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چكيده
این مقاله به بررسی مهارتهاي زندگی نسل دیجیتال میپردازد از نظر هدف اكتشافی و روش آن
توصیفی پیمایشی است .در این پژوهش ابتدا ابعاد كلیدي مهارتهاي زندگی بر اساس مبانی نظري و
پیشینه پژوهش در ایران و جهان شناسایی شدند كه شامل ابعاد شناختی ،سالمت و بهداشت ،فن
آوري و اطالعات ،سواد رسانه ،سواد زیستمحیطی ،مهارتهاي كار و زندگی؛ فرهنگی و مهارتهاي
اجتماعی میشدند .سپس پرسش نامهاي بر مبناي طیف 90تایی تدوین شد .روایی محتوایی پرسش
نامه با توجه به دیدگاه متخصصان آموزشی و ضریب پایایی نیز با اجرا بین  00نفر به صورت
آزمایشی  0/173بدست آمد .جامعه آماري دانشآموزان دختر دوره متوسطه و هنرستانهاي شهر
تهران بوده كه در مجموع  297389می باشد و  20129كالس درس در این مقطع وجود دارد ،نمونه
آماري بر اساس روش خوشه اي چند مرحله اي تعیین شد .براي تحلیل دادهها از تحلیل عامل
اكتشافی ،آزمون  ،tآزمون فریدمن استفاده شد .نتایج تحلیلها نشان می دهد كه بین وضعیت موجود
و مطلوب مهارتهاي زندگی تفاوت معناداري وجود دارد و اولویت بندي مهارتهاي زندگی نسل
دیجیتال از نظر دانشآموزان و معلمان به ترتیب عبارت است از مهارتهاي فردي با ضریب آلفاي
 ،0/119سواد رسانه و اطالعات  ،α:0/198سواد اقتصادي  α:0/813و سوادهاي قرن .α:0/887 ،29
کليدواژهها :مهارتهاي زندگی ،نسل دیجیتال ،سواد ،یادگیري.

 9دانش آموخته دكتري گروه مدیریت آموزشی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 2دانشیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران(نویسنده مسئول).
 3استاد گروه مدیریت آموزشی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
نوآوريهاي دیجیتالی و فناوري با تاثیرگذاري بر زندگی روزمرهي مردم ،منجرر بره تیییررات
جمعیتشناختی قابلتوجهی از قبیل انواع مشرالل جدیرد ،روشهراي جدیرد آموزشری و بهداشرتی و
تیییرات در بافتهاي اجتماعی شده است و تحقیقات فزاینردهاي وجرود دارد كره نشررران مریدهرد
دانش آموزان در سنین اواخر نوجوانی و دانشگاه با بزرگ شردن در دنیراي روز بره روز در حرال رشرد
فناوري از بسیاري جهاتِ مثبت و منفی تحتتأثیر قرار گرفتهاند (هرافمن .)2090 ،1در همرین راسرتا،
كمیسیون اروپا 2در سال  2097تأكید كرده است كه "این احتمال وجود دارد كره اكثرر كودكرانی كره
امروز وارد دبستان میشوند ،در انواع مشالل جدیدي كه هنوز وجود ندارند ،كار كنند و اینکره مقابلره
با این امر "نیاز به سرمایهگذاري گسترده در مهارتهرا و تجدیردنظر عمرده در آمروزش و پررورش و
سیستم یادگیري" دارد (ديجیاكومو ،ویتورینی و الكاسا .)2098 ،3در واقع ،در چند دهره اخیرر ،رشرد
صعودي فناوري اطالعات و دسترسی گسترده به اینترنت منجر به تمایل بیشتر نوجوانان براي سپري
كردن زمان خود در دنیاي سایبري شده است .اینترنت اطالعات جدید و شبکههاي اجتماعی را فراهم
می كند اما همزمان حاوي خطرات و اشکال جدي رفتارهراي نادرسرت از جملره اعتیراد بره اینترنرت،
پورنوگرافی سایبري ،خطرات سالمتی ،كالهبرداري اینترنتی و قربانیسازي سایبري برراي نوجوانران
است كه میتواند به رشد و نمو یک نوجوان صدمه وارد كند (بومن ،تومی و واكرر.)2093 ،4از ایرنرو،
مطالعات بسیاري تأثیر فناوري را بر نسل جوان در ارتباط با ترویج یادگیري نوآورانه ،تقویت مهرارت-
هاي زندگی و استقالل شناختیِ بیشتر برجسته ساختهاند (زیمرمن و سریکالس2009 ،؛ ديجیراكومو،
كاپوتی 5و ویتورینی .)2091 ،براي مثال ،چائو و یو )2097( 6در مطالعه خود به بررسی تراثیر افرزایش
شبکههاي اجتماعی بر گسرترش شرکل جدیردي از قلردري (قلردري سرایبري )7در میران نوجوانران
پرداختند و بیان كردند كه والدین و معلمان مریبایسرت برا دانرشآمروزان در خصرود دسترسری و
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مدیریت استفاده از اینترنت و نیز اثرات مخرب قلدري سایبري تعامل داشته و گفتگو كنند .رودریگرز-
آندرس ،مندز-لوپز ،خوان و پرز-هرناندز )2098( 1نیز در مطالعه خود تراثیر برازيهراي ویردئویی برر
مهارتهاي هدایتگري 2كودكان (فرآیند تشخیص درستِ موقعیت و برنامهریزي و دنبال كردن یرک
مسیر و هدف) را نشان دادند .تمامی این مطالعات ،تاثیر فناوري بر فعالیتهاي روزمره افراد را نشران
داده و اهمیت تیییر و ایجاد نوآوري در آموزش مهارتهاي زندگی را تاكید میكنند.
مهارتهاي زندگی ،تواناییهاي رفتار سازگارانه و مثبت است كه افراد را قادر میسازد تا به طرور
مؤثر با خواستهها و چالشهاي زندگی روزمره مواجه شوند (سازمان جهانی بهداشت .)9111 ،3عرالوه
بر این ،مهارتهاي زندگی به عنوان مهارتهراي الزم برراي زنردگی و یرادگیري موفرم و عملکررد
نیرومندانه افراد در محیطهاي مختلف تعریف شده است (مروافی و پیتسروانی .)2097 ،4مهرارتهراي
زندگی نوجوانان و جوانان در عصر دیجیتال شامل مهارتهاي تحصیلی ،راهنمایی شیلی ،پرداختن به
مسائل جنسی و جنسیتی ،یادگیري مادامالعمر و چگونگی برخورد با فضراي مجرازي و فنراوريهراي
دیجیتالِ در حال گسترش است .در همین رابطه كراكت ،جوكز و چرچس )2099( 5معتقدند كه حداقل
میبایست  9تیییر اساسی از قبیل  )9پذیرش چشمانداز جدید دیجیتالی )2 ،ارایه راهنمایی عرالوه برر
دسترسی اطالعات خارج از مدرسه )3 ،تیییر ذهنیت )0 ،تدریس به یادگیرنده به عنوان یرک كلیرت و
 )9تاكید بر ارتباط بین مطالب در رویکرد مدارس به آموزش صورت گیرد تا دانشآمروزان برراي ورود
به دنیاي واقعی كه در انتظارشان است آماده شوند.
ریبل )2099( 6نیز شهروندي دیجیتال را داشتن هنجارهاي مناسب و رفترار مسرئوالنه در بکرارگیري
فناوري تعریف میكند و  1عنصر را از خصیصههاي شهروندي دیجیتال میداند كه عبارتند از:

.9دسترسی دیجیتال (داشتن مشاركت الکترونیرک كامرل در جامعره) :حرم دسترسری برابرر
دیجیتال و پشتیبانی از دسترسی الکترونیک نقطهي آلازین شهروندي دیجیتال است.
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 .2تجارت دیجیتال (خرید و فروش الکترونیکی كاال و خدمات) :كاربران فناوري باید بدانند كه
سهم عمده اقتصاد بازار به شیوه الکترونیکی است و بیاموزند كه چگونه مصرفكنندگانی اثربخش
در اقتصاد جدید دیجیتالی باشند.
 .3ارتباطات دیجیتال (تبادل الکترونیکی اطالعات) :یکی از تیییرات شگرف انقالب دیجیترالی
توانایی افراد در برقراري ارتباط با دیگران است .در قررن  ،29گزینرههاي برقرراري ارتباطرات برا
انتخابهاي گسترده و متنوعی روبهرو است.
 .0سواد دیجیتال (فرایند یاددهی و یادگیري درباره فناوري و استفاده از فناوري) .یادگیرندگان
باید چگونگی آموختن در جامعه دیجیتالی را بیاموزند .به بیران دیگرر ،یادگیرنردگان بایسرتی هرر
چیزي را ،هر زمانی و هر جایی فراگیرند .شهروندي دیجیتال مستلزم آموزش افراد به شیوه جدید
است و افراد نیاز به میزان باالیی از مهارتهاي سواد اطالعاتی دارند.
 .9ضوابط اخالقی دیجیتال (استانداردهاي الکترونیکی رفتار) :وجود قروانین و سیاسرتگرذاري
كافی نیست و میبایست هركسی به شهروند مسئول دیجیتالی در جامعه جدید تبدیل شود.
 .1قوانین دیجیتال (مسئولیت الکترونیک در برابر رفتار و اعمال) :قوانین دیجیتال در ارتباط برا
ضوابط اخالقی فناوري در جامعه است .كاربران باید بدانند كه خسارت زدن به كار دیگران ،هویت
یا مالکیت آنالین 1جرم محسوب میشود .این قوانین در مورد هركسی كه كار یا برازي آنالیرن
میكند بکار میرود.
 .7حقوق و مسئولیتهاي دیجیتال (هر فرد در دنیاي دیجیتال آزاديِ مسئوالنه دارد) :شهروند
دیجیتال حم حرریم خصوصری ،آزادي بیران و  ...دارد .حقروق اولیره دیجیترال بایسرتی در دنیراي
دیجیتال عنوان ،بحث و درک شود .این حقروق مسرئولیتهایی را نیرز بره همرراه دارد .در جامعره
دیجیتال این دو حوزه میبایست در كنار هم قرار گیرند تا براي هم مفید باشد.
 .8سالمت و آسایش دیجیتال (سالمت فیزیکی و روانی در دنیاي فناوري دیجیتال) :فرهنر
شهروندي دیجیتال ،چگونگی محافظت از خود از طریم یادگیري و تعلیم را میآموزد.
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.1امنیت دیجیتال (احتیاط الکترونیک و تضمین امنیت) :به عنروان شرهروند مسرئول بایرد از
اطالعات خود در برابر فشارهاي بیرونی كه ممکن است موجب آسیب یا صدمه شروند محفاترت
كنیم.
با توجه به مطالب بیان شده ،فقدان پژوهشهاي انجام شده در كشرور و ارائره الگروي كراربردي
جهت آموزش دانشآموزان به منظور آمادهسازي آنها جهت ورود به محیط اجتماعی و دنیراي واقعری
كار و زندگی كامال محسوس است .در واقع ،كاربران نوجوان ایرانی به درستی از موارد كاربرد اینترنت
آگاه نیستند و لالبا هدف مشخصی ندارند .اسرتفاده از بخشهراي سررگرمی ،مسرایل لیراخالقری و
گفتگوهاي بیهوده در اتاقهاي چت به همین دلیل اسرت و اتاقهراي چرت اینترنتری از شرلو تررین
فضاهاي اینترنتی در ایران است (ضیاییپور .)9380 ،از ایرنرو ،پرژوهش حاضرر در نظرر دارد ترا بره
بررسی و تعیین عوامل موثر بر مهارتهاي زندگی نسل دیجیتال در دوره آموزش عمومی بپردازد.
روش شناسی
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی-مقطعی میباشد .با توجه بره مبرانی نظرري و پیشرینه
پژوهش در ایران و جهران عوامرل كلیردي مولفرههاي مهارتهراي زنردگی اسرتخراج شرد ،سرپس
پرسشنامهاي بر اساس طیف 90تایی لیکرت تدوین شد و روایی محتروایی آن برا پرسرش از دیردگاه
صاحبنظران و متخصصان آموزشی تعیین و اصالحات و نظررات اسراتید در پرسشرنامه لحرا .شرد.
سپس  20دانشآموز و  20معلم پرسشنامه را تکمیرل كررده و روایری و پایرایی آن محاسربه شرد .در
مرحله آخر پرسشنامهي ویرایش شده بین دانشآموزان دختر مشیول بره تحصریل در دبیرسرتانها و
هنرستانهاي تهران و دبیران این مدارس به اجرا درآمد تا مولفهها و شاخصهاي مهارتهاي زندگی
نسل دیجیتال تعیین شود .به منظور تحلیل دادهها با توجه به ماهیت اطالعات گردآوري شده از آمرار
توصیفی شامل جداول ،نمودارها ،انحراف استاندارد ،شاخصهاي پراكندگی و آمرار اسرتنباطی شرامل
تحلیل واریانس ،ضریب همبستگی و تحلیل عامل اكتشافی استفاده شد.
جامعه آماري شامل تمامی دانشآموزان دختر دوره متوسطه و هنرستانهاي شهر تهران بودند
( .)N=297389نمونهي آماري ( )n=101بر اسراس روش خوشرهاي چندمرحلرهاي از میران 20129
كالس درس در مقطع متوسطهي شهر تهران تعیین شد .بره ایرن طریرم كره تهرران بره  9منطقره
آموزشی شمال ،جنوب ،شرق ،لرب و مركز تقسیم بندي شد ،سپس به صورت تصادفی از هر منطقره
یک دبیرستان دخترانه و یک هنرستان انتخاب شد.
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جدول :9توزیع فراوانی جامعه آماري پژوهش

فراوانی

افراد

دانشآموزان دختر متوسطه دوم 11911
92090
92819
390
91

دانشآموزان هنرستان
معلمان زن دبیرستان
دبیرستان دخترانه دولتی
هنرستان دخترانه دولتی

يافتهها
از میان افراد نمونه 38/8 ،درصد ( 231نفر) دانشآمروز دبیرسرتانی برا میرانگین سرنی 91/9 ، 97
درصد ( 991نفر) دانشآموز هنرستانی با میانگین سنی  00/1 ،97درصد ( 207نفر) معلم با میرانگین
سنی  32و  9/9درصد ( 7نفر) متخصص با میانگین سنی 03بودند.
جهت تعیین مولفهها و شاخصهاي مهارتهاي زندگی نسل دیجیتال از نظر دانشآموزان ،معلمان
و متخصصان ،تحلیل عامل اكتشافی ( 1)EFAبه روش تحلیل مولفههاي اصلی ( 2)PCAانجام شرد.
با در نظر گرفتن سه شاخص ارزش ویژه ،درصد واریانس تبیین شده و نمودار اسکري 3مشراهده شرد
كه سهم چهار عامل در واریانس كل پرسشنامه چشمگیر و از سرهم بقیره عاملهرا متمرایز اسرت.
واریانس تبیین شدهي عوامل چهارگانه قبل و بعد از چرخش در جدول شماره  2نشان داده شده است.
جدول :2ارزش ویژه ،درصد تبیین واریانس و درصد تراكمی عاملها قبل و بعداز چرخش

عامل

بعدازچرخش

قبل از چرخش

ارزش ویژه درصد واریانس درصد تراكمی ارزش ویژه درصد واریانس درصد تراكمی
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2. 141

3. 692

53. 042

4. 173

7. 195

53. 042
1

Exploratory Factor Analysis
Principle Components Analysis
3
Scree plot
2
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اولویتبندي عوامل مهارتهاي زندگی نسل دیجیتال از نظر دانشآموزان ،معلمان و متخصصان در
وضعیتهاي موجود و مطلوب در جدول شماره  3ارائه شده است.
جدول :3رتبه عوامل در وضع موجود و مطلوب از نظر دانشآموزان ،معلمان و متخصصان

عوامل

میانگین رتبه در وضع موجود میانگین رتبه در وضع مطلوب

سوادهاي قرن 29

3.15

2.37

مهارت هاي فردي

2.50

2.65

سواد اقتصادي

2.23

2.43

مهارت اجتماعی و مجازي

2.12

2.56

آزمون فریدمن

0/09, p<89/238= 2 

0/09, p< 313/98= 2 

همانطور كه مشاهده میشود در وضعیت موجود نظر دانشآموزان ،معلمان و متخصصان این است
كه ،به عامل "سوادهاي قرن  "29نسبت به عوامل دیگر توجه بیشتر و به عامل "مهارت اجتماعی و
مجازي" نسبت به عوامل دیگر توجه كمتري میشود .در وضعیت مطلوب نظر دانشآموزان ،معلمران
و متخصصان این است كه عامل "مهارتهاي فردي" داراي بیشترین اهمیرت و عامرل "سروادهاي
قرن  "29از نظر اهمیت نسبت به عوامل دیگر در رتبه آخر قرار دارد.
با توجه به یافتهها اولویتبندي مهارتهاي زندگی از نظر دانرشآمروزان ،معلمران و متخصصران بره
ترتیب عبارت است از:
 )9مهارتهاي فردي؛  )2مهارت اجتماعی و مجازي؛  )3سواد اقتصادي؛ و  )0سوادهاي قرن .29
جهت بررسی عوامل در وضع موجود از نظر دانشآموزان ،معلمان و متخصصران و مقایسره برا وضرع
مطلوب از آزمون آماري  tیک نمونهاي استفاده شد كه در جدول شماره  0نشان داده شده است.
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جدول :0بررسی عوامل در وضع موجود از نظر دانشآموزان ،معلمان و متخصصان و مقایسه با وضع مطلوب
آزمون آماري  tوابسته
آزمون آماري  tیک نمونه اي
وضعیت موجود
عوامل

9
2
3
0

مهارت
هاي فردي
مهارت
اجتماعی و
مجازي
سوادهاي
قرن 29
سواد
اقتصادي

میانگین

انحراف
استاندارد

t

df

معناداري

تفاوت
میانگین

t

معناداري

3.16

1.67

-34.450

607

.001

5.15

-54.15

.001

2.88

1.64

-39.474

608

.001

5.34

-55.04

.001

3.70

1.55

-28.736

608

.001

4.48

-52.06

.001

3.15

1.90

-30.490

608

.001

4.96

-45.11

.001

همان طور كه در جدول شماره  0آمده است ،وضعیت موجود عوامل مهارتهاي زندگی از نظر
دانشآموزان ،معلمان و متخصصان در مقطع متوسرطه شرهر تهرران بره صرورت معنراداري كمترر از
متوسط موردانتظار است ( .)p > 0/009همچنین ،بیشترین تفاوت برین وضرعیت موجرود و مطلروب
مربوط به عامل مهارت اجتماعی و مجازي و كمترین تفاوت مربوط به عامل سوداهاي قرن  29است.
بحث و نتیجهگیری
مقاله حاضر با هدف تعیین مهارتهاي زندگی نسل دیجیتال براي دانشآموزان قرن  29كه نسل
نت یا دیجیتال نامیده میشوند به روش توصیفی و از نوع پیمایشی-مقطعی انجام شد .در واقع ،ما در
عصري زندگی میكنیم كه دسترسی آسان به اطالعات و ابزارهاي دیجیتال شکل زندگی را در ابعراد
مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادي تحتتاثیر قرار داده و منجر بره شرکلگیرري نیازهرا و
استلزامات جدیدي در جوامع شده است .بنابراین ،براي پاسخگویی اثربخش بره ایرن نیازهرا بایسرتی
مهارتهاي الزم براي زندگی در شرایط جدید را به دانشآموزان و نسل آینده آموزش دهریم .از ایرن
رو ،شناسایی و تعیین مولفههاي آموزش مهارتهاي زندگی به منظور شرفافسرازي و رفرع ابهرام در
مورد آن با توجه به مقتضیات و نیازهاي جامعه امري ضروري است تا بتوان بر اساس آنها برنامهریزي
و راهكارهاي مناسب را اتخاذ كرد و مانند بسیاري از نظامهاي آموزشی داراي یک مدل آموزشی براي
مهارتهاي زندگی به نسل دیجیتال شویم.

993

بررسی و تعیین عوامل موثر بر مهارتهاي زندگی نسل دیجیتال

نتایج حاصل از یافتههاي این پژوهش نشان میدهد كه مهارتهاي زندگی براي دانشآموزان در
 0گروه اصلی مهارتهاي فردي ،مهارت اجتماعی و مجازي ،سرواد اقتصرادي و سروادهاي قررن 29
تقسیمبندي میشود .همانطور كه پیشینه پژوهشی مکررا مستند ساخته اسرت ،داشرتن مهرارتهراي
فردي و بین فردي كه اصطالحا به عنوان مهارتهاي نرم 1ذكر میشوند یکی از ضروریات پیشررفت
در حیطههاي مختلف شخصی ،اجتماعی و شیلی است (ویجایاالكاشمی.)2091 ،2
از سوي دیگر ،اگرچه روش سنتی آموزش مهارتهاي فردي و اجتماعی از طریم ایفاي نقش 3در
موقعیتهاي ویژه (براي مثال ،ارائه 4كوتاه در مقابل سایر كارآموزان) به همراه بازخورد( 5براي مثرال،
تماشاي فیلم ضبط شده از خود ،بازخورد از كارآموزي دیگر یا بازخورد مربری) بروده اسرت (سراالس،
ویلدمن و پیکولو )2001 ،6اما امروزه با گسترش دانش دیجیتال ،فضراهاي مجرازي در پرارادایمهراي
مختلف مورد استفاده قرار میگیرند؛ چراكه امکان ایجاد سبکهاي مختلف یادگیري از قبیل یادگیري
مبتنی بر مسئله ،یادگیري اكتشافی و یادگیري از راه دور را فراهم میسازند (كریستوپولوس ،كنرراد و
شوكال .)2098 ،7از اینرو ،دیگر مهارت موردنیاز از دیدگاه دانشآموزان ،معلمان و متخصصان داشتن
مهارتهاي مجازي ذكر شده است.
مطالعات نیز دو دسته از مهارتها از قبیل داشتن مهارتهاي دیجیتال 8و مهارتهاي هدایتگري
دیجیتال 9را از جمله مهارتهاي ضروري در عصررر دیجیترال مریداننرد .مهرررارتهراي دیجیترال
مهارتهاي فنی مورد نیاز براي استفاده از فناوريهاي دیجیتال هسرتند ،در حرالی كره مهرارتهراي
هدایتگري دیجیتال مجموعهي گستردهاي از مهارتهاي موردنیاز براي موفقیت در دنیاي دیجیترال

Soft skills
Vijayalakshmi
Role-play
presentation
Feedback
Salas, Wildman & Piccolo
Christopoulos, Conrad & Shukla
Digital skills
Digital navigation skills

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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است .این مهارتها شامل تهیه اطالعات ،اولویتبندي اطالعات و ارزیابی كیفیت و قابلیت اطمینران
اطالعات است (گرنت-كلمنت.)2097 ،1
در مجموع مطابم با یافتههاي به دست آمده در پژوهش حاضر میبایست بیان نمرود كره كسرب
مهارتهاي الزم براي شهروند جهانی بودن از اهمیت بسزایی برخوردار است و نظام آموزشی بایستی
به دنبال آموزش مهارتهایی باشد كه منجر به تربیت افرادي شود كه خود را نه تنها در قبال جامعره
خود بلکه در قبال جهان مسئول بدانند و مهارتهاي الزم را براي شهروندي فعال و مسئول بودن در
آموزش عمومی كسب كرده باشند .مهارت احترام به خود و دیگران ،حفاتت از مالکیت فکري خود و
دیگران را آموخته باشد و استلزامات اخالقی و قانونی شکل دهنده هویت مجازي را بشناسرد .امرا در
كنار این شهروند دیجیتال جهانی ،شهروند مدنی مسئولیتپذیري باشرد كره مهارتهراي الزم برراي
انجام مسئولیت هاي اجتماعی و مدنی خود را كسب كرده باشد و در عین حال توانایی كسرب حقروق
شهروندي خود را داشته باشد و همانطور كه مهارت توانایی سازگاري و انعطافپرذیري و مشراركت و
احترام به دیگر فرهن ها را كسب كرده است به او اهمیت كسب هویت ملی و لناي آن آموزش داده
شده باشد و آگاه از سنتها و ارزشهاي ملی خود باشد و همان طور كه به اهمیت تسلط بر زبانهاي
خارجی به عنوان ابزاري براي موفقیت در محیطهاي كنونی و آتی كسرب و كرار آگراه اسرت و آن را
براي بقا و موفقیت در زندگی كاري و فردي خود كسب میكند برر حفرو و لنراي زبران مرادري بره
عنوان یک ارزش و هویت ملی توجه نماید .بعالوه مهارتهاي الزم براي داشتن زندگی شراد كره در
آن توانایی برقراري تعادل میان كار و زندگی و مهمتر از آن بین جسم و روح و ذهرن خرود را داشرته
باشد تا فعاالنه به عنوان فردي مسئولیت پذیر و مشاركت جو نه تنها به كسانی كه می شناسرد بلکره
به افراد نا آشنا با تفاوتهاي آشکار فرهنگی ،قومی و ملی كمک نماید و به هنگام برروز مشرکالت و
موانع توانایی شناسایی احساسات خود و دیگران را داشرته باشرد و مهارتهراي الزم برراي كنتررل و
مدیریت احساسات ،هیجانات و عواطف خود و دیگران را داشته باشد و در ارتقرا سرالمت و بهداشرت
فردي و جامعه با یادگیري شیوههاي مراقبت از خود و دیگران و پیش گیري به شکل گیرري جامعره
اي سالم كه در آن افراد با احترام و ادب و مسالمت آمیز در كنار یکردیگر بره تفاوتهرا احتررام مری
گذارند و بها می دهند كمک كند.

Grand-Clement

1
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