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مبتنی بر   مدیریت آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان ابتدایی ارائه الگوی

 عوامل سه شاخگی 

  

 

 چکیده: 

  مبتنی بر عوامل سه شاخگی   الگوی مدیریت آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان ابتدایی ارائه    هدف این پژوهش 

باشند که با    ینفر م  1457شامل    ابتدایی شاغل به تدریس در شهرستان رفسنجانمعلمان    یبخش کم  دری  مارآجامعه    بود.

انتخاب   تصادفی ساده یر ی با استفاده از روش نمونه گو  نفر برآورد شد 304فرمول کوکران تعداد نمونه حداقل  از استفاده

با استفاده از    یفی ک   بخش  در  قی به عم مصاح  13  ،ی و آشکار شدن موارد مغفول در فاز کمّ  جیبهتر نتا  ن ییمنظور تب   بهند.  شد

مولفه های آموزش  داده ها در خصوص    ی آور  ابزار جمع  .انجام شد  یبه صورت گلوله برف  هدفمند و  یری روش نمونه گ 

  نی و همچن   یدیی تا  یعامل  لی تحل   لهی آن به وس  ییاست که روا  ساخته  ، پرسشنامه محقق مهارتهای زندگی و عوامل سه شاخگی 

با    قی تحقو الگوی اجرایی    دهی سنج  81/0و    830/0  ریبا مقاد  بی کرونباخ بترت   یتوسط محاسبه آلفا  ییایپا  و  یصور  ییروا

  ی و مدلساز  یاستنباط  ،یف یآمار توص  فنون  از  یری گ  بهره  ن یپرسشنامه و همچن   قیشده از طر  یآور  جمع  ی ها  استفاده از داده

مولفه از عوامل سه شاخگی    10مولفه مهارت زندگی و    15الگوی پژوهش با    .ندقرار گرفت   لی مورد تحل  یمعادالت ساختار

ارتقا سالمت روان دانش آموزان  یکی از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر  نتایج پژوهش حاکی از آن بود که    ارائه گردید.

مهارت های زندگی را شامل:  مولفه از    6زمینه ای میباشد که میتواند  سه شاخگی  ، کتاب درسی یکی از عوامل  ابتدایی

و مهم  ارتباطات، مهارتهای قابل عرضه، خود مسئولیتی، اخالق کاری، مدیریت، مهارتهای زندگی سالم را پیش بینی نماید  

مولفه از مهارتهای زندگی    5رفتاری میباشد که قابلیت پیش بینی  سه شاخگی  ، جامعه از عوامل  ترین مولفه تاثیرگذار بعدی

م گیری، تفکر خالق، هدف گذاری، حل مساله و خودآگاهی را دارد و مولفه های تاثیرگذار بعدی از  از جمله: تصمی 

 مولفه از مهارتهای زندگی میباشند. 3عوامل سه شاخگی خانواده، تلویزیون و مدرسه هر کدام با قابلیت پیش بینی 

 مهارت های زندگی، دانش آموزان ابتدایی، مدل سه شاخگی  ،الگو کلیدواژه ها:
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 مقدمه: 

  آن الزم است فرد خود را   نیتام   یاست که برا  یانسان امروز  یازهای ن  نیاز جمله مهمتر  مدیریت آموزش مهارتهای زندگی

کند و آنها    ییشناسا  روزمره خود را  یو تنشها  یمنف  یجانهای کند، ه  جادیبا آنها ا  ی را درك کند و روابط موثر  گران ید  بشناسد،

  ازها،ین  نیبرآورده شدن ا  یاتخاذ کند. الزمه  ی  مناسب  یها  می موثر، تصم  وهی را تحت کنترل در آورد و با حل مشکالت خود به ش

  نگونه یرا ا  مدیریت آموزش مهارتهای زندگی  ( 1991)  تودور  (.1397)توده رنجبر و عراقی،    است ی  زندگ   ی تسلط بر مهارتها

مفهوم   مهارتهای زندگی.  ی و روان  یبدن  وجود دردسر  بدون  و  یبهره ور  ،یکردن همراه با شاد  یزندگ   ییکند: توانا  یم  فیعرت

 یها دهیپد ریاز سا یتوان آن را جدا یاست و نم شیو ارزش ها جامعه از روابط انسان با خود، یگر ینسب یابیو ارز یانتزاع

( )کرم بیگی و آسوده، 1392)مالک پور،  سازند    یپردازد، م  ی که در جامعه به عمل م  یموازات  که فرد را به  دیفهم  یچند عامل

  ی روانشناخت  سطح  و  دگاهی بلکه به د  ست یباشد، سالمت جسم ن  یفرد م  یعموم  یاز سالمت  یکه مولفه ا  مهارتهای زندگی  (.1396

  له یبه وس  یمربوط به سالمت  تعامالتی  تمام  رایالمت روان است زسالمت، س  یاشاره دارد. بخش مرکز  طیارتباطات فرد، مح

  ی عیطب  یتهایها ما را قادر به درك ظرف  سبک  ای  ها  وهیش  کردن به  یکامل زندگ   ت یظرف  مهارتهای زندگیشود.    یروان انجام م

  یبوجود م  گرانیما و د  نی وحدت ب  یسازند، نوع  یما را م  یای دن  کهیی  انسانها  ریجدا کردن ما از سا  یکند و به جا  یخود م

عامل    بر تجربه خود به عنوان موضوع و  ت یحس هو   یخلق کردن است، نوع  و  دنیورز  عشق  یی، توانامهارتهای زندگیآورد.  

 (.1397)ظاهری،  استدالل و ین یب خود و رشد واقع ازیو ن یدرون ت ی با درك واقع است  قدرت فرد، که همراه

مت و  الهارتهای زندگی به مهارتهایی گفته میشود که به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سم

  متی در سطح جامعه منجر میگردند و فرد را قادر میسازند تا به طور مؤثر با مقتضیات و کشمکشهای زندگی روبه الرفتارهای س

اما در سنین نوجوانی و جوانی اهمیت ویژهرو شود. یادگیری   افراد جامعه ضروری است،  .  ای دارد  این مهارتها برای همه 

طوریکه آنها میپذیرند   همزمان با رشد جسمانی و روانی، انتظار جامعه و خانواده نیز از فرد نوجوان و جوان افزایش مییابد؛ به

 رهای اجتماعی و گروهی قرار گیرنددود کنند و در چارچوب هنجاخود را مح  یالتبه سبب زندگی اجتماعی، بخشی از تما

های صحیح رفتاری را فرا نگرفته باشند و    در این راستا نوجوانان و جوانانی که شیوه   .(1399)فضلعلی زاده و معصومی فرد،  

رو خواهند شد. از  متعدی روبهزم را در جهت تطبیق خود با خانواده و جامعه نیاموخته باشند، با آسیبهای جدی و المهارتهای 

آموزش مهارتهای زندگی، بخش مهمی از برنامه درسی اکثر    (1400قابل ذکر است که به زعم یزدخواستی و همکاران )  اینرو

 د. نظامهای آموزشی دنیا را تشکیل میده

زندگی فردی و اجتماعی و  ت زندگی روزمره و تأثیر آن بر بهبود  الاهمیت مهارت های زندگی برای مواجهه با مسائل و مشک

افزایش توانمندی افراد، سبب شده است تا این موضوع در برنامه های درسی مدارس در اکثر نظامهای آموزشی مورد توجه قرار  

مهارت های زندگی اساساً یک مبنای رشدی اساسی را از خانوادگی، تحصیلی، اجتماعی و شغلی نیازمند به مهارت و .  گیرد

مهارتهای زندگی در مقطع    در کشور ما آموزش .  (1399( )منطق و قلتاش،  1999)گینتر،  های زندگی دارد    کارایی در مهارت 

سی بوده سپس الدر ابتدا این درس جزو برنامه ی ک  ؛ که ابتدایی با تالیف کتب کار دانش آموز و راهنمای معلم ارائه شده است 

  ی یادگیری  پویا  یمعلم و شاگرد را در فرایند  ،یزندگ   یهاآموزش مهارت    .تدریس آن به ساعات پرورشی محول شده است 

  ،یبارش فکر ،یدوتای یکوچک یا گروه ها   یفعالیت در گروه ها  مثلی متفاوت یاز شیوه ها  ، یدهد. در این یادگیر یشرکت م

علیرغم ایجاد تغییرات با این وجود،  .  (1398(، )جهانی،  1394)فروزش،    شود  یو بحث و مناظره استفاده م  ،ینقش، باز  یایفا
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عمیق فرهنگی در شیوه زندگی، بسیاری از دانش آموزان در رویارویی با مسایل زندگی فاقد مهارت ها و توانایی های الزم و  

اساسی اند و آموزش های سنتی و مرسوم در قالب یادگیری های درون مدرسه ای نتوانسته اند آن ها را در حل مسایل زندگی  

موضوع آنان را در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگی روزمره و مقتضیات آن در حال و آینده آسیب پذیر  یاری کند. همین  

نموده است. عالوه بر این، عدم آگاهی از مهارت های زندگی زمینه ساز بسیاری از آسیب های اجتماعی خواهد بود. از اینرو،  

با توجه به اینکه دانش آموزان نیز    ن جامعه امری ضروری است.بعنوان آینده سازا  بررسی مهارت های زندگی دانش آموزان

همانند سایر افراد جامعه در معرض و تحت تاثیر آسیب های اجتماعی ناشی از عدم آگاهی از مهارت های زندگی قرار دارند،  

ب ایجاد  لذا آموزش مهارت های زندگی در سطح آموزش و پرورش برای کسب دانش در زمینه مهارت های زندگی موج 

نگرش و ارزش های مثبت در فرد می شود؛ و این نگرش منجر به رفتارهای مثبت شده و در نتیجه مانع بروز مشکل و ارتقای  

بهداشت روانی جامعه می شود. عالوه بر این از آنجا که ماهیت و تعریف مهارت های زندگی در کشورها و فرهنگهای گوناگون  

مهارت های زندگی بومی و جامع مبتنی بر استاندارهای جهانی و با در نظر گرفتن ویژگی  متفاوت است، بررسی و ارائه مدل  

های کشور ضروری به نظر می رسد. تحقیقات انجام شده داخل کشور در این زمینه معموالً بر اساس مدل مهارتهای دهگانه 

  H4متحده    االتیدر ا  ول مانده است،مغف  H4مهارتهای زندگی سازمان بهداشت جهانی بوده  و بررسی آن بر اساس مدل  

( آن را اداره  USDAمتحده )  االتی ا  یو وزارت کشاورز  یغذا و کشاورز  یمل  ادیمربوط به امور جوانان است که بن  یسازمان

  جوانان   توسعه  حوزه  شبردیپ  ن یاستعداد آنان و همچن  ت یبه نها  دنیجوانان به منظور رس  یریو رسالت آن »به کارگ   کنند،یم

اسدی و همکاران،  )  .سازمان است   نیمورد توجه ا  فردی )سر، قلب، دست، سالمت(  توسعهچهار حوزه    انگریمان  H4  نام  «.است 

 الگوی مدیریت آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان ابتداییارائه    پژوهش سعی بر آن است که با  از اینرو، در این   (.1390

به این مهارت ها بتوانند با تقاضا و کشمکش های زندگی   آنها هیز با تج واجتماعی کودکان را افزایش داد، -توانایی های روانی

انسان ها، جامعه، فرهنگ    ریسازد تا در رابطه با سا  یها فرد را قادر ممهارت ها و توانایی    نیا  .آیندروزانه به طور سازگارانه کنار  

این پژوهش از آن جهت که مبتنی بر عوامل    ید.نما  نیخود را تأم  یمثبت و سازگارانه عمل کند و سالمت روان  خود،  طیو مح

وارد نشده است، الگویی نوآورانه    و سالمت روان  مهارتهای زندگیآموزش  سه شاخگی است و این عوامل تا کنون به ادبیات  

 ارائه میدهد. 

وزش مهارتهای زندگی از ضرورتهای اساسی در امر آموزش بهداشت است تا عوامل اجتماعی مانند عزت نفس، خود پنداره،  آم

های حمایت اجتماعی و اسـترس مؤثر بر رفتار کودکان، نوجوانان مورد توجه قرار گیرند. برنامه مهارتهای زندگی بر این    شبکه

جوانان حق دارند توانمند شوند و نیاز دارند که بتوانند از خودشان و عالیق شان    اصل استوار است که کودکان و نوجوانان و

  برنامه یک  های زندگی متعدد و متنوع هستند و    مهارت  .(1400،  همکاران)خنیفر و    در برابر موقعیتهای سخت زندگی دفاع کنند.

نیز نگرشی    آموزش مهارت  جامع تنها یک مهارت مورد توجه قرار نمی  سیستمیهای زندگی  از طرف دیگر   ،گیرد  دارد و 

ضرورت   محلیبومی بر اساس ویژگی های فردی، فرهنگی و    الگوی ؛ بنابراین ارائه  تجارب کشورهای مختلف متفاوت بوده است 

ع ابتدایی سازگاری دارد  برای آموزش مهارتهای زندگی با ویژگی های فراگیران مقط 4Hو از آنجا که، به نظر میرسد مدل  دارد

 ایران انجام نشده است؛ ازدر  و با در نظر گرفتن کلیه عوامل تاثیرگذار بر آن    عین حال، مطالعات زیادی روی این مسئلهدر  و  

مطالعه ؟  چگونه است   الگوی مدیریت آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان ابتداییشود  اینرو، همواره این سوال مطرح می 

الگوی مدیریت آموزش مهارتهای  ارائه    و همچنین  ابتدایی  مهارت های زندگی دانش آموزانابعاد مختلف    بررسیحاضر با هدف  

در این تحقیق سه دسته از عوامل ساختاری، زمینه ای  منظور از مدل سه شاخگی    .میشوداجرا    زندگی به دانش آموزان ابتدایی

 میباشد: به شرح ذیل  و رفتاری
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در برگیرنده تمام عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان است که با نظم، قاعده و ترتیب   ( عوامل ساختاری:1

خاص و به هم پیوسته، چارچوب، قالب، پوسته و بدنه فیزیکی و مادی سازمان را میسازد. بنابراین تمام منابع مادی، مالی،  

عوامل زمینه  (2  جاری میشوند، جز شاخه ساختاری قرار میگیرند.اطالعاتی و فنی که با ترکیب خاصی در بدنه کلی سازمان  

شرایط و عوامل محیطی برون سازمانی هستند که محیط سازمان را احاطه میکنند، با سازمان تاثیر متقابل دارند و خارج از  ای:  

کنش و واکنش دائمی است. از   کنترل سازمان هستند. هر نظام یا سازمانی در جایگاه ویژه خود همواره با نظام های محیطی در 

این رو، همه علل و عواملی که امکان برقراری، تنظیم و واکنش به موقع و مناسب سازمان نسبت به سایر نظام ها را فراهم 

شامل عوامل و روابط انسانی در سازمان است که هنجارهای رفتاری،  عوامل رفتاری:  (3  میآورند، زمینه یا محیط نامیده میشوند.

ط غیررسمی و الگوهای ویژه به هم پیوسته و محتوای اصلی سازمان را تشکیل میدهند. این عوامل محتوایی در واقع پویایی  ارتبا

بخش و زنده سازمانی تلقی میشوند و هرگونه عوامل و متغیرهایی که به طور مستقیم مربوط به نیروی انسانی باشد در این  

اری، درون سازمانی و محصور در مرزهای سیستم سازمان هستند. )میرزایی اهرنجانی  شاخه قرار میگیرند. عوامل ساختاری و رفت

 ( 1393( )مبینی دهکردی و کشتکار هرانکی1384و سرلک، 

است تا عوامل اجتماعی مانند عزت نفس، خود  مقطع ابتدایی  آموزش مهارتهای زندگی از ضرورتهای اساسی در امر آموزش  

ارتقا سالمت عی و اسـترس مؤثر بر رفتار کودکان، نوجوانان مورد توجه قرار گیرند. برنامه  های حمایت اجتما   پنداره، شبکه

بر این اصل استوار است که کودکان و نوجوانان و جوانان حق دارند   به دانش آموزان ابتدایی مهارتهای زندگی روان و آموزش 

(  1394. افالکی فر )ر برابر موقعیتهای سخت زندگی دفاع کنندتوانمند شوند و نیاز دارند که بتوانند از خودشان و عالیق شان د

تاثیر معناداری بر خود کار آمدی و افزایش شادکامی دانش آموزان داشته   زندگی مهارتهای که آموزشدر پژوهشی نشان داد  

های استرس زا را  فرد قادر خواهد بود ضمن آگاهی از خود و توانایی هایش، موقعیت  زندگی، آموزش مهارت هایت و با اس

و شناخته و کنترل نماید و در نتیجه با احساس رضایت بیش تری که از خود و محیط اطراف خویش به وی دست میدهد،  

 (. 1394( افالکی فر  )1399باعث ارتقا سالمت روان میگردد )خنیفر و همکاران، 

 ,Tan (2018)(؛  1394(؛ رضاپور، ) 1394)  (؛ اعظمی و همکاران،1395(؛ یوسفی، )1395بر اساس پژوهش های بهرامی، )  

Meyer (2015), Mass (2004)    در ارتقا آموزش مهارتهای زندگی نقش موثر و مهمی ایفا مینماید، بنابراین ارائه الگوی

بومی بر اساس ویژگی های فردی، فرهنگی و محلی دانش آموزان ابتدایی ضرورتی اجتناب  مدیریت آموزش مهارتهای زندگی 

برای آموزش مهارتهای زندگی با ویژگی های فراگیران    4Hناپذیر دارد، ضمن اینکه که طبق ادبیات پژوهش، به نظر میرسد مدل  

در  و با در نظر گرفتن کلیه عوامل تاثیرگذار بر آن    عین حال، مطالعات زیادی روی این مسئلهدر مقطع ابتدایی سازگاری دارد و  

کودکان مبتنی    الگوی مدیریت آموزش مهارتهای زندگی بهایران انجام نشده است؛ از اینرو، همواره این سوال مطرح می شود که  

زندگی به کودکان  الگوی مدیریت آموزش مهارتهای  مطالعه حاضر با هدف ارائه  چگونه میباشد؟ بنابراین    عوامل سه شاخگیبر  

 اجرا و سعی میگردد به سئواالت ذیل پاسخ داده شود: مبتنی بر عوامل سه شاخگی 

 سئواالت پژوهش:

مبتنی بر عوامل سه    الگوی مدیریت آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان ابتداییارائه  ابعاد، مولفه ها و شاخص های  -1

 کدامند؟  شاخگی
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باشند، چگونه   4Hبینی کننده مولفه های مدل  که پیش    مهارتهای زندگی به دانش آموزان ابتداییالگوی مدیریت آموزش  -2

 است؟ 

بر اساس    یمبتن  ییدانش آموزان ابتدا  ی برا  یزندگ   ی آموزش مهارتها  ت ی ریمد  یابعاد، مولفه ها و شاخص ها  یبند  ت ی اولو -3

 چگونه است؟  یمدل سه شاخگ

 :روش شناسی

یت  هاز نظر نوع مطالعه و ما  )کیفی وکمی( ومتوالی تبدیلی  نوع آمیخته    از  هااز نظر داده  کاربردی و  هدافاز نظر ا هشپژو

در مرحله اول یا    :طی سه مرحله انجام شده است   میباشد کهی مقطعی  شاز بعد کمی پیمای  واکتشافی  در بعد کیفی  هش  پژو

که های  و مقوله یمهمفاو بط با تحقیق ته مقدماتی مبانی نظری مرتحقیق، تهیه طرح تحقیق، مطالع  مرحله شناخت و تبیین طرح

داخلی و خارجی مورد    هشیمچنین ادبیات پژوهت.  ف شود مورد بررسی قرار گر  مرتبط  شاخگیو مدل سه    4Hمدل  توانند با  می

  ه مرحل های    تهف توجه به یا)تحقیق کیفی( با    و طراحی الگوها    در مرحله دوم یعنی مرحله شناسایی مؤلفه  .ت ف بررسی قرار گر

حوزه مهارت  ای عمیق با خبرگان و صاحب نظران  همصاحبهو سپس    تدوین شد  مصاحبه  ای امر سواالتددر ابتق  تحقی  اول

ای کیفی  هت. در ادامه تحلیل دادهفر شپی  تا مرحله اشباع نظری شدر این بخها    نمونه بانتخا  .ت فصورت پذیرهای زندگی  

 تدوین گردید. تحقیق استخراج وپایان این مرحله الگوی  درو محوری انجام  و  به روش کدگذاری باز

 کلیه شامل حاضر پژوهش کیفی  بخش در  آماری جامعه: کیفی و کمی:  میباشد بخش دو بر مشتمل حاضر پژوهش  آماری جامعه

به دانش آموزان    یزندگ   ی آموزش مهارتها  نهیو افراد آگاه در زم   نیشامل خبرگان، متخصص) میباشند خبرگان و نظران صاحب 

به دانش آموزان    یزندگ   یآموزش مهارتها   نهیو اطالعات در زم  یبودند که از نظر آگاه  یبود. خبرگان پژوهش افراد  ییابتدا

  ن ییپژوهش و تع  نیا  ینمونه ها  نییتع  یاز جامعه باشند. برا  ینماد  قیبتوانند با ارائه اطالعات دق  نکهیبرجسته بوده و ا  ییابتدا

آنها    ی برا  یکه پرسشنامه دلف  یکسان  ی ها  یژگ یهدفمند استفاده شد. و  ی رتصادفیغ  ی ریگروه از خبرگان از روش نمونه گ   نیا

  ات یاز ادب  یاهآگ   3دانشگاه.    یعلم  اتیدر ه  ت یحداقل پنج سال فعال  2.  یحداقل مدرك دکتر  1ارسال شد عبارت بودند از:  

معلمان ابتدایی شهرستان     کلیه بر مشتمل کمی بخش آماری جامعهو    (ییبه دانش آموزان ابتدا  یزندگ   یحوزه آموزش مهارتها

 نفر میباشند. 1457رفسنجان به تعداد 

 

 حجم جامعه آماری  :1جدول 

 درصد تعداد  جنسیت 

38/16 556 مرد  

 84/61 901 زن 

 100 1457 مجموع 

 

تصادفی ساده  کمی  بخش در  گیری نمونه روش  و  برفی گلوله و  هدفمند نوع از غیراحتمالی کیفی  بخش  در  گیری نمونه روش

 از گیری بهره با کیفی  بخش در  کیفی و کمی میباشد: بخش دو  بر مشتمل حاضر پژوهش  در نمونه  حجم  تعیین روش.  میباشد

  فرمول کوکران  از بهره گیری با نمونه  حجمو در بخش کمی  شد    انتخاب نمونه عنوان به  نفر   30 تعداد هدفمند  گیری نمونه روش

 د.نفر برآورد ش 304برابر با  ازین حداقل تعداد نمونه مورد
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 4Hمنابع موجود در زمینه مدل    اکتشافیبا توجه به روش     4Hتدوین شد. در ارتباط با مدل   ابزار  دو    بعد کیفی پژوهشدر  

اطالعات حاصل از بررسی منابع    کدگذاری محوری  گذاری باز وبه مدد کدساخته    گرهشته پژوف ساختار یارم مصاحبه نیمه  فیک  

توافق متخصصان در مورد ابعاد و نشانگرهای شناسایی شده  دلفی    فن  تا به مدد  گردید  رای خبرگان ارسالو ب  تدوینموجود  

نفر  متخصص حوزه مهارت های زندگی   30از نظرات بدست آید. در ارتباط با مدل سه شاخگی از روش جستجوی اکتشافی 

  در مرحله بعد کمی   استفاده شد و عوامل موثر بر مهارت های زندگی در سه حوزه ساختاری، رفتاری و زمینه ای شناسایی شد.

فن  متخصص قرار گرفت تا با استفاده از     30سوال در اختیار    135با    4Hنهایی بدست آمده از تحلیل منابع مرتبط با مدل    رمف

سوال طبق شاخص های روایی محتوایی و نسبت روایی محتوایی مطلوب    104دلفی توافق نهایی بررسی شود که در نهایت  

عامل از مصاحبه ها   10سوال در ارتباط با    35شناسایی شد و بر روی نمونه نهایی اجرا گردید. در ارتباط با مدل سه شاخگی  

سوال توافق حاصل و بر روی   30نفر متخصص مهارت های زندگی به انها پاسخ دادند و در نهایت بر  30استخراج گردید که  

 نمونه نهایی اجرا شد.  

  گردید:استفاده    ذیل  روشها از تهفدر تحقیق حاضر، برای تعیین اعتبار درونی )قابلیت اعتبار( یا:  اعتبار وروایی در بخش کیفی

ای هنمودهنقطه نظرات و رسپس    خبره مورد تایید قرار گرفت.راد  فینه تحقیق، منابع، مصاحبه با اشا با مطالعه مبانی نظری، پیهداده

از شیوه بررسی به   در مورد اعتبار مطالعه،  اهجهت تأیید دقّت و صحّت داده  بهو بعد از آن   ی از خبرگان نیز ملحوظ شدهگرو

اکتشافی    مصاحبهبررسی منابع و  ای حاصل از  ه  )به این ترتیب که نتایج تحلیل و مقوله بندی  استفاده شد هش  اعضای پژو وسیله

ای زیر  هنیککا از تهتهفجهت تعیین اعتبار بیرونی )انتقال پذیری( یا  .(ت که آنها را تأیید نمودندفخبرگان قرار گر  در اختیار

جهت  .  اهنی دادهغ توصیف  ،  اطالعاتای کدگذاری و تحلیل  هاستفاده از رویه،  ع نظری خبرگانحصول کامل اشبا:استفاده شد

ا متنوع بود  هها از منابع متعدد، )منابع دادهآوری دادهجمع :استفاده شد  ذیلکِ نیکا نیز از سه تهتهف)تأییدپذیری( یا تعیین روایی

  ای آن مورد هرآیندفا ، چندین بار ارزیابی شد و محتوا و  هروش )برنامه مصاحبه    فانعطا  -(؛  ته شدفمسوسازی به کار گر هو  

ن دلفی نیز روایی  فاز طریق  -   .(پذیری رعایت گردید  فا کامالً انعطاهتهفا و یاهنهادشا، پیهت و در تفسیرفتجدید نظر قرار گر

 .کیفی بدست آمد خشو پایایی در ب

و  از طریق آلفای کرونباخ  مهارت های زندگی    نامه شپرسی  ا هاعتبار ابزارگردآوری داده  :  در بخش کمی  روایی و پایایی ابزار

بود. و پایایی پرسشنامه مدل سه شاخگی بر حسب آلفای کرانباخ    0/ 7که مالك مناسب بودن    محاسبه شد (CRاعتبار مرکب ) 

تأییدی  روش های تحلیل عاملی اکتشافی و    ورا  واگرا، همگاز طریق روایی  پرسشنامه مهارت های زندگی  روایی    محاسبه گردید.

( و تحلیل عاملی اکتشافی بررسی  CVRو روایی پرسشنامه مدل سه شاخگی بر حسب ضریب نسبت روایی محتوا )  انجام شد 

 شد.

  میدانی به شرح زیر   به روش کتابخانه ای و  کیفی وکمی، شحاضر در دو بخ  هشای پژوهداده:  روش های گردآوری اطالعات

به    در گام اول ابتدا  .شداستفاده    اهمیدانی برای گردآوری داده    دو روش کتابخانه ای و  ره  کیفی از شدر بخ  :گردآوری شد

و مدل    4Hمدل  جهانی درخصوص    ملی و  ایهته  فیا  ا وها، مدل  هالگو   ا،همبانی نظری کلیه تئوری    یم پایه وهمنظورآشنایی مفا

 ،هارساله   شامل کتب مقاالت، مدارك،  در این راستا با مطالعه اسناد و.   ت فقرار گر   دقیقبررسی    مورد مطالعه وسه شاخگی  

  مورد  135 مفهومی به تعداد  ایهو در نهایت به کسب گزاره    بدست آمد هشینه پژوشپی ای اطالعاتی مبانی نظری وه  پایگاه

  ا، از هدر گام دوم به منظور گردآوری داده  بدست آمد.مورد برای پرسشنامه مدل سه شاخگی    35و    4Hبرای پرسشنامه مدل  

در گام سوم به مدد کدگذاری   .گر احصا شدهشای ابزار به وسیله پژوهشاخص روش میدانی استفاده شد. به مدد کدگذاری باز
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  4Hمدل  ندی شده  ب  ای مقولههدر گام چهارم شاخص  .بندی شد  گر مقولههشای احصا شده به وسیله پژوه  محوری شاخص

  30و پرسشنامه مدل سه شاخگی نیز در اختیار    نفر خبره ارسال گردید  30 ته برایفرم مصاحبه نیمه ساختار یافدر قالب یک  

ت  فمه یان دلفی تا اشباع نظری خبرگان ادافدر گام پنجم این روند به مدد    نفر متخصص حوزه مهارت های زندگی قرار گرفت. 

شاخص در مورد    30عامل و    10بعد،    3و    4Hدر مورد مدل  شاخص  104 مولفه و15 بعد و  4 دلفی نفو درمجموع در پایان  

در قالب یک الگو   اها و اولویت آنها و شاخصهم، ابعاد، مؤلفهشدر گام ش  .ت فمورد تایید خبرگان قرار گرمدل سه شاخگی  

 .اعتبار یابی نظری گردیدها زندگی  خبرگان الگوی آموزش مهارت نظرات نقطه به مدد ترسیم و

محقق   های نامهشمرحله پرسن مورد استفاده در ای هایابزار ا از روش میدانی استفاده شد.هکمی برای گردآوری داده  شدر بخ

بعد خرد برای پرسشنامه مهارت    15بعد اصلی و    4   شامله ها  نامشاین پرسه بودند.  ساخته بود که طی مرحله کیفی بدست آمد

درجه ای تنظیم    5بعد خرد برای پرسشنامه مدل سه شاخگی بود که بر روی طیف لیکرت    10بعد اصلی و    3های زندگی و  

به شرح ذیل     3و    2شده بودند. سوال های مربوط به دو پرسشنامه مدل مهارت های زندگی و مدل سه شاخگی درجدول  

 میباشد: 

 سواالت مربوط به پرسشنامه مهارت های زندگی : 2 جدول

 شماره سواالت  مولفه ها ی ابعاد اصل

 1-4 تصمیم گیری مهارت های ذهنی 

 5-10 تفکر خالق 

 11-16 تفکر انتقادی

 17-21 هدف گذاری

 22-26 حل مساله

 27-31 خودآگاهی 

 32-37 مدیریت 

 38-44 ارتباطات مهارت های عاطفی 

 45-51 همکاری

 52-57 مهارت های قابل عرضه مهارتهای اجتماعی 

 58-66 خودمسئولیتی 

 67-72 اخالق کاری 

 73-76 عزت نفس  مهارت های سالمت

 77-83 توجه به دیگران 

 84-91 مهارت زندگی سالم 

 
 سواالت پرسشنامه مدل سه شاخگی : 3 جدول

 سواالت مولفه ها مولفه ها ابعاد اصلی 

 ساختاری

 

 10-12 خانواده

 26-27 مدرسه

 رفتاری

 

 13-15 همساالن

 16-18 جامعه
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 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 

 

 

 

 یافته های پژوهش 

  الگوی مدیریت آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان ابتدایی ارائه  ابعاد، مولفه ها و شاخص های    پژوهش:اول  سوال  

 کدامند؟

استفاده شد و منابع موجود در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت و داده    اکتشافیبه منظور پاسخگویی به این سوال از روش  

،  هشدر این مرحله از پژوهای اولیه بدست آمده از این منابع به کمک روش کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفت.  

ات  کیم و نهابتدا مفا  .ست شدندهرف  هشینه پژوشو پی  رایند مطالعه ادبیات نظریفات کلیدی بدست آمده از دو  کیم و نهمفا

  ور شدر داخل و خارج از ک  در ارتباط با عناصر اصلی آموزش مهارت های زندگی   4Hمدل  کلیدی بدست آمده در خصوص  

سازی  سانکای دقیق، یهتحلیل   ، با انجامژوهش هامستخرج شده از پهای    گویه   یم وههرست شدند. عبارات، مفافبررسی و  

گویه بدست آمد. گویه های بدست آمده در قالب    135. در این مرحله  ترك( شدشیم مهمفا  فصحیحتر، حذ  گانژوا ب)انتخا

گویه احصا   104عضی از سواالت حذف و یا اصالح و  یک چک لیست در اختیار خبرگان قرار گرفت که بر طبق نظر خبرگان ب

 گردید، که به مشروح جدول ذیل میباشند: 

 
 آمده از مرحله فن دلفیشاخص های بدست  :4 جدول

 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 به پیامد تصمیم گیری خود فکر میکند.  2

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

در صورت نامناسب بودن راه حل انتخابی، به راحتی راه حل دیگر را انتخاب می   4

 کند. 

1 81/0 

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

 مهارت 6

 تفکر خالق

در شناسایی راه حل های جدید برای رویارویی با مشکالت زندگی از توانایی الزم  

 برخوردار هست. 

1 85/0 

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

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

 85/0 87/0 از تفکر خالق برخوردار هست. 11
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 مهارت 12

 تفکر انتقادی

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

 1 1 توانایی استدالل دارد. 13

 1 1 میتواند به تنهایی ایده بدهد.  14

 88/0 1 تنهایی تصمیم بگیرد.میتواند به  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 معموال درباره پیامدهای یک تصمیم قبل از اقدام به کاری، فکر میکند.  18

 85/0 85/0 بداند  آیا میتواند آنها را  بهبود بخشد. اغلب در مورد اقدامات خود فکر میکند تا  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 در تدوین اهداف بلند مدت توانایی الزم را دارد. 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 توانایی مقابله با مسائل مختلف زندگی را دارد.

 1 1 پیدا کند. میتواند برای مشکالت یا معضالت دشوار راه حلی  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 نسبت به خود اعتماد به نفس و نگرش مثبت دارد. 34

 مهارت 35

 مدیریت 

 86/0 1 از مهارت تعیین هدف برخوردار هست. 

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

 

ی 
ت عاطف

مهار
 

 

 مهارت

 ارتباطات 

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

 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 احساسات دیگران را دارد. در ارتباطات غیرکالمی، توانایی و درک  44

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

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

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

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

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

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

 86/0 89/0 عهده بگیردمیتواند انواع نقش را در گروههای کاری  بر  مهارت 51
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 همکاری  52

 

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

 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 تصمیم گیری به دیگران کمک کند. میتواند در  56

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

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

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

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

61 

 

ت  
مهار

ضه 
ل عر

ی قاب
ها

 

 

 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 میگیرد مسئولیت اقدامات خود را بر عهده  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 در کار خود رویکردها و چیزهای جدید را امتحان می کند. 

 86/0 90/0 در کار خود اخالق دارد. 75

 86/0 91/0 کار خود را به پایان نرساند، از آن  دست نمیکشد تا  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 برای رسیدن به اهداف خود سخت تالش میکند.  80

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

82 

 

ت 
الم

ت س
مهار

 

 

 مهارت

 عزت نفس

 

 86/0 1 اعتماد به نفس دارد.

 86/0 92/0 خودمسئولیتی دارد.  83

 1 1 خود احترام قائل است  برای 84

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

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

 مهارت 87

توجه به  

 دیگران 

یکسانی و تفاوت در افراد را درک میکند و میتواند چگونگی درک این تفاوتها را  

 یاد بگیرد.

88/0 86/0 

 1 1 نسبت به بیماران مراقبت دارد.  88

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

 1 1 میتواند با دیگران همدلی کند.  90
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 86/0 92/0 درخواست دیگران وسایل خود را به آنها قرض میدهد در صورت  91

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

 مهارت 93

 زندگی سالم 

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

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

 1 1 ناکامی و شکست مقابله نماید. میتواند با  95

 1 1 میتواند با غم مقابله نماید  96

 1 1 میتواند با ترس مقابله نماید  97

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

 1 1 میتواند با شرایط سخت مقابله نماید  99

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

 1 1 از رفتارهای پرخطر اجتناب می کند.  101

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

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

 1 1 راه های ایمنی و امنیت شخصی را میداند.  104

 

عبارت دیگر تدوین الگوی   یا به  اولیهمچنین تدوین الگوی  هبندی و  حاضر پس از طی روش کدگذاری و مقوله هشدر پژو

سازی الگوی مفهومی تحقیق و تعیین    آمده طراحی شد و به منظور نهایی  ای بر حسب الگوی بدست نامهشمفهومی تحقیق، پرس

فاده از روش دلفی تبا اسح شهرستان رفسنجان  در سطی زندگی  آموزش مهارت هایم الگوی  هو مفا  اه، شاخصهاابعاد، مولفه

کنندگان در روش دلفی شاملف اعتبارسنجی قرار گر  مورد نفر از    30 شامل   نفر از خبرگان بودند. این اعضاء  30 ت. شرکت 

اینترنتی اجرا  اعضای هیات علمی دانشگاه ها بودند که در زمینه مهارت های زندگی اطالعات داشتند. این پرسشنامه بصورت  

گویه حذف و  21در مرحله اول گردید و از آنها خواسته شد در صورت نیاز سوال اصالح و یا سوال های دیگری اضافه شود. 

. در این  شدمجدداً به اعضاء ارائه  گر در این مرحله اصالحات الزم مطابق نظر اعضای گروه اعمال نمود وهشپژو اصالح شد. 

مربوط بودن، هر گویه در چهار بعد  اصالحات انجام شده،   د ضمن اظهار نظر در خصوص تغییرات ومرحله از آنها خواسته ش

ی مرحله دوم دلفی حاکی از آن ها  تهف یاسادگی، واضح بودن و ضروری بودن بر روی یک طیف چهار درجه ای قضاوت کنند.  

بر طبق دو شاخص روایی محتوایی و نسبت    این مرحلهاتفاق نظر مناسب رسیدند. چرا که در    بود که در مرحله دوم خبرگان به

سوال مناسب تشخیص داده شد. در پایان این مرحله چهار بعد اصلی آموزش مهارتهای زندگی دانش   104روایی محتوایی  

 در سطح شهرستان رفسنجان تدوین شد. 4Hمولفه خرد آن بر اساس مدل  15آموزان ابتدایی و 

 

   4Hمدل    یکننده مولفه ها  ینیب  شیکه پ  مدیریت آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان ابتداییالگوی    :پژوهش  سئوال دوم

 باشند، چگونه است؟ 

شاخص های برازش مدل تحلیل شده را نشان می دهد. نتایج نشان داد که در مدل اولیه )مدل با همه   5شماره    نتایج جدول

از برازندگی  SRMR،085 /0=RSMEA،000 /0=p،105df=،83 /539=2= 0/ 028مسیرهای ممکن( مقدار ) ( است که حاکی 

مقدار   دار(  معنی  غیر  مسیرهای  حذف  از  بعد  شده  اصالح  )مدل  ثانویه  مدل  در  است،  جامعه  در  الگو  نامطلوب 

(036 /0=SRMR،057 /0=RSMEA،000 /0=p،226df=،01 /644 =2 است که حاکی از برازندگی قابل قبول الگو در جامعه )
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است، همچنین به منظور تعیین مناسب بودن برازندگی الگو با داده ها از شاخص های برازندگی استفاده شد. نتایج نشان داد که  

است که نشان دهنده برازندگی قابل    ( CFI=) 0/ 93  2(، و شاخص برازندگی تطبیقیNFI=)0/ 90  1شاخص نرم شده برازندگی 

 4و از دیدگاه وستون و گورِ جر   0/ 9( باید باالی  1999)  3که از دیدگاه مولر  CFIقبول مدل با  داده ها است، بخصوص مقدار  

رد.  باشد تا مدل برازندگی مناسبی با داده ها داشته باشد زیرا تحت تاثیر حجم نمونه قرار نمی گی  0/ 95( باید باالی  2006)

باشد برازش قابل قبول   0/ 08تا    0/ 05( بسیار خوب، بین  0RMSEA/ 05)  5همچنین اگر جذر برآورد واریانس خطای تقریب

(  برازش مطلوب  0SRMR/ 08)  6باشد برازش ضعیف است و جذر میانگین مجذور خطای استاندارد شده   0/ 08و اگر باالتر از  

بود  که حاکی    0/ 08زیر     SRMRو    0/ 08تا     0/ 05بین     RMSEAو باالتر برازش نامطلوب را نشان می دهد که در این مطالعه  

 از برازش قابل قبول است.  

 الگوشاخص های برازندگی  :5جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

)حذف   اصالح  الگوی شده 

 مسیرهای غیر معنی دار(  

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



   حد رودهنآزاد اسالمی واگاه  دانش  –ای مدیریت آموزشی  وری هفصلنامه نوآ 

 
 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوی اولیه تحقیق  : 1نمودار شماره 

  یی دانش آموزان ابتدا  یبرا  یزندگ   ی آموزش مهارتها  ت یریمد  یابعاد، مولفه ها و شاخص ها  یبند   تیاولو  سئوال سوم پژوهش:

 چگونه است؟  یبر اساس مدل سه شاخگ یمبتن

بر حسب آزمون   11-4در جدول    4Hنتایج اولویت بندی شاخص های مربوط به هر یک از مهارت های زندگی مبتنی بر مدل  

( گیری  تصمیم  های  مهارت  کلیه  در  داد  نشان  نتاج  است.  شده  اورده  خالق (،  0p<،51/33=(4)χ2/ 01فریدمن  تفکر 

(01 /0p<،06 /531=(5)χ2  ،)( انتقادی  )(،  0p<،1 /972=(5)χ2/ 01تفکر  گذاری  مساله  (،  0p<،95/601=(4)χ2/ 01هدف  حل 

(01 /0p<،1 /391=(4)χ2  ،)( )(،  0p<،41 /181=(4)χ2/ 01خودآگاهی  ارتباطات (،  0p<،31/539=(5)χ2/ 01مدیریت 

(01 /0p<،85 /343=(6)χ2  ،)( )(،  0p<،13 /87=(6)χ2/ 01همکاری  عرضه  قابل  های  (، 0p<،62 /422=(5)χ2/ 01مهارت 

( )(،   0p<،99 /1067=(8)χ2/ 01خودمسئولیتی  کاری  ) (،  0p<،07 /333=(5)χ2/ 01اخالق  نفس  (، 0p<،73 /251=(3)χ2/ 01عزت 

به لحاظ آماری معنی دار  (،  0p<،44 /8593=(7)χ2/ 01و مهارت های زندگی سالم)(،  0p<،62 /480=(6)χ2/ 01توجه به دیگران )

است در نتیجه شاخص های تعیین شده برای هر یک از مهارت های زندگی بر حسب اهمیت با یکدیگر متفاوت هستند که 

 : شده است اولویت هر کدام در جدول ذیل مشخص 

ولویت بندی شاخص ها ا  :6جدول   

میانگین   شاخص  مولفه

 رتبه ها

درجه  

 آزادی 

مقدار خی 

 دو

اولویت  

 بندی

 2 54/33** 3 5/2 توانایی لیست کردن گزینه ها را قبل از تصمیم گیری دارد.  تصمیم گیری

 هدف گذاری مهارت ذهنی

 تصمیم گیری

 تفکر خالق

 تفکر انتقادی

مسالهحل   

 خوداگاهی

 مدیریت

 مهارت دستی

عاطفیمهارت   
 ارتباطات

 همکاری

 قابل عرضه

 خودمسئولیتی

 اخالق کاری

هارت سالمتم  

 عزت نفس

 توجه به دیگران

 زندگی سالم

 ساختاری
 مدرسه

 خانواده

 زمینه ای

 کتاب غیر درسی

مجازی فضای  

 مشاوره

 کارگاه آموزشی

 تلویزیون

 کتاب درسی

 همساالن رفتاری

 جامعه
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 3 35/2 به پیامد تصمیم گیری خود فکر میکند. 

 2 5/2 تصمیمات خود را دارد.توانایی تجدید نظر در 

در صورت نامناسب بودن راه حل انتخابی، به راحتی راه حل  

 دیگر را انتخاب می کند. 

66/2 1 

با مشکالت  تفکر خالق  رویارویی  برای  راه حل های جدید  شناسایی  در 

 زندگی از توانایی الزم برخوردار هست. 

82/2 5 **06/531 5 

 3 67/3 مشکلی سریع میتواند راه حلی برای آن پیدا کند. در رویارویی با  

 2 85/3 در ایجاد ایده های جدید از چیزهای معمولی توانایی دارد. 

 1 38/4 با تغییر شرایط اجتماعی،  توانایی سازگاری با انها را دارد. 

 6 71/2 در کار خود از خالقیت و ایده های ابتکاری برخوردار هست. 

 4 55/3 از تفکر خالق برخوردار هست. 

 6 14/972** 5 59/2 مهارت بررسی دقیق موقعیتها را بوسیله سئوال کردن دارد. تفکر انتقادی 

 3 38/3 توانایی استدالل دارد. 

 2 22/4 میتواند به تنهایی ایده بدهد.

 1 63/4 میتواند به تنهایی تصمیم بگیرد. 

 5 81/2 ایده های جدید است اغلب به دنبال 

 4 36/3 برایش مهم است که نظرات دیگران را بفهمد. 

 2 95/601** 4 29/3 با ناکامی ها و شکست ها به شیوه مناسب مقابله می کند.  هدف گذاری

 5 32/2 در تدوین اهداف بلند مدت توانایی الزم را دارد.

 4 58/2 کافی تالش می کند. برای رسیدن به اهداف خود به قدر 

 1 98/3 از مهارت برنامه ریزی برخوردار هست. 

 3   84/2 از توانایی تکمیل طرح و یا کارهای خود برخوردار هست. 

 5 1/391** 4 33/2 توانایی مقابله با مسائل مختلف زندگی را دارد. حل مساله

 1 44/3 پیدا کند. میتواند برای مشکالت یا معضالت دشوار راه حلی 

 3 24/3 از مهارت حل تعارض برخوردار هست. 

 2 39/3 به تنهایی توانایی یک انتخاب خوب را دارد.

 4 61/2 درك چگونگی انجام کار را دارد. 

استعدادهای  خودآگاهی و  ها  ویژگی  یکسری  دارای  کسی  هر  میداند 

 متفاوت با دیگران است.

73/2 4 **41/181 4 

 1 48/3 بر روی خود کنترل الزم را دارد. 

 2 25/3 حقوق و مسئولیتهای خود را میداند. 

 5 66/2 از نقاط ضعف و قوت خویش آگاه هست. 

 3 87/2 نسبت به خود اعتماد به نفس و نگرش مثبت دارد. 

 1 31/539** 5 2/4 از مهارت تعیین هدف برخوردار هست.  مدیریت

 6 66/2 برنامه ریزی یا سازماندهی مناسبی برخوردار هست.از مهارت 

 4 49/3 در کارهای خود انعطاف پذیر هست. 

 3 64/3 میتواند یک گروه را برای رسیدن به هدف سازماندهی کند.

 5 94/2 دیگران را در رهبری مشارکت میدهد 
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 2 07/4 میتواند با شرایط سخت مقابله نماید 

 1 85/343** 6 48/4 می تواند به خوبی خود را به دیگران معرفی کند.  ارتباطات 

 4 04/4 میتواند به خوبی افکار، احساسات، و ایده های خود را بیان کند.

 2 55/4 توانایی ارتباط کالمی موثر با دیگران را دارد.

دیگران را در ارتباطات غیرکالمی، توانایی و درك احساسات  

 دارد.

3/4 3 

 7 44/3 در برقراری ارتباط با دیگران از روشهای مناسب استفاده میکند. 

در پیدا کردن دوست جدید و همچنین از دست ندادن دوستان  

 قدیمی مهارت دارد. 

71/3 5 

 6 49/3 میتواند با کسانی که با آنها فرق دارد کار یا تفریح کند. 

بین  نقش گروهی و فردی خود به راحتی تمایز قائل  همکاری میتواند 

 شود

05/4 6 **13/87 4 

 2 12/4 ایده های خود را با دیگران به اشتراك میگذارد 

 1 27/4 میتواند با دیگران کار کند 

 6   89/3 میتواند در کار تیمی شرکت نماید. 

 5 01/4 میتواند در تصمیم گیری به دیگران کمک کند. 

نسبت به افراد هم سن خود از مهارت رهبری بیشتری برخوردار  

 است 

1/4 3 

تعامل   دیگران  با  راحتی  به  اجتماعی  مختلف  موقعیتهای  در 

 برقرار میکند. 

57/3 7 

مهارت های قابل  

 عرضه

 6 62/422** 5 71/2 توانایی حل مسائلی را که با آن روبرو هست، دارد.

دستورالعمل ها را به همان نحوی که به او داده شده می شود، دنبال  

 میکند 

39/3 4 

 2 74/3 در تیم به عنوان یک عضو مشارکت میکند 

 1 21/4 توانایی پذیرش مسئولیت انجام یک کار را دارد.

 5 24/3 میتواند برای استفاده از منابع مالی برنامه ریزی نماید. 

 3 71/3 انجام کارهای خود توانایی برنامه ریزی داردبرای 

 9 99/1067** 8 47/3 در استفاده از وسایل شخصی خود مراقبت دارد. خود مسئولیتی

 8 56/3 در کار خود تعهد دارد. 

 7 66/4 مسئولیت اقدامات خود را بر عهده میگیرد 

 5 03/5 اشتباهات خود را میپذیرد.

 4 21/5 موضوع را درک میکند که به آنچه تعهد دارد باید عمل کند. این  

 2 98/5 میتواند با دقت به دیگران گوش دهد 

 6 96/4 های غیرمعقول دیگران به راحتی نه میگوید. به درخواسته

 3 79/5 در موقع نیاز میتواند از دیگران به خوبی کمک و یا مشورت بگیرد 

 1 34/6 میتواند انواع نقش را در گروههای کاری  بر عهده بگیرد

 2 07/333** 5 82/3 در کار خود رویکردها و چیزهای جدید را امتحان می کند.  اخالق کاری 

 4   47/3 در کار خود اخالق دارد.
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 5 24/3 شد کی دست نمد، از آن  نرسان انیرا به پا خود تا کار

 6 79/2 ستا گرانید ی رسان برا یاریکمک کار و 

 1 93/3 ستامودب 

 3 74/3 ستاتابع مقررات 

 4 73/251** 3 2 اعتماد به نفس دارد. عزت نفس

 2 68/2 خودمسئولیتی دارد. 

 3 51/2 خود احترام قائل است  برای

 1 81/2 میتواند احساسات خود را مدیریت کند. 

چگونگی   به دیگرانتوجه  میتواند  و  میکند  درک  را  افراد  در  تفاوت  و  یکسانی 

 درک این تفاوتها را یاد بگیرد. 

11/3 6 **62/480 7 

 1 71/4 نسبت به بیماران مراقبت دارد. 

 6 48/3 نسبت به دیگران، درک، مهربانی، توجه و محبت دارد. 

 5 69/3 میتواند با دیگران همدلی کند. 

 2 59/4 در صورت درخواست دیگران وسایل خود را به آنها قرض میدهد 

 3 46/4 همیشه در حال توسعه روابط خود با دیگران هست. 

 4 96/3 نسبت به هیجانهای دیگران شناخت دارد 

مهارت های  

 زندگی سالم 

 8 44/859** 7 21/3 نسبت به هیجان های خود شناخت دارد. 

 2 51/5 ناکامی و شکست مقابله نماید. میتواند با 

 7 6/3 میتواند با غم مقابله نماید 

 3 84/4 میتواند با ترس مقابله نماید 

میتواند ترسها، احساسات و مشکالت خود را با دیگران در میان  

 بگذارد 

54/4 5 

 4 81/4 از غذاهایی که برای سالمتی مفید هستند  استفاده می کند. 

 6   86/3 راه های پیشگیری از بیماری را میداند. 

 1 62/5 راه های ایمنی و امنیت شخصی را میداند. 

 

 

 ن یاورده شده است. نتاج نشان داد ب   دمنیبر حسب آزمون فرذیل  در جدول    یزندگ   یمهارت ها  یمولفه ها  یبند  تیاولو   جینتا

  بی (، و مهارت ها به ترت0p<،56 /2524=(14)2χ/ 01وجود دارد )  یدار  یتفاوت معن  یزندگ   یمهارت ها   یمولفه ها  ت یاهم

تفکر خالق،    ،یقابل عرضه، هدف گذار  یسالم، مهارت ها  یمهارت زندگ   ت،یریمد  ،ی، خودآگاهیعبارتند از اخالق کار  ت یاهم

 .  یارتباطات و همکار ،یریگ  میتصم ،یت یخودمسئول ،یحل مساله، تفکر انتقاد گران،یعزت نفس، توجه به د

 : اولویت بندی مولفه ها7جدول
 اولویت بندی  مقدار خی دو درجه آزادی میانگین رتبه ها  مولفه ها 

67/5 تصمیم گیری   14 2524/56** 13 

61/8 تفکر خالق  7 
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99/6 تفکر انتقادی  11 

95/8 هدف گذاری   6 

1/7 حل مساله  10 

81/10 خودآگاهی  2 

27/9 مدیریت   3 

51/4 ارتباطات   14 

61/3 همکاری   15 

96/8 مهارت های قابل عرضه   5 

96/6 خودمسئولیتی   12 

9/12 اخالق کاری  1 

45/8 عزت نفس  8 

95/7 توجه به دیگران   9 

24/9 مهارت زندگی سالم  4 

 

بر حسب آزمون فریدمن اورده شده است.    13-4در جدول    4Hنتایج اولویت بندی ابعاد مهارت های زندگی مبتنی بر مدل  

و ابعاد مهارت (،  0p<،94 /840=(3)χ2/ 01نتایج نشان داد بین اهمیت ابعاد مهارت های زندگی تفاوت معنی داری وجود دارد )

 ها به ترتیب اهمیت عبارتند از مهارت های شغلی، سالمت، ذهنی و عاطفی 

یت بندی ابعاد  و: اول 7جدول   

 اولویت بندی  مقدار خی دو درجه آزادی میانگین رتبه ها  ابعاد

68/2 مهارت های ذهنی   3 840/94** 3 

32/1 مهارت ها عاطفی  4 

17/3 مهارت های شغلی   1 

83/2 مهارت های سالمت   2 

 

مهارتهای  آموزش    حوزه  دودر    مولفه هانشان داد ضمن ارتباط    این پژوهشبررسی نتایج به دست آمده از    بحث و نتیجه گیری:

الگوی  از مولفه های الگوی ارائه شده با مولفه های  ، بین برخی  و عوامل سه شاخگی موثر بر آنبه دانش آموزان ابتدایی  زندگی  

(،  2003(، شارما )2002(، سندرا )2000تحقیقات دانکن )  پژوهشهای انجام شده در این زمینه از جمله   مهارتهای زندگی در

پوشانی وجود دارد که در  هم  (1396(، قباخلو )2017(، نرو )2015(، میر )1393(، جمالی )1389(، ساعتچی )1388رضایی ) 

 : ه است نشان داده شد ذیل جدول
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 پژوهشهای

انجام شده   

 

 ابعاد و مولفه ها   

 

 تصمیم گیری  * * * * * * *   *

 تفکر خالق *   * * * * * * *

 تفکر انتقادی *   * * * *  * *

 هدف گذاری  *     * *   

 حل مساله *   * * * * *  *

 خود آگاهی  * *  * * * *   *

 مدیریت  * * *     * * 

 ارتباطات  * * * * * * * * * *

 همکاری  * *   * * * *  *

 مهارتهای قابل عرضه  *  *      * 

 خود مسئولیتی  *  *     *  

 اخالق کاری *       *  

 عزت نفس *        * 

 توجه به دیگران  *   *      *

 مهارتهای زندگی سالم  *  *  * * *  * *

 مهارتهای آموزشی           *

 مهارتهای علمی و فناوری           *

 مهارتهای مقابله با استرس و هیجان     * *     

 مهارتهای شهروندی      *     

 مهارتهای یادگیری   *        

شناسایی مولفه های رفتاری مهارتهای   *         

 زندگی 

ساختاری   *          های  مولفه  شناسایی 

 مهارتهای زندگی 

شناسایی مولفه های زمینه ای مهارتهای   *         

 زندگی 

 

در    مهارتهای زندگی کتاب درسی از عوامل زمینه ایآموزش  نشان داد یکی از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر    این یافته ها 

مهارت های زندگی را شامل: ارتباطات، مهارتهای قابل عرضه،  مولفه ها آموزش  مولفه از    6میباشد که میتواند    عوامل سه شاخگی

ی زندگی سالم را پیش بینی نماید و مهم ترین مولفه تاثیرگذار بعدی بر مهارتهای  خود مسئولیتی، اخالق کاری، مدیریت، مهارتها

مولفه از مهارتهای زندگی از جمله: تصمیم    5میباشد که قابلیت پیش بینی    در عوامل سه شاخگی  زندگی جامعه از عوامل رفتاری
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تاثیرگذار بعدی از عوامل سه شاخگی خانواده،  گیری، تفکر خالق، هدف گذاری، حل مساله و خودآگاهی را دارد و مولفه های  

مولفه از مهارتهای زندگی هستند. از آنجا که یافته های تحقیق حاضر نشان   3تلویزیون و مدرسه هر کدام با قابلیت پیش بینی  

ی میباشد، داد که در جامعه مورد پژوهش کتابهای درسی مهم ترین مولفه تاثیرگذار در پیش بینی مولفه های مهارتهای زندگ 

میتوان این نتیجه را از آن جهت که کتابهای درسی واقعا در آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان ابتدایی موثر هستند مثبت  

مولفه از  مولفه های مهارتهای زندگی نشان داده شد، میتواند   6و مفید دانست اما از اینرو که کتاب درسی فقط پیش بینی کننده  

مولفه دیگر از   9موضوع باشد که کتابهای درسی هنوز جای اضافه کردن محتواهای جدیدی دارند که آموزش   نشان دهنده این

 مولفه های مهارت های زندگی را نیز شامل شود. 

 

 الگوی مدیریت آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان ابتدایی پژوهش،  الگوی نهایی :2نمودار شماره  

داد عامل زمینه ای تلویزیون از بین مولفه های مهارتهای زندگی قابلیت پیش بینی مولفه های مهارتهای  یافته های تحقیق نشان 

زندگی سالم، تفکر انتقادی و مهارتهای مدیریت و عامل ساختاری خانواده از بین مولفه های مهارتهای زندگی قابلیت پیش بینی  

ل ساختاری مدرسه از بین مولفه های مهارتهای زندگی قابلیت پیش  مولفه های تصمیم گیری، تفکر خالق و خودآگاهی و عام 

بینی مولفه های تفکر انتقادی، مهارتهای قابل عرضه و اخالق کاری را دارد، این نتیجه از آن جهت که تلویزیون، خانواده و  

، نقطه قوت محسوب میگردد  مدرسه در جامعه مورد تحقیق در پیش بینی مهارتهای زندگی به صورت مثبت تاثیرگذار بوده است 

مولفه از مولفه های مهارت زندگی است جای تامل دارد، چه بسا عوامل    3عامل فقط پیش بینی کننده    3اما از آنجا که این  

تلویزیون، خانواده و مدرسه عواملی سهل الوصول و در دسترس میباشند که باید سرمایه گذاری بیشتری بر روی آنها از لحاظ  
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های زندگی انجام گیرد، یعنی برای آموزش بهتر و موثرتر مهارتهای زندگی در دانش اموزان ابتدایی باید برنامه  آموزش مهارت

های تلویزیونی طوری تدوین شود که در ارتباط با آموزش مهارتهای زندگی محتوای بیشتری تولید و در زمان مناسب پخش  

وری برنامه های آموزشی تدارك ببیند که آنها را برای آموزش دادن  و همچنین دولت باید برای والدین پس از فرزندآ گردد

مهارتهای زندگی به فرزندان خود آماده سازد و در ارتباط با محیط مدارس نیز طوری آن را فراهم سازد تا جو حاکم بر آن برای  

ا حاضر  تحقیق  در  شده  ارائه  الگوی  در  شده  اشاره  زندگی  مهارتهای  های  مولفه  دیگر  ارتباط،  آموزش  مهارتهای  جمله:  ز 

خودمسئولیتی، مهارتهای مدیریت، مهارتهای زندگی سالم، همکاری، تصمیم گیری، تفکر خالق، خودآگاهی، هدف گذاری، حل 

 مساله، توجه به دیگران و عزت نفس از آمادگی های الزم برخوردار باشند. 

به ترتیب شامل مولفه های:   ندگی به دانش آموزان ابتداییالگوی مدیریت آموزش مهارتهای زنتایج تحقیق حاضر نشان داد که 

اخالق کاری، خودآگاهی، مدیریت، مهارت زندگی سالم، مهارت های قابل عرضه، هدف گذاری، تفکر خالق، عزت نفس، 

ارتباطات و همکاری است که در ارتقای   انتقادی، خودمسئولیتی، تصمیم گیری،  زش  آمو توجه به دیگران، حل مساله، تفکر 

زندگی رابطه مستقیم هستند.     مهارتهای  در  کودکان  با سالمت روان  و  هایی چون:  موثر  مولفه  بودن  با شامل  کاری  اخالق 

وفاداری و  بودن  قانون  تابع  احترام،  طرفی،  بی  رازداری،  شفافیت،  کرداری،  راست  در    صداقت،  مهمی  تاثیر  آموزش  میتواند 

پایه و زیر بنای یادگیری تمام مهارت ها و همچنین داشتن یک زندگی ایجاد نماید، مولفه یعدی خودآگاهی  ی زندگی  امهارته

با کیفیت می باشد. انسان با شناخت صحیح از خود در بسیاری از مواقع بحرانی قادر به کنترل هیجانات منفی خود و در نتیجه  

یجاد سالمت روانی مطمئن میگردد و از آسیب های جدی به آن که منجر به ا   تصمیم گیری های صحیح و منطقی می باشد

، به عنوان یکی از مهارت های زندگی قابل تأمل است، اکثر مکاتب و روش های مشاوره ای و  آگاهیخودجلوگیری مینماید  

ر خویشتن فرا خوانده روان درمانی در مباحث روان شناختی و حتی پیش از آنها، مکاتب الهی به ویژه اسالم، افراد را به تدبر د

هر انسانی نیازمند حفظ و تقویت عزت نفس خویشتن است و  ، مقدمه ارتباط مؤثر با دیگران است  آگاهیاند. از آن جا که خود

و آسیب به سالمت روان خواهد شد. مولفه بعدی،  تخریب عزت نفس در هر فرد موجب احساس حقارت و در نتیجه اضطراب  

کان با یادگیری مهارت مدیریت مسائل اجتماعی، از جمله مسائلی مانند: اعتیاد، مسائل جنسی و  مهارت مدیریت میباشد، کود

ناهنجاریهای اجتماعی میتوانند از آسیب به سالمت روان خود جلوگیری و حتی منجر به ارتقا آن گردند. چهارمین اولویت در  

و    ها یماریاز ب  یریشگیپس،  استر  ت یریمد،  سالم  یزندگ   سبک  انتخابمهارتهای زندگی، مهارتهای سالم زیستن است که شامل  

مهارتهای شخصیتی، رفتاری، ارتباطی، میباشد. پنجمین اولویت در مهارتهای زندگی، مهارتهای قابل عرضه میباشند،    یفرد  یمنیا

کودك  در آموزش مهارتهای زندگی  همه از این نوع مهارتها میباشند که موجب ارتقا    شغلی، ایده یابی، خالقیت و نو آوری

میشوند. ششمین اولویت در مهارتهای زندگی، مهارت هدف گذاری میباشد، کودکی که بتواند از این مهارت به خوبی و به جای  

 در آموزش مهارتهای زندگیله و موجبات ارتقا  مناسب استفاده کند باید بتواند با ناکامی ها و شکست ها به شیوه مناسب مقاب 

 ( توانایی1391خود را فراهم سازد. هفتمین اولویت در مهارتهای زندگی، تفکر خالق است، به زعم کالنترقریشی و همکاران )

 فردیت  شخصی، ارزشهای هدفمداری، خود، به اعتماد حس مسئولیت پذیری، حس کردن، کار خوب ذوق شخصی، تصمیم اخذ

 سازنده، و راههای جدید یافتن مناسب، گیری تصمیم مهارگری، خود و فردی کفایت  نگری، گشاده و انعطاف پذیری یگانگی، و

 افراد ویژگیهای از هستند، آموزش مهارتهای زندگیبر   گذار تأثیر و مؤثر عوامل همگی که غیره و  خود برای شدن قائل ارزش

آموزش روند، پس میتوان نتایج تحقیق حاضر را با نتایج آن تحقیق از این حیث که تفکر خالق را در   می  شمار به نیز خالق

موثر میداند همسو دانست. هشتمین اولویت در مهارتهای زندگی، عزت نفس میباشد. تحقیقات بسیاری از مهارتهای زندگی  

و   مصطفایی یونجالی(،  1400(، امیرخانی )1395ینا )(، صغری س1394(، کرمی و همکاران )1384جمله حیدرنیا و همکاران )
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 نداشتن عزت نفس موجب انتقاد شدید فرد از خود میشود که عواقب آن بصورت اضطراب،(، نشان داده اند که  1400آزاد مرد )

ی از زمینه ها  افسردگی، بی اعتمادی، پوچی و بیهودگی را به دنبال دارد. چنین فردی به علت نداشتن اعتماد به نفس در بسیار

و همواره به سالمت روان خود آسیب میزند. نهمین اولویت در مهارتهای زندگی، مهارت توجه به   دچار مشکالت فراوان شده

درك،    گران،یمراقبت دارد نسبت به د  مارانینسبت به بدیگران است، کودکی که از مهارت توجه به دیگران برخوردار باشد،  

و از سالمتی روان خوبی برخوردار باشد. دهمین اولویت در مهارتهای    کند  یهمدل  گرانیبا د  تواندیم  توجه و محبت دارد  ،یمهربان

(، رهایی و  1393(، خدری و دباغی )1389(، علبدینی و همکاران )1383زندگی، مهارت حل مساله میباشد. به زعم محمدی )

(، مهارت حل مساله با  1399(، طاهرنژاد و همکاران )1396)(، امینی زارع و آقایی  1394(، امینی و همکاران )1393همکاران )

کودکان ابتدایی در ارتباط مثبت معناداری میباشد. بنابراین میتوان اذعان داشت، کلیه شاخص های حل    آموزش مهارتهای زندگی

  ی راه حل برا  افتنی  ییناتوا   ،یمقابله با مسائل مختلف زندگ   یی توانامساله در پژوهش حاضر که به آنها اشاره شد، از جمله:  

انجام   ی درك چگونگ  ،یانتخاب فرد   ییاز توانا   یحل تعارض، برخوردار  یی از توانا  یمعضالت دشوار، برخوردار  ایمشکالت  

آموزش  کودکان موثر و مفید میباشند. یازدهمین اولویت در مهارتهای زندگی که موجب ارتقا  آموزش مهارتهای زندگی ، در  کار

(، حیدری 1396(، کردلو و احمدی )1394میگردد، مهارت تفکر انتقادی میباشد. به زعم امینی و همکاران )مهارتهای زندگی  

( آموزش تفکر انتقادی نقشی  1399ی )الوندانطب   ییصفا(،  1399(، جهانی )1397(، کریمی و فاطمی )1397بیدختی و عجم )

 انعکاس تمرکز  و  استدالل  سه،یمقا  ل،یتحل  و  هیتجز  یراهبردها(،  1998مهم در ارتقای سالمت کودکان دارد. به زعم هندریکس )

از مولفه های موثر در تفکر انتقادی میباشند که میتوانند در   گذشته   یریادگ ی  با  ارتباط  یبرقرار  ی و معن  کشف  ی،ریگ   میتصم  بر

 ماورای  نیز طبیعی طوربه  را  قابلیت  این و آیندنمی دنیا به انتقادی کودکان با قدرت اندیشهارتقای سالمت کودکان موثر باشند. 

به   روش این همچنین. گیرندنمی یاد را آن گاههیچ هاانسان  از  بسیاری. کنندنمی کسب  دارند، نیاز ماندن زنده برای که ایاندازه

های  ای برای آموزش مهارتآموزان نیست؛ بلکه به مربیان ویژهبه دانش آموزش قابل  معمولی  آموزگاران  و  والدین  توسط  سادگی

مهارددار  نیاز  انتقادیاندیشه   میباشد،  خودمسئولیتی  زندگی،  مهارتهای  در  اولویت  دوازدهمین  معنای  .  به  خودمسئولیتی  ت 

آموزش  طبق نتایج پژوهش حاضر با    درست و نادرست میباشد و  نیب  خود  یبرا  انتخاب  خود؛  تعهدات  و  رفتار  به  ییپاسخگو 

(  1395در رابطه مستقیم میباشد و همچنین باید اذعان داشت این نتایج با نتایج تحقیق قنبری و همکاران )مهارتهای زندگی  

تحقیق حاضر شامل   در  مهارت  این  میباشد،  گیری  تصمیم  مهارت  زندگی،  مهارتهای  در  اولویت  میباشد. سیزدهمین  همسو 

مناسب،   نهیها جهت انتخاب گز  میدادن تصم  رییتغ  یبرا  یها، آمادگ  ت یموقع  قیدق  یابیارز  یبر مبنا   یریگ   میتصمشاخص های  

بود    خود  یها  میبه تصم  نان یو اطم  میتصم  یبند بودن به اجرا  یمناسب، پا   نهیمرتبط جهت انتخاب گز   یارها یمع  یریبه کارگ 

مهارتهای زندگی که موجب  کودکان در رابطه مستقیم میباشند. چهاردهمین اولویت در آموزش مهارتهای زندگی که در ارتقای 

ارتباط    یاساس  یمهارتهامیگردد، مهارت ارتباطات میباشد، این مهارت در تحقیق حاضر شامل  آموزش مهارتهای زندگی  ارتقا  

شدن در   ری درگ   یمقاومت در برابر فشار برامهارت  در مقابل فشار همساالن،    یارتباط مقابله امهارت    ،یکالم  ریو غ  یکالم

ارتقای  زا به سالمت  ب یآس  یها  ت یفعال پانزدهمین آموزش مهارتهای زندگی  ی بود که در  کودکان در رابطه مستقیم میباشند. 

میگردد، مهارت همکاری میباشد، این مهارت در تحقیق آموزش مهارتهای زندگی  اولویت در مهارتهای زندگی که موجب ارتقا  

خود، شرکت موثر و فعال   یو فرد  یگروه  یازهاین  نیتعادل ب  جادینواع نقش در گروه، ادرك و تقبل ای  مهارتهاحاضر شامل  

  ییتوانا  ،گرانیخود را با د   ی ها دهیا  یاشتراك گذار خود را از هم، ی و فرد  ینقش گروه کی تفک ییتوانا ،یدر تعامالت گروه

کودکان  آموزش مهارتهای زندگی  بود که در ارتقای    گرانید  به  یریگ  میکمک در تصم  ،یمیشرکت در کار ت  گران،یکار کردن با د

 در رابطه مستقیم میباشند. 
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پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  شناسایی و اولویت بندی مهارتهای زندگی دانش آموزان دختر شهر تهران،  .(1388).رضایی، زهرا 

 برنامه ریزی درسی، دانشگاه تربیت معلم

تأثیر آموزش مهارت حل مسأله بر سالمت عمومی  (.1393.)رهایی، فاطمه و بیدختی، عاطفه و دانش زاده، فرامرز و نمیرانیان، فرانک

 اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی،تهران نفس دانش آموزان،و عزت  

اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر سالمت عمومی و عزت نفس دانش آموزان پایه    (.1396.) سیمین امینی زارع، جمیله آقایی

 س ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش دومین کنفران ج.دهم هنرستان هفده شهریور کر

 علی آباد  همایش استانی سالمت زنان، عزت نفس و سالمت روان زنان، (.1395.)صغری سینا، فاطمه و حسینی طبقدهی، سیده لیال

دانشجویان دانشگاه آزاد  مقایسه تفکر انتقادی با سالمت عمومی    (.1399.)صفایی طبالوندانی، رضا و صفایی طبالوندانی، روح اله

کاربردی، علمی  و  و    اسالمی  اطالعات  فناوری  زمینه  در  نیافتنی  دست  های  ایده  تحقق  ملی  کنفرانس  اولین 

 قائم شهر  تکنولوژی)الکترونیکی(،

 اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی در مهارت حل   (.1389.)عابدینی، مریم و اسدی، سامره و حسین پور خاقانی، سیدحامد

اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر    مساله و سالمت روان دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر رشت،

 تهران  بر سالمت،

تبیین ارتباط مهارت حل مسائل با ارتقاء عزت نفس و سالمت دانش    (.1399.)لیرضا طاهرنژاد، سیمین امینی زارع، صادق سعدیع

 ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش پنجمین کنفرانس ان.آموز

فریبا؛  عموسلطانی، صفورا حمیدرضا  ؛ یزدخواستی،  جواد  ؛عریضی،  جندانی،  محتوای    .(1400)   .عباسی  با  نمایشگری  روان  تاثیر 

مهارتهای زندگی بر احساس تنهایی، شادکامی، روابط عاطفی و حمایت اجتماعی والدین در دختران نوجوان وابسته به تلفن 

 45 یاپیشماره پ - 45، شماره 12دوره  فرهنگ مشاوره و روان درمانی، مراهه

 تفکرخالق   یهامولفه  اساس  بر  ج«»  یسن  گروه  داستان  ی هاکتاب  در  خالق  تفکر  یهامهارت  به  توجه  یبررس(؛  1394فروزش، سمیه )

 فردوسی مشهد پایـان نامـه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه  ، لفوردیگ 

چگونگی تحقق مهارتهای زندگی در برنامه های درسی آموزش و پرورش    .(1399)   معصومی فرد، مرجان  ؛فضلعلی زاده، سهیال

 یادگیری در دوره ابتدایی،بندرعباس - یاددهیدومین کنفرانس ملی یافته های نوین دوره ابتدایی،
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رساله دکتری رشته مدیریت  ارائه الگوی برنامه درسی مهارتهای زندگی مدرسه ای در دوره ابتدایی ایران؛    .(1396قباخلو، بهزاد )

 آموزشی دانشگاه ارومیه 

بررسی رابطه کیفیت زندگی و سالمت روان    (.1395.)قنبری، علی و حقانی پور، فاطمه و بابایی، زهرا و حاج احمدی جهرمی، ماریا

پذیری مسئولیت  اول،  با  متوسطه  مقطع  آموزان  روانشناسی،    دانش  و  تربیتی  علوم  در  پایدار  توسعه  ملی  کنفرانس  چهارمین 

 تهران مطالعات اجتماعی و فرهنگی،

 ییبا سالمت روان در دانش آموزان مقطع ابتدا یو تفکّر انتقاد یاجتماع  یمهارت ها ۀرابط .(1396).کردلو، اعظم؛ احمدی، ابراهیم 

 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد بویین زهرا، اسالمشهر

بررسی رابطه بین عزت نفس و سالمت روانی با بهزیستی روانشناختی    (.1394.)کرمی، سجاد و دهقانی، یوسف و سعادتی زاده، مهدی

 اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران،تهران در شهرستان کهگیلویه، 93و عادی در سال کودکان طالق 

رابطه کیفیت تعامل والد فرزندی با گرایش به تفکر انتقادی و مولفه های سالمت روان در (.  1397.)کریمی، مریم و فاطمی، نسرین

 68، شماره 17وره د  فصلنامه پژوهش های مشاوره، دانش آموزان دختر نوجوان

در نوجوانان.   یو سالمت عموم  ت ی رابطه خالق  یبررس  ،(1391. )لورکارگر، ف  یی.، و رضاقیهاله زادگان، ر  نی.، و عنیرم  ،یشیکالنترقر

 59-45صفحه  1391زمستان  3  یاپیشماره پ -  3، شماره 2دوره   یدر علوم انسان ت یابتکار و خالق

مترجم شهرام محمدخوان1398)  سیکر   نکه،یکل مهارتها   ؛ی(؛  کامل  افسردگ   یروش ها  یزندگ   یمجموعه  با: اضطراب،    ، یمقابله 

 ی انتشارات رسانه تخصص ب؛یآس ،یماری درد، ب ،یریفقدان، پ ،ییشکست، اختالفات زناشو  ،ییکمرو ،ییتنها

نوآوری اجتماعی )مطالعه موردی یک 1393مبینی دهکردی، علی؛ کشتکار هرانکی، مهران ) تاثیر مدل سه شاخگی بر  (؛ بررسی 

 57-75،  صص 1393، سال سوم، شماره چهارم، زمستان نشریه مدیریت نوآوریشرکت وابسته به صنایع خودروسازی(، 

 ( 32 ی اپی)پ  4)8.یمجله روانشناس. یسالمت عموم  حل مساله با ی(. رابطه سبک ها1383. )وراهللن ،یمحمد

رابطه بین عزت نفس و سالمت روان با اضطراب امتحان دانش آموزان متوسطه  (.  1400.)مصطفایی یونجالی، مریم و آزاد مرد، شهنام

 نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی  دوره دوم شهرستان اردبیل،

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر ابراز وجود و عزت نفس دانش آموزان دختر (؛  1399)  قلتاش، عباس  ؛عبدالوحیدمنطق،  

آسیب های اجتماعی و فرهنگی    هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،  سال اول متوسطه ناحیه یک شیراز،

 تهران ایران،

  مهارت   برکسب (  کرامت   طرح)  یاسالم  یزندگ   یمهارتها   و  آداب  یدرس  برنامه  ت ی موفق  زانیم(؛  1396یوسفی، ربابه؛ صمدی، پروین )

   52، شماره 14دوره  یدرس یزیر برنامه در پژوهش  فصلنامه، آموزان دانش مساله حل
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