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 چکيده
مردم شناسی  و  مانند جامعه شناسی  علوم اجتماعی،   زندگی ازجمله مفاهیم سبك  مفهوم 

ست كه از به هم تنیدگی و پیوند عوامل متعددی كه در شیوه های اسبك زندگی فضایی .است

گی یك فرد ، سبك زندگی به معنی شیوه ی خاص زند. زندگی تاثیر می پذیرند، بوجود می آید

سازمان آموزش و در  ترین ركن و منبع  به عنوان مهم می توانند  معلمان .گروه یا جامعه است

پرورش با آگاهی از تحوالت جامعه و برخورداری از سواد اطالعاتی و دانش خود وظیفه خطیر خود 

ام این وطیفه مهم لذا برای انج. را در راستای ارتقاء سبك زندگی دانش آموزان به انجام برسانند 

هدف اصلی این مقاله آموزش مهارتهای . الزم است دانش آموزان نیز مهارتهای الزم را كسب كنند 

آموزش ها مهارت های زندگی می تواند راه چگونه . زندگی به دانش آموزان  می باشد

ین آموزش ا. زیستن،چگونه اندیشیدن،چگونه شنیدن و نوع تصمیم گیری را به همه افراد بیاموزند

ها باعث می شود تا تمام اقشار جامعه به مشاركت متمایل شوند و به جای اطاعت محض در قضاوت 

این  آموزش ها شامل  آموزش مهارتهایی . ها شركت كنند و بهترین راه را برای زندگی برگزینند

با  استرس ،   مانند مهارت حل مسئله ، مهارت تصمیم گیری ، مهارت تفکر انتقادی ، مهارت  مقابله

مهارت  برقراری ارتباط مؤثر، كه دانش آموز با  فراگیری این مهارتها   نگرشی جدید در خود 

احساس كرده  و با رویکردی جدید  وارد  جامعه می گردد كه این تغییر رفتاری باعث سبك زندگی 

كمك شایانی  بهتر فرد در جامعه وبا بهتر اندیشیدن به روی آوری و حفظ سبك زندگی اسالمی 

 .می شود

 ، معلم ، مهارتهای زندگی ، دانش آموزان اسالمی سبك زندگی: کليد واژه 

 

 مقدمه

انسان دنیای امروز به لحاظ پیچیدگی های زندگی ، وسعت و سرعت تغییرات با چالش های فراوانی روبروست كه چالش ها در قرن 

می توان به مواردی همچون چالش بین جهانی شدن و بومی ماندن ، بحران جمعیت بارزتر خواهد شد ، از چالش ها و بحران های مطرح  12

، بحران سالمتی و تغذیه ، دگرگونی های فن آوری و شرایط حرفه ای ، اثرات فن آوری نوین ارتباطی بر مهارت های اجتماعی و اخالقیات ، 

هركدام از این بحران ها مشکالتی را بر چگونگی زندگی افراد و . رد اشاره ك... مشکالت خانوادگی ، اشتغال والدین در بیرون از منزل و 
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درآموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان  معلم نقش 

 جهت ارتقاء سبک زندگی اسالمی
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بنابراین چگونگی رویارویی با مسائلی همچون مسائل فوق و نیز تربیت انسان های . رفتارهای اجتماعی و فردی آن ها تحمیل می كند 

آموزش مهارت های زندگی ، . ای خاصی را می طلبد متعهد به خواست ها ، ارزش ها و آرمان های جامعه ، پیش بینی ها و برنامه ریزی ه

كودكان و نوجوانان حق دارند از آموزش .فرد را برای غلبه بر تنش ها و مشکالت پیش رو كه خواست فرد و جامعه است آماده می كند 

ن آموزشی باید شامل موضوعاتی چنی. عمومی برخوردار گردند تا آن چه را كه برای داشتن یك زندگی سالم و موفق نیاز دارند بیاموزند 

این كار با فراهم شدن . می توانند خود در چگونگی پیشرفت آمزش های خویشتن موثر باشند. باشد كه موردعالقه و نیاز واقعی آن هاست 

ند، عقاید خود را یك محیط تشویق كننده در مدرسه میسسر است، محیطی كه دانش آموزان بتوانند در آن به خود و سایر افراد احترام بگذرا

آموزش ها مهارت های زندگی می تواند . به شکلی كه موجب آزردگی دیگران نگردد،ابراز كنند و در مسیر آموزش نقشی فعال داشته باشند 

اقشار  این آموزش ها باعث می شود تا تمام. راه چگونه زیستن،چگونه اندیشیدن،چگونه شنیدن و نوع تصمیم گیری را به همه افراد بیاموزند

آموزش های . جامعه به مشاركت متمایل شوند و به جای اطاعت محض در قضاوت های شركت كنند و بهترین راه را برای زندگی برگزینند

مهارت های زندگی راهی برای پیشگیری از بروز مشکالت و معضالت اجتماعی است،راه مناسب برای آینده ایده آل و حال را در پیش پای 

مفهوم سبك زندگی از جمله مفاهیمی است كه  .ی گذارد و آنان را در مقابل خطرات مختلف جامعه واكسنه می كندمخاطبان خود م

دامنه كاربرد آن در ادبیات علوم . پژوهشگران جامعه شناسی برای بیان پاره ای از واقعیت های فرهنگی جامعه آن را مطرح می نمایند 

حدی كه بعضی اعتقاد دارند كه این مفهوم قابلیت جانشینی بسیاری از واژگان موجود از جمله  اجتماعی و فرهنگی بسیار رواج یافته تا

اجتماعی در جامعه باشد و نیز برخی  –دقیق تری گویای رفتارها و نگرشهای فرهنگی  ومفهوم طبقه را دارا می باشد و می تواند به نح

سبك زندگی در زمینه فرهنگی به مجموعه رفتارها ، مدلها و الگوهای . ده انداندیشمندان آن را به جای مفاهیم قومیت و ملیت مطرح كر

كنش های هر فرد اطالق می شود كه معطوف به ابعاد هنجاری ، رفتاری و معنایی زندگی اجتماعی می باشدو نشان دهنده كم و كیف نظام 

های نظام استکباری و كشورهای غربی توسعه سبك زندگی  امه یکی از مهمترین برن. باورها و كنش ها و واكنش های فرد و جامعه می باشد

غرب خواهان تفکیك سبك زندگی از اعتقادات مردمی و باورهای دینی است تا از این طریق . اروپایی و آمریکایی در جوامع جهان است

مدار شرق  یی در جوامع مذهبی و سنتزندگی و سلوک اروپا  زمانی كه شیوه. سبك زندگی غربی را در بین مردم مشرق زمین گسترش دهند

های دینی و  گسترش می یابد، فرهنگ مهاجم غرب در طول زمان به فرهنگ غالب و برتر تبدیل گشته و موجب بیگانگی مردم از ارزش

مردمی و  ای باید برای حفظ هویت بومی و فرهنگ اصیل خود، شیوه و سلوک متناسب با اعتقادات هر جامعه.هنجارهای بومی خود می شود

های   باورهای دینی را ترویج نماید و روش زندگی بومی و سبك حیات خاص خود را در بین مردم درونی سازد تا از تهاجم فرهنگ و ارزش

آگاهی از این مسئله كه فرهنگ بیگانه مانعی در مسیر شکوفایی فرهنگی و رشد اقتصادی است، موجب پایبندی . بیگانه جلوگیری نماید

ای طوالنی در جامعه داشته و با شرایط  ها تاریخچه خود می گردد، زیرااین ارزش  عه با اصول اعتقادی و باورهای خاص جامعهاعضای جام

                               .                                                                                                     اجتماعی، فرهنگی، زمانی و مکانی تناسب دارد

 بيان مسئله   

سازی دارد و باید برای طراحی بنای چنین  سبك زندگی با وجود آنکه یك بحث فرهنگی محسوب می شود، نقش و جایگاه مهمی در تمدن 

ها و فرهنگ غربی را  هستند و ارزشكه كشورهای غربی و اروپایی به مسئله تبلیغات اهمیت زیادی قائل   ریزی نمود، همانگونه تمدنی برنامه 

  ها و سیاست ریزی  برنامه  بیگانه های الزم در این زمینه را دارند، می باید برای جلوگیری از تهاجم فرهنگ ریزی   تبلیغ می نمایند و برنامه

ها را تشکیل می دهد كه دارای  ی انسانروح و بطنِ كالبد و روبنای زندگ  حیات اجتماعی به مثابه  های مورد نیاز را انجام دادنوع و شیوه

ها بسنده كرد،  ها و آرمان كردن مردم اهمیت وافری دارد و نباید تنها به انتقال گفتمان  نوع و شیوه زندگی. های تئوریك و فلسفی است الیه

نظری و فلسفی و تئوریك در زمینه سبك برای تأمین این نیازمی باید مبانی . چرا كه مردم برای معیشت و معاش خود نیز نیاز به الگو دارند

.  پردازان به آن اعتقاد دارند و سلوک زندگی و تمدن سازی دینی در جامعه را انجام داد و این امری است كه اكثر اندیشمندان و نظریه 

سبك زندگی اجتماعی سازی فرهنگی و   نظران موفقیت نظام سیاسی، اقتصادی و سازمانی را در هویت بسیاری از نویسندگان و صاحب 

بومی، اعتقادات و باورهای مردمی بخش مهمی از شیوه زندگی را تشکیل می دهند كه دیگر   آداب و رسوم، سنن و فرهنگ. قلمداد می كنند

را در جهت هنگفتی   جوامع غرب و اروپایی با آگاهی از این مسئله وقت و هزینه. الشعاع خود قرار می دهد های جامعه را تحت  ابعاد وعرصه 

این اقدامات می   از جمله... ها، انتشار كتابها و ای، ساخت فیلم بسط فرهنگ غربی و آمریکایی در دیگر كشورها صرف می كنند، تبلیغات رسانه

زندگی جامعه می توان   شناسانه به وضعیت فرهنگی و شیوه  با نگاهی آسیب.باشد كه موجب بسط فرهنگ غرب در مشرق زمین گشته است

ریافت كه مشکالت فرهنگی اجتماعی صرفا ناشی از تهاجم فرهنگی غرب نمی باشد، بلکه ناشی از نبود مبانی نظری و فلسفی و تئوریك در د

ها می  در زمینه سبك زندگی عموم توجه به روبنا و ظواهر زندگی انسان. زمینه سبك و سلوک زندگی و تمدن سازی دینی در جامعه است

های تئوریك هستیم، غفلت از مبانی نظری اصلی مهم در زمینه سبك زندگی  ها و دیدگاه ی فلسفی و نظری نیازمند نظریهباشد و در باب مبان

نهادهای دینی و . می باید از سوی مردم و در بطن جامعه صورت گیرد  سازی در باب سبك زندگی در جامعه فرهنگ .تلقی می گردد
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مردم جایگاه مهم و اساسی در گسترش سبك . ها و مساجد نقش مهمی در این زمینه دارند ههای مردمی چون حسینی  اجتماعی و سازمان

  ها و موقعیت در جوامع اسالمی، مردم به نهادهای دینی و اجتماعی اهمیت وافری قائل هستند و همواره در مناسبت. زندگی اسالمی دارند

آموزش ها . الت مردمی نقش مهمی در بسط سبك زندگی اسالمی داردهای مختلف در این نهادها حضور و مشاركت دارند و این تشکی

این آموزش ها . مهارت های زندگی می تواند راه چگونه زیستن،چگونه اندیشیدن،چگونه شنیدن و نوع تصمیم گیری را به همه افراد بیاموزند

ر قضاوت های شركت كنند و بهترین راه را برای باعث می شود تا تمام اقشار جامعه به مشاركت متمایل شوند و به جای اطاعت محض د

آموزش های مهارت های زندگی راهی برای پیشگیری از بروز مشکالت و معضالت اجتماعی است،راه مناسب برای آینده . زندگی برگزینند

و از آنجایی كه معلمان .كندایده آل و حال را در پیش پای مخاطبان خود می گذارد و آنان را در مقابل خطرات مختلف جامعه واكسنه می 

لذا در این مقاله به .بیشترین تاثیر و بیشترین ساعات را با دانش آموزان سپری می كنند می توانند نقش مهمی در این امر داشته باشند 

 . سعی شده است به بررسی آموزش های مهارت زندگی توسط معلمان و نقش این آموزشها بر سبك زندگی دانش آموزان بپردازد 

 ضرورت انجام تحقيق 

از آنجایی كه دانش آموزان امروز پدران ، مادران و آینده سازان كشور عزیزمان هستند و تربیت صحیح دوران كودكی و نوجوانی میتواند 

ش آموزان نقش مهمی در آینده فرد بخصوص آینده اجتماعی ، فرهنگی جامعه داشته باشد واین امر خطیر توسط معلمان و اولیای محترم دان

صورت می گیرد واز طرفی كشورهای غربی با جنگ نرم و فرهنگ غربی قصد نفوذ در نسل جوان ونوجوان دارند وبا تخریب فرهنگ یك 

جامعه می توانند به راحتی در آن نفوذ كنند لذا نقش آموزش های هفنگانه مهارتهای زندگی مانند آموزش حل مسئله ، تصمیم گیری 

ند فکر و اندیشه نوجوان را به راه صحیح زیستن سوق دهد و باعث می شود سبك زیستن نسل نو اندیش جامعه بهترین سبك می توا.......... و

 .زندگی باشد بنابراین الزم است پژوهشگران جامعه به پژوهش ها و تحقیق هایی در این زمینه بپردازند

 پیشینه تحقیق 

ی انجام شده است لذا دراین مورد پیشینه تحقیق كمتری به چشم می خورد كه پاره ای از با توجه به اینکه در مورد موضوع فوق پوژهش كم

 .آنها در ذیل آمده است 

به بررسی نگرش دانش آموزان دختر و پسر پایه های دوم و سوم راهنمایی شهرسلماس در مورد تأثیر دوره ( 2811)نوین چهل ، حسن -

ج این پژوهش نشان می دهد كه نگرش دانش آموزان در مهارت های هفتگانه زندگی مثبت های آموزشی مهارت های زندگی پرداخت نتای

 .است 

به بررسی پارادیم های نوین معلمان در ارتقاء سبك زندگی پرداخته و به شناسایی پارادیام هایی از (2838)ملکی پور، احمد و همکارش -

ن تدریس ، برنامه ریزی خوب،كشف استعدادهای یادگیرندگان ، ایجاد انگیزه مثبت، جمله آشنایی با سواد اطالعاتی ، آشنایی باالگوهایی نوی

 .ایجاد مهارت تفکر انتقادی و    نقش بسزایی در ارتقای سبك زندگی و اخالق زیست محیطی دانش آموزان دارد

برقراری ارتباط اجتماعی كارآمد در دانش در پایان نامه خود تحت عنوان بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر ( 2818) صفرزاده -

آموزان دختر اول دبیرستان از برنامه آموزش مهارت های زندگی به عنوان راهبردی جهت برقراری ارتباط اجتماعی استفاده شده، تأثیر این 

نتایج به دست . ی قرار گرفته است برنامه بر برقراری ارتباط اجتماعی مؤثر در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر تهران مورد بررس

ه آمده حاكی از تأثیر مثبت برنامه آموزش مهارت های زندگی در برقراری ارتباط اجتماعی كارآمد بوده و به طور معناداری آن را افزایش داد

اطع خواسته ها و كاهش همچنین آموزش مهارت های زندگی در افزایش توانایی تصمیم گیری ، انتقال پیام رسا و افزایش بیان ق. است 

در پرخاشگری آزمودنی ها تأثیر مثبت داشته ، اما تأثیر این آموزش در قدردانی از زحمات دیگران ، احترام به دیگران و توانایی بیان محبت 

 .حد معنی دار نبوده است 

 به« ادگی مشاغل آم» و « مهارت های زندگی » تحقیقی را در زمینه این كه آیا بعد از آموزش ( 2331) الول -

خصوصیات . زندگی می كنند ، تغییر معناداری در خود انگاره آن ها ایجاد می گردد یا خیر ( تك والدی ) والدینی كه به صورت انفرادی 

رد جمعیت شناختی این افراد از جمله سن ، تحصیل ، سازماندهی زندگی و نوع حمایت های دریافت شده آن ها در رابطه با خود انگاره مو

هنگامی كه استنباط معلم ، در خصوص . عالوه بر آن ، موضوع خود انگاره نیز در رابطه با وضعیت استخدام مطالعه شد . مطالعه قرار گرفت 

خودشان مقایسه گردید ، نمرات معلمین برابر   "خود انگاره  "خود انگاره آزمودنی ها نمره گذاری شد و با استنباط آزمودنی ها در خصوص 

  .گاهی باالتر از نمراتی بود كه آزمودنی ها به خود داده بودند یا 

پرداختند  ایرانی -راهکارهای تبلیغی صداوسیما در خصوص ترویج سبك زندگی اسالمیبه بررسی ( 2838)، و همکاران باقر ساروخانی -

ایرانی بهبود بخشد كه این  -بك زندگی اسالمی دهد رسانه ملی هنگامی می تواند نگرش مخاطبان خود را نسبت به س تایج تحقیق نشان می

لذا برای تحقق این امر، راهکارهایی در خصوص چگونگی قالب و محتوای پیا مهای . نوع سبك زندگی را جذاب و قابل قبول ترسیم نماید

  تبلیغی ارائه میدهد
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 :مهارت های زندگی 

های زندگی ، بسیاری از افراد ، در رویارویی با مسائل زندگی ، فاقد توانایی  امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه

انسان ها . های الزم و اساسی اند و همین امر آن ها را در مواجه با مسائل و مشکالت زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر نموده است 

کش های زندگی به كاركردهایی نیاز دارند كه آنان را در كسب این توانایی برای مقابله سازگارانه با استرس ها ، موقعیت های مختلف و كشم

كاركردهایی نظیر شناخت ها ، عواطف و رفتارها كه . این كاركردها بسیار زیربنایی اند و در فرآیند تحول ، شکل می گیرند . تجهیز نمایند 

سئله ، مقابله ، درک از خود ، مهارت های اجتماعی و سبك های در قالب ساختارهایی مانند عزت نفس ، خود كارآمدی ، توانایی حل م

بنابراین آموختن مهارت های زندگی به عنوان تکنیك هایی برای مقابله با چالش های زندگی ضروری به نظر می . اسناد تجلی می یابند  

 . رسد 

 .دانش ، گرایش و مهارت : این اجزاء عبارتند از . هریك از مهارت های زندگی ، دارای سه جزء می باشند 

 دانش( الف

زیرا كه فرد باید بداند كه كدام یك از انتخاب ها را باید در یك شرایط خاص . هركدام از مهارت های زندگی مستلزم داشتن دانش است 

دگی خود دارای افرادی كه در طول زن. یعنی باید بداند كه كدام تصمیم ، در یك موقعیت خاص ، تصمیم صحیحی است . انجام دهد 

مثالً كسی كه این مهارت ها را در . الگوهای خوب و مناسبی بوده اند می توانند این دانش را به خوبی كسب كنند و آن را درونی نمایند 

رادی كه اف. والدین خود مشاهده كرده و از آن ها الگو گرفته اند و توضیحات الزم را درخصوص هركدام از آن ها از والدین خود شنیده اند 

دارای ضعف در این مهارت ها هستند نیاز به دانش نیز دارند و الزم است كه این دانش به شکل واضح و دقیق آن ها توضیح داده شود به 

 چگونه آن مهارت را» در واقع دانش ، بیانگر بعد دانستن این موضوع است كه فرد . گونه ای كه بتوانند در آینده خودشان را راهنمایی كنند 

 .« انجام دهد 

 گرایش( ب
گرایش مناسب به هركدام از مهارت های زندگی كه فرد مسئولیت شخصی برای اكتساب ، نگهداری و استفاده و گسترش این مهارت ها را 

ی گرایش اساسی به مهارت ها. فرد ممکن است كه یك مهارت كسب شده را به دلیل عدم استفاده و گسترش آن ، از دست بدهد . بپذیرد 

 .« خواستن برای انجام كار » زندگی كه شامل پذیرش مسئولیت شخصی نیز می باشد عامل انگیزشی است و در واقع عبارت است از 

 مهارت( ج

 دانستن              « خواستن برای انجام آن » در واقع در این بعد ، فرد . منجر به بکار بستن ابعاد گرایش و دانش می گردد « مهارت » بعد 

 .تبدیل می كند  « انجام واقعی آن » خاص را به « مهارت های زندگی » بعضی از « چگونگی انجام دادن آن »

 مصادیق و انواع مهارت های زندگی

لذا برای . مهارت های زندگی متنوع هستند و بسته به شرایط و عناصر اجتماعی و فرهنگی از جامعه ای دیگر ممکن است متفاوت باشند  

لذا در این قسمت نظرات متخصصین امر و برنامه های درسی . دامنه مهارت های زندگی مطالعه آن در رویکرد جهانی ضرورت دارد گستره و 

 .اجرا شده در سایر نظام های آموزشی مورد توجه قرار می گیرند 

هریك دارای اجزاء و مؤلفه هایی  چهار بعد كلی برای مهارت های زندگی مشخص كرده اند كه( 2331)پیك لیسمر و همکاران . بیل ک

 :این ابعاد عبارتند از . هستند 

ارتباط انسانی ، كه مشاركت فرد در فعالیت های اجتماعی ، برقراری روابط صمیم بین فردی ، بیان واضح و / ارتباط بین فردی -2

 .زت نفس و اعتماد به نفس است نتیجه این ارتباطات افزایش ع. را در برمی گیرد ... روشن تفکرات ، ارتباط غیركالمی و 

... حل مسئله اجتماعی تصمیم گیری ، كه شامل تشخیص مسئله ، ارزیابی و تحلیل اطالعات ، انتخاب راه حل ها ، تدوین هدف و  -1

 .در شرایط زندگی روزمره و اجتماعی است 

لوب تغذیه ، كنترل وزن ، آراستگی توجه به شیوه های مط. سالمت بدنی ، بعد سوم مهارت های زندگی است / رعایت بهداشت -8

 .ظاهر، فعالیت های اوقات فراغت ، كنترل فشارهای روحی و جنبه های فیزیولوژیکی مسائل جنسی ، اجزاء این مهارت ها است 

 رشد هویت ، كه حوزه های فرعی همچون آگاهی از هویت شخصی ، افزایش و / داشتن هدف در زندگی

را شامل می ... ارزش ها ، معنی دار كردن زندگی و رعایت جنبه های اخالقی مربوط به اعمال جنسی و نگهداری عزت نفس ، واضح سازی 

 . گردد 

 مهارت حل مسئله
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حل موفقیت آمیز مسائل زندگی به اعتماد به نفس . زندگی را می توان روند پیاپی مواجه شدن با مسائل و تالش برای حل آن ها دانست 

. در حالی كه حل ناقص یا گره های ناگشوده ، بهداشت روان شخص را به طور جدی تهدید خواهد كرد . می شود  بیشتر و آرامش فرد منجر

با مشکالت ، مهارت فوق العاده « مواجهۀ سازنده » . حل مسئله ، فرد را قادر می سازد به طور سازنده با مشکالت زندگی خود مواجه شود 

انسان ها همواره در زندگی با مسائل و مشکالتی مواجه می شوند .انان كامالً الزم و ضروری است ارزشمندی است كه آموزش آن برای نوجو

 .یکی از ویژگی های انسان سالم ، چگونگی برخورد و حل مشکالت پیش آمده می باشد . كه باید برای حل آن ها تالش كنند 

 مهارت تصميم گيری
البته در این تصمیم گیری ها درگیر فعالیت پیچیده . ه طور مرتب به آن می پردازیم قدرت تصمیم گیری فعالیتی است كه ما روزانه ب

اما زمانی كه با شرایط دشوار یا با موقعیت های پیچیده روبرو شویم باید نظام مند عمل كنیم تا بتوانیم بهترین انتخاب را داشته . نیستیم 

تخاب رشته تحصیلی ، انتخاب شغل ، انتخاب همسر و چند اتفاق عمومی دیگر است اهم موارد تصمیم گیری در جامعه ، محدود به ان.باشیم 

به همین دلیل . درحالی كه قلمرو این مهارت بسیار وسیع است و جزئی ترین رفتارها تا كلی ترین و مهم ترین آن ها را شامل می شود . 

زیرا آنان با . هارت برای نوجوانان و جوانان اهمیتی مضاعف دارد این م. مهارت تصمیم گیری ، در تأمین بهداشت روان بسیار اساسی است 

راه ها و انتخاب های بی شماری مواجهند هرچه ارتباطات اجتماعی آنان گسترش یابد ، تعداد گزینه ها نیز افزایش می یابد بدین ترتیب ، 

 .آموزش مهارت تصمیم گیری به نوجوانان ، ضروری و دقت ویژه را می طلبد 

 :مولفه های مهارت تصمیم گیری را بدین صورت بیان می كند ( 2831)انی لواس

  تصمیم گیری فعاالنه بر مبنای آگاهی از حقایقی كه انتخاب ها را تحت تأثیر قرار می دهد. 

 تصمیم گیری بر مبنای ارزیابی دقیق موقعیت ها 

 تعیین اهداف واقع بینانه 

 برنامه ریزی و پذیرش مسئولیت اعمال خود 

 ادگی برای تغییر دادن تصمیم ها برای انطباق با موقعیت های جدیدآم 

برای هر تصمیم گیری مطلوب ، نوجوان باید به توانایی خاصی مجهز شود ، مانند افزایش خود آگاهی ، درک ارزش های فردی و خانوادگی ، 

 .م گیری باید از این عوامل آگاهی داشته باشندمهارت های انتخاب هدف و روابط بین المللی بین فردی ، با ابن حال در امر تصمی

 تفکر انتقادی
ارتباط تفکر انتقادی و بهداشت روان در آن است كه تشخیص و . تفکر انتقادی را می توان مهارت تحلیلی عینی اطالعات و تجارب دانست 

ی كه دارای مهارت تفکر انتقادی است ، می تواند آن نوجوان. ارزشیابی عوامل مؤثر بر رفتار و نگرش ها با این ویژگی ذهنی تسهیل می شود 

برای مثال ارزش ها ، فشار هم ساالن و رسانه ها ، بخشی از واقعیت های . چه را به او ارائه یا تحمیل می شود ، بدون بررسی دقیق نپذیرد 

درنتیجه ، فشار ناشی از تعارضات . د كرد تحلیل این عوامل به شفافیت مواضع و تصحیح نگرش های وی كمك خواه. زندگی نوجوانان است 

 .و باورهای خام و تحمیلی كاهش می یابد و بهداشت روانی شخص كمتر در معرض آسیب های جدی قرار می گیرد 

پرورش استعدادهای فکری شاگردان و باالبردن سطح مهارت آنان در تفکر و استدالل در زمینه های مختلف یك نیاز ضروری به نظر می 

تفکر انتقادی به آن نوع تفکر اطالق می . در همین راستا ، معموالً یکی از اهداف تعلیم و تربیت ، پرورش شیوه تفکر انتقادی می باشد رسد 

ارزیابی درست » تفکر انتقادی گاه با تفصیل معنایی  . شود كه به تحلیل ، ارزشیابی و قضاوت درباره راهبردها و تولیدات فکری می پردازد 

 . و گاه به صورت كلی تر معنی می شود  « ها گفته 

 تمیز حقایق و عقاید از یکدیگر ،قضاوت ،دانش: مهارت های تفکر انتقادی عبارتند از 

 مهارت های مقابله با هيجانات و استرس
نابراین استرس را می توان به ب. افراد بشر در اكثر موقعیت ها خواه ناخواه با استرس مواجه می شوند و محتاج كنارآمدن مؤثر با آن هستند 

عنوان یك تجربه جهانی معلول هر نوع عمل ، موقعیت یا واقعه ای دانست كه افراد را در برابر ضرورت های خاص جسمانی و روانشناسی قرار 

و جوانی را دورۀ جوشش و از طرفی ، می توان نوجوانی .می دهد و می تواند ارگانیسم را برهم زند و مشکالت جسمی یا روانی را ایجاد نماید 

كودكان و نوجوانان باید راه های تشخیص هیجان ها را در خود و دیگران بیاموزند و شیوه های تأثیرگذاری . بروز شدید هیجان ها دانست 

بهداشت روانی را به  به صورت كنترل نشده ،... خشم ، اندوه ، نفرت ، پرخاش و . هیجان ها بر رفتار و روش های مقابله با آن را تمرین كنند 

كنار آمدن با فشار روانی نیز در میان مهارت های زندگی ، نقش برجسته ای دارد ؛ زیرا زندگی كردن در محیط . طور جدی تهدید می كند 
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ار روانی های پرتراكم شهری ، تصمیم گیری اساسی در مورد تحصیل ، شغل ، ازدواج و ده ها متغیر دیگر ، كم و بیش ، فرد را در معرض فش

 .قرار می دهد 

 مهارت های ارتباطی و بين فردی
  Communicationمحققین غرب بر این عقیده اند كه كلمه ارتباط از لغت التین . ارتباط معانی متفاوتی نزد اشخاص گوناگون دارد 

این بدین . ض عموم قرار گرفتن است مشتق شده است كه این لغت خود در زبان التین به معنای عمومی كردن و یا به عبارت دیگر در معر

 .معنی است كه مفهومی كه از درون فرد برخاسته است به میان دیگران راه یافته و همان طور كه بعداً می آید به دیگران انتقال یافته است 

دیگران و یا میان عموم گسترش می پس در اصل اعتقاد بر این است كه برخی از مفاهیم و تفکرات و معانی و یا به عبارت بهتر پیام ها را به 

دگی بخش مهمی از زن.می دانند « انتقال و یا تبادل پیام ها » و نیز « انتقال معانی » و یا « انتقال مفاهیم » تعاریف جدیدتر آن . دهد 

ارتباط با دیگران بسیار ظریف و پیچیده است زیرا عالوه بر ارتباطات كالمی از روش های . انسان ها صرف ارتباط با اشخاص دیگر می شود 

انسان .عالوه بر لزوم ایجاد ارتباط ، نحوه ارتباط و ایجاد ارتباط صحیح و مؤثر نیز باید مورد توجه قرار گیرد . غیركالمی نیز استفاده می شود 

، هنگامی مؤثر است كه با فرهنگ ، سنت ( چه به صورت كالمی و چه غیركالمی ) بیان خویشتن . است « بیان خویشتن » همواره نیازمند 

قدرت برقراری و . این مهارت ، مشتمل بر ابراز عقاید ، امیال و حتی نیازها و ترس هاست . ها و ارزش های جامعه ، تناسب داشته باشد 

در این زمینه ، می توان حفظ روابط مطلوب ، . بط دوستانه ، در بهداشت روان فردی و اجتماعی اشخاص تأثیر به سزایی دارد حفظ روا

مۀ صمیمانه و همراه با مسئولیت با اعضای خانواده را نقطۀ آغاز كسب در این مهارت تلقی كرد ؛  زیرا خانواده تکیه گاه و حامی انسان در ه

یان بخشیدن به یك ارتباط بین فردی به صورت سازنده و مفید نیز ، بخش دیگری از واقعیت های زندگی است كه آن پا. موقعیت هاست 

كنار آمدن با فشارهای زندگی و كسب مهارت های فردی و  نیز به تمرین و تجربه نیاز دارد  ضرورت آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان

ای زندگی انسان بوده كه در ادوار متفاوت زندگی او به اشکال زندگی او به اشکال گوناگون تجلی یافته اجتماعی ، همواره بخشی از واقعیت ه

در دوره كودكی ، تعارض ها جلوه چندانی ندارند ، اما با افزایش سن و هنگام مواجهه با دشواری های ویژه سنین نوجوانی و جوانی ، .است 

خانواده نیز از فرد نوجوان و . همزمان با رشد جسمانی و روانی ، انتظار جامعه . یدا می كنند كشمکش های درونی و محیطی بیشتر تظاهر پ

جوان افزایش می یابد به طوری كه آن ها می پذیرند به سبب زندگی اجتماعی، بخشی از تمایالت خود را محدود كنند و در چارچوب 

انان و جوانانی كه شیوه های صحیح رفتاری را فرا نگرفته باشند و مهارت های در این راستا نوجو.هنجارهای اجتماعی و گروهی قرار گیرند

الزم را در جهت تطبیق خود با خانواده و جامعه نیامخته باشند، با آسیب های جدی و متعددی روبرو خواهند شد و در صورتی كه رفتارهای 

، آسیب های روان شناختی در شخص و انحرافات و ناهنجارهای را ضد اجتماعی در آن ها شکل گرفته و از خود واكنشهای منفی بروز دهند

متاسفانه افراد یك جامعه همواره در مسیر بهنجار رشد روانی و اجتماعی قرار نمی گیرند و به دالیل گوناگون، . در جامعه سبب خواهند شد

ن بین محرک ها انگیزه های درونی خود را ندارند و بدین تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان، توان دریافت محرک های بیرونی و ایجاد تواز

در این میان هر چه جامعه پیچیده . ترتیب رشد موزون و همه جانبه كه هدف اصلی تعالی انسان به طور كامل و نسبی است، تحقق نمی یابد

ه به سر گشتگی و آشفتگی در افراد بی تر و ارتباطات بین فردی و اجتماعی وسیع تر گردد، تعارض های درونی و محیطی بیشتر شده ك

با اهداف تعمیق باورها و رفنارهای دینی شامل اعتقادفات، عبادات و احکام ( life skills)آموزش های مهارت های زندگی.توان می انجامد

...( ی،سازگاری و غیرهمسئولیت پذیری،مشاركت جوی)تقویت مهارت های اجتماعی زندگی و جامعه پذیر كردن نوجوانان و جوانان -اسالمی

تقویت روحیه عالقمند شدن به جلوه های ...( تصمیم گیری، خالقیت و تصمیم گیری، پژوهشگری و)تقویت های مهارت های زندگی فردی

 هستی، طبیعت و محیط زیست توام با گسترش شادابی و نشاط در زندگی افراد، امروزه مورد تاكید صاحبنظران تعلیم و تربیت نوجوانان و

روانشناسان این مهارت ها را . چنانچه آن ها به این مهارت ها منجر شوند، از بسیاری نابسامانی ها و انحرافات به دور خواهند بود.جوانان است

یجه آنان به این نت. در عمل و براساس برنامه ریزی های پژوهشی مدنظر قرار داده و برای اثبات آن تعالیم الهی شواهد عینی ارائه كرده اند

حال كه نمی .رسیده اند كه بسیاری از اختالالت و آسیب ها، در ناتوانی برخی نوجوانان و جوانان در تحلیل خود و موقعیت خود ریشه دارند

توان مانع تغییرات و پیچیدگی های جامعه و گسترش روابط اجتماعی و بین فردی افراد شد، راهی جز آماده كردن تسل نوخواسته برای 

با موقعیت های دشوار زندگی جدید باقی نمی ماند و با این استدالل آموزش مهارت های زندگی با حمایت سازمان های ملی و  روبرو شدن

بین المللی برای پیشگیری نوجوانان و جوانان از ببماری های روانی و كج روی های اجتماعی در سراسر جهان در سطح مدارس آغاز شده 

ختالالت روانی، مداخله مستقیم و فوری را ضروری می سازد كه در این شرایط مداخله عبارت است از افزایش بروز مشکالت رفتاری و ا.است

قدرت سازگاری افراد، باال بردن ظرفیت های اجتماعی و فردی آنان در برنامه های اصالحی، كه هدف آن ارتقای ظرفیت روان شناختی 

 .از طریق آموزش مهارت های زندگی جامه عمل می پوشد این امر مهم و ضروری . نوجوانان و جوانان است
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 جایگاه آموزش مهارت های زندگی در مدارس

امید و هدف والدین ، معلمان و دست اندركاران تعلیم و تربیت این است كه كودكان به نوجوانان و سپس جوانان و بزرگساالن تبدیل شوند 

ال خویش و جامعه را دارا بوده و به عنوان شهروندان با كفایت در زندگی فردی و كه توانایی دسترسی موفقیت آمیز به خواست ها و آم

 امید این بوده و هست كه. اجتماعی شایستگی هایی را بروز دهند 

و نسل آینده با تعارض ها و كشمکش های فرآیند زندگی روزانه ، سازگارانه برخورد نموده و از آسیب رساندن به خود و جامعه اجتناب كنند 

همین طور وجود انسان های متعهد نوع دوست ، مستقل ، باعزت نفس ، متکبر و مشکل گشا از امتیازات و ویژگی های جوامع بالنده ذكر 

برای مثال در . چنین خواست ها و آرمان ها در سطوح مختلف گوناگون اهداف آموزش های نظام های تربیتی قابل مشاهده است .شده است 

آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران كه شورای عالی آموزش و پرورش در ششصد و بیست و همشتمین جلسه خود اهداف غایی نظام 

 :تصویب نموده است ، چنین آمده است  83/3/33در تاریخ 

 پرورش روحیه اعتماد به نفس و استقالل شخصیت 

 پرورش متعادل عواطف انسانی و هنر زیستی مسالمت آمیز 

 ت و همکاری در فعالیت های گروهیپرورش روحیه مشارك 

 روحیه تحمل آراء دیگران و سعه صدر 

 پرورش روحیه مقاومت در برابر تبلیغات سوء 

 تأمین سالمت جسمانی و بهداشت روانی 

  ایجاد روحیه ساده زیستی ، قناعت ، پرهیز از اسراف و شناخت ارزش كار. 

بول اجتماعی است كه بایستی تعلیم و تربیت به مفهوم اعم و برنامه درسی به همه این ها از ویژگی های مطلوب یك شهروند متعادل و مق

با این حال با مروری بر نظام های آموزشی و جهت گیری های عملی آن ها می توان دریافت كه . مفهوم اخص سرلوحه فعالیت ها قرار گیرد 

نظام سنتی مدارس بر طیف وسیعی از دانش ها و مهارت . ه ندارد این گونه اهداف نه چندان جایگاهی در فعالیت های برنامه درسی و مدرس

برنامه درسی تأكید بر گذشته دارند و افزایش دانش و اطالعات و احساسات لزوم . ها تأكید دارد كه به زندگی روزمره چندان مرتبط نیست 

تحقیقات گوناگونی فقدان و یا كمبود .گذاشته است انتقال آن ها به دانش آموزان ، جایگاهی را برای آموزش مهارت های زندگی باقی ن

در یکی از تحقیقات داخل كشور علیرضا كیامنش در . مهارت های زندگی دانش آموزان را در سطوح مختلف تحصیلی تأكید می كند 

ر حوزه مهارت های زندگی گزارش تحقیقی خود بیان داشته است كه عملکرد مهارت های دانش آموزان مورد مطالعه در پایه پنجم ابتدایی د

كمتر بوده است ، گزارش دیگری نیز وضعیت مشابهی را در مورد مهارت های سالم زیستن و ایمنی تأكید می %( 03)از حداقل مورد انتظار 

 . برخی از تحقیقات خارج از كشور نیز چنین وضعیتی را تأیید می كند.كند 

 سبک زندگیمفهوم 

اهیم علوم اجتماعی و علم جامعه شناسی و مردم شناسی است كه اخیراً و در دهه اخیر بسیار مورد توجه از جمله مف« سبك زندگی»مفهوم 

عالمان علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی قرار گرفته است؛ سبك زندگی معنایی است كه از به هم تنیدگی و پیوند و نظام وارگی و شبکه ای 

تقریباً در اكثر تعریف های .ا اقلیم های زیستن انسان تأثیر می گذارند، به وجود آمده استبودن عوامل متعددی كه در شیوه های زندگی ی

« سبك»سبك زندگی می توان دو مفهوم را یافت كه در تعریف سبك زندگی در نظر گرفته شده است؛ و در واقع هر دو مفهوم هم، به واژه 

به این معنی كه سبك زندگی حاكی از مجموعه عوامل و عناصری . ایز و تفارقاول، مفهوم وحدت و جامعیت و دوم، مفهوم تم: باز می گردد

همین پیوستگی، اتحاد و . است كه كم و بیش به طور نظام مند با هم ارتباط داشته و یك شاكله كلی فرهنگی و اجتماعی را پدید می آورند

مچون الگو، نظام مندی، كلیت، هویت و تمایز در بیانات اخیر رهبر وجود كلماتی ه. نظام مندی این كُل را از كُل های دیگر متمایز می كند

فرزانه انقالب نیز حاكی از همین مطلب است و به همین دلیل است كه امروز از دو مدل و الگوی متمایز و متفاوت سبك زندگی اسالمی و 

ایدئولوژیك، جهادی، انقالبی، دینی و تعابیر سبك زندگی شیعی، ارزشی، : واژگان مترادف سبك زندگی اسالمی. غربی سخن می گوییم

سبك زندگی اروپایی، مسیحی، آمریکایی و وسترنیزه می باشد اما آن چه در تعریف های سبك زندگی، جلوه گر : معادل سبك زندگی غربی

ویت، مناسبات و رفتارهای عینی می شود آن است كه این تعریف قرابت بسیاری با مفهوم هویت پیدا می كند اما با این تفاوت كه عالوه بر ه

و واقعی زندگی را نیز شامل می شود و می توان مثالها و مصداقهایی از زندگی واقعی را شاهد آورد كه رهبر انقالب نیز به بیش از بیست 

نوان نقشه راه ذكر شده با توجه به مقدمه فوق و بر اساس آنچه كه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به ع. مورد از آنها اشاره كردند

ایرانی در مدارس و ارتقاء مهارت های فردی و اجتماعی دانش آموزان به منظور دست یابی به  –است ، ترویج سبك زندگی پایدار اسالمی 

ك زندگی به منظور تحقق این هدف ، راهکارهای اجرایی سب .مبانی زندگی پایدار از اولویت های راهبردی معاونت پرورشی و فرهنگی است 

  :پایدار متناسب با برنامه ها و فضای مدارس به شرح زیر پیشنهاد می شود 
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 ( :ع ) محبت و عشق به اهل بیت : الف 

 (ع ) برگزاری مراسم های مذهبی مناسب با اعیاد و وفیات ائمه اطهار   -2

 نصب احادیث و بیانات ائمه اطهار در قالب های هنری در سالن های مدارس  -1

 (ع ) یوار نویسی مدارس با مضامین احادیث و روایات ائمه اطهار د  -8

 برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری پیرامون مضامین نهج البالغه و صحیفه سجادیه  -4

 برگزاری پرسمان های دانش آموزی با محوریت تبیین نهضت عاشورا  -5

 (ع ) برگزاری نمایشگاه های معرفی زندگی ائمه اطهار   -0

 تقدیر و تکریم دانش آموزان و هکاران سادات در مدارس  -3

 (ع ) تقدیر از دانش آموزان دارای اسامی همنام ائمه اطهار   -1

 تبیین نقش توسل و شفاعت در زندگی فردی برای دانش آموزان توسط دبیران معارف اسالمی متناسب با مقاطع تحصیلی و جنسیت  -3

 (ع ) ر اجتماعی دانش آموزان با سیره ائمه اطهار مصداق سازی و شاخص سازی رفتا  -23

 اقامه نماز جماعت برگزاری نماز جماعت با حضور حداكثری دانش آموزان و همکاران بدون اجبار و صرفا بر اساس جذاب سازی  -22

 برگزاری اردوهای زیارتی به مقصد بقاع متبركه -21

 عتدیدار با مراجع معظم تقلید و ائمه جمعه و جما -28

 :فرهنگ كار جمعی : ب 

 تقویت و توسعه تشکل های دانش آموزی در مدارس  -2

 تقویت و حمایت از فعالیت های شورای دانش آموزی مدارس  -1

 ...(گروه سرود ، گروه نمایش ، نقاشی همگانی ، كتابت گروهی قرآن و) تقویت و توسعه فعالیت های گروهی هنری   -8

 تشکیل گروه های ورزشی  -4

 تشکیل انجمن های كالسی با تاكید بر تولید فرآورده های آموزشی و تربیتی  -5

 مدرسه در روزهای پنجشنبه نظافت گروهی یا كالسی   -0

 اجرای پروژه های علمی و فرهنگی گروهی توسط دانش آموزان هر كالس  -3

 تفویض فعالیت های تربیتی مدرسه به گروه ها ، انجمن ها و تشکل ها  -1

 برگزاری جلسات و همایش های علمی و توجیهی پیرامون كاركردهای كار گروهی در مدارس  -3

 درخواست و الزام دبیران و مربیان به اجرای فعالیت های آموزشی گروهی كالسی -23

 : روابط اجتماعی ، حقوق متقابل و انضباط اجتماعی : ج 

 هتهیه و تدوین منشور حقوق دانش آموز و نصب در مدرس  -2

 تهیه و تدوین مقررات آموزشی مدرسه و نصب در تابلو اعالنات  -1

 برگزاری جلسات و همایش های كاربردی حقوق فردی و متقابل در مدرسه  -8

 برگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربیان به منظور تبیین حقوق متقابل فرزندان و اولیاء  -4

 های دانش آموزی در مدارستهیه و تدوین انتظارات و فعالیت های تشکل   -5

 از مراكز قانون گذاری به منظور آشنایی با حقوق اجتماعی برگزاری اردوها و بازدید های گروهی   -0

 برگزاری مسابقه از مبانی قانون اساسی جمهوری اسالمی متناسب با مقاطع تحصیلی دانش آموزی  -3

 ر دانش آموزیتشکیل و حمایت از انجمن امر به معروف و نهی از منک  -1

 و ترغیب دانش آموزان به مشاركت اجتماعی در مدرسه توسعه و تقویت فعالیت شوراهای دانش آموزی   -3

 توسعه و تعمیق فرهنگ احترام و تکریم بزرگساالن در میان دانش آموزان  -23

 تهیه و نصب صندوق پیشنهادات و انتقادات دانش آموزی-22

 دانش آموز قانون مدار مدرسه شاخص سازی و معرفی معیارهای-21

 تقدیر از دانش آموزان منضبط و قانون مدار مدرسه  -28

 :پوشش اسالمی و ایرانی : د 

 طراحی و معرفی الگوهای پوشش اسالمی و ایرانی با تاكید بر جاذبه های دانش آموزی در مدارس  -2

 مدارس دخترانهبرگزاری مسابقه های طراحی و دوخت لباس دانش آموز ایرانی در   -1
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 تهیه و تدوین مقررات و معیارهای پوشش اسالمی و ایرانی در مدارس ویژه دانش آموزان و معلمان  -8

 برگزاری جلسات و همایش های علمی و توجیهی ضرورت استفاده از پوشش اسالمی و ایرانی با حضور كارشناسان متخصص و محبوب  -4

 ان با محوریت پوشش اسالمی و ایرانیبرگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربی  -5

 برگزاری جشنواره مد و لباس اسالمی و ایرانی در سطح منطقه ویژه دانش آموزان مدارس دخترانه  -0

 طراحی و معرفی انواع چادرهای كاربردی دانش آموزی  -3

 نیترغیب و تشویق دانش آموزان به استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر اسالمی و ایرا  -1

 معرفی الگوهای پوشش بومی و محلی و حمایت از استفاده از آن ها توسط دانش آموزان در برنامه های خاص  -3

 برگزاری جشنواره انتخاب دانش آموزان برتر در ترویج و استفاده از پوشش اسالمی و ایرانی  -23

 ابتقدیر از همکاران و دست اندركاران فعال در ترویج فرهنگ عفاف و حج  -22

 برگزاری اردو و بازدید های گروهی از مراكز تهیه و تولید البسه اسالمی و ایرانی  -21

 برگزاری نمایشگاه های سیار الگوهای پوشش اسالمی و ایرانی -28

 :تغذیه و سفره ایرانی : ه 

 بومی و محلی در مدارس به شیوه های مقتضی معرفی آداب و سنت های تغذیه   -2

 های آشپزی غذاهای سنتی ویژه دانش آموزان در مدارس دخترانه برگزاری دوره  -1

 تشکیل بوفه سالم با ارائه غذاهای اصیل ایرانی در مدارس  -8

 تهیه و تدوین آداب تغذیه در اسالم و توزیع در مدارس  -4

 برگزاری جشنواره طبخ غذاهای سنتی و بومی با مشاركت اولیاء و دانش آموزان در مدارس  -5

 عرفی نوشیدنی ها ی دارویی و سنتی ایرانی به دانش آموزانم  -0

 برگزاری زنگ تغذیه سالم در مدارس با مشاركت اولیاء دانش آموزان  -3

 تهیه و تدوین برنامه غذایی ویژه ایام امتحانات با تاكید بر غذاهای سنتی ایرانی و با مشاركت اولیاء دانش آموزان  -1

 انش آموزان نسبت به حفظ حرمت نانتالش برای تغییر نگرش د  -3

 ارزش های غذایی مواد سفره ایرانی ویژه اولیاء دانش آموزان برگزاری دوره های آموزشی معرفی  -23

 و مفاخر دینی پیرامون تغذیه( ع ) معرفی سیره و سنت ائمه اطهار   -22

 آموزانمعرفی راهکارهای علمی و اسالمی به منظور جلوگیری از چاقی به دانش  -21

 برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری با موضوع سفره ایرانی  -28

 برگزاری اردوها و بازدید های گروهی از مراكز تهیه و تولید مواد خوراكی سالم -24

 :اوقات فراغت و تفریح های سالم : و 

 برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت حین تحصیل و فراغت از تحصیل دانش آموزان  -2

 متناسب با مقاطع تحصیلی و جنسیت دانش آموزان فعالیت های جذاب و هدفمند فوق برنامه  تهیه و تدوین و طراحی   -1

 تشکیل گروه ها و انجمن های دانش آموزی به منظوز نیاز سنجی برنامه ای دانش آموزان  -8

 فوق برنامه مدرسهبرگزاری جلسات و پرسمان های دانش آموزی به منظور تبیین فعالیت های   -4

 برگزاری جلسات هم اندیشی اولیاء با تاكید بر ارائه الگوهای تفریح سالم ویژه دانش آموزان  -5

 توسعه و تقویت فعالیت های تشکل های دانش آموزی در مدارس  -0

 توسعه و تقویت آموزش مهارت های فردی و گروهی در مدارس  -3

 ری اردوها و بازدید های دانش آموزی در تمام دوره هاشاخص سازی و استاندارد سازی برگزا  -1

 برگزاری مستمر اردوها و بازدید های دانش آموزی در مدارس  -3

 تنوع بخشی به فعالیت های فوق برنامه ای مدرسه متناسب با نیاز دانش آموزان  -23

 برگزاری و اجرای طرح یك روز مدرسه در اردوگاه -22

 ل مدرسه با نهادها و سازمان های فرهنگی و هنریتقویت ارتباط و تعام  -21

 بهره برداری حداكثری از ظرفیت روزهای پنجشنبه در مدارس  -28

 :اقتصاد ، كار و اشتغال : ز 

 معرفی مشاغل بومی و محلی متناسب با سن ، جنسیت و مقطع تحصیلی دانش آموزان  -2



 92-82، ص 5935بهار جلد چهارم ، ،  5، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 شتغال در میان دانش آموزانتهیه ، تدوین و توزیع نگرش های اسالم به كار و ا  -1

 برای دانش آموزان...تبیین معایب و اثرات منفی احتکار ، ربا ، گرانفروشی و   -8

 دعوت از اولیاء دانش آموزان كه در حوزه كار و اشتغال ، فعالیت كالن دارند  -4

 معرفی كار آفرینان برتر منطقه و استان به دانش آموزان  -5

 کارات و خالقیت های دانش آموزیبرگزاری جشنواره ابت  -0

 (دانش آموزی نیز یك شغل است ) تالش برای ایجاد نگرش در دانش آموزان مبنی بر اینکه   -3

 برگزاری سلسله جلسات پرسمان دانش آموزی با تاكید بر ویژگی های اقتصاد اسالمی  -1

 در كالسترغیب دبیران به القاء ضرورت كار و تالش مضاعف به دانش آموزان   -3

 برگزاری جشنواره تولید فرآورده های بومی و سنتی دانش آموزان  -23

 برگزاری جشنواره تولید صنایع دستی با مشاركت اولیاء و دانش آموزان  -22

 تشکیل انجمن كارآفرینان برتر مدرسه   -21

 الزام دبیران به ارائه پروژه های علمی و كاربدی به دانش آموزان  -28

 از دانش آموزان مولد تقدیر  -24

 تقدیر از مادران سرپرست خانوار در مدارس دخترانه -25

 برگزاری اردو و بازدید های گروهی از مراكز مولد -20

 برگزاری نمایشگاه های معرفی مشاغل -23

 ایجاد نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزی در مدارس -21

 :زن ، ازدواج و زندگی پایدار : ح 

 كالس ها و دوره های آموزش مهارت های زندگی مشترک ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه دختر برگزاری  -2

 برگزاری كالس ها و دوره های آموزشی و توجیهی به منظور ایجاد نگرش مثبت پیرامون زندگی پایدار در مدارس دخترانه  -1

 پیرامون بایسته های ازدواجبرگزاری جلسات و همایش های علمی ویژه اولیاء دانش آموزان دختر   -8

 تهیه ، تدوین و توزیع نگرش های اسالمی و ایرانی پیرامون زندگی پایدار در مدارس  -4

 و مفاخر دینی و اجتماعی پیرامون زندگی پایدار در مدارس مقطع متوسطه( ع ) تبیین سیره و سنت ائمه اطهار   -5

 به دانش آموزان( ع ) ت علی و حضر( س ) معرفی ویژگی های زندگی حضرت زهرا   -0

 برگزاری دوره های مشاوره جنسی ویژه دانش آموزان در معرض ازدواج در مناطق خاص  -3

 برگزاری دوره های مشاوره ای ویژه انتخاب رشته شغلی ویژه دانش آموزان دختر  -1

 معرفی زنان موفق و تاثیر گزار به دانش آموزان  -3

 و فعالیت های مشاوره ای مدارس با تاكید بر ارتقاء بینش دانش آموزان دختر تقویت و توسعه برنامه ها  -23

 حمایت مشاوره ای از دانش آموزان دختر در معرض خطر با هماهنگی هسته مشاوره منطقه -22

 اجرای غربالگری سالمت با مشاركت مراكز بهداشتی درمانی در مدارس متوسطه دختران  -21

 فرهنگی و هنری با محوریت زندگی پایداربرگزاری مسابقه های   -28

 دیدار با پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های موفق دانش آموزان و معرفی ایشان به عنوان نماد های زندگی پایدار منطقه -24

 برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های چند منظوره آموزشی و توجیهی با عنوان زندگی پایدار  -25

 تشکل های دانش آموزی با تاكید بر ارائه مهارت های فردی و اجتماعی در مدرسه بسط و تقویت فعالیت -20

 

 نتیجه گیری 

اگر با تغییر سبك زندگی . اصطالح سبك زندگی مستازم تغییر رفتارهایی است كه بخش عمده ای از عادات روزمره فرد را تشکیل می دهند 

مطالعات متعددی از رابطه (.Covinsky,2001,72. )ین انگیزه دچار اشکال می شود ، كیفیت كلی زندگی فرد بهبود نیابد تامین و تداوم ا

در این میان نقش آموزش افراد برای داشتن (. Salyer,2003,309)بین سبك زندگی و كیفیت زندگی و ابعاد مختلف آنها حکایت می كند 

وایل نوجوانی كه شخصیت افراد نهادینه می شود انجام بگیرد از سبك زندكی با كیفیت تر بسیار مهم می باشد و بهتر است این آموزش در ا

دانش آموزان با داشتن اطالعات كافی درباره . جمله آموزشهای الزم برای ارتقاء سبك زندگی مفید دانش درباره مهارتهای زندگی می باشد 
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البته با تدابیری اندیشیده شده و با توجه . چالش شوند  نحوه زندگی كردن و برخورد با دیگران می توانند سالمتر زندگی كنند و كمتر دچار

به سند تحول بنیادین كتابهای درسی بر این مبنا سوق داده شده است و معلمان نیز آموزشهای الزم را با درایت و دانش خود به دانش 

 . جهت سبك زندگی اسالمی سوق دهندآموزان میدهند تا بتوانند هم سبك زندگی خود را تغییر دهند و هم خانواده های خود را در 
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