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 چکیده

استفاده از  ، با توجه به توسعه همه جانبه امر آموزش امروزه 

می دهد بیش از  به یادگیرنده  را اهمیت اصلي که  رویكردهای جدید

دانش  آموزش  یتالش برا،   ها در این برنامه پیش مورد توجه است .

 یایدن کیو احترام به  یفرهنگ انیدرک م قیکه از طر هست یآموزان

هدف  .روابط خود را توسعه می دهند با کسب مهارت های زندگی ، بهتر

جستجوگر ، دانش پژوه، خالق،پرورش دانش آموزانی این برنامه ها 

نظرات و که   است دلسوزو با ایمان و یادگیرندگانی مادام العمر

پژوهش حاضر با هدف بررسی  کنند.می  دیدگاه های مختلف را نیز درک 

است تحت  تاثیر اجرای یکی از این برنامه های درسی با رویکرد جدید

روش این   . انجام گرفته است 1396-97در سال تحصیلی که  IB  عنوان 

 بود با گروه مالک   مقایسه ای –پس رویدادی و از نوع علی تحقیق 

 مجریمدرسه  دانش آموزان دختر  از نفر140،تعداد تحقیق آمارينمونه 

نفر از دانش آموزان دختر سه مدرسه دیگر  140و تعداد IBبرنامه درسی 

به عنوان گروه مقایسه در همان منطقه بودند . شیوه نمونه گیری 

پرسشنامه استاندارد مهارت های هر دو گروه  .بود  طبقه ای -تصادفی 

 مستقل  گروه های tداده ها با روش آزمون دگی را تکمیل نمودند . زن

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج  پژوهش حاکی ازآن بود که 

پرورش کلی مهارت های زندگی  در  نه تنها بر IBاجرای برنامه درسی 

دارد بلکه در پرورش تمامی ده مثبت دانش آموزان ابتدایی تاثیر 

   های زندگی  در آنان نیز تاثیر گذار است.مولفه مهارت 

، مهارت های زندگی ،برنامه درسی IB: برنامه درسی کلیدواژگان

 تلفیقی، برنامه درسی پژوهش محور

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

ر جامعه و هر نسلی متغیر است ه مقتضیات بنابر پرورش و آموزش فهفلس 

وعه ای از یک دانش سازمان چنانکه در نسل گذشته تنها به انتقال مجم

یافته و یا ایجاد و ارتقای نظام ارزشی حاکم بر رفتارهای فرد و 

 توسعه آموزش فهفلس با ورود به هزاره سوم ،اما  دجامعه محدود می ش

م علوم یو تقس دنز جزیی نگری و محدودیت های تخصصی شا و است یافته

 پرورش و آموزش هب نیاز امروز، متغیر و پیچیده هانجشده است.خارج 

که ازطریق آموزش همه جانبه در محیطی با نشاط و  متحول و پویا

متعادل ، افرادی مستقل ، متعادل، متفکر، مسئول ،  پژوهشگر ، 

 را اجتناب ناپذیر ساخته است . اندیشه ورز  و همدل تربیت کند

 بدین .جامعه اند فردای فعال شهروندان امروز، نوجوانان و كودكان

 كه باشد داشته محتوایي و مطالب باید مدارس درسي برنامه های سبب،

 فردای ساختن برای را آنان و سازد رابرآورده امروز نسل عمومي نیاز

 مفاهیم سنتي، و متداول درسي برنامه های .نماید تربیت بهتر

 تصنعي و هم از مجزا كه میدهند آموزش دانش آموزان به را وموضوعاتي

)  .میشود آنان سردرگمي و بي ربطي،بیهودگي ساحسا موجب و هستند

 (1384هاشمیان نژاد، 

 بیان مسئله

ریشه در دوران کودکی دارد.کمک به زندگی  پایه های مهارت های

کودکان برای کسب مهارت زندگی ، آنها را قادر می سازد بین شکل 

گیری روابط سالم و استقالل شخصی تعادل ایجاد کنندمدرسه یک موقعیت 

ش رسمی است، فرهم آوردن فرصت های پرورش و گسترش مهارت های آموز

. فراگیران برای اینکه در این دانش آموزان بسیار مهم و ضروریست

موقعیت موفق باشند و به اهداف شناختی مورد نظر نظام آموزش و 

پرورش دست یابند، باید یادگیری موثری داشته باشند و کلید یادگیری 



رسی پویا می باشد.دانش آموزان در طول یک  موثر هم در برنامه د

برنامه درسی پویا ست که به مجموعه ای از مهارت های زندگی دست 

 .خواهند یافت و آن ها را در زندگی واقعی به کار خواهند برد

یادگیری نمی تواند پاسخگوی -بکارگیری شیوه های سنتی رویکرد یاددهی

از رویکرد آموزشی حافظه  نیازهای آموزشی عصر حاضر باشد. با خروج

پرور و به چالش کشاندن ذهن فراگیران از طریق انجام فعالیت های 

یادگیری فعال  -عملی مناسب، می توان فراگیر را در رویکرد یاددهی

نمود، روحیه انجام فعالیت های گروهی و مشارکتی را در آنها پرورش 

زه گسترش (. یکی از روش های آموزشی که امرو1،1998داد)تسپارلس

استفاده از آن به عنوان یک ضرورت مطرح است ، یادگیری پژوهش محور 

(. سازنده 2،2007است که ریشه در نظریه سازنده گرایی دارد ) انیستین

گرایی " اندیشه ای است که طبق آن ادراکات، یادها و سایر ساختهای 

 ذهنی پیچیده، بطور فعال توسط فرد در ذهن او ساخته می شوند، نه

 (1390اینکه از بیرون از ذهن بیایند")سیف،

 گوناگون بخشهای وپراكندگي گسیختگي اطالعات، و دانش سریع گسترش

اجتماعي  و شخصي زندگي واقعیتهای با آن ارتباط عدم درسي، برنامه

 هر توجه موجب موجود، درسي برنامه های ناگوار عواقب و یادگیرندگان

  .است شده های درسيبرنامه  تلفیق مقوله به بیشتر چه

امروزه بسیاري از متخصصان تعلیم وتربیت براین باورند كه به جاي 

ي یادگیري را به  تأكید براطالعات وحقایق وارائه آنها،باید شیوه

دانش آموزان آموخت و آنان را به مهارتها و تواناییهایي مجهزكرد 

تحقق چنین كه بتوانند دائمًا نیازهاي اطالعاتي خود را برطرف سازند،

ي فعال و پژوهشي امكان  ي درسي به شیوه ي برنامه امري فقط در سایه

  (1970)رابینسون ،دارد.

 IBO3   درشهر ژنو تاسیس  ۱۹۶۸سازمانی بین المللی است که در سال

گردید. این سازمان که در حال حاضر با چند هزار مدرسه در بیشتر از 

ی آموزشی،هزاران دانش آموز کشور با هدف گسترش و ارائه الگوها ۱۵۰

یک برنامه    IBسال را پوشش می دهد. برنامه درسی  ۱۹الی  ۳در سنین 

بر اساس رویکرد ساختن گرا و پژوهش محور است . درسی تلفیقی و 

مسئولیت یادگیری، معنا سازی و رشد دانش آموز بر عهده خود اوست نه 

ای واقعی نقش معلم یا کس دیگر. معلم در این نوع آموزش به معن

تسهیلگر را ایفا می کند و وظیفه مهم او آماده کردن شرایط مناسب 

پژوهش به  IBبرای رشد همه جانبه و تعالی دانش آموز است . در مدرسه 

عنوان اصلی ترین رویکرد آموزشی است که موجب ایجاد فرصت مشارکت 

است  ی دانش آموزان در یادگیری و قبول مسئولیت در قبال آن فعاالنه

که طی سالهای اخیر وارد ایران شده و باتوجه به   IBبرنامه درسی .

فرهنگ و اعتقادات ایرانیان بومی سازی شده   تالش دارد که دانش 

آموزان درک درستی از دنیای اطراف خود پیدا کنند و بتواننددر 

شرایط گوناگون به آسانی و با تدبیر ، عمل و عکس العمل صحیح از 

ند ، از دنیای ندانسته ها به دنیای دانسته ها سفر خود نشان ده

کنند، آنچه را که واقعی است از آنچه واقعی نیست وآنچه را که 

 .مناسب است از آنچه مناسب نیست تشخیص دهند

کمک به دانش آموزان در به کارگیری از ویژگی های این برنامه درسی،

برانگیختن آنها  دانش قبلی خود جهت معنادار ساختن دنیای اطرافشان،

                                                             
1 Tsaparlis 
2 Einstein 
3 International Baccalaureate Organization 



به کسب تجربه های نو و درنهایت فراهم ساختن زمان و فرصت کافی جهت 

هایشان و نهادینه ساختن آن می باشد. چنین  تأمل بر روی آموخته

ها از محیط  آموزان و درک آن ای به نظرات دانش رویکرد ساختارگرایانه

ها را  گذارد و همیشه آن اجتماعی و طبیعی پیرامونشان احترام می

تشویق به اصالح و بازنگری الگوهای مربوط به چگونگی کارکرد جهان 

 .(2016، 1)کاویتاکند اطرافشان می

پرورش دانش آموزانی جستجوگر ، دانش پژوه،  IBرسالت برنامه درسی 

دلسوزو با ایمان است و می کوشد تا افرادی فعال و مهربان، و 

نظرات و دیدگاه های مختلف یادگیرندگانی مادام العمر پرورش دهد که 

ارائه ساله آموزش  19تا  3دانش آموزان  یبرا IBرا نیز درک کنند. 

 یرا براآموزان  دانش IB. می باشدکه شامل چهار برنامه  می دهد

این  آماده میکند.،ی موجود ها  تیواقع باجهان  کیدر  تیموفق

به آنها  ی،اتیمهارت حیک بعنوان برنامه با پرورش روحیه پرسشگری 

 یدرس ی، شکوفا شوند. برنامه هامدرسه  ترکدهد تا پس از  یاجازه م

IB   کشور در سراسر  150از  شیسراسر جهان در ب رمدرسه د 5000در حدود

 (iboیافته است .)سایت جهان توسعه 

است که  12-3 :یسن ردهتمرکز بر  نیا(:  (PYPسالهای ابتداییبرنامه -1

 شد شنهادیپ1997اولین بار در سال 

 کهبوده  16-11:یسن ردهبرای  ای : برنامهMYPیانیم یسالها برنامه-2

   شد شنهادیپ 1994اولین بار در سال 

و اولین بار  19-16:یسن ردهاین برنامه برای  .  DPیا پلمید برنامه-3

 .شد شنهادیپ 1968در سال 

مربوط به آموزان  دانش یازهایبه نکه  CP مرتبط با شغل برنامه-4

-16:یسن ردهاین برنامه برای شود.  یمرتبط با حرفه مربوط م التیتحص

 (، 2012اسکات،.)شد شنهادیپ  2012بوده و اولین بار در سال  19

 

 هــب ادرــفا ۀــهجانبــهمورش رــپ، دگیــني زاــهرتمهازش وــمآ

 ونفزروزا يچالشها به هیدپاسخ ايبر نناآ زينمندسااتو روــمنظ

 در دگیــنز ياــهرتمها. دـیآیـم ربهشما جتماعیا و ديرـف ندگیز

 تـیتقو ببـس ايسهرمدونبر و ايسهرمد ياــهزشوــمآ بــقال

 انرـگید و دخو به امحترا ،خالقیا تـیقابل ،اعیـجتما ياـهرتمها

 (.1392 زاده، آقا. )دوـمیش

 یۀندگی بر پاي زهارتمهازش موورت آبر ضرجهانی ت ـشابهدن مازاـس

   ؛جامعه سطح در نگساالربز و نناانوجو و نکادکو سالمت سطح يتقاار

 در ریگافر يهاريمایب از هیلاو يریشگیپ ، ناـنانوجو دنکر جتماعیا

 طیاشر ايبر نناانوجو و نکادکو زيسادهماآ ن؛گساالربز و نکادکو نیب

 ریمس زياسایمه  ب؛مطلو انندوشهر زيسادهماآ  ؛جتماعیا ریمتغ

 ؛فییک ندگیز ايبر زيبسترسا ؛سیاموکرد زينهسایدنها ايبر ثربخشا

 کرده تاکید آن سطح يتقاار و صلح زيرسایگافر ايبر زينهسایمز

 (.1392،و همکاران است)مجد فر

این ده  .مهارت های ده گانه ای را معرفی کرده است  ،سازمان این 

مهارت از سوی یونیسف و یونسکو نیز بعنوان مهارتهای زندگی اصلی 

-2مهارت تصمیم گیری -1. این مهارتها عبارتند ازشناخته شده اند

توانایی برقراری ارتباط   -5مهارت تفکر نقاد   -4مهارت حل مسئله 

                                                             
1 Kavita 



مهارت  -9مهارت همدلی   -8خودآگاهی  -7مهارت روابط بین فردی  -6موثر

) سازمان بهداشت .مهارت مقابله با استرس -10مقابله با هیجانها 

 (1999خانی محد و نوری ترجمهجهانی ،

. نستدا ندگیز يهارتمها زشموآ نمخاطبا نیلان اومیتوزان را موآنشدا

 کودکان برای هیجانی و اجتماعی ، رفتاری های مهارت یادگیری

 زندگی به ورود برای را آنان توانایی و دارد زیادی اهمیت  ابتدایی

آموزش مهارت هایی که توانایی کودکان را برای ورود . دهد می افزایش

 (.1393به نقل از حیاتی،(2009) 1ه زندگی افزایش دهد)ماریانا کتیب

 ریشـه در دوران کـودکی دارد.کمـک بـه زنـدگیپایه های مهارت هـای 

، آنها را قادر مـی سـازد بـین شـکل  زندگیکودکان برای کسب مهارت 

( . 2،2007گیری روابط سالم و استقالل شخصی تعادل ایجاد کنند) پلـومر

آموزش رسمی است، فرهم آوردن فرصـت هـای پـرورش و  مدرسه یک موقعیت

 بنـابراینگسترش مهارت های دانش آموزان بسیار مهـم و ضروریسـت . 

 اسـت کارآفرین و کارآمد انسانی نیروی تربیت پرورش و آموزش رسالت

 به را جدید مشاغل الزم، مهارتهای باکسب هدفمند صورت به بتواند که

درحال حاضـر در آمـوزش و پـرورش  .ندک عمل و خلق جامعه نیاز تناسب

کشور در دوره ابتدایی در حوزه یادگیري مهارت هاي زنـدگی، برنامـه 

درسی منسجمی که تمام ابعاد و ارکان برنامه درسی را بر اساس نیـاز 

هاي دانش آموزان، جامعه و. . . را در برگرفته باشد، وجود نـدارد. 

ندگی در کشـ  در دوره ابتـدایی وردر حال حاضر آموزش مهـارت هـاي ز

بطور آزمایشی اجـرا شـد و موفقیـت محدود به طرح کرامت می باشد که 

 آمیز نبود .

از این رو، این تحقیق کوششی است در پاسـخگویی یـه ایـن سـوال کـه  

بـر پـرورش مهارتهـای زنـدگی دانـش   IBتأثیر گذاری برنامه درسی  

 چگونه است؟    IBآموزان دوره ابتدایی در مدارس

 

 انی نظریمب

به  هیعال التیپس از مدرسه و تحص یدر زندگIB برنامه درسیثرات مثبت ا

 ،یمانند کار گروه ینرم افزار یمهارت ها IB. مشهود است یخوب

همچنین  کند.  یم قیرا تشو  درک جوامع و روابط ی،ارتباطات و همدل

کند تا مکان خود را در جامعه  یبه دانش آموزان کمک م  IB برنامه

فارغ است که آنها فقط از مدرسه  یمعن نیبد واین کنند،  یرسبر

کرد تفاوت  اهدخو یکنند و اغلب سع ی، بلکه رشد مالتحصیل نمی شوند 

موثر  تیریمد یتوسعه مهارت ها برابر   IBاساس برنامه کند.  جادیا

 (2018.)مارک سلدون،. استزمان 

 دیتاک مورد  یاساس عنصر نجی پدرس ی برنامهاین  دافها یطراح در

. این عناصر به شرح زیر می باشد:دانش ، مفاهیم،  ردیگیم قرار

 (1392.)مهدوی، مهارت ها، گرایش هاو عملکردها 

، مجموعه ای از شش  PYP)  ) ییدوره ابتدا  در  IBبرنامه:اساس  دانش

لحاظ شده    IBتلفیقی است که در محتوای برنامه آموزش بین المللی  تم 

 :اهمیت شمرده می شوند . این تم ها عبارتند از  و بسیار با

     3: ما که هستیم ؟ 1تم

پژوهشی درباره وجود انسان، باورها و ارزش ها، سالمت روحی، 

اجتماعی، ذهنی ، جسمی و مسایل فردی او، همچنین مطالعه روابط 

                                                             
1 Marianna Csoti 
2 Plummer 
3 Who we are? 



انسانی شامل : خانواده ، دوستان ، جمعیت ها ، فرهنگ ها ، حقوق و 

 ا و آنچه که ما را به عنوان موجود انسانی معرفی می کند. مسئولیت ه

    1: کجای زمان و مکان قرار داریم؟2تم 

پرسش هایی درباره موقعیت  ما در زمان و مکان، تاریخچه زندگی، محل 

زندگی و سفرها ، اکتشافات، یافته ها و مهاجرت های انسان، روابط 

 هانی بین افراد و تمدن ها از دیدگاه محلی و ج

                    2: چگونه خود را معرفی می کنیم؟ 3تم 

پرسش هایی درباره نحوه ی شناسایی و بیان عقاید، احساساتف طبیعت، 

فرهنگ، باورها و ارزش ها، راه هایی که از آن طریق خالقیت های خود 

 را کشف و گسترش دهیم و زیبایی های جهان را درک کنیم.

                                         3ر می کند؟: جهان چگونه کا4تم 

پرسش هایی درباره جهان طبیعی و قوانین حاکم بر آن، تعامل بین 

اجزای جهان طبیعی و جوامع انسانی، چگونگی استفاده انسان ها از 

دانسته های علمی خود، تاثیر پیشرفت های فن آوری بر جوامع و محیط 

 زیست

 4نظام مند سازیم؟: چگونه خود را 5تم 

پرسش هایی درباره روابط بین نظام ها و جمعیت های ساخته و پرداخته 

شده توسط انسان، ساختارو عملکرد سازمان ها، تصمیم گیری های 

اجتماعی، فعالیت های اقتصادی و تاثیر آن ها بر انسان ها و محیط 

 زیست

                            5: سیاره ی خود را به اشتراک می گذاریم. 6تم 

پرسش هایی درباره حقوق و مسئولیت های ما در خصوص برخورداری مساوی 

و عادالنه همه ی انسانها و موجودات زنده از منابع محدود موجود در 

طبیعت، جمعیت ها و روابط بین آنها با یکدیگر،دسترسی یکسان و 

 .(1392وی،)مهدبرابر به موقعیت هایی همچون صلح و حل مشکالت گوناگون

مجموعه ای از این واحدهای پژوهشی در قالب " برنامه پژوهشی " 

ارائه می گردد. این تم های تلفیقی بستر مناسبی را جهت بحث و 

گفتگو در سطح مدرسه فراهم می آورد و امکان بررسی مطالب را از 

ابعاد منطقه ای و جهانی در واحدها میسر می نماید.دانش آموزان در 

پژوهشی" جداگانه در مورد این مطالب مهم جهان شمول ،  " واحدهای

در خالل این پژوهش  . (1392)مهدوی،کاوش کرده و مطالبی یاد میگیرند 

محتوای کتاب های درسی مصوب آموزش و پرورش در هر پایه ای  که  ها 

 متناسب با تم های فوق برنامه ریزی شده است ، تدریس می شوند. 

 

سازی هر چه بیشتر آموزش متکی بر پژوهش ، : برای موثر مفاهیم 

نیازبه نوعی برنامه ریزی درسی هست که بر مبنای درک " مفاهیم " 

تبیین و تعریف شود مفاهیم کلیدی یکی از عناصر اصلی برنامه درسی 

هستند . هشت مفهوم به عنوان مفاهیم کلیدی در نظر گرفته می شوندکه 

-7بدگاه د-6رتباط ا-5غییر ت-4سبب -3کارکرد  -2شکل  -1شامل : 

 (1392)مهدوی،باز اندیشی  -8مسئولیت 
 یایدن در نکهیا یبرا آموزان دانش ازین مورد یهایتوانمندمهارتها:

 یواقع یازهاین روزمندانهیپ امروز زیبرانگ چالش و رییتغ حال در

 .  کنند طرف بر را خود

                                                             
1 Where we are in place and time? 
2 How we express ourselves? 
3 How the world works? 
4 How we organize ourselves ?                
5 Sharing the planet. 



ترکیب -4رییبه کار گ-3رک مطلب: د-2کسب دانش: -1:   مهارت های تفکر

 فرا شناختی-7منطقی  تفکرات-6رزیابی: ا-5کردن

همکاری -3گران احترام به دی-2قبول مسئولیت-1:   مهارت های اجتماعی 

 بول نقش های گوناگون در گروه ق-6صمیم گیری گروهیت-5ل تناقضاتح-4

-5وشتنن-4واندنخ-3فتاریگ-2نیداریش-1شامل : مهارت های ارتباطی

 اط غیر کالمیبارت-7ارائه-6مشاهده

و  هارت های حرکتی ماهیچه های بزرگم-1 شامل مهارت های خود مدیریتی

زندگی -6ایمنی -5زمانی   مدیریت-4سازماندهی-3هوشیاری محیطی -2 کوچک

 انتخاب های آگاه -8آداب رفتاری -7سالم 

مع آوری ج-4رنامه ریزیب-3شاهده م-2رح سوالط-1: مهارت های پژوهشی

رائه یافته های ا -8فسیر اطالعاتت-7زماندهی اطالعات اس-6ثبت -5اطالعات

 (1392)مهدوی،تحقیق 

 

این برنامه بر رشد و شکل گیری شماری از گرایش های فردی  :شهایراگ

و ارزش های اخالقی   نیز در دانش آموزان تمرکز می نماید. گرایش 

-خالقیت-همکاری–س اعتماد به نف -تعهد  –هایی مانند: قدردانی 

 (1392)مهدوی،تحمل -احترام-صداقت-استقالل-شتیاقا-مدلیه-اویکنجک

 

 عملکرد و رفتار شکل به قیعم یریادگی گذاشتن شینما به :عملکردها 

 به و یاساس رعناصریسا یعمل ظهور آموزان، دانش یسو از مسئوالنه

 (1392)مهدوی،. روزمره و یواقع یزندگ در آنها یریکارگ

مت به خود ، دیگران و اجتماع داخل و عملکرد می تواند ، ارائه خد

خارج مدرسه باشد  و دانش اموز با این نوع عملکردها قادر خواهد 

بود که هم از لحاظ فردی و هم اجتماعی ، مهارت هایی از قبیل 

حل مسئله ، تفکر نقادانه و خالق را در خود گسترش دهند .  ،همکاری 

ه از یادگیری ممکن است عملکردهای دانش آموزان به عنوان نتایج حاصل

الزاما در کالس صورت نپذیرد لذا جهت دستیابی به این مهم در این 

 سیستم ، والدین مدرسه و خانه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند .

قابلیت بومی سازی و انطباق با فرهنگ و اعتقادات   IB برنامه درسی  

 IBنماینده رسمی  کشور مجری را دارد و مدرسه ای که در تهران مجری و

در ایران است به خوبی این بومی سازی را انجام داده است به نحوی 

ویژگی های یک دانش آموز .که کامال با برنامه درسی ملی انطباق دارد 

کامال با ،موفق در این برنامه درسی که در مدرسه فوق در حال اجراست 

ملی مصوب اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی برنامه درسی 

 مطابقت دارد  91اسفند 

بومی سازی شده در کشور  IBویژگی های یک دانش آموز موفق در سیستم 

 : (1392)مهدوی، ایران 

:به خداوند متعال اعتقاد راسخ دارند به دستورات قرآن  با ایمان

کریم و پیامبر اسالم )ص( عمل می کنند و پروردگار را حاضر و ناظر 

رنامه بدین محوری  1-3نند .   منطبق با اصل بر کارهای خود می دا

 ایمان -7-2درسی ملی  و ناظر بر شایستگی های پایه دانش آموزان بند 

: آن ها حس کنجکاوی خود را تقویت می کنند. مهارت هایی کسب پرسشگر

می کنند که برای انجام پژوهش و کسب استقالل درآموزش به آن 

ی برند و این عشق به یادگیری در نیازمندند، همواره از آموزش لذت م

دانش آموزان و آموزگاران  . تمام طول زندگی همراه آنان خواهد بود



هستند بدین معنا که همواره در حال پژوهش،  1یادگیرندگان دائمی 

یادگیری و به کار گیری یافته هایشان در زندگی واقعی ) فردی و 

اصل  مادام العمر و یادگیری-3-9اجتماعی ( خود هستند. ناظر بر اصل 

 اعتبار نقش یادگیرنده برنامه درسی ملی -3-3

: آن ها به مفاهیم ، ایده ها و نظراتی که ارزش بومی، ملی و  دانا

جهانی دارد دست می یابند  و در این راه به دانش عمیقی دست یافته 

جامعیت  -3-6و درک مطلب خود را تقویت می کنند . ناظر بر اصل 

 لی برنامه درسی م

: آن ها با انجام تمریناتی ، مبتکرانه می اندیشند تا اندیشه ورز 

به مهارت های فکری دست یابند و بتوانند با خالقیت خود ، مشکالت را 

تشخیص داده ، با آنها مواجه شوند و به موقع آنها را حل کنند. 

رسی تعقل  برنامه د-7-1ناظر بر شایستگی های پایه دانش آموزان بند 

   ملی 

: در کارهای گروهی مشارکت می کنند و عالقه مند به همفکری و جتماعیا

 همکاری با دیگران بوده و دوستان زیادی دارند.

راستگو، درستکار،عادل و با انصاف هستند. در روابط  اخالق گرا:

اجتماعی مبادی آداب بوده ، درست عمل می کنند و مسئولیت کارهای 

ه شایستگی های باخالق مربوط -5-7بند  خود را می پذیرند .منطبق بر

 پایه دانش آموزان در برنامه درسی ملی 

فرهنگ و تاریخ خود را می شناسند و به سایر  ها: آن آزاد اندیش

دیدگاه ها ، ارزش ها، سنت ها، چه فردی و چه گروهی احترام 

میگذارند. نقطه نظرات متفاوت را ارزیابی و عقاید مختلف را به 

 می کنند.خوبی تحمل 

: آنها حس همدردی و احترام را نسبت به نیاز های سایر مردم دلسوز

در خود تقویت می کنند ودر قبال بهبود وضعیت زندگی دیگران و محیط 

 پیرامون شان متعهد هستند 

: از باور هایشان شجاعانه دفاع و نظرات خود را به روشنی  شجاع

 بیان می کنند.

، جسمی و احساسی خود را حفظ می کنند : آن ها تعادل روحی  متعادل

 -3-8تا بتوانند شخصیت مناسبی برای خود کسب کنند.ناظر بر اصل 
 تعادل 

: آن ها درباره آموخته ها و تجربیات شان فکر کرده و  باز اندیش

نقاط ضعف و قدرت خود را شناسایی می کنند تا بتوانند از آموخته ها 

 و پیشرفت های فردی خود سود ببرند.

تمامی دانش آموزان تا حد امکان ، پشتیبانی   IB برنامه درسی ویژگی 

کلیه فعالیت های دانش آموزان اعم از تحصیلی و غیر تحصیلی به و نیز

هنگام برنامه ریزی درسی در نظر گرفته می شود، این دو اصل برنامه 

ی در برنامه درسی یکپارچگی و فراگیر -3-11منطبق بر اصل  IBدرسی 

 ی باشد .ملی م

بر همکاری بین آموزگاران تاکید داشته و همه در   IBبرنامه درسی 

عملکردهای دانش قبال محورهای اصلی برنامه آموزش جهانی متعهدند.

الزاما در کالس صورت  ،آموزان به عنوان نتایج حاصله از یادگیری 

پذیرد لذا جهت دستیابی به این مهم در این سیستم ، والدین می ن

و خانه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند . این اصول منطبق مدرسه 

 ی ملی است.جلب مشارکت و تعامل در برنامه درس-3-10بر اصل 

                                                             
1 Life long learner 



 آموزان دانش یها ییتوانا و قیعال ازها،ین یمبنا بر برنامه نیا

 و آموزان دانش از کی هر یریادگی متفاوت یعادتها و ها گونه.  است

 دهید است ممکن یسن گروه نیا در که معمول یتفاوتها از هایی گستره

 دانش شرفتیپ یبرا یواحد یالگو از. در نظر گرفته می شود  شود

 به و یفرد یهایژگیو به توجه با فرد هر ونمی شود  استفاده آموزان

 قهبسا به وابسته آموز دانش هر رشد.کند یم شرفتیپ خود خاص یا گونه

است .منطبق بر  اتیتجرب نیا یفمن و مثبت راتیتأث و شرفتیپ مراحل و

 توجه به تفاوت ها در برنامه درسی ملی-3-7اصل 

در سرتاسر دنیا و در کشورهایی مانند آمریکا ،  بسیاری  تحقیقات

انجام شده  انگلستان ، آفریقای جنوبی ، نیوزیلنداسترالیا ، هند ، 

به همه جان ،تحقیقات نشان داده اند که این برنامه درسی  ایناست و 

نگر  و بر اساس اصول ساخت گرایی و یک برنامه درسی تلفیقی پژوهش 

کند تا مکان خود را  یبه دانش آموزان کمک م  IB برنامه .محور است

 ،یمانند کار گروه  ینرم افزار یمهارت ها و کنند یدر جامعه بررس

 کند.  یم قیرا تشو موجود روابطدرک  درک جوامع وی،ارتباطات و همدل

 (2018سلدون،)مارک 

تـأثیر گـذاری   برای دستیابی به این هدف که  بودکوششی  این تحقیق

بر پـرورش مهارتهـای زنـدگی دانـش آمـوزان دوره   IBبرنامه درسی  

 چگونه است؟    IBابتدایی در مدارس

 
 پیشینه

پاویندرا پراجاپاتیا  و  بسکی شارما ، تحقیقی با مضمون اهمیت 

انجام دادند.این پژوهش بر  2017سال آموزش مهارت های زندگی در 

اهمیت آموزش مهارت های زندگی و مزایای استفاده از آموزش مهارت 

های زندگی در برنامه درسی یعنی " ایجاد مهارت های اجتماعی، عاطفی 

در  2017در سال  ون دور، ، و تفکر در دانش آموزان "تمرکز می کند

تمرکز    IBهای ابتدایی سال یبرنامه درس تحقیق خود نشان داد که 

در مورد  2018.مارک سلدون  در سال  پرس و جو دارد یبر رو قیدق

تحقیق  یعال التیدر خارج از مدرسه و تحص IBمثبت   راتیتأث یچگونگ

 ،یمانند کار گروه ینرم افزار یمهارت ها IB و نتیجه گرفت که. نمود 

کند تا  یم به دانش آموزان کمک زین و را تقویت یارتباط و همدل

.کوشنر،کوچیس،کورتنی، ساینما و کنند یمکان خود را در جامعه بررس

 انیدر م تیموفق کهدادند  نشاندر تحقیقات خود    2017براون در سال 

از مدارس  شیب یبه طور کل لندیوزیدر ن ،  IB ابتدایی دانش آموزان

 2015ی در سال دنیغرب س ی دردانشگاهاستاد   سوزان گانون.است عادی

 دانش در آن  دهد که  ینشان مانجام داده است  و را  یقاتیتحق

 مرکز .دارای تفکر انتقادی هستند  انشانیاز همتا شتریب IB آموزان

در کالس    IBبرنامه ریتاث 2010آموزش و پرورش استان تگزاس قاتیتحق

و  معلمان توسط که   IB یمثبت برنامه ها جینتا و یتگزاس را بررس یها

دانش  زهیانگ شیافزا،یهمکارو معلمان شناسایی شدند شامل   انریمد

 دانش شیو افزا یتفکر انتقاد یمهارت ها ،توسعهیریادگی یآموز برا

و  یلیب یلوس کر،یپ یمدول، لوس نیج.ی بود و فرهنگ یجهان آموزان

برنامه دوره  مثبت ریتاث،تحقیقی مبنی بر 2017ی وینچیپ  در سال لیام

 ها یژگیو و یتفکر انتقاد ،یالملل نیب تفکر ر توسعهد PYP ابتدایی 

در  ،یبول-وانیو ا ن،یمارانجام دادند .  IBدر برنامه  رندهیادگی ی 



مانند  یموضوعات می تواند از  IBبرنامه درسی  تشان دادند  2013.سال 

دانش  ،یبه کرامت انسان یافراد، احترام و قدردان ریسا یبرا یهمدل

 کند.  یبانیپشت هروند جهانی آموزان را برای ش

تحلیل محتوای کتاب های تحقیقی با عنوان   95پیر فیروز جایی در سال 

انجام داده  فارسی دوره ابتدایی براساس مولفه های مهارت های زندگی

هر یک  کهیل داده ها نشان می دهد نتایج حاصل از تجزیه و تحل .است 

از شاخص های مهارت های مذکور بصورت متوازن مورد توجه قرار نگرفته 

است و در کتب درسی به یک نسبت مولفه های مهارت های زندگی را تحت 

در تحقیق خود نشان  1393 ، در سالموسی بندک-.پوشش قرار نداده اند

الگوی مطلوب آموزش مهارت های زندگی الگویی است که هم  می دهد

برمبانی برنامه درسی آموزش مهارت های زندگی تاکید وتوجه داشته 

باشد و هم نیاز های روز دانش آموزان،جامعه و تغییرات آن پایه ای 

   93سعادتمند، موید و مهدی بیگی در سال   .برای آموزش قراردهد

میزان انطباق برنامه های درسی مدارس ابتدایی با مهارت های ضروری 

و نشان  را بررسی کردند. زندگی از دیدگاه معلمین دوره ابتدایی

برنامه هاي درسي مدارس ابتدایي با مهارت هاي ضروري زندگي در دادند

در خصوص اهمیت مهارت انطباق ندارد.مراحل طراحي، اجرا و ارزشیابي 

 و ویزبرک زینسف،    1994در سال  پیرسون و قیقات  ،مورگانزندگی تح

در سال   که کوک و باوون ، و گرشام 2005در سال  ( و بتلو2004) والبرگ

 ،ویکولد ونزل  2008در سال  ،  سیورز2007 وکانتور و بوتوین 2006

و  1396و دهدار، در سال 1396 در سال  اکبریان  2009در سال   وسیلبرسن

بابا مرادی در سال 1395اراز گلدی در سال و1395، در سال کربنی  نیز

و  نوایی در سال  92فردی در سال  و با تحقیق 93و  سامی در سال   94

نشان  ، 1391و زارعی کلویی سال  1392دانش در سال  و تحقیق و  92

 ، روانی سالمت از دادند که داشتن مهارت های زندگی  در برخورداري

 زندگی در موقع وبه صحیح گیري تصمیم زندگی، در موجود مسائل توانایی حل

 ودرک وخودکنترلی خودمداري ، آنان با وتوانایی همدلی دیگران مشکالت ودرک

 عملکرد ، هاي مختلف زمینه در پیشرفت وانگیزه کارایی ، ماعیاجت موقعیت

تاثیر مثبت دارد  سالم انسان یک نیاز موفق اجتماعی عملکرد ، موفق تحصیلی

. 

 

 هدف پژوهش

 

بر پرورش مهارت های  IBتأثیر اجرای برنامه درسی  تعیین

برقراری ارتباط  مهارت-مهارت مقابله با استرس-خودآگاهی)زندگی

 -مهارت تصمیم گیری - مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی -موثر

تفکر خالق -مهارت همدلی  - مهارت حل مسئله-مهارت مقابله با هیجانها 

 .ابتدایی   دورهدانش آموزان  (   تفکر انتقادی-
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در این پژوهش با توجه به اینکه اجرای :نمونه گیری و حجم نمونه

یک مدرسه دوره ها ،تنها در  بطور کامل در تمام  IBبرنامه درسی 

به وقوع پیوسته است  لذا برای ایجاد گروه های همگن  دخترانه تهران

در این پژوهش و مقایسه بین گروهها ، متغیر جنس و منطقه مورد 

مطالعه همگن شد و هر دو گروه مالک و مقایسه از میان دختران مدارس 

ر این پژوهش شامل د جامعه آماري ابتدایی منطقه یک انتخاب گردید. 

در  در پایه های پنجم وششم  IBمدرسه مجری برنامه درسی  دانش آموزان

برای دانش آموز بود .220این جامعه آماری تعداد منطقه یک می باشد.

گیری های جامعه آماری شیوه نمونهتحقیق حاضر با توجه به ویژگی

ونه از جدول باشد برای تعیین حجم نمای نسبت حجم میتصادفی طبقه

 برآورد حجم نمونه جرسی مورگان  استفاده گردید.

نفر بودند   220جامعه آماری ) پایه پنجم و ششم ( در مدرسه مهدوی 

مجری نفر از مدرسه  140بایست طبق اطالعات موجود در جدول مورگان  می

انتخاب می شدند  و برای گروه مقایسه نیز به همین  IBبرنامه درسی 

انش آموزان همگن ) دختر پایه پنجم و ششم  همان منطقه ( تعداد از د

 انتخاب شدند.  دیگراز  مدارس 

 روش وابزار جمع آوری داده ها

پس رویدادی و با روش علی مقایسه  –پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی 

درپرورش  IB ای است  و به منظور تعیین تاثیر اجرای برنامه درسی

مهارت های زندگی دانش آموزان ابتدایی ، نمره دانش آموزان مدرسه 

مجری این برنامه درسی ، با نمره سایر دانش آموزان که در مدارس 

 عادی تحصیل می کنند از طریق آزمون آماری مورد مقایسه قرار گرفت .

ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد مهارت ابزار گردآوري داده 

سؤال تنظیم شده و در مقیاس  40پرسشنامه در قالب ی زندگی است، ها

هاي این پرسشنامه عبارتند گیرد.  مؤلفهرا در بر مي5تا  1لیکرت طیف 

از: مهارت خودآگاهی، مهارت کنترل استرس، مهارت ارتباط انسانی ، 

مهارت روابط بین فردی، مهارت تصمیم گیری، مهارت کنترل هیجان 

ئله ، مهارت همدلی، مهارت تفکر خالق و مهارت تفکر ،مهارت حل مس

به منظور بررسی پایایی پرسشنامه در این پژوهش از ضریب .انتقادی  

 یا اعتماد قابلیت آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. این ضریب برای

 آن هایجواب و شده طراحی لیکرت طیف صورت به که ایپرسشنامه پایایی

های رود. همسانی درونی آیتممی کار به ند،باشمی ایگزینه چند

پرسشنامه که بازتابی از پایایی ابزار مورد استفاده در نظر گرفته 

و برای  محاسبه شد. 931/0شود، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ می

، کنترل  671/0هریک از مولفه ها به ترتیب برای خودآگاهی 

،تصمیم 614/0وابط بین فردی،ر622/0، ارتباطات انسانی491/0استرس

 589/0،تفکر خالق774/0،همدلی726/0،حل مسئله641/0،کنترل هیجان691/0گیری

 می باشد . 701/0و تفکر انتقادی

 

 تجزیه و تحلیل داده ها 
یافتــه هــای توصــیفی ایــن پــژوهش شــامل شــاخص هــای آمــاری ماننــد 

فراوانی ، میـانگین ، انحـراف اسـتاندارد ، کشـیدگی و چـولگی مـی 

 باشد.
 
 
 



 

 های مورد بررسی:فراوانی و درصد فراوانی گروه1جدول 

 درصد  فراواني گروه

 IB 140 50برنامه درسی 

 50 140 برنامه درسی عادی

 100 280 جمع کل

 

 :میانگین و انحراف استاندارد دو گروه در مهارت زندگی2جدول 1

                     

 گروه

 متغیر

IB کل عادی 

M SD M SD M SD 

نمره کلی مهارت 

 زندگی
11/167 86/11 35/149 55/22 23/158 06/20 

 70/2 71/15 94/2 67/14 94/1 74/16 خودآگاهی

 41/2 99/15 71/2 16/15 71/1 82/16 کنترل استرس

ارتباطات 

 انسانی
74/17 51/1 81/15 91/2 78/16 51/2 

 34/2 60/16 78/2 99/15 57/1 21/17 روابط بین فردی

-مهارت تصمیم
 گیری

85/15 97/1 86/14 13/3 35/15 65/2 

 93/2 51/14 53/3 74/13 91/1 28/15 کنترل هیجان

 14/3 69/13 73/3 24/13 33/2 14/14 حل مسئله

 16/3 69/16 20/3 7914 61/1 59/18 همدلی

 39/2 37/16 66/2 55/15 74/1 19/17 تفکر خالق

 77/2 54/16 13/3 54/15 88/1 55/17 تفکر انتقادی

 

میانگین )انحراف اسـتاندارد( نمـره کلـی مهـارت زنـدگی در گـروه  

IB  ــب ــه ترتی ــادی ب ــت 55/22) 35/149( و 86/11) 11/167و ع ــه دس ( ب

 آمد. 

هـا صـورت قبل از هرگونـه آزمـوني کـه بـا فـرا نرمـال بـودن داده

. بــر ایــن اســاس، گیــرد بایــد آزمــون نرمــال بــودن صــورت گیــردمي

کشـیدگي محاسـبه و سـپس بـرای بررسـی نرمـال بـودن  ي وابتدا چولگ

 شود. استفاده می اسمیرنوف-آزمون کولموگروفها از توزیع داده

 



 

 :بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش3جدول

 متغّیر
 کشیدگی چولگی

 -کولموگرف 

 اسمیرنوف

Z SE Z SE Z Sig. 

 59/0 457/1 290/0 429/0 146/0 -763/0 مهارت زندگی

 مقدار چـولگی و کشـیدگی مشـاهده شــده بـرای متغیـر مهـارت زنـدگی

ــازه در ــرار( -2 ، 2) ب ــي دارد؛ ق ــاظ از یعن ــولگی لح ــیدگی چ  و کش

ــای ــال متغّیره ــژوهش نرم ــوده پ ــع و ب ــاآن توزی ــارن ه ــت متق  .اس

ــدار  ــرای مق ــده ب ــبه ش ــاداری محاس ــطح معن ــین، س ــون  Zهمچن آزم

آلفـای تعیـین شـده اسـت اسـمیرنوف بـاالتر از مقـدار  –کولموگروف 

 .که مبین نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش است 

 خطا هایواریانس برابری بررسی برای لوین :آزمون4 شماره جدول

 

 

ــطح معنــاداری آمــاره 4در جــدول  ــر از  F، از آنجــا کــه س بــزرگ ت

هـا بـا واریـانس خطـای گـروهاست، بنـابراین، بایـد گفـت کـه  05/0

بـا  هـا مشـاهده نشـده اسـت.همدیگر برابر بوده و تفـاوتی بـین آن

هـای آزمـون پـارامتری بـرای متغیرهـای توجه بـه اینکـه پـیش فـرا

هــای پــارامتری بــرای مــورد بررســی بــرآورده شــده اســت، از آزمــون

 شود.های مربوط به این متغیرها استفاده میبررسی فرضیه

 وهش یافته های پژ

 های آزمون پارامتری بر آورده شده است،پیش فرا اینکه به توجه با

 در IB درسی برنامه پارامتری تی استودنت برای بررسی تأثیر آزمون از

 .شد استفاده ابتدایی دوره آموزان دانش زندگی های مهارت پرورش

 ارت زندگیدر پرورش مه IBبررسی تأثیر برنامه درسی جهت  استودنت t آزمون :5جدول 

 گروه

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 df t Sig معیار

IB 11/167 86/11 

278 244/8 **000/0 

 عادی

 

 

35/149 55/22 

           1P *05/0 > P  **01/0 >  

 دانش زندگی های مهارت پرورش در IB درسی برنامه بررسی تأثیرجهت 

را های آزمون با توجه به برآورده شدن پیش ف ابتدایی، دوره آموزان

 .F df Sig متغیر

 095/0 1 918/2 مهارت زندگی



استفاده شده است. بر اساس  استودنت tپارامتری  از آزمونپارامتری، 

 000/0 > 01/0از آنجا که )، 6نتایج حاصل از بررسی داده ها در جدول 

 =P،)  درصد  99اطمینان  در سطح که می دهدنتایج آزمون نشان

(01/0=αاختالف ،)  ن آموزامیانگین مهارت زندگی دانشمعناداری بین

ارد. در با دانش آموزان عادی وجود د IBمشغول به تحصیل در برنامه 

های زندگی دانش در پرورش مهارت IBتوان گفت برنامه درسی نتیجه، می

 .داردمثبت آموزان تأثیر 

مشـخص گردیـد  بدسـت آمـده  sigبا توجه به توضـیحات فـوق و مقـدار 

ش آمـوزان هـای زنـدگی دانـدر پـرورش مهـارت IBبرنامـه درسـی  کـه 

دوره ابتــدایی قویــا تــأثیر دارد.حــال بــرای بررســی اینکــه هریــک 

از  مولفه های مهارت زنـدگی نیـز تفـاوت معنـاداری دارنـد آزمـون 

t   روی مولفه های مهارت زندگی نیـز اعمـال شـد .و نتـایج بـه شـرح

  < P*05/0 > P  **01/0 زیر است :

های در پرورش مؤلفه IBدرسی  بررسی تأثیر برنامهجهت  استودنت t آزمون 6 جدول

 مهارت زندگی

 متغیر
میانگین 

(IB) 

میانگین 

 )عادی(
df t Sig 

 000/0** 940/6 278 67/14 74/16 خودآگاهی

 000/0** 114/6 278 16/15 82/16 کنترل استرس

ارتباطات 

 انسانی
74/17 81/15 278 920/6 **000/0 

روابط بین 

 فردی
21/17 99/15 278 542/4 **000/0 

-مهارت تصمیم

 گیری
85/15 86/14 278 175/3 **002/0 

 000/0** 522/4 278 74/13 28/15 کنترل هیجان

 017/0* 400/2 278 24/13 14/14 حل مسئله

 000/0** 538/12 278 7914 59/18 همدلی

 000/0** 107/6 278 55/15 19/17 تفکر خالق

 000/0** 516/6 278 54/15 55/17 تفکر انتقادی

، نتــایج 6بــر اســاس نتــایج حاصــل از بررســی داده هــا در جــدول  

ــان  ــون نش ــدآزم ــی ده ــه م ــطح   ک ــئله  در س ــل مس ــارت ح ــه مه مولف

 99اطمینـان  در سـطح( و سـایر مولفـه هـا α=05/0درصـد )95اطمینان 

هـای مهـارت میـانگین مؤلفـهمعنـاداری بـین  (، اخـتالفα=01/0درصد )

بــا دانــش  IBر برنامــه آمــوزان مشــغول بــه تحصــیل دزنــدگی دانــش

تـوان گفـت برنامـه درسـی ارد. در نتیجـه، مـیآموزان عادی وجـود د

IB ــه ــرورش مؤلف ــاهی در پ ــای خودآگ ــترس ،ه ــرل اس ــات  ،کنت ارتباط

حـل  ،کنتـرل هیجـان ،گیـری  مهـارت تصـمیم،روابـط بـین  ،انسانی 

ــئله  ــدلی  ،مس ــوزان  ،هم ــش آم ــادی دان ــر انتق ــالق  و تفک ــر خ تفک

 ثیر معناداری دارد.دوره ابتدایی تأ

 بحث و نتیجه گیری



بر  IBتاثیر اجرای برنامه درسی  نتایج این پژوهش نشان میدهد که 

پرورش مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی در سطح معناداری  

در  IBبرنامه درسی  6طبق جدول  بسیار مطلوب بوده است . همچنین

بیشترین ر مثبت داشته است و پرورش همه مولفه های مهارت زندگی تاثی

تاثیر را در پرورش مهارت همدلی و پس از آن به ترتیب بر مهارت 

خودآگاهی، مهارت ارتباطات انسانی ، مهارت تفکر انتقادی، کنترل 

 استرس و مهارت تفکر خالق داشته است .

توسعه و در زمینه  نسیمک گ و سوارتز نتایج این پژوهش با گزارش 

با  و  2014" در سال IBدربرنامه درسی  تفکر یها مهارتی ابیارز

 یمهارت ها IBنتیجه گرفت که برنامه درسی   که ( 2018پژوهش  سلدون )

تاثیر بسزایی در همدلی دانش آموزان دارد  وکند یم قیرا تشو 1نرم 

یادگیری  دادند نشان  که(  2016با پژوهش کیمبرلی و مایر ).همچنین 

و به  داشتهمثبت بر توسعه مهارت های زندگی تأثیر  پژوهش مبتنی بر 

آنها  کمک می کند تا برای موفقیت در جامعه جهانی و اقتصاد جهانی 

 دانش که در آن  2015در سال  گانون همچنین تحقیق وآماده شوند.

با  و .دارای تفکر انتقادی هستند  انشانیاز همتا شتریب IB آموزان

ی وینچیپ  در لیو ام یلیب یلوس کر،یپ یمدول، لوس نیج نتایج تحقیق

 تفکر در توسعه PYP در دوره ابتدایی  IBبرنامه ریتاثکه  ،2017سال 

را مثبت  رندهیادگی ی  ها یژگیو و یتفکر انتقاد ،یالملل نیب

که دریافتند  1998در سال  و سینگ با پژوهش آدامز وارزیابی کردند، . 

 اجتماعی مهارتهاي رشد براي تیفرص هیچگونه سنتی روش به کالس اداره کردن ،

مک گینس،سوارتز  با پژوهشو  آورد  نمی کالس فراهم داخل در آموزان دانش

 قیتفکر عم تیتقوباعث   IBکه نشان دادند برنامه درسی  2014در سال 

 ی می شود ، همسو است . ریادگی یو مهارت ها

الگوی مطلوب   در خصوص  1393در سال   موسی بندکاین پژوهش با پژوهش 

و  ن،یماربا مطالعاتی که و همسو می باشد آموزش مهارت های زندگی 

انجام دادند  به لحاظ تمام مولفه های   2013در سال  ،یبول-وانیا

آموزش و  قاتیتحق مرکزبا تحقیق  ومهارت های زندگی همسو می باشد .

 یدر کالس ها  IBبرنامه ریتاثکه   2010 هیژانودر رش استان تگزاسپرو

مناسب و رفتار و  یآموزش یها وهیشکرد و نشان داد  یتگزاس را بررس

تگزاس  IB ریغ یاز کالس ها شتریب IB یدر کالس هاآموزی  دانش یها تیفعال

 باالتر است، IB در مدارسی برنامه های درسی کل تیفیک و.رخ داده است

 مسو می باشد .ه

 و نتایج این پژوهش در خصوص اهمیت مهارت زندگی با پژوهش  ،مورگان

در سال  ( و بتلو2004) والبرگ و ویزبرک زینسف،    1994در سال  پیرسون

،  2007 وکانتور و بوتوین 2006در سال   که کوک و باوون ، و گرشام 2005

در  اکبریان  2009ل در سا  وسیلبرسن ،ویکولد ونزل  2008در سال  سیورز

اراز گلدی و1395، در سال کربنی  و نیز 1396دهدار، در سال  و1396 سال 

 و با تحقیق 93 و  سامی در سال  94بابا مرادی در سال 1395در سال 

 و 1392و تحقیق  دانش در سال و  92و  نوایی در سال  92فردی در سال 

همسو می  1390گلستانی فرد در سال   وبا تحقیق 1391زارعی کلویی سال 

 باشد 

                                                             
1 Soft skills (social skills, communication skills, character traits, attitudes, career attribute, social intelligence 

and emotional  ) 
مهارت هایی هستند که قابل اندازه گیری نبوده مانند مهارت های اجتماعی ، مهارت های ارتباطی، نگرش ها صفات شخصیتی، هوش 

  اجتماعی و عاطفی و ویژگی های شغلی

https://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/98007
https://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/98007
https://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/806893
https://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/703393
https://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/703393


برنامه درسی می باید  انعکاسی از گفت  میتوان یافته این تبیین در

ورت غیر مستقیم به نیازها و آرمان های جامعه باشد و هم اینکه به ص

کارکردهای آموزش و پرورش عباتند از: . تغییر در جامعه کمک نماید

پرورش و رشد شخصی  -گزینش و تخصیص  -انتقال فرهنگ  -جامعه پذیری 

پرورش  -نوآوری و تغییر   -نظارت اجتماعی  -یگانگی اجتماعی  -

انتقال ، مدرسه عامل اصلی (1390)عالقه مند، .سرمایه گذاری -سیاسی 

فرهنگ و رشد اجتماعی دانش آموزان است و اینکه دانش آموزان باید 

در راستای نیازهای جامعه رشد و پرورش یابند، برنامه ریزان درسی 

باید با خصایص فرهنگی جامعه خود و همچنین مسائل و مشکالت و 

نیازهای جامعه آشنا باشند تا متناسب با آن در طراحی و اجرای 

رسی ، در راستای تحکیم مبانی فرهنگی جامعه و رفع برنامه های د

(. افالطون 1395مشکالت و تنگناها و نیازهای آن گام بردارند )بندک، 

آموزش و پرورش را وسیله ای برای ساختن یک  " 1در کتاب خود " جمهوری

( عقیده دارد که هدف تعلیم و 2007)2جامعه بهتر می داند. نودینگس

دکان است که در آینده مسئولیت اجتماعی بر تربیت ، تسهیل رشد کو

عهده دارند و باید قادر به قضاوت صحیح در سطح باال باشند و قادر 

به تشخیص حقوق خود و تشخیص درست از نادرست برای خود و جامعه خود 

باشند و قادر به درک ارزش هنر و زیبایی در محیط پیرامون خود 

علیم و تربیت را پرورش انسان ( هدف ت6200) 3باشند. همچنین استینر

ها برای یافتن هدف و مسیر خود در زندگی می داند . وی معتقد است 

که کودکان و نوجوانان در ذات خود نیکو هستند و این برنامه ها و 

نظام آموزشی و معلم است که آنها را از خوب ماندن باز می دارد. در 

اظر بر برنامه های ( نیز از اصول ن1391برنامه درسی ملی ) اسفند 

درسی و تربیتی مواردی چون اعتبار نقش یادگیرنده ،جامعیت ، توجه 

به تفاوت ها،یادگیری مادام العمر ، جلب مشارکت و تعامل و نیز 

یکپارچگی و فراگیر بودن برنامه درسی برشمرده شده است  همه این ها 

در  وقتی محقق می شود که یک  برنامه درسی بتواند هم تحول کیفی

دانش آموزان ایجاد کند و همه به بهبود و توسعه دانش آنان کمک کند 

و اگر این برنامه درسی باعث پرورش و توسعه مهارت های زندگی نیز 

بشود  و افرادی مسئول و متعهد و دلسوز و متفکر بپروراند ، ما را 

و برنامه به اهداف و کارکردهای آموزش و پرورش نزدیک تر خواهد کرد 

 تمام این ویژگی ها را دارد. IB ی درس

دانش  که میشود سببمهارت های زندگی از این جهت اهمیت دارد که 

 موقعیت همساالن گروه و جامعه در و دهند افزایش خود را شایستگیهاي آموزان
 و جامعه ، همساالن با درروابط خود مثبت تعاملی و ، آورده بدست اي شایسته

 نشان ازخود را مقبول ازرفتارهاي اي نهدام و باشند داشته معلمان

مؤثر بودن مهارت های زندگی بر   زمینه ي در متعددي تحقیقاتدهند.

عملکرد تحصیلی دانش آموزان ، بر عزت نفس، مدیریت خشم ، پرورش 

مهارت های اجتماعی ، خود کارآمدی و افزایش شادکامی دانش آموزان 

یفیت زندگی، افزایش امید ،کاهش کم رویی و پرخاشگری در کودکان ، ک

  .، رضایت از زندگی وکاهش مصرف مواد مخدر  انجام شده است

در سرتاسر دنیا  IBبر اساس  تحقیقاتی که در مورد برنامه درسی 

، باعث ترویج IB انجام پذیرفته است استنتاج می شود که برنامه 

 نیاز برنامه تدریس شده است. ا یرفتارهاي مثبت به عنوان بخش

                                                             
1 Republic 
2 Noddings 
3 Steiner 



دارای سبک یادگیری خاص ساختن گرایی است که دانش  نینامه همچنبر

در این برنامه بر اساس تجربیات شخصی و آموخته های قبلی   آموزان 

شان در مورد اینکه جهان چگونه عمل می کند ، باورهای خاص خود را 

تا افرادی خالق   دارند یشتریب شانس  IB دانش آموزان شکل می دهند . 

این برنامه درسی به  وسعت موضوعات موجود در  ،رز باشند و اندیشه و

دانش آموزان اجازه می دهد تا از تمام مراحل تحصیلی خود در این 

شانس بیشتری برای کسب  IB دانش آموزان  یلذت ببرند.  برا چند سال 

این  وجود دارد.  یالملل نیتمرکز بر توسعه شهروندان ب مهارت هاو 

 نی، والدهستند که مورد قبول متعادل  یزندگ کیدانش آموزان دارای 

در  انیو کارفرما یموسسات آموزش عال نیهم چنو آنها و معلمانشان 

پس از  یدر زندگ زین IB برنامهثرات مثبت ا. می باشد  سراسر جهان

نرم  یبه مهارت ها IB. مشهود است یبه خوب هیعال التیمدرسه و تحص

 ،یمانند کار گروه ییزهایخشد، چب یکه کسب و کار ارزش م یافزار

)مارک  کند.  یم قیرا تشو  درک جوامع و روابط ی،ارتباطات و همدل

 (2018سلدون،

انجام شده   IBتحقیقاتی که بصورت اختصاصی در  زمینه برنامه درسی 

 -1می باشد  کردیشامل سه رو  IBی برنامه هااست نشان می دهند 

توسعه  -3وت رسانی جامعه و خدمر حضور د-2  ،یریادگیبه رویکرد نوین 

و  یشخص یدانش آموزان مهارت ها در رویکرد دوم،ومی باشند  زبان 

و حل مسئله  ،یریگ میشامل تصم یزندگ یواقع طیرا در شرا یاجتماع

  .خالقیت فرا می گیرند 

مهارت های تفکری ، مهارت های اجتماعی ، مهارت های  IBبرنامه 

دیریتی را به خوبی در دانش آموزان پرورش ارتباطی ، مهارتهای خود م

می دهد .و آنان را برای ورود به جامعه آماده می کند .برنامه درسی 

 (IB) یایدن کی جادیا رسالتش بلکه است.  یبرنامه  آموزش یک  از شیب 

 نیفهم و احترام ب است . این برنامه به خوبی  آموزش قیبهتر از طر

  د.ده یم جی، ترو21در قرن  یزندگ یساسا یرا به عنوان بخش یفرهنگ

در تبیین یافته ها به خصوص در زمینه مهارت همدلی که برنامه درسی 

IB  بیشترین تاثیر را در پرورش آن داشته است می توان به اهمیت این

، افـرادي همدلانتظـار میرود که انسانهاي مهارت اشاره نمود . 

آمیز به  گرش مسالمتطلب و مداراگر باشند. ن نوعدوسـت، صـلح

زنـدگی، بشـریت و اجتمـاع، حس زیباتري در انسان ایجـاد میکنـد و 

نگاه مثبت و -1و موجب می شود که  بـه درك بهتـر میانجامد. 

به  -3قدر همدیگر را بدانند؛  -2منطقیتري به زندگی داشته باشند؛ 

و صلح اهل مدارا  -4همدیگر احترام بگذارند و تفاوتها را بپذیرند؛ 

حس تعهد و  -6روابط اجتماعی مؤثرتري را تجربه کنند؛  -5باشند؛ 

به ارزشها و تعهدات اخالقی  -7پذیري بیشتري داشته باشند؛  مسئولیت

کمتر به سوءتفاهمها و اختالفات دچار  -8در جامعه پایبند باشند؛ 

در  10به امنیت روانی و رضایتمندي از زندگی برسند؛  -9شوند؛ 

دهند.)مجدفرو ي گروهی و اجتماعی مشارکت بیشتري نشـان فعالیتها

 (1392همکاران ،

 

 کاربردی پیشنهادات

  با توجه به اثر بخشی برنامه درسیIB   در پرورش مهارت های زندگی

پیشنهاد می شود آموزش و نیز مزایای دیگر این برنامه درسی ، 

ن وپرورش در امر رجیستر شدن مدارس دولتی  در این سیستم بی

 المللی حمایت و پشتیبانی بیشتری انجام دهد .  



 با توجه به اثربخشی  برنامه های درسی تلفیقی و  میشود پیشنهاد،

پژوهش محور در پرورش مهارت های زندگی، آموزش در همه دوره ها بر 

 اساس استانداردهای این برنامه های درسی باشد . 

 تبادل علوم وزارت ، پرورش و آموزش وزارت بین زندگی مهارتهاي آموزش جهت 

 .گردد استفاده دانشگاهی متخصصان هاي اندیشه و ازنظرات و گردیده نظر

  توسعه مهارت های زندگی دانش آموزان  کمک می کند تا  از آنجا که

لذا  برای موفقیت در جامعه جهانی و اقتصاد جهانی آماده شوند

ه شکل نیروی شایسته است تا آموزش و پروش به امرسرمایه گذاری ب

کار با مهارت و شایستگی فنی و قدرت تولید باال که باعث رشد و 

صنعتی میشود وبرای افراد به صورت درآمد، شغل  – توسعه ی اقتصادی

 . و پایگاه اجتماعی مطلوب ترمی باشدتوجه بیشتری نشان دهد
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