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 قدمهم
 ،ن مناطقاز جمعیت ای بزرگینشین با تشکیل بخش حاشیهکودکان و نوجوانان ساکن در محالت 

و  آموزشارائه  ،شاندر صورت توجه به ای. اجتماعی هستند هایآسیبدر معرض ابتال به انواع همواره 
های اجتماعی آسیبفع ساز ربسترتوانند میهای الزم عالوه بر حفظ خود و اطرافیان، توانمندیتقویت 

 ند.نشین در آینده باشحاشیهگذار در محالت اثرو تشکیل نهادهای اجتماعی فعال و 
با اشراف شور، نشین کحاشیهمناطق در پس از حضور و فعالیت  معلیه السال امام حسندانشجویی جمعیت 

عضالت را مراه برون رفت از این  نشینحاشیهمحالت به معضالت فردی و اجتماعی کودکان در 
ود در مناطق آموزش و تقویت مهارت های زندگی در کودکان و نوجوانان یافته است. معضالت موج

ارتباط نامناسب  و عزت نفس، نامشخص بودن جایگاه عقالنیت و نداشتن اعتماد به نفسنشین، حاشیه
ود برای اثر گذاری با اعضای خانواده، والدین و اجتماع و عدم خود آگاهی و شناختن توانایی های خ

انشناسان مجرب و با مشورت اساتید و رواین مجموعه،  باشند.می مثبت در خانواده، محله و جامعه
ربیت کودک و تاصول  ، وهای مخاطبینویژگیبا توجه به  ،این عرصههمچنین برخی از معلمان 

و تدوین کرده  تهیههای زندگی به کودکان را مهارتگری مربیای با عنوان آموزش بسته ،نوجوان
 .است
کودکان جتماعی های فردی و اویت تواناییو تق پذیریکاهش آسیببا هدف های زندگی، مهارتبسته 

ودکان در نظر گرفته نشین ده مهارت زندگی را در قالب ده توانایی برای آموزش به کحاشیهدر مناطق 
 علیهامام حسن  تربیتی جمعیت-های زیر مجموعه طرح فرهنگیعنوان یکی از طرحاست. این طرح به

 ه است.در اختیار مربیان قرار گرفت ،«مهر و ماه»نشین با عنوان در محالت حاشیه السالم
 

 معلیه السالحسن م نشجویی اماداجمعیت 

   98تابستان 
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 نکات اجرایی استفاده از بسته مهارتهای زندگی
ه شده داختنیاز برای آموزش پر های موردتکنیک ،گریمربیبه نکات مهم  این بخشدر 

های مهارت هر کدام ازبه تفکیک ؛ زندگی هایمهارتکاربردی و اجرایی ی بستهدر است. 

یت با استفاده سپس به اهداف مورد نظر از آموزش آن مهارت اشاره و در نها ،تعریفزندگی 

از  هادرسح طر این در ست.یک طرح درس پیشنهادی ارائه گردیده اهای یاد شده تکنیکاز 

ا فعالین ت شده است،استفاده های یادگیری تلفیقی بسیار ساده، قابل فهم و جذاب روش

ی زندگی هامهارتبه آموزش  شخصی،ها و خالقیت آناجتماعی با استفاده از  و فرهنگی

 بپردازند.

 در آن، هکهای مختلف آموزشی است روشتلفیقی از  ،های زندگیمهارتگری مربیبسته 

 ،ی دو جلسهدر ط توانندشده است. مربیان میهر مهارت حداکثر در دو طرح درس گنجانده 

-دانشسنی  ها ممکن است نسبت به بازهآموزشرا به کودکان انتقال دهد.  مربوط مفاهیم

تری به طول تر و یا بیشپذیر بودن کودکان در جلسات کمآموزشتوانایی مربی و  ،آموزان

های مهارت ائهبرای ار ،انمربیجهت توانمندسازی های الزم آموزش در این بسته بیانجامد.

عرضه  عیهای مختلف اجتماآسیبری از بروز یو پیشگبه کودکان در معرض آسیب زندگی 

 دیدهآسیبان کودکبا  نوع مواجههدر خصوص که به این نکته توجه شود  باید شده است. اما

 . ستفاده شوندا تخصصیگران مداخلهروانشناسان کودک و الزم است از  و بهبود وضعیت آنان،

  

توانایی تفکر خالق 

توانایی حل مسئله

توانایی تصمیمگیری

توانایی مدیریت هیجانات

توانایی مسئولیت پذیری

توانایی آگاهی از خود 

توانایی عزت نفس

توانایی همدلی با دیگران

توانایی رابطه مؤثر 

ازگارانهتوانایی برقراری روابط بین فردی س
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 های زندگیمهارتنکات کلیدی برای آموزش 
ه دستفاجهت ا وجهت آموزش به کودکان به شکل گروهی و فردی تدوین شده بسته حاضر 

 یهااس بررسیبر اس .باشدمیقابل استفاده با مشورت متخصصین نیز در اختالالت کودکان 

ای از عمدهتوان گفت سهم می ،نشینحاشیههای کودکان و نوجوانان آسیبمشکالت و 

 ؛نمایدمیبروز های زندگی نداشتن مهارت دلیلبه  ،این اقشاراختالالت 

 ؛های مربوط به مراقبت از خودمهارت 

  ؛هایی برای مقابله با شرایط پرخطرمهارت 

  اشت؛پیشگیری و ارتقاء بهد ،های روانی اجتماعی کودکانتواناییافزایش 

 گیمهارت مقابله با مشکالت زند. 

مربی با  .ارددبیشتری بروز بیرونی  ،نشینحاشیهو برخوردار کمدر مناطق این اختالالت 

ین مناطق در ااجتماعی آسیب اثراتتواند به جلوگیری از میهای زندگی مهارتآموزش 

 .بپردازد

 های زندگیهای آموزشی در مهارتتکنیک
 ؛تهیه لیستی از نظرات کلیه افراد ؛بارش فکری •

برای تفکر  آنانسوق دادن  ،موزانآبرای دانش یک موضوع طرحدر این روش مربی با 

مشارکت با  .دها در کالس استفاده کنایدهکند تا از نظرات، میتالش ، موضوعر آن د

 س،ایان کالآموزان در پدانشکردن همه موارد مطرح شده توسط مکتوب ها ودادن بچه

 ها مطلع گردد.آناز روند آموزش 

 ؛ایفای نقش  •

آموزان دانش ،هامهارتبه فراخور هر یک از  ،های مختلفنقشمربی با بیان جزئیات 

تا عکس العمل شوند رهنمون می آموزاندانش .دهدمیرا در شرایط مشابه با واقعیت قرار 

 د.نمناسب شرایط را از خود بروز ده
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 ؛های کوچکگروه  •

-تقسیمی و های کارگروهکارکرداستفاده از  ،های زندگیازمهارتبرخی  برای آموزش

آموزان را به دانش ،ها نیاز است تا مربیدر برخی از آموزش .گروه ضروری استکار در 

ها تمرین ههای کوچک تقسیم کند و فعالیت مورد نظر را در قالب گروهی با بچگروه

 نماید.

 ؛سوال کردن  •

ینایی سابناستفاده از روش  ،های پرکاربرد در تدریس دروس مختلفروشیکی از 

 ،توای کالسآموزان با موضوع و محدانشمربی برای درگیر کردن  این روش،طبق . است

درگیر واالت، از طریق سبه صورت ناخودآگاه آموزان . دانشپرسدمی تیها سواالآناز 

کاربردی اهی ر، این تکنیک .شودمیها تقویت آنمستقیم در غیرو یادگیری  شدهمحتوا 

 شود.میهای زندگی محسوب مهارتبرای آموزش 

 ؛جمالت ناتمام •

ورت ناتمام صجمالت هدفداری را به  ،مربی با استفاده از زمان مناسب در کالس درس

ین جمالت ا  چه در کالم ،چه در عمل آموزان،. دانشکندمیآموزان مطرح دانشبرای 

 هد شد.خوازان آمودانشگو وگفتکار سبب افزایش توان این .کنندمیرا تمام 

 ؛قصه •

نیاز  .باشدمی های آموزشی برای کودکان استفاده از قصهمحتواهای بیان روشیکی از 

ها آنای آموزان را بردانشهای هدفدار و با محتوای مناسب سن قصهاست که مربی 

ندگی استفاده های زمهارتخوانی برای انتقال مفاهیم قصههای مختلف روش .بازگو کند

 .شودمی

 ؛خالقنمایش  •
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آموزان به دانشباشد که در آن از میهای آموزشی معتبر روشیکی از  ،خالقنمایش

ا و هیتعموقمربی با توضیح مختصری از  .شودمیعنوان عوامل نمایش استفاده 

مختلف  هایجایگاهرا در  آموزاندانش ،هدفدار آموزشی یهای نمایشنامهشخصیت

 کنند.ها را اجرا میآموزان موقعیت، و دانشکندمیجاگذاری 

 نویسی؛گزارش •

ی از آن را ارشگز کند ومیثبت  راو محله مدرسه  خانه، اتفاقات مختلف انآموزدانش 

  ورد.آمیبه کالس 

 زندگیمهارتفرایند برگزاری کالس 
 های زندگی شامل موارد زیر می باشد:مهارت فرایند برگزاری کالس

 ؛مرور جلسه قبل  

 ؛مرور تمرینات هفته قبل  

  وقصه تمرین مهارت فوق با ،مهارت هر جلسه با زبان ساده توسط مربیبیان ، 

  ؛زندگی واقعی گیری و مثال برای ارتباط مهارت بانتیجهبحث و و در نهایت  ،بازی

 ؛تمرین 

  های زندگیمهارتثبت و تدوین اتفاقات مرتبط با. 




