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فهــرست

بخش اول   10
معرفی   مهارت های زندگی برای توانمندی روانی   ـ اجتماعی 

18 بخش دوم  
دستورالعمل ها: اجرا و توسعة برنامة   مهارت های زندگی

توسعة زیرساخت حمایتی برای  مهارت های زندگی

تدوین موضوعات و راهبردهای برنامة توسعة   مهارت های زندگی

طراحی محتوای برنامة   مهارت های زندگی

آموزش مربیان   مهارت های زندگی

ارزیابی و سنجش آزمایشی برنامه و آموزش   مهارت های زندگی

اجرای برنامة   مهارت های زندگی

حفظ و نگهداری برنامة   مهارت های زندگی

 42 پیوست: نمونه طرح درس های   مهارت های زندگی، عنوان ها و مراحل    

برنامة درس   مهارت های زندگی

نمونه طرح  درس های   مهارت های زندگی

عناوین و ترتیب درس مهارت های زندگی
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به نام  خدا

چو مردان در تفکر باش دایم            چو دریا در تَغّیر باش دایم 

           عطار نیشابوری

پس از گذشت 8 سال از شروع کار در حوزة مهارت های زندگی و تولید بیش از 25 جلد کتاب آموزشی در این 
زمینه، بسیار برایم خوشایند است ویراستاری ترجمة سندی را انجام دهم که جریان اصلی ورود به این حوزه را 

به ما نشان می دهد و خواندن آن همچنان ما را مشتاق تر، امیدوارتر و مصمم تر به ادامة این راه می سازد.
 شاید جریان های متفاوتی که از آموزش مهارت های زندگی در ایران جاریست با خواندن این سند آغاز شده 
باشند، اما تاکنون ترجمه ای از آن ارائه نشده است و این افتخار ماست که با ارائة ترجمة سند به متخصصین این 

حوزه، افراد بیشتری را در این راه با خود همراه سازیم.
هدف اصلی نویسندگان این سند »گسترش و توسعة مهارت های زندگی« است. امیدواریم با ترجمة درست و 

دقیق،  ما نیز در این توسعه گامی  برداشته باشیم.
شاید اهمیت مفهوم و تعاریف آمده در این سند را بارها شنیده و خوانده باشیم ولی بدون شک رویکردها، راهبردها 
مهارت های  »آموزش  دغدغة  که  باشد  کسانی  راهگشای  می تواند  که  دارد  وجود  متن  این  در  زیادی  نکات  و 

زندگی« را دارند و آیندة درخشان این مرز و بوم را در پرورش فرزندانی فکور، خالق و توانمند می دانند.

مهدی میرزاداعی

پیشگفتار ناشر
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مقــدمه
شاید بعد از دیدن عنوان این کتاب، اولین سؤالی که به ذهنتان برسد این باشد: چرا باید یک سند از سازمان جهانی 

بهداشت را بیست و اندی سال بعد از انتشار آن به زبان فارسی ترجمه و منتشر کرد؟
موضوع این سند چنان که از عنوانش پیداست، آموزش مهارت های زندگی به کودکان و نوجوانان در مدارس است. 
مگر در این زمینه کتاب های فارسی کمی  داریم که این سند باید منتشر شود؟ تا لحظة نوشتن این مقدمه، با استناد 
به وب سایت خانة کتاب و با احتساب چاپ های مجدد، 810 کتاب با موضوع مهارت های زندگی در ایران چاپ شده 
است. اگر موضوع جست و جو را به »کودکان - راهنمای مهارت های زندگی« تغییر دهیم تعداد به 888 عنوان کتاب 
هم می رسد. با موضوع »مهارت های زندگی - ادبیات نوجوانان« نیز 36 جلد کتاب منتشر شده است. با توجه به روند 
فزایندة انتشار این آثار احتماالً وقتی که شما دارید این مقدمه را می خوانید جمع دو عدد آخر از 1000 جلد کتاب هم 
بیشتر شده است. با انتشار این تعداد کتاب با موضوع آموزش مهارت های زندگی برای کودکان و نوجوانان چرا باید یک 

سند قدیمی  درمورد مهارت های زندگی را منتشر کرد؟
پاسخ را باید در عنوان فرعی سند جست و جو کرد: »مقدمه و راهنمایی برای اجرا و گسترش برنامه های مهارت های 
زندگی«. در واقع این سند برای مدیران، تصمیم گیران و تصمیم سازان حوزة مهارت های زندگی نوشته شده است. شاید 
اگر از ابتدا به جای ترجمه و چاپ بی رویة راهنمای کارگاه های مهارت های زندگی در همان دهة 1990 این سند منتشر 
می شد و بر اساس آن برنامه های گسترش مهارت های زندگی در کشورمان طرح ریزی می شد در حال حاضر اوضاع 

آموزش مهارت های زندگی این گونه آشفته بازار نبود. 
بیایید با هم چند نکته از سند که بعد از چندین سال هنوز برای ما تازه است را مرور کنیم.

از  بسیاری  محور  متأسفانه  اما  شده اند  معرفی  اجتماعی  ـ  روانی  مهارت های  ابتدا  همان  از  زندگی  مهارت های  اول: 
بچه ها  به  اگر  است.  دیگران  با  معاشرت  آداب  جمله  از  زندگی  آداب  ما،  کشور  در  زندگی  مهارت های  آموزش های 
مهارت های ارتباطی را بیاموزیم خودشان آداب معاشرت را فراخواهند گرفت. گاهی حتی مهارت های خانه داری، انجام 
وظایف شخصی بهداشتی مثل مسواک زدن به نام مهارت های زندگی آموزش داده می شوند در صورتی که موضوع 

مهارت های زندگی بسیار عمیق تر، پایه ای تر و تأثیرگذارتر است. 
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دوم: سن طالیی آموزش مهارت های زندگی شش تا شانزده سال معرفی شده است. متأسفانه در دروس رسمی  آموزش و 
پرورش تنها در سال هفتم و هشتم در درس تفکر و سبک زندگی به صورت اختصاصی به مهارت های زندگی پرداخته شده است و 

با پراکنده کاری در دروس دورة ابتدایی عماًل بخش مهمی  از این سال های طالیی آموزش از دست می رود.
سوم: مهارت های ده گانة زندگی با هم یک کل منسجم را تشکیل می دهند و نمی توان آن ها را از هم جدا کرد و در سال های 
متفاوت آموزش داد. اتفاقی که در کتاب های مطالعات اجتماعی پایة سوم تا ششم، تفکر و پژوهش ششم، تفکر و سبک زندگی 

پایة هفتم و هشتم و تفکر و سواد رسانه ای پایة دهم افتاده است.
چهارم: از همه مهم تر این که رویکرد آموزشی پیشنهاد شده در سند برای آموزش مهارت های زندگی رویکرد فعال و تجربی است. 
در این رویکردها دانش آموز در فرایند یادگیری مهارت های زندگی فعال است و آموزش هایی می بیند که مستقیماً در زندگی 
روزمره اش به کار آیند. اما در بافت آموزش و پرورش ما، معلمان مهارت های زندگی همچنان با رویکرد کالسیک از شیوة سخنرانی 

و گاهی حتی نصیحت برای آموزش مهارت های زندگی استفاده می کنند. شیوه ای که قطعاً تأثیر چندانی نخواهد گذاشت.
پنجم: در سند به آموزش آبشاری برای تربیت کردن مربیان مهارت های زندگی اشاره شده است. در این شیوه متخصصین به 
گروهی از مربیان برگزیده آموزش می دهند، هر کدام از مربیان برگزیده به مربیان دیگر و به همین ترتیب. در حال حاضر درصد 
اندکی از معلمان دورة دبستان و دبیرستان ما دربارة مربیگری مهارت های زندگی آموزش دیده اند و اکثر معلمان محتوای موجود 

در مهارت های زندگی را بر اساس سلیقه، دانش و مهارت خودشان پرورش می دهند. 
ششم: چنان که در سند آمده ارزیابی مهارت های زندگی کاماًل با ارزیابی موضوع های آموزشی دیگر متفاوت است. این مهارت ها به 
تدریج در افراد نهادینه می شوند و نمی توان در انتهای یک دوره یا نیمسال تأثیرش را سنجید. اتفاقی که متأسفانه در بسیاری از 

مدارس می افتد. چه بسیارند دانش آموزانی که از مهارت های زندگی بیست گرفته اند بدون داشتن مهارت در زندگی.
هفتم: با این که سند سازمان جهانی بهداشت بر بومی سازی آموزش مهارت های زندگی تأکید فراوان دارد اما بسیاری از کتاب های 
منتشر شده در این حوزه یا ترجمه و یا شبه ترجمه اند. کتاب کارهای معدودی هستند که در فضای مدارس کم امکانات ما قابل 

اجرا باشند و مهم تر آن که به نیازهای بومی  ما پاسخ دهند.
انتشار این سند دلیل دیگری هم دارد. این سند، اولین متن منتشر شده با موضوع مهارت های زندگی در سازمان جهانی بهداشت 
است. در بسیاری از مقاله ها و کتاب های فارسی تعریف مهارت های زندگی دقیقاً از این سند آمده است. اولین بار تقسیم بندی 

ده گانة مهارت های زندگی در این سند پیشنهاد شده و ترکیب مهارت های ده گانة زندگی بعد از این سند رایج شده است.
این سند بیش از همه برای تصمیم گیران حوزة آموزش مهارت های زندگی در وزارتخانة آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کاربرد دارد. اما برای هر کسی که دغدغة آموزش مهارت های زندگی را دارد، خواندن این 
سند در حکم آب خوردن از سرچشمه است. خواندن منبع های کاربردی اما دست چندم آب خوردن از پایین دست است، آب 

سرچشمه همیشه تازه تر و به شکل و طعم آب نزدیک تر است.

1398 آذرماه  بی نیاز،  سعید 
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آموزش   مهارت های زندگی
 برای کودکان و نوجوانان 

در مدارس
مقدمه و راهنمایی جهت اجرا و گسترش برنامه های   مهارت های زندگی 

این زمان  تا  این سند در سال 1993 میالدی جهت گسترش آموزش   مهارت های زندگی تدوین شد. 
تقاضای زیادی برای نشر این سند وجود داشته  و حاال که تصمیم به چاپ مجدد آن گرفته شده است، 

فرصت مناسبی پیش آمده تا بدون تغییر اساسی، ویرایش جزئی در سند انجام شود. 
هدف اصلی این سند، ترسیم چهارچوبی برای گسترش برنامه های آموزشی   مهارت های زندگی در دو شکل 
مفهومی و اجرایی است. محتوای آموزشی این سند روی تدریس   مهارت های زندگی به کودکان و نوجوانان 
در مدارس متمرکز شده است، بنابراین مخاطب اصلی این سند سازمان های درگیر با برنامه های آموزش و 

پرورش کودکان، آموزش بهداشت و تأمین اجتماعی است. 
آموزش   مهارت های زندگی برای همة اشخاص الزم است. مطالب این سند با رویکرد تدریس در مدارس 
تنظیم شده است و می تواند برای آموزش کودکانی که در مدارس نیستند و حتی بزرگساالن نیز استفاده شود. 

این سند شامل دو بخش است: 
بخش اول: معرفی   مهارت های زندگی برای توانمندی  روانی ـ اجتماعی 

بخش دوم: گسترش و اجرای برنامة   مهارت های زندگی 
ممکن است بعضی از مسئولین برنامه های آموزشی،   مهارت های زندگی را با استفاده از این سند به همراه 

کارگاه های آموزشی سند   )WHO /MNH/PSF/93.7.BRev.1( طرح ریزی کنند. 
قابل ذکر است که این سند، اساساً برای کمک به افرادی است که برنامه های آموزش   مهارت های زندگی 
را در سطح ملی دنبال می کنند و محتوای این کارگاه های آموزشی ارتباطی به فعالیت های کالسی ندارد 
و هدف آن کمک به معلمی که می خواهد آموزش   مهارت های زندگی را در برنامه های درسی خود قرار 

دهد، نیست. 
 )WHO( این سند بخشی از پروژه های   مهارت های زندگی در »برنامة سالمت روانی سازمان بهداشت جهانی
ژنو« است که منتشر شده است. همچنین خبرنامة »  مهارت های زندگی« که شامل نوآوری های   مهارت های 
زندگی در سرتاسر جهان، فعالیت های سازمان بهداشت جهانی و دیگر مؤسسات مرتبط با ارتقا و پشتیبانی 

آموزش   مهارت های زندگی در سازمان ملل است نیز منتشر می شود. 
برای اطالعات بیش تر می توانید به »پروژه های آموزش   مهارت های زندگی، برنامة سالمت روان، سازمان 

بهداشت جهانی، 1211 ژنو 27، سوئیس« مراجعه کنید. 

PROGRAMME ON MENTAL HEALTH 
WORLD HEALTH ORGANIZATION

 GENEVA  
1997
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بخش اول

معرفی   مهارت های زندگی برای توانمندی روانی   ـ اجتماعی

ارتقای توانمندی روانی  ـ اجتماعی
توانمندی روانیـ   اجتماعی، توانایی فرد برای مقابلة مؤثر با اتفاقات و چالش های زندگی روزمره است. این توانمندی، 
توانایی شخص در حفظ آرامش ذهنی و نمود آن در رفتار سازگارانه و مثبت در هنگام تعامل با دیگران، فرهنگ 

و محیط اطراف است.
توانمندی روانی  ـ اجتماعی، نقش مهمی در ارتقای سالمت دارد که به طور گسترده تر باعث ارتقای سالمت جسمی، 
ذهنی و رفاه اجتماعی می شود. به خصوص، در مواقعی که مشکالت سالمتی ناشی از رفتار نامناسب باشد یا جایی که 
رفتار، به ناتوانی در مقابلة مؤثر با استرس  و فشارهای زندگی ارتباط داشته باشد، ارتقای توانمندی روانی  ـ اجتماعی 
می تواند سهم مهمی داشته باشد. اهمیت این مسئله برای ارتقای سالمت زمانی است که رفتار، بیش از هر چیزی منبع 

اصلی مشکالت سالمتی شناخته شود. 
بیش ترین روش های مستقیمی که برای ارتقای توانمندی روانی ـ  اجتماعی می توان پیش گرفت، آن هایی هستند 
که توانمندی فردی و اجتماعی شخص را بهبود می بخشند. این موضوع می تواند در برنامه های مدارس با تدریس 

  مهارت های زندگی در محیط ویژة یادگیری اجرا گردد.

تعریف   مهارت های زندگی
  مهارت های زندگی، توانایی  رفتار سازگارانه و مثبت است، به صورتی که افراد را قادر می سازد تا به مقابلة مؤثر 

با اتفاقات و چالش های زندگی روزمره بپردازند.
و  ماهیت  به آن ها مهارت های زندگی گفت بی شمار هستند و طبیعتاً  این توصیف،   مهارت هایی که می توان  با 
تعریف آن در فرهنگ های گوناگون، متفاوت است. با این وجود، تحلیل های حوزة   مهارت های زندگی نشان می دهد  
مجموعة اصلی این مهارت ها، که در محور اصلی برنامه های مهارت  محور برای ارتقای سالمت و رفاه کودکان و 

نوجوانان قرار می گیرند، عبارتند از:
•  تصمیم گیری

•  حل  مسئله
•  تفکر خالقانه
•  تفکر انتقادی
•  ارتباط مؤثر

 •  مهارت های   ارتباط بین  فردی
•  خودآگاهی

•  همدلی
•  مقابله با هیجان ها
•  مقابله با استرس
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تصمیم گیری به ما کمک می کند تا تصمیمات سازنده ای درمورد زندگیمان بگیریم.

 مهارت تصمیم گیری زمانی می تواند به سالمت ما کمک کند که بچه  ها فعاالنه درمورد رفتارهای مرتبط با 
سالمتی، تصمیم گیری کنند، یعنی گزینه های مختلف را ارزیابی کنند و از تأثیر تصمیم های مختلف آگاه باشند.

به همین ترتیب، مهارت حل  مسئله   ما را قادر می سازد تا با مشکالت زندگی مان به طور سازنده برخورد کنیم. 
مشکالت بزرگی که حل نشده رها شده اند می توانند زمینه ساز فشارهای روانی همراه با تنش جسمانی باشند.

تفکر خالقانه به تصمیم گیری و حل مسئله کمک می کند. به این روش که ما را قادر می سازد تا گزینه های 

موجود و عواقب گوناگون انجام دادن یا ندادن عملی را بسنجیم. تفکر خالقانه به ما کمک می کند تا فراتر از 
تجربیات مستقیم خود را در نظر بگیریم و حتی اگر مشکلی وجود نداشته باشد یا نیازی به تصمیم گیری نباشد، 

واکنشی سازگارانه و منعطف به موقعیت های روزمرة زندگی مان داشته باشیم.
تفکر انتقادی توانایی تحلیل اطالعات و تجارب به طور معقول است. تفکر انتقادی می تواند با کمک کردن به ما در 

تشخیص و ارزیابی عوامل مؤثر در نگرش ها و رفتار )ارزش ها، فشار گروه همساالن و رسانه ها( در سالمت سهیم باشد.
ارتباط مؤثر به این معنی است که ما قادر هستیم به شیوة کالمی و غیرکالمی و با روش هایی متناسب با فرهنگ ها 

و موقعیت های مختلف خودمان را ابراز کنیم و توانایی اِبراز عقاید، تمایالت، نیازها و هراس های خود را داشته باشیم 
و بتوانیم برای مشورت و کمک گرفتن در زمان نیاز، آن را از دیگران درخواست کنیم.

 مهارت های   ارتباط بین فردی به ما کمک می کند تا به روش هایی مثبت با مردمی که با  آن ها در تعامل هستیم، ارتباط 

برقرار کنیم. این مهارت به معنای توانایِی ایجاد و حفظ روابط دوستانه ای است که می تواند اهمیت زیادی در بهزیستی 
ذهنی  اجتماعی ما داشته باشد همچنین حفظ روابط خوب با اعضای خانواده که منبع مهمی از حمایت اجتماعی است. 

از سوی دیگر  مهارت های   ارتباط بین فردی می تواند به معنای توانایی خاتمه دادن به رابطه ای غیرسازنده باشد. 
خودآگاهی شامل شناخت از خودمان، ویژگی هایمان، نقاط قوت و ضعف هایمان و آن چیزهایی که دوست 

داریم و دوست نداریم می شود. رشد خودآگاهی می تواند ما را در تشخیص زمان هایی که استرس داریم یا 
تحت  فشار هستیم، کمک کند. همچنین غالبًا خودآگاهی، پیش شرطی برای ارتباط مؤثر و ارتباطات بین فردی 

و نیز برای افزایش همدلی با دیگران است.
همدلی توانایی تصور شرایط زندگی دیگران است، حتی در موقعیتی که ممکن است برای ما آشنا نباشد. همدلی   به 

ما در درک و پذیرش کسانی که خیلی با خودمان متفاوت هستند کمک  می کند، و این موضوع می تواند باعث بهبود 
ارتباط های اجتماعی مثاًل در موقعیتی با تفاوت های فرهنگی یا قومی شود. همچنین، همدلی می تواند به گسترش رفتارهای 
مراقبتی با افراد نیازمند به مراقبت کمک کند، برای مثال در افراد مبتال به ایدز یا اختالالت روانی که انتظار می رود از 
جانب مردم حمایت شوند؛ اما بخش زیادی از جامعه به آن ها برچسب می زنند درنتیجه از حقوق اجتماعی و سیاسی شان 

محروم می شوند.
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مقابله با هیجان ها شامل شناخت هیجان ها در خودمان و دیگران، آگاهی از اثرات هیجان ها بر رفتار و همچنین 

توانایی واکنش مناسب به هیجان ها می شود. اگر به هیجان های شدید مانند خشم یا غم واکنش مناسب نشان  
ندهیم، می توانند اثرات منفی بر سالمت ما داشته باشند.

مقابله با استرس یعنی تشخیص منابع استرس در زندگی  خود، شناخت چگونگی اثرات آن بر ما و عمل به 

روش هایی که کمک می کند تا استرس مان را کنترل کنیم. به این معنا که برای کاهش منابع استرس، اقدام 
کنیم؛ )مثاًل با ایجاد تغییرات در محیط فیزیکی یا سبک زندگی (. یا بنابر تعریفی دیگر، یاد بگیریم چطور آرام 

باشیم تا تنش های ایجادشده به واسطة استرس های غیرقابل اجتناب، مشکلی در سالمت ما ایجاد نکند. 
در ادامه،  مهارت های   توصیف شده در باال را به طور کامل شرح می دهیم، این مهارت ها، قابلیت  تمرین و یادگیری 
دارند و می توان آن ها را به بچه ها آموزش داد. به طور مثال، مهارت حل  مسئله   را می توان در مجموعه ای از گام ها 
توصیف کرد؛ 1( مسئله را تعریف کنید 2( درمورد تمام راه حل های متفاوت برای حل مسئله   فکر کنید 3( مزایا و 
معایب هر روش را بررسی کنید 4( مناسب ترین راه حل را انتخاب کنید و برای اجرای آن برنامه ریزی کنید. مثال هایی 

از طرح درس هایی که برای کمک به کسب   مهارت های زندگی طراحی شده اند، در پیوست سند آورده شده است.
عوامل فرهنگی و اجتماعی، ماهیت درست   مهارت های زندگی را تعیین می کنند. مثال، در بعضی جوامع ممکن است 
برای ارتباط مؤثر پسرها را تشویق به تماس چشمی کنند درحالی که برای دخترها این گونه نباشد، مسائل جنسیتی 
در ماهیت   مهارت های زندگی و تأثیر آن در مصالح روانیـ  اجتماعی، نقش دارند. بنابراین، محتوای دقیق آموزش 
  مهارت های زندگی باید در سطح کشور یا در بافتی محلی تر مشخص شود. البته به طور کلی،   مهارت های زندگی 

در چنان گسترة وسیعی از کشورها آموزش داده می شود که به نظر می رسد در بین فرهنگ ها مشابهت هایی دارد.

نهادینه کردن نقش   مهارت های زندگی در ارتقای سالمت

• مهارت های زندگی مکمل هم هستند و می توان آن ها را دوتا دوتا در پنج حوزة اصلی از   مهارت های زندگی، 	
تقسیم کرد؛ همانطور که در پایین می بینید تدریس مهارت ها در هر یک از این حوزه ها، باعث ایجاد پایه ای در 

  مهارت های زندگی عمومی برای توانمندی روانی ـ اجتماعی می شود.

تصمیم گیری
حل  مسئله 

تفکر خالقانه
تفکر انتقادی

ارتباط مؤثر 
ارتباط  بین فردی

خودآگاهی
همدلی

مقابله با هیجان ها
مقابله با استرس ها

• تدریس   مهارت های زندگی در گسترة متنوعی از برنامه های آموزشی با اثربخشی قابل اثبات انجام می شود، به طور مثال 	
برنامه هایی برای پیشگیری از سوءمصرف  مواد )بوتوین و همکاران 1980، 1984؛ پنتز 1983(، جلوگیری از بارداری نوجوانان 
ارتقای هوش )گونزالز 1990(، جلوگیری از قلدری )اولوز 1990( و همچنین،  )زابین و همکاران 1986؛ شینک 1984(، 
تدریس برنامه های آموزشی این مهارت ها برای پیشگیری از ایدز )WHO/GPA, 1994; Scripture Union, undated(، آموزش 
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