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Abstract

Introduction: The present study was aimed at designing an elementary school
curriculum based on physical fitness and life skills of UNESCO with a combined
approach using the views of the professors of these field and elementary teachers.
Methods: The statistical sample consisted of 375 faculty members and teachers who
were researcher-made in four sections: goals, content, teaching activities, and learning
and evaluation. This research is a mixture of research.
Results: The measurement tool consists of a 94-item questionnaire developed in the
Likert scale and has been approved by faculty members and has a credit rating of over
0.97 in terms of content validity. Data analysis was done using descriptive and
inferential statistics using SPSS software. In the descriptive level of central tendency
indicators, dispersion indices were used and the Kolmogorov-Smirnov test and
Wilcoxon test were used at inferential level.
Conclusion: The findings indicated that the implementation of the elementary
curriculum based on physical fitness and life skills of UNESCO with the integrated
approach, is applicable in the elementary period and can be used.
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طراحی الگوی آموزش برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر مهارت های زندگی یونسکو و آمادگی جسمانی با رویکرد
تلفیقی

 1گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 2گروه علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،کرج ،ایران
 3گروه علوم ورزشی ،دانشگاه پیام نور ،شهریار ،ایران
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چکیده
مقدمه :پژوهش حاضربا هدف طراحی الگوی آموزش برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر مهارت های زندگی یونسکو و آمادگی جسمانی با
رویکرد تلفیق ی انجام گردید.
روشها :جامعه آماری نخست کلیه معلمان ابتدائی و مربیان تربیت بدنی استان البرز (حدود  14000نفر) که طبق جدول مورگان  375نفر به
عنوان نمونه و جامعه دوم صاحبنظران تربیت بدنی و متخصصان برنامه ریزی درسی ( 50نفر) هستند و  10نفر به عنوان نمونه انتخاب و طی
مصاحبه هایی هدفمند به بررسی برنامه مقدماتی تدوین شده و اعتبارسنجی پرسشنامه محقق ساخته که در چهار بخش تدوین شده بود
پرداختند .پژوهش حاضر در زمره پژوهش های آمیخته محسوب می شود و ابزار اندازه گیری ،شامل یک پرسشنامه  94سوالی است که در طیف
لیکرت تدوین شده و از لحاظ روایی محتوا به تأیید رسیده(  )0 /97است.
یافتهها :تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSدر دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد .در سطح توصیفی از شاخص های
گرایش مرکزی ،شاخص های پراکندگی بهره گرفته شد و در سطح استنباطی از آزمون کولموگروف-اسمرینوف و آزمون ویلکاکسون استفاده
شده است .یافته ها حاکی از آن است در نمره کلی حیطه ها نظرات معلمان و کل نمونه به طور معناداری بیشتر از حد زیاد بوده است و نظرات
اساتید دانشگاه و متخصصان ،تفاوت معناداری نشان نمی دهد و در حد زیاد می باشد.در حیطه ی هدف نظرات معلمان و کل نمونه به طور
معناداری بیشتر از حد زیاد بوده است و نظرات اساتید دانشگاه و متخصصان در حد زیاد می باشد.
نتیجهگیری :یافته ها حاکی از این است که طراحی برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر بر مهارت های زندگی یونسکو و آمادگی جسمانی با
رویکرد تلفیقی ،در دوره ابتدایی مورد تایید متخصصان بوده و می تواند در برنامه ریزی ها مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی :طراحی الگوی آموزشی ،برنامه درسی تلفیقی ،آموزش ابتدایی ،آمادگی جسمانی ،مهارتهای زندگی
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میآورند ،این توانائیها فرد را قادر میسازند که مسئولیتهای
نقش اجتماعی خود را بپذیرند و بدون لطمه زدن به خود و دیگران
با خواستها ،انتظارات و مشکالت روزانه ،به ویژه در روابط بین
فردی به شکل مؤثرتری رو به رو شود [ ،]7و آمادگی جسمانی،
توانائی بدن برای فعالیت مؤثر و کارآمد است .پژوهشهای متعدد
نشان دادهاند که خودآگاهی ،عزت نفس و اعتماد به نفس،
شاخصهای اساسی توانمندیها و ضعفهای هر انسانی هستند
[.]8
آمادگی دانش آموزان یک امر بنیادی و اساسی است که
سالمت و قدرت افراد و اجتماع را تضمین میکند ،دانش آموزی
که قدرت و آمادگی الزم بدنی را دارد ،قادر است وظایف و کارهای
روزانه خود را بدون احساس خستگی انجام دهد و توانائی الزم
برای گذراندن اوقات فراغت یا مقابله با پیش امدهای ناگهانی به
دست آورد .چنین فردی از بیماری و نارساییها و مشکالت جسمی
بدور خواهد ماند و استقامت ،چابکی ،انعطاف پذیری و سرعت از
ویژگیهای چنین دانش آموزی است [ .]9دانش آموزان باید هر
روز بنا به قدرت بدنی ،به فعالیتهای منظم بدنی بپردازند ،تا
قدمهای صحیح به سوی آمادگی و کارائی بدن برداشته شود .زیرا،
توجه به کارائی بدن موجب میگردد ،استخوانها ،مفاصل و
عضلههای بدن برای انجام حرکات و فعالیتهای زندگی نیرومند
شوند ،دستگاههای تنفس و جریان خون نیز تا حد بسیاری از
اجرای برنامهها و حرکتهای صحیح ورزشی سود میبرند [.]10
شناخت خود ،مجموعه ادراکات ،ارزشها ،افکار ،عواطف،
استعدادها و توانائیهای جسمی را تشکیل میدهد که سبب آگاهی
فرد از موجودیت خود میگردد ،بدین معنی که او متوجه میگردد
کیست و چه توانمندیهایی دارد .درتأمین سالمت روان ،عالوه بر
عوامل ژنتیکی ،عوامل محیطی نیز تأثیر فراوان خواهند داشت
[.]11
عالقه بند ( )1386تدریس و یادگیری را اصلیترین فعالیت
مدارس محسوب میکند که سایر فعالیتها بر اساس آنها قانونی
میگردند .بر این اساس میتوان گفت :آموزش هر کشور نوعی
سرمایه گذاری بر روی انسانها با هدف رشد و توسعه نیروی
انسانی است به طوری که رشد و پیشرفت جوامع در گروه ارتقاء
سطح دانش ،نگرش ،مهارت ،رفتار و بینش انسانی میباشد [.]12
از ویژگیهای مهم معلمین در قرن حاضر تفکر خالق و هدایت
فراگیران به تولید دانش میباشد ،آن چه مسلم است ،تفکر خالق
یکی از مهمترین مهارتهای زندگی به شمار میرود ،چنان چه
معلمی خود دارای چنین تفکری باشد ،هدایت فراگیران در این
زمینه توسط او هم سهلتر خواهد شد [.]13
یونسکو مهارتهای زندگی را به این صورت تعریف میکند،
یک رویکرد مبتنی بر تغییر رفتار که برقراری توازن میان سه حوزه
را مد نظر قرار میدهد .این سه حوزه عبارتند از :دانش ،نگرش و
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مقدمه
یکی از مهمترین مسائل بشر در تمام ادوار تاریخی مقوله
تعلیم و تربیت و پرورش نسل جوان برای ورود به اجتماع و جامعه
پذیری( )Sociabilityآنان بوده است .زیرا بشر برای دوام و
بقای نسل ناگریز از کنترل و کارگردانی محیط خویش به مدد
نیروی اندیشه بوده است .همزمان با فزونی دانش و آگاهی بشر،
حساسیت و اهمیت تعلیم و تربیت و ظهور ساختارهای اجتماعی
پیچیده ،نظامهای تعلیم و تربیت از اشکال تصادفی و سنتی به
سوی نظامهای حساب شده و قانونمند سوق یافتند .در این میان
برنامه درسی نیز از طرح و مقاصد واقع بینانه تری برخوردار گردید
[ .]1سیر تحوالت کنونی ،جهان و جامعه ما را به سمتی سوق
میدهد که نیازمند آموزش مهارتهایی است که با کمک آن بتوان
همگام با توسعه علم و فناوری پیش برود .هدف باید پرورش
انسانهایی باشد که بتوانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده
و با بهره گیری از دانش جمعی و تولید افکار جدید (نو) مشکالت
را از میان بردارند .بدیهی است برای همگامی با این تحوالت ارائه
ایدهها و نظرات جدید و بازسازی علوم مختلف امری اجتناب ناپذیر
است [ .]2آموزش مهارتهای زندگی ،پرورش همه جانبه افراد به
منظور توانمندسازی آنان برای پاسخ دهی به چالشهای روزافزون
زندگی فردی و اجتماعی به شمار میآید .از این رو آموزش
مهارتهای زندگی به دانش آموزان ،به آنان کمک میکند تا
ارزشهای معنوی خود را پرورش داده و به بهداشت جسمانی و
توانمندیهای جسمی و روان شناختی دست یابند .بر این اساس
آموزش مهارتهای زندگی سالهاست در کشورهای جهان جزو
برنامههای اصلی آموزش بوده است [.]3
نقش تعلیم و تربیت در دنیای متحول امروزه آن است که
استعدادها و توانائیهای دانش آموزان را تا جائی که امکان دارد،
پرورش دهد و آنان را برای شرکت در فعالیتهای سازنده و پویای
انسانی آماده سازد .به نحوی که اسباب سعادت واقعی افراد و
جامعه هر دو تأمین شوند از آن جا که انسان دارای اندامهای حسی
چندگانه میباشد ،اگر بتوان در فرآیند برنامه درسی و آموزش از
آنها استفاده کرد ،یادگیری بادوامتر و مؤثرتر خواهد [ .]4شرایط
یادگیری مؤثر در ساخت تلفیقی تبلور مییابد در این شرایط،
موقعیت یادگیری بایدحول مسائل کامالً مرتبط به یادگیرنده و
شامل جنبههای اساسی جهانی باشد که یادگیرنده با چگونه زیستن
در آن سر و کار خواهد داشت و مشوق پویایی در رفتار خالق
دانش آموز باشد [.]5
در کشور ایران که دارای نظام آموزشی متمرکز میباشد
کتابهای درسی در جهت دهی به فعالیتهای معلم نقش بارزی
دارند ،کتاب درسی از انواع آموزش در تمامی سطوح حمایت
میکند و تسهیل کننده فرآیند یادگیری به منظور تحقق هدفهای
برنامه درسی است [ .]6مهارتهای زندگی عبارتند از مجموعهای
از تواناییها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم
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روش ها
پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق از نوع ترکیبی (کیفی و
کمی) میباشد .به این صورت که در برخی بخشها مانند تدوین
پرسشنامهها ،و تدوین برنامه درسی ،مصاحبههای نیمه ساختارمند
از روش کیفی و در برخی بخشها مانند نظرسنجی ،نیازسنجی و
استخراج دادههای پرسشنامه ،از روشهای کمی استفاده شده
است .در تدوین پرسشنامه با استفاده از نظرات صاحبنظران و
مطالعه پیشینههای مربوط به صورت کیفی به تدوین پرسشنامه
پرداخته شد و همچنین در تدوین محتوای برنامه درسی ،به صورت
کیفی از نظرات صاحبنظران و مطالعات مرتبط ،محتوای مورد نظر
به دست آمده است .در بخش کمی نیز با استفاده از کمی کردن
دادهها و اطالعات ،از شیوههای ساده و پیچیده کمی (مانند تحلیل
آماری) استفاده شده است.
در پژوهش حاضر دو جامعه آماری مدنظر بوده است که از
جامعه آماری نخست کلیه معلمان ابتدائی و مربیان تربیت بدنی
استان البرز (حدود  14000نفر) که طبق جدول مورگان  375نفر
از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه توزیع گردید و
جامعه دوم صاحبنظران تربیت بدنی و متخصصان برنامه ریزی
درسی از اساتید دانشگاه ( 50نفر) هستند که از این جامعه  10نفر
به عنوان نمونه انتخاب و طی مصاحبههایی هدفمند به بررسی
برنامه مقدماتی تدوین شده ،و بررسی و اعتبارسنجی پرسشنامه
محقق ساخته پرداختند .با تعدیل و بازنویسی در برنامه درسی
تدوین شده ،برنامه درسی نهایی شده تدوین و پرسشنامه تهیه
گردید .جامعه آماری دوم نیز .حجم نمونه نیز در دو جامعه آماری،
براساس حجم جامعه آماری و طبق جدول مورگان تعیین گردید.
جهت رسیدن به روایی محتوایی مناسب اقداماتی در چند مرحله
بدین شرح زیرصورت گرفته است که ابتدا بر اساس پیشینههایی
که در این ارتباط در کتابهای مربوطه ،فصلنامهها ،تحقیقات و
پایان نامههای مختلف جمع آوری شده بود مفاهیم اولیه محتوای
پرسشنامه انتخاب شد و در مرحله دوم پیرامون این عوامل با
صاحبنظران و اساتید مصاحبههایی انجام گرفت و با یاری اساتید
محترم دانشگاه (استاد راهنما و مشاور و سایر اساتید) نسبت به
بررسی و اصالح آنها اقدام گردید و در یک جمع بندی منطقی 94
سئوال که نزدیکی مفهومی با موضوع قابل سنجش ،داشته است
به عنوان سؤاالت پرسشنامه انتخاب شد .آنها پس از مطالعه
پرسشنامه نهایی  94سوالی ،با استفاده از یک پرسشنامه 15
سوالی ،آن را ارزیابی کردند و نتایج ارزیابی آنها مورد تحلیل قرار
گرفت .جداول زیر تحلیل ارزیابی صاحبنظران در مورد پرسشنامه
 94سوالی را نشان میدهد.
همانگونه که در جدول  1مالحظه میشود ،پرسشنامه سنجش
الگوی آموزشی برنامه درسی پیشنهادی دوره ابتدایی از  94سؤال
2020, Vol. 13, No.5
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مهارتها [ ،]14درباره مهارتهای زندگی مینویسد ،مهارتهای
زندگی تواناییهایی هستند که با تمرین مدام پرورش مییابد و
شخص را برای رو به رو شدن با مسائل روزانه زندگی ،افزایش
تواناییهای روانی ،اجتماعی و بهداشتی آماده میکنند .سازمان
بهداشت جهانی مهارتهای زندگی را چنین تعریف مینمایند:
توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونهای که فرد بتواند با
چالشها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار آید [ .]15هر کس
کودکان را دیده میداند که آنان تحرک و فعالیت را دوست دارند
اما در بسیاری از کالسهای درس فعالیت و تحرک کودکان برای
معلم کمتر قابل تحمل است .کودکانی که آرام در جای خود
مینشینند و در طول تدریس دست به سینه و ساکت فقط به معلم
توجه میکنند ،مورد قبول معلم واقع میشوند .تحقیقاتی که در
طول  40سال اخیر انجام شده نشان میدهد که عدم تحرک
ممکن است به یادگیری هوشمندانه و مطلوب منجر نگردد [.]4
نتایج نشان داده است که دوره ابتدایی از لحاظ رشدی ،تربیت
و تکوین شخصیت کودکان دورهای بسیار مهم است که پایه و
اساس آموزشهای بعدی قرار میگیرد .براین اساس وجود اهداف
اصولی ،محتوای مناسب ،طرح درسهای کاربردی و مؤثر با در
نظر گرفتن فضا و زمان مناسب از مهمترین نیازهای آموزشی در
تدوین برنامهها است که روشهای نوین و راهکارهای اجرایی
مؤثر را پیش روی معلمین قرار می دهد تا فراگیران را در راه
رسیدن هر چه بهتر به اهداف هدایت نمایندتلفیق به طور کلی به
معنی درهم آمیختن و ارتباط دادن حوزههای محتوایی است که
غالباً مجزا از یکدیگر در برنامه مدارس گنجانده میشود .بدین
منظور برای طراحی الگوی جدید از الگوی اکر استفاده شده است،
دیدگاههای مختلفی درباره عناصر برنامه درسی ذکر شده که هر
کدام عناصری را برای طراحی برنامه درسی برشمردهاند .که در
این پژوهش برای طراحی برنامه درسی دیدگاه اکر (،)2003به
عنوان مبنا در نظر گرفته شده است .اکر بر اساس الگوی فرانسیس
کالین ،عناصر برنامه درسی را در ده عنصر مورد توجه قرار داده
است به غیر از عنصر «منطق یا چرائی» برنامه درسی ،در سایر
عناصر با الگوی کالین مشترک هستند(فتحی و اجارگاه:1393 ،
 )130عناصر برنامه درسی از منظر اکر عبارت از  :منطق ،مقاصد
و اهداف ،محتوا  ،فعالیتهای یادگیری ،نقش معلم ،مواد و منابع،
گروه بندی ،مکان ،زمان ،سنجش و ارزشیابی میباشند ،لذا با توجه
به دیدگاه اکر تالش بر آن است که دیدگاه جدیدی از طریق تلفیق
این دیدگاه با ابعاد آمادگی جسمانی و مهارتهای زندگی ارائه داده
شود.
با توجه به اهمیت و نقش اساسی مهارتهای زندگی ،و
آمادگی جسمانی وآموزش آن به دانش آموزان ،این پژوهش در
نظر داشته است تا به طراحی الگوی آموزشی برنامه درسی دوره
ابتدایی ،مبتنی بر مهارتهای زندگی یونسکو و آمادگی جسمانی
با رویکرد تلفیقی بپردازد.

در این پژوهش از چارچوب زیر استفاده شده است.

و  4مؤلفه با ترکیب نماش داده شده درجدول شماره یک تشکیل
شده است ،همچنین مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه
معادل  0/984و برای مؤلفههای هدف ،محتوا ،فعالیتهای
یاددهی-یادگیری و روشهای ارزشیابی به ترتیب معادل ،0/971
 ،0/933 ،0/936و  0/965به دست آمده که نشانگر اعتبار بسیار
باالی پرسشنامه میباشد.
برای طراحی الگوی فوق ،از پرسشنامهای محقق ساخته

شامل  94سؤال که  4حیطه مختلف را مورد سنجش قرار میدهد
استفاده شده است .در این بخش ،ابتدا نمرات حاصل از  4حیطه
مورد بررسی و توصیف قرار گرفته ،سپس میانگین و فراوانیهای
مربوط به تک تک سؤاالت هر حیطه ،به طور جداگانه ارائه شده
است .بعد از توصیف دادهها ،با استفاده از آزمون آماری  tتک
متغیره ،به مقایسه میانگین نظرات با اعداد  4و  5انجام شده و به
سؤال پژوهش پاسخ داده شده است.
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تصویر  .1چارچوب طراحی الگوی پیشنهادی

یافتهها
یافتههای توصیفی حاکی از آن است که در حیطه هدف،
کمترین نمره  2/35و بیشترین نمره  5بوده است و توزیع دادهها
به گونهای بوده است که میانگین آنها  ،4/502میانه آنها 4/65
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بوده و از لحاظ پراکندگی نیز انحراف استاندارد  0/523و واریانس
نیز  0/274بوده است (جدول  .)1در حیطه محتوا نیز ،کمترین
نمره  2/20و بیشترین نمره  5بوده است و توزیع دادهها به گونهای
بوده است که میانگین آنها  ،4/519میانه آنها  4/60بوده و از لحاظ
542

بحث
یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای برخی از پژوهشهای
پیشین همخوانی دارد که اگر تدریس با بازی و نشاط همراه شود
زمینه رشد و نوآوری خالقیت را در دانش آموزان شکوفا شده و
درس خواندن و یادگرفتن برایش لذت بخش میشود و
مهارتهایی در او تقویت میگردد که برای زندگی الزم است
[ .]16موسی بندک و همکاران ( )1392در پژوهشی تحت عنوان
آموزش مهارتهای زندگی بر خود کارآمدی تحصیلی دانش
آموزان نتایج زیر را بدست آوردند نتایج نشان داد که آموزش

جدول  .1شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی  4حیطه هدف ،محتوا ،یاددهی -یادگیری ،و روشهای ارزشیابی
حیطهها

هدف
محتوا
یاددهی -یادگیری
روشهای ارزشیابی

543

سؤاالت پرسشنامه

میانگین

میانه

انحراف استاندارد

واریانس

دامنه تغییرات

کمینه

بیشینه

1-40
41-55
56-71
72-94

4/502
4/519
4/528
4/505

4/65
4/60
4/68
4/69

0/523
0/524
0/484
0/586

0/274
0/276
0/235
0/345

2/65
2/80
2/31
2/83

2/35
2/20
2/69
2/17

5
5
5
5
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پراکندگی نیز انحراف استاندارد  0/524و واریانس نیز  0/276بوده
است (جدول  .)1در حیطه یاددهی-یادگیری ،کمترین نمره 2/69
و بیشترین نمره  5بوده است و توزیع دادهها به گونهای بوده است
که میانگین آنها  ،4/528میانه آنها  4/68بوده و از لحاظ پراکندگی
نیز انحراف استاندارد  0/484و واریانس نیز  0/235بوده است
(جدول  .)1در حیطه روشهای ارزشیابی ،کمترین نمره  2/17و
بیشترین نمره  5بوده است و توزیع دادهها به گونهای بوده است
که میانگین آنها  ،4/505میانه آنها  4/69بوده و از لحاظ پراکندگی
نیز انحراف استاندارد  0/586و واریانس نیز  0/345بوده است
(جدول .)1
یافتههای استنباطی در بررسی سؤاالت پژوهشی حاکی از آن
است که نظرات متخصصان برنامه درسی ،استادان دانشگاهی و
معلمان مربوطه ،در  4حیطه (هدف ،محتوا ،یاددهی-یادگیری ،و
روشهای ارزشیابی) مورد سنجش قرار گرفته است .شایان ذکر
است پاسخگویان در حیطههای چهارگانه فوق قادر بودند نمراتی
بین  1تا  5کسب کنند .اما پایینترین نمره  2/17بوده است و
بیشترین نمره نیز در همه حیطهها  5بوده و متوسط نظرات نیز
باالی  4/5بوده است .با توجه به  30مقایسه انجام شده و سطوح
معناداری (در  27مورد معنادار بوده است) میتوان گفت در کل
نمونه ،و در بین معلمان ،الگوی برنامه درسی مبتنی بر مؤلفههای
مهارتهای زندگی یونسکو و آمادگی جسمانی را در نمره کل و
در تمام حیطههای چهارگانه ،در حدی باالتر از زیاد و کمتر از
بسیار زیاد (بین زیاد و بسیارزیاد) ارزشیابی کردهاند .اساتید دانشگاه
و متخصصان ،نیز در نمره کل و در حیطه یاددهی-یادگیری نظری
مشابه معلمان داشتهاند .اما در حیطههای هدف ،محتوا و
روشهای ارزشیابی ،ارزشیابی آنها کمی کمتر از معلمان بوده
است ،اما با اینحال از حد زیاد پایینتر نبوده است (جدول .)2

مهارتهای زندگی برخود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان تأثیر
دارد .از آنجا که آموزش این مهارتها به دانش آموزان باعث افزایش
دانش آنها از شیوههای یادگیری میشود ،بهتر میتوانند اطالعات
را به خاطر بسپارند و در نتیجه فراموشی کمتری هم داشته باشند
با پیشرفت تحصیلی خود پنداره آنها نیز مثبت خواهد شد [.]17
در تحقیقی که سههههرابی و جوانبخش ( )1385با عنوان «اثر
بخشههی تقویت مهارتهای مثبت اندیشههی به شههیوه گروهی بر
منبع کنترل دانش آموزان دبیرسههتانی شهههر گرگان» انجام دادند
کههه تفههاوت بین دو گروه آزمههایش و کنترل معنههادار اسههههت
( )p>0/007به این بیان که آموزش مهارتهای مثبت اندیشههی
در تغییر منبع کنترل مؤثر بوده اسهت ،نتایج به دسهت آمده در این
تحقیق همسهو با سهایر تحقیقات بوده و سهودمندی تأثیر آموزش
مهارتهای مثبت اندیشههی در درونی سههازی منبع کنترل دانش
آموزان دبیرسهتانی را تأیید میکند [ .]18صهابوناتی ،مریم ()1391
در پایان نامه کارشهههناسهههی ارشهههد با موضهههوع بررسهههی رابطه
مههارتههای زنهدگی بها اعتمهاد بهه نفس دانش آموزان مقطع ابتهدائی
ربهاط کریم نتیجهه گرفهت کهه بین تمهام خرده مقیهاسههای
خودآگهاهی ،ارتبهاط مؤثر ،روابط بین فردی ،مههارت مقهابلهه بها
اسهترس ،مدیریت هیجانات ،توانائی حل مسهئله ،توانائی تصهمیم
گیری و تفکر خالق از آموزش مههارتههای زنهدگی ارتبهاط معنهادار
و مثبتی وجود دارد .]19[ .عبهاسه هی ( )1394در پژوهش خود
دریهافتهه اسهههت کهه آموزش مههارتههای زنهدگی میتوانهد توسهههط
متخصهصهان به عنوان رویکردی آموزشهی در بهبود شهاخصهای
کیفیت زندگی مادران ،ایجاد فضههایی مناسههب برای مادران برای
کمک به رشد خدمات بهداشت روانی مادران کودک سندرم داون
صورت گیرد آموزش مهارتهای زندگی در جهت افزایش کیفیت
زنهدگی مهادران کودکهان سه هنهدرم داون مؤثر بوده اسهههت [.]20
پژوهش خضهههرایی ( )1393حهاکی از آن اسههههت کهه آموزش
مههارتههای ارتبهاطی بر بهبود عملکرد خهانواده و کیفیهت زنهدگی
مادران کودکان با آسهیب جسهمی– حرکتی مؤثر اسهت [ .]21در
پژوهش مسههعودی نسههب ( )1393نتایج تحلیل کوواریانس چند
متغیری و تک متغیری نشههان داد که آموزش مهارتهای زندگی
بهه این افراد موجهب بهبود تمهامی خرده مقیهاسههای بهزیسهههتی
روان شههناختی شههامل رضههایت از زندگی ،معنویت ،شههادی و
خوشبینی ،رشهد و بالندگی فردی ،ارتباط مثبت با دیگران و خود
پیروی شده است.]22[ .

جدول  .۲آزمون مقایسه میانگین با یک ارزش ثابت از نظر متخصصان و معلمان
میانگین نظرات

عدد وگزینه موردمقایسه

تفاوت میانگین

مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجهگیری حدنظرات

کل نمونه
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( 4زیاد)
( 5بسیارزیاد)

14/05
13/056

144/325
134/058

374
374

0/000
0/000

( 4زیاد)
( 5بسیارزیاد)

0/5028
-0/4972

18/594
-18/38

374
374

0/000
0/000

( 4زیاد)
( 5بسیارزیاد)

0/5198
-0/4801

19/175
-17/71

374
374

0/000
0/000

( 4زیاد)
( 5بسیارزیاد)

0/5286
-0/4713

21/122
-18/83

374
374

0/000
0/000

( 4زیاد)
( 5بسیارزیاد)

0/5052
-0/4947

16/669
-16/32

374
374

0/000
0/000

( 4زیاد)
( 5بسیارزیاد)

12/36
11/369

31/906
29/326

34
34

0/000
0/000

( 4زیاد)
( 5بسیارزیاد)

0/721
-0/9278

0/629
-8/084

34
34

0/534
0/000

( 4زیاد)
( 5بسیارزیاد)

0/1276
-0/8723

0/992
-6/780

34
34

0/328
0/000

( 4زیاد)
( 5بسیارزیاد)

0/2035
-0/7964

2/137
-8/360

34
34

0/040
0/000

( 4زیاد)
( 5بسیارزیاد)

-0/033
-1/0335

-0/301
-9/272

34
34

0/765
0/000

( 4زیاد)
( 5بسیارزیاد)

14/230
13/230

149/687
139/168

339
339

0/000
0/000

( 4زیاد)
( 5بسیارزیاد)

0/54713
-0/4528

20/804
-17/220

339
339

0/000
0/000

( 4زیاد)
( 5بسیارزیاد)

0/56020
-0/4398

21/613
-16/968

339
339

0/000
0/000

( 4زیاد)
( 5بسیارزیاد)

-0/56213
-0/4378

22/339
-17/401

339
339

0/000
0/000

( 4زیاد)
( 5بسیارزیاد)

0/56074
-0/4392

18/770
-14/703

339
339

0/000
0/000

بین زیاد و بسیار زیاد

بین زیاد و بسیار زیاد

بین زیاد و بسیار زیاد

بین زیاد و بسیار زیاد

بین زیاد و بسیار زیاد

زیاد

زیاد

بین زیاد و بسیار زیاد

زیاد

بین زیاد و بسیار زیاد

بین زیاد و بسیار زیاد

بین زیاد و بسیار زیاد

بین زیاد و بسیار زیاد

بین زیاد و بسیار زیاد
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کل حیطهها (نمرهکل)
18/05
18/05
هدف
4/50
4/50
محتوا
4/51
4/51
یاددهی -یادگیری
4/52
4/52
روشهای ارزشیابی
4/50
4/50
اساتید دانشگاه و متخصصان
کلحیطهها (نمرهکل)
16/36
16/36
هدف
4/07
4/07
محتوا
4/12
4/12
یاددهی -یادگیری
4/20
4/20
روشهای ارزشیابی
3/96
3/96
معلمان
کل حیطهها (نمرهکل)
18/230
18/230
هدف
4/5471
4/5471
محتوا
4/5602
4/5602
یاددهی -یادگیری
4/5621
4/5621
روشهای ارزشیابی
4/5607
4/5607

بین زیاد و بسیار زیاد

545

نتیجهگیری
نتیجه :1براساس یافتههای به دست آمده از پژوهش حاضر
نتایج حاکی از آن بود که در طراحی الگوی برنامه درسی
پیشنهادی تلفیقی اتفاق نظر وجود دارد .از تطبیق نتایج چنین به
نظر میرسد بین نظر متخصصان برنامه درسی؛ اساتید این رشته
و معلمان مربوطه در رابطه با طراحی الگو برنامه درسی اتفاق نظر
وجود دارد .در تبیین یافتههای تحقیق در رابطه با حوزههای
تشکیل دهنده الگو نتایج نشان دادند به نظر اساتید و متخصصان
و معلمان مربوطه که حوزههای در نظر گرفته شده؛ از کفایت و
جامعیت الزم در رابطه با ابعاد دانش ،نگرش و مهارت برخوردار
بوده و میتوانند در رشد همه جانبه فراگیران نقش به سزائی داشته
باشند.با توجه به تعبیر سازمان بهداشت جهانی ) (WHOدر سال
 1995ضمن تأکید بر نقش فعالیتهای بدنی و آمادگی جسمانی
به عنوان یک ابزار مهم و مؤثر در سالمت انسانها متذکر میشود
که زندگی کم تحرک به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی خطر
ابتالء به بیماریهای خطرناک منجر به مرگ را دو برابر افزایش
2020, Vol. 13, No.5
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میرزایی ( )1392در پژوهشی به این نتایج دست یافت که
آموزش مهارتهای زندگی (حل مساله) بر ارتقاء کیفیت زندگی
این افراد مؤثر واقع شده است .در نتیجه برای ارتقای کیفیت
زندگی زنان سرپرست خانوار میتوان از آموزش مهارتهای
زندگی (مهارت حل مساله) استفاده کرد [ .]23پژوهش حاتمی
قرهخانبیگلو ( )1391دریافته است که آموزش مهارتهای زندگی
موجب افزایش عزت نفس ،ابراز وجود و روابط بین فردی در بین
دانشجویان گردید ،اما این تأثیر در گروه کنترل مشاهده نشد .بر
این اساس میتوان از آموزش مهارتهای زندگی به عنوان روشی
در جهت افزایش عزت نفس ،ابراز وجو و روابط بین فردی در بین
دانشجویان استفاده کرد [ .]24امیدوار ( )1389در پژوهش خود
بیان داشته است که تحلیل نتایج به دست آمده با استفاده از روش
تحلیل کوواریانس نشان داد که تأثیر هر سه مهارتهای زندگی
خودآگاهی ،روابط بین فردی و کنترل استرس بر هوش هیجانی
معنی دار بوده است .با توجه به اینکه مقولههای هوض هیجانی
در برگیرنده مهارتهای ارتباطی است ،میتوان گفت که نتایج این
پژوهش با پژوهش حاضر همخوانی دارد [ .]25طباطبایی ()1389
معلم مدرسه ایوب فرشتیان در مقالهای تحت عنوان ویژگیهای
مدرسه شاد چنین مینویسد؛ افراد شاد همواره سرزنده و فعالند،
مهارتهای ارتباطی را شناخته و به درستی به کار میگیرند .حتی
زمانی که در زندگی با ناامیدیها و مشکالت مواجه میشوند آنها
را پذیرفته و با آنها روبه رو میشوند .اینان مهارتها را به خوبی
آموخته و شادی را ایجاد مینمایند و این شادی باعث خالقیت و
فعالیت بهتر شده و به معلم در تفهیم مطالب کمک مینماید [.]26
همچنین در پژوهشهای خارج از کشور گارپونیو ،سیمونا
( ،)2014در مقالهای تحت عنوان «قراردادن آموزش مهارتهای
زندگی در حرفه معلمی» مینویسد؛ پروژه زندگی برای شناسائی
به معلمان و مربیان حرفهای نیاز دارد ،این امر آنها را قادر
میسازد تا مهارتهای زندگی را به عنوان آموزش موضوع خاص
ارائه دهند .نیازهای کارفرمایان و دانش آموزان از لحاظ
مهارتهای زندگی مورد نیاز ،برای افزایش چشم انداز اشتغال و
سازمانهائی که با جوانان محروم کار میکنند نیز برای توسعه
یک بسته آموزشی به معلمان و مربیان حرفهای نیاز دارد ،لذا
توصیه میکند ،معلمان و مربیان برای آموزش خود ،به آموزش
عملی نیاز دارند فراگیران به عنوان حرفهایهای آینده در
فعالیتهای حرفهای به پشتیبانی معلمان و مربیان در سازمان خود
نیازمند هستند [ .]27مَهانا وکیالنی ( ،)2010در پژوهشی به
«افزایش تربیت بدنی و توجه به آمادگی جسمانی در برنامه
آموزش و پرورش پایه کشور عمان» پرداختهاند و بیان میکنند
که میزان فعالیت بدنی بچههای عمان با در دسترس بودن
فرصتهایی برای درگیر شدن با فعالیتها وابسته است .همچنین
بیان میکند برای اینکه بتوان رویکرد تلفیقی را در بیشترین حد
خود در مدارس به اجرا درآورد باید کارائی و اثربخشی درس تربیت

بدنی را در آموزش پایه تجزیه و تحلیل نمود .تربیت بدنی به عنوان
روش تلفیقی در تمام قسمتهای برنامه درسی در بر گرفته شود
و به صورت یک روش معنادار صورت میگیرد و اثرات افزایش
بخشها و روشها در برنامه درسی آموزشی باید مورد مطالعه قرار
گیرد [ .]28روس ،در یک گروه تحقیقاتی در استرالیا ( ،)2010به
«تدوین ماتریس برنامه درسی تلفیقی بصورت یک سند ،برای
یادگیری در قرن  »21در محیطی با اطالعات پیچیده و متنوع
پرداخته است .برنامه درسی تلفیقی ارائه شده در این سند تشریح
میکند که چگونه میتوان در مدارس برنامههای مدون برای فعال
کردن دانش آموزان در یادگیری معنادار با استفاده از منابع
اطالعاتی متنوع و پیچیده تدوین نمود .تا از این طریق دانش
آموزان بتوانند از محتوای برنامه درسی دانش و درک عمیق کسب
نمایند .در این سند پس از بیان مبانی فلسفی و استانداردهای
آموزشی به ارائه ماتریس برنامه درسی تلفیقی براساس ساختار
جستجوی اطالعات پرداخته و مجموعههایی از استراتژیهای
بالقوه و روش طراحی کیفیت آموزشی و یادگیری را نشان میدهد
[ .]29پیرسون و وب ( ،)2008که در بررسیهای خود به «رویکرد
تلفیقی در بازیهای آموزشی» اشاره کردهاند و بیان میدارند که
با قراردادن یادگیرندگان در یک موقعیت بازی میتوان یادگیری
و ایجاد فهم را تسهیل نمود [ .]30تاها .ا.ل ( ،)2005در مقایسهای
بین سطح آمادگی بدنی دانش آموزان و سطح زندگی آنها و
همچنین مقایسه آنها با چند ایالت در آمریکا ،به این نتیجه رسید
که میزان آمادگی افراد با شیوه زندگی آنها مخصوصاً در عصر
ماشینی تأثیر منفی بر میزان آمادگی جسمانی آنها داشته و نسبت
فضای ورزش مدارس را جزء یکی از عوامل اثر گذار بر میزان
آمادگی دانستهاند [.]31

پیشنهاد ها

تقدیر و تشکر

در خاتمه بر اساس یافتههای پژوهش و تجارب
پژوهشگر پیشنهادهایی به این شرح برای ارائه
میشود:
 -1برگزاری کالسهای آموزش مهارتهای زندگی برای معلمان
 -2استفاده از مهارتهای زندگی در آموزش سایر دروس خصوصاً
ساعات تربیت بدنی در مدارس
 -3انجام پژوهش های کاربردی بر اساس مهارتهای زندگی
یونسکو توسط سایر همکاران
 -4اختصاص دادن یک ساعت اضافه تربیت بدنی در برنامه
مدارس تحت عنوان آموزش مهارتهای ارتباط در ورزش
 -5استفاده از آموزشهای تلفیقی مبتنی بر مهارتهای زندگی و
آمادگی جسمانی درمدیریت آموزش در کالس توسط معلمین در
دوره ابتدایی.

نویسندگان این مقاله قصد دارند که از تمامی کسانی که در
مراحل آماده سازی این مقاله مارا یاری رساندند تشکر نمایند.
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الف) محدودیتهای در اختیار پژوهشگر
•اختصاص دادن جامعه متخصصان به متخصصین برنامه
ریزی درسی ،اساتید دانشگاه و آموزگاران استان البرز در سال
تحصیلی 97-96

تضاد منافع
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مالحظات اخالقی
تمامی موارد اخالقی برای این مطالعه درنظر گرفته شد و
مطالعه به تایید هیئت اخالق در نشر دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات رسید .همچنین تمامی افراد شرکتکننده در مورد
پرسشنامه اطالعات کامل داده شد و فرم رضایتنامه از تمامی
شرکتکنندگان اخذ گردید .همچنین تمامی نتایج به صورت بینام
و مشخصات ثبت گردید و هیچگونه اطالعات خصوصی از
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 5315859در سامانه  IranDocو پروپوزال این طرح با کد 963
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