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چکیده

شآموزان مقطع
هدف از انجام پژوهش حاضر ،اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه درسی مهارتهای زندگی برای دان 
متوسطه مراکز استعدادهای درخشان بود .این پژوهش توصیفی -تحلیلی از نوع کمی بود .جامعه پژوهش معلمان
تهای زندگی در مقطع اول متوسطه استان کردستان در سال
دارای حداقل چهار سال سابقه آموزش درس مهار 

تحصیلی  69 13 -79به تعداد  1900نفر بودند .نمونه پژوهش  320نفر بودند که بر اساس جدول مورگان با روش
قساخته الگوی مطلوب برنامه
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محق 
تهای زندگی (  111گویه) استفاده شد که روایی صوری آن تایید و پایایی کل آن با روش آلفای
درسی مهار 
کرونباخ  0/18محاسبه شد .دادهها با روشهای تحلیل عاملی و آزمون تی در نرمافزار  Smart-PLSتحلیل شدند.
تهای زندگی چهار مولفه شامل اهداف ،محتوی ،روشهای
نتایج نشان داد که الگوی مطلوب برنامه درسی مهار 
گتر از نقطه برش  1/699بود .همچنین پایایی
شهای ارزشیابی داشت که آماره تی همه آنها بزر 
آموزش و رو 
جشده آنها از  0/04بیشتر بود .بنابراین ،مولفههای الگوی مطلوب
ترکیبی آنها از  0/ 70و میانگین واریانس استخرا 
یتوانند از آن بهره
تهای زندگی بر اساس نظر معلمان تایید شد و متخصصان برنامهریزی درسی م 
برنامه درسی مهار 
ببرند.
کلید واژهها :برنامه درسی ،مهارتهای زندگی ،دانشآموزان.
دریافت مقاله8931 /7/ 23 :

پذیرش مقاله8931/8/81 :

 -1دانشجوی دکتری ،گروه برنامهریزی درسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

feraidonkhezri@gmail.com
 -2دانشیار ،گروه برنامهریزی درسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
(نویسنده مسئول) mostafaghaderi5252@gmail.com
 -3استادیار ،گروه برنامهریزی درسی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران

fardinabdollahy@gmail.com
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مقدمه

امروزه با توجه به پدیده جهانی شدن و تبعات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و فناورانه آن در

زندگی انسان قرن بیست و یکم و نیز با درنظرگرفتن تغییرات شگرفی که به تبع این تغییرات در
ساختار اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جوامع پیش آمده است ،ضرورت آماده کردن
یشود.
یهای خاص آن بیش از پیش احساس م 
شآموزان برای زندگی در این قرن با ویژگ 
دان 
همچنین الزم است آموزش و پرورش با ایجاد تغییرات همه جانبه در فلسفه ،اهداف ،ساختار و
لهای کنونی را برای زندگی در شرایط دائما در
برنامه درسی خود ،وظیفه خطیر آماده کردن نس 
حال تغییر محقق سازد و زمینه و بستر توسعه منابع انسانی جامعه را فراهم نماید .در عصر کنونی
انسان توانسته است مرزهای دانش را درنوردیده و بیشترین امکانات را در اختیار گیرد و به
شها گاهی نتایج
سرعت پیش رود تا بهترین و مرفهترین زندگی را رقم بزند ،اما با وجود تال 
معکوس شامل حال او شده و اسارت در آسایش مطلق ،آرامش او را از او سلب نموده است و
تهای علمی و امکانات پیرامونی هنوز هم از دردهای جانکاه وی کاسته نشده است.
با همه پیشرف 
این امر نشاندهنده این مطلب است که برای رسیدن به سواحل آرامش عالوه بر آسایش نیاز به

تهای زندگی 1است که با گستردهتر شدن زندگی ،آنها نیز پیچیدهتر میشوند
یک سری مهار 
تهای
(خنیفر و پورحسینی .)19 13 ،مهارتهای زندگی شامل طیف وسیعی از دانش و مهار 

گسالی است (بارلین2 001 ،2؛ به نقل از ادیب .) 382 1 ،در یک
نفردی برای زندگی بزر 
تعامل بی 

یهایی هستند که موجب بروز برخی رفتارهای
تهای زندگی مجموعه توانای 
مفهوم کلی مهار 
یباشند (فتحی
یشوند که برای سعادت و موفقیت در زندگی روزانه ضروری م 
انطباقی و مثبت م 
واجارگاه.) 388 1 ،
شآموزان است که
تهای زندگی ،ارتقای بهداشت روانی دان 
یکی از اهداف اصلی برنامه مهار 
شآموزان
یشود (شریفی )09 13 ،و بر اساس آن دان 
یک برنامه مداخلهای پیشگیرانه محسوب م 
بسرشکی ،ورنوسفدرانی و موالیی ،) 2015 ،کیفیت
در عزت نفس و مسئولیتپذیری (ادی 
زندگی (محمدی )1 201 ،و اعتماد به نفس ،مدیریت زمان و دیگر جنبههای یادگیری

1 . Life Skills
2 . Barlin
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بهای
یشوند .همچنین جلوگیری از آسی 
(هاردکستل ،تیی ،گالسی و هاگر ) 2015 ،1بالنده م 
اجتماعی و باال بردن سطح بهداشت روانی افراد جامعه ،آموزش شهروندی و آمادگی برای
تهای تفکر ،پیشگیری از رفتارهای ناهنجار،
زندگی آینده ،توانمند کردن افراد و ارتقای مهار 
افزایش مسئولیتپذیری و توان مدیریت شخصی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه و استحکام نهاد
خانواده از جمله اهداف آموزش مهارتهای زندگی است (بهمئی )69 13 ،و مدرسه یکی از
یباشد (شریفی.)09 13 ،
تهای زندگی م 
بسترهای مهم و مناسب برای کسب آن یعنی مهار 
تهای ذهنی متفاوت است (چیانگ،
تهای زندگی بر حسب جنسیت ،سن و مهار 
آموزش مهار 
تهای
یشود که ویژگیهای فردی افراد در تبیین مهار 
نی و لی .) 2017 ،2پس این طور استنباط م 

زندگی آنها نسبتا با هم تفاوت دارد .همچنین تفاوت دو محیط آموزشی مدارس ویژه پرورش
یهای شخصیتی
یتواند موجب تقویت یا ایجاد ویژگ 
استعدادهای درخشان با مدارس عادی م 
متفاوت در دو گروه دانشآموزان این مدارس شود .بدین منظور الزم است بین آموزش
شآموزان
شآموزان دارای قابلیتهای خاص (استعداد درخشان) و دان 
تهای زندگی به دان 
مهار 
شآموزان استعداد درخشان
قشناس ،چمنی و فیروزآبادی .)5 38 1 ،دان 
عادی تمایز قائل شد (ح 
یشود که به صورت بالقوه نخبه هستند ،ولی هنوز زمینههای الزم برای
شآموزانی اطالق م 
به دان 
شناسایی کامل و یا بروز استعدادهای ویژه آنها فراهم نشده باشد .نخبهپروری از مدارس آغاز و
یکند و کشور ایران بر آن است که با اجرای برنامه ششم توسعه و رسیدن به
در دانشگاهها رشد م 
اهداف چشمانداز بیست ساله جامعهای مبتنی بر دانایی و کشوری توسعه یافته ایجاد کند .در این
یهای فکری و مالی ،مدیریت
راستا برای بالندگی نخبهپروری بیش از هر چیز به سرمایهگذار 
تگذاران کالن کشور نیز باید توجه بیشتری به
تهای مناسب نیاز دارد و سیاس 
اثربخش و سیاس 
یراد،
فلسفه نخبهپروری در آموزش عالی و آموزش و پرورش داشته باشند (آراسته و محمود 
 .) 1383برای تحقق این امر رعایت این عوامل ،تمام جوانب نیست و باید در کنار رعایت عوامل
شآموزان نیز بهعنوان عوامل علی اثرگذار بر رشد
تهای زندگی این دان 
زمینهای ،مهار 
یهای بالقوه این افراد مورد توجه قرار گیرد .به عبارت دیگر باید الگوی مطلوب که در آن
توانای 
تمامی جوانب امر در نظر گرفته شده باشد ،طراحی گردد .چون که بر اساس اصل انطباق با
1 . Hardcastle, Tye, Glassey & Hagger
2 . Chiang, Ni & Lee
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محیط ،موجود زنده در کوششی که برای حیات میکند ناچار است خود را طوری مجهز سازد
که بتواند در محیطی که هست به حیات خود ادامه دهد و تردیدی نیست که عوامل طبیعی و
شرایط ادامه حیات نه تنها همیشه و همه جا یکسان نیست ،بلکه متفاوت و مختلف میباشد
(طباطبایی.) 388 1 ،
یشود .برنامه درسی عبارت
تهای زندگی در مدارس در قالب برنامههای درسی گنجانده م 
مهار 
یشود .عالوه
حهایی که برای هدایت یادگیری در مدارس از آن استفاده م 
است از مجموعه طر 
یکنند و یک
بر آن به اجرا در آوردن این طرحها به همان شکلی که یادگیرندگان آن را تجربه م 
یافتد و
یگردد .این تجارب در محیط یادگیری اتفاق م 
ینماید هم اطالق م 
ناظر آن را ضبط م 

یدهد (گالثورن ،بوسچی ،وایتهد و بوسچی.) 2009 ،1
محتوای یادگیری را هم تحت تاثیر قرار م 

بر اساس نظر اسالتر ) 2006 ( 2اگر خط سیر تعاریف برنامه درسی کالسیک و نوین را مالحظه

کنیم ،مشاهده میشود که تعاریف زیر در حوزه مطالعات برنامه درسی مطرح بوده است.1 .
تهای برنامهریزی شده از قبل و .3
برنامه درسی بهعنوان موضوع .2 ،برنامه درسی بهعنوان فعالی 
یدهند .در عصر
شآموزان تحت نظارت مدرسه انجام م 
برنامه درسی بهعنوان تمام تجاربی که دان 
شآموز در دوره زندگی تعریف
پست مدرن برنامه درسی شامل همه تجارب کسب شده دان 
یتواند در حصارهای
یشود .پس برنامه درسی یک امر میانفرهنگی است و مانند گذشته نم 
م 
مدرسه محدود شود .بنابراین متخصصان برنامه درسی وظیفه مهمی برعهده دارند به این جهت
که باید طرح و نقشه آموزش یک جامعه را ترسیم نمایند و این حرکت نیازمند نگاه انتقادی به
یباشد (به نقل از قادری .) 1389 ،در برنامه درسی نه اصالت با نیازها و
تربیت و شرایط اجتماعی م 
شهای فرد است و نه اجتماع اصالت دارد و نه فرایندهای ذهنی ،بلکه تنها باید برنامه محور
خ وا ه 
قرار گیرد .پس انضباطها و میراث فرهنگی تنها دلیل وجود مدارس نیستند ،بلکه با ایجاد اعتدال
بین این ابعاد و عوامل باید زمینهای برای رشد و اعتالی همهجانبه شخصیت فراهم نمود (ملکی،
تهای
تدهنده به همه فعالی 
 .)49 13به طور کلی در برنامه درسی عنصر هدف نقش اساسی و جه 

1 . Glatthorn, Boschee, Whitehead & Boschee
2 . Slatter
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تربیتی و آموزشی دارد و پس از آن عنصر محتوی بهعنوان هسته مرکزی برنامههای آموزش و

پرورش م 
یباشد (النگلویس 2016 ،1؛ به نقل از نوری ،احمدوند و غفاری.)79 13 ،

توجه به اهداف غائی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران مانند پرورش روحیه اعتماد
به نفس و استقالل شخصیت ،تقویت احساس کرامت اخالقی و برانگیختن عزت نفس ،پرورش
تآمیز ،تقویت روحیه تحقیق ،تعقل ،تفکر ،بررسی و
متعادل عواطف انسانی و همزیستی مسالم 
تعمق ،نقد و ابتکار ،شناخت ،پرورش و هدایت استعدادهای افراد در جهت اعتالی فرد و جامعه،
تهای مورد نیاز فرد و جامعه موجب تربیت یک شهروند متعادل و
توسعه علوم و فنون و مهار 
تها قرار گیرد .با این حال
یشود که باید در نظام تعلیم و تربیت سرلوحه فعالی 
مقبول اجتماعی م 
یتوان دریافت که اینگونه اهداف
تگیری عملی آن م 
با نگاهی به نظام آموزشی ایران و جه 
تهای مدرسهای و برنامه درسی ندارند و از طرف دیگر با مروری بر
چندان جایگاهی در فعالی 
تهای زندگی درمییابیم که این اهداف با اهداف کلی آموزش و
اهداف برنامه آموزش مهار 
تهای زندگی
پرورش ایران نزدیکی بسیار دارند .بنابراین با اجرای صحیح برنامه آموزش مهار 
یرسد که یکی از بهترین راهکارهای
یتوان به این اهداف دست یافت .همچنین به نظر م 
م 
شها و
تها به جای طیف وسیعی از دان 
یتواند جایگزین کردن این مهار 
شها م 
اجرایی این آموز 
تهایی باشد که نظام سنتی مدارس امروز آنها را بهعنوان محتوای کتب درسی لحاظ
مهار 
تهای
یزاده .) 388 1 ،از جمله نظریههایی که بیشترین ارتباط را با آموزش مهار 
کردهاند (یزد 
یتوان به نظریه دیدگاه اجتماعی اشاره کرد .در دیدگاه اجتماعی تاکید بر تجربه
زندگی دارند ،م 
یشود .در چهارچوب این
اجتماعی است و به فرد در بستر و شرایط خاص اجتماعی نگریسته م 
دیدگاه رویکردها و دیدگاههای فرعی از قبیل انتقال فرهنگی ،شهروندی دموکراتیک و تغییر یا
بازسازی اجتماعی وجود دارد که هر کدام نقش متفاوتی را برای مدرسه قائل هستند .برای مثال
تها و اخالقیات پذیرفته شده به
شها ،سن 
انتقال فرهنگی وظیفه مدرسه را انتقال یا القای ارز 
شآموزان میداند (میلر ترجمه مهرمحمدی .) 1383 ،با توجه به تبیین آموزش
وسیله جامعه به دان 
تهای زندگی و اجتماعی را منطبق با این
یتوان بخشی از آموزش مهار 
تهای زندگی م 
مهار 
دیدگاه دانست .از جمله آموزش مهارتهای حرفهای ،مشارکت و همکاری ،ارتباطات انسانی،

1 . Langlois
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شهروند مسئول و جهانی بودن ،والدین مسئول بودن ،رعایت بهداشت و سالمتی به این دیدگاه
یشوند .یکی دیگر از رویکردهای موجود در دیدگاه اجتماعی ،شهروندی دموکراتیک
مربوط م 
شآموز باید استعداد عقلی خود را در برخورد با مسائل اجتماعی بکار
است و در این رویکرد دان 
شآموزان با
گیرد ،معلم بیش از هر چیز باید جو عاطفی مناسبی در کالس ایجاد کند تا دان 
اشتیاق در فرایند یادگیری شرکت کنند و همکاری مناسبی داشته باشند .معلم باید از تجارب و
توانایی الزم در تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی برخوردار باشد .آموزش و پرورش شهروندی
تهای زندگی که از
تاکید فراوانی بر رشد قوای عقالنی دارد .آموزش بخشی از مصادیق مهار 
مگیری ،حل مساله ،شهروند
تهای تصمی 
این دیدگاه استنتاج میگردد از جمله آموزش مهار 
نفردی و ارتباطات انسانی ،تفکر انتقادی و خالقیت از
مسئول و جهانی بودن ،روابط بی 
یباشد (توتکله.) 1389 ،
داللتهای صریح یا ضمنی این نظریه م 
شآموزان دارای
تهای زندگی برای دان 
با توجه به حساسیت موضوع برنامه درسی مهار 
تهای خاص باید سیاستگذاری ،برنامهریزی و اجرا در این خصوص مهم شمره شود.
قابلی 
بررسی اقدامات میدانی انجام پذیرفته در این زمینه حاکی از این است که کمتر اقدامی در این
یهای انجام شده نیز به وضوح به شناخت مساله و ارائه راهکارهای
راستا انجام شده است و بررس 
بهینه برای رفع آن توجه نکرده است .برای مثال نصیریان و ایروانی ( )5931در مطالعهای گزارش
شآموزان در مدارس استعدادهای درخشان دارای مشکالتی هستند .این مشکالت
کردند که دان 
شآموزان متفاوت است و به نظر آنها سطح انتظارات ،محیط
در گفتار والدین و گفتار دان 
تگیری هدف ،کمالگرایی ،ویژگیهای خاص فردی ،مسائل خانوادگی
آموزشی ،تنیدگی ،جه 
و تعامالت اجتماعی بیشترین درصد مشکالت را به خود اختصاص داده است .در پژوهشی دیگر
تهای زندگی الگویی است که هم
بندک (  )39 13بیان داشت که الگوی مطلوب آموزش مهار 
تهای زندگی تاکید و توجه داشته باشد و هم نیازهای روز
بر مبنای برنامه درسی آموزش مهار 

شآموزان ،جامعه و تغییرات آن را مد نظر قرار دهد .همچنین موانگی ) 2015 ( 1در مطالعهای
دان 
تهای زندگی در مدارس ابتدایی به این نتیجه
با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزش مهار 
بهای درسی و مواد آموزشی الزم تهیه گردد.
رسید که برای اثربخشی برنامه مذکور باید کتا 

1 . Mwangi
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تهای زندگی بین
بوتوین و گریفین ) 2014 ( 1ضمن پژوهشی گزارش کرد که تعریف مهار 
شهای فرهنگی در تضاد است .در
والدین و آموزش شفاف نیست و در برخی از مواقع با ارز 

پژوهشی دیگر کریشنا ) 2014 ( 2گزارش کرد که مربیان تجربهای جدید از نظر محتوای درسها،
یکنند و
برنامهریزی و آمادهسازی ،ارزیابی و برخورد با عوامل زمینه در کالس درس را تجربه م 
شآموزان
تهای زندگی و انتقال آن به دان 
شهای جدید مهار 
با اینکه معلمان و مربیان از آموز 
تهای زندگی جدید حمایت کافی
یکنند ،اما برای ارائه و آموزش مهار 
استقبال زیادی م 
یشوند.
نم 
تهای زندگی در زمینه بهداشت روانی
هدف اصلی سازمان بهداشت جهانی از ایجاد طرح مهار 
این است که جوامع مختلف در سطوح جهان نسبت به گسترش ،بکارگیری و ارزیابی برنامه
یهای روانی مانند حل مساله ،مقابله با
تهای زندگی با هدف رشد توانمند 
آموزش مهار 
هیجانها ،خودآگاهی ،سازگاری اجتماعی و کنترل استرس در کودکان و نوجوانان اقدام نمایند.
یهای روانی -اجتماعی و در
تهای زندگی افراد سبب افزایش توانای 
عالوه بر آن آموزش مهار 
یشود و این مقوله
بزننده به بهداشت و سالمت روانی م 
نهایت پیشگیری از ایجاد رفتارهای آسی 
یشود که فرد مسئولیت نقش اجتماعی خود را بپذیرد .با توجه به نقش مهم مدارس در
باعث م 
تهای زندگی روش موثری در جهت
شآموزان ،برنامه آموزش مهار 
تامین بهداشت روانی دان 
یشود .به این
شآموزان و تامین و حفظ بهداشت روانی آنان تلقی م 
رشد شخصیت سالم در دان 
شآموزان تمرکز نمایند ،باید بر
ترتیب مدارس به جای اینکه تنها بر افزایش عملکرد تحصیلی دان 
تامین و حفظ روان آنان نیز تاکید نمایند و اقدامات الزم را به منظور تحقق هدف مذکور انجام
دهند .چون که اگر هدف فوق تحقق یابد بسیاری از مشکالت تحصیلی و آموزشگاهی نیز خود
ییابند .از آنجایی که در تبیین روابط علی میان پدیدهها نقش عمده به مقاصد و
به خود کاهش م 
تهای انسان اختصاص دارد ،نبود دیدگاه منسجم مطالعات انجام شده در بحث برنامه
برداش 
تهای زندگی در تمامی ابعاد خود یک چالش بزرگ است .برای مرتفع نمودن
درسی مهار 
یرسد باید از استدالل استقرایی برای ورود به سطح خرد واقعیت ،استدالل
چنین چالشی به نظر م 
قیاسی برای ساخت الگوی نظری عام و از استدالل استفهامی برای درک موضع کنشگران
1 . Botvin & Griffin
2 . Krishna
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استفاده کرد .با توجه به اینکه شواهد اندکی در ارتباط با طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی
شآموزان نخبه وجود دارد ،باید نخست به شناخت سازههای تشکیل
تهای زندگی برای دان 
مهار 
دهنده آن بپردازیم و در ادامه با طراحی الگوی زمینه بهینه بودن آن را ترسیم نماییم .بنابراین با
یشود ،آموزش
توجه به مطالب فوق و با توجه به اینکه مقطع متوسطه مرحله نوجوانی محسوب م 
یرود در این
تهای زندگی که راه حلی اساسی برای کاهش مشکالت این دوره به شمار م 
مهار 
دوره فواید فراوانی در پی خواهد داشت .در نتیجه هدف از انجام پژوهش حاضر ،اعتباریابی
شآموزان مقطع متوسطه مراکز
تهای زندگی برای دان 
الگوی مطلوب برنامه درسی مهار 
استعدادهای درخشان بود.

روش تحقیق

این پژوهش توصیفی -تحلیلی از نوع کمی بود که به بررسی اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه

یپردازد .جامعه پژوهش معلمان
شآموزان مقطع متوسطه م 
تهای زندگی برای دان 
درسی مهار 
تهای زندگی در مقطع اول متوسطه استان
دارای حداقل چهار سال سابقه آموزش درس مهار 
کردستان در سال تحصیلی  69 13 -79به تعداد  1900نفر بودند .نمونه پژوهش  320نفر بودند که
بر اساس جدول مورگان و با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .در این روش
کهای ورود به مطالعه با کمک جدول
نمونهگیری پس از تهیه لیست همه معلمان و بررسی مال 
کهای ورود به مطالعه شامل
اعداد تصادفی تعداد  320نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .مال 
حداقل چهار سال سابقه آموزش درس مهارتهای زندگی ،حداقل تحصیالت کاردانی ،تحصیل
کهای خروج از مطالعه شامل عدم تمایل به
در رشتههای علوم تربیتی و روانشناسی و مال 
قساخته به صورت ناقص یا نامناسب بود.
همکاری و پاسخ به پرسشنامه محق 
تهای
برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محققساخته الگوی مطلوب برنامه درسی مهار 
زندگی استفاده شد .این ابزار دارای  111گویه و چهار مولفه شامل اهداف ،محتوی ،روشهای
شهای ارزشیابی است که با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت کامال موافقم تا
آموزش و رو 
یشوند .روایی صوری ابزار با نظر متخصصان تایید و پایایی کل آن
کامال مخالفم نمرهگذاری م 
شهای تحلیل عاملی و آزمون تی در
با روش آلفای کرونباخ  0/18محاسبه شد .دادهها با رو 
نرمافزار  Smart-PLSتحلیل شدند.
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يافتهها

فراوانی و درصد فراوانی اطالعات دموگرافیک نمونهها بر اساس جنسیت ،سن و مدرک
تحصیلی در جدول شماره  1ارائه شد.

جدول  .1اطالعات دموگرافیک نمونهها بر اساس جنسیت ،سن و مدرک تحصیلی
متغیرها

سطوح

فراوانی

درصد فراوانی

جنسیت

زن

120

37 / 50 %

مرد

200

62 / 50 %

مجموع

320

100 %

 81- 25سال

24

7/ 50 %

 26 - 33سال

66

20 / 62 %

 34 - 41سال

511

35 / 94 %

 42 - 49سال

100

31 / 25 %

 50سال و بیشتر

51

4/96%

مجموع

320

100 %

کاردانی

6

1/ 88 %

کارشناسی

129

04/ 31 %

کارشناسی ارشد

161

50 / 31 %

دکتری تخصصی

24

7/ 50 %

مجموع

320

100 %

سن

مدرک تحصیلی

طبق جدول شماره  1بیشتر آزمودنیها مرد (  200نفر معادل  ،) 62 / 50 %دارای سن  34 - 41سال
( 151نفر معادل  ) 35 / 94 %و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (  161نفر معادل  ) 50 / 31 %بودند.
تهای زندگی برای
نتایج تحلیل عاملی مربوط به اهداف در الگوی مطلوب برنامه درسی مهار 
شآموزان مقطع متوسطه مراکز استعدادهای درخشان در جدول شماره  2ارائه شد.
دان 

تهای زندگی برای
جدول  .2نتایج تحلیل عاملی مربوط به اهداف در الگوی مطلوب برنامه درسی مهار 
دانشآموزان مقطع متوسطه مراکز استعدادهای درخشان

متغیر

ابعاد

گویه

λ

T-Value

CR

AVE

اهداف

کاهش خشم و اضطراب

گویه 1

0/ 47 9

72 / 111

0/ 935

0/ 827

یهای روانی
ارتقای توانای 

ارتقای سواد علمی

گویه 2

0/ 932

57 / 488

گویه 3

0/ 847

51/ 714

گویه 4

0/ 855

32 / 239

گویه 5

0/ 854

30 / 832

گویه 6

0/ 830

24 /074

گویه 7

0/ 880

35 / 777

گویه 8

0/ 469

2/ 126

گویه 9

0/ 900

47 / 086

0/1 89

0/1 84

0/926

0/ 646
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ارتقای سواد مدنی

ارتقای تفکر انتقادی

سواد بهداشت جسمی

مقابله با رفتارهای پرخطر

توانمندسازی فردی

حل مساله

یهای اجتماعی
شایستگ 
یهای اخالقی
شایستگ 

ارج نهادن به سرمایه ملی

گویه 10

0/ 892

3/ 508

گویه 11

0/ 546

40/ 705

گویه 21

0/ 466

2/ 087

گویه 13

0/1 87

46 / 865

گویه 14

0/ 616

3/ 434

گویه 51

0/629

511/ 229

گویه 16

0/ 13 9

76 / 336

گویه 17

0/ 843

13 / 048

گویه 81

0/ 489

2/ 485

گویه 19

0/ 666

4/ 402

گویه 20

0/ 858

57 / 42 1

گویه 12

0/ 859

46 / 671

گویه 22

0/ 849

70 / 492

گویه 23

0/ 846

45 / 787

گویه 24

0/ 444

1/ 97 9

گویه 25

0/ 798

28 / 396

گویه 26

0/1 80

33 / 238

گویه 27

0/ 863

46 / 335

گویه 28

0/ 455

2/ 208

گویه 29

0/ 714

4/ 553

گویه 30

0/ 825

46 / 507

گویه 31

0/ 853

53 / 600

گویه 32

0/ 872

66 /115

گویه 33

0/ 887

72 / 685

گویه 34

0/1 89

72 / 612

گویه 35

0/ 412

1/ 532

گویه 36

0/ 850

49 / 101

گویه 37

0/ 843

44 /460

گویه 38

0/ 804

33 / 510

گویه 93

0/ 920

76 /1 21

گویه 04

0/ 948

134 /699

گویه 41

0/ 912

39/ 367

گویه 42

0/659

501/ 098

گویه 43

0/ 53 9

02 1/1 84

گویه 44

0/ 843

41 / 058

گویه 45

0/ 763

81/ 055

گویه 46

0/ 411

1/ 800

گویه 47

0/ 765

12/ 62 1

گویه 48

0/ 865

36 /551

گویه 49

0/ 33 9

69/ 532

گویه 50

0/ 47 9

38 1/ 568

گویه 15

0/ 870

15/ 02 1

0/ 880

0/ 713

0/ 924

0/ 728

0/649

0/ 948

0/ 53 9
0/ 798

0/ 47 9

0/906

0/ 464

0/ 642

0/ 487

0/ 667

0/ 859

0/ 911
0/ 512

0/ 818
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افزایش سرمایه اجتماعی

پیشگیری از مشکالت روانی و اجتماعی

تهای ارتباطی
بهبود مهار 

نفردی
تهای بی 
بهبود مهار 

تهای اجتماعی
بهبود مهار 

گویه 52

0/ 03 9

96/ 693

گویه 53

0/ 942

153 /9 71

گویه 54

0/629

92 / 922

گویه 55

0/ 83

35 /9 78

گویه 56

0/ 930

97/ 805

گویه 57

0/ 938

521/ 498

گویه 58

0/ 528

2/ 877

گویه 59

0/ 880

56 / 308

گویه 60

0/ 908

94 / 613

گویه 61

0/ 700

4/ 027

گویه 62

0/ 900

96/1 85

گویه 63

0/639

3/ 723

گویه 64

0/ 928

511/ 363

گویه 65

0/ 929

88 / 372

گویه 66

0/ 910

73 / 32 1

گویه 67

0/ 33 9

22 1/ 582

گویه 68

0/ 806

43 / 746

گویه 96

0/ 890

66 / 640

گویه 70

0/ 846

34 / 826

گویه 71

0/ 610

10 / 409

0/ 945

0/ 855

0/ 905

0/ 960

0/1 87

0/ 813

0/ 674

0/ 661

0/ 856

0/ 632

یدهد که آماره تی
جدول شماره  2مقدار بارهای عاملی ( )λبرای هر یک از گویهها را نشان م 
گتر از نقطه برش  1/699بود .همچنین پایایی ترکیبی
همه آنها به جز گویههای  35و  46بزر 
جشده ( )AVEآنها از  0/04بیشتر بود .نتایج
( )CRابعاد آنها از  0/ 70و میانگین واریانس استخرا 
تهای زندگی برای
تحلیل عاملی مربوط به محتوی در الگوی مطلوب برنامه درسی مهار 
شآموزان مقطع متوسطه مراکز استعدادهای درخشان در جدول شماره  3ارائه شد.
دان 

تهای زندگی برای
جدول  .3نتایج تحلیل عاملی مربوط به محتوی در الگوی مطلوب برنامه درسی مهار 
دانشآموزان مقطع متوسطه مراکز استعدادهای درخشان

متغیر

ابعاد

گویه

λ

T-Value

CR

AVE

محتوی

اعتقادات

گویه 72

0/ 642

13 / 888

0/ 868

0/ 525

گویه 73

0/ 668

16 / 475

گویه 74

0/ 770

25 / 763

گویه 75

0/185

11 /699

گویه 76

0/ 812

31 / 499

گویه 77

0/ 847

50 / 090

گویه 78

0/ 850

53 /9 75

گویه 97

0/ 823

34 / 569

گویه 80

0/ 896

57 / 809

گویه 18

0/9 74

19 / 498

گویه 82

0/ 878

04/ 53 9

تیابی
هوی 

تعامل

0/ 899

0/ 931

0/ 691

0/ 818
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توانمندی

گویه 83

0/ 934

106 / 298

گویه 84

0/ 900

65 / 041

گویه 85

0/ 825

27 / 157

گویه 86

0/ 965

47 / 213

گویه 87

0/ 743

13 / 965

گویه 88

0/ 401

2/ 216

گویه 89

0/ 777

19 / 955

گویه 90

0/ 378

4/ 547

گویه 91

0/ 405

4/ 716

گویه 92

0/ 396

4/ 720

0/ 827

0/ 401

یدهد که
جدول شماره  3مقدار بارهای عاملی ( )λبرای هر یک از گویههای محتوی را نشان م 
آماره تی همه آنها بزر 
گتر از نقطه برش  1/699بود .همچنین پایایی ترکیبی ( )CRابعاد آنها از
جشده ( )AVEآنها از  0/04بیشتر بود .نتایج تحلیل عاملی مربوط
 0/ 70و میانگین واریانس استخرا 
شآموزان
تهای زندگی برای دان 
به روشهای آموزش در الگوی مطلوب برنامه درسی مهار 
مقطع متوسطه مراکز استعدادهای درخشان در جدول شماره  4ارائه شد.

تهای
شهای آموزش در الگوی مطلوب برنامه درسی مهار 
جدول  .4نتایج تحلیل عاملی مربوط به رو 
زندگی برای دانشآموزان مقطع متوسطه مراکز استعدادهای درخشان
متغیر

ابعاد

گویه

λ

T-Value

CR

AVE

روشهای آموزش

ندارد

گویه 39

0/9 72

19 / 613

0/ 932

0/ 527

گویه 94

0/ 827

32 / 492

گویه 95

0/ 754

25 / 742

گویه 69

0/ 288

1/ 555

گویه 79

0/ 363

1/619

گویه 98

0/ 798

28 / 915

گویه 99

0/9 77

27 / 872

گویه 100

0/ 805

35 /609

گویه 101

0/ 870

57 / 219

گویه 02 1

0/ 835

44 / 952

گویه 103

0/9 72

26 /034

گویه 104

0/ 746

30 /904

گویه 501

0/ 642

51/ 57 9

شهای آموزش را نشان
جدول شماره  4مقدار بارهای عاملی ( )λبرای هر یک از گویههای رو 
گتر از نقطه برش  1/699بود.
یدهد که آماره تی همه آنها به جز گویههای  69و  79بزر 
م 
جشده ( )AVEآن از 0/04
همچنین پایایی ترکیبی ( )CRآن از  0/ 70و میانگین واریانس استخرا 
شهای ارزشیابی در الگوی مطلوب برنامه درسی
بیشتر بود .نتایج تحلیل عاملی مربوط به رو 
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شآموزان مقطع متوسطه مراکز استعدادهای درخشان در جدول
تهای زندگی برای دان 
مهار 
شماره  5ارائه شد.

شهای ارزشیابی در الگوی مطلوب برنامه درسی مهارتهای
جدول  .5نتایج تحلیل عاملی مربوط به رو 
زندگی برای دانشآموزان مقطع متوسطه مراکز استعدادهای درخشان
متغیر

ابعاد

گویه

Λ

T-Value

CR

AVE

روشهای ارزشیابی

ندارد

گویه 106

0/ 690

21/ 009

0/9 77

0/ 401

گویه 107

0/ 852

32 / 463

گویه 08 1

0/084

3/9 32

گویه 109

0/ 526

5/9 36

گویه 110

0/ 535

5/135

گویه 111

0/ 536

5/ 852

شهای ارزشیابی را نشان
جدول شماره  5مقدار بارهای عاملی ( )λبرای هر یک از گویههای رو 
یدهد که آماره تی همه آنها بزرگتر از نقطه برش  1/699بود .همچنین پایایی ترکیبی ()CR
م 
جشده ( )AVEآن از  0/04بیشتر بود .بنابراین ،الگوی
آن از  0/ 70و میانگین واریانس استخرا 
شآموزان مقطع متوسطه مراکز استعدادهای
تهای زندگی برای دان 
مطلوب برنامه درسی مهار 
درخشان در شکل شماره  1ارائه شد.

تهای زندگی برای دانشآموزان مقطع متوسطه مراکز
شکل  .1الگوی مطلوب برنامه درسی مهار 
استعدادهای درخشان
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بحث و نتیجهگیری

یهای الزم هستند و
تها و توانای 
شآموزان در رویارویی با مسائل زندگی فاقد مهار 
بسیاری از دان 

یهای درون مدرسهای نتوانسته آنها را در حل
شهای سنتی و مرسوم در قالب یادگیر 
آموز 
تهای زندگی تعلیم
مسائل زندگی یاری کنند .در نظام آموزشی که علم و دانش در کنار مهار 
ییابد .در این میان آنچه
داده میشود ،توانمندی دانشآموزان بهعنوان آیندهسازان کشور ارتقاء م 
شهای
فگذاری ،تبیین محتوای مورد نیاز ،توجه به رو 
بیش از همه حائز اهمیت است شامل هد 
شآموزان
تها است که بر افزایش یا کاهش عالقهمندی دان 
آموزش و ارزشیابی برنامهها و سیاس 
یگذارد .پس هدف از انجام پژوهش حاضر ،اعتباریابی الگوی مطلوب
تورزی تاثیر م 
به مهار 
شآموزان مقطع متوسطه مراکز استعدادهای درخشان
تهای زندگی برای دان 
برنامه درسی مهار 
بود.
تهای زندگی چهار مولفه شامل اهداف،
نتایج نشان داد که الگوی مطلوب برنامه درسی مهار 
صهای روانسنجی همه آنها
شهای ارزشیابی داشت که شاخ 
محتوی ،روشهای آموزش و رو 
تایید شد .این نتایج از جهاتی با نتایج پژوهش نصیریان و ایروانی ( )5931مبنی بر تفاوت بین
شآموزان بود .به نظر آنها سطح انتظارات ،محیط
مشکالت در گفتار والدین و گفتار دان 
تگیری هدف ،کمالگرایی ،ویژگیهای خاص فردی ،مسائل خانوادگی
آموزشی ،تنیدگی ،جه 
و تعامالت اجتماعی بیشترین درصد مشکالت را به خود اختصاص داده است .پژوهش بندک
تهای زندگی باید هم بر مبنای برنامه درسی
(  )39 13مبنی بر اینکه الگوی مطلوب آموزش مهار 
شآموزان ،جامعه و تغییرات باشد ،بود.
آموزش مهارتهای زندگی و هم نیازهای روز دان 
بهای درسی و مواد آموزشی الزم
همچنین همسو با پژوهش موانگی (  ) 2015مبنی بر تهیه کتا 
تهای زندگی اثربخش بود .پژوهش بوتوین و گریفین (  ) 2014مبنی بر
برای برنامه آموزش مهار 
شهای فرهنگی بود .عالوه بر
تهای زندگی متناسب با ارز 
تعریف مناسب ،شفاف و کامل مهار 
سها ،برنامهریزی و
مراستا با پژوهش کریشنا (  ) 2014مبنی بر توجه به محتوای در 
آن ه 
تهای
آمادهسازی ،ارزیابی ،برخورد با عوامل زمینه در کالس درس و حمایت از آموزش مهار 
زندگی به معلمان بود.
فگزینی با تعیین
فگزینی است .هد 
نخستین پارامتری که الزم است به آن توجه شود بحث هد 
هدف مصداق در نظر گرفتن خواستهای دقیق ،ملموس ،دستیافتنی ،قابل اندازهگیری و
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لهای آن از
فگزینی رعایت دستورالعم 
مختصات دقیق ،کامال روشن و مشخص است .در هد 
جمله مشخص بودن و معین بودن ،قابلیت اندازهگیری ،قابلیت دسترسی و در دسترس بودن و
یباشد .بنابر آنچه که مطرح گردید در
مطابقت آن با نیازهایی که همواره خال هستند ،الزامی م 
یتواند همواره اهداف
شآموزان م 
پژوهش حاضر مشخص شد که مهارتهای زندگی برای دان 
تهای زندگی
گستردهای را پوشش دهد .به نظر میرسد هدف اصلی برنامههای آموزش مهار 
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای سطح بهداشت روان افراد جامعه است ،اما در کنار
این هدف کلی ،اهداف اختصاصیتری نیز مانند توانمندکردن افراد ،ایجاد و افزایش مهارت
مگیری ،ارتقای مهارت تفکر انتقادی و خالقیت ،تقویت فرایند حل مساله ،تحقق
تصمی 
تهای اجتماعی ،تقویت اعتماد به
تواناییهای بالقوه و انطباق با تغییرات زندگی ،ارتقای مهار 
شهای سالم اجتماعی ،افزایش
نفس ،عزت نفس و هویت فردی ،شکلگیری و تقویت ارز 
تهای مردمی وجود دارند.
مسئولیتپذیری ،افزایش عملکرد تحصیلی ،افزایش مشارک 
تهای زندگی در زمینه بهداشت روانی
هدف اصلی سازمان بهداشت جهانی از ایجاد طرح مهار 
این است که جوامع در سطوح جهان نسبت به گسترش ،بکارگیری و ارزیابی برنامه آموزش
یهای روانی مانند حل مساله ،مقابله با هیجانها،
تهای زندگی را متمرکز بر رشد توانای 
مهار 
خودآگاهی ،سازگاری اجتماعی و کنترل استرس بین کودکان و نوجوانان اقدام نمایند .با توجه
تهای زندگی
شآموزان ،برنامه آموزش مهار 
به نقش مهم مدارس در تامین بهداشت روانی دان 
شآموزان و تامین و حفظ بهداشت روانی آنها
روش موثری در جهت رشد شخصیت سالم دان 
شآموزان
یشود .به این ترتیب مدارس به جای اینکه تنها بر افزایش عملکرد تحصیلی دان 
تلقی م 
تمرکز نمایند ،باید بر تامین و حفظ روان آنان نیز تاکید کنند و اقدامات الزم را به منظور تحقق
هدف مذکور انجام دهند .چون که اگر هدف فوق تحقق یابد بسیاری از مشکالت تحصیلی و
فهای
ییابند .به اعتقاد خنیفر و پورحسینی (  )19 13هد 
آموزشگاهی نیز خودبهخود کاهش م 
یترین موضوعات زندگی آدمی است .اگر
زندگی از مسائل مهم انسانشناسی و یکی از اساس 
یبیند و اگر پاسخی مناسب برای
آدمی دریابد که هدف از زندگی چیست ،زندگی را بامعنی م 
تهای آگاهانه و
این پرسش نداشته باشد ،زندگی را پوچ و بیمعنی خواهد یافت .همه فعالی 
ناآگاهانه انسان زمانی مفهوم خواهد داشت که هدف نهایی از زندگی روشن باشد .هدف فرد از
کار کردن ،تحصیل ،علم ،تولد و حتی غذا خوردن ادامه زندگی است و هدف از زندگی و ادامه
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شهای
یشود .اگر انسانها در زندگی خود رو 
آن ،پایه نگرش انسان و جهانبینی او محسوب م 
یکنند .هرقدر این هدف با
فهای مختلفی را دنبال م 
متفاوتی دارند به این دلیل است که هد 
یتری برخوردار خواهد شد.
شتر و واالتر باشد به همان اندازه انسان از ارزش و کیفیت عال 
ارز 
بنابراین سعادت و کمال انسان در گرو شناخت هدف و آگاهی از فلسفه حیات است و همین امر
فهای روشنی جایگزین نماید .زیرا انسان هدفمند،
یشود تا در زندگی خویش هد 
باعث م 
تجو و دارای هدفهای روشن است .البته نباید فراموش کنیم که گاهی سرگرم شدن به
مهار 
یهای مادی ،انسان را از توجه
کارهای روزمره به خصوص غرق شدن در ظاهر زندگی و کامیاب 
یکنند ،اما هرگز به
یدارد .چه بسا افرادی سالها در این دنیا زندگی م 
به این مساله اساسی بازم 
یاعتنا هستند .تجربه نشان داده است
یترین مساله خود فکر نمیکنند یا نسبت به آن ب 
این اساس 
که این مساله هرجا به طور جدی برای شخصی مطرح شده ،تحول و تحرک عمیقی به دنبال
داشته است و چه بسا بیداری و دگرگونی ارزشمندی در او ایجاد شده است.
بنظران هماهنگ کردن محتوی ،وسایل و ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی با شرایط
صاح 
تهای روز دنیا را راهکار دیگر بهینه شدن مهارتآموزی در مدارس ایران عنوان کرده و
و مهار 
شآموز
اظهار داشتند که اگر نظام آموزشی فقط به سراغ متون تعریف شده آموزشی برود تا دان 
تهای عملی خارج از چارچوب متون
همان را بخواند و امتحان بدهد ،هیچ تجربهای از فعالی 
شآموز همچون خشتی خام فارغالتحصیل میشود که در
مدرسه را آموزش نداده و دان 
یتواند بر هیجانهای خود
محیطهایی همچون ورزشگاه ،پارک ،مسجد و هر مکان جمعی نم 
یرسد طی سه دهه
کنترل داشته و در برهههای حساس رفتار معقول از خود نشان دهد .به نظر م 
گذشته ،رویکردها به تعلیم و تربیت در جهت کاربرد بالقوه و عملی دانش در زمینههای واقعی
تهای زندگی و معیشت خود ،رفته
زندگی بوده است .ضرورت یاری افراد جهت رشد بهتر مهار 
یشود .نکته قابل بحث این است که دانش اکتسابی
رفته از اهداف مهم آموزش و پرورش تلقی م 
از تجارب عملی ،پایاتر از معلومات بدست آمده از اجرای برنامههای آموزشی است .امروزه
همگام با توسعه زندگی مدنی و صنعتی شدن روزافزون کشورهای در حال توسعه ،تعلیم و
یآید ،اما تاکید
تربیت کودکان از وظایف اساسی نهادهای تعلیم و تربیت رسمی به حساب م 
تهای ضروری
بیش از حد بر ارائه اطالعات و دانش نظری ،دانشآموزان را از یادگیری مهار 
تهای
تهای زندگی ،مهار 
یسازند .مهار 
که در زندگی روزمره به آن نیاز دارند ،محروم م 
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شخصی و اجتماعی است که کودکان و نوجوانان باید آن را یادبگیرند تا بتوانند در مورد خود و
انسانهای دیگر و کل اجتماع به طور موثر و شایسته و مطمئن عمل نمایند .انتقاد مهم به تعلیم و
تهای حرفهای و ابزاری و تنها بر بعد شناختی (سواد و
تربیت رسمی این است که به برخی مهار 
اطالعات) تمرکز کرده است و به دیگر ابعاد فکری ،روانی و اجتماعی توجهی ندارد .از دیگر
یتواند به طور نظامدار و از طریق موقعیتهای
سو محققان نشان دادند که مهارتهای زندگی م 
یادگیری غیررسمی یادگرفته و تقویت شود .مدرسه عالوه بر کارکردهای رسمی آموزش
شآموزان نیز ایفای نقش
تهای زندگی به دان 
خواندن و نوشتن باید در زمینههای آموزش مهار 
کند .با توجه به نتایج این پژوهش مشخص گردید که محتواها در قالب چهار بعد اعتقادات،
ییابند.
تیابی ،تعامل و توانمندی تجلی م 
هوی 
همچنین در نظام آموزشی کشورهای توسعه یافته نحوه آموزش مهارتها به گونهای پیش
یشوند ،نه صرفا با
شآموزان با فراگرفتن حرفه و مهارت از مدرسه فارغالتحصیل م 
یرود که دان 
م 
گرفتن مدرک .این کشورها ،سرمایهگذاری و ایدههای زیادی را برای پیاده کردن
تهای شغلی را با تغییر و
تآموزی در مدارس خود صرف کردند تا آنجا که توانستند مهار 
مهار 
تها به
متر نحوه آموزش و بیان مهار 
تحول در نظام آموزشی خود ترویج دهند ،اما مساله مه 
تآموزی ایجاد تمرکز و
شآموزان است که فراگیری را برای آنها جذاب کند .برای مهار 
دان 
شآموزان در اولویت قرار دارد که در غیراینصورت نتیجهای ناقص
انرژی یادگیری در دان 
یبرد که به
شآموزان و معلمان را باال م 
یشود و فقط سطح قضاوت و ارزشیابی دان 
حاصل م 
اصطالح امروز دیگران را قضاوت و نمرهدهی کنند .پس الزم است بدانیم در چه دورهای روی
تهایی باید کار کنیم .چون که هر مهارتی الیههای متفاوت آموزشی خاص خود را
چه مهار 
تهای هیجانی است .چون در
شآموزان باید بیاموزند ،شناخت مهار 
دارد .نخستین مهارتی که دان 
این رده سنی آن چنان که باید تفکر انتزاعی شکل نگرفته تا کودکان بتوانند مسائل را تحلیل و
تهای هیجانی را یادبگیرند تا بتوانند
بررسی نمایند .بر همین اساس این بچهها باید نخست مهار 
بنظران معتقدند که برای تحقق هدف مذکور الزم است
هیجانهای خود را کنترل کنند .صاح 
بنظران ،گردش علمی و آموزشی ،یادگیری
شهای آموزشی در قالب دعوت از صاح 
از رو 
تهای مکمل و فوق برنامه ،مشارکت
مشارکتی ،استفاده از روشهای فعال یادگیری ،فعالی 
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شآموزان در تولید دانش ،آموزش در عمل ،برگزاری کارگاههای آموزشی ،بارش مغزی،
دان 
یهای آموزشی استفاده کرد.
تحلیل وضعیت و مطالعه موردی ،سخنرانی ،ایفای نقش و باز 
یشود که متخصصان و برنامهریزان جهت آشنایی بیشتر
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد م 
تهای زندگی کاربردی و مفید
شآموزان و معلمان منابعی شامل مهار 
افراد جامعه بهخصوص دان 
تهیه و در اختیار آنان قرار دهند .آموزش مهارتهای زندگی عالوه بر آموزش و پرورش در
تهای فرزندپروری آموزش و
شهای قبل از ازدواج و یا مهار 
حوزههای دیگری مثل آموز 
ترویج داده شود .همچنین متخصصان برنامهریزی و تالیف کتب درسی باید نیازهای مهارتی
شآموزان در زمینه مهارتهای زندگی را در کتب درسی بگنجانند .عالوه بر آن به
دان 
تهای زندگی در
یگردد که به مطالعه و بررسی تطبیقی آموزش مهار 
پژوهشگران توصیه م 
تهای زندگی برای
کشورهای مختلف پرداخته و الگویی مطلوب برای برنامه درسی مهار 
شآموزان مدارس عادی ،غیردولتی و غیرانتفاعی طراحی نمایند .پیشنهاد دیگر اینکه برنامه
دان 
تها در دورههای ضمن
فراگیر آموزش مهارتهای زندگی و نحوه بکارگیری عملی این مهار 
شآموزان ارائه شود.
شآموزان به معلمان و دان 
تهای فوق برنامه دان 
خدمت معلمان و فعالی 
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