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 چکیده

مبتنی بر عوامل  ابتدایی آموزاندانشزندگی به  یهامهارتمدیریت آموزش  ارائۀ الگویپژوهش حاضر با هدف 

 معلمان ابتدایی شاغل به تدریس در شهرستان رفسنجان شامل یبخش کم در جامعۀ آماری .صورت گرفت  شاخگیسه

با استفاده از روش و  نفر برآورد شد 304فرمول کوکران حداقل  از با استفادهتعداد نمونه  که بودندنفر  1457 تعدادبه

 ۀمصاحب 13 ،یو آشکارشدن موارد مغفول در فاز کم جیبهتر نتا نییمنظور تببهند. انتخاب شد تصادفی ساده یریگ نمونه

 هاداده  یآورجمعابزار    .ندانجام شد  یبرفگلوله  صورتبه  هدفمند و  گیرینمونهبا استفاده از روش    یفیک  بخش  در  قیعم

آن  ییاست که روا ساختهمحقق ۀ، پرسشنامشاخگیسهزندگی و عوامل  یهامهارتآموزش  یهامؤلفهدر خصوص 

و  0/ 830 ریبا مقاد ب یترتبهکرونباخ  یآلفا ۀتوسط محاسب آن ییایپا و یصور ییو روا یدییتأ یعامل لیتحل ۀلیوسبه

 فنون  از  یریگبهرهپرسشنامه و    قیاز طر  شدهیآورجمع  یهادادهبا استفاده از    پژوهشالگوی اجرایی   شد. دهیسنج  0/ 81

مهارت زندگی   ۀمؤلف  15الگوی با  این    قرار گرفت.  لیمورد تحل  یمعادالت ساختار  یسازمدل و    یاستنباط  ،یفیآمار توص

شاخگی کتاب درسی از عوامل سه ۀ مؤلف که نشان دادندنتایج پژوهش  ارائه گردید. شاخگیسهاز عوامل  مؤلفه 10و 

  مؤلفه  6 تواندیمکه  باشدیم ابتدایی آموزاندانش سالمت روان  ارتقاءبر  گذارتأثیر یهامؤلفه نیترمهمیکی از ی، انهیزم

قابل عرضه، خودمسئولیتی، اخالق کاری،  هایمهارت؛ ارتباطات، نماید بینیپیششرح ذیل بهزندگی را  یهامهارتاز 

که  باشدمیگذار تأثیرۀ مهم و مؤلفشاخگی رفتاری دومین جامعه از عوامل سه ۀمؤلفزندگی سالم.  هایمهارتمدیریت، 

و  مسئلهگذاری، حل ، تفکر خالق، هدفگیریتصمیم  شرح ذیل دارد؛بهزندگی  یهامهارتاز  مؤلفه 5 بینیپیشقابلیت 

های از مهارت  مؤلفه  3ی  نیبشیپشاخگی خانواده، قابلیت  ی تلویزیون و مدرسه از عوامل سههامؤلفه. درنهایت  خودآگاهی

 زندگی را دارند.  

 زندگی هایمهارت ،شاخگیسهابتدایی، مدل  آموزاندانش ،الگو واژگان کلیدی:
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 مقدمه

الزم است فرد خود   ،آن  نیتأم؛ جهت  است   یامروز  انسان  یازهاین  نیترمهم  ازجمله  زندگی  یهامهارتمدیریت آموزش  

خود  ۀروزمر یهاتنشو  یمنف اناتجیه . همچنیننماید جادیا هاآنبا  یمؤثرکند و روابط  کرا در گرانید بشناسد، را

. نمایداتخاذ ی مناسب یهامیتصم، مؤثر ۀو یشو با حل مشکالت خود به درآوردرا تحت کنترل  هاآن ،کند ییشناسا را

مدیریت   (1991)  تودور  (.1397)توده رنجبر و عراقی،    است ی  زندگ   یهامهارتتسلط بر    ازها،ین  نیشدن ابرآورده  ۀالزم

وجود  بدون و یوربهره ،یکردن همراه با شادیزندگ  ییتوانا»: کندیم فیتعر گونهنیرا ا زندگی یهامهارتآموزش 

و  جامعه با خود، انساناز روابط  یگرینسب یابیو ارز یمفهوم انتزاع ،زندگی یهامهارت «.یو روان یبدن دردسر

که در جامعه   یموازات  که فرد را به  دیفهم  یچندعامل  یهادهیپد  ریآن جدا از سا  توانینم  . این مهارت رااست   شیهاارزش

از  یامؤلفهکه  زندگی یهامهارت(. 1396بیگی و آسوده، ؛ نقل در کرم1392)مالک پور،  سازندیم، پردازدیمبه عمل 

اشاره  طیمح در ارتباطات فرد شناختیروان سطح و دگاهیبلکه به د ؛ست ی، سالمت جسم نباشدیمفرد  یعموم یسالمت

. دنشو یمروان انجام  ۀلیوسبه یمربوط به سالمت تعامالتی تمام رایز ؛سالمت است  یبخش مرکز ،سالمت رواندارد. 

 یعیطب  یهات یظرف  ک را قادر به در  ی گوناگون، انسانهاسبک  ای  هاوهیش  کردن بهیکامل زندگ   ت یظرف  زندگی  یهامهارت

و  فرد نیوحدت ب ی، نوعسازندیمرا  وی یایدن کهیی هاانسان ریاز سافرد جداکردن  یجابه . همچنینکندیمخود 

خود  ۀبر تجرب ت یحس هو  ینوع ؛است  خلق و دنیورز عشق یی، توانازندگی یهامهارت. آوردیم به وجود گرانید

 استدالل و ینیبواقعخود و رشد  ازیو ن یدرون ت یواقع ک با در است  عامل قدرت فرد که همراه موضوع و عنوانبه

 (.1397)ظاهری، 

ی، افزایش انسانبهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط  ارتقاءکه به  شودیمی گفته یهامهارتزندگی به  یهامهارت

مؤثر با مقتضیات  طوربهتا  سازندیمفرد را قادر  . همچنینگردندیممتی در سطح جامعه منجر المت و رفتارهای سالس

در سنین  ؛ لیکنافراد جامعه ضروری است  تمامبرای  هامهارتشود. یادگیری این  روروبهزندگی  یهاکشمکشو 

و  جواننو همزمان با رشد جسمانی و روانی، انتظار جامعه و خانواده نیز از فرد . دارد یاژهیوی اهمیت جوانی و جواننو 

خود را محدود کنند و  یالتاجتماعی، بخشی از تماسبب زندگی به رندیپذیم هاآن  کهی طوربه؛ ابدییمافزایش  جوان

و  جواناننودر این راستا  .(1399فرد، زاده و معصومی)فضلعلی رهای اجتماعی و گروهی قرار گیرنددر چارچوب هنجا

زم را در جهت تطبیق خود با خانواده و جامعه ال یهامهارتباشند و  فرانگرفتهصحیح رفتاری را  یهاوهیشی که جوانان

یزدخواستی و  زعمبهاست که  ذکرقابل روازاین ؛خواهندشد روروبهجدی و متعدی  هایآسیب نیاموخته باشند، با 

 . دهدیمآموزشی دنیا را تشکیل    یهانظامدرسی اکثر    ۀزندگی، بخش مهمی از برنام  یهامهارتآموزش    (1400همکاران )

آن بر بهبود زندگی فردی و اجتماعی   تأثیر  ،ت زندگی روزمرهالزندگی برای مواجهه با مسائل و مشک  یهامهارتاهمیت  

ی آموزشی مورد توجه قرار هانظامدرسی مدارس اکثر    یهابرنامهو افزایش توانمندی افراد سبب شده تا این موضوع در  

نیاز  است که خانوادگی، تحصیلی، اجتماعی و شغلی سطوح اساساً یک مبنای رشد اساسی از ،زندگی یهامهارت. گیرد

 یهامهارت آموزش. (1399منطق و قلتاش، ؛ نقل در 1999)گینتر، زندگی دارد  یهامهارتایی در به مهارت و کار

در ابتدا این درس    شود.میو راهنمای معلم ارائه    آموزدانشبرای  کتب کار    فیتألبا    ایرانکشور  زندگی در مقطع ابتدایی  

معلم و شاگرد   ،یزندگ   یهامهارتآموزش    .سپس تدریس آن به ساعات پرورشی محول شد  .سی بودالک   هایبرنامهجزو  

 ایکوچک  یهاگروهت در یفعال مانندی متفاوت یهاوهیشاز  یریادگ ین ی. در ادهدیمشرکت  یریادگ یی ایند پو یرا در فرا
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جهانی، ؛ نقل در 1394)فروزش،  شودیمبحث و مناظره استفاده  ،ینقش، باز یفایا ،یبارش فکر ،دوتایی یهاگروه

 مسائلدر رویارویی با  آموزاندانشزندگی، بسیاری از  ۀرغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی در شیو علیالبته . (1398

 یهایریادگ یسنتی و مرسوم در قالب  یهاآموزش هستند؛ زیرا یاساسالزم و  یهاییتواناو  هامهارتزندگی فاقد 

را در مواجهه با مسائل و  هاآن. همین موضوع دهندزندگی یاری  مسائلرا در حل  هاآن اندنتوانسته یامدرسهدرون

 ، زندگی  یهامهارتآگاهی از  عدم  همچنین.  نمایدمی  ریپذب یآس  ،مشکالت زندگی روزمره و مقتضیات آن در حال و آینده

 سازانندهیآ عنوانبه آموزاندانشزندگی  یهامهارتبررسی  رونیازا باشد؛می اجتماعی هایآسیب بسیاری از  سازنهیزم

 هایآسیب   تأثیرنیز همانند سایر افراد جامعه در معرض و تحت   آموزاندانشبا توجه به اینکه    است.  یضرور  یامر  ،جامعه

 سازمان زندگی در سطح یهامهارتلذا آموزش  ؛زندگی قرار دارند یهامهارتآگاهی از اجتماعی ناشی از عدم

 .شودیممثبت در فرد    یهاارزشزندگی موجب ایجاد نگرش و    یهامهارت  در زمینۀبرای کسب دانش    وپرورشآموزش

همچنین . شودیمبهداشت روانی جامعه  ارتقاءمانع بروز مشکل و  جهیدرنتاین نگرش منجر به رفتارهای مثبت شده و 

ارائۀ گوناگون متفاوت است، بررسی و  یهافرهنگ بازندگی در کشورها  یهامهارتماهیت و تعریف  با توجه به اینکه

ضروری به نظر   ،کشور  یهایژگ یوزندگی بومی و جامع مبتنی بر استاندارهای جهانی با در نظر گرفتن   یهامهارت  مدل

 . رسدیم

 سازمانزندگی  یهامهارت ۀگان10 یهامهارتمدل  براساسداخل کشور در این زمینه معموالً  شدهانجام تحقیقات 

مربوط به  یسازمان H4 مدل متحدهاالتیادر  .مغفول مانده است  H4مدل  براساسو بررسی آن  بهداشت جهانی بوده

و رسالت آن   کنندی آن را اداره م 5متحدهاالتیا یو وزارت کشاورز یغذا و کشاورز یمل ادیاست که بن جوانانامور 

 4 انگریمان H4 نام. «است  جوانان ۀتوسع ۀحوز شبردیو پ هاآناستعداد  ت یبه نها دنیرس منظوربه جوانان یریکارگ به»

در  رونیازا ؛(1390همکاران، اسدی و ) است  سازمان نیمورد توجه ا فردی )سر، قلب، دست، سالمت( ۀتوسع ۀحوز

 ،ابتدایی آموزاندانش رایزندگی ب یهامهارتمدیریت آموزش  ارائۀ الگوی سعی بر آن است که با حاضر پژوهش

بتوانند با تقاضا و  هامهارتبه این  هاآنهیز با تج . همچنیناجتماعی کودکان را افزایش داد_روانی یهاییتوانا

تا در رابطه با  دنسازیمفرد را قادر  هاییتواناو  هامهارت نیا .آیندسازگارانه کنار طوربهزندگی روزانه  یهاکشمکش

این  ید.نما نیخود را تأم یمثبت و سازگارانه عمل کند و سالمت روان صورتبه طی، جامعه، فرهنگ و محهاانسان ریسا

و  زندگی یهامهارتآموزش به ادبیات  تاکنوناست و این عوامل  شاخگیسهکه مبتنی بر عوامل  جهت  آن ازپژوهش 

 .دهدیمارائه ، الگویی نوآورانه اندوارد نشده سالمت روان

مبینی ؛ نقل در 1384)میرزایی اهرنجانی و سرلک،  باشدیمعوامل ذیل  ،پژوهششاخگی در این منظور از مدل سه 

 :(1393 یهرانکدهکردی و کشتکار 

تمام عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان که با نظم، قاعده و ترتیب  ۀرندیدربرگ عوامل ساختاری:  (1

لذا تمام منابع مادی،  سازند؛فیزیکی و مادی سازمان  ۀچارچوب، قالب، پوسته و بدنتوانند می وستهیپهمبهخاص و 

ساختاری قرار ۀ شاخ رمجموعۀزی، شوندیمکلی سازمان جاری  ۀمالی، اطالعاتی و فنی که با ترکیب خاصی در بدن

.رندیگ یم

________________________________ 
5 USDA 
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متقابل  تأثیر، با سازمان کنندیمی که محیط سازمان را احاطه سازمانبرونی: شرایط و عوامل محیطی انهیزم ( عوامل (2

ی محیطی در  هانظامهمواره با  ،خود ۀدارند و خارج از کنترل سازمان هستند. هر نظام یا سازمانی در جایگاه ویژ

و مناسب  موقعبهعلل و عواملی که امکان برقراری، تنظیم و واکنش  تمامرو ازاین ؛ش دائمی است کنش و واکن

 .شوندیم، زمینه یا محیط نامیده آورندیمرا فراهم  هانظامسازمان نسبت به سایر 

 ۀوهای ویژرفتاری: شامل عوامل و روابط انسانی در سازمان که هنجارهای رفتاری، ارتباط غیررسمی و الگ عوامل  (3

  ۀ بخش و زند پویاییعناصر . این عوامل محتوایی درواقع دهندیمو محتوای اصلی سازمان را تشکیل  وستهیپهمبه

در این شاخه  ،دنطور مستقیم مربوط به نیروی انسانی باشهرگونه عوامل و متغیرهایی که به .شوندیمسازمانی تلقی 

ی و محصور در مرزهای سیستم سازمان سازماندرونعوامل ساختاری و رفتاری، قابل ذکر است که . رندیگ یمقرار 

 هستند. 

، نفسعزتمانند  یدر امر آموزش بهداشت است تا عوامل اجتماع یاساس یهاضرورتاز  یزندگ  یهامهارتآموزش 

رند. یمورد توجه قرار گ نوجوانان و جوانان  ،کودکانو اسـترس مؤثر بر رفتار  یت اجتماعیحما یهاشبکهخودپنداره، 

از ین  . همچنینتوانمند شوند  دارندحق  جوانانو    جواناننو   ،ن اصل استوار است که کودکانیبر ا  یزندگ   یهامهارت  ۀبرنام

 . (1400، همکاران)خنیفر و  دفاع کنند یسخت زندگ  یهاموقعیت در برابر  قشانیعالدارند که بتوانند از خودشان و 

تنها  ؛ لذادارد سیستمی یز نگرشین یزندگ  یهامهارتآموزش  جامع ۀبرنام .متعدد و متنوع هستند ،یزندگ  یهامهارت

(، اعظمی و همکاران  1395(، یوسفی )1395ی بهرامی )هاپژوهشبراساس نتایج  .ردیگینمک مهارت مورد توجه قرار ی

های زندگی ( ارائۀ الگو در ارتقاء آموزش مهارت2004)  3( و تان 2015)  2(، ماس2018)  1(، مری1394(، رضاپور )1394)

بومی  ارائۀ الگوی لذا؛ متفاوت است  در این زمینه، گر تجارب کشورهایاز طرف د .دینمایمو مهمی ایفا  مؤثرنقش 

 یهامهارتبرای آموزش    H4مدل    رسدیمنظر  به  که  آنجا  از  .ضرورت دارد  محلیفردی، فرهنگی و    یهایژگ یو  براساس

مطالعات زیادی روی این مسئله با در نظر  حالنیدرعفراگیران مقطع ابتدایی سازگاری دارد و  یهایژگ یوزندگی با 

الگوی مدیریت که »  شودیممطرح    سؤالهمواره این    ورازاین؛  اندایران انجام نشدهدر  گذار بر آن  تأثیرعوامل    ۀگرفتن کلی

 تفاوتابعاد م بررسیحاضر با هدف  پژوهش .«؟چگونه است  ابتدایی آموزاندانش رایزندگی ب یهامهارتآموزش 

های زندگی به کودکان مبتنی بر عوامل مدیریت آموزش مهارت ارائۀ الگویو  ابتدایی آموزاندانشزندگی  یهامهارت

 باشند: شرح ذیل میبه پژوهش این سؤاالت .شودیماجرا  هارای آنبشاخگی سه

مبتنی بر  ابتدایی آموزاندانش رایزندگی ب یهامهارتمدیریت آموزش  ارائۀ الگوی یهاشاخصو  هامؤلفهابعاد،  (1

 ند؟اکدام شاخگیسهعوامل 

باشند،  H4مدل  یهامؤلفه ۀکنندبینیپیشکه  ابتدایی آموزاندانش  رایزندگی ب یهامهارتالگوی مدیریت آموزش  (2

 چگونه است؟

مدل  براساس یمبتن ییابتدا آموزاندانش یبرا یزندگ  یهامهارتآموزش  ت یریمد یهامؤلفه و ابعاد یبندت یاولو  (3

 چگونه است؟ شاخگیسه

________________________________ 
1 Meyer 
2 Mass 
3 Tan 
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 یشناسروش

ی مقطعی  شاز بعد کمی پیمای واکتشافی یت در بعد کیفی هما از نظر  است. پ کاربردی صورتهدف بهاز نظر  هشپژو

  ۀ طرح تحقیق، مطالعۀ  تحقیق، تهی  طرحکه  شناخت و تبیین    ۀاول یا مرحل  ۀمرحل  صورت گرفت:مرحله    3طی    که  باشدیم

شود مورد   مرتبط  شاخگیسهو مدل    H4مدل  با    توانندیمکه    یهامقوله و    یمهمفاو  بط با تحقیق  تمقدماتی مبانی نظری مر

 یا مرحلۀ دوم ۀدر مرحل .ت فداخلی و خارجی مورد بررسی قرار گر هشیمچنین ادبیات پژوه. ندتفبررسی قرار گر

 مصاحبه سؤاالتای امر ددر ابتق تحقی اول ۀمرحل یهاافتهیبا توجه به  ،)تحقیق کیفی( و طراحی الگو  هامؤلفهشناسایی 

 بانتخا .ندتفپذیرصورت زندگی  یهامهارت ۀحوز نظرانصاحب عمیق با خبرگان و  یهامصاحبهسپس ند. تدوین شد

محوری  و روش کدگذاری بازکیفی به یهادادهت. در ادامه تحلیل فر شپی اشباع نظری ۀتا مرحل شدر این بخ هانمونه

 تدوین گردید. تحقیق استخراج والگوی  که در پایان شد انجام

 یهامهارتآموزش  در زمینۀو افراد آگاه  نیخبرگان، متخصصۀ کلی شامل حاضر پژوهش کیفی بخش در جامعۀ آماری

آموزش  در زمینۀو اطالعات  یاز نظر آگاه برجسته یافراد نمونۀ آماری شاملبود.  ییابتدا آموزاندانش رایب یزندگ 

 ینماد  ،قیبا ارائه اطالعات دق  نکهیا  صورتی انتخاب شدند کهد. همچنین بهبو   ییابتدا  آموزاندانشبه    یزندگ   یهامهارت

هدفمند   یرتصادفیغ  گیرینمونهگروه از خبرگان از روش    نیا  نییپژوهش و تع  نیا  یهانمونه  نییتع  یاز جامعه باشند. برا

 ،یحداقل مدرک دکترداشتن 1 بوود ازارسال شد عبارت  هاآن یبرا یدلف ۀکه پرسشنام یکسان یهایژگ یواستفاده شد. 

 آموزاندانش  به  یزندگ   یهامهارتآموزش    ۀحوز  اتیاز ادب  یاهآگ ،  دانشگاه  یعلمئت یه در    ت یسال فعال  5حداقل  داشتن  

 بود.نفر  1457تعداد معلمان ابتدایی شهرستان رفسنجان به ۀکلی بر مشتمل نیز کمی بخش جامعۀ آماری .ییابتدا

 

 جامعۀ آماری حجم  :1جدول  

 درصد اوانیفر جنسیت

38/16 556 مرد   

 84/61 901 زن

 100 1457 مجموع 

 

 کمی بخش در گیرینمونه روشو    برفی گلوله و هدفمند نوع از غیراحتمالی صورتبه  کیفی بخش در گیرینمونه روش

 در ؛باشدیمکیفی و کمی  بخش 2 بر مشتمل حاضر پژوهش  در نمونه حجم تعیین روش. بودتصادفی ساده صورت به

 با نیز در بخش کمی ند.شد انتخاب نمونه عنوانبه نفر 30 تعداد هدفمند گیرینمونه روش از یریگ بهره با کیفی بخش

  ابزار  2 بعد کیفی پژوهشدر  د.نفر برآورد ش  304برابر با  ازین مورد ۀحداقل تعداد نمونفرمول کوکران  از یریگ بهره

 ۀرم مصاحبفیک  ،H4مدل  در زمینۀمنابع موجود  اکتشافیبا توجه به روش  H4. در ارتباط با مدل ندتدوین شد

رای و ب تدویناطالعات حاصل از بررسی منابع موجود  محوری گذاری باز ومدد کدهبساخته محقق ۀافتیساختارنیمه

آید.   به دست  شدهییشناساتوافق متخصصان درمورد ابعاد و نشانگرهای دلفی  فن ا استفاده ازتا ب گردید خبرگان ارسال

زندگی  یهامهارت ۀمتخصص حوز از نفر 30جوی اکتشافی از نظرات واز روش جست  شاخگیسهدر ارتباط با مدل 

   .ندشناسایی شد یانهیزمساختاری، رفتاری و  ۀحوز 3زندگی در  یهامهارتبر  مؤثراستفاده شد و عوامل 
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متخصص قرار   30در اختیار   سؤال  135با    H4از تحلیل منابع مرتبط با مدل    آمدهدست بهنهایی    رمف  ،بعد کمی  ۀدر مرحل

روایی محتوایی و  یهاشاخصطبق  سؤال 104 درنهایت گرفت تا با استفاده از فن دلفی توافق نهایی بررسی شود که 

در   سؤال  35  ،شاخگیسهنهایی اجرا گردید. در ارتباط با مدل    نۀو بر نمو   ندنسبت روایی محتوایی مطلوب شناسایی شد

 درنهایت پاسخ دادند و    هاآنزندگی به    یهامهارتنفر متخصص    30  استخراج گردید که  هابهمصاحعامل از    10ارتباط با  

مصاحبه با  و تحقیق، منابع ۀینشمبانی نظری، پی ۀبا مطالع هاداده. ندنهایی اجرا شد ۀتوافق حاصل و بر نمون سؤال 30بر 

بعد از آن   ند.ی از خبرگان نیز ملحوظ شدهای گروهنمودهنقطه نظرات و رسپس  .ندقرار گرفت دییتأخبره مورد راد فا

 . استفاده شدهش اعضای پژو لۀیوسبهبررسی  ۀاز شیو  درمورد اعتبار مطالعه، هاداده صحت جهت تأیید دقت و به

منظور به در گام اول ابتدا .شدمیدانی استفاده  و یاکتابخانهروش  2 ره کیفی از شدر بخجهت گرداوری اطالعات 

و مدل   H4مدل جهانی درخصوص  ملی و یهاافتهی و هامدلا، هالگو  ،هایتئور ۀمبانی نظری کلی یم پایه وهمفا ییآشنا

ا هرساله مقاالت،  ،شامل کتب  مدارک   اسناد و  ۀدر این راستا با مطالع  .ندتفقرار گر  بررسی دقیق  مورد مطالعه و  شاخگیسه

مفهومی  یهاگزارهبه کسب  درنهایت ند. پژوهشگران آمد به دست  هشپژو ۀینشپی اطالعاتی مبانی نظری و یهاگاهیپا و

 منظوربهدر گام دوم  .رسیدند شاخگیسه پرسشنامۀ مدلمورد برای  35و  H4 پرسشنامۀ مدلبرای  مورد 135 تعدادبه

 .نداحصا شد  انگرهشپژو  ۀلیوسبهابزار    یهاشاخص  ،کدگذاری بازمدد  روش میدانی استفاده شد. به  ، ازهادادهگردآوری  

در گام چهارم  .ندشد یبندمقوله انگرهشپژو ۀلیوسبهاحصاشده  یهاشاخص ،مدد کدگذاری محوریدر گام سوم به

و  گردیدنفر خبره ارسال  30 برای افتهیساختارنیمه ۀرم مصاحبفدر قالب یک  H4مدل  ۀشدیبندمقوله یهاشاخص

در گام پنجم این روند   زندگی قرار گرفت.  یهامهارت  ۀنفر متخصص حوز  30نیز در اختیار    شاخگیسه  پرسشنامۀ مدل

 و مؤلفه 15 ،بعد 4تعداد  دلفی نفدرمجموع در پایان  .ت فخبرگان ادامه یا ، مصاحبه بان دلفی تا اشباع نظریفمدد به

خبرگان  دییتأمورد  شاخگیسهشاخص درمورد مدل  30عامل و  10بعد،  3تعداد و  H4در مورد مدل  شاخص 104

  نظرات  نقطه مددبه در قالب یک الگو ترسیم وم شدر گام ش هاآنو اولویت  هاشاخصو  هامؤلفهابعاد،  .ندتفقرار گر

  .اعتباریابی نظری گردیدزندگی  هامهارتالگوی آموزش  ،خبرگان

 هایهپرسشنام ،مرحلهن مورد استفاده در ای هاابزار از روش میدانی استفاده شد. هادادهکمی برای گردآوری  شدر بخ

پرسشنامۀ بعد خرد برای  15بعد اصلی و  4 شامل ابزارهااین . به دست آمدکیفی  ۀکه طی مرحل ندساخته بودمحقق

 یادرجه 5بود که بر طیف لیکرت  شاخگیسه  پرسشنامۀ مدلبعد خرد برای  10بعد اصلی و  3زندگی و  یهامهارت

 باشند:مشاهده می( قابل2شماره ) ولمذکور در جدپرسشنامۀ  2مربوط به  التسؤا. ندتنظیم شد
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 ساخته های محققهپرسشنام مربوط به  سؤاالت: 2  جدول

 سؤاالتشماره  هامؤلفه  یابعاد اصل

 زندگی هایمهارت

 

 

 

 ذهنی  یهامهارت 

 1_4 یریگم یتصم

 5_10 تفکر خالق 

 11_16 تفکر انتقادی

 17_21 یگذارهدف 

 22_26 مسئله حل 

 27_31 خودآگاهی 

 32_37 مدیریت 

 

 عاطفی یهامهارت 
 38_44 ارتباطات

 45_51 همکاری 

 

 اجتماعی  یهامهارت 

 52_57 عرضهقابل  یهامهارت 

 58_66 خودمسئولیتی 

 67_72 اخالق کاری 

 

 سالمت  یهامهارت 

 73_76 نفسعزت 

 77_83 توجه به دیگران 

 84_91 مهارت زندگی سالم 

 شاخگیپرسشنامۀ مدل سه 
 

 ساختاری
 10_12 خانواده

 26_27 مدرسه 
 

 رفتاری
 13_15 همساالن 

 16_18 جامعه 

 

 
 

 یانهیزم

 

 1_3 کتاب درسی

 4_6 تلویزیون

 7_9 کارگاه آموزشی 

 19_21 فضای مجازی

 22_23 مشاور 

 24_25 یردرسیغ یهاکتاب
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 هاافتهی

 آموزان دانش رایزندگی ب یهامهارتمدیریت آموزش  ارائۀ الگوی یهاشاخصو  هامؤلفهابعاد، پژوهش: اول  سؤال

 کدامند؟ ابتدایی

 ند. منابع موجود در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت .استفاده شد اکتشافیاز روش  سؤالپاسخگویی به این  منظوربه

در این مرحله . ندکمک روش کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفتاز این منابع به آمدهدست به ۀاولی یهاداده

ابتدا  .هرست شدندف ،هشپژو ۀینشو پی ادبیات نظری ۀ رایند مطالعف 2از  آمدهدست بهات کلیدی کیم و نه، مفاهشاز پژو

در  زندگی یهامهارتدر ارتباط با عناصر اصلی آموزش  H4مدل در خصوص  آمدهدست بهات کلیدی کیم و نهمفا

 با انجام  هاپژوهشمستخرج شده از های  گویه یم وههرست شدند. عبارات، مفافبررسی و  ورشداخل و خارج از ک 

گویه   135  تعداد  . در این مرحلهندترک( شدشیم مهمفا  فحذ  و  ترحیصح  گانژوا ب)انتخا  یسازکسانیدقیق،    یهالیتحل

که بر طبق نظر خبرگان  نددر اختیار خبرگان قرار گرفت ستیلچکدر قالب یک  آمدهدست بههای . گویهندآمد به دست 

 دند. احصا گردی( 3) شرح جدول شمارهبه گویه 104و  ندشدحذف  سؤاالتاز  تعدادی
 

 از مرحله فن دلفی  آمدهدستبه  یهاشاخص  :3  جدول

 CVI CVR شاخص مؤلفۀ خرد مؤلفۀ اصلی ردیف

1 

 

ت ذهن
مهار

 ی

 
 مهارت 

 یریگم یتصم

 86/0 87/0 ی دارد. ریگم یتصمرا قبل از  هانه ی گزکردن توانایی لیست

 87/0 1 . کندی مگیری خود فکر به پیامد تصمیم  2

 89/0 8/0 در تصمیمات خود را دارد.  دنظری تجدتوانایی  3

 81/0 1 .کندیمدیگری انتخاب  حلراهی راحتبهانتخابی،  حلراهودن درصورت نامناسبب 4

 81/0 87/0 . است  پایبندبه اجرای تصمیمات خود  5

6 
 

 
 

 مهارت 

 تفکر خالق 

ی جدید برای رویارویی با مشکالت زندگی از  هاحلراهدر شناسایی 

 توانایی الزم برخوردار هست. 
1 85/0 

 85/0 87/0 ی برای آن پیدا کند. حلراه  تواندی مسریع  ،در رویارویی با مشکل 7

 85/0 89/0 چیزهای معمولی توانایی دارد. ی جدید از هادهی ادر ایجاد  8

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

 89/0 87/0 ی ابتکاری برخوردار هست. هاده ی ادر کار خود از خالقیت و  10

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

12  

 

 
 مهارت 

 تفکر انتقادی

 85/0 1 دارد.  پرسش ۀلیوسبه ها را مهارت بررسی دقیق موقعیت 

 1 1 توانایی استدالل دارد.  13

 1 1 ارائه دهد.  یی ایده تنهابه  تواندیم 14

 88/0 1 یی تصمیم بگیرد. تنهابه  تواندیم 15

 85/0 92/0 . ی جدید است هاده ی ااغلب به دنبال  16

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

 86/0 1 . کندی مپیامدهای یک تصمیم قبل از اقدام به کاری، فکر  ۀدربار معموالً 18

 85/0 85/0 بهبود بخشد ها راآن تواندیمآیا  تا بداند کندیماغلب در مورد اقدامات خود فکر  19
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 CVI CVR شاخص مؤلفۀ خرد مؤلفۀ اصلی ردیف

20 
 

ت ذهنی
مهار

 

 

 
 مهارت 

 یگذارهدف 

 86/0 89/0 . کندی ممناسب مقابله  ۀشیوبه هاشکست و  هایناکامبا 

 86/0 88/0 توانایی الزم را دارد.  بلندمدتدر تدوین اهداف  21

 86/0 87/0 . کندی متالش  کافیقدربه برای رسیدن به اهداف خود  22

 85/0 87/0 ی برخوردار هست. زی ربرنامه از مهارت  23

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

25  
 مهارت 

 حل مسئله 

 86/0 89/0 زندگی را دارد.  تفاوتتوانایی مقابله با مسائل م

 1 1 ی پیدا کند. حلراه برای مشکالت یا معضالت دشوار  تواندیم 26

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

 1 1 یی توانایی یک انتخاب خوب را دارد. تنهابه 28

 1 1 درک چگونگی انجام کار را دارد.  29

30  

 

 مهارت 

 خودآگاهی 

 85/0 89/0 و استعدادهای متفاوت با دیگران است.  های ژگی وی دارای هرکس داندیم

 1 1 بر روی خود کنترل الزم را دارد.  31

 1 1 . داندی می خود را هات یمسئولحقوق و  32

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

 86/0 1 و نگرش مثبت دارد.  نفساعتمادبه  ،نسبت به خود 34

35  
 مهارت 

 مدیریت 

 86/0 1 از مهارت تعیین هدف برخوردار هست. 

 1 1 ی یا سازماندهی مناسبی برخوردار هست. زی ربرنامه از مهارت  36

 86/0 1 هست.  ری پذانعطاف در کارهای خود   37

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

 87/0 1 . دهدی مدیگران را در رهبری مشارکت   39

40 

 

ت عاطف
مهار

 ی 

 مهارت 

 ارتباطات

 88/0 1 ی خود را به دیگران معرفی کند. خوببه  تواندیم

 1 1 با دقت به دیگران گوش دهد.  تواندیم 41

 1 1 ی خود را بیان کند. هادهی ای افکار، احساسات و  خوببه  تواندیم 42

 1 1 با دیگران را دارد.  مؤثرتوانایی ارتباط کالمی  43

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

 86/0 1 .دی گوی می نه راحتبهی غیرمعقول دیگران  هادرخواست به  45

 85/0 1 . کندیمی مناسب استفاده هاروشدر برقراری ارتباط با دیگران از   46

 86/0 89/0 . کندی می با دیگران رابطه برقرار راحتبه 47

 85/0 1 دوست جدید و از دست ندادن دوستان قدیمی مهارت دارد.  یافتندر  48

 1 1 ی کمک و یا مشورت بگیرد خوببه از دیگران  تواندیمدر موقع نیاز  49

 87/0 1 کار یا تفریح کند.  ،ها فرق داردبا کسانی که با آن  تواندیم 50

 مهارت  51

 همکاری 

 

 86/0 89/0 . بر عهده گیرد ی کاریهاگروه انواع نقش را در  تواندیم

 85/0 1 ی تمایز قائل شود راحتبه  ،نقش گروهی و فردی خود بین تواندیم 52

 87/0 1 . گذاردیماشتراک  ی خود را با دیگران به هادهی ا 53
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54 
 

ت عاطفی 
مهار

 

 

 مهارت 

 همکاری 

 

 86/0 1 . با دیگران کار کند  تواندیم

 1 1 در کار تیمی شرکت نماید.  تواندیم 55

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

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

 87/0 91/0 . دهدی مآن را به بهترین نحو انجام   ،شودی ماو داده  مسئولیتی به که زمانی 58

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

 88/0 91/0 . کندی می با دیگران تعامل برقرار  راحتبه های مختلف اجتماعی در موقعیت  60

61 

 

ت 
مهار

ها
 ی

قابل 
عرضه

 

 ی هامهارت 

 عرضهقابل

 76/0 1 رو هست، دارد. ه توانایی حل مسائلی را که با آن روب

 85/0 1 . کندی مرا به همان نحوی که به او داده شده، دنبال  هادستورالعمل  62

 87/0 91/0 . کندیم یک عضو مشارکت  عنوانبه در تیم  63

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

 85/0 89/0 . دارد یزی ربرنامه توانایی  ،برای انجام کارهای خود 65

 مهارت  66

 خودمسئولیتی 

 87/0 1 . کندیمخردمندانه استفاده  از منابع طبیعی محیط خود،

 87/0 89/0 نماید.  یزی ربرنامهبرای استفاده از منابع مالی  تواندیم 67

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

 1 1 در کار خود تعهد دارد.  69

 86/0 89/0 به او اعتماد کنند.  توانندی مدیگران  70

 1 1 .ردیگیم مسئولیت اقدامات خود را بر عهده  71

 1 1 . ردی پذی ماشتباهات خود را  72

 86/0 89/0 باید عمل کند.  ،که به آنچه تعهد دارد کندی ماین موضوع را درک   73

 مهارت  74

 اخالق کاری 

 85/0 88/0 . کندی مجدید را امتحان  مواردرویکردها و   ،در کار خود

 86/0 90/0 اخالق دارد. ، در کار خود 75

 86/0 91/0 . کشدینمدست   تا کار خود را به پایان نرساند، از آن 76

 1 1 . برای دیگران هست  رسانیاری و  کارکمک  77

 1 1 . هست  مؤدب 78

 86/0 92/0 . تابع مقررات هست 79

 1 1 . کندی مسخت تالش  ،رسیدن به اهداف خودبرای  80

 86/0 92/0 . باشدیم کار در شرایط سخت   ۀقادر به ادام 81

82 

 

ت 
ت سالم

مهار
 مهارت  

 نفسعزت 

 

 86/0 1 دارد.  نفساعتمادبه

 86/0 92/0 خودمسئولیتی دارد.  83

 1 1 . احترام قائل است  ،خود برای 84

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

 86/0 91/0 ی برخوردار هست. دهخودنظم از  86
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87 
ت  

مهار
ت 

سالم
 

 مهارت 

توجه به  

 دیگران

چگونگی درک این   تواندی مو  کندیم یکسانی و تفاوت در افراد را درک  

 را یاد بگیرد.  هاتفاوت
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 با دیگران همدلی کند.  تواندیم 90

 86/0 92/0 . دهد یمها قرض وسایل خود را به آن  ،در صورت درخواست دیگران 91

 86/0 92/0 روابط خود با دیگران هست.  ۀتوسعدرحال همیشه  92

 مهارت  93

 زندگی سالم 

 88/0 1 ی خود شناخت دارد. هاجان یهنسبت به 

 86/0 1 دیگران شناخت دارد. ی هاجان یهنسبت به  94

 1 1 با ناکامی و شکست مقابله نماید.  تواندیم 95

 1 1 . با غم مقابله نماید تواندیم 96

 1 1 . با ترس مقابله نماید تواندیم 97

 86/0 1 . ، احساسات و مشکالت خود را با دیگران در میان بگذاردهاترس  تواندیم 98

 1 1 . با شرایط سخت مقابله نماید  تواندیم 99

 86/0 1 . کندیماستفاده  از غذاهایی که برای سالمتی مفید هستند 100

 1 1 . کندی ماز رفتارهای پرخطر اجتناب  101

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

 86/0 1 . داندی می پیشگیری از بیماری را  هاراه 103

 1 1 . داندی می ایمنی و امنیت شخصی را هاراه 104
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 ی هامؤلفه ۀکنندبینیپیشکه  ابتدایی آموزاندانش رایزندگی ب یهامهارتالگوی مدیریت آموزش  :پژوهش دوم سؤال

 باشند، چگونه است؟ H4مدل 

 پژوهش حاضرالگوی  که در    ندنشان داد. نتایج  دهدیمرا نشان    شدهلیتحلبرازش مدل    یهاشاخص  (3)  شماره    جدول

که حاکی از برازندگی نامطلوب   هستند  2=539/ 83و    =SRMR  ،085 /0=RSMEA  ،000 /0=p،105df=0/ 028  ادیرمق

، SRMR=0/ 036ادیر ( مقمعناداربعد از حذف مسیرهای غیر شدهاصالحدر مدل ثانویه )مدل  باشند.میالگو در جامعه 

057 /0=RSMEA  ،000 /0=p،226df=    2=644/ 01و    باشند. میالگو در جامعه    قبولقابلکه حاکی از برازندگی  هستند 

که  ندبرازندگی استفاده شد. نتایج نشان داد یهاشاخصاز  هادادهبودن برازندگی الگو با تعیین مناسب  منظوربههمچنین 

برازندگی   ۀدهندنشاناست که  CFI=0/ 93 2و شاخص برازندگی تطبیقی NFI=0/ 90 1برازندگی ۀشدشاخص نرم

از دیدگاه وستون و  و 0/ 9( باید باالی 1999) 3که از دیدگاه مولر CFIبخصوص مقدار  .است  هاداده مدل با قبولقابل

حجم نمونه قرار  تأثیرزیرا تحت  ؛باشدداشته هادادهباشد تا مدل برازندگی مناسبی با  0/ 95باید باالی  (2006) 4گورِ جر

 ،باشد 0/ 08تا  0/ 05( بسیار خوب بین 0RMSEA/ 05) 5. همچنین اگر جذر برآورد واریانس خطای تقریبردیگ ینم

 6استانداردشدهجذر میانگین مجذور خطای  .برازش ضعیف است  ،باشد 0/ 08و اگر باالتر از  قبولقابلبرازش 

(08 /0SRMR) که در این مطالعه  دهدیمنامطلوب را نشان  حالت  مطلوب و باالتر برازش حالت  برازشRMSEA  

 .باشندمی قبولقابلکه حاکی از برازش  ندبود 0/ 08 کمتر از SRMRو  0/ 08تا  0/ 05بین 
 

 الگوبرازندگی  یهاشاخص  :4جدول  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 79/0 93/0 93/0 81/0 92/0 028/0 085/0 000/0 52/2 105 83/539 مسیرها  تماماولیه با   یالگو

 شدهاصالح   الگوی

 88/0 92/0 93/0 91/0 90/0 036/0 057/0 000/0 _____ 226 01/644 ( معنادار)حذف مسیرهای غیر 
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 رایزندگی ب یهامهارتالگوی مدیریت آموزش  توانیم، نوضیحات مذکورپژوهش و  یهاافتهیبا توجه به 

 ذیل ارائه نمود: صورتبهرا  ابتدایی آموزاندانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابتدایی  آموزاندانش  رایزندگی ب یهامهارتالگوی مدیریت آموزش   :1نمودار 

 

 یمبتن  ییابتدا  آموزاندانش  یبرا  یزندگ   یهامهارتآموزش    ت یریمد  یهامؤلفهو    ابعاد  یبندت یاولو  سوم پژوهش:  سؤال

 چگونه است؟ شاخگیسهمدل  براساس

و  >0p/ 01تفکر خالق )(، χ2(4)=33/ 51و  >0p/ 01) گیریتصمیم یهامهارت ۀدر کلی ند کهنشان داد جینتا

06 /531=(5)χ2 ،)( 0/ 01تفکر انتقادیp<  (5)=972/ 1وχ2 ،)یگذارهدف (0/ 01p<  (4)=601/ 95وχ2 ،) مسئله حل 

(01 /0p<  (4)=391/ 1وχ2 ،)( 0/ 01خودآگاهیp<  (4)=181/ 41وχ2 ،) مدیریت(0/ 01p<  (5)=539/ 31وχ2 ،) ارتباطات

(01 /0p<  (6)=343/ 85وχ2 ،)( 0/ 01همکاریp<  (6)=87/ 13وχ2 ،)عرضهقابل یهامهارت (0/ 01p<  (5)=422/ 62وχ2 ،)

و  >0p/ 01) نفسعزت (، χ2(5)=333/ 07و  >0p/ 01اخالق کاری ) (،χ2(8)=1067/ 99و  >0p/ 01خودمسئولیتی )

73 /251=(3)χ2  ،)  توجه به( 0/ 01دیگرانp<    (6)=480/ 62وχ2  ،)  زندگی    یهامهارتو( 0/ 01سالمp<    (7)=8593/ 44وχ2 )

آزمون  برحسب  (5شماره )در جدول  یزندگ  یهامهارت یهامؤلفه یبندت یاولو جینتا. هستند معناداربه لحاظ آماری 

 .وجود دارد یمعنادارتفاوت  یزندگ  یهامهارت یهامؤلفه ت یاهم نیب ند کهنشان داد جینتا. اندارائه شده دمنیفر

 یهامهارتسالم،  یمهارت زندگ  ت،یریمد ،ی، خودآگاهیاز اخالق کار اند ازعبارت هاآن ت یاهم ب یترتبه هامهارت

 هدف گذاری مهارت ذهنی

 تصمیم گیری

 تفکر خالق

 تفکر انتقادی

 حل مساله

 خوداگاهی

 مدیریت

 مهارت دستی

عاطفیمهارت   
 ارتباطات

 همکاری

 قابل عرضه

 خودمسئولیتی

 اخالق کاری

هارت سالمتم  
 عزت نفس

 توجه به دیگران

 زندگی سالم

 ساختاری
 مدرسه

 خانواده

یانهیزم  

 کتاب غیر درسی

مجازی فضای  

 مشاوره

 کارگاه آموزشی

 تلویزیون

 کتاب درسی

 همساالن رفتاری

 جامعه
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 ،یتیخودمسئول ،ی، تفکر انتقادمسئلهحل  گران،ی، توجه به دنفسعزتتفکر خالق،  ،یگذارهدف، عرضهقابل

 .یارتباطات و همکار ،گیریتصمیم 

 

 هامؤلفه  یبندت ی اولو:  5جدول  

هامؤلفه  هارتبه میانگین   یبندت یاولو مقدار خی دو درجۀ آزادی   

گیریتصمیم   67/5  

14 2524/56** 

13 

61/8 تفکر خالق   7 

99/6 تفکر انتقادی  11 

یگذارهدف   95/8  6 

مسئله حل   1/7  10 

81/10 خودآگاهی   2 

27/9 مدیریت   3 

51/4 ارتباطات  14 

61/3 همکاری   15 

عرضهقابل  یهامهارت   96/8  5 

96/6 خودمسئولیتی   12 

9/12 اخالق کاری   1 

نفسعزت   45/8  8 

95/7 توجه به دیگران   9 

24/9 مهارت زندگی سالم   4 

 

. اندارائه شدهآزمون فریدمن    برحسب   (6شماره )در جدول    H4زندگی مبتنی بر مدل    یهامهارتابعاد    یبندت یاولونتایج  

ترتیب اهمیت به هامهارتابعاد  .ی وجود داردمعنادارزندگی تفاوت  یهامهارتبین اهمیت ابعاد که د دننتایج نشان دا

 .شغلی، سالمت، ذهنی و عاطفی یهامهارتاز  اندعبارت

 

ابعاد یبندت ی اولو:  6جدول    

هارتبه میانگین  ابعاد یبندت یاولو مقدار خی دو درجۀ آزادی   

ذهنی  یهامهارت   68/2  

3 840/94** 

3 

عاطفی هامهارت   32/1  4 

شغلی  یهامهارت   17/3  1 

سالمت  یهامهارت   83/2  2 
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 یریگجهینتبحث و 

کتاب  ،زندگی یهامهارتآموزش گذار بر تأثیر یهامؤلفه نیترمهم یکی از  ند کهنشان داد ی پژوهش حاضرهاافتهی

زندگی را  یهامهارتآموزش  یهامؤلفه از  مؤلفه 6 تواندیمکه  باشدیم شاخگیسهدر عوامل  یانهیزمدرسی از عوامل 

 بینیپیشزندگی سالم را  یهامهارت و ، اخالق کاری، مدیریت خودمسئولیتی، عرضهقابل یهامهارتارتباطات،  شامل

که  باشدیم شاخگیسهدر عوامل  زندگی جامعه از عوامل رفتاری یهامهارتگذار بعدی بر تأثیر مؤلفه نیترمهم .نماید

و خودآگاهی   مسئله، حل  یگذارهدف، تفکر خالق،  گیریتصمیم  ازجملهزندگی    یهامهارتاز    مؤلفه  5  بینیپیشقابلیت  

 مؤلفه  3  بینیپیشبا قابلیت    هرکدامخانواده، تلویزیون و مدرسه    شاخگیسهگذار بعدی از عوامل  تأثیر  یهامؤلفه   .را دارد

 یهاکتاب ،مورد پژوهش ۀکه در جامع ندحاضر نشان داد پژوهش یهاافتهی که آنجا اززندگی هستند.  یهامهارتاز 

 جهت آن ازاین نتیجه را  توانیم، باشدیمزندگی  یهامهارت یهامؤلفه بینیپیشگذار در تأثیر مؤلفه نیترمهمدرسی 

اما  ؛مثبت و مفید دانست  ،هستند مؤثرابتدایی  آموزاندانشزندگی به  یهامهارتدر آموزش  واقعاًدرسی  یهاکتابکه 

این   ۀ دهندنشان تواندی م هستند،زندگی  یهامهارت یهامؤلفه  از مؤلفه 6دۀکنن بینیپیشکه کتاب درسی فقط  روازاین

 یهامؤلفهدیگر از  مؤلفه 9محتواهای جدیدی دارند که آموزش  افزودندرسی هنوز جای  یهاکتابموضوع باشد که 

 یهامهارت  یهامؤلفهتلویزیون از بین    یانهیزمعامل    ند کهنشان داد  هاافتهیهمچنین    زندگی را نیز شامل شود.  یهامهارت

عامل ساختاری   را دارد.مدیریت    یهامهارتزندگی سالم، تفکر انتقادی و    یهامهارت  یهامؤلفه  بینیپیشزندگی قابلیت  

را دارد. ، تفکر خالق و خودآگاهی  گیریتصمیم  یهامؤلفه  بینیپیشزندگی قابلیت    یهامهارت  یهامؤلفهخانواده از بین  

 یهامهارتتفکر انتقادی،  یهامؤلفه بینیپیشزندگی قابلیت  یهامهارت یهامؤلفهعامل ساختاری مدرسه از بین 

 بینیپیش در    نظرمورد    ۀکه تلویزیون، خانواده و مدرسه در جامع  جهت   آن  ازاین نتیجه    .و اخالق کاری را دارد  عرضهقابل

عامل فقط  3این  که آنجا ازاما  ؛گرددیمقوت محسوب  ۀگذار بود، نقطتأثیرمثبت  صورتبهزندگی  یهامهارت

عوامل تلویزیون، خانواده و مدرسه  بساچه .دارد تأملجای  هستند،مهارت زندگی  یهامؤلفه از  مؤلفه 3 ۀکنندبینیپیش

 یهامهارتآموزش  ازلحاظ هاآنبیشتری بر روی  یگذارهیسرماکه باید  باشندیمو در دسترس  الوصولسهلعواملی 

تلویزیونی   یهابرنامهابتدایی باید    آموزاندانشزندگی در    یهامهارتتر  مؤثریعنی برای آموزش بهتر و    ؛زندگی انجام گیرد

محتوای بیشتری تولید و در زمان مناسب پخش  ،زندگی یهامهارتد که در ارتباط با آموزش نتدوین شو  صورتیبه

دادن را برای آموزش  هاآنآموزشی تدارک ببیند که    یهابرنامه  ،همچنین دولت باید برای والدین پس از فرزندآوری  .گردد

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

 یهامهارت:  ازجملهحاضر  پژوهش  در    شدهارائهدر الگوی    شدهاشارهزندگی    یهامهارت  یهامؤلفه آن برای آموزش دیگر  

، تفکر خالق، خودآگاهی، گیریتصمیم زندگی سالم، همکاری،    یهامهارتمدیریت،    یهامهارتارتباط، خودمسئولیتی،  

 الزم برخوردار باشند. یهایآمادگ از  نفسعزت، توجه به دیگران و مسئله، حل یگذارهدف 

 یهامؤلفهترتیب شامل به ابتدایی آموزاندانش رایزندگی ب یهامهارتالگوی مدیریت آموزش که  ندنتایج نشان داد

،  نفسعزت، تفکر خالق،  یگذارهدف،  عرضهقابل  یهامهارتاخالق کاری، خودآگاهی، مدیریت، مهارت زندگی سالم،  

آموزش   ارتقاء، ارتباطات و همکاری است که در  گیریتصمیم، تفکر انتقادی، خودمسئولیتی،  مسئلهتوجه به دیگران، حل  

صداقت،   یهامؤلفهبودن  اخالق کاری با شامل  و با سالمت روان کودکان در رابطه مستقیم هستند.  مؤثر  زندگی  یهامهارت
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 یهامهارتآموزش مهمی در  تأثیر تواندیم ، احترام، تابع قانون و وفادارییطرفیب، شفافیت، رازداری، یکردارراست 

 ایجاد نماید.زندگی 

 گردند.ذیل ارائه می پیشنهادهای کاربردیبا توجه به نتایج پژوهش حاضر، 

، نهادها، هاسازماناستفاده نمایند، چه اشخاص حقوقی مانند  حاضر  پژوهش    ۀشدارائهبه اشخاصی که قصد دارند از مدل  

زمانی که سعی   گرددیم، معلمان و یا والدین پیشنهاد آموزاندانش و چه اشخاص حقیقی مانند  هاآموزشگاهمدارس و 

و طبق الگوی   شاخگیسهزندگی را آموزش دهند، از دیدگاه عوامل   یهامهارتابتدایی    آموزدانشیک یا چند  به  دارنده  

با کتاب درسی و غیردرسی، تلویزیون، فضای مجازی و مشاور در ارتباط  هاشاخصتحقیق باید توجه داشت که این 

 بر که  طورهمانموازی  طوربه گرددیمبه والدینی که سالمت کودکانشان در اولویت است پیشنهاد  لذا ؛باشندمستقیم 

 هانمایند و هزینه و زمان کافی به آن یگذارهیسرماعامل نیز  5بر این  ،ندینمایم یگذارهیسرما ذکرشده یهاشاخص

 اختصاص دهند.

عوامل در بعد سالمت آموزش  نیترمهماز  شاخگیسهعوامل  اینکه با توجه به دیقبل ذکر گرد شنهادیکه در پ طورهمان

 یبه مسئوالن آموزش  لذا  ؛باشدیمو مشاور    یمجاز  یفضا  ون،یزیتلو   ،یردرسیو غی  عامل کتاب درس  5  یزندگ   یهامهارت

 5  نیبر ا  ،باشدیمبعد سالمت    یزندگ   یهامهارتابعاد آموزش    نیاز ب  هاآناول    ت یچنانچه اولو   گرددیم  شنهادیکشور پ

 ی و مناسب مطابق با استانداردها  دیجد  یآموزش  یساخت محتواها  قیاز طر  . همچنینندینما  یشتریب  یگذارهیسرماعامل  

 یجازم یفضا قیپخش و از طر ونیزیروزمره از تلو صورتبه .بگنجانند یدرس یهاکتاب یرا در محتوا هاآن یجهان

د. البته ناستفاده شو   کنندهت یتقو   عنوانبهو مشاور   یو در کنار آن از کتاب درس  ندینما غیتبل  آن را  شتریهرچه ب  صورتبه

 یاول آموزش  ت یاز ابعاد را در اولو  یگریبعد د  ،یزندگ   یهامهارتابعاد آموزش    نیکشور از ب  یچنانچه مسئوالن آموزش

 ت یدر اولو  یذهن یهامهارتچنانچه بعد  لمثا عنوانبه ؛ندین صورت اقدام نمایبه هم شدهارائه الگویخود دارند، طبق 

حل  ،یگذارهدف  ،یتفکر خالق، تفکر انتقاد ،گیریتصمیم  ۀمؤلف 7بر  گرددیم شنهادیباشد، پ یاول مسئوالن آموزش

مدرسه، کتاب  ون،یزیتلو خانواده، جامعه،  یعنی شاخگیسهبا عوامل  یمواز صورتبه تیریو مد ی، خودآگاهمسئله

 که آنجا ازموضوع داشت  نیبه ا یتوجه کاف دیبا نیب نیکنند. در ا یگذارهیسرما یهمساالن و کارگاه آموزش ،یدرس

 نفوذیذ یکتاب درس ی(، مدرسه و محتوایآموزش یهاشبکه) ونیزیکشور در تلو  یآموزش گذاراناست یسمسئوالن و 

  3 نیا قیآموزش از طر ،باشندیم

 یکاف یبانیو پشت تیبا حما دیو دولت با ردیگ یمقرار  هاآن یآموزش فیتحت وظا شتریب شاخگیسهاز عوامل  لعام+

 را فراهم سازد. یزندگ  یهامهارتمناسب آموزش  طیشرا هاآن از 
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 فهرست منابع فارسی

زندگی در افزایش  یهامهارتآموزش  تأثیربررسی  .(1391) .ناهید ،اعظمی، محمود و جعفری، علیرضا و کریمی -

 3 ، شماره2 :ی، دورهانسانفصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم ؛ خالقیت کودکان دبستان

 یشادکام شیافزا و خودکارآمدی بر یزندگ  یهامهارت آموزش تأثیر یبررس .(1395) .افالکی فرد، حسین -

 59شماره  15دوره  _همشاور یهاپژوهش فصلنامه؛ اصفهان شهر 4 هیناح متوسطه دوم دوره دختر آموزاندانش

والدین کودکان  یشناختروانو سالمت روانی با بهزیستی  نفسعزتبررسی رابطه بین  (.1400. )میر خانی، مهدیا -

در روانشناسی و مشاوره با رویکرد   یاحرفه  یهاپژوهشهمایش ملی    عادی و کودکان مرزی در شهرستان باغملک،

 میناب نگاه معلم، از

و تفکر انتقادی    مسئلهبررسی اثربخشی آموزش حل  (.  1394)  .نیایش، عبدالرحیم و رحمانی، محمدعلیامینی، ناصر و   -

روانشناسی   یالمللنیباولین کنفرانس    مهر و المرد،  یهاشهرستاندختر و پسر راهنمایی    آموزاندانشبر سالمت روان  

 شیراز و علوم تربیتی،

و تفکر انتقادی    مسئلهبررسی اثربخشی آموزش حل    (.1394)  .رحمانی، محمدعلیمینی، ناصر و نیایش، عبدالرحیم و  ا -

روانشناسی   یالمللنیباولین کنفرانس    مهر و المرد،  یهاشهرستاندختر و پسر راهنمایی    آموزاندانشبر سالمت روان  

 شیراز و علوم تربیتی،

در  پرخطرر کاهش گرایش به رفتارهای ب زندگی یهامهارت بررسی اثربخشی آموزش .(1396) .بهرامی، محمود -

 96پاییز و زمستان  27نشریه پلیس زن، پیاپی ، دبیرستانی تهران بزرگ جواناننو 

کارشناسی ارشد   نامهانیپا،  آموزاندانش   نفسعزتزندگی بر    یهامهارتآموزش    تأثیربررسی    .(1393)  .جمالی، مریم -

 درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی یزیربرنامهرشته 

؛ فصلنامه کودکان یفارس مجالت در لفوردیگ  ت یخالق یهامؤلفه یریکارگ به زانیم یبررس .(1398) .جهانی، جمیله -

 کتابداری آستان قدس رضوی

تفکر انتقادی و سواد اطالعاتی با سواد سالمت دانشجویان عضو کتابخانه   یهامهارترابطه    (.1399. )جهانی، نسیمه -

 محمودآباد پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، عمومی شهرستان بابلسر،

پسر دوره  آموزاندانش نفسعزت(. سالمت روان و 1384. )رگسن ،ی.، و طالقاناقرذاکر، ب یی.، و ثناحمدا ا،یدرنیح -

 جواناننوکودکان و    مسائلی،  تحت حضانت پدر و تحت حضانت مادر. رفاه اجتماعی،  عاد  یهاخانوادهدر    ییراهنما

 .74_55 ،رانیا

نقش آن در   دختر و پسر و آموزاندانشمقایسه سالمت روان  (.1397) .حیدری بیدختی، فاطمه و عجم، علی اکبر -

نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم  پایه نهم شهرستان گناباد، آموزاندانشگرایش به تفکر انتقادی 

 تهران ی و روانشناسی،انسان
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ابن  نشریه بر سالمت روان سربازان. مسئلهآموزش مهارت حل  ی(. اثربخش1393. )رویزپ ،ی.، و دباغهزادب ،یخدر -

 (47_46)مسلسل  2_1)16 ،نایس

طراحی کیفی برنامه درسی آموزش  .(1400)  .حمیدرضا یزدانی، محمدحسین رحمتیکبری کریم زاده،  ، حسین؛  خنیفر -

 2، شماره  16دوره  آموزش و یادگیری    یهاپژوهش، مجله  نظرات خبرگان  براساسزندگی دوره ابتدایی    یهامهارت

 30 یاپیشماره پ _

 آموزش بر یمبتن مداخله یاثربخش یبررس .(1395) .رضاپور میرصالح، یاسر؛ فالح، محسن؛ صابری، مصطفی -

 1 شماره _ هفتم سال ،95 بهار ،جامعه و زن مجله، خانوار سرپرست  زنان یزندگ  ت یفیک  بر یزندگ  یهامهارت

 نامهانیپادختر شهر تهران،  آموزاندانشزندگی  یهامهارت یبندت یاولو شناسایی و  .(1388) .رضایی، زهرا -

 معلمت یتربدرسی، دانشگاه  یزیربرنامهکارشناسی ارشد رشته 

 مسئلهآموزش مهارت حل  تأثیر (.1393) .رهایی، فاطمه و بیدختی، عاطفه و دانش زاده، فرامرز و نمیرانیان، فرانک -

، کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی نیاول ،آموزاندانش نفسعزتبر سالمت عمومی و 

 تهران مطالعات اجتماعی و فرهنگی،

 نفسعزتبر سالمت عمومی و  مسئلهاثربخشی آموزش مهارت حل  (.1396) .سیمین امینی زارع، جمیله آقایی -

 دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش ج.پایه دهم هنرستان هفده شهریور کر آموزاندانش

همایش استانی سالمت   و سالمت روان زنان،  نفسعزت  (.1395)  .طبقدهی، سیده لیالصغری سینا، فاطمه و حسینی   -

 آبادیعل زنان،

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

فناوری اطالعات  در زمینۀ یافتنیندست  یهادهیااولین کنفرانس ملی تحقق  دانشگاه آزاد اسالمی و علمی کاربردی،

 شهرقائم الکترونیکی(،) یتکنولوژو 

هوش هیجانی   یهامؤلفهاثربخشی آموزش    (.1389)  .عابدینی، مریم و اسدی، سامره و حسین پور خاقانی، سیدحامد -

اولین همایش کشوری دانشجویی   دختر دوره راهنمایی شهر رشت،  آموزاندانشو سالمت روان    مسئلهدر مهارت حل  

 تهران بر سالمت، مؤثرعوامل اجتماعی 

و   نفسعزت ارتقاءتبیین ارتباط مهارت حل مسائل با  (.1399) .لیرضا طاهرنژاد، سیمین امینی زارع، صادق سعدیع -

 آموزش و پژوهشپنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در  .آموزاندانشسالمت 

روان نمایشگری  تأثیر .(1400) .عباسی جندانی، جواد ؛عریضی، حمیدرضا ؛یزدخواستی، فریبا؛ عموسلطانی، صفورا -

زندگی بر احساس تنهایی، شادکامی، روابط عاطفی و حمایت اجتماعی والدین در دختران  یهامهارتبا محتوای 

 45 یاپیشماره پ _ 45، شماره 12دوره  یدرمانوانر، فرهنگ مشاوره و وابسته به تلفن همراه جواننو 
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 براساس ج«» یسن گروه داستان یهاکتاب در خالق تفکر یهامهارت به توجه یبررس(؛ 1394فروزش، سمیه ) -

فردوسی کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه  نامهانیپا، لفوردیگ تفکر خالق یهامؤلفه

 مشهد

درسی  یهابرنامهزندگی در  یهامهارتچگونگی تحقق  .(1399) معصومی فرد، مرجان ؛فضلعلی زاده، سهیال -

 بندرعباس یادگیری در دوره ابتدایی،_نوین یاددهی یهاافتهیکنفرانس ملی  نیدوم دوره ابتدایی، وپرورشآموزش

در دوره ابتدایی ایران؛ رساله دکتری  یامدرسهزندگی  یهامهارتبرنامه درسی  ارائۀ الگوی .(1396قباخلو، بهزاد ) -

 رشته مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

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

توسعه پایدار در علوم چهارمین کنفرانس ملی  مقطع متوسطه اول، آموزاندانش یریپذت یمسئولو سالمت روان با 

 تهران تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی،

 آموزان دانشبا سالمت روان در    یو تفکّر انتقاد  یاجتماع  یهامهارت  رابطه  .(1396)  .کردلو، اعظم؛ احمدی، ابراهیم -

 زهرانییبو کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد  نامهانیپا، اسالمشهر ییمقطع ابتدا

و سالمت روانی با  نفسعزتبررسی رابطه بین  (.1394) .کرمی، سجاد و دهقانی، یوسف و سعادتی زاده، مهدی -

اولین همایش ملی علوم و  در شهرستان کهگیلویه، 93کودکان طالق و عادی در سال  شناختیروانبهزیستی 

 تهران ایران،نوین  یهایفناور

 یهامؤلفهرابطه کیفیت تعامل والد فرزندی با گرایش به تفکر انتقادی و (. 1397) .کریمی، مریم و فاطمی، نسرین -

 68، شماره 17دوره مشاوره  یهاپژوهش، فصلنامه جواننو دختر  آموزاندانشسالمت روان در 

و سالمت  ت یرابطه خالق یبررس ،(1391. )لورکارگر، ف یی.، و رضاقیهاله زادگان، ر نی.، و عنیرم ،یشیکالنترقر -

صفحه  1391زمستان  3 یاپیشماره پ _ 3، شماره 2دوره  یانساندر علوم  ت ی. ابتکار و خالقجواناننودر  یعموم

45_59 

مقابله با: اضطراب،   یهاروش  یزندگ   یهامهارتمجموعه کامل    ؛ی(؛ مترجم شهرام محمدخوان1398)  سیکر  نکه،یکل -

انتشارات رسانه  ب؛یآس ،یماریدرد، ب ،یریفقدان، پ ،ییشکست، اختالفات زناشو  ،ییکمرو ،ییتنها ،یافسردگ 

 ی تخصص

بر نوآوری اجتماعی )مطالعه  شاخگیسهمدل  تأثیر(؛ بررسی 1393مبینی دهکردی، علی؛ کشتکار هرانکی، مهران ) -

موردی یک شرکت وابسته به صنایع خودروسازی(، نشریه مدیریت نوآوری، سال سوم، شماره چهارم، زمستان 

 57_75صص  ،1393

 (32 یاپی)پ 4)8.ی. مجله روانشناسیبا سالمت عموم مسئلهحل  یهاسبک(. رابطه 1383. )وراهللن ،یمحمد -

و سالمت روان با اضطراب امتحان  نفسعزترابطه بین (. 1400) .مرد، شهناممصطفایی یونجالی، مریم و آزاد  -

و علوم   مشاوره  پژوهش در روانشناسی،  یالمللنیبنهمین کنفرانس    متوسطه دوره دوم شهرستان اردبیل،  آموزاندانش

 تربیتی
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 نفسعزتزندگی بر ابراز وجود و  یهامهارتآموزش  تأثیربررسی (؛ 1399) قلتاش، عباس ؛منطق، عبدالوحید -

 هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، دختر سال اول متوسطه ناحیه یک شیراز، آموزاندانش

 تهران اجتماعی و فرهنگی ایران، هایآسیب 

 طرح ) یاسالم یزندگ  یهامهارت و آداب یدرس برنامه ت یموفق زانیم(؛ 1396یوسفی، ربابه؛ صمدی، پروین ) -

 52، شماره 14دوره  یدرس یزیربرنامه در پژوهش فصلنامه، آموزاندانش مسئله حل مهارت برکسب ( کرامت

 

 فهرست منابع انگلیسی

- Duncan Rebecca Diane (2000), Youth leadership lif outh leadership life skills de e skills 

development of par elopment of participants in the ticipants in the West Virginia 4_H camping 

program, Thesis submitted to the College of Agriculture, Forestry, and Consumer Sciences at 

West Virginia University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of 

Science in Agricultural and Environmental Education 

- Meyer Kimberly A (2015), Students’ Perceptions of Life Skill Development in Project_Based 

Learning Schools, Journal of Educational Issues, Vol. 2, No. 1 

- Naro Alayna & Laura L. Greenhaw (2017), Designing a 4_H Residential Summer Camp 

Experience, The Mississippi State University site 

- Sandra J.Bailey and Mary Y.Deen (2002), Development of a Web_Based Evaluation 

System:A Tool for Measuring Life Skills in Youth and Family Programs, Family Relations, 

Volume 51, Issue 2, Pages: 101_189 

- Sharma Sudha (2003), Measuring life skills of adolescents in a secondary school of 

Kathmandu: an experience, Kathmandu University Medical Journal (2003), Vol. 1, No. 3, 

Issue 3, 170_176 
- Turgeon, S., Camiré, M., & Rathwell, S. (2021). Follow_up evaluation of the Coaching for 

Life Skills online training program. International Journal of Sports Science & Coaching, 16(1), 

173_180. 

- USDA United States Department of Agriculture. (2014). 4_h national headquarters fact sheet: 

Experiential learning. Washington DC: National 4_H Headquarters 

- Wenzel, V., Weichold, K., Silbereisen, R. K. (2009). The life skills program IPSY: Positive 

influences on school bonding and prevention of substance misuse. Journal of Adolescence, 32, 

1391_1401. 

- Wurdinger, S., Newell, R., & Kim, E. S. (2020). Measuring life skills, hope, and academic 

growth at project_based learning schools. Improving Schools, 23(3), 264_276. 

- Yankey, T. and Biswas, U.N. (2019), "Impact of life skills training on psychosocial well_being 

of Tibetan refugee adolescents", International Journal of Migration, Health and Social Care, 

Vol. 15 No. 4, pp. 272_284. https://doi.org/10.1108/IJMHSC_11_2017_0049 


