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چکیده: 
به گزارش سازمان بهداشت جهانی، هدف از آموزش مهارت های زندگی، افزایش توانایی های روانی ـ اجتماعی و در نهایت پیشگیری 

از ایجاد رفتارهای آسیب زننده از طریق رعایت بهداشت سالمت و ارتقای سطح روانی افراد است. یکی از اهداف اصلی برنامه 
مهارت های زندگی، ارتقای بهداشت روانی کودکان و نوجوانان است. مطالعات بسیاری در مورد تأثیر برنامه آموزش مهارت های 

زندگی در ابعاد مختلف سالمت روان انجام گرفته و نتایج نشان داده است که آموزش این مهارت ها سبب افزایش عزت نفس، بهبود 
رفتارهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی، افزایش رضایت سیستم خانوادگی و سازگاری با خانواده، افزایش مهارت حل مسائل 

شخصی و بین فردی و افزایش مهارت های مقابله ای شده است، حال آنکه یکی از روش های مؤثر در آموزش و تثبیت مادام العمر 
مهارت های زندگی در دورة ابتدایی، نمایش خالق است که از طریق آن می توان بسیاری از تعالیم کاربردی در اجتماع، از قبیل 

توانمندسازی تصمیم گیری و حل مسئله، برقراری رابطة مؤثر، هویت یابی صحیح نسبت به خود، باال بردن عزت نفس، خالقیت و 
فرامین انسانی، افزایش روحیه همدلی و هم زبانی با دیگران و ... را به کودکان آموخت. در این مقاله بر آن شدیم تا به تأثیر نمایش 
خالق در تربیت و آموزش مهارت های زندگی کودکان اشاره نماییم. روش استفاده شده در این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی است و به 
همین منظور در گردآوری اطالعات از روش کتابخانه ای و مطالعه اسنادی استفاده شده است. پژوهش حاضر بر آن است تا گامی 

در روند درک بهتر این مفهوم باشد.

کلیدواژه ها: مهارت زندگی، نمایش خالق، مقطع ابتدایی، معلم، والدین

مقاله

خالّقيت و زندگی
آموزش مهارت های زندگی با تأكید بر نمايش خالق در مقطع ابتدايی

سمیه ولی زاده
کارشناس ارشد پژوهش هنر
 دبیر هنر تهران
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مقدمه
مهارت های زندگی به مجموعه ای از توانایی های 
فردی گفته می شود که زمینه سازگاری و رفتار 
او کمک  مثبت و مفید فرد را فراهم آورده و به 
خود  اجتماعی  نقش  و  مسئولیت ها  تا  می کند 
)حسین  کند  عمل  مؤثری  به شکل  و  بپذیرد  را 
خنیفر، 1382(. مک تاویش »مهارت های زندگی 
تعریف  سازگاری هایی  و  مثبت  رفتار  توانایی  را 
می کند که افراد را قادر می سازد تا به گونه ای مؤثر 
با چالش ها و درخواست های روزمرة زندگی برخورد 
کنند.« درواقع مهارت های زندگی به مهارت های 
کودکان  که  می شود  گفته  اجتماعی  و  شخصی 
و نوجوانان باید آن ها را یاد بگیرند تا بتوانند در 
مورد خود، انسان های دیگر و کل اجتماع به طور 
شایسته، مؤثر و مطمئن رفتار نمایند )مک تاویش، 

.)2000
افزایش  و  ایجاد  در  زندگی  مهارت   آموزش 
توانمندی هایی مانند تصمیم گیری، ایجاد انگیزه 
با  مثبت  ارتباط  مسئولیت،  پذیرش  خود،  در 
مشکل،  حل  مثبت،  نفس  عزت  ایجاد  دیگران، 
مؤثر  دانش آموزان  خودکفایتی  و  خودنظم دهی 
 .)2011 کیامرثی،  و  مؤمنی  )کاظمی،  است 
آموزش  جهانی  بهداشت  سازمان  دیدگاه  طبق 
تحول  و  آماده سازی  برای  زندگی  مهارت های 
بنابراین  است.  ضروری  نوجوان  و  کودک  سالم 
فرد نوجوان می تواند تجربیاتی را کسب کند که 
کند  تسهیل  را  بزرگ سالی  به  او  انتقال  تنها  نه 
بلکه به دستیابی او به رضایت از زندگی در طول 
امروزه  )دامون، 2004(.  نیز کمک می کند  عمر 
مهارت هایی  که  معتقدند  محققان  از  بسیاری 
انجام  و  دوراندیشی  مسئله،  حل  توانایی  مانند 
کمک  افراد  به  درست  و  منطقی  ارزیابی های 
مشکالت  با  موفقیت آمیزی  به طور  تا  می کند 
در  افراد  از  بسیاری  متأسفانه  اما  نمایند.  مقابله 
را  الزم  توانایی های  زندگی  مسائل  با  رویارویی 
کسب نمی کنند و در مواجهه با مشکالت روزمره 
که  است  داده  نشان  پژوهش ها  آسیب پذیرند. 
ریشه های  روانی،  عاطفی ـ  مشکالت  از  بسیاری 
افراد  که  صورتی  در  و  داشته  اجتماعی  روانی ـ 
دارای چنین توانمندی هایی باشند قادر خواهند 
محیط  و  فرهنگ  جامعه،  افراد،  سایر  با  تا  بود 
خودسازگارانه عمل نموده و بهداشت روان خود 
را در سطح مطلوبی تأمین نمایند. پژوهش های 
از  آگاهی  که  است  آن  از  حاکی  فراتحلیلی 
بخشیدن  بهبود  و  تغییر  در  زندگی  مهارت های 
این  اغلب  در  و  است  مرتبط  روانی  سالمت  به 
زندگی،  مهارت های  آموزش  از  پس  مطالعات 

اضطراب  افسردگی،  عالئم  در  معناداری  کاهش 
)هرمن  است  و شکایات جسمانی مشاهده شده 
و همکاران، 2008، مردانی و همکاران، 2011(. 
در  فرد  که  می شود  باعث  مهارت ها  این  فقدان 
برابر فشارها دست به رفتار غیرمؤثر و ناسازگارانه 
برای  توانایی  مهارت هایی  چنین  آموزش  بزند. 
مشکل  با  متناسب  و  هدفمند  رفتار  برنامه ریزی 
مدرسه  می آورد.  وجود  به  دانش آموزان  در  را 
مهم ترین محل برای آموزش مهارت های زندگی 
باید  زندگی  مهارت های  آموزش  محتوای  است. 
باشد؛  داشته  عینی  نمود  مدرسه  محیط  در 
سالم  فضای  دارای  باید  مدارس  رو  این  از 
باید  مدرسه  امور  همة  باشند.  امن  و  بهداشتی 
منعکس کنندة پیام های درس مهارت های زندگی 
باشد )بروجنی، 1381( یکی از روش های انتقال 
خاّلق  نمایش  نوین  شیوة  کمک  به  تعالیم  این 
امکان پذیر است. اولیای مدرسه می توانند با روش 
مفاهیم  از  بسیاری  متنوع،  نمایشی  آثار  خلق 
کاربردی جامعه و زندگی را از زوایای گوناگون به 
دانش آموزان آموزش دهند. به طور نمونه مواردی 
چون تقویت اعتماد به خویشتن و احترام به خود 
دوستانه،  ارتباطات  توسعة  به  کمک  دیگران،  و 
روانی،  مشکالت  از  پیشگیری  سالم،  و  مفید 
رفتارهای  سطح  ارتقای  اجتماعی،  و  رفتاری 
رفتارهای  از  پیشگیری  اجتماعی،  مفید  و  سالم 
تحصیلی،  عملکرد  و  افت  کاهش  خشونت آمیز، 

افزایش نظم و ... .

یافته ها
نمایش خالق در سال های دبستان

که  اهمیتی  حائز  و  مهم  مباحث  از  یکی 
مدیران و مسئوالن مدرسه براساس طرح تحول 
بنیادین باید به آن توجه نمایند، گنجاندن درس 
آموزش  و  ساالنه  برنامة  در  زندگی  مهارت های 
کودکانی  است،  داده  نشان  تحقیقات  است.  آن 
مدرسه  وارد  ضعیف  اجتماعی  رفتار  با  که 
و  همتاها  طرد  مثل  مشکالتی  با  می شوند، 
سطح پایین موفقیت تحصیلی روبه رو می شوند. 
کسب مهارت های زندگی در کنار کسب علم و 
و  ارزش ها  و  نگرش ها  متناسب  تغییر  و  دانش 
سالمی  رفتارهای  به  مناسب  رفتارهای  تقویت 
را  سالمتی  موانع  و  مشکالت  که  می انجامد 
کاهش می دهد و موجب ارتقای بهداشت روانی 
به عنوان  مدرسه   )1383 )اصغرنژاد،  می شود. 
دومین اجتماع خاص بعد از خانه، حساس ترین 
مهارت های  و  رفتارها  فراگیری  برای  محل 
اجتماعی و کاربردی کردن علوم با هدف بهبود 

مهارت های 
زندگی به 

مجموعه ای از 
توانایی های 
فردی گفته 
می شود که 

زمینة سازگاری 
و رفتار مثبت 
و مفید فرد را 

فراهم آورده و به 
او کمک می کند 
تا مسئولیت ها و 
نقش اجتماعی 

خود را بپذیرد و 
به شکل مؤثری 

عمل کند
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یکی از اهداف 
نمایش خالق 
فراهم آوردن 
تجربه ای خالق 
و ارزشمند 
در راستای 
کاربردهای 
اجتماعی و 
مهارت های 
زندگی برای 
کودکان است که 
در آن می توان 
مسائل آموزشی 
و پرورشی 
بسیاری را با 
ظرافت هر چه 
تمام جای داد

به  توجه  علت  همین  به  است.  زندگی  کیفیت 
موازات  به  خاص،  هنری  و  فرهنگی  تالش  این 
در  محترم  معلمان  و  مدرسان  توسط  که  آنچه 
کالس ها آموزش داده می شود، از اهمیت ویژه ای 
و  حجم  که  است  آن  واقعیت  است.  برخوردار 
پرداختن  برای  کافی  فرصت  دروس،  جدیت 
و  اجتماعی  رفتارهای  و  زندگی  مهارت های  به 
مشارکت   ... می دهد  کاهش  دانش آموزان  دینی 
مسئولیت پذیری،  جمعی،  فعالیت های  در 
دیگران  حقوق  به  احترام  خود،  حقوق  شناخت 
را،  زندگی  کاربردی  و  اعتقادی  امور  آموزش  و 
از  خارج  جمعی  فعالیت های  در  باید  بیشتر 
کالس جست وجو کرد و آنچنان که اثبات شده 
است یکی از کوتاه ترین راه های دستیابی به این 
است.  نمایشی  فعالیت های  به  پرداختن  رفتارها 
از  را می توان  کاربردی جامعه  و  امور مهم  همة 
بر  نیز  ما  ائمة معصوم  داد.  آموزش  تئاتر  طریق 
نمایش  از طریق  تربیت  تأثیر آموزش و  اهمیت 
وقوف کامل داشته اند. نشان دادن طریقة صحیح 
وضو گرفتن توسط حضرت امام حسن )ع( و امام 
حسین )ع( در کودکی به پیرمردی که به درستی 
وضو نمی گرفت و نمایاندن روش صحیح خواندن 
در  حاضر  اجتماع  به  )ع(  علی  امام  توسط  نماز 
محضر رسول گرامی اسالم )ص( تنها نمونه هایی 
از این بذل توجه است. قرآن کریم نیز برای تأثیر 
بیشتر کالم وحی، از داستان و درگیری نیروهای 
)دولت آبادی،  است  برده  بسیار  بهرة  شر  و  خیر 
خالق  نمایش  گفت:  می توان  درواقع   )1393
هیجان انگیز  و  جذاب  بسیار  شیوه های  از  یکی 
است  مهارتی  و  آموزشی  بازی های  گونه های  از 
از  بسیاری  می توانند  شیوه  این  با  معلمان  و 
مفاهیم از جمله مهارت های اجتماعی و زندگی 
از وانمود  را بازگو نمایند. نمایش خالق، شکلی 
سازمان یافته ای  نمایشی  فعالیت  و  بوده  بازی 
انجام  مراحل  بر  آن  تأکید  بیشترین  که  است 
دادن کار است تا بر حاصل کار. نمایش خالق، 
کار  به  تدریس  در  که  است  روش هایی  از  یکی 
توجه  با  معلم  که  صورت  این  به  می شود،  برده 
را  شعری  قطعه  یا  داستان  موضوع،  هدف،  به 
از کودکان می خواند. سپس معلم  برای گروهی 
و  پرداخته  آن  تحلیل  و  تجزیه  به  شاگردان  و 
و شخصیت ها  امکانات سناریو، صحنه  خودشان 
و گفت وگوها را خلق و به اجرای آن می پردازند 

)حجازی، 1384(.
آوردن  فراهم  خالق  نمایش  اهداف  از  یکی 
تجربه ای خالق و ارزشمند در راستای کاربردهای 
اجتماعی و مهارت های زندگی برای کودکان است 

پرورشی  و  آموزشی  مسائل  می توان  آن  در  که 
بسیاری را با ظرافت هر چه تمام جای داد.

درواقع به وسیله نمایش خالق می توان مفاهیم 
ارزنده ای را که فراگیری آن ها برای کودکان الزم 
و ضروری است با روشی مؤثر ارائه داد. مفاهیمی 
مانند آزادی، دوستی، گذشت و مفاهیمی انتزاعی 
سنی  گروه  در  کودکان  ذهنی  رشد  اما  هستند. 
است  عینی  مرحلة  در  دبستان  و  پیش دبستان 
بنابراین قادر به درک مفاهیم انتزاعی نیستند، در 
عین حال که الزم و ضروری است با این مفاهیم 
آشنا شوند. با نمایش خالق و به کارگیری حواس 
پنجگانة کودکان می توان به مفاهیم انتزاعی جنبة 
عینی داد تا به راحتی قابل انتقال باشند. آموزگاری 
نمایش  و  است  آگاه  بازی  به  نیاز کودکان  از  که 
خالق را انتخاب می کند، یکی از انعطاف پذیرترین 
و خالق ترین ابزارهای موجود در حرفه آموزگاری 

را با خود به کالس می برد )پشتدار، 1378(.
یا  معلم  یک  مانند  خالق  نمایش  گروه  مربی 
کارگردان نیست که به بچه ها بگوید چه کنند و یا 
به آن ها نشان دهد چگونه عمل کنند، بلکه آن ها 
را با استفاده از حرکات و پانتومیم و ... راهنمایی و 
دربارة همة ابعاد داستانی که می خواهند به صورت 
نمایش درآورند با آن ها گفت وگو می کند. کودکان 
از طریق این پرسش و پاسخ که خودشان محور 
آن قرار دارند با همة شخصیت های داستان آشنا 
می شوند و معنای حرکت های نمایش را می فهمند، 
بعد از این شناخت، مربی به آن ها اجازه می دهد 

یک صحنه یا کل نمایش را اجرا نمایند.
نمایشی خالق بر سه رکن اساسی در شکل گیری 
کودکان تأثیر می گذارد: بدن، بیان و تخّیل. بر این 
اساس از اهداف مؤثر تربیتی و مهارتی کودکان با 
آموزش از طریق نمایش خالق می توان به موارد 

زیر اشاره نمود:
افزایش اعتمادبه نفس و قدرت بیان

خشم،  کنترل  گوناگون:  مهارت های  کسب 
احترام،  نظم پذیری،  آن،  تقویت  و  کردن  گوش 

مسئولیت پذیری و ...
افزایش روحیة جمعی و رقابت سالم در کودکان

رشد قدرت تخیل و تخیل خالقانه
توانایی بداهه گویی

و  تربیتی  اخالقی،  مهارت های  بهتر  درک 
اسالمی؛  ارزش های  و  مفاهیم  همچون  آموزشی 
به طور نمونه راستگویی، کار و تالش؛ دوستی و 

مهربانی، عدالت و ...
اندیشیدن خالق و درک موضوع مورد نظر

اجرا  و  برنامه ریزی  جهت  در  مسئولیت پذیری 
)ناظمی، 1385(
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مربی گروه 
نمایش خالق 

مانند یک معلم 
یا کارگردان 
نیست که به 
بچه ها بگوید 
چه کنند و یا 

به آن ها نشان 
دهد چگونه عمل 
کنند، بلکه آن ها 

را با استفاده 
از حرکات و 

پانتومیم و ... 
راهنمایی و 
دربارة همة 

ابعاد داستانی 
که می خواهند 

به صورت نمایش 
درآورند با آن ها 
گفت وگو می کند
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نمونه های بازی های خالقانه )نمایش 
خالق(

نمایش خالق خانوادة سالمت
بر  را  زندگی  مهارت  هدف  و  موضوع  معلم 
از  و  نظم پذیری(  )مثال:  می نویسد  تخته  روی 
تا  یک  گروه های  به  که  می خواهد  دانش آموزان 
پنج  نفره تقسیم شوند. سپس هر گروه خودش را 
به عنوان یک خانواده تعریف و شناسنامه ای برای 
خود، به کمک تک تک اعضا، تنظیم می کند. آنگاه 
افراد گروه، با توجه به نقشی که هر یک عهده دار 
است، وظایف خود را طبقه بندی می نمایند و بعد 
ایفای  به  گروهی،  تمرین  و  تکرار  از چند جلسه 
نقش می پردازند و یکی از مسائل زندگی را بررسی 

می نمایند. به طور نمونه:
اعضای گروه 1:

* حسن: در نقش پدر خانواده
* محسن: در نقش پسر کوچک خانواده

* ایمان: در نقش پسر بزرگ خانواده
* موضوع گروه: بی نظمی پسر کوچک خانواده 

)ایمان(
برادر  و  پدر  کمک  به  راهکار  ارائه  هدف:   *
بزرگ خانواده )محسن( که بچه ها در چند جلسه 
طی تحقیقات و پرس وجوهایی که انجام داده اند 
سناریویی برای اجرا می نویسند و هدف های خود 

را با بازی ارائه می دهند.
* روش آموزش: اجرای نمایش صحنه ای

* برخی از محاسن آموزشی این روش: افزایش 
کودکان،  در  هم زبانی  و  همدلی  تیمی،  روحیة 
آموزش مسئولیت پذیری و اعتمادبه نفس، یادگیری 
به  دانش آموزان  غیرمستقیم  ترغیب  مادام العمر، 

نظم پذیری با ایفای نقش های گوناگون که تمامی 
موارد ذکر شده از شاخصه های اساسی مهارت های 

زندگی می باشد.

نمایش خالق مهارت های زندگی اسالمی 
معلم دانش آموزان را به گروه های سه تا پنج نفره 
یک  به سرفصل  توجه  با  می کند، سپس  تقسیم 
درس، مثاًل درس هدیه های آسمان، به طور نمونه: 
قصه ای از پیامبران را برای بچه ها به طور خالصه 
توضیح می دهد و بعد از تک تک گروه ها می خواهد 
با  و  نمایند  طراحی  را  موجود صحنه  امکانات  با 
توجه به توانایی های فردیشان، سمت های موجود 
در نمایش از قبیل کارگردانی و بازی و روایتگری 
را بین خود تقسیم نمایند و به شکل گروهی به 
ایفای نقش خود بپردازند. این کار کمک می کند 
شود  بیشتر  دانش آموزان  میان  تیمی  روحیة  تا 
به  طرفی  از  یابد.  افزایش  مشورت  و  همدلی  و 
دلیل عینی بودن و اجرای عملی موضوع »درس 
زندگی  مهارت های  بیان گر  خود  که  هدیه ها« 
در  آموزنده  مفاهیم  می رود  انتظار  است  اسالمی 

ذهن دانش آموزان بهتر تثبیت گردد.

نمایش خالق فروشگاه مردمی
معلم دانش آموزان را به سه گروه الف، ب و ج 
تقسیم می کند، سپس تعدادی وسایل و مایحتاج 
زندگی از قبیل نان، شیر، بطری آب و ... در اختیار 
گروه الف قرار می دهد. به گروه ب نیز مقداری پول 
کاغذی، که توسط دانش آموزان درست شده است، 
می دهد اما گروه ج هیچ  چیزی در اختیار ندارد. 
بعد، از گروه ها با توجه به داشته ها و نداشته هایشان، 
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می خواهد که با هم بازی کنند تا در هر سه گروه 
تعادل و برابری ایجاد شود. گروه ب با پول خود 
وسایل مورد نیاز خود و بخشی از مایحتاج گروه 
ج را از گروه الف تهیه می کند. سپس گروه الف با 
توجه به پول دریافتی از گروه ج، بخشی از پول را 
به گروه ج می بخشد و از این طریق تعادل میان 
سه گروه برقرار می شود. با این روش بازی را ادامه 
مردمی«  »فروشگاه  نمایش  از  هدف  می دهند. 
برابری و  انسان دوستی،  یادگیری مهارت عدالت، 
نیکوکاری  ترویج  و  اعضای جامعه  میان  مساوات 
است.  نیازمندان  و  محرومان  به  کمک رسانی  و 
عالوه بر آن نحوه  ای از آموزش غیرمستقیم مهارت 

یادگیری و شمارش و حساب و کتاب است.

نمایش خالق مهارت زندگی )محیط 
زیست(

از دانش آموزان می خواهیم با وسایل دوریختنی 
شخصی  تخیالت  و  دانش   کمک  به  بازیافتی  و 
درس  برای  دستی  عروسک  چند  یا  یک  خود، 
علوم، به طور مثال برای سرفصل بازیافت، درست 
صورت  به  می خواهیم  آن ها  از  سپس  نمایند، 
فرد  و  عروسک گردانی  وظیفة  نفر  یک  گروهی، 
دیگر صداپیشه گی عروسک را عهده دار شوند و با 
عروسک های دست ساز خود مراحل بازیافت و ... را 
نمایش دهند و بازی پرسش و پاسخ را در کالس 
اجرا نمایند. هدف معلم آشنا کردن صرفه جویی 
منابع  در  دانش آموزانم  زیستی  محیط  مهارت 
طبیعی می باشد. این روش باعث برانگیخته شدن 
از  استفاده  و  توجه  ذهن،  پویایی  و  فردی  دانش 
اشیاء و مواد دورریختنی و کم اهمیت، باال بردن 

مهارت های محیط زیستی و صرفه جویی در منابع 
طبیعی و ملی در کودکان، باال بردن مهارت  دقت و 

نیز تمرکز بر روی عناصر طبیعی می شود.

نمایش خالق صندلی صداقت
این کار روشی است برای آموزش مهارت اعتماد 
به  راستگویی  مهارت  آموزش  نیز  و  یکدیگر  به 
کودکان. شیوة بازی به این صورت است که یک 
صندلی را در وسط نمازخانة مدرسه قرار می دهیم 
و از بچه ها می خواهیم به صورت دایره وار کنار هم 
بنشینند به طوری که صندلی مرکز ثقل دایره قرار 
گیرد. سپس معلم از یکی از بچه ها می خواهد روی 
صندلی بنشیند و از هر یک از بچه ها می خواهد 
دربارة ویژگی های دوست خود یک جمله بگوید. 
جمله ای  دارد  که  شناختی  به  توجه  با  یک  هر 
که  دانش آموزی  از  معلم  نهایت  در  و  می گوید 
صادقانه  می خواهد  است  نشسته  صندلی  روی 
نکات مثبت و منفی خود را با توجه به ویژگی های 
از دوستانش گرفته است  بازخوردی که  فردی و 
بازگو کند. بچه ها در این بازی خالق، بدون هیچ 
نقاب و صادقانه، اظهار نظر می کنند، ویژگی های 
خود را با دیدگاه دوستانشان می سنجند و ارزیابی 
به  را  دوستانشان  و  خود  شخصیت  و  می نمایند 
چالش می کشانند. به واقع آن ها از این طریق تا 
حدودی می توانند میزان رفتارهای خوب و بد خود 

را به صورت غیرمستقیم شناسایی کنند.

نمایش خالق سفر خیالی 
و  می شود  بازی  وارد  بچه ها  همراه  معلم 
به  نمایش  یک  اجرای  حین  در  را  دانش آموزان 
سفر خیالی می برد. آن ها می توانند به هر کجا که 
می خواهند سفر کنند؛  وارد یک منطقة جغرافیایی 
شوند، وارد یک بیمارستان صحرایی شوند، یا اینکه 
به دوران مشاهیر و شاعران گذشته ایران بازگردند 
آن ها  زندگی  با  و  بگویند  آن ها سخن  زبان  به  و 
آشنا شوند. حتی می توانند شخصیت نویسندگان و 
شاعران سده های گذشته را بازسازی کنند. در طول 
این سفر اکتشافی، هر کدام از بچه ها نقشی برعهده 
می گیرد و با هم نکات تازه ای را یاد می گیرند. هر 
بار بنا به موضوع آموزشی یا تربیتی که معلم در 
در  بار  تغییر می کند. یک  دارد، مقصد سفر  نظر 
طول نقشة جغرافیایی حرکت می کنند، بار دیگر 
به یک بیمارستان صحرایی یا ادوار گوناگون، مثاًل 
حسن  می گردند.  باز  سلجوقی  یا  تیموری  عهد 
تمام شاگردان  است که  این  نمایش گروهی  این 
کالس می توانند در آن شرکت کنند و بنا به هدف 
کاربردی که معلم برای کالس در نظر گرفته است 

بنابر تعریف 
سازمان 
یونیسف، 
مهارت های 
زندگی مجموعة 
گسترده ای از 
توانمندی های 
روانی و 
اجتماعی مانند 
تصمیم گیری، 
برقراری ارتباط 
مؤثر با دیگران، 
مقابله با شرایط 
و خود مدیریتی 
است که 
یادگیری آن ها 
به زندگی سالم 
و سازندة فرد 
کمک می کند
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می تواند اهداف و مهارت های تربیتی را به شاگردان 
بیاموزد. این شیوه ای است که به خوبی می تواند 
یادگیری  و  را جذب مباحث کالس  دانش آموزان 

مادام العمر در مهارت های زندگی نماید.

مهارت سخن وری و افزایش 
اعتمادبه نفس

یا زندگی  از درس  را  از بچه ها مطلبی  هر یک 
به هدف معلم  نقل می کند )موضوع سخن  خود 
بستگی دارد(. دانش آموز باید موضوع را طوری نقل 
و اجرا کند که دانش آموزان دیگر خسته نشوند. هر 
او  از پیگیری مطلب  گاه دانش آموزان گفتند که 
خسته شده اند، او »سوخته است« و باید بنشیند. 
معین  تنبیهی  او  برای  می توانند  دانش آموزان 
بگوید  لطیفه  بچه ها یک  برای  اینکه  مثاًل  کنند؛ 
یا آن ها را به یک خوراکی دعوت کند. شرط این 
بازی آن است که مخاطبان عالقه و توجه خود را 
به موضوع از دست ندهند. این شیوه برای تقویت 
اعتمادبه نفس، تمرین سخنوری، خالقیت، تمرکز 
و جسارت دانش آموزان در بیان مطالب خویشتن 
است و در عین حال، با انتخاب محتویات درسی، 
می تواند نقش آموزشی هم داشته باشد. این شیوه 
مهارت سخن گفتن صحیح در برابر یک جمع را 

در دانش آموز تقویت می کند.

نتیجه گیری
بنابر تعریف سازمان یونیسف، مهارت های زندگی 
و  روانی  توانمندی های  از  گسترده ای  مجموعة 
اجتماعی مانند تصمیم گیری، برقراری ارتباط مؤثر 
با دیگران، مقابله با شرایط و خود مدیریتی است که 
یادگیری آن ها به زندگی سالم و سازندة فرد کمک 
به  والدین  و  مربیان  معلمان،  آنکه  حال  می کند. 
کمک نمایش خالق می توانند مهارت های کاربردی 
تمدن،  فرهنگ،  دین،  همچون  جامعه،  و  زندگی 
خشم،  کنترل  )نظم پذیری،  اخالقی  ارزش های 
به  را   ... و  انسانی  فرامین   ،)... و  به هم نوع  احترام 
کودکان از طریق غیرمستقیم آموزش دهند. حتی 
گاهی اوقات می توان با ورود به نمایش کودکان و 
همراه شدن با آن ها اهداف خود را پیگیری نمود. 
کودکان در دیدن نمایش معمواًل، جبری را احساس 
نمی کنند و همین موضوع طریق خوبی برای آموزش 
مهارت های زندگی است و به آن ها کمک می کند تا 
به صورت همزمان حواس پنج گانه، ذهن، بدن، بیان، 
شکل  آن ها  هویت  و  خودشناسی  اعتمادبه نفس، 
گیرد و فرایند تربیت سازنده و مهارت های زندگی 
اسالمی در آن ها تسهیل شود. امید است پژوهش 

حاضر گامی مؤثر در این حیطه برداشته باشد.
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