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 چكيده

انِ ايرانيِ دورة آموز مهارتهاي زندگي ضروري براي دانشهدف از پژوهش حاضر، تعيين

برتحصيلي متوسطه، و تعيين اثربخشي آن بود طراحي الگوي مناسب برنامه درسي . اي آن

مهتهيةبراي و نظريه فهرست اولية اي ارتهاي زندگي، به تعاريف ن زمينه هاي موجود در

و يك فهرست آموزان دوره مهارتهاي زندگي ضروري براي دانشازگانه دوازدهمراجعه شد

از. متوسطه تهيه شد با هيجانات، خودآگاهي، مقابله: مهارتهاي اين فهرست عبارت بودند

، همدلي، ارتباط مؤثر، روابط بين فردي، شهروند مسئول)فشار رواني(مقابله با استرس 

خالمسئله، حل گيري تصميمبودن، حل تعارض، و تفكر انتقادي، تفكر از اين فهرست،.ق

شدسه ان، يك آموز دانشي براي پرسش50يك پرسشنامه. پرسشنامة نيازسنجي استخراج

و يك پرسشنامة پرسش50پرسشنامة  و پرسش12ي براي والدين ي براي دبيران، كارشناسان

و پسر دوره آموز دانش 600ها در اختيار پرسشنامه. نظران تعليم وتربيت احبص  دختر

ان با مدرك تحصيلي آموز دانش نفر از والدين 240،) نفر150از هر پاية تحصيلي(متوسطه
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و20ه، دبير دوره متوسط150حداقل ديپلم، نظر تعليم نفر صاحب10 نفر كارشناس ستادي

تحليل نتايج نشان داد كه مهارتهاي خودآگاهي، ارتباط مؤثر، روابط.و تربيت قرار گرفت

حل ين فردي، مقابله با استرس، تصميمب و تفكر خالق از نظر مسئلهگيري، ، تفكر انتقادي

همچنين، الگويي مناسب براي برنامه. مخاطبان مختلف از اولويتهاي بااليي برخوردارند

شدآموز دانشدرسيِ مهارتهاي زندگي  اين الگو شامل اهداف،. ان دوره متوسطه تدوين

و روشهاي ارزشيابيِ مهارتهاي زندگي است در. رئوس محتوا، نوع محتوا، روشهاي آموزش

م ها، در رتبة نديب هارت خودآگاهي كه در اكثر اولويتمرحلة آزمايشيِ پژوهش، برنامة درسيِ

ـ  پس آزمون با گروه كنترل با اول قرار داشت در قالب يك طرح آزمايشي پيش آزمون

شد120اي به حجم نمونه كه آموزش مهارت تحليل اطالعات اين بخش نشان داد. نفر اجرا

. در تقويت اين مهارت در آنان مؤثر است،آموزان خودآگاهي به دانش

 مقدمه

اگر فردي. آن استبهداشت رواني فرد فرد اعضاي تحت تأثير مستقيم بهداشت رواني جامعه

و مواردي گرفتار مانند آنها اعتياد، بيماري رواني، مشكالت فردي، شغلي، خانوادگي، تحصيلي

به طوري كه به مخاطره بيفتد، سالمت رواني شود،  سطح بهداشت رواني كل جامعه كاهش او

برهرگونه اقدام. يابد مي همميبه بهبود فرد كمكهماي اين افراد درماني سالمت رواني كند،

حل در واقع،.گيرد در برميجامعه را  ا مناسبراه افراد به اين گونه اينكه ين است كه قبل از تر

و به تبع آن كاهش  و جامعهسطح مشكالت آنبهداشت رواني فرد از. شود پيشگيري دچار آيند از

و افراد جامعه هستندناپذيرو دشواريهاي زندگي امروزه اجتناب كه بسياري از مشكالت آنجا

به گريبان هستند، و مهارتهايي كه در شرايط همواره با آنها دست و تقويت تواناييها لذا ايجاد

.ضروري است،باشد افراد ضامن سالمت روانيدشوار

و همچ ميالدي سازمان بهداشت جهاني، 1996در سال  سطح افزايشنين به منظور پيشگيري

و جامعهبهداشت رواني ازه.تدوين كرد اي با عنوان آموزش مهارتهاي زندگي برنامه، افراد دف

و نوجوانان بود، براي اينكه بتوانند با هاي رواني اين برنامه افزايش توانايي ـ اجتماعي كودكان

هارتهاي زندگي بر اينمبرنامة. برخورد كنند سازگارانه، زندگيمسائل ودشواريهايو مقتضيات

و نوجوانان  كه كودكان واصل استوار است و نياز كه بتوانند از خودشان  هايشان خواستهحق دارند

. هاي سخت زندگي دفاع كننددر برابر موقعيت
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و ميان ـ اجتماعي فردي گفته اصطالح مهارتهاي زندگي به گروه بزرگي از مهارتهاي رواني

مي مي كه ا شود به طور مؤثر ارتباط تواند به فراد كمك كند تا تصميماتشان را با آگاهي اتخاذ كنند،

و بارآوراي برقرار كنند، مهارتهاي مقابله و زندگي سالم و مديريتِ شخصي خود را گسترش دهند

مي. داشته باشند و نيز اعمالِ توانند مهارتهاي زندگي به ديگران و اعمالِ مربوط  اعمال شخصي

به محي شوط اطراف را طوري هدايت مربوط به سالمتِ بيشتر منجر و سالمتِ بيشتر كنند كه د

و اجتماعي ).1،2003يونيسف(يعني آسايشِ بيشترِ جسماني، رواني

و نظريه و تقسيم دربارة متفاوتي ديدگاههاي،پردازان سازمانها بندي مهارتهاي زندگي دارند

بندي تقسيمدر آخرين)2003( يونيسف. اند ظر گرفتهبراي اين مهارتها درن را گوناگونمهارتهاي 

:كرده است آن ارائه گروههاي با زيرراسه طبقة كلي،خود از مهارتهاي زندگي

و روابطِ.1 : است مهارتهاي زير شاملكهميان فردي ارتباط

كه ميان روابطِ مهارت) الف و غير كالمي، گوش دادنفردي  شاملِ مهارتهاي ارتباط كالمي

ب)نِ سرزنش كردنبدو(فعال، بيانِ احساسات، بازخورد دادن مهارت)و بازخورد گرفتن است،

نه گفتن كه و و مديريتِ تعامذاكره و توانايي نه گفتن شاملِ مهارتهاي مذاكره رض، جرأت ورزي

ج كه) است، و درك نيازها همدلي آن شاملِ توانايي گوش دادن و بيانِ درك و شرايطِ ديگران

و نيازهاي افرا.ستا د به عبارتِ ديگر توانايي تجسمِ احساسات و كار گروهي)دِ ديگر، مشاركت

به توانايي شاملِ احترام قائل شدن براكه و تفاوتهاي آنان، دستيابي هاي شخصيي كمكهاي ديگران

به گروه و كمك هـخود كه) است، ومهارت طرفداري كردن د متقاعشاملِ مهارتهاي تأثيرگذاري

و مهارتهاي انگيزشي است .كردن

كه شامل مهارتهاي زير است تصميمت مهار.2 و تفكرِ انتقادي :گيري

و تصميممهارت) الف كه حل مشكل از گرد شاملِ مهارتهاي گيري آوري اطالعات، ارزشيابي

و پيامدِ و ديگران همتع اعمالِ آينده براي خود چنين يين راه حلهاي ممكن براي مشكالت است،

با مهارتهاي تحليلي شامل و ديگران بر انگيزشمرتبط و نگرشهاي خود ب است تأثيرِ ارزشها ،(

و همساالن، تفكرِ انتقادي كه شاملِ تحليلِ تأثيراتِ رسانهمهارت  تحليلِ نگرشها، ارزشها، ها

و شناسايي اطالعات مرتب و عواملِ تأثيرگذار بر آنها و اعتقادات و منابع هنجارهاي اجتماعي ط

.عاتي استاطال
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و مديريتِ شخصي كه شامل مهارتهاي زير است.3 :مهارت مقابله

كهمهارتهايي) الف و براي افزايشِ منبعِ دروني كنترل  شاملِ مهارتهاي تقويتِ عزتِ نفس

و(اعتمادِ به نفس، مهارتهاي خود آگاهي و نقاطِ قوت آگاهي از حقوقِ خود، نفوذِ ارزشها، نگرشها

و خود كنترلي)عف خودض و مهارتهاي ارزشيابي از خود . است مهارتهاي تعيين هدف

كه)ب و مهارتهاي مديريتِ احساسات و غصه ها  شاملِ مديريتِ خشم، كنار آمدن با غم

و ضرباتِ عاطفياضطرابها، مهارتهاي كنار آمدن با خسارت  مهارت)ج. است، سوء استفاده

و فنونِ آرميدگيشمديريتِ استرس كه . استاملِ مديريتِ زمان، تفكرِ مثبت

بده،1996 در سال1ِسازمانِ بهداشتِ جهاني عنوانِ مهارتهاي زندگي معرفيه مهارت اصلي را

: استقرار داده زير پنج گروهكرده وآنها را در 

ـ همدلي،.1 ـ روابطِ.2خود آگاهي ـ حلِ تصميم.3ميان فردي، ارتباط  مسئله، گيري

ـ تفكرِ انتقادي،.4 ـ مقابله با استرس مهاركردن.5تفكرِ خالق  هيجانات

به،حاضر در پژوهش از تقسيم شده سه گروهمهارتهاي زندگي كه عبارتند  مهارتهاي:اند

و بخشيدن براي انسجام بندي صرفاً اين تقسيم.4و مهارتهاي شناختي3، مهارتهاي اجتماعي2عاطفي

بن كرداجتناب . كندكه مراحلِ تهيه برنامه درسي را تسهيل طوريه از پراكندگي انجام شده است،

كه در و ممكن است بعضي از مهارتها بنابراين، مهارتهاي زندگي در اصل از هم جدا نيستند

با قرار گرفتهگروههاي گوناگون به شرح. شنداند با يكديگر همپوشي داشته مهارتهاي هر گروه

:زيرند

 مهارتهاي شناختي مهارتهاي اجتماعي رتهاي عاطفيمها
 گيري تصميم همدلي خودآگاهي

 مسئلهحلِ ارتباطِ مؤثر مقابله با هيجانات
 تفكرِ خالق فردي ميانروابطِ مقابله با استرس

 تفكرِ انتقادي شهروندِ مسئول بودن

 حل تعارض
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كهپژوهشهاي دري وكشورهاي در حوزة مهارتهاي زندگي  خودمان انجام گرفته كشوردر ديگر

دوبه منظور ميچه مهارتها"يكي اينكه.اند پرسش بوده پاسخ دهي به توان مهارت زندگييي را

مي"و دوم اينكه"؟ناميد چه روشي از."توان مهارتهاي زندگي را آموزش داد؟ با  در تعدادي

شگران با روشهاي مشخصي همچون پژوهاند، نخست پرداخته پرسشكه به انجام شدهپژوهشهاي

براي)1382(به عنوان مثال اديب. اندب سنجيدة مهارتهاي زندگي دست زدهبه انتخا،سنجينياز

سنجي آموزان ايراني دورة راهنمايي از روش نياز براي دانش زندگي ضروريشناسايي مهارتهاي

و  دسرا مهارت ضروريدهاستفاده كرده سايرِ.ه استت آورد براي اين دورة تحصيلي به

آن،پژوهشها به آموزش و و آنها را به عنوان مهارت زندگي فرض كرده ها مهارتهايي را انتخاب

و همكاران، 2000 تيمبرالك، مثالً(اند پرداخته و همكاران، 1993؛ گي نر ؛ به نقلِِ 1991؛ الياس

ها هم ر، تعدادي از پژوهش به عبارت ديگ.)1378 فتحعلي لواساني،؛1996، سازمان بهداشت رواني

و هم بر كه. اند آموزش آنها تأكيد كردهبر انتخاب مهارتها بعضي ديگر، تنها بر آموزش در حالي

و ارزشيابي از نتايج آن  دوازكهحاضر سعي شده استدر پژوهش.اند تأكيد كردهمهارتها هر

با ايرانين دورة متوسطةاآموز دانش براي زندگيضروري يعني، مهارتهاي. شوداستفادهروش 

آن از روش نيازسنجي انتخاب شوند، سپس گيري بهره و در نهايت براي برنامه درسي تدوين شود

.از اين برنامه ارزشيابي به عمل آيد

مه از آنجا و تعريف و فرهنگكه ماهيت  متفاوت است،ناگونگوهاي ارتهاي زندگي در كشورها

آموزان ايرانيِ دورة تحصيلي تهاي زندگي ضروري براي دانش تعيين مهار،پژوهشاين هدف اصلي

و طراحي الگوي مناسب برنامه درسي براي آن آنهامتوسطه  بودهو سپس تعيين ميزان اثربخشي

:اندبه همين منظور مطرح شده پژوهشي زير پرسشهاي.است

ريزي درسي با برنامهآموزان مقطع متوسطه، معلمان، والدين، كارشناسان مرتبط از نظر دانش.1

و صاحب و تربيت، مهارتهاي زندگي ضروري براي دانش مقطع متوسطه آموزان نظران تعليم

 دبيرستاني ايراني كدامند؟

؟لگوي مناسب برنامه درسيِا.2  مهارتهاي زندگي براي مقطع متوسطه كدام است

ثرمؤموزان مقطع متوسطهآ آيا برنامه درسي طراحي شده، در افزايش مهارتهاي زندگي دانش.3

؟  است
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 روش

و تهيه فهرست اوليهبراي ، ابتدا به منابع گوناگون مانند كتب، نشريات، يافتن مهارتهاي زندگي

و منابع الكترونيكي شدگزارش پژوهشها مي.ه استمراجعه ؛2003توان به يونيسف، از جملة آنها

و2002؛ هال، 1996سازمان بهداشت جهاني، ؛2000؛ تيمبر الك،2000 استيونس،؛ استيونس

و سياري،1378؛ فتحعلي لواساني، 1382اديب، و سايتهاي1379؛ كيامنش،1379؛ رمضانخاني

و. اشاره كرد∗مرتبط ، گوناگون مهارتهاي توصيه شده در منابع متفاوتپس از بررسي نقاط مشترك

شدآموزان دوره متوسطه فهرستي از مهارتهاي زندگي براي دانش از اين فهرست، براي.ه استتهيه

و صاحب هاي نيازسنجيِ دانش تهية پرسشنامه و آموزان، والدين، دبيران، كارشناسان نظرانِ تعليم

:ازها عبارتند اين پرسشنامه.ه استتربيت استفاده شد

دانشپرسشنامه نياز.1  آموزان سنجي مهارتهاي زندگي

اپرسشهر چند است كه پرسش50 اين پرسشنامه داراي ز مهارتهاي زندگي مربوطبه يكي

در. شوند مي  هيجانات،باخود آگاهي، مقابله:از، عبارتند اين پرسشنامه مطرح شدهمهارتهايي كه

حل ميانارتباط مؤثر، روابط برقرار كردن مقابله با استرس، همدلي، فردي، شهروند مسئول بودن،

حل تعارض، تصميم و تفكر انتقاديخال، تفكر مسئلهگيري، به رو5 پايايي.ق، ش اين پرسشنامه

به همچنين.به دست آمده است91/0آلفاي كرونباخ از با توجه  نظر متخصصان، اين پرسشنامه

. بااليي برخوردار است6روايي محتوايي

 نيازسنجي مهارتهاي زندگي والدين پرسشنامه.2

و ساير . آموزان است ويژگيها مشابه پرسشنامة دانشاين پرسشنامه از نظر تعداد پرسش، محتوا

كه مخاطب اين پرسشنامه پايايي اين پرسشنامه با استفاده از روش. ها والدين هستند با اين تفاوت

همچنين با توجه به اظهارنظرهاي متخصصان، اين.به دست آمده است94/0آلفاي كرونباخ 

.پرسشنامه از روايي محتوايي بااليي برخودار است

و صاحبسنجي مهارتهاي زندگ پرسشنامة نياز.3  نظراني دبيران، كارشناسان

مي12اين پرسشنامه يكي از مهارتهاي زندگي مربوط به . شود پرسش دارد كه هر پرسش

با.به دست آمده است84/0گيري از روش آلفاي كرونباخ پايايي اين پرسشنامه با بهره همچنين

به اظهارنظرهاي متخصصان .، اين پرسشنامه از روايي محتوايي بااليي برخوردار استتوجه

∗).2001 (DocumentLife Skills .WWWو).1998 (.munual/Com.Workshopsinc.WWW
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)خود آگاهي(نامة مهارتهاي زندگي پرسش.4

مي. تشكيل شده استپرسش11اين پرسشنامه از چقدر آن جمالتكه كند پاسخ دهنده تعيين

و احساسات او تناسب دارند براي)1377؛ ترجمة عزيزي، 1997(7كوپررا اين پرسشنامه. با افكار

و آن را داراي روايي گزارش كرده است در پژوهش حاضر، پايايي اين.سنجش خود آگاهي ساخته

به روش بازآزمايي  .شدمحاسبه77/0پرسشنامه

 آزمودنيها

به دو مرحلهجامعه آماري پژوهش در.ه است، براي هر مرحله متفاوت بودآناي بودن با توجه

و تدوين برنامه درسي، جامعه آماريهاي تهي مرحلة اول يعني زير مرحله آموزان دانشهمة شامل،ه

و پرورش شهر تهران در سالهاي  و دبيرانِ آنها در همه مناطق آموزش دورة متوسطه، والدين

هاي همچنين كارشناسان مرتبط يا مطلع از برنامه.ه است بود1383ـ84و1382ـ83تحصيلي 

و صاحب و دوره متوسطه ، مرحله دومجامعه آماري.نداه جزء جامعه آماري بود،تربيتنظران تعليم

كه در سال تحصيلي آموزان دانششامليعني بخش آزمايشي پژوهش،  در همه1383-84ي بود

به تحصيل بود و پرورش شهر تهران مشغول .نداهمناطق آموزش

 حجم نمونه

 سنجيبراي مرحله نياز) الف

و75( نفر150لي هر پايه تحصياز دورة متوسطه،آموز دانش1.600  2.240،) پسر75 دختر

تن4.20 دبير دورة متوسطه، 3.150، با مدرك تحصيلي حداقل ديپلم، وزانآم نفر از والدين دانش

و تربيتكارشناسان نفر5.10 ستادي، ان حوزة كارشناساز . تعليم

 براي مرحلة آزمايشي)ب

د نفر از دانش120 تح،طه متوسورةآموزان و15( نفر30صيلي از هر پايه ). پسر15 دختر
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 گيري روش نمونه

ب از روش خوشه و شد اي چند مرحله در هر دو مرحلة الف  به اين صورت.ه استاي استفاده

و پرورش شهر تهرانميان همةكه براي نيازسنجي ابتدا از بهشش، مناطق آموزش روش منطقه

شديتصادف هره انتخاب ويك( مدرسة متوسطهدو منطقه،، سپس از  مدرسهيك مدرسه پسرانه

و20) نفر12از هر پايه تحصيلي(موزآ دانش50و از هر مدرسه) دخترانه 12 نفر از والدين آنها

.نددبير به روش تصادفي انتخاب شد

بهسهبراي مرحله آزمايشي، ابتدا و پرورش شدي تصادف روش منطقه آموزش ، سپسه انتخاب

ويك( مدرسهدو مدارس دورة متوسطة اين مناطق ميان از و) مدرسه دخترانهيك مدرسه پسرانه

شد) نفر15از هر پايه تحصيلي(آموز دانش60از هر مدرسه اين.ندبه روش تصادفي انتخاب

دو دانش و كنترل قرار گرفتندگرآموزان با استفاده از روش جايگزيني تصادفي در .وه آزمايش

و تحليل اطالعاتتجزيه

كه براي هر مهارت چند هاي دانش در تحليل پرسشنامه و والدين  وجود داشت، پرسشآموزان

به عنوان نمرة آن مهارت در نظر گرفته گردآوري، مربوط به هر مهارتپرسشهاينمرات شدهو

ف مهارتها با يكديگر متفاوت بودرسشهايپاين نمره، به دليل اينكه تعداد. است رمول زير قراره در

. خنثي شودپرسشهاتا اثر متفاوت بودن تعداد گرفته است 

3
× هر مهارت هايِجمع نمراتِ پرسش= نمرة مهارت

 تعداد پرسشهاي آن مهارت

ها يافته

آموزان دورة متوسطه، والدين، دبيران، دانش يعني، نمونه پژوهشگروههاي گوناگون.1

در كارشناسان برنامه و ريزي و تربيت، مهارتهاي كارشناسانسي دورة متوسطه ضروري تعليم

به صورت متفاوت اولويتآموزان دبيرستاني ايراني زندگي براي دانش . اند كردهبندي را

 گيري تصميم.3 ارتباط مؤثر.2 آگاهيخود.1: به دست آمدآموزان بدين ترتيب بندي دانش اولويت

با.9 تفكر خالق.8 تفكر انتقادي.7 حل مسئله.6 فردي روابط بين.5 مقابله با استرس.4 مقابله

. حل تعارض.12 شهروند مسئول بودن.11 همدلي.10 هيجانات

در اجرا شده روي نمرات دانشtآزمون• و پسر تفاوتهاي معناداري را  مهارتها همةآموزان دختر

دههمچنين تحليل واريانس يك طرف.ه استنشان داد هاي آموزان در پايه انش روي نمرات
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 تفاوتهاي معناداري را در مهارتهاي مقابله با استرس، ارتباط مؤثرو روابط بين،تحصيلي متفاوت

مت آموزان در رشته تفاوت نمرات دانشهمين طور.ه استفردي نشان داد ،فاوتهاي تحصيلي

راآموزان، مهارت والدين دانش.ه استدار بوددر همه مهارتهاي زندگي معنا  هاي زندگي ضروري

 ارتباط مؤثر.3 روابط بين فردي.2خود آگاهي.1:اند بندي كرده اين گونه اولويت

 شهروند مسئول بودن.8 مسئلهحل.7 تفكر انتقادي.6 مقابله با استرس.5 گيري تصميم.4

. همدلي.12ات مقابله با هيجان.11 حل تعارض.10 تفكر خالق.9

و مادران در مهارتهاي مقابله با هيجانات، مقابلهه است نشان دادtنتايج آزمون• كه نمرات پدران

و حل مسئله ،با استرس، همدلي، روابط بين فردي، شهروند مسئول بودن، حل تعارض

مه، دبيران دورة تحصيلي متوسطه از نظر.تفاوتهاي معناداري با يكديگر دارد  ارتهاي اولويت

ازبه ترتيب زندگيضروري  مقابله با استرس.3 روابط بين فردي.2 خود آگاهي.1:عبارتند

تفكر.9 شهروند مسئول بودن.8 گيري تصميم.7تفكر انتقادي.6 ارتباط مؤثر.5 مسئلهحل.4

. حل تعارض.12 مقابله با هيجانات.11 همدلي.10 خالق

م• هاي درسي دوره متوسطه، مهارتهاي زندگي لع از برنامهطّهمچنين، كارشناسانِ مرتبط يا

 آگاهيخود.1:اند بندي كرده صورت اولويتبه اين براي اين دورة تحصيليراضروري

 روابط بين.7 مسئلهحل.6 مقابله با استرس.5 ارتباط مؤثر.4 همدلي.3 گيري تصميم.2

و تفكر انتقاديحل.9 مقابله با هيجانات.8 فردي و.10 تعارض داشتن شهروند مسئول بودن

و تربيت معتقدند كه اولويتنظران صاحب در نهايتقتفكر خال  بندي مهارتهاي تعليم

مقابله.3 تفكر خالق.2 آگاهيخود.1: متوسطه از اين قرار است زندگي براي دورةضروري

و حل با هيجانات، مقابله با استرس، ارتباط مؤثر، روابط .5 گيري تصميم.4 مسئله بين فردي

و تفكر انتقادي . همدلي.6 شهروند مسئول بودن، حل تعارض

و تحليل نظرات دانش اي، اجراي پرسشنامه بر اساس مطالعات كتابخانه.2 و تجزيه آموزان، ها

و صاحب دوره نظران، الگوي برنامه درسي مهارتهاي زندگي براي والدين، دبيران، كارشناسان

 اهداف، رئوس محتوا، نوع محتوا، روشهاي كه شاملاين الگو. تحصيلي متوسطه طراحي شد

و روشهاي ارزشيابي هر يك از مهارتهاي زندگي . ارائه شده است2 در جدول، استتدريس

به.3  الگوي پيشنهادي براي برنامه درسي مهارتهاي زندگي در دوره تحصيلي متوسطه، منجر

م مي هارتها در دانشافزايش اين .شود آموزان

به آگاهي در اكثر اولويتكه مهارت خوداز آنجا بنديها، از رتبة اول برخوردار بود، اين مهارت

در اين. براي بخش آزمايشي پژوهش مورد استفاده قرار گرفت،عنوان يكي از مهارتهاي زندگي
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به عنوان پيششنامة خودمرحله، پس از اجراي پرس آموزان هر دو گروه روي دانشآزمون آگاهي

و كنترل، محتواي اين مهارت بر اساس اهداف تعيين شده در برنامه درسي  به گروه،آزمايش

و براي دانش براي دانش. آزمايش آموزش داده شد آموزان دختر آموزان پسر از آموزش دهندة مرد

آم. از آموزش دهندة زن استفاده شد كهر دو آموزش دهنده، دبير رسمي و و پرورش ارشناس وزش

و،دهندگان در يك جلسة مشترك با حضور پژوهشگر آموزش. ارشد مشاوره بودند  اهداف، محتوا

و بررسي قرار دادند به. چگونگي آموزش مهارت خود آگاهي را مورد بحث جلسات آموزشي

شد5/1 جلسةدو هر هفته هفته،سهمدت  دهنده در اين جلسات ابتدا آموزش. ساعته برگزار

و انواع خود آگاهي را توضيح  و چگونگي آگاهي از نقاطداد سپسميتعريف، اهميت  قوت

به بحث مي استفاده“ ارزشيابي از خود” در اين قسمت از روش.گذاشت ضعف را در كالس

آن.شد مي و اجتماعي متنا،دهنده آموزش پس از سب با جنسيت را مورد بحث رفتارهاي فردي

و قرار مي و نامتناسب با جنسيت را با استفاده از روش ايفاي دانشداد آموزان رفتارهاي متناسب

مي،نقش ده. گذاشتندبه نمايش و نامسپس آموزش گذاري نده بحثي را در مورد شناخت

مياحساسات مطر و دانشح مي كرد م آموزان ضمن بحث سعي  را به تفاوتكردند احساسات

و عزتاب هدف مناسب، شناخت ارزشها، خودگي، انتخنقش هدف در زند. نمايش بگذارند پنداره

ك مينفس از جمله مباحث ديگري بود ا. گرفته در اين جلسات مورد بحث قرار تمام پس از

پسآگاهي مجدجلسات آموزشي، پرسشنامة خود شد داً به عنوان اثربخشي آموزش. آزمون اجرا

در آگاهي به دانشمهارت خود tافزايش اين مهارت، با اجراي يك آزمون آموزان دورة متوسطه
و پيش روي نمراتِ اختالفِ پس و كنترل مورد بررسي قرار آزمون آزمون در دو گروه آزمايشي

.گرفت

مي3همان طور كه در جدول دار معنا021/0در سطح)343/2(به شده محاسtشود مشاهده

پس نمرات پيشميانتوان گفت است، لذا مي و و كنترل تفاوتآز آزمون مون در دو گروه آزمايش

آموزان دانشميانبنابراين، آموزش مهارت خود آگاهي در افزايش اين مهارت. وجود داشته است

.دورة متوسطه مؤثر بوده است

و كنترل براي نمرات خود آگاهيِ دانشt نتايج آزمون.3جدول  آموزان دو گروه آزمايش

 داري سطح معناt انحراف استانداردنميانگي آموزان عده دانش گروهها
6013/411/5 آزمايش

6015/211/4 كنترل

343/2
021/0
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مهارت هيجاناتخودآگاهينوع با مقابله

بتوانداهداف برنامه اين گذراندن از پس آموز :دانش

كند تعريف را .خودآگاهي
كند بيان را خودآگاهي .اهميت
آ خود ضعف و قوت نقاط شوداز .گاه

آشنا خود جنسيت با متناسب اجتماعي و فردي رفتارهاي با
.شود

باشد داشته را زندگي در هدف انتخاب .توانايي
باشد واقف خود اعتقادات و ارزشها .به

كند تعريف را خودپنداره و نفس عزت .مفاهيم
عز افزايش بردروشهاي كار به را نفس .ت

دهد تشخيص را ديگران و خود .احساسات
دهدمتفاوتاحساسات تشخيص يكديگر از .را

كند اداره و كنترل را .احساسات
كند استفاده خود اهداف به رسيدن براي احساسات .از

كند ارزيابي را احساسات ضعف و .شدت

محتوا رئوس

خودآگاهي تعريف
خودآگاهي اهميت
خودآگاهي انواع

خود ضعف و قوت نقاط از آگاهي چگونگي
جنسيترفت با متناسب اجتماعي و فردي ارهاي

زندگي پيشبرد در اهداف نقش
زندگي در هدف انتخاب

اعتقادات و ارزشها شناخت چگونگي
نفس عزت و خودپنداره

نفس عزت افزايش روشهاي
خود عملكرد از ارزشيابي

ديگران و خود احساسات تشخيص
احساسات فيزيولوژيكي عالئم
يك از خود احساسات ديگرتشخيص

احساسات اداره و كنترل
احساسات از صحيح استفادة

احساسات ضعف و شدت ارزيابي
عمل و احساس ميان تفاوت

احساسات كردن ابراز
آرميدگي

خود با كردن صحبت
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مهارت هيجاناتخودآگاهينوع با مقابله

محتوا نوع

معنايي دانش
معنايي دانش
معنايي دانش
روندي دانش
معنايي دانش

معناييدانش
روندي دانش

روندي ـ معنايي دانش
معنايي دانش
روندي دانش
روندي دانش

روندي ـ معنايي دانش
معنايي دانش

روندي ـ معنايي دانش
روندي دانش
روندي دانش
روندي دانش
معنايي دانش
روندي دانش

روندي ـ معنايي دانش
روندي ـ معنايي دانش

تدريس روشهاي

سخنراني
گروهي بحث

خود از ارزشيابي
نقش ايفاي

جانبه دو آموزش

سخنراني
گروهي بحث
نقش ايفاي
گروهي كار

روشهاي
ارزشيابي

شناختي كتبي آزمون
شبيه موقعيتهاي در شدهعملكرد سازي

شبيه موقعيتهاي در عملكرد انجام عملكردي كتبي سازيآزمون
شده

كار نمونه
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مهارت استرسنوع با همدليمقابله

دافاه

گذراندن از پس آموز دانش
بتواند برنامه :اين

بشناسد را زندگي مختلف .استرسهاي
شود آگاه فرد بر استرسها تأثيرات .از

كند تنظيم را خود .وقت
بشناسد را تغيير قابل غير موقعيتهاي با برخورد .روشهاي

دارد نگه آرام فشار شرايط در را .خود
انحرافي رفتارهاي به توسل كندبدون مقابله مشكالت با مخدر مواد مصرف .مانند

بگيرد نظر در را مقابل طرف .ديدگاه
دهد نشان ديگران به را خود .عالقة

كند تحمل را متفاوت .افراد
بپذيرد را ديگران .شخصيت
بگذارد احترام ديگران .به

برد كار به را فعال دادن گوش .روش

محتوا رئوس

استرس انواع
استرس تأثيرات

وقت تنظيم
استرس با مقابله روشهاي

آرميدگي
عميق تنفس

خود با كردن صحبت

خودمحوري و زداييخودمحوري
ديگران به عالقه ابراز روشهاي

ديگران تحمل روشهاي
ديگران شخصيت پذيرش

ديگران به احترام ابراز روشهاي
فعال دادن گوش

محتوا نوع

معنايي دانش
معنايي دانش
روندي دانش

رونديدانش
روندي ـ معنايي دانش

روندي دانش
روندي ـ معنايي دانش

معنايي دانش
روندي دانش

روندي ـ معنايي دانش
روندي ـ معنايي دانش
روندي ـ معنايي دانش

روندي دانش

تدريس روشهاي

سخنراني
گروهي بحث
نقش ايفاي
گروهي كار

سخنراني
گروهي بحث
نقش ايفاي
گروهي كار

ارزشياب يروشهاي
شناختي كتبي آزمون

عملكردي كتبي آزمون
شده سازي شبيه موقعيتهاي در عملكرد

عملكردي كتبي آزمون
شده سازي شبيه موقعيتهاي در عملكرد

كار نمونه
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مهارت مؤثرنوع فرديارتباط بين روابط

اهداف

اين گذراندن از پس آموز دانش
بتواند :برنامه

تعر را كالمي غير و كالمي كندارتباط .يف
كند استفاده ديگران با بهتر ارتباط برقراري براي خود كالمي غير و كالمي خصوصيات .از
دهد تشخيص را موقعيت و جامعه فرهنگ، با متناسب كالمي غير و كالمي .خصوصيات

بخواهد كمك ديگران از ضروري شرايط .در
جرأت رفتار ديگران با خود روابط باشددر داشته .مندانه

كم كندبر غلبه خود .رويي
بندد كار به را گفتن موقع به .مهارت

ميان روابط وجود دهداهميت تشخيص را .فردي
كند حفظ و ايجاد دوستانه .روابط

كند حفظ و ايجاد خانوادگي گرم .روابط
بشناسد را خوب دوست .ويژگيهاي

باشد مقررات و اصول داراي ديگران با روابط .در
م و همكاري ديگران كندبا .شاركت

محتوا رئوس

كالمي غير و كالمي ارتباط
كالمي غير و كالمي ارتباط ويژگيهاي
ديگران از خواستن كمك روشهاي

وجود ابراز انواع
بودنجرأت مندانه

كمرويي با مقابله روشهاي
كردن پرسش

گفتن نه مهارت

فردي ميان روابط اهميت
دوستانه روابط حفظ و برقراري روشهاي

خانوادگيروشهاي روابط حفظ و برقراري
خوب دوست يك ويژگيهاي

فردي ميان روابط در قبول قابل مقررات و اصول
خودافشايي

ديگران با مشاركت و همكاري
ديگران از كردن انتقاد روشهاي

محتوا نوع

معنايي دانش
روندي ـ معنايي دانش

روندي دانش
معنايي دانش
روندي دانش

روندي ـ معنايي دانش
رونديد انش

روندي دانش

معنايي دانش
روندي دانش
روندي دانش
معناي دانش
معناي دانش

روندي ـ معناي دانش
روندي ـ معناي دانش

روندي دانش

روشهاي
تدريس

سخنراني
گروهي بحث
نقش ايفاي
گروهي كار

سخنراني
مشاركتي يادگيري

گروهي بحث
گروهي كار
نقش ايفاي

روشهاي
ارزشيابي

شبيهعملكرد موقعيتهاي شدهدر سازي
شناختي كتبي آزمون

عملكردي كتبي آزمون
كار نمونه

شده سازي شبيه موقعيتهاي در عملكرد
شناختي كتبي آزمون

عملكردي كتبي آزمون
كار نمونه
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مهارت بودننوع مسئول تعارضشهروند حل

اهداف

بتواند برنامه اين گذراندن از پس آموز دموكرا:دانش بشناسداصول را مساوات و عدالت آزادي، .تيكِ
كند تالش دموكراتيك اصول جهت .در

بگذارد احترام انسانها شأن و نيازها حقوق، .به
كند مسئوليت احساس خود جامعه برابر .در

كند رعايت را قانون و .نظم
كند شركت المنفعه عام فعاليتهاي .در

شود آشنا اجتماعي رفتارهاي .با
س نظامهاي شودبا آشنا فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، .ياسي،

بشناسد را .تعارض
بندد كار به را تعارضها با برخورد .روشهاي

كند شناسايي را تعارضها گوناگون هاي .ريشه
بندد كار به را تعارضها صحيح .مديريت

تعارض حل براي را مذاكره بردروش كار به .ها

محتوا رئوس

ج يك در دموكراتيك انسانياصول امعة
دموكراتيك اصول تحقق روشهاي

شهروندان اجتماعي و شخصي حقوق
جامعه برابر در مسئوليت احساس
جامعه در صحيح اجتماعي رفتار

منطقه و ملي سطح در دولت عملكرد و ايساختار
كشور در سياسي احزاب ديدگاههاي و عقايد

اساسي قانون
مدني و سياسي مشاركت
ج در مشاركت امعهچگونگي

تعارض انواع
نظر اختالف

عاليق در تعارض
تعارضريشه هاي

تعارض با برخورد روشهاي
تعارض مديريت انواع

تعارض حل در مذاكره روش

محتوا نوع

معنايي دانش
معنايي دانش
معنايي دانش
معنايي دانش

روندي ـ معنايي دانش
معنايي دانش
معنايي دانش
معنايي دانش
معنايي دانش

معناييدا نش

معنايي دانش
معنايي دانش
روندي دانش
معنايي دانش
روندي دانش

روشهاي
تدريس

سخنراني
گروهي بحث

برنامه فوق فعاليتهاي

سخنراني
گروهي بحث
نقش ايفاي

روشهاي
ارزشيابي

شناختي كتبي آزمون
كار نمونة

شناختي كتبي آزمون
عملكردي كتبي آزمون

موقعيتها در عملكرد شبيهانجام شدهي سازي
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مهارت مسئلهگيريتصميمنوع حل

اهداف

اين گذراندن از پس آموز دانش
بتواند :برنامه

تصميم براي را كندموقعيتها ارزيابي .گيري
تصميم فعاالنه حقايق از آگاهي كندبا .گيري

دهد تغيير جديد موقعيتهاي با متناسب را خود .تصميمات
تصميم براي را بردگيرالگويي كار به .ي

كند ريزي .برنامه
بپذيرد را خود تصميمات .مسئوليت

كند شناسايي را خود مشكالت و .مسايل
ريشه را خود مشكالت و كندمسايل .يابي
بندد كار به را مسئله حل .فرايند

كند كمك درخواست ديگران از ضروري شرايط .در
باش آشنا كنند، مي كمك مشكالت حل به كه مراكزي .دبا

محتوا رئوس

تصميم گيريمراحل
تصميم براي اطالعات گيريگردآوري

موقعيتها دقيق ارزيابي
تصميمانعطاف در گيريپذيري
ريزيبرنامه

تصميم مسئوليت گيريهاقبول

مسايل انواع
مسايل يابي ريشه
مسئله حل مراحل

ديگران از كمك درخواست روشهاي
مي كمك مشكالت حل به كه ندكنمراكزي

محتوا نوع

روندي ـ معنايي دانش
روندي دانش
روندي دانش
معنايي دانش

روندي ـ معنايي دانش
معنايي دانش

معنايي دانش
روندي ـ معنايي دانش

روندي دانش
روندي دانش
معنايي دانش

تدريس روشهاي
سخنراني

گروهي بحث
نقش ايفاي

سخنراني
گروهي بحث
نقش ايفاي

ارزشيابي روشهاي
عملكرديآز كتبي مون

كار نمونة
عملكرد كتبي آزمون

كار نمونة



دانش براي زندگي مهارتهاي درسي برنامة تدوين و 27...آموزانتهيه

مهارت خالقنوع انتقاديتفكر تفكر

اهداف

اين گذراندن از پس آموز دانش
بتواند :برنامه

كند شناسايي مشكالت براي جديد حلهاي .راه
شيوه سمت به را خود تفكر دهدمسير تغيير معمول غير .هاي

تصميم هنگام حقدر كندگيري شناسايي را ديگر .انتخابهاي
بندد كار به اطالعات جستجوي براي را فعال .يادگيري

دهد ارائه دليل با توأم و منطقي .استداللهاي
دهد تشخيص نادرست از را .درست

باشد حساس عدالتيها بي و داوريها پيش نابرابريها، به .نسبت
نمي درست هميشه ديگران كه شود .گويندواقف

دهدمنابع تشخيص معتبر غير از را .معتبر

محتوا رئوس

جديد حلهاي راه به دستيابي روش
تفكر مسير تغيير

ديگر انتخابهاي حق شناسايي
فعال يادگيري

كردن استدالل چگونگي
نادرست از درست تشخيص

عدالتيها بي و داوريها پيش نابرابريها، تشخيص
موقعيت دقيق بررسي براي پرسيدن پرسش

نميديگر درست هميشه گويندان
معتبر غير و معتبر منابع

محتوا نوع

روندي دانش
روندي دانش
روندي دانش

روندي ـ معنايي دانش

روندي دانش
روندي دانش

روندي ـ معنايي دانش
روندي دانش
معنايي دانش
معنايي دانش

تدريس روشهاي

فكري بارش
گروهي بحث
گروهي كار

جانبه دو پرسش

سخنراني
گروهي بحث
نقش ايفاي

ارزشيابي روشهاي
عملكردي كتبي آزمون

كار نمونة
عملكردي كتبي .آزمون

شده سازي شبيه موقعيتهاي در عملكرد انجام
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 گيريو نتيجهبحث

آموزان دوره ترين مهارت براي دانش بنديها، ضروري مهارت خودآگاهي در اكثر اولويت

، اين)1996(بندي سازمان بهداشت جهاني در طبقه. تحصيلي متوسطه در نظر گرفته شده است

در. اند مهارت همدلي يكي از پنج طبقة اصلي مهارتهاي زندگي را به خود اختصاص دادهومهارت

ازبندي، مهارت خودآگاهي شامل طبقهاين و ضعف خود، تصوير واقع آگاهي از نقاط قوت بينانه

ت و مسئوليتهاي خود، و انگيزش براي شناخت استخود، آگاهي از حقوق در. وضيح ارزشها

جز)2003(يونيسف بندي طبقه و مديريت شخصيءمهارت خودآگاهي  مجموعه مهارتهاي مقابله

و حكمقرار گرفته يونيسف. مهارتي براي افزايش منبع كنترل دروني در نظر گرفته شده استدر

و ضعف خود خودآگاهي را آگاهي از حقوق خود، نفوذ ارزشها،) 2003( و نقاط قوت نگرشها

بهباهم مهارتهايي مشابه)2002(هال. تعريف كرده است  خودآگاهي را در طبقة مهارتهاي مربوط

آموزان كه مهارتهاي زندگي براي دانش) 1382(همچنين در پژوهش اديب. سالمتي قرار داده است

در مطالعة. ويت اول برخوردار استاند، مهارت خودآگاهي از اول بندي شده دوره راهنمايي اولويت

يكي از مهارتهاي اساسي در نظر گرفته) 1378(آزمايشيِ فتحعلي لواساني هم مهارت خودآگاهي

عالوه بر مهارت خودآگاهي، مهارتهاي ارتباط مؤثر، روابط بين فردي، مقابله با استرس،.شده است

حل تصميم امسئلهگيري، و تفكر خالق هم م، تفكر انتقادي  از اولويتهاي،تفاوتز نظر مخاطبان

 سازمان بهداشت جهاني از سويند كه با مهارتهاي زندگيِ توصيه شدهاهبااليي برخوردار بود

 اولويت اول مهارتهايده) 1382(اديب.همخواني دارند) 2002(و هال) 2003(، يونيسف)1996(

:ه است ترتيب گزارش كردآموزان راهنمايي تحصيلي را بدين دانش برايضروري زندگي

و داشتن هدف در زندگي، تصميم و سالمتي، ارتباط خودآگاهي گيري، اداره زندگي، بهداشت

و مسئلهانساني، حل  و تفكر انتقادي، شهروند مسئول بودن، روابط بين فردي  اجتماعي، خالقيت

و همكاري كه با اولويت مه. بندي پژوهش حاضر همخواني دارد مشاركت ارت شهروند البته،

،هبنديها برخوردار بود ترين درجه بنديهاي پژوهش حاضر از پايين ويتمسئول بودن در اكثر اول

كه در پژ  نيزهاي پژوهش حاضر يافته. دار است يك مهارت اولويت) 1382(وهش اديب درحالي

كه در تحقيق فتحعلي لواساني د به كار رفته) 1378(با مهارتهاي اساسي آن.نداراند، همخواني در

و مهارتهاي خودآگاهي، حل  به مسئلهپژوهش از چهار مهارت اجتماعي و مقابله با هيجانات منفي

شد اساسيعنوان مهارتهاي .ه است زندگي استفاده



و تدوين برنامة درسي مهارتهاي زندگي براي دانش 29...آموزان تهيه

و شناختي،در پژوهش حاضر  مهارتهاي زندگي به سه طبقة كلي مهارتهاي عاطفي، اجتماعي

آموزان دوره تحصيلي كه مهارتهاي ضروري براي دانشهنتايج پژوهش نشان داد. اندهتقسيم شد

و مقابله با استرس از طبقه مهارتهاي: متوسطه در هر سه طبقه قرار دارند مهارتهاي خودآگاهي

و مهارتهاي  و روابط بين فردي از طبقه مهارتهاي اجتماعي عاطفي، مهارتهاي ارتباط مؤثر

حل تصميم و تفكرمسئلهگيري، از. خالق از طبقه مهارتهاي شناختي، تفكر انتقادي بدين ترتيب

و از چهار مهارت، دو مهارت، از پنج مهارت طبقه اجتماعي،سه مهارت طبقه عاطفي  دو مهارت

به عنوان مهارتهاي،طبقه شناختي بنابراين. اند بندي شده زندگي اولويت ضروري هر چهار مهارت

و مهارتهاي اجتما،در نظر مخاطبان اين پژوهش، مهارتهاي شناختي ترين پايين،عي باالترين

.اند اولويتها را داشته

آموزان الگوي مناسب برنامه درسي مهارتهاي زندگي براي دانش، پژوهشهاي در بخش يافته

در اين الگو براي هر مهارت به طور جداگانه، اهداف،.ه استدوره تحصيلي متوسطه ارائه شد

و روشهاي ارزشيابي تدوين شده استرئوس محتوا، نوع محتوا، روشها تن در نوش.ي تدريس

از1984(8الگوي هدف نويسي ميگراهداف، براي تدوين اهداف رفتاري  به نقل ) 1379 سيف،؛

شدو اهداف بر اساس رفتارهاي قابل مشاهدة دانشبه كار گرفته شده رئوس.ه استآموزان تدوين

و بر اساس خرده مهارتهاي محتواي هر مهارت منطبق بر اهداف آموزشيِ  آن مهارت بوده

و پژوهشهاي مرت پيشنهادي در نظريه  سازمان بهداشت جهاني، مثالً(بط با مهارتهاي زندگي است ها

و همكاران، 2002؛ هال، 2003؛ يونيسف، 1996 و بروس،1984؛ فيليپس ؛ تورنس،1995؛ اسكات

و همكاران، 1998 و همكاران1378؛ جانسون ؛ فتحعلي لواساني،1373؛ فرگاس،1377،؛ طارميان

و1379؛ ميلر،1374؛ مايرز،1379؛ گلمن، 1377؛ كوپر، 1380؛ كلينكه، 1378 كمرون،؛ وتن

).1378؛ يونيسف، 1380

 مسائل زندگي روزمره اساسبرنامه درسي ارائه شده براي مهارتهاي زندگي از نظر اهداف بر

و از نظر نوع محتوا دانش ـ روندي استآموزان است ؛ ترجمه فراهاني،1986(ماير.، معنايي

با را9دانش معنايي) 1376 ميمرتبط اين نوع دانش در حافظه. اندد دانش حقيقي فرد درباره جهان

ميبلند به صورت معنايي رمزگرداني به آن حافظه معنايي مدت از. گويند هم مي10شود كه مثالي

 درباره طرح، 11دانش روندي. دانستن تعريف خودآگاهي استاين نوع دانش در مهارتهاي زندگي، 

كه مي ؛1986ماير،(توان در يك موقعيت خاص به كار گرفت نقشه يا فهرستي از روشهايي است
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به”. شود ذخيره مي12 اين نوع دانش در حافظه روندي.)1376ترجمه فراهاني، حافظه روندي

ميدانستن چگونه انجام دادن يك عمل  ص 1376سيف،(“ شود گفته مثالي از اين نوع دانش.)40؛

. استمسئلهدر مهارتهاي زندگي، دانستن مراحل حل 

و رويكرد سازندگي  يا ساختن 13روشهاي آموزش مهارتهاي زندگي، مبتني بر يادگيري فعال

كه هر دانش. گرايي است خ آموز بر اساس آموخته در اين رويكرد اعتقاد بر اين است ود هاي قبلي

مي آن موضوع سوي معلم، دانش شخصي خود را دربارةو محتواي ارائه شده از  . دهند شكل

خود) يعني مفاهيم، اصول، فرضيه، تداعيها وغيره(دانش يادگيرندگان بر اساس تجارب شخصي،"

ميرا  ميو اين كار را فعاالنهدهند شكل ص1379سيف،("دهند انجام آموز لذا، دانش).333،

. فعال باشدود از موضوع درسي الزاماً بايدخ ساختن دانشبراي 

 روش تدريس را پيشنهاد كرده است كه هفتيونيسف، براي آموزش مهارتهاي زندگي،

به ارزشها، حل مسئله)ناريوس( ايفاي نقش، كار روي متنِ نمايش:عبارتند از گروهي،، توجه

و بحث گروهي .)1378زاده، جمة عبداهللاتر( نمايش ويديوئي، سخنراني ميهمان

و براساسبرنامه درسي ارائه شده براي مهارتهاي زندگي از نظر ارزشيابي  آزمونهاي كتبي

هم. عملكردي است و از آنجايي كه در محتواي ارائه شده براي مهارتهاي زندگي هم دانش معنايي

و عملكردي براي  شيابي مهارتهاي زندگيرزادانش روندي وجود دارد، هر دو نوع آزمونهاي كتبي

. ضروري است

به كمك يك طرح آزمبراي ارزشيابي از ايشي، مهارت خودآگاهي برنامة درسي طراحي شده،

شدآموز دورة دانش120اي به حجم براي نمونه به دست تحليل داده. متوسطه آموزش داده هاي

ائه شده براي برنامه درسي آمده در اين بخش نشان داد كه آموزش اين مهارت بر اساس الگوي ار

كل.آموزان دوره متوسطه مؤثر است دانشميانمهارتهاي زندگي در تقويت اين مهارت در دفتر

هپيشگيري از آسيب مكاري معاونت پرورشي وزارت هاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با

وو پرورش، برنامه آموزش مهارتهاي زندگي را براي آموزش  پنجم ابتداييكودكان پاية چهارم

و اجرا و محتواي آموزشي را چهار مهارت اجتماعي.)1378فتحعلي لواساني،(كرده است تدوين

با.و مقابله با هيجانات منفي تشكيل داده استمهارتهاي خود آگاهي، حل مسئله ارزيابي برنامه نيز

كه قبل از اجراي طرح روي دو گر و كنترل استفاده از چهار پرسشنامه صورت پذيرفت وه آزمايش
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نتايج اين تحقيق حاكي از موفقيت اين برنامه بود كه با يافتة پژوهش حاضر در اين بخش. اجرا شد

.همخواني دارد

كه اثربخشي آموزش يك يا چند مهارت زندگي را روي دانش  آموزان در اكثر پژوهشهايي

به نتايج بررسي كردهمتفاوتهاي تحصيلي دوره و بروس. اند يافتهي معنادار دستاند مثالً راترام

و مانارينو هايمهارت) 1989( و همكاران) 1977( ابراز وجود، اورالك مهارتهاي ارتباطي، باتلر

گيري مهارتهاي ارتباطي، مهارتهاي تصميم.)1377 اصغر، علينژاد فريد، از اصغربه نقل(؛)1980(

و تنيدگي را آموزش دادهو مهارتهاي مها بااهگزارش كردراي معنادارايجنتر اضطراب كه ند

.هاي پژوهش حاضر مطابقت دارند يافته

 پيشنهادها

كه هاي محدوديت اينكهبهتوجهبا در كنترل احتمالي ناشي از صداقت آزمودنيها يا عواملي

ميزان انگيزش مانند گذاشته باشداثرر تفاوتهاي گروههاي آزمايشيبممكن است محقق نبوده، 

به يا نگرش آنانها زان براي شركت در برنامهآمو دانش  كالسهاي فوق برنامه، پيشنهادهاي نسبت

: شوند زير ارائه مي

به عمل آيدكردن تبديل براي اقدامات الزم.1 به برنامه درسيِ قابل اجرا اين. الگوي پيشنهادي

مت اقدامات شامل بازنگري در برنامه و ون درسي مهارتهاي هاي درسي جاري، تدوين مواد آموزشي

و فراهم  و ضوابط اجرايي . اجراي آنهاستبراي تمهيدات الزم كردنزندگي، تدوين دستورالعملها

و متون درسيِ مهارتهاي زندگي.2  ترتيب فصلها بر اساس اولويتهاي،در تدوين مواد آموزشي

و بر مهارتهايي تأكيد شود كه . برخوردارنداز اولويت باالمطرح شده در پژوهش حاضر باشد

و دانشآموزا نظرات دانشميانكه از آنجا.3 و پسر تحصيلي گوناگونهاي آموزان رشتهن دختر

به آنها بر مهارتهايي تأكيد شود شود در آموزش مهارتهاي زندگي تفاوت وجود دارد، پيشنهاد مي

ضر بندي دانشكه در اولويت و هم رشته آنها .انده شدهتر تشخيص داد وريآموزان هم جنس

و.4 كه از روشهاي آموزش  آموزش مهارتهاي زندگي در صورتي اثربخش خواهد بود

كه كاربرد آنها در مدارس به زمان بيشتري نيازارزشيابي پيشنهادي در برنامه درسي استفاده شود

به برنامه مي. مدارس داردعاديهاي نسبت كه بنابراين پيشنهاد ن در صورت محدود بودن زماشود
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براي آموزش همه مهارتها، مهارتهايي آموزش داده شوند كه در نتايج پژوهش حاضر ضروري تر

.اند تشخيص داده شده
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