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 رجبی 1 1 1

ارتقا بهداشت و  راثر بخشی برنامه درسی دوره ابتدایی  مبتنی بر مهارتهای زندگی یونسکو و آمادگی جسمانی ب

 سالمت خانواده 

 3حمید قاسمی  ، 2*، مجیدعلی عسگری1مریم رجبی  

 چکیده 

برای  های مفید و مؤثر  به آموزش  الزم استدر جامعه امروزی برای رسیدن به سطح مطلوب بهداشت و سالمت خانواده  مقدمه:   

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر آمادگی جسمانی و  .در مقطع ابتدایی توجه گردددانش آموزان  

 . گردیدو سالمت خانواده در جامعه  طراحی و اجرا ارتقاء بهداشت  رهای زندگی یونسکو بمهارت

دانش آموزان ابتدایی استان البرز شهر کرج   از    نمونه دانش آموزان تصادفی در دسترس و هدفمند، 125به تعداد    روش پژوهش:  

تحلیل   روش  از  و اهداف  هااست، در بخش کیفی برای تدوین پرسشنامه  بوده  پژوهش از نوع ترکیبی)کیفی وکمی(  شده وانتخاب  

و در    ها واطالعاتدر بخش کمی با استفاده از کمی کردن داده  . ادبیات پیشینه استفاده گردید  مطالعه  و  نظراننظرات صاحب  ،محتوا

اجرا   روش    بخش  است.  استفاده    آزمایشی  شبهاز  آوری  شده  اعتبارپرسش  از  اطالعات  برای جمع  و  روایی  با    نامه محقق ساخته 

   استفاده گردیده است.  مناسب

انگیزه  زندگی یونسکو و آمادگی جسمانی درهای  که استفاده از آموزش ترکیبی مبتنی بر مهارت  نتیجه پژوهش نشان دادیافته ها:  

اجرا   نتایج  تأثیر مثبت داشته است.همچنین  ارتباط میادگیری و عالقمند نمودن فراگیران  بود که  از آن   یادگیری  ثر بینؤحاکی 

سالمت و بهداشت    در پی آن آرامش روانی،   افزایش یافته است و  در آنان  داشتن جسم سالم دانش آموزان،عالقمندی به ورزش و  

 ها نیز ارتقا یافته است.خانواده

گردد در تألیف کُتب درسی؛ در بخش اهداف و محتوا با در نظر گرفتن  به متصدیان امر پیشنهاد می   یافته هابر این  نتیجه گیری:  

و و آمادگی جسمانی استفاده نموده و نسبت کهای زندگی یونسهای تلفیقی مبتنی بر مهارت ها و آموزشنیازهای فراگیران از فعالیت

 . اهتمام ورزند هاو خانواده به آموزش معلمان
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 : قدمهم 

اهمیت میدخانوا ودارای  مهم  بسیار  بنیادی  انسان.باشده  ایجاد  و  بشر  نسل  تربیت  در  خانواده  و نقش  معنوی  لحاظ  از  سالم  های 

به فرد استفکری   تربیت،.یک فایده منحصر  برای  این مهم میسر نمی هدایت، انسان  گردد مگر درمحیطی تعالی و کمال است و 

 (. 1) عقده به وجود نیایدمحیطی که در آن  امن،

و بهترین خاستگاه روابط سالم خانواده و   شودها در حریم خانواده و سپس در مدرسه پدیدار میهای ارتباط بین نسل اولین جوانه

تعالی شخصیت را فراهم می  .باشدمدرسه می ارتباط آرام بخش و مناسب در خانواده بستر رشد و شکوفایی و    . آوردتوانایی ایجاد 

و ظرفیت  خوشبختی  از  برداری  بهره  ضمن  افکار،سعادت  سایه  در  و  بوده  اکتسابی  نیز  حدودی  تا  انسان  فطری  و    باورها  های 

زمان و مکان یکی از عوامل    هر  بنابراین استفاده صحیح از امکانات درونی و بیرونی در.  رفتارهای صحیح اجتماعی بوجود خواهد آمد

خزمینه ساز موفقیت پیشرفت  و  بودها  انسا.  انواده خواهد  بزرگ درک موقعیتنهنر  رساندن خویش در سایه  های  به کمال  و  ها 

 (.  2) پرورش توانای است

  و  رفتاری-هیجانی هایاختالل وجود  و  است هیجانی و اجتماعی روانی، بدنی، سالمت مستلزم  مطلوب  روانی بهداشت داشتن

  بر   در را جوامع  از عظیمی قشر که  کودکان امروزه.  نمایند آسیب دچار را  افراد روانی بهداشت  وضعیت توانندمی  اجتماعی  مشکالت

  این  . گیرندمی قرار هیجانی و رفتاری  اختالالت معرض  در بیشتر شوندمی تلقی ایجامعه هر سازان آینده عنوان به  و  گیرندمی

 اختالالت  .باشدمی بیشتر  توجه  و  وقت صرف  مستلزم که  کنندمی  تجربه مدرسه  محیط  در  را اختالالت  این   از بسیاری  کودکان

 فرهنگی، هنجارهای  با مدرسه در رفتاری و هیجانی های پاسخ آن، در که شودمی اطالق  شرایطی به ایمدرسه رفتاری- هیجانی

 در رفتار فردی، سازگاری  اجتماعی،  روابط خود، از مراقبت فرد، تحصیلی عملکرد بر که  طوری به .باشد داشته تفاوت قومی و سنی

 .بگذارد منفی تاثیر نیز کار محیط در سازگاری و کالس

و  توانمند سازی  نمی  فرایند  بهداشت خانواده میسر  روان شناختی و سالمت  و  اجتماعی  مگسالم سازی  از سالگردد  اولیه  ر  های 

به مصد و  اآموزش  تا  لمثل معراق ضرب  نهد معمار کج  گر  اول  در  ثریا میوف خشت  و دقت  تدبر  با  نگاهی  دیوار کج.چنین  رود 

های اولیه زندگی موجب نظم دهی،افزایش امیدواری درونی،گسترش هماهنگی و نظم درونی خود و  آموزش وپرورش کودکان سال

 مندی و شادابی بیشتری برخوردار و تعادل و سعادت بیشتری خواهد داشت.از سطح رضایت شده وخانواده 

ها، تعلیم و تربیت نسل آینده جامعه و در نهایت تعالی  ترین سازمان مسئول حفظ و تحکیم ارزشپرورش هر کشور، اصلی آموزش و  

آغاز میانسان دبستان  از دوره  این حرکت  انسانهاست.  پایه  و  اساس  واقع  در  و  نهاده میشود  این دوره  در  شود. همچنین سازی 

های دوره ابتدائی است، زیرا شکل گیری شخصیت و رشد همه  ای آموزش و پرورش سالهترین مرحله تحصیلی در تمام نظام مهم

 (.  3)  گیردجانبه فرد در این دوره بیشتر انجام می

-سالمتی یک مسئله چند بعدی است که این ابعاد بر یکدیگر اثر گذاشته و در نهایت سالمت فرد و جامعه را تحت تأثیر قرار می 

کند نه فقط فقدان بیماری. از دیدگاه  مت عمومی را، سالمت کامل جسمانی، اجتماعی و روانی تعریف می دهند، بهداشت جهانی سال

طوری که مشخص شده است، دانش  ه باشد. بسالمت عمومی، یکی از مفاهیم مهم در دوران کودکی و نوجوانی آمادگی جسمانی می 

-خود برخوردارند در امتحانات استاندارد مدارس نتایج بهتری می های  آموزانی که از تناسب جسمانی بهتری نسبت به همکالسی

 گیرند. 
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بایست از زمان شخصیت فرد از پیش از دبستان آغاز و تا زمان رشد و  های زندگی فرایندی است که میآموزش و یادگیری مهارت

 . ( 4)شکوفایی توانمندی فرد پس از دانشگاه ادامه یابد

های  های روزافرزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی آماده سازی افراد جهت رویارویی با موقعیتپیچیدگی با توجه به تغییرات و  

های اجتماعی  های روانی و ناهنجاریرسد. به همین دلیل روان شناسان جهت پیشگیری از بیماریدشوار، امری ضروری به نظر می

ها  ای از توانائیهای زندگی به مجموعهاند. آموزش مهارتآغاز نموده  های زندگی را در سراسر جهان و سطح کالسآموزش مهارت

می میگفته  فراهم  را  مفید  و  مثبت  رفتار  سازگاری  زمینه  که  میشود  قادر  را  فرد  توانائی  این  و  پذیرش  آورد  ضمن  که  سازد 

خواست و انتظارات و مشکالت روزانه در  های اجتماعی خود، بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل مؤثری با  مسئولیت

های خود را به عمل تبدیل  سازد که دانش، نگرش و مهارتهای زندگی، کودکان را وادار میمهارت.  روابط بین فردی رو به رو گردد

راتحققمی آدمیان  بالقوه  امکانات  که  است  یافته  سازمان  تدابیر  مجموعه  هرکشور،  وپرورش  آموزش  نظام  شرایط   بخشدنمایند.  و 

های فرهنگی و  دهد تا امکان آشنا شدن با سرمایههای آموزشی در اختیار فراگیران قرار میها و فرصتمناسبی را در قالب برنامه

 (.5)کند تجربیات پیشینیان را پیدا می

روز افزون دانش   دهد و گسترشهای پردازش شده که پایه علوم و دانش را شکل میدر عصر حاضر اطالعات یعنی مجموعه داده

بشری به معنی افزایش حجم گسترده اطالعات است. در چنین شرایطی، افرادی توان سازگاری با شرایط پیچیده امروزی را خواهند 

 . های سازمانی و زندگی فردی برخوردار گردندهای موجود در موقعیتهای نو و دانشداشت که از پتانسیل بهینه فناوری روش

رود.  ها به شمار میترین و پایدارترین آنتماعی نشانگر برخی عوامل فکری و بنیادی است که »آموزش« از مهمواکاوی تحوالت اج

های سازمان یافته که موجب انتقال  توان آن را شامل کلیه تالشاگر آموزش در مفهوم وسیع و همه جانبه در نظر گرفته شود، می

گردد، دانست. عالوه بر این، آموزش فراهم سازی اجتماعی یک جامعه از نسلی به نسل دیگر میمیراث علمی، فناوری، فرهنگی و  

    (.6) های افراد جامعه به خصوص کودکان و نوجوانان وظیفه دیگر استهای رشد و شکوفایی استعدادها و خالقیتفرصت

کوفاسازی و پرورش همه جانبه فرد در تربیت نیروی های رسمی جامعه که وظیفه انتقال فرهنگ و شالگوی کلی نهادها و سازمان

شود،که از دیرباز نقش اساسی در تداوم بقاء  انسانی ماهر و متخصص را بر عهده دارد، اصطالحاً »نظام آموزش و پرورش« نامیده می

اجتماعی به شمار می امروزه جزء الینفک زندگی  این نظام بشر داشته و  و گسترش  پیدایش  بیانگرود.  این ها  اهمیت و ضرورت  ر 

برنامه  از    عالقه بند  (.7)  اندمقوله بوده و بنا به ضرورت و تغییرات اجتماعی در جوامع مختلف از ساده به حالت پیچیده تبدیل شده

به عنوان »قلب« فراگرد آموزش مدرسه برنامهدرسی  را  برده و آن  نام  اقدام و عمل تعریف نموده همچنین تدریس و ای  برای  ای 

توان گیرند. بر این اساس میها قانونی میها بر اساس آننماید که سایر فعالیتترین فعالیت مدارس محسوب میدگیری را اصلی یا

انسان روی  بر  گذاری  سرمایه  نوعی  کشور  هر  آموزش  و  گفت:  رشد  که  طوری  به  است  انسانی  نیروی  توسعه  و  رشد  هدف  با  ها 

نحوه آموزش و ارائه مطالب اگر به (.  2)باشدنش، نگرش، مهارت، رفتار و بینش انسانی میپیشرفت جوامع در گروه ارتقاء سطح دا

شیوهشیوه تأثیرگذارترین  از  یکی  بازی  همراه  آموزش  داشت،  خواهد  همراه  به  را  بهتری  نتایج  باشد  مختلفی  و  متعدد  های  های 

توجه به تمرکز بر روی این پدیده ذهنی و جسمی طریق سعادت و  کوشند تا با شماری می رود و اندیشمندان بیآموزش به شمار می

 موفقیت فردی و اجتماعی را برای جوامع بشری به ارمغان آورند.
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باشد.  آمادگی، توانایی داشتن یکی زندگی کامل و متعادل در ابعاد مختلف؛جسمانی، روانی، فکری، اجتماعی، معنوی و عاطفی می

های دگی در جامعه، خانواده و زندگی افراد به ویژه در بعد سالمت و نقش به سزای فراگیری مهارتنظر به اهمیت ابعاد مختلف آما

 زندگی، نیاز است تا زمینه شناخت هر چه بیشتر افراد جامعه از این اهداف مهم فراهم آید. 

هایی  های زندگی توانایییسند، مهارتنوهای زندگی میی مهارت، درباره 1392آقازاده و همکاران در کتاب دنیای من و تو، در سال  

می پرورش  مدام  تمرین  با  که  توانایی هستند  افزایش  زندگی،  روزانه  مسائل  با  شدن  رو  به  رو  برای  را  شخص  و  روانی،  یابد  های 

می آماده  بهداشتی  و  مهارت  کنند.اجتماعی  جهانی  بهداشت  میسازمان  تعریف  چنین  را  زندگی  انجام  های  توانایی  رفتار  نمایند: 

 . ( 8)ها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار آیدای که فرد بتواند با چالش سازگارانه و مثبت به گونه

های آینده است که باید مسائل آموزش مربوط  ترین مقاطع تحصیلی در تربیت نسلبدون تردید مقطع آموزش ابتدایی یکی از مهم

ترین امور آموزش و پرورش محسوب طرفی رشد و بهبود تدوین برنامه درسی از مهمبه آن در ابعاد مختلف در نظر قرار گیرد، از  

های درسی امری شود که به طور پویا و مرتب باید مورد بازنگری و بهبود قرار گیرد. شناسائی نقاط ضعف و قوت متون و برنامهمی

خانواده و به    اند که پویایی نظام آموزش و پرورش، پویایی دای به خوبی میاست که نباید از آن غافل گردید زیرا هر انسان فرهیخته

داند که  می  ،باشد   کودکان را دیده  در این ارتباط  . بر این اساس هر شخصی کهخواهد داشت  همراه  جامعه را به  دنبال آن پویایی

  معلم کمتر قابل تحمل است.  تحرک کودکان برای  های درس فعالیت وآنان تحرک و فعالیت را دوست دارند اما در بسیاری از کالس 

کنند، مورد قبول معلم  نشینند و در طول تدریس دست به سینه و ساکت فقط به معلم توجه میکودکانی که آرام در جای خودمی

دهد که عدم تحرک ممکن است به یادگیری هوشمندانه و سال اخیر انجام شده نشان می  40شوند. تحقیقاتی که در طول  واقع می

پرداختن به عوامل و متغیرهای تأثیرگذار در بهبود آموزش و رشد کودکان وظیفه مهمی است که پژوهشگران    ر نگرددمطلوب منج

 (. 10) گیردیادگیری به بهترین وجه صورت می  اگر در آموزش کودکان از بازی و تحرک استفاده شود،(. 9) باید به دنبال آن باشند 

فرآیند    ست و چنانچه باترین عناصر در سالمت بدن، بلکه پایه و اساس فعالیت فکری خالق و پویاآمادگی بدنی نه تنها یکی از مهم

میمهارت مدارس  در  مطلوب  انضباط  ارتقاء  باعث  که  زندگی  دستاوردهای  های  و  سالم  ارتباط  به  نهایت  در  گردند  تلفیق  شود 

 مقوله   پرورش دو   و   آموزش  ت تربیتی وموضوعات مرتبط باتحقیقا  توان گفت:میاین اساس  بر  آموزشی مطلوب منتهی خواهد شد.

های  آشنایی با مهارت  و  آوردهای اهل عمل را فراهم میو انسان  »عمل کردن«را برای رسیدن به جامعه دانایی محور  »دانستن« و

می سالم  توانایی جسمانی  و  تازندگی  آن  اجتماعی  بیشترخانواده سالمت  چه  هر  تعالی  و  رشد  در  داشت تواند  خواهد  فراوانی    ثیر 

از  یونیسف  (.  11) دیگری  را  مهارتتعریف  زندگی  شکل  کند:می   ارائههای  یا  رفتار  تغییر  بر  مبتنی  رویکرد  که  »یک  رفتار  دهی 

 ها«. نگرش و مهارت  دانش، دهد. این سه حوزه عبارتند از:نظر قرار می  برقراری توازن میان سه حوزه را مدّ

ها  تربیت، رویکردهای مختلفی برای برنامه درسی پیشنهاد شده است. اگر چه هر یک از این رویکردها در وضعیتدر ادبیات تعلیم و  

ویژهو موقعیت کاربردهای  دارای  برنامه درسی همواره های مختلفی  تدوین محتوای  روش  بهترین  برای گزینش  لیکن  ای هستند، 

 های دانش آموزان را تسهیل کنند دارای برتری هستند ی یادگیری که فعالیتمالک معینی وجود دارد، امّا در این میان رویکردها

(12  .) 

مهارت سالآموزش  زندگی  برنامههای  جزء  جهان  درکشورهای  است.هاست  بوده  والدین  آموزش  اصلی  زندگی،  مهارت  های  های 

های شود که افراد مسئولیتافزایش داده و باعث میهایی است که قدرت سازگاری و رفتار مثبت و کارآمد را  ای از تواناییمجموعه

چالش با  دیگران  و  خود  به  زدن  بدون صدمه  و  پذیرفته  را  خود  اجتماعی  نقش  به  و  مربوط  رو شده  به  رو  زندگی  مشکالت  و  ها 
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باشنانتخاب داشته  زندگی  سر  سرتا  در  سالمی  رفتارهای  و  )ها  اسحاق  .(13د  سال   حاجی  آموزش  1392  در  کتاب  در  های  راه، 

باشد، آن چه مسلم  های مهم معلمان در قرن حاضر تفکر خالق و هدایت فراگیران به تولید دانش مینویسد: از ویژگی یادگیری می

از مهم رود، چنان چه معلمی خود دارای چنین تفکری باشد، هدایت  های زندگی به شمار میترین مهارتاست، تفکر خالق یکی 

 تر خواهد شد. وسط او هم سهلفراگیران در این زمینه ت

در فرآیند رشد و یادگیری اغلب مشکالت کودکان به خاطر عدم توانایی بزرگساالن برای درک و پاسخگویی مؤثر به احساسات و  

عمیقکوشش زمانی  شکاف  این  است.  ارتباط  جهت  آنان  میهای  زبان  تر  وسیله  به  کودکان،  تا  دارند  اصرار  بزرگساالن  که  گردد 

های زندگی در واقع تالش افراد برای کنار آمدن با محیط است،  های آمادگی جسمانی و مهارتبزرگساالن، آنان را بپذیرند. فعالیت

های زندگی در  های آمادگی جسمانی و مهارتتر درک کنند. بنابراین توجه به شاخصکه از این طریق خود را یافته و دنیا را صحیح

ها همسان نماید و عالقه و انگیزه دانش آموزان را برای  تواند به طور مؤثری یادگیری را با ساخت درونی آنتدوین برنامه درسی می

-های عملی و فعال برای آموزش در بخش ابتدایی و وجود برنامهیادگیری بیشتر برانگیزد. تحقیقات تلفیقی در زمینه کاربرد روش 

 باشد. ری امری ضروری و قابل توجه مییادگی -های تلفیقی کاربردی در فرآیند یاددهی 

های خودکارآمدی،  به بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی )شناختی و فراشناختی( بر مؤلفه  رشیدی و همکاران،

ها تفاوت  خودکارآمدی گروهسالمت روانی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان شهرستان آستارا، نتایج نشان داد که در میانگین نمرات 

بودند معنی گرفته  قرار  یادگیری  راهبردهای  آموزش  تحت  که  آموزانی  دانش  در  خودکارآمدی  که  معنی  بدین  دارد.  وجود  داری 

 (. 13) افزایش داشته است

معلم  ،و همکاران  غالمی دارای  آموزان  دانش  بین  تحصیل  به  نگرش  و  پیشرفت  انگیزش  تحصیلی،  عملکرد  مقایسه  و    در  آور  فن 

آور، مهم  غیرفن  از  تحصیلی  دانشگاهعملکرد  در  پژوهش  قابل  مباحث  بینی  ترین  پیش  متغیرهای  تشخیص  و  است  مدارس  و  ها 

کننده آن بسیار حائز اهمیت است و هدف مقایسه عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت و نگرش به تحصیل بین دانش آموزان دارای 

تایج بین دانش آموزان دارای معلم فناور و غیرفناور در عملکرد تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد نمعلم فن آور و غیرفن آور بود.  

و میانگین دانش آموزان دارای معلم فن آور به طور معناداری باالتر است. بین دانش آموزان دارای معلم فن آور و غیرفن آور در  

انگیزش پیشرفت به طور معناداری    انگیزش پیشرفت تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین دانش آموزان دارای معلم فن آور در 

باالتر است بین دو گروه از دانش آموزان دارای معلم فن آور و غیرفن آور در نگرش نسبت به تحصیل تفاوت معناداری وجود دارد و 

 (.  14) غیرفن آور به طور معناداری باالتر استآور نسبت به دانش آموزان دارای معلم  میانگین دانش آموزان دارای معلم فن

های زندگی بر کاهش اختالالت رفتاری دانش آموزان دختر دبیرستانی، با  موسی زاده، اثربخشی آموزش مهارت  و   حسینی یوسفی

نتاهدف تعیین تأثیر آموزش مهارت  یج آموزش های زندگی بر کاهش اختالالت رفتاری دانش آموزان دختر دبیرستانی انجام شد. 

کند، از ضرورت هایی که افراد مختلف بشر را برای زندگی در رسیدن به بهداشت روان آماده میهای زندگی به عنوان مهارتمهارت

های زندگی برخوردار شده و بتوانند در  خاصی برخوردار است. دراین راستا مادران را نیز باید مهیا کرد تا از آموزش در زمینه مهارت

فرزندان خود بهتر عمل کنند و کمک شایانی در امر پیشگیری، کنترل و درمان اختالالت رفتاری فرزندان خود داشته   برخورد با

 (.  13) باشند و اثر مثبت دارد



 ..... اثر بخشی برنامه درسی دوره ابتدایی  مبتنی بر مهارتهای زندگی یونسکو و آمادگی جسمانی بر ارتقا بهداشت و 

 

های زندگی بر تغییر نگرش و کاهش گرایش به سوءمواد  رامین لطافتی و فرهنگ فرهنگی، با هدف اثربخشی آموزش گروهی مهارت

های پیشگیرانه الزم، پرداخته و به نتایج شایسته  و ارائه روش  1391دانش  آموزان پسر متوسطه شهرستان آستارا در سال  مخدر در  

تکنیک تربیت،  و  تعلیم  اندرکاران  مهارتاست که دست  آموزش  آموزش دهند های  آموزان  دانش  به  را  زندگی   نتایج(.  11)  های 

 تغذیه  موضوع در  آموزان  رفتار دانش ویژه به  و  نگرش آگاهی، بر فزآینده و  مثبت  غییر ت موجب  آموزش مداخله  که  داد نشان مطالعه

 گونه این تعمیم لزوم ای،تغذیه بودن آموزش  اثربخش و هزینه کم و  مدرسه در  آموزش  مناسب بستر  به  توجه  با است. شده سالم

 .رسدمی نظر  به ضروری  آموزشی هایبرنامه

است، متأسفانه درجوامع آموزشی و نهادهای اجتماعی، به تحرک و    تکنولوژی و اطالعات شهرت یافتهدر عصر حاضر که به عصر  

 ی ابتدائی در پرورش دانش آموزانبا توجه به اهمیت و نقش اساسی دوره  لذاهای اساسی توجه جدی نشده است،  فراگیری مهارت

جامعه  توأم با سالمت جسمانی و روانی به همراه خانواده سالم، در  برای زندگی    سازی آنانو آمادههای زندگی  برای فراگیری مهارت

مقطع ابتدایی با برنامه درسی و تاثیر    های زندگی را دراثر بخشی تلفیق  آمادگی جسمانی و مهارتحاضر  پژوهش  پیشرفته امروزی،

ی و تربیت بدنی و معلمان ذیربط مورد بررسی قرار داده ها در سالمت و بهداشت خانواده را از منظر متخصصان حوزه برنامه درسآن

 است.

  :روش پژوهش

پس آزمون   –های کمی بوده که با روش شبه آزمایشی )نیمه آزمایشی( در قالب طرخ پیش آزمون  پژوهش حاضر در زمره پژوهش

 از  که   هنگامی .  نیست  ممکن  هاآزمودنی  تصادفی   انتخاب  همواره  رفتاری  های پژوهش   دادن  انجام   با گروه گواه اجرا شده است. هنگام

  قابل   هایارزش  دارای  پژوهشی  چنین.  داشت  خواهیم  را  آزمایشی  نیمه  پژوهش   ما  شودمی  استفاده  آزمایش   در   هاگروه  گونه  این

   (.24)باشد  محتاط نتایج  تعمیم و تفسیر در محقق که است این  مهم موضوع ولی است اهمیتی

  این  کنترل،  گروه  نه  کند،می  استفاده(  شاهد  گواه،  مقابله،)مقایسه  هایگروه  از  معموالً  آزمایشی  نیمه  مطالعات  انجام  در  پژوهشگر

  ها آن  میان  اساسی  تفاوت  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  پژوهشی  هاینشریه  و  هانوشته  در  گواه  یا مقایسه  به  ازکنترل اصطالح  تغییر

  شده   استفاده  کنترل  هایگروه  از  هادرآن  که  شده  انجام  بسیاری  هایآزمایش  رفتاری  علوم  زمینه  در.است  شده   گرفته  نادیده   گاه   نیز

  نشده،اندک   رعایت   ساختن  تصادفی  اصول  هاگروه  کاربرد  برای  هاآن  در  که  مطالعاتی   با   مقایسه  در  مطالعات   گونه  این  تعداد  اما  است،

  شده   نامیده  ناظر  یا(  شاهد)گواه  هایگروه  گاه  و  مقابله  هاییاگروه   مقایسه  هایغیرتصادفی،گروه  هایگروه  گونه  این.  است

  ترین متداول  که  طرح  این  .کنترل  باگروه   آزمون  وپیش   آزمون  پس   طرح  از   است  عبارت  پژوهش   این   در  شده  اجرا  طرح.[23]است

 (. 22) گواه گروه  و یک آزمایشی گروه  یک: است گروه  دو  شامل است آزمایشی نیمه تحقیق طرح

اقداماتی در مدارس منتخب از نواحی چهارگانه آموزش و پروش در جهت آشنائی    در شهر کرج،  (97-1398)در طول سال تحصیلی

مهارتخانواده با  آموزشی  مربیان  و  معلمان  جسمانیها،  آمادگی  و  زندگی  خانواده    های  بهداشت  ارتقاء  بر  آن  اثربخشی  صورت  و 

 از:  د پذیرفت. این اقدامات عبارت بودن

 ها و آموزگاران برای خانواده 1396های زندگی یونسکو و آمادگی جسمانی در تابستان های آموزش مهارتبرگزاری کارگاه -1

 های تلفیقی برای معلمان با توجه به رویکرد مهارت محور و آمادگی جسمانی ارائه و آموزش طرح درس-2

های نوشته شده همکاران، تعامل آنان با یکدیگر و طرح پیشنهادهائی جهت هرچه بهتر شدن محتوا و سارزیابی طرح در-3

 اجرا 
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 ها در کتب درسی کمکی علوم و ریاضیات به عنوان نمونه ها و بازیگنجاندن مهارت-4

 علمان های زندگی و آمادگی جسمانی بصورت تلفیقی با آموزش دروس در کالس درس توسط متمرین مهارت-5

های زندگی  با توجه به اقدامات ذکر شده در طول یک سال ضروری بود تا دانش آموزان با دنیای واقعی و ملموس استفاده از مهارت

 ها را تجربه نمایند و سپس مورد ارزشیابی )پس آزمون( قرارگیرند.های عملی، آموختهو ظرفیت بدنی قرار گیرند تا با تمرین

ش آموزان در این طرح عملیاتی تمامی ده مهارت زندگی و ابعاد آمادگی جسمانی متناسب را تجربه کرده و  شایان ذکر است که دان

واقع شدند. ارزیابی  و هم محصول مورد  فرآیند  واقع هم  در  قرار گرفتند  ارزیابی  و  اساس  بطور مرتب مورد سنجش  این  برای   بر 

که،    های گروهی و تلفیق آن با آموزش و در نهایت ارزشیبایی کیفی و توصیفی نشان دادبا طراحی بازی  گیری از اجرای طرحنتیجه

ها افزایش و در عمل قادر  های اجتماعی و مسئولیت پذیری آشنا و قدرت تصمیم گیری آنبا اجرای این طرح با نقش دانش آموزان

نقاط قوت و ضعف جسمانی و عاطفی خود را شناخته و در نتیجه اعتماد به همچنین نیازها، عالیق،    بودند  به ارزیابی اعمال خود

 . ه بودها افزایش یافتنفس آن

 : های پژوهشیافته

آزمون با  آزمون و پسپیشمورد توصیف قرار گرفته، سپس میانگین    پیش آزمون و پس آزموندر این بخش، ابتدا نمرات حاصل از  

آزمون نیز  آزمون و پسمورد مقایسه قرار گرفته است. برای اطمینان از نتایج همبستگی بین پیشاستفاده از آزمون تی همبسته،  

 شده است.  محاسبه و آزمون 

 نشان داده شده است حاکی از آن است که :   1توصیفی که در جدول و نمودار شماره تجزیه و تحلیل  های حاصل ازیافته

-آن  میانگین  که  است  بوده  ایگونه  بهنمرات    وتوزیع  بوده  111  نمره  نیشتریوب  31  نمره  نی،کمترپیش آزمون گروه آزمایش   در .1

 .  است بوده 18/368 نیز  واریانس و 18/19 استاندارد نیزانحراف پراکندگی  وازلحاظ  بوده 62 هاآن میانه ، 85/65 ها

  میانگین  که   است  بوده   ایگونه  بهنمرات    وتوزیع  است  بوده  150  نمره   نیشتریوب  56  نمره   نی،کمترآزمون گروه آزمایش  پس  در .2

  .است بوده 29/351 نیز وواریانس  74/18 استاندارد نیزانحراف پراکندگی  لحاظ از و  بوده 118 ها آن ،میانه72/116 هاآن

  هاآن  میانگین   که  است  بوده  ایگونه  بهنمرات    وتوزیع  بوده  108  نمره  نیشتریوب  34  نمره  نی،کمترپیش آزمون گروه گواه  در .3

 .است بوده  16/326 نیز واریانس  و 06/18 استاندارد نیزانحراف پراکندگی  وازلحاظ بوده  64  هاآن میانه ،36/69

 میانگین   که  است  بوده  ایگونه  بهنمرات    وتوزیع  است  بوده  116  نمره  نیشتریوب  32  نمره  نیکمتر  ،آزمون گروه گواه  پس  در .4

   .است بوده 81/404 نیز وواریانس  12/20 استاندارد نیزانحراف پراکندگی  ازلحاظ و  بوده 74 هاآن میانه ،23/76 هاآن

Table 1: Indices of central tendency and dispersion of the scores of the effectiveness 

questionnaire in the pre-test and post-test of the experimental and control groups 

 انهیم ن یانگیم آزمون  گروه
 انحراف 

 استاندارد
 انس یوار

  دامنه

 تغییرات 
 بیشینه  کمینه 

 آزمایش 
 111 31 80 368.18 19.18 62 65.85 پیش آزمون

 150 56 94 351.29 18.74 118 116.72 پس آزمون



 ..... اثر بخشی برنامه درسی دوره ابتدایی  مبتنی بر مهارتهای زندگی یونسکو و آمادگی جسمانی بر ارتقا بهداشت و 

 

 

 

 

 
 پس آزمون                     پیش آزمون

 آزمون و پس آزمون پرسشنامه اثر بخشی: مقایسه میانگین پیش  1نمودارشماره 

 های استنباطی حاصل از اجرای آزمون کوواریانس و مفروضه های آن حاکی از آن است که : مهمترین یافته

 و   است  بوده  خطی  آزمون  پس  و  آزمون  پیش  در  گواه،  و   آزمایش  گروه  دو  های نمودار پی پی پالت حاکی از آن است که نمراتیافته

می  2های جدول شماره  یافته  .است  نشده  تخطی  بودن   خطی  مفروضه  از  نتیجه  در معناداری  نشان  اینکه سطح  به  توجه  با  دهد 

است بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم همگنی شیب رگرسیون رد شده    05/0ها، بزرگتر از  محاسبه شده در تعامل همپراش با گروه 

بررسی دو می رگرسیون مورد  اظهار کرد که شیب  نتیجه میتوان  در  است.  بوده  استفاده  ارای همگنی  آزمون کوواریانس  از  توان 

 نمود.

 

Table 2: Interaction with groups to investigate the homogeneity of regression slope 

 سطح معناداری Fمقدار   میانگین مجذورات درجه آزادی  مجموع مجذورات 

9.538 1 9.538 .043 .837 

توان گفت در حالت کنترل آماری پیش آزمون، نمرات پس آزمون نسبت به می  3اساس نتایج آزمون کوواریانس در جدول شماره بر 

  یو آمادگ   ی زندگ  یهامهارت  برنامه آموزشی مبتنی بر توان گفت کهدهد. بنابراین، میپیش آزمون، افزایش معناداری را نشان می

 ها اثربخش بوده است. اجتماعی آنان و خانوادهی، در دانش آموزان و سالمت جسمان
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 116 32 84 404,81 20,12 74 76,23 پس آزمون
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Table 3:Perform covariance to test the effectiveness of the elementary school curriculum based 

on UNESCO life skills and physical fitness to promote family health 

 منبع تغییرات 
 مجموع 

 مجذورات

 درجه  

 آزادی 

 میانگین 

 مجذورات

مقدار   

F 

 سطح

 معناداری

 000. 51.221 11347.655 1 11347.655 عرض از مبدا

 003. 9.684 2145.466 1 2145.466 ها در پس آزمونتفاوت گروه 

 000. 80.740 17887.545 1 17887.545 کنترل آماری پیش آزمون

 

 : نتیجه گیریبحث و  

توان اذعان داشت که اجرای تلفیقی برنامه درسی در دوره ابتدائی  توجه به نتایج به دست آمده مییین پژوهش انجام شده، با  بدر ت

ارتقاء و بهبود کیفیت بهداشت و سالمت  در ایجاد محیط آموزشی شاد،    های زندگی یونسکو و آمادگی جسمانی مبتنی بر مهارت

ای سالمت و پویا ایفا  و در نهایت جامعه  سالم ان شاد، خانواده  نقش مهمی در پرورش کودک   همچنین  خانواده تأثیر بسزائی داشته  

 نموده است.

 های پژوهش محدویت

 پژوهشگر در بررسی نتایج خواهد بود.   یاریگرهای موضوع در جریان پژوهش بسیار حائز اهمیت بوده و  تمییز و تشخیص محدودیت

از: محدودیت بودند  عبارت  حاضر  پژوهش  مقطع    های  یک  اجراانتخاب  برای  )ابتدائی(  و  ،  تحصیلی  پژوهش  موضوع  بودن  جدید 

نگرانی والدین جهت ،  سوگیری برخی از متخصصان و آموزگاران ابتدائی نسبت به اجرای برنامه،  کمبود منابع پژوهشی جهت بررسی

کاربرد  مطلوب  اجراء و  بودنبرنامه  مهارت،  آن  ی  تلفیق،  در حوزه  پژوهش  منابع  آماکمبود  زندگی،  دگی جسمانی و سالمت  های 

 .خانواده
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