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مقدمه
تعليم و تربيت در رشد فردي و اجتماعی انسان نقش
اساسی ایفا میکند و در جهان امروز آموزش و پرورش
یکی از مهمترین و مؤثرترین سازمانها براي رسيدن به
این هدف میباشد که در این ميان آموزش ابتدایی از
اهميت خاصی برخوردار است .آموزش ابتدایی پایه و
اساس کليه آموزشها است .فرایند کيفيت در مدارس
ابتدایی به عنوان نقطه شروع اثربخشی نظام آموزشی مهم
میباشد .چهار ویژگی در بهبود کيفيت مدارس ابتدایی
حائز اهميت هستند که شامل توجه به نقش و وظایف،
سيستمهاي همکارانه و تيمی در مدارس ،وجود منابع و
ایجاد تغيرات و پاسخگویی به دانشآموز و توانمندسازي
کارکنان مدارس میباشند (یاو و چينگ .)2013 ،دوره
ابتدایی در نظام آموزشی ایران دانشآموزان گروه سنی 11
ـ 7ساله را دربر میگيرد و این دوره به دليل ویژگیها و
شرایط سنی کودکان از اهميت و حساسيت بيشتري
نسبت به دورههاي تحصيلی دیگر برخوردار است زیرا:
کودکان در این دوره بيشترین آمادگی را براي یادگيريدارند.
انگيزه و عالقه کودکان به آموختن با توجه به گرایشفطري آنها به جستجوگري و پرسشگري و کسب شناخت
باالست.
دوره اي است که شخصيت دانش آموزان شکل میگيردو آینده آنها را تحت تأثير قرار میدهد.
در این دوره کودکان هنوز قالب شخصيتی پيدا نکردهاندو شرایط الزم را براي کسب تجارب ارزشمند دارند.
تصورات دانش آموزان نسبت به معلم کتاب مدرسهآموختن و ...شکل می گيرد(شکوهی)1387 ،
در آموزش ابتدایی آموزش مهارتهاي فکري پایه و
گسترش افق فکري کودکان به عنوان یکی از هدفهاي
اساسی تعليم و تربيت درآمده است (بندک و همکاران،
 .)1393دانش آموزان در مدارس ابتدایی ،به خصوص در
سالهاي اوليه با توجه به محتویات برنامه درسی و
آموزشهایی در زمينه مهارتهاي زندگی فرا میگيرند.
مهارتهاي زندگی تواناییهاي مورد نياز در کودکان و
بزرگساالن میباشند که به نوعی رفتار انطباقی مثبت تلقی
می گردد که باعث میگردد آنها در چالشهاي زندگی
روزمره مؤثر عمل کنند .نمونههاي از این مهارتهاي شامل
مهارتهاي ارتباطی ،مهارتهاي فردي ،تصميم گيري و
مهارتهاي تفکر انتقادي است (گبينگا ادوالی.)20111 ،
مدیریت آموزشی ،امروزه ،به مفهوم رهبري و راهنمایی و
اصالح و تغيير مورد نظر است .از این رو ،نيل به اهداف

عالی آموزش و پرورش در هر جامعهاي ،مستلزم به تجدید
سازمان و نواندیشی در مدیریت نظام آموزشی است (عالقه
بند .)1389 ،این تغييرات نيازمند تربيت افرادي است که
در آنان دانش ،نگرش و مهارتهاي فراشناختی و عادات
ذهنی جهت یادگيري مادام العمر را ایجاد نمود ( .نياز
آذري .)1382 ،در سالهاي اخير ،وزارت آموزش و پرورش
ایران ،برنامهها و طرحهاي نوینی را ارائه و اجرا نموده
است .به دليل اهميت دوره ابتدایی و تأثير اجتناب ناپذیر
آن بر سایر مقاطع تحصيلی بيشترین تغيير و تحوالت
صورت گرفته در ده سال اخير در مقطع ابتدایی صورت
گرفته است .بخشی از این تغييرات قرار دادن درس
"مهارتهاي زندگی" در برنامه آموزشی مدارس ابتدایی
است .مدارس در حال توسعه به عنوان جوامع یادگيري
معتقد به شکست دیوار از کالسهاي درس و مدارس و
توسعه یادگيريهاي مشارکتی و حل مسئله در مدارس و
بين مدارس با والدین و جوامع محلی هستند تا از این
طریق فراگيران را در زمينه مهارتهاي مختلف تجهيز
نمایند (اوسود و اینهيل برینچت .)2013 ،در مدارسی که
رویکردهاي خالقانه را مورد استفاده قرار میدهند اکثر
معلمان به پرورش احساس اعتماد به نفس دانش آموزان
پرداخته و با خلق حدث و گمان سازنده؛ دانش آموزان را
به حفظ ذهن باز و کاوش در طيف گستردهاي از روشها
تشویق میکنند که این این روش تأثير محسوس و مثبتی
بر توسعه شخصی دانشآموزان و آمادهسازي آنها براي
زندگی خارج از مدرسه میگذراد (بروندریت و دانکن،
 .)2015معلمان با ایجاد سازوکارهایی چون؛ ایجاد یک وب
سایت ،کارهاي عملی در زمينه یادگيري همچون
آزمایشات علمی ،خلق آثار هنري میتوانند دانش آموزان را
در ساختن ایدههاي جدید یاري کرده و مهارتهاي زندگی
و تحصيلی دانش آموزان را تقویت نمایند (وردینگر
واینلوي .)2013 ،یکی از علومی که مدیران و برنامهریزان
آموزشی و درسی باید به آن آشنا باشند تا بتوانند از اصول،
قواعد و یافتههاي آن در مراحل مختلف طراحی و اجراي
برنامههاي آموزشی و درسی استفاده نمایند علم
روانشناسی است .این علم به خصوص از نيمه دوم قرن
نوزدهم توسعه قابل مالحظهاي یافته و کمکهاي شایان
توجهی به اغلب علوم انسانی نموده است .اهميت توجه به
مبانی روانی در برنامهریزي آموزشی و درسی وقتی بيشتر
روشن میشود که به ماهيت یادگيري در انسان و به
خصوص به کم و کيف ایجاد انگيزه و عالقه براي آموختن
و همچنين مختصات توانشها و مراحل رشد یادگيرنده و
غيره توجه نمائيم .بنابر اهميت لزوم توجه به روانشناسی
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روشنی
در مسائل آموزش و پرورش به ویژه در اجراي شيوههاي
نوین آموزشی در این تحقيق به روانشناسی مدیریت نوین
آموزشی (آموزش مهارتهاي زندگی) در مقطع ابتدایی
کشور جمهوري اسالمی ایران پرداخته شده است.
روانشناسانی که به مطالعهي چگونگی تدریس و تربيت
میپردازند و مشکالت آموزشی و تربيتی شاگردان را
تشخيص میدهند و سعی میکنند آنها را اصالح کنند به
عنوان روانشناسان تربيتی و روانشناسان مدرسه شناخته
میشوند .روانشناسان تربيتی اغلب اوقات درگير باالبردن
کيفيت یادگيري و بهبود وضعيت تربيتی دانشآموزان
مدارس با استفاده از دانش روانشناسی در مورد یادگيري و
انگيزش و شخصيت آنان هستند (لطف آبادي.)1388 ،
جامعه ما ،با توجه به فرهنگ اسالمی -ایرانی خود ،به
آموزش آداب زندگی در پرتو اسالم و آن دسته از
مهارتهایی نياز دارد که از یک سو دانشآموزان را در
مسير زندگی دین مدارانه و متعادل ميان جنبه مادي و
معنوي زیست این جهانی یاري دهد و از سوي دیگر ،افراد
را براي مقابله با چالشهاي زندگی روزمره آشنا کند تا
افراد از یک زندگی شاد و موفقيت آميز برخوردار باشند.
آنچه که امروزه با نام مهارتهاي زندگی نيز وارد
برنامههاي درسی جهان شده است ،حداقل بخش هایی از
آن در آموزشهاي دینی و اسالمی با نامهاي دیگري مورد
توجه بوده است (معافی .)1388 ،امروزه بسياري از
محققان معتقدند که مهارتهاي مقابلهاي مانند توانایی
حل مسأله ،دوراندیشی و انجام ارزیابیهاي منطقی و
درست به افراد کمک میکند تا به طور موفقيت آميزي با
مشکالت مقابله نمایند .اما متأسفانه بسياري از افراد در
رویارویی با مسائل زندگی تواناییهاي الزم را کسب نکرده
و در مواجهه با مشکالت روزمره آسيبپذیر میباشند
(نجفی و همکاران .)1391 ،تحول و آگاه سازي معلمان در
جهت مهارتهاي زندگی صرفه جویی در هزینههایی است
که در وهله اول به نفع دانش آموزان ختم میشود .این
معلمان با ارائه برنامههاي بهداشت روانی به دانش آموزان،
دانش و مهارت آنان را ارتقا میبخشند (کولينس و
همکاران .)2014 ،زیرا بسياري از دانشآموزان در رویارویی
با مسائل زندگی فاقد مهارتها و تواناییهاي الزماند و
آموزشهاي سنتی و مرسوم در قالب یادگيريهاي درون
مدرسهاي نتوانستهاند آنها را در حل مسائل زندگی یاري
کنند (گليک .)1385 ،فقدان مهارتها و تواناییهاي
عاطفی ،روانی و اجتماعی افراد در مواجهه با مسائل و
مشکالت آسيبپذیر نموده و آنها را در معرض اختالالت
روانی ،اجتماعی و رفتاري قرار میدهد (مقدم و همکاران،

 .)1387سير صعودي آسيبهاي اجتماعی طی چند دهه
اخير در سراسر جهان ،کارشناسان را به بررسی این معضل
و یافتن راه حلی براي آن برانگيخته است .نتيجه این
بررسیها نشان داد که بسياري از آسيبهاي اجتماعی
ناشی از کمبودهاي مهارتهاي روانی اجتماعی الزم براي
برخورد مؤثر با مشکالت زندگی هستند(کریمی و فکري،
 .)1392پژوهشها نشان میدهند که آموزش مهارتهاي
زندگی به ارتقاء بهداشت روانی کودکان و نوجوانان در ابعاد
مختلف زندگی کمک میکند و از اساسیترین برنامههاي
پيشگيرانه در سطح اوليه به شمار میرود .سالمتی ،بخش
اصلی یک زندگی شاد است .مدارس نقش مهمی در آگاه
ساختن کودکان و نوجوانان پيرامون مسائل بهداشتی و
سالمتی و آموزش مهارتهاي زندگی به آنان دارند (مؤمنی
مهموئی و همکاران .)1390 ،بهترین مکان و موقعيت براي
آموزشهاي مهارت زندگی مسير تحصيالت در آموزش و
پرورش است که کودک را از سنين پيش دبستانی تا
مقاطع باالي آموزش عالی همراهی میکند؛ زمانی طوالنی
و عالی براي ایجاد تغييرات سازنده در روح و روان آیندگان
جامعه (ولی پور و همکاران .)1392 ،در چنين شرایطی
مدارس موظف به آماده کردن دانش آموزان براي کسب
تجربهها ،استفاده از فرصتها و پذیرش مسؤوليتها در
زندگی بزرگسالیاند .در این مسير ،در سال ،1990
کنفرانس بين المللی (آموزش براي همهEducation ،
 )for Allبا اهداف تعميم آموزش ابتدایی ،کاهش نرخ بی
سوادي و ارتقاي آموزش مداوم ،در تایلند برگزار گردید .در
این کنفرانس  155کشور ،از جمله ایران متعهد گردیدند
که در جهت تحقق اهداف کنفرانس تا پایان سال 2000
ميالدي تالشهاي گستردهاي به عمل آورند .یکی از
اهداف اصلی این کنفرانس ،آموزش در زمينه بهبود کيفيت
آموزش و بهداشت روان دانش آموزان (مهارتهاي زندگی)
است( .گيلک )1385 ،کمک به کودکان در رشد و
گسترش مهارتهاي مورد نياز براي زندگی مطلوب ،ایجاد
یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکالت و
همچنين کمک به آنان در رشد و تکامل عواطف و
مهارتهاي اجتماعی الزم جهت سازگاري موفق با محيط
اجتماعی و زندگی مؤثر و سازنده ضروري به نظر میرسد
(مؤمنی مهموئی و همکاران .)1390 ،برنامههاي مدارس در
جهت آموزش مهارتهاي زندگی به دانش آموزان،
استراتژيهاي مختلفی در جهت کاهش مشکالت و
بهينهسازي استفاده از مهارتهاي زندگی به عنوان فرصتی
که از بطن مدارس بوجود میآید (کولينس و همکاران،
 .)2014به نظر میرسد به علت پيچيدگیهاي جامعه
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امروز ،با دروس و فعاليتهاي آموزشی ارائه شده در
دورههاي آموزش عمومی کنونی ،دانش آموزان به اهداف
رشد آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی به طور کامل
نمیرسند ،آمادگی الزم براي تمرین مسؤوليتها و تجارب
زندگی بزرگسالی را کسب نمیکنند و به سطح مناسبی از
بهداشت روان نيز دست نمییابند ( نيک پور.)1383 ،
مطالعات پژوهشی هم نشان میدهند که دانش آموزان در
مقاطع مختلف تحصيلی از مهارتهاي زندگی پایينتري
برخوردار بودهاند .یکی از پژوهشهاي انچام شده حاکی از
آن است که دانش آموزان در مهارتهاي تصميمگيري،
حل مسئله ،تفکر خالق ،تفکر انتقادي ،همدلی،
خودشناسی ،ایجاد روابط مؤثر با دیگران و مهارت
اجتماعی با مشکالت زیادي روبرو بوده و ميانگين کسب
شده در مهارتهاي فوق بسيار پایين بوده است .لذا
آموزش این مهارتها میتواند موجب ارتقاي رشد شخصی
و اجتماعی و پيشگيري از مشکالت روانی – اجتماعی
شود(فرزام نيا .)1381 ،دیوید سلبی ( )2000معتقد است
که از آموزش مهارتهاي زندگی ،افزایش تواناییهاي
روحی و اجتماعی است ،آن مهارتهایی که میتواند افراد
را در اداره مؤثر نيازها ،سختیها و فشارهاي زندگی توانا
سازد( ادیب  .) 1382 ،بی ین ( )2000ضمن اشاره به
مهارتهاي ارتباطی ،تفکر استداللی ،مهارتهاي بين
فردي یادگيري چگونه یادگرفتن ،مسؤوليتهاي فردي
واجتماعی را به عنوان یک مهارت زندگی مهم مورد تأکيد
قرارمی دهد .با توجه به مطالب بيان شده هدف از انجام
بررسی حاضر با توجه به روانشناسی مدیریت نوین
آموزشی ،پاسخگویی به این سؤال است که آیا با آموزش
درس مهارتهاي زندگی زمينه رشد مهارتهاي زندگی
براي دانش آموزان فراهم می شود؟

روش شناسی تحقیق
روش پژوهش حاضر از نوع غير آزمایشی و توصيفی
پيمایشی است .جامعه آماري این پژوهش ،معلمان شاغل
در مدارس ابتدایی شهر ایالن که در پایههاي تحصيلی اول
تا پنجم تدریس میکنند ،بودند .که به روش نمونهگيري
تصادفی ساده و از طریق فرمول نمونهگيري مورگان تعداد
 164نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش
پرسشنامه  25سؤالی محقق ساخته که در طيف پنج
درجه اي ليکرت طراحی شد بود .روایی پرسشنامه مورد
تأیيد متخصصين و اساتيد قرار گرفت و پایایی آن از طریق
ضریب آلفاي کرونباخ  ./867و تحليل عاملی تأیيدي مورد
بررسی قرار گرفت که در جداول زیر یافتههاي مربوط به

تحليل عاملی ارائه شده است که شاخصهاي بدست آمده
نشان از برازش مطلوب مدل داشت.
جدول شماره  -1آماره های نيكویی برازش پرسشنامه محقق
ساخته براساس داده های گروه نمونه روایی یابی
مدل

χ 2/df

NFI

1

1/158

./909

IFI
./983

CFI

NNFI

RMSEA

RMR

./982

/940

./031

./15

جهت تجزیه و تحليل دادهها از آمار توصيفی (ميانگين،
انحراف معيار ،خطاي انحراف استاندارد و جداول فراوانی9
و آمار استنباطی(آزمون تی تک نمونهاي ،تی دو نمونهاي و
تحليل واریانس یکراهه) استفاده شد .فرایند تجزیه و
تحليل داده ها به وسيله نرم افزار  Spssو  Amosصورت
پذیرفت.

یافتههاي پژوهش
جدول شماره -2یافته های توصيفی
تعداد

متغير
مرد

91

55/5

زن

73

44/5

پایه اول

39

23/8

جنسيت

پایه تحصيلی

تحصيالت

سنوات خدمت

درصد

پایه دوم

33

20/1

پایه سوم

34

20/7

پایه چهارم

31

18/9

پایه پنجم

27

16/5

دیپلم

33

20/1

کاردانی

60

36/6

کارشناسی

71

43/3

زیر  5سال

48

29/3

 5تا  10سال

44

26/8

 11تا  20سال

41

25/5

باالی  21سال

31

18/9

جدول شماره دو نشان میدهد که از  164نفر نمونه 91
نفر مرد و  73نفر زن بودهاند .در زمينه پایه تحصيلی که
معلمان در آن مشغول به تدریس هستند ،پایه اول با 23/8
درصد بيشترین و پایه پنجم با  16/5کمترین تعداد بودند.
از جنبه تحصيالت معلمانی که داراي مدرک تحصيلی
کارشناسی بودند ،با  43.3درصد بيشترین تعدد و معلمانی
که دیپلم داشتند  20.1کمترین تعداد افراد نمونه از جنبه
سن بود .در رابطه با سنوات خدمتی نيز معلمان زیر 5
سال خدمت بيشترین و معلمانی که بيشتر از  21سال
سابقه دارند ،کمترین تعداد نمونه بود (سایر نتایج در
جدول .)3
جدول شماره  -3بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از
آزمون کولموگروف -اسميرنف

مهارت های زندگی

تعداد

ميانگين

164

3.453

آماره کلموگروف

سطح معنی

اسميرنف

داری

1.178

0/125
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روشنی
با توجه به جدول باال میبينيم که متغير پژوهش داراي
توزیع نرمالی میباشد و سطوح معنیداري در آن بيشتر از
 ./05بود .بنابراین با اطمينان  ./95توزیع متغيرها نرمال
است و میتوان براي تحليل دادهها از آزمونهاي
پارامتریک استفاده نمود .آیا با آموزش درس مهارتهاي
زندگی زمينه رشد مهارتهاي زندگی براي دانش آموزان
فراهم میشود؟
جدول شماره  -4آزمون تی در مورد نقش آموزش درس
مهارت های زندگی در زمينه این مهارت ها در دانش آموزان
متغير

مهارتهای
زندگی

تعداد

164

ميانگين

انحراف

ميانگين

تجربی

استاندارد

نظری

مقدار
T

آزادی

درجه

3/453

0/511

3

11/353

163

سطح
معنی
داری
0/001

نتایج آزمون تی تک نمونهاي نشان داد که نقش آموزش
درس مهارتهاي زندگی در زمينه این مهارتها در دانش
آموزان مقدار  11/353( Tبا درجه آزادي  )163در سطح
( ) α =0/01از نظر آماري معنادار بود لذا تفاوت معناداري
بين ميانگين نظري و ميانگين تجربی وجود داشت و با
توجه به اینکه ميانگين تجربی ( )3/454بزرگتر از ميانگين
نظري ( )3بود لذا میتوان ادعا کرد که نقش آموزش درس
مهارتهاي زندگی در زمينه این مهارتها در دانش آموزان
مطلوب بوده است.

بحث و نتیجه گیري
در نتيجه برنامه آموزش مهارتهاي زندگی ضرورتی
فراملی و جهانی است که در سطح ملی و جهانی نيز
ضرورت توجه ویژه به آن از منطقی نيرومند و مستحکم
برخوردار است بدیهی است براي دستيابی به نسلی سالم،
کارآمد و مؤثر باید دانش آموزان و دانشجویان پس از اتمام
تحصيالت ،عالوه بر مهارتهاي علمی ،واجد رشد اجتماعی
کافی ،سالمت روانی و قدرت تأثيرگذاري باشند .به این
ترتيب به جهت اهميت علم مهارتهاي زندگی در کليه
ابعاد حيات انسانی ،ضرورت آگاهی از آن براي کليه افراد
در هر موقعيت و شرایط بکارگيري اصول اساسی آن در
جهت ایجاد زندگی سالم ،مفيد و رو به تکامل آشکار
میشود (کریمی و فکري .)1392،آموزش مهارتهاي
زندگی موجب ارتقاي تواناییهاي روانی و اجتماعی
میشود و این تواناییها فرد را براي برخورد مؤثر با
کشمکشها و موقعيتهاي زندگی یاري میبخشند ،و به او
کمک میکنند تا با سایر انسانها ،جامعه ،فرهنگ و محيط
خود مثبت و سازگارانه عمل کند و سالمت روانی خود را
تأمين کند .از سـوي دیگر ضعف در مـهارتهایی همـچون

مقابله با استرس ،همدلی ،تفکرخالق و ...لزوم توجه به
آموزش آن را ایجاب میکند .با توجه به این موارد این
پژوهش در جهت پاسخ به این سؤال بود که :آیا با آموزش
درس مهارتهاي زندگی زمينه رشد مهارتهاي زندگی
براي دانش آموزان فراهم میشود؟ نتایح نشان داد که
معلمان بيش از اندازه متوسط معتقد به رشد مهارتهاي
زندگی دانش آموزان از طریق آموزش درس مهارتهاي
زندگی در مقطع ابتدایی هستند .این نتایج به یافتههاي
پژوهشی بندک و همکاران ( ،)1393ولی پور (،)1392
نجفی و همکاران ( ،)1391مؤمنی مهموئی(،)1390
گبينگا ادوالی( ،)2011کولينس و همکاران (،)2014
بروندریت و دانکن( )2015همسو می باشد .با توجه به این
نتایج پيشنهاد میگردد جلسات آموزشی مهارتهاي
مختلف زندگی جهت والدین توسط سازمانهاي مردم
نهاد ،برگزار گردد .وزارتخانه ها ،سازمانها و مؤساتی که به
نوعی با تعليم و تربيت ،آموزشی ،بهداشت روانی و اصالح و
تربيت قشر نوجوان سروکار دارند ،میتوانند از طریق
برگزاري کارگاههاي آموزش مهارتهاي زندگی به سالمت
روان و افزایش مهارتهاي آنان کمک نمایند .در سطح
مدارس ،مربيان و معلمان مدارس با بهرهگيري از فنون
روانشناسی و مشاوره و همکاري با روانشناسان ،مشاوران و
مربيان بهداشت مدارس سعی کنند در ارائه هرچه بهتر
این آموزشها به دانش آموزان تالش نمایند .از طریق
رسانههاي گروهی و با بهره گيري از کارشناسان مجرب ،به
آموزش مهارتهاي زندگی به عنوان یک برنامه همگانی
پرداخته شود ،تا ضمن اطالع رسانی در خصوص تأثير
مثبت آموزش مهارتهاي زندگی ،همه سطوح جامعه به
ویژه کودکان و نوجوانان با اهميت این برنامه و تأثير مثبت
آن برابعاد گوناگون سالمت روان و عزت نفس آشنا شوند.
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روشنی

To investigate the psychology of modern learning management "life skills
education" elementary schools of the Islamic Republic of Iran
Tahereh Roshani1,*
1:

Academic lecturer, Department of Educational Sciences and Psychology, Payame
Noor University (PNU), Tehran, Iran.

Abstract: The aim of the present study was to evaluate psychology of modern management "life
skills education" in elementary schools of the Islamic Republic of Iran. It is a non-experimental
descriptive study. The statistical population included all elementary school teachers in of first to
fifth grade in Ilam. 164 people were selected by simple random sampling through a sampling
formula of Morgan. The research instrument was a self-made questionnaire. Its validity was
confirmed by experts and instructors, and its reliability was approved through Cronbach alpha
Coefficient (.867) and confirmatory factor analysis. The results showed that teachers believe
more than average in students' life skills development through teaching life skills in elementary
school. The female teachers' viewpoint about this training role in developing student skills was
better than male teachers' viewpoint but there was not a significant difference in term of
education level and work experience.
.

Keywords: Psychology, Modern Learning Management, Life Skills Training, Elementary
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