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 چکیده
 

 آموزشی دورهارزیابی اثربخشی  ، این پژوهش اصلی هدف :هدف

دوره  ایحرفه و فنی  هایهنرستان هنرجویان منش تربیت

 متوسطه بود.

 

کاربردی و  هایپژوهشهدف جزء  ازنظر: پزوهش حاضر روش

-جزء تحقیقات شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون از لحاظ اجرا

 را پژوهش آماری جامعهپس آزمون با گروه کنترل بود. 

 استان قم ایحرفه و فنی  هایهنرستانهنرجویان سال آخر 

 گیرینمونه روش از استفاده با ،هاآن میان از میدادند. تشکیل

نفره انتخاب  34فی دو گروه تصاد صورتبه در دسترس ایخوشه

از  در ارزیابی سطح واکنش، هادادهبرای گردآوری  شدند.

محقق ساخته در جلسات سوم و نهم استفاده شد.  نامهپرسش

یادگیری، ابتدای دوره پیش آزمون و در انتهای در ارزیابی سطح 

 هادادهدوره پس آزمون برای گروه آزمایش اجرا شد. درتحلیل 

از آمار توصیفی ) میانگین، انحراف معیار و واریانس ( و آمار 

 استفاده گردید.  استنباطی از آزمون تی استودنت

 

: نشان داد، دوره آموزشی در سطح واکنش و یادگیری هایافته

گروه آزمایش  یانهنرجو رفتارنمرات  یانگینماثربخش است و 

فتار ر یابینمرات ارزش یانگینم در محیط واقعی کار، نسبت به

 . باشد یمهنرجویان گروه کنترل بیشتر 
 

 

کلید واژه ها : ارزیابی ، اثربخشی، تربیت منش، برنامه درسی 

 ایحرفه فنی و

 

Abstract  

 

Purpose: The main objective of this research 

was to evaluate the effectiveness of the 

educational period of the students' education in 

high school technical and vocational schools. 

Method: The present study was a applied 

research in terms of its purpose and in terms of 

implementation, it was a pre-test and post-test 

quasi-experimental research with control 

group. The statistical population of the study 

consisted of the students of the last year of the 

technical and TVT schools of Qom province. 

Among them, two groups of 30 were randomly 

selected using available cluster sampling.          

A researcher-made questionnaire was used in 

the third and ninth sessions to collect the data in 

the evaluation of the response level. In the 

assessment of the level of learning, the 

beginning of the pre-test period and at the end 

of the post-test period were performed for the 

experimental group. Descriptive statistics 

(mean, standard deviation and variance) and 

inferential statistics (t-test) were used to 

analyze the data. The results of the data review 

showed that the average grades of students' 

reaction to evaluation at the beginning of the 

course differ from the end of the course and the 

average evaluation grades have been improved 

at the end of the course. 
Finding: The study showed that the educational 

course is effective at the level of reaction and 

learning, and the average grades of assessment 

of the behavior of the students in the 

experimental group in the actual work 

environment are higher than the average grades 

of assessment of the behavior of students in the 

control group. 

Key words: Evaluation, Effectiveness, 

Character education, TVET Curriculum 
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 مقدمه و بیان مسئله

 راتییعصر سراسر تغ یعنیرو،  یشاست که در عصر پ یبزرگ جوامع بشر یازهایاز ن یکی، اخالق   

 هایهگذشتاز  و بشعر مبدل گشته است  یازهاین ترینحیاتیاز  یکیبه  ،هافناوریشعتابان   توسععه و 

 ستبوده ا یلسوفانو ف یشعمندان مصعلحان، اند  ی،اله یامبرانپ تأکیدو  موردتوجه، اخالق، تاکنوندور 

(Hassani, 2015). یازنشععان از توجه و ن نیز، اخالق درباره هاکتاب و مقاالت و هابحث یمحجم عظ 

اخالق و اخالقی بودن از عناصعر هویت ملی مردم ماست و به   .به اخالق اسعت   یانسعان امروز  یقعم

تربیتی کشععورهای جهان خواهد  هاینظام بالمآلحال و آینده جوامع و  هایچالشاز  رسععدمینظر 

ها و وجوه ای چنعدوجهی اسعععت که حوزه تعلیم و تربیعت، پعدیعده    (.Davari Ardakani, 2012)بود

ست. ا« تربیت اخالقی» حوزههای تربیت، ترین حوزهترین و شعاید اصعلی  گوناگونی دارد؛ یکی از مهم

تربیتی انسان است که متکفل شکوفایی استعدادهای علمی و عملی  برنامکتربیت اخالقی، بخشی از 

ربیت، ه از تگونه است؛ اینقرارداداخالقی بوده و پرورش شخصیتی آراسته به فضایل اخالقی را مدنظر 

 بخشدتنها برای سععادت اخروی انسعان ضعروری اسعت، بلکه زندگی دنیایی وی را نیز، سعامان می     نه

(Vejdani,Imanie&Saadeghzaadeh, 2012.) یآمارها ، یرانکشععور ا یتیبه اذعان کارشععناسععان ترب 

 .است اخالقیتربیت  یزمینهدر نشعان از اشکاالت فراوان   ی،اجتماع های یبآسع  یزمینهموجود در 

و اجرا  یرا طراح یجوامع، مداخالت همه ی،اخالق هایبحرانمقعابلعه با    یدر تالش برا یعان، م یندر ا

و  یمرس یتاسعت که توسط نهاد ترب  مداخالتی ،هاآن تریننویدبخشو  ترینمهماز  یکیکه  کنندمی

 یتترب برنامکتحقق  .(Hassani, 2014) اسععت آن بارز گاهجلوهو مدرسععه،  گیردمیصععورت  یعموم

از فرهنگ  یبخش مهم ، یرانمدرسه است. در کشور ا یاصل هایرسالتو  هامأموریتاز  یکی ی،اخالق

« کشور یفرهنگ ینقشة مهندس»در  کهطوریبه ؛دهندمی یلتشک یاخالق هایارزش اکشور ر یعموم

است؛  شدهمعرفیدر اخالق و رفتار حسنه  یشتازی، پ1040در افق  یفرهنگ اندازهای از چشم یکی، 

از  یکی عنوانبععه ی،اخالق یععت، ترب  یرانا« وپرورشآموزش یععادینسعععنععد تحول بن»در  ین،همچن

 یرسعععم یتمهم ترب های از سعععاحت یکی ین،و همچن یو عموم یرسعععم یتنظام ترب یهامأموریت

در  یاریبسععع یخألها ی،مباحث اخالق توسععععهدر جهت  هایی قلمداد شعععده اسعععت. با وجود تالش

اکم ح یتیو نظام ترب خورد یجهان به چشم م یتیترب هاینظامدر سعراسر   یاخالق یتترب هایبرنامه

با توجه به (.  Haqiqat and Mazidi, 2008) یسعت ن یقاعده مسعتنن  یناز ا یز،ن یرانا یکنون جامعهبر 

ه ب مؤثری طوربهرا  یاخالق یتخود در ترب اصلی رسالت اند هنوز نتوانسعته  یآموزشع  هاینظام کهاین

 و انتقال یاخالق هایارزشبر آموزش  یمدرسه مبن یرسالت اصل ره،انجام برسعانند، الزم است تا دوبا 

 .یردقرار گ تری جدی تأمل مورد دانش آموزان، به هاآن

رویکردهای  است. شدهمطرحرشعد اخالقی دانش آموزان   برایرویکردهای نوینی در تربیت اخالقی    

 یکرد، رو ییلتحل یشناخت یکرد، رو هاارزش یینتب یکرد، رو یشناخت یرشد یکردرو یلمختلفی از قب
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 یکردو، ر ییسععازه گرا یکرد، رو یاجتماع یشععناخت یادگیری یکرد، رو یقیتلف یکرد، رو یدانش اخالق

هر  معموالًکه  دارددر سعراسر جهان وجود   یمنش برای تربیت اخالق یتترب یکردمراقبت محور و رو

در نظام  (.Vejdani and et al, 2012) اندنگریسته یبه مقوله اخالق و تربیت اخالق ییک از زاویه خاص

، تربیت اخالقی احسععاس شععده ضععرورتبهپاسعع   منظوربه، یافتهتوسعععهکشععورهای  وپرورشآموزش

 ی،اخالق یتدر ترب یدیجد یکردهایرو یدایشصعععورت گرفت که منجر به پ یمتععدد  هعای پژوهش

 کردیدر جهان، رو یکردهارو ینا ترینجامع یدو شا ترینرایجاز  یکی .شد یسعتم قرن ب یلدر اوا ویژهبه

 کردیمعاصر رو هایچهره یناز اثرگذارتر یکیاسعت.   یاخالق یتدر ترب  پروری منش یامنش   یتترب

 تیترب یدجنبش جد ناز رهبرا یکیکه  ی،اسعععت؛ و  نایکوتوماس ل یاخالق یعت در ترب پروری منش

منش ارائه  یتترب یبرا یجامع برنامک( 1991« )منش  یکردن برا یتترب»منش اسعععت، در کتاب 

 هموردتوج یزن یانقاط دن یربرنامه، در سا ینا .شودمیاجرا  یکاداده است که امروزه در اکنر مدارس آمر

 شععودمیشععناخته  یدمنش جد ربیتو پدرِ ت گذاربنیان عنوانبه یو یل،دل همین قرارگرفته اسععت؛ به

(Davidson, Lickona and Khmelkov,2008 .)اول  یمةمنش، از ن یعت ترب یکرد، هرچنعد رو درواقع

 نییو و  یان، ر یلپاتریکمانند بنت ، ک یادگرایانی، بن1994مطرح بوده است، اما از سال  یسعتم قرن ب

  کلبرگ یرشععد اخالق دیدگاه و  هاارزش یینمانند تب یکردهاییرو یبرا جانشععینی عنوانبه، آن را 

در رشد  یدیکل یجامع، که نقش رویکردی عنوانبهآن را  یکونا،همچون ل یمطرح سعاختند، اما افراد 

 ایکردهرو یراز سععا یشکه امروزه در جهان غرب، ب یکرد،رو ینا.نمایندمی یمعرف ،کندمی یفاا یاخالق

 ایدب ناچاربهاست که شهروندان هر جامعه  واراست یشعه اند یناسعت، بر ا  قرارگرفتهمورد اقبال و توجه 

 ,Haqiqat and Mazidi) و جهت داده شوند یتترب یخاصع  یو نظام ارزشع  یژهمنش و یک بر اسعاس 

 نوعی اسعععت، هاارزشمهم در قلمرو آموزش  یکردهایاز رو یکیکعه   پروری، منش یکردرو (.2008

و (، Rezaei, 2012) ما دارد ینید هایارزشدر انتقال  وپرورشآموزش لو اصو یبا مبان یزن یسعازگار 

 یتیبتر ی،آموزش یتوسط نهادها یاو  یو اجتماع فرهنگی بزرگان جانب از هاارزش یتو تنب یینبر تع

 یتاز اعتبار و مز یراندر نظر فراگ نوعیبهکه  ورزدمیاصععرار  یاسععی،سعع یاناًو اح یو فرهنگ یو مذهب

 (.(Rahnemaee, 2004 است ردارالزم برخو

اخالقی و  ایرابطه تا است معلمان و آموزان کمک به آموزش مداوم دانش ی،اخالق وپرورشآموزش   

 یعمل یاز کاربردها یکیاسعععاس،  ینبر ا(؛ Semetsky, 2009) یندبرقرار نما یگرانخود و د ینب پویا

 ایحرفهو  یفن هایهنرسعععتاندر  توانمیرا  یاخالق یتدر ترب پروری منش یو اسعععاسععع یتبااهم

و  یفن هایهنرسعععتانمشعععاهدات نگارنده، در مقام مدرس  چراکعه مالحظعه نمود؛   وپرورشآموزش

بر  یادیز تأکید ،هنرسععتان  یعمل هایکارگاهدرس و  هایکالس از آن اسععت که در یحاک ،ایحرفه

 ،هانآبه  شتناحترام گذا یان،بودن با هنرجو یمیصم کهطوریبه ،شودمی یمطالب تخصص یادگیری

مورد غفلت  تعهد کاریو  ایحرفه هایمسئولیتمعاشرت،  صعحیح  ،آدابهاآن ینب یدواریو ام یزهنگا
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 ایحرفهو منش  ایحرفهاخالق  ی،فن هایرشععته یانهنرجو یسعته ، در تجربة زدرواقعو  گیردمیقرار 

آموزش مطالب  یرا برا یتاهم ترینبیش. هنرآموزان و اسعععتادکاران، یابدمیکمتر ظهور و بروز  گری

و  یمکال هایمهارتاز جمله  غیر فنی هایشایستگیرشد  یبرا یکم یلیقائل هستند وتالش خ یفن

کار  یطحمسائل مرتبط با م ماندنمسئله، منجر به مغفول  ینا . آورندمیبه عمل  یانهنرجو یارتباط

است که افراد  یقواعد ،ایحرفهاخالق  خواهد شد. ایحرفهدر برنامه درسی فنی و   یانهنرجو یندةآ

در  یتینقش پراهم ،ایحرفهامروزه مبحث اخالق (؛ Sultana, 2014) کنند یتدر حرفة خود رعا باید

 در یآموزش هایبرنامه یو اجرا ینتدو یسراسر جهان را برا یکه مراکز آموزش ایگونهبه یافتهجهان 

 Perri, Callanan,  Rotenberry and)  آن به تکاپو انداخته اسععت توسعععهدرک، بهبود و  یراسععتا

Oehlers, 2009 .)یطدر مح بایدمی گری ایحرفه یاتو خصعوص  هاویژگیاز  یاریاسعاس، بسع   ینا رب 

 ,Brockmann) .آموخته شعععود ی به کمک تربیت منش اخالقیعمل هایفعالیتکعارگعاه و ضعععمن   

Clarke  and Winch (2008   های فنی رشعته  التحصعیالن فارغ غیر فنیهای و مهارت ایحرفهاخالق

را  غیر فنیدر پژوهش خود هجده شععایسععتگی   هاآناند. هقرارداد موردبررسععیرا از منظر اسععتادان 

های ها برای دانشععجویان کاردانی، مهارتترین شععایسععتگی ، مهمهاآن زعمبهکنند. شععناسععایی می 

 MacNeil, Prater & Busc, (2009) است. پذیریمسعئولیت ، تفکر انتقادی و ارتباطی، مدیریت زمان

موزش آ تأثیرفرهنگ و فضای مدرسه بر موفقیت دانش آموزان  به  اثراتبررسی  منظوربهدر پژوهشی 

ند. کنپذیری یادگیرندگان اشعععاره میمبتنی بر تربیت منش در بهبود یادگیری و افزایش مسعععئولیت

همچنین در این پژوهش بعه مزایعای آموزش مبتنی بر تربیت منش نسعععبت به آموزش محتوا محور   

ی شععخصععیتی هاویژگیدر بیان این مزایا به مدیریت عواطف منفی،رشععد  هاآناسععت.  شععدهپرداخته

، ارزشیابی چندجانبه یادگیری یافتهسازمانفردی و  صعورت بهدانش آموزان،  کاربرد فرهنگ و اخالق 

های های اخالقی از طریق مشاهده و همچنین ایفای نقش در موقعیتالقی، دستیابی به شایستگیاخ

آموزش  تأثیردر پژوهشی به ( Sammy, Hoi, 2014)سامی و هوی   کنند.، اشاره میشدهسازیشعبیه 

 (2016). پردازندمیهنگ کنگ  ایحرفهمشارکتی در رشد سواد فرهنگی و اخالقی هنرجویان فنی و 

Dodds اجتماعی دانش آموزان و رشعععد  -در پژوهشعععی نقش تربیت منش را در رفتار احسعععاسعععی

   .کندمیارتباطی، مسئولیت پذیر بودن و تالش برای آموختن و اخالقی بودن بررسی  هایمهارت

 و ینانکارآفر یان،کارفرما ی،کنون هجامع یاجتماع یچیدةپ یطامروزه، تحت شعععرا کهاینبعا توجعه به   

 و غیر فنی هایمهارت یازمندندارند، بلکه ن یازن یمهارت صعععرف فن هکعارگزاران و کعارکنعان فقط ب   

وانند تا بت یاموزندب یفن هایمهارت یادگیریاز  پیش را هاآنهستند که الزم است  یزن یگرید یعموم

ت درسی تربی برنامک ینوع و ارزشیابی اثربخشی  پژوهش حاضر، اجرا در ؛کار موفق باشند یطدر مح

نش م یتترب یکردبر رو یمبتن ی،اخالق یتهدفمند ترب برنامه درسععی اسععت.این آمدهعملبه اخالقی

ط توس یدارشناسانهپد یدر پژوهشع  یانمنش هنرجو یتترب شعده اسعتخرا  اصعول   وبر اسعاس  یکونال
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 قیتوف است که شدهثابته، زوامر .شهرستان قم است ایحرفهو  یفن هایهنرسعتان از  دریکیمحقق 

 کیاز  یبرخوردار درگرو ی،و اقتصاد یاسیس ی،اجتماع ی،فرهنگ ناگونگو هایینهزمکشعور، در   یک

، سودمند خودخودیبهادعا نمود که آموزش،  توانمیاست، اما، هرگز ن یامنسجم و پو ینظام آموزشع 

 شارز یینتع یبراراسععتا،  یندر اید.به عمل آ یابی، ارزشععشععدهارائه هایآموزشاز  کهایناسععت مگر 

 ترینغالب یدو شععا ترینمهماز  یکیوجود دارد که  یمتعدد الگوهای و هامدل ی،آموزشعع هایدوره

 یزانم یابیپژوهش حاضععر، ارز . دراسععت  پاتریک دونالد کرک یاثربخشعع یابیارزشعع الگوی ،هاآن

ه ب  یابیکرد ارزشععیرو ینا یبر مبنا یان،هنرجو یکارورز یدر بازة زمان ی،آموزشع  دوره ینا یاثربخشع 

 این در شده کاربردهبه یدو الگو در خصوص یشعرح مختصعر   ارائهاسعت. در ادامه، به  انجام رسعیده  

رداخته پ پاتریک کرک یاثربخشععع یابیارزشععع یالگو یز،و ن یکونامنش ل یتترب یالگو یعنیپژوهش، 

 .شودمی

 الگوی تربیت منش  

تربیت منش اسععت که در آن، بر ایجاد و پرورش چند یکی از رویکردهای تربیت اخالقی، رویکرد 

(. این رویکرد، ریشه در عقاید فالسفة یونان Ryan and Bohlin, 1999)شود می تأکیدارزش اسعاسی  

ویژه، ارسععطو دارد ؛ این فالسععفه، معتقد بودند که انسععان، باید باسععتان، یعنی سععقراط، افالطون و به

 ودشععاعمال انسععان، یعنی به تمام زندگی او مربوط می تمامیبهمندانه زندگی کند و اخالق، فضععیلت

(Vejdani and et al, 2012 .)تریرویکرد تربیت منش، در میان سایر رویکردهای اخالقی، قدمت بیش 

نظران و متفکران بوده است؛ در این میان، یکی از حامیان صاحب موردتوجهدور  گذشعته داشعته و از  

ش تال»در عصعر حاضعر، توماس لیکونا است که تربیت منش را عبارت از    جدی رویکرد تربیت منش

و عمل بر مبنای  هاآنهای اخالقی اصعععیل، مراقبت از عمدی برای کمک به افراد، جهت درک ارزش

تر به تربیت وی، در عصععر حاضععر، چند عامل اسععاسععی موجب توجه بیش  عقیدهداند ؛ به می« هاآن

( ضعععیف شععدن نقش خانواده در تربیت کودکان و نوجوانان به 1: از اندعبارتمنش شععده اسععت که 

پذیری کودکان و نوجوانان به علل ( افزایش آسععیب2های گوناگونی همچون افزایش آمار طالق؛ علت

 درترمیمهای اخالقی ( اهمیت و نقش مهم ارزش3شعععکاف نسعععلی؛  زیعادشعععدن مختلفی همچون 

( توجععه روزافزون بععه فردگرایی و 0ات اخالقی؛ و هععای اجتمععاعی و جلوگیری از انحرافععآسعععیععب

 (.Lickona, 1993) گرایینسبیت

های رسمی آموزشی بیش اند که ضرورت پرداختن به تربیت منش در نظاماین عوامل، سبب شده

نیز گفته شد، تعلیم و تربیت در  ازاینپیشطور که عالوه، هماناز هر زمان دیگری احسعاس شعود؛ به  

های روانی انسان همچون هوش و خالقیت داشته و زیادی بر روی برخی از جنبه تأکیدعصعر حاضر،  

و  گیرد را ، مورد غفلتقرار می تأکیدبُعد انسععانی فراگیران، که اصععالتاً در رویکرد تربیت منش مورد  

تی ای از خصایص نسبتاً ثاب، منش، مجموعهدیگرعبارتبه (.Armand, 2008) ه استقراردادفراموشعی  
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باورها، شامل  عالوه براسعت که با عمل مرتبط است؛ یعنی چیزی بیش از مهارت در استدالل بوده و  

های نامعقول است و از  قدرت اراده برای کنترل عواطف و مقاومت در برابر خواسعته انگیزش مناسعب،  

به دسععت  شععوند،راه تکرار و تمرین رفتارهای اخالقی که سععبب پیدایش عادات اخالقی مناسععب می

 یزمینهتری دارد نسعععبعت به فردی که در  صعععرف علمی، اسعععتواری کم بعاتربیعت  آیعد. فردی  می

آموزی و تمرین کرده باشععد ؛ بنابراین، در این الگو، اسععتدالل، اراده، گیری یا پایداری، مهارتتصععمیم

اعتقاد برخی، الگوی که به با توجه به این (.Carr, 1999) گیرندمدنظر قرار می باهمععاطفعه و رفتعار    

 در این زمینه، از جامعیت شدهارائهتوسعط لیکونا در تربیت منش، نسبت به سایر الگوهای   شعده ارائه

در پژوهش حعاضعععر نیز، به معرفی و  کاربرد این الگو  (، Pilcher, 2003) تری برخوردار اسعععتبیش

رشد شخصیت خوب در افراد و لیکونا، تربیت منش را اندیشیدن و تالش مضاعف برای پرداخته شعد.  

دانسته است تا صحیح را از غلط و درستی را از نادرستی تشخیص دهند؛ به  هاآنیا آموزش سعاده به  

وی، تربیت منش از سعععه بخش مشعععترک دانایی اخالقی، احسعععاس اخالقی و رفتار اخالقی   عقیده

ه ها، گرایش بخوبیبهآگاهی نسبت  دربردارنده، شعخصیت خوب،  دیگرعبارتبهاسعت؛   شعده تشعکیل 

مطابق (. Lickona, 1991) های خوب در فکر و ذهن، قلب و رفتار اسعت ها و انجام عادتسعمت خوبی 

ها و مسائل اخالقی را به جوانان و نوجوانان آموزش داد تا شخصیت اخالقی دیدگاه لیکونا، باید ارزش

د خودکار رش صورتبهها انسان گونه نیسعت که شخصیت اخالقی این چراکهآنان خوب شعکل بگیرد،  

، طورکلیبه . (Rezaei, 2012) تعلیم و تربیت تحقق پیدا خواهد کرد سععایهیابد، بلکه این رشععد در 

ترین رویکردهای جهان در تربیت اخالقی است و حامیان این رویکرد، تربیت منش یکی از مهم ازنظر

، تربیت منش، نوعی حالدرعینباشد، اما میمسعتلزم تعهد باالی کارکنان اداری و آموزشعی مدارس   

نیست، بلکه حتی اگر نتوان کل یک مدرسه را در جهت آن، تجدید سازمان  یاهیچهمهگذاری سرمایه

آموزان فراهم سععاخت؛ داری را برای رشععد این نوع تربیت در دانشتوان تجارب معنیمی بازهمنمود، 

دهند ؛ در این را طراحی کرده و در اختیار مسئولین قرار میلذا، حامیان این رویکرد، تجارب متنوعی 

 تأکیدهای اخالقی و دینی ویژه ارزشمیعان، حامیان این رویکرد، بر ضعععرورت آموزش متون دینی به 

 .(Haqiqat and Mazidi, 2008) اندبسیاری کرده

ی هایز داسععتانرویکرد تربیت منش، اسععتفاده ا برنامه درسععیترین عناصععر محتوایی یکی از مهم

های اخالقی تدریس ارزش Likona (1991) عقیدههای روشعن اخالقی اسعت ؛ البته به   همراه با نکته

گویی، صععرفاً یک سععرگرمی نخواهد بود، بلکه شععامل نوعی مشععارکت فعال میان   از طریق داسععتان

، مربیان حالبااینهای موردنظر، منتقل خواهند شد؛ آموز و مربی است که به این وسیله، ارزشدانش

زم را ال نتیجههایی را برگزینند تا باید بدانند که چه مواد آموزشعی را انتخاب کرده و چه نوع داستان 

های تربیت منش، روش ترین روشدر این میان، یکی از معروف(. Sanchez, 1998) دریعافعت کننعد   

ای هسمعی و بصری و با نمایش فیلم ویژه با استفاده از وسایلهای اخیر، بهسقراطی است که در سال

در این روش، که مبتنی بر پرسععش و پاسعع ، بحث (؛ Lickona, 1993 ) اسععت یافتهگسععترشاخالقی 
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گروهی و انجام تکالیف فردی و گروهی اسعععت، آموزش با طرح سعععؤاالتی اخالقی از طرف معلم آغاز 

آید که در طول آن، ه نمایش درمیهای اخالقی باز زمینه دریکی، بخشیسهشود و سپس، فیلمی می

های ها و پرسععش و پاسعع  قبل و بعد از دیدن هر بخش از فیلم، فراگیران، در یک سععلسععله از بحث 

کنند و بعد از نمایش فیلم، مجدداً معلم، شود، شرکت میاز سعوی معلم مطرح می  معموالًاخالقی که 

در این رویکرد، معلم، نقش (. Haqiqat and Mazidi, 2008 ) کندتکالیفی را برای فراگیران تعیین می

هایی مانند ازخودگذشعععتگی، تعهد، دانش نسعععبت به الگویی دارد و در مقام رهبر کالس باید ویژگی

های ارتباطی خوب، قدرت هوش و تخیل، تعهد به معیارها و اصععول اخالقی، توانایی موضععوع، مهارت

 (. Ryan, 1993) طبعی داشته باشدانجام کار گروهی و حس شوخ

مدار، عاقل و شععهروندی خوب که تابع هدف آرمانی رویکرد تربیت منش، پرورش انسععان فضععیلت

ای این رویکرد نیز بسیار فراوان باشد؛ اهداف کلی و واسطهقوانین و دارای شعایستگی مدنی است، می 

هداف رویکرد توان اشوند ؛ بر این اساس، میفضعایل شعخصی و اجتماعی می   یهکلهسعتند و شعامل   

نمود؛ اهداف فردی  کلی اهداف فردی و اهداف اجتماعی تقسعععیم یدسعععتعه تربیعت منش را در دو  

خواهی، انصععاف و تعهد؛ مردم؛ عدالت همهشععناسععی؛ احترام به حقوق از:  صععداقت؛ وظیفه اندعبارت

ت، ران؛ و شجاعاحترام به آزادی بیان؛ همدلی؛ احترام به نظم، افتخار به کار و احترام به پیشرفت دیگ

پرسعععتی؛ درک حقوق و تعهدات از: میهن اندعبارتویژه در بیعان عقیعده؛ اهعداف اجتمعاعی نیز،     بعه 

شعهروندی؛ احترام به قانون اسعاسی؛ احترام به منابع قدرت مشروع محلی و کشوری؛ دفاع از مفهوم   

مدرسععه و غیره؛ گری؛ پذیرش نهادهای اجتماعی خانواده، مذهب، دولت دموکراتیک در مقابل سععلطه

ک سعیسعتم قضایی برای حمایت   گرایی و تکنرگرایی؛ و نیز، درک نیاز به وجود یپذیرش مفهوم جمع

لیکونا همچنین، معتقد اسعععت که زمانی (. Haqiqat and Mazidi, 2008) شعععهرونعدان  یهاز کلیع 

همکاری الزم  های تربیت منش مؤثر خواهند بود که در آن، والدین و دیگر نهادهای اجتماعی،برنعامه 

علم، م عالوه بررا داشته باشند؛ به تعبیر او، در مدرسه باید نوعی فرهنگ منبت اخالقی حاکم باشد و 

ایفا کنند؛ به این منظور، لیکونا،  خوبیبهسعععایر کارکنان مدرسعععه نیز، نقش خود را در تربیت منش 

 .mehrmohammadi) گیردکالسی در نظر میبرای الگوی خود، دو سعطح درون کالسعی و برون  

طور که ، همانحالبااین(. 1کنند )شعععکلکعه هر کعدام راهبرهای خاص خود را اقتضعععا می  (2009

 یاهیچمههگذاری شود که تربیت منش، نوعی سرمایه تأکیدنیز گفته شد، الزم است دوباره  ازاینپیش

توان می بازهمهت آن، تجدید سععازمان نمود، نیسععت، بلکه حتی اگر نتوان کل یک مدرسععه را در ج 

 Haqiqat and) آموزان فراهم سعععاختداری را برای رشعععد این نوع تربیعت در دانش تجعارب معنی 

Mazidi, 2008 .) 
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 (Arrmand, 2008) : الگوی تربیت منش لیکونا1شکل 

 

های لپیچیده است که نسدور داشت که تربیت منش، موضوعی  ازنظرالبته، این نکته را نیز نباید 

شوند و ها و هنجارهای رفتاری از نسلی به نسل دیگر منتقل میاند؛ ارزشزیادی با آن درگیر بوده

مدارس در این مورد مسئولیت بزرگی را بر دوش دارند؛ اگرچه نوعی توافق عمومی وجود دارد که 

د، اما اجماع عمومی اندکی در تری را برای تدریس تربیت منش انجام دهنمدارس باید فعالیت بیش

، درهرصورت(. Zarafshaan, 2012) که معلمان چگونه باید این وظیفه را انجام دهند وجود داردمورد این

ت حاصل نتیجه و تالشی سخ صورتبهیابد، بلکه اتفاقی تحقق نمی صورتبهتربیت منش و شخصیت، 

  .شود می

 کرک پاتریکالگوی ارزشیابی اثربخشی 

های معرفت بشری است؛ زیرا، انگیزترین حوزهزاترین و بحثارزشیابی آموزشی، یکی از چالش

ها است های مبتنی بر ارزشهای ارزشی و داوریطور که از نام آن آشکار است، درگیر چگونگیهمان

ی ها زمانگینظر وجود دارد؛ این پیچیدنظران اتفاقاین حوزه، میان صاحب یزمینهتر ، در کمروازاینو 

قرار گیرد ؛ اثربخشی  موردتوجهیابد که ارزشیابی در قلمرویی همچون اثربخشی آموزش فزونی می
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، میزان کارهادرستانجام ها،خواستهپژوهان با انتظارات،توان میزان انطباق رفتار دانشآموزش را می

 (.Fathi,Vajargah, 2006) در اثر آموزش، تعریف نمود شدهکسبمهارت، دانش و نگرش 

های اثربخشی آموزشی، مستلزم وجود الگویی جامع است که در آن مواردی همچون، بررسی دوره

هایی پیرامون برگزاری دوره و غیره(، بررسی یههای اساتید، نحوآموزشعی )سعرفصل و محتوا، ویژگی  

 غیره( و بررسی محیط )تالش فرد در فراگیری مطالب دوره، ارتباط دوره با شغل فراگیران و فراگیران

قرار  موردتوجهجایی شعععغلی و غیره(، های فرد، جابهکارگیری آموختهکعار )امکعانعات الزم جهعت به    

ز ا هاآن، برخی از وجودباایناسععت، اما  شععدهارائهگیرند. تاکنون الگوهای گوناگونی برای ارزشععیابی 

 هانآتر از های معتبر و تراز جهانی بیشها و شرکتتری برخوردارند و سازماناعتبار و مقبولیت بیش

ترین الگوهای یکی از بانفوذترین و جامع(. Khorasani and Rashtiani, 2012) انعد اسعععتفعاده کرده 

است که  شدهمعرفی  1کرک پاتریکارزشعیابی و اثربخشعی آموزش، الگویی اسعت که توسعط دونالد     

 (.Sarkar, 2015) اندبناشده، بر اساس این الگو های گذشتههای ارزشیابی مشهور در سالتر مدلبیش

الگو،  این درواقعاین الگو، مبهم بودن اصعطالح ارزشیابی بود؛   توسععه توجیه پاتریک برای ارائه و 

ب ترکی باهمها تراکم یافته بود، ها و الگوهای مختلف ارزیابی را که در طول سالتمامی مراحل، مالک

و الگوی جامعی در این زمینه ارائه نموده است. بر این ( Kirkpatrick and Kirkpatrick, 2007) کرده

های آموزشععی ، الگویی جامع، سععاده و عملی برای بسععیاری از موقعیت کرک پاتریکاسععاس، الگوی 

ود  و شعنوان معیاری برای این حوزه شناخته میوسیلة بسیاری از متخصصان، بهکه به شدهتوصعیف 

(، Bucur, 2015) های برای ارزشیابی محصوالت ارتباطی فنی و خدماتی در سازماناز سازگاری مناسب

  برخوردار است.( Praslova, 2010) همچون ارزیابی نتایج یادگیری در آموزش عالی

کار مدت بههای کوتاهای و ارزشعععیعابی آموزش در دوره برای آموزش حرفعه  معموالًاین الگو کعه  

های نوآورانه و ارزشیابی مدل مناسعبی برای بررسی نتایج آموزش (، Cioca and Duta, 2011) رودمی

ای از الگوهای این الگو، که بخش عمده (.Moldovan, 2015) باشععدها میمیزان یادگیری در سععازمان

از: سععطوح  اندعبارت( اسععت که 2سععطح برای ارزشععیابی )جدول   0قبلی را در خود دارد، شععامل 

اولیه )واکنش و یادگیری( در درون  دو سعععطح. ارزشعععیابی در  1و نتایج 0، رفتار3، یادگیری2واکنش

گیرد و دو سعطح پایانی ارزشیابی )رفتار و نتایج( در محیط کار کارکنان  محیط آموزشعی صعورت می  

 شود.  گیری میاندازه

 

 

                                                           
1 .Donald L. Kirkpatrick  
2 .Reaction  
3 .Learning  
4 .Behavior  
5 .Results 
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  کرک پاتریک(: خالصه الگوی ارزشیابی 2جدول )

 منظور اصلی  ارزشیابیهای سطوح متغیرها و زمینه نوع ارزشیابی

 ها(العملها)عکسبررسی واکنش 1سطح  فوری

 سنجش یادگیری 2سطح  فوری

 تغییر در رفتار 3سطح  پیگیری

 آمدهدستبهنتایج  0سطح  پیگیری 

 

که چارچوب پژوهش حاضر، بر مبنای الگوی چهارسطحی ارزشیابی بر این اساس، با توجه به این

های هر یک از باشعد، الزم اسعت تا توضیح مختصری در خصوص ویژگی  می کرک پاتریکاثربخشعی  

 . این سطوح ارائه گردد

 سطح اول: ارزشیابی واکنش

های کارآموزان، ها و واکنشالعملها عبارت از بررسی عکسترین نوع ارزشیابی در سازمانمتداول 

بی ارزشیا« سطح اول»ت عنوان آموزشی است؛ این ارزشیابی که از آن تح دورهبالفاصله پس از پایان 

شعود، عمدتاً با اسعتفاده از پیمایش به دنبال آن اسعت تا نظرات کارآموزان را در خصوص    می بردهنام

 ،موردنظر دورهآنان را برا بهبود  هاپیشععنهاد، حالدرعینآموزشععی به تصععویر بکشععد و   دورهکیفیت 

، اگر قرار است درواقعمشعتری اسععت؛   گیری رضعایت مشعخص نماید.ارزشعیابی واکنش، همان اندازه  

 آموزشععی ما اثربخش باشععد، مهم اسععت که یادگیرندگان، واکنش مطلوبی به آن نشععان دهند برنامک

(Kirkpatrick and Kirkpatrick, 2007؛ لذا، ارزشععیابی واکنش)ها دارای این ارزش العملها یا عکس

برای بهبود خود  هاییپیشعععنهاددوره و نیز تواند بازخوردی فوری برای عملکرد مدرس اسعععت که می

ترین روش در این سطح، استفاده آموزشعی فراهم سعازد؛ الزم به ذکر است که متداول   برنامکدوره و 

 . (Fathi and Dibavajari, 2011) های نظرخواهی استاز پرسشنامه

 سطح دوم: ارزشیابی یادگیری

را که دوره درصععدد  آنچهارآموزان واقعاً شععود که آیا کدر سععطح دوم نیز، این سععؤال مطرح می 

های آموزشی، به دنبال تحقق اهداف یا خیر؟.مدرسان دوره اندیاد گرفتهدسعتیابی به آن بوده است را  

حائز اهمیت است  جهتازآنگیری یادگیری در سعه سعطح دانشی، نگرشی و مهارتی هستند و اندازه  

که یک یا هر سععه این سععطوح یادگیری تحقق یابند؛ ایندهد مگر که هیچ تغییری در رفتار روی نمی

تر برتر و زمانها، مشعععکلگیری واکنشگیری یادگیری، نسعععبت به اندازهاندازه ازآنجعاکه بنعابراین و  

و نیز، استفاده  اندذکرشدهباشعد، توجه به سه سطح دانش، نگرش و مهارت که از پیش در اهداف  می

های طورکلی، روش(. بهKirkpatrick, 2012) ها ضععروری اسععتگیریدازهبرای ان 1از یک گروه کنترل

کنندگان و اسععتفاده از آن برای قضععاوت در مورد  مختلفی برای ارزشععیابی میزان یادگیری شععرکت 

                                                           
1 .Control group  
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توان در گیرند؛ در یک برداشت کلی، حداقل پنج روش را میقرار می مورداسعتفاده ها اثربخشعی دوره 

، 2مرجع-های مالک، آزمون1های اسعععتاندارداز: آزمون انعد عبعارت کعه   قرارداداین راسعععتعا معدنظر   

Fathi and )  5ها و تکالیف در منزلو کوئیزهای کالسعععی، بازی 0، خودارزیابی3قراردادهعای یادگیری 

Dibavajari, 2011 .) 

 سطح سوم: ارزشیابی رفتار

عملکرد کارآموزان  آموزش، چه تأثیری بر دورهشععود که در سععطح سععوم، این پرسععش مطرح می

اجرای دوره، عملکرد و رفتار  براثر، آیا دیگرعبارتبهکننده در محیط کار آنان داشععته اسععت؛ شععرکت

ر و تگویی به این سؤال، بسیار پیچیدهاسعت؟ ؛ واضعح اسعت که پاسع      بهبودیافتهای کارآموزان حرفه

متعدد در این زمینه نیز، نشععان های دشععوارتر از ارزشععیابی دو سععطح اول اسععت. مطالعات و پژوهش

 کاررفتهبههای آموزشعی هرگز در محیط کاری و شغلی فرد  اند که بیش از نیمی از محتوای دورهداده

، روازاینشععوند؛ شععوند و این امر به آن معنا اسععت که بخش مهمی از منابع آموزشععی اتالف می نمی

ها های آموزشععی، از توجه روزافزونی در سععازمان امروزه، ارزشععیابی میزان تغییر رفتار ناشععی از دوره 

 (.Kirkpatrick and Kirkpatrick, 2007) برخوردار شده است

 مورداسععتفادهتوانند برای ارزشععیابی در این سععطح های مختلفی میالزم به ذکر اسععت که روش

زان، نظرخواهی از: نظرخواهی از مدیران، نظرخواهی از کارآمو اندعبارت هاآنقرارگیرنعد که برخی از  

کننده در دوره، مشعاهده شعغل، مصعاحبه و نیز، ثبت نتایج کار )محصول یا    از همکاران افراد شعرکت 

های مستندسازی عملکرد خدمات(، میزان حضعور، سعرعت انجام کار، بررسعی عملکرد و سعایر روش    

 شغلی.  

 سطح چهارم: ارزشیابی نتایج

آموزشی  دورهسازمان چه نفعی از برگزاری پرسعش اسعاسعی در سعطح چهارم نیز، این است که     

اجراشعده برده است؟ و یا اثرات سازمانی دوره چه بوده است؟ این نوع ارزشیابی بسیار دشوار بوده  و  

باشععد و مسععتلزم طی یک فرآیند  گزاری دوره میبرزمانسععال از  2تا  1مسععتلزم گذشععت حداقل  

ترین چالش را در میان ح چهارم ارزشیابی، بیشدار اسعت .ارزشعیابی نتایج، یعنی سعط   ای نظاممرحله

الزم به ذکر است که در (. Fathi and Dibavajari, 2011) متخصعصعان آموزش به وجود آورده اسعت   

بر بودن سطح چهارم ارزشیابی، یعنی ارزشیابی نتایج، و زمان پیچیده بودنپژوهش حاضر، با توجه به 

مبتنی بر الگوی لیکونا، صععرفاً تا سطح سوم الگوی  آموزشعی تربیت منش  دورهارزشعیابی اثربخشعی   

 شود.  مذکور پیگیری می

                                                           
1 .Standardize tests  
2 .Criterion-refrenced  
3 .Learning contracts  
4 .Self-evaluation  
5 .Class quizzes, Games and Homeworks assignment  
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 شود:  آن در پاس  به سؤاالت زیر، ذکر می هاییافتهدر ادامه، روش پژوهش  و 

آموزشععی تربیت منش، در سععطح اول ارزشععیابی )واکنش(،    دورهآیا از دیدگاه هنرجویان،  (1

اجرای  دو باردر  اجراشععده دورههنرجویان از مندی اثربخش بوده اسععت؟ )بررسععی رضععایت

 (  هاآننتایج  مقایسهدوره و و پایان اوایل دوره

آموزشععی تربیت منش، در سععطح دوم ارزشععیابی )یادگیری(، اثربخش بوده   دورهآیا اجرای  (2

نتایج آن پیش و پس از  مقایسهاست؟ )بررسی سطح دانشی، نگرشی و مهارتی هنرجویان و 

 برگزاری دوره( 

(، اثربخش بوده رفتار) یابیارزشع  سعوم ، در سعطح  هنرجویان منش یتترب یآموزشع  دوره یاآ (3

 پرسعشنامه های اسعتادکارهای هنرجویان گروه آزمایش و کنترل به  پاسع   مقایسعه ) اسعت؟ 

 سطح سوم(.

 روش پژوهش

آزمون پس-آزمونپژوهش حاضعر، از نوع تحقیقات شبه آزمایشی است که از طرح پژوهشی پیش 

آماری این پژوهش ، همه هنرجویان سععال آخر  جامعهکند. تفاده از گروه کنترل اسععتفاده میبا اسعع

بودند. به  96-97ای  استان قم  در سال تحصیلی فنی و حرفه هایهنرسعتان شعاغل به تحصعیل در   

اندکی تمایل به اجرای پژوهش  هایهنرسعععتانبودن مراحعل پژوهش ،   برزمعان دلیعل پیچیعدگی و   

استفاده شد. هنرستان  ایخوشه صعورت بهدر دسعترس   گیرینمونههمین دلیل از روش  داشعتند؛ به 

رشعععته بود، انتخاب گردید. در طول سعععال تحصعععیلی  6کالس در  12شعععهید چمران قم که دارای 

عملی کارگاهی و برای دروس نظری در  هایکالسنفری در  11هنرجویعان هر رشعععته در دو کالس  

و  تأسععیسععات هایرشععتهرشععته مختلف،  6شععده بودند.  از میان  دهیسععازماننفری  34یک کالس 

 34 مجموعاًهر رشته )  هایکالستصادفی انتخاب شدند. هنرجویان یکی از  صعورت بهالکتروتکنیک 

و الکتروتکنیک برای  تأسععیسععات هایرشععتهنفری دیگر  11گروه آزمایش و دو کالس  عنوانبهنفر ( 

 گروه کنترل انتخاب شدند.

متنی آموزشعی، متناسعب با سعاختار متون درسی هنرجویان ، یعنی شامل عنوان، موضوع،     ابتدا 

مانند داستان و فیلم و غیره، توسط  آموزشعی کمکاهداف کلی، جزئی و رفتاری، اسعتفاده از وسعایل   

تربیت اخالقی و  حوزهمحقق، تدوین و پس از تعدیل و اصعالحات نهایی، زیر نظر برخی متخصعصین   

 در گروهنما، با اسععتفاده از روش آموزش مسععتقیم و در برخی موارد، روش بحث گروهی،  اسععتاد راه

 7توسط محقق، در  شدهانجام، بر اساس، مطالعات تربیت منشآزمایش تدریس شعد. متون آموزشی  

پذیری و ( جامعه3؛ بانی( خودشناسی و خویشتن2پذیری؛ ( احترام و مسئولیت1اساسی شامل  مؤلفه

کوشعععی و ( سعععخت6هدفمند؛  وزندگی( معنویت 1( تفکر انتقادی و خالقانه؛ 0فعاالنه؛ مشعععارکت 

العمر و آموزش به دیگران؛ تدوین و ارائه شعد. بر این اساس، با در  ( یادگیری مادام7توانمندسعازی؛ و  

، در طول سال تحصیلی شدهتدویندانش، نگرش و مهارت، متن آموزشی  گانهسهنظر گرفتن سعطوح  
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برای هنرآموزان گروه آزمایش، در کنار دیگر مواد آموزشععی مرسععوم، قبل از سععاعت درس    97-96

شد و در مقابل، هنرآموزان گروه کنترل نیز، طبق روال معمول به تحصیل در عملی کارگاهی تدریس 

 این هنرستان مشغول بودند.

لین کارگاه ابتدا یک جلسععه آموزشععی برای معاون فنی هنرسععتان،سععرپرسععتان بخش و مسععئو   

و الکتروتکنیک و هنرآموزان مرتبط با هنرجویان گروه آزمایش برگزار شععد.در این جلسه  تأسعیسعات  

موزشی و آ هایفعالیتدستورالعمل و فرایند پژوهش، تبیین رویکرد تربیت منش در تربیت اخالقی و 

جلسعععه  9تربیتی در روش یادگیری مشعععارکتی آموزش داده شعععد. برای هنرجویان گروه آزمایش 

با برنامه آموزشی و اهمیت کسب  هاآنآشنایی  باهدفدقیقه ای برگزار شد. جلسه اول  71آموزشعی  

محقق ساخته را پاس  دادند.  نامهپرسشدر هنرستان اجرا شد و هنرجویان  غیر فنی هایشعایستگی 

، هانشانآتشی هامأموریتدر جلسعه دوم با پخش مسعتندی از سعری رئیس نامحسوس و کلیپی از    

 اطاعت حدودوثغور، احترام ، اخالق مراقبت ،نظم و انضباط  و در آخر جلسه  پذیریمسئولیتمفاهیم 

،  نفساعتمادبه، خودآگاهی ، خودشناسی هایروشآموزش داده شعد. در جلسه سوم   برداریفرمانو 

ی روهی و یادگیرخویشتن بانی، همدلی و انصاف ، مصادیق رعایت تقوا در محیط کار به روش بحث گ

مربوط به سطح اول ارزشیابی را تکمیل  نامهپرسشمشعارکتی آموزش داده شعد و در آخر هنرجویان   

در سععطح  هاآنهنرجویان و لزوم مشععارکت فعاالنه  پذیریجامعهنمودند. جلسععه چهارم به آموزش 

ر د هاآنه و نقش مدرسعه و اجتماع پرداخته شد.در این جلسه درباره نگرش ملی ولی غیر نژادپرستان 

 از طریق فکر کردن درباره تفکر ، و خالقانهبحث شد. در جلسه پنجم تفکر انتقادی  ساالرییسعته شعا 

راهبردهای حل مسعئله و آموزش انواع اسعتدالل آموزش داده شد. در جلسه ششم جایگاه اخالق در   

. در جلسعععه هفتم دین ، ابععاد معنویعت ، زندگی هدفمند و اخالق در محیط کار آموزش داده شعععد  

کالمی و غیرکالمی  ،  هایمهارتتوانمند سععاختن خویش و تقویت اراده ،  یهاراه،  یکوشععسععخت

، یادگیری العمرمادامامکان افزایش هوش هیجانی آموزش داده شد. در جلسه هشتم اهمیت یادگیری 

وزش داده شد. در ، درک رشعد تکنولوژی و فواید آموزش به همتایان و مشعتریان آم   یارسعانه سعواد  

ر و بررسی قرا موردنقدمطالب آموزشعی تربیت منش،  جلسات پیشین   بندیجمعجلسعه نهم پس از  

گرفت و سععععی شعععد اهمیت دوره کارورزی دوره تابسعععتان برای هنرجویان تبیین گردد و در انتها  

 شد.محقق ساخته برای سطح دوم ارزشیابی توسط هنرجویان گروه آزمایش تکمیل  نامهپرسش

آموزشی، در سه سطح واکنش، یادگیری  دورهبا توجه به زمان محدود اجرا، میزان اثربخشی این  

و رفتار، مورد ارزیابی و سعععنجش قرار گرفت؛ که دو مورد اول، در حین دوره و مورد آخر، در محیط 

 و ارزیابی قرار گرفت.   موردبررسیکارورزی تابستانی هنرجویان 

برای دو سععطح واکنش )برای  محقق سععاختهدر این پژوش ، پرسععشععنامه   مورداسععتفادهابزار 

دوره کارورزی تابسعععتانی درباره  از اسعععتادکارانیعان گروه آزمعایش( و رفتار )برای پرسعععش   هنرجو

 محقق ساختهای لیکرت بود. همچنین، استفاده از نتایج آزمون درجه 1هنرجویان(، شامل یک طیف 
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صورت میانگین کلی درس، (، بهتربیت منش مؤلفهسؤال برای هر  1سؤالی برای سطح یادگیری ) 31

فراوانی، درصد و میانگین و  مقایسهها ، استفاده از روش داده وتحلیلتجزیهدر نظر گرفته شعد. روش  

سوم پژوهش ،جهت  سؤالاول و دوم بود. برای پاس  به  سؤاالتزوجی، برای پاسع  دادن به   T روش

روایی  .استفاده شد  SPSSافزار مستقل با استفاده از نرم Tاز آزمون   و کنترلدو گروه آزمایش  مقایسعه 

اسعتاد راهنما و جمعی از متخصعصان برنامه درسی    تائیدبه  هادادهگردآوری  ابزارصعوری و محتوایی  

حقق مها و آزمون و تربیت اخالقی رسید.الزم به ذکر است که میزان پایایی پرسشنامه ایحرفهفنی و 

روز، سعنجیده شد. میزان آلفای کرونباخ برای  31 فاصعله اجرا، به  دو بار، با اسعتفاده از روش  سعاخته 

 911/4، برای آزمون سطح دوم ارزشیابی )یادگیری( 696/4 سطح اول ارزشیابی )واکنش( پرسشنامه

است، که حاکی از سطح  شدهگزارش963/4سعطح سوم الگوی ارزشیابی )رفتار(   پرسعشعنامه  و برای 

   باشد.ها میمطلوبی از پایایی و اعتبار آزمون

 

 های پژوهشیافته

 

 آموزشی دوره(: نظرات هنرجویان در سطح اول ارزشیابی )واکنش( در اوایل 3جدول )

 طیف        

 هاگویه   

 کامالً مخالف مخالف بدون نظر موافق کامالًموافق

ی
وان
فرا

صد 
در

ی 
وان
فرا

صد 
در

ی 
وان
فرا

صد 
در

ی 
وان
فرا

صد 
در

ی 
وان
فرا

صد 
در

 

تناسب دوره با نیازهای 

 شغلی
16 3/13 9 34 4 4 3 14 2 7/6 

مطلوبیت محتوا و منابع 

 آموزشی
19 0/63 7 3/23 4 4 2 7/6 2 7/6 

تسلط مدرس به موضوع 

 درس
17 7/16 6 24 2 7/6 2 7/6 3 14 

تسلط مدرس به روش 

 تدریس
16 3/13 6 24 1 3/3 1 7/16 2 7/6 

مشارکت فراگیران در مباحث 

 کالسی
24 6/6 3 14 4 4 1 7/16 2 7/6 

استفاده مطلوب از وسایل 

 آموزشیکمک
19 0/63 7 3/23 4 4 2 7/6 2 7/6 



 8931 11 تابستان، دومفصلنامه تدریس پژوهی                                                                       سال هفتم، شمارة 

 

مطلوبیت محتوای دوره در 

 دیگر هایکالسمقایسه با 
21 74 6 24 4 4 1 3/3 2 7/6 

دوره در افزایش  تأثیر

 انگیزش شغلی
17 7/16 6 24 3  2 7/6 2 7/6 

مطلوبیت ارتباط محتوای 

 دوره با اهداف و نیازها
21 74 1 7/16 4 4 2 7/6 2 7/6 

مندی به برگزاری عالقه

 مجدد دوره
22 3/73 3 14 2 7/6 2 7/6 1 3/3 

 

را نسبت به دوره، در  تربیت منشآموزشی  دورهکننده در ، واکنش هنرجویان شرکت3جدول 

 دهدآموزشی، نشان می دورهمؤلفه، در جلسه سوم  14
 

 آموزشی دوره(: نظرات هنرجویان در سطح اول ارزشیابی )واکنش( در پایان 4جدول )

 

 

 طیف      

 هاگویه 

 کامالً مخالف مخالف بدون نظر موافق کامالًموافق
ی
وان
فرا

صد 
در

ی 
وان
فرا

صد 
در

ی 
وان
فرا

صد 
در

ی 
وان
فرا

صد 
در

ی 
وان
فرا

صد 
در

 

 7/6 2 7/6 2 4 4 6/26 9 64 19 شغلیتناسب دوره با نیازهای 

مطلوبیت محتوا و منابع 

 آموزشی

19 0/63 6 24 4 4 3 14 2 7/6 

 3/3 1 3/13 0 3/3 1 3/23 7 7/16 17 تسلط مدرس به موضوع درس

 3/3 1 3/13 0 3/3 1 3/23 7 7/16 17 تسلط مدرس به روش تدریس

مشارکت فراگیران در مباحث 

 کالسی

22 3/73 1 7/16 4 4 2 7/6 1 3/3 

استفاده مطلوب از وسایل 

 آموزشیکمک

21 74 7 3/23 4 4 1 3/3 1 3/3 

 در دوره محتوای مطلوبیت

فوق  هایکالس با مقایسه

 دیگر برنامه

23 0/76 1 7/16 4 4 1 3/3 1 3/3 

دوره در افزایش انگیزش  تأثیر

 شغلی

19 0/63 7 3/23 2 7/6 1 3/3 1 3/3 
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 دوره محتوای ارتباط مطلوبیت

 نیازها و اهداف با

24 7/6 7 3/23 4 4 2 7/6 1 3/3 

مندی به برگزاری مجدد عالقه

 دوره

21 74 7 3/23 4 4 2 7/6 4 4 

 

را نسبت به دوره ، پس  تربیت منشآموزشی  دورهکننده در ، واکنش هنرجویان شرکت0جدول 

که پس از هر جلسه تشکیل می آموزشی درس عملی کارگاهی  هایفعالیتجلسه آموزشی و  9از 

 شد را نشان می دهد.

 

 

 

 
 (: شاخص های آماری پرسشنامه های واکنش اوایل و انتهای دوره آموزشی5جدول )

 پایان دوره اوایل دوره شاخص

 34 34 تعداد نمونه

 36/131 11/111 میانگین

 1/136 119 میانه

 142/29 311/21 انحراف معیار

 93/906 179/010 واریانس

 

 آموزشی دوره پایان و اوایل دوره در را هنرجویان ارزشیابی نظرات و نمرات میانگین مقایسه برای

 .گرفته شد بهره زوجی t آزمون از ، (وابسته گروه دو)
 

 دورهنظرات هنرجویان در سطح اول ارزشیابی )واکنش( در اوایل دوره و پایان  مقایسه(: 6جدول )

 آموزشی

 متغیرها 
 
 سطح

 

 میانگین

 ها اختالف

 

انحراف 

 معیار

 زوجی   tآزمون 
 

 tآمارة 

 

درجة 

 آزادی

 

valueP  

 

 اطمینان فاصله

 ترینبیش ترینکم

 -791/9 -709/22 444/4 29 -619/0 696/19 -2141/16 واکنش

 

آموزشععی تربیت منش، در سععطح اول   دورهآیا از دیدگاه هنرجویان ، " اول سععؤالدر پاسعع  به 

برای دو گروه مستقل از هنرجویان  tآزمون  6نتایج جدول  "ارزشیابی )واکنش(، اثربخش بوده است؟ 
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 P-Value مقدار و t آزمون آماره به توجه با ،شعععودمی مالحظه که طورهمان .دهدیمرا نشعععان 

 در آموزشععی دوره پایان و اوایل  آماری جامعه هنرجویان نظرات میانگین برابری فرض ،آمدهدسععتبه

 میانگین درصععد 91 احتمال با که نمود بیان گونهینا توانمی و شععودمی رد درصععد 1 خطای سععطح

 میانگین نمرات و اسعععت متفاوت دوره پایان با دورهیانم در هنرجویان واکنش ارزشعععیابی نمرات

 .است یافتهارتقاء دوره پایان در ارزشیابی
 

(: نظرات هنرجویان گروه آزمایش در سطح دوم ارزشیابی ) یادگیری( در ابتدا و انتهای دوره 7جدول )

 آموزشی

 طیف       
 

 هاگویه    

 کامال مخالف مخالف نظری ندارم موافق کامال موافق

ره
دو
ل 
 قب
ی
وان
فرا

ره 
دو
د 
 بع
ی
وان
فرا

 

ل
 قب
ی
وان
فرا

 
ره
دو

 

عد
ی ب
وان
فرا

 
ره
دو

 

ل
 قب
ی
وان
فرا

 
ره
دو

 

عد
ی ب
وان
فرا

 
ره
دو

 

ل
 قب
ی
وان
فرا

 
ره
دو

 

عد
ی ب
وان
فرا

 
ره
دو

 

ل
 قب
ی
وان
فرا

 
ره
دو

 

عد
ی ب
وان
فرا

 
ره
دو

 

 خودشناسی و خویشتن بانی

 ( 1تا  1) گویه های 
9 21 13 69 10 36 27 19 7 6 

 و مشارکت فعاالنه پذیریجامعه

 (14تا  6) گویه های 
14 17 73 96 30 33 23 14 14 0 

 تفکر انتقادی و خالقانه

 ( 11تا  11) گویه های 
11 29 09 70 11 16 29 26 9 1 

 هدفمند وزندگیمعنویت 

 ( 24تا  16) گویه های 
19 31 92 141 10 2 19 10 7 2 

 و خودتوانمند سازی کوشیسخت

 ( 21تا  21) گویه های 
23 31 64 16 31 34 26 21 6 0 

 به احترام و پذیریمسئولیت

 دیگران

 ( 34تا  26) گویه های 

12 34 93 96 17 6 27 10 11 0 

یادگیری مادام العمر و آموزش به 

 دیگران

 ( 31تا  31) گویه های 

11 06 39 07 63 29 22 14 11 9 
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 34در اولین سععطر نشععان می دهد که از  9در توضععیح جدول فوق الزم به توضععیح اسععت عدد  

و  خودشناسی مؤلفهآزمایش ، گویه های یک تا پنج که مربوط به  در گروهتکمیل شعده   نامهپرسعش 

بار گزینه ) خیلی موافقم( عالمت خورده است. با محاسبه میانگین  9خویشتن بانی بوده اند به تعداد 

و توانمند  کوشیسخت مؤلفه، بیشترین و 1/4احترام و مسولیت پذیری با رشد  مؤلفه،  هامؤلفههای 

 .دهندمی،کمترین میزان رشد را پس از دوره آموزشی نشان 17/4سازی خویش با رشد 

 

 تربیت منش، پیش و پس از برگزاری دوره نامهپرسشنمرات هنرجویان در  مقایسه(: 8جدول )

 متغیرها
 
 سطح

 

میانگین 

 اختالف ها

 

انحراف 

 معیار

 زوجی   tآزمون 

 

 tآمارة 

 

درجة 

 آزادی

 

valueP  

 

 اطمینان فاصله

 ترینبیش ترینکم

 -903/6 -694/24 444/4 109 -467/0 101/19 -766/13 یادگیری

 

سؤالی  31 نامهپرسشهنرجویاان حاصعل از   تربیت منشهای ، میانگین نمرات مؤلفه9در جدول 

 اند. نتایج، آزمون شده مقایسه منظوربه، در پیش و پس از برگزاری دوره، 

 یابیمنش، در سطح دوم ارزش یتترب یآموزشع  دوره یاجرا یاآ"در پاسع  به سعؤال دوم پژوهش  

   "(، اثربخش بوده است؟یادگیری)

 فرض ،آمدهدسععتبه P-Value مقدار و t آزمون آماره به توجه با ،شععودمی مالحظه همانطورکه

 درصد 1 خطای سعطح  در آموزشعی  دوره بعد و قبل آماری جامعه هنرجویان نظرات میانگین برابری

 سععطح ارزشععیابی نمرات میانگین درصععد 91 احتمال با که نمود بیان اینگونه توانمی و شععودمی رد

 انپای در یادگیری ارزشیابی نمرات و اسعت  متفاوت آموزشعی  دوره بعد و قبل در هنرجویان یادگیری

 .است ارتقاءیافته دوره

 

  آزمایش گروه هنرجویان برای( رفتار) ارزشیابی سوم سطح در استادکاران نظرات: (9) جدول

 طیف                      

 هاگویه      

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

ی
وان
فرا

صد 
در

ی 
وان
فرا

صد 
در

ی 
وان
فرا

صد 
در

ی 
وان
فرا

صد 
در

ی 
وان
فرا

صد 
در

 

 637 2 1434 3 1637 1 2333 7 0333 13 (خودشناسی) نفساعتمادبه

 به احترام و پذیریمسئولیت

 دیگران
13 0333 9 2637 0 1333 3 1434 2 637 

 333 1 1434 3 2434 6 3434 9 3637 11 مشارکت و مراجعین با ارتباطات
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-تشخیص بهتر نیازهای ارباب

 رجوع توسط کارآموز
13 0333 9 2637 1 1637 3 1434 1 333 

 637 2 637 2 2434 6 3434 9 3637 11 های جدیداستفاده از فناوری

 شغلی مشکالت بهتر تشخیص

 (خالقیت) کارآموز        توسط
11 1434 6 2434 6 2434 2 637 1 333 

گیری افزایش توانایی تصمیم

 صحیح در کارآموز
16 1333 9 2637 2 637 3 1434 1 333 

 در موقعبه حضور و کوشیسخت

 کار محل
16 1333 9 2637 3 1434 1 333 2 637 

 و شغلی دانش افزایش

 یادگیری به مندیعالقه
13 0333 14 3333 0 1333 2 637 1 333 

 رعایت و درستکاری ، صداقت

 اخالقی شئونات
17 1637 9 3434 2 637 4 434 2 637 

 

 کننده در، نظرات استادکاران در سطح سوم ارزشیابی )رفتار( برای هنرجویان شرکت9در جدول 

به استادکاران  نامهپرسشمؤلفه، ذکر شعده اسعت.قبل از تکمیل    14، در تربیت منشآموزشعی   دوره

برای تحقیق علمی استفاده خواهد شد و  نامهپرسشی حاصل از این هادادهاطمینان داده شعد که از  

 تاثیری در نمره کارآموزی هنرجویان ندارد.

 

 (: نظرات استادکاران در سطح سوم ارزشیابی )رفتار( برای هنرجویان گروه کنترل 11جدول )

 طیف                 

 هاگویه      

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

ی
وان
فرا

صد 
در

ی 
وان
فرا

صد 
در

ی 
وان
فرا

صد 
در

ی 
وان
فرا

صد 
در

ی 
وان
فرا

صد 
در

 

 1434 3 1434 3 637 2 0434 12 3333 14 )خودشناسی( نفساعتمادبه

پذیری و احترام به مسئولیت

 دیگران
12 0434 14 3333 1 333 3 1434 0 1333 

 1637 1 637 2 637 2 2434 6 1434 11 با مراجعین و مشارکتارتباطات 

ع رجوتشخیص بهتر نیازهای ارباب

 توسط کارآموز
12 0434 7 2333 2 637 1 1637 0 1333 

 1333 0 1637 1 1637 1 2434 6 3333 14 های جدیداستفاده از فناوری



24   یا حرفه یفن انیهنرجو منش تیترب» یآموزش دوره یاثربخش یابیارز»... 

 

تشخیص بهتر مشکالت شغلی 

 توسط کارآموز) خالقیت(
11 3637 9 3434 6 2434 2 637 2 637 

گیری افزایش توانایی تصمیم

 صحیح در کارآموز
7 2333 9 2637 9 3434 3 1434 3 1434 

در  موقعبهو حضور  کوشیسخت

 محل کار
0 1333 11 3637 7 2333 0 1333 0 1333 

 مندیافزایش دانش شغلی و عالقه

 به یادگیری
7 2333 9 2637 7 2333 0 1333 0 1333 

، درستکاری و رعایت صداقت 

 شئونات اخالقی
14 3333 7 2333 9 3434 2 637 2 637 

 

، نظرات اسعتادکاران در سعطح سوم ارزشیابی )رفتار( برای هنرجویان گروه کنترل   14در جدول 

در  دو ماههنرجوی الکتروتکنیک  که به مدت  11و  تأسععیسععاتهنرجوی رشععته  11که متشععکل از 

به اسععتادکاران  نامهپرسععشکارورزی مشععغول بودند. قبل از تکمیل  محیط کار خار  از هنرسععتان به

برای تحقیق علمی استفاده خواهد شد و  نامهپرسشی حاصل از این هادادهاطمینان داده شعد که از  

 تاثیری در نمره کارورزی هنرجویان ندارد.

 

دو گروه آزمایش و ها در سطح سوم ارزشیابی )رفتار( در  پرسشنامه آماری های (: شاخص11جدول )

 کنترل

 گروه آزمایش گروه کنترل شاخص

 34 34 تعداد نمونه

 74/124 93/147 میانگین

 123 1/149 میانه

 724/20 999/9 انحراف معیار

 11/611 799/99 واریانس

 سععوم، در سععطح هنرجویان منش یتترب یآموزشعع دوره یاآ "در پاسعع  به سععؤال سععوم پژوهش     

 و گروهدمیانگین نمرات و نظرات رفتار هنرجویان  یبا بررس "  اثربخش بوده است؟(، رفتار) یابیارزش

از  بود شدهیگردآورکنترل و آزمایش )دو گروه مستقل(  که از طریق پرسش از استادکاران کارورزی 

 ای و برابری مورد در اطالع به نیاز آزمون این از صحیح استفاده مسعتقل اسعتفاده شعد. برای    tآزمون 

 دو هاییانسوار برابری آزمون لوین از استفاده با ابتدا در لذا. باشعد یم گروه دو هاییانسوار نابرابری

 از آمدهدستبه P-Value مقدار توجه با گرددمی مالحظه همانطورکه. گرفت قرار موردبررسعی   گروه

 هگرو دو واریانس که نمود بیان گونهینا توانمی و شععودمی رد هاواریانس برابری فرض لوین، آزمون
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 فرض با که نماییمیم توجه 12 جدول دوم سطر به روینازا. نیسعت  برابر یکدیگر با آزمایش و کنترل

 .است شدهیمتنظ هاواریانس برابری عدم

 

کنترل و  در گروهنظرات استادکاران کارورزی در سطح سوم ارزشیابی )رفتار(  مقایسه(: 12جدول )

 آزمایش

 

 

برابری آزمون 

 یهاواریانس
Levene 

 درصدی 91فاصله اطمینان  (T)آزمون هامیانگینبرابری 

-F Pآماره 

Value 
 tآماره

درجه 

 آزادی
P-

Value 
اختالف 

 هامیانگین

اختالف 

خطای 

 معیار

 کران باال کران پایین

فرض برابری  -

 هاواریانس

فرض نابرابری  -

 هاواریانس

647/9 443/4 

729/2- 

 

 

729/2- 

 

19 

 

449/4 

 

 

414/4 

77/12- 

 

 

77/12- 

962/0 

 

 

962/0 

999/22- 

 

 

149/23- 

133/3- 

 

 

023/3- 

 

 P-Valueو مقدار  tکه با توجه به آماره آزمون  دهدیمنتایج حاصل از بررسی مقادیر سطر دوم نشان 

، فرض برابری میانگین نظرات استادکاران کارورزی نسبت به دو گروه کنترل و آزمایش آمدهدسعت به

درصد میانگین  91بیان نمود که با احتمال  گونهینا توانمیو  شودمیدرصد رد  1در سعطح خطای  

متفاوت اسعععت و نمرات  باهمکنترل و آزمایش  در گروهنمرات ارزشعععیابی سعععطح رفتار هنرجویان 

 .باشدیمرزشیابی رفتار گروه آزمایش باالتر از گروه کنترل ا

 گیریبحث و نتیجه

 »پژوهش، در بررسعی اثربخشعی دوره آموزشی تربیت منش در سطح واکنش، مؤلفه    هاییافتهطبق 

 مدرس تسلط» بیشترین و مؤلفه « دیگر فوق برنامه هایکالس با مقایسه در دوره محتوای مطلوبیت

هنرجویان  کهاینکمترین اثربخشعععی را در برگزاری دوره داشعععتعه اند.دلیل  « درس موضعععوع بعه 

د ح در باالتریندیگر هنرستان  فوق برنامه هایکالس، محتوای دوره را در مقایسعه با   کنندهشعرکت 

اصول اخالقی و نگاه به زندگی آینده  برتکیهجدید بودن محتوای آموزش ،  توانمیرا  اندکردهارزیابی 

هنرجویان ،تسععلط مدرس به موضععوع درس را در کمترین حد  کهایندلیل  حالدرعینن دانسععت.آنا

 به توجهیکمنداشعتن مهارت هنرآموز در آموزش مشارکتی ،   توانمیرا   اندنمودهاثربخشعی ارزیابی  

مستتر در محتوای آموزشی دوره و استفاده زیاد از روش سخنرانی دانست.  غیر فنی هایشعایسعتگی  

،  افتهارتقاءی دوره پایان در هنرجویان واکنش ارزشععیابی نمرات میانگین کهاینبا توجه به  طورکلیبه
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عملی با رویکرد تربیت منش و توجه به  هایکالسنتیجعه گرفعت که هنرجویان از برگزاری    توانمی

 .کنندمیتربیت اخالقی استقبال 

در پژوهش درباره اثربخشععی دوره  کنندهشععرکتهنرجویان  هایدیدگاهحاصععل از بررسععی  هاییافته

در سطوح دانش، نگرش و مهارت  هنرآموزان  داریمعنی آموزشی در بعد یادگیری نشان داد که رشد

.یکی دهندمینشان  پذیریمسئولیتاحترام و  مؤلفه، بیشترین رشد را برای هایافتهاتفاق افتاده است. 

 و پذیریمسئولیتدر جلسه آموزش  شدهدادهنمایش  هایفیلممحتوای  توانمیاز دالیل این رشد را 

ذکر نمود. برای ارزیابی تغییر در سعععطح رفتار هنرجویان  مؤلفهبیشعععتر مجریان دوره بر این  تعأکید 

 استادکاران ازنظرتدر دوره آموزشعی تربیت منش در مقایسعه با گروه کنترل، محقق    کنندهشعرکت 

، بهره گرفت.به این دلیل باشندمیاز نظام تعلیم و تربیت رسمی  که از صعاحبان مشعاغل خار    هاآن

اق برای انطب هامؤلفه تریناصلییکی از  ایحرفهدر برنامه درسی فنی و  شدهانجام هایپژوهشکه در 

از دیدگاه  ایحرفهبرنامه درسععی با نیاز بازار کار ، تناسععب محتوای آموزشععی برنامه درسععی فنی و    

 و کنترل در گروه هنرجویان رفتار سععطح ارزشععیابی نمرات میانگین اسععت. مقایسععه کارفرمایان بوده

اعمال،کردار و گفتار هنرجویان را در  دو ماهکارفرمایانی که به مدت  ازنظرنشعععان داد کعه   آزمعایش 

 در مالحظهقابلمحیط کار تحت نظر داشععتند ،شععرکت در دوره آموزشععی تربیت منش باعث بهبود   

ار، ک محل در موقعبه حضور و کوشیسختدرستکاری ،  ، ،صعداقت  نفساعتمادبه ، پذیریمسعئولیت 

 یادگیری هنرجویان گردیده است.  به مندیعالقه و شغلی دانش افزایش

فنی  هایآموزشپژوهش آمد، ضروری است با توجه به رشد و توسعه  هاییافتهبرپایه آن چه در 

ضعععرورت و راهکارهای عملی  طورجدیبهایران،  وپرورشآموزشدر دوره متوسعععطه نظام  ایحرفهو 

 نکهباآقرار گیرد.  موردبررسعععیبر تربیت منش  تأکیدبعا   ایحرفعه تربیعت اخالقی هنرجویعان فنی و   

فنی جزو وظایف عمده  هایشعععایسعععتگییعادگیری دانش و حرفعه در یعک زمینه خاص و کسعععب    

منش  هاآن رأسو در  غیر فنی هایشایستگی، کسب شودمیمحسوب  ایحرفهفنی و  هایهنرستان

انسعععانی، دینی و اخالقی  در محیط کار  هایارزشبعاععث انتقال و ترویج    ایحرفعه اخالقی و اخالق 

 یاخالق باتربیت تواندنظام تعلیم و تربیت رسعععمی می راسعععتا این در .گرددمیهنرجویان  وزندگی

 دالتی،عبی با مبارزه توانایی انتقادی، تفکر مهارت چون هاییویژگی منش، تربیت اصععول بر مبتنی

 زا آگاهی ها،فرهنگ و سععنن به احترام مشععارکت، و همکاری متقابل، درک توانایی پذیری،مسععئولیت

 توفیق ، اهداف به رسععیدن درراه  سععانبدینو  کند نهادینه هنرجویان در را غیره و خویش حق

 . باشد داشته بیشتری

بعد اول،  قرارداد. موردتوجهبعد مرتبط به هم را دو حداقل  توانمی یقتحق ینانجعام ا  از نتعایج  

 یو بعد دوم، ارتباط تنگاتنگ آموختگاندانش یندهآ یمنش در حوزه زندگ یتترب یو سودمند یتاهم

 لی، فضا هامهارت اگر کسعب . آیدمی به وجودکار  یایبا دن تربیت اخالقینوع  ینا یقاسعت که از طر 

،  میقلمداد کن یرسم یتو ترب یماز اهداف مهم نظام تعل یکیرا  غیر فنی هایشعایسعتگی  و   یاخالق
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د وانتمیکه دارد  یخاص یهاویژگیبا توجه به   ایحرفهو  یفن یانهنرجو منش یتترب یبرنامه درسع 

 نشیدانش ، نگرش و ب قراردادن یلاز قب ییهاویژگیهدف کارگشا باشد.  ینبه ا یلدر ن یادیتا حد ز

 مادام یادگیریبر  تأکید؛  یانهنرجو یاردر اخت ایحرفه یفنقش و وظا یفایاسعععب و مرتبط بعا ا منع 

ه ب یدنکسععب تجربه و رسعع یبرا ی؛داشععتن فرصععت کاف یرانفراگ یارتباط هایمهارت ارتقایالعمر و 

 یحاصععل از اجرا یجنتا (.Li and Kong,2015) کار یطو مح ینقش در زندگ یفایالزم در ا یتوانمند

 Brockmann and et al هایپژوهشبا  یانهنرجو یاخالق یآن بر رشعععد منش ها تأثیرالگو و  ینا

(2008) ، (MacNeil and et al (2009 ،(Sammy, Hoi (2014 ( وDodds (2016 .همسو است 

 

به موارد ذیل اشعععاره  توانمیبا آن مواجه بود  موردنظرهایی که پژوهش محعدودیت  ترینمهماز 

 نمود:

 

در  ودشمیمحقق ساخته استفاده شد که پیشنهاد  نامهپرسشدر ارزیابی سطح رفتار از ابزار  .1

مطالعات آینده ، از سعیاهه رفتاری و شعواهد میدانی برای سعنجش و مقایسه رفتار استفاده    

 گردد.

کارل پوپر فیلسوف علم معتقد است که آزمایش، یک منبع فصل الخطاب برای کسب دانش  .2

ین . بنابرادهدینمآزمایشی یک رابطه علت و معلولی غیرقابل خدشه را نشان نیسعت و هیچ  

متفاوت و کاربرد  هایهنرستانآزمایش و کنترل از  یهاگروهتکرار تحقیق مذکور با انتخاب 

 .گرددمیمتغیرهای مزاحم پیشنهاد  تأثیرتحلیل کواریانس برای خننی نمودن 

با تعدادی از هنرجویان هر دو گروه مشخص شد که پس از پایان دوره آموزشی، از مصاحبه  .3

کنترل زیاد بوده است؛ لذا در تعمیم  در گروهآموزشعی   هایفعالیتاحتمال انتشعار محتوا و  

 نتایج، باید احتیاط الزم را رعایت نمود.
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