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چکیده
هدف پژوهش حاضر طراحی کیفی برنامه درسی آموزش مهارتهای زندگی دوره ابتدایی بر اساا  ،نظارات بررگاان
است .رویکرد پژوهش کیفی از نوع اکتشافی است .نمونه ی پژوهش  15نفراز بررگان نظام تعلیم وتربیت بودناد کاه باه
طور هدفمند و با تکنیک گلوله برفی ،انتخاب شدند .ابزار پژوهش فرم مصاحرهی نیمه ساابتاری باه الاهوه فارم فایش
برداری برای مرور اسناد باالدستی و مستندات مکتوب ،بوده است .نتایج نشان داد؛ هدف اصلی از آماوزش مهاارتهاای
زندگی ،ارتقای مهارتهای فردی  -اجتماالی دانشآموزان است .اساسیترین نیاز مهارتی دانشآماوزان الصار حاضار،
تربیت شهروندی است .محتوای دانشآموز محور و مسئله محور ،مناسبترین محتوا برای آموزش مهارتهاای زنادگی
است .زمان آموزش مهارتهای زندگی ،استفاده مناسب از ساالات کلیه درو میباشد .مناسبتارین روش یااددهی -
یادگیری برای آموزش مهارتهای زندگی ،روشهای فعال و نوین تدریس اسات .بارای ارزشایابی پیشارفت تحصایلی
ونهادینه سازی مهارتهای زندگی در دانشآموزان باید ازروشهای ارزشیابی پیشارفت تحصایلی کیفای – توصایفی و
نیز مطالعات طولی رفتار و الملکرد و تکالیف مهارت محور ،استفاده نمود .نتاایج حااکی از توجاه ننماودن هام زماان باه
شش النصر فوق در برنامه درسی دوره ابتدایی است.
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مقدمه
برنامه درسی ،در واقع همان برنامه تربیتی پیشنهادی
است كه بیانگر كشاندن يادگیرنده به سويی است كه برای
رشد وی ترجیح داده شده است وتكیه بر نظام ارزش ها
دارد و وسیله ای برای رسیدن به آرمان ها  ،تحقق هدف
ها ،و انجام دادن مقاصد تربیتی است [.]1ازنظر آيزنر"1
برنامه درسی يک مدرسه ،يا يک كالس يا يک درس را
می توان مجموعه ای از وقايع از قبل پیش بینی شده
دانست كه به قصد دستیابی به نتايج آموزشی– تربیتی ،
برای يک يا بیش از يک دانش آموز در نظر گرفته شده
اند ".و عناصر مختلفی از جمله:هدف ،محتوا ،روش
وارزشیابی به عنوان جوهره هر نظام آموزشی ضامن
كیفیت،كارآيی واثربخشی آن می باشد[.]2پس الزم است
فرصت هايی جهت رشدهمه جانبه يادگیرندگانش فراهم
نمايد.طبق گزارش يونسكو)1999( 2ازدهه  1960كه
تأكید بر يادگیری ،فراگیر وهمگانی شده است ،اصالح
،تغییر وبازنگری در برنامه های درسی و روش ها ومحتوای
نوآورانه ضرورت يافت و پیشنهاد شد به نیازهای يادگیرنده
وجامعه هردوتوجه شود واصالحات برای همه عناصر برنامه
های درسی اعمال شود و براهداف،محتوا وروش های
مناسب در برنامه درسی تأكید گردد .در سال ، 1962
خانم هیلدا تابا با نگاه نوين و گسترده ای در كتاب"برنامه
ريزی درسی تئوری وعمل" به برنامه ی درسی نگريست
وعلت اصلی آشفتگی های جامعه را برنامه های درسی
دانست .امروزه به مفهوم برنامه ی درسی صرفاً به عنوان
يک ماده ی درسی ،محتوا ،نتايج يادگیری يا طرح درس
نگريسته نمی شود ،بلكه مفهوم برنامه ی درسی حوزه ای
فراتر را شامل می شود .در آستانه قرن  21در حوزه
آموزش وپرورش با توجه به سطح انتظارات عرصه های
مختلف وتغییر نیازمندی های جامعه همگی ضرورت
بازنگری در آموزش وپرورش را فراهم كرده لذا پرداختن به
برنامه های آموزشی ضروری به نظر می رسد [ .]3برنامه
درسی مهارت های زندگی يكی از برنامه های موفق در
زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دانش آموزان
می باشدوبه طور كلی دانش وتوانايی دانش آموزان را در
مقابله با خطراتی كه زندگی آنها را تهديد می كند افزايش
می دهد.مهارتهای زندگی برای بهتر زيستن به ما كمک
می كند كه با مشكالت زندگی به شیوه مثبت برخورد
نموده تابه موفقیت های بیشتر نايل آيیم . ]4[ .
Izner
UNESCO

مشكالت رفتاری معموالً در سالهای آغازين دوره
ابتدايی مشاهده می شوند و بین سنین  8تا 15سالگی به
اوج خود میرسد و میزان شیوع آن در میان كودكان سن
مدرسه بین5تا 20درصدبرآورد شده است [. ]5سازمان
بهداشت جهانی مهارت های زندگی را شامل توانايی های
آدمی برای رفتارهای مثبت و انطباق پذير با ديگران می
داند كه اورا قادر می سازد با چالش ها و نیازمندی های
روزانه به گونه ای مؤثر روبه رو گردد[ . ]4يونیسف نیز
مهارت های زندگی را مشتمل بر گروه بزرگی از مهارت
های روانی – اجتماعی و میان فردی می داند كه می تواند
به افراد كمک كند تا تصمیماتشان را با آگاهی اتخاذ
نمايند،به طور مؤثر رابطه برقرار كنند،مهارت های مقابله
ای و مديريت شخصی خود را گسترش دهند و زندگی
سالم و باروری داشته باشند.مهارت های زندگی می توانند
اعمال شخصی،اعمال مربوط به ديگران و اعمال مربوط به
محیط اطراف را نیز طوری هدايت كنند كه به سالمت
بیشتر منجرشودو سالمت بیشتر يعنی آسايش بیشتر
جسمانی-روانی و اجتماعی .كودكان و نوجوانان به دلیل
تجربه ناكافی و عدم آگاهی از مهارت های الزم ازجمله
آسیب پذيرترين قشر از اقشار اجتماعی هستند و به رغم
انرژی واستعدادهای بالقوه وسرشار،ازچگونگی به كاربردن
توانمندی های خود درمواجهه بامسائل ومشكالت زندگی
آگاه نیستند .شواهد نشان میدهد دانش آموزان بخش
اعظمی از زمان و توانايی های هوشی و شناختی خود را
صرف امور تحصیلی می نمايند به اين ترتیب پرداختن به
رشد اجتماعی-روانی خويش غافل می مانند كه از اين
میان می توان به كسب مهارت های نحوه تعامالت
اجتماعی ،حل مسئله ،تفكر نقاد و يادگیری مهارت هايی
كه آنها برای زندگی در اجتماع خارج ازخانه و مدرسه به
آن نیاز دارند ،اشاره نمود.بنابر اين دانش آموزان برای
مقابله سازگارانه با استرس ها و كشمكش های زندگی به
كاركردهايی نیاز دارند كه آنان را در كسب اين توانايی ها
تجهیز نمايند .آموزش مهارت های زندگی فرد را قادر می
سازند كه به طور مؤثر با مقتضیات و كشمكش های
زندگی روبرو شود.هدف از آموزش مهارت های زندگی
افزايش توانايی های روانی -اجتماعی و در نهايت
پیشگیری ازايجاد رفتارهای آسیب زننده به بهداشت و
سالمت و ارتقای سطح سالمت روان افراد است.
الگوهای اساسی رفتاری بشر،در سال های اولیه
زندگانی شكل میگیرد بنابراين "آموختن برای فردا"در
سال های اولیه كه كودک مستعد است،از اهمیت به
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سزايی برخوردار میشود .عادت ها،طرز تفكر،عقايد و
تمايالتی كه فرد در ايام كودكی كسب می كند،اساس
موفقیت و يا شكست او در دوره های بعدی زندگی را
تشكیل می دهد .كودک در اين دوره آمادگی بسیاری
برای دريافت و اثرپذيری دارد و دريافت های او به صورت
عمیق و جدی در ذهن و روانش باقی می ماند و آنجا كه
كودک بیشتر وقت مفید خود را در خانواده و مدرسه می
گذراند ضرورت دارد كه خانواده و مدرسه اطالعات مفیدی
را در ارتباط با مسايل روانی و شخصیتی كودكان داشته
باشند و به صورتی هدفمند و درست كودكان را هدايت
كنند.در اينجاست كه اهمیت و ضرورت آموزش مهارت
های زندگی برای كودكان مشخص می شود.داشتن يک
زندگی منطقی،سالم،هدفمند و انعطاف پذير برای مواجهه
با مشكالت و فراز و نشیب های آن  ،اما چرا دست يابی به
اين هدف ارزشمند دست كم برای بسیاری از ما میسر
نیست،سوالی است كه با طرح موضوعی عمیق به نام "
مهارت های زندگی "امكان پاسخ گويی می يابد.
شكوهی بر اين باور است كه"نوزادآدمیهر چند
آدمیزاده است،اما آدم نیست.بشر تنها با تعلیم وتربیت آدم
تواند شد".اين ايده ی شكوهی مبین نكته ای است:يعنی
اگرچه انسان به طور ذاتی بنیهی اجتماعی -فرهنگی دارد
ولی به فعل درآمدن آن نیاز به تعلیم وتربیت
دارد[.]6درحال حاضر در آموزش وپرورش دوره ابتدايی
كشور در حوزه يادگیری مهارتهای زندگی،برنامه درسی
منسجمیكه تمام ابعاد واركان برنامه درسی را بر اساس
نیازهای دانش آموزان ،جامعه و...را در برگرفته باشد،وجود
ندارد .الزم به ذكر است كه فقدان برنامه درسی مناسب
آموزش مهارت های زندگی در دوره ابتدايی باعث عدم
توانايی در زندگی فردی واجتماعی در حال وآينده می
گردد ودر بزرگسالی تغییر در رفتارها وباورها ی غلط
امكان پذير نمی باشد.لذا پرداختن به آموزش مهارت های
زندگی در دوره ابتدايی ضروری بوده ومستلزم طراحی
برنامه درسی همه جانبه می باشد  ،زيرا توانمندی های
رفتار و ويژگی های شخصیتی بزرگساالن تحت تأثیر
رويدادهايی است كه در دوران كودكی نقش بسته است
ونبود برنامه ريزی دقیق در سطوح كالن نظام آموزشی در
آينده جامعه را با مشكالت عديده ای روبه رو خواهد نمود.
در همه كشورهای جهان ،آموزش ابتدايی به علت نیاز
جوامع مختلف ،از اهمیتی پايهای و زيربنايی برخوردار
است و ضرورتهای متعددی باعث گرديده كه اين نوع
آموزش در برنامه ريزی های آموزشی كشورها از نیازهای
حتمی و غیر قابل انكار محسوب شود .سرمايهگذاری و
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برنامهريزی در آموزش ابتدايی يک نوع سرمايهگذاری
درازمدت اما پر سود از نقطه نظر نیروی انسانی و عوامل
تولید اقتصادی و فرهنگی است كه بیگمان هرجامعهای از
فوايد آن سود خواهد برد.در مكتب متعالی و مترقی اسالم،
يكی از مهمترين حقوق انسانها ،حق برخورداری از تعلیم
و تربیت است .تأمین اين حق به استناد آيات ،روايات و
احاديث از جمله آيه 9سوره زمر «هل يستوی الذين » ....
و سفارش پیامبر گرامی اسالم كه میفرمايند « :طلب
العلم فريضة علی كل مسلم» از اهمیت بسزايی برخوردار
است( .هدفهای كالن سند تحول بنیادين آموزش
وپرورش) .بررسی نیازهای آموزشی كودكان به مهارتهای
زندگی در دوره ابتدايی،سهل الوصول بودن دانش
واطالعات ونیز مسايل ومشكالتی كه همگام با پیشرفت
های علمی وفنی در دنیای امروز به وجود می آيد،موجب
پیدايش نیازها وگرايش های جديدی در برنامه های
درسی شده است.بنابر اين دانش اندوزی ديگر رويكرد
مناسبی در برنامه های درسی نیست بلكه بايد به دنبال
رويكردی در نظام آموزشی بود تا در پرتو آن دانش آموزان
به مهارت ها،نگرش هاودانش هايی مجهز شوند كه هم در
زندگی روزمره آنان به كار آيد وهم برای دنیای پیچیده
وپر تحول فردا آماده شوند[ .]5مهارتهای زندگی
رفتارهای آموخته شده و اكتسابی هستند كه برای زندگی
اثربخش كه شامل آگاهی و ايجاد شرايط الزم جهت رشد
چنین رفتارهايی میباشد ضروریاند .سازمان جهانی
بهداشت مهارت های زندگی را اين گونه تعريف میكند:
مهارتهای زندگی يعنی توانايی الزم برای رفتار مثبت و
سازگارانه و به فرد توان رويارويی مؤثربا چالشهای زندگی
روزانه رامیدهد .برنامه های درسی مهارت های زندگی ،
تدوين اهداف ،محتوا و روشها ،آموزش مهارت های اساسی
زندگی به فراگیران است تا در موقعیت های متفاوت
زندگی بتوانند درست تصمیم بگیرند و با خالقیت مسائل
خود را حل نموده و با غلبه بر هیجانات و ارتباط صحیح با
افراد بتوانند در مسیر درست گام بردارند.در واقع تنوع
محتوا و روشهای آموزشی و به كارگیری "تكالیف محور"
و حركت از "حافظه محوری" و "حافظه پروری "به سمت
"مهارت آموزی" و ارزشیابی فرآيند محور و تأكید بر
ارزيابی می تواند يادگیری و كاربرد مهارت های زندگی را
بهبود بخشد.
لذا با توجه به اهمیت آموزش مهارت های زندگی بر
سالمت و بهداشت روان وتأثیرات فردی واجتماعی بر
زندگی دانش آموزان وتايید نتايج پژوهش های خارجی و
داخلی دال بر وجود ضعف هايی در آموزش های صحیح
59
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محتوای آن ها حالتی ابالغی ،رسمی ،همگانی و تجويزی
دارند .برنامه ريزی درسی در ايران مانند ساير برنامه های
آموزش و پرورش ،از اموری است كه به شكل بسیار
متمركز اداره میشود .به همین دلیل ،تشكیالت آموزش و
پرورش در استان های كشور نشانه ای كه حاكی از عهده
دار بودن وظیفه ای در اين زمینه باشد ،ندارد و فرايند
برنامه ريزی در گروه های « دفتر برنامه ريزی و تألیف
كتب درسی » انجام می شود كه محدود به همكاری در
برنامه ريزی با مديران ،صاحب نظران و كارشناسان دفتر
است و معلمان مجرب وصاحب صالحیت ،ضمن اين كه
در گروه های برنامه ريزی فعال هستند ،اما در مقايسه با
كارشناسان نقش ثانوی را بر عهده دارند.در خصوص
نوآوری پژوهش ،چنین می توان بیان كرد  :پژوهش ها
وتجربیات زيادی در حوزه آموزش مهارت های زندگی
انجام شده است.اما به طور اخص چارچوبی كه به بررسی
شش عنصر برنامه درسی مهارت های زندگی در دوره ی
ابتدايی توجه كرده باشد،انجام نشده است وهمین امر
نوعی نوآوری محسوب می گردد.
نتايج بررسی پژوهش های انجام شده در اين زمینه به
اين شرح است:يافته های پژوهش بندک[ ]7نشان می
دهد ،برنامه درسی پیشنهادی متخصصین در خصوص
برنامه درسی آموزش مهارت های زندگی با برنامه درسی
مورد تاكید سند ملی تفاوت های زيادی در مولفه های
هدف ،محتوا ،روش آموزش وروش های ارزشیابی ندارد.
روحانی[ ] 8در پژوهشی به اين نتیجه رسیده است كه
اجرای طرح آموزش مهارتهای زندگی ،زمانی كارآمدی
بیشتری خواهد داشت كه افراد بیشتری در جامعه با آن
درگیر شوند به عبارت بهتر ،شرايط فرهنگی و اجتماعی
جامعه نشان از آن دارد كه اين طرح نه تنها در مدارس و
در تمام سطوح آموزشی بلكه بايد در سطح اولیای دانش
آموزان ،مربیان و كلیه دست اندركاران آموزش و پرورش و
همچنین ادارات و نهادهای مختلف برگزار گردد .اوريل
جانستون  ]9[1در پژوهش خود نتیجه گرفته است با
استفاده از روش های فعال تدريس از جمله بازی ،مهارت
های زيادی را می توان به دانش آموزان آموزش داد
ودرزمان بازی يادگیری دانش آموزان توسعه پیدا می كند.
پاولو دوسیا 2وهمكاران[]10در پژوهش خود دريافته اند
كه:صالحیت های معلمان از تجربه،تخصص ومهارت
ونگرش نشئت می گیرد وبزرگترين مشكل معلمان دوره
ابتدايی نبوده صالحیت های بین فرهنگی است كه بايد از

در نظام آموزشی دوره ابتدايی  ،باعث گرديد در اين
پژوهش چارچوبی بر اساس نظر متخصصین اين حوزه
طراحی شود تا مولفه های شش عنصر اصلی برنامه درسی
كه از پیش تعیین شده است مشخص و ارتباط هر عنصر
با عناصر ديگربررسی گردد.
متولی آموزش مهارتهای زندگی در ابتدا سازمان
بهزيستی وتوانبخشی كشور بوده است ولی در حال حاضر
آموزش مهارتهای زندگی در دوره ابتدايی نظام آموزشی
ايران محدود به آموزش آداب ومهارتهای زندگی
اسالمیيا همان طرح "كرامت" میباشد،كه اين برنامه نیز
به علت نامشخص بودن چارچوب نظری متأسفانه مطالعه
عمیقی روی آن صورت نگرفته است  .با توجه به اين كه
يكی از كاركردهای مهم نظام آموزش و پرورش كشور
آماده سازی دانش آموزان برای زندگی فرداست و تنها
نبايد به بعد آموزشی در مدارس كشور پرداخته شود از
طرفی شاهد هستیم كه نظام آموزشی ما در زمینه آماده
سازی دانش آموزان برای مقابله با سختی ها ی زندگی
فعالیت خاصی انجام نداده است هرچند از حیث علمی و
مهارتهای ذهنی دستاوردهای خوبی كسب كرده است.با
اين وجود ارائه چارچوب مناسب برنامه درسی آموزش
مهارتهای زندگی در دوره ابتدايی میتواند موجبات
ارتقای مهارتهای اجتماعی،مهارتهای رشد فردی دانش
آموزان را فراهم نمايد وآموزش بر اساس اين چارچوب
دانش آموزان را برای زيستن در جهان متحول ومتغیر
كنونی آماده ومجهز به مهارتهای الزم وضروری وعمل در
موقعیت های گوناگون نمايد.همچنین می تواند برای
سیاستگذاران،برنامه ريزان درسی،مولفان كتب درسی
وحتی محققان حوزه علوم تربیتی به ويژه در حوزه برنامه
درسی مفید واقع شود ،وبی توجهی به آن تأثیر سوء بر
بهداشت روان دانش آموزان وجامعه را دربرخواهد داشت.
در نظام آموزشی و تولید برنامه های درسی ايران
جهت گیری موضوع مدار و انتقال معلومات و روش های
يک سويه و غیر فعاالنه در آموزش ،كم و بیش حفظ شده
است و مطالعات انجام شده درنظام برنامه های درسی
حاكی از كامالً متمركز بودن نظام طراحی و تولید برنامه
های درسی و يكسان بودن آن برای تمام دانش آموزان
است .اين نوع برنامه های درسی اصوالً بسیار به كتاب
درسی واحد متكی بوده و محتوا محورند .به تفاوت های
فردی و شناختی دانش آموزان در كالس درس ،تفاوت
های اقلیمی،اجتماعی ،منطقه ای و محیط آموزشی و
مدرسه ای ديگر توجهی نمیشود و برنامه های درسی و

Avrill johnstone
Paola Dusia
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شده توسط "ماريان.د.آيلیو" درجدول  1است كه دارای
شش عنصر اهداف،نیازها،زمان،محتوا،راهبردهای ياددهی
– يادگیری وروش ارزشیابی است.

طريق دوره های ضمن خدمت باعث توسعه فرهنگی
وخودآگاهی آنان گرديدكه در نهايت منجر به تغییر نگرش
ورفتار وكسب صالحیت ها میگردد .پترسون]11[ 1
وهمكاران در پژوهش خود نتیجه گرفته اند  :تقويت
وتوسعه ی مهارتهای زندگی والدين باعث توسعه ی
مهارت های كودكان در نهايت تحكیم خانواده می گردد.
آزمان حسن 2وهمكاران[ ]12دريافته اند :برای اجرای
دوره های آموزشی بايد اهداف برنامه آموزشی،نتايج
يادگیری،زمینه ومحتوا،ورودی وفرآيند مورد توجه قرار
گیرد .ياپندی ]13[3در پژوهش خود با عنوان "
مهارتهای زندگی بر اساس ساختار شخصیت در
كشورهای اسالمی" در يافته است كه ارزش های توحیدی
مبنايی برای فرآيند آموزش مهارتهای زندگی است كه
می تواند در ساخت وتوسعه ی شخصیت درنظام آموزشی
مؤثر واقع شود.راسمن]14[4در نتايج پژهشی خود چنین
بیان می كند:بهترين شیوه ها شامل فعالیت
های:مشاركت،گزارش دادن،آموزش در خانه،مدل سازی
آموزش واقعی است.جان كیسیبو ]15[ 5در پژوهش خود
دريافته است كه تمامی ذينفعان از مهارتهای زندگی
تعريف روشنی ندارند و هیچ ارتباط روشنی بین روشهای
مورد استفاده برای آموزش مهارتهای زندگی
وخودمهارتهای زندگی وجود ندارد .نتايج اين مطالعه
نشانگر توجه بیشتر به آموزش ضمن خدمت معلمان
درتوسعه مهارتهای زندگی ،وضوح بیشتر محتوای
مهارتهای زندگی در دروس و تسهیل درک مشترک
مفهوم مهارتهای زندگی بین معلمان واولیاء می باشد .در
هركدام از پژوهش های ذكر شده از بعد خاصی به موضوع
توجه گرديده است كه هر كدام با عناصری از برنامه درسی
مرتبط است ولی در پژوهش حاضر به  6عنصر
اهداف،نیازها،محتوا،زمان آموزش،راهبردهای ياددهی-
يادگیری،ارزشیابی برنامه درسی آموزش مهارت های
زندگی وباالخص در دوره ابتدايی توجه گرديده است كه
می تواند از نوآوری های پژوهش باشد .در ادامه توسعه ی
مدل های آموزشی وتغییرات بوجود آمده در قالب جدول
 1نمايش داده شده است.
الزم به ذكر است هدف اصلی اين پژوهش ارايه
چارچوب برنامه درسی مهارت های زندگی در دوره
ابتدايی است ،چارچوب برگرفته از مدل برنامه درسی ارايه

سوال های پژوهش
 -1نیازهای دانش آموزان در برنامه درسی مهارتهای
زندگی دوره ابتدايی كدام است؟
 -2اهداف ومقاصد برنامه درسی مهارتهای زندگی در
دوره تحصیلی ابتدايی كدام است ؟
 -3محتوای آموزشی مناسب برنامه درسی مهارتهای
زندگی در دوره تحصیلی ابتدايی كدام است ؟
 -4مدت و زمان آموزش مناسب برنامه درسی
مهارتهای زندگی دوره ابتدايی كدام است ؟
 -5روش های مناسب ياددهی -يادگیری مهارتهای
زندگی در دوره تحصیلی ابتدايی كدام است ؟
 -6روش های مناسب سنجش وارزشیابی برنامه
درسی مهارتهای زندگی در دوره ابتدايی كدام است؟
با توجه به سوال های مطرح شده چارچوب مفهومی
اولیه در قالب نمودار 1نمايش داده شده است:

1

Petterson
Azman hasan
3 Yapandi
4 Rusman
5 Joha. Kissiibo
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جدول  .1تحلیل توسعه ی مدل های برنامه ریزی()Marian D. ILIE-2013
نويسنده

تاريخ انتشار

اسم مدل

مراحل برنامه ريزی درسی

بوبیت

1924

مدل بابیت

انتخاب هدف -اجرای مراحل رسیدن به هدف

چارترز

1923

مدل چارترز

تنظیم مجموعه ای از اصول-استفاده از اهداف جزئی-استخراج اهداف مورد نیاز يادگیری-توسعه مباحث
موضوعی

تايلر

1949

مدل برنامه ريزی منطقی

اهداف-انتخاب تجارب يادگیری-سازماندهی تجارب يادگیری-ارزيابی

تابا

1962

مدل قیاسی

تشخیص نیازها-اهدف-روش-موضوع-ارزيابی

گودلد وريچتر

1966

مدل سطح برنامه ريزی

پیروی ازمدل تیلوردرسه سطح برنامه ريزی:آموزشی-سازمانی-اجتماعی

جانسون

1967

مدلP-I-E

عصر برنامه ريزی-عناصراجرايی-عناصرارزيابی

شوآب

1969

مدل شوآب

تفكیک هدف و وسیله-مشورت-مكان های مشترک(موضوع،يادگیرنده،معلم،محیط)

والكر

1976

مدل طبیعی

داده-شور ومشورت-سیاست-طراحی

كوهن

1974

مدل تعاملی

رويكردغیرخطی به انتخاب اهداف-انتخاب تجارب يادگیری-سازماندهی تجارب يادگیری-ارزيابی

اسكیل بک

1976

مدل تحلیل وضعیت

تحلیل وضعیت-قاعده سازی اهداف-ساختمتن برنامه-اجراونظارت

سیلور
والكساندرولويیز

1981

مدل سیلور والكساندرولويیز

اهداف ومقاصد-طراحی برنامه درسی-اجرا-ارزيابی

مک گری

1997

مدل های پويا

تجزيه وتحلیل موقعیت-اهداف ومقاصد-موضوع-آموزش استراتژی-ارزيابی استرا تژی

ويگینرومک
تای

1998

درک به وسیله طراحی مدل

شناسايی نتايج مطلوب-بررسی شواهد نیاز به درک-طرح وآموزش تجارب يادگیری

پوتولیا

2002

مدل رويكردجامع

طرح ساختاری(اهداف،موضوع،زمان،استراتژی آموزش،ارزيابی استراتژی)
طرح فرايندی(برنامه ريزی،اجرا،ارزيابی)-محصول برنامه

اولیو

2005

مدل اولیو

تعیین نیازها(دانش آموز،جامعه،موضوع)-اهداف آموزشی-موضوعات آموزشی-سازماندهی واجرای برنامه
آموزشی -انتخاب استراتژی-انتخاب تكنیک های ارزيابی

اهداف
آموزشی
نیازهای
دانش آموزان

زمان
مناسب
آموزش
راهبردهای
مهارت های زندگی

یاددهی-
یادگیری
محتوای
آموزشی

ارزشیابی

نمودار .1چارچوب مفهومی
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تضمینی بر اتكاپذيری وانتقال پذيری الگو باشد.در
خصوص پايايی نتايج مصاحبه،بعد از تجمیع داده ها از
خبرگان نظرخواهی گرديد ومورد تأيید قرار گرفت.
همچنین نتايج به دست آمده با روش تطبیقی با اسناد
فرادستی از جمله سند برنامه درسی ملی مقايسه
گرديد.جهت بررسی درستی ،استحكام واعتبارسنجی داده
ها در پژوهش حاضر از چهار معیار مقبولیت،قابلیت
اعتماد ،تأيید پذيری ،انتقال پذيری استفاده شد.جهت
ارتقاء مقبولیت يا اعتبارداده ها ازمصاحبه ی فردی
استفاده شد.مصاحبه های كدبندی شده شركت كنندگان
به خودشان برگردانده شده و آن ها كدهای انتخابی را
منطبق باتجارب خود يافتند ودرصد بااليی ازكدهای
استخراج شده و مقوله های پیشنهادی مورد توافق افراد
بود.

روش پژوهش
رويكرد پژوهش حاضر از منظرهدف ،كاربردی وروش
پژوهش كیفی از نوع اكتشافی است با جامعه ای متشكل
از  15نفر از خبرگان وكارشناسان تعلیم وتربیت شاغل در
وزارت آموزش وپرورش وهیئت علمی دانشگاه كه در
خالل تحلیل هم زمان داده ها وكدگذاری ها،تقريبا اشباع
نظری مطلب حاصل شد.اما برای رسیدن به اشباع
كامل،فرايند مصاحبه بااعضای ديگر جامعه ادامه
يافت،طوری كه ضمن تفسیر وتحلیل داده ها كفايت
حاصل شد .در اين پژوهش روش نمونه گیری گلوله برفی
بوده است .در خالل تحلیل هم زمان داده ها وكدگذاری
ها،تقريبا اشباع نظری مطلب حاصل شد.اما برای رسیدن
به اشباع كامل،فرايند مصاحبه بااعضای ديگر جامعه ادامه
يافت،طوری كه ضمن تفسیر وتحلیل داده ها كفايت
حاصل گرديد.ابزار اصلی جمع آوری اطالعات در اين
تحقیق مصاحبه بوده است.سوال های مصاحبه پیرامون
مفروضات اساسی برنامه درسی آموزش مهارت های
زندگی مطرح گرديد.سپس همه ی مصاحبه ها به طور
دقیق به متن برگردانده شد وكدگذاری باز به صورت
پاراگراف به پاراگراف انجام گرفت .درگام آخر نظريه ی
بیان شده با چارچوب مشابه ومتضاد موجود مقايسه شد تا

یافتهها
در اين پژوهش سؤال های مصاحبه با به كارگیری
ابعاد اصلی آموزش مهارتهای زندگی در باره آن چه در
نظام تعلیم وتربیت ايران وجود دارد،طرح شده است
وپاسخ دهندگان حال فعلی آموزش را مالک پاسخ قرار
داده اند( .جداول سؤال 2به عنوان نمونه)

جدول .2تعدادی از کدهای باز مربوط به پاسخ سؤال اول

زندگی در دوره تحصیلی ابتدايی چیست؟

سوال  .1اهداف ومقاصد برنامه درسی مهارتهای

شماره كد باز
1
2
3
4
5
6
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كد باز
آموزش مهارت چگونه زيستن به دانش آموزان ضروری است.
از جمله مهارت ها آموزش شهروندی است.
آموزش مهارت زندگی كردن با ديگران مهم است.
آموزش توانايی حل مشكالت بايد در برنامه درسی در نظرگرفته شود.
آرامش وروابط دوستانه محقق نشده است.
بايد شناخت خود وروابط بین فردی جزء اهداف باشد.
بايد مهارت حل مسئله تو روابط بین فردی خود را بشناسد.
كنترل محیط خودشون وهیجانات مهم است.
آموزش مهارت نه گفتن وجرأت مندی در دوره ابتدايی اهمیت دارد.
آموزش مهارت استفاده از رسانه های نوين برای دانش آموزان نیاز است.

كد مصاحبه شوندگان
3
1،8،13
5،6،10،11
1،7،12
11،12
6،9،11
1،7،8،11
1،5،7،9
1
1،2،4،6

0

 3ارتباط اين كدها با كدهای باز وفراوانی هر مقوله را
نشان می دهد.

در اين مرحله از میان كدهای بازدر نهايت مقوله هايی
كه قدرت مفهومی بیشتر داشتند وبهتر می توانستند
مفاهیم وخرده مقوالت را پیوند دهند ،انتخاب شد .جدول
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جدول .3مفاهیم وکدهای(اهداف آموزشی)
مفهوم

كدنهائی

كد مصاحبه شونده

آموزش برای چگونه زيستن

3،4

تربیت شهروند خوب

1،4،5،7،8،13،14

آمادگی برای رويارويی با چالش های زندگی بزرگسالی

3،4،7،8،10،11،12،13،6،5

فراوانی

ارتقای مهارتهای اجتماعی عام
آموزش مهارت همزيستی مسالمت آمیز

ارتقای مهارتهای اجتماعی خاص

ارتقای مهارت های ذهنی

ارتقای مهارت خود مديريتی

ارتقای مهارت استفاده از فاوا

3،4،12،13

آموزش صلح ودوستی

13

توانايی تحلیل مسائل وچالش های زندگی

1،7،8،11،12

دوست يابی

3،11،12

آموزش مهارت ارتباط

1،3،4،5،6،9،11،12

درک همدالنه

7،8،11

آموزش مهارت تفكر

1،5،11

آموزش مهارت حل مسئله

1،7،8،11،12

مهارت تفكر نقاد

6،7،11

آموزش مديريت هیجان وخشم

1،6،7،5،9

خودمراقبتی

3،6

مهارت نه گفتن

1

مهارت استفاده از فضای مجازی

1،2،4،5،6،8،10،12،13،14،15

ارتقای سواد رسانه ای

1،2،4،5،6،8،10،12،13،14،15
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كه دانش آموزان را درگیر فعالیت نموده وباعث تقويت
روحیه پرسشگری وپژوهشگری گرددكه از اهداف سند
تحول بنیادين آموزش وپرورش نیزمی باشد .تاكید بیش از
حد بر مهارت های خواندن،نوشتن،حساب كردن والزامات
برنامه درسی ملی ،منجر به اين تصور شده است كه در
صورتی كه شیوه های صحیح آموزش ويادگیری مورد
توجه قرا نگیرند،دستیابی به جامعه ای خالق غیر قابل
دسترس می شود.در اين میان برنامه های درسی مسأله
محور  ،روش های آموزش فعال و به ويژه نقش مربیان و
معلمان به عنوان اركان اساسی نظام تربیتی به ويژه در
شناسايی ،پرورش و ارزيابی خالقیت نقشی بی بديل
است]16[.مصاحبه شونده (كد  " : )12محتوای آموزش
مهارتهای زندگی بايد مسئله محور باشد نه موضوع
محور ".و ديگر اين كه به غیر از مسئله محور بودن بايد
اين مسائل مطرح شده در موقعیت های واقعی زندگی
مطرح شود وطراحی به گونه ای باشد كه باعث تثبیت
يادگیری گردد.مصاحبه كننده (كد" : )5اگر فعالیت برای
دانش آموزان طراحی می كنیدخود دانش آموزان
درگیرمسئله شوند در يادگیری موثر واقع می شود".
 -2اهداف ومقاصد برنامه درسی مهارتهای زندگی در
دوره تحصیلی ابتدايی كدام است ؟
با توجه به نتايج مندرج در جدول  . 3و مقايسه

 -1نیازهای دانش آموزان در برنامه درسی مهارتهای
زندگی دوره ابتدايی كدام است؟
در خصوص چگونگی ارايه محتوای آموزشی مهارت
های زندگی بر اساس نظرات مصاحبه شوندگان واستخراج
فراوانی ها با دوديدگاه روبرو می شويم :
الف) عده ی كثیری بر تلفیق محتوای آموزشی با
دروس اصلی و در كتب درسی هستند ومعتقدند كه از هر
فرصت آموزشی در مدرسه در قالب توسعه ی محیط های
يادگیری كه از تأكیدات سند تحول بنیادين نیزمی باشد
،بايد بهره جست .مصاحبه شونده كد(" : )2پیشنهاد سند
تحول تلفیقی است  ،سند برنامه درسی هم تلفیق محتوا
را مطرح كرده است ".مصاحبه شونده (كد " : )14برنامه
مهارتهای زندگی در لحظه لحظه های آموزش وپرورش
بچه های ما بايد سهیم باشد  ،بهترين حالت اين است كه
در برنامه درسی لحاظ شود".
ب) برخی ديگر نیز بر تهیه محتوای تكمیلی وفعالیت
فوق برنامه را پیشنهاد نموده اند و لحاظ نمودن ساعت
خاص در برنامه كالسی وهفته ای را ترجیح می دهند.
(كد  )1بیان نموده است " :يک سری محتواهای تكمیلی
متناسب با پودمان هايی برای آموزش مهارتهای زندگی
نیاز داريم" .الزم ذكر است كه صاحبنظران در چگونگی
كیفیت محتوا پیشنهاد تهیه محتوای مسئله محور را دارند
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طراحی کیفی برنامه درسی آموزش مهارتهای زندگی دوره ابتدایی بر اسا نظرات بررگان

فراوانی های به دست آمده ،ارتقای مهارتهای اجتماعی
عمومی از مهم ترين اهداف آموزش مهارتهای زندگی می
باشد كه مورد نیاز دانش آموزان در ارتباط با ديگران
است.در اين پژوهش  %80مصاحبه شوندگان بر اين
شاخص تأكید نموده اند(.كد  )4اظهار كرده است":بايد
آموختن برای زيستن باشد ،اگر چیزی را ما ياد داديم كه
به درد زندگی نخورد بی ثمر است ".از مهم ترين اهداف
ومقاصد آموزش مهارتهای زندگی ،ارتقای مهارتهای
اجتماعی عمومی وفردی است كه فرد را آماده برای
رويارويی با چالش های زندگی می نمايد.از جمله آموزش
مهارتهای چگونه زيستن،تربیت شهروندی  ،صلح
وزيستن مسالمت آمیزدر كنار ديگران ،همان مفاهیمی كه
سازمان يونسكو با عنوان كلی (يادگیری گنج درون) بر
چهارستون "يادگیری زيستی" "باهم زيستن"و"انجام
دادن" و " دانستن" ياد كرده است .مهارت بعدی ارتقای
مهارت استفاده از فناوری ارتباطات واطالعات است كه در
عصر حاضر از ضروريات آموزشی به دانش آموزان به شمار
می رود ازجمله ارتقاء سواد رسانه ای وآشنايی با فرصت ها
وتهديدهای فضای مجازی می توان نام برد.كاربرد مناسب
فناوری اطالعات و ارتباطات موجب كسب دانش ومهارت
های يادگیری مورد نیاز تا پايان زندگی فراگیران را ارتقاء
می دهد( .]17[.كد  )13چنین بیان كرده است":ارتباطات
در فضای مجازی خیلی ضرورت دارد كه به دانش آموزان
آموزش داده شود"(.كد " : )9چگونگی استفاده از پديده
های نوظهوری ،مثل فضای مجازی را بايدآموزش
بدهیم".در مرحله بعدی ارتقای مهارتهای اجتماعی فردی
با فراوانی  10قرار می گیردكه مرتبط با مهارت های
همدلی ومهارت ارتباطی ودوست يابی مرتبط است ودانش
آموزان را آماده برای رفتارهای بین فردی می
نمايد(كد )12چنین بیان كرده است":مهارت زندگی
هدفش بهتر كردن روابط انسان ها برای بوجود آوردن
دنیايی بهتر است.".هدف ديگر ارتقای مهارت
خودمديريتی در دانش آموزان دوره ابتدايی است كه
شامل خودمراقبتی باالخص در دوران بلوغ و آموزش
مهارت نه گفتن يا همان جرأت مندی است .مصاحبه
شونده (كد )1چنین بیان كرده است":بايد به دانش
آموزان خودرهبری ،خود مديريتی را يا بدهیم وقدرت
تحلیل را بیاموزيم تا منجر به مهارت نه گفتن در مواقع
الزم باشد".مصاحبه شونده(كد" :)3قدرت نه گفتن را بايد
به دانش آموزان بیاموزيم كه از جمله مهارت های اساسی
است"از جمله اهدافی كه مد نظر خبرگان بوده ارتقای
مهارتهای ذهنی است كه در فرآيند ياددهی -يادگیری

کرری کریمزاده و همکاران

دروس اصلی نیز بی تأثیر نخواهد بود  ،مانند مهارت
تفكر،حل مسئله وتفكر نقاد  ،مصاحبه شونده ( كد":)11
دانش آموزان در واقع هر موضوعی را از هر كسی نپذيرند
اين موضوع تفكر انتقادی است كه برای زندگی حال
وآينده مهم است".
 -3محتوای آموزشی مناسب برنامه درسی مهارتهای
زندگی در دوره تحصیلی ابتدايی كدام است ؟
يادگیری وكسب اطالعات از ويژگی های بارز انسان
هاست .خداوند انسان را به تأمل درخلقت جهان و تفكر
دعوت كرده است شايسته است انسانها خوب ياد بگیرند
تا خوب بینند ،خوب بشنوند و درست بیانديشند ،رموز
خلقت را كشف كنند و همواره ذهنی خالق داشته باشند.با
توجه به تغییر محتوای برخی كتب و برگزاری آموزش
های ضمن خدمت با محتواهای حجیم آموزشی،آموزش ها
نامتناسب با نیازهای دانش آموزان به آنان ارائه شده است
كه با گذشت زمان دانش وآموخته های اولیه ناكارآمد
شده وهمه ساله با روش ها وشیوه های تكراری تدريس
می شود]18[.در پاسخ صاحبنظران به سؤال سوم در
ارتباط با روش های مناسب ياددهی  -يادگیری
مهارتهای زندگی ،نتايج بیانگر اهمیت ،روش اكتشافی با
فراوانی  9ودر بر گرفتن  %60نظر مصاحبه شوندگان است
كه اين روش شامل روش های تجربی  ،پروژه محور ،بارش
مغزی وقرار دادن در موقعیت های عملی است .مصاحبه
شونده (كد )11چنین بیان كرده است" :روشی كه دانش
آموز را درگیر فكری كرده ودر موقعیت های عملی قرار
دهد" .مصاحبه شونده(كد )3بیان كرده است":در بیشتر
مواقع روش نمايش يكی از راهبردهای مهم يادگیری
است ".يادگیری مشاركتی در رتبه های بعدی قرار گرفته
در اين روش می توان از راهبردهايی نام برد از جمله:
فعالیت گروهی  ،تعاملی ،گردش های علمی  ،بازی
گروهی( .كد " :)1راهبردها  ،روش ها ،الگوهايی برای
تدريس انتخاب شود كه تعاملی باشد ".مصاحبه
شونده(كد ": )9عمدتا از روش تعاملی مثل روش های
همراه با بازی بايد استفاده كرد ".روش مبتنی بر حل
مسئله توسط برخی از مصاحبه شوندگان مطرح گرديده
است از جمله(كد  " : )5تا زمانی كه دانش آموز درگیر
حل مسئله نشود ،نمی تواند قدرت تحلیل ورويارويی با
مشكالت را داشته باشد ودر تصمیم گیری ضعف داشته در
نتیجه باعث كاهش اعتماد به نفس می شود.روش
ديگرآموزش تسلط ياب است  :استانداردی كه دانش
آموزان بايد به آن برسند تا پذيرفته شود كه در موضوع يا
مهارت مورد نظر به حد چیرگی رسیده اند ]19[ .يافته
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های حاصل از مصاحبه با (كد  " :)6بخش هايی را كه در
آموزش ارايه می كنیم در نهايت بايد دانش آموز در
موقعیت های واقعی به آن عمل كند ".مصاحبه شونده
(كد " :)7در تربیت بايد صبوری كرد ،مهارت های زندگی،
يعنی انسان سازی ،كه بايد آرام آرام آموزش داد تا حدی
كه مهارت نهادينه شود ".روش استفاده ازمديا روش
ديگری است كه صاحبنظران توصیه نموده اند :مالتی
مدياها(چند رسانه ای) مجموعه ای از رسانه و متن می
باشد كه از تركیبی از متن  ،صدا  ،تصاوير ايستا  ،انیمیشن
 ،ويدئو يا فرم های متنی قابل تعامل با كاربر می
باشد.يافته های حاصل از مصاحبه ها مبین استفاده از
مدياها در آموزش مهارتهای زندگی می باشد( .كد )15
بیان می كند ":استفاده از رسانه های ديداری در آموزش
مؤثر است باالخص در دوره ابتدايی".البته می توان اذعان
نمود كه هر روشی كه بتواند دانش آموزان را به سمت
تفكر ومسئله يابی رهنمون سازد روش مناسبی می تواند
باشد .درحقیقت بايد روش تدريسی را برای آموزش
مهارت های زندگی در دوره ابتدايی انتخاب نمود كه سه
ويژگی )1:تعاملی  )2تجربی)3اكتشافی را دربر داشته
باشد.در مرحله انتخاب راهبرد،الگو وروش بايد مبتنی بر
الگو ،الگو مبتنی بر راهبرد وراهبرد مبتنی بر نظريه های
يادگیری باشد
 -4مدت و زمان آموزش مناسب برنامه درسی
مهارتهای زندگی دوره ابتدايی كدام است ؟
درپی تغییرات بوجود آمده در جوامع ،در سطوح بین
المللی،منطقه ای وملی مهارت های موردنیاز نیز
دستخوش تغییرات گرديده ونیازهای جديدی شكل گرفته
است.شواهد موجود در جامعه و رويارويی با آسیب های
اجتماعی نوپديد بیانگر اين است كه نظام تعلیم وتربیت
در برنامه ريزی ها ی كالن به موضوع آموزش مهارتهای
زندگی توجه نموده ولی در اجرا آموزش ها سطحی
ومقطعی بوده وبه نهادينه نمودن توجه نگرديده است.
دانش آموزان دوره ابتدايی بیش از هر چیزی در زمان
حال زندگی می كنند و گذشته برای آنها ،تمام شده
وازآينده هنوز تصوير روشنی ندارند ،بنابر اين ما ضمن اين
كه در برنامه درسی تجارب گذشته را وارد می كنیم در
تعیین اهداف،استراتژی ها ودر واقع سیاست های
روشن،آينده را هم مورد توجه قرار می دهیم اما در اجرا
يک پیوند مستقیمی بین نیازهای واقعی دانش آموزان با

نیازهای روز جامعه بايد وجود داشته باشد.در اين خصوص
صاحبنظران نیز در مصاحبه های خود چنین بیان نموده
اند( :كد" :)1تعلیم وتربیت امری نیست كه صرفا حال بچه
ها را فدای يک آينده احتمالی بكنه"(.كد" :)2هم نیازهای
حال مهمه هم نیازهای آينده"(.كد )5چنین بیان كرده
است ":خیلی مسائلی كه بچهها در آينده باهاشون مواجه
خواهند شد شايد ما درست پیشبینی نكرديم ما در
عصرتغییرات و ارتباطاتیم  ،نظام آموزش پرورش از اين
سرعت تغییرات كمی جامانده است(.كد ":)8شما با توجه
به شرايط حال اين آموزش ها را بهشون منتقل كنی كه
عملیاتی هم بشه تا بتونه در آينده يک شهروند فرهنگی
بشه يه فرد متدين باشه(".كد)12چنین بیان كرده است":
االن مهارتهايی تحت عنوان مهارتهای هزاره سوم
مطرحه مثالً بچهای در آينده میتونه موفق باشه كه تفكر
انتقادی داشته باشد.
 -5روش های مناسب ياددهی -يادگیری مهارتهای
زندگی در دوره تحصیلی ابتدايی كدام است ؟
در ارتباط با زمان آموزش مهارتهای زندگی
صاحبنظران رويكردهای متفاوتی داشته اند ،بالغ بر %70
از صاحبنظران تأكید بر تلفیق آموزش درساعات برنامه
رسمی تدريس را دارند و معتقدند كه آموزش مهارتهای
زندگی را از دروس اصلی نبايد منفک نمود.مصاحبه
شوندگان چنین بیان كرده اند( :كد " :)6در تمام
كتابهای درسی بايد پخش بشه در هرجايی به مناسبت
در بخشی آموزش داده بشه( ".كد":)15ايده آل اينه كه
در تمام ساعات آموزشی اگر يه مدارسی مجهز داشته
باشیم تک تک ساعات میتونه كار آموزشی انجام بده".
(كد " : )12از هر امكانی وزمانی بايد برای آموزش
مهارتهای زندگی استفاده كنیم .هم به صورت مستقل و
هم به صورت در هم تنیده ".تعداد اندكی از صاحبنظران
معتقدند كه برای آموزش مهارتهای زندگی بايد زنگ
وساعت خاصی را لحاظ نمود ويا در قالب ساعات فوق
برنامه آموزش داد(.كد ":)11بايد تو برنامه رسمی بچهها
لحاظ بشه(".كد ":)9اگر بشه ساعت های خاصی را در
هفته چند ساعت تخصیص بدهند(".كد ":)8فعالیت های
فوق برنامه كه از طريق بازی بشه اونها را به دانشآموزان
منتقل كرد".
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خبرگان

اشتراكات

کرری کریمزاده و همکاران

برنامه درسی ملی

نمودار .2مقایسه همپوشانی نتایج با سند برنامه درسی ملی

وفعالیت ها  ،كارنامه توصیفی وغیره) در طول فرآيند
تعلیم وتربیت وارايه بازخوردهای كیفی مورد نیاز به منظور
تشخیص ضعف ها  ،قوت ها ومشكالت فرآيند يادگیری ،
اصالح وبهبود آن ،شناخت دقیق وهمه جانبه فراگیران در
ابعاد مختلف وكمک به يادگیری بهتر آنان در فضای روانی
وعاطفی مطلوب تر و هدايت اين جريان به سوی تحقق
بهتر اهداف با به كارگیری مقیاس مقوله ای رتبه ای(
خیلی خوب ،خوب ،قابل قبول  ،نیاز به تالش و آموزش
بیشتر )به جای مقیاس فاصله ای صفر تا بیست[]20
%70صاحبنظران در ارتباط با ارزشیابی آموزش مهارتهای
زندگی  ،معتقدند كه بايد از روش ارزشیابی كیفی -

 -6روش های مناسب سنجش وارزشیابی برنامه
درسی مهارتهای زندگی در دوره ابتدايی كدام است؟
ارزشیابی تحصیلی وتربیتی فرايند نظام مند داوری
وقضاوت در مورد آموخته ها وتغییر رفتار دانش آموز برای
تعیین میزان نیل يادگیرندگان به هدف های آموزشی
وپرورشی از قبل تعیین شده است .روش ارزشیابی در
دوره ابتدايی ارزشیابی كیفی-توصیفی است،اين ارزشیابی
شیوه ای از سنجش وارزشیابی وپیشرفت تحصیلی تربیتی
وفرآيند جمع آوری  ،تجزيه وتحلیل وتفسیر اطالعات
حاصل از به كارگیری ابزارها وروش های مناسب ( پوشه
كار ،آزمون عملكردی؛ ثبت مشاهدات ؛ بررسی تكالیف
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توصیفی استفاده كرد .مصاحبه شونده ( كد " :)1ارزشیابی
فقط با نگاه ايجاد موقعیت های عملی واقعی ومشاهده ی
رفتار وعملكرد دانش آموز در موقعیت های واقعی وبصورت
عمومأ غیرمستقیم ومستتر همراه با بازخوردهای روشن
سازنده(".كد ": )10مهم كیفیت رفتاره ولی به نظر من
دقت كنیم اگر ارزشیابی در حوزه تربیت ،پرورش و
آموزش آداب زندگی است ،اين نبايد برای بچهها عنوان
بشه بچه ها بايد راحت باشن و بحث رقابت
نیست".همچنین صاحبنظران در پاسخ های خود به
ارزشیابی و بررسی مستمر تغییر نگرش ،تغییر رفتار

وتغییر عملكرد كه همان مطالعه طولی در دوره تحصیلی
ابتدايی است ،اشاره نموده اند(.كد " :)12شما با مطالعه
رفتار دانش آموز در مدرسه مشاهده می كنید اين مهارت
نهادينه شده .اما ابا آزمون مداد كاغذی نمی توان نتیجه
گرفت ،مهارتهای زندگی پیامدمحورند".در ادامه بررسی
تطبیقی نظرات خبرگان و سند برنامه درسی ملی انجام
گرديد ونتايج در در نمودار شماره  2خالصه گرديده است.
سر انجام با توجه به نظر صاحب نظران در پژوهش
حاضر ،تئوری حاصل از مفاهیم و مقوله های فوق  ،جهت
سهولت در ارائه ،در نمودار  .3خالصه گرديده است:

نمودار .3چارچوب مفاهیم ومقوله ها
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همه معتقدند كه در برنامه درسی آموزش مهارتهای
زندگی ،مهارت ارتباطی ودرک متقابل از اهداف اساسی به
شمار می رودكه اين يافته ها نیز با ارتقای مهارت های
فردی -اجتماعی همسويی دارد.
يافته ها ی (سؤال ") 2محتواهای تلفیقی دانش آموز
محور"است كه با نتايج پژوهش كیسبو بايو ]15[7همسويی
دارد كه بیان می كند :برای توسعه ی آموزش مهارتهای
زندگی بايد از تمامی ساعات آموزش حتی موقعیت های
موجود در منزل با مشاركت اولیا سود برد.
پاسخ (سؤال" )3روش های نوين وفعال تدريس" است
جانستون، ]33[ 8اسكات
كه با يافته های
پیرس]34[9نتیجه گرفته است" توسعه ی مهارتهای
زندگی وقتی رخ می دهد كه تعامل با زمینه يادگیری
ومشاركت انجام گیرد".راسمن " :]16[10بهترين شیوه ی
اجرای برنامه درسی مشاركتی است ".كیسبو بايو [ ]15در
نتايج پژوهشی خود بیان كرده است " :معلم بايد شرايط
همكاری جهت مشاركت يادگیرنده را در فعالیت های
مختلف برای آموزش مهارتهای زندگی مهیا نمايد".
همسويی دارد و بررسی ها نشان می دهد با مفادسند ملی
برنامه ی درسی در برخی موارد همپوشانی دارد.

بحث و نتیجهگیری
در حدود يک صد سالی كه از عمر برنامه درسی می
گذرد ،تحوالت چشم گیری در مقوله برنامه درسی به وجود
آمده است ،امروزه به مفهوم برنامه ی درسی صرفا به عنوان
يک ماده ی درسی،محتوا ،نتايج يادگیری يا طرح درس
نگريسته نمی شود ،بلكه مفهوم برنامه ی درسی حوزه ای
فراتر را شامل می شود .در مقام تمثیل ،برنامه ی درسی
همانند انسان دارای ابعاد متفاوتی است وتوجه به يک بعد ،
انسان را از توجه به ابعاد ديگر غافل می كند.در حال حاضر
در آموزش وپرورش دوره ابتدايی كشور در حوزه يادگیری
مهارتهای زندگی  ،برنامه درسی منسجمی كه تمام ابعاد
واركان برنامه درسی را بر اساس نیازهای دانش آموزان
وجامعه و ...در برگیرد ،وجود ندارد.لذا در اين پژوهش با
رويكرد كیفی به دنبال يافتن چارچوب مناسبی برای برنامه
درسی آموزش مهارتهای زندگی در شش مؤلفه اهداف،
محتوا و روش های ياددهی  -يادگیری ،زمان آموزش،
نیازهای مهارتی دانش آموزان  ،روش ارزشیابی بوده ايم كه
نتايج ذيل بعد از بررسی حاصل گرديده است:
درپاسخ به سوال  1اهداف برنامه درسی آموزش
مهارتهای زندگی نتیجه حاصل شد كه "ارتقاء مهارت های
فردی – اجتماعی" از اهداف مهم اساسی است كه اين يافته
با نتايج بندک[،]7جوادی پور وهمكاران[ ، ]21درويشی
[ ، ]22آبكنار وعاشوری [ ،]23زارعی[ ، ]24احمدی[، ]25
گلچین[، ]26نادری[ ، ]27امین نقاوتی ]28[ 1همسويی
دارد كه دريافته اند :نیازهای دانش آموزان دوره ابتدايی
برای زندگی در دوران مدرن قرن  ، 21استفاده از فناوری
اطالعات وارتباطات وحل مسئله می باشدكه اين يافته ها
اهمیت مهارت های فردی واجتماعی را نمايان می كند.
يافته های ياپندی ]13[2كه آموزش برای چگونه زيستن
وتربیت شهروندی را از جمله اهداف آموزشی مهارت های
زندگی می داند و گاسپارينی ]29[3كه نتیجه گرفته
است:مهارت های ارتباطی بین فردی جهت توسعه ی
توانايی دانش آموزان دوره ابتدايی در خود دفاعی آنها
داردنیز تا حدودی همپوشانی
اهمیت فراوانی
دارد.كیويونگا ]30[4معتقد است ":از مهارتهای قرن 21
آموزش مهارتهای تفكر انتقادی و حل مسئله به دانش
آموزان است" .مارتین دنیش،]31[5كیشور سیريكاال،]32[6

سؤال  )4در باره نیازهای مهارتی دانش آموزان است ،كه
نتايج حاصل از مصاحبه ها بیانگر سه د سته نیاز با زير
مجموعه هايی است از جمله نیازهای تربیتی زمان حال ،
نیازهای متناسب با دوره ی رشد ونیازهايی با رويكرد آينده
كه در مجموع به" آموزش شهروندی " منجر می
گردد.نتايج حاصله در موارد اندكی با يافته های بندک[]7
همسويی دارد  ،همچنین با نتايج پژوهشی امین
نقاوتی[]28كه نتیجه گرفته است":دقیق شدن روی كلیه
مهارتهای آينده كه دانش آموزان نیاز دارند برای زندگی در
زمان آينده مدرن بدانند".و پژوهش ياپندی[]13
وكیويونگا[ ]30از ديگر پژوهش های همسو است .همچنین
نتايج با سند ملی برنامه درسی همپوشانی دارد.
نتايج حاصل از مصاحبه های انجام شده در پاسخ به
(سؤال )5درباره زمان ومدت مناسب آموزش مهارتهای
زندگی  ،حاكی از تلفیق آموزش با دروس اصلی ودر ساعات
رسمی آموزش می باشد كه الزم ذكر است كه در پژوهش
های انجام شده اشاره ای به اين موضوع نگرديده است.
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 - 3سعیدی پور،بهمن.اسالم پناه،مريم.محمدی،سحر)1388(.
ارائه ی الگوی مفهومی برنامه ريزی درسی مبتنی بر فناوری
اطالعات و ارتباطات و سنجش میزان تناسب آن با نظام
برنامه ريزی درسی.فصل نامه ی مطالعات برنامه ی
درسی.سال سوم شماره ی . 10صص.65-93.

در ارتباط با (سؤال )6در خصوص روش های ارزشیابی
برنامه درسی آموزش مهارتهای زندگی بايد اذعان نمود كه
نتايج بیانگر استفاده از انواع روش های ارزشیابی كیفی –
توصیفی می باشد ،كه با يافته های بندک[ ]7راسمن[]16تا
حدودی همسويی دارد .در سند برنامه درسی ملی به
ارزشیابی مستمر وهمه جانبه اشاره شده است.
الزم ذكر است پژوهش به غیر از نتايج مطرح شده ،
دستاوردهای ويژه ای به شرح ذيل داشته است:
 )1در پاسخ به سؤال  2در ارتباط با محتوا،از
دستاوردهای مهم پژوهش استفاده از محتواهای مسئله
محور ودرگیر نمودن دانش آموز درموقعیت های عملی و
واقعی است وهمچنین ارايه محتوا در كتب درسی دانش
آموزان.
 )2در ارتباط با زمان مناسب تدريس از دستاوردهای
ويژه اين پژوهش ،تلفیق در تمامی ساعات با توجه به شرايط
و موقعیت های مناسب ودر ارتباط با مباحث روزمره و
واقعی زندگی نتیجه گرديده است.
 )3در خصوص نحوه ارزشیابی ،از دستاوردهای مهم
،استفاده از انواع روش های ارزش يابی كیفی –توصیفی
واستفاده از روش مطالعه ی طولی ،تغییر نگرش ،رفتار
وعملكرد در پايان دوره اول(پايه اول تاسوم) وپايان دوره
دوم(پايه چهارم تا ششم)است.
 )4آموزش مهارت ها به كودكان و نوجوانان بهتر است
به صورت عینی انجام شود زيرا آن ها هنوز توانايی
انديشیدن به مفاهیم انتزاعی را به طور كامل كسب نكرده
اند.
لذا پیشنهاد می شود :برای اثربخشی برنامه درسی
آموزش مهارتهای زندگی در دوره ابتدايی ،مسئولین
وبرنامه ريزان نظام تعلیم وتربیت هم زمان با ايجاد تغییر
وتحول دربرنامه درسی دانش آموزان ،بايدنیازهای اولیا
ومربیان را بیش از پیش مورد
مداقه قرار دهند  ،در كیفیت بخشی نیز با توجه به
آموزه های دينی ازتجربیات موفق جهانی نیز نبايد غافل
گرديد و بايد از تمامی امكانات موجود با توجه به زيست بوم
های مختلف بهره جست .

 - 4سازمان بهداشت جهانی.برنامه آموزش مهارت زندگی.
()1385ترجمه:الدن فتی،فرشته موتابی..تهران:دائره.
 -5خانزاده ،بابک ) 1389 (0روان شناسی كودک :نقش آموزش
خانواده در اصالح اختالالت رفتار كودكان  .تهران :عصر
غیبت.
 -6قربان،فاطمه(.)1392نقش آموزش وپرورش دوره ابتدايی در
شكل دهی بنیه فكری وفرهنگی دانش آموزان.انتشارات ورای
دانش.
 -7بندک،موسی(.)1393طراحی الگویمطلوب برنامه درسی
آموزش مهارتهای زندگی دوره ابتدايی(.پايان نامه دكتری).
دانشگاه عالمه طباطبايی  -دانشكده روانشناسی و علوم
تربیتی.
 - 8روحانی،حسن.) 1386 (.بايستگی های آموزش مهارت های
زندگی در آموزش وپرورش.راهبردشماره چهل وپنجم.مركز
تحقیقات استراتژيک.
9- Avril johnstone ، Adrienne R. Hughes
،
Xannejansen ، John. J. Reilly (2017). Pragmatic
evaiuation of the Go2piay Active Play
intervention on physicai activity and fundamental
movement skills in children. Preventive Medicine
Reports 7. pp. 58–63.
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