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 چکيده 

جوان  یبازاریاب می  یعلم  بیستم  قرن  از  آن  پیدایش  سابقه  که  استالاست    های تعریف   دی 

  ای پدیده تجاری وابسته؛    هایفعالیتاز    یبیان شده است، مانند گروه  یبرای بازاریاب  یگوناگون

ت؛ فرایند تعدیل عرضه و  ال؛ فرایندی اقتصادی؛ فرایند مبادله یا انتقال مالکیت محصویبازرگان

ر در این پژوهش هم سعی بر این شده است که در خصوص بازاریابی  معانی دیگ  تقاضا؛ و بسیار

سپس به مقوله بازاریابی  سخن رانده شود در ادامه تاریخچه و ابعاد مختلف آن بیان شده است  

ویروسی پرداخته شده است و در مورد مفهوم بازاریابی ویروسی توضیح داده شده است سپس  

سخن گفته شده است. در انتها بیان شده است که    وسییابی ویر در مورد مزایا و معایب بازار

  شیاست که با افزا  نترنتیا  یجهان  یشبکه  یابینوع بازار  نیانجام ا  یروش برا   ترینمتداول 

ا کاربران  افزا  تیاهم  نترنت،یتعداد  روز  به  روز  است  یابدمی  یشتریب  شیآن  مسلم  آنچه   .

 شرکت است.   ی ابیجامع بازار  یاز استراتژ   یبلکه بخش  ست،یهدف ن  کی  یروسی و  یابیبازار

 . بازاریابی ویروسیمفهوم بازاریابی، بازاریابی،   :واژگان کليدي
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 تينا مرضيهء

 . بازرگانی بین الملل، دانشگاه ارومیه  -دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی

 

  :نام نویسنده مسئول

 تينا مرضيهء

 مفهوم بازاریابی ویروسی  مروري بر

 12/12/1399  :تاریخ دریافت

 30/2/1400  :تاریخ پذیرش
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 مقدمه 
که  گیرندهای زندگی را یاد میی مقابله با چالشهای ارتباطی ونحوهکودکان ونوجوانان در فرایند رشد وبالندگی خود، مهارت

،  های آموزشی می گذرانند پایه ریزی شخصیت افراد در بزرگسالی می باشد .از آن جا که این سنین بیشتر اوقات خود را در محیط

دانش آموزان در آینده دارد. بخصوص سن نوجوانی که از  سطح تفکرات و عملکرد  رات مهمی بر  روشن است که این فضاها تأثی

تشخیص احساسات   مراحل مهم و برجسته رشد وتکامل اجتماعی وروانی فرد به شمار می رود ونیاز به تعادل هیجانی و عاطفی ،

ست یابی، شناخت زندگی سالم از مهمترین نیازها به شمار های اجتماعی الزم در دوکسب مهارت   و افکار منفی خود و کنترل آنها،

ی زندگی متأسفانه بسیاری از افراد در امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه  (1388شعاری نژاد،می رود)

مواجهه با مسایل و مشکالت روزمره و  رویارویی با مسایل زندگی ، فاقد توانایی های الزم واساسی هستند و همین امر آنان را در  

با توجه به نقش اساسی مدارس در آماده سازی دانش آموزان برای ورود به اجتماع وپذیرش   مقتضیات آن آسیب پذیر نموده است و

کید  اهای زندگی بر روی دانش آموزان بیشتر تنقش های متفاوت اجتماعی، ضروری به نظر می رسد که بر تأثیر آموزش مهارت 

هایی هستند که به منظور ارتقاء سطح ارتباطات، افزایش قدرت تصمیم گیری، مدیریت،  های زندگی، مهارتمهارت  .وتوجه شود

های زندگی ، محورها و موضوعاتی تدریس می گردد  درک خود وکارکردن در گروه مورد استفاده قرار می گیرد. در آموزش مهارت

مهارتهای زندگی را چنین (  1978گازدا و بروکز )(.   1390)خدابخشی و همکاران،    .د که به ارتقاء کیفیت زندگی کمک می کنن

تعریف کرده اند، همه مهارتها و آگاهی هایی که الزمه یک زندگی موثر هستند و در چهار زمینه خانوادگی، تحصیلی، اجتماعی و  

تعری از این زمینه ها قابل  اند به طوری که در هر یک  اندازه گیری به صورت عینی می باشند  شغلی الزم و ضروری  ف و قابل 

افراد آموزش داده می شوند و   اجتماعی   -مهارتهای زندگی مهارتهایی هستند که برای افزایش توانایی های روانی  (1386آقاجانی،)

از آنجا که  (.  1397جهانی،سازمان بهداشت  فرد را قادر می سازند که به طور موثر با مقتضیات و کشمکش های زندگی روبرو شود )

عوامل فرهنگی و اجتماعی تعیین کننده ماهیت دقیق برنامه مهارت های زندگی هستند، بنابراین این برنامه ممکن است از نظر  

بالدو و فرانسیس     از نظر  . (1397سازمان بهداشت جهانی،اهداف و محتوای آموزشی در کشورها و نواحی مختلف متفاوت باشد )

های زندگی کودکان و نوجوانان را قادر می سازد که دانش )آنچه را  می دانند( و نگرش و ارزش های خود )آنچه    هارت،م  (1978)

احساس می کنند و بدان باور دارند( را به عمل تبدیل نمایند. منظور از مهارت های زندگی این است که هر کودک در کنار آموزش 

د که به مدد آنها بتواند ابتدا به شناخت درستی از خود دست پیدا کند و سپس به خوبی  خواندن و نوشتن به مهارت هایی دست یاب

به هرحال  .(  1390صادقی،با افراد و محیط اطراف ارتباط برقرار سازد و به حل مشکالت خود و جامعه و محیط زیست یاری دهد)

گردیده این نکته اصوالً قابل کتمان نیست که این حوزه باید به  صرف نظر از تعاریف مختلفی که در مورد مهارت های زندگی ارائه  

عنوان یکی از اولویت های جدی نظام های آموزشی مورد توجه قرار گیرد. به بیان دیگر، آموزش مهارت های زندگی همچون حل 

... از اهداف بنیادی نظام های  مساله، تصمیم گیری، تفکر خالق و انتقادی، مهارت های ارتباطی و بین فردی، همدلی، خودآگاهی و

(. در نظام آموزشی ایران نیز آموزش این مهارت ها به طور صریح و یا ضمنی در قالب اهداف آرمانی  1382ادیب ، آموزشی است )

. هر چند که علیرغم کوشش های انجام گرفته در (1390صافی،  و یا حتی دروس خاص در دوره های مختلف ذکر شده است )

نیک  ، اخبار نگران کننده ای در مورد وضعیت تحصیلی، اخالقی و اجتماعی کودکان و نوجوانان منتشر شده است )نظام آموزشی

(.آموزش مهارت های زندگی فرد را برای غلبه بر تنشها و مشکالتی که گریبان گیر فرد و جامعه است آماده می کند.  1389پرور،

عملی است که برای موفقیت و احساس شادمانی در زندگی روزمره مورد نیاز می  منظور از مهارت های زندگی آن نوع توانایی های  

باشد و اهداف آموزشی این مهارت ها از الزامات و نیازهای روزمره استخراج می شود. مهارت های زندگی بسیار متعدد هستند و  

حال، آموزش این مهارت ها برای همه دانش  ماهیت و انواع آن با توجه به موقعیت ها، فرهنگ و جوامع تغییر می یابد. به هر  

آموزان، به ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه بسیار مهم و حیاتی است. زیرا در دوره متوسطه قسمت اعظم استعدادهای نوجوانان 

بروز می کند، قدرت یادگیری به حد اعالی خود می رسد، کنجکاوی آنان جهت معینی می یابد و مسائل جدید زندگی نظیر  

شغل، اداره خانواده و گرایش مرام و مسلک ذهن آنان را به خود مشغول می سازد و به مرحله ادراک   –انتخاب رشته، انتخاب حرفه  

ارزش های اجتماعی، اقتصادی و معنوی می رسند.  این دوره از لحاظ مبانی فلسفی ، زیستی، روانی و اجتماعی دوره بسیار مهمی  

را به آموزش عالی پیوند می دهد و گروه کثیری را برای ورود به جامعه و بازار کار مهیا می کند.   است دوره ای که آموزش عمومی 
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دارد   بسزایی  تاثیر  عالی  و  عمومی  آموزش  حلقه  دو  هر  عملکرد  بر  مستقیماً  دوره  این  در  خلل  و  نارسایی  هرگونه  رو  این  از 

ت های زندگی به عنوان یکی از کارکردهای نظام های آموزشی،  این پژوهش با توجه به نقش و اهمیت آموزش مهار  (1392صافی،)

تالش کرده است تا به تحلیل و ارزیابی میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم از مهارت های مذکور پرداخته تا ضمن  

ه این حوزه را فراهم سازد  فراهم کردن تصویری روشن از عملکرد نظام آموزش متوسطه ایران، زمینه ای برای توجه منسجم تر ب 

و مهارت استفاده از فناوری    تصمیم گیریقابل ذکر است در این پژوهش مهارت های زندگی در قالب مهارت های حل مساله،  

عملی و  اطالعات به طور مشخص مورد بررسی قرار می گیرد.مهارت حل مساله،   به تجارب  با توجه  فرایندی است که شخص 

(. این  1389حنیفی،توانمندی های ذهنی خود بتواند در جهت حل مساله یا مشکل قدم برداشته و به نتیجه مطلوب دست یابد )

ز تعریف دقیق مشکلی که فرد با آن روبرو است، شناسایی و بررسی راه حل های موجود، برگزیدن و اجرای مهارت عبارت است ا

راه حل مناسب و ارزیابی فرایند حل مساله تا به این ترتیب فرد دچار دغدغه و اضطراب نشود و از راه های غیرسالم برای حل  

ارت تصمیم گیری ، مهارتی است که به انسان کمک می کند تا در  مه   (.  1382فتی و همکاران،مشکالت خویش استفاده نکند )

جاهایی که دچار تردید می شود خود را نجات دهد و درست تصمیم گیری کند. اصوالً همیشه این ضرورت وجود دارد که باید به  

وانب مختلف انتخاب های  نحو موثری در مورد مسائل زندگی تصمیم گرفته شود و انسان قبل از هر تصمیمی باید قدرت بررسی ج

بود )ملکی ، مناسبی برخوردار خواهد  روانی  از بهداشت  اگر چنین شود بدون شک  باشد،  را داشته  مهارت  (.  52،ص1382خود 

ارزیابی و کاربرد    ، طریق استفاده از منابع و فناوری اطالعاتی قابلیت و توانایی دسترسی به اطالعات، از  استفاده از فناوری اطالعات، 

یادگیری به این مطلوب  فناوری است که دانش آموزان اگر در فرایند  افراد، همان سواد اطالعاتی یا سواد   ه آن اطالعات توسطبهین

تثبیت و تقویت مهارت  به  صرفاًکاربرد فناوری اطالعات    .شود مجهز شوند، نو شدن افکار ذهنی و تقویت آموخته ها را موجب می

الگوهای    قرار می گیرد. فناوری اطالعات بر مورد استفادهنیز  گوناگون یاددهی و یادگیری   روش های  در  ،های پایه محدود نمی شود

می   های پژوهش، آموزش و یادگیری، مدیریت و بسیاری از زمینه های دیگر زندگی انسانی تاثیر زندگی، شیوه های کار، روش

یادگیری مهارت های زندگی در دوران نوجوانی و    ین اساس،بر هم(.  1388روحانی،)  گذارند و دارای سودمندی های بسیار است

جوانی، اثرات نسبتاً پایداری بر ساخت شخصیت آنان خواهد داشت، رفتارهای تحصیلی آنان را مؤثر، آینده نگری آنان را مثبت و  

را مضاعف خواهد نمود. آنان  از آن روی(.  1389شولتز،)  انگیزه ی کاری  امروزه    اهمیت آموزش مهارت های فوق  می باشد که 

علیرغم بروز تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با چالش های زندگی فاقد توانایی  

الزم و اساسی هستند و همین امر آنها را در برخورد با مسایل و دشواری های زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر کرده  

در عین حال که شیوه های رویارویی با مسائل نوظهور، هماهنگی و سازگاری با تغییرات، نحوه  (  1998داردان و گازدا )   .است

ارتباط با دیگران، فشارهای ناشی از شرایط محیطی و... همه گونه هایی از مسایل هستند که بیش از بیش در عصر جدید مطرح  

مهارت های خاصی را طلب می کند. مهارت هایی که بتواند درست زیستن یعنی  می شوند. بنابراین زندگی در چنین شرایطی  

( همچنین، فرض بر این است که  1389غیاث فخری،زندگی سالم و با نشاط، توام با صلح و بالندگی و کارآمدی را به ارمغان آورد )

ردازند و موقعیت های دشوار زندگی و پیچیدگی  دانش آموزان هنگامی قادرند که به بهبود و ارتقای شرایط فردی و اجتماعی خود بپ

برخوردار شوند   مهارت های زندگی  یادگیری  برای  برنامه درسی جامع  از یک  نمایند که  و کنترل  را مدیریت  های مختلف آن 

های    به بیان دیگر دانش آموزان برای مقابله سازگارانه با استرس ها، موقعیت های مختلف و تعارض   (1389خسروی و همکاران،)

زندگی به کارکردهایی نیاز دارند که آنان را در کسب و ایجاد توانایی ها تجهیز کنند. این کارکردها که بسیار زیربنایی بوده و در  

فرایند تحول شکل می گیرند شامل مواردی همچون عزت نفس، خودکارآمدی، حل مساله و مهارت های اجتماعی می باشند  

ش مهارت های زندگی در حال حاضر می تواند به عنوان یکی از اولویت های اصلی نظام های تعلیم  آموزبنابراین  (1392لواسانی،)

و تربیت مطرح باشد. از این منظر، نتایح این پژوهش می تواند در سطوح مختلف مورد استفاده و استناد برنامه ریزان و مجریان  

در پژوهشی  با هدف ارزیابی طرح آموزش مهارت های  (  1391نوری،)    در همین راستا برنامه های درسی و آموزشی قرار بگیرد.

که    می دهد تفاوت های جنسیتی و رشدی در آموزش مهارت های زندگی را نشان  زندگی مقطع راهنمایی با روش نیمه تجربی  

کریمی و همکاران،  )کرده است.  باید به آن توجه شود. عالوه بر این، ضرورت ارزشیابی طرح های پیشگیرانه به طور جدی مطرح  

با روش توصیفی از نوع پیمایشی نشان    سنجش مهارت های زندگی دانش آموزان پایه اول متوسطهدر پژوهشی با هدف   (  1392
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که میزان برخورداری دانش آموزان پایه اول در مهارت های تصمیم گیری، حل مساله، تفکر انتقادی و برقراری روابط بین  داد  

ترین میزان برخورداری دانش آموزان در مهارت تفکر  در بقیه مهارت ها کم تر از حد متوسط است. باالفردی در حد متوسط و  

مهارت برقراری ارتباط موثر دانش آموزان دختر   در انتقادی و پایین ترین میزان برخورداری آنان در مهارت تفکر خالق بوده است.

در پژوهشی  (  1390امیریان زاده،)  خترها در این مهارت باالتر از پسران بودو پسر تفاوت معنی دار وجود داشت و میانگین نمرات د

آموزش مهارت های زندگی بر مهارت های اجتماعی وعملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  با عنوان بررسی تاثیر  

که آموزش مهارت  است، نشان داد    انجام شده  آزمایش  و  کنترل  گروه  با  آزمون   پس  –آزمایشی با طرح پیش آزمون  که با روش  

قیاس های مهارت اجتماعی و عملکرد تحصیلی و خرده  های زندگی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان و همچنین بر خرده م

با توجه به اینکه دانش آموزان از جمله افرادی هستند    .مقیاس های عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر معناداری داشته است

مهارت های زندگی  که تحت تاثیر آسیب های فردی و اجتماعی ناشی از عدم آگاهی از مهارت های زندگی قرار دارند. لذا، آموزش  

در سطح نظام آموزش متوسطه دوم را ضروری می سازد. کسب دانش در زمینه مهارت های زندگی موجب نگرش و ارزش های  

مثبت در فرد می شود، این نگرش موجب رفتار مثبت شده و در نتیجه مانع بروز مشکل و ارتقای بهداشت روانی جامعه می گردد.  

ها برای دانش آموزان دوره متوسطه که در چنین سنین سرنوشت سازی قرار دارند. آنگونه که باید    با توجه به اهمیت این مهارت

پژوهش  بر این اساس در  و شاید در جهت شناخت و آموزش آنان از طریق خانواده و مدرسه تالش جدی صورت نگرفته است.  

دوم شهر اصفهان با تاکید بر سه مولفه حل مساله،    حاضر ارزیابی میزان آموزش مهارت های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه

 برقراری ارتباط و استفاده از فناوری اطالعات مورد بررسی قرار می گیرد.
 

 روش پژوهش 

دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر اصفهان   ی زندگ  یآموزش مهارت ها   زانیم  یابیبا در نظر گرفتن پژوهش حاضر که ارز

و از نظر    یپژوهش از نظر هدف، کاربرد  نیاطالعات است. ا  یو استفاده از فناور  یریگ  میبر سه مولفه حل مساله، تصم  د یبا تاک

قرار    یفیتوص  قاتیپردازد، در قلمرو تحق  ی وضع موجود م   یکه به بررس  یی از آنجا  قیحقت  ن یاست. ا  ی شیمایپ   –  ی فیروش  توص

باشد.     یم   یشیمایپردازد، از نوع پ   یم  یزندگ  ینظرات دانش آموزان در مورد آموزش مهارت ها  یکه به بررس  ییدارد و از آن جا

- 1398     ی لیدر سال  تحص  26893به تعداد    فهاندانش آموزان مقطع متوسطه شهر اص  هیپژوهش شامل کل  ن یمشارکت کنندگان ا

 از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند.  یاست که تعداد 1399

 ( توزیع فروانی جامعه آماري بر حسب ناحيه 1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 1398آموزش و پرورش اصفهان )منبع: واحد اطالعات و آمار  

طبقه ای متناسب با   -در پژوهش حاضر با توجه به گسترده بودن حجم جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی   خوشه ای  

از آنجا که یکی از شیوه های رایج و مستقیم برای کسب داده ها، در تحقیقات توصیفی پرسشنامه و مصاحبه  حجم استفاده شد.

ارزیابی میزان آموزش مهارت های زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر    توجه به اینکه در رابطه با موضوعمی باشد و با  

ابزار استانداردی وجود نداشت لذا، با    و استفاده از فناوری اطالعات است.  تصمیم گیریاصفهان با تاکید بر سه مولفه حل مساله،  

 جامعه ناحیه

1 2712 

2 5735 

3 7807 

4 5952 

5 4687 

 26893 جمع 
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شیوه های ارائه شده برای تهیه پرسشنامه و مصاحبه مناسب، پرسشنامه محقق ساخته  استفاده از منابع علمی مربوط به موضوع و

ای به صورت بسته پاسخ و مصاحبه باز پاسخ جهت گردآوری نظرات دانش آموزان در خصوص آموزش مهارت های زندگی تهیه  

و مهارت استفاده از فناوری اطالعات(    تصمیم گیریحل مساله،  سوال بسته پاسخ در قالب شش مولفه ) 20این پرسشنامه شامل    شد.

سوال باز پاسخ ساختار یافته و چند سوال خودجوش که در حین اجرای   3بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت و مصاحبه شامل  

جهت سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده گردید. روایی محتوایی یک آزمون معموالً توسط    مصاحبه پرسیده شد.

)ا دارد  بستگی  داوران  قضاوت  به  محتوایی  روایی  رو  این  از  شود.  می  تعیین  مطالعه  مورد  موضوع  در  متخصص  سرمد  فرادی 

.به منظورتعیین روایی محتوایی ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه مقدماتی به دفعات در اختیار اساتید (1389وهمکاران،

ر گرفت و بعد از دریافت نظرات آنان، اصالحات الزم در پرسشنامه صورت گرفت و در  راهنما و مشاور و متخصصان این حوزه قرا

ضریب پایایی پرسشنامه مهارت های زندگی با استفاده از   نهایت پرسشنامه نهایی تهیه و برای توزیع بین پاسخگویان پخش شد.

در دو    spss  19تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزار     . درصد برآورد گردید  90/0ضریب آلفای کرانباخ  

سطح آمار توصیفی و استباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی از شاخص های آماری نظیر فراوانی، درصد میانگین، انحراف  

  tا و همچنین فرضیه های پژوهش از آزمون  هدادهمعیار، جدول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش  

که به دلیل جلوگیری از حجم  مستقل، آزمون تحلیل واریانس و ضریب همبستگی  پیرسون  استفاده گردید.   t  نتک نمونه ای، آزمو

مستقل آورده شده است و در   tتک نمونه ای و آزمون     tبا آزمون  ازدیاد حجم مطالب مقاله فقط فرضیه ها و هدف های پژوهش  

 بخش یافته های کیفی که همراه با کدگذاری بود نظرات عده ای از مصاحبه شوندگان عینا آورده شده است. 

 

 یافته ها

 : بررسی میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم از مهارت حل مساله هدف اول پژوهش

 ساله ( تحليل توصيفی وضعيت مولفه حل م2جدول )

 
 

 

 مهارت حل مساله جهت مقایسه مولفه   t( آزمون 3جدول )

 

 

 

آموزان مقطع متوسطه دوم با آموزش مهارت های حل مسئله با میانگین   نشان می دهد میزان آشنایی دانش  2نتایج جدول 

نشان می دهد که میزان آشنایی دانش    3است. همچنین جدول شماره    (3) در مقطع متوسطه دوم پایین تر ازحد متوسط  42/2

آموزان با آموزش مهارت های حل مسئله در این مقطع از نظر آماری معنا دار است و فرض ادعای پژوهش مورد تایید قرار می  

 گیرد.

 تصمیم گیری: بررسی برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم از مهارت هدف دوم پژوهش

 (تحليل توصيفی وضعيت مولفه تصميم گيري 4دول )ج

 سطح معناداری t df متغیر

 000/0 208 93/24 تصمیم گیری

 

 سطح معناداری t df متغیر

 000/0 208 49/13 حل مساله

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین  تعداد  متغیر

 042/0 61/0 42/2 209 حل مساله
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 تصميم گيري جهت مقایسه مولفه   t( آزمون5جدول )

 

 

 

  08/2نشان می دهد میزان آشنایی دانش آموزان مقطع متوسطه با آموزش مهارت های تصمیم گیری با میانگین  (  4جدول )

( نشان می دهد که میزان آشنایی دانش آموزان با آموزش مهارت های 5جدول)  ( است.3در دبیرستان پایین تر از حد متوسط )

 است و فرض ادعای پژوهشگر مورد تایید قرار می گیرد.  تصمیم گیری در دبیرستان از نظر آماری معنادار

 : بررسی میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم مهارت استفاده از فناوری اطالعات هدف سوم پژوهش

 ( تحليل توصيفی وضعيت مولفه استفاده از فناوري و اطالعات 6جدول )

 

 

 
 استفاده از فناوري اطالعات جهت مقایسه مولفه   t( آزمون 7جدول )

 

 

 

 

نشان می دهد میزان آشنایی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم با مهارت استفاده از فناوری و اطالعات با    6نتایج جدول  

نشان می دهد که میزان آشنایی    7( است. همچنین جدول شماره  3در مقطع متوسطه دوم پایین تر از حد متوسط)  46/2میانگین  

ن مقطع از نظر آماری معنادار است و فرض ادعای پژوهش مورد تایید  دانش آموزان با مهارت استفاده از فناوری و اطالعات در ای

 قرار می گیرد.  

 

 بحث و نتيجه گيري  

  بحث و تفسير هدف اول 

اولین هدف فرعی مطالعه حاضر بررسی میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم از مهارت حل مساله بوده است.  

 42/2داد، میزان آشنایی دانش آموزان مقطع متوسطه با آموزش مهارت های حل مساله با میانگین  یافته های پژوهش حاضر نشان  

( است و این نشان می دهد که میزان آشنایی دانش آموزان با آموزش مهارت های حل  3در دبیرستان پایین تر از حد متوسط)

مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مهارت در   مساله در دبیرستان از نظر آماری معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر

حل مساله یکی از ضرورت هایی است که هر فردی باید آن را کسب کند. این توانایی فرد را قادر می سازد تا به نحو موثرتری 

نجر می شود تا نوجوانان مسائل زندگی خود را حل و فصل نموده و موانع پیشرفت را از پیش پای خود بردارد. مشکالت خاصی که م

نتوانند مهارت کافی در حل مسائل به دست آورند، عدم دسترسی به اطالعات کافی در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی،  

اقتصادی و سیاسی و اخالقی است که موجب می شود فرد قادر به حل مسائل خود به طریقه مناسب نباشد، نوجوانان در تشخیص 

م را ندارند، گاهی نوجوانان شناخت کافی از خود و شخصیت خود ندارند، راه های برخورد با مشکالت و ارائه  مشکالت آگاهی الز

راه حل را نمی دانند، نوجوان باید بداند در برخورد با مشکالت، چگونه آنها را درجه بندی کند و برای هر کدام راه حل مناسب را  

ت حل مساله باید سطح دانش و آگاهی خود را در زمینه های مختلف )علمی، فرهنگی،  پیدا کند. نوجوانان برای افزایش سطح مهار

اقتصادی، اجتماعی و ...( افزایش دهد، مطالعات خود را افزایش دهند، تحقیق و بررسی کنند، قدرت تجزیه و تحلیل خود را افزایش  

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین  تعداد  متغیر

 036/0 530/0 08/2 209 تصمیم گیری

 استاندارد میانگینخطای  انحراف استاندارد میانگین  تعداد  متغیر

 051/0 749/0 46/2 209 فناوری و اطالعات 

 سطح معناداری t df متغیر

 000/0 208 28/10 فناوری و اطالعات 
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ر کلی زندگی روزمره پیوسته موقعیت هایی را خلق می  دهند تا توانمندی الزم را در حل مسائل و مشکالت به دست آورند. به طو

کند که محتاج حل مساله است، مهارتی که اگر درست آموزش داده شود، نقش مهمی در سالمتی و کامیابی فرد دارد. حل مساله  

ق العاده ارزشمندی فرد را قادر می سازد به طور سازنده با مشکالت زندگی خود مواجه شود. مواجهه سازنده با مشکالت، مهارت فو

با) پژوهش  این  های  یافته  است.  ضروری  و  الزم  کامالً  نوجوانان  برای  آن  آموزش  که  (  2006)شچمن،و  (  1387خوشابی، است 

( نیز به این نتیجه دست یافت که میزان مهارت حل مساله در دانشجویان پایین تر از حد متوسط    1387خوشابی،نیزمطابقت دارد.)  

نیز به این نتیجه دست یافت که میزان مهارت حل مساله در دانش آموزان پایین تر از حد متوسط قرار  (    2006شچمن،قرار دارد. )

دانش آموزان گزارش کرده اند که آموزش مهارت های زندگی در دبیرستان  %85دارد. در ارتباط با تحلیل یافته های کیفی حدود 

از آنجایی که این توانایی در این برهه زمانی    3ز نظر مصاحبه شونده شماره  خصوصا حل مساله از اهمیت باالیی برخوردار بوده.ا

برای ما دارای اهمیت است و تمام موفقیت ها و شکست های ما به این مهارت ارتباط دارد به نظر من دارای ضعف هستیم و این  

ایانی نشده است و یا به طور مثال   ضعف نشان دهنده آن است که حتی در بحث آموزش نسبت به این مسئله برای ما توجه ش

اذعان داشت که مهارت حل مساله یکی از اساسی ترین مهارت ها باید در نظر گرفته شود اما متاسفانه    6مصاحبه شونده شماره  

در بحث آموزشی به این مسئله توجه اندکی شده است. احساس می کنم من در زمینه تشخیص مسائل دیدن زوایای مختلف یک  

با عنوان (  1399رنجبر،و تدارک لوازم کافی برای ان ناتوان هستم. در این راستا نتایج پژوهش  حاضر با نتایج پژوهش )  مسئله  

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سالمت روانی و ارتباط بین فردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در استان کردستان مبنی  

بر اینکه میزان مهارت های زندگی دانش آموزان آموزش دیده بیشتر از میزان مورد انتظار است و دارای تفاوت معنی دار است،  

دارد.   از دوهمخوانی  احساس می گردد دوره  یکی  به شدت  آن  آموزشی در  مهارت های  آموزش  ره های تحصیلی که ضرورت 

متوسطه است در این دوره انتظار جامعه از مدرسه آن است که فرزندان یا همان نسل فردای جامعه را آماده زندگی در اجتماع یا  

دوره متوسطه وقتی می توانند شرایط خود و جامعه را    به عبارت دیگر آماده ی نقش شهروندی کند. با این توصیف دانش آموزان

بهبود بخشند و با موقعیت های دشوار زندگی و تغییرات و پیچیدگی های جامعه روبرو شده و آن را اداره کنند که از یک برنامه  

نان باید مهارت های  کودکان و نوجوا(.  1392نیک پرور،جامع برنامه درسی برای آموختن مهارت های زندگی بهره مند باشند.)  

زندگی، مهارت های شخصی و اجتماعی را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود، انسان های دیگر و کل اجتماع به طور موثر و شایسه 

( بیان می کند، آموزش مهارت های زندگی همچون حل مساله، تصمیم گیری، تفکر    1387صافی،(.)  1389لواسانی،عمل کنند )

، مهارت ارتباطی و بین فردی، همدلی و... از اهداف بنیادی نظام های آموزشی است. در نظام آموزشی ایران نیز خالق و انتقادی

خاص در    آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان به طور صریح و یا ضمنی جزء اهداف آرمانی تعلیم و تربیت یا حتی دروس

و پرورش سازمانی است که می تواند انسان هایی خالق، سالم ، متفکر و    دوره های گوناگون ذکر شده است. از آنجا که آموزش

کارآمد را تربیت کند و از آنجا که اساس برنامه های بهداشت روانی پیشگیری می باشد نقش مدرسه )دبیرستان ( به عنوان یکی 

ش آموزان را در جهت سازگاری اخالقی و از اساسی ترین مراکز پیشگیری مهم می باشد. لذا آموزش مهارت ها قطعاً می تواند دان

 عاطفی و دیگر معضالت زندگی یاری رساند.  

 

 بحث و تفسير هدف دوم 

بوده    تصمیم گیریدومین هدف فرعی مطالعه حاضر بررسی میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم از مهارت  

به میزان  وسطه با آموزش مهارت تصمیم گیری  یافته های پژوهش حاضر نشان داد، میانگین آشنایی دانش آموزان مقطع مت  است

تصمیم ر دارد و این نشان می دهد میزان آشنایی دانش آموزان با آموزش مهارت  ( قرا3در دبیرستان پایین تر از حد متوسط )  02/2

یافته ها نشان داد که پایین بودن در دبیرستان از نظر آماری معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر مورد تایید قرار گرفت.    گیری

دگی خود تصمیم گیری کند. اگر نوجوانان و جوانان  سطح توانایی تصمیم گیری منجر می شود تا فرد نتواند در مورد مسائل مهم زن

نتوانند فعاالنه در مورد اعمال خود تصمیم گیری کنند و جوانب مختلف انتخاب خود را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند  

ا داشته باشند و همچنین مسلماً در سطوح باالتر بهداشت روانی دچار مشکل خواهند شد، نمی توانند ارزیابی دقیقی از موقعیت ه

نمی توانند هیچ مسئولیتی را در قبال اعمال خود قبول کنند و آمادگی برای تغییر دادن تصمیم ها برای انطباق با موقعیت های  
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جدید را ندارند. امروزه ایجاد مهارت در تصمیم گیری به عنوان یکی از پایه ای ترین مهارت زندگی به شمار می آید زیرا زندگی  

جوامع پیشرفته، گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش انتخاب ها را فرا راه اقشار مختلف خاصه جوانان قرار داده است. نوجوانان    در

قبل از اتخاذ هر تصمیمی درباره آینده خود باید درباره تمایالت، ارزش ها، باورها و هیجانات خود اطالعاتی داشته باشند، یاد بگیرند  

ورت کنند. پیش نیاز دیگر برای ارتقاء سطح مهارت تصمیم گیری مطلوب نوجوانان روابط بین فردی می باشد که  که با دیگران مش

باید مهارت الزم و کافی را در آن کسب کنند. عوامل زیادی در تصمیم گیری نوجوانان موثر می باشد از جمله فشار گروه همساالن،  

قعیت زمانی و مکانی، ولی در این میان عاملی که تاثیر بیشتری روی تصمیم گیری رسانه های جمعی، سن افراد تصمیم گیرنده، مو

نوجوانان دارد خانواده می باشد. گاهی اوقات نوجوانان مجبور می شوند به خاطر آرزوها و خواسته های والدین، تصمیماتی بگیرند  

ای ویژه ای قرار می گیرند و ممکن است به دلیل  که برخالف میل و عالقه شان می باشد. گاهی اوقات نوجوانان در موقعیت ه

فشارها و تنش هایی که در روابط خود با دیگران و خانواده با آن روبرو می شود یا به دلیل شرایط محیطی در تصمیم گیری های  

باید مهارت های  خود لجبازی کرده و ضعیف، غیرمنطقی و عجوالنه تصمیم گیری کند. بنابراین برای جلوگیری از این مشکل، فرد  

مدیریت خود و هیجانات خود را ارتقاء دهد و منطقی تر تصمیم گیری کند. تصمیمات صحیح و عقالیی در این موقعیت ها نتیجه 

ای موثر در زندگی فرد به جای خواهند گذاشت و از تعارضات و تنش های روانی فرد خواهند کاست. تصمیم گیری های غیرمنطقی 

ب و ایجاد افسردگی خواهد شد، تصمیم گیری عاقالنه آینده ای روشن را به وجود خواهد آورد و اطمینان و نادرست باعث اضطرا

( و غریبی و 2010و آرامش ویژه ای را به زندگی فرد هدیه خواهد نمود. یافته های این پژوهش با تحقیقات سریکاال و کیشور )

در یافته خود به این نتیجه دست یافتند که میزان مهارت تصمیم گیری (  2010(، مطابقت دارد. سریکاال و کیشور)1381همکاران)

(، نیز به این نتیجه دست یافتند که مهارت تصمیم  1381در دانش آموزان پایین تر از شاخص متوسط قرار دارد. غریبی و همکاران )

ا مهارت تصمیم گیری پایین تر از حد  گیری در سازگاری دانش آموزان تاثیر مثبت دارد ولی میزان برخورداری دانش آموزان ب

. وقتی خانواده ها در حل تعارضات، در تصمیم گیری ها و در حل مشکالتشان مانده اند و  نمی توانند استرس و متوسط است.

هیجانات خود را کنترل کنند، چطور ممکن است بتوانند این مهارت ها را به فرزندان آموزش بدهند. وقتی معلمان ما خودشان 

نوز این مهارت ها را فرا نگرفته اند نمی توانیم انتظار داشته باشیم در دروس مختلف این مهارت ها را به دانش آموزان منتقل ه

کنند. آمادگی یادگیری در ما )دانش آموزان ( باالست و به راحتی یاد می گیریم ولی چون نسل قبل بلد نبوده و این مهارت ها را 

را منتقل کند. هیچ توجهی به آموزش مهارت های زندگی از قبیل )برقراری ارتباط،   ند این مهارت ها آموزش ندیده است نمی توا

حل مساله و...( نمی شود. آموزش های مدرسه ای به شکل کنونی ما را برای زندگی در اجتماع و قبول مسئولیت در جامعه  آماده  

الزم برای تصمیم گیری در امور زندگی شخصی خود  شت که در مهارت  بیان دا  4نمی کنند. به عنوان مثال مصاحبه شونده شماره  

انتخاب رشته دانشگاهی تصمیم قطعی بگیرم و همیشه در تصمیم گیری هایم مردد هستم نتایج    .  را ندارم. نمیتوانم در مورد 

مبنی بر معنادار   ارزیابی طرح آموزش مهارت های زندگی مقطع راهنمایی( با عنوان  1389نوری،پژوهش حاضر با نتایج پژوهش )

بودن سطح تفاوت مهارت های زندگی در بین چند شهر مختلف ایران و اینکه چقدر ناتوان در زمینه آموزش مهارت های زندگی  

   کلی عمل شده است، مطابقت دارد. در همه شهرها به طور

 

 بحث و تفسير هدف سوم 

سومین هدف فرعی مطالعه حاضر بررسی میزان برخورداری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم از مهارت استفاده از فناوری  

اطالعات بوده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد، میانگین میزان آشنایی دانش آموزان مقطع متوسطه با آموزش مهارت  

( است و این نشان می دهد که میزان 3در دبیرستان پایین تر از حد متوسط )  46/2استفاده از فناوری و اطالعات با میانگین  

آشنایی دانش آموزان با آموزش مهارت های استفاده از فناوری و اطالعات در دبیرستان از نظر آماری معنادار است و فرض ادعای  

ی  انتوناقابلیت و  ه از فناوری اطالعات به دلیل عدم  پژوهشگر مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان داد، پایین بودن مهارت استفاد

 ارزیابی و کاربرد بهینه آن اطالعات توسط، عدم  استفاده از منابع و فناوری اطالعاتیعدم  دسترسی به اطالعات،  دانش آموزان در  

بهینه از فناوری اطالعات و    باعث پایین بودن میزان مهارت فناوری اطالعات در دانش آموزان می شود. استفاده   دانش آموزان و...

در دانش آموزان می گردد. با آموزش نو شدن افکار ذهنی و تقویت آموخته ها  قابلیت و توانایی در دسترسی به اطالعات باعث  
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فناوری اطالعات، دانش آموزان چگونگی بهره برداری و استفاده از آن را در سایر رشته های دیگر یاد می گیرند. هدف از آموزش 

اوری اطالعات، زمینه سازی برای تربیت افرادی است که بعدها خود متخصصان و خبرگان این فن شوند و همچنین مقدمات  فن

با   پژوهش  این  های  یافته  شد.  خواهند  مند  بهره  فناوری  این  از  کاربر  عنوان  به  بعدها  که  شود  می  فراهم  افراد  آموزش 

( در تحقیق خود به این نتیجه دست یافت که    1389طیرانی راد،مطابقت دارد. )  (1387منتظر،( و )   1389طیرانی راد،تحقیقات،)

( به این نتیجه دست یافت،  1387منتظر،)میزان استفاده از فناوری اطالعات در دانش آموزان پایین تر از حد متوسط قرار دارد.  

  %40ط است.  در تحقیق یافته های کیفی حدود  تسلط دانش آموزان بر استفاده از مهارت فناوری اطالعات پایین تر از حد متوس

دانش آموزان پاسخ دادند که دارا بودن مهارت های زندگی بستگی به خود افراد دارد، مثال یک سری از افراد گفتند ما در ارتباط 

داریم. به عنوان اجتماعی قوی تر هستیم ولی در بحث فناوری اطالعات با مشکل مواجه هستیم امکانات الزم و مکفی در اختیار ن

اذعان داشت که من شخصا آموزش خاصی در این زمینه توسط مدرسه  ندیده ام و ضمنا امکانات    5مثال مصاحبه شونده شماره  

باز اذعان داشت که با توجه به پیشرفت   7کافی در این راستا در مدرسه ما وجود ندارد. در همین ارتباط شرکت کننده شماره  

ای الکترونیکی آموزش ما به عنوان یکی از اساسی ترین اهرم های انتقال یادگیری متاسفانه به شدت با  جهان در سطح فناوری ه

عنوان تاثیر آموزش فناوری اطالعات بر مهارت های    ( با1388دایی زاده، ضعف روبرو است. در همین راستا نتایج پژوهش حاضر با )

ناوری اطالعات بر مهارت های اجتماعی)برقراری ارتباط، تفکرانتقادی، دانش آموزان سال سوم متوسطه مبنی بر اینکه آموزش ف

مطابقت    توانایی تصمیم گیری، حل مساله، مشارکت و همکاری ( دانش آموزان سال سوم متوسطه در حد زیادی اثر گذار بوده است

 دارد.

 

 بحث و نتيجه گيري 
جتماعی، همواره بخشی از واقعیات زندگی انسان است که در  کنار آمدن با فشارهای زندگی و کسب مهارت های فردی و ا

ادوار متفاوت زندگی به اشکال گوناگون تجلی می یابد. در دوران کودکی، تعارض های درونی جلوه چندانی ندارد اما با افزایش سن  

ر می شوند، همچنین هم  و مواجهه با   دشواری های ویژه سنین نوجوانی و جوانی، کشمکش های درونی و محیطی بیشتر ظاه

زمان با رشد جسمانی و روانی، انتظار جامعه و خانواده نیز از فرد نوجوان افزایش می یابد، به طوری که این حس به نوجوانان القاء 

می شود که به سبب زندگی اجتماعی، بخشی از تمایالت خود را محدود و در چارچوب هنجارهای اجتماعی و گروهی زندگی کنند.  

مین رو نوجوانانی که شیوه های صحیح رفتار اجتماعی را فرا نگرفته و مهارت های الزم در جهت تطبیق خود با خانواده و  از ه

جامعه را نیاموخته باشند، با آسیب های جدی و متعدد شخصیتی روبرو خواهند شد و در صورتی که برخی رفتارهای ضد اجتماعی  

بروز واکنش ه  باشد،  آنان شکل گرفته  و  در  انحرافات  روانشناختی و  پیامد آن آسیب های  یابد و  ای خشن و منفی شدت می 

ناهنجاری های روحی جلوه دو چندانی پیدا می کند. روانشناسان اروپایی در سال های اخیر لزوم آموزش مهارت های زندگی را با  

ء الینفک تعلیمات در مدارس قرار داده اند  اهداف تعمیق باورها، تقویت مهارت های شخصیتی، اجتماعی و جامعه پذیر کردن جز

و معتقدند چنانچه این مهارت ها درست و بر پایه شناخت اساسی در شخصیت نوجوانان نقش ببندند، بسیاری از نابسامانی ها و  

  سازگاری و رفتار مجموعه ای از توانایی ها می باشد که زمینه    انحرافات اجتماعی این گروه کاهش می یابد.  مهارت های زندگی
مثبت و مفید را فراهم  می آورند. این توانایی ها، افراد را قادر می سازند مسئولیت های نقش اجتماعی خود را بپذیرند و بدون  

لطمه زدن به خود و دیگران با درخواست ها، انتظارات و مشکالت روزانه به شکل موثری روبرو شوند. براین اساس مهارت های  

با تامل در باب نتایج این پژوهش می  رند و ماهیت و تعریف آنها نسبت به فرهنگ ها و موقعیت ها تغییر می نماید. زندگی بی شما

توان گفت که در بین مهارت های بررسی شده از جمله حل مساله، برقراری ارتباط و فناوری اطالعات به طور کلی میزان آشنایی 

( قرار دارد. با در نظرگرفتن فاصله بسیار کم بین این سه مهارت در  3حد متوسط )  دانش آموزان مقطع متوسطه دوم پایین تر از

ابتدا مهارت برقراری ارتباط در ضعیف ترین جایگاه قرار دارد. سپس مهارت حل مساله و نهایتا مهارت فناوری اطالعات. به طور 

ای درسی و حتی تخصیص امکانات به مدارس مقطع  کلی نتایج این پژوهش نشان دهنده کمبودها و خالءهای موجود در برنامه ه

 متوسطه دوم است که باید دست اندرکاران آموزشی نسبت به رفع این موانع اقدام نمایند. 
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. 

برنامه ی درسی   (. نیازسنجی برای تدوین1388خسروی، رحمت اله، فتحی واجارگاه، کوروش، عارفی،محبوبه.) [5]

 مهارت های زندگی در دوره ی متوسطه ی نظری، مجله علوم تربیتی، دوره پنجم. 

(. آسیب شناسی مهارت های زندگی در برنامه درسی نظام آموزش متوسطه نظری 1390خسروی،رحمت اله .) [6]

  از منظر متخصصان تعلیم و تربیت، معلمان، دانش آموزان و ارائه راهکارهای برای بهبود وضعیت آن، دانشگاه

 شهید بهشتی، دانشکده علوم انسانی. 

(. بررسی میزان آگاهی دانشجویان دختر دانشگاههای شهر تهران از  1387خوشابی، کیوان، نیکخواه، حمید.)  [7]

 3مهارت های زندگی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی همدان، شماره 

( ،  تأثیر فناوری اطالعات  1394ده حسینعلی حسین پور ، )دایی زاده ، حسین ، فالح ، وحید ، بابک حسین زا [8]

بر مهارت های دانشجویان سال سوم متوسطه جامعه شناسی ، مطالعات جوانان ،   دانشگاه     (ICT)و ارتباطات  

 24آزاد اسالمی بابل ، شماره 

زندگی بر سالمت روانی و  (، تاثیر اموزش مهارت  1398رنجبر،خلیل، کاکوجویباری،علی اصغر،عرفانی، نصراله) [9]

ارتباط بین فردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در استان کردستان، مجله دانشکده پزشکی علوم پزشکی  

 1شماره  62دانشگاه مشهد، دوره 

(. بایستگی آموزش مهارت های زندگی در آموزش و پرورش، فصلنامه راهبرد آموزشی،  1383روحانی، حسن. ) [10]

 .45شماره 

،    دوره ی 1(. مهارت برای زندگی یا زندگی برای کسب مهارت، مجله رشد، شماره  1388سلیقه دار، لیال. ) [11]

13. 

(. برنامه آموزش مهارت های زندگی، ترجمه نوری قاسم آبادی و محمدخانی،  1377سازمان جهانی بهداشت.) [12]

 معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.

 (. روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگه.1390بازرگان، عباس، حجازی، الهه. ) سرمد، زهره،  [13]

آستان قدس رضوی.1379شکوهی، غالمحسین.)  [14] انتشارات  مشهد:  پرورش،  و  آموزش  اصول  و    -   (.مبانی 

،  (. اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر میزان خودپنداره دانش آموزان پایه پنجم1385صادقی،محمدرضا.)

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان. 

 (. آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه، تهران: سمت.1390صافی، احمد.) [15]

 (. سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران، تهران: سمت.1385صافی،احمد.)  [16]

 . 2جله ژرفای تربیت  شماره (. مهارت های زندگی )تعاریف و مفاهیم نظری(، م1387طارمیان ،فرهاد.) [17]

 (. مهارت های زندگی در شهر الکترونیک، تهران: مدرسه فرهنگی هنری دیباگران.1387طیرانی راد، احسان.) [18]

 (. راهنمایی آموزش مهارت های زندگی، تهران: سازمان بهزیستی کشور 1385عبداهلل زاده، نگین. ) [19]

فرزانه.) [20] موتابی،  علی،  عملی1385فتی،  راهنمای  ویژه    (.  زندگی  های  مهارت  آموزش  های  برگزاری کارگاه 

 دانشجویان، تهران: انتشارات دانژه.
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 یادگیری و تربیت معلم،تهران: انتشارات مدرسه.   –(. بازاندیشی در فرایند یادهی  1385مهرمحمدی، محمود.) [21]

حسن.) [22] حسینی،  علمی  1390میرزا  نامه  فصل  زندگی،  های  مهارت  آموزش  و  ملی  رسانه  تخصصی   –(. 

 . 1کودک،نوجوان و رسانه، سال اول ، شماره 

 (. برنامه درسی )راهنمای عمل(، نشر : پیام اندیشه، چاپ ششم.1382ملکی،حسن. ) [23]

آن بر یادگیری موثر و فراگیر، فصلنامه  (. آموزش مهار های فناوری اطالعات و تاثیر  1381منتظر، غالمعلی.) [24]

 . 42پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء، سال دوازدهم، شماره   –علمی 

 (. نظریه های برنامه درسی،ترجمه، مهرمحمدی، محمود، انتشارات: سمت، چاپ سوم.1383میلر، جی،پی.) [25]

برنامه آموزش، انتشارات معاونت امور فرهنگی و  (. مهارت های زندگی،آشنایی با  1383نیک پرور ، ریحانه.)  [26]

    پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.

ارزیابی اثربخشی مقایسه مهارتهای مطالعه  آموزش و خودتنظیمی عاطفی بر کاهش    ،حسن  ،میرزا حسینی [27]
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