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 چکیده
که  هستندهاي شخصي و اجتماعي هاي زندگي، مهارتمهارت

بتوانند  افراد تانماید اي را فراهم ميزمینه ،اهآموزش و یادگیري آن
طور موثر و هاي دیگر و کل اجتماع بهدر مورد خود و انسان

تاثیر  گیرياندازهژوهش حاضر، هدف پ نمایند.اي عملشایسته
آموزان دختر پایه هاي زندگي دانشمحور بر مهارتآموزش مسئله

آزمون با گروه آزمون ـ پسمنظور از طرح پیشهفتم بود. بدین
آموزان دختر پایه نفر از دانش 24ها آزمودنيکنترل استفاده گردید. 

با  ه وشد گیري در دسترس انتخاباز طریق نمونه بودند که هفتم
ها با انتساب تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده

هاي زندگي )ساعتچي و استفاده از پرسشنامه استاندارد مهارت
 8شد. برنامه آموزش مسئله محور در  ( گردآوري1389همکاران، 

ساعته به صورت هفتگي بر روي گروه آزمایش اجرا گردید.  2جلسه 
ها از تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج دادهبراي تحلیل

هاي زندگي نظیر نشان داد که آموزش مسئله محور بر میزان مهارت
هاي انساني، روابط بین فردي، حل مسئله مهارت خودآگاهي، ارتباط

گیري، بهداشت و سالمت رواني، مشارکت و همکاري،  و تصمیم
ها نشان ور معناداري موثر است. یافتهطتفکر خالق، تفکر انتقادي به

عنوان روشي مفید و کارآمد، تواند بهداد که آموزش مسئله محور مي
براي نوجوانان در مقابله با مشکالت و مسائل زندگیشان مورد 

 ستفاده قرار گیرد.ا

هاي زندگي، آموزش مسئله محور، مهارتهای کلیدی: واژه

 آموزان، دختر نوجواندانش

  

Abstract 
Life skills are personal and social skills that kids 

and teenagers have to learn them so they can act 

effective and properly about themselves and other 

people and the whole community. The aim of 
present study was studying the effect of problem-

based learning on life skills in seventh grade female 

students. For this purpose, the pre-test and post-test 

control group was used.24 eligible seventh grade 

female students were selected through sampling 

and they placed in two experimental and control 

group by random (each group contains of 12 

students).data were collected by using standard 
questionnaire life skills. (Saatchi et al.1389). 

Problem-based learning was done in 8 sessions and 

every session was about 2 hours. The sessions were 

weekly and were done on the experimental group. 

For analyzing the data multivariate covariance was 

used. The results showed that problem-based 

learning is effective on life skills such as self-
awareness, human relations; inter personal 

communication, problem solving and decision 

making, health and mental health, partnership and 

cooperation, and creative thinking. According to 

the results of study, problem-based learning can be 

a useful method for teenagers to deal with their 

problems in life.     
 

Keywords: Problem-based learning, life skills, 

students, teenager girl 
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 مقدمه

نیازهاي زندگي امروز، تغییرات سریع اجتماعي و فرهنگي، تغییر سریع ساختار خانواده، شبکه گسترده و 
ها و ها، استرسها را با چالشنساني و تنوع، گستردگي و هجوم منابع اطالعاتي انسانپیچیده ارتباطات ا

هاي رواني و اجتماعي به رو نموده است که مقابله مؤثر با آنها نیازمند توانمندي هاي متعددي روفشار
ختلف و هاي مها، موقعیتها براي مقابله سازگارانه با استرسانسان (.1392 و فکري، )کریمي است

هایي نیاز دارند که آنان را در کسب توانایي تجهیز نماید. این کارکردها هاي زندگي به روشتعارض
ها که در هایي نظیر شناخت عواطف و رفتارگیرند. کارکردزیربنایي هستند و در فرایند تحول شکل مي

هاي اجتماعي تقالب ساختارهایي مانند عزت نفس، خودکارآمدي، حل مسئله، مقابله و مهار
هاي الزم و اساسي یابند. امروزه بسیاري از افراد در رویارویي با مسائل زندگي فاقد توانایيميتجلي

پذیر ساخته هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مشکالت و مسائل روزمره زندگي ناتوان و آسیب
کند تا مقابله مؤثري با افراد کمک مي هاي تفکر است که بهترین فرایندیکي از مهم 1است. حل مسئله

هاي زندگي داشته باشند و در سالمت رواني و اجتماعي افراد نقش مهمي بازي مشکالت و چالش
ها براي مقابله سازگارانه با انسان (،1385، ، باقرشاهي، محمدزاده، محمدي و ابوالقاسمي)الکاني کنندمي

ها در خود دارند. حل مسئله در افزایش برخي مهارت ها و مشکالت زندگي نیاز به آموختنکشمکش
مهارت حل مسئله در زندگي روند مواجهه شدن پیاپي با مسائل و تالش براي حل آنها است و حل 

شود. مواجهه سازنده با آمیز مسائل زندگي به اعتماد به نفس بیشتر و آرامش فرد منجر ميموفقیت
آموزان کامأل الزم و ضروري است ت که آموزش آنها به دانشمشکالت مهارت فوق العاده ارزشمندي اس

کند آموزش مبتني بر حل مسئله باعث افزایش قدرت بیان مي 2(. الزاکیدو1392)کریمي و فکري، 
به نقل از دهقان زردیني  ،گردد )الزاکیدوآموزان ميپذیري در دانشگرداني و مسئولیتگیري، خودتصمیم

باشد، عدم توانمندي از مشکالتي که در آموزش به شیوه سنتي مطرح ميیکي  (.1392 و بخشایش،
باشد. فراگیران اغلب اي ميفراگیران در کاربرد اطالعات علمي در شرایط واقعي و انجام وظایف حرفه

سپارند؛ بدین جهت پس از مدتي به فراموشي مي ،گیرندهاي سنتي فرا ميمطالبي را که با شیوه
هاي تربیت روشي تحت عنوان یادگیري بر پایه حل مسئله مطرح ساختند که در سال متخصصین تعلیم و

آموزش مبتني بر حل مسئله  راهبرد(. 1389طور وسیع مورد استفاده قرار گرفته است )شعباني، اخیر به
(PBLضمن اینکه فراگیران را به کار گروهي هدایت مي )وند و تر شکند تا فعالها را تشویق مينماید، آن

در این  .(1391، سادان و برهانيزاده، مداح، عباستري را در فرایند یادگیري بپذیرند )نوحيمسئولیت بیش
آوري اطالعات و کمک به افزایش دانش علمي یکدیگر، فراگیران ضمن مشارکت گروهي در جمعشیوه، 
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(. مدرسین، 2000سالي، کنند )دي و سلهاي مناسب را کسب ميحلهاي الزم براي یافتن راهمهارت
کنند و بحث گروهي اي را در قالب سناریوهاي آموزشي مطرح ميمسائل مربوط به زندگي واقعي حرفه

کند و عالقمندي به یادگیري و قدرت ابتکار عمل در یادگیري را در فراگیران را به تفکر وادار مي
واقعي است که عالقه دانشجویان را بر  یادگیري بر وظایف در این روش، تمرکزدهد. فراگیران ترویج مي

؛ 2000)دي و سلسالي،  نمایداي آینده تحریک ميها را نسبت به یادگیري وظایف حرفهانگیزد و آنمي
هاي زندگي در فرد آموزش مسئله محور موجب تقویت برخي مهارت ،(. از این رو2001سلیا و گاردون، 

ها و ها، ارزشب علم و دانش و تغییر متناسب نگرشدر کنار کس 1هاي زندگيشود. کسب مهارتمي
انجامد که خود مشکالت و موانع سالمتي را کاهش تقویت رفتارهاي مناسب به رفتارهاي سالمي مي

جه به (. با تو1387، ، نیکخواه و مراديبخشد )خوشابيدهد و در نتیجه بهداشت رواني را ارتقاء ميمي
سازي افراد جهت رویارویي با جامعه و گسترش روابط اجتماعي، آماده افزونهاي روزتغییرات و پیچیدگي

شناسان جهت پیشگیري از روان ،رسد. به همین دلیلنظر ميهاي دشوار، امري ضروري بهموقعیت
هاي زندگي را در سراسر جهان و در سطح هاي اجتماعي، آموزش مهارتهاي رواني و نابهنجاريبیماري

تواند به هاي درسي مناسب ميند. مدرسه از جمله مؤسساتي است که با تدوین برنامهامدارس آغاز نموده
پذیري آموزان کمک نموده و فرایند جامعههاي بهنجار و منطبق با اعتقادات اجتماعي در دانشایجاد رفتار

بهترین  ،بنابراین. (1392 ، بالویي جامخانه و سقایي،پوربه نقل از ولي ،بندعالقه) را در آنها تسهیل نماید
در آموزش و پرورش است  ارتقاء میزان مهارت زندگي، تحصیالت برايمکان براي آموزش مسئله محور 

هاي کند. هدف از آموزش مهارتدبستاني تا مقاطع باالي آموزشي همراهي ميکه فرد را از سنین پیش
اجتماعي و در نهایت پیشگیري  ـوانیرهاي ( افزایش توانایي2001)2زندگي از نظر سازمان جهاني بهداشت

)حدادي و بدري،  هاي آسیب زننده به بهداشت و سالمت و ارتقاي سطح روان افراد استاز ایجاد رفتار
هاي بین فردي، برقراري دهند که داشتن عواملي مانند عزت نفس، مهارتها نشان مي(. پژوهش1392

هاي فردي در پیشگیري ه و تعیین و شناسایي ارزشگیري، حل مسئلارتباط مطلوب، تعیین هدف، تصمیم
هاي رفتاري و اختالالت رواني و افزایش سطح بهداشت روان یا کاهش ابتالي افراد به انواع ناهنجاري

هاي ها به رفتارها و استرسشود که فرد در برابر فشارها موجب ميباشد. فقدان این مهارتدر ارتباط مي
هاي پیشین اساس نتایج پژوهش (. بر1387)خوشابي و همکاران،  روي آورد غیرمؤثر و ناسازگارانه

هاي مهمترین و مؤثرترین دوره سني براي آموزش پیشگیرانه، دوره نوجواني است؛ زیرا آموزش مهارت
کند، بلکه او را براي رویارویي با زندگي نه فقط نوجوان را در مقابل مشکالت تحصیلي حمایت مي

 جمالي به نقل از ،و همکاران 3)بوتین کندي با اجتماع و گذر از این دوره حیاتي آماده ميمشکالت سازگار
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رشد  تاثیر آموزش(. 2005؛ ویلبرن و اسمیت 1393، پاقلعه، نظري بدیع و جدیدي فیقان پاقلعه، جمالي
جتماعي در توان زیربناي پیشگیري از مشکالت رواني و اهاي زندگي از طریق یادگیري را ميمهارت
اي نوجواني به دلیل آنکه ارتباط بسیار نزدیکي با سالمتي دارد، مرحله .(1992)بوید،  آموزان دانستدانش

بسیار مهم از زندگي هر فرد است، از طرفي سالمت دختران در این دوران در مقایسه با پسران از اهمیت 
هاي بلوغ دختران و شرایط خاص رواني ژگيوی .(1393پاقلعه و همکاران، جمالي ) اي برخوردار استویژه

هاي مربوط، بر تمامي دوران زندگي آنان تأثیر بسزایي دارد )امیریان و و جسماني این دوران و نیاز
سازد هاي زندگي، کودکان و نوجوانان را قادر ميمهارت .(1393؛ به نقل پاقلعه و همکاران، 2011شریفي، 

پور و به نقل از ولي 1377نسب ،را به عمل تبدیل نمایند )حسینيهاي خود که دانش و نگرش و ارزش
هاي سند تحول توان بر طبق ارزشآموزان را مياهمیت این موضوع براي دانش .(1392همکاران، 

پذیري همه جانبه، مشارکت اجتماعي و اند از: مسئولیتبنیادین آموزش و پرورش بیان نمود که عبارت
آموزان براي هاي انساني هویت دانشهارت مورد نیاز جامعه، تکوین و تعالي جنبهداشتن روحیه جمعي و م

ها در سراسر جهان، که تحقیق این گستر و مهرورزانه با همه انسانتقویت روابط حق محور، عدالت
 .باشدهاي زندگي بر مبناي آموزش مسئله محور ميآموزان نیازمند همان کسب مهارتها در دانشارزش

آموزان هاي مورد بررسي بر روي دانشو اینکه اغلب پژوهش ،اطالعات کافي در این زمینهدلیل فقدان به 
ارجمندنیا، انجام شده است ) راهنمایي آموزان دورهدبیرستاني بوده است و تعداد خیلي کمي بر روي دانش

رابطه با تاثیر آموزش  و همچنین نبود اطالعات در ،(1390غیاثي ندوشن، خوشنام، و مقیمیان شیاده، 
هاي کوشد تا تاثیر آموزش مسئله محور را بر مهارتهاي زندگي، این پژوهش ميمسئله محور بر مهارت

 آموزان دختر دوره متوسطه اول بررسي نماید.زندگي دانش

 پیشینه و مبانی نظری 

(. ارائه آموزش 2001 ،2)آذیر گرددبه زمان سقراط بازمي 1سابقه تاریخي یادگیري براساس حل مسئله
ام سي مستر کانادا در سال عنوان یک شیوه آموزشي نوین براي اولین بار در دانشگاهمسئله محور به

 هاي حل مسئله و آنالیز، رخ دادبا انگیزه افزایش توانایي دانشجویان در مطالعه خود راهبر، مهارت 1966
ام سي هاي آموزشي دانشگاهز سي سال در برنامهعنوان روشي نو، بیش ا(. این روش به1995، 3)گوکحال

در یک نگاه،  و امروزه در بسیاري از مدارس پزشکي دنیا مورد استفاده قرار داده شده است. ،مستر معرفي
 در تشخیصگیرنده نظام تصمیمیک یابد که مي عینیتو  احساس شده ،مسئلهیک حل زماني نیاز براي 

پرواضح است . عیت به موقعیت دیگر ناتوان بوده یا با تردید همراه شودو انتخاب مسیر حرکت از یک موق
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بخشي از آن  ،دهي مسئلهبخشي از روند یک مسئله بزرگتر است که یافتن مسئله و شکل این نیز خودکه 
 .رودبه شمار مي

اري هاي شناختي و رفتتوان گفت که ارائه منظم آموزش مهارتمسئله محور ميدر رابطه با آموزش       
حل مشکل را شناسایي کرده و به طریقي مؤثر با مشکالتي کند تا مؤثرترین راهاست که به فرد کمک مي

برخورد نماید. در این روش، فراگیر موظف است به جستجوي مطلب مورد نیاز و  ،آیدکه در آینده پیش مي
ستفاده از تفکر و تحقیق خود، وسایل الزم براي یادگیري خود پرداخته، با حل کردن مسئله مطرح شده با ا

هاي الزم براي شرکت در کار گروهي، انتقال دانش خود به دیگر دانشجویان به یادگیري بپردازد و مهارت
هاي زندگي در دیدگاه (. تعریف و توزیع مهارت1997، 1)رزینگ و متقاعد کردن آنها را به دست آورد

ها مشترک و برخي نیز خي از آنها در همه دیدگاهنظران یکسان نیست و برهاي آموزشي و صاحبنظام
ها اي از مهارتهاي زندگي مجموعهاست که مهارتمعتقد  2منحصر به یک دیدگاه خاص هستند. کلینک

هاي دشوار زندگي ها و موقیعتها هستند که فرد را براي مقابله مؤثر و پرداختن به کشمکشو توانمندي
ها، جامعه، فرهنگ و محیط سازند تا در ارتباط با سایر انسانفرد را قادر ميها . این توانایيکنندیاري مي

)کلینک، ترجمه محمد خاني،  خود مثبت و سازگارانه عمل کرده و سالمت رواني خود را تأمین کنند
هاي رواني، اجتماعي و هاي زندگي را به گروه بزرگي از مهارتمهارت( 1386(. سپاه منصور )1384

طور به افراد کمک کند تا تصمیمات خودرا با آگاهي اتخاذ نماید و به تواندکند که مياطالق ميفردي بین
اي و مدیریت شخصي خود را گسترش دهند و زندگي سالم و هاي مقابلهمؤثر ارتباط برقرار کنند، مهارت

تفاوتي وجود دارند که چند هاي مهاي زندگي نیز نظریهآوري داشته باشند. اما در رابطه با توزیع مهارتبار
 اند از:نمونه از آنها عبارت

از دانشگاه کرئل  3با اقدامات بوتوین 1979هاي زندگي براي اولین بار در سال برنامه آموزش مهارت 
هاي اجتماعي و هاي شخصي، آموزش مهارتآغاز شد. این برنامه شامل سه قسمت آموزش مهارت

به نقل از حدادي و  ،زادهت ناشي از سوء مصرف مواد بود )رحمتهاي مربوط به مشکالآموزش مهارت
هاي زندگي سه طبقه کلي همراه با بندي از مهارت( در آخرین طبقه2003) 4(. یونیسف1392بدري، 

هاي روابط فردي که شامل مهارت( ارتباط و روابط میان1زیرطبقات آن را به شرح زیر ارائه کرده است :
هاي مذاکره و نه گفتن، همدلي، مشارکت و کار گروهي و مهارت طرفداري کردن فردي، مهارتمیان

گیري، مهارت مسئله و تصمیمهاي حلگیري و تفکر انتقادي که شامل مهارت( مهارت تصمیم2است. 
هایي براي افزایش منبع کنترل، ( مهارت مقابله و مدیریت شخصي که شامل مهارت3تفکر انتقادي است. 

                                                           

1 . Rosing 
2 . Klenik 
3 . Botvin 
4 . Unicef  
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(. ادیب و فردانش 1386منصور، هاي مدیریت استرس است )سپاهمدیریت احساسات و مهارت هايمهارت
 15هاي آموزشي مختلف و نظریه متخصصان هاي زندگي مطرح شده در نظام( با تحلیل مهارت1382)

 ،مسئله اجتماعي مهارت حل -1اند: المللي به شرح زیر بیان نمودهمهارت زندگي را در یک رویکرد بین
بهداشت و سالمت جسمي و  -5 ،روابط بین فردي -4 ،هاي ارتباطيمهارت -3 ،گیريمهارت تصمیم -2

-9 ،بودن شهروند مسئول -8 ،تفکر خالق و انتقادي -7 ،خودآگاهي و داشتن هدف در زندگي -6 ،رواني
رعایت -13 ،ياداره زندگ-12 ،مشارکت و همکاري -11 ،ايحرفههايقابلیت -10 ،شهروند جهاني بودن

هاي پدر و مادر بودن )کریمي مهارت -15 ، واطالعات فناورياستفاده از -14 ،گیري نکات ایمنيکارو به
کند که گانه بیان ميهاي زندگي را در ابعاد ده(. سازمان بهداشت جهاني نیز مهارت1392و فکري، 

 -6ارتباط مؤثر،  -5تفکر انتقادي،  -4تفکر خالق،  -3مسئله،  حل -2گیري، تصمیم -1: اند ازعبارت
 ؛مقابله با استرس -10مقابله با هیجانات،  -9همدلي،  -8 آگاهي،خود -7فردي، روابط بین

هاي زندگي هایي که در رابطه با آموزش مسئله محور بر مهارتدر بررسي پیشینه پژوهش پژوهش
ر بر یک یا دو مهارت زندگي پرداخته و بیشتر به تأثیر آموزش مسئله محو ،شمارفرد باشد انگشت

( در پژوهش خود با عنوان اثربخشي مهارت حل مسئله بر 1392) است. بخشایش و دهقان زردینيشده
مسئله به اند که آموزش مهارت حلرسیده آموزان به این نتیجهکاهش مشکالت رفتاري دانش

هاي اجتماعي و رفتاري الزم در آنها آموزان مبتال به این نوع اختالالت موجب پرورش مهارتدانش
، هاي رفتاري آنان نقش مؤثري دارد. گنجهآموزان به انواع ناهنجاريگردد و کاهش ابتالي دانشمي

نفره قرار  15نفري که در سه گروه  45( نیز بر روي یک نمونه 1392) زاده و محمديدهستاني، مهدي
آموزان پسر هیجاني در کاهش پرخاشگري دانشمسئله و هوش داشتند به بررسي آموزش مهارت حل

طور معناداري مسئله و هوش هیجاني به دبیرستاني پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که آموزش حل
( نیز در 1390) پورآموزان پسر ارتباط دارند. عطایي و پنجهبا کاهش میزان پرخاشگري در بین دانش

در تدریس بیوشیمي ي مسئله محور با روش استاد محور زشپژوهش خود مبني بر مقایسه روش آمو
متابولیسم به این نتیجه رسیدند که روش مبتني بر حل مسئله در ایجاد و افزایش انگیزه و عالقه 

هاي زندگي تر آن موثر است. اما در رابطه با مهارتدانشجویان به درس بیوشیمي و یادگیري عمیق
توان به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول به ارزیابي تأثیر برنامه مطالعات مورد بررسي محقق را مي

هایي که در این دسته اند. نتایج پژوهشآموزان پرداختههاي زندگي بر رفتارهاي دانشآموزش مهارت
 آموزانزندگي بر میزان رضایت از زندگي دانشهاي حاکي از تأثیر مثبت آموزش مهارت، گیرندميقرار

(، کاهش 1392ها، مشکالت و مسائل )حدادي و بدري، (، مقابله با نگراني1392و همکاران، پور )ولي
(، 2008؛ بوهلر و همکاران، 2005مصرف مواد مخدر و جلوگیري از رفتارهاي پرخطر )بوتوین و گریفین، 

الي جم؛ 1391؛ ساوجي و گنجي، 1386)سپاه منصور،  ارتقاي میزان انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلي
، 1386 ،(، احساس خودکفایي و خوداحترامي و سازگاري )سپاه منصور1393پاقلعه و همکاران، 
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پذیري )آلبرتین و (، نقش فعال در زندگي و مسئولیت1393پاقلعه و همکاران، جمالي  ؛2000 ،ویچروسکي
و  ، زهراکار؛ محمودي2000(، سالمت رواني و جسماني و عزت نفس )ویچروسکي، 2001 دیگران،
(، کاهش 1384فاز، ؛ ثمري و لعلي1385 هنرمند و بشلیده، زادهحقیقي، موسوي، مهرابي؛ 1392، شعباني

آقایي و  ،نوي )اسدي(؛ هوش مع1386فرد،  اي؛ دوگانه1391رویي و اضطراب )نجفي و سالمي، کم
پور، و عباسملکي،  ،؛ بندک2001 )آلبرتین و دیگران، (؛ تفکر انتقادي و خالقیت1390 پور،آتش

هاي زندگي دسته دوم تحقیقاتي هستند که به سنجش میزان مهارت ( هستند.1393، قوامابراهیمي
آموزان مورد مطالعه از دهند که دانشاند. نتایج این تحقیقات نشان ميآموزان و دانشجویان پرداختهدانش

توان د. از جمله این تحقیقات ميتر از حد متوسط هستنهاي زندگي در سطح متوسط یا پاییننظر مهارت
و  (، خوشابي1386) زاده(، غریبي و قلي1998(، زیمان و اشنایدر )1392) به تحقیقات کریمي و فکري

  ( اشاره کرد.1385ادیب ) ( و1387همکاران )
اساس  هاي آموزشي متعدد پژوهشگر برها و نظامهاي زندگي در نظریهبا توجه به ابعاد مختلف مهارت

هاي مختلف چند مورد از صورت ترکیبي از نظریهباشد، بهه مورد مطالعه خود که دختران نوجوان ميگرو
و تأثیر آموزش مهارت حل مسئله را در میزان این  ،هاي زندگي مورد توجه در این سن را انتخابمهارت
مهارت خودآگاهي،  اند از:هاي مورد بررسي در این پژوهش عبارتها بررسي کرده است که مهارتمهارت
گیري، هاي انساني، روابط بین فردي، مهارت در حل مسئله و تصمیمهاي مربوطه به ارتباطمهارت

بهداشت و سالمت رواني، مهارت مشارکت و همکاري، مهارت تفکر خالق، مهارت تفکر انتقادي 
 ست:آورده شده ا 1یک از متغیرهاي فوق در جدول شماره  باشد. تعریف مفهومي هرمي
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 ـ تعریف مفهومی متغیرها1جدول 
 نویسنده تعریف مهارت

 1خودآگاهي
 هاها، نقاط ضعف و قدرت و خواستهشناخت خودآگاهي از ویژگيتوانایي 

غیاثي ، ارجمندنیا
 (1390) ندوشن

هاي مربوط مهارت
هاي به ارتباط
 2انساني

یگران چگونه به سخنان آنان فعاالنه گوش آموزد براي درک موقعیت دکسب این مهارت به فرد مي
هاي ضمن بدست آوردن خواسته دهند و چگونه دیگران را از احساس و نیازهاي خود آگاه کنند تا

 خود طرف مقابل نیز احساس مسئولیت نماید.

فراهاني و  آقایي 
 (1389دوست )

 3روابط بین فردي
ود و کساني را که دوستشان دارد، تشخیص تواند مرزهاي روابط بین خبا کسب این مهارت فرد مي

 هايدهد و در جهت ایجاد روابط صمیمانه و دوستانه قدم بردارد و همچنین هر چه زودتر به دوستي
 مناسب و ناسالم خود خاتمه دهد.، پیش از آن که مورد آسیب جدي قرار بگیرد.نا

به  غیاث فخري
پور و نقل از ولي
 (1392همکاران، 

حل مسئله و 
 4میم گیريتص

-شود با استفاده از دانش و مهارتاي مواجه ميسازد زماني که با مسئلهتوانایي که فرد را قادر مي

صورت کند تا بههایي که دارد به آن موقعیت پاسخ درست دهد. مهارت حل مسئله به فرد کمک مي
انب مختلف مسئله و ها و جوت خود بپردازند و فعاالنه پیامدمنطقي و منظم به حل مسائل و مشکال

 هاي آن را بررسي نماید.حلراه

 -یارمحمدي
 ها و رفیعينارنجي
(1389) 

بهداشت و سالمت 
)توانایي  5رواني

 مقابله با هیجانات(

ها را بر رفتار ها را در خود و دیگران تشخیص دهد، نحوه تأثیر هیجانسازد تا هیجانفرد را قادر مي
 هاي مختلف نشان دهد.ر هیجانبداند و بتواند واکنش مناسب ب

به  غیاث فخري
پور و نقل از ولي
 (1392همکاران، 

مشارکت و 
 6همکاري

یگر د رتبه عبا؛ دــه ب اشــگ جامعــا فرهنــب بــمناسو ي ــغیرکالمو کالمي رت  صون د بهاتومي
 ست.اسالم  بطهرا یک دیجاامهم مل اعووري، از قع ضرامودر  ایيـهنمو راک ـکمي اـتقاضرت مها

پور و جوادي
 (1393) همکاران

 7تفکر خالق
و ند ارتباطي نداربین چیزهائي که با هم ط تبااري اربرقراي هي برو رایند افران عنوبهق تفکر خال

 .دشوميه یددشد رحل اهمه مرزه در تاي هاهرایافتن 
 الکاني و همکاران

(1385) 

 ابي مسائل است.به معناي تفکر صحیح براي ارزی 8تفکر انتقادي
 الکاني و همکاران

(1385) 
 

 
 روش

ـ پس  آزمونها، آزمایشي از نوع پیشاین تحقیق از نظر هدف، کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده
، از هر دو . ابتدا قبل از هرگونه آموزشي براي گروه آزمایشآزمون با گروه کنترل و با انتساب تصادفي بود

پس از هشت جلسه آموزش براي گروه  و . در ادامهق پرسشنامه گرفته شدآزمون از طریگروه پیش
آموزان دختر پایه هفتم دانش تماميآزمون برگزار شد. جامعه آماري این پژوهش شامل آزمایش، پس

بود. به دلیل محدودیت انتخاب براي محقق، یک  94-95شهرستان سوادکوه شمالي در سال تحصیلي 
اب سسپس با انت .عنوان نمونه انتخاب شدبه ،آموز بوددانش 24رس که شامل کالس پایه هفتم در دست

 نفر گروه کنترل(. 12نفر گروه آزمایش و  12تصادفي به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند )

                                                           

1 . Consciousness 
2 . Human relationships 
3 . Interpersonal relationships 
4 . Problem-solving and decision-making 
5 . Mental health 
6 . Partnership and cooperation 
7 . Creative Thinking 
8 . Critical Thinking 
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 هاابزار و فنون گردآوری داده
ي معلم تفکر و سبک ابزار مورد استفاده در این پژوهش کتاب تفکر و سبک زندگي پایه هفتم، راهنما

ها و آوري دادهو براي جمع ،هاي زندگي جمعیت هالل احمر براي آموزشزندگي، کتابچه آموزش مهارت
هاي زندگي هاي زندگي( از پرسشنامه استاندارد مهارتگیري هر یک از متغیرهاي پژوهش )مهارتاندازه

در طیف  ،آمده است( 2جدول شماره که مشخصات کامل آن در خورده مهارت ) 9سؤال و  98که داراي 
و قوي  3، نسبتأ قوي نمره 2، نسبتأ ضعیف نمره 1لیکرت که گزینه عدم مهارت نمره صفر، ضعیف نمره 

 هاوایي پرسشنامه پس از تدوین سؤالدهد، استفاده شد. به منظور بررسي ررا به خود اختصاص مي 4نمره 
درسي به منظور سنجش روایي بیروني )صوري و ظاهري( و ریزي نظران حیطه برنامهاز ده نفر از صاحب

سازه و محتوایي( آن استفاده شد و روایي ظاهري و محتوایي آن مورد تأیید قرار گرفت. در روایي دروني )
هاي نفر از نمونه 30تحقیق قیاسي به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه، پس از اجراي مقدماتي بر روي 

محاسبه  همساني درونيصدم به عنوان ضریب  97/0ضریب  ،کرونباخوش آلفايتحقیق با استفاده از ر
 (.   1389چي و همکاران، گردید )ساعت

 
 مشخصات کامل پرسشنامه -2جدول شماره 

 هاشماره پرسش هاتعداد پرسش های پژوهش(رده مهارت )متغیرخ
 11-1 11 آگاهيمهارت خود

 22-12 11 هاي مربوط به ارتباطات انسانيمهارت
 34-23 12 روابط بین فردي

 42-35 8 گیريتصمیم
 64-43 22 بهداشت و سالمت رواني

 70-65 6 مهارت در حل مسئله
 78-71 8 مهارت مشارکت و همکاري

 84-79 6 مها ت تفکر خالق
 98-85 14 مهارت تفکر انتقادي

 
 شیوه اجرا

یک جلسه دو ساعته و با استفاده از محتواي و به مدت دو ماه و هر هفته  صورت کارگاه،آموزش به
آموزشي شامل کتاب تفکر و سبک زندگي پایه هفتم، راهنماي معلم تفکر و سبک زندگي و کتابچه 

ان بود. آموزدانشها و تکالیف مناسب براي هاي زندگي جمعیت هالل احمر با تمرینآموزش مهارت
 ست:آمده ا زیرخالصه محتواي جلسات موردنظر در جدول 
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 های زندگی برای گروه آزمایشخالصه محتوای دوره آموزشی مهارت -3جدول 

 

 

 هاادهروش تحلیل د
تحلیل کواریانس چندمتغیري به منظور حذف  آزمون ، و بر پایهSPSSافزار نرم ها با استفاده ازتحلیل داده

 .انجام شدآزمون اثر پیش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مباحث آموزشی جلسه

 اول

و اهمیت کاربرد آن، آگاهي یافتن از اهداف قابل دسترس با استفاده روش آموزش مسئله محور  معارفه و آشنایي با اعضا. آشنایي با 
هاي رسیدن به اهداف، شناخت مراحل مختلف حل مسئله و کاربرد بهترین راه هها و شیوحلاز روش بارش فکري براي یافتن راه

، آشنایي با گیريهاي مختلف تصمیمگیري و آشنایي با اهمیت آن، معرفي و شناخت موقعیتحل؛ در ادامه در رابطه با تعریف تصمیم
 گیري، بحث شد.هاي نادرست تصمیمگیري، اطالع از شیوهعوامل موثر در تصمیم

 دوم
تاثیر آموزش مبتني بر  گیري خودآگاهي در انسان، بررسي بحث در مورد شکل ـارائه گزارش از تکالیف جلسه قبل و دادن بازخورد

 بر تقویت نقاط قوت و پذیرش نقایص و رفع آنهاحل مسئله 

 سوم
ر، بحث در مورد ضرورت ایجاد ارتباط تعریف و بیان ضرورت ارتباطات موث -ارائه گزارش از تکالیف جلسه قبل و دادن بازخورد

 اساس فرایند حل مسئله براساس سلسله مراتب نیازها بر

 چهارم
هاي بین فردي موثر، شگردهاي شروع یک ارتباط و نگه بحث در مورد ارتباط ـارائه گزارش از تکالیف جلسه قبل و دادن بازخورد

 صورت سالمداشتن یک ارتباط به

 پنجم
هاي هاي مهار خشم و پرخاشگري و هیجانها و مهارتآموزش شناخت هیجان ـارائه گزارش از تکالیف جلسه قبل و دادن بازخورد

 هاهاي خشم و نقش افکار در ایجاد و حفظ خشم و استفاده از فرایند حل مسئله براي جلوگیري از هیجانخاص، نشانه

 ششم
هاي موفق مشارکت و همکاري با دیگران و روند ادامه بحث در مورد شیوه ـدن بازخوردارائه گزارش از تکالیف جلسه قبل و دا

 مشارکت فعال با فرایند حل مسئله

 هفتم
طوري که فرد بتواند مسائل را از هاي تقویت آن بهآشنایي با تفکر خالق و روش ـارائه گزارش از تکالیف جلسه قبل و دادن بازخورد

 تر به مسائل پاسخ دهد.بتواند خالقانهروش مبتي بر حل مسئله  دریابد و با وراي تجارب مستقیم خود 

 هشتم
هاي پرورش این مهارت و استفاده از هاي تفکر انتقادي و روشآموزش روش -تکالیف جلسه قبل و دادن بازخورد ارائه گزارش از

 آموزانفرایند حل مسئله براي تقویت این مهارت در دانش
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 هایافته
 :هاي توصیفي متغیرهاي پژوهش آورده شده استدر این بخش ابتدا جدول داده

 

تاثیر متغیر مهارت حل مسئله بر متغیرهای آزمون آزمون و پسـ توصیف آماری نمرات پیش4 جدول
 های زندگیمهارت

 متغیرها 
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

ش
مای

 آز
وه

گر
 

 5.348 34.67 5.479 33.25 خودآگاهي
 5.838 37.58 6.213 33.33 هاي انسانيارتباط

 4.250 38.67 6.013 37.17 روابط بین فردي
 4.870 22.42 4.963 18.58 گیريتصمیم

 11.046 63.75 13.199 60.25 بهداشت و سالمت رواني
 4.055 18.08 3.476 15.92 حل مسئله

 5.665 24.50 5.600 21.08 مشارکت و همکاري
 3.315 21.08 3.701 18.67 تفکر خالق
 8.313 43.75 11.551 36.17 تفکر انتقادي

رل
کنت

ه 
رو

گ
 

 5.452 33.58 5.972 32.25 دآگاهيخو
 6.645 31.17 6.775 31.08 هاي انسانيارتباط

 7.633 32.92 7.524 32.33 روابط بین فردي
 7.115 20.58 5.924 18.00 گیريتصمیم

 11.211 58.33 12.251 61.08 بهداشت و سالمت رواني
 3.502 15.92 4.041 15.83 حل مسئله

 5.441 21.83 5.263 21.33 مشارکت و همکاري
 4.188 17.58 2.995 18.33 تفکر خالق
 9.130 39.92 7.240 40.67 تفکر انتقادي

 
 

هاي زندگي در این یک از متغیرهاي مهارت آزمون هرآزمون و پستوصیف نمرات پیش 4در جدول 
هاي مقیاستمامي خرده ،آیدبرمي 4همانطور که از جدول  .پژوهش به تفکیک آورده شده است

آزمون برخوردار آزمون نسبت به پیشهاي زندگي در گروه آزمایش از افزایش میانگین در پسمهارت
گیري با افزایش اندکي از مقیاس خودآگاهي و تصمیمدر حالي که در گروه کنترل فقط دو خرده ،بودند

هاي دیگر نه تنها مقیاسدهاما در خر .اندآزمون برخوردار بودهآزمون نسبت به پیشمیانگین در پس
از قبل  بلکه در برخي موارد کاهش میانگین هم صورت گرفته است. ،شودافزایش میانگیني دیده نمي

 بستهوایع متغیر زتودن بو لقبیل نرماروش از ین ي اهاضفرپیشا بتدایانس وارتحلیل کوده از ستفاا
وه ثر گراتعامل بین ده از ستفا)اگرسیوني ر طیکساني شیب خ)استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف( 

از نتایج حاکي گرفت.  لون( مورد بررسي قرار ها )استفاده از آزمونو همگني واریانس ن(موآزپیشات نمر
تأثیر فرضیه پژوهش، یعني سي ربراي برن موآزین از ا توانميین ابنابرد، بو آزمونضه ومفراري برقر

 .استفاده کرد ،زندگيهاي هاي مهارتمقیاسیک از خرده ر هرمسئله بزش مبتني بر حلموآ
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خالصه نتایج تحلیل کواریانس اثرات آموزش مسئله محور بعد از حذف اثرات متغیر کمکی  -5جدول 
 آموزانهای زندگی در دانشهای مهارتمقیاسآزمون بر بهبود خردهپیش

 هاي مورد بررسيمقیاسخرده
 میانگین مجذورات آزاديدرجه مجموع مجذورات

 سطح معناداري Fآماره 
 مجذور اتا

 خطا گروه خطا گروه خطا گروه

 0.338 0.013 5.370 20.435 109.746 21 2 429.134 219.491 خودآگاهي
 0.378 0.07 6.373 32.821 209.187 21 2 689.250 418.375 هاي انسانيارتباط

 0.259 0.043 3.678 36.605 134.632 21 2 768.695 269.264 روابط بین فردي
 0.462 0.001 9.018 21.467 193.593 21 2 450.814 387.186 گیريتصمیم

 0.630 0.000 17.867 51.132 913.595 21 2 1073.768 1827.191 بهداشت و سالمت رواني
 0.275 0.034 3.991 11.869 47.372 21 2 249.257 94.743 حل مسئله

 0.008 0.008 6.045 21.799 131.776 21 2 457.781 263.552 ريمشارکت و همکا
 0.003 0.003 7.967 10.487 83.553 21 2 220.228 167.106 تفکر خالق
 0.003 0.003 7.649 48.633 372.017 21 2 1021.300 744.034 تفکر انتقادي

 
عنوان متغیر کمکي، نمره بهآزمون با حذف اثرات پیش ،دهدنشان مي 5با توجه به نتایجي که جدول 

گروه آزمایشي از گروه کنترل  {=ƞ; Partial 0.013; P=5.370F(2,21)=0.3382}« خودآگاهي»
بیشتر است، در نتیجه فرضیه اول پژوهش مبني بر اینکه آموزش مبتني بر حل مسئله بر مهارت 

 ƞ; Partial=0.2592« )نيهاي انساارتباط»شود. نمره تایید مي ،آموزان موثر استخودآگاهي دانش
0.043; P=6.373F(2,21)= گروه آزمایشي از گروه کنترل بیشتر است، در نتیجه فرض دوم پژوهش )

تایید  ،آموزان تاثیر داردهاي انساني دانشمبني بر اینکه آموزش مبتني بر حل مسئله بر مهارت ارتباط

( گروه =ƞ; Partial 0.013 ; P=3.678F(2,21)=0.3382« )روابط بین فردي»شود. نمره مي
رو فرضیه سوم محقق مبني بر اینکه آموزش مبتني بر حل آزمایشي از گروه کنترل بیشتر است، از این

« گیريتصمیم»نمره  ؛شودتایید مي ،آموزان موثر استمسئله بر میزان مهارت روابط بین فردي دانش

(0.4622=ƞ; Partial 0.01 ; P=9.018F(2,21)=گروه آز ) مایشي از گروه کنترل بیشتر است، در
گیري مبني بر اینکه آموزش مبتني بر حل مسئله بر میزان مهارت تصمیم نتیجه فرضیه چهارم

 ƞ; Partial 0.00=0.6302« )بهداشت و سالمت رواني»شود. نمره تایید مي ،آموزان موثر استدانش
; P=17.867F(2,21)=است، در نتیجه فرضیه پنجم مبني بر  ( گروه آزمایشي از گروه کنترل بیشتر

 ،آموزان موثر استرواني دانش اینکه آموزش مبتني بر حل مسئله بر میزان مهارت بهداشت و سالمت

( گروه =ƞ Partial ;0.034 ; P=3.991F(2,21)=0.2752« )حل مسئله»شود. نمره تایید مي
مبني بر اینکه آموزش مبتني بر حل مسئله  رو  فرضیه محققآزمایشي از گروه کنترل بیشتر است، از این

 ;ƞ=0.082« )مشارکت و همکاري»شود. نمره تایید مي ،آموزان موثر استبر میزان حل مسئله دانش

Partial 0.08;P=6.045F(2,21)= گروه آزمایشي از گروه کنترل بیشتر است، در نتیجه فرضیه )
آموزان موثر یزان مهارت مشارکت و همکاري دانشهفتم مبني بر اینکه آموزش مبتني بر حل مسئله بر م

( گروه =ƞ0.03; Partial  ;P=7.967F(2,21)=0.032« )تفکر خالق»شود. نمره تایید مي ،است
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آزمایشي از گروه کنترل بیشتر است، فرضیه هشتم مبني بر اینکه آموزش مبتني بر حل مسئله بر میزان 

 ƞ; Partial=0.032« )تفکر انتقادي»شود و نمره ایید ميت ،آموزان موثر استمهارت تفکر خالق دانش
0.03; P=7.649F(2,21)=در نتیجه فرضیه محقق مبني  ،( گروه آزمایشي از گروه کنترل بیشتر است

شود. تایید مي ،آموزان موثر استبر اینکه آموزش مبتني بر حل مسئله میزان مهارت تفکر انتقادي دانش
هاي زندگي از لحاظ آماري در سطح هاي )متغیرهاي( مهارتمقیاسخرده يتمامکرد که  توان بیانمي

0.05P< توان نتیجه گرفت که آموزش مبتني بر حل مسئله بر افزایش مي ،رواز این .دار هستندمعني
هاي انساني، روابط بین فردي، هاي خودآگاهي، ارتباطآموزان یعني مولفههاي زندگي دانشمهارت
هداشت و سالمت رواني، حل مسئله، مشارکت و همکاري، تفکر خالق و تفکر انتقادي گیري، بتصمیم

 تاثیر معناداري داشته است. 
 

 گیریبحث و نتیجه
کند که محتاج حل مسئله است. مهارتي که اگر درست هایي را خلق ميزندگي روزمره پیوسته موقعیت

آمیز مسائل زندگي و ارد و به حل موفقیتآموزش داده شود، نقش مهمي در سالمتي و کامیابي فرد د
تواند با تشخیص درست مسئله شود و در ضمن شخص مياعتماد به نفس بیشتر و آرامش فرد منجر مي

شمار داشته باشد. امروزه ایجاد مهارت در هاي بيتصمیم منطقي نیز در برخورد با مشکالت و انتخاب
زیرا زندگي در جوامع پیشرفته،  ،آیدهارت زندگي به شمار ميترین مايعنوان یکي از پایهگیري بهتصمیم

جوانان قرار داده است.  ویژهبهها را فراروي اقشار مختلف، گسترش ارتباطات اجتماعي و افزایش انتخاب
اي موثر در زندگي فرد بر جاي خواهند گذاشت و از ها نتیجهتصمیمات صحیح و عقالیي در این موقعیت

(. هدف اصلي این پژوهش، 1392)کریمي و فکري،  هاي رواني فرد خواهند کاستتعارضات و تنش
هاي پژوهش هاي زندگي دختران نوجوان بود. یافتهبررسي اثربخشي آموزش مسئله محور بر مهارت

هاي زندگي دختران نوجوان نظیر نشان داد که آموزش مبتني بر حل مسئله بر افزایش میزان مهارت
گیري، بهداشت و سالمت رواني، حل هاي انساني، روابط بین فردي، تصمیمارتباطمهارت خودآگاهي، 

هاي نتایج این پژوهش با یافته .مسئله، مشارکت و همکاري، تفکر خالق و تفکر انتقادي موثر است
(، محمودي و 2000) (، ویچروسکي1392) (، گنجه و همکارانش1392) زردینيبخشایش و دهقان

( و 1393) (، بندک و همکاران1384) (، ثمري و لعلي فاز1385) حقیقي و همکاران(، 1392همکاران )
آموزان موجب پیشرفت ( همخواني دارد. آموزش مبتني بر حل مسئله به دانش2001) آلبرتین و همکاران

ل هاي مناسب براي زندگي، ارتباط با همساالن، کنترحلریزي انتخاب راهچشمگیر آنان در توانایي برنامه
گیري، حل که از مهارت تصمیمدر سالمت روان بود. فردي طورکلي هخود و وضعیت سالمت عمومي و ب

شود، تواند آنچه را به او ارائه یا تحمیل ميمسئله و برقراري روابط در سطح مطلوبي برخوردار باشد، مي
شوند. اجتماعي افراد مي ـ هاي روانيهاي زندگي باعث ارتقاي توانایيبدون بررسي دقیق نپذیرد. مهارت

هاي خود را به عمل درآورد ها و استعدادها، ارزشسازد که نگرشها فرد را قادر ميهمچنین این مهارت
زندگي آماده کند. فرد را براي  هايرا براي سازگاري مناسب و موثر با موقعیتو باعث شود که فرد خود 
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جمالي ) شودکند و باعث افزایش اعتماد به نفس در فرد ميانگیزه مي هاي موثر و سالم باانجام فعالیت
هاي زندگي به آنان (. آنچه که مدارس براي موفقیت افراد در صحنه چالش1393پاقلعه و همکاران، 

ها باید محیط دهنده انتظارات قرن جدید است. در نتیجه براي رویارویي با این چالشکند، شکلاعطا مي
آموزان کمک کند اي خلق شود که با طبیعت زندگي همگون باشد و به دانشونهگآموزشي و یادگیري به

هاي پژوهش بهتر است که این محیط با انتظارات در حال رشد و تحول روبرو شوند و باتوجه به یافته
آموزشي و یادگیري مبتني بر آموزش مهارت حل مسئله باشد؛ اما در این پژوهش بیان این نکته 

گروه مورد پژوهش محدود به دختران و فراگیران یک مقطع تحصیلي خاص بوده،  ضرورري است که
آموزان در مقاطع تحصیلي دیگر تعمیم داد. اگرچه توان این نتایج را با قاطعیت به سایر دانشبنابراین نمي

اجراي گروهي آموزش مبتني بر حل مسئله مورد توجه بوده است، بررسي مقایسه  تاثیردر این پژوهش 
 شود.اجراي گروهي و منفرد آموزش مبتني بر حل مسئله و تاثیر آن بر گروه سني پسران پیشنهاد مي

نظریه براي ایجاد یک خردهبه منظور در یک رساله دکتري 1هااستفاده از روش نظریه برخاسته از داده
، پیشنهاد آموزانهاي زندگي دانشتبیین فرایند تاثیرگذاري آموزش مبتني بر مسئله در بهبود مهارت

رهیافتي پدیدارشناسانه در واکاوي ادراک و تجربه زیسته معلمان از گیري از بهرههمچنین  گردد.مي
 ؛گردد، توصیه ميموانع و مشکالت آموزش مسئله محور در مدارس به منظور تسهیل این فرایند

، در ادامه آموزاندانشندگي زندگي و به ویژه زبا توجه به اهمیت مهارت حل مسئله در  از سوي دیگر و
 :شده است ارائه وضعیت موجود بهبود ي برايپیشنهادهای

کارگیري آن ي بهو نحوه آشنایي معلمان برايهاي آموزشي مهارت حل مسئله برگزاري کارگاه -
 ویژه آموزگاران دوره ابتدایي(؛بهها و در دروس مختلف )در تمامي دوره

 هاي حل مسئله به معلمانراي آموزش مهارتاستفاده از ظرفیت کالس معکوس ب -

 هاي یادگیري مبتني بر استفاده از راهبردهاي حل مسئلهایجاد محیط  -

فردي و گروهي  فنونبه منظور اثربخشي و جذابیت هر چه بیشتر آموزش حل خالق مسئله  -
 صورت بومي طراحي شوند.خالقیت به

و  و شرایط پیرامونيآموزان دانش اقعيمطابق با زندگي و و تکالیف اصیل، هامسئلهطراحي  -
 هاي درسي؛تخصیص آن در کتاب

 هب ؛هاي فرديتفاوت مبتني برآموزان به فعالیت تمامي دانش ایجاد زمینه براي درگیر نمودن -
 .صورت گروهي و مشارکتي طراحي شده استههایي که بدر فعالیتویژه 

 رسي با کتاب و مسائل آموزش داده شدهد آموز در خالل برنامهدرگیر کردن مستقیم دانش -

 مدنظر قرار دادن نیازهاي مهارتي شاگردان در تالیف کتب درسي جدید -

 هاي زندگي در کشورهاي مختلفبررسي و مطالعه تطبیقي آموزشي مهارت -

 هاي زندگيهاي خانه، مدرسه، اجتماع در جهت آموزش مهارتهمسو کردن فعالیت -

                                                           

1 Grounded Theory 
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هاي فوق برنامه و ي و فرهنگي، تفریحي، زیارتي و فعالیتهاي علمگسترش اردوها و گردش -
 هاي درسي و غیر درسي در داخل یا خارج از مدرسهپروژه

هاي هاي مدرسه و تشکلفعالیت تماميان در آموزدانشایجاد زمینه مناسب براي مشارکت  -
  ؛علمي و فرهنگي و ... و قانونمند کردن آن

ریزان متولیان آموزشي و برنامه اي را براي ایجاد حساسیت درینهرود اجراي این مطالعه، زمامید مي
براي ارتقاي  بازاندیشي در تکالیف کتب درسي و استفاده از ظرفیت تکالیف اصیل به منظور

 آموزان را فراهم نماید.هاي زندگي دانشمهارت
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