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 اطالعات مربوط به فصلنامه و شرايط پذيرش مقاالت
 

 هدف نشريه

هار  ناو ر    هار   ر   هار ر ی ادهر    هدف از انتشار  صلاامر ت لیااو  ر لت واا ا اردت اند شات      

  هار  را تاتت ا اا  لار از  اب  او  ات        هر  پژرهشی ی  دتصت لیااو  ر لت واا ر ی  ز ومات     رصتت

و  ی گاات ی  ا لءاارف توتوااا للاا و  هواات    پو اار ی دا اای هر یاات دا اای یا اا  زی  ر از  اا  

هاارا ا    ااد تا  دااریی ر  واارنی ر تر  مر اار  ی   اار ت  واات   ااتیا    ااو تلت از  لو ا   ور ااا 

   یانش لیاو  ر لت وا ا تر  نءش ن ر د.

 خط مشي هيأت تحريريه:  

    صلامر ت لیاو  ر لت وا از ی  رصا  ءراللی تت  ر ا تتری  از  ر  هر   یتبت )ادا

 ت  ترئل آ وز  ر پتر    ت  كل ژ ف ر   شات   ...(  ت ی   توتی  آ وختت راز 

 .ا  پتیاختت اند ا تءبرل  ی تمد

      هوا هوت  اصای  ءرالت صلامر ت لیاو  ر لت وا پر خگوئی  ت نورز هار  تا

 ور تگرا     تنر ت   ز  ر اهتا ی  هوا حل  شك ت ر ا لءرف توتوا آ وز  

 ر پتر    ی  ر د.  

  پر ر  نر ت هر  تر  مر ی ا  د  موط  ت آ  ا اا تات    ت   ءرالت  تهتصتت ازپر

 ا تری  اهم ر    ریت ی  لدر   آ  ه كر   صیرل یا تت  ر د

  صلامر ت لیاو  ر لت وا از پر ت   ءرالت  تلب   ر حوز  لخللی  ر ت نشت رت

 .دا ی پژرهشی تت لو   آ وز  ر پتر    متشت  ی  وند  یرر  ا ا

 حورهاي مقاالت:م

 هر  نظت  ر تر  تی   ر د. هر  ز ت ر نرظت  ت همبت  وضوع  ءرالت  ر د ی  ز ومت
 رنمد صاتتی  ی می  هر یت  مر ی   را   مر ی  لر  خی ر   برنی نظت  لیاو  ر لت وا (

 اقتلری (

   هر ر   تت هر  لحلوای ی  آ وز  ر پتر    رختر  یر 
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   خرص)  رنمد دشر ت   ر ترئی  حر وت  وتهر   ز گ تویتر  هر گر  آ وز  هتر  هر

 ورهتا  لوزهو ر ( ر انواع آ وز ) صمی حتصت ا    ز هترال    جرز  ر از  ا  یر ( ی  نظرم 

 آ وز  ر پتر  

 تنر ت ی  ی ر لكمویوژ  آ وز ی لحوالت صتا مد    ر ی ر پداهوژ ب  

 ر  تنر ت   ز  لو یت آ وز  ر پتر    تنر ت   ز   اهبتی    تنر ت   ز  آ وز ی 

   نگودا ا ر ا ز ور ی  یا  ر  ر ت تر تمر  آ وز  ر پتر   هرب  لت وا   رزآ وز 

 ی ی  ا تا  ر هور ز یتصی  نءد ر ا ز ر ی نوآر  ور  آ و  

   نءش ر لر وت صمرر   اط درت ر ا لبرطرت ی  آ وز  ر پتر 

   اقتلری ر  ریوت آ وز  ر پتر 
 ر رندهی پژرهش ی  آ وز  ر پتر   ر تر  تا نتر ح پژرهش  

 ووزات آ وز یج ر رندهی ا و  طتاحی  اهتا  نگودا   ر لی وت صضر هر ر ل 

  هبت  ر  د ت ا   رختر  ایا   ر لشكو ت  قوانو  ر  را   حرت   ت آنور ی   طوح 

  ختاف آ وز  ر پتر  

  ر تتگوور  ا ر ی  ریهوت  ی  دلت هد د  رنمد: تر آصت می  خ قوا  ور ت هر  زندهی 

 حل  تریت ر  ور ت هر   وترند ، 

  را   مر ی لت وتی ر  شرر   ر  اهم رئی لحلوای   غای ر  رز ی  

  

 پذيرش مقاالت: شرايط 

 الف: از نظر محتوا، مقاالت ارسالي بايد:

   لیوو   د   ر د.. ی  هوا هدف ر  وضودور1

 هر  صتهمگی ر  تمر ب  ر ا ز ور  هر یت ا ائت  د   ر د. .  ر  در ا همبت2

 . لر حد ا كر  حرصل  طرییرت ر لجت ورت ر پژرهشور  نو تمد   ر د.3

 . حرر  نكرت  د ع ر  تود  تا  آ وز  ر پتر   ه وو   ا   ی ا تا   ر د.4
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 ب: از لحاظ ساختار ظاهري:

 نويسندگان نكات زير را رعايت فرمايند: الزم است
.  ت   ءریت ر نواز صوت اا  مار ع ر   خار  ار صرصاات داری   ات  ر  ار ا   ی اویی لر ا            1

  وی.

صااتحت لر اا   ااد  لجااررز نكمااد. نتااخت ماارپی  ءریاات ه ااتا   اار صر اال    22.  ءاارالت از 2

ر  طاار    word xpایكتترنوكاای ا  اارل  ااوی  ه قمااو   ءاارالت  ر ااد  اار ا ااتتری  از  تنر اات     

 نر ت صتهمگتتر  صر  ی لمظو  ر لر    وی. آخت    وو 

. دمااوا   ءریاات  ناارم نو تاامد   اار نو تاامدهر  ر  اارز ر  را تااتت ر  شخلاارت دا اای ر     3

ا  ر نشاارنی ایكتترنوكاای  ر  هاااد  ءریاات نو ااتت  ااوی. مكوااد   ءریاات حاادات ت ی         حتصاات

هاار  اات یر ز اار  صر  اای ر انگاوتاای   یر تااا لاار یر تااا ر پمجاار  تا اات  اات ه ااتا  تاوااد راژ 

 ض و ت هتیی.

 . دمرر   هدریور   ت صو ت  ر   ر هو ر ی   رال  آنور ذتت هتیند.4

 لمظو  هتیی. (APA).  مر ع ر   خر ی  پر ر   تا رس  بب 5

.  یااریل اللااو   تاارهو  ر ه قمااو  نر واار  خاار هی تاات ی   اات   ءریاات آ ااد  ا ااا ) اار   6

هاارا    ااد  ر  اار ز اار  اصااای ی  ز تنااو   صااتحرت ی       اا ر  ا ااتتری  از اداادای لااو ( 

  وی.

ا  ماارش  ااد   ر ااد. ی  نر اات ا  ااریی   .  ءریاات ا ائاات  ااد  نبر ااد قااب ش ی  هااو  نشاات ت  7

پاا  از   ا ذتاات تممااد. ر حاا  ماارش هاات  ءریاات نو تاامدهر   ر ااد  اات صااو ت  ااترف ا اا  ا اات 

 پر ت   حتوظ ا ا.

 .ت ع یار   خواهد هتی د. ا  رل یر نتخت از  ءریت  وهب لت8





  آل با استفاده از سيستم تقاضاي تقريباً ايدهآموزش  يتقاضا يقيمت برآورد كشش

 

 *دكتر عبداله انصاري

 چكيده
 مقايسه با كمبود تقاضاي خانوارهاي كم درآمد براي خدمات آموزشي در گروهيبه باور 

كامل پوشش اهداف  يافتن تر بر تحقققاطعكاستي در عرضه خدمات آموزشي اثري 
تأسيس مدارس شبانه هايي مانندشبا وجود تالكاهش نرخ ترك تحصيل دارد.  تحصيلي و

هنوز تا  ،آموزان مناطق محرومافزار رايگان در ميان دانش روزي، تغذيه و توزيع نوشت
وجود  بسيارالتعليم فاصله  پوشش تحصيلي جمعيت الزم ةبه موفقيت كامل در زميندستيابي 

آموزش، هاي  و هزينهافزايش قيمت  مانند ياستهاييدارد. بنابراين گرايش دولت به س
مكن شود و م تقاضاي آموزش براي  دستكم گروههايي از خانوارها ميمؤثر موجب كاهش 

و سياستهاي مربوطه را خنثي  كنداهداف نظام آموزشي كشور را تهديد  دستيابي به است
كسب  نيازمند ،زشهاي آموچگونگي تأمين هزينه ةسازد. سياستگذاري مناسب در زمين

چگونگي  نظراز  خانوارها هاي مختلف درآمديپيرامون رفتار گروه ،دانش كافي و دقيق
از  گيري بهرهبا  مقاله در اين آموزش است. هاي و هزينه واكنش نسبت به افزايش قيمت

سيستم تقاضاي تقريباً  و 3131تا  3131ي هاي بودجه خانوارهاي شهري طي سالها داده
شد. محاسبه  ي پنجگانه خانوارهاهابه تفكيك گروهآموزش  يقيمتكششهاي آل،  ايده

 آموزش براي خانوارهاي كم درآمد و متوسط خصوصي تقاضايبراساس اين محاسبه 
( و براي 94/3و  13/3)به ترتيب  حساس با كشش و قيمت آموزش يافتن به تغيير نسبت
بي كشش  باال و باال بهمتوسط  ( و براي طبقات1/0كمتر حساس ) با درآمد متوسط طبقه

 ينيمتوسط پا هاي درآمداز آنجا كه آموزش براي خانوارهاي متعلق به گروه است.( 03/0)
ي معطوف به تعديل بنابراين سياستها ،لوكس است )طبقات اول و دوم( و كم در آمد
د كه كاهش تقاضاي آموزش از سوي ناي تدوين و اجرا شو به گونهبايد  قيمت آموزش

  طبقات محروم آسيبي نرسد. و به تكوين سرمايه انسانيِ جبران شودهاي مورد اشاره  وهگر

 آل براي آموزش، سيستم تقاضاي تقريباً ايده ي خصوصيتقاضا ،آموزش يقيمتكشش  ها: كليد واژه
____________________________________________ 

 1/30/40يخ پذيرش:  تار                       3/1/40تاريخ دريافت:  

 abd_ansari@yahoo.com                                          و مدير گروه اقتصاد آموزش وپرورش مطالعات عضو هيئت علمي پژوهشگاه * 

mailto:abd_ansari@yahoo.com
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 مقدمه

براي تربيت  و بود در گذشته منطق تدارك عمومي آموزش در مدارس داراي ماهيت سياسي

اقتصاددانان پس از آن د. ش سازي ملي از آموزش دولتي قيم مآبانه استفاده مي شهروندان و همگن

كه منافع خصوصي دارد واز طريق آمادگي براي  كردندمعرفي  3كااليي ممتاز منزلةبه آموزش را 

عمر  ،ي از بهداشت بهتردستمزد باالتر به همراه منافع غيرمادي ناش برخورداري از ،اشتغال كارآ

وجود مزاياي در صورتي كه شود.  ميتهي مطلوبيت من ايجاده و مواردي مانند آنها بتر  طوالني

به  1بازارهاي مالي محدود و از همه مهم تر نقش سرمايه انساني ،گسترده منافع اجتماعي ، 2خارجي

كا بر درآمدهاي عمومي براي اصولي در مبارزه با فقر بر ضرورت دخالت دولت و اتراهبرد  منزلة

هاي  براي ايجاد اطمينان از اينكه شهروندان از فرصتبنابراين تأمين مالي آموزش تأكيد دارد. 

و در مدارس  نامها ثبتپذيرش اين مسئوليت  وظيفه دارند. در نتيجه دولتها مند شوند، آموزش بهره

الً به حاشيه رانده و يا كنار گذاشته ي كه قبرتي مستمر افزايش يافته و گروههايبه صو دانشگاهها

اند. در  اكنون تحت پوشش نظام آموزش دولتي قرار گرفته ،دختران و معلوالن( مثالًشده بودند )

از فرصتهاي آموزشي تشكيل شده  يبسياري از كشورها، نظامهاي آموزش دولتي از مجموعة متنوع

عيت خود از طريق نظام آموزشي تالش موق يپذير براي ارتقا است و خانوارها و گروههاي آسيب

آموزش در كشورهاي كمتر توسعه يافته عمومي است،  ةبخش عمد چون برخيبه باور  كنند. مي

همچنين  . (943، ص3111)تودارو،  استتر از عامل عرضه  تقاضا بسيار مهم ةعامل تعيين كنند

حركه تحوالت اجتماعي و نيروي م در حكمتواند  اين باور عموميت يافته كه آموزش عالي مي"

به  كه دانشگاهها، كند به توسعه اقتصادي ايجاب مي دستيابيبنابراين  پيشرفت اقتصادي قلمداد شود.

ت كننده نيروي انساني متخصص بوده و كانون تسهيل كننده انتقال تكنولوژي عنوان مراكزي كه تربي

به همين سبب است كه  (.311،ص3119،)عمادزاده "به سرعت گسترش يابند آيند، به شمار مي

دولتها به صورتي جدي و منظم براي كاهش هزينه آموزش و در نتيجه توسعه و تسهيل دسترسي 

هاي  اي از برنامه دامنه«  بازاريابي اجتماعي» در راستاي سياست و به فرصتهاي آموزشي تالش كرده

 . اند تدارك ديدهانشگاههاي دولتي جويان درا براي دانش هاي كالن تغذيه در مدارس ابتدايي تا يارانه

                                                           
1. Merit good 

2. Externalities 

3. Human capital 
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تقاضا مبني بر اينكه گرايشهايي در حوزه آموزش وجود دارد  ،شده با وجود همة مطالب عنوان

بودن بسياري از  يتقويت باور غيرضرور د.شودر بسياري از مناطق جهان محدود براي آموزش 

در جهان از مهم ترين داليلي  بحران تأمين مالي آموزشتداوم ي آموزشي و ها فعاليتها و برنامه

 كنند. هستند كه بر انتقال سهم بيشتري از مسئوليت تأمين مالي آموزش به خانوارها تأكيد مي

 شتابان رشدچون  يكشور ما نيز از پيامدهاي تحوالت جهاني معاصر جدا نبوده و عوامل مؤثر

اي اجتماعي براي هايي چون عدالت طلبي، تقاض و طرح آرمانجوانان تركيب سني  ،جمعيت

ي به تقاضاي كشورمان در مقام پاسخگويبخش آموزش در حالي كه آموزش را افزايش داده است. 

هاي مالي دولت موجب گرايش تنگنارسد كه  به نظر مي و ستروزافزون با بحران تأمين مالي روبرو

ب قانون تأسيس تصوي به انتقال بيشتر مسئوليت تأمين منابع مالي آموزش به خانوارها شده است.

نامه چگونگي ارائه خدمات آموزشي و پرورشي فوق  آئين و 3111مدارس غيرانتفاعي در سال 

اما گرايش دولت به   بر گرايش مذكور داللت دارند.همگي  ،3111برنامه در مدارس دولتي در سال 

تر از تدارك آموزش در سطحي فراهاي آموزش و  سبك كردن بار مسئوليت خود در تأمين هزينه

بر تقاضاي آموزش اثر تواند  ميآموزان( به پرداخت آن تمايل دارند،  قيمتهايي كه والدين )يا دانش

ي شتر ساختن توزيع فرصتهاي آموز به پوشش كامل تحصيلي و عادالنه دستيابيو  باشد منفي داشته

 رو سازد.  هبا تهديد روبدر تمامي سطوح تحصيلي را 

 324در ميان  1 شاخص توسعه آموزش از نظر ايران رتبه نسكويو 2003بر اساس گزارش سال 

 2شاخص جنسيت ويژه نظر شاخص ماندگاري تا پايه پنجم، هشتاد و از نظراز  ،نودكشور جهان 

التعليم از طرقي  جمعيت الزمدادن به همة دولت براي پوشش  اينكهوجود  با دو است. و يكصد

آموزان مناطق  افزار در ميان دانش و توزيع رايگان نوشتروزي، تغذيه  مانند تأسيس مدارس شبانه

هنوز تا رسيدن به كاميابي كامل فاصله بسيار وجود دارد. عوامل تالشهايي كرده است، اما محروم 

يا خود به مدرسه  براي فرستادن فرزندانساكن مناطق محروم  ياقتصادي بر تصميم خانوارها

د. هزينه فرصت دار بسيارتأثير اي دريافت خدمات آموزشي دانشگاه و به طور كلي كمبود تقاضا بر

آموزان و ... از  بهاي ملزومات تحصيل، هزينه رفت و آمد دانششهريه، آموزان،  رفته دانش از دست

                                                           
1. EFA (Education for All) Development Index (EDI) 

2. Gender EFA Index (GEI) 

  3تهران، جدول  -اي يونسكو ناشر دفتر منطقه ، مترجم و2003، گزارش جهاني پايش آموزش براي همه سال 3131برگرفته از: يونسكو، خرداد ،

 (3131 -)به نقل از نفيسي -هاي توسعه آموزش براي همه شاخص
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به مخارج خود بخشي از درآمد دادن اختصاص مؤثر بر تصميم خانوارها براي ترين عناصر  مهم

 روند. به شمار ميآموزشي 

هاي خصوصي  چگونگي و ميزان افزايش قيمت و هزينه ةدر زمين كارآاذ سياستهاي الزمه اتخ

بيني آثار ناشي  تقاضا براي آموزش و پيش زمينةشناخت رفتار طبقات مختلف خانوارها در آموزش، 

بر تقاضاي آموزش است. در اين مقاله تغيير در تقاضاي خانوارها  آموزش از دگرگونيهاي قيمت

از طريق برآورد  ،به تفكيك طبقات مختلفهنگام تغيير در بردار قيمت آموزش  ، بهبراي آموزش

 -متغيرهاي اقتصادي باي افزوده شده ضرايب كششهاي قيمتي و در قالب يك سيستم كامل تقاضا

ناپذير بودن كاالها و خدمات از يكديگر و همگن بودن ترجيحات  كه شروط تفكيك اجتماعي

 شود. ميتحليل مصرف كننده را تأمين كند، 

ر فرآيند تشكيل سرمايه انساني در كشور برفتار خانوارها در زمينه تقاضاي آموزش كه  شناخت

بهبود سطح كيفي و كمي خدمات آموزشي براي هاي جبراني  در نهايت به طراحي برنامهمؤثر است، 

 شود. ميبراي گروههاي هدف منجر 

كه به و تالش شده است  شده صوصي منظورخ كاالي مصرفي و منزلةآموزش به در اين مقاله 

 دو پرسش طرح شده پاسخ داده شود.

 است؟ باكشش آموزش براي كليه طبقات خانوارهاي شهريتقاضاي آيا  

نسبت به قيمت آموزش  تقاضاي حساسيت به عبارت ديگر و اندازه كشش قيمتي آموزشآيا  

 براي طبقات مختلف خانوارهاي شهري متفاوت است؟آن 

از طريق مطالعه تقاضاي آموزش در چارچوب رويكرد سيستمي تقاضا ي اين تحقيق هدف علم

خانوارها در تقاضاي آموزش و ارائه چارچوبي براي ارزيابي تغيير برآورد ضرايب كششهاي قيمتي 

شناسي اي و از جنبه روشروش مطالعه علّي، از نوع كتابخانه ، است.آموزش قيمتهنگام تغيير  به

 يه رفتار مصرف كننده در اقتصاد خرد است. مبتني بر نظر

 مبناي نظري تحقيق 

هنگام تغيير قيمت آموزش  بهمطالعه رفتار خانوارهاي متقاضي خدمات آموزشي  مقالهموضوع 

شود. پايه نظري تحقيق بر نظريه رفتار مصرف  هاي قيمتي انجام مي است كه از طريق برآورد كشش

كه در آن مقدار تقاضا براي كاال تابعي از متغيرهاي قيمت و استوار است خرد كننده در اقتصاد 

قانون تقاضا  ،با قيمت آن را با فرض ثبات ساير عوامل ي كاالرابطه منفي مقدار تقاضا درآمد است.
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كه مصرف كننده به  دهد را نشان مي ( و تابع تقاضا مقدار كااليي19ص -3131-)منكيو نامند مي

. (11ص - 3133-كوآنت -كند )هندرسن و درآمد خود خريداري مي صورت تابعي از قيمت كاالها

بستگي دارد. بسياري از خانوارها آموزش آموزش به قيمت تقاضاي  ميزان ديگر كاالها همسان با

ين پايبه طور نسبي هزينة خصوصي آموزش سطح تمايل دارند تا فرزندان خود را در شرايطي كه 

كند. ميزان  در شرايطي كه هزينه افزايش يابد، كاهش پيدا ميآنها  عدةاست به مدرسه بفرستند و 

آموزش )شامل شهريه مدرسه، و خصوصي مستقيم  مخارجتركيبي از متغيرهاي   اتقاضاي آموزش، ب

” هاي فرصتهاي از دست رفته هزينه“هاي غيرمستقيم يا  ها( و هزينه كتاب، پوشاك و ساير هزينه

 هاي مذكور معكوس باشد. رابطه تقاضا براي آموزش با هزينهرود كه  شود. انتظار مي تعيين مي

گيري  ر اثر تغيير در قيمت را اندازهبابزاري است كه تغيير در مقدار تقاضا  كشش قيمتي تقاضا

در مقدار تقاضاي ناشي از تغيير قيمت زياد باشد، تقاضا براي كاال با كشش  دگرگونيكند و اگر  مي

كشش است.  ر اثر تغيير قيمت قابل توجه نباشد، تقاضا بيبدار تقاضا و در صورتي كه تغيير در مق

 -كشش و كاالهاي لوكس داراي تقاضاي باكشش هستند )منكيو كاالهاي ضروري داراي تقاضاي بي

انتظار مي رود كه تقاضاي آموزش نزد خانوارهاي مرفه شهري بي كشش و براي . (303ص

   خانوارهاي كم درآمد با كشش باشد.

 قيقت تحايبوري بر ادمر
 9103گيري مستمر ملي از هايي كه از طريق نمونهاز داده گيري بهرهبا ( 2001) 3زانگليك و 

در  آموزشمناطق روستايي ماداگاسكار  فراهم شده،  كششهاي قيمتي  3441-49خانوار در سالهاي 

نام مطالعه بر ثبترا هريه افزايش ش به تفكيك دهكهاي هزينه محاسبه و اثر سياسترا  دوره ابتدايي

اي )كه تابعي از آموزش مدرسه فرض كسب مطلوبيت والدين از سرمايه انساني فرزندان با ند.ده اكر

  .اند لحاظ شده نامنام در مدرسه دولتي، خصوصي و عدم ثبتهاي ثبت گزينه ،آنان است(

مانند اي ل مخارج مدرسهنام شده به صورت ساالنه و شاماطالعات خانوار براي هر كودك ثبت

و متغير  استهاي مستقيم ديگر كتاب و لباسهاي متحدالشكل، اياب و ذهاب و هزينه ةشهريه، تهي

مدارس ابتدايي )دولتي يا خصوصي( آموز براي انواع  هاي سرانه دانشهزينهاز  گيري بهرهقيمت با 

مل هزينه فرصت )برابر با شوند شاكودكاني كه در مدرسه حاضر مي هزينهست. اگردآوري شده 

                                                           
1. Glick & Sahn, 2006, 118-145 
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ساعات حضور در مدرسه بر حسب نرخ بازاري دستمزد يا ارزش توليد از دست رفته خانوار ارزش 

 شود. ( نيز مي،كه كودك در مدرسه حضور دارد استدر زماني 

طبقات منفي و  همةاي مستقيم و ساالنه( براي هاي آموزش مدرسهب قيمتي )هزينهيعالئم ضرا

در شرايطي كه سطح مخارج خانوار  (به صورت قدر مطلق). اندازه ضرايب قيمتي معنادار است

. داردواكنش فقرا نسبت به تغيير قيمتها  شدت بيشترشود و داللت بر  تر مييابد، كوچكافزايش مي

 يابتدايي بدر دوره اي دولتي براي آموزش مدرسه تقاضازير  3شماره براساس اطالعات جدول 

 است.  -33/0اندازه كشش براي نمونه تحقيق  كشش و ميانگين
 0991-0991ماداگاسكار در سال تحصيلي  كشور كششهاي قيمتي به تفكيك گروههاي هزينه نتايج برآورد .0 شماره جدول

 (n=411كششهاي قيمتي مدرسه دولتي نمونه در دسترس دولتي )

كشش خود 

 قيمتي
 كشش خود قيمتي قيمتي كشش خود

 هايگروه

 ايهزينه

31/0- 13/0- 21/0- 3 

24/3- 91/0- 23/0- 2 

14/0- 23/0- 31/0- 1 

11/0- 31/0- 03/0- 9 

13/0- 31/0- 33/0- 1 

 همه -20/0 -21/0 -10/0

 311ص ،2001ن،زاگليك و  مأخذ:

براي دو طبقة فقيرترين به  -23/0و  -21/0اندازه كشش قيمت خودي براي مدرسه دولتي از 

براي  دولتي هاي قيمتي مدرسهيابد. كششاي دو طبقة ثروتمندترين كاهش ميبر -33/0و  -03/0

اين در شرايطي است كه براي طبقات  از ميانگين كشش نمونه بزرگتر هستند و ،ترين دو طبقهينيپا

براين با افزايش قيمت آموزش سهم دو طبقه بناباالتر، اندازه كششها كوچكتر از ميانگين است. 

هاي دولتي به دليل افزايش شهريه كاهش و در مقابل سهم باالترين نامموع ثبتفقيرترين از مج

 . استنرخ افزايش كاهنده  كه البته طبقات افزايش خواهد يافت
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 تابعي از ابتدايي  ةاي در دورتوان دريافت كه تقاضا براي آموزش مدرسهاز نتايج تحقيق مي

رسه است. تخمينها بر اين واقعيت داللت دارند كه ها و كيفيت مدتغيير در منابع خانوار، هزينه

، درآمدتقاضاي فقرا براي آموزش دولتي در دوره ابتدايي نسبت به عنصر قيمت در قياس با عنصر 

تقاضا براي  ،اي كشش پذيرتر است. بنابراين افزايش شهريه مدارس دولتيبه ميزان قابل مالحظه

هاي موجود در يرا به اندازة وسعت نابرابر و مرفه طبقات فقيرمدارس ابتدايي دولتي در ميان 

ها حتي در ها داللت دارند كه افزايش شهريهيسازشبيهنتايج ها كاهش خواهد داد. منامجموع ثبت

توانند بر هاي بهبود كيفيت در مدرسه به كار گرفته شوند، ميشرايطي كه براي تأمين مالي برنامه

 داشته باشند. ثر منفي اهاي آموزشي برابري فرصت

مدل تعادل جزئي مبتني بر حداكثر سازي مطلوبيت خانوار به  به كارگيري با( 2009) 3كيم

 اطالعات مطالعه تقاضا براي آموزش خصوصي در كره جنوبي پرداخته است. در اين تحقيق از

شده است. نتايج تحقيق  گيري بهره 3443هزينه خانوارهاي شهري در سال  وآموزش خصوصي 

 يابد. با افزايش بهاي آموزش خصوصي، تقاضا براي آن كاهش ميكه دهد مي نشان

روية حداكثرسازي در قالب معادالت و  توابع هزينه خانوار به كارگيريبا  (2002) 2تيالك

نشان دادند  ها يافتهاقدام كرد.  شانزده ايالت هنددر   به مطالعه مخارج آموزش خصوصي ،رگرسيوني

شوند، بلكه مكمل  جانشين يكديگر نمي ،و مخارج خانوار در حوزة آموزش هاي دولتهزينهكه 

 ب اندكي كوچكتر از يك هستند(يكششي تقريباً برابر با واحد )ضرا ،يكديگرند. مخارج خانوارها

متغيرهاي مربوط به مدرسه، ميان مجموعه كه در داد ب كششها به روشني نشان يضرا و داشت

اعتبارات دولتي  كاهشبنابراين اهميت دارند.  ...و يگان غذا در ميان روزعرضه را مانندهايي انگيزه

مناطق تدارك مدارس  و به كاهش مخارج آموزشي خانوارها منجر شود ممكن استآموزش، 

روز، به ويژه در مقاطع ابتدايي و راهنمايي و فراهم آوردن مشوقهايي از قبيل تغذيه نيمروستايي 

نياز به صرف هزينه از سوي  قيمت و ،رايگان متحدالشكل هايسلبا و هاي درسيكتابعرضه 

 دهد. اي كاهش و تقاضا براي آموزش را افزايش ميخانوارها را به طور قابل مالحظه

كشورهاي كمتر توسعه  3430و  3410آثار بحران اقتصادي دهة  براي بررسي( 2003) 1نيلسن

هاي اقتصادي تغيرم و مدرسه درنام گيري براي ثبتيماي تصممدل دو گزينهاز يافته و به ويژه زامبيا 

                                                           
1. Kim, S., 2004, PP. 1-36 

2. Tilak, J. B. G., 2002 

3. Nielsen, H. S., 2001, pp. 191-218. 
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شاخصهاي كيفيت و متغيرهاي اجتماعي مربوط به خانواده،  ،هاي آموزشيدرآمد خانوار، هزينه

استفاده جامعه و فرد براي سه نمونة متفاوت يعني كودكان مناطق روستايي، دختران و پسران شهري 

معرف عوامل  داللت دارد كه ام در مدرسه و متغيرهاييننتايج بر وجود رابطه ميان ثبت كرد.

كاهش  بنابراين ند،نام در مدرسه مؤثراقتصادي هستند. دو عامل ميزان مخارج آموزشي و فقر بر ثبت

تر از افزايش درآمد است. كاهش اثر بخش ،نامابزاري براي افزايش ثبت در حكمهاي مدرسه هزينه

اگر چه منابع كند كه  محقق تأكيد مي. نام در مدرسه داردبر ثبت رمعنادا يهزينه اياب و ذهاب اثر

 مالي مورد نياز هستند، اما كسب آن مشروط به آسيب نخوردن به تقاضا براي آموزش است.

 2تقاضاي آموزش، از مدل رأي دهنده ميانيزدن ( براي تخمين 2003) 3آهلين و يوهانسن

. است هاي رأي دهنده ميانييز قيمت و برداري از ويژگآموزش تابعي ا كه در آن ندگيري كرد بهره

 23شهروندي كه در  1110نظرسنجي از  به روشهاي گردآوري شده در اين مطالعه از تركيب داده

از  (i)كه فرد  شده استفرض  و اطالعات شهري استفادهاز كنند و برخي شهر سوئد زندگي مي

كند: مطلوبيت كسب مي كند مي كه دولت ارائه يمصرف كاالهاي خصوصي و آموزش

),( iii Gcuu   و با توجه به قيد بودجه فردiii ytc )1(   و قيد بودجه شهري

iiiiiii SNyNtGN   كه در آنit  ،نرخ ماليات محليiN جمعيت ساكن در شهر،  شمار

iy متوسط درآمد شهر و iS كه به مدارس شهر اختصاص  هستند اعتبارات سرانه دولت مركزي

دولت محلي كه يابد، تقاضاي فرد براي اعتبارات آموزشي مي

iG در شكل كند،  عرضه مي

 شود:تعريف مي به صورت رابطه زيرلگاريتمي و 

   


J

j
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از  iGخود از ميزان مخارج دولتي را به صورت تفاوت  افراد نارضايتي

iG  كنند كه  ميابراز

تقاضا براي مخارج دولتي در سوئد هاي تحقيق نشان دادند كه يافته شود. نشان داده مي با 

هاي مشابه نمونه مريكا و كششهاي برآوردي از تر از اياالت متحده آآموزش به مراتب با كشش

ان كاركنهاي كشش قيمتي تقاضاي كاركنان شهرداري از ديگر گروه اندازهو ديگر در سوئد بزرگتر 

 كمتر بود. 

                                                           
1. Ahlin, Asa, Johanson, Eva. (2001), 331-351. 

2.median voter model 
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 ،گذاري دولتاندازه سرمايه همچونتوسعه آموزش همگاني خصوصي  عوامل( 3441جيمز )

عدم پرداخت يارانه از سوي دولت براي آموزش ناهمگوني فرهنگي، رقابت مذهبي و پرداخت يا 

در كنار  ي تحقيق داللت دارند كهها يافتهمطالعه كرده است.  كشورهااي از در نمونهخصوصي را 

” قابل توجه“يارانه و اختصاص  دندار اساسينقش عمده عوامل فرهنگي، سياستهاي دولت نيز تأثير 

 30آموزان مدارس خصوصي را به ميزان نشسهم دا قيمت آموزش را كاهش و ،بخش خصوصي هب

 .(311ص-3441-)جيمز دهددرصد افزايش مي

سري زماني مخارج مصرف هاي ( براي مطالعه تقاضاي خصوصي آموزش از داده3433) 3كيم

 استفاده كرده است.  3413-32هاي لسا زمانيدر فاصله امريكا اياالت متحده كننده 

دوام، هاي مربوط به كاالهاي بادوام، بي)مجموع هزينهمخارج مصرفي كل  از اين تحقيق در

به منظور برآورد  وهزينه سرانه و مخارج آموزش خصوصي  ،آموزش و ساير( به جاي درآمد

 .ستاپارامترها از توابع مطلوبيت ترانسلوگ و سيستم مخارج خطي استفاده شده
 0942-21هاي سال زمانيالت متحد آمريكا در فاصله ايا (شدهنجبران ) كششهاي قيمتي نتايج برآورد .1 شماره جدول

 كششهاي قيمتي

 كاال كاالهاي بادوام دوامكاالهاي بي آموزش ساير

21331/0 

(02-E001/0) 

00941/0- 

(02-E113/0) 

04302/0- 

(02-E331/0) 

01340/3- 

(01-E321/0) 
 كاالهاي بادوام

19211/0 

(01-E140/0) 

00011/0- 

(03-E333/0) 

34944/0- 

(01-E292/0) 

04121/0- 

(01- E 229/0) 
 دوامكاالهاي بي

11113/0 

(00-E101/0) 

13034/3- 

(00-E202/0) 

03111/0 

(00-E292/0) 

11199/0- 

(00-E931/0) 
 آموزش

40109/0- 

(01-E214/0) 

00214/0 

(02-E210/0) 

24341/0 

(01-E313/0) 

00413/0 

(09-E231/0) 
 ساير

 (339ص-3433-:كيمخذمأ)                       

تمامي كششهاي قيمتي خودي براي كاالها عالمت منفي داشته و از اندازة كه  نتايج نشان داد

 بنابراين ،ترين استمنطقي برخوردارند. تقاضا براي آموزش با توجه به قيمت آموزش با كشش

ابي به هدف برابري يك ابزار سياستي براي دستيمنزلة هاي اعطاي كمك به  امكان به كارگيري برنامه

 اي در آموزش وجود دارد. منطقه

                                                           
1. Kim, H. Youn, 1988. PP. 173-192 
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و هيچ قيد شده در اين مطالعه از چارچوب مدل سيستمي تقاضا براي مصرف كننده استفاده 

تقاضا براي  منزلةتقاضاي آموزش به  واست ترجيحات مصرف كننده تحميل نشده  دلبخواهي بر

 است. هشدكاالي خصوصي تحليل 

افزايش قيمت كاال موجب كاهش مقدار تقاضا شده و اين در شرايطي  دليلاثر جانشيني به 

شود. بنابراين، بخش عمده افزايش است كه رشد درآمد واقعي به افزايش تقاضا براي كاال منجر مي

 برآورد شده براي تقاضاي آموزش طي دورة مطالعه ناشي از افزايش درآمد واقعي است. 

 تحليل رگرسيونو  مصرف -گذاريمدل دوگانه سرمايهاز  گيري بهرهبا  (3411) 3كمپل و سيگل

 امريكا در اياالت متحد قاضا براي آموزش عاليت ،نام كل و قيمت )شهريه(هاي ثبت داده و بر مبناي

 (نامنسبت ثبت) مطالعه كردند. در اين مطالعه مشخص شد كه تقاضا 3434-19سالهاي  را براي

واكنش نشان مي (معكوس) به طور منفي (اي نسبي شهريههشاخص هزينه)نسبت به تغيير قيمت 

اثر درآمدي مثبت  انامها به واسطة تأثير منفي قيمتها  كه ببود روند صعودي در نرخ ثبتندهد. 

ن ادر نسبت تعداد ثبت نامها به كل واجد نوسان يسويهم ،تقاضا براي آموزش عالي، جبران نشده

قيمتي تقاضا  كششاندازه  وقيمت مصرف كننده تعديل شده شاخص با شهريه كه  شرايط با نوسان

 . روند هاي تحقيق به شمار مي ترين يافتهاز مهم ،ستا -99/0با  برابركه 

آموزش با  خصوصي اي تجربي كه در آن تقاضاي در مرور ادبيات تحقيق داخل كشور، مطالعه 

. در اين مقاله همانند اغلب 2داز برآورد كششهاي قيمتي بررسي شده باشد، يافت نش گيري بهره

هاي وزش در ايران از طريق برآورد كششتقاضاي خانوارهاي شهري براي آم مطالعات مرور شده،

ترين ويژگيهاي اين مطالعه تحليل تقاضا  در قالب رويكرد سيستمي  و مهم شود قيمتي مطالعه مي

بندي شده در گروههاي  هري طبقههاي خانوارهاي ش از داده گيري بهره آل با ايده تقاضاي تقريباً

 درآمدي است.  

 بررسی ساختار تقاضاي آموزش و ارائه الگوي تجربی

عرضه و تقاضا تعيين  اشود، ب ميزان آموزشي كه فراگرفته مي: مدل نظري تقاضا براي آموزش

شود. ازآنجا كه بخش عمده عرضه آموزش در كشورهاي در حال توسعه عمومي است، طرف  مي

درآمد  ت دارد: انتظار فرد ازياهميار مهمتر از طرف عرضه است. در طرف تقاضا دو عامل تقاضا بس

                                                           
1. Campbell, R. & Siegel, B. N, (1967), pp.482-494 

گروهبندي خانوارهاي شهري و تحليل تقاضاي ايشان براي آموزش )كاربردي از منحني انگل  " نوان تقاضاي خصوصي آموزش موضوع مقاله با ع .2
 (11-24، ص3134 -:)انصاري و محمدي كه در آن كشش هاي در آمدي برآورد شده اند. است "و آزمون همساني واريانس(
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آموز يا خانواده وي  هاي مستقيم و غيرمستقيمي كه دانش و هزينهاست آموزش ناشي از كه  آينده

 براي فرصتهاي شغلي است 3”تقاضاي مشتق شده“ تقاضا براي آموزشبنابراين  .بايد متحمل شوند

از دست رفته آموزش بر ميزان   هاي فرصت هزينه و غيرمستقيم ياهاي مستقيم شخصي  ههزين و

 تبطهاي مر ها شامل شهريه مدرسه، كتاب، پوشاك و ساير هزينه اين هزينه .ثرندؤتقاضاي آموزش م

باشد.  اشتهمعكوس دارتباط هاي مستقيم  كه تقاضا براي آموزش با هزينه مي رودانتظار  و دنشو مي

بيشتر شود،  مرتبط هاي هزينهديگر شهريه مدرسه و  اندازههر ،ساير عوامل ثبات با فرض يعني

ن هزينه فرصت از ايرود كه م انتظار مي همچنين .شدتقاضاي خصوصي براي آموزش كمتر خواهد 

مهم ديگري از غيراقتصادي متغيرهاي  البتهدست رفته و تقاضا ارتباط معكوسي وجود داشته باشد. 

تقاضا براي  بر نيز آموزش والدين و اندازه خانواده سطح فرهنگي، موقعيت اجتماعي، ايطشر قبيل

به اي كه  آموزش مدرسهبراي  تقاضامشابه با ديگر كاالها،  گذارند. بر اين اساس آموزش تأثير مي

 و اي بستگي دارد د به قيمت و شدت تقاضاي خانوار براي آموزش مدرسهرس خانوارها ميمصرف 

است به مدرسه  اندكاي  آموزش مدرسه قيمتي از خانوارها فرزندان خود را در شرايطي كه بسيار

اي جدي است، براي  خانوارهايي كه در نزد آنها تقاضا براي آموزش مدرسه اگرچه  .فرستندمي 

ر بهاي گزاف خصوصي به منظور فرستادن فرزندانشان به مدرسه، تمايل قوي دارند.  تحمل هزينه

 ند،ا كرده اقدام قيمتي هاي كشش برآوردبه  آموزش تقاضاي تحليل براي كه يمطالعات اين پايه

 جمعيت يا  اقتصادي -سياسي متغيرهاي و آموزش قيمت درآمد، از تابعيرا  آموزش معموالً

 جبري تصريح و تحقيق روش در ضعف دليل به ،ياد شده مطالعاتاكثر  اما .اند كرده فرض شناختي

 كه استسبب  آن مورد اشاره از كاستي. ندهست در معرض انتقاد  شده گرفته ركا به تابع شكل

 و شده  برآورد منفرد معادله يك چارچوب در و كاالها ديگر از جدا صورت به آموزش براي تقاضا

 و است مستقل كاالها ديگر از آموزش تقاضاي و مطلوبيت تابع كه است ضمني فرضمتضمن اين 

منابع به آموزش به صورت مجزا از ديگر كاالها وخدمات دادن خانواده براي اختصاص 

 ايجاد منزله به( قوي يا ضعيف) پذيري تفكيك مورد دركند. چنين فرضي  گيري مي تصميم

 تصريح اين بر عالوه .است كاالها ديگر و آموزش نايم جانشيني كششهايبرآورد  بر محدوديتهايي

 ساختاربر  كه هستند غير ضروري يقيدهابه منزله  وزشآم براي تقاضا تابع شكلهايدلخواه  جبري

داگالس، بستگي كشش قيمتي تقاضاي  -كاب تابع لشك در مثال طور به. دنشو مي تحميل تقاضا

                                                           
1. Derived demand 
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ترجيحات همگن و  يبه معناكه  شود آموزش به قيمت و مستقل بودن آن از درآمد، مسلم فرض مي

تقاضا كه ضرورت دارد  بنابراين. استاسازگار كه با قواعد رفتار مصرف كننده ن استپذير  جمع

در چارچوب يك نظام كامل از  و خدماتبراي آموزش در ارتباط با تقاضا براي ديگر كاالها و 

در اين به عالوه  .شود ، تحليلپذير سازد تقاضا كه ترجيحات تفكيك ناپذير و ناهمگن را امكان

شود.  كااليي خصوصي مطالعه ميبه مثابه  لكهبمحلي و ي عمومي ياالمنزلة كبه نه آموزش  مقاله

در عمل مدل سازي جنبه  ، اماگذاري را در بر دارد اگرچه آموزش عناصر دوگانه مصرف و سرمايه

 )كيم، مصرف كننده تقريباً غيرممكن است گذاري آموزش در چارچوب تقاضاي كامل سرمايه

 .(319، ص3433

اقتصادي  ودرآمد  بعي از متغيرهاي قيمت،براي آموزش تا خصوصيي تقاضامقاله در اين 

 مطالعه مي شود. در چارچوب يك نظام كامل از تقاضا اجتماعي منظورشده و _

  آماري هاي داده

طي است كه اطالعات خام بودجه خانوار مركز آمار ايران از ه رفتبرگ مطالعههاي آماري اين  داده

براي  كهاست  11111اد مشاهدات برابر با تعدمجموع است. گردآوري شده  3131تا  3131سالهاي 

 دليهل  . بهه ندهسهت  3نهابرابر و هها ادغهام شهده     و بهه اصهطالح داده   ندنبودتمام سالها با يكديگر برابر 

 از اطالعهات هها،   گردآوري اطالعات درآمد خهانوار و ثبهات بيشهتر هزينهه     كاستيهاي مرتبط با نحوه

 درمخارج آموزشي خانوارهها   اطالعات .شود اده مياستفآمد دربراي متغير مخارج مصرفي خانوارها 

 مخهارج  كه شاملقرار دارد ” كاالهاي بادوام منزل“هاي غيرخوراكي و در قالب زيرگروه  هزينه گروه

دانشهگاهي و تقهويتي و    هاي ابتدايي و پيش دبستاني، راهنمهايي و دبيرسهتان، پهيش    آموزش در دوره

ههاي   هزينهه “اطالعات مكمهل نيهز در زيهر گهروه      .ودش آموزش عالي اعم از دولتي و خصوصي مي

بندي نشهده،   هزينه آموزشهاي سطح“كه ” گرد آوري شده است به تفكيك آموزش و تحصيل خانوار

   شود. را شامل مي” التحرير و رسم كتابهاي درسي و لوازمتهيه 

 سبد در زشآمو سهم تعيين زمينة در كنندگان مصرف رفتار تبيينكه  مطالعهبا توجه به هدف 

تعيين شده اي  گونه به غيرخوراكي كاالهاي گروه تجزيه با كردن كلي سطح است، خانوار هزينه

كه متناسب با موضوع مطالعه باشد و اطالعات مربوط به خدمات و كاالهاي آموزشي را در  است

  .قالب يك گروه كااليي در برگيرد

                                                           
1. Unbalanced Pooling Data 
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ا )اعم از خوراكي و غيرخوراكي( از ه در اين مطالعه عالوه بر اطالعات مربوط به هزينه

اجتماعي اعضاي خانوار )سن، جنس، وضع سواد، وضع فعاليت، ويژگيهاي اطالعات مربوط به 

( و مشخصات محل سكونت خانوار )نحوه تصرف محل سكونت، دسترسي …مدرك تحصيلي و 

از متوسط  هاي قيمت براي داده استفاده شده است. (به رايانه در منزل و استان محل سكونت

 3131تا  3131بانك مركزي براي سالهاي استفاده شده كه شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي 

هاي كشور و متناسب با گروههاي كااليي مورد  به تفكيك مناطق شهري استانگردآوري كرده و 

 از شاخصهاي زيرگروه تحصيل بانكرگرفته هاي مربوط به قيمت آموزش نيز ب داده است.مطالعه 

افزار، كيف مدرسه، كتاب درسي، شهريه مدارس دولتي، شهريه  كه شامل اقالم نوشتاست مركزي 

هاي كشور گردآوري شده  به تفكيك استانو  مي شود مهدكودك كالس تقويتي، شهريه دانشگاه و

 است.

 بودجه خام اطالعات از خانوارها مصرفي رفتار بهتر چه هر بررسي براي الهقدر اين مهمچنين 

 مطالعه هدف خانوار، يعني مصرفي واحد ترين كوچك تا شود مي سبب آن كارگيري به كه انوارخ

. است تدوين شده افزاري نرم برنامه اطالعاتگسترده  حجم تنظيم و برايشده ، استفاده گيرد قرار

 رهاخانوا رفتار ازتر  شفاف تصويري ارائه و كارآتر برآوردهاي سبب تواند مي مشاهدات زياد تعداد

 . شود

كه با كنار هم  است مقطع و زمان بعد دو دارايو  شده ادغام نوع زا الهقم اين در ها داده

 تعداد كه شرايطي در. شود فراهم مي مختلف، هاي سال در متفاوت، مقطعي واحدهايقراردادن 

 هاي داده ادغام به باشد، زياد مقطعي مشاهدات تعداد اما ،اندك زماني سري قالب در مشاهدات

سال در كنار هم  n براي مقطعي واحد يك هاي داده. شود مي جسته توسل زماني سري و مقطعي

 ”هاي ادغام شده داده“ و به آن شود قرار گرفته و اين عمل براي واحدهاي مقطعي ديگر تكرار مي

 به فروض تحقيق درها  چگونگي استقرار دادهانتخاب  .(322ص، 3130 :نژاد شود )خسروي گفته مي

 ،ي ادغام شدهها داده درزمينه رابطه واحدهاي مقطعي و ساختار جمالت اختالل بستگي دارد. 

 شود. فرض ميدر هر دو بعد زمان و مقطع از يكديگر مشاهدات به معناي استقالل استقالل شرطي 

 قيمتها تغيير هنگام آموزشي خدمات متقاضي خانوارهاي رفتارانجا كه از آ :ها بندي داده طبقه

 كردن كلي از بااليي سطح در قيمت تغيير به منجر سياستهاي اعمال پيامدهاي تحليل ،است تفاوتم

 رفتارتا  است الزم بنابر اين ي را فراهم كند.گذارسياست مورد نياز برايو اطالعات دقيق  تواند مين
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مطالعه تند، هس آموزش به منابع تخصيص جنبه از مشابه رفتار داراي كه طبقاتي تفكيك به خانوارها

براي بندي خانوارهاي شهري و تحليل تقاضاي ايشان  گروه "به اين منظور از نتايج مقاله  .شود

)انصاري و  ستفاده شده استا"آموزش )كاربردي از منحني انگل و آزمون همساني واريانس(

قتصاد بندي مبتني بر نظريه رفتار مصرف كننده در ا به طور كلي طبقه( 11-24صص ،3134 :محمدي

هاي روش .رفتار مصرفي در يك طبقه است جنبه، قرار دادن خانوارهاي مشابه از آنهدف از  وخرد 

به )از سطوح درآمدي  برخيدر رفتار مصرفي ناشي از دگرگوني يافتن بندي از تغيير  طبقه مولعم

محدود درآمدي  هاي برازش سيستم تقاضا در دامنه اب (جهت منحني انگلتغيير عبارت ديگر 

 يستخانوارها همسان نهمگي اي تقاض بر قيمتيافتن تغيير كه اثرگذاري از آنجا . كند جلوگيري مي

از روشي  در مقاله مذكور ،شود اقتصادي و اجتماعي نيز متأثر مي عواملو رفتار مصرفي آنان از 

و آزمون همساني ي متغيرهاي اقتصادي و اجتماع افزوده با به كارگيري منحني انگل نوين يعني

خانوارهاي ساكن در مناطق شهري كشور بر مبناي تشابه در رفتار مصرفي از جنبه  ،واريانسها

ين، متوسط، متوسط باال پايين، متوسط پاي )به ترتيب طبقه درآمديكرد آموزشي در قالب پنج  هزينه

 شود. اشاره مي آنهاويژگيهاي  به برخي ازكه  ندا هبندي شد ( دستهو باال
 تا 0121 سالهاي  طي در  پنجگانه  طبقات  به  متعلق  شهري  خانوارهاي  هزينه سبد در  مخارج  انواع  سهم  تركيب .1 شماره جدول

0121 

 نسبت)درصد(

 طبقه

 خانوارها نسبت

 كل از

 هزينه

 آموزشي

 هزينه

 خوراكي

 هزينه

 كپوشا

 هزينه

 مسكن

 هزينه

 بهداشتي

ساير كاالها و  هزينه

 خدمات

 1/29 1 9/12 1 10 4/1 1/31 اول

 13 4/2 1/33 2/1 1/34 4/9 4/23 دوم

 1/11 4/3 33 9/2 9/33 3 1/23 سوم

 3/19 9/3 1 3/3 1 30 3/21 چهارم

 1/31 3/3 3/2 4/0 1/2 4/1 3/3 پنجم

 (94ص ،3134 :مأخذ: )انصاري و محمدي

ول تا چهارم با روندي هاي آموزش خانوارهاي متعلق به طبقات ا به طور متوسط سهم هزينه

 يابد، ميدرصد براي طبقة چهارم افزايش  30درصد براي طبقة اول به  4/1فزاينده به ترتيب از 

  يابد. درصد كاهش مي 1براي طبقة پنجم به حدود اما

از كل مخارج آموزش خصوصي خانوارهاي شهري بر سهم مخارج آموزشي طبقات درآمدي 

درصد  1/31 با وجود آنكهداللت دارد. طبقه اول )كم درآمدترين( اي  وجود نابرابري قابل مالحظه
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از مجموع مخارج خصوصي درصد  11/0، صرفاً دهد از كل خانوارهاي شهري را تشكيل مي

خانوارهاي متعلق به طبقه پنجم )باالترين سطح  ،. در برابرستا  آموزشي را به خود اختصاص داده

درصد از كل مخارج خصوصي  1/29وارهاي شهري، درصدي از كل خان 3/3درآمدي( با سهم 

درصد از  1/23كه  . خانوارهاي متعلق به طبقه چهارم )متوسط باال(كرده اندآموزش را صرف 

درصد از مجموع مخارج خصوصي آموزش را  11گيرند، به تنهايي نزديك به  ها را در بر ميخانوار

 بر عهده دارند.
 0121تا  0121طي سالهاي گانه پنج طبقات تفكيك به نمونه خانوارهاي آموزشي مخارجمتوسط  .1 شماره جدول

 طبقه 

                       هاشاخص

 طبقه

 اول

 طبقه

 دوم

 طبقه

 سوم

 طبقه

 چهارم

 طبقه

 پنجم
 متوسط كل

  300 3/3 3/21 1/23 4/23 1/31 كل از خانوارها نسبت

 آموزش هزينه مجموع از طبقه هر آموزشي هزينه سهم

 (درصد) طبقاتي تمام
11/0 11/1 91/31 11/19 93/29 300 ---- 

 2040 --- 9134 1392 3031 111 339 (ريال هزار) خانوار آموزش هزينه ميانگين

 هاي طبقه بندي شده   بودجه خانوار  هاي بر اساس داده ماخذ: محاسبه نگارنده

و خانوارهاي طبقه  بديا يمطبقات فزوني  ةرتب آموزشي با افزايشخصوصي البته ميزان مخارج 

 1/3برابر طبقه سوم و  1/9برابر طبقه دوم،  31برابر خانوارهاي طبقه اول،  93پنجم به طور متوسط 

د كه سهم مخارج نده ها نشان ميمجموعه شاخص كنند. براي آموزش هزينه ميچهارم برابر طبقه 

و  استو پنجم اندك  خصوصي آموزش خانوارهاي طبقات اول تا سوم نسبت به طبقات چهارم

 كنند. عمدتاً از خدمات آموزشي دولتي استفاده مي

 ارائه الگوي تجربی

 آل ايده تقريباَ تقاضاي سيستم تخمين روشو مقطعي  و زماني سري هاي داده تركيب 

 هر و هستند مقطعي واحدهاي و زمان بعد دوداراي  تحقيق هاي دادهپيش از اين ذكر شد كه 

 تا 3131 سالهاي از يكي به مربوط ديگر سوي از و رددا تعلق خانوار يك هب سو يك از مشاهده

 هاي فرض به برآورد روش انتخاب ،هستند نامتوازن و شده ادغام ها داده در شرايطي كه. است 3131

 چنانچه. دارد بستگي زمان طي در مقطعي واحدهاي ميان ضرايب رداربُ گيري شكل مورد در محقق

 ونند ك پيروي تصادفي رابطه يك از د،نباش متفاوت مقطعي واحدهاي ميان ضرايب كه شود فرض

 واحدهاي در هم ضرايب كه شرايطي در همچنين و دننماي منعكس مبدأ از عرض در را خود اثر
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3خطا ياجزا مدل از د،نباش متغير زمان طي در هم و مقطعي
 ،3133 نژاد، خسروي) شود مي استفاده 

 تشابه اساس بر كه) خانوارها شده بندي گروه هاي داده از حاضر تحقيق در كهاين به توجه با .(31ص

( اند شده بندي دسته همساني واريانس آزمون نتايج و آموزش به مخارج اختصاص جنبه از رفتار

 گروه، هر درون در مشاهدات به مربوط اختالل جمالت كه كرد فرض توان مي است، شده استفاده

-31) سال چهار به محدود مطالعه مورد سالهاي از اين گذشته. ارندد مشابهي و يكسان الگوي

 فرض پذيرش بر اشاره مورد داليل. كاهد مي ضرايب در غيير اساسيت احتمال از كه است( 3131

 تحليلدادن  انجام اين بر عالوه. دارد داللت طبقه هر درون در خانوارها براي ضرايب بودن يكسان

2ماتريس ارساخت نشان داد كه اي خوشه
 -2001 -مقاطع بلوك قطري است )بالتاجي مياندر  

ساختار پارامترها و ضرايب واحدهاي مقطعي براي خانوارهاي درون هر طبقه  بنابراين 1 (332ص

روش مجاز و  مختلف سالهاي طي خانوارها طبقات به مربوط هاي داده ادغامو است يكسان 

  9.است (SUR) هاي به ظاهر نامرتبط تخمين، روش رگرسيون

  قيمتي شاخص و تقاضا معادالت سيستم شكل كاالها، 4كردن كلي سطح انتخاب

و لزوم توجه به تمامي اقالم  كنندگان مصرف رفتار به نسبت سيستمي نگرشوجود به دليل 

 ساير و مسكن خوراكي، آموزش، گروه زير چهار به خانوار مصرفي سبد مصرفي، در اين مقاله

اي ممكن  كه مطالعه رفتار خانوارها را در سطوح مختلف هزينه .است شده قسيمت خدمات و كاالها

ترين  ، مهماستعالوه بر هدف مطالعه كه تحليل رفتار خانوارها در زمينه تقاضاي آموزش  سازد. مي

، سهم عمده دو به منظور تدوين معادالت سيستم تقاضا بندي گروههاي كااليي دليل براي تقسيم

)البته به جز گروه ساير كاالها و خدمات كه مجموعه متنوع و وراكي و مسكن گروه كااليي خ

در سبد هزينه خانوارهاي شهري است.  (را در بر مي گيردپرشماري از كاالها وخدمات ناهمگن 

 كااليي گروههايو خانوارها مصرفي واحدهاي مبناي بر كردن كلي سطحهمچنين به دليل انتخاب 

                                                           
1. Error Component Model 

2.      TNNlj IIVjlJTIjlUUEjl  22   

3. Baltagi, 2005, pp. 112 

 انتخاب و مختلف زماني هاي دوره طي گروهها درون خانوارهاي براي بيضرا بودن يكسان فرض مقطع، و زمان بعد دو داراي هاي داده ادغام. 9

توان به جنسن و  كه مي شود مي مالحظه نيز ديگري مطالعات در شده ادغام هاي داده براي(SUR) نامرتب ظاهر به رگرسيونهاي تخمين روش

 ( اشاره كرد.31، ص3133و )خسروي نژاد،  941و  941، ص3443مانريكه، 

5. aggregation 
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 آل ايده تقريباً تقاضاي سيستم 3ويژگيهاي به همراه كاالها ساير و آموزش ،مسكن خوراكي،چهارگانه 

نحوه ، )از قبيل جنس، وضع سواد، وضع فعاليت، مدرك تحصيلي جمعيتي متغيرهاي به افزوده

 براي مذكور سيستم و...( استان محل سكونت ،تصرف محل سكونت، دسترسي به رايانه در منزل

 .است برگزيده شده خانوار هزينه سبد در آموزشي مخارج سهم تعيين مينهز در خانوارها رفتار تبيين

 2آل اقتصادي بسياري براي تحليل رفتار مصرفي خانوارها از الگوي تقاضاي تقريباً ايده پژوهشگران

، براي 3443تا  3430طي سالهاي كه به طور مثال بيوزي در مقاله خود اشاره دارد  .اند استفاده كرده

 .1(3449- 131-وزيي)ب آل استفاده شده است مطالعه از سيستم تقاضاي تقريباً ايده 211تعداد 

شده كه در اين مطالعه از آن استفاده )آل  ايده تقريباً تقاضاي سيستم الگوي 9مولبائر و ديتون 

 :اند معرفي كرده ،آن شده خطي تقريبشكل  در را است(

(3)
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lnln 

 

آن در كه


i  برابر با 0 ii  ،iw اي كاالي سهم بودجه i  ،ام
jp    قيمهت كهااليj  ،ام

M  كل مخارج خانوار وtp     شهاخص اسهتون بهرآورد    بها  نيز تابعي درجه دوم از قيمتهها اسهت كهه

 .شود مي

(2)    

k

kk pwp lnln

 
آن را سيستم تقاضاي تقريبهاً   ،دنجمعيتي خانوار به مدل اضافه شو -چنانچه متغيرهاي اجتماعي

1آل افزوده شده به متغيرهاي جمعيتي ايده
 براي J عالئم از مدل، پارامترهاي تخمين براي نامند. مي 

 و( گهروه  چهار) كااليي گروههاي تعداد براي i(ساالنه مقطعي واحدهاي) خانوارها كردن مشخص
t خطهي  شهكل  بهه  مهدل  در خانوارهها  اجتماعي و اقتصادي ويژگيهاي. شود مي استفاده سال براي 

  .شود مي منظور تابع مبدأ از عرض در و تصريح

(1) 
s sisii Z 0 

                                                           
پذيري تابع مخارج و عدم وابستگي به فرض خطي بودن منحني انگل و دارا بودن قابليت نمايش صحيح رفتار مصرف  هايي چون انعطاف ويژگي .3

 ه است.تآل را در ميان سيستمهاي تقاضاي موجود ممتاز ساخ در سطح پاييني از كلي كردن، سيستم تقاضاي تقريباً ايدهكنندگان 

2. Almost Ideal Demand System 
3. Buse, 1994 , pp. 787 

4. Deaton and Muellbauer, 1980 

5.Demographically Augmented AIDS 
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شود. بر اين اساس رابطه  و متناسب با گروه خانوارها و گروه كااليي تعيين مي sZكه با عالمت

 :شود تصريح مي زيرفوق در مدل به شكل 

(9) 
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 زيرآل با به كارگيري توابع دوگانه مطلوبيت غير مستقيم و سه قيد  سيستم تقاضاي تقريباً ايده

 يدهاي مذكور عبارتند از:شود. ق استخراج مي

هاي هزينه كليه كاالهاي مصرفي  اي، يعني مجموع سهم هاي بودجه پذيري سهم الف( قيد جمع

 روي هزينه كل بايد مساوي يك گردد. از

ب( قيد همگني، يعني تقاضا نسبت به قيمتها و كهل مخهارج همگهن از درجهه صهفر اسهت. در       

 :است و در نتيجه 0قيمت و pهزينه كل، Mاينجا

(1)    pMgpMg ii ,,  
 .ج( قيد قرينگي، يعني كششهاي متقاطع قيمتها قرينه هستند 

(1) 
jiij   

و  و  كه 
 امترها هستند. براي اينكهه  پار puc نسهبت بهه قيمتهها همگهن باشهند،       ,

 :بايد برقرار شود زيرروابط 

(1)   


 
m

k

m

i

iklka
1 1

0,1 

 

كه گزينه پيشنهادي ديتون  است استون شاخص تحقيق اين در شده گرفته كار به قيمتي شاخص

ن استفاده شده است. آنان باور دارند كه شدت و مولبائر بوده و در مطالعات تجربي فراواني از آ

براي  ي مناسبشاخص قيمت استون جانشين تاشود  ها سبب مي خطي موجود در ميان قيمت هم

 استفاده شده است: زير هاز رابط قيمتي براي محاسبه كشششاخص حقيقي باشد.
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به ازاي يك درصد تغيير در قيمت همان كاال نشان اين معيار درصد تغييرات تقاضاي كاال را 

كشش قيمتي به دليل رابطه معكوس تقاضا و قيمت منفي است. اگر قدرمطلق عالمت دهد.  مي

اگر بزرگتر از يك باشد به اين معنا است  و كشش بيتر از يك باشد، كاال ضروري و  ضريب كوچك

 .استغيير قيمت حساس به اصطالح با كشش و نسبت به ت كاالكه تقاضا براي 

 آل ايده تقريباً تقاضاي سيستم مقيد نتايج برآورد

 از هريك براي تقارن و همگني پذيري، جمع قيدهاي اعمال با آل ايده تقريباً تقاضاي سيستم

 دانشجو يا آموز دانش عضو خود تركيب در كه خانوارهايي. شد برآوردخانوارها  پنجگانه گروههاي

لحاظ شد  خانوارهايي آموزشي مخارج براي صفر مقادير وشدند  حذف ها ادهد مجموعه از نداشتند

 آموزشي مخارج براي را مبلغي دليل هر به اما ،داشتند تحصيل به شاغل عضو خود تركيب در كه

 منظور به است، يك با برابر هزينه هاي سهم جمع حاصل كه آنجا از .بودند نكرده گزارش خود

 در كاالها ساير گروه براي هزينه سهم معادله كوواريانس، ماتريس ناندترمي شدن صفر از اجتناب

ضرايب مربوطه  ،ضرايب برآوردي ديگر معادالت به كارگيريو در پايان با  حذف برآورد هنگام

 انحراف برابر دو از كوچكتر يا بزرگتر آنان پسماندهاي اندازه كه مشاهداتي ادامه در. ندشدمحاسبه 

نشان داد  مدل تخمين از آمده دست به نتايج. شدند حذف ها داده مجموعه از ،دبو پسماندها معيار

 به. دندار امعن آماري لحاظ از خانوارها پنجگانه گروههاي همة براي برآوردي ضرايب لبكه اغ

 پارامترهاي از درصد 300 و 300 ،41 ،41 ،33 ترتيب به پنجم تا اول طبقات براي كه نحوي

 متغيرهاي بيضرا عالمتهاي از اين گذشته. هستند معنادار درصد 41 از ترباال سطح در برآوردي

 بنابراين است،بوده  كننده مصرف رفتار نظريه و تقاضا قانون با منطبق قيمت و درآمد يعني اصلي

 . است داده توضيح را خانوارها رفتار اي مناسب گونه به تحقيق مدل كه عنوان كرد توان مي

 مانند پذير انعطاف توابع هاي شكل در شده زده تخمين بيضرا سيرتف كه است ذكر شايان

كششهاي  به همين دليل نتايج برآورد و نيست ممكن مستقيم طور به آل ايده تقريباً تقاضاي سيستم

 شود:ارائه مي هابه تفكيك طبقات خانوارو قيمتي براي گروههاي كااليي چهارگانه 
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 تي براي خانوارهاي شهري به تفكيك طبقات پنجگانهقيم هاي:   نتايج محاسبه كشش4جدول 

 طبقه

 گروه كااليي
 پنجم چهارم سوم دوم اول

 -032/0 -0331/0 -12/0 -91/3 -13/3 آموزش

 -31/0- 33/3- 23/0 -12/3 -94/3 خوراكي

 -41/3 -4/3 -1/3 -91/3 -2/3 مسكن

 -31/3 -31/3 -1/3 -01/3 -1/0 ساير

 معنادار نيست.1دي گروه كاالهاي خوراكي در سطح ضريب مربوط به قيمت خو % 

مهورد   عالمهت منفهي   ،كه تمامي كششههاي قيمتهي   دده نشان مي  1 اطالعات مندرج در جدول

 دارند كه با قانون تقاضا و نظريه رفتار مصرف كننده سازگار است.  را  انتظار

اي متعلهق بهه طبقهه اول    براي خانواره گوناگونيي اندازه كشش قيمتي مربوط به گروههاي كاال

(، خهوراكي  -2/3(، مسهكن ) -1/0هاي ساير كاالهها و خهدمات )  دهد كه تقاضا براي گروهنشان مي

( بهه ترتيهب  حساسهيت كمتهري نسهبت بهه قيمهت دارنهد. در مقابهل          -13/3( و آموزش )-94/3)

( -41/3)قيمت گروه كااليي مسهكن  يافتن حساسيت تقاضاي خانوارهاي طبقه پنجم نسبت به تغيير 

( كمترين است. اندازه كشش قيمتي مربوط به گهروه  -032/0بيشترين و براي گروه كااليي آموزش )

تر از گروه كاالهاي خهوراكي، امها بهراي طبقهات     كوچكنسبتاً كااليي مسكن براي طبقات اول و دوم 

طبقهات   چهارم و پنجم بزرگتر از گروه كاالهاي خوراكي است. اندازه كشش قيمتي مسكن در ميهان 

ديگهر تقاضهاي    بهه عبهارت   اسهت.  تهر شهده  طبقه پهنجم( بهه ترتيهب بزرگ    ياول تا پنجم )به استثنا

قيمهت مسهكن   يافتن حساسيت كمتري نسبت به تغيير  ،ينتريخانوارهاي متعلق به طبقات درآمدي پا

 در مقايسه با تقاضاي خانوارهاي طبقات چهارم و پنجم دارد.

تقاضاي خانوارهاي متعلق بهه طبقهات   د كه ده تي نشان ميهاي قيمب برآوردي براي كششضراي

( براي گروه كااليي آموزش با كشهش و تقاضهاي خانوارههاي طبقهات     -91/3( و دوم )-13/3اول )

 كشش است. البته شهايان توجهه اسهت كهه     بي( -032/0( و پنجم )-033/0(، چهارم )-12/0سوم )

( )بهه ترتيهب   -033/0( و چههارم ) -032/0تقاضاي خانوارههاي متعلهق بهه طبقهات پهنجم )      كشش

تقاضاي خانوارهاي طبقه سهوم  كشش  تر از مدي و متوسط باال( براي آموزش كمباالترين سطح درآ

و دوم )كهم درآمهدترين و    توان نتيجه گرفت كه تقاضاي خانوارههاي طبقهات اول  است. بنابراين مي

اسيت به مراتب بيشتري در قياس بها  حس ن،قيمت آدادن هنگام تغيير  بهين( براي آموزش يمتوسط پا

 ،تقاضاي خانوارهاي متعلق به طبقات سوم تا پنجم و به ويژه چهارم و پهنجم دارد. بهه بيهاني ديگهر    
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يك درصد افزايش )كاهش( در قيمت آموزش به كاهش )افزايش( تقاضاي خانوارهاي طبقهات اول  

 طبقهات و بهراي   درصد 1/0برابر با سوم  طبقهبراي خانوارهاي  ،و دوم به ميزاني بيش از يك درصد

از آنجها كهه    شهود. ( منجهر مهي  صفر نزديك بهپنجم به ميزاني بسيار كمتر از يك درصد ) چهارم و 

تقاضاي خانوارهاي كم درآمد شهري بهراي آمهوزش بها كشهش و بهراي خانوارههاي مرفهه شههري         

ا كسري بودجه صهورت  بي رويارويكشش است، اثر كاهش اعتبارات دولتي آموزش كه به منظور  بي

به كهاهش قابهل توجهه تقاضهاي طبقهات كهم       و از طريق افزايش قيمت به خانوارها منتقل  ،گيرد مي

 قابهل اعتنهايي   در تقاضهاي خانوارههاي مرفهه تهأثير     اما شود ميدرآمد و متوسط براي آموزش منجر 

 .گذاشتنخواهد 

 گيري يجهتن و بندي جمع

گسترده آموزش است كه به طور مستقيم نصيب صي خصوتقاضا براي آموزش ناشي از منافع 

بر اين پايه شود.  شود. منافع ديگري نيز وجود دارد كه نصيب جامعه مي افراد آموزش ديده مي

 .مند شوند، وظيفه دارد دولت براي ايجاد اطمينان از اين كه شهروندان از فرصتهاي آموزش بهره

اي از سوي دولت در سطحي فراتر از  هزش مدرستدارك آموآموزش و  هاي تحميل هزينه بنابراين

يافتن تحقق تواند  ميآموزان( به پرداخت آن توانايي يا تمايل دارند،  قيمتهايي كه والدين )يا دانش

 را مخدوشسطوح نظام آموزشي  همةدر مشاركت مالي خانوارها  ةو توسعهدف افزايش ثبت نام 

 .سازد و محدود

تعداد خانوارهاي  و بستگي دارد آموزشي آموزش به قيمت است كه تقاضا برا اينواقعيت 

كه يابد  كاهش ميدر شرايطي  كنند، و ميزان منابعي كه داوطلبانه صرف آموزش ميمتقاضي آموزش 

شرايطي كه تقاضا براي آموزش ضعيف و در  منظورين هم . بهمخارج آموزش افزايش يابدقيمت و 

 دراند. بر اين اساس دولتها  والدين اقدام كرده كردنار ، برخي دولتها به تشويق يا حتي واداست

تغذيه در  ةبرنام مانندبه اقدامهايي  ،كاهش هزينه آموزش از طريق بازاريابي اجتماعيهدف راستاي 

اي جبراني، تدوين قانون كار  ، آموزش مدرسههاافزار مدرسه، توزيع رايگان ملزومات و نوشت

نام كنند( و حتي ثبتيا دانشگاه شان را در مدرسه رها )كه فرزندانكودكان، پرداخت يارانه به خانوا

هاي آموزشي از رشد روزافزون هزينه اين در شرايطي است كه اند. اجبار روي آورده به كارگيري

گذاران را به سوي آزادسازي و خصوصيسياست ،يك سو و محدود بودن اعتبارات آموزشي دولت

هاي چگونگي تأمين هزينه ةگذاري مناسب در زميند. سياستسازمي سازي در حوزه آموزش متمايل
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آموزش، نيازمند كسب اطالعات كافي و دقيق پيرامون رفتار خانوارها از بابت چگونگي توزيع 

 به ويژه خدمات آموزشي است. ،ن انواع مصارفايمها  هزينه

ضا مهم و سياستهاي نقش طرف تقا ،به هدف پوشش كامل تحصيلي براي دستيابياز آنجا كه 

تأمين مالي هاي  سياستتأثير اعمال در زمينه الزم است تا  دارد،تعيين كننده  ياثردولت بر تقاضا 

 رفتار خانوارها مطالعه شود. بر قيمت آموزش  منجر به افزايش

 ي باروياروي هنگام بههاي متقاضي دريافت خدمات آموزشي خانواررفتار مصرفي  كهباتوجه به آن

و در چنين شرايطي تحليل تقاضاي آموزش در سطح است متفاوت  قيمت آموزش يافتن تغيير

بر اساس  كه ساكن در مناطق شهري كشور يخانوارها رفتار، استبااليي از كلي كردن كمتر مفيد 

  .، موضوع تحقيق قرار گرفتدان هبندي شد گروه در پنج طبقه از جنبه مخارج آموزشي يتشابه رفتار

با افزايش سطح درآمد كه دهد  ميب مخارج آموزشي خانوارهاي شهري نشان بررسي تركي

ه ايش يافتافز در سبد هزينه خانوار يخانوارها )حركت از طبقه اول به پنجم( سهم مخارج آموزش

همچنين سهم خانوارهاي متعلق به طبقات اول تا سوم از كل مخارج . )به جز طبقه پنجم( است

 با درآمد متوسط باال و باالترين سطح درآمدي ناچيز بوده يوارهايخصوصي آموزش نسبت به خان

 كنند.  و بيشتر از خدمات آموزش دولتي استفاده مي است

محاسبه كششهاي قيمتي آموزش نشان داد كه تمامي عالمت منفي دارند كه با قانون تقاضا و 

)طبقات اول و ين، يط پامتوسين و يگار است و خانوارهاي با درآمد پانظريه رفتار مصرف كننده ساز

قيمت كاالها در مقايسه با طبقات با درآمد باال و يافتن حساسيت بيشتري نسبت به تغيير دوم( 

 دارند. )طبقات چهارم و پنجم( متوسط باال 

 و ( براي آموزش با كشش-91/3( و دوم )-13/3تقاضاي خانوارهاي متعلق به طبقات اول )

( بي032/0( و پنجم )-033/0( كم كشش و طبقات چهارم )-12/0)تقاضاي خانوارهاي طبقه سوم 

ين( براي آموزش يو دوم )كم درآمدترين و متوسط پا تقاضاي خانوارهاي طبقات اول كشش است.

به مراتب بيشتر در قياس با تقاضاي خانوارهاي متعلق به  يقيمت آن، حساسيتيافتن هنگام تغيير  به

چهارم و پنجم دارد. بنابراين افزايش قيمت آموزش، سهم آموزش طبقات سوم تا پنجم و به ويژه 

در سبد هزينه خانوارهاي طبقات اول و دوم را در مقايسه با طبقه سوم و به ويژه طبقات چهارم و 

تواند درآمد عرضه كنندگان  همچنين افزايش قيمت آموزش ميپنجم به شدت كاهش خواهد داد. 

درآمد عرضه كنندگان كاهش و دهد رآمد باال را افزايش ي با ديآموزش خصوصي به خانوارها
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ين را در پي داشته باشد. بنابراين مدارس و ه خانوارهاي متوسط و متوسط به پايآموزش خصوصي ب

مستقر در مناطق مرفه شهرهاي بزرگ تقويت و مؤسسات غيردولتي مؤسسات آموزش عالي 

هري كه محل سكونت اقشار متوسط وكم آموزشي غيردولتي فعال در شهرهاي كوچك يا مناطق ش

 درآمد هستند، تضعيف خواهند شد.

 پيشنهادي سياستهاي

 مانندافزايش قيمت آموزش به معناي افزايش بهاي اقالم تشكيل دهنده شاخص قيمت آموزش  

كه البته سهم شهريه در آن عمده  استهاي آموزشي و بهاي ملزومات تحصيل شهريه انواع دوره

 است. 

ضاي خانوارهاي متعلق به طبقات د كه تقاده مربوط به كششهاي قيمت آموزش نشان مينتايج 

قيمت آموزش حساس است و افزايش  يافتنين و متوسط درآمدي نسبت به تغيير يين، متوسط پايپا

تقاضاي آموزش را در ميان اقشار كم و  را از كل مخارج طبقات مذكور آنقيمت آموزش سهم 

كه البته كاهش سهم ازه گستره نابرابري در مخارج آموزشي كاهش خواهد داد درآمد و مرفه به اند

 قيمتي ين بسيار بيشتر از طبقه متوسط است. در مقابل ضرايب كششيدرآمد و متوسط پاطبقات كم

دهد كه افزايش قيمت آموزش به كاهش تقاضاي طبقات درآمدي باالترين و متوسط باال نشان مي

سهم طبقات  خواهد شد، بنابراينجانب طبقات مذكور منجر  موزش ازنسبتاً اندك تقاضاي آ

 .بخشيدارتقا خواهد در مقايسه با طبقات ديگر درآمدي مذكور را 

آموزان و دانشجويان منجر به ترك تحصيل دانش مكن استممشكالت اقتصادي از آنجا كه 

و از شدت و ميزان كاهش تواند مثمرثمر باشد كاستن از فشار اقتصادي بر خانوارها مي، دوش

ضمن ارائه رايگان  تواندميت دول زمينهدر اين  بكاهد. هاي محروم براي آموزشتقاضاي خانواده

 اقدامهايي ابتحصيل هاي جنبي  از طريق كاهش هزينه خدمات آموزشي براي خانوارهاي كم درآمد،

ملزومات، لباس و برقراري  و هاافزارآموزان، نوشت توزيع نيم وعده غذايي در ميان دانش مانند

واقع شود. كودكان  مؤثر ،خدمات اياب و ذهاب به صورت رايگان و حتي پرداخت يارانه

و از هزينه فرصت از  كه در سنين آموزش قرار دارند، ممكن است كار كنند يخانوارهاي نسبتاً فقير

ناي ارائه كمك مالي به پرداخت يارانه به معدر چنين شرايطي  ند.باشدست رفته بااليي برخوردار 

اقدامهايي از اين قبيل به  است.براي خانوار بضاعت و جبران هزينه فرصت آنان آموزان بيدانش

آموزان براي فرستادن اي و تالش براي تشويق والدين دانشمنزله كاهش مخارج آموزش مدرسه
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دولت در  شان به مدرسه در شرايطي است كه تقاضا براي آموزش ضعيف است وفرزندان

و به طور  دسترسي بهتر و بيشتر به فرصتهاي آموزشي به منظورچارچوب نظام آموزش دولتي و 

شايان ذكر است كه مفهوم توسعه فرصتهاي آموزشي تنها به  كند. فعاليت ميكلي استقرار عدالت 

 شود. د و كيفيت آموزش را نيز شامل ميوش ميجنبه كمي آن محدود ن

 ،راهبردي اصولي و مؤثر براي مبارزه با فقر و كاهش نابرابري منزلةبه زش آموبا توجه به نقش 

اي طراحي و اجرا شوند كه به كاهش تقاضاي آموزش به ويژه از سياستهاي دولت بايد به گونه

 از آنجا نيفزايد.د و بر شدت نابرابري فرصتهاي آموزشي ودرآمد منجر نشسوي طبقات متوسط و كم

استفاده  ،شوددرآمد از خدمات آموزش دولتي كه به بهاي ارزان ارائه ميط و كمكه خانوارهاي متوس

كشش است، باآموزش  نسبت به قيمتدرآمد كنند و نيز از آن جهت كه تقاضاي گروههاي كممي

ي تقاضاي آنان را به اندازه نابرابريشرايطافزايش بهاي آموزش تحت هر  بنابراين اخذ شهريه و

حتي در  قيمت آموزشمندي از فرصتهاي آموزشي كاهش خواهد داد. افزايش رههاي موجود در به

به هاي معطوف به بهبود كيفيت آموزش سازي برنامهشرايطي كه براي تأمين مالي آموزش و پياده

با كاستن از سهم آموزش اشت و خواهد گذشود بر برابري فرصتهاي آموزشي تأثير منفي كار گرفته 

با  يادگيري-يند ياددهياز فرا نسبتاً فقيرو دانشجويان آموزان حذف دانشار، در سبد هزينه خانو

هاي تحصيلي تشديد خواهد شد. عالوه بر اين از آنجا كه تقاضاي آموزش براي دريافت شهريه

به عنوان هاي انگيزشي  و مشوقطبقات فرودست با كشش است، به كارگيري برنامه اعطاي كمك 

كه منابع آن سرانجام وشود. ابري فرصتهاي آموزشي مؤثر است و توصيه مينابربراي كاهش ابزاري 

اي تأمين شود كه به تقاضا براي كيفيت آموزش بايد به گونهبخشيدن به مورد نياز براي بهبود 

با  يطبقات اي طراحي شود تا تنها  انتقال بار تأمين مالي آموزش به گونه،و لذا  نرساندآموزش آسيب 

  3د.وش شامل راو متوسط باال درآمد باال 

 

 

 

 

                                                           
دريافت شهريه براي آموزش عمومي )تا پايان دوره متوسطه( از سوي دولت منع شده است، بنابراين از جنبه  ام قانون اساسي بر اساس اصل سي .3

 تواند شامل آموزش عالي و آموزش عمومي غير دولتي شود. قانوني افزايش شهريه تنها مي
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 مقدمه

اند. آدمي دير زماني پيش از آنكه  كاركردهاي اجتماعي تاريخ همواره مورد استفاده قرار گرفته

« پهلواناني»و « قهرمانان»يان نياكانش رد و از مخود پي بُ« هويت تاريخي»را بشناسد، به « علم تاريخ»

 رنج ،ها  اسطوره يآوردياد باو  بگيردنيرو براي رسيدن به پيروزي آنان  ةخاطرياد و را برگزيد تا از 

 نا اميدي و شكست را از خود دور سازد.

اين مكتوب ثبت و  تجربه را آموختدادن انتقال  ن انسان از زماني آغاز شد كه شيوةن شدمتمدّ

از  گيري منقوالت و محفوظات با بهرهاساس از آنجا كه تاريخ بر  .رقم زدرا ن تمدّ تاريخ، ها بهتجر

رسيدن ، اما با شد در مقايسه با علوم تجربي علم شمرده نمي تا دير زماني تخيّل و تعقّل بود؛ بنابراين

تبديل شد. به ارجمندي بيشتري يافت و به يكي از دانشهاي بشري « تاريخ»دوران تمدّن جديد، 

دانشمندان، اكنون ديگر  از سويابطال پذيري علوم  ويژگينگري و نيز  تدريج با پذيرش نسبي

د و آن اندازه گسترش يافته كه به خوبي از شو مطرح نميمانند: آيا تاريخ علم است يا نه  پرسشهايي

 (.1-8: 2837)خيرانديش،  گردد مند مي دستاوردهاي علوم تجربي بهره

 بيشتريژرفاي  آناثرات تربيتي پيوسته زيرا اند؛  نهاده ساز و معلم آدمي نام ا درس انسانرتاريخ 

در را  تاريخعلمي  راهبردهاي ،مراكز آموزشي و فرهنگي جهان هر روزه تعداد بيشتري ازيافته و 

 كاربردهاي ايران آموزش رسميدر نظام  . در حالي كهدهند مورد توجه قرار ميتربيت اجتماعي 

 .است قرار گرفته مورد توجه كمتر  اين رشته ربيتيت

نسلهاي  پرورشاين درس در اثرات  بازشناسي و تربيتيهاي  جنبهيابي  مصداقهدف اين نوشتار 

 اين پژوهشبرخي از آنها در  كه  بارة آموزش تاريخ به چاپ رسيدهدر تاكنون مقاالتي  .آينده است

هاي تربيتي تاريخ تأكيد كرده و  بيشتر بر جنبهنوشتار اين  است، اما  مورد استناد قرار گرفته

 داده است. پيشنهادهايي نيز براي ارائة بهتر اين درس ارائه

 تعليم و تربيتو پيوند آن با تاريخ مفهوم 

يكي از مفاهيم كليدي « تجربه» واست زندگي انسان در طول زمان  ةگسترش يافت تجربة «تاريخ»

اي عام از زندگي  در تجربههمگي انسانها كه ون اگر در نظر بگيريم اكن .آيد شمار مي تاريخ به

 ،اند و هيچ مرد يا زني هر قدر هم كه از يكديگر دور باشند، از اين تجربه بيرون نيستند شريك

 خوانيم مي« تاريخ»يابد،  ادامه مي هابسياري از نسلزندگي اين تجربه را كه در طول  كلّ بنابراين

 (. 88 :2832 استنفورد،)
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و مورخ كسي است كه  سازد پذير مي امكان اعصار گذشته را دانش تاريخ تدوين و انتقال ياد بودِ

اي علمي و  تاريخ رشته ،ترتيب به اين. پردازد ميبه شرح و تفسير آن  ،افزون بر ثبت و نقل رويدادها

 يابد پااليش مي، كه به مرور زمان در تماس با موضوع خود استن اي اصيل و مدوّ داراي شيوه

پيوند « علوم تربيتي»را به  «تاريخ» هاست كه آموزههمين (. 2/18ج: 2871 ساماران و ديگران،)

 .دهد مي

كه به تغيير مطلوب  دانند مييندي ابه مفهوم فررا  تعليم و تربيت ،علوم تربيتينظران  صاحب

كه  بدانيم« سازوكاري فكري»از برخوردار را يند ااين فر چنانچه بنابراين،انجامد.  رفتار آدمي مي

 آنو موازين  هاهدفبا ديدگاهي نقادانه به تبيين  و ساختهفعاليتهاي تربيتي را هدفمند و منسجم 

از ، به عبارت ديگر شود. بهتر مشخص مي «تربيت»و  «تاريخ» ة، رابط(10 :2838كاردان،) پردازد مي

ي مربوط به هاست كه بر بينشهان به دست انسانانسا ةريزي يا شكل دادنِ آگاهان تربيت قالبآنجا كه 

با آموزيم،  گذشته مي ةكه دربار هنگامي پس ؛(212 :2838 نلر،) باشد انسان و جامعه استوار مي

بريم كه زندگي مردم چگونه از اوضاع سياسي و  مي پي و شويم  سازوكار جوامع بشري آشنا مي

است.  تأثير پذيرفتهارزشهاي حاكم بر جامعه  اقتصادي تأثير پذيرفته و تا چه حد از نگرشها و

اند. برخي از اين تغييرات  ل يافتهدر طول تاريخ بارها تغيير و تحوّجوامع آموزيم كه  چنين مي هم

 به درست تاريخ درك ،اند؛ بنابراين و برخي سبب بدتر شدن وضع جهان شده بهتر شدنموجب 

 ندنهاي پيشين پرهيز كنسل لغزشهاياز تكرار  د وننبزرقم را بهتر اي  هآيندتا كند  كمك مي افراد

نقش سازنده تعليم و تربيت در و  «تربيت» در «تاريخ آموزش»اثر  (.11: 2831 آندرسن،)

آورد كه پيوسته در تكاپوست و جوامع  گيري رويدادهاي تاريخي، كُنش متقابلي را پديد مي شكل

  بخشد. انساني را سَمت و سو مي

 تاريخ يراني به نقش تربيتي رويكرد مورخان ا

شد. در  در فرهنگ ايراني آموزش تاريخ جايگاهي فراز داشت و علم پادشاهان شمرده مي

با تاريخ پيوند برقرار روزمره  به صورتمردم چرخيد و  سنت مي ةگذشته زندگي اجتماعي بر پاي

هايي  روزنههاي مردمي، هريك و انواع نمايش« خواني شبيه»، «خواني پرده»، «خواني شاهنامه». كردند مي

 «آموزش عمومي تاريخ»اي  گونهرا  ها اين شيوهتوان  مي و اند تاريخ بودهمردم با  ةتودبراي آشنايي 

كارگزاران  ساير شاهزادگان، وزيران و شاهان، تربيت براي ويژهبه  «درس تاريخ»ليكن ؛ قلمداد كرد

 :پنداشتند ميو  گرفت مورد استفاده قرار ميحكومتي 
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 ملوك و اخبار پادشاهان رِعلمي كه ملوك را بايد كه بعد از علم شريعت...بدانند، سيَ...» 

  .(11 :2812راوندي،) «...ستا

، شدهبراي تربيت شاهزادگان و اصالح پادشاهان نوشته هايي كه  به همين سبب در پندنامه

 خواجهو  112 :2813 ،كندراس  بن  كيكاووس) اند توصيه كردهتاريخ  را به آموختنآنان  پيوسته

 .(118 :2878 توسي،  الملك نظام 

ي مرسوم گذشته سود هاطور كه پزشكان براي مداواي بيماران از روش همان ،پيشينياناز نگاه 

ورزند، پادشاهان نيز  آثار نويسندگان و شاعران پيش از خود اهتمام مي ةبرند و اديبان به مطالع مي

فهماند كه  به آنان مي تاريخ ةمطالع؛ زيرا (21 :2827فندق، ابن)هستند  گذشته آشنايي باناگزير از 

بسياري از  ؛ ليكناند كردهروايي فرمان پهناور هاييسرزمينيبر  قدرتبا آوراني  نامدر گذشته هرچند 

 .اند به سرنوشتي تلخ گرفتار آمدهو   افتادهفروتباهي  دام درآسايي  تدبيري و تن بر اثر بيايشان 

منشي  .بپرهيزداز غرور بي حاصل  تاآموزد  مي آدميبه است كه تاريخ نخستين درس  فروتني

 :ةرا ماي خويشنعمت  وليشوربختي ، الدين جاللسلطان ي هايسر خيرهنكوهش  ابخوارزمشاه 

 الدين محمد شهاب) داند ميبراي آيندگان  «ه و استبصار...و اعتبار و اعطاي تنبّافادت تجربه »...

 شايسته است تا مظفر هم در نظر منشي دربار آنان آلپايان دردناك خاندان  و (2 :2811 نسوي،

در تاريخ،  انديشي ژرف (.101: 2812كتبي،) قرار گيرد« سبب انتباه خردمندان و اعتبار هوشمندان»

 :كند يك مورخ عهد مغول تأكيد مي .سازد به خوبي آشكار مينيز ارجمندي هنر را 

كه سلطان محمود غزنوي را حاصل بود، ...عريض و حشمت مستفيض از چندان مملكت»... 

 «تبي باقي نمانده استسخن عنصري و فردوسي و عُ ةامروز نام نيك و ذكر جميل وي جز به واسط

هنر و دانش  ةهيچ دارايي و توانايي به انداز بنابراين، (.88 :2878اهلل همداني، فضل رشيدالدين)

خواندن سير سلف از سياسات پسنديده و »...نوجوانان با كردند  صيه ميتو نخواهد بود. آنانارزنده 

  هندوشاه) بيابندراه موفقيت را و شده  گذشتگان آگاه ...«هاي راست  أيتدابير صائب و ر

  .(1 :2828نخجواني،

محيط  هر قدر هم كه محدود باشد، در افراد رفتارو  از اشتباهات آدمي است سرشارتاريخ 

اي از دادن پاسخ  سلطان محمد خوارزمشاه تنها لحظهه كچنان گذارد. اثر مي جوامع يندةپيرامون و آ

 محمد  الدين شهاب) كن آنان به ايران سرازير شد و سيل بنيان نمودمناسب به سفيران مغول غفلت 

هر آميز به وجود آمده و موجب نا اميدي  وراي ناكاميهايي كه از رفتارهاي اشتباه (.11: 2811 نسوي،
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در كسي كه  .آموختبايد از تاريخ هم را اميد به آينده و شكيبايي هنگام سختيها شود،  ه ميخوانند

 :، خواهد دانستكند ميسرنوشت پيشينيان مطالعه مورد 

كبري دست داده و از محض  ةظمي و داهيعُ ةدر زمان سالفه بسيار بوده است كه واقع»... 

 (.22 :2831ميرخواند،) «استسهل وجهي گذشته به اَ ،عنايت كردگار

 برتر آن را پنداشته،تاريخ را نوعي مشورت كردن با خردمندان گذشته   مطالعه چنين هممورخان 

 زيرا:؛ اند شمرده با اطرافيان  مشاوره از

اكابر پيشين در وقايعي كه ايشان را روي نموده، مصالح خاصه خود را مرعي داشته اند و اهل »...

 «)تر باشند... ...منافع خود را نگاه مي دارند...و در حفظ امور خويش امينمشورت اين روزگار

 (.22همان:

 تنها و نيستسودمند  ،آراي گذشتگانكاوش در  ليل كنكاش با اطرافيان به اندازةبه همين د

 .كند مي نثارتفكر زالل پيشينيان را بي دريغ  است كه جوشان تاريخ ةسرچشم

نيز نقش طراوت بخشي و شاداب سازي تاريخ  ازدر گذشته ، شدره مواردي كه اشا همةدر كنار 

بنان و زبان از »خوانده كه « لذيذ»تاريخ را علمي يكي از مورخان قرن ششم هجري . اند غافل نبوده

 :گويد دربارة تاريخ چنين ميديگري  و (3 :2827فندق، ابن) «تحصيل آن قاصر نگردد...

 ةشت از وي حاصل آيد و زنگ شئامت و ماللت از آيينمي و بشاتاريخ علمي است كه خرّ» 

سن سمع گردد، حُ شود و ملول نمي خاطر زدايد و...چنانچه حسن بصر از صور حسنه محظوظ مي

 «افزايد گردد؛ بلكه هر لحظه او را بهجتي و مسرتي مي نيز از استماع اخبار و آثار ملول نمي

 (.21 :2831ميرخواند،)

  اجار و اوايل پهلويدورة قآموزش تاريخ در 

تغيير  جهانقدرت در  معادالت قرن سيزدهم هجري برابر با اوايل قرن نوزدهم ميالديدر اوايل 

تر با  كشيده شد. در پي برقراري روابط گسترده المللي بينسياست  ةكرد و پاي ايران نيز به داير

سكّه بودند، در بازار كساد كه دو روي يك هاي استعمار و فرهنگ و تمدن غربي  اروپاييان، پديده

گفتمان » ميانهاي دگرگوني اجتماعي را فراهم آورد. در اين  قاجار به جريان افتاد و زمينه ةدور

از طرف برخي « نوگرايي»و « سنت»ميان   بود كه در چالش تكاپوهايياز نخستين « اصالح آموزشي

راه  پروري«معارف»ي هاانجمن پيدايش مدارس جديد وتأسيس . به تدريج شدورزان مطرح  انديشه

 گشود و پيروزي مشروطه اين روند را شتاب بخشيد. را انتقال افكار آزاديخواهانه 
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برآيندي از كُنش متقابل تحوّالت آموزشي و اصالحات سياسي و اجتماعي « آموزش تاريخ»

ل ي مذهبي ايجاد كرده بودند، شكهانخست در مدارسي كه هيئت نوين اين درسآموزش  است.

كه به تدريج در شهرهاي مختلف پا  مدارسيمدرسه خارجي تا  نخستين ازگرفت. درس تاريخ 

سرپرست « پركينز»محمدشاه  .بودمحتواي آموزشي  جزءدروس عمومي و همواره  از، ندگرفت

در تربيت و تكميل جوانان زياده از پيشتر »... :كهاين را برايمدرسه خارجي در اروميه  نخستين

دهد،  ياد مي...« هاجتهاد به خرج داده و علم تاريخ و جغرافيا و هندسه و حساب به آناهتمام و ا

دروس آن قرار  تاريخ نيز جزء« دارالفنون» ايجادبا  .(282 :2832رينگر،) مورد تشويق قرار داد

 شدهتدريس به صورت درس متناسب با رشته را (. در اين مدرسه تاريخ 817: 2823آدميت،) گرفت

 كردند.  را براي شاگردان بازگو مينظامي و سرگذشت سرداران  و تاريخ

 اي جديد ق. آموزش تاريخ در ايران وارد مرحله2827شعبان  21در « مدرسه سياسي»با تأسيس 

گشايش  «شاه مظفرالدين»و به فرمان « ميرزا نصراهلل خان مشيرالدوله»شد. اين مدرسه كه به همت 

و اطالعات تاريخي  قرار گرفتآزمون ورودي شاگردان  برنامة رديافت، براي نخستين بار تاريخ 

استفاده  نخستين باربراي (. 813و 2: 2838پهلوان،) شدي پذيرش آنان هامعيار يكي ازآموزان  دانش

متداول  در اين مدرسه ،براي درس تاريخ آزمونبرگزاري و  مستقلكالس تشكيل از كتاب درسي، 

 هم كتاب درسي براي تاريخ ة نخستينترجم س تاريخ استفاده شد.از معلمان ورزيده براي تدري و

كه محمدعلي فروغي « تاريخ ملل قديمه مشرق» .سياسي است  كوشش معلمان تاريخ مدرسه ةثمر

و تا تدريس شد كرد، نخست در مدرسه سياسي  برگردانكتاب درسي فرانسوي  آن را از روي يك

كتاب تأليفي درسي تاريخ  نخستينفروغي  .شد ميتدريس  هم مدارس سايرسالهاي متمادي در 

 ايران را نيز براي شاگردان همين مدرسه نوشت. 

گذشته از پايتخت، ساير  روند تدوين و چاپ كتابهاي درسي خود داستان درازدامني است كه 

و معلمان  ، اما(72-30 :2831صادقي و عسكراني،) اند كانونهاي فرهنگي ايران نيز در آن سهم داشته

ايفا در تدوين كتابهاي درسي تاريخ  اساسي نقشآموختگان مدرسه سياسي و دارالفنون  دانش

 .اند كرده

زيادي مرهون متفكراني است كه در  ةمدارس جديد تا انداز برنامه قرار گرفتن درس تاريخ در

تمدن ايراني  درخشان ةآوري پيشين نگاه آنان ياد ازايراني كوشيدند.  ةقاجار براي بيداري جامع ةدور

خودباختگي در برابر استعمار برهاند. د و جامعه را از بيدار كنرا توانست حس غرور ملي مردم  مي
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 را هاي بيشتري از تمدّن كهنسال اين سرزمين نشانه شناسي كاوشهاي باستاندر قرن نوزدهم ميالدي 

سرمايه فرهنگي براي مبارزه با ورزان ايراني را بر آن داشت تا از اين  و همين امر انديشه كردآشكار 

مندي جوانان به بهبود  گيرند. آنان آموزش تاريخ در مدارس را موجب عالقه نفوذ استعمار بهره

و به نوشتن كتابهاي درسي تاريخ با رويكردهاي نوين مبادرت  كردندوضعيت كشورشان قلمداد 

 ورزيدند. 

 زرين در دفتر حيات فرهنگي ايران يرگببه اينكه نوشتن كتابهاي درسي تاريخ  تأكيداينك با 

به شمار  سازي هويت ايراني در عصر حاضر ش براي زندهشورانگيز از تال يا  جلوهو  است معاصر

 شود: مي اشارهاين قبيل آثار هاي تربيتي  برخي از جنبهآيد، به  مي

 در تربيت اجتماعي و اخالقي تاريخ فايدة درس

در آستانه بروز مشروطه شكل گرفتند، تأثيرگذاري بر روند يكي از اهداف انجمنهاي سياسي كه 

انجمن افزون اين . ستيكي از اين تالشها «انجمن معارف»تعليم و تربيت بود. براي نمونه تشكيل 

 به فكر تهيه و توزيع كتابهاي درسي هم افتاد خانه عمومي، بر ساماندهي مدارس و تأسيس كتاب

 (.111 :2872آبادي، دولت)

 حاصل تالش ،نوشته محمدعلي فروغي« بتدايي از تاريخ عالم؛ جلد اول: تاريخ ايرانا ةدور»

بهتر راهي  ساالري و حذف استبداد برقراري مردم براي ،ندكرد ر مياست كه تصوّاين انجمن  اعضاي

رود، اولين كتاب درسي تاريخ در  اين كتاب ارزشمند كه گمان مي آموزش مردم وجود ندارد. از

شي نوين ايران باشد، طي سالهاي متمادي با تغييراتي اندك و با عناويني كم و بيش مشابه نظام آموز

. محمدحسين فروغي شده استي درسي تاريخ هاو الگويي براي ساير كتاب هبارها به چاپ رسيد

كاربردي تاريخ را چنين مورد تأكيد قرار  ةجنبكتاب  ةدر مقدماين اثر  و ويراستار ادبيپدر نويسنده 

 : دهد مي

مهارت گردد؛ يعني تاريخ  ب شود و مرد به تجربه دانا و ]با[مملكت به علم تاريخ مجرّ»...

 (.2 ق.:2818فروغي،) «رب سلف و خواني گسترده براي خلفست از تجا خزانه و انباري

الملك يكي ديگر از مورخان دوران مشروطيت است. وي در  ميرزا حسن تفرشي ملقب به منطق

ولي براي مدارس جديد نوشته  كه با انشاي سنتي« تاريخ منطقي»اي  صفحه 121مفصل كتاب ةمقدم

 :كند ، نقش تربيتي تاريخ را چنين توصيف ميغيرعلميتاريخ نويسي ضمن انتقاد از ، شده
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ن و طَدرك و جوانان فَدانستن تاريخ عموماً و تاريخ وطن خصوصاً، نوباوگان با هوش و مُ»

شخص تاريخدان  رساند. سالخورده و با تجربه خبير و بصير و نكته سنج مي زيرك را به پايه پيران

  هكليّو آثار هر سلسله و طايفه را ديده و  مآثرمثل آن است كه از اول دنيا بوده و رسوم و آداب و 

ات جهالت و علوم و فنون را دانسته و مفاسد و مضرّ ةحوادث و وقايع را معاينه نموده و منافع قاطب

خان  ميرزاحسن) ]است[ ل غامض كردهت علم و معرفت، حل مسائي را مشاهده نموده و به قوّنادان

 (.3 ق.:2881تفرشي،

 نويسد: و مي كردهوي در ادامه به نقش آگاهي از تاريخ در بقاي هويت ايراني اشاره 

همين شاهنامه فردوسي كه صحيح ترين كتب تاريخ عجم است، نبود؛ بعد از استيالي اگر »...

كلي لغت و جنسيت  ها و منهدم نمودن تمام دواير علميه، به كتابخانهعرب و قتل و غارت و سوختن 

ايراني مبدل به عرب شده بود و فارسي زبانان مثل اهل سوريه)شامات( و مصر و مراكش و تونس 

 .(0همان: ) ت كرده بودندو الجزاير، تبديل مليّ

و  «تاريخ تمدن» با موضوع ييهاكتاب از گيري بهرههاي بارز آموزش در مدارس جديد،  پديدهاز 

در بسياري سابقه نداشت. تا آن زمان در ايران  كه استدر محتواي آموزش  «جهانعمومي تاريخ »

« تاريخ عمومي فرهپور»تعريف شده، چنانچه در كتاب از اين آثار فوايد تاريخ با نگاهي فراگيرتر 

 است: شدهموضوع تاريخ چنين توصيف 

آن شناختن رسوم و آداب  ةموضوع تاريخ وقايعي است كه بشر در آن مدخليّت داشته و فايد»...

ملل مختلفه و دانستن شرح زندگاني و ترتيب ترقّي و تنزّل اقوام و عبرت گرفتن از اعمال و افعال 

 (.2: 2812فرهپور،) «پيشينيان است...

اي كه از  به اعتبار ترعه . آنانندا هايرانيان نخستين قومي هستند كه حكومت جهاني تشكيل داد

گواهي هنر  و نيز به هداريوش در مصر به يادگار مانده و رفتاري كه كورش در بابل از خود نشان داد

شگفت نيست اگر اولين تاريخ جهاني  اند؛ بنابراين انديشيده جمشيد، جهاني هم مي تركيبي تخت

كشف تمامي نقاط كره زمين پس ليكن   نوشته شود. در اين سرزمين« التواريخ جامع»واقعي با عنوان 

بخشيد و آگاهي از مناطقي كه گسترش   تازه يابعاد« تاريخ جهاني»از قرن شانزدهم ميالدي به 

خان يكي  ميرزا سيدعلي ، هر آينه ضرورت بيشتري يافت.زد مي  به هم گرهشان را  سرنوشتاستعمار 

آموزان را  ، دانش«تاريخ عمومي مصوّر»ديباچه كتاب از معلمان مدرسه علوم سياسي است. وي در 

 سازد: با مفهوم تاريخ جهاني چنين آشنا مي
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اي است كه تمامي نوع بشر در آن  خانه ةگويند، به منزل نما كه آن را زمين مي اين سياره ثابت»... 

هاي درخت از  هيكديگر نزديك بوده و مانند شاخ اند... و افراد بشر در عين دوري، به سهيم و شريك

(. وي آشنايي با تمدن جهان را به 8 ق.:2810خان، سيدعلي) «اند... يك سرچشمه سيراب شده

  دست ديگري است؛ ليكن پيش پاي ما را نيز روشن مي كند.  كند كه در چراغي تعبير مي

به در اين ميان رويدادهاي مربوط  .ندا هفرانسه به فارسي برگردان شدزبان اغلب اين آثار از 

انقالب كبير فرانسه و زندگي و تاريخچه نبردهاي ناپلئون بيش از ساير موضوعات مورد توجه قرار 

فرانسوي كتاب زندگي ناپلئون را « ژول ريشار»حتي برخي از محققان بر اين باورند كه  .اند  گرفته

به همين  (.211: 2873)صفت گل،ه است براي تدريس به شاگردان دارالفنون به فارسي ترجمه كرد

شده گر  تر جلوه در آنها پررنگتاريخ جهان با تكيه بر تاريخ اروپا، به ويژه انقالب كبير فرانسه،  دليل

كه آشنايي با تاريخ انقالب كبير فرانسه را « انقالب كبير فرانسه ةدور»مترجم كتاب  ،براي مثال. است

 نويسد:  مي شاثر مهداند، در مقد بهترين وسيله فراگيري اصول تشكيالت حكومتي مي

عملي است.  ]؟ تجارب[تحصيل تجارت ةعطف عنان توجه به دفتر تاريخ دنيا نخستين وسيل»

سير در اعماق گزارشات اقوام عالم، اولين سرمشق تكميل نواقص اصولي زندگي است... ملل 

ه، زنگهاي اقتباس از صفحات تاريخ، عناصر طبيعت را مطيع و فرمانبردار خود ساخت ةن در سايمتمدّ

 (.1: 2882 تير،) .«اند جهالت را از چرخ اقتصاد زدوده

و هم با انگيزه انتقال  نويسندگان كتابهاي درسي تاريخ، هم به دليل آشنايي بيشتر با زبان فرانسه

؛ ولي ورزيدند مبادرت مي اين قبيل آثاركبير فرانسه، به انتشار   دادن مفاهيم اساسي مربوط به انقالب

كه  يمدير مدرسه سعادت بوشهر در كتاب ،. براي مثالانديشيدند هم مي گرايي مباني مليتقويت به 

 :كند ، چنين ابراز عقيده مياست براي دوره ابتدايي نوشته

ق باشد، عماد سياست و روح مدنيت است. تاريخ صحيح كه خالي از كذب و عاري از تملّ»

 «ي نظام اجتماع بشر است.ترقّهاي[  راه]ترين ترين وسايل تهذيب و مهم تاريخ يكي از بزرگ

 (.03تا: بي محمدحسين بوشهري،)

پس از بيان ، شدهسؤال و جواب طراحي و در بمبئي چاپ  ةدر اين كتاب درسي كه به شيو

 تفاوت تاريخ عمومي و تاريخ ملي، چنين آمده است:

امم گذشته و علم  دست آوردن عادات و اخالق هر دو قسم تاريخ ]عمومي و ملي[ به ةفايد»... 

ل ملل و دول عالم و باالخص شناختن حاالت و اطوار زندگاني پدران نياكان ي و تنزّبه موجبات ترقّ
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تاريخي بتوانيم اصالت و نجابت خود و اقوام خود را ثابت و  ةباشد. تا آنكه از روي محاكم خود مي

  .«ل بداريممدلّ

 :است افزوده شدههمچنين در درس دوم 

 باشيم و مملكت ما چه نام دارد؟ نياكان خود كجايي مي ما و –س »

 مملكت ما ايران نام دارد و ما ايراني بوده و هستيم. –ج 

 تكليف ما ايرانيان چه چيز است؟ –س 

مقتضاي وقت تحصيل علم كنند. تاريخ و جغرافي  تكليف ما ايرانيان عموماً اين است كه به –ج 

 آيين و دين كشور خويش باشند.وطن خود را كامالً بدانند و پيرو 

 مقصود از وطن كجاست؟ –س 

نمايد. مثالً وطن ما ايران  وطن...كشوري است كه شخص در آن متولد شده، زندگاني مي –ج 

  (.8و 2 همان:) «است...

روشني پيداست كه نقش تربيتي تاريخ براي نويسندگان كتابهاي درسي تاريخ دوره مشروطه  به

جديد بوده و از « علوم و فنون»سوق دادن ايشان به سمت كسب جوان و  بيداري نسل از سويي

. تأكيد بر ضرورت ه استآمد طرفي عاملي براي ايجاد همبستگي و نيل به وحدت ملي به شمار مي

از جوامع پيشرفته نيز در حقيقت براي شناختن راه جبران عقب ماندگيها « دانستن تاريخ عالم»

خالل آثار درسي به تمامي از  دورهر در رويكردهاي تربيتي تاريخ در اين شد. تغيي مي تلقياروپايي 

 . استمشاهده  قابل

رويدادهاي كوشيد با به نظم كشيدن از شاعران اوايل مشروطه كرماني  ميرزا ابوالقاسم اديب

تاريخ » مختصر بودنوي كه به دليل اثر تاريخ ايران، فراگيري آن را براي جوانان آسان سازد. 

« تاريخ تلگرافي». خالصه كرده استدر چهارصد بيت ترين وقايع ايران را  ، مهمگرفتهنام « گرافيتل

 گيرد: پايان ميپيرامون ضرورت كسب دانش و داشتن همبستگي با اين ابيات 
 خوان هاي پوسيده نيستـغرض است ده نيستـخ اين نكته پوشيـتاري ز

 مرض لـــدلي گرــبن و نــبي مرض م دل باز كن بي غرضـيكي چش

 ور و جهل و نفاقـم آمد هم از جـخ اقـكه هر دولتي راست شد ز اتف

 وز خويشـــش آمـش و دانـــدان ره ي شب و روز خويش ــبرو تا توان

 ده هــايـرض همسـم قـغ ات ازـجـن ده هـايـايه و مـپ ما به اـدايـــ... خ

 (20ق.: 2811كرماني، )اديب 
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هاي اخالقي و  جنبهويسندگان كتابهاي درسي تاريخ از راههاي ديگري هم نافزون بر شعر، 

هاي ابتدايي از كتاب اي پارهها كه در  . يكي از اين شيوهدادند ميتربيتي را در آثارشان مورد توجه قرار 

كه براي « التواريخ لطايف» .بود درسي به شكل سؤال و جواب متونطراحي اين دوره مرسوم بود، 

كه با اين شيوه  است ياز نمونه آثار ،خرمشهر)محمره( نوشته شده« مدرسه خزعليه» تدريس در

 شود: آغاز ميچنين  و است طراحي گرديد. اين كتاب در بمبئي به چاپ رسيده

 تاريخ چيست؟ ةفايد -سؤال»...

تاريخ آگاهي يافتن از حاالت پيشينيان و پيروي كردن از كارهاي خوب و دوري  ةفايد -جواب

 تن از كارهاي بد آنان است.جُس

 شود؟ اگر تاريخ نباشد، چه مي -سؤال

اگر در ميان قومي تاريخ نباشد، اخبار پيشينيان و عادات و اصطالحات آنان نابود  -جواب

 (.1و 8 ق.:2888كازروني،) گردد مي

ن براي شاگرداتاريخ ملي  ةو اهميت مطالع تاريخ ةفايدبه نيز  «تاريخ مختصر ايران»نويسنده 

 : كند اشاره ميچنين سوم و چهارم ابتدايي 

 تاريخ چيست؟ ةفايد -س»

 كه از حال گذشتگان اطالع پيدا كنيم و وضع زندگاني آنها را سرمشق قرار بدهيم....   -ج

 نتيجه اين كه زندگي آنها را سرمشق قرار دهيم، چيست؟ -س

اند، ما هم به همان  تار كردهنتيجه سرمشق قرار دادن زندگي آنها اين است كه اگر خوب رف -ج

 كنيم.اند، ترك  م و اگر بد رفتار كردهكني طريق رفتار مي

 دهيد؟ رفتار كدام مملكت را سرمشق قرار مي -س

 (.8 ق.:2821طباطبايي،) «رفتار و كردار مردم ايران را سرمشق قرار مي دهيم -ج

ا اين سؤال و جواب آغاز ب ،ابتدايي نوشته شده ةكه براي دور هم« تاريخ مقدماتي ايران»

 شود: مي

 علم تاريخ چيست؟ ةفايد -س

توانيم از وضع زندگاني اجداد و پدران قديم خودمان اطالع  آن مي ة... آن است كه به واسط -ج

بلكه رفتار و حركات آنها را سرمشق قرار دهيم؛ يعني اگر حركات آنها خوب است، ، هم برسانيم به

 (.1 :2821 خان، حسين ميرزا) «ترك كنيمما هم بكنيم و اگر بد است، 
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طراحي كتاب به طوري كه هر مطلب با يك يا چندسؤال  كه همين جا الزم است اشاره شود

بدفهمي نويسندگان از سؤالهاي نمونه  ة، نشانشودشروع و پاسخ مورد انتظار نيز در كنار آن ارائه 

طرح سؤاالت نمونه  ضرورتبه  آثار،بيل اين ق ةمطالعبا آنان . بودموجود در كتابهاي درسي غربي 

، پاسخهاي مشخصي تعليمات سنتيدر گرايي  حافظه پذيري ازتأثير با  ، اماپي بردند در كتاب درسي

. اين نگرش با اهداف كردند وادار ميپاسخها را به حفظ  فراگيرانو  نوشتند ميهم براي آنها 

و بر پاسخهاي خالقانه فراگيران  كند ميتشويق را « تفكر انتقادي»آموزشي تعليم و تربيت نوين كه 

معلم تاريخ خلق  ةوظيف»تاريخ معتقدند:  ة. امروزه معلمان با تجربنيستورزد، هماهنگ  تأكيد مي

 (. 7: 2831)جواديان،  «پرسش در ذهن شاگردان تاريخ است

د هاي تمدني وراايران و جهان و مقايسه ميان دستبازشناسي تاريخ ملي از طريق مطالعه تاريخ 

هايي است كه ويژگيديگر از  ايرانهاي مختلف و در نتيجه احساس غرور نسبت به تاريخ  دوره

گيريهايي كه از  با وجود موضعخورد.  چشم مي تقريب در تمام كتابهاي درسي تاريخ اين دوره به به

 روهيگگرايي و گرايش به فرهنگ غربي وجود داشت،  برخي محافل مذهبي نسبت به ملي سوي

هاي تاريخ ملي  در تأليف كتابهاي تاريخ اسالم نيز جنبه ند ودانست ميرا نشانه ايمان دوستي  هم وطن

« گنج دانش»از مجموعه نشريات « تاريخ اسالمي» در اثري با عنوان ،نهادند. براي مثال را كنار نمي

 خوانيم: چنين مي

ولي يك قسمت آن هم در ضمن مخفي نباشد؛ اگر چه اين تاريخ مخصوص اسالم است؛ »... 

به عالوه شرح اخالق بزرگان و تاريخ سلسله هاي سالطين ملوك ايران بعد از اسالم است. 

دانشمندان ايران و خدمات آنان به عالم اسالميت ... و چون دانستن تاريخ مذهب بر هر متديني 

جه احتياج به دانستن واجب و ضروري است... از اين رو ما ايرانيان از كوچك و بزرگ نهايت در

 (.8و 2 ق.:2882شيرازي،  حبيب ميرزا) «تاريخ اسالم و آموختن آن به زبان فارسي داريم...

 نكات ظريفي است. در اين تقريظ آمده حاوي، كتاباين  در موردن ايكي از روحاني تعريف

  است:

)جنگ  اجانب يگانه حافظ استقالل هر ملت و تنها مدافع هر جمعيت از حمالت غير مستقيم»

مطلق  علمي و اقتصادي( معارف جديد است. چه حس مدافعه از وطن و ثروت و ناموس فطريِ

بشر است... اگرچه معارف جديد عبارت است از علومي كه در مدارس غرب تعليم مي شود؛ ليكن 
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 سفا كه جمعي مدارس جديد را ... مخالف شرعاَ براي ما جغرافيا و تاريخ است. هاترين آن مهم

 (.211و  218 همان:«)دانند... اي تعليمات مضره را نيز از معارف الزم التحصيل مي دانسته... و پاره

وي در ادامه آرزو مي كند كه اين كتاب درسي تاريخ افزون بر مدارس جديد در حوزه هاي 

 .«بدانند ... خدمت بزرگ براي اسالم و ايراناهل منبر نشر آن را در مردم »علميه نيز خوانده شود و 

در بمبئي براي  مجموعه پنج جلدي. اين استي درسي ابتدايي هانخستين كتاب از« التعليم ميزان»

ساده و متناسب با سطح علمي از نثري  وبه چاپ رسيد « مدرسه سعادت بوشهر»تدريس در 

 نويسد: مي. نويسنده در مورد چگونگي طراحي مطالب بودبرخوردار فراگيران 

مشتمل بر مطالب وطنيه و حاوي فوايد اخالقيه است و در هيچ يك از  ات[...]موضوع ةعمد»...

 (.07ق.: 2817سعادت بوشهري،) آنها چيزي كه منافي با ساير مذاهب باشد، نيست

اين كتاب مطرح شده، چاپهاي بعدي ترين موضوعاتي كه در مورد تاريخ در  يكي از جذاب

اي ميان شخصيتهاي خيالي ترتيب داده و  يبايي مناظره. نويسنده به زاست« فوايد جغرافي و تاريخ»

فوايد اين دو علم را برشمرده است. اينك با حذف مطالب مربوط به فوايد جغرافيا، بخشي از اين 

 شود. نقل ميكه به علم تاريخ مربوط است، مناظره 

قا داراب بعد از فراغت از درس در اثناي گردش، ميرزا بهرام به آ :فوايد جغرافي و تاريخ»

طور اضطرار خود را براي  گفت: حقيقتاً من هيچ وقت مايل به خواندن جغرافي و تاريخ نبوده و به

به چه سبب دانم.  نديده و نمي هاآننمايم. من هيچ فايده از خواندن  آن حاضر مي ةخواندن و مطالع

 هم خيال هستيد؟ نمايد! گمان دارم كه شما هم با من هم رأي و معلم آنها را بر ما تحميل مي

من، ابداً مُصاب]درست[ نيست. ة كلّي اشتباه كرده و گمانت دربار رفيقِ من، شما به :آقا داراب

كنم كه چرا از  هميشه با كمال ميل و رغبت خود را براي خواندن آنها آماده و بسيار تعجب مي   ... من

 شود؟! شخص شما اين سخن اظهار مي

فرماييد، به مجرد تقليد است؛ يا اينكه در اين ادعا دليل و  كه ميآيا اين مطلبي  :ميرزا بهرام

 برهاني هم داريد؟

آري. نه يك، نه صد]بلكه[ هزاران دليل و برهان دارم...تاريخ سرگذشت نوع انسان  :آقا داراب

است از اول خلقت آدم تاكنون. پس كسي كه تاريخ بداند، مثل آن است كه عمر زياد كرد و هزاران 

ر دنيا بوده و هر چه در روي زمين واقع شده، مشاهده نموده و جميع افعال مردم كه سبب سال د

 خوشبختي ]بوده[ و كارهايي كه باعث مذلّت و بدبختي است، ديده و به خاطر سپرده است.
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تاريخ علم به وقايع نوع انسان است و از ظهور ترقّي و تنزّل اقوام مختلفه و آداب و رسوم و 

نمايد و به قدر  كند و اعمال رجال عمده را نقل مي وگو مي ت و آثار انسان گفت عقايد و حاال

 سازد. ها را ظاهر ميلل اموري كه واقع شده و نتايج آنميسور اسباب و ع

تاريخ دانستن، منافع بسيار دارد. هر كس تاريخ بداند، چنان است كه عمر طويلي كرده و 

دانند،  اد شده و در هر موقع بهتر از كساني كه تاريخ نميتجارب فراوان حاصل نموده و عقل او زي

شود كه چه بايد كرد و از چه بايد احتراز نمود....خالصه اگر كسي بگويد كه من از اول  ملتفت مي

شوي پهلوي او بنشيني  گويد، چقدر مايل مي ام و تو بداني كه راست مي خلقت تاكنون در دنيا بوده

اگر كسي بگويد كه من اول خلقت نين چ هماز حكايات او فايده ببري و و معلومات او را بشنوي و 

تاكنون در دنيا بوده و تمام وقايع عالم را مشاهده كرده و سرگذشت نياكان شما و طوايف مختلفه 

شوي، پهلوي او نشسته، از او فايده حاصل كني و منقوالت  عالم را به ياد دارم، آيا چه قدر طالب مي

 نگاهداشته براي رفقا و دوستان خود قصّه و حكايت كني؟او را در ذهن 

... شايد اكنون هم مانند سابق تعجب كرده و بگويي چنين شخصي وجود ندارد و اگر پيدا شود، 

آن دو دروغگو و كّذاب خواهد بود؛ ليكن با قوّت قلب فرمايش شما را ترديد كرده و وجود نوعي 

كه، شخص اول جغرافي و شخص دومي تاريخ است. پس جغرافي اماكن كنم به اين نفر را ثابت مي

دهد و براي فهميدن تاريخ  كند و تاريخ سرگذشت گذشتگان را شرح مي ن ميمختلفه زمين را معيّ

 الزم است كه جغرافي را كامالً بداند.

اين تاريخ آفرين بر شما و بر معلومات شما باد و مرا از غفلت هوشيار نمودي، از  ميرزا بهرام:

سعادت ) «نمايم توانم در كسب تحصيل اين دو علم شريف كوشش مي به بعد تا مي

 (.211ق.: 2828بوشهري،

آموز  وگوي خيالي، ناخودآگاه با افرادي كه مانند خودشان دانش شاگردان با خواندن اين گفت 

به تاريخ  آنان  مندي قهعال« همزادپنداري»و از طريق  اند، ارتباط عاطفي برقرار مي كنند دهمعرفي ش

 .هم در جاي خود، درس اخالق استيابد. لحن مؤدبانه و با نزاكت دو همكالسي  افزايش مي

به دليل  است. خان هدايت قلي نوشته مهدي «گزارش نامه ايران»ي درسي هايكي ديگر از كتاب

توان  وزشي چنداني نميمزيّت آم اثرآميز براي اين  هاي ادبي و سجع نثر آكنده از آرايه استفاده از

هم با  اثريكه خود عضو كميسيون معارف بوده و  كتاب  نويسندهنمايد  قايل شد و شگفت مي

ديباچه(، تا اين اندازه از معيارهاي  :2828ماله و ايزاك،)است  نوشته« راهنماي آموزگاران»عنوان 
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هر « گزارش نامه ايران»ير اطالع بوده يا رعايت آن را نكرده باشد! به هر تقد يك كتاب درسي بي

هاي  از آموزه بهره گيريو  ضعف آموزشي كه داشته باشد، از جهت اهميتي كه به تحليل رويدادها

صفحه و بلكه  اثردهد، در ميان ساير كتابهاي درسي تاريخ ممتاز است. در اين  ميتربيتي تاريخ 

 :باور دارداين زمينه  در نويسنده. نتوان يافتيا تفسيري در آن  يسطري نيست كه اندرز

بيچارگي ديروز است و  ر و شر؛ چاره جويي امروز در نتيجةخي ةبشر است و آيين ةتاريخ تجرب»

 گويد: اوضاع امروز تنقيد فردا. نظامي مي

 دگان ميوه برداشتندــپس آين ز باغـي كــه پيشـينيان كاشـتند

 م نيزز بهـر كسـان ما بكـاري چو از بهر ما كِشته شد چند چيز

ت. چنين و چنان شده، به جاي خود؛ بايد ت بايد داشت، نه در كميّدر تعليم تاريخ نظر در كيفيّ

 !(1و 1 :2827هدايت،) «ديد چه شد كه چنين شد و چه شد كه چنان شد

كه چند سالي قبل از بروز مشروطيت در مدارس جديد جايگاهي يافته بود، پس از درس تاريخ 

جديد جاي خود را باز كرد و وزارت  تربيتيدر نظام ز درسهاي پايه صورت يكي ا مشروطه به

 وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه،) نظر گرفتمعارف نيز سرفصلهايي براي اين درس در 

يادآور را  دانشاين تربيتي هاي درسي تاريخ اهميت نويسندگان كتاب نه تنهاهم  از سويي. (ق. 2881

 يابزار را تاريخمتصديان ساير دروس هم دهد  ميكه نشان  جود داردوشواهدي ند؛ بلكه شد مي

 كه« انشاي جديد». براي مثال، در كتاب اند دانسته براي رشد اخالقي و اجتماعي شاگردان ميمناسب 

 آموزان تدوين شده، مطالبي در قالب يك نامة نگاري به دانش هبراي آموزش فنون نويسندگي و نام

هاي تربيتي تاريخ، به كاربردهاي  افزون بر اشاره به جنبهكه است  درآمده تحرير ةفرضي به رشت

« مراسله در بيان فنّ تاريخ»عنوان . در قسمتي از اين مطالب با پردازد ميسياسي و اجتماعي آن نيز 

 :ابراز عقيده شده است

آوري است  تاريخ فني است شريف كه در فوايد آن هر چه گفته شود، كم است. تاريخ پيام»... 

نمايي  دهد و جام جهان گذشتگان آگاهي مي ةكه بازماندگان هر قوم را از سرگذشت چندين صدسال

... علم تاريخ افراد مردم را از وقايع و مآثر نماياند. مي...است كه كردار اسالف را به اخالف

دهد.  آگاهي مي خارجه   انگيز ماضي آگاهي داده، خواص آن قوم را نيز از بعضي مقاصد خفيّه عبرت

ناس نيز مانند خواص از لمعات مصباح اين ن فنّ شريف عمومي است، لهذا عامة چون منفعت اي

اند، به  ... آنان كه در تواريخ تتبّعي شايسته داشتهكنند. علم محترم اقتباس انوار دانش و بينش مي
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تجربت و امتحانات وقايع زمانهاي گذشته آگاهي دارند، از ة عالوه اينكه از وقايع و اتفاقات عمد

ماضيه از وضع حال و آينده نيز به اقتضاي وقت و قراين زمان تا يك درجه آگاهي حاصل توانند 

تاريخ بر دو قسم يكي عمومي و  ست كه در ممالك متمدّنه ا نمود و به همين مالحظه چندي

ترين درسهاي  هديگري خصوصي منقسم شده و در مكاتب عاليه موقع مخصوصي پيدا كرده، معتناب

 «سياسي گشته است. از اين رو رجال پليتيكي ناگزير از تحصيل آن فنّ شريف هستند...

 (.81و81 ق.:2888دبيرخاقان،)

همواره يكسان نبوده و  ايرانييادآوري اينكه رويكرد به نقش تربيتي تاريخ نزد مورخان اينك با 

كه در  يچالش به ،هقرار گرفت ايشان توجهمورد  اجتماعي تاريخ بيشتردوران قاجار كاركردهاي  از

شيوة تدريس يكي از نويسندگان دورة رضاشاه . شود آموزش اين درس وجود داشته است، اشاره مي

 تاريخ را چنين مورد انتقاد قرار داده است:

محتاج به بيان نيست كه به واسطة نداشتن تأليفي كامل در تاريخ، كليّة دبيران ناچار به آن »

آموزان قرائت و آنان هم يادداشت بردارند و  ه مطالب خود را به صورت جزوه براي دانشهستند ك

شود. من هم مطابق  بهاي محصلين به نوشتن مصروف مي به همين مناسبت مقداري از وقت گران

دادم؛ ولي در عرض سال  آموزان خود مي معمول يك سلسله مطالبي را به عنوان يادداشت به دانش

ه پي بردم كه همين قضية جزوه گفتن و جزوه نوشتن عالوه بر آنكه اغلبي از دبيران را به اين مسأل

ي به استفاده از زحمات و تتبعات ديگران و به كار نينداختن قوة جديّت و فعاليت شخصي عادت م

ل ئتر به اختالط و آميزش با يكديگر و بالنتيجه مباحثه در مساآموزان را كم دهد، دبير و دانش

يكي ديگر از معلمان  : مقدمه(.2821)پرويز،  «نمايد فة مربوط به درس همان دبير وادار ميمختل

 نويسد: تاريخ در اين زمينه مي

چون در قسمت تاريخ عمومي كتابهاي مطبوع موجود را تا حدي موافق با قوّة محصلين و »

ودم. دو سال قبل بنا به نم پروگرام نديدم، قسمت عمدة درس خود را از خارج به شاگردان ديكته مي

: 2822پور،  عزت«)خواهش جمعي از محصلين، يادداشتهاي مزبور را جمع و...به طبع رساندم...

 ديباچه(. 

ناخرسند بودند. خواهش آنان از معلمشان براي تدوين مطالبي  شرايطآموزان هم از اين  دانش

ة رنجي باشد كه در اين كالسها بر كه ساعتهاي متمادي معلم گفته و آنها نوشته بودند، شايد نشان

گويي زيان ديگري هم داشت. با حجم باالي موضوعاتي كه براي برنامة  اند. جزوه خود هموار كرده
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آمد. در يكي  فراهم نمي هابيني شده بود، امكان تدريس تمامي سرفصل درسي تاريخ دبيرستانها پيش

 اند: اشاره كرده از كتابهاي درسي تاريخ نويسندگان به اين موضوع چنين

در مدت سه چهار سال تدريس علوم تاريخ و جغرافيا، واضح شد كه با نبودن كتاب »...

صحيحي كه شامل تمام خصوصيات پروگرام باشد، تدريس كمي مشكل و بيشتر اوقات 

نويسي صرف گرديده و در نتيجه موادي كمتر از ميزان پروگرام تدريس  آموزان به جزوه دانش

 : مقدمه(.2822)كريمي و فاضلي،  «گردد... مي

نظام آموزشي زمينة  تعليمات سنّتي است كه در پس در« امال»گويي ميراثي از روش  آفت جزوه

زيرا با وجود دسترسي آسان به كتابهاي درسي، امكانات تكثير و وجود  مانده است، جديد نيز باقي

 در برخي كالسهاي درس شنيد. را« گويي جزوه»توان طنين  اي، هنوز هم مي تجهيزات رايانه

نهادن به اين درس  كه ضرورت ارجهاي تربيتي تاريخ  ترين جنبه عموميمرور اين نوشتار را با  

  گيريم. پي ميدهد،  را نشان مي

 ضرورت ارج نهادن به درس تاريخ

ر ي تربيتي بيشتر كشورها بهاترين مآخذ تعليم و تربيت است. نظام تاريخ يكي از بهترين و مهم

آموزي و  كوشي، علم دوستي، سخت ميهنطلبي،  عدالت ماننددروني شدن ارزشهاي انساني 

ها، كتابهاي  ها، خاطرات، زندگينامه سفرنامه مانندمنابع تاريخي  كرداري تأكيد دارند. مطالعة درست

هايي از سجاياي واالي انساني هستند، موجب  مقدس و ساير متوني كه هر كدام حاوي نكته

دليل ارتباط مستقيم و مؤثري كه با  اين منابع به شوند. مندي فراگيران از اندرزهاي اخالقي مي بهره

، كنند و به دليل باورپذيري هاي عملي را عرضه مي زندگي واقعي و شخصيتهاي حقيقي دارند، آموزه

 اثر بخشي بيشتري در انتقال صفات انساني دارند.

و  سرفرازير كشورهايي كه تاريخ طوالني دارند، احساس پرافتخار، به ويژه د ةآشنايي با گذشت

كه نياكانشان در واقعيت سازد. دانستن اين  ميل به پيشرفت را در دل نوجوانان و جوانان بيدار مي

اند، به  سپري كردهروزگار خوشي را  كار و كوشش ةدر ساي اند و تالش از رنج معاش آسوده پرتو

شود كه ساختار قدرت  بخشد. از طرفي تاريخ به آنان يادآور مي ينفس م به ايشان انگيزه و اعتماد

 همواره در تغيير است و بيش از حد فريفته آن نبايد شد. 

مندرج در آثار تاريخي، حس زيباشناسي را در  وآشنايي با مواريث فرهنگي موجود در موزه ها 

نشهاي علمي و هنري بر سر ذوق لق آثار جديد و آفريدهد و آنان را براي خَ وجود افراد پرورش مي
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را كه بخشي مهم از ساختار روحي و فكري انسان است، پرورش  2لتاريخ نيروي تخيّآورد.  مي

و به كار گرفتن تخيّل در «  گويي روش قصّه»استفاده از  كارشناسانبه همين دليل برخي از دهد.  مي

و خيرانديش،  12-18: 2831)جواديان،  اند دادهآموزش تاريخ را در سالهاي اخير مورد تأكيد قرار 

د، نل همراه شوهاي تاريخي چنانچه با تخيّ آموخته .(82-80: 2832و فارمر و كوپر،  27-22: 2832

. بسياري از آثار بزرگ هنري و حتي مفاهيم بلند دنآور وجود مي بهانگيزي  بخش شگفت الهام نيروي

 .اند پديد آمدهساز  تاريخي و وقايع سرنوشت فكري با الهام گيري از آثار تاريخي يا شخصيتهاي

دهد كه  و نشان مي به خوبي آشكار مي سازدنيز در تاريخ، ارجمندي هنر را  نگري ژرف

شهرت اند.  و عزيز و محترم زيسته  نامي يافتهخويش جاه و و مهارت پرتو هنر  درهنرمندان بسياري 

دلگرمي هنرمندان  ةهنر و مايارزش نگي جاودا بهترين دليلاعصار گذشته،  برخي از هنرمندان

      معاصر است.

كنند  ريزي مي شهرونداني مفيد و پايبند به ارزشهاي اجتماعي برنامهتربيت براي  تربيتينظامهاي 

رشد توانايي  پذيري افراد را افزايش دهند. هاي صحيح، ميزان جامعه با شيوهتا كوشند  ميآگاهانه و 

ي آموزش و ي كلّهاردم و ايجاد حس مسؤوليت در برابر جامعه از هدفافراد براي سازگاري با م

بنديهاي اجتماعي،  تاريخ از طريق تشخيص سازمان ةمطالع (.10: 2831صفوي،)است پرورش 

عد تاريخي، كدام در بُفعاليت هر  هاي مختلف و مرزبندي حيطة دورهاقتصادي، سياسي و فرهنگي 

را هوشمندانه عملكرد هر يك  ةو مقايس رساندمي هادها ياري به تنظيم روابط شهروندان با اين ن

 كند. مي پذير امكان

خود را براي  برقراري روابط عاطفي با ديگران، ةدر زمين ييهاكسب مهارت باشهروند شايسته 

افراد  باور دارند كه معرفيتربيتي اندركاران  دستسازد.  اجتماعي آماده مي زندگيمشاركت فعال در 

و  هرگنهان) ادآوري كاميابيهاي آنان، تأثيري انكار ناپذير در انگيزش افراد ناموفق داردو يموفق 

. شرح زندگي نخبگان و توصيف شرايطي كه استعدادهاي افراد برجسته را بارور (817: 2831،لسونا

پذيري، خودآگاهي،  مسؤوليت مانند يساخته، جز به كمك تاريخ ممكن نيست. آشنايي با ويژگيهاي

حل  شيوةباط مؤثر با ديگران، داشتن تفكر خالق و سازنده، برقراري ارتگيري، توان  تصميم رتقد

به  اند، كه مشاهير تاريخ از آن برخوردار بوده مشكالت و فشارهاي رواني پايداري در برابرل و مسائ

. بيابندبراي تنظيم رفتارهاي فردي و اجتماعي خود را كند تا الگوهاي روشني  فراگيران كمك مي

                                              
1. Imagination 
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مأنوس شدن نوباوگان با مفاهيمي صفات كامكاران عالم است.  ةآيينآوران و  آزمون نام ةتاريخ لوح

و  و سستي محكوم به نيستي ايستاييآموزد كه هرگونه  ، به آنان مي«تداوم»و « لتحوّ»، «تغيير»مانند 

 رمز موفقيت است.  شادزيستيپويايي و 

هر قدر هم كه كوچك و محدود باشد، در محيط پيرامون و  اشخاص فعاليتهايآگاهي از اين كه 

دانايان تاريخ  گرداند. واقف مي خويشرا به مديريت و هدايت رفتار  فردگذارد،  هستي اثر مي ةآيند

را از نو  شده و آننابود  شان يهاترين ويژگي مردمي بوده كه تمدن باور دارند كه اميدواري مهم

آوردن در برابر مرارتها و آسيبها رمز پايداري  دهد كه تاب كهن نشان ميتمدنهاي  ةاند. مطالع ساخته

از  بختان روزگار نيكدرسي است كه ها د به آينده و شكيبايي هنگام سختيامي است. اين تمدنها بوده

 .اند آموختهتاريخ 

اي بروز ه زمينه ةاي داوري آگاهانه و مستدل دربارتوانايي افراد را بر ،تاريخي تر ژرفمطالعات 

بيني منطقي  گذشته و حال، پيشبا مقايسه شرايط همسان در . درس تاريخ كند رويدادها تقويت مي

دهد، آنان را در  افراد رخ ميهاي وقايعي كه پيرامون  شناخت ريشه و با سازد پذير مي امكانآينده را 

اي طراحي فعاليتهايي بهترين مشاوران بر ،. در اين رهگذردهد ياري مي شان ارزيابي صحيح عملكرد

  .ندا گيرد، درسهاي تاريخ كه به منظور اثرگذاري مثبت بر حوادث آتي صورت مي

بارور در بطن جامعه را « هويت ملي» پيوند بااحساس همبستگي و  ةروحي ،يادگيري تاريخ

و انس و همدلي با آن اي روحي و فكري  تاريخ كه مراجعه شود، رابطه از به هر بخش .سازد مي

تاريخ مشترك يك ملت و . يابد پيوند ميد. اينجاست كه درس تاريخ با عاطفه افراد شو رقرار ميب

 را در آنان همدردي و همراهي ،، احساس همدلياند تلخ و شيرين وقايعي كه از سر گذرانده

اساسي از برنامه  بخشيبه عنوان به همين دليل درس تاريخ را  ي جهانكشورها .آورد وجود مي به

بخشي  تاريخ در هويت از فرهنگ يك جامعه به اندازةقسمت  ؛ زيرا هيچاند قرار داده  آموزشي هاي

درسي با ترسيم جغرافياي تاريخي و برشمردن فداكاري پيشينيان براي  آثارمؤثر نيست. به افراد 

نيكوي نياكان و نشان دادن نقش عواملي چون  سرشت بازگو كردنحفظ سرزمين مادري و نيز با 

در  ي اساسيتاريخ، سهم ةترهويت ملي در گس ةت و ساير عناصر قوام دهندان و فرهنگ و مليّزب

آگاهي از هويت تاريخي گذرگاه رسيدن به هويت ملي است و از  هويت يابي ملي جوانان دارند.

 معلمان بزرگ جوامع بشري در نيل به همبستگي و وحدت ملي هستند.  «مورخان» ديدگاه،اين 

 جهان احساس  گوناگونبه مناطق نسبت دهد كه چگونه  مييادافراد ايي با تاريخ به آشن همچنين
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وردهاي فرهنگي و تمدني آنان، حس اكنند. آشنايي با تاريخ ملل ديگر و تعمق در دست دلبستگي

دارد.  سونگري و خودبيني بازشان مي سازد و از يك احترام به ساير ملتها را در ضمير جوامع بيدار مي

 پذيرشدرك و  ةشود و زمين آشكار مي يدر ايجاد تمدن امروز گوناگونسهم ملل  ،تاريخ طالعةمبا 

براي حفظ ميهن خويش مي كوشيم، ديگران  اگر ما .آيد الگوهاي مثبت فرهنگهاي ديگر فراهم مي

احترام هستند و اين خود راهگشاي صلح  ةشايست ،نيز سرزمين خود را دوست دارند؛ بنابراين

 !است آميز همزيستي مسالمت و جهاني

سازي درس تاريخ را  ، نقش آثار طراوت بخشي و شادابشددر كنار تمامي مواردي كه اشاره 

محتواي آموزشي چنانچه كه است . تجربه نشان داده ناديده گرفتتوان  هاي آموزشي نمي در برنامه

يكي از به درس تاريخ  ،باشدكافي برخوردار  ةاز انگيز همخوبي تدوين شده و معلم تاريخ  به

 .دشو تبديل ميبراي فراگيران  هادرسترين  ترين و پرجاذبه شيرين

درس تاريخ  تربيت سراسر جهان بر چگونگي ارائةريزان تعليم و  اين گونه است كه برنامه

سال تاريخ مشخص دارد و عمر تاريخ ملي آن  811نزديك به امريكا اياالت متحد اند.  حساس بوده

. صرف استراليا و نيوزيلند نيز چنين وضعيتي دارند ،كمتر است. كشورهايي چون كانادا از اين هم

)روم(، تاريخ مشخص و روشن بسياري از كشورهاي اروپايي  نظر از كشورهايي چون يونان و ايتاليا

 آموزشي اي از برنامه ليكن درس تاريخ سهم قابل مالحظه رود؛ سال فراتر مي 2111به زحمت از 

 (.8 :2870خيرانديش،) دهد مي تشكيلرا آنها 

اين هنوز جايگاه گذرد،  سال از آموزش رسمي تاريخ مي 211در ايران با وجودي كه بيش از  

وجه با شأن و منزلت كشوري كه  و به هيچاست درستي تعيين نشده  در نظام تعليم و تربيت بهدرس 

رسد، نبودِ  چنين به نظر مي .ازگار نيستس، دارد تحسين برانگيزتاريخي  باتمدني چند هزار ساله 

گير نظام آموزشي  از نقطه ضعفهايي است كه همچنان گريباننيز كافي براي خواندن تاريخ  ةانگيز

دهند و  وافري براي فراگيري تاريخ نشان نمي ةآموزان عالق بسياري از معلمان، دانش ة. به عقيداست

سنجيهاي انجام شده  (. برخي نظر80: 2831)پرهون، كالسهاي اين درس براي آنان كسل كننده است

)نوروزي،  دهد آموزان به درس تاريخ را نشان مي عالقگي دانش اي از بي نيز نسبت قابل مالحظه

ريزان درسي در جذاب و شيرين نشان دادن تاريخ را بايد از  ناموفق بودن برنامه (.11: 2838

آموز هنگامي كه احساس كند، خواندن تاريخ لذتي  زاي آموزش تاريخ دانست. دانش هاي آسيب جنبه

 . مي دهددرس رغبت بيشتري نشان آن سازد، به فراگيري  واسطه را نصيب وي مي بي
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هاي درسي تاريخ به طور اتفاقي كتابآور اتريشي زماني كه  ي نام نويسنده 2«استفان زوايگ»

سياسي دچار وحشت شد. وي  سو نگري و تبليغات زد، از آن همه يك را ورق مي خود  كودكي

آموختند در جريان تاريخ  جاي ملتهايي برشمرد كه از كودكي مي ها را مسؤول غرور بي همين آموزه

اند. وي همين كتابها را مسؤول واقعي نشر اين انديشه  هميشه حق با آنان بوده و ديگران خطا كرده

بلكه اگر نفع كشور  تنها مُجازست،جنگ بوده و جنگ نه  ترين چيز در عالم ديد كه گويي مهم مي

(. كتابهاي درسي تاريخ نقشي 21-27: 2811كوب، )زرين ناپذير هم هست در آن باشد، اجتناب

نظر قرار  نويسي درسي بايد اخالق و انسانيت را مدّ انكارناپذير در سرنوشت جوامع دارند. تاريخ

هاي تاريخي براي  اريخ بايد از آموزهورزيهاي بيهوده بپرهيزد. در كتابهاي درسي ت و از غرض دهد

آنچه در مورد فوايد تاريخ از ديدگاه  بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي فراگيران بهره گرفت.

تنها بخشي از تأثيراتي است كه آموزش تاريخ بر تربيت ، شدمطرح در آغاز اين نوشتار نويسندگان 

 در نظام آموزشيبايد  ،هاي تربيتي تاريخ آموزهمندي از  بهرهبراي  ،؛ بنا برايننسلهاي آينده دارد

  .به گسترش آن همت گماشت نيروي مضاعفو با  وندها بازخواني ش اين آموزه كنوني،

 تاريخ  تربيتيراهبردهاي ژرفا بخشيدن به جنبه هاي 

اي  كتابهاي درسي تاريخ به گونه سازي كيفيت بهينهتاريخ و  آموزشيالف( بازنگري در محتواي 

 د.شوهاي مختلف  در پايهاخالقي فراگيران پرورش فكري و  باروريوجب كه م

و نيز  بخشد پذيري مخاطبان را تسهيل مي درنگ بيشتر بر موضوعاتي كه فرآيند جامعه

 ،در محتواي آموزشي اين مصاديق گنجاندنتاريخي و  منابعاز  تربيتي هاي نكتهيابي  مصداق

در اين زندگي در فراگيران بايد مورد توجه قرار گيرد. راهكاري است كه براي تقويت مهارتهاي 

 نظير محتواي درسهايي ،شايسته است به كتابهاي درسي تاريخ بسنده شود؛ بلكه تنها نبايد مورد

 .تنظيم شوداز تاريخ گيري  با بهره همادبيات، تعليمات ديني، جامعه شناسي و ساير دروس 

را  مراكز آموزشيفضاي توان  ميتاريخ، درس به نسبت  دانش آموزانمندسازي  با عالقه ب(

 براي اين منظور موارد زير قابل بررسي است: كرد. نشاطسرشار از 

 از بيشتر  بهره گيرين توليدات سينمايي و تلويزيوني براي اجلب نظر دست اندركار

مطرح به ويژه موضوعاتي كه در كتابهاي درسي تاريخ  تاريخي موضوعات آموزنده و سرگرم كنندة

 .ده استش

                                              
1. Stefan Zweig  
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 بهره گيري از شخصيتهاي مثبت تاريخي و  اي براي سنين مختلف با بهره توليد بازيهاي رايانه

 ،آموزان براي پركردن اوقات فراغت دانش از طنز تاريخي در توليدات هنري و فرهنگي گيري

  و مردم. دانشجويان

 اماكن تاريخي براي ها و بناهاي باستاني در شهرها و  گسترش امكان بازديد از موزه

 .آموزان و دانشجويان دانش

  نقّاشيهاي  :مانند ي تاريخيگيري از نمادها با بهره هامدارس و دانشگاهمبلمان زيبا سازي

طراحي نماي خارجي مراكز علمي و فرهنگي بر اساس  يا باستانيجذاب موضوعات  باديواري 

 .تاريخي بناهاي

 و  ي تاريخيهااين مراسم در محل آفرينيو باز نتيس آفرين و مراسم شادي هاجشن سازي زنده

 آموزان و دانشجويان در اين مراسم. فراهم كردن موجبات شركت دانش

مؤثر در استقبال عمومي از آن ، داردهاي دلپذير و شيريني  درك اين حقيقت كه تاريخ جنبه

ر خواهد ميسّگسترده  در مقياسياز نمادهاي تاريخي  بكارگيرياين امر با تبليغات مناسب و . است

و دلبستگي آنان به   ها و قهرمانان تاريخي با اسطوره فراگيرانمأنوس شدن  تنها در صورت. دش

 تربيتييك وسيله  منزلةبه  تاريخدرس از  بهره منديشود به  مي ،مفاخر ملي و دستاوردهاي تمدني

 اميدوار بود.

آثار خود  ةنده تاريخي را دستمايج( حمايت از نويسندگان و هنرمنداني كه موضوعات آموز

براي « هويت تاريخي»از مباني  ي هنري و فرهنگي به بهره گيريهاهدايت كانون نيز دهند و قرار مي

 .همبستگي ملي و صلح جهاني ةروحيترويج 

علوم تربيتي و  ورزيدهگيري از استادان  بهرهها و در دانشگاه« آموزش تاريخ»ايجاد رشتة د( 

 ي آن.هاين سرفصلتدوتاريخ براي 

 گيري نتيجه
 ةيابندگان، زمين يندي منظم و مستمر است كه با رشد دادن شخصيت پرورشافر «تربيت»

ي اجتماعي هاؤوليتبراي پذيرش مس افراد جامعه راو  ندكمي شكوفايي استعدادهاي آنان را فراهم 

سازنده  يوضوع خود، نقشي بشري است كه متناسب با مهانيز از جمله دانش «تاريخ»سازد.  ميآماده 

هاي تربيتي آن  جنبه بر پيوستهدر پرورش قواي فكري و اخالقي دارد و به همين دليل مورخان 

 ترين دروس نظام آموزشي كشورهاست. و امروزه از مهم اند تأكيد ورزيده
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دانش تاريخ تجربة گسترش يافته انسان در طول زمان است كه در تكوين جوامع بشري پيوسته 

داشته است. از نگاه مورخان متأخر، سياستمداران براي ادارة كشور به علم تاريخ نياز دارند. نقش 

 د. وش نگري و ايجاد شادابي، از فوايد تاريخ شمرده مي آموزي، آينده اندوزي، عبرت تجربه

يكي از دروس ثابت در  منزلةدر دورة قاجار نظام آموزشي ايران دگرگون شد و تاريخ به 

موزشي مدارس جديد قرار گرفت. تأسيس مدرسة سياسي نقطة عطفي در آموزش تاريخ محتواي آ

ي درسي با هاجايي باز كرد. كتاب دانش آموزبود. براي نخستين بار تاريخ در آزمون ورودي 

هاي نو به رشتة تحرير درآمدند و نويسندگان به تقويت روحية همبستگي ملي و انگيزش درويكر

گيران از طريق درس تاريخ پرداختند. تاريخ جهان نيز به موازات تاريخ ملي پرستي فرا احساس ميهن

ي درسي بازتاب هاتر از ساير وقايع در كتاب مورد توجه قرار گرفت و انقالب كبير فرانسه پررنگ

 يافت.

از اشعار و نيز مطالبي براي انگيزش فراگيران به مطالعة تاريخ مورد  گنجاندنپرسش و پاسخ، 

انتظار از يي نيز همراه بود. هاليكن ارائة اين درس با چالش ، اماندگان قرار گرفتتوجه نويس

به صورت  صرفاًي درسي تاريخ هاد، كتابش ي حفظ مطالب كه گاهي موجب ميآموزان برا دانش

كه كالس را به نوشتن گويي براي ارائة مطالب  روش جزوه همچنين جواب تدوين شود.سؤال و 

 ي آموزش تاريخ بود.هاكرد، از آفت معلم تبديل ميبار تقريرات  كسالت

اري يبس نيكوي صفات تاريخ .است و تأثير گذار در مجموع نقش تاريخ در تربيت بسيار متنوع

ي هاتاريخ در نظام اهميتآموزد.  و مهارتهاي زندگي را به آدمي مي مي دهدپرورش  جامعهرا در 

 بيشتر از درس تاريخعد ن بُست در ايران نيز به ايو الزم ا داردمورد توجه قرار كشورها تربيتي 

تاريخ به دليل گستردگي و ارتباط با موضوعات اجتماعي، ظرفيت بااليي براي  اهميت داده شود.

هاي تاريخ، شايسته  گيري مطلوب از آموزه براي بهرهآموزان دارد.  روحي و اخالقي دانشتربيت 

 د.تناسب بازخواني و از نو تنظيم شوم اي است كه اهداف آموزشي اين درس به گونه

اند  نويسندگان اين نوشتار پيشنهادهايي را براي بهبود وضعيت درس تاريخ ارائه كرده

از راهكارهايي  بهره گيريي درسي تاريخ و هاترين آنها بازنگري در محتواي آموزشي كتاب مهم كه

تاريخي است. ايجاد رشتة آموزش هاي  ي درس و ژرفا بخشيدن به آموزههاسازي كالس براي شاداب

 تاريخ در دانشگاهها نيز در باال بردن جايگاه اين درس مؤثر است.
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 چا. بي

محل  -. كاتب، مرتضي نجم آبادي، تهران: بي نا، بي چا.)سنگييخ تلگرافيتارق(. 2811اديب كرماني، ميرزا ابوالقاسم.)

 خانه شهيد دستغيب]ملي[، شيراز(. نگهداري: كتاب

ترجمه مسعود صادقي، تهران: دانشگاه امام صادق)ع( با همكاري  درآمدي بر تاريخ پژوهي.(. 2832استنفورد، مايكل )

 سمت، چ اول.

 تهران: خوارزمي، چ سوم. بير و ايران.امير ك(.  2823آدميت، فريدون )

، دوره رشد آموزش تاريخ(. تاريخ چيست و مورخ كيست؟ ترجمه نصراهلل صالحي، تهران: 2831آندرسون، مارين )

 .20-12، صص 13نهم، شماره پي در پي 

ل پنجم، سا رشد آموزش تاريخ،تهران: «. هاي آموزش تاريخ ضرورت بازنگري و اصالح روش(. »2831پرهون، حسن)

 .81-80، صص 28شماره پي در پي 

اثر محمدعلي فروغي و  مدرسه سياسي و رساله حقوق اساسي.  ريشه هاي تجدّد؛ نمونه(. 2838پهلوان، چنگيز )

 اي از اسناد، تهران: نشر قطره، چ اول. مجموعه

زي، نگارش جواد ناطق ترجمه ميرزا يوسف مرتضوي تبري دوره تاريخ انقالب كبير فرانسه،ق(. 2882تير، آدلف )

 تبريزي، تهران: مطبعه برادران باقرزاده )چاپ سربي(.

)پي در  1، سال هشتم، شماره رشد آموزش ابتدايي(. يكي بود،يكي نبود: آموزش تاريخ تهران: 2831جواديان، مسعود )

 .18-12(، صص 11پي 

، تهران: انتشارات تعليقات عطاءاهلل تدينسياست نامه؛ سيرالملوك، با مقدمه و (. 2878الملك توسي ) خواجه نظام

 اول. تهران: چ

، 1سال اول، شماره پياپي  رشد آموزش تاريخ،(. ضرورت توجه بيشتر به تاريخ. تهران: 2870خير انديش، عبدالرسول )

 .8و1صص 

اريخ. تهران: تخيّل در آموزش ت  ( تخيّل و تاريخ؛ درآمدي بر چگونگي به كار گيري قوه2832خيرانديش، عبدالرسول)

 .22-27، صص 0درپي  ، سال سوم، شماره پيرشد آموزش تاريخ

، شماره 2دوره دهم، شماره  رشد آموزش تاريخ،(. آموزش تاريخ و علوم طبيعي. تهران: 2837خيرانديش، عبدالرسول )

 .1-8، صص 81درپي  پي

ميرزا علي اصغر، چ   ي، تهران: مطبعه]جلد دوم[. كاتب مرتضي حسيني برغانانشاي جديدق.(. 2888دبير خاقان)؟(.)

 خانه موزه آموزش و پرورش استان اصفهان، اصفهان(. محل نگهداري: كتاب -سوم )چاپ سنگي

 آبادي، تهران: فردوسي و عطار، چ ششم.  جلد[. به كوشش حميده دولت 2] حيات يحيي(. 2872آبادي، يحيي ) دولت

. به سعي و تصحيح عباس الصدور و آيه السرور در تاريخ آل سلجوق راحه(. 2812سليمان ) بن علي راوندي، محمدبن

 اقبال، تهران: اميركبير، چ دوم.

جلد[. به تصحيح و تحشيه محمد روشن و مصطفي موسوي، 2] جامع التواريخ(. 2878رشيدالدين فضل اهلل همداني )

 تهران: نشر البرز، چ اول.
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. ترجمه مهدي حقيقت خواه، تمان اصالح فرهنگي در دوران قاجارآموزش، دين و گف(. 2832رينگر، مونيكا. ام. )

 تهران: ققنوس، چ اول.

 . تهران: اميركبير، چ دوم.تاريخ در ترازو(. 2811كوب، عبدالحسين ) زرين

جلد[. مترجمان ابوالقاسم بيگناه، غالمرضا ذات  2] (. روش هاي پژوهش در تاريخ2871ساماران، شارل و ديگران )

 دي عاليي و اقدس يغمايي، مشهد: آستان قدس رضوي، چ دوم.عليان، مه

. سعادت بوشهر  سوم مدرسه  ميزان التعليم]سوم[؛ به جهت شاگردان درجهق.(. 2817سعادت بوشهري، عبدالكريم )

خانه مؤسسه تاريخ  محل نگهداري: كتاب -چا،)چاپ سنگي بمبئي: مطبعه مصطفايي، كاتب علي اكبر شيرازي، بي

 ران، تهران(.معاصر اي

ميزان التعليم]چهارم[؛ مشتمل بر حكايات ادبيه و مطالب تاريخيه و علميه و ق.(. 2828سعادت بوشهري، عبدالكريم )
: مظفري، چ دوم،)چاپ سنگي محل نگهداري: شرح حال دانشمندان و نصايح و پند و اندرزهاي سودمند. بمبئي

 پژوهشكده معلم، شيراز(.

(. بدون عنوان مشخص روي جلد –تاريخ ايران)مدرسه سعادت بوشهر ق.(. 2881) سعادت بوشهري، محمدحسين

 چا، )چاپ سنگي محل نگهداري: پژوهشكده معلم، شيراز(. نا، بي جا: بي بي

 -. كاتب علي رضا، تهران: مطبعه آقا محمد مهدي، چ اول)چاپ سنگيتاريخ عمومي مصورق.(. 2810خان ) سيدعلي

 خانه ملي شيراز[، شيراز(. شهيد دستغيب ]كتابخانه  محل نگهداري: كتاب

. ترجمه از مترجمي نامعلوم، به تصحيح و مقدمه و سيرت جالل الدين مينكبرني(. 2811الدين محمدنسوي ) شهاب

 تعليقات مجتبي مينوي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چ دوم.

هاي  بر روند تدوين و چاپ نخستين كتاب (. درآمدي تاريخي2831صادقي، مقصودعلي و عسكراني، محمدرضا )

، 11وره دوم، شماره پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان)تاريخ(، د-مجله علميدرسي، 

 .72-30صص 

نشريه (. تاريخ نويسي درسي در ايران از دارالفنون تا بر افتادن فرمانروايي قاجاران. تهران: 2873گل، منصور ) صفت
 .218-231(، صص2873)پاييز 221پي  در ، شماره پيقالبپيام ان

 . تهران: سمت، چ پنجم.ها، فنون و الگوهاي تدريس روش(. 2831اهلل ) صفوي، امان

اصفهان: گلبهار، چ  تاريخ مختصر ايران؛ از تكاليف سال سوم و چهارم مدارس.ق.(. 2821طباطبايي، سيدسعيد )

 وزش و پرورش استان اصفهان، اصفهان(.محل نگهداري: موزه آم -سنگي سوم،)چاپ

گويي در تاريخ. ترجمه و تلخيص جمشيد نوروزي و مرجان نگهي، تهران:  (. قصّه2832فارمر، آلن و كوپر، كريستين )

 .82-80، صص 0درپي  ، سال سوم، شماره پيرشد آموزش تاريخ

. تهران: شركت طبع كتب، كاتب ريخ ايراندوره ابتدايي از تاريخ عالم؛ جلد اول: تاق.(. 2818فروغي، محمد علي )

 خانه مركزي دانشگاه اصفهان، اصفهان(. محل نگهداري: كتاب -محمد حسين فروغي، بي چا )چاپ سنگي

تاريخ عمومي فرهپور؛ مخصوص كالس پنجم مدارس ابتدايي]قسمت (. 2812خان ) فرهپور، ميرزا مهدي
 [.كرمانشاه: مطبعه شركت سعادت، چ اول.اول

 . تهران: سمت، چ دوم.علوم تربيتي، ماهيت و قلمرو آن(. 2838ن، محمد علي و جمعي از نويسندگان.)كاردا
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: مطبعه سپهر مطلع مظفري، كاتب جواد جهرمي، بي لطايف التواريخ. بمبئيق.(. 2888كازروني، ميرزا حاجي آقا )

 از[، شيراز(.خانه ملي شير خانه شهيد دستغيب ]كتاب محل نگهداري: كتاب -چا)چاپ سنگي

 . به اهتمام و تحشيه عبدالحسين نوايي، تهران: امير كبير، چ دوم.تاريخ آل مظفر(. 2812كتبي، محمود )

 . به تصحيح غالمحسين يوسفي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چ پنجم.قابوس نامه(. 2813اسكندر ) بن كيكاووس

(]جلد اول[. ترجمه حسين فرهودي، به اهتمام كميسيون دهم)معاصرتاريخ قرن نوز(. 2828ماله، آلبرت و ايزاك، ژول )

 معارف، تهران: مطبعه مجلس، بي چا.

عنوان روي جلد(. بمبئي: بي نا، بي چا)چاپ  تاريخ ايران براي دوره ابتدايي)بدونمحمدحسين بوشهري.)بي تا(. 

 محل نگهداري: كتابخانه پژوهشكده معلم، شيراز(. -سنگي

، به تصحيح و تحشيه تاريخ روضه الصفا في سيره االنبياء والملوك و الخلفاء(. 2831خاوند شاه ) بنميرخواند، محمد

 جمشيد كيان فر، تهران: اساطير، بي چا.

محل  -. تهران: علمي و ادب، چ بيست و هشتم، )چاپ سنگيتاريخ مقدماتي ايران.(. 2811ق./2821خان.) ميرزا حسين

 رضوي، مشهد(. نگهداري: كتابخانه آستان قدس

چا )چاپ  ، تهران: برادران باقر زاده، بيتاريخ اسالمي، مجموعه گنج دانشق(. 2882شيرازي.)آموزگار() ميرزاحبيب

 محل نگهداري: كتابخانه پژوهشكده معلم، شيراز(. -سنگي

الخطاطين،  ملك. تهران: مطبعه ميرزا علي اصغر، كاتب، تاريخ منطقيق(. 2881الملك(.) تفرشي)منطق خان ميرزاحسن

 محل نگهداري: كتابخانه شهيد دستغيب ]كتابخانه ملي شيراز[، شيراز(. -چا)چاپ سنگي بي

 ، ترجمه فريدون بازرگان ديلمقاني، تهران: سمت، چ سوم.آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش(. 2838نلر، جي. اف. )

آمـوزان؛ تحقيـق جمعـي از     گاه تعدادي از دانـش هاي درسي تاريخ از ن (. كتاب2838نوروزي، جمشيد )تدوين كننده( )

 .12-13، صص 22، سال پنجم، شماره پي در پي رشد آموزش تاريخدبيران استان خراسان. تهران: 

 2881 سال بارس ئيلكه در  دستور تعليمات مدارس متوسطهق.(. 2881وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه )

ي معارف اصالح و تكميل شده و تمام مدارس متوسطه بايد بر طبق آن معارف و شورا  به تصويب وزارت جليله

محل نگهداري:  -چا )چاپ سنگي اصغر، بي رفتار نموده و به موقع اجرا بگذارند. تهران: مطبعه ميرزاعلي

 خانه ملي جمهوري اسالمي ايران، تهران(. كتاب

هار بخش[. كاتب محمد علي مصباحي، تهران: در چگزارش نامه ايران](. 2827هدايت، مهدي قلي)مخبرالسلطنه( )

 خانه مجلس شوراي اسالمي، تهران(. محل نگهداري: كتاب -چا، )چاپ سنگي مطبعه اخوان كتابچي، بي

اكبر سيف، تهران: نشر  . ترجمه عليهاي يادگيري اي بر نظريه (. مقدمه2831هرگنهان، آر. بي. و السون، اچ. ماتيو )

 دوران، چ دوازدهم.

. به تصحيح و اهتمام عباس اقبال، تهران: تجارب السلف در تواريخ خلفا و وزراي ايشان(. 2828اه نخجواني )هندوش

 چا. مطبعه فردين، بي



 هرساز همكالسان و اولياي مد آموزان پسر دبستاني دانش غيررسميي يادگيريهابررسي 
 

 *دکتر مرتضی منطقی

 **آمنه دهنوی

 چکیده
آموزان پسر دبستاني است.  هدف اين مقاله بررسي تأثير آموزش غيررسمي در سطح دانش

رسي روايي اوليه، تهيه پرسشنامه پژوهش، بر هاي  روش پژوهش، انجام دادن مصاحبه
آموزان و  يادگيري غيررسمي از اولياي مدرسه و دانش هاي  صوري و محتوايي پرسشنامه

 056ها  سنجي پرسشنامه روان هاي  محاسبه آلفاي كرونباخ آنها بوده است. با تأييد شاخصه

پرسشنامه يادگيري غيررسمي از اولياي  056پرسشنامه يادگيري غيررسمي از دوستان و 
مدرسه دولتي تهران اجرا شد. پس از حذف  0آموزان كالس پنجم  طح دانشمدرسه، در س

پرسشنامه  546پرسشنامه يادگيري غيررسمي از دوستان و  556مخدوش  هاي  پرسشنامه
پژوهش نشانگر  هاي  يادگيري غيررسمي از اولياي مدرسه، مورد بررسي قرار گرفت. يافته

هاي  رفتار"عامل يادگيري  7به ترتيب آن است كه در تحليل عامل هر دو پرسشنامه 
بازيهاي "، "هاي اجتماعي مهارت"، "هاي بزرگ منشانه رفتار"، "پرخاشگرانه و غيراخالقي

و  "پسند هاي ديني و جامعه انجام دادن رفتار"، "كسب خبر از مسائل متفرقه" "،مختلف
مسؤوليت "مل عا 7% تبيين واريانس و 77/50، با "دوري گزيدن از افراد غيراخالقي"

پيشه كردن "، "هاي غيراخالقي و پرخاشگرانه رفتار"، "پسند هاي جامعه پذيري و انجام رفتار
، "منشانه هاي بزرگ انجام دادن رفتار" ،"آشنايي با ديگران مهم"، "هاي اخالقي رفتار

 % تبيين واريانس، حاصل76/44با  "يادگيري بازيهاي مختلف"و  "جوانمردي و بخشش"
آموزان از  حاصل از هر دو تحليل عامل، بيانگر آن است كه دانش هاي  مالحظه يافته شود. مي

غيراخالقي  هاي  اخالقي و پسنديده و رفتار هاي  دوستان و معلم، ناظم و مدير مدرسه، رفتار
هاي  گيرند. از اين رو ضرورت دارد اولياي آموزشي با توجه ويژه به برنامه مي را همزمان فرا

امه مدارس، ضمن افزايش فرصتهاي آموزشهاي غيررسمي در محيط مدرسه، از فوق برن
 ميزان تهديد آنها بكاهند.

 دوستان، اولياي مدرسه، تحليل عامل آموزان پسر،  يادگيري غيررسمي، دانش ها: کلید واژه
____________________________________________ 

 30/4/07تاريخ پذيرش:                         32/0/06تاريخ دريافت:  

 mehran_manteghi@yahoo.com                                                                                                   دانشيار دانشگاه خوارزمي*
 Esmail_niaa_1348@yahoo.com                                                                       مشاوره دانشگاه خوارزمي دانشجوي كارشناسي**
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 مقدمه

با  2مالكوم نولز برده و پس از آن)در غرب( به كار  3جان ديويي را 7اصطالح آموزش غيررسمي     

. از اين ه است، به طرح مستقيم آن پرداخت7056انتشار كتاب آموزش غيررسمي بزرگساالن در سال 

در برداشت از نظر  رود و افراد صاحب غيررسمي، اصطالحي نوپديد به شمار مي رو مفهوم آموزش

. از همين رو است كه مفهوم آموزش اندو وحدت نظر نرسيدهوفاق كامل  ، هنوز بهاين مفهوم

پردازان تالش  البته برخي از نظريه .4شود معادل به كار گرفته مي چندينغيررسمي شايد در برابر 

نه معادلهاي مفهوم آموزش غيررسمي، تدقيقهايي داشته باشند. به عنوان مثال، برخي اند در زمي كرده

دانند  را معادل فعاليت بدون سازمان و ساختاري مي education Informalپردازان اصطالح  از نظريه

متكي به پشتيباني  باشد و كه هدف، محتوا، روش و زمان و مكان يادگيري مشخصي نداشته

هايي را مترادف آموزش education Non-formalدر حالي كه اصطالح  باشد.نيز نخاص  يسازمان

آنها هستند و هدف انتقال برخي از مفاهيم  سئول اجرايخاص م يدانند كه مؤسسات و نهادهاي مي

 .و ارزشها را مدنظر دارند

ل ائررسمي و تربيت غيررسمي، تفاوت قدو اصطالح آموزش غي ميانبعضي از پژوهشگران      

اند كه متضمن  پردازان هم در اين زمينه دست به تهيه اصطالحات جديد زده اند. برخي از نظريه شده

 .(7271)شعباني وركي،  هر دو بُعد آموزشي و تفريحي است

پردازان آموزش غيررسمي، اين  (، به عنوان يكي از اولين نظريه7277)به نقل از ابيلي،  كومبز     

 :كرده است، تعريف آموزش را به شرح زير

آموزش غيررسمي، عبارت از هرگونه آموزش منظم و سازمان يافته، خارج از چارچوب نظام "     

 ."آورد آموزش رسمي است كه فرصت يادگيري را براي فرد فراهم مي

 براي را آموزشي براي تمامي سنين، و آناز آموزش غيررسمي در تعريفي   (،3665) 5يونيسف     

 ، به قرار زير است:زمينهداند. تعريف يونيسف در اين  اي پديد آمده افراد ميرفع نيازه

                                                 
1. Informal learning 
2. Dewey, J. 

3. Knowles, M. 

،  Informal  ،Non-formal ،Lifelong education ،Adult education. مفهوم آموزش غيررسمي در برابر معادلهايي مانند:  4

Vocational education،Unschooling   ،Home schooling،Auto didacticism  ،Self-teaching  و نظاير آن، به كار رفته است

 (.7206)منطقي، 
5. UNICEF  
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مند و كيفي  آموزشي سازمان يافته نظام هاي  تعليم و تربيت غيررسمي، تعليم و تربيت و برنامه"     

 خارج از نظام آموزش و پرورش رسمي است كه داراي اهدافي آگاهانه براي دستيابي به نيازهاي 

 ."دكان، جوانان و بزرگساالن، استخاص كو آموزشي

(، در تعاريفي مشابه، يادگيري غيررسمي را يادگيري 7000) 2و بل 3( و ديل7000) 7ليونگستن     

رخ  "خارج از ديوارهاي مدرسه"و  "خارج از يك برنامه درسي مستقيم"دانند كه  خاصي مي

 دهد. مي

 بيرون از د كه در آموزش غيررسمي كه معموالًورزن (، تأكيد مي3667) 5و چيپمن 4آسپين     

كه محتواي آموزشي با توجه به نياز فراگيران تهيه و تدوين پذيرد، به سبب آن مدرسه صورت مي

 مي كند وانگيزه دروني فراگيران را معطوف به خود   شده و از ساختمندي كمتري برخوردار است،

توان نتيجه گرفت،  ، ميكليبندي  د. بنابراين در جمعپردازن آنان با عالقه بيشتري به اين آموزش مي

رخ كه خارج از مدرسه گفته مي شود آموزش غيررسمي اصطالحي كلي است كه به آموزشهايي 

هاي   اين آموزش از طريق رسانه ش اخير، عرصه گسترده و وسيعي است.عرصه آموز مي دهد.

ها، باغ وحش،  ها، كتابخانه نها(، موزه)تلويزيون، بازيهاي ويديويي، نشريات و مانند آ گروهي

، 0)فالك  شود محقق مي ي موجود در جامعهنهااهاي فرهنگي و ديگر سازم فعاليتهاي گروهي در نهاد

3667.) 

تمركز، برنامه درسي، چگونگي اجرا، زمان،   هدف،اگر آموزش رسمي و غيررسمي ازنظر      

، ميزان انگيزه، شرايط تحقق، ميزان تعامل يادگيرنده سازمان، تأثيرپذيري از ويژگيهاي شخصيتي افراد

فرارو، به شكل تطبيقي بررسي  يبازده و محدوديتها -و ياد دهنده، ارزشيابي، ميزان يادگيري، هزينه

 :به دست مي آيدشوند، نتايج زير 

 وجود ندارد. آموزش رسمي اخذ مدرك است، در حالي كه در آموزش غيررسمي هدفهدف      

تمركزگرايي ر آموزش رسمي، تمركز گرايي ضرورت دارد، در حالي كه در آموزش غيررسمي د     

 شود. مالحظه نمي

                                                 
1. Livingston, D. 

2. Dale, M. 

3. Bell, J.  
4. Aspin, D.  

5. Chapman, J. 

6. Falk, J. H. 
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داراي يك  مشخصي است، اما يادگيري غيررسمي لزوماً آموزش رسمي داراي برنامه درسي     

شرايط هاي تصادفي آنان با  برنامه آموزشي مشخص نيست و مبتني بر نياز عملي افراد و يا برخورد

 است. متفاوت

رسمي، از پيش تعيين شده است، اما چگونگي اجراي آموزشهاي   چگونگي اجراي آموزش     

 ريزي و تصادفي است. غيررسمي در غالب موارد بدون برنامه

زمان نيازمند آموزشهاي غيررسمي نياز دارد، در حالي كه زمان طوالني  آموزش رسمي به     

 .يستطوالني ن

سلسله مراتبي و مبتني بر كنترل بيروني است، به صورت آموزش رسمي، سازماني رسمي،  نهاد     

حال آنكه سازمان آموزش غيررسمي، فاقد رسميت، سلسله مراتب و داراي كنترل دروني و 

 خودكنترلي است.

رسمي و غيررسمي،  در مورد تأثيرپذيري مباحث مورد نظر براي آموزش در هر دو نوع آموزش     

هاي شخصيتي افراد نيست، اما سمي مباحث آموزشي متأثر از ويژگيدر آموزش ر د بيان داشت كهباي

د و ويژگيهاي افراهاي رسمي پيشين يدر آموزش غيررسمي، مباحث آموزشي تحت تأثير يادگير

 .آنان استشخصيتي 

اي  انگيزه نسبي برخوردار است، در حاليكه آموزش غيررسمي، از اي  آموزش رسمي از انگيزه     

 .استقابل توجه برخوردار  

، به مكان ه دارد، حال آنكه آموزش غيررسمي، نياز به مدرسيافتن آموزش رسمي براي تحقق     

 خاصي نياز ندارد.

فراگير و ياددهنده وجود ندارد، حال آنكه آموزش  مياندر آموزش رسمي، تعامل چنداني      

 يازمند تعامل ياددهنده و يادگيرنده است.ريزي و يادگيري، ن غيررسمي در برنامه

پذيرد، اما در  يا ملي انجام مي اي  ارزشيابي در آموزش رسمي، به شكل بيروني و محلي، منطقه     

 آموزش غيررسمي، ارزشيابي دروني و به صورت خودارزيابي است.

يزان قابل توجه و ميزان يادگيري در آموزش رسمي نسبي است، اما در آموزش غيررسمي، اين م     

 عميق است.
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بازده كم است، حال آنكه در آموزش غيررسمي، هزينه كم و  ودر آموزش رسمي، هزينه زياد،       

بازده زياد است، در مقوله محدوديتها هم، در حالي كه آموزش رسمي با برخي از محدوديتهاي 

 (.7206)منطقي،  ل است.هاي معموروست، آموزش غيررسمي فاقد محدوديته قانوني و عرفي روب

آيد كه آموزش غيررسمي چه  بعد از طرح ابعاد و زواياي آموزش غيررسمي، اين سوال پيش مي     

 وجهي با آموزش رسمي دارد؟

مطرح شده است، اختالفي نسبي را به معرض ديد  زمينهبررسي نقطه نظراتي كه در اين      

به طرح اضمحالل تدريجي يادگيريهاي رسمي و  ه اين معنا كه برخي از پژوهشگرانگذارد، ب مي

پردازان و پژوهشگران  (. بعضي از نظريه3676، 3و گوبينز 7گواير )مك اند  در آينده پرداخته آنهامرگ 

عرض بودن آموزش غيررسمي و آموزش  اند، هم قي، در عمل درصدد برآمدههم با بررسيهاي تطبي

(، در بررسي آموزش يكي از 3677) شو همكاران 2نزاكرسمي را نتيجه بگيرند. به عنوان مثال، مو

مفهوم  يادگيريد كه نده مفاهيم علوم از طريق آموزش رسمي و آموزش غيررسمي، گزارش مي

موردنظر به صورت آموزش غيررسمي به همان اندازه بوده است كه فراگيران در جريان آموزش 

ژوهشگران از آموزش غيررسمي، به صورت بودند. اما غالب پ نايل آمدهرسمي خود به اكتساب آن 

اند كه حالت اخير نتايج قابل توجهي در  آموزش مكمل آموزشهاي رسمي ياد كرده و تأكيد ورزيده

 برخواهد داشت.

تركيب آموزش رسمي و غيررسمي، در دو سطح مورد توجه پژوهشگران و اولياي فرهنگي و      

هت پوشش دادن به نواقص ش غيررسمي در جآموزشي قرار گرفته است. در سطح نخست، آموز

، آموزش غيررسمي دومه شده در جريان آموزش رسمي پيشنهاد شده است. اما در سطح مباحث ارائ

هاي توسعه نيافته، مورد  ويژه در كشور هجهت پوشش دادن به ضعف ساختاري آموزش رسمي، ب

 .ندشو ر مطرح ميمه، به اجمال هر دو سطح مورد نظتوجه قرار گرفته است. در ادا

ه براي رفع نواقص مباحث آموزشي ارائآموزش غيررسمي در سطح نخست، به مثابه كوششي      

ورزد، رشد  ( تأكيد مي3677) 4گرااِي -شود. پيات  شده، در جريان آموزش رسمي در نظر گرفته مي

هاي آموزشي   امههاي آموزشي رسمي، در گرو اجراي برن  اجتماعي و عاطفي كودكان، پيش از برنامه

                                                 
1. McGuire, D. 
2. Gubbins, C. 

3. Monzack, E. L. 

4. Piatt-Jaeger, S. 
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( نيز از آثار مثبت يادگيري غيرمستقيم در آموزشهاي مدني، 3676) 7غيررسمي است. راونهال

 كند. شهروندي و بهبود بهداشت و وضعيت رفاهي افراد جامعه ياد مي

آموزان  ند: دانششو در گزارش پژوهش خويش يادآور مي( نيز 3677) شو همكاران 3روبلن     

دهند و همين امر سبب شده است كه اولياي  علوم توجه الزم را نشان نمي امريكايي به درس

وحشها،  ، با استفاده از مواردي مانند باغ2آموزشي با عطف توجه به آموزش غيررسمي علوم

توجهي  خط، تالش كنند تا كم برهاي رباتيك، مسابقات علمي و بازيهاي  هاي علمي، باشگاه  موزه

 ث علوم مرتفع سازند.به مباحرا آموزان  دانش

 آدلر -و بيتي 4يريك     
ه سان علوم با معلمان مدرسه در ارائ(، از همكاري برخي از كارشنا3677) 5

هاي  كارشناسان اخير با ايجاد امكاناتي براي بازديد دهند. مباحث علمي و آموزشي خبر ميبعضي از 

آموزان  ت عيني و واقعي را براي دانشآموزان در خارج از مدرسه نه تنها امكان تجربيا علمي دانش

كنند تا آنان در انتقال مباحث مورد نظرشان به  آورند، بلكه به معلمان مدرسه كمك مي فراهم مي

 كارآمدتر عمل كنند. آموزان  دانش

هاي مهندسي و   دهند، با توجه به اينكه زنان از رشته گزارش مي (3677) 7و هريس 0ناچ     

هايي در خارج از مدرسه براي  آورند، برنامه استقبال چنداني به عمل نميوري ارياضيات و فن

هاي   نسبت به رشته  ديده شده است كه آنان در جريان فعاليتهاي تفريحي و اردويي، داركدختران ت

 ميان برداشته شود. ، ازهاي جنسيتي موجود مند شوند و تفاوت مزبور عالقه

رو ه اي كه با آن روب اينكه مدارس به دليل مشكالت بودجهبر با تأكيد  (3677) 1سامن مگ    

آموزان  كند مدارس با بردن دانش زنند، پيشنهاد مي هاي هنري خود دست مي  هستند، به كاهش برنامه

ها، به رفع اين مشكل نايل  هاي هنري و آشنا ساختن آنان با آثار مكتوب در كتابخانه  خود به موزه

 آيند.

 (، طراحي و3677) 76و هاتون 0هاي آموزش رسمي و غيررسمي، سوليوان  رنامهـغام باد زمينةدر      

                                                 
1. Ravenhall, M. 
2. Robelen, E. W. 

3. Informal science education 

4. Yerrick, R. 
5. Beatty-Adler, D. 

6. Chun, K. 

7. Harris, E. 
8. Magsamen, S. H. 

9. Sullivan, L. 

10. Hatton, M. 
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توانند در جريان بازي با كودكانشان،  اوليا ميطبق آنها كنند كه  مي را پيشنهادهايي  تدوين برنامه

 كنند. شركتبه شكل غيررسمي، در آموزش كودكانشان  تاكنند  تمرينمفاهيم رياضي را با آنان 

كند  عنوان مي(، 7217به نقل از باغگلي و همكاران،  3662) 7شد، ريموندگفته آنچه  ا توجه بهب     

ريزي، اجرا و ارزيابي،  موزان در برنامه آ شخصي، مشاركت دادن دانش هاي  رويكرد برنامه كه

 موزان و موارد مشابه، در نظام آموزش رسمي، تحت آ خوديادگيري، اجازه انتخاب موضوع به دانش

 صورت پذيرفته است. ي غيررسميآموزشهاتأثير 

عف ساختاري آموزش براي برطرف كردن ضآموزش غيررسمي در سطح دوم، به مثابه كوششي      

هاي توسعه نيافته، مورد توجه قرار گرفته و پيشنهاد شده است، اولياي امور  ويژه در كشور هرسمي ب

آموزشهاي  كمبودهايكردن آموزش غيررسمي، تر  هاي مزبور با پررنگ فرهنگي و آموزشي كشور

( با اشاره به ضعف ساختاري 3677) 3گوتا ، مثالًهاي خودشان را كاهش دهند.  رسمي در كشور

و غيررسمي  روي آموزش مناسبگذاري  با سرمايهكه كند  آموزش عمومي در كشور غنا پيشنهاد مي

 تقليل يابد.   در غنا هاي رسمي، ضعف آموزش، در عملالعمر آموزش مادام

وريهاي ارتباطي جديد، انواع ابا پيشرفت فن سازند ( خاطرنشان مي3676ش )و همكاران 2آستين     

تواند  اند و انگيزه وافر جوانان در اين زمينه مي هاي ديجيتال مورد توجه جوانان واقع شده  رسانه

 بارة(، در 3676) 4ويور د.ي غيررسمي آنان باشيادگيريهاامكان عمل خوبي براي عمق بخشيدن به 

  د:دار ان ميبيوريهاي ارتباطي پيشرفته افن

امري  منزلة، همگي از يادگيري به 0و از ويگوتسكي تا سيلي براون 5از ديويي تا ويگوتسكي     

وريهاي ارتباطي جديد نيز به دليل امكاناتي ااند. فن دهد، ياد كرده فردي كه در متن اجتماعي رخ مي

رم وجوي اطالعات در اينترنت گرفته تا بازيابي اطالعات، ن خوردارند )از جستكه از آن بر

گفته  هاي يادگيري و مانند آن(، در عمل تأييدي بر نظريات پيش ههاي مختلف، اتصال به شبك افزار

 آورد. است و با شخصي كردن يادگيري، تحول قابل توجهي در پيشرفت جامعه فراهم مي

                                                 
1. Rymond, M. D. 

2. Tagoe, M. 

3. Austin, K. 
4. Weaver, A. 

5. Vygotsky, L. 

6. Seely Brown 
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المللي  در نشريه بين 3گرايي جديد با عنوان ارتباط اي با طرح نظريهز ني (3665) 7جورج زيمنس

، بشر نياز به نظريه 2در عصر ديجيتال كه شود تكنولوژي آموزشي و آموزش از راه دور، يادآور مي

اي  اقتضائات زمان حاضر يعني يادگيري مبتني بر ارتباطهاي شبكه تا با توجه بهيادگيري جديد دارد 

 باشد.

ي بازيهاهاي ارتباطي مانند تلويزيون، اورينظريه پردازان و پژوهشگران متعددي با اشاره به فن     

هاي مختلف،  و يا تبعات فضاي مجازي پديد آمده، مانند سايت 4ويديويي، تلفن همراه و نوت بوك

 اند. از آثار اين موارد در گسترش آموزش غيررسمي ياد كرده 0وبي، ميكروبالگينگ، يوت5وب نوشتها

يادآور يك رسانه فراگير و گسترده،  درحكم( با اشاره به تلويزيون 3677) شو همكاران 7بلوطي     

تواند آثار  هاي مناسب از تلويزيون، اين رسانه مي  در صورت تهيه و پخش برنامهكه  دنشو مي

زيون در ( نيز از تأثير مثبت تلوي3676) 1جا بگذارد. گرومله آموزشي قابل توجهي از خود ب

 كند. هاي مدني كاربران آن ياد مي يادگيري فعاليت

كه بازيهاي ويديويي  (، تأكيد دارند3677) 76و مك دانيل 0( و كني3677) شبلوطي و همكاران     

ها، به يادگيري  اند كه كاربران بازيها ضمن سرگرم شدن با آن اي شده در حال حاضر تبديل به عرصه

ي ويديويي در نظام آموزش رسمي نيز به بازيهاپردازند.  ازشان ميمورد ني ضوعهايبرخي از مو

 يك جزء مكمل آموزشي پذيرفته شده است. مثابة

 اند گرفتهاند، نتيجه  سازي داشته و شبيه بازيها( با بررسي كه روي 3676) 73و پترسون 77سكوير     

اي و يادگيريهاي  هدر يادگيريهاي رسمي و مدرس سازي شده كه هم بازيها و هم شرايط شبيه

ري بيش از پيش آنان و موجبات فراگي شوند ميآموزان، مؤثر واقع  اي دانش غيررسمي و غير مدرسه

 د.آي را فراهم مي

                                                 
1. Siemens, G. 

2. Connectivism 

3. Digital age 
4. Notebook 

5. Weblog 

6. Youtube 
7. Bellotti, F. 

8. Grummell, B. 

9. Kenny, R. F. 
10. Mc Daniel, R. 

11. Squire, K. 

12. Patterson, N. 
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انجام كه در سطح مناطق در حال توسعه آسيا  (، در پژوهشي3676) 2و الدر 3، رشيد7كوا     

هايي   ، در مناطق روستايي و راه دور كشورآموزش از طريق تلفن همراه كه كنند ، گزارش مياند داده

افتاده، امكان  سبب شده است كه مردم نواحي دور مغولستان، تايلند، هند و بنگالدشمانند فيليپين، 

 هاي مورد نظرشان را بيابند و از اين فرصت، استفاده بهينه به عمل بياورند.دسترسي به آموزش

مشابه، از دسترسي زنان روستايي در جنوب  يدر گزارش (،3676) شو همكاران 4باالسوبرامنيان     

 كنند ياد مي بر همين مبنا در سطح آنان العمر هند و امكان سامان دادن آموزش مادام

انجام ي زيست محيطي آموزشها(، در بررسي كه روي يادگيري 3677) شو همكاران 5چانگ     

هاي مورد نياز و كاربري  ه نرم افزاربه صورت ارائ هاي اخير اگر، يادگيريكه ندا ه، نتيجه گرفتاند داده

 د، عملكرد يادگيري كاربران به طورباش ها در محيط خارج از مدرسه مانند منزل افزاراز اين نرم 

 گيرند. آموزاني خواهد شد كه مباحث اخير را در محيط مدرسه فرا مي معنادار بيشتر از دانش

اند، در  وريهاي ارتباطي جديد به همراه داشتهاتحولي كه فنبرخي از پژوهشگران با اشاره به      

اند.  وريهاي مزبور تلفيقي از آموزش رسمي و غيررسمي را پديد آوردهاكه فن اند عمل نتيجه گرفته

 شوند: ( با اشاره به همين معنا، در مورد تلفن همراه يادآور مي3660) شو همكاران 0كريستينسن -بو

تلفن همراه استقبال  به وسيلةآموزان در جريان يادگيري، از يادگيري  اينكه دانش با توجه به اوالً     

هايي كه قابليت نصب و اجرا  در حال حاضر انبوهي از نرم افزار آورند و ثانياً تري به عمل ميبيش

هاي  توان انتظار داشت، تلفن همراه عرصه اند، مي تهيه و عرضه شده  روي تلفن همراه را دارند،

آموزان را در محيطهاي مدرسه و زندگي آنان، به يكديگر نزديك  وزش رسمي و غيررسمي دانشآم

 سازد.

، نتيجه انجام دادنددانش آموز دبيرستاني  266در بررسي كه روي (، 3676ش )و همكاران 7يودگِ     

فراگيري  هاي در اندازه كوچك(، سبب ارتقاي تاپ بوك )لپ آموزان از نت گرفتند كاربري اين دانش

 .شود ي رسمي و غيررسمي ميآموزشهاآنان در 

                                                 
1. Valk, J. H. 
2. Rashid, A. 

3. Elder, L. 

4. Balasubramanian, K. 
5. Chang, C. 

6. Bo-kristensen, M. 

7. Gaved, M. 



 111فصلنامه تعلیم و تربیت شماره                                                                             67

ش بانجمن در فضاي مجازي: يادگيري جن"(، در گزارشي با عنوان 3677) 3و انگليش 7گنيايرو     

انتفاعي طرفدار نهضت زنان در فضاي مجازي به ي غيرنهااسازمسازند كه  طرنشان مي، خا"اجتماعي

ز حقوق مدني د و شهروندان از اين طريق انكن ويش اقدام ميه اطالعات و خدماتي به كاربران خائار

 ند.شو خويش مطلع مي

فراهم آورده  زي و امكانات يادگيري كه اين فضا( با اشاره به فضاي مجا3677) 4و ادواردز 2ديد     

مناسب براي يادگيريهاي غيررسمي  ينوشتها در فضاي مجازي ابزار ند كه وبشو يادآور مياست، 

 آورند. يفراهم م

اي دريافتند كه  كره زرگسالنوشت افراد ب وب 76( نيز با بررسي 3677) شو همكاران 5پارك     

 اند، اذعان دارند. نوشت داشته از گذر پرداختن به وب كه آنان بر يادگيريهاي غيررسمي خويش

تواند  كه مي وري جديد استابالگينگ فنميكرو كه گردند يادآور مي (3676ش )و همكاران 0ابنر     

 هاي كارآمد يادگيري غيررسمي عمل كند. به صورت يكي از ابزار

مقوله آموزش غيررسمي،  وان نتيجه گرفت كهت از آنچه تاكنون از آن ياد شد، مي مجموعدر      

 زمينة. اما نكته مهمي كه در شود كه در گذر زمان، اهميت آن بيش از پيش مي استاي مهم  مقوله

، آثار و تبعات مثبت و منفي اين آموزش است، به اين معنا كه شدبايد متذكر  آموزش غيررسمي

ها به  ه برخي از تواناييها و كاربردبه ارائ الف آموزش رسمي كه عمدتاًخه آموزش غيررسمي، ب

را دارد و بسته به ارزشهاي مثبت و  هاانانجامد، توان اعتالء يا اضمحالل ارزشي انس فراگيران مي

تواند در سطح جمعيت هدف و فراگيران به  منفي و غير ارزشي كه در بطن آن است، مي انساني يا

شكل مثبت يا منفي عمل كند. به تعبير ديگر با بررسي مصاديقي از آموزش غيررسمي كه در جهان 

بخشيدن به توان مالحظه كرد كه گاهي آموزش غيررسمي در جهت تحقق  حاضر وجود دارد، مي

اهدافي منفي و ضد ارزشي، به كار بخشيدن به اني و گاهي در جهت تحقق اهداف مثبت و آرم

افزايش دانش  زمينةهاي غيررسمي در حال حاضر در اند. به عنوان نمونه، آموزش شده گرفته

بهداشتي، سوء مصرف مواد، سوانح و حوادث غيرمترقبه، مهارتهاي اجتماعي و مانند آنها، در سطح 

                                                 
1. Irving, C. J. 

2. English, L. M. 

3. Deed, C. 
4. Edwards, A. 

5. Park, Y. 

6. Ebner, M. 



 61                                     ...                            آموزان ررسمي دانشغی هایبررسي يادگیري

؛ سعيدي رضواني و 7217؛ بهروان، 7217گيرد )واحديان،  ار ميشهروندان مورد استفاده قر

تواند در جهات منفي نيز  (، اما نبايد فراموش كرد كه حربه اخير به سادگي مي7270الدين،  پرتوعين

از  2و نسله 3دونالد ، مك7كوكاكوال مؤسسات(، در تحليل تبليغات 7206به كار گرفته شود. منطقي )

كند. همين پژوهشگر در  در جريان تبليغاتشان ياد مي مؤسساتسياسي اين  القائات ايدئولوژيك و

هاي غربي )از  اي و برچسب كاال رايانه -ديگر از اثر خويش، با بررسي بازيهاي ويديويي بخشي

 كند. ياد مي آنهاآدامس و شوكوالت گرفته تا البسه و مانند آن(، از القائات ارزشي 

 در زمينةدارد تا  را برآن مي گوناگون، اولياي فرهنگي جوامع گفته شده مجموعه موارد      

 كهتالش كنند  كشورهاي ديگر حساسيت نشان دهند ووارداتي و تبليغاتي  يادگيريهاي غيررسمي

مانع از آسيب خوردن اقشار مختلف اجتماعي خويش )خاصه نوجوانان و جوانان( از طريق 

ي اخير در جهت تحقق اهداف انساني و آموزشهااز  ي غيررسمي شوند و از سوي ديگر،يادگيريها

 ارزشي خويش سود جويند.

در  5را مترادف تحصيل 4نبايد آموزش توان نتيجه گرفت، اوالً با توجه به آنچه از آن ياد شد، مي     

 دارد،كه آموزش غيررسمي  بسيار زياديبا توجه به جذابيت  (، ثانيا3676ً، 0نظر گرفت )الوزون

در اين جذابيتها )مانند انگيزش باال در يادگيري غيررسمي( به سادگي گذشت.  مؤثرعوامل نبايد از 

هاي  ي رسمي و ويژگييادگيريهاكه يادگيري غيررسمي افراد از كند  (، گزارش مي3676) 7چوي

سازد، فراگيراني كه  ( خاطرنشان مي3677شخصيتي افراد متأثر است. به همين ترتيب، راست )

يابند كه از  ، آن چنان اين تجربيات را عميق ميكنند بيرون چارچوب مدارس كسب مي تجربياتي در

هاي خاصي  كنند. بنابراين، با توجه به ويژگي ، ياد مي1اين تجربيات با عنوان تجربيات جهان واقعي

اهداف انساني  ي غيررسمي وجود دارد، بايد كوشيد از اين ويژگيها سود برد ويادگيريهاكه در بطن 

با توجه به نقش مثبت و  انتقال داد. ثالثاً امعه را از اين طريق به فراگيرانو ارزشي موردنظر ج

ي غيررسمي دارند، يادگيريها بخشيدن به  ي ارتباطي جديد در گسترش و عمقفناوريها مؤثري كه 

شكل  كه در حال حاضر به فناوريها از اين  فردي كردن آموزش، زمينة در  آنهاضمن استفاده از 
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بخشيدن  (، به شكل مثبت و بهينه و در جهت تحقق7210شود )منطقي،  زا استفاده مي آسيب تقريباً

ي فناوريها رسد، از سويي به سبب گسترش  ، به نظر ميرابعاً .اهداف علمي و انساني سود برد به

مكمل  هاي  ي غيررسمي به صورت برنامهآموزشهاارتباطي جديد و از سوي ديگر به دليل اهميت 

هاي فرادرسي )مانند القائات ارزشي مورد نظر به شهروندان(،   برنامهيافتن آموزش رسمي و تحقق 

ريزيهاي اجتماعي،  ه به مقوله يادگيري غيررسمي پرداخت و در طراحي و برنامه ويژ يبايد با نگاه

، آموزش توجه الزم را بدان معطوف داشت، زيرا گاهي حتي در بطن مدارس و كالسهاي آموزشي

كه سازند  (، خاطرنشان مي3667) شو همكاران 7گيرد. مريام غيررسمي از آموزش رسمي پيشي مي

هاي رسمي در صنايع صرف   برنامهبخشيدن به تحقق  براياي كه  ها دالر هزينه با وجود ميليارد

يران در % از يادگيري فراگ76كه بيش از  طالعات انجام شده بيانگر آن استشود، اما نتايج م مي

 شرايط اخير يادگيري غيررسمي است.

ه دورنمايي از شد كه با ارائپژوهش حاضر دادن مجموعه آنچه از آن ياد شد، محرك انجام      

تا در  شودآموزان مدارس اهميت اين معنا نمايان  ي غيررسمي موجود در سطح دانشيادگيريها

اصل آمده است، درصدد طراحي و تدوين اي كه به اين طريق ح ادامه، با توجه به شناخت اوليه

 ي غيررسمي موجود در مدارس به سمت تحققآموزشهاسوق دادن  شيوه هاي مناسب براي

 اهدافي فراتر برآمد. بخشيدن به

 روش پژوهش

پـژوهش  هـاي    توصيفي )غيرآزمايشي( است. پرسشنامه ،به كارگرفته شده در اين پژوهشروش      

، شـكل گرفـت. در   پسر كالس پـنجم دبسـتان  آموزان  نفر از دانش 366بر مبناي نظرسنجي از سطح 

از دوسـتان و اوليـاي مدرسـه     غيررسـمي آنـان  ي يادگيريهاآموزان،  مقدماتي از دانش يك نظرسنجي

بنـا، مـورد بررسـي    تهيه شده بر اين مهاي   معلم، ناظم و مدير(، مورد پرسش قرار گرفت. پرسشنامه)

غيررسـمي از  ي يادگيريهـا ) 073/6كرونباخ دو پرسشنامه به ترتيب برابـر  آلفاي  اوليه قرار گرفتند و

يـادگيري از   پرسشـنامه غيررسـمي از معلـم، نـاظم و مـدير(، شـد.      ي يادگيريها) 040/6دوستان( و 

بود. در هـر دو پرسشـنامه    سوالي 07سوالي و پرسشنامه يادگيري از معلم، ناظم و مدير  41 دوستان

 .استاي استفاده شده  درجه 5از مقياس ليكرت 
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 546غيررسمي از دوستان و ي يادگيريهابراي ستاني پسر دب آموز دانش 556تحقيق  ةجامع     

كه به صورت  ه استبود معلم، ناظم و مدير غيررسمي ازي يادگيريهاپسر دبستاني براي  آموز دانش

انتخاب  تهران، رورشآموزش و پ 1 هطقمدرسه دولتي من 0آموزان كالس پنجمي  از دانش تصادفي،

. آمار مورد استفاده در اين پژوهش، ه استسال بود77 -72آموزان  ند. محدوده سني اين دانشا هشد

 % خواهد بود.5توصيفي و استنباطي و سطح خطاي مورد پذيرش 

 پژوهشهاي  يافته

ـ       تـار  آمـوزان پسـر از رف   غيررسـمي دانـش  ي يادگيريهـا از  ترسـيمي ه در اين قسمت پس از ارائ

، نتايج حاصل از تحليل عوامل اطالعات اخير، ارايـه خواهـد شـد. در ادامـه،     دوستانشان در مدرسه

مـورد توجـه قـرار    ، در مدرسـه  آموزان پسر از رفتار معلم، ناظم و مدير غيررسمي دانشي يادگيريها

 .ه خواهد شدارائ نيزاطالعات  اين  نتايج حاصل از تحليل عوامل گرفته و

آموزان پسر دبستاني از رفتار دوستانشان  غيررسمي دانشي يادگيريهابه دست آمده از  ميانگين     

 آمده است: 7شمارة در جدول  ،در مدرسه
 آموزان پسر از رفتار دوستانشان در مدرسه غیررسمي دانشی يادگیريها .1شماره جدول 

 انحراف معيار ميانگين سوالها

 7924 3905 ام. انم ياد گرفتهمختلف را از دوستي بازيهامن انجام  67

 7950 3920 ام. ورزشي را از دوستانم ياد گرفتهي بازيهامن انجام  63

 7900 7905 ام. كامپيوتري را از دوستانم ياد گرفته ي بازيهامن انجام  62

 7906 7904 ام.   هنري را از دوستانم ياد گرفتههاي  من انجام كار 64

 7904 7975 ام. از دوستانم ياد گرفته من چگونگي درس خواندن را 65

 7950 7942 ام. من خواندن مطالب غيردرسي را از دوستانم ياد گرفته 60

 7906 7925 ام. من نماز خواندن را از دوستانم ياد گرفته 67

 7903 7942 ام. من ديندار بودن را از دوستانم ياد گرفته 61

 7907 7955 ام. دوستانم ياد گرفتهرا از ها  من احترام گذاشتن به بزرگتر 60

 7906 7915 ام. من خوش اخالقي را از دوستانم ياد گرفته 676

 7904 3965 ام. من كوشش و تالش كردن را از دوستانم ياد گرفته 677

 7901 7911 ام. دهند را از دوستانم ياد گرفته من فاصله گرفتن از افرادي كه فحش مي 673

 7905 7970 ام. ز افراد دروغگو را از دوستانم ياد گرفتهمن فاصله گرفتن ا 672

 7904 7974 ام. من فاصله گرفتن از افراد مغرور را از دوستانم ياد گرفته 674

 7900 7912 ام. من اذيت نكردن ديگران را از دوستانم ياد گرفته 675

 7902 7900 ام. من آسيب نزدن به وسايل ديگران را از دوستانم ياد گرفته 670

 7901 7977 ام. من درميان گذاشتن مشكالت خودم با معلم را از دوستانم ياد گرفته 677

 7977 7971 ام. من خجالتي نبودن را از دوستانم ياد گرفته 671
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 7900 7977 ام. مورد نياز براي خريد كردن را از دوستانم ياد گرفتهي آنهامن مك 670

 7905 7917 ام. نم ياد گرفتهمن جوانمرد بودن را از دوستا 636

 7900 7950 ام. من سوت زدن را از دوستانم ياد گرفته 637

 7901 7907 ام. من كنترل عصبانيت را از دوستانم ياد گرفته 633

 7977 7905 ام. من لوس نشدن را از دوستانم ياد گرفته 632

 7907 7913 ام. من رازدار بودن را از دوستانم ياد گرفته 634

 7973 7950 ام. من درآوردن صداي حيوانات را از دوستانم ياد گرفته 635

 7900 7906 ام. من دادن تغذيه به كسي كه تغذيه نياورده است را از دوستانم ياد گرفته 630

 7904 7906 ام. من كمك كردن به ديگران را از دوستانم ياد گرفته 637

 7901 7912 ام. فتهمن فداكاري كردن را از دوستانم ياد گر 631

 7903 7973 ام. من بخشش و گذشت كردن از فرد خطاكار را از دوستانم ياد گرفته 630

 7976 7900 ام. را از دوستانم ياد گرفتهها من اطالع يافتن از موضوع بعضي از فيلم 626

 7972 7904 ام. هرا از دوستانم ياد گرفتاي  ه ماهوارهاي من اطالع يافتن از موضوع بعضي از فيلم 627

 7974 7901 ام. من اطالع يافتن از زندگي بعضي از ورزشكاران را از دوستانم ياد گرفته 623

 7901 7972 ام. من اطالع يافتن از زندگي بعضي از خوانندگان را از دوستانم ياد گرفته 622

 7977 7975 ام. تهرا از دوستانم ياد گرفها   من اطالع يافتن از زندگي بعضي از هنرپيشه 624

 7977 7917 ام. من اطالع يافتن از زندگي بعضي از دانشمندان را از دوستانم ياد گرفته 625

 7977 7924 ام. من گول زدن ديگران را از دوستانم ياد گرفته 620

 7976 7970 ام. من كِش رفتن اشياي ديگران را از دوستانم ياد گرفته 627

 7904 7976 ام. ديگران را از دوستانم ياد گرفته من آسيب زدن به وسايل 621

 7900 7970 ام. را از دوستانم ياد گرفتهها   من تقلب كردن در درس 620

 7976 7937 ام. من كتك زدن ديگران را از دوستانم ياد گرفته 646

 7901 7933 ام. من فحش دادن را از دوستانم ياد گرفته 647

 7907 7967 ام. از دوستانم ياد گرفته من كشيدن گوش ديگران را 643

 7976 7935 ام. من زدن پس گردني به ديگران را از دوستانم ياد گرفته 642

 7907 7970 ام. من عصباني شدن را از دوستانم ياد گرفته 644

 7901 7933 ام. را از دوستانم ياد گرفتهها   من مسخره كردن بچه 645

 7901 7971 ام. ا از دوستانم ياد گرفتهرها   من دست انداختن بچه 640

 7902 7972 ام. من داد زدن را از رفتار دوستانم ياد گرفته 647

 7950 .00 ام. من بد اخالق بودن را از رفتار دوستانم ياد گرفته 641

 آموزان، در جدول اخير  به قرار زير است: دانش از سويبرتر انتخاب شده هاي اولويت     

ورزشي، كوشش و تالش كردن، اطالع يافتن از زندگي بعضي از هاي مختلف، بازيهاي ييادگيري باز

كامپيوتري، نماز خواندن،  هاي بازي دادن ورزشكاران، اطالع يافتن از موضوع بعضي از فيلمها، انجام

دادن تغذيه به كسي كه تغذيه نياورده است، كمك كردن به ديگـران، فاصـله گـرفتن از افـرادي كـه      



 66                                     ...                            آموزان ررسمي دانشغی هایبررسي يادگیري

خوش اخالقي، فداكاري كردن، اذيت نكردن ديگران، رازدار بودن و اطالع يافتن از دهند،  يفحش م

 زندگي بعضي از دانشمندان.

آمـوزان   دانـش غيررسـمي  ي يادگيريهـا تـر از چگـونگي    براي به دست آوردن تصويري روشـن      

 به دست آمده، انجام گرفت.هاي   ، تحليل عامل دادهاناز دوستانش دبستاني

و آزمون  021/6اولكين برابر  -ماير -گيري كيزر در تحليل عامل انجام شده، آزمون كفايت اندازه     

در معنادار است.  6667/6، در سطح 050/73727و مربع كاي  7731كرويت بارتلت با درجه آزادي 

ه ه شدارائ پسرآموزان  ، اطالعات حاصل از تحليل عامل انجام شده در سطح دانش3ل شمارهجدو

 است:
آموزان از  ی غیررسمي دانشيادگیريهاهای حاصله از چرخش واريماکس در تحلیل عامل عاملدرصد تبیین  .6 شماره جدول

 رفتار دوستانشان در مدرسه

درصد واريانس گردش  بار عاملي گردش يافته اوليه ويژهارزش  عامل

 يافته

 درصد واريانس تراكمي

 709153 709153 19610 77941 اول

 309740 09307 49402 19635 مدو

 229070 79476 29510 39570 سوم

 469422 09174 29377 79073 چهارم

 409013 09340 2 79447 پنجم

 579067 59335 29561 79733 ششم

 509777 49376 39656 79617 هفتم

پسر از آموزان  غيررسمي دانشي يادگيريهاحاصل از تحليل عامل با چرخش واريماكس در هاي عامل

 رفتار دوستانشان در مدرسه به شرح زيرند:

گول زدن ديگران، كِش رفتن اشياي ديگران، آسـيب زدن بـه وسـايل     هاي:اول شامل سوالعامل      

گردنـي بـه    دادن، كشيدن گـوش ديگـران، زدن پـس    ديگران، تقلب كردن، كتك زدن ديگران، فحش

)بـا   ها، داد زدن و بد اخالق بـودن  اختن بچهها، دست اند ديگران، عصباني شدن، مسخره كردن بچه

 عامـل انـد، ايـن    كه در اين عامـل قـرار گرفتـه   هايي با توجه به سوال .است، % تبيين واريانس(70915

 شود. ، ناميده مي"پرخاشگرانه و غيراخالقيهاي  يادگيري رفتار"

ن تغذيه بـه كسـي كـه    جوانمرد بودن، لوس نشدن، رازدار بودن، داد هاي:دوم حاوي سوالعامل      

 تغذيه نياورده است، كمك كردن به ديگران، فداكاري كردن، بخشش و گذشت كردن از فرد خطاكار
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 عامـل كـه در ايـن عامـل قـرار دارنـد، ايـن       هايي با توجه به سـوال است.  (% تبيين واريانس0930)با 

 شود. ، ناميده مي"بزرگ منشانههاي  يادگيري رفتار"

اطـالع يـافتن از موضـوع بعضـي از فيلمهـا، اطـالع يـافتن از         ي:سـوالها رنده سوم دربرگيعامل      

اي، اطالع يافتن از زنـدگي بعضـي از ورزشـكاران، خواننـدگان،      ماهوارههاي موضوع بعضي از فيلم

كـه در ايـن عامـل    هايي با عنايت به سوال. است %  تبيين واريانس(،7947)با  و دانشمندانها   هنرپيشه

 نام نهاد. "متفرقهل كسب خبر از مسائ"توان  را مي عاملد، اين ان قرار گرفته

هنري، چگـونگي درس خوانـدن، خوانـدن مطالـب     هاي  انجام كار ي:سوالهاچهارم شامل عامل      

% تبيين 0917با و خوش اخالقي )ها  غيردرسي، نماز خواندن، ديندار بودن، احترام گذاشتن به بزرگتر

دادن انجـام  " عامـل انـد، ايـن    كه در ايـن عامـل قـرار گرفتـه    يي سوالهاه با توجه ب .است، واريانس(

 شود. ، ناميده مي"پسند ديني و جامعههاي  رفتار

، % تبيين واريانس(0935 فاصله گرفتن از افراد  فحاش،  دروغگو و مغرور )با: پنجم شامل عامل     

دوري گزيـدن از افـراد   "توان را مي املعكه در اين عامل قرار دارند، اين يي سوالهابا توجه به  .است

 ، ناميد."غيراخالقي

ي نهـا ادرميان گذاشتن مشكالت خودم با معلم، خجالتي نبودن و مك ي:سوالهاششم شامل عامل      

كه در اين عامل يي سوالهابا توجه به  .است، % تبيين واريانس(5932 مورد نياز براي خريد كردن )با 

 ، ناميد."اجتماعيهاي  يادگيري برخي از مهارت"توان  ميرا  عاملقرار دارند، اين 

كـامپيوتري، )بـا    ي بازيهاورزشي و ي بازيهامختلف، ي بازيهاانجام  ي:سوالهاهفتم شامل عامل      

را  عامـل كـه در ايـن عامـل قـرار دارنـد، ايـن       يي سـوالها با توجه به  .است، % تبيين واريانس(4937

 ، ناميد."فمختلي بازيهايادگيري "توان مي

آموزان پسر دبستاني از رفتار معلم، ناظم و  غيررسمي دانشي يادگيريهاميانگين به دست آمده از      

 ، در جدول زير آمده است:مدير در مدرسه
 از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسهآموزان پسر  دانش غیررسميی يادگیريها .1 شماره جدول

 انحراف معيار ميانگين سوالها

 7955 7924 ام. مختلف را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفتهي بازيهامن انجام  67

 7907 7950 ام. ورزشي را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفتهي بازيهامن انجام  63

 7925 47/6 م.ا كامپيوتري را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته ي بازيهامن انجام  62

 7902 3972 ام.   هنري را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفتههاي  من انجام كار 64

 7954 3901 ام. من چگونگي درس خواندن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 65
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 7902 7976 ام. ياد گرفتهمن خواندن مطالب غيردرسي را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه  60

 7900 3925 ام. من نماز خواندن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 67

 7957 3933 ام. من ديندار بودن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 61

 7954 3905 ام. ه ياد گرفتهرا از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسها  من احترام گذاشتن به بزرگتر 60

 7951 3923 ام. من خوش اخالقي را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 676

 7953 3957 ام. من كوشش و تالش كردن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 677

ناظم و معلمان مدرسه ياد  دهند را از رفتار مدير، من فاصله گرفتن از افرادي كه فحش مي 673

 ام. گرفته
3933 7907 

 7902 3933 ام. من فاصله گرفتن از افراد دروغگو را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 672

 7902 3963 ام. من فاصله گرفتن از افراد مغرور را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 674

 7950 3925 ام. دن ديگران را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفتهمن اذيت نكر 675

 7904 3937 ام. من آسيب نزدن به وسايل ديگران را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 670

من درميان گذاشتن مشكالت خودم با معلم را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد  677

 ام. هگرفت
7907 7951 

 7903 7971 ام. من خجالتي نبودن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 671

 7907 3940 ام. من احترام به كاركنان مدرسه را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 670

 7907 7904 ام. من جوانمرد بودن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 636

 7920 16/6 ام. من سوت زدن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 637

 7902 7971 ام. من كنترل عصبانيت را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 633

 7904 7972 ام. نشدن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفتهمن لوس  632

 7906 7907 ام. من رازدار بودن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 634

 7957 3921 ام. من تميز  بودن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 635

كه تغذيه نياورده است را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه من دادن تغذيه به كسي  630

 ام. ياد گرفته
7911 7907 

 7906 3921 ام. من كمك كردن به ديگران را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 637

 7950 3967 ام. من فداكاري كردن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 631

من بخشش و گذشت كردن از فرد خطاكار را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد  630

 ام. گرفته
3970 7907 

 7904 7917 ام. من استفاده نكردن از وسايل ديگران را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 626

 7907 3977 ام. ان مدرسه ياد گرفتهمن پرهيز از دعوا كردن را از رفتار مدير، ناظم و معلم 627

 7907 3924 ام. من راهنمايي كردن ديگران را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 623

من اطالع يافتن از زندگي بعضي از ورزشكاران را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه  622

 ام. ياد گرفته
7912 7907 

تاريخي را از رفتار مدير، ناظم و معلمان هاي زندگي بعضي از شخصيتمن اطالع يافتن از  624

 ام. مدرسه ياد گرفته
3947 7906 

من اطالع يافتن از زندگي بعضي از دانشمندان را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد  625

 ام. گرفته
3920 7955 

 7950 3967تار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد من اطالع يافتن از زندگي بعضي از افراد مهم را از رف 620
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 ام. گرفته

من اطالع يافتن از زندگي بعضي از افراد مذهبي را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه  627

 ام. ياد گرفته
3961 7906 

 7906 3945 ام. من درستكاري را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 621

 7954 3900 ام. اني قرآن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفتهمن روخو 620

 7950 3946 ام. وليت پذير بودن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفتهمن مسؤ 646

 7954 3916 ام. من رعايت نظم و انضباط را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 647

 7907 3922 ام. رعايت نظافت را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفتهمن  643

 7902 3934 ام. من خوب فكر كردن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 642

 7903 3974 ام. من استفاده از استعدادهايم را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 644

 7903 3930 ام. ن مرتب بودن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفتهم 645

 7906 3926 ام. من مودب بودن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 640

 7906 3974 ام. من خوش اخالقي را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 647

 7906 3934 ام. به دوستان را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته من احترام گذاشتن 641

 7907 3930 ام. من افزايش معلومات عمـومي خـودم را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 640

ير، و مانند آنها( را از رفتار مدها  من رسيدگي به مسايل بهداشتي )زدن موها، گرفتن ناخن 656

 ام. ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته
3921 7902 

 7902 3970 ام. من تميز بودن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 657

 7901 7953 ام. من شوخي كردن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 653

 7907 3947 ام. ن مدرسه ياد گرفتهمن راست گويي را از رفتار مدير، ناظم و معلما 652

 7906 3922 ام. ومعلمان مدرسه يادگرفته ناظمرفتار مدير،يم را ازسوالها به جو براي يافتن پاسخو جست من654

 7904 7927 ام. من استفاده نكردن از ماهواره را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 655

 7957 7965 ام. ش دادن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفتهبد و فحهاي   من زدن حرف 650

 7952 7963 ام. من دعوا كردن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 657

 7906 7975 ام. من نيشگون گرفتن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 651

 7976 7924 ام. تار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفتهمن كتك زدن را از رف 650

 7953 7963 ام. من فحش دادن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 606

 7900 7923 ام. من كشيدن گوش را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 607

 7977 7943 ام. و معلمان مدرسه ياد گرفته من زدن پس گردني را از رفتار مدير، ناظم 603

 7906 7937 ام. من عصباني شدن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 602

 7947 16/6 ام. را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفتهها   من مسخره كردن بچه 604

 7940 15/6 ام. ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفتهرا از رفتار مدير، ها   من دست انداختن بچه 605

 7906 7977 ام. من داد زدن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 600

 7954 07/6 ام. من بد اخالق بودن را از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه ياد گرفته 607

 به قرار زير است: ، در جدول اخير آموزان دانش از سويبرتر انتخاب شده هاي اولويت     
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رعايت نظم و انضباط، روخواني قرآن، چگونگي درس خواندن، احترام گذاشتن بـه بزرگترهـا،        

اطـالع يـافتن از زنـدگي بعضـي از     كاري،  ، احترام به كاركنان مدرسه، درستكوشش و تالش كردن

كمك كـردن بـه   ل بهداشتي، مسائ پذير بودن، رسيدگي به وليتؤمسگويي، تاريخي، راستهاي شخصيت

 .اذيت نكردن ديگرانديگران، تميز  بودن، نماز خواندن و 

آمـوزان   دانـش غيررسـمي  ي يادگيريهـا تـر از چگـونگي    براي به دست آوردن تصويري روشـن      

 به دست آمده، انجام گرفت.هاي   ، تحليل عامل دادهرفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسهاز  دبستاني

و  0431/6اولكين برابر  -ماير -گيري كيزر ر تحليل عامل انجام شده، آزمون كفايت اندازهد     

معنادار  6667/6، در سطح 227/75620و مربع كاي  3377آزمون كرويت بارتلت با درجه آزادي 

 پسرآموزان  ، اطالعات حاصل از تحليل عامل انجام شده در سطح دانش4 شماره ولجددر  است.

 :استشده ه ارائ
آموزان از  ی غیررسمي دانشيادگیريهاهای حاصله از چرخش واريماکس در تحلیل عامل عاملدرصد تبیین  .6شماره جدول 

 رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه

درصد واريانس گردش  بار عاملي گردش يافته اوليه ويژهارزش  عامل

 يافته

 درصد واريانس تراكمي

 74907 74907 0921 77972 اول

 32974 0960 0967 0937 دوم

 30976 5920 2950 3922 سوم

 24935 5974 2944 7915 چهارم

 27900 2974 3957 7902 پنجم

 47952 2952 3927 7957 ششم

 44976 3957 7914 7937 هفتم

آمـوزان   غيررسـمي دانـش  ي يادگيريهاحاصل از تحليل عامل با چرخش واريماكس در ي عاملها     

 مدير، ناظم و معلمان مدرسه، به شرح زيرند:پسر از رفتار 

احترام به كاركنان مدرسه، كمك كـردن بـه ديگـران، پرهيـز از دعـوا       ي:سوالهااول شامل عامل      

پـذير بـودن، رعايـت نظـم و      وليتؤرستكاري، روخواني قرآن، مسـ كردن، راهنمايي كردن ديگران، د

دب بـودن، خـوش   بودن، مؤاستعدادها، مرتب  انضباط، رعايت نظافت، خوب فكر كردن، استفاده از

ل بهداشـتي، تميـز   مسائ اخالقي، احترام گذاشتن به دوستان، افزايش معلومات عمـومي، رسيدگي به

بـا   .اسـت ، % تبيين واريـانس( 74907)با ، سوالهاجو براي يافتن پاسخ به و بودن، راستگويي و جست
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هـاي   رفتـار وليت پذيري و انجـام  ؤمس" عاملد، اين ان كه در اين عامل قرار گرفتهيي سوالهاتوجه به 

 شود. ، ناميده مي"پسند جامعه

دن، فحـش دادن، كشـيدن   بد، نيشگون گرفتن، كتـك ز هاي زدن حرف ي:سوالهادوم حاوي عامل      

هـا، داد زدن و بـد    ها، دست انداختن بچـه  گردني، عصباني شدن، مسخره كردن بچه گوش، زدن پس

كه در اين عامل قرار دارند، ايـن  يي سوالهابا توجه به است.  % تبيين واريانس(0960)با  اخالق بودن

 شود. ، ناميده مي"غيراخالقي و پرخاشگرانههاي  رفتار" عامل

احترام گذاشتن به بزرگترها، خوش اخالقي، كوشـش و تـالش    ي:سوالها ةسوم دربرگيرندعامل      

د، افـراد دروغگـو و افـراد مغـرور، اذيـت نكـردن       دهنـ  كردن، فاصله گرفتن از افرادي كه فحش مي

كه در يي سوالهابه  توجهبا . است %  تبيين واريانس(5920)با  ديگران، آسيب نزدن به وسايل ديگران

 ، نام نهاد."اخالقيهاي  رفتار پيشه كردن"توان  را مي عاملاند، اين  اين عامل قرار گرفته

تاريخي، هاي تن از زندگي بعضي از ورزشكاران،  شخصيتاطالع يافي سوالهاچهارم شامل عامل      

كـه در  يي سـوالها با توجه به  .است، % تبيين واريانس(5974)با  دانشمندان، افراد مذهبي و افراد مهم

 شود. ، ناميده مي"آشنايي با ديگران مهم" عاملاند، اين  اين عامل قرار گرفته

ر بودن، تميز  بودن و دادن تغذيه به كسي كه تغذيه لوس نشدن، رازداي سوالهاپنجم شامل عامل     

كه در اين عامل قرار دارند، اين يي سوالهابا توجه به  .است، % تبيين واريانس(2974)با  نياورده است

 ، ناميد."منشانه بزرگهاي  رفتار دادن انجام"توان را مي عامل

فداكاري كردن، بخشش و گذشـت  جوانمرد بودن، كنترل عصبانيت، ي سوالهاششم شامل عامل      

كه در ايـن عامـل قـرار    يي سوالهابا توجه به  .است، % تبيين واريانس(2952)با  كردن از فرد خطاكار

 ، ناميد."جوانمردي و بخشش" توان را مي عاملدارند، اين 

 )بـا  كـامپيوتري  ي بازيهـا ورزشي و ي بازيهامختلف، ي بازيهاانجام ي سوالهاهفتم شامل عامل      

را  عامـل كـه در ايـن عامـل قـرار دارنـد، ايـن       يي سـوالها با توجه به  .است، % تبيين واريانس(3975

 ، ناميد."مختلفي بازيهايادگيري "توان مي

 گيري بحث و نتيجه

. ه استآموزان پسر دبستاني بود بررسي تأثير آموزش غيررسمي در سطح دانش پژوهشهدف اين 

اوليه، تهيه پرسشنامه پژوهش، بررسي روايي صوري و   هاي مصاحبهدادن روش پژوهش، انجام 

آموزان و محاسبه آلفاي  يادگيري غيررسمي از اولياي مدرسه و دانش هاي  محتوايي پرسشنامه
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هاي يادگيري  ها، پرسشنامه سنجي پرسشنامه روان هاي  . با تأييد شاخصهه استبود  آنهاكرونباخ 

آموزان كالس  ، در سطح دانش"اولياي مدرسه"ي از و يادگيري غيررسم "دوستان"غيررسمي از 

 . ه استپنجم، اجرا شد

 دوسـتان "ي غيررسميشـان از  يادگيريهـا آمـوزان، در   دانـش  از سـوي هاي برتر انتخاب شده اولويت   

ي ورزشـي، كوشـش و تـالش كـردن،     بازيهـا ي مختلف، بازيها، به اين شرح بود: يادگيري "مدرسه

ي  بازيهااز ورزشكاران، اطالع يافتن از موضوع بعضي از فيلمها، انجام  اطالع يافتن از زندگي بعضي

كامپيوتري، نماز خواندن، دادن تغذيه به كسي كه تغذيه نيـاورده اسـت، كمـك كـردن بـه ديگـران،       

دهند، خوش اخالقي، فداكاري كردن، اذيـت نكـردن ديگـران،     فاصله گرفتن از افرادي كه فحش مي

 فتن از زندگي بعضي از دانشمندان.رازدار بودن و اطالع يا

آمـوزان   ي غيررسـمي دانـش  يادگيريهـا تـر از چگـونگي    براي به دست آوردن تصويري روشـن      

ي حاصل از تحليل عاملها هاي به دست آمده، انجام گرفت.  دبستاني از دوستانشان، تحليل عامل داده

پسـر از رفتـار دوستانشـان در     آمـوزان  ي غيررسمي دانـش يادگيريهاعامل با چرخش واريماكس در 

هـاي   يـادگيري رفتـار  "، "هاي پرخاشگرانه و غيراخالقي يادگيري رفتار" مدرسه، به شرح زير بودند:

دوري "، "پسـند  هـاي دينـي و جامعـه    انجـام رفتـار  "، "متفرقهكسب خبر از مسايل "، "بزرگ منشانه

ي بازيهـا يـادگيري  "، "مـاعي هـاي اجت  يـادگيري برخـي از مهـارت   "، "گزيدن از افـراد غيراخالقـي  

 ."مختلف

اوليـاي  "ي غيررسميشـان از  يادگيريهـا آمـوزان، در   هاي برتر انتخاب شـده توسـط دانـش    اولويت   

، به اين شرح بود: رعايت نظم و انضباط، روخواني قرآن، چگونگي درس خواندن، احتـرام  "مدرسه

مدرسه، درستكاري، اطالع يـافتن از  گذاشتن به بزرگترها، كوشش و تالش كردن، احترام به كاركنان 

ل پـذير بـودن، رسـيدگي بـه مسـائ      وليتؤزندگي بعضي از شخصـيتهاي تـاريخي، راسـتگويي، مسـ    

 بهداشتي، كمك كردن به ديگران، تميز  بودن، نماز خواندن و اذيت نكردن ديگران.

وزان آمـ  ي غيررسـمي دانـش  يادگيريهـا تـر از چگـونگي    براي به دست آوردن تصويري روشـن      

 انجام گرفت. هاي به دست آمده  ، تحليل عامل دادهرفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسهدبستاني از 

آمـوزان   ي غيررسـمي دانـش  يادگيريهاي حاصل از تحليل عامل با چرخش واريماكس در عاملها     

هاي  م رفتاروليت پذيري و انجاؤمس" پسر از رفتار مدير، ناظم و معلمان مدرسه، به شرح زير بودند:

آشـنايي بـا   "، "هاي اخالقي پيشه كردن رفتار"، "هاي غيراخالقي و پرخاشگرانه رفتار"، "پسند جامعه
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ي بازيهـا يـادگيري  "و  "جـوانمردي و بخشـش  "، "منشـانه  هـاي بـزرگ   انجام رفتار"، "ديگران مهم

 ."مختلف

موزان در آ دانش فت كهرگتوان نتيجه  مي بندي اجمالي با توجه به آنچه ياد شد، در يك جمع     

مناسب  هاي  خود، تركيبي از رفتاراي  از همكالسان و دوستان مدرسه  غيررسمي ي يادگيريهاجريان 

اي  اند. اما نكته مهمي كه عطف توجه بدان ضرورت دارد، يادگيري مشاهده و نامناسب را فراگرفته

ي سوالهارسه است. به اين معنا كه موزان از دوستانشان در محيط مدآ دانش غيراخالقي هاي  رفتار

% تبيين واريانس(، 15/70 با) "پرخاشگرانه و غيراخالقي هاي  يادگيري رفتار"تشكيل دهنده عامل  

گول زدن ديگران، كِش رفتن اشياي ديگران، آسيب زدن به وسايل ديگران، تقلب كردن،  عبارتند از:

گردني به ديگران، عصباني شدن،  پس كتك زدن ديگران، فحش دادن، كشيدن گوش ديگران، زدن

با توجه به موارد اخير، ها، داد زدن و بد اخالق بودن.  ها، دست انداختن بچه مسخره كردن بچه

 عمالً  فردي دوستان، -كه در روابط بين هستندهايي  شود كه تمامي موارد مزبور، رفتار مي مشخص 

پرخاشگرانه و غيراخالقي  هاي  شاهد و ناظر رفتاربه شكل عملي   موزان،آ دانش اند و سرزده  آنهااز 

مناسب گزارش شده، برخي از اين موارد،  هاي  كه در رفتاراند، حال آن در سطح دوستانشان بوده

 اخير را ندارند.اي  ثير يادگيري مشاهدهأتبه هيچ وجه و  هستندكسب اطالع  صرفاً

 حكايت از آن دارد كه ،م، ناظم و مدير مدرسهموزان از معلآ دانش غيررسمي ي يادگيريهابررسي      

 مقايسهولي  اند. مناسب و نامناسب را ياد گرفته هاي  موزان از اولياي مزبور نيز تركيبي از رفتارآ دانش

مناسب يادگيري شده، حكايت از آن دارد كه همه  هاي  نامناسب يادگيري شده با رفتار هاي  رفتار

هايي  % تبيين واريانس(، رفتار60/0)با   ده در سطح اولياي آموزشينامناسب يادگيري ش هاي  رفتار

گردني،  زدن حرفهاي بد، نيشگون گرفتن، كتك زدن، فحش دادن، كشيدن گوش، زدن پسعملي ) 

( هستند، اما ها، داد زدن و بد اخالق بودن ها، دست انداختن بچه عصباني شدن، مسخره كردن بچه

چگونگي درس خواندن، ل مختلف )ئطالع يابي از مساا ه، غالباًمناسب يادگيري شد هاي  رفتار

تاريخي و  هاي احترام نهادن به بزرگترها، كوشش و تالش كردن، اطالع يافتن از زندگي شخصيت

عملي،  ثيرگذاري موارد عيني وأنظاير آنها( است كه بالطبع اثرگذاري موارد شفاهي و غيرعملي از ت

 .است بسيار كمتر

 :ه كرد، به شرح زيرندتوان ارائ مي حاصل هاي   پژوهشي كه با توجه به يافته ي ها هادنپيش
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اخير  ي سالها(. 7271آموزان است )منصور،  ديگرپيروي اخالقي دانش ي سالهامدرسه،  سالهاي  .7

آيند، زيرا كودكان و نوجوانان در اين سنين، از آمادگي  طاليي به شمار مي ي سالهادر عرف تربيتي، 

بينند، برخوردارند.  اي براي الگوبرداري از افراد مهم و ارزشمندي كه فراروي خويش مي عادهال فوق

ه اخير، از اين فرصت طاليي ئلتوجه به مس بذلاز اين رو اولياي تربيتي كودكان و نوجوانان بايد با 

 را داشته باشند. بهره گيرينهايت 

اي نامريي وجود دارد و  ، مدرسه مدرسه داشته باشند كه در بطن هر توجهاولياي مدارس بايد  .3

  .نسبت به فعل و انفعاالت آن حساس باشند

ي رسمي آموزشهااولياي مدارس بايد توجه داشته باشند كه آنان عالوه بر نقش مؤثري كه در  .2

 بنابراين ،آموزانشان دارند، با تك تك رفتارهايشان در آموزش غيررسمي آنان نيز مؤثرند دانش

 آگاهي ،در مدرسه نامريي كه در بطن مدرسه آنان وجود دارد شانبه نقش خودبايد  اولياي مدارس

 داشته باشند.الزم را 

كنند، ولي  والن نظام آموزشي از حذف تنبيه و پرخاشگري در مدارس ياد ميؤاگرچه مس .4

د و نوجود دارپايتخت در مدارس  حتي ،فيزيكي و كالمي هاي  واقعيت اين است كه پرخاشگري

اقدام به   ،ها ناظم و مدير مدرسه، با توسل به اين دست از رفتار  همچون معلم، هايي  ي كه الگوزمان

هم آموزان  دانش از سويكنند، بالطبع بايد انتظار الگوبرداري از آن را  ميل فرارويشان حل مسائ

رسد  به نظر مي پرخاشگرانه و نامناسب هاي  الگو . از اين رو براي ممانعت از اثرگذاريه باشندداشت

ومي و پيگيري نظام آموزش عموالن ؤمساز سوي  براي اولياي مدارسرفتاري  هاي  تدوين استاندارد

 .دباشراهگشا  دقيق اجراي مفاد آن

غيررسمي )مونزاك و  ي يادگيريهابايد ضمن آشناسازي اولياي مدارس با اهميت مقوله  .5

آموزان، پيش  رشد اجتماعي و عاطفي دانش :نندكرد كه مواردي ما را توجيه(، آنان 3677همكاران، 

( و در 3677آموزشي غيررسمي است )پيات جيگر،  هاي  از آموزش رسمي، در گرو اجراي برنامه

ي آموزشها، اثرات فردي افرادبهبود بهداشت  هروندي ومدني، ش ي آموزشهامواردي مانند 

 (.3676انكار ناپذير است )راونهال،   غيررسمي، 

غيررسمي  ي يادگيريهاپژوهش داللت برآن دارند كه حجم قابل توجهي از  ي ها يافته .0

. استو يا حتي اطالعات نامناسب  ارزش جزئي، بيآموزان از يكديگر، كسب اطالعات  دانش

هاي  يافتن از موضوع بعضي از فيلم آگاهياطالع يافتن از موضوع بعضي از فيلمها، : مانندمواردي 
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ها و دانشمندان )با   تن از زندگي بعضي از ورزشكاران، خوانندگان، هنرپيشهاي، اطالع ياف ماهواره

توان با غنا بخشيدن به  . از اين رو ميهستنداز اين دست اطالعات  ،(%  تبيين واريانس7947

ثري دست يافت كه اين ؤفوق برنامه مدارس، در عمل به ايجاد فضاي فرهنگي مثبت و م هاي  برنامه

و  جزئي، نامناسبعرصه را بر مواردي مانند رد و بدل كردن اطالعات ود به خود خ   فضاي مناسب،

 مبتذل، تنگ خواهد كرد. احياناً

غيررسمي،  ي آموزشهامل أثيرگذاري قابل تأبرخي از اولياي آموزشي با توجه به اهميت و ت .7

وبلن و همكاران، اند )ر رو آورده  آموزشهارسمي خويش به اين  ي آموزشها هاي  براي جبران كمبود

وزش از اين رو عطف توجه اولياي آم (.3677سامن،  ؛ مگ3677آدلر،  -و بياتي كيري ؛3677

مختلف، باغ وحش، بازديد از مراكز  هاي  اردويي، بازديد از موزه هاي  مدارس نسبت به اجراي برنامه

مي، به آموزش و غيررس ي آموزشهاتواند با گسترش عرصه  مي ، نه تنها ها صنعتي و نظاير آن

غيررسمي نامناسب در  ي آموزشهاآموزان كمك كند، بلكه در عمل جاي  يادگيري رسمي دانش

 مدرسه را تنگ و محدود خواهد كرد.

توجهي  ند كه اولياي آموزشي مدارس با بيپژوهش، داللت برآن دار هاي  نتايج حاصل از يافته .1

مورد توجه خاص د در حالي كه اين مقوله مي گذرنارتباطي جديد  ي فناوريها از مقوله  كامل

ي فناوريها اي كه  شود با توجه به تأثير تعيين كننده د مياز اين رو پيشنها .استآموزان مدارس  دانش

؛ آستين و همكاران، 3665)زيمنس،   آموزان دارند ارتباطي پيشرفته در آموزش غيررسمي دانش 

نند و برخورد ك  فناوريها با مقوله ايد كامالً آكاهانه ب اولياي آموزشي مدارس (،3676؛  وياور، 3676

 يبازيها، (3677كاربري مثبت از تلويزيون )بلوطي و همكاران،  در جهتآموزان  انشبا سوق دادن د

تلفن  (؛3677ان، ، بلوطي و همكار3676سكوير و پاترسون،  ؛3677ويديويي )كني و مك دانيل،  

از و با بهره گيري (، 3677و ادواردز،  )ديل ها حتي وب نوشت ( و3677و همكاران، چانگ مراه )ه

كاربري مناسب آنان را از اين  ارتباطي پيشرفته، ي فناوريها آموزان در كاربري از  رده دانشانگيزه گست

 .شوند  نامناسب آنان بريهاي مانع از كار و فراهم آورند  فناوريها 
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اول  كيفي براي درس علوم تجربي در پايةطراحي و اعتبار بخشي الگوي ارزشيابي 

 راهنمايي
 

 *خاني فضليمنوچهر دكتر

 چكيده 
اين تحقيق با عنايت به رويكردهاي جديد حوزه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در جمهوري 

است. اسالمي ايران و ضرورت طراحي و توليد الگو و مدل ارزشيابي نوين انجام شده 
هاي راهبردي عرصه تعليم و  تأكيد بر ارتقاء كيفيت آموزش و يادگيري يكي از سياست

بايستي نظام ارزشيابي را نيز  لذا اين مهم عالوه بر نظام يادگيري مي ،تربيت جهاني است

تحت تأثير قرار دهد. محقق براي تغيير و تحول رويكرد ارزشيابي كيفي و توليد الگو و 
هدف اين پژوهش طراحي و اعتبار )علمي و اجرايي( اهتمام نموده است.مدل قابل قبول 

 ةبخشي الگويي كيفي براي ارزشيابي علوم است. جامعه آماري پژوهش شامل كلي
استانهاي  يمناطق آموزش يي آموزشهاسرگروه ،تعليم و تربيت ايران ةمتخصصان حوز

ر دو مرحله اجرا شد. در اين پژوهش د. اول راهنمايي است ةدانش آموزان پاي ،كشور
گيري، الگويي كيفي براي  اول ابتدا براساس رويكردهاي جديد سنجش و اندازه ةمرحل

تعليم و  ةمتخصصان حوز راي تهيه شده الگو اعتبار سسپ ،ارزشيابي درس علوم تدوين شد
براي  راالگوي كيفي  معلمان دوم ةدر مرحلكردند. تربيت و سرگروههاي آموزشي تأييد 

ساخت  ههاي نيمابزارهاي پژوهش شامل فرم .ندشيابي علوم در كالس درس به كار گرفتارز
هاي  مورد جامعه و نمونه زمونهاي پيشرفت تحصيلي درآنظر سنجي و  ةيافته، پرسشنام

به اتفاق آرا  ياي آموزشهسرگروه و متخصصان .1نتايج نشان داد:  .ندمورد مطالعه اجرا شد
معلمان منتخب اكثر  .2، عمال اصالحات مورد تائيد قرار دادندالگوي طراحي شده را با ا

پيشرفت تحصيلي علوم  .3، هاي الگوي طراحي شده را به اتفاق مورد تائيد قرار دادند لفهؤم
الگوي ارزشيابي كيفي در مقايسه با دانش  يدانش آموزان مشمول طرح اجراي آزمايش

ند و قرار گرفت تحليلهاي مورد  بود. يافتهمعنادار  حد بسيار زياد اآموزان گروه گواه ت
 . نده شدهاي اصالحي به تفسير ارائ پيشنهاده

 پيشرفت تحصيلي ،علوم تجربي، الگو، بازخورد رشددهنده ،ارزشيابي كيفيها:كليدواژه

____________________________________________ 

 19/19/09 تاريخ پذيرش:            11/1/09 تاريخ دريافت:

 fazli423@yahoo.com                                        ريزي درسي                                             ي تخصصي علوم تربيتي برنامهادكتر*
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 لهئبيان مس

را  يياين توانابايد  جوامع در حال تغيير هاي آموزشي ملي در پاسخ به نيازهاي آموزشينظام

هاي  شيوه تحصيلي جديد، منابع و هاي ، بر نامهرهنگيو ف كه با توجه به تنوع جنسي داشته باشند

گوياي اين مطلب است كه  متفاوتتجربة كشورهاي  .آموزشي نويني را طراحي يا شناسايي كنند

 ،درس علوم تجربي استيفيت آموزش هر كشور، متحول كردن در ك ايجاد تحول بهترين نقطه آغاز

و  فرد با محيط تعامل .2عوامل برانگيزندة ياد دهنده  .1 سر شار است از: رس علوميادگيري د زيرا

  .توجه به فرايند يادگيري .4 وتوليد دانش  .3يادگيري مناسب،  تجربيات

 ةكه بي توجهي به ماهيت و شيوارزشيابي است فرايند آموزش  دراصر ترين عن يكي از مهم

 و ناپذير از آموزش است ارزشيابي عنصر جدايي .كند مي اجراي آن هر تدبير آموزشي را ناموفق

در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي درس علوم  .كند ايفا ميرا  پل ارتباطي ميان يادگيري و آموزش نقش

كسب دانستنيها،  ، يعنيعلومنة اهداف آموزش هاي سه گا زمينه نياز است كهتجربي دورة راهنمايي، 

كنوني به دليل توجه  هايمتاسفانه در ارزشيابي د.نمل تحقق يابو نگرشهاي ضروري، در ع مهارتها

به ضرورت اجراي  توجهشود. با  اهداف كيفي آموزش علوم محقق نمي ،افراطي به كمي سازي

اصالحات اساسي در نظام ارزشيابي دوره راهنمايي، مطالعات وسيعي در دفتر آموزش و پرورش 

هاي مرتبط ستادي و استاني آغاز شد و پس از يكسال  دوره راهنمايي با همكاري اساتيد و حوزه

پس از ارسال شد. اين آيين نامه به شوراي عالي آموزش و پرورش و آماده  اي نامه نويس آيين پيش

( و 21/4/1331مورخ  059ه جلسات متعدد به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش رسيد )جلس

 به استانها و مدارس ارسال گرديد.  اجرابراي  1331رئيس جمهور محترم در مهرماه  با امضاي

ضرورت توليد الگوويي كيفوي بوراي ارزشويابي درس علووم      در مدارس اين آيين نامه با اجراي 

فراينود جسوتجو و تفسوير    »ه ارزشيابي كيفوي بو   ،1. براساس تعريف گروه اصالح سنجشمدفراهم آ

يادگيري  ةنحو بارةگيري در تصميم ايرآموز در مورد يادگيري ب معلم و دانش ةشواهد گردآوري شد

 .1شوود:   زيور توجوه موي    ارزشيابي كيفي فرايندي است كه در آن به موارد اشاره دارد.« و اصالح آن

توانوايي ززم بوراي    .2وجود تنوع ابزار ارزشيابي )راهكوار مناسوبي بوراي كواهش افوت تحصويلي(       

ارايوه بوازخورد بوه منظوور      .4؛ هاي گروهوي . توجه به اصل مشاركت و فعاليت3؛ العمر يادگيري مادام

طراب و رقابت در بين كاهش اض .1 ؛آموز با عملكرد قبلي خودش مقايسه دانش. 5؛ پيشبرد يادگيري

                                                 
1. Assessment Reform Group  
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آموزان؛  زان و ارتقاء تحصيلي دانشآمو ر نحوه قضاوت درباره عملكرد دانشتغيير د .0آموزان؛  دانش

؛ آموز بيشتر اولياء با مدرسه و زمينه امور تحصيلي دانشتوجه به ارزشيابي مستمر و فرآيند تعامل . 3

. 19، ري، بازخوردهواي پيوسوته و سوازنده   شامل ارتباط تنگاتنو  بوا يوادگي    ،پويايي در ارزشيابي .0

 .جاي اطالعات كمي و عدديه توصيف كيفي ب .11بازخورد مناسب و هدايت كننده؛ 

ارزشويابي توصويفي( و بررسوي اثور آن بور      كيفي كردن ارزشويابي تحصويلي )  زمينة در ايران در 

اما در دوره راهنمايي بوه   ،تحقيقات بسيار متعدد در دوره ابتدايي اجرا شده است ،عملكرد تحصيلي

اسوت. در اداموه بوه    انجوام نشوده   هنوز تحقيقي در اين حوزه  ،الگوي كيفي ارزشيابي يك دليل نبود

   شود. دايي اشاره ميها در دوره ابتترين اين پژوهش رخي از نتايج مهمب

 2خود طرح ارزشيابي كيفي آمووزش و پورورش ناحيوه     ة( در مطالع1332كريم و ابرقويي نژاد )

 اصفهان را مورد ارزشيابي قرارداده و به اين نتيجه رسيده اند كه اين طرح موفقيت آميز بووده اسوت.  

يوادگيري دانوش آمووزان    نقش ارزشيابي مستمر در تعميوق   خود با عنوان ة( در مطالع1334حقيقي )

ن يادگيري دانش آموزان گوروه آزموايش   ايم كه ه رسيدبه اين نتيج تهران پايه دوم مقطع ابتدايي شهر

گوروه كنتورل    يادگيري دانش آمووزان  ( وآيد ارزشيابي مستمر از فعاليت آنان به عمل مي)كساني كه 

تفواوت معنوادار وجوود دارد. گوروه      (كه ارزشيابي پاياني از فعاليت آنها به عمل مي آيد )كساني كه

بهتور داشوته    يشووند عملكورد   به سطوح بازي يادگيري مربوط موي  كه پرسشهاييآزمايشي در اكثر 

نود كوه گورايش نسوبي افوراد      ا ه( در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد1331حسني و احمدي ) است.

معلموان از ايون طورح،     گسوترده جامعه به نوآوري، نگرش مثبت به ارزشويابي توصويفي، اطالعوات    

هاي مثبت الگوي ارزشيابي توصيفي، سطح سواد نسبتاً مناسب معلموان از زمينوه هواي مثبوت     ويژگي

براي اشاعه اين طرح است و نگرش مثبت معلمان بوه ارزشويابي سونتي از عوامول منفوي در اشواعه       

 الگوي ارزشيابي توصيفي در سطح تهران است.

تأثير بازخورد در ارزشيابي تكويني در پيشورفت  »... با عنوان خود  ة( در مطالع1331بهمن كرد )

دريافوت كوه   « تحصيلي درس علوم تجربي دانش آموزان پسر پايه پونجم ابتودايي شهرسوتان بوكوان    

ه در ارزشيابي تكويني بازخوردهاي كالمي، نوشوتاري و تركيبوي   كپيشرفت تحصيلي دانش آموزاني 

پيشورفت تحصويلي آنواني كوه بوازخوردي دريافوت        يسوه بوا  در مقا از آن دو را دريافت مي كردنود 

 بيشتر است. ،كردند نمي
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ظوام ارزشويابي پيشورفت    آسيب شناسوي ن »( در پژوهش خويش تحت عنوان 1331زاده ) حسين

ترين انتقادهاي وارد  دست يافت كه مهم نتيجهبه اين  «آموزان جمهوري اسالمي ايران تحصيلي دانش

هواي   عودم همخوواني و انطبواق شويوه     عبارتنود از الوف(   حصيلي ايرانام ارزشيابي پيشرفت تبر نظ

عدم آشنايي )كافي( معلموان  ( ب؛ هاي مختلف تحصيلي با اهداف تعليم و تربيت در دوره ارزشيابي

توجه بويش از انودازه بوه نموره در سيسوتم ارزشويابي پيشورفت        ج( ؛ با اصول و فنون طراحي سؤال

عودم   ، هو(موزان و عدم توجه به ساير طبقات حيطه شناختيآ سنجش محفوظات دانش، د( تحصيلي

عدم توجوه كوافي بوه ارزشويابي هواي دروس       ، و(اجراي ارزشيابيهاي ورودي، تشخيصي و تكويني

 .شفاهي، عملي و آزمايشگاهي

نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  يبررسي تطبيق»( در پژوهش خود تحت عنوان 1331شريفان )

سوه  « ارايه الگوي مناسب براي آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايوران در هشت كشور جهان و 

 اشكال اساسي نظام ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي در ايران را به شرح زير طبقه بندي كرده است:

 هاي دانش آموزان  ري در سنجش و ارزشيابي از آموختهعدم استفاده از نوآو الف(

 ر بهبود و اصالح فرآيند تعليم و تربيت  عدم بهره گيري از نتايج ارزشيابي د ب(

 عدم تناسب شيوه هاي ارزشيابي با هدفهاي آموزشيج( 

وي با ارايه الگوي نوين ارزشيابي پيشرفت تحصيلي كه مناسب با شورايط اجتمواعي، سياسوي و    

بوا شوناخت و معرفوي ابزارهوا،     اين الگو كه  به كارگيريفرهنگي كشور تهيه شده است بر ضرورت 

ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي، زمينه ززم را براي ايجاد تحوولي نووين در    كيفيا و روشهاي هتكنيك

 .  كرده استنظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ايران فراهم خواهدكرد، تأكيد 

( در اجراي ارزشويابي ملوي ارزشويابي توصويفي در     1331، 1335، 1330شريفي ) و خلق خوش

آمووزان   اند كه سطح پيشرفت تحصويلي دانوش    دست يافته نتيجهاين  هاي اول تا پنجم ابتدايي به پايه

توصويفي در دروس فارسوي، رياضوي و علووم و در مقايسوه بوا        –مشمول طورح ارزشويابي كيفوي    

بررسوي   زمينة در ر ساير كشورها نيز تحقيقات متعدددآموزان غير مشمول افزايش يافته است.  دانش

تورين آنهوا اشواره     برخوي از مهوم  بوه  يري انجام گرفته است كوه  اثر الگوهاي كيفي ارزشيابي بر يادگ

 زمينوة نتوايج حاصول از روش پوشوه كوار در      بوارة مووردي در  اي ( مطالعوه 1003آندروود )شود.  مي

اثربخشي اين روش را در مقايسه با ساير روشهاي سنجش  كه در آن ارتهاي زبان انجام داده استمه

 نشان مي دهد.
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انجوام داده  « سنجش تكويني و نظامهاي آموزشوي »ژوهشي تحت عنوان پ 1030در سال  1ادلرس

آمووزان فوراهم    است. وي در اين پژوهش اظهار داشته كه شرايط بهبود عملكرد، زماني بوراي دانوش  

كنند، نظارت مستمر داشته باشند.  شود كه آنان قادر باشند بر آنچه در طول فعاليت خود توليد مي مي

كند. به نظور او دانوش آمووزان     د ميودنظم جويي و خودسنجي فردي تأكياز اين رو وي بر نقش خ

توانند از بازخوردهاي بيروني براي بهبود عملكرد استفاده كنند كه حداقل سه شرط اساسي  وقتي مي

 :در كالس درس براي آنان فراهم شده باشدزير 

عملكرد مطلوب  از معيارهاي )اهداف عملكرد آموزشي و مالك هاي تكاليف سنجش( سطح .1

از مهارت و توانوايي ززم بوراي مقايسوه عملكورد جواري بوا معيارهوا         .2 درك عميقي داشته باشند.

بوين عملكورد جواري و     ةبه فعاليتهايي مشوغول شووند كوه فاصول     .3 برخوردار باشند )خودسنجي(.

 (.1335معيارها را كاهش دهد )به نقل از خوش خلق 

آمووزان در   نشوان دادنود كوه عملكورد دانوش      خود ةمطالعدر ( 1002) 2اينتر و پسشيولسون، بك

پذيرد و عملكرد از يوك آزموون بوه آزموون      آزمون تأثير مي پرسشهايآزمونهاي سنجش عملكرد از 

 دادن آموزان، نوع فعاليتهاي خواسته شده و عالقه آنان بوه انجوام   ديگر باتوجه به تجارب قبلي دانش

ه شدند كه جدر پژوهشي كه انجام دادند متو 1000نش در سال و همكارا 3اخرف فعاليت متغير است.

هايي كوه از ايون   كالسو شوند در مقايسه بوا   كالسهاي آموزشي كه با سنجش عملكردي راهنمايي مي

، مهارتهاي بيشتري در حل مسئله دارند. بوه عوالوه توأثيري كوه سونجش      يستندراهنمايي برخوردار ن

، قابل تأمل گذارد ميهاي آموزشي مدرسه ن نسبت به فعاليتنگرش دانش آموزاعملكردي بر عالقه و 

 است .

هواي مناسوبي بوراي ورود بوه ابعواد كيفوي        خوارجي زمينوه    نتايج حاصل از تحقيقات داخلي و

كشوور نشوان    ي پژوهشي موجود در داخل و خارجها . در مجموع يافتهارزشيابي فراهم نموده است

در  .كنود  عملكرد تحصيلي ايفوا موي   ير مهمي را در ارتقادهد كه كيفي شدن ارزشيابي سهم بسيا مي

توليود الگووي    مراحلوي كوه بوه صوورت علموي      هموة ذكر  نويسنده تالش دارد همزمان با هاين مقال

انتظوار   به معرفي ابعاد آن اقدام كنود.  است،  شده را موجب ارزشيابي كيفي براي درس علوم تجربي

براي ورود بوه تعلويم و تربيوت بوا     را اي  شده بتواند روزنهاين است كه الگوي ارزشيابي كيفي توليد 

                                                 
1 . Sadler 

2 . Shavelson & Baxter & Pine 

3 . Fuchs 
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بوديهي   باشود.  زمينوه در اين  ي جديديافتن حقايق جهت پژوهشگران ابزاري برايو  بگشايدكيفيت 

كه با شرايط كشور جمهوري اسوالمي ايوران    اي به گونهاست طراحي يك الگوي مناسب و مطلوب 

 است: ريزظر از سه من مستلزم شكل گيري آن منطبق باشد

هاي كل الگو با  نظران كه معطوف به مباني نظري و علمي و سازگاري اتفاق نظر صاحب (الف

 باشد.  جهان رويكردهاي علمي 

اعالم نظر مجريان يعني معلمان مجري درس علوم تجربي، به منظور بررسي اعتبار علمي و  ب(

  .سازگاري الگو با مباني نظري مشخص

ترين بخش بررسي الگوي توليد شده  الگو در كالسهاي درس كه مهم و كارايي ياثربخش (ج

واقعي در كالسهاي درس اثربخشي خود را  ه اجرايزيرا يك طرح و الگو بايد در مرحل است،

د.سازنمايان 

 تحقيق يپرسشها

اول  مورد نياز ارزشيابي كيفي پيشرفت تحصيلي علوم تجربي مدل و الگوي مطلوب (1

 راهنمايي چيست؟ 

 اجرايي دارد ؟ قابليت از ديد معلمان تا چه اندازه ( الگوي پيشنهادي2

 فرضيه تحقيق

 مؤثر است.  پايه اول راهنمايي بر پيشرفت تحصيلي علوم تجربي الگوي ارزشيابي كيفي ياجرا

 هدف كلي

طراحي و اعتبار بخشي مدل ارزشيابي كيفي پيشرفت تحصيلي درس  اين پژوهش ةهدف ويژ

ايه اول راهنمايي ايران مي باشد كه براساس آن كيفيت يادگيري درس علوم تجربي علوم تجربي پ

 قابل اندازه گيري و ارزشيابي خواهد بود. 

 هدف هاي فرعي

  آموزان، هاي دانش ارزشيابي از آموخته يطراحي الگويي جهت شيوه اجرا 

  مناسب ارزشيابي كيفي علوم تجربي، تدوين روش ها و ابزارهاي 

  رزشيابي به دانش آموزان و اولياء،تدوين چگونگي بازخورد ا طراحي و 

  س درس )فرايند ياددهي و يادگيري(،تعيين ميزان اثربخشي الگوي طراحي شده در كال 

  ارزشيابي كيفي "لگوي طراحي شده امكان سنجي اجرايي ا". 
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 روش پژوهش 

 براي طراحي يزمايشآه نيمهش از تركيبي از روشهاي پژوهش تطبيقي، پيمايشي و در اين پژو

طالعه تجارب و وضعيت مبا پژوهشگر . ه استاستفاده شدالگوي توليد شده  ياعتباربخشي و اجرا

ارزشيابي كيفي علوم تجربي را براي مناسب  نظري الگوي ،ارزشيابي كيفي ساير كشورها و ايران

نظري و  هاي لفهمو ،طراحي )مطالعه تطبيقي( سپس با استفاده از نظرات متخصصان و معلمان

كرده و در نهايت الگوي تائيد شده را در )مطالعه پيمايشي( آن را اعتباربخشي قابليتهاي اجرايي 

 كندرا در پيشرفت تحصيلي بررسي   اثرات آن تااست اجرا كرده صورت آزمايشي  ههاي درس بكالس

 آزمايشي(. نيمه)

 گيري  جامعه، نمونه آماري و روش نمونه

 سه گروه مرجع زير است: ش شاملجامعه اين پژوه

 تربيت ايران:  جامعه متخصصان تعليم و .1

با توجه به اينكه متخصصان و كارشناسان خبره در حوزه ارزشيابي، برنامه درسي و علوم تجربي 

كه قابل دسترسي را از افرادي  تن 15 ، پژوهشگرشمار نيست لذا آنان بي هشناخته شده هستند و عد

الگوي  .كردخاب تمند انبه روش هدف ،آماري ان جامعةيو مطالعه سوابق افراد از مبودند با بررسي 

 صورت مصاحبه حضوري مورد بررسي قرار گرفت و نظرات آنانپژوهشگر به اوليه پيشنهادي 

 اصالحات مورد نظر اعمال شد.و  آوري گرد

 تعداد كه 1333يلي معلمان و سرگروههاي علوم تجربي پايه اول راهنمايي كشور در سال تحص. 2

 . بود نفر 23219 آنان

 يههاي آموزشورنفر( و سرگ 31استان ) 31درس علوم تجربي  يسرگروههاي آموزش .1-2

  .ندهدفمند براساس دزيل زير انتخاب شد ةبه عنوان نمون نفر 10 يعني ،مناطق شهر تهران

 شرايطاز  و هستندافراد فوق طي جلسات متعدد و كارگاههاي آموزشي معلمان فعال  الف(

 .اند زشيابي پيشرفت تحصيلي مطلعهاي آموزش علوم به ويژه نظام ار لفهؤآموزش علوم و همه م

به عنوان افراد فوق طبق دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش )گروههاي آموزشي(  ب(

ساعت  1صورت  هبشدند كه ن معلمان موجود در استانها انتخاب ايمعلمان خبره و مجرب از م

 در حال تدريس درس علوم هستند. موظف در ادارات كل و بقيه ساعات را
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و  11-1-15-1نفر از مناطق  150تهران شهر معلمان درس علوم تجربي  ةجامع ز ميانا .2-2

 ند.و مورد مطالعه قرار گرفتشدند انتخاب دار  به روش تصادفي نظام 11

كه  1333دارس شهر تهران در سال تحصيلي آموزان پايه اول راهنمايي م دانش ةن جامعاياز م .3

 10 و 13، 4،0، 2مناطق  مدارسي از ،منظم يا چند مرحلهبه روش ، بودنفر  01219 آنان عدة

يك  و از هر مدرسه سپس از هر منطقه آموزشي يك مدرسهشناسايي )شمال، جنوب و مركز( 

ي  ابزارها .خاب شدآزمايش به روش تصادفي ساده و نظام دار انتكالس كالس گواه و يك 

نفري از دانش آموزان اول  245 ةدر مورد نمون پيشرفت تحصيلي( ي)آزمون هاگيري  اندازه

 راهنمايي اجرا شد. 

 هاابزارهاي گردآوري داده

شده است  ززم از ابزارهاي زير بهره گيري آوري اطالعاتدادن پژوهش فوق و گردبراي انجام 

. 

الگوي مورد از اين فرم براي اعتباربخشي  :از متخصصان يافته نيمه ساختار مصاحبه هايفرم .1

روش  ،رويكرد ،اهداف ،اصول ،مؤلفه، مباني نظري 1الگو شامل با توجه به اينكه  نظر استفاده شد.

ست. اخت يافته سود جنيمه س  پژوهشگر براي اعتباربخشي الگو از روش مصاحبه است،و بازخورد 

 ديدگاههاي خود را در اين زمينه ابراز كردند.  ،ها باره مؤلفهه نظر علمي درئاساتيد با ارا

  :پرسشنامه نظرسنجي از معلمان علوم تجربي .2

اي متشكل از  پرسشنامه ،قابليت اجرايي الگو دريافت شود بارهبراي اينكه نظرات معلمان در

 .هاي الگو طراحي شد مؤلفه

پرسشنامه از طريق روايي محتوايي  .داي و تشريحي بو چند گزينهسؤال  11حاوي پرسشنامه 

بررسي و بر ي از متخصصان و معلمان خبره و سرگروههاي درس علوم شمارمشورت و مذاكره با 

 قابل قبول ديگر جايگزين شد. سؤازت زايد حذف و سؤازت ها نتايج داورياساس 

براي  :آزمون( آزمون و پس آزمايشي الگو )پيش يمربوط به اجرا هاي پيشرفت تحصيليآزمون. 3

پيش در عملكرد تحصيلي دانش آموزان از دو آزمون معادل اثربخشي الگوي توليد شده بررسي 

 . استفاده شدآزمون و پس آزمون 

هاي  كه از دانش اي، كوتاه پاسخ و تشريحي بود  ينه سؤال چند گز 21شامل  ن،پيش آزمو

از انواع سؤازت با  شدسعي ون در طراحي آزم اي درس علوم تجربي انتخاب شده است. زمينه
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زان گواه و آمو دهنده واقعي معلومات دانش نشان تا درجات مختلف و سطوح مختلف استفاده شود 

سؤال تركيبي از مطالب درس علوم با تأكيد بر انواع سؤازت با  12شامل  آزمونآزمايشي باشد. پس 

ب با وزن هر يك از و بارمها متناس از صفر تا بيست هاآزموننمرات در  ةدامن .بودسطوح مختلف 

  سؤازت تعيين شد.

 .زمون ها با نظرات معلمان مجرب مورد بررسي و تاييد قرار گرفتآضريب روايي محتوايي 

چند  پرسشهاي) ريچاردسون رديب پايايي كوااز ضر گيري بهرهنيز با زمونها پايايي دروني آ

كودر ريچاردسون . ضريب پايايي ندرسي شداي( و آلفاي كرونباخ )سوازت تشريحي( بر گزينه

% و ضريب پايايي آلفاي كرونباخ 33% ، 35پيش آزمون و پس آزمون به ترتيب برابر با  پرسشهاي

 . محاسبه شد 31% و 34برابر با 

 یافته هاي پژوهش

ارزشيابي كيفي پيشرفت تحصيلي علوم تجربي در اول  الگوي مطلوب و مورد نياز .1

 راهنمايي چيست؟

الگوهاي كيفي ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي در  ةمطالعات انجام شده دربار ةاين مرحله كليدر 

سپس ويژگوي آنهوا بوا     ؛داده شد  از فرمهاي مخصوص سازمان به كارگيريديگر كشورهاي جهان با 

هواي   يافتوه  بوا توجوه بوه   نظام ارزشيابي جاري در دوره راهنمايي مورد مقايسه و تطبيق قرار گرفت. 

 شناسايي و تعيين شد:  به شرح زير عناصر اصلي الگو ،تطبيقي ةلعمطا

گيريها را مد نظر قرار داده  ها و نبايدها و جهت اصول حاكم به الگو چيست و كدام بايد .2

 ؟است

 اهداف در اين الگو كدامها هستند و مقصد فرايند ارزشيابي در اين الگو چيست؟ .3

ين الگو با كدام رويكرد متناسب و سازگار رويكرد حاكم به الگو كدام است و پيكره ا .4

 ؟است

  ؟ابزارهاي ارزشيابي كدامها هستندو  روشها .5

 لمان در اين الگو چگونه است؟عريزان و م و نهايتاً نوع بازخورد به فرد، اوليا، برنامه .1

براي ارزشيابي كيفي علوم تجربوي اول راهنموايي    يپيش نويسالذكر  سپس براساس عناصر فوق

نفور ازاسواتيد مجورب تعلويم و      15اين الگو از طريق گفتگو و مصاحبه حضوري با  اعتبارتهيه شد. 

حواوي اهوداف و مبواني نظوري      الگوي پيشنهادي طي نامه اي تربيت در داخل ايران بررسي گرديد.
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مصاحبه نظورات آنوان    پژوهشگر با استفاده از روش ان ارسال شد. پس از يك هفتهصحضور متخص

د. الگوي اصالحي پوس ازرويوت   شو اصالحات پيشنهادي اعمال  هاي الگو دريافت بارة مؤلفهدر را

نظور متخصصوان در نموودار    قرار گرفت. الگوي تأييد شوده از  تأييد اكثريت آرا مورد  متخصصان با

 ارائه شده است. 1شمارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
جربيپايهاولراهنمايي:الگويارزشيابيكيفيعلومت1شمارهنمودار

 يوجامعهشناختي(فلسفيوعلمي)روانشناختمبانينظري:

 فراينديبازخورد

 

 به دانش آموز -

 به معلم و جريان آموزشي -

 يادگيري –ياددهي 

 فرايندهاي تعاملي و اكتشافي آموزشي و يادگيري

زشيابيروشهايار

 سنجش اصيل -  آزمون عملكردي  -

 مشاهده رفتار -   پوشه كار -

 بازخوردتراكمي

 

گزارش پيشرفت به اولياء -  

اصول

جدايي ناپذيري ارزشيابي از  -

 يادگيري

 آموزان رشد همه جانبه دانش -

 هاي فردي توجه به تفاوت -

مهارتهاي فراشناختي و  رتأكيد ب -

 ساختن گرايي

 تنوع بخشي به روشها -

 تأكيد به سنجش اصيل -

فرايندمداريبا رويكرد:

بر:تأكيد

 رشد محوري و پويايي  -

 كيفيت گرايي  -

 كل نگري -

 خودراهبري و خودارزيابي -

اهداف

 اصالح و بهبود فرايند يادگيري -

هاي سطح عالي  توجه به مهارت -

 يادگيري

اصالح و غني سازي برنامه  -

 درسي

آماده سازي معلمان براي  -

 ارزشيابي كيفيت يادگيري

مهارتهاي فراشناختي و  يارتقا -

 ساختن گرايي
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معلم براساس اين الگو ابتدا ززم است از مباني فلسفي و نظري اجراي يك ارزشيابي كيفي آگاه 

شود. يعني ذهن معلم قبل از هرگونه اقدامي بايد از لحاظ رعايت اصول ارزشيابي كيفي و اهداف 

شناسي خاص فعاليتهاي  عرفتآن آماده باشد. به عبارت ديگر او اقدامات را بايد براساس نظام م

هداف يادگيري و شناسي به او كمك خواهد كرد تا در انتخاب ا كيفي سازماندهي كند. چنين معرفت

آموزان اجرا كند. معلم  اي كيفي اقدام و در مورد دانش آوري اطالعات به گونه ابزارهاي مناسب گرد

كند، از سوي  دهاي فرايندي هدايت ميدر جريان ارزشيابي از يك سو، يادگيري را با ارائة بازخور

 نمايد.  آموزان منطبق مي ديگر، روشهاي آموزشي خود را با توجه به نيازهاي فردي دانش

تعاملي به يادگيري مشغول هستند، معلم  يآموزان در يك فرايند نين معلمي دانشدر كالس چ

آموزشي نتايج عملكرد را با ارائه بازخوردهاي  ةپايان هر دور پس از هدايت و اصالح يادگيري در

 دهد.  آموزان و والدين گزارش مي ويژه دانش تراكمي به مخاطبان به

 مدل پيشنهادي تا چه اندازه از ديد معلمان قابليت اجرايي دارد؟ :2 ةپژوهشي شمار پرسش

كه در شده ده اي استفا تك نمونه tاز آزمون  2 ةپژوهشي شمار پرسش هاي براي تحليل داده

 ارائه شده است. 1شماره جدول 
 سوازت پژوهشنامه رديف

ميانگين مشاهده 
 شده

 T درجه آزادي نظريميانگين 

 50/11 151 5/2 22/3 آموزانتوجه به رشد همه جانبه دانش  1
 321/12 151 5/2 35/3 تنوع بخشي به روشها )خودارزيابي و ارزيابي گروهي و ...(  2
 33/0 151 5/2 10/3 آموزان  وتهاي فردي دانشتفا توجه به 3
 16110 151 5/2 03/2 هاي فراشناختي و ساختن گرايي تاكيد بر مهارت 4
 31/3 151 5/2 03/2 تاكيد بر سنجش اصيل  5
 110/15 151 5/2 40/3 امكانات و وسايل آموزشي موجود در مدارس  1
 04/29 151 5/2 19/3 دانش آموزان حاضر در كالس درس هعد 0
 203/15 151 5/2 200/15 حجم محتواي كتاب علوم اول راهنمايي  3
 391/14 151 5/2 43/3 شيوه هاي آموزش مفاهيم علوم اول راهنمايي  0
 34/4 151 5/2 02/2 آموز هنده به دانشبازخورد رشد د 19
 14/5 151 5/2 3 بازخورد اصالح گرانه به جريان آموزشي  11
 120/3 151 5/2 03/2 فت به اوليا گزارش پيشر 12
 31/0 151 5/2 93/2 هاي درس علوم تجربي بودن رويكرد فرايندمدار در كالسقابل اجرا  13
 23/1 151 5/2 30/2 قابل اجرا بودن روش ارزشيابي  14

15 
قابل اجرا بودن روش ارزشيابي پوشه كار براي علوم تجربي اول 

 راهنمايي 
31/2 5/2 151 419/5 

 34/0 151 5/2 04/2 قابل اجرا بودن روش ارزشيابي مشاهده رفتار براي علوم تجربي  11

10 
قابل اجرا بودن روش ارزشيابي سنجش اصيل براي علوم تجربي اول 

 راهنمايي 
31/2 5/2 151 05/4 

 05/4 151 5/2 03/2 قرارگرفتن روش ارزشيابي كيفي مورد استقبال دانش آموزان  13
 -940/9 151 5/2 40/2 هاي ارزشيابي كيفي مورد استقبال اوليا دانش آموزان فتن روشقرار گر 10

29 
الگوي ارزشيابي كيفي ارائه شده با روش هاي  يسازگار بودن اجرا
 تدريس معلمان 

40/2 5/2 151 940/9- 

 136533 151 5/2 3651 جدايي ناپذيري ارزشيابي از فرايند آموزش 21
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تفاوت ميانگين مشاهده شده از كه تك نمونه اي نشان مي دهد  T ننتايج حاصل از آزمو

فرض  از لحاظ آماري معنادار است. 29و  10ي هابه جز از عبارت هااكثر عبارت ميانگين نظري در

 .رد مي شود α=9695صفر در سطح آلفاي 

هنمايي اجراي الگوي مناسب توليد شده بر پيشرفت تحصيلي علوم تجربي پايه اول را :1فرضيه 

 موثر است.

نتايج  .آزمون از روش تحليل كواريانس استفاده شد برپسبراي كنترل اثرات متغير پيش آزمون 

 است:  2شماره به شرح جدول 

 توان آزمون
سطح 

 منبع تغييرات مجموع مجذورات درجه آزادي ميانگين مجذورات F داريامعن

 آزمونپيش  11136154 1 1113615 111633 9699 1699

 گروه 1216301 1 1216301 126120 9699 96043

 خطا 23196559 239 196941   

 كل 222596433 233    

 

ن ايپس آزمون در م ةتفاوت واريانس نمركه دهد  حاصل از تحليل كوواريانس نشان مينتايج 

رد  α =9695فرض صفر در سطح. (F=12.6,Df=1,p<0.05) گروهها از لحاظ آماري معنادار است

استفاده  3دو گروه آزمايش و گواه از جدول  ةتعديل يافتبراي بررسي تفاوت ميانگينهاي  شود.مي 

 شد.
گروهميانگينخطاياستانداردتفاوتميانگيندارياسطحمعن

 آزمايش 06092 96205 16431 96999

 گواه 36221 96203  

از عملكرد گروه كنترل پس آزمون بهتر  ةنتايج نشان مي دهد عملكرد گروه آزمايش در نمر

رض وجود تفاوت فاطمينان  درصد 05 باكه توان گفت  با توجه به شاخص توان آزمون مي .است

 ن گروهها واقعي است.ايهده شده متفاوتهاي مشادرست است. 

 حث و نتيجه گيريب

الگوي مطلوب اعتباربخشي  يعني 1 ةشمار يپژوهش زمينة پرسشدر  نتايج اين پژوهش

الگوي موردنظر را با  ،ها متخصصان با كمي اصالح در عناصر مؤلفهنشان داد كه في ارزشيابي كي

 ،رويكرد ،اصول و علمي( الگوي تأييد شده شامل: مباني نظري )فلسفي اطمينان بازيي تأييد نمودند.

تر تقسيم شده  كه هركدام از موارد فوق به عناصر جزيي استروشهاي ارزشيابي و بازخورد  ،اهداف
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. در انگلستان پارلت ود در كشورهاي ديگر قابل مشاهده استها در الگوهاي موج  مؤلفهاين  .است

ر آن نيز كه د ندپيشنهاد كرد« ارزشيابي روشنگر»( الگويي با عنوان 102، ص1002و همبلتون )

 است.زا مطرح  ارزشيابي نوآور و كيفيت

را مورد ه شده معلمان الگوي ارائه نشان داد ك 2 ةپژوهشي شمار پرسش در زمينة نتايج همچنين

در نظامهاي آموزشي منشاء تحول روشهاي جديد كيفي  كهتاييد قرار دادند. آنان اعتقاد دارند 

  :ؤازت پرسشنامه نشان دادتحليل ثانوي تك تك سد. شد نخواه

صل معلمان در مورد اصل جدايي ناپذيري ارزشيابي از فرآيند آموزش اعتقاد دارند كه اين ا .1

توان فرايند تدريس را جدا از ارزشيابي تلقي   هاي كيفي نميدر ارزشيابي .استقابل رعايت در اجرا 

 هر دو روش ززم است به موازات هم به كار رود.  ،كرد

آموزان، حجم محتواي كتب و  دانش ةعد تأثير، عامل، امكانات،» پرسش زمينة معلمان در. 2

  :هاي ارزشيابي كيفي معتقدندهدف هاي آموزش علوم در رسيدن به شيوه

اي ارزشيابي كيفي اثر هسيدن به هدفاي در ر امكانات و وسايل آموزشي موجود تا اندازه. الف

 د.نگذار  مي

هاي ارزشيابي كيفي اثر در رسيدن به هدف يآموزان حاضر در كالس تا حد زياد  دانش . عدةب

 گذارد.  مي

 گذارد. ي در رسيدن به هدفهاي ارزشيابي كيفي اثر مي ا حجم محتواي كتاب علوم تا اندازه. ج

 گذارد. اي در رسيدن به هدف ارزشيابي كيفي اثر مي هاي آموزش مفاهيم علوم تا اندازه شيوه  .د

ند تا نتوا هاي آموزشي مي رسد هر چند كه وسايل كمك آموزشي، حجم كتاب و شيوه به نظر مي

با توان  ميروشهاي كيفي را  .توانند مانع آن باشند اما نمي ،دنهاي كيفي باشؤثر بر روشاي م اندازه

د و نتايج خوبي ي و گروهي در شرايط فوق اعمال كرا انعطاف ززم و واگذاري پروژه كردن لحاظ 

 .به بار خواهند آوردهم 

 :هاي بازخورد معتقدند كه در اين الگو اجرايي روش  قابليت»سؤال  زمينة معلمان در .3

 .ستيادگيري قابل اجرا–اي در فرايند ياددهي  آموزان تا اندازه د رشد دهنده به دانشبازخور.الف

يادگيري قابل  –اي در فرايند ياددهي   گرانه به جريان آموزشي تا اندازه ورد اصالحبازخ .ب

 .ستاجرا

 .اي قابل اجراست  تا اندازه يادگيري –گزارش پيشرفت به اولياء در فرايند ياددهي  .ج
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آموزان  در يادگيري دانشيابي مستمر و بازخورد رشد دهنده ارزش نيز بر نقش( 1333ار )رستگ

 ي( معتقدند يكي از عوامل اساسي در ارتقا131، ص1003همچنين بلك و ويليام ) كيد دارد.أت

 آموزش از طريق سنجش كالس بازخورد رشددهنده به دانش آموزان است.

  :رويكرد فرايند مدار اعتقاد دارندبودنقابل اجرا سؤال  زمينة معلمان در .4

در رويكرد  .ستاي قابل اجرا رويكرد فرايند مدار در كالسهاي درس علوم تجربي تا اندازه

لذا ارزشيابي كيفي ميزان  ،نمايد و مهارتهاي فرايندي را كسب مي است آموز فعال  فرايندي دانش

آموز به  دانشدهد كه  ( نشان مي40، ص1001) مطالعات پاولسون .كند ميرا اندازه گيري   ها مهارت

 درافتد كه  كه موضوع سنجش باشد، شريك و همكار سنجش است. اين اتفاق زماني ميجاي آن

 كيد شود.أمحوري ت -يندافر بريادگيري و ارزشيابي 

سؤال قابليت اجرايي روش ارزشيابي عملكردي معتقدند كه روش ارزشيابي زمينة  معلمان در .5

. بديهي است كه اين روش در بهبود اي قابل اجرا است  تا اندازه ي براي علوم تجربي  عملكرد

چنانكه  است.اي مناسب  يادگيري نيز مؤثر خواهدبود و از نظر اجرايي با شرايط موجود تا اندازه

( نشان داده است كالسهايي كه با سنجش عملكردي 131، ص1000همكارانش ) و فاخرپژوهش 

له ئكنند در حل مس شوند در مقايسه با گروههايي كه از اين روش استفاده نمي ارزشيابي مي

 مهارتهاي بيشتري دارند.

ارزشيابي پوشه   معتقدند كه روش« قابليت اجرايي روش پوشه كار»سؤال زمينة  معلمان در .1

دهد  ( نشان مي119، ص1332بارونچي )پژوهش  .قابل اجراست ه ايكار براي علوم تجربي تا انداز

 آموزاني كه براي پيشرفت خود كارپوشه را بررسي كردند عملكرد يادگيري بيشتري داشتند. كه دانش

اين روش در مقايسه با ساير  كهداد نشان خود  ةدر مطالع( 291، ص1003آندروود ) رهمچنين پرو

 يه اجرااما بايد پذيرفت ك ،گيرد و مورد استفاده دانش آموزان قرار مي استتر  روشها اثربخش

آموز تحت نظر معلم  زيادي دانش شمارروش پوشه كار در مدارس راهنمايي كه چندين كالس و 

نيازمند زمان بسيار زياد است. در حالي كه نگهداري و كنترل آن  زيرااست كمي مشكل خواهد بود 

هري با بيشتر معلمان مناطق شبنابراين  ،تر خواهد بود مناسب تعدادكم كالسهاي كم جمعيت و  در

 ها نگران اجرايي شدن آن هستند.بودن جمعيت زياد كالس دارا

معتقدند كه روش ارزشيابي « قابليت اجرايي روش مشاهده رفتار»سؤال زمينة  معلمان در .0

گيري،  د مهارت اندازهمهارتهايي مانن. ستاي قابل اجرا مشاهده رفتار براي علوم تجربي تا اندازه
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توان با روش مشاهده  د مينوجود داررا كه در علوم تجربي و تفسير  آوري اطالعاتمشاهده، گرد

آموز با مسأله تا اتخاذ  محقق بر اين باور است كه فرايند درگيرشدن دانش كرد.رفتار بهتر ارزشيابي 

ز اهداف فرايندي است و اين نوع اهداف بهتراست اروش و حل آن بسيار اهميت دارد و اين مهم 

 ي بررسي و ارزشيابي شود.ا صورت مشاهده  هب

معتقدند كه روش ارزشيابي  «قابليت اجرايي روش سنجش اصيل»سؤال زمينة  معلمان در .3

( طي مطالعات 10، ص1001استفونك ) .ستاي قابل اجرا سنجش اصيل براي علوم تجربي تا اندازه

يادگيري و  سنجش اصيل به ةشيو كه نتيجه دست يافتبه اين خود درباره سنجش معتبر و اصيل 

در روش سنجش اصيل  انجامد. تفكر سطح باز، توليد يك محصول كيفي و يادگيري معنادار مي

آموزان رفتارهاي يادگيري پايداري از خود  گيرد و دانش مفاهيم اساسي و يادگيري پايدار شكل مي

 ،دنيت يادگيري داركارگرفته شده تأكيد بر كيف هدهند و در اين ارزشيابي ابزارهاي ارزيابي ب نشان مي

 -به دليل اينكه جريان آموزشي بعضي اوقات حافظهاما در مدارس ايران  ؛آموزان نه حافظه دانش

قابليت اجرايي سنجشهاي اصيل را دچار مشكل  يست،محور است و يادگيري از نوع اصيل ن

اصيل و واقعي در نظام آموزش به ويژه آموزش علوم تجربي مفاهيم و يادگيري است  ززمنمايد.  مي

 .ندريو به كار گرا آموزش 

  معتقدند كه روش« آموزان و اوليا از ارزشيابي كيفي استقبال دانش»سؤال زمينة  معلمان در. 0

اي مورد استقبال آنان قرار خواهد گرفت. از نظر روانشناسي دانش آموزان  ارزشيابي كيفي تا اندازه

صورت اكتشافي و تحقيقي ياد بگيرند  هنمايند و ب دوست دارند در توليد محتواي آموزشي مشاركت

و اوليا هم تمايل دارند كه فرزندانشان متفكر باشند و راه يادگيري را ياد بگيرند. بديهي است كه در 

رسد كه اهداف ارزشيابيهاي جديد و  اما به نظر مي ،افتد روشهاي ارزشيابي كيفي همين اتفاق مي

 است و اين مهم توجه آنان را به ارزشيابي كيفي كاهش داده است. هكاركرد آنها به خوبي تبيين نشد

هاي تدريس شك دارند  سؤال سازگاري الگوهاي ارزشيابي كيفي با روشزمينة  معلمان در .19

 پاپمبه گفته  الگوي ارزشيابي كيفي با روشهاي تدريس معلمان سازگاري داشته باشد. يكه اجرا

منطقي وجود داشته  سازگاريتدريس و ارزشيابي معلم يك  روش ميانززم است ( 03، ص2992)

موجود تدريس به همين دليل معلمان روشهاي  .افتد آوايي اتفاق نمي اگر اين چنين نباشد هم .باشد

ريس و هاي تددو عنصر روش اند. و در آن شك كرده ناسازگار تشخيص دادهارزشيابي كيفي با را 
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متناسب با روش تدريس بايد الگوي ارزشيابي را دارند و معلمان با هم  نظام ارزشيابي ارتباط زياد

 .د انتخاب كنندخو

تأثير الگوي ارزشيابي كيفي بر پيشرفت تحصيلي  يعنيفرضيه تحقيق زمينة  درنتايج همچنين 

پس آزمون بهتر از عملكرد گروه كنترل  درعملكرد گروه آزمايش نتايج نشان داد كه تجربي   علوم

طور  هه شده بر پيشرفت تحصيل علوم تجربي بن اجراي الگوي ارزشيابي كيفي ارائاست، بنابراي

 .كرده استله فوق را تأييد ئديگران نيز مس هايهاي پژوهش جارب يافتهت .استواقعي مؤثر 

كالسهايي كه با سنجش در مطالعه خود دريافتند كه  (123، ص1000)و همكارانش  فاخر

در  .له مهارت بيشتري دارندئمقايسه با گروههاي ديگر در حل مس شوند در عملكردي ارزشيابي مي 

 ،آموزاني كه براي پيشرفت خود كارپوشه را بررسي كردند دانشگر نتايج نشان داد كه يتحقيقي د

بديهي است كه امروزه به مهارتهاي . (49، ص1332عملكرد يادگيري بيشتري داشتند )باروتچي 

اين هدف،  شود. مي يتوجه بيشترباز و كيفيت يادگيري اساسي زندگي و يادگيريهاي سطح 

تواند منجر به  كارگيري روشهاي ارزشيابي كيفي مي هبه همين دليل ب ست.رويكرد قالب كشورها

كارگيري روشهاي  هبا ب بخشد. هاي فرايندي آنان را ارتقاو مهارت شدهآموزان  افزايش توان دانش

آموز و فعال بودن وي در جريان آموزشي، لذت يادگيري و  كيفي به دليل مداخله و مشاركت دانش

يادگيري است. تفكر و تأمل و عامل اصلي  احساسشود و اين  احساس خوشايند براي او ايجاد مي

ارزشيابيهاي كيفي  و اين امر دركند  ميتحول عظيمي در يادگيري ايجاد  ،ه پاسخهاي خالقانهارائ

آموزان با مباني، اصول، اهداف و روشهاي  اگر معلمان و دانش اعتقاد دارد كه پژوهشگر نهفته است.

و از اين طريق رشد كيفي  تمايل خواهند داشتبه كاربرد آن بيشتر ارزشيابي فوق آشنا شوند 

 .خواهد آمدآموزش به وجود 

قبالً ذكر كه  طور همان است. بودهنيز برانگيز  همناقش دستاوردهاي مثبت باوجود ،پژوهشنتايج 

 موفقيتالگوي پيشنهادي و نيز اند  را تاييد كردهالگوي پيشنهادي ا وجود اينكه كارشناسان بشد 

نظر معلمان براي تعيين قابليت اجرايي الگو كمي متفاوت داشته است، در كالسهاي درس اثربخشي 

عدم اطمينان معلمان نسبت به روشهاي جديد است  ةدهند اين موضوع نشان پژوهشگربه نظر  .است

بايستي از طريق آموزش و اعتماد  مي ، بنابرايندهند پايين آنها را نشان مي پذيري قدرت ريسكو 

 ،روشهاي كيفي در كالسها بعد از اجرايبتوان  شايد مرتفع شود.اين عدم اطمينان سازي معلمان 

 .معلمان را تغيير داد نگرش



199           طراحيواعتباربخشيالگويارزشيابيكيفي...
 

 هامحدودیت

و كمبود منابع  كشورمانمحافل علمي  موضوع دردر زمينه و جديد بودن كافي نبود تجربه . 1

 به زبان فارسي.

 .هاي درسي و عدم تطابق آن با ارزشيابيهاي كيفي  گرا در بعضي برنامه د كميوجود رويكر .2

 هاي كيفي رويكردهاي جديد به ويژه روش اب ناآشنايي معلمان .3

عاليتهاي گروهي و روشهاي جديد آموزش و ارزشيابي به ويژه ف اناآشنايي دانش آموزان ب .4

 تحقيقي 

 آموزان به فرايند ارزشيابي به ويژه نمره گرايي در آموزش. دانش . نگرش سنتي اولياي5

 پيشنهادها

اجراي ارزشيابي كيفي در كالس درس استانداردهاي محتوايي و عملكردي تهيه  ةبراي نحو .1

فراارزشيابي آن به  و از سوي ديگر در كالس شود تا از يك سو اجراي مطلوب ارزشيابي كيفي

 .شودصورت روشن مشخص 

شرايط و هاي آموزشي ، شامل كتب و روشريزي محتواي آموزشي در تأليف و برنامه .2

 .دشوبراي ارزشيابي كيفي فراهم امكانات مناسب 

آموزشهاي مستمر كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت براي معلمان با هدف فراهم آوردن  .3

 . ارزشيابي كيفي برگزار شودي مرتبط با دانش و مهارتها

آن با رويكردهاي جديد،  سو كردنبراي استقرار الگوهاي ارزشيابي كيفي و هم .4

 آور باشد.  هاي قانوني تصويب شود تا اجراي آن الزام نامه آيين
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 مدرسه.

. تهران: انتشارات سازمان آسيب شناسي نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان(. 1339حسين زاده، فتح اله ) 

 پژوهش و برنامه ريزي آموزشي.

(. نقش ارزشيابي مستمر در تعميق يادگيري دانش اموزان پايه دوم مقطع ابتدايي شهر 1334)  حقيقي، فهيمه السادات

 (.02)مسلسل 4، شماره23، سالمجله تعليم و تربيت، تهران

ارزشيابي اجراي آزمايشي ارزشيابي توصيفي در مدارس ابتدايي  (.1335) شريفي، حسن پاشاو  خوش خلق، ايرج
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دوره متوسطه  مدارس در آموزان انضباطی دانش بی مصادیق بر تبیین عوامل موثر

  ناحیه دو شهرستان اراک

 

 *دکتر محمد گنجی

 چکيده

 ةدور آموواان  دانش میانو عوامل مؤثر بر آن در  انضباطي بيبررسي مصاديق  به حاضر مقاله
بوه  ي پیمايشوي اسو    يو  بررسو   ،وهشاين پژ پردااد. مياراک شهرستان  2متوسطه ناحیه 

براسوا    تحقیوق نیوز   )روايي( پايايي و اس پرسشنامه آوري اطالعات گردابزار که  طوري
 :اا نود ا تورين نتوايپ پوژوهش حاضور عبوارت      مهو   مون آلفاي کرونباخ تعیین شده اس .آا

،  53/1آموواان   وضوعی  يیبو  دانوش   اعو  اا:   (4-1دامنوه )  در انضباطي بيابعاد میانگین 
میوانگین عودم    ،77/1 ، میانگین عودم انتاوام راتواري،   2دم انجام تکالیف درسي میانگین ع

میانگین  و 57/2میانگین آوردن وسايل ممنوعه به مدار   ،77/2رعاي  وضعی  بهداشتي ،
 انضوباطي  بيکه میانگین  طوري هب .اس  77/2ي ارهنگي وآمواشي ها هعدم شرک  در برنام

 کمتر انضباطي بيآماري داراي  ةجامع بود يعني 70/2لعه مورد مطا آمواان دانشن ایم کل در
در میزان تفاوتي  متفاوت اس . انضباطي بيمبناي نوع  اما شدت آن بر ،متوسط اس  حد اا
کوه والودين آنهوا اا هموديگر      اموا کسواني   وجود نودارد  میان دختران و پسران  انضباطي بي

 ، کارکنوان مدرسوه  هرچوه والودين   ین همچنو  ند.هسوت  اا ديگوران  تر انضباط بي اند، جداشده
 لحوا  ناوري و   امینة آمووا  انضوباط اا   در آمواان دانش)مديران،معلمان و...( و دوستان 

 در کمتراس . آمواان دانش انضباطي بي ،بهتر داشته باشند يعملکرد آمواان دانشراتاري به 
 22برابر  مستقل، متغیرهايبا وابسته  متغیرضريب تبیین  براسا  ضريب رگرسیوني،نهاي  

عملکورد   و  -572/7 آمواان دانش انضباطي بي درصد اس . اثر عملکرد مثب  خانوادگي بر
آمواشوي   مثبو  تربیتوي و   بنابراين بیشوترين اثور را عملکورد   اس ،  -232/7مثب  دوستان 

 .گذارد مي آمواان دانش انضباطي بي خانواده وسپس دوستان بر

 پذيري  ارهنگو پذيري  ، جامعهانحراف اجتماعي ،اطيانضب بي ،انضباط: ها كليد واژه
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 مسئله بيان

ده یرسوو يانسووان يبووه انوودگ يات اجتموواعیووه حياسوو  کووه درسووا ياجتموواع يانسووان موجووود

 ابو  و بسوااد  شوتن را يخو شود   موي مواق ن هرگز ميآد انسانها حذف شود، يات اجتماعی.اگرحاس 

دسوتیابي   در و ه  آموده  گرد اکر ه عقل ويسا نها درواقع انسا در شود. آشنا يانسانضوابط  اصول و

ن گفو  کوه جامعوه    یتوان چن ين ميبنابرا کنند. يم يق همکاریدق يبیترت نا  و بااهداف مشترک  به

 اسو  کوه   يخاصو  ياراشوها  و هنجارهوا  ،هوا رمنُ يدارا ،ات خودیمقتض ط ويشرا متناسب با يانسان

که آن را  شود يم يتیشدن وضع داريپد سببجامعه  پذير  مورد اراشهاي جامعه اا ياعضا يرویپ

 ن راکوه آ  آورد يمو  ديو پد را  ميسوت یسنیوز   ،هان ناميا مرکب اا مجموعه متناسب و .نامند مي «نا »

 بهنجوار،  يااراد ،دهند مي تطبیق د يیتأ مورد ياجتماع يهاا با ناامکه خود ر ييآنها ند.يگو يم «ناام»

خوود را بوا شورايط تطبیوق     کوه   ييو آنهوا  شووند  يخوانوده مو   «باطانض با» و يعیطب ،يعاد سااگار،

، يرعواد یي ناسوااگار،  نابهنجار، يرند اارادیگمي  قرار يتین وضعیجه  خالف چن درو  هند،  نمي

 و اسو  کوه اا قواعود    يانضوباط کسو   ين شخص بيبنابرا شوند. يده مینام «انضباط يب»و يعیرطبیي

 .دوش «منحرف» کند يا يخطجامعه ت در (ها)نام موجود يهنجارها

 ين قاعده مستثنيا اا ،آمواان دانشاثرگذار بر و يتیترب ينهاد منزلةبه ، پرور  ناام آموا  و

دارد و بدون وجود مقررات و  يبستگداخلي آن انضباط  ن نهاد به نا  ويا يبقا دوام و س .ین

 ،انضباط يبرقرار س .یف خود نبه اهدا يابیدست و ها هبرنام يقادر به اجرا قواعد مشخص وکارآمد،

. در   اس یترب   ویتعل ياهداف عال بخشیدن به تحقق به مناور هموار کردن راه، يبرا روشي

 نهاد آموا  و يهان بخشيتر اا پرچالش يکي يریادگي يط مساعد برایاراه  آوردن محضمن 

  یند تعليارا اخصه،ن شيکردن ا ي  و درونيا تقوب بر اين بوده کهپرور  اس  و همواره تال  

ا ي  مينا يمتعدد اا ب يد که مواردشو يهمواره مشاهده م يابد، با وجود اينل یتسه  یوترب

اهداف يااتن و تحقق  آمواان دانش يریادگي اختالل در ةنیامکه د در مدار  وجود دار انضباطي بي

 .آورداراه   راآموا  وپرور  

 اا یريپیشوگ  تفکور يعنوي   ايون   ا درموان اسو .  بهتور ا هموواره  پیشوگیري  شايان ذکر اس  که 

 :اس  مه  دلیل سه  بهحداقل  ،درمدار  (انضباطي بي)پديده  آمواان دانش نامطلوب هايراتار

 .اس  آن تغییر اا تر آسان ،نامطلوب راتار بروا اا پیشگیري يعني :عملي دلیل به.1
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 نوا  راتوار  کوردن  طورف  بور  و اصوال   مسووول  را خودمدرسه  و معل  يعني: سااماني دلیل به.2

 مقايسوه  بوه  خود تحقیق در (1777)"کانین"مثالً  (.457: 1577،کديور) داند مي آمواان دانش مطلوب

 کالسوها  ايون  تفاوت  و ادپردا مي عادي کالسهاي و نامطلوب راتار داراي کالسهاي در معلمان راتار

 اقودامات  اا ناشوي  را آن بلکوه  ،نود دا نموي  نوامطلوب  راتارهواي  بوه  معلمان پاسخگويي نحوه در را

   .(451:1504کديور، اا صفوي، نقل) داند مي آنها  یرانهپیشگ

اياد اس  که جبوران آن را بوا    اندااه آن انضباطي بيپیامدهاي ناشي اا  :ي منفيکاهش پیامدها.5

 کوال  بور   در  ميبي نا نقشن به پژوهشگرا، برخي اا امینهدر اين  کند. بسیار مواجه مي مشکالت

 انضوباطي  بوي  عوالوه بور آن،   (.1،2771)لووییس  انود  دهکور تأکیود   نامعلمو رواني بوه   ايجاد اشارهاي

موؤثر بور ارسوودگي شوغلي معلموان شوناخته شوده اسو  )برويورا و           يعامل منزلةبه  آمواان دانش

 آمواان دانش انضباطي بي رااا معلمان  بسیاري( عل  ترک شغل درصد 2777تابر )( و 2،2777تامی 

بوروا ناهنجواري در   تووان بوه    موي ، آموواان  دانش انضباطي بي پیامدهاي ااهمچنین  ه اس .کرد بیان

ي انضباط يب( 1777) 5رگین و برگینواا نار ب (.242:1501 )هاشمیان، اشاره کردل راتاري آنان مسای

ي در آموا  و يوادگیر   مي، بلکه بر جو عموشود يمنه تنها به اا  تحصیلي آنان منجر  آمواان دانش

 آموواان  دانوش کالسي  انضباطي بي( 2773) 4. اا ديدگاه چارلز و سنترگذارد يمکال  نیز تأثیر منفي 

، اختالل در آموا  معلمان، هدر راوتن  آمواان دانشاختالل در يادگیري  مانندپیامدهاي منفي  سبب

ترسوناک   ايجاد جو، آمواان دانشانگیزه و انرژي در  فیتضعيادگیري،  –ي ياددهي تهایاعالامان در 

 .شود يم آنها میانراتن حس اعتماد و مشارک   میانو معلمان و اا  آمواان دانشو پر استر  براي 

  ميمفهوو  عمودتاً   آموواان  انضباط اجتماعي در میان دانوش   رسد که گرچه در نگاه اول به نار مي

ي انضباط به معناي وسویع آن  گیر  ما اگر به جايگاه شکلا ،شناختي اس  روان  اردي و توأم با عوامل

 عوالوه بور   آموواان بايود   انضباط اجتماعي در دانوش  دستیابي بهياا  که براي   یخواه در  نگاه کنی 

و...  ،روه همسوانن گو  ،جامعوه   ،خانه ساختاردر ي آنها هوامل و امینع ،ها هريشبه مدرسه   چارچوب

پرور   نا  وانضباط در نهاد آموا  وا توجه به اهمی  پژوهشگر کوشیده اس  تا ب. دکر نیزتوجه

 ةدر مدار  دولتوي ناحیو   انضباطي بيمصاديق  شناسايي موارد وآن درارايند يادگیري ضمن  نقش و

 .بي انضباطي در مدار  ارایه کندکاهش به مناور راهکارهايي  عوامل موثر اراک و 2

                                                 
1 . Lewis 
2 . Brouwers and Tomic 

3 . Bergin and Bergin 

4 . Charles and Senter 
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 ادبيات پژوهش

 انضباطی بی تعریف انضباط و.1
خووب نگواه داشوته     مان گوراتن، سا»معین به معناي هنگ ربي که در ارانضباط کلمه اي اس  ع

ريشه اين کلمه اا بواب   آمده اس . «پیروي کامل اا دستورات ناامي آراستگي و نا  داشتن، شدن،

ايورا  رود  ميبه کار تربی   عام اين کلمه مترادف با در گفتار انتاام اس . انفعال يعني قبول رو  و

انضباط شامل  برخي معتقدند نا  و گويند. ميبعضي اا مواقع بي انضباط نیز  رد را« بي تربی »ارد 

 که سبب اازايش يادگیري شود.   طوريبه  هر نوع سااماندهي در محیط مدرسه وکال  اس  

شوود کوه موانع سورادن      موي  گفتوه علو   کارهايي اا ماس  انضباط به  ( معتقد1771«)لوارانسو»

درکتواب  کننود.   ميبه اخالل  ي کالسي را مختل يا تهديدهاکه اعالیت اس  آمواان دانش راتارهايي اا

ي صحیح کلمه اين اس  کوه اورد   اآمده اس  که انضباط به معن «شريعتمداري» روان شناسي تربیتي

توجه بوه آثوار    با کنترل کند و خويشتن را قاعده در آورد، شخصاً راتار واعمال خود را تح  نا  و

انضوباط بوه    پورور  نیوز،   آيین نامه انضباطي نهاد آمووا  و  در. دام نمايداقونتايپِ اعمال خويش 

تعريوف شوده    آمواان دانشراتار  ساختن آن در اخالق و يملو ع  ميرعاي  موااين و شوونات اسال

تربیتي هماهنوگ   و  ميگروه عل با مقررات مدرسه و را آمواان دانشس  که ا اس  که هدف آن اين

در جهتي مطلووب   اطري آنها را طبیعي و تمايالت ويرايز و ندک دارترامعن امحیط يادگیري ر ،ادسا

پیوروي اا قواعود ومقوررات     و ي خويشوتن داري ابنابراين انضباط بوه معنو   راهنمايي کند. هداي  و

پرور  براي رسیدن بوه اهوداف    آنجا که آموا  و . در ضمن ااس اانضباطي  تربیتي و ،آمواشي

ااقواعود مونا     يروینیز مستلزم پ هايادگیري همة اس  و آمواان دانشدگیري خود ضرورتاً نیاامند يا

 پرور  ضرورتاً مستلزم داشتن انضباط اس . بنابراين آموا  و اس  

 ةشود  پذيراتوه  اراشهاي اا که راتاري نوع هر» را انضباطي ( بي1507) پور اصغري اا نقل به صفوي

 مکانهاي و امانها در و اس  مداوم  و شدت تکرار داراي و (ارهنگ توجه با) اس  دور به جامعه

ي کالسوي  هاانضباطی بي( سوء راتار يا 2771) 1اا نار ترناکلو و گالتون داند. مي «ااتدمي اتفاق متعدد

که جريان ياد دادن و ياد گراتن را در يو  موقعیو  خوا      شود يمبه راتاري اطالق  آمواان دانش

ي، شیطن  و ضرب و عمد ریيوء راتارها را به سه نوع خطاهاي ( اين س2772) 2تهديد کند. چارلز

 شت  دسته بندي کرده اس .

                                                 
1 . Turnuklu and Galton 

2 . Charles 
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( الوف  :اند کردهرا در چهار طیف دسته بندي  آمواان دانشراتارهاي  (2772) 1شاورسون و همکاران

راتارهاي بدون ايجواد مشوکل ماننود کو  تووجهي مختصور و يو  دوره کوتواه اا خیوال پوردااي           

( مشکل بزرگ، ولوي  ناپايدار، ج( مشکالت کوچ  مانند خوردن شکالت يا توجه ب، آمواان دانش

( يو  مشوکل کوچو ، ولوي گسوترده و      دکامل و به موقع تکالیف و دادن محدود مانند عدم انجام 

داند کوه   مي راتاري را انضباطي بينیز  «زابل کالکاي» .گیر مانند طر  ناريات نامرتبط در کال همه

 آورد و موي مشکالتي را براي ارد معلو  بوه وجوود     و شود انجام مي آمواان دانشاا ي ا هعداا طرف 

رو  هاسو  بوا مشوکل روبو     آموواان  دانوش که ارتقاي تحصیلي  خود اهدافمعل  را در راه رسیدن به 

 شود. ميمانع اا پیشرا  کار تحصیل  و کند مي

 انآموا دانش ااراتاري سر ادن  به انجام دادن هر عمل يا انضباطي بي مذکوربا توجه به تعاريف 

بوه اخوالل    تهديود  مختل يا همچنین ارايند يادگیري را ي کالسي وهااعالیت که سااماندهي مدرسه و

کوه مغواير بوا آيوین      آموواان  دانوش هرگونه راتار  در پژوهش حاضر، و توان تعريف کرد مي کند، مي

شود کوه در ايون    ميتلقي  انضباطي بي آمواشي مدار  بوده، تربیتي و پرورشي و ي انضباطي،ها هنام

عودم رعايو  بهداشو      ،مدرسوه  عدم حضور بوه موقوع در   توان به مصاديق ايراشاره کرد: ميراستا 

 کوال  پوس اا   خوروج اووري اا   ،ه، عدم رعاي  نا  و انضباط در سورويس يیب  يیرموج ،اردي

م بوه عوامول اداري و   احتورا  عدم رعاي  ادب و منا  بعد اا پايان انگ تفريح،ورود نا انگ تفريح،

عودم پرهیوز اا بوه هموراه      آرايشوي،  بردن وسايل تجمول و  بکار داري اادعدم خو ،آمواشي مدرسه

 آلبووم، نووار،   دستگاه صوتي، آوردن اشیاء گرانبها و وسايل يیرمرتبط با امور مدرسه همانند دوربین،

 م رعايو  شوعایر دينوي واخالقوي،    عدم دارا بودن ظاهر آراسته، عد سي دي و...،آوردن تلفن همراه،

عدم حضوور بوه موقوع در     عدم انجام ارایض ديني، ،آمواان دانشساير  اخالق با عدم حسن راتار و

-ي ارهنگوي هوا  هبرنام عدم شرک  در مدرسه، ارو  در و عدم خودداري ااخريد مراس  صبحگاه،

 ..ريجي و مستمرو .ي تدهاعدم پاسخگويي به اراشیابی عدم انجام تکالیف درسي، تربیتي مدرسه،

 پيشينه پژوهش.2

پژوهشها دربارة انحراف بیشتر  وانجام شده اندکي  پژوهشهايبه طور خا   انضباطي بيدرباره 

 شود. بیان مي انضباطي بيو بزهکاري انجام شده اس . در اينجا به برخي اا پژوهشهاي مرتبط به 

                                                 
1 . Everson et al. 
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ي  معتقد اس  که اعمال خشون  در بررسي وضعی  خشون  در مدار  بلژ (2771) 1بلومار

نه تنها در مدار  متوسطه محسوو  اسو ، بلکوه در سوالیان اخیور در       آمواان دانشو پرخاشگري 

( در 2717) 2يور نوولتي موي   .شوود  ديوده موي  مدار  ابتدايي نیز به صورت راتارهاي ضد اجتمواعي  

 آموواان  دانوش اده اسو  کوه   در آمريکا نشان د آمواان دانشو راتارهاي نامناسب  انضباطي بيمطالعه 

 (،1777م  نامارا و جوولي )  .اند داشتهآمريکايي انصل بانترين میزان انضباط باادارنده را درياا  

مدار  ابتدايي در آمريکا دو  آمواان دانش(، در بررسي وضعی  انضباطي 1500اي، وبه نقل اا نور)

در اين مطالعه، گروه آاموايش   قرار دادند.را مورد بررسي  آمواان دانشگروه پانزده نفري همسان اا 

 راکه کنتورل کوال  در گوروه شواهد      در حالي و کنترل شديد معل  قرار گرا ، در معرض انضباط

نتايپ تحقیق بیانگر آن بوود کوه گوروه گوواه نسوب  بوه رعايو          عهده دار بودند. انآموا دانشخود 

بوه نقول اا جبواري،    (، )1701هرنتوزن ) آ انضباط در کال  اا حساسی  بانتري برخووردار بودنود.  

گروه آاموايش و   به کارگیريبا  آمواان دانش( با مطالعه رابطه محیط ایزيکي کال  و انضباط 1577

ي هوا  هي انضباطي سنتي و جديد در مدرسوه را موورد بررسوي قورار داد. نتوايپ يااتو      ها هشاهد، شیو

. نود ک يمو را تشوديد   آمواان دانشت ل و مشکالکه انضباط خشن و اجباري، مسای پژوهش نشان داد

 متقابالً انضباط توأم با مشارک  نتايپ منطقي به همراه داشته اس .

( شویوع  1577نتوايپ پوژوهش يوسوفي، عراواني، خیرآبوادي و قوانعي )       مطالعات داخلي نیز در

ارگوان،  در مدار  را نشان داده اس . همچنین، مطالعه با آمواان دانشي ناارماني و راتاري اختاللها

و دولو  آبوادي     موي ، واقااده يحواتم ( مشکل خشون  و مطالعه ضیايي، 1502صادقي و لواساني )

مطور   در مودار    آموواان  دانوش  انضوباطي  بوي موارد  نيتر مه  منزلة( مصرف سیگار را به 1507)

 .اند کرده

 آموواان  دانوش ي ها انضباطي بيدر مطالعه بررسي میزان  نیز( 1507مصرآبادي، بدري و واحدي )

در  آموواان  دانوش  انضوباطي  بيمیانگین ند که ا دادهنشان در شرايط اعمال منابع مختلف اقتدار معل ، 

در شرايط کاربس  اقتودار   انضباطي بيکمترين میزان  وشرايط کاربس  اقتدار تنبیهي داراي بانترين 

 انضوباطي  بوي  ،تنبیهوي  . همچنین، پسرها نسب  به دخترها در شرايط اعمال اقتداردهد يممرجع رخ 

 .دهند يمخود نشان  اابیشتري 

                                                 
1 . Blomar 

2 . Noltemeyer 
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مشوکالت انضوباطي   "( در مطالعوه خوود تحو  عنووان     1502و محمودي )  پور ييرجااحمدي، 

 "دخترانوه ابتودايي شهرسوتان شهرضوا     ه ي  الگوي انضباطي مناسب در مدار و ارای آمواان دانش

آمواشوي، راتواري و مقرراتوي کمتور اا     در ابعواد   آمواان دانشکه مشکالت انضباطي  اندنشان داده 

 سطح متوسط بوده اس .

( در مطالعه خود به بررسي نقش برنامه درسي پنهان در راتار انضباطي 1500پور و يفاري )تقي

هور   میوان . نتايپ اين مطالعوه رابطوه   اندمدار  راهنمايي دخترانه شهر خلخال پرداخته  آمواان دانش

 سواختار ي مدرسوه، روابوط موجوود در مدرسوه،     اجتماعسه، جو ایزيکي مدر ساختاري  اا عوامل 

 را نشان داده اس . آمواان دانشتشويق و تنبیه با راتار انضباطي  سااوکارهايسااماني و 

اا ناور معلموان و     موي اي به بررسي خشون  کال ( در مطالعه1502ادقي و لواساني )باارگان، ص

کوه   دهود  يمو ي ايون پوژوهش نشوان    هوا  ه. يااتاند اختهپردمدار  راهنمايي شهر تهران  انآموا دانش

اضواي آمواشوي    آموواان  دانشدر مدار  راهنمايي شهر تهران شايع اس . اا نار   ميخشون  کال

. در شوود  يمو   موي خشون  کال سببنامناسب، ارتباط نامطلوب در مدرسه و حج  اياد کتب درسي 

 تأکید دارند. آمواان دانشيجاد خشون  حالي که معلمان بیشتر بر عوامل خارج اا مدرسه در ا

مقطع متوسوطه   آمواان دانشعنوان بررسي عوامل موثر بر قانون گريزي  پور درپژوهشي با حیران

سواختار نابسوامان    موورد مطالعوه و   آمواان دانشقانون گريزي داده اس  که میان نشان  استان ايالم،

 اا سووي ضعف کنتورل و ناوارت    خانه،پیوستگي به  ضعف ضعف پیوستگي به مدرسه، انوادگي،خ

وجوود   ،عدم مطلوبیو  اضواي آمواشوي مدرسوه     مدرسه،اا سوي ضعف کنترل و ناارت  ،خانواده

همچنوین   آماري وجود دارد. دارارابطه معن همخوانشیوه سرپرستي و تربیتي نا ودوستان قانون گريز 

ي هامعلموان دبیرسوتان   موديران و ناور   اا انآموا دانشانضباط  در بررسي عوامل موثررضا هويدا در 

 محویط مدرسوه   دوسوتان و...(،  )خوانواده و  آموواان  دانشکه محیط اندگي  داده اس اصفهان نشان 

ي هوا ويژگی اضواي مدرسوه( و   کیفی  برنامه ريوزي آمواشوي و   راتارمعل ، )نحوه مديري  مدرسه،

علیرضوا   (.1505ور،پو  )حیوران  مودار  موثرنود   در آمواان دانشرعاي  انضباط  شخصي در اردي و

مودار  راهنموايي    آموواان  دانوش بهبوود مسوایل انضوباطي     در بررسي عوامل مووثر در نیز رشیدي 

 عودم رضواي  اا   ،آموواان  دانوش توراک    که محویط ایزيکوي کوال ،   داده اس  نشان شهرکرمانشاه 

در  مووثر  ي مدرسوه ااعوامول مهو  و   هاتصمی  گیري در آمواان دانشعدم مشارک   وضعی  کال ،

 (.1575ان هستند)رشیدي،آموا دانش انضباطي بي
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 چارچوب نظری. 3

ناور اا سیسوت  و    ( صورف گونه که اشاره شد در تمام اجتماعات )به معني کلي و عمومي همان

اي کوه بودان بسوتگي     ي موجوود جامعوه  هايي هستند که کامالً با اراشها هگرو ااراد يا ضوابط نهادي،

 پیامدهايي کوه ايون   ثیرات وأت دارد. تفاوتراه ديگران  روند که با يمو اا راهي  منطبق نیستند ،دارند

 بسویاري اا متفکوران بوه بررسوي و     گذارند سبب شد تا ميخا  خودشان  اجتماعات بر گونه ااراد

  جامعه بپردااند.مسیردر باعنوان انحراف یل اين پديده تحل

 شرايطي به کوار بورد کوه در آن،   براي ( معتقد اس  که اصطال  انحراف را بايد 1725)1کلینارد

 رود موي دود ايماض جامعوه اراتور   يابد و ناپسندي آن چنان اس  که اا ح ميراتار صورتي ناپسند 

انحراف در جامعه امري اجتناب ناپذير اسو   که معتقد اس  دورکی  نیز  .(273 :1573 ،)ساروخاني

يو  بیمواري   تووان گفو  کوه     موي  کنود،  تجواوا موي   نسبتي معیناا  آنکه تعداد و میزان  و هنگامي

 هور  عبوارت اا  انحراف اجتماعي را نیز 2دوب .(11 :1535 ،)شیخاوندي اجتماعي پديد آمده اس 

طوور معقوول تخلفوي جودي را     ه داند که اعضاي ي  گروه اجتمواعي بو   نوع وضعی  يا راتاري مي

 درنهايو    و (51 :1572 ،)سوتوده  دهنود  ميمه  خود مورد توجه قرار يا معیارهاي  هانسب  به اراش

اس  کوه او اا   اان معنبد ،نهند ميمعتقد اس  اماني که بر اردي عنوان کجروي و منحرف  نیز 5شور

 .(41 :1571 ،)ارجاد پیچي کرده اس هنجارهاي گروهي خود سر

)وضوعی    برخوي اا دانشومندان بور اسوا  عوامول ايسو  شوناختي        تبیین پديده انحراف، در

 برخي ديگر مبتني بر عوامل روان شوناختي  ندت و همزمان وندت و...(جسماني، سوابق پیش اا و

وبرخوي نیوز اا نگواهي جامعوه      در دوران کودکي و...( ميي متعدد شخصیتي و ناکاها ه)تاکید بر گون

 شناختي بدان پرداخته اند.

 هانحوراف را بايود نتیجو   معتقدندکوه   ي جامعه شناختي برخي )همانند دورکی (هاتحلیل امینة در

 («شاو و م  کي»برخي ديگر )همانند  .(7-2: 1572،رابرتسون)عدم اعمال کنترل اجتماعي دانس  

با تاکید بر اهمی  يادگیري مدعي هستند که اراشهاي انحرااي همچون ديگر اراشوها و هنجارهواي   

عوه  لیوه جام ثیر در خوور مالحاوه منوابع او   أن بوه تو  پژوهشگراتاکید اين  .ارهنگي قابل انتقال هستند

، امینوه درايون   .حتي همسايگان بر چگوونگي راتوار اورد اسو      همسانن و پذيري مانند خانواده و

                                                 
1 . Clinard, M. B. 

2 . Doob 

3.Shour  
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عاشورت و همنشویني بوا ااوراد کجورو      انحراف اجتماعي اا طريق مکجروي و «ساترلند» آرامنطبق بر

دلیل مووجهي  « محرومی  ارهنگي»اا اين ناريه که نیز کوهن  .(1577)کوین، شود ميآموخته  ديگر

بسویاري   به نار او کند. ميجانبداري  ،طبقه پايین اس  پرخاشگري و کمبود مواقی  تحصیلياي بر

قودان منزلو    ي مواقیو  بوراي آنهوا مسودود اسو  اا ا     هوا  هطبقه پايین به دلیل اينکه رااراندان اا 

ل بوه  نتیجه ايون عمو   .شوند مينارضايتي  دچار ین بودن پايگاه خودآنها اا پاي برند. مياجتماعي رنپ 

تعلق اين خرده ارهنگ به امان تجربه جوانان در مدرسه  .شود ميانحرااي منتهي ي  ارهنگ ارعي 

کنند و اقط براي کساني ارا   ميشوند. آمواگاران آنها را تحقیر  ميکه در آنجا دچار شکس   دارد

کیود  با تأ «ارد بکرهو»ودرنهاي  .ي درسي داشته باشندهابخشند که مواقیت ميد و پايگاه وانيي ان قایل

دانند و  مي منحرفکند ديگران او را  مياماني که ارد احسا  »اس   برناريه انگ يا برچسب معتقد

شخصی  او تا حودي   و پس ارد .وراد ميانتاار جناي  اا او دارند بیشتر به ارتکاب جناي  تمايل 

 (  500:  1577 ،)ساروخاني بع عقايدي اس  که ما اا او داري نیز تا

در اينجوا بور حسوب    . اند متنوع ،انضباطي بي انحرااات و در ثرؤعوامل م بتني برناريات متعدد،م

پرداختوه  ايون پديوده   درون سوااماني   بورون سوااماني و  ضرورت به توضیح مختصر درباره عوامول  

 شود. مي

 عوامل برون سازمانی. 3-1

در سالهاي حسا  اولیه اندگي  ويژهه ب« جامعه پذير کردن کودکان»خانواده اساسي  ترين نهاد  

 که اا همانندسااي را و تقلید ،امر و نهي والدينخانواده، کودکان در ارآيند جامعه پذيري در  اس .

محویط  در گیرنود. لوذا    موي ياد  ي اجتماعي اس ،هاسنت هنجارها و ي انتقال اراشها،ها هترين شیو مه 

صومیمانه اي   يي ديگور خوانواده داراي روابطو   اعضا ن پدر و مادر وگرم و دوستانه خانواده که در آ

عکس خانواده اا ه  پاشویده  ه ب ،آيند ميمعمونً کودکان سال  با شخصیتي مثب  و اعال بار  ،هستند

تووجهي آنوان بوه امور      نده، عدم مراقب  دقیق والدين و بيي آلوده و منحرف کنهاو اندگي در محیط

که اين امر در  کنند ميرا در کودکي پايه گذاري  ضباطیهاان بي و تعلی  و تربی  اراندانشان، کجرويها

 .(1572شود )ستوده،  ميهر نوجواني با شدت و حّدت ظا

، احساسوات و بوه طوور کلوي     هايکي ديگر اا عوامل مؤثر در شکل گیري راتارها، ااکار، نگرشو 

ان گفو  کوه   توو  ميشخصی  نوجوانان و جوانان، ارتباط با دوستان و همسانن اس . به طور نسبي 

در شش سال اول اندگي، خانواده، در شش سال دوم، معلمان و در شش سال سوم اندگي، دوستان 
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)بیابوانگرد    کننود  ل گیري شخصی  هور اورد ايفوا موي    و همسانن بیشترين تأثیر را در تربی  و شک

جوه بوه   ي حاک  بر گروه، مراهاي گروهي خوود را بوا تو  هاگروه همسانن با تأکید بر اراش .(1507

درون گوروه در مقابول   « موا »ي هوا ند و بر وااداريک ميو برون گروه  معین  ي درون گروهسااوکارها

که ارد در تما  با اعضاي خانواده خود و تموا    مياازايند. در اين میان هنگا ميبرون گروه « آنان»

روهوي کوه   شود، اين تعارض را با پذير  راتوار موورد قبوول گ    ميبا دوستان همگن دچار تعارض 

 .دهد ميه همگنان و دوستان ایصله بیشتر بدان وابسته اس ، يعني در يالب موارد گرو

و پودر و   هاکند که روابط همسانن دموکراتی  تر اا روابط میان آن ميپیاژه به اين واقعی  تأکید 

ور طو ه بو  اس  و روابط دوستي که میان همسانن اسو ، اس . واژة همسال به معناي برابر مادرشان

واسطه قدرتشان قادرنود  ه کند که والدين ب ميپیاژه خاطر نشان  عقول گرايش به برابري طلبي دارد.م

ي هوا  هعکوس، در گورو  نود. بوه   )به درجات متفاوت( قواعود و راتوار را بوه اراندانشوان تحمیول کن     

 اموون و توان قواعد راتوار را موورد آ   ميکند که در آن  ميارد امینه کنش متقابل را کشف  همسانن،

کاو  قرارداد. گروه همسانن اا طريق پادا  دادن به اعضا به خاطر همنوايي با هنجارهاي گروه و 

ناهمنوايي، به شکل گیري راتار اجتماعي و شخصی   سببنیز انتقاد يا محروم ساختن اا حقوق به 

داف مهو   کنند. در اين هنگام، کسب محبوبی  و مورد پسند واقع شودن يکوي اا اهو    آنان کم  مي

طور وسیعي بوه پوذير  اورد در آن گوروه     ه ي گروه همسانن بهاشود و پذير  اراش مينوجوانان 

 و همکار او روشن کرده اند که میان میوزان همرنگوي و  1(. استینگر111: 1577)کوین   کند ميکم  

ي همبستگي ااراد در گروه، رابطه وجوود دارد. ويژگوي هو  گوروه همسوانن ايجواد امینوه اي بورا        

واسطه آن اا اندگي اردي به سوي انودگي اجتمواعي و اجتمواعي شودن گوام      ه نوجوانان اس  تا ب

دارد، نوجوان حاضر اس  حتوي اگور     ميبردارند. چون تمايل به اندگي اجتماعي ريشه در درون آد

)اسوتوتزل    به صورت آل  مضحکه ه  که شده در گروه باقي بماند و اا گروه کنار گذاشوته نشوود  

1525 :275  .) 

 سوااوکار آن، در پوي  همسوانن و  امینوة  اساسي که در روان شناسي اجتماعي در اا موضوعات 

« من»شود، بحث همانند سااي اس . همانندسااي بر آن اس  تا  ميناريه يادگیري اجتماعي مطر  

ش در نار گراته شده اس . همانند ساختن خود بوا يو  نقو   « الگو»را نایر کسي سااد که به عنوان 

دهد اا احترام مربوط به آن الگوي راتاري برخوردار شود و به اين ترتیب  مياجتماعي به ارد امکان 

                                                 
1 . Festinger 
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به شخصی  خا  خود ارا  بخشد. همانندسااي اانار پارسونز ارايندي اس  که شخص را بوه  

ند و اا طريق يادگیري ايفاي ي  نقوش مکمول بوا اعضواي     ک ميهداي  سم  عضوي  در اجتماع 

شوود و اا طريوق    موي نمايد. عضو جديد همانند ديگران  ميالگوهاي اراشي رهبري  اسا ر ديگر، ب

تعامل داشته باشد قسومتي اا   هاگیرد با آن مياين ارايند، الگوهاي هنجاري اجتماعاتي که شخص ياد 

 . (1733)پارسونز:  دشو ميشخصی  او 

 سازمانی درونعوامل  .3-2

پورور  نواقص    ل ناوام آمووا  و  معلوو  ر آن رانااي و اطيانضب بياا انديشمندان  برخي ديگر

ن ایو مو راتارهواي نابهنجوار را     موي نا بوي  اي معتقدند که آموا  و پرور  ناسوال ،  . عدهاند دانسته

ي اجتماعي بوا  هاتدوين وظایف و حقوق ااراد و انتقال اراش سببدهد. مدرسه به  ميجوانان اشاعه 

 اورد  «اجتمواعي کوردن  »ي در اختیار دارد يکي اا مراکز مهو     ثري که براي کنترل اجتماعؤوسايل م

متفواوتي میوان   ي ارعوي  هوا ارهنگ گوناگوندرمدار  بنابه دنيل  (.42: 1577)قایمي، شود ميتلقي 

مهواجرت،   وضوعی  تحصویلي وشوغلي،    اسوتگاه طبقواتي،  دراين موورد خ  وجود دارد. آمواان دانش

کلمن در تحقیق خود، در مدار  متوسط  تأثیر گذار اس .و يیره  آمواان دانشي ها هساختار خانواد

اني، دوسوتار علو  و دانوش و    ي: اهول تفوريح و خوشوگذر   هاآمريکا سه نوع ارهنگ ارعي را به نام

که در گوروه تفوريح و شوادي هسوتند بوه در  و علو         کودکانيمتمايز نمود.  انضباط بي و بزهکار

 رقوراري ب يي در ورا  و مسوابقات و هوا مواقیت به، به شرک  و دستیابي عکسه توجهي ندارند و ب

اعوث تقويو  گوروه دانوش     تشوويق ب  اراشیابي مناسب  و دهند. ميارتباط با جنس مخالف اهمی  

 )بي انضباط( معمونً اارادي يايي و مخالف اصول مدرسه هستند.  گروه بزهکاران و شود ميطلب 

 .اسو   انآمووا  دانوش شکل گیري راتاري  در عامل مؤثر الگوي رابطه معل  بادانش آموا، نوع و

بوه   آموواان  دانشبعضي اا معلمان داراي آن چنان شیوه راتاري مطبوع و دوستانه هستند که اکثري  

که بوه دلیول سوختگیريهاي بویش اا حود،       درمقابل معلمان ديگري هستند دهند. ميآنان عالقه نشان 

و مجبور سواختن آنوان بوه     آمواان دانش خش  و جدي بودن ، اصرار ااراطي در مورد کارآمد بودن

کننود.   موي کال  در  و اا يادگیري گريزان  ورا اا خود  آمواان دانشرعاي  احترام به معل  عمالً 

موجبوات   ان،آمووا  دانوش الفا  و جموالت ناشايسو  بوه     گفتنمدرسه با  يهمچنین برخي اا اولیا

د، تنها ناشي اا ايون  نآي ميه در مدرسه پديد ناهنجاريهايي ک آورند. ميرا اراه   آنانتحقیرو تمسخر 

سیاسوي   ميجامعوه، نوژادي، دينوي و قوو     اوتي متفها هي  آمواشگاه اا گرو آمواان دانشنیس  که 
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چنان شورايطي   مسؤنن آمواشگاه در محیط تربیتي، تشکیل شده اند بلکه بیشتر اا اين نار اس  که

 کنود  موي گونواگون کمو     يهوا  هو عقود  هادگیآورند کوه بوه پديود آمودن انوواع ااسور       ميرا اراه  

 د.شوو  موي  آمواان دانشصدمه رواني منتهي به  آمواان دانشتقوي  منفي و تنبیه  (.1575)شیخاوندي،

پرخاشوگرانه و ضوداجتماعي     مدتي تمايالت انآموا دانشيي هادر چنین موقعیت  ممکن اس  هرچند

تر نشان خواهنود   ي ديگر به شکل جديهار موقعیتاما يالباً همین تمايالت را د خود را پنهان سااند،

 داد. 

 ایزيکي بعد اا مدرسه محیط ،آمواان دانش انضباطي بيعاطفي در  ابعاد مديريتي و عالوه بر تاثیر

پواکیزگي،   و ماننود، ناااو    کال  ایزيکي محیط تأثیر .اس  انضباطي بيعاملي درجه  ايجاد  ،نیز

 و سرمايشوي  وسوايل  و و کوااي، تختوه   راحو   صوندلي  و یوز مناسب، م هواي و نور اا برخورداري

 در (1773) "مارلنود ".دارنود  کوال   انضباط و نا برقراري  در انکارناپذير ينقش ،مناسب گرمايشي

 آمووا   در موانعي  يوا  کمو   تواند مي کال  ایزيکي تأثیر:» گويد مي کال  ایزيکي محیط اهمی 

 اا نقول  ،(صوفوي ) «اسو   کوال   اضواي  اا سوب منا اسوتفاده  ،داري کوال   هنر اا بخشي و باشد

باشوود،  نداشووته وجووود مناسووب گرمايشووي يووا سرمايشووي وسووايل کووه ييهاکالسوو در (.1570اموواني

 رو ايون  اا .بنشوینند  راحو   تواننود  نموي  انودااه  اا بیش گرماي يا اياد سرماي دلیل به آمواان دانش

، ترتیببه همین  .(1505صفوي) ندک مختل را کال  نا  که بزنند اعمالي به دس  شوند مي مجبور

توانود در چگوونگي    مي نااا  و بهداش  مدرسه و... اداري خدماتي و ديگر عناصر مدرسه،عوامل 

 (.1572د )کريمي، آمواان دخال  نماين دانش  گیري انضباط اجتماعي شکل

 ارچوب نظریجمع بندی چ .3-3

 کوه  مقرراتي و قوانین در برابر ارد هک اس  اين انضباط اا هدف، مطر  شد قبالًگونه که  همان

 و توقعوات  بوا  را خوود  راتوار  کوه  طووري ه بو  .سااگاري نشوان دهود   ،اس شده  پذيراته درمدرسه

 نقطوه مقابوول آن،  در .سووااد هماهنوگ  ،کنوود يمو  انوودگي آن در کوه  اجتموواعي گوروه  يهووا هخواسوت 

ا  مدرسوه را تهديود و   و ن اشدبا مقررات مدرسه در تضاد ب ترتیبي، راتاري اس  که به انضباطي بي

 ،آموواان  دانوش سواير   يو  ذآاار و ا اا جمله اين راتارهاي شايع تأخیر ورود  به مدرسه، د.کنمختل 

صدا درآوردن نابهنگام در کوال  و موقوع    سخن گفتن و ،آنهاگفتن سخنان رکی  و احش دادن به 

 .اس تدريس معل ، تخريب اموال مدرسه و ... 
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 آموواان  دانوش   انضباطي بيبر  متعدديعوامل چارچوب ناري  و ژوهشپسوابق تجربي براسا  

منزلوة  را بوه   جامعوه خانواده، همسانن و باا  ارهنگي مجموع ( در 2774) 1کیسنر و کر .دتأثیر دار
نقوش خوانواده    امینةدر  .دانند يمل انضباطي نوجوانان در مدار  سه عامل اصلي تعیین کننده مسای

خود را که ارتبواطي  خانوادگي  -مشکالت شخصي توانند ينمکه کودکان  کند يم( بیان 2777) «تابر»
، پش  در کال  بگذارند و پس اا راتن به خانوه  نديآ يمد، صبح هنگام که به مدرسه با مدرسه ندار

ي يو  مطالعوه طوولي    ها هاا داد بهر گیري( با 2774) «2شولرلامان و ا» امینهبپردااند. در اين  آنهابه 
سوطو  بوانتري اا راتارهواي مخول را در      آاريقايي تبار و بدون پدر، آمواان دانشااتند که دري ملي

. همچنین، به جه  اينکه کودکان و به ويژه نوجوانوان شوديداً تحو     دهند يممدرسه اا خود نشان 
اا طريوق   ،در کنوار همسوانن بوي انضوباط     آنهوا تأثیر گروه همسانن و دوستان هستند، قرار گراتن 

)بنودورا بوه نقول اا هرگنهوان و      شوود  يمو  انضباطي بييادگیري اجتماعي موجب گستر   وکارساا
 (.1502 السون،

( 2774ي تحقیقات طولي )بوه نقول اا وولفولو ،   ها هياات ،عالوه بر دو عامل خانواده و همسانن
ي يو  مدرسوه و نیوز بعضوي اا     هوا  کوال  نشانگر اين هستند که مشکالت انضباطي در بعضوي اا  

به نواتواني معلو     توان يماا عوامل مرتبط به مدرسه  نسب  به مدار  ديگر بیشتر هستند. ها هرسمد
ي توودريس هووا هو میووزان آشوونايي بووا شوویو  مووي(، تسوولط عل1507در مووديري  کووال  )صووبايیان،

( و میوزان حمايو  کننوده و    1502پیشه،(، قوانین نامناسب و بي ثباتي انضباطي )دل1577)صبوحي،
تووان چنوین    ميبراسا  مجموعه مباحث اوق ( اشاره کرد. 5،2774زو جون ن معل  )جونزدرگیر بود

 د:ارض کر

 يعملکورد  انآمووا  دانشراتاري به  هرچه والدين درجه  آموا  انضباط به لحا  ناري و .1

 باانضباط ترند. آمواان دانش بهتر داشته باشند،

   آمووا  انضوباط بوه لحوا  ناوري و     معلمان و...( درجه )مديران، هرچه کارکنان مدرسه .2

 باانضباط ترند. آمواان دانش بهتر داشته باشند، يعملکرد انآموا دانشراتاري به 

 راتاري به ااراد موورد  درجه  آموا  انضباط به لحا  ناري و آمواان دانشهرچه دوستان  .5

 ترند. انضباط با آمواان دانش داشته باشند، ي بهترمطالعه عملکرد

 

                                                 
1 . Kiesner and Kerr 

2 . Eamon and Alschuler 

3 . Jones & Jones 
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 سی روش شنا
 به صورت پرسشنامه بوده اسو .  ها هرو  گردآوري داد وپیمايشي ي  بررسي  وهش حاضرپژ

ین میزان حج  نمونه براسوا   یتع که پس اا ابه اين معن اس . 1اي صورت سهمیهشیوه نمونه گیري 
به  به تعداد حج  نمونه مقتضي، ومشخص  ها هسهمی مدرسه، هر در مطالعه مورد انآموا دانش شمار

 2ي مودار  ناحیوه   هادبیرسوتان  انآموا دانش ماري کلیهجامعه آاس . تعلق گراتهار  پرسشنامه مد

حدود در تعداد حج  نمونه براسا  ارمول کوکران وس  بوده ا نفر 2724 آنهااس  که شمار اراک 

پرسشونامه موورد تجزيوه     523 ،ها هپرسشناماا به دلیل ناقص بودن برخي  اس .تعیین شده  نفر 577

   .ه اس وتحلیل واقع شد
 باگردآوري ناورات داوران و  و 2ااطريق رو  تعیین اعتبار محتوايي ،ها هانت مربوط به سااؤس

ه بو  )اعتبارصووري(.  اس سنجي شده  1اعتبار، هامعراامینة  راتاري در متخصصان علوم اجتماعي و

 دانشویار در  اسوتاديار و  ،دکتوري  شناسوي ارشود،  دانشوجوي کار   ميي علها هرتب با داور 3که  طوري
ي سونجش ويورايش   هوا  هآنها گويو  بندي نارات جمع با اعمال نارکرده و ،ها هوگوي سؤانتارايابي 

 براسوا   انت پرسشنامه براسا  آامون آلفاي کرونباخ تعیین شده اس .ؤس )روايي(1پايايي و هشد

 .بررسي داراي پايايي نام هستند مورد مفاهی شود که  ميمالحاه  1شماره اطالعات جدول 
 ضريب آلفاي كرونباخ .1 جدول شماره

 ضريب آلفاي كرونباخ مفهدم
 071/7 کل انضباطي بي

 737/7 عملکرد خانوادگي
 730/7 آمواشگاهي عملکرد
 723/7 دوستان عملکرد

 ی توصيفیها هیافت

 درصود  7/34پسوران و  را هشپوژو جامعوه   اا نفر( 124) درصد 1/43 براسا  اطالعات آماري،

موورد مطالعوه درمقطوع     آموواان  دانوش  درصود اا  12/51دهنود.  ميدختران تشکیل  آنان را نفر(177)
رشوته تجربوي    در درصود 07/12رشته رياضوي و  درصد 72/22درصد رشته انساني، 72/22 عمومي،

 مشغول به تحصیل اند.

دوم  ،22/12ان اول دبیرسوت  ،35/17د مطالعوه، موور  آموواان  دانوش میانگین معدل سوم راهنموايي  

مورد مطالعوه   آمواان دانشدهد که  مينشان  ها. روند معدلبوده اس  55/12ديماه و 01/12دبیرستان 

                                                 
1  . quota sample 
2 .content validity 

3 . Validity 

4 . Reliability 
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میوانگین انضوباط سوال سووم      داراي معدل نزولي بووده انود.   ،ديماه نسب  به سال اول راهنمايي در

 و 22/17ان دوم دبیرسووت ،45/17 ، اول دبیرسووتان 73/17مووورد مطالعووه،  آمووواان دانووشراهنمووايي 

مورد مطالعوه   آمواان دانشکه  دهد مينشان  نیز آمواان دانشانضباط نمرات  روند .اس  47/17ديماه

براسوا    آمواان دانش انضباطي بي درديماه نسب  به سال اول راهنمايي داراي معدل نزولي بوده اند.

 عدم انتاام راتاري در مدرسه، منزل و درتکالیف درسي دادن عدم انجام  يیب  اامدرسه، بعدشش 

 ي ارهنگوي و هوا  هبرنامو  عودم شورک  در   ،آوردن وسوايل ممنوعوه و    بهداشو  عدم رعاي مدرسه،

توايع پاسخگويان بوه هريو  ااابعواد اووق      2شده اس . درجدول شماره  محاسبهآمواشي مدرسه 

 آمده اس .

 غيبت از مدرسه توصيف
 مربوط به عدم حضوور یشترين میانگین شاخصهاي يیب  (، ب2براسا  اطالعات جدول شماره)

کمتوورين میووانگین،مربوط بووه اخووراج اا مدرسووه بووه دلیوول   و (75/1) مراسوو  آيووااين مدرسووه در

 )میوانگین مجمووع سوؤانت اووق(     آموواان  دانش( اس . میانگین وضعی  يیب  11/1انضباطي) بي

 د متوسط اس .رسد پايین تراا ح اس  که به نار مي 4 -1دامنه  در 53/1
 ي مربدط به غيبتهاتدزيع پاسخگديان بر حسب شاخص .1 جدول شماره

 ميانگين هيچ وقت گاهي اوقات اوقات بيشتر هميشه ابعا 

 53/1 7/77 4/12 3/3 1/4 هماهنگي والدين درصورت يیب  اا مدرسه

 35/1 2/33 2/50 7/4 7/1 کال  در  در عدم حضور

 75/1 2/40 7/52 2/0 0/2 رسهمراس  آيااين مد در عدم حضور

 17/1 07 4/2 4/1 5/5 خروج ااکال  بدون هماهنگي با معل 

 27/1 03 0/17 0/2 4/1 انضباطي بيکال  به دلیل  اخراج اا

 11/1 7/71 1/2 4/1 0/7 انضباطي بيمدرسه به دلیل  اخراج اا

 20/1 2/77 4/10 5/5 1/1 کاهش نمره انضباط به  دلیل تاخیر،خروج بي دلیل ويیب 

 تکاليف ا ن تدصيف عدم انجام 

کمترين میانگین مربوط به کاهش نمره انضباط به دلیل انجام  ،5براسا  اطالعات جدول شماره 

اسوتفاده اا وضوعی  کوال  بوه      ء ( و بیشترين میانگین مربوط به تقلب و سوو 37/1ندادن تکالیف )

)میوانگین مجمووع سوؤانت     تکوالیف درسوي   ( اس . میانگین عدم انجام دادن32/2هنگام امتحان )

رسود کمتور اا    اس  که به نار موي  4-1در دامنه تغییرات  2 آمواان، در مطالعه حاضر را دانش اوق(

 حد متوسط اس .
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 تدزيع پاسخگديان برحسب عدم انجام تکاليف .1 جدول شماره
 ميانگين هيچ وقت گاهي اوقات اوقات بيشتر هميشه ابعا 

 71/1 54 2/43 2/12 7/4 منزل تکالیف در ندادعدم انجام 

 27/1 4/31 0/57 1/2 0/2 تکالیف درسيدادن معلمان به دلیل عدم انجام  اا سويسرانش شدن 

 17/2 2/27 1/47 0/22 3/3 مدرسه تکالیف کالسي در دادن عدم انجام

 15/2 7/22 2/45 4/57 1/5 کالسي عدم رضاي  معلمان ااامتحانات مستمر

 22/2 2/53 1/52 3/55 1/7 ديگران و بودن امتحانات نوب  اول براي خودايتبخش عدم رض

 72/1 2/47 7/57 0/12 7/2 انجام ندادن تکالیف درسي دانش آموا نارضايتي معلمان اا

 37/1 1/27 0/23 5/0 0/3 کاهش نمره انضباط به دلیل انجام ندادن تکالیف

 32/2 7/10 0/51 0/22 3/22 گام امتحانهن وضعی  کال  در سوءاستفاده اا تقلب و

 توصيف عدم انتظام رفتاری در مدرسه

 کمترين میانگین مربوط به شاخص راتن به داترمشاوره به دلیل خنده، 4براسا  جدول شماره 

شووخي   ( و بیشترين مربوط به بااخواس  اا سوي معل  به دلیل خنده،22/1شوخي و... در کال  )

 . میانگین عدم انتاام راتاري )میوانگین مجمووع سوؤانت اووق( در میوان      ( اس47/2درکال ). و..

 پايین تر اا حد متوسط اس . رسد اس  که به نار مي 4-1در دامنه  77/1 آمواان دانش
 تدزيع پاسخگديان بر حسب عدم انتظام رفتاري  رمدرسه .1جدول شماره 

 ميانگين هميشه اوقات بيشتر گاهي اوقات هيچ وقت ابعا 

 77/1 1/7 7/13 1/43 1/52 ي درسي وراتاري معلمانها هگو  ندادن به توصی

 37/1 0/3 1/4 1/23 7/42 حاضر جوابي دربرابر آنها درمقابل معلمان و گيايستاد

 35/1 0/2 0/7 2/27 2/27 معل  کال  حتي باحضور خوراکي در استفاده اا مواد

 70/1 7/7 3/12 2/44 1/55 به معل  آمواان دانشتوهین  اهان  و

 47/2 3/13 2/20 0/44 2/11 درکال  ..شوخي و. معل  به دلیل خنده، سوي بااخواس  اا

 21/1 3 1/0 0/57 1/32 معل  به دلیل نداشتن وسايل نام درسي بااخواس  اا سوي

 57/1 7/4 2/5 0/17 7/75 . به ديگران.اهان  و. جايي،ه کال  به دلیل جاب اخراج اا

 22/1 0/2 3/2 7/7 03 شوخي و... درکال  ترمشاوره به دلیل خنده،راتن به دا

 35/1 7/5 1/2 2/27 0/27 ن مدرسهي مسوونها هبي اعتنايي به توصی

 50/1 7/5 4/3 1/12 2/74 ن مدرسهي مسوونها هحاضرجوابي دربرابرخواست

 74/1 5/3 2/15 7/31 4/27 ن مدرسهاهان  وتوهین به مسوون

 53/1 5 2/4 5/10 3/74 يیب   ن مدرسه به دلیل خنده،شوخي،وي مسوونبااخواس  ااس

 43/1 0/4 7/7 2/13 1/72 و.... ادن به مو ژل ن به دلیل مدل مو،بااخواس  ااسوي مسوون

 45/2 1/13 5/51 52 2/17 مراقب  اا تجهیزاتامینة  ن دري مسوونها هعدم توجه به توصی
 37/1 1/5 0/2 3/51 2/37 آمواان دانشساير دعوا با

 11/2 0/17 5/17 1/41 7/20 مدرسه در آمواان دانشضايع کردن حق ساير
 51/2 4/14 0/21 3/44 5/17 درمدرسه آمواان دانشاهان  وتوهین نسب  به ساير

 71/1 1/11 3/12 7/52 3/45 ي آنهاها هخانواد يا ديگر آمواان دانشمسخره کردن 
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 تيتدصيف عدم رعايت وضعيت بهداش

 ديوارهواي کوال  و   صوندلي و  و میوز  يادگاري نوشتن بور  ،3براسا  اطالعات جدول شمارة 

ها درسطل اباله داراي کمترين میوانگین اسو .    مدرسه داراي بیشترين میانگین و عدم قراردادن اباله

آمواان مورد مطالعه )میانگین مجموع سوؤانت   میانگین عدم رعاي  وضعی  بهداشتي در میان دانش

ه  اينکه اا ابعاد يیبو ، عودم انتاوام راتواري      اس  که ه  بیشترااحد متوسط اس  و 77/2وق(، ا

 وعدم انجام دادن تکالیف بیشتر اس .
 تدزيع پاسخگديان بر حسب عدم رعايت وضعيت بهداشتي .1جدول شماره

 میانگین مخالف 177/7 موااق 23/7 موااق 37/7 موااق 73/7 موااق 177/7 ابعاد

 52/2 7 5/25 4/24 5/21 2/25 درسطل اباله ها هاردادن ابالعدم قر
 72/2 12 4/54 2/17 4/10 4/13 آسیب واردکردن به تجهیزات  کال  و آامايشگاه و..

 52/2 2/54 7/27 7/13 1/17 4/17 آسیب واردکردن به وسايل وراشي مدرسه
 72/2 5/50 7/27 5/12 1/17 7/11 ي اينتي مدرسههاپاره کردن پوسترها وخراب کردن تابلو

 05/5 7 1/14 3/17 5/15 0/45 مدرسه ديوارهاي کال  و صندلي و و يادگاري نوشتن برمیز
 27/5 2/11 1/13 4/13 17 4/57 ي بهداشتيهاکثیف کردن سرويس

 72/2 7/20 4/10 4/10 17 3/17 عدم رعاي  بهداش  اردي مثل ناخن ،دندان و...
 33/2 3/53 3/17 7/10 7/12 3/13 بي توجهي به مدل مو و...

 73/2 7/22 0/25 4/12 2/12 7/27 بي توجهي به رعاي  بهداش  مو
 34/2 2/42 5/15 7/11 0/12 7/17 دار و( لبا  آرم با )شلوار تنگ،ل مناسبي هابي توجهي به مدل

 27/5 5/21 7/0 3/2 2/3 7/37 عدم رعاي  نااا  وسايل شخصي مثل کیف وکتاب

 ن وسايل ممندعهتدصيف آور 

 آموواان  دانوش ، میانگین آوردن وسايل ممنوعه به مدار  ااسووي  2طبق اطالعات جدول شماره

رسد درحد متوسط اسو . بوه طووري کوه      اس  که به نارمي 57/2)میانگین مجموع سؤانت اوق( 

آوردن کمترين میانگین مربوط بوه   و انگشتر بیشترين میانگین مربوط به آوردن تلفن همراه وحلقه و

 انجیراس .   چاقو و
 به مدرسه ممندعه تدزيع پاسخگديان بر حسب آور ن وسايل .1 جدول شماره

 میانگین اياد تاحدي ک  اصالً ابعاد
 77/5 5/43 2/57 3/12 7/11 تلفن همراه

 77/1 0/12 1/10 1/25 1/42 انواع سي دي صوتي يیرمجاا
 05/1 11 2/12 1/22 7/37 ي تصويري يیرمجااها انواع سي دي

 40/2 20 0/17 2/24 3/27 گران قیم  مثل طالجات و... ياشیا
 42/2 3/27 0/12 2/27 3/55 وسايل آرايشي وايبايي

 70/2 3/53 5/22 27 2/13 گردنبند
 22/5 7/40 7/22 3/10 0/7 انگشتر حلقه و
 77/2 7/57 2/27 0/24 7/12 دستبند

 20/1 7/17 11 7/25 2/34 چاقو
 77/1 2/14 1/14 4/23 7/43 انجیر

 77/1 2/7 4/17 5/23 7/32 مواد محترقه
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 ي فرهنگي وآمدزشيها هتدصيف عدم شركت  ر برنام

 77/2هاي ارهنگي وآمواشوي)میانگین مجمووع سوؤانت اووق(      برنامه میانگین عدم شرک  در

بوه شورک     رسد کمتر اا حد متوسط اس .به طوري که بانترين میانگین مربوط اس  که به نار مي

در کالسهاي جبراني و پايین ترين میانگین مربوط به شرک  در مراسو  نمواا جماعو  در مدرسوه     

 اس .
 آمدزشي ي فرهنگي وها هبرنام تدزيع پاسخگديان بر حسب عدم شركت  ر .1 جدول شماره

 ميانگين زيا  تاحدي كم اصالً ابعا 

 00/1 12 3/14 7/25 7/47 مراس  نمااجماع  درمدرسه

 13/2 2/7 1/22 5/51 2/57 ي ديني هاسخنرانی ي مذهبي اا جمله دعا،ها نواع مراس ا

 11/2 4/12 2/21 2/51 0/54 ي تقويتيهاکالس

 12/2 3/14 1/27 1/20 5/57 ي جبرانيهاکالس

 انضباطي بيتدصيف كلي 

مجمووع  )میوانگین   مورد مطالعوه  آمواان دانشانضباطي در میان  میانگین بي 0طبق جدول شمارة 

انضووباطي  اسوو  وآن بووه ايوون معناسوو  کووه جامعووة آموواري داراي بووي  4-1دردامنووه  70/2ابعوواد( 

اما هموان گونوه کوه در جوداول قبول ارایوه شود، شودت آن برمبنواي نووع            کمترااحدمتوسط اس .

 انضباطي متفاوت اس . بي
 )ميانگين مجمدع ابعا (انضباطي بيتدصيف كلي . 1 جدول شماره

 انضباطي بي
 انحراف معيار ميانگين  تعدا
523 70/2 572/7 

 ، مدرسه و  وستانمثبت خاندا گي تدصيف عملکر 

دوستان نیز براسا  مجموعه سؤانت وشاخصهايي سنجیده شده که  مدرسه و ،عملکرد خانواده

، 7براسا  اطالعات جدول شوماره   به دلیل اياد بودن آنها اا آوردن سؤانت صرف نطر شده اس .

 آموواان  دانوش مدرسوه   ومیانگین عملکرد 10/5موردمطالعه  آمواان دانشعملکرد خانوادگي  میانگین

 متوسط اس  و میانگین عملکرد رسد بانترااحد اس  که به نارمي 4-1دردامنه   12/5مطالعه  مورد

 متوسط اس . رسد درحد اس  که به نارمي 25/2مطالعه  مورد آمواان دانشدوستان 
  وستان ، مدرسه ويف كلي وضعيت خاندا گيتدص .1 جدول شماره

 انحراف معيار ميانگين تعدا  مفاهيم

 305/7 10/5 521 وضعی  خانوادگي

 234/7 12/5 537 وضعی  مدرسه

 045/7 25/2 532 وضعی  دوستان
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 ها هتحليل يافت

 واانآم دانشيا تفاوت قرار گراته، میزان نمره اي اس  که  در پژوهش حاضر مبناي روابطآنچه 

به مناور تعیین عوامل موؤثربراازايش   کسب کرده اند. انضباطي بي ي مربوط به ابعاد متعددها هدرگوي

 ارضیات اير آامون شده اند. انضباطي بيکاهش  يا

 برحسب جنس متفاوت اس . انضباطي بي فرضيه:
  ختران و پسران ميان آمدزان  انش انضباطي بيمقايسه  . 11ه جدول شمار

 رجه  مقدار تي آزمدن لدن ميانگين تعدا  ا ابع متغير

 آزا ي

معني 

معني  دارقم  اري

  اري

 70/7 521 73/1 74/7 17/4 12/2 124 مرد جنس

 11/1 111 زن

دختران و پسران  انضباطي بينمره  میاندهد که اگر چه  مينشان  17شماره مقادير آماري جدول 

 .(:70/7sigو t 73/1) ين اختالف به لحا  آماري معنادار نیس ولي ا اختالف ظاهري وجود دارد

 برحسب وضعی  اندگي والدين )اندگي مشترک وطالق( متفاوت اس . انضباطي بي فرضيه:
 انضباطي بيمقايسه وضعيت زندگي والدين و .11 جدول شماره

آزمدن  آزمدن لدن ميانگين تعدا  ابعا  متغير

 تي

 رجه 

 آزا ي

 معني  اري

 معني  اري دارقم

اندگي 

 مشترک

 740/7 547 -70/1 752/7 54/4 77/2 550 بلي

 27/2 11 خیر

اا هو    و کننود  ميه  اندگي  مادرشان با و ، کساني که پدر11شماره بر اسا  اطالعات جدول 

 ه انود شان اا ه  طوالق گراتو  والدينکمتري نسب  به کساني دارند که  انضباطي بيطالق نگراته اند، 

 .(27/2دربرابر  77/2)میانگین 

 آموواان  دانوش راتواري بوه    هرچه والدين درجه  آموا  انضباط بوه لحوا  ناوري و    فرضيه:

 انضباط ترند. با آمواان دانش عملکرد بهتري داشته باشند،
 ان انش آمدز انضباطي بيهمبستگي عملکر  پرورشي وآمدزشي خاندا گي و .11 جدول شماره

 

 يعملکر خاندا گ

 بي انضباطي ضرايب

  -111/1** همبستگي پيرسدن

 111/1 معني  اري

 111 تعدا 
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دانوش   انضوباطي  بوي آمواشي خوانوادگي و   ن عملکرد پرورشي وایم 12 بر اسا  جدول شماره

هرچوه والودين درجهو     (. p=777/7و  r=  -572/7)ة يیرمسوتقی  و قووي وجوود دارد    آموا رابط

 انضوباطي  بوي  بهتر داشته باشند، يعملکرد آمواان دانشراتاري به  ري ولحا  نا ااآموا  انضباط 

 کمتراس . انآموا دانش

 لحا  ناوري و  اامعلمان و...( درجه  آموا  انضباط  )مديران، هرچه کارکنان مدرسهفرضيه:

 باانضباط ترند. آمواان دانش بهتر داشته باشند، يعملکرد آمواان دانشراتاري به 
  انش آمدز انضباطي بيو  ميان عملکر  مدرسههمبستگي  .11 جدول شماره

 

 مدرسه عملکر 

 بي انضباطي ضرايب

 **306.- همبستگي پيرسدن

 111/1 معني  اري

 111 تعدا 

 دانوش آمووا   انضوباطي  بوي  مدرسه و عملکردهمبستگي بین  15شمارهاطالعات جدول  براسا 

لموان  مع )مديران، در کل هرچه کارکنان مدرسه (.p=777/7و  r=  -572/7)رابطه يیرمستقی  اس  

 داشته باشند، عملکردي بهتر آمواان دانشراتاري به  لحا  ناري و و...( درجه  آموا  انضباط اا

 اس . کمتر آمواان دانش انضباطي بي

راتاري بوه ااوراد    لحا  ناري و درجه  آموا  انضباط اا آمواان دانشهرچه دوستان  فرضيه:

 باانضباط ترند. آمواان دانش ملکرد بهتري داشته باشند،مطالعه ع مورد
 انآمدز  انش انضباطي بي همبستگي عملکر   وستان و. 11ل شماره جدو

  وستان عملکر 

 بي انضباطي ضرايب

 -520/7** همبستگي پيرسدن

 111/1 معني  اري

 111 تعدا 

 انآمووا  دانوش  انضوباطي  بوي  وعملکورد دوسوتان    میاندهد که رابطه  مينشان  14شماره جدول 

درجهو  آمووا     آمواان دانشهرچه دوستان  .(p=777/7و  r=  -520/7) يیرمستقی  و قوي اس 

 آموواان  دانوش  بهتر داشوته باشوند،   يمطالعه عملکرد راتاري به ااراد مورد لحا  ناري و اا انضباط

 ترند.  باانضباط
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 رگرسيدن چندگانه 

رابطه متغیرها به صوورت دو بوه دو اا رگرسویون چنود     عالوه بربه مناور تبیین مجموعه عوامل 

ايون رو  مجموعوه اي اا متغیرهواوارد مودل      در شده اس .بهره گیري به رو  گام به گام متغیره 

دار بر متغیور وابسوته داشوته باشوند، در     ابیشتر و معن يتنها متغیرهايي که اثرات و شوند ميرگرسیوني 

 د.نمان ميمدل باقي 
 بر اساس رگرسيدن گام به گام انضباطي بينتايج ضريب تبيين  .11 ارهجدول شم

 اشتباه برآور  معيار ضريب تبيين خالص ضريب تبيين ضريب همبستگي مدل

1 

2 

477/7 

427/7 

122/7 

227/7 

125/7 

212/7 

552/7 

521/7 

  متغیر مستقل: عملکرد خانوادگي .1مدل 

  ملکرد دوستانع –متغیر مستقل: عملکرد خانوادگي  .2مدل 

  :انضباطي بيمتغیر وابسته 

، دو متغیر مه ، عملکورد خوانوادگي و   شده اس نشان داده  13گونه که در جدول شماره  همان

 22که ضريب تبیین آن برابور تقريبواً    طوريه ، به اندعملکرد دوستان در شکل رگرسیوني باقي ماند

 اس .   212/7درصد و ضريب تبیین خالص آن برابر
 ضرايب متغيرهاي مستقل  ر شکل رگرسيدني گام به گام . 11ماره جدول ش

 ضرايب استاندار  ضرايب خام غيرمت
  اريامعن مقدار تي

 ضريب بتا انحراف استاندار  ضريب بي

 مقدار ثاب 

 عملکرد مثب  خانوادگي

 عملکرد مثب  دوستان

77/2 

107/7- 

111/7- 

770/7 

755/7 

722/7 

- 

572/7- 

232/7- 

3/57 

01/3- 

74/4- 

777/7 

777/7 

777/7 

و با توجوه بوه بتواي اسوتاندارد شوده، اثور مسوتقی          12 در مجموع طبق اطالعات جدول شماره

  -232/7عملکورد مثبو  دوسوتان     و  -572/7، آمواان دانش انضباطي بي عملکرد مثب  خانوادگي بر

 انضوباطي  بوي  دوسوتان بور   آمواشوي وسوپس   مثب  تربیتوي و  بنابراين بیشترين اثر را عملکرد .اس 

 .مي گذارند انآموا دانش

 هاو پيشنهادنتيجه گيری 

 شووند.  موي ن انضوباطي  بيمرتکب  به ي  نوع وحال ، مدار  به ي  میزان يا آمواان دانشهمه 

بوه راتوار    برخوي عوامول ديگور    قدرت تفکروتحلیول راتوارخود و   ،هانگرش بلکه با توجه به باورها،

ومقوررات   میوزان کوه قواعود    بوه هور   يوا  ا هر نی ب به هر حال ااراد .انند ميدس  انحرااي خا  
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تضعیف آن قواعد وعادي جلووه دادن   نتیجه آن، کنند، انضباطي مدرسه را پايمال  تربیتي و آمواشي،

همچنان اداموه يابود وماليو  جلووه      انضباطي بيدر اين حال  چنانچه  در مدار  اس . انضباطي بي

 ،قواعود مدرسوه   عدم توجه بوه مقوررات و  و انضباطي بي دهد. مياا دس   قباح  خودرا داده شود،

توقوف   متعودد هماننود:  منفوي  پیامدهاي  تواند ميکه  اس پرور   آموا  و اساسييکي اا مسایل 

 عدم درک مطالب درسي بوه دلیول عودم تمرکوز ذهنوي،      ،آمواان دانشباروري خرد در  و استعدادها

بوه هو  خووردن     خالقیو ،  عدم رشود  انگیزه رشدعلمي، دعدم ايجا حوا  پرتي و بي حوصلگي،

آراموش بوه دلیول بوروا      عودم احسوا  امنیو  و    دوستان، کارکنان مدرسه و با روابط اجتماعي ارد

 داشته باشد.اجتماع پیرامونش  و... براي ارد و انضباطي بي ي ناشي ااهااضطراب و استر 

امینوه   ،عوامول مسوتعدکننده آن   و انضوباطي  بيلزوم پرداختن به مصاديق  باتوجه به عوامل اوق،

 در آورد.موي  بوه وجوود    هاسوااوکار جه  راع آن  سیاستگذاري در را براي برنامه ريزي و مناسب

 در انضوباطي  بوي سراي  مزمن پديده  که بدون بررسي اين موضوع ممکن اس  درآينده شاهد حالي

رويکوردي   راين پوژوهش حاضور بوا   بناب پیامدهاي ناگوار خواهدشد. مدار  باشی  که موجب بروا

نا  وانضوباط درمودار  اسو  توا      برقراري و انآموا دانش انضباطي بيدرپي کاهش پديده    ميعل

تکامول   رشود و  اهداف عالي تعلوی  وتربیو  و   دستیابي بهکردن راه درجه   وسیله اي براي هموار

کنتورل   راتوارخود را  سات واحسا عواطف، کنند، آن طريق ااراد درس  اکر اا و باشد انآموا دانش

حقووق   تناوی  کننود،  مناسوبي  برنامه ريوزي خصوصوي    صحیح اخالقي را بپذيرند، معیارهايکنند، 

 براي نیل به اهداف گروهي اعالی  کنند.  و باديگران همکاري کنند محترم بشمارند، ديگران را

ي انجامیده اس  رو  نمونه گیري سهمیه اي به نتايج اتخاذ رو  پیمايش و پژوهش حاضر با

 ند اا:ا که برخي اا آنها عبارت

  آن به ايون   اس  و 4-1دامنه  در 70/2مورد مطالعه  آمواان دانش در میان انضباطي بيمیانگین

مبنواي نووع    اما شدت آن بر متوسط اس . حد اا کمتر انضباطي بيمعناس  که جامعه آماري داراي 

بوه ترتیوب بیشوترين بوه کمتورين       انضباطي بيابعاد  که میانگین طوريه متفاوت اس . ب انضباطي بي

عودم انجوام    آمواشوي،  ي ارهنگوي و هوا  هبرنام عدم شرک  در عدم رعاي  بهداش ، اا: ندا عبارت

اتوجه بوه  ب. مدرسه و يیب  اا مدرسه عدم انتاام راتاري در مدرسه، منزل و تکالیف درسي دردادن 

مصواديق  منزلوة  ي ارهنگوي آمواشوي بوه    هوا  همو برنا عدم شورک  در  و اينکه عدم رعاي  بهداش 

سوو بوه    اا ي  دشو ميپیشنهاد  ،نسب  به ساير مصاديق دارا هستند بیشترين میانگین را انضباطي بي
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 ،قووانین انضوباطي   بوا  آنوان سواختن   آشونا  و در جه  ارتقاي بهداش  محیط مودار   انآموا دانش

م بوا  أتوو  ومناسوب    موي ايجاد اضاي عل ديگر با سوياا  مدار  داده شود و دري مقتضي هاآمواش

بوه   هاسپردن برخوي مسووولیت   و آمواان دانش میانايجاد مشارک  ارهنگي در  وهمچنینرقاب  سال  

 د.مدار  تقوي  شون ارهنگي در ي آمواشي وهاارتقاي اعالیت يها ه، امینآنان

  متفواوت  اما برحسب نوع اندگي والودين   ،برحسب جنس متفاوت نیس  انضباطي بياگرچه

رو پیشنهاد  اااين ي هستند.تر انضباط بيکنند داراي اراندان  ميوالديني که جدا اا ه  اندگي . اس 

بي انضوباط در   آمواان دانشاا مسایل ومشکالت  ،تا اولیاي مدار  با ايجاد جلسات مستمر دشو مي

را کواهش   انضوباطي  يبو ي هوا  هامین آمواان دانشبا مشارک  اولیاي  د ووني مطلقه آگاه شها هخانواد

 دهند.

 رچوه  ه متوسوط اسو .   بانترااحد موردمطالعه آمواان دانشمثب  خانوادگي  میانگین عملکرد

بهتور داشوته    يعملکورد  آموواان  دانشراتاري به  لحا  ناري و والدين درجه  آموا  انضباط اا

 پژوهشوگراني قیوق  که اين نتیجوه بوا نتوايپ تح    طوريه ب کمتراس . آمواان دانش انضباطي بي باشند،

اگرچوه   ( مطابقو  دارد. 1505( وحیوران پوور)  2777توابر)  (،2774چون شاو وم  کي، کسوینروکر) 

به مناور تقوي  رعاي  مصاديق  اما ،وراند ميبسیاري اا والدين به رعاي  موارد انضباطي مبادرت 

ي مهو   هاظرایت اا ،مدار  ي مستمر درهاو کنفرانس هاتا با ايجاد همايش دشو ميپیشنهاد  انضباطي بي

مصواديق   مشوخص کوردن انتاوارات و    و انضوباطي  بوي درجه  کمرنگ کردن مصواديق   ها هخانواد

بوه ناور    .بهوره گیوري شوود    سال تحصویلي،  ضمن و پیش ها هبراي خانواد انآموا دانش انضباطي بي

ط پذيري آنهوا  به مناوراازايش انضبا ها همشارک  درخانواد ي ايجادها هرسد با چنین اعالیتي امین مي

شوند  ميبیشتر آشنا  شاني دوس  يابي اراندانها هبا شیو ها هتقوي  وهمچنین خانواد آمواان دانش و

 کننود.  موي کنتورل   نیوز ارانودان را   ثیرات دوستان بي انضباط برأاين طريق به طور يیرمستقی  ت اا و

و عودم تبعویض احساسوي و    ان ي چون توجه به ارانود يها هدرامین ها هنام اس  تا خانوادهمچنین 

ايجواد اضواي مناسوب در     ي صحیح نا  وانضباط بوه ارانودان،  هاانتقال روش ن اراندان،ایراتاري م

و آراوهواي خوود    هوا ه دم تحمیل خواستع ،ارانداني خصوصي هاکردن حرابراي مطر   ،خانواده

در  .ن دهنود دقو  عمول بیشوتري نشوا     آنانآمواشي  کم  به برنامه ريزي تحصیلي و به اراندان و

معراوي   ،انضوباطي  بوي  ةامینو  ارایوه ناورات کواربردي در    ي مدرسوه و ها هبرنام ارايابي ااضمن در 

داشوته   مسوتمر مشوارک   آمواشوي   به واحود  شخصیتي اراندان خود راتاري و ي اخالقي،هاويژگی
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بوه   بوراي ارج نهوادن  مربیوان   و انجمون اولیوا   مدرسه مانند زي شده دردرجلسات برنامه ري باشند و

 .حضور پیدا کنند خود اراند

 هرچوه کارکنوان    متوسط اس . ااحد مطالعه بانتر مورد آمواان دانشمدرسه  میانگین عملکرد

 آموواان  دانوش راتواري بوه    لحوا  ناوري و   ااآمووا  انضوباط    درمعلموان و...(   )مديران، مدرسه

 چوون کوانین  وهشوگراني  موي شوود. پژ   کمتور  آمواان دانش انضباطي بي بهتر داشته باشند، يعملکرد

 جووکي  و مو  ناموارا   (،2773سونتر)  و چوارلز  (،2777) تامی  بروبزر و (،2771) لوییس (،1777)

(، مصورآبادي  2774جوونس)  (، جونس و2774(، وولفول )1773مارلند) (،1701) آهرنتزن (،1777)

، (1575) رشوویدي (،1502ديگووران) باارگووان و (،1500) يفوواري و (،تقووي پووور1507)شهمکوواران

 انضوباطي  بوي  ( نیوز بور تواثیرات مدرسوه بور     1502دل پیشوه )  ( و1577صبوحي) (،1507) صبايبان

 هثیرات مثب  راتارهاي متولیان آموا  در مدار  بأبه مناور تقوي  ت کید کرده اند.أت آمواان دانش

 اا سووي د ااطريوق اراشویابي معلموان    شوو  موي در حیطه مصواديق انضوباطي پیشونهاد     آمواان دانش

رسود ااايون    موي بوه نار  رعاي  موارد انضباطي صورت پوذيرد.  اا نارکنترل بیشتري  ،آمواان نشدا

همچنین  دهند. ميطريق معلمان الزام والتزام بیشتري در رعاي  مصاديق انضباطي اا خودشان نشان 

 امینوه  به عمل آيد تابي انضباط در مدار  طبق مقررات برخورد مناسب  آمواان دانشنام اس  با 

 ديگر اا آنان کاهش يابد. آمواان دانشالگوگزيني 

 هرچوه دوسوتان    متوسوط اسو .   درحود  مطالعوه  مورد آمواان دانشدوستان  میانگین عملکرد

بهتر داشته  يمطالعه عملکرد راتاري به ااراد مورد لحا  ناري و آموا  انضباط اا در آمواان دانش

 که در متن نیز اشاره شد، انديشمنداني چون پیواژه،  گونه همان انضباط ترند و با آمواان دانش اشند،ب

( نیز اين نتیجوه  1505نتايپ تحقیق حیران پور)اند.  کید کردهتأدوستان  ثیرأت بندورا نیز بر پارسونز و

مدرسه به میزان قابول تووجهي اا اثورات     با عملکرد مثب  خانواده و رسد ميبه نار  کند. مييید أرا ت

 کاسته خواهد شد. آمواان نشدادوستان بي انضباط بر 
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 منابع 

مشکالت انضباطي دانش آمواان و ارايه ي  الگوي انضباطي مناسب در مدار   .(1502ديگران ) و احمد دیس  ي،احمد

 .113-150 ،12، شماره دانش و پژوهش در علوم تربیتي .دخترانه ابتدايي شهرستان شهرضا

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهرانجمه علیمحمد کاردان. تر، روانشناسي اجتماعي. (1525) ژان استوتزل،

 .نشر تمرين :مشهد . کلیات راهنمايي و مشاوره. (1507اصغري پور، حمید )

ي ها ينوآور اصلنامه. خشون  بدني در مدرسه و راهکارهاي پیشگیري و کاهش آن .(1502) ديگران اهرا و  باارگان،
 .15-57(، 2) 2، آمواشي

 .47-35،  222، پیونددوستي ها در دورة نوجواني،  .(1507) ماعیلبیابانگرد ، اس

بررسي نقش برنامه درسي پنهان در راتار انضباطي دانش آمواان اا ديدگاه  .(1500يفاري، هاجر ) و پور، حسینعليتقي
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 ثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بر هوش منطقی و پیشرفت درس ریاضیأت
 

 *ماندانا محمدی

 **دکتر فرهاد شقاقی

 **دکتر علیرضا آقایوسفی
 

 چکیده
 ةي تحقيق و توسعها هترين حوز ارزش هاي فكري بالقوه، يكي از باامروزه آموزش مهارت

رشد  سببتواند  مياليي است كه آموزشي است. آموزش فلسفه به كودكان كليدي ط
 برنامهشود. هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير « تفكر»رشدي كودكان، يعني  ةترين جنب مهم

ان سال چهارم آموز دانشفلسفه براي كودكان بر تحول شناختي و پيشرفت درس رياضي در 
ي تصادفي گير ونهشبه آزمايشي با استفاده از نم يمنظور در پژوهشبه همين ابتدايي بود. 

به و به آزمون هوش نابسته شدند سال چهارم ابتدايي انتخاب  زآمو دانش 04اي،  خوشه
آزمون رياضي استاندارد شده آموزش و پرورش پايه ( و 0404) 2فرهنگ كتل، مقياس 

تصادفي در دو گروه  ه صورت كامالًبپاسخ دادند. سپس شركت كنندگان  چهارم ابتدايي
 2جلسه  02ساعت طي  20زمايش به مدت آو گروه  ندن شدكنترل و آزمايش جايگزي

به گروه كنترل هيچ ماه تحت آموزش فلسفه براي كودكان قرار گرفت.  0ساعته در طول 
از  گيري بهرهپس آزمون با  ةپس از پايان جلسات آموزشي، مرحلگونه آموزشي داده نشد. 

به با  ها هر دو گروه اجرا شد. دادي موازي آزمونهاي مورد استفاده در پيش آزمون در ههافرم
كه بر اثر اجراي  ندنشان داد ها هو يافت ندآزمون آماري كوواريانس تحليل شدكارگيري 

پيدا نكرد، اما در درس رياضي  ودكان، بهره هوشي تغييري معناداربرنامه فلسفه براي ك
اي  دكان برنامهآموزش فلسفه براي كو . بنابراين40/4P< .پيشرفت معنادار مشاهده شد )

 د.شو ر براي پيشرفت درس رياضي محسوب ميؤثم

 براي كودكان، هوش منطقي، رياضي فلسفه:  ها هكليد واژ
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 مقدمه
تفكر،  ةروشي براي پرورش قو منزلةدر چند دهه اخير فلسفه و آموزش مهارتهاي فكري به 

ه هزاره سوم پر شتاب دانش و تغيير در نظام گرفته است. همزمان با ورود بمجدداً مورد توجه قرار 

به عبارتي فرايند تربيتي بايد فرايندي  اند؛ ي ياددهي و يادگيري هم متحول شدههاآموزش، روش

باشد كه طي آن قدرت استدالل و داوري پرورش يابد )فيشر
0

 (. 0230، ترجمه كيان زاده، 

ورش است بايد تصديق كنيم كه از آموزش و پر اساسياي  كه يادگيري جنبه بپذيريماگر 

آموزش و پرورش بايد فرايند وارد شدن به تحقيق باشد )ليپمن
2

(، لذا شايسته است به 0440، 

همچنين  .ا آنها خود نظام رمز را كشف كنندش داده شود، تآموز  دانشان ساختار بنيادي آموز دانش

را بياموزند. )برونر ي انديشيدنها هو فرايند پژوهشگري و را گرفتنبايد چگونه ياد 
2

مايرز  ؛0464، 

كنند بهترين نوع دانش  ميبه عقيده برونر دانشي كه يادگيرندگان براي خود كشف  .(0،0444و مايرز

 اكتشافي كه .براي آنان است. وي مدافع روش اكتشافي هدايت شده است تا روش كامالً مستقالنه

كلور شد ) فتسكو و مکافراد آگاه تر تكيه سازي يا هدايت شده با از طريق
0

در تاييد  .(2440، 

برونر، سوان
6

يعني كار كردن يادگيرنده غير ماهر در  ،( به اهميت نقش مشاركت پيراموني2440) 

يكند. همچنين ويگوتسك ميكنار يک يادگيرنده ماهرتر از او اشاره 
7
( با اشاره به منطقه 0473) ،

رسد كه در منطقه رشد  ميشناختي زماني به حداكثر پردازد. رشد  ميتقريبي رشد به تاييد نظر فوق 

 تعامل اجتماعي صورت پذيرد.

ان است چرا آموز دانشنظام تعامل اجتماعي و رشد شناختي  ةگم شد ةفلسفه و آموزش آن حلق 

همچنين  .اصلي آن تفكر و رشد تفكر است ةپژوهشي است كه جوهر ةكه فلسفه تنها زمين

ان با ساير آموز دانشخيزد تا براساس آن  مياالت اساسي برؤز آن ساي است كه ا رشته ترين عالي

بتوان با آموزش آن وضعيت  گردند كهآماده  ها هبراي انديشيدن درباره آن رشت و شوندآشنا  ها هرشت

 (. 0230زاده،  )فيشر، ترجمه كيان بخشيدوس بهبود آنان را در ساير در

                                                 
1. Fisher 
2. Lipman  

3.Bruner 

4. Myers 
5.Festco & McClure  

6. Swan 

7.Vygotsky 
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يابد،  مينيز انتقال   ميي علها هكه به ساير رشت يي استهااز آنجايي كه فلسفه مستلزم مهارت

ي هاتواند، حالت مياي بر اين فرض استوار است كه فلسفه  ي مدرسههاادعاي ارتباط فلسفه با آموزش

)نظير تعجب كردن، درخواست معيار كردن، استدالل، شكل دهي مفهوم،  آموز دانشانتقادي 

فلسفه در مدرسه،  .(2440رورش دهد )ليپمن، را در آنان پ (برگرداندن و مهارت جستجو گري

مدلي از تحقيق فلسفي را قبول كند و  در هر موضوعتواند  ميدهد كه چگونه هر معلم  ميتوضيح 

 ميانيک روش گفتگو  مثابةآن را با موقعيت كالس درس سازگار سازد. در اين جا مفهوم فلسفه به 

اي مقدس كه بايد  نوشته منزلةگيرد نه به  ميقرار  ن كودكان مدنظرايمكودكان و بزرگترها و يا فقط 

طبق عادت و سنت آموخته شود. )اشهوگ
0

 ،0444 .) 

براي تعامل اجتماعي و هم وسيله  مهم اي گفتگو هم وسيله ويگوتسكي معتقد است كه زبان

تفكر و خود نظم دهي يا خود سامان دهي يعني كنترل فرد بر فرايندهاي شناختي اش )تفكر، 

)اسالوين ه، . . . ( استحافظ
2

بنابراين تشويق به صحبت كردن با خود، كودكان را در  .(2446، 

حبت كردن با خود، ي تشويق كودكان به صها هدهد. يكي از را ميهدايت و كنترل انديشيدن ياري 

اني كه چنين توانايي را دارند هم از جهت كيفيت و دقت و آموز دانشآموزي شناختي است. دخو

كنند ) وولفلک لحاظ سرعت بر يادگيري خود نظارت ميهم از 
2

( همچنين انديشه ورزي يا 0440، 

و اعمال ما را  ها ه، پيامدها و معناي نقشها با خود انديشي توانايي فرا شناختي تفكر درباره جهت

دارد )بندورا درپي
0
ي ترغيب كودكان به هافلسفه ورزي در معناي انديشيدن يكي از روش .(2440،

بت كردن با خود و خودآموزي شناختي است. بنابراين فلسفه در معناي فلسفيدن، فعاليت صح

ن آفلسفي، انديشيدن، نگريستن و چگونه نگريستن به عنوان روشي از زندگي در معناي سقراطي 

معتقدند كه ما از طريق انجام  يطور كه بسياري از فالسفه از ارسطو گرفته تا ديوي و همان است

عموماً در اين موضوع متفق هم ن شناسا روانگيريم،  ميها، روش انجام دادن آنها را ياد دادن كار

ند كه انسان به درک و فهم چيزهايي تمايل دارد كه آنها را از راه تالش و فعاليت خودش ا القول

)قائدي،  آموزيم توان گفت كه ما تفكر فلسفي را از طريق فلسفي فكركردن مي ميكسب كند، لذا 

0232.) 

                                                 
1.Aschehoug 
2.Slavin  

3.Woolfolk 

4.Bandura 
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با عنوان فلسفه براي را ه منظور آموزش تفكر فلسفي، برنامه اي ميالدي، ليپمن ب 0474در سال  

كودكان
0

و ليپمن و دستياران يد. برنامه فلسفه براي كودكان نخستين برنامه اي است كه ماتكرتدوين  

شامل يک كتاب  . يک واحد درسي كه نوعاًندتكلير ايالت نيوجرسي امريكا نوشتوي در دانشگاه مون

شود. سپس آنها در ايجاد يک  ميدرسي يا يک داستان كوتاه است كه به گروهي از كودكان ارائه 

ده است، شاين برنامه سعي در شوند.  مياجتماع پژوهشي در مدرسه يا بيرون از آن مشاركت داده 

يس، اصول هدف، محتوا، نقش معلم و شاگرد،  روش تدر مانندتمام عناصر يک برنامه درسي، 

د. هدف اصلي آن بهبود تفكر كودكان گيرطراحي و سازمان دهي يک برنامه درسي مدنظر قرار 

ند از پرورش خالقيت، درک اخالقي و توانايي مفهوم يابي از ا ي آن عبارتهااست. ساير هدف

رار در قالب محتواي داستاني و روايي ريخته شده و در اختيار معلم و شاگرد ق هاتجربه، اين هدف

. در حال است اوليه نوشته شده در اين زمينه شامل قصه، داستان كوتاه و رمان بوده هايباگيرد. كت مي

توان محتواي برنامه درسي آموزش مهارتهاي فكري به كودكان  ميرا حاضر تقريباً هر موضوعي 

ت ديگري را و موضوعا ، موسيقي، فيلم مستندهي كودكانهاد. شعر، گزارش، روزنامه، بازيارائه كر

معلم در نقش راهنمايي كننده اجتماع پژوهشي از طريق فرايند بحث  گنجاند.اين برنامه  توان در مي

 (. 0232ي خود را توليد كنند )قائدي،ها هكند تا ايد ميبه شاگردان كمک 

ي فيلسوفان ها ه، انديشاست يي كه براي آموزش فلسفه بودهها هخالف ساير برنام هاين برنامه ب

ي خاص ها زيرا در اين حالت يعني مطرح كردن انديشه ،دكن را انتخاب و مطرح نمييني مع

فيلسوفان، درجه انتزاع باالست چون فيلسوف اصطالحات ويژه انتزاعي خاص فلسفه را به كار 

. در برنامه فلسفه ندقابل طرح براي كودكان نيست ها مشخص شده است كه اين انديشه ند. وبر مي

ي خاص فلسفي، به ها هو نظري تن به محتواخكه به جاي پردااست سعي بر اين بوده  براي كودكان

روش خاص تفكر فلسفي پرداخته شود. در عين حال كه قابل ترجمه بودن موضوعات به زبان 

موضوعي قابل فهم و مخاطب  ةشود. به همين منظور، ليپمن براي تهي ميكودک هم در نظر گرفته 

اره منطق ، داستاني كه دربكرده است برنامه را به صورت داستان تدوينپسند، متون درسي اين 

يلين و سيگلاكتشافي كودكان باشد )ب
2

تفكر فلسفي، در ويژگيهاي ليپمن با در نظر گرفتن   (. 2442، 

واقع محورهاي اصلي آموختن فلسفه به كودكان را مشخص ساخته است، بدين ترتيب كه اگر 

                                                 
1. P4C: Philosophy for Children 

2. Bailin & Siegel 
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را با  هابكاوند، تناظر آن را هاررسي سازواري افكار بپردازند، مفروضات آنكودكان بياموزند كه به ب

ط ارتباباشند و  هامفروضات بديل و سنجيدن تأثير آن كردنشواهد جستجو كنند، در پي جايگزين 

)كماند ي روزمره بررسي كنند، تفكر فلسفي را هر چند در سطح پايين آن آموختههافعاليت ارا ب هاآن
0

 ،

  .(0230اقري، بترجمه 

وار دور هم  آموزان يک كالس، به همراه معلمشان حلقه ، دانشر آموزش فلسفه براي كودكاند

ناميده « كندوكاو ةحلق»پردازند كه اين حلقه  نشينند و رو در روي هم با يكديگر به مباحثه مي مي

اگراف در هر بار( با بخشي از داستان )البته نه بيشتر از يک پار خواندنآموزان با  شود. دانش مي

معلم است و اين  ةكنند. توزيع يكسان وقت در ميان كودكان بر عهد صداي بلند، كالس را آغاز مي

گيرد؛ چرا كه پيامدها و استلزامات دموكراتيكي به همراه دارد.  امر به طور جدي مورد توجه قرار مي

 :كند كندوكاو را شروع مييک پاراگراف تمام شد، معلم با اين پرسشها  ندنا خو كه  وقتي

توانيد احساس خودتان را در قالب  براي شما وجود دارد؟ آيا مي  ميآيا در اين متن موضوع مبه

نويسد و نام  مي كالسرا روي تخته  آموز دانشيک پرسش بيان كنيد؟ سپس معلم پرسش هر 

كند. پس  ن يادداشت ميسطرِ مورد بحث در كنار آ ةصفحه و شمار ةرا نيز به همراه شمار آموز دانش

آموزان  خواهد بحث را آغاز كند؟ دستهاي دانش پرسد چه كسي مي آموزان مي از آن، معلم از دانش

روي اي نوشته شده هپرسش ةكند تا دربار ميان را انتخاب آموز دانشرود و معلم يكي از  باال مي

آن  زمينةريني را در اي مناسب، معلم ممكن است تم بحث را شروع كند. در لحظه كالستخته 

موضوع خاص از كتاب كمک آموزشي مطرح كند. فرض كنيد كه پرسش چيزي شبيه به اين است: 

كار، به زودي كودكان شروع به درک اين نكته خواهند  ةبا ادام« آيا هري و بيل دوست هم هستند؟»

بدين ترتيب معلم  .كه هر دو ايراد را داردستي، مبهم يا دوپهلو است؛ يا اينكرد كه مفهوم دو

مطرح كند. در اين برنامه راهكارهايي براي در نظر « دوستي»ماهيت  ةتواند بحثي را در زمين مي

ه اين آموزان تدارک ديده شده است. ب دانش از سويدوستي،  ةگرفتن استلزامات اخالقيِ رابط

تواند آنها را نه تنها  شوند و پيشرفت اين كار مي ، كودكان با مفهوم دوستي آشنا و درگير ميترتيب

از اين دست سرو كار دارند،  ميي مطالعاتي كه در آنها با مفاهيها هحوز  ميدر فلسفه، بلكه در تما

انگيزد و تا زماني كه قابليت نقّادي و  آموزان را برمي كمک كند. اين روشي است كه فكر دانش

                                                 
1. Cam 
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 "خود ـ انتقادي"
0
خود، آنها را به  ةاين فرآيند نيز، به نوب وگيرد  را در آنها پديد نياورد، آرام نمي 

 (.0232 ؛ به نقل از ناجي،26، ص 0232دهد )ليپمن،  سوق مي« خود ـ اصالحي»

ان منتقل كند آموز دانشتواند مهارتهاي متعددي را به  هاي درسي، مياجراي اين برنامه در كالس

كردن و دقت در سخنان ديگران، اند از: توانايي خوب گوش  آنها عبارت ترين كه برخي از ابتدايي

ي مختلف )منطقي ها ه، توانايي درک مطلب، باال بردن قدرت بيان در زمينمتنتوانايي خوب خواندن 

بندي پرسشها و بيان  يا عاطفي(، قدرت تشخيص نكات مبهم در مطالب ارائه شده، توانايي صورت

دهاي دوستان و معلم، توانايي آنها، نترسيدن از پرسش كردن در جمع، قدرت تحمل پرسشها و نق

آراي مختلف از همديگر، باال رفتن قدرت دادن استدالل براي اثبات عقيده، توانايي تشخيص  ةارائ

مغالطات، يادگيري بسياري از الگوهاي رفتار اجتماعي و مشاركت در كارها دادن درک و تشخيص 

مثالً قطع نكردن سخنان ، انو مباحث، يادگيري برخي مالزمات اخالقي تعامل و بحث با ديگر

 .(0232)ناجي، …ديگران و رعايت زمان بحث و

يئزيربناي آموزش مهارتهاي فكري به كودكان را روان شناسان و صاحب نظراني مانند ديو
2،

 

پياژه
2 

ن يادگيرندگان در حل مسئله، پياژه ايمد. ديويي بر حذف رقابت نده ميو ويگوتسكي تشكيل 

 (. 0233تاكيد داشتند )سيف،  گان و ويگوتسكي بر تعامل اجتماعيندبر همكاري ميان يادگير

صورت گرفته است. به عنوان مثال  بسياربرنامه آموزش فلسفه براي كودكان پژوهشهاي  زمينةدر 

گرين
0
را با تحول انسان آن   مييک ابتكار عمل نگريسته و رابطه مفهو مثابة( اين برنامه را به 2444) 

همچنين  داده و از اين طريق تاثير اين برنامه بر رشد قضاوت را نشان داده است.مورد بررسي قرار 

باراو
0

گفتگوي مشاركتي معرفي كرده كه نيازمند  فلسفه براي كودكان را يک سازوكار (2404) 

توانمندي نقد كردن و پذيرش بازتاب آن است. اوكيور
6

( در پژوهش 2400 به نقل از گيور،  ؛2443) 

مندي، خودكنترلي و  مشتمل بر جرات  هارتهاي اجتماعي،رات مثبت اين برنامه بر بهبود مخود به تاثي

 مهارتهاي مشاركتي در كودكان دست يافته است. 

                                                 
1. self-criticism 

2. Dewey  

3. Piaget  
4. Green 

5. Barrow 

6. Okur 
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تاثير گذاري آموزش  عات آزمايشي بسياري دربارةسال گذشته، مطال 24در طول ، عالوه بر اين

توان به پژوهشهاي  ميآنها ت كه از ميان فلسفه براي كودكان بر متغيرهاي متعددي صورت گرفته اس

ويليامز
0

( و ساسويل0442) 
2

ر اين برنامه بر استدالل منطقي و عزت نفس و ياثت زمينة ( در0440) 

ليپمن و بيرمن 
2

ثير اين برنامه بر درک مطلب خواندن اشاره كرد )تريكي و أ( درباره ت0474) 

تاپينگ
0

 ،2440  .) 

اند كه اجراي برنامه فلسفه براي كودكان به صورت اجتماع  هپژوهشهاي ديگري نيز نشان داد

افزايش عزت نفس   (،0230 پژوهشي موجب پرورش مهارتهاي استداللي )صفايي مقدم و همكاران،

ي هابهبود مهارت  (،0233 (، بهبود روابط ميان فردي )هدايتي و همكاران،0234 )هدايتي و همكاران،

امور مشابه، داوري و قضاوت درست، تفكر انتقادي و دادن تميز شامل استداللي و عملكرد فردي، 

ان آموز دانش( در 0236)ناجي و قاضي نژاد، خالق و مسئوالنه، اعتماد به نفس و قدرت حل مسئله

 د.شو مي

ون گالسرزفلدف
0

آيند و تفكر  ميدست  هاز راه تفكر ب ها( معتقد است تمام فهميدن0440) 

آموزش فلسفه به كودكان  نهضت ةن بايد آن را خود انجام دهند. ريشفرايندي است كه يادگيرندگا

توان  ميگرفت و آموزش داد، همچنين توان ياد  ميدر اين اعتقاد نهفته است كه روش تفكر را 

 (. 0474گري معلم يا والدين ارتقا بخشيد )ليپمن،نجيهوش كلي هر كودک را از طريق ميا

كاوچاک اگن و
6

يي كه به منظور باال بردن سطح هوش هاكوشش» گفته اند:  ( در اين باره2440) 

ي هاي شناختي مورد سنجش با آزمونهاصورت گرفته ثمر بخش بوده اند. آموزش مستقيم مهارت

ي يادگيري هاان داراي ناتواناييآموز دانشهوش به كودكان پيش دبستاني و دبستاني، بزرگساالن و 

رگبنلو و استرسيانسيو .(020ص«)موفقيت آميز بوده است
7

در كل، چنين به »( نيز گفته اند 2440) 

تر  ي وسيعهاي هوش و عملكردهاتواند عملكرد فرد در آزمون ميرسد كه آموزش هوش  مينظر 

( 2446)همچنين، اسالوين  .(30)ص « هوشي او )از جمله پيشرفت آموزشگاهي( را بهبود بخشد

                                                 
1. Williams 
2. Sassville 

3. Bierman 

4. Trickey & Topping 
5. Von Glasersfeld 

6. Eggen, P. & Kauchak, 

7. Cianciolo & Sternberg 
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در ان است. آموز دانشراهي براي با هوش كردن  يافتن ،روياهاي ديرينه آموزشي زگفته است يكي ا

شايد روزي كسي با »بوده است.  نوي هامنظور صرفاً دادن اطالعات و ايجاد مهارت  اين موارد، ميتما

ي آموزشي ها هيک داروي معجزه گر از راه برسد، اما فعالً پژوهشگران در حال تهيه و تدوين برنام

؛ 0233سيف، « ) ان افزايش دهندآموز دانشكلي انديشيدن را در  يهاآنها مهارت اويژه اي هستند كه ب

شايد اين داروي معجزه گر همان آموزش مهارتهاي فكري در معناي فلسفيدن با چاشني  .(266ص 

 رشد معنوي و عاطفي و كسب آگاهي از طريق تجربه و شهود باشد. 

هوشي ةبدين ترتيب، از آنجايي كه افزايش بهر
0
ثر در ؤراهكارهاي م به كاربردن ان وآموز دانش  

ازجمله مسائل مهم و مورد توجه والدين، معلمان و دست اندركاران آموزشي  ، همواره زمينهاين 

ي رسيدن به اين مقصود ها هيكي از را منزلةتوان آموزش فلسفه براي كودكان را به  ميبوده است، 

اجراي اين آموزش با ( 0474ليپمن )كه  راآزمايشي كوچک اما فشرده ، زمينهدر اين  در نظر گرفت.

اي را ياد داد، البته بدون  توان به كودكان استدالل قياسي و اصالح شده ، نشان داد كه ميوردبه عمل آ

"خاطر امتحان آموزش به"اينكه اين آموزش، 
2

باشد. اين آزمايش نشان داد كه اجراي اين برنامه در  

هفته  27آنها را در مسائل مربوط به استداللهاي صوري،كالسهاي كودكان يازده ساله، سن هوشي 

تر  هفته از آنها بزرگ 27د كه وش ميبرد؛ به عبارت ديگر، ضريب هوشي آنها معادل افرادي  باال مي

. آزمايشهايي كه بيست سال بعد، از اين افراد به عمل آمد، باز هم گوياي اين مطلب بود كه هستند

 .شود يب هوشي، حتي پس از بيست سال نيز حفظ مياين اختالف در سن هوشي يا ضر

تاپينگ زمينهدر همين 
2

؛ به نقل از الو2442)  
0
 ،دادصورت  راپژوهشي  (002ص   ،2400 ،

( نمره رشد داشتند 0/6حدود )در بهره هوشي  افت كردند از نظركودكاني كه آموزش فلسفه را دري

شتند چنين ادعايي غير ممكن است، كيت ديگر اعتقاد دا پژوهشگراناين موضوع كه  باوجودو 

ي معتبر و شناخته شده مورد ارزيابي قرار هااظهار داشت: درستي و صحت چنين ادعايي با آزمون

 توان ادعا كرد كه برنامه آموزش فلسفه به كودكان موفق بوده است. نتايج پژوهش ميگرفته و 

شاير مؤسسه كلكمنان
0

ن پايه دبستان كه برنامه آموزش فلسفه را اآموز دانشنيز نشان داد ، ( 2442) 

                                                 
1. IQ 

2. teaching for the test 
3. Topping  

4. Law 

5. Clackmannanshire 
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 يک ساعت در هفته در قالب داستان و شعر دريافت كردند در مقايسه با گروه كنترل از نظر هوشي

ان كمک آموز دانشنمره گزارش شده است كه به  0/6اين رشد در حدود  .رشد معناداري داشتند

. (2440 پينگ،)تيريكي و تا كرد تا به كالس باالتري راه پيدا كنند

ان در دوران تحصيل با آن دست به آموز دانشيكي از بزرگترين مشكالتي كه اكثر   سويي نيزاز 

 ةمشخص شده كه عقايد از پيش آموخت درک مفاهيم و حل مسائل رياضي است وگريبان هستند، 

ر افراد بيشت ، زيرايشرفت آنان در يادگيري رياضي شودرياضي ممكن است مانع پ ةكودكان دربار

ان نسبت به رياضي ديدي منفي پيدا آموز دانشبسياري از  د ودانن ضي را انتزاعي و دشوار ميريا

ان در جامعه آموز دانشتواند مؤثر واقع شود.  ميدر اينجاست كه روش جامعه كاوشگر  كنند، مي

شوند.  ميتر ياري  ي يافتن دركي بهتر و نگرشي مثبترياضي، برا يادگيريكاوشگر با انديشيدن 

رياضيات به مـعني آگاه شدن از بعد انساني رياضيات و نه فقط  ةدرگير شدن در گفت و گو دربار

بعد فني و حسابي آن. اين يعني به بحث گذاشتن معنا و تعبير مفاهيمي مثل اثبات، مسئله، پاسخ، 

، 0230ن زاده، و اعداد )فيشر، ترجمه كيا ها هاحتمال، تخمين زدن، الگو، خط، بي نهايت، مجموع

به آنها در اين موضوع   تواند ميرسد كه آموزش فلسفه براي كودكان  مي. بنابراين به نظر (230ص 

( 0476 – 0473ي )هاسال طي( با توجه به نتايج تحقيقي كه 0434، ليپمن )زمينهدر اين كمک كند. 

عملكرد  ،ا دريافت كردنداني كه برنامه آموزش فلسفه رآموز دانشكه  ه است، نشان دادهانجام گرفت

فيلدزعالوه بر اين، بسيار بااليي درخواندن و رياضيات داشتند. 
0

به نقل از تريكي و   ؛0440) 

يات را در پژوهش خود نشان داده ي رياضها( اثرگذاري مثبت اين برنامه بر مهارت2440 ،تاپينگ

 .است

سطح باالي يادگيري ي هاروش بحث گروهي براي آموزش هدفتوان گفت،  ميبه طور كلي 

شود و در تغيير نگرش آنان كار ساز  ميان آموز دانشمفيد است و موجب افزايش سطح انگيزش 

تواند موجب غناي تدريس  ميكاوش فلسفي به روش بحث گروهي . همچنين (0233است )سيف، 

مک كند ي رياضيات، علوم، هنر، موسيقي و . . .  شود و به كودكان كهاو آموزش در زمينه موضوع

عميق تر به ماهيت و فرايندهاي رياضي و يادگيري بينديشند. اين امر صحبت كردن به زبان رياضي 

اين طرح عمالً (. 0434سازد )ليپمن،  ميرا كه براي بيشتر كودكان كار سختي است، امكان پذير 

                                                 
1. Fields 
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و ارتقاي  هاي تحصيلي اند پيشرفت آزمايش خود را پس داده و مدارسي كه آن را به اجرا گذاشته

  (.0232 ،اند )قائدي آموزان را گزارش داده ميانگين نمرات دانش

( و چهار مطالعه خالصه شده در مقاله گازارد0436چهارده مطالعه خالصه شده در مقاله ليپمن )
0
 

كان استفاده كرده اند، ي آزمايشي كه از برنامه فلسفه براي كودها هدهند كه گرو مي( نشان 0433)

ي كنترل در توانايي استدالل، خواندن، پيشرفت ها هدار آمار بزرگتري نسبت به گروانتايج معن

رياضي، .... نشان داده اند )اسپرود
2

 ،2440). 

در مطالعات ديگري كه پيرامون رابطه پيشرفت تحصيلي در دروس رياضيات، علوم، مطالعات 

ن ايمده است كه ش، مشخص به كودكان به عمل آمدهاجتماعي و مطالعات ادبي با آموزش فلسفه 

ديگري كه  بررسيدر   . همچنين،(0440وجود دارد )اسپرود،  دارااين دو عامل همبستگي قوي و معن

آزمون تربيتي خدمات  مؤسسة
2

 تحتان پس از اينكه يک سال آموز دانشمشخص شد  انجام داد، 

نسبت به گروه گواه قرار گرفتند، در دروس رياضي، درک مطلب، استدالل،  يبرنامه آموزشاين 

  .(0443نمـره بهتري كسب كردند )ليپمن، 

ثيرگذاري أت ةبررسي ادبيات پژوهشي، در زمينو با عنايت به  ،گرديد بيانبا توجه به آنچه كه 

 برنامه آموزشي فلسفه براي كودكان بر تحوالت شناختي كودكان به ويژه با تاكيد بر هوش شناختي

، كمبود به صورت خاص رياضيو پيشرفت درس  ورت عامبه ص و همچنين پيشرفت تحصيلي

 هدف از پژوهشبنابراين،  مشهود است. كامالًدر ايران  در سالهاي اخير و به ويژه ويژهبه   ،پژوهشي

ر هوش و توانمندي حل مسائل رياضي بكودكان  فلسفه برايآموزش برنامه بررسي تاثير حاضر، 

بلكه همبستگي بااليي  ،شمول و نابسته به فرهنگ هستند است متغيرهايي كه نه تنها جهان كودكان

فرضيات  زمينهدر اين  .ان دارندآموز دانشبا موفقيت تحصيلي و شكوفايي ذهني و تحول شناختي 

 صورت بندي شدند : زير

 دهد .  ميان را افزايش آموز دانشآموزش فلسفه براي كودكان بهره هوشي  (1

 شود .  ميان آموز دانشت رياضي پيشرف سببآموزش فلسفه براي كودكان  (2

 

 

                                                 
1. Gazzard  

2. Sprod  

3. Educational Testing Service 
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 روش تحقیق و طرح پژوهش 

شبه  پژوهشي، كاربردي و از لحاظ روش شناسي يپژوهشپژوهش حاضر از لحاظ هدف 

در اين پژوهش، طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل  به كاررفتهآزمايشي است. طرح 

نيمي   به طور تصادفي،ي تصادفي انتخاب و مونه گيري خوشه ابا استفاده از روش ن هااست. آزمودني

مقطع  از آنها در گروه اول و نيمي ديگر در گروه دوم جايگزين شدند. دو گروه از لحاظ سن، 

در يک  هامشابه يكديگر بودند و براي هر دو آن  تحصيلي، زمان تحصيل، مدرسه، معلم رياضيات،

يكي از دو گروه  .(ها)پيش آزمون ندشدزمان و تحت يک شرايط متغيرهاي وابسته اندازه گيري 

و گروه ديگر يعني آزمايش )متغير مستقل( قرار گرفت يعني گروه آزمايش در معرض متغير مورد 

و در  هميشگي و قبلي خود را ادامه داد گروه كنترل در معرض متغير مستقل واقع نشد و برنامه

اجراي متغير مستقل كه فقط در نهايت هر دو گروه در يک زمان و تحت شرايط مساوي پس از 

 (.  هامورد گروه آزمايش اعمال شد، مجدداً اندازه گيري شدند ) پس آزمون

 مونه و روش نمونه گیريجامعه آماري، ن

آموزان دختر سال چهارم ابتدايي شهر تهران در سال  دانش پژوهش راجامعه آماري اين 

نظور مشاهده تأثيري كه آموزش برنامه . اين پژوهش به ماند تشكيل داده 0237 – 33 تحصيلي

گذارد، صورت  ميان سال چهارم ابتدايي آموز دانشفلسفه براي كودكان بر بهره هوشي و رياضيات 

 گرفته است. 

ان سال چهارم ابتدايي است كه به روش تصادفي آموز دانشنفر از  04 شاملاين پژوهش نمونه 

 22از ميان مناطق  02از طريق قرعه كشي، منطقه ابتدا  ه اي انتخاب شدند. بدين ترتيب كهخوش

 ،از طريق قرعه كشي مجدداً بعد آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شد، و در مرحله ةگان

شد.  انتخابشهر تهران  02دبستان دولتي دخترانه منطقه  27ن ايمدبستان دولتي فرهنگ دختران از 

ه از طريق قرعه كشي يكي از اين دو كالس به در اين دبستان دو كالس پايه چهارم وجود داشت ك

به صورت  هاان اين كالس، پس از اجراي پيش آزمونآموز دانشعنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. 

كه به صورت تصادفي  نفري جايگزين شدند 24در دو گروه كامالً تصادفي و از طريق قرعه كشي 

 گروه كنترل درنظر گرفته شد. يكي از آنها به عنوان گروه آزمايش و ديگري به عنوان

 ابزار اندازه گیري

 : زير هستندآزمون  دو در پژوهش حاضربه كار رفته ابزارهاي اندازه گيري 
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كتل آر. بي.  0404در سال را اين آزمون : 1مون نابسته به فرهنگ كتل مقياس آز
0
 است كردهتهيه  

و بزرگساالني كه توانايي  سال 02تا  3 آموزان دانشبراي  2كاغذي است. مقياس  –آزمون مداد  كه

سري تحقيقات دنبال يک  درپيذهني متوسط و تحصيالت زير ديپلم دارند مناسب است. كتل 

اشباع است و ادعا كرد كه آزمون او هوش كلي  Gي اين مقياس در عامل هاعاملي نشان داد كه سؤال

خرده آزمون تشكيل  0فرم از  است كه هر Bو  Aسنجد. اين مقياس  داراي دو فرم همتاي  ميرا 

سؤال وجود دارد.  42سؤال و در يک آزمون كامل  B ،06و  Aي هاشده است. در هر يک از فرم

 دقيقه است.   00زمان الزم براي اجراي آزمون 

ان آموز دانشي يادگيري ها( در تحقيقي كه در مورد بررسي نارسايي2آزمون كتل )مقياس  Bفرم 

محمد رضا بهرنگي و شگاه تربيت معلم )ر مؤسسه تحقيقات تربيتي دانمدارس ابتدايي تهران د

تهران هنجاريابي  ةسال 00و  04سني ي ههاان گروآموز دانشانجام گرفته است، در مورد  (شريفي

ي انجام شده در مورد آزمون كتل و ريونهاپژوهش. (0230 ،شده است. )شريفي
2

نشان داده است  

ي وكسلرهازمونآبا آزمون كتل   نايم كه همبستگي
2

بينه –و استنفورد  
0

بوده است.  30/4تا  03/4 

 74/4بينه به ترتيب  –ي وكسلر و استنفورد هان آزمون ريون و آزمونايمهمچنين ضريب همبستگي 

(. ضريب آلفاي كرونباخ براي محاسبه 0230شريفي به نقل از ، 0434بوده است ) كاپالن،  64/4و 

 محاسبه شده است . 74/4اين پژوهش  ضريب پايايي اين آزمون در

اين آزمون را آموزش و  آزمون رياضي استاندارد شده آموزش و پرورش پايه چهارم ابتدايي:

ايي اجرا و تصحيح و نمره گذاري ه چهارم ابتديتدوين كرده و معلم متخصص پا 02پرورش منطقه 

ر پايه چهارم ابتدايي صحت و درستي نمره گذاري به كمک پژوهشگر و معلم ديگ .ده استكر

نفر از  04اين آزمون روي نمره داشت.  24سؤال بود كه  03كنترل شده است.  اين آزمون شامل 

نمرات پيش  ميانان سال چهارم مقطع ابتدايي انجام شد و ضريب همبستگي پيرسون آموز دانش

نشان دهنده  كه( >P 440/4به دست آمد ) 60/4آزمون و پس آزمون اين مقياس در گروه نمونه 

يري است. همچنين ضريب آلفاي كرونباخ براي آزمون فوق در اين گتبار اين آزمون براي اندازه عا

  به دست آمد كه در حد مطلوب است. 73/4پژوهش 

                                                 
1. Catell 
2. Raven  

3. Wechsler  

4. Stanford-Binet  
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 روش اجراي پژوهش

از آنجايي كه هدف پژوهش حاضر تعيين تأثير برنامه فلسفه براي كودكان بر بهره هوشي و 

ابتدايي بود، لذا به روش نمونه گيري خوشه اي مرحله اي از ان سال چهارم آموز دانشرياضيات 

انتخاب شد و  02طريق قرعه كشي و كامالً تصادفي يک مدرسه ابتدايي دخترانه دولتي در منطقه 

از طريق قرعه كشي به دو گروه آزمايشي و  نفر بودند 04س كه ان پايه چهارم يک كالآموز دانش

د شدو گروه آزمايش و كنترل اجرا براي هر  هانفره تقسيم شدند. سپس جلسه پيش آزمون 24كنترل 

ان آموز دانشو رياضيات  Aفرم  2آزمون هوشي كتل مقياس  باان آموز دانشو طي آن بهره هوشي 

يده شد. پس از آن، متغير مستقل در گروه آزمون رياضي در هر دو گروه به طور هم زمان سنج با

. ماه اجرا شد 0ساعته در طول  2جلسه  02طي  برنامه فلسفه براي كودكان، يعني شدآزمايش اعمال 

شاهري  )ترجمةدر پژوهش حاضر برنامه فلسفه براي كودكان بر اساس كتاب فيشر 

كه به گونه اي خاص نوشته  يي استها. اين برنامه شامل داستانشدآموزش داده ( 0236 لنگرودي،

تعدادي رمان  ةفلسفي است. هسته مركزي برنامه دربرگيرند ةشده اند و كارشان شروع كردن مباحث

ي راهنماي معلمان است كه براي كودكان سه سال به باال مناسب هستند. در اين هاكتاب وفلسفي 

داستان استاد و ناخدا  : نددانتخاب ش« يي براي فكر كردنهاداستان» كتاب  پژوهش دو داستان از

 .مضمون: من كه هستم، با «كم» ةداستان آين، و مضمون: خرد و يادگيري ، بافري

ي انتخاب شده هاداستان گوييو باز برنامه فلسفه براي كودكان در پژوهش حاضر شامل خواندن

به ت رياضيات، ماهي ةتفكر دربار ةيي در زمينهاپرسش درباره آنها، و همچنينو بحث و نتيجه گيري 

تكاليف فكري و نقاشي مربوط به موضوعات دادن ي فكري، اجراي نمايش، انجام هابازيهمراه 

كه در آن مشاركتي فعال و ، در يک اجتماع كاوشگر صورت گرفت، فضايي اين كار بود.مورد بحث 

 شوند. ميب فعال ترغي ه يادگيريآموزش دهنده و آموزش گيرندگان وجود دارد و افراد ب ميانپويا 

بارش فكري، فعاليت و مشاركت در گروه، بحث گروهي، ايفاي نقش،  روشهايبدين منظور از 

د. در شكنترل رفتارهاي مخرب در گروه، تشويق، ترغيب ابراز وجود و تكاليف خانگي استفاده 

ا ب .داد ميپايان هر جلسه، پژوهشگر جمع بندي و باز خورد محتواي جلسه تشكيل شده را انجام 

شدند و رضايت خود را از  ميان از پيشرفت مهارت خويش نسبت به قبل آگاه آموز دانشاين شيوه، 

جلسه پس آزمون براي هر دو  ،00پس از پايان آموزش در جلسه   كردند. ميجلسات آموزشي ابراز 
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 ي آماريهااز طريق روش ها هآوري اطالعات، يافتگردد، و پس از شنترل اجرا گروه آزمايش و ك

 و نتيجه گيري مقتضي به عمل آمد.  ندمناسب مورد بررسي قرار گرفت

 ها هیافت

 دهد. ميان را افزايش آموز دانشآموزش برنامه فلسفه براي كودكان بهره هوشي فرضيه اول: 

 مقادير توصيفي مربوط به بهره هوشي نشان داده شده است. 0شماره در جدول 
 ي تحت بررسيها هي در مراحل و گروهوش بهرهبه مربوط ي فيتوصي هاشاخص .6شماره  جدول

 استاندارد انحراف نيانگيم تعداد شاخص             

 آزمون پس آزمون شيپ آزمون پس آزمون شيپ آزمون پس آزمون شيپ آزمون         گروه 

242400/04070/04762/0006/06 شيآزما

242464/04270/04470/0003/02 كنترل

يابيم كه ميانگين نمره پس آزمون بهره هوشي درگروه كنترل كاهش  ميجه به جدول فوق در با تو

 و در گروه آزمايش افزايش يافته است. 

   

 

 

 

 

 

ي تحت بررسيها هدر مراحل و گرو ميانگين بهره هوشي .6شماره  نمودار

مال است )مقايسه در هر دو گروه آزمايش و كنترل نر ها، توزيع آزمودني0 با توجه به نمودار

ي مربوط به پس آزمون در هر هاي مربوط به پيش آزمون در هر دو گروه(. مقايسه ميانگينهاميانگين

ميانگين بهره هوشي گروه آزمايش افزايش يافته، برخالف ميانگين بهره كه دهد  ميدو گروه نشان 

از تحليل  هااوتهوشي گروه كنترل كه كاهش يافته است. به منظور بررسي معناداري اين تف

نتايج تحليل كوواريانس براي آزمون فرضيه اول نمايش  2 شماره كوواريانس استفاده شد. در جدول

 داده شده است. 
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 براي بررسي تاثير آموزش برنامه فلسفه براي كودكان بر بهره هوشيتحليل كوواريانس  .1ل شماره جدو
مجموع  منابع تغيير

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 ذوراتمج
F 

سطح 

 معناداري

مجذور اتا 

 )اندازه اثر(

 260/2 301/2 463/0 371/042 3 371/042 ن گروهي (ايمگروه ) 

 162/2 2221/2 216/47 634/4150 3 634/4150 گروهي(-درون) IQ اثر

    155/57 17 316/1633 خطا

     42 222/442351 كل

است كه در سطح  060/2كنترليش به گروه گروه آزما Fنسبت  كه دهد مينشان  2شماره  جدول

40/4 < P اثر ، 462/4= مجذور اِتاشود. با توجه به  مي. بنابراين فرضيه اول تأييد نستيمعنادار ن

 است.  %2/6بر بهره هوشي گروه آزمايش  بخشي آموزش

به  شود. ميان آموز دانشپيشرفت رياضي  سببآموزش برنامه فلسفه براي كودكان : فرضيه دوم

  .ه استمنظور بررسي فرضيه فوق نيز از تحليل كوواريانس استفاده شد

 مقادير توصيفي مربوط به پيشرفت رياضي نشان داده شده است. 2 شماره در جدول

 ي تحت بررسيها همربوط به پيشرفت رياضي در مراحل و گروي فيتوصي هاشاخص .3شماره  جدول

 شاخص         

 آزمون             

 گروه 

 استاندارد انحراف نیانگیم تعداد

 آزمون پس آزمون شيپ آزمون پس آزمون شيپ آزمون پس آزمون شيپ

020271/3670/3711/030/0 شیآزما

0202022/3775/3154/076/1 کنترل

گروه كنترل كاهش و  يابيم كه ميانگين نمره پس آزمون رياضي در ميبا توجه به جدول فوق در 

 آزمايش افزايش يافته است.در گروه 

 

 

 

 

 

 ي تحت بررسيها هپيشرفت رياضي در مراحل و گروميانگين  .1شماره  نمودار
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ن دو گروه آزمايش و كنترل وجود ندارد و هر دو ايممعنادار  يتفاوت كه دهد ميار فوق نشان دنمو

ره رياضي در حاكي از پيشرفت نم هاد. مقايسه ميانگين نمره رياضي پس آزمونهستنگروه همگن 

. ه استاز تحليل كوواريانس استفاده شد هابه منظور بررسي معناداري اين تفاوتگروه آزمايش است. 

 نتايج تحليل كوواريانس براي آزمون فرضيه دوم آورده شده است.  0 شماره در جدول
 پيشرفت رياضي براي بررسي تاثير آموزش برنامه فلسفه براي كودكان برتحليل كوواريانس  .4 شماره جدول

 منابع تغيير
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداري

مجذور اتا 

 )اندازه اثر(

 011/2 220/2 177/33 117/11 3 117/11 (گروهي-ميانگروه)

-درون) IQ اثر

 گروهي (
541/352 3 541/352 437/15 2221/2 125/2 

    727/4 17 377/374 خطا

     42 415/33601 كل

است كه در سطح   277/00گروه آزمايش به گروه كنترل  Fنسبت كه دهد  ميجدول فوق نشان 

40/4  P<  اثربخشي ،  220/4= شود و با توجه به مجذور اِتا  ميمعنادار است. بنابراين فرضيه تأييد

 % است. 22آموزش بر رياضيـات گـروه آزمايش 

 نتیجه گیريو  بحث

ي فرضيه اول اين پژوهش نشان داد كه آموزش برنامه فلسفه براي كودكان نتايج حاصل از بررس

 ان نداشته است. بنابراين فرضيه اول ردآموز دانشبر بهره هوشي  40/4معنادار در سطح  يتأثير

 شود. مي

(  2442) و مؤسسه كلكمنا نشاير(، 2442)، تاپينگ (0474)ي ليپمن هااين نتايج با نتايج پژوهش

را افزايش ان آموز دانشبراي كودكان بهره هوشي فلسفه كردند اجراي برنامه آموزش كه گزارش 

 ناهمخوان است. دهد، مي

ي كه در مورد هوش انجام شده است تحت الشعاع اين سؤال پژوهشهايدر طول قرن گذشته 

بوده كه آيا عامل تعيين كننده هوش، وراثت )عوامل ژنتيكي، زيست شناختي( است يا محيط 

رشد و بالندگي هوش  ةثيرات فرهنگي، اجتماعي(؟ به عبارت ديگر، بحث ماهيت در مقابل نحو)تأ

كه به مقدار  نددانست ميقديمي كه هوش را امتياز و استعداد ثابتي  ةينظرمورد توجه بوده است. 

. امروزه توجه به ندا بسياري از محققان به چالش كشانده رامتفاوت به كودكان داده شده است، 
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هوش يک نيروي ايستا  در واقع،ي افزايش هوش از طريق آموزش تفكر معطوف شده است. هاوشر

شوند، اما  ميي عقلي ما از ميراث بيولوژيكي ما مشتق هاپوياست. اگرچه توانايي ينيست، بلكه نيروي

فعال مان  رهنگي، خانوادگي و اجتماعيي اجتماعي، تعليم و تربيت، محيط فها هتجرب اب هااين قابليت

بينه تفكر حاصل بسياري از عملكردهاي خردتر مانند توجه، مشاهده، افتراق،  باورند. به شو مي

كه ما طوري ، پرورش داده شوند به آموزشتوانند به  مي. اين عوامل استحافظه، قضاوت و غيره 

چندان  بتوانيم به راستي با هوش تر از قبل شويم. قواي ذهني كه ما از بدو تولد با خود داريم

ست كه از اهميت برخوردار هاپرورش آنشيوة از اين قوا و  گيري بهرهاهميتي ندارند، بلكه چگونگي 

چگونه آموختن است. روان شناسان  يادگيري ،آن دارنددادن نجام چه كودكان نياز به ااست. آن

« طالعاتپردازش ا»معتقدند كه منشأ هوش انسان قابليت پردازش اطالعات مغز است. رويكردهاي 

آن تقسيم شود و چگونه  ةتواند به اجزاي تشكيل دهند مينشان داده اند كه چـگونه هوش 

اشناختي )كنترل( توانند در هر دو سطح شناختي )درون داد، برون داد( و فر ميي فكري هامهارت

 پرورش يابند.

نامه اضر،  بردر پژوهش ح  ،زمينهي صورت گرفته در اين هاخالف پژوهش هاما با اين وجود و ب

 يهره هوشي گروه آزمايش را به طور معنادار باال نبرد. شايد بتوان يكب  آموزش فلسفه براي كودكان،

ساعت( دانست، چراكه ايجاد تغيير در  20از علل اين امر را كوتاه بودن زمان اجراي برنامه )

 شوديش بهره هوشي زيربناي فكري و ايجاد تحول عميق در چگونگي انديشيدن، كه منجر به افرا

 ئيد اين موضوع، اكثريت قريب بهأزمانبر است كه به مداومت و پيگيري نياز دارد. در ت يفرايند

حدود يک سال و در طوالني ) در زمانهاي نسبتاً زمينهاتفاق پژوهشهاي صورت گرفته در اين 

 باالتر( صورت پذيرفته اند.  

آموزش  ي متفاوتش، تا به اين زمان با روشهايان شركت كننده در اين پژوهآموز دانش، همچنين

ي هوشي و فكري آنها محدود به راهكارهاي مورد هاداده شده اند و ميزان شكوفايي توانمندي

 ي مورد استفاده قبلي )اساساًهاان به روشآموز دانشاستفاده تا اين زمان بوده است، و تا حدودي 

ذيرش و سازگاري با روشي جديد، آن هم با پ روشهاي سنتي آموزش( عادت كرده اند. طبيعتاً

رسد كه ميزان  مي. در واقع به نظر طوالني است زمان نسبتاً نيازمندتفاوتهاي بسيار با روشهاي قبلي، 

بااليي از زمان سپري شده در اين برنامه، صرف آشنايي و تطابق شركت كنندگان با اين برنامه شده، 

، بنابراين نتيجه مورد انتظار به دست نيامده است. كما اين بوده زمان تاثير گذاري آن كوتاه در نتيجه
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رسد افزايش زمان  ميكه تاثير مثبت به وجود آمده، اما از لحاظ آماري معنادار نبوده است. به نظر 

 اجراي برنامه بتواند نتيجه مطلوب مورد انتطار را به دست دهد. 

مكن مپژوهشهاي مشابه  ديگرهش حاضر با يكي ديگر از داليل تفاوت در نتيجه حاصل از پژو

 كه نياز به بررسي بيشتر دارد.  ابزار مورد استفاده براي اندازه گيري بهره هوشي باشد، است

تحليل فرضيه دوم نشان داد، اجراي آموزش برنامه فلسفه براي كودكان بر  نتايج حاصل از

% بود.  بنابراين فرضيه 22آن ربخشي ان تأثير مثبت داشته است و اثآموز دانشپيشرفت درس رياضي 

فيلدز  ،(0433)گازارد  (، 0436،0434)ي ليپمن هااين نتايج با نتايج پژوهششود. ميتأييد دوم 

اجراي برنامه فلسفه براي كودكان و پيشرفت  نايمند  ا كردهكه گزارش   (2440)اسپرود  و (0440)

 همسو است. وجود دارد،  معنادار ةرابطان آموز دانشدرس رياضي 

د و مثبت بر كيفيت تفكر دارن يي فلسفه براي كودكان در قالب كاوشگري تأثيراتهادرس

ويليامز ) كسب كنند باالتر يان در ادبيات و رياضيات نمراتآموز دانشتوانند موجب شوند  مي
0

 ،

، ليم0442
2

ي ي كوچک در كشورهاهااسناد پژوهشي به دست آمده از مطالعات در مقياس .(0440، 

عملكرد  متفاوتي ها هتوانند در جنب ميي فلسفه براي كودكان ها هدهد كه برنام ميمختلف دنيا نشان 

ان از آموز دانشكند كه  ميتأييد  ها هي سازنده اين پروژهاتحصيلي كودک تأثير بگذارند. ارزشيابي

كنند.  ميبرند و رويكرد جامعه كاوشگر را رويكردي انگيزه بخش تلقي  ميبحث فلسفي لذت 

ان آموز دانشو شيوه تفكر  هاكنند كه بحث فلسفي به تدريس آن ميمعلمان به طور كلي احساس 

خوانند،  ميچه دانش و لزوم كاوش انتقادي آن ةه ماهيت پيچيدنسبت ب هابخشد. آن ميتازه  يابعاد

فرايند به عزت  اين ابه عنوان متفكر و طالب علم ب هاكنند. آن ميشنوند، بينش پيدا  ميبينند يا  مي

 يي شفاهي و استدالل رياضي نمراتهاتوقع داشت كه در آزمون هاتوان از آن ميرسند و  مينفس 

كنند، زماني كودكان  ميباالتر كسب كنند. همان طور كه طرفداران فلسفه براي كودكان استدالل 

ز مسائل سازمان فرصت داده شود درک خود را ا هاگيرند كه به آن ميدرس را به بهترين شكل فرا 

بنابراين در راستاي تحقيقات  .ي خود را بسازندهادهند و با كمک دوستانشان فرضيات و راه حل

انجام شده در مورد روان شناسي يادگيري رياضي، درک رابطه اي در مقابل درک ابزاري فراگيري 

ران موضوعات شوند با كمک ديگ ميان ترغيب آموز دانشبخشد و  ميعلوم رياضي را عمق بيشتري 

                                                 
1. Williams 

2. lim 
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استفاده نكنند، و به اين  هارياضي را پردازش كنند، و صرفاً در امر يادگيري از نمادها، قواعد و فرمول

كودكان به جاي درک سطحي ساختارهاي روابط رياضي، كه شود  مي سببترتيب آموزش تفكر 

 را عمقي تر درک كنند و وضعيت خود را در اين درس بهبود ببخشند.  هاآن

شوند، اما رفته رفته  مير كلي كودكان با عطش كنجكاوي و اشتياق يادگيري وارد مدرسه به طو

اين كنجكاوي و شور و شوق دانستن و درک كردن به دليل تأثير پذيري از تعليم و تربيت سنتي 

 ما بايد بيشتر به استعدادهاي خدا داده اي بپردازيم كه كودكان با خود به مدرسه  شود.  لذا، ميمحو 

ست كه اني مدرسه در برآوردن اين نيازهاناتو و كنجكاوي و بي تابي در طلب مفاهيمآورند؛  مي

كند.  بر همين اساس فلسفه به عنوان يک واحد درسي پيشنهاد  ميبرخي كودكان را از مدرسه بيزار 

 ي استداللهاشده است تا به كودكان آموزش تفكر داده شود، چرا كه اين درس به پرورش مهارت

تحصيلي كنوني كم دارد و آن چه موجب افزايش عزت نفس و  ةپردازد، يعني آن چه برنام مي

شود. بنابراين آنچه الزم داريم درسي است كه ذهن ما را براي تفكر  ميي اخالقي هاگسترش ارزش

 كرده است.  ميي ديگر آماده كند و فلسفه از ديرباز اين نقش را ايفا هادرس ةدر زمين

موزش تفكر، متضمن پيشرفت چشمگير در آموزش و پرورش براي همه تمركز بر آ

ان است.  چرا كه كنترل انديشمندانه و آگاهانه و تسلط ارادي را كه از ضروريات آموزش آموز دانش

افزايش  ادانش ب ةكسب خود به خود و ناآگاهان كند.  از آنجايي كه ميمدرسه اي است تضمين 

ار، براي ن ابعاد شناختي و فراشناختي كاينه بر آن، كه تمايزي است  مآگاهانه و فعاال تدريجي كنترل

بايد بتوانيم فرايند تفكر و يادگيري را به سطح خودآگاه بياوريم و  ،گسترش دانش كافي نيست

بر سازمان كه توانيم از اين طريق  به آنان كمک كنيم  ميبيشتر بينديشند، پس  كودكانشويم  سبب

د. بر اساس اين ديدگاه، تفكر قوي تنها اين نيست كه آن قدر با اطالعات فكري خود مسلط شون

چه آن، تفكر مستلزم آن است كه به آني موجودمان بياميزد، بلكه عالوه بر هاكار كنيم تا با ديگر دانش

ي پيشين را درک كنيم، به فرايند تسهيل ها هاطالعات تازه و دانست ميان ةجذب شده توجه كنيم، رابط

اين امر نه تنها مستلزم فرايند تفكر  .ه آن توجه كنيم و از فراگيري واقعي چيزي تازه آگاه باشيمكنند

است بلكه مستلزم فرايند فراشناختي نيز هست يعني تفكر درباره تفكر. اين نيروي فراشناختي 

را كه آنان شوند، چ تر ي موفقانآموز دانشبزرگ تر به سادگي  كودكان  تواند  با سن تغيير كند و مي

رشد را هم كنند. از طرفي  ميبه مرور زمان ميزان بيشتري اطالعات فراشناختي را در خود نهادينه 

ايجاد برخي از تدابير  سببخود  ةتوانيم با مداخل ميوابسته به سـن دانست چراكه   توان صرفاً مين



 663فصلنامه تعليم و تربيت شماره                                                                            614
 

ظرفيت هوشي  با تدابير فراشناختي يادگيري موفق حتي در كودكان كم سن و سال شويم و

 مضاعف در حساب بانكي، افزايش دهيم .  ةيادگيرنده را مثل بهر

رويكرد پياژه اي وصف مفيدي از مراحل كفايت فكري در سطوح متنوع رشد و از تفكر عيني 

دهد. رويكردهاي پردازش اطالعات نشان داده اند كه چگونه  ميدر اختيار ما قرار را تا تفكر انتزاعي 

توانند در هر  ميي فكري هاآن تقسيم شود و چگونه مهارت ةه اجزاي تشكيل دهندتواند ب ميهوش 

 دو سطح شناختي )درون داد، برون داد( و فراشناختي )كنترل( پرورش يابند. 

شود. اين مدل آموزشي  ميي خود كـودک شروع ها هيابي ايدا ارزشرويكرد آموزش براي تفكر ب

يي هاآتش»يا )مدل انتقال( « بايد پر شوند ظروفي كه» مثابةبه بر اين باور بنا شده است كه كودكان 

شوند. اين به آن معنا نيست كه  مي)مدل كشف(، وارد فرايند يادگيري ن« كه بايد افروخته شوند

در فرايند يادگيري عملكردهاي متفاوتي  هاي كشف يا انتقال جايي در يادگيري ندارند. آنهامدل

 را به تو بگويم، چگونه بايد اين كار يابگذار به تو نشان بدهم »يد : گو ميدارند. مدل انتقال كه 

، در بهترين شرايط براي كارهاي سطح پايين يا مقدماتي مانند انتقال اطالعات، «انجام دهي

مناسب است. در واقع مدل انتقال يک روش باز توليد است. مدل  كردنها يا امر و نهي هادستورالعمل

كند. در اين مدل  مييادگيري درگير  ةفعال در يک موقعيت سازمان يافت كشف كودک را به طور

كند. كودک در پردازش اطالعات، تحقيق،  ميكودک فعاالنه در فرايند يادگيري توليدي مشاركت 

يي را كه كودک ها هكشف الزم نيست ايد روششود. در  ميبرقراري ارتباط و مسئله گشايي درگير 

توان تضمين كرد كه در پايان فعاليت بعد  ميآورد، به كار گيرد و ن مييري با خود به موقعـيت يادگ

از حل مسائل و پايان اكتشاف، هيچ گونه تفاوت كيفي در افكار كودک حاصل شده باشد. مدل 

؟ « كنيد ميشما چه فكر »آموزش براي تفكر در كانون خود نسبت به كودک رويكردي دارد به نام 

يا « انجام دادن»سازد. تمركز آن روي  ميباالتر تفكر، فراگيري را محقق اين مدل از طريق سطوح 

يابي به نوعي انديشيدن تأكيد دارد. هدف آن دستنيست، بلكه اين مدل بر رويكرد تفكر و « گفتن»

يادگيري مبتني بر انتقال، همراه با ايجاد تغييرات در محتواي يادگيري است. آموزش براي تفكر با 

را هم از نظر شناختي و هم از نظر  هاآورد و آن ميرا به دست  اني كودكها هايد اطالعات خام،

دهد. هدف آن سرعت بخشيدن به فرايند يادگيري از طريق پيوند  ميفراشناختي مورد پردازش قرار 

ي ها هحيط ةتوان رويكرد آموزش براي تفكر را در هم ميو اعمال با افكار است . لذا  ها هدادن دانست
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ي برنامه آموزشي مدرسه و هاتواند با موضوع ميي تجربه ها هه كودک به كار گرفت. اين حيطتجرب

 هوش انسان مرتبط باشد .  گوناگوني هاصورت

چالش براي بهبود تفكر، تعليم و تربيت و زبان كودكان در قلب آموزش و پرورش جاي دارد. 

كان نيز جاي دارد؛ جنبشي كه در اين چالش، همچنين در قلب جنبش جهان شمول فلسفه براي كود

ان را آموز دانشزبان  ي تفكر، سواد وهابيش از سي كشور دنيا با به كارگيري كاوش فلسفي، مهارت

دهد. ما نيازمند نظريه اي در زمينه تفكر هستيم كه با  ميپرورش  در هر سن و با هر استعداد

روش شناسي جامعي كه اين ملزومات را ي قابل اجرا در كالس پيوند خورده باشد. نظريه و ها هشيو

كند به فلسفه براي كودكان تعلق دارد كه اين برنامه خود نيازمند پژوهش بيشتري در  ميتأمين 

 پيشبرد اهدافش است. 

توان در حل مسائل آموزش و پرورش )سيستم  ميز پژوهش حاضر به دست آمده ا يجااز نت

د گيري رياضي و. . . ( ياري گرفت. از آنجايي كه ، اختالالت ياهاارزشيابي تدوين كتب رياضي،

ي ها هان است، بر اساس يافتآموز دانشاختالالت يادگيري رياضي يكي از عوامل افت تحصيلي 

ان مبتال به اين اختالل را بهبود آموز دانشتوان عملكرد تحصيلي  ميبدست آمده  از اين پژوهش 

مربيان دلسوز آموزش وپرورش  تواند انگيزه  اوليا و مينتيجه پژوهش حاضر   بخشيد. عالوه بر اين،

ي پژوهش ها هاهداف چنين آموزشي تقويت نمايد. با توجه به يافتبخشيدن به تحقق  زمينة در را

توان راه موفقيت تحصيلي و  ميدرسي  ةحاضر با گنجاندن آموزش مهارتهاي فكري در برنام

ابتدايي تحصيل قبل از ورود به دانشگاه هموار ي هاان را در همان سالآموز دانششكوفايي ذهني 

 كرد. 

و كوچک بودن حجم  دبستان شهر تهران چهارممقطع  دخترانمحدود بودن جامعه آماري به 

ي ها هگرو د پژوهشهايي درشو ميسازد. پيشنهاد  ميگروه نمونه، تعميم پذيري نتايج را خدشه دار 

در هر دو در شهرهاي ديگر و يگر و همچنين ي سني دها هگرو ،بزرگ تر، مقاطع ديگر تحصيلي

همچنين اجراي  ي سني و جنسيتي و تعميم پذيري بيشتر نتايج صورت پذيرد.هاجنس جهت بررسي

 كاربرداين آموزشها در زمان طوالني تر براي رسيدن به نتايج مورد انتظار در مورد بهره هوشي و 

 شود. ميشنهاد پي  ابزارهاي متفاوت براي اندازه گيري بهره هوشي،
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ارچوبی برای تدوین آیین نامه به منظور پیشنهاد چ ای حرفهی نظری اخالق هابررسی بنیاد

 معلمان ای حرفهاخالق 

 

*یحیی قائدیدکتر   

**معصومه امیری  

***مریم دیبا واجاری  

 چکیده
سازد و از  معلمان مطرح می ای حرفهاخالق  ةدرباررا ی اساسی هااین مقاله برخی پرسش

ای برای تدوین آیین نامه اخالق  ها در تالش است چارچوب اولیهبه آن طریق پاسخ
ی ها ه. پرسش از چیستی نظری1ند از: ا عبارت هااین پرسشو  معلمان فراهم سازد.  ای حرفه

معلمان  ای حرفه. پرسش از چیستی اخالق 3 ای حرفه. پرسش از چیستی اخالق 2اخالقی 
نظریه اخالقی  5 نخستدر پاسخ به پرسش  معلمان. ای حرفه. پرسش از عناصر اخالق 4و 

معلمان نشان داده  ای حرفهمورد بررسی قرار گرفته و ارتباط هر کدام با آیین نامه اخالق 
یه خیر و ، نظریه عدالت فراگیر و نظریه آزادی و نظرگرایی ، وظیفهگرایی شده است. سود

مسئولیت فرد حقیقی و  ای حرفهاند. در پاسخ به چیستی اخالق  زیبایی مطلق از آن دسته
، درستی و نادرستی، تعارضات، مشکالت هاحقوقی، ماهیت شغل، غایت شغل، مالک ارزش

 ای حرفهمورد توجه قرار گرفته است. در اخالق  ای حرفهعملی اخالقی و دانش اخالق 
، انتظارات اجتماعی و آموز دانشمعلمان ارتباط تعلیم و تربیت به طور کلی، تدریس، 

 ای حرفهمعلمان مورد بررسی قرار گرفته است. عناصر اخالق  ای حرفهبا اخالق سیاست 
قرار گرفته است. در  بررسی، والدین، اجتماع و حرفه نیز مورد  آموز دانشمعلمی شامل 

به آنها داده شده چارچوب  1- 4یی که در قالب جداول هاو پاسخ هابا توجه به پرسش پایان
با توجه  ه شده است.ارائ 1 معلمی در قالب نمودار ای حرفهق تدوین آیین نامه اخال اولیة

به نتایج اشاره شده، پیشنهاد می گردد پژوهش های بیشتری در این زمینه صورت گیرد و 
 همزمان با آن اقدامات اولیه برای تدوین آیین نامه اخالق حرفه ای معلمان آغاز گردد.

 معلمان  ای حرفهمعلمان، آیین نامه اخالق  یا حرفه، اخالق ای حرفهاخالق  :ها هکلید واژ
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 بیان مسئله

، در تالش بوده است تا این سالهاجدایی ناپذیر زندگانی انسانی است. بشر  اخالق بخش

آن افزایش دهد. مفهوم اخالق از  ی کشانده و شناخت خود را دربارةآگاه ةموضوع مهم را به حوز

ی اساسی در مورد ماهیت های بنیادی و بسیار چالش برانگیز است. علم اخالق با پرسشهاوممفه

روست. ذهن فالسفه و روشنفکران به طور مداوم به چنین  هخوب و بد و زشتی و زیبایی روب

 مانند:یی ها. پرسشستیی را مطرح کرده اهاکدام به نوعی چنین پرسشو هر یی مشغول بوده هاپرسش

گی بهترین زندگی برای افراد بشر است؟ با افراد هم نوع چگونه باید تعامل داشت؟ به چه نوع زند

اخالق است که هنوز به طور کامل ی هاپرسشترن  ابتداییاز  هااین پرسش"( 1005) زعم اسلوت

و در طول تاریخ پرسیده شده  اند ی اخالقی محدود و مشابهها. گر چه پرسش"پاسخ داده نشده است

ی متفاوت زندگی را برای افراد بشر رقم ها هگون عددی متهاو این پاسخ ندمتعدد هااسخاست، اما پ

ی اخالقی را حد وسط و پیوستار افراط و تفریط تعریف کرده است. هاگیری . ارسطو تصمیماند زده

سقراط به انسان پرداخته بود و متوجه نیک و بد حقیقی زندگانی و به دانش و فضیلت  اواز  پیش

(. از نظر افالطون هنرهای بنیادی اخالقی همانا دانایی، دادگری، جرأت و 23، 1335 مگی)  بود

(. پس از این سه 35، 1331)بکر  در خویشتنداری عقل را برتری می داد ند کهخویشتنداری بود

ی هافیلسوف مشهور یونانی و پس از بر افتادن تمدن یونان به دست اسکندر و رومیان باز هم پرسش

و در  بوداز زندگی خوب ادامه دارد. گر چه این بار وجه اجتماعی آن به فردی تبدیل شده  اخالقی

وریان، رواقیان و نوافالطونیان پدیدار گشته است، عمده کی اخالقی سگ واران، اپیهاقالب دبستان

، 1335زاده؛  )نقیب رهایی انسان از درد و رنج است گیچگون های اخالقی این دبستانهاپرسش

(. پس از آن نیز فیلسوفانی نظیر اسپینوزا، کانت و دیگران این راه را ادامه دادند و 1332پور،  صانع

قرون  ةپس از فروکاستن از اخالق انسانی و تهدید حرمت انسان و کاهش ارج و ارزش او در دور

انسان مجدداً مورد توجه قرار گرفت و مفهوم اخالق  دورة رنسانس و پس از آنوسطی، در 

اریک فروم برای رساندن اندیشه فیلسوفانی چون اسپینوزا، اسپنسر، و نیچه به کار را  گرایی انانس

(. با وجود تعاریف و نظریات 1011)فروم،  روی اخالق سلطه گرایانه قرار داد هرا روب برد و آن

ی اخالقی به هاسودمند برای درک مفهوم یچارچوبرست ، 1033اخالق، در سال  ةمتعدد دربار

ران شود رفتاری است که منجر به رفاه دیگدادن که عمل اخالقی انجام  بودود آورد. وی معتقد وج
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)رست
1

(. رست چهار جزء از رفتار اخالقی را تعریف می کند که باید در مورد یک عمل 1033، 

تصمیم  ند از حساسیت اخالقی، استدالل اخالقی،ا اخالقی نتیجه بخش مد نظر قرار گیرد که عبارت

 عمل اخالقی.انجام دادن ی اخالقی و هاراه حلاجرای ای بر

ی علم اخالق که می توان در آن به بررسی عمل اخالقی پرداخت، اخالق ها هیکی از شاخ

. بود ی گوناگون وارد شدهها هو حرف هااز میالد در شغل پیشاست. علم اخالق حتی  ای حرفه

راط در یونان باستان به سوگند نامه پزشکی بق ای حرفهقانون تدوین شده در زمینه اخالق  نخستین

؛ 1000)تجلتویت  ی اخالقی پزشکان مشخص شده بودهاکه در آن وظایف و مسئولیت باز می گردد

که در وهله اول از  ای حرفهعبارت است از مجموعه قوانین اخالق  ای حرفه(. اخالق 2991سینگر، 

 ای حرفهترین وظیفه اخالق  مهم(. 1034و  1031)کیچنر،  ماهیت حرفه یا شغل به دست آمده است

رشد و توسعه قوانینی مبتنی بر اخالق در شغل مورد نظر است. این موضوع در تعلیم و تربیت 

بسیار مهم تر است، اینکه تدریس در میان سایر مشاغل به صورت یک حرفه مورد توجه قرار گیرد، 

این هستند که  در پیی آموزشی ها همؤسس موضوع بحث انگیزی است. اما نمی توان انکار کرد که

(، تدریس را یک 2994) ( و چن2993) واقعی برای تدریس ایجاد کنند. کار ای حرفهیک شرایط 

ی اخالقی است. در این ها هو مالحظ هامعرفی می کنند که به شدت درگیر بحث ای حرفهفعالیت 

ت این اخالق، که مقتضییا قرار می گیرد و بدیهی است ای حرفهصورت معلم در قلب چنین 

ست. چراکه با توجه به ماهیت مشاغل متفاوت عمل ها هی اخالقی در سایر حرفهاویژگی متفاوت از

 اخالقی در هر حرفه با توجه به ماهیت آن حرفه تعریف می شود.

ی اخالقی بسیاری در تعلیم و تربیت مشاهده می شود. به عبارت دیگر بسیاری هاامروز جدال

تفاوت وجود دارد که با هم در تضادند و هیچ استانداردی وجود ندارد که معلمان از آنها ی مهاارزش

(. برخی از مسائل غیر اخالقی نظیر تحقیر، توهین، تهدید و  2991؛ چن،1001)نش،  پیروی کنند

دارد.  پرورش وجود آموزش و که امروز در هستندآن چیزی  ی روشنی ازها هتنبیه بدنی نمون

ی اجتماع و نیز های دانش آموزان، توقعها خانواده درقبال وظیفه ای که در برابر علمانمسردرگمی 

به آن موضوعات اخالقی هشیار شوند و نسبت  معلماندر قبال زندگی خود دارند و اینکه چگونه 

فوری و اساسی است. این موضوع بسیار  یشوند، موضوع رو با آنها روبه چگونه به طور مناسب

                                                 
1. Rest 
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ی هابه یک مفهوم از اخالقیات که به طور جدی وجه جدا ساز فعالیت معلمانکه مشهود است 

 (.210، 1009)استرایک و همکاران،  باشد نیاز دارند معلمان ای حرفه

معلمی با توجه به ماهیت آن و با توجه به این موضوع که سر و کار آن با کودکان است  ةحرف

قی است. تعهد و انتظار والدین، جامعه و همکاران ی حساس نسبت به موارد اخالها هحرف ةدر زمر

باید در مورد حرفه خود داشته باشند، وضعیت اخالق  معلمانیی که هااز معلمان و نیز تعهد

معلمی در همین موارد  ای حرفهبندی اخالق  کند و اهمیت صورت تر می آنان را پیچیده ای حرفه

ع و سپس تجلی آن در قالب قوانین و است. آنچه مورد نیاز است صورت بندی نظری موضو

مقررات خاص است. با بررسی این  موارد می توان این زمینه را فراهم کرد که در آینده نزدیک 

انتظار داشت که گونه ای از اخالق را  آناناز توان  و میمعلمان ما از چنین قواعدی برخوردار باشند 

اعی رعایت کنند. الزمه چنین کاری این است حرفه خود در محیط کاری و در محیط اجتم زمینةدر 

بر مبانی  ای حرفهکه مبانی نظری این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. برای استوار کردن اخالق 

ی مطرح در اخالق چه ارتباطی با اخالق ها هکه نظری پاسخ داده خواهد شد پرسشنظری به این 

ی اخالقی و ها همن بررسی چیستی نظریدارند و ض انمعلم ای حرفهو سپس با اخالق  ای حرفه

ی موجود در دنیا، ماهیت اخالق ها هو آیین نام بررسی پیشینهضمن  ای حرفهچیستی اخالق 

 گیرد. آنان مورد بررسی قرار می ای حرفهمعلمان و عناصر اخالق  ای حرفه

 پیشینه پژوهش

صورت  انمعلم یا حرفهاخالق  بارةی پژوهشی جدی درهادر تعلیم و تربیت ایران بررسی

یی در این زمینه صورت گرفته است. هانگرفته است، اما در خارج از ایران چندی است پژوهش

چیزی که ذهن پژوهشگران را اشغال کرده ماهیت و  نخستینی نظری در اینجا نیز هاهمانند بحث

 ی حرفه معلمی است.هاویژگی

و رینولدز براخ
1

مقایسه کرده و به این نتیجه حرفه معلمی را با مشخصات یک شغل  (1002)

 سازیی آموزشی آنها بازهادست آورند باید نقش هب ای حرفهشناخت  معلمانکه برای اینکه  اند رسیده

برود .شود
2

که چگونه می توان معلم  داده است( نیز همین موضوع  را پیگیری کرده و نشان 1070)

دستور العملی اخالقی  هانند سایر شغلکه هما کردهرا در حرفه معلمی کارآمد کرد. وی خاطر نشان 

                                                 
1. Brach and Reynolds 

2. Broude 
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گرولبرای تدریس الزم است. ب
1

و ضمن  کردهآموزشی را توصیف  ای حرفهی ها ه(، جنب1072)

 کرده است.آن را نیز بررسی  ةتدریس و آموزش با سایر مشاغل، تاریخچ ةمقایسه حرف

یانگ
2

الل و توانایی فردی معلم استق زمینةمعلمی را به ویژه در  ةی حرفهاو تناقض ها(، تعارض1039)

 معلماناز سوی دیگر که در پی کنترل را ی اداری آموزش و پرورش هااز یک سو و کاغذ بازی

فارکور داده است.هستند مورد بحث قرار 
3

که تدریس  هگیری کرد (، در مقاله خود نتیجه1073)

ن آنرا حرفه تلقی توا ست و البته در برخی موارد هم نمیی یک حرفه اهاواجد بسیاری از ویژگی

بتوانند شناخت باالتری از حرفه  هابه کمک آن معلمانراههایی است که  در پیکرد، وی در ادامه 

خود به دست آورند. فریتس
4

را نسبت به حرفه خود مورد  معلمان(، در تحقیقی نگرش 1070) 

گرند. البته یک حرفه می ن در حکمبه تدریس  معلمانکه  ه و نتیجه گرفته استبررسی قرار داد

آن را اصالح کنند. لی معلمانمواردی هم وجود داشته است که باید 
5

(، نیز در پژوهشی 1070) 

. لوونتال و گرفته است مشابه یرا از حرفه خود مورد بررسی قرار داده و نتایج معلمانی هااستنباط

نیلسن
1

 است. شدن ای حرفهی مهم هاکه استقالل یکی از ویژگی اند داده(، نشان 1077)

شماساناری و همکاران
7

را مورد توجه قرار داده و در پی آن بوده اند که  معلمان(، تربیت 1073)

کمک کنند  معلمانو از آن طریق به  نمایندی مراکز تربیت معلم را آشکار هااستاد ای حرفهی هانقش

خود را بهتر درک کنند. اسکانل ةتا حرف
3

به ویژه را زم ی الهاکند که مدارس شرط ( بیان می1031) 
خود را  ای حرفهی هاعمل کنند و توانایی ای حرفهبتوانند  معلماناز نظر مالی ندارند تا از طریق آنها 

بهبود بخشند. وی توصیه می کند که الگوی مالی مدارس تغییر کند. سوانسون
0

(، نیز در پی 1032) 

ی اساسی حرفه معلمی را توصیف کند. واردهاآن است تا ویژگی
19

شدن  ای حرفه(، برای 1073) 

کند. ولر می ی تربیت معلم را پیشنهادها هبازسازی برنام معلمان
11

را برای  و مراحلی ها(، شرط1031) 

                                                 
1. Bulger 

2. Young 
3. Farquhar 

4. Fritts 

5. Leigh 
6. Loewenthal and Nielsen 

7. Massonari and others 

8. Scannell 
9. Swanson 

10. Ward 

11. Weler 
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 پنجای  د. وی برنامهنبودن تدریس و معلمی را تضمین کن ای حرفهدارد که  استخدام معلمان بیان می

انترنی،  ةقیق پذیرش، تجربه تدریس، دوری دهامعیار عبارتند از:پیشنهاد می کند که را ای  مرحله
برای مجوز سه ساله موقت و مشروط پذیرفته شدن، دادن آزمون گسترده و نهایتاً در صورت 

کارشناسی ارشد آموزشی به درجة دریافت و ی خود هابه پژوهشادامه دادن  در صورتتدریس تا 

. لوین و همکارانششود وی گواهینامه کامل اعطاء
1

وضعیت تربیت معلم را ارزیابی (، نیز 1077)

و  هابر اساس مهارت معلمانبندی  که تحصیالت باال، گزینش جدی و دسته اند داشتهو اظهار  کرده
 معلمی است.   ةتلقی شدن حرف ای حرفهی هااز مالک ای حرفهی هاروش

 ی پژوهشهاپرسش
 ی اخالقیها هپرسش از چیستی نظری. 1

 ای حرفه . پرسش از چیستی اخالق2

 معلمان ای حرفهپرسش از چیستی اخالق . 3

 معلمان  ای حرفهپرسش از عناصر اساسی اخالق . 4

   روش پژوهش

ی اساسی در هاپرسشاستفاده شده است.  "لکتیک با خوددیا"از روش  نخستبرای این پژوهش 
عه بدون مراج انخود پژوهشگر راو پاسخ به آنها  معلمان ای حرفهو اخالق  ای حرفهمورد اخالق 

ای  گیرد به گونه . این روش که در فلسفه بسیار مورد استفاده قرار میاند طراحی کرده به سایر منابع

می گیرد و این فرایندی پایان ناپذیر  شود و به پرسش پایان است که  پژوهش از پرسش آغاز می
است، در شده  عملدر این پژوهش نیز چنین  طور قراردادی آن را پایان دهیم. هاست، مگر اینکه  ب

دیده  هاای از این گونه پرسش گیری نمونه در نتیجهو گانه چهاری هاله و در جدولئچکیده و بیان مس
 شود.  می

 .ی اخالقیها های از پرسش آغازین: پرسش از چیستی نظری نمونه

معلم چگونه باید عمل  در حکمافراد و نیز  در حکمی پایانی: معلمان هاای از پرسش نمونه

 ؟نمایند

به شیوه تحلیلی و  ها هو پاسخها، سایر منابع و نظری هاپس از صورت بندی اولیه برخی پرسش

و   ها. در روش تحلیلی هدف روشن سازی برخی واژه ندتحلیل مفهومی مورد پژوهش قرار گرفت

 رود ناروشن هستند. یی که گمان میهاویژه گزاره ه( است. بهاارهز)در قالب گ هافکر

                                                 
1. Lewin and Associates 
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 :معلمی ای حرفه، اخالق ای حرفهی اخالق، اخالق ها هتحلیل شده: نظریی ها برخی واژه

آثار و نتایج اعمال  ،ی اخالقیها هی نشانگر نظریها هی تحلیل شده: هر کدام از گزارهابرخی فکر

اشخاص حقیقی تأکید دارد و  در حکمهم بر مسئولیت فرد  ای حرفهاخالق  یا (گرایی )فایده ندا مهم

 . کند ی اخالقی لحاظ میهاه از شغل را در مسئولیتهم عنوان برخاست

ه ر نیز ارائگآنها با یکدیو ارتباط  هادر ادامه شیوه تحلیل مفهومی تالش شده تا ساختار مفهوم

آورده شده است. ارتباط منطقی  1نتیجه نهایی در نمودار  در حکماین ساختار در کل مقاله و  .شود

و  دست آمده است. همعلمی از همین طریق ب ای حرفهو  اخالق  ای حرفهی اخالق با اخالق ها هنظری

نچه از سایر منابع حاصل آورده بودند با آ دست هنچه پژوهشگران در بدو امر بسرانجام با مقایسه آ

یین نامه آالگوی نهایی تدوین  ،و با استفاده از روش استنتاج (4تا1در قالب جداول )شده بود 

اهداف توان  برای  ه شده است. روش استنتاج را می، ارائ1 شماره نموداردر معلمان  ای حرفهاخالق 

این روش  به کارگیریو نظریه آزمایی  استفاده  کرد. در عین حال با  پردازی مانند نظریهگوناگون 

یک  در حکمی اخالقی ها هعمل آورد. در اینجا نظری هیی بهاگیری توان از طریق مقایسه نتیجه می

نتیجه  به مثابةمعلمی  ای حرفهمقدمه دوم)جزیی( و اخالق  به منزلة ای حرفهاخالق  )کلی(، مقدمه

گانه آمده به همین چهار در نظر آورده شده است. عمده مباحثی که در ستون اول و دوم جداول

 :را بپذیریم( گرایی ی نظریه سودها)در صورتی که پیش فرض :نمونه منظور بوده است.

بوط به حق انتخاب و آزادی انسان است و یکسره امری مطلوب : جستجوی سود مر1مقدمه

 است.

 .ن حق انتخاب داردمی یکی از حقوق انسان است که در آ: حرفه و شغل  معل2مقدمه 

به آن  1)نتیجه ای که در جدول  نتیجه: جستجوی سود در حرفه معلمی امری مطلوب است

 اشاره شده است(

 ها هیافت

 اي حرفهارتباط آن با اخالق  ي اخالق وها هچیستي نظری

ی ها هی سازمان را بر عالقها و فایده ها هدر پاسخ به این پرسش که کارکنان چرا باید عالق

 .جست و جو نمود ای حرفهشخصی ترجیح دهند، پنج پاسخ متفاوت را می توان در دانش اخالق 

گرا،  هارت می داند از نظام فاید( آنها را عب1335 و نیز قراملکی، 1335 )به نقل از داودی جان الیاس

گرا، نظام مبتنی بر عدالت فراگیر، نظام مبتنی بر آزادی فردی و نظام مبتنی بر زیبایی و  نظام وظیفه
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تقسیم بندی را مورد بحث قرار  رترین نظریه پردازان اخالق نیز اینو)جان رالز از مشه خیر مطلق

 .دهد( می

اییگر های فایدهه یکی از نخستین نمایند
1

. ود که  به طرفداری از آن معروف استهوچسون ب 

تعبیر و تفسیر شده است، اما  گرایی گونه ای از فایده در حکمنظریه اخالقی دیوید هیوم نیز 

(. بنیاد 59، 1334)پاپکین، مشهورترین نمایندگان آن جرمی بنتام و جان استوارت میل هستند

ثار و نتایج اعمال مهم هستند. اگر عملی آثار و روش فلسفی آن است که آ در حکم گرایی فایده

درست است وگرنه نادرست است. از  ،نتایج سودمند را بیش از آثار و نتایج زیان آور حاصل کند

آن شده  دادن رو مالک درستی یا نادرستی یک عمل نتایج آن است نه انگیزه ای که سبب انجام این

 در پینظران را  ، ناخشنودی برخی صاحبها رفتن انگیزهاخالق به دلیل نادیده گ گرایی است. فایده

بدیلی برای آن ظاهر شد که خود متشکل از سه نوع سود  در حکمرو سودگروی  داشت؛ از این

(. سودگروی عمل نگر بر این اعتقاد است که با توسل مستقیم 05-35، 1333)فرانکنا،  گروی است

است. سودگروی عام معتقد است در هر اوضاع و سود بگوییم چه چیزی صواب یا الزامی  اصل به

سودگروی قاعده نگر بر نقش محوری  . رددا بهترین نتایج رااحوالی نباید پرسید که کدام عمل 

قواعد در اخالق تأکید می کند و می گوید باید با توسل به یک قاعده مانند راستگویی تعیین شود 

 که در موارد جزئی چه کار کنیم.

برای بیشترین کسان همراه با کمترین زیان، رایج ترین مالک نهایی است که در  باالترین سود

اخذ شده است.  گرایی به میان آمده است. این مالک در اساس از نظام اخالقی فایده ای حرفهاخالق 

ایی از خوب بر مطلوبیت فعل به معنای مطلوبیت است و نظام فایده گرا در تحلیل نه utilityواژه 

آثار و نقش آن تأکید دارد. یعنی خوب و بد بودن را در نهایت امر نه بر حسب نیت  از نظر

ی ها هدر طبقه نظری گرایی استوار می کند. به همین دلیل فایده هااشخاص بلکه بر حسب نتیجه فعل

 کارها آندادن (. طلب سود یا فایده کردن در انجام 1335)قراملکی،  غایت انگارانه قرار می گیرد

که در جامعه ما تصور می رود و به ویژه در حرفه معلمی، امر نامطلوبی نیست، طلب فایده طور 

پس سنجش  ،تواند انتخاب کند ی میکردن مربوط به حق انتخاب و آزادی انسان است. اگر فرد

 ةاز سوی افراد بدون در نظر گرفتن فاید ها هسود یک فعالیت یا گزینه نیز حق اوست. ورود به حرف

                                                 
1. Utilitarianism 
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معلمی با آن مواجه  ةحرف هل است که امروز)مادی و معنوی(، یکی از همان مسائای فرد آن بر

 است.

بر حسب اهمیتی  ،ی وظیفه گرایان که وظیفه را مبنای عمل و داوری اخالقی می دانندها هنظری

ی کلی می دهند، به چند دسته تقسیم می شوند. وظیفه گرایان عمل نگر معتقدند که ها هکه به قاعد

ه اند. به نظر آنها در هر ی کلی نیز بی فایدهای جزیی اند و حکمهاالزام ةی اساسی دربارهاکمح

که چه چیزی  گرفتو با توجه به بحث خیر و شر تصمیم  ها هتوان بدون توسل به قاعد موقعیت می

درست است و باید انجام گیرد. کریت
1

و پریچارد 
2

کسانی هستند که چنین نظریه ای اتخاذ کرده  

)باتلر،  اند  و به زعم باتلر نیز در تعیین میانگین طالیی، دریافت شخصی را مالک قرار می دهد

(. وظیفه گرایان قاعده نگر بر این باورند که معیار درست و نادرست شامل یک یا 45. ص1040

 (.339. ص1079)مک میالن،  چند قاعده است

گیری و عمل در  درون آدمی برای تصمیم ه بر عقل و)از جمله نظر کانت(  و تکی گرایی وظیفه

ویژه در مقابل افراط در سود انگاری. بسیاری از  هزمینه اخالقی به لحاظ نظری قابل تحسین است ب

خود معیار می  رو به جای عمل، بر اساس سودانگاری خود را در مرکز می نشانند و از این هاشاغل

نادرست  ،رست است و اگر دیگران انجام دهندد ،شوند. در صورتی که آنها عملی را انجام دهند

را  راست گویی و رازداری میانتعارض  مانندی اخالقی هانمی تواند تعارض گرایی است. اما وظیفه

ویژه در مواردی که به آزادی عمل و ابتکار  هب ای حرفهدر اخالق  گرایی رو وظیفه از این حل کند.

تواند یکسر از قواعد به دور  اما شاغل نباید و نمیفرد مربوط می شود به کمک فرد خواهد آمد. 

 باشد.

نظریه عدالت فراگیر توزیعی
3

کانتی موضع قرارداد انگارانه گرایی در برابر عقل 
4

به خود  

گیرد. جان رالز می
5

ای نظر تاریخی خود  روارد با نوشتن مقالهها  (، از استادان معاصر دانشگاه1072)

(1001. دیوید گاتیه)پرداخته استیح داده و به تبیین مالک اخالقی را در مورد عدالت فراگیر توض
1

 ،

                                                 
1. Carriet 

2. Prichard 

3. Distributive justice 
4. contrarianism 

5. John Ravels 

6. Gauthier 
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رابرت نوزیک
1

(، اسمارت1014)
2

(، نظریه عدالت فراگیر را مورد تحلیل و 1034( و میدگلی)1013)

ند. هسته اصلی نظریه رالز تأکید بر نقش بنیادی عدالت اجتماعی در قوام ا هنقد و بسط قرار داد

. او از منظر جامعه شناسی از خود می پرسد که قوام جامعه به چیست؟ ی اجتماعی استهاگروه

افراد جامعه چه امری را خوب و چه امری را بد می انگارند؟ وی به صورت فرضی گروهی را در 

نظر می آورد که به صورت دفعی و غیر تاریخی به میان آمده اند و می خواهند بر سر جامعه آتی 

بر دو امر پای خواهند فشرد: کرامت انسانی و آزادی فردی. آنها خود را  خود توافق کنند. این گروه

ی فردی در اهداف و توانایی و نیت سخت کوشی، هایابند اما تفاوت در این دو امر یکسان و برابر می

بر آن هستند تا در اداره زندگی خودشان آزاد باشند و از  سویک واقعیتی انکار ناپذیر است. آنها از 

کنند. در مدت چند سال برخی  اهداف متفاوتی را با توانمندیهای گوناگون دنبال می گرسوی دی

 ،شوند میبهتری دست می یابند و عده ای دیگر موفق ن شرایطافراد پر تالش، کارآفرین و خالق به 

اما به هر روی محروم ترین اعضای گروه نیز با تکیه بر قرارداد اولیه از شرایط حداقل زندگی با 

، ای حرفهنفوذ سریع نظریه رالز در اخالق  (.1072)رالز،  فظ کرامت انسانی برخوردار خواهند شدح

ی اجتماعی با فرهنگ پایدار است. نظریه وی برنامه هاهدر نتیجه اثر بخشی آن در پدید آوردن گرو

وب است نه جامع توزیع منافع بنگاه را نیز تبیین می کند. آنچه از نظر افراد جامعه و یا بنگاه خ

ره مندی عادالنه موجب رضایت صرف بهره مندی است و نه حتی بهره مندی مساوی. بلکه به

ی اقتصادی برخورداری آنها از عدالت هاست. نخستین برتری سازمانهای اجتماعی و بنگاهآنها

 (.1335)قراملکی،  است. عدالت فراگیر یکی از مهم ترین اصول راهبردی اخالق است

(، با 1014) نخستین نیاز آدمی را به جای عدالت، آزادی می داند. رابرت نوزیک نظریه آزادی،

، نیاز به هانیاز ةمطالعه آثار همکار خود رالز، به این نتیجه می رسد که نیاز اصلی و مادر در هم

ست. مشکل عمده در نظریه آزادی تعریف دقیق هاآزادی است و به نظر او آزادی مالک نهایی ارزش

رخاسته از بصیرت آدمی به ی فعال و درونی بها از اسپینوزا که آزادی را در گرو انگیزه آن است.

که آن را در نظام تعامل اقتصادی  ای حرفهدانست تا نظریه پردازان امروزی در اخالق  هستی می

نظریه  (.137. ص1059)رافائل،  ه شده استتفاوتی از آزادی ارائی مهاتفسیر می کنند، مفهوم سازی

 معلمان ای حرفهویژه اخالق  هب ای حرفهاخالق برای اساسی ی ها هزادی همانند نظریه عدالت اشارآ

                                                 
1. Nozick 

2. Smart 
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آموزانی که معلمان در  هم به آزادی معلمان اشاره کرد و هم به آزادی دانشتوان  میدارد. در اینجا 

خودشان ادی باید هم متضمن آز معلمان ای حرفهبه عبارت دیگر اخالق قبال آنان مسئولیت دادند. 

معلمی خود متوجه آزادی  ةباید در حرف ای حرفه. معلم انآموز دانشو هم متضمن آزادی شد اب

 و اهمیت آن برای پرورش آنان باشند. انآموز دانش

نظام مبتنی بر این نظریه به طور عمده متوجه گونه ای از نظام اخالقی است که بر دین مبتنی 

نظام اخالقی است. ادیان آسمانی  ترین توقع از دین ارائة عی(، طبی1335) ست. به زعم قراملکیا

ی اخالقی در قبال و تعهدها هاخداوند را مالک نهایی اخالق دانسته اند. تکلیف و پذیرفتن الزام

برد. اما تکلیف  ی حیوانی فراتر میهاکند و آنها را از سطح ویژگی ادار میدیگران وجود آدمی را معن

و با خدا می توان تکالیف را معنادار ساخت. طبق این نظریه الهی بودن  فرد نیازمند معنی است

باالترین ارزش را به میان می آورد و چون خداوند متعال نامشروط مطلق است؛ محتاج  هاتکلیف

نظریه زیبایی و خیر مطلق بر  (.370. ص1335)قراملکی،  مالک دیگری برای ارزش یافتن نیست

ی بسیار مهمی است ها هویژه در جامعه ما متضمن نکت هب معلمان ای فهحرو اخالق  ای حرفهاخالق 

 باید به آن توجه شود. معلمان ای حرفهکه در تدوین آیین نامه اخالق 

 ای حرفهچیستی اخالق 

ای همراد از اخالق حرف
1

هم بر  ای حرفهحرفه است. اخالق  نظرمسئولیت اخالقی فرد از  

ی هاأکید دارد و هم عنوان برخاسته از شغل را در مسئولیتشخص حقیقی ت در حکممسئولیت فرد 

ی ها، مسئولیترو هر شغل به اقتضای حرفه (. از این191، 1335)قرا ملکی،  اخالقی لحاظ می کند

و  ل اخالقی گوناگون مواجه هستندگوناگون با مسائی هااخالقی خاص می آفریند. افراد در شغل

ی اخالق فردی و اخالق شغلی است. هام ترین قضاوتیکی از مه گرایی و تخصص گرایی تنوع

اخالق در این مفهوم به شغل وابسته است که بر حسب تنوع مشاغل نیاز به اخالقیات ویژه هست: 

البته به شغل ، و ...  ن، اخالق وکالا، اخالق سرپرستنا، اخالق مدیرمعلمان، اخالق نااخالق پزشک

 (.34. ص 1370)هریس،  اخالق نیست وابسته بودن اخالق به معنای نسبی بودن

ی اولیه به معنای اخالق کار و اخالق مشاغل به کار می رفت هادر مفهوم سازی ای حرفهاخالق 

را در معنای نخستین آن تعریف می کنند. از جمله  ای حرفهو امروز نیز برخی از نویسندگان اخالق 

ه انجام اعمال پسندیده و اجتناب از ( در تعریف اخالق پزشکی ب3، 1372) می توان به اصفهانی

                                                 
1. professional 
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ی ها به شیوه ای حرفه(، در تعریف اخالق 17، 1373اعمال ناپسند در حرفه پزشکی، صدری افشار)

به  ای حرفه(، در تعریف اخالق 154، 1314) متداول رفتار در میان اهل یک حرفه و شعاری نژاد

اشاره نمود. در همه تعاریف فوق  ای فهحرکارهای دادن مدیریت رفتار و کردار آدمی هنگام انجام 

ی اخالقی فرد هاو الزام هابه مسئولیت ای حرفهوجود دارد و اخالق  گرایی نگرش اصالت فرد یا فرد

به گونه ای فرو کاسته  ای حرفهرو به نظر می رسد مفهوم اخالق  در شغل محدود شده است. از این

شاغل در کسب و کار بسی فراتر و پیچیده تر ی هاشده است. زیرا هویت جمعی و سازمانی و نهاد

 از شغل فردی اشخاص است.

ی اخالقی هاو تبیین تعهدات و مسئولیت های اخالقی بنگاهها هلئ، حل مسای حرفهغایت اخالق 

ی اخالقی خود در برابر محیط و نیز تشخیص و حل هادر شناخت تعهد هاست. بنگاههاسازمان

یازمند دانش تخصصی معینی هستند و این دانش همان اخالق ی اخالقی در کسب و کار نها هلئمس

 ای حرفه(. در جمع بندی و محور آثار مرتبط با اخالق 127-122، 1335)قرا ملکی  است ای حرفه

 ند از:ا در نظر گرفته شده است که عبارت ای حرفههشت غایت عمده برای اخالق 

 هاه مالک نهایی ارزش. ارائ1

 ی اخالقی نیازمندهاداوری اخالقی در رفتار آدمی است و داوری توصیف اخالقی به معنای

شاخص و مالک هستند. عدالت یک مالک اخالقی است که انتظار می رود در امور سازمانی و 

رعایت گردد. هر نظام اخالقی دارای مالک نهایی است. در نظام اخالقی کانتی، تعهد و  ای حرفه

زوی اخالق است و در نظام اخالقی دینی تقرب به خداوند وظیفه اجتماعی و عقالنی برترین ترا

برترین مالک است و این مالک برای جرمی بنتام
1

سودمند بودن است. رالز 
2

(، عدالت را 1072) 

برترین شاخص داوری اخالقی می داند و نوزیک
3

الک ارزش ، آزادی فردی را نخستین م(1014)

 آفرین تلقی می کند.

 و بدیها هاتهیه فهرستی از خوبی. 2

ست. بدیهی است در اینجا منظور هاو بدی هارفتار اخالقی در سازمان وابسته به شناخت خوبی

د. نشو جه به مالک نهایی اخالق تدوین میخوبیها و بدیهایی است که مربوط به حرفه است که با تو

س تحلیل رفتار )میانگین طالیی( و بر اسا مثالً در نظام اخالقی ارسطو بر حسب مالک نهایی اخالق

                                                 
1. Bentham 
2. Rawls 

3. Nozic 
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ی چهار ها )افراط و تفریط )عفت، حکمت، عدالت و شجاعت( و هشت زشتی آدمی چهار خوبی

 .است شدهفضیلت( تعیین 

 ی اخالقیهاحل تعارض. 3

ی سازمانی نیز هاد. در فعالیتنده ی در زندگی فردی و اجتماعی رخ میی اخالقهاتعارض

ی بیشتری است و در نتیجه حل آن نیز هاو ضلعبعاد اتر و دارای  تر، عمیق ی اخالقی پیچیدههاتعارض

 سوییاخالقی، و از  سویی. تعارض اخالقی عبارت از رفتاری است که انجامش از تر استدشوار

 ی اخالقی، احساس بالتکلیفی می کند.هاترک آن نیز نارواست. در این صورت فرد نگران موضوع

 اخالق ةل عینی، موردی و مبتال به در حوزتحلیل مسائ .4

اخالق در  کاربردی است و مهم ترین رسالت آن حل مشکل است. عین یدانش سوییاخالق از 

شرط الزم مفید بودن اخالق  هاو ضد ارزش هاه مالک نهایی و ترسیم جدول ارزشزندگی است، ارائ

 معین تکلیف اخالقی ییهاو مالک هاه شاخصت. علم اخالق باید بتواند با ارائاما کافی نیس ،است

 رفتار خاص تعیین کند.دادن افراد را در انجام 

 ای حرفهی هافعالیت ةی اخالقی در حوزهاتبیین مشکل .5

سویی ی اخالقی در سازمانها و جهت گیری اخالقی فرهنگ سازمانی، مدیران را به هامشکل

بط ه اصول و ضوااین دانش انتظار دارند تا با ارائسوق می دهد. آنها از  ای حرفهدانش اخالق 

بپردازد. امروزه نبود رفتار ارتباطی مبتنی بر احترام متقابل،  ای حرفهی هااخالقی به تحلیل مشکل

تعهد سازمانی نسبت به اموال عمومی همه معضالت  صداقت و صراحت، کمبود وجدان کاری و

 ست.هااخالقی سازمانها و شرکت

 ی پیشگیری پیش از درمانها هعطف توجه به زمین .1

نیست، بلکه پیشگیری از  ای حرفهی اخالقی سازمانها تنها رسالت اخالق هادرمان مشکل

اربردی بودن دانش ی اخالقی مدیران است. کها هی رفتاری از وظیفهابیماریهای اخالقی و نابهنجاری

. پیشگیری شودتبیین  هاپیشگیری از زشتی برایی الزم هاسازی زمینهو  هاکند که روش اخالق اقتضا می

ی ها هی سازمان و در برنامهاو قانون ها هی تدوین اصول اخالق و ضابطهاهت گیریباید در ج

 آموزشی لحاظ گردد.

 ه فرآیند تغییر و تصحیح رفتار. ارائ7
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صرف توصیه افراد به خوب عمل کردن و اخالق حسنه داشتن، فرد را اخالقی نمی سازد. در 

داند چگونه تکلیف  ند، اما نمیکبباید موارد زیادی فرد می داند تکلیف اخالقی اش چیست و چه 

 .خود را به انجام رساند

 ی اخالقیهاارتقای رفتار. 3

خود را ارتقا  ای حرفهباید بتواند به سازمان و کارکنان کمک نماید تا اخالق  ای حرفهدر اخالق 

 هم دانش است و هم مهارت و هم نگرش ای حرفهدهند. بدیهی است اخالق 

که به نظر می رسد  ذکر می کند ای حرفهیی برای دانش اخالق هاژگی(، وی1335) قرا ملکی

 از جمله معلمان مفید باشد: ای حرفهبرخی از آنها برای برپا سازی هر نظام اخالق 

 ب(دانش باید دانش مربوط به خود را تولید و سازماندهی کند.  ةبه منزل ای حرفهاخالق الف( "

نباید همان  ای حرفهدانش اخالق  ج(د استفاده قرار گیرد. باید در عمل مور ای حرفهدانش اخالق 

باشد که به آن مربوط است.  ای حرفهموجود در اخالق را تکرار کند. بلکه باید مبتنی بر  یها کلی

رو  از این ،دنکن ستر یک فرهنگ پدید آمده و عمل میی وابسته به آنها در بها هو حرف هاسازمان د(

ایفا می کند و  اساسی یی بر فرهنگ باشد. در عناصر فرهنگی مذهب نقشباید مبتن ای حرفهاخالق 

قومیت، زبان،  مانندبه شدت از مذهب متأثر است )سایر عوامل فرهنگی  ای حرفهاخالق و اخالق 

 صول اساسی انسانی در تضاد باشد. هـ(نباید با ا ای حرفهدانش اخالق  سوابق تاریخی و اجتماعی(.

خاص مرتبط  ای حرفهاز سویی با دانش اخالق و از سوی دیگر با دانش  ای فهحراز آنجا که اخالق 

تلقی می شود که باید مدنظر قرار گیرد. روانشناسی، جامعه  ای حرفه -است از اینرو دانش میان

 "مرتبط هستند.ای  با دانش حرفهاز سوی دیگر و  شناسی و علوم دینی از یک سو با دانش اخالقی

 معلمان  ای حرفهچیستی اخالق 

به  ای حرفهی اخالق و نیز ماهیت اخالق ها همعلمان را همان نظری ای حرفهبنیاد نظری اخالق 

و مفروضات در اینجا نیز مفروض هستند.  هاهمان پیش فرض دیگر سازد. به عبارت طور کلی می

و بدیها، حل  اهه مالک نهایی ارزشها، ترسیم جدول خوبیواند به ارائمعلمان باید بت ای حرفهاخالق 

معلمان، تبیین  ای حرفهتعارضات اخالقی، تحلیل مسائل عینی، موردی و مبتال به در حوزه اخالق 

که برای دانش اخالق  ابعادیی اخالقی... بپردازد. همچنین هامعضالت اخالقی در حوزه فعالیت

یف شد نیز برای مورد بررسی قرار گرفت و ویژگیهایی که برای مسائل اخالقی بنگاه تعر ای حرفه

ل تعریف است. با این همه گرچه اخالق همانند یک دانش کلی برفراز معلمان قاب ای حرفهاخالق 
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می شود که هر کدام، حوزه دانشی متفاوت را ایجاد  سبب ای حرفهوجود دارد، اما ماهیت  ها هحرف

 کنند. 

 موارد زیر وجود دارد: ای رشته -میان یدانش به منزلةمعلمان  ای حرفهاخالق  در رو از این

. حرفه معلمی و 3. دانش تعلیم و تربیت 2به طور کلی  ای حرفهدانش اخالق و اخالق . 1

 تدریس. 

ی اخالقی با ها هارتباط نظری چگونگیترین پرسش  مهم ای حرفهدر زمینه دانش اخالق و اخالق 

کلی با اخالق حرفه به طور  ای حرفهارتباط دانش اخالق  چگونگیاخالق حرفه معلمی و نیز 

ال ارتباط دانش نظری و کاربردی ؤترین س معلمی است. در زمینه دانش تعلیم و تربیت نیز مهم

معلمان است، از آنجا که تعلیم  ای حرفهمعلمی و حرفه تدریس و در نتیجه اخالق  اتعلیم و تربیت ب

 ای حرفهدگی به اخالق ای است، این پیچی رشته -چند بعدی و میان ،پیچیده یو تربیت خود دانش

شود و  تعلیم و تربیت مشاهده می در ی اساسیهامعلمان نیز منتقل می شود. به عبارت دیگر چالش

ی اخالقی هابسیاری از ارزشهای متفاوت وجود دارد که با هم در تضاد است. این روزها جدال

ود دارد که با هم در شود و بسیاری از ارزشهای متفاوت وج بیت مشاهده میبسیاری در تعلیم و تر

ثالً دو دهه پیش وقتی که ند )مندارد که معلمان از آنها پیروی کتضادند و هیچ استانداردی وجود 

دانی کردند. نه تنها از آنها قدر ی رفتار نامناسب بودند، تنبیه میآموزانی را که دارا معلمان دانش

(. در زمینه 2991، چن 1001نشتند )گرف م مورد احترام قرار میشد، بلکه به وسیله والدین ه می

ال که به اخالق حرفه معلمی نیز مربوط می شود این ؤترین س حرفه معلمی و تدریس در واقع مهم

است که آیا معلمی و تدریس یک حرفه است یا خیر در صورت حرفه بودن چگونه و چرا با 

 اخالق مرتبط می شود. 

 معلمان  ای حرفهعناصر اساسی اخالق 
 ای حرفهمعلمان از جمله آیین نامه اخالقی  ای حرفهی اخالقی ها هظه برخی از آیین نامبا مالح

برای مربیان
1

ی اخالقی انجمن دوران اولیه کودکی در اونتاریوها ه( آیین نام2993) 
2

آیین  ،(2994)

ی اخالقی انجمن انسان شناسی امریکاها هنام
3

 ای حرفه(، آیین نامه اخالق تربیت 1003)  

نامونتا
4

ی برای حرفه تدریس در تاسمانیاای حرفه(. آیین نامه اخالقی 1007)
1

( و نیز در نظر 2991)

                                                 
1. Code of ethics for educators 
2. Association of Early Childhood 

3. American Anthropological Association 

4. Professional education 
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معلمی، می توان چهار گروه را شناسایی کرد  ای حرفهآوردن گروههای ذینفع و مرتبط با تربیت و 

زان، ند از دانش آموا که آیین نامه اخالقی معلمان باید در ارتباط با آنها تنظیم شود که عبارت

 .والدین، اجتماع، معلمان دیگر)حرفه معلمی(

  انبه دانش آموز معلمانی هاتعهد
 ،وجود دارد بسیاری هاو چالش ها ابهام اننسبت به دانش آموز معلمانی هادر ارتباط با تعهد

 انتشویق دانش آموزنسبت به ویژه اگر آیین نامه ای درباره آن وجود نداشته باشد. تعهد معلم  هب

انجام توده اما بسیار مبهم است، نه زبان آن مشخص است و نه حدود آن و نه اگر درست امری س

تشویق یا پاداش در مواردی بکار می رود که رفتاری " ی مسئولیت آن را می پذیرد.نگیرد کس

 دلخواه از فرد سر بزند و نخواهیم که آن رفتار باز هم تکرار شود و به صورت عادت در آید

 "(.1313،133، مقدمه ،غزالی)

حیاتی  ان بسیاریا عدم آن نیز برای زندگی فعلی و آینده دانش آموز نسبت به تنبیه معلمانتعهد 

برای نائل شدن به این مقصود مربی باید گاهی تهدید و گاهی ترغیب نماید " است. به زعم ابن سینا

در  " (.44، ص 1310. )و گاهی به ستودن و زمانی به مذمت، وقتی به اقبال و موقعی به اغراض..

روشن نیست و حد و مرز آن تعریف نشده است.  زمینهدر این  معلمانهر صورت امروز وضعیت 

بنتام  .تنبیه بدنی مناقشه استدادن وضعیت تا آن اندازه مبهم است که هنوز بر انجام یا عدم انجام 

امد تنبیه چیزی جز درد پی چرا که ،شرارت است می گوید: درد شر است و اعمال تنبیه نیز ضرورتاً

باید نسبت  معلمانموارد بسیار دیگری وجود دارد که  (.51،ص1334 )پاپکین و همکاران نیست

ن، اآموز و نحوه تعهد معلم به پیشرفت دانشمیزان  انندبدانند، م نآموزا دانش بارةخود با آن را در

 .آموزان ، حرمت و کرامت دانشانسالمتی دانش آموز

 نسبت به والدین  مانمعلی هاتعهد
اعالمیه حقوق بشر  21ماده  2در آموزشگاه، بنابر بند  ناآموز دانشله راهنمایی و کمک به ئمس

ن اآموز دانشیید اولیای أشرطی است که حوزه عمل آن را محدود می کند و آن شرط، تصویب و ت

 انواده کاسته ـوق خدهد که به تدریج از حیطه و وسعت حق ی بشری نشان میهااست، تاریخ اجتماع

 ( .73،ص1375پیاژه، ) به تدریج افزوده شده است هادولت اتمی شود و به همان نسبت به اختیار

در زمینه تعلیم و تربیت نیز اختیار تام ریش سفید قبیله و سپس پدر خانواده و سرانجام سایر 

اند  به زبان کودک نبوده سه که هموارهخانواده طی قرون اخیر بیش از پیش برای مقررات مدر یاولیا

                                                                                                                        
1. Code of professional ethics for the teaching professional Tasmania   
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است، در وضع موجود مجموعه ای از روشها همزمان به مدرسه و خانواده ارائه می  شدهمحدود 

 شود که ظهور آن در صحنه عمل تربیتی مطرح می شود و مورد تحلیل قرار می گیرد. 

ی گروه اول ای دیگر به خوب آنها عالی هستند و پارهای از  پاره که وجود دارند بسیاریاولیای 

کم  و گروهیای از اولیا باهوش و مطلع  در برابر آنها محافظت شود و پارهنیستند و باید کودک 

با آنها نمی شود  که به هنگام بیماری به پزشک مراجعه کنند.هستند و مرددند مرتجع  ،استعداد

رد. بسیاری از آنها یا روانشناسی صحبت کرد. چگونه باید با این نوع والدین رفتار کدرباره تربیت 

برای آنها مفید است  اموری که واقعاً دادن سنت پرستی با انجام یااما بر اثر جهل  ،نیت خوبی دارند

شده است  مدت زیادی اعمال مییی که هامخالفت می ورزند. آنها به دلیل اعتماد به روش

دید به اینکه یشان آزمایش شود و به دلیل تمایل شها هخواهند روشهای دیگر روی بچ نمی

کنند وقت کودکانشان را تلف می  احساسهر روش که  اکودکانشان از سایر کودکان عقب نیفتند، ب

و والدین اختالف پدید  علمانبسیاری هست که میان مورزند. از این رو موارد  کند مخالفت می

اختالفات را حل  . چگونه باید اینشود ان توافق حاصل نمیآموز دانشآید یا بر سر امور تربیتی  می

 انآموز دانشاولیای  هاعالمیه حقوق بشر، در تفویض حق تقدم ب 21کرد. با همه این اختالفات، ماده 

شاید دلیل آن این باشد که در اکثر  .کند نسبت به انتخاب نوع تربیت برای فرزندان خود تردید نمی

ی زندگی اجتماعی است. از این جوامع با همه تغییراتی که پدید آمده هنوز هم خانواده ستون اصل

 رو شاید باید آموزش والدین را پیگیری و تکمیل نمود.

 نسبت به اجتماع معلمانتعهد 
ناشی از  هاقابل بررسی و بازکاوی است. این تعهد متفاوتی ها هبه اجتماع به گون معلمانتعهد 

ارد. تربیت هم از جامعه د که تربیت با اجتماعگذارد و ارتباطی  ی است که تربیت بر اجتماع میاثر

توان گفت معلم باید متعهد به اثرگیری  دلیل میگیرد و هم بر آن تأثیر می گذارد. به همین  تأثیر می

آن قسمت که باید معلم از جامعه خود تأثیر گیرد، مربوط به  گذاری بر آن باشد.از اجتماع و اثر

ول جامعه خود مطابق با آرمانهای آن تح. یعنی معلم بر رشد و پیشرفت و آرمانهای اجتماعی است

ین دیگر تفاوت کند. در ع ةای به جامع رو این تعهد ممکن است از جامعه باید متعهد باشد. از این

ی هاآن تأثیر بگذارد و آن مربوط به کژیها و ناراستی گیرد باید بر اینکه معلم از جامعه تأثیر می

 اجتماعی است.

سیاسی  و سهم معلم در مشارکت سیاسی و  ةمربوط به زمین دیگر تعهد اجتماعی معلم ةجنب

و سازمانهای غیر  معلمانحکومتی است. دو دیدگاه عمده در این زمینه دخالت یا عدم دخالت 
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ناشی می شود از  شرایطدولتی مربوط به آنها در امور سیاسی است. وضعیت دشواری که از این 

دموکراتیک نوجوانان و جوانان است که معموالً  سویی مربوط به نقش و اهمیت تربیت در پروش

سیاسی است، که مشارکت  ةستایش شده است. و از سوی دیگر گره خوردن دموکراسی به حوز

گونه که مورد  ویژه آن هدموکراسی بکه رود  . زیرا تصور میدر آن مورد ستایش نیست معلمانعملی 

گرچه  .دهند نادانان بود که مردم را فریب می انتقاد افالطون و ارسطو بود، مربوط به فرمانروایی

این مخاطره وجود دارد و  امروزه دیگر چنین اعتقادی به این شدت مورد قبول نیست، اما همیشه

تصور این  نجابت برای رود که معلم نباید ساحت خود و تربیت را به آن آلوده سازد.  تصور می

و یا و عدم اعتراض از سوی دیگر قوق او حق و ح ،و عدم رعایت حرمت، شأن از یک سو معلم

با آن  معلمان، وضعیت پیچیده دیگری است که خودبه دلیل حفظ حرمت  آنای معلمان بر تالش

ی مسئولیت و امکانات آن هماهنگ نیست. ها ه، با زمینمعلماناجتماعی از  انتظارات مواجه هستند.

، انگشت اتهام را به سوی آموزشگاه و و والدین هرگاه مشکل حاد اجتماعی پدید می آید اجتماع

به علت نجابت و اهمیت شغلشان  معلمانروند. اما هرگاه وفور نعمتی اتفاق بیفتد،  نشانه می معلمان

 از قلم می افتند. 

 تعهد معلم به حرفه
تالش  ها ای حرفهبودن، تعهد صاحب حرفه به حرفه خود است،  ای حرفهیکی از جوانب مهم 

ر پی آن هستند بسازند. پس از آن د ها هخود هویت مستقل و متفاوتی از سایر حرف می کنند تا برای

به طور مداوم از سوی عوامل و  ها هساخته محافظت کنند. ماهیت و هویت حرفتا از آن هویت خود

، هاو این شامل انتقاد به دلیل ناتوانیها، عدم هماهنگی با فناوری استنیروهای مختلف تحت فشار 

یک حرفه نیز به شدت تحت  در حکممی شود. معلمی  ی اجتماعی و...ها هی خواستعدم ارضا

به طور کلی مورد پرسش قرار  معلمانچنین فشارهایی است، هر اشکالی در کار تربیت پیش آید 

خود هیچ دخالتی در رشد و تربیت و پذیرش همکاران خود ندارند و حتی  در حالی کهمی گیرند. 

یی داشته باشند. هاکه قرار است همکار آنان شوند باید چه ویژگی سانینمی توانند بگویند ک

تعهد  تعهد فردی و  است:خود در بدو امر شامل دو جنبه  ةنسبت به حرف معلمانی هاتعهد

. تعهد فردی به این نکته اشاره دارد که معلم به طور مداوم از صالحیت علمی و اخالقی اجتماعی

شامل  کلیکند و آنها را رشد و ارتقا دهد. تعهد سازمانی به طور معلمی مراقبت  ةخود در زمین

 ةهمکاران و امور سازمانی می شود، معلم باید مواظب، مراقب و منتقد همکاران خود در زمین

ی علمی و اخالقی باشد و در برابر قوانین مناسب معلمی و مقاومت در برابر قوانین هاصالحیت
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طحی از دشواری در دروس ممکن است یکی از قوانین اخالقی نامناسب تالش کند. مثالً حفظ س

حمایت  هاباشد. معلمان برای حفاظت از ارزش دروس و نیز ارزش خود  باید قوانینی وضع و از آن

 د.کنن

 بحث و نتیجه گیری

 ای حرفهی نظری تدوین آیین نامه اخالق ها هزمیندربارة در این مقاله تالش بر این بود تا 

ی نظری مرتبط با آن مورد تبیین قرار گیرد. داشتن آیین ها هو تا حد ممکن زمینشود بحث  معلمان

است.  ای حرفهبرای پذیرش و ورود معلمان به دنیای  نخستین گامبرای معلمان  ای حرفهنامه اخالق 

 .یاری رساندی دانش زیر به این کار ها رو گمان می رود درک و تبیین حوزه از این

 القیی اخها هنظری .1

ی اخالقی به گونه ای به آیین نامه ها هد که نظریکر با توجه به نتایج پژوهش می توان ادعا

ی از معلمان یک یا چند کشور می توانند یک یا چند اوتو گروههای متف اند مرتبط ای حرفهاخالق 

دهند.  مورد توجه قرار ها هنظریه  به تناسب وضعیت فرهنگی و اجتماعی خود بیشتر از سایر نظری

 نتایج این بررسی را نشان می دهد. 1 شماره جدول
 معلمان اي حرفهي اخالقي براي اخالق ها هنکات اساسي نظری .0شماره  جدول

 معلمی ای حرفهارتباط با اخالق  نکات مهم نظریه ردیف
طلب سود یا فایده کردن مربوط به حق انتخاب و  گرایی فایده 1

 مطلوب است. آزادی انسان است و یکسره امری
 ةمعلمی فاید ةآیا معلمان می توانند برای ورود به حرف 

آن را برای خود در نظر گیرند و در صورتی که از نظر 
به آن وارد  اشدمادی و معنوی برای آنها سودمند ب

 شوند. به دانش آموزان نیز در همین راه کمک کنند.؟
. تأکید بر وظیفه مبنای عمل و داوری اخالقی است وظیفه گرایی 2

عقل و درون آدمی برای درستی یا نادرستی امر سود 
 انگاری مطلق را تعدیل می کند.

به ویژه در  ای حرفهدر اخالق  گرایی آیا وظیفه 
مواردی که به آزادی عمل و ابتکار فردی مربوط 

چه  معلمان شود به کمک معلمان خواهد آمد؟ یم
 باید مدنظر داشته باشند.؟قواعدی را 

تأکید بر نقش محوری عدالت اجتماعی در دوام  الت فراگیرعد 3
گروههای اجتماعی است. کرامت انسانی و آزادی 
فردی چیزی است که افراد در گروهها برای آن 
پافشاری خواهند کرد. گرچه آزادی فردی موجب 
تفاوت خواهد شد اما کرامت انسانی حداقلی از 

 شرایط را برای همگان حفظ خواهد کرد

د. منافع نآور های اجتماعی پایداری را پدید میگروه
 د.  آیانده و افراد را همزمان مدنظر قرار میسازمان 

تواند یکی از اصول مهم اخالق  عدالت فراگیر می
 معلمی باشد.؟ ای حرفه

نخستین نیاز آدمی آزادی است. آزادی مالک نهایی  نظریه آزادی 4
 ست.هاارزش

ان که معلمان در آموز شدانآیا آزادی معلم و آزادی  
قبال آنها مسئولیت دارند از مواردی است که در 

یا  آمعلمان باید مورد توجه قرار گیرد.؟  ای حرفهاخالق 
معلمی خود متوجه آزادی  ةباید در حرف ای حرفهمعلم 
 ان و اهمیت آن برای پرورش آنها باشد.؟آموز دانش

نظریه زیبایی و  5
 خیر مطلق

نظام اخالقی است که بر دین  متوجه گونه ای از
مبتنی است. خداوند مالک نهایی ارزش است. 

 سرچشمه تکالیف و تعهدات فرد خداوند است.

ویژه در  همعلمان ب ای حرفهآیا این نظریه برای اخالق  
جامعه ما )ایران( متضمن نکات بسیار مهمی است که 

معلمان باید به آن  ای حرفهدر تدوین آیین نامه اخالق 
 جه شود.؟تو
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 ای حرفهچیستی اخالق 

 ای حرفهنیز نکاتی را در بر دارد که در تدوین آیین نامه اخالق  ای حرفهماهیت خود اخالق 

جا منظور تصریح این نکته است که نمی توان در آیین نامه این معلمان باید مدنظر قرار گیرد. در

 اشد یا آن را مورد تردید قرار دهد.بودن معلمی نب ای حرفهاخالق معلمان نکاتی آورد که متضمن 
 معلمان اي حرفهبراي آیین نامه اخالق  اي حرفهي اساسي ماهیت اخالق ها هنکت .1شماره جدول

 معلمی ای حرفهارتباط با اخالق  نکات مهم ردیف
در شخص حقیقی و مسئولیت فرد  در حکممسئولیت فرد  1

 شاغل حکم
 م چگونه باید عمل نمایند.؟معل در حکمافراد و نیز  در حکم معلمان

 شغل معلمی چه الزاماتی را برای شاغل پدید می آورد.؟ ماهیت شغل 2
ی هاو مسئولیت هامعلمی چه غایاتی را پیگیری می کند و آنها چه تعهد غایت شغل 3

 پدید می آورند.؟ معلماناخالقی برای 
 معلمی چیست؟ ةدر حرف هامالک نهایی ارزش هامالک ارزش 4
را در  هاآیا می توان فهرستی از خوبیها و بدیها یا درستی و نادرستی هاو نادرستی هارستید 5

 معلمی مشخص نمود؟ آنها چیست؟ ةحرف زمینة 
 و چگونه می توان آنها را حل نمود؟  کدامندمعلمی  ةحرف هاتعارض هاتعارض 1
 خود را حل نمایند؟ عملی اخالقی حرفه التچگونه باید مشک معلمان عملی اخالق التمشک 7
تا چه اندازه مسئول تحقیق و بررسی و تولید دانش اخالق  معلمان ای حرفهدانش اخالق  3

 خود هستند.؟ ای حرفه

 معلمان ای حرفهچیستی اخالق 

 ی اخالقی وها هگرچه می تواند متأثر از نظری معلمانبرای  ای رفهـحالق ـن نامه اخـدوین آییـت

باید در مرکز آن قرار داشته باشد. گرچه  معلمان ای حرفهباشد، اما اخالق  ای حرفهچیستی اخالق 

که در آیین نامه باید به طور جدی مد  فاوتندیکدیگر مت اتی باند اما از جها از جهتی مشابه مشاغل

 نظر قرار گیرند.
 معلمان اي حرفهي اساسي اخالق ها هنکت. 1شماره جدول 

 معلمان ای حرفهبا  اخالق سواالت  مرتبط  نکات اساسی ردیف
را تعیین  معلمان ای حرفهماهیت تعلیم و تربیت تا چه اندازه اخالق  تعلیم و تربیت به طور کلی  1

 کند؟ می
معلم تا چه اندازه متأثر از ماهیت نظر و عمل تدریس  ای حرفهاخالق  تدریس 2

 است؟
زه اخالق حرفه معلمی را او حقوق آنها تا چه اند آموز دانشی هاویژگی آموز دانش  3

 سازد؟ متأثر می
 د؟ی اجتماعی باشهامعلم تا چه اندازه باید پاسخگوی نیاز (هاانتظارات اجتماعی )والدین و سایر گرو 4
 معلمی تا چه اندازه باید باشد؟ ةمیزان دخالت، نظارت و ... در چرخ سیاست )دولت و سازمان آموزش و پرورش( 5

 اي حرفهمعلمان و ارتباط آن با آیین نامه اخالق  اي حرفه عناصر اساسي اخالق-0

، والدین آنها، اجتماع و حرفه های اساسی این عناصر که شامل دانش آموزها هنکت 4در جدول 

 است؛ خالصه شده است.
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 معلمان اي حرفهاساسي عناصر اخالق  ها هنکت .1شماره  جدول

 معلمان ای حرفهامه اخالق موارد مرتبط با ایین ن ی اساسی ها هنکت ردیف

 و بالعکس باید تعریف گردد. هاآموز دانشنسبت به  معلمانحد و مرز تعهد  هانسبت به دانش آموز معلمانتعهدهای  1

از آنجا که والدین هستند که فرزندان خود را به مؤسسات آموزشی می  نسبت به والدین معلمانی هاتعهد 2

 معلمانشده است که به آنها پاسخ داده شود. سپارند، این حق برای آنها ایجاد 

باید چگونه و تا چه اندازه به والدین پاسخگو باشند و والدین چگونه باید 

 باشند؟

عضو مشترک  در حکمتعامل تربیت و اجتماع تا چه اندازه متأثر از معلم  نسبت به اجتماع معلمان یهاتعهد 3

 ریف و ارزیابی است؟جامعه و تربیت است؟ این تعهد چگونه قابل تع

 نسبت به خود چگونه باید عمل کنند؟ آنها چه تعهدی  ةحرف در قبال معلمان معلمی ةحرف در قبالی معلم هاتعهد 4

 ةخود دارند؟ آنها چگونه می توانند ارزش و اهمیت حرف ةرشد و توسعه حرف

 خود را در سازمان و جامعه محافظت کنند؟

پیشنهاد  معلمان ای حرفهچوب زیر برای تدوین آیین نامه اخالق اربا توجه به آنچه بیان شد چ 

 می شود: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 معلمان اي حرفهیین نامه اخالق : عناصر الزم براي تدوین آ0مودار ن

 

 

 

 های اخالقی نظریه

ماهیت  اخالق 

 ای معلمی حرفه

)اخالق حرفه 

 معلمی(

ها و ماهیت اخالق  نظریه

 ای حرفه

 ای معلمی عناصر اخالق حرفه

چارچوب مفهومی برای تدوین آیین نامه 

 معلمی ای هاخالق حرف
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 معرفي كتاب

 نوع شناسی نظریه های برنامه درسیعنوان كتاب:

  فریدون شریفیان انتخاب و ترجمه:

 اصفهان ،: نشر آموختهناشر

 ، اول1931 سال و نوبت چاپ:

 432 تعداد صفحات:

 

 

در این کتاب نظریه های برنامه درسی از نگاه سیزده نفر از صاحبان نظران معرفی شده اند و 

کوشش شده است تا کثرت دیدگاهها درباره نظریه برنامه  ال مختصری از آنان،ضمن ارائه شرح ح

درسی به تصویر کشیده شود بنابراین مطالب این اثر برگردان فارسی سیزده مقاله است که به شرح 

 ذیل تنظیم شده است.

فصل اول عالوه بر تعریف نظریه برنامه درسی و ارایه نظریه های برنامه درسی صاحب 

 ،ی چون مک کیا، جانسون، مک دونالد و ویکسون به بحث درباره نظریه اولیه برنامه درسینظران

مفهوم سازی و تعادل در نظریه پردازی برنامه  ،رهنمودهایی برای آینده، پژوهش ،تالش کنونی

 درسی پرداخته است.

 فصل دوم پس از طرح مجدد تعریف واژه نظریه برنامه درسی در طول زمان، رویکردهای

، (تجربه گرا -علمی و نظریه های پیشرفت گرا -تجویزی )نظریه های سنتی ،وسیع فلسفی

مورد توجه  را علمی به نظریه برنامه درسی – یابزاری، رویکردهای تفسیر -رویکردهای حرفه ای

 قرار داده است.

ه ضمن ارائه نقدهایی در حوز "برداشتها و طرحهای بدیل برنامه درسی"فصل سوم با عنوان 

فرایندهای شناختی و  ه،برنامه درسی، به برداشتهایی از برنامه درسی چون برنامه درسی سنجش شد

اشاره شده است و  آنهاعلمی، بازسازی اجتماعی و تحقق خود و برنامه های بدیل -ردگراییخ

 اخته است.دسپس به تغییرات مورد نیاز در پژوهش برنامه درسی پر

دیدگاه های چهار گروه بیان به  "ای عالقه مند برنامه درسیگروه ه"فصل چهارم، با عنوان 

عالقه مند به برنامه درسی، انسان گرایان، رشد گرایان، مربیان حامی کارایی اجتماعی و اصالح 
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 طلبان اجتماعی، اختصاص یافته است.

، پنج دیدگاه نظری برنامه درسی: "دیدگاههای نظری برنامه درسی"فصل پنجم، باعنوان 

مربوط به هر یک  ی اساسیعلمی، رفتاری، سازنده گرا و پرسشهای ، تجربی، ساختار رشته هاسنتی

 در حیطه پاسخگویی برنامه درسی مبتنی بر آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

گیری برنامه درسی شامل انتقال، داد و ستد، تعامل و تحول و  جهت هفصل ششم، س

معرفی کرده را ادگیری و روشهای ارزیابی هر جهت گیری ی -همچنین اهداف، راهبردهای یاددهی

 است.

فصل هفتم، به بیان چیستی و کارکرد نظریه برنامه درسی، نقش رهبری در نظریه برنامه 

درسی، ونقد طبقه بندی نظریه های برنامه درسی پرداخته است و در ادامه نظریه های برنامه درسی 

مدار، ارزش مدار، محتوا مدار و فرایند مدار، قرار داده  در چهار طبقه اصلی: نظریه های ساختار

است و در زیر هر یک از عناوین چهار سطح کلی باال، گونه های فرعی متعددی از نظریه های 

 برنامه درسی را مطرح کرده است.

برنامه درسی، پنج سنت نظام مند، وجود گرا، حامی  یفصل هشتم، در طبقه بندی سنتها

عملکرد و سنت مبتنی بر عمل فکورانه و مشورتی را تشریح کرده است و نقش  تغییرات اساسی،

پنج عنصر: معلمان، دانش آموزان، موضوع درسی، زمینه و موقعیت و برنامه درسی را در هر یک از 

 این سنتها مورد بحث قرار داده است.

ئولوژی فصل نهم، ضمن اشاره به دشواری طبقه بندی ایدئولوژیها، به بررسی شش اید

 -فنی، غمخوارانه -اجتماعی، رفتاری -الهی، رمانتیک -عقالنی، مذهبی -ردگراخبرنامه درسی یعنی 

 انتقادی پرداخته است. -شخصی و سیاسی

فصل دهم، پس از ارائه مقدمه ای درباره ایدئولوژیهای برنامه درسی در ایاالت متحده، چهار 

تخصصی، کارایی اجتماعی، دانش آموز محور و  - ایدئولوژی یا فلسفه برنامه درسی شامل: علمی

معرفی کرده است. در ادامه، شش مولفه یعنی اهداف، دانش، یادگیری دانش را بازسازی اجتماعی 

تدریس و ارزیابی را در این چهار ایدئولوژی، و همچنین ویژگیهای ایدئولوژیهای برنامه ، آموز

ی و تعلیم و تربیت چند فرهنگی را با هم مقایسه درسی یعنی آزادی، زمان، بهبود و اصالح اجتماع

 کرده است.

فصل یازدهم ضمن اشاره کوتاه به خاستگاه نظریه برنامه درسی، شش نظریه که عبارتند از 
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به صورت اجمالی معرفی را  نظریه توصیفی، تجویزی، انتقادی، تأویلی، فرانوگرا، و نظریه شخصی

 کرده است

برنامه درسی، سنت گرا، سیاسی اجتماعی، ضد  نهایلی گفتمامافصل دوازدهم، به معرفی اج

که تبعیض نژادی، فمینیسم ، فرانوگرایی و عملگرایی پرداخته است و بر این نکته تأکید کرده است 

 مطرح شده در این نوشتار محدود نمود. تمانهای برنامه درسی را به مواردنمی توان گف

قلمرو برنامه بودن گسترش رو به اشاره به  در فصل سیزدهم، فصل پایانی کتاب پس از

درباره ماهیت نظریه پردازی در حوزه  ،ریزی و خارج شدن آن از تسلط رویکردهای دیوانساالرانه

اکتشافی، کنترل اجتماعی و  و برنامه درسی بحث شده است و در این مورد از نظریه پردازان انتقادی

 ،دگرایانه و روانکاوانهوند خبره، نظریه پردازی وجفرهنگی، باز تولید اجتماعی و فرهنگی، هنرم

نظریه پردازی  ،شرح حال گونه /نظریه پردازی خود شرح حال گونه ،نظریه پردازی پدیدار شناختی

 گرا صحبت به میان آمده است.ونژادی، تحلیل جنسیت و هویت مردانه و نظریه پردازی فران
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Theoretical Basis for Professional Code of Conduct for Teachers 

 
Y. Ghaa'edi, Ph.D. 

 M. Amiri 

 M. DibaaVaajaari 

 

To provide a framework for deciding on a set of guidelines on how to 

define a professional code of conduct for teachers, certain questions need 

to be addressed and answered. Chief among such questions are those on 

the very nature of professional and moral conduct which in a sense 

depend on theories of morality, and what constitutes moral or professional 

conduct for teachers. Professional conduct refers to personal 

responsibility in determining values related to the profession. As such, 

different orientations (theories) to morality such as profit-, duty-, justice-, 

freedom-, and absolute beauty orientation, lead to different set of values. 

Teachers' professional conduct involves values related to education in 

general, and teaching, students, social expectations, and policies in 

particular. Any code of conduct for teachers needs to consider such basic 

elements. 

 

Key words: professional conduct, teachers' code of conduct, moral 

conduct  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

The Impact of Implementing the Philosophy for Children Program 

on Students' Logical Intelligence and Mathematics Achievement 

 
M. Mohammadi 

F. Shaghaaghi, Ph.D. 

 A.R. Aaghaayoosefi, Ph.D. 

 

Thinking skills are among most valued areas of research and educational 

development. Teaching philosophy to children could help them learn such 

skills. The Philosophy for Children Program (PCP) pursues this very goal. 

To assess the success of this program, a sample of 40 fourth graders was 

initially tested on intelligence and math achievement, and then divided 

into two groups of equal size, one of which went through 12 two hour 

sessions of PCP over a period of one month. Post tests were taken on the 

same two measures and the scores compared to those of the pretests. 

Results show that the program is effective when it comes to mathematics 

achievement. However, no significant impact on intelligence was 

detected. 

 

Key words: philosophy for children, logical intelligence, mathematics  
 



 

Factors Causing Lack of Discipline among High School Students in 

Araak 
M. Ganji, Ph.D. 

 

To identify factors causing lack of discipline, a questionnaire was 

distributed among high school students in Araak's school district 2. Data 

analysis revealed that the overall lack of discipline among the respondents 

has the mean of 2.08 on the scale of 1-4, with disregard for health being 

the highest (2.97) and truancy the lowest (1.35). Not doing homework 

was about average, while bringing forbidden artifacts to school was 

second high (2.37). Furthermore, there was no difference between girls 

and boys, yet those who had experienced parental separation/divorce 

scored higher while those whose parents or school staff had attempted to 

teach them discipline, were more so than the others. Overall, it is the 

family and then the students who have the highest impact in reducing the 

extent to which students demonstrate lack of discipline. 

 

Key words: discipline, lack of discipline, social deviation, sociability, 

acculturation 



 

A Qualitative Evaluation Model for Sixth Grade Science Course 

 
M. Fazleekhaani, Ph.D. 

 

Considering the new method of evaluation recently adapted by the Iranian 

educational system, and the emphasis put on improving the quality of 

both teaching and learning, development of new evaluation models is of 

outmost importance. To this end, one such model was developed based on 

the new approaches to measurement, and with the help of all Iranian 

educational experts including science teachers who helped with the 

evaluation of model. The results show that all experts and teachers 

generally approved the model with minor alterations. The math 

achievement of those students cooperating with the evaluation of the 

model seemed to be significant. 

 

Key words: qualitative evaluation,positive feedback, model, experimental 

science 



 

Informal Learning among School Boys: The Role of Peers and School 

Personnel 

 
M. Manteghi, Ph.D.  

A. Dehnavi 

 

To assess the extent of informal learning among school boys, a sample of 

650 fifth grader boys was given two questionnaires on things that one 

might learn from peers and school personnel. The factor analysis of the 

collected data led to the identification of 7 factors that collectively 

account for more than half of the observed variance. Chief among these 

factors are friends, teachers, principals, and vice principals who seem to 

be models for both desirable and undesirable behaviors. Hence, school 

administrators need to pay more attention to their behaviors. 

 

Key words:  informal learning, male students, friends, school personnel, 

factor analysis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

The Necessity and Benefits of the History Course in Iranian 

Educational System 

 
M.R. Askaraani, Ph.D.  

M. Piri, Ph.D. 

 

Teaching history is one of the fundamental aspects of any educational 

system. The main reason for this is the educational impact of the history 

courses. However, this impact, and especially that of the recent Iranian 

history (Qajaar and early Pahlavee dynasties) is not adequately known. 

History is the extension of human experience across time and as such has 

had a great impact on human moral and intellectual development. 

Teaching history in Iran started during the Qajaar period when the foreign 

preachers opened up their schools. Currently, the status of the History 

Course is not that high in Iranian schools. Rewriting the content and 

rejuvenating the courses, along with the establishment of a university 

program for teaching of history, could help their quality.  

 

Key words: teaching history, education, history textbooks 

 

 

 

 



 

Estimating Price Attractiveness for Educational Demand Using the 

Almost-Ideal Demand System 

 
A. Ansari, Ph.D. 

 

Some experts believe that the low demand for education among low 

income families, compared to the low supply, has a greater impact on 

dropout rate and full educational coverage of the population. Despite 

efforts made, such as establishing boarding schools, providing free meals 

and school supplies for students in deprived areas, there is a huge gap 

between the levels of coverage and school age population. Policies such 

as those leading to price increase for education would result in further 

reduction in demand among certain groups, and neutralization of other 

policies aiming for the opposite. Appropriate policies can be made when 

there are valid data on the way that different income groups react to price 

increases. One way of collecting such data would be to estimate the price 

elasticities using the data on urban family income and the almost-ideal 

demand system (AIDS). Using the data available for the period of 2004-

2007, the price elasticities for education was estimated to be different for 

low, middle, and high income families. Since education is considered a 

luxury good for lower middle and low income families, policies need to 

consider ways of compensating for the decrease in such families demand 

for education in order to prevent any damage to the human capital among 

the deprived. 

 

Key words: price elasticities, demand for education, almost-Ideal demand 

system 
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