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 چکیده:

 که اند رسیده نتیجه این به اجتماعی انحرافات و رفتاری اختالالت برسی در اخیر ها ی دهه در روانشناسان

 عدم خویش، موقعیت و خود از مناسب و صحیح تحلیل در افراد ناتوانی در ها آسیب و اختالالت از بسیاری

 و مشکالت حل برای آمادگی عدم و دشوار های موقعیت با رویارویی جهت شخصی کفایت و کنترل احساس

 و جامعه روزافزون های پیچیدگی و تغییرات به توجه با بنابراین. دارد ریشه مناسب شیوه به زندگی مسائل

 امری دشوار های موقعیت با رویارویی جهت جوان نسل بخصوص افراد سازی آماده اجتماعی روابط گسترش

 جهت المللی نبی و ملی های سازمان حمایت با شناسان روان راستا همین در. رسد می نظر به ضروری

 را موثر ارتباط برقراری و زندگی های مهارت آموزش اجتماعی های هنجاری نابه و روانی بیماریهای از پیشگیری

 تنها است مشهود زندگی های مهارت عنوان تحت امروز آنچه. اند نموده آغاز مدارس سطح در و جهان سراسر در

 قرآن در بخصوص الهی تعالیم البالی در ها مهارت این زا بسیاری بلکه نیست حاضر عصر پژوهشگران کار حاصل

 دیگران، با موثر و مفید ارتباط برقراری برای تالش که بطوری .است شده بیان( ع)معصومین احادیث و

 البالغه، نهج قرآن، در کرات به است زندگی های مهارت درس اساسی فصول از که ارزشها به توجه و خودشناسی

 جزء زندگی های مهارت. است گرفته قرار تاکید مورد( ع)معصومین سایر از منقول ادیثاح و سجادیه صحیفه

 منظور به 0991 سال در( WHO) بهداشت جهانی سازمان توسط که است روان بهداشت ارتقای های طرح

یه پا آموزگاراینجانب . است شده مطرح اجتماعی و روانی های آسیب از پیشگیری و روان بهداشت سطح ارتقای

وضعیت کالس و مدرسه وضعیت دانش آموزان توضیح  با توجه به این تحقیق ابتدا در مورد  ....آموزشگاه  سوم

راه  و مهارت های زندگی را به آنها آموزش دهم سپس دادم و اینکه چگونه می توان نشاط را به کالس برگردانم

 را به اجرا در آوردم  ی ردامو و از میان راه حل ها  حل هایی با مشورت معلمان ، اولیاء و دانش آموزان ارائه دادم
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 مقدمه 

در تامین بهداشت روانی دانش آموز، برنامه آموزش مهارت های زندگی، روش  معلمانبا توجه به نقش مهم 

 .موثری در جهت رشد شخصیت سالم دانش آموزان و تامین و حفظ بهداشت روانی دانش آموزان تلقی می شود

به جای اینکه تنها بر افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان تمرکز نمایند، باید بر تامین و  معلمان به این ترتیب

آنان نیز تاکید نمایند و اقدامات الزم را به منظور تحقق هدف مذکور انجام  و مهارت زندگی حفظ سالمت روان

گاهی و بدنبال آن اجتماعی نیز دهند چرا که اگر هدف فوق تحقق یابد بسیاری در مشکالت تحصیلی و آموزش

  .خودبخود کاهش می یابد

زمانی که فرزندان یک خانواده یا یک اجتماع در یک محیط سالم و با نشاط زندگی نمایند و به دور از تنش ها و 

هتک حرمتها و در سایه احترام متقابل والدین در یک مکتب درس تربیت می شوند. اگر خانواده ها در شاداب 

دگی فرزندانشان تالش نمایند طبیعی است که نتیجه موثرتری در فرایندهای زندگی آینده بچه ها سازی زن

خواهد داشت. از جمله گردشهای هفتگی ماهانه و حتی ساالنه به تجدید قوای روحی خانواده کمک کرده و با 

ها استرسها به حرکت در نشاط و شادابی والدین فرزندان اطمینان خاطر یافته و به دور از تنش ها و اضطراب

مسیری صحیح هدایت می شوند. که البته در کنار همه ی آنچه گفته شد افکار و عقاید پدر و مادر و چگونگی به 

دست آوردن این نشاط نیز حایز اهمیت است. ولی اجتماع هم نباید این کار را فقط به عهده ی خانواده بگذارد 

شاداب و قابل تحمل برای بچه ها باید نقش مهمی را ایفا کند و این  بلکه جامعه نیز در به وجود آوردن فضای

زمانی موثر واقع می شود که کارها با برنامه ریزی صحیح و رعایت تمام اصول اخالقی طرح شوند. از آنجا که 

محیط آموزشی مدرسه در بین محیط بعد از خانواده قرار داد که فرد در آن اجتماعی شده و در معرض 

ای رسمی قرار می گیرد که این آموزشها در سرنوشت او و بالطبع در سرنوشت جامعه موثر خواهد بود و آموزشه

برای اینکه تالش مدیران و معلمان و کلیه مسئوالن آموزشی در این محیط و سرمایه های مادی و معنوی جامعه 

 و یادگیری زیرا   اد ارائه شوددر زمینه های آموزش و پرورش هدر نرود بهتر است این آموزشها در محیطی ش
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ر می بهت نشاط با محیط یک در آموز دانش پس است سرد و خشک های محیط از بهتر شاد محیط در آموزش

تواند یاد بگیرد تا در محیطی سرد و بی روح .هنگامی که در مدرسه مکانی برای آموختن مهارتهای کاربردی 

 زندگی به امید بودن شاد مولفه مهمترین  شاط آور خواهد بود.زندگی باشد برای دانش آموزان شوق انگیز و ن

مستقیم وجود دارد. به امید روزی که در مدارس  رابطه یک زندگی به امید و بودن شاد بین دیگر عبارت به. است

 ما تمامی مولفه های شاد به کار گرفته شود

 بیان مسئله:
 

 توان نمی را ای سازنده نقش او، نقش گرفتن نظر در بدون و است پرورش و آموزش اساسی ارکان از یکی آموزگار

 و مشفق مشاور سرمشق،  راهنما، بلکه آموزشی، مسائل متخصص تنها نه آموزگار. کرد منظور تربیت و تعلیم برای

 .است پژوهان دانش گشای مشکل و دوست

 و رفتار اصالح و صالح در مشتاقانه و مشفقانه آموزد، می را آموزشی مسائل آنکه غیراز بتواند آموزگار اگر حال

 رفتار متعادل عاطفة و احساس روی از بلکه آموزشی خشک مقررات روی از نه آنان با بکوشد، فراگیران تربیت

 پاس را آنان جایگاه و حرمت نکند، برخورد ترشرویی و اخم با و عبوس و خشک کند، درک را آنان موقعیت کند،

 برای فراگیران و شد خواهد پرجاذبه و خوشایند کالس درس، کالس باشد، فاهمت و تعامل در آنان با و دارد

 .داد خواهند نشان اشتیاق کالسی چنین در حضور

 ترین اصلی واقع در. باشد مسلط و توانا علمی نظر از که آورد فراهم را کالس جذابیت تواند می یآموزگار

 این تواند می بهتر باشد، تواناتر علمی نظر از که یگارآموز و است آموختن و دادن یاد آموزگار وظیفةآموزشی

 او درس کالس و نگیرد انجام خوبی به او آگاهی کم با آموزگار آموزشی وظیفة اگر حال. رساند انجام به را وظیفه

 کالسی چنین در حضور به نسبت فراگیران است ممکن باشد، نداشته را دانایی و اندیشه از مناسبی سطح
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 که آموزش از سطح همین به توانند می کتاب مطالعة با خودشان که برسند نتیجه این به و کنند دتردی احساس

 .یابند دست است، شده دار عهده را آن آموزگار

 چگونه میتوانم کالس با نشاط داشته باشم؟-0

 وادار کنم؟ آموزش مهارت های زندگی چگونه میتوانم دانش آموزان را به  -0

 وادار کنم؟ در رابطه با مسائل زندگی  در حین تدریس دانش آموزان را به سوال و پرسش چگونه میتوانم -1

 افزایش دهم؟با توجه به کاربرد در زندگی را  علوم تجربیچگونه می توانم عالقه دانش آموزان به درس  -4

 ارزیابی ضع موجود

 .......پایه   آموزگارمی باشم و هم اکنو  سال است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت .....مدت  ......اینجانب 

 درس به توجه با توانستم چگونهموضوع تحقیقی که انتخاب کردم درباره هستم. .......شهرستان  .......آموزشگاه 

 ؟ نمایم مند عالقه و داده آموزش کالسم آموزان دانش به را زندگی های مهارت علوم

آموزان در کالس رغبتی به درس نشان نمی دهند و کالس دانش  ردماحساس میکدر سال تحصیلی اخیر 

بانشاطی  کالس بتوانم تا کنم پیدا راهکارهایی برایشان خسته کننده است. من با انتخاب این موضوع قصد دارم

 و سطح مهارت های زندگی دانش آموزانم را باال ببرم.  داشته باشم

 اهداف گزارش تخصصی :

 هدف اصلی :

 بردن معلومات علوم در زندگی روزمره به دانش آموزانآموختن نحوه بکار
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 اهداف جزئی :

 بررسی علل بی رغبتی دانش آموزان به درس علوم

بکاربردن روش هایی جهت کاربردی کردن اطالعات علوم در زندگی روزمره دانش آموزان و در نتیجه عالقمندی 

 به درس

 مقایسه با شاخص :

 ا کاربرد علوم در زندگی آشنا و به درس عالقمند باید شوند .در مقایسه با شاخص دانش آموزان ب

 جمع آوری اطالعات

در این مرحله بهترین روش جمع اوری اطالعات مشاهده رفتار دانش اموزان در حین درس دادن است و صحبت 

س می عملکرد دانش آموزان در کالکردن با معلمان در دفتر راجع به وضعیت دانش آموزان می باشد و دیدن 

 باشد.

 آنها توجه عدم و موزانآ دانش حوصلگی بی    -0

  درس به توجه عدم و انگیزه نداشتن    -1

 س کال ساعت به کردن نگاه دائما و بودن سرگرم خود تحریر وسایل با    -5

  مالی نظر از نبودن تامین و فردی مشکالت داشتن    -0

  تدریس یکنواختی و جالب مطالب نگفتن و ای زندگی آموزش مهارت ه به معلمان بودن عالقه بی    -1
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 دادن درس تئوری صورت به دائما و عملی کار و اسالید فیلم از مغلمان نکردن استفاده    -5

 یافته های علمی 

 تا بگیرند یاد را آنان باید نوجوانان و کودکان که است اجتماعی و شخصی های مهارت زندگی، های مهارت

 مهم انتقاد. نمایند عمل مطمئن و شایسته و موثر طور به اجتماع کل و دیگر های انسان و خود مورد در بتوانند

( سواد) شناختی بعد بر تنها و ابزاری و ای حرفه های مهارت برخی به که است این رسمی تربیت و تعلیم به

 که اند داده نشان محققان سو دیگر از. ندارد توجهی اجتماعی و روانی و فکری ابعاد دیگر به و است کرده تمرکز

 تقویت و گرفته یاد غیررسمی یادگیری های موقعیت طریق از و نظامدار طور به تواند می زندگی های مهارت

 های مهارت آموزش های زمینه در باید نوشتن، و خواندن آموزش رسمی کارکردهای بر عالوه مدرسه. شود

  کند نقش ایفای نیز آموزان دانش به زندگی

 واقعی های زمینه در دانش عملی و بالقوه کاربرد جهت در تربیت و تعلیم به رویکردها گذشته، دهه سه طی

 اهداف از رفته رفته خود، معیشت و زندگی های مهارت بهتر رشد جهت افراد، یاری ضرورت. است بوده زندگی

 از پایاتر عملی، تجارب از اکتسابی دانش که است این بحث قابل نکته. شود می تلقی پرورش و آموزش مهم

 شدن صنعتی و مدنی زندگی توسعه با همگام امروزه. است آموزشی های برنامه اجرای از آمده دست به معلومات

 به رسمی تربیت و تعلیم نهادهای اساسی وظایف از کودکان، تربیت و تعلیم توسعه، حال در کشورهای افزون روز

 های مهارت یادگیری از را آموزان دانش نظری، دانش و اطالعات ارائه رب حد از بیش تاکید اما. آید می حساب

  .سازند می محروم دارند نیاز آن به روزمره زندگی در که ضروری
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  :زندگی های مهارت تعریف

 های مهارت: است چنین این تعاریف ترین عمومی از یکی. است شده بیان متعددی تعاریف اصطالح این برای

 حل صحیح، گیری تصمیم اجتماعی، های مسئولیت انجام موثر، و مناسب فردی بین روابط دایجا یعنی زندگی

 مهارت آموزش برنامه زنند، می صدمه دیگران یا خود به که اعمالی به توسل بدون های کشمکش و تعارضات

 از بتوانند که آنند نیازمند و شوند توانمند دارند حق نوجوانان و کودکان که است استوار اصل این بر زندگی های

 مخاطرات از پیشگیری در ها برنامه نوع این. کنند دفاع زندگی سخت های موقعیت در هایشان عالقه و خود

  .کنند نمی بسنده مهارت یک تنها محدود آموزش به و دارند کلی نگاهی سالمت

  :زندگی های مهارت آموزش اهداف

 آنان توانمندی به بلکه اندیشد نمی حال زندگی در افراد اختنس توانمند به تنها نه زندگی های مهارت مجموعه

 کلی طور به است افراد بالقوه های توانایی شکوفایی بر متمرکز ضمن در. ورزد می تاکید نیز آینده زندگی جهت

 سوی به مهارتی های ضعف و ها توانایی از حرکت جهت فرد به کمک زندگی، های مهارت مجموعه از هدف

 می بر در را فرد متعهدانه تصمیمات زندگی های مهارت چنین. باشد می سازنده و قوی و توانمند های مهارت

  .گیرد

 اتخاذ و سالمتشان به نسبت افراد آن طبق که است مثبتی مفهوم یک فردی تعهد یا پذیری مسئولیت

 افراد که است این زندگی های مهارت نهایی هدف واقع در. هستند متعهد خویش زندگی مسائل در تصمیمشان

 شایستگی و کفایت احساس شامل فردی شایستگی این. بپذیرند را خویش فردی شایستگی و برتری مسئولیت

 مجموعه گفت توان می نتیجه در. باشد می فردی مسئولیت پذیرش و شکوفایی خود روانی، سالمت باال، سطح

 آموزشی رویکرد سبک همانند و مشکالت ریتمدی و کنترل هم و دارد پیشگیرانه اهداف هم زندگی های مهارت

  .است مناسب فردی هم و گروهی مداخالت برای هم
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 و اجتماعی روانی های توانایی افزایش زندگی، های مهارت آموزش از هدف جهانی، بهداشت سازمان گزارش به

  .است افراد روانی سطح وارتقای سالمت بهداشت با زننده آسیب رفتارهای ایجاد از پیشگیری نهایت در

  :زندگی های مهارت آموزش مثبت آثار

 بسیاری مطالعات. است نوجوانان و کودکان روانی بهداشت ارتقای زندگی، مهارتهای برنامه اصلی اهداف از یکی

 داده نشان نتایج و گرفته انجام روان سالمت مختلف ابعاد در زندگی های مهارت آموزش برنامه تاثیر مورد در

 افزایش اجتماعی، سازگاری و اجتماعی رفتارهای بهبود نفس، عزت افزایش سبب ها مهارت این شآموز که است

 افزایش و فردی بین و شخصی مسائل حل مهارت افزایش خانواده، با سازگاری و خانوادگی سیستم رضایت

 انجام طالعاتم براساس زندگی، های مهارت بر مبتنی پیشگیری های برنامه .است شده ای مقابله های مهارت

  .است سنتی های گرایش از موثرتر بسیار شده

 اضطراب با مقابله و فردی بین مشکالت حل در آموزان دانش مهارت بر ها آموزش این مثبت اثرات به ، ها یافته

 به همساالن با را خود های تعارض تا شوند می قادر کنندگان شرکت هایی، آموزش چنین دنبال به .دارند داللت

 در را زندگی های مهارت آموزش تاثیر ها یافته. یابند بیشتری فردی بین محبوبیت و نمایند حل ای سازنده نحو

 مهارت آموزش پرورش، و آموزش وزارت تغذیه و بهداشت دفتر از نقل به. اند داده نشان خودکشی از پیشگیری

 .است داشته کارایی نیز بزهکاری و خشونت از پیشگیری در زندگی های

 رویا جهت افراد سازی آماده اجتماعی، روابط گسترش و جامعه افزون روز های پیچیدگی و تغییرات به توجه اب

 بیماری از پیشگیری جهت شناسان روان دلیل همین به رسد می نظر به ضروری امر دشوار، موقعیتهای با رویی

 .اند نموده آغاز سمدار سطح در و جهان سراسر در را زندگی های مهارت آموزش روانی، های
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 و مثبت رفتار سازگاری زمینه که شود می گفته هایی تونایی از ای مجموعه به زندگی های مهارت آموزش»

 بدون خود، اجتماعی های مسئولیت پذیرش ضمن که سازد می قادر را فرد تونایی، این و آورد می فراهم را مفید

 فردی بین روابط در روزانه مشکالت و انتظارات خواست، اب مؤثری شکل به بتواند دیگران و خود به زدن لطمه

 .گردد رو روبه

 عزت و روان و سالمت افزایش موجب زندگی های مهارت آموزش که دادند نشان(0185) همکاران، و حقیقی

 .شود می دختر آموزان دانش نفس

 از بسیاری بلکه نیست؛ ضرحا عصر پژهشگران حاصل تنها است مشهور زندگی مهارت عنوان تحت امروز که آنچه

 .است شده بیان معصومین احادیث و قرآن در بخصوص الهی تعالیم الی البه در ها مهارت این

 ارتقای موحب ها آموزش این بدانیم که شود می مشخص زمانی زندگی های مهارت آموزش ضرورت و اهمیت

 های موقعیت و ها کشمکش با مؤثر برخورد یبرا را فرد ها توانایی این. گردد می اجتماعی -روانی های توانایی

 و مثبت خود محیط و فرهنگ جامعه، های انسان سایر با تا کند می کمک او به و بخشد می یاری زندگی

 .نماید تأمین را خود روانی سالمت و کند عمل سازگارانه

 بنابراین بود؛ خواهند گیریپیش قابل روانی مشکالت از بسیاری سالم و مثبت رفتارهای آمدن پدید با نتیجه در»

 در نفس به اعتماد افزایش و مطلوب زندگی برای نیاز مورد های مهارت گسترش و رشد در کودکان به کمک

 و اجتماعی محیط با موفق سازگاری جهت اجتماعی های مهارت و عواطف تکامل و رشد و مشکالت با برخورد

 .رسد می نظر به ضروری سازنده و مؤثر زندگی

 اجتماعی و روانی های آسیب از پیشگیری و روانی بهداشت سطح افزایش برای (who)جهانی بهداشت نسازما

 کودکان صندوق)«یونیسف»در 0991 سال در و دیده تدارک زندگی های مهارت آموزش عنوان تحت ای برنامه
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 این تأثیر مدارس، در زندگی های مهارت آموزشی برنامه اجرای از پس است؛ نموده مطرح( متحد ملل سازمان

 :دهد می نشان روانی سالمت و سازگاری مختلف ابعاد بر را آموزش

 مدارس در مثبت اجتماعی های رفتار – 0

 مسئله حل توانایی افزایش -0 

 بزهکارانه رفتارهای و رویی کم اضطراب، خشم، کاهش -1 

 ورزی جرئت افزایش – 4 

 سبمنا اجتماعی غیرکالمی و کالمی های مهارت – 5 

 آموزش و سالمتی و بهداشتی مسائل پیرامون نوجوانان و کودکان ساختن آگاه در مهمی نقش مدارس سپس 

.داردزندگیهایمهارت

 تجزیه و تحلیل و تغییر داده ها :

 برای تجزیه تحلیل داده ها از روش شش پرسش استفاده می کنم

 انگیزه و دارای مهارت های زندگیو با  چرا :علت استفاده این تحقیق داشتن کالس با نشاط-0

 چگونه: استفاده از نظرات مدیر ومعاونین و پرسش از دانش اموزان و کتاب و غیره ....-0

 چه کسی: من به عنوان معلم این کالس-1

 در کالس آموزش مهارت های زندگی چه چیزی: برقراری  -4
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 کالس چه موقع: از االن تا پایان تدریسم در -5

 به عنوان نمونه و ارجاع به سایر کالسها سومدر سر کالس  چه مکانی: -6 

 انتخاب راه حل یا راه حل های موقت:

 پخش فیلم یا اسالید در سر کالس-0

 کنفرانس دادن دانش آموزان-0

 استفاده از کارگاه به جای درس تئوری -1

 برای هر فصل بازدید بردن دانش آموزان -4

 در رابطه با مهارت های زندگی مطالب و بروشورهاییاستفاده از  -5

 در رابطه با نقش علوم در زندگی متنوع صحبت کردن معلم در حین تدریس -6

 شیوه های اجراء:

 عالوه بر راهکار های باال مسائل زیر را توسط پاورپوینت به دانش آموزان آموزش دادم:

 تصمیم خود زندگی مسائل مورد در موثر نحوی به تا کند می کمک فرد به توانایی این: گیری تصمیم توانایی -0

 راه مختلف جوانب بگیرند، تصمیم خود اعمال مورد در فعاالنه بتوانند نوجوانان یا کودکان چنانچه کند گیری

 از توانست خواهند آنگاه نمایند، ارزیابی را انتخاب هر پیامد و بررسی را کنند انتخاب توانند می که هایی حل

  .شوند برخوردار روانی سالمت از بیشتری سطح



با تخصصی   ابل ویرایش گزارشخرید فایل ورد و قفایل فقط برای مشاهده می باشد. برای این 

 www.asemankafinet.irقیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

15 
 

 مسائل. نماید حل را زندگی مسائل موثرتری طور به تا سازد می قادر را فرد توانمندی این: مسئله حل توانایی -0

  .داشت خواهند پی در جسم برای مشکالتی آن دنبال به و روانی تنش بمانند نشده حل اگر زندگی مهم

 با. کند می کمک مناسب های گیری تصمیم به هم و مسئله حل به هم تفکر، نوع این: خالق تفکر توانایی -1

 اختیار در تا شود می بررسی آنها از هریک پیامدهای و مسائل مختلف های حل راه تفکر، نوع این از استفاده

 و دریابد خود مستقیم تجارب ورای از را مسائل تا سازد می قادر را فرد امر این. بگیرد قرار گیری تصمیم روند

 زندگی به بیشتری انعطاف و سازگاری به نیست، الزم خاصی گیری تصمیم و ندارد وجود مشکلی که زمانی یحت

  .بپردازد خود روزمره

 قادر را نوجوان مهارت این آموزش. است تجارب و اطالعات تحلیل توانایی نقادانه، تفکر: نقادانه تفکر توانایی -4

 های آسیب از و نماید مقاومت جمعی های رسانه و همساالن گروه فشار ها، ارزش با برخورد در تا سازد می

  .بماند امان در موارد این از ناشی

 که ای شیوه به و خود رفتار یا کالم طریق از تا کند می کمک فرد به مهارت این: موثر رابطه برقراری توانایی -5

 خواهد فرد ترتیب بدین. سازد مطرح را شخوی باورهای و ها ارزش و خود موقعیت، و جامعه فرهنگ، با متناسب

 درخواست دیگران از بتواند نیاز صورت در و کند ابراز را خود عواطف و نیازها ها، خواسته عقاید، نظرات، توانست

 یک مهم مشخصات از ضرورت هنگام در دیگران از راهنمایی و کمک تقاضای مهارت. نماید راهنمایی و کمک

  .است سالم رابطه

 با انسان موثر و مثبت فردی بین روابط ایجاد به توانایی این: سازگارانه فردی بین روابط برقراری ناییتوا -6

 و روانی سالمت در که است دوستانه روابط ابقای و ایجاد توانایی موارد این از یکی. کند می کمک دیگران

  .کند می ایفا مهمی بسیار نقش ناسالم اجتماعی روابط قطع و خانوادگی گرم روابط اجتماعی،
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 خواسته قدرت، و ضعف نقاط خصوصیات، از آگاهی و خود شناخت توانایی خودآگاهی: خود از آگاهی توانایی -7

 این و نه یا دارد قرار استرس تحت دریابد تا کند می کمک فرد به خودآگاهی رشد. است انزجارها و ها ترس و ها

  .است همدالنه و مناسب فردی بین روابط و ماعیاجت روابط ضروری شرط و شرط معموالپیش امر

 قرار شرایط آن در که زمانی حتی را دیگران زندگی بتواند فرد اینکه یعنی همدلی: دیگران با همدلی توانایی -8

 است متفاوت بسیار آنها با وقتی حتی را دیگران بتواند تا کند می کمک انسان به مهارت این. کند درک ندارد

 و کننده حمایت رفتارهای ایجاد به و کند می بهتر را اجتماعی روابط همدلی،. بگذارد احترام آنها به و بپذیرد

  .شود می منجر دیگر های انسان به نسبت پذیرنده

 دهد، تشخیص دیگران و خود در را هیجانها تا سازد می قادر را فرد توانایی این: ها هیجان با مقابله توانایی -9

 حالت با اگر. دهد نشان مختلف های هیجان به مناسبی واکنش بتواند و بداند را رفتار بر هیجانات تاثیر نحوه

 یا جسمی و روانی سالمت بر منفی تاثیر موارد این نشود برخورد درست اضطراب یا خشم غم، مثل هیجانی های

  .گذاشت خواهند اجتماعی

. است فرد بر آنها تاثیرات و زندگی مختلف های تنش شناخت شامل توانمندی این: ها تنش با مقابله توانایی -01

 را فشار خود های گیری موضع و اعمال با تا سازد می قادر را فرد انسان بر آن تاثیر نحوه و تنشی منابع شناسایی

 جوامع، بعضی مثالدر. است زندگی ماهیت کننده تعیین اجتماعی و فرهنگی عوامل که است مسلم. دهد کاهش

 است کامالبرعکس دختران مورد در آنکه حال نیستند، مواجه عرفی ممنوعیت با جنسی تماس برقراری پسران

 مهمی نقش جنسیت اجتماعی، روانی، های توانایی افزایش هدف با زندگی های مهارت از استفاده برای بنابراین

 کشور هر های ویژگی و ها مندینیاز اساس بر دقیقا باید زندگی های مهارت آموزش محتوای ترتیب این به. دارد

  .شوند تعیین منطقه یا
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 ارزیابی بعد از اجرای طرح )نقاط قوت (

پس از بررسی رفتار دانش آموزان پس از آموزش مهارت های زندگی تغییرات چشمگیری را در رفتار و کردار  

 آنان مشاهده نمودم .

 به کالس را مهارتی چنین آنان:  دیگران گفتار رابرب در امنیت احساس و گوناگون عقاید برابر در تحمل قدرت .0

 .ندیافت دست آنها با برخورد مهارت و توانایی به ،دیگر  آموزان دانش و بنده  با تعامل با و آورده دست

 در نیز را هشیاری و نظم این دانش آموزان من: مکانی و زمانی شرایط به توجه با کارها موقع به دادن انجام .0

 آوردند. ستد به کالس

 امتحانات در دانش آموزان من :  فایده بی هرکار از دوری و مفید کارهای دادن انجام در کوشش و ریزی برنامه.1

 .آموخته بودند. امور در پیروزی برای را محدود های فرصت از استفاده و زمان مدیریت سال پایانتوصیفی 

 اجتماع در را شایسته رفتارهای بوده، تعامل در گوناگون افراد با مدرسه در آنان: گفتار کردن مهار و داری راز .4

 آموختند. مدرسه

 در آن نقش و تجربه مفید آثار از دانش آموزان:  گذشته وقایع از آموزی عبرت و جهان از بینانه واقع برداشت .5

 .شدند. آگاه خوبی به پیشرفت،

 اعتماد تحصیل، دوران و مدرسه در مستقل شخصیتی عنوان به آنان :  نفس به اعتماد و پنداری خود تقویت .6

 دند.آور دست به کاری هر دادن انجام برای را الزم نفس به

 بنابراین، کردند. تحلیل و شناخته کالس در خوبی به را خود آنان  :  هوش های کنش و ها ظرفیت از استفاده .7

 گرفتند. می بهره آنها از و   آگاه خود های ظرفیت از
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 حل توانایی ، گیری تصمیم قدرت افزایش ، ارتباط برقراری توانایی ، همدلی ، خودآگاهی مهارت موارد بر عالوه

   یافته بود. افزایش آموزان دانش این در ها وتنش ها هیجان با مقابله توانایی ، نقادانه و خالق تفکر توانایی ، مساله

 نقاط ضعف :

 کمبود وقت

 :گیری نتیجه

می  منسجم ریزی برنامه با همراه پرورش و آموزش در زندگی های مهارت آموزش تخصصی کمیته تشکیل - 0

 بایست صورت بگیرد و معلمان در کالس آموزش مهارت های زندگی را انجام دهند.

 نظر و سنجی نیاز طریق از توان می آموزان دانش اجتماعیـ  روانی مهم مشکالت و نیازها از آگاهی جهت -0

 .نمود اقدام آموزان دانش از سنجی

 ضروری است. نهاد مردم های سازمان توسط والدین جهت زندگی های مهارت آموزش جلسات برگزاری -1

 .شود گرفته نظر در درسی کتب در درس اصلی واحد عنوان به زندگی های مهارت آموزش – 4 

 پیشنهادات

 :علوم تجربیپیشنهاداتی جهت فراگیری بهتر درس 

تدریس در فرایند یاد دهی ویادگیری که موجب   ان محترم با انواع روش های نوینآموزگاریی استفاده وآشنا - 

 مندی بیشتر دانش آموزان در بحث های درسی وعلمی می شود.   تنوع وعالقه

 در کالس.  آموزگاردقیقه قبل از تدریس  01  پیش مطالعه درسی توسط دانش آموزان -
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فیلم ،سی دی ونرم افزارهای آموزشی  مانند انواع علوم تجربیبه آموزش تهیه وسایل کمک آموزشی مربوط  -

 ان. آموزگاررایانه ای ، نقشه البته به شرط استفاده ازاین وسایل توسط 

 به صورت هدفمند وسازماندهی شده  علوم تجربیبرگزاری بازدید های علمی برای دانش آموزان در درس  -

سئوالن مدرسه ها با دانش آموزانی که قصد انجام فعالیت های خارج ان ومآموزگارمشارکت هرچه بیشتر  -

مدرسه را دارند ، مانند تهیه ملزومات وامکانات برای تهیه ماکت ،وسایل دست ساخت وروزنامه  از

 وتحقیقات میدانی وتشویق این گونه فعالیت ها  دیواری

علوم تجربی ان آموزگارش افزایی افزایش واهمیت دادن به دوره های تخصصی آموزش ضمن خدمت دان -

          وشرکت فعال همکاران

   علوم تجربیمتخصص برای تدریس  ان غیرآموزگاراستفاده نکردن از - 

 ان آموزگاریادگیری توسط  –مستمر از نحوه تدریس وتهیه چک لیست های آموزشی   استفاده از ارزشیابی -

 ومجالت آموزشی این رشته  علوم تجربیی مجهز کردن کتابخانه های مدارس به کتاب ها -

 ی مدارس ومناطق آموزش وپرورش وسیستم هوشمند رایانه ای علومدر صورت امکان تاسیس وتجهیز اتاق  -

 ان وجشنواره های از وسایل دست ساخت وتحقیقات دانش آموزی آموزگاربرگزاری جشنواره های تدریس  -

هیز مدارس به وسایل مورد نیاز به خصوص نقشه های آموزشی الزم و استفاده از سایت تکنولوژی آموزشی وتج  -

 که تدریس مطالب آن به کارگاه آموزشی مناسب نیاز دارد  علوم تجربی نرم افزارهای مورد نیاز آموزشی در درس 
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در صورت امکان برای هر درس کالسی اختصاص داده شود وامکانات الزم مورد نیاز برای هر درس به تناسب  -

 ودانش آموزان قرارداده شود  آموزگاررشته تحصیلی ودرسی که تدریس می شود در اختیار 

استفاده بیشتر از نرم افزا رهای آموزشی می تواند در عالقه دانش آموزان موثر باشد به عنوان مثال مطالب  -

علوم در دروس آماده کرده ودر کالس استفاده شود همانطوری که بنده   powerpoint درسی را به صورت

 تجربی این کار را انجام داده ام .

تشکیل وحمایت از انجمن های علمی فرهنگیان ودانش آموزان با امکانات وفضای فراهم  تشکیل بانک  -  

 اطالعاتی در دسترس عموم از موفقیت ها وتجارب گذشته دانش آموزان برتر وفرهنگیان نمونه 

 پژوهشی نه صرفا در قالب گروههای آموزشی  –ی به شکل علم آموزگاراحیای پژوهشگاه  -

بعد از چند سال کمیت آموزشی   برنامه ریزی وسرمایه گذاری صبورانه وهدفمند برکیفیت آموزشی که به تبع -

 مورد نظر را نیز فراهم می کند. 

 پیشنهادات جهت شرکت دادن دانش آموزان در کار گروهی :

 یک که شوند مطلبی متوجه توانند می تر راحت اغلب ها آن. آموزند می زیادی چیزهای همدیگر از آموزان دانش

 های کار صرف را خود وقت از بخشی کم دست برند می لذت آموزان دانش اکثر. دهد می توضیح آموخته تازه

 .ببرید گروهی کار از بیشتری بهره تا کنند کمک شما به تواند می زیر های پیشنهاد. کنند گروهی

 آموزش مزایای به راجع ها آن با. باشید صادق آموزان دانش با گروهی، های فعالیت برای خود دالیل با رابطه در-0

 .کنید صحبت گروهی
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 تا بدهید ترتیب گروهی های فعالیت ها آن برای. کنید ریزی برنامه مساعی تشریک برای رقابت، جای به-0

 شود همه نصیب تجربه و تقسیم، گروه اعضای بین تکالیف

 بکنید یکدیگر از تست گرفتن به تشویق را آموزان دانش. کنند کمک همدیگر به دهید یاری آموزان دانش به-1

 .کنند تمرین ها پرسش به دهی پاسخ در هم و منطقی سؤاالت طرح در همه رسمی، غیر صورت به بتوانند تا

 خود های پاسخ ها آن که است آن کار این خاصیت کمترین. بگمارید یکدیگر اوراق ارزشیابی به را آموزان دانش-4

 یکدیگر، کار ارزشیابی در ها آن مهارت افزایش با متعاقباً. کنند مقایسه اید داده ها آن به که هایی پاسخ نمونه با را

 معین ی ضابطه یک گرفتن نظر در با آموزان دانش آن در که ارزشیابی، از تری پیچیده انواع به را ها آن توانید می

 .نمایید تشویق کنند، می نظر اظهار همدیگر کار به نسبت شده توافق بلق از یا

 ثبت برای راه بهترین دیگران به دادن درس. بدهند درس همدیگر به دهید فرصت آموزان دانش به-5

  است خود های دانسته

 کنید، می یبند گروه جمعی دسته های همکاری برای را آموزان دانش وقتی. دهید تشکیل متفاوتی های گرو-6

 دوستی، های گروه در را ها آن بخواهید است ممکن مختلف شرایط در. بیندیشید ها آن آرایش ی نحوه به راجع

 .سازید متعادل را ها توانایی و ها قابلیت محدوده تا دهید جای یادگیری های تیم یا و توانایی اساس بر های گروه

 هیچ. باشید حساس گروهی درون فردی بین مشکالت به رسیدگی به نسبت. باشید ها آن احساسات مواظب-7

 باشد الزم شاید. بکنید همکاری به وادار ندارند یکدیگر به ای عالقه هیچ که را آموزانی دانش ندارد دلیلی

 .دهید تغییر را ها گروه آرایش اشکال، بروز صورت در تا باشید داشته نظر در احتیاطی هایی طرح
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 ها گروه از یکی در آموزی دانش شوید مطمئن تا کنید نظارت گروهی های فعالیت بر. دکنی جلوگیری تنبلی از-8

 .کند نمی خالی شانه مسئولیت از  و کند نمی تنبلی

 یا محبوب آموزان دانش تا دهید تغییر را ها گروه ترکیب گاه گه. کنید تقسیم را ساز مشکل آموزان دانش-9

 .نمانند باقی یکسانی گروه در همیشه ساز مشکل

با مطالعه وتحقیق چالش های مسیر کالس خود را بشناسد وفاصله ذهنی ومهارتی خویش را با دانش   -

 آموزانش کم کند. 

 در کالس در س به فعالیت های کالسی به مثابه لحظات مهم اصل زندگی می نگرد نه صرفا وظیفه  -

 ت همه آنها اورا دوست نداشته باشند. همه دانش آموزان را دوست دارد اگر چه مطمئن است ممکن اس -

 در فعالیت های کالسی وشخصی خود را هدفمند ، پرتالش،عالقه مندوکم انتظار نشان می دهد -

 دانش آموزان را برای آینده ای که می بیند می سازد نه صرفا برای برآوردن انتظارات روزمره گذشته وامروز - 

 زندگی، اندیشیدن وارزش علم را می آموزدوزیبایی های   به دانش آموز ان شوق - 

 توصیه ها

 ، نماید توجه درس کالس در ضروری کارهای برخی به باید که برد خواهد پی اش تجربه رفتن باال با معلمی هر

 نشان تجربه.  نماید فرض شاگردان جای به دقایقی برای کالس در را خود و دهد، انجام نباید را اعمال بعضی

 هدف ، ورزند می عشق و عالقه خود شغل به ، داشته بیشتری تحرک و فعالیت درس کالس در که معلمانی داده

 شکسته و فرسوده دیگران از تر دیر ، باشند داشته کمتری اعصاب جنگ و ها درگیری ، دارند متنوعی های
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 در.  اند شده تهشناخ دیگران نزد خود شغل در موفق و نشاط با و شاداب فردی عنوان به همیشه و شد خواهند

 درس به عالقمندی ، آموزان دانش توجه جلب باعث درس کالس در "معموال که کارهایی ، خالصه صورت به زیر

 .  گردد می ذکر میشود آنان نشاط و معلم و

 قطع را پرسش یا تدریس جریان ، آنان پرتی حواس و آموزان دانش در خستگی عالیم مشاهده محض به -0

 کوتاه دقایقی و بکشند نفسی ، داشته عضالنی کشش ، شده بلند خود جای از که شود داده اجازه آنها به و کرده

 و بیهوده کاری واقع در ، دهیم ادامه پرسش یا تدریس به آموزان دانش خستگی به توجه بدون اگر ، باشند آزاد

 .  کرد خواهیم دنبال را ثمر بی

 و صفحات ، قبل جلسه در حتی و نکنیم برگزار کتبی امتحان یا کالسی پرسش ، قبلی اطالع بدون هیچگاه -0

 برای "صرفا این و شوند مشخص "تلویحا شود می انجام شفاهی پرسش آنان از که افرادی حتی و پرسش نوع

 توجهی " کالس بودن باش آماده همیشه " حالت برای معلمان برخی ، است آموزان دانش اضطراب حالت رفع

 می محسوب گیری مچ نوعی آموزان دانش نظر از ، قبلی اطالع بدون پرسش یا امتحان که ندارند نکته این به

 می تقسیم دسته سه به "معموال گفت باید آید می عمل به پرسش آنان از که آموزانی دانش با رابطه در.  شود

 و گیرد می قرار رنظ مد هم داوطلبانه گویی پاسخ آن کنار در و دانست خواهد را خود تکلیف کسی هر و شوند

 .  شود می کمتر خیلی ها درگیری و دارند دادن جواب برای هم بیشتری تمایل آموزان دانش ترتیب بدین

 ربط هم به را آنها و شود گفته آموزان دانش برای قبلی مطلب خالصه ، جدید درس تدریس از قبل "حتما -1

 در و آروند یاد به را مطالب دهد می اجازه اند نکرده عهمطال را قبل دروس حتی که آموزانی دانش به کار این. داد

 . کنند پیدا انگیزه جدید مطالب یادگیری



با تخصصی   ابل ویرایش گزارشخرید فایل ورد و قفایل فقط برای مشاهده می باشد. برای این 

 www.asemankafinet.irقیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

24 
 

 به بلکه بروند باال هم کول سرو از آموزان دانش گذاشت نباید ، بود موجود کالس در ای اضافه وقت اگر -4

 محل اجتماعی مسایل مورد در نظر تبادل و صحبت مثال عنوان به داد قرار آموزش تحت را آنها باید نحوی

 .  دارند دوست خیلی را جمع در نظر اظهار آموزان دانش ، غیره و مدرسه وضع یا ، سکونت

 نیکوی رفتار یک دقیقه 5 تا 1 حدود ، پایه و تحصیلی دوره به توجه با جلسه هر که شود ریزی برنامه طوری -5

 در حتی موارد این.  شود ذکر کالس پایان در آموزان شدان با مرتبط حدیث یا روایت یک یا و  فردی اجتماعی،

 .  است پذیر امکان هم غیره و تاریخ و ریاضی کالس

 موضوع و خود منظور ، آموزان دانش توسط( دارد امکان درسی هر برای)  نقش ایفای روش از گیری بهره با -6

 شرکت و موضوعات ، نقش ایفای قرار ، قبل جلسه است بهتر ، کنید منتقل آموزان دانش به بهتر و سریعتر را

 .  شوند مشخص کنندگان

 راستای در مطالبی تا کرد انتخاب ترتیب به را آموزان دانش از یکی جلسه هر توان می معلم صالحدید به -7

 بتواند معلم اگر( . است مشهور کنفرانس نام به آموزان دانش بین کار این)  دهد ارائه آموزان دانش به را درس

 در ، شد خواهند عالقمند بدان هم شاگردان ، نماید فراهم را آن های زمینه و تشریح "کامال را کار این هدافا

 روبروی در صحبت ،اضطراب دیگران تمسخر مانند موانعی ، کنند شرکت برنامه در کالس همه که صورتی

 .  شد خواهد کمتر تدریج به غیره و ها همکالسی

 کالس در را(  کالمی عادت طبق نه دلیل با)  لفظی تشویق یعنی ها تشویق کاراترین و ارزانترین از استفاده -8

 غیره و!  خوشحالم!  جابود به!  تشکر...! ا باریک!  خوبه!  احسنت!  آفرین:  مانند کلماتی.  نکنید فراموش هرگز

 .  دارد انگیز شگفت اثری
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 آمادگی دنبال به یا ، آنان بزرگ و کوچک موفقیتهای برای کالس کل توسط " زدن کف " تشویق از استفاده -9

 اظهار ، مطلوب نمرات کسب ، درس اتمام ، درس به گویی پاسخ برای آنان از گروهی یا آموزان دانش کل

 .  کرد خواهد عوض را کالس هوای و حال ، غیره و مناسب نظرهای

 آموزان دانش آمادگی و آرامش در آسایی معجزه اثر و ، شود فراموش معلم توسط نباید کالس در کار دو-01

 است آموزان دانش از یکی توسط ترجمه با مجید قرآن از آیاتی تالوت یا و مواقع برخی در صلوات ذکر آن و دارد

 هر حداقل.  بسپاریم قرآن یا پرورشی و دینی کالس به فقط نباید و ندارد خاص دروس به ارتباطی کار این و. 

 ...  است موثر شاگردان آرامش در قرآن تالوت با کالس شروع یکبار جلسه چند

 برای توان می ، بایستد آموزان دانش روبروی و سرپا آموز دانش که نیست الزامی تخته پای پرسش برای -00

 آن روی هستند مایل که آموزانی دانش تا گذاشت معلم میز روبروی صندلی یک ، دارند اضطراب خیلی که آنها

 "خصوصا ، آموزان دانش کلیه ، روش این اجرای با)  گویند پاسخ درس به مصاحبه به شبیه لتحا با و نشسته

 ( کنند می کسب مطلوبی نمرات و داده نشان تمایل ، مضطرب شاگردان

 و داری کالس و تدریس شیوه مورد در را خود آموزان دانش نظر مستقیم غیر صورت به یکبار ماه دو هر-00

 انتقادات خوانده یا شنیدن!)کرد خواهید تعجب "قطعا که گفت خواهند شما به را مطالبی ، بسنجید آن برنامه

 رضایت از و بیاندیشید اقداماتی خود روش نقایص رفع برای باید شما و!(  خواهد می خاصی جرات آموزان دانش

 . بود مطمثن خود کار عملکرد از توان نمی دقیق بازخور بدون زیرا. شوید مطلع آنان

 آموزان دانش از یکی و بیاندازید جمعی دسته عکس تعدادی خود آموزان دانش با ساله هر کنید سعی -01

 دانش عالقه مورد خیلی کار این ، بنویسد شما برای دستی صورت به بود دیجیتالی یااگر عکس پشت را اسامی

 با اند بوده ساز سر درد کالس برای که آنها از برخی و کنند می معلم با خاصی صمیمیت احساس و است آموزان
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 کرده هزینه کم و راحت بسیار را کار غیره و دیجیتالی های دوربین امروزه.  داشت خواهند تغییراتی ، اعمال این

 .  اند

 هیچ به و نمایید توجه ، دارند را غیره یا آبخوری و کالس از رفتن بیرون درخواست که آموزانی دانش به -04

 شاهد "گاها حتی و نشسته کالس در اجبار به آموزان دانش دسته آن صورت این غیر رد ، نشوید مانع وجه

 برخی ، آنان شرمندگی احساس یا ضعف از شدن بیهوش ، تهوع:  مثل شد خواهید ای ناخواسته مشکالت

  ! دانند می کالس اداره و خود مطلوب مدیریت از نشان را آموز دانش به اجازه عدم ، اشتباه به معلمان

 آموزان دانش به یکبار وقت چند هر مختلف های بهانه به و تهیه را غیره و خودکار مانند ساده چند هر جوایز-05

 دانش حتی. گیرند قرار توجه مورد بیشتر باید اند داشته پیشرفتهایی که آموزانی دانش میان این در کنید اهدا

 .  شوند می خوشحال بسیار معلم کار این از ، هستند باالیی بسیار مالی توانایی دارای که آموزانی

 در)  کالس در آن نصب و دیگر موضوعات یا درس با رابطه در معلم توسط کالس برای هایی تراکت تهیه-06

 .کند می جلب شدت به را آنان توجه( آموزان دانش حضور

 وقت گاهی دهد آموزش انآموز دانش به کالس در را زندگی های مهارت میتواند الزم شرایط در معلمی هر-07

 کالسی های درگیری و باشد موثر بسیار آموزان دانش نگرش تغییر در میتواند ، حسادت از کوتاه خاطره یک ذکر

 دانش از را خود نصایح و پند قبل دهه چند معلمان ، داد کاهش چشمگیری طرز به را دفتر با درگیری یا و

 کالس در معلم اعمال این از ای خاطره "حتما هم شما و داشت وبیمطل نتایج "عموما و کردند نمی دریغ آموزان

 .  دارید
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 هم سر پشت جلسه 1 یا و شود داده درس 1 جلسه یک در اگر است مهم بسیار دروس زمانبندی رعایت -08

 دانش و خود خستگی منتظر و شد خواهد ایجاد اشکال ، باشیم داشته تدریس بدون تخته پای پرسش فقط

 .  باشید خود برای اعصاب جنگ و آنها نظمی بی افزایش و آموزان

 سنوات کالس یا شما کالس از را خود بد و خوب خاطرات بدهیم اجازه آموزان دانش به یکبار وقت چند هر -09

 در تواند می ، شماست روش برای مفید بازخورد یک اینکه بر عالوه مورد این ، کنند تعریف کالس برای قبل

 .  باشد داشته نقش هم آموزان دانش اضطراب حتی و نگرانی رفع و کالس جذابیت

 یا شهر سطح در پیش هفته اتفاقات مهمترین مورد در آموزان دانش با ، بود موجود ای اضافه وقت اگر -01

 .  نمایید تقویت را بیانشان نحوه و محیط مسایل به آنها دید تا کنید نظر تبادل ها رسانه

 فراموش هرگز را اعمال این و دارد آموزان دانش توجه جلب بر خوبی اثر ، درس با تبطمر کتابهای بردن -00

 .  کرد خواهد معرفی خود حرفه به عالقمند و دلسوز معلمی عنوان به را شما و نکرده

 می اشتباه ، خودشان توسط متن تمام جواب و سئوال آوردن در با را "تدریس" ، معلمان برخی متاسفانه -00

 و کرده خسته را معلم بلکه شود می آموز دانش کاوشگری و خالقیت انهدام باعث اینکه بر عالوه کار این!  گیرند

 را وی و دارند نقش هم معلم کار این در والدین از بعضی گفت باید!  گرفت نخواهد یاد ای تازه چیز آموز دانش

 الزم سوال نمونه نوشتن اگر!  کند آماده سال آخر امتحان برای را فرزندشان ، خود خیال به که میکنند مجبور

 صفحات برای مشخص هدف با و تدریس از بعد آنهم ، کنیم محول آموزان دانش به را کار این است بهتر است

 کنند می تمجید و تعریف معلمان بعضی از آموزان دانش یا والدین برخی گفت باید متاسفانه هم باز و محدود،

 !(  نداده توضیح هم کلمه یک والبته)  گذارد نمی جا کتاب از را سوال یک حتی  که
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 آرام در مهمی نقش ، مدرسه درب جلوی یا حیاط و سالن در آموزان دانش با مختصر بسیار صحبتهای -01

 تواند می صحبتها این.کرد خواهند معلم با بیشتری صمیمیت احساس آنها و داشت خواهد کالس در آنها کردن

 تو آمادگی " یا "! بودی خوانده خوب رو درست دیشب که بود معلوم":  مانند باشد خصوصی غیر و ساده بسیار

...  "؟ بنویسی فالن درس مورد در مطلب خط 1 توانی می هم باز آیا " یا " بود خوب خیلی امروز کنفرانس برای

 را آموزان دانش ها کار این "که شده شنیده متاسفانه.  شد خواهد آنان اضطراب چشمگیر کاهش باعث کار این

  "! کرد خواهد رو پر

 در آموز دانش و معلم خستگی از جلوگیری باعث کالسی خشک و پاگیر و دست مقررات نکردن وضع -04

 به زیادی حساسیت معلمان بعضی.  شد نخواهند دلزده کالس و معلم از آنها اینکه مهمتر شد خواهد کالس

 را کالس گرانبهای وقت و کرده اعمال را هایی تنبیه حتی و دارند السک در شاگردان ناپذیر گریز جوش و جنب

 برگردد نباید وجه هیچ به کسی مثال عنوان به.)  دهند می اختصاص ، خود مقررات مورد در تنبیه و درگیری به

 ( است ممنوع کالس پنجره به کرده نگاه یا...  کند نگاه را دیگر آموز دانش و

 آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان پیشنهادات در رابطه با

 مهارت شامل منابعی آموزان، دانش و معلمان بخصوص جامعه افراد بیشتر آشنایی جهت شود می پیشنهاد -0

  .شود داده قرار آنان اختیار در و تهیه مفید و کاربردی زندگی های

 های آموزش مثل دیگری های زهحو در پرورش و آموزش حق بر عالوه زندگی های مهارت مورد در بحث -0

  .شود داده ترویج و آموزش فرزندان، تربیت های مهارت یا ازدواج از قبل

  .جدید درسی کتب تالیف در شاگردان مهارتی نیازهای دادن قرار مدنظر -1
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 خدمت ضمن های دوره در ها مهارت این عملی کارگیری به نحوه و زندگی های مهارت آموزش فراگیر برنامه -4

  .شود اجرا آموزان دانش و معلمان به آموزان دانش برنامه فوق های فعالیت و معلمان

  .دانشگاهی تا آمادگی دوره از خود نیاز مورد های مهارت آموزش جهت در زندگی های مهارت درس ایجاد -5

  .مختلف کشورهای در زندگی های مهارت آموزشی تطبیقی مطالعه و بررسی -6

  .زندگی های مهارت توسعه جهت در دروس کلیه ریستد کردن عملی -7

  .زندگی های مهارت آموزش برای دبستانی های بازی یا ورزش ابداع یا بازی و ورزش از استفاده -8

  .زندگی های مهارت آموزش جهت در اجتماع مدرسه، خانه، های فعالیت کردن همسو -9

  .خانواده آموزش های کالس طریق از اولیا به زندگی مهارتهای آموزش و ایجاد نحوه آموزش -01

 های پروژه و برنامه فوق های فعالیت و زیارتی تفریحی، فرهنگی، و علمی های گردش و اردوها گسترش -00

  .مدرسه از خارج یا داخل در درسی غیر و درسی

 علمی های تشکل و مدرسه های فعالیت کلیه در آموزان دانش فعالیت و مشارکت برای مناسب زمینه ایجاد -00

 .آن کردن قانونمند و آموزان دانش...  و فرهنگی و

 

 



با تخصصی   ابل ویرایش گزارشخرید فایل ورد و قفایل فقط برای مشاهده می باشد. برای این 

 www.asemankafinet.irقیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

30 
 

 منابع :

 0، شادکامی تهران، انتشارات ابن سینا، ص  0150گایزل، ترجمه حجازی،محمد،  -جان جی -0

 61، ص  1ط در فرهنگ ایرانی، رشد آموزشی علوم اجتماعی، شماره نشا و شادی بهار، ، 0188 مرضیه، سرشار، - 0

 61 ص ، 1 شماره اجتماعی، علوم آموزشی رشد ایرانی، فرهنگ در نشاط و شادی بهار، ، 0188 مرضیه، سرشار، - 1

 61 ص ، 1 شماره اجتماعی، علوم آموزشی رشد ایرانی، فرهنگ در نشاط و شادی بهار، ، 0188 مرضیه، سرشار، - 4

 61 ص ، 1 شماره اجتماعی، علوم آموزشی رشد ایرانی، فرهنگ در نشاط و شادی بهار، ، 0188 مرضیه، سرشار، - 5

 08 ص ، 109 شماره پیوند، ماهنامه زیستن، شاد راز و رمز اردیبهشت، 0185 مهدی، حاصل، مراد - 6

 -101 -119تابستان، مدرسه و تقویت نشاط و امید به زندگی، ماهنامه پیوند، شماره های  0184صباغیان، زهرا،  - 7

 08، ص  100


