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 : مقدمه

مت و رفتارهای  الجامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سهارتهای زندگی به مهارتهایی گفته میشود که به ارتقای بهداشت روانی افراد  م

رو شود. یادگیری    متی در سطح جامعه منجر میگردند و فرد را قادر میسازند تا به طور مؤثر با مقتضیات و کشمکشهای زندگی روبهالس

همزمان با رشد جسمانی و  .  اردای د  این مهارتها برای همه افراد جامعه ضروری است، اما در سنین نوجوانی و جوانی اهمیت ویژه

طوریکه آنها میپذیرند به سبب زندگی اجتماعی، بخشی از    روانی، انتظار جامعه و خانواده نیز از فرد نوجوان و جوان افزایش مییابد؛ به

در   ار گیرنددر چارچوب هنجارهای اجتماعی و گروهی قر( 1از دیدگاه فضل علیزاده و معصومی فرد )خود را محدود کنند و  یالتتما

زم را در جهت تطبیق خود با خانواده و  الهای صحیح رفتاری را فرا نگرفته باشند و مهارتهای    این راستا نوجوانان و جوانانی که شیوه

و همکاران   قابل ذکر است که به زعم عموسلطانی   رو خواهند شد. از اینرو   جامعه نیاموخته باشند، با آسیبهای جدی و متعدی روبه

 د. وزش مهارتهای زندگی، بخش مهمی از برنامه درسی اکثر نظامهای آموزشی دنیا را تشکیل میدهآم (2)

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

مهارت  . های درسی مدارس در اکثر نظامهای آموزشی مورد توجه قرار گیردتوانمندی افراد، سبب شده است تا این موضوع در برنامه 

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

 ( 3)زندگی دارد. 

در ابتدا این   ؛ کهکار دانش آموز و راهنمای معلم ارائه شده است  مهارتهای زندگی در مقطع ابتدایی با تالیف کتب  در کشور ما آموزش

معلم و شاگرد    ،ی زندگ  یآموزش مهارت ها  .سی بوده سپس تدریس آن به ساعات پرورشی محول شده استالدرس جزو برنامه ی ک

  یکوچک یا گروه ها  یدر گروه هافعالیت    مثلی  متفاوت   یاز شیوه ها  ،یدهد. در این یادگیر  یشرکت م  ییادگیری  پویا  یرا در فرایند

 ( 5و  4)شود یو بحث و مناظره استفاده م  ،ینقش، باز یایفا ،یبارش فکر  ،یدوتای 

با این وجود، علیرغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی در شیوه زندگی، بسیاری از دانش آموزان در رویارویی با مسایل زندگی فاقد مهارت 

اساسی اند و آموزش های سنتی و مرسوم در قالب یادگیری های درون مدرسه ای نتوانسته اند آن ها را در  ها و توانایی های الزم و  

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

هارت های زندگی زمینه ساز بسیاری از آسیب های اجتماعی خواهد بود. از آسیب پذیر نموده است. عالوه بر این، عدم آگاهی از م

با توجه به اینکه دانش آموزان نیز   عنوان آینده سازان جامعه امری ضروری است.ه  ب  اینرو، بررسی مهارت های زندگی دانش آموزان

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

آموزش مهارت های زندگی در سطح آموزش و پرورش برای کسب دانش در زمینه مهارت های زندگی موجب ایجاد نگرش و ارزش 

امعه های مثبت در فرد می شود؛ و این نگرش منجر به رفتارهای مثبت شده و در نتیجه مانع بروز مشکل و ارتقای بهداشت روانی ج

می شود. عالوه بر این از آنجا که ماهیت و تعریف مهارت های زندگی در کشورها و فرهنگهای گوناگون متفاوت است، بررسی و ارائه 

ارتقای سالمت روان دانش آموزان ابتدایی    یلگوطراحی و اعتباربخشی اظهیرابادی ع، شریعتمداری م، دلگشایی ی، کردستانی ف.    استناد: 

   46-51(: 2) 12؛  1401، خانواده و بهداشت،  4Hمبتنی بر مدل 
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مدل مهارت های زندگی بومی و جامع مبتنی بر استاندارهای جهانی و با در نظر گرفتن ویژگی های کشور ضروری به نظر می رسد.  

ل کشور در این زمینه معموالً بر اساس مدل مهارتهای دهگانه مهارتهای زندگی سازمان بهداشت جهانی بوده   تحقیقات انجام شده داخ

غذا و    یمل  ادیمربوط به امور جوانان است که بن  یسازمان   H4متحده    االتیدر ا  مغفول مانده است،  1H4و بررسی آن بر اساس مدل  

به   دنیجوانان به منظور رس  یر یو رسالت آن »به کارگ  کنند، ی( آن را اداره مUSDAمتحده )   االتیا  یو وزارت کشاورز  یکشاورز

آنان و همچن  تینها فردی )سر، قلب، دست،    توسعهچهار حوزه    انگری مان  H4  نام  «. است  جوانان  توسعه  حوزه  شبردیپ  نیاستعداد 

اجرایی ارتقای سالمت روان   یالگواز اینرو، در این پژوهش سعی بر آن است که با ارائه     ( 6)  .سازمان است  نیمورد توجه ا  سالمت(

آنها    ، هیز کودکان به این مهارت هابا تج  و اجتماعی کودکان را افزایش داد،  -توانایی های روانی   4Hبر اساس مدل  کودکان ابتدایی  

سازد تا در    ی ها فرد را قادر م مهارت ها و توانایی    ن یا  .ه کنار بیایندبتوانند با تقاضا و کشمکش های زندگی روزانه به طور سازگاران

 . د ینما  نیخود را تأم یمثبت و سازگارانه عمل کند و سالمت روان خود، طیانسان ها، جامعه، فرهنگ و مح ریرابطه با سا

دسترس،   قابل   و مجالت علمی ، محققین منابع مرتبط با موضوع را در اغلب کتابها، مقاالت، سایتها  پژوهشپیشینه تجربی  خصوص  در  

و خارج    مورد بررسی قرار دادند که نتایج این بررسی تحت عنوان تحقیقات داخلی و خارجی بیان شده است. به دلیل این که در ایران

بر اساس مدل    یزندگ  یبر آموزش مهارتها  یمبتن  ییابتدا  سالمت روان کودکان  یارتقا  ییاجرا  یارائه الگوتحقیقی با عنوان    از ایران

H4  بوده و    مهارتهای دهگانه زندگی رویکرد  بیشتر با    مهارتهای زندگی شده در حوزه    تاکنون انجام نشده و معدود تحقیقات انجام

 پرداخته   یک یا چند متغیربر    و یا کلیه مولفه های مهارت زندگی   همچنین هرکدام از این تحقیقات به بررسی تأثیرات یک مؤلفه خاص

اند،   بیش به موضوع نقش مهارتهای زندگی پرداخته  و  اند، لذا محققین بر آن شدند در این بخش عالوه بر استفاده از تحقیقاتی که کم

 د. اند نیز اشاره نماین پرداخته مولفه های مهارت زندگی های مؤثر بر  مؤلفه که به بررسیهایی   وهشبه سایر پژ

)مصرف مواد مخدر، الکل و سیگار( معنادار    بر گرایش به رفتارهای پر خطر زندگی مهارتهای که تاثیر آموزش( نشان داد  8بهرامی )

( حاکی از کاهش گرایش  46/67آزمون) ( و پس46/76آزمایش در مرحله پیش آزمون)است و میانگین نمرات رفتارهای پرخطر گروه 

پر خطر رفتارهای  اثر  به  به    کودکان به   زندگی مهارتهای آموزش  با و    است زندگی مهارتهای آموزش  در  گرایش  کاهش  به  میتوان 

 د. کمک کر آنهادر  و ارتقا سالمت روان رفتارهای پرخطر

  و  گوناگون  یها  حل  راه  یبررس  و  مساله  حل  مهارت  یریادگی  به  آموزان  دانش  یعالقمند  معلمان  نظر  از  که  داد  نشان(  9یوسفی )

  دانش   اما   است  قبول  قابل   حد   در  مساله   حل   در  تعامل   و   ی گروه   مشارکت   و   شده   انتخاب  ی ها حل  راه   ی ابیارز  حل،   راه  نیبهتر  انتخاب

 حل   راه  درآوردن  اجرا  به  یی توانا  و  مختلف  ی ها  حل  راه  خلق  و  د یتول  ییتوانا  اطالعات،  یآور  جمع  مهارت  مساله،  شناخت  در  آموزان

 ت یموفق  زانیم  معلمان  نظر  از  که  داد   نشان   پژوهش   نیا  ج ینتا  یکل   بطور  دارند  یتر  قیدق  برنامه  و  آموزش  به  از ین  هنوز  مسئله  یها

  یبالندگ  و  رشد  ازمندین  آموزان  دانش   مساله  حل  مهارت  ییتوانا  کسب  بر(  کرامت  طرح)  یاسالم   یزندگ  یمهارتها  و  آداب  آموزش  برنامه

 د. باش یم یشتریب

 ---------
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نفر    6در پژوهشی به بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی در افزایش خالقیت کودکان دبستان پرداختند.    (10)اعظمی و همکاران  

به عنوان نمونه انتخاب   ی ای و تصادف  مرحله  چند  ای  خوشه  ی دبستان های استان زنجان به صورت تصادف  ییاز دانش آموزان دوره ابتدا

در    یآزمون تفکر خالق تورنس در هر دو گروه اجرا شد و سپس مهارت های زندگ   داو کنترل قرار گرفتند. ابت  شیو در دو گروه آزما

آزمون   گروه،   و سه ماه بعد در هر دو  یجلسات آموزش  انیآموزش داده شد. پس از پا   ش یساعت( به گروه آزما  40)  جلسه  20مدت  

و    انسیوار  لیتحل  مستقل و وابسته و  t  روشهای  باهای بدست آمده    داده  لیو تحل  هی. تجزدیدوباره اجرا گرد  تورنس  تیخالق  تفکر

از کالس سوم به پنجم، دارای   نیتفکر واگرا از کالس سوم به چهارم و همچن گروهها انجام شد.  سهی »شفه« جهت مقا یبیآزمون تعق

توان نتیجه می  نشد.  مشاهده(    P>01/0نمرات تفکر خالق کودکان کالس سوم و پنجم تفاوت معناداری )  نیب  یبود ول   معناداری  تفاوت

 داد.  شیرا افزا ی کودکان دبستان تیخالق توانیم ی با آموزش مهارتهای زندگگرفت، 

مطالعه بر   در پژوهشی به بررسی ادراک دانش آموزان نسبت به توسعه مهارت های زندگی در مدارس پروژه محور پرداخت. (13) ریم

دانش  ی  ا  وهیچه ش  با (  2  محور چیست؟ پروژه  مدارسدر   یزندگ ی( ادراک دانش آموزان از توسعه مهارت ها1سه سؤال متمرکز بود:  

سطح کالس    نیاگر وجود دارد، ب  ،ی( چه رابطه ا3کنند؟    یدرک م را  خود    یزندگ   ی هارت هام  شیافزا  ی دوره زمان  کیآموزان در طول  

ساله از دو مدرسه پروژه محور   12تا    6دانش آموز    275بدین منظور    آنها وجود دارد؟  یزندگ   یو ادراک دانش آموزان از مهارت ها

یکی در بافت شهری و دیگری در بافت روستایی در مینهسوتا به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از روش 

ده شد. تحلیل کمی داده ها با استفاده از  مثلث سازی شامل پرسشنامه طیف لیکرت، مصاحبه نیمه ساختاریافته و گروه کانونی استفا

و تحلیل کیفی داده ها با استفاده از کدگذاری باز و محوری انجام شد. نتایج کیفی حاکی از آنست که از دیدگاه    SPSSنرم افزار  

همکاری(؛ درحالیکه دانش آموزان بیشتر مهارت های آنها بهبود یافته است )مدیریت زمان، خودکارآمدی، برقراری ارتباط، مشارکت و  

نتایج کمی بهبود مهارت های حل مساله، خودکارآمدی، اخالق کاری، مسئولیت پذیری را نشان می دهد. یافته های پژوهش حاکی  

آنها   ارتقا سالمت رواناز آن است که دیدگاه دانش آموزان نسبت به توسعه مهارت های زندگی مثبت بوده و آموزش پروژه محور بر  

 ایی داشته است، به گونه ای که به این کودکان کمک می نماید برای حضور در جامعه جهانی آماده شوند. تاثیر به سز

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

جوانان مورد توجه قرار گیرند. برنامه مهارتهای زندگی بر این اصل استوار  های حمایت اجتماعی و اسـترس مؤثر بر رفتار کودکان، نو

است که کودکان و نوجوانان و جوانان حق دارند توانمند شوند و نیاز دارند که بتوانند از خودشان و عالیق شان در برابر موقعیتهای  

کنند. دفاع  زندگی  و    مهارت(  7)سخت  متنوع هستند  و  متعدد  زندگی  مهارت  جامع  رنامهبیک  های  نگرشی    آموزش  زندگی  های 

؛  بوده استنوع  از طرف دیگر تجارب کشورها مت  و دیدگاهی کلی دارد،  گیرد  تنها یک مهارت مورد توجه قرار نمیکه  دارد    سیستمی

بنابراین ارائه الگویی اجرایی و بومی بر اساس ویژگی های فردی، فرهنگی و محلی ضرورت دارد و از آنجا که طبق ادبیات پژوهش، به  

عین حال، مطالعات  در  برای آموزش مهارتهای زندگی با ویژگی های فراگیران مقطع ابتدایی سازگاری دارد و    4Hنظر میرسد مدل  

ایران انجام نشده است؛ از اینرو، همواره این سوال مطرح می  در  با در نظر گرفتن کلیه عوامل تاثیرگذار بر آن  و    زیادی روی این مسئله

مهارت های زندگی دانش  ابعاد مختلف    بررسیمطالعه حاضر با هدف  شود که ابعاد مهارتهای زندگی دانش آموزان ابتدایی کدامند؟  

ی اجرا خواهد  زندگ   ی بر آموزش مهارتها  یمبتن  یی سالمت روان کودکان ابتدا  یارتقا  ییاجرا  یارائه الگوآموزان ابتدایی و همچنین  

 شد. 
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 : پژوهشروش  

در  هش  یت پژوهاز نظر نوع مطالعه و ما  )کیفی وکمی( ومتوالی تبدیلی  آمیخته    هااز نظر داده  کاربردی و  هداف حاضر از نظر ا هشپژو

از آنجایی که در پژوهش  کاربردی است    هدفاز نظر   هشاین پژواست. ی مقطعی  شپیمایاز بعد کمی   وجستجوی اکتشافی  بعد کیفی  

موثر در ارتقا سالمت روان کودکان    4Hحاضر هدف در بعد کیفی استفاده از منابع موجود جهت شناسایی مفروضات و ابعاد مدل  

 داده شده است:  ، که شرح این کدگذاری در جدول ذیل نشانکدگذاری استفاده شداز روش  ابتدایی،

 شاخص های بدست آمده از مرحله کدگذاری محوری  .1جدول  

مولفه  ردیف 

 اصلی

 شاخص مولفه خرد
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مهار
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 مهارت 11

 تفکر خالق 

 توانایی الزم در شناسایی راه حل های جدید در برخورد با مشکالت زندگی  

 برخورداری از تالش در رفع محدودیت های مربوط به دانش و توانایی خود    12

 توجه به دیدگاه های متفاوت و ابتکارعمل در زندگی   13

 توسعه ظرفیت تفکر به روشهای خالقانه   14

 توانایی ایجاد ایده های جدید از چیزهای معمولی   15

 سازگاری با تغییر شرایط اجتماعی  16
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 برخورداری از تفکر خالق  18

 مهارت 19

 تفکر انتقادی

 مهارت بررسی دقیق موقعیتها را بوسیله سئوال کردن  

 مهارت تشخیص درست از نادرست  20
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 آشنایی با مراکز و سازمانهایی که به حل مشکالت کمک می کنند  38
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 بررسی راه حل های مختلف قبل از تصمیم گیری 43
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 درک و تقبل انواع نقش در گروه  

 ایجاد تعادل بین نیازهای گروهی و فردی خود 75
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  د.نفر میباش  1457رفسنجان به تعداد  شهرستان  شاغل به تدریس  معلمان ابتدایی     کلیه بر مشتمل کمی بخشدر   آماری جامعه

 گیری بهره با کیفی بخش درتصادفی ساده است.   کمی بخش در  و    برفی گلوله  و هدفمند نوع از  کیفی  بخش در  گیری نمونه روش

 مصاحبه در آمده دست به داده های که است ذکر به الزم)شد    انتخاب نمونه عنوان به نفر   30 تعداد هدفمند گیری نمونه روش از
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نفر برآورد    304برابر با    ازیحداقل تعداد نمونه موردنفرمول کوکران   از بهره گیری با نمونه  در بخش کمی،  .(رسیدند نظری اشباع به 12

کدگذاری    گذاری باز وکدبه مدد  ساخته    گرهشته پژوفرم مصاحبه نیمه ساختار یافیک    4Hدر زمینه مدل  و  کیفی    بخشدر    د.ش

توافق متخصصان در مورد دلفی    فن  تا به مدد  گردید  رای خبرگان ارسالو ب  تدویناطالعات حاصل از بررسی منابع موجود    محوری

سوال   135با   4Hنهایی بدست آمده از تحلیل منابع مرتبط با مدل    رمفکمی   بخشدر    ابعاد و نشانگرهای شناسایی شده بدست آید.  

سوال طبق شاخص های    104متخصص قرار گرفت تا با استفاده از فن دلفی توافق نهایی بررسی شود که در نهایت     30در اختیار  

برای تعیین اعتبار درونی )قابلیت  روایی محتوایی و نسبت روایی محتوایی مطلوب شناسایی شد و بر روی نمونه نهایی اجرا گردید.  

نقطه خبره مورد تایید قرار گرفت سپس  راد  فینه تحقیق، منابع، مصاحبه با اشا با مطالعه مبانی نظری، پیهداده ابتدا    هاتهفاعتبار( یا 

از شیوه  در مورد اعتبار مطالعه،  ا هتأیید دقّت و صحّت داده  د و بعد از آن برایی از خبرگان نیز ملحوظ شهای گروهنمودهنظرات و ر

بررسی ای حاصل از  ه  )به این ترتیب که نتایج تحلیل و مقوله بندی  استفاده شد  ظ افراد مشارکت کنندهبازبینی توس بررسی به وسیله 

ا  هتهفجهت تعیین اعتبار بیرونی )انتقال پذیری( یا .  ( ت که آنها را تأیید نمودندفخبرگان قرار گر  در اختیاراکتشافی    مصاحبهمنابع و  

جهت    و  ا ه نی دادهغ توصیف  ،  اطالعات ای کدگذاری و تحلیل  هاستفاده از رویه،  خبرگانحصول کامل اشباع نظری  :  ایهنیککاز ت

مسوسازی به کار ها متنوع بود و  هها از منابع متعدد، )منابع داد هآوری داده جمع :  نیکِک ا نیز از سه تهتهف)تأییدپذیری( یا   تعیین روایی

ت و در  فتجدید نظر قرار گر ای آن موردهرآیندفا ، چندین بار ارزیابی شد و محتوا و  هروش )برنامه مصاحبه    فانعطا (،  ته شدفگر

انعطاهتهفا و یا ه نهادشا، پیهتفسیر به ترتیب ذکر شده    (کیفی خشروایی و پایایی در ب)ن دلفی  ف  ، (پذیری رعایت گردید  ف ا کامالً 

محاسبه  (CRو اعتبار مرکب )از طریق آلفای کرونباخ  مهارت های زندگی    نامهشپرسی  اه اعتبار ابزارگردآوری داده    . گردیداستفاده  

روش های تحلیل عاملی    وواگرا، همگرا  از طریق روایی  پرسشنامه مهارت های زندگی  روایی  بود.    7/0که مالک مناسب بودن    شد

است و مقدار   7/0جزء مهارت هدف گذاری که پایایی آن به روش آلفای کرانباخ زیر    نتایج نشان داد به  تأییدی انجام شد اکتشافی و  

، مهارت های  8/0تا  7/0است و نسبتا مطلوب است، مهارت های تصمیم گیری، حل مساله ، خودآگاهی و عزت نفس بین  643/0آن 

و مهارت های تفکر انتقادی، مهارت  9/0تا  8/0بین تفکر خالق، مدیریت، ارتباطات، همکاری، توجه به دیگران و مهارت زندگی سالم 

داشتند که همگی وضعیت مطلوب پایایی مهارت ها را نشان می    9/0های قابل عرضه، خود مسئولیتی، و اخالق کاری، پایایی باالی  

   دهد. 

یم  هبه منظورآشنایی مفا  اول ابتدادر گام    . شداستفاده    اه میدانی برای گردآوری داده    دو روش کتابخانه ای و  ره  کیفی از شدر بخ

 ت فقرار گر بررسی دقیق  مورد مطالعه و  4Hمدل  جهانی درخصوص    ملی و  ایه ته  فیا  ا وها، مدل هالگو   ا،همبانی نظری تئوری   پایه و

گردآوری  در گام دوم به منظور    بدست آمد.   4Hبرای پرسشنامه مدل    مورد  135 مفهومی به تعداد  ایه و در نهایت به کسب گزاره  

در گام سوم به مدد کدگذاری   .گر احصا شدهشای ابزار به وسیله پژوه شاخص  روش میدانی استفاده شد. به مدد کدگذاری باز  ا، ازهداده

در قالب   4Hمدل ندی شده ب ای مقولههدر گام چهارم شاخص .بندی شد گر مقولههشای احصا شده به وسیله پژوه محوری شاخص

ن دلفی تا اشباع نظری خبرگان فدر گام پنجم این روند به مدد  نفر خبره ارسال گردید 30 ته برای فنیمه ساختار یارم مصاحبه فیک 

در گام   .تفمورد تایید خبرگان قرار گر 4Hدر مورد مدل شاخص 104 مولفه و15 بعد و 4 دلفی نف ت و درمجموع در پایان فادامه یا

ها    خبرگان الگوی آموزش مهارت  نظرات  نقطه  به مدد  در قالب یک الگو ترسیم و  اهیت آنا و اولوها و شاخصهم، ابعاد، مؤلفهشش

ن  مورد استفاده در ای  هایابزار  ا از روش میدانی استفاده شد. هکمی برای گردآوری داده   شدر بخ  د. اعتبار یابی نظری گردیزندگی  

بعد    15بعد اصلی و    4   شامله ها  نامشاین پرسه بودند.  محقق ساخته بود که طی مرحله کیفی بدست آمد  های  نامهشمرحله پرس
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 ظهیرآبادی
خانواده و بهداشت

تعداد  درجه ای تنظیم شده بودند.    5بر روی طیف لیکرت    و  موثر بر ارتقا سالمت کودک  خرد برای پرسشنامه مهارت های زندگی

 به شرح ذیل میباشد:  2شماره  در جدول تحقیقمربوط به پرسشنامه مدل   شاخص های

   تحقیق یالگوهای سازنده شاخص  تعداد و ها مؤلفه ابعاد، .2جدول 

 تعداد شاخص ها  مولفه ها  ابعاد اصلی 

 

 

 مهارت های ذهنی

 4 تصمیم گیری

 6 تفکر خالق 

 6 تفکر انتقادی

 5 هدف گذاری

 5 حل مساله

 5 خودآگاهی 

 6 مدیریت 

 

 مهارت های عاطفی
 7 ارتباطات

 7 همکاری

 

 مهارتهای اجتماعی 
 6 مهارت های قابل عرضه

 9 خودمسئولیتی 

 6 اخالق کاری 

 

 مهارت های سالمت 

 4 عزت نفس 

 7 توجه به دیگران 

 8 مهارت زندگی سالم

 

 

محقق ساخته   یمرحله پرسشنامه ها  نیمورد استفاده در ا  یاستفاده شد. ابزارها  یدانی داده ها از روش م  یگردآور  یبرا  یدر بخش کم

  یزندگ   ی پرسشنامه مهارت ها  یبعد خرد برا 15و    یبعد اصل  4پرسشنامه ها شامل    نیبدست آمده بودند. ا  ی فیمرحله ک  ی بود که ط

 ق یشده توسط خبرگان توسط پژوهشگر از طر  دییشده بودند. ابتدا فرم مصاحبه تأ   میتنظ  یدرجه ا  5  کرتیل  فیط  یکه بر روبود  

انتخاب شده بود    یگروه نمونه که بصورت تصادف  یشد، سپس پرسشنامه مذکور بر رو  لیبه پرسشنامه تبد  ها  دادن وزن به شاخص

 زرل یاس اس و ل  یاس پ   یشد و در بسته نرم افزار SPSS23 افزار  و وارد نرم  یپاسخ ها کدگذار  تیو بعد از آن در نها  دیداجرا گر

 .قرار گرفت لیو تحل هیمورد تجز  یدییو تا ی اکتشاف ی عامل لیتحل یآزمون آمار لهیبوس
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 : یافته های پژوهش

نشان داده شده است:  لیدر جدول ذ قیارائه شده تحق یالگو یمولفه ها، خرد مولفه ها و شاخص ها ابعاد، هیکل  

شاخص های بدست آمده از مرحله فن دلفی  .3جدول 

مولفه  ردیف 

 اصلی

 CVI CVR شاخص مولفه خرد

1 

 

ی 
ت ذهن

مهار
 

 

 مهارت

تصمیم 

 گیری 

 86/0 87/0 توانایی لیست کردن گزینه ها را قبل از تصمیم گیری دارد.

 87/0 1 گیری خود فکر میکند.به پیامد تصمیم   2

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

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

 انتخاب می کند. 

1 81/0 

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

 مهارت 6

 تفکر خالق 

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

 توانایی الزم برخوردار هست.

1 85/0 

 85/0 87/0 در رویارویی با مشکلی سریع میتواند راه حلی برای آن پیدا کند.  7

 85/0 89/0 در ایجاد ایده های جدید از چیزهای معمولی توانایی دارد.  8

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

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

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

 مهارت 12

تفکر 

 انتقادی

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

 1 1 توانایی استدالل دارد.  13

 1 1 میتواند به تنهایی ایده بدهد.  14

 88/0 1 میتواند به تنهایی تصمیم بگیرد.  15

 85/0 92/0 اغلب به دنبال ایده های جدید است 16

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

قبل از اقدام به کاری، فکر  معموال درباره پیامدهای یک تصمیم  18

 میکند. 

1 86/0 

اغلب در مورد اقدامات خود فکر میکند تا بداند  آیا میتواند آنها را    19

 بهبود بخشد.

85/0 85/0 



   

 مهارت 20

هدف  

 گذاری

 86/0 89/0 با ناکامی ها و شکست ها به شیوه مناسب مقابله می کند. 

 86/0 88/0 توانایی الزم را دارد.در تدوین اهداف بلند مدت  21

 86/0 87/0 برای رسیدن به اهداف خود به قدر کافی تالش می کند.  22

 85/0 87/0 از مهارت برنامه ریزی برخوردار هست. 23

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

 مهارت 25

 حل مساله

 86/0 89/0 مسائل مختلف زندگی را دارد.توانایی مقابله با 

 1 1 میتواند برای مشکالت یا معضالت دشوار راه حلی پیدا کند.  26

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

 1 1 به تنهایی توانایی یک انتخاب خوب را دارد. 28

 1 1 درک چگونگی انجام کار را دارد.  29

 مهارت 30

 خودآگاهی 

میداند هر کسی دارای یکسری ویژگی ها و استعدادهای متفاوت با  

 دیگران است.

89/0 85/0 

 1 1 بر روی خود کنترل الزم را دارد. 31

 1 1 حقوق و مسئولیتهای خود را میداند.  32

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

 86/0 1 نگرش مثبت دارد.نسبت به خود اعتماد به نفس و  34

 مهارت 35

 مدیریت 

 86/0 1 از مهارت تعیین هدف برخوردار هست.

 1 1 از مهارت برنامه ریزی یا سازماندهی مناسبی برخوردار هست.  36

 86/0 1 در کارهای خود انعطاف پذیر هست. 37

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

 87/0 1 دیگران را در رهبری مشارکت میدهد  39

40 

 

ی 
طف

ت عا
مهار

 

 

 مهارت

 ارتباطات

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

 1 1 میتواند با دقت به دیگران گوش دهد.  41

 1 1 میتواند به خوبی افکار، احساسات، و ایده های خود را بیان کند.  42

 1 1 توانایی ارتباط کالمی موثر با دیگران را دارد. 43

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

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

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

 86/0 89/0 به راحتی با دیگران رابطه برقرار میکند 47
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در پیدا کردن دوست جدید و همچنین از دست ندادن دوستان  48

 قدیمی مهارت دارد. 

1 85/0 

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

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

 مهارت 51

 همکاری

 

 86/0 89/0 میتواند انواع نقش را در گروههای کاری  بر عهده بگیرد 

 85/0 1 میتواند بین  نقش گروهی و فردی خود به راحتی تمایز قائل شود  52

 87/0 1 ایده های خود را با دیگران به اشتراک میگذارد 53

 86/0 1 میتواند با دیگران کار کند  54

 1 1 میتواند در کار تیمی شرکت نماید.  55

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

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

بهترین نحو انجام می  شود آن را به زمانی مسئولیتی به  او داده می 58

 دهد. 

91/0 87/0 

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

در موقعیتهای مختلف اجتماعی به راحتی با دیگران تعامل برقرار  60

 میکند. 

91/0 88/0 

61 

 

ضه 
ل عر

ی قاب
ت ها

مهار
 

 

 مهارت های 

 قابل عرضه

 76/0 1 توانایی حل مسائلی را که با آن روبرو هست، دارد. 

دستورالعمل ها را به همان نحوی که به او داده شده می شود، دنبال  62

 میکند

1 85/0 

 87/0 91/0 در تیم به عنوان یک عضو مشارکت میکند 63

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

 85/0 89/0 برای انجام کارهای خود توانایی برنامه ریزی دارد 65

 مهارت 66

خود 

 مسئولیتی 

 87/0 1 از منابع طبیعی محیط خود،  خردمندانه استفاده می کند. 

 87/0 89/0 میتواند برای استفاده از منابع مالی برنامه ریزی نماید.  67

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

 1 1 در کار خود تعهد دارد.  69

 86/0 89/0 دیگران میتوانند به او اعتماد کنند. 70

 1 1 مسئولیت اقدامات خود را بر عهده میگیرد 71

 1 1 اشتباهات خود را میپذیرد.  72



   

 86/0 89/0 این موضوع را درک میکند که به آنچه تعهد دارد باید عمل کند.  73

 مهارت 74

اخالق 

 کاری

 85/0 88/0 چیزهای جدید را امتحان می کند. در کار خود رویکردها و 

 86/0 90/0 در کار خود اخالق دارد.  75

 86/0 91/0 تا کار خود را به پایان نرساند، از آن  دست نمیکشد 76

 1 1 کمک کار و یاری رسان برای دیگران هست 77

 1 1 مودب هست 78

 86/0 92/0 تابع مقررات هست 79

 1 1 رسیدن به اهداف خود سخت تالش میکند. برای  80

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

82 

 

ت 
الم

س
ت 

مهار
 

 

 مهارت

 عزت نفس 

 

 86/0 1 اعتماد به نفس دارد. 

 86/0 92/0 خودمسئولیتی دارد. 83

 1 1 خود احترام قائل است برای 84

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

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

 مهارت 87

توجه به  

 دیگران

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

 این تفاوتها را یاد بگیرد. 

88/0 86/0 

 1 1 نسبت به بیماران مراقبت دارد. 88

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

 1 1 میتواند با دیگران همدلی کند.  90

 86/0 92/0 در صورت درخواست دیگران وسایل خود را به آنها قرض میدهد  91

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

 مهارت 93

زندگی  

 سالم 

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

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

 1 1 میتواند با ناکامی و شکست مقابله نماید.  95

 1 1 میتواند با غم مقابله نماید  96

 1 1 میتواند با ترس مقابله نماید  97

میتواند ترسها، احساسات و مشکالت خود را با دیگران در میان   98

 بگذارد

1 86/0 

 1 1 میتواند با شرایط سخت مقابله نماید 99
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 86/0 1 از غذاهایی که برای سالمتی مفید هستند  استفاده می کند.  100

 1 1 از رفتارهای پرخطر اجتناب می کند.  101

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

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

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

با همه مسیرهای    الگواولیه )  الگوشاخص های برازش مدل تحلیل شده را نشان می دهد. نتایج نشان داد که در   4شماره  نتایج جدول  

= SRMR،085/0=RSMEA،000/0=p،105df=،83/539=028/0ممکن( مقدار )
2اکی از برازندگی نامطلوب الگو ( است که ح

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

(036/0=SRMR،057/0=RSMEA،000/0=p،226df=،01/644=
2  جامعه در  الگو  قبول  قابل  برازندگی  از  حاکی  که  است   )

الگو با داده ها از شاخص های برازندگی استفاده شد. نتایج نشان داد که   است، همچنین به منظور تعیین مناسب بودن برازندگی 

( است که نشان دهنده برازندگی قابل قبول مدل  CFI=)93/0(، و شاخص برازندگی تطبیقی  NFI=)90/0شاخص نرم شده برازندگی  

( باید باالی  2006و از دیدگاه وستون و گورِ جر )  9/0( باید باالی  1999که از دیدگاه مولر )  CFIبا  داده ها است، بخصوص مقدار  

نمی گیرد. همچنین اگر جذر برآورد   برازندگی مناسبی با داده ها داشته باشد زیرا تحت تاثیر حجم نمونه قرار  الگوباشد تا    95/0

باشد برازش   08/0باشد برازش قابل قبول و اگر باالتر از    08/0تا    05/0( بسیار خوب، بین  05/0RMSEAواریانس خطای تقریب )

(  برازش مطلوب و باالتر برازش نامطلوب را نشان می 08/0SRMR)    ضعیف است و جذر میانگین مجذور خطای استاندارد شده

بود  که حاکی از برازش قابل قبول است.  08/0زیر   SRMRو  08/0تا    05/0بین   RMSEAد که در این مطالعه ده

 

 الگوشاخص های برازندگی .4جدول 

 

 

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

با   الگو   اولیه 

 همه مسیرها 

83/539 105 52/2 000/0 085/0 028/0 92/0 81/0 93/0 93/0 79/0 

 اصالح   الگو  

)حذف  شده 

غیر  مسیرهای 

 معنی دار( 

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



   

 

 ی زندگ یبر آموزش مهارتها یمبتن یی ابتدا سالمت روان کودکان یارتقا یالگو .1الگوی 

بر حسب    5شماره  در جدول    موثر بر ارتقا سالمت روان کودک  4Hنتایج اولویت بندی مولفه های مهارت های زندگی مبتنی بر مدل  

دارد  وجود  داری  معنی  تفاوت  زندگی  های  مهارت  های  مولفه  اهمیت  بین  داد  نشان  نتایج  است.  شده  اورده  فریدمن  آزمون 

(01/0p<،56/2524=(14)χ2  ،)  و مهارت ها به ترتیب اهمیت عبارتند از اخالق کاری، خودآگاهی، مدیریت، مهارت زندگی سالم، مهارت

فکر خالق، عزت نفس، توجه به دیگران، حل مساله، تفکر انتقادی، خودمسئولیتی، تصمیم گیری،  های قابل عرضه، هدف گذاری، ت

 ارتباطات و همکاری.   

 موثر بر ارتقا سالمت روان کودک 4Hیت بندی مولفه های مهارت های زندگی مبتنی بر مدل واول .5جدول 

آزادیدرجه   میانگین رتبه ها  مولفه ها   اولویت بندی مقدار خی دو  

67/5 تصمیم گیری   14 2524/56** 13 

61/8 تفکر خالق  7 

99/6 تفکر انتقادی   11 

95/8 هدف گذاری  6 

1/7 حل مساله  10 

81/10 خودآگاهی  2 

27/9 مدیریت  3 

51/4 ارتباطات  14 

61/3 همکاری  15 

96/8 مهارت های قابل عرضه   5 
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96/6 خودمسئولیتی   12 

9/12 اخالق کاری   1 

45/8 عزت نفس   8 

95/7 توجه به دیگران   9 

24/9 مهارت زندگی سالم  4 

سوال تدوین گردید    35با توجه به یک پرسشنامه با    4H ی مبتنی بر مدل  اعتباربخشی الگوی ارتقای سالمت روان دانش آموزان ابتدای

از متخصصان خواسته شد تا هر کدام از موارد را بر روی عامل اصلی و کل مدل(    4مولفه و    15)  4Hسوال در ارتباط با مدل    20که  

این مرحله دوباره پرسشنامه    . دردرجه ای )کامال مخالفم، مخالفم،بی نظر، موافقم، کامال موافقم( درجه بندی کنند   5یک طیف لیکرت  

نفر پرسشنامه را پاسخ دادند. نتایج بدست آمده با    21متخصص اولیه که مدل را ارزیابی اولیه کرده بودند ارسال گردید که    25برای  

ان ( و ضریب توافق و درصد توافق برای ارزیابی نهایی متخصص، حداقل سطح قابل قبول4میانگین نظری  سطح موافقم مقایسه شد ) 

در سطح  t تایج آزمونن  6به جدول  آورده شده است. باتوجه  6در مورد مولفه های مدل و روابط بین آنها برآورد شد. نتایج در جدول  

مولفه، مدل کلی و روابط  داری در ارزیابی هر  طور معنی  بنابراین متخصصان به  .دار استدرصد برای تمام سؤاالت معنی  95 اطمینان

از  دارای اعتبار کافی    شده  توان نتیجه گرفت که مدل تدوینمیاین اساس  بربین آنها نظری باالتر از سطح موافقم ارزیابی کرده اند.  

ی مناسب بودن نشان دهندهها  عوامل اصلی و کل مولفهدر خصوص    انهمچنین میانگین نظرات متخصصنظر متخصصان می باشد.  

 . را تایید کردند  t. نتایج ضریب توافق و درصد توافق نیز نتایج آزمون باشدیمدل م 



   

 اعتباربخشی به مدل نظری از دیدگاه متخصصان درباره مولفه های مدل و ارتباط آنها با یکدیگر  .6جدول 

انحراف  میانگین  مولفه

 استاندارد

 درصد توافق ضریب توافق  tمقدار   درجه آزادی

 5/90 89/0 87/3** 20 67/0 57/4 تصمیم گیری 

 5/90 89/0 87/3** 20 67/0 57/4 تفکر خالق

 3/95 9/0 81/4** 20 58/0 61/4 انتقادی تفکر 

 100 92/0 07/7** 20 46/0 71/4 هدف گذاری

 100 9/0 7/5** 20 49/0 61/4 حل مساله

 100 86/0 26/4** 20 51/0 47/4 خودآگاهی

 100 91/0 32/6** 20 48/0 66/4 مدیریت

 100 84/0 5/3** 20 49/0 38/4 مهارت های ذهنی

 100 82/0 82/2** 20 46/0 28/4 ارتباطات

 100 85/0 87/3** 20 5/0 42/4 همکاری

 4/95 84/0 96/2** 20 58/0 38/4 مهارت های عاطفی

 100 84/0 5/3** 20 49/0 38/4 مهارت های قابل عرضه 

 2/95 82/0 33/2* 20 56/0 28/4 خودمسئولیتی 

 2/95 83/0 64/2* 20 57/0 33/4 اخالق کاری 

 100 83/0 5/3** 20 49/0 38/4 شغلی مهارت های  

 2/95 83/0 64/2* 20 57/0 33/4 عزت نفس 

 2/95 84/0 64/2* 20 57/0 33/4 توجه به دیگران 

 2/95 82/0 64/2* 20 57/0 33/4 مهارت زندگی سالم

 100 83/0 5/3** 20 49/0 38/4 مهارت های سالمتی 

 100 83/0 82/2* 20 46/0 28/4 کل مدل مهارت های زندگی

 

 : حث و نتیجه گیری ب

اجرایی ارتقای سالمت روان کودکان ابتدایی مبتنی بر آموزش مهارتهای زندگی به ترتیب    یالگونتایج تحقیق حاضر نشان داد که   

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

ری، ارتباطات و همکاری است که در ارتقای سالمت روان  نفس، توجه به دیگران، حل مساله، تفکر انتقادی، خودمسئولیتی، تصمیم گی

اخالق کاری با شامل بودن مولفه هایی چون: صداقت، راست کرداری، موثر و با سالمت روان کودکان در رابطه مستقیم هستند.   
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وفاداری و  بودن  قانون  تابع  احترام،  بی طرفی،  رازداری،  ا  شفافیت،  روان  در سالمت  مهمی  تاثیر  یعدی  میتواند  مولفه  نماید،  یجاد 

پایه و زیر بنای یادگیری تمام مهارت ها و همچنین داشتن یک زندگی با کیفیت می باشد. انسان با شناخت صحیح از خودآگاهی  

که    خود در بسیاری از مواقع بحرانی قادر به کنترل هیجانات منفی خود و در نتیجه تصمیم گیری های صحیح و منطقی می باشد 

، به عنوان یکی از مهارت آگاهیخودجاد سالمت روانی مطمئن میگردد و از آسیب های جدی به آن جلوگیری مینماید  منجر به ای

های زندگی قابل تأمل است، اکثر مکاتب و روش های مشاوره ای و روان درمانی در مباحث روان شناختی و حتی پیش از آنها، مکاتب  

هر انسانی  ، مقدمه ارتباط مؤثر با دیگران است  آگاهی خویشتن فرا خوانده اند. از آن جا که خود  الهی به ویژه اسالم، افراد را به تدبر در

و آسیب نیازمند حفظ و تقویت عزت نفس خویشتن است و تخریب عزت نفس در هر فرد موجب احساس حقارت و در نتیجه اضطراب  

ان با یادگیری مهارت مدیریت مسائل اجتماعی، از جمله به سالمت روان خواهد شد. مولفه بعدی، مهارت مدیریت میباشد، کودک

مسائلی مانند: اعتیاد، مسائل جنسی و ناهنجاریهای اجتماعی میتوانند از آسیب به سالمت روان خود جلوگیری و حتی منجر به ارتقا  

  انتخاب لم زیستن است که شامل  آن گردند. چهارمین اولویت در مهارتهای زندگی که موجب ارتقا سالمتی روان میگردد، مهارتهای سا

ی میباشد. پنجمین اولویت در مهارتهای زندگی که موجب  فرد  یمن یاو    های ماریاز ب  یریشگیپ   استرس؛  تیریمد  سالم؛  یسبک زندگ

مهارتهای شخصیتی، رفتاری، ارتباطی، شغلی، ایده یابی، خالقیت و نو  ارتقا سالمتی روان میگردد، مهارتهای قابل عرضه میباشند،  

مهارتهای زندگی که موجب    همه از این نوع مهارتها میباشند که موجب ارتقا سالمت روان کودک میشوند. ششمین اولویت در  آوری

ارتقا سالمتی روان میگردد، مهارت هدف گذاری میباشد، کودکی که بتواند از این مهارت به خوبی و به جای مناسب استفاده کند باید  

مهارتهای    بتواند با ناکامی ها و شکست ها به شیوه مناسب مقابله و موجبات ارتقا سالمت روانی خود را فراهم سازد. هفتمین اولویت در

 شخصی، تصمیم اخذ ( توانایی14زندگی که موجب ارتقا سالمتی روان میگردد، تفکر خالق است، به زعم کالنترقریشی و همکاران )

 و انعطاف پذیری یگانگی، و فردیت شخصی، ارزشهای  هدفمداری، خود، به  اعتماد حس مسئولیت پذیری، حس  کردن، کار  خوب ذوق 

 غیره و  خود برای شدن قائل ارزش سازنده، و راههای جدید یافتن مناسب، گیری  تصمیم مهارگری، خود و فردی کفایت نگری، گشاده

روند، پس میتوان  می شمار به نیز خالق  افراد ویژگیهای از هستند، جسمانی و روانی بر سالمت گذار تأثیر و مؤثر عوامل همگی که

حیث که تفکر خالق را در سالمت روان موثر میداند همسو دانست. هشتمین اولویت نتایج تحقیق حاضر را با نتایج آن تحقیق از این 

(، 15در مهارتهای زندگی که موجب ارتقا سالمتی روان میگردد، عزت نفس میباشد. تحقیقات بسیاری از جمله حیدرنیا و همکاران )

(، نشان داده اند که بین عزت نفس و  19آزاد مرد )  و   مصطفایی یونجالی (،  18(، امیرخانی )17(، صغری سینا )16کرمی و همکاران )

دارد.   معناداری وجود  ثبت  رابطه  روان  بصورت  سالمت  آن  عواقب  از خود میشود که  فرد  انتقاد شدید  نفس موجب  نداشتن عزت 

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

و همواره به سالمت روان خود آسیب میزند. نهمین اولویت در مهارتهای زندگی که موجب ارتقا سالمتی   ها دچار مشکالت فراوان شده

مراقبت دارد    مارانینسبت به بروان میگردد، مهارت توجه به دیگران است، کودکی که از مهارت توجه به دیگران برخوردار باشد،  

و از سالمتی روان خوبی برخوردار باشد. دهمین   کند  یهمدل گرانیبا د تواندیتوجه و محبت دارد م  ، یدرک، مهربان  گران،یسبت به دن

به زعم محمدی ) ارتقا سالمتی روان میگردد، مهارت حل مساله میباشد.  ع 20اولویت در مهارتهای زندگی که موجب  و  اب (،  دینی 

(، طاهرنژاد و همکاران 25(، امینی زارع و آقایی )24(، امینی و همکاران )23(، رهایی و همکاران )22(، خدری و دباغی )21همکاران )

(، مهارت حل مساله با سالمت روان کودکان ابتدایی در ارتباط مثبت معناداری میباشد. بنابراین میتوان اذعان داشت، کلیه شاخص  26)

 یراه حل برا  افتنی   ییتوانا  ،یمقابله با مسائل مختلف زندگ   یی تواناشد، از جمله:    های حل مساله در پژوهش حاضر که به آنها اشاره



   

توانا  یمعضالت دشوار، برخوردار  ایمشکالت   توانا  یحل تعارض، برخوردار  ییاز  ، در  انجام کار  یدرک چگونگ  ،ی انتخاب فرد  ییاز 

مهارتهای زندگی که موجب ارتقا سالمت روان میگردد، مهارت تفکر  سالمت روان کودکان موثر و مفید میباشند. یازدهمین اولویت در  

(، جهانی  29(، کریمی و فاطمی )28(، حیدری بیدختی و عجم )27(، کردلو و احمدی )24انتقادی میباشد. به زعم امینی و همکاران )

  یراهبردها(، 32) نارو و لورارد. به زعم ( آموزش تفکر انتقادی نقشی مهم در ارتقای سالمت کودکان دا31) یطبالوندان ییصفا(، 30)

از مولفه های   گذشته  یریادگی   با  ارتباط  یبرقرار  ی ومعن  کشف  ی،ریگ  میتصم  بر  انعکاس تمرکز  و  استدالل  سه،یمقا  ل،یتحل  و  هیتجز

  آیندنمی  دنیا  به  انتقادی  کودکان با قدرت اندیشهموثر در تفکر انتقادی میباشند که میتوانند در ارتقای سالمت کودکان موثر باشند.  

  را آن گاههیچ  هاانسان  از بسیاری. کنندنمی کسب  دارند، نیاز ماندن  زنده برای  که ایاندازه ماورای نیز  طبیعی طوربه  را قابلیت این و

آموزان نیست؛ بلکه به مربیان  به دانش آموزش قابل  معمولی  آموزگاران  و  والدین   توسط  سادگیبه    روش  این  همچنین.  گیرندنمی  یاد

برای آموزش مهارتویژه اندیشه  ای  ارتقا سالمتی روان ددار  نیاز  انتقادیهای  اولویت در مهارتهای زندگی که موجب   . دوازدهمین 

درست و   نیب خود یبرا انتخاب خود؛ تعهدات و رفتار به ییپاسخگومیگردد، خودمسئولیتی میباشد، مهارت خودمسئولیتی به معنای 

طبق نتایج پژوهش حاضر با سالمت روان در رابطه مستقیم میباشد و همچنین باید اذعان داشت این نتایج با نتایج    نادرست میباشد و

( همسو میباشد. سیزدهمین اولویت در مهارتهای زندگی که موجب ارتقا سالمتی روان میگردد، مهارت  33تحقیق قنبری و همکاران )

  یها، آمادگ  تیموقع  قیدق  یابیارز  یبر مبنا  یریگ  میتصماضر شامل شاخص های  تصمیم گیری میباشد، این مهارت در تحقیق ح

بند بودن به    ی مناسب، پا  نهیمرتبط جهت انتخاب گز  یارهایمع  یریمناسب، به کارگ  نهیها جهت انتخاب گز  میدادن تصم  رییتغ  یبرا

بود که در ارتقای سالمت روان کودکان در رابطه مستقیم میباشند. چهاردهمین اولویت   خود  یها  می به تصم  نانیو اطم  میتصم  یاجرا 

  یمهارتهامیباشد، این مهارت در تحقیق حاضر شامل    ارتباطاتدر مهارتهای زندگی که موجب ارتقا سالمت روان میگردد، مهارت  

شدن   ریدرگ  یمقاومت در برابر فشار برامهارت  ار همساالن،  در مقابل فش  یارتباط مقابله امهارت    ،ی کالم   ریو غ   یارتباط کالم   یاساس

بود که در ارتقای سالمت روان کودکان در رابطه مستقیم میباشند. پانزدهمین اولویت در مهارتهای    یزا به سالمت  بیآس  یها  ت یدر فعال

درک و تقبل    ی مهارتهازندگی که موجب ارتقا سالمت روان میگردد، مهارت همکاری میباشد، این مهارت در تحقیق حاضر شامل  

نقش    کیتفک  ییتوانا  ،یود، شرکت موثر و فعال در تعامالت گروهخ  یو فرد  یگروه  یازهاین  نیتعادل ب   جادیانواع نقش در گروه، ا

کمک    ، یمیشرکت در کار ت  گران،یکار کردن با د   یی توانا  ،گرانیخود را با د   یها  ده یا  یاشتراک گذار  خود را از هم،  یو فرد  ی گروه

 بود که در ارتقای سالمت روان کودکان در رابطه مستقیم میباشند. گرانید به یریگ میدر تصم

 ی پژوهش: محدودیتها

در شهر   س یتنها معلمان شاغل به تدر  زین  یحوزه و در بخش کم  ن ینفر از خبرگان ا  30  یفیگروه نمونه پژوهش منحصراً در بخش ک-

آن اقدام و سپس   یساز  یبه بوم  اط،یاحت  تیمدارس، با رعا  ریارائه شده در سا  یالگو  یریرگرفسنجان انتخاب شده اند، لذا جهت بکا

 .شود ییاجرا

با   یگرید  یاسهایگروه نمونه به دست آمده لذا اگر از مق یبرا یماده ا 118 اسیمق کی یپژوهش در اثر اجرا   نیا یتجرب  یداده ها-

 .تراست میآن قابل تعم جهیاستفاده شود نت ادتریمضمون متفاوت و طول ز

  کیشده    ییشناسا  یها  هیموضوع است که همه ابعاد، مولفه ها، شاخص ها و گو  ن یا  انگری ب  یدیتائ  یعامل   لیتحل  جهیدر مجموع نت-

ابتدایی مبتنی بر مدل  ارتقای سالمت روان دانش  یلگوارا در قالب    یی بنا  ریعامل ز اما قطعاً مولفه ها    کنند یم  نییتب  4Hآموزان 

 .کشف شوند توانندیکه به رغم تالش فراوان همچنان مکنون مانده اند و م نمود  ییشناسا توانیرا م یگرید یوشاخصها
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 کرونا  یماریب وعیش لیبه دل یو خبرگان جهت انجام مصاحبه  حضور ی از متخصصان دانشگاه یبرخ یعدم همکار-

ابتدا  نیا- م  ییپژوهش در جامعه معلمان  لذا  والد  یعتریدر سطح وس  توانستیانجام شده است  دانش آموزان    ن یشامل معلمان و 

 .باشد ییابتدا

وجود   نیشیپ   یپژوهش ها  جی پژوهش با نتا  نیا  جینتا  سهیلذا مقا  شد،یبار بود که اجرا م  نیاول  یاز آنجا که موضوع پژوهش حاضر برا-

 نداشت.

 اتشنهادیپ

تحقیق بر    ییاجرا  یبا الگو  یمسئوالن آموزش   ریسا  نیو همچن  یی معلمان ابتدا  ییجهت آشنا  یآموزش  ی کارگاه و دوره ها  یبرگزار-

 یموسسات آموزش   گریدر مدارس و د اساس آموزش مهارتهای زندگی 

  یزندگ یآموزش مهارتها ییاجرا یالگو یبر ابعاد، مولفه ها و شاخصها یمبتن یانسان یروین یابیمرکز سنجش و ارز جادیو ا یطراح-

   یبعد یارائه شده در پژوهش ها  یبر اساس الگوها یلیمقاطع تحص ریسا نیو همچن ییبه دانش آموزان ابتدا

اجرا شود،  عتریاستاندارد و جامع تر که مورد استفاده گسترده باشد، بهتر است پژوهش در سطح وس اسیبه منظور بدست آوردن مق-

 ابد ی شیافزا زین ج ینتا یریپذ م یتعم تیتا قابل

 بر اساس الگوی تحقیق  فاصله وضع موجود و مطلوب نییموجود و تع تیوضع یپژوهش به منظور بررس یاجرا-

  ی شده الگو  ییشناسا  یابعاد و مولفه ها  تیرا بر تقو  یکالن نظام آموزش  یو برنامه ها  استهایس  راتیکه بتواند تأث  یقاتیانجام تحق-

 .قرار دهد یحاضر مورد بررس قیتحق ییاجرا

 الگوی تحقیق  یشاخص ها مولفه ها و   ییاستفاده از نظرات دانش آموزان در شناسا-

 گری د یشهرستانها در استانها ریسا ی متناسب با فرهنگ بوم الگوی تحقیق دیجد یمولفه ها و شاخص ها  یی شناسا-

 جهت ارتقا سالمت روان  رانیا ییدوره آموزش ابتدا ی زندگ یجامع آموزش مهارتها یبا هدف ارائه الگو  یبعد  یانجام پژوهش ها-

 ی مجزا بر اساس عوامل سه شاخگ ییبا هدف ارائه الگو  یبعد  یانجام پژوهش ها-

  دهیتحول بنیادین آموزش و پرورش به آنها اشاره گرد  یکه در سند مل  یدر ارائه الگو به نحو  یستیو ز  یفناور  یلحاظ کردن مبان -

  است
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