مهارت دهد که روش آموزش مهارت نشان می

 7شکل تر عمل نموده است.  اجتماعی در افزایش احساس تعلق به مدرسه موفق -شناختی

های احساس تعلق به مدرسه، احساس رضایت از مدرسه و تالش تحصیلی  نمودارهای مؤلفه
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 دهد. نشان می پژوهش راآزمون و پیگیری در سه گروه  سآزمون، پ در مراحل پیش

 
های احساس تعلق به مدرسه، احساس رضایت از  . نمودارهای مربوط به تغییرات مؤلفه0شکل 

 آزمون و پیگیری در سه گروه پژوهش آزمون، پس مدرسه و تالش تحصیلی در مراحل پیش

 گیریبحث و نتیجه
های  های معنوی و مهارت شی آموزش مهارتهدف پژوهش حاضر مقایسه بین اثربخ

آموزان دوره ابتدایی بود. نتایج  گیری نسبت به مدرسه در دانش اجتماعی بر جهت -شناختی
، احساس مدرسههای رضایت از پژوهش حاضر نشان داد مداخله معنویت درمانی بر مؤلفه

های  ل از پژوهشو تالش تحصیلی اثربخش بود. این نتایج با نتایج حاصمدرسه تعلق به 
حاضر ( همسو بود. نتایج پژوهش 7481( و عظیمی و همکاران )7484برزگربفرویی )

و تالش مدرسه اجتماعی بر رضایت از  -های شناختینشان داد آموزش مهارت نیهمچن
های شریعت باقری و نیک پور  تحصیلی اثربخش بود. این نتایج با نتایج حاصل از پژوهش

( 2179(؛ وو و همکاران )2121(؛ هو و همکاران )7482)پور  یدسعو رادمنش (؛ 7481)

های معنوی در  روش آموزش مهارتنتایج پژوهش حاضر نشان داد  تیدرنهاهمسو بود. 
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 تر بود.اجتماعی در افزایش احساس تعلق اثربخش -های شناختی مقایسه با آموزش مهارت
جهت مقایسه با نتایج پژوهش حاضر  و ناهمسو همسوهای پیشینه آمده عمل بههای در بررسی

 یافت نشد.

در عصر کنونی تغییرات فرهنگی مختلفی در جوامع به وجود آمده است. ازجمله، 
صورت یک منبع اصلی خود ارتباطات شخصی نسبت به گذشته ارزش بیشتری یافته و به

ماعی بهقبول اجت ارزشمندی و رضایت از زندگی درآمده است. همچنین، دامنه رفتار قابل
های مهارتگسترش یافته است. در چارچوب این زمینه فرهنگی، عالقه به  یتوجه طور قابل

صورت یک حالت زودگذر بلکه در حکم یک شیوه مؤثر دائمی ، نه بهاجتماعی -شناختی
برخی از  اجتماعی -های شناختیمهارت. (2121و همکاران،  7)کینجری شوداحساس می

های مثبت نسبت به نگرشدهد و باعث کسب نده را پوشش مینیازهای فرهنگی یادگیر
دی  -)کامپر شودمیآموزان  و سازگاری دانش ها، معلمان و مدرسه و تحصیلهمکالسی

آموزان از قبیل  های عاطفی و اجتماعی دانش رشد ویژگی(. 2121و همکاران،  2مارکو

و درک عواطف دیگران  پاسخ مناسب به تجربیات عاطفی، ارتباط مؤثر با عواطف فردی
افتند. این فرایند تحت تأثیر تجربیات مختلف  در تعامالت مستمر فرد با محیط اتفاق می

و  4)هبرلی های خود فرد است های مستقیم و غیرمستقیم و ویژگی اجتماعی شدن و آموزش
 تسهیل رشدشناختی با  -مداخله اجتماعی های مداخالتی از قبیل . برنامه(2121همکاران، 

های عاطفی فرد از طریق آگاه شدن ازآنچه فرد در حال  مطلوب و تأکید بر رشد صالحیت

. مداخله روانی دارند بهزیستیکند اثرات مثبتی بر ارتباطات اجتماعی و  حاضر احساس می
برد. در  با واداشتن فرد به تالش بیشتر و ناامید نشدن انگیزه وی را باال می شناختی -اجتماعی

ها و  کند تمام توانایی ریزی به فرد کمک می گذاری و برنامه ، با هدفاه نیکنار ا
تواند  کند که او می هایش را برای رسیدن این هدف دنبال کند و به فرد یادآوری می تالش

بینی و کنترل نماید. عالوه براین،  با افزایش تالشش در جهت مناسب، پیامد رفتارش را پیش

های بیرونی به  آموزان را از انگیزه انگیزش دانششناختی  -عیمداخله اجتما برنامه آموزشی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kingery, J. N. 

2. Kamper-DeMarco, K. E. 

3. Heberle, A. E. 
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هایشان لذت  ها از رسیدن به هدف آن که ینحو دهد. به های درونی سوق می سمت انگیزه
ماند )محمدی  می باقی آن تشویقی اثر مدت طوالنی در برند و بدین طریق، بیشتری می

 (.7489کرکانی و همکاران، 
یکی از مسائلی که در مقطع ابتدایی و دیگر مقاطع از  توان گفتطورکلی می به

شود که باعث می است اجتماعی های شناختیاهمیت باالیی برخوردار است، داشتن مهارت

اجتماعی موجب  -شناختی هایفقر مهارت فرد ازلحاظ اجتماعی رفتار معقول داشته باشد.
هایی را که فراهمموقعیت بیترت نیا بهو  شودانزوا و طرد فرد از جانب گروه همساالن می

هدف اساسی . دهندهای شناختی ـ اجتماعی و اخالقی هستند، از دست میکننده مهارت
های اجتماعی هدایت مستقیم و آموزش فراگیر مهارت -شناختی هایآموزش مهارت

که  ها برای ورود به مقاطع باالتر است آماده ساختن آنویژه اجتماعی از دوران کودکی به
 ازکودکان . برخورداری شودمی و همچنین باعث پذیرش اجتماعی فرد در مراحل باالتر

ها و  روزمره آندر زندگی  یتوجه های قابلبرتری، موجب اجتماعی -شناختیهای مهارت

با برقراری رابطه مثبت  را قادر بهها  تنها آن نهاین مداخله  .شوددر رابطه با مدرسه می
تر عملکرد مطلوب کند، بلکه موجب احساس تعلق والن و معلمان میها، همساهمکالسی

خواهند تصویر بهتری از خود آموزان  این دانش که یطور بهشود در مدرسه میها  آن
های تحصیلی سازد که با استرساین مداخله این کودکان را قادر می همچنین، داشت.

 خواهند بود. ترزندگی مقاومناپذیر های اجتنابدر برابر چالش مقابله کنند و

مسائل اعتقادی و باورهای توان گفت از سوئی در تبیین اثربخشی معنویت درمانی می
رفته  ترین مباحث انسان به شمارداشته و جزء اصلی یا العاده دینی در هر زمان اهمیت فوق

راد (. رشد و آگاهی معنوی، فعالیت، تمایل و تالش اف7484)عسکری و همکاران،  است
ها از معنا، اهمیت و هدف در زندگی در راستای رشد  برای ایجاد یا تکمیل درک آن

مهم است که اختالل در آن آشفتگی را به همراه دارد )ابراهیمی و  قدر آنشناختی 

معنویت یک مسیر و یک فرایند رشد با هدف رسیدن به تعالی و شناخت (. 7489همکاران، 
که زمینه موردنیاز برای قرار  آیدشدن به او، به شمار می تر خداوند و نزدیکهر چه بیش

های بالقوه در وجود انسان نهاده شده و اولین مرحله صورت گرایش گرفتن در این فرایند به
و در مرحله بعد، عمل و  معنویباورهای ها، دست یافتن به پس از توجه به این گرایش
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ای از (. معنویت مجموعه2172همکاران،  و 7روزماریناست )این باورها رفتار بر اساس 
تواند معنا و مفهوم زندگی ها، انسان میدهد که از راه آنها را ارائه میکلمات و چارچوب

رسد که نیازهای معنوی یک ارزش و معنای درونی و یک خود را درک کند. به نظر می
 غیرمادی مسائل (.7483نیا، کریمی و شریعتمحمدارزش و معنای خارجی داشته باشد )

 نشان مطالعات اینعالوه  . بهاست عمرشان گستره در افراد اغلب زندگی از مهمی بخش

کند  می تغییر زندگیش طول در غیرمادی امور در انسان های درگیری ماهیت که اند داده
آموزانی که از معنویت باالیی برخوردارند رخدادهای  (. دانش7482)طبائیان و همکاران، 

دانند )سوادکوهی، ان را ناشی از کنترل عوامل بیرونی نظیر شانس و تقدیر نمیشزندگی
هایشان را ( و با احساس شایستگی در یافتن معنا برای زندگی خود سعی دارند تالش7482

 (. عالوه براین، معنویت2178و همکاران،  2جهت بهبودی شرایط افزایش دهند )گروس
 گرددیابی فرد و اجتماع میشود، بلکه موجب هویتمی هاتنها باعث تخلیه هیجان نه

و دیگران که در مداخله معنویت درمانی به  خود به شفقت (.7484)عسکری و همکاران، 

ها و اشتباهات، امکان بخشایش دیگران  با افزایش تحمل شکست آموزان آموخته شد دانش
ای چندوجهی پدیده های اخالقیترین ارزش . بخشودگی یکی از مهمسازد را قراهم می

و  4فردی است )لیچتنفلدگیری و بینشامل اجزای شناختی، عاطفی، رفتاری، تصمیم
، هر دو نیازمند تشخیص این امر ودگیازآنجاکه شفقت خود و بخش (.2173همکاران، 

انتظار   اند، درک و پذیرش هها موجودات کاملی نیستند و بنابراین شایست هستند که انسان

طور معناداری با تمایل کلی به بخشایشگری دیگران برای  شفقت خود بهرود که  می
دانند که  افراد خود را شبیه فرد خاطی دانسته و یا می که یخطاهایشان مرتبط باشد. هنگام

 نیبخشند. بنابرا ممکن است خودشان نیز همان خطا را داشته باشند، فرد خطاکار را بیشتر می
تگی و مشابهت بیشتر و جدایی کمتر از دیگران همراه چون شفقت خود با احساس همبس

دیگران  ودگیاست افرادی که از شفقت خود بیشتری برخوردارند، میل بیشتری نیز به بخش

 (.7483)یعقوبی و اکرمی،  دهند نشان می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Rosmarin, D. H. 

2. Groth, N. 

3. Lichtenfeld, S. 
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بخشودگی عملی است تقدیرآمیز که از تمرکز بر حال و نه  ازآنجاکهبدین ترتیب، 
ویژه  های فرد بهگری و شفقت نسبت به خود، تواناییاوتمشکالت گذشته و عدم قض

گیری درست و مناسب و خودتنظیمی در مهار وتحلیل موقعیت، تصمیم توانایی تجزیه
های منفی حکایت دارد که به لحاظ انگیزشی فرد را برای نشان دادن رفتار و هیجان

های در موقعیتبخشودگی  صورت نیبدکند. تصمیمی مناسب و مطلوب باانگیزه می

که فرد متألم از دیدگاه دیگران فردی طوری ای برخوردار است بهاجتماعی از جایگاه ویژه
شود که به لحاظ رفتاری و هیجانی به تعادل رسیده و قادر با کفایت و توانمند برداشت می

های بین فردی از خود بخشودگی و شایستگی اجتماعی نشان دهد. است در موقعیت
شود موجب کاهش عواطف آموزان حاصل می که از معنویت درمانی در دانشبخشودگی 

منفی نسبت به مدرسه و افزایش عواطف مثبت نسبت به مدرسه و اشخاص و احساس تعلق 
مداخالت آنچه به شکلی محسوس در توان گفت طورکلی می شود. بهبه مدرسه می

که  عاملیعنوان  ن و معنویت بهاز دی یریگ قابل مشاهده است، عدم توجه و بهره تحصیلی

 .است مداخالتهای فراوانی از آن دارند در روند تجربهآموزان  دانشبسیاری از 
توان به استفاده از ابزار خودگزارشی در های پژوهش میازجمله محدودیت

 کنندگان شرکتآموزان اشاره کرد که ممکن است سوگیری مطلوبیت اجتماعی در  دانش
آموز  ی آنان اثر گذاشته باشد. پژوهش حاضر محدود به دختران دانشبه نحوه پاسخگوی

های جنسیتی های آتی تفاوت شود که در پژوهششهر تهران بود، براین اساس پیشنهاد می

شود آموزش نیز بررسی گردند. براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاد می
عنوان یک  ل سال تحصیلی بهاجتماعی و معنویت درمانی در طو -های شناختیمهارت

 آموزان تدریس شود. واحد درسی به دانش
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 منابع
بینی  (. پیش7489. )یعل ی،نرگس. و صاحب ی،. زمانیدام پور،یری. شیلمحمداسماع یمی،ابراه

و  یاساس یازهاین یو ارضا یتمعنو براساس یان. دانشجو یبه خودکش یشگرا

 .7-78 ،(7)3سالم و سالمت، ا یهنشر. یهاول ناسازگار   یها واره طرح

اثربخشی آموزش معنویت درمانی از دیدگاه اسالم بر بهزیستی (. 7484. )کاظم ،برزگربفرویی

 (.49)3اخالق، . آموزان دختر شناختی و عملکرد تحصیلی دانش روان

 یاثربخش یبررس(. 7481ی، سیدمحمدرضا. )موسو و ، رقیه.قره قوزلو یمحمد .، الههپوراکبران

مجله . در زنان مبتال به سرطان پستان یجانه یشناخت یمبر تنظ یگروه یدرمان تیمعنو
 .7722-7742(، 3)27دانشکده پزشکی، 

 یشرفتبر پ یمیآموزش خودتنظ یاثربخش(. 7483و اسماعیل پور، خلیل. ) پورمحمد، ژیال.

 .84-712(، 47)9آموزش و ارزشیابی، یز. تبر یآموزان دختر هنرستان دانش یلیتحص

 رشد، چاپ نهم. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی.(. 7481دالور، علی. )

در  یاجتماع یهاآموزش مهارت ی(. اثربخش7482. )سماعیلپور، اِ ی. و سعدصمترادمنش، ع

 یشناس روانآموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران.  دانش یلیتحص یشرفتو پ یزشانگ
 .33-24، (2)2 ،مدرسه

(. اثربخشی استعاره درمانی گروهی بر رضایت از مدرسه 7481و اشراقی، حمید. ) روحانی، عباس.

 ،44شناسی تربیتی،  فصلنامه مطالعات روانآموزان دارای افت تحصیلی.  و تاب آوری دانش
13-38. 

 و معنوی هوش ارتقاء بر معنوی هوش هایاثربخشی آموزش مؤلفه(. 7482رعنا. ) سوادکوهی،
های نوین ایران و  کنفرانس پژوهش زنان. در غیرمنطقی باورهای و درونی کنترل نمکا

 .اجتماعی علوم و حقوق تربیتی علوم و یشناس جهان در روان

 - یاجتماع یهاآموزش مهارت (. تأثیر7481و نیک پور، فاطمه. ) شریعت باقری، محمدمهدی.

های  های و مدل مجله روش. آموزان دانش یو سازگار یریپذیتبر مسئول یارتباط
 .211-224(، 42)8شناسی،  روان

آموزان  دانش یلیتحص یریدرگ بینی یشپ(. 7489ی، حسن. )مؤمن و ، زهرا.فالح امین .ی، درناصادق

 .771-731(، 31)72آموزش و ارزشیابی، ی. و اجتماع  یشناخت روان های یهبر اساس سرما
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 ینید ینقش باورها یینو تب یبررس(. 7484. )اهلل بیحبو میرشکار،  میرگل، احمد. .عسکری، فرشته
پژوهش و درمان  یمل یشهما یندومی. اسالم یدگاهبر د یهبا تک یدرمان در روان یتو معنو

 ینی.بال یشناس در روان

 یدرمان یتمعنو ی(. اثربخش7481)انا. زاده، د ینمحمدامو  سیه.آ یعتمدار،. و شراریوشد یمی،عظ

توسعه در  یراهبردها. یپرستار یاندانشجو یلیتحص یاقو اشت یبر تعلل ورز یاسالم
 .81-719، (2)3 ی،آموزش پزشک

 .3-1 ،49مشاوره مدرسه، ی. درمان یت: معنویند یشناس روان(. 7484غالمی، فریده. )

گیری  بینی جهت پیش(. 7489و هاشمیان، کیانوش. ) ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. .فرنودیان، پریسا

فرزند با -والد و رابطه یجانیه -یاجتماع یادگیریبه مدرسه بر اساس  مثبت نسبت

 .33-14 ،9ی، درمان روانفصلنامه تعالی مشاوره و یزشی. ساختار انگ یانجیگریم

تبیین راهبردهای تنظیم شناختی  (.7483کمالی ایگلی، سمیه. و ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. )

فصلنامه گرایی در نوجوانان دختر. واده و کمالهیجان بر اساس فرایندهای ارتباطی خان
 .287-471 ،(48) 71، شناسی کاربردی روان

اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی (. 7482. )کاظم، شریعت نیا و .محسن ،محمدکریمی

(، 87)73، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. زنان مبتال به سرطان سینه در شهر تهران

779-711. 

 -یشناخت یها آموزش مهارت یاثربخش(. 7483و خانبانی، مهدی. ) قربانیان، الهام. .محمدلو، هادی

شناسی  فصلنامه روان. آموزان دانش یا مقابله یاختالل نافرمان یها بر کاهش نشانه یاجتماع
 .88-774(، 43)8کاربردی، 

 یها آموزش مهارت یاثربخش (.7489یامنش، علیرضا. )کو  ، فریبرز.درتاج .ی، آذرکرکان یمحمد

آموزش و . آموزان دختر دانش یلیعملکرد تحص یها مؤلفه یبر رو یعاطف -یاجتماع
 .744-731(، 33)72ارزشیابی، 

های گر هیجاننقش میانجی(. 7482و ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. ) موسوی، سیده شایسته.

حصیلی در دختران دوره دوم تحصیلی در رابطه بین محیط یادگیری سازگار و شایستگی ت

 .18-83(، 2)9شناختی،  های کاربردی روان پژوهش. متوسطه شهر تهران

های ارتقایی خودمدیریتی. نظام بسته(. 7311) .، خدیجهالحسینی ابوالمعالیو  .موسی زاده، زهره
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دو گری خودکارآمدی تحصیلی. با رضایت تحصیلی و کنترل تحصیلی: نقش میانجی
 .7-21(، 3)4فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 

در  یمدلو ه یشگریبخشا بینی یشنقش شفقت خود در پ(. 7483ی، ناهید. )اکرم و یعقوبی، سهیال.

 .43-39(، 4)2شناسی مثبت،  پژوهشنامه روان. جوانان
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