
علم بهتر است یا مهارت؟!
مجله هایی كه در طول سال تحصيلي، هر ماه آماده می شوند و به دست شما می رسند، در 

»دفتر انتشارات و فناوري آموزشي«، توسط ما و همكارانمان با كار و تالش فراوان توليد 

مي شوند. اين دفتر بخشي از سازماني بزرگ به نام »سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي« 

است؛ يعني همان جايي كه كتاب های درسي شما توسط بهترين نويسندگان  تأليف مي شوند. 

در اين شماره به سراغ رياست اين سازمان، يعني دكتر حسن ملكي رفتيم و از ايشان خواستيم 
در مورد مهارت های زندگي براي ما صحبت كنند.

بــر ســه پايــه اســتوار اســت:  زندگــي انســان 
مهارت ها، دانش ها، و ارزش ها. 

ولي این مهارت ها هســتند كــه ركن اصلي يك 
زندگــي پويــا محســوب می شــوند و اگــر حــذف 
شــوند، تنهــا دانش هــا و حفظيات براي شــخص 
باقــي می مانند كه آن ها هــم، به تنهايي و بدون 
مهارت های زندگي نمی توانند انســان را در مسير 

درست رو به جلو پيش ببرند.
در واقع، معلوليت ها در انسان ها به دو صورت 

هستند: 1. جسماني؛ 2. تربيتي. 
معلوليــت تربيتي به صــورت نبــود مهارت های 
زندگــي در يــك فرد بروز می کند که خوش بختانه 
معلوليتــي قابل معالجه اســت. فردي معلوليت 
تربيتــي دارد كه در مقابل عوامل محيطي به طور 
فعــال عمــل نکنــد و عمــل و اراده، محــور زندگي 
او نباشــد. همان طــور كــه معلوليــت جســماني 
ـراي فرد بــه همراه  يــك سلســله محدوديت هــا ـب
مي آورد، فردي كه داراي معلوليت تربيتي اســت 
هــم محدوديت هایــی دارد و نيازمند توجه خاص 

ديگران است.

از  مجموعـــه ای  مهــــارت هــــــای زندگــــــــي   
قــدرت  انســان  بــه  كــه  هســتند  توانايي هایــی 
می دهنــد، بتوانــد ارتباطاتش را با خود، طبيعت 
و ســاير انســان ها بــه صورتي برـقـرار كند كه يك 

زندگي با عزت، معقول و منطقي داشته باشد.

 يادگيــري مهارت هــا ســهولت و راحتــي، و 
آگاهي و توانايي را در زندگي به ارمغان می آورد. 

 مهارت هــا در زندگــي جايگزيــن ندارنــد و 
نمی تــوان جاي خالي آن هــا را با علم و دانش پر 
ـكـرد. مهارت هــا با تمرين و ممارســت به دســت 

می آيند.

 ســـــــه دستــــة مهــــم مــــهـــــارت ها شامــــــل 
مهارت هــای ـفـردي، مهارت هــای اجتماعــي، و 

مهارت های علمي می شوند.
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همة ما در زندگي محتاج علم هســتيم. از 
ساده تــــرین  مـهــارت های علمی در زندگي، 
مهارت آداب مطالعه کردن و مهارت روش 

تحقيق هستند.
در دنيــاي پــر از فناوری امروز، انســاني كه 
پژوهشــگرانه و بــا تحقيــق زندگــي نكنــد، 
آسيب می بيند. به راحتي فريب فناوری را 
می خورد و مســير درســت را پيدا نمی كند. 
در ـقـرآن مجیــد هم آمده اســت كه از ظن 
و گمان پيروي نكنيد. پس مهارت پژوهش 

بر هر فردي واجب است.
ایــن  شــامل  ديگــر  علمــي  مهارت هــای 

مهارت ها می شوند:
مهارت های سياســي: هر فردي، براي رأی 
 دادن، چــه در مدرســه و چــه در زندگــي 
اجتماعي خود، به اين مهارت ها نياز دارد. 
مهارت هــای اقتصــادي: هنرهــای برقراري 

تعادل بين دخل و خرج هستند. 
روش  و  تــصــميــم گیـــری  مــهــارت هــــای 
تحقيق: هر فردي در ســن دبيرستان براي 
داشــتن هدايت تحصيلي موفق و انتخاب 

رشته به آن ها نياز دارد.
در نهايــت بدون مهارت ها انســان آســيب 
می بيند و در زندگي محتاج ديگران است.

مهارت های علمی

انســان ها در خانــواده بــه دنيــا می آينــد و خانــواده 
اوليــن نهاد اجتماعي اســت. پــس انســان ها از ابتدا 
موجوداتي اجتماعي هستند و به يادگيري مهارت های 
اجتماعــي، مثــل مهارت هــای گفت وگــو، همدلــي و 

همكاري نیاز دارند.
اـفـراد در زندگــي اجتماعــي بــه چهــار دســته مهــم 

تقسيم می شوند:
دســتة اول اـفـرادي هســتند كــه در اجتمــاع هضــم 
می شوند. يعني از خودشان ارادة كمي دارند و در جمع 
ذوب می شوند و نمونة عملي این ضرب المثل هستند 

که: »خواهي نشوي رسوا، همرنگ جماعت شو.«
دســتة دوم افراد گوشــه گیر و اجتماع گریز هستند. 
در شــرايط افراطي، ايــن اجتماع گريزي نوعي بيماري 

محسوب می شود و به درمان نیاز دارد.
دستة سوم افراد اجتماع ستیزند که اهل خشونت و 

درگيري و دعوا هستند. 
ـراد  ـــرا هسـتــنــــد. اين افـ دستة چهـــارم اجتمــــاع گــ
مهارت هــای اجتماعي را بلدند و برخالف دســته های 
ديگــر مناســبات معقولی بــا ديگران برـقـرار می كنند. 
آنــان بــا مهارت هــای اجتماعــي كــه ـفـرا گرفته انــد، 

خودشان را مديريت می كنند.

مهارت های اجتماعي

مهارت های فردي
در زندگــي هــر ـفـردي، قبــل از اينكــه او 
بخواهــد مهــارت ارتبــاط بــا ديگــران را در 
خود بهبود بخشد، بايد ابتدا مهارت فردي 
داشته باشد. يعني به خودشناسي دست 
پيدا كند و بتواند خودش را مديريت كند. 
هــر ـفـردي اول بايــد بدانــد كاســتي های 
شــخصيتي اش کدام انــد تــا بتوانــد آن هــا 
را برطــرف كنــد. نقــاط ضعــف را اول بايــد 
شــناخت تــا بتــوان آن ها را بــه نقاط قوت 

تبديل كرد.
همة ما بايد »مهارت مقابله با اضطراب« 
را براي مقابله با فشارهاي رواني و عاطفي 
ياد بگيريم. همچنين، همة انسان ها نيازمند 
مهارت انديشيدن و مهارت تصميم گیری در 

زندگي شان هستند.
يادگيري مهارت های فردي در آينده جلوة 
ـراي مــا بــه همــراه خواهد  اجتماعــي هــم ـب
داشت و در ارتباط های اجتماعي هم كمك 

مي کند فرد موفق تری باشيم.


