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مقدمه
دانش آموزان نیروی کار ک شور و بزرگترین سرمایه ی هر جامعه ای به ح ساب
می آیند.لزوم توجه به دانش آموزان سبب شده در بی شتر ک شورهای دنیا آموزش
هایی فراتر از روتین و سااااتارهای تدوین شااده توساا دول مدنظر قرار گیرد.
منطق آموزش این مهاااره هااا برای دانش آموزان نویی آینااده نتری و ت ر
استراتژیک اس  .محی کار پویای امروزه نیروی کار ماهر با وظایف متنوع را طلب
می کند تا سازمان ها و شرک ها بتوانند اود را به سری با تغییراه محی وفق
داده و مزی رقابتی کسب کنند.
به طور کلی فلسااا ه ی مهاره های نرم  )soft skillsاین اسااا که کارمندان
یالوه بر مهاره سااا ،ه مهاره های نرم مورد نیاز را فرا گیرند.دانش آموزان و
اانواده ها و معلمان قطعاه یک پازل ه ستند که نوجوان را برای محی کار آینده
آماده می کنند .اما ایرادی که وجود دارد این اسااا

که دانش آموزان یموما می

گویند که این تعالیمی که در مدرسااه آموزش داده می شااود ه در دنیای کار م ید
نیستند و ما را برای آینده آماده نمی کند .در کشورهای دیتر انجمن منابع انسانی
به کمک مدارس آمده و با توجه به التو و نیازهای آینده ه طرح مهاره های الزم
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برای محی کار را تدوین می کند و مدارس با توجه به آن طرح ه به دانش آموزان
آموزش میدهند.
در ادامه به تبیین مهاره های زندگی و روش های پیشااانهادی برای آموزش این
مهاره ها میپردازیم. .

آیا می خواهید دانش آموزان برای قرن  21آماده باشند؟
برای آمادگی دانش آموزان در قرن  21باید چهار بعد از مهاره ها را آموزش
دهیم و دانش آموزان را در این چهار بعد تقوی کنیم.
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مهارت
زندگی

یادگیری

مهارت

مهارت
دیجیتال

نوآوری

مهاره های سنتی که به صوره م ستمر به دانش آموزان در مدارس آموزش داده
می شود شامل مهاره های اواندن و نوشتن اس .
آمادگی شغلی با مهاره های قرن  21تابعی از :
مهاره های سنتی
مهاره های یادگیری و نوآوری
مهاره های زندگی
مهاره های سواد دیجیتال
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در قرن  21ه اطالیاه هدای کننده و ت نولوژیه ساااوا ماشاااین پیشااارف و
موفق ی

اسااا

ا ما ن ته ی مهم تر از آموزش این م هاره ها تغییر ت ر دانش

آموزان به سم قبول و اجرای این مهاره ها اس .

مهارت های زندگی
*ابت ار یمل

*انعطاف پذیری

*کارکردن به صوره مستقل

*مهاره

اجتمایی
*تبدیل شااادن به اودآموز

*رهبری

*صااابر

*روحیه کار تیمی
*حل مسئله

*ارتباطاه
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*ایتمادبه ن س

مهارت انعطاف پذیری
با توجه به محی کار پویای امروزی ه شرای کار به صوره مداوم در حال تغییر
اسا و افراد باید به سااری اود را با آن شاارای تطبیق دهند و آمادگی پذیرش
ایده های جدید را داشااته باشااند .امروزه شااغل به معنای قدیم از بین رفته و اک ر
سااازمان ها به دنبال اانواده ی شااغلی هسااتند .به این معنا که یک کارمند باید
مجمویه وظایف مرتب با واحدساااازمانی اود را فرا بتیرد %80.مدیران معتقداند
که در شرای کنونی بازار ه نیاز به مهاره های یادگیری و انطباق پذیری نسب به
 5سال قبل اهمی بیشتری پیدا کرده اس  .اکنون سئوال پیش رو اینجا اس که
چتونه مهاره انعطاف پذیری را به دانش آموزان آموزش دهیم؟
 ابتدا دانش آموزان باید پذیرش فیدبک را فرابتیرند .به این معنا که فیدبک
برای زیر ساائوال بردن فعالی های آنها نیساا ه بل ه ابزاری برای تقوی
بهره وری و یافتن بهترین و جد یدترین راه های اجرای ف عال ی

اسااا .

reinforcing feedback loop
 دانش آموزان می توانند از فیدبک برای توازن استراتژی اود است اده کنند.
در حقیق دانش آموزان از فعالی هایی که آنها را اشاااتباه انجام داده اند
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آگاه باشااند و اشااتباهاه اود را تیااحین کنند تا بهره وری و اشرب،شاای
افزایش یابدBalancing feedback loop .
 موضااویاتی از قبیل این ه فیدبک رساامی باشااد یا میر رساامی ه فردی یا
جمعی ه مسااتمر یا دوره ای بودن را باید معلمان از قبل برنامه ریزی کرده
باشند .فیدبک های من ی یموما باید در جلساه ایوصی به دانش آموزان
ارائه شااود تا آنها احساااس بی احترامی در بین دوسااتان اود را نداشااته
باشاااند .فیدبک های م ب

جه

انتیزش دانش آموزان و معرفی رفتار

مدنظر ما به سایر دانش آموزان قابل اجرا اس  .بیشتراز فیدبک در ارزیابی
کارهای دانش آموزان بهره بتیریم تا روش های سنتی نمره دادن.
 البته ن ته قابل توجه این ا س که هدف به صوره وا ضن و م ش،ص برای
دانش آموزان از قبل تبیین شاااده و آنها بدانند که به دنبال چه هدفی
هستنده سپس از فیدبک برای راهنمایی و هدای آنها بهره بتیریم.
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مهارت ابتکار عمل و نوآوری
این ب،ش شامل مهاره هایی مانند مدیری هدف ه فعالی به صوره مستقل ه
تقوی اودآموزی اس .
مدیری بر مبنای هدف:
هدف باید  SMARTبا شد .به این معنا که به صوره رو شن و وا ضن برای دانش
آموزان بیان شود و دانش آموزان به صوره م شهود مق یدی را که می اواهند به
آن برسااند را مشاااهده کنند.هدف باید قابل دسااتیابی باشااد و اهداف را باید به
صاااوره یک مجمو یه ی جامع تدوین کرده تا بهترین ا هداف ن مایش پ یدا
کنند.دانش آموزان باید نه تنها ترکیب وظایف بل ه چتونتی انجام فعالی ها برای
رسااایدن به اهداف را درن کنند .و مورد آار این ه دانش آموزان باید بدانند که
برای ر سیدن به اهداف زمان م ش ،یی را فر ص دارند ه پس باید در همان زمان
وظایف اود را انجام داده و فعالی ها را به اتمام برسانند)deadline .
با توجه به قانون پارکین سون  :بدون زمان مقرر ه فعالی تا همی شه ادامه دا شته و
به پایان نمیرسااد .یموما کار برای پر کردن زمان موجود گسااترش می یابد.اگر به
کارهای پیش پا افتاده و ساااده وق زیادی ااتیااای دهیمه ساابب پیویدگی و
س،تی آن ها میشویم .هرچه زمان ااتیای داده شده کوتاه تر باشدهآن کار ساده
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تر و آسااان تر به انجام میرسااد.البته در هنتام تعیین زمان برای انجام کارها باید
دق کافی را دا شته با شیم .زمان مقرر باید منا سب با شده نه آنقدر زیاد که دانش
آموزان را به ساام اهمال کاری سااوق دهد و آنقدر کم که دانش آموزان برای به
پایان رساندن آن فعالی استرس و اضطراب داشته باشند.
فعالی و انجام کارها به صوره مستقل
به این معنا که دانش آموزان کار و وظی ه ی اود را به درساااتی انجام دهند
بدون ت یه بر کار سااایر دوسااتان  .ایلی از مردم این مهاره را با روحیه کار
تیمی در تضاااد میدانند در صااورتی که این مهاره م مل کار تیمی اساا و
تاکید دارد افراد در گروه باید وظایف اود را به صااوره مسااتقل و به درسااتی
انجام دهند در حقیق ا شاره به اشرب ،شی یملیاتی دارد ه سپس کارهایی که
به صاااوره مجزا از هم انجام شاااده را به هم ارتبا دهیم و تناساااب ایجاد
کنیم ا ستراتژی) و سبب بروز االقی

شویم.در این مرحله افراد نباید منتظر

با شند که به آنها گ ته شود چه تغییراتی رخ داده و باید چه کاری انجام دهند
ه بل ه باید آمادگی پاسخ به تغییراه را داشته باشند.
برای آموزش این مهاره به دانش آموزان ه ابتدا باید وظی ه را برای آنها بیان
کنیم .این به آن معنا نیسااا

که نحوه ی انجام کار یا فرآیندها را برای آنها
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تبیین کنیم.بل ه تنها سارفیال های کلی را برای دانش آموزان مطرح کرده تا
اودشااان تیاامیم بتیرند که چتونه این وظایف را انجام داده و در این لحظه
کدام موضویاه اهمی بیشتری برای اجرا دارد.
تقوی اودآموزی:
امروزه نقش مدیران و سرپرستان در سازمان ها به صوره منتور و راهنما اس .در
نتیجه مدیران به نیروی کاری احتیاج دارند که به دنبال رشد و توسعه ی ش،یی
اود باشد.
اودآموز یعنی به دنبال تحقیق و توساااعه و یادگیری بودن و شاااناساااایی و بهره
مندی از فر ص ها برای ک سب تجربه و ت ،یص الزم ا س .اودآموز بودن شامل
انع اسی از گذشته برای آگاهی از آینده اس .
دانش آموزان باید بدانند که اودآموز بودن سبب اشتباه و گاه ش س می شود.آن
ها باید راه های گوناگون را امتحان کنند و از شا سا ها ناامید نشااوند و به امید
موفقی تالش کنند و راه های دیتر را نیز امتحان کنند.
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مهارت های اجتماعی
ضروره مهاره های اجتمایی در تعامل با سایر افراد ب سیار ضروری ا س زیرا
محی کار امروزی از نظر فرهنگ و نژاد بسیار متنوع شده و نه تنها در محی کار
فیزی ی بل ه در فضااای مجازی هم باید مهاره اجتمایی را پیاده سااازی کرد .در
حقیق در این ده ده ی جهانی ه اقتیاد دیجیتال توس اطالیاه هدای

شده و

توساا ت نولوژی به ی دیتر ارتبا پیدا می کند که موجب درن دیتر مل ها و
فرهنگ ها می شود.مهاره های اجتمایی ه دانش آموزان را قادر می کند تا با سایر
فرهنگ ها و ایتقاداه و سبک های زندگی ارتبا برقرار کرده و به این تعار ضاه
به ینوان یک یامل م،رب نتاه ن نند و به نظراه ی دیتر احترام بتذارند.
چتونه مهاره اجتمایی را به دانش آموزان آموزش دهیم؟
امروزه یافتن شغلی که با سایر افراد ارتبا نداشته باشد کار بسیاری س ،اس ه
ایوصا که جوامع به سم

سازمان های ادماتی پیش رفته و نیاز به این مهاره

را دو چ ندان می ک ند.دانش آموزان با یادگیری م هاره های اجت مایی بای دیتر
ارتبا برقرار کرده و ساابب تعامل موشر شااده ه البته کلماه و راه های میرکالمی
م ل حر کاه بدن و چهره نیز حائز اهم ی

اسااا .برای تمرین این م هاره ها

میاحبه ی تیمی و دوره های ورکشاپ بسیار کارآمد اس .
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مهارت رهبری
رهبری تعاریف ب سیاری دارده اما شاید بتوان گ

به تعداد ان سان ها روی کره

زمین تعریف از رهبری وجود دارد زیرا هرکس ویژگی ها یا رفتارهای ااصااای را
برای رهبر متیااور اساا .اما یک تعریف جامع از رهبری  :تح تاشیر قرار دادن و
ایمال ن وذ بر دیتران اس

برای سوق پیدا کردن به سم اهداف مورد نظر.

چتونه رهبری را به دانش آموزان آموزش دهیم؟
رهبری شامل مهاره های فردی می شود که بر رفتار و اقداماه دیتران تاشیرگذار
ا س .آموزش هایی از قبیل چتونتی هدای فعالی های دیتران به سم هدف ه
و یا این ه چتونه به دیتران انتیزه بدهند تا به سااام اهداف پیش بروند و یا چرا
باید این کار صااوره گیرد را شااامل میشااود.دانش آموزان باید به اسااتراتژی حل
مسئله مجهز بوده و یاد بتیرند چتونه از روتین اارج شده و تغییراه الزم را ایجاد
کنند ه چتونه از نقا قوه دیتران اهرمی برای موفقی گروه بسااازند.برای تمرین
این مهاره ورکشاااپ های کارگروهی بساایار موشر اساا  .در هر گروه یک دانش
آموزان به ینوان رهبر گروه وظای ی م ل تق سیم وظایف و یا ت ،ییص منابعی که
به آنها داده می شااود برای ساااا یک ماک را بر یهده می گیرد و در انتها باید
پاس،توی کارگروهی و نتیجه باشد.
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جمع بندی
در انتها باید به این ن ته ا شاره کرد که به یل

سری تغییر ت نولوژی و سیل

یظیم اطالیاه و محی کار پویا ه شرک ها و سازمان ها به نیروی کار با مهاره
هایی مانند پذیرش وظایف متنوع و تطبیق پذیری و ساااری یمل باال نیاز دارند.
مجهز کردن دانش آموزان به این مهاره ها نه تنها بایث می شااود که تحیاایاله
بهتر و کاربردی تر دا شته با شند ه بل ه به آن ها کمک می کند بتوانند شهروندان
بهتری باشند و در محی کسب و کار و زندگی مدنی موفق باشند.
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