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Introduction 
The Ministry of Education, as an institution whose main mission is to 

transmit cultural tenets of the Iranian society to the next generation by 
developing relevant curriculum in schools, tries to teach people the 
necessary life skills they need to meet the life challenges and succeed. This 
study was, thus, intended to evaluate the life skills training program in high 
schools in Khuzestan province using the CIPP evaluation model. 
 

Methods 
To that end, the general framework of the factors and markers necessary 

in the assessment of life skills training program based on CIPP model (i.e., 
context, input, process and output) were firstly determined using factors, 
markers and specified judgment criteria. Then, by the use of the codified 
factors and markers, five research questions were formulated  
 

Instruments 
A comprehensive questionnaire was developed to investigate experts’ 

attitude toward the life skills training program in high schools in Khuzestan 
province, in which the factors assessed, the indicators and the proposed 
standards for the components of the field, the input, process as well as the 
output were specified. Then, the respondents were asked to agree or disagree 
with any of the suggestions given. The analysis of the results led to the 
development of the main questionnaire used in this study. In addition, the 114-
item questionnaire of life skills were used including 19 subscales. In order to 
investigate the validity of the questionnaires after formulating the questions, 
the experts were asked to comment on the external validity (face and 
appearance) and internal validity (construct and content). 
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Extended Abstract 112 

Intervention 
The population of this study included all first grade high school students; 

all counselors who were involved in life skills training; and all managers of 
high schools where life skills training was used. The sample consisted of 30 
principals, 30 counselors and 298 first grade high school students (154 boys 
and 144 girls). The principals and counselors were chosen using a census 
method, while the students were selected via a multi-stage random sampling, 
from among the schools providing life skills lessons. 

 
Results 

The results of the first questionnaire showed that from 23 components 
evaluated, 21 components were "optimal" and 2 components were evaluated 
as "relatively optimal", indicating the desired level of implementation of the 
program. The results of the second question also showed that principals and 
students were not very satisfied with the facilities and preparations provided 
for the implementation of the training program, and expected better 
facilities. As for the third question, participants expected additional facilities 
and inputs for the implantation of the program. The fourth question also 
showed that the qualitative assessment of the participant groups had higher 
quality than other research areas. Finally, the fifth question reflected the 
highest quality for students and instructors, but the least desirable for 
managers. This, in turn, indicates a higher expectation level of managers 
from the life skills training program. 

 

Conclusion 
Learning life skills can teach the cognitive, emotional and behavioral 

abilities necessary to feel successful and overcome the tensions and challenges 

ahead in life. The main advantage of the evaluation of a training course is that 

its strengths and weaknesses are found via a systematic approach. It also 

influences decision making and planning, and leads planners and policy 

makers to understand the needs of the learners and the community when they 

design any educational program. Based on these findings, conducting need 

analysis studies for target groups is necessary to implement skills training 

programs and develop a theoretical and practical plan for life skills training, 

based on the Islamic-Iranian model for its implementation by managers 

counselors and students' parents. 
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 چکیده

ههای اسهتان    ههای زنهد ی در دبيرسهتان    پژوهش حاضر، با هدف ارزيابی برنامهه آمهوزش مههار    

آمهوزان، مشهاوران و    اجرا شد. جامعه آماری، شامل دانش ا استفاده از الگوی ارزشيابی سيپخوزستان ب

ای انتخها  شهدند.    مرحله تصادفی چند يری  های سرشماری و نمونه مديران، بود که با استفاده از روش

ههای   بدين منظور، ابتدا چارچو  کلی عوامل و نشان  رهای موردنياز درارزيابی طرح آموزش مههار  

داد(، بها باهار يری عوامهل، نشهانگرها و      داد، فرايند و برون زند ی بر اساس الگوی سيپ )زمينه، درون

شهده،   استفاده از عوامهل و نشهانگرهای تهدوين   مشخص نمودن معيارهای قضاو ، تعيين شد. سپس با 

آموزان، مدرسان و مديران و کارشناسان، تهيهه و   های مربوط به دانش ابزارهای پژوهش، شامل پرسشنامه

ها نشان داد کهه   روايی )روايی صوری و محتوا( و اعتبار )آلفای کرونباخ(، آنان محاسبه شد. تحليل يافته

« نسهبتا  مطلهو   »عامل ديگهر در سهطح    0و « مطلو »عامل در سطح 00عامل مورد بررسی، 00از بين 

 برآورد  رديد. « مطلو »ارزيابی شد و ارزيابی کلی طرح نيز در سطح 
 

 های زند ی الگوی ارزشيابی سيپ، مهار  کلید واژگان:
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 مقدمه
دل و ههای متعههد، متعها    های زند ی، به دنبال تربيهت انسهان   جامعه ما با توجه به فرهنگ و شيوه

دهنهده فرهنهگ بهه نسهل آينهده بها تعريه          عنهوان نههاد انتقهال    پوياست که آموزش و پهرورش بهه  

ههای زنهد ی    های الزم سعی دارد با آشنا کردن افراد با چهالش  های درسی و آموزش مهار  سرفصل

محقه   ايهن امهر را     ها و کسب موفقيت، اين چالش های الزم برای مقابله با  ايجاد توانمندی روزمره و 

در برابهر   کهه افهراد بهه کمهه آنهها      آن دسته از نيازهايی اسهت  های زند ی  منظور از مهار . نمايد

های زند ی قهرار   آموزش مهار  تحت کنند. افرادی کهمی دفاع از خود  های سخت زند ی موقعيت

د کهه بها   و با پذيرش خود مطمئن هسهتن بوده تر  های خويش آ اه اند نسبت به زند ی و توانايی  رفته

 .  (Bova, Burwick & Quinones, 2008) طی نمايند های ترقی را توانند پله سعی و تالش می

بار مورد ارزيهابی   سيستم آموزش و پرورش از لحاظ سازمانی و کارکردی بايد هر چند وقت يه

 ههای آموزشهی وجهود ابزارههای سهنجش و      هها و نظهام   قرار  يرد. بنابراين همسو با تغييرا  سازمان

رسد. تحقيقها  ارزيهابی    ارزيابی از عملاردها و اندازه  يری ميزان تحق  اهداف ضروری به نظر می

 .(Gall, Borg & Gau, 2005)سازد  ها فراهم می اطالعا  مهمی درباره هزينه و کارآمدی برنامه

ههای زنهد ی در پيشهگيری از     مطالعا  مختلفی در خصوص اثربخشی برنامه آمهوزش مههار   

عهالوه، مطالعها      زارش شده اسهت. بهه   (Anis Kiewicz & Wysong, 1990)به مواد مخدر اعتياد 

نوجهوانی  های مقابله با مشهاال  بلهوو و    ها در زمينه انجام شده ديگر تأثير آموزش اين  ونه مهار 

(Hamburg, 1990)  هوش ،(Gonzales, 1990)بند و بهاری جنسهی   ، پيشگيری از بی (World Health 

Organization, 1998, Translation by Nouri Qasem Abadi & Mohammad Khani)، 

 ;Wichroski, Zunz & Forshay, 2000) ، عهز  نفهس  (Breton, 1999)عملاهرد تحصهيلی   

Breton, 1999) اجتمههاعی  رفتههار ضههد(Breton, 1999)بزهاههاری ، (Darden & Ginter, 1996; 

Ginter, 1999)،  کنتههرل خشههم (Calhoun, Glaser, & Bartolomucci, 2001)  و کههاهش

 ،رو  زارش شده اسهت. از ايهن   (Darden & Ginter, 1996) پذيری در برابر اساينروفرنيا آسيب

 ,Aghajani) بر سالمت روانها را  اين مهار برخی پژوهشگران در ايران نيز اثربخشی آموزش 

، بر افهزايش ميهزان مشهارکت    (Amiri Baramkoohi, 2009)های افسرد ی  نشانهبر کاهش  ،(2002

 هههای هيجههانی نوجوانههان بههر واکههنش ،(Rahimi & Soleymaninia, 2008) اجتمههاعی کودکههان

(Hajamini, Ajalli, Fathi- Ashtiani, Ebadi, Dibaei & Delkhosh, 2008) .بررسی نمودند 

http://jip.azad.ac.ir/?_action=article&au=514819&_au=Ali++Amiri+Baramkoohi
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Tazakori et al. (2015)          در پژوهشهی نشهان دادنهد کهه تقويهت و اجهرای دقيه  و مهنظم

توانهد بهر کيفيهت آمهوزش      های موجود و ايجاد و تأمين محهي  آموزشهی اسهتاندارد مهی     برنامه

ههای   در پژوهش خود نشان دادند آمهوزش مههار    Taremian and Mehryar (2009)فزايد. ياب

آموزان خواهد شهد. همننهين نشهان دادنهد ايهن       های دانش افزايش سطح مهار  زند ی سبب

 کننهده سهبب کهاهش مصهرف موادمخهدر باشهد.       تواند به منزله يهه عامهل حفا هت    برنامه می

Alimohammadi, Mehralizadeh and Shahi (2012) آمههوزان مقطهه   در پژوهشههی دانههش
مورد ارزيابی قرار دادند که نتايج نشان داد  0يپارزيابی سدانشگاهی را با استفاده از الگوی  پيش

داد از وضعيت مطلو  فاصهله دارنهد.    و برونداد فرايند  درونهای زمينه،  کليت جامعه در مؤلفه

داری وجود نهدارد ولهی در فراينهد و     داد اختالف معنی های مختل  در زمينه و درون بين رشته
در پژوهشههی نشههان داد کههه در  Ghasemi Zargar (2006)دار اسههت.  داد تفههاو  معنههی بههرون

ايهن   زند ی پرداختهه شهده، لهيان در     های صور   ذرا به آموزش مهار  های درسی به کتا 
 يهری و حفهس سهالمتی توجهه کهافی نشهده اسهت. امها          های تصهميم  ها به آموزش مؤلفه کتا 

قهرار  رفتهه    فردی، حقوق و مسئوليت و شناخت خود بيشتر مهورد توجهه   های رواب  بين مؤلفه
در پژوهشی اهداف اجتماعی آمهوزش متوسهطه را   and Hamrahi  Kazemi (2009). شده است

دهنده مطلوبيهت اههداف    آموزان و دبيران مورد بررسی قرار دادند که نتايج نشان از ديد اه دانش
 ياسان بود.  های مختل  تقريبا  آموزان شاخه اين موضوع در بين دانش بود که 

اکنون با توجه به  ذشت بيش از يه دههه از اجهرای کامهل ايهن برنامهه آموزشهی در مهدارس        

کلهی بهرای ارزيهابی يهه سيسهتم       طهور  رسد. به متوسطه ارزيابی جام  اين برنامه ضروری به نظر می

ون آموزشی بايد به عملارد ساختار سيستم، عملارد مناب  انسهانی مختله  سهازمان بهر محهي  بيهر      

عالوه، از لحاظ عملهی، ارزيهابی اجهزای چهار انهه      . به(Kolubandi, 1995)توجه کافی مبذول نمود 

کند تا در مورد تداوم، توق  يها تجديهدنظر در     ذاران کمه می  يرند ان و سياست برنامه به تصميم

 يری نمايند. به اين ترتيب ارزيابی جام  برنامهه بها    دادها تصميم بروندادها، فرآيندها و  اهداف، درون

استفاده از الگوی ارزيابی سيپ موجب روشن شدن نقاط قهو  و ضهع  و ارتقهای سهطح کيفيهت      

باشهد.    ردد که پيامد آن ورود جوانانی سالم و توانمند با کارآيی بيرونی بهتر به جامعهه مهی   برنامه می

های زند ی بر اساس الگوی سيپ اين است کهه   ارزيابی برنامه آموزش مهار در واق  مزيت اصلی 

شهود و   داد برنامهه پرداختهه مهی    داد، فرآيند و برون با نگرش سيستمی به ارزيابی زمينه و بافت، درون

                                                           
1. Context Input Process Product (CIPP) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://ensani.ir/fa/article/author/26459&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhjQL-od_IvovMrnADDylRJjjL9jtg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx%3Fwriter%3D61481&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhiwM1MNmu_hLdArvGd7yGBvIL_8mQ
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  يهرد. بنهابراين ههدف پهژوهش     های سيستم آموزش مورد بازبينی و قضاو  قهرار مهی   تمام قسمت

های زند ی دوره متوسطه در شههر اههواز بهر اسهاس الگهوی       مه آموزش مهار ، ارزيابی برناحاضر

داد )محصهول(   ارزيابی سيپ و با توجه به عوامل چهار انه زمينه )بافهت(، درونهداد، فرآينهد و بهرون    

 باشد: . در راستای تحق  اين هدف سؤاال  مطرح شده شامل موارد زير میباشد می

ند ی در مقط  متوسهطه بها شهراي  کنهونی در قالهب برنامهه       های ز آيا برنامه آموزش مهار  -0

 باشد؟ )مطلوبيت اهداف( درسی مصو  مطلو  می

 هايی است؟ های زند ی دارای چه ويژ ی زمينه )بافت( برنامه آموزش مهار  -0

 ؟استمطلو    های زند ی تا چه اندازه دادهای برنامه آموزش مهار  درون -0

   است؟ تا چه اندازه مطلو های زند ی  برنامه آموزش مهار عمليا  و فرآيند اجرايی  -4

 کمی چگونه است؟  از نظر های زند ی  اجرای برنامه آموزش مهار  دادهای ناشی از برون -5

 

 روش
 گیري جامعه آماري، نمونه و روش نمونه
بی از نوع ارزشهيا ها يه تحقي  توصيفی با روش پيمايشی و  اين پژوهش از لحاظ  ردآوری داده

اين پژوهش از لحاظ ههدف يهه تحقيه  کهاربردی اسهت. از      . بودسيپ  بر اساس الگوی ارزشيابی

جايی که مخاطبان ارزيابی الگوی سيپ نيز کارشناسان و متخصصان، مديران و معلمان آمهوزش و   آن

  يرند. جامعه آمهاری  پرورش هستند که درباره تداوم، اصالح و تجديدنظر برنامه آموزشی تصميم می

کهه   یتمامی مشهاوران  -0؛ آموزان پايه اول متوسطه در حال تحصيل کليه دانش -0اين پژوهش شامل 

درس که  هايی کليه مديران دبيرستان -0و  اند بر عهده داشته را های زند ی مهار تدريس درس 

نفهر از   02 ،مهديران نفهر از   02شهامل  نمونهه  ، بودنهد.  شهد  میها تدريس  های زند ی در آن مهار 

کهه بها اسهتفاده    دختر( بودند  044پسر و  054) آموزان سال اول متوسطه نفر از دانش 098و  شاورانم

آمهوزان   ای برای دانش مرحله  يری تصادفی چند از روش سرشماری برای مديران و مشاوران و نمونه

 شدند.های زند ی انتخا   دهنده درس مهار  از بين مدارس ارائه

ترتيهب،   نظران، پرسشنامه جامعی تدوين شهد کهه در آن بهه    احبآوری اطالعا  ص برای جم 

داد، فراينهد   های زمينه، درون ها و استانداردهای پيشنهادی برای مؤلفه عوامل مورد ارزيابی، شاخص

 (ههای زنهد ی   نظهران مههار    مشاوران و صهاحب )دهند ان  داد قيد  رديد. سپس از پاسخ و برون
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فقت خود را با هر کدام از موارد پيشنهادی اعالم دارند. بررسهی  خواسته شد تا موافقت يا عدم موا

 کننده شراي  موجود  رديد.   های ارزيابی و تحليل نتايج حاصل منجر به تدوين پرسشنامه

 

 ابزار پژوهش
 49پرسشهنامه   هااي زنادگی:   آموزان به مهاارت  پرسشنامه ارزیابی از میزان دستیابی دانش

 کنند. های زند ی را ارزيابی می آموزان ميزان دستيابی خود به مهار  شوسيله آن دان ای که به ماده

ای اسهت کهه    مهاده  05يهه پرسشهنامه    هاي جمعیت شناختی مدرسان: پرسشنامه ویژگی

 دهد. های تدريس و آموزش مدرسان را مورد سنجش قرار می ميزان آماد ی و قابليت

بهوده و    ماده 05شامل پرسشنامه  :پرسشنامه ارزیابی مدرسان توسط مدیران و کارشناسان

داد( چگهونگی اجهرای برنامهه     داد، فراينهد و بهرون   زمينهه، درون  مؤلفه الگوی ارزيابی سيپ ) 4

اين پرسشهنامه دارای   دهد.  های زند ی توس  مدرسان را مورد ارزيابی قرار می آموزش مهار 

 باشد.  یمترين نمره صفر  و پايين 62در اين پرسشنامه  باالترين نمرهبود که  طي  ليار 

مؤلفهه   4بهوده و    ماده 05شامل  هاي زندگی: پرسشنامه ارزیابی مدرسان از برنامه مهارت

و  62بهاالترين نمهره   دهد.  داد( را مورد سنجش قرار می داد، فرايند و برون زمينه، درون ارزيابی )
س از تهدوين سهؤاال ، بها    باشد. به منظور بررسی روايی پرسشنامه په  ترين نمره صفر می پايين

 نظران به منظور سنجش روايی بيرونی )صوری و  اهری( و روايی درونی نظرسنجی از صاحب
   ت.ها مورد تأييد قرار  رف )سازه و محتوايی( آن استفاده شد و روايی  اهری و محتوايی آن

شهامل   مقيهاس کهه   خهرده  09و   ماده 044اين پرسشنامه شامل  هاي زندگی: پرسشنامه مهارت

انسهانی، روابه  بهين فهردی،      طها  مربوط بهه ارتبا   خودآ اهی، داشتن مهار  در زند ی، مهار 

ههای مشهارکت و    های حل مسئله، مهار   يری، سالمت روانی، سالمت جسمانی، مهار  تصميم

های فردی، درک و ارتقای اصول آزادی، عدالت و  همااری، تفار خالق، تفار انتقادی، مسئوليت

رفتارههای اجتمهاعی، شههروند     ابرازبخشند،  هايی که مناف  را بهبود می شرکت در فعاليتتساوی، 

ههای   ايمنهی و مههار    های مربهوط بهه رعايهت ناها      ای، مهار  های حرفه جهانی شدن، مهار 

بهاالترين   باشهد  مهی  دارای طي  ليارتیکه اين پرسشنامه در باشد.  استفاده از فناوری اطالعا  می

 ,Baharifar (2002, cited in Asadiباشهد. در پهژوهش    تهرين نمهره صهفر مهی     پايينو  560نمره 

Kamkari, Saatchi, Mohammadiqouli, Ma'asheri, & Asgarian, 2010)  ضههريب آلفههای
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 95/2آلفهای کرونبهاخ،    Yosefi (2007 cited in Asadi et al., 2010) در تحقيه   و 90/2کرونباخ 

 پرسشنامه می باشد.سنجی مطلو   های روان ويژ ی ر بيانگرمذکو زارش شده است. ضرايب 

هها از   آنابزارهای پژوهش از روش ضهريب آلفهای کرونبهاخ و روايهی     پايايی برای بررسی 

کهه قابهل    نظران انجام  رفت طري  بررسی روايی محتوا و صوری، با استفاده از نظرا  صاحب
 و« نسهبتا  مطلهو   »، «مطلهو  »ر  صهو  . برای محاسبه وضهعيت موجهود بهه   شدقبول ارزيابی 

 00/0صهورتی کهه نمهره کمتهر از       رديهد، بهه   از ميانگين عوامل عملاردی استفاده« نامطلو »

ارزيهابی  « مطلهو  » 60/0و نمره بهاالتر از  « نسبتا  مطلو » 66/0تا  04/0، نمره بين «نامطلو »
 نشان داده شده است.   0 رديد که در جدول 

 

Table 1. 

The process of analyzing the findings and making the judgment 
QuestionS / indicator / 

factor / Section 
Judgment and 

analysis criteria 

Level of utility 

Undesirable 
Relatively 
desirable 

Desirable 

Questions 

Four-
option 

Mean 1 to 1.33 2.66 to 1.34 4 to 2.67 

Descriptive 
predefined 

desirable status 
criteria 

1 2 3 

indicators  
Average scores 

for the questions 
about indicator 

1 to 1.33 2.66 to 1.34 4 to 2.67 

Factors  

Average score 
for judgments 

about the factor 
indicator 

1 to 1.33 2.66 to 1.34 4 to 2.67 

Sections 

Input / 
context/ 
process / 
output 

 

Average scores 
about the section 

factor 
1 to 1.33 2.66 to 1.34 4 to 2.67 

 

را داد  داد، فرآيند و برون که چهار عامل زمينه، درون به صورتی استالگوی ارزشيابی سيپ 

شهوند. در   ههايی تعريه  مهی    ، سپس برای هر کدام از اين عوامهل، مهالک  دهد  مدنظر قرار می

 يرد و در مهواردی کهه    ها کمی هستند، ارائه نشانگر و استاندارد نيز صور  می مواردی که داده

ها به صور  کيفی، تجزيهه    ردد، سپس داده ها کيفی هستند، وضعيت مطلو  توصي  می داده

در های مورد بررسی سهؤاالتی طهرح و    مالک  ها درباره شوند و برای  ردآوری داده و تحليل می
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داد  داد، فرآينهد و بهرون   زمينهه، درون  پايهان   يرنهد؛ در  ها قهرار مهی   ها يا فرم مصاحبه پرسشنامه

  ردند. ارائه میترتيب  بهها، نشانگرها، وضعيت مطلو  و استانداردها  مالک

 

 ها یافته
ههای زنهد ی    مههار   ههای  ههای توصيفی مربهوط بهه ميهانگين، انحهراف معيهار نمهر       يافته

 نشان داده شده است.   0در جدول آموزان  دانش
 

Table 2. 
mean and standard deviation of the scales of life skills of students 

Scale Mean 
Standard 
deviation 

Life Skills 26.55 39.13 

S
u

b
sc

al
es

 

Self-awareness 40.36 6.42 
Having a Goal in Life 15.21 2.66 
Human Communication Skills 28.86 4.76 
Interpersonal Relationships Skills 29.78 4.77 
Decision making skills 20.24 3.27 
mental health 26.14 3.93 
Physical health 33.07 5.34 
Problem solving skills 15.91 2.94 
Skills in partnership and collaboration 20.77 3.28 
Creative Thinking 16.46 4.09 
Critical Thinking 25.31 4.33 
Demonstrate individual responsibilities 10.33 2.12 
Understanding and promoting free principles, 
justice and equality 

12.93 3.08 
Participate in activities that improve benefits 14.75 2.93 
social behaviors 12.39 2.46 
Citizen of globalization 12.57 2.63 
Professional skills 7.56 1.95 
Safety related skills 7.55 1.86 
Information Technology Skills 15.32 2.98 

 

ههای زنهد ی    مههار   ههای  هنمهر  (انحراف معيهار )شود ميانگين  مشاهده می 0نتايج جدول 

 آ هاهی  ترين ميانگين مربوط به خودها باال مقياس ( و در بين خرده00/09) 55/056 نآموزا دانش

 ( بود.  55/0ايمنی ) ترين ميانگين مربوط به مهار  رعايت ناا   و پايين (06/42 )

 است. آمده 0های زند ی در جدول  نتايج ارزشيابی کيفی عوامل اساسی در آموزش مهار 
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Table 3. 

The results of qualitative assessment of the fundamental factors in life skills training 

Under evaluation factor Data 
collection 
sources 

Mean 
Assessment 

result Factor                             Components 

C
o

n
te

x
t 

 

Desirability of goals 

Principles 
Instructors 

Students 

2.92 
Relatively 
desirable 

Preparedness to implement the plan 2.91 
Relatively 
desirable 

learners' eagerness 3.00 Desirable 
Teachers' Readiness 2.82 Desirable 
proportionality of concepts with participants 2.90 Desirable 
Total 2.91 Desirable 

 

    

In
p

u
t 

 

proportionality of concepts with the needs 
of learners 

Principles 
Instructors 

Students 
 

2.96 Desirable 

Preparedness of learners for attending the 
course 

2.85 Desirable 

Teachers' proficiency and skill 2.98 Desirable 
scientific resources 2.84 Desirable 
Materials Curriculum 2.96 Desirable 
Space and facilities 2.05 Desirable 
Total 2.94 Desirable 

 

    

P
ro

ce
ss

 

Proportion of course duration with 
educational content 

Principles 
Instructors 

Students 
 

2.95 Desirable 

Proportion of skills training methods 2.93 Desirable 
Practical and innovative training skills 2.77 Desirable 
Skills Implementation  Training 2.94 Desirable 
Activity and participation of learners in the 
training course program 

2.87 Desirable 

Runing the program 3.06 Desirable 
Total 2.92 Desirable 

     

O
u

tp
u

t
 

Satisfaction with the course 

Principles 
Instructors 

Students 
 

2.80 Desirable 

Meeting the needs of learners 3.04 Desirable 
Making tangible changes in learners 2.96 Desirable 
The desirability of implementation results 
of the course 

2.87 Desirable 

Having appropriate levels of skills 2.80 Desirable 
Usefulness 2.87 Desirable 
Total 2.89 Desirable 

     

T
o

ta
l

 

All components 
Principles 
Instructors 

Students 
2.92 Desirable 
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دهد ميانگين وضعيت کيفی جامعه مورد مطالعه در  نشان می 0طور که نتايج جدول  همان

داد، فراينهد و   های زند ی، برای ميانگين کهل، زمينهه، درون   عوامل اساسی در آموزش مهار 

ها با توجه به طي  قضهاو  مربهوط    اين ميانگين ارزشيابی شد. « مطلو »داد در سطح  برون

( قهرار دارنهد کهه بهر ايهن      4تا  60/0 و  )( در محدوده سطح کيفی مطل0جدول  به عوامل )

کيفهی  مطلو  انتظهارا  از قبهل تعيهين شهده منطبه  اسهت. نتهايج ارزشهيابی           اساس با حد

 نشان داده شده است. 4های زند ی در جدول  نشانگرهای عامل زمينه، در آموزش مهار 

 
Table 4. 

The quality assessment results of indicators of the context factor for life skills training 

Context components 
Mean 

Students Instructors Principles 

Desirability of goals 2.86** 3.31* 2.59** 
Preparedness to implement the plan 2.67** 3.48* 2.59** 
learners' eagerness 2.82* 3.42* 2.76* 
Teachers' Readiness 2.65** 3.17* 2.66** 
proportionality of concepts with participants 2.72** 3.47* 2.51** 
Total 2.74** 3.37* 2.62** 
Total 2.91* 
*: Desirable            **: Relatively desirable 

 

دهد ميانگين وضعيت کيفی جامعهه مهورد مطالعهه در     نشان می 4طور که نتايج جدول  همان

نسهبتا   »آمهوزان و مهديران در سهطح     های زنهد ی، بهرای دانهش    عامل زمينه در آموزش مهار 

ها با توجهه بهه طيه      اين ميانگين ارزشيابی شد. « مطلو »و برای مدرسان، در سطح « مطلو 

( 66/0تها   04/0، )«نسبتا  مطلو »( در محدوده سطح کيفی 0) جدول قضاو  مربوط به عوامل

« مطلهو  »بها حهد   « نسهبتا  مطلهو   »( قرار دارند که بر اين اساس حهد  4تا  60/0« )مطلو »و 

مهورد انتظهار   « مطلهو  »با حد « مطلو »شده منطب  فاصله دارد اما حد  انتظارا  از قبل تعيين

   منطب  است.

و  5های زنهد ی در جهدول    داد، در آموزش مهار  نشانگرهای عامل درونتايج ارزشيابی کيفی ن

 نشان داده شده است. 6نتايج ارزشيابی کيفی نشانگرهای عامل فرايند، در جدول 



 966 (9 ي شماره ،9318 بهار و تابستان ،62 سال چهارم، ي دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختی روان آوردهاي دست

Table 5. 

The quality assessment results of indicators of the input factor for life skills training 

Input components 
Mean 

Students Instructors Principles 
proportionality of concepts with the needs of learners 2.77* 3.47* 2.65** 
Preparedness of learners for attending the course 2.85* 2.97* 2.74* 
Teachers' proficiency and skill 2.65** 3.75* 2.54** 
Scientific resources 2.71* 3.32* 2.51** 
Materials Curriculum 2.80* 3.20* 2.87* 
Space and facilities 2.66** 3.77* 2.71* 
Total 2.74* 3.41* 2.67* 
Total 2.94* 
*: Desirable            **: Relatively desirable 

 

Table 6. 
The quality assessment results of indicators of the process factor for life skills training 

Process components 
Mean 

Students Instructors Managers 

Proportion of course duration with educational 
content 

2.68* 3.47* 2.69* 

Proportion of skills training methods 2.51** 3.45* 2.84* 

Practical and innovative training skills 2.58** 3.00* 2.73* 

Skills Implementation training 2.51** 3.52* 2.79* 

Activity and participation of learners in the 
training course program 

2.64** 3.32* 2.64** 

Runing the program 2.68* 3.69* 2.87* 

Total 2.60** 3.41* 2.77* 
Total 2.93* 
*: Desirable            **: Relatively desirable 

 

دهد ميانگين وضعيت کيفی جامعهه مهورد مطالعهه در     نشان می 5طور که نتايج جدول  همان

داد، فراينهد و   های زند ی بهرای ميهانگين کهل، زمينهه، درون     داد، در آموزش مهار  عامل درون

ه به طي  قضاو  مربهوط بهه   ها با توج اين ميانگين ارزشيابی شد. « مطلو »داد در سطح  برون

( قرار دارند که بر ايهن اسهاس   4تا  60/0« )مطلو »( در محدوده سطح کيفی 0عوامل) جدول 

   مورد انتظار منطب  است.« مطلو »با حد « مطلو »حد 

دهد ميانگين وضعيت کيفی جامعهه مهورد مطالعهه در عامهل      نشان می 6نتايج جدول  ،عالوه به

، مدرسهان،  «نسهبتا  مطلهو   »آموزان، در سهطح   های زند ی، برای دانش فرايند، در آموزش مهار 

ها با توجه به طي  قضهاو    اين ميانگين  ارزشيابی شد.« مطلو »مديران و کل ميانگين، در سطح 

« مطلو »( و 66/0تا  04/0« )نسبتا  مطلو »( در محدوده سطح کيفی 0مربوط به عوامل ) جدول 
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انتظهارا  از قبهل   « مطلهو  »با حهد  « نسبتا  مطلو »بر اين اساس حد ( قرار دارند که 4تا  60/0)

 مورد انتظار منطب  است.  « مطلو »با حد « مطلو »تعيين شده منطب  فاصله دارد، اما حد 

 نشان داده شده است. 0داد، در جدول  نتايج ارزشيابی کيفی نشانگرهای عامل برون
 

Table 7. 

The quality assessment results of indicators of the Output factor for life skills training 

Output components 
Mean 

Students Instructors Managers 

Satisfaction with the course 2.78* 2.73* 2.81* 
Meeting the needs of learners 2.82* 3.55* 2.74* 
Making tangible changes in learners 2.79* 3.53* 2.56** 
The desirability of implementation results of the course 2.78* 3.09* 2.73* 
Having appropriate levels of skills 2.86* 3.03* 2.52** 
Usefulness 2.87* 3.17* 2.67* 
Total 2.83* 3.22* 2.67* 

Total 2.90* 

*: Desirable            **: Relatively desirable 
 

دهد ميانگين وضعيت کيفی جامعهه مهورد مطالعهه در     نشان می 0طور که نتايج جدول  همان

داد  داد، فراينهد و بهرون   های زند ی ميانگين کل، زمينه، درون داد، در آموزش مهار  عامل برون

ها با توجه به طي  قضهاو  مربهوط بهه عوامهل      اين ميانگين  ارزشيابی شد. « مطلو »در سطح 

( قرار دارند کهه بهر ايهن    4تا  60/0« )مطلو »و « مطلو »( در محدوده سطح، کيفی 0ل )جدو

 مورد انتظار منطب  است.« مطلو »با حد « مطلو »اساس حد 
 

 گیري بحث و نتیجه
ههای زنهد ی دوره متوسهطه بهر اسهاس       هدف اين پژوهش، ارزيابی برنامه آموزش مهار 

داد، فرآينهد و   ه بهه عوامهل چهار انهه زمينهه، درون    الگوی ارزيابی سيپ در شهر اهواز با توجه 

بها  کهه  های دروس مهارتی و پرورشی اسهت   يای از سرفصل یآموزشاين برنامه داد بود.  برون

تدريس بحث  روههی، آمهوزش داده شهد و پهس از مطالعهه مبهانی نظهری و          استفاده از روش

 سيپ مورد بررسی قرار  رفت.   های آموزش بر اساس الگوی ارزيابی پژوهشی، معيارها و مؤلفه

ههای زنهد ی بها شهراي  کنهونی در قالهب برنامهه درسهی          آيا برنامه آموزش مهار  سؤال اول:

 باشد؟ )مطلوبيت اهداف(. مصو  مطلو  می
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های زند ی در قالب برنامه درسهی از نظهر    های تحقي  نشان دادند که آموزش مهار  يافته

های زمينهه،   طلوبيت کافی برخوردار است. ارزشيابی بخشآموزان از م مديران، مشاوران و دانش

  "مطلهو  "مؤلفهه در حهد    00مؤلفهه قابهل ارزيهابی،     00داد در تعهداد   داد، فرايند و برون درون

دهنده سطح مطلهو  اجهرای برنامهه     ارزيابی  رديد که نشان "نسبتا  مطلو "مؤلفه در حد  0و 

ينهد، مربهوط بهه شهيوه اجهرای برنامهه توسه         ترين ارزيابی در بخهش فرا  است. مناسب مذکور

آموزان و کمترين مطلوبيت مربهوط بهه ارزيهابی از بخهش زمينهه کهه        مدرسان و همااری دانش

دهنده اهداف طرح، و تهيه مقدما  الزم برای شروع اجرای برنامه است. اهميت، تناسب،  نشان

ايهن تحقيه ، مناسهب و     در کننهد ان   کارامدی، شيوه اجرا و مفيد بودن برنامهه از نظهر شهرکت   

 و  Tazakori et al. (2015)ههای  ههای پهژوهش   شده است. اين نتهايج بها يافتهه    مطلو  ارزيابی

Behnamfar and Kahroodi (2014) Niazazari, Enayati, خوانی دارد. مه 

های جديد آموزشی بر اساس نقهش و   در راستای پاسخ به نيازهای اجتماعی و توجه به روش

عنوان نهاد متولی تعليم و تربيهت و انتقهال دانهش، فرهنهگ و شهيوه       زش و پرورش بهو اي  آمو

ای از  عنهوان مجموعهه   ههای زنهد ی بهه    ها، آموزش مهار  زند ی و چگونگی رويارويی با چالش

پهذيری، برخهورد    ههايی کهه بهرای جامعهه     های رايج در جامعه و توانمندی رسمها و  قواعد، سنت

يابهد.   آميهز ضهرور  مهی    های زنهد ی و برخهورداری از يهه زنهد ی موفقيهت      عاقالنه با چالش

هها  آمهوزش  ايهن  ونهه   کهه  نشهان داد  های زنهد ی   های حاصل از اجرای پرسشنامه مهار  يافته

ار آمدن با شراي  زند ی امروزی و سهاز اری در محهي    های الزم برای کن موجب افزايش مهار 

ههای اجهرا توسه  مشهاوران و هماهاری       تهر بهرای شهيوه    آموزشگاه شده است. ارزيابی مطلهو  

نظهر اسهت و    ههای مهورد   کنند ان در تحقي  با مؤلفه دهنده ارتباط بيشتر شرکت آموزان نشان دانش

کننهد ان   ای زمينه بدليل آشنايی محدود شهرکت ه علت احتمالی ارزيابی با مطلوبيت کمتر از مؤلفه

ها بهه توسهعه آ هاهی     با اهداف و فلسفه اجرای طرح بوده است. که الزم است در آموزش مهار 

ايجهاد آمهاد ی بيشهتر بهرای کهاربردی سهاختن         هها و  های آموزش مههار   در مورد علل و انگيزه

 های آموخته شده اقدام شود. مهار 

 هايی است؟ های زند ی دارای چه ويژ ی ت( برنامه آموزش مهار زمينه )باف سؤال دوم:
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 منظور از زمينه، موقعيت فرهنگهی، اقتصهادی، جغرافيهايی و آموزشهی محهل اجهرای تحقيه         

. در ارزيهابی زمينهه بهه سهنجش نيازهها و مسهايل موجهود،        باشهد  می ها ها و هنرستان در دبيرستان

های زند ی ضهرور    ای اجرای برنامه آموزش مهار شود که بر ها و امااناتی پرداخته می فرصت

توان به بررسی مطلوبيهت اههداف از قبهل تعيهين شهده پرداخهت.        دارند. از طري  اين ارزيابی می

مطلوبيت اهداف، آماده بهودن زمينهه اجهرای    )مؤلفه  5های تحقي  در بخش زمينه، با ارزيابی  يافته

 دهنههده  نشههان (کننههد ان سههب مفههاهيم بهها شههرکتاشههتياق فرا يههران، آمههاد ی مدرسههان و تناطههرح، 

نسهبتا   "در نظرسنجی مهديران و ارزيهابی    "نسبتا  مطلو "در نظرسنجی مدرسان،  "مطلو "ارزيابی 

نسهبتا   "های بخش زمينهه بيشهتر در سهطح     آموزان است. ارزيابی کيفی از مؤلفه در دانش "مطلو 

ن نتايج توجه مها را بهه مقهدما  الزم بهرای     اي  آموزان و مديران(. بيان شده است )دانش "مطلو 

دههد مهديران مهدارس و     کنهد و نشهان مهی    های زنهد ی جلهب مهی    اجرای برنامه آموزش مهار 

هها خيلهی    مقدما  تدارک شهده بهرای اجهرای برنامهه آمهوزش مههار        آموزان از اماانا  و دانش

  ،Tazakori et al. (2015) يقها  اين نتهايج بها تحق    تری دارند. رضايت ندارند و توق  اماانا  مناسب

Mohammadi Arya, Seyf Naraqi, Delavar and Sadiour (2012) خوانی دارد.   هم 

های زند ی الزم است اماانا  و مقدما  مناسبی طراحی شود، افراد  برای آموزش مهار 

برنامهه بها   ريز و فرا ير با آ اهی از چرايی و شيوه اجهرای   عنوان مدرس، برنامه شرکت کننده به

توانند مسهير صهحيح بهرای رسهيدن بهه نقطهه        درک آننه الزم است تغيير کند و انجام شود می

ريزی نمايند. آ اهی و ارتباط بين اهداف، به تناسب و تطبي  بيشهتر   مطلو  را شناسايی و طرح

 ههای جهذا    ای و جلوه سازی اماانا  رسانه انجامد. فراهم برنامه آموزشی و زند ی واقعی می

ايجاد اشتياق و تمايل برای کسب مهار ، احساس ضهرور  بهرای     برای جلب توجه فرا يران،

ها برای دستيابی بهه زنهد ی متعهادل و مطلهو       ها و آموزش کاربردی مهار  ياد يری مهار 

 نمايد.  ترغيبهای زند ی را برای ياد يری  کنند ان در برنامه آموزش مهار  تواند شرکت می

 ؟استمطلو    های زند ی تا چه اندازه دادهای برنامه آموزش مهار  ندرو سؤال سوم:

تناسب مفهاهيم بها نيازههای فرا يهران،      ی مؤلفه 6بخش با ارزيابی اين های تحقي  در  يافته

آماد ی فرا يران برای شرکت در دوره، تسل  و مهار  مدرسان، مناب  علمی، برنامهه درسهی و   

بنهدی مطلهو     ها برای مدرسان و جم  يابی مطلو  همه مؤلفهدهنده ارز فضا و اماانا ، نشان

ايهن تحقيه ، کليهه افهراد و منهاب        داد در  منظهور از درون  باشد. آموزان و مديران می برای دانش
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باشد که برای فعاليت مهدارس   مشاور می و آموز، معلم، مدير، معاون، مربی انسانی اعم از دانش

له اطالعا  مورد نياز دربهاره چگهونگی اسهتفاده از منهاب  بهه      نياز بوده است. در اين مرح مورد

 يرنهد ان کمهه    شوند. اين مرحلهه بهه تصهميم    آوری می منظور دستيابی به اهداف برنامه جم 

هايی را انتخا  و طراحی کنند که برای دستيابی به اهداف ضهروری تشهخيص    کند تا روش می

ها، اجهرای   بررسی پيشينه فعاليترزشيابی شامل . روش اجرای اين نوع ا(Sif, 1996)داده شدند 

مجمهوع  در . (Bazargan, 2009) نيهاز اسهت   های تجربی، تحليل مناب  انسانی و کالبدی مورد طرح

دادی بيشهتری بهرای    اماانا  و عوامل درونداشتند که کنند ان انتظار  ، شرکتادد  ها نشان ارزيابی

  هههای ايههن بخههش، بهها نتههايج پههژوهش  هههای  يافتههه. در اختيههار آنههان قههرار  يههرد بر ههزاری دوره 

Mohammadi Arya et al. (2012)، Taremian and Mehryar (2009)  وNiazazari et al. (2014) 

های زند ی بهرای همهه افهراد در سهنين مختله        مهار ضرور  و اهميت آموزش  منطب  است.

سهطح   بهه رای رسهيدن افهراد   هها به   اين آمهوزش  مشخص و مورد پذيرش است. اما با وجود اهميت 

هها و مقابلهه بها     بهرداری مطلهو  از اماانها  و فرصهت     مناسب از مهار  در زنهد ی جههت بههره   

ی زند ی که الزمه موفقيت در زند ی است مقدما ، تدارکا  و آماد ی اجهرای آمهوزش    ها چالش

لهو ، الزم  شود و شامل همه اماانا  و وسايلی اسهت کهه بهرای آمهوزش مط     داد  فته می که درون

است تدارک ديده شود تا مهار  آموزی در سطح مناسبی انجهام شهود. وجهود اماانها  و آمهاد ی      

افهزايش سهطح کمهی و کيفهی و کهاربرد       موجهب نتيجهه   درشهده   ها مطلو  باعث اثربخشی مهار 

 .  می شودها در زند ی  مهار 

   است؟ اندازه مطلو تا چه های زند ی  فرآيند اجرايی برنامه آموزش مهار سؤال چهارم: 

ههای   هايی است که در جريان اجرای برنامهه آمهوزش مههار     منظور از فرايند، کليه فعاليت

زند ی مدارس متوسطه شهر اهواز اتفاق افتاده است. ايهن نهوع ارزيهابی بهه منظهور تشهخيص       

های آموزشی و ميزان مطلوبيهت فراينهد اجهرای ايهن      مشاال  اجرايی در جريان انجام فعاليت

. روش اجرای اين ارزيابی نظهار  بهر مشهاال     (Bazargan, 2009)آيد  ها به عمل می فعاليت

ترين قسمت ارزيابی  ترين و واقعی اين بخش ملموس  باشد. اجرايی و توصي  فرايند واقعی می

طهور ملمهوس بها آن سهر و کهار داشهته و        کنند ان و فرا يران واقعا  و بهه  زيرا آننه اقدام است

طور عينی مورد ارزشيابی قرار دهند، بخش فرايند اجرا بهوده اسهت. ارزيهابی در     ند بهتوانست می

ههای   مؤلفه، تناسب مد  زمهان دوره بها محتهوای آموزشهی، تناسهب روش      6اين بخش شامل  
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ها، آموزش عملی و ابتااری، آموزش کاربردی، فعاليت و مشارکت فرا يران در  آموزش مهار 

هههای  جهرای برنامهه بهوده اسهت. بررسهی کيفهی ارزيهابی  هروه        برنامهه آمهوزش و چگهونگی ا   

 ههای   بخهش  سهاير دهنده مطلوبيهت بهاالتر نسهبت بهه      اين مؤلفه نشان کننده در تحقي  از شرکت

  هها بها نتهايج    اين يافته  اين مطلوبيت در ارزيابی مدرسان و مديران مشهودتر است. تحقي  است. 

Ghaleh Asadi and MahmoodNiya (2007) و Niazazari et al. (2014) رسد. خوان به نظر می هم 

باشهد.   روش اجرای اين ارزيابی، نظار  بر مشاال  اجرايی و توصي  فرايند واقعهی مهی  

ريزی خو  برای آموزش و تربيت افهراد بهر اسهاس شهيوه زنهد ی الزم        ذاری و برنامه هدف

وم برای حرکهت در مسهير درسهت،    است اما ميزان اجرای دقي  برنامه و وفاداری و ارزيابی مدا

 کننده دستيابی به اهداف و موفقيت برنامه است. آموزش ابتااری و کاربردی تضمين

 کمی چگونه است؟  ازنظرهای زند ی  داد اجرای برنامه آموزش مهار  برون سؤال پنجم:

قيهت  موف های زند ی را با هستند که برنامه آموزش مهار  یآموزان داد، دانش منظور از برون

داد و پيامدهای نظهام   داد، در جهت مرتب  کردن برون به عبار  ديگر ارزشيابی برونند. ه ادي ذران

است تا از اين طري  بتهوان بهه ارزش و مطلوبيهت    داد و فرايند نظام  آموزشی با عوامل زمينه، درون

از دوره، پاسهخ   رضهايتمندی اين بخش شامل  در  های تحقي  . يافته(Bazargan, 2009)ها پی برد  آن

ايجههاد تغييههرا  محسهوس در فرا يههران، مطلوبيههت نتههايج اجههرای دوره،   بهه نيازهههای فرا يههران،  

اين بخش باالترين مطلوبيهت   ها و مفيد بودن بوده است. در  برخورداری از سطوح مناسب مهار 

مديران بهوده  آموزان و مدرسان و کمترين مطلوبيت مربوط به ارزيابی  شده مربوط به دانش ارزيابی

هها بها    اين بخش از يافته هاست. دهنده سطح انتظار باالتر مديران از برنامه آموزش مهار  که نشان

خوانی  هم Taremian and Mehryar (2009) و  Mohammadi Arya et al. (2012)نتايج پژوهش

دهنده اجهرای   نهای عملياتی برای مقابله با مشاال  نشا دستيابی به سطح مطلوبی از مهار دارد. 

دهنده کسب سطوح مطلهوبی   ها نشان دست آمده از تحليل داده هاست. نتايج به مناسب ديگر بخش

پيشهبرد   بهرای ها  اين مهار  از مهار  توس  فرا يران است. که الزم است جهت کاربردی نمودن 

 ايجاد جامعه متعادل اقداما  الزم را فراهم نمود. امور زند ی و 

عنوان نهادی اثر هذار، بها داشهتن تهوان، فرصهت، اماانها  و نيهروی         بهآموزش و پرورش 

ايجهاد سهبه زنهد ی     ههای زنهد ی را در راسهتای    اين قابليت را دارد کهه مههار     انسانی ماهر

های زند ی  کاربردی بر مبنای فلسفه زند ی اسالمی به نوجوانان آموزش دهد. آموزش مهار 
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و رفتاری الزم بهرای احسهاس موفقيهت و شهادکامی در      های شناختی، عاطفی توانايی می تواند

هها و مسهائل پهيش رو در زنهد ی      زند ی روزمره را به افراد بياموزد تا آنان برای غلبه بر تهنش 

يهه سيسهتم آموزشهی    ف تنها آ اهی دادن کافی نيسهت.  اهدااين  آماده شوند. برای دستيابی به 

و هدفمندی خهاص، در جههت    دارای هماهنگیتواند اثربخش عمل کند که ساختار آن  زمانی می

آموختگانی با مههار ،   باال رفتن کميت و کيفيت خدما  آموزشی تنظيم شده باشد تا بتواند دانش

ايهن اسهت    صالحيت و کيفيت تحويل جامعه نمايد. مزيت اصلی ارزشيابی از يه دوره آموزشهی  

داد دوره مهذکور نگريسهته    بهرون  داد و که با نگرش سيستمی بهه ارزشهيابی اههداف، زمينهه، درون    

هها و   ريهزی  هها، برنامهه    يری اين امر در تصميم  شود. شود و نقاط قو  و ضع  آن روشن می می

ريهزان و   شهود برنامهه    هذارد و سهبب مهی    ها تأثيرا  مطلهو  بسهياری بهر جها مهی      طراحی دوره

اقهدام بهه طراحهی     زاران با شناخت مناسب و درک مقتضيا  فرا يران و شراي  جامعهه   سياست

رو باشهد. از   کننده اهداف پيش ها و محق  ها پاسخگوی نيازمندی اين دوره برنامه و دوره نمايند. تا 

آمهوزان،   ته ته دانهش  ازتوان به شناخت محدود مدرسان  های اين پژوهش می جمله محدوديت

طح پايين آ هاهی  های زند ی، کمبود اماانا  و س کتا  درسی مهار به موق   عدم تهيه و ارسال

توان اشهاره کهرد. بهر ايهن اسهاس       های زند ی می آموزان از اهداف و اثرا  فرا يری مهار  دانش

ههای آمهوزش    های هدف بهه اجهرای برنامهه    يابی در راستای نياز سنجی  روه انجام مطالعا  زمينه

س الگهوی  نياز زند ی بهر اسها  د های مور تهيه طرحی برای توسعه نظری و عملی مهار و  مهار 

   .شود پيشنهاد میآموزان  جهت اجرای آن توس  مديران، مشاوران و والدين دانش ايرانی -اسالمی
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