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براي دانشآموزان داشتند .از جمله ويژگيهاي خاص و بومي اين برنامه آنكه عالوه بر
مهارتهاي زندگي كه در نظامهاي آموزشي دنيا مطرح است ،بحث آداب زندگي نيز با آن
همراه شده است.
كليدواژهها :راهنماي برنامه درسي ،آداب و مهارتهاي زندگي ،اعتباربخشي ،دفتر
برنامهريزي و تأليف كتابهاي درسي

مقدمه

جامعه ما ،با توجه به فرهنگ اسالمی -ايرانی خود ،به آموزش آداب زندگي در پرتو اسالم و آن
دسته از مهارتهايي نياز دارد كه از يك سو دانشآموزان را در مسير زندگي دينمدارانه و متعادل ميان
جنبه مادي و معنوي زيست اين جهاني ياري دهد و از سوي ديگر ،افراد را براي مقابله با چالشهاي
زندگي روزمره آشنا كند تا افراد از يك زندگي شاد و موفقيتآميز برخوردار باشند .آنچه كه امروزه
با نام مهارتهاي زندگي 1نيز وارد برنامههاي درسي جهان شده است ،حداقل بخشهايي از آن در
آموزشهاي ديني و اسالمي با نامهاي ديگري مورد توجه بوده است( .معافي ،1388 ،ص )17
لطف آبادي ( )1385معتقد است « آموزش و پرورش ايران اگر بخواهد هويت ملي و نظام ارزشي
و مهارتهاي شهروندي كودكان و نوجوانان را تحكيم و اعتال بخشد ،بايد آنان را براي زندگي در عصر
جهاني شدن در قرون حاضر آماده كند .براي اين منظور ،نگرش آموزش و پرورش به برنامه هاي درسي
و فعاليت هاي كالس و مدرسه در آموزش عمومي بايد تغيير يابد و افزون بر آموزش هاي درسي،
تحكيم هويت و نظام ارزشي انساني و ديني و ملي ،آموزش شهروندي و مهارتهاي زندگي فردي و
اجتماعي و اقتصادي و علمي و فرهنگي را محور برنامه هاي آموزشي و تربيتي قرار دهد(».ص)12
آموزش آداب و مهارتهاي زندگي يكي از حوزههاي يادگيري اساسي در برنامههاي درسي
مدارس كشور ماست كه با هدف آشنا كردن دانشآموزان با آموزههاي ديني – اجتماعي و كسب
مهارتها در ارتباط با رشد شخصي ،روابط بين فردي ،روابط فردي  -اجتماعي و نحوة برخورد
عاقالنة افراد با چالشهاي زندگي روزمره تدوين شده است.
در حال حاضر ،مهارتهاي زندگي عنواني براي آن دسته از آموزشهايي است كه به افراد ياد
ميدهد چگونه با چالشهاي زندگي روزمره مواجه شوند كه در اين خصوص دو رويكرد اساسي
به شيوة غيررسمي در دنيا مطرح است (عالسوند ،1386 ،ص  )43نخست رويكرد سازمان بهداشت
جهاني 2است كه اولين بار اين آموزشها را مطرح نمود .سازمان مذكور در اوت  1993برنامهاي با
عنوان آموزش مها رتهاي زندگي با همكاري يونيسف ارائه كرد .اين آموزشها به تدريج به عنوان
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يك دستورالعمل براي بهبود وضعيت زندگي افراد به فرهنگ كشورها راه يافت .اين سازمان بر
آموزش ده مهارت تأكيد دارد كه در پنج عنوان با تنظيم دو تایی به شرح زير مطرح شدهاند:
 .1مهارتهاي خود آگاهي و همدلي؛
 .2مهارتهاي ارتباط بين فردي و اجتماعي؛

 .3مهارتهاي تصميمگيري و حل مسئله؛
 .4مهارتهاي تفكر خالق و تفكر انتقادي؛
 .5مهارتهاي مقابله با هيجانات و استرس (سازمان بهداشت جهاني.)1377 ،
رويكرد دوم،رويكرد  34Hاست كه هريك از اين مهارتها نيز به دو خرده مهارت اصلي و
چندين حوزه مهارت فرعي تقسيم ميشوند.
ِ
مهارت «ارتباط برقرار كردن و مراقبت» است.
 .1مهارتهاي قلب 4شامل دو خرده
 .2مهارتهاي دست 5شامل دو خرده مهارت «خدمت كردن و كاركردن» است.
 .3مهارتهاي سالمتي 6شامل دو خرده مهارت «زندگي كردن و بودن» است.
 .4مهارت مغز 7شامل دو خرده مهارت «مديريت و تفكر» ميشود (دهستاني.)1387 ،
اگرچه پيادهسازي و اجراي این تواناییها و مهارتها در هر كشور با توجه به شيوة زندگي
افراد ،نحوه نگاه به زندگي و مسايل هر جامعه و نوع مهارتهاي مورد نياز آنان متفاوت است
و ضمن وجود اشتراكاتي در بين آنها ،نميتوان نسخة واحدي براي همه تجويز نمود ولي از
آنجا كه ايجاد اين تواناييها و مهارتها زيست و زندگي افراد را تسهيل كرده ،بهبود بخشد و يا
دستكم قابل تحمل مي نمايند وجود و حضور آنها در برنامه هاي درسي رسمي تمام نظام هاي
آموزشي به صورت منسجم و هدفمند ضروري است.

بررسي و تحليل محتوايي كتاب هاي درسي و مالحظه وضعيت موجود برنامههاي درسي در
كشور ما نيزحاكي از همين امر است .با مراجعه به نتايج پژوهشهاي كيامنش ( )1379با عنوان «
سنجش صالحيتهاي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي» ،اديب (  ) 1382با عنوان « تحليل محتواي
كتاب هاي درسي دوره راهنمايي از نظر ميزان توجه به آموزش مهارتهای زندگي » حقيقي
( « )1384بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سالمت رواني و عزت نفس دانشآموزان
دختر سال اول مقطع متوسطه » ،اسكندري و رفيعي ( )1384با عنوان « برنامه درسي جامع آموزش
سالمت در مدارس » كه به تبع آن تحليل محتواي كتاب هاي درسي دوره ابتدايي و كتابهاي
درسي مرتبط راهنمايي و متوسطه با توجه به ميزان توجه به آموزش سالمت مورد بررسي قرار
گرفت ،.كرد نوقابي ( )1384با عنوان « تهيه و تدوين برنامه درسي آداب ومهارتهای زندگي
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براي دانش آموزان دوره متوسطه» ،قاسمي زرگر (  ) 1385با عنوان « تحليل محتواي كتاب هاي
درسي دوره متوسطه بر اساس مولفه هاي مهارتهای زندگي »  ,حاجي زاده ( « )1386ارزيابي
محتواي كتاب هاي آموزش مهارتهايي براي زندگي پايه ي پنجم ابتدايي» ،يارعلي ()1387
«بررسي مهارتهاي ارتباطي و اجتماعي در كتابهاي درسي تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي »،
فتحي واجارگاه (« )1387شناسايي و اولويت يابي مهارتهاي زندگي مورد نياز بزرگساالن براي
لحاظ كردن در برنامه هاي درسي مدارس» ،كيامنش ( « )1378ارزشيابي پروژه آموزش دختران
شاغل روستايي » ،عابديني ( « )1390آموزش مهارتهای زندگي در كتاب هاي درسي  ,نيازمند
ايجاد تحول بنيادين» و موارد مشابه  ,تدوين يك برنامهي درسي جامع و نقشهي كار در زمينهي
آموزش آداب و مهارتهاي زندگي و ارتقاي آن بر مبناي اسناد با الدستي و نيازهاي آموزشي
اعالم شده را الزامي كرده است .چنين نقشهاي به برنامهريزان درسي كمك مي كند تا متناسب با
مواد درسي كه طراحي آن را برعهده دارند ،آموزش آداب و مهارتهاي مختلف زندگي را در
متون برنامههاي درسي رسمي و يا از طريق فعاليتهاي فوق برنامه به صورت مستقل يا تلفيقي
در پروژه توليد محتواهاي آموزشي مدّ نظر قرار دهند.
آموزش مهارتهاي زندگي به شيوة نوين از سال  1374و با همكاري سازمان بهزيستي،
يونيسف ،سازمان جهاني بهداشت و معاونت پرورشي در آموزش و پرورش كليد خورد و تا
سال  1377به صورت آزمايشي در تعدادي از مدارس دورههاي مختلف تحصيلي به شيوة غير
رسمي اجرا شد( .آقازاده و همکاران ،1384،ص )63
در سال  1378برنامة آموزش مهارتهاي زندگي به صورت يك درس  2واحدي و اختياري
تحت عنوان «مهارتهاي زندگي» وارد برنامه درسي دورة متوسطه گرديد .مطالعات در اين زمينه

نشان ميدهد كه به دليل نبود معلمان ماهر و اختياري بودن برنامه ،استقبال چنداني از برنامة
مذكور به عمل نيامده است .از طرف ديگر ،برنامة تهيه شده عمدت ًا با رويكرد سازمان بهداشت
جهاني در برنامه درسي كشور به اجرا در آمده بود و در آن مباحثی چون چشمانداز قرآن ،سنت و
توجه برنامهريزان درسي قرار گرفته بود .ضمن اينكه
آراي متفكران و مربيان مسلمان كمتر مورد ّ
محتواي آن نيز از يك نقشة جامع و منسجم پيروي نميكرد( .معافي ،1388 ،ص )59
از آنجا كه متولي رسمي توليد محتواهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش در كشور ما «دفتر
برنامهريزي و تأليف كتابهاي درسي» است توجه جدّي به اين موضوع به عنوان يك برنامة درسي
مستقل از سال  1385با تشكيل «كميته آداب و مهارتهاي زندگي» آغاز شد .وظيفة اساسي اين كميته
طراحي يك برنام ه درسي جامع با توجه به فلسفة تعليم و تربيت اسالمي و سنتهاي ديني بود.
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تدوين چنين برنامهاي مستلزم انجام پژوهشها و نيازسنجيهاي آموزشي مرتبطي بود كه اين
كار با بررسي تحقيقات انجام شده در اين حوزه آغاز گرديد كه از جمله آنها در حوزه نيازهاي
اجتماعي ميتوان به گزارش پژوهشهای اسفندياري1382 ،؛ اریب1382 ،؛ فتحی واجارگاه،
 ،1383كردنوقاني1383 ،؛ رهنما1384 ،؛ ذوعلم1385 ،؛ رنجی1386 ،؛ حاجيزاده1386 ،؛

ارجمندنيا 1386 ،و صادقي 1386 ،اشاره نمود كه به طور مشترك و يا مجزا حاكي از ضرورت
توجه به نيازهاي اجتماعي ،شامل مهارتهاي جامعه سالم و دينمدار ،مهارتهاي محيطي،
مهارتهاي اقتصادي ،مهارتهاي ارتباطي ،مهارتهاي حقوقي ،مهارتهاي ايمني ،مهارتهاي
رسانهاي ،مهارتهاي فناوري ،مهارتهاي اجتماعي ،مهارتهاي جهاني ،آداب و مهارتهاي
زندگی خانوادگي و مهارتهاي اخالقي در آموزش آداب و مهارتهاي زندگي است.
در حوزه نيازهاي فردي و آموزش آداب و مهارتهاي زندگي نيز پژوهشهاي مذكور
بهعالوه پژوهش رمضانخاني ( )1379بر محورهاي آداب الهي ،آداب اولياي الهي ،خود شناسي و
حقيقت جويي ،كرامت نفس ،مهارتهاي جسماني و سالمت ،مهارتهاي عاطفي و مهارتهاي
كاري و كار آفريني ،مهارتهاي بلوغ و مهارتهاي يادگيري تاكيد داشتند.
همچنين به پژوهش معافي ( )1388با عنوان ‹‹مباني علمي آموزش آداب ومهارتهاي
زندگي›› ميتوان اشاره نمود كه با مراجعه به اسناد تاريخي و منابع روز جهاني و آراي صاحبنظران
در حوزه مهارتهای زندگي صورت پذيرفته است و به تبع آن طرح توليد راهنماي برنامه درسي
آموزش آداب و مهارتهای زندگي مطرح گرديد و مطالعات تخصصي نيز در اين زمينه صورت
گرفت كه حاصل آن تدوين «راهنماي برنامه درسي آموزش آداب و مهارتهاي زندگي» بود.
در بين متخصصان برنامهريزي درسي همواره اين اعتقاد وجود دارد كه براي اطمينان از

صحت علمي برنامههاي درسي توليد شده ،ضروري است قبل از اجرا ،افراد صاحب نظر بر
عناصر اصلي آن (رويكرد ،اهداف ،محتوا ،سازمان محتوا ،روشهاي ياددهي – يادگيري و
شيوههاي ارزشيابي) در قالب ارزشيابي و اعتباربخشي به تفاهم برسند و زمينة دستیابی به نتایج
مناسب در تعيين ميزان همخواني اجزای برنامه و همسويي با نيازهاي مخاطبان فراهم گردد و در
پي آن هر گونه اصالح یا تغییر مورد نظر در برنامه صورت پذيرد.
بنابراين ضروري است قبل ازانجام هر گونه عملي كه منجر به تأليف كتاب درسي و تولید
اجزاي بستة آموزشي شود «راهنماي برنامة درسي آموزش آداب و مهارتهاي زندگي» در معرض
قضاوت صاحبنظران و متخصصان مرتبط قرار گيرد تا حداكثر اهداف مورد نظر بدست آيد.
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رويكرد آموزشي در ايران ،تأكيد بر آموزش آداب زندگي ديني و اجتماعي و مهارتهاي
زندگي در برخورد با مسائل و چالشهاي زندگي است .البته قلمرو اين آداب بسيار وسيع است
و ضرورت دارد به صورت گزينشي و با توجه به نياز مخاطب انتخاب شود و در آموزش مورد
مالحظه قرار گيرد.
آموزش آداب و مهارتهاي زندگي در  5محور اصلي سازماندهي شده است:
 .1مهارتهاي رشد شخصي
 .2مهارتهاي بين فردي
 .3مهارتهاي اجتماعي
 .4مهارتهاي اخالقي
 .5مهارتهاي زيست محيطي
هريك از محورها به چندين خرده مهارت تقسيم ميشود .در اين رويكرد به نوعي عمل شده
است كه اغلب خرده مهارتهاي پيشنهادي سازمان جهاني بهداشت و رويكرد  4Hنيز تحت
پوشش قرار داده شود و در عين حال ماهيت بومي داشته باشد.
با اين اوصاف تعريفي كه در اين راهنما از آداب و مهارتهاي زندگي ارائه شده عبارت است
از «مجموعه قواعد ،سنتها و رسمهاي رايج در جامعه و توانمنديهايي كه براي جامعهپذيري،
برخورد عاقالنه با چالشهاي زندگي و برخورداري از يك زندگي موفقيتآميز مورد نياز است».
برنامة آموزش آداب و مهارتهاي زندگي با تدارك راهنماي برنامه درسي آموزش آداب و
مهارتهاي زندگي صورت عملي به خود گرفته است .اين راهنما شامل يك مقدمه ،تعريف،
ضرورت و اهميت ،اصول ،رويكرد ،اهداف ،سرفصلها و رئوس عمدة محتوا ،جداول وسعت
و توالي ،سازماندهي محتوا ،روشهاي ياددهي – يادگيري ،شيوه ارزشيابي از مخاطبان،
صالحيتهاي حرفهاي معلمان و باالخره الزامات اجرايي برنامه آموزش آداب و مهارتهاي
زندگي در  44صفحه و براي سه دوره تحصيلي تدوين شده است.
در اين برنامه ،منظور از آموزش آداب ،آموزش رفتارهاي اجتماعي برخاسته از اسالم ،سنت
پيامبر (ص) ،اوليای الهي و سنتهاي پسنديدة اجتماعي است كه ريشه در فرهنگ جامعه ،دين
اسالم و هنجارهاي اجتماعي مردم ايران دارد .اين رفتارها مستقل از زمان بوده و عمل به آن
موجب پذيرش فرد از سوي ديگران ميشود و به ارتقاي منزلت اجتماعي شخص كمك ميكند.
از جمله ويژگيهاي خاص اين برنامه ،رويكرد خاص آن است؛ چرا كه در اين برنامه از
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سه رويكرد مطرح شده ،رويكرد سوم كه ويژگيهاي اسالمي – ايراني در آن مطرح شده است
مدّ نظر قرار گرفته است:
 .1رويكرد سازمان جهاني بهداشت
 .2رويكرد  4Hيامهارتهاي مربوط به (قلب ،دست ،سالمتی و مغز)

 .3رويكرد آداب ديني و مهارتهاي شايستگي فردي و اجتماعي
به نظر طراحان برنامه ،رويكرد سوم يك رويكرد بومي است كه ضمن توجه به نكات مثبت
ساير رويكردها ،متأثر از آموزههاي ديني و نيازهاي فردي دانشآموزان ايراني در امور شخصي،
بين فردي و اجتماعي ميباشد.
رويكرد آموزشي اين حوزه در ايران ،كه ويژگي متفاوتی از ديگر نظامهاي آموزشي ميباشد،
تأكيد بر آموزش آداب زندگي ديني و اجتماعي و مهارتهاي زندگي در برخورد با مسائل و
چالشهاي زندگي است .منظور از ادب نیز «قاعدهها ،روشها ،سنتها ،رسمهاي رايج در
فرهنگ هر جماعت و قوم است» (دايره المعارف بزرگ اسالمي – جلد  )7البته قلمرو آداب
بسيار وسيع بوده و ضرورت دارد به صورت گزينشي و با توجه به نياز مخاطب انتخاب شود و
در آموزش مورد مالحظه قرار گيرد.
اهداف كلي برنامه درسي آموزش آداب و مهارتهاي زندگي در قالب مقصد كلي برنامه ديده
شده و آن تربيت افرادي مؤدب به آداب زندگي اسالمي و ايراني ،عامل به هنجارها و ارزشهاي
ديني ،اجتماعي ،فرهنگي و اخالقي و توانمند در مقابله با چالشهای زندگي روزمره است.
نكتة قابل توجه ديگر اينكه چون آموزش آداب و مهارتهاي زندگي يك دانش میان
رشتهای است لذا در دورة ابتدايي و راهنمايي با دروسي نظير زبان فارسي ،علوم تجربي ،رياضي،
مطالعات اجتماعي و برنامههاي بازديد و ساير فعاليتهاي پرورشي و امور فوق برنامه قابل تلفيق
است اما در دورة متوسطه ميتواند به دو شيوة تجويزي 9و غير تجويزي ارائه شود .اهداف اين
درس را ميتوان با محتواي اغلب دروس نظير قرآن ،معارف اسالمي ،زبان و ادبيات فارسي،
مطالعات اجتماعي ،اقتصاد ،روانشناسي ،كار آفريني ،آموزش دفاعي ،برنامهريزي تحصيلي و
شغلي و فعاليتهاي پرورشي نظير اردو ،بازديد و ساير فعاليتهاي فوق برنامه تلفيق كرد.

هدف كلي

هدف كلي اين پژوهش ،بررسي ميزان اعتبار علمي مؤلفههاي اصلي و فرعي راهنماي برنامه
درسي آموزش آداب و مهارتهاي زندگي از ديدگاه صاحبنظران است.
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اهداف جزئي

 .1ارزيابي كليات (تعريف ،ضرورت ،اصول) برنامه درسي آموزش آداب و مهارتهاي زندگي؛
 .2ارزيابي منطق برنامة آموزش آداب و مهارتهاي زندگي و اعتبار رويكرد برنامه درسي
آموزش آداب و مهارتهاي زندگي؛
 .3ارزيابي ميزان جامعيت اهداف آموزش آداب و مهارتهاي زندگي و ارتباط اهداف با
عناصر پنجگانه تفكر ،ايمان ،علم ،عمل و اخالق و عرصههاي چهارگانه خود ،خدا ،خلق و
خلقت و نيازهاي دانشآموزان؛
 .4ارزيابي ميزان جامعيت محتواي آموزش آداب و مهارتهاي زندگي و تناسب آن با اهداف
در دورههاي تحصيلي؛
 .5بررسي ميزان تناسب روشهاي ياددهي – يادگيري و شيوههاي ارزشيابي آموزش آداب
و مهارتهاي زندگي با اهداف و رئوس مطالب آموزشي؛
 .6ارزشيابي صحت سازماندهي محتواي برنامه آموزش آداب و مهارتهاي زندگي؛
 .7ارزيابي روشهاي اجرايي برنامه از طريق آموزشهاي رسمي و غيررسمي.

سواالت

با توجه به اهداف ويژة پژوهش  ،سؤاالت پژوهشي زير در اين اعتباربخشي مورد بررسي
قرار ميگيرد:
11
 .1كليات (تعريف ،ضرورت ،اصول) برنامه تا چه اندازه جامع است؟
 .2منطق و رويكرد 12برنامه تا چه اندازه قابل قبول و پذيرفتني است؟
 .3اهداف برنامه تا چه ميزان از جامعيت الزم برخوردار است و با عناصر پنج گانة  13و
عرصههاي چهارگانه 14برنامه درسي ملي و نيازهاي دانشآموزان هماهنگي دارد؟
 .4محورهاي عمده آموزشي و خرده مهارتها در دورههاي تحصيلي تا چه اندازه با اهداف
دورههاي تحصيلي تناسب دارد؟
 .5روشهاي ياددهي  -يادگيري تا چه اندازه با اهداف و رئوس محتواي برنامه تناسب دارد؟
 .6شيوههاي ارزشيابي برنامه تا چه اندازه با اهداف ورئوس محتواي برنامه تناسب دارد؟
 .7سازماندهي محتواي برنامه تا چه اندازه منطقي است؟
 .8صالحيتهاي حرفهاي معلمان و لوازم اجرايي برنامه تا چه اندازه به درستي تدوين شده
و قابليت اجرايي دارد؟
10
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روش پژوهش

اين پژوهش از نظر روش از نوع پيمايشي است .جامعة آماري پژوهش ،افراد صاحب نظر
در حوزة آموزش آداب و مهارتهاي زندگي ،برنامهريزي درسي ،تعليم و تربيت اسالمي ،علوم
اجتماعي و مطالعات اجتماعي از حوزه علميه ،دفاتر ستادي ،مؤلفان ،مدرسان و دبيران تهران و
برخي استانهاست.
تهیة نمونة آماري پژوهش که به شيوة نمونهگيري هدفمند بوده است شامل  55نفر متخصصان
تعليم و تربيت اسالمي( 7نفر) ،برنامهريزي درسي و آموزشي ( 18نفر) ،حوزه آموزش آداب و
مهارتهاي زندگي ( 13نفر) ،روانشناسي و علوم تربيتي ( 12نفر) و علوم اجتماعي و مطالعات
اجتماعي ( 5نفر) ميباشند كه پس از ارسال پرسشنامة نظرسنجي براي آنها ،تعداد  44پرسشنامه
برگشت داده شد.
براي گرد آوري اطالعات از ابزار پرسشنامه نظر سنجي و مصاحبه استفاده شد .پرسشنامة
نظرسنجي با  22سؤال باز و بسته ،برگرفته از  6هدف و  8سوال اصلي پژوهش است .در ضمن
با برگزاري يك نشست نقد و بررسي حضوري اطالعات تكميلي در اين زمينه فراهم گرديد.
اطالعات جمعآوري شده از پرسشنامة نظرسنجي ،گفتوگوي حضوري با نقادان برنامه
و مصاحبه با متخصصان به صورت فراواني ،درصد و طبقهبندي مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفت و با عنايت به نتايج تجزيه و تحليل ،نقطه نظرات مورد نظر براي اصالح برنامه به شوراي
برنامهريزي مربوط ارائه گرديد.
اعتبار و روايي اين ابزارها نيز به اين صورت بود كه ضمن الگوگيري از ابزار پژوهشهاي
قبلي و دريافت نظرات مشاوران مرتبط ،اين ابزار محقق ساخته در يك نمونه كوچك در بين
كارشناسان دفتر برنامهريزي و تأليف كتابهاي درسي كه متخصص در حوزههاي مختلف مربوط
بودند توزيع و به صورت آزمايشي اجرا گرديد و ضريب آلفاي كرونباخ برابر  0/9محاسبه شد.

دادههاي پژوهش و توصيف آنها

براي آن كه مشخص گردد هر يك از اهداف و سواالت پژوهشي به چه شكلي توسط
پرسشنامه نظر سنجي مورد سنجش قرار گرفته است جدول رديابي دادههاي حاصل از
پرسشنامة نظرسنجي (جدول  )4-1ارائه ميگردد در اين جدول مشخص شده است كه هريك
از اهداف پژوهش در قالب كدام سوال پژوهشي و هر سوال پژوهشي در قالب كدام پرسش در
پرسشنامة نظرسنجي مورد اندازهگيري قرار گرفته است.
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جدول شماره  .4رديابي دادههاي حاصل از پرسشنامه نظرسنجي
اهداف اعتباربخشي راهنماي برنامه درسي

سؤاالت پژوهشي

 .1ارزيابي كليات (تعريف ،ضرورت و  .1كليات (تعريف ،ضرورت و اصول)
اصول) راهنماي برنامه درسي آموزش راهنماي برنامه درسي آموزش آداب و
مهارتهاي زندگي تا چه اندازه جامع است؟
آداب و مهارتهاي زندگي

رديابي بررسي سواالت و ابزار اندازهگيري
سواالت شماره 3 ،2 ،1

 .2ارزيابي منطق برنامه و اعتبار رويكرد  .2منطق و رويكرد راهنماي برنامه درسي سواالت 5 ،4
آموزش آداب ومهارتهاي زندگي تا چه
راهنماي برنامه درسي
اندازه قابل قبول و پذيرفتني است؟
 .3ارزيابي ميزان جامعيت اهداف و  .3اهداف راهنماي برنامه آموزش آداب و سواالت 10 ،9 ،8 ،6
ارتباط آن با عناصر  5گانه و عرصههاي مهارتهاي زندگي تا چه ميزان از جامعيت 21
الزم برخوردار است و با عناصر  5گانه
چهارگانه و نيازهاي دانشآموزان
تربيتي و عرصههاي چهارگانه برنامه درسي
و نيازهاي دانشآموزان هماهنگي دارد؟
 .4ارزيابي ميزان جامعيت محتواي  .4محورهاي عمده آموزشي و خرده سواالت 13 ،12 ،11 ،7
آموزش آداب و مهارتهاي زندگي و مهارتها در دورههاي تحصيلي تا چه اندازه
تناسب آن با اهداف دورههاي تحصيلي با اهداف دورههاي تحصيلي تناسب دارد؟
 .5بررسي ميزان تناسب روشهاي
ياددهي – يادگيري و شيوههاي
ارزشيابي آموزش آداب و مهارتهاي
زندگي با اهداف و رئوس مطالب
آموزشي

 .5روشهاي ياددهي يادگيري تا چه اندازه سوال 17
با اهداف و رئوس محتواي آموزش آداب و
مهارتهاي زندگي تناسب دارد؟
 .6شيوههاي ارزشيابي آموزش آداب و
مهارتهاي زندگي تا چه اندازه با اهداف سوال 18
و رئوس محتواي آموزش آداب و مهارت
زندگي تناسب دارد ؟

 .6ارزيابي صحت سازماندهي محتواي  .7سازماندهي محتواي برنامه آموزش سواالت 16 ،15 ،14
برنامه آموزش آداب و مهارتهاي آموزش آداب و مهارتهاي زندگي تا چه
زندگي و روشهاي اجرايي برنامه از اندازه منطقي است؟
طريق آموزشهاي رسمي و غيررسمي  .8صالحيت حرفهاي معلمان و لوازمات سواالت 20 ،19
اجرايي برنامه درسي آموزش آداب و
مهارتهاي زندگي تا چه اندازه به درستي
تدوين شده و قابليت اجرايي دارد؟

يافتههاي پژوهش

نتايج حاصل از يافتههاي مربوط به سؤال پژوهشي شماره يك نشان ميدهد كه تعريف
آداب و مهارتهاي زندگي ،از نظر بيش از  48درصد از پاسخ دهندگان ،تعريفي قابل قبول
بوده است .ضمن اينكه بعضي از آنها نيز لفظ آداب را يك مفهوم تازه دانسته و اضافه كردن آن
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به مهارتهاي زندگي را جاي تا ّمل دانستهاند 40 .درصد متخصصان مورد نظر بخش ضرورت
و اهميت اين راهنماي برنامه را قابل قبول دانستهاند 55 ،درصد تاحدي قابل قبول و  7درصد
ديگر غير قابل قبول ميدانند .در ارتباط با جامعيت اصو ِل حاكم بر برنامة درسيِ آموزش آداب و
مهارتهاي زندگي نيز 43 ،درصد از پاسخ دهندگان اصول را جامع و  52درصد تا حدي جامع
دانستهاند و  5درصد نيز جامع نميدانند .در ضمن بعضي از پاسخ دهندگان خواستار افزودن
اصول انعطافپذيري ،بهره برداري ازمنابع ديني ،توجه به حس زيباشناختي و قضاوت فطري
دانشآموز ،توجه به ارزشيابي كيفي و مواردي از اين دست شدهاند.
در پاسخ به سوال پژوهشي  2كه به منطق و رويكرد برنامه آموزش آداب و مهارتهاي
زندگي بر ميگردد 41 ،درصد پاسخ دهندگان رويكرد را مناسب و  45درصد آن را تا حدودي
مناسب میدانند و  14درصد اعتقاد دارند كه رويكرد به شكل مناسبي بيان نشده است .در ارتباط
با تبيين رويكرد برنامه (رويكرد مد نظر اين برنامه) و مقايسه آن با رويكرد سازمان بهداشت
جهاني و رويكرد  4Hذكر شده 50 ،درصد پاسخ دهندگان تبيين رويكرد فوق را روشن28 ،
درصد تا حدودي روشن و  22درصد اين تبيين را ناكافي دانستهاند.
نتايج حاصل از سؤال پژوهشي  3در ارتباط با ميزان جامعيت اهداف كلي آموزش آداب و
مهارتهاي زندگي و ارتباط آن با عناصر پنج گانه و عرصههاي چهار گانه و نيازهاي دانشآموزان،
 45درصد پاسخ دهندگان اهداف كلي را جامع و  50درصد تا حدودي جامع دانستهاند و 5
درصد نيز اعتقاد دارند كه اهداف از جامعيت الزم برخوردار نیست .بعضي نيز عدم انسجام
اهداف را ناشي از عدم تعريف يكپارچه از برنامه و رويكرد حاكم بر آن ميدانند .در ارتباط با
همخواني محتواي برنامه آموزش آداب و مهارتهاي زندگي با اصول حاكم بر برنامة درسي63 ،
درصد پاسخ دهندگان آن را همخوان 27 ،درصد تا حدودي همخوان و  9درصد ضعيف ارزيابي
كردهاند .در ضمن بعضي افراد به مغايرت بين محتوا و اصول حاكم بر برنامه اشاره كردهاند.
در ارتباط با توجه به نيازهاي فردي ،بين فردي و اجتماعي و اخالقي دانشآموزان در تدوين
اهداف برنامه آموزش آداب و مهارتهاي زندگي در دوره ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه ،پاسخ
دهندگان اهداف ابتدايي را  45درصد و  53درصد تا حدودي در راستای نیاز آنها دانستهاند و 2
درصد نیز در راستاي نياز دانشآموزان نميدانند .ايشان اهداف راهنمايي را  59درصد و  32درصد
تا حدودي در راستای نیاز دانسته و  9درصد اهداف را در راستاي نياز دانشآموزان اين دوره
تحصيلي نميدانند 61 .درصد افراد فوق اهداف متوسطه را در راستاي نيازها 24 ،درصد تا حدودي
در راستای نیازها میدانند و  5در صد در راستاي نيازها نميدانند .در ارتباط با لحاظ كردن آموزش
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نقش جنسيتي (دختر و پسر) و ازدواج در برنامه درسي آموزش آداب و مهارتهاي زندگي دورة
متوسطه ،بيش از  84درصد پاسخ دهندگان موافق با ارائه اين گونه آموزشها بودهاند.
نتايج پاسخ به سوال پژوهشي شماره  4مبني بر تناسب سرفصلها و رئوس عمدة محتواي
آداب و مهارتهاي زندگي با اهداف مصوب شوراي عالي آموزش پرورش براي دوره ابتدايي،

راهنمايي و متوسطه ،نشان ميدهد که پاسخ دهندگان ،اهداف دورة ابتدايي را بيش از  77درصد
همخوان و  23درصد تا حدودي همخوان ميدانند ،اهداف دوره راهنمايي را بيش از  43درصد
همخوان 47 ،درصد تا حدودي همخوان و  5درصد ناهمخوان دانستهاند و سرفصلها و رئوس
عمدة محتواي درس متوسطه را  48درصد همخوان با اهداف دوره و  23درصد تا حدودي
همخوان و مابقي ناهمخوان ارزيابي كردهاند .در ضمن تعدادی از پاسخدهندگان بر بازنگري
سرفصل دورهها بر اساس جدول مصوب شوراي عالي و در سه حيطه دانش ،نگرش و مهارت
تأكيد شده است.
نتايج پژوهشي مربوط به سؤال  ،5با عنوان «ميزان تناسب روشهاي ياددهي – يادگيري و
شيوههاي ارزشيابي آموزش آداب و مهارتهاي زندگي با اهداف و رئوس مطالب آموزشي»
حاكي از آن است كه روشهاي تدريس پيشنهادي براي آموزش آداب و مهارتهاي زندگي ،با
توجه به اهداف كلي برنامه و رئوس محتواي آن ،از نظر  50درصد پاسخ دهندگان روشهايي
مناسب و از نظر  41درصد تا حدودي مناسب است 9 .درصد نيز روشهاي تدريس پيشنهادي
را نامناسب ارزيابي نمودهاند .تعدادي از پاسخ دهندگان روش ايفاي نقش و حل مسئله را
براي دورة ابتدايي و راهنمايي مناسب نميدانند .بخش روشهاي ياددهي – يادگيري به عنوان
مهمترين بخش راهنماي برنامه ،بايستي كاملتر آورده شود .شيوههاي ارزشيابي از مخاطبان
درس آموزش آداب و مهارتهاي زندگي را نيز  39درصد پاسخ دهندگان مناسب 48 ،درصد تا
حدودي مناسب و  13درصد نامناسب اعالم نمودهاند .بعضي از متخصصان پاسخ دهنده به اين
سوال معتقدند ،داوري از سوي خانواده و خود ارزشيابي و ارزشيابي توسط همتايان مشكالت
اجرايي خواهد داشت.
نتايج حاصل از سوال پژوهشي شماره  6در ارتباط با ارزيابي صحت سازماندهي محتواي
برنامه آموزش آداب و مهارتهاي زندگي و روشهاي اجرايي برنامه از طريق آموزشهاي
رسمي و غيررسمي نشان ميدهد كه جدول توالي و وسعت محتواي آداب و مهارتهاي زندگي
از نظر  34درصد از پاسخ دهندگان داراي ارتباط دروني منطقي است ،از نظر  59درصد تا
حدودي داراي ارتباط است و  5درصد نيز جداول مذكور را فاقد ارتباط منطقي دانستهاند.
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توضيح اينكه بعضي پاسخ دهندگان معتقدند كه نگارش جداول فوق به صورت يكنواخت
نبوده ،توالي و وسعت محتواي ارائه شده از يك ارتباط منطقي نشئت نگرفته است و لذا ارتباط
نظاممند بين اصول و اهداف و محتوا برقرار نيست .در ارتباط با تناسب محتواي جداول توالي و
وسعت برنامه ،با مهارتهاي مورد نياز زندگي دانشآموزان در طول تحصيل و پس از فراغت از
تحصيل 59 ،درصد پاسخ دهندگان آن را كامل و  34درصد تا حدودي كامل دانستهاند .در ضمن
بعضي از آنها معتقدند جداول فوق بايد به سه جدول شناختي ،مهارتي و نگرشي تبديل شود
و مهارتهاي مشابه در هر دوره نيز در يك رديف نوشته شود تا امكان رديابي آن باشد .پاسخ
دهندگان در ارتباط با نحوة سازماندهي محتواي آداب و مهارتهاي زندگي در دورة ابتدايي و
راهنمايي به صورت تلفيق با برنامه درسي رسمي و در دورة متوسطه با استفاده از دو رويكرد
تلفيقي و مستقل 68 ،درصد موافق 27 ،درصد تا حدودي موافق و  5درصد مخالف با اين نوع
سازماندهي هستند .پاسخ دهندگان اجراي تلفيق را در دوره مستلزم تعيين حدود و ثغور تلفيق
و نوع آن ،كسب مهارت تلفيق توسط معلمان و تعيين سهم هر يك از دروس در تلفيق ميدانند.
در ارتباط با روشهاي اجرايي برنامه از طريق آموزش هاي رسمي و غير رسمي ،كه
در رأس آن صالحيتهاي حرفه ِ
ِ
خاص پيشبيني شده در اين برنامه ،براي آموزش ضمن
اي
خدمت معلمان در تدريس آموزش آداب و مهارتهاي زندگي است 54 ،درصد پاسخ دهندگان
صالحيتها را مناسب و  43درصد تا حدودي مناسب دانستهاند .پاسخ دهندگان نيروي انساني
توانمند را شرط توفيق اين برنامه ميدانند .در مورد الزامات پيشبيني شده براي اجراي برنامه
آموزش آداب و مهارتهاي زندگي 56 ،درصد پاسخ دهندگان ،الزامات ذكر شده را مناسب و
 43درصد تا حدودي مناسب دانستهاند .تأكيد بر استفاده از فرصتها و محيطهاي متنوع يادگيري
خارج از كالس نيز مطرح شده است.
در پايان سواالت پرسشنامه ،سوال  22به صورت باز و با عنوان «هر گونه نظر اصالحي در
مورد راهنماي برنامه درسي آداب و مهارتهاي زندگي داريد اعالم فرماييد» مطرح گرديد كه
عمدهترين نظرات عبارتند از:
 مقدمه انسجام ندارد .تعريف يكپارچهای از آداب و مهارتهاي زندگي ارائه نشده است.از بيانية حوزه يادگيري آداب و مهارتهاي زندگي در برنامه درسي ملي در اين برنامه ردپايي
ديده نميشود .مهمترين مشكل راهنما در بخش هدفنويسي است .سهم هريك از دروس علوم
تجربي ،مطالعات اجتماعي و  ....در اين برنامه مشخص نيست .نسبت اين برنامه با برنامههاي
درسي ديگر در دوره ابتدايي و راهنمايي و ميزان و نحوة تلفيق آنها ذكر نشده است .جسارت
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در شروع آداب و مهارتهاي زندگي در فرهنگ اسالمي بايد در ما ايجاد شود و برنامه را در آن
جهت هدايت كنيم .بايد اعتقادات و باورهاي اسالمي زمينة تبديل آداب و مهارتهاي زندگي را
به عمل در دانشآموزان متجلي كند.
 -نتايج مطالعات تطبيقي در كشورهاي ديگر به خصوص در كشورهاي مسلمان در زمينه

اجراي اين درس ارائه گردد.
برنامه آداب و مهارتهاي زندگي بايد از دو بعد ساختاري و محتوايي مورد نقد قرار گيرد.
زمان اجراي برنامه در هر دوره تحصيلي مشخص نيست .اگر گفته ميشود برنامه میان رشتهاي
است پس میان رشتهاي ديگر نبايد مطرح گردد .ارتباط اين برنامه با برنامه ساير دروس مشخص
نيست .بايد توجه كرد حوزهآداب و مهارتهاي زندگي محل كاربرد آموختههاي ساير دروس
است ،لذا در اين درس بايستي موقعيتهايي اعم از واقعي يا شبيهسازي شده فراهم گردد تا در
خالل آن آداب و مهارتهاي زندگي تحقق يابد.

نتيجهگيري و پيشنهادها

نتايج اين نظرسنجي و اعتباربخشي آن نشان ميدهد كه راهنماي برنامه مذكور در بيشتر
مؤلفهها مورد توافق و تأييد صاحبنظران بوده است؛ اما با توجه به اهميت و جايگاه اين برنامه
درسي در كنار ساير دروس و نظرات و ديدگاههاي ارائه شده از طرف متخصصان همكار در اين
پژوهش ،الزم است در اين بخش به شرح و تبيين نكات اصلي مرتبط با اين بحث ،پرداخته شود.
تعریف آداب و مهارتهاي زندگي که در راهنماي برنامه آموزش آداب و مهارتهاي
زندگيآمده ،عبارتست از «مجموعة قواعد ،سنتها و رسمهاي رايج در جامعه و توانمنديهايي كه

براي جامعهپذيري ،برخورد عاقالنه با چالشهاي زندگي و برخورداري از يك زندگي موفقيتآميز
مورد نياز است ».اين تعريف در نظام آموزشي ما به نوعی جدید و ابتکاری است ،چرا كه در اكثر
نظامهاي آموزشي فقط بحث مهارتهاي زندگي مطرح بوده ولي در برنامة درسي مورد نظر اين
پژوهش كه راهنماي برنامه درسي كشور ما را در بر ميگيرد بحث آداب و مهارتهاي زندگي
مدّ نظر ميباشد .اما ايرادي كه تعدادي از متخصصان به اين تعريف گرفتهاند اين است كه تعريف
ارائه شده جامع و مانع نیست و يكپارچگي الزم را ندارد و در حقيقت تعريف ارائه شده تعريف
«آداب» و «مهارت» ميباشد نه تعريف «آداب ومهارتها» .بنابراین باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
در بخش نظرات افراد صاحب نظر ،سه تعريف در فصل چهارم ارائه گرديده كه عبارتاند
از .1 :ایجاد تواناییها ،قابلیتها و ظرفیتهای دینی و تحصیلی و عملی در دانشآموزان در
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ارتباط با نیازهای زندگی فردی و اجتماعی .2پرورش مهارتهايي كه به فرد كمك ميكند تا در
مقابله با چالشهاي زندگي در دنياي متغير ،با توجه به آداب ايراني و اسالمي ،توانايي برخورد
سازنده با آنها را پيدا كند .3 .رفتارها و مهارتهايي كه به متربي كمك ميكند تا با توجه به
آداب و سنن اسالمي ،سازگاري بيشتري با جامعه پيدا كند و با چالشهاي زندگي روزمره به

نحو عاقالنه برخورد نمايد .به نظر می رسد در تعریف 2و 3نسبت به تاریف دیگر مناسبتر
باشد .لذا پيشنهاد ميگردد تعريف آداب و مهارتهاي زندگي به صورت يكپارچه و بر اساس
نظرات مطرح شده اصالح شود.
در ارتباط با اصول حاكم بر برنامه ،عالوه بر نتايج اشاره شده در اين خصوص ،طراحان
برنامه به  15اصل در ارتباط با تدوين اهداف ،گزينش ،سازماندهي محتوا ،راهبردهاي ياددهي –
يادگيري و روشها و شيوههاي ارزشيابي اشاره داشتهاند كه به نظر ميآيد اوالً بايد جمالت به
كار رفته در اصول ،به جمالت تأكيدي تبديل شود تا مشخص گردد كه مؤلف چگونه بايد عمل
كند .ثاني ًا بايد مباني نظري حاكم بر اصول نيز مشخص باشد .ثالث ًا بايستي ابتدا رويكرد حاكم بر
برنامة درسي و سپس اصول حاكم بر عناصر برنامه درسي آورده شود.
رويكرد حاكم بر برنامه در راهنماي برنامه درسي از اهميت خاصي برخوردار است و بسياري
از مؤلفههاي اساسي برنامهها ،برگرفته از اين مؤلفه ،تدوين ميگردند .پيشنهاد اصالحي در ارتباط
با رويكرد در اين برنامه آن است كه به نظر ميرسد در اين راهنما طرح يك رويكرد (همان
رويكرد سوم كه محور اين برنامه است) مناسب و كافي باشد ،زيرا در رويكرد سوم امكان تلفيق
دو رويكرد اول و دوم نيز وجود دارد .البته با توجه به گسترة آداب ديني استفاده از رويكرد آداب
و مهارتهاي فردي و اجتماعي مناسب است و در ارتباط با اين رويكرد ،پيشنهاد اين است كه

اين رويكرد در يك يا دو جمله ،براساس تعريف آداب و مهارتهاي زندگي ،تبيين گردد تا
تكليف مؤلفان در تدوين برنامه درسي آن براساس راهنماي برنامه درسي ميسر باشد.
در بحث اهداف مطرح شده در اين راهنما که مقصد کلی آن تربیت افرادی مؤدب به آداب
زندگی اسالمی و ایرانی ،عامل به هنجارها و ارزش های دینی ،جتماعی ،فرهنگی و هخالقی و
توانمند در مقابله با چالشهای زندگی روزمره ،بیان شده است ،بايد گفت اهداف توسط اکثر
صاحبنظران مورد تایید است و در بعضی از آنها اهداف را بيش از حد جامع می دانند به
گونهاي كه ميتواند حتي هدفهاي نظام آموزشي در يك دورة تحصيلي را پوشش دهد ،لذا
بايد با مراجعه به سند برنامه درسي ملي و اهداف دورههاي تحصيلي ،اهداف آموزش آداب و
مهارتهاي زندگي را بهصورت جزئي تر تدوين نمود .جامع بودن این اهداف در مقایسه با
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اهداف مدنظر پژوهش کرد نوقابی( )1384و ادیب( )1382نیز نمایان است .البته شاید یکی از
دالیل خاص این برنامه ،با هم بودن آداب و مهارت های زندگی باشد.
نكتة مهم ديگري كه در زمينه اهداف درس آداب و مهارتهاي زندگي مطرح است اين
است كه اين درس محل كاربرد آموختههاي ساير دروس است و شرايط و موقعيتهايي اعم از

موقعيت واقعي يا شبيهسازي شده بايد فراهم كرد تا دانشآموزان به مهارت الزم در اين زمينه
دست يابند ،لذا بايستي اهداف دورههاي ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه مجددا ً بازنگري گردد و
مشخص شود هريك از اهداف مطرح شده به چه ميزان به صورت مستقل و به چه ميزان توسط
دروس ديگر بايد تحقق يابد.
محتوا در برنامه برگرفته از اهداف بوده و به نوعي به منظور دستيابي به اهداف برنامه تدوين
و سازماندهي ميگردد ،لذا در اين زمينه بايستي ابتدا محورهاي عمدة آموزشي و خرده مهارتها
با اصول مربوط به گزينش و سازمان محتوا به ويژه اصول  9و  9( 10توجه به حد مطلوب
يادگيري با عنايت به رشد ذهني متربي در هر پايه  -10اصل توالي ،تداوم و استمرار) مورد
بازنگري قرار گيرد ،سپس با عنايت به محورهاي آموزشي ،كه همان تار و پودهاي برنامه هستند،
و نيز چهار نوع رابطه انسان با خدا ،خود ،ديگران و خلقت ،نسبت به شكلدهي و انسجام بخشي
بين سرفصلها اقدام گردد .نكتة مهم ديگر اتخاذ الگوي واحد در سرفصلها و اهداف ميباشد؛
با توجه به الگوي هدفگذاري جديد در سند برنامه درسي ملي بهتر است كه اهداف با توجه به
پنج عنصر تربيتي تفكر ،ايمان ،علم ،عمل و اخالق تدوين شود.
در زمينة رئوس محتواي آداب و معرفت ديني نيز اين نكته قابل توجه است كه آيا اين آداب
از منظر دين است يا براي دين ،اگر از منظر دين است يعني همهاش ديني است پس بهتر است
اين سرفصلها به درس ديني منتقل شود و آداب و مهارتهاي زندگي كه در حقيقت محل
كاربرد آموختههاي ساير دروس است در جايگاه خود قرار گيرد و با ارائه موقعيتهاي واقعي يا
شبيهسازي شده بتواند اهداف خود را تحقق بخشد .اديب ( )1389در خصوص محتواي برنامه
معتقد است :اگر چه محتواي هر يك از مهارتهاي زندگي هم از نوع دانش بياني و هم از نوع
دانش روش كاري است ،اما دانش روش كاري در محتواي بسياري از مهارتهاي زندگي فزوني
بيشتري را نشان ميدهد .بنابر اين در اين برنامه به دانش روش كاري كه همان دانستن چگونه
است بايد توجه بيشتري شود.
بخش روشهاي ياددهي -يادگيري ،يكي از مهمترين بخشهاي راهنماي برنامه براي محيط
اجراي برنامه است كه بايد به صورت كاملتر بيان گردد .روش های یاددهی -یادگیری در هر
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درس تئاتر از اهداف آموزشی ،محتوا و توانایی مخاطب در هر دوره تحصیلی است و در اين
زمينه پيشنهاد اين است كه به اصول  12و ( 13اصل توجه به فعال سازي متربيان در فرايند
يادگيري و اصل توجه به چيرگي در مهارتهاي اساسي زندگي) عنايت ويژه شود و بر اين
اساس شيوههاي اجراي كارگاهي توام با طراحي و توليد فعاليتهاي مناسب پيشبيني گردد.

البته در اين زمينه نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه سؤال شود هر مهارت با چه فرايندي
و در چه سطحي و با كدام شيوه ميخواهد در كالس پياده شود و متناسب با آن راهنماي عمل
تهيه گردد تا از این طريق ،بتوان در محيط اجرا ،هر مهارت را در هر يك از پايههاي تحصيلي
به اجرا در آورد .اديب ( )1389نيز عمدهترين راهبردهاي تدريس اين حوزه را الگوهاي تعامل
اجتماعي و رشد ويژگيهاي شخصي با تجربهي روشهاي فعال تجربي و مشاركتي مي داند.
وي روشهاي تدريس تفحص گروهي  ,الگوي ايفاي نقش  ,روش سينكتيكس يا مشكلگشايي
به شيوهي بديعهسازي  ,بارش فكري (مغزي) ،و روش يادگيري مشاركتي را براي آموزش
مهارتهاي زندگي پيشنهاد كرده است كه اكثرا ً با روشهای مدّ نظر برنامه همخواني دارند.
اگر چه بعضي از پاسخ دهندگان معتقدند بعضي روشها همچون ايفاي نقش براي اين برنامه
قابل اجرا نيست ولي بايد گفت كه در پژوهش كردنوقابي ( ،)1384نيز روشهای ياددهي-
يادگيري و تدريس همان روشهای ارائه شده در اين راهنما از جمله روش سخنراني،بحث
گروهي،ارزشيابي از خود ،ايفاي نقش و آموزش دوجانبه ،كارگروهي ،پرسش دو جانبه و بارش
فكري مدّ نظر بوده است .در ضمن اكثر روشهای مورد نظر اين برنامه در پژوهش لطف آبادي
( )1385نيز كه تاكيد بر استفاده از روشهای بحث گروهي ،گفتگوي جمعي و مواردي از اين
قبيل داشته است نيز مطرح گرديده است.

يونيسف نيز براي آموزش مهارتهاي زندگي هفت روش تدريس پيشنهاد كرده است كه
عبارتند از :ايفاي نقش ،كار روي متن نمايش (سناريو) ،توجه به ارزشها ،حل مساله گروهي،
نمايش ويديوئي ،سخنراني ميهمان و بحث گروهي ( .)1378بنابر اين روشهای ارائه شده در
ديگر پژوهشها نيز مطرح شدهاند.
در ارتباط با ارزشيابي برنامهي درسي مهارتهاي زندگي نظر سيف ( )1384آن است كه به
لحاظ ماهيت مهارتي بودن اين حوزه ،ارزشيابي به طور عمده بر روشهاي كمي و كيفي بررسي
عملكرد دانشآموز مبتني ميباشد .در اين راستا از آزمونهاي عملكردي و روشهاي سنجش
مشاهدهيي استفاده ميشود .از آنجا كه بخش قابل توجهي از مهارتهاي زندگي در حيطهي
عاطفي قرار دارند ،روشهاي ويژهي سنجش هدفهاي حوزهي عاطفي نيز براي اين حوزه
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مناسب است .برنامه درسي آموزش آداب و مهارتهاي زندگي در بخش ارائه شيوه هاي ارزشيابي
اين موارد را رعايت كرده است.
نكته اصالحي آن است كه شيوههاي ارزشيابي بايستي به صورت جامع مطرح شود و از هر دو
رويكرد نتيجهمدار و فرايندمدار و ك ّمي و كيفي درحد تعادل استفاده شود .در زمينة تلفيقي بودن

برنامه در دورههاي ابتدايي و راهنمايي بايد الگوي مناسبي براي ارزشيابي طراحي و ارائه شود و
ِ
سازي موقعيتهايي كه يادگيرندگان را با چالش و مسئله
شايد ايجاد فرصتهاي عملي و بستر
روبهرو نمايند و سپس ارزشيابي از آن ،يكي از شيوههاي ارزشيابي در دروس تلفيقي باشد .اگرچه
بعضي پاسخ دهندگان احتمال مناسب بودن بعضي از شيوه هاي ارزشيابي از اين درس از جمله
خود ارزشيابي را ضعيف دانسته اند در صورتي كه در پژوهش كردنوقابي( )1384نيز ارزشيابي از
خود ،عملكرد در موقعيت هاي شبيه سازي شده ،آزمون كتبي عملكردي،نمونه كار و مواردي از اين
قبيل براي ارزشيابي اين حوزه يادگيري مطرح شده است كه به نظر مي رسد با توجه به ماهيت ويژه
اين درس روشهای مذكور پاسخگو خواهند بود .همچنين قلتاش ( )1389معتقد است ارزشيابي
در رويكرد فعال تنها به آزمون هاي مداد كاغذي و داده هاي كمي محدود نمي شود؛ و از پويايي
و انعطاف پذيري برخوردار است و نه تنها سطح پايين يادگيري بلكه سطوح عالي در حيطه هاي
شناختي  ,عاطفي و رفتاري مدّ نظر است(.ص)46
مطالعه جداول وسعت و توالي محتواي آموزش آداب و مهارتهاي زندگي ،نشان ميدهد كه
توالي و وسعت محتواي ارائه شده از يك ارتباط منطقي نشات نگرفته است ،لذا به نظر ميرسد
بايد يك نقشة مفهومي براي گسترش يك مفهوم ،از ابتدايي تا متوسطه ،ترسيم گردد و بعد توالي
ابعاد يك مفهوم يا مهارت با توجه به آن تنظيم شود .نكته مهم در اين قسمت تعيين درسهاي

حامل وسهم آنها است و اينكه دراين راهنما بايد تكليف رشتهاي و بين رشته اي بودن درس
آداب و مهارتهاي زندگي در هر دورة تحصيلي به تفكيك و جداگانه مشخص شود.
انتخاب معلمان و توجه به ويژگيهاي حرفهاي آنان و همچنين ضرورت آشنايي ايشان با
شيوههاي تدريس در موقعيتهاي كالسي و در قالب طراحي فعاليتهاي مناسب ،مانند ديگر
دروس نيازمند تدارك تمهيدات مناسب و توجه خاص است .البته به غير از معلم ،ساير كاركنان
نيز بايد آموزش ببيند و حتي به خانوادهها نيز بايد آموزش الزم داده شود .نكته مهم در اين زمينه،
به خصوص در دورههای ابتدايي و راهنمايي ،توانايي تدريس تلفيقي و طراحي و اجراي آن در
كالس درس است كه بايستي با آموزشهاي مستمر اين توانايي در معلمان به وجود آيد.
اگر در راهنماي برنامه درسي براي اهداف قصد شده و تدوين شده ،برنامهريزي و
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سياستگذاراي مناسبي ،براي اجرا و الزمات آن ،توجه نشود احتماالً آن برنامه عقيم خواهد
ماند .از جمله الزامات اجرايي در اين برنامه توجه ويژه به استفاده از فضاهاي متنوع موجود
درجامعه مانند نهادهاي فرهنگي ،ديني و هنري و تهيه و تدوين اصول بهرهبرداري از اين فضاها
با هماهنگي نهادهاي مربوطه اجرايي است.

از آنجا كه تدوين كنندگان هر برنامه ميبايست در چارچوب مصوب شوراي عالي آموزش
پرورش عمل نمايند و مؤلفههاي راهنما را از نظر ساختاري ،شكلي و محتوايي رعايت نمايند
الزم است در نهاييسازي اين راهنماي برنامه به ساختار راهنما و مؤلفههاي مربوط به آن در
مصوبة سازمان پژوهش و شوراي عالي آموزش و پرورش توجه شود .همچنين در فرايند تدوين
برنامه درسي آمده است كه در تدوين اهداف برنامه بايد به اهداف باالدستي از جمله اهداف
مصوب شوراي عالي و اهداف دورهها توجه شود .در اين برنامه نيز الزم است پيوند مناسبتري
بين اهداف دورهها و اهداف آداب و مهارتهاي زندگي برقرار شود و اين مهم ميبايست در
قالب جداول وسعت و توالي برنامه نمود پيدا كند.
يك بحث اساسي ديگر اينكه ،چون قرار است برنامه درسي ملي ،محور كار تدوين برنامههاي
حوزههاي يادگيري يازدهگانه (كه يكي از آنها آداب و مهارتهاي زندگي است) باشد الزم است
اوالً الگوي هدفگذاري مطرح شده در برنامه درسي ملي محور كار قرار گيرد .و  5عنصر تفكر
و تعقل ،ايمان ،علم ،عمل و اخالق و در چهار عرصه ارتباط متربي با خود ،خدا ،خلق و خلقت
به درستي در آن ديده شود .و ثاني ًا براي تدوين برنامه آموزش آداب و مهارتهاي زندگي ،بيانيه
حوزة يادگيري آداب و مهارتهاي زندگي در برنامة درسي ملي در ارتباط با تدوين اين راهنما
مورد توجه قرار گيرد و آن بيانيه محور و اساس اين راهنما را پايهگذاري نمايد( .برنامه درسی
ملي 15)1389 ,ثالث ًا بحث عملياتي شدن زمان رسمي غيركالسي ،كه از سوي برنامه درسي ملي
پيشنهاد شده است ،به صورت جدّ ي توجه شود.
آموزش آداب و مهارتهاي زندگي از جمله دروسي است كه ظاهرا ً در دورة تحصيلي
ابتدايي و راهنمايي داراي كتاب درسي و ساعت تدريس مستقل نبوده و ميبايست به صورت
تلفيقي ديده شود .بنابراين الزم است تكليف درسهاي حامل در اين دورهها تعيين و رشتهاي
و بين رشتهاي بودن درس نيز مشخص شود .ضمن اينكه با تهية يك مدل ،نسبت اين برنامه با
برنامههاي درسي ديگر به ويژه در دورههاي ابتدايي و راهنمايي و ميزان و نحوه تلفيق اين دروس
در آن مشخص گردد.
همچنين با عنايت به اصالحات پيشنهادی که پس از طرح ،بررسي و تصميمگيري در
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خصوص اعمال آنها در راهنماي برنامه درسي توسط شوراي برنامهريزي گروه درسي آداب و
مهارتهاي زندگي صورت خواهد گرفت ميتوان بر مبنای راهنمای برنامه اصالحی براي تالیف
كتابهاي درسي و تولید ساير اجزای بستة آموزشي در دورههاي مختلف تحصيلي و همچنين
استفاده از آن در ديگر بخشهاي مرتبط اقدام نمود.
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درسي دورهي تحصيلي آموزش عمومي و متوسطه نظري .تهران :دفتر برنامهريزي و تأليف كتابهاي درسي.
رمضانخاني ،علي و سياري ،علي اكبر .)1378( .بررسي وضعيت آموزش مهارتهاي زندگي در نظام آموزش و پرورش.
تهران :سازمان يونيسف و دفتر مطالعات بين المللي وزارت آموزش و پرورش.

رهنما ،اكبر .)1384( .بررسي ويژگيهاي انسان مطلوب نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران .تهران :مؤسسه
پژوهشي برنامهريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي ،سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي.
سازمان بهداشت جهاني .)1377( .برنامه آموزش مهارتهای زندگي( .ترجمه ربابه نوري قاسم آبادي و محمد خاني).
تهران :بهزيستي.
سيف ،علي اكبر .)1384( .سنجش فرآيند و فرآوردههاي يادگيري .تهران :روان.
صادقي ،مريم .)1387( .آداب و مهارتهاي زندگي در متون منظوم و منثور و ادب فارسي .تهران :جهاد دانشگاهي،
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي.
عابديني بلترك ،ميمنت و منصوري ،سيروس 28( .ارديبهشت  .)1390آموزش مهارتهای زندگي در كتاب هاي
درسي ،نيازمند ايجاد تحول بنيادين .مقاله ارائه شده در اولين همايش ملي تحول بنيادين در نظام برنامه درسي ايران.
تهران :دانشگاه فردوسي مشهد.
عالسوند ،فريبا .)1386( .مهارتهاي زندگي با رويكرد ديني .تهران :سروش هدايت.
فتحي واجارگاه ،كورش .)1387( .شناسنايي و اولويت يابي مهارتهاي زندگي مورد نياز بزرگساالن براي لحاظ
كردن در برنامه هاي درسي مدارس .فصلنامه تعليم و تربيت.102-69 ،)24(93 ،
فتحي واجارگاه ،كورش و ديبا واجاري ،طلعت .)1381( .بررسي ويژگي هاي شهروند مطلوب براي جامعه ايراني و
ميزان توجه برنامه هاي درسي مدارس به اين ويژگي ها .فصلنامه علوم انساني ويژه نامه جامعه شناسي. 62-33 ،)35( ،
قاسمي زرگر ،فهيمه .)1385( .تحليل محتواي كتابهاي درسي دوره متوسطه بر اساس مولفههاي مهارتهاي زندگي ( پايان
نامه كارشناسي ارشد) .دانشكده روان شناسي دانشگاه الزهراء ،تهران.
قلتاش ،عباس؛ يارمحمديان ،محمد حسين؛ فروغي ابري ،احمد علي و ميرشاه جعفري ،ابراهيم .)1389( .نقد
و بررسي رويكرد پيشرفت گراي تربيت شهروندي در برنامه ي درسي دوره ي ابتدايي .مجله علوم تربيتي،)2(17 ،
.62-37
كردنوقابي ،رسول .)1383( .تهيه و تدوين برنامه درسي جامع مهارتهاي زندگي براي دانشآموزان دورهي متوسطه .تهران:
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي ،موسسه پژوهشي برنامهريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي.
كيامنش ،عليرضا و محسن پور ،بهرام .)1378( .ارزشيابي پروژه آموزش دختران شاغل روستايي .تهران :سازمان نهضت
سواد آموزي و صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف).
كيامنش ،عليرضا .)1379( .سنجش صالحيت هاي دانش آموزان پايه پنجم دبستان( ،ارزشيابي درون داد و برون داد).
تهران :پژوهشكده تعليم و تربيت.
لطف آبادي ،حسين .)1385( .آموزش شهروندي ملي و جهاني همراه با تحكيم و نظام ارزشي دانش آموزان .نوآوري هاي
آموزشي44-11 ،)17( 5 ،
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معافي ،محمود .)1388( .مباني علمي آموزش آداب ومهارتهای زندگي .تهران :سازمان پژوهش و برنامه ريزي
آموزشي ،دفتر برنامه ريزي و تاليف كتاب هاي درسي.
دفتر آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي .)1387( .سند راهبردي آداب و مهارتهای زندگي .تهران :نويسنده.
يارعلي ،جواد .)1387( .بررسي مهارتهاي ارتباطي و اجتماعي در كتابهاي درسي تعليمات اجتماعي در مدارس دوره
راهنمايي .فصلنامه تعليم و تربيت.221-191 ،)24( 93 ،
يونيسف .)1378( .راهنماي آموزش مهارتهاي زندگي (ترجمه چاپ نشده نگين عبدا ...زاده و بازنويسي فاطمه قاسم
زاده) .تهران :صندوق كودكان سازمان ملل متحد.

پی نویس

1. Life skills
)2. World Health Organization (WHO
3. Heart
4. Hand
5. Health
6. Head
7. Heart، Health، Head، Hand

 .8برگرفته از راهنماي برنامه درسي آموزش آداب و مهارتهاي زندگي ( )1389دفتر برنامه ريزي و تاليف كتابهاي

درسي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
 .9منظور انتظارات برنامه ها از همديگر است.

 .10برگرفته از هدف كلي كه در اصل گزارش ارائه شده است.

 .11در اين مقاله منظور از برنامه ،برنامه درسي آموزش آداب و مهارتهای زندگي است.

 .12منظور جهت گيري عناصر برنامه درسي با توجه به اهداف و محتواي پيش بيني شده در زمينه آموزش آداب و
 .13مهارتهای زندگي است كه از طريق آموزش هاي رسمي دنبال مي شود.

 .14منظور محورهاي اصلي تعليم و تربيت اسالمي است كه مقصد آن پرورش انسان متفكر ،مومن ،عالم ،عامل و

متخلق به اخالق حسنه است .

 .15تمامي اطالعات ،دانش ها،نگرش ها ومهارتهای مورد نياز جهت برقراري ارتباط سازنده با خود ،خداوند،نظام

خلقت و ساير انسان ها ست .

 .16در برنامه درسي ملي ،يازده حوزه يادگيري اعم از زبان و ادبيات فارسي ،رياضيات ،قرآن و معارف و ...طرح

شده است

