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اعتبار بخشي راهنماي برنامه درسي آموزش آداب و مهارت هاي زندگي

چکیده
اين پژوهش با هدف بررسي میزان اعتبار علمي برنامه درسي آموزش آداب و مهارت هاي 
نفر متخصصان  انجام شده است.  نمونة آماري شامل 55  زندگي از ديدگاه صاحب نظران 
تحلیل  و  مصاحبه  و  پرسش نامه  از  استفاده  با  الزم  اطالعات  و  مي باشد  مرتبط  حوزه هاي 

مباحث جلسات نقد و بررسي راهنماي برنامه الزم جمع آوري شده است.
و  آداب  از  شده  ارائه  تعريف  در  بازنگري  ضرورت  از  حاكي  پژوهش  اين  نتايج 
مهارت هاي زندگي ، مباني نظري حاكم بر اصول برنامه ، رويکرد حاكم بر برنامه ، توجه به 
براي سطوح  مناسب  مفهومي  نقشة  يك  رعايت  همچنین  و  برنامه  در  جنسیتي  تفاوت هاي 
ابتدايي تا متوسطه، تعیین درس هاي حامل ، توجه ويژه به صالحیت هاي حرفه اي معلمان و 
الزامات اجرايي برنامه است. نکته حائز اهمیت اين كه متخصصان تأكید فراواني بر غني سازي 
برنامه هاي درسي مستقل و تلفیقي از نظر حوزه يادگیري آموزش آداب و مهارت هاي زندگي 
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بر  آن كه عالوه  برنامه  اين  بومي  و  از جمله ويژگي هاي خاص  داشتند.  دانش آموزان  براي 
مهارت هاي زندگي كه در نظام هاي آموزشي دنیا مطرح است ، بحث آداب زندگي نیز با آن 

همراه شده است. 
دفتر  اعتباربخشي ،  زندگي ،  مهارت هاي  و  آداب  درسي ،  برنامه  راهنماي  كلید واژه ها: 

برنامه ريزي و تألیف كتاب هاي درسي
 

مقدمه 
جامعه ما، با توجه به فرهنگ اسالمی- ايرانی خود، به آموزش آداب زندگي در پرتو اسالم و آن 
دسته از مهارت هايي نياز دارد كه از يك سو دانش آموزان را در مسير زندگي دين مدارانه و متعادل ميان 
جنبه مادي و معنوي زيست اين جهاني ياري دهد و از سوي ديگر، افراد را براي مقابله با چالش هاي 
زندگي روزمره آشنا كند تا افراد از يك زندگي شاد و موفقيت آميز برخوردار باشند. آن چه كه امروزه 
با نام مهارت هاي زندگي1 نيز وارد برنامه هاي درسي جهان شده است، حداقل بخش هايي از آن در 

آموزش هاي ديني و اسالمي با نام هاي ديگري مورد توجه بوده است. ) معافي، 1388، ص 17(
لطف آبادي )1385( معتقد 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.«)ص12(
آموزش آداب و مهارت هاي زندگي يكي از حوزه هاي يادگيري اساسي در برنامه هاي درسي 
مدارس كشور ماست كه با هدف آشنا كردن دانش آموزان با آموزه هاي ديني – اجتماعي و كسب 
مهارت ها در ارتباط با رشد شخصي ، روابط بين فردي، روابط فردي - اجتماعي و نحوة برخورد 

عاقالنة افراد با چالش هاي زندگي روزمره تدوين شده است. 
در حال حاضر، مهارت هاي زندگي عنواني براي آن دسته از آموزش هايي است كه به افراد ياد 
مي دهد چگونه با چالش هاي زندگي روزمره مواجه شوند كه در اين خصوص دو رويكرد اساسي 
به شيوة غيررسمي در دنيا مطرح است )عالسوند، 1386، ص 43( نخست رويكرد سازمان بهداشت 
جهاني2 است كه اولين بار اين آموزش ها را مطرح نمود. سازمان مذكور در اوت 1993 برنامه اي با 
عنوان آموزش مهار ت هاي زندگي با همكاري يونيسف ارائه كرد. اين آموزش ها 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 تايی به شرح زير مطرح شده اند: 

1. مهارت هاي خود آگاهي و همدلي؛ 
2. مهارت هاي ارتباط بين فردي و اجتماعي؛ 

3. مهارت هاي تصميم گيري و حل مسئله؛ 
4. مهارت هاي تفكر خالق و تفكر انتقادي؛ 

5. مهارت هاي مقابله با هيجانات و استرس ) سازمان بهداشت جهاني، 1377(.
 رويكرد دوم ،  رويكرد 4H 3 است كه هريك از اين مهارت ها نيز به دو خرده مهارت اصلي و 

چندين حوزه مهارت فرعي تقسيم مي شوند .
1. مهارت هاي قلب4 شامل دو خرده مهارِت »ارتباط برقرار كردن و مراقبت« است. 

2. مهارت هاي  دست5 شامل دو خرده مهارت »خدمت كردن و كاركردن« است.
3. مهارت هاي سالمتي6 شامل دو خرده مهارت »زندگي كردن و بودن« است.

 .) 1387 ) دهستاني،  مي شود  تفكر«  و  »مديريت  مهارت  خرده  دو  شامل  مغز7  مهارت   .4
اگرچه پياده سازي و اجراي اين توانايی ها و مهارت ها در هر كشور با توجه به شيوة زندگي 
افراد، نحوه نگاه به زندگي و مسايل هر جامعه و نوع مهارت هاي مورد نياز آنان  متفاوت است 
و ضمن وجود اشتراكاتي در بين آنها، نمي توان نسخة واحدي براي همه تجويز نمود ولي از 
آنجا كه ايجاد اين توانايي ها و مهارت ها زيست و زندگي  افراد را تسهيل كرده، بهبود بخشد و يا 
دست كم 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 برنامه هاي درسي در 
كشور ما نيزحاكي از همين امر است.  با مراجعه به نتايج پژوهش هاي كيامنش )1379( با عنوان » 
سنجش صالحيتهاي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي«، اديب ) 1382 ( با عنوان » تحليل محتواي 
كتاب هاي درسي دوره راهنمايي از نظر ميزان توجه به آموزش مهارت های زندگي « حقيقي 
)1384( » بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سالمت رواني و عزت نفس دانش آموزان 
دختر سال اول مقطع متوسطه «، اسكندري و رفيعي )1384( با عنوان » برنامه درسي جامع آموزش 
سالمت در مدارس « كه به تبع آن تحليل محتواي كتاب هاي درسي دوره ابتدايي و كتاب هاي 
درسي مرتبط راهنمايي و متوسطه با توجه به ميزان توجه به آموزش سالمت مورد بررسي قرار 
گرفت.، كرد نوقابي )1384( با عنوان » تهيه و تدوين برنامه درسي آداب ومهارت های زندگي 



فصلنامه نوآوری های آموزشی. شمارة44، سال یازدهم، زمستان 1681391

براي دانش آموزان دوره متوسطه«، قاسمي زرگر ) 1385 ( با عنوان »  تحليل محتواي كتاب هاي 
درسي دوره متوسطه بر اساس مولفه هاي مهارت های زندگي « ,  حاجي زاده )1386( » ارزيابي 
 )1387( يارعلي  ابتدايي«،  پنجم  ي  پايه  زندگي  براي  مهارتهايي  آموزش  هاي  كتاب  محتواي 
»بررسي مهارتهاي ارتباطي و اجتماعي در كتابهاي درسي تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي «، 
فتحي واجارگاه )1387( »شناسايي و اولويت يابي مهارتهاي زندگي مورد نياز بزرگساالن براي 
لحاظ كردن در برنامه هاي درسي مدارس«، كيامنش )1378( » ارزشيابي پروژه آموزش دختران 
شاغل روستايي «، عابديني )1390( » آموزش مهارت های زندگي در كتاب هاي درسي , نيازمند 
ايجاد تحول بنيادين« و موارد مشابه , تدوين يك برنامه ي درسي جامع و نقشه ي كار در زمينه ي 
آموزش آداب و مهارت هاي زندگي و ارتقاي آن بر مبناي اسناد با الدستي و نيازهاي آموزشي 
اعالم شده را الزامي كرده است. چنين نقشه اي به برنامه ريزان درسي كمك مي كند تا متناسب با 
مواد درسي كه طراحي آن را برعهده دارند، آموزش آداب و مهارت هاي مختلف زندگي را در 
متون برنامه ها ي درسي رسمي و يا از طريق فعاليت هاي فوق برنامه به صورت مستقل يا تلفيقي 

در پروژه توليد محتواهاي آموزشي مّدنظر قرار دهند.   
بهزيستي ،  با همكاري سازمان  و  از سال 1374  نوين  به شيوة  مهارت هاي زندگي  آموزش 
يونيسف ، سازمان جهاني بهداشت و معاونت پرورشي در آموزش و پرورش كليد خورد و تا 
سال 1377 به صورت آزمايشي در تعدادي از مدارس دوره هاي مختلف تحصيلي به شيوة غير 

رسمي اجرا شد. ) آقا زاده و همكاران،1384، ص 63(  
در سال 1378 برنامة آموزش مهارت هاي زندگي به صورت يك درس 2 واحدي و اختياري 
تحت عنوان »مهارت هاي زندگي« وارد برنامه درسي دورة متوسطه گرديد. مطالعات در اين زمينه 
برنامة  از  استقبال چنداني  برنامه ،  اختياري بودن  نبود معلمان ماهر و  به دليل  نشان مي دهد كه 
مذكور به عمل نيامده است. از طرف ديگر، برنامة تهيه شده عمدتًا با رويكرد سازمان بهداشت 
جهاني در برنامه درسي كشور به اجرا در آمده بود و در آن مباحثی چون چشم انداز قرآن، سنت و 
آراي متفكران و مربيان مسلمان كمتر مورد توّجه برنامه ريزان درسي قرار گرفته بود. ضمن اين كه 

محتواي آن نيز از يك نقشة جامع و منسجم پيروي نمي كرد. ) معافي، 1388، ص 59(
از آنجا كه متولي رسمي توليد محتواهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش در كشور ما » دفتر 
برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درسي«  است توجه جّدي به اين موضوع  به عنوان يك برنامة درسي 
مستقل از سال 1385 با تشكيل »كميته آداب و مهارت هاي زندگي« آغاز شد. وظيفة اساسي اين كميته 

طراحي يك برنامه  درسي جامع با توجه به فلسفة تعليم و تربيت اسالمي و سنت هاي ديني بود. 
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تدوين چنين برنامه اي مستلزم انجام پژوهش ها و نيازسنجي هاي آموزشي مرتبطي بود كه اين 
كار با بررسي تحقيقات انجام شده در اين حوزه آغاز گرديد كه از جمله آنها در حوزه نيازهاي 
واجارگاه،  فتحی  1382؛  اريب،  1382؛  اسفندياري،  پژوهش های  گزارش  به  مي توان  اجتماعي 
1386؛  حاجي زاده،  1386؛  رنجی،  1385؛  ذوعلم،  1384؛  رهنما،  1383؛  كردنوقاني،   ،1383
ارجمندنيا، 1386 و صادقي، 1386 اشاره نمود كه به طور مشترك و يا مجزا حاكي از ضرورت 
محيطي،  مهارت هاي  دين مدار،  و  سالم  جامعه  مهارت هاي  شامل  اجتماعي،  نيازهاي  به  توجه 
مهارت هاي اقتصادي، مهارت هاي ارتباطي، مهارت هاي حقوقي، مهارت هاي ايمني، مهارت هاي 
مهارت هاي  و  آداب  مهارت هاي جهاني،  اجتماعي،  مهارت هاي  فناوري،  مهارت هاي  رسانه اي، 

زندگی خانوادگي و مهارت هاي اخالقي در آموزش آداب و مهارت هاي زندگي است.  
مذكور  پژوهش هاي  نيز  زندگي  مهارت هاي  و  آداب  آموزش  و  فردي  نيازهاي  حوزه  در 
به عالوه پژوهش رمضانخاني )1379( بر محورهاي آداب الهي، آداب اولياي الهي، خود شناسي و 
حقيقت جويي، كرامت نفس، مهارت هاي جسماني و سالمت، مهارت هاي عاطفي و مهارت هاي 

كاري و كار آفريني، مهارت هاي بلوغ و مهارت هاي يادگيري تاكيد داشتند.
ومهارت هاي  آداب  آموزش  علمي  ››مباني  عنوان  با   )1388( معافي  پژوهش  به  همچنين 
زندگي‹‹ مي توان اشاره نمود كه با مراجعه به اسناد تاريخي و منابع روز جهاني و آراي صاحبنظران 
در حوزه مهارت های زندگي صورت پذيرفته است و به تبع آن طرح توليد راهنماي برنامه درسي 
آموزش آداب و مهارت های زندگي مطرح گرديد و مطالعات تخصصي نيز در اين زمينه صورت 
گرفت كه حاصل آن تدوين »راهنماي برنامه درسي آموزش آداب و مهارت هاي زندگي« بود.  

از  اطمينان  براي  كه  دارد  وجود  اعتقاد  اين  همواره  درسي  برنامه ريزي  متخصصان  بين  در 
بر  نظر  افراد صاحب  اجرا ،  از  قبل  توليد شده ، ضروري است  برنامه هاي درسي  صحت علمي 
و  يادگيري   – ياددهي  محتوا،   روش هاي  سازمان  محتوا ،  اهداف ،  )رويكرد ،  آن  اصلي  عناصر 
شيوه هاي ارزشيابي ( در قالب ارزشيابي و اعتبار بخشي به تفاهم برسند و زمينة دستيابی به نتايج 
مناسب در تعيين ميزان همخواني اجزای برنامه و همسويي با نيازهاي مخاطبان فراهم گردد و در 

پي آن هر گونه اصالح يا تغيير مورد نظر در برنامه صورت پذيرد. 
بنابر اين ضروري است قبل ازانجام هر گونه عملي كه منجر به تأليف كتاب درسي و توليد 
اجزاي بستة آموزشي شود »راهنماي برنامة درسي آموزش آداب و مهارت هاي زندگي« در معرض 

قضاوت صاحب نظران و متخصصان مرتبط قرار گيرد تا حداكثر اهداف مورد نظر بدست آيد. 
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معرفي راهنماي برنامه درسي آداب و مهارت هاي زندگي8  
رويكرد آموزشي در ايران ، تأكيد بر آموزش آداب زندگي ديني و اجتماعي و مهارت هاي 
زندگي در برخورد با مسائل و چالش هاي 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 مهارت هاي زندگي در 5 محور اصلي سازماندهي شده است :

1. مهارت هاي رشد شخصي 
2. مهارت هاي بين فردي 
3. مهارت هاي اجتماعي 
4. مهارت هاي اخالقي 

5. مهارت هاي زيست محيطي 
هريك از محورها به چندين خرده مهارت تقسيم مي شود. در اين رويكرد به نوعي عمل شده 
است كه اغلب خرده مهارت هاي پيشنهادي سازمان جهاني بهداشت و رويكرد 4H  نيز تحت 

پوشش قرار داده شود و در عين حال ماهيت بومي داشته باشد.  
با اين اوصاف تعريفي كه در اين راهنما از آداب و مهارت هاي زندگي ارائه شده عبارت است 
از »مجموعه قواعد ، سنت ها و رسم هاي رايج در جامعه و توانمندي هايي كه براي جامعه پذيري ، 
برخورد عاقالنه با چالش هاي زندگي و برخورداري از يك زندگي موفقيت آميز مورد نياز است.«
برنامة آموزش آداب و مهارت هاي زندگي با تدارك راهنماي برنامه درسي آموزش آداب و 
مهارت هاي زندگي صورت عملي به خود گرفته است. اين راهنما شامل يك مقدمه ، تعريف ، 
ضرورت و اهميت ، اصول ، رويكرد ، اهداف ، سرفصل ها و رئوس عمدة محتوا ، جداول وسعت 
مخاطبان ،  از  ارزشيابي  شيوه  يادگيري ،   – ياددهي  روش هاي  محتوا ،  سازماندهي  توالي ،  و 
مهارت هاي  و  آداب  آموزش  برنامه  اجرايي  الزامات  باالخره  و  معلمان  صالحيت هاي حرفه اي 

زندگي در 44 صفحه 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 سنت هاي 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 مي شود و به ارتقاي منزلت اجتماعي شخص كمك مي كند.
 از جمله ويژگي هاي خاص اين برنامه، رويكرد خاص آن است؛ چرا كه در اين برنامه از 
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سه رويكرد مطرح شده، رويكرد سوم كه ويژگي هاي اسالمي – ايراني در آن مطرح شده است 
مّدنظر قرار گرفته است: 

1. رويكرد سازمان جهاني بهداشت 
2. رويكرد 4H يامهارت هاي مربوط به )قلب، دست، سالمتی و مغز(

3. رويكرد آداب ديني و مهارت هاي شايستگي فردي و اجتماعي 
به نظر طراحان برنامه، رويكرد سوم يك رويكرد بومي است كه ضمن توجه به نكات مثبت 
ساير رويكردها، متأثر از آموزه هاي ديني و نيازهاي فردي دانش آموزان ايراني در امور شخصي ، 

بين فردي و اجتماعي مي باشد. 
رويكرد آموزشي اين حوزه در ايران، كه ويژگي متفاوتی از ديگر نظام هاي آموزشي مي باشد ، 
تأكيد بر آموزش آداب زندگي ديني و اجتماعي و مهارت هاي زندگي در برخورد با مسائل و 
در  رايج  رسم هاي  سنت ها ،  روش ها ،  »قاعده ها ،  نيز  ادب   از  منظور  است.  زندگي  چالش هاي 
البته قلمرو آداب  جلد 7 (  فرهنگ هر جماعت و قوم است« ) دايره المعارف بزرگ اسالمي – 
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 مهارت هاي زندگي در قالب مقصد كلي برنامه ديده 
شده و آن تربيت افرادي مؤدب به آداب زندگي اسالمي و ايراني ، عامل به هنجارها و ارزش هاي 

ديني ، اجتماعي، فرهنگي و اخالقي و توانمند در مقابله با چالش های زندگي روزمره است. 
ميان  دانش  يك  زندگي  مهارت هاي  و  آداب  آموزش  چون  اين كه  ديگر  توجه  قابل  نكتة 
رشته ای است لذا در دورة ابتدايي و راهنمايي با دروسي نظير زبان فارسي ، علوم تجربي ، رياضي ، 
مطالعات اجتماعي و برنامه هاي بازديد و ساير فعاليت هاي پرورشي و امور فوق برنامه قابل تلفيق 
است اما در دورة متوسطه مي تواند به دو شيوة تجويزي9 و غير تجويزي ارائه شود. اهداف اين 
ادبيات فارسي ،  با محتواي اغلب دروس نظير قرآن ، معارف اسالمي ، زبان و  درس را مي توان 
و  تحصيلي  برنامه ريزي  دفاعي ،  آموزش  آفريني ،  كار  روان شناسي ،  اقتصاد ،  اجتماعي ،  مطالعات 

شغلي و فعاليت هاي پرورشي نظير اردو ، بازديد و ساير فعاليت هاي فوق برنامه تلفيق كرد  .
        

هدف كلي
هدف كلي اين پژوهش ، بررسي ميزان اعتبار علمي مؤلفه  هاي اصلي و فرعي راهنماي برنامه 

درسي آموزش آداب و مهارت هاي زندگي از ديدگاه صاحب نظران است.
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اهداف جزئي
1. ارزيابي كليات ) تعريف ، ضرورت ، اصول ( برنامه درسي آموزش آداب و مهارت هاي زندگي؛ 
2. ارزيابي منطق برنامة آموزش آداب و مهارت هاي زندگي و اعتبار رويكرد برنامه درسي 

آموزش آداب و مهارت هاي زندگي؛
با  ارتباط اهداف  ارزيابي ميزان جامعيت اهداف آموزش آداب و مهارت هاي زندگي و   .3
و  و عرصه هاي چهارگانه خود ،  خدا ، خلق  اخالق  و  علم ، عمل  ايمان،  تفكر ،  پنج گانه  عناصر 

خلقت و نيازهاي دانش آموزان ؛
4. ارزيابي ميزان جامعيت محتواي آموزش آداب و مهارت هاي زندگي و تناسب آن با اهداف 

در دوره هاي تحصيلي؛
5. بررسي ميزان تناسب روش هاي ياددهي – يادگيري و شيوه هاي ارزش يابي آموزش آداب 

و مهارت هاي زندگي با اهداف و رئوس مطالب آموزشي؛
6. ارزش يابي صحت سازمان دهي محتواي برنامه آموزش آداب و مهارت هاي زندگي؛ 

7. ارزيابي روش هاي اجرايي برنامه از طريق آموزش هاي رسمي و غيررسمي.

سواالت
با توجه به اهداف ويژة پژوهش10 ،  سؤاالت پژوهشي زير در اين اعتباربخشي مورد بررسي 

قرار مي گيرد: 
1. كليات ) تعريف ، ضرورت ، اصول ( برنامه11 تا چه اندازه جامع است؟ 

2. منطق و رويكرد12 برنامه تا چه اندازه قابل قبول و پذيرفتني است؟
13 و  پنج گانة  با عناصر  از جامعيت الزم برخوردار است و  ميزان  تا چه  برنامه  اهداف   .3

عرصه هاي چهارگانه14 برنامه درسي ملي و نيازهاي دانش آموزان هماهنگي دارد ؟ 
4. محورهاي عمده آموزشي و خرده مهارت ها در دوره هاي تحصيلي تا چه اندازه با اهداف 

دوره هاي تحصيلي تناسب دارد ؟
5. روش هاي ياددهي - يادگيري تا چه اندازه با اهداف و رئوس محتواي برنامه تناسب دارد ؟

6. شيوه هاي ارزش يابي برنامه تا چه اندازه با اهداف ورئوس محتواي برنامه تناسب دارد ؟
7. سازمان دهي محتواي برنامه تا چه اندازه منطقي است ؟ 

8. صالحيت هاي حرفه اي معلمان و لوازم اجرايي برنامه تا چه اندازه به درستي تدوين شده 
و قابليت اجرايي دارد ؟



173 اعتبار بخشي راهنماي برنامه درسي آموزش آداب و مهارت هاي زندگي

روش پژوهش
اين پژوهش از نظر روش از نوع پيمايشي است. جامعة آماري پژوهش ، افراد صاحب نظر 
در حوزة آموزش آداب و مهارت هاي زندگي، برنامه ريزي درسي ، تعليم  و تربيت اسالمي ، علوم 
اجتماعي و مطالعات اجتماعي از حوزه علميه ، دفاتر ستادي ، مؤلفان ، مدرسان و دبيران تهران و 

برخي استان هاست .
تهية نمونة آماري پژوهش كه به شيوة نمونه گيري هدفمند بوده است شامل 55 نفر متخصصان 
تعليم و تربيت اسالمي)7 نفر(، برنامه ريزي درسي و آموزشي )18 نفر( ، حوزه  آموزش آداب و 
مهارت هاي زندگي )13 نفر(  ، روان شناسي و علوم تربيتي )12 نفر( و علوم اجتماعي و مطالعات 
اجتماعي )5 نفر( مي باشند كه پس از ارسال پرسش نامة نظر سنجي براي آنها ، تعداد 44 پرسش نامه 

برگشت داده شد.
براي گرد آوري اطالعات از ابزار پرسش نامه نظر سنجي و مصاحبه استفاده شد. پرسش نامة 
نظر سنجي با 22 سؤال باز و بسته، برگرفته از 6 هدف و 8 سوال اصلي پژوهش است. در ضمن 

با برگزاري يك نشست نقد و بررسي حضوري  اطالعات تكميلي در اين زمينه فراهم گرديد .
برنامه   نقادان  با  نظرسنجي ، گفت وگوي حضوري  پرسش نامة  از  اطالعات جمع آوري شده 
قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد  طبقه بندي  و  درصد  فراواني ،  به صورت  متخصصان  با  مصاحبه  و 
گرفت و با عنايت به نتايج تجزيه و تحليل ، نقطه نظرات مورد نظر براي اصالح برنامه به شوراي 

برنامه ريزي مربوط ارائه گرديد. 
اعتبار و روايي اين ابزارها نيز به اين صورت بود كه ضمن الگوگيري از ابزار پژوهش هاي 
قبلي و دريافت نظرات مشاوران مرتبط، اين ابزار محقق ساخته در يك نمونه كوچك در بين 
كارشناسان دفتر برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درسي كه متخصص در حوزه هاي مختلف مربوط 
بودند توزيع و به صورت آزمايشي اجرا گرديد و ضريب آلفاي كرونباخ برابر 0/9 محاسبه شد. 

داده هاي پژوهش و توصیف آنها 
توسط  به چه شكلي  پژوهشي  اهداف و سواالت  از   كه مشخص گردد هر يك  آن  براي 
از  حاصل  داده هاي  رديابي  جدول  است  گرفته  قرار  سنجش  مورد  سنجي  نظر  پرسش نامه 
پرسش نامة نظرسنجي ) جدول 1-4 ( ارائه مي گردد 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 

پرسش نامة نظر سنجي مورد اندازه گيري قرار گرفته است. 



فصلنامه نوآوری های آموزشی. شمارة44، سال یازدهم، زمستان 1741391

جدول شماره 4. رديابي داده هاي حاصل از پرسشنامه نظرسنجي
رديابي بررسي سواالت و ابزار اندازه گيريسؤاالت پژوهشياهداف اعتباربخشي راهنماي برنامه درسي

1. ارزيابي كليات ) تعريف ، ضرورت و 
آموزش  برنامه درسي  اصول ( راهنماي 

آداب و مهارت هاي زندگي

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

سواالت شماره 1، 2، 3

2. ارزيابي منطق برنامه و اعتبار رويكرد 
راهنماي برنامه درسي

2. منطق و رويكرد راهنماي برنامه درسي 
آموزش آداب ومهارت هاي  زندگي تا چه 

اندازه قابل قبول و پذيرفتني است ؟

سواالت 4، 5

و  اهداف  جامعيت  ميزان  ارزيابي   .3
ارتباط آن با عناصر 5 گانه و عرصه هاي 

چهارگانه و نيازهاي دانش آموزان

3. اهداف راهنماي برنامه آموزش آداب و 
مهارت هاي زندگي تا چه ميزان از جامعيت 
گانه   5 عناصر  با  و  است  برخوردار  الزم 
تربيتي و عرصه هاي چهار گانه برنامه درسي 

و نيازهاي دانش آموزان هماهنگي دارد ؟

سواالت 6، 8، 9، 10
21

محتواي  جامعيت  ميزان  ارزيابي   .4
آموزش آداب و مهارت هاي زندگي و 
تناسب آن با  اهداف دوره هاي تحصيلي

خرده  و  آموزشي  عمده  محورهاي   .4
مهارت ها در دوره هاي تحصيلي تا چه اندازه 

با اهداف دوره هاي تحصيلي تناسب دارد ؟

سواالت 7، 11، 12، 13

روش هاي  تناسب  ميزان  بررسي   .5
شيوه هاي  و  يادگيري   – ياددهي 
مهارت هاي  و  آداب  آموزش  ارزشيابي 
مطالب  رئوس  و  اهداف  با  زندگي 

آموزشي

5. روش هاي ياددهي يادگيري تا چه اندازه 
با اهداف و رئوس محتواي آموزش آداب و 

مهارت هاي زندگي تناسب دارد ؟
و  آداب  آموزش  ارزشيابي  شيوه هاي   .6
مهارت هاي زندگي تا چه اندازه با اهداف 
و رئوس محتواي آموزش آداب و مهارت 

زندگي تناسب دارد ؟ 

سوال 17

سوال 18

6. ارزيابي صحت سازمان دهي محتواي 
مهارت هاي  و  آداب  آموزش  برنامه 
از  برنامه  اجرايي  روش هاي  و  زندگي 

طريق آموزش هاي رسمي و غيررسمي

آموزش  برنامه  محتواي  سازمان دهي   .7
آموزش آداب و مهارت هاي زندگي تا چه 

اندازه منطقي است ؟
لوازمات  8. صالحيت حرفه اي معلمان و 
و  آداب  آموزش  درسي  برنامه  اجرايي 
مهارت هاي زندگي تا چه اندازه به درستي 

تدوين شده و قابليت اجرايي دارد ؟

سواالت 14، 15، 16

سواالت 19، 20

يافته هاي پژوهش 
تعريف  كه  مي دهد  نشان  يك  شماره  پژوهشي  سؤال  به  مربوط  يافته هاي  از  نتايج حاصل 
قبول  قابل  تعريفي  پاسخ دهندگان ،  از  از 48 درصد  بيش  نظر  از  زندگي،  مهارت هاي  آداب و 
بوده است. ضمن اين كه بعضي از آنها نيز لفظ آداب را يك مفهوم تازه دانسته و اضافه كردن آن 
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به مهارت هاي زندگي را جاي تاّمل دانسته اند. 40 درصد متخصصان مورد نظر بخش ضرورت 
و اهميت اين راهنماي برنامه را قابل قبول دانسته اند، 55 درصد تاحدي قابل قبول و 7 درصد 
ديگر غير قابل قبول مي دانند. در ارتباط با جامعيت اصوِل حاكم بر برنامة درسِي آموزش آداب و 
مهارت هاي زندگي نيز ، 43 درصد از پاسخ دهندگان  اصول را جامع و 52 درصد تا حدي جامع 
دانسته اند و 5 درصد نيز جامع نمي دانند. در ضمن بعضي از پاسخ دهندگان خواستار افزودن 
انعطاف پذيري ، بهره برداري ازمنابع ديني ، توجه به حس زيبا شناختي و قضاوت فطري  اصول 

دانش آموز، توجه به ارزشيابي كيفي و مواردي از اين دست شده اند.
مهارت هاي  و  آداب  آموزش  برنامه  منطق و رويكرد  به  كه  پژوهشي 2  به سوال  پاسخ  در 
زندگي بر مي گردد، 41 درصد پاسخ دهندگان رويكرد را مناسب و 45 درصد آن را تا حدودي 
مناسب می دانند و 14 درصد 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 4H  ذكر شده ، 50 درصد پاسخ دهندگان تبيين رويكرد فوق را روشن، 28 

درصد تا حدودي روشن و 22 درصد اين تبيين را ناكافي دانسته اند.
نتايج حاصل از سؤال پژوهشي 3 در ارتباط با ميزان جامعيت اهداف كلي آموزش آداب و 
مهارت هاي زندگي و ارتباط آن با عناصر پنج گانه و عرصه هاي چهار گانه و نيازهاي دانش آموزان ، 
تا حدودي جامع دانسته اند و 5  45 درصد پاسخ دهندگان اهداف كلي را جامع و 50 درصد 
انسجام  عدم  نيز  بعضي  نيست.  برخوردار  از جامعيت الزم  اهداف  كه  دارند  اعتقاد  نيز  درصد 
اهداف را ناشي از عدم تعريف يك پارچه از برنامه و رويكرد حاكم  بر آن مي دانند. در ارتباط با 
همخواني محتواي برنامه  آموزش آداب و مهارت هاي زندگي با اصول حاكم بر برنامة درسي ، 63 
درصد پاسخ دهندگان آن را هم خوان، 27 درصد تا حدودي هم خوان و 9 درصد ضعيف ارزيابي 

كرده اند. در ضمن بعضي افراد به مغايرت بين محتوا و اصول حاكم بر برنامه اشاره كرده اند. 
در ارتباط با توجه به نيازهاي فردي ، بين فردي و اجتماعي و اخالقي دانش آموزان در تدوين 
ابتدايي، راهنمايي و متوسطه ، پاسخ  اهداف برنامه آموزش آداب و مهارت هاي زندگي در دوره 
دهندگان اهداف ابتدايي را 45 درصد و 53 درصد تا حدودي در راستای نياز آنها دانسته اند و 2 
درصد نيز در راستاي نياز دانش آموزان نمي دانند. ايشان اهداف راهنمايي را 59 درصد و 32 درصد 
اين دوره  نياز دانش آموزان  نياز دانسته و 9 درصد اهداف را در راستاي  تا حدودي در راستای 
تحصيلي نمي دانند. 61 درصد افراد فوق اهداف متوسطه را در راستاي نيازها، 24 درصد تا حدودي 
در راستای نيازها می دانند و 5 در صد در راستاي نيازها نمي دا نند. در ارتباط با لحاظ كردن آموزش 
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نقش جنسيتي ) دختر و پسر ( و ازدواج در برنامه درسي آموزش آداب و مهارت هاي زندگي دورة 
متوسطه ، بيش از 84 درصد پاسخ دهندگان موافق با ارائه اين گونه آموزش ها بوده اند. 

نتايج پاسخ به سوال پژوهشي شماره 4 مبني بر تناسب سرفصل ها و رئوس عمدة محتواي 
آداب و مهارت هاي زندگي با اهداف مصوب شوراي عالي آموزش پرورش براي دوره ابتدايي، 
راهنمايي و متوسطه ، نشان مي دهد كه پاسخ دهندگان، اهداف دورة ابتدايي را بيش از 77 درصد 
همخوان و 23 درصد تا حدودي همخوان مي دانند، اهداف دوره راهنمايي را بيش از 43 درصد 
همخوان، 47 درصد تا حدودي همخوان و 5 درصد ناهمخوان دانسته اند و سرفصل ها و رئوس 
تا حدودي  اهداف دوره و 23 درصد  با  را 48 درصد هم خوان  متوسطه  عمدة محتواي درس 
بازنگري  بر  پاسخ دهندگان  از  تعدادی  كرده اند. در ضمن  ارزيابي  ناهمخوان  مابقي  و  همخوان 
سرفصل دوره ها بر اساس جدول مصوب شوراي عالي و در سه حيطه  دانش ، نگرش و مهارت 

تأكيد شده است.   
نتايج پژوهشي مربوط به سؤال 5، با عنوان » ميزان تناسب روش هاي ياددهي – يادگيري و 
آموزشي «  مطالب  اهداف و رئوس  با  زندگي  مهارت هاي  آداب و  آموزش  ارزشيابي  شيوه هاي 
حاكي از آن است كه روش هاي تدريس پيشنهادي براي آموزش آداب و مهارت هاي زندگي، با 
توجه به اهداف كلي برنامه و رئوس محتواي آن ، از نظر 50 درصد پاسخ دهندگان روش هايي 
مناسب و از نظر 41 درصد تا حدودي مناسب است. 9 درصد نيز روش هاي تدريس پيشنهادي 
را  مسئله  حل  و  نقش  ايفاي  روش  دهندگان  پاسخ  از  تعدادي  نموده اند.  ارزيابي  نامناسب  را 
براي دورة ابتدايي و راهنمايي مناسب نمي دانند. بخش روش هاي ياددهي – يادگيري به عنوان 
مخاطبان  از  ارزشيابي  شيوه هاي  شود.  آورده  كامل تر  بايستي  برنامه،  راهنماي  بخش  مهم ترين 
درس آموزش آداب و مهارت هاي زندگي را نيز 39 درصد پاسخ دهندگان مناسب، 48 درصد تا 
حدودي مناسب و 13 درصد نامناسب اعالم نموده اند. بعضي از متخصصان پاسخ دهنده به اين 
سوال معتقدند ، داوري از سوي خانواده و خود ارزش يابي و ارزشيابي توسط همتايان مشكالت 

اجرايي خواهد داشت.
نتايج حاصل از سوال پژوهشي شماره 6 در ارتباط با ارزيابي صحت سازمان دهي محتواي 
آموزش هاي  طريق  از  برنامه  اجرايي  روش هاي  و  زندگي  مهارت هاي  و  آداب  آموزش  برنامه 
رسمي و غيررسمي نشان مي دهد كه جدول توالي و وسعت محتواي آداب و مهارت هاي زندگي 
تا  درصد   59 نظر  از  است،  منطقي  دروني  ارتباط  داراي  دهندگان  پاسخ  از  درصد   34 نظر  از 
دانسته اند.  منطقي  ارتباط  فاقد  را  مذكور  جداول  نيز  درصد   5 و  است  ارتباط  داراي  حدودي 
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يكنواخت  به صورت  فوق  جداول  نگارش  كه  معتقدند  دهندگان  پاسخ  بعضي  اين كه  توضيح 
نبوده ، توالي و وسعت محتواي ارائه شده از يك ارتباط منطقي نشئت نگرفته است و لذا ارتباط 
نظام مند بين اصول و اهداف و محتوا برقرار نيست. در ارتباط با تناسب محتواي جداول توالي و 
وسعت برنامه، با مهارت هاي مورد نياز زندگي دانش آموزان در طول تحصيل و پس از فراغت از 
تحصيل ، 59 درصد پاسخ دهندگان آن را كامل و 34 درصد تا حدودي كامل دانسته اند. در ضمن 
بعضي از آنها معتقدند جداول فوق بايد به سه جدول شناختي، مهارتي و نگرشي تبديل شود 
و مهارت هاي 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 مهارت هاي 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 5 درصد 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 مي دانند. 
كه  رسمي ،  غير  و  رسمي  هاي  آموزش  طريق  از  برنامه  اجرايي  روش هاي  با  ارتباط  در 
براي  آموزش ضمن  برنامه،  اين  در  پيش بيني شده  در رأس آن صالحيت هاي حرفه اِي خاِص 
خدمت معلمان در تدريس آموزش آداب و مهارت هاي زندگي است ، 54 درصد پاسخ دهندگان 
صالحيت ها را  مناسب و 43 درصد تا حدودي مناسب دانسته اند. پاسخ دهندگان نيروي انساني 
توانمند را شرط توفيق اين برنامه مي دانند. در مورد الزامات پيش بيني شده براي اجراي برنامه 
آموزش آداب و مهارت هاي زندگي ، 56 درصد پاسخ دهندگان ، الزامات ذكر شده را مناسب و 
43 درصد تا حدودي مناسب دانسته اند. تأكيد بر استفاده از فرصت ها و محيط هاي متنوع يادگيري 

خارج از كالس نيز مطرح شده است.
در پايان سواالت پرسش نامه، سوال 22 به صورت باز و با عنوان » هر گونه نظر اصالحي در 
مورد راهنماي برنامه درسي آداب و مهارت هاي زندگي داريد اعالم فرماييد« مطرح گرديد كه 

عمده ترين نظرات عبارتند از : 
- مقدمه انسجام ندارد. تعريف يك پارچه ای از آداب و مهارت هاي زندگي ارائه نشده است. 
از بيانية حوزه يادگيري آداب و مهارت هاي زندگي در برنامه درسي ملي در اين برنامه ردپايي 
ديده نمي شود. مهم ترين مشكل راهنما در بخش هدف نويسي است. سهم هريك از دروس علوم 
تجربي ، مطالعات اجتماعي و .... در اين برنامه مشخص نيست. نسبت اين برنامه با برنامه هاي 
درسي ديگر در دوره ابتدايي و راهنمايي و ميزان و نحوة تلفيق آن ها ذكر نشده است. جسارت 
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در شروع آداب و مهارت هاي 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 مهارت هاي زندگي را 

به عمل در دانش آموزان متجلي كند .
- نتايج مطالعات تطبيقي در كشورهاي ديگر به خصوص در كشور هاي مسلمان در زمينه 

اجراي اين درس ارائه گردد .
برنامه آداب و مهارت هاي زندگي بايد از دو بعد ساختاري و محتوايي مورد نقد قرار گيرد. 
زمان اجراي برنامه در هر دوره تحصيلي مشخص نيست. اگر گفته مي شود برنامه ميان رشته اي 
است پس ميان رشته اي ديگر نبايد مطرح گردد. ارتباط اين برنامه با برنامه ساير دروس مشخص 
نيست. بايد توجه كرد حوزه آداب و مهارت هاي زندگي محل كاربرد آموخته هاي ساير دروس 
است، لذا در اين درس بايستي موقعيت هايي اعم از واقعي يا شبيه سازي شده فراهم گردد تا در 

خالل آن آداب و مهارت هاي زندگي تحقق يابد .

نتیجه گیري و پیشنهادها
بيشتر  در  مذكور  برنامه  راهنماي  كه  مي دهد  نشان  آن  اعتبار بخشي  و  نظرسنجي  اين  نتايج 
مؤلفه ها مورد توافق و تأييد صاحب نظران بوده است؛ اما با توجه به اهميت و جايگاه اين برنامه 
درسي در كنار ساير دروس و نظرات و ديدگاه هاي 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. 
مهارت هاي  و  آداب  آموزش  برنامه  راهنماي  در  كه  زندگي  مهارت هاي  و  آداب  تعريف 
زندگي آمده، عبارتست از »مجموعة قواعد ، سنت ها و رسم هاي رايج در جامعه و توانمندي هايي كه 
براي جامعه پذيري ، برخورد عاقالنه با چالش هاي زندگي و برخورداري از يك زندگي موفقيت آميز 
مورد نياز است.« اين تعريف در نظام آموزشي ما به نوعی جديد و ابتكاری است، چرا كه در اكثر 
نظام هاي آموزشي فقط بحث مهارت هاي زندگي مطرح بوده ولي در برنامة درسي مورد نظر اين 
پژوهش كه راهنماي برنامه درسي كشور ما را در بر مي گيرد بحث آداب و مهارت هاي زندگي 
مّد نظر مي باشد. اما ايرادي كه تعدادي از متخصصان به اين تعريف گرفته اند اين است كه تعريف 
ارائه شده جامع و مانع نيست و يك پارچگي الزم را ندارد و در حقيقت تعريف ارائه شده تعريف 
»آداب « و »مهارت « مي باشد نه تعريف »آداب ومهارت ها«. بنابراين بايد مورد تجديدنظر قرار بگيرد.
در بخش نظرات افراد صاحب نظر، سه تعريف در فصل چهارم ارائه گرديده كه عبارت اند 
قابليت ها و ظرفيت های دينی و تحصيلی و عملی در دانش آموزان در  توانايی ها،  ايجاد  از: 1. 
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ارتباط با نيازهای زندگی فردی و اجتماعی 2.  پرورش مهارت هايي كه به فرد كمك مي كند تا در 
مقابله با چالش هاي زندگي در دنياي متغير، با توجه به آداب ايراني و اسالمي ، توانايي برخورد 
سازنده با آن ها را پيدا كند. 3.  رفتارها و مهارت هايي كه به متربي كمك مي كند تا با توجه به 
آداب و سنن اسالمي ، سازگاري بيش تري با جامعه پيدا كند و با چالش هاي زندگي روزمره به 
نحو عاقالنه برخورد نمايد. به نظر می رسد در تعريف 2و3 نسبت به تاريف ديگر مناسب تر 
باشد. لذا پيشنهاد مي گردد تعريف آداب و مهارت هاي زندگي به صورت يك پارچه و بر اساس 

نظرات مطرح شده اصالح شود. 
اين خصوص، طراحان  نتايج اشاره شده در  بر  برنامه ، عالوه  بر  با اصول حاكم  ارتباط  در 
برنامه به 15 اصل در ارتباط با تدوين اهداف ، گزينش، سازماندهي محتوا ، راهبردهاي ياددهي – 
يادگيري و روش ها و شيوه هاي ارزشيابي اشاره داشته اند كه به نظر مي آيد اوالً بايد جمالت به 
كار رفته در اصول، به جمالت تأكيدي تبديل شود تا مشخص گردد كه مؤلف چگونه بايد عمل 
كند. ثانيًا بايد مباني نظري حاكم بر اصول نيز مشخص باشد. ثالثًا 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 مؤلفه هاي اساسي برنامه ها ، برگرفته از اين مؤلفه ، تدوين مي گردند. پيشنهاد اصالحي در ارتباط 
با رويكرد در اين برنامه آن است كه به نظر مي رسد 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 مهارت هاي فردي و اجتماعي مناسب است و در ارتباط با اين رويكرد ، پيشنهاد اين است كه 
تا  تبيين گردد  يا دو جمله، براساس تعريف آداب و مهارت هاي زندگي،  اين رويكرد در يك 

تكليف مؤلفان در تدوين برنامه درسي آن براساس راهنماي برنامه درسي ميسر باشد.
در بحث اهداف مطرح شده در اين راهنما كه مقصد كلی آن تربيت افرادی مؤدب به آداب 
زندگی اسالمی و ايرانی، عامل به هنجارها و ارزش های دينی، جتماعی، فرهنگی و هخالقی و 
توانمند در مقابله با چالش های زندگی روزمره، بيان شده است، بايد گفت اهداف توسط اكثر 
به  دانند  می  از حد جامع  بيش  را  اهداف  آنها  از  بعضی  در  و  است  تاييد  مورد  صاحب نظران 
گونه اي كه مي تواند حتي هدف هاي نظام آموزشي در يك دورة تحصيلي را پوشش دهد، لذا 
بايد با مراجعه به سند برنامه درسي ملي و اهداف دوره هاي تحصيلي ، اهداف آموزش آداب و 
با  مقايسه  در  اهداف  اين  بودن  نمود. جامع  تدوين  تر  به صورت جزئي  را  مهارت هاي زندگي 
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اهداف مدنظر پژوهش كرد نوقابی)1384( و اديب)1382( نيز نمايان است. البته شايد يكی از 
داليل خاص اين برنامه، با هم بودن آداب و مهارت های زندگی باشد.

اين  اهداف درس آداب و مهارت هاي زندگي مطرح است  نكتة مهم ديگري كه در زمينه 
است كه اين درس محل كاربرد آموخته هاي ساير دروس است و شرايط و موقعيت هايي اعم از 
موقعيت واقعي يا شبيه سازي شده بايد فراهم كرد تا دانش آموزان به مهارت الزم در اين زمينه 
دست يابند ، لذا بايستي اهداف دوره هاي ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه مجدداً 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 مي گردد، لذا در اين زمينه بايستي ابتدا محورهاي عمدة آموزشي و خرده مهارت ها 
به حد مطلوب  به ويژه اصول 9 و 10 ) 9 توجه  به گزينش و سازمان محتوا  با اصول مربوط 
استمرار ( مورد  تداوم و  توالي ،  پايه 10- اصل  متربي در هر  به رشد ذهني  با عنايت  يادگيري 
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 شكل دهي و انسجام بخشي 
بين سرفصل ها اقدام گردد. نكتة مهم ديگر اتخاذ الگوي واحد در سرفصل ها و اهداف مي باشد؛ 
با توجه به الگوي هدف گذاري 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 همه اش ديني است پس بهتر است 
مهارت هاي زندگي كه در حقيقت محل  آداب و  منتقل شود و  ديني  به درس  اين سرفصل ها 
كاربرد آموخته هاي ساير دروس است در جايگاه خود قرار گيرد و با ارائه موقعيت هاي واقعي يا 
شبيه سازي شده بتواند اهداف خود را تحقق بخشد. اديب )1389( در خصوص محتواي برنامه 
معتقد است: اگر چه محتواي هر يك از مهارت هاي زندگي هم از نوع دانش بياني و هم از نوع 
دانش روش كاري است، اما دانش روش كاري در محتواي بسياري از مهارت هاي زندگي فزوني 
بيش تري را نشان مي دهد. بنابر اين در اين برنامه به دانش روش كاري كه همان دانستن چگونه 

است بايد توجه بيشتري شود.
بخش روش هاي ياددهي- يادگيري ، يكي از مهم ترين بخش هاي راهنماي برنامه براي محيط 
اجراي برنامه است كه بايد به صورت كامل تر بيان گردد. روش های ياددهی- يادگيری در هر 
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درس تئاتر از اهداف آموزشی، محتوا و توانايی مخاطب در هر دوره تحصيلی است و در اين 
فرايند  متربيان در  فعال سازي  به  ) اصل توجه  به اصول 12 و 13  اين است كه  پيشنهاد  زمينه 
اين  بر  اساسي زندگي( عنايت ويژه شود و  به چيرگي در مهارت هاي  يادگيري و اصل توجه 
مناسب پيش بيني گردد.  فعاليت هاي  توليد  با طراحي و  توام  اساس شيوه هاي اجراي كارگاهي 
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 مي خواهد در كالس پياده شود و متناسب با آن راهنماي عمل 
تهيه گردد تا از اين طريق ، بتوان در محيط اجرا، هر مهارت را در هر يك از پايه هاي تحصيلي 
به اجرا در آورد. اديب )1389( نيز عمده ترين راهبردهاي تدريس اين حوزه را الگوهاي تعامل 
اجتماعي و رشد ويژگي هاي شخصي با تجربه ي روش هاي فعال تجربي و مشاركتي مي داند. 
وي روش هاي تدريس تفحص گروهي , الگوي ايفاي نقش , روش سينكتيكس يا مشكل گشايي 
آموزش  براي  را  مشاركتي  يادگيري  روش  و  )مغزي(،  فكري  بارش   , بديعه  سازي  شيوه ي  به 

مهارت هاي زندگي پيشنهاد كرده است كه اكثراً با روش های مّد نظر برنامه همخواني دارند. 
اگر چه بعضي از پاسخ دهندگان معتقدند بعضي روشها همچون ايفاي نقش براي اين برنامه 
ياددهي- روش های  نيز   ،)1384( كردنوقابي  پژوهش  در  كه  گفت  بايد  ولي  نيست  اجرا  قابل 
از جمله روش سخنراني،بحث  راهنما  اين  در  ارائه شده  تدريس همان روش های  و  يادگيري 
گروهي،ارزشيابي از خود، ايفاي نقش و آموزش دوجانبه، كارگروهي، پرسش دو جانبه و بارش 
فكري مّد نظر بوده است. در ضمن اكثر روش های مورد نظر اين برنامه در پژوهش لطف آبادي 
)1385( نيز كه تاكيد  بر استفاده از روش های بحث گروهي، گفتگوي جمعي و مواردي از اين 

قبيل داشته است نيز مطرح گرديده است. 
كه  است  كرده  پيشنهاد  تدريس  روش  هفت  زندگي  مهارتهاي  آموزش  براي  نيز  يونيسف 
عبارتند از: ايفاي نقش، كار روي متن نمايش )سناريو(، توجه به ارزشها، حل مساله گروهي، 
نمايش ويديوئي، سخنراني ميهمان و بحث گروهي )1378(. بنابر اين روش های ارائه شده در 

ديگر پژوهش ها نيز مطرح شده اند.
در ارتباط با ارزشيابي برنامه ي درسي مهارت هاي زندگي نظر سيف )1384( آن است كه به 
لحاظ ماهيت مهارتي بودن اين حوزه، ارزشيابي به طور عمده بر روش هاي كمي و كيفي بررسي 
عملكرد دانش آموز مبتني مي باشد. در اين راستا از آزمون هاي عملكردي و روش هاي سنجش 
مهارت هاي زندگي در حيطه ي  از  توجهي  قابل  آنجا كه بخش  از  استفاده مي شود.  مشاهده يي 
حوزه  اين  براي  نيز  عاطفي  هدف هاي حوزه ي  سنجش  ويژه ي  روش هاي  دارند،  قرار  عاطفي 
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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 شيوه هاي ارزشيابي بايستي به صورت جامع مطرح شود و از هر دو 
رويكرد نتيجه مدار و فرايند مدار و كّمي و كيفي درحد تعادل استفاده شود. در زمينة تلفيقي بودن 
برنامه در دوره هاي ابتدايي و راهنمايي بايد الگوي مناسبي براي ارزشيابي طراحي و ارائه شود و 
شايد ايجاد فرصت هاي عملي و بستر سازِي موقعيت هايي كه يادگيرندگان را با چالش و مسئله 
روبه رو نمايند و سپس ارزشيابي از آن ، يكي از شيوه هاي ارزش يابي 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)1384( نيز 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 روش های مذكور پاسخگو خواهند بود. همچنين قلتاش )1389( معتقد 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 مّدنظر است.)ص46(
مطالعه جداول وسعت و توالي محتواي آموزش آداب و مهارت هاي زندگي، نشان مي دهد كه 
توالي و وسعت محتواي ارائه شده از يك ارتباط منطقي نشات نگرفته است، لذا به نظر مي رسد 
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 درس هاي 
حامل وسهم آن ها است و اين كه دراين راهنما بايد تكليف رشته اي و بين رشته اي بودن درس 

آداب و مهارت هاي زندگي در هر دورة تحصيلي به تفكيك و جداگانه مشخص شود .
انتخاب معلمان و توجه به ويژگي هاي حرفه اي آنان و همچنين ضرورت آشنايي ايشان با 
شيوه هاي تدريس در موقعيت هاي كالسي و در قالب طراحي فعاليت هاي 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 خانواده ها نيز بايد آموزش الزم داده شود. نكته مهم در اين زمينه، 
به خصوص در دوره های ابتدايي و راهنمايي، توانايي تدريس تلفيقي و طراحي و اجراي آن در 

كالس درس است كه بايستي با آموزش هاي مستمر اين توانايي در معلمان به وجود آيد.
و  برنامه ريزي  شده ،  تدوين  و  شده  قصد  اهداف  براي  درسي  برنامه  راهنماي  در  اگر 
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عقيم خواهد  برنامه  آن  احتماالً  نشود  توجه  آن،  الزمات  و  اجرا  براي  مناسبي،  سياست گذاراي 
متنوع موجود  از فضاهاي  استفاده  به  برنامه توجه ويژه  اين  اجرايي در  الزامات  از جمله  ماند. 
درجامعه مانند نهادهاي فرهنگي ، ديني و هنري و تهيه و تدوين اصول بهره برداري از اين فضا ها 

با هماهنگي نهادهاي مربوطه اجرايي است.
از آنجا كه تدوين كنندگان هر برنامه مي بايست در چارچوب مصوب شوراي عالي آموزش 
پرورش عمل نمايند و مؤلفه هاي راهنما را از نظر ساختاري ، شكلي و محتوايي رعايت نمايند 
الزم است در نهايي سازي اين راهنماي برنامه به ساختار راهنما و مؤلفه هاي 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 دور ه ها توجه شود. در اين برنامه نيز الزم است پيوند مناسب تري 
بين اهداف دوره ها و اهداف آداب و مهارت هاي زندگي بر قرار شود و اين مهم مي بايست در 

قالب جداول وسعت و توالي برنامه نمود پيدا كند.  
يك بحث اساسي ديگر اين كه، چون قرار است برنامه درسي ملي ، محور كار تدوين برنامه هاي 
حوزه هاي يادگيري يازده گانه ) كه يكي از آنها آداب و مهارت هاي زندگي است ( باشد الزم است 
اوالً الگوي هدف گذاري مطرح شده در برنامه درسي ملي محور كار قرار گيرد. و 5 عنصر 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 ثانيًا براي تدوين برنامه آموزش آداب و مهارت هاي زندگي ، بيانيه 
حوزة يادگيري آداب و مهارت هاي زندگي در برنامة درسي ملي در ارتباط با تدوين اين راهنما 
مورد توجه قرار گيرد و آن بيانيه محور و اساس اين راهنما را پايه گذاري نمايد. ) برنامه درسی 
ملي, 1389(15 ثالثًا  بحث عملياتي شدن زمان رسمي غيركالسي، كه از سوي برنامه درسي ملي 

پيشنهاد شده است، به صورت جّدي توجه شود .
تحصيلي  دورة  در  ظاهراً  كه  است  دروسي  جمله  از  زندگي  مهارت هاي  و  آداب  آموزش 
ابتدايي و راهنمايي داراي كتاب درسي و ساعت تدريس مستقل نبوده و مي بايست به صورت 
تلفيقي ديده شود. بنابر اين الزم است تكليف درس هاي حامل در اين دوره ها تعيين و رشته اي 
و بين رشته اي بودن درس نيز مشخص شود. ضمن اين كه با تهية يك مدل، نسبت اين برنامه با 
برنامه هاي درسي ديگر به ويژه در دوره هاي ابتدايي و راهنمايي و ميزان و نحوه تلفيق اين دروس 

در آن مشخص گردد. 
در  تصميم گيري  و  بررسي  طرح،  از  پس  كه  پيشنهادی  اصالحات  به  عنايت  با  همچنين 
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خصوص اعمال آنها در راهنماي برنامه درسي توسط شوراي برنامه ريزي گروه درسي آداب و 
مهارت هاي زندگي صورت خواهد گرفت مي توان بر مبنای راهنمای برنامه اصالحی براي تاليف 
كتاب هاي درسي و توليد ساير اجزای بستة آموزشي در دوره هاي مختلف تحصيلي و همچنين 

استفاده از آن در ديگر بخش هاي مرتبط اقدام نمود. 
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