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آموزش مهارتهاي زندگي، آموزش مهارتهاي زندگي،   ريزي برايريزي برايضرورت برنامهضرورت برنامه

  آموزان ايرانآموزان ايرانتحكيم هويت، و رشد شخصيت دانشتحكيم هويت، و رشد شخصيت دانش
 

كـار   رسانيخدمتوچهارم هيأت تحريرية فصلنامه، يكي از اعضاي محترم از برگزاري اردوي در جلسة سي
 رسـاني خـدمت رحي مختصر و تصاويري از فعاليتهـاي  توسط يكي از دبيرستانهاي تهران خبر دادند و با ارائة ش

 سـازي آموزان جوان دبيرستان مذكور نظر هيأت محترم تحريريه را به تصويب چاپ گزارش فعاليتهاي خانهدانش
اين گزارش در همين شماره از . جلب كردند ،آموزان اردوي مذكور در برخي مناطق محرومدانش سازيو مدرسه
-اي براي آموزش مهارتهاي اجتماعي و رشد معنوي دانـش تجربه كار، رسانيخدمتاردوي "با عنوان (فصلنامه 

آمـوزان جـوان چـه نتـايج     دانش رسانيخدمتدهد كه اقدامات داوطلبانة چاپ شده است و نشان مي) "آموزان
ايـن جوانـان    كار براي رسانيخدمتانتشار گزارش مذكور و برگزاري اردوي . بار آوردتواند بهثمربخشي را مي

ـ اي است تا به اقداماتي از اين دست كـه، جـدا از گـذران اوقـات فراغـت و      آموز بهانهدانش ري بـراي  انيكوك
آمـوزان  اي در فراگيري مهارتهاي زندگي و تحكيم هويت و رشد شخصيت دانشتواند نقش شايسته، مينيازمندان

 .جوان داشته باشد، توجه بيشتري معطوف گردد

تهيه و تدوين برنامة درسي مهارتهاي زندگي براي "اول اين شماره از فصلنامه نيز كه با عنوان موضوع مقالة 
پژوهشي است كه در ايـن موضـوع    -اولين مقالة علمي و(به چاپ رسيده  "آموزان دورة تحصيلي متوسطهدانش

و فرصتي فـراهم  پرداخته شناختي مهارت زندگي روانمهم هاي به برخي از جنبه )حياتي به فصلنامه رسيده است
-كيم هويت، و رشـد شخصـيت دانـش   ، تحمسألة آموزش مهارتهاي زندگي در نگرش ديگري نيز كه تكرده اس
-روانميـان  در  هاي موجوددر مقالة مذكور فهرستي از دوازده مهارت زندگي بر اساس نظريه .شودارائه آموزان 

فشار رواني، همدلي، ارتباط مؤثر، روابط بـين  يا با استرس  خودآگاهي، مقابله با هيجانات، مقابله شامل(ان شناس
و شـده  تهيـه  ) و تفكر انتقادي ،گيري، حل مسئله، تفكر خالق فردي، شهروند مسئول بودن، حل تعارض، تصميم
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-درسيِ مهارتهاي زندگي دانش ةالگويي براي برنام ، از اين طريق،تا پژوهشي قرار گرفته دقيق بررسيمورد 
 .تحسين استكه به جاي خود ارزشمند و قابل ارائه نمايد ه متوسطهآموزان دور

و به  متفاوت از مهارتهاي زندگي تدوين كرد يفهرستاي تازه و نظريهتوان اين است كه آيا نمي اصلي سؤال
به گمان ما اين كار هـم  . پژوهش علمي براي توصيف و تبيين و حل مسائل بيشمار موجود در اين زمينه پرداخت

متفـاوتي   نسبتاًزيرا مهارتهاي زندگي در كشور ما و در فرهنگ و جامعة ايراني معناي  است مكن و هم ضروريم
نـه  كه ، از چنين ديدگاهي. دارد ساير كشورهاشناسي و تعليم و تربيت روان در و ديگر وامعاز اين مهارتها در ج

بر حكمت و خـرد و دانـش عينـي مبتنـي     لكه شناسي فردي و اجتماعي جوامع پيشرفتة صنعتي ببر رويكرد روان
 :كرد پيشنهادبه شرح زير توان را مي ة ايرانيمهارتهاي مورد نياز براي زندگي سعادتمندانمهمترين است، 

در كشور مـا اولـين مهـارتي     انساني ملي و وشناخت زندگي فردي و خانوادگي و اجتماعي و فرهنگي  -1
زنـدگي در جامعـة مـا     ناآشـكار قواعد آشـكار و   آنان بايد يادبگيرند كه. ديرنبايد فراگ آموزان مادانش است كه

ـ    ندچيست تا بتوان و جـاي خـود را در زنـدگي فـردي و      ندسازگاري فعالي با روش زندگي ايرانـي داشـته باش
و  فاقد مهارت شناخت خـانوادة متعـادل  جوانان ايران مثالً اگر  .ندخانوادگي و اجتماعي و فرهنگي ايراني باز كن

خانوادة نامتعادل در جامعة ايراني و چگونگي ارتباطات زن و شوهري، پدر و فرزندي، مادر و فرزندي، بـرادر و  
چگونه ممكن است از زنـدگي سـعادتمندانه، كـه بخـش      پرورش يابندخواهري، و روابط فاميلي دور و نزديك 

 .ندبزرگي از آن در گرو سالمت مناسبات خانوادگي است، برخوردار شو

-سالمت جسمي و بهداشت فردي و زيستآموزان ما يادبگيرند دانشاين است كه  زندگيمهارت دومين  -2
در چنـين صـورتي    .و ديگران آسانتر شـود  آنانگي براي زندرضايت از تا  ندو بهبود بخش ندمحيطي را حفظ كن

تغذية  اقدامات پيشگيرانه، رعايتخواهد آمد و با  نوجوانان و جوانانطراوت و شادابي از درون و بيرون به سراغ 
گيري از محيط پاكيزة طبيعي و آب و هوا و گياهان و صحرا و دشت و كوه و دريا و بهره ،گردشسالم، ورزش و 

 .شد ندمند خواهبهره زندگي سالم و زيبا عمر طوالني و كليت طبيعت و محيط زيست، از از و

ـ    ندباش ندتوانگونه كه ميو بدان ندمهارت سوم اين است كه خود را چنانكه هست -3 و  ندبـه درسـتي بشناس
در راسـتاي  مدت و درازمـدت، و  مدت و ميانشيوة زندگي خود را بر اساس تواناييها، استعدادها، هدفهاي كوتاه

ايـن نـوع از خودشناسـي و خودآگـاهي و معرفـت بـه        .نـد سـازماندهي كن  ندهايي كه داروآرزتحقق باورها و 
زنـدگي  ما ارزاني داشته است باعث استفادة بهينه از تماميت وجود ما و هر يك از به  ن هستيجهاموهبتهايي كه 

اي از استعدادها و موهبتهـاي  هاي جوشان تازهاست و هرچه در زندگي خود پيش برويم چشمه مينويدار و معني
 .پي خواهد داشت دررا  دروني و بيروني افزايش توانمنديها و امكاناتما آشكار خواهد شد و دروني 

اي كه مجموعه( انديشة درسترا به  كودكان و نوجوانان و جوانانچهارمين مهارت زندگي اين است كه  -4
تفكر انتقادي، خالقيت در انديشه و نگرش هشياري و ، و فارغ از مغالطات بينانه و منطقياز تواناييهاي تفكر واقع

-ميما در طي زندگي خود با ميليونها مسأله مواجه هر يك از  .ممجهز سازي) به امور، و توانايي حل مسأله است
برخـورداري از  . كه بايد در هر مورد تصميمات عاقالنه بگيريم تا مسير موفقيت و پيشـرفت را طـي كنـيم    شويم
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ايـن   .مـا اسـت   زندگي شـادمانه و پيشـرفت  كليد اصلي شناخت امور و حل مسائل و راهگشاي  انديشة درست
آن را فراگيرند  ،در ادامة سوادآموزي جامع و كامل ،شود كه آحاد مردمو دشوار وقتي حاصل مي مهارت پيچيده

در حال حاضر مشكل  .انديشة درست براي زندگي سعادتمندانه را دريابند شيرينيو به تجربه و عمل درآورند تا 
ودهاي اساسي است كه آموزش ضعف انديشه و نابساماني تفكر منطقي و نقاد و خالق و حل مسأله در شمار كمب
بـه كودكـان و    انديشة درسـت و پرورش بايد نگرشي كامًال علمي و نوآورانه به آن پيدا كند و از طريق آموزش 

 .وجود آوردهاي مشخص درسي تحولي را در اين زمينه بهنوجوانان و جوانان در برنامه

را در همه و عدالت نظم و قانونمداري  كودكان و نوجوانان و جوانان يادبگيرند كه مهارت پنجم آن است -5
نظمـي و  بي. ندداشته باشاست احساس مسئوليت  آناناموري كه انجام آنها بر عهدة  تمامو در  ندحال رعايت كن

گي و باعث تخريـب زنـدگي فـردي و خـانواد     و باري به هر جهت بودن خودسري اجتماعيريا و و  خالفكاري
زنـدگي   لطـف خواهيم كـرد و   مشكلما خواهد شد و هم خود و هم ديگران را دچار  انسانيو ملي و اجتماعي 

 .خواهيم نمودتبديل عدالتي قانوني و تبعيض و بينظمي و بيبيمنظم و قانونمند را به تلخي 

تگاه رواني خـود را  آن است كه سالمت و تعادل دسنوجوانان و جوانان مهارت ششم براي زندگي سالم  -6
 رواني هاي، مقابله با فشارهيجانيبياضطراب و هيجانات كاذب و افراطي، مقابله با افسردگي و مقابله با از طريق 

زيـانبخش در زنـدگي   هاي حل تعارضو ورزي، مقابله با خودخواهي و حسد و كينه، فرورفتگيو تنيدگي و درهم
نيز در گرو سالمت و تعادل شخصيت سالم و منسجم و رشديافته كسب هويت و . نددروني و بيروني حفاظت كن

 .رواني و شور و شوق زندگي است

رشـد مهارتهـاي زبـاني و انـواع ديگـر      ، رسـاني و همدردي و كمـك  همدليمناسبات سالم اجتماعي،  -7
دوسـت داشـتن   ، بسـتان برابـر و عادالنـه   بدهو ثمربخش با ديگران،  ارتباط مؤثر توانايي برقرار كردن ارتباطات،

هموطنان و ساير انسانها و قبول اين حقيقت كه هر انساني و هر يك از ما يكي از تجليات همراهان و همزبانان و 
هفتمـين   دگـر سـاز  و عـدالت را جلـوه   مهركرامت و حرمت و بايد  ديگرانو در ارتباطات خود با  است مينوي

 .ساسي داردمهارت زندگي است و در رشد هويت و شخصيت نيز نقشي ا

مهارت هشتم، كه داراي اهميت ويژه در هويت و شخصيت و زندگي فـردي و خـانوادگي و اجتمـاعي     -8
ما از اين بابت در كشور خود مشكالت بيشماري داريم و جا دارد . است، مهارت شغلي استنوجوانان و جوانان 
مانند (آموزان وحيه و رفتار تمام دانشهاي مهارت شغلي در ذهن و رهم با فراهم كردن زمينه ،آموزش و پرورش

ريزيهاي آموزش و هم در برنامه) هويت شغليدرست گيري دقت و نظم و مسئوليت و پيگيري و نوآوري و شكل
نقـش   ،اي سطوح باالتر تحصيلي از نظر آموختن دانش و مهارتهاي تخصصي به نوجوانان و جوانـان فني و حرفه

همتايي در نظام شخصيت جوانان دارد و استحكام هويت شغلي جايگاه بي. نمايد درستي ايفابسيار مهم خود را به
نيز حائز اهميت اساسي و تأمين عدالت اجتماعي و رفاه فردي از نظر رشد و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي كشور 

 .است

آموزشي و د ترين نهاآموزش و پرورش كشور، به عنوان مهمترين و گستردهتوان گفت كه به طور خالصه مي
 اي باشد كـه آراسـته شـدن   گونهبهبايد  ها و عملكردهاي آنبرنامه، وظايف بس خطيري را برعهده دارد و تربيتي
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سـالمت نفـس و   دسـتيابي بـه    )الـف  :به ويژگيهاي زير را تسهيل نمايد تدريجي كودكان و نوجوانان و جوانان
و رسـايي و  وصول بـه سـعادت    ة اصلي فرد برايدهندانساني كه جهت آزادگي ايراني و و فرهيختگي شخصيت

و  فردي و خانوادگي و اجتمـاعي  ه و مهارتهاي زندگيهويت رشديافتدستيابي به  )ب؛ است شادماني در زندگي
هاي زيستي و بهداشتي و رواني فراگيري دانشهاي عمومي در حوزه) ج سالم و رضايتبخش؛براي زندگي  فرهنگي

 )د و ؛و اقتصادي و فرهنگي براي زنـدگي آگاهانـه و ثمـربخش در جهـان كنـوني     اجتماعي  فكري و و زباني و
اي شـغلي و حرفـه  مهارتهـاي  دانش و و كسب در آموزش عالي براي ادامة تحصيل تخصصي  دستيابي به دانش

 .براي اشتغال و تأمين معاش سالم و ايفاي نقش اجتماعي و اقتصادي مؤثر

جـدا از  . شـود و تربيت است و خود به خود حاصل نمي تدريسنيازمند  قطعًا برخورداري از ويژگيهاي مذكور
گيـري هويـت و شخصـيت،    مهارتهاي زندگي و شكلدستيابي به تأثيرات اساسي و انكارناپذير خانواده بر چگونگي 

ها و ها و محتوا و روشهندة اين مهارتها و هويت و شخصيت، مدرسه و معلم و برنامهدآموزش و پرورش مسئول نهاد
هم نهاد خـانواده و هـم نهـاد مدرسـه،      دهد كهررسيهاي ما نشان ميب .فضاي تعليم و تربيت رسمي در كشور است

بخشـيدن بـه هويـت و رشـد دادن شخصـيت      اگرچه تمايل جدي در رشد و پرورش مهارتهاي زندگي و اسـتحكام 
توانيهـاي  ائل حياتي دچار كمبودها و كـم كودكان و نوجوانان و جوانان دارند اما، در انجام وظايف خود در اين مس

به عنوان مثال، شـاهد هسـتيم كـه     .دانند و برنامة روشني ندارند كه چه بايد كردگوناگون هستند و، در مجموع، نمي
آموزان دبيرستاني ايران در سالهاي تحصيل خود در مقطع متوسطه از نظر فراگيري مهارتهاي زندگي و تحكـيم  دانش

كـردن  يكسره در پي يادگيري دروس تخصصي و امتحانات و آماده بلكهبينند يت، آموزشي نميهويت و رشد شخص
در  "تعلـيم و تربيـت  "در واقع، آنچه از . هستندو ديگر مراكز آموزش عالي خود براي شركت در كنكور دانشگاهها 

لي در امتحانـات اسـت و آمـوزش    شود عمدتًا تعليم كتابهاي درسي براي كسب نمرة قبودبيرستانها به آنان ارائه مي
مهارتهاي زندگي و تربيت هويت و شخصيت آنان جاي قابـل  

در چنين شرايطي است كه  .هاي درسي نداردذكري در برنامه
اردوي "ش بينيم برخي از جوانان، آن گونه كـه در گـزار  مي

شود، براي جبران كمبودهاي مالحظه مي "كار رسانيخدمت
دارند تا مگر كمكي به دمي برميقبه قدر وسع خود موجود 

توانيهاي مدرسه در آمـوزش مهارتهـاي زنـدگي كـرده     كم
 .باشند

كه شرح آنهـا موجـب    نمونة مذكور و صدها مورد ديگر
بپرسـيم  روشني است كـه   هاي، نشانهكالم است شدنطوالني

آمـوزش   جايگاه"و  "مدرسة زندگي"مراكز آموزشي ما آيا 
و  باشـد ه به كار خود مشغول مدرساگر . ستا "براي زندگي
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، بيش رود اين دوبملي و جهاني راه خود را و زندگي فردي و خانوادگي و شغلي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي 
تـرين  اساسـي  فاصله حاكي ازو اين  خواهند شددور از يكديگر  را طي كنند، هدفمند و زيبايي از آنكه مسير واحد

 .آموزش مهارتهاي زندگي قابل حل است ريزي وبرنامه كه با ستا در مدارس هاي درسيمشكل برنامه


	ضرورت برنامهريزی برای آموزش مهارتهای زندگی، تحکيم هويت، و رشد شخصيت دانشآموزان ايران

