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  چكيده

دستيابي به زندگي . ا زندگي خوب، شاد و موفقي داشته باشندكند ت هايي هستند كه به افراد كمك مي هاي زندگي مهارت مهارت

هاي درسي عالوه بر كاركردهاي رسمي  كتاب. هاي آموزشي قرار گرفته است اندركاران نظام هاي اخير مورد توجه دست آميز در سال موفقيت

در اين مطالعه، پژوهشگر به منظور بررسي  .آموزان نيز ايفاي نقش كند هاي زندگي به دانش هاي آموزش مهارت آموزش، بايد در زمينه

در تحليل . پرداخته استكتاب مذكور  يهاي اساسي زندگي به تحليل محتوا مهارت نقش كتاب شيمي سال اول متوسطه در آموزش 

به ي مربوط ها يافته .شود گيرد و سپس در خصوص آن اظهار نظر مي محتواي كتاب درسي مورد تحليل قرار ميمحتوا با رويكرد درسي، 

 هاي خودآگاهي، همدلي، مقابله با هيجان به مهارت در محتواي كتاب درسي شيمي سال اول متوسطه تحليل محتوا نشان داد كه پژوهش

تاحدودي و شهروند مسئول بودن تفكر انتقادي گيري، حل مسأله، تفكر خالق،  تصميمهاي  مهارت ، ومقابله با استرس توجهي نشده است و

 همه الزم است برنامه درسي شيمي، .باشد مربوط به حفظ محيط زيست مي كتابترين توجه در اين  بيشواقع شده است، و  مورد توجه

كنند كه پا به پاي توسعه جهاني علم، معلومات خود را توسعه  آموزان توانايي آن را پيدا  تا دانش دهدمدنظر قرار را ها  ها و مهارت نگرش

  .اني سازگار با جامعه در حال تغيير باقي بماننددهند و در نهايت شهروند
  

  مقدمه

هاي اخير  در سال. باشد هاي اجتماعي در دانش آموزان مي هاي زندگي، ارتقاي سالمت روان و پيشگيري از آسيب هدف آموزش مهارت

افزايش جمعيت، فقر و فقدان  رشد و پيشرفت امكانات، تكنولوژي،. وجود آمده استه ها ب اي در روند زندگي انسان تغييرات عمده

 و در اين شرايط كودكان. كند دهاي الزم جهت مقابله با اين تغييرات از عواملي هستند كه ممكن است زندگي هر فرد را تهدي آموزش

و مندسازي كودكان ناز اين روي شايسته است توا. تري قرار دارند پذيري بيش هاي خاص در معرض آسيب به دليل ويژگي نوجوانان

كودكان و نوجوانان حق . نوجوانان جهت مقابله و پيشگيري از رفتارهاي پرخطر در محيط آموزشي مانند مدرسه مورد توجه قرار گيرد

چنين . دارند كه از آموزش عمومي برخوردار شوند تا آنچه را كه براي داشتن يك زندگي سالم و موفق نياز دارند در مدارس بياموزند

هاي زندگي در برنامه  با در نظر گرفتن آموزش مهارتاين كار . وضوعاتي باشد كه مورد عالقه و نياز واقعي آنان استآموزشي بايد شامل م

آموزان بتوانند در آن به خود  فراهم شدن يك محيط تشويق كننده در مدرسه ميسر است، محيطي كه دانش آموزان، همراه با درسي دانش

ارند، عقايد خود را به شكلي كه موجب آزردگي ديگران نگردد، ابراز كنند و در مسير آموزش، نقش فعال و به ساير افراد مدرسه احترام بگذ

  . داشته باشند

كند تا در هنگام تهيه و تدوين محتواي  هاي درسي كمك مي اندركاران و مؤلفين كتاب هاي درسي به دست تحليل و بررسي كتاب

ريزان درسي، مؤلفين مفيد و ضروري است، تحليل محتوا  ها كه براي برنامه نوعي از تحليل. ايندهاي منطقي را اتخاذ نم  كتاب درسي تصميم

 مقايسهها و متون برنامه درسي يا  محتواي كتاب )275، ص1380دالور، ( تحليل محتوا يك روش منظم براي توصيف عيني و كمي. است

تواند به ما بگويد كه كتاب مورد بحث از چه مطالبي  حليل محتواي يك كتاب ميت .باشد ها و ساختار محتوا با اهداف برنامه درسي مي پيام

در اين روش، اطالعات به صورت منظم كدگذاري و به نحوي  .تر مورد تأكيد قرار گرفته است تشكيل شده است، چه نكاتي در آن بيش

كتاب شيمي سال اول متوسطه، طي چهار بخش،  .ل كندها را به صورت كمي تجزيه و تحلي گردند كه پژوهشگر بتواند آن بندي مي طبقه

در ارتباط با  محتواي اين كتابدر اين پژوهش، . با نگاهي امروزي، مورد بررسي قرار گرفته است را چهار عنصر پيشنهادي يونيان باستان

كه كتاب درسي  است ل اين بودههدف از اين تحلي .آموزان مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است هاي زندگي به دانش آموزش مهارت
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آموزان الزم  هاي زندگي كه براي دانش هاي زندگي ارتباط دارد و به كدام يك از مهارت هاي آموزش مهارت شيمي تا چه اندازه با هدف

اب درسي كمك تواند به مؤلفين كت نتايج اين تحليل مي. ها توجه نداشته است مهارت است آموزش داده شود تأكيد كرده است و به كدام 

  .هاي زندگي را در نظر بگيرند تري از مهارت هاي بيش جنبه ،كند تا در تهيه و انتخاب محتوا

  

  هاي زندگي مهارت

د را قادر افراشوند و  اجتماعي افراد آموزش داده ميو  هاي رواني توانايي  هايي هستند كه براي افزايش مهارت هاي زندگي، مهارت

ده مهارت اصلي را به  ،1996سازمان بهداشت جهاني در سال  .رو شوند روبه  هاي زندگي با مشكالت و كشمكشثر ؤطور م سازند، به مي

  :ها را در پنج گروه زير قرار داده است هاي زندگي معرفي كرده و آن عنوان مهارت

. 5    تفكر انتقادي –تفكر خالق . 4    حل مسأله –گيري  تصميم. 3    روابط ميان فردي –ارتباط . 2  همدلي   –خودآگاهي . 1

  )14، ص1384كردنوقابي و شريفي، ( مقابله با استرس –مهار كردن هيجانات 

، دوره )تولد تا سه سالگي(دوره نوزادي و خردسالي . كنند هايي تقسيم مي شناسان براي مطالعه رفتارهاي انسان، زندگي را به دوره روان

هاي  ها فرد داراي ويژگي در هريك از اين دوره). به بعد 18(و دوره بزرگسالي ) سالگي 12- 18(وره نوجواني د، )سالگي 3- 12(كودكي 

اي است كه فرد به سرعت رشد  بعد از دوره نوزادي، نوجواني تنها دوره. اي پر از تغيير و تحول است اني دورهودوره نوج. خاصي است

تغييرات مربوط  - ، ب)رشد جسماني(تغييرات مربوط به بدن  -الف: ه تقسيم كردتوان به چهار دست  تغييرات دوره نوجواني را مي. كند مي

 .)رشد هيجاني(تغييرات مربوط به هيجانات  -، د)رشد اجتماعي(تغييرات مربوط به روابط اجتماعي  -، ج)رشد ذهني( به ذهن

  )8، ص1387 ،فخري غياث(

گيرند  ها افراد ياد مي با آموزش اين مهارت. موفقي داشته باشند وخوب، شاد  كند تا زندگي هاي زندگي به افراد كمك مي مهارت

و . با ديگران خوب ارتباط برقرار كنند. ها را درست انجام دهند هاي كارهاي خود را به عهده بگيرند و آن مسئوليت. چگونه خود را بشناسند

شود  ها باعث مي آشنايي با هيجانات و كنترل آن .ت كنندگيري كنند و از سالمت خود و ديگران محافظ هاي گوناگون تصميم در موقعيت

هاي  گيرند كه چگونه خواسته آموزان ياد مي دانش ،هاي زندگي با آموزش مهارت. تري داشته باشند افراد دوره نوجواني و بزرگسالي سالم

ها  گيرند كه مسأله و مشكل از زندگي انسان مي يادآنان . هاي نا به جاي ديگران نه بگويند خود را بيان كنند و چگونه در مقابل خواسته

آموزان با فشارهاي رواني و چگونگي كنترل آن آشنا  دانش .ها را بياموزند و در آن مهارت يابند جدا نيست و بايد چگونگي حل كردن آن

   .ندبه فكرهاي نو و جديد خود توجه كنگيرند كه خوب فكر كنند و  آموزان ياد مي دانشهمچنين . شوند مي

عدم توجه به ابعاد مختلف جسمي، رواني و اجتماعي كودكان و نوجوانان، بستر نامناسبي را در ايجاد مشكالت مختلف اخالقي و 

هاي خاص آن دوره را از طريق خانواده،  اين گروه انتظار دارند تا هر كدام از دوران رشد خود، مهارت. اجتماعي آنها ايجاد خواهد كرد

هاي پر التهاب و پرتنش، قرباني پيامدهاي نامطلوب نگردند و از آن دوران به سالمت  ها فراگيرند تا در رويارويي با موقعيت مدرسه يا رسانه

 .گذر كنند

    

  زندگي هاي  مهارتآموزش شيمي و 

ها و  د به تواناييبراي اينكه فر. ها است ها و شناخت عالقمندي شناخت خود، شناخت استعداد و توانايي: آگاهي از خود مهارت - 1

در آموزش . آيد هاي خود توجه كند و ببيند از عهده چه كارهايي به خوبي برمي تر به توانايي تر پي ببرد بايد بيش استعدادهاي خود بيش

ي كسي در درس وقت. هاي نهفته خود پي ببرد هاي زيادي را تجربه كند تا بتواند به استعدادها و توانايي تواند فعاليت آموز مي شيمي، دانش

كند با تمرين كردن  آموز كمك مي اين مهارت به دانش. شود وقت در اين درس موفق نمي شيمي ضعيف است معنايش اين نيست كه هيچ

آموزان را  توان با طرح سؤاالتي عقايد و نظرات دانش در محتواي كتاب شيمي مي. اي شود هاي برجسته در زمينه شيمي داراي توانمندي

ها جذاب است يا  ها مناسب است يا نامناسب؟ فعاليت نظر شما درباره درس شيمي چيست؟ محتواي درس :سؤاالتي همچون .جويا شد

  . آموزان نظرات خود را بيان كنند غيرجذاب؟ دانش

 اين. آموزد كه چگونه احساسات ديگران را تحت شرايط مختلف درك كند در اين مهارت فرد مي :همدلي با ديگران مهارت - 2

آموزان  وقتي دانش. كند تا بتواند ديگران را حتي وقتي با آنها بسيار متفاوت است بپذيرد و به آنها احترام بگذارد مهارت به انسان كمك مي
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گيرند كه به عقايد و نظرات هم احترام بگذارند و برحسب توانايي خودشان  هاي گروهي در كالس يا آزمايشگاه ياد مي در انجام فعاليت

  .اند ها را برعهده گيرند آنان مهارت همدلي با ديگران را كسب نموده يتمسئول

ها، نيازها و  كند تا از طريق كالم يا رفتار خود نظرات، عقايد، خواسته اين مهارت به فرد كمك مي :برقراري رابطه مؤثر مهارت - 3

هاي  روش ادر كتاب شيمي برقراري ارتباط ب. راهنمايي نمايدعواطف خود را ابراز كند و در صورت نياز بتواند از ديگران درخواست كمك و 

در تمام اين . پذير است گوناگوني، از قيبل گزارش شفاهي، گزارش كتبي، رسم نمودار، تهيه جدول و چارت، روزنامه ديواري و غيره امكان

آموزان اهميت  همچنين بايد به دانش. مي استفاده كنندكم ياد بگيرند كه در نوشتار و گفتار خود از واژگان عل آموزان بايد كم موارد، دانش

آموزان در انتقال و دريافت اطالعات،  هاي شيمي طوري طراحي شود كه دانش فعاليت. ها ياد داده شود برداري در حين فعاليت يادداشت

  .هاي گوناگون پيدا كنند الزم را از راه  مهارت

كتاب . كند ايي به ايجاد روابط بين فردي مثبت و مؤثر فرد با ديگران كمك مياين توان :برقراري روابط بين فردي مهارت -4

وقتي يك فعاليت گروهي . توانند ارتباطات زيادي برقرار كنند آموزان با انجام كارگروهي مي هاي زيادي دارد كه دانش شيمي فعاليت

. كنند طريق پرسش و پاسخ با همديگر و با معلم ارتباط برقرار ميدهند از  آموزان در ارتباط با فعاليتي كه انجام مي شود دانش طراحي مي

  . كند آموزان تقويت مي هاي گروهي نظير آزمايش كنيد، بحث كنيد، تحقيق كنيد و غيره توانايي برقراري ارتباط را در دانش طرح فعاليت

 .گيري كند د مسائل زندگي خود تصميمثر در مورمؤكند تا به نحوي  اين توانايي به فرد كمك مي :گيري تصميم مهارت -5

هاي مختلف در يك موقعيت،  گيري خوب و درست داراي چهار مرحله است؛ آگاهي نسبت به تصميم گيري، پيدا كردن انتخاب تصميم

گيري  ميمآموز نيازمند به تص هاي فراواني وجود دارد كه دانش در آموزش شيمي موقعيت. هاي مختلف و بهترين انتخاب ارزيابي انتخاب

گيري  با توجه به مراحل تصميمبراي حل آن آزمايشي را انجام دهد  و تصميم بگيردشود  اي مواجه  مسأله آموز با مثالً وقتي دانش. باشد مي

  . براي حل مسأله انتخاب كندرا  آزمايشبهترين توانايي آن را داشته باشد كه 

ثرتري مسائل ؤسازد تا به طور م اين توانمندي فرد را قادر مي. جود دارددر زندگي هميشه مشكل و مسأله و :لهأحل مس مهارت - 6

كه به عنوان مسأله  در شيمي مسائل فراواني وجود دارد .هاي زيادي وجود دارد براي حل هر مشكل يا مسأله راه حل .زندگي را حل نمايد

طرح . هاي مختلف راه حلي پيدا كرد توان با روش مي براي حل اين مسائل. شود مثالً آلودگي آب و هوا و غيره يا مشكل مطرح مي

   .هاي علمي را به كار گيرد روش آنآموز وقتي احساس مشكل كرد براي حل  الت درس شيمي بايد طوري باشد كه دانشاها و سؤ فعاليت

عمولي خويش فراتر رود و راه هاي م اي متفاوت بينديشد و از تجربه آموزد كه به شيوه در اين مهارت فرد مي :تفكر خالق مهارت -7

سازد تا مسائل را از وراي تجارب مستقيم خود دريابد و حتي زماني  اين امر فرد را قادر مي. هائي را خلق نمايد كه خاص خودش است حل

آموزش شيمي  در .سازگاري و انعطاف بيشتري به زندگي روزمره خود بپردازد اگيري خاصي الزم نيست، ب كه مشكلي وجود ندارد و تصميم

شود  ها باعث مي يادگيري با اين روش .آموزان آموخت پردازي و بارش مغزي مهارت خوب فكر كردن را به دانش هاي بديعه توان با روش مي

   .  كنند ها و حل مسائل به فكرهاي نو و جديد خود توجه  آموزان در انجام فعاليت دانش كه

ي ها سازد تا ارزش را قادر مي فردآموزش اين مهارت . وانايي تحليل اطالعات و تجارب استتفكر نقادانه، ت: تفكر نقادانه مهارت - 8

نظريات و . هاي ناشي از اين موارد در امان بماند و از آسيب بر رفتار فردي شناسايي نمايدرا  گروهيهاي  ، گروه همساالن و رسانهاجتماعي

آموزان را به چالش كشاند و توانايي  توان ذهن دانش عقايد گوناگوني در كتاب شيمي وجود دارد با طرح برخي از عقايد در مباحث درس مي

  .آموزان درباره درستي يا نادرستي آن فكر كنند آموزان آموزش داد تا دانش خصي را به دانشتحليل تجارب و عقايد ش

ثير هيجانات أها را در خود و ديگران تشخيص دهد، نحوه ت سازد تا هيجان اين توانايي فرد را قادر مي :ها هيجانمقابله با  مهارت - 9

آموزان  هايي وجود دارد كه در دانش در آموزش شيمي موقعيت. هاي مختلف نشان دهد بر رفتار را بداند و بتواند واكنش مناسبي به هيجان

. دنها احساس ترس، نگراني و شادي كن  ميايي در واكنشيآموزان با مشاهده تغييرات فيزيكي و ش دانشممكن است . كند مي هيجان ايجاد 

  .  كند ها در مقابل اتفاقات بيروني و دروني آماده مي آموزان را نسبت به كنترل و اداره آن تر اين هيجانات و احساسات، دانش تجربه بيش

در اكثر مواقع . ثيرات آنها بر فرد استأهاي مختلف زندگي و ت ي شامل شناخت تنشاين توانمند: استرسمقابله با  مهارت -10

گيرد با يك مشكل يا مسأله روبرو هست و اگر بتواند آن مشكل يا مسأله را از ميان بردارد و يا  وقتي فرد تحت فشار رواني قرار مي

آموزان در برخورد با مسائل سخت دچار استرس  تاب شيمي، دانشدر ك. شود تاحدودي رفع كند فشارهاي رواني نيز از ميان برداشته مي
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آموزان  هاي مسأله اشاره شود و يا جواب مسائل نوشته شود و از دانش در كنار اين گونه مسائل براي كاهش استرس به راه حل. شوند مي

  . هاي ممكن را پيدا كنند خواسته شود راه حل

نوعي قرارداد اجتماعي است كه هدف آن ارتقاي رفاه و امنيت در سطح جامعه است شهروندي  :مسئول بودن مهارت شهروند - 11

در آموزش شيمي مباحث ) 2003ايوان،  مك. (پردازد كه افراد يك جامعه چگونه رفتار كنند تا به اين هدف برسند و ضرورتاً به اين امر مي

پذيري، احترام به حقوق متقابل و التزام عملي به  هاي مدني، مسئوليت يتواناي. شود فراواني هست كه به ابعاد گوناگون شهروندي مربوط مي

  . هاي عملي و آزمايشگاهي آموزش داد توان در فعاليت قانون را مينظم و 

آموزان نياز به كسب آگاهي  بهداشت، ايمني، امنيت و محيط زيست از مسائلي هستند كه دانش :محيط زيستحفظ مهارت  - 12

آموزان با تجزيه و تحليل مسائل بهداشتي و  دانشدر كتاب درسي شيمي موضوعات مختلفي وجود دارد كه . ها دارند نتر در مورد آ بيش

  .كسب كنندها  در اين زمينه ي ضروري راها و نگرش ها مهارت ،ها  دانستني توانند مي زيست محيطي در ابعاد محلي و جهاني
  

  روش گردآوري اطالعات

ها ساخته شد و سپس واحد محتوا انتخاب شد و در نهايت به  توا براي گردآوري اطالعات ابتدا مقولهدر اين پژوهش تحليل مح

  .ها پرداخته شد شمارش داده
  

  ها انتخاب مقوله

محقق عالوه بر  .ه استر نظر گرفته شددهاي زير  مقوله در كتاب شيمي سال اول متوسطه، زندگيهاي  مهارتسازي بررسي   در مقوله

    .ه استنمودست را به اين مقوالت اضافه يمحيط ز حفظهاي شهروند مسئول بودن و  گانه، مهارت اي دهه مهارت

 نقش اهداف در پيشبرد زندگي،شناخت خود، اعتماد به نفس، آگاهي از حقوق خود، شناخت نقاط قوت و ضعف خود،  :خودآگاهي

  .، ارزيابي از عملكرد خودتوانايي انتخاب هدف در زندگي

، توانايي گوش دادن به معناي درك نياز و شرايط ديگران، توانايي تجسم احساس ديگران، توانايي تجسم نيازهاي افراد ديگر :يهمدل

  .هاي ابراز احترام به ديگران هاي ابراز عالقه به ديگران، روش روش

  .وانايي شخصي خود و كمك به گروه، دستيابي به تبرقراري ارتباطهاي ديگران،   احترام قائل شدن براي كمك :ارتباط مؤثر

غير كالمي، گوش دادن فعال، بيان احساسات، بازخورد دادن بدون سرزنش، بازخورد  و مهارت ارتباط كالمي :فرديروابط ميان 

  .گرفتن

ها،  موقعيتارزيابي دقيق مهارت گردآوري، ارزشيابي از پيامد اعمال آينده براي خود و ديگران، تعيين راه حل،  :گيري     تصميم

   .ريزي برنامه

  .حل مسأله يا مشكل شناسايي شده، توانايي درخواست كمك از ديگرانمراحل حل مسأله، شناسايي مسائل و مشكالت،  :حل مسأله

 هاي غير معمول، شناسايي حق   هاي جديد براي مشكالت، تغيير مسير تفكر خود به سمت شيوه    شناسايي راه حل :تفكر خالق

  .گيري، يادگيري فعال براي جستجوي اطالعات  هاي مختلف در تصميم    انتخاب

، ها، هنجارهاي اجتماعي و اعتقادات   ها، تحليل ارزش  ها، تحليل تأثيرات همساالن، تحليل نگرش  تحليل تأثيرات رسانه :تفكر انتقادي

   .تشخيص درست از نادرست

  .هاي كنار آمدن با خسارت ، مهارتس و نگرانيترمديريت احساس، كنار آمدن با  :مقابله با هيجانات

  .خودمديريتي در زمان ترس، كنترل اضطراب، تنظيم وقت :مقابله با استرس

هاي  ، شركت در فعاليت و قانون ، احساس مسئوليت در مقابل جامعه، رعايت نظمافراداحترام به حقوق  :بودن شهروند مسئول

  .اجتماعي

  .حفظ محيط زيستو عالقمند به مسائل زيستي ، يبهداشت عالقه به مسائل :محيط زيستحفظ 
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  انتخاب واحد محتوا 

در اين  )111، ص1390رسولي و اميرآتشاني، ( .شود كه در تحليل محتوا مورد توجه محقق است واحد محتوا به اجزاء محتوا گفته مي

دار  مضامين واحدهاي معني. ار تحليل قرار داده استرا مبناي ك )134، ص1381سرمد و همكاران، (پژوهشگر مضامين و محتوا  ،تحقيق

هاي زندگي  هاي مهارت هاي آن در ارتباط با هدف ها، اطالعات بيان شده و ويژگي متن كتاب درسي با توجه به نوع ارزش .يك متن هستند

  . مورد تحليل قرار گرفته است
  

  انتخاب روش شمارش

از كل . استفاده شده است ) 121، ص1390رسولي و اميرآشتياني، ( مقوله حضور براي تحليل محتواي كتاب از روش حضور يا عدم

. گرفتمورد ارزيابي قرار  كتاب، )صفحه 34(درصد  25صفحه بود  137كه شامل  ،1389شيمي سال اول متوسطه چاپ  محتواي كتاب

ين شده در بررسي يهاي تع با توجه به مقوله پژوهشگر. شدمورد نظر انتخاب صفحات  ،روش تصادفي منظمدرصدگيري صفحات با از  پس

ها در هر صفحه وجود دارد يا خير و در نهايت  هاي زندگي در درس شيمي سال اول متوسطه مشخص كرده است كه اين مقوله مهارت

  .مشخص نموده استمقوالت حضور يا عدم حضور بررسي  نتايج ارزيابي در جدول
  

  پايايي ي محاسبه

ضريب . هاي زندگي به صورت مستقل كدگذاري كردند هاي مهارت صفحه كتاب را بر اساس مقوله 12گذار در اين پژوهش، دو كد

درصد از طرف صاحب نظران پذيرفته  60با توجه به اين كه مالك . درصد محاسبه شد 70) ميزان توافق كدگذاران( پايايي بين كدگذارها

  .ذاران از سطح قابل قبولي برخوردار بوده استبنابراين پايايي كدگ) 283، ص 1380دالور، (شده است 
  

  ها تجزيه و تحليل داده

هاي مورد نظر انجام شد، جدول بررسي  ريفي كه از مقولهابا توجه به تعسال متوسطه كتاب درسي شيمي  محتواي براي تحليل

 .تهيه گرديدبه صورت زير ها  با روش حضور و عدم حضور مقوله ها مقوله

  

  مي سال اول متوسطهيهاي زندگي در كتاب ش هاي مهارت يا عدم حضور مقوله جدول بررسي حضور

 صفحه                     

  مقوله         
5  9  13  17  21  25  29  33  37  41  45  49  53  57  61  65  69  73  

                                      خودآگاهي

                                      همدلي

    *          *    *      *    *          ارتباط مؤثر

    *              *                    ميان فرديروابط 

          *  *      *      *              گيري تصميم

    *      *  *            *          *  *  حل مسأله

    *    *                        *      تفكر خالق

    *                                  تفكر انتقادي

                                      مقابله با هيجان

                                      استرسبا مقابله

  *                              *  *    شهروند مسئول

  *    *        *    *    *    *            محيط زيست حفظ
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      صفحه              

  مقوله         
77  81  85  89  93  97  101  105  109  113  117  121  125  129  133  137  

                                  خودآگاهي

                                  همدلي

      *      *          *          *  ارتباط مؤثر

  *                              *  روابط ميان فردي

              *                    گيري تصميم

          *            *            حل مسأله

              *    *                تفكر خالق

  *                  *              تفكر انتقادي

                                  با هيجان مقابله

                                  مقابله با استرس

  *                  *              شهروند مسئول

                    *  *  *      *  *  محيط زيست حفظ

 

 صفحه به مهارت روابط بين 4، ارتباط مؤثر صفحه به مهارت 9 ،صفحه ارزيابي شده 34گردد كه از  مشخص مي فوق جدول با توجه به

صفحه به مهارت تفكر انتقادي،  3صفحه به مهارت تفكر خالق،  5 صفحه به مهارت حل مسأله، 8گيري،  صفحه به مهارت تصميم 5، فردي

هاي در نظر گرفته شده در اين  ساير مهارت .باشد مربوط ميزيست محيط صفحه به مهارت حفظ  11ت شهروندي، و صفحه به مهار 5

روابط مهارت درصد به  11.7، ارتباط مؤثردرصد از صفحات كتاب به مهارت  26.5 به عبارت ديگر .مورد توجه قرار نگرفته است ،پژوهش

درصد به مهارت تفكر  8.9درصد به مهارت تفكر، 14.7حل مسأله، مهارت درصد به  23.5، گيري تصميممهارت درصد به  14.7ي، فردبين 

   .ستا  توجه داشته محيطي درصد به مسائل زيست 32.4درصد به مهارت شهروندي و  14.7انتقادي، 
 

  گيري يجهتن

مقابله با استرس  و مقابله با هيجانهاي خودآگاهي، همدلي،  تحليل محتواي كتاب شيمي سال اول متوسطه نشان داد كه به مهارت

گيري، حل مسأله، تفكر خالق، تفكر انتقادي و شهروند مسئول بودن تاحدودي مورد توجه واقع  هاي تصميم و مهارت توجهي نشده است

تر  بيش ،شايد انتظار از محتواي كتاب شيمي. باشد محيط زيست مي حفظمربوط به مهارت  ،ن درسترين توجه در اي بيش شده است،

هاي  به عبارت ديگر اگر هدف. باشد ميمي يهاي ديگر از ملزومات آموزش ش اما توجه به مهارت. باشدهاي زيست محيطي  آموزش مهارت

پرورش چنين  ،يك وظيفه مهم معلمان. آموزد آموز پرورش نيابد، او به درستي شيوه يادگيري را نمي هاي زندگي در دانش آموزش مهارت

كودكان و نوجوانان را بايد براي زندگي فردا كه قطعاً با زندگي امروز تفاوت دارد  كه وظيفه ما اين است. است آموزان دانش در هايي مهارت

سازد،  شمار امروز شايد كه در آينده به كار نسل فردا نيايد، اما چيزي كه اساس ذهن و فكر و رفتار انسان را مي اطالعات بي. آماده كنيم

هاي درسي  كتاب  .شود نيز به عنوان جزء مكمل و ضروري پرداخته مي ها ها به نگرش ها و مهارت وزه عالوه بر دانستنيامر. نگرش اوست

وع نگاه و عملكرد آنان را نسبت به نهاي زندگي  آموزش مهارت. باشد هاي زندگي مي آموزان از ابزارهاي مهم در جهت آموزش مهارت دانش

ديشه و نپذيري در ا گيري مسئوالنه، احترام به عقايد ديگران، اعتماد به نفس، انعطاف تصميم. كند ين ميافراد و محيط پيرامونشان تعي

هايي  و زيست محيطي و رعايت نكات ايمني از نگرش بهداشتيعمل، كنجكاوي، خالقيت، عالقه به يادگيري، كنجكاوي نسبت به مسائل 

همچنين . شود تر ايجاد مي آموزان سريع هاي زندگي در دانش ها با آموزش مهارت گرشاين ن. ها بايد پياده شود هستند كه در تمام درس

تفكر نقاد، . داند بيند و مدرسه را چگونه جايي مي آموز بايد روشن باشد كه از خود چه انتظاري دارد، خود را چگونه فردي مي براي دانش

معلمان بايد شرايطي ايجاد كنند تا  .آموزان بايد ياد بگيرند دانش يي هستند كهها مهارت ...ها و  تفكر خالق، ارزشگذاري به شواهد و يافته

همچون هايي  مهارت ،مؤلفان كتاب درسي شيميالزم است كه  .هاي خوب زندگي كردن را كسب نمايند آموزان خودشان مهارت دانش

 ،ها ها و مهارت با يادگيري اين نگرش آنان لحاظ نمايند، تاآموزان  خودآگاهي، همدلي، مقابله با هيجان و استرس را در برنامه درسي دانش
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كنند كه پا به پاي توسعه جهاني علم،  توانايي آن را پيدا  همچنينو  ،تر آماده باشند بيشبيني فردا  ستن در دنياي غيرقابل پيشيبراي ز

 .باقي بمانندر معلومات خود را توسعه دهند و در نهايت شهرونداني سازگار با جامعه در حال تغيي

 

  منابع

  .انتشارات رشد: ، مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي، تهران)1380(دالور، علي  )1

  .شناسان انتشارات جامعه: ب درسي، تهرانت، تحليل محتوا با رويكرد ك)1390(رسولي، مهستي، اميرآتشاني، زهرا  )2

  .انتشارات آگاه: هاي تحقيق در علوم رفتاري، تهران ، روش)1381(سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازي، الهه  )3

معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور با همكاري : هاي زندگي سال دوم راهنمايي، تهران ، مهارت)1387(فخري، عاطفه  غياث )4

  .انتشارات هنرآبي

هاي  آموزان دوره متوسطه، فصلنامه نوآوري هاي زندگي براي دانش مه درسي مهارت، تهيه و تدوين برنا)1384(پاشا  كردنوقابي، رسول، شريفي، حسن )5

  .11-34، صص 12، شماره چهارمآموزشي، سال 

6) McEvan, Cheryl (2003). Bringing Government to the People: Woman, local governance and Community 

Participation in South Africa. International Journal of Educational Research . Vol.34, No.4. 

 

www.chemyazd.com




