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Abstract  Article Info 

Introduction: It is obvious that the health of people in each community lead to 

development of society and the students are the main parts of society. They are faced 

to many problems and have to tolerated stress and anxiety in their study course. They 

are exposed to many psychological and social problems. To prevent these injuries, life 

skills should be included in the curriculum in higher education. The aim of this research 

was to design the curriculum scopes of life skills for Iranian higher education students.  

Methods: This study was done by qualitative approach and content analysis method. 

Participants included 15 life skills supervisors and 15 written documents. Targeted 

sampling was used to select individuals. Data were collected through semi-structured 

interviewers up to the saturation stage and analyzed with the MAXQDA software in 

three stages: open, axial and selective coding. 

Results: The findings of this study included 157 initial codes, which were finally 

combined with the initial codes of 57 conceptual codes, 8 axial codes and 5 selective 

codes. Selection codes “social development, economic development, strengthening 

advanced life skills, mental welfare, and self-sufficiency” were extracted for the target 

element. 

Conclusions: The findings showed that the objectives of life skills curriculum should 

be include social, economic and psychological contexts. 

Results: The results of data analysis showed that both methods of work-oriented with a 

significant level (p <0.01) resulted from the traditional grammatical-translational 

method. Comparing the two methods of work-centered interaction, the interactive-

collaborative method of the conventional method was better in relation to self-efficacy 

(p <0.01) but in the case of attitudinal barrier, despite the difference in the mean of the 

two groups in the mean of the two groups in favor of the method Interactive-

participatory approach to positive attitude did not show statistically significant 

difference (p> 0.26). 

Conclusion: Considering the effectiveness of the interactive-participatory teaching-job-

based teaching method, it is suggested that self-efficacy and positive attitude be 

increased to improve students' academic status. 
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کارشناسی  مراکز آموزش  طراحی اهداف برنامه درسی مهارت های زندگی برای دانشجویان دوره 

 عالی ایران 
 

 1،حسن صائمی1،حمزه اکبری 1*علی اصغر بیانی ،1رویا قوانلو
 

 ران ی،آزادشهر ،ا ی،واحد آزادشهر ،دانشگاه آزاد اسالم یتیگروه علوم ترب 1

 
 

 
 aabayani@yahoo.com ایمیل:: رانی،آزادشهر ،ا ی،واحد آزادشهر ،دانشگاه آزاد اسالم یت ی گروه علوم ترب ، یانی اصغرب یعل :نویسنده مسوول*

 ده کی چ

: سالمتی افراد محور توسعه جامعه است و دانشجویان  بخش اعظمی از جامعه جوان ما را تشکیل میدهند. آنان به لحاظ مشکالت و  مقدمه

اجتماعی قرار دارند  برای جلوگیری از این    _میشوند، در معرض ابتال به بسیاری از مشکالت روانی  استرس های متنوعی که در این دورَان متحمل  
اهداف برنامه درسی مهارت های  آسیب ها باید مهارت های زندگی در قالب برنامه درسی در آموزش عالی گنجانده شود. هدف از این مطالعه طراحی

 مراکز آموزش عالی ایران بود.زندگی را برای دانشجویان دوره کارشناسی  

صاحب نظر در زمینه مهارت های زندگی و   نفر  15: این مطالعه با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا انجام شد. مشارکت کنندگان را  ها روش

ای نیمه ساختار تا مرحله  سند مکتوب شامل می شد.  برای انتخاب افراد ازروش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه ه   15
 . طی سه مرحله کد گذاری باز ،محوری وگزینشی ،تجزیه و تحلیل شدند  MAXQDAاشباع گردآوری و با نرم افزار 

و در  کد محوری    8،  مفهومی کد   57کد اولیه بوده که در نهایت با ادغام کدهاى اولیه 157هاى حاصل از این پژوهش شامل شامل    یافته:  نتایج 

گزینشی5 گردید؛    کد  »ارائه  گزینشی   های  اجتماع  کد  اقتصادی،توسعه  ها  تیتقوی،توسعه  زندگ  یمهارت  به  ،بهزیستی  شرفتهیپ  یمربوط 
 استخراج شد.  عتصر هدفروانی،خودشکوفایی« برای 

 وروانی  را در بر گیرد.باید زمینه های اجتماعی ،اقتصادی   درسی مهارت های زندگی اهداف برنامهیافته ها نشان داد  : گیری نتیجه

 

 : اهداف، برنامه درسی ،مهارت های زندگی ،آموزش عالی کلمات کلیدی
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 مقدمه
عالی و دانشگاه در رشد شکوفایی استعدادهای آموزش  ش  نق

مـوزش  آ  سازان جامعه غیر قابل انکار استجوانان به عنوان آینده 
متعهـد  و  متخصص  انسانی  نیـروی  تربیـت  نقـش  بـا  عـالی 

ویـژه اهمیـت  جامعـه،  توسعة    بـرای  و  رشد  فرایند  در  ای 
مدیران و رهبران جامعه و  ،ین نظام با تربیت افراد  ا  (1دارد .)کشور

با رشد توانایی ها و پتانسیل فکری انسان در توسعه مرزهای دانش 
بس نقش  استزایی  بشری  نیروی    .داشته  تقویت  با  همچنین 

انتقادی در  ابداع و گسترش روی  نوآوری خالقیت و  اکتشاف و 
های مختلف جوامع و اصالح  چالش به حل    کردگان  میان تحصیل
( بنابراین نظام آموزش 2  .)کندموجود در آن کمک مینارساییهای  

عالی باید فراگیران را در تمامی دور ها از جمله دوره کارشناسی 
بیشتر به دانش و نگرش و مهارت های الزم مجهز سازد هر چه  

به   بتوانند  آن  پرتو  در  تا  دهد  بینشی  آنها  به  باید  آن  از  .فراتر 
توسعه  عرصه  در  و  دهند  ادامه  زندگی  سراسر  در  یادگیری خود 
اقتصادی و اجتماعی حضوری فعال داشته و به توسعه فردی خود  

ظامهای اجتماعی از آموزش عالی همچون سایر ن(  3نوجه نمایند)
پیچیدگی ها و مسائل خاص خود برخوردار است یکی از مهمترین 
های   برنامه  عالی  آموزش  نظام  در  گیری  تصمیم  به  حساس  و 

 (4.)آموزشی و درسی است 
برای تحقق این منظور نظام آموزش عالی ایران دروسی را به  
که  است  داده  قرار  درسی خود  برنامه  در  عمومی  دروس  عنوان 

مل مبانی نظری اسالم ،اخالق اسالمی ،انقالب اسالمی ،تاریخ شا
و تمدن اسالمی ،آشنایی با منابع اسالمی ، زبان فارسی و انگلیسی 
، تربیت بدنی ودانش خانواده و جمعیت می باشد.با توجه به اینکه  
تاثیر آسیب های   افرادی  هستند که تحت  از جمله  دانشجویان 
اجتماعی   و  فردی 

وجود    لذا،قراردارند زندگی هایمهارت از آگاهی معد زا شینا
نظام   سطح  در  نیز  زندگی  های  مهارت  آموزش  درسی  برنامه 

مهارت های   زمینه در دانش . کسباست عالی ضروریآموزش  
زندگی موجب نگرش و ارزش های مثبت در فرد می شود ،این 
و   مشکل  بروز  مانع  نتیجه  ودر  شده  مثبت  رفتار  موجب  نگرش 

 ( 5بهداشت روانی در جامعه می گردد. )ارتقای 
به شمار می دانشگاه مقطعی بسیارحساس  به  رود که   ورود 

آورد. در  ای در زندگی اجتماعی و فردی به وجود می   تغییر عمده
این دوره فرد با تغییرات زیادی در روابط انسانی و اجتماعی روبرو  

از آن جمله میمی   روابط جدید شود.  ایجاد  به  از توان  ، دوری 
در   تغییر  عاطفی،  و  معیشتی  تحصیلی،  مسایل  مدیریت  خانواده، 
عادات مطالعه، زندگی در شرایط خوابگاه دانشجویی، کافی نبودن  
امکانات رفاهی و اقتصادی، منابع درسی متعدد اشاره کرد. ناتوانی  

موفقیت رویارویی  در   در  مهم  عوامل  از  شده  یاد  مسائل  با  آمیز 
دانش می  ناسازگاری  کسانی  (5)باشدجویان  جمله  از  دانشجویان 

هستند که تحت تاثیر شرایط اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی حاکم 

در جامعه بوده و در بسیاری از موارد از توانایی های الزم جهت  
نبود برخوردار  ها  چالش  و  مشکالت  با  معرض   هبرخورد  در  و 

رفتاری و  اخالقی  های  ناهنجاری  و  ها  آسیب  از  قرار    بسیاری 
تغییر  و  دانش  کسب  کنار  در  زندگی  مهارت  .کسب  میگیرند 
متناسب نگرش ها ،ارزش ها و تقویت رفتارهای مناسب ،مشکالت  
را   روانی  بهداشت  درنتیجه  و  را کاهش میدهد  موانع سالمتی  و 

 (6ارتقا می بخشند )
بهبود مهارت های زندگی در اموزش عالی ،آن را در جایگاه  

از طریق آموزش  مهمتری قرار میدهد. انجایی که دانشجویان  از 
عالی یه شهروندانی تبدیل میشوند که ماهیت جامعه ما را تعیین  
مالحظه  قابل  بهبود  طریق  از  عالی  آموزش  نتیجه  در  میکنند 
مهارت های زندگی در شهروندان فرصتی حیاتی برای تاثیر گذاری  

  (7بر اینده دارد)
و تغییر در شیوه های  علیرغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی  

با مشکالت زندگی   افراد در رویارویی  از  زندگی ،امروزه بسیاری 

امر همین  و  هستند  اساسی  و  الزم  تواناییهای  در     فاقد  را  انها 
است نموده  پذیر  آسیب  زندگی  مشکالت  با  مهارت (8).مواجهه 

های زندگی به مجموعه ای از توانایی هایی گفته میشود که زمینه  
سازگاری و رفتار مثبت و مفید رافراهم آورده ،به فرد کمک میکند 
به شکل   بپذیرد و  را  تا مسولیت ها و نقش های اجتماعی خود 

مهارتهای زندگی مجموعه ای  به عبارت دیگر(9موثری عمل کند )
نه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم یاز توانایی هاست که زم

ر میشود بدون اینکه به خود یا دیگران  می اورد ؛در نتیجه فرد قاد
صدمه بزند ،مسولیت های مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذیرد 
و با چالش ها ومشکالت روزانه زندگی، با خود ،دیگران و محیطی  

  (10 )کند تعادل ایجاد کندآن زندگی می که در 
بر میگردد. 1979تاریخچه آموزش مهارتهای زندگی به سال   

علوم رفتاری و استاد روانپزشکی،    دانشمندBotvinل  در این سا
ر را برای نوجوانان  وثیک برنامه آموزش مهارتهای زندگی بسیار م

ها، از    پایه هفتم تا نهم تحصیلی منتشر کرد. او در این آموزش 
  راهبردهایی استفاده کرده که ارتقای مهارتهای ابراز وجود، تصمیم

آ دانش  برای  انتقادی  تفکر  و  کردن  گیری  رد  توانمندی  موزان، 
مواد مصرف  برای   را  پیشنهاد  فرصتهایی  میکرد.  ایجاد  آنها  در 

تنها یک   دارای مشکل  اختصاصی  مهارتهای  تمرینات  یادگیری 
ی است که مهارتهای زندگی ای  قسمت از برنامه آموزشی گسترده

ی، ایجاد  ا  را آموزش میدهد، قصد وی از ایجاد چنین برنامه  تر  کلی
تری  ثرمؤ  صورت   د پیشگیری جداگانه بود که بتواند بهیک راهبر

به  (11)انواع رفتارهای مربوط به مصرف مواد را هدف قرار دهد.
از سال   اقدام مقدماتی  این  به بعد سازمان جهانی     1993دنبال 

بهداشت با همکاری یونیسف برنامه آموزش مهارت زندگی را به  
اولیه و   بهداشت  عنوان یک طرح جامع پیشگیری  ارتقای سطح 

 (12کودکان و نوجوانان معرفی نمود)
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پژوهشگرانی سعی کـرده انـد بـرای مهـارت هـای زنـدگی 
در دوره ابتـــدایی ،راهنمـــایی و متوســـطه الگوهـــای مهـــارت 

ــد ) ــال بن ــد.برای مث ــی کنن ــدگی  را طراح ــای زن ( 1393ه
ــدف در برنامه ــه هــ  ندگیز یها رتمها زشموآ سیدر مولفــ

ــارت8شـــامل   یی راابتدا در دوره بـــین  تـــم ارتقـــای مهـ
جســم وروان،ارتقــای معنویات،ارتقــای  فردی،ارتقــای بهداشــت

ــد هارتم ــای مهــارت شهروندی،رش ــای زیســت محیطی،ارتق ه
تفکــر سیاســی،ارتقای مهــارت هــای عصــر فاوا،رشــد مهــارت 

(بـــه طراحـــی 1382ادیـــب ).(13ی را یافـــت)هـــای اقتصـــاد
 اختــه اســت والگــوی برنامــه درســی بــرای دوره راهنمــایی پرد

دریافت کـه اثربخشـی بیشـتر درس مهـارت هـای زنـدگی بـه 
ســه مهــارت ارتبــاط مطلــوب ،ارزش هــای فــردی و خــانوادگی 

(و کــرد نوقــابی و پاشــا 14)و فشــار روانــی وابســته اســت
ــه  (1384شــریفی) تهیــه و تــدوین برنامــه درســی مهارتهــای ب

پرداختـه  زندگی بـرای دانـش آمـوزان دوره تحصـیلی متوسـطه
 (15اند)

وهمکاران   زاده  عنوان  (1390)یوسف  تحت  پژوهشی  در 
آموزان   دانش  زندگی  مهارت های  درسی  برنامه  الگوی  طراحی 
دوره دبیرستان از دیدگاه کارشناسان برنامه ریزی درسی به نتایج  

اهداف در حوزه شناختی در طراحی برنامه درسی   :زیر دست یافت
در  دانش،  بر  مشتمل  باید  زندگی  های  وفهم،کاربرد،   مهارت 

تحلیل، ترکیب وارزشیابی باشد. اهداف در حوزه نگرش باید شامل 
در   تبلور  و  ها  ارزش  سازماندهی  گذاری،  ارزش  توجه،پاسخ، 

 ( 16 )شخصیت باشد.
Pohan  از    وهمکاران پیشگیری  عنوان  تحت  پژوهشی  در 

ایدز و اچ آی وی از طریق آموزش مهارت های زندگی در اندونزی  
یافتندبه   دست  زیر  شمار  :نتایج  روزافزون  افزایش  به  توجه  با 

جوانان مبتال به ایدز و اچ آی وی در این کشور، طراحی برنامه  
های پیشگیرانه می تواند نقش مهمی در ارتقای دانش و نگرش  

 (17).جوانان به این بیماری ها باشد.
Kawalekar   رزش مهارت های در پژوهش خود با عنوان ا

برنامه درسی    به نتایج زیر دست یافتند.  ر آموزش عالیزندگی د
در زندگی  های  برای  مهارت  اساسی  فرصتی  عالی  آموزش 

در جامعه ،حل مسایل و مشکالت افراد و دست یابی    تأثیرگذاری
شهروندی از رویکردهای  پیشرفت مهارت    به تحقق شخصی است.
 (18)مهارت های زندگی است 

تا کنون طراحی برنامه درسی  بررسی ها حاکی از آن است که  
مهارت های زندگی برای دانشجویان در نظام آموزش عالی ایران  
مورد توجه محققان قرار نگرفته است.با توجه به آنچه که در باال 
این سوال   به  اشاره شد پژوهش حاضر  درصدد است که  به آن 
پاسخ دهد که چگونه می توان  اهداف برنامه درسی مهارت های 

ب دانشگاهزندگی  کارشناسی   دوره  دانشجویان  مراکز   رای  و  ها 
 کرد؟ تدوینآموزش عالی ایران را 

 هاروش 
ــوا  ــل محت ــی و روش تحلی ــرد کیف ــا رویک ــه ب ــن مطالع ای

..جامعه تحقیــق در بخــش کیفــی اســاتیدو اعضــای انجــام شــد.
ــهی متخصــص در حــوزه علمئــتیه ــیم  ی درســی،زیربرنام تعل

ــت، ــ و تربی ــوروانشناس ــناد مکت ــا ی واس ــرتبط ب ــین م ب الت
ــین ســالهای  ــژوهش کــه ب ــا  2001موضــوع پ منتشــر  2017ت

 15نفـر اسـتاد و  15شده انـد را شـامل میشـد. حجـم نمونـه از  
کتــاب (تشــکیل شــد. بــرای انتخــاب افــراد  3مقالــه و12ســند )

نمونــه از روش نمونــه گیــری هدفمنــد تــا رســیدن بــه مرحلــه 
ی نیمــه داده هــا از طریــق مصــاحبه هــااشــباع اســتفاده شــد. 

ســـاختار تـــا مرحلـــه اشـــباع گـــردآوری و بـــا نـــرم افـــزار 
MAXQDA  ــدند ــل ش ــه و تحلی ــل داده.تجزی ــا تحلی  ه

ــر اســا  Corbinو  Strauss سیســتماتیکشــیوه  سکیفــی ب
تجزیـه و تحلیـل اطالعـات در کـه در طـی آن    (انجام شـد19)

، محــوری و انتخــابی انجــام شــد..  ســه مرحلــه کدگــذاری بــاز
بــا اســتفاده از نظـــر  ایــن پـــژوهش ( Validity)یروایــ

ــرار  متخصصــان ــی ق ــورد بررس ــاور  م ــا و مش ــاتید راهنم و اس
ــاییدر گرفــت. ــرای ســنجش پای  (  Reliability)همچنــین ب

اســتفاده شــد  »در ایــن پــژوهش از روش» پایــایی بــازآزمون 
ای انجــام گرفتــه در هــپایـایی بــین کذدگــذاران بــرای مصـاحبه.

ــر  ــق  براب ــن تحقی ــایی 88ای ــه پای ــود و از آنجــایی ک درصــد ب
( بنـابراین مـی تــوان 20درصـد قابـل قبــول اسـت ) 60بـاالی 

ــایی  ــه از پای ــذاری هــای انجــام گرفت ــت کــه کدگ نتیجــه گرف
 مناسبی برخوردار است.   

 نتایج
درطول مرحله کدگذاری باز ومحوری،داده ها به دقت مورد  
اصلی   های  ومقوله  ها  مقوله  ،زیر  مفاهیم  قرارگرفتند،  بررسی 
ابعاد و ویژگیها تعیین شد و الگو  مربوط به آنها مشخص شدند، 
بازو   کدگذاری  برای  تحلیل  واحداصلی  قرارگرفت.  بررسی  مورد 
ها،   داده  دقیق  تحلیل  و  تجزیه  هنگام  بودند.  مفاهیم  محوری، 

محقق توسط  گذاری  عنوان  ازطریق  طورمستقیم  مفاهیم  به   ،
و یا با توجه به موارد مشتر   ازرونوشت مصاحبه شرکت کنندگان

. در فرایند    کاربردآنها، همچنین از بررسی اسناد مکتوب ایجادشدند 
کد از مصاحبه ها و اسناد استخراج شد. در نتیجه  157تحلیل محتوا  

زیرمقوله در مرحله    8مفهوم در مرحله کد گذاری بازو در نهایت    57
که    .مقوله از داده های کیفی به دست آمد  5دگذاری محوری  و  ک

در ادامه به بررسی سوال پژوهش بر اساس تحلیل مصاحبه ها و 
 اسناد می پردازیم.
اهداف برنامه درسی مهارت های زندگی در -سوال پژوهش

 دوره کارشناسی  نظام آموزش عالی چیست؟
شی اهداف  کد های محوری و کد های گزین  مفاهیم ،   1جدول  

 برنامه درسی مهارت های زندگی را نشان می دهد .
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 اهداف برنامه درسی مهارت های زندگی  تدوین.  1جدول 

 مفاهیم  کد های محوری کد های گزینشی 

 ی توسعه اجتماع 

 نیل به انسجام و ارتقا اجتماعی 

  یبرا  ازیدانش و مهارت مورد ن کسب، مطلوب شهروند، شدن یشهروند جهان
و حقوق  ی دموکراس ، صلح  ج یتروی،کنترل فشار اجتماع 

جامعه  تحققی،اجتماع تیوضع ریی تغ یجوانان برا  یسازآمادهی، ریپذجامعه، بشر
 ییدانا

 بهبود کیفیت روابط 
  حل، فردی موثر نیو حفظ روابط ب  جادیا  ییتوانا، ارتباط موثر   یبهبود مهارت ها

 ی فرد نیتعارض ب

 ،وسالمت جامعه  ازهاین نیتامی، جسم یتندرست  نیتام تامین سالمت اجتماعی 

 های زندگی توانایی روبه رو شدن باچالش

 یانتقال اچ آ  کاهش،استفاده مثبت از اوقات فراغت  شیافزا ی، مهارت فرزندپرور
از سوءمصرف مواد  یری جلوگ مانند  یمشکالت اجتماع  حل،  دزیا  یو

 ست یز طیمراقبت از مح ییتوانا،انتخاب همسر مهارت، مخدر

 توسعه وتحقق اقتصادی  سازگاری با مسائل اقتصادی و نیازهای معیشتی ی توسعه اقتصاد

مربوط   یمهارت ها تیتقو
 شرفته یپ یبه زندگ

 توانایی سازگاری با زندگی پیشرفته و صنعتی 

ارتباطات و    یاستفاده مطلوب از تکنولوژ ییتوانا، مدرن یبا زندگ یسازگار ییتوانا
مهارت   تیتقوی،ن یو ماش یصنعت  یزندگ یهاآمدن با ضرورت  کنار، اطالعات 

 ی و اجتماع یفرد یریپذ تیمسول ش یافزا ی، مجاز یاستفاده از  رسانه ها و فضا

 بهبودسالمت روانی  بهزیستی روانی 

به شناخت   کمک، سالمت روان  بهبودی، ورز شفقت، عزت نفس  شیافزا 
از    یریشگیپی،روان یمقابله با فشارها یافراد به ابزار و روش ها  زیتجه، خود
و  یرفتار یاز مشکالت روان یریشگ یپی، و اختالالت روان  یاجتماع یها بیآس

  یو دفع فشارها  مقاومت، مسموم غاتیمقاومت در برابر تبل هی روح جادیا ی،اجتماع
آمدن با  کنار،پرخطر یها تی عاقالنه در موقع رفتار، گران یاز طرف  د یروان

  طیو مح گرانیفرد با خود و د یسطح سازگار رتقا،اگران یانتظارات د
 ی ریپذانعطاف تیتقوی، زندگ

 خودشکوفایی 
های بالقوۀ فرد توسط محقق ساختن توانایی

 خودش

  پرورش، مهارت مقابله بااسترس  تیتقو،مهارت حل مساله جادیا ، ت یهو جادیا 
مهارت نه   تیتقوی، مهارت همدل تیتقو، اعتماد به نفس   تیتقوی،تفکر انتقاد

مهارت   تیتقو، خشم تیریمهارت مد تیتقو، ری یگ میمهارت تصم  تیتقو، گفتن
  تیتقو،مهارت تفکر خالق تیتقوی،مهارت خود آگاه تیتقو،رفتار جرأت مندانه
مهارت   تیتقوی،ل یاز افت و کاهش عملکرد تحص یری جلوگ،مهارت حل مساله

 ی و شغل یحرفه ا  یها

جدول   می1همانطورکه  درسی  نشان  برنلمه  اهداف  دهد 
را   عالی  آموزش  در  زندگی  های  اجتماعمهارت    توسعه ی،توسعه 

 یستیبهز،شرفتهیپ یمربوط به زندگ یمهارت ها  تیتقوی،اقتصاد
 یی تشکیل می دهد. خودشکوفای وروان

مقوله    اجتماعی:   توسعه زیر  دارای  اجتماعی  توسعه  مقوله 
  نیتام ،روابط تیفیبهبود ک ی، به انسجام و ارتقا اجتماع لینهای :
  یزندگ  یهاروبه رو شدن باچالش  ییتوانا  ، وسالمت جامعه    ازهاین

 بود.   روزمره

  "آمده است:    12اجتماعی:در سند    ارتقا  و   انسجام  به   :نیل1-1
زندگی   های  مهارت  آموزش  برنامه  از   ،پذیریجامعه هدف 

اجتماعیآماده وضعیت  تغییر  برای  جوانان  ظرفیت    سازی  بهبود 

 ( 12)سند "است.  وضعیت محیط کارو بهبود کاری خود

هدف      "بیان کرد:  1روابط:مشارکت کننده    کیفیت  :بهبود1-2
وثر و حل تعارض بین فردی به طوری  بهبود مهارت های ارتباط م

که فرد بتواند با دیگران کنار بیاید و مسائل خود را با دیگران حل  
کرده و به اهداف خود در ارتباط برسد به طوری که دیگران را نیز  

 ".ناراحت نکند

  در   "  گفت:10اجتماعی:مشارکت کننده    سالمت  :تامین3-1
  به   نسبت  آنان  باشد  باال  جوانان  در  زندگی  های مهارت  که  صورتی
 مناسبی  تصمیمات  شوند  می   پذیرتر  مسئولیت  خود   سالمتی
 خواهند   پیش  زندگی  طول  در  را  سالمی  زندگی  سبک  و  گیرندمی

 "گرفت
آمده    6زندگی: در سند    های باچالش   شدن   رو  روبه   :توانایی4-1

زندگی  "  است: های  مهارت  آموزش  برنامه  از  کاهش  هدف 
 ی پرمخاطره مثل سوء استفاده از مواد مخدر و رفتارها  یرفتارها

  اد یو اعت  یباردار  یو  یاچ آ  رینظ  جیکه منجر به نتا  یپرخطر جنس
کاهش انتقال  ،رفاه  شیو افزا  یدر زندگ  سکیکاهش ر ،شود  یم
استفاده مثبت    شیافزاومصرف مواد مخدر  کاهش،دزیا  یو  یاچ آ

 "می باشد. از اوقات فراغت
مقوله    اقتصادی:   توسعه زیر  با  این مقوله شامل  سازگاری 

 می باشد.  مسائل اقتصادی و نیازهای معیشتی

آموزشی تهدف  " نتایج  بهبود  طریق  از  دانایی  جامعه   ;حقق 

اقتصادی بهبود اشتغال و کارآفرینیو  تحقق  از طریق  و  ;توسعه 
اجتماع ارتقا  به  مدنی  ینیل  تعامل  بهبود  طریق  از    انسجام 
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 ( 14)سند "است.

این  پیشرفته : زندگی به  مربوط های  مهارت  تقویت 

توانایی مقوله  زیر  شامل    و  پیشرفته  زندگی  با  سازگاری  مقوله 

آمدن     کنار  "گفت:    1صنعتی می باشد.در این باره مشارکت کننده  
شود ارزش  های زندگی صنعتی و ماشینی که باعث میبا ضرورت

ها دگرگون شوند و این دگرگونی ارزش ها و مسائلی را به دنبال 
باید بتواند با این مسائل کنار بیاید مسائل جدید در  .دارد که فرد 

رابطه با فناوری های نوین ارتباطی پیدا پیش آمده مثل موبایل  

 "زیاینترنت و فضای مجا

ی :روانی  بهزیستی مقوله  زیر  شامل  مقوله  این 

ارتقا   "بیان کرد:  6روانی می باشد .مشارکت کننده     بهبودسالمت
اجتماعی،در کل    – سالمت روان ،پیشگیری از آسیب های روانی  

اجتماعی تا افراد سالم داشته   –توانمند سازی افراد درابعاد روانی  
مهارت های زندگی باعث  باشیم و در نتیجه جامعه سالم.همچنین  

عواطف   تقویت  و  رشد  ،باعث  شود  می  نفس  به  اعتماد  تقویت 
،تامین   احساسات  بیان  و  شناسایی  به  ،کمک  شود   می  انسانی 
ارتباطی   های  مهارت  ،تقویت  روان  و سالمت  تندرستی جسمی 
زیستی   هم  روحیه  اجتماع،تقویت  برای  متعادل  شهروند  ،تربیت 

ین اهداف اگر به دست بیاید سالمت  مسالمت آمیز با دیگران که ا

)مصاحبه  "جسم و روان در نتیجه سالمت جامعه را تضمین میکند
6) 

 ساختن   محققاین مقوله شامل زیر مقوله ی    خودشکوفایی: 
 3می باشد.در سند شماره    ،خودش  توسط  فرد  بالقوۀ  هایتوانایی 

یکی از اهداف برنامه مهارت های زندگی   یجاد هویتا"آمده است:
کند تا خود را بشناسند خودآگاهی به نوجوانان کمک میمی باشد.

ها  فقدان اطالعات و مهارت  دوکننایجاد خود را  و هویت شخصی
ای کشف پتانسیل و ایجاد یک تصویر مثبت و حرفه   در  هامانع آن

 (3)سند".شودمی مثبت

 بحث 
اهــداف برنامــه  طراحــیدف از پــژوهش کیفــی حاضــر، هــ

ــجویان دوره  ــرای دانشـ ــدگی بـ ــای زنـ ــارت هـ ــی مهـ درسـ
در بـود. کارشناسی  دانشگاه هـا و مراکـز آمـوزش عـالی ایـران 

این راسـتا بـرای تعیـین  اهـداف برنامـه درسـی مهـارت هـای 
ــدگی  ــل  اززن ــا  مصــاحبه تحلی ــناد   ه ــه و  5و اس ــر 8مقول زی

ی یکـی از مقـوالت مهـم در سـعه اجتمـاعتومقوله بدست آمد.  
 بیــانگر تعیــین اهــداف بــه شــمار مــی آیــد. توســعه اجتمــاعی،

ــت ــاعی سیســتم کیفی ــق از اجتم ــه طری ــردن نهادین  اخــالق ک
ــعه، ــه توس ــژه ب ــت وی ــزایش و کیفی ــتگی اف ــاق و همبس  وف

بـا امنیـت ،ق توسـعه اجتمـاعی الاجتماعی برای حصول بـه اخـ
عــدالت اجتمــاعی در جهــت ارتقــاء اجتمــاعی و ارتقــاء ضــریب 

در مجمــوع توســعه اجتمــاعی یکــی از  اســت. کیفیــت زنــدگی
زمینه هایی در نظـر گرفتـه شـد کـه مـی تـوان بـا گسـترش و 

ــه  ــه رســیدن ب ــه، نســبت ب ــاء شــاخص هــای آن در جامع ارتق
ــت  ــراد، در جه ــاطق و اف ــین من ــر ب ــوازن و براب ــعه ای مت توس

توســـعه  .درفــاه و رضــایت افـــراد از زنــدگی، حرکـــت کــر
بـه  لیـن .اجتماعی بیـانگر بهزیسـتی کلیـه افـراد جامعـه اسـت

ی یکـی از مولفـه هـای مهـم در توسـعه انسجام و ارتقا اجتمـاع
از دیگـر مولفـه هـای   روابـط  تیـفیبهبـود ک.اجتماعی می باشد

ــاعی اســت.  ــعه اجتم ــاعی توس ــط مناســب اجتم ــاط و رواب ارتب
ــروری ــر ض ــک ام ــت. در ی ــالم اس ــه س ــتن جامع ــرای داش  ب

صـــورت کـــاهش یـــافتن روابـــط صـــحیح و قابـــل اعتمـــاد 
اجتمـاعی و نابسـامانی   اجتماعی در میـان افـراد، آسـیب هـای

هــای زیــادی گریبــان گیــر شــهر و خــانواده و در کــل، جامعــه 
( 21). ایـن هـدف بـا نتـایج پـژوهش فالحـی ،کفاشـیمی شود

ــه چــالش کشــیدن ی منطبــق اســت. کــی از اهــداف مهــم در ب
مت افــراد و جامعــه مــی الوضــوع، ســمفهــوم ســنتی توســعه م

مت الفلـذا یکـی از پیامـدهای مهـم توسـعه اجتمـاعی سـ  باشد
این هـدف بـا اجتماع و حصول نسـبی جامعـه سـالم مـی باشـد.

ــرد) ــایج مف ــایی ( همســو مــی باشــد.22نت ــه توان  شــدن رو روب
یکـی دیگـر از اهـداف اجتمـاعی آمـوزش   زنـدگی  هایباچالش

ــا  ــه ب ــد ک ــی باش ــدگی م ــای زن ــاتمهــارت ه ــان  تحقیق پوه
وهمکاران منطبق اسـت.یکی دیگـر از مقولـه هـای بـه دسـت 

ــی باشــد. ــده در بحــث هــدف توســعه اقتصــادی م ــه  آم خواج
ــاهکوه ــحنه ی،شــ ــعه ( معتقدند23)صــ ــگاه در توســ دانشــ

های نیــروی اقتصــادی نقــش زیربنــایی دارد کمبــود و نارســایی
انسانی چه از نظـر تعـداد بچـه از نظـر نـوع و کیفیـت یکـی از 

ــی ــرین و اساس ــه مهمت ــادی ب ــعه اقتص ــای توس ترین تنگناه
ــی ــمار م ــرب زاده رود. ش ــائل . ع ــا مس ــازگاری ب ــایی س توان

وری در بهــرهشــرط اساســی را اقتصــادی و نیازهــای معیشــتی 
 تقویـت .باشـد کـرده مـیبهینه از نیروهـای کارآمـد و تحصـیل

ــارت ــای مه ــوط ه ــه مرب ــدگی ب ــر از  زن ــی دیگ ــرفته یک پیش
کــه   اهــداف مهــم آمــوزش مهــارت هــای زنــدگی مــی باشــد

Martin و Jones(24) ــهو ــان زاده بن ــان اف ، ام ( 25)نعم
ــد. ــه آن ااعــان داشــته ان ــل در رشـــد  از عمــده ب ــرین عوام ت

ـــ ــعه، مســألة بهزیســتی اف ـــه تحصـــیل و توس راد مشـــغول ب
ـــطالحی  ــناختی، اص ــتی روانش ــانها  است.بهزیس ـــی انس روان
ــرای افــراد مختلــف دارد.  اهنــی اســت کــه معــانی متفــاوتی ب
ــردی  ــت. ف ــالمت روان اس ــان س ــناختی هم ــتی روانش بهزیس
کـه ســالم اســت قـادر بـه مقابلـه و تنظـیم فشـارهای مکـرر 

حســین لــو ،  .راه قابــل قبــول اســت یــکدر زنــدگی روزمـــره 
ــت آبــادی ــینی دول ــا26)حس ــد ب ــای ( معتقدن آموزش مهارته

ــی ــدگی م ــگیریزن ــا پیش ــیاری از بیماریه ــوان از بس ــرد و ت ک
.خودشـــکوفایی  ســـالمت روانـــی دانشـــجویان را افـــزایش داد

ــالقوۀ هــایتوانایی ســاختن محقــقیعنی خــودش  توســط فــرد ب
که مهم ترین هدف برنامـه درسـی مهـارت هـای زتـدگی مـی 
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