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Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to design and validate a model for 

teaching life skills to elementary students. 

research methodology: This research in terms of applied development goals 

and in terms of the type of study and the nature of research in the field of 

exploratory quality and quantitatively cross-sectional survey and the statistical 

population in the quantitative section of primary teachers teaching in Rafsanjan 

include 1457 people using the formula Cochran estimated the number of 

samples to be at least 304 and selected using a simple random sampling method. 

In order to better explain the results and reveal the neglected cases in the 

quantitative phase, 13 in-depth interviews in the qualitative section were 

conducted using purposive sampling method in the form of snowballs. Data 

collection tool on life skills training components and triangular factors, a 

researcher-made questionnaire whose validity was measured by confirmatory 

factor analysis as well as face validity and reliability by calculating Cronbach's 

alpha with values of 0.830 and 0.81, respectively. And the research model were 

analyzed using data collected through a questionnaire as well as descriptive 

statistics, inferential statistics and structural equation modeling. 

Findings: Research model with 15 components of life skills including 

communication skills, deliverable skills, self-responsibility, work ethic, 

management, healthy living skills, critical thinking, collaboration, decision 

making, creative thinking, self-awareness, goal setting, problem solving, 

attention to others, Self-esteem and 10 components of three-pronged factors 

including textbook, television, workshop, family, peers, community, 

cyberspace, counselor, non-textbook and school are presented. 

Conclusion: Life skills training promotes self-esteem, health, self-

responsibility, self-awareness and critical thinking in elementary students. 
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کلیدی:واژه   یالگو  ،یابیاعتبار   ،یطراح  های 

 ییدانش آموزان ابتدا ،یزندگ ی آموزش مهارتها

 
 

 چکیده 

به دانش آموزان    یزندگ  یآموزش مهارتها   یالگو یابیو اعتبار  یپژوهش طراح   نیا   یهدف از اجرا  :مقدمه و هدف

 بوده است  ییابتدا 

پژوهش    تی و از نظر نوع مطالعه و ماه  یتوسعه ا   یپژوهش از نظر اهداف کاربرد  نیا   :پژوهش  یروش شناس

 سیشاغل به تدر  ییمعلمان ابتدا   یدر بخش کم  یو جامعه آمار  یمقطع  یشیمایپ  یو از بعد کم   یاکتشاف  یفیدر بعد ک
نفر برآورد    304حداقل    نهباشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمو  ینفر م  1457در شهرستان رفسنجان شامل  

اند. به منظور تب   یتصادف   یری روش نمونه گ  و با استفاده از  و آشکار شدن موارد    ج یبهتر نتا  نییساده انتخاب شده 
هدفمند و به صورت گلوله    یری با استفاده از روش نمونه گ  یف یدر بخش ک  قیمصاحبه عم  13  ، ی مغفول در فاز کمّ

آ  یبرف جمع  ابزار  است.  ها  یورانجام شده  مولفه  مها  یداده ها در خصوص  عوامل سه   یزندگ  یرتها آموزش  و 
و    یصور  ییروا   نیو همچن  یدییتا  یعامل  لیتحل  لهیآن به وس  ییپرسشنامه محقق ساخته است که روا   ، یشاخگ

از داد  قیتحق  یو الگو  دهیسنج  0/ 81و    0/ 830  ریبا مقاد  ب ی کرونباخ بترت  یتوسط محاسبه آلفا  ییایپا   هبا استفاده 
معادالت   یو مدلساز  یاستنباط  ، ی فیاز فنون آمار توص  یریبهره گ  نیپرسشنامه و همچن  قیشده از طر  یجمع آور  یها

 قرار گرفتند  لیمورد تحل یساختار

  ، ی تی قابل عرضه، خود مسئول  یارتباط، مهارتها  یشامل مهارتها  یمولفه مهارت زندگ  15پژوهش با    یالگو  :هایافته

هدف    ، ی تفکر خالق، خودآگاه  ، یری گ  میتصم  ، یهمکار  ، یسالم، تفکر انتقاد  یزندگ  یمهارتها  ت، یریمد  ، یاخالق کار
  ون، یزیتلو  ، یشامل کتاب درس   یشاخگ مولفه از عوامل سه    10عزت نفس و    گران، یحل مساله، توجه به د  ، یگذار

 و مدرسه ارائه شده است.   یردرسیمشاور، کتاب غ  ، یمجاز یخانواده، همساالن، جامعه، فضا ، ی کارگاه آموزش

و تفکر    ، سالمت، خودمسئولیتی، خودآگاهیباعث ارتقا عزت نفس  یزندگ  یآموزش مهارتها  گیری: نتیجهبحث و  

 انتقادی در دانش آموزان ابتدایی میگردد. 
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 4  فصلنامه آموزش و پرورش متعالی 

  مهدمق
بالفعل تبدیل کند. مهارت های زندگی، فرد را  ها  و نگرش ها را به تواناییها ارزشتا دانش،  سازدآموزش مهارت های زندگی فرد را قادر می

مهارت های زندگی، کودکان .  قادر می سازند، انگیزه و رفتار سالم داشته باشد و فرصت و میدان انجام چنین رفتارهایی را نیز به وجود می آورند
ند و بدان باور دارند( خود را به عمل درآورند.  را قادر می سازند که دانش )آن چه را که می دانند(، نگرش و ارزش های )آن چه احساس می کن

  یارتباط برقرار کنند تا نتایج مثبت  ی ا  شایسته  مختلف، با سایرین به نحو مطلوب و   یکنند در وضعیت ها  ی کمک م  مهارت های زندگی به افراد
آموزش بهداشت است تا عوامل اجتماعی مانند  آموزش مهارتهای زندگی از ضرورتهای اساسی در امر    .(1396)سیف اللهی،    به دست آورند 

های حمایت اجتماعی و اسـترس مؤثر بر رفتار کودکان مورد توجه قرار گیرند. برنامه مهارتهای زندگی بر این    عزت نفس، خود پنداره، شبکه
ن در برابر موقعیتهای سخت زندگی دفاع اصل استوار است که کودکان حق دارند توانمند شوند و نیاز دارند که بتوانند از خودشان و عالیق شا

های زندگی نیز نسبت به پیشگیری نگرشی کل    های زندگی متعدد و متنوع هستند و برنامه آموزش مهارت  مهارت  (.1399)عطاریان،    کنند
؛ بنابراین برای آموزش  از طرف دیگر تجارب کشورهای مختلف متفاوت بوده است ،گیرد مورد توجه قرار نمی، گرایانه دارد و تنها یک مهارت

و پرورش متعالی ارائه الگویی بومی و جامع جهت آموزش مهارتهای زندگی مبنی بر مدل سه شاخگی که کلیه فرایندهای ساختاری، زمینه ای  
میباشد:    ( به شرح ذیل1384و رفتاری را در نظر گیرد، ضرورت دارد. تعریف هر کدام از این عوامل به زعم میرزایی اهرنجانی و سرلک )

خاص و به هم   بیسازمان است که با نظم، قاعده و ترت  یرانسانیو غ   یکیزیف  طی تمام عناصر، عوامل و شرا  رندهیدر برگ  :یعوامل ساختار

 یخاص  بیکه با ترک  یو فن  یاطالعات   ،یمال  ،یتمام منابع ماد  نی. بنابراسازدیسازمان را م  یو ماد  یکیزیچارچوب، قالب، پوسته و بدنه ف  وسته،یپ

هستند که   یبرون سازمان یط یو عوامل مح طیشرا :یا نهیعوامل زم  .رند یگیقرار م یجز شاخه ساختار شوند،یم یسازمان جار یدر بدنه کل

ره  خود هموا  ژه یو  گاهیدر جا  ی سازمان  ایمتقابل دارند و خارج از کنترل سازمان هستند. هر نظام    ریبا سازمان تاث  کنند، یسازمان را احاطه م  طیمح
و واکنش به موقع و مناسب    میتنظ  ،یکه امکان برقرار  یرو، همه علل و عوامل  نیاست. از ا  یدر کنش و واکنش دائم  یطیمح  یبا نظام ها

در سازمان    یشامل عوامل و روابط انسان  :یعوامل رفتار  .شوندی م  دهینام  طیمح  ا ی  نهیزم  آورند،ینظام ها را فراهم م  ریسازمان نسبت به سا

  یی عوامل محتوا  نی. ادهندیم  لیسازمان را تشک  یاصل  یو محتوا  وستهیبه هم پ  ژهیو  یو الگوها  یررسمیارتباط غ  ،یرفتار  یاست که هنجارها
  ن یباشد در ا  یانسان  یرویمربوط به ن  میمستق  ورکه به ط  ییرهایو هرگونه عوامل و متغ   شوندیم  یتلق  ی بخش و زنده سازمان  ییایدر واقع پو

و کشتکار   یدهکرد  ینیسازمان هستند. )مب  ستمیس  یو محصور در مرزها  یدرون سازمان  ، یو رفتار  ی. عوامل ساختاررند یگیشاخه قرار م
 (. 1393یهرانک

زندگی فردی و اجتماعی و افزایش توانمندی ت زندگی روزمره و تأثیر آن بر بهبود  الاهمیت مهارت های زندگی برای مواجهه با مسائل و مشک
مهارت های زندگی اساساً .  افراد، سبب شده است تا این موضوع در برنامه های درسی مدارس در اکثر نظامهای آموزشی مورد توجه قرار گیرد

 Mantegh)های زندگی دارد.    یک مبنای رشدی اساسی را از خانوادگی، تحصیلی، اجتماعی و شغلی نیازمند به مهارت و کارایی در مهارت

& Gholtash 2020 ) 
در ابتدا این درس    ؛ کهمهارتهای زندگی در مقطع ابتدایی با تالیف کتب کار دانش آموز و راهنمای معلم ارائه شده است  در کشور ما آموزش

  ی معلم و شاگرد را در فرایند  ،یزندگ  ی آموزش مهارت ها  .سی بوده سپس تدریس آن به ساعات پرورشی محول شده استالجزو برنامه ی ک
  ، یبارش فکر  ،یدوتای  یکوچک یا گروه ها  یفعالیت در گروه ها   مثلی  متفاوت  یاز شیوه ها  ،یدهد. در این یادگیر  یشرکت م  ییادگیری  پویا
 ( Jahani 2019)شود یو بحث و مناظره استفاده م ،ینقش، باز یایفا

ش بسیار مهم و موثری در زندگی افراد دارد و پژوهش های بسیار زیادی تاثیر این آموزشها را در بین دانش آموزان آموزش مهارتهای زندگی نق
 ابتدایی نشان داده اند که در ذیل به مواردی از آن اشاره میگردد:

در کودکان کار انجام   یقلدربر ارتقاء عزت نفس و کاهش    یزندگ  یهاآموزش مهارت  یاثربخش  یبا هدف بررس  ی( پژوهش1399)  یاعتضاد
بر    یزندگ  یهاداد آموزش مهارتنشان   جیو پنجم شهر تهران بودند. نتا  مچهار   یهاکودکان کار کالس  هیآن کل  یجامعه آمارکه    ه استداد

آموزش    ریتأث  یابیارز( تحقیقی با هدف  1399ایزدی )(.  >05/0Pدارد )  ریتاث  45/0  زان یکودکان کار به م  یارتقاء عزت نفس و کاهش قلدر
 یزندگ  یتهامطالعه نشان داد که آموزش مهار  جینتاانجام داده است و  و سالمت روان دختران نوجوان    یبر کنترل عاطف  یزندگ  یمهارتها 

 یزندگ  یآموزش مهارتها   یاثربخش   یبا هدف بررس  ی( در پژوهش1399)  یوسفیو    یقربان  دختران نوجوان در کنترل احساسات آنها موثر است.
مسئول ابتدادانش   ینیبدب  -ینیبو خوش   یل یتحص  جاناتیه  ،یریپذتیبر  اول  دوره  دختر  سال    ییآموزان  در  و   1399شهرستان محمودآباد 

ابتدا  یهیکل   ،یآمار  یجامعه اول  آباد در سال تحص  ییدانش آموزان دختر دوره  نها1398-99  یلیشهرستان محمود    ن یا  جینتا  تیبود، در 
آموزان دختر  دانش   ینیبدب  -ینیبو خوش   یلیتحص  جاناتیه  ،یری پذتیبر مسئول  یزندگ  یمطلب بود که آموزش مهارتها  نیا  دیپژوهش مؤ

 یبر مسئولت  یزندگ  یآموزش مهارت ها  یدف اثربخشبا ه  ی( پژوهش1398و زنگنه )  یرمضان  شهرستان محمودآباد موثر است.  ییدوره ابتدا
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  یی دانش آموزان ابتدا  هیپژوهش کل  نیا  یجامعه آمار.  انجام دادند  یی دانش آموزان ابتدا  یاجتماع  تیو کفا  یاجتماع  یسازگار  ،یاجتماع  یریپذ
پژوهش   جینتا. نفر از آنها به صورت در دسترس در دو گروه گواه و کنترل قرار گرفتند  15نفر بودند که تعداد   2680به تعداد  دن یرشهرستان ف

زندگ آموزش  داد که  ابتدا  یاجتماع  تیو کفا  یماعاجت   یسازگار  ،یاجتماع  یریپذ  تیبر مسئول  ینشان  آموزان  فر  ییدانش    دن یشهرستان 
با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت روان    یپژوهش   (1398کهریزه )  ها اثربخش بوده است.  آموزش  نیاست و ا  رگذاریتاث

نتایج یافته ها نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی توانسته است سالمت  داده است.  و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان شهر تهران انجام 
هبود بخشد و افراد مورد مطالعه شرکت کننده در آزمایش در پس آزمون به طور معناداری، سالمت  روان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان را ب

نظر می رسد آموزش مهارتهای زندگی می تواند موجب ارتقای سطح سالمت روان  . به  روان مطلوبتر و عملکرد تحصیلی بهتری را نشان دادند
  .برنامه ریزی برای ارائه چنین آموزش هایی به دانش آموزان، اهمیت ویژه ای دارد  کودکان و بهبود عملکرد تحصیلی ایشان گردد. بنابراین

آموزان  شناختی و سالمت معنوی در دانش رویی روان های زندگی بر سخت با هدف اثربخشی آموزش مهارت( پژوهشی  1398متین و احمدی )
آموزان شده  دانش شناختیرویی روان ای زندگی باعث افزایش سخت هنتایج حاصل از پژوهش نشان داد که آموزش مهارت دادند. دختر انجام  

  یبر عزت نفس، سازگار  یزندگ  یآموزش مهارت ها   ی»اثربخش  یبه بررس  ی( در پژوهش1398)  یزاده و مردوخ  یطهران  ،یمهاجر  است.  
عزت    ش یبر افزا  یزندگ  ینشان داد که آموزش مهارت هانتایج  صبا شهر تهران« پرداختند    یدر کودکان کار منطقه    یو شادکام  یاجتماع

 (.  P<001/0مؤثر بوده است) شیدر گروه آزما یو شادکام یاجتماع ینفس، سازگار
(، کهریزه 1398ه )(، رمضانی و زنگن1399(، قربانی و یوسفی )1399(، ایزدی )1399آنچنان که اشاره گردید بر اساس پژوهش های اعتضادی )

( آموزش مهارتهای زندگی نقش موثر و مهمی در زندگی و حتی 1398( مهاجرانی، طهرانی زاده و مردوخی )1398(، متین و احمدی )1398)
ش و  در بعضی موارد موفقیت افراد دارد از اینرو میتوان گفت آموزش اصولی مهارتهای زندگی به کودکان میتواند نقش بسزایی در ارتقا آموز
مطالعه پرورش متعالی ایفا نماید، بنابراین ارائه الگوی آموزش مهارتهای زندگی بومی دانش آموزان ابتدایی ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد، و  

 طراحی الگوی آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان ابتدایی اجرا و سعی میگردد به سئواالت ذیل پاسخ داده شود: اصلی حاضر با هدف
 االت پژوهش:سئو

 الگوی آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان ابتدایی مبنتی بر عوامل ساختاری، زمینه ای و رفتاری چگونه است؟  -1
 یی چگونه است؟ به دانش آموزان ابتدا یزندگ یآموزش مهارتها  یالگواعتباریابی -2

  

 پژوهش  یشناس روش
 بخش در آماری جامعهمیباشد.  ی مقطعی  شاز بعد کمی پیمای  واکتشافی  در بعد کیفی  هش  پژویت  هاز نظر ما  کاربردی و  هدافاز نظر ا هشپژو

  ن ییپژوهش و تع  نیا  ینمونه ها  نییتع  یبرا  هیات علمی دانشگاه ها،)شامل  میباشند   خبرگان  و نظران  صاحب کلیه شامل حاضر پژوهش کیفی
آنها ارسال شد عبارت    ی برا  یکه پرسشنامه دلف  یکسان  یها  یژگیهدفمند استفاده شد. و  یرتصادفیغ  یری گروه از خبرگان از روش نمونه گ  نیا

به   یزندگ  یحوزه آموزش مهارتها  اتیاز ادب  یاهآگ  3دانشگاه.    یعلم   اتیدر ه  تیحداقل پنج سال فعال  2.  یحداقل مدرک دکتر  1بودند از:  
- 1400نفر در سال    1457معلمان ابتدایی شهرستان رفسنجان به تعداد     کلیه بر مشتمل کمی بخش آماری  و جامعه  (ییبتدادانش آموزان ا 

 و نیم سال تحصیلی دوم میباشند. 1399

 با کیفی بخش در.  تصادفی ساده میباشد کمی بخش در گیری نمونه روش  و هدفمند نوع از غیرتصادفی کیفی بخش در گیری نمونه  روش

و در بخش کمی  به اشباع رسید   نفر   30 نمونه گیری تا مرز اشباع نظری ادامه پیدا کرد و در تعداد   هدفمند گیری نمونه روش از گیری بهره
 د. نفر برآورد ش 304برابر با  ازین  حداقل تعداد نمونه موردفرمول کوکران  از بهره گیری با نمونه حجم

رم مصاحبه فیک  H4با توجه به روش اکتشافی منابع موجود در زمینه مدل  1H4 تدوین شد. در ارتباط با مدل  ابزار دو  پژوهشبعد کیفی در 
رای خبرگان  و ب  تدویناطالعات حاصل از بررسی منابع موجود    کدگذاری محوری  گذاری باز و به مدد کدساخته    گرهشته پژوفنیمه ساختار یا

توافق متخصصان در مورد ابعاد و نشانگرهای شناسایی شده بدست آید. در ارتباط با مدل سه شاخگی از روش  دلفی    فن  به مددتا    گردید  ارسال
نفر  متخصص حوزه مهارت های زندگی استفاده شد و عوامل موثر بر مهارت های زندگی در سه حوزه    30جستجوی اکتشافی از نظرات  

سوال در   135با    4Hنهایی بدست آمده از تحلیل منابع مرتبط با مدل    رمف  در مرحله بعد کمی  ی شد.ساختاری، رفتاری و زمینه ای شناسای
سوال طبق شاخص های روایی محتوایی    104متخصص قرار گرفت تا با استفاده از فن دلفی توافق نهایی بررسی شود که در نهایت     30اختیار  

  35(  و بر روی نمونه نهایی اجرا گردید. در ارتباط با مدل سه شاخگی  1مطلوب شناسایی شد )طبق جدول شماره  و نسبت روایی محتوایی  

 
1 Head, Heart, Hands, Health 
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  30نفر متخصص مهارت های زندگی به انها پاسخ دادند و در نهایت بر    30عامل از مصاحبه ها استخراج گردید که     10سوال در ارتباط با  
 ی اجرا شد.  سوال توافق حاصل و بر روی نمونه نهای

که مالک مناسب    محاسبه شد  (CRو اعتبار مرکب )  از طریق آلفای کرونباخمهارت های زندگی    نامهشپرسی  اهاعتبار ابزارگردآوری داده  
   بود. و پایایی پرسشنامه مدل سه شاخگی بر حسب آلفای کرانباخ محاسبه گردید. 7/0بودن 

 مدل سه شاخگی : پایایی و روایی پرسشنامه 1دول ج

 CVR پایایی آلفای کرانباخ  مولفه 

 6/0 97/0 کتاب درسی 

 47/0 9/0 تلویزیون

 73/0 83/0 کارگاه آموزشی 

 6/0 79/0 خانواده 

 6/0 74/0 همساالن 

 73/0 66/0 جامعه 

 47/0 75/0 فضای مجازی

 47/0 89/0 مشاور

 73/0 87/0 کتاب های غیر درسی 

 6/0 7/0 مدرسه 

 
 سواالت پرسشنامه مدل سه شاخگی: 2جدول 

 سواالت مولفه ها مولفه ها  ابعاد اصلی 

 ساختاری
 

 10-12 خانواده 

 26-27 مدرسه 

 رفتاری 
 

 13-15 همساالن 

 16-18 جامعه 

 زمینه ای 
 

 1-3 کتاب درسی 

 4-6 تلویزیون

 7-9 کارگاه آموزشی 

 19-21 فضای مجازی

 22-23 مشاور

 24-25 کتاب های غیر درسی 

 
و روایی پرسشنامه   تأییدی انجام شدروش های تحلیل عاملی اکتشافی و    وواگرا، همگرا  از طریق روایی  پرسشنامه مهارت های زندگی  روایی  

دو روش کتابخانه   ره کیفی از شدر بخ  ( و تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد.CVRمدل سه شاخگی بر حسب ضریب نسبت روایی محتوا )
ا  ها، مدل هالگو ا،همبانی نظری کلیه تئوری  یم پایه وهبه منظورآشنایی مفا در گام اول ابتدا  .شداستفاده  اهبرای گردآوری داده   میدانی ای و

  در این راستا با مطالعه اسناد و .  تفقرار گر  بررسی دقیق  مورد مطالعه و و مدل سه شاخگی    4Hمدل  جهانی درخصوص    ملی و  ای هته  فیا  و
 ایهو در نهایت به کسب گزاره    بدست آمد هشینه پژوشپی ای اطالعاتی مبانی نظری وه  پایگاه ،هارساله   شامل کتب مقاالت، مدارک،

در گام دوم به منظور گردآوری  مورد برای پرسشنامه مدل سه شاخگی بدست آمد.    35و    4Hبرای پرسشنامه مدل    مورد  135 مفهومی به تعداد
در گام سوم به مدد کدگذاری محوری   .گر احصا شدهشای ابزار به وسیله پژوهشاخص  تفاده شد. به مدد کدگذاری بازروش میدانی اس  ا، ازهداده

رم مصاحبه فدر قالب یک   4Hمدل  ندی شده  ب  ای مقولههدر گام چهارم شاخص.  بندی شد  گر مقولههشای احصا شده به وسیله پژوه  شاخص
نفر متخصص حوزه مهارت های زندگی قرار    30و پرسشنامه مدل سه شاخگی نیز در اختیار    ارسال گردیدنفر خبره    30 ته برای فنیمه ساختار یا

شاخص  104 مولفه و15 بعد و  4 دلفی نفت و درمجموع در پایان  فن دلفی تا اشباع نظری خبرگان ادامه یاف در گام پنجم این روند به مدد  گرفت.  
ا و هم، ابعاد، مؤلفهشدر گام ش.  تفمورد تایید خبرگان قرار گرص در مورد مدل سه شاخگی  شاخ  30عامل و    10بعد،    3و    4Hدر مورد مدل  

. در این الگو مولفه های  اعتبار یابی گردیدها زندگی    خبرگان الگوی آموزش مهارت  نظرات   نقطه  به مدد  ا در قالب یک الگو ترسیم وهشاخص
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ه ای کتاب درسی و غیردرسی، تلویزیون، کارگاه آموزشی، فضای مجازی، مشاور و مولفه خانواده و مدرسه و مولفه های بعد زمین  ؛بعد ساختاری
 های بعد رفتاری؛ همساالن و جامعه احصا گردید. 

 

 یافته های پژوهش 

 چگونه است؟ الگوی آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان ابتدایی مبنتی بر عوامل ساختاری، زمینه ای و رفتاری    سوال اول پژوهش:

  به منظور پاسخگویی به این سوال از روش اکتشافی استفاده شد و منابع موجود در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت و داده های اولیه بدست 
بدست    ات کلیدیکیم و نه، مفاهشدر این مرحله از پژوآمده از این منابع به کمک روش کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفت.  

در    4Hمدل  ات کلیدی بدست آمده در خصوص  کیم و ن هابتدا مفا  .هرست شدندف هشینه پژوشو پی  رایند مطالعه ادبیات نظریفآمده از دو  
مستخرج  های    گویه  یم وههرست شدند. عبارات، مفافبررسی و    ورشدر داخل و خارج از ک  ارتباط با عناصر اصلی آموزش مهارت های زندگی

  گویه   135. در این مرحله  ترک( شدشیم مهمفا  فصحیحتر، حذ  گانژوا بسازی )انتخاسانکای دقیق، یهتحلیل  ، با انجامهاژوهش  شده از پ
بدست آمد. گویه های بدست آمده در قالب یک چک لیست در اختیار خبرگان قرار گرفت که بر طبق نظر خبرگان بعضی از سواالت حذف و  

 گردید، که به مشروح جدول ذیل میباشند:گویه احصا  104یا اصالح و 
 

 : شاخص های بدست آمده از مرحله فن دلفی3جدول 
 CVI CVR شاخص  مولفه خرد مولفه اصلی ردیف 

1 

 
ی

ت ذهن
مهار

 

 

 مهارت
 تصمیم گیری

 86/0 87/0 توانایی لیست کردن گزینه ها را قبل از تصمیم گیری دارد. 

 87/0 1 میکند.به پیامد تصمیم گیری خود فکر  2

 89/0 8/0 توانایی تجدید نظر در تصمیمات خود را دارد.  3

 81/0 1 در صورت نامناسب بودن راه حل انتخابی، به راحتی راه حل دیگر را انتخاب می کند.  4

 81/0 87/0 به اجرای تصمیمات خود پایبند  است  5

 مهارت 6
 تفکر خالق

 85/0 1 برای رویارویی با مشکالت زندگی از توانایی الزم برخوردار هست. در شناسایی راه حل های جدید 

 85/0 87/0 در رویارویی با مشکلی سریع میتواند راه حلی برای آن پیدا کند. 7

 85/0 89/0 در ایجاد ایده های جدید از چیزهای معمولی توانایی دارد.  8

 1 1 سازگاری با انها را دارد.با تغییر شرایط اجتماعی،  توانایی  9

 89/0 87/0 در کار خود از خالقیت و ایده های ابتکاری برخوردار هست. 10

 85/0 87/0 از تفکر خالق برخوردار هست. 11

 مهارت 12
 تفکر انتقادی

 85/0 1 مهارت بررسی دقیق موقعیتها را بوسیله سئوال کردن دارد. 

 1 1 دارد. توانایی استدالل  13

 1 1 میتواند به تنهایی ایده بدهد. 14

 88/0 1 میتواند به تنهایی تصمیم بگیرد. 15

 85/0 92/0 اغلب به دنبال ایده های جدید است 16

 85/0 87/0 برایش مهم است که نظرات دیگران را بفهمد. 17

 86/0 1 کاری، فکر میکند.معموال درباره پیامدهای یک تصمیم قبل از اقدام به  18

 85/0 85/0 اغلب در مورد اقدامات خود فکر میکند تا بداند  آیا میتواند آنها را  بهبود بخشد. 19

 مهارت 20
 هدف گذاری

 86/0 89/0 با ناکامی ها و شکست ها به شیوه مناسب مقابله می کند. 

 86/0 88/0 دارد. در تدوین اهداف بلند مدت توانایی الزم را   21

 86/0 87/0 برای رسیدن به اهداف خود به قدر کافی تالش می کند.  22

 85/0 87/0 از مهارت برنامه ریزی برخوردار هست. 23

 86/0 87 از توانایی تکمیل طرح و یا کارهای خود برخوردار هست.  24

 مهارت 25
 حل مساله 

 86/0 89/0 زندگی را دارد.توانایی مقابله با مسائل مختلف 

 1 1 میتواند برای مشکالت یا معضالت دشوار راه حلی پیدا کند. 26

 86/0 89/0 از مهارت حل تعارض برخوردار هست. 27

 1 1 به تنهایی توانایی یک انتخاب خوب را دارد.  28

 1 1 درک چگونگی انجام کار را دارد. 29

 مهارت 30
 خودآگاهی 

 85/0 89/0 میداند هر کسی دارای یکسری ویژگی ها و استعدادهای متفاوت با دیگران است.

 1 1 بر روی خود کنترل الزم را دارد.  31

 1 1 حقوق و مسئولیتهای خود را میداند. 32

 1 1 از نقاط ضعف و قوت خویش آگاه هست. 33

 86/0 1 دارد.نسبت به خود اعتماد به نفس و نگرش مثبت  34
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 مهارت 35
 مدیریت 

 86/0 1 از مهارت تعیین هدف برخوردار هست.

 1 1 از مهارت برنامه ریزی یا سازماندهی مناسبی برخوردار هست. 36

 86/0 1 در کارهای خود انعطاف پذیر هست. 37

 1 1 میتواند یک گروه را برای رسیدن به هدف سازماندهی کند.  38

 87/0 1 دیگران را در رهبری مشارکت میدهد  39

40 

 
ت عاطفی 

مهار
 

 
 مهارت

 ارتباطات
 88/0 1 می تواند به خوبی خود را به دیگران معرفی کند.

 1 1 میتواند با دقت به دیگران گوش دهد.  41

 1 1 میتواند به خوبی افکار، احساسات، و ایده های خود را بیان کند. 42

 1 1 توانایی ارتباط کالمی موثر با دیگران را دارد.  43

 85/0 1 در ارتباطات غیرکالمی، توانایی و درک احساسات دیگران را دارد.  44

 86/0 1 های غیرمعقول دیگران به راحتی نه می گوید.به درخواسته 45

 85/0 1 میکند. در برقراری ارتباط با دیگران از روشهای مناسب استفاده  46

 86/0 89/0 به راحتی با دیگران رابطه برقرار میکند 47

 85/0 1 در پیدا کردن دوست جدید و همچنین از دست ندادن دوستان قدیمی مهارت دارد. 48

 1 1 در موقع نیاز میتواند از دیگران به خوبی کمک و یا مشورت بگیرد  49

 87/0 1 آنها فرق دارد کار یا تفریح کند. میتواند با کسانی که با  50

 مهارت 51
 همکاری 

 

 86/0 89/0 میتواند انواع نقش را در گروههای کاری  بر عهده بگیرد 

 85/0 1 میتواند بین  نقش گروهی و فردی خود به راحتی تمایز قائل شود  52

 87/0 1 ایده های خود را با دیگران به اشتراک میگذارد  53

 86/0 1 میتواند با دیگران کار کند 54

 1 1 میتواند در کار تیمی شرکت نماید. 55

 85/0 1 میتواند در تصمیم گیری به دیگران کمک کند. 56

 86/0 91/0 نسبت به افراد هم سن خود از مهارت رهبری بیشتری برخوردار است  57

 87/0 91/0 بهترین نحو انجام می دهد.شود آن را به زمانی مسئولیتی به  او داده می 58

 88/0 91/0 حاضر است به گروه کمک کند. 59

 88/0 91/0 در موقعیتهای مختلف اجتماعی به راحتی با دیگران تعامل برقرار میکند. 60

61 

 
ی قابل عرضه 

ت ها
مهار

 

 

 مهارت های
 قابل عرضه 

 76/0 1 توانایی حل مسائلی را که با آن روبرو هست، دارد. 

 85/0 1 دستورالعمل ها را به همان نحوی که به او داده شده می شود، دنبال میکند 62

 87/0 91/0 در تیم به عنوان یک عضو مشارکت میکند  63

 88/0 1 توانایی پذیرش مسئولیت انجام یک کار را دارد.  64

 85/0 89/0 برای انجام کارهای خود توانایی برنامه ریزی دارد  65

 مهارت 66
 خود مسئولیتی 

 87/0 1 از منابع طبیعی محیط خود،  خردمندانه استفاده می کند. 

 87/0 89/0 میتواند برای استفاده از منابع مالی برنامه ریزی نماید.  67

 1 1 در استفاده از وسایل شخصی خود مراقبت دارد. 68

 1 1 در کار خود تعهد دارد. 69

 86/0 89/0 دیگران میتوانند به او اعتماد کنند. 70

 1 1 مسئولیت اقدامات خود را بر عهده میگیرد  71

 1 1 اشتباهات خود را میپذیرد. 72

 86/0 89/0 این موضوع را درک میکند که به آنچه تعهد دارد باید عمل کند.  73

 مهارت 74
 اخالق کاری 

 85/0 88/0 چیزهای جدید را امتحان می کند. در کار خود رویکردها و 

 86/0 90/0 در کار خود اخالق دارد.  75

 86/0 91/0 تا کار خود را به پایان نرساند، از آن  دست نمیکشد 76

 1 1 کمک کار و یاری رسان برای دیگران هست 77

 1 1 مودب هست 78

 86/0 92/0 تابع مقررات هست 79

 1 1 رسیدن به اهداف خود سخت تالش میکند. برای  80

 86/0 92/0 قادر به ادامه کار در شرایط سخت می باشد. 81

82 
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 مهارت
 عزت نفس 

 

 86/0 1 اعتماد به نفس دارد. 

 86/0 92/0 خودمسئولیتی دارد. 83

 1 1 برای خود احترام قائل است  84

 86/0 91/0 مدیریت کند.میتواند احساسات خود را  85

 86/0 91/0 از خودنظم دهی برخوردار هست. 86

 86/0 88/0 یکسانی و تفاوت در افراد را درک میکند و میتواند چگونگی درک این تفاوتها را یاد بگیرد. مهارت 87
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آمده طراحی    ای بر حسب الگوی بدستنامهشمچنین تدوین الگوی تحقیق، پرسهبندی و  حاضر پس از طی روش کدگذاری و مقوله هشدر پژو

فاده تبا اسآموزش مهارت های زندگی  یم الگوی  هو مفا  اه، شاخصهاابعاد، مولفهسازی الگوی مفهومی تحقیق و تعیین    شد و به منظور نهایی
اعضای هیات  شامل  نفر از خبرگان بودند. این اعضاء  30 ت. شرکت کنندگان در روش دلفی شاملفاعتبارسنجی قرار گر  از روش دلفی مورد

. این پرسشنامه بصورت اینترنتی اجرا گردید و از آنها خواسته شد در  علمی دانشگاه ها بودند که در زمینه مهارت های زندگی اطالعات داشتند
گر در این مرحله اصالحات الزم  هشپژو  گویه حذف گردید.    21در مرحله اول  صورت نیاز سوال اصالح و یا سوال های دیگری اضافه شود.  

  از آنها خواسته شد ضمن اظهار نظر در خصوص تغییرات و . در این مرحله  شدمجدداً به اعضاء ارائه    مطابق نظر اعضای گروه اعمال نمود و
هر گویه در چهار بعد مربوط بودن، سادگی، واضح بودن و ضروری بودن بر روی یک طیف چهار درجه ای قضاوت کنند. اصالحات انجام شده،  

بر طبق دو شاخص    ند. چرا که در این مرحلهاتفاق نظر مناسب رسید  ی مرحله دوم دلفی حاکی از آن بود که در مرحله دوم خبرگان بهها  تهفیا
 سوال مناسب تشخیص داده شد.  104روایی محتوایی و نسبت روایی محتوایی 

شاخص های برازش مدل تحلیل شده را نشان می دهد. نتایج نشان داد که در مدل اولیه )مدل با همه مسیرهای ممکن( مقدار   4نتایج جدول  

(028/0=SRMR،085/0 =RSMEA،000/0=p،105df=،83/539 =  است که حاکی از برازندگی نامطلوب الگو در جامعه است، در مدل )

=SRMR،057/0 =RSMEA،000/0=p،226df=،01/644=036/0ثانویه )مدل اصالح شده بعد از حذف مسیرهای غیر معنی دار( مقدار )
منظور تعیین مناسب بودن برازندگی الگو با داده ها از شاخص های  ( است که حاکی از برازندگی قابل قبول الگو در جامعه است، همچنین به 

( است که  CFI=)93/0  3(، و شاخص برازندگی تطبیقیNFI=)90/0  2برازندگی استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص نرم شده برازندگی 
و از دیدگاه وستون  9/0( باید باالی 1999) 4ه مولر که از دیدگا CFIنشان دهنده برازندگی قابل قبول مدل با  داده ها است، بخصوص مقدار  

باشد تا مدل برازندگی مناسبی با داده ها داشته باشد زیرا تحت تاثیر حجم نمونه قرار نمی گیرد. همچنین   95/0( باید باالی  2006)  5و گورِ جر 
باشد    08/0باشد برازش قابل قبول و اگر باالتر از    08/0تا    05/0( بسیار خوب، بین  05/0RMSEA)  6اگر جذر برآورد واریانس خطای تقریب

(  برازش مطلوب و باالتر برازش نامطلوب را نشان می  08/0SRMR)  7برازش ضعیف است و جذر میانگین مجذور خطای استاندارد شده 
 قبول است.   بود  که حاکی از برازش قابل 08/0زیر   SRMRو  08/0تا   05/0بین   RMSEAدهد که در این مطالعه 

 

 
2 - Normed Fit Index)NFI( 
3 - Comparative Fit Index(CFI) 
4 - Muller 
5 - Weston& Gore Jr 
6 - Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA) 
7 - Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 

2

2

 1 1 نسبت به بیماران مراقبت دارد.  توجه به دیگران 88

 1 1 مهربانی، توجه و محبت دارد.نسبت به دیگران، درک،  89

 1 1 میتواند با دیگران همدلی کند.  90

 86/0 92/0 در صورت درخواست دیگران وسایل خود را به آنها قرض میدهد 91

 86/0 92/0 همیشه در حال توسعه روابط خود با دیگران هست. 92

 مهارت 93
 زندگی سالم

 88/0 1 دارد. نسبت به هیجان های خود شناخت  

 86/0 1 نسبت به هیجانهای دیگران شناخت دارد.  94

 1 1 میتواند با ناکامی و شکست مقابله نماید. 95

 1 1 میتواند با غم مقابله نماید 96

 1 1 میتواند با ترس مقابله نماید 97

 86/0 1 بگذارد میتواند ترسها، احساسات و مشکالت خود را با دیگران در میان  98

 1 1 میتواند با شرایط سخت مقابله نماید  99

 86/0 1 از غذاهایی که برای سالمتی مفید هستند  استفاده می کند.  100

 1 1 از رفتارهای پرخطر اجتناب می کند. 101

 86/0 87/0 میتواند استرس خود را مدیریت کند. 102

 86/0 1 بیماری را میداند.راه های پیشگیری از  103

 1 1 راه های ایمنی و امنیت شخصی را میداند. 104
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 : شاخص های برازندگی مدل 4جدول 

 
به صورت ذیل    4Hمولفه خرد آن بر اساس مدل    15در پایان این مرحله چهار بعد اصلی آموزش مهارتهای زندگی دانش آموزان ابتدایی و   

 تدوین گردید:

 یی به دانش آموزان ابتدا یزندگ   یآموزش مهارتها یالگو: 1الگوی 

 
 

 یی چگونه است؟ به دانش آموزان ابتدا یزندگ یآموزش مهارتها یالگواعتباریابی سئوال دوم پژوهش: 

سوال در    20که    دیگرد  نیسوال تدو  35پرسشنامه با    کیبا توجه به  یی  به دانش آموزان ابتدا  یزندگ  یآموزش مهارتها  یالگو  یاعتباربخش
)کامال مخالفم،   یدرجه ا 5  کرتیل فیط کی یاز متخصصان خواسته شد تا هر کدام از موارد را بر روتهای زندگی بود. مهار الگویارتباط با 
  هیاول  یابیکه مدل را ارز  هیمتخصص اول  25  یمرحله دوباره پرسشنامه برا  نیکنند. در ا  ینظر، موافقم، کامال موافقم( درجه بند  یمخالفم،ب

سطح    حداقل،  4  ینظر  نیانگیشد )م  سهیبدست آمده با سطح موافقم مقا  جینفر پرسشنامه را پاسخ دادند. نتا  21که    دیکرده بودند ارسال گرد
در   جیآنها برآورد شد. نتا  نیمدل و روابط ب  یمتخصصان در مورد مولفه ها  یینها  یابیارز  یتوافق و درصد توافق برا  بیقابل قبول( و ضر

 ورده شده است.  آ 5جدول 
 و ارتباط آنها با یکدیگرها متخصصان درباره مولفه از دیدگاه   الگو  یابیاعتبار :5جدول 

 df (df/2 ) Sig (RMSEA ) (SRMR ) (NFI ) (NNFI ) (CFI ) (GFI) (AGFI)) (2) مدل 

 79/0 93/0 93/0 81/0 92/0 028/0 085/0 000/0 52/2 105 83/539 مدل اولیه با همه مسیرها 

حذف    ( شده  اصالح  مدل 
 مسیرهای غیر معنی دار( 

01/644 226  000/0 057/0 036/0 90/0 91/0 93/0 92/0 88/0 

 

 درصد توافق ضریب توافق tمقدار  درجه آزادی انحراف استاندارد  میانگین  مولفه 

 5/90 89/0 87/3** 20 67/0 57/4 تصمیم گیری

 5/90 89/0 87/3** 20 67/0 57/4 تفکر خالق

 3/95 9/0 81/4** 20 58/0 61/4 تفکر انتقادی

 100 92/0 07/7** 20 46/0 71/4 هدف گذاری



 یی به دانش آموزان ابتدا   یزندگ  ی آموزش مهارتها  ی الگو  یاب یو اعتبار یطراح

 

 11  فصلنامه آموزش و پرورش متعالی 

 
در    ی داریطور معن  همتخصصان ب  نیاست. بنابرا  ی دارتمام سؤاالت معن  یدرصد برا  95  نانیدر سطح اطمtآزمون    جینتا  5  باتوجه به جدول

 ن یگرفت که مدل تدو  جهینت  ی تواناساس م  نیکرده اند. برا  یابیباالتر از سطح موافقم ارز  یآنها نظر  نیو روابط ب  یهر مولفه، مدل کل  یابیارز
  نشان  ها  و کل مولفه   ینظرات متخصصان در خصوص عوامل اصل  نیانگیم  نیباشد. همچن  یاز نظر متخصصان م  یاعتبار کاف  یشده دارا
 کردند.   دییرا تا tآزمون  جینتا زی توافق و درصد توافق ن بیضر جی. نتای باشدمناسب بودن مدل م دهنده ی

 محدودیتها 
شامل معلمان   یعتریدر سطح وس  توانستیدر شهر رفسنجان انجام شده است لذا م  سیشاغل به تدر  ییپژوهش در جامعه معلمان ابتدا  نیا-

 .باشد  ییدانش آموزان ابتدا نیو والد
 .گرددیگروه ها م ریبه سا یریپذ میپژوهش، متشکل از معلمان شهر رفسنجان بود که باعث کاهش تعم نیگروه نمونه ا-
 .وجود نداشت  نیشیپ  یپژوهش ها  جیپژوهش با نتا  نیا  جینتا  سهی لذا مقا  شد،یبار بود که اجرا م  نیاول  یآنجا که موضوع پژوهش حاضر برا   از-
 4H یبر اساس مولفه ها  ییمدارس ابتدا در یزندگ یبه آموزش مهارتها  یعدم توجه کاف-

 پیشنهادهای کاربردی پژوهش 
  ون، یزیتلو  ، یردرسیو غ  یشاخصها با کتاب درس  نیتوجه داشت که ا  دیپژوهش با  ی طبق الگو  یعوامل سه شاخگ  دگاهیاز د  گرددیم  شنهادیپ

به طور   گرددیم  شنهادیاول است پ  تیکه سالمت کودکانشان در اولو  ینیبه والد  نیبنابرا  باشند،یم  میو مشاور در ارتباط مستق  یمجاز  یفضا
 یو زمان کاف نهیو هز ندینما  یگذار هیسرما زیپنج عامل ن نیا یبر رو  ندینمایم یگذار هیذکر شده سرما یشاخصها یهمانطور که رو یمواز

 به آن اختصاص دهند.
پنج   یزندگ  یعوامل در بعد سالمت آموزش مهارتها  نیاز مهم تر  ی با توجه به عوامل سه شاخگ  دیقبل ذکر گرد  شنهادیهمان طور که در پ

 تیچنانچه اولو  گرددیم   شنهادی کشور پ  یبه مسئوالن آموزش  نیبنابرا  باشد،یو مشاور م  یمجاز  یفضا  ون،یزیتلو  ،یردرسیو غ  یعامل کتاب درس
ساخت    قیو از طر  ندینما  یشتریب  یگذار  هیپنج عامل سرما  نیا  یبر رو   باشد، یمت مبعد سال  یزندگ  یابعاد آموزش مهارتها  ن یاول آنها از ب

  ونیزیبگنجانند و به صورت روزمره از تلو  یدرس  یکتابها  یآنها را در محتوا  یجهان  یو مناسب مطابق با استانداردها  دیجد  یآموزش  یمحتواها
کننده استفاده    ت یو مشاور به عنوان تقو  یو در کنار آن از کتاب درس  ندینما  غیآنرا تبل  شتریبه صورت هر چه ب  یجازم  یفضا  قیپخش و از طر

 شود. 
 نتیجه گیری 

الگو  ق یتحق  جینتا که  داد  نشان  مهارتها  یحاضر  ابتدا  یزندگ  یآموزش  آموزان  دانش  ها   ییبه  مولفه  اخالق کاریشامل    ، یخودآگاه  ،ی: 
  ،یحل مساله، تفکر انتقاد  گران،یتفکر خالق، عزت نفس، توجه به د  ، یقابل عرضه، هدف گذار  یسالم، مهارت ها  ی مهارت زندگ  ت،یریمد

  ت، یشفاف  ،یچون: صداقت، راست کردار  ییبا شامل بودن مولفه ها  یاست  اخالق کار  یارتباطات و همکار  ،یریگ  میتصم  ،یتیئولخودمس
  یخودآگاه  یعدیمولفه    د،ینما  جاد یا  یزندگ  یدر آموزش مهارتها  یمهم  ریتاث  تواندیم  یو وفادار  احترام، تابع قانون بودن  ،ی طرف  ی ب  ،یرازدار

از مواقع    یاریاز خود در بس  حی باشد. انسان با شناخت صح  یم  تیفی با ک  یزندگ  کیداشتن    نیتمام مهارت ها و همچن  یریادگی  یبنا  ریو ز  هیپا

 100 9/0 7/5** 20 49/0 61/4 حل مساله 

 100 86/0 26/4** 20 51/0 47/4 خودآگاهی 

 100 91/0 32/6** 20 48/0 66/4 مدیریت 

 100 84/0 5/3** 20 49/0 38/4 مهارت های ذهنی

 100 82/0 82/2** 20 46/0 28/4 ارتباطات

 100 85/0 87/3** 20 5/0 42/4 همکاری 

 4/95 84/0 96/2** 20 58/0 38/4 مهارت های عاطفی

 100 84/0 5/3** 20 49/0 38/4 مهارت های قابل عرضه 

 2/95 82/0 33/2* 20 56/0 28/4 خودمسئولیتی 

 2/95 83/0 64/2* 20 57/0 33/4 اخالق کاری 

 100 83/0 5/3** 20 49/0 38/4 مهارت های شغلی

 2/95 83/0 64/2* 20 57/0 33/4 عزت نفس 

 2/95 84/0 64/2* 20 57/0 33/4 توجه به دیگران

 2/95 82/0 64/2* 20 57/0 33/4 مهارت زندگی سالم

 100 83/0 5/3** 20 49/0 38/4 مهارت های سالمتی

 100 83/0 82/2* 20 46/0 28/4 کل مدل مهارت های زندگی
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مطمئن   ی سالمت روان  جادیباشد که منجر به ا   ی م  ی و منطق  حیصح  یها  یریگ  میتصم  جه یخود و در نت  یمنف  جانات یقادر به کنترل ه  ی بحران
به عنوان یکی از مهارت های زندگی قابل تأمل است، اکثر مکاتب و روش    ،یخودآگاه  دینمایم  یریبه آن جلوگ  یجد  یها  بیو از آس  گرددیم

به ویژه اسالم، افراد را به تدبر در خویشتن فرا   یهای مشاوره ای و روان درمانی در مباحث روان شناختی و حتی پیش از آنها، مکاتب اله 
هر انسانی نیازمند حفظ و تقویت عزت نفس خویشتن است و تخریب  مقدمه ارتباط مؤثر با دیگران است،    یخوانده اند. از آن جا که خودآگاه

  باشد،یم تیریمهارت مد ،یبعد   ولفهبه سالمت روان خواهد شد. م  ب یعزت نفس در هر فرد موجب احساس حقارت و در نتیجه اضطراب و آس
  ب یاز آس  توانندیم  یاجتماع  یها یو ناهنجار  یجنسمسائل    اد،یمانند: اعت  یاز جمله مسائل  ،یمسائل اجتماع  تیریمهارت مد  یر یادگیکودکان با  

  ی سبک زندگ  است که شامل انتخاب   ستنیسالم ز  یمهارتها  ،الگو  یبعد  ولفهمنجر به ارتقا آن گردند. م  ی و حت  یریبه سالمت روان خود جلوگ
  ،یتیشخص یمهارتها باشند،یقابل عرضه م  یمهارتها ، الگو ی بعد ولفه. مباشدیم یفرد یمنیو ا هایماریاز ب  یریشگیاسترس، پ تیریسالم، مد

کودک    یزندگ  یکه موجب ارتقا در آموزش مهارتها  باشندیمنوع مهارتها    نیهمه از ا  یو نو آور  تیخالق  ،یابی  دهیا  ،یشغل  ،یارتباط  ،یرفتار
بتواند با    دیمناسب استفاده کند با  یو به جا  یمهارت به خوب  نیکه بتواند از ا  یکودک  باشد،یم  یمهارت هدف گذار  ،الگو   یبعد  ولفه. مشوندیم

تفکر خالق    ،الگو  یبعد  ولفهخود را فراهم سازد. م   یزندگ  یمهارتها   زشمناسب مقابله و موجبات ارتقا در آمو  وهیها و شکست ها به ش  یناکام
حس اعتماد به   ری،یپذ  تیذوق خوب کار کردن، حس مسئول  ،یشخص   میاخذ تصم  یی( توانا1391و همکاران )  یشیاست، به زعم کالنترقر

مناسب،   رییگ میفردی و خود مهارگری، تصم تینگری، کفا ادهو گش رییانعطاف پذ  ،یگانگیو  تیفرد ،یخود، هدفمداری، ارزشهای شخص
هستند، از  یزندگ یبر آموزش مهارتهاگذار  ریعوامل مؤثر و تأث یکه همگ رهیو سازنده، ارزش قائل شدن برای خود و غ د یراههای جد افتنی
که تفکر خالق را در آموزش    ثیح  نیاز ا  قیج آن تحقیحاضر را با نتا  قیتحق  جینتا  توانیروند، پس م  یبه شمار م  زیافراد خالق ن  هاییژگیو

  یطهران  ،یمهاجرو  (  1399)  یاعتضادجمله  از    یقاتی . تحقباشدیعزت نفس م  ،الگو   یبعد  ولفههمسو دانست. م  داندیموثر م  یزندگ  یمهارتها 
آموزش مهارتهای زندگی باعث ارتقا عزت نفس میگردد و از این حیث با نتایج تحقیق حاضر همسو   نشان داده اند که(  1398)  یزاده و مردوخ

  ی هودگیو ب ی پوچ ،یداعتما یب  ، یکه عواقب آن بصورت اضطراب، افسردگ شودیفرد از خود م د ینداشتن عزت نفس موجب انتقاد شد میباشند.
به سالمت روان    رهها دچار مشکالت فراوان شده و هموا  نهیاز زم  یاریبه علت نداشتن اعتماد به نفس در بس  یفرد  نیرا به دنبال دارد. چن

  ماران یبرخوردار باشد، نسبت به ب  گرانیکه از مهارت توجه به د  یاست، کودک  گران یمهارت توجه به د  ،الگو  یبعد  ولفه. مزندیم  بیخود آس
برخوردار باشد.    ی خوب  انرو  ی کند و از سالمت  یهمدل  گرانیبا د  تواند یتوجه و محبت دارد م  ،یدرک، مهربان  گران، یمراقبت دارد نسبت به د

در ارتباط    ییودکان ابتداک  یزندگ  یمهارت حل مساله با آموزش مهارتهاطبق نتایج این تحقیق  .  باشدیمهارت حل مساله م  ، الگو  یبعد  ولفهم
  ییحل مساله در پژوهش حاضر که به آنها اشاره شد، از جمله: توانا  یشاخص ها  هیاذعان داشت، کل  توانیم  ن ی. بنابراباشدیم  یمثبت معنادار

از    یحل تعارض، برخوردار  یی از توانا  یبرخوردار  ار، معضالت دشو  ایمشکالت    یراه حل برا  افتنی  ییتوانا  ، یمقابله با مسائل مختلف زندگ
که موجب ارتقا   الگو یبعد ولفه. مباشندیم دیکودکان موثر و مف یزندگ یانجام کار، در آموزش مهارتها  ی درک چگونگ ،یانتخاب فرد ییتوانا

حاضر  قیدر تحق مهارت نیا باشد،یم یریگ میمهارت تصم ،الگو ی بعد ولفهم. باشدیم یمهارت تفکر انتقاد گردد،یم یزندگ یآموزش مهارتها 
مناسب، به    نهیها جهت انتخاب گز  میدادن تصم  رییتغ  یبرا  یها، آمادگ  تیموقع  قیدق  یابیارز  یبر مبنا  یریگ  میتصم  یشامل شاخص ها

  یخود بود که در ارتقا  یها  میبه تصم  نانیو اطم  میتصم  یبند بودن به اجرا  یمناسب، پا  نهیمرتبط جهت انتخاب گز  یارها یمع  یریکارگ
حاضر شامل    ق یمهارت در تحق  نیا  باشد، یم  اطاتمهارت ارتب  ،الگو  یبعد  ولفه. مباشندیم  میکودکان در رابطه مستق  یزندگ  یآموزش مهارتها

 ریدرگ  یدر مقابل فشار همساالن، مهارت مقاومت در برابر فشار برا  یمهارت ارتباط مقابله ا  ،یکالم  ریو غ  یارتباط کالم  یاساس  یمهارتها 
درک    یحاضر شامل مهارتها   ق یمهارت در تحق  نیا  باشد،یم  یمهارت همکار  ،الگو  یبعد  ولفه بود. م  یزا به سالمت  بیآس  یها  تیشدن در فعال

نقش    کیتفک  ییتوانا  ،یوهموثر و فعال در تعامالت گرخود، شرکت    یو فرد  یگروه  یازهاین  نیتعادل ب  جادیو تقبل انواع نقش در گروه، ا
 م ی کمک در تصم  ،یمیشرکت در کار ت  گران،یکار کردن با د  ییتوانا  گران، یخود را با د  یها  دهیا  یخود را از هم، اشتراک گذار  یو فرد  یگروه

 .باشندیم میکودکان در رابطه مستق یزندگ یبود که در آموزش مهارتها   گرانیبه د یریگ
  

 

 

 

 

 



 یی به دانش آموزان ابتدا   یزندگ  ی آموزش مهارتها  ی الگو  یاب یو اعتبار یطراح

 

 13  فصلنامه آموزش و پرورش متعالی 

 

 

References 
1. Attarian, M., (2020). The need to teach life skills to children and adolescents, Sepehr Magazine, 3 

(5), 17-18.  ] in persian [ 
2. Etezadi, N., Baradaran, M., Ranjbar Noshari, F., (2021). The effectiveness of life skills training on 

promoting self-esteem and reducing bullying of working children, Master Thesis, Payame Noor 

University, Astaneh Ashrafieh.   ] in persian [ 
3. Ghorbani, M., Yousefi F., (2021). The effectiveness of life skills training on responsibility, academic 

excitement and optimism - pessimism of female elementary school students in Mahmoudabad, M.Sc. 

thesis of Roozbehan Institute of Higher Education.  ] in persian [ 
4. Izadi, A., Jahangiri, A., Nazarian, K., (2021). The effect of life skills training on controlling emotions 

and mental health of second grade girls in Shirvan city. Journal of Medical Sciences and Health 

Management, Volume 2 Number 3, 16-10.  ] in persian [ 
5. Jahani, J (2019); A study of the use of components of Guilford creativity in Persian children's 

magazines; Astan Quds Razavi Library Quarterly .  ] in persian [ 
6. Kahrizeh, M., (2020). The effect of life skills training on mental health and academic performance of 

third grade elementary school female students. New Achievements in Humanities Studies (2) 16, 122-

113.  ] in persian [ 
7. Mantegh, A., and Gholtash, A, (2020), The effect of life skills training on the expression and self-

esteem of female first year high school students in District 1 of Shiraz, 8th Scientific Conference on 

Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Harms of Iran, Tehran.  ] in persian [ 
8. Matin, H., Ahmadi, S., (2020). The effectiveness of life skills training on psychological hardship and 

spiritual health of female high school students. Knowledge and Research in Applied Psychology, (20) 

1, 75, 70-61.  ] in persian [ 
9. Mobini Dehkordi, A., Keshtkar Haranki, M. (2014). Investigating the effect of the three-pronged 

model on social innovation (a case study of a company affiliated with the automotive industry), Journal 

of Innovation Management, Third Year, Fourth Issue, Winter 2014, pp. 75-57.  ] in persian [ 
10. Mohajeri, P., Tehranizadeh, M., Mardukhi, M., (2020). The effectiveness of life skills on self-esteem, 

social adjustment and happiness of working girls 8 to 10 years old in Saba area of Tehran province, 

Master Thesis, Payame Noor University, Karaj.  ] in persian [ 
11. Saifullahi, P. (2018). Life skills for teens. Tehran: Kalam.   ] in persian [ 


