
 

 

 

 

 

 ا روانشناسی و مدارس فرد                                        

            

 1غزاله یاقوتی آذر                                                                            

 2ناهیدجوادی                                                                                     

 چکیده

مسئله مورد مطالعه :روانشناسی و آگاهی از آن یکی از نیازهای بزرگ جوامع بشری است.آموزش و پرورش نقش  

 بسیار مهمی در رشد و روانشناسی دانش آموزان دارد.

دف تحقیق این است راهکار هایی برای معلمان و مربیان دوره ابتدایی داده شود تا محیطی سرشار از  اهداف : ه

 آموزش و لذت پرورش را در کالس های درسی به وجود آورند. 

 روش پژوهش :در این تحقیق از روش توصیفی،تحلیلی و استنتاجی مورد استفاده قرار گرفت. 

کز آموزشی که شامل عناصر آموزشی می باشد که هریک از عناصر نقش به  نتایج :مدارس به عنوان مهم ترین مر

دارد.مدارس با توجه به اینکه جمعیت کثیری که آینده   سزایی در روند تعلیم و پرورش روحی و شخصیتی کودکان 

به عنوان هسته ی آموزشی و پرورشی باید بر اساس روانشناسی گام بر   را در بر می گیرد سازان جامعه هسستند 

 دارد. 

 

 

 . روانشناسی،رشد،مدارس،معلمان و مربیان تربیتی،دانش آموزان واژگان کلیدی:

 

 

   مقدمه

مدارس برای بسیاری از کودکان و نوجوانان حساس ترین و مناسب ترین مکان مداخالت بهداشت روان است.از آنجا  

که همه کودکان در معرض خطر وارد مدرسه نمی شوند یا مدرسه را ترک می کنند،برای ماندن این کودکان در  

تژی های دیگر بود.توانایی و انگیزه کودکان  مدرسه یا دسترسی به کودکانی که مدرسه نمی روند باید به فکر استرا

برای ماندن در مدرسه، یادگیری و آموزش های متاثر از سالمت روان آنان است و نیز بر سالمت روان آن ها تاثیر  

گذار است.مدرسه برای بهبود زندگی بسیاری از کودکان و نوجوانان فرصت بسیار مناسبی فراهم می کند .به موازات  

در جهت آموزش همگانی ،نقش مدارس در ارائه خدماتی مانند خدمات بهداشت روان در امور تحصیل   حرکت ملت ها 

 یافته است.اهمییت روز افزون  

به دالیل زیر در حال حاضر مدارس با حمایت کامل خانواده و اجتماع بهترین محل برای برنامه های جامع بهداشت و  

 سالمت روان به شمار می رود: 

 
 .تبریز س((دانشجو معلم رشته علوم تربیتی  پردیس فاطمه الزهرا 1
 .فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا)س(تبریزعضوهیئت علمی دانشگاه  2



 

 

 م کودکان در دوره ای از زندگی به مدرسه می روند. .تقریبا تما1

 .مدارس قوی ترین سازمان اجتماعی و آموزشی قابل دسترسی برای مداخله هستند. 2

 .مدارس اثر عمیقی بر کودکان،خانواده ها و اجتماع می گذارند. 3

روانی اجتماعی تاثیر می   .مدارس مانند شبکه ای امن از کودکان در برابر خطراتی که بر یادگیری ،رشد و سالمت 4

 گذارد،محافظت می کنند. 

.مدرسه همگام با خانواده نقش تعیین کننده ای در ایجاد یا تخریب اعتماد به نفس کودک و احساس شایستگی آنان  5

 دارد.

.مدرسه در زندگی بسیاری از کودکان و رشد شناختی و رفتاری آن ها نقش اساسی دارد،به ویژه هنگامی که  6

   ( 1390،از ایفای نقش های اساسی خود ناتوان باشد.)اسدی ،حسین پور خانواده

 

پیشرفت کودکان در مدرسه حاصل تاریخچه طوالنی تاثیرات متراکم است.در آغاز،محیط های آموزشی مناسب،هم  

  خانواده و هم مدرسه،به صفات شخصی،نظیر هوش،اطمینان به توانایی های خویش و میل به موفق شدن وآرزو های 

 ( 1394،کبرتحصیلی عالی منجر می شود که به پیشرفت کودکان در مدرسه کمک زیادی می کنند. ) 

  

معلمان هر سال با گروه تازه ای از دانش آموزان رو به رو می شوند.بنابراین هر قدر اطالعات درباره نحوه رشد   

 ( 40ص   ،1395سانتراک،تصمیم بگیرند.)   آنان به  آنان زیاد تر باشد،بهتر می توانند درباره سطح و میزان یاددهی 

 

مرحله عملیاتی یا سومین مرحله رشد پیاژه ای در فاصله سنین هفت تا یازده سالگی اتفاق می افتد.دراین مرحله از   

استدالل منطقی در شرایط محسوس جای استدالل شهودی را می گیرد.مهارت های طبقه   .عملیات استفاده می شود 

دارند،اما مسائل مجرد حل نشده می مانند.مرحله عملیاتی،نوعی فعالیت ذهنی برگشت پذیر و   بندی کردن وجود 

مربوط به چیز های واقعی است.این مرحله به کودک امکان می دهد که به جای تمرکز یافتن بر یک ماهیت  

که قبال فقط به طور  شئی،چندین خصوصیت آن را باهم مد نظر قرار بدهند.کودک در این مرحله می تواند آنچه را 

  ) د. ملموس را وارونه سازی هم می کن ذهنی نیز انجام دهد و در ضمن عملیات  فیزیکی انجام می داد،به صورت 

 ( 52ص ،1395 سانتراک، 

 

کودکان در دوره مرحله عملیاتی یعنی هفت تا یازده سال وارد دوره ابتدایی می شوند هنگامی که کودکان از دوره  

پیش دبستانی وارد دوره ابتدایی می شوند با افراد جدید و مهمی ارتباط برقرار می کنند مدرسه منبعی غنی از اندیشه  

می آورم   د ای مثال من معلم کالس اول خود را خیلی مبهم به یا که پیشرفت آن ها بر پایه ی پسرفت منفی می باشد بر

متاسفانه او هر گز لبخند نمی زد وبه روشی مستبدانه کالس درس را اداره می کرد و یادگیری و عدم یادگیری بیشتر  

ه تری  بر پایه ی ترس صورت می گرفت تا شور و لذت.اما بعدا معلم هایی داشتم که با دانش آموزان روابط دوستان 

اعتماد به نفس کودکان وقتی دوره ابتدایی را آغاز می کنند نسبت به وقتی که آن را به اتمام می رسانند بیشتر  داشتند.

 ( 1395سانتراک،است.)

 

در بسیاری از کودکان اعتماد به نفس دوره ای می باشد ولی برای بسیاری اعتماد به نفس ضعیف ماندگار می شود  

وبه مشکالت جدی تر دیگری می انجامد.این نوع اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی ضعیف،افسردگی،اختالل در  

 (. 1999،)هارتزبه نقل از تغذیه و بزهکاری ارتباط دارد 



 

 

مشکل نه تنها به ماهیت اعتماد به نفس ضعیف دانش آموز،بلکه به شرایط دیگری نیز بستگی دارد.وقتی   جدی بودن

اعتماد به نفس ضعیف با دورهای سخت گذر از مقطع تحصیلی)مثال از دبستان به دوره اول دبیرستان(با مشکالت 

 . تر شود  خانوادگی )مانند طالق(همراه شود،مشکل دانش آموز ممکن است شدید 

گران دریافته اند که اعتماد به نفس کودکان با رشد آنان تغیر می کند.در یکی از مطالعات اخیر نشان داده شد  پژوهش

به نحوی چشمگیر دچار ضعف درآن   که دختر ها و پسر هایی که در کودکی اعتماد به نفس باالیی داشتند،در نوجوانی 

شدند.اعتماد به نفس دختر ها ،در سال های اولیه نوجوانی،دوبرابر پسر ها پیشرفت کرد.پژوهشگران دیگری نیز  

پسر ها بیشتر افت می کند.از جمله دالیلی که برای  ه  دختر ها در دوره ی جوانی،نسبت بدریافته اند که اعتماد به نفس 

آورده شده،اغتشاشات مربوط به تغییرات جسمانی دوران بلوغ   م در دختر ها و هم در پسرها کاهش اعتماد به نفس ه 

 ( 107ص ،1395ن است.)سانتراک، افزایش نیاز های پیشرفت تحصیلی و کمبود پشتیبانی از مدرسه و والدی

محیط های اولیه  ند.نیی وسال های نوجوانی تغییر می ک زمینه های اجتماعی در طول سال های اولیه کودکی،دوره ابتدا

در این محیط کوچک کالسی دانش   دوران کودکی مکانی امن است که به محدوده ی کالس درسی مربوط می شود 

 آموزان با یک و یا دو معلم که معموال زن هستند ارتباط دارند.   

عی به شمار می  اجتما کالس در دوره ی ابتدایی زمینه ی اصلی است،ولی بیش از کالس های اولیه کودکی ،واحدی  

کرد گروهی را تعیین می کند.در این دوره گروه  رو هوای کالس،شرایط تعامل اجتماعی و ماهیت کاروند.معلم حال 

 (1395سانتراک،و دانش آموزان خواهان پیدا کردن دوست می باشند.)  های همساالن اهمیت بیشتری می یابند 

بلکه از پیشرفت مشکالت هیجانی و   هدفمند می شود،  یک کالس با مدیریت خوب ،نه تنها سبب پرورش فراگیری

آموزشی دانش آموزان هم جلوگیری می کند.کالس هایی با مدیریت خوب دانش آموزان را با مهارت های چالشی  

مشغول می دارند.فعالیت های این گونه کالس ها دانش آموزان راجذب وبه یادگیری و شناخت قوانین   مناسب و فعال

موظف به اجرای آن ها هستند،عالقمند می کند.در چنین کالس هایی دانش آموزان با مشکالت هیجانی  و مقرراتی که 

مشکالت هیجانی و آموزشی دانش   و آموزشی کمتری روبه رو هستند .در مقابل در کالس هایی با مدیریت ضعیف،

 ( 522ص ،1395ی شوند.)سانتراک، آموزان شدیدتر م 

استفاده از را از مواد آموزشی می کنند؛و به دانش آموز که مسئول یادگیری خویش است  بیش ترین امروزه معلمان 

کمتر توجه می کنند و خواه یا ناخواه تدریس را به صورت یک طرفه و خطی انجام می دهند.در صورتی که فعال  

راهم گردد که دانش  بودن دانش آموزان یکی از شرایط الزم در یادگیری است.بنابراین در تدریس باید شرایطی ف

میزان گفتار دانش آموزان و فعالیت های  ( 1388، حمودیفتحی آذر، ماسفند یاری، آموزان با محتوا در گیر شوند.) 

   کالسی آن ها تاثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی آن ها دارد.  

معلم بپرسند،و فراتر از  معلمان همواره باید سعی کنند دانش آموزان خود را تشویق کنند تا سوال های گوناگون از 

اطالعات و دانش های معمول فکر کنند،و راه های متنوعی برای مسائل پیشنهاد دهند.از سوال های غیر معمولی که  

از سوی دانش آموزان مطرح می شود و معلم از عهده ی جواب دادن به آن ها بر نمی آیند باید نهراسند وبه دانش  

قابل برای یافتن سوال ها تالش کنند.دانش آموزان را باید در اظهار اندیشه های  آموزان کمک کنند تا با همکاری مت

اصیل تشویش شوند و با اظهار های غیر قالبی،غیر متداول و بدیع آن ها حتی اگر فراتر از تصورات خود معلم باشد  

 ( 1396باید با خوشرویی و احترام بر خورد شود.)سیف،

یت برای کودکان می دانند.در مدرسه کودکان باید بیاموزند  عیت معلم را مرجع واقروانشناسان و مربیان تعلیم و ترب

گونه که میل دارند باشند،باید بیاموزند که با آداب و رسوم و ارزش   چنان که هست مواجه شوند،نه آن که با زندگی آن 

های موجود در جامه خود را منطبق سازند و به نیاز های دیگران توجه داشته باشند.لزومی ندارد که معلمان که  

بر  ش را معلمان از نقش واقعی خویش فراتر  نهند،بلکه از آنان انتطار می رود رفتار و فعالیت های معمولی خوی 

معلمان با آزمون نگرش ها  رزشیابی قرار بدهند.به بیان دیگر ا و ضوابط سالمت روان،مورد  اساس اصول

تفسیر رفتار آنان و کشف مشکالتشان از   ،احساسات،ارزش ها و رفتار خویش از سوئی ،و مشاهده کودکان و تعبیر و 

ن  از نو سازماو آن هارا  ،شگیری ویا درمانپی سوی دیگر می توانند موقعیت های آموزشی را در جهات مثبت،

 ( 1395)سانتراک،ند.هبد 



 

 

هر انسانی وظیفه دارد نزد دیگران محترم و محبوب باشد.بنابراین،وظیفه هر فرد انسانی،نشان دان حسن خلق و  

ترین  محبت و احترام به دیگران است.ولی معلم بیش تر از دیگران موظف به این امر نسبت به شاگردان می باشد.به

صفات اخالقی معلم و محبت این است که نسبت به کودکان و شاگردان،عاطفه و محبت نشان دهد.چون کودک و  

 ( 1359شاگرد به توجه و اعمال اخالقی معلم و محبت او بسیار نیازمند می باشد.)شهید ثانی،

 

حیطه های رشد   ند.معلمان و مربیان تربیتی باید به آموزش های متناسب با رشد کودکان نیز اهمیت ده 

تواند   شناختی و اجتماعی_عاطفی _با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند هریک از جنبه های رشد می کودکان_جسمانی،

آگاهی از حیطه های رشد کودکان برای برنامه ریزی   بر برجنبه ی دیگر اثر بگذارد و یا از آن ها اثر بپذیرد 

 یادگیری کودکان مفید است. 

ت های کسب شده بر پایه ی توانایی ها،مهارت ها و  نظم می باشد به گونه ای که قابلیفرایند تدریجی مرشد حاصل 

دانش قبلی بنا می شود آگاهی از محدوده ی سنی کودکان و تغیرات رشدی هر دوره چارچوب کلی برای ایجاد محیط  

 یادگیری در اختیار معلمان می گذرد. 

فردی می باشد هر کودک منحصر به فرد است و توانایی ها،نیاز ها و   یکی از مشخصه رشد کودک تفاوت های 

 یکی از جنبه های مهم و اساسی کار معلم با کفایت آگاهی از تفاوت های فردی است.  عالیق خود را دارد 

کند که زمینه های  معلم خردساالن باید درک  زمینه های اجتماعی و فرهنگی بر رشد نیز اثر می گذارند.

فرهنگی_مانند فقر وقومیت_چگونه بر رشد کودکان اثر می گذارد.اگر بین فرهنگ معلم و دانش آموز  اجتماعی_

 را بیاموزد.  فرقی وجود داشته باشد ،معلم باید فرهنگ آن ها

آنان را تشویق کرد تا دنیای اطراف خود را درک کنند.وقتی فرصت   و همواره باید  کودکان فراگیرانی فعال هستند 

مرین مهارت های تازه آموخته شده در اختیار کودکان گذاشته می شود و وقتی آن ها می کوشند پا از  هایی برای ت

سطح تسلط موجودشان فراتر بگذارند رشد می کنند.در تکلیف هایی که فراتر از توانایی کودکان می باشد بزرگساالن  

کودکان در زمینه های  یری آنان فراهم آوردند.و همساالن تواناتر می شوند و می توانند پایه ای محکم تر برای یادگ

نیاز های جسمانی شان برآورده می شود و احساس امنیت می کنند   اجتماعی که در آن ها ایمن و دارای ارزش هستند،

ری رشد سالم به کودکان کمک  و به بهترین شکل رشد می کنند.داشتن معلم هایی که صادقانه می خواهند در یادگی

 ( 1395سانتراک، دکان ثمربخش می باشد.)برای کوکنند،  

در هر کالسی که معلمان تدریس می کنند احتماال دانش آموزانی هستند که مهارت های اجتماعی آن ها ضعیف است  

یا فراموش شده باشند.از جمله راهکار هایی برای بهبود مهارت   یکی دو نفر از آن ها ممکن است کودکان طرد شده و 

شود به جای کوشش در تسلط یافتن بر همساالن خود به آنچه می   های اجتماعی کودکان این است که به آن ها کمک 

  با دقت گوش  گویند گوش بدهند.در پژوهشی به نوجوانان طرد شده کمک شد تا اهمیت رفتار هایی چون همدلی کردن،

دریابند.این دخالت به   را در نزد دیگران باال می برد، دادن و بهبود مهارت های بیانی را که شانس محبوبیت آن ها 

 نوجوان طرد شده کمک کرد که روابط دوستانه تری با دیگران داشته باشند. 

ظ  این توجه را حف  به کودکان فراموش شده باید کمک شود با روش های مثبت توجه همساالن را به خود جلب کنند و 

 ند. د گروه های دوستانه و همساالن شو ارکنند.این کودکان باید به نحوی و

به کودکانی که مهارت های اجتماعی ضعیفی دارند باید کمک شود تا اطالعاتی درباره روش های بهبود این مهارت  

پذیرفته شدن در جمع   انسبت مستقیم ب یابی  گاهی از راهکار های مناسب و نامناسب در دوست آ ها به دست آورند 

 ( 98ص  ،1395سانتراک،همساالن دارد.)

یکی از آسیب زا ترین مشکالت دانش آموزان در مدرسه ممکن است افسردگی مدرسه ای باشد در این نوع افسردگی  

ی که احساس  که دانش آموزان دانش آموزان روی می دهد،بدین گونهناشی از زیاده طلبی یا زیاده خواهی معلمین از 

در اکثر موارد این نوع   برآورده کردن خواسته های معلمین خود را نمی یابند دچار این از افسردگی می شوند،

 ( 103ص ،1380،برگیته. ) ضطراب از مدرسه توام می باشد افسردگی با ا



 

 

روانشناسی به عنوان تقویت  در کتاب های تعلیم وتربیت روش های تشویق اشاره های زیادی شده است که از آن در 

یاد می شود که شامل ارائه ی محرک مطلوب پس از انجام رفتار مطلوب به منظور افزایش ،تکرار،و تثبیت آن عمل  

 (  1394ده آبادی،حاجی   در رفتار می باشد.) 

 

 انتخاب تقویت کننده های موثر  

 

رفتار کاربردی ،معلم در می یابد که کدام یک از   تاثیر تقویت کننده ها بر تمام کودکان یکسان نیست.بر اساس تحلیل

 تقویت کننده ها مناسب کدام دانش آموز می باشد او به کارگیری تقویت کننده های خاص را از هم متمایز می کند. 

 اما تاثیر استفاده از برنامه های تقویتی بر روی کودکان چیست؟  

ارت دیگر اگر رفتاری برای اولین بار آموخته می شود،  تقویت مداوم باعث سرعت یادگیری اولیه می شود،به عب 

تقویت مداوم موثر تر است.اگرچه، تقویت محدود بیش از نوع مداوم در برابر تضعیف،استمرار و مقاومت بیشتری  

 ایجاد می کند.بنابراین پس از تسلط فرد بر پاسخ، تقویت محدود بیش از مداوم تاثیر گذار است. 

های ثابت جای دارند،استمرار کم تر و پاسخ ضعیف شده ی سریع تری نسبت به کودکان در   کودکانی که در برنامه

 ( 1395برنامه غیر ثابت ،از خود نشان می دهند.)سانتراک،

  

 راهکارهای تدریس برای کار با کودکان در مرحله عملیات عینی     

انش آموزان بپرسید چه چیزی را مطالعه  . دانش آموزان را تشویق کنید تا مفاهیم و اصولی را کشف کنند از د 1

گیری می شود.پاسخ صریح پرسش ها رادر د می کنند که باعث کمک به تمرکز روی برخی از جنبه های یا

 اختیار آنان نگذارید و سعی کنید خودشان با تفکر به آن پاسخ دهند. 

،مرتب کردن ،ردیف کردن و وارونه کردن  . به دانش آموزان فعالیت هایی از قبیل جمع، تفریق، ضرب، تقسیم 2

 بدهید از موارد مجرد استفاده کنید و سپس سراغ عالئم ریاضی بروید. 

. فعالیت هایی را طراحی کنید که در آن ها دانش آموزان مفهوم سلسله مراتب رده بندی از کل به جز و از جز  3

عت )بزرگ ترین به کوچک ترین(منظم کنند.شهر  به کل را دریابند از ایشان بخواهید موارد زیر را بر اساس وس

 بابل، استان مازندران، کشور ایران، قاره ی آسیا، نیم کره ی شمالی و سیاره زمین. 

 . فعالیت هایی را به دانش آموزان بدهید که شامل بقای سطح،وزن و حجم های جابه جا شده باشد. 4

ان چیزهایی را ردیف کنند و سپس همان چیز ها را در . فعالیت هایی را طراحی کنید که در آن ها دانش آموز5

جهت عکس ردیف کنند. بیش تر دانش آموزان کالس سوم در ردیف کردن معکوس دچار مشکل می شوند مثال به  

آسانی میتوانند از بلند به کوتاه بروند اما از کوتاه به بلند را به آسانی مرتب نمی کنند یا آن که می توانند نام شهر  

 را طی یک سفر از آن ها عبور کرده اند بگویند اما نمی توانند عکس این ترتیب را ذکر کنند.  هایی

. پس از اینکه دانش آموزان مسئله ای را حل می کنند از آنان بخواهید برای پاسخ های خود دلیل بیاورند در  6

 مورد اعتبار و دقت نتیجه گیری به آنان کمک  کنید. 

. دانش آموزان را تشویق کنید تا به صورت گروهی کار کنند و با یکدیگر تبادل اندیشه داشته باشند مثال،از آنان  7

 بخواهید نوعی بازی طراحی کنند و در آن مورد نظر همدیگر را جویا شوند.     

کردن وجود داشته  . در کالس شما باید چیزهای زیادی برای برانگیختن توجه وعالقه دانش آموزان به پرسش 8

 باشد. 



 

 

 . وقتی که مفهوم پیچیده ای را باید درس بدهید از امکانات سمعی و بصری استفاده کنید. 9

.دانش آموزان را تشویق کنید تا در درس های علوم تجربی به فعالیت های عملی بپردازند و در ریاضیات از  10

 ( 54،ص 1395کنند.)سانتراک، مدل استفاده کنند. در مورد دیدگاه های خود با دیگران بحث 

  

 

 برای باال بردن اعتماد به نفس کودکان دوره ابتدایی باید به راهکار های زیر توجه کرد: 

.علت های اعتماد به نفس ضعیف و حیطه های توانایی مهم خود را شناسایی کنید دانش آموزان در حیطه هایی که  1

ماد به نفس شان باال می رود بنابراین در کالس های  تو اع ست ، با کفایت عمل می کنند خود فکر می کنند مهم ا

درسی سعی کنید دریابید دانش آموزانی که اعتماد به نفس ضعیف دارند ،توانایی در چه حیطه هایی دارند و آن ها را  

ی  (نشان داد که دارا بودن ظاهر مناسب و تایید های اجتماع1990،1996،1999مهم می دانند.پژوهش سوزان هارتر) 

 از سوی همکالسی ها در باالبردن اعتماد بنفس تاثیر فراوانی دارد . 

.دانش آموزان را پشتیبانی عاطفی و تایید کنید پشتیبانی عاطفی و تایید اجتماعی معلمان می تواند به دانش آموزان  2

فزایش اعتماد  ند که برای خود ارزش بیشتری قائل شوند.مشاوران مدرسه نیز در کمک به کودکان برای ان کمک ک

 بنفس موثر می باشند. 

پیشرفت تحصیلی می تواند اعتماد به نفس کودکان را بهبود   به پیشرفت تحصیلی کودکان کمک کنید.. 3

 ( 1395بخشد.)سانتراک،

به عنوان یکی از هدف های اساسی تعلیم و    در آموزش ابتدایی ،آموزش مهارت های فکری پایه و گسترش افق فکری

به خصوص در سال های اولیه با توجه به برنامه درسی و   آموزان در مدارس ابتدایی، آمده است.دانش تربیت در 

آموزش هایی در زمینه مهارت زندگی فرا گیرند.مهارت های زندگی توانایی مورد نیاز در کودکان و بزرگساالن می  

ها در چالش های زندگی روزمره موثر   آن ت تلقی می گردد.که باعث می گردد باشد که به نوعی رفتار انطباقی مثب

برنامه آموزش مهارت های زندگی ضرورتی فراملی و جهانی است که در سطح ملی و جهانی نیز  عمل کنند.

ه به آن از منطقی نیرومند ومستحکم برخوردار است.بدیهی است برای دستیابی به نسل سالم  ضرورت توجه ویژ

جویان پس از اتمام تحصیالت،عالوه بر مهارت های علمی،واجد رشد  موزان و دانش،کارآمد و موثرباید دانش آ

و قدرتاثیر گذاری باشند. به این ترتیب به جهت اهمیت علم مهارت های زندگی در کلیه ی  اجتماعی،سالمت روانی،

ابعاد حیات انسانی،ضرورت آگاهی از آن برای کلیه ی افراد در هر موقعیت و شرایط و به کار گیری از اصول  

 (. 1392به نقل از )کریمی و فکری،   ،مفید و روبه تکامل آشکار می شود اساسی آن در جهت زندگی سالم 

آموزش مهارت های زندگی موجب ارتقای توانایی های روانی و اجتماعی می شود و این توانایی ها فرد را برای  

ک می کنند تا با سایر انسان ها  برخورد موثر  با کشمکش ها و موقعیت های زندگی یاری می بخشند،وبه او کم

 ( 1395)روشنی،،جامعه،فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کند و سالمت روانی خود را تامین کند. 

کنند در کنار آموزش مطالب  سعی در عصر ما هدف از مدرسه رفتن انباشتن مطالب در ذهن نیست،بلکه باید مدارس 

توجه کنند.مدارسی باید به وجود بیاید که کودکان را به گونه ای   کانشخصیت کود  درسی به پرورش همه جانبه 

آموزش دهد که  مهارت هایی که در مدرسه یاد می گیرند در دنیای عملی و واقعی خویش اجرا کنند.و مفاهیم آموزش  

ها را عالقمند  و پرورش توام در کنار هم  رعایت شود.مدارس فردا باید همواره مرکز توجه دانش آموزان باشد. وآن 

 به مدرسه بار بیاورد. 
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