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زهرا علی اکبری

محـ ــل کار ،در جامعه و روابطی که با
خودشان دارند .مهارتهای شغلی،
همانطور که گفته شـ ــد ،بـ ــر یافتن و
حفظ اشتغال متمرکز است.

عکس:

آنچـــه از تعریـــف مهارتهـــای زندگـــی( )Life Skillبه ذهـــن برمیآید،
مهارتهایی اســـت که بـــرای زندگی بهتر و امیدوارانهتـــر به آدمی کمک
میکننـــد .در تعریف ســـازمان جهانی بهداشـــت( )WHOمهارتهای
زندگی توانایی انجام رفتارهای سازگارانهایاســـت که در تأمین نیازها و
چالشهای زندگی همراه و کمککننده هســـتند .برای انواع مهارتهای
زندگی تقســـیمبندی متفاوتی در متون علمی و عملی وجود دارد ،برخی
این مهارتها را پنجگانـــه ،برخی 10یا دوازده گانـــه میدانند .برای درک
روشـــنتر و جامعیت بخشـــی ،مهارتهای زندگی دهگانه در این مجال
یادآوری میشـــود که عبارتند از :خودآگاهی ،همدلی ،ارتباط مؤثر ،روابط
بین فردی ،تصمیم گیری ،حل مسأله ،تفکر خالق ،تفکر انتقادی ،توانایی
و مدیریت(مقابلـــه با) هیجانهـــا و توانایی مقابله با اســـترس .با نظر به
پژوهشها و تجـــارب جهانی برای آموزش این مهارتهـــا که به نوعی با
حضورشـــان در هندســـه ســـبک زندگی نقش دارند ،میتوان به برگزاری
کارگاههـــای آموزشـــی ،آمـــوزش در عمل(اجرایی کـــردن آموزشها) و
آموزش به افراد آسیبپذیر اشاره کرد.

ëëچـــرا مهارتهـــای زندگـــی مهـــم
هستند؟
عنصـ ــر کلیـ ــدی در اکثـ ــر ایـ ــن
برنامههـ ــای درسـ ــی ،انتقـ ــال اسـ ــت
و اینکـ ــه در نهایـ ــت دانشآمـ ــوزان
بـ ــرای تبدیـ ــل شـ ــدن بـ ــه جوانـ ــان
مسـ ــئولیت پذیـ ــر آمـ ــاده میشـ ــوند.
برای دانشآموزان ویژه در تحصیل،
اهـ ــداف انتقال ممکن اسـ ــت نسـ ــبتاً
متوسط باشند ،اما این دانشآموزان
اغلـ ــب از برنامه درسـ ــی مهارتهای
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کـ ــردن تختـ ــه ،گچها یـ ــا تختـ ــه پاک
کن بسـ ــیار مهم اسـ ــت .همچنین در
کالس ورزش کمک کردن به تنظیم
و برپایی کالس ،آمادهسـ ــازی فضای
سالن بدنسازی برای مجامع و کمک
کردن به نگهداری اتاق ذخیرهسازی
سالن بدنسازی بسیار مهم است.
در طـ ــول مدرسـ ــه انتخاب کـ ــردن و
ارائـ ــه تجهیـ ــزات صوتـ ــی  /تصویری به
کالسهـ ــای درس ،در کتابخانـ ــه کمک
کردن به بازگشـ ــت کتاب به قفس ـ ـهها و
تعمیـ ــر کتابهای آسـ ــیب دیـ ــده ،پاک
کردن هر روز مانیتورهای کامپیوتر ،پاک
کردن صفحه کلید رایانـ ــه با برسهای
کمی مرطوب ،برگرداندن لیس ـ ـتهای
حضور به کالس برای صبح فردا ،کمک

ایدههایی برای آموزش سبک زندگی به کودکان

نمره تجدیدی دانشآموزان در مهارتهای زندگی!

در کنـ ــار خانـ ــواده کـ ــه رکـ ــن اصلی و
پایهای محسـ ــوب میشـ ــود ،مدرسه
بهدلیل برخـ ــورداری از ظرفیتهای
عملکـ ــردی تعلیم و تربیتی که دارد،
(همچون محتوای کتب درسـ ــی ،هنر
پداگوژی معلمان ،هدایت مشاوران،
نقش همساالن ،ساعات حضور و)...
میتوانـ ــد بسـ ــیار مؤثـ ــر و نق ـ ـشدار،
عمل کند.بـ ــرای داشـ ــتن جامعهای
متعالـ ــی و ایـ ــدهآل ،در راسـ ــتای
آموزش مهارتهای زندگی ،همسو و
همراه کردن خانه ،مدرسه و اجتماع
ارزشمند و اثربخش خواهد بود.
اما در واقعیت در نظام آموزشـ ــی
ما بـ ــرای جامه بخشـ ــی بـ ــه مفاهیم
مهارتهـ ــا چـ ــه میگـ ــذرد؟ چقـ ــدر
معلمان بـ ــرای تعلیم این مهارتها
آمـ ــوزش دیدهانـ ــد؟ تـ ــا چـ ــه انـ ــداره
مـ ــدارس آمادگـ ــی سـ ــختافزاری و
نرمافزاری ایـ ــن آموزشها را دارند؟

در کتب درسـ ــی تا چه حـ ــد نیازهای
مهارتـ ــی دانشآمـ ــوزان مدنظر قرار
گرفتـ ــه اسـ ــت؟ آنچـ ــه از آمـ ــوزش و
پرورش انتظار میرود ،تربیت نسلی
اسـ ــت که ضمن آشـ ــنایی و داشـ ــتن
مهارتهای زندگی سـ ــالم ومتعالی،
بـ ــرای زندگـ ــی در جامعه امـ ــروزی از
آنها بهره ببرد.
بـ ــا توجه به آمارهای ناخوشـ ــایند
آسـ ــیبهای اجتماعـ ــی ،فاصلـ ــه تـ ــا
وضعیـ ــت مطلـ ــوب و کاسـ ــتیهای
اقدامات دسـ ــتگاه تعلیم وتربیت در
آمـ ــوزش مهارتهای زندگـ ــی ،برای
جبـ ــران کـ ــم کاریهـ ــا و رسـ ــیدن بـ ــه
وضعیت دلخواه ،بررسـ ــی و مطالعه
تطبیقی آموزش مهارتهای زندگی
در کشـ ــورهای مختلـ ــف (کـ ــه در این
زمینه دارای تجارب موفق هستند) و
بومیسازی آنها ،ضروری است.
در ادامه به بخشی از فعالیتها و

مهارتهایی که در یک مدرسه موفق
بـ ــرای آمـ ــاده کـ ــردن دانشآمـ ــوزان
برای زندگـ ــی و اجتماع آموزش داده
میشود ،اشـ ــاره خواهد شد (بیشک
سطحی از این فعالیتها در مدارس
ایـ ــران هـ ــم وجـ ــود دارد امـ ــا هدف و
نحوه نتیجه بخشی مهم هست).
شـ ــاید در نـ ــگاه اول ایـ ــن بخش از
مهارتهایی که برای یک دانشآموز
در مدرسـ ــه ترسـ ــیم نمـ ــوده بسـ ــیار
عادی و سـ ــطحی باشـ ــد ،امـ ــا با یک
نـ ــگاه تیزبینانـ ــه و عمیقتـ ــر میتوان
پی برد با شـ ــروع آموزش همین امور
و فعالیتهـ ــای روزمـ ــره در مدارس
میتـ ــوان دانشآمـ ــوزان را بـ ــرای
داشـ ــتن زندگـ ــی فاخـ ــر در جامعه و
قبـ ــول مسـ ــئولیتهای اجتماعـ ــی،
شـ ــهروندی و خانوادگـ ــی آماده نمود
(بیشـ ــتر مسـ ــئولیت پذیری ،همدلی
و روابـ ــط مؤثـ ــر ،مـ ــورد نظر اسـ ــت).

آمـ ــوزش مهارتهـ ــای زندگی ،الزمه
تعلیـ ــم وتربیـ ــت نوین اسـ ــت و باید
بـ ــرای چنین ضرورتـ ــی گامهای مؤثر
و پایـ ــداری در نظام آموزشـ ــی کشـ ــور
برداشته شود.
مهارتهـ ــای کاربـ ــردی زندگـ ــی،
مهارتهایـ ــی اسـ ــت که ما بـ ــرای به
دست آوردن زندگی بهتر ومتعالیتر
بـ ــه دسـ ــت میآوریـ ــم .آنها مـ ــا را در
خوشـ ــبخت بـ ــودن در خانـ ــواده و
جامعهای که در آن متولد شـ ــدهایم،
توانمند میسازند.
بـ ــرای یادگیرنـ ــدگان معمولـ ــی،
مهارتهای کاربردی زندگی اغلب به
هدف یافتن و نگهداری شغل هدایت
میشـ ــود .نمونههایـ ــی از موضوعات
معمولـ ــی مهارتهـ ــای کاربـ ــردی
زندگی بـ ــرای برنامه درسـ ــی عبارتند
از آمادگـ ــی بـ ــرای مصاحبه شـ ــغلی،
یادگیـ ــری چگونـ ــه حرف ـ ـهای شـ ــدن

در شـ ــغل و چگونگـ ــی تعییـ ــن نحوه
هزینههای زندگی و...اما مهارتهای
شـ ــغلی تنهـ ــا عرصـ ــه مهارتهـ ــای
زندگی نیست که میتواند در مدارس
آموزش داده شود.
ëëانواع مهارتهای زندگی
سـ ــه حـ ــوزه مهـ ــم ،مهارتهـ ــای
زندگـ ــی در زندگـ ــی روزمره هسـ ــتند:
مهارتهـ ــای شـ ــخصی ،اجتماعی و
مهارتهـ ــای شـ ــغلی .مهارتهـ ــای
زندگی روزانه بیـ ــن پخت و پز و تمیز
کـ ــردن و مدیریـ ــت بودجه شـ ــخصی
متغیر است.
آنهـ ــا مهارتهـ ــای الزم بـ ــرای
حمایـ ــت از یـ ــک زندگـ ــی خانوادگی
و اجـ ــرای یـ ــک خانـ ــواده را دارنـ ــد.
مهارتهای شـ ــخصی و اجتماعی به
ایجاد روابطی که دانشآموزان خارج
از خواهند داشت ،کمک میکنند :در

آموزش مهارتهای
زندگی ،الزمه تعلیم
وتربیت نوین است
و باید برای چنین
ضرورتی گامهای
مؤثر و پایداری در
نظام آموزشی کشور
برداشته شود

زندگـ ــی بهرهمند میشـ ــوند وشـ ــاید
حتی بیشتر از یادگیرندگان معمولی.
 70تا  80درصد بزرگساالن معلول
پـ ــس از فارغالتحصیلی از دبیرسـ ــتان
بیـ ــکار هسـ ــتند ،در حالی که بـ ــا آغازی
برجسـ ــته و شـ ــاخص در آمـ ــوزش
مهارتها ،بسیاری میتوانند به جریان
اصلـ ــی جامعـ ــه بپیوندند.معلمـ ــان
بایـ ــد ایدههـ ــای برنامهنویسـ ــی عالـ ــی
برای حمایت از آموزش مسـ ــئولیتها
و مهارتهـ ــای زندگـ ــی را بـ ــرای همه
دانشآموزان فراهم کند.
در کالس درس گروهـ ــی کارکردن
و نتیجـ ــه گرفتن ،کمک بـ ــه بارگذاری
تابلوی اعالنات ،مراقبـ ــت از گیاهان
یـ ــا حیوانـ ــات خانگـ ــی ،تکمیل کردن
تکالیف درسی و تسهیلگری معلم،
توزیـ ــع خبرنامـ ــه یـ ــا سـ ــایر مطالب،
کمـ ــک به چـ ــک لیسـ ــت بـ ــرای پول
سـ ــفر ،غذا ،یا فرمهای مجـ ــوز .تمیز

کردن بـ ــه مرتب کـ ــردن سـ ــالن معلم
اهمیت فراوان دارد.
ëëسخنی با معلم
هر کس نیاز به مهارتهای زندگی
برای عملکرد روزانه و شخصی دارد.
بـ ــا این حال ،برخـ ــی از دانشآموزان
برای تسـ ــخیر موفقیت نیاز به تکرار،
افزونگـ ــی ،بررسـ ــی و تقویـ ــت منظم
خواهنـ ــد داشـ ــت .چیـ ــزی را بـ ــرای
رسـ ــیدن بـ ــه چیزدیگـ ــری نگیریـ ــد.
آمـ ــوزش دهیـ ــد ،مدلسـ ــازی کنید،
اجازه دهید دانشآمـ ــوز امتحان کند
و او را حمایـ ــت کنیـ ــد و تقویتکننده
مهارتهای وی باشید .تقویتکننده
ممکن اسـ ــت در هـ ــر روز کـ ــه کودک
مهـ ــارت الزم را انجام میدهد ،مورد
نیاز باشـ ــد .صبور باشید ،درک کنید و
پایدار باشید.

*پینوشتها در دفتر روزنامه موجود است

