
 

 
  
  

های زندگی  رزیابی میزان موفقیت اجرای طرح آموزش آداب و مهارتا
  در مدارس ابتدایی) طرح کرامت(اسالمی 

  *فریدون یزدانی
  

  چكيده
هـاي زنـدگي    اين پژوهش با هدف ارزيابي ميزان موفقيت اجراي طرح آمـوزش آداب و مهـارت  

. در مدارس ابتدايي شهر نهاوند از ديـدگاه مجريـان آن بـه انجـام رسـيد     ) طرح كرامت(اسالمي 
مـديران و  (كليـه مجريـان   جامعـه آمـاري شـامل    . روش تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي بـود 

دليـل   بـه . نفـر بودنـد   223، 1399−1400طرح بود كه تعداد آنها در سال تحصـيلي  ) آموزگاران
شـماري اسـتفاده شـد؛ بـر ايـن اسـاس        گيري از شيوه تمام كوچك بودن حجم جامعه براي نمونه

ا از اين ساخته مورد آزمون قرار گرفت، ام −نامه محقق ديدگاه كل مجريان از طريق يك پرسش
همـين دليـل     نامه از سوي مجريان تكميـل و بازگردانـده شـد و بـه     پرسش 149ميان فقط تعداد 

نامـه مـورد    پرسـش . هاي حاصل از اين تعـداد نمونـه، صـورت گرفـت     تحليل نهايي بر روي داده
مؤلفه اساسي طرح كه در متون مربوطه مورد تأكيد قرار گرفته بـود، سـاخته    6استفاده براساس 

هـاي   متناسب بودن شيوه«، »متناسب بودن محتواي مورد استفاده در طرح«: ها شامل اين مؤلفه .شد
هـاي پشـتيباني    متناسـب بـودن شـيوه   «، »هاي ارزيابي از طرح متناسب بودن شيوه«، »اجرايي طرح

هـاي زنـدگي اسـالمي در     اثربخشي طرح در ايجـاد آداب و مهـارت  «، »اداري و مديريتي از طرح
. شـدند  ، مـي »هاي آموزگاران هاي طرح با نيازها و هدف هماهنگ بودن برنامه«و » انآموز دانش

نامـه از   نامه ياد شده براساس مقياس ليكرت ساخته شد و براي اطمينان از روايـي پرسـش   پرسش
روايي محتوايي و صوري استفاده گرديد؛ براي تعيين ميزان پايايي آن از آزمـون آلفـاي كرونبـاخ    

: ها شده با آزمون آلفاي كرونباخ براي كل گويه بر اين اساس، مقدار ضريب محاسبه استفاده شد؛ 
آميـز بـوده اسـت، امـا نتـايج       نتايج نشان داد كه از ديدگاه مجريان، اين طرح موفقيت. بود 91/0

ها نشان داد كـه از ديـدگاه مجريـان، ايـن طـرح در زمينـه مؤلفـه سـوم          تحليل تك تك مؤلفه
   .موفقيت نداشته است) هاي ارزيابي از طرح شيوهمتناسب بودن (
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  مقدمه
 و آن فلسـفه ارتقـای و زنـدگی بـه انسانی نگرش تقویت کشوری، هر در پرورش و آموزش رسالت
 آن فرهنـگ کـه مـا کشـور در. باشـد مـی سـازنده و سالم زندگی برای جامعه افراد در توانایی ایجاد
 شـایانی توجـه انسـان ذاتی کرامت به رسالتش انجام در باید نهاد این است، الهی تعالیم از برگرفته
 است، شده شایانی توجه مهم امر این به نیز قرآن در). ١٣٨۶ همکاران، ومرادحاصل ( نماید مبذول

ْمَنا َبنِ «: فرمایند می خداوند که جا آن در   ).٧٠اسراء،  یم،قرآن کر(» ...َءاَدَم َو  یَوَلَقْد َکرَّ
 بـودِن  انسـان  لحـاظ به که است الهی موهبتی انسانی فضایل و خصایص دیگر همچون کرامت

 ارادۀ غـزل بیت  شاه مخلوقات احسن عنوان به انسان خلقت. است شده نهاده ودیعه به وی در انسان
 و سعادت که چرا یابد می تداوم نیز کرامت با و شده آغاز کرامت با انسان وجود. است الهی کریمانه
  ).١٣٨۶ همکاران، و حاصل مراد( است متعالی صفت این گرو در او فالح

در سـال  هـا آمـوزه ایـن از الهـام با) کرامت( اسالمی زندگی های مهارت و آداب آموزش طرح
و  یوزارت آمـوزش و پـرورش و نظـارت فکـر یمعاونـت پرورشـ یشنهادبا پ ١٣٧٢−٧٣ تحصیلی 

 رضـا غـالم مرحـوم یـاد زنده صادقانه های تالش و مظلومی علی مرحوم شادروان دکتر رجب یعمل
 اجـرا بـه هـا استان مراکز در منتخب مدرسه دو در و اول پایۀ در سال همان در و گردید تدوین منفرد
 آن بـر را پرورشـی معاونـت دفتـر کارشناسان پوشش، تحت آموزان دانش و مجریان استقبال. درآمد
 کتاب یک ساالنه تدوین با که طوری به دهند؛ تعمیم نیز دوره این دیگر های پایه به را طرح که داشت
 طـرح پوشش تحت ابتدایی دوره های یهپا یهکل ١٣٧٧−٧٨ تحصیلی سال در ها پایه از یک هر برای

 یـقبـا توجـه بـه تلف یزن ١٣٨۶−٨٧ تحصیلی  سال در. گردید اجرا کشور مدارس٪ ۵ در و درآمده،
و در  یـهمربوطـه ته یدرسـ هـای کتاب مکمل، های فعالیت قالب در پرورش و آموزش های یتفعال
 محترم اندرکاران دست و مجریان نظرات به عنایت با همچنین. درآمد اجرا ٪ از مدارس کشور به ٢٠
 طـرح، اجرایـی های شیوه مورد در تربیت و تعلیم کارشناسان و نظران صاحب نظر اظهار همچنین و

 آن موانع و مشکالت و آید وجود به  یاساس نظر  یدتجد شده  ارائه های برنامه در تا شد  گرفته تصمیم
  ).١٣٨۶ دیگران، و حاصل مراد( گردد رفع توان حد تا

 »زنـدگی های مهارت آموزش طرح« پرورش، و آموزش در »کرامت طرح« شدن اجرایی از قبل
 های مهارت آموزش طرح« که آنجایی از اما بود، گرفته قرار پرورش و آموزش وزارت کار دستور در

 نظـران، صـاحب و داشت »کرامت طرح« با زیادی پوشانی هم و شباهت محتوا و هدف در »زندگی
 و اخالقـی ارزشی، اعتقادی، نظام با آن سازی همسان و بازنگری ضرورت بر معلمان و کارشناسان
کید دینی های آموزه به توجه و اسالمی جامعه فرهنگی  و گردیـد تلفیق هم با طرح دو این داشتند، تأ



      ١١۵  ییدر مدارس ابتدا) طرح کرامت( یاسالم یزندگ یها طرح آموزش آداب و مهارت یاجرا تیموفق زانیم یابیارز

 

بـا  )کرامـتطـرح ( اسـالمی زنـدگی های مهارت و آداب آموزشتحت عنوان  هایی کتاب قالب در
٪ ۵٠از  یشو در ب ییابتدا ۀشد و در دور ینقم تدو یۀکارشناسان حوزه علم نظرات نقطه از گیری بهره

 و  زاده یمکـر( درآمـد اجـرا بـه داوطلـب مجری معلمین توسط پایه، از مدارس کل کشور در هر پنج 
  ).١٣٨٩ همکاران،

 مـورد افـراد روزمـره زندگی در که شوند می گفته هایی مهارت به زندگی های ت مهار طورکلی، به
 از ای مجموعـه بـه زنـدگی هـای مهـارت ی،رو ینازا). ٢٠٢١ ١ژیونگ،−یمن( گیرند می قرار استفاده
 قـادر را فـرد توانـایی ایـن و آورد می فراهم را مفید و مثبت سازگاری زمینه که شود می گفته ها توانایی

 به زدن لطمه بدون و اجتماعی های مسئولیت پذیرش ضمن بتواند اش فردی بین روابط در تا سازد می
 ٢یونیسـف،( گـردد رو روبه روزانه مشکالت و انتظارات خواست، با مؤثری شکل به دیگران، و خود

 نیـاز مـورد هـای توانایی از ای مجموعه اسالمی زندگی های آداب و مهارت یگر،د یاز سو). ٢٠١۶
 هنجارهای و ها ارزش رعایت ضمن بتوانند آن براساس افراد تا است اسالمی جامعه در زندگی برای

 هـای آموزه از گیری بهره با بتوانند و داده پاسخ خود اجتماعی و فردی های خواسته و نیازها به جامعه
، ١٣٨٨ همکـاران، و زاده یمکـر( برآینـد آن حـل درصدد و شده رو روبه مشکالت و مسائل با دینی
کید با که هستند هایی توانایی اسالمی زندگی های مهارت روی، ازاین). ٢٢ص  دینی های آموزه بر تأ
 افـزایش و زنـدگی مسـائل بـا شـدن رو روبـه بـرای را نوجوانـان و یابنـد می پرورش مداوم تمرین و

  ).١٣٩٩ وهمکاران، کوهدشت ینوروز( کنند یآماده م اجتماعی−روانی های مهارت و ها توانایی
 اهمیـت دارای مذاهب و ادیان همة در بودن،  یفطر خاطر به انسانی واالی های ارزش و کرامت

 های آموزه  را خود تربیت و تعلیم و حاکمیت مبنای که ایران اسالمی جمهوری نظام. است سزایی به
 قـانون دوم اصـل در و داده قـرار خـود تعلیمات مبنای را »انسانی کرامت« است، داده قرار وحیانی
  :که آمده اساسی

 اختصـاص و) اللـه اال الهال ( یکتا خدای. ١: به ایمان پایۀ بر است نظامی اسالمی، جمهوری«
 بیـان در آن بنیـادی نقـش و الهـی وحـی. ٢ او؛ امـر برابـر در تعظیم لزوم او، به تشریع و حاکمیت
 و خلقـت در خـدا عدل. ۴ خدا؛ سوی به انسان تکاملی سیر در آن سازنده نقش و معاد. ٣ قوانین؛
 و کرامـت. ۶ اسـالمی؛ انقـالب تـداوم در آن اساسـی نقـش و مستمر رهبری و امامت. ۵ تشریع؛
 و زاده، کـریم: از نقـلبـه ( »خـدا برابـر در او مسـئولیت بـا تـوأم آزادی و انسـانی واالی های ارزش

  ).١٠ص، ١٣٨٩ همکاران،
                                                           
1. Nam−gyeong. 

2. UNICEF. 
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: فـراوان از جملـه دالیل به  یران،در جامعه معاصر ا یاسالم یزندگ های مهارت و آداب آموزش
 افــراد، روزمــره زنــدگی  بــه ارتباطــاتی و اطالعــاتی هــای آوری فــن گســتردۀ ورود و شــدن  یجهــان
مـدارس بـه  آمـوزان دانـش. است شده خطرناکی حال عین در و شگرف تحول و تغییر خوش دست

 در عمل در آنچه با آموزند، می اخالق و دینی معارف عنوان به مدرسه در آنچه نداشتن مطابقت دلیل 
 زنـدگی مهارت های آموزه. اند شده حیرت و سردرگمی دچار دهد، می  روی آنها زندگی در و جامعه

 از بسـیاری در و تردیـد و شـک مـورد آموزان، دانش واقعی روزمرۀ زندگی با نداشتن ارتباط علت  به
 بـر معلمـان و کارشناسـان نظران، صاحب بنابراین،. است گرفته قرار توجهی بی و غفلت مورد موارد

 و اسالمی جامعه فرهنگی و اخالقی ارزشی، اعتقادی، نظام با آن سازی همسان و بازنگری ضرورت
کید دینی های آموزه به توجه  ).١٣٩٠ پیده، کوچ و الشکی یکاییال( دارند تأ

 پنج احصای از بعد خدا، برابر در او مسئولیت با توأم آزادی و »انسانی های ارزش و کرامت« از
 میـان سـخن بـه  یمـانی،ا یهپا ینششم عنوان به) نبوت، معاد، عدل و امامت ید،توح( اعتقادی اصل
 در بایـد آن بـه مربـوط هـای ارزش و انسـانی کرامـت موضوع، اهمیت به نظر بنابراین، است؛ آمده

 ارتقاء و ها مهارت ها، ارزش کسب به منجر تا باشد، داشته ای ویژه جایگاه پرورش و آموزش سیستم
 نماینـد منزلـت و شایسـتگی احساس آموزان دانش تا شود سبب و شده آموزان دانش های مندی توان

 تـرین اساسـی و تـرین مهـم مدرسه و تربیت و تعلیم نظام واقع، در). ١٣٨٩ همکاران، و زاده یمکر(
 گیری، تصمیم قدرت دینی، تفکر قدرت همدلی، خدا، با ارتباط مهارت است قادر که است مکانی

 نهایـت در و دینـی شرافت آموزش و خودشناسی جامعه، در نوعان هم با اسالمی صحیح ارتباطات
 عهده بر را الهی قرب به انسان رساندن و داده رشد آموزان دانش در را انسانی واالی کرامت به رسیدن
  ).١٣٩٠ پیده، کوچ و الشکی یکاییال( بگیرد

 ی،و صـفدر یقالونـد( اسـت رو روبـه سردرگمی و ابهام با دیگری زمان هر از بیش امروز بشر
 علـم، شـتابان تحـوالت و هـا وریفنا یعتوسعه سر دلیل  به آموزان امروزه، دانش). ١٣٢، ص١٣٩٣
 روز هر آنان های توانایی و ها آموخته که نحوی به شوند، می رو به رو ای تازه و جدید دنیای با روزه همه
 هـای منـدی توان به نیاز تغییرات این. شود می کشیده چالش  به تغییر، حال در محیط با سازگاری در

 کـالس هـای فرایند در و مدرسه در را ها مندی توان این باید آموزان دانش. دارد نو های دانش و جدید
 اسـت ممکـن شـده، تهیه دیروز زندگی های مهارت کسب برای که طرحی بنابراین،. بیاموزند درس
 بـرای کـه طرحی هر دیگر، سوی از. نباشد شایسته و کافی امروزین الزم های مهارت آموختن برای
 اشـکال از خـالی اسـت بشر دست پرداخته و ساخته چون شود، می تهیه انسانی های قابلیت توسعه
که » طرح کرامت«مثل  هایی الزم است که از طرح ی،رو ازاین. باشد داشته نقائصی تواند می و نبوده



      ١١٧  ییدر مدارس ابتدا) طرح کرامت( یاسالم یزندگ یها طرح آموزش آداب و مهارت یاجرا تیموفق زانیم یابیارز

 

 عمـل بـه هایی ارزیابی نیز اند داده قرار خود کار سرلوحۀ را اسالمی زندگی های مهارت و آداب آموختن
 تـا گـردد آشکار نیز آن احتمالی های نارسایی و مشکالت و مشخص آن ارزنده و مفید های جنبه تا آید
  .نمود استفاده آن کاربردی نتایج از آتی های ریزی برنامه در و برداشت جلو به گامی بتوان راه این از

 زنـدگی هـای مهـارت و آداب آمـوزش طـرح« موفقیت میزان از کاملی و علمی ارزیابی تاکنون
 عمـل آن، بـه  یـانمجر روی پـیِش  مسـائل بررسـی یا شده،  تعیین های هدف به رسیدن در »اسالمی
 ایـن در پرورش و آموزش نهاد مسئولین سوی از شده انجام های بررسی محدود تعداد است؛ نیامده

 اما است، بوده آن اجرایِی  گسترۀ و سطح درباره کّمی ارقام و آمار دادن به محدود بیشتر نیز خصوص
 نیـز زیادی زمان و وقت و شده مطرح آن برای گوناگونی های هدف آن اجرایی مصوبه در که آنجا از
 ای شـیوه  بـه طـرح ایـن تـا است الزم است، شده طرح این اجرای صرف مجریان و آموزان دانش از

 مجریـان و انـدرکاران دسـت ضـمنًا،. بگیرد قرار ارزیابی مورد مختلف های جنبه از و دقیق و علمی
 اجـرای از دهـه یک از بیش گذشت از پس مذکور طرح بازنگری و ارزیابی لزوم بر نیز مذکور طرح
کید آن،  .دارند تأ

 در ایـن موفقیـت میـزان از تـا شد خواهد سعی پژوهش این در موضوع، این اهمیت به توجه با
 هـای طـرح که است بدیهی. آید عمل  به دقیق و مناسب ارزشیابی یک ها، هدف به رسیدن در طرح

 مسلم آنچه اما. داد قرار ارزیابی مورد مختلف افراد های دیدگاه از نیز و ها جنبه از توان می را مختلف
 قـوت، نقـاط فوایـد، بـر سـایرین از بـیش هستند ها طرح این مجری که کسانی که است این است
گاه آن های  نقص و ها ضعف  از اسـت بهتر نیز »کرامت طرح« ارزیابی برای دلیل همین  به هستند؛ آ
 ایـن بـا نزدیک از که اند بوده کسانی اینها زیرا گرفت، بهره) مدیران وآموزگاران ( آنها مجریان دیدگاه
 تواننـد مـی و کرده احساس را آن مزایای و معایب دیگری کس هر از بیشتر و اند بوده ارتباط در طرح
  .بگذارند ما اختیار در رابطه این در را مندی ارزش نظرات

 بـرای را زیـادی فوایـد مختلـف زوایـای و هـا جنبـه از طـرح ایـن ضعف و قوت نقاط شناخت
 پـژوهش ایـن نتـایج از اسـت بـدیهی. دارد آموزان دانش خود حتی و ریزان، برنامه مدیران، معلمان،

 و داد افـزایش را آن قـوت نقـاط کـرد، اسـتفاده هـایی طـرح چنین آینده های ریزی برنامه در توان می
سـؤال  ی،رو ازایـن. شـود بدل مفید طرح یک به نهایت در تا کرد حذف یا رفع را آن منفی های جنبه
 محتـوا،تناسـب ( آن مختلـف هـای طـرح کرامـت از جنبـه یاست که اجرا ینپژوهش ا ینا یاصل
 زنـدگی هـای مهـارت و آداب ایجـاد پشـتیبانی، هـای شیوه ارزشیابی، های شیوه اجرایی، های شیوه

 حد چه تا آن مجریان دیدگاه از) آموزگاران های هدف و ها نیاز با تناسب و آموزان، دانش در اسالمی
  است؟ بوده موفق



                        ١۴٠١بهار  /٣٩ش /١٧س/ تربیت اسالمی   ١١٨

 

  قیتحق نهیشیپ
 زنـدگی هـای مهـارت و آداب« آمـوزش طـرح ایده است، پیدا کرامت طرح عنوان از که گونه همان

 و محتـوا نظـر از بنـابراین،. اسـت گرفتـه شـکل ایران در بار نخستین برای» )کرامتطرح ( اسالمی
 مرحلـه  بـه یاتاکنون در دن یطرح ینچن ی،رو ازاین. دارد اسالمی−ایرانی کامالً  ای مشخصه ماهیت
 بـا مشابه های طرح اما. کرد ارائه خارجی های پژوهش پیشینۀ آن برای بتوان که است نیامده در اجرا
 اجـرا مرحلـه بـه  هـا کشـور از بسـیاری در »زنـدگی های مهارت« آموزش عنوان تحت رویکرد این
 نتـایج بـه زیـر در. اسـت گرفتـه صورت آن خصوص در هایی پژوهش نیز آن پی در و است آمده در

  .شود می پرداخته ایران در پژوهش سابقه به آن از پس و شود می اشاره ها پژوهش این از برخی
 بـه زنـدگی هـای مهـارت آمـوزش« عنـوان بـا ای در مطالعه) ١٩٨٠( ١سانتوگروسی و الگرسیا

 هشـت آموزش به و دادند قرار بررسی مورد را محور رفتار برنامه یک ،»ابتدایی مدارس آموزان دانش
 مطالعـه تحـت آموزان دانش که بود آن از حاکی آنها مطالعه نتایج. پرداختند آموزان دانش به مهارت

  .بوند یافته ارتقا همساالن با برخورد و کالمی مهارت در ای مالحظه قابل  طور به آنها
 بین زندگی در مقابله سازوکارهای ارتقاء« عنوان با پژوهشی در) ٢٠٢٠( همکاران و محمدزاده

 روش یـک از اسـتفاده بـا ،»زنـدگی هـای مهارت آموزش طریق از مالزیایی های خانه یتیم نوجوانان
 آزمـایش، تحـت افـراد بـه زنـدگی هـای مهارت آموزش از بعد که دهند می نشان آزمایشی پژوهش
 پشـتیبانی از گیـری بهره« 3،»مقابله فعال« 2،»خود از پرتی حواس« های مقیاس خرده در آنها نمرات

در  7»پـذیرش و ریـزی برنامـه« 6،»مثبـت یربازتفسـ« 5،»یابزار یبانیاستفاده از پشت« 4،»احساسی
 در ها آزمودنی نمرات همچنین یابد؛ می افزایش معناداری نحو به آزمون پیش با مقایسه در آزمون پس

ـــاره« 9،»مـــواد مصـــرف ســـوء« 8،»انکـــار« هـــای مقیـــاس خـــرده و  10،»رفتـــاری گیـــری کن
 .یابد می کاهش آزمون پیش با مقایسه در آزمون در پس 11»گری خودسرزنش«

                                                           
1. La Gerca & Santogross. 

2. self-distraction. 
3. active coping. 
4. use of emotional support. 
5. use of instrumental support. 

6. positive reinterpretation. 
7. planning and acceptance. 
8. Denial. 
9. substance abuse. 
10. behavioral disengagement. 
11. self-blame. 



      ١١٩  ییدر مدارس ابتدا) طرح کرامت( یاسالم یزندگ یها طرح آموزش آداب و مهارت یاجرا تیموفق زانیم یابیارز

 

 موجـب زندگی های مهارت آموزش که کنند یگزارش م یدر پژوهش) ٢٠١٠( ١همکاران و لیائو
 سـالمت و ذهنـی بهداشـت ارتقـای و عاطفی، هوش افزایش گری، پرخاش کنترل بیشتر، سازگاری
 که کنند یگزارش م یدر پژوهش یزن) ٢٠١٠( ٢کوکیجیت و سیمن. گردد می آموزان دانش در عمومی
 کودکـان اجتمـاعی هـای مهـارت ارتقای بر دبستانی پیش دوره در عمومی های مهارت های آموزش
  .است بوده اثرگذار

 هـای مهـارت آمـوزش تأثیرگـذاری میـزان عنـوان با ای مطالعه در) ٢٠١٠( همکاران و رحمتی
 نشـان گردیـد، انجـام آزمایشی روش با که ابتدایی چهارم پایه کودکان اجتماعی قضاوت بر زندگی
  .شود می آموزان دانش قضاوت ارتقای موجب زندگی های مهارت آموزش که دادند
 میـزان از ارزشـیابی بـا رابطـه در زیـادی هـای پـژوهش طـرح، بودن  یدجد دلیل به  یزن یرانا در
 بـا کـه ای مقالـه در) ١٣٩٠( پیـده کوچ و الشکی الیکایی البته، است؛ نگرفته صورت طرح موفقیت
 آنـان اینترنتـی پایگـاه در کـه »ابتـدایی مـدارس در کرامـت طـرح آموزش راهکارهای ارائه« عنوان

 و قـرآن آیـات اسـناد، بررسـی و ای کتابخانـه یـقبا اسـتفاده از روش تحق ٣است، آمده در انتشار به
 تـا انـد کـرده سـعی مـدارس، در کرامـت طرح مجریان با مستقیم مصاحبه نیز و معصومین روایات
 آمـوزان دانش برای) کرامت( اسالمی زندگی های مهارت و آداب آموزش برای الگوهایی و راهکارها
 بـا مـرتبط منـابع و مـدارک اسناد، کلیه شامل آنها پژوهش آماری جامعۀ. کنند ارائه ابتدایی مدارس
 گیـری نمونه شیوه و است بوده طرح این کارشناسان و مجریان با مصاحبه نیز و بررسی مورد موضوع

 شـامل نیـز آنهـا پـژوهش در هـا داده گـردآوری ابـزار. اسـت بـوده دسترس در گیری نمونه شیوه آنها
 هـایی روش و هـا شیوه سری یک انتها در آنها. است بوده مصاحبه نیز و مکتوب منابع از برداری فیش
  .کنند می ارائه اسالمی های مهارت و آداب آموزش برای

 سـالمت بـر زندگی های مهارت آموزش تأثیر مطالعه به که بررسی یک در نیز) ١٣٨١( آقاجانی
 هـای مهارت آموزش که دهد می نشان او پژوهش نتیجه. است پرداخته نوجوانان کنترل منبع و روان

 منبـع بـر زندگی های مهارت آموزش تأثیر اما بخشد، می بهبود را ها آزمودنی روان سالمت زندگی،
  .نیست معنادار ها آزمودنی کنترل

 هـای مهـارت درسـی برنامـه تدوین و تهیه« عنوان با پژوهشی در) ١٣٨۴( شریفی و کردنوقابی
 هـای مهـارت درسـی برنامـه  ین، مبادرت به تـدو»متوسطه یلیدوره تحص آموزان دانش برای زندگی
از ( متوسـطه دوره آموز دانش ۶٠٠ تعداد را آنها نمونه. کردند متوسطه دوره آموزان دانش برای زندگی

                                                           
1. Liao et al . 
2. Ciemen & Kocyigit. 

3. http://arvij.blogfa.com/post-21.aspx. 



                        ١۴٠١بهار  /٣٩ش /١٧س/ تربیت اسالمی   ١٢٠

 

 دوره دبیر ١۵٠ دیپلم، حداقل تحصیلی مدرک با آموزان دانش اولیای از نفر ٢۴٠، )نفر ١۵٠ پایه هر
. داد مـی تشـکیل تربیـت و تعلـیم نظـر صـاحب نفر ١٠ و ستادی حوزه کارشناس نفر ٢٠ متوسطه،
گاهی،−خود های مهارت که داد نشان آنها بررسی  استرس، با مقابله فردی، بین روابط مؤثر، ارتباط آ
 هـای اولویـت از مختلـف مخاطبـان نظر از خالق تفکر و انتقادی تفکر مسئله، حل گیری، تصمیم
 آموزان دانش زندگی های مهارت درسی برنامه برای مناسبی الگوی همچنین آنها. برخوردارند باالیی
  .نمودند تدوین متوسطه دوره

 بـر زنـدگی هـای مهـارت آمـوزش اثربخشـی میـزان بررسی به ای مطالعه در) ١٣٨۴( حمیدی
. پرداخـت تابسـتانی اردوهـای در کشـور محـروم مناطق نوجوان دختران رفتاری اختالالت کاهش
 کـه داد نشـان او پژوهش های یافته. بود گروه یک با آزمون پس− آزمون پیش نوع از وی پژوهش طرح

  .دارد اثربخشی نوجوانان نامطلوب های رفتاری وضعیت بهبود بر زندگی های مهارت آموزش
 بـر زنـدگی هـای مهـارت آمـوزش تـأثیر مطالعه به بررسی یک در) ١٣٨۵( همکاران و حقیقی
 آموزش که گرفتند نتیجه و پرداختند متوسطه اول سال دختر آموزان دانش نفس عّزت و روان سالمت
  .دارد اثربخشی آموزان دانش نفس عّزت و روانی سالمت بر زندگی های مهارت

 آموزش درسی برنامۀ راهنمای اعتباربخشی« عنوان با پژوهشی در) ١٣٩١( همکاران و اوحدی
 های مهارت و آداب از شده ارائه تعریف« در طرح این که کنند می ادعا »زندگی های مهارت و آداب
 هـای تفـاوت به توجه« ،»برنامه بر حاکم رویکرد« ،»برنامه اصول بر حاکم نظری مبانی« ،»زندگی
 تـا ابتـدایی سـطوح بـرای مناسـب مفهـومی نقشـۀ یـک رعایـت« همچنـین و »برنامه در جنسیتی
 الزامـات« و »معلمـان ای حرفه های صالحیت به ویژه توجه« ،»حامل های درس تعیین« ،»متوسطه
  .است بازنگری نیازمند ،»برنامه اجرایی

 مطلـوب اجرای در مدیریت عامل تأثیر« عنوان با پژوهشی در) ١٣٩٢( راستگو و محمدداودی
 معلمـان دیـدگاه از ابتـدایی مدارس در) کرامت( اسالمی زندگی های مهارت و آداب آموزش طرح
 هـای مهـارت و آداب آمـوزش طـرح مطلـوب اجـرای در مدیریت عامل که دهند می نشان »زرندیه
 وضـع و موجـود وضـع بـین کـه کنند می معلوم همچنین آنها. است مؤثر) کرامت( اسالمی زندگی
) کرامـت( اسـالمی زنـدگی هـای مهـارت و آداب آمـوزش طرح اجرای در مدیریت عامل مطلوب
  .دارد وجود تفاوت

 زنـدگی هـای مهـارت و آداب آمـوزش تأثیر بررسی« عنوان با پژوهشی در) ١٣٩۶( گروسی و برقی
 کـه دهنـد می نشان »ابتدایی دوره آموزان دانش نفس عّزت و اعتماد روانی، روحی، سالمت بر) کرامت(

 را آموزان دانش نفس عّزت و نفش اعتماد به  ی،و روان یسالمت روح ی،زندگ های مهارت و آداب آموزش



      ١٢١  ییدر مدارس ابتدا) طرح کرامت( یاسالم یزندگ یها طرح آموزش آداب و مهارت یاجرا تیموفق زانیم یابیارز

 

 نشـانگان کـاهش بـر زنـدگی هـای مهارت و آداب آموزش که کنند می معلوم همچنین. بخشد می بهبود
 نبـوده دار معنـا آنـان افسـردگی نشـانگان کاهش بر اما است، دار معنا آموزان دانش اضطراب و جسمانی

 و آداب آمـوزش کـه انـد داده نشـان پژوهشـی در) ١٣٩۶( صـمدی و افراکتـی یوسفی همچنین،. است
  .گردد می آموزان دانش در مسئله حل مهارت توانایی رشد موجب اسالمی های مهارت
 بـر زنـدگی های مهارت آموزش نقش« عنوان با بررسی یک در) ١٣٩٧( زاده علی و دوست رنج
 بـاالتر، زنـدگی هـای مهارت با پرستاران که دهند می نشان »پرستاران خالقیت و اجتماعی سالمت
  زنـدگی هـای مهارت که هستند پرستارانی با مقایسه در باالتری خالقیت و اجتماعی سالمت دارای

  .اند داشته تری یینپا
 و آداب آمـوزش تـأثیر بررسـی« عنـوان بـا پژوهشی در) ١٣٩٩( همکاران و کوهدشت نوروزی

 اخالقـی رشد و هویتی های سبک خودتنظیمی، یادگیری راهبردهای بر اسالمی زندگی های مهارت
 نمـرات در تغییـر موجـب اسـالمی زنـدگی هـای مهـارت آمـوزش که دهند می نشان »آموزان دانش

. گـردد مـی آمـوزان دانـش) ۵٩/٠= شناختی و ٢٧/٠= یفراشناخت( خودتنظیمی یادگیری راهبردهای
 رشـد در فـردی های تفاوت واریانس کل از درصد ٣٧ که دهد می نشان آنها مطالعه نتایج همچنین
  .است اسالمی زندگی های مهارت و آداب آموزش به مربوط آموزان دانش اخالقی

 آمـوزش اثربخشـی بیشـتر پیشـین هـای پـژوهش بیـنم، مـی ها پیشینه بر مرور در که گونه همان
 طـرح ارزشـیابی و انـد داده قرار توجه مورد انسانی متغیرهای دیگر بر را اسالمی زندگی های مهارت
 شـریفی و کردنوقابی نیز و) ١٣٩٠( پیده کوچ و الشکی الیکایی میان این در. است نبوده آنها مدنظر

 اند بوده اسالمی زندگی های مهارت آموزش بهبود برای الگوهایی یا راهکارها ارائه دنبال به) ١٣٨۴(
 و آداب آمـوزش درسـی برنامـه  یراهنمـا یهـدف اعتباربخشـ یـزن) ١٣٩١(و همکـاران  یو اوحد
 زنـدگی هـای مهـارت و آداب آموزش طرح ارزشیابی بنابراین،. اند کرده دنبال را زندگی های مهارت
 پـژوهش، ایـن در امـا،. اسـت نگرفتـه قرار پژوهشگران توجه مورد تاکنون) کرامتطرح ( اسالمی

 ایـن و بـوده آن مجریان دیدگاه از »کرامت طرح« اجرای موفقیت میزان ارزشیابی دنبال به پژوهشگر
  .است داده قرار ارزیابی مورد مختلف های جنبه از را طرح

  
  پژوهش روش

 یاست که بـه لحـاظ هـدف پـژوهش جـزء مطالعـات کـاربرد یکّم  یقاتپژوهش از نوع تحق ینا
 یمایشـیو از نـوع پ یفیجـزء مطالعـات توصـ یزن ها داده آوری حساب آمده و از لحاظ روش گرد به

 سـال در کـه اسـت ) زن و مـرد( یو آموزگـاران یرانمد یهپژوهش شامل کل ینا یجامعه آمار. است



                        ١۴٠١بهار  /٣٩ش /١٧س/ تربیت اسالمی   ١٢٢

 

 ایـن مجریـان کل تعداد. اند طرح کرامت بوده یدر شهرستان نهاوند مجر ١٣٩٩−١۴٠٠ تحصیلی
 نفر ٢٢٣ نهاوند پرورش و آموزش اداره از شده  تهیه آمار براساس) آموزگاران و مدیران: شامل( طرح
 گیـری نمونـه شـیوۀ از پژوهشـگر انـد، بـوده اندک پژوهش جامعه افراد تعداد که آنجائی از. اند بوده
 افـراد تعـداد بـا جامعـه افراد تعداد پژوهش این در بنابراین،. کرد استفاده سرشماری یا شماری تمام
 اختیـار در و تهیـه نامه پرسـش آمـاری جامعـه تعـداد بـه اسـاس همـین بـر. است بوده برابر نمونه

 تکمیـل ها آزمودنی سوی از نامه پرسش ١۴٩ تعداد فقط که آنجایی از لیکن گرفت، قرار ها آزمودنی
 صـورت نامه پرسـش تعداد این از حاصل های داده روی بر فقط آماری های تحلیل شد، بازگردانده و

  .گرفت
نامه  پرسـش«موسـوم بـه  یا نامه پرسـش از ازیـن مـورد یهـا داده یگردآور یبرا پژوهش نیدر ا

 ۶ براسـاس نامه پرسـش نیـا. شد استفاده »ییابتدا مدارس در کرامت طرح تیموفق زانیسنجش م
 طرح، مهِم  یارهایمع و ها یژگیو عنوان به ای طرح نیا یراهنما یها کتاب و اساسنامه در که یمحور
. دنـدیگرد انتخـاب انـد، بـوده شـده انیـب طـرح یاساسـ یهـا هـدف عنـوان به نکهیا ای شده مطرح
 را یمطلبـ ادشـده،ی مؤلفـه ۶ از کیـ هـر در که شود یم ها هیگو یسر کی شامل ادشدهی نامه پرسش
 یکی نظر، مورد یۀگو خواندن از پس دیبا یآزمودن و کند یم مطرح طرح، یها جنبه از یکی به راجع
 نظـرم، یبـ مـوافقم، مـوافقم، کامالً : شامل( است شده  هیته کرتیل فیرا که براساس ط ها نهیگز از

 نامه پرسـش نیـا در یآزمـودن یها پاسخ از کی هر یبرا. بزند عالمت، )مخالفم کامالً  و مخالفم،
 یبـرا، ۴ عـدد ،»مـوافقم« یبـرا، ۵ عـدد ،»موافـق کـامالً « یبـرا. است شده گرفته نظر در یعدد

 شـده گرفتـه نظـر در ١ عدد ،»مخالفم کامالً « یبرا و، ٢ عدد ،»مخالفم« یبرا، ٣ عدد ،»نظرم یب«
  .است
 صـورت بـه هـا هیاز گو یکیدر هر عامل  ١پاسخ،  هیآما ای یا شهیکل یها پاسخ از یریجلوگ یبرا
 سـنجش یبرا. است بوده برعکس ها هیگو نیا در یگذار نمره ۀنحو که است یهیبد و شد انیب یمنف

 سـنجش یبـرا سـؤال، ۵) رفتـه  کـار بـه یمحتوا بودن مناسب یعنی( نامه پرسش اول مؤلفه ای عامل
مناسـب ( طرح سوم مؤلفه سنجش یبرا سؤال، ۴) ییاجرا یها وهیش بودنمناسب ( طرح دوم مؤلفه
 بـودنمناسـب ( طـرح چهـارم مؤلفـه سـنجش یبـرا سـؤال، ۴) طرح از یابیارزش یها وهیش بودن
 و آداب جـادیا( طـرح پـنجم مؤلفـه سـنجش یبـرا سؤال، ۶) یتیریمد و یادار یبانیپشت یها وهیش

 طـرح ششـم مؤلفـه سـنجش یبـرا تـاً ینها و سؤال، ۶) آموزان دانش در یاسالم یزندگ یها مهارت
 نامه پرسـش در بیـترت بـه که شد هیته سؤال ۵ زین) آموزگاران اهداف و ازهاین با آن بودنهماهنگ (

                                                           
1. Response-set. 



      ١٢٣  ییدر مدارس ابتدا) طرح کرامت( یاسالم یزندگ یها طرح آموزش آداب و مهارت یاجرا تیموفق زانیم یابیارز

 

 دگاهیــد از نامه پرســش ییمحتــوا و یصــور یــیروا از نــانیاطم یبــرا. گرفــت قــرار اســتفاده مــورد
 از زیـن آن ییایپا زانیم نییتع یبرا و شد استفاده گان دهند پاسخ دگاهید زین و یسنج روان متخصصان

 دیتأک با ها هیگو کل یبرا شده محاسبه ییایپا مقدار اساس نیبرا. شد استفاده کرونباخ یآلفا آزمون
  ١.بود ٩١/٠ یدرون یسان هم بر

  
  ها افتهی

  پژوهش اول سؤال
 مـدارس در کرامـت طـرح در اسـتفاده مورد درسی برنامه و محتوا آیا مدیران، و آموزگاران دیدگاه از

  اند؟ بوده مناسب ابتدایی،
) محتوا بودنمتناسب ( نامه پرسش اول مؤلفه اندازگیری از حاصل های داده توزیع که آنجایی از
مربـع ( بـرازش نیکویی آزمون از سؤال این آزمون برای، )کنید نگاه ١ شماره جدولبه ( نبود بهنجار

  .شد استفاده) کا
  
  نامه پرسش اول مؤلفه در ها داده توزیع بودن طبیعی تعیین برای اسمیرنوف−کولوموگروف آزمون خروجی. ١ شماره جدول

  
 رنوفیاسـم−کولومـوگروف آزمـون یخروجـ شود، یم استنباط ١ شماره جدول از که گونه همان

). p=٠۴١/٠( است معنادار ٠۵/٠ سطح در نامه پرسش اول مؤلفه از حاصل یها داده یبرا) ٣٩/١(
 آزمـون یبرا توان ینم ن،یبنابرا ندارند؛ یبهنجار عیتوز نظر مورد یها داده که است یمعن نیا به نیا
  مربع( برازش ییکوین آزمون براساس سؤال نیا آزمون به ریز در. کرد استفاده یت آزمون از سؤال نیا
   :دیکن نگاه ٢ شماره جدول به. میپرداز یم) یکا

                                                           
کرونبـاخ محاسـبه  یرا معمـوًال بـا روش آلفـا یریـگ ابـزار انـدازه کیـ ییایـسازد کـه پا یم نشان خاطر) ١٩٨٩( استراب. 1

، ٧٠/٠بـاالتر از  یآلفـا بیضـر  یعبـارت به اینامه  پرسش یها هیگو  انینسبتًا باال م یاو معتقد است که همبستگ. کنند یم
  .هستند اینامه پا پرسش یها هیاست که گو  نیگر ا نشان

  اولمؤلفه در ها آزمودنی نمرات آماره
  ١۴٩ تعداد

  ٨٠/٣ نیانگیم
  ۵٨/٠ استانداردانحراف

  ها تفاوت نیشتر یب
  ١١۴/٠ )مطلقصورتبه(

  ١٠١/٠ مثبت
  −١١۴/٠  یمنف

  ٣٩٢/١   رنوفیاسم−کولوموگروف
  ٠۴١/٠  )دامنهدو(یمعنادار  سطح



                        ١۴٠١بهار  /٣٩ش /١٧س/ تربیت اسالمی   ١٢۴

 

  اول مؤلفه در کای مربع آزمون با ها داده تحلیل نتیجه. ٢ شماره جدول

  نامه پرسشاول مؤلفه در ها آزمودنینمرات آماره
  ٩٣/١٢١ کایمربع
  ١۵ آزادیدرجه
  ٠٠٠/٠ معناداریسطح

  
 یبحرانـ مقـدار از ١۵ یآزاد درجـه بـا، ٩٣/١٢١: یکـا مربـع آزمون جهینت ٢ شماره جدول در
 جـهینت تـوان یم آمده دست به جهینت به توجه با ن،یبنابرا است؛ تر بزرگ ۵٠/٠ سطح در) ٢۵( جدول
 در کرامـت طـرح در اسـتفاده مـورد یدرسـ برنامـه و محتوا ران،یمد و آموزگاران دگاهید از که گرفت
  .اند بوده مناسب ،ییابتدا مدارس

  
  پژوهش دوم سؤال

 در کرامـت طـرح اجـرای در شـده گرفتـه  کـار به اجرایی های شیوه آیا مدیران، و آموزگاران دیدگاه از
  اند؟ بوده مناسب ابتدایی، مدارس
) اجرایـی هـای شـیوه بـودنمتناسب ( دوم مؤلفه اندازگیری از حاصل های داده توزیع که آنجایی از
  .شد استفاده برازش نیکویی آزمون از نیز سؤال این آزمون برای، )کنید نگاه ٣ جدولبه ( نبود بهنجار
  

   ها داده توزیع بودن  یعیطب یینتع یبرا اسمیرنوف−کولوموگروف آزمون خروجی. ٣ شماره جدول
  نامه پرسش دوم مؤلفه در

 

 اسـمیرنوف−کولومـوگروف آزمـون خروجی شود، می استنباط ٣ شماره جدول از که گونه همان
 یـنبه ا ینا). p=٠٠١/٠( است معنادار ٠۵/٠ سطح در دوم مؤلفه از حاصل های داده برای) ٠٢/٢(

 از سـؤال این آزمون برای توان نمی بنابراین،. ندارند بهنجار توزیع نظر مورد های است که داده یمعن

  دوم مؤلفهدر ها آزمودنی نمرات آماره
 ١۴٩ تعداد
 ۶٩/٣ میانگین

 ٠٣/١ استانداردانحراف

  
  ها تفاوت بیشترین

 ١٧/٠ )به صورت مطلق(
 ١٧/٠ مثبت
 − ١۴/٠ منفی

 ٠٢/٢  اسمیرنوف−کولوموگروف
 ٠٠١/٠  )دامنهدو(معناداری سطح



      ١٢۵  ییدر مدارس ابتدا) طرح کرامت( یاسالم یزندگ یها طرح آموزش آداب و مهارت یاجرا تیموفق زانیم یابیارز

 

. پردازیم می) کایمربع ( برازش نیکویی آزمون با سؤال این آزمون به زیر در. کرد استفاده تی آزمون
  :کنید نگاه ۴ شماره جدول به

  
  کای مربع آزمون با دوم مؤلفه در ها داده تحلیل نتیجه. ۴ شماره جدول

  نامه پرسشدوم مؤلفه در ها آزمودنینمرات آماره
  ٠١/۶١ کایمربع
  ١٢ آزادیدرجه
  ٠٠٠/٠ معناداریسطح

  
 جدول بحرانی مقدار از ١٢ آزادی درجه با، ٠١/۶١: کای مربع آزمون نتیجه ۴ شماره جدول در

 نتیجـه تـوان مـی آمـده دسـت بـه نتیجه به توجه با بنابراین، است؛ بزرگتر ٠۵/٠ سطح در) ٠٣/٢١(
 کرامـت طـرح اجرای در شده گرفته کار به اجرایی های شیوه مدیران، و آموزگاران دیدگاه از که گرفت

  .اند بوده مناسب ابتدایی، مدارس در
  
  پژوهش سوم سؤال

 در کرامـت طـرح اجـرای در شـده گرفته کار به ارزشیابی های شیوه آیا مدیران، و آموزگاران دیدگاه از
  است؟ بوده مناسب ابتدایی، مدارس
 بـودنمتناسـب ( نامه پرسـش سـوم مؤلفـه انـدازگیری از حاصـل هـای داده توزیع که آنجایی از
 از سـؤال ایـن آزمـون بـرای، )کنیـد نگـاه ۵ شماره جدول  به( است بوده بهنجار) اجرایی های شیوه
  .است شده استفاده ای نمونه تک تی آزمون
 

  ها داده توزیع بودن یعیطب یینتع یبرا یرنوفاسم−کولوموگروف آزمون خروجی. ۵ شماره جدول
  نامه در مؤلفه سوم پرسش

  سوممؤلفه در ها آزمودنی نمرات آماره
  ١۴٩ تعداد
  ٠٢/٣ میانگین

  ٨٨/٠ استانداردانحراف

  
  ها تفاوت بیشترین

  ٠٩/٠ )مطلقصورتبه(
  ٠٩/٠ مثبت
  − ٠٨/٠ منفی

  ١٣/١  اسمیرنوف−کولوموگروف
  ١۵۴/٠  )دامنهدو(معناداری سطح



                        ١۴٠١بهار  /٣٩ش /١٧س/ تربیت اسالمی   ١٢۶

 

 اسـمیرنوف−کولومـوگروف آزمـون خروجی شود، می استنباط ۵ شماره جدول از که گونه همان
 ینبه ا ینا). p=١۵۴/٠( نیست معنادار ٠۵/٠ سطح در نامه پرسش از حاصل های داده برای) ١٣/١(

  .کنید نگاه ۶ شماره جدول به. هستند بهنجار توزیعی دارای نظر مورد های است که داده یمعن
  

  )های ارزیابی متناسب بودن شیوه(نامه  مؤلفه سوم پرسشای بر روی  نمونه آزمون تی تک نتایج. ۶جدول شماره
  ٣): جامعه(مرجعمیانگین  متغیر

بهمربوط های نمره
 متناسب عامل
 های شیوه بودن

  ارزیابی

 یسطح معنادار 
  ٪٩۵ اطمینان سطح  میانگین تفاوت  t  آزادی درجه )دامنهدو(

  پایین حد  باالحد

١۶/١  ٨٣/٠  ٠٢/٠  −١٣/٠  ٠۴٢١/٠  ٨  

  
 آزادی درجه با ٢١/٠: آمده دست  به تی مقدار شود می استنباط ۶ شماره جدول از که گونه همان

. اسـت تـر کوچک ٠۵/٠ سطح در) ٩۶/١( جدول تی بحرانی مقدار از دامنه  دو آزمون یک در ١۴٨
 هـا آزمـودنی نظـر از زیـاد خیلی احتمال به که گفت توان می شده حاصل نتایج به توجه با بنابراین،

 ییطـرح کرامـت در مـدارس ابتـدا یمورد استفاده در اجرا یابیارز های یوهش) و آموزگاران یرانمد(
 .مناسب نبوده است

  
  پژوهش چهارم سؤال

 اجـرای در شـده گرفتـه  کار به مدیریتی و اداری پشتیبانی های شیوه آیا مدیران، و آموزگاران دیدگاه از
  است؟ بوده مناسب ابتدایی، مداس در کرامت طرح
 هـای شـیوه بـودنمتناسـب ( چهـارم مؤلفـه انـدازگیری از حاصل های داده توزیع که آنجایی از

 نیکـویی آزمـون از سـؤال ایـن آزمـون برای، )کنید نگاه ٧ شماره جدولبه ( نبود بهنجار) پشتیبانی
  .شد استفاده برازش
  

  چهارم مؤلفه در ها داده توزیع بودن یعیطب یینتع یبرا یرنوفاسم−کولوموگروف آزمون خروجی. ٧ شماره جدول

  چهارممؤلفه در ها آزمودنی نمرات آماره
  ١۴٩ تعداد
  ٠۴/٣ میانگین

  ٨٢/٠ استانداردانحراف

  ها تفاوت بیشترین
  ١۴/٠ )مطلقصورتبه(

  ١۴/٠ مثبت
  − ٠٨/٠ منفی

  ۶۴/١  اسمیرنوف−کولوموگروف
  ٠٠٩/٠  )دامنهدو( معناداری سطح



      ١٢٧  ییدر مدارس ابتدا) طرح کرامت( یاسالم یزندگ یها طرح آموزش آداب و مهارت یاجرا تیموفق زانیم یابیارز

 

 اسـمیرنوف−کولومـوگروف آزمـون خروجی شود، می استنباط ٧ شماره جدول از که گونه همان
ــرای) ١/۶۴( ــه از حاصــل هــای داده ب ــارم مؤلف ــادار ٠۵/٠ ســطح در نامه پرســش چه  اســت معن
)٠٠٩/٠=p .(بنـابراین،. ندارنـد بهنجـاری توزیـع نظـر مـورد هـای است که داده یمعن ینبه ا ینا 

 آزمـون براساس سؤال این آزمون به زیر در. کرد استفاده تی آزمون از سؤال این آزمون برای توان نمی
  :کنید نگاه ٨ شماره جدول به. پردازیم می) کایمربع ( برازش نیکویی
 

  چهارم مؤلفه در کای مربع آزمون با ها داده تحلیل نتیجه. ٨ شماره جدول

  نامه پرسشچهارم مؤلفه در ها آزمودنینمرات آماره
  ٨٣/۶٢ کایمربع
  ٢٠ آزادیدرجه
  ٠٠٠/٠ معناداریسطح

  
 بحرانـی مقـدار از ٢٠ آزادی درجـه بـا، ٨٣/۶٢: کـای مربـع آزمـون نتیجه ٨ شماره جدول در
 تـوان مـی آمـده  دسـت بـه نتیجه به توجه با بنابراین، است؛ بزرگتر ٠۵/٠ سطح در) ۴١/٣١( جدول
 شـده گرفته کار به مدیریتی و اداری پشتیبانی های شیوه مدیران، و آموزگاران دیدگاه از که گرفت نتیجه
  .اند بوده مناسب ابتدایی، مداس در کرامت طرح اجرای در

  
  پژوهش پنجم سؤال

 اسـالمی زندگی های مهارت و آداب ایجاد در کرامت طرح اجرای آیا مدیران، و آموزگاران دیدگاه از
  است؟ بوده اثربخش ابتدایی، مقطع آموزان دانش در

 بـوده بهنجار) یاثربخش( نامه پرسش پنجم مؤلفه اندازگیری از حاصل های داده توزیع که آنجایی از
  .است شده استفاده ای نمونه تک تی آزمون از سؤال این آزمون برای، )کنید نگاه ٩ شماره جدولبه ( است

  
  پنجم مؤلفه در ها داده توزیع بودن طبیعی تعیین برای اسمیرنوف−کولوموگروف آزمون خروجی. ٩ شماره جدول

  پنجممؤلفه در ها آزمودنی نمرات آماره
  ١۴٩ تعداد
  ٧٣/٣ میانگین

  ٧١/٠ استانداردانحراف

  
  ها تفاوت بیشترین

  ٠٩/٠ )مطلقصورتبه(
  ٠۶/٠ مثبت
  − ٠٩/٠ منفی

  ١٢/١  اسمیرنوف−کولوموگروف
  ١٧/٠  )دامنهدو(معناداری سطح



                        ١۴٠١بهار  /٣٩ش /١٧س/ تربیت اسالمی   ١٢٨

 

 اسـمیرنوف−کولومـوگروف آزمـون خروجی شود، می استنباط ٩ شماره جدول از که گونه همان
 یـنبـه ا ینا). p=١٧/٠( نیست معنادار ٠۵/٠ سطح در نامه پرسش از حاصل های داده برای) ١٢/١(

  :کنید نگاه ١٠ شماره جدول به. هستند بهنجار توزیعی دارای نظر مورد های است که داده یمعن

  نامه پرسش پنجم مؤلفه روی بر ای نمونه تک تی آزمون نتایج. ١٠ شماره جدول
  )ها آداب و مهارت یجادطرح در ا یاثربخش(

متغیر ٣): جامعه(مرجعمیانگین
 تفاوت  ٪٩۵ اطمینان سطح

 میانگین
 معناداریسطح

عاملبهمربوط های نمره t آزادی درجه )دو دامنه(
 ایجاد در طرح اثربخشی

 زندگی های مهارت و آداب
اسالمی

 پایینحد باال حد

٨۵/٠ ۶١ ٠٠٠/٠ ٧٣/٠ ٢/٠۴٨ ۶٣/١٢ 

بـا درجـه  ۶٣/١٢: آمـده دسـت به تی مقدار شود می استنباط ١٠ شماره جدول از که گونه همان
 تـر بـزرگ ٠۵/٠ سـطح در) ٩۶/١( جـدول تـی بحرانی مقدار از دامنه آزمون دو  یکدر  ١۴٨ یآزاد
 نظـر از زیـاد خیلـی احتمـال بـه کـه گفـت تـوان یحاصل شده مـ یجبا توجه به نتا بنابراین،. است

 در اسـالمی زنـدگی هـای آداب و مهـارت یجـادطرح کرامت در ا) و آموزگاران یرانمد( ها آزمودنی
  .است بوده اثربخش ابتدایی، مقطع آموزان دانش
  
  پژوهش ششم سؤال

 مطابقـت آموزگـاران، اهـداف و نیازهـا بـا کرامت طرح های برنامه مدیران، و آموزگاران دیدگاه از آیا
 است؟ داشته

 بهنجـار) یاثربخشـ( نامه پرسش ششم مؤلفه اندازگیری از حاصل های داده توزیع که آنجایی از
 اسـتفاده ای نمونه تک تی آزمون از سؤال این آزمون برای، )کنید نگاه ١١ شماره جدولبه ( است بوده
  .است شده

  ششم مؤلفه در ها داده توزیع بودن طبیعی تعیین برای اسمیرنوف−کولوموگروف آزمون خروجی. ١١ شماره جدول

  ششممؤلفه در ها آزمودنی نمرات آماره
  ١۴٩ تعداد
  ۵٠/٣ میانگین

  ٨۴/٠ استانداردانحراف

  ها تفاوت بیشترین
  ٠٨/٠ )مطلقصورتبه(

  ٠٨/٠ مثبت
  −٠٧/٠ منفی

  ٠١/١  اسمیرنوف−کولوموگروف
  ٢۶/٠  )دامنهدو( معناداری سطح



      ١٢٩  ییدر مدارس ابتدا) طرح کرامت( یاسالم یزندگ یها طرح آموزش آداب و مهارت یاجرا تیموفق زانیم یابیارز

 

 اسـمیرنوف−کولوموگروف آزمون خروجی شود، می استنباط. ١١ شماره جدول از که گونه همان
 یـنبه ا ینا). p=٢۶/٠( نیست معنادار ٠۵/٠ سطح در نامه پرسش از حاصل های داده برای) ٠١/١(

  :کنید نگاه ١٢ شماره جدول به. هستند بهنجار توزیعی دارای نظر مورد های است که داده یمعن
  

  )آموزگاران های طرح با هدف یهماهنگ( نامه پرسش ششم مؤلفه روی بر ای نمونه تک تی آزمون نتایج. ١٢ شماره جدول
متغیر ٣): جامعه(مرجعمیانگین

 تفاوت  ٪٩۵ اطمینانسطح
 میانگین

معناداریسطح
)دو دامنه( عاملبهمربوط های نمره t آزادی درجه

 با طرح هماهنگی
 آموزگاران های هدف

 پایین حد باال حد
۶٣ ٣/٠۶/٠ ۵٠٠٠/٠ ٠/٠ ١۴٨ ٢٢/٧

  
بـا درجـه  ٢٢/٧: آمـده دسـت بـه تـی مقدار شود می استنباط ١٢ شماره جدول از که گونه همان

 بزرگتـر ٠۵/٠ سـطح در) ٩۶/١( جـدول تـی بحرانـی مقـدار از دامنه آزمون دو  یکدر  ١۴٨ یآزاد
 نظـر از زیـاد خیلـی احتمـال بـه کـه گفـت تـوان مـی شـده حاصل نتایج به توجه با بنابراین،. است

 مطابقـت آموزگـاران، اهـداف و نیازهـا با کرامت طرح های برنامه) و آموزگاران یرانمد( ها آزمودنی
 .است داشته

  
  یریگ جهینت و بحث
 آزمون با شده آوری جمع های داده تحلیل نتیجه کردیم، مشاهده که گونه همان: نخست پژوهش یافته

 »اسـتفاده مورد درسی برنامه و محتوا« مدیران، و آموزگاران دیدگاه از که که داد نشان برازش نیکویی
 ایـن در پژوهش سابقه کمبود دلیل به متأسفانه. اند بوده مناسب ابتدایی، مدارس در کرامت طرح در

 قـرار مقایسـه مـورد) ١٣٩١( همکـاران و اوحـدی پژوهش نتیجه با را یافته این توانیم می فقط زمینه
 طراحـی جملـه مـن( مختلـف هـای جنبه از برنامه این که اند کرده ادعا خود پژوهش در آنها. دهیم
 نتـایج شـد گفتـه کـه طـور همـان امـا. است بازنگری نیازمند و بوده نقص دارای) حامل های درس

 مـورد درسـی برنامـه و محتـوا تناسب« جنبۀ از طرح که کرد معلوم طرح این مجریان از نظرخواهی
  .است بوده الزم شایستگی و کفایت دارای »استفاده
 مناسـب را طرح این در استفاده مورد درسی های برنامه و محتوا مجریان که بود ُخرسند توان می
 درسـی برنامه و محتوا« کیفیت که نیست معنی این به مطالب این ذکر هرحال، به. کنند می ارزیابی
 یک تناسب دانیم می که گونه همان. باشد می خود سطح ترین باال در کرامت طرح در »استفاده مورد
 انتظـار روی، هـر بـه. گیرد می قرار توجه مورد مکانی و زمانی وضعیت به توجه با و است نسبی امر



                        ١۴٠١بهار  /٣٩ش /١٧س/ تربیت اسالمی   ١٣٠

 

 مهـم هـای متغیـر دیگـر و آمـوزان دانـش نیازهـای جامعه، شرایط در که تغییراتی به توجه با رود می
 و تغییـر بـه نسـبت نیز سازان تصمیم و ریزان برنامه آید، می وجود به درسی برنامه و محتوا کننده تعیین
  .نمایند اقام چنینی، این های طرح درسی برنامه و محتوا کّمی و کیفی سطح ارتقای

 آزمـون بـا شـده آوری جمـع هـای داده تحلیـل نتیجه شد، بیان که گونه همان: دوم پژوهش یافته
 در »شـده گرفته  کار به اجرایی های شیوه« مدیران، و آموزگاران دیدگاه از که داد نشان برازش نیکویی
 و اوحـدی بررسـی نتیجـه بـا یافتـه ایـن. اند بوده متناسب ابتدایی، مدارس در کرامت طرح اجرای

 بـه نیـاز و بـوده نامناسـب »اجرایـی الزامات« جنبه از طرح این کنند می ادعا که) ١٣٩١( همکاران
  .است تضاد در دارد، بازنگری
 شـده منتشـر و گرفتـه صـورت  ١٣٩١و همکاران در سال  یبه ذکر است که پژوهش اوحد الزم
 انـدرکاران دسـت توسـط آن، روی بر گرفته صورت  های بررسی از بعد طرح این دارد احتمال. است
 و ُخرسـندی توانـد مـی نیـز نتیجـه ایـن روی، هـر به. باشد شده اصالح و گرفته قرار بازنگری مورد

 آن از حکایـت هـا یافته زیرا باشد؛ داشته پی در را طرح اندرکاران دست و مسئولین مدیران، شادمانی
 کار به های تالش دیگر، عبارت به. اند داشته تناسب آن های هدف با طرح اجرایی های شیوه که دارند

 اینجـا در. است بوده خوب و متناسب مسئولین و مدیران سوی از طرح این درست اجرای برای رفته 
 ارتقـای بـرای نیازی که نیست معنی این به تناسب این بیان که رسد می نظر به الزم نکته این ذکر نیز

 کیفیـت سـطح ارتقـای بـرای بـرعکس، بلکـه نـدارد، وجـود طرح اجرایی های شیوه کیفیت سطح
 کیفیـت سـطح و نـوع در جدیـد، کیفـی های هدف تناسب به باید می طرح این آموزشی های برنامه
 اضـافه ها برنامه از نوع این اثربخشی بر روز به روز تا کرد اعمال را الزم تغییرات نیز اجرایی های شیوه
  .شود

 هـا آزمـودنی نظـر از متأسـفانه که شد مشخص حاصل های یافته به توجه با :پژوهش سوم یافته
طـرح کرامـت در  یاز اجـرا یابیمـورد اسـتفاده در ارزشـ یـابیارز های یوهش) و آموزگاران یرانمد(

که ادعـا ) ١٣٩١(و همکاران  یاوحد یبررس یجهبا نت یافته ینا. است نبودهمناسب  ییمدارس ابتدا
 و بوده نامناسب ،»آن بر حاکم رویکرد« و »برنامه اصول بر حاکم مبانی« جنبه از طرح این کنند یم

  .است هماهنگی در دارد، بازنگری به نیاز
 هـر در بایـد شـود، مـی گذاشـته اجـرا و بـه  یکه طراح یمعتقد هستند که هر طرح کارشناسان

 و ضـعف نقـاط اصـالح در بتوان ها ارزیابی این نتایج از تا گیرد قرار ارزیابی و بررسی مورد مرحله
 و خـوب ارزیـابی آموزشی نظام در استفاده مورد های طرح از اگر. کرد استفاده آن قوت نقاط ارتقاء
احتماًال خـوب کـارنکردن  یاقضاوت در مورد خوب کارکردن  یبرا ییمبنا  هیچ نیاید، عمل به دقیقی



      ١٣١  ییدر مدارس ابتدا) طرح کرامت( یاسالم یزندگ یها طرح آموزش آداب و مهارت یاجرا تیموفق زانیم یابیارز

 

 هـر بـه. گرفـت نخواهـد قـرار گیرندگان تصمیم و مسئولین دسترس در طرح آن مختلف های بخش
 بـه نسـبت شود می توصیه طرح این ریزان برنامه و مسئولین به طرح از حاصل نتایج به توجه با حال،

  .نمایند اقدام است، شده تعیین آن برای که معیارهایی به توجه با طرح این جانبه  همه ارزیابی
 دیـدگاه از کـه داد نشـان هـا داده تحلیـل نتیجـه شـد، بیـان کـه گونه همان :پژوهش چهارم یافته
 مـدارس در کرامـت طـرح اجـرای در »مـدیرتی و اداری پشـتیبانی های شیوه« مدیران، و آموزگاران
 کافی و دقیق مقایسه امکان زمینه، این در پژوهشی پیشینۀ کمبود متأسفانه. اند بوده متناسب ابتدایی،

 کـه) ١٣٩١( همکاران و اوحدی بررسی نتیجه با یافته این لیکن سازد؛ نمی فراهم پژوهشگر برای را
 بوده نامناسب ،»برنامه بر حاکم رویکرد« و »برنامه اجرایی الزامات« جنبه از طرح این کنند می ادعا
  .است تضاد در دارد، بازنگری به نیاز و

 منتشـر و گرفتـه صورت ١٣٩١ سال در همکاران و اوحدی پژوهش شد، بیان قبالً  که طور همان
ــر گرفتــه صــورت هــای بررســی از بعــد طــرح ایــن دارد احتمــال. اســت شــده  توســط آن، روی ب
 صورتی در شود می توصیه هرحال، به. باشد شده اصالح و گرفته قرار بازنگری مورد اندرکاران دست
 ایـن بـر طـرح این ریزان برنامه تصمیم که صورتی در یا کند پیدا ادامه طرح اجرای این باشد قرار که

 نیز طرح پشتیبانی خدمات کمّیت و کیفیت ارتقای به نسبت باید دهند، ارتقاء را آن کیفیت که باشد
  .نمایند اتخاذ را تصمیماتی و داده انجام را اقداماتی
 در کرامـت طـرح اجـرای مـدیران، و آموزگاران دیدگاه از که داد نشان نتایج: پنجم پژوهش یافته
 ایـن. است بوده اثربخش ابتدایی، مقطع آموزان دانش در اسالمی زندگی های مهارت و آداب ایجاد
 و داودی محمـد: جملـهاز ( اند داده قرار توجه مورد را طرح اثربخشی که هایی پژوهش نتایج با یافته

 و کوهدشـت نـوروزی؛ ١٣٩۶ صمدی، و افراکتی یوسفی؛ ١٣٩۶ راستگو، و برقی؛ ١٣٩٢ راستگو،
 بـا طـورکلی، بـه اما. است هماهنگ و راستا هم، )٢٠٢٠ همکاران، محمدزاده و؛ ١٣٩٩ همکاران،

 دارای گونـاگون هـای جنبـه از طرح این کنند می ادعا که) ١٣٩١( همکاران و اوحدی پژوهش نتایج
 همکـاران و اوحـدی کـه گفـت باید حال، هر به. است تضاد در دارد، بازنگری به نیاز و بوده نقص

 بــه را خــود بررســی نتیجـه و داده قــرار بررســی مــورد متخصصـان منظــر از را طــرح ایـن) ١٣٩١(
 اصـالح بعد های سال در طرح است ممکن. اند ساخته محدود ١٣٩١ سال در طرح این های ویژگی
 بـر اسـت مبتنـی پژوهش این نتایج که است ضروری هم نکته این ذکر. باشد شده کارآمدتر و شده
  .، نه نظر متخصصان)آن یانمجر( طرح از کنندگان استفاده نظر

 و هـا ویژگـی بـا طـرح ایـن چـون طرح، این سازندگان و اندرکان دست ادعای طبق هرحال،  به
 یـادگیری تجربیـات در گوناگونی و تنوع دارای و بوده سازگار آموزان دانش اکثر فرهنگی خصوصیات
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 ارتقـای برای نباید که نیست معنی این به نیز یافته این ذکر. است بینی پیش قابل آن اثربخشی است،
 همـه که طور همان برعکس، بلکه گیرد، صورت خاصی اقدام ها آموزش از نوع این اثربخشی سطح
 و تغییـرات بـه توجـه بـا بایـد حال هر در و است ناپذیر انتها مقوله یک اثربخشی و کیفّیت دانیم می

  .نمود اقدام مختلف، آموزشی های برنامه اثربخشی و کیفیت ارتقای برای جدید شرایط
 وآموزگـاران ( طـرح مجریان دیدگاه از که داد نشان همچنین پژوهش نتیجه :پژوهش ششم یافته
 بـا یافتـه ایـن. اسـت داشـته مطابقت آموزگاران، اهداف و نیازها با کرامت طرح های برنامه) مدیران
 بـه ویـژه توجـه« جنبـه از طـرح ایـن کننـد مـی ادعـا که) ١٣٩١( همکاران و اوحدی بررسی نتیجه

  .است تضاد در دارد، بازنگری به نیاز و بوده نامناسب ،»معلمان ای حرفه های صالحیت
 بـه رجـوع برنامـه، یک تناسب دربارۀ اطالع کسب برای راه بهترین شد، بیان قبالً  که طور همان

 که متخصصانی نظر از را برنامه تناسب) ١٣٩١( همکاران و اوحدی. است آن کنندگان استفاده نظر
 پـژوهش در کـه، حالی در اند؛ داده قرار بررسی مورد اند، نبوده طرح اجرای درگیر مستقیم صورت به
 گرفتـه قـرار بررسـی و توجـه مورد آن نهایی کنندگان استفاده منظر از طرح این مختلف های جنبه ما

 اسـتفاده مـورد کـه آمـاری جامعۀ به توجه با بررسی این نتایج بودن درست احتمال بنابراین، است؛
  .است باالتر است، گرفته قرار

. گیـرد قـرار توجه مورد طرح قوت نقاط از دیگر یکی عنوان به تواند می نیز نتیجه این هرحال، به
 دارنـد، انتظار خود حرفه و شغل از آموزگاران که نیازهایی و ها هدف با مذکور طرح دیگر، عبارت به

 کـه کرد توجیه گونه این توان می را ای یافته چنین به یابی دست دالیل از یکی. است نوا هم و هماهنگ
 پـرورش و آموزش اندرکار دست ها سال خود که است شده طراحی مختلفی افراد توسط طرح چون

 کشـور مختلـف منـاطق آموزان دانش و آموزکاران اهداف و نیازها از و اند بوده بوم و مرز این کودکان
  .باشد داشته سازگاری و تناسب طرح جنبه، این از که است شده سبب اند، داشته اطالع
  

  شنهادهایپ
. اسـت نشده الزمی و شایسته توجه طرح این ارزیابی جنبۀ به متأسفانه داد نشان نتیجه که طور همان
 میـزان سـنجش و ارزیـابی بـه نسبت مختلف زوایای از گیرندگان تصمیم و مسئولین شود می توصیه
. رسـانند انجام به را ای شایسته اقدامات و گماشته هّمت کشور مختلف مناطق در طرح این موفقیت
 در بایـد مـی مختلف های طرح اما باشد، آنها گیری تصمیم برای مبنایی تواند می پژوهش این نتیجه
 حـال در خـوبی بـه زمـان یـک در کـه طرحی زیرا بگیرند؛ قرار ارزیابی مورد کررات به و زمان طی

 ادامه آمیز موفقیت صورت به نیز دیگر های زمان در که ادعا این بر باشد معیاری تواند نمی اجراست،
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 نیـز مرحله هر در باید کند، پیدا ارتقا زمان طی در طرح کیفیت که باشد قرار اگر عالوه، به. کند پیدا
 اسـتفاده مـورد زمینـه و پیشـینه یـک عنـوان بـه تواند می پژوهش این نتیجه بگیرد؛ قرار بررسی مورد

 شـرایط همـه در و هـا زمان همۀ در که ای نتیجه عنوان به آن به استناد اما بگیرد، قرار بعدی ارزیابان
  .نیست بیش خطایی باشد، داشته کاربرد

 ارتقـای و ضعف نقاط اصالح به نسبت مدیران و مسئولین که است این پیشنهادها از دیگر یکی
 و اثربخشـی و نیسـت پایـانی را کیفیـت دانـیم مـی کـه طور همان زیرا گمارند، همت آن قوت نقاط

  .گیرند می قرار ارزیابی و داوری مورد شرایط و زمان به توجه با ها پدیده کیفیت
  

  یپژوهش یها موضوع شنهادیپ
 پژوهشـی طرح یک اجرای و طراحی برای طرح این در شده مطرح چهارچوب از شود یم یهتوص. ١

 .آید عمل به اقدام تر، وسیع ای جامعه در و تر گسترده

 قـرار مقایسـه و ارزیـابی مورد مختلف های محیط در طرح اجرای موفقیت میزان شود یم یهتوص. ٢
 .گیرد

 گیـرد صـورت آماری جامعۀ همین روی بر و دیگری های زمان در ارزیابی همین شود یم یهتوص. ٣
 .است کرده حاصل تغییراتی چه زمان طی در طرح موفقیت میزان که شود مشخص تا
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