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  (اخالقی ,اسالمی)بررسی میزان اثر بخشی اجرای طرح کرامت 

بریادگیری مهارتهای زندگی در بین دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی 

 شهرستان نقده

 

   ناز محمدوندحفر

 فریبا ایرانی 

 محرمعلی خدابنده  

 

 دکترای فلسفه تعلیم تربیت هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد نقده

 (کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی آموزشی )مدرس دانشگاه

 ارشد اموزش ابتدایی معاون اموزشی ادارهدانشجوی کارشناسی 

 

mkhodabandeh1970@gmail.com 

 

که با هدف آگاه کردن معلم ,اولیا و دانش آموزان از میزان یادگیری  ابزاری هست طرح کرامت: چکیده

اجرا روابط اجتماعی  و بهبود کیفیت یادگیریی اخالقی مهارتهاای زندگی، تعیین نقاط قوت و ضعف مهارت ه

در واقع طرح کرامت پاسخی به چالش بزرگ تشکیالت امور تربیتی در ایجاد تمایز و تفکیک بین  می شود.

 این پژوهش با هدف بررسی لذا  آموزش و پرورش و ارتقائ نقش ارزشمند تربیتی معلمان در مدرسه است.

نفر از 130اجرا شد نمونه مورد مطالعه شاملمدارس دوره دوم ابتدایی آموزان  دانش طرح کرامت در یرتاث

دانش آموزان دختر است . که بصورت تصادفی از مدارس دخترانه دوره دوم ابتدایی  در شهرستان نقده 

انتخاب شدند.ودر این تحقیق از روش همبستگی برای بررسی روابط بین متغیر ها استفاده شد. ونتایج این 

 ژوهش نشان داد بین اجرای طرح کرامت و یادگیری مهارتهای چند گانه زندگی روابط معنادار وجود دارد .پ

 طرح کرامت,مهارت های زندگی,دانش اموزان دختر, واژه های کلیدی:

 

 مقدمه              

 بهینه استفاده و وپرورش آموزش فرایندهای سراسر در موانع و کمبودها رفع و نتایج بهترین حصول جهت به آموزشی نظام هر

 تواند دانش اموزان می  تربیت بر مؤثر بررسی عوامل و تحلیل .گیرد می قرار مربوطه متخصصان ارزیابی مورد همواره روندها، از
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 فراهم را آن جانبه همه رشد های زمینه متعاقبا   بخشدو بهبود را نظام این کارایی که شود تصمیماتی اخذ ساز زمینه

ازآنجایی که مفهوم تربیت از دیر باز در حوزه نظام های آموزش وپرورش، عنصری اساسی بوده است وهر جا تالشی در .سازد

این راستا به عمل آمده، چشم اندازی از دانش اندوزی، تغییر منش وشخصیت و کسب صفات و خصلت های پایدار که 

در سنین پایین نیز، کودکان ونوجوانان به کند مد نظر بوده است. سازگاری دانش اموزان را در برابر تغییرات زندگی تضمین می

سبب بی تجربگی و نا آگاهی از مهارت های بازدارنده، تسهیل کننده و اصالحی، بیشتر در معرض آسیب های جدی درونی و 

هور آن ها خواهند شد و اجتماعی هستند. دانش آموزانی که مهارت های مقابله با موقعیت های تنش زا را ندارند، به نوعی مق

بدین ترتیب مستعد اختالالت روانی، عاطفی، افسردگی،اضطراب و احتماال  مصرف مواد مخدر و رفتارهای ضد اجتماعی خواهند 

نهاد آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای  .شوندشد این دانش آموزان در فرایند تصمیم گیری نیز دچار مشکل می

کودکان در فرآیند رشد و (14: 1383)کریمی،تواند در این خصوص نقش مهم و ارزنده ای را ایفا نمایدزیربنایی جامعه می 

بالندگی خود، مهارت های ارتباطی و نحوه ی مقابله با چالش های زندگی را یاد می گیرند. این آموزش بصورت الگو برداری از 

شود. فرزندان خانواده های توانمند )از منظم و اتفاقی فرا گرفته میطریق خانواده، مدرسه، جامعه و حتی دوستان، به شکل غیر 

نظر بکارگیری مهارت های مقابله ای( در بکارگیری مهارت های مقابله ای مثبت، موفق ترند و بر عکس فرزندان فاقد والدین 

وزشی در سطح مدارس از نیازهای موضوع توجه به جنبه های تربیتی در کنار اهداف آمباشند. توانمند از این امر محروم می

پرورش یا تربیت همواره در کنار آموزش  اساسی نهاد آموزش و پرورش می باشد. همانطور که از اسم این نهاد روشن است،

ساله نظام توجه جدی ای به مقوله تربیت معطوف گردیده، اما متاسفانه در  20مطرح بوده است. با وجو اینکه در چشم انداز 

امر پرورش همواره بعنوان یکی امر حاشیه ای و غیرضروری نگریسته شده و مورد توجه جدی قرار نگرفته است. یکی عمل، به 

از طرحهایی که در حوزه تربیت ارزشی)به ویژه اخالقی( بعد از انقالب در معاونت پرورشی و بعدها در معاونت آموزش عمومی 

اقبال واقع شده است. در واقع طرح کرامت پاسخی به چالش بزرگ  ورددنبال شد ، طرح کرامت است. این طرح کم و بیش م

 تشکیالت امور تربیتی در ایجاد تمایز و تفکیک بین آموزش و پرورش و حذف نقش ارزشمند تربیتی معلمان در مدرسه است. 

ساسی جمهوری اسالمی آموزان با عنایت به بند ج اصل دوم قانون امبنای نظری این طرح با هدف کلی تکریم شخصیت دانش

ریزی امور تربیتی توسط مرحوم دکتر رجبعلی مظلومی با و به سفارش دفتر مشاور و برنامه 72-73ایران، در سال تحصیلی 

تدوین شده و سپس کارشناسان زیربط با عنایت به  "مدارج تربیت منطقی"استناد  به کتاب خصال شیخ صدوق تحت عنوان 

های اجرایی را تحت عنوان طرح کرامت در مدرسه آماده نمودند و جهت اجرا به استانها ارسال اثر مذکور، طرحها و برنامه

)مراد حاصل و از مدارس تحت پوشش قرار گرفت. %20 1379توسعه عرضی طرح آغاز شد و درسال  75-76نمودند. از سال 

 (1381همکاران
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 ویژگیهای طرح  کرامت چنین بیان شده است:

  آموزاندر تربیت دانشمشارکت معلمان 

این طرح  در راستای مقابله با چالش پیش گفته، معلمان را به عرصه فعالیتهای تربیتی دعوت کرده است و درواقع تلفیق 

 های آموزش و پرورش عنایت خاصی شده است.برنامه

 توجه به آموزش مهارتهای زندگی 

با توجه به واحدهای کار تعیین شده در این طرح، مشخص است که این طرح به آموزش مهارتهای زندگی عنایت خاصی   

 نموده است.

 یادگیری. –حذف ارزشیابی کمی از فرآیند یاددهی 

آموزش ارزشهای اخالقی 

شده در این طرح در پنج پایه دورة گیریهای اساسی این طرح  تربیت اخالقی است. مالحظه  واحدهای کار تدوین از جهت 

 ابتدایی از برجستگی ارزشهای اخالقی حکایت دارد. اکثر ارزشهای مورد توجه در این طرح ارزشهای اخالقی است. 

 ( به این شکل بیان شده است.1381همچنین، اهداف طرح در اسناد اولیه طرح )مراد حاصل و دیگران ، 

 ی)غایت(انسان متعالی و متخلق به اخالق اله 

 )کرامت انسانی )مقصد آموزشی 

 )ارزشهای مورد نظر دربرنامه های طرح)هدف کلی 

 )1ارزشهای مطرح در واحدهای کار)هدفهای جزئی 

های درسی توان در برنامهطرح کرامت تجربه ارزشمندی در تربیت اخالقی و ارزشی است که با استفاده از تجربیات آن می

انجام داد. متأسفانه ارزش و قابلیتهای این طرح کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل دورة ابتدایی اصالحات مهمی 

اند و لذا بسیار مناسب خواهد بود که محافل علمی علوم تربیتی محافل علمی در حوزه تعلیم و تربیت به آن ورودی پیدا نکرده

با توجه به اینکه تاکید فراوانی بر امر  آن به تعالی طرح کمک بنمایند.کشور نگاهی از سر تأمل به آن بنمایند و با نقد و بررسی 

پرورش در نظام جمهوری اسالمی و نیز نهاد آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی این امر در کشور وجود دارد، اما مسائل 

نی می باشیم. پس سوال اصلی تربیتی در عمل مهمترین مسائل جامعه تلقی شده و در امر تربیت، دچار کاستی های فراوا
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درپژوهش حاضرعبارت است ازاین که  آیا آموزش آداب و مهارت زندگی)طرح کرامت( در بین دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی 

  مدارس از دیدگاه اولیا ودانش آموزان تاثیرگذاربوده است؟

  تحقیق ضرورتاهمیت و 

را با انبوهی از مسائل و مشکالت گوناگون مواجه ساخته است. کنار آمدن پیشرفت های علمی و فنی سال های اخیر انسان ها 

با این فشارهای زندگی و کسب مهارت های فردی و اجتماعی، همواره بخشی از واقعیت زندگی انسان بوده و در ادوار متفاوت 

چندانی ندارند، اما با افزایش سن و زندگی او، به اشکال گوناگونی تجلی یافته است. در دوره ی کودکی این تعارض ها جلوه ی 

هنگام مواجهه با دشواری های ویژه سنین نوجوانی و جوانی، کشمکش های درونی و محیطی بیشتر تظاهر پیدا می کنند 

 ( 93 : 1387 )شاملو،

 ...« و لقد کرمنا بنی آدم»قرآن کریم مکررا به اهمیت کرامت انسانی اشاره نموده و  انسان را گرامی داشته است. 

 ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم.

پس آنگاه که آنرا به خلقت کامل بیاراستم و از روح خود بر او »  «فاذا سوَّیتُهُ و نَفَختُ فیه من روحی فقعو اله ساجدین»

 «.بدمیدم بر او سجده در افتید

وده و آموزش صحیح آنها توسط معلم می ) طرح کرامت ( در دوره ابتدایی الزم و ضروری ب زندگیآموزش آداب و مهارت های 

چند سالی است که اجرای طرح مهارت های  تاثیر بسزایی داشته باشد.  تواند در پرورش و شکل گیری شخصیت دانش آموزان

همینطور دانش آموزان داده تا با استفاده از این دروس به اهداف  طرح کرامت در مدارس این فرصت را به معلمین و زندگی و

یکسری مهارت های زندگی  هدف از این کار آموزش ارزشهای اخالقی و  .تربیتی و اخالقی کودکان بیشتر و بهتر پرداخته شود

کمک به خود شناسی دانش آموزان، کمال یابی، . در مورد آن بحث و گفتگو می کنند دانش آموزاندر دانش آموزان است که 

تقویت اعتماد به نفس، احترام به حقوق دیگران و ..  ،پرورش فضائل اخالقی ،المیشهروند خوب، آشنایی با قوانین و احکام اس

 در خصوص اهداف کلی طرح کرامت به موارد زیر اشاره شده است:  از جمله فواید آموزش طرح کرامت می باشد.

 ایجاد زمینه برای توسعه کرامت و رشد قابلیت های کرامتی

 در خانه و مدرسه زمینه سازی برای تکریم دانش آموزان
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 (1381و دیگران ،  کریمی) اجتماعی ارتقاء توانمندیهای دانش آموزان برای زندگی فردی و

با توجه به نیاز جامعه امروزی اجرای طرح کرامت برای پرورش فضایل اخالقی وارتقاء مهارت های زندگی در مدارس دخترانه 

مادران اینده میباشند ودر تعلیم و تربیت فرزندان نقش بارزی دارند. لذا الزم وضروری است .با توجه به اینکه دختران امروز 

 بررسی میزان اثر بخشی ان میتواند راهگشایی خوبی برای مدارس و ادارات اموزش و پرورش باشد.

 پیشینه تحقیقات انجام شده 

مل فاصله زیادی با آرمانهای آموزش و مرور منابع پیشین، نشان می دهد، امر پرورش و تربیت در مدارس مغفول مانده و در ع

پرورش داریم و لذا مطالعه چرایی اهمیت و ضرورت امر تربیت به طور عام و طرح کرامت بطور خاص به روشنی قابل فهم است. 

آسیب در سطور زیر به مرور منابع داخلی و خارجی و بررسی نیازهای تربیتی مدارس، کاستی های مربوط در این حوزه و 

 برنامه های تربیتی پرداخته شده است.  شناسی

بیان می کند که "نیاز مدارس به آموزش مهارتهای زندگی برای موفقیت در کنار علم "(در مطالعه ای با عنوان 2014) 2آدامز

یافته ها بطور روزافزون بر اهمیت آموزش مهارت های زندگی در مدارس تاکید دارند. این یافته ها نشان می دهد آموزش این 

فقیت دانش آموزان در زندگی فردی و اجتماعی بسیار موثر می باشند. گزارشها نیز، مهارتها بسیار مفید و سودمند بوده و در مو

توصیه های مکرری به دولت ها، آموزگاران، آموزشگاه های محلی و موسسه های پژوهشی جهت تشویق مدارس به اختصاص 

 زمانی برای آموزش مهارتهای زندگی دارند.

عنوان توانمندسازی نوجوانان از طریق آموزش مهارتهای زندگی به بررسی رابطه  ( در مطالعه ای با2010) 3سیرکاال و کیشوری

مهارتهای زندگی و سالمت روان پرداختند. هف طرح، ارتقاء سالمت روانی از طریق بکارگیری آموزش مهارتهای زندگی در 

می باشد که براساس مدل ارتقای سالمت روانی با استفاده از رویکرد مهارتهای زندگی  4مدارس و بررسی اهمیت مدل نیمهنز

ابداع گردید. هدف مطالعه، بررسی رفتار عینی نوجوانانی بود  1996در مدارس راهنمایی می باشد و توسط خود مولف در سال 

انان شرکت کننده در طرح در مقایسه با که یک سال در طرح شرکت کرده بودند. نتایج نشان می دهد سالمت روانی نوجو

 دیگران ارتقا یافته و مشکالت رفتاری شان نیز کاهش یافته بود.

                                                            
2 Adams 

3 Srikala , Kishore 

4 NIMHANS 
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اند الگوی مناسبی برای های تربیتی گزارش کرده است که مربیان پرورشی نتوانسته( در ارزیابی فعالیت1373) خانی

یان تأیید نشده است و مربیان امکانات مناسب برای فعالیت در آموزان عملکرد مثبت مربآموزان باشند. از دیدگاه دانشدانش

مدرسه را ندارند. نزدیک به نیمی از مربیان فقط، تمایل به تدریس دروس دینی و قرآن دارند. آنان در حل مشکالت فردی و 

کاری میان اداره و مربیان اند. همهای فرهنگی، هنری و تدریس در کالس موفق نبودهآموزان و برگزاری مسابقهخانوادگی دانش

 (.75ـ64: 1387گیرد )نقل از حاجی، ای که نظارت فقط با درخواست گزارش عملکرد صورت میگونهبهمطلوب نیست؛ 

موفق بوده و البالغه نهج های نماز جماعت، اردو، بازدید و مسابقات قرآن و( عملکرد برنامه1376)پرتو و سلطانیبنا بر گزارش 

، مسابقات شعر، تئاتر، هنرهای دستی و تجسمی، مطالعه و پژوهش در مدارس ناموفق بوده است )حاجی، کالس پرورشی

 (.69ـ68: 1387

آنان این نکات را دربردارد: تربیت دینی  اند. پاسخهای تربیتی پرسیدهنظران دربارة کیفیت فعالیت(، از صاحب1378) جعفری

تواند تربیت دینی را ا در سطح بسیار ضعیفی صورت گرفته است؛ امور تربیتی نمیمحور اصلی مأموریت امور تربیتی است؛ ام

پرورشی در  برنامه، مشاوره، شناسایی و رشد استعدادها را ندارد. عملکردهای فوق محقق کند و ظرفیت پرداختن به فعالیت

دنی نیست؛ زیرا متناسب با وضع، متحول شطور نسبی مناسب بوده است؛ اما در دهة دوم چندان دفاعدهة نخست انقالب به

آموزان دختر دورة نشده و از مقتضیات زمان فاصله گرفته است. پژوهشی دیگر که عملکرد مربیان پرورشی را از دید دانش

بررسی کرده است، موفقیت مربیان دربارة شکوفایی استعدادها، حل مسائل اخالقی، حل مشکالت و  79ـ78متوسطه در سال 

 (.69ـ68: 1387آموزان را کمتر از متوسط ارزیابی کرده است )حاجی، وانی و استحکام اعتقادات دینی دانشمسائل ر

هنری را متوسط ارزیابی مربیان پرورشی و اعضای ستادهای تربیتی مدارس ضرورت اجرای مسابقات فرهنگی ـ  ٪30حدود

: 1378آبادی، های پرورشی بیشتری کوشید )جعفری علمکند که باید در جهت ارتقای کیفی فعالیتاند. این امر روشن میکرده

 (.219ـ192

ترین نهادهای اجتماعی است که در پرورش از مهموود تأکید کرده است؛ آموزش( در کتاب خ75، ص1368) بندعالقهچنانچه 

شناسان به اهمیت بیشتر پرورش در مقایسه با ای برخوردار است. امروزه متفکران و جامعهمقایسه با دیگر نهادها از اولویت ویژه

باره باید تواند مخرب نیز باشد. در اینت، بلکه میتنها سازنده نیساند که آموزش بدون پرورش نهآموزش معترف بوده و بر آن

شکل بالقوه، هم استعداد سازندگی و نوسازی در همة سطوح را دارد و هم استعداد ویرانگری و پرورش بهوگفت که آموزش

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 244-259، ص 1395،  اردیبهشت 2، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
  ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

 

250 
 

و نابود کند  تواند نیرو و استعداد نسل آینده را تهدیدپرورش، میوریزی نکردن صحیح در آموزشتخریب. بنابراین برنامه

 (.1: 1383)بختیار نصرآبادی و نوروزی، 

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت روانی و غزت نفس   "( در تحقیقی تحت عنوان 1385حقیقی و همکاران)

ی و به این نتیجه دست یافتند : آموزش مهارتهای زندگی موجب افزایش سالمت روان "دانش آموزان دختر سال اول متوسطه 

 عزت نفس دانش اموزان دختر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه می شود. 

( انجام شد اثر آموزش درس مهارتهای زندگی در تعامل با شیوه های فرزند 1380در پژوهشی دیگر که توسط اسماعیلی )

از شیوه تربیتی اقتدار گرایانه  پروری و عزت نفس دانش آموزانی که درس مهارتهای زندگی را گذرانده بودند و پدرانشان

 استفاده می کردند  بیشتر از دانش آموزانی بودکه درس مذکور را نگذرانده بودند.

 .یرانه ای که در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته ، آموزش مهارت های زندگی بـه کودکـان هسـتگیکی از برنامه های پیش

گیری از آسیب های روانی و اجتماعی برنامـه ای شبهداشت روانی و پی ( برای افزایش سطحWHO 5سازمان بهداشت جهانی )

)صندوق کوکان سازمان ملـل متحـد( «  6یونیسف» در  1993تحت عنوان آموزش مهارت های زندگی تدارک دیده و در سال 

سازمان بهداشت جهانی ، از آن سال به بعد این برنامه در بسیاری از کشورها مورد مطالعه قرار گرفته است ) ،مطرح نموده است

(.پژوهش های مختلفی که پس از اجرای برنامه آموزش مهارت های زندگی در 1377ترجمه نوری قاسم آبادی و محمد خانی ، 

مـوزش آمدارس صورت گرفته ، تاثیر این آموزش را بر ابعاد مختلف سازگاری و سالمت روانی نشان می دهد که به طـور کلـی 

 رت های اجتماعی در موارد زیر تاثیر مثبت دارد :مهارت های زندگی و مها

کـاهش ،خودآگاهی –افزایش توانایی حـل مسـاله ،رفتارهای اجتماعی مثبت در مدارس )تعامل اجتماعی مثبت بین همکاران(

ــا ،مقبولیــت اجتماعی،ایجاد جایگــاه مهــار درونی،خشــم ، اضــطراب ، افســردگی ، کمرویــی در رفتارهــای بزهکارانــه مقابلــه ب

مهارت های کالمی و غیر کالمی اجتماعی مناسـب ) مـوت ؛  ،خود پنداره مثبت،افزایش جرات ورزی،رویارویی اجتماعی،رانبح

پژوهش ها نشان می دهند که آموزش مهارت های زندگی به ارتقاء بهداشـت (.1384، به نقل از ناصری ،  7کیورداساسمیت و 

کمک می کند و از اساسی ترین برنامه های پیشـگیرانه در سـطح اولیـه بـه  روانی کودکان و نوجوانان در ابعاد مختلف زندگی

                                                            
 

1-Word Health Organization 

2-Unicef  

1-Moot.Smith &Wordski 
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نوجوانـان  کودکـان و نقـش مهمـی در آگـاه سـاختن سبخش اصلی یک زندگی شاد اسـت . و مـدار،شمار می رود . سالمتی 

 پیرامون مسائل بهداشتی و سالمتی و آموزش مهارت های زندگی به آنان دارند . 

پیشگیری اولیه است . از طرفی دیگر مهم ترین و مـوثرترین دوره  ،است آموزش ، اساسی ترین روش ( ، معتقد1378حسینی) 

جهت آموزش  پیشگیرانه ، دوره کودکی و نوجوانی است . به همین دلیل متخصصین بهداشت روانـی ، آمـوزش پیشـگیرانه در 

 نوجوانی را بسیار مورد توجه قرار می دهند . کودکی و دوره

ی مختلفی که پس از اجرای برنامه آموزش مهارت های زندگی در مدارس صورت گرفت ، تاثیر ایـن آمـوزش را بـر پژوهش ها 

( ، تصـور از خـود 81982ابعاد مختلف سالمت روان نشان می دهد. مثال  کاهش معنـا دار اضـطراب اجتمـاعی )بوتـوین واینـ 

ررسی های انجام شده در ایـن زمینـه نتـایجی دیگـر از قبیـل در بسیاری از ب( . 101994،(   و عزت نفس )اینت9،1991ترو)کر

افزایش اعتماد به نفـس کودکـان،بهبود رابطـه معلـم و شـاگرد،کاهش غیبـت از مدرسـه،و کـاهش بـد رفتـاری آنـان حاصـل 

 در پژوهشی.( 111990 ،انیسکیویچ و وایسون (.)1377گردید)سازمان بهداشت جهانی،ترجمه نوری قاسم آبادی و محمد خانی،

که اثر آموزش مهارت های زندگی را در زمینه ی خود آگاهی بررسی نمود، نتایج نشان داد که بـه دنبـال ایـن آمـوزش دانـش 

ترجمـه نـوری آموزان صداقت بیشتر، نوع دوستی بیشتر و پرخاشگری کمتری از خود نشان دادند )سـازمان بهداشـت جهـانی ،

اثر آموزش درس مهارت های زنـدگی در انجام شد، ،(1380وسط اسماعیلی)(.در پژوهشی که ت1377قاسم آبادی و محمدخانی،

تعامل با شیوه های فرزند پروری برعزت نفس دانش آموزان استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که میـانگین 

وه تربیتـی اقتـدار اسـتفاده مـی نمره عزت نفس دانش آموزانی که درس مهارتهای زندگی را گذرانده بودند و پدرانشـان از شـی

 کردند، بیشتر از دانش آموزانی بود که درس مذکور را نگذرانده بودند.

( نشان دادند که آموزش مهارتهای زندگی موجب افزایش سالمت روان و عزت نفس دانش آموزان  1385حقیقی و همکاران، ) 

 دختر گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه می شود.

(، نشان دادند که آموزش مهارتهای زندگی در مجموع موجـب بهبـود نسـبی شاخصـهای سـالمت روان )  1384)  ینصر اباد 

 استرس خانوادگی و پذیرش اجتماعی ( در گروه های شرکت کننده می شود. 

لیت ووجـود، عـزت نفـس و مسـو زار( ، انجام شد تاثیر آموزش مهارت های زندگی بـر ابـ1383در پژوهشی که توسط وردی )

پذیری دانش آموزان دختر سال اول متوسطه ناحیه یک اهواز مورد بررسی قرار گرفت نتایج  نشان داد که آموزش مهارت های 

                                                            
2-Botvin &Eng 
3-Kreuter 
4-Enet 

5-Aniskiewich & Wysong 
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ی دانش آموزان تاثیر مثبت داشته و موجب افـزایش معنـی دار هـر کـدام از زارزندگی بر سالمت عمومی ، عزت نفس و خود اب

 متغیر ها شده است.

(،صورت گرفت تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سالمت عمومی و عزت نفـس وخـود 1383یادآوری)در پژوهشی که توسط 

 ابرازی دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهرستان اهواز مورد بررسی قرار گرفت.

اثیر مثبـت نتایج تحقیق نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت عمومی،عزت نفس و خـود ابـرازی دانـش آمـوزان تـ

 داشته و موجب افزایش معنا دار هر کدام از متغیرها شده است.

(، در ارتباط با آموزش مهارتهای زندگی منجمله حل مسله و ارتباطات مـوثر بـر 2008و همکاران)12در پژوهشی که توسط ترنر

ستفاده موثر از حمایت هـای اجتمـاعی روی نوجوانان انجام شد نشان داد که این مهارتها،تواناییهای آنان را برای حل مشکل و ا

 در آنان را افزایش می دهد.

(، در ارتباط با مهارت  های زندگی مورد نیازورزشکاران انجام دادندبه این 2009و همکارانش) 13در پژوهشی که مارتین جونز

ه و ارتباطات و مهارت های نتیجه رسیدند که مهارت های فردی از جمله مهارت های اجتماعی،احترام، رهبری،تعامل خانواد

شخصی از جمله خود سازمان دهنده،نظم و انضباط،اعتماد به نفس،تعیین هدف،مدیریت نتایج عملکرد و انگیزه از مهم ترین 

(،در ارتباط با تاثیر برنامه 2009و همکارانش)14مهارت های زندگی مورد نیاز آنان می باشد.در پژوهشی که ونزل ویکتوریا 

ای زندگی بر جلو گیری از سوء استفاده از مواد مخدر انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مهارت های آموزش مهارت ه

(، 2009و همکارانش)15زندگی تاثیر مثبتی بر کاهش استفاده از مواد مخدر و الکل در دانش آموزان دارد.در پژوهشی که کنراد

کارکنان بیمارستان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که پس از در ارتباط با بهبودمهارتهای زندگی واعتماد به نفس در 

(، تحت عنوان 2009) 16حاجیآموزش مهارتهای زندگی،اعتماد به نفس در آنان بطور چشمگیری افزایش یافت.در پژوهشی که 

س از آموزش مهارت بررسی اثر آموزش مهارتهای زندگی در دانش آموزان خفیف فکری انجام دادند به این نتیجه رسیدند که پ

 خود شناسی،اجتماعی و روابط بین فردی،مدیریت خشم،اثرات مثبت زیادی  در این افراد دیده شد.

 فرضیات تجقیق:

شهرستان نقده رابطه مدارس در ، پایه پنجم، یادگیری مهارت اجتماعی دانش اموزان دختر  واجرای طرح کرامت بین  -1

 معنادار وجود دارد.

                                                            
12 - Turner 
13 - Martin Jones 
14 - Victoria Wenzel 
15 --Conrad 
16 -haji 
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شهرستان نقده رابطه مدارس در پایه پنجم، رت خود نظم دهی دانش اموزان دختر یادگیری مها واجرای طرح کرامت بین  -2

 معنادار وجود دارد.

شهرستان نقده رابطه مدارس در پایه پنجم، اجرای طرح کرامت بر یادگیری مهارت خود کنترلی دانش اموزان دختر بین  -3

 معنادار وجود دارد.

شهرستان نقده مدارس در پایه پنجم، اجرای طرح کرامت بر یادگیری مهارت مسئولیت پذیری دانش اموزان دختربین  -4

 رابطه معنادار وجود دارد.

 تعاریف مفهومی متغیر های تحقیق:

 طرح کرامت:

در معاونت آموزش یکی از طرحهایی که در حوزه تربیت ارزشی)به ویژه اخالقی( بعد از انقالب در معاونت پرورشی و بعدها 

عمومی دنبال شد، طرح کرامت است. در واقع طرح کرامت پاسخی به چالش بزرگ تشکیالت امور تربیتی در ایجاد تمایز و 

تفکیک بین آموزش و پرورش و حذف نقش ارزشمند تربیتی معلمان در مدرسه است. مبنای نظری این طرح با هدف کلی 

بند ج اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر بنیاد جمهوری اسالمی  آموزان با عنایت بهتکریم شخصیت دانش

ریزی امور تربیتی توسط مرحوم دکتر رجبعلی به سفارش دفتر مشاور و برنامه 72-73بر کرامت انسانی، در سال تحصیلی 

و دیگران ،  کریمیشده است ) تدوین "مدارج تربیت منطقی"مظلومی با استناد  به کتاب خصال شیخ صدوق تحت عنوان 

1381 .) 

بطور کلی در این تحقیق منظور از طرح کرامت، برنامه مهارت زندگی اسالمی اجرا شده در پایه پنجم مدارس ابتدایی ناحیه 

 یک ارومیه می باشد. 

 مهارتهای زندگی:

فردی و درون فردی مناسب و موثر، انجام  مهارتهای زنگی یعنی توانمندیهای و قابلیت های بالفعل شده در برقراری روابط بین

مسئولیت های اجتماعی و شخصی، تصمیمی گیری صحیح و حل تعارضات و کشمکش ها بدون توسل به اعمالی که به خود یا 

 .دیگران صدمه می زنند 
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مقیاس مهارت زندگی تدوین شده توسط امین بابادی است که زیرمقیاسهای آن عبارتند منظور از مهارت زندگی در این طرح، 

مسئولیت پذیری، خودکنترلی، خودنظم دهی و مهارت اجتماعی دانش آموزان بوده و پرسشنامه آن مخصوص دوره ابتدایی از : 

 می باشد.  

دولتی و غیردولتی ای می باشد که در پایه های اول تا  مدارس ابتدایی: منظور از مدارس ابتدایی در این طرح، آموزشگاه های

 به امر آموزش رسمی می پردازند.  نقدهدر شهر  1394ششم، در سال 

را شامل  نقدهدانش آموز: منظور از دانش آموز، محصالن رسمی پایه ابتدایی می باشند. که محصالن پایه پنجم مدارس ابتدایی 

 می شود. 

 روش تحقیق

برای گردآوری دادهای شد  استفاده  همبستگیدر این تحقیق با توجه به اجرای طرح کرامت و تاثیر ان برمهارتهای زندگی دانش اموزان  از روش 

رای که دااستاندارد مهارت های چندگانه  توصیفی از کتابخانه های مدارس و برای جمع اوری داده ها از دانش اموزان و اولیای انان از پرسشنامه 

می  کلیه مدارس ابتدایی دوره دوم در شهرستان نقدهدانش آموزان سال پنجم ابتدایی  جامعه آماری،روایی و پایایی قابل اعتماد بود استفاده شد .

ی باشد که از روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای  استفاده خواهد شد یعنی لیست دانش آموزان پایه پنجم برخوردار و غیربرخوردار از آموزشها

طرح کرامت استفاده شد. به این صورت که از مدارس ابتدایی چهار مدرسه  به طور تصادفی انتخاب شده و انتخاب کالسها در هر مدرسه منتخب 

 نفر انتخاب شد130از طریق جدول مورگان انتخاب  حجم نمونه  بعد از استعالم از اداره اموزش وپرورش.نیز به شیوه تصادفی صورت می گیرد. 

 :فرضیه های تحقیقتجزیه و تحلیل 

مدارس در ، پایه پنجم، اجرای طرح کرامت و یادگیری مهارت اجتماعی دانش اموزان دختر بین :  فرضیه یک

 شهرستان نقده رابطه معنادار وجود دارد.

ضریب همبستگی پیرسون  از روشاجرای طرح کرامت و یادگیری مهارت اجتماعی دانش اموزان بین به منظور بررسی رابطه 

 ارائه شده است. 1استفاده شد . نتایج این تحلیل در جدول شماره 

 طرح کرامت و یادگیری مهارت اجتماعیهمبستگی 

 سطح معناداری ضریب همبستگی تعداد انحراف استاندارد میانگین متغییر
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 /005 37/0 130 64/6 4/48 طرح کرامت

 27/5 9/54 مهارت اجتماعی

 

باشد، معنا دار می p <05/0 تا سطح معناداری طرح کرامت و یادگیری مهارت اجتماعیهمانطور که مشاهده می شود بین 

 رابطه معناداری وجود دارد. یادگیری مهارت اجتماعیطرح کرامت و بنابراین بین 

مدارس در ، پایه پنجم، بین اجرای طرح کرامت و یادگیری مهارت خود نظم دهی دانش اموزان دختر: فرضیه دو

  شهرستان نقده رابطه معنادار وجود دارد.

ضریب همبستگی  از روشدانش اموزان خود نظم دهی اجرای طرح کرامت و یادگیری مهارت بین به منظور بررسی رابطه 

 ارائه شده است. 2پیرسون استفاده شد . نتایج این تحلیل در جدول شماره 

 خود نظم دهیطرح کرامت و یادگیری مهارت همبستگی 

 سطح معناداری ضریب همبستگی تعداد انحراف استاندارد میانگین متغییر

 /001 57/0 130 14/3 5/48 طرح کرامت

 27/5 9/32 نظم دهیخود مهارت 

 

معنا دار  p <05/0سطح معناداری  با  خود نظم دهیطرح کرامت و یادگیری مهارت همانطور که مشاهده می شود بین 

 رابطه معناداری وجود دارد. نظم دهیطرح کرامت و یادگیری مهارت باشد، بنابراین بین می

مدارس در ، پایه پنجم، اجرای طرح کرامت بر یادگیری مهارت خود کنترلی دانش اموزان دختر بین : فرضیه سه

 شهرستان نقده رابطه معنادار وجود دارد.

ضریب همبستگی  از روشدانش اموزان  خود کنترلیاجرای طرح کرامت و یادگیری مهارت بین به منظور بررسی رابطه  

 ارائه شده است. 3پیرسون استفاده شد . نتایج این تحلیل در جدول شماره 
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 خود کنترلیطرح کرامت و یادگیری مهارت همبستگی 

 سطح معناداری ضریب همبستگی تعداد انحراف استاندارد میانگین متغییر

 /000 25/0 130 74/3 4/54 طرح کرامت

 17/6 9/44 خودکنترلیمهارت 

 

باشد، معنا دار می p <05/0  تا سطح معناداری خود کنترلیطرح کرامت و یادگیری مهارت همانطور که مشاهده می شود بین 

 رابطه معناداری وجود دارد. خود کنترلیطرح کرامت و یادگیری مهارت بنابراین بین 

 

 در ، پایه پنجم،بین اجرای طرح کرامت بر یادگیری مهارت مسئولیت پذیری دانش اموزان دختر :  فرضیه چهار

  مدارس شهرستان نقده رابطه معنادار وجود دارد.

ضریب  از روشدانش اموزان  مسئولیت پذیریاجرای طرح کرامت و یادگیری مهارت بین به منظور بررسی رابطه 

 ارائه شده است. 4همبستگی پیرسون استفاده شد . نتایج این تحلیل در جدول شماره 

 مسئولیت پذیریطرح کرامت و یادگیری مهارت همبستگی 

 سطح معناداری ضریب همبستگی تعداد انحراف استاندارد میانگین متغییر

 /005 22/0 130 62/4 4/38 طرح کرامت

 27/3 9/54 مهارت اجتماعی

 

معنا دار  p <05/0    تا سطح معناداری مسئولیت پذیریطرح کرامت و یادگیری مهارت همانطور که مشاهده می شود بین 

 رابطه معناداری وجود دارد. مسئولیت پذیریطرح کرامت و یادگیری مهارت باشد، بنابراین بین می
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 بحث و نتیجه گیری

اما همه ما گاهی در زندگی با چالش ها و مشکالتی مواجه می شویم. در برخورد با این دشواری ها، در اختیار داشتن منابع و 

مهارت هایی که به ما کمک می کنند تا به بهترین شکل ممکن از عهده ی حل مشکالت خود برآئیم و تسلی بخش است. 

ه به برخی مهارت های حرفه ای و ابزاری و تنها بر بعد شناختی تمرکز کرده انتقاد مهم به تعلیم و تربیت رسمی این است ک

است و به دیگر ابعاد فکری و روانی و اجتماعی توجهی ندارد. ضرورت یاری افراد جهت رشد بهتر مهارت های زندگی و 

ای رسمی آموزش خواندن معیشت خود، رفته رفته از اهداف مهم آموزش و پرورش تلقی می شود. مدرسه عالوه بر کارکرده

و نوشتن باید در زمینه های آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان نیز ایفای نقش کند. تأکید بیش از حد بر اطالعات 

و دانش نظری، دانش آموزان را از یادگیری مهارت های ضروری زندگی محروم می سازند. آموزش اخالق و مهارت های 

تربیتی است. آموزش و پرورش در جوامع بشری برای بهبود وضعیت زندگی انسان ها  –زشی زندگی هدف اصلی دستگاه آمو

و تربیت نیروی انسانی مؤثر در رشد جامعه تالش می کند، حال آن که در کنار مهارت های عمومی )خواندن و نوشتن و...(، 

ه دولت ها برای آن از منابع عمومی کشور رسیدن فراگیران به تفکر منطقی از اهداف اصلی فرآیند تعلیم و تربیت است ک

هزینه می کنند در واقع صرف این هزینه با تأثیر چندین برابر در رشد جوامع، سرمایه گذاری بسیار موفق و نتیجه بخش 

در این میان اجرای طرح های تربیتی برای تقویت مهارتهای زندگی دانش اموزان از ضرورت های جامعه امروزی است و  است

ج حاصله از این تحقیق نشان داد که اجرای دقیق طرح کرامت بر یادگیری مهارت های زندگی دانش اموزان موثر است نتای

 ذیل ارایه شد .لذا با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادات 

ان تمام مدارس باید با عالقه این طرح را اجرا نمایند و بازخود حاصله از اجرای این طرح را به اولیای دانش اموز -1

 ارایه نمایند 

 مسئوالن اداره باید هزینه های انجام این طرح را تامین نمایند تا تمام مدارس بتوانند انجام دهند -2

برای اجرای این طرح بهتر است .از دانش اموزان عالقمند استفاده نمایند تا دانش اموزان با عالقه وجنب وجوش  -3

 این طرح را اجرا نمایند.

 ه و برای مدارس برتر جوایز و تشویقات الزم صادر گردد.مدارس مجری ارزیابی شد  -4
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