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Abstract: The present study seeks to design an optimal 

model for improving the life skills of elementary school 
students. This research was qualitative and 

phenomenological regarding the method. The participants 

in the present study were experts in the field of primary 
education, who were selected through purposive 

sampling. The interviews were conducted with 15 people 

until theoretical saturation was obtained in the data. The 
instrument used in the research was s semi-structured 

interview and data analysis was performed using 

qualitative content analysis of interpretive type. The 
findings indicated that life skills training to elementary 

students is done in the form of three general areas of 

knowledge, attitude and skills, and by four elements of 
purpose, content, method and evaluation. In addition, the 

findings showed that knowledge, attitude and ability have 

mutual relationships with each other. It was also 
mentioned that the elements of life skills curriculum are 

in a cyclical relationship that starts from the goal and 

ends with the content and then with the method and 
finally with the evaluation and the results. The result of 

the evaluation in the form of feedback leads to the 

formulation and revision of goals. Overall, the research 
findings showed that in teaching life skills to elementary 

school students .The designed model also indicated that 

the elementary school stage is the period of developing 
foundation for personality-structure, and formation of 

intellectual, social and emotional development and 

human personality and development of basic and motor 
skills, so it is necessary to curriculum life skills, 

knowledge dimensions, attitude and skills should be 

considered in parallel and equally. 
Keywords: curriculum, elementary school, life skills, 

student, model 
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 مقدمه 

 مهه در که است موضوعی افراد، به تربیت و تعلیم قالب در پرورش و آموزش ماموريت 

 و آموزش و تتربی مساله اندکرده زندگی بشر افراد جا هر يعنی است. ودهب توجه مورد دوران

 ملزوم و الزم مفهوم دو انسان برای تربیت و زندگی ديگر عبارت به است، شده مطرح پرورش

 است شده سبب مهم اين نیست. پذير امکان ديگری بدون يکی که باشند هم مترادف شايد و

 مورد نانسا خلقت ابتدای از زندگی برای الزمهای هارتم کسب و تربیت و تعلیم موضوع که

 و آموزش امنظ راستا اين در (.1389شريعتمداری،) باشد هادولت و اديان ملل، اقوام، توجّه

 ينا با متناسب محتوای وها سرفصل درسی،های برنامه تدوين و طراحی در ايران پرورش

 است. گرفته نظر در صیلیتح مختلفهای دوره در انآموزدانش برای شرايط

 ابتدايی تحصیلی دوره ،ايران پرورش و آموزش نظام تحصیلیهای دوره بین در البته 

 لحاظ به تحصیلی دوره اين زيرا دارد، زندگیهای مهارت و تربیت بحث در ای ويژه جايگاه

 زا دارد انآموزدانش بر تحصیل دوران و زندگی سراسر در که تاثیری يعنی کیفی و کمی

 از يک هیچ گفت توان می جرأت به که است تحصیلیهای دوره مهمترين و ترين اساسی

 دوره را ابتدايی دوره (. 1393 بندک،) نیستند برخوردار اهمیتی چنین از تحصیلیهای دوره

 و آموزش طريق از کشور هر توسعه بنای زير که بپذيريم اگر اند، کرده گذاری نام"اساس"

 پرورش و آموزش در بايد آنرا اصلیهای ستون ترديد بدون شود می هگذاشت بنیان پرورش

 نام نیز پرورش و آموزش در " فرصت پنجره" عنوان به را ابتدايی دوره کرد. جستجو ابتدايی

 ندارد، وجود تقريبا آن جايگزينی امکان برود دست از فرصت اين اگر که ای بگونه برند می

 آنها با روزمره زندگى در کودک که امورى معانى و مفاهیم شدر در ابتدايی، دوره اينکه مضافا

 و زيستى شناختی، تکوين بخش تداوم دوره اين دارد. برعهده مهمى نقش است، مواجه

 و فرصت آن در که است اىدوره همچنین (.1،2016ونديا اورکین) است کودک اجتماعى

 کودک براى ديگران با صحیح رتباطا شیوه و يادگیرى تربیت، تحصیل، براى مناسبى موقعیت

  .(2016 ،2همکاران و گوداس) شودمى شکوفا بتدريج کودک هر استعدادهاى و گرددمى فراهم

                                                 
1. Orkin, Wendia 

2. Goudas et all 
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 اين است. زندگی یهامهارت آموزش دوره ابتدايی، دوره که داشت بیان توانمی بنابراين

 فراهم را مفید و مثبت ررفتا و سازگاری زمینه که هستندهايی توانايی مجموعه شاملها مهارت

 و بپذيرد را خود اجتماعی نقش مسئولیت تا سازندمی قادر را فردها توانايی اين آورند.می

 ويژه به روزانه مشکالت و انتظارها نیازها،ها، درخواست با ديگران و خود به زدن لطمه بدون

 چندی تا .1(2008بلنک، جونز و سیورز) شود رو روبه موثر شکلی به فردی بین روابط در

 و نوشتن خواندن، در فقط انآموزدانش که بود اين ابتدايی پرورش و آموزش هدف پیش،

 و آموختن بر عالوه يافته، توسعه پرورش و آموزش در امروزه اما کنند. پیدا تبحر کردن حساب

 زيستن، یهامهارت کسب قالب در نیز جديد نیازهای فراگیر، توسط باال یهامهارت کسب

 و تفکرها با مواجهه چگونگی و زندگی جديد و مختلفهای موقعیت در مساله حل

  (.1393 نوروزی، و عزيززاده پور، جوادی) است شده طرح سوم هزارههای چالش

 تعیین واملع از يکی عنوان به آن از استفاده توانايی و زندگیهای مهارت شرايط، اين با

 اجزای از یيک به اخیرهای درسال مهم مسئله اين دلیل نهمی به شود.می شناخته موفقیت کننده

 و عارفی براهويی،) است شده تبديل اجتماع و زندگی درس، کالس آموزش در ضروری

 (.1395 محمدی،

 الزمهای توانايی وها مهارت فاقد زندگی مسائل با رويارويی در انآموزدانش از بسیاری

 را آنها اند نتوانستهای مدرسه درونهای يادگیری لبقا در مرسوم و سنتیهای آموزش و هستند

 عاطفی،های توانايی وها مهارت فقدان (.2017 ،2گلیک) کنند ياری زندگی مسائل حل در

 در را آنها و نموده پذير آسیب مشکالت و مسائل با مواجهه در افراد اجتماعی، و روانی

 (.1384شوشتری، محمدی، عربگل،) هددمی قرار رفتاری و اجتماعی روانی، اختالالت معرض

 پرورش با رابطه در تربیت و تعلیم نظام در که انتظاری به توجه با و شرايط اين کردن لحاظ با

 ضروری امری زندگیهای مهارت به توجه رود،می بکارها انسان توانايی وها قابلیت جانبه همه

 رسد.می نظر به

های برنامه در و ايران کشور تربیت و تعلیم امنظ کالن اهداف در چند هر کلی، طور به

 الزم اما، است شده تاکید غیرمستقیم يا مستقیم طور به زندگی یهامهارت آموزش به درسی

                                                 
1. Seevers & Jones- Blank 

2. Gilak 
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 است، جديد شرايط با متناسب تحول مستلزم که عنصری مهمترين عنوان به درسی برنامه است

 ياری جامعه در فعال عنصر يک عنوان به نقش ايفای برای را افراد که شود طراحی طوری

 به ابتدايی دوره درسیهای برنامه کارايی عدم حال، هر به (.1394ملکی، و خدارحمی) دهند

 که شودمی سبب امر اين انجامد.می ابتدايی آموزش تحصیلی دوره اثربخشی و کارايی عدم

 مهارت و دانش و دنگیرن فرا مختلفهای حیطه در را الزم یهامهارت مقطع، اين انآموزدانش

 به توجه با و اين احتساب با (.1400منش، اديب) ننمايند کسب را جامعه به ورود برای الزم

 و روان بهداشت و سالمت برها آموزش اينتأثیر  بر مبنی زندگی هایمهارت آموزش اهمیت

 نسجمم و منظمهای آموزش نبود همچنین و انآموزدانش زندگی بر اجتماعی و فردی اتتأثیر

 اين زندگی، هایمهارت حوزه در ابتدايی دوره در درسی هایکتاب و آموزشی نظام در

 در زندگیهای مهارت ارتقای و آموزش الگوی طراحی به که است تالش در پژوهش

 تدوين برای را مناسبی مبنای تواندمی مذکور الگوی طراحی .بپردازد ابتدايی دوره انآموزدانش

  نمايد. فراهم ابتدايی دوره در زندگی یهاهارتم درسیهای برنامه

 انجام مختلفیهای پژوهش آموزشی،های نظام در زندگیهای مهارت موضوع با ارتباط در 

 شود.می اشاره دارند، بیشتری ارتباط که نمونه چند به پژوهش اين در که است شده

 در یابتداي مدارس "زندگی یهامهارت آموزش " جايگاه به پژوهشی در (1395) روشنی 

 معتقد توسطم اندازه از بیش معلمان که داد نشان تحقیق نتايج پرداخت. ايران اسالمی جمهوری

 مقطع در زندگی یهامهارت درس آموزش طريق از انآموزدانش زندگیهای مهارت رشد به

 درها تمهار رشد زمینه درها آموزش اين نقش مورد در زن معلمان ديدگاه. هستند ابتدايی

 خدمت سنوات و تحصیالت جنبه از ولی بود بهتر مرد معلمان ديدگاه نسبت به انآموزدانش

  نگرديد. مشاهده داری معنی اختالف

 اهداف تحقق میزان بررسی به پژوهشی، در (1393) نوروززاده و عزيزی پور، جوادی

 اهداف که داد نشان هشپژو نتايج پرداختند. ابتدايی دوره انآموزدانش در زندگی یهامهارت

 خودآگاهی، اجتماعی، ارتباطات گیری،تصمیم خالق، تفکر محورهای در زندگی یهامهارت

 انآموزدانش در استرس با مقابله و هیجان با مقابله مساله، حل فردی، بین ارتباط همدلی،
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 دوره اهداف که شد مشخص تحقیق آمده دست به نتايج طبق کل در است. يافته تحقق ابتدايی

 است. بخشیده تحقق انآموزدانش در را زندگی اساسیهای مهارت قبولی قابل طور به ابتدايی

 آموزش درسی برنامه راهنمای بخشی اعتبار" عنوان با پژوهشی (1391) مظاهری و احدی 

 در بازنگری ضرورت از حاکی پژوهش اين نتايج دادند. انجام "زندگی یهامهارت و آداب

 رويکرد برنامه، اصول بر حاکم نظری مبانی زندگی، یهامهارت و آداب از شده ارائه تعريف

 فهومیم هنقش يک رعايت همچنین و برنامه در جنسیتی تفاوتهای به توجه برنامه، بر حاکم

 الزامات و معلمان ایحرفههای صالحیت به ويژه توجه متوسطه، تا ابتدايی سطوح برای مناسب

های برنامه سازیغنی بر فراوانی تأکید متخصصان اينکه اهمیت حائز هنکت است. برنامه اجرايی

 برای زندگی یهامهارت و آداب آموزش يادگیری حوزه نظر از تلفیقی و مستقل درسی

 یهامهارت بر عالوه برنامه اين بومی و خاصهای ويژگی جمله از داشتند. انآموزدانش

 دهش همراه آن با نیز زندگی آداب بحث ست،ا مطرح دنیا آموزشیهای نظام در که زندگی

 است.

 یهامهارت درسی برنامه مطلوب الگوی طراحی" عنوان با خود تحقیق در (1389) اديب

 مطلوب لگویا که داد نشان نتايج داد. قرار بررسی مورد "تحصیلی راهنمايی دوره برای زندگی

 دهیانسازم و ساختار نظر از تحصیلی راهنمايی دوره برای زندگی یهامهارت درسی برنامه

 محتوا نظر از ،آموزدانش روزمره نیازهای بر مبتنی هدف، نظر از تلفیقی، صورت به محتوا

 هاییويژگ رشد و اجتماعی تعامل هایمدل بر مبتنی تدريس راهبردهای نظر از کاری، روش

 انآموزانشد عملکرد بررسی کیفی و کمی هایروش بر مبتنی ارزشیابی نظر از و شخصی

 است.

 آموزشی هایبرنامه ارزيابی به نیاز " عنوان تحت پژوهشی در (2018) 1زيمان و اشنايدر 

 که بود آن از حاکی نتايج دادند. قرار بررسی مورد "آلمانی انآموزدانش در زندگی یهامهارت

  هستند. زندگی یهامهارت از متوسطی آگاهی سطح دارای انآموزدانش

 از جلوگیری در زندگی یهامهارت ارتقاء نقش" عنوان تحت پژوهشی در (1820) 2باهلر 

 یهامهارت دانش افزايش که بود آن از کیحا نتايج داد. قرار بررسی مورد "مخدر مواد مصرف

                                                 
1. Schneider & Zimman 

2. Bahler et all 
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 طور به و الکل از استفاده مورد در انآموزدانش متفاوت نگرش افزايش با است برابر زندگی

 مورد در اطالعاتتأثیر  نتیجه تواندمی مطلوب پیشگیری که دهدمی نشان هايافته کلی

 جلوگیری مخدر مواد مصرف از زندگی یهامهارت هایبرنامه و باشد زندگی یهامهارت

 کند.می

 و زندگی یهامهارت بین ارتباط" مطالعه به خود تحقیق در همکاران و (2017) 1بیلی 

 نتیجه اين به خود طولی تحقیق در آنها ختند.پردا "دبستانی کودکان در مساله حل توانايی

 در بودند، برخوردار بهتری زندگی یهامهارت از ابتدايی دوره در که انیآموزدانش که رسیدند

 حل به مربوط هایريزیبرنامه چون هايیفعالیت عهده از توانندمی بهتر ابتدايی از بعد سنین

 کنند. استفاده مساله لح برای تری موفق هایروش از و برآيند مساله

 از افراد کردن قدرتمند الگوهای" عنوان تحت پژوهشی در (2014) 2همکاران و آلبرتین 

 آموزش که بود آن از حاکی نتايج دادند. قرار بررسی مورد "زندگی یهامهارت برنامه طريق

 شغلی، محیط در پذيری مسئولیت زندگی، در فعال نقش افزايش موجب زندگی یهامهارت

 شود.می انتقادی تفکر توانايی و آينده برای ريزی برنامه

 به عدم قبیل از عواملی است مشخص شده انجامهای پژوهش نتايج از که همچنان

 بودن انفعالی ارزشیابی، نادرستهای روش تدريس، مناسبهای روش و الگوها کارگیری

 بین قعمی ارتباط عدم و رسیدهای کتاب قالب در آموزشی محتوای شدن ديکته ان،آموزدانش

 بوده ثرمو ابتدايی دوره انآموزدانش زندگی یهامهارت سطح بودن پايین در مدرسه، و خانه

 توسعه و یابتداي مدارس درها مهارت آموزش يادگیری، تعمیق برای است الزم رو اين از اند.

 لذا پرداخت. تتربی و لیمتع نظام در يادگیری مفهوم بازتعريف به جامعه، به مدرسه از يادگیری

 ایارتق درسی برنامه مطلوب الگوی طراحی به دارد نظر در حاضر پژوهش اساس، اين بر

 بپردازد. ابتدايی دوره آموزاندانش زندگی یهامهارت

                                                 
1. Billie,K 

2. Albertyn et all 
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 تحقیق روش

 را حاضر پژوهش در کنندگانشرکت است. پديدارشناسی نوع از و کیفی حاضر، پژوهش

 با و فمندهد گیری نمونه از استفاده با که دهندمی تشکیل ابتدايی آموزش حوزه نظران صاحب

  گرديد. حاصلها داده در نظری اشباع نفر، 15 با مصاحبه

 محتوايی و صوری روايی که بود ساختاريافته نیمه مصاحبه پژوهش، در استفاده مورد ابزار

 ايیدت و بررسی مورد حاضر پژوهش در کننده شرکت غیر نظران صاحب از نفر پنج توسط آن

 بررسی یبرا اطمینان قابلیت از کدگذاری، پايايی محاسبه برای پژوهش اين در گرفت. قرار

 خام،های داده وها گزينه بررسی با اطمینان قايلیت گرديد. استفاده پژوهشهای داده اعتبار

 وهشپژ در راستا اين در گیرد.می صورت پژوهش فرايند برداری يادداشت وها داده کاهش

 کیفی،های پژوهش از مطلع افراد از نفر سه اختیار در شده استخراجهای داده و کدها حاضر،

 در کدها اين کررم بررسی با بپردازند.ها داده اين بررسی به شد خواسته آنها از و شد داده قرار

  شد. يافته دستها مقوله وها داده کدگذاری نحوه و تفسیر با رابطه در مشابه نظرات به نهايت

 نوع از کیفی محتوای تحلیل روش از مصاحبه، از حاصلهای داده تحلیل منظور به 

 بهها، مصاحبه در مشترک مفاهیم و مضامین اساس بر ابتدا راستا، اين در شد. استفاده تفسیری

 گرديد. اقدام شده استخراج کدهای اساس برها مقوله شناسايی به سپس و پرداخته کدگذاری

 کاو و کند و بررسی مورد دقیق طور به هامصاحبه متن ها،مصاحبه کیفی محتوای تحلیل رد

 اين روی بر گرفته صورت محتوای تحلیل با و کدها استخراج با که صورت اين به گرفت. قرار

 شدند. شناسايی اصلی کدهای تر،کلی در خردتر کدهای ادغام و مشابه کدهای حذف و کدها

 استخراجها مقوله خرده تحلیل، اين نتیجه در و گرفته قرار تحلیل مورد اصلی کدهای اين

 قرار گروه چهار در آنها بندیدسته و مفهومی نزديکی اساس بر هامقوله خرده اين شدند.

 اقدام دسته چهار اين گذاری نام بهها، دسته از يک هر مضامین بر تأمل با محقق که گرفتند

 شدند. گذارینام ارزشیابی و روش محتوا، هدف، اصلیای همقوله عنوان تحت و نموده

 و ترجامع بررسی مورد آنها در مشتملهای مولفه وها مقوله اين آخر، مرحله در سرانجام

 هر مضامین بر تأمل با محقق که گرفتند جای اصلی زمینه سه در آنها کل و گرفته قرار تردقیق

 توانش و نگرش دانش، عنوان تحت و نموده اقدام تهدس سه اين گذاری نام بهها، دسته از يک

 عنوان به اصلیهای مقوله زمینه، سه اين از يک هر درون در است. ساخته مشخص را آنها
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 مرحله و ترتیبی فرايند يک در و شده شروع گذاریهدف از آموزشی برنامه يک اصلی عناصر

 آخرين عنوان به ارزشیابی يابد.می ختم ارزشیابی نهايت در و روش، محتوا، به مرحله به

 بازخورد، اين کند.می ارايه بازخورد پیشین عناصر همه به و داشته بازخوردگونه حالت عنصر،

  دارد. شده تدوين الگوی برای ترمیمی و اصالحی حالت

 هایافته

 است؟ چگونه ابتدایی دوره در انآموزدانش زندگی یهامهارت ارتقای اهداف-1

های مهارت حوزه نظرانصاحب و اساتید با گرفته صورتهای مصاحبه ایمحتو تحلیل در

 دهایک ترکیب و حاصل، کدهای روی بر محتوا تحلیل از بعد شد. استخراج کد 164 زندگی،

 به صلیا تم 12 سوم، مرحله در و کد، 100 دوم، مرحله در يکديگر، با منبع يک در تکراری

 و نگرش دانش،) اصلی زمینه سه اساس بر صلیا هایمقوله اساس، اين بر و آمد دست

 در عمناب روی بر کیفی محتوای تحلیل از حاصل نتايج ،1 جدول در گرديد. حاصل مهارت(

 بر ،4 تا 1 جداول در شده ارايه هایمقوله خرده است. شده ذکر زندگی یهامهارت زمینه

 با ققمح که شدند ندهیسازما دسته چهار در و شده سازماندهی آنها مفهومی نزديکی اساس

 عنوان حتت و نموده اقدام دسته چهار اين گذاری نام بهها، دسته از يک هر مضامین بر تأمل

 ندیب دسته زير، جداول در شدند. بندی دسته ارزشیابی و روش محتوا، هدف، اصلی مقوله

  است: شده ارايهها مقوله خرده
 هدف مقوله به مربوطهای مقوله خرده :1جدول

ها مقوله دهخر  کلی مقوله 

 معنوی و اعتقادی پرورش
 دوستی خانواده

  اسالمی و دينی مسايل به نسبت فراگیر بینی جهان و بینش رشد

 ینيد رتیبص و معرفت قیتعم بر دیتاک
 یاخالقهای ارزش به التزام

 رانيا یاسالم جمهوری نظامهای ارزش به وفاداری
 ریساال مردم و هیفق طلقهم تيوال اصل به یعمل التزام و اعتقاد

  دوستی میهن رشد و ینيد

  معنويات و اعتقادات ارتقای
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ها مقوله دهخر  کلی مقوله 

  جسمی بهداشت سواد
 یکيزیف رشد در سالم رفتار تأثیر و تیهم ا

 سن اب متناسب راتییتغ نيا بودن یعیطب و بدن راتییتغ با آشنايی
 جنس و

 آنهای روش و سالم هيتغذ با انآموزدانش کردن آشنا 

 فردی بهداشت اصول با انآموزدانش ردنک آشنا

 جسمی سالمت و بهداشت ارتقا

  پذيری جامعه مهارت رشد
 سیاسی دانش

 جامعه و يکديگر به نسبت افراد پذيری مسئولیت رشد
  اجتماعی یهامهارت پرورش

  اجتماعی سواد ارتقای
  جهانی دانش رشد

 مدنی رشد

 

 

 

  اقتصادی مديريت و ريزی برنامه
 ینهبه مصرف

 پرهیزازاسراف
 ورزيدن قناعت
 مالی انضباط

 مالی مخارج ريزی برنامه

 

 

 زيست محیط و طبیعی منابع به اهتمام
 آب حفظ ست،يز طیمح حفظ

 یمل منابع و خاک برای شدن قائل ارزش

 یعیطب منابع از حیصح بردای بهره 

 خاک و آب منابع از هيرو یب استفاده به نسبت تیحساس

 محیطی زيستهای مهارت ارتقا

 انسانی ارتباطهای مهارت
  انتقادپذيری

 گیری تصمیم توانايی
 انتقادی تفکر رشد

 فردیهای مهارت ارتقای

  بودن مدار اخالق
 مساله حل توانايی
 بودن هنرمند

 اسالمی ايرانی تمدن به باور
 تعقل

 کیفی خوداگاهی
 فنی شايستگی

 فردیهای صالحیت رشد
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 کلی: هایمقوله توضیح

 معنویات و اعتقادات ارتقای : ولهمق

 که باشدمی معنويات و اعتقادات اهداف، تحلیل از شده استخراج اصلیهای مقوله از يکی

 مسايل هب نسبت فراگیر بینی جهان و بینش رشد معنوی؛ و اعتقادی پرورش مقوله خرده شامل

 وفاداری ؛یاخالقهای شارز به التزام ؛ینيد رتیبص و معرفت قیتعم بر دیتاک ؛اسالمی و دينی

 مردم و هیفق مطلقه تيوال اصل به یعمل التزام و اعتقاد ؛رانيا یاسالم جمهوری نظام به

 .باشدمی ،دوستی میهن رشد و ینيد ساالری

 گويد:می 5 شماره شونده مصاحبه

 را نمسلما فرد يک اعتقادات وها باور میتواند زندگیهای مهارت آموزش مناسب محتوای»
 توحید، لقبی از مواردی روزه، نماز، مثل عباداتی به میتوان جمله از قراردهد، پوشش تحت
 برای درسهايی تواندمی هرکدام که الهی انبیا و اولیا زندگی تاريخچه ويا امامت معاد، نبوت

 ربیتت هدف باشد، آموزش برای مناسبی محتوای میتواند باشد، انآموزدانش واقعی زندگی
 دريافت ار مناسب محتوای انآموزدانش که است الزم براين بنا است، انآموزشدان يه اعتقاد
 .«نمايند

  جسمی سالمت و بهداشت ارتقا مقوله:

 یجسم سالمت و بهداشت ارتقا اهداف، تحلیل از شده استخراج اصلیهای مقوله از يکی

 شدر در المس رفتار تأثیر و تیاهم جسمی؛ بهداشت سواد مقوله خرده شامل که باشدمی

 کردن آشنا ؛جنس و سن با متناسب راتییتغ نيا بودن یعیطب و بدن راتییتغ با آشنايی ؛یکيزیف

 ،فردی بهداشت اصول با انآموزدانش کردن آشنا ؛آنهای روش و سالم هيتغذ با انآموزدانش

 باشد.می

 گويد:می 15 شماره شونده مصاحبه

 کردن آشنا و جنس و سن با متناسب راتییتغ نيا بودن یعیطب و بدن راتییتغ با آشنايی»
 قرار جهتو مورد مدارس در بايستی که هستند مواردی از فردی بهداشت اصول با انآموزدانش

 اولیههای کمک و انسان بدن ايمنی سیستم فیزيکی، تغییرات و رشد قبیل از مواردی گیرند،
 شدر و سنی مقتضیات با ناسبمت بايد هستند.البته يادگیری برای جالبی و خوب مباحث
 .«گرفت نظر در را انآموزدانش شناختی
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  اجتماعی و سیاسی تربیت مقوله:

 که باشدیم اجتماعی و سیاسی تربیت اهداف، تحلیل از شده استخراج اصلی هایمقوله از يکی

 شامل و است شده معرفی تربیت گانهششهای ساحت از يکی عنوان به هم باالدستی اسناد در

 هب نسبت افراد پذيریمسئولیت رشد سیاسی؛ دانش پذيری؛جامعه مهارت رشد مقوله خرده

 باشد.می اجتماعی سواد ارتقای اجتماعی؛ یهامهارت پرورش ؛جامعه و يکديگر

 گويد:می 4 شماره شونده مصاحبه

 ستا برخوردار خاصی ضرورت و اهمیت از اجتماعی تربیت همراه به سیاسی تربیت»

 وها کارکرد و تربیت گانهششهای ساحت میان در که همچنان گفت بتوان شايد و
 جمله از اجتماعی و سیاسی تربیت دارد، برعهده تربیت و تعلیم کههايی نقش

 ات جامعه حیات تداوم که چرا است ان مهمهای کارکرد از و توجه موردهای ساحت

 «.دارد بستگی کارکرد اين به زيادی حد

 اقتصادی و مالی تمدیری مقوله: 
 صادیاقت و مالی مديريت اهداف، تحلیل از شده استخراج اصلی هایمقوله از ديگر يکی 

 شده معرفی تربیت گانهششهای ساحت از يکی عنوان به هم باالدستی اسناد در که باشدمی

 مديريت و ريزیبرنامه مالی، انضباط ،بهینه و مناسب مصرف ؛مقوله خرده شامل و است
 باشد.می قناعت ؛اسراف- صادیاقت

 :گويدمی 4 شماره شونده مصاحبه 
 

 مالی و اقتصادی تربیت به توجه بايستی پرورش و آموزش اصلی کارکردهای از يکی»
 جهت از را خويش خانوادگی و شخصی زندگی بتوانند آينده در آنها تا باشد انآموزدانش

 و ريزیامهبرن مالی، انضباط نظیر، فاهیمیم با فراگیران کردن آشنا کنند، مديريت اقتصادی
 قالب رد بعضا و آموزشی محتوای و مفاهیم قالب در قناعت بهینه؛ مصرف اقتصادی؛ مديريت

 مديريت حثب در فراگیران به حدی تا تواندمی پنهان درسی برنامه وای برنامه فوقهای برنامه
 «.کند کمک آينده در اقتصادی و مالی
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  شناسی زیبایی و هنری مقوله

 ناسیش زيبايی و هنری تم اهداف، تحلیل از شده استخراج اصلی هایمقوله از ديگر يکی

 معرفی تربیت گانهششهای ساحت از يکی عنوان به هم باالدستی اسناد در که باشد باشدمی

 يرانیا تمدن خالقیت؛ هنر؛ انسانی؛ ارتباط یهامهارت های:مقوله خرده شامل و است شده

 باشد.می کیفی خوداگاهی تعقل؛ ؛دوستی خانواده ؛ اخالق سالم؛ا

 :گويدمی 1 شماره شونده مصاحبه

 

 و یانمترب زيبايی( خلق و درک) شناختی زيبايی ذوق و احساسات عواطف، خیال، قوه رشد»
های يبايیز از اعم) زيباهای پديده و هنری امور شناختی زيبايی وجوه کشف و رمزگشايی توان

 توجه مورد ابتدايی دوره درسیهای برنامه در بايد هنری آثار خلق و محسوس( غیر و حسی
 شناختی افاهد تحقق در هم شناسی زيبايی تربیت که گفت توانمی ديگر، بیان به گیرد. قرار

 و نگرشها گیری شکل) عاطفی اهداف حصول در هم (،خالقی و مساله فهم و درک(
 به مربوط یهامهارت رشد و ايجاد( مهارتی اهداف بروز در مه و انسانی( متعالی هایارزش

 «.دارد ناپذيری انکار نقش دستکاری(
 

 يک عنوان به تواندمی شناسی زيبايی تجربه» ،14 و 8 شماره شوندگان مصاحبه ديدگاه از
 نگرش و بینش ايجاد با که نحو اين به و رود کار به اخالقی تربیت در آموزشی جديد شیوه

 جانبه همه پرورش زمینه حرکتی، روانی و شناختی هایحیطه موازات به ها،ارزش در عاطفی
 به قیاخال و ارزشی مسائل اجباری الگوهای از را تربیت و تعلیم و کند فراهم را انسان

 .«نمايد تبديل بخش لذت و داوطلبانه و موثر الگوهای

  محیطی زیستهای مهارت ارتقا مقوله:

 زيستهای مهارت ارتقاء اهداف، تحلیل از شده استخراج اصلی هایهمقول از ديگر يکی

 منابع به اهتمام طبیعی، منابع از حراست و حفظ های: مقوله خرده شامل که باشدمی محیطی

 منابع و خاک برای شدن قائل ارزش ؛آب حفظ ست،يز طیمح حفظ ؛زيست محیط و طبیعی
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 و آب منابع از هيرو یب استفاده به نسبت تیاسحس ؛یعیطب منابع از حیصح یربردا بهره ؛یمل

 باشد.می خاک

 :گويدمی 2 شماره شونده مصاحبه

 درج با سرمايه اين از پاسداشت و محیطی،حراست زيست شرايط اهمیت و نقش به توجه با»
 ملی نابعم انرژی، زيست، محیط و طبیعی منابع حفظ جمله از آنها با مرتبط محتوای و مطالب

 انآموزانشد اگر و گیرد انجام و ترويج تواندمی درسیهای کتاب محتوای در و... نیزمی زير و
 و وبخ الگوی تواندمی شوند، آشنا آنها آثار و آن از محافظتهای راه و زيست محیط با

 «.باشد آنها برای مطلوبی

  فردی میانهای مهارت ارتقا مقوله:

 فردی میانهای مهارت ارتقا اهداف، تحلیل زا شده استخراج اصلیهای مقوله از ديگر يکی

 کنترل ،نیف شايستگی اطرافیان، با معقول ارتباط برقراری های:مقوله خرده شامل که باشدمی

 نتقادیا تفکر رشد ،مساله حل توانايی گیری،تصمیم توانايی ،انتقادپذيری روحی، فشارهای

 باشد.می

 :گويدمی 9 شماره شونده مصاحبه

 ست،ا مختلف ابعاد در کودک شخصیت گیریشکل دوران ابتدايی، دوره اينکه به توجه با»
 وبمحس افراد اجتماعی زندگی اول گام دوره اين در زندگیهای مهارت و آداب يادگیری

 مفید نقش یاجتماع و خانوادگی زندگی در فرد داشت انتظار توانمی آنها يادگیری با و شودمی
های ارتمه و آداب و زبانیهای مهارت و زبان يادگیری بنابراين باشد. داشته ایسازنده و

 ستشک سبب آن يادگیری عدم و تضمین را فرد اجتماعی و تحصیلی آينده تواندمی زندگی
 بر فردی میانهای مهارت ارتقا بین اين در و شود آينده درآموز دانش اجتماعی يا تحصیلی

 تاکید نیايرا جامعه در شهروندی وظايف بهتر يفایا برای انآموزدانش فردی يادگیری اهمیت
 «.دارد
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 محتوا مقوله به مربوطهای مقوله خرده :2 جدول

 کلی مقوله مقوله خرده
 های پايه و اساسی فاواتسهیل يادگیری

 آشنايی با ابزارهای فناورانه

 رشد مهارت بهره گیری از فضای مجازی 

 معايب آن آشنايی با فضای مجازی و آموزش مزايا و 

 رشد نگرش به ذاته خوب يا بد نبودن فضای مجازی

 

 سواد فاوا

  میهنی -های ملیپاسداشت ارزش

 انتقال میراث فرهنگی

 ارج گذاری مفاخر

 های بومی و ملیعشق به ارزش

 ارج نهادن به سرمايه ملی

 های فرهنگی توانمندی

 مسئولیت پذيری

 برنامه ريزی 

 عینظم و انضباط فردی و اجتما

 های افراد خانواده به يکديگرارتقای دانش مربوط به مسئولیت

 های غیرقابل تغییر کنار آمدن با موقعیت

 رعايت قوانین و مقررات 

 پذيرش آرای ديگران

 مسولیت مدنی

 هدفمداری 

 نحوه حل تعارض

 جستجوی دانش جديد

  های مختلفشناخت استلزامات انجام حرفه

 آگاهی از چگونگی تفکر

 گیری نحوه يادگیری ياد

 رشد قوه تمیز درست از نادرست

 های علم آموزی مهارت

 سعه صدر
 رشد همدلی

 خودآگاهی 

 مقابله با استرس

 گشودگی ذهن

 مقابله با ناکامی

 اجتماعی–روانی 
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  است؟ چگونه ابتدایی دوره در انآموزدانش زندگی یهامهارت ارتقای محتوای-2

 محتوا يینهاهای تم ه،يثانو میمفاه استخراج و هیاول ذاریکدگ از پس زین محتوا بعد در

 و حتوام انتخاب است. شده داده نشان مربوطه جداول قالب در نديفرا نيا که شد يیشناسا

 صولا زین شنهادییپ الگوی در رد.یگمی انجام ینیمع ضوابط و اصول طبق آن یسازمانده

 و انآموزدانش ۀعالق و درک زانیم و یزندگهای مهارتهای تیقابل به توجه با شده انتخاب

 ق،یلفت عالقه، تعادل، همچون یاصول است بوده دروس ريسا با برنامه نيا محتوای ارتباط

 با تناسبم بودن کاربردی ممتاز یژگيو هدهند نشانغیره  و یتوال رییادگي تیقابل سودمندی،

 و انتخاب رد هيپا اصول عنوان به که است گريکدي با ورودی محتوای قیتلف و آموزدانش ۀعالق

 دسته زير، لجداو در .باشدبرنامه درسی  طراحان توجه مورد ديبا برنامه، محتوای یده سازمان

 است: شده ارايهها مقوله خرده بندی

 کلیهای مقوله توضیح

  فاوا سواد : مقوله

 خرده شامل که دباشمی فاوا سواد محتوا، تحلیل از شده استخراج اصلیهای مقوله از يکی

 بکهش از استفاده ؛فناورانه ابزارهای با آشنايی فاوا؛ اساسی و پايههای يادگیری تسهیلهای مقوله

 و مزايا آموزش و مجازی فضای با آشنايی ؛مجازی فضای از گیریبهره مهارت رشد شاد؛

 باشد.می ،مجازی فضای نبودن بد يا خوب ذاته به نگرش رشد آن؛ معايب

 گويد:می 1 شماره وندهش مصاحبه
 سواد به نهاآ کردن مجهز و نیاز موردهای تکنولوژی با ابتدايی دوره انآموزدانش کردن آشنا»

 با ردنک آشنا همچنین گیرد. قرار توجه مورد ابتدايی دوره درسی برنامه در بايستی فاوا
 آن در بیشتر کرتف به هاآن کردن ملزم با همراه ارتباطات و اطالعات فناوری توانايی وها ويزگی

 نکارا واقعیتی به امروزه ارتباطات و اطالعات فناوری گسترش که چرا گردد لحاظ بايد
  «.است ناپذير امکان تکنولوژی بدون زندگی تصور و شده تبديل ناپذيری

  مدنی مسئولیت مقوله:

 خرده شامل که باشدمی مدنی مسئولیت محتوا، تحلیل از شده استخراج اصلیهای ازمقوله يکی

های مسئولیت به مربوط دانش ارتقای ؛اجتماعی و فردی انضباط و نظم ريزی؛برنامه های؛مقوله
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 مقررات؛ و قوانین رعايت ؛تغییر غیرقابلهای موقعیت با آمدن کنار ؛يکديگر به خانواده افراد

 باشد.می ديگران آرای پذيرش

 گويد:می 9 شماره شونده مصاحبه 

 ريزیهبرنام افراد روانی و روحی رشد برای بستری کردن فراهم در بايد ورشپر و آموزش»
 شخصیت يک به دستیابی جهت در آنان به کمک و شخصی پذيری مسئولیت افزايش کند،

 ابتدايی رسید برنامه در بايد ديگران با مشارکت و کردن مذاکره برای تونايی ايجاد و مستقل
 عقايد بیان ن،ديگرا به سازنده دادن گوشها، تضاد وها تفاوت به احترام گیرد، قرار توجه مورد

 توجه وردم بايد که هستند مواردی ديگر از پذيری مسئولیت و مستقل عقايد داشتنها، ايده و
 «.بگیرد قرار ابتدايی آموزش حوزه متولیان

  فرهنگی توانمندهای مقوله:

 که باشدیم فرهنگی توانمندهای محتوا، تحلیل از شده استخراج اصلیهای مقوله از ديگر يکی

 گذاری ارج ؛فرهنگی میراث انتقال میهنی، -ملیهای ارزش پاسداشت های، مقوله خرده شامل

 باشد.می ،ملی سرمايه به نهادن ارج ؛ملی و بومیهای ارزش به عشق مفاخر؛

 گويد:می خصوص اين در 13 شماره شونده مصاحبه

 پرورش ل:شام که زندگیهای مهارت با مرتبطهای مولفه بايد يیابتدا دوره در درسی برنامه»
 رنوشتس بر حاکمیتها، انسان منزلت و شان اجتماعی،های سرمايه تقويت و تمايالت عادات،

 مورا خصوص در مستقل گیری تصمیم توانايی اجتماع، سازندگی در افراد فردی نقش خود،
 تواندمی زمینه اين در زندگیهای مهارت آموزش .دهد شکل انآموزدانش در را جامعه

 «.بخشد ارتقا را انآموزدانش اجتماعی روانیهای توانمند

 گويد:می خصوص اين در 12 شماره شونده مصاحبه همچنین

 برای مناسب ایزمینه ايجاد پرورش و آموزش اصلی و عمدههای ماموريت و وظايف از»
 و فرهنگیهای هويت حفظ و میهنی -ملیهای ارزش پاسداشت با که است شهروندانی تربیت
 در و یرندبگ ياد نیز را جهانی شهروند يک وظايف و حقوق بتوانند ملی، و محلی جوامع قومی

 «.نمايند حرکت بهتر جهانی جامعه سوی به حرکت
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 اجتماعی– روانی مقوله:

 که باشدمی عیاجتما -روانی محتوا، تحلیل از شده استخراج اصلیهای مقوله از ديگر يکی

 گیگشود استرس؛ با مقابله ؛خودآگاهی صدر؛ سعه تعارض؛ حل ی نحوه مقوله خرده شامل

 باشد.می ناکامی با مقابله ؛ذهن

 گويد:می خصوص اين در 2 شماره شونده مصاحبه

 شده، دهیسازمان و منظم شکل به ابتدايی دوره در انآموزدانش به زندگیهای مهارت آموزش»
 داشته انآموزدانش اجتماعیهای مهارت و نگرش دانش، ارتقای درای عمده تأثیر تواندمی

 تواندمی اجتماعی روانی بعد به مربوطهای مهارت آموزش در ضعف شک بدون باشد،
 يک طراحی با توانمی که نمايد ايجاد انآموزدانش برای را زيادی اجتماعی و روانی مشکالت

 بود، اهدخو جبران قابل آنان زندگی و تحصیل در موفقیت هدف اب جانبه همه آموزشی برنامه
 يا نمايد جاداي آنها در را گفتن نههای مهارت بتواند که محتوايی گنجاندن زمینه اين در اما

 خاصی تاهیم از نمايد، تقويت آنها در را فردی و اجتماعیهای مهارت که محتوايی همچنین
 «.است برخوردار

 آموزی علم مهارت مقوله:

 شامل که باشدمی علمی ارتقای محتوا، تحلیل از شده استخراج اصلیهای مقوله از ديگر يکی

 ؛مختلفهای حرفه انجام استلزامات شناخت جديد؛ دانش جستجوی ؛هدفمداری مقوله خرده

 باشد.یم نادرست از درست تمیز قوه رشد يادگیری؛ نحوه يادگیری تفکر؛ چگونگی از آگاهی

 گويد:می خصوص اين در 11 شماره وندهش مصاحبه
 و شودیم ويژه تاکید آن بر ابتدايی دوره در آموزشی نظام در که اصلیهای مهارت از يکی»

 و آموزی علم مهارت شود،می تنظیم و طراحی منظور بدين هم مدارس در رسمی برنامه
 توجه شودمی تاکید آن بر بیشتر کهها فعالیت اين جمله از است. فراگیران برای دانش فراگیری

 زندگیهای مهارت جزوها مهارت اين که است کردن حساب و نوشتن خواندن،های مهارت به
 از ستفادها و دارند ای ويژه جايگاه وب بر مبتنیهای محیط درها مهارت اين حاضرند. قرن در
 «.باشدمی مهارت اين داشتن نیازمند الکترونیکی وسیله هر
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 دوره در انآموزدانش زندگی یهامهارت ارتقای در یادگیری و آموزش راهبردهای-3

 است؟ چگونه ابتدایی

 چون یاساسهای یژگيو از آن هویش و سيتدر راهبردهای ی،زندگهای مهارتبرنامه درسی  در

 ابعمن از اطالعات آوریجمع شده، تيهدا و مستقل رییادگي محوری، مسأله محوری، چالش

های روش (.1393بندک،) است برخوردار بندیجمع و آن شيآزما و ازیس هیفرض گوناگون،

 راهمف را یدرس موضوعات از انآموزدانش رییادگي سازنهیزم ديبا یزندگهای مهارت آموزش

 لح ؛عملی کار تلفیقی، روش ؛مغزی بارش ارشادگری؛ گروهی، روش فعال، روش ،ندينما

 و پرسش ؛فرهنگیهای نمايشگاه برپايی رتی؛زياهای گردش آزمايش؛ نقش؛ ايفای ؛مساله

 ردشگ وضعیت؛ تحلیل و موردی مطالعه میدانی؛ مطالعه آموزشی؛ بازی سازی؛ شبیه پاسخ؛

 که هستندهايی روش جمله از ،میدانی مطالعات طريق از ملی و بومیهای ارزش رشد علمی؛

 دسته زير، جداول در د.رنیگ قرا استفاده مورد یزندگهای مهارت یدرس برنامه آموزش در

 است: شده ارايهها مقوله خرده بندی
 روش مقوله به مربوطهای مقوله خرده :3 جدول

 کلی مقوله مقوله خرده

 مساله حل
 نقش ايفای

  آزمايش

 مغزی بارش

 عملی کار

 نقاد تفکر
 پاسخ و پرسش

  سازی شبیه

 آموزشی بازی

 میدانی مطالعه

 وضعیت تحلیل و موردی مطالعه

 علمی گردش

 گروهی روش
 میدانی مطالعات طريق از ملی و بومیهای ارزش رشد

 

 فعال تدریس
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 کلی مقوله مقوله خرده

 سخنرانی

 ارشادگری

 زيارتیهای گردش

 تلفیقی روش

 فرهنگیهای نمايشگاه برپايی

 

 فعال غیر تدریس

 

 

 

 فعال تدریس مقوله:

 دهخر شامل که باشد فعال تدريس تدريس، روش از شده استخراج اصلیهای مقوله از يکی

 شبیه پاسخ، و پرسش نقاد، تفکر عملی، کار مغزی، بارش آزمايش، نقش، ايفای های:مقوله

 وشر علمی، گردش وضعیت، تحلیل و موردی مطالعه میدانی، مطالعه آموزشی، بازی سازی،

 باشد.می میدانی مطالعات طريق از ملی و بومیهای ارزش رشد گروهی،

 : ديگومی وهشپژ نيا در 7 شماره شونده مصاحبه

 رد که چرا است انآموزدانش هیجانی سواد رشد پرورش، و آموزش اساسی اهداف از يکی»
 تاکید دمور شناختیهای جنبه که هستند ارزشمند اندازه همان به هیجانیهای جنبه يادگیری

 را انآموزدانش اجرايیهای کارکرد بايد مذکور اصل اين بر عالوه بنابراين، گیرند.می قرار
 در معلم يک .شود انآموزدانش گیری تصمیم توانايی ارتقای به منتج بتواند يعنی کند؛ تقويت
 از يکی ينبنابرا نمايد. تسهیل را گیری تصمیم چگونگی شیوه بايد تدريس فرايند در و کالس
 قضايی محاکم شیوه به آموزش گیرد، قرار معلم استفاده مورد تواندمی که آموزشیهای روش

 «.باشدمی

 :ديگومی (9 شماره) شوندگان مصاحبه از گريد یکي

 و گرفته شکل انآموزدانش اساسی و پايههای يادگیری تسهیل هدف با ابتدايی آموزش نظام»

 و جديد درسیهای برنامه تدوين برایها تالش تمامی بايد لذا . است هدف اين تحقق درصدد
 ويژه توجه مندنیاز ای مسئله چنین اما .شود انجام اراست اين در يادگیری ياددهی نوين روشهای

 طرق به و باشد انآموزدانش مشارکت و تعامل و همکاری بر بايد معلم تاکید حال هر به است.
 ياد بايد ادافر اينکه ديگر نکته نمايد. ترغیب و تشويق را کارگروهی و همکاری روحیه مختلف
 بنا اشند؛ب حساس آن به نسبت و بذيرند مسئولیت دباي جامعه اعضای از يکی عنوان به بگیرند
 «.گیرد قرار معلمان استفاده مورد تواندمی نقش ايفای مثل روشی براين

 :ديگومی پژوهش نيا در (4شماره) شوندگان مصاحبه از گريد یکي
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 طراحی و خالق و فعال گروهی،های روش بر که کند استفادههای روش از بايد معلم»
 آن از استفاده با انآموزدانش که نحوی به باشد داشته کیدتأ محور مهارت يادگیری هایفعالیت

 نیازمند ختلفم مسائل با رويارويی که بدانند و بگیرند ياد را متعارضهای موقعیت با سازگاری
 ستدري روش و مغزی بارش مساله، حل همچونهايی روش از استفاده است. فکورانه تأمل

 «. باشد معلمان استفاده مورد تواند و..می معکوس

 غیرفعال تدریس مقوله:

 ملشا که باشد فعال تدريس تدريس، روش از شده استخراج اصلیهای مقوله از ديگر يکی

 برپايی تلفیقی، روش زيارتی،های گردش ارشادگری، سخنرانی، های: مقوله خرده

 باشد.می فرهنگیهای نمايشگاه

 :ديگومی (10 مارهش) شوندگان مصاحبه از گريد یکي

 آموزشهای روش از استفاده و مستقیم آموزش البته آموزشی و علمی گردشهای روش»
 ينکها به توجه با نمايد کمک آنها يادگیری به تواندمی نیز سخنرانی جمله از مستقیم
 ندتوانمی اينبنابر هستند، پیاژه عینی عملیات شناختی رشد مرحله در دوره اين در انآموزدانش

 «.بگیرند ياد حسی درگیری طريق از بیشتر را مطالب

 :ديگومی پژوهش نيا در (6 شماره) شوندگان مصاحبه از گريد یکي

 رشرادا گیررد، قررار مینا تدريس روش انتخاب در تواندمی که اصولی از يکی ابتدايی دوره در»
أثیر تر حرال هر به است. انآموزدانش به آموزشی تکالیف و محتوا ارائه در ارشادگری يا کردن

 میزان کي به و اندازه يک به آنها بنابراين است، متفاوت انآموزدانشهای توانايی در روش اين
 شرود نمی مانجا زمان يک در نیز دهند،می آنها به معلمان که را تکالیفی حتی يا گیرند نمی ياد

 «نمايیم توجه آنها فردیهای تفاوت به ارشادگری روش از استفاده ضمن که است مهم پس

 

 نهچگو ابتدایی دوره در انآموزدانش زندگی یهامهارت ارتقای در ارزشیابیهای روش-4

 است؟

 یابیارزش در است. پذير امکان ارزشیابی طريق ازبرنامه درسی  اهداف تحقق زانیم نییتع 

 مشارکت و همکاری به توجه اصل همچون، یاصول به یزندگهای مهارتبرنامه درسی 
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 یجانیه سواد رشد به توجه اصل ان،آموزدانش فردیهای تفاوت به توجه اصل ان،آموزدانش

  .شودمی توجه غیرهو

 1ارزشیابی مقوله به مربوطهای مقوله خرده :4 جدول

 کلی مقوله ها مقوله خرده

 خودارزيابی پروژه -1

 کارپوشه -2

 کیفی ارزشیابی -3

 عملکرد مشاهده -4

 ارزشیابی در انعطاف -5

 باال سطح تفکرهای مهارت ارزيابی  -6

 گروهی پروژه -7

 

 

 مدار فرایند ارزشیابی

 کمی ارزشیابی -8

 فردی پروژه -9

 تحلیلیهای ازمون

 انفرادی ارزشیابی

 پاسخ کوتاه وای گزينه چندهای آزمون

 متعددهای پاسخ وها حل راه دارایهای آزمون

 

 

 مدار نتیجه ارزشیابی

 

 

 مدار فرایند ارزشیابی مقوله:

 شامل که باشدمی مدار فرايند ارزشیابی ارزشیابی، از شده استخراج اصلیهای مقوله از يکی

 در فانعطا عملکرد، مشاهده کیفی، ارزشیابی کارپوشه، خودارزيابی، پروژه مقوله خرده

 باشد.می گروهی پروژه باال، سطح تفکرهای مهارت ارزيابی ارزشیابی،

 د:يگومی 8 شماره کننده شرکت

 به رويکردی چنین مبنای بر باشد. برانگیز تفکر که گردد سواالتی به معطوف بايد یارزشیاب»
 بسازند. را سئوال پاسخ درست، پاسخ تشخیص جای به رودمی انتظار انآموزدانش از سنجش

 خود استدالل قدرت چگونگی مساله، با برخورد در که شودمی داده امکان آنها به ترتیب بدين

                                                 
زندگی، بخشی از های عناصر چهارگانه برنامه درسی آموزش مهارتهای با توجه به يکسان بودن تعدادی از خردمقوله. 1

 ( شباهت دارد.1393) با نتايج پژوهش بندک مقالهبه دست آمده در اين های خردمقوله
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 کسب ضمن امتحانات و هاارزشیابی در که است آن بهتر خاطر، همین هب سازند. ظاهر را
 آنان سلبیهای آموخته از ارزشیابی ايجابی جنبه انآموزدانشهای آموخته وها دانسته از آگاهی
 نظر از موضوع اهمیت هم ترتیب بدين شود. پرسش نیز دانند، نمی اندفهمیده که را آنچه يعنی
 يادگیری مسیر به انآموزدانش دادن سوق در يابدمی در معلم هم و شده روشن انآموزدانش

  .«است بوده موفق اندازه چه تا پويا

 د:يگومی (13شماره) شوندگان مصاحبه از گريد یکي نیهمچن

 رد که است اصلی مهمترين عملکرد، سنجش در انآموزدانش فردی هایتفاوت نمودن لحاظ»
 هر در زندگیهای مهارت آموزش درسی برنامه در انيادگیرندگ تحصیلی پیشرفت سنجش

 و دهستن متنوع دانستنهای شیوه که بپذيريم ما اگر شود. گرفته نظر در بايد ایدوره
 فقط سواد که يمبپذير اگر ببرند؛ بهره دانستنهای شیوه انواع همه از که دارند حق يادگیرندگان

 يدارید هنرهای و موسیقی رقص، بلکه یست،ن شودمی ادا زبان طريق از که آنچه به محدود
 سنجش در شود؛می معنی و ذهن پرورش و ساخت موجب که هستند هايینزبا هم

 سازد. ذيرپ امکان را اصیل سنجش که کرد استفادههايی شیوه از بايد انآموزدانشهای آموخته
 «.سنجی خود و پوشه، کار عملکردی، سنجش از عبارتند اصیل سنجش فنون ازهايی نمونه

 د:يگومی (6شماره) شوندگان مصاحبه از گريد یکي نیهمچن

 در تواندیم هم عمل اين است، ارزشیابی موارد از نیز خود خانواده و همسال توسط ارزشیابی»
 نوع اين رد يدبا که آنچه اما گیرد، انجام آنها غیاب در تواندمی هم و باشد انآموزدانش حضور
 ارزشیابی آموزدانش همتايان و خانواده ارزشیابی که است اين گیرد ارقر توجه مورد سنجش

 بهتر باشد، هداشت همراه به منفی نتايج است ممکن اينکه دلیل به باشند، داشته آنان از منفی
 «.گیرد قرار ارزشیابی اين جريان در معلم فقط است

  مدار نتیجه ارزشیابی مقوله:

 که باشدمی مدارنتیجه ارزشیابی ارزشیابی، از شده خراجاست اصلیهای مقوله از ديگر يکی

 تحلیلی،های آزمون پاسخ، کوتاههای ازمون فردی، پروژه کمی، ارزشیابی مقوله خرده شامل

 باشد.می متعددهای پاسخ وها حلراه دارایهای آزمون کمی، ارزشیابی انفرادی، ارزشیابی

 د:يگومی (3شماره) شونده مصاحبه
 اين به داد. قرار سنجش مورد را يادگیری نتايج بايد انآموزدانشهای آموخته از زشیابیار در»

 قصد براهداف عالوه انآموزدانش که است شده استفاده اهداف جای به نتايج واژه از خاطر
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 قصد آنچه تنها انآموزدانش اينکه ترروشن بیان به .گیرندمی فرا هم را ديگری چیزهای شده،
 بین رابطه از برخاسته که گیرندمی ياد نیز را ديگری چیزهای آنها بلکه گیرند،نمی ياد را شده

 ای،مصاحبه صورت بهها ارزشیابی بايد نتايج اين ارزشیابی منظور به است. آنها عاليق و محتوا
  «.کند پیدا نمود انآموزدانش انفرادی هایيادگیری تا باشند ایپروژهو  بازپاسخ

 د:يگومی پژوهش نيا در 12 شماره ندهشو مصاحبه

 پاسخ کوتاه هایآزمون و ایچندگزينههای تست تر،ويژه شکل به و کمی ارزشیابی از استفاده»
 اين در کند.می کمک شناختیهای مهارت بعد تقويت در انآموزدانش به کمیهای زمونآ و

 يادگیری اتموجب و باشد مطالب و مفاهیم بین ارتباط برقرارکردن بر مبتنی سنجش بايد راستا
 هایلح راه و صحیح هایپاسخ تنوع امکان بايد کمی سنجش. همچنین ساز. فراهم را شناختی

 تنها مسائل لح برای اينکه از را انآموزدانش و سازد فراهم را مسئله به پاسخگويی برای متعدد
 باشد نچهآ بر مبتنی بايد کمی سنجش کند. آگاه ندارد، وجود قطعی و پاسخ يک و حل راه يک
 هم ریديگ چیزهای انآموزدانش زيرا نباشد آن به محدود اما شده تدريس درس کالس در که
 «.گیرندمی ياد

  است؟ چگونه ابتدایی دوره در زندگی یهامهارت ارتقای پیشنهادی الگوی- 5

 و هشد ايهار باال جداول در که ارزشیابی( و روش محتوا، هدف،) شده حاصلهای مقوله 

 زمینه سه در آنها کل و گرفته قرار تردقیق و ترجامع بررسی مورد آنها در مشتملهای مولفه

 دسته سه ينا گذاری نام بهها، دسته از يک هر مضامین بر تأمل با محقق که گرفتند جای اصلی

 تهساخ مشخص را آنها توانش و نگرش دانش، اصلی زمینه سه عنوان تحت و نموده اقدام

 رنامهب يک اصلی عناصر عنوان به اصلیهای مقوله زمینه، سه اين از يک هر درون در است.

 روش توا،مح به مرحله به مرحله و ترتیبی فرايند يک در و شده شروع گذاریهدف از آموزشی

 گونه ردبازخو حالت عنصر، آخرين عنوان به ارزشیابی يابد.می ختم ارزشیابی نهايت در و

 ترمیمی و اصالحی حالت بازخورد، اين کند.می ارايه بازخورد پیشین عناصر همه به و داشته

 ت.اس شده داده نشان فرايند اين 3 و 2 ،1های شکل در دارد. شده تدوين الگوی برای
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 هدف
 

 محتوا
 

 روش
 

 ارزشیابی
 اعتقادی رشد
معنوی و  

 ابزارهای با آشنايی
 فناورانه

فعال غیر تدريس کمی شیابیارز   
 

 دانش رشد
 جهانی

 سخنرانی
 

 
 وها حل راه دارایهای آزمون
 متعددهای پاسخ

 
گری ارشاد انفرادی ارزيابی   

 ارتقا
 و بهداشت
 سالمت
 جسمی

 تمیز قوه رشد
نادرست از درست  

بازی روش  
پاسخ کوتاه وای گزينه چندهای ازمون   

 

 ارتقای
 تربیت

 و سیاسی
 اعیاجتم

 چگونگی از آگاهی
 تفکر

 
تحلیلیهای آزمون  

فراگیران فردیهای تفاوت به التفات  

 با آشنايی
 کارکردهای

 خانواده

 فضای با آشنايی 
 آموزش و مجازی

آن معايب و مزايا  
سیاسی دانش  

 
 دانش ارتقای

 به مربوط
 افرادهای مسئولیت

يکديگر به خانواده  
 ایارتق

 مهارت
 و هنری

 زيبايی
  شناسی

 استلزامات شناخت
های حرفه انجام

 مختلف
 میراث انتقال

 فرهنگی
ذهن گشودگی  
 دانش جستجوی

 جدی

 دانش
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 ارزشیابی  روش  محتوا  هدف
  معنويات و اعتقادات ارتقای

 
 به عشق

 و بومیهای ارزش
 ملی

زيارتیهای گردش   
 

 

انفرادی ارزشیابی  
 

 و طبیعی منابع به اهتمام
 زيست محیط

 به نگرش رشد
 بد يا خوب ذاته

 فضای نبودن
 مجازی

 برپايی
های نمايشگاه

 فرهنگی

مدار فرايند ارزشیابی  
 

های ارزش رشد
 از ملی و بومی
 مطالعات طريق

 میدانی
 

کیفی ارزشیابی  

 بینی جهان و بینش رشد
مسايل به نسبت فراگیر  

 خودآگاهی

دوستی میهن رشد  شیوه به آموزش هدفمداری 
 در) قضايی محاکم

 کنترل پرورش زمینه
 فراگیران عواطف

گیری( تصمیم در  
 

ارزشیابی در انعطاف  

همدلی رشد صدر سعه   

 

ملی سرمايه به نهادن ارج مفاخر گذاری ارج    

 

 

دوستی خانواده  آرای پذيرش 

 ديگران

 

 افراد پذيری مسئولیت رشد

جامعه و يکديگر به نسبت  

استرس با مقابله  

 

ناکامی با مقابله انتقادپذيری  

 
روحی فشارهای کنترل  

 

 
 نگرش به مرتبطهای مولفه الگوی :2 شکل

 نگرش
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 توانش به مرتبطهای مولفه الگوی :3 شکل

 هدف
 

 محتوا
 

 روش
 

 ارزشیابی

    

ريزی و برنامه
مديريت 
 اقتصادی

 

رشد مهارت بهره 
گیری از فضای 

 مجازی

پرسش و 
 پاسخ

 

 خودارزیابی

 

نظم و انضباط  شايستگی فنی
 فردی و اجتماعی

 ايفای نقش
 

 گروهی پروژه

 

مطالعه 
موردی و 
تحلیل 
 وضعیت

 

فردی پروژه   

رشد مهارت  
 جامعه پذيری

 

 برنامه ريزی
 

عملکرد مشاهده کار عملی   

 

رش پرو
های مهارت

 فناورانه

يادگیری نحوه 
 يادگیری

گردش 
 علمی

 باال سطح تفکرهای مهارت ارزیابی

 

های مهارت
 ارتباط انسانی

رعايت قوانین و 
 مقررات

  روش فعال
 

توانايی حل 
 مساله

نحوه ی حل  
 تعارض

 آزمايش

 توانایی

گیری تصمیم  

 

 با آمدن کنار

های موقعیت

تغییر غیرقابل  

سازی شبیه  

 

 توانش
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 نشان توانمی زير صورت به را تحقیق اين کلی الگوی ارتباط شده، ارايه الگوهای به توجه با

 داد:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ابتدايی انآموزدانش زندگی یهامهارت ارتقای الگوی :4 شکل

 

 همانطور دهد.می نشان را ابتدايی انآموزدانش زندگی یهامهارت ارتقای الگوی ،4 لشک 

 قرار يکديگر با متقابل ارتباط يک در توانش و نگرش دانش، شود،می مشاهده شکل در که

 و اندوزی دانش و دانش فراگیری در اولیه و اساسی عاملها، نگرش ديگر، بیان به دارند.

 ارتقای نیز و مهارت انجام در توانايی به امری در آگاهی و دانش هستند. یمهارت انجام همچنین

 انجامد.می فرد در انگیزه ايجاد و دانش تولید به مهارتی انجام در تبحر گردد.می مثبت نگرش

 روش محتوا، هدف، چهارگانه عناصر گانه سههای حیطه اين از يک هر درون در اين بر عالوه

 برای راها حیطه اين از يک هر در يادگیری و آموزش فرايند که رنددا قرار ارزشیابی و

 هدف از که دارند قرارای چرخه ارتباط يک در عناصر اين نمايد.می تسهیل ابتدايیهای دوره

 

 

 هدف

 

 ارزشیابی

 

 محتوا

 روش

 

 هدف 

 

 ت

 محتوا

ارزشیاب 

 ی

 
 روش

 

 هدف

 محتوا
 ارزشیابی

 روش



 1400پايیز ، شانزدهم، سال 62مطالعات برنامه درسی، شماره فصلنامه     

 

 

250 

 از حاصل نتايج شوند.می ختم ارزشیابی به سرانجام و روش به سپس و محتوا به و شده شروع

 انجامد.می اهداف بازنگری و تدوين به بازخورد صورت به ارزشیابی

 گیری نتیجه و بحث

 جوامع فتپیشر و توسعه مهم ارکان از آموزشی، و تربیتی نهاد يک عنوان به پرورش و آموزش

 طی در و شودمی محسوب امروز دنیای در زندگی اصلی بخش يک که طوری به است. بشری

 شده یدتأک آن بودن مبنايی بر و شده ربیشت ضرورت اين پرورش، و آموزش عمر گذر هایقرن

 و تعلیم در يیمبنا نقشی بودن، ایپايه و زيربنايی سبب به ابتدايی آموزش راستا، اين در .است

 ندگیساز بنای سنگ اولین واقع در و دارد برعهده انسان زندگی در آن تبع به و تربیت

 ذاشتهگ ابتدايی دوران ولیهاهای سال همین در جامعه، سازندگی نهايتا و کودکان شخصیت

 یهامهارت ارتقای برای الگويی طراحی به حاضر پژوهش اهمیت، اين احتساب با شود.می

  است. پرداخته ابتدايی دوره در زندگی

- ساختار ريزیپايه دوره ابتدايی، دوره که دهدمی نشان حاضر پژوهش کلی الگوی 

 و آدمی شخصیت و عاطفی و اجتماعی عقالنی، رشد گیری شکل کودک، رفتاری و شخصیتی

 یهامهارت آموزش اساس، اين بر است. آدمی فرزند حرکتی و بنیادی یهامهارت توسعه

 گیرد. انجام مهارت و نگرش دانش، کلی زمینه سه قالب در ابتدايی، انآموزدانش به زندگی

 ارزشیابی و روش محتوا، هدف، عنصر چهار توسطها زمینه اين در شده ارايههای آموزش

 نتايج با پژوهش از بخش اين نتايج است. مطرح درسی برنامه عنوان با که گیردمی انجام

 آنها باشد.می همسو (1395) روشنی و (1393) نوروزنژاد و عزيزی پور، جوادیهای پژوهش

 اين تفسیر و تبیین در يافتند. دست حاضر پژوهش مشابه نتايج به خودهای پژوهش در هم

های مهارت آموزش بحث به جدی شکل به مدارس در متاسفانه که داشت بیان توانمی يافته

 هر است. مدنظر شناختی فرايندهای بر تاکید و علمی مسايل بیشتر و شودنمی پرداخته زندگی

 آموزش بنیادين تحول سند جمله از دستی باال اسناد اجرای با متناسب و اخیرهای سال در چند

 صورت اقداماتها مهارت اين مبنا بر فراگیران آموزش و جديدهای مهارت بحث به پرورش و

 ترجدی شکل به توجه نیازمند پرورش و آموزش اما است شده بهتر وضعیت حدی تا و گرفته

ها، سمپوزيم برگزاری و خبرگان، از دعوت و دقیق ريزیبرنامه با و راستا اين در و است
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های مهارت بحث نمودن تر کیفی به نسبت مربیان و اولیا حضور با جلسات وها نشست

 زمینه تجربه، و دانش منطقی بازسازی با تواندمی درسی برنامه بین، اين در کند. اقدام زندگی

 کند فراهم را شخصی و اجتماعیهای مهارت هایزمینه در يادگیرنده دايمی رشد

 آن طريق از که است ایوسیله حقیقت در درسی برنامه بنابراين، (.15 :1،2018اشتادير)

 هایحلراه جوی و جست و تأمل و تفکر به مختلف هایموضوع و مسايل درباره فراگیران

 به بتواند که اين ضمن رودمی انتظار ابتدايی دوره درسی برنامه از پردازند.می مناسب و صحیح

 تحول ايجاد شرايط بايد دهد، ئهارا قبولی قابل پاسخ مختلف هایزمینه در آموزاندانش نیازهای

 آينده، در مولد شغل احراز برای تربزرگ جامعه به ورود برای آمادگی و تحصیل در کیفی

 برای پیشنهادی. الگوی حال هر به نمايد فراهم جامعه در را فناوری و دانش توسعه و بهبود

 درصدد و گرفته شکل انآموزدانش اساسی و پايههای يادگیری تسهیل هدف با ابتدايی دوره

 برایها تالش تمامی پرورش و آموزش نظام در گرددمی پیشنهاد و است هدف اين تحقق

 الگوی راستای در يادگیری ياددهی نوين هایروش و جديد درسیهای برنامه تدوين

 شود. انجام پیشنهادی

 اب متقابل ارتباط يک در توانش و نگرش دانش، دهدمی نشان همچنین پژوهش الگوی

 و نشدا فراگیری در اولیه و اساسی عاملها، نگرش ديگر، بیان به دارند. قرار يکديگر

 انجام رد توانايی به امری در آگاهی و دانش هستند. مهارتی انجام همچنین و اندوزیدانش

 ايجاد و دانش تولید به مهارتی انجام در تبحر گردد.می مثبت نگرش ارتقای نیز و مهارت

 عناصر گانه سههای حیطه اين از يک هر درون در اين بر عالوه انجامد.می فرد در انگیزه

 يک هر رد يادگیری و آموزش فرايند که دارند قرار ارزشیابی و روش محتوا، هدف، چهارگانه

ای چرخه اطارتب يک در عناصر اين نمايد.می تسهیل ابتدايیهای دوره برای راها حیطه اين از

 ختم بیارزشیا به سرانجام و روش به سپس و محتوا به و شده شروع هدف زا که دارند قرار

 انجامد.یم اهداف بازنگری و تدوين به بازخورد صورت به ارزشیابی از حاصل نتايج شوند.می

 همان و نمود بیان توانمی حاضر پژوهشهای يافته با ارتباط در که ديگری اهمیت با نکته

 دوره فراگیران به زندگی یهامهارت آموزش در است شده ادهد نشان نیز الگو در که طور

 يکسان طور به و هم موازات به مهارت و نگرش دانش، جنبه سه هر به است الزم ابتدايی،

                                                 
1. Schneider 



 1400پايیز ، شانزدهم، سال 62مطالعات برنامه درسی، شماره فصلنامه     

 

 

252 

 است اين دارد وجود ابتدايی دوره در ويژه به آموزشی نظام در که مسايلی از يکی گردد. توجه

ها بندی تقسیم در که است بوده مسايلی و وعاتموض به حد از بیش و اصلی توجه همواره که

 است نگرشی و عاطفی موضوعات حیطه در که مسايلی از و گیردمی قرار شناختی مسايل جزء

 و ابتدايی دوره فراگیران شخصیت تکوين منظور به که است حالی در اين شود.می غفلت

 آنها در اثربخشی طور به تیمهار و نگرشی دانشی، ابعاد همه بايد زندگیهای مهارت آموختن

 را ایزمینه آموختن، برای فراگیری آماده و مستعد روح واسطه به کودکی دوره يابند. رشد

 هایروح گرفتن تحويل بماند. باقی ماندگار سنگ، بر نقشی مانند فعالیتی هر که کندمی ايجاد

 مدارس اين مديران و معلمان به را طاليی فرصت اين ابتدايی مدارس در آموزاندانش مستعد

 تقويت بنابراين بگیرند. کودکان در هاارزش تجلی و ظهور برای را بهره بهترين تا دهدمی

 وااليی اهمیت از نیز آنان مهارت و دانش ارتقای موازات به نیز فراگیران باور و نگرش

 تحصیلی انگیزه افزايش و حفظ در مهمی عامل يادگیری محیط زمینه، اين در است. برخوردار

 بر حاکم روانی و عاطفی فضایتأثیر  تحت آنها يادگیری و است ابتدايی دوره انآموزدانش

 مدارس نیاز مورد نوينهای فناوری و وسايل ابزار، مینأت بنابراين گیرد.می شکل مدرسه

 و انگیز شوق جذاب، غنی، محیطی شدن فراهم برای آن کاربست فرهنگ تقويت و ابتدايی

 است. ضروری کودکان برای پسند يادگیرنده

 در زندگی یهامهارت ارتقای و آموزش کنونی، عصر در ابتدايی آموزش اصلی رسالت

 به را فراگیران است قرار اگر است. جامعه ساز آينده نسل عنوان به تحصیلی دوره اين فراگیران

 و زندگی یهامهارت آموزش بايستمی نمايیم، آماده آينده جامعه در مطلوب شهروند عنوان

 دو هر مطلوب کارکرد به امر اين دهیم. قرار خود کار اولويت در را بهزيستی برای آموزش

 حاضر پژوهش در شده شناسايیهای مقوله وها زمینه است. نیازمند پرورشی و آموزشی جنبه

 فراگیران مهارت و نگرش دانش، ارتقای و آموزش منظور به است. مذکور جنبه دو هر بر ناظر

 چارچوب در است الزم پرورش و آموزش جنبه دو هر زندگی، یهامهارت راستای در

 نمايند. حرکت مطلوب طور به است شده کشیده تصوير به ابتدايی دوره برای کههايی رسالت

 جدا و پرورشی و آموزشیهای فعالیت تفکیک و هم از پرورش و آموزش ناخواسته جدايی
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 را ناپذيری جبرانهای خسارت تواندمی پرورشیهای عالیتف از آموزشیهای فعالیت ديدن

 باشد. داشته همراه به پايه عنوان به ابتدايی آموزشی نظام برای

 دروه در زندگی یهامهارت آموزش ارايه در درسی برنامه که اهمیتی با نقش به توجه با 

 منظور هب درسی نامهبر در بازنگری نمايد،می ايفا مهارت و نگرش دانش، قالب در ابتدايی

های فتپیشر با آن نمودن همگام و فناوری و علم در گسترده تحوالت با آن نمودن متناسب

 ودوج همسويی جامعه و انآموزدانش واقعی نیازهای با تا نمايدمی ضروری امری بشری،

 هب آموزشی،های فعالیت و درسیهای برنامه اجرای و تدوين در بايد همچنین باشد. داشته

 هارتم تقويت و جستجوگری روحیه ارتقای نقاد، و خالق تفکر پرورش قبیل ازهايی مهارت

 باالدستی داسنا در و هستند العمر مادام يادگیری اساسی یهامهارت از که مساله حل و پژوهش

 مورد بتدايیا آموزش نوين اهداف عنوان به و داشتای ويژه اهتمام است شده تاکید آنها بر نیز

 اجرا، رد درسی برنامه يک بودن اثربخش و موضوعات اين همه تحقق البته گیرند. قرار هتوج

 آموزش در ولتح هر آغاز نقطه معلمان باشد.می دوره اين در کارآمد و شايسته معلمان نیازمند

های هبرنام در آنان توانمندسازی و آموزش، جذب، شناسايی، بنابراين و هستند پرورش و

 ستد و متولیان فعالیت اولويت در بايد ابتدايی، دوره برای پرورش و شآموز راهبردی

 1399 الس در راستا اين در که چند هر گیرد. قرار ابتدايی دوره پرورش و آموزش اندرکارن

 زشآمو حوزه متولیان توسط زندگیهای مهارت به بیشتر توجه راستای در ((خوانا)) طرح

 بهترين ينکها به توجه با است نیاز اما است. شده ابالغ رااج برای و است شده طراحی ابتدايی

 ودکیک دوران زندگی، و زبانی چهارگانه هایمهارت آموزش اثربخشی و تعمیق برای دوران

 و حیطرا ابتدايی دوره در زندگی هایمهارت آموزش به توجه راستای در هایبرنامه ،است

 گردد. تدوين

 ارتقای بر مبتنی درسی برنامه الگوی که گفت توانمی شد، ذکر آنچه اساس بر مجموع در 

 توجه و بوده نگر جانبه همه و جامع رويکردی ابتدايی، دوره آموزاندانش زندگی یهامهارت

 کاری اولويت در فراگیران اخالق و بدن ، ذهن پرورش از اعم فراگیر تربیتی جوانب همه به

 و رشد جهت در مناسب بسترسازی فرايند، اين در .دارد قرار ابتدايی دوره درسی ريزانبرنامه

 و سیاستگذاران نزد در اساسی اولويت از بايد نگری( جامع) فراگیران جانبه همه پرورش

 الزم درسی برنامه نوع اين تدوين در باشد. برخوردار ابتدايی دوره درسی ريزی برنامه متولیان
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 و احساس پرورش و مناسب، تداوم و لیتوا بودن، روز به اهداف، بودن وصول قابل به است

 نمود. توجه ابتدايی دوره فراگیران خودراهبری و خودتنظیمی رشد و ادراک

 منابع

 آموزش یدرس برنامه راهنمای بخشی اعتبار"عنوان با پژوهشی (1391) حسن مظاهری، محمود؛ احدی،

 .165-190(،11) 14 ،آموزشیهای نوآوری فصلنامه زندگی، یهامهارت و آداب

 علوم جلهم ابتدايی، دوره برای زندگی یهامهارت درسی برنامه بهینه الگوی (.1389) يوسف اديب،
  .36-5 (:2) 6 ،اهواز چمران شهید دانشگاه تربیتی

 از يیابتدا دوره در آموزاندانش زندگی یهامهارت وضعیت بررسی (.1400) مرزبان منش، اديب

 .57-75،24 ،انسانی علوم در پويش فصلنامه نشاه،کرما شهر مديران و معلمان ديدگاه

 هدور در یزندگهای مهارت آموزش یدرس برنامه مطلوب الگوی یطراح (.1393) موسی. بندک، 

 وانشناسی.ر و تربیتی علوم دانشکده طباطبائی، عالمه دانشگاه دکتری، نامه پايان ،يیابتدا

 درسی امهبرن در زندگیهای مهارت (،1395) ضار چابکی، محمدی و محبوبه عارفی، بهزاد؛ براهويی،

 علوم زهحو در نوينهای پژوهش المللی بین کنفرانس اولینها، بايست و ضرورت دبستان: مقطع
 قم. ،ايران اجتماعی مطالعات و روانشناسی و تربیتی

 زندگی هایمهارت اهداف تحقق میزان (.1393) رضا نورورزاده، و پروين؛ عزيزی، محمد؛ پور، جوادی

  .113-128 (:4) 21 ،يادگیری و آموزشهای پژوهش ابتدايی، دوره انآموزدانش در

 امیرکبیر. انتشارات تهران: ،تربیت و تعلیم مبانی و اصول (.1390) علی شريعتمداری،

 زندگی یهامهارت آموزش برنامه اثر (.1384) میترا شوشتری، حکیم جواد، محمودی، فريبا؛ گل، عرب

 .50-58(،3) 7 ،شناختی علومهای تازه فصلنامه دبستان، چهارم سال انآموزدانش دعملکر بر

 "زندگی یهامهارت آموزش " آموزشی نوين مديريت روانشناسی بررسی (.1395) طاهره روشنی،

 لومع آموزش توسعه و مطالعات مرکز فصلنامه ايران، اسالمی جمهوری در ابتدايی مدارس
  .88-94 پزشکی،

 دوره سیدر برنامه در مدرسه و جامعه تعاملی رابطه بررسی (.1394) حسن ملکی، مريم؛ ،خدارحمی
 .155-182 (،39) 10 درسی، برنامه مطالعات فصلنامه متوسطه،

Alberty R M, Kapp CA, Croenewald CJ. (2014). Patterns of empowerment 

in individualas through the course of a life skills program . Journal of 

Studies the Education of Adults, 2:20-780 
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