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  چكيده 

ان پايـه  آمـوز  دانـش ي زنـدگي  هـا  مهـارت هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان تحقق اهداف 
ان طـي  آمـوز  دانشيي كه ها مهارتهاي استان تهران است،  ي شهرستانچهارم و پنجم ابتداي

ــاب  ــدايي از كت ــدن دوره ابت ــه  گذران ــد هــاي درســي آموخت ــه  . ان ــه كلي ــورد مطالع ــه م جامع
 5526ها با تعداد نفر و همچنين معلمان آن 191143د ان پايه چهارم و پنجم با تعداآموز دانش

نفر معلـم زن   200دختر و پسر و  آموز دانشر نف 1000نمونه پژوهش شامل . است بودهنفر 
تخصيص نـيمن   گيري نمونهو مرد بود كه با استفاده از برآورد حجم نمونه در طبقات و نيز 

. شـد  اسـتفاده ساخته روا و پايـا   محقق نامه پرسش ها از آوري داده براي جمع. گرديد محاسبه
 tهاي خي دو،  و نيز آزمون SPSSار افز ها از نرم ا جهت تحليل دادهآوري ابزاره پس از جمع

ي زنـدگي در  ها مهارتاهداف ندداد نشاننتايج . شد استفادهپيرسون c و ضريب توافق   )تي(
ارتبـاط بـين    ،همـدلي  ،خود آگـاهي  ،ارتباطات اجتماعي ،گيري تصميم ،تفكر خالق: محورهاي

ان دوره ابتـدايي  آمـوز  دانـش مقابله بـا هيجـان و مقابلـه بـا اسـترس در        ،مسئلهحل  ،فردي
زمينـه  پنجم در هاي تحصيلي چهارم و بين پايه. است يافته هاي استان تهران تحقق شهرستان
ــارت ــا مه ــدگي ه ــشي اساســي زن ــوز دان ــيآم ــن نداشــته ودار وجود ان رابطــه معن رو  ازاي

پنجم مهارت زندگي آنها ان از چهارم به آموز دانشهاي تحصيلي  پايهي گفت با ارتقا توان مي
ان رابطـه  آمـوز  دانـش ي اساسـي زنـدگي   هـا  مهارتزمينه بين نوع جنسيت در.  كند رنميتغيي
ي زندگي ها مهارتبه پسران از  نمود كه دختران نسبتاظهار توان ميو   وجودداشتهدار  معني

ي اساسـي  ها مهارتزمينه وع منطقه جغرافيايي محل تحصيل دربين ن. بيشتري برخوردارند
ديگر نوع منطقه جغرافيايي محـل   عبارت به ؛ندارددار وجود معني  ان تفاوتآموز دانشزندگي 

بين نظر معلمان با . ان نداردآموز دانشي زندگي ها مهارتتحصيل تأثيري در وضعيت كيفي 
ان اخـتالف  آموز دانشي اساسي زندگي ها مهارتتأكيد بر نوع مدرك تحصيلي در ارتباط با 

به ساير سطوح و  هاي هر سطح نسبت قايسه ميانگينديگر در م عبارت وجودندارد به دار معني
شـد لـيكن    به دو سطح ديگر، اختالف بيشتري مشـاهده  ديپلم نسبت فقط در سطح مدرك فوق

ه مشخص شد كـه اهـداف دوره   آمد دست بهكل طبق نتايج در. باشد دار نمي اين اختالف معني
  .است ان تحقق بخشيدهآموز نشداي اساسي زندگي را در ها مهارتقبولي  طور قابل هابتدايي ب

      
 .انآموز دانشي زندگي، ها مهارتاهداف دوره ابتدايي،  :ها كليدواژه
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  مقدمه 
 ها با هر نظام سياسـي و  همه ملت ،در جامعه امروزي
حال پيشرفت بـه مسـئله تربيـت     اجتماعي پيشرفته و در

هـاي   بـه فعاليـت   نسـبت  وپرورش آموزش دارند و توجه
منـد   قياس جهاني از اولويتي خاص بهـره ماجتماعي در 

  .]1[است
ــوصدر ــت  خص ــوزشاهمي ــرورش آم ــت  ،وپ كان

شد وآدمي تنها با تعليم و تربيت آدم تواندبشر : گويد مي
مسـئله   ،رو ؛ ازايـن نيست ،سازد جز آنچه تربيت از او مي

اي اسـت   ترين و دشوارترين مسئله بزرگ ،تعليم و تربيت
ــت   ــر اس ــا آن درگي ــان ب ــه انس ــابراينب ؛ك ــدف  ،ن ه

ابعـاد جسـماني، ذهنـي،     كـردن  لحاظ وپرورش آموزش
عاطفي و اجتماعي براي دستيابي به انساني كامل اسـت  

تلزم كسـب دانـش و   تنهـا مسـ   ،اما پرورش انسان كامل
بودن ذهـن  ، بازها نيست بلكه الزمه آن مهارت و توانايي

تفـاهم بـا    افتد و مي ارج اتفاقدر برابر آنچه در جهان خ
و رفتارهــاي واقعــي بــراي دســتيابي بــه روابــط  مــردم

امـروز   ،واقـع اسـت؛ در نـوا   اجتماعي هماهنـگ و هـم  
كردن پـذير  پذير و فرهنگ دنبال جامعه به وپرورش آموزش

هاي جديد و آينده بـراي پـذيرش جامعـه جهـاني      نسل
  .است
تربيـت   ،لحاظ رشداز  ،به همين جهت دوره ابتدايي 

بسيار مهم است كه  يا دوره ،و تكوين شخصيت كودكان
گيــرد و  هــاي بعــدي قرارمــي اســاس آمــوزش پايــه و
هـاي   و تخصـص  هـا  مهارتان را براي كسب آموز دانش

جانبه فـرد در   گيري و رشد همه سازد؛ شكل مي آتي آماده
 ي مناسـب پذيرد و فرصت و موقعيت مي اين دوره صورت

ارتبـاط   ]برقراري[ تربيت و يادگيري شيوه ،براي تحصيل
  . شود فراهم مي ،با ديگران براي كودكصحيح 
 منظـور  بـه دارد تا همـه كشـورها    ، ضرورترو ايناز
 ،زمينه توسعه و كـاهش فقـر  هاي خود در ديدگاه يارتقا

امكــان دسترســي كودكانشــان را بــه مــدارس ابتــدايي 
  ]. 2[ كنند تعيين

مداوم خـود بـر ابعـاد     آثارآموزش ابتدايي از طريق 
خوانـدن، نوشـتن،   «، نظيـر  شناختيي ها مهارتمختلف 

بـر توسـعه   » مسـئله روش حل  كردن، نوگرايي و حساب
  .گذارد اثرمي
اسـت كـه    وپـرورش  آمـوزش اين دوره مقطعي از «

اجباري و عمومي است و استعدادهاي عمومي كودكـان  
ــه مســتقيم در محيطــ ي طبيعــي از طريــق كســب تجرب

 ي مـنظم هـاي  شـود و فعاليـت   مي گرفته كار ، بهشده شناخته
 ،كـه در مدرسـه   انـد  شـده  ريـزي  راي كودكـان برنامـه  ب

  ].2[د نشو كشف و به فعل تبديلانها استعدادهاي بالقوه 
، همانند ديگـر مقـاطع تحصـيلي    ،براي دوره ابتدايي

كشـورها ايـن   تمـامي  در  اغلـب شده كه  اهدافي تعيين
   :ندا شده اف به شرح زير بياناهد

ـ      فراهم) الف  فسـاختن ابـزار تفكـر و عمـل كودك
  ؛مناسب با رشد سن او

ساختن وسـايل و   انتقال ميراث فرهنگي و فراهم) ب
  ؛امكانات الزم براي افزودن به غناي فرهنگي

آگاه و مسئول كه خـود و   هاي آزاد، تربيت انسان )ج
ـ نيرويـي   عنـوان  بهشناسند و  ديگران را محترم مي د، مفي

  ].3[ كنند مي فعاالنه در ساخت جامعه خود عمل
: ند ازا اهداف دوره ابتدايي عبارت ،ر ايرانهمچنين د

اهداف اعتقادي، اخالقي، علمـي آموزشـي، اجتمـاعي،    
زيستي و اجتماعي كـه طبـق مصـوبات شـوراي عـالي      

مقصـد  . اند شده ف براي اين مقطع تعيينوپرورش آموزش
گذاران و حاكمان جامعه نيـز   نهايي انديشمندان، سياست

كه نسل جـوان و   هاي آموزشي است آوردن فرصت پديد
ي ها مهارتنوپاي جامعه بتواند به كسب دانش، نگرش و 

  ].4[ الزم بپردازد
ابتـدايي ايـن    وپرورش آموزشهدف  ،تا چندي پيش

، نوشــتن و فقــط درخوانــدن ،انآمــوز دانــشبــود كــه 
ــاب ــردن حس ــدا  ،ك ــر پي ــروزه در   تبح ــا ام ــد ام  كنن
كسـب   برآمـوختن و  عالوه ،يافته توسعه وپرورش آموزش

نيـز در   ي جديـد توسط فراگير، نيازهـاي  باالي ها رتمها
 حــل مســئله در زيســتن،« هــاي قالــب كســب مهــارت

جديــد زنــدگي و چگــونگي  هــاي مختلــف و موقعيــت
ــا تفكر  ــه ب ــامواجه ــالش ه ــوم   و چ ــزاره س ــاي ه ه

ي ها مهارتفردي كه به  ،از نظر يونيسف. است شده طرح
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را در  يي متفاوتها حل د راهتوان مي ،مجهز باشد ،زندگي
كند و براي حل هر مسئله يا مشكلي كـه  زندگي جستجو

خصـوص  و دربيابد  ي مختلفهاي حل ، راهآيد وجودمي هب
يكي از مواردي كه  ؛بگيرد ، عاقالنه تصميمحل بهترين راه

ها و  ژگي اي از وي و مجموعه شود در اين زمينه مطرح مي
. ي زندگي اسـت ها مهارتگيرد،  خصوصيات را دربرمي

نـد  داري متنـوع وجود تعاريف ،زندگي هاي ه مهارتباردر
  :كنيم مي كه به چند تعريف اشاره

ها،  ها، دانش ي زندگي را تواناييها مهارت  ،1پيت من
ادماني و شـ منظـور   بـه كه  داند ها و رفتارهايي مي نگرش

انسان  ها مهارتاين  ؛شوند مي موفقيت در زندگي آموخته
يابـد   ي زندگي سازگارياه سازند تا با موقعيت را قادرمي

  . باشد داشته و به آنها تسلط
ــارت ــا مه ــدگيه ــارت 2ي زن ــها عب ــد از مجموع  ن

رفتار مثبت و مفيـد را   كه زمينه سازگاري و ييها توانايي
سـازند تـا    ، فرد را قادرميها اين توانايي ؛آورند مي فراهم

زدن  تماعي خود را بپذيرد و بدون لطمهمسئوليت نقش اج
و  هـا انتظار، هـا، نيازهـا   ران بـا خواسـت  به خود و ديگ

 يويژه در روابط بين فردي بـه شـكل   همشكالت روزانه ب
  ].5[ رو شود هروب ،ثرؤم

فـرد بـه   ، دنشـو  ي زنـدگي موجـب مـي   هـا  مهارت
هـا   بزنـد كـه مسـئوليت آن انتخـاب     دستهايي  انتخاب

ها و  وقتي مسئوليت شخصي انتخاب ؛عهده خود اوستبر
 هـا و  بـه انتخـاب   وي ،فرد باشدعهده خود ها بر تصميم
ـ  مـي  دستهايي  تصميم را  رضـايتش  د كـه شـادي و  زن

تـرين   كـه كامـل   گيـرد  مي رساند و تصميمي ميحداكثر به
ي زنـدگي،  ها مهارت. فاقد عيب و نقص است تصميم و
ي جـا  وسيله آنها افراد به هكه ب ي اساسي هستندها مهارت

 مسئوليت اموركنند،  خالي اينكه از زير بار مسئوليت شانه
ي ها مهارتبراين،  گيرند؛ عالوه مي عهده زندگي خود را به

ند و اين صالحيت را ياري هستي خودها مهارت ،زندگي
 ،واقـع و در كنـد  كه به خود كمـك  كنند مي در فرد ايجاد

   .شوند باعث افزايش قدرت افراد مي

                                                                 
1 Pitman 
2 Life skills 

ــزايش هــا مهــارتآمــوزش  ــه اف ــدگي درزمين ي زن
شـامل  بـوده،  و نوجوانـان  جانبه سـالمت كودكـان    همه

  : ند ازا چندين مهارت اصلي و اساسي است كه عبارت
، فـرد را  ايـن توانـايي   كـه  مسـئله توانايي حـل   .1

ـ  طـور  بـه سازد تا  قادرمي ، مسـائل زنـدگي را   ثرتريؤم
  . كند حل

كالمي  صورت بهد توان مي كه ثرؤتوانايي ارتباط م. 2
ــه ب  و غير ــگ جامع ــا فرهن ــب ب ــي و مناس ــد؛ كالم اش

مهارت تقاضـاي كمـك و راهنمـايي در     ،ديگر عبارت به
  . سالم است اي مواقع ضروري، از عوامل مهم ايجاد رابطه

ايـن  يكي از مـوارد  كه  توانايي روابط بين فردي .3
توانايي، حفظ روابط دوستانه است و در سالمت روانـي  

يك منبع مهـم   عنوان بهاجتماعي و روابط گرم خانوادگي 
ي بسيار مهم نقش ،ابط اجتماعي ناسالمحمايت و قطع رو

  . دارد
كنـد تـا    مي كه به فرد كمك 3گيري توانايي تصميم .4

، كند گيري ، درباره مسائل مهم زندگي تصميمثرؤم طور به
ها را بررسي و پيامد انتخـاب را   جوانب مختلف انتخاب

  . ، مؤثر استو در بهداشت رواني فرد كند ارزيابي
، فـرد را  ايـن مهـارت   كـه  4توانايي تفكر خـالق  .5

سازد تا مسائل را از روي تجارب مسـتقيم خـود    قادرمي
  .باشد كه مشكلي وجودنداشته حتي زماني ،دريابد
، نوجـوان را  اين مهارت كه 5توانايي تفكر انتقادي .6
گـروه و   هـا، فشـار   سازد تا در برخورد با ارزش مي قادر
اشـي از  هاي ن كند و از آسيب ي گروهي مقاومتها رسانه

  .مصون بماند هاآن
توانايي شـناخت خـود و    كه 6توانايي خودآگاهي .7

هـا و   هـا، تـرس   آگاهي از نقاط ضعف و قوت، خواسته
كنـد تـا    مي كمك خودآگاهي به فرد رشد..ستهاانزجار

هاي ديگر را، حتـي وقتـي بـا آنهـا بسـيار       بتواند انسان
  .بگذارد رامبپذيرد و به آنها احت دارد، تفاوت

                                                                 
3 Decision making 
4 Creative thinking 
5 Critical thinking 
6 Self awarenes 
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سازد  كه فرد را قادرمي 1وانايي مقابله با هيجاناتت .9
، نحـوه  دهـد  ها را در خود و ديگران تشـخيص  تا هيجان

 ي مناسببر رفتار بداند و بتواند واكنشرا ها  ثير هيجانتأ
   .دهد هاي مختلف نشان به هيجان

اخت شـامل شـن   كـه  2توانايي مقابله با اسـترس  .10
و  شود ميا بر فرد ثير آنهأهاي مختلف زندگي و ت استرس

 ،هاي خود گيري كند تا با اعمال و موضع مي وي كمكبه 
  ].6[ دهد استرس را كاهش و فشار

ها زمينه سازگاري و رفتار مثبت و مفيـد   اين توانايي
ـ   ،دنسـاز  نـد و او را قـادرمي  آور وجـودمي  هرا در فرد ب

هاي نقش اجتمـاعي خـود را بپـذيرد و بـدون      مسئوليت
و  هـا هـا، انتظار  و ديگران با خواسـت زدن به خود  لطمه

ي ويژه در روابط بين فردي بـه شـكل   همشكالت روزانه ب
ي زنـدگي  ها مهارت و تمرين ماهيت .رو شود هروب مؤثر
تحليـل   ؛كنـد  مـي هـا تغيير  ها و موقعيت به فرهنگ نسبت

تعدادي از  توان ميكه  دهد مي نشان ها مهارتبنيادي اين 
ي بهداشـت  ي مربوط به ارتقـا ها فعاليت عنوان بهآنها را 

؛ در ادامـه بـه تحقيقـاتي كـه     دادرواني در مدارس قرار
ي زنـدگي در داخـل و   هـا  مهـارت آموزش درخصوص 

  . دشو مي ، اشارههشد انجامخارج 
عنــوان تــأثيرآموزش  بــاتحقيقــي  ،مــريم آقاجــاني 

ي زنـدگي بـر سـالمت روان و منبـع كنتـرل      هـا  مهارت
ايـن پـژوهش بررسـي     هـدف  است؛ داده نوجوانان انجام

ي زنـدگي بـر سـالمت روان    هـا  مهـارت آمـوزش   تأثير
د كـه آمـوزش   نده مي ه و نتايج آن نشانآموزان بود دانش

ــدگيهــا مهــارت هــا را  ســالمت روان آزمــودني ،ي زن
اشـتغال  ميان سطح تحصـيالت مـادر،   بخشد و  ميبهبود
سـالمت روان و   ،آمـوزان  عملكرد تحصيلي دانش ،مادر
  ]. 7[ داردي معنادار وجودارتباط ،اي آنها ههاي مقابل شيوه

فهيمه فتحعلي لواسـاني در پژوهشـي كـه در دفتـر     
 هاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور پيشگيري از آسيب

وپـرورش   مكاري معاونت پرورشي وزارت آمـوزش ه با
ي زنـدگي را بـراي   هـا  مهارتبرنامه آموزش  ،شد انجام

                                                                 
1 Coping with emotion 
2 Coping with stress 

كرد؛ تدوين و اجرا ،و پنجم ا بتدايي كودكان پايه چهارم
ي زنـدگي در  ها مهارتبررسي آموزش   ،هدف پژوهش
اين نمونه در قالب يك   ؛ابتدايي بود پنجم پايه چهارم و
ــرح  تحق ــران،    ط ــتان ته ــنج  اس ــي در پ ــق آزمايش ي

بلوچستان، آذربايجان غربي، ايـالم و كرمانشـاه    و سيستان
آموز دختر و  دانش 2585شامل  ،نمونه پژوهش. شد انجام

 ،آموزشـي  مـواد  .پنجم ابتـدايي بـود   پسر پايه چهارم و
 جزوه راهنماي معلم و مربـي و  آموز، شامل كتاب دانش

چهـار   ،محتـواي آموزشـي نيـز    ،جزوات تكميلي بـوده 
مقابلـه بـا    حل مسـئله و  خودآگاهي، مهارت اجتماعي،

بـودن   موفـق  نتايج از. گرفت را دربرميمنفي  هاي هيجان
  ].8[اند  داشته حكايتي زندگي ها مهارتبرنامه آموزش 

سـياري در تحقيقـي بـا     اكبر علي علي رمضانخاني و
ي زنـدگي در  ها مهارتبررسي وضعيت آموزش «عنوان 
كـه روي تعـدادي از   » كشـور  وپـرورش  آمـوزش نظام 
 يآموزان ابتدايي، راهنمـايي و متوسـطه در سـطح    دانش

پذيرفت، به اين نتيجه رسـيدند كـه    انجام نسبت وسيع به
زيسـتن را از   درصد از پاسخگويان، مهارت سـالم  2/39

 8/28 ؛انـد  طور كامل آموختـه  ههاي مدرسه ب طريق برنامه
 ،درصـد  6/15را در حد متوسـط،   ها مهارتاين  ،درصد

ايـن ميـزان   ؛ اند اصالً نياموخته ،درصد 4/16خيلي كم و 
حسـب  ها، مختلـف و بر  پرسشدرصدها براي هريك از 

طـور   ، بـه اين تحقيق ؛است هشد ارشگزمتفاوت  ،ها استان
يعنـي   ،ي زنـدگي هـا  مهارتروي يكي از انواع  صرف،
  ]. 9[ است بودهمتمركز  ،زيستن سالم

هاي  با آموزش برخي از برنامه 4و هانويك  3آشور   
با متوسط سن (نوجوان سيگاري  1024 بهمهارت زندگي 

از كشورهاي استراليا، دانمـارك  )  SD=0.9ساله و  4/11
نوجوان سيگاري در گـروه   834آلمان و مقايسه آن با و 

هاي پيشگيرانه حتـي در مـدت    كنترل دريافتند كه برنامه
ــاه  ــان كوت ــه1زم ــگيري از  ماه ــت در پيش ــري مثب ، اث

 ].10[اند  داشتهكشيدن دوباره نوجوانان سيگار

ي هـا  مهـارت آموزش «در تحقيقي با عنوان  تمبرالك

                                                                 
3 Asshauer 
4 Hanewinke 
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طفي و اجتمـاعي  زندگي در رشد و تقويت عملكرد عـا 
كودكان و كاهش رفتارهـاي ناسـازگارانه بـا محـيط در     

اين موضوع را روي گروهي از كودكان  ،»ناحيه فيالدلفيا
صـورت   ، بـه سـاله 13تـا   11و نوجوانان دختر و پسـر  

كـه   نـد داد نشـان نتايج ايـن تحقيـق   كرد؛ آزمايشي اجرا
ويژه توانـايي   ي اجتماعي بهها مهارتدر  دار معني يتفاوت
  ].11[داشت وجود در گروه آزمايش مسئلهل ح

ي ها مهارتند كه آموزش داد نشانكونت و همكاران 
هاي حل جب بهبود توانايي و كيفيت راهبردمو ،اجتماعي

  ].12[ شود در گروه آزمايشي مي مسئله
ايگرت و همكاران در تحقيق خـود بـه ايـن نتيجـه     

در تعيين هـدف و كنتـرل    ها مهارترسيدند كه آموزش 
ثر است و به پيشـرفت  ، مؤان در كالسآموز دانششم خ

  ].13[ شود منجرميتحصيلي آنان 
تاراس و همكاران با آموزش برخـي   ،1993در سال 

آموزان با اختالل  دو گروه دانش بهي زندگي ها مهارتاز 
ي جالـب  نتـايج  ،مانـدگي ذهنـي   بينايي و دچـار عقـب  

گـرفتن  كردن لباس، تا«؛ آنها در يك گروه اند كرده كسب
و  »خوردنبـراي غـذا  استفاده از چنگال  ،ضروري تماس

نان خـاطر  دهنده اطمي ي افزايشها مهارت ،در گروه ديگر
 هــا نتــايج تحقيــق؛ دادنــد و ايجــاد آرامــش را آمــوزش

ي هـا  مهـارت دادن آمـوزش  ند كه با هدف قرارداد نشان
مانـدگان   قـب توان كيفيـت زنـدگي ع   زندگي مستقل مي

  ]. 11[ خشيدبذهني جوان را بهبود
هــايي كــه افــرادي ماننــد ولــوتي، وان  در پــژوهش

هـاي   و همكاران در فاصله سـال  هالست، هرسن، بالك
، دادنـد  انجامان مدارس آموز دانشروي  ،1984 تا 1977

ــان ــد، هداد نشـ ــوز دانـــش شـ ــوزش آمـ ــه آمـ اني كـ
پيشـرفت تحصـيلي و    ،مراتـب  ، بـه بودنـد  كـرده  دريافت
اني كـه آمـوزش   آمـوز  دانـش بـه   ي بيشتر نسبتمحبوبيت
  ].11[اند  داشتهبودند،  نكرده دريافت

  
  روش پژوهش

يـابي   هـاي زمينـه   پژوهش حاضر ازجملـه پـژوهش  
  .     آيد شمارمي به

   آماري جامعه
ان و معلمان پايه آموز دانشجامعه پژوهش حاضر را 

هـاي اسـتان تهـران در     چهارم و پنجم ابتدايي شهرستان
تعـداد   .دهنـد  مـي  تشـكيل  1386-1387سال تحصـيلي  

 آمـوز  دانـش  ،98398نفر بوده كه  191143ان آموز دانش
تعـداد معلمـان   اند؛  دختر بوده آموز دانش ،95146پسر و 

  .استبوده  5526نيز 
  

  گيري نمونه روش و نمونه برآورد
اي  گيري خوشه با روش نمونه ميان جامعه مذكور از 

پسـر   دختـر و  آموز دانشنفر  1000تعداد  ،اي چندمرحله
ابتـدا  . شدند نمونه انتخاب عنوان بهمعلم زن و مرد  200و

مدارس موجـود در شـهر تهـران بـه طبقـات مختلـف       
تخصـيص   گيـري  نمونهو فرض استفاده از  اند شده تقسيم

در ايـن   ؛اسـت  شـده من و با استفاده از فرمول برآوردني
و پـس از    اسـتفاده نفـري   50از گروه پايلوت  خصوص

حجـم نمونـه بـراي هـر طبقـه       ،يـار محاسبه انحراف مع
ــبه ــد محاس ــات  ش ــع طبق ــا جم ــه ب ــايي  ،ك ــه نه نمون

  .است هآمد دست به
  

  ابزارهاي پژوهش
يكـي   ،سـاخته  محقق نامه پرسشدو  در اين تحقيق از

در . شد استفادهن اان و ديگري براي معلمآموز دانشبراي 
با توجه بـه   ،شد ان تالشآموز دانشمربوط به  نامه پرسش

 هـا  ، پرسـش ي زنـدگي هـا  مهارتموجود در محورهاي 
 درخصـوص اطالعـات آنهـا    شـوند كـه   طوري طراحي

مربوط بـه   نامه پرسشدر . دنشو محورهاي اصلي سنجيده
ميـزان تحقـق اهـداف     درخصوصات آنها ينظر ،معلمان

ــه   ــوط ب ــارتمرب ــا مه ــدگي ه ــشي زن ــوز دان ان آم
بـراي تعيـين پايـايي آن از آلفـاي       ؛اسـت  شـده  پرسيده
 50كه در ابتـدا روي   ترتيبه به اين شد استفاده كرونباخ
صـورت   از نفر از معلمـان بـه   20ان و آموز دانشنفز از 
/. 79و /. 78 :ترتيـب  ار آن بـه ي اجراشـد و مقـد  آزمايش

تعيين روايي از نظـر كارشناسـان و    برايو ه آمد دست به
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 نامـه  پرسـش ؛ اسـت  هشـد  استفادهنظران آموزشي  صاحب
ــده، ــامل  يادش ــيش ــ س ــنجپرس ــه ش پ ــراي  گزين اي ب

باز  پرسشاي و يك  گزينه پنج پرسشسي  ان وآموز دانش
  .است بودهبراي معلمان 

  
  ها داده تحليل شيوه

ها، بررسي و مقايسه توصيفي  وتحليل داده براي تجزيه
هاي آمـاري از شـاخص مركـزي و پراكنـدگي و      نمونه

و بـراي آزمـون    اسـت  هشـد  اسـتفاده نمودارهاي ستوني 
تحليــل  ،(X2) 2ي تحقيــق از آزمــون خــي هــا فرضــيه

 t.testپيرسـون و   Cو ضريب توافـق   طرفه واريانس يك
 . است هشد استفاده

  
  ها  يافته

 ،هـاي تحقيـق   در اين تحقيق پس از بررسي فرضـيه 
  : ندآمد دست به نتايج زير

  
  : فرضيه اول

هـاي   ميـان پايـه  فرضيه كه به بررسي ارتباط  اين در
ان آمـوز  دانـش ساسـي زنـدگي   ي اها مهارتتحصيلي و 

ميـان  كـه   ند از ايـن ا تحقيق عبارت هاي يافته ،پردازد مي
زمينـه   تحصـيلي چهـارم و پـنجم ابتـدايي در     هاي پايه

 ؛نـدارد ، رابطه معنـادار وجود ي اساسي زندگيها مهارت
ان از چهارم آموز دانشهاي تحصيلي  ي پايهيعني با ارتقا

ـ  ، مهارت زندگي آنها  تغييربه پنجم  1جـدول  ؛ كنـد  ينم
  .     گوياي اين مطلب است

  

  :فرضيه دوم
هـاي   اين فرضيه، ارتبـاط ميـان جنسـيت و مهـارت    

آمـوزان پايـه چهـارم و پـنجم را      اساسي زندگي دانـش 
كند كه پس از بررسي، مشخص شد، ميـان دو   مي بررسي

دار وجـــوددارد؛  متغيـــر يادشـــده، ارتبـــاطي معنـــي
شـده   اهـداف تـدوين  پذيري  ديگر، ميزان تحقق عبارت به

آموزان پايه چهارم و پـنجم   دوره ابتدايي، در ميان دانش
ابتدايي دختر، بيشتر از پسران است و دختـران، بـيش از   

انـد؛ در ايـن    هـاي زنـدگي را يادگرفتـه    پسران، مهارت
  .كنيد توجه 2خصوص به جدول 

  
  :فرضيه سوم

در فرضيه سوم كه ارتبـاط ميـان منطقـه جغرافيـايي     
آموزان  هاي اساسي زندگي دانش و مهارت محل تحصيل

كنـد، پـس از    مـي  پايه چهارم و پنجم ابتدايي را مطـرح 
بررسي، مشخص شد كه نوع منطقه جغرافيايي در كسب 

ــارت ــش  مه ــدگي دان ــاي زن ــه   ه ــن دو پاي ــوزان اي آم
  . كنيد توجه 3ندارد؛ در اين خصوص به جدول  تأثيري
  

  :فرضيه چهارم
دگاه معلمان با تأكيد بـر  در اين فرضيه به بررسي دي

هـاي اساسـي    مدرك تحصيلي آنها درخصوص مهـارت 
آمــوزان پايــه چهــارم و پــنجم ابتــدايي  زنــدگي دانــش

نشد؛  دار مشاهده شده كه در نتيجه، ارتباطي معني پرداخته
  .كنيد توجه 4در اين خصوص به جدول 

 

  
  

 انآموز دانشآزمون فرض اول با تأكيد بر پايه تحصيلي . 1جدول 

  داري سطح معني  درجه آزادي ارزش                                          
  پيرسون خي دو
  نمايي نسبت درست
  ارتباط خطي

  مقادير معتبرتعداد

a273/0 
272/0  
150/0  

998 

2  
2  
1  

873/0  
873/0  
699/0  
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 انآموز دانشآزمون فرض دوم با تأكيد بر نوع جنسيت . 2جدول 

  داري طح معنيس  درجه آزادي ارزش 
  پيرسون خي دو
  نمايي نسبت درست
  ارتباط خطي

  مقادير معتبرتعداد

a876/12 
974/12  
862/12  

998 

2  
2  
1  

002/0  
002/0  
000 /0  

  
  
  
  

  انآموز دانشآزمون فرض سوم با تأكيد بر نوع منطقه جغرافيايي  .3جدول 
  داري سطح معني  درجه آزادي ارزش 

  پيرسون خي دو
  نمايي نسبت درست
  ارتباط خطي

  مقادير معتبرتعداد

a433/4 
440/4  
701/0  

998 

6  
6  
1  

618/0  
617/0  
402/0  

  
  
  

  :فرضيه پنجم
اين فرضيه، ديدگاه معلمان را با تأكيد بر نوع منطقـه  

هاي اساسي  جغرافيايي محل تدريس درخصوص مهارت
آمــوزان پايــه چهــارم و پــنجم ابتــدايي  زنــدگي دانــش

ـ  بررسي ان دو متغيـر يادشـده،   كرده كه مشخص شد، مي
دار وجودندارد؛ در اين خصوص به جدول  ارتباطي معني

  .كنيد توجه 5
  
  

  :فرضيه ششم
اين فرضيه، ديـدگاه معلمـان را بـا تأكيـد بـر نـوع       

هـاي اساسـي    جنسيت آنان درخصوص كسـب مهـارت  
كـرده   آموزان چهارم و پنجم ابتدايي بررسي زندگي دانش

علمـان زن و مـرد در   كه در اين زمينه، ميـان ديـدگاه م  
آمـوزان،   هاي اساسي زندگي توسط دانـش  كسب مهارت
نشد؛ در اين خصوص به جدول  دار مشاهده تفاوتي معني

  .        كنيد توجه 6

  
  

  طرفه آزمون تحليل واريانس يك . 4جدول 
  داري سطح معني  مقدار تابع  ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات 

  بين گروهي
  يدرون گروه

 كل

054/888 
537/38526  
591/39414 

2 
195  
197 

027/444  
572/197  

247/2  108/0  
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  طرفه آزمون تحليل واريانس يك .5جدول 
  داري سطح معني  مقدار تابع  ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات 

  بين گروهي
  درون گروهي

 كل

421/964 
884/37027  
305/37992 

3 
193  
196 

474/321  
854/191  

676/1  174/0  
  

  
  
  

  هاي مستقل استيودنت براي گروه  tآزمون  .6جدول 
  تفاوت ميانگين  داريسطح معني  درجه آزادي استيودنتtمقدار  

 هآمددست بهجمع واريانس مساوي 
 نيامده دست هواريانس مساوي ب  

064/1- 
177/1- 

198  
965/71  

289/0  
243/0  

9489/2-  
9489/2-  

  
  
  

 )پايه تحصيلي و مهارت خودآگاهي و همدلي( و آزمون خي د. 7جدول 

  داري سطح معني  درجه آزادي ارزش 
  پيرسون خي دو
  نمايي نسبت درست
  ارتباط خطي

  مقادير معتبرتعداد

a135/7 
112/7  
420/6  

998 

2  
2  
1  

028/0  
029/0  
011/0  

  
  

  :فرضيه هفتم
آمـوزان   اين فرضيه، ديدگاه معلمـان و كـنش دانـش   

هاي اساسي آنها  ايي را درباره مهارتچهارم و پنجم ابتد
گفت كه همبسـتگي ميـان دو متغيـر     توان كند؛ مي مي بيان

  .وجودندارد
  

  :فرضيه هشتم
اين فرضيه، ارتباط مهـارت خودآگـاهي، همـدلي و    

كـرده كـه    آمـوزان را بررسـي   سطح پايه تحصيلي دانش
دار است و بـا تغييـر    مشخص شد، ارتباط در اينجا معني

از چهارم  به پنجم، آگـاهي و همـدلي در    پايه تحصيلي
؛ در اين خصوص به جدول كند آموزان نيز تغييرمي دانش

  .  كنيد توجه 7
  

  :فرضيه نهم
ارتباط مهارت ارتباطـات اجتمـاعي و    به فرضيهاين 

 دارد ان اشـاره آموز دانشبين فردي و سطح پايه تحصيلي 
و بـا   نـدارد  وجود دار معنيارتباط  خصوص،در اين كه 

تباطـات  ار ،تغيير در پايه تحصيلي از چهـارم بـه پـنجم   
بـه   زمينـه در ايـن   ؛دنكن اجتماعي و بين فردي تغييرنمي

  .كنيد توجه 8جدول 
  

  :فرضيه دهم
اين فرضيه به ارتباط مهارت تفكر خالق و انتقادي و 

پردازد كـه ارتبـاط    آموزان مي سطح پايه تحصيلي دانش
آموزان پايه چهارم و پـنجم   نشد و دانش دار مشاهده معني

منـد بودنـد؛ در ايـن     به يك اندازه از اين مهارت، بهـره 
  .كنيد توجه 9خصوص به جدول 

  



 

121  

 آموزان دوره ابتدايي هاي زندگي در دانش مهارت ميزان تحقق اهداف

  

 )بين فردي پايه تحصيلي و مهارت ارتباط اجتماعي و( آزمون خي دو .8جدول 

  داري سطح معني  درجه آزادي ارزش  
  پيرسون خي دو
  نمايي نسبت درست
  ارتباط خطي

  ر معتبرمقاديتعداد

a983/0 
980/0  
640/0  

997 

2  
2  
1  

612/0  
612/0  
424/0  

  
  
  

 )انتقادي پايه تحصيلي و مهارت تفكر خالق و( آزمون خي دو  .9جدول 

  داري سطح معني  درجه آزادي ارزش  
  پيرسون خي دو
  نمايي نسبت درست
  ارتباط خطي

  مقادير معتبرتعداد

a486/0 
487/0  
053/0  

998 

2  
2  
1  

784/0  
784/0  
818/0  

  
  
  

  )مسئلهگيري وحل  پايه تحصيلي و مهارت تصميم( آزمون خي دو  . 10جدول 
  داري سطح معني  درجه آزادي ارزش  

  پيرسون خي دو
  نمايي نسبت درست
  ارتباط خطي

  مقادير معتبرتعداد

a233/2 
229/2  
025/0  
997 

2  
2  
1  

327/0  
328/0  
873/0  

  
  
  

  :فرضيه يازدهم
گيـري و حـل    تصـميم  اين فرضيه به ارتباط مهارت

دارد كـه   آموزان اشاره مسئله و سطح پايه تحصيلي دانش
آموزان در هـر دو   نشد و دانش دار مشاهده ارتباطي معني

انـد؛ در   كـرده  پايه تحصيلي در اين مهارت، يكسان عمل
  .كنيد توجه 10اين خصوص به جدول 

  
  :فرضيه دوازدهم
و ارتبـاط مهـارت مقابلـه بـا هيجـان       اين فرضيه به

كه  پردازد ان ميآموز دانشاسترس و سطح پايه تحصيلي 

در ايــن  ؛داردي معنــادار وجــودارتبــاط زمينــه،در ايــن 
  .كنيد توجه 11به جدول  خصوص

  
  :فرضيه سيزدهم

آگاهي و همدلي و  اين فرضيه به ارتباط مهارت خود
آمـوزان چهـارم و پـنجم ابتـدايي      نوع جنسـيت دانـش  

ضـيه، مشـخص شـد كـه     در بررسي ايـن فر  دارد؛ اشاره
دختران، بيشتر از پسران از مهارت خودآگاهي و همدلي 

  .كنيد توجه 12مندند؛ در اين خصوص به جدول  بهره
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 )پايه تحصيلي و مهارت مقابله با هيجان و استرس ( آزمون خي دو  .11جدول 

  داري سطح معني درجه آزادي ارزش  
  پيرسون خي دو
  نمايي نسبت درست
  ارتباط خطي

  مقادير معتبرتعداد

a453/3 
435/3  
645/2  

998 

2  
2  
1  

178/0  
180/0  
104/0  

  
  

  
  )نوع جنسيت و مهارت خودآگاهي و همدلي( آزمون خي دو  .12جدول 

  داري سطح معني درجه آزادي ارزش  
  پيرسون خي دو
  نمايي نسبت درست
  ارتباط خطي

  مقادير معتبرتعداد

a781/23 
110/24  
519/22  

998 

2  
2  
1  

000/0  
000/0  
000/0  

  
  
  

 )نوع جنسيت و مهارت ارتباط اجتماعي و بين فردي( آزمون خي دو  .13جدول 

  داري سطح معني درجه آزادي ارزش 
  پيرسون خي دو
  نمايي نسبت درست
  ارتباط خطي

  مقادير معتبرتعداد

a973/9 
014/10  
854/9  

998 

2  
2  
1  

007/0  
007/0  
002/0  

  
  
  

  :فرضيه چهاردهم
به ارتباط مهارت ارتباطـات اجتمـاعي و   اين فرضيه 

آموزان چهـارم و پـنجم    بين فردي و نوع جنسيت دانش
آمـده،   دسـت  دارد؛ با توجه به اطالعات بـه  ابتدايي توجه

مشخص شد با تغيير در نوع جنسيت، ارتباطات اجتماعي 
 13كنند؛ در اين خصوص به جدول   و بين فردي تغييرمي

  .كنيد توجه
  

  :فرضيه پانزدهم
مقيـاس تفكـر خـالق و     به ارتباط خـرده اين فرضيه 

ان چهـارم و پـنجم   آمـوز  دانـش انتقادي و نوع جنسيت 
 ،ان دختـر آموز دانش ،نيز زمينهدر اين ؛ پردازد ابتدايي مي

در  مندند؛  بهرهان پسر از اين مهارت آموز دانشبيشتر از 
  .كنيد توجه 14 به جدول خصوصاين 

  :فرضيه شانزدهم
گيـري و حـل    ارتباط مهارت تصـميم اين فرضيه به 

آموزان چهارم و پنجم ابتدايي  مسئله و نوع جنسيت دانش
دار وجـوددارد و   معني اي دارد؛ در اينجا نيز، رابطه اشاره

گيري و حل مسـئله نيـز    با تغيير در نوع جنسيت، تصميم
 .                  كنيد توجه 15كنند؛ در اين خصوص به جدول  تغييرمي
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 )نوع جنسيت و مهارت تفكر خالق و انتقادي(آزمون خي دو  .14 جدول

  داري سطح معني درجه آزادي ارزش 
  پيرسون خي دو
  نمايي نسبت درست
  ارتباط خطي

  مقادير معتبرتعداد

a773/18 
974/18  
716/18  

998 

2  
2  
1  

000/0  
000/0  
000/0  

  
  
  

  :فرضيه هفدهم
ن و اين فرضيه به ارتبـاط مهـارت مقابلـه بـا هيجـا     

پـردازد؛ در ايـن متغيـر نيـز      استرس و نوع جنسيت مـي 
آموزان چهارم و پنجم ابتـدايي دختـر، عملكـردي     دانش

انـد؛ در ايـن    آمـوزان پسـر داشـته    به دانـش  بهتر، نسبت
  .كنيد توجه 16خصوص به جدول 

  

  :فرضيه هجدهم
هاي زنـدگي   در اين فرضيه، اهداف مربوط به مهارت

ارتباطـات   ،گيـري  ميمتصـ  ،تفكر خـالق «در محورهاي 
حـل   ،ارتباط بين فـردي  ،همدلي ،خودآگاهي ،اجتماعي
ــا اســترس در    ،مســئله ــه ب ــا هيجــان و مقابل ــه ب مقابل
هـاي اسـتان تهـران     آموزان دوره ابتدايي شهرستان دانش
  .اند يافته تحقق

  
  
  

 )مسئلهگيري وحل  نوع جنسيت و مهارت تصميم(آزمون خي دو  .15جدول 

  داري سطح معني يدرجه آزاد ارزش 
  پيرسون خي دو
  نمايي نسبت درست
  ارتباط خطي

  مقادير معتبرتعداد

a263/7 
277/7  
555/5  

997 

2  
2  
1  

026/0  
026/0  
018/0  

  
  
  

  
 )نوع جنسيت و مهارت مقابله با هيجان و استرس(آزمون خي دو  .16جدول 

  داري سطح معني درجه آزادي ارزش  
  پيرسون خي دو
  نمايي نسبت درست

  تباط خطيار
  مقادير معتبرتعداد

a739/9 
825/9  
234/9  

997 

2  
2  
1  

008/0  
007/0  
002/0  
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  گيري بحث و نتيجه
هـاي   ميان پايـه فرضيه اول كه به ارتباط  خصوصدر

ان پايه آموز دانشي اساسي زندگي ها مهارتتحصيلي و 
با توجه به اطالعـات موجـود    پردازد، ميچهارم و پنجم 

هاي تحصـيلي چهـارم و پـنجم،     پايه ، ميانگفت توان مي
 ،انآمـوز  دانشي اساسي زندگي ها مهارتكسب  درزمينه
هـاي   پايـه  يو بـا ارتقـا  . نـدارد دار وجود معني اي رابطه

مهارت زندگي  ،ان از چهارم به پنجمآموز دانشتحصيلي 
  . كند نمي آنها تغيير
 ميـان آزمون فرضيه دوم كه بـه ارتبـاط    خصوصدر

ي اساسي زندگي آنهـا  ها مهارتبا ان آموز دانشجنسيت 
 ،گفـت  تـوان  مـي با توجه به اطالعات موجود  پردازد، مي

ان پسـر از  آمـوز  دانـش بـه   ان دختـر نسـبت  آمـوز  دانش
، ديگـر  عبارت يا به مندند بهرهي اساسي بيشتري ها مهارت

ان آمـوز  دانـش شده در  پذيري اهداف تدوين ميزان تحقق
  . تان پسر اسآموز دانشبيشتر از  ،دختر

منطقـه   ميـان درباره آزمون فرضيه سوم كه به ارتباط 
ي اساسـي زنـدگي   ها مهارتجغرافيايي محل تحصيل و 

 با توجه بـه اطالعـات موجـود    ،پردازد ان ميآموز دانش
منـاطق چهارگانـه جغرافيـايي محـل      ، ميانگفت توان مي

ي اساسي زندگي ها مهارتزمينه دران آموز دانشتحصيل 
نـوع   ،ديگر عبارت دار وجودندارد يا به معني يتفاوت ،آنها

ي هـا  مهـارت ان در كسـب  آمـوز  دانشمنطقه جغرافيايي 
  . ندارد وسيله آنها تأثيري هاساسي زندگي ب

بـا   به نظـر معلمـان  درباره آزمون فرضيه چهارم كه 
 نــوع  مــدرك تحصــيلي آنهــا، درخصــوص تأكيــد بــر

بـا   پـردازد،  ان مـي آموز دانشي اساسي زندگي ها مهارت
نظر معلمـان   ، ميانگفت توان ميرسي اطالعات موجود بر

كسب   زمينهدر كارشناسيو  ، كاردانيدر سه سطح ديپلم
 ياختالف ،انآموز دانشي اساسي زندگي توسط ها مهارت
ندارد، و اين نتيجه با نتيجه تحقيقـي كـه   وجود دار معني

بررســي ميــزان توجــه بــه «عنــوان بــا فوزيــه ســبزيان 
برنامه درسي مدارس ابتدايي شهر  ي زندگي درها مهارت
و يكي از نتايج اين  دارد است، همخواني داده  انجام »تهران
برخورد و ميـزان  تكيه بر نقش معلمان و نحوه  ، بهتحقيق

ي زنـدگي  هـا  مهـارت بـه پـرورش    توجه معلمان نسبت
  ].13[ است شده داده كه مناسب تشخيص دارد اشاره
ظرمعلمان با تأكيد آزمون فرضيه پنجم كه به ن بارهدر

خصـوص  بر نوع منطقه جغرافيايي محل تدريس آنها در
 پـردازد  مـي  انآمـوز  دانـش ي اساسي زنـدگي  ها مهارت

نظـر معلمـان بـا توجـه بـه       ميانگرفت كه  نتيجه توان مي
ي ها مهارتمناطق جغرافيايي محل تدريس آنها و كسب 

ـ  ،انآموز دانشاساسي زندگي توسط   دار معنـي  ياختالف
  . اردندوجود
آزمون فرضيه ششم كه به نظرمعلمان با تأكيد  بارهدر

ي اساسـي  هـا  مهـارت حصـوص  برنوع جنسيت آنان در
با توجـه بـه اطالعـات     ،پردازد ان ميآموز دانشزندگي 
نظر معلمان با توجه بـه نـوع    ، ميانگفت توان ميموجود 

ي اساسـي  هـا  مهارتگيري  شكلزمينه در  ،جنسيت آنها
  . نشد مشاهده دار معني يتفاوت ،انآموز دانشزندگي 

آزمون فرضيه هفتم كـه بـه ارتبـاط ديـدگاه      بارهدر 
ي اساسي ها مهارت درزمينهان آموز دانشمعلمان و كنش 

ه آمـد  دسـت  بـه با توجه به اطالعـات   پردازد، زندگي مي
  .ندارد، همبستگي وجوددو متغير ، ميانگفت توان مي

پايـه   ميـان به ارتباط آزمون فرضيه هشتم كه  بارهدر
تحصيلي چهارم و پنجم و مهارت خودآگاهي و همـدلي  

، گفـت  تـوان  مـي با توجه به اطالعات موجود  ،پردازد مي
مهارت خودآگاهي و همدلي و سطح پايه تحصيلي  ميان

؛ داردوجـــود دار معنـــي يارتبـــاط ،انآمـــوز دانـــش
ان پايـه چهـارم و پـنجم در    آمـوز  دانش ،ديگر عبارت به

 ؛دارنـد  مدلي با همديگر تفـاوت مهارت خودآگاهي و ه
مهارت   ،يعني با تغييردر پايه تحصيلي از چهارم به پنجم

اين نتيجه  و كند خودآگاهي و همدلي نيز در آنها تغييرمي
وپـرورش ايالـت    سـازمان آمـوزش  با نتيجه تحقيقي كه 

ي زنـدگي در  هـا  مهارتآموزش  زمينهدرآمريكا تگزاس 
) اي آينـده ي ضـروري بـر  هـا  مهـارت (تگـزاس  ايالت 
 ،هاي بـاالتر  هان پايآموز دانشطي آن، كه است  داده انجام

بهتـر از   ،ي زندگيها مهارتنيازهاي خود را براي كسب 
بودنـد،   كـرده  تـر مشـخص   هـاي پـايين   ان پايهآموز دانش
  .دارد خوانيهم
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آزمون فرضيه نهـم كـه بـه ارتبـاط مهـارت       بارهدر
 ارتباطـات اجتمـاعي و بــين فـردي و سـطح تحصــيلي    

ــوز دانــش ــردازد ان مــيآم ــه اطالعــات پ ــا توجــه ب ، ب
متغيـر پايـه تحصـيلي و مهـارت      ، ميـان هآمـد  دسـت  به

 دار معنـي  يارتبـاط  ،ارتباطات اجتمـاعي و بـين فـردي   
ديگر با تغيير در پايه تحصـيلي از   عبارت وجودندارد و به
تباطات اجتماعي و بين فردي مهارت ار ،چهارم به پنجم

ان پايه چهارم و پنجم به يـك  موزآ دانشكند و  تغييرنمي
و نتيجه اين تحقيق  اند كرده را كسب ها مهارتاندازه اين 

ي هـا  مهارتآموزش  خصوصبا تحقيقي كه طارميان در
كـه آمـوزش    هو به اين نتيجـه رسـيد   داده انجامزندگي 
موجب رفتار سالم و مفيد اجتماعي  ،ي زندگيها مهارت

 بـا و همچنـين   ]5[ دارد سـويي هم ،شود و بين فردي مي
بررسـي  «بـا عنـوان   كـه مـريم صـفرزاده     ي ديگرتحقيق
راري ارتبــاط ي زنــدگي در برقــهــا مهــارتبخشــي اثر

دارد كـه طـي    ه، همخـواني داد صورت» اجتماعي كارآمد
اني كـه تحـت آمـوزش    آموز دانششده،  گيري نتيجه آن،

هـا در   ايـن آمـوزش   ،گرفتنـد  ي زنـدگي قـرار  ها مهارت
ـ  ثير مثبـت  ، تـأ اعي توسـط افـراد  برقراري ارتباط اجتم

  ].11[ اند داشته
ميـان  آزمون فرضيه دهم كه بـه ارتبـاط    خصوصدر

مهـارت تفكـر خـالق و     پايه تحصيلي چهارم و پنجم و
بـا توجـه بـه اطالعـات موجـود       ،پـردازد  انتقادي مـي 

متغيـر پايـه تحصـيلي و كسـب      ، ميـان گفـت  تـوان  مي
 ،انمـوز آ دانـش ي تفكر خالق و انتقادي توسط ها مهارت
 ان پايـه آمـوز  دانـش يعني  ؛نداردوجود دار معني يارتباط

ي تفكـر خـالق و   هـا  مهـارت چهارم و پنجم در كسب 
و نتيجـه ايـن    انـد  كـرده  يكسان عمـل  صورت بهانتقادي 

سـنجي  نياز«عنوان  باتحقيق با  تحقيقي كه شيدا جهاني 
هـاي شهرسـتان    ان دبستانآموز دانشي زندگي ها مهارت

يكــي از  را، و مهــارت تفكــر انتقــادي دهدا  انجــام »بــم
، داده ان ابتدايي تشخيصآموز دانشي مورد نياز ها مهارت

  ].14[ دارد همخواني
هـاي   پايـه  به ارتباط ميـان فرضيه يازدهم كه  بارهدر

گيـري و حـل    تحصيلي چهارم و پنجم و مهارت تصميم

بــا توجــه بــه اطالعــات موجــود  ،پــردازد مــي مســئله
متغير پايه تحصيلي و كسب مهـارت   ، ميانگفت توان مي

 يارتبـاط  ،انآموز دانشتوسط  مسئلهگيري و حل  تصميم
ديگـر بـا تغييـر در پايـه      بيـان  ؛ بـه نـدارد وجود دار معني
گيري و حـل   لي از چهارم به پنجم مهارت تصميمتحصي
و نتيجه اين تحقيـق  . كند رنميان تغييآموز دانشدر  مسئله

طراحـي الگـوي    نـه درزميبا تحقيقي كه يوسف اديـب  
ي زنـدگي در دوره  هـا  مهـارت مطلوب برنامـه درسـي   

دارد كـه نتيجـه    همخواني داده، انجامراهنمايي تحصيلي 
گيري  ، يعني تصميممهارت كرده، اين تحقيق وي مشخص

راهنمـايي   ان دورهآمـوز  دانـش از نيازهاي  مسئلهو حل 
  ].15[ است تحصيلي بوده

ارتبـاط   آزمون فرضيه دوازدهم كـه بـه   خصوصدر
مهارت مقابله با هيجان و استرس و سطح پايه تحصـيلي  

ه آمد دست بهبا توجه به اطالعات  ،پردازد ان ميآموز دانش
متغيـر پايـه تحصـيلي و كسـب      ، ميـان گفـت  تـوان  مي

ــارت ــا مه ــط   ه ــترس توس ــان و اس ــا هيج ــه ب ي مقابل
ــش ــوز دان ــاط ،انآم ــي يارتب ــداروجود دار معن ــا ن د ي

 ان پايـه چهـارم بـه انـدازه    زآمـو  دانـش  ،ديگـر  بيـان  به
ان پايـه پـنجم از مهـارت مقابلـه بـا هيجـان       آموز دانش

طارميـان   اين نتيجه با نتيجه تحقيق و مندند هرهواسترس ب
يش ي زنـدگي در افـزا  هـا  مهارتآموزش داده،  نشانكه 

نفـس و مقابلـه بـا     سالمت جسماني و رواني، اعتمادبـه 
ــطراب و    ــاهش اض ــي و ك ــي و روان ــارهاي محيط فش

با تحقيقي  ؛ همچنيندارد سوييهم ،ثر است، مؤافسردگي
هاي اجتمـاعي سـازمان    كه دفتر كل پيشگيري از آسيب

بهزيستي كشور با همكـاري معاونـت پرورشـي وزارت    
دارد كـه طـي آن،    همخـواني  ،داد انجام وپرورش آموزش

ي زندگي بـراي كودكـان پايـه    ها مهارتبرنامه آموزش 
 چهارتدوين و در  1379ال چهارم و پنجم ابتدايي در س

و مـواد آموزشـي آن را چهـار مهـارت      شـد استان اجرا
 هاي و مقابله با هيجان مسئلهاجتماعي، خودآگاهي، حل «

نتايج كار  ،پس از اجراي برنامه و ددندا مي تشكيل» منفي
  .بود آميز ، موفقيتي زندگيها مهارتبرنامه آموزش 

عنوان  بادين همچنين با نتيجه تحقيقي كه فريبا عزال 
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هـاي مقابلـه    ي زندگي در روشها مهارتآموزش  تأثير«
هاي دولتي  نفس پرستاران بيمارستان با استرس و اعتمادبه

بيانگر  ،نتايج حاصل دارد كه همخواني، داده انجام  »تهران
موجب  ،ي زندگيها مهارتكه آموزش  ندبودنكات اين 

لـه بـا   مـدار در مقاب  مسـئله هاي  كاهش استفاده از روش
كـاهش   ،هـا  و همچنين ايـن آمـوزش   است شدهاسترس 

 اسـت  هتشدا درپينيز را مدار  هاي هيجان استفاده از روش
ي كه ايگـرت و  هاي تحقيق ايجنت نتيجه تحقيق حاضر با و

و كــوك هانــان و  )1979( نيــز گــا ؛)1994(همكــاران 
كـه آمـوزش   گرفتنـد   داده، نتيجه انجام )1992(سارجنت 
ــارت ــا مه ــدگه ــرل   ي زن ــدف و كنت ــين ه ي در تعي
 ان در درون كـالس آمـوز  دانـش هاي خشم  كننده تقويت

  . دارد نيز همخواني است، تأثيرداشته
درباره آزمون فرضيه سيزدهم كه به ارتبـاط مهـارت   

ان آمـوز  دانـش خودآگـاهي و همـدلي و نـوع جنسـيت     
گفت كـه   توان ميبا توجه به اطالعات موجود  پردازد، مي
و كسب مهارت خودآگاهي و همدلي  متغير جنسيت ميان

وجـوددارد يـا    دار معنـي  يارتبـاط  ،انآموز دانشتوسط 
خودآگـاهي و همـدلي    ،ديگر با تغيير جنسـيت  عبارت به

بـيش از پسـران در    ،دختران و كند ميان تغييرآموز دانش
  . اند ، موفق بودهكسب اين مهارت

آزمون فرضيه چهاردهم كه به ارتباط مهـارت   بارهدر
ــوع جنســيت  ارتبا ــردي و ن ــين ف ــاعي و ب ــات اجتم ط
 تـوان  مـي ه آمـد  دست بهبا توجه به اطالعات ، پردازد مي

كسـب مهـارت ارتباطـات     ميـان گرفت كـه   چنين نتيجه
ان و نوع جنسيت آموز دانشاجتماعي و بين فردي توسط 

ـ  وجـوددارد يـا بـه    دار معنـي  اي رابطـه  ،آنها  ،ديگـر  انبي
ارتباطات اجتمـاعي  ان دختر در كسب مهارت آموز دانش

عملكردي بهتـر   ،ان پسرآموز دانشبه  نسبت ،و بين فردي
و اين نتيجه با نتيجه تحقيقي كه مريم صـفرزاده   اند داشته

ي زنـدگي در  هـا  مهـارت بخشـي  اثر«با عنـوان  ) 1382(
داد، و بـه ايـن    انجـام » برقراري ارتباط اجتماعي كارآمد

وانـايي  ها موجب افـزايش ت  نتيجه رسيد كه اين آموزش
نـد،  ا بـوده ان در برقـراري ارتبـاط كارآمـد ن   آمـوز  دانش

  . شود ندارد و ردمي همخواني

آزمون فرضيه پانزدهم كه به ارتبـاط مهـارت    بارهدر
ان آمـوز  دانـش تفكر خالق و انتقـادي و نـوع جنسـيت    

، گفـت  تـوان  مـي با توجه به اطالعات موجود  ،پردازد مي
ـ  ها مهارتكسب  ميان ادي توسـط  ي تفكر خـالق و انتق
 دار معنـي  اي رابطـه  ،ان و نوع جنسـيت آنهـا  آموز دانش
ي تفكر ها مهارتان دختر در آموز دانشيعني ؛ داردوجود

  . ندبرتران پسر آموز دانشخالق و انتقادي از 
ارتبـاط   بـه  آزمون فرضيه شانزدهم كـه  خصوصدر

و نـوع جنسـيت    مسـئله گيـري و حـل    صـميم مهارت ت
 توجه بـه اطالعـات موجـود   ، با پردازد ان ميآموز دانش
گيـري و حـل    كسب مهارت تصـميم  ، ميانگفت توان مي

 اي رابطـه  ،ان  و جنسـيت آنهـا  آمـوز  دانشتوسط  مسئله
ان دختر در آموز دانش ،ديگر بيان وجوددارد يا به دار معني

ان آموز دانشاز  ،مسئلهگيري و حل  كسب مهارت تصميم
كه تمبـر   هايي و اين نتيجه با نتيجه تحقيق ترند موفقپسر 
ــه ؛ دارد ، همخــوانيســتا داده انجــام) 2000( الك برنام

ــارت ــا مه ــر الك در  ه ــدگي تمب ــاري زن ــرو  چه قلم
) ج ؛آگـاهي فرهنگـي   )ب ؛هويـت  )الـف : دارد فعاليت

گيـري و حـل    مصرف مـواد، در تصـميم  آگاهي از سوء
پـس از   ؛كردن خشم و حـل تعـارض   كاناليزه) د ؛مسئله

بررسي گروهي  و يادشده هاي شش محور اجراي آموزش
بـا   ،سـاله 14تـا   11و نوجوانان دختر و پسر  از كودكان

 ي معنادارگرفت كه افزايش نتيجه تمبر الك ،ماهه6پيگيري 
 مسئلهويژه توانايي حل  ي اجتماعي بهها مهارتدر حوزه 
  .آمدجودو هدر افراد ب

بـه ارتبـاط مهـارت    باره آزمون فرضية هفدهم كه در
ان آمـوز  دانـش و استرس و نوع جنسيت مقابله با هيجان 

، گفـت  تـوان  مـي توجه به اطالعات موجود ، با پردازد مي
ان و كسب مهارت مقابله بـا  آموز دانشنوع جنسيت  ميان

يـا   وجـوددارد  دار معنـي  اي رابطه ،هيجان و استرس آنها
ان پسـر در  آمـوز  دانـش ان دختر در مقايسه با آموز دانش

نـد و  تر اسـترس موفـق   كسب مهارت مقابله با هيجان و
 )1998( نتيجه اين تحقيق با نتيجه تحقيقي كه كليـنگمن  

ي هـا  مهـارت ، و به اين نتيجه رسيد كه آموزش داد انجام
بـاط صـميمانه و   هايي مانند برقراري ارت زندگي درزمينه
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آن را نـوعي   توان ميكه (تخريبي كاهش رفتارهاي خود
ـ  ،)گرفـت مقابله با هيجان منفي درنظر ـ ثر ؤم ، اسـت  ودهب

ديگر كـه   يتحقيق ؛ همچنين با نتيجه]16[ دارد همخواني
اند  كرده مشخص داده، انجام )1996( فن باخي و همكاران

، ي اجتمـاعي هـا  مهـارت كه مداخالت برنامـه آمـوزش   
تظـاهرات منفـي خشـم و     ،مثبت بر كاهش خشم يثيرتأ

 دارد است، همسـويي  ايجاد آرامش و كنترل هيجان داشته
  پيشـنهادهاي زيـر ارائـه    ،وجه به نتايج تحقيـق با ت ].17[

  :    شوند مي
ان آمـوز  دانشدر  ها مهارتگيري  يكي از داليل شكل. 1

تالش مضاعف معلمان مقطـع ابتـدايي در    توان ميرا 
معلمـان   ، زيرا بسياري از مـديران و اين رابطه دانست

گيـري   خصـوص شـكل  كـه در  كردنـد  بيـان مدارس 
 ؛دهند مي ارج از كالس انجامهايي خ فعاليت ،ها مهارت

  تـالش   زمينـه در ،از كـار معلمـان   تـوان  مـي بنابراين 
آورد و  عمـل  ارزشـيابي بـه   ،پيشبرد اين امر برايآنان 

تقدير مادي و معنوي معلمان كوشا را مورد تشويق و 
 . دادقرار

هـاي ضـمن    برگزاري كالس ،با توجه به نتايج تحقيق .2
زندگي به معلمان ي ها مهارتآموزش  زمينهخدمت در

هـاي   ها در كالس كارگيري اين آموزش هچگونگي ب و
بعضـي از   ،اي مـوارد  زيرا در پـاره  ، الزم استدرس
 .اند ي توجيه نشدهخوب به ،معلمان

توسـط   ،ي زنـدگي هـا  مهارتكسب  ،شود پيشنهادمي. 3
و هماننـد سـاير دروس    شـود  ان ارزشيابيآموز دانش

ي بـدني را  هـا  مهـارت مانند درس ورزش كه انجام (
 بـا  طور عملي يا هي زندگي نيز بها مهارت، )آزمايد مي

ان در كـالس و  آمـوز  دانـش مشاهده تدريجي رفتـار  
د و به آنها نمـره كسـب   نشو محيط آموزشي ارزشيابي

 . شود دادهمهارت زندگي 

زمـاني از برنامـه درسـي مـدارس      ،شـود  پيشنهادمي. 4
در  ي زنـدگي هـا  مهـارت به تمـرين عملـي    ،ابتدايي

مستمر و چند روز  صورت بهكالس و محيط آموزشي 
  .شود داده در هفته اختصاص
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