
 

 نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان  

 1400پاییز  /    24  شماره 

 

دوره ابتدایی  آموزانهای زندگی دانشمهارتبررسی وضعیت    
  از دیدگاه معلمان و مدیران شهر کرمانشاه1

 

 2مرزبان ادیب منش

 چکیده

شهر  از دیدگاه معلمان و مدیرانآموزان در دوره ابتدایی های زندگی دانشبررسی وضعیت مهارت با هدفپژوهش حاضر  

 آن روشکیفی و کیفی و کمی است، بخش اول پژوهش،ترکیبی و شامل دو بخش  پژوهشانجام شده است.  کرمانشاه

شامل متون و منابع مرتبط با تحلیلی  جامعه کاربردی است. رویكرد با محتوا نیز تحلیل و دیاسنا تحلیل شامل؛ توصیفی و

 گردآوری برای .منبع داخلی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفتند 20حوزه مهارت های زندگی در دسترس بود که در این بین

 برداری فیش فرم گیری، و ابزارهای اندازه است شده مهارت های زندگی استفاده (لیست چک( وارسی از فهرست اطالعات

جامعه آماری شامل کلیه معلمان و کمی بود.  در بخش دوم روش پژوهشبود.  ساخته محقق محتوای تحلیل سیاهه نیز  و

نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای  100 که از این بین تدایی مدارس دولتی در شهر کرمانشاه بودمدیران دوره اب

. برای اطمینان از روایی . ابزار جمع آوری داده ها در این بخش، پرسشنامه محقق ساخته بودچند مرحله ای انتخاب گردید

صوری این پرسش نامه، چند تن از متخصصان علوم تربیتی آن را بررسی و پس از انجام برخی اصالحات، مورد تایید قرار 

براساس منابع که نتایج پژوهش حاکی از آن است  قرار گرفت. و تایید دادند. در ادامه روایی سازه پرسش نامه نیز مورد بررسی

تم اصلی( و در 7تم اصلی( و نگرش)11تم اصلی( در توانش) 4دانش)مورد مطالعه برای مهارت های زندگی در سه بخش 

 مناسب نیست.  وضعیت موجود مهارت های زندگی در مقطع ابتداییهمچنین نتایج نشان داد  مقوله به دست آمد. 69مجموع 

 انمهارتهای زندگی، دانش آموز دوره ابتدایی،: های کلیدیواژه
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 مقدمه  .1

-های دانشیخی کشور ایران اهمیت دوره ابتدایی در شكوفایی استعدادها و توانمندیهای فرهنگی و تار یدر بررس

 کودکان شخصیت تكوین و تربیت د،رش لحاظ به ابتدائیدوره کامال مشهود است. در فرهنگ دینی کشور  آموزان

. اندگفته هم عمومی استعدادهای بروز و خالقیت تأدیب، دوره اطاعت، را دوره این. تلقی شده است مهمی بسیار دوره

شده  خوانده عمومی آموزش و همگانی آموزش اجباری، تعلیمات ابتدائی، تعلیمات هاینام به آموزش از سطح این

     (. 1397است)شكوهی، 

)گوداس و  آموزش ابتدایی نقطه ورود برای یک حرکت طوالنی و مهم یادگیری و دانش در زندگی کودکان است 

آید های آموزش و پرورش جهان مهمترین دوره تحصیلی به شمار می(. این دوره در تمامی نظام2016، 1همكاران

دوره  ابتدایی، دوره  از طرفی گیرد.گیری شخصیت و رشد همه جانبه فرد بیشتر در این دوره انجام میزیرا شكل

مهارتهایی از قبیل توانایی حل مساله، توانایی ارتباط موثر، توانایی ارتباط بین  های زندگی است.آموزش مهارت

فردی، توانایی تصمیم گیری، توانایی تفكر انتقادی، توانایی خودآگاهی، توانایی مقابله با هیجانات، توانایی مقابله با 

این مهارتها شامل مجموعه  شوند،استرس و امثال آن به عنوان مهارتهای زندگی بسیار مهم و اساسی شمرده می 

در می توانایی هایی هستند که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورند. این توانایی ها فرد را قا

سازند تا مسئولیت نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران با درخواست ها، نیازها، 

 .(2،2008) سیورز و جونز بلنکن فردی به شكلی موثر روبه رو شودانتظارها و مشكالت روزانه به ویژه در روابط بی

بسیاری از دانش آموزان در رویارویی با مسائل زندگی فاقد مهارت ها و توانایی های الزم هستند با این اوصاف،  

و آموزش های سنتی و مرسوم در قالب یادگیری های درون مدرسه ای نتوانسته اند آنها را در حل مسائل زندگی 

ها و توانایی های عاطفی، روانی و اجتماعی، افراد در مواجهه با مسائل و (. فقدان مهارت2016، 3یاری کنند) گلیک

زش رسمی آمو .مشكالت آسیب پذیر نموده و آنها را در معرض اختالالت روانی، اجتماعی و رفتاری قرار می دهد

مهارت های زندگی به کودکان، نوجوانان و سایر افراد جامعه به دلیل اهمیت آنها مورد قبول قرار گرفته است و 

اشنایدر امروزه بخشی از برنامه های درسی سطوح گوناگون تحصیلی به آموزش این مهارت اختصاص یافته است) 

(. در برخی از کشورها، آموزش مهارتهای مذکور برای تربیت شهروندی یک ضرورت تلقی می شود. 2018 ،4و زیمان

هداف کالن نظام تعلیم و تربیت کشور ایران به آموزش مهارتهای زندگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم تاکید در ا

عدم کارایی برنامه  به هر حال، شده است، با این وجود، این نوع آموزش در عمل چندان مورد توجه نبوده است.

امد. این امر سبب می های درسی دوره ابتدایی به عدم کارایی و اثربخشی دوره تحصیلی آموزش ابتدایی می انج

 
1 - Goudas et all 

2 - Seevers & Jones- Blank 

3  .Gilak 

4 - Schneider    & Zimman 
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شود که دانش آموزان این مقطع، مهارتهای الزم را در حیطه های مختلف فرا نگیرند و دانش و مهارت الزم برای 

 ورود به جامعه را کسب ننمایند. 

در ارتباط با موضوع مهارت های زندگی در نظام های آموزشی، پژوهش های مختلفی انجام شده است که در  

 این پژوهش به چند نمونه که ارتباط بیشتری دارند، اشاره می شود.

 آموزش مهارتهای زندگی ( در پژوهش خود به بررسی روان شناسی مدیریت نوین آموزشی 1395روشنی)  

. نتایج تحقیق نشان داد که معلمان بیش از اندازه متوسط معتقد جمهوری اسالمی ایران پرداخت ی درمدارس ابتدای

  های زندگی در مقطع ابتدایی هستندتآموزش درس مهاربه رشد مهارت های زندگی دانش آموزان از طریق 

دیدگاه معلمان زن در مورد نقش این آموزش ها در زمینه رشد مهارتها در دانش آموزان به نسبت دیدگاه معلمان .

 هتر بود ولی از جنبه تحصیالت و سنوات خدمت اختالف معنی داری مشاهده نگردید.مرد ب

های اعتبار بخشی راهنمای برنامه درسی آموزش آداب و مهارت» ( پژوهشی با عنوان1391احدی و مظاهری)

های زندگی، نتایج این پژوهش حاکی از ضرورت بازنگری در تعریف ارائه شده از آداب و مهارتانجام دادند.  «زندگی

های جنسیتی در برنامه و همچنین رعایت مبانی نظری حاکم بر اصول برنامه، رویكرد حاکم بر برنامه، توجه به تفاوت

ای معلمان و الزامات  حرفه صالحیت هایتدایی تا متوسطه، توجه ویژه به یک نقشۀ مفهومی مناسب برای سطوح اب

های درسی مستقل و  سازی برنامه اجرایی برنامه است. نكته حائز اهمیت اینكه متخصصان تأکید فراوانی بر غنی

های آموزان داشتند. از جمله ویژگی های زندگی برای دانشتلفیقی از نظر حوزه یادگیری آموزش آداب و مهارت

های آموزشی دنیا مطرح است، بحث آداب  های زندگی که در نظام بر مهارت هعالوخاص و بومی این برنامه آنكه 

 .زندگی نیز با آن همراه شده است

های الگوهای قدرتمند کردن افراد از طریق برنامه مهارت »( در پژوهشی تحت عنوان2014) 1آلبرتین و همكاران  

های زندگی موجب افزایش نقش فعال در از آن بود که آموزش مهارت مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی« زندگی

 شود. زندگی، مسئولیت پذیری در محیط شغلی، برنامه ریزی برای آینده و توانایی تفكر انتقادی می

های زندگی در دانش های آموزشی مهارتنیاز به ارزیابی برنامه »( در پژوهشی تحت عنوان2018) 2اشنایدر و زیمان

بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از آن بود که دانش آموزان دارای سطح آگاهی متوسطی از مورد  «آموزان آلمانی

 های زندگی هستند. مهارت

با توجه به انتظاری که در نظام تعلیم و تربیت در رابطه با پرورش  و ت گرفتهنتایج پژوهش های صوربا احتساب 

. همه جانبه قابلیت ها و توانایی انسان ها بكار می رود، توجه به مهارت های زندگی امری ضروری به نظر می رسد

 
1 - Albertyn et all 

2 -Schneider & Zimman 
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 اجتماعی عقالنی، رشد گیری شكل کودک، رفتاری و شخصیتی- ساختار ریزی پایه دوره ابتدایی، دورهعالوه بر این 

های آموزش مهارتاست. بر این اساس،  آدمی فرزند حرکتی و بنیادی مهارتهای توسعه و آدمی شخصیت و عاطفی و

حاضر در نظر دارد ضمن بررسی لذا پژوهش .زندگی به دانش آموزان ابتدایی، باید در این دوره مورد توجه قرار گیرد

وضعیت موجود مهارتهای زندگی در دانش آموزان دوره ابتدایی از مهارت های زندگی بر اساس منابع مرتبط به 

 دیدگاه معلمان و مدیران شهر کرمانشاه بپردازد.

 

 پژوهشروش  .1-1

 آن روشکیفی و ، بخش اول پژوهش، استشامل دو بخش کیفی و کمی و از نوع ترکیبی است  حاضر پژوهش

شامل  تحلیلی در این بخش، جامعه کاربردی است. رویكرد با محتوا نیز تحلیل و اسنادی تحلیل شامل؛ توصیفی و

ه حجم نمونه هم شامل متون و منابع مرتبط با حوز .بود متون و منابع مرتبط با حوزه مهارت های زندگی کلیه ی

 .منبع داخلی شناسایی و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند 20مهارت های زندگی در دسترس بود که در این بین

 دازهو ابزارهای ان است شده های زندگی استفاده مهارت( تلیس چک( وارسی از فهرست اطالعات گردآوری برای

کمی بود.  در بخش دوم روش پژوهشبود.  ساخته محقق محتوای تحلیل سیاهه نیز و برداری فیش فرم گیری،

تعیین حجم بود. برای  جامعه آماری شامل کلیه معلمان و مدیران دوره ابتدایی مدارس دولتی در شهر کرمانشاه

نفر با استفاده از  100نفر به دست آمد. این  100نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد که حجم نمونه 

روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید بدین شكل که ابتدا شهر کرمانشاه به چهار منطقه 

مدرسه انتخاب شد. در  5رت تصادفی از داخل هر یک از این مناطق جغرافیایی جغرافیایی تقسیم شد سپس به صو

 100 انتخاب  و تعداد صورت تصادفینفر به  5از هر مدرسه مرحله بعدی مدرسه انتخاب گردید و در  20مجموع 

. ابزار جمع آوری داده ها در این بخش، پرسشنامه محقق ساخته بود .ندانتخاب شدنفر به عنوان گروه اطالع رسان 

برای اطمینان از روایی صوری این پرسش نامه، چند تن از متخصصان علوم تربیتی آن را بررسی و پس از انجام 

نامه نیز مورد بررسی قرار گرفت. ضریب پایایی  برخی اصالحات، مورد تایید قرار دادند. در ادامه روایی سازه پرسش

در این بخش از آزمون های آماری استنباطی به مانند  بدست آمد 823/0ابزار تحقیق نیز محاسبه گردید که مقدار 

مستقل و تحلیل واریانس) به منظور مقایسه بین میانگین دیدگاه های شرکت کنندگان در متغیرهای  tآزمون های 

  ،  و ... بهره گرفته شد.مورد بررسی(، آزمون فریدمن) به منظور رتبه بندی گویه ها در هر حیطه(

 یافته های پژوهش .2

 های زندگی در دانش آموزان دوره ابتدایی براساس منابع مرتبط کدامند؟مهارت -1

 های زندگی، منابع به طور دقیق مورد بررسی و کند و کاو قرار گرفت ودر تحلیل محتوای متون در زمینه مهارت

کد استخراج شد. بعد از تحلیل محتوا بر روی کدهای حاصل، و ترکیب کدهای تكراری در یک  124در مجموع 
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با تحلیل محتوای صورت گرفته بر  کد به دست آمد. 69در مرحله سوم، کد، و  89منبع با یكدیگر، در مرحله دوم، 

دانش، ) سه زمینه اصلیدر  مقوله هاها استخراج شده و این روی این کدها و ادغام کدهای مشابه در یكدیگر، مقوله

، نتایج حاصل از تحلیل محتوای کیفی بر روی منابع در زمینه مهارتهای 1نگرش و مهارت( جای گرفتند. در جدول 

 زندگی ذکر شده است.

 کیفی منابع در زمینه وضعیت موجود مهارتهای زندگی در دوره ابتدایی : تحلیل محتوای1جدول 

ی
صل

ه ا
ین

زم
 

 کدها                                            مقوله                       

ش
دان

 

 

شناخت  -3انتقادی؛ تفكر  -2خالقیت،-1

 -4استلزامات انجام حرفه های مختلف 

 جستجوی دانش جدید

تدارک20، 6، 5، 3، 1تفكر خالق)  قال میراث 2تفكر) ابزار (؛  (؛ انت

(؛ تفكر 2(؛ انسووان آگاه)17،4،10(؛ گشووودگی ذهن)2،17فرهنگی)

(؛ دانش مورد نیاز حرفه های 9، 7(؛ اسووتدالل )17، 6، 5، 3انتقادی)

گاهی از چگو(؛ 16مختلف) عات (؛ 17)گی تفكرنآ جسوووتجوی اطال

سب (؛10)جدید صلی (؛ 17) سؤال کردن منا سی دقیق منابع ا برر

 ( 14)تشخیص درست از نادرست( ؛ 15)افكار و عقاید و ارزیابی آنها

ش
گر

ن
 

 -3خودآگاهی،  -2مسئولیت پذیری، -1

ارج  -6سعه صدر،   -5هدفمداری، -4همدلی، 

کنترل  -8انتقادپذیری،  -7گذاری مفاخر 

 فشارهای روحی

(؛ انسوووان 19، 7، 6، 5، 3، 1(؛ همدلی)17،20، 5، 3، 1خودآگاهی)

(؛ شناخت 6، 2(؛ شناخت خود)17، 5، 20(؛ مسئولیت پذیری)2آزاد)

مدی)5، 20،، 4(؛ عزت نفس)2دیگران) کارآ به 4(؛ خود ماد  (؛ اعت

سب به 17، 7(؛ پذیرش آرای دیگران)11،5،نفس) (؛ ارایه واکنش منا

(؛ التزام به 9؛ التزام به مسووئولیت های فردی)(7بحران های زندگی)

(؛ 17، 16، 15، 14، 3(؛ هدفمند بودن)9مسوووئولیت های اجتماعی)

 احترام بووه(؛ 19(؛ ابراز وجود) 16، 15،20، 14، 3هویووت یووابی) 

(؛ 11)ت بردن از زندگیلذ(؛ 10ارزشمند شمردن مفاخر)  (؛17)افراد

(؛ مقابله با هیجان 17)کنترل فشووارهای روحی(؛ 16)انتقاد پذیرفتن 

مقابله با  (؛13، 12، 11، 10، 5، 3، 1(؛ مقابله با اسوووترس)5، 3، 1)

 (17)ناکامی
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ش
وان

ت
 

 

 

توانایی حل  -2مهارتهای ارتباط انسانی،  -1

 -4توانایی تصمیم گیری،  -3مساله، 

یادگیری نحوه  -5مهارتهای اجتماعی، 

رعایت بهداشت فردی و  -6یادگیری، 

وری استفاده از فنا -7اجتماعی، 

  -9شهروندجهانی شدن،  -8اطالعات، 

نظم و انضباط فردی  -10خودارزشیابی، 

 برنامه ریزی -11و اجتماعی، 

، 14، 9، 7، 6، 5، 3،  1(؛ ارتباط بین فردی)5، 1ارتباطات اجتماعی)

نایی حل مسووواله)(20،17، 16، 15 ، 16، 15، 14، 6، 4،5، 1،3؛ توا

باط کالمی و غیرکالمی)20 ، 6، 5، 3،  1(؛ تصووومیم گیری) 3(؛ ارت

ماعی)17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10 های اجت هارت (؛ 6، 4( ؛ م

مادام العمر)19، 18، 17، 5مشوووارکت و همكاری) یادگیری  (؛ 8(؛ 

باطی) های ارت هارت یادگرفتن)17، 9، 3م نه  یادگیری چكو (؛ 9(؛ 

(؛ 17، 13، 12، 11، 10(؛ اداره زندگی)10رتهای ارتباط انسووانی)مها

(؛ 17(، رعایت نكات ایمنی)17، 20، 15، 14، 3سوووالمت جسووومی)

(؛ 17(؛ شووهروند جهانی شوودن)20،17،اسووتفاده از فناوری اطالعات)

به دیگران) مک  طه بودن)18ک غازگر راب مک 18(؛ آ (؛ از دیگران ک

قدردانی نمودن از دیگران)18خواسوووتن) (؛ کنترل 18(؛ تشوووكر و 

(؛ رعووایووت قوانین و 17و انضوووبوواط اجتموواعی)(؛  نظم 19خود)

(؛ 17)تنظیم و کنترل وقت(؛ 17(؛ حفظ محیط زیسووت)16مقررات)

عارض حل ت بل 10)نحوه ی  قا های غیر یت  با موقع مدن  نار آ (؛ ک

ستفاده موثر از اوقات فراغت)17تغییر) سرگرمی 17(؛ ا ستفاده از  (؛ ا

ناسووووب) مه ریزی(؛ 15های م نا یابی از عملكرد (، 16)بر ارزشووو

 (11زندگی)(؛ ابتكار عمل در 12،14،)خود

ل
حلی

د ت
ور

ع م
ناب

م
 

 نویسندگان منابع مورد تحلیل

 

 

كاران)-  ندک) -2(؛ 1393جوادی پور و هم حدی و  -3(؛ 1393ب ا

 -6(؛ 1383نیک پور) -5(؛ 1383لواسوووانی)  -4(؛ 1391همكاران)

یا) یب)  -7(؛ 1381فرزام ن یاز آذری) -8(؛ 1389اد  -9(؛ 1382ن

 -12(؛ 2010جنینووگ) -11(؛ 2017بیلی) -10(؛ 2014آلبرتی)

 -14(؛ 1382کوواکوواجویبوواری و همكوواران)-13(؛ 1381آقوواجووانی)

-17(؛ 1395روشووونی)-16(؛ 2016گیالک)-15(؛ 2016اورکین)

( 1394سبزوار و لیاقتدار) -19(؛ 2014مایلس) -18(؛ 1388دیب) ا

 رنامه درسی ملیسند ب-20

 

های زندگی در دوره ابتدایی بر اساس کدها و گردد، مولفه های مهارتمشاهده می 1همانطوری که در جدول   

ها در سه دسته که محقق آنها را با عنوان سه زمینه اصلی دانش، نگرش و توانش نام مقوله ها ذکر شده است. مقوله

باشند. ها در منابع مینموده است آورده شده است. کدها نیز حاصل تحلیل محتوای انجام گرفته بر روی گزارهگذاری 

دادند با یكدیگر در تحلیل محتوا بر روی کدها، کدهای تكراری که موارد زیادی را در هر منبع به خود اختصاص می
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اند. در تعیین مقوله ها نیز، چند کد با یكدیگر تر و نماینده آن منبع ذکر شدهترکیب شده و با عنوان یک کد کلی

الزم به ذکر است که در این راستا، یک کد که ممكن است کلی تر  ) وان یک مقوله شناسایی شدندترکیب و به عن

تا  1اند، با ذکر شماره) از بقیه باشد به عنوان مقوله مورد توجه قرار گرفت(. منابعی که کدها از آن مستخرج شده

 ( برای هر کد مشخص شده است.20

 های زندگی در دانش آموزان دوره ابتدایی چگونه است؟وضعیت موجود مهارت -2

ده در اختیار معلمان و مدیرانی که به عنوان گروه اطالع رسان برای پاسخگویی به این سوال، پرسشنامه طراحی ش 

اشاره می دست آمده از این فرایند است که در ادامه هپژوهش انتخاب شده بودند قرار گرفت. نتایج ذیل داده های ب

های داده شده از دیدگاه شرکت سوال تشكیل شده است که خالصه آن، به همراه پاسخ 4شود. حیطه دانش از 

 ارایه گردیده است.     2کنندگان در جدول  

 انش از نظر شرکت کنندگانهای مربوط به حیطه د: توزیع فراوانی و درصد پاسخ 2جدول 

ن
گی

یان
م

 

بس
ف

عی
 ض

یار
 

ف
عی

ض
ط 

وس
مت

 

ب
خو

ب 
خو

ار 
سی

ب
 

 

 هاطیف سوال

60/2 *20 

20 

35 

35 

20 

20 

15 

15 

10 

10 

 1 خالقیت

56/2 24 

24 

33 

33 

18 

18 

13 

13 

12 

12 

 2 تفكر انتقادی

70/2 20 

20 

30 

30 

23 

23 

14 

14 

13 

13 

 3 ختلفشناخت استلزامات انجام حرفه های م

42/2 30 

30 

29 

29 

19 

19 

13 

13 

9 

9 

 4 جستجوی دانش جدید

   مجموع      57/2

     

های دهد. بر طبق یافتههای مربوط به حیطه دانش را از دیدگاه شرکت کنندگان نشان میوضعیت گویه 2جدول

با میانگین  شناخت استلزامات انجام حرفه های مختلف «»  3جدول، باالترین مقدار میانگین مربوط به گویه شماره 

باشد. بر اساس می  42/2« با میانگین جستجوی دانش جدید»4میانگین مربوط به سوال شماره  ترین، و پایین70/2

 

 . دهندگان استعدد اول مندرج در هر ستون نماینگر فراوانی و عدد دوم نشانگر درصد پاسخ*
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و کمترین   3های شماره توان گفت که شرکت کنندگان در حیطه دانش، بیشترین توجه را به گویهاین نتایج، می

 باشد.می 57/2دارند. میانگین کل حیطه  4اهمیت را به گویه شماره 

در حیطه  هاعامل این بندیرتبه و اولویت تعیین لحاظ به و یكدیگر به نسبت هااین عامل وضعیت بررسی منظور به   

ارایه شده  2ن آزمون در جدول نتایج ای که است شده فریدمن استفاده آزمون دانش از دیدگاه شرکت کنندگان،  از

 است.

 (n=100حیطه دانش از دیدگاه شرکت کنندگان)  بندیرتبه برای فریدمن آزمون : نتایج3جدول

میانگین رتبه به  خی دو

 ترتیب اولویت

 رتبه های  حیطه دانشگویه

69/
52* Si

g:
 0

.0
01

 

 1 های مختلف شناخت استلزامات انجام حرفه 76/2

 2 خالقیت 56/2

 3 تفكر انتقادی 48/2

 4 جستجوی دانش جدید 20/2

*ρ<0.05 

 

دهد،  ن میهای حیطه دانش از دیدگاه شرکت کنندگان را نشاشاخص بندی، که رتبه3های جدولبر طبق یافته  

شود( با آماره می استفاده دو خی آماره از آزمون این در بندی معناداری رتبه بررسی برای کهفریدمن ) آزمون نتیجه

شناخت استلزامات انجام » (. بر اساس نتایج حاصل شده، گویه >01/0pدار است )معنی 01/0در سطح  69/52

جستجوی اول شناسایی شد و عامل » به عنوان عامل 70/2و میانگین  76/2« با میانگین رتبه حرفه های مختلف

شناخت استلزامات انجام » توان گفت که گویهر گرفته است. بر اساس این نتایج، می« در رتبه آخر قرادانش جدید

« از کمترین اولویت در زمینه دانش، از جوی دانش جدیدو جست« از بیشترین اولویت و گویه »حرفه های مختلف

 دیدگاه شرکت کنندگان برخوردار بوده است. 

تک نمونه برای مقایسه میانگین نمره حیطه دانش با معیار فرضی تعیین شده برای تعیین  tهمچنین،  از آزمون  

میزان مطلوبیت استفاده گردیده است.  قابل ذکر است که در پژوهش حاضر، با توجه به نمایش بصری داده ها و 

ن مطلوبیت در حیطه دانش تعیین شده، که عدد باالتر از آن به عنوان به عنوا  1/3پراکندگی میانگین ها، میانگین 

 مطلوب بودن مورد نظر قرار گرفته است.

 تک نمونه( t:  آزمون مقایسه میانگین نمره حیطه دانش با معیار فرضی تعیین شده )4جدول

شاخص               

 آماری

 متغیر 

ین  گ ن میووا

 متغیر

انوووحوووراف 

 استاندارد

مووقوودار  درجه آزادی میانگین فرضی

t 

Sig 
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بر      

اساس 

بحرانی جدول در سطح  tمشاهده شده کوچكتر از مقدار  tدر حیطه دانش در وضعیت موجود، مقدار  ،4-4جدول

رد می شود و در نتیجه میانگین جامعه   H0می باشد. با آزمون انجام شده،  99درصد و با درجه آزادی  5خطای 

می باشد. بنابراین می توان گفت که وضعیت حاضر حیطه دانش در مهارتهای زندگی دوره ابتدایی  1/3پایین تر از 

 یست.از مطلوبیت برخوردار ن

 نگرش

های داده شده از دیدگاه شرکت سوال تشكیل شده است که خالصه آن، به همراه پاسخ 8حیطه نگرش از  

 ارایه گردیده است.    5کنندگان در جدول  

 های مربوط به حیطه نگرش از نظر شرکت کنندگان: توزیع فراوانی و درصد پاسخ 5جدول 

ن
گی

یان
م

ف 
عی

 ض
یار

بس
 

ف
عی

ض
ط 

وس
مت

 

ب
خو

ب 
خو

ار 
سی

ب
 

 

 هاطیف سوال

90/2 18 

18 

20 

20 

30 

30 

18 

18 

14 

14 

 1 مسئولیت پذیری

80/2 16 

16 

28 

28 

28 

28 

16 

16 

12 

12 

 2 خودآگاهی

61/2 24 

24 

26 

26 

25 

25 

15 

15 

10 

10 

 3 همدلی

80/2 20 

20 

23 

23 

26 

26 

19 

19 

12 

12 

 4 هدفمداری

55/2 27 

27 

29 

29 

16 

16 

18 

18 

10 

10 

 5 صدر سعه

61/2 28 

28 

23 

23 

21 

21 

16 

16 

12 

12 

 6 مفاخرگذاری  ارج

63/2 21 

21 

31 

31 

22 

22 

16 

16 

10 

10 

 7 انتقادپذیری

/000 -18/4 99 1/3 26/1 57/2 دانش 

0 
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84/2 16 

16 

29 

29 

25 

25 

15 

15 

15 

15 

 فشارهای کنترل

 روحی

8 

   مجموع      72/2

های دهد. بر طبق یافتههای مربوط به حیطه نگرش را از دیدگاه شرکت کنندگان نشان میوضعیت گویه 4جدول    

میانگین  ترین، و پایین90/2با میانگین  «مسئولیت پذیری» 1ه جدول، باالترین مقدار میانگین مربوط به گویه شمار

توان گفت که شرکت باشد. بر اساس این نتایج، میمی 55/2« با میانگین صدر سعه» 5مربوط به سوال شماره 

دارند. میانگین  5و کمترین اهمیت را به گویه شماره   1شماره  کنندگان در حیطه نگرش، بیشترین توجه را به گویه

 باشد.می 72/2کل حیطه 

ه در حیط هاعامل این بندیرتبه و اولویت تعیین لحاظ به و یكدیگر به نسبت هااین عامل وضعیت بررسی منظوربه    

ارایه شده  5نتایج این آزمون در جدول  که است شده فریدمن استفاده آزمون ازنگرش از دیدگاه شرکت کنندگان، 

 است.

 (n=100حیطه نگرش از دیدگاه شرکت کنندگان)  بندیرتبه برای فریدمن آزمون : نتایج6جدول    

میانگین رتبه به  خی دو

 ویتترتیب اول

 رتبه های  حیطه نگرشگویه

85/
12

8
* Si
g:

 0
.0

01
 

 1 مسئولیت پذیری 22/5

 2 روحی فشارهای کنترل 98/4

 3 خودآگاهی 82/4

 3 هدفمداری 82/4

 4 انتقادپذیری 18/4

 5 همدلی 07/4

 5 مفاخرگذاری  ارج 07/4

 6 صدر سعه 82/3

*ρ<0.05 

 

دهد،  کت کنندگان را نشان میهای حیطه نگرش از دیدگاه شرشاخص بندی، که رتبه6های جدولبر طبق یافته  

شود( با آماره می استفاده دو خی آماره از آزمون این در بندی معناداری رتبه بررسی برای کهفریدمن ) آزمون نتیجه

« با مسئولیت پذیری» (.  بر اساس نتایج حاصل شده، گویه >01/0pدار است) یمعن 01/0در سطح  85/128

« در رتبه آخر قرار  صدر سعه اول شناسایی شد و عامل » به عنوان عامل 90/2و میانگین  22/5میانگین رتبه 

« صدر سعهاز بیشترین اولویت و گویه » «مسئولیت پذیری» توان گفت که گویهگرفته است. بر اساس این نتایج، می
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ن برخوردار بوده است. گویه های »خودآگاهی« و از کمترین اولویت در زمینه نگرش، از دیدگاه شرکت کنندگا

همدلی« و » ارج گذاری مفاخر« به طور مشترک در رتبه سوم و همچنین گویه های »هدفمداری« به طور مشترک »

 در رتبه پنجم جای گرفته اند.

تک نمونه برای مقایسه میانگین نمره حیطه نگرش با معیار فرضی تعیین شده برای تعیین  tهمچنین،  از آزمون   

به نمایش بصری داده ها و  قابل ذکر است که در پژوهش حاضر، با توجهان مطلوبیت استفاده گردیده است. میز

به عنوان مطلوبیت در حیطه نگرش تعیین شده، که عدد باالتر از آن به عنوان   1/3پراکندگی میانگین ، میانگین 

 مطلوب بودن مورد نظر قرار گرفته است.

 تک نمونه( t:  آزمون مقایسه میانگین نمره نگرش با معیار فرضی تعیین شده )7جدول

 5بحرانی جدول در سطح خطای  tمشاهده شده کوچكتر از مقدار  tدر حیطه نگرش، مقدار ، 7بر اساس جدول

رد می شود و در نتیجه میانگین جامعه پایین تر از    H0با آزمون انجام شده، می باشد. 99د و با درجه آزادی درص

می باشد. بنابراین می توان گفت وضعیت موجود حیطه نگرش در مهارتهای زندگی دوره ابتدایی از مطلوبیت  1/3

 برخوردار نیست.

 توانش

های داده شده از دیدگاه شرکت کنندگان ، به همراه پاسخسوال تشكیل شده است که خالصه آن 11حیطه توانش از 

 ارایه گردیده است.    8در جدول  

 های مربوط به حیطه توانش از نظر شرکت کنندگان: توزیع فراوانی و درصد پاسخ 8جدول 

ن
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 هاطیف سوال

73/2 20 

20 

27 

27 

26 

26 

14 

14 

13 

13 

 1 انسانی مهارتهای ارتباط

72/2 20 

20 

28 

28 

24 

24 

16 

16 

12 

12 

 2 مساله توانایی حل

 3 توانایی تصمیم گیری 16 18 26 21 19 91/2
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 4 مهارتهای اجتماعی

70/2 24 
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16 
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14 

 5 یادگیری نحوه یادگیری

16/3 10 

10 

23 

23 

25 

25 

25 

25 

17 

17 

 6 رعایت بهداشت فردی و اجتماعی

70/2 22 

22 

28 

28 

20 
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18 

18 

12 

12 

 7 استفاده از فناوری اطالعات

58/2 26 

26 
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18 
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15 

15 

12 

12 

 8 شهروند جهانی شدن

64/2 27 

27 

25 

25 

18 

18 

17 

17 

13 

13 

 9 خود ارزشیابی

10/3 7 

7 

28 

28 

29 

29 

20 

20 

16 

16 

 10 عینظم و انضباط فردی و اجتما

75/2 20 

20 

29 

29 

21 

21 

16 

16 

14 

14 

 11 زیبرنامه ری

   مجموع      82/2

های دهد. بر طبق یافتههای مربوط به حیطه توانش را از دیدگاه شرکت کنندگان نشان میوضعیت گویه 8جدول    

، و 16/3با میانگین  «رعایت بهداشت فردی و اجتماعی» 6میانگین مربوط به گویه شماره جدول، باالترین مقدار 

اس این نتایج، باشد. بر اسمی 58/2« با میانگین شهروند جهانی شدن» 8یانگین مربوط به سوال شماره ترین مپایین

و کمترین اهمیت را به   6شماره  توان گفت که شرکت کنندگان در حیطه توانش، بیشترین توجه را به گویهمی

 باشد.می 82/2دارند. میانگین کل حیطه  8گویه شماره 

در حیطه  هاعامل این بندیرتبه و اولویت تعیین لحاظ به و یكدیگر به نسبت هااین عامل وضعیت بررسی منظور به   

ارایه شده  8نتایج این آزمون در جدول  که است شده فریدمن استفاده آزمون توانش از دیدگاه شرکت کنندگان، از

 است.

 (n=100حیطه توانش از دیدگاه شرکت کنندگان) بندیرتبه برای فریدمن آزمون : نتایج9جدول

میانگین رتبه به  خی دو

 ترتیب اولویت

 رتبه های  حیطه توانشگویه
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19/
22

2
* Si
g:

 0
.0

01
 

 1 رعایت بهداشت فردی و اجتماعی 78/7

 2 نظم و انضباط فردی و اجتماعی 46/7

 3 مهارتهای اجتماعی 98/6

 4 توانایی تصمیم گیری 45/6

 5 برنامه ریزی 76/5

 6 انسانی مهارتهای ارتباط 62/5

 7 مساله توانایی حل 60/5

 8 یادگیری نحوه یادگیری 37/5

 8 استفاده از فناوری اطالعات 37/5

 9 خود ارزشیابی 03/5

 10 شهروند جهانی شدن 71/4

*ρ<0.05 

دهد،  های حیطه توانش از دیدگاه شرکت کنندگان را نشان میشاخص بندی، که رتبه9های جدولبر طبق یافته  

شود( با آماره می استفاده دو خی آماره از آزمون این در بندی معناداری رتبه بررسی برای کهفریدمن ) آزمون نتیجه

رعایت بهداشت فردی و » (.  بر اساس نتایج حاصل شده، گویه >01/0pدار است) معنی 01/0در سطح  19/222

 شهروند جهانی شدناول شناسایی شد و عامل » به عنوان عامل 16/3و میانگین  78/7انگین رتبه « با میاجتماعی

«  رعایت بهداشت فردی و اجتماعی»  توان گفت که گویه« در رتبه آخر قرار گرفته است. بر اساس این نتایج، می

« از کمترین اولویت در زمینه توانش، از دیدگاه شرکت کنندگان شهروند جهانی شدناز بیشترین اولویت و گویه »

« به طور مشترک در رتبه استفاده از فناوری اطالعات« و »یادگیری نحوه یادگیریبرخوردار بوده است. گویه های » 

 هشتم جای گرفته اند.

تک نمونه برای مقایسه میانگین نمره حیطه توانش با معیار فرضی تعیین شده برای تعیین  tهمچنین، از آزمون  

به عنوان مطلوبیت   1/3میزان مطلوبیت استفاده گردیده است.  قابل ذکر است که در پژوهش حاضر، میانگین 

 مطلوب بودن مورد نظر قرار گرفته است. تعیین شده، که عدد باالتر از آن به عنوان

 تک نمونه( t:  آزمون مقایسه میانگین نمره حیطه توانش با معیار فرضی تعیین شده )10جدول

شاخص               
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 متغیر 
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بحرانی جدول در سطح خطای  tمشاهده شده کوچک تر از مقدار  t، در حیطه توانش، مقدار 4-10بر اساس جدول

پایین  رد می شود و در نتیجه میانگین جامعه   H0می باشد.  با آزمون انجام شده،  99درصد و با درجه آزادی  5

می باشد. بنابراین می توان گفت که وضعیت حاضر حیطه توانش در مهارتهای زندگی دوره ابتدایی از  1/3تر از 

 مطلوبیت برخوردار نیست.

 نتیجه گیریبحث و  .3

 طوری بهآموزش و پرورش به عنوان یک نهاد تربیتی و آموزشی، از ارکان مهم توسعه و پیشرفت جوامع بشری است. 

پرورش، این  و های گذر عمر آموزشطی قرن شود و دراصلی زندگی در دنیای امروز محسوب میبخش که یک 

آموزش ابتدایی به سبب زیربنایی و  در این راستا،  .ضرورت بیشتر شده و بر مبنایی بودن آن تأکید شده است

و در واقع اولین سنگ بنای  و به تبع آن در زندگی انسان برعهده دارد تربیت ایی در تعلیم وای بودن، نقشی مبنپایه

با  بتدایی گذاشته می شود.سازندگی شخصیت کودکان و نهایتا سازندگی جامعه، در همین سال های اولیه دوران ا

 مهارتهای زندگی در دوره ابتدایی پرداخته است.  بررسی وضعیتاحتساب این اهمیت، پژوهش حاضر به 

مهارتهای زندگی در دانش آموزان دوره ابتدایی، تحلیل محتوا برای پاسخگویی به سوال اول مبنی بر شناسایی    

کد استخراج شد. بعد از تحلیل محتوا بر روی  124و در مجموع منابع مرتبط با مهارت های زندگی انجام شد 

کد به دست آمد. با تحلیل محتوای  69کدهای حاصل، و ترکیب کدهای تكراری در یک منبع با یكدیگر، در نهایت 

در سه  مقوله هاها استخراج شده و این ی این کدها و ادغام کدهای مشابه در یكدیگر، مقولهصورت گرفته بر رو

ها در سه دسته که محقق آنها را با عنوان سه زمینه اصلی مقوله .زمینه اصلی) دانش، نگرش و مهارت( جای گرفتند

دانش، نگرش و توانش نام گذاری نموده است آورده شده است. کدها نیز حاصل تحلیل محتوای انجام گرفته بر روی 

محتوا بر روی کدها، کدهای تكراری که موارد زیادی را در هر منبع به خود باشند. در تحلیل ها در منابع میگزاره

اند. در تعیین مقوله تر و نماینده آن منبع ذکر شدهدادند با یكدیگر ترکیب شده و با عنوان یک کد کلیاختصاص می

: بدست آمد اصلی تم های  ها نیز، چند کد با یكدیگر ترکیب و به عنوان یک مقوله شناسایی شدند. و در نهایت این

 -4های مختلف شناخت استلزامات انجام حرفه  -3تفكر انتقادی؛  -2خالقیت، -1)تم اصلی 4 در زمینه دانش

-4همدلی،  -3خودآگاهی،  -2مسئولیت پذیری، -1تم اصلی ) 7 جستجوی دانش جدید( در زمینه نگرش

 -1تم اصلی) 11انش( و در زمینه توکنترل فشارهای روحی -7خرارج گذاری مفا -6سعه صدر،   -5دفمداری، ه

یادگیری  -5مهارتهای اجتماعی،  -4توانایی تصمیم گیری،  -3توانایی حل مساله،  -2هارتهای ارتباط انسانی، م

  -9جهانی شدن،  شهروند -8استفاده از فناوری اطالعات،  -7رعایت بهداشت فردی و اجتماعی،  -6نحوه یادگیری، 

/024 -28/2 299 4 23/1 82/2 توانش

0 
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این بخش نتایج  بخش های ازبه دست آمد.  برنامه ریزی( -11نظم و انضباط فردی و اجتماعی،  -10خودارزشیابی، 

. آنها نیز در است( همسو 1391)احدی و همكاران( و 1393(، بندک )1389از پژوهش با پژوهش های ادیب)

مهارت های زندگی را شناسایی که تعدادی از آنها با نتایج پژوهش به دست مقوله های برای پژوهش های خود 

دی دلیل همسویی بدین علت است که معموال مهارت های زندگی در جامعه ایران تا حدو آمده مشترک است.

مشخص هستند هر چند که در برخی از اسناد باال دستی و منابع جدیدتر متناسب با تغییر و تحوالتی که در عرصه 

زندگی اتفاق افتاده مهارت های جدیدی به حوزه مهارت های زندگی اضافه شد اما بعضا به شكلی کلی تفاوتی در 

 شابه دیده نمی شود. مهارت های به دست آمده در پژوهش حاضر و سایر پژوهش های م

مبنی بر وضعیت موجود مهارتهای زندگی در دانش آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه  در خصوص سوال دوم پژوهش

حاکی از آن است که وضعیت موجود مهارت های زندگی در مقطع ابتدایی مناسب  معلمان، نتایج به دست آمده

مشاهده شده  tدر وضعیت موجود، مقدار بر اساس اطالعات به دست آمده، در حیطه دانش، نگرش و توانش نیست. 

می باشد. با آزمون انجام شده،  99درصد و با درجه آزادی  5بحرانی جدول در سطح خطای  tکوچكتر از مقدار 

H0   می باشد.  1/3رد می شود و در نتیجه میانگین جامعه در هر سه حیطه، دانش، نگرش و توانش پایین تر از

ز مطلوبیت در مهارتهای زندگی دوره ابتدایی ا ، نگرش و توانشبنابراین می توان گفت که وضعیت حاضر حیطه دانش

( همسو می 1395)روشنی و ( 1393) بندکبرخوردار نیست. نتایج این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش های 

باشد. آنها هم در پژوهش های خود به نتایج مشابه پژوهش حاضر دست یافتند. در تبیین و تفسیر این یافته می 

توان بیان داشت که متاسفانه در مدارس به شكل جدی به بحث آموزش مهارت های زندگی پرداخته نمی شود و 

شناختی مدنظر است. هر چند در سال های اخیر و متناسب با اجرای  بیشتر مسایل علمی و تاکید بر فرایندهای

اسناد باال دستی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به بحث مهارت های جدید و آموزش فراگیران بر 

مبنا این مهارت ها اقدامات صورت گرفته و تا حدی وضعیت بهتر شده است اما آموزش و پرورش نیازمند توجه به 

شكل جدی تر است و در این راستا و با برنامه ریزی دقیق و دعوت از خبرگان، و برگزاری سمپوزیم ها، نشست ها 

 و جلسات با حضور اولیا و مربیان  نسبت به کیفی تر نمودن بحث مهارت های زندگی اقدام کند.

دوره تحصیلی رسالت اصلی آموزش ابتدایی در عصر کنونی، آموزش و ارتقای مهارتهای زندگی در فراگیران این 

به عنوان نسل آینده ساز جامعه است. اگر قرار است فراگیران را به عنوان شهروند مطلوب در جامعه آینده آماده 

نماییم، می بایست آموزش مهارتهای زندگی و آموزش برای بهزیستی را در اولویت کار خود قرار دهیم. این امر به 

نیازمند است. زمینه ها و مقوله های شناسایی شده در پژوهش کارکرد مطلوب هر دو جنبه آموزشی و پرورشی 

حاضر ناظر بر هر دو جنبه مذکور است. به منظور آموزش و ارتقای دانش، نگرش و مهارت فراگیران در راستای 

مهارتهای زندگی، هر دو جنبه آموزش و پرورش الزم است در چارچوب رسالت هایی که برای دوره ابتدایی به تصویر 

ده شده است به طور مطلوب حرکت نمایند. جدایی ناخواسته آموزش و پرورش از هم و تفكیک فعالیت های کشی
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آموزشی و پرورشی و جدا دیدن فعالیت های آموزشی از فعالیت های پرورشی می تواند خسارت های جبران ناپذیری 

 را برای نظام آموزشی ابتدایی به عنوان پایه به همراه داشته باشد. 

با توجه به نقش با اهمیتی که برنامه درسی در ارایه آموزش مهارتهای زندگی در دروه ابتدایی در قالب دانش،    

نگرش و مهارت ایفا می نماید، بازنگری در برنامه درسی به منظور متناسب نمودن آن با تحوالت گسترده در علم و 

ری می نماید تا با نیازهای واقعی دانش آموزان و فناوری و همگام نمودن آن با پیشرفت های بشری، امری ضرو

جامعه همسویی وجود داشته باشد. همچنین باید در تدوین و اجرای برنامه های درسی و فعالیت های آموزشی، به 

مهارت هایی از قبیل پرورش تفكر خالق و نقاد، ارتقای روحیه جستجوگری و تقویت مهارت پژوهش و حل مساله 

اساسی یادگیری مادام العمر هستند و در اسناد باالدستی نیز بر آنها تاکید شده است اهتمام ویژه که از مهارتهای 

ای داشت و به عنوان اهداف نوین آموزش ابتدایی مورد توجه قرار گیرند. البته تحقق همه این موضوعات و اثربخش 

ین دوره می باشد. معلمان نقطه آغاز هر بودن یک برنامه درسی در اجرا، نیازمند معلمان شایسته و کارآمد در ا

تحول در آموزش و پرورش هستند و بنابراین شناسایی، جذب، آموزش، و توانمندسازی آنان در برنامه های راهبردی 

آموزش و پرورش برای دوره ابتدایی، باید در اولویت فعالیت متولیان و دست اندرکارن آموزش و پرورش دوره ابتدایی 

 قرار گیرد.

 اهداف از یكی عنوان به و رفته فراتر شعار کی حد از گرید امروز یزندگ های مهارت خالصه اینكه، آموزش

 دانش یسن تیحساس لیبدل ییابتدا دوره در یزندگ هایمهارت آموزش برنامه .باشد یم مدارس مطرح یاساس

 یمختلف مسائل دیبا یزندگ دوره نیا در یزندگ هایمهارت آموزش و است یخاص ضوابط و طیدارای شرا آموزان

 در رییادگی هایتیفعال انجام در آموزان دانش های ییو توانا موجود ازهایین ،یسن طیداد. شرا قرار مورد توجه را

 رد.یگ قرار یزندگ مهارتهای برنامه اساس و ردیبگ قرار یبررس و یابیارز مورد دیبا نین سنیا

 

 منابع

های زندگی بر سالمت روان و منبع کنترل دانش آموزان دختر بررسی تاثیر آموزش مهارت(. 1381آقاجانی، مریم)

 علوم تربیتی و روانشناسی.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشكده  ،مقطع دبیرستان
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