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چکیده
مهارتهاي زندگي ،مهارتهاي شخصي و اجتماعي هستند که
آموزش و یادگیري آنها ،زمینهاي را فراهم مينماید تا افراد بتوانند
در مورد خود و انسانهاي دیگر و کل اجتماع بهطور موثر و
شایستهاي عملنمایند .هدف پژوهش حاضر ،اندازهگیري تاثیر
آموزش مسئلهمحور بر مهارتهاي زندگي دانشآموزان دختر پایه
هفتم بود .بدینمنظور از طرح پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه
کنترل استفاده گردید .آزمودنيها  24نفر از دانشآموزان دختر پایه
هفتم بودند که از طریق نمونهگیري در دسترس انتخاب شده و با
انتساب تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .دادهها با
استفاده از پرسشنامه استاندارد مهارتهاي زندگي (ساعتچي و
همکاران )1389 ،گردآوري شد .برنامه آموزش مسئله محور در 8
جلسه  2ساعته به صورت هفتگي بر روي گروه آزمایش اجرا گردید.
براي تحلیلدادهها از تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد .نتایج
نشان داد که آموزش مسئله محور بر میزان مهارتهاي زندگي نظیر
مهارت خودآگاهي ،ارتباطهاي انساني ،روابط بین فردي ،حل مسئله
و تصمیمگیري ،بهداشت و سالمت رواني ،مشارکت و همکاري،
تفکر خالق ،تفکر انتقادي بهطور معناداري موثر است .یافتهها نشان
داد که آموزش مسئله محور ميتواند بهعنوان روشي مفید و کارآمد،
براي نوجوانان در مقابله با مشکالت و مسائل زندگیشان مورد
استفاده قرار گیرد.
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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 problembased 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 selfawareness, 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.
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مقدمه
نیازهاي زندگي امروز ،تغییرات سریع اجتماعي و فرهنگي ،تغییر سریع ساختار خانواده ،شبکه گسترده و
پیچیده ارتباطات انساني و تنوع ،گستردگي و هجوم منابع اطالعاتي انسانها را با چالشها ،استرسها و
فشارهاي متعددي رو به رو نموده است که مقابله مؤثر با آنها نیازمند توانمنديهاي رواني و اجتماعي
است (کریمي و فکري .)1392 ،انسانها براي مقابله سازگارانه با استرسها ،موقعیتهاي مختلف و
تعارضهاي زندگي به روشهایي نیاز دارند که آنان را در کسب توانایي تجهیز نماید .این کارکردها
زیربنایي هستند و در فرایند تحول شکل ميگیرند .کارکردهایي نظیر شناخت عواطف و رفتارها که در
قالب ساختارهایي مانند عزت نفس ،خودکارآمدي ،حل مسئله ،مقابله و مهارتهاي اجتماعي
تجليميیابند .امروزه بسیاري از افراد در رویارویي با مسائل زندگي فاقد توانایيهاي الزم و اساسي
هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مشکالت و مسائل روزمره زندگي ناتوان و آسیبپذیر ساخته
است .حل مسئله 1یکي از مهمترین فرایندهاي تفکر است که به افراد کمک ميکند تا مقابله مؤثري با
مشکالت و چالشهاي زندگي داشته باشند و در سالمت رواني و اجتماعي افراد نقش مهمي بازي
ميکنند (الکاني ،باقرشاهي ،محمدزاده ،محمدي و ابوالقاسمي ،)1385 ،انسانها براي مقابله سازگارانه با
کشمکشها و مشکالت زندگي نیاز به آموختن حل مسئله در افزایش برخي مهارتها در خود دارند.
مهارت حل مسئله در زندگي روند مواجهه شدن پیاپي با مسائل و تالش براي حل آنها است و حل
موفقیتآمیز مسائل زندگي به اعتماد به نفس بیشتر و آرامش فرد منجر ميشود .مواجهه سازنده با
مشکالت مهارت فوق العاده ارزشمندي است که آموزش آنها به دانشآموزان کامأل الزم و ضروري است
(کریمي و فکري .)1392 ،الزاکیدو 2بیان ميکند آموزش مبتني بر حل مسئله باعث افزایش قدرت
تصمیمگیري ،خودگرداني و مسئولیتپذیري در دانشآموزان ميگردد (الزاکیدو ،به نقل از دهقان زردیني
و بخشایش .)1392 ،یکي از مشکالتي که در آموزش به شیوه سنتي مطرح ميباشد ،عدم توانمندي
فراگیران در کاربرد اطالعات علمي در شرایط واقعي و انجام وظایف حرفهاي ميباشد .فراگیران اغلب
مطالبي را که با شیوههاي سنتي فرا ميگیرند ،پس از مدتي به فراموشي ميسپارند؛ بدین جهت
متخصصین تعلیم و تربیت روشي تحت عنوان یادگیري بر پایه حل مسئله مطرح ساختند که در سالهاي
اخیر بهطور وسیع مورد استفاده قرار گرفته است (شعباني .)1389 ،راهبرد آموزش مبتني بر حل مسئله
( )PBLضمن اینکه فراگیران را به کار گروهي هدایت مينماید ،آنها را تشویق ميکند تا فعالتر شوند و
مسئولیت بیشتري را در فرایند یادگیري بپذیرند (نوحي ،عباسزاده ،مداحسادان و برهاني .)1391 ،در این
شیوه ،فراگیران ضمن مشارکت گروهي در جمعآوري اطالعات و کمک به افزایش دانش علمي یکدیگر،

1

. Problem Solving
. .Lazakido

2

40

تاثیر آموزش مسئله محور بر مهارتهاي زندگي دانشآموزان دختر پایه هفتم

مهارتهاي الزم براي یافتن راهحلهاي مناسب را کسب ميکنند (دي و سلسالي .)2000 ،مدرسین،
مسائل مربوط به زندگي واقعي حرفهاي را در قالب سناریوهاي آموزشي مطرح ميکنند و بحث گروهي
فراگیران را به تفکر وادار ميکند و عالقمندي به یادگیري و قدرت ابتکار عمل در یادگیري را در
فراگیران ترویج ميدهد .در این روش ،تمرکز یادگیري بر وظایف واقعي است که عالقه دانشجویان را بر
ميانگیزد و آنها را نسبت به یادگیري وظایف حرفهاي آینده تحریک مينماید (دي و سلسالي2000 ،؛
سلیا و گاردون .)2001 ،از این رو ،آموزش مسئله محور موجب تقویت برخي مهارتهاي زندگي در فرد
ميشود .کسب مهارتهاي زندگي 1در کنار کسب علم و دانش و تغییر متناسب نگرشها ،ارزشها و
تقویت رفتارهاي مناسب به رفتارهاي سالمي ميانجامد که خود مشکالت و موانع سالمتي را کاهش
ميدهد و در نتیجه بهداشت رواني را ارتقاء ميبخشد (خوشابي ،نیکخواه و مرادي .)1387 ،با توجه به
تغییرات و پیچیدگيهاي روزافزون جامعه و گسترش روابط اجتماعي ،آمادهسازي افراد جهت رویارویي با
موقعیتهاي دشوار ،امري ضروري بهنظر ميرسد .به همین دلیل ،روانشناسان جهت پیشگیري از
بیماريهاي رواني و نابهنجاريهاي اجتماعي ،آموزش مهارتهاي زندگي را در سراسر جهان و در سطح
مدارس آغاز نمودهاند .مدرسه از جمله مؤسساتي است که با تدوین برنامههاي درسي مناسب ميتواند به
ایجاد رفتارهاي بهنجار و منطبق با اعتقادات اجتماعي در دانشآموزان کمک نموده و فرایند جامعهپذیري
را در آنها تسهیل نماید (عالقهبند ،به نقل از وليپور ،بالویي جامخانه و سقایي .)1392 ،بنابراین ،بهترین
مکان براي آموزش مسئله محور براي ارتقاء میزان مهارت زندگي ،تحصیالت در آموزش و پرورش است
که فرد را از سنین پیشدبستاني تا مقاطع باالي آموزشي همراهي ميکند .هدف از آموزش مهارتهاي
زندگي از نظر سازمان جهاني بهداشت )2001(2افزایش توانایيهاي روانیـ اجتماعي و در نهایت پیشگیري
از ایجاد رفتارهاي آسیب زننده به بهداشت و سالمت و ارتقاي سطح روان افراد است (حدادي و بدري،
 .)1392پژوهشها نشان ميدهند که داشتن عواملي مانند عزت نفس ،مهارتهاي بین فردي ،برقراري
ارتباط مطلوب ،تعیین هدف ،تصمیمگیري ،حل مسئله و تعیین و شناسایي ارزشهاي فردي در پیشگیري
یا کاهش ابتالي افراد به انواع ناهنجاريهاي رفتاري و اختالالت رواني و افزایش سطح بهداشت روان
در ارتباط ميباشد .فقدان این مهارتها موجب ميشود که فرد در برابر فشارها و استرسها به رفتارهاي
غیرمؤثر و ناسازگارانه روي آورد (خوشابي و همکاران .)1387 ،بر اساس نتایج پژوهشهاي پیشین
مهمترین و مؤثرترین دوره سني براي آموزش پیشگیرانه ،دوره نوجواني است؛ زیرا آموزش مهارتهاي
زندگي نه فقط نوجوان را در مقابل مشکالت تحصیلي حمایت ميکند ،بلکه او را براي رویارویي با
مشکالت سازگاري با اجتماع و گذر از این دوره حیاتي آماده ميکند (بوتین 3و همکاران ،به نقل از جمالي
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پاقلعه ،جمالي پاقلعه ،نظري بدیع و جدیدي فیقان1393 ،؛ ویلبرن و اسمیت  .)2005تاثیر آموزش رشد
مهارتهاي زندگي از طریق یادگیري را ميتوان زیربناي پیشگیري از مشکالت رواني و اجتماعي در
دانشآموزان دانست (بوید .)1992 ،نوجواني به دلیل آنکه ارتباط بسیار نزدیکي با سالمتي دارد ،مرحلهاي
بسیار مهم از زندگي هر فرد است ،از طرفي سالمت دختران در این دوران در مقایسه با پسران از اهمیت
ویژهاي برخوردار است (جمالي پاقلعه و همکاران .)1393 ،ویژگيهاي بلوغ دختران و شرایط خاص رواني
و جسماني این دوران و نیازهاي مربوط ،بر تمامي دوران زندگي آنان تأثیر بسزایي دارد (امیریان و
شریفي2011 ،؛ به نقل پاقلعه و همکاران .)1393 ،مهارتهاي زندگي ،کودکان و نوجوانان را قادر ميسازد
که دانش و نگرش و ارزشهاي خود را به عمل تبدیل نمایند (حسینينسب  1377،به نقل از وليپور و
همکاران .)1392 ،اهمیت این موضوع براي دانشآموزان را ميتوان بر طبق ارزشهاي سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش بیان نمود که عبارتاند از :مسئولیتپذیري همه جانبه ،مشارکت اجتماعي و
داشتن روحیه جمعي و مهارت مورد نیاز جامعه ،تکوین و تعالي جنبههاي انساني هویت دانشآموزان براي
تقویت روابط حق محور ،عدالتگستر و مهرورزانه با همه انسانها در سراسر جهان ،که تحقیق این
ارزشها در دانشآموزان نیازمند همان کسب مهارتهاي زندگي بر مبناي آموزش مسئله محور ميباشد.
به دلیل فقدان اطالعات کافي در این زمینه ،و اینکه اغلب پژوهشهاي مورد بررسي بر روي دانشآموزان
دبیرستاني بوده است و تعداد خیلي کمي بر روي دانشآموزان دوره راهنمایي انجام شده است (ارجمندنیا،
غیاثي ندوشن ،خوشنام ،و مقیمیان شیاده ،)1390 ،و همچنین نبود اطالعات در رابطه با تاثیر آموزش
مسئله محور بر مهارتهاي زندگي ،این پژوهش ميکوشد تا تاثیر آموزش مسئله محور را بر مهارتهاي
زندگي دانشآموزان دختر دوره متوسطه اول بررسي نماید.
پیشینه و مبانی نظری
2
1
سابقه تاریخي یادگیري براساس حل مسئله به زمان سقراط بازميگردد (آذیر  .)2001 ،ارائه آموزش
مسئله محور بهعنوان یک شیوه آموزشي نوین براي اولین بار در دانشگاهام سي مستر کانادا در سال
 1966با انگیزه افزایش توانایي دانشجویان در مطالعه خود راهبر ،مهارتهاي حل مسئله و آنالیز ،رخ داد
(گوکحال .)1995 ،3این روش بهعنوان روشي نو ،بیش از سي سال در برنامههاي آموزشي دانشگاهام سي
مستر معرفي ،و امروزه در بسیاري از مدارس پزشکي دنیا مورد استفاده قرار داده شده است .در یک نگاه،
زماني نیاز براي حل یک مسئله ،احساس شده و عینیت ميیابد که یک نظام تصمیمگیرنده در تشخیص
و انتخاب مسیر حرکت از یک موقعیت به موقعیت دیگر ناتوان بوده یا با تردید همراه شود .پرواضح است
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که این نیز خود بخشي از روند یک مسئله بزرگتر است که یافتن مسئله و شکلدهي مسئله ،بخشي از آن
به شمار ميرود.
در رابطه با آموزش مسئله محور ميتوان گفت که ارائه منظم آموزش مهارتهاي شناختي و رفتاري
است که به فرد کمک ميکند تا مؤثرترین راهحل مشکل را شناسایي کرده و به طریقي مؤثر با مشکالتي
که در آینده پیش ميآید ،برخورد نماید .در این روش ،فراگیر موظف است به جستجوي مطلب مورد نیاز و
وسایل الزم براي یادگیري خود پرداخته ،با حل کردن مسئله مطرح شده با استفاده از تفکر و تحقیق خود،
به یادگیري بپردازد و مهارتهاي الزم براي شرکت در کار گروهي ،انتقال دانش خود به دیگر دانشجویان
و متقاعد کردن آنها را به دست آورد (رزینگ .)1997 ،1تعریف و توزیع مهارتهاي زندگي در دیدگاه
نظامهاي آموزشي و صاحبنظران یکسان نیست و برخي از آنها در همه دیدگاهها مشترک و برخي نیز
منحصر به یک دیدگاه خاص هستند .کلینک 2معتقد است که مهارتهاي زندگي مجموعهاي از مهارتها
و توانمنديها هستند که فرد را براي مقابله مؤثر و پرداختن به کشمکشها و موقیعتهاي دشوار زندگي
یاري ميکنند .این توانایيها فرد را قادر ميسازند تا در ارتباط با سایر انسانها ،جامعه ،فرهنگ و محیط
خود مثبت و سازگارانه عمل کرده و سالمت رواني خود را تأمین کنند (کلینک ،ترجمه محمد خاني،
 .)1384سپاه منصور ( )1386مهارتهاي زندگي را به گروه بزرگي از مهارتهاي رواني ،اجتماعي و
بینفردي اطالق ميکند که ميتواند به افراد کمک کند تا تصمیمات خودرا با آگاهي اتخاذ نماید و بهطور
مؤثر ارتباط برقرار کنند ،مهارتهاي مقابلهاي و مدیریت شخصي خود را گسترش دهند و زندگي سالم و
بارآوري داشته باشند .اما در رابطه با توزیع مهارتهاي زندگي نیز نظریههاي متفاوتي وجود دارند که چند
نمونه از آنها عبارتاند از:
برنامه آموزش مهارتهاي زندگي براي اولین بار در سال  1979با اقدامات بوتوین 3از دانشگاه کرئل
آغاز شد .این برنامه شامل سه قسمت آموزش مهارتهاي شخصي ،آموزش مهارتهاي اجتماعي و
آموزش مهارتهاي مربوط به مشکالت ناشي از سوء مصرف مواد بود (رحمتزاده ،به نقل از حدادي و
بدري .)1392 ،یونیسف )2003( 4در آخرین طبقهبندي از مهارتهاي زندگي سه طبقه کلي همراه با
زیرطبقات آن را به شرح زیر ارائه کرده است  )1:ارتباط و روابط میانفردي که شامل مهارتهاي روابط
میانفردي ،مهارت هاي مذاکره و نه گفتن ،همدلي ،مشارکت و کار گروهي و مهارت طرفداري کردن
است )2 .مهارت تصمیمگیري و تفکر انتقادي که شامل مهارتهاي حلمسئله و تصمیمگیري ،مهارت
تفکر انتقادي است )3 .مهارت مقابله و مدیریت شخصي که شامل مهارتهایي براي افزایش منبع کنترل،

1

. Rosing
. Klenik
3
. Botvin
4
. Unicef
2
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مهارتهاي مدیریت احساسات و مهارتهاي مدیریت استرس است (سپاهمنصور .)1386 ،ادیب و فردانش
( )1382با تحلیل مهارتهاي زندگي مطرح شده در نظامهاي آموزشي مختلف و نظریه متخصصان 15
مهارت زندگي را در یک رویکرد بینالمللي به شرح زیر بیان نمودهاند -1 :مهارت حل مسئله اجتماعي،
 -2مهارت تصمیمگیري -3 ،مهارتهاي ارتباطي -4 ،روابط بین فردي -5 ،بهداشت و سالمت جسمي و
رواني -6 ،خودآگاهي و داشتن هدف در زندگي -7 ،تفکر خالق و انتقادي -8 ،شهروند مسئول بودن-9 ،
شهروند جهاني بودن -10 ،قابلیتهايحرفهاي -11 ،مشارکت و همکاري-12 ،اداره زندگي-13 ،رعایت
و بهکارگیري نکات ایمني-14 ،استفاده از فناوري اطالعات ،و  -15مهارتهاي پدر و مادر بودن (کریمي
و فکري .)1392 ،سازمان بهداشت جهاني نیز مهارتهاي زندگي را در ابعاد دهگانه بیان ميکند که
عبارتاند از -1 :تصمیمگیري -2 ،حل مسئله -3 ،تفکر خالق -4 ،تفکر انتقادي -5 ،ارتباط مؤثر-6 ،
روابط بینفردي -7 ،خودآگاهي -8 ،همدلي -9 ،مقابله با هیجانات -10 ،مقابله با استرس؛
در بررسي پیشینه پژوهش پژوهشهایي که در رابطه با آموزش مسئله محور بر مهارتهاي زندگي
فرد باشد انگشتشمار ،و بیشتر به تأثیر آموزش مسئله محور بر یک یا دو مهارت زندگي پرداخته
شدهاست .بخشایش و دهقان زردیني ( )1392در پژوهش خود با عنوان اثربخشي مهارت حل مسئله بر
کاهش مشکالت رفتاري دانشآموزان به این نتیجه رسیدهاند که آموزش مهارت حلمسئله به
دانشآموزان مبتال به این نوع اختالالت موجب پرورش مهارتهاي اجتماعي و رفتاري الزم در آنها
ميگردد و کاهش ابتالي دانشآموزان به انواع ناهنجاريهاي رفتاري آنان نقش مؤثري دارد .گنجه،
دهستاني ،مهديزاده و محمدي ( )1392نیز بر روي یک نمونه  45نفري که در سه گروه  15نفره قرار
داشتند به بررسي آموزش مهارت حلمسئله و هوش هیجاني در کاهش پرخاشگري دانشآموزان پسر
دبیرستاني پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که آموزش حل مسئله و هوش هیجاني بهطور معناداري
با کاهش میزان پرخاشگري در بین دانشآموزان پسر ارتباط دارند .عطایي و پنجهپور ( )1390نیز در
پژوهش خود مبني بر مقایسه روش آموزشي مسئله محور با روش استاد محور در تدریس بیوشیمي
متابولیسم به این نتیجه رسیدند که روش مبتني بر حل مسئله در ایجاد و افزایش انگیزه و عالقه
دانشجویان به درس بیوشیمي و یادگیري عمیقتر آن موثر است .اما در رابطه با مهارتهاي زندگي
مطالعات مورد بررسي محقق را ميتوان به دو دسته تقسیم نمود :دسته اول به ارزیابي تأثیر برنامه
آموزش مهارتهاي زندگي بر رفتارهاي دانشآموزان پرداختهاند .نتایج پژوهشهایي که در این دسته
قرارميگیرند ،حاکي از تأثیر مثبت آموزش مهارتهاي زندگي بر میزان رضایت از زندگي دانشآموزان
(وليپور و همکاران ،)1392 ،مقابله با نگرانيها ،مشکالت و مسائل (حدادي و بدري ،)1392 ،کاهش
مصرف مواد مخدر و جلوگیري از رفتارهاي پرخطر (بوتوین و گریفین2005 ،؛ بوهلر و همکاران،)2008 ،
ارتقاي میزان انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلي (سپاه منصور1386 ،؛ ساوجي و گنجي1391 ،؛ جمالي
پاقلعه و همکاران ،)1393 ،احساس خودکفایي و خوداحترامي و سازگاري (سپاه منصور،1386 ،
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ویچروسکي2000 ،؛ جمالي پاقلعه و همکاران ،)1393 ،نقش فعال در زندگي و مسئولیتپذیري (آلبرتین و
دیگران ،)2001 ،سالمت رواني و جسماني و عزت نفس (ویچروسکي2000 ،؛ محمودي ،زهراکار و
شعباني1392 ،؛ حقیقي ،موسوي ،مهرابيزاده هنرمند و بشلیده1385 ،؛ ثمري و لعليفاز ،)1384 ،کاهش
کمرویي و اضطراب (نجفي و سالمي1391 ،؛ دوگانهاي فرد)1386 ،؛ هوش معنوي (اسدي ،آقایي و
آتشپور)1390 ،؛ تفکر انتقادي و خالقیت (آلبرتین و دیگران2001 ،؛ بندک ،ملکي ،عباسپور ،و
ابراهیميقوام )1393 ،هستند .دسته دوم تحقیقاتي هستند که به سنجش میزان مهارتهاي زندگي
دانشآموزان و دانشجویان پرداختهاند .نتایج این تحقیقات نشان ميدهند که دانشآموزان مورد مطالعه از
نظر مهارتهاي زندگي در سطح متوسط یا پایینتر از حد متوسط هستند .از جمله این تحقیقات ميتوان
به تحقیقات کریمي و فکري ( ،)1392زیمان و اشنایدر ( ،)1998غریبي و قليزاده ( ،)1386خوشابي و
همکاران ( )1387و ادیب ( )1385اشاره کرد.
با توجه به ابعاد مختلف مهارتهاي زندگي در نظریهها و نظامهاي آموزشي متعدد پژوهشگر بر اساس
گروه مورد مطالعه خود که دختران نوجوان ميباشد ،بهصورت ترکیبي از نظریههاي مختلف چند مورد از
مهارتهاي زندگي مورد توجه در این سن را انتخاب ،و تأثیر آموزش مهارت حل مسئله را در میزان این
مهارتها بررسي کرده است که مهارتهاي مورد بررسي در این پژوهش عبارتاند از :مهارت خودآگاهي،
مهارتهاي مربوطه به ارتباطهاي انساني ،روابط بین فردي ،مهارت در حل مسئله و تصمیمگیري،
بهداشت و سالمت رواني ،مهارت مشارکت و همکاري ،مهارت تفکر خالق ،مهارت تفکر انتقادي
ميباشد .تعریف مفهومي هر یک از متغیرهاي فوق در جدول شماره  1آورده شده است:
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جدول 1ـ تعریف مفهومی متغیرها
مهارت
خودآگاهي

تعریف
1

مهارتهاي مربوط
به ارتباطهاي
2
انساني
روابط بین فردي

حل مسئله و
تصمیم گیري

4

3

توانایي شناخت خودآگاهي از ویژگيها ،نقاط ضعف و قدرت و خواستهها
کسب این مهارت به فرد ميآموزد براي درک موقعیت دیگران چگونه به سخنان آنان فعاالنه گوش
دهند و چگونه دیگران را از احساس و نیازهاي خود آگاه کنند تا ضمن بدست آوردن خواستههاي
خود طرف مقابل نیز احساس مسئولیت نماید.
با کسب این مهارت فرد ميتواند مرزهاي روابط بین خود و کساني را که دوستشان دارد ،تشخیص
دهد و در جهت ایجاد روابط صمیمانه و دوستانه قدم بردارد و همچنین هر چه زودتر به دوستيهاي
نامناسب و ناسالم خود خاتمه دهد ،.پیش از آن که مورد آسیب جدي قرار بگیرد.
توانایي که فرد را قادر ميسازد زماني که با مسئلهاي مواجه ميشود با استفاده از دانش و مهارت-
هایي که دارد به آن موقعیت پاسخ درست دهد .مهارت حل مسئله به فرد کمک ميکند تا بهصورت
منطقي و منظم به حل مسائل و مشکالت خود بپردازند و فعاالنه پیامدها و جوانب مختلف مسئله و
راهحلهاي آن را بررسي نماید.

بهداشت و سالمت
رواني( 5توانایي
مقابله با هیجانات)
ميتوان د بهصورت کالمي و غیرکالمــي و مناســب بــا فرهنــگ جامعــه ب اشــد؛ به عبارت دیگر
مشارکت و
6
مهارت تقاضـاي کمـک و راهنمـایي در مواقع ضروري ،از عوامل مهم ایجاد یک رابطه سالم است.
همکاري
تفکر خالق بهعنوان فرایند و راهي براي برقراري ارتباط بین چیزهائي که با هم ارتباطي ندارند و
7
تفکر خالق
یافتن راههاي تازه در همه مراحل رشد دیده ميشود.
فرد را قادر ميسازد تا هیجانها را در خود و دیگران تشخیص دهد ،نحوه تأثیر هیجانها را بر رفتار
بداند و بتواند واکنش مناسب بر هیجانهاي مختلف نشان دهد.

تفکر انتقادي

8

به معناي تفکر صحیح براي ارزیابي مسائل است.

نویسنده
ارجمندنیا ،غیاثي
ندوشن ()1390
فراهاني و آقایي
دوست ()1389
غیاث فخري به
نقل از وليپور و
همکاران)1392 ،
یارمحمدي-
نارنجيها و رفیعي
()1389
غیاث فخري به
نقل از وليپور و
همکاران)1392 ،
جواديپور و
همکاران ()1393
الکاني و همکاران
()1385
الکاني و همکاران
()1385

روش
این تحقیق از نظر هدف ،کاربردي و از نظر نحوه گردآوري دادهها ،آزمایشي از نوع پیشآزمون ـ پس
آزمون با گروه کنترل و با انتساب تصادفي بود .ابتدا قبل از هرگونه آموزشي براي گروه آزمایش ،از هر دو
گروه پیشآزمون از طریق پرسشنامه گرفته شد .در ادامه و پس از هشت جلسه آموزش براي گروه
آزمایش ،پسآزمون برگزار شد .جامعه آماري این پژوهش شامل تمامي دانشآموزان دختر پایه هفتم
شهرستان سوادکوه شمالي در سال تحصیلي  94-95بود .به دلیل محدودیت انتخاب براي محقق ،یک
کالس پایه هفتم در دسترس که شامل  24دانشآموز بود ،بهعنوان نمونه انتخاب شد .سپس با انتساب
تصادفي به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند ( 12نفر گروه آزمایش و  12نفر گروه کنترل).

1

. Consciousness
. Human relationships
3
. Interpersonal relationships
4
. Problem-solving and decision-making
5
. Mental health
6
. Partnership and cooperation
7
. Creative Thinking
8
. Critical Thinking
2
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ابزار و فنون گردآوری دادهها
ابزار مورد استفاده در این پژوهش کتاب تفکر و سبک زندگي پایه هفتم ،راهنماي معلم تفکر و سبک
زندگي ،کتابچه آموزش مهارتهاي زندگي جمعیت هالل احمر براي آموزش ،و براي جمعآوري دادهها و
اندازهگیري هر یک از متغیرهاي پژوهش (مهارتهاي زندگي) از پرسشنامه استاندارد مهارتهاي زندگي
که داراي  98سؤال و  9خورده مهارت (که مشخصات کامل آن در جدول شماره  2آمده است) ،در طیف
لیکرت که گزینه عدم مهارت نمره صفر ،ضعیف نمره  ،1نسبتأ ضعیف نمره  ،2نسبتأ قوي نمره  3و قوي
نمره  4را به خود اختصاص ميدهد ،استفاده شد .به منظور بررسي روایي پرسشنامه پس از تدوین سؤالها
از ده نفر از صاحبنظران حیطه برنامهریزي درسي به منظور سنجش روایي بیروني (صوري و ظاهري) و
روایي دروني ( سازه و محتوایي) آن استفاده شد و روایي ظاهري و محتوایي آن مورد تأیید قرار گرفت .در
تحقیق قیاسي به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه ،پس از اجراي مقدماتي بر روي  30نفر از نمونههاي
تحقیق با استفاده از روش آلفايکرونباخ ،ضریب  0/97صدم به عنوان ضریب همساني دروني محاسبه
گردید (ساعتچي و همکاران.)1389 ،
جدول شماره  -2مشخصات کامل پرسشنامه
خرده مهارت (متغیرهای پژوهش)
مهارت خودآگاهي
مهارتهاي مربوط به ارتباطات انساني
روابط بین فردي
تصمیمگیري
بهداشت و سالمت رواني
مهارت در حل مسئله
مهارت مشارکت و همکاري
مها ت تفکر خالق
مهارت تفکر انتقادي

تعداد پرسشها
11
11
12
8
22
6
8
6
14

شماره پرسشها
1-11
12-22
23-34
35-42
43-64
65-70
71-78
79-84
85-98

شیوه اجرا
آموزش بهصورت کارگاه ،و به مدت دو ماه و هر هفته یک جلسه دو ساعته و با استفاده از محتواي
آموزشي شامل کتاب تفکر و سبک زندگي پایه هفتم ،راهنماي معلم تفکر و سبک زندگي و کتابچه
آموزش مهارتهاي زندگي جمعیت هالل احمر با تمرینها و تکالیف مناسب براي دانشآموزان بود.
خالصه محتواي جلسات موردنظر در جدول زیر آمده است:
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جدول  -3خالصه محتوای دوره آموزشی مهارتهای زندگی برای گروه آزمایش
جلسه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

مباحث آموزشی
معارفه و آشنایي با اعضا .آشنایي با روش آموزش مسئله محور و اهمیت کاربرد آن ،آگاهي یافتن از اهداف قابل دسترس با استفاده
از روش بارش فکري براي یافتن راهحلها و شیوههاي رسیدن به اهداف ،شناخت مراحل مختلف حل مسئله و کاربرد بهترین راه
حل؛ در ادامه در رابطه با تعریف تصمیمگیري و آشنایي با اهمیت آن ،معرفي و شناخت موقعیتهاي مختلف تصمیمگیري ،آشنایي با
عوامل موثر در تصمیمگیري ،اطالع از شیوههاي نادرست تصمیمگیري ،بحث شد.
ارائه گزارش از تکالیف جلسه قبل و دادن بازخوردـ بحث در مورد شکلگیري خودآگاهي در انسان ،بررسي تاثیر آموزش مبتني بر
حل مسئله بر تقویت نقاط قوت و پذیرش نقایص و رفع آنها
ارائه گزارش از تکالیف جلسه قبل و دادن بازخورد -تعریف و بیان ضرورت ارتباطات موثر ،بحث در مورد ضرورت ایجاد ارتباط
براساس سلسله مراتب نیازها بر اساس فرایند حل مسئله
ارائه گزارش از تکالیف جلسه قبل و دادن بازخوردـ بحث در مورد ارتباطهاي بین فردي موثر ،شگردهاي شروع یک ارتباط و نگه
داشتن یک ارتباط بهصورت سالم
ارائه گزارش از تکالیف جلسه قبل و دادن بازخوردـ آموزش شناخت هیجانها و مهارتهاي مهار خشم و پرخاشگري و هیجانهاي
خاص ،نشانههاي خشم و نقش افکار در ایجاد و حفظ خشم و استفاده از فرایند حل مسئله براي جلوگیري از هیجانها
ارائه گزارش از تکالیف جلسه قبل و دادن بازخوردـ بحث در مورد شیوههاي موفق مشارکت و همکاري با دیگران و روند ادامه
مشارکت فعال با فرایند حل مسئله
ارائه گزارش از تکالیف جلسه قبل و دادن بازخوردـ آشنایي با تفکر خالق و روشهاي تقویت آن بهطوري که فرد بتواند مسائل را از
وراي تجارب مستقیم خود دریابد و با روش مبتي بر حل مسئله بتواند خالقانهتر به مسائل پاسخ دهد.
ارائه گزارش از تکالیف جلسه قبل و دادن بازخورد -آموزش روشهاي تفکر انتقادي و روشهاي پرورش این مهارت و استفاده از
فرایند حل مسئله براي تقویت این مهارت در دانشآموزان

روش تحلیل دادهها
تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  ،SPSSو بر پایه آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیري به منظور حذف
اثر پیشآزمون انجام شد.
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یافتهها
در این بخش ابتدا جدول دادههاي توصیفي متغیرهاي پژوهش آورده شده است:
جدول 4ـ توصیف آماری نمرات پیشآزمون و پسآزمون تاثیر متغیر مهارت حل مسئله بر متغیرهای
مهارتهای زندگی
متغیرها

گروه آزمایش
گروه کنترل

خودآگاهي
ارتباطهاي انساني
روابط بین فردي
تصمیمگیري
بهداشت و سالمت رواني
حل مسئله
مشارکت و همکاري
تفکر خالق
تفکر انتقادي
خودآگاهي
ارتباطهاي انساني
روابط بین فردي
تصمیمگیري
بهداشت و سالمت رواني
حل مسئله
مشارکت و همکاري
تفکر خالق
تفکر انتقادي

پیشآزمون
میانگین انحراف معیار
5.479
33.25
6.213
33.33
6.013
37.17
4.963
18.58
13.199
60.25
3.476
15.92
5.600
21.08
3.701
18.67
11.551
36.17
5.972
32.25
6.775
31.08
7.524
32.33
5.924
18.00
12.251
61.08
4.041
15.83
5.263
21.33
2.995
18.33
7.240
40.67

میانگین
34.67
37.58
38.67
22.42
63.75
18.08
24.50
21.08
43.75
33.58
31.17
32.92
20.58
58.33
15.92
21.83
17.58
39.92

پسآزمون
انحراف معیار
5.348
5.838
4.250
4.870
11.046
4.055
5.665
3.315
8.313
5.452
6.645
7.633
7.115
11.211
3.502
5.441
4.188
9.130

در جدول  4توصیف نمرات پیشآزمون و پسآزمون هر یک از متغیرهاي مهارتهاي زندگي در این
پژوهش به تفکیک آورده شده است .همانطور که از جدول  4برميآید ،تمامي خردهمقیاسهاي
مهارتهاي زندگي در گروه آزمایش از افزایش میانگین در پسآزمون نسبت به پیشآزمون برخوردار
بودند ،در حالي که در گروه کنترل فقط دو خردهمقیاس خودآگاهي و تصمیمگیري با افزایش اندکي از
میانگین در پسآزمون نسبت به پیشآزمون برخوردار بودهاند .اما در خردهمقیاسهاي دیگر نه تنها
افزایش میانگیني دیده نميشود ،بلکه در برخي موارد کاهش میانگین هم صورت گرفته است .قبل از
استفاده از تحلیل کوواریانس ابتدا پیشفرضهاي این روش از قبیل نرمال بودن توزیع متغیر وابسته
(استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف) یکساني شیب خط رگرسیوني (استفاده از تعامل بین اثر گروه
نمرات پیشآزمون) و همگني واریانسها (استفاده از آزمون لون) مورد بررسي قرار گرفت .نتایج حاکي از
برقراري مفروضه آزمون بود ،بنابراین ميتوان از این آزمون براي بررسي فرضیه پژوهش ،یعني تأثیر
آموزش مبتني بر حلمسئله بر هر یک از خردهمقیاسهاي مهارتهاي زندگي ،استفاده کرد.
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جدول  -5خالصه نتایج تحلیل کواریانس اثرات آموزش مسئله محور بعد از حذف اثرات متغیر کمکی
پیشآزمون بر بهبود خردهمقیاسهای مهارتهای زندگی در دانشآموزان
خردهمقیاسهاي مورد بررسي
خودآگاهي
ارتباطهاي انساني
روابط بین فردي
تصمیمگیري
بهداشت و سالمت رواني
حل مسئله
مشارکت و همکاري
تفکر خالق
تفکر انتقادي

مجموع مجذورات
خطا
گروه
429.134
219.491
689.250
418.375
768.695
269.264
450.814
387.186
1073.768 1827.191
249.257
94.743
457.781
263.552
220.228
167.106
1021.300
744.034

درجهآزادي
گروه خطا
21
2
21
2
21
2
21
2
21
2
21
2
21
2
21
2
21
2

میانگین مجذورات
خطا
گروه
20.435 109.746
32.821 209.187
36.605 134.632
21.467 193.593
51.132 913.595
11.869
47.372
21.799 131.776
10.487
83.553
48.633 372.017

آماره F

سطح معناداري

5.370
6.373
3.678
9.018
17.867
3.991
6.045
7.967
7.649

0.013
0.07
0.043
0.001
0.000
0.034
0.008
0.003
0.003

مجذور اتا
0.338
0.378
0.259
0.462
0.630
0.275
0.008
0.003
0.003

با توجه به نتایجي که جدول  5نشان ميدهد ،با حذف اثرات پیشآزمون بهعنوان متغیر کمکي ،نمره
«خودآگاهي» { }F(2,21)=5.370; P=0.013 ; Partialƞ2=0.338گروه آزمایشي از گروه کنترل
بیشتر است ،در نتیجه فرضیه اول پژوهش مبني بر اینکه آموزش مبتني بر حل مسئله بر مهارت
خودآگاهي دانشآموزان موثر است ،تایید ميشود .نمره «ارتباطهاي انساني» (; Partialƞ2=0.259
 )F(2,21)=6.373; P=0.043گروه آزمایشي از گروه کنترل بیشتر است ،در نتیجه فرض دوم پژوهش
مبني بر اینکه آموزش مبتني بر حل مسئله بر مهارت ارتباطهاي انساني دانشآموزان تاثیر دارد ،تایید
ميشود .نمره «روابط بین فردي» ( )F(2,21)=3.678; P= 0.013 ; Partialƞ2=0.338گروه
آزمایشي از گروه کنترل بیشتر است ،از اینرو فرضیه سوم محقق مبني بر اینکه آموزش مبتني بر حل
مسئله بر میزان مهارت روابط بین فردي دانشآموزان موثر است ،تایید ميشود؛ نمره «تصمیمگیري»
( )F(2,21)=9.018; P= 0.01 ; Partialƞ2=0.462گروه آزمایشي از گروه کنترل بیشتر است ،در
نتیجه فرضیه چهارم مبني بر اینکه آموزش مبتني بر حل مسئله بر میزان مهارت تصمیمگیري
دانشآموزان موثر است ،تایید ميشود .نمره «بهداشت و سالمت رواني» (0.00 ; Partialƞ2=0.630
= )F(2,21)=17.867; Pگروه آزمایشي از گروه کنترل بیشتر است ،در نتیجه فرضیه پنجم مبني بر
اینکه آموزش مبتني بر حل مسئله بر میزان مهارت بهداشت و سالمت رواني دانشآموزان موثر است،
تایید ميشود .نمره «حل مسئله» ( )F(2,21)=3.991; P= 0.034; Partialƞ2=0.275گروه
آزمایشي از گروه کنترل بیشتر است ،از اینرو فرضیه محقق مبني بر اینکه آموزش مبتني بر حل مسئله
بر میزان حل مسئله دانشآموزان موثر است ،تایید ميشود .نمره «مشارکت و همکاري» (; ƞ2=0.08
 )F(2,21)=6.045;P=0.08 Partialگروه آزمایشي از گروه کنترل بیشتر است ،در نتیجه فرضیه
هفتم مبني بر اینکه آموزش مبتني بر حل مسئله بر میزان مهارت مشارکت و همکاري دانشآموزان موثر
است ،تایید ميشود .نمره «تفکر خالق» ( )F(2,21)=7.967 ;P= 0.03; Partialƞ2=0.03گروه
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آزمایشي از گروه کنترل بیشتر است ،فرضیه هشتم مبني بر اینکه آموزش مبتني بر حل مسئله بر میزان
مهارت تفکر خالق دانشآموزان موثر است ،تایید ميشود و نمره «تفکر انتقادي» (; Partialƞ2=0.03
 )F(2,21)=7.649; P=0.03گروه آزمایشي از گروه کنترل بیشتر است ،در نتیجه فرضیه محقق مبني
بر اینکه آموزش مبتني بر حل مسئله میزان مهارت تفکر انتقادي دانشآموزان موثر است ،تایید ميشود.
ميتوان بیان کرد که تمامي خردهمقیاسهاي (متغیرهاي) مهارتهاي زندگي از لحاظ آماري در سطح
 P<0.05معنيدار هستند .از اینرو ،ميتوان نتیجه گرفت که آموزش مبتني بر حل مسئله بر افزایش
مهارتهاي زندگي دانشآموزان یعني مولفههاي خودآگاهي ،ارتباطهاي انساني ،روابط بین فردي،
تصمیمگیري ،بهداشت و سالمت رواني ،حل مسئله ،مشارکت و همکاري ،تفکر خالق و تفکر انتقادي
تاثیر معناداري داشته است.
بحث و نتیجهگیری
زندگي روزمره پیوسته موقعیتهایي را خلق ميکند که محتاج حل مسئله است .مهارتي که اگر درست
آموزش داده شود ،نقش مهمي در سالمتي و کامیابي فرد دارد و به حل موفقیتآمیز مسائل زندگي و
اعتماد به نفس بیشتر و آرامش فرد منجر ميشود و در ضمن شخص ميتواند با تشخیص درست مسئله
تصمیم منطقي نیز در برخورد با مشکالت و انتخابهاي بيشمار داشته باشد .امروزه ایجاد مهارت در
تصمیمگیري بهعنوان یکي از پایهايترین مهارت زندگي به شمار ميآید ،زیرا زندگي در جوامع پیشرفته،
گسترش ارتباطات اجتماعي و افزایش انتخابها را فراروي اقشار مختلف ،بهویژه جوانان قرار داده است.
تصمیمات صحیح و عقالیي در این موقعیتها نتیجهاي موثر در زندگي فرد بر جاي خواهند گذاشت و از
تعارضات و تنشهاي رواني فرد خواهند کاست (کریمي و فکري .)1392 ،هدف اصلي این پژوهش،
بررسي اثربخشي آموزش مسئله محور بر مهارتهاي زندگي دختران نوجوان بود .یافتههاي پژوهش
نشان داد که آموزش مبتني بر حل مسئله بر افزایش میزان مهارتهاي زندگي دختران نوجوان نظیر
مهارت خودآگاهي ،ارتباطهاي انساني ،روابط بین فردي ،تصمیمگیري ،بهداشت و سالمت رواني ،حل
مسئله ،مشارکت و همکاري ،تفکر خالق و تفکر انتقادي موثر است .نتایج این پژوهش با یافتههاي
بخشایش و دهقانزردیني ( ،)1392گنجه و همکارانش ( ،)1392ویچروسکي ( ،)2000محمودي و
همکاران ( ،)1392حقیقي و همکاران ( ،)1385ثمري و لعلي فاز ( ،)1384بندک و همکاران ( )1393و
آلبرتین و همکاران ( )2001همخواني دارد .آموزش مبتني بر حل مسئله به دانشآموزان موجب پیشرفت
چشمگیر آنان در توانایي برنامهریزي انتخاب راهحلهاي مناسب براي زندگي ،ارتباط با همساالن ،کنترل
خود و وضعیت سالمت عمومي و بهطورکلي در سالمت روان بود .فردي که از مهارت تصمیمگیري ،حل
مسئله و برقراري روابط در سطح مطلوبي برخوردار باشد ،ميتواند آنچه را به او ارائه یا تحمیل ميشود،
بدون بررسي دقیق نپذیرد .مهارتهاي زندگي باعث ارتقاي توانایيهاي رواني ـ اجتماعي افراد ميشوند.
همچنین این مهارتها فرد را قادر ميسازد که نگرشها ،ارزشها و استعدادهاي خود را به عمل درآورد
و باعث شود که فرد خود را براي سازگاري مناسب و موثر با موقعیتهاي زندگي آماده کند .فرد را براي
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انجام فعالیتهاي موثر و سالم با انگیزه ميکند و باعث افزایش اعتماد به نفس در فرد ميشود (جمالي
پاقلعه و همکاران .)1393 ،آنچه که مدارس براي موفقیت افراد در صحنه چالشهاي زندگي به آنان
اعطا ميکند ،شکلدهنده انتظارات قرن جدید است .در نتیجه براي رویارویي با این چالشها باید محیط
آموزشي و یادگیري بهگونهاي خلق شود که با طبیعت زندگي همگون باشد و به دانشآموزان کمک کند
با انتظارات در حال رشد و تحول روبرو شوند و باتوجه به یافتههاي پژوهش بهتر است که این محیط
آموزشي و یادگیري مبتني بر آموزش مهارت حل مسئله باشد؛ اما در این پژوهش بیان این نکته
ضرورري است که گروه مورد پژوهش محدود به دختران و فراگیران یک مقطع تحصیلي خاص بوده،
بنابراین نميتوان این نتایج را با قاطعیت به سایر دانشآموزان در مقاطع تحصیلي دیگر تعمیم داد .اگرچه
در این پژوهش تاثیر اجراي گروهي آموزش مبتني بر حل مسئله مورد توجه بوده است ،بررسي مقایسه
اجراي گروهي و منفرد آموزش مبتني بر حل مسئله و تاثیر آن بر گروه سني پسران پیشنهاد ميشود.
استفاده از روش نظریه برخاسته از دادهها1در یک رساله دکتري به منظور ایجاد یک خردهنظریه براي
تبیین فرایند تاثیرگذاري آموزش مبتني بر مسئله در بهبود مهارتهاي زندگي دانشآموزان ،پیشنهاد
ميگردد .همچنین بهرهگیري از رهیافتي پدیدارشناسانه در واکاوي ادراک و تجربه زیسته معلمان از
موانع و مشکالت آموزش مسئله محور در مدارس به منظور تسهیل این فرایند ،توصیه ميگردد؛
از سوي دیگر و با توجه به اهمیت مهارت حل مسئله در زندگي و به ویژه زندگي دانشآموزان ،در ادامه
پیشنهادهایي براي بهبود وضعیت موجود ارائه شده است:
 برگزاري کارگاههاي آموزشي مهارت حل مسئله براي آشنایي معلمان و نحوهي بهکارگیري آندر دروس مختلف (در تمامي دورهها و بهویژه آموزگاران دوره ابتدایي)؛
 استفاده از ظرفیت کالس معکوس براي آموزش مهارتهاي حل مسئله به معلمان ایجاد محیطهاي یادگیري مبتني بر استفاده از راهبردهاي حل مسئله به منظور اثربخشي و جذابیت هر چه بیشتر آموزش حل خالق مسئله فنون فردي و گروهيخالقیت بهصورت بومي طراحي شوند.
 طراحي مسئلهها و تکالیف اصیل ،مطابق با زندگي واقعي دانشآموزان و شرایط پیراموني وتخصیص آن در کتابهاي درسي؛
 ایجاد زمینه براي درگیر نمودن تمامي دانشآموزان به فعالیت مبتني بر تفاوتهاي فردي؛ بهویژه در فعالیتهایي که بهصورت گروهي و مشارکتي طراحي شده است.
 درگیر کردن مستقیم دانشآموز در خالل برنامه درسي با کتاب و مسائل آموزش داده شده مدنظر قرار دادن نیازهاي مهارتي شاگردان در تالیف کتب درسي جدید بررسي و مطالعه تطبیقي آموزشي مهارتهاي زندگي در کشورهاي مختلف -همسو کردن فعالیتهاي خانه ،مدرسه ،اجتماع در جهت آموزش مهارتهاي زندگي
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 زیارتي و فعالیتهاي فوق برنامه و، تفریحي، گسترش اردوها و گردشهاي علمي و فرهنگيپروژههاي درسي و غیر درسي در داخل یا خارج از مدرسه
 ایجاد زمینه مناسب براي مشارکت دانشآموزان در تمامي فعالیتهاي مدرسه و تشکلهاي و قانونمند کردن آن؛... علمي و فرهنگي و
 زمینهاي را براي ایجاد حساسیت در متولیان آموزشي و برنامهریزان،امید ميرود اجراي این مطالعه
به منظور بازاندیشي در تکالیف کتب درسي و استفاده از ظرفیت تکالیف اصیل براي ارتقاي
.مهارتهاي زندگي دانشآموزان را فراهم نماید
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