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  چکیده
و هاي مختلف علوم تربیتی پیش در شاخهچندین دهه از هاي زندگی که آموزش مهارت نظریه

- انیجنظریه هوش هینیز و آموزش زبان کاربردي نوین نظریه همراه  به مطرح شدهروانشناسی 
برنامه هاي درسی یابی در این تحقیق به ارز .دهنداصلی این تحقیق را تشکیل میخمیر مایه اجتماعی 

و پرداخته شده اند د واقع شدهمورد انتقامحور - دیدگاه برنامه هاي درسی زندگیارائه زبانی که اخیرا با 
آزمون  .استه مورد مطالعه قرار گرفتاجتماعی زبان آموزان - نقش آنها در ارتقا توانایی هاي احساسی

 به شکلو  زیر سازههفت که مشتمل بر  اجتماعی مطالب آموزش زبان- سنجش تواناییهاي هیجانی
 تحلیلانجام محاسبات  .از تعدادي زبان آموز در سراسر کشور بعمل آمد ايگزینه ششلیکرت 

 آموزش زبان برنامه هاي درسیمحتویات به طور کلی  نشان دادگانه سیون چنداواریانس دوطرفه و رگر
زیر  يدو مولفه از هفت مولفه بااما ، داشتهن را اجتماعی افراد- هاي هیجانیقابلیت افزایش توانمندي
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نتایج بدست آمده به  است. داشتهمعناداري  ارتباط خوش بینی و مدیریت استرسیعنی آن مجموعه 
ان، جهت در تدریس و یادگیري زبان، نقش معلمآموزشی و تحقیقاتی آن کاربردهاي  و اهمیت همراه

             مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.ی و طراحی و تدوین مطالب درس گیري کالسهاي زبان
                                  

- هاي احساسی(یا توانایی اجتماعی– هوش هیجانینظریه آموزش زبان کاربردي،  ها:کلیدواژه
 .محور-زندگیبرنامه درسی زبانی،  برنامه درسیهاي زندگی، آموزش مهارت نظریه، )اجتماعی

   

 مقدمه  -1

 برنامهو  1آموزش زبان کاربرديبکارگیري نظریه  ر زمینهها دیکی از نخستین تالش پژوهشن یا
هاي افزایش تواناییآموزش و کتب آموزش زبان در  نقشبا هدف ارزیابی  2زندگی محورزبانی 
به رشته آموزش زبان  نوبا نگاهی نظریه آموزش زبان کاربردي  باشد.میاجتماعی زبان آموزان -هیجانی

سایر علوم پیشبرد بخشی و غنابه بستري مناسب براي عی در تغییر نقش این رشته از مصرف کننده س
به عنوان یکی دیگر  آموزش زبان ،طبق این نظریهدر حقیقت  دارد.همچون روانشناسی و جامعه شناسی 

دو و وابسته به این شاخه هاي زبانشناسی کاربردي  زبانشناسی محض و یا یکی از محصوالت از
تحقیقات و مطالعات کرده عبارت است از  عنوان مساله. آنچه این نظریه در توجیه این شودشناخته نمی

انجام شده، طیف وسیع نشریات و زمینه آموزش و یادگیري زبان  درطی یک قرن اخیر که  متعددي
به ین رشته ابعاد مختلف ا در زمینهبیشماري که هاي کتاب موجود در این رشته،علمی معتبر مجالت 

دو یا چند زبان  هبدو سوم مردم جهان به طور تقریبی (این رشته مخاطبان روزافزون ، چاپ رسیده
نقش و اهمیت یادگیري زبان در زندگی فردي و اجتماعی افراد در دنیاي نهایتا لط دارند)، و آشنایی یا تس

- پیشرفت دیگر رشتههمکاري و ي براتعد و مسمستقل  ايجایگاه آن را بعنوان رشته ، که مجموعاکنونی

از این منظر، نه تنها نقش معلمان زبان، که به طور کلی  .)2011(پیشقدم،  کرده است تثبیتهاي علمی 
دستخوش تغییرات اساسی نیز  زیرساختهاي تربیت معلم زبان وتهیه و تدوین مواد درسی  مجموعه

                                                
1 Applied ELT 
2 Life syllabus 
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 ارائه نظریهو با  درسی مطالبطراحی  یکی از مهمترین دستاوردهاي این نظریه در بخش خواهد شد.
نوروز و  ؛ پیشقدم، ذبیحی2013، 2012(پیشقدم و ذبیحی،  زبانی زندگی محور بوده است برنامه هاي

   .)2012کرمانشاهی، 
گرفته  قرار بررسیدر این حیطه مورد و نقش آموزش زبان اجتماعی - هوش هیجانی مطالعهدر این 

اجتماعی مفهوم نه چندان تازه اي در علم روانشناسی است که طبق - هیجانی هايهوش یا توانایی است.
پیشرفت شغلی مطالعات بیشمار انجام شده نقش بسزایی در بهبود سطح کیفی زندگی افراد، بررسی ها و 
هاي ایجاد مهارتتاثیرگذاري شخصیت افراد بر دیگران، محبوبیت و  موفقیت تحصیلی،و اجتماعی، 

 نمایدها ایفا میو اجتماعی آن دوستانهبهبود سطح روابط خانوادگی، کاري، و نیز ، ریزي و مدیریتیبرنامه
بدین ترتیب، اگر نتوان هوش  .)2011؛ گرانز، 2010گادشاك، و  (چان، لیتزکی، ساسیک، بکتولد

   .است بدون شک یکی از مهمترین ها دانست مهمترین مهارت زندگی افراداجتماعی را -هیجانی
ي آموزش زبان ي نوپانظریه هاي زندگی به تبیینبا الهام از نظریه آموزش مهارتدا در ادامه ابت

هوش و تحقیقات بعمل آمده در زمینه  هاالگوپیشینه مختصري از و سپس پرداخته شده  کاربردي
  اجتماعی ارائه شده است.-هیجانی

  
   پژوهشپیشینه  -2
  زندگی محور زبانی درسی برنامهنظریه آموزش زبان کاربردي و  -2-1

ارائه  یعلمهاي زندگی توسط محققان شاخه هاي مختلف از چندین دهه قبل ایده آموزش مهارت
بطور کلی هدف تعلیم و  3براي نمونه در روانشناسی انسانیو مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است. 

احساسات، سطح افراد از طریق بهبود و افزایش سطح ارتباطات، عقاید، تربیت ارتقا کیفیت زندگی 
  .)1991فرال، ریام و ک؛ م2008رابینز، ( است بودهها گذاري هاي آنو ارزش فکري

، )1998( فریره، )1897( دیویی همچون تعلیم و تربیتعلوم  محققاناز جمعی عالوه بر این، 
ی هدف نهایتاکید و  هاي زندگیبر اهمیت مهارت هموارهنیز  )1997( والترز و، )1981( کریشنامورتی

                                                
3 Humanistic psychology 
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نها براي رویارویی مناسب با آبه کمک زندگی افراد و  ها و ابعاد مختلفشلچا آموزش را پرداختن به
کمک به افراد براي شاد  تعلیم و تربیتهدف ، )2003( نادینگزبطور مثال، براي  این مسائل دانسته اند.

شود؛ از وب میمحسآموزش هدف نهایی خود شناسی و خود باوري ، )1999( واکراست؛ براي زیستن 
به ترتیب تفکر انتقادي و  )1999( وینچو  )1999( هیر تواناییهاي احساسی، و براي، )2006( متیودیدگاه 

  ح اهمیت برخوردارند.واستقالل طلبی از باالترین سط
 است. طبق این 4توسعه انسانیهاي زندگی تاکید داشته الگوي مهارتسومین شاخه که بر اهمیت 

 شاددگی سالم، ک زناز یفرد در آن زندگی که هاي استانداردالگوي با ناسب تحیط م، ایجاد یک مالگو
فردي، هاي مختلف هاي خود را در زمینهقابلیتدهد که به وي این امکان را میبرخوردار باشد وخالقانه 

  .)2013(پیشقدم و ذبیحی،  کشف و شکوفا سازد و شغلی خانوادگی، اجتماعی
بوده و ترین نیازها کی از ابتداییی زندگیهاي که یادگیري مهارتتیجه گرفت توان نبر این اساس می

 انگیزگی،نظیر استرس، بیی هایبا مسائل و بحران کمک به افراد براي مقابله موثرنقش بسزایی در 
سازمان بهداشت طبق تعریف  کند.ایفا میو روابط اجتماعی ضعیف یا پرتنش  درماندگیافسردگی، 

شود که به فرد قابلیت رویارویی مناسب با مسائل هایی اطالق میبه توانایی هاي زندگیتمهارجهانی، 
تصمیم گیري، ب) حل مسئله، پ) تفکر خالقانه، عبارتند از الف) که  و موانع روزمره زندگی را بدهد

وري، خود آگاهی و خود باارتباطی، ج) تفکر انتقادي، چ) تعامالت اجتماعی سازنده، ث) مهارتهاي ت) 
 دیریت استرسو نهایتا د) م ساساتکنترل و بیان احح) درك و احساس همدردي با سایرین، خ) 

با توجه رسد که مدارس و موسسات آموزشی گونه بنظر می لذا این .)1999(سازمان بهداشت جهانی، 
- مهارت آموزش این بستري مناسب برايشود ها دنبال می که در این محیط یاهداف به محیط آموزشی و

 مکتب هايبا استناد به شوند. در این راستا، رشته آموزش زبان نیز استثنا نیست. محسوب میها 
 این ده اصلیایپیشنهاد کرد. را  نظریه آموزش زبان کاربردي )2011( پیشقدمتربیتی فوق، شناسی و نروا

که بایستی  افتهآموزش زبان هم اکنون به مرحله اي از پیشرفت دست یتخصص  نظریه این است که
از  ،با تغییر نقشرود انتظار میلذا  ؛کندشناسی محض و کاربردي عمل  زبان شاخه هاي مستقل از

                                                
4 Human development paradigm (HDP) 
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چون ی علوم نظریه هايبه جاي استفاده از یافته ها و از این پس این رشته  ،مصرف کننده به تولید کننده
ارتقا و پیشرفت این علوم  يعنوان بستري برابه ، خود و عصب شناسی شناسی هشناسی، جامع روان

از جمله مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت . )2012(پیشقدم و ناجی،  مورد استفاده قرار گیرد
هاي آموزش زبان نقش نام برد که نشان داد مباحث ادبی در کالس )2008( پیشقدم توان ازگرفته می

 خزائی فر، پیشقدم نتیجه مطالعه ته است. همچنینآموزان داشزبانموثري در باال بردن سطح تفکر انتقادي 
 مهارت خواندن و درك مطلب در افزایش تفکر انتقادي بوده است.تاثیر نشان دهنده ) 2012و ضیائی (

بت به زبان و فرهنگ آمریکایی نوع تفکر معلمان زبان نسدریافتند که  نیز) 2011(پیشقدم و صبوري 
، بدین معنا که رددافرهنگ مادري خود زبان آموزان نسبت به نگی رابطه مستقیم با وابستگی و یا بیگا

موزان نیز زبان آ باشدبومی آمریکایی بیشتر یادگیري لهجه، فرهنگ، و رفتارهاي چه تاکید معلمان بر هر
  .گیرندمیبیشتري به همان نسبت از فرهنگ مادري خود فاصله 

 این که تا پیش ازمذکور نقش معلمان زبان  توان نتیجه گرفت که در چارچوب نظریهاز این رو می
 شرکت کننده، )1988گیروکس، ( منتقد، )1993و سامخ،  پاچ(آلتریچر،  میدانیمصرف کننده، محقق 

 5معلمان زبان آموزشی بهاکنون شدند قلمداد می) 2003، و(کوماروادیول تغییر دهنده، و )1972(فریره، 
این سازد شده جدا میموزشی را از آنچه سابق بر این اطالق میآنچه یک معلم زبان آ تغییر یافته است.

 مطالعه و به ،زبان آموزشرشته تخصصی خود،  اطالعات در زمینه بایستی عالوه بروي  است که
و  (پیشقدم، ذبیحی اهتمام ورزدشاخه هاي علمی زمینه ها و سایر  درخود  معلوماتو دانش افزایش 

    .)2012نوروز کرمانشاهی، 
این نظریه تغییرات اساسی ایجاد کرده و محوریت موضوعی نیز زبان ر زمینه طراحی مطالب درسی د

- دگی و ارتقا سطح کیفی زندگی زبانهاي زنرا بر فراگیري مهارت ي آموزش زبانکتابها محتواییو 

آنچه به  ت.زبانی زندگی محور نام برده اس برنامهاز آن به  )2011( پیشقدم آموزان قرار داده است؛ آنچه
- جدید را میپیشنهاد شده  برنامه درسیکنونی را با زبان  برنامه درسیهاي زبان امکان جایگزینی کالس

هاي آموزشی است. یکی از سایر کالسها در مقایسه با این کالسدهد ویژگی هاي منحصر به فرد 

                                                
5 Educational language teachers 
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علمی، حث مختلف بحث و گفتگو میان زبان آموزان در مورد مباها هاي معمول در این کالسفعالیت
 دو نفره ها غالبا به صورت ها و تمرین فعالیتها کالسعالوه بر این در این و سیاسی است.  اجتماعی

- ر ویژگیاز دیگ زبان آموزاندو فرهنگ مادري و بیگانه تقابل و مقایسه دائمی . شودبرگزار مییا تیمی و 

اختار جدید یک عمده با کلمات و س ها زبان آموزان بطورهاي این محیط آموزشی است. در این کالس
ی غیر از زبان شود که با صحبت به زبانها این امکان داده میشوند. همچنین به آنزبان دیگر آشنا می

- از عنوان کردن آن بطور معمول به دالیل مختلف آزادانه به بیان افکار و عقایدي بپردازند کهمادري خود 

ها تاکید بر روي زبان انگلیسی و  مولفه هاي این کالساز دیگر  کنند.ها در زبان مادري خود اجتناب می
 نهایت،در اغلب کشورهاست. در  6و زبان میانجی المللیزبان بینمهمترین عنوان ه اهمیت آن ب

انجام تمامی فعالیتهاي الزمه که در واقع میان زبان آموزان دوستانه و صمیمانه  جویک برخورداري از 
اهمیت  .خوردبه چشم میکالسها  ی است که منحصرا در اینمشخصه های فوق الذکر است از دیگر

هایی که اکنون بدان اشاره شد از سوي دیگر به معلمان از یک سو و قابلیت زندگیهاي آموزش مهارت
و هوش  در زمینه هایی چون خالقیت، انگیزههاي زبان آموزان توانایی دهد که ارتقازبان این امکان را می

الزمه  هاي زبانی را در درجه دوم اهمیت قرار دهند.بر تدریس زبان مقدم دانسته و مهارترا  هیجانی
هاست. در  با موضوعیت مهارت مورد نظر و اجراي آن در این کالس برنامه درسیاین امر نیز طراحی 

                                                                                    اجتماعی زبان آموزان است.- هوش هیجانیقرار گرفته  و مورد بررسی که مد نظر سازه ايتحقیق این 
  

  اجتماعی-هوش هیجانی -2-2

ناسی یعنی تحقیقات شناختی و مفهوم شو شاخه علم رواندتعامل از  اجتماعی-نظریه هوش هیجانی
میان احساسات و رابطه به تحقیقات شناختی  .)2004و میر،  (سالووي، برکت شکل گرفته استهوش 

ی، وابستگی و نیز طیف وسیعی قواي شناختی در ایجاد احساساتی همچون خشم، شادي، ترس، افسردگ
 پردازد.میافراد و عملکرد  تصمیم گیرينحوه تفکر،  موثر برهاي رفتاري و واکنش ها، حاالتاز سبک

- ع آن مطرح شده دومین عامل شکلطی یک قرن اخیر در زمینه هوش و انواکه  متفاوتینظریه هاي 

                                                
6 English as a lingua franca 
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هاي آزموندر قالب مفهوم هوش یا بهره هوشی که در ابتدا . باشدمیاجتماعی -هیجانی گیري هوش
به این بعدها  است شدهتعریف میافراد موفقیت تحصیلی و شغلی  عاملتنها ضریب هوشی به عنوان 

عناصر  که خالقیتو  اجتماعیهاي ، انگیزه، مهارتعواملی همچون پشتکار، اعتماد به نفسکه علت 
و مورد  رفته زیر سوال ،را نادیده گرفته است هستندموفقیتهاي فردي و اجتماعی تعیین کننده الینفک 

هوش نظریه نیز و ) 1985( پیشنهادي استرنبرگسه وجهی  الگويدر نهایت  .ه استانتقاد قرار گرفت
- مجموعه بهدانسته و ثابت و ذاتی ز یک توانایی ا چیزي بیشتر مفهوم هوش را) 1983( چندگانه گاردنر

هوش و  از جمله هوش فیزیکی، موسیقیایی، شخصیتی و ، جسمیهاي ذهنیتواناییها و اي از قابلیت
یکی از این . )2012(پیشقدم و قهاري،  نمودند اطالقباشند تقویت میقابل و پذیر که تغییر  اجتماعی،

-عمدتا هوش هیجانیهاي احساسی یا آنچه از آن توانایی .است اجتماعی- ها هوش هیجانیتوانایی
کنند عبارت است از توانایی فرد در تشخیص و مدیریت صحیح احساسات خود، درك اجتماعی یاد می
و در نتیجه رویارویی مناسب با امور و مسائل  ن، سازگاري موثر با محیط پیراموناحساسات دیگرا

درك افرادي که از هوش اجتماعی باالیی برخوردارند . )1997ي، لووا؛ میر و س2001(گلمن،  روزمره
کنند، از نقاط ضعف و قوت خود احساسات و افکار خود را بیان میبه راحتی درستی از خود داشته و 

قادر به درك نیازها و  ،کنندرا تقویت مینقاط ضعف خود را مدیریت و نقاط قوت  آگاهی دارند
ها برقرار سازند، به آسانی با توانند یک رابطه مفید و سازنده با آنراحتی می و بهاحساسات دیگران بوده 

واقع منعطف،  يبرخوردشوند و در مواجهه با مشکالت و محیطی سازگار می تماعیردي، اجتغییرات ف
 خودحفظ آرامش و کنترل احساسات  قادر بهاین دسته ند، و نهایتا دهاز خود نشان می گراعملو  گرایانه

و  آن، ماري- بار( باشندو امیدواري در زندگی برخوردار میاز حس خوش بینی در شرایط دشوار بوده و 
کار اجتماعی پایینی برخوردار است نیز - . در عوض تشخیص فردي که از هوش هیجانی)2007ایلیاس، 

کرده و با  سوء برداشت خود رفتار خیرخواهانه طرف مقابلاز  دائماهمسري که دشواري نیست:  نچندا
البا با شوخی و در لفافه فردي که منظور خود را غ، )2011(شیاتا و کاالت،  دهدپاسخ میبه وي تندي 

حس و نه اش خانوادگیدانش آموزي که مشکالت ، )2005(انجمن کانتاکت لئوناردو،  کندبیان می
 فردي کهداند، میافت تحصیلی و عدم موفقیت خود مسبب را وظیفه شناسی و مسئولیت پذیري خود 

- بر نمییافتن یا پیشنهاد راهی براي کمک به وي  در صددیابد اما دوست خود را ناراحت و پریشان می
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گیري هاي خود به خانواده اش متکی است، ها و تصمیمهمچنان در تعیین هدفآید، نوجوانی که 
- شود نمونهشفته و نگران میبرآ آیدیا مشکلی که در محیط کار پیش می کارمندي که با کوچکترین تنش

   .)1996(هین،  هایی از کسانی هستند که از سطح پایین توانایی هاي احساسی رنج می برند
 الگوهااجتماعی پیشنهاد شده است. یکی از این - هوش هیجانیمختلفی براي  هايالگوکنون تا

هاي هوش ه به نامتوانایی عمدمشتمل بر دو که  است )2000لووي (اسو  کارسومحور میر، - مهارت
 تشخیصمربوط به باشد. هوش هیجانی تجربی محور می- استراتژيهیجانی تجربی و هوش هیجانی 

به درك احساسات فرد را قادر محور - راهبرداحساسات و مدیریت فکر بوده، حال آنکه هوش هیجانی 
هیجانی را در  هوشاست که ) 1997( آن-بارچندوجهی  الگوي دیگر الگوي. 7سازدو مدیریت آنها می

حاالت و  اعی، انطباق پذیري، مدیریت استرسهاي فردي، اجتمهاي قابلیتبه نام سازهپنج زیرقالب 
که باشد می) 2001( متعلق به گلمن الگوسومین  .8تعریف کرده است مولفه سه تا پنجروحی هر یک با 

- ، تواناییاجتماعی هاي ابلیتق ،هاي فردي قابلیت ناویمستقل از هم تحت عنتوانایی  چهاروي در آن 

دو زیر مجموعه با سه تا هشت و براي هر یک پیشنهاد  هاي کنترلی یا مدیریتی و توانایی هاي تشخیصی
  .9مولفه در نظر گرفته است
تاگدا و ( هوش هیجانی تقریبا در تمامی ابعاد زندگی افراد نمود داردد ندهتحقیقات نشان می

از ؛ )2006فرناندز بروکال و اکستریمرا،  ؛2008و حسینچاري،  لطانیدالورپور، س؛ 2001فردریکسون، 
؛ دیوید، 2010و سالووي،  (برکت، ریورز، ریس زندگی اجتماعی ابعادي همچون توان بهآن جمله می

بییرز،  و لوپز، سالووي، کت؛ 2003و استراس،  (لوپز، سالووي افراد، روابط جمعی و گروهی )2005
روسته و ( مدیریتیهاي ، مهارت)2007؛ شین و کیم، 2000چرنیس و گلمن، ( دي، موفقیتهاي فر)2005

-؛ گیل2003، بارچارد( ، و موفقیت تحصیلی)2010 و مینرز، سالوويکت، لوپز، ؛ 2005سیاراچی، 
  .اشاره کرد )2006برکت،  و االرت، پالومرا

  
 

                                                
7 Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) 
8 Emotional Quotient Inventory (EQ-I) 
9 Emotional Competence Inventory (ECI) 
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  پژوهشهدف  -2-3
 قشن تغییر ضمن  ،، آموزش زبانانی زندگی محورزب برنامهآموزش زبان کاربردي و  نظریهدو بنا بر 
 بعنوان پل و تواندمیهاي زبان، کالسها و مولفه هاي منحصر به فرد تو با بهره گیري از قابلی و موضع

نقش و از سوي دیگر با در نظر گرفتن قرار گیرد.  مورد استفادهابزاري براي کمک و پیشبرد سایر علوم 
در ابعاد مختلف شخصیتی، شغلی، تحصیلی و روابط اجتماعی جتماعی ا-توانایی هاي احساسیاهمیت 

ها در باال بردن کتابمحتویات این  نقشو میزان زبان  آموزشهاي رزیابی کتابااین تحقیق هدف افراد، 
عنوان سوال مطرح ه لذا آنچه ب .شدابمیها در زبان آموزان از دیدگاه خود آني ذکر شده سطح توانایی ها

ه شده هاي کنونی آوردهایی که در کتاببازيو  هامتون، تمرینها، تصاویر، فعالیت ت که آیااست این اس
این  ارتباطزبان آموزان را دارد یا خیر؟ دیگر سوال مورد تحقیق اجتماعی - قابلیت افزایش هوش هیجانی

اي همدیریتی، خوش بینی، مهارت-خودخود آگاهی، (اجتماعی- هاي هوش هیجانیمولفه مطالب با
  باشد.می) و انطباق پذیري مدیریت استرس، شادي، ارتباطی

  
  روش پژوهش -3
 شرکت کنندگان -3-1

  

این افراد که در سطوح مختلف از نظر  زبان آموز دختر و پسر در این تحقیق شرکت کردند. 127
وري و حضبه صورت  مشهد و تهران، کرمانشهر  سهبیست و دو موسسه زبان در زبانی قرار داشتند از 

% 61 ها ارائه شد پاسخ دادند.که توسط یکی از محققین به آن آزمونیبه الکترونیکی (از طریق ایمیل) یا 
به یادگیري  اتموسس این این افراد درمدت زمانی که سال بودند.  36تا  17% پسر بین 38آنها دختر و 

ها مجموعه از آن% 25. چهار سال بودزبان مشغول بودند متغیر از شش ماه (معادل یک ترم) تا 
% 16و ، 14ترو کالرز% 5، 13نیو کاتین اج% 8، 12امریکن انگلیش فایلز% 18، 11تاپ ناچ% 24، 10اینترچنچ

  .)1(جدول  را ارزیابی کردند موسسات مربوطهشده توسط  هاي تالیفباقیمانده کتاب
                                                
10 The Interchange Series 
11 The Top Notch Series 
12 The American English Files 
13 The New Cutting Edge 
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  ویژگی هاي گروه مورد مطالعه .1جدول 
  جنسیت  سن  به سال)سابقه یادگیري زبان (  بررسی مورد کتاب

33 

31 

24 

11 

7 

21 

  نجاینترچ
  تاپ ناچ
  امریکن انگلیش فایلز
  نیو کاتین اج
  ترو کالرز
 متفرقه

43 

40 

32 

12  

  سال یا کمتر 1
  سال 2
  سال 3
  سال 4

39 

52 

18 

18 

21-17  

27-22  

31-27  

36-32  

78 

49  
  زن
  مرد

  جمع کل 127  127   127   127
 

  پژوهشابزار  -3-2
طراحی و اعتبارسنجی ) 2013( در این تحقیق که توسط پیشقدم و قهاري ه شدهگرفتبکار  آزمون

پس از نام دارد.  15آموزش زبان انگلیسی مطالباجتماعی - هیجانی تواناییهايسنجش  آزمونشده است 
 اجتماعی، بطور عمده سه مدل توصیف شده فوق- هوش هیجانیهاي روانشناسی مطالعه دقیق مدل

فهرستی از مولفه ها و تهیه ، )1997 ،آن- و بار 2001، ، گلمن2000 ،ن(مدلهاي میر و همکارا
حال  هاي آموزش زبانکتابمتداولترین پیشنهاد شده براي این مفهوم، تهیه لیستی از هاي مجموعهزیر

با از ارتباط معنادارتري اجتماعی که - هاي احساسیپس از تعیین آن دسته مهارتحاضر، و نهایتا 
طراحی و با  سوالچهل و چهار با  شنامهپرسیشقدم و قهاري یک خوردار بودند، پبریادگیري زبان 

را مورد تجزیه و تحلیل قرار  سواالت 17و اجراي عملیات مدلسازي رش 16استفاده از نرم افزار وینستپس
به  19و آموس 18اساسپیتوسط نرم افزارهاي اس بور،زم آزمونسنجی به منظور اعتبار سپس دادند.

                                                                                                                   
14 The True Colors 
15 Emotional abilities scale for English language learning textbooks (EAS-ELLTs) 
16 WINSTEPS 
17 Rasch analysis 
18 Statistical package for social sciences (SPSS) 
19 Analysis of moment structures (AMOS) 
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به  ها منتهیتالشتمامی این  معادالت ساختاري انجام شد.ملیات تحلیل عاملی و مدلسازي ترتیب ع
هاي آموزش زبان ببه منظور ارزیابی کتا گزینه اي 6و طیف لیکرت  سوال 43با پرسشنامه یک طراحی 

این گردید. اجتماعی به طور خاص  - هاي احساسی محور به طور کلی و توانایی-از دیدگاه زندگی
به ترتیب  ،در این زمینهارائه شده هاي پیشین تکیه بر مدله با ک باشدمی زیر سازه 7مشتمل بر  نآزمو

 و انطباق پذیري ادي، مهارتهاي ارتباطی، خوش بینیش مدیریتی،-مدیریت استرس، خود آگاهی، خود
  .)2013، قهاريو  یشقدمپ( نام گرفتند

 
 پژوهششیوه انجام  -3-3

دقیقه زمان نیـاز داشـت بـه     50تا  30به ه بطور میانگین ک فوق آزمونیکی الکترون نسخه چاپی و
ـیت، سـن، مقطـع      شـرکت کننـدگان   شخصـی اطالعـات  شد. در ابتدا زبان آموزان ارائه  نظیـر جنس

ها خواسـته شـد   سپس از آنت. مورد سوال قرار گرف شرکت در کالسهاي موسسهو سابقه  تحصیلی
موسسه اي کـه در آن  هاي موجود در کتاب زبان و فعالیت تصاویرها، نبه دقت و با در نظر گرفتن مت

ارزیـابی   آزمـون را در افزایش هر یک از توانایی هاي اسم برده شده در کتاب نقش آن  ینندبیتعلیم م
در توضیحات قبـل از آن   نیزو  آزموندر  کنند. به منظور عدم ایجاد حساسیت، چه مثبت و چه منفی،

   نشد.هوش هیجانی یا بطور کلی و  تی چون هوشهیچ اشاره اي به کلما
  

  هاتجزیه و تحلیل داده -3-4
صورت نمونه گیري  زبان آموز بهتعدادي  این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع ارتباطی است که   

 هوش را و متغیر وابسته آن زبان یادگیري متغیر مستقل کتابهايشرکت کردند. در آن  مبتنی بر هدف
- ادي، مهارتمدیریتی، ش- مدیریت استرس، خود آگاهی، خود مجموعهتماعی با هفت زیراج-هیجانی

بدین منظور داده هاي تحقیق با روش ند. دهتشکیل می و انطباق پذیري هاي ارتباطی، خوش بینی
  شدند.تجزیه و تحلیل  21استاندارد چندگانهسیون او رگر 20تجزیه واریانس دو طرفه

                                                
20 Two-way ANOVA 
21 Standard Multiple Regression 
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  نتایج -4

آورده شده است. بر  2در جدول شماره انس دو طرفه انجام شده بر روي متغیرها نتایج تجزیه واری
 بوده استندار به طور کلی معنااجتماعی - توانایی هاي هیجانی برها محتویات کتاب تاثیرطبق جدول، 

)06 = .p ,7,182  =F( .خوش بینیدو مولفه شد بر روي مشخص  با این وجود )00.  =p, 2,20  =F( 
پنج مولفه دیگر یعنی  با حال آنکه ،اندتاثیر معناداري داشته) p ,2,18  =F=  .04(ت استرس و مدیری

  بودند. ارتباطانطباق پذیري بیو  مدیریتی، شادي، مهارتهاي ارتباطی-خود آگاهی، خود
 

  آموزان ولفه هاي آن در زبانمو  اجتماعی- بر توانایی هیجانی یزبان هايبرنامه نتایج تاثیرگذاري  .2جدول 
مجذور 

  اتا
سطح 

 F  معناداري
 مجموع

  مجذورات
  

  هوش هیجانی * برنامه هاي زبانی  16,246 7,182 .062 .160
  خود آگاهی * برنامه هاي زبانی   1,775 .100 .140

  خوشبینی * برنامه هاي زبانی   2,204 .007 217.
  مهارتهاي ارتباطی * برنامه هاي زبانی   1,503 .117 .127
  شادي * برنامه هاي زبانی   1,702 .104 .136
  مدیریتی * برنامه هاي زبانی- خود   1,809 .93 .143
  مدیریت استرس * برنامه هاي زبانی   2,183 .040  89,1
  انطباق پذیري * برنامه هاي زبانی   1,942 .08 .155

   
در آن را توان یم کهاست  گذاريتاثیر مقیاسمربوط به  آمده 2 شماره دیگر اطالعاتی که در جدول

واریانس در ) %18مدیریت استرس (بیشتر از ) %21خوش بینی ( ،مطابق آن. یافت 22مجذور اتاستون 
نقش داشته و در نتیجه از مقیاس تاثیر باالتري بر متغیر وابسته موجود میان تاثیرگذاري متغیر مستقل 

                                                
22 Eta squared 
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 بینی و توانایی مدیریت استرس ها در افزایش حس خوشبرخوردار است؛ به بیان دیگر تاثیر این کتاب
  بوده است. دوماز مولفه  اي در ایجاد خوش بینی موثرترمالحظه است حال آنکه بطور مقایسهقابل 

و تشابه  25همبستگی ،24بودن خطی ،23لمقدماتی و اطمینان از نرما هايآزمونپس از انجام 
نمایش داده شده  3 شماره جدولدر  نتایج آنکه  چندگانهسیون ارگر، )2007(پلنت،  متغیرها 26نساواری

و  اجتماعی- هوش هیجانیشاخص کلی شود همبستگی میان که مشاهده میهمانطور  محاسبه گردید.
اجرا و پیاده سازي برنامه هاي درسی زبان از بدین معنا که نمی باشد، معنادار  برنامه هاي درسی زبان

   هاي احساسی نداشته است. وانایینقشی در افزایش شاخص تهاي مورد بررسی سوي آموزشگاه
  

  نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون چندگانه .3جدول 

 مدل
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

F 
سطح 

 داري امعن

  سیونارگر
  خطا
 کل

3144,102  
1486,137  
4630,239 

4  
120  
124 

964,213  
 

7,182 062. 

 

جموعه هوش احساسی در خور بررسی و مطالعه است. با این وجود، ارتباط آنها با مولفه هاي زیرم
 دو متغیر خوش بینی بامعنادار  داراي رابطهبرنامه هاي زبانی تنها قادر به پیش بینی و این مدل،  طبق

   اند.بوده ).513(و مدیریت استرس  ).584(
  

 

 

                                                
23 Normality 
24 Linearity 
25 Multicollinearity 
26 Homoscedasticity 
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  اجتماعی- هاي هوش هیجانیهاي زبانی و مولفههمبستگی میان برنامه .4جدول  
  مدل  ضریب همبستگی استاندارد بتا t    معناداريسطح 

  خود آگاهی .039 .162 .213
  خوش بینی .584 2,780 .003
  مدیریتی- خود .008 .392 .086
  شادي .014 .922 .134
  مهارتهاي ارتباطی .007 .089 .063
  مدیریت استرس .513 2,59 .038
  انطباق پذیري .010 .800 .092

 

باشند واریانس دوطرفه موید این نکته میسیون چندگانه نیز همچون نتایج تجزیه بنابراین نتایج رگر
ارتقا دو مولفه  باارتباط بوده، حال آنکه با شاخص هوش احساسی بطور کلی بی که برنامه هاي زبانی

  ).4معناداري داشته اند (جدول  رابطهخوش بینی و مدیریت استرس 
  
 گیري نتیجه -5

- آموزش زبان قابلیت باال بردن سطح هوش هیجانی هاي درسیبرنامهن آموزان، بر اساس دیدگاه زبا
انواع  و سایر(هوش هیجانی  اتو امتیازاز جمله ویژگی هاي بارز  به طور کلی نداشته اند. را اجتماعی

 27هوش منطق و ریاضیات) 1983(آنچه بهره هوشی و یا طبق نظریه گاردنر نسبت به  هوش چندگانه)
با استفاده و ادغام بر اساس تحقیقات بعمل آمده پویایی و قابل تغییر بودن آن است. شود میشناخته 

تسلط بر هوش هیجانی گلمن و بویاتیز یکساله برنامه از قبیل درازمدت آموزشی  يبرنامه هاکارگاه ها و 
سپرس، و امریکن اکشرکت مالی هاي هیجانی برنامه آموزش مهارت)، 2002و مک کی،  گلمن، بویاتیز(

- تا سطوح قابل مالحظهرا اجتماعی افراد -توان توانایی هاي هیجانیمیتوسعه مهارتهاي مدیریتی  کارگاه

در حقیقت، یک بسته کامل آموزشی  ).2000لین،  ؛2002؛ دیبورن، 2004فزایش داد (استایز و برون، اي ا
                                                
27 Intelligence Quotient (IQ) 
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به افراد  کمک، بالقوهنیروهاي  اصل) 1: گیردشکل میپایه پنج اصل بر  اجتماعی- توانایی هاي هیجانی
) 2هاست، نبیشتر از حد تصور آها بسیار آنها، و امکانات ، فرصتهاتواناییاین موضوع که در درك 

و رفتارهاي افراد داراي ریشه و  که تمامی افکار، احساساتاست مساله بیانگر این که هدفمندي، اصل 
اصل پیشرفت، به معناي کمک به افراد ) 3د، ها هم پوشیده باشنهدفی است که ممکن است بر خود آ

بوده که در ویژگی هاي وجودي انسان اعم از فردي و اجتماعی در حال تغییر در تشخیص اینکه تمامی 
) اصل 4ماند، و درماندگی باقی نمی احساساتی همچون شکست، ناامیدينتیجه این امر جایی براي 

انجام  ، سعی و تالش، ونیازمند زمانمثبت تغییر و تحول  بر این موضوع تکیه دارد که اینبردباري، که 
تفکر ) اصل مثبت گرایی، که بر 5 و در آخر افتد،ک روزه اتفاق نمییباشد و فعالیتهاي مدون و منظم می

در همین راستا، عده زیادي ). 2011(بوکت و پرسیوال،  تاکید دارد و رویکرد مثبت افراد نسبت به آینده
بوکت و  و )،2005هیک ()، 2009بوند و منسر ( ،)2009و ویلسون ( نیل، اسپنسرمله از محققین از ج

بر روي گروه ارائه و عملی و قابل اجرافردي و گروهی هاي اي از فعالیتمجموعه )2011( پرسیوال
و  "بدبختی-خوشبختی رقابت"توان از ها میتاین فعالیاز جمله اند؛ آزمایش کرده هاي مختلف

پروژه "و  "آیندهدفتر خاطرات "، )هاي انعطاف پذیري و مثبت گراییمولفهویژه ( "سکوي مثبت"
فعالیت گروهی ، )خودآگاهی( "هاي سناریوکارت"(ویژه مولفه هدفمندي و برنامه ریزي)،  "زدن محک

 و (تصمیم گیري)، "سئواالت زنجیره اي"و  "شبکه حل مشکالت"(مسئولیت پذیري)،  "دنیاي تازه"
بیشتر در مورد  مطالعه(براي  نام برد )ویژه توانایی هاي ابراز وجود و عزت نفس( "ي با خودنامه نگار"

  .)نیل و همکاران و بوکت و پرسیوال مراجعه نمایید دو منبعبه ها هر یک از این فعالیت
نقش و اهمیت آن در تمامی اجتماعی، یعنی - هوش هیجانیبارز با در نظر گرفتن دو ویژگی لذا 
و موفقیتهاي فردي از یک سو و  تحصیلی، ارتباطات اجتماعیدگی از جمله موقعیتهاي شغلی، ابعاد زن

آن از ء ارتقا آموزش و این توانایی و وجود برنامه ها و بسته هاي آموزشی مدون جهتآموزش پذیري 
و مدرسان درسی طراحان مطالب  - شدتوضیح داده  هاي پیشینقسمتهر دو نیز در که  - سوي دیگر

هاي فرصتها گنجانده و ضمن آموزش آن یکالسها را در برنامه هاي این گونه فعالیتتوانند می زبان
(به در حقیقت، آموزش زبان فراهم آورند.  دي براي زبان آموزان جهت یادگیري و استفاده زبان دومدمتع

، بلکه در )اناداو ک ااسترالیچرخه داخلی (کشورهایی چون آمریکا،  در نه تنهاطور خاص زبان انگلیسی) 
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کشورهایی نظیر چین، کره، و چرخه در حال توسعه ( )و فیلیپین هند، نیجریه، مالزيچرخه خارجی (
 امکان این گونه به راحتی تحقیقاتی و کاربردي دست یافته که پیشرفتز اي ابه مرحله )و ایران اندونزي
   سازد.راي زبان آموزان مهیا میبرا هم براي مدرسان و طراحان برنامه هاي درسی و هم  اهآموزش

از دو مولفه در افزایش از دیدگاه زبان آموزان  هاي زبانقابلیت کتابدومین یافته در این پژوهش 
) 2000( میر و همکاران در دیدگاه .بود خوشبینی و مدیریت استرس، یعنی هوش هیجانیهفت مولفه 

 الگوي پیشنهادي؛ در باشندمیمحور -استراتژيتوانایی هیجانی زیر مجموعه هاي  ها مولفهاین دو هر 
استرس یا محور بوده حال آنکه مدیریت - مدیریتهاي فردي و ، خوشبینی جزو قابلیت)2001( گلمن

نیز  )1997( آن-باررود. در مدل چند وجهی محور به شمار می- مدیریتبحران قابلیتی اجتماعی و 
جموعه رس خود یک قابلیت جداگانه با دو زیر ممدیریت استهاي حاالت روحی و خوشبینی از مولفه

  اند.نایی با جزئیات بیشتري توصیف شدهتواباشد. در زیر، این دو  تحمل فشار و کنترل واکنش م
شوند. مجموعه هاي حاالت روحی محسوب می و زیراین مولفه به همراه شادي جزخوشبینی: 

 حفظ یک دیدگاه مثبت، امیدواريایجاد و ی فرد در توان در قالب توانایبطور کلی مفهوم خوشبینی را می
ل افرادي که از این توانایی بطور معمو خود و زندگی است.و احساس رضایتمندي از  نسبت به آینده

هاي ها و فرصتاز موقعیتتوانند می خاصی با روحیه و با انگیزه هستند که به راحتیمند هستند اشبهره
ها قادر یو یا در برخورد با مشکالت و سختفراد حتی در امور روزمره این ا برند.لذت گوناگون زندگی 

همچون بروز اختالالتی منجر به عدم برخورداري از این مولفه مثبت هستند.  رویکردانگیزه و به حفظ 
  .)2012و الگن،  (دوریک، آسموس، گاندرسن شودمیو افسردگی  بدبینی، استرس، اضطراب

مشتمل بر عمدتا ، مدیریت استرس اجتماعی مستقل- وانایی هیجانیت بعنوان یکمدیریت استرس: 
الیی در این زمینه طح مدیریتی باافرادي که از سباشد. ولفه تحمل فشار و کنترل واکنش میدو م

توانند احساسات خود را کنترل، از واکنش تند و سریع نسبت به مسائل اجتناب، و در برخوردارند می
نسنجیده . این افراد به ندرت بدون فکر و ثري نسبت به مسائل داشته باشندمناسب و مو نتیجه واکنش

از دیگر مشخصات این آیند. پراسترس و حتی خطر آفرین بر می امورکنند و به راحتی از عهده رفتار می
و دور بودن از هرگونه کینه و دشمنی  برخورد منطقی، صبر و حوصلهافراد آرامش، خویشتن داري، 

  .)2009سانیل و روپراي، ؛ 2012کیو، وادیگان ابل و ا( ایرین استنسبت به س
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مورد بررسی قرار در این پژوهش که  دیگر هوش هیجانی يپنج مولفه از دیدگاه زبان آموزان اما
 رابطهو انطباق پذیري هیچگونه  هاي ارتباطیمدیریتی، شادي، مهارت- خود آگاهی، خوداعم از گرفتند 

است که به فرد این قابلیت را  نوعی توانایی. خود آگاهی نداشتندهاي زبان آموزش کتاب معناداري با
آگاهی ي خود خواسته ها و نیازها حاالت روحی،توانایی ها،  ،امکاناتدهد نسبت به ویژگی ها، می

. )2011؛ جروس، 2007(اراموس،  درستی اتخاذ کندداشته و بتواند با تکیه بر این آگاهی تصمیمات 
هاي و توانایی د ویژگی ها، امکاناتنتوابا استفاده از آن فرد میکه  دیگر قابلیتی است مدیریتی- خود

کاوالو و برینزا، ؛ 2005استابز، ( و خود را به هدف نزدیک سازد خود را در جهت و مسیر درست هدایت
به ز نیزندگی، و  خود، بهنسبت به رضایتمندي احساس در فرد نوعی شادي توانایی است که . )2002

زندگی استفاده  ازلذت بردن از هر موقعیتی براي  فردکند کمک میو کند القا می دیگران و روابط با آنها
و رفتارهاي  طی مربوط به درك احساسات، نیازهاهاي ارتبامهارت .)2011میراندا، ؛ 2011پرمال، ( کند

ن انجام وظایف اجتماعی و احترام به ها ضمبا آندیگران و نیز توانایی در برقراري ارتباط مفید و سازنده 
 ون ؛2001گلمن، ؛ 2010و سگرست،  جکسونشیپلی، ؛ 2011(اینگل و نرت،  باشدسایرین میحقوق 

انعطاف،  ویژگی هایی چون برخورداري از نیازمند پذیريفاکتور انطباق .)2006ورانتالر، لیشات و است
که نهایتا فرد را قادر به  ز توانایی حل مسئله استنی و ، پرهیز از رویاپردازيواقع بینی، عمل گرایی

ف، استا( سازدبینی نشده میو موثر با مشکالت و تغییرات پیش برخورد منطقی ارائه وپذیرفتن 
، جایی رسد علی رغم اهمیت هر یک از این توانایی هانظر میحال به  .)2009و پارکر،  سکالفسک

   ته نشده است.هاي زبان در نظر گرفها در کتاببراي آن
هاي زندگی، و نیز نقش غیر قابل آموزش زبان کاربردي، اهمیت آموزش مهارتبا استناد به نظریه 

کند معلمان زبان، طراحان اقتضا میاجتماعی در تمامی ابعاد زندگی افراد -هیجانیانکار توانایی هاي 
این نسبت به ادغام و آموزش شتر معلم هر چه بیو مجریان برنامه هاي تربیت  و مطالب درسی برنامه ها

هایی از این دست ثمرات پژوهشیکی از هاي زبانی اهتمام ورزند. ها و کتابتوانایی ها در کالس
در ها ارتقا آنو اهمیت توانایی هاي هیجانی و قابلیت آموزش و آگاهی دادن به افراد نسبت به نقش 

ا است. طراحان هاین کالسبه فرد با در نظر گرفتن ویژگی هاي خاص و منحصر هاي زبان کالس
زبانی حال حاضر کنند.  مطالبمحور را جایگزین -زندگی برنامه هاي درسیتوانند مطالب درسی نیز می
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هاي زبان نه تنها از حیث کتابموضوعی و محتوایی بومی سازي آورد این تحقیق مهمترین رهاما شاید 
به  تر،سیاسی و اجتماعی است. به بیان سادهي، فکري، فرهنگی، اعتقاداز لحاظ  اي زندگی کههمهارت

زبان عالوه بر توجه و تاکید بر روي توانایی هاي فردي و اجتماعی معلمان و طراحان مطالب زبان 
شود تا از نظر محتوایی این فرصت داده میها، و تالش براي باال بردن سطح کیفیت زندگی آن آموزان

 (در اینجا جامعه ایرانی) مادري زبان آموزانفکر و فرهنگ جامعه را با ها آنها و مطالب نیز این کتاب
ها، و تمرین هایی را جایگزین مطالب فعلی کنند و بدین منظور متون، فعالیت سازند جهتهمو  سوهم
از لذا  زبان آموزان برخوردار باشد.فردي و اجتماعی با شرایط و تجربیات از هماهنگی بیشتري که 

- استقاللهاي زندگی اعم از سایر مهارت در زمینههاي مشابهی آید تا بررسیل میبه عم محققان دعوت

طراحی و اجراي مطالب از هدف نهایی نیز انجام و  منطق و استداللو  تفکر انتقاديطلبی، خالقیت، 
   رار دهند.ها قدرسی را ارتقا این مهارت
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