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  اطالعات مربوط به فصلنامه و شرايط پذيرش مقاالت
  

  هدف نشريه
هـاي پژوهـشي در عرصـه         هاي نو و يافته     هدف از انتشار فصلنامه تعليم و تربيت اشاعه انديشه        

تـا بـه پويـايي      . باشـد   هاي وابسته در حوزه وزارت آموزش و پرورش مي          تعليم و تربيت و در زمينه     
شگاهها، پژوهشگران سياستگذاران، مديران عالي و ميـاني دامـن          علمي ميان اعضاي هيأت علمي دان     

  .زده، امكان بسط و توسعه دانش تعليم و تربيت و ارتقاء كيفيت عمل تعليم و تربيت را فراهم سازد
  :خط مشي هيأت تحريريه

هاي مرتبط با تعليم و تربيت در حيطه فعاليتهاي آموزش و             اي كه در يكي از شاخه       هر نوع مقاله  
 پژوهـشي الزم برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و چـاپ           -ورش نوشته شود و از ارزش علمـي         پر

هيأت تحريريه در رد يـا قبـول و نيـز ويـرايش مقـاالت آزاد                . احتمالي در مجله پذيرفته خواهد شد     
  .است

  :محورهاي مقاالت
  .اربردي باشدهاي نظري و ك هاي زير و ناظر به جنبه موضوع مقاالت بايد تا حد امكان در زمينه

 مباني نظري تعليم و تربيت اسالمي  
ساختار و بافت مراحل تحصيلي   
 عشايري، روستايي، كودكان استثنايي( آموزش و پرورش گروههاي خاص(  
هاي مختلف يادگيري هاي درسي ناظر به حوزه ريزي درسي و برنامه  برنامه.  
ريزي آموزشي  برنامه  
هداري معلم و ساير كاركنان آموزش و پرورش تربيت، جذب، بازآموزي و نگ  
 نقد و ارزيابي نوآوريهاي آموزشي در ايران و جهان  
 فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش  
 اقتصاد و ماليه آموزش و پرورش  
 مشاركت مردمي در آموزش و پرورش  
 پژوهش در آموزش و پرورش  
 فضا و تجهيزات آموزشي  
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 هاي تعليم و تربيت طبيقي در حوزهمطالعات ت  
 دهي، تشكيالت و قوانين در آموزش و پرورش مديريت، سازمان 

  :پذيرش مقاالت  شرايط
  :از نظر محتوا، مقاالت ارسالي بايد: الف

 .در جهت هدف و موضوعهاي تعيين شده باشد .1

 .هاي جامعه ارائه شده باشدهاي فرهنگي و متناسب با ارزش با رعايت جنبه .2

 .تا حد امكان حاصل مطالعات و تجربيات و پژوهشهاي نويسنده باشد .3

 .حاوي نكات بديع و مفيد براي آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران باشد .4

  :از لحاظ ساختار ظاهري: ب
  :الزم است نويسندگان نكات زير را رعايت فرمايند

 .نابع و مأخذ با فاصله عادي بر روي اوراق معمولي تايپ شودمتن مقاله و نيز فهرست م. 1

نـسخه چـاپي مقالـه همـراه بـا فايـل       .  صفحه تايپ شـده تجـاوز نكنـد   20 ـ  25مقاالت از . 2
 و مطـابق آخـرين   word xpالكترونيكي ارسال شود، همچنـين مقـاالت بايـد بـا اسـتفاده از برنامـه       

  .شودنامه فرهنگستان فارسي تنظيم و تايپ  شيوه
اي و  عنوان مقاله، نام نويسنده يا نويسندگان و سازمان وابسته و مشخـصات علمـي و حرفـه         . 3

تا دويست و پنجاه    دويست  چكيده مقاله حداكثر در     . نشاني الكترونيكي روي جلد مقاله نوشته شود      
 .ها به دو زبان فارسي و انگليسي ضميمه گردد كلمه به همراه كليد واژه

 .ا، به صورت روشن و گويا در باالي آنها ذكر گردندعناوين جدوله. 4

 . تنظيم گردد(APA)منابع و مأخذ در پايان براساس سبك . 5

بـا اسـتفاده از     (معادل التين مفاهيم و همچنين نامهاي خارجي كه در متن مقاله آمـده اسـت                . 6
 .گذاري شده و با زبان اصلي در زيرنويس صفحات درج شود شماره) اعداد توك

در نامه ارسالي نويسندگان بايد     . اي چاپ شده باشد     مقاله ارائه شده نبايد قبالً در هيچ نشريه        .7
 .و حق چاپ هر مقاله، پس از پذيرش محفوظ است. به صورت شفاف اين امر را ذكر كنند

  .ارسال دو نسخه از مقاله موجب تسريع داوري خواهد گرديد. 8
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  نامه  ويژهسخن سردبير
 در واقع همان عملياتي كردن و به اجرا گذاشتن برنامه درسي است كه معموالً توسط             1»آموزش«

» آمـوزش «و  » برنامـه درسـي   «در مورد ارتباط و تعامل بـين        . گيرد  معلم در كالس درس صورت مي     
؛ اما همانطور كه مك الگوهاي مختلفي مطرح شده و حالتي چهارگانه بين اين دو مقوله پيشنهاد شده

  .گيرد ريزي درسي جلوتر از آموزش قرار مي كند، معموالً برنامه دونالد نيز تأكيد مي
 كامالً جدا در 2 درسي، اين دو مقوله يا در قالب الگويي دوگانه      تر حوزه برنامه    در نگاههاي سنتي  

ود برنامه درسـي كـامالً      ش  شوند كه ارتباط بسيار كمي بينشان حكمفرماست و گفته مي           نظر گرفته مي  
كـامالً  » آمـوزش «شـود،      ناميده مـي   3ضد نفوذ معلم است يا در الگويي ديگر كه الگوي متحدالمركز          

كساني است كه چنين نگاهي    بوشامپ از جمله    . قرار دارد و زير سيستم آنست     » برنامه درسي «درون  
عيت فرادسـت و بـاالتر را دارد،   در اين الگو، معموالً برنامه درسي موق. درسي داشت به حوزه برنامه

زير » آموزش«حالت پيرو را داشته و موقعيت فرودست را دارد و به هر حال              » آموزش«در حالي كه    
  . است"برنامه درسي"سيستم 

هاي برنامه درسي و آموزش، آنهـا بخـشهايي از يـك               و شايد عميقتر به حوزه     اخيردر نگاههاي   
 اما ارتباطات و تعاملهاي قابل تـوجهي بـا           اي متفاوتي هستند،  ه  سپهر هستند كه در عين آن كه مقوله       

، برنامه درسي و آموزش سيستمهايي هستند كه به هم جفت           4در الگوي به هم متصل    . يكديگر دارند 
در الگـويي ديگـر كـه الگـوي     . شـان وجـود دارد   پوشان بين اند و يك ارتباط در هم تنيده و هم          شده

هاي جدايي هستند، اما يك       رنامه درسي و آموزش در عين آن كه مقوله        شود، نيز ب     ناميده مي  5دوراني
  .شود به طور مداوم به يكديگر باز خورد دهند ارتباط دوراني مداوم بينشان حاكم است كه باعث مي

 زير سيـستمهاي  "آموزش" و "برنامه درسي"پردازان، امروزه موافقند كه       در مجموع بيشتر نظريه   
 ناميـده   6»اي   مدرسه تحصيالت«يا  ) تعليم و تربيت  (» آموزش و پرورش  «كه  سيستم بزرگتري هستند    

  . نخواهد داشتشود و يكي بدون ديگري كاردكرد مي

                                                           
1. Instruction 
2. Dualistic 
3. Cocentric 
4. Interlocking 
5. Cyclical 
6. Schooling 
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تـصميمات  . شـود    مـي  گرفتـه ريزي براي برنامه درسي يا آموزش، تـصميماتي           در جريان برنامه  
 1»اي گونـه    برنامـه « از نوع    هاست، معموالً   ها و توليد برنامه     مربوط به برنامه درسي كه مرتبط با نقشه       

يا تـدريس و اجـراي برنامـه درسـي در كـالس سـاخته               » آموزش«اما تصميماتي كه در مورد      . است
  . است2»روش شناسانه«شود، معموالً از نوع  مي

ارتقـاء  «توان گفـت      ، مي »آموزش«و  » برنامه درسي «با اين مقدمه و توجه به ارتباط و تعامل بين           
شـود و در شـكل         فراهم مـي   "برنامه درسي "  اش تا حدود زيادي در تحوالت       زمينه» كيفيت آموزش 

و تحول » آموزش«ضمن اينكه تحول در     . شود   يادگيري ديده مي   –تحوالت روشي و فرآيند ياددهي      
تحـوالت  . ي شـود و بـه وقـوع بپيونـدد    ساز  تواند تصميم   ، در سطح كالس درسي نيز مي      »روش«در  

تواند به تحوالت روشي، تغيير در نحوة اجراي برنامه درسـي و              ر حوزه برنامه درسي مي    دديدگاهي  
ايجـاد فرصـتهاي    . زشها و تغيير در فضاي مدرسه و كالس درس و ابعاد پداگوژيك منجر شـود              وآم

تواند در برنامه درسي طراحي شود و به تغيير و تحول در آموزشـهاي كالسـي،                  يادگيري سازنده مي  
ش آموزش معلم، تغييرات پداگوژيك و توجه به پرورش شخصيت همه جانبة كـودك              تحول در رو  

از طريق ايجاد موقعيتهاي يادگيري تازه منتهي شود؛ زيرا به واقع، تحول و ارتقـاء كيفيـت آمـوزش،                   
 يادگيري و قـرار گـرفتن خورشـيد    –تحول و ارتقاء كيفيت يادگيريهاست؛ تحول در فرآيند ياددهي   

  .ز نظام آموزش و پرورش استيادگيري در مرك
افتد، همانطور كـه زمـان تغييـر          تري در آموزش و پرورش اتفاق مي        امروزه هر چه تحوالت تازه    

اي را هم در مـورد يـاددهي و       كنند، بصيرتهاي تازه    تري را باز مي     كند و پژوهشها افقهاي تازه      پيدا مي 
كنند كه در نتيجه باورهاي موجود         ايجاد مي  اي را   هاي تازه   آورند و انديشه    يادگيري با خود همراه مي    

مجموعة مقاالت اين ويـژه نامـه   . شود متحمل دگرگونيهايي مي » آموزش«و  »  درسي  برنامه«نسبت به   
هاي برنامه درسي و به خصوص آموزش و تحوالت روشـي و ارتقـاء كيفيـت     نيز كه مرتبط با حوزه 

 يادگيري، تحوالت پداگوژيك و فرآينـدي،       – يادگيريها هستند، حول همين تحوالت فرآيند ياددهي      
پژوهـي،   توجه به ايجاد فرصتهاي يادگيري سازنده، تحول در رويكردهـا و الگوهـاي تـدرس، درس        

مجموعـاً كوشـش    . چرخنـد   تحول در محيط و فضاي يادگيري و به يك كالم تحوالت روشـي مـي              
وزه را مطرح كنند و باورهاي موجود  هايي از تجربيات و نظريات نوآورانه در اين ح          كنند تا نمونه    مي

  .را تاحدودي دگرگون سازند» آموزش«و » برنامه درسي«نسبت به 
                                                           
1. Programmatic 
2. Methodological 
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اين مجموعه شايد كاستيهاي قابل توجهي داشته باشد و مجموعة مقاالت نتوانسته باشـند حـق                
امـا، كوشـش شـده تـا در         . مطلب را اداكنند و جاي مقاالت ديگري خالي باشد كه چنين هم هست            

هـا، مقـاالت متعـدد        مقالهدر اين راه، غير از اين       . هايي به سوي تحول باز شود        حد هم دريچه   همين
آنها نيـز  . ديگري نيز سفارش و تهيه شدند، اما به نوعي در اين مسير طوالني از گردونه خارج شدند            

. شـوند اي براي گفتن داشتند كه شايد در جايي ديگر و زماني ديگر بتواننـد مطـرح                   حرفهاي ارزنده 
  .شان آرزوي موفقيت دارم اميد كه مطرح شوند و براي همه

  نادر سلسبيليدكتر                                                                   
  1390    بهار                                                                          





    

  :خش زيباشناسانه در تعليم و تربيتتبيين چر
  هاي خرد و كالن براي بهبود كيفيت آموزش با الهام از عالم هنردرس

  
  دكتر محمود مهرمحمدي

  
  چكيده

تـر    كيفيـت و اثـربخش  يعليم و تربيت همواره در جستجوي راههايي براي ارتقـا      تهاي  نظام
ان را هدف قرار    آموز  دانشستعدادهاي  ي ا ي فعل و انفعاالتي هستند كه تربيت و شكوفا        كردن

فيـت در تـاريخ تعلـيم و        يكارتقاي  كه جريان غالب     هدد  شواهد موجود نشان مي   . داده است 
و  انگارانـه   و مبنا و منطق آن قياس سـاده         دارد تكيه به انگاره علمي و مهندسي      تربيت جهان 

در . انـد    تـن داده   هـاي تعلـيم و تربيـت بـه آن          اسـت كـه متوليـان نظام       اي فروكاست گرايانه 
ي و آيثر و مثمر در دسـتيابي بـه كـار       ؤاين قياس دستگاه صنعت مظهر تالشهاي م       چارچوب

و اصولي كـه در ايـن    هاكه انتقال راهبرد دشو ميوري معرفي شده و چنين نتيجه گرفته         بهره
فيـت تعلـيم و تربيـت و پاسـخگويي ايـن            ي ك ارتقايد به   توان  مي ،عرصه پاسخگو بوده است   

 گفـت   تـوان   مـي ت  رأاست كه به ج    اين قياس از آن حيث ساده انگارانه      .  هم بينجامد  اهنظام
هيچ نسبت معناداري ميان آنچه ماموريت دستگاه صنعت و دسـتگاه تعلـيم و تربيـت اسـت      

شكل گرفته است كـه يـا بـه          مديران و سياستگذاراني   اين تناسب تنها در ذهن    . وجود ندارد 
 يــا در مقــام انــد امــر تعلــيم و تربيــت پــي نبــرده پيچيــدگي و حــساسيت ،عمــق ظرافــت

چنينـي و در واقـع پـاك         هاي ايـن  د را ناچار از تن دادن به راه حل        گيريهاي كالن، خو   تصميم
  . اند  ديدهمسئلهكردن صورت 

د در جريان غالب و جاري رخنه ايجاد كند و گفتمان اصـالح             توان  ميمبنا و منبع ديگري كه      
اين منظر  . هنر و زيباشناسي است    ،بيت را تعديل و تلطيف نمايد     ي تعليم و تر   نظامهاعملكرد  

 تازه از تعلـيم     يتر ميان تربيت و هنر استوار است، تفسير        كه بر فرض وجود تناسب گسترده     
و تربيت برخوردار از كيفيت را به ارمغان آورده و راهبردهاي اصـالحي كـامال متفـاوتي را                  

ه سخن از چرخش زيباشناسـانه بـه ميـان آورده و در             نگارنده در اين مقال   . نمايد پيشنهاد مي 
                                                           

  16/5/89:        پذيرش نهايي18/6/88: دريافت مقاله
  . شگاه تربيت مدرسدان استاد     mehrmohammadi_tmu@hotmail.com 
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گانـه   راهبرد هاي يازده. م هنر، اين تفسير جديد را عرضه كرده است يازده محور ملهم از عال    
    .نيز در بخش پاياني مورد بحث قرار گرفته است هااصالحي برگرفته از اين محور

  
  بيتپارادايم، تعليم و تر  كيفيت، زيباشناسي،:ها كليد واژه
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  مقدمه
 گفتـه  زيبرانگ تعجب حال نيع در و مانهيحك نظر اظهار دري  سيانگل ريشه متفكر ،1دير هربرت

 ادامـه  معنـا  نيا حيتوض در و "است هنرمند يك عنوان به فرد ساختن آماده ،تيترب تيغا" كه است
 ستيـ ني  نـد هنرم و هنرمنـد  مرجـع  يگانه) آن متعارفي  معنا به هنر اي( بايزي  هنرها كه است داده

ي هنرهـا  طـه يحمرتبط با    او حرفه كهد  شو  مين اطالقي  كس به فقط هنرمند سخن گريد به. )1974(
 نمـاد  و رمـز  يـك  هنـر،  خود كه همچناني  هنرمند ،نگارنده زعم به كه نيا شتريب حيتوض. باستيز

 هنرمنـد  فهومم از نينمادي  تلق با ديبا را تيترب تيغا عنوان به هنرمند پرورش از دير ريتعب و است
 بلكـه . ستيـ ن دانيقيموس و سندهينو ،شاعر ،گريباز ،نقاش تنها هنرمندي  و ديد از. نشست ريتفس به

 حـد  آن تـا  را خود ليتخ و هامهارت ،حواس ،ها شهياند   كه دشو  مي گفتهي  كس بهي  كل طور به هنرمند
 اثـر  كه نيا از نظر صرف ،دينما ديتول بداعت و ظرافت تناسب،ي  دارا آثار تواند يم كه داده پرورش
ـ شا ،كمـال ي  بـرا  رمـز كلمـه    هنرمند سرانجام اينكه . استاي    حوزه چه به متعلق  وزيبـايي    ،يستگي
تعليم و   در مطلوب تيفيك به لين رفعم و تيترباز جريان    تيغاصفات   همان كه است يختگيفره

و بر اين معنـا      ام فراتر برد  يگ گ نگارنده در اين مقاله قصد دارد اين بيان حكيمانه را            .2استتربيت  
از و  انـد    بايد بـا الهـام از يـك چـشم          ،تعليم و تربيتي كه غايتش تربيت هنرمند است        نمايد كه    تأكيد

 كـه    ديـده شـود    گونـه  شسته شوند و تعليم و تربيـت آن        هابايد چشم . انگاره هنري سامان داده شود    
تا نيل به آن كمـال      ندان است،   رهاي رفتاري و سلوك هنرم    مطلوب اصحاب هنر و هماهنگ با هنجا      
  3. دست يافتني شود،آورد و كيفيتي كه ريد از آن سخن به ميان مي

پردازد و بر تمـايز   مي در تعليم و تربيت نسبت هنر و كيفيت    نييتب به نخست بخش در مقاله نيا
 در  در ادامـه و    .نمايـد   مـي  تأكيـد  "تربيت از مجراي هنـر    " و   "تربيت هنري "نه چندان آشكار ميان     

 شناخته كمتري هاويژگي، "هنر و يك انگاره تعليم و تربيتي تحول آفرين"بخش اصلي مقاله با عنوان 
 حامل دتوان  مي ،يآموزش نظامذهن و ضمير كنشگران      به هااين خصلت  ورود چگونه نكهيا و هنر ةشد

                                                           
1. Herbert Read 

البته اختصاص بـه كـار هنـري          وكاربرد آن   است دهد وارد زبان فارسي هم شده       انجام مي  "هنرمندانه"اين تعبير كه كسي كاري را        .2
  .ندارد

تعبير رمانتيك ). 2006آيزتر، ( . به تعليم و تربيت نيز نام برده شده است، در برابر نگاه توليدي،رمانتيك از اين نگاه با عنوان نگاه .3
  .كار بستن آن پرهيز نمايده د نگارنده از بشو ميي است كه سبب ن نگاه داراي كژتابيهايبراي اي
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اي   گانه  اي يازده گيرد و چرخشه   ورد بازشناسي قرار مي   م ،باشد تيترب و ميتعلي  برا يليبد ازاند  چشم
ـ ا به اختصاص بخش نيا گريد عبارت هب .دگير  مي كه در دستور كار قرار       دهد  را شرح مي    بحـث  ني

 بـه  ،تيـ ترب و ميتعلـ  عرصـه  بـه  يهنـر منظر يا پرسـپكتيو     ورود چگونه كه داردي  يربنايز وي  اساس
 فراهم تيترب و ميعلتي  نظامها در تحول نهيزم ،آن استمرار با و بخشد  مي تيمشروع ديجداي    انگاره

ي برآمده از حوزه هنر و زيباشناسي       ويژگيهاي برگرفته از هر يك از       داللتهادر بخش پاياني    . شود  يم
د تـا از  شـو  مـي ي وابسته به آن تشريح ها زمينه بر مقوله آموزش و تأكيدبراي نظام تعليم و تربيت با      

 و پـرورش ايـن مـرز و بـوم مـورد       تحوالت مورد نياز در آموزش ،تر مشخصاي    اين طربق به گونه   
  . ي قرار گيرديشناسا

  در تعليم و تربيت كيفيتنسبت هنر و 
ـ   مـي  اصالح و بهبود بخشيدن به كيفيت تعليم و تربيت در ابعاد گوناگون              فرايند د در همـان    توان

 منبـع   منزلـة ي علمي، صنعتي و مديريتي را بـه         ها  انگارهو  طي طريق بكند كه تاكنون پيموده       مسيري  
ي تعليم و تربيت بـه اقـدامي متحورانـه دسـت            نظامها يا اينكه متوليان     لهام بخش اختيار كرده است    ا

 به كيفيت در دستور كـار خـود         دستيابياز ديگري را براي     اند   و با سنت شكني، انگاره و چشم       بزنند
راتـب برتـر   اختن طرحي نو براي دستيابي به ماند  چرخش پارادايمي يا    حامياين نوشتار   . قرار دهند 

  تعلـيم و تربيـت از منبـع بكـر و مـستعد هنـر و زيباشناسـي                  كند كـه در     است و پيشنهاد مي   كيفيت  
 هرگـز   كه درباره هنـر وجـود داشـته       اي    اين منبع به دليل فهم نادرست و نابسنده        1.الگوبرداري شود 

فراگير اصـالح   و از اينكه بتواند بار راهبري فكري جريان         است  واجد چنين استعدادي دانسته نشده      
، براي عامه مـردم     روشنهنر، به بيان    .  عاجز پنداشته شده است    ،در نظام آموزشي را بر دوش بكشد      

جهـت دادن  ي نـو در  ها انديشه  و ها معرقي شده كه از زايش ايده  اي     عرصه منزلة خواص به    گاهيو  
 واالي انـساني،  كه از اين سـاحت است به اصالحات تعليم و تربيتي عقيم است و چنين تصور شده     

.  بهره جـست   توان  مي پااليش و آرامش روح و روان        ةين و تفنن يا حداكثر وسيل     ي در جهت تز   صرفاً
 وجود دارد كه موجب تعجب و )1859( مثال نقل قولي با همين مضمون و داللت از هربرت اسپنسر   

                                                           
 paradigm(  براي پارادايم كنونيي مكملمنزلة بلكه بايد به نيست،دارد كه اين رخداد يك چرخش پارادايمي  اليوت آيزنر اصرار .1

supplement ( در نظر گرفته شود)خواهد  يشانه مياند سازد كه او روانشناسانه و مصلحت تامل در توضيحات وي آشكار مي). 2008
 و زمينه را براي اقبال بيشتر نسبت به كندري يگيري ذهنيت تضاد و تقابل كه در چرخش پارادايمي نهفته است، جلوگ  شكلاز

زمينه ساز راي تعليم و تربيت، ي بديل بي مبنارا به مثابهنر صورت بايد حقيقتا ورود ه در غيراين. تغييرات مورد نظر فراهم آورد
  .دستيابي به انگاره بديل يا همان چرخش پارادايمي شناخت
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كدام دانـش   "  يعني ، فيلسوفي كه پرسش مهم، مشهور و فلسفي تعليم و تربيت          اسپنسر. تأسف است 
ايـن بـدفهمي و   . ) 1992به نقل از رايمر،  (، از او دانسته شده است 1"؟ارزش و اهميت بيشتري دارد 

 است از طريق آثار خود بـه شـكل مـدلل و بـا               كردهغيرموجه است كه نگارنده مستمرا تالش        تلقي
، 1383 ،ي هنـر آمـوزش عمـوم  : به عنوان نمونه مراجعه شود بـه مهرمحمـدي   ( استفاده از آنچه خود 

باز شناسي مفهوم و تبيين جايگـاه       ،  1385،  حقوق تعليم و تربيتي كودك و نسبت آن با تربيت هنري          
اقليتي بـيش و كـم بـه حاشـيه          و  ) 1385،  يي بر دوره ابتدا   تأكيدتخيل در برنامه درسي و آموزش با        

: نمونـه مراجعـه شـود بـه     براي   ( 2رانده شده از متفكران تعليم و تربيت معاصر و در راس آنها آيزنر            
 5a,  2002 و هنـر و خلـق ذهـن        4،2005 باز نگـري در تـصور از مدرسـه         ،1994،  3تصورات تربيتي 

  6. مقابله با آن بپردازد  بهاند به آن پرداخته )مراجعه شود
 كـساني ماننـد    و سـطحي     نادرسـت به ديگر سخن اين نوشتار تالشي است در برابـر برداشـت             

 از توان  مي را نيز    7آدل آيف سن  . اند  گرفتار آمده اي    ام چنين نگاه سوگيرانه    و مربياني كه در د     اسپنسر
مظهـر  "وي هنـر را     ). 1996( بهترين سخنگويان اين جريـان و طرفـداران ايـن منظـر قلمـداد كـرد               

 كـه از ايـن جهـت بـا علـوم و             معتقـد اسـت    دانسته و    8"يابي يه حقيقت   انسان براي دست   ييناشكيبا
چرا كه اگر كاوش علمي اشتياق و ميل وافـر بـه     . قابل مقايسه و همانند است    تشافات علمي كامال    كا

 به نظام نمـادين خـاص خـود كـاركردي از همـين      اد، هنر نيز با اتككن ميفهميدن را در انسان بيدار    
هـاي هنـر و     و قابليت  هـا  در راسـتاي شـناخت ظرفيت      تـوان   مـي اظهارات آدل آيف سن را      . جنس دارد 

توضيح بيشتر اينكه   . كرد جديد تفسير    ي پارادايم در حكم  تعليم و تربيت بر آن       ءناپذير بودن ابت  امكان
 تمـايز   10"تربيت از منظر هنر   " و   9"تربيت هنري "به نام   اي    در مباحثي از اين دست بايد ميان مقوله       

                                                           
1. What knowledge is of most worth? 
2. Elliot Eisner 
3. Educational Imagination 
4. Reimagining Schools 
5. The Arts and the Creation of Mind 

ته از تبيين در خور تحسين فيلسوفان معاصري همچون گادامر از ماهيت هتر كه در واقع پاسخي به امثال هربرت اسپنسر است الب .6
 خالف نمايد كه بازي به ، اما تصريح ميپذيرد  را مي"هنر به مثابه بازي"گادامر گرچه به يك معناي خاص تبيين . نيز نبايد غفلت كرد

عكس بازي بهترين طبايع و ه ب.  فعاليتي عبث انگاشته شوددر نتيجه با فعاليتهاي جدي زندگي و تصور عوام نبايد در تقابل
  ).36،ص 1383 ترجمه مسعود عليا، ،فلسفه هنرها  (دكن ميهايي را كه در توان آدميان است اقتضا ترين مهارت ظريف

7. Oddleifson 
8. Eagerness for truth 
9. Art education 
10. Education through art 
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 اسـت و    "تربيت از منظر هنر   "يشه  اند  قائل شد و توجه داشت كه در اين مجال هدف نگارنده تبيين           
كه با الهام از عالم هنر براي ابعاد گونـاگون تعلـيم و تربيـت قابـل                 گيرد    مورد بحث قرار مي   تي  كيفيا

 يا معناي نخست، بحثي در سطح خرد نظام آموزشي اسـت كـه              تربيت هنري  .توصيه و تجويز است   
كي از حاشـيه خـارج شـده و         انـد    هاي اخير در كشور ما     در سال   اما ،گرچه حائز اهميت فراوان است    

، تـا حـدودي در      )1381 نـواب صـفوي،    ( ييدر دوره ابتـدا     به بركت برنامه درسي جديد هنر      ربيشت
بـه كـل     از هنر در ظرفيت تعديل يا تصحيح نگـاه           گيري  بهره. كانون بحث و توجه قرار گرفته است      

يا پارادايمي نو است كه بر اسـاس اطالعـات            فلسفه ،ازاند  يابي به چشم  جريان تعليم و تربيت و دست     
   .رنده كامال در حاشيه نگاه داشته شده و لذا از اولويت برخوردار استنگا

  تحول آفرين هنر و انگاره تعليم و تربيتي 
 و ميتعلـ  در مغفـول  و مهـم  اريبـس ي  تهايفيكبخشيدن به    تحققي  براي  فرد به منحصر بستر هنر

آيزنر كـه    .ه حساب آورد  ب ديجديا پارادايم    انگاره  يك توان  ميرا   هاكيفيت ناي همجموع . است تيترب
به اين عرصـه از حيـات انـسان         شناسانه  ين شخصيت منادي نگرش هنري و زيبا      تر بدون ترديد مهم  

 و در عالم تعليم و تربيت معاصر بيش از هر شخـصيت ديگـر بـه تبيـين نوانديـشي و                      مدرن هست 
 كردهب را توصيف    اصالح نظام آموزشي از اين منظر پرداخته است، در آثار متعددي اين انگاره جذا             

 را در قلمـرو برنامـه درسـي         "برنامه درسي مغفول  " مفهوم   آيزنر همچنين . و به تصوير كشيده است    
به زعم نگارنده، ضرورت برقراري ديالوگ دائمي ميان آنچه در برنامـه             تا) 1994( است   مطرح كرده 

 صـلب و     و سياسـتگذاران را بـه ماهيـت سـيال و نـه             كنـد  را گوشـزد     "نيست" و   "هست"درسي  
 دائـره   .ريـزي درسـي متفـتن سـازد        در برنامه  و عادات هاناشي از قابل دفاع انگاشتن سنت     اي    سنگواره

گيران  ي است كه بيشتر مورد عنايت سياستگذاران و تصميم    و محتواهاي   دربردارنده فرايندها  "هاهست"
ـ   مـي ي  ي رفتـارگرا  است كه او آن را برآمده از نظريـه        اي    ثر از انگاره  أبوده و به زعم آيزنر، مت      در . ددان

 ي كل جريان تربيـت نيـز بـه فراينـد          ،سايه اقتضائات اين نگاه فروكاست گرايانه به انسان و معرفت         
گرايانـه تحويـل      و هماهنگ با توجيهـات صـنعتي و فـن          "مهندسي"  قابل ،متكي به عقالنيت ابزاري   

كـه بـه دليـل      ي دانست   يو محتواها  ها فرايند ة در بردارند  توان  مي را   "هانيست"دائره   بنابراين .گردد مي
غيبت انگاره بديل در عرصه تعليم و تربيت، انگاره هنري، حادث شده و لذا بايستي باب گفتگـو را                   

ر بود كه  و اميدوا در دستور كار قرار داد"هاهست" و "هانيست"براي تبيين قابل دفاع تر حدود و ثغور        
 پـيش روي متوليـان نظـام تعلـيم و تربيـت             ،ري و عمل  از سياستگذا   هاي تازه از قبل اين گفتگو، افق    
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هاي چرخش پيشنهادي كه بـه      ر عناصر اين انگاره جديد يا محور      اكنون با شرح مختص    .گشوده شود 
. يمگيـر  مـي  اين بخـش را پـي     ،ندا  بيزعم آيزنر و بنا به دليل پيش گفته از صحنه تعليم و تربيت غا             

 ،a 2002، b 2002مـثال  ( ن نوبت و در مواضـع مختلـف       در چندي را   اين تبيين     كه آيزنر  گفتني است 
 آن با پـردازش ويـژه       ة كه در اين نوشتار شكل با هم نگري شد         كردهارائه  ) b 1998،  2008  و 2006

  . در يازده محور ارائه شده است نگارنده
 هنـر در ذات خـود       :قـانون  و قاعـده  از نـابرخوردار  شـرائط  در عملو   قضاوت قدرت .1

وران اين عرصه را دعوت به اتكا بـه         تثبيت شده است و كنش    ر غياب فرمول و رويه      فراخوان عمل د  
ـ همزمان با عطف توجـه بـه ظرا    هاگيري درك شهودي و احساس در تصميم       ق مـرتبط بـا  يف و دقـا ي

 تـصحيح بـا تعـديل       ،ي اتخـاذ شـده    يهاي تصميمي كه بر چنين مبنا     ارزيابي پيامد . نمايد موقعيت مي 
گيـري در فراينـد خلـق اثـر          در ادامه اين چرخه تصميم    است كه   ن گام بعدي    تصميم و آنگاه برداشت   

تـشخيص  " ،گيري و عمـل    در عرصه هنر و در غياب الگوريتمهاي تصميم       . هنري اتفاق خواهد افتاد   
البته بسيار دشوار است و مـستلزم        ،)1978(  به تعبير گودمن   ،1"تناسب و صحت تصميم با موقعيت     

 است كه كنشگر پيش    2اي قضاوت و حس پديدارشناسانه و گشتالت گونه      گيري قوه   به كار تقويت و   
آميـزش  چنين چرخه تفكري مظهر     . دكن  مياز اقدام و همچنين از پيامد مترتب بر كنش خويش پيدا            

بنـابراين از   . 3ندشـو   مـي تر  هوشمند ها دريافت كيفيت  نظراز   هاحس و عقل است و با تمرين آن انسان        
ي بايـد انتظـار داشـت بـا     ي و تربيت در ظرفيتهاي گوناگون عملي و اجرا كليه كنشگران عرصه تعليم   

 در انجـام    اًيـ الهام از اين ويژگي عرصه هنر بياموزند كه اوال كليه امور را فرموله شده نينگارنـد و ثان                 
تـصميمات   ببيننـد و مجـاز بـه اتخـاذ           بـه دقـت   را  ها، كل و روابط ميان اجـزا        فعاليتوظائف و   دادن  
براي اين منظور كنـشگران     . هاي عملي باشند  يشي در موقعيت  اند  بتني بر كل نگري و ژرف     البداهه م  في

آنان بايد همچـون هنرمنـدان از       .  است 4هاي فني بايد مجهز به قابليتهايي نيز باشند كه فراتر از مهارت         
قـط بـا     ف ديگـر  به بيان    .نباشندبينند   ادراكي برخوردار باشند كه محدود به ديدن آنچه ديگران نيز مي          

                                                           
1. Rightness of fit 

 و برازندگي   هماهنگي يا   وجه قرار دادن به جاي تك تك اجزا        و تركيب را در كانون ت      گوناگونعناصر    و ه روابط ميان اجزا   توجه ب  .2
 كه منظور يگانـه      هم نام برده شده است     "جستن هاو پيوند ها    خدا را در رابطه   "از اين ظرفيت با عنوان      . ر دادن مجموعه را مد نظر قرا    

  .طريق دستيابي يه حقيقت يا چگونگي دستيابي به حقيقت يگانه است
3 Becoming qualitatively more intelligent 
4 Technical expertise 
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 بلكه از چشم دل نيز براي تشخيص تناسب تصميم بـا موقعيـت بهـره                ،ننگرند ها چشم سر به پديده   
 1.بگيرند

 يـا  "چگونگيهـا " اينجا معطـوف بـه     ، البته در  "در موقعيت " مبتني بر قضاوتهاي     البداهه بودن  في
 ياد كرده است    2"دانعطاف هدفمن "عنوان   نگارنده از آن با    هاي تعليم تربيت است كه     و شيوه  هاروش

عرصه هنـر جايگـاهي نـدارد در         هدفمند، همچنان كه در   ن دهد انعطاف به شكل مطلق يا غير       تا نشا 
مكمـل ايـن نـوع      ). 1388 مهرمحمـدي،  ( انگارانـه اسـت    سـاده اي    عرصه تعليم و تربيت نيز توصـيه      

بيت تحت تاثير    تر "ييچرا"  است كه با الهام از هنر،      ييپذيري در هدف است و جا      انعطاف، انعطاف 
   .به آن پرداخته شده استفراز بعدي گيرد و در  قرار مي

در بـسياري از    آن  در مغرب زمين و بـه تبـع           در تفكر تربيتي رايج    :هدف درپذيري   انعطاف. 2
هدف و غايت به شكل قطعي       ،3گيري مبتني بر عقالنيت     در چارچوب پارادايم تصميم    جوامع ديگر، 

 متعاقب آن است كه     و صرفاً  هابا طراز قرار دادن هدف     هاو فعاليت  هاده و روش  قابل تغيير تعيين ش   و غير 
 رويكرد مكمل بايد مـورد توجـه   مثابهرسد دستكم به  اما آنچه به نظر مي. ندشو ميتعريف و تعقيب    

پـذير نخواهـد      حيات بشري امكـان    ةو حل مسائل پيچيد    هاي به نياز  يقرار گيرد و بدون آن پاسخگو     
دن به انعطاف در هدف و غايت و داشتن جـسارت و قابليـت تعـديل يـا تغييـر آن در                      بود، قائل بو  

 فـرد بايـستي حاكميـت       ،با باور به مشروعيت دستكاري در هدف در حين عمـل          . فرايند عمل است  
به مصاف شرائط نوظهور و     ) جويانه( طلبانه فرصت ،انحصاري انگاره عقالنيت ابزاري را منتفي بداند      

. العـين خـود سـازد       را نصب  5"گذاري منعطف  هدف"مفهوم  ي  ي و به تعبير ديو    رودب 4پديدار شونده 
ي تعليم و   نظامها كاال و متاعي است كه در        ،بيني قابل پيش  باز عمل نمون در برابر امور غير       گشوده و 

 كمتـر اثـري در      6د و بر همين اساس از عنصر شگفتي يا شگفت زدگـي           شو  ميتربيت چندان يافت ن   
 و از گذشـته تـاكنون در حكـم           همـواره  ،ي آموزشـي  نظامهـا عكـس،   بـه   . دشـو   ميه  ديد هااين نظام 
اگر باور داريم كه ) 1984  و گودلد،  1938 ي،يديو (اند  آور توصيف شده   هاي بي روح و كسالت    محيط

                                                           
قعيـت  براي توصيف اينگونه رابطه توامان حسي و عقلي با مو somatic knowledge  تعبيراز) 1994 (آيزنر با استناد به اثر ماثيوز . 1

 كـه همـان     "تجربه سوماتيك "از مفهوم    براي بيان اين نكته به آثار سوزانه لنگر استناد نموده و          ) 2008(وي در اثر ديگري   . نام مي برد  
    .برد است نام مي) يا از طريق حواس(بدني ) دانستن(دانش 

2. Purposeful flexibility 
3. Rational decision making 
4. emergent 
5. Flexible purposing 
6. surprise 
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 ةناپذير است و كسب آمادگي براي مواجهـ        زندگي واقعي امري گريز     در شرايطيي با چنين    روياروي
ي محـيط يـادگيري مطلـوب،       ويژگيها بايد در تبيين     پسف تعليم و تربيت است،      ثر با آن از تكالي    ؤم

هنر مظهـر   . بيني نشده باز كنيم    براي كلنجار رفتن همه كنشگران با امور نامتعين و پيش           ويژه يحساب
براي  هاپذير دانستن هدف   مواجهه با موقعيتهاي نامتعين و تجربه شگفت زدگي است و آموزه انعطاف           

ت، ملهـم از ايـن      گيري و عمل، به ويژه تعليم و تربيـ         هاي پيچيده تصميم    تمامي عرصه  كنشگران در 
هدف گذاري منعطف و انعطاف هدفمنـد، همـان گونـه كـه             . وري در آن است   عرصه و كيفيت كنش   

در جريان تعليم   را   غيبت آنها    توان  مياشاره شد، دو مقوله مكمل يكديگر هستند كه به شكل قاطعي            
 ارتقـاي  هنر بر حضور هـر دو در ايـن عرصـه در جهـت                ةكرد و با الهام از عرص     و تربيت را حس     
 .كيفيت پاي فشرد

 هنر معرف اين حقيقـت اسـت كـه          :گرييكد ازي  امحتو و فرم انفكاك عدم وي  ختگيآم در .3
ي از نوعي در هم آميختگي بنيادين برخوردارند و اينكه معنا در رابطه يـا تعامـل ميـان                   افرم و محتو  

چـه  مـثال آن  . ندشـو   مي قايل تمايز   محتوايميان فرم و     هادر غالب فرهنگ   .ي نهفته است  امحتوفرم و   
ي و چگونگي گفتن آن معرف فرم و قالب اسـت و البتـه آنچـه اصـالت                  اد معرف محتو  شو  ميگفته  
اي   قابل مناقشه  به طرز شفاف و غير     محتوايغالبا فرم و    ، اما   عرصه هنر در  . يابد محتواست نه فرم    مي
بـه صـورت     يـك شـعر، قالـب   ة در داوري دربـار مثالً. عيين كيفيت با يكديگر در تعامل هستند ت در

 دادن درسـت    بنابراين در عالم هنر انجام    . دگير  مي مورد توجه قرار     محتوايناپذيري همراه با     اجتناب
 سـبب    بـدين  .دشـو   مـي  در گرو انتخاب شكل و قالب مناسب براي آن نيز دانسته             و مقبول هر عمل   
 نصب العين اصحاب هنر     )2006آيزنر،  ( 1"آگاهي بخشيدن از طريق انتخاب قالب     "است كه عبارت    

خلق قالب و فرم براي ابراز معناي آميخته با احساس و در نتيجه به جنبش و حركت واداشتن               .است
 توجه به اين نكتـه     .ي تلقي شدن يك اثر هنري در گرو آن است         ي است كه هنر   يها مخاطب از مقوله  

ـ  در برا  ) aesthetic ( در زبـان انگليـسي     شناسـي  ييزيبا از لطف نيست كه واژه       يز خالي ن بـا  اي    ر واژه ب
  كننـده  كه به معناي سركوب كردن حس و احساس يا بيهـوش          د  گير  ميالعاده قرار    ي فوق يقرابت آوا 

) anesthetic ( يگر سـخن   به د !! دشو  ميدر عالم پزشكي نيز اين لفظ به داروي بيهوشي اطالق           . است
 و شـود  نمـي ي حـس از فهـم و شـناخت يـك ارزش تلقـي      ايخالف عالم علم جـد   در عالم هنر به     

 آيـد  تـر موضـوعات بـه حـساب مـي          قيتر و عم   برانگيختگي احساسي از لوازم دستيابي به فهم دقيق       

                                                           
1. To inform through form 
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فـرن  (ويـژه مكتـب رمانتيـك    ه فراتر از اين برخي از مكاتب فلسفي هنر ب. )80،ص a 1998 آيزنر،(
هـر  "ورزنـد كـه       مي تأكيدا  ن و بر اين مع    اند  عملي و حقيقت    يتناظر تام و تمامي ميان زيبا     ) همنوزد

اي بـراي    قـصيده "رجوع شود به    ( 1"ي نسبتي با حقيقت ندارد    يآنچه زيباست حقيقت دارد و نا زيبا      
  .)امريكائي جان كيتز از شاعر، "صبوي يوناني

ـ ب 2يا گزاره زبان به توان  مين را )ها تجربه( ها دانسته و هاافتيدر ،ها  انديشه  تمام. 4  .كـرد  اني
اي  اين معنا، كه با معناي پيشين هم پوشاني مفهومي دارد، به اين جنيه عطف نظر دارد كه زبان گزاره             

به .  ندارد ييان كارآ براي بيان يا انتقال تمام معاني دريافت شده به ديگر         ) اي اعم از علمي و محاوره     (
انسان بسيار بيش از    "،  4"دانش ضمني "در شرح نظريه    ) 1967 ( 3ق مايكل پوالني   و دقي  تعبير روشن 

 وخـيم و    اي  ارتباط نادرست انحصاري ميان اين دو بـه نتيجـه         برقرار كردن   ". داند  مي ،گويد آنچه مي 
يشه و  اند   مقصود و منظور را ضعف در     ) اي گزاره(د منجر شود كه ضعف در بيان        توان  ميهولناك نيز   

 ممكن و معتبر بدانيماي  ورزي را تنها در قالب گزاره يشهاند  يم يا اين كه تفكر ويان تلقي نمافهم انس
بنابراين براي گفتن يا برقراري ارتباط با ديگران بايـد از كيفيتهـاي گفـتن                ) .106،ص  2005آيزنر،   (

 در  .اختانـد    نغيرمتعارف نيز بهره جست تا بخش بيشتري از معاني مورد نظر را بتوان به تـور زبـا                 
 ييا زبان انعكاس دهنده معاني داراي ما به ازا    اي    زبان گزاره  اين جهت بايد توجه نمود كه زبان علم       

كه زبان هنر زبان آميخته با صنايع گوناگون ادبي است و هرگز در مقام بيـان                 بيروني است، در حالي   
ن بخشي از حقايق و ادراكات بـه        به ديگر سخن، زبان هنر در مقام بيا       . عريان معاني و حقايق نيست    

كه زبان علـم ارزش خـود را          در حالي  ،د كه نياز به كشف رمز و استنتاج معنا دارد         شو  ميكار گرفته   
 .و در مقام ارتباط با ديگران است مديون صراحت و شفافيت در بيان

رخين  منتقدين هنري و مـو     رار در تجربه به كالم و متن به شكل تخصصي           تتهاي مس تبديل كيفيت 
 بـا ديگـران گفتگـو       اند   آنچه تجربه كرده   ةخواهند دربار   اما براي همه كساني كه مي      دهند،هنر انجام   

د ابعـاد   توان  ميدر عالم هنر اين تبديل تجربه به كالم         .ناپذير است  كنند نيز داشتن اين ظرفيت اجتناب     
 تجربه عاطفي يـا     ،اثر هنري اما مهمتر از اين ابعاد در تجربه يك          .بگيرد  را در بر   اثرحسي و صوري    

خـواه در يـك      ( نهفته در تجربه     ييزبان مورد نياز براي توصيف كيفيت عاطفي و معنا        . ي است يمعنا
چون در مقـام انتقـال يـك حـس و يـك             ) اثر هنري يا هر پديده طبيعي و موقعيت عادي و روزمره          

                                                           
1. Beauty is truth, truth beauty 
2. Discursive language 
3. Michael Polanyi 
4. Tacit knowing 
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د تخيل است يا تخيل زباني را       اين زبان نيازمن  .دگير  مي فاصله   1گرا و صوري    از زبان عينيت   ،معناست
 تجربـه را بـه شـكل تمـام و كمـال بـه               توانـد   ميزبان تخيلي زباني است كه      . بايد به خدمت بگيرد   

 در اين   .ل سازد ي موقعيت نا  2"بانهيتجربه غا " به مرحله    مخاطب منتقل نمايد و مخاطب را اصطالحاً      
 ).4 فصل ،a 2002 آيزنر، ( دشو مي استفاده... و هاتعاره، ضرب المثلزبان از تمثيل، اس

ي معاني و حقايق ادراك شده پرده بر        يذهن انسان در بازنما   متنوع  هاي  از ظرفيت  اين نكته در واقع   
 هـا  هاي ارزشيابي از آموخته     شيوه ،هاي آموزش  دارد و براي تعليم و تربيت در ابعادي چون شيوه          مي

ط كنوني است كه ايـن  ي در مقايسه با شراهاي اساسي يادگيري، الهام بخش تحول      و مهارت  هاو فرايند 
 .اند ت گرفتهأ از عرصه هنر نشمستقيماًتحوالت 

ي ذات نسبت ،دگير  مي قرار استفاده مورد معنا انتقالي  برا كهي  مواد و ابزار و شهياند   انيم. 5
 ايـن نـسبت و   . ناظر بـه وجـه ايجـابي آن اسـت     اين معنا در امتداد نكته قبلي و عمدتاً        .دارد وجود

داننـد و بـا      ي مـي  يهنرمندان به نيكو  . دهد پيوستگي در عالم هنر به بارزترين شكل خود را نشان مي          
 رنـگ   بـه كـارگيري   هاي بصري كه حتـي بـا         در عالم نقاشي كيفيت    ند كه مثالً  كن  ميتمام وجود حس    

اختن  س ةگيري دربار  يا تصميم  قابل ابراز نيست   )آبرنگ( روغني است با رنگ غير    "بيان"روغن قابل   
هايي كـه در    يفيتيك مجسمه با چوب يا گل رس تصميم بسيار اساسي است كه هنرمند با توجه با ك                

ميان ظرفيتهاي نهفتـه در هـر       اي    داند كه تفاوتهاي برجسته    نمايد و مي    اتخاذ مي  ،هاستصدد خلق آن  
 و وحشت س تر،ي مفهومي مانند تعليق   يمثال ديگر اين كه در بازنما      .يك از اين دو ابزار وجود دارد      

)(suspense           ي سود  يهاي بازنما  نبايد از قالب   ،افتد  كه وابستگي به زمان دارد و در طول زمان اتفاق مي
دقيقا به همين دليل است كـه       . يابند ند و در طول زمان امتداد نمي      ا  جست كه در زمان خاصي متوقف     

كمتر از نقاشي يـا مجـسمه بـراي     شده و بازنمايي از موسيقي گيري بهرهاين مفهوم و معنا همواره با    
در اينجا بايد اين پرسش را مطرح نمود كـه           ).79، ص   2005آيزنر، ( انتقال آن سود جسته شده است     

معنا و مفهوم در نظام تعلـيم        آيا به اين ارتباط وثيق ميان ابزار يا رسانه مورد استفاده در بيان يا خلق              
ـ   متفاوتهاي   ان بر رسانه  آموز  دانشط يافتن   د؟ آيا اهتمامي در جهت تسل     شو  ميو تربيت توجه     ه  و ب

 و  3 آمـوزش تفكـر در قالـب رسـانه         ،د؟ آيـا  شـو   ميهاي هر يك در مواقع نياز ديده         بستن ظرفيت  كار
ي آموزش  نظامهاهاي گوناگون، در دستور كار        از رسانه  گيري  بهره درك و فهم و دريافت با        بازنمايي

                                                           
1. Literalism  
2. Vicarious experience 
3. Learning to think within a medium 
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 نـسل   ي يـادگيري در دسـترس     فرصـتها ارس كه به دامنه     هاي درسي مد   و پرورش قرار دارد؟ برنامه    
ازه انـد   ي از اين دست تا چه     ي آموزشها ، زيرا بينديشندزمينه جدي   در اين   بخشند بايد    جديد تعين مي  

 اظهـار داشـت كـه امـر         تـوان   مـي بنابراين با الهام از عالم هنـر        . در تار و پود برنامه تنيده شده است       
سان كـه داراي دامنـه وسـيعي اسـت تنهـا در صـورتي شـاكرانه و                  پرورش قابليتهاي ذهني بالقوه ان    

ريـزان درسـي آگاهانـه و         بـه ويـژه برنامـه      ،پذيرد كه متوليان تعلـيم و تربيـت        دورانديشانه انجام مي  
مرتبط با رسانه و اشكال      و (هوشمندانه در جهت ايجاد تناظر حداكثري ميان ظرفيتهاي فكري متنوع           

ماهيت توانمند  . بيني شده از سوي ديگر گام بردارند       ي يادگيري پيش  هافرصتسو و    از يك ) بازنمايي
. دشو  ميثير همين نكته روشن      ناتوانمند ساز هر جريان تعليم و تربيتي مستقيما تحت تاً          ساز يا احياناً  
 مـورد توجـه در      بازنمـايي هاي  ز اين حقيقت غفلت نكنيم كه ابزار      با الهام از عالم هنر، ا      نتيجه اينكه 

ـ             نيستندي تعليم و تربيت خنثي و بال اثر         انظامه ثير أ و كيفيت دانش آموختگي را بـه شـدت تحـت ت
 .دهند رار ميق

توانـد    مـي ترين شاخص فرهيختگـي و كمـال او           در دسترس انسان كه مهم     ييدامنه معنا . 6
 :مسلط است ها است كه وي بر آنبازنمايياشكال   تحت تاثير مستقيماً،باشد

يعني  ي آن مطمح نظر است،ي يا برون نمابازنمايي رابطه ميان فهم و درك و جا سويه ديگر  در اين 
عالمي كه به    (آموزان   قبض و بسط جهان زيسته دانش     !!! بازنماييتاثيرپذيري فهم و ادراك از اشكال       

 هـا شناسد، براي آن   را مي ها كه فرد آن   بازنماييتحت تاثير طيف اشكال     ) آيد حوزه شناخت فرد در مي    
آنكـس  " اند چنانكه گفته. دارد ها از آنگيري بهره و اعتبار قائل است و مهارت الزم را در           مشروعيت

 يـا بـرون     بازنمايي هرچه دسترسي به اشكال      ."بيند كه چكش در دست دارد همه چيز را ميخ مي         
 جهان زيسته و به تجربه درآمده يا حظ فـرد از جهـان              ،تر تر و وسيع   فراخ) externalization( يينما

به بيان   اينكه   نتيجه. تر تر و فرهيخته    هم او انسان   ،هرچه حظ فرد از جهان هستي بيشتر      . هستي بيشتر 
آموزان را فقط مسلح به چكش نكنيم كه همه چيز را ميخ ببينند و بخواهنـد همـه                   تمثيلي دانش 

  .) به نقل از ابراهام مازلو48، ص 1998 ،آيزنر(با آن حل كنند را مسائل 
 منبـع   1شناسـانه  رضايتمندي و اقنـاع زيبا     ، در عالم هنر   :عملي  براي  زشيانگ منبع فيبازتعر. 7

بخـشي از    .دشـو   مـي يا متن كار و اثر هنري به هنرمند منتقل            است كه از درون    يانگيزش براي عمل  
ي است كه هنرمند در حين كار بـا آنهـا دسـت و              يو چالشها  هااين رضايتمندي، البته، معلول دشواري    

                                                           
1. Aesthetic satisfaction 
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 هنرمنـد و دقـت عمـل او    ةالعـاد  تمركز فـوق نيازمند نيز   هاق آمدن بر اين چالش    يفا. دكن  ميپنجه نرم   
يابد و به اصـطالح هنـر و        ى تا آنجاست كه هنرمند گذر زمان را هم در نمي          اين تمركز معموالً  . است

نظران از اين كيفيت يا مستغرق در كـار شـدن            برخي صاحب . رسند هنرمند به يگانگي و وحدت مي     
آموزان در مدرسه واجد     اگر طيف تجربيات يادگيري دانش     ).2008 ،ولك ( اند   نام برده  flowان  با عنو 

دوام ايـن تجربيـات و در نتيجـه    يم اميدوار به پايداري و      توان  مي ،دباشاي    چنين كيفيات زيبا شناسانه   
آموزان پس از    بدين معنا كه دانش   . كند  ميي باشيم كه جامعه در اين مسير هزينه         يها بخشي سرمايه اثر

 بـسط و توسـعه      ، و بـه پيگيـري     دارنـد را در ذهن و ضـمير خـود نگـاه            هاترك مدرسه، آن يادگيري   
ي آموزشي چنـين نيـست و ايـن         نظامهاست كه وجه غالب در       ا اين در حالي  . داوطلبانه آن بپردازند  

كالبـدي بـي جـان       بر سازوكارهاي تشويق و تنبيه تجربه تربيتي را از روح تهي و به               تأكيدبا   هانظام
ـ "از وايتهد نقل شده است كـه        ). 8فصل   ،a 2002 آيزنر، ( كنند  تبديل مي  خـالف تـصور عمـوم،      ه  ب

 ،انـد   و دريافتـه   بلكه چون نيك فهميـده ،دهند دانشمندان پژوهش را براي درك و فهميدن انجام نمي 
كه با درگير شدن    لذتي است    مقصود وايتهد درك و دريافت دانشمند از      . "زنند دست به پژوهش مي   

 1"لذت در مسير تعبيه شده اسـت نـه در مقـصد           " د و اينكه اصطالحاً   شو  ميبا كار پژوهشي حاصل     
تعليم و تربيت اگر بتواند لذت در مسير يادگيري بودن را بـراي             ). 203، ص   a 2002به نقل از آيزنر    (

م هنر و به تعبير وايتهد       عال ةان تدارك ببيند، به كيفيت برتري دست يافته است كه شاخص          آموز  دانش
 . عالم علم است

 علم هـم حـائز اهميـت    ،گرچه در عالم :باز تعريف جايگاه تخيل در فرايند تربيت و كمال . 8
 اما سنتي در عالم هنر وجود دارد كه خيال ورزي و قدرت تخيل را تشويق و مستمرا تقويـت                    ،است
ن حقايق و معاني فراتر     ديدقابليت  قعيت يا   ظرفيت فاصله گرفتن از وا    را بايد معرف      تخيل .نمايد مي

 كه در ايـن     واقعي توان تميز ميان امر واقعي و غير        نه عدم  ،ستدانهاي محسوس و ملموس     از واقعيت 
 در وادي هنر، هنرمنـد هرگـز        ).1385 مهرمحمدي،( 2دشو  ميصورت يك بيماري و ناتواني شناخته       

مند اين نيست و هنرمند به ايـن خـاطر مـتهم بـه     رسالت هنر. دشو ميبه بيان مطابق با واقع تشويق ن   
كـه هنرمنـد در ايـن قالـب تخيلـي موفـق بـه بيـان            طرفـه اين  . دشو  مي ن "مغشوش ساختن واقعيت  "
 براي هـر    معتقد است كه اساساً   ) 1934(ي  يديو. آيد  نمي برلم  اد كه از عهده ع    شو  ميي  يها"واقعيت"

                                                           
1. The joy is in the journey 

  .ي استيمرز ميان تخيل و توهم از همين تعريف قابل شناسا .2
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 بـه مهـر     در گـرو ممهـور شـدن آن تجربـه         تجربه فكري و عقلي كمالي متصور است كه اين كمال           
د كـه در آن رد و       شـو   مـي شناسي نيز به آن فعاليت آكادميك ارزاني داشته         مهر زيبا . زيباشناسي است 

  .  به چشم بخورد"خيال ورزي"نشاني از 
 دليل اينكه هنر چندان از سوي حاكمان خـود كامـه مـورد     نظران اتفاقاً  صاحباز  به گمان برخي    

 بـه صـورتهاي     هـا  هنرمنـد تـشويق بـه ديـدن واقعيت         كـار  همين معناسـت كـه       ،يردگ توجه قرار نمي  
  .دشو مي سطح آگاهي و هوشياري جامعه ارتقاينمايد و موجب  مياي  كليشهغير

شايد با بازيابي تخيل بتـوانيم شـاهد كاسـته شـدن از بـي حـسي و وادادگـي                    "
 بـراي  تـوان  مـي كـه  بينيم باشيم و اين حـس   اجتماعي كه اكنون در پيرامون خود مي 

يابي بـه   مـن در تكـاپوي دسـت      . سانيت كاري انجام داد در ما احيا شـود        صداقت و ان  
كـه وجـه    اي    دغدغـه ... ي از تخيل هستم كه با دغدغـه اخالقـي همـراه اسـت             يمعنا

جـاري  در آن   بايد   ي كه يهاكه بايد شكل بگيرد و ارزش     اي    اجتماعي دارد و به جامعه    
توجه من معطوف به اهميت آگاهي سراسـري اسـت، هـشياري            . باشند مربوط است  

  .)1995 مكسين گريني، ( "نسبت به آنچه بايد در جهان وجود داشته باشد
تفكـر  " پـيش نيـاز      چرا كه او اساسـاً    .  داراي ديدگاهي مشابه دانست    توان  ميپائولو فريره را نيز     

پذير يا تصور واقعيت    ديدن واقعيت به شكل سيال و تغيير      ستلزم   را م  "تفكر خام "، در برابر    "انتقادي
 براي آنان  ط ستمديدگي ي و به همين دليل شرا     اند  د كه ستمديدگان از آن به بهره      دان  مياز نوعي ديگر    

  .)1970فريره، ( يابد استمرار مي
 توان  مي اگونگونهاي آن را به صور       جهان و پديده   :شناسانهبا از منظر زي   ها بندي پديده  قالب. 9

 نگرش جمعي به حيات از يك       ةپذيري چيزي جز فراهم آوردن زمين      جريان جامعه . ديد و درك كرد   
ي هـا و ادراك ناشـي از آن نوعـا بـراي كاربرد           هـا  نگاه انسان به پديده   . منظر واحد و مشترك نيست    

 نيازي   كردن  رفع كاري يا دادن  هنر خاستگاه يگانه ادراكاتي است كه نه با قصد انجام           . روزمره است 
يا به هم زدن آرامش فكري       بلكه در درجه نخست با هدف ايجاد لذت و شعف            ،پيوندد  به وقوع مي  

بـراي  اي اسـت      بنابراين هنـر وسـيله    . دگير  ميشكل  ه به خالقيت    يگونه جلوه دادن امور با تك     با معما 
 كه از كاركردهاي 1ييي زدايهمان مفهوم آشنا (ديد يا نا آشنا هاي آشنا به شكل ج تجربه كردن پديده

 ،بينـيم  مـي از منظر يك زمين شـناس  كه غالبا  يك قطعه سنگ را  مثالً). ويژه هنر به شمار آمده است     

                                                           
1. defamiliarization 
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ك نقاش يا شاعر به صور ديگري ديد، فهميد و تجربه           ي از منظر    توان  مي ،يمكن  ميم و تجربه    فهمي مي
هستي و ممكن و مشروع جلوه دادن شـكل         و   ها به پديده   هنر با عرضه نگاهي ديگرگون     اساساً. كرد

  ديـدن  ،"خواندن"براي  را  بديل  بايد چارچوبهاي   نظام آموزشي   . يابد ديگر ديدن است كه هويت مي     
ـ          بشناسدبه رسميت    جهان   بازنماييو   كـارگيري ايـن    ه   و فرصت دستيابي به حدي از كارآمدي در ب

 ).4 ، فصلa 2002 آيزنر، ( ان قرار دهدآموز دانشاختيار  را در هاچارچوب

اي   لهئدارد كه براي هر مس     يهنر به وضوح بيان م     :استاندارد معطوف به تكثر و چندگانگي     . 10
ثر با يك موقعيت قابل تـصور       ؤ م ةهاي متعدد براي مواجه   بلكه راه حل  . تنها يك راه حل وجود ندارد     

هـاي   و لـذا عملكرد     خروجيهـاي گونـاگون    ي در برابر نتايج و    يهنر به بيان ديگر مظهر شكيبا     . است
هاي   نه تنها يكي از عارضه ، اگر در تعليم و تربيت راه يابد       يياين شكيبا . ان است آموز  دانشگوناگون  

هاي گوناگون  و غفلت از پاسداشت ظرفيت     هاو تنوع ميان ويژگي    هاجدي ناشي از بي توجهي به تفاوت      
بندد، بلكه به    و تربيت رخت بر مي    هاي مكانيكي يكسان از عرصه تعليم        و انتظار رفتار   1يادگيرندگان

هاي نظام در برابـر عملكردهـاي        شدن تربيت و پاسخگوتر شدن خروجي      تر بهترين شكل به اثربخش   
البتـه رعايـت اسـتانداردهاي كيفيـت در         ). b 1998 آيزنر،( انجامد آتي آنان در زندگي واقعي نيز مي      

كه كـه در عـالم هنـر كـه           همچنان. ه شود ان در سايه اين گزاره نبايد به حاشيه راند        آموز  دانشكنش  
نكتـه ظريـف    . خاستگاه اين نوع كنشهاست، استانداردهاي كيفيت بـه شـدت مـورد توجـه هـستند               

 يا تكليف يك راه حل يا خروجي از پيش تعريف شده وجـود              مسئلهبراي هر   "اينجاست كه گزاره    
 يا  2"نسبيت"نيست كه از    اي     گزاره ،"هاي صحيح گوناگون را متصور شد      راه حل  توان  ميندارد بلكه   

ي ي در واقع حكم به نـاروا    ،"هر چيز رواست  "چرا كه گزاره     . حمايت كند  روا دانسته شدن هر كنش    
تفـاوت ايـن دو     . دكن  مي است كه اصالت و مشروعيت پيدا        4"كثرت"در اين فضا    . 3همه چيز است  

 آيزنـر،  ( نهفته است  ودن امر متكثر  مفهوم در همان استاندارد ناپذير بودن امر نسبي و استانداردپذير ب          
2002a ،  8فصل .( 

فراخـوان بـه     هنـر را مظهـر     :دعوت به كنش فكورانه و هشدار نسبت به عمل عجوالنـه          . 11
 بـا سـرعت عمـل يـا         تجربه هنري اساسـاً   . ورزي نيز بايد به حساب آورد      ي در رفتار و كنش    يشكيبا

                                                           
1 Celebration of diversity 
2 relativism 
3 If everything goes, nothing will!! 
4 pluralism 
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ـ ،  نسبتي ندارد  ييكنشهاي به اصطالح ضربتي و كوماندو       سـنجيدگي، همـه جانبـه    ،نيأبلكه معرف ت
در ). 1994 پركينـز،  (  پختگـي و قـوام يـافتگي اسـت         در نهايـت  ق و   يف و دقا  اي توجه به ظر   ،نگري

نـب تـصميم    أبازگشت ناپذيرند و الجرم بايد با صبر و مت         هاكنش ،هاي توليد هنري   بسياري از عرصه  
 يعني لذت و رضايت ناشي      ،زيباشناسانهاي    ه به تجرب  دستيابي هااين گونه گام  . گرفت و گام برداشت   

هنـر يعنـي ادراك اثـر هنـري نيـز چنـين              در عرصـه ديگـر    . دنـ ده نتيجه كار را نويد مي     از فرايند و  
در جريان تعليم و تربيت هنـر       ) .همان (  الزمه درك و دريافت معاني مسستتر در اثر است         ييويژگيها

 و مـدير دانـست و كيفيـت         آمـوز   دانـش  ،عم از معلم   كنشوران ا  همة مناسب براي    ي الگوي توان  ميرا  
در حـال   . گيري بهبود بخشيد   سي به اين آموزه هنري به طرز چشم       أان را با ت   آموز  دانشتجربه تربيتي   

هـاي يـادگيري را     يي، سرعت و كميت فعاليت     كارآ ةي آموزشي در پوشش مسحور كنند     نظامهاحاضر  
 با عمق و ژرفاي     توان  مي را   ييد كه كارآ  ننك  ميغفلت  دهند و از اين حقيقت       در كانون توجه قرار مي    

ر هنري در تعليم و تربيت از جمله اين حقيقـت           ظمن. ز سنجيد يتجارب مكتسبه در محيط يادگيري ن     
 به زعم نگارنده، حقيقتا سنخيت قابل       ، جوهري از نظر تربيت   .دكن   گوشزد مي  كنشورانرا مستمرا به    

 كرد كه اين خصوصيت بـه منزلـه وجـه غالـب و              تأكيدن بايد   همزما. با اين صفات دارد   اي    مالحظه
عمليات سريع و تقاضـاي سـرعت       دادن  قاهر در تربيت مد نظر است و به اين معنا نيست كه انجام              

  . در عمل هرگز نبايد در دستور كار نظام آموزشي باشد
  آموزش و پرورش ايران  بر مقوله آموزش و يادگيري درتأكيدگيري با  نتيجه
 بـه   تـوان   مي كه در باال شرح داده شد،        گانه  هاي يازده ي مترتب بر چرخش   داللتهامقام استنتاج   در  

شناسـي در نظـام      زيبا گانـه   هاي يازده  ترتيب آثار تحولي اعتنا به چرخش      موارد زير توجه داد تا بدين     
كـانون  يـادگيري در     -لفه يـاددهي    ؤم هادر طرح اين داللت   . تعليم و تربيت بيش از پيش آشكار شود       

  .توجه قرار گرفته است
           به ويژه با رويكـرد     ) 1983،شون (1"معلم فكور "دعوت معلم به در پيش گرفتن مشي و منش

 موقعيتهـاي يـاددهي   2"ادراك متخيالنه"كارگيري ظرفيت منحصر به فرد   ه  ب زيبا شناسانه كه مستلزم   
 كه در كالس بايـد بـه        ييها فعاليت ازتنظيم بالبداهه  بازنگري و ب   ).1382 امام جمعه،  (  يادگيري است  -

هاي توصيه شـده و      و جسارت تعديل رويه    ورزي تأبه عبارت ديگر معلمان بايد جر     . وقوع بپيوندد 

                                                           
1 Reflective teacher 
2 Imaginative perception 
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، بـه   تولستويطبق نظريه لئو    ( يا حتي عدول از آنها    ) 1899 ،جيمزبر وفق نظريه ويليام      (تجربه شده   
 تدريس آميخته با هنـر      ،به بيان برخي   هااين ويژگي  التزام معلم به     .را تمرين نمايند  ) 1987نقل از دال    

اي   بخـشد و تجربـه حاصـل از آن بـراي معلـم تجربـه               را تحقق مي  ) 1994 ،آيزنر (1يا كنش اكپرسيو  
از "چنين سلوكي به تعبير نگارنده با اين ضرب المثل مالزمت دارد كـه              . دشو  ميزيباشناسانه قلمداد   

مالزمت از اين جهت است كه معلم       . )1389هرمحمدي،  م ("ترس مرگ نبايد دست به خود كشي زد       
 ي نـاب تربيتـي را ناديـده انگاشـته و    فرصـتها فاقد اين ويژگي از ترس ارتكاب اشتباه، فـي الواقـع   

 !كشد مي

 بـه   2"سـاختار بـاز   "يـا داراي    اي    از نـوع پـروژه    ) و ارزشـيابي  (ي يـادگيري    فرصتهابيني   پيش 
 خالقيـت و در كنـار هـم قـرار دادن     ،وه قضاوت و تـشخيص گيري قبه كار ان كه مستلزم    آموز  دانش
قضاوت مبتني بر كل نگري و تخيل براي اتخـاذ  . است) پروژه( متعدد تشكيل دهنده يك كل     ياجزا

 آن مبتنـي بـر مراحـل      دادن يابد كـه انجـام      ضرورت مي  ييها  در بستر پروژه    هر كنش  ةتصميم دربار 
. و در نتيجه پاسخ صحيح از پـيش تعيـين شـده نباشـد           " ساختار بسته "و الگوريتمي يا داراي      خطي

ـ از جملـه احـساساتي اسـت كـه            خشنودي و رضايتمندي   در نهايت شگفت زدگي، ترديد و      ر اثـر   ب
و تجربه حاصله را به تجربه يـادگيري        است   به سراغ يادگيرنده آمده      ييهابا چنين فعاليت  درگير شدن   

ي يـادگيري  فعاليتهـا به طور ويژه نيز مظهر اعالي  هنري بازنماييهاي قالب. دكن  ميزيباشناسانه تبديل   
 و با تكاليفي كه داراي پاسـخ يـا خروجـي از قبـل تعيـين شـده               هستندهستند كه داراي ساختار باز      

 از سـوي )  عينـي و بيرونـي  نه كامالً(هاي كيفي ارزشيابي متكي بر مالك . مالزمت كامل دارند ،نيستند
 .دياب  مي واالي جايگاهزمينهبه هنگام قضاوت در همين  در حين فعاليت و معلم آموز دانش

  به چرخش بسيار مهم ديگري اشاره كرد كه از آن با عنـوان              توان  ميچرخش پيشين    در امتداد 
ايـن  ). 2003هـافمن ديـويس،      (  در نظام آموزشي نيز نام بـرده شـده اسـت           3"در دفاع از شكست   "

فتـار و سـلوك زيباشناسـانه معلـم را بـه             ر ييچرخش در امتداد چرخش نخست نيز هـست و گـو          
اسـت كـه نظـام      اي    تجربه شكـست از جملـه تجـارب بـالقوه سـازنده           . دهد ان تسري مي  آموز  دانش

هاي واقعـي   ان با مـسائل و چالـش      آموز  دانشثر  ؤ م ييبايد تدارك ببيند تا زمينه براي رويارو       آموزشي

                                                           
1. Expressive activity 
2. Open syntax 
3. In Defense of failure 
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 اين نوع تجربه البته در حال حاضر هـم          .1 فراهم شود  ،وجود دارد  هازندگي كه احتمال ناكامي در آن     
بـه عكـس، معـرف تجـارب         ،نيـست ي آموزشي وجود دارد اما جـنس آن سـازنده           نظامهادر غالب   

 ،بـي تفـاوتي پيـشه كـرد        هاو بي ارزش كه بايد نسبت به آن        دردناك و مخرب يا تجارب كم اهميت      
لذت بخـش و خـوش آينـد    ي ا تجربه شكست ملهم از عالم هنر، اما، بايد تجربه      . ندشو  ميمحسوب  

افتـد و    كه در فرايند درگيري با تكاليف ابداعي و برخوردار از ساختار باز اتفاق مـي              اي    تجربه. باشد
آيند يا خوشـنود كننـده       يندي خوش آد بر شو  مي و منجر به خلق      استچون متكي به فضاي حمايتي      

  .دارد

      1994، آيزنـر  (نـد دان مـي  آنچـه  ييبازنمـا ان در انتخاب قالب   آموز  دانشدادن آزادي عمل به .(
هـاي   موختـه آ نند در نـشان داد    كن  مي با آن بهتر تكلم      كه اصطالحاً را  ان بايد بتوانند زباني     آموز  دانش
تكـاليف واحـد   دادن استفاده از يك قالب واحـد در انجـام   مكلف ساختن آنها به    . گيرندبه كار خود  

قــصود و منظــور و در نتيجــه  مييرون نمــايــادگيري بــراي آنــان محــدوديت نابجــا در بيــان يــا بــ
، يي از عـواملي همچـون زيبـا       آموز  دانشها، منفك شدن    به اين محروميت  .  به همراه دارد   ييهامحروميت

 .تكاليف محوله را بايد افزوددادن جذابيت و دلنشيني در انجام 

         ن حـق   بي وضعيتي يـا داشـت      ( 2ايجاد انعطاف در برنامه درسي و گنجاندن بخش غيرتجويزي
 لفـه فرصـت   ؤ ايـن م   :)1388 مهرمحمـدي،  ( در آن  ) انتخاب آزاد در چارچوب اهـداف كلـي درس        

را ) 1994 آيزنـر،  (3"نتايج آشكارشونده "موسوم به    گيري يا استفاده از قالب     ورزي و تصميم   يشهاند  
وم در برابر مقا"ي درسي به اصطالح ها  برنامهآورد و نظام آموزشي را از اتكا به          براي معلم فراهم مي   

كـه  اي    تكـاليف حرفـه   دادن   از اين فرصـت در جريـان انجـام           گيري  بهرهحسن  . دكن  مي نهي   "معلم
چـرا  . قعيت از سوي ديگر اسـت سو و درك شهودي از مو مستلزم اعتنا به تجربه و تخصص از يك     

 ايـن   هاي يادگيري معطوف بـه    گيري درباره فعاليت    درسي، تصميم  لفه تجويزي برنامه  ؤخالف م كه به   
ند شو  ميهدف و فعاليت همزمان نزد معلم حاضر        . لفه متكي به اهداف از پيش تعيين شده نيست        ؤم

                                                           
و ناماليمات فراواني ها كه در زندگي شخصي با شكست) Harry Potter(خالق آثار هري پاتر ) J.K.Rowling(جي كي رولينگ . 1

طانه و  زندگي فارغ از شكست آنقدر محتا:گويد  مي،و متعاقب آن با خلق اين اثر به موفقيتي بي نظير دست يافتاست مواجه بوده 
  .)آپراتلويزيوني نقل از يك مصاحبه تلويزيوني در برنامه   (محافظه كارانه است كه ارزش زيستن ندارد

2. Elective 
3. Expressive outcomes 
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 قابـل  "ييهـاي حكـا   داده" اتخـاذ شـده و در قالـب    1"يياقنـاع حكـا  "و تصميم مقتضي با تكيه به   
 .  و آشكارسازي استبازنمايي

  ان نيز به تكاپو و تـالش     آموز  دانش ،) آزاد سازي  ( بيني چنين فضاي باز در برنامه درسي       با پيش
 عامـل شـگفت زدگـي و    :لفه ايفاي نقش نماينـد ؤند تا در جريان عملياتي كردن اين م  شو  ميدعوت  

. دشـو  مـي خروج از يكنواختي كسل كننده محيط مدرسه از اين مجرا وارد جريـان تعلـيم و تربيـت       
ما في نفسه موجد هيجـان و        ا ، ناشي از شكست و ناكامي نيز باشد       تشگفت زدگي گرچه ممكن اس    

ترين منـابع انگيـزش    شگفتي را بايد يكي از غني . است و لذا بايد به آن ارج نهاد و آموزنده جذابيت
 .دروني نيز به حساب آورد

 تعجيل و شتابزدگي با تربيت يا دستيابي به تجربه حقيقتاً:تربيت و تاني با يكديگر تالزم دارند  
تجربه تربيتي بـا فهـم و كـشف         . و لذت بخش سازگار نيست    )  ماندگار واجد ارزش افزوده   ( تربيتي

و البتـه شـگفت      ملأني و ت  أهمراه است و بايد در جريان تعليم و تربيت به اقتضائات آن كه همان ت              
ني در امور بـراي يـادگيري       أان آموخت كه ت   آموز  دانش به   در مدرسه بايد عمالً   .  است تن داد   2زدگي

لـذت بـردن از تعامـل و         فرصت بـراي   اين معنا از طريق تدارك    . الزم است واجد آثار تربيتي شرط     
فـراهم   سـفر يـادگيري   دادن  موضوعات يادگيري در مدرسه يا به قول برخـي انجـام             درگير شدن با  

  .دشو مي

     نـد تـصور    توان  مـي كودكان   هاي بعدي از طريق اتصال به آنچه        آغاز يادگيري "پايبندي به اصل
ـ   مـي  ،)2003 ايگـن، ( "نددان  ميآنچه   كنند و نه ضرورتاً     تحـوالت اساسـي در آمـوزش        أد منـش  توان

ان آمـادگي يـادگيري     آموز  دانش در تعيين اينكه     : شود "جهش مبتني بر تخيل   " و اصطالحاً اي    مدرسه
 و آن را به     گرفتكار  به  ، عنصر تخيل را بايد      )يا اينكه كجا قرار دارند     (دارند  را  اي    دار چه مقوله  معنا

 بر آن بـه عنـوان قابليـت و           و به رسميت شناخت  تجربيات    توسعه "تكيه گاه  " يا   "قرارگاه "عنوان  
براين اساس  ). 1385 مهرمحمدي، (  نمود تأكيدارزش تعليم و تربيتي      واال و داراي   استعدادي پايدار، 

  .هاي كنوني ناظر به دانش پيش نياز را بايد مورد تجديد نظر اساسي قرار داد نظريه

 ان و استفاده   آموز  دانشر نيز به اختصار اشاره شد كه اهتمام به ارزشيابي كيفي از عملكرد              پيشت
در ارتبـاط بـا آن      ) 1934 ،ييديـو  ( كيفي به جاي استانداردهاي كمي و قالبي         3از معيارهاي قضاوت  

                                                           
1. Narrative persuasion 
2. surprise 
3. criteria 
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 آن به يك رفتار يا خروجـي واحـد بـه عنـوان يگانـه       يافتندسته از اهداف يادگيري كه براي تحقق      
  بـا  تـوان   مي ارزشيابي را ن   : ضروري است  ، تصور نمود  توان  ميخروجي صحيح از پيش تعيين شده ن      

از ارزشيابي است كه براي سـنجش اهـداف         اي    گيري گونه  ازهاند  گرچه. گيري هم معنا دانست    ازهاند  
 بـه آن تمـسك جـست، امـا فروكاسـتن            تـوان   مـي عيني و عاري از پيچيـدگي       ) صفات و كيفيتهاي  (

 .گيري در تعليم و تربيت ملهم از عالم هنر فاقد وجاهت است ازهاند  بي بهارزشيا

         يـا   1"شـناخت تـوام بـا احـساس       "ينـد آن را     رآفرايند تدريس بايد فرايندي باشد كه بتـوان ب 
ايـن نـوع    : )1972بـرودي،  (دانست   يا رخدادي كه ويژه عالم هنر است       2"احساس توام با شناخت   "

هـاي يـادگيري احـساس     شناختي است كه جاي خالي آن در همه حوزه    ،شناخت آميخته با احساس   
 برانگيزاننـده و حركـت آفـرين        شـناختي  تـوان   ميكه داراي اين ويژگي نباشد ن     را  شناختي  . دشو  مي

ر محـو –خشك و بـي روح اطالعـات         ،يا شناختهايي كه متكي به يك فرايند قالبي        هادانستن .دانست
ند به چنـين انتظـاري جامـه عمـل          توان  مي ن ،ي تكليفي صرف دارند   است و از نظر يادگيرنده نيز مبنا      

 يـادگيري انـرژي و روحـي        - به فرايند ياددهي     توان  مي ييهاو ترفند هااينكه با چه راهكار   . بپوشانند
 بايد مورد توجه     البته موضوعي است كه مستقالً     ،يند آن شناخت آميخته با احساس باشد      آدميد كه بر  
 از ابزار داسـتان بـه ويـژه داسـتانهاي تخيلـي در سـنين                گيري  بهرهرسد   نظر مي اجماال به    .قرار گيرد 
و مسائل مبتال به انساني      هاو متكي كردن موضوع يادگيري با موقعيت       )12ص   ،2005ايگان،  (كودكي  

ـ عـالوه بـر ايـن كوشـش          .د در اين جهت كارساز باشد     توان  ميو اجتماعي در سنين باالتر       ي بـه   راب
، هاي متعدد ومتكثر كه تعداد حواس بيشتري را درگير يادگيري نمايـد           متابع و روش  كارگيري مواد و    

 "اي چندرسـانه "اين راهكار كـه از آن بـا عنـوان            .بخشد  يادگيري عمق و ژرفاي بيشتري مي       به يقيناً
 در زمان حاضر با تكيه بر ظرفيتهـاي فناوريهـاي نوظهـور             ،دشو  ميكردن فرايند تدريس نيز نام برده       

 .تر شده است ي دست يافتنيآمورش

         قالب بيان معنـا و مقـصود         كيفيت، به مقوله   ارتقايكنشگران عرصه تعليم و تربيت در جريان
و اي     و اين جنبه را بـه عنـوان جنبـه صـوري، حاشـيه              نگرند  مي عنوان امور مهم     متفاوتدر دروس   

يباشناسـي بـا عمـق و        حـس ز   يشـناختي، ارضـا   از منظـر زيبا   كـه   چرا   :ني فرو نخواهند گذارد   ييتز
همچنين اموري مانند    .هاي برنامه درسي ارتباط وثيقي دارد      از حوزه   ماندگاري يادگيري در هر حوزه    

ل يشـكل و شـما     و چيـنش و آرايـش كـالس درس          ، و منابع يادگيري   ل كتاب درسي  يشماو  شكل  

                                                           
1. Feelingful cognition 
2. Cognitive feeling 
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ده كيفيـت بـدل     هـاي مهـم و تعيـين كننـ          مقوله به انآموز  دانشهاي مربوط به موفقيت      انعكاس داده 
 قداماتيگيريها و ا   اي مخاطب، بايد مالك اصلي تصميم     ر دلپذيري و دلنشين بودن ب     ،ييزيبا. ندشو  مي

  .دشو ميبه اجرا گذاشته در سطح مدرسه  كه به شمار آيد

 بـه   تـوان   مـي  اما توجه به تربيت هنري را        ،گرچه موضوع اصلي اين نوشتار تربيت هنري نيست       
 جـز   در نتيجـه  و  عين در جهت شكل دادن به فضاي ملهم از هنر در مدرسه             منزله ورود يك عامل م    

و  هـا تربيت هنري بـراي تقويـت ظرفيت  . شناختي نيز به حساب آوردمهمي از اقتضائات چرخش زيبا    
م أها، گرايش به كنش تو    پذيري هدفمند در كنش      مانند تخيل، انعطاف   ،انآموز  دانشقابليتهاي ممتاز در    

 ،... و) 1987 آيزنر، (  اشكال گوناگون دانستن و تفكر   ،بازنمايي با اشكال بديل     ييناني، آش أت مل و أبا ت 
برنامه درسي ناظر به تربيت هنري با منطقي بـسان منطـق   . ي مغتنم و باروري را تدارك ببيند   فرصتها
 :قرار داده شود   ويژهجايگاهي بايد در ،آيد  ميزيركه در ) 2006( اسلتري

ي كه بر گفتمـان عقالنـي، زمـان         تأكيدريزي درسي با     رنامههاي مدرن ب  پارادايم"
 ،تكليف، اجراي طرح درس و ارزشـيابي عينـي دارنـد          دادن  صرف شده براي انجام     

 روش  ، جايگاه محاسبات رياضـي    ارتقاي و به    كنند  ميتجربه زيبا شناختي را تشويق      
ه درسـي   علمي و درك و فهم متون خواندني به عنوان جزء اساسي و الينفك برنامـ              

حركات موزون، شـعر، نقاشـي و ماننـد          هاي زيبا، نمايش،   موسيقي، هنر  .يشنداند  مي
 نخستين قربانيان در مواجهه با كسري بودجه        و غالباً است  به حاشيه وانهاده شده     هاآن

پـست مـدرنيزم بـراي هـر آن چـه بـه وجـه               . و تعارض زمانبنـدي دروس هـستند      
 در فرايند يادگيري اولويت ،ان تعلق دارد انس و غيرعقالني  دراماتيك، هنري، شهودي  

را از قلب برنامه درسي جدا كند، تعلـيم و تربيـت             هابه جاي آن كه هنر    . قائل است 
 بازانديشي زيباشناسانه از صميم قلب را به كاوشگران عرصـه تعلـيم و              ،پست مدرن 

  .)243ص (" نمايد تربيت توصيه مي
نوشتار را به پايان برسانم كه در آن وي تجربيات زيسته           در پايان مايلم با نقل قولي از آيزنر اين          

كرده متراكم خود در طول يك عمر كاوش و پژوهش تعليم و تربيتي با اتكاء به عالم هنر را احضار                    
اين روايت خود زيـست     .  كه از هنر آموخته به شكل فشرده روايت كرده است          ييهاو در قالب درس   

در ايـن حـوزه در عـصر كنـوني           كه مرجعيت و پيشتازي او       نگارانه البته چون از سوي فردي است      
  :آيد  مناسب براي اين نوشتار به حساب ميي حسن ختام،قابل ترديد و تشكيك استغير
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ي مـن   هـا   انديـشه  و ام بگذاريد درباره آنچه از عالم هنـر آموختـه        . بسيار خوب "
مـن  . يمبا شـما سـخن بگـو      است  داده   را تحت تاثير قرار    آموزش و پرورش   درباره
ام كـه     من آموختـه  .  به آنچه قابل بيان است تقليل داد       توان  ميام كه دانش را ن     آموخته

و خاص   با ارزش  و رضايت آفريني  بردن   خاصيت لذت    مسئله روي يك    فرايند كار 
. خودش را دارد كه دستكمي از لذت و رضايت نهفته در نتايج و دسـتاوردها نـدارد                

، نيستند  دست يافت هاهاي ثابتي كه بايد به آن      مقولهام كه اهداف يادگيري      من آموخته 
 مـن   . هستند كـه سـمت و سـوي سـفر و حركـت متوجـه آن اسـت                  ييهابلكه جهت 
ام كه هيچ بخشي از يك مجموعه چند وجهي و مركـب، خـواه در يـك اثـر            آموخته

مـن  . كه بـه آن تعلـق دارد جـدا نيـست          اي    در يك مدرسه، از كل و زمينه       نقاشي يا 
هاي حامـل شـناخت و رشـد        يگانه قالب  هاي علمي قالب كه دانش مندرج در   ام   آموخته
 سـاختني   ييهـا هـا، از آنجـا كـه فعاليت       هنر كه همچنان ،كه علم  ام من آموخته . نيستند
مـن ايـن    . خالقيت هنـري نيـستند     ماهيتا چيزي جز   كه ساختارهايي هستند  ،هستند
بـر  . يـست ث فكري نـاچيزي ن    م ميرا كن  ميگمان  . ام را آموخته  هابيش از اين   و هادرس

 بـراي كودكـان و      ي بهتـر  هـاي   مدرسـه  توان  مي ها اين باورم كه با اتكا به اين آموخته       
  .)2000، 1و شوبرتويليز ( ".معلمان بنا كرد

                                                           
1. Willis & Schubert 
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 : براي بهسازي گفتمان رياضي در كالس درسالگوييدرس پژوهي 
  دي درس رياضي دبيرستان فوكي شيمامطالعه مور

  
  محمدرضا سركار آراني دكتر

  
  چكيده

ي در دهـه گذشـته،      ي ارتبـاط  هـا تحوالت پرشتاب اقتـصادي و اجتمـاعي، بـه ويـژه فناوري           
  تغيير و تحـول     ايجاد شوقكه   طوريبه   ،استساخته   اجتناب ناپذير    رااصالحات آموزشي   

آموزش، همزمان با تحـول در      ي بهسازي   ها  مهبرنا. دشو  مي ديده   ي آموزشي هادر بيشتر نظام  
ان آمـوز   دانـش ي درسي به توانمند سازي معلم و كيفيت فرايند تعامل او با             ها  مهبرنامحتوا و   

 به عنوان   "1هيدرس پژو " ي اخير، هاسالدر   .دنده  ميبيشتري نشان   توجه  در فرايند تدريس    
 دراي  دانـش حرفـه  و تـرويج  توليـد  از طريـق  تحـول در آمـوزش   ايجاد الگويي مؤثر براي   

بـه خـود جلـب كـرده        در جهان   را  بسياري   و كارگزاران آموزشي     پژوهشگرانمدرسه، نظر   
 در بهسازي آموزش به ويژه نحوه طراحي  نقش درس پژوهي  هدف اين مقاله، بررسي     . است

 تبـين   چيـستي درس پژوهـي    بتـدا   ا.  اسـت  رياضـي در كـالس درس     و سازماندهي گفتمان    
رياضـي پايـه هـشتم      پژوهي در كالس درس      موردي درس    اتگزارش مطالع آنگاه   د،شو  مي

بهـسازي  در درس پژوهـي     د، تاثير گرد  ميتجزيه و تحليل     ژاپن   ) آموزش متوسطه  دوره اول (
گران و كـارگزاران    د و نهايتـاً پيـشنهادهايي بـراي پژوهـش         شـو   مـي آموزش رياضي بررسـي     

  .دشو ميآموزشي ايران ارائه 
  

اي  اي، گفتمان رياضي، پرورش حرفـه  درس پژوهي، بهسازي آموزش، دانش حرفه   :ها  كليد واژه 
  معلمان، بازانديشي مشاركتي

  

                                                           
  17/1/89 :        پذيرش نهايي23/8/88: دريافت مقاله

. نشيار دانشگاه عالمه طباطباييدا      allameh2001@yahoo                                                  Seijoh University, Japan 

1. Lesson study(jugyō kenkyū) 
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  مقدمه
گـسترش  و در عمـل بـه        معلمان در مدرسه اسـت    اي     الگوي ژاپني پرورش حرفه    درس پژوهي 

سـازد تـا معلمـان از يكـديگر           و محيطي را فـراهم مـي       ،درسان  مي ياري   فرهنگ يادگيري در مدرسه   
د وخ  و تربيتي  آموزشي رفتارو بازانديشي در     به بازبيني  را ارتقا دهند،   خوداي    بياموزند، دانش حرفه  

 و  2، كراوفـورد  1ماتوبـا (ان توجه كننـد     آموز  دانشبيش از پيش به نيازها و نحوه تعامل با           بپردازند و 
ي هاكـشور تجربـه    .)2009 ،6 و لـوئيس   5پـرري  ؛2009 ،4 و يوشـيدا   3؛ فرنانـدز  2006 ،ينسركار آرا 
د كـه معلمـان در   دهـ  مـي ي درس رياضي و علوم نشان   هادر كالس  از اجراي درس پژوهي      گوناگون

 تعامل اثربخش در كالس     سازماندهيي غني براي    هاان فرصت آموز  دانشفرايند درس پژوهي همراه با      
خـود بـه ويـژه از طريـق     اي  حرفـه متناسب با شرايط   ديگر و بهسازي آموزش   از يك آموختن  درس،  

 و  7؛ سـايتو  2009 سركار آراني و فوكايـا،    ( آورند ميدست  به  ان و معلم    آموز  دانشبهبود تعامل ميان    
  ).2009 ،9 و هيبرت8؛ استيگلر2008همكاران، 
و تـرويج گفتمـان   ي مربوط به بهسازي آموزش رياضي از طريق طراحي، سـازماندهي           هاپژوهش

 رياضـي در    مـسئلة د كه تالش معلمان براي بهسازي نحوه بيان         ده  ميرياضي در كالس درس نشان      
 بـر   مـسئله ان بـراي درك و حـل        آموز  دانشرياضي و گسترش تعامل ميان      دقيق  ريف  اتعچارچوب  

 11برندفُر؛  2002 ،10شرين(ان اثر سازنده دارد   آموز  دانشتوانايي درك، استدالل و قدرت بيان رياضي        
 به عالوه كيفيت راهنمايي و نحوه سـازماندهي         ).2005 ،14 و باكهولز  13؛ كوك 2000 ،12و فريكهولم 

نهـا در مفهـوم   آ يان و توانـاي آموز دانش، تفكر مسئلهان در كالس درس براي فهم آموز  دانشگفتمان  
رياضـي  گفتمان . )2003  و همكاران،16؛ چپين1997 و همكاران، 15كاب( ثر استؤسازي رياضي م

                                                           
1. Matoba 
2. Crawford 
3. Fernandez 
4. Yoshida 
5. Perry 
6. Lewis 
7. Saito 
8. Stigler 
9. Hiebert 
10. Sherin 
11. Brendefur 
12. Frykholm 
13. Cook 
14. Buchholz 
15. Cobb 
16. Chapin 
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د كنـ  مي و مطالب ارائه شده پيرامون آن كمك   مسئلهان از   آموز  دانشدر كالس درس به درك جمعي       
 درسـان  مـي دانـش رياضـي يـاري    پايـه   مفـاهيم  يـادگيري  و رياضـي  ةدربارگو و و به ترويج گفت  

شي نقرياضي و درس ثير گفتمان در كالس أبنابراين آگاهي معلمان از ت). 2004 ،2 و سوئي1مارتون(
 سازماندهي گفتمان در كالس درسطراحي و بهسازي آموزش از طريق تغيير در نحوه بيان و كه در  

 آن بهبـود    دربـاره  و بحـث     رياضـي يادگيري مفاهيم   نسبت به   را  ان  آموز  دانشد، انگيزه و عالقه     ندار
محيط ند كه براي معلمان سازماندهي ده مينشان كاربردي ي هاپژوهش .)2001 ،3لمپرت( دنبخش مي

 رياضي انديـشه    دربارهد تا   نان را حمايت كن   آموز  دانشد  نيادگيري در كالس درس به نحوي كه بتوان       
 كه اين روش    نددان  مي البته بيشتر معلمان     ).2005 فرناندز،(  در عمل دشوار است    ،و گفت و گو كنند    

راي آنهـا شـوق     د و كالس رياضي را ب     كن  ميان كمك   آموز  دانش رياضي براي    فاهيمتر م  به فهم عميق  
نـد و   كن  مـي  ولي در عمل طراحي و مديريت چنين كالس درسي را دشوار ارزيـابي               ،انگيز مي سازد  

ايـن  ). 4،2005كوجيمـا (و يادگيري نيـاز دارنـد     كارآموزي  ي عيني براي    ها نمونهبه  ند كه   كن  مياذعان  
 تالش كننـد     چون آنها از يك طرف بايد      ،مشكل معلمان براي پژوهشگران آموزشي قابل درك است       

ند و از طرف ديگـر بـه راهبردهـايي كـاربردي            ر كالس درس به سخن گفتن وادار      ان را د  آموز  دانش
، تفكـر   مـسئله ان را در راسـتاي فهـم        آمـوز   دانـش د تا گفت و گوهاي      ننيازدارند كه به آنها كمك كن     

  . )2004 ،5گيليز( سازماندهي كنندرياضي  و مفهوم سازي مسئلهپيرامون آن، حل 
 بـر فراينـد، كيفيـت و محتـواي          تأكيـد ند كه   ده  مينشان   7لمپرت و پترسون   ،6پوتنمي  هاشپژوه

لمپـرت و    پـوتنم، ( زا اسـت   ژه در درس رياضي بـراي معلمـان تـنش         گفتمان در كالس درس به وي     
ي عينـي و    ها كـه روشـ     فرهنگي -مياني  هاترويج پژوهش  ،بنابر اين . )2002 ؛ لمپرت، 1990 پترسون،

 گفتمـان در كـالس درس بـراي      مـؤثر  را به منظـور سـازماندهي        هاه با اين تنش   اثربخش مواج عملي  
تواننـد   كه پژوهشگران آموزشي مـي    است  ترين كمكي     مهم ،دنده  ميبهسازي آموزش به معلمان ارئه      

  و همكـاران،   8دنـگ (  انجـام دهنـد     معلمان رايبي گفتمان رياضي در كالس درس        بهساز ه منظور ب

                                                           
1. Marton 
2. Tsui 
3. Lampert 
4. Kojima 
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ي درسـي آمـوزش   هـا  مـه  برناكـه يي ها شباهتسبب كه به چرا ).2005 ،2 و رگالسكي1؛ ربرت2008
امكان مطالعات  دارند،   ي تحصيلي در كشورهاي مختلف    ها  و محتواي آنها در دوره     هدف دررياضي  

  . استكان پذيرترماتطبيقي در آن 
ي ي نگارنده در اين زمينه و گزارش بخشي از نتايج آن در قالب مقاله حاضر، بـر مبنـا                  هاپژوهش

 الگـويي بـه عنـوان     را   نقـش درس پژوهـي       شده اسـت كـه    چنين نيازي شكل گرفته است و تالش        
پژوهش در نحوه طراحي و سـازماندهي گفتمـان رياضـي در كـالس        انديشه، عمل و    بخش براي   اثر
تحقيقـاتي   هژورپي پژوهشي   ها  دادهتجزيه و تحليل     اين مقاله برگرفته از      . تجزيه و تحليل كند    رسد

 ،د ضمن تبيين چيستي درس پژوهـي      كن  مي تالش    و  است "3انجمن توسعه علم ژاپن   " اينگارنده بر 
، )آمـوز    دانـش  33 بـا     آمـوزش متوسـطه    دوره اول (گزارش مطالعه موردي درس رياضي پايه هشتم        

ي از گيـر  بهـره  را به عنـوان تجربـه ژاپـن در         6چياي    ، استان 5 در شهر توكاي   4 فوكي شيما  دبيرستان
 .كندفرايند تدريس بررسي  در 7سازي گفتمان رياضيدرس پژوهي براي به

  روش پژوهش
اسـتفاده شـده     ي پژوهش توصيفي و موردكاوي    ها از روش  ها   براي گردآوري داده   در اين مطالعه،  

ي درس رياضـي در فراينـد درس        هاي كيفي در اين پژوهش، شامل مشاهده فعال كالس        ها  داده. است
ر درس پژوهي در بهبود مستمرآموزش وغنـي        يثتأبراي فهم    با معلمان    8ي روايتي ها پژوهي، مصاحبه 

بهـسازي گفتمـان رياضـي، بررسـي         درمعلمان  اي    پرورش حرفه   بر تأكيدسازي يادگيري به ويژه با      
 معلمـان و شـواهد      9بازانديـشي -ي خـود  ها، ياداشـت  ي رياضـي  هاستحليل در ، تجزيه و    هاطرح درس 

ي كمي  ها  داده . است ي كالس رياضي  ها  پايهر  ي درس پژوهي در ساي    هاشاسنادي مدرسه شامل گزار   
كه ساالنه  است   10)تي.آر.ان( انآموز  دانشي استاندارد پيشرفت تحصلي     هاشامل مقايسه نتايج آزمون   

                                                           
1. Robert 
2. Rogalski 
3. Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) 
4. Fukishima Junior High School 
5. Tokai City 
6. Aichi Prefecture 

 رياضي به كمك زبان رياضي است كه بـه عنـوان يكـي از    ةن، نوشتن و استدالل كردن دربار منظور از گفتمان رياضي، گفتن، شنيد      .7
 .شناخته شده است) NCTM, 2000(استانداردهاي شوراي معلمان رياضي آمريكا 

8. Narrative interviews 
9. Self-reflection 
10. NRT (Normal Referenced Test-Toshobunkasha Jouhou-) Center 
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 كميته درس پژوهي مدرسه است كه به منظور         ي پيمايشي ها  دادهد و   نشو  ميدر سراسر مدارس اجرا     
  .دشو ميرس پژوهي در بهسازي آموزش انجام ثير دأ ميزان تةان دربارآموز دانشبررسي نظر 
) تدوين طرح درس، تدريس، و بازانديـشي      (جلسات درس پژوهي    به مدت دو سال در       نگارنده

ي درس رياضي دبيرستان فوكي شيما شركت داشته است و محتواي فرايند درس پژوهـي را                هاكالس
آنگـاه بـه روش     . استورده  ضبط، سپس به نگارش درآ    ي  رويتص ي صوتي و  هادستگاهاز  با استفاده   

 ان را در فراينـد تـدريس      آموز  دانش به دقت گفت و گوي معلمان و         1آناليز درس در مقياس كوچك    
ي درس  هااز كالسـ  پژوهـشگر    و مـشاهدات     هـا   مه، پرسشنا ها  مصاحبه . كرده است  2تجزيه و تحليل  

 از  هـا  در مصاحبه . يند درس پژوهي است   معلمان مربوط به قبل، بعد و در طول مشاركت آنها در فرآ           
زمينة درس پژوهي در    فرايند   مشاركت در    ةتغييراتي كه در نتيج    ةمعلمان خواسته شده است تا دربار     

بـه ويـژه     نـد ا  هبه طور عام، و تدريس خود به طور خـاص آموختـ           مدرسه  معلمان  اي    پرورش حرفه 
   . صحبت كنندانآموز دانشتحول در نحوه تعامل خود با 

  چيستي درس پژوهي
عمـل  در عملـي بـازبيني مـداوم الگوهـاي ذهنـي و بازانديـشي مـشاركتي                 يس پژوهي الگو  در

 و اين الگو مبتني بر پـژوهش مـشاركتي معلمـان در كـالس درس اسـت               . كارگزاران آموزشي است  
روش نـوين   مثابـه   بـه    درس پژوهـي   .3دشـو   مـي  براي بهبود مستمر آموزش محسوب       مؤثرالگويي  

چك تحول در آمـوزش، بـه گـسترش پـژوهش و توليـد دانـش                ي كو ها  هستهو   4پژوهش در عمل  
تـدوين  (ي مـستمر     و بهـساز   گروهيعالوه بر فرايند يادگيري     به  . دكن  ميدر مدرسه كمك    اي    حرفه

 فرصتي براي سهيم شدن  مبتني است و  ) ها  يافته و بازانديشي، يادگيري و ترويج       ، بازبيني اجرابرنامه،  
؛ 2007  و ماتوبـا،   5سركار آرانـي، شـيباتا    ( آورد يگر فراهم مي  ي يكد ها  تجربهكارگزاران آموزشي در    

  ).2003 ؛ فرناندز و همكاران،2009 ،6لوئيس، پرري و فرايدكين

                                                           
1. Micro analysis 
2. Lesson analysis 

از معلمان جهان بـراي بهبـود آمـوزش در           ها بهترين ايده : شكاف آموزشي ). 1383(استيگلر و جيمزهيبرت     نگاه كنيد به جيمز      .3
 .انتشارات مدرسه: رضا مقدم، تهران، ترجمه محمدرضا سركار آراني و علي كالس درس

4  . Lesson study as action research 
5. Shibata 
6. Friedkin 
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بر چرخه يادگيري گروهي، كيفـي، مـشاركتي و مـداوم            كالس درس عمالً    در پژوهشاين مدل   
 )ديـشي، و يـادگيري    ، طراحـي، عمـل، بازان     مـسئله تبين  ( مراحل پنجگانه    كارگزاران آموزشي شامل  

 پژوهش در كالس    پرسشهايند و   كن  ميل آموزشي مدرسه را بررسي      ئابتدا معلمان مسا  . استوار است 
آنگـاه  . ندكن ميپيشنهاد خود پژوهش مشاركتي دادن سپس طرحي براي انجام  . ندكن  ميدرس را تبين    

در ايـن   . نـد پرداز  مـي شـده   انجـام   عمل   سپس به ارزيابي و بازبيني فرآيند     . گذارند آن را به اجرا مي    
 ظرفيـت  در عمـل،  د و شـو   مـي از يكديگر به صورت مشاركتي سازماندهي       معلمان  فرآيند، يادگيري   

و  1 تغييـر خودپايـدار    امكاندر مدرسه و گسترش     اي    ش حرفه  براي توليد و به كارگيري دان      مدارس
  .يابد افزايش ميمستمر 
 بهـسازي   مربوط به    مسائل ي درسي و  ها  مهي برنا براي هماهنگ اي    در ژاپن، كميته   :مسئلهن  يتبي

ي ها  مهبر اساس بازبيني نتايج برنا    لي كه اين كميته     ئفصل مسا  سر. مدرسه وجود دارد    در هر  آموزش
. دكنـ  مـي را تعيـين     موضوع پژوهشي معلمـان در مدرسـه         ،دده  ميه  ئارا يك سال تحصيلي     آموزشي

 يـادگيري و   و   د شكافي فرايندهاي عمل آمـوزش     كالببا   در اين مرحله     ي پژوهش پرسشهايترين   مهم
 ، كاركردهـاي هـر يـك از عناصـر     اسـت ي آموزشي تعيين شده   هاارزيابي هدف و   ها بر آن  مؤثرعوامل  

ي ي پـيش رو  ها و چالـش   هاو دشـواري  ي درس پيـشين     هااز كالسـ   ، نتايج به دست آمده    برنامه درسي 
  .ندشو مي تعيين معلمان
 ي گروهـي در    هـا  معلمان، طـي شـركت در بحث       ةژوهي، هم در اين مرحله از درس پ      :طراحي
ان در فرآيند آموزش    آموز  دانش معلم و    ميانمثالً بهبود تعامل    مطرح شده،    پژوهشي   پرسشهايمورد  

به كار  ي تدريس   هاسپس در مورد محتوا و روش     . ندپرداز  ميبه گفت و گو      و يادگيري درس رياضي   
نـد و بـه صـورت       كن  مـي عات درس رياضـي بحـث       ي گوناگون بـراي موضـو     ها پايه  شده در  گرفته

از طريـق تـرويج گفـت و        ي آمـوزش    هامشاركتي به تهيه چند طرح درس معين براي بهسازي روش         
  .ندپرداز ميان آموز دانشگوي ميان 

 كه با مشاركت همكاران تهيه شده است       را  حله، يكي از معلمان، طرح درسي       در اين مر   :عمل
اير معلمان به عنوان مشاهده گراني فعال در كـالس درس حـضور             س د و كن  مياجرا   در كالس درس  

ـ  ونـد   كن  مـي مـشاهده    به دقـت     در جريان است  آنان هر آنچه در كالس درس       . يابند مي ي ها روشـ  اب
شـركت   هـر    در اين مرحلـه معمـوالً     . ندپرداز  مي پژوهشي   مورد نياز ي  ها  دادهي  آور  گردگوناگون به   

                                                           
1. Self-sustainable change 
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ي كـالس درس    هـا د؛ يـك معلـم بـه ضـبط ويـديويي فعاليت           داردر كـالس درس        ويژه ي نقش كننده
 ديگر روي   يد، معلم كن  ميد، معلمي ديگر فرآيند آموزش و يادگيري را به طور كلي ارزيابي             پرداز  مي

 معلـم و    ميـان د، ديگـري ممكـن اسـت فقـط تعامـل            شـو   ميمشاهده مديريت كالس درس متمركز    
يـا ميـزان     تربيتـي    ،يل مسائل آموزشـي، ذهنـي      را زير نظر داشته باشد كه به دال        ان خاص آموز  دانش

بيـشتر دارنـد و معلـم ديگـر         و راهنمايي    كمك   ،اند و نياز به توجه     مشخص شده پيشرفت تحصيلي   
ي اطالعـات   آورگـرد ي يـادگيري كوچـك را مـشاهده و بـه            هـا ان در گروه  آمـوز   دانش ميان تعامل
  .دپرداز مي

 روهـي، مـشاهدات خـود را از كـالس      معلمان به صـورت گ ة، هم  از تدريس   پس :بازانديشي
طـرح  بـر اسـاس   به بحث مي گذارند و بـه دقـت    اجرا شده   درس با توجه به طرح درس مشاركتي        

در ايـن   . ندپرداز  مي) تدريس(  انجام شده  كار پژوهشي خود به ارزيابي      پرسشهايه شده و    ئدرس ارا 
مـسائلي كـه معلـم در       ي آموزشـي،    ها شده، روشـ   به كار گرفته  موضوع تدريس، ابزار    هدف،  جلسه  

مطالب نوشـته شـده از      (ان  آموز  دانش  معلم و  ميان ارتباط كالمي ، جزئيات   كردهكالس درس مطرح    
ان در كالس درس بـه      آموز  دانشي يادگيري هريك از     هاي فردي و فعاليت   هاو ويژگي  )نوار ضبط شده  
 ارزيـابي  ،درسي شـده از كـالس   آور گـرد ي هـا  دادهد و با توجه به شـواهد و      شو  ميبحث گذاشته   

 پرسـشهاي د با تجزيه و تحليل آنها پاسخي مناسب بـراي  شو ميد و تالش   شو  ميه  ئدقيقي از آنها ارا   
  .پژوهشي در كالس درس پيدا شود

 اجـرا  با بـازنگري و بازسـازي طـرح درس          ، معلمان    از درس پژوهي   در اين مرحله   :يادگيري
  جديـد بـراي بهـسازي فراينـد        يپيشنهادهاي گروهي،   يها بر اساس مشاهده و بازانديشي و بحث       شده

 و فراينـد درس     نـد كن  مـي ارائـه   نويني  درس  ند و بر اساس آنها طرح       ده  ميه  ئيادگيري ارا  آموزش و 
ي بـه دسـت آمـده را آزمـون          هـا   تجربـه ند و   كن  ميپژوهي را در چرخه جديد يادگيري دوباره آغاز         

 سـازي يـادگيري و مـديريت كـالس درس           ، براي غنـي   اند معلمان بر اساس آنچه يادگرفته    . ندكن  مي
ي تهيـه    كـاربردي و پژوهـش     ،مكتـوب ي  هاگزارش. ندكن  ميي عملي بعدي را طراحي      هااثربخش، گام 

به عنـوان دانـش      ها و ترويج آموخته    يادگيري ، بازانديشي ، طراحي، عمل  ،مسئله فرايند تبين    درشده  
 .دشو ميترويج معلمان در مدرسه اي  حرفه
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   رياضي دبيرستان فوكي شيمامطالعه موردي درس
 بـا  ،)1872( ژاپـن از زمـان پيـدايش آن    ي درسـي و آموزشـي    ها  مهدر برنا بنيادي   تحول   سومين

 بر رويكرد تلفيقـي از      تأكيدو با    1ورزش، علوم و فناوري     وزارت آموزش، فرهنگ،   رسميبخشنامه  
ي ها روشـ  ةدربـار  ري آموزشـي بـسيا    هاپژوهـش همزمان  . )2004 سركار آراني، ( د آغاز ش  2003سال  

 پيـشرفت   ان و تـاثير آن بـر      آمـوز   دانـش قدرت بيان معلم و     و   ارتباطتعامل،  بهبود و توجه بيشتر به      
 گزاره  .)2010 سركار آراني و فوكايا،   ( شروع شد  آموزشي گوناگون مناطق   دران  آموز  دانشتحصيلي  

پيشرفت تحـصيلي در   ابزبان ژاپني درس كالس كيفيت ارتباط  معطوف به  هااصلي بيشتراين پژوهش  
  آزمون اين فرضيه بودند كه     در پي  هادر نتيجه بيشتر پژوهش   . به ويژه رياضي و علوم بود     دروس  ساير

گفـت و     ماننـد  ،ي درس ها ترويج گفتمان در ساير كالس     چه تاثيري بر  ايش توانايي در زبان ژاپني      زاف
همكاري  اب 2003ي شيما از سال دبيرستان فوك. دارد رياضي گو و توانايي استدالل و تبين در كالس  

ي درس پژوهـي  ها مه برنا را در قالبموضوع پژوهش مشتركي را آغاز كردند تا اين     2دانشگاه ناگويا 
 ).2007ماتوبا، شيباتا و سركار آراني، (درسي كننرب آموزش رياضيبراي بهسازي مدرسه 

رمرحله تهيه طـرح درس و      به كارگيري تدابير عملي ارئه شده در فرايند درس پژوهي به ويژه د            
بازانديشي آن كه شامل تجزيه و تحليـل فراينـد تـدريس بـر اسـاس مـشاهده حـضوري                    ي  هانشست

س و نگارش كلمه به كلمه گفـت  يهمكاران در كالس درس، ثبت و ارائه همه اتفاقات درفرايند تدر  
 بسيار  ،استري  ي كوچك يادگي  هادر گروه ان با يكديگر    آموز  دانشان و   آموز  دانشو گوهاي معلم و     

هـاي  پياده سازي همه ارتباطات كالمي شـركت كننـدگان در فراينـد تـدريس از نوار    . قع شد او مؤثر
 به  ،سيدرتو تجزيه و تحليل آنها در نشست بازانديشي         كالس درس    ضبط شده    صوتي و ويديويي  

ضـي در   گفتمـان ريا  فرايند بهـسازي     ةدربار  زير ي پژوهشي هاپرسش تا به بررسي     كردكمك  معلمان  
 :  بپردازند3 آقاي تاكوتوشي كوجيما)پايه هشتم( كالس درس

    و  مـسئله انديـشه پيرامـون     و   درسي كالس   هاهدايت بحث طرح درس، فرايند تدريس،      آيا در 
 اين توجه بـه    د؟شو  ميان توجه   آموز  دانشي ويژه   ها  به نيازهاي فردي و ايده     ي صحيح هايافتن پاسخ 

 د؟شو ميي مي يابد و ميزان اثربخشي نتايج آن چگونه ارزيابي  چگونه در عمل تجل،انآموز دانش

                                                           
1. Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Monbukagakusho) 
2. Nagoya University 
3. Takatoshi Kojima 
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     ي حـل   هـا  يـا ارزيـابي راه     مـسئله  صـيف بـراي تو  كـه   در كالس درس    معلم  آيا بيان رياضي
 ؟است تعاريف دقيق رياضي مبتني برد شو ميارائه ان آموز دانش

   ني را كـه در فراينـد   اآمـوز  دانـش ي هايا پاسخ دپرس ميان آموز دانشاز معلم  كه پرسشهايي آيا
ي تبين شده در طرح درس كالس رياضي براي تـرويج ايـده             هاد بر اساس هدف   كن  ميتدريس تكرار   

  است؟مسئلهان براي تفكر بيشتر پيرامون آموز دانش

 ي هـا  و راه حل   مسئلهي كالس درس و ترويج تفكر و گفت و گو پيرامون            ها در هدايت بحث   آيا
نسبت به قبل بهبود يافته است و گفتمان كالس درس بيشتر به ايـده              آن، كيفيت ارتباط كالمي معلم      

 رود؟ ان توجه دارد يا اينكه در راستاي آنچه معلم به آن مي انديشد پيش ميآموز دانش

     كليـدي   پرسـشها  معلـم و سـازماندهي كـالس درس و توجـه بـه               از سـوي   مـسئله  آيا تبـين 
سـازي   ان براي پرورش توانايي مفهـوم     آموز  دانش به نحوي است كه امكان تعامل بيشتر      آموزان    دانش

در فراينـد   ان  آمـوز   دانـش گوهاي   وسازي گفت    غني آورد و به   رياضي در كالس درس را فراهم مي      
 د؟كن مي كمك تدريس

  تجزيه و تحليل كالس درس
ي پژوهشي فوق مبناي تجزيه وتحليل ميزان تـاثير درس پژوهـي در بهـسازي گفتمـان                 هاپرسش

هـاي پژوهـشي     هاستناد مطالعات مـوردي و داد      اند و نتايج آن به     س درس قرار گرفته   رياضي در كال  
  . به شرح زير بررسي شده استآقاي كوجيماي رياضي پايه هشتم هامبتني بر تجزيه و تحليل درس

  1زبان رياضيبه  مسئله بيان .1
 تـا   19ي  هـا رديف (دقايق اوليه شروع تدريس    ان در آموز  دانش معلم با    ارتباط كالمي  شي از به بخ 

پايه هشتم دبيرسـتان     (كالس درس رياضي  در   معادلة خطي    ةباردراي    مسئله براي تبين و طرح      2)32
  .توجه كنيد) 2005 مي 28 ،فوكي شيما

  .نگاه كنيدبه دقت اين معادله خطي به  :معلم) 19(
  

                                                           
1. Mathematical language 

كه بـه اولـين   ) 1(آموزان در فرايند تدريس است و در هر درس از رديف  شماره رديفها نشانگر ترتيب ارتباط كالمي معلم با دانش       .2
در اينجا ترتيب رديفها به همان صورتي است كه در فرايند تدريس اتفاق             . شود  جمله معلم در شروع تدريس اختصاص دارد آغاز مي        

 .وار پياده شده استافتاده و از ن
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8=y+x2  
17 =y2-x7  

 بـراي   فآقاي  . حل كرد الت خطي   حل دستگاه معاد   روش   ه ب توان  مي معادله را    ناي: معلم) 20(
  ؟كنيمچه كار  x يا yحذف 

  .يمكن مي ضرب 2ر دو را به  ه:ف)21(
  !يمكن مي ضرب 2 هر دو را به !ميكن مي ضرب 2ر دو را به ه: معلم )22(
  .يمكن مي را ضرب 2به ضريبشان  :ف) 23(
  كدام ضريب؟. يمكن مي را ضرب 2به ضريبشان  :معلم) 24(
  ! باالييبه معادله :ف) 25(
يـك بـه     اجازه بدهيـد  . استو مجهولي   دچون هردو معادله بااليي     . به معادله بااليي   :معلم) 26(
  .يد اصالح كنن را بيان يااتپاسخدوباره  F آقاي! گذاري كنيم خب شمارهيك 
  .يمكن ميدو را ضرب  ،به ضريب معادله اول :ف) 27(
   شما؟Cآقاي ! خب. يمكن ميبه ضريب معادله اول، دو را ضرب  :معلم )28(
  .يمكن ميبه هر دو قسمت معادله اول، دو را ضرب :س) 29(
كـس ديگـري   ! طـور  كـه ايـن  . يمكنـ  مـي  دو را ضـرب    به هر دو قسمت معادله اول،      :معلم) 30(
  يد؟كن مير فكر  چطوشما ج؟ آقاي تواند بگويد مي

  .يمكن مي دوم را ضرب -به معادله دوم، يك :ج) 31(
...ا...ا... :معلم) 32(   !؟... استد، صرفنظركنيم، بهتركن مياين را ه حل كار شما را دشوار ! ِ

به  )فآقاي   (آموز  دانش،  )؟كردچه بايد    x يا   yراي حذف   ب(لم  مع 20 رديف پاسخ به پرسش  در  
آمـوز    دانشپاسخهايولي . را داده است) يمكن مي ضرب 2هر دو را به      (21 رديف   پاسخروش خود   

كنيم، دليل استفاده از ايـن روش در          ضرب   2را به   كه چرا و به كدام قسمت معادله         و اين  است كوتاه
 فآقاي  توان استدالل كرد كه       نميبه زعم آقاي كوجيما     اين  بنابر. مشخص نيست  ها و پرسش  پاسخها
، اين حـس در     آموز  دانش ناقص   پاسخهاي تكرار   با.  معلم داده است   پرسش كامالً صحيحي به     پاسخ
 آموز  دانش.  است  ناقص ارائه شده  كه   پاسخي كه   آمده است  به وجود     ارائه دهنده پاسخ   انآموز  دانش

 از ارتباط كالمي مـؤثر،  گيري بهرهدر اين روش با    .  يا كامل را پيدا كند       درست پاسخد تا   كن  ميتالش  
ا به نظر آقـاي كوجيمـ     . شوند   ارائه شده شريك مي    مسئلهان كالس در فرايند تفكر به       آموز  دانشهمه  

  .دشو مي بسيار ساده، قابل فهم و حل مسئله زير برسند، پاسخآموزان به  جا دانشاگر در اين
 را  y تـوان   مـي  كنيم   پيدارا   x يا   y  ضريب اگر. كنيم   را ضرب مي   2به هر دو قسمت معادله اول،       

  : دقيقاً به ترتيب زير. كردحذف
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8=y+x2  
17 =y2-x7  

  

2×  
 

16=y2+x4  
17 =y2-x7  

ان را  آموز  دانشساير  و يا پاسخ معلم     پرسشان به   آموز  دانش واكنش   آقاي كوجيما ،  در اين روش  
 آمـوز   دانش باشد، معلم توجه     اشتباه داده است    آموز  دانشي كه   پاسخبدين ترتيب اگر    . دكن  ميتكرار  

 از طـرف    ، داده شده صـحيح باشـد      پاسخاگر  . كند   غلط خود جلب مي    پاسخرا به طورغيرمستقيم به     
اين روش باعـث    . دكن  مي و ايده صحيح در كالس درس گسترش پيدا          پاسخ و   دشو  ميق  معلم تشوي 

 شركت در بحث كالس و غني سازي گفتمان شكل گرفتـه            برايان  آموز  دانش درايجاد انگيزه بيشتر    
ان را  آمـوز   دانشكرد   از اين طريق تالش مي    آقاي كوجيما   . دشو  مي مسئلهي حل   هاپيرامون راه يا راه   

  .خود آورده بوددر طرح درس  مسئلهبه فرايند زير كه براي حل هدايت كند 
،  دبيرستان فوكي شيما،پايه هشتم ،درس رياضي( بخشي از طرح درس آقاي كوجيما

  )2005 مي 28
  ،در معادله اول

 .يمكن مي را ضرب 2به هر دو قسمت معادله سپس . يمده مياز دو معادله يكي را مد نظر قرار 
  . را حذف كنيمyيم توان ميبنابر اين 

8=y+x2  
17 =y2-x7  

2×  
 

16=y2+x4  
17 =y2-x7  

  

33=x11  
  
  

3=x 
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سـعي  آنهـا  ان، اصرار بر اين مهم اسـت كـه   آموز دانش پاسخهدف معلم از تكرار   در اين كالس    
بـديهي اسـت در     . تا فهم آن آسان تر شود       كنند بيانو آن را به زبان رياضي       را پيدا    پاسخ كامل د  كنن

. دشو  مي برقرار   آموز  دانش معلم و    ميانكالمي  ، ارتباطات غير  "پاسخ يك   ،پرسشيك  "ملي  تعاروش  
، با توجه به امكـان بررسـي كيفيـت ارتبـاط كالمـي      انآموز دانش روش تكرار بيان به كارگيري اما با   

ـ  آمـوز   دانـش ي مبهم   هاپاسخ ان در كالس درس   آموز  دانشمعلم و    در هاي مطـرح شـده      پرسـش  هان ب
  . يابد به تدريج كاهش مييس فرايند تدر

  1 رياضي براي مفهوم سازيمسئله تفهيم .2
ني از دانـشگاه    با حـضور نگارنـده و همكـارا       2005بيستم ژوئن    درس رياضي پايه هشتم كه در     

در كالس رياضي آقاي كوجيما است كـه دربـاره          ژوهي  از درس پ   ديگراي     نمونه ،ناگويا برگزار شد  
كـالس   رياضـي  مسئلهصورت آغاز كالس  درآقاي كوجيما . بودرصد  معادله خطي و ارتباط آن با د      

  .تهيه شده به شرح زير روي تابلو نوشتطرح درس از روي متن عيناً درس را 
 دبيرستان ،پايه هشتم ،درس رياضي(ن شده در طرح درس آقاي كوجيمايتبي مسئله

  )2005 مي 20، فوكي شيما
  

  

افي  اطالعات كـ  "درصد"فهوم  مان درباره   آموز  دانش ،در اين كالس  بر اساس مشاهدات نگارنده     
 درصـد   70حـدود   در   فقط   ،فتر  به كار مي    كسر هم در معادله خطي     مسئلهبه عالوه چون    . داشتندن

بر اساس جـدول زمـاني       را آنچنان كه معلم انتظار داشت        مسئله صحيح   پاسخان توانستند   آموز  دانش
ـ   .پيـدا كننـد  بيني شده در طـرح درس        پيش از گفـت و گـوي معلـم بـا      كوتـاه بخـشي  ه در اينجـا ب
  . و طرح درس آن شكل گرفته استمسئلهكه بر پايه اين توجه كنيد ان در كالس درس آموز دانش

                                                           
1. Mathematical conceptualization 

 4200قيمت اوليه شلوار و پيـراهن روي هـم          . ايم يك شلوار و يك پيراهن خريده     اي     مغازه از
بـه  . ايـم   تخفيـف خريـداري كـرده       درصد 20و شلوار را با     درصد   10ولي پيراهن را با     . ين است 

حساب كنيد قيمت هر كدام چند .  ين شده است  3500طوري كه قيمت شلوار و پيراهن روي هم         
  .ين است



  ....پژوهي الگويي براي بهسازي  درس

 

47

 
 

  

بـاره    در ايـن  هفتـه پـيش    .معادالت خطي بيشتر مطالعه كنـيم      ةدربارخواهيم   امروز مي  :معلم) 1(
درصـد يعنـي     . صدم صـحبت كـرديم     همان چند  درصد يا    اگر به ياد بياوريد درباره    . صحبت كرديم 

كـه روي    يپرسـش و بيايد به     باز كنيد    هاي درسي خود را   حاال كتاب  .تعيين مقدار معين به معيار صدم     
 30 د چنـد گـرم؟    شـو   مـي  درصد پانـصد گـرم       10. كنيمحل  كنيم و آن را     فكر  تابلو نوشتم به دقت     

 داريد كـه  شما زمان كافي     ؟د چند گرم  شو  ميگرم   x  درصد 40د چند ين؟    شو  ميدوهزار ين   درصد  
  ! فكر كنيد و آنها را حل كنيدمسئله اين سه درباره

  و بـا   دشو  مي پانصد گرم را جويا       درصد 10ان  آموز  دانشيد، معلم از    كن  ميطور كه مالحظه     همان
ـ        اهدخو ميان  آموز  دانشاز   روي تابلو   نوشته شده  مسئلهشاره به   ا دسـت  ه   مقدار گرم مورد نظـر را ب

ان آمـوز   دانـش رسد اشتباه كمتري در راهنمايي       ، به نظر مي   مسئله طرح اين تدابير براي بيان       با. آورند
ان آمـوز   دانـش معلـم از    ) 73رديـف   (فراينـد تـدريس     در ادامـه    . هـد  رخ د  مسئلهبراي تفكر و حل     

   .كنندبيان  را به صورت معادله خطي مسئلهخواهد تا  مي
تخفيـف داده   ميـزان   همچنـين   . يمدان  مين و شلوار را ن    ما قيمت اوليه پيراه   در اينجا    :معلم )73(
 بـا اسـتفاده از تبـين         را هامجهولاز اين   بعضي  خواهيم    مي. ول داريم چهار مجه  .يمدان  مي ن زني راشده  
 استفاده  yيا   x براي نشان دادن چه چيزي از        ما! جآقاي  . معلوم كنيم   به صورت معادله خطي،    مسئله
كاال  قيمت اوليه    پيدا كنيم هيم  خوا مي. د چند تا مجهول دار    مسئلهاين  ! يد لطفا بايست  جآقاي   يم؟كن  مي

به صـورت معادلـه      شما راگ.  است  از تخفيف دريافتي چقدر شده     آن پس و قيمت   است  چقدر بوده   
  ؟ديكن مي فرض y و كدام را x اكدام ربخواهيد بنويسيد 

  ... .قيمت شلوار و پيراهن را :ج) 74(
 چطـور   شـما  H آقـاي    .ميكنـ   مـي  فرض   y و   xا  هن ر اقيمت شلوار و پير   ! ركه اينطو  :معلم) 75(
  يد؟كن ميفكر

  هن را؟اقيمت تخفيف يافته شلوار و پير :هـ) 76(
 رااي  تـوان معادلـه   مـي بنابراين، . گيريم  ميy و xقيمت تخفيف يافته را     ! بوخبسيار :معلم) 77(

  ؟ه پاسخي داريد چشما آآقاي . ترسيم كرد
  .مكن مييمت اوليه شلوار و پيراهن را پيدا قمن  :آ) 78(

بـه صـورت هدفـدار      د كه آقاي كوجيما     ده  ميان نشان   آموز  دانشو  معلم  محتواي ارتباط كالمي    
معلـم   ،73در رديـف    . تبين كند ان  آموز  دانشبراي  خطي  به صورت معادله     را   مسئلهتا   دكن  ميتالش  
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 yيـا    x براي نـشان دادن چـه چيـزي از        ما  " :دپرس مي گيريم؟ را چه مي   y و x: به جاي اينكه بپرسد   
بر روش پيدا   دار  ا معن ياثير ت انآموز  دانش يشتر براي ب  ، احتماالً مسئله اين نوع بيان   "يم؟كن  مياستفاده  

بـراي   مسئلهتر را به منظور تفهيم آسان    اين بيان   رسد آقاي كوجيما     ولي به نظر مي     ندارد، پاسخكردن  
ي معلـم و    هـا  بـا مـرور گفـت و گو        .ي دارنـد   ضـعيف  رياضـي كه پايه    ارائه داده است   انيآموز  دانش
ي هـا بـريم كـه معلـم در رديف    پي مي 138 تا 129ي هارديفان در ادامه فرايند كالس درس   آموز  دانش
  .  صحيح رهنمون كندپاسخآموزان را به  د با تكرار مطالب، دانشكن مي سعي 137 و 131،135، 129
  .يد بگوشما م آقاي . براي حذف مخرجكار بايد كرد؟ هبراي حذف مخرج چ :معلم )129(
  !يمكن مي صدم را حذف :م) 130(
  ؟به چه منظوري :معلم) 131(
  .يمكن مييك صدم را حذف  :م) 132(
  !ييد دقيق بگوپاسخيك  :معلم) 133(
  ؟...براي حذف يك صدم :م) 134(
  !براي حذف يك صدم :معلم) 135(
  .يمكن مي ضرب 100ه را بقسمت معادله هر دو :م) 136(
دو هـر  خـب حـاال   ! كه ايـن طـور  . يمكن مي ضرب 100را به هر دو قسمت معادله  :معلم )137(

  . ضرب كنيد100  معادله را بهقسمت
  y80+x90=350000 :م) 138(

ان در كالس درس، در اينجـا       آموز  دانشاين تعامل معلم و     عيني   به عنوان شاهد     ،به نظر نگارنده  
  . نيز آمده استطرح درس آقاي كوجيمادر  كهان استآموز دانشاسخ زير از هدف معلم شنيدن پ

  ". ضرب كنيم100براي حذف مخرج كسر، بايد صورت و مخرج كسر را به "
به نظـر مـي رسـد كوشـش         . دشو  ميان دريافت ن  آموز  دانشاين پاسخ از    در فرايند تدريس    ولي  

ي شده در طرح    بين  پيش به نتيجه مورد انتظار و       انآموز  دانشدار اين تعريف براي     ا معن بيانمعلم براي   
بـه  را معادلـه  قـسمت  دو هر (و ) هاحذف مخرج( كليدي از قبيل  نكات ولي   .درس او نرسيده است   

 نكـات ان بـا اسـتفاده از ايـن     آمـوز   دانشان تفهيم شده است و      آموز  دانشبراي  ) يمكن  مي ضرب   100
 ضرب اعداد صـحيح را      مانند كنند و اشتباهاتي      را به سادگي حل    خطيي  ها كليدي توانستند، معادله  
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 نكـات ترين هدف معلـم تـالش بـراي تبـين و تفهـيم               رسد در اينجا مهم    به نظر مي  . مرتكب نشوند 
  .ستهاآندرك و فهم  بر تأكيدان و آموز دانشبراي درس كليدي 

  1انآموز دانش  توجه به نيازهاي فردي.3
رياضي آقاي كوجيما در پايه     درس  در كالس   ه،  درس تهيه شد   ي قبلي و طرح   هابر اساس بررسي  

بـراي  . فردي نيـاز داشـتند      به توجه و راهنمايي ويژه و      آموز  دانش، هفت   )2005 بيستم ژوئن (هشتم  
 گام به گـام   ان و كمك به يادگيري      آموز  دانشي راهنمايي فردي و جداگانه براي اين        هاافزايش فرصت 

در فراينـد   بـه ايـن ترتيـب كـه          . انديشيده شده بـود     در طرح درس   ي، تدابير  در فرايند تدريس   آنها
 آقاي كوجيمـا بـه      ، و يادگيري مؤثر   مسئله آمادگي، درك مطلب، حل      :تدريس و به ويژه چهار عمل     

به عـالوه   . كرد مي را به صورت فردي راهنمايي       ها ضعيف مراجعه و آن    آموز  دانشميز تك تك هفت     
ان كـالس زيـر نظـر معلـم قـرار داشـت و       آموز  شدان عملكرد همه    مسئلهحل  تفكر براي   در مرحله   

ان آموز  دانشاين نحوه پشتيباني از عملكرد      . شد ميارائه  آنها  بازخورد مقدماتي و ضمني به هريك از        
  .ي شده بودبين پيشبه صورت زير در طرح درس آقاي كوجيما 

،  دبيرستان فوكي شيما،پايه هشتم ،درس رياضي(بخشي از طرح درس آقاي كوجيما 
  )2005 ژوئن 20

 راهنمايي فردي ارائه كند،      بيشتر يانآموز  انشد معين به    يكه بتواند در زمان   آقاي كوجيما براي اين   
 با احتساب زمان جابه جـايي معلـم در كـالس درس بـراي      آموز  دانشدر طرح درس خود براي هر       

هدف از مراجعه بـه ميـز و ارائـه راهنمـايي            .  ثانيه وقت در نظر گرفته بود      10مراجعه به سر هر ميز      
ي هاپاسـخ  زدن   عالمـت وجيمـا همزمـان بـا       آقـاي ك  .  دقيقه بود  2فردي براي كل كالس در عرض       

                                                           
1. Meeting individual student needs 

ان ضعيف در پايه رياضي براي بازبيني ضـمني         آموز  دانشراهنمايي فردي با حضور در سر ميز        
 فراينـد تـدريس     گونـاگون  در مراحـل     ،زدن عالمت    روش به كارگيري  با   ي آنها يو راهنما عملكرد  

ملكـرد  به عـالوه بـازبيني ع  .  و يادگيري مؤثر انجام شود  مسئله، درك مطلب، حل     مسئلهفهم  مانند  
ريـزي   ي مفيـد و برنامـه  هاراهنمايي. كم يك بار انجام شودان در فرايند تدريس دستآموز  دانش ساير
 كـاهش  سـبب  كـه     نحـوي   به ، انجام گيرد   به طور مرتب    ضعيف آموز  دانشده فردي براي هفت     ش

  .ان نشودآموز دانشساير سرعت يادگيري 
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بـا ايـن روش     او  . پرسيد  مي آن را    شد و دليل    ميها را متذكر    ي اشتباه آن  هاپاسخان،  آموز  دانشصحيح  
ان در حـين تـدريس      آمـوز   دانـش  و سر ميـز      گام به گام  هاي   به اين نتيجه برسد كه راهنمايي      توانست

او در مرحلـه درك     . د تدريس را فراهم مي آورد     ان در فراين  آموز  دانشامكان توجه به نيازهاي فردي      
 ثانيه  30دقيقه و   1رفته   رويهم ها آن ياهپرسش مراجعه كرد و پاسخ به       آموز  دانش 3 بار به ميز     4مطلب  

ان در  آمـوز   دانـش ويـژه پرسـش و پاسـخ بـا          ه  نتيجه اين مراجعه به هنگام گفت و گو و ب         . زمان برد 
  .الس به خوبي احساس شد براي كل كمسئلهي هامرحله ارائه راه حل
ي الزم را بـه هفـت       ها ثانيه معلم توانست راهنمايي    40دقيقه و   1، در عرض    مسئلهدر مرحله حل    

ي هاپاسـخ  و رفـت  مـي ان كالس آموز دانشسپس به سراغ نحوه عملكرد ساير      .  ارائه دهد  آموز  دانش
زدن  عالمت   ملكرد آنها و   براي بازبيني ع   آموز  دانش 32مراجعه به ميز    . زد  مي عالمتدرست آنان را    

كـه بـه    مراجعه كرد   ي  آموز  دانش 5در ادامه به ميز     .  دقيقه طول كشيد   6 ي آنها تقريباً  هاروي يادداشت 
زدن  عالمت  دقيقه بازبيني و با3 آنها را در عرض كردان تكميل نشده بود و نحوه عمل آنپاسخموقع 

 بـار بـه     33، معلم جمعـاً     )دقيقه 50(عتهدر يك كالس يك سا    . ان بازخورد داد  آموز  دانشبه عملكرد   
مراجعه كرد و ان آموز دانش و دستكم دوبار به ميز ساير  ضعيف مراجعه كرد آموز  دانشسر ميز هفت    

مان صرف شده براي هر     كه ز با وجود اين  . ان مراجعه كند  آموز  دانش بار به ميز     60 توانست   مجموعدر
يي ها ناتوان بودند فقط با راهنماييمسئلهكه از ادامه حل     اني  آموز  دانش، اما   بود  بسيار كوتاه  آموز  دانش
 تا به تالش    كرد  ميآنها را تشويق    !)  ضرب كن  100 به    را حاال هر دو  !  كه درسته  تا اينجا ! خب (مانند
 ي كه در پايـه رياضـي ضـعيف        آموز  دانش هفت او براي راهنمايي  .  ادامه دهند  مسئلهبراي حل    خود
حـدود  در را كه معمـوالً  اي  مسئلهدر نهايت،   .  زمان يكساني براي راهنمايي فردي صرف كرد       ،بودند

 از  درصـد 94توانند حل كنند به نحوي ارائه و تدريس كرد كه          ان اين مقطع مي   آموز  دانش  درصد 70
  درصد 88به عالوه بيش از     . اين كالس توانستند به صورت معادله درآورده و حل كنند          انآموز  دانش

 ،كه به صورت تكاليف درسي ارائـه شـد        را نيز   آن  ي مشابه   ها مسئلهان كالس توانستند    آموز  دانشاز  
  .حل كنند

 بازانديشي كالس درس

تـدريس آقـاي كوجيمـا بـا حـضور      در فراينـد  كالس، نشست بازانديـشي  اين پس از برگزاري   
ــده شــروعآموزشــي معلمــان و پژوهــشگران   و ســاير  در ايــن نشــست معلــم.شــد مــشاهده كنن

ان و  آمـوز   دانشاز فرايند يادگيري    را  ي خود   ها و برداشت  هاكنندگان و ناظران، تحليل و گزارش      شركت
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آقاي كوجيما با استناد بـه ايـن        .  معلم در كالس درس ارائه دادند      از سوي نحوه سازماندهي آموزش    
شـده در طـرح     ي  بينـ   پيشي  ها آشكار ساختن تاثير، مشكالت و پيامدهاي عملي روش        درپي هاگزارش

مستند آقـاي كوجيمـا     . ان بود آموز  دانشدرس و اعتبار بخشي آنها براي بهسازي آموزش و يادگيري           
ان نيازمند به راهنمـايي فـردي بـراي        آموز  دانشبراي بهسازي آموزش رياضي به ويژه در حمايت از          

 اثـربخش   و ارتباط كالمـي مسئلهي كالس درس و تالش مداوم براي فهم و حل   هامشاركت در بحث  
كالس رياضي  ايشان در    چگونگي عملكرد تدريس و    نشست بازانديشي مباحثي است كه در      با آنها، 

گـران   چهار نمونه از گزارش مـشاهده     يي از   هادر اينجا بخش  . تبين شد ) 2005 ، ژوئن 20(پايه هشتم   
  .دشو مي ارائه شد، بيان انديشي در فرايند تدريس آقاي كوجيما بازنشست كه دركالس اين فعال 

 دبيرستان فوكي ،پايه هشتم(درس رياضي آقاي كوجيما گران فعال  گزارش مشاهده
  )2005 ژوئن 20، شيما

  

 با پايه رياضي ضعيف  آ آموز دانشمشاهدگر  ن خانم 

 مـؤثر  ،ش كه درست بود   پاسخيي از   ها قسمت سبب به   )آ( آموز  دانشاين  شيوه معلم در تشويق     
ايـن  . كنـد   در مرحله بعدي چـه كـار       تا راهنمايي شد    آموز  دانش،  برخورد معلم  شروبا اين   . بود

 صـحيح را يـاد      پاسـخ خواهنـد     مـي  فقـط روش عكس روشي است كه معموالً بعضي از معلمان          
  .بدهند
 با پايه رياضي ضعيف  ف آموز دانشمشاهدگر س   آقاي 

 وقتـي كـه     درسـت . خيلي زمـان مناسـبي بـود      ) ف( آموز  دانشزمان مراجعه معلم به ميز اين       
. داد واي الزم براي ادامه كار را بـه         هارسيد و راهنمايي   معلم سر    ،ه بود  دچار مشكل شد   آموز  دانش

  . رفت پيشآساني به آموز دانش از سوي مسئلهبنابراين فرايند حل 
 با پايه رياضي قوي د آموز دانشگر  همشاهد ز آقاي  

به چگـونگي   معلم  كه  وقتي  .  حل كند  آساني را به    مسئله ستتوان  مينابتدا   )د( آموز  دانشاين  
تالش كرد تـا    روش جمع و تفريق     با به كارگيري     او    اشاره كرد   جمع و تفريق    روش به كارگيري 

بتي  به روش خود بود و زياد رغ       مسئلهبه طور كلي بيشتر سرگرم حل       .  را پيدا كند   مسئلهراه حل   
از خـود  ان آمـوز  دانـش علم با و گفت و گوي مشده در كالس درس  به شركت در مباحث مطرح  

  .دادنشان ن
  مشاهدگر معلم در فرايند تدريس جآقاي 

. دادان بيـشتري راهنمـايي فـردي ارائـه     آمـوز  دانـش  معلم در فرايند تدريس به   در اين كالس  
 . زياد بود،ان پايه ضعيف براي راهنماييآموزدانشدفعات مراجعه معلم به ميز
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س رياضي آقاي كوجيمـا كـه بـه منظـور بهـسازي گفتمـان               پس از اجراي درس پژوهي در كال      
ان خواسته شـد تـا تغييـرات        آموز  دانشبرگزار شد، از    به زبان رياضي    رياضي و تمرين بيان مناسب      

ان از  آمـوز   دانـش ي  هـا تجزيـه و تحليـل ارزيابي     . احتمالي در كالس درس و نظرات خود را بنويسند        
مـسائل  از  ان  آمـوز   دانشفهم  ميزان  بود بيان معلم در      به د كه ده  مينشان  كالس رياضي آقاي كوجيما     

 نتيجه گرفت كه بهسازي گفتمان رياضي در كـالس آقـاي            توان  ميبنابراين  . بوده است  مؤثررياضي  
همراه با اين   . رياضي تاثير داشته است   مفاهيم  ان از   آموز  دانشكوجيما در فهم بيشتر و درك پايدارتر        

 معلـم   يهاپرسـش  به   پاسخ ، ارائه  نظر فرايند تدريس در قالب اظهار    در  ان  آموز  دانشبهبودي، فعاليت   
  .بيشتر شد

ي ها در بحث  انآموز  دانش بيشتر   مشاركتمعلمان در نشست بازانديشي عمالً دريافتند كه افزايش         
و مـديريت   طـرح درس    نيازمند تغيير الگوهـاي ذهنـي معلـم در نحـوه سـازماندهي              كالس رياضي   
 منسجم و صحيح    پاسخاصرار معلم به شنيدن     اغلب   جيما نشان داد كه   تجربه آقاي كو  . تدريس است 

ي هاان، راهنمايي آموز  دانشروش بازبيني عملكرد    . ان كمتر اظهار نظر كنند    آموز  دانشد تا   شو  مي سبب
سـبب  ان كالس آموز دانشريزي شده در حين تدريس و تشويق و راهنمايي تك تك          مرتب و برنامه  

ان آمـوز   دانـش همچنين روش مراجعه به ميـز       . دشو  ميه درس رياضي    بت ب در آنان نس   اشتياق   ايحاد
 در فرايند تدريس    سازنده ارتباط كالمي    و برقراري ان  آموز  دانش صميمي معلم با     ة توسعه رابط  سبب
كه روش راهنمايي فردي حين تدريس نياز به سـرعت عمـل و دقـت    از آنجا در عين حال   . شود  مي

آن صرفاً از طريق    و اعتبار بخشي    ج يادگيري دارد، امكان بررسي نتايج       بيشتر براي اثربخشي در تروي    
 بـا بـه     ي ديگـر  هاپژوهش بنابراين نيازمند انجام  .  و مشاهده فعال ساير معلمان دشوار است       هايادداشت

 داوري بـه منظـور  ي اطالعـات و تجزيـه و تحليـل آنهـا            آور  گـرد  بـراي    تر ي جامع هاروش كارگيري
ي خـود و  هاآقـاي كوجيمـا در مـصاحبه بـا نگارنـده بـه نتيجـه تالشـ          حال    در عين  .استفراگيرتر  
د و دليـل آن را بـه        كنـ   مـي  در فرايند درس پژوهي براي بهسازي آموزش رياضي اشـاره            شهمكاران

  :شكل زير بيان مي دارد
 الزم در يهـا ان، بعـد از ارائـه درس و راهنمايي  آموز دانش به مسئله بياني قبلي براي    هادر روش "
يـا دسـتان    بپرسـد    دارد   يپرسـش هر كس   " :گفتم ان مي آموز  دانشزدم به     كه در كالس قدم مي     حالي

ان آمـوز  دانشدر فرايند درس پژوهي دريافتم كه مشكل اين روش اين است كه . "خود را باال بياورد  
در صورتي كه   . پرسند  نمي ، داشته باشند  پرسشرغبتي براي پرسش ندارند و اگر هم نياز به كمك يا            
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 مـسئله  كه براي تفكر پيرامـون        و زماني  دشو  مييي كه به كل كالس ارائه       ها در ميان راهنمايي   توان  مي
بـراي  اي    ان ضعيف سر زد و به آنها نكتـه        آموز  دانشد به   شو  ميان داده   آموز  دانشدر كالس درس به     

 ميـز   بـه  كـردن  مراجعـه دفعـات  ،بـا ايـن روش  .  ارائـه داد  مسئلهوج از بن بست در فهم يا حل         خر
درايـن روش   . دشـو   ميپذير   گام به گام آنها امكان     راهنمايي   يابد و   ميان به مراتب افزايش     آموز  دانش
ند تا بـه تـالش بـراي    شو مي بيشتر برانگيخته ،اني كه عالقه كمتري به درس رياضي دارند آموز  دانش

برگرفتـه از  ( "ان بپردازنـد آمـوز  دانـش  و يادگيري مفـاهيم رياضـي همپـاي سـاير     مسئلهفهم و حل    
  ).2006 دسامبر 25مصاحبه آقاي كوجيما، 

  ها يافتهتجزيه و تحليل 
 فـوكي شـيما، بهبـود       در دبيرسـتان  يكي از اهداف درس پژوهي براي بهسازي آموزش رياضـي           

بـراي تبيـين دقيقـي از       او   معلـم و كمـك       )گفتن، شنيدن، نوشتن و استدالل كـردن      (توانايي گفتمان   
يكـي از  ": گويـد   تدريس ميةجيما، با بيش از بيست سال سابق     آقاي كو  .مفاهيم دشوار رياضي است   

انم آمـوز   دانـش بـا    را    خود 1نتايج درس پژوهي اين بود كه به من كمك كرد تا كيفيت ارتباط كالمي             
   ". كمك همكارانم تهيه كنمبهآن دادن ارزيابي كنم و برنامه عملي براي تغيير 

 ارزيابي نظرات   زمينةي پيمايشي معلم در     ها  مهبه پرسشنا ان  آموز  دانشي  هاتجزيه و تحليل پاسخ   
د كه قبـل از     ده  مي در كالس درس رياضي آقاي كوجيما نشان          كالمي ارتباطكيفيت  ان از   آموز  دانش

ي هاصـحبت  اند كه   گزارش كرده  انآموز  دانش  درصد 13درس پژوهي فقط    فرايند  در  ايشان  مشاركت  
  درصـد  36  بـه   از درس پژوهي   ميزان پس ، اما اين    دنفهم ميخيلي خوب   تدريس  معلم را در فرآيند     

 درصـد   24درس پژوهـي بيـشتر از       در  مشاركت آقاي كوجيما     ازپيش  همين طور   . تغيير كرده است  
 8 رقـم بـه  ايـن   پس از درس پژوهـي  ،دنفهم نميرا  معلم سخنان يخوباند كه به  گفتهان،  آموز  دانش

ان، پيش از مشاركت آقـاي      آموز  دانش  درصد 8ه فقط    عالوه بر اين، در حالي ك      .كاهش يافت درصد  
در كـالس   درس پژوهي، به رياضي عالقه داشـتند، پـس از اتمـام درس پژوهـي                در فرايند   كوجيما  
  درصـد 29 رياضي متنفر بودنـد از   افزايش يافت و درصد كساني كه از درصد 14 تا   قمراين  ايشان،  

  .كاهش يافت درصد 8به 
پيشرفت تحصيلي  استاندارد  ي  هاانات رياضي و ميانگين نمرات آزمون      نمرات امتح  از اين گذشته  

 همزمان با تحـول   ، به بعد  2003از سال    كند  ژاپن برگزار مي  تي  .آر.  ان مركزكه هر سال    ان  آموز  دانش
                                                           
1. Verbal communication 
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در قالب پروژه   ي درس پژوهي    ها  مهبرنادوره اول متوسطه و شروع      ي درسي و آموزشي     ها  مهدر برنا 
بـه تـدريج    ، دانشگاه ناگويا براي بهسازي آموزش رياضـي تان فوكي شيما با   دبيرسهمكاري  مشترك  

تـي  .آر.پيشرفت تحصيلي سراسري و استاندارد مركـز ان       استاندارد  ي  هانتايج آزمون . ه است بهبود يافت 
ي اول تا سوم نشان     ها  در پايه  2003 و   2006ي  هاان مدرسه فوكي شيما در سال     آموز  دانشژاپن براي   

 ، علوم)3/48( ، مطالعات اجتماعي)4/49( زبان ژاپني  در2003در سال  T نگين آزموند كه ميا ده  مي
 در  3/51 و   8/50،  6/50،  9/49،  9/50به ترتيب به،    ) 4/48( و زبان انگليسي  ) 6/47( ، رياضي )5/49(

  .1ند، بهبود يافته استا ه سوم رسيدةان به پايآموز دانش، وقتي كه 2006سال 
ي ها مهتجزيه و تحليل پاسخ نا   ( ي پيمايشي ها  دادهارزيابي و تجزيه و تحليل      ،  عالوه بر اين نتايج   

ان انگيـزه   آمـوز   دانـش د كـه    دهـ   مي نشان   )پژوهي مدرسه  ي كميته درس  ها  مهان به پرسشنا  آموز  دانش
نـشان  از آغـاز درس پژوهـي از خـود          بيشتري به يادگيري و بحث در كالس درس نسبت بـه قبـل              

بـودن در    كه با شروع درس پژوهي رفتار آموزشي معلمان بهتر شـده و     اند دهآنها گزارش كر  . اند هادد
 عـدة گر ايـن مؤلفـه كـاهش        يـك نـشان   . تر شده اسـت    جذابنيز  مدرسه و كالس درس براي آنان       

 22%)2/4(ان از آموز دانش اين شمار. ندا هاشتند در مدرسه به حضوراي   عالقهاني است كه    آموز  دانش
اني آمـوز   دانش،   از اين گذشته   . كاهش يافته است   2005در سال     نفر 11%)2/2( به   2003نفر در سال    

 48 بـه   درصـد 34نـد از  كن مي بسيار بااليي در خود احساس  ميزان را به    "شوق به مدرسه رفتن   "كه  
ان فرصت خوبي بـراي تجربـه در        آموز  دانش" عبارت   اني كه با  آموز  دانش.  افزايش يافته است   درصد

اني كه  آموز  دانش افزايش يافته است و       درصد 56 به    درصد 47 موافق بودند از      بسيار ".مدرسه دارند 
، و   درصـد  82 بـه     درصد 39 از   "ي مدير جالب و قابل درك شده است       هاصحبت"ند  كرد  مياحساس  

 72 بـه   درصـد 50 از " دارندمعلمان سعي در بهبود تدريس خود     "ند  كرد  مياني كه تصور    آموز  دانش
ان تقـدير   آمـوز   دانشمعلمان از تالش براي يادگيري      "ند  كرد  ميه احساس   اني ك آموز  دانش، و   درصد

  . افزايش يافته است درصد8/67 به  درصد58 از "ندكن مي
رويكرد نويني كه شامل كمك كرده است تا آقاي كوجيما رسد فرايند درس پژوهي به  به نظر مي

در رياضي  ان ضعيف   آموز  دانشراهنمايي فردي در فرآيند آموزش و يادگيري است براي حمايت از            
ان و مـشاركت آنهـا در       آمـوز   دانـش  براي جلب توجـه      تفاوتي م ها روش به كارگيري او  . به كارگيرد 

 ي درس رياضي و بازبيني ضمني عملكرد آنها در كالس درس را بـه روشـني محـصول درس       هابحث

                                                           
1. Average of t-scores of academic achievement test in the 3rd grade of the Fukishima Junior High School, 
2003 & 2005, Aichi Prefecture, Tokai City: Fukishima Junior High School. 
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آنچـه   دربـاره ارنده  در مصاحبه با نگ   آقاي كوجيما   . )2005 كوجيما،( ددان  ميپژوهي در كالس خود     
  :گويد مي، آموخته و به كاربسته استدر فرايند درس پژوهي 

 ميـان اما االن بـا راه رفـتن     . نمي رفتم او به سراغ    نداشت، يپرسش يآموز  دانش اگر پيش از اين  "
 و روند عمل آنها را در دفتـر يادداشـت تـك         مسئلهحل   ان به طور فعال فرايند فهم و      آموز  دانشميز  

 را  كـار زنـم و ايـن       مي عالمت    را روشهاي درست آنان  م و   كن  مي بازبيني فرايند تدريس    در هاتك آن 
ي خـود بـا   هـا  م به واسطه شركت در درس پژوهي و تعامل آموزه  كن  ميفكر  . مدان  ميضروري   بسيار

ان را بـه  آموز دانشده است كه بايد هميشه فرايند يادگيري همه به وجود آماين حس در من     ديگران  
 به كمك همكاران توانستم بـه طـور          با درس پژوهي در كالس خود      .مكن نظر   نييبزبابخشي  نحو اثر 

برگرفتـه از مـصاحبه     ( "ي آموزش خود را به دست آورم      هاوشضمني امكان اعتباربخشي و اصالح ر     
  ).2006 دسامبر 25با آقاي كوجيما، 

ان فرصـت پيـدا     د كه ايـش   ده  ميبه طور كلي نتايج درس پژوهي در كالس درس كوجيما نشان            
 و درتجـارب  كنـد ازانديـشي  كرده است تا از تجربيات خود بياموزد، نسبت به رفتار آموزشي خود ب     

 سبب هاد؛ اين فعاليت  به گفت و گو بپرداز     تدريس   دربارهساير معلمان سهيم شود و با همكاران خود         
ن در كـالس رياضـي   اآمـوز  دانشبه شيوه تعامل خود با اي  او در داشتن نگرش حرفه  توانمند سازي   

  :گويد گيري نگارنده مي اين نتيجه درباره آقاي كوجيما .شده است
  در تبيـين   ويـژه من آموختم كه چگونه ارتباط كالمي خود را در هنگـام تـدريس رياضـي، بـه                  "

 كـه چگونـه ارتبـاط       به تدريج متوجه شدم   من  . سازي كنم ي رياضي به  هاموضوعات درسي و فرمول   
 دقيقـه   50تدريس رياضـي مـن معمـوالً        .  جذابيت درس رياضي مؤثر است     بر تفهيم و  معلم  كالمي  

م تـا  دهـ   مـي ان فرصـت    آموز  دانشبعد از هر درس، به      .  دقيقه شده است   60 اما حاال    ،كشيد طول مي 
 بيشتر و بررسي عملكرد خود در فراينـد تـدريس از            يهاي خود را بياورند و براي راهنمايي      ها نوشته

ـ  امكـان ان آموز دانش به در كالس من  ارتباط كالمي   بهبود  ه  م ك كن  ميفكر  . بپرسندمن    راي بيـشتري ب
د كـه يادگيرنـدگان     كنـ   مـي د و آنان را تشويق      ده  ميرياضي  مسائل و مفاهيم     ةتبادل افكارشان دربار  

  ).2005 كوجيما،( "باشنددر فرايند تدريس و پس از كالس درس تري  فعال
بـه   درس پژوهـي     چگونـه  د كه نده  مي نشان   جيماي كالس درس آقاي كو    هاموردكاويي  ها يافته

ـ ايـن   كيفيت  كوجيما  آقاي  . درسان  ميبهسازي مستمر آموزش ياري       درس  ةرا بـه عنـوان نتيجـ      ثير  أت
  :دكن ميتوصيف  بازانديشي به نحو زير-ي خودهابا توجه به فراهم شدن فرصتپژوهي 
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بـه طـور مـداوم در        كـه    آورد مـي پديد   ن در مدرسه  معلما محيط يادگيري براي     درس پژوهي، "
تـشويق  ؛ مثالً من    ي خود باشند  ها جوي يادگيري از ديگران، بازانديشي در عمل و آموخته         جست و 

خـود را در طـول دوره تحـصيلي در دانـشگاه           درس آموزش رياضي    ي  هاكالس يهاشتياددا كه   شدم
را درس   و مـديريت كـالس       تدريسي  هابررسي كنم و بعضي از روش     دوباره   1تربيت معلم آي چي   

 بـه بحـث بگـذارم و از آنهـا           مسازماندهي گفتمان در فرآيند آموزش و يـادگيري بـا همكـاران           براي  
دانـشگاه  آموزشـي   اين يكي از دستاوردهاي درس پژوهـي بـا همكـاري پژوهـشگران              . استفاده كنم 

  ).2005 كوجيما،( ناگويا در مدرسه ما بود
  سخن پاياني

اي    و روشي براي توليد دانش حرفه      انمعلماي    حرفهي   تواناي سازيي براي به  درس پژوهي الگوي  
ان بهبـود   آمـوز   دانـش با  با يكديگر و    د تا روابط خود را      ده  ميدر مدرسه است و به معلمان فرصت        

، بـازبيني و     تفكر انتقادي  ازاتيك   حمايت سيستم  ايرب  به همكاري با پژوهشگران آموزشي      و بخشند
بيش از نگاه سنتي بـه ارزشـيابي        درس پژوهي   . شونديق  تشوبازانديشي در انديشه و عمل آموزشي       

و طراحي و سازماندهي گفتمان اثر بخش در كـالس            بر فرآيند آموزش و يادگيري     ،معلمانعملكرد  
توجـه و عالقـه بـه نيـاز و عملكـرد            بيشتر  در اين فرايند    . تمركزاستمبراي بهسازي آموزش    درس  
 " آموزشـي  پژوهشگر"  و هم  "كارگزار آموزشي " هم معلمانود  شو  ميان در كالس درس     آموز  دانش
افزون . دارند يادگيرنده، پژوهشگر و تصميم گير باور        منزلة و به استناد اين آگاهي خود را به          هستند
سـازماندهي آن، بـه   طراحـي و    از طريق بهسازي گفتمـان در كـالس درس و تمـرين نحـوه                بر اين 

بنابراين، چـالش اصـلي      .دنكن  مي تأكيد آن   و حمايت از  در كالس درس    گسترش يادگيري مشاركتي    
، ترويج فرهنگ    درس پژوهي براي بهسازي آموزش     الگوي در به كارگيري     براي كارگزاران آموزشي  

ي تـدريس و خلـق      هادر روشـ  و بازانديـشي    والنه بـراي طراحـي، اجـرا        ئ مس  مشاركت گفت و گو،  
  . است در مدرسه و كالس درس مسئلهي معطوف به حل هاگفتمان

 اثـربخش بـراي بهـسازي آمـوزش در          الگـويي  از يك دهه است كه درس پژوهي به مثابه           بيش
 فرهنگـي و تطبيقـي      مياني موردي،   هاپژوهش. دشو  مي ايران ترويج    مانند جهان   گوناگونكشورهاي  

 مـؤثر  يي آموزشي نيز پيامدهاي   هاآيا درس پژوهي در ساير نظام     كه  بيشتري الزم است تا نشان دهد       
  زش دارد؟در بهسازي آمو

                                                           
1. Aichi University of Education 
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 پيشنهادها

كارگزاران آموزشـي آن را    . 1گذرد مي در ايران    بيش از يك دهه از معرفي و ترويج درس پژوهي         
 و پژوهـشگران آموزشـي آن را بـه مثابـه            2نـد كن  ميبراي بهسازي آموزش ارزيابي     در حكم الگويي    

از اجـراي   ارنـده   نگپژوهـشي    يها  يافته .3ندكن  ميمعلمان در مدرسه ترويج     اي    الگوي پرورش حرفه  
معلمان زن بيشتر از مردان و تازه كاران بيش از آنهـايي كـه          كه دنده  ميدر ايران نشان    درس پژوهي   

يي بيشتر از متوسطه،    امدارس ابتد  .ندده  ميسابقه خدمت طوالني دارند به درس پژوهي عالقه نشان          
بـه مثابـه    هـي   اجـراي درس پژو   و مدارس خصوصي و كوچك بيش از مدارس دولتي و بـزرگ از              

ان حضور ساير همكاران آموز دانشبه تدريج معلمان و  .ندكن مياستقبال ي تحول در آموزش ها هسته
 كـه بررسـي     آموزنـد   مـي   و ندكن  ميتلقي  از يكديگر را در كالس درس عادي و صرفاً براي يادگيري          

نـد آمـوزش و     ي بازانديـشي تـدريس بـر فراي       ها و در نشـست     ارزيابي او نيست    به مثابه  تدريس معلم 
  ).2006سركار آراني، ( 4ند تا آموزگاركن مي تأكيديادگيري 

 بنـابراين . سـت  ا 5ي عينـ  شـواهد درس پژوهي فرايند عمل فكورانه كارگزاران آموزشي مبتني بر          
 ةدربــارو بحـث  اي  هـاي حرفــه  مـشاركت در گفــت و گو ،يدانتقــا ، تفكـر  فعــال مـشاهده تمـرينِ 
نيازمنـد زمـان و ممارسـت    آنهـا،   اجـرا، بـازبيني و تغييـر   و نحـوه تهيـه،    7هـاي آموزشـي  6سـناريو 
ي هـا  حتياط در مقابل شرايط و پديده    اند با ا   معلمان آموخته بيشتربه ويژه در شرايطي كه       .استمستمر

سـازماندهي  .  ماهرانـه پرهيـز كننـد      ،واكنش نشان دهند و از كنـشي كـه مـستلزم هزينـه اسـت              تازه  
پـيش و   (معلمـان   اي    ي پرورش حرفه  ها  مهبه ويژه در برنا    از طريق درس پژوهي   ي يادگيري   هافرصت

                                                           
اي معلمان    تجربه ژاپن در پرورش حرفه    : پژوهش مشاركتي معلمان در كالس درس     ) 1378( محمد رضا سركار آراني      نگاه كنيد به  . 1

 .78-61، صص 3 ة، سال پانزدهم، شمارفصلنامه تعليم و تربيتدر مدرسه، 

درس پژوهـي هـسته   "طالع بيشتر از موردكاوي درس پژوهي در ايران نگاه كنيد به مقاله محمد رضا سركار آراني با عنـوان      راي ا ب. 2
، فـروردين   11-10، دوره شـشم، شـماره هفـتم، ص ص           مجله رشد مديريت مدرسـه    ،  )قسمت دوم ( "تحول در آموزش و پرورش    

1387. 

تـأثير درس پژوهـي بـر توسـعه     "). 1387( پور اهللا موسي ز، محمدرضا فدايي و نعمتنيد به عظيمه سادات خاكبا براي نمونه نگاه ك  .3
  146-123، ص ص94، شماره  فصلنامه تعليم و تربيت،"اي معلمان رياضي حرفه

4. Focus on teaching, not teacher 
5. Reflection and evidence-based practice in action 
6. Script 

براي اطالع بيـشتر نگـاه كنيـد بـه فـصل            .  آموزشي، تصويرهاي ذهني معلمان از الگوهاي رايج آموزشي است         منظور ازسناريوهاي . 7
 .110-93، پيشين، ص ص)1383(ششم كتاب شكاف آموزشي 
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، يـادگيري و پـژوهش      كان فعال بودن، خالقيـت، گفـت و گـو          براي فراهم سازي ام    )ضمن خدمت 
) 2007سـركار آرانـي، شـيباتا و ماتوبـا،          (ي نگارنده و همكارانش     هاپژوهش.  است مشاركتي سازنده 

ايـن مهـم يـاري    دادن ران آموزشي را بـراي انجـام        راهبردهاي زير كارگزا  د كه توجه به     ده  مينشان  
  .دكن مي

  از پـيش بـراي معلمـان   را بـيش ي غيررسـمي  هايي در محيطاي گفت و گو و گردهم ها فرصت .1
  .فراهم كنيد

ارتبـاطي اثربخـشي    هـاي     هشـبك  يكـديگر    يهـا   تجربـه  و   ها سهيم شدن معلمان در ايده    راي  ب. 2
  .سازماندهي كنيد

 بـه ويـژه     -و پژوهـشي  اي    ي آموزشي، حرفـه   هادر نشست را  نندگان   نقش هر يك از شركت ك      .3
  . به روشني معين كنيد-دارندمشاركتي  اموري كه مانند درس پژوهي ماهيت

 از آنچه گروهيتا فهم صبر كنيد ي يكديگر استفاده كنيد و ها  براي تبين ايده 1 از زبان مشترك   .4
  .شكل گيرد ،دشو ميبيان 
هماهنـگ و   بـه صـورت     ي نوسازي آموزش    ها  مه برنا )نتايج عيني ( ي3هامدا و پي  2 به فرآيندها  .5

  .موزون توجه نشان دهيد
  . كنيدبيان را به روشني 4 مشترككار يها مهف و برنا اهد،ها  زمينه.6
ي قابـل  ها  و ايده  5ي مشترك هاارزشاندازها و    چشم براي توا نمندسازي معلمان در جستجوي        .7

  .يادگيري باشيد آموزش و يانتقال به فرآيندها
ماننـد كـاهش سلـسله       نـو ي  هـا   به شيوه  ،فرهنگ تعامل، گفت و گو و مشاركت      براي ترويج    .8

  .براي سازماندهي امور بيانديشيدمراتب سازماني 
 و  اسـت آموزش به ترويج الگوهاي اثربخش آموزشي نيازمنـد          مستمركه بهسازي    توجه كنيد    .9

  .استزمانبر  سناريوهاي آموزشي امري "تغيير"
تجديـد نظـر در     . دشـو   مـي ي فردي معلم محـدود ن     ها بهسازي آموزش تنها به پروش توانايي      .10
   . الزم استزش و يادگيري گروهي و مشاركتيي آموهاي تدريس و تأكيد بيشتر بر روشهاروش

                                                           
1. Common language 
2. Processes 
3. Outcomes 
4. Common mission 
5. Shared values and vision 
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 كـه   رساند  ميبه كارگيري اين راهبردها به ترويج درس پژوهي درفرايند گسترش اين ايده ياري              
بنابراين الزم است كارگزاران و پژوهـشگران آموزشـي همزمـان بـا             . 2 است 1ري فرهنگي آموزش ام 

 به معلمان   در نتيجه . نديشند براي تغيير سناريوهاي آموزشي بي     توانمندسازي معلم به راهبردهاي الزم    
د، به تدريج درهاي كالس درس خود را به روي همكاران خود بگشايند، آنها را               شو  ميايران توصيه   

 كـالس درس و روش      دربـاره مشاهده فرايند تدريس خود دعوت كنند، پس از تدريس بـا آنهـا              به  
در . ي يكـديگر بـراي بهـسازي تـدريس سـهيم شـوند        ها  تجربهتدريس خود گفت و گو كنند و در         

مرحله بعد طرح درس مشتركي طراحي كنند و با مشاركت فعال يكديگر و همكـاري پژوهـشگران                 
به اين ترتيـب كـارگزاران و پژوهـشگران آموزشـي در چرخـه              . زبيني كنند آموزشي آن را اجرا و با     

فعالي قرار مي گيرند كـه بـه بهـسازي          ) ، طراحي، عمل، بازانديشي و يادگيري     مسئله بيان(يادگيري  
 و برگزاري   "معلم پژوهنده "نگارنده بر اين باور است كه تجربه        . دكن  ميسناريوهاي آموزشي كمك    

 در ايران كه از طريق بازانديشي در فرايند تدريس، نحوه بيان، كيفيـت              "رتري تدريس ب  ها جشنواره"
ند، بـه   شـو   مـي ان ارزيابي   آموز  دانشي مفهوم سازي و تعامل ميان       هاانتقال مفاهيم، سازماندهي فرصت   

معلماني توانمندتر و بهـسازي مـستمر سـناريوهاي         اي    ترويج ايده درس پژوهي براي پرورش حرفه      
  .ندرسان ميآموزشي ياري 

                                                           
1. Teaching is a cultural activity 

ـ     و محمد 110-93  ص ص  يشين،، پ )1383 (ي به فصل ششم كتاب شكاف آموزش      يد نگاه كن  يشتر اطالع ب  يبرا. 2  ي،رضـا سـركار آران
  ).1389انتشارات مدرسه  :تهران (يتي، تربيكرد نگارنه با رومردم يپژوهش: يادگيريفرهنگ آموزش و 
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  طراحي فرصتهاي يادگيري در تلفيقي فرآيندمدار از ديدگاههاي 
  برنامه درسي

  

  دكتر نادر سلسبيلي
 

 چكيده

اندازي از فرصتهاي يادگيري در برنامه درسي و آمـوزش بـا توجـه بـه كـاربرد                 ترسيم چشم 
. جويانه از ديدگاههاي برنامه درسي، هدف اصلي اين مطالعه اسـت          تلفيقي همخوان و تحول   

 نـوعي تلفيـق پژوهـشي و جـستار          ن مقاله برگرفته از چند كـار پژوهـشي و مطالعـاتي و            اي
 درسـي،      ديـدگاههاي برنامـه     مطالعـاتي در حـوزه    .  درسي است    برنامه در حوزة نظرپردازانه  

ي درسـي و توجـه بـه    هـا  برنامهنقّادي ابعاد فلسفي ـ نظري، سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي   
مـداري و انتقـال معلومـات در طراحـي و تـدوين برنامـه                 محتوافرصتهاي يادگيري به جاي     

يندي تشخيصي و تلفيقي، نگاهي دوباره و       العه در پي آن است تا از طريق فرا        اين مط . درسي
در عين حال فرآيندمدار را در طراحي فرصتهاي يـادگيري و از طريـق توجـه بـه موضـوع                     

هـاي ايـن مطالعـه، بازكـاوي          از يافته  .ديدگاهها و فراديدگاههاي برنامة درسي، مطرح نمايد      
ي اخير ها  دههجويانه و تأثيرگذار در       ايجاد فرصتهاي يادگيري در قالب چند فراديدگاه تحول       

بـه تعلـيم و     » گرايانـه     گرايانه و سازنده    ديدگاههاي انسان «،  »العمر  تعليم و تربيت مادام   «چون  
 انساني در حوزه برنامه درسـي، چـون   جويانه و تحول » فرآيندمدار« الگوهاي   ، به ويژه  تربيت

اسـت كـه برگرفتـه از تلفيقـي همخـوان از      » انسان كامـل «و » انسان متفكّر «،  »انسان كارآمد «
ديدگاههاي برنامه درسي با توجه به طيـف صـعودي ديـدگاههاي برنامـه درسـي در قالـب                   

حـي و   توجه بـه كـاربرد چنـين فراديـدگاههايي در موقـع طرا            . فراديدگاهي مطلوب هستند  
ي درسي و از جمله در تدوين برنامه درسي ملّي، همراه با ورود نگاهي تازه               ها  برنامهتدوين  

تواند چارچوب راهنمايي براي      ي درسي دورههاي مختلف تحصيلي، مي     ها  برنامهدر طراحي   
ي درسـي   ها  برنامهريزي درسي و ايجاد فرصتهاي يادگيري سازنده از طريق            تحول در برنامه  

  . با كيفيت باشدو آموزشهاي
  

 آمـوزش، تلفيـق ديـدگاههاي       ، فرصتهاي يـادگيري   ،ي درسي ها  برنامهديدگاههاي  : ها  كليد واژه 
 گرايانه    برنامه درسي، فرآيندمداري، انسان گرايانه، سازنده برنامه درسي، فراديدگاه

                                                           
  2/4/89 :         پذيرش نهايي10/6/88: دريافت مقاله

 .پژوهشكده تعليم و تربيتهاي درسي و روشهاي تدريس  دير گروه برنامهو م استاديار  nadersalsabili@gmail.com 
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  ه مقدم
 با توجه به نـوع  ،2 و ديدگاههاي برنامه درسي    1دو حوزة مطالعاتي فرصتهاي يادگيري    مروري بر   

حـدود بيـست سـال تجربـه        در  مطالعات و منابع منتشر شده در ايـران در حـوزة برنامـه درسـي و                 
 بيانگر آن است كه اين دو حوزه از حوزههاي تا حدودي مغفول و در عين حـال      ،نگارندهتخصصي  

طرف مطالعه  از يك   . ي درسي و تنظيم آموزشها در ايران هستند       ها  برنامهمهم براي طراحي و تدوين      
در زمينه فرصتهاي يادگيري، شناخت ويژگيها، چالشها و اصول ايجاد فرصتهاي يادگيري بـه عنـوان                

 در نظام آموزش رسـمي      3 مناسب براي تحول و تغيير نگاه در حوزه برنامه درسي و آموزش            يبستر
مـداري در   مـداري، محتـوا مـداري و كتـاب     كشور ما، به جاي نگاه سنتي و مرسوم مبتني بر موضوع   

از طرف ديگـر، مطالعـه در       . ي درسي، از اهميت برخوردار است     ها  برنامهطراحي و تدوين و اجراي      
ي درسي و ها برنامه آن به به تأثير قابل توجه و جهت دهندة  حوزة ديدگاههاي برنامة درسي با توجه       

تهـاي يـادگيري   اي و ارتباط حساس آن با بحث فرصتهاي يادگيري و ايجاد موقعي         آموزشهاي مدرسه 
چنـين  .  برنامـه درسـي از اهميـت برخـوردار اسـت         5 و فراديـدگاهي   4 تلفيقهاي ديـدگاهي    در قالب 
تواند به گسترش و غني ساختن دانش ما در حوزه برنامه درسي و آموزش و كاربرد آن   اي مي   مطالعه

  .ي درسي كمك كندها برنامهكارهاي توسعة  عنوان شاخص راهنما در تعيين راهبه
هـاي درسـي و آموزشـها فـراهم           فرصتهايي كه معلمان از طريق برنامه      :هي به وضع موجود   نگا

گيـري    ايـن تأثيرگـذاري منـوط بـه جهـت         . اجتماعي و فرهنگي موثرند     آورند در توسعة انساني،       مي
بـا توجـه بـه بررسـيها و     . ترين بستر تحـول اسـت    مهممنزلةشدة برنامة درسي به شناخته اصولي و   

د در مورد فرصتهاي يادگيري و اصول ايجاد آن و حياتي بودن توجـه بـه ديـدگاههاي                  پيشينة موجو 
برنامه درسي و كاربرد تلفيقي همخوان و مناسب از ديـدگاههاي برنامـه درسـي در راسـتاي ايجـاد                    
فرصتهاي يادگيري سازنده در محيط آموزشي، مناسب است تا نگـاهي اجمـالي بـه وضـع موجـود                   

تـوان    مـي بـه ايـن ترتيـب   .  در نظام آموزشي رسمي ايـران صـورت گيـرد     ديدگاههاي برنامة درسي  
 در مورد تحول در برنامه درسي و ايجاد فرصتهاي يادگيري مطلـوب از طريـق                تر   واقعي سازي زمينه

گيريهـا و ديـدگاههاي حـاكم بـر           بررسي شود آيا جهت   الزم است   . ديدگاههاي برنامه درسي داشت   

                                                           
1 . Learning Opportunities 
2 . Curriculum Orientations 
3 . Instruction 
4 . Integrating Curriculum Orientations 
5 . Meta-orientation 
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توانـد فرصـتهاي اساسـي يـادگيري در           ش عمومي و متوسـطه مـي      هاي آموز  هاي درسي دوره    برنامه
  راستاي توسعة انساني، فرهنگي و اجتماعي فراهم آورد؟

در مورد عوامل تأثيرگذار سياسي ـ اجتماعي، تفـاوت در تأكيـدها و    ) 1382(  سلسبيليپژوهش
 نظام   درباره نتايجي را هاي درسي     تعارضهاي ارزشي، فلسفي و ديدگاهي در طراحي و تدوين برنامه         

هاي درسي موجـود نـشان        آموزش و پرورش عمومي و متوسطه ايران و ديدگاههاي حاكم بر برنامه           
  :شود داده است كه در اينجا به اختصار ذكر مي

گرايـي و مقاصـد    هاي درسي در آن، آرمان گيري برنامه   در طراحي نظام آموزشي موجود و جهت      
، )1380منطقي،  (خورد    ي و غيرواقعي از انسان به چشم مي       العاده آسمان   ، تلقي فوق  يغيرقابل دسترس 

  .اي قابل توجه دارد  فاصله،شود هاي درسي و آموزشها ارائه مي كه با آنچه در واقع از طريق برنامه
 نفوذ معلمان در برنامه درسي است    برابرهاي درسي موجود، نظامي سنتي و مقاوم در           نظام برنامه 

طور عميـق مـورد توجـه          نوآوري در طراحي فرصتهاي يادگيري به      و تحول و  ) 1375مهرمحمدي،  (
هاي درسي موجود ناتوان در انطباق با تحوالت          تا حدود زيادي موقعيتهاي يادگيري و برنامه      . نيست

  .جامعة ايران و جامعة جهاني است
 -ري ديدگاههايي همخوان و نظريه تربيتي متكي به مبنـاي نظـ           برهاي درسي،     در اين نظام برنامه   

تعريف دقيق و جامعي از انسان آرماني و جامعة    . شود   نمي تأكيدفلسفي منسجم با شاخصهاي معيني      
  ).1378گويا، (هاي درسي و روشهاي آموزش انعكاس يابد، مشهود نيست  مطلوب كه در برنامه

مدار و انتقال معلومـات دارنـد كـه بـا كاركردهـا و          گيري موضوع   هاي درسي عمدتاً جهت     برنامه
سلـسبيلي،  (اخصهاي توسعة فرهنگي، توسعة انساني و اجتماعي همخواني قابـل تـوجهي ندارنـد     ش

تأكيد بر انتقال محتواي كتاب درسي به جـاي توجـه بـه فرصـتهاي يـادگيري در تـدوين و              ). 1385
امتحان مداري و آماده شدن براي      ). 1382سلسبيلي،  (هاي درسي كامالً محسوس است        اجراي برنامه 

مـداري و     مـداري بـه جـاي مـسئله         مـداري در آموزشـها و در نظـام سـنجش، پاسـخ              افظهكنكور، ح 
انديشي كامالً در اين نظام حاكم است و ناتواني برنامه درسي و روشهاي آموزشي در عقالنـي                   ژرف

  .آموزان و اشاعة روشهاي تفكر علمي كامالً محسوس است كردن نگرشهاي دانش
  



 105فصلنامه تعليم و تربيت شماره 

  

66

   

  هدف
 اسـت و جـستجويي      پيـشين رت گرفتـه     صو  چند پژوهش و مطالعة    تلفيقي از در اين مطالعه كه     

  : است، اهداف زير مد نظر بوده استدرسي و آموزش  پردازانه در حوزه برنامهنظر
آن و اصـول ايجـاد فرصـتهاي        مروري بر موضوع فرصتهاي يادگيري، روند توجه به         : هدف اول 

  .هاي درسي  تدوين برنامهيادگيري به جاي محتوا مداري و انتقال معلومات در طراحي و
 ديدگاهي وتوجه بـه تـأثير       هاي  پرداختي به موضوع ديدگاههاي برنامه درسي، تلفيق      : هدف دوم 
ي يـادگيري سـازنده و      ايجـاد فرصـتها   جهـت دهـي بـه آمـوزش و           در   ي برنامه درسي  فراديدگاهها

  .چندگانه در محيط آموزشي
يادگيري در چند فراديدگاه فرايند مـدار       بازنمايي طرحها و رهيافتهايي از فرصتهاي       : هدف سوم 

  .در حوزه برنامه درسي و آموزش
  روش مطالعه

 ابزاري براي ژرف انديشي و      منزلة تلفيق پژوهشي است كه به       از نوع كار مطالعاتي انجام گرفته،     
ترجمـة مهرمحمـدي و همكـاران،       شـورت،   (روشنگري در حوزه برنامه درسي استفاده شده اسـت          

 1انديشي در حوزه برنامه درسي جـستاري نظرپردازانـه          و ژرف  يلق پژوهشها و تحل   اين تلفي ). 1387
توانـد جهـشهاي       جـستار فلـسفي مـي      .گنجـد    مي در چارچوب پژوهشهاي كيفي و فلسفي     است كه   

پردازانه فراهم كند كه هنوز هم به طور معقـولي در مجموعـه               از نوع تلفيقي، تخيلي و نظريه      2تفسير
 در جـستجوي راهـي   ،پردازانـه   جـستار نظـر  .)1387: 92(پژوهشي ريشه دارد  گوناگوني از سنتهاي    

 ده و به صـورت بـالقوه بـراي خواننـدة          له و نقطه نظر مهم براي نويسن      ئانديشي درباره يك مس    ژرف
 پژوهش، بصيرت را تنها تا آن       در حكم نوعي   ،نها بديهي است جستار نظرپرداز    .اي است   چنين رساله 

ايـن تلفيـق    ). 1387:93(شـده اسـت     ديـده    تـدارك    اش  نگارنـده ه وسيلة   دهد كه ب   ميحد گسترش   
كه قبالً نگارنـده در      انجام شده در چند زمينة پژوهشي و مطالعاتي       پژوهشي و ژرف انديشي فلسفي      

يـل و   ل تـا بـا تح     كرده اسـت   اين مطالعه كوشش     .حوزة برنامه درسي و آموزش ضرورت داده است       
ة برنامـه درسـي چـون ديـدگاههاي برنامـه درسـي و موضـوع         ژرف انديشي در قلمروهايي از حوز     

 در توجه به فرصتهاي يادگيري در طراحي برنامـه درسـي و             نو به ارائه راهبردي     فرصتهاي يادگيري، 

                                                           
1. Speculative Essay 
2. Leaps of interpretation 
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 منظور،  به همين  .دست يابد آموزشها با تأكيد بر كاربرد تلفيقي همخوان از ديدگاههاي برنامه درسي            
هاي پژوهشي و مطالعاتي مورد      نگارنده در زمينه  ) ربي و تخصصي  تج( مطالعاتي و پژوهشي      اثرچند  

توجه در اين مقاله، شامل مباحثي چون فرصتهاي يادگيري، مباني فلسفي و نظري ديدگاههاي برنامه               
مـروري  .  اسـت  شدهبررسي  مرور و   درسي، تلفيق ديدگاهها و فراديدگاههاي برنامة درسي، به دقت          

، طيـف ديـدگاهها و رونـد صـعودي آن و انتخـاب و تلفيـق                 ئـه شـده   بنديهاي ديدگاهي ارا    بر طبقه 
ارتقـاي كيفيـت    تحول در حوزه برنامـه درسـي و         دهي  در جهت   ديدگاهي در اين طيف و تأثير آن        

ضمن بررسي فرصتهاي يادگيري در قالب طرحها و رهيافتهايي چـون  . يادگيري صورت گرفته است  
يندمـدار،  اگرايانـه و ديـدگاههاي تلفيقـي فر          انسان العمر، آموزش و پرورش     آموزش و پرورش مادام   

هـاي   جويانه در توجه بـه حـوزه       ها، راهبردي تحول   تا با تطبيق و تلفيق اين يافته      است  كوشش شده   
 مـداري و  حتـوا بـراي بـرون رفـت از دور معيـوب م     . شـود مطـرح   مذكور در آمـوزش و پـرورش        

 توجـه بـه     زمينـة ز تغييـرات ديـدگاهي در        ا نو يي درسي موجود، چارچوب   ها  برنامهمداري در    كتاب
  . ده استش مقاله استخراج پايانيي درسي، در بخش ها برنامهايجاد فرصتهاي يادگيري مطلوب در 

  ها يافته
  فرصتهاي يادگيري و روند توجه به آن 

ايجاد فرصتهاي يادگيري در كالس درس را شامل فعاليتها، تجربيات، درسها و            ) 1996(مك نيل   
بيش از همه   را  فرصتهاي يادگيري   . دهند  ميكه معلمان ترتيب    داند    مي فراگيران و شرايطي     يتعاملها

 امـا، زمينـة آن در برنامـه درسـي بـا كمـك طراحـان و                  .متحقّق سـازند  د در كالس    نتوان  معلمان مي 
ريـزي درسـي، فـراهم        متمركـز برنامـه     خصوص در نظامهاي متمركز و نيمـه      ه  ريزان درسي، ب    برنامه
انتظـار  از معلمـان     بيش از همـه      ،در واقع خلق فرصتهاي يادگيري يعني خلق برنامه درسي        . شود  مي
آمـوزان اسـت بـا         كه متناسب با نقاط قوت و عالئـق دانـش          ي را رود تا تجربيات غني و گوناگون       مي

  .، خلق كنندمتفاوتتوجه آگاهانه به طيف ديدگاههاي برنامه درسي و تأثيرگذاري ديدگاههاي 
.  ويژه دارد  يشده است جاي  » برنامه درسي «ترين تعاريفي كه از      فرصت يادگيري در مهم   توجه به   

طرحي جهت آماده كردن    «برنامه درسي به عنوان     ) 1981:7 (3 و لوئيس  2، الكساندر 1در تعريف سيلر  
يك طـرح برنامـه درسـي    . شود معرفي مي » اي از فرصتهاي يادگيري براي افراد تحت تعليم         مجموعه

                                                           
1 . Saylor Galen J. 
2 . Alexander W.H. 
3 . Lewis Arthur J. 
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بينـي    براي آنچه در فرصتهاي يـادگيري پـيش       است  ) در واقع طرحهاي فرعي   ( ويژه   يايشامل طرحه 
تواند شامل يك برنامة موضوع مدار، يا         اي از فرصتهاي يادگيري مي      آماده كردن مجموعه  . شده است 

اي از نوع تجربي مانند تجربيات پااليش ارزشها يا وسعت بخشيدن  مدار، يا برنامه اي صالحيت برنامه
: 7(ر حقيقت تشويق ذهن فراگيران براي جستجو و دريافـت معـاني از دنيـاي اطرافـشان باشـد      و د 

1981 .(  
نگـري    جانبه  تعاريف و برداشتهايي از فرصتهاي يادگيري، مثل آنچه مطرح شد، ضمن اينكه همه            

 آموز را تا حد امكان مورد توجـه قـرار            شخصيت و يادگيري دانش    گوناگونو توجه به توسعة ابعاد      
شـود، ايجـاد      بيني كننده و قصد كننده تلقي مـي          پيش به منزلة فعاليتي  دهد، اما چون برنامة درسي        مي

شـود و نقـش       ريـزان درسـي گذاشـته مـي         چنين فرصتهاي يادگيري در برنامه درسي به عهده برنامه        
 كـه   آن طـور  . شـود   تر در نظر گرفته مـي       رنگ  معلمان در طراحي و ايجاد اين فرصتهاي يادگيري كم        

كند، تا اوايل دهة هشتاد، معلمان اغلب حـق دخالـت در تـدوين برنامـه                  مطرح مي ) 1996(نيل    مك
كـه  به كار گيرنـد     اي را     رفت تا فعاليتهاي از قبل مشخص شده        درسي را نداشتند و از آنها انتظار مي       

ميالدي  1990 اما از سالهاي     .شد  در كتابهاي درسي و طرحهاي مورد قبول در سطح ناحيه مطرح مي           
 كه اصالح برنامة درسي به قـوت        شناختندبه رسميت   اين موضوع را    به بعد، سياستگذاران آموزشي     

). 1996: 147(در اين زمينه اسـت      معلمان  شدن  فعال  نيازمند  متكي به زمينه در سطح محلي است و         
بگيرنـد،  ه عهده د بنتوان  ميبهتر از همه، معلمان      را   چه مسلم است تعديل و سازگار ساختن آموزش       آن

گيرند   ند و از آنها حتي ياد مي      ا  آموزان در تعامل     نسبت به پاسخهاي فراگيران حساس هستند، با دانش        زيرا
صدها . دهند  تغيير مي،پيوندد و تدريس را با توجه به فرضيات دربارة اين كه يادگيري چگونه به وقوع مي

آموزان و فرصتهاي يادگيري قابل طرح  ه نيازهاي دانشراه وجود دارد تا معلمان برنامه درسي را با توجه ب
در كتاب برنامـه درسـي معاصـر        ) 2006: 115(نيل    بعضي از موارد آن را كه مك      . در كالس اصالح كنند   

هـا، طرحهـا و توليـدات خـالق          كند مواردي چـون مهيـا كـردن زمينـه بـراي دسـت سـاخته                 مطرح مي 
 افراد مرجع و انديشمند، ايجاد بازيهاي گروهـي، طراحـي           آموزي، ترتيب دادن مالقات و گفتگو با        دانش
ريزي سفر علمي، ترتيب دادن نمايشهاي اصيل، ايجاد زمينه مطالعه و پژوهش              ، برنامه 1هاي يادگيري  بسته

اما ارائه فرصتهاي يادگيري در كالس .  بديع و موارد ديگري از اين دست هستند     پرسشهايانفرادي، ارائه   
 نظري و ديدگاهي همخوان با ديدگاهها و ارزشهاي حاكم بر برنامه درسي رسمي و ملّي                بايد از مبناي    مي

                                                           
1 . Learning Packets 
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. آموز برخوردار باشد    مورد توجه نظام آموزشي چون تحقق انساني، رشد شناختي و رشد اجتماعي دانش            
 ان و آمـوز   دانـش از طريق توجه به اين فرصتهاي يادگيري، برنامة درسي تدوين شده متناسب با نيازهاي               

 بيش از همـه  تابه هر حال، اين برنامه درسي طراحي شده است     . شود   كالس درس مي   يشرايط و اقتضا  
تر   از طريق موقعيتها و فعاليتهاي يادگيري در نظر گرفته شده در برنامه، فرصتهايي را براي يادگيري عميق                

هراه و شريان اصلي هستند كـه       در واقع، آنها شا   . آموزان قرار دهد    تر در اختيار معلمان و دانش       و چندگانه 
از طريق آنها، معلمان، همراه بـا       . كنند  ريزي عمومي فراهم مي     اي را براي برنامه       بستر اصلي و ارضاء كننده    

آموزان و عالئق گروهي  تعديلها و نوآوريهايشان فرصتهاي يادگيري مطلوبي را با توجه به تفاوتهاي دانش
  .ندآور آنها در كالس و مدرسه، فراهم مي
  اصول ايجاد فرصتهاي يادگيري

گويـد،    مي) 2006: 118(نيل در آخرين ويراست اثرش در حوزة برنامة درسي            طور كه مك   همان
است كه اصول ايجاد فرصتهاي     ) 1949(در تاريخ معاصر تفكر برنامه درسي شايد بهتر از همه تايلر            

، 3 موفقيـت  .3،  2 رضايت خاطر  .2،  1تمرين مناسب . 1 اين اصول شامل  . ياگيري را مطرح كرده است    
  .هستند 5 پيامدهاي چندگانه.5 و 4 رويكردهاي چندگانه.4

اش  اين اصول بيش از همه نشانگر ابتكارات معلمان در فرآيند ياددهي ـ يادگيري است كه زمينه 
شود و تعديل كننده و تكميـل كننـدة موقعيتهـاي در نظـر      در برنامه درسي و كالس درس فراهم مي      

  .شده در برنامة درسي طراحي و تدوين شده براي كالس درس استگرفته 
منظـور  . تواند در نظر گرفته شـود   اين اصل به عنوان بسترِ وسيله ـ هدف مي :تمرين مناسب. 1

طبق اين اصل، فرصـتهاي     . كنند  آن است كه اهداف، فرصتهاي يادگيري يا همان وسايل را تعيين مي           
شـود، تمـرين فـراهم        چه توسط اهداف درسي فراخوانده مـي       در آن  آموز  بايد براي دانش    ري مي يادگي
بايد فرصـتهاي فراوانـي       آموز مي   له است، دانش  ئمثالً اگر هدف از درس توسعة مهارت حل مس        . كند

 توضـيح   مـسئله كنند يا حل       حل مي  مسئله نه اينكه صرفاً ببيند ديگران       ، داشته باشد  مسئلهبراي حل   
  .داده شود

                                                           
1. appropriate practice 
2. satisfaction 
3. success 
4. multiple approaches 
5. multiple outcomes 
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 و بـر  اسـت وسـيله   ريزي درسـي كـه مبتنـي بـر هـدف ـ       اورانه و نظامدار برنامهالبته در نگاه فن
 تعيـين مند امروز اين نگاه حاكم است، چنين موفقيتهـا و فرصـتهاي از پـيش                  ي درسي نظام  ها  برنامه
) 2006: 118(نيل  طور كه مك اما، همان. شود اي بخش ثابت طرح درسهاي معلمان محسوب مي شده

گرا و تحصيل كرده امـروز، كـساني          ان خيلي از طراحان، معلمان و مربيان انسان       كند، در مي    مطرح مي 
دهند و اهداف آرماني و عملي را از قبـل تعيـين              وجود دارند كه وسايل را جلوتر از اهداف قرار مي         

آموزان محتوا و      از طريق آنها دانش    تاكنند     اكتشافي را در كالس فراهم مي      يبلكه، فعاليتهاي . كنند  نمي
 اسـتفاده   قابـل  مورد نظرشان مفيـد و       پرسشهايكه براي تكاليف و     پيدا كنند   هايي را    ابزارها و رسانه  

متفـاوت بـا     تـا حـدودي       گرايانه  ري در ديدگاههاي انسان   بدين ترتيب، ايجاد فرصتهاي يادگي    . است
  .علمي و حتي فرآيندمدار در حوزة برنامة درسي استمدار،  ساير ديدگاههاي نظام

. بايد فراگيـران را اقنـاع كنـد          يادگيري مي    اين اصل مبين آن است كه فرصت       :يت خاطر رضا. 2
آموزان از فرآيند لذّت نبرند       كند تا زماني كه دانش      صرفاً توانائيهاي شناختي، موفقيت را تضمين نمي      
 افـراد از يـك فعاليـت و       ). 2006نيـل،     مـك (كنند    آنها از مرزهاي كشف نشده و ناگشوده عبور نمي        

بنـابراين،  . آورند  دست نمي ه  شوند و رضايت خاطر يكسان ب       مند نمي   موقعيت يادگيري، يكسان بهره   
جهت ايجاد رضايت خاطر، سازگار شدن سبك يادگيري با فعاليتهاي يادگيري مهم است و طراحان               

چنـد  رضايت خـاطر از  . بايد به ابعاد تشكيل دهندة آن توجه داشته باشند          برنامه درسي و معلمان مي    
كنـد، پـژوهش در زمينـه جريـان تجربـه       مطرح مي) 2006 : 119(نيل  آن طور كه مك. گيرد منبع سرچشمه مي  

يادگيري حاكي از آن است كه فعاليتهايي كه چالش مداوم، تأييد و موافقـت اجتمـاعي و جوابگـويي نيازهـاي                     
، احـساس   انديشيدنايي كه تركيبي از     اصوالً فعاليته . در تقويت رضايت خاطر اهميت دارند       كنند،    فيزيكي را مي  

ـتهايي را تـشكيل        هستند، در صورت بـا هـم شـدن        كارگيري عاطفه و تحرك بدني      ه  كردن و ب   ، معمـوالً فرص
  .گيرند آموزان خوب آنها را مي دهند كه دانش مي

گيري در اين زمينه است كه آيا فعاليت يـادگيري در              اصل موفقيت، متضمن تصميم    :موفقيت. 3
آموز بهتـرين پيـشگوي       ؟ اصوالً زمينه و پيشينه تجربي دانش      هستآموز    ان و توانايي دانش    امك ةحوز

كنند كه محتواي جديد را به تجربيات قبلي        بنابراين معلمان فعاليتهايي را طراحي مي     . موفقيت اوست 
مينـه  در اين راه ايجاد ز    . دنده  نيازهاي تكاليف اصلي را آموزش مي       د و پيش  نكن  آموز متصل مي    دانش

 ،اتيقـدم آموز در خالل فرصتهاي يادگيري فراهم شده، ابتدا در فعاليتها و موقعيتهاي م     موفقيت دانش 
 ميانسپس، مسئوليت هدايت فعاليتهاي يادگيري      . كند  دهد و راهنمايي مي     معلم خود را الگو قرار مي     
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آموز مسئوليت كامل  شخره دانشوند و باال شود و با يكديگر سهيم مي آموزان تقسيم مي    معلم و دانش  
كند، توجـه بـه اصـل         نيز به نوعي اشاره مي    ) 2006: 119(نيل    طور كه مك   همان. گيرد   عهده مي  را بر 

 نيست، بلكه اين تكاليف مشكل و پيچيـده اسـت كـه             انجام دادن موفقيت به معناي آبكي و ضعيف       
ي كـه بايـد     هـاي ل و گام   توجه به مراحـ    بيش از همه براي فهم و درك عميق و يادگيريهاي اصيل، با           

  . و اثرگذارند برداشته شود، مناسب
 در فضايي منعطف و قابل نفوذ بـراي نوآوريهـاي معلمـان در برنامـه                :رويكردهاي چندگانه . 4

اصـوالً فعاليتهـاي    . كنـد    يك اصـل مفهـوم پيـدا مـي         در حكم درسي تدوين شده، رويكرد چندگانه      
ـ تفاده و توجه معلـم قـرار گير       د در كسب همان هدف مورد اس      نتوان  يادگيري مي  طـور كـه     همـان . دن

پذيرِ معلمان در طراحي فعاليتهـاي يـادگيري    گويد اين اصل مبين خالقيت امكان   مي) 2006(نيل    مك
دهد كه معموالً معلمان تمايل بـه         مطالعات نشان مي  . ترين جنبه تدريس است     است كه پاداش دهنده   

 بـه جـاي آنكـه بـر مراكـز فعاليـت،             ،غذ و مدادي دارنـد    تكيه كردن بر كتاب درسي و فعاليتهاي كا       
.  تكيـه كننـد    1ها و تمركـز حـواس      ها، پژوهشها، رسانه   نامه  سازيها، بحث و گفتگوها، نمايش      شبيهها،   پروژه

احتماالً اين حالت سنّتي و متكّي بر روشهاي آزمايش شده و تكراري معلمان، ناشـي از ديـدگاههاي سـنتي              
از قبل تعيين شده بودن و منحصر بودن رويكـرد         . ي درسي است  ها  برنامهار در حوزة    رفتارگرا يا موضوع مد   

 يمعلمان براي آموزش و فضاي بسته به روي رويكردهاي چندگانه در طراحـي فعاليتهـاي يـادگيري، مـانع                 
يل ن  از نظر مك  . جدي در راه توجه به فعاليتهاي يادگيري چندگانه و ايجاد تنوع در فرصتهاي يادگيري است              

هـاي   كننـد و كمتـر بـه زمينـه     ، معلمان معموالً بر فعاليتهاي زباني و منطقي ـ رياضي تأكيد مي )2006: 120(
احتماالً اين نيز   . يادگيري مبتني بر هوش موسيقيايي، فضايي، جنبشي، ميان فردي و درون فردي توجه دارند             

ه  صـوري و آموزشـهاي يـك طرفـ         تا حدودي ناشي از مديريت و نظام آموزشي است كه بر نظم و ترتيب             
ادگيريهـاي معنـادار و حمايـت از        آمـوز، ي     دانش از سوي كه به خلق دانش     جاي آن   موضوعي تأكيد دارند؛ به   

  .يند اصيل ياددهي ـ يادگيري توجه داشته باشندفرا
 هميشه از يك فعاليت يادگيري نتايج چندگانه        داده است كه   تجربه نشان    : پيامدهاي چندگانه  .5

هاي مطرح شده در كالس درس را بـه طريـق خـودش              آموز انديشه   زيرا، هر دانش  . آيد  مي به دست 
بـدين طريـق، بـراي      . گيرد كه مبتني بر تجربه قبلي است        كار مي ه   ب اي  به گونه كند و آن را       تفسير مي 

فعاليتهاي يادگيري در كالس ترتيب يابد كـه در كـسب   نوعي از آموزان سودمند خواهد بود تا   دانش

                                                           
1. meditation 
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اي از يك واقعة تـاريخي را در         مثالً يك برنامه درسي كه مطالعه     . يج مورد نظر چندگانه مؤثر باشد     نتا
كنـد، امكـان بيـشتري بـراي بـه            بستري از جغرافي، نوشتن، تفكر نقّاد، ادبيات و نظاير آن فراهم مي           

  .آورد فراهم مي معلم برايحداكثر رسيدن نتايج و كسب پيامدهاي چندگانه، 
كنند و ديـدگاهي    به صورت انكارناپذيري بر ضرورت آگاهي معلمان از كاري كه مياين اصول، 

ه خصوص توجه   كنند و ب    كه از طريق برنامه درسي بر آموزشها و ايجاد فرصتهاي يادگيري حاكم مي            
  .دنكن گيريها و روشها در آموزشها حكايت مي خواني جهتبه عمق و هم

  1شفرصتهاي يادگيري و ارتقاي كيفيت آموز
شود قطعاً در ارتقاي كيفيت آمـوزش و   نوع فرصتهاي يادگيري كه در كالس و مدرسه فراهم مي       

سـت از اشـتغال عملـي فراگيـران بـا            ا اصوالً آموزش عبارت  . آموزان تأثيرگذار است    يادگيري دانش 
  ). 1981سيلر، الكساندر و لوئيس، (فرصتهاي يادگيري طراحي شده 

. تأثّر از ديدگاههاي حاكم بر برنامه درسي طراحي شـده اسـت    فرصتهاي يادگيري طراحي شده م    
 آن و در صحنة عمل و اشتغال عملي فراگيـران بـا برنامـه درسـي و فعاليتهـاي                    در پي نيز  » آموزش«

شايد بتوان به شكلي ساده     . درسي در نظر گرفته شده، متأثر از فرصتهاي يادگيري طراحي شده است           
  : زير تصوير كرداين ارتباطات را در قالب نمودار

  
نظرگاهها و 

ديدگاههاي برنامه 
 درسي

موقعيتها و فرصتهاي  
يادگيري طراحي شده در 

 برنامه درسي

  
 

  ايجاد فرصتهاي يادگيري [آموزش 
 ]در مرحلة عمل

  

 

 يادگيري

 طراحي مرحلة
 برنامه درسي

  اجراي برنامه درسيمرحلة   تدوين برنامه درسيمرحلة 
 رنامه درسي بامد و نتيجةپي 

  1نمودار شمارة 
  

دهد كه هدف اصلي طراحيهاي برنامه درسي، فراهم آوردن فرصتهايي             نشان مي  1نمودار شماره   
هاي انتخاب  آموزان است تا حداكثر بهره را از مشاركت در فعاليت           تر دانش   براي يادگيري بهتر و عميق    

 شاركتي بـه يـك تجربـة      ين مـ  چنـ .  آورنـد  به دسـت  » آموزش« عمل، يعني    شدة يادگيري در صحنة   
آمـوز تأثيرگـذار باشـد و ايـن در واقـع              تواند در رشد شخصيت دانـش       شود كه مي    يادگيري بدل مي  

، اجراي برنامه درسي و فرصتهاي يـادگيري فـراهم شـده            »آموزش«هرحال  ه  ب. فرآيند آموزش است  
                                                           
1. Quality of instruction 
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قعيت تربيتي، انجام   آموز در يك مو     است كه با وارد شدن تدريس معلم و كنش متقابل معلم و دانش            
  ).1981سيلر، الكساندر و لوئيس، (شود  مي

مرحلـة اول آن مـرور نقـشه و         . توان در نظر گرفـت      فرآيند آموزش را در قالب شش مرحله مي       
ي دوم، ارزيـابي توانـايي        مرحلـه . طرح برنامه درسي و هدفها و سازماندهي محتواي درسـي اسـت           

كـارگيري  ه مرحله چهارم انتخاب و ب. ادن روشهاي ممكنمرحله سوم مورد توجه قرار د     . آموز  دانش
آوري شـواهد از پيـشرفت        گـرد مرحله پـنجم انتخـاب وسـايل ارزيـابي و           . راهبرد آموزشي مناسب  

تعـديالتي  دادن   موفقيت راهبردي انتخاب شده و انجام        آموزان و مرحله ششم قضاوت دربارة      دانش
  .)2003 : 119 1وايلز( در راهبرد انتخاب شده است

  ديدگاههاي برنامه درسي و ارتباط آن با فرصتهاي يادگيري
. ريـزي درسـي اسـت    مبحثي چارچوب يافتـه در حـوزه برنامـه     بحث ديدگاههاي برنامه درسي، 

ديدگاه برنامه درسي يك چارچوب مفهومي برگرفته از فرضهاي فلسفي، ارزشي، فرهنگي، علمـي و   
ان و ماهيت يادگيري، ماهيـت دانـش در يـك جامعـه            اجتماعي نسبت و تعليم و تربيت، ماهيت انس       

خيزنـد و بـه صـورت         ديدگاههاي برنامه درسي از نظريات برنامه درسي و ايدئولوژيها برمـي          . است
ريـزان    گيري مطلوب برنامه درسي، در اختيار برنامـه         چارچوب يافته، شاخصهاي اساسي براي جهت     

بنديهاي متفاوتي از ديـدگاههاي       نامه درسي، دسته  در تفكيك و توجه به ديدگاههاي بر      . دهند  قرار مي 
  ).1379سلسبيلي، (بندي هستند  برنامه درسي به عمل آمده كه در چند خانوادة عمده قابل جمع

ريزي درسي، توجه به مبناي ديدگاهي برنامه درسي بر ساير مراحـل طراحـي و                 يند برنامه ادر فر 
دهـد، يـك      و ترتيـب مـي    هاي برنامه درسي نظم      ؤلفهبه م . گذارد  تدوين برنامه درسي تأثير قاطع مي     

كند، مفهوم يادگيرنـده و نگـاه بـه           گيري برنامه درسي فراهم مي      اسري براي جهت  سمت و سوي سر   
. كنـد  گيري روشن مي كند و مفهوم فرايند يادگيري را با توجه به نوع جهت  يادگيرنده را مشخص مي   

كنـد و   بايد در تدريس بـردارد مـشخص مـي    علم ميكه مرا هايي گامدر عين حال، مفهوم آموزش و       
كـه  دهـد     را بـه دسـت مـي      كند، برداشت از محيط يادگيري و موقعيتهـايي           خطوط راهنما فراهم مي   

بايـد    اين كه محيط يـادگيري چگونـه مـي        . آموزان فراهم كرد    توان در كالس براي يادگيري دانش       مي
آموزان چيـست و      ايد داده شود، نيازهاي دانش    ب  شكل داده شود يا چه تغييراتي در محيط موجود مي         

فرصتهاي يادگيري قابل ارائه چگونه وارد فرايند اجراي برنامه درسي شوند، نقـش معلـم در ايجـاد                  

                                                           
1. Wiles 
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موقعيتهاي يادگيري چيست و يادگيري چگونه ارزشيابي شود، همه را طرح برنامـه درسـي تـدوين                 
  . براي ايجاد فرصتهاي يادگيري معلم استكند و مبدئي شده و ديدگاههاي حاكم بر آن مشخص مي

  طيف ديدگاههاي برنامه درسي
بنـدي     طبقـه  گونـاگون با مروري به مباني نظري حوزه ديدگاههاي برنامه درسي و چارچوبهـاي             

نظران اين حوزه چون سيلر، الكـساندر و لـوئيس        ديدگاهها و ايدئولوژيهاي برنامه درسي كه صاحب      
، )1991(، پاينـار  )1987(، هـس  )1974(، آيزنر ـ واالنـس    )1986 (، شوبرت)1983(، ميلر )1981(

و در اند   ارائه كرده ) 1994(و آيزنر   ) 1983(، اونيل   )1993(، موريسون   )1992(، دال   )1996(نيل    مك
بندي ديدگاهها،  بندي اين چارچوبهاي پيشنهادي براي طبقه نظر گرفتن مبناي تحقّق انساني در تقسيم      

مفهـوم  «روند صعودي از ديدگاههاي برنامه درسي را تدوين كرد كـه از توجـه بـه                 توان طيفي با      مي
هـاي   كننـدگي جنبـه     يند تعليم و تربيت با توجه به تعيين       او ماهيت او و محقّق شدن او در فر        » انسان

قابل توجه است كه در ساخته شدن اين چارچوب و طيـف صـعودي،              . دروني انسان برخاسته باشد   
انجـام  ) 1382 و الف    1379(تي در فرهنگي مذهبي نيز در پژوهشي كه سلسبيلي          گيريهاي تربي   جهت
  . مدنظر بوده استداده

گيريهـا و ديـدگاههاي       با توجه به روند صعودي دروني در اين طيف تحقق انساني كه از جهـت              
بنـدي   توان به ساختار طبقه     شود، مي    فردي و انسان كامل را شامل مي       يرفتارگرا تا ديدگاههاي ماورا   

ديدگاههاي برنامه درسي، نظمي منطقي داد كه هر ديدگاه با توجه به تعريف و جايگاهش در مبـاني                
  .گيرد نظري در اين چارچوب قرار مي

 درسـي در پـژوهش   ةاين چارچوب راهنماي ارائه شده براي توجه و كاربرد ديـدگاههاي برنامـ       
. اي برنامه درسـي ارائـه شـده اسـت          و به عنوان طيف صعودي ديدگاهه      2مذكور در نمودار شماره     

شود از رفتارگرايي تا تحقق انساني،  ديدگاههاي برنامه درسي در اين نمودار همانطور كه مالحظه مي
  .هاي دروني و محقق شدن ابعاد انساني او، سيري صعودي دارند از نظر توجه به انسان و جنبه

 آن است كه موقعيتها و فرصـتهاي    توجه به اين طيف صعودي ديدگاههاي برنامه درسي، نشانگر        
 برنامه درسي، تفـاوتي اساسـي خواهنـد داشـت و در ديـدگاههاي               متفاوتيادگيري در ديدگاههاي    

برنامه درسي سطح باالتر اين طيف، چون ديدگاههاي رشد اجتماعي، رشد شناختي و تحقق انساني،    
ينـدي، مـشاركت در حـل       ااي فر بر مهارته يافتن  تري براي تسلط      موقعيتهاي يادگيري بيشتر و عميق    
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تـر و خـود راهبـري و خـود            گيري، رشد مفهوم خود مثبـت       مسائل اجتماعي، توسعة مهارت تصميم    
  . آموز وجود دارد ارزشيابي دانش

  
  
  
  
  
  

  
  طيف صعودي ديدگاه برنامه درسي. 2نمودار شماره 

  » درسي گاههاي برنامهچارچوب راهنماي الگوپردازي ديد«: ، تحت عنوان1379: 177 سلسبيلي، :منبع

   1تلفيق ديدگاههاي برنامه درسي
در بحث ديدگاههاي برنامه درسي با در نظر داشتن طيف ديدگاهها، مطلـب مهمـي كـه وجـود                   

بـا  .  برنامه درسي اسـت    دارد، ضرورت توجه به موضوع تلفيق ديدگاههاي برنامه درسي در طراحي          
، )1994(، آيزنـر  )1987(نامة درسي چون هـس  نظران حوزة بر كه قريب به اتفاق صاحب    توجه به آن  
ــوبرت  ــوآب )1986(ش ــساندر )1969(، ش ــيلر و الك ــر )1981(، س ــد )1983(، ميل ، )1987(، برامل

 جريانهاي ارزشي فلـسفي، فرهنگـي و اجتمـاعي          از آنجا كه  ، معتقدند   )2004(ارنشتاين و هانكينس    
 را شـكل دهنـد و چـون هـيچ ديـدگاه             متفاوتي به صورت پيچيده در تعامل هستند تا ماهيت انسان         

خواهد   تواند براي تمام طرحهاي برنامة درسي در يك نهاد تربيتي كه مي             برنامة درسي به تنهايي نمي    
جمعيت متنوعي را با اهداف چندگانه زير پوشش برد، كافي باشـد، مـا بـا تلفيقـي از ديـدگاهها در                      

  .رو خواهيم بود حوزة برنامة درسي روبه

                                                           
1. Integrating Curriculum Orientations 
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يي كه در   ها  خوشه در قالب    1فيق ديدگاههاي برنامة درسي و تشكيل فراديدگاهها      موضوع مهم تل  
عين حال با توجه به طيف گستردة ديدگاههاي برنامة درسـي از همخـواني و همـاهنگي برخـوردار           

بررسـيهاي حـوزة    . باشند از مطالب كليدي در حوزة برنامه درسي و ديدگاههاي برنامة درسي است            
بندي تنها به يك ديدگاه در تمام مراحل تعليم و تربيت و فرآينـد                 پاي  كه دهد  برنامه درسي نشان مي   

گوي نيازها و انتظارات تربيتي گسترده از برنامة درسي باشد و با تلفيقهـا و                 پاسختواند    آموزشي نمي 
 درسي مواجه هـستيم و الگـوي مطلـوب بـراي             يي از ديدگاهها در طراحي و تدوين برنامة       ها  خوشه

يدگاههاي برنامة درسي در يك نظام آموزشـي بـه صـورت تلفيقـي هماهنـگ و همخـوان                   كاربرد د 
  .خواهد بود

تر ارائه شده براي تلفيق       دو الگوي قديمي  ابتدا  در مجموعة پيشينه و ادبيات حوزة برنامه درسي،         
ايـن دو   . گيرنـد   مورد توجه قرار مـي    ) 1986 (3و شورت ) 1983 (2ديدگاههاي برنامة درسي از ميلر    

گيريهـا و ديـدگاهها را مطـرح          يي از جهـت   هـا   خوشـه نديشمند حوزه برنامه درسي، در طرح خود        ا
) 1983(ميلر مستقيماً در كتـاب خـود        . اند كه تلفيقي از سه يا چهار ديدگاه در هر خوشه است             كرده

بندي خـود     شورت نيز در تقسيم   . اين تلفيق ديدگاهها را تحت عنوان فراديدگاهها مطرح كرده است         
ــه صــورت غيرمــستقيم ايــن  ،)1986(ز طرحهــاي برنامــة درســي ا  را كــه تلفيقــي از هــا خوشــهب

  . ديدگاههاست، مطرح كرده است
  چند تلفيق ديدگاهي از نظر ميلر

توانـد   كند كه توجه به آنها مـي   مطرح مي  جان ميلر سه تلفيق ديدگاهي را تحت عنوان فراديدگاه        
  .ة برنامة درسي كمك كننده باشددر شناخت و كاربرد فراديدگاهها در حوز

  4 فراديدگاه سنّتي.1
  گيـري موضـوع      جهت )الف: شود  گيري در تلفيق ديدگاهي ديده مي        سه جهت   در اين فراديدگاه،  

 كـه   6 گيـري انتقـال فرهنگـي        جهـت  )، ب )ديـسيپلينها   (ي علمـي    ها  رشته و توجه به     5مطالب درسي 

                                                           
1. Meta-Orientations 
2. Miller John P.   
3  Short Edmond C. 
4. Traditional Meta-Orientation 
5. Subject-matter/Discipline Oriented 
6. Cultural Transmition 
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گيـري صـالحيت       جهت )ي و اجتماعي است و ج     زيرمجموعة ديدگاههاي با گرايش به جامعه مدار      
  ).1983: 181 و 182 (2گيريهاي رفتارگرايي است  كه زيرمجموعة جهت1مداري

خواهد اين اطمينان را به دسـت آورد كـه            اين فراديدگاه متوجه انتقال دانش و مهارتهاست و مي        
داشتن كاركرد مـؤثر در     كه براي   كسب كرده است     اساسي را    يآموز ارزشها، دانشها و مهارتهاي      دانش

  .جامعه ضروري هستند
  3گيري تصميم/  فراديدگاه كاوشگري .2

ديـدگاههاي    مجموعـة ، از   4 فراينـد شـناختي    )الف: گيريهاي  امل تلفيقي از جهت   اين فراديدگاه ش  
گيـري     جهت )گيريهاي اجتماعي و ج     مجموعه جهت  از   5ساالرانه   شهروندي مردم  )رشد شناختي، ب  

البتـه  . مـداري اسـت     ة ديـدگاههاي مبتنـي بررشـد و تحـول شـناختي و كـودك               از مجموع  6تحولي
. تواند با اين فراديدگاه تلفيق و همخوان شود مدار با تأكيد بر كاوشگري هم مي گيري ديسيپلين جهت

هاي دروني انسان    است و نسبت به فراديدگاه قبلي به جنبه       ” فرايند“نقطة تمركز اين فراديدگاه روي      
ــدگاه، رشــد كاوشــگري و تحقيــق و مهارتهــاي  . توجــه بيــشتري داردو ماهيــت او  در ايــن فرادي

 سـبب  ،پذيرنـد   گيري را مي    بنابراين مدارس و معلماني كه اين جهت      . گيري مورد تأكيد است     تصميم
ها را   ، داده بررسي كنند  را   گوناگوني كنند، راههاي گزينة     يآموزان مسائل را شناسا     دانشكه  شوند    مي

ماعي بـه كـار      مسائل اجت  زمينةگيري در     بعضي اوقات مهارتهاي تصميم   . ندگيري كن   ميمو تص تحليل  
  .ساالر كاركرد داشته باشند  مردميارچوبآموزان بتوانند در يك چ شوند تا آنكه دانش گرفته مي

  7يدگرگون فراديدگاه .3
قـي از  مل تلفيشـود و شـا   اين فراديدگاه روي تغيير و تحول شخـصي و اجتمـاعي متمركـز مـي      

بنـدي     در تقـسيم   8 فـردي  يمـاورا ) تغييـر اجتمـاعي و ج     ) گرايـي، ب    انـسان ) الـف : گيريهاي  جهت
هـاي درونـي و      اين فراديدگاه نسبت به دو مورد قبـل، بيـشتر متوجـه جنبـه             . ديدگاههاي ميلر است  

                                                           
1. Competency- based 

  .م.مربوط به طيف ديدگاههاي برنامة درسي مراجعه كنيد2دار شماره توانيد به نمو تر از جايگاه اين ديدگاهها مي براي اطالع دقيق . ٢

3 . Inquiry/Decision-making Meta-orientation 
4. Cognitive Process 
5. Democratic Citizenship 
6. Developmenteal 
7. Transformation meta-orientation 
8. Transpersonal 
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 تـا   آموزان فراهم نمايد    كند فرصتهايي را براي دانش      در اين فراديدگاه معلم كوشش مي     . انساني است 
دار محيط زيست،  جنبشهاي طرف.  طريق اجازة دگرگوني شخصي و اجتماعي را به آنها بدهد      ايناز  

، بازسـازي   2گرايـي   ، ديدگاه نومفهـوم   1نظرگاه تحقّق خودانساني     رهاسازي انساني و اعتالي انساني،    
بايـد در     مي و حتي ديدگاههاي عرفاني و رسيدن به انسان كامل در اين بافت و فراديدگاه                3اجتماعي

  .نظر گرفته شوند
ريـزان و     ، فراديدگاهها تنها اين سه تلفيق همخوان نيستند و محققان و برنامه           )1983(از نظر ميلر    

كنـد،   اشاره مـي ) 1983: 186(وي . توانند به كار گيرند  ي ديگري از ديدگاهها را مي     ها  خوشهمعلمان  
آفرين باشند، در عين حال ايـن طـور           لكه تركيبهاي نامتجانس ديدگاهها ممكن است مشك      ضمن اين 

و كاربرد دقيـق آن     يافتن  گرايي، به معناي تحقق       گيري مثالً انسان    نيست كه در نظر داشتن يك جهت      
 داشتن اين نظرگاه، به صـورت فراديـدگاه سـنّتي كـار             با وجود چه بسا مديري كه     . در مدرسه باشد  

  . زند  دامن ميكند و به هم ريختگي و ازخودبيگانگي را در مدرسه مي
  چند تلفيق ديدگاهي از نظر شورت

  يـك نگـاه تـاريخي بـه طراحـي برنامـه       «، در مقالة خـود تحـت عنـوان        )1986(ادموند شورت   
 مقالـة او نوشـته، از دو دسـته الگوهـاي     بـراي  كـه   اي  هدمقم در   5 به همراه فرانسيس كالين    4»درسي
از نظر آنها از دهة هـشتاد بـه         . آورند  ان مي ي درسي صحبت به مي    ها  برنامه و غيركمي در تهية      6كمي

 رهبران خالق حوزة برنامه درسي در آمريكـا، بـه علـت محـدوديتهاي        را بعد اين رويكردهاي كمي   
لذا، به وجود طرحها و مدلهاي       ).1986: 208(اند    هدادمورد چالش قرار    به شدت   اي كه دارند،      جدي

 از رويكردها و ديدگاهها در طراحي باشـند و انتظـارات            ند تلفيقي نتوا  كنند كه مي    جانشيني اشاره مي  
بايـد از يـك       سـي مـي   چنين برداشتها و مفاهيمي از برنامـة در       . تربيتي جامعة معاصر را پاسخ گويند     

 روشن و اصولي برخوردار باشند و در شكلي دريافت و فهميده شوند كه زاينده               اتصال و چارچوب  
گيري برنامة  هاي قابل اندازه انساني و صرفاً تأكيد كننده بر جنبه باشند و نه كاهش دهندة ابعاد       7و باز 

                                                           
1. Self - actualization 
2. Reconceptualism 
3. Social Reconstructionism 
4. A Historical Look at Curriculum Design 
5. Frances M. Klein 
6. Measured 
7. Open-ended 
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لذا در اين نگاه تاريخي به حوزة برنامه ريزي درسي، شورت طرحها يا الگوهـايي از برنامـة                  . درسي
گيـري    كند كه در واقع فراديدگاه و تلفيقي از چند ديدگاه با محوريت يك جهت               درسي را مطرح مي   

هـايي از    نمونـه . گيرنـد   ي درسي هستند و در گروه الگوهـاي غيركمـي قـرار مـي             ها  برنامهدر حوزة   
تر وي كه البته با توجه به نگاهش به جامعة آموزشـي امريكـا شناسـايي                  تر و مرتبط    طرحهاي اساسي 

  :شوند  اند، در اين جا مطرح مي شده
  يي علمها رشتهمداري و  مداري، جامعه  طرحهاي مبتني بر تعاملي از كودك.1

شود كه اهداف و موقعيتهاي آموزشي به صورت فرهنگـي تعيـين              در اين نوع طرحها، تصور مي     
هاي  بايد از جهت ويژگيهاي اجتماعي، جنبه       دهي محتواي درسي مي     گردند و نقطة تمركز سازمان      مي

 آنكه، جايگـاه    ضمن در برنامه درسي مورد توجه است،        1»هستة اجتماعي «. مشترك شهروندي باشد  
آموز نيـز در برنامـة درسـي     و عالئق و مهارتهاي شخصي دانش     ) ي علمي ها  رشته(ة ديسيپلينها   مطالع
 بخش  )الف:  برنامة درسي سه بخش اساسي وجود دارد       در چنين طرحي براي   . شود  ار گرفته مي  به ك 
 )ي علمي مثل علوم طبيعي، رياضـي، مطالعـات اجتمـاعي كـه بايـد مطالعـه شـوند، ب                   ها  رشتهاول  

هاي گستردة دانشي و طريقة كاوشگري        اين حوزه  مياناي يعني جايي كه ارتباط         رشته يانممطالعات  
 سومين بخش شامل به كارگيري اين دانشها در امور انساني           )گيرد و ج    در آنها مورد بررسي قرار مي     

در مقالة شورت، خرده الگوهاي ديگري هم در اين         ). 1986: 4(و با توجه به مسائل اجتماعي است        
  .كنند د كه روي مسائل تكيه مينشو نواده مطرح ميخا
  حور مهلئ يا مس2 طرحهاي مبتني بر هستة مشترك.2

. ، نقطة مركزي توجه در برنامة درسي اسـت        »زندگي گروهي «در اين نوع طراحي برنامه درسي،       
دارد كـه   ساالر به افرادي نياز       شود كه يك جامعة مردم      ، با اين فرض بنا مي     له محور ئمسدرسي    برنامة

 بدين ترتيب بر    .نمايند  كنند و در حل مسائل مشترك همكاري مي         به صورت اثربخشي تبادل نظر مي     
آمـوزان و وجـود تجربيـات واقعـي و كـسب              فعاليت در گروههاي غيررسمي متشكل از خود دانش       

سـي  ي در هـا   برنامـه خالف  ه  ب. شود  مهارتهايي كه براي زندگي توأم با مشاركت نياز است، تأكيد مي          

                                                           
1. social core 
2. Core Designs 
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اي در     الگـوي هـسته     ي علمي و دروس جدا از هم هستند،       ها  رشتهمدار كه ساعات درسي و        موضوع
آمـوزان و معلمـان بـا موقعيتهـاي      اطراف قطعات بزرگـي از زمـان سـاختار يافتـه كـه در آن دانـش            

، ساعات صبح اغلب بـه      )1986: 5(كند    همان طور كه شورت مطرح مي     . شوند  گونه مواجه مي    مسئله
يابد، در حالي كه سـاعات بعـدازظهر مـصروف موضـوعهايي               اختصاص مي  له اصلي ئو مس ع  موضو

 و نگـارش  نويسي   ماشين   ورزش و تربيت جسماني،    مانندآموزان    شود كه به نيازهاي خاص دانش       مي
  .مربوط است

 ميـان خواهـد ديوارهـاي        كامالً تلفيقـي اسـت و مـي        ، از جهت هدف   له محور ئمسبرنامة درسي   
بـدين ترتيـب،   . تنظيم واحـدها و سـاعات درسـي خـاص در مدرسـه را بـردارد            رسي،موضوعات د 

 نـشأت گرفتـه   1گرايـان   رفتاي، از انديشة پيش     اس الگوي هسته  مشخص است كه برنامة درسي براس     
آموز مداري و در عين حـال بررسـي و تحليـل              است و ريشه در ديدگاههاي فرايندشناختي و دانش       

  .مشكالت اجتماعي دارد

  2 شعور  مشتركيافتنعمومي در يادگيريها و فهم رح مبتني بر  ط.3
در اين الگو، پنج شاخة اساسي آموزشي و مطالعاتي براي رسيدن به انديشة عمومي در يادگيريها  

كـسب مهارتهـاي    ) الـف : شود كـه شـامل    آموزان در نظر گرفته مي      و پيدا كردن شعور مشترك دانش     
 مطالعات تاريخي در سه     )ي علمي، ج  ها  رشته مفاهيم اساسي     كسب )نمادي در زبان و رياضيات، ب     

گيري در هنر و ادبيـات، فلـسفه و مـذهب و               سرمشق )نهادهاي اجتماعي و فرهنگ، د      بافت جهاني،   
دهي درسي در     سازمان. استآموزان     دانش از سوي  3 سمينار در مسائل اجتماعي و مسائل بزرگ       )هـ

مدار است و عمدتاً يك فرا الگوسـت تـا يـك طـرح       موضوعاين نوع طراحي، فراتر از الگوي سنتي    
كه متوجه تربيـت انـسان عـاطفي، اجتمـاعي،          وي طراحي برنامة درسي، بيش از آن      در اين الگ  . علمي
بدين طريـق ايـن نـوع طراحـي     .  مذهبي، سياسي يا اقتصادي باشد، متوجه انسان متفكّر است          كاري،

، از ديدگاههاي توسعة 4گرايي  گرايي و سازنده    اي انسان برنامة درسي ضمن نشأت گرفتن از ديدگاهه      
  .گيرد فرايند شناختي نيز در طراحي برنامة درسي بهره مي

                                                           
1. Progressivists 
2. Common Sense 
3. Molar Issues 
4. Constructivism 
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   در طراحي برنامة درسي1الگوي فرايندمداري. 4
 اما بيش از همه در ديدگاه توسعة ،برنامة درسي ريشه داردمتفاوت فرايند مداري در ديدگاههاي  

هـشت فراينـد اساسـي، محتـوا و         . تـوان آن را ديـد       مي) 1974(ر و واالنس    فرايندهاي شناختي آيزن  
، ارتبـاط   )فهميـدن (اين فرايندها شامل درك كردن      . دهد  سازماندهي عناصر را در اين الگو شكل مي       

: 6(گـذاري اسـت    گيري، الگو دادن، خلق كردن، حـل مـسئله و ارزش         برقرار كردن، دانستن، تصميم   
اشت از انسان به عنوان موجودي فرايندمـدار ريـشه دارد و لـذا روي فعـال                اين الگو در برد   ). 1986

بودن، پويايي، وحدت، داشتن احـساسي منطقـي و ادارة فعاليتهـا در هـشت فراينـد اساسـي تأكيـد                     
ي درسـي   هـا   برنامـه گيـري كـامالً متفـاوتي نـسبت بـه             اين نوع طرح برنامة درسي، جهـت      . كند  مي

  .اردي علمي دها رشتهمدار و  موضوع
  مروري بر چند تلفيق ديدگاهي ديگر

رنامه درسـي در     ارائه الگو براي كاربرد ديدگاههاي ب      زمينةدر  ) 1379( سلسبيليدر پژوهشي كه    
اســت، از طريــق بررســي زيربنــاي نظــري و آورده برنامــه درســي دورة متوســطه ايــران بــه عمــل 

درسـي، همـراه بـا در نظـر گـرفتن           بندي و كاربرد ديدگاههاي برنامه        خانوادههاي مطرح براي طبقه   
هاي مختلف و نيازسـنجي      ي درسي دورة متوسطه در ايران در دوره       ها  برنامهگيريهاي    تحوالت جهت 

ي درسي دوره متوسطه، به يك الگوي راهنمـا در          ها  برنامهاندركاران    ديدگاهي از كارشناسان و دست    
 متوسـطه   ريزي درسي و آموزش دورة      مه برنا  تلفيق و كاربرد ديدگاههاي برنامه درسي در نظام        زمينة

د بـر   و با تأكيـ   » انسان كامل «و  » انسان متفكر «،  »انسان كارآمد «در قالب چند فراديدگاه     . رسيده است 
، ه تمركـز در ايـن تلفيقهـاي ديـدگاهي         نقطـ . داري عرضه شـده اسـت     اي مبتني بر دين     فضاي جامعه 

ق و كاركردهاي اساسـي انـساني ناشـي از       ، ديدگاههاي مطرح در هر تلفي     يارهاي اساسي در تلفيق   مع
در اعتباريابي به عمل آمده در مـورد چـارچوب          . توان مالحظه كرد     مي 1هريك را در جدول شمارة      

گيـرد و قابـل كـاربردتر بـراي           بيشتر مورد تاكيد و توافق قرار مـي       »  متفكر  انسان«پيشنهادي، الگوي   
  .شود ميدهي به برنامه درسي دورة متوسطه تشخيص داده  جهت

  

                                                           
1. Process-oriented 
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ريزي   چهارچوب الگوي پيشنهادي براي تلفيق و كاربرد ديدگاههاي برنامه درسي در نظام برنامه.1جدول شمارة 
  درسي دورة متوسطة جمهوري اسالمي ايران

نقطة تمركز در 
 فراديدگاه

 كاركردهاي اساسي انساني ديدگاههاي مطرح در تلفيق ديدگاهي معيارهاي اساسي

شاركت اجتماعي مؤثر به عنوان     ـ م  انسان كارآمد
  يك شهروند در جامعه

  بندي ديني ـ دينداري و پاي
ـ كسب صالحيتهاي علمي، فنـي،      

 اي براي زندگي بهتر حرفه

شـهروند  / ـ ديدگاه، كاركرد اجتماعي مؤثر      
  مفيد در جامعه

ـاي دينـي     ميـراث  / ـ انتقال مفاهيم و باوره
  فرهنگي، عقالني و دانشي
اي و    نـي و حرفـه    ـ كسب صـالحيتهاي ف    

 فنّاوري

  اي حرفه/ ـ داشتن كارآمدي و صالحيت فني 
ـ داشتن دانش و سواد الزم بـراي زنـدگي مـؤثر در             

  جامعه
مند بودن به مشاركت در حل مسائل مهـم و            ـ عالقه 

  بهبود امور مردم
بنديهاي ديني و باور نسبت به موثر بـودن         ـ داشتن پاي  

 دين در زندگي بهتر

  داري  خرد ورزي در دينـ  انسان متفكّر
ــي و   ـــ كــاربرد مهارتهــاي عقالن

  فرآيندي در زندگي
  ـ مشاركت اجتماعي مؤثر 

ـ نگرش مثبت نسبت به تعقـل در        
 آگاهيهاي خود

/ ـــ تربيــت عقالنــي دينــي و فراشــناختي 
  مسئلهتوسعة رشد شناختي و حل 

شـهروند مفيـد،   / ـ كاركرد اجتماعي مـؤثر      
  توسعة فرهنگي

در دو طيف انتقال مفاهيم     مداري    ـ موضوع 
 ي علميها رشتهتأكيد بر فرايندها و / ديني 

 روشـهاي عقالنـي در      گيري از   بهرهـ معتقد بودن به     
  زندگي و داشتن فراشناخت 

مندي به حل مسائل از طريق روش علمي و           ـ عالقه 
  مبتني بر شواهد و داليل كافي

منـد بـودن بـه مـشاركت در حـل مـسائل               ـ عالقـه  
بهبــود امــور از راه كــاربرد و روشــهاي اجتمــاعي و 

  عقالني
 مندي به اعتالي فرهنگ جامعه ـ عالقه

ــت در - انسان كامل رهـــا شـــدن از خوديـ 
  داري دين

  داري  خردورزي در دين-
ــؤثر و   - ـاعي م ــشاركت اجتمـ  م

كوشش در راه اعتالي فرهنـگ و       
 جامعه

 ديدگاه ماوراي فرديت و عرفان اسـالمي        -
  انسانيدر راستاي تحقق خود 

شهروند مفيـد و    / كاركرد اجتماعي مؤثر     -
 توسعه جامعه فرهنگي و ديني

ـايين            ـ اعتقاد به خود شكوفايي و گذشتن از مراتب پ
  نفساني و رسيدن به انسان كامل

  ـ اعتقاد به اصالح جامعه و اعتالي فرهنگ جامعه
مندي بـه حـل مـسائل از طريـق روشـهاي              ـ عالقه 

  عقالني و شهودي
توجه به شهود / عميق به واصل شدن به حق ـ اعتقاد 

 و وحي الهي

  1379 : 187سلسبيلي، : منبع

  طرحها و رهيافتها
 و  دمطـرح شـ    متفاوتآنچه در حوزه ديدگاه برنامه درسي و تلفيقهاي ديدگاهي          در نظر گرفتن    
 در  هاتلفيق جاد فعاليتهاي يادگيري ناشي از اين     هاي اي   موقعيتهاي يادگيري و رويه    همچنين مروري بر  

ساز شناخت فرصتهاي يادگيري قابل حصول       زمينهتواند    حوزة برنامه درسي كه به آنها اشاره شد، مي        
گيري  اين بحث، فرصتها و موقعيتهـاي يـاد        ادامهدر  . در تحوالت ديدگاهي حوزة برنامه درسي باشد      

 الگوهـاي  )، ب در يـادگيري 2 و خـودراهبري 1العمـر   آمـوزش مـادام  )الف: در چند فراديدگاه شامل 
كـه تأكيـد بيـشتري       انساني    جويانه   الگوهاي فرآيندمدار و تحول    )و ج گرايانه    گرايانه و سازنده    انسان

                                                           
1. Lifelong Education 
2. Self-direction 
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به طور مشخص، راههايي كه فراديدگاههاي مذكور و ديگـر          . شوند  مطرح مي ،  برفرايندمداري دارند   
ند و مورد اسـتفاده قـرار       كن   ديدگاهي در خلق فرصتهايي براي يادگيري مطرح مي         تلفيقهاي همخوان 

اندركاران مـرتبط بـا       ستد راهنمايي براي طراحي و تدوين برنامه درسي براي و د          نتوان   مي ،دهند  مي
قابل توجه است كه اين فراديدگاهها و طرحهاي نـوين ضـمن            . دني درسي در كشور ما باش     ها    برنامه

گاهي و ايجـاد موقعيتهـا و        ديـد  نظـر تفـاوت در نقـاط تمركـز، شـباهتها و همپوشـيهايي از              داشتن  
  . دارندبا يكديگر فرصـتهاي يادگيري 

  خودراهبري در يادگيريبا تأكيد بر العمر   فرصتهاي يادگيري در آموزش و پرورش مادام)الف
پژوهيهاي انجـام شـده در       نظريات، مطالعات و مورد   در زمينة   ) 1373( سلسبيلي   را كه  يپژوهش

، )1984( اسـكاگر    افرادي چـون   خود راهبري در يادگيري توسط        و العمر  حوزة تعليم و تربيت مادام    
كـه   داد نـشان  انجـام داده اسـت،   ) 1369(و كومبز ) 1991 (3، كندي)1987 (2، دمپسي )1984(1گود

العمـر و شاخـصهاي راهنمـاي         فرصتهاي يادگيري بـا توجـه بـه اصـول آمـوزش و پـرورش مـادام                
 قابل مشاهده است    2صاتي را كه در جدول شماره       خودراهبري و خود ارزشيابي در يادگيريها، مشخ      

  .ده است، به همراه داردول راهنماي خود راهبري تنظيم شو با توجه به اص
شود در ايـن فراديـدگاه، تمركـز بـر ايجـاد زمينـه                 مالحظه مي  2طور كه در جدول شماره       همان

دگيريهـا در طـول عمـر        يا ياب شـدن فـرد و ارتقـاي       العمر و خود راهبر و خود ارزش        يادگيري مادام 
يادگيري، تشويق شـدن بـه انتخـاب در         انعطاف در موقعيت  : هشت اصل راهنما، شامل   . انساني است 

ن ارزشيابي از خـود،     يادگيريها، ياددهي به عنوان فعاليتي تسهيل كننده، يادگيرندگان به عنوان مسئوال          
يد بر اهداف آموزشـي     ي، تأك وجود روابط مردمي در موقعيت يادگيري، تكيه كردن بر انگيزش درون          

آمـوز در پژوهـشها و فعاليتهـاي         كه مبين خالقيتهـا، اهـداف نوآورانـه و ورود دانـش            -آشكاركننده  
 و يكي شدن با يادگيريهاي خارج از مؤسسه آموزشي، در تنظيم فعاليتهاي يـادگيري               -استنوظهور  

ل دهنـدة آمـوزش و پـرورش    ديـدگاههاي تـشكي  . و ارائه فرصتهاي يادگيري از اهميت برخوردارند     
يندشـناختي،  ا از ديدگاههاي توسعه فر    ي همخوان العمر و خودراهبري در يادگيري، عمدتاً تلفيق        مادام

هـاي سـوم تـا       رشد اجتماعي، تحقق خود و شكوفايي انساني، از مجموعة ديدگاههاي مطرح در پله            

                                                           
1. Goad L.H (1984) 
2. Dempsey Ruth (1987) 
3. Candy Philip (1991) 
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در مـداري،     جـاي محـصول   كه با تأكيد بـر فرآيندمـداري بـه          هستند  پنجم طيف صعودي ديدگاهها     
  . نشان داده شدند2نمودار شمارة 

  

  العمر  موقعيتها و فرصتهاي يادگيري در تعليم و تربيت مادام.2جدول شماره 

 شرايط و مشخصات فرصتهاي يادگيري
  اصول راهنماي مرتبط با آموزش و پرورش

 العمر و خودراهبري در يادگيري  مادام

ي در خارج از موقعيت مدرسه و مؤسسه و مراكز يادگيري            فرد ميانـ تأكيد بر يادگيريهاي     
 بيروني

  درپي كشف و حل مسائل ،آموز ـ ايجاد زمينه براي حركت خودجوش دانش
 محوري و صرفاً تدريس كتاب درسي-ـ دور شدن از كتاب 

   ـ انعطاف در موقعيت  اصل اول
 يادگيري

 يادگيري ـ وجود آزادي قابل توجه در انتخاب درس، محتوا و روش 
   ديداري -هاي شنيداري كارگيري منابع گوناگون يادگيري مثل رسانهه ـ امكان ب

  ـ تشويق به تجربه كردن و تجديد تجربه در موقعيتهاي يادگيري
 هاي جديد  ـ وجود فرصتهاي الزم براي تجربه

  اصل دوم ـ تشويق شدن به انتخاب 
 در يادگيريها

 گيري و به پايان بردن آن زيرنظر مدرس و راهنمااي براي ياد ـ تأكيد بر تهيه نقشه
 تأكيد بر نقش معلم در فرآيند ياددهي ـ يـادگيري بـه عنـوان تـسهيل كننـده يـادگيري و        ـ 

  آموز راهنمايي دانش
  شناسي تفسيري نويسي و كتاب ـ تأكيد بر تهيه مقاله، خالصه

ـابع         ـ تأكيد بر روشهايي مثل كار گروهي، كار در سـمينار، تـدريس در                ـاي كوچـك و مركـز من گروهه
  يادگيري 

 ـ توجه به آزمايش كردن و دريافت راههاي درك و حل مسائل 

  به ) تدريس(اصل سوم ـ ياددهي 
 عنوان فعاليتي تسهيل كننده

 گيري  از ابزارها و آزمونهاي خود اندازهآموزان  دانشـ استفاده 
  آموز از يادگيريهاي خود يا دانشـ وجود موقعيتهاي مناسبي براي تحليل نقادانه دانشجو 

 آموزان  ـ تأكيد بر خود ارزشيابي دانش

  رم ـ يادگيرندگان به اصل چها
 ن ارزشيابي از خودعنوان مسئوال

 آموزان يا دانشجويان به معلم ـ تأكيد بر دسترسي راحت دانش
  ـ تأكيد بر فرصت اظهارنظر و پرسش و پاسخ

 يسته و موثر ديدنـ وجود جو تشويق كننده و خود را شا

ــي در     ــط مردم ــنجم ـ وجــود رواب اصــل پ
 موقعيتهاي يادگيري

 ها به نظر خود  آزمايشها، بررسيها و پروژهدادنآموزان به انجام  ـ تشويق دانشجويان يا دانش
  هايشان آموزان پيرامون مطالعات و يافته ـ تأكيد بر بحث و تبادل نظر دانش

  ر طول دوره ـ تأكيد بر مطالعه مستقل و شخصي د
 ـ تأكيد بر فردي شدن برنامه آموزشي و يادگيري با توجه به انگيزش دروني افراد

  اصل ششم ـ تكيه كردن بر 
 انگيزش دروني

 شاگرديهايشان خود يا همپرسشهايآموزان يا دانشجويان به پاسخ دادن  ـ تشويق  دانش
ـا مـسائ      رو شدن دانش  ه  ـ وجود فرصتهاي تجربي براي روب      ـيط         آموز ب ل گـسترده و آشـكاركننده در مح

  آموزشي
تهاي الزم براي   آموزان و در اختيار قرار گرفتن فرص        ـ تأكيد بر خالقيتها و نوآوريهاي دانش      

  انتخاب راهي خالق
 آموزان ـ وجود پروژههاي نوظهور آموزشي از طريق فيلمها و گزارشها براي دانش

  اصل هفتم ـ تأكيد بر اهداف
  آموزشي آشكار كننده

 ـ تشويق يادگيريهاي خارج از محيط رسمي آموزشي 
 ـ استفاده از منابع جامعه محلي براي يادگيري 

ـ يكي شدن با يادگيريهاي    اصل هشتم 
 خارج از مؤسسه

  1373 : 80  ـ81سلسبيلي، : منبع
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  گرايانه  گرايانه و سازنده  فرصتهاي يادگيري در رويكردهاي انسان)ب
مـدار در     تر برنامه درسي چون ديـدگاههاي رفتـارگرا و موضـوع            تيگيريهاي سن   خالف جهت به  

 برنامـه   گيريهـايي، فرصـتهاي يـادگيري در        حوزه برنامه درسي و فرصتهاي يادگيري در چنان جهت        
وسيله و به صـورت تجـويز شـده از بيـرون                -ارچوب يك پيوستار هدف   گرايانه در چ    درسي انسان 

اي براي رسيدن بـه       ، دانش آموزان خودشان ممكن است برنامه      در اين ديدگاه  . شوند  ريزي نمي   برنامه
آهنـگ اصـلي چنـين      .  راه خودشان داشته باشـند     پيگيرياي در     هدفي دور بنا كنند و آزادي گسترده      

اي   گيرند معموالً چهره    طرحهايي كه در اين ديدگاه قرار مي      . فراديدگاهي انساني كردن آموزش است    
وايلـز و بونـدي،     (دم تمركـز مرجعيـت و سـازماندهي تأكيـد دارنـد             مدار دارند و بر ع     -آموز  دانش
گرايانه در آموزش و پرورش از        فرآيندمداري به مقدار قابل توجهي متأثر از حركتهاي انسان        ). 1993

 كه در طيف ديدگاههاي برنامه درسي       1 فردي يرويكردهاي عرفاني و ماورا   . دهة هفتاد به بعد است    
البتـه،  . اند  گرايانه  گيريهاي انسان    بسيار نزديك و همخوان با جهت      ،ديدندمطرح گر ) 2نمودار شماره   (

 را نيـز    2مدار يا سـاختارزدايانه   -  گرايانه در طيف خود، حركتهاي افراطي بسيار كودك         ديدگاه انسان 
عه نيز، به   مطرح كردن چنين رويكردي در اين مطال      . جا موردنظر نيست  شود كه در اين   تواند شامل     مي

 .ي درسي استها برنامهيندمداري در ا تأثير فرشخص كردن زمينةمنظور م

 برنامة درسي است و يـادگيري  فعاليتهاي يادگيري محور   ،آموز  گرايي نيز دانش    در ديدگاه سازنده  
  هندرسـون و هـاتورن،    ( نهاد فعال معناساز است      ،آموز  گرايي رهاساز بوده و دانش        در ديدگاه سازنده  

 اسـت آمـوز   گرايي، در نگاه آن به دانـش   جنبة انقالبي سازنده) 1991(سرفلد از نظر فون گال ). 1995
گرايـي بـر ايـن      ديـدگاه سـازنده  .  داردبـسيار آموز تفاوت   آليستها به دانش    كه با نگاه رئاليستها و ايده     

كند و در چنين ديدگاهي به        بايد زيربناي علمي خود را ساخت دهند تأكيد مي          مطلب كه كودكان مي   
  .شود اي كودكان بسيار توجه ميايدهه

گرايي، انتقالي در جو مدرسـه و كـالس بـه سـوي                 گرايي و سازنده    ي مبتني بر انسان   ها  برنامهدر  
هاي فيزيكي كالسي معموالً آزادي را در        مجموعه. فهميدن، همدردي و تشويق و اعتماد وجود دارد       

ي برنامه درسي و يـادگيري از طريـق         آموز، قدرت انتخاب قابل توجه در فعاليتها        شكل تحرك دانش  
بـه نحـوي چنـين فرصـتهاي        ) 1986(شـوبرت   ). 1993 وايلز و بوندي،  (كند    انجام دادن، تشويق مي   

                                                           
1. transpersoral  
2. deconstrutive 
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ايـن كـه بـه      . كنـد   گرا و برگرفته از ديـوئي مطـرح مـي           گيري تجربه   يادگيري را در چارچوب جهت    
برنامـه درسـي، خـود      . خت دهنـد   خود را مجدداً سا    د فرصتي داده شود تا تجربة     باي  آموزان مي   دانش
تواننـد معـاني را       آموزان در چنين فراديـدگاهي مـي        دانش. ها باشد  ها و تجربه   بايد يك تبادل ايده     مي

 آن را تفـسير كننـد       ،گر بودن   بررسي كنند و با توجه به احساس خود از معناداري، اهميت و هدايت            
)17 :1986.(  

گرايانه، در قالب فراديـدگاه         گرايانه و سازنده    انديدگاههاي تشكيل دهندة آموزش و پرورش انس      
تحقق خود و شكوفايي انساني، كاركرد مؤثر اجتماعي و توسـعة           : تحقق انساني و تلفيق ديدگاههاي    

كـه در   هـستند   فرهنگي، تربيت عقالني و رشد فراشناختي، با توجه بـه طيـف صـعودي ديـدگاهها                 
وزش و موقعيتهـاي يـادگيري در قالـب چنـين           اهـداف اساسـي در آمـ      . شـد  ارائـه    2نمودار شماره   

 ،)1986(و شـورت    ) 1983(نقل شـده از ميلـر       ديدگاههايي قبالً در تلفيق ديدگاههاي برنامه درسي        
  .مطرح گرديدند

دهد   اين رويكرد به فراگيران اجازه مي     . دهد   خودآگاهي را افزايش مي    ،گرايانه  برنامه درسي انسان  
معلـم  . ي از فعاليتها، در جستجوي يافتن الگوي شخصي متمايز باشند         ا  تا در پاسخهاي خود به دنباله     

شان از جمله باورها، ارزشـها،   كند تا با عالئق عاطفي   گرا فرصتهايي براي يادگيرندگان خلق مي       انسان
گرايي اين باور وجود دارد كه خودآگاهي بهتر از  در انسان . منديها مواجه شوند    هدفها، ترسها و رابطه   

از سـوي فـرد،     مطالعة تفكّـر خـود      . آيد  به دست مي  ثر مشاهدة احساسات دروني خود فرد       ر ا بهمه  
كه، مطالعـة     چنانهم. دستيابي به خودآگاهي است   اي براي     ، گفتگوها و تخيالت، وسيله    ها  يعني جمله 

  ).1983، ميلر 1996نيل  مك(اعمال، حركتها و آشكارسازيهاي جسماني نيز چنين است 
  جويانه انساني  مدار و تحول -ينداي فرتلفيقهايري در  فرصتهاي يادگ)ج

دهـد كـه تلفيقهـاي        اي كـه مطـرح شـد، نـشان مـي            بررسي مجدد چند فراديدگاه تحول جويانه     
مـداري؛ طرحهـاي مبتنـي بـر         -ينـد اگيـري؛ الگـوي فر      تصميم/ديدگاهي چون فراديدگاه كاوشگري   

اه مبتني بر انديشه عمومي در يـادگيري و         ؛ فراديدگ ]حور م مسئله[اي مشترك از مسائل زندگي        هسته
كـه نگارنـده   » انسان كامل«و »  متفكر انسان«آموزان و الگوهايي چون  پيدا كردن شعور مشترك دانش    

توانند فرصتها و موقعيتهاي يـادگيري متفـاوتي را در اختيـار معلـم و                 ، هر يك مي   كرده است معرفي  
يندي، تقويت تفكر و تعميـق يادگيريهـا، قـرار          ارآموزان در جهت تقويت مهارتهاي ف       كالس و دانش  

العمـر و   اي از آن در آمـوزش و پـرورش مـادام       مـداري كـه نمونـه      -مـثالً در الگـوي فراينـد      . دهند
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خودراهبري نيز مطرح گرديد، از طريق تلفيق سه ديدگاه توسـعه فراينـد شـناختي، رشـد اجتمـاعي                
گيري برنامه درسي را بـه سـمت ايجـاد          جهت  خود و شكوفايي انساني،     و تحقق ) كاركرد اجتماعي (

هايي چون توجه  زمينه. توان سوق داد يندي، ميابر مهارتهاي فريافتن فرصتهاي يادگيري براي تسلط   
هايي براي داشتن كاركرد مؤثر اجتماعي،       آموزان و ساخته شدن دانش، وجود زمينه        هاي دانش  به ايده 
توسـعه مهـارت      براي حل مسائل اجتمـاعي،      يافتن   ور شدن در مسائل عمومي و ملي، فرصت         غوطه
 فردي، خـودراهبري در يـادگيري و        -گيري، رشد مفهوم خود مثبت و تقويت مهارتهاي ميان          تصميم

با انتخاب و كاربرد الگـوي تلفيقـي        . هاي آن هستند   اي براي كارها و خودارزشيابي، نمونه       تهيه نقشه 
 در الگـوي اعتبـار   به ويـژه كه » سان متفكر و انسان كامل   انسان كارآمد، ان  «پيشنهاد شده تحت عنوان     

آموز از طريـق كـاربرد        يندمداري و تحول تفكر و قدرت عقالني دانش       اكه بر فر  » انسان متفكر «يافته  
قابـل  توان فرصـتهاي يـادگيري        گيريهاي برنامه درسي تأكيد دارد، مي       الگويي تلفيقي در تنظيم جهت    

ختي، رشد اجتمـاعي و رشـد انـساني در طيـف ديـدگاههاي برنامـه                با تأكيد بر رشد شنا    توجهي را   
آموز و معلم و كالس قـرار داد و بـه تـداوم يـادگيري، ايجـاد انگيـزه بـراي          درسي، در اختيار دانش   

  . يادگيري بيشتر و تعميق يادگيريها كمك كرد
  افتهاي فرصتهاي يادگيري در طرحها و ره:بندي جمع

جويانه و فرايندمداري كـه مطـرح شـد و هـر يـك               گاههاي تحول در مجموع، با توجه به فراديد     
گيريهاي چندي از سطوح باالتري از طيف ديدگاههاي برنامه درسي           حاصل تلفيق ديدگاهها و جهت    

 مشاركت در ،تري براي تسلط يافتن بر مهارتهاي فرايندي بودند و موقعيتهاي يادگيري بيشتر و عميق
 ابعـاد   يـافتن تحقـق   تر،    گيري، رشد مفهوم خود مثبت     اي تصميم  توسعه مهارته  ،حل مسائل اجتماعي  

خـود ارزشـيابي يادگيرنـده      و   خودراهبري   ،هاي دروني   كنندگي جنبه  متعالي انساني با توجه به تعيين     
 اينك فرصتهاي   .دشكردند، فرصتهاي يادگيري چندي نيز در قالب اين فراديدگاهها مطرح             فراهم مي 

 برنامـه درسـي بـه       يهاي فرايندمدار از ديـدگاهها    فيقفراديدگاهها و تل  يادگيري طراحي شده در اين      
با توجه به الگوي مورد توجه و تلفيق ديـدگاهي در نظـر گرفتـه شـده           . شوند  ميشرح زير بازنمايي    

  .تأكيد بر منتخبي از اين فرصتهاي يادگيري در برنامه درسي خواهد بود
 مهـارت مـشاهده،     ماننـد ينـدي   امهارتهاي فر  تمرينهايي براي تسلط بر      فرصتهاي يادگيري چون  

، تجزيه و تحليـل و      مسئلهكردن  بيني كردن، مقايسه و ارزيابي، بحث كردن، حل           تخمين زدن و پيش   
هاي محتوايي براي     وجود زمينه  ،گيري  ها و فرصتهايي براي قضاوت و تصميم        وجود زمينه  ،يابي  ريشه
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 ،ت تفكر عميق و بينش علمي، كاربرد تفكر نقادانه تقوي،گشايانه در مسائل برخورد شكاكانه و مشكل
  سـازي و توسـعة   هـاي مفهـوم    وجـود زمينـه  ،كاربرد تفكر خالق در حل مسائل فـردي و اجتمـاعي      

گيـري چارچوبهـا و راهبردهـاي شـناختي            شـكل   و  برخورد به مسائل مبهم و دوراهيها      ،نوالگوهاي  
د زمينه و فرصتهايي در برنامه درسي براي تقويـت           ايجا ، در مسائل  الّقحلهاي خ    ارائه راه  ،آموز  دانش

توجه، كوشش، بازبيني، ارزشيابي، بحث، نقادي و تعامل با ديگر همساالن؛ وجود فرصـتهايي بـراي                
ور شدن در مسائل عمومي و ملّي؛         كاوشگري و تحقيق، غوطه   ) ساختن(جستجوگري، تركيب كردن    

تهايي براي خود راهبري و خـود ارزشـيابي؛         مشاركت اجتماعي و حل مسائل اجتماعي؛ وجود فرص       
 فـردي؛ وجـود فرصـتهايي بـراي     ميـان تقويت قدرت انتخاب؛ رشد مفهوم خود مثبت و مهارتهـاي           

تـرين   گيـري؛ از جملـه مهـم        شركت در دوراهيها و مورد پژوهيها در جهت تقويت مهـارت تـصميم            
  .فرصتهاي يادگيري هستند

  گيري و نتيجهبحث 
ي درسـي، تلفيقهـاي ديـدگاهي و        هـا   برنامـه در حـوزة ديـدگاههاي      مروري بـر مباحـث شـده        

ي درسي؛ زمينـه و نـوع       ها  برنامهفراديدگاهها و بحث فرصتهاي يادگيري و ارتباط آن با ديدگاههاي           
بازكـاوي  . شـود   ي درسي تا حدودي مـشخص مـي       ها  برنامهتحول مورد انتظار در طراحي و تدوين        
هاي اخيـر چـون       جويانه و تأثيرگذار در دهه     فراديدگاه تحول ايجاد فرصتهاي يادگيري در قالب چند       

به تعليم و تربيت، بـه ويـژه   » گرايانه سازنده«و گرايانه   ديدگاههاي انسان ،»العمر تعليم و تربيت مادام   «
و فراديدگاههاي دگرگوني و تحول جويانه انـساني در حـوزه برنامـه درسـي               » فرايندمدار«الگوهاي  

 در جهـت ايجـاد      ريـزي درسـي موجـود،       در نظام برنامـه   هنمايي براي تحول    توانند چارچوب را    مي
تـأملي در ايـن     . هاي درسي و آموزشهاي با كيفيت باشـند         فرصتهاي يادگيري سازنده از طريق برنامه     

ريزي درسي در سطح       از مؤسسات پژوهشي و برنامه     ويژه اين انتظار را به       و رهيافتها،  ها  يافته ،اصول
 خـود تجديـد نظـري اساسـي در          ةآورد كـه در محـدود       پرورش بـه وجـود مـي      وزارت آموزش و    

صتهاي يادگيري برخاسته از آنها، به ي درسي و روشها و فر ها  برنامهگيريهاي طراحي و تدوين       جهت
 مـرتبط و    يپژوهـشها دادن  انجـام   .  در تدوين اسناد برنامه درسي ملّي، مورد توجه قرار دهنـد           ويژه

جويانـه   ي درسي نويني مبتني بر تلفيق همخواني از ديدگاههاي تحول   ها  مهبرناسازماندهي و طراحي    
آموزان با توجـه بـه طيـف صـعودي ديـدگاههاي       و اثربخش در راستاي تحول در يادگيريهاي دانش    

آمـوزان و ايجـاد       اجتمـاعي و شـناختي دانـش        برنامه درسي و تقويت يادگيريهاي چندگانه انـساني،         
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 گـام تـرين     مـؤثر ي درسـي،    هـا   برنامه قالب فراديدگاهي مطلوب براي      فرصتهاي يادگيري مناسب در   
 تحـوالت و    الزم اسـت  هدف اساسـي فـوق،      بخشيدن به   براي پيمودن اين راه و تحقق       . خواهد بود 

ي درسي صورت گيرد كه با توجـه بـه       ها  برنامه در روند موجود طراحي و تدوين و اجراي          يتغييرات
 و همچنين در نظر گرفتن نتايج مطالعه ديگري كـه پژوهـشگر             حطر در اين    مباحث مطرح ها و    يافته

  : خالصه كردبه ترتيب زيرتوان آنها را  ، مي)1385سلسبيلي،  (داده استانجام 
ي درسـي   هـا   برنامهاي و توليد      هاي پژوهشي توسعه   پروژهدادن  ايجاد زمينة مطالعاتي و انجام       .1

ي كه بتواند در روندي قابل حـصول، تحـوالت مـورد    نويني مبتني بر انتخاب و كاربرد فراديدگاههاي 
بـا  نظر در راستاي رشد شناختي، رشد اجتماعي و رشد انـساني را در قالـب فراديـدگاه مطلـوب و                     

برنامـة  مداري و انتقال معلومـات از طريـق           جاي كتاب  هسازنده ب فرصتهاي يادگيري   توجه به ايجاد    
  .درسي و كالس و مدرسه، متحقق سازد

 برنامـه   بـه ويـژه   هاي درسي     ه مباني نظري ديدگاههاي برنامه درسي در طراحي برنامه        توجه ب  .2
ريزي درسـي     فرايند برنامه كارگيري تلفيق همخواني از ديدگاههاي برنامه درسي در         ه  بدرسي ملي و    

با توجه  در كل فرايند طراحي و تدوين و اجراي برنامه درسي           و جاري ساختن فراديدگاهي سازنده      
 كـه سـاختار و ويژگيهـاي        فراديـدگاه مـورد نظـر     يتهاي يادگيري و فرصتهاي قابل ارائـه در         به موقع 
  .دش داده ح حد امكان شرآنها تاهايي از  نمونه
ي درسـي، چـون تحـول در        ها  برنامهتوجه به الزامات و شرايط الزم براي تحوالت ديدگاهي           .3

چندان  شرايط فعلي     به سبب اينكه   ،هاي درسي در آموزش و پرورش       نظام پژوهشي و اصالح برنامه    
  . ستني پژوهش انگيزي و تجربه مداري پژوهشي در تحوالت برنامه درسي مبتني بر

آموزشهاي معلمان با توجـه بـه مبـاحثي چـون فرايندمـداري،              تربيت معلم و   درتحول  ايجاد  . 4
صتهاي يادگيري   و تحوالت ديدگاهي الزم آن؛ فر      ريزي درسي مبتني بر مدرسه      ، برنامه آموزش مداوم 

  .و اصول قابل توجه در ايجاد فرصتهاي يادگيريهاي درسي  در برنامهچندگانه 
تغييـر و تعـديل و   ايجـاد  طح تخصصي و نفوذ و درگير شدن معلمـان در   بخشيدن به س   ارتقا .5

 در نتيجـه    ،ي درسي براساس تحوالت ديدگاهي مطرح شده در اين مطالعـه          ها  برنامهسازگار ساختن   
 در ايجـاد فرصـتهاي يـادگيري    معلمـان و طراحـي  تر به شأن تخصصي و قدرت انتخـاب        توجه بيش 

  . آموزان سازنده براي دانش
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بررسي اثر بخشي آموزش زمينه محور سينتيك شيميايي بر رشد تحصيلي 
 آموزان و نگرش دانش

  دكتر عابد بدريان
  دكتر باهره عربشاهي

  نژاد طالب عبدي
  اكبر ناصري آذردكتر 

  چكيده
 محور سـينتيك شـيميايي در رشـد    -هدف پژوهش حاضر، بررسي اثر بخشي آموزش زمينه     

 محور بر انگيـزه     -ثير آموزش زمينه  دانشگاهي و همچنين تأ      پيش وزان دورة آم تحصيلي دانش 
  . ه استو نگرش آنان نسبت به علم شيمي بود

هاي نامعادل با پـيش آزمـون و پـس آزمـون اسـتفاده شـد و            در اين پژوهش، از طرح گروه     
 آموزان شـركت كننـده در       صورت سنتي و دانش   ه  آموزان شركت كننده در گروه گواه ب        دانش

 نفر از   40 نمونه آماري اين پژوهش      . محور آموزش ديدند   -ه صورت زمينه  گروه آزمايشي ب  
ايـن   نفـر از     19 . اصـالندوز مغـان بـود      دانـشگاهي منطقـة     آمـوزان دختـر دورة پـيش        دانش
 نفر ديگر در گروه گـواه حـضور داشـتند و در محـيط        21 در گروه آزمايشي و      آموزان  دانش

از آزمونهـاي   هـا    براي تجزيه و تحليل داده    . لعه قرار گرفتند  مورد مطا ) كالس درس ( طبيعي  
ه و همبسته يكي از مهمتـرين    استودنت وابست  -آزمون آماري تي  . شدآماري مختلفي استفاده    

 .كار گرفته شده بها  هايي بود كه در بررسي درستي فرضيهآزمون

آمـوزان دو      دانـش  نشان داد كه تفاوت چنداني در پيشرفت تحـصيلي        ها   تجزيه وتحليل داده  
آمـوزان     دانـش   محور موجب افـزايش انگيـزة      -زمينه آموزش   ، اما شيوة  شود  گروه ديده نمي  

 و بـر نگـرش آنـان نـسبت بـه علـم شـيمي تـاثير مثبـت            شود  ميبراي مطالعه درس شيمي     
  .گذارد مي

  

  يمحور، سينتيك شيميايي، انگيزه، نگرش، يادگيري، رشد تحصيل - آموزش زمينه:ها كليد واژه
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  مقدمه و بيان مسئله
. پـردازد   اي از علوم تجربي است كه به مطالعه تركيب، ساختار و خواص مـواد مـي                 شيمي شاخه 

 گسترده شيمي در پزشكي، داروسازي، صنايع غذايي، كشاورزي، آرايـشي و بهداشـتي، تهيـه         كاربرد
اهميت زياد اين علـم     ، نشان از    ...رنگ، پالستيك، الستيك و انواع پوششها، محيط زيست، انرژي و           

بـدريان،  (رفاه، بهداشت، سالمت، رشـد اقتـصادي و توسـعه پايـدار جوامـع بـشري دارد                  تأمين  در  
1388 .(  

سـبب  ها   روزافزون علم شـيمي در زنـدگي انـسان         كاربردمعتقدند كه   ) 2001 (2 و نخله  1دانووان
 علـوم   فعاليتهـاي از   يكـي    منزلةبه  آموزش مناسب و اثربخش آن به ويژه در مدارس،          كه  شده است   
 متفـاوتي عوامـل   ،  بيست و يكـم   از نظر آنان، با ورود به قرن        . داهميتي بسزا برخوردار شو   تجربي از   

هاي شناختي و  گسترش نظريه. يادگيري علم شيمي را تحت تاثير قرار داده است-هاي ياددهي  شيوه
وري گسترده از رايانه و فنـا      گيري  بهرهآموزان،    افزايش درك پژوهشگران از چگونگي يادگيري دانش      

 نگرانيهـاي    از يك سو و    ملموسهاي علمي پيچيده و غير       كردن پديده   اطالعات براي تجسم و مرئي    
در زمينـه    جامعـه    آگـاهي جهاني نسبت به انرژي، منابع آب وآلودگي محيط زيست، افزايش سـطح             

، س و دانـشگاهها    آموزش و يادگيري اثربخش شـيمي در مـدار         كه، سبب شده است     علوم گوناگون 
  . شناسان و حتي اقتصاددانان قرار گيرد ، جامعهمورد توجه مسئوالن، سياستگذاران

قابل لمس به ويـژه در      هاي شيميايي پيچيده و غير      سبب پديده يادگيري و درك مفاهيم شيمي به       
ـ     در فرايند آموزش و يادگيري شيمي، معلمان و دانش        . سطح مولكولي، اغلب دشوار است      اآمـوزان ب

و هـا   بررسـي ويژگي  . رو هستند كه به راحتي قابل درك و تجسم نيستند         ه  هايي روب   و فرضيه ها   نظريه
هــاي مولكــولي و اتمــي هــستند و بــا چــشم مــسلح و حتــي  رفتــار مــواد شــيميايي كــه در انــدازه

شـود     مـي  3فهمـي    مشكل است و منجر به كج      معموالًميكروسكوپهاي قوي نيز قابل مشاهده نيستند،       
  .)2003، 5 و هاميري4دوري(

  

                                                           
1. Donovan 
2  . Nakhleh 
3. Misconception 
4. Dori 
5. Hameiri 
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معتقدند كه در طراحي و اجراي برنامه درسي شيمي در مدارس، سـه     ) 2006 (2 و بالت  1پايلوت
  : بحث چالش برانگيز مطرح است كه عبارتند از

  آموزان براي يادگيري علم شيمي؛ انگيزه پايين دانش. 1
هـاي    رسـي بـا تجربـه     هاي علمـي طـرح شـده در كتابهـاي د            عدم هماهنگي مفاهيم و نظريه    . 2

  يادگيري؛
  . درسي در مدارسهاي نامناسب اجراي برنامة  شيوه. 3

 به اين دانش    هاي جديد   و نظريه ها   و موضوع  يافته بسيار   گسترشدر چند دهه اخير، علم شيمي       
 بـراي آشـنايي     كـه كنـد     شرط پويا بـودن محتـواي آموزشـي ايجـاب مـي           .  شده است  افزودهبشري  
 علم شيمي و كاربردهاي متعدد آن در زندگي روزمـره، بـه طـرح               متفاوتاي  ه  آموزان با حيطه    دانش

در كتابهاي درسي بـه دليـل       . توجهي ويژه شود  مباحث نوين در محتواي آموزشي و كتابهاي درسي         
 درسي شيمي و حجم محدود كتابهاي درسي، اغلب مطالـب           حجم زياد مباحث طرح شده در برنامة      

كتابهاي درسي كه سـاختاري اليـه       بنابراين   ،شوند  ه مي ئ محدود ارا   خالصه و نسبتاً   طورمورد نظر به    
اند و ارتباط طـولي و        هاي كوچكي تشكيل شده     شوند كه از قطعه     مانند دارند، به تابلوهايي تبديل مي     

ـ  ارا اي  بـه گونـه   و مدلهاي شيمي    ها   نظريهها  در اين كتاب  . عرضي اندكي با هم دارند     انـد كـه      ه شـده  ئ
 ديگر آمده و اصالً چه نيازي به ايـن كـار بـوده              دانند چرا يك نظريه از پس نظرية       آموزان نمي   دانش
توانند به تصويري جامع و        نمي شاهده قطعات مجزا از مفاهيم شيمي     آموزان با م    بنابراين دانش . است

تـوجهي   بـي اين ). 2005 ، 6 و وادينگتون5، پارچمن4 ، گراسل 3بنت(رايج از علم شيمي دست يابند       
در ايـن   علم شيمي و ادامه تحـصيل در مقـاطع بـاالتر    ةآموزان براي مطالع اهش انگيزه دانش سبب ك 
  . شده استرشته 

هـاي    هاي علمي طـرح شـده در كتابهـاي درسـي بـا تجربـه                 هماهنگي مفاهيم و نظريه    زمينةدر  
تـه شـده   هـاي آموخ  ند مفاهيم و نظريـه آموزان قادر  آيا دانش «: گويد  مي) 1998 (7يادگيري، وان اورز  

در سـالهاي نـه چنـدان دور،        «: افزايـد   مي؟ وي سپس    »شيمي را در زندگي روزمره خود به كار برند        

                                                           
1. Pilot 
2. Bulte 
3. Bennett 
4. Gräsel  
5. Parchmann  
6. Waddington 
7. Van Oers 
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شد؛ اما در سالهاي اخير، عالوه بر محتوا، بايد           محتواي يادگيري تنها عامل مهم در يادگيري تلقي مي        
 شـناخت و    نيـز معتقـد اسـت كـه       ) 2006 (1گيلبـرت . »د شـو   ي ويژه به موقعيت يادگيري نيز توجه    

 دهـد و يـا يـادگيري        اي كه در آن شناخت رخ مي        بنابراين زمينه .  باشند 2يادگيري بايد موقعيت يافته   
گرايـي   اين امر به نوعي برگرفته از نظريه سـاختن .  برخوردار استگيرد، از اهميت بسيار    صورت مي 

   .و تاثير زمينه و محيط بر يادگيري است) 1978( 4 ويگوتسكي3 اجتماعي-فرهنگي
 محـيط زيـست و   ،نگرانيهاي جهـاني نـسبت بـه منـابع انـرژي، آب، تغذيـه      در چند سال اخير،   

 ويـژه در اقتـصاد و       يجايگـاه از  علم شيمي    كهآلودگيهاي هوا و آبهاي زير زميني سبب شده است          
 در  5»امعه و محيط زيست   ج - فناوري -رويكرد علم « از   گيري  بهرهبا  . برخوردار شود  علوم اجتماعي 

تـوان مفـاهيم و       هـاي اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتـصادي، مـي            ريزي درسي و اسـتفاده از زمينـه         هبرنام
ـ آمـوزان ارا    هاي يادگيري جديـد بـه دانـش         هاي شيمي را در قالب تجربه       نظريه ، 6هادسـون (ه كـرد    ئ
 در آموزش شيمي سبب شده است تا مفاهيم ارايه شده از            7 محور -استفاده از رويكرد زمينه   ). 2003

آموزان با مالحظـه كـاربرد عينـي مفـاهيم آموختـه شـده در                  و دانش  شوندبرخوردار    بيشتر جذابيت
  .دهند مطالعه شيمي نشان  نسبت به زندگي واقعي، انگيزه و رغبت بيشتر

 جهـان و عـدم وجـود        سراسـر محـور شـيمي در          -با عنايت به مورد توجه بودن آموزش زمينه       
 دارد تـا اثربخـشي برنامـه    در نظـر حاضـر  مطالعـة  ان، هاي مرتبط با موضوع پژوهش در اير     پژوهش
دانـشگاهي يعنـي       پـيش  ةبرانگيـز شـيمي دور      هاي چـالش   محور را در يكي از موضوع      - زمينه درسي

موضوع سـينتيك شـيميايي تلفيقـي از مفـاهيم فيزيكـي و             . سينتيك شيميايي مورد بررسي قرار دهد     
 و سـه سـطح تفكـر        پـردازد   مـي ي شيميايي   هاسرعت و سازوكار واكنش   مطالعة   به   شيميايي است كه  

انتزاعي بودن بيـشتر مفـاهيم      . دهد  زمان مورد بررسي قرار مي    كروسكوپي، مولكولي و نمادي را هم     ما
    ).2006گيلبرت، (سينتيك شيميايي، مشكالتي را در فرايند آموزش و يادگيري آن ايجاد كرده است 

                                                           
1. Gilbert 
2. Situated learning 
3. Socio Cultural Perspective 
4. Vygotsky 
5. Science- Technology- Society and Environment Approach 
6. Hodson 
7. Context-based Approach 
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  ضرورت انجام پژوهش
 درسي مدارس، مفاهيم    ة پوشش مفاهيم كليدي شيمي در برنام       و ضرورت    تنوع موضوع  دليلبه  

آمـوزان در فراينـد       براي فعال كردن دانـش    . هاي درسي شيمي كامالً واگرا هستند       ه شده در كتاب   ئارا
هايي اسـتفاده شـود كـه         هاي درسي شيمي از زمينه      در برنامه يادگيري و افزايش عمق يادگيري، بايد       

مطالعة  و به اين ترتيب براي واقف شوندها  م آموخته شده در اين زمينهاهميت مفاهيبه  آموزان    دانش
  ).2004، 1دي جانگ( الزم را كسب كنند ة، انگيزمتفاوتشيمي و گسترش دانش خود در جهات 

 درسـي شـيمي در   ة، به هنگام تـدوين برنامـ  1975 از سالپيشمعتقد است كه    ) 2005( 2ماهافي
 مواجـه   پرسـش اساسـي   ريزي آموزشي با ايـن        شناسان برنامه هاي مختلف تحصيلي، اغلب كار      دوره

 كـه  شـد    پرسش سبب اين  » هايي را بايد در برنامه درسي شيمي آموزش داد؟        چه موضوع «بودند كه   
. تهيه و به مورد اجـرا درآيـد        و مفاهيم متنوع شيمي   ها   درسي منسجم و حجيم از موضوع      ةيك برنام 

اي صورت گرفته بارها مورد اصالح و بازبيني قرار گرفتنـد؛           ه  هاي درسي بر پايه ارزشيابي      اين برنامه 
چـه چيـزي را بايـد       « در مراكز علمي و صنعتي مطرح شـد كـه            پرسشاما در اواخر قرن بيستم اين       

  هـاي   هاي انجام گرفته در سطح جهان، از برنامه       با اين سؤال، بيشتر پژوهش    » آموزان ياد بگيرند؟    دانش
 محور و اتخاذ رويكردهاي     –اي و زمينه       رشته ميانهاي درسي     امه محور به سمت برن    - درسي دانش 

  . پژوهش سوق داده شد دادنانجام فرايندي، كاوشگري و
راهبـرد    محور شيمي وجود دارند كه بيشتر آنها بـر اسـاس           -زمينه چندين راهبرد براي آموزش   

ده و هـدف اصـلي      ئله بو اين راهبردها منطبق بر رويكرد حل مس      .  طراحي شده اند   3»نياز به دانستن  «
محور شيمي      - هاي درسي متعددي بر پايه آموزش زمينه        برنامه.  شيمي است  4»دار  يادگيري معنا «آنها  

 در  5»شيمي در زمينـه   «هاي درسي     برنامه. تدوين و در برخي از كشورها به مورد اجرا در آمده است           
، 8شـوارتز ( اياالت متحد آمريكـا       در 7»شيمي در جامعه  «،  )2005 و پارچمن،    6گراسل، ننتيگ (آلمان  
در  3»كاوشگري در شـيمي   «،  )2006 ،   2 و لوبن  1بنت( در انگلستان    9»شيمي پيشرفته سالتر  «،  )2006

                                                           
1. De Jong 
2. Mahaffy 
3. Need to Know 
4. Meaningful 
5. Chemie im Context (CHiK) 
6. Nentwig 
7. Chemistry in Community (ChemCom) 
8. Schwartz 
9. Salters Advanced Chemistry 
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) 2006پــايلوت و بالــت ، ( در هلنــد 5»دار شــيمي آمــوزش معنــي«و ) 2004، 4ماهــافي(در كانــادا 
طه هـستند كـه در چنـد سـال           متوس  محور شيمي دورة   -هاي درسي زمينه   هاي بارزي از برنامه     نمونه

  . اند اخير با موفقيت به اجرا درآمده
 محـيط زيـست و      ة محور شيمي، از موضـوعهاي متنـوعي در زمينـ          -هاي درسي زمينه    در برنامه 

هـاي درسـي      مبناي نظري برنامـه   . مسائل اجتماعي براي تدوين محتواي آموزشي استفاده شده است        
ـ     ) 1978( 6 يادگيري ويگوتسكي   ةذكر شده با نظري     اجتمـاعي در    -ثير محـيط فرهنگـي    أمبتنـي بـر ت

هـاي شـيمي و        مفـاهيم و نظريـه     ميـان تالش شده است تا     ها   در اين برنامه  . يادگيري هماهنگي دارد  
هاي موجـود در    آمـوزان ارتبـاط برقـرار شـود و شـكاف           هاي موجود در زندگي واقعـي دانـش         پديده
  . هاي درسي سنتي مرتفع گردد برنامه

 شـيمي   گوناگونهاي  محور موضوع     -ش بودن آموزش زمينه    اثربخ زمينةعددي در   هاي مت پژوهش
درسـي سـالترز، انگيـزه و درك          ضـمن مطالعـه اثربخـشي برنامـه       ) 2001 (7باربر .انجام گرفته است  

آموزان گروه آزمايـشي وي، برنامـة شـيمي پيـشرفتة      دانش. آموزان را نيز مورد بررسي قرار داد     دانش
نـشان  ها نتايج بررسـي .  درسي سنتي را مطالعه كرده بودندزان گروه گواه نيز برنامةآمو نشو دا سالترز
ايـن  . ه شـده بـسيار راضـي بودنـد    ئمحور ارا     - آموزشي زمينه  اعضاي گروه آزمايشي از دورة     داد كه 

 نقش شيمي   زمينةهاي متنوعي همچون پژوهش در       دادن فعاليت   انجام سببرضايت و عالقه بيشتر به      
كـاربرد  هاي اجتماعي و زندگي روزمره، جستجوي اينترنتـي اطالعـات، بحـث كالسـي،               در رويداد 

  . درسي بود  فعاليتهاي ايفاي نقش و بازي در برنامة 
 محور ترموديناميك   -اي ثابت كردند كه آموزش زمينه       نيز در مطالعه  ) 2004 (9 و پيلينگ  8هولمن

 12 و اسـكوارتز   11، بـانس  10نخلـه . شود  يآموزان به علم شيمي م       دانش عالقةشيميايي سبب افزايش    
مشاهده كردند كه اجراي ايـن برنامـه        » شيمي در جامعه  «در بررسي اثربخشي برنامه درسي      ) 1995(

                                                                                                                                               
1. Bennett  
2. Lubben 
3. Inquiry in Chemistry 
4. Mahaphy 
5. Meaningful Chemistry Education 
6. Vygotsky 
7 . Barber 
8. Holman  
9. Pilling 
10. Nakhleh 
11. Bunce 
12. Scwartz 
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هاي آنان نسبت به ايـن       شيمي، باورها و نگرش    ةت به مطالع  آموزان نسب   عالوه بر افزايش انگيزه دانش    
 مهـم و تعيـين      يتقد بودند كه علم شيمي نقش     آموزان مع    اغلب دانش  .دهد  ميعلم را تحت تاثير قرار      

   .هاي زندگي داردريگي مين رفاه و تصميمأزايي، ت  درجامعه، صنعت، اشتغال كننده
محور شيمي انجام گرفته   -هاي درسي زمينه   هاي ديگري نيز براي بررسي اثربخشي برنامه      پژوهش

). 2004 و ماهـافي،     2007،  4؛ كينـگ  2007،  3 و دمـوث   2؛ ؛ ننتيـگ   2008،  1پيتـرمن : از جمله (است  
 محور شيمي در افـزايش سـواد علمـي          – درسي زمينه    بر اثربخشي باالي برنامة   ها  اغلب اين پژوهش  

كـارگيري    تـر شـيمي، بـه      آموزان، ارتقاي رشد تحصيلي، افزايش انگيـزه بـراي مطالعـه عميـق              دانش
 مثبت نسبت به علـم  هايگيريهاي شخصي، و نيز كسب نگرش روزمره و تصميم  در زندگي   ها   آموخته

اي، تغذيـه سـالم،      از جملـه آلـودگي آب و هـوا، اثـرات گلخانـه            (شيمي براي حل مسائل اجتماعي      
  .كيد دارندأت...) بهداشت عمومي، سالمت، بازيابي مواد مصرفي، تامين انرژي و 

يـزان و   ر  سـوي برنامـه    از    سابقه  ي بي محور با استقبال     -ي درسي زمينه    ها  در چند سال اخير برنامه    
 از اين رويكرد در تدوين كتاب درسي شـيمي          گيري  بهره. رو شده است  ه  ب  هاي درسي رو  مؤلفان كتاب 

بـا اسـتقبال    ) 1380ريزي آموزشي،     شيمي براي زندگي، سازمان پژوهش و برنامه      (سال اول متوسطه    
، هاي اجـراي ايـن طـرح      يكـي از هـدف    ). 1387بـدريان،    (آموزان و دبيران شيمي مواجـه شـد         دانش

  . ه استهاي تحصيلي باالتر بود  محور شيمي در دوره-گسترش آموزش زمينه
ريزي و آموزش مفاهيم پيشرفته و        در اين پژوهش، براي بررسي اثربخشي اين رويكرد در برنامه         

دانـشگاهي انتخـاب و در    هاي باالتر، بحث سينتيك شيميايي از دوره پـيش          تر شيمي در دوره     انتزاعي
ـ   . ه اسـت   محور آموزش داده شد    - زمايشي، به صورت زمينه   قالب يك مطالعه آ    ن مطالعـه،   هـدف اي

 آنـان   افـزايش انگيـزة    آموزان و   محور در رشد تحصيلي دانش     - درسي زمينه  بررسي اثربخشي برنامة  
  :روي اين اصل سؤالهاي پژوهش عبارت بودند از. براي مطالعه شيمي بود

 مثبـت   تـأثير بر پيشرفت تحصيلي دانش آمـوزان       سينتيك شيميايي،   محور      -زمينهآيا آموزش   . 1
  دارد؟
شـيمي  ة آمـوزان بـراي مطالعـ    دانـش ة شيمي موجب باال رفتن انگيزمحور    -زمينهآيا آموزش   . 2
 شود؟ مي

                                                           
1. Peterman 
2. Nentwig 
3. Demuth 
4. King 
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  شناسي تحقيق روش
اسـت كـه       است و با شيوه گروه كنترل نـابرابر انجـام گرفتـه            1نيمه آزمايشي اين پژوهش از نوع     

 پس آزمون با گروه كنترل است، با اين تفاوت كه در اين طرح آزمودنيهـا                مشابه طرح پيش آزمون و    
دانـشگاهي   ند؛ بلكه به علت وجود يك مركز آموزشي پـيش ا هبه طور تصادفي از جامعه انتخاب نشد    

گيري شده است  بهرهگيري در دسترس     دخترانه در منطقه و دسترسي پژوهشگر به آن، از شيوه نمونه          
 دانشگاهي منطقـة     و پسر دوره پيش    آموزان دختر    آماري اين پژوهش را دانش     عةجام). 1385دالور،  (

 نفـر از آنهـا      19. آموز دختر انتخاب گرديد     دانش 40 آنها   مياندهند كه از      اصالندوز مغان تشكيل مي   
بـراي ايـن    ) كـالس درس  ( در كالس گواه در محيط طبيعي خود       نفر ديگر    21در كالس آزمايش و     
  . ندمطالعه انتخاب شد

به منظور بررسي همگن بودن دو گروه، بهره هوشـي و سـابقه تحـصيلي آنهـا در درس شـيمي                     
بررسي شد و پس از حصول اطمينان از همگـن بـودن دو گـروه، بررسـي متغيـر مـستقل پـژوهش                       

  .آغاز شد)  محور-آموزش زمينه(
  ها ابزارهاي گردآوري داده

   تغيير در نگرش و انگيزهپرسشنامة. 1
، 2دالگتـي ( نگـرش سـنج       ها، از پرسـشنامه     براي تهيه گويه  . است گويه   15مه داراي   اين پرسشنا 

 تعيين پايايي ابزار، براي. ه استاي استفاده شد   به صورت ليكرت پنج گزينه    ) 2003،  4 و آليستر  3كول
دانشگاهي به     پيش آموز دورة   دانش 21پرسشنامه روي   . هاي هم ارز استفاده به عمل آمد      از روش فرم  

ابتدا يكي از فرمها به دانش آموزان داده شد و بعد از يك هفته، فرم هم ارز ديگـر نيـز                     .  در آمد  اجرا
 بـراي تعيـين همبـستگي       5سپس از فرمول ضـريب همبـستگي پيرسـون        . در اختيار آنان قرار گرفت    

  .دست آمده  ب87/0حدود در پايايي براي اين پرسشنامه  ضريب .نمرات دانش آموزان استفاده شد
، ) نفـر  3( متخصصان آمـوزش شـيمي       اتسنج، از نظر     آزمون نگرش  6ي تعيين روايي صوري   برا

، از معلـم شـيمي      7براي تعيين روايي سازه   . گيري شده است    بهره)  نفر 3(علوم تربيتي و روانشناسي     
                                                           
1. Quasi Experimental Design 
2. Dalgety  
3. Coll 
4. Alister 
5. Pearson Coefficient Correlation 
6. Face Validity 
7. Construct Validity 
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آموزان شركت كننده در تعيـين پايـايي آزمـون خواسـته شـد تـا بـر پايـه ميـزان شـناخت از                          دانش
هـاي  س شـيمي و ميـزان مـشاركت در فعاليت         به در آنان  مندي    با توجه به ميزان عالقه    آموزان و    دانش

آمـوزان     سال پيش نيز به اين دانش      مذكورمعلم  . گيردباي در نظر      كالسي، براي هر كدام از آنها نمره      
هاي آزمـون بـا نمراتـي كـه           روايي سازه .  آنان آشنايي كامل داشت    همة بنابراين با    ،آموزش داده بود  

 يكـي  پـس از آن . شد تعيين 93/0آموزان در يكي از آزمونهاي هم ارز  و نمرات دانشداده بود لم  مع
آمـوزان گـروه      دوره بـه دانـش    پايـان    ديگـر در     برگـة  ، و سنج در ابتدا     نگرش هاي پرسشنامة   برگهاز  

  . آزمايش داده شد
   آزمون مفهومي سينتيك شيميايي .2

و كتاب درسي شـيمي     ) 1379(نماي برنامه درسي شيمي      راه  كتاب براي تهيه محتواي آزمون، از    
 پرسشهاي مفاهيم مورد نظر براي تهيه       1 شماره   در جدول . استفاده شد ) 1387(دانشگاهي    دوره پيش 

  .  شده استارائه شده تعيينهاي آموزشي  آزمون مفهومي و هدف
ورت انشايي بـه    آموزان به ص     ساخته شد و دانش     پرسش 16با  اين آزمون به صورت باز پاسخ و        

در اين  . ه است براي تعيين پايايي آزمون، از روش دو نيمه كردن آزمون استفاده شد           . آنها پاسخ دادند  
بـه  ( مـساوي    آزمـون بـه دو نيمـة      آموزان داده شد و پس از اجـرا،           روش يك آزمون واحد به دانش     

ب همبـستگي    ضري عيين ضريب همبستگي نمرات از فرمول     براي ت . تقسيم شد ) صورت زوج و فرد   
) rtt = 94/0( 1 براون-و براي تعيين ضريب پايايي كل آزمون از فرمول اسپيرمن   ) r = 90/0( پيرسون

 . ه استاستفاده شد

هـاي آزمـون را بـه     آنها برگه . ه است براي تعيين پايايي مصحح از دو نفر دبير شيمي استفاده شد          
 شاخص پايايي )r = 97/0( مصححان  نمرات اين ميانهمبستگي . ندا هصورت جداگانه تصحيح كرد   

   .آمده استمصححان به حساب 
   مفهومي سينتيك شيميايي آزمون2تعيين روايي محتوايي

از آنجايي كه آزمون ساخته شده از نوع وابسته به مالك بود، براي تعيين روايي محتـوايي آن از                   
س با اجراي آزمايـشي     سپ. متخصصان آموزش شيمي و علوم تربيتي استفاده شد        نظرات شش نفر از   

محاسـبات  دادن  آزمون روي يك گروه آزمايشي خارج از نمونه آماري اين پـژوهش، بـدون انجـام                 

                                                           
1. Spearman-Brown 
2. Content 
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آموزش شيمي براي تعيين روايي آزمون مالك قرار        متخصصان  ضريب دشواري و ضريب تميز، نظر       
. ر رفته اسـت   به كا ،  1 ريچاردسون - كودر 20 فرمول   ،  يين ضريب پايايي نهايي آزمون    براي تع . گرفت

مـورد تاييـد قـرار      شـده   ، پايايي نهايي آزمـون سـاخته        )92/0(مربوطه  با توجه به باال بودن ضريب       
  .گرفت

   مفاهيم و اهداف آموزشي انتخاب شده از سينتيك شيميايي.1 شماره جدول
  محتواي انتخاب شده از  رديف

  سينتيك شيميايي
  اهداف آموزشي مورد نظر

  )موزانآ انتظارات يادگيري دانش(
  سرعت واكنشهاي شيميايي و محاسبات   1

  مربوط به آن
  

گيـري    اثر تغيير غلظت بر سرعت يك واكنش را بررسـي و انـدازه            .1
  . كند

سرعت يك واكنش را بر حسب ناپديد شدن واكنشگرها يا پديدار     . 2
  .ها محاسبه كند شدن فراورده

  ...مفهوم مسير واكنش را شرح دهد و. 3
  هاي  سرعت واكنشل موثر برعوام  2

 ي تاثير آنها شيميايي و نحوه

  

  . واكنشهاي شيميايي را توضيح دهد، برخوردةبه كمك نظري. 1
  .اثر دما بر سرعت واكنش را درك كند. 2
  .نمودار تغيير انرژي در يك واكنش را رسم و تفسير كند. 3
انرژي فعالسازي را تعريف و آن را از روي نمـودار محاسـبه كنـد        . 4
  ...و

  كاتاليزگرها  3
  

اثر كلي كاتاليزگرها را بر انرژي فعال سازي، سـرعت و سـازوكار             . 1
  .يك واكنش توضيح دهد

را نام ببرد و براي هـر يـك         ) همگن و ناهمگن  ( انواع كاتاليزگرها . 2
  .مثالي بزند

  .ها و كاربرد آنها در زندگي را بشناسد بازدارنده. 3

   محور-ويژگي محتواي آموزشي زمينه
 در  2 از نـشانگرهاي سـواد شـيمي       شده اسـت كـه     طراحي و تدوين محتواي آموزشي تالش        در

 ،9 و هوفـشتاين   8 ، بنـزوي   7شـوارتز ( شـود استفاده   6  و نگرش  5  ، مهارت 4، زمينه 3محتواچهار سطح   

                                                           
1. Kuder-Richardson 20 (KR20) 
2. Chemical Literacy 
3. Content 
4. Context 
5. Skill 
6. Attitude 
7. Shwartz 
8. Ben-Zvi 
9. Hofstein 



  ....محور -بررسي اثربخشي آموزش زمينه

 

103

 
 

  

بـراي  . كننـد   مـي نشانگرهاي ذكر شده سطوح انتظارات آموزشـي را بـه روشـني مـشخص               . )2006
عـدي شـيمي اسـتفاده كـرد         بايد از رويكرد آمـوزش سـه ب        مورد نظر  اهداف   دستيابي به انتظارات و   

ي چهـاروجهي در   ا  نمايـه بـه صـورت  آمـوزان    در اين رويكرد، سطوح تفكر دانش     ). 2004ماهافي،  (
  .  آورده شده است1  شمارهشكل
 

 

  

   

  
  

  عدي شيمي سطوح تفكر مورد انتظار در آموزش سه ب.1شكل شماره 
  

گيـري از     بهـره فكر ماكروسكوپي، مشاهده عيني مـواد شـيميايي و تغييـرات آنهـا بـا                در سطح ت  
 و نمادهـاي ارائـه شـده در       هـا    هاي مربوطه و مرتبط ساختن نظريه       هاي آزمايشگاهي و مهارت   فعاليت

در سـطح   ). 2000جانستون،  (گيري مورد نظر است      با اشياي فيزيكي و وسايل اندازه      محتواي درسي 
هاي علمي در قالب      هاي شيميايي، تغييرات انرژي، سرعت واكنش و نظريه         بيين پديده تفكر نمادي، ت  

 هدف اصلي آمـوزش     1»كاربرد اعداد «هاي رياضي و نمادهاي شيميايي همراه با حل مسئله و             معادله
  . استشيمي 

هـايي   هاي شيميايي و ارائه پنجـره در تبديلها ها، يونها و مولكولدر سطح تفكر مولكولي رفتار اتم  
سـازي    افزارهـاي شـبيه     و نـرم  ها  ها، مـدل  گيري نمودارها، جـدول     بهرهبراي مشاهده دنياي مولكولي با      

 وها  سازي  اي، شبيه    رايانه )انيميشين(پويانماهاي   از   گيري  بهره. گرفته است مجازي در دستور كار قرار      
 دادن  نجـر بـه تغييـر     م... آزمايش در يـك آزمايـشگاه مجـازي و          دادن  هاي مولكولي پويا، انجام     مدل

و همچنـين تغييـرات   ها و اتمها ها، يونكردن مولكول آموزان در تجسم      توانايي دانش افزايش   و    نگرش
   .شود شيميايي صورت گرفته در سطح مولكولي مي

                                                           
1. Numeracy 

 مولكولي نمادي

 زمينه

 ماكروسكوپي
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هـاي  هـاي خـود را در زنـدگي و فعاليت           تهآموزان بايد بتوانند آموخ     اي، دانش   در سطح تفكر زمينه   
دستيابي به ايـن    .  و به درك درستي از كاربردهاي مفاهيم شيمي دست يابند          رندببروزانه خود به كار     

 و بـا    گيرنـد آموزان در موقعيت يادگيري مناسـبي قـرار           گردد كه دانش     زماني ميسر مي   ، تفكر ازنوع  
  ). 2006گيلبرت، (ند ربردي مفاهيم آموخته شده آشنا شوهاي كا زمينه

  روش اجراي پژوهش
، 1اسـتالك ( محـور برگـزار شـده        -هـاي زمينـه     ح، مانند بسياري از دوره    در اجراي آزمايشي طر   

 مورد اول يك جـزوة    . كار گرفته شد    آموزشي نوشتاري به   ، دو نوع مادة   )2005گ و پايلوت،    جان  دي
 تهيـه و    2 محـور موجـود    - اسناد زمينـه   به كارگيري  سينتيك شيميايي بود كه با       ة محور دربار  -زمينه

 محـور بـود كـه       - هـاي كاوشـگري زمينـه     ديگـر شـامل يكـسري از فعاليت       ي   آموزش مادة. تنظيم شد 
 آنهـا بـه تحقيـق و بررسـي          ة و دربـار   كردند  ميآموزان با راهنمايي معلم چند مورد را انتخاب          دانش
اي موجود در منطقـه نيـز كمـك     از امكانات مراكز كار و دانش و همچنين فني و حرفه     . پرداختند  مي

هاي كـاربردي سـينتيك شـيميايي در خودروهـا و صـنايع               بتوانند با زمينه  آموزان    گرفته شد تا دانش   
اينترنت منبع ديگري بود كه در طراحي و اجراي اين دوره بـسيار مـورد               . شيميايي بيشتر آشنا شوند   

به دليل كمبود منابع مالي سعي شد تا آنجا كه ممكن است از مواد و ابزارهـايي                  .استفاده قرار گرفت  
  .  به سهولت در دسترس بودنداستفاده شود كه

آموزان بخش مـورد نظـر از          درس يكي از دانش    ئةدر آموزش سنتي سينتيك شيميايي، بعد از ارا       
 روخواني معلم   پايانبعد از   . دادند  آموزان گوش فرا مي      دانش ةخواند و بقي    كتاب را با صداي بلند مي     

 ،نددشـ   هر قسمت را كـه متوجـه نمـي        توانستند    ميآموزان    داد و دانش    توضيحاتي در مورد درس مي    
رسيد بـه آرامـي      كه به نظر مهم مي    را  مطالبي  معلم  . داد   را دوباره توضيح مي    پرسشهابپرسند و معلم    

اي در     دقيقـه  90اي دو جلـسه       آموزان هفتـه   دانش. داشتند  بر مي آموزان يادداشت      و دانش  كرد  بيان مي 
 روز طول   50 حدود    در اين طرح آزمايشي  مدت زمان اجراي    . كردند  ميكالس درس شيمي شركت     

  . كشيد

                                                           
1. Stolk 
2. Eubanks, L. P.; Middlecamp, C. H.; Heltzel, C. E. and Keller, S. W. (2009). Chemistry in Context, A Project 
of the American Chemical Society, 6th Edition, McGraw- Hill.  
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  هاي پژوهش نتايج و يافته
محور مفاهيم سينتيك شيميايي بر پيشرفت تحصيلي - آيا آموزش زمينه )اولپرسش 
   مثبت دارد؟تأثيرآموزان  دانش

نمرات پـيش آزمـون از      ابتدا  آزمون،     اثر پيش  دستيابي به  براي   پرسش، يافتن پاسخ اين     به منظور 
هـاي تـراز شـده     معـدل نمـره  . هاي تراز شده بـود  حاصل اين كار نمره. ت پس آزمون كسر شد  نمرا

بعد از اطمينان از نرمال بودن       .محاسبه گرديد و اختالف معدل دو گروه گواه و آزمايشي بررسي شد           
هاي مستقل اسـتفاده     استودنت براي گروه   - از آزمون تي   هاها، براي بررسي اختالف معدل       داده توزيع
 . شد

و براي بررسي نرمال بودن توزيع       Fاز آزمون   ها   گروه از داده   براي بررسي همگوني واريانس دو    
نتـايج آزمـون آمـاري      .  اسـتفاده بـه عمـل آمـد        1 كـالموگروف  -از آزمون آماري اسـميرنوف    ها   داده

.  شـده اسـت  ارائه 3 شماره در جدول    t و نتايج آزمون     2شماره   در جدول    كالموگروف -اسميرنوف
 p = 902/0داري دوسـويه      ي مربوط به گروه گواه با سطح معنا       ها  شود داده   طور كه مشاهده مي    همان

در مورد گـروه آزمايـشي نيـز بـا          . ستها  دهنده توزيع طبيعي داده     نرمال است و نشان    Z = 570/0و  
 . داراي توزيع طبيعي بودندها  داده Z = 786/0و  p = 570/0احتمال 

  

  هاي گواه و آزمايشيكالموگروف براي گروه - نتايج آزمون آماري اسميرنوف.2جدول شماره 
  داريسطح معنا  Z انحراف معيار ميانگين تعداد  گروه

 )دو سويه(

 902/0 570/0 80/1 97/7 21 گواه

 570/0 786/0 52/2 97/8 19 آزمايشي

  

  و گروه گواه و آزمايشي در آزمون پيشرفت تحصيليهاي دني براي مقايسه ميانگt نتايج آزمون .3شماره جدول 
  انحراف   ميانگين  تعداد  روش مورد استفاده

  معيار
  ميانگين خطاي

   معيار
  اختالف 
  ميانگين

 مقدار
T  

  درجه 
  آزادي

 تفاوت انحراف 
 معيار

   محور -زمينه
  )گروه آزمايشي(

19  973/8  52/2  58/0  

  39/0  80/1  983/7  21  )گروه گواه(سنتي 

  
997/0  

  
45/1  

  
38  

  
72/0  

 

                                                           
1. Smirnov -Kolmogorov 
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 معنـادار   P ≥ 132/0در سـطح    ) 364/2( محاسبه شده براي گروههاي آزمايش و گـواه          Fمقدار  
هاي دو گروه در    براي مقايسه ميانگين   tهاي دو گروه، آزمون      بنابراين با فرض همگوني واريانس     .است

  داري اســطح معنــمحاســبه شــده بــا  t آزمــون پيــشرفت تحــصيلي انجــام گرفــت و از آنجــايي كــه
 05/0 ≤ P       درصـد،   95ييـد شـد و بـا احتمـال          أبود، فرض صـفر ت    ) 64/1( ، كمتر از مقدار بحراني 

 درسـي   ةآمـوزاني كـه از برنامـ        بنابراين دانش . هاي دو گروه ديده نشد    ميان ميانگين اختالف معناداري   
آمـوزان    دانشسبت به از نظر پيشرفت تحصيلي ن     محور سينتيك شيميايي استفاده كرده بودند،      -زمينه

  .آموزش ديده به روش سنتي برتري ندارند
آموزان  دانشة  محور شيمي موجب باال رفتن انگيز- آيا آموزش زمينه) دومپرسش

  شود؟ شيمي مية براي مطالع
ايـن  .  تغييـر در نگـرش و انگيـزه اسـتفاده شـد     پژوهش، از پرسشنامة   پرسشاين  براي پاسح به    

. آمـوزان گـروه آزمـايش داده شـد          از اثر متغير مستقل بـه دانـش        و پس پيش  پرسشنامه در دو نوبت     
سـپس از  . ثر براي آزمون اين فرضـيه بـود  ؤ مياختالف معدل نمرات كسب شده در دو نوبت، روش     

  . استفاده شدها  براي بررسي اختالف معدل1هاي همبسته استودنت گروه-آزمون تي
. شـد  كـالموگراف اسـتفاده      - آزمـون اسـميرنوف    ازهـا    براي اطمينان از نرمال بودن توزيـع داده       

هـاي    داده Z = 601/0 و   p = 863/0 شـود بـا احتمـال       مشاهده مي  4  شماره طور كه در جدول    همان
  . آزمون داراي توزيع نرمال هستند هاي پس داده Z = 671/0 و p = 760/0 آزمون و با احتمال پيش
  

 پيش و پسها  موگروف براي بررسي نرمال بودن توزيع داده كال- نتايج آزمون آماري اسميرنوف.4 شماره جدول
  از اثر متغير مستقل

  داري سطح معنا  Z انحراف معيار ميانگين تعداد  نوع فعاليت
 )دو سويه(

 863/0 601/0 63/194 57/919 19 پيش آزمون

 760/0 671/0 82/111 47/1149 19 پس آزمون

  

بـا  . شـد گروههـاي همبـسته اسـتفاده     tها، از آزمون داده با اطمينان از توزيع نرمال به اين ترتيب 
، بيـشتر از    05/0 و در سـطح اطمينـان        18در درجه آزادي    ) 96/3( محاسباتي   tتوجه به اينكه مقدار     

آموزان گروه    نظرات دانش دار ميان     ا معن يتوان اذعان كرد كه اختالف      است، مي ) 73/1( بحراني   tمقدار  

                                                           
1. Correlated Samples 
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 ن است كه اجـراي برنامـة  مفهوم اين يافته آ. ير مستقل وجود دارد  غ از اجراي مت   پيش و پس  آزمايش  
 ةآموزان براي مطالع     محور سينتيك شيميايي سبب تغيير نگرش و افزايش انگيزه دانش          -درسي زمينه 

  .علم شيمي شده است
  گيري  بحث و نتيجه

درسـي   نظر برنامـة  موردهاي آزمون پيشرفت تحصيلي تالش گرديد تا اهداف      در طراحي پرسش  
، و نشانگرهاي   )1379راهنماي برنامه درسي شيمي،     (شيمي در سه حيطه دانشي، مهارتي و نگرشي         

 و  )2005 فـشتاين، اشوارتز، بنـزوي و ه    (سواد شيمي در چهار سطح محتوا، زمينه، نگرش و مهارت           
) 2004ماهـافي،  (اي    سطوح تفكر ماكروسـكوپي، نمـادي، مولكـولي و زمينـه           در نظر گرفتن  هچنين  

 اول شـامل    گـروه . سيم شدند پرسشهاي طراحي شده به سه دسته تق      بنابراين  . ورد توجه قرار گيرند   م
به عنـوان   . گويي به آنها در كالس درس گفته شده بود          هاي حيطه دانشي بودند كه روش پاسخ      پرسش

هاي طرح شـده در ايـن   شگرها بر سرعت يك واكنش از موضوع ثير دما، فشار و غلظت واكن     أمثال، ت 
آموزان از طريق تمـرين   هاي مهارتي بودند كه دانشپرسش دوم شامل گروه. شوند  ه محسوب مي  حيط

بيـشتر شـامل حـل مـسئله،     ها اين مهارت.  بودند و تكرار، مهارت الزم را در كالس درس كسب كرده 
پرسشهاي مربـوط  براي مثال در .  يك واكنش شيميايي بود1كاربرد اعداد و تجزيه و تحليل سازوكار  

تواننـد بـا    آموزان با يادگيري منطق و روش حل مسئله مي        سرعت واكنش شيميايي، دانش    محاسبةبه  
همچنـين روش شناسـايي     . پاسـخ گوينـد   ، بـه آنهـا      گوناگونهاي  كارگيري فرمول   كردن و به  محاسبه  

 گونـاگون اي، مهارتي است كه نياز به تجزيه و تحليل مراحـل              كاتاليزگر در يك واكنش چند مرحله     
كـارگيري تجـارب     هاي نگرشـي و بـه     پرسش سوم شامل    ةدست .يك واكنش شيميايي دارد   دادن   انجام

آموختـه   آموزان بتواننـد مفـاهيم      رفت دانش  انتظار مي .  اجتماعي بود  متفاوتهاي  يادگيري در موقعيت  
 .  و نا آشنا به كار ببرندمتفاوتشده را در موقعيتهاي 

 محـور در    - زمينـه  ر دورة مـوزان شـركت كننـده د      آ  ها نشان داد كه دانـش     تجزيه و تحليل پاسخ   
هاي آنها با ديد علمي پذيرفتـه شـده در          اند و پاسخ   تر بوده  پرسشهاي گروه سوم موفق   گويي به     پاسخ
هاي دو گـروه گـواه و آزمـايش بـه دو            به عنوان مثـال پاسـخ      .همخواني بيشتري دارد   پرسشهامورد  
  .  آورده شده است6 و 5هاي ر جدول آزمون پيشرفت تحصيلي د8و  4 محور - زمينهپرسش

                                                           
1. Mechanism 
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 سرعت ميان  به رابطة 4پرسش شماره   آموزان در پاسخ به       جالب توجه است كه بسياري از دانش      
بـه   ،8 پرسـش در پاسـخ بـه   . ؛ اما منظور آنها از سرعت، سرعت واكنش نيـست      اند  كردهو دما اشاره    

اند و به     ح شيميايي آن عاجز بوده     از توضي  اند، اما   كردهسرعت حركت مار و نقش دماي محيط اشاره         
  .اند نداشتهشوند، توجهي  هاي شيميايي كه در بدن مار انجام ميسرعت واكنش

  

  1»شود؟ چرا گوشت در يخچال دير فاسد مي«: 4پرسش شماره آموزان به  هاي دانشبررسي پاسخ. 5جدول شماره 
  هاي گروه آزمايشپاسخ  هاي گروه گواهپاسخ

    ين است، بنـابراين سـرعت فاسـد        چون دماي يخچال پاي
رود و ديرتـر فاسـد       شدن گوشت نيز در يخچال پايين مـي       

  .شود مي
         شـود،    اگر گوشت در يخچال نگهداري نشود، فاسد مـي

زيرا هواي بيرون يخچال گرم است در نتيجه سرعت فاسد          
  .شود شدن افزايش يافته و گوشت زودتر فاسد مي

  غــذا را در در دمــاي پــايين ســرعت كمتــر اســت، پــس
كنند تـا سـرعت فاسـد         يخچال كه سرد است نگهداري مي     

  .شدن غذا بسيار كم باشد
            چون در يخچال دما كمتر از بيرون است، به همين علت

  .شود ديرتر فاسد مي
 زيرا در دماي پايين سرعت واكنش كند است.  
 چون در دماي پايين سرعت واكنش پايين است.  

     شـود، در ايـن       ت و گوشـت منجمـد مـي       چون دماي يخچال پايين اس
توانـد واكنـشي در آن ايجـاد كنـد، لـذا گوشـت در                 حالت ميكروب نمي  

  .شود يخچال ديرتر فاسد مي
     مولكولها و افزايش سرعت     ميان افزايش برخورد    سببچون دماي باال 

، كـاهش دمـا موجـب كـاهش سـرعت واكـنش         شود  ميواكنش شيميايي   
  .شود شيميايي در گوشت مي

 اتاق موجب افزايش سرعت واكـنش در گوشـت           درجة 25ا دماي   زير 
دهـد و    گونه واكنـشي انجـام نمـي       مي شود؛ ولي گوشت در يخچال هيچ      
  .سرعت واكنش در يخچال كمتر است

                 فاسد شدن يك واكنش شيميايي است، پـس بـا كـاهش دمـا سـرعت
  .شود يابد و گوشت ديرتر فاسد مي واكنش نيز كاهش مي

  

هاي خود بـه توصـيف      در پاسخ  آموزان گروه گواه    ذكر شده، اغلب دانش    پرسش در پاسخ به دو   
عت واكـنش در   و بـه تغييـرات سـر      كردنـد ماكروسكوپي پديده كاهش سرعت در دماي پايين اكتفا         

 از  گيـري   بهـره آموزان گروه آزمايش عالوه بر         دانش به عكس .  چنداني نداشتند  سطح مولكولي اشارة  
كار تغيير سرعت واكنش در دماهاي مختلف بـه ويـژه در سـطح مولكـولي         تر، به سازو    مفاهيم علمي 
  . اشاره داشتند

 گونـاگون هاي تواند علت زمون پيشرفت تحصيلي ميعدم تفاوت در ميانگين نمرات دو گروه در آ       
دانشگاهي مشغول تحصيل هـستند، بـراي آزمـون     آموزاني كه در مقطع پيش     بيشتر دانش . داشته باشد 

                                                           
  .آموزان با حفظ مفهوم جمالت و به صورت ويرايش شده آورده شده است هاي دانشپاسخ .1
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ي از آن، محركي قـوي      هاي ناش موفقيت در اين آزمونها، و استرس     . شوند  ه مي ا آماد ورودي دانشگاهه 
  ). 1381حج فروش، ( بيشتر است براي مطالعة

  

چرا با كاهش دماي محيط، سرعت حركت « : 8 پرسشآموزان به  هاي دانشبررسي پاسخ. 6جدول شماره 
  »يابد؟ خزندگاني مثل مار كاهش مي

  ي گروه آزمايشهاپاسخ  هاي گروه گواهپاسخ
             چون دماي محيط مارها گرم اسـت، بنـابراين در هـواي

سرد تحرك كمتري دارنـد و كـاهش دمـا موجـب كـاهش              
  .شود سرعت آنها مي

 دما از عوامل افزايش سرعت است.  
    افزايش جنبش مولكـولي و كـاهش آن         سببافزايش دما 

چـون در   .  مولكـولي اسـت    ميـان  كند شـدن جنـبش       سبب
يابـد،   ن محيط دماي بدن مـار كـاهش مـي   صورت سرد بود  

  .پس جنبش بدن مار كاهش مي يابد
     ش سرعت است و سرعت با دما       دما يكي از عوامل افزاي

  . مستقيم داردرابطة
              با سرد شدن هوا جنب و جوش مولكولهـاي خـون كـم

 كاهش تعداد برخورد ميان مولكولهـاي       سببشده و آن نيز     
 تحرك اين خزنده    خون شده و در نتيجه سرعت حركت و       

  .شود كم مي
              چون يكي از عوامـل سـرعت واكنـشهاي شـيميايي دمـا

است و با افـزايش دمـاي محـيط، سـرعت تحـرك مارهـا               
  . داردپس دما با سرعت رابطة مستقيم. يابد افزايش مي

   در هواي . چون دماي بدن خزندگان وابسته به دماي محيط است
سـوخت و سـاز مـواد       شـود و سـرعت       سرد بدن آنها نيز سرد مي     

يابـد، بنـابراين حركـت آنهـا          غذايي درون بدن آنها نيز كاهش مـي       
  .رسد بسيار آرام شده و گاهي به صفر مي

              دما به عنوان عاملي كه سرعت واكنـشهاي شـيميايي را افـزايش
 و كـاهش    گذارد  ميثير  أدهد، در فرآيندهاي فيزيولوژيكي بدن ت       مي

  . عكس داردةدما نتيج
    با سرعت واكنش ارتباط مستقيم دارد، پس هر چه دمـا           زيرا دما

  ...بيشتر سرعت هم بيشتر
        ـ ثير واكنـشهاي شـيميايي     أفعاليت و تحرك اين جانوران تحت ت

 بـا كـاهش دمـا سـرعت واكنـشهاي           قـرار دارد و چـون     بدن آنهـا    
  .كمتر مي شودنيز  تحرك آنها ،يابد شيميايي كاهش مي

    است و سرعت با دمـا رابطـة  ش سرعت دما يكي از عوامل افزاي 
  .مستقيم دارد

         شود و بدن مـار       در هواي سرد سرعت حركت بدن مار كمتر مي
  .شود توانايي خزيدن را ندارد، زيرا بدن مار منقبض مي

  

آموزان بـراي     دانش  كه اين روش موجب افزايش انگيزة       محور معتقدند  -طرفداران آموزش زمينه  
 دو گـروه از     در اين مطالعه هر   . شود  شرفت تحصيلي آنها محقق مي    شود و از اين طريق پي       مطالعه مي 

براي مطالعه داشتند و به همين دليل در پيشرفت تحـصيلي آنهـا تفـاوت               را   الزم   آموزان انگيزة   دانش
بايد توجه داشت گرچه موفقيت در آزمون ورودي دانشگاهها محركـي قـوي             . نشد چنداني مشاهده 

 مفـاهيم و كـاربرد     ذت بردن از مطالعه عامل اساسي براي درك عميـق         براي مطالعه بيشتر است؛ اما ل     
 محـور   -آموزان گروه آزمايش معتقد بودند كه آموزش زمينه         دانش.  است متفاوتهاي  آنها در موقعيت  

 . توام با لذت را به آنها هديه كرده است سينتيك شيميايي خواندن
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هـاي دانـشي، نگرشـي،        ي در حيطـه   هاي درسي جديد شيمي، ارتقاي سطح سواد شيم         در برنامه 
بنـابراين  ). 1387بدريان و كيامنش، ( يادگيري است  -اي، هدف اصلي فرايند ياددهي      مهارتي و زمينه  

آمـوزان بتواننـد در       گـردد كـه دانـش       بايد دقت كرد كه يادگيري اثربخش شيمي زمـاني محقـق مـي            
 محـور شـيمي     -مـوزش زمينـه   آ. هاي ذكر شده به كسب دانش وتجربيات يادگيري نايل آينـد            حيطه
 .  مناسب براي دستيابي به اهداف ذكر شده باشديتواند رويكرد مي

اشـاره  چند مورد از آنهـا      به   كه   داليل گوناگون دارد  آموزان    افزايش انگيزه و بهبود نگرش دانش     
  :شود مي

  آموزان در فرايند يادگيري؛  فعال بودن دانش)الف
  يگر و معلم؛آموزان با يكد  تعامل مناسب دانش)ب
  هاي سنتي؛ محور در مقايسه با روش-يم زمينه ملموس بودن مفاه)پ
  ؛»نياز براي درك و دانستن«  مطالب و مفاهيم بر اساس ارائة) ت
  . ارتباط مفاهيمحفظ زنجيرة) ث

 محور در آموزش مفاهيم علمـي       - از رويكرد زمينه   گيري  بهرهمعتقد است كه    ) 2003 (1استيپيك
در اين رويكرد، طرح مسائل جذاب بـراي        . شود  آموزان دوره متوسطه مي     زه دانش سبب افزايش انگي  

در ادامـه آنـان بتواننـد       كه  شود     مسئله، سبب مي   پاسخآموزان و نياز آنان براي يافتن و دانستن           دانش
ي ها  ثير زمينه زمينة تأ هاي اين پژوهش در       يافته. شوند» ها  نياز به كاربرد دانش و آموخته     «وارد مرحله   

آمـوزان بـراي مطالعـه و درك بهتـر مفـاهيم شـيمي بـا                 صنعتي و اجتماعي در افزايش انگيزه دانـش       
  .همسويي دارد) 2007 (4و همچنين كينگ) 2006 (3 و كسنر2هاي هافشتاين يافته

آموزان و پيشرفت تحصيلي آنها بررسي         دانش ةتغيير در انگيز   مياندر انتهاي پژوهش، همبستگي     
با توجه به اينكه مقـدار      . براي معنادار بودن ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد       از آزمون تي    . شد

t   64/2( محاسباتي (    بيشتر از مقدار     54/0، و در سطح اطمينان      17در درجه آزادي ،t   بحراني )74/1 (
 دانش آمـوزان و پيـشرفت تحـصيلي آنهـا در سـينتيك شـيميايي                ة باال رفتن انگيز   ميانبود، بنابراين   

  .ي مثبت وجود داردهمبستگ

                                                           
1. Stipek 
2. Hofstein 
3. Kesner 
4. King 
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توانـد    توان به حجم كم نمونه آماري اشاره كرد كه البته اين امر مـي               هاي پژوهش مي  از محدوديت 
حال براي تسري بخشيدن  با اين. دانشگاهي باشد  آموزان در دوره پيش     ناشي از كم تعداد بودن دانش     

  . گيردتر انجام هاي پژوهش، بايد مطالعاتي با حجم نمونه آماري بيش نتايج يافتهبه 
 محور بـه ويـژه در علـوم         –هاي درسي زمينه       برنامه بسيار در زمينة  هاي  در سالهاي اخير پژوهش   

هايي در ايـران، برخـي از       اندك بودن چنين پژوهش   عالوه بر   اين  با وجود   . تجربي انجام گرفته است   
هـاي    ه شـيوه  لـ از جم .  محـور هنـوز ناشـناخته اسـت        - هاي پژوهشي مربوط به آموزش زمينه       حيطه

 در  چشمگير ي محور، كه هنوز پژوهش    - درسي زمينه  آموزان در برنامة    ارزشيابي از يادگيريهاي دانش   
 در گام بعـدي نظـر       اين پژوهش همچنان ادامه دارد و     . سطح جهان در اين زمينه انجام نگرفته است       

  . گرفت محور شيمي مورد بررسي قرار خواهد-اثربخشي آموزش زمينهدبيران شيمي دربارة 
  پيشنهادها

 مـسائل  وهاي آنان   آموختهكافي ميان ارتباط  نبودن مفاهيم شيمي و همچنينغالبانتزاعي بودن   
آموزان براي مطالعه اثربخش و مفهومي شـيمي          هاي زندگي سبب شده است تا انگيزه دانش         و پديده 

 -ز رويكـرد زمينـه     ا گيـري   بهـره هاي اشاره شـده،     ترين روش براي جبران كاستي     مناسب. كاهش يابد 
محيطـي و     هاي آنان با مسائل اجتمـاعي، زيـست         محور در برنامه درسي شيمي و بيان ارتباط آموخته          

هـاي ايـن پـژوهش نيـز      اين امر در بسياري از مطالعات به اثبات رسيده است و يافتـه . صنعتي است 
افزايش انگيزه و عالقـه  محور در آموزش شيمي، سبب -   از رويكرد زمينهگيري بهرهكند كه   مي تأييد
   .گردد آموزان به مطالعه و درك مفهومي شيمي مي دانش
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  منابع
  .، انتشارات مبناي خرد، تهرانآموزش شيمي). 1388(بدريان، عابد 
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بررسي تطبيقي آموزش فرايند حل مسئله در برنامه درسي آموزش 
 رياضي دورة متوسطة كشورهاي آمريكا، استراليا، ژاپن، سنگاپور و ايران

  
  ابراهيم ريحاني دكتر
  غالمعلي احمدي دكتر

  زهرا كرمي زرندي
 

  چكيده
 يادگيري رياضي -دهي مهم در يادهاي  ايده از فرايند حل مسئله يكي از گيري بهرهامروزه 

 در حالي كه. د، تا جايي كه برخي آن را قلب آموزش رياضي مي دانندشو ميمحسوب 
به شكل مناسب  ايران مانشواهد حاكي از آن است كه حل مسئله در آموزش رياضي كشور

 ي درسي وها برنامهتطبيقي ة هدف از تحقيق حاضر مطالع. مورد توجه قرار نگرفته است
 از فرايند حل گيري بهرههاي آمريكا، ژاپن، استراليا و سنگاپور با السي كشورفعاليتهاي ك

  رويكرد اين كشورها به به جامعنگرشي با  بتوان تاآن با ايران استة مسئله و مقايس
  دراي  از چگونگي پرداختن به فعاليتهاي حل مسئلهگيري بهره  با حل مسئله وموضوع
 براي طراحي الگوي آموزشي حل الزمة ه ايجاد زمين، كمكي ب آنهاي آموزشيها برنامه
در  هاان آنآموز دانشموفقيت  ، انتخاب كشورهاي فوقدليل.  ايران كرد درايمسئله
.  استالمللي و پيشرو بودن اين كشورها در تحقيقات مرتبط با حل مسئله ي بينهاارزيابي
به كمك الگوي  تطبيقي  و با روش استتحليلي - نوع پژوهشهاي توصيفي از مطالعهاين 

ي ها برنامهاهداف فرايند حل مسئله در   در اين پژوهش. استبردي صورت گرفته
ي ياددهي هاي درسي آموزش رياضي،در فعاليتها برنامهدرسي،فرايند حل مسئله در محتواي 

ان مورد بررسي قرار گرفته آموز دانشو نيز در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي   يادگيري–
  اختالفات در رويكرد و چگونگي پرداختن بهبا وجودنشان داد كه تحقيق اين  نتايج. است

                                                           
  9/11/89:      پذيرش نهايي14/11/88: دريافت مقاله
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 .دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايياستاديار  gaahmady@yahoo.com   
. يرجاي شهيد دبير تربيت دانشگاه رياضي آموزش ارشد كارشناسي دانشجوي   karamiz@ymail.com 
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از   جدايي ناپذيرئي حل مسئله جزمذكور،چهار كشور برنامه درسي   حل مسئله درفرايند
 بهترين اجراي فرايند .دشو محسوب مي اين كشورهاة متوسطة  دور رياضيبرنامه آموزش

تدوين . ن اين كشورها به ژاپن تعلق دارد مياادگيري ي–ي ياددهي هافعاليتحل مسئله در 
ي درسي با توجه هاسند برنامه درسي رياضي و تبيين جايگاه حل مسئله در آن، تغيير كتاب

مناسب به رويكرد حل مسئله، آموزش معلمان رياضي و آموزش و تعميق فرهنگ حل 
 حل مسئله در آموزش  از فرايندگيري بهرهاين پژوهش براي  مسئله راهكارهايي است كه

  .دكن ميپيشنهاد  رياضي در ايران
  

  .رياضي درسي كتابهاي رياضي، معلمان درسي، برنامه مسئله، حل رياضي، آموزش :ها واژه كليد
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  مقدمه
توان گفت در   كه ميطوريبه   نه محتوا،، مهمترين مسئله در علم روش است1از نظر ديويي

حل مسئله پديد ة اني وجود ندارد و علوم به شيوي پژوهشي و كسب علوم تفاوت چندهاروش
 اين مهم، با وجود.  و تنها تفاوت آنها را بايد در محتوا و دانش توليد شده جست و جو كرداند آمده

ي درسي تأكيد بر كسب ها برنامههنوز در بسياري از مدارس امروز در جريان تدريس و اجراي 
ر و حفظي است و معموالً براي آموزش مهارتهاي وا دانش و معلومات از طريق يادگيري طوطي

  ).1376احمدي، (گيرد  تفكر از طريق فرايند حل مسئله كوشش چنداني صورت نمي
استنيك و كيل ( اساسي داشته است يمسئله از زمان عهد باستان جايگاه ، رياضيمباحثدر 
) 1982 (گونه كه فرودنتال  ولي بايد توجه داشته باشيم كه همان ).2004، 3؛ بيكر1988 ،2پاتريك

معناي مسئله، حل مسئله و مسئله حل كردن در آموزش رياضي، با آنچه در « : دكن اظهار مي
طور  شايد بخشي از اين تفاوت همان).1380ترجمه گويا، (» ، متفاوت است داشتهرياضيات وجود

 هدفمند نگريسته يتاررفه حل مسئله به مثابامروزه به گويد اين باشد كه  مي) 2009(4كه متاليدو
 و تعاقب آن الزم است كه روشهاشود كه نياز به يك نمود ذهني مناسب از مسئله داشته و م مي

راهبردهايي به كار گرفته شود تا مسئله حل كن را ازحالت اوليه به وضعيت مطلوب و هدفمند 
 اي هوسيلة نضرورت جست وجوي آگاها«عبارت است از ) 1962( 5مسئله از ديد پوليا. برساند

حل مسئله، به معناي پيدا كردن . قابل دسترس بدو امر غيردرمناسب، براي رسيدن به هدفي، ولي 
  .»اين وسيله است

 عالقمندانه درگير است آموز دانشكه در آن د كن ميفعاليتي تعريف مسئله را ) 1992 (6لديشونف
اي كه با آن   دسترس و از قبل آمادهرياضي درة و تالش دارد كه راه حلي براي آن پيدا كند و وسيل

  : دارد براي حل مسئله در چهار مرحله بيان ميرا دانش و رفتار الزم او . ندارد به هدف برسد،

                                                           
1. Dewey 
2. Stanic, Kilpatrick 
3. Baker 
4. Metallidou 
5. Polya 
6. Schoenfeld 
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در سند اصول و  1شوراي ملي معلمان رياضي. ي باوريهانظام) 4كنترل ) 3 هارهيافت) 2منابع ) 1
درگير شدن در وظيفه، هي، حل مسئله را به طور مشاب )2000(استانداردها براي رياضيات مدرسه 

 براي يافتن راه دليلروش حل آن از پيش شناخته شده نيست، به اين   كهفعاليتي مي داندتكليف و 
ز مسير اين فرايند آنها اغلب ا  و.ان بايد آن را از درون دانش خودشان بيرون بكشندآموز دانشحل، 

 فقط ها از اين منظر حل كردن مسئله. واهند دادجديد رياضي را رشد و توسعه خهاي  فهمدرك و 
. يك هدف يادگيري رياضي نيست، بلكه ابزار و روش اصلي و فراگير انجام دادن رياضيات است

بندي كردن، گالويز شدن و حل كردن  ي فراوان و متواتر براي صورتهاان بايد فرصتآموز دانش
 است، داشته باشند و پس از آن ترغيب و اي كه نيازمند و مستلزم تالش و كوشش مسائل پيچيده

اصول و استانداردها براي ( العمل داشته باشند تهيج شوند كه روي تفكرشان بازتاب و عكس
حل مسئله : كند ، حل مسئله را اين گونه تعريف مي)2005( 2استرنبرگ ).2000رياضيات مدرسه، 

استرنبرگ  از نظر. ي به هدف قرار داردشامل كار ذهني براي غلبه بر موانعي است كه سر راه دستياب
تشخيص مسئله، تعريف و بازنمايي مسئله، توليد راهبرد، : مراحل كليدي حل مسئله عبارتند از

ي روزانه، اين مراحل ممكن ها در تجربه. سازماندهي اطالعات، تخصيص منابع، نظارت و ارزيابي
متوالي رخ ة رار شوند، خارج از زنجير ممكن است تكمتفاوتمراحل . است با انعطاف به كار روند

  . دهند، يا به صورت تعاملي به اجرا درآيند
 اولين درخواست شونفيلدة گفتبه  كه )1945( پوليا از سوي  حل مسئله طرح موضوعبا وجود

ة  بود، سالها طول كشيد تا به صورت عملي در حوزجدي براي پرداختن به آموزش حل مسئله
 تالشهاي فراواني ،بسياراز آن زمان تاكنون محققان . ضوع پرداخته شودآموزش رياضي به اين مو

. شد ICMI53تا جايي كه حل مسئله موضوع محوري . انجام دادند تا به موضوع حل مسئله بپردازند
 جديد براي ر الگويي سنتي آموزش رياضي بحثهايي بر سها با فاصله گرفتن از مدل90 ةدر ده

                                                           
1. National Council of Teachers of Mathematics 

در كند، نقش پيشرو  ، انتشارات و سمينارهايي كه برگزار ميها تأسيس شده و با فعاليت1920 معلمان رياضي در سال ملي شوراي
هم اكنون اين مؤسسه در حدود يكصدو ده . اي معلمان رياضي را برعهده دارد ي مربوط به آموزش رياضي و نيز آموزش حرفههابحث

برگرفته از ( كشور جهان فعاليت دارند 70ي آموزش ملي بيش از ها برنامههزار عضو در آمريكا و كانادا دارد و اعضاي آن در 
 )NCTM ،www.nctm.orgسايت

2. Sternberg  
3. International Commission of Mathematical Instruction 

  . تمام كشورها تشكيل شده استميانالمللي آموزش رياضيات كه با هدف افزايش همكاري در آموزش رياضي  بينة كميت
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 كيل پاتريك، سوافورد و .در آن حل مسئله محوريت اصلي را داشت كه آموزش رياضي مطرح شد
 2لستر و لمبدين. توانايي حل مسئله را بخش مهمي از توانايي رياضي فرد مي دانند )2001 (1 لفيند

   .دانند  تواناييهاي ديگر رياضي مية توسعةفراتر رفته و حل مسئله را الزم اين هم زحتي ا )2004(
در برنامه را نقش و هدف حل مسئله ) 2005 ، نقل شده در استيسي1989 (3شرودر و لستر

  :اند بندي كرده دستهگروه  سه  دردرسي
 تدريس محتواي رياضي براي كاربرد بعدي در حل مسائل  (4تدريس براي حل مسئله

هاي اوليه رياضي را  معلم محتوا و مفاهيم و الگوريتمدر اين نوع روش تدريس، معموالً :)رياضي
 .دهد ها را در حين حل مسئله احساس كنند، به آنها ارائه ميز آن كه ياد گيرندگان نياز به آنبل اق

 ).1377گويا، ( پردازند  به حل مسئله ميها و روشهاسپس آنها با دانستن آن مفاهيم و فرمول

 ي رهيافتي براي رشد توانايي عمومي در هاتدريس استراتژي (5تدريس در باره حل مسئله
نظير آنچه پوليا براي حل مسئله پيشنهاد را يي ها در اين نوع روش تدريس معلم رهيافت:) مسائلحل
 .ان آموزش مي دهدآموز دانش را به ،كند مي

 ارائه مسائل ة تدريس محتواي استاندارد رياضي به وسيل (6تدريس از راه حل مسئله
 معلم معموال مسئله اي از دنياي ، در اين نوع روش تدريس:)روتين در بردارنده اين محتواغير

كه شامل مفهوم رياضي در نظر گرفته شده براي تدريس است و كند   را مطرح ميواقعي
 . ندگير ميان ضمن حل اين مسئله دانش رياضي مورد نظر را نيز فرا آموز دانش

  بيان مسئله
آموزاني با مي گويد پرورش دانش) 2005( 7ه استيسياگر هدف آموزش رياضي را همچنان ك

بردن رياضي ياد گرفته شده در جهان واقعي مستقل در رياضي و توانايي در به كار  توانايي كاوش
  .دارند مشترك يبدانيم، خواهيم ديد كه آموزش حل مسئله و آموزش رياضي اهداف

                                                           
1. Kilpatrick, Swafford, Findell 
2. Lester, Lambdin 
3. Schroeder, Lester 
4. Teaching for problem solving 
5. Teaching about problem solving 
6. Teaching through problem solving 
7. Stacey 
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برخي .  رويكردها به حل مسئله يكسان نبوده استگوناگون در كشورهاي ، اينبا وجود
 و متعاقب آن آموزش اند  قابل مالحظه در اين زمينه داشتهيي اخير پيشرفتها هكشورها طي ده

ان خود آموز دانشالمللي   چشمگير داشته و نتايج آن، در انواع آزمونهاي بينيرياضي در آنها رشد
ادبي و تحقيقات انجام گرفته در كشورهاي ة بررسي آموزش رياضي و مرور پيشين. اند را نشان داده

با . اند قابل انكار در اين پيشرفت داشتهي نوين آموزشي تأثيراتي غيرهادهد كه روش  نشان ميپيشرفته
مستقيم رن در آموزش رياضي مستقيم يا غيردر نظر گرفتن اين نكته كه بسياري از رويكردهاي مد

اي در  ، لزوم بررسي ابعاد رويكرد حل مسئله)2008استيسي، ( پردازند به موضوع حل مسئله مي
  .دشو ميتر  موزش رياضي روشنآ

در كشور ما نيز عالوه بر نياز به اصالح بسترهاي الزم در نظام آموزشي به صورت عام و 
آموزش رياضي به صورت خاص، لزوم رويكردي جديد به آموزش رياضي در برنامه ريزي درسي 

اسي بازي رويكردي كه حل مسئله در آن نقش اس.  مشهود استبيشتر از هر زمان ديگر رياضي
ي ها درسي وفعاليتة برنام درحل مسئلهفرايند تالش بر اين است كه حاضر در تحقيق . دكن مي

باهم هاي آمريكا، ژاپن، استراليا، سنگاپور و ايران كشور دررا  مربوط به آموزش رياضيكالسي 
در مسئله و حل طرح فرايند  با دركي جامع از چگونگي رويكرد اين كشورها به آنگاه،. مقايسه كنيم

 كمكي به ايجاد زمينه براي طراحي الگوي آموزشي حل مسئله در  بتوانيم،خودي آموزشي ها برنامه
 در يشايد يكي از مسائل مهم پيش رو. داشته باشيمكشورمان ي درسي آموزش رياضي ها برنامه

 يها نامهبرحل مسئله و چگونگي گنجاندن آن در فرايند بهبود آموزش رياضي كشورما درك اهميت 
 كه فرايند حل مسئله در  استمورد مطالعه در اين پژوهش آن پرسش اصلي . باشدروس رياضيد

درسي آموزش رياضي دوره متوسطه كشورهاي آمريكا، ژاپن، استراليا، سنگاپور و ايران  يها برنامه
 د؟ گير ميچگونه مورد استفاده قرار 

  پرسشهاي پژوهش
ي درسي آموزش رياضي كشورهاي آمريكا، ژاپن، ها نامهبراهداف فرايند حل مسئله در . 1

  استراليا، سنگاپور و ايران كدام است؟
ي درسي آموزش رياضي كشورهاي مورد ها برنامهتوجه به فرايند حل مسئله در محتواي . 2

 مطالعه چگونه است؟
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ي درسي ها مهبرنا يادگيري پيشنهاد شده در –ي ياددهي هاتوجه به فرايند حل مسئله در فعاليت. 3
 آموزش رياضي كشورهاي مورد مطالعه چگونه است؟

ة ان دورآموز دانشتوجه به استفاده از فرايند حل مسئله در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي . 4
  ي درسي آموزش رياضي كشورهاي مورد مطالعه چگونه است؟ها برنامهمتوسطه در 

  روش تحقيق
الگوي مورد استفاده در اين . حليلي استروش تحقيق در اين پژوهش روش تحقيق تطبيقي ت

 است كه چهار مرحله توصيف، تفسير، همجواري و مقايسه را در مطالعات 1زمينه الگوي بردي
 كشورها از منابع معتبر ةبر اساس اين الگو ابتدا اطالعات مورد نياز دربار. دكن ميتطبيقي مشخص 

ه آخر تفاوتها و تشابهات مورد بررسي و بندي و در مرحل ، سپس طبقهاند گردآوري و تفسير شده
   .اند مقايسه قرار گرفته

. استنمونه مورد بررسي در اين تحقيق كشورهاي آمريكا، ژاپن، استراليا، سنگاپور و ايران 
آمريكا و استراليا به دليل اينكه داراي نظام آموزشي پيشرفته اي هستند و تحقيقات آموزشي فراواني 

دليل انتخاب ژاپن و سنگاپور اين بوده كه هر دو كشور آسيايي . اند انتخاب شده  در اين زمينه داشته
ي هاي آموزشي آنها در ارزيابيها ويژه برخوردارند و پيشرفتيهستند و از لحاظ آموزشي از جايگاه

به عنوان نظام آموزشي  نظام آموزشي ژاپن و سنگاپور. المللي مانند تيمز شايان توجه بوده است بين
به عنوان ند شو مي و نظام آموزشي آمريكا و استراليا كه جزء كشورهاي پيشرفته محسوب 2كزمتمر

بهتر   از تجربه هر دو نوع نظام آموزشيگيري بهره انتخاب شدند تا با 3غيرمتمركزنظام آموزشي 
  .پرداخت بتوان به بررسي نكات اشتراك و افتراق آنها

از عالوه بر مراجعه به مقاالت و كتب علمي معتبر كه  و اطالعات مورد نيها براي گردآوري داده
حل مسئله و ة درسي در كشورهاي مذكور بود، به منابع موجود در زمينة حل مسئله و برنامة دربار

ه منبع ديگري كه براي ب. برنامه درسي به صورت كلي و نه در يك كشور خاص نيز پرداخته شد
 سايتهاي مربوط به ،لعه مورد استفاده قرار گرفتدرسي كشورهاي مورد مطاة دست آوردن برنام

البته اين مراجعه در مورد ژاپن و سنگاپور به دليل نظام . آموزش و پرورش كشورهاي مذكور بود
 نظام حاكم دليل در مورد آمريكا به اما ،ريزي منسجم موجود در اين كشورها نتيجه بخش بود برنامه

                                                           
1. Beredy 
2. Centralized Educational System  
3. Decenteralized Educational System 
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 وجود نداشت، برنامه درسي شوراي ملي ها براي همه ايالتدرسي واحدية چون برنام) فدرال (بر آن
شوراي ملي دليل اين انتخاب اين بود كه . اين كشور براي بررسي انتخاب شد معلمان رياضي

در مورد . ترين نهاد آموزش رياضي در امريكا و جهان است بزرگترين و باسابقهمعلمان رياضي 
 بسيار برايي هاالبته در استراليا فعاليت. احدي وجود نداشتاستراليا نيز مانند آمريكا برنامه درسي و

د، اما چون شو مي در اين مورد برگزار اجرا است و سمينارهاي گوناگونتدوين برنامه ملي در حال 
پوشي شد و به جاي آن برنامه اعالم  اين برنامه به مراحل اجرايي نرسيده، در اين تحقيق از آن چشم

مطرح ديگري كه در اين كشور وجود داشت ة برنام. بناي مقايسه قرار گرفت م،شده در پروفايل ملي
يي هم با هم هاالبته اين دو برنامه شباهت. اين كشور بود» 1ملية بياني«برنامه درسي اعالم شده در

ي ها ايالتگوناگونرسيد پروفايل ملي انعكاس بيشتري در مدارس  دارند، اما از آنجايي كه به نظر مي
ي اين تحقيق هادرسي اعالم شده در پروفايل ملي مبناي بررسية ، برنام)2005استيسي، ( دارد استراليا

  .قرار گرفت
  ي پژوهشها يافته

ي درسي آموزش رياضي كشورهاي آمريكا، ها برنامهاهداف فرايند حل مسئله در  .1 پرسش
  ژاپن، استراليا، سنگاپور و ايران كدام است؟

استاندارد حل مسئله را در كنار نه استاندارد ) 2000( رياضي شوراي ملي معلماندر آمريكا 
طور كه در جدول  همان). 1 شماره جدول(ارائه كرده است 12ي پيش دبستان تا ها ديگر براي پايه

استاندارد موضوعي و پنج داراي پنج شوراي ملي معلمان رياضي د، برنامه درسي شو ميديده 
ي فرايندي اين برنامه درسي محسوب ها يكي از استاندارداستاندارد فرايندي است و حل مسئله

  .دشو مي
  :گونه بيان شده است استاندارد حل مسئله اينشوراي ملي معلمان رياضي در اين سند 

  :ان را قادر سازد تاآموز دانشبايست همه   مي12ة ي آموزشي از پيش دبستان تا پايها برنامه
  مسئله بسازنددانش رياضي جديد خود را از طريق حل.  
 حل كنندآيند،  ي ديگر به وجود ميهامسائلي را كه در رياضيات يا موقعيت.  
براي حل مسائل يك گستره از راهبردهاي متفاوت و متناسب را به كار گيرند .  
رياضي بازبيني و بازتاب داشته باشندة  بر فرايند حل مسئل.  

  

                                                           
1. National Statement 
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 )2000( شوراي ملي معلمان رياضي از استانداردهاي موضوعي و فرايندي. 1جدول شماره 

  شماره    استانداردها
  1  اعداد و عمليات

  2  جبر
  3  هندسه

  4 گيري اندازه
  و احتماالت ها تجزيه و تحليل داده

  
استانداردهاي 
  موضوعي

5  
  6  حل مسئله

  7  استدالل و اثبات
  8  اتصال
  9  گفتمان
  بازنمايي

  
  استانداردهاي فرايندي

10  
  

 گيري بهرهتوان با  بيان شده كه ميشوراي ملي معلمان رياضي  چنين در توضيح استانداردهايمه
 پرداخت، تا جايي كه از خود هااز حل مسئله بسياري از مفاهيم رياضي را آموزش داد و به تعميم آن

  .دشو مياي نام برده  عمل تدريس به عنوان يك فعاليت حل مسئله
با برنامه درسي  معروف است،» پروفايل ملي« استراليا كه به  درسند برنامه درسي مورد نظر

شش  پروفايل ملي اهداف آموزش رياضي را به.  داردبسيار شباهتهاي شوراي ملي معلمان رياضي
 جدول(د شو مي را شامل "فرايندي"بخش تقسيم كرده است كه پنج هدف محتوايي و يك هدف 

 آمده است كه خود شامل شش "1ضي وار كار كردنريا"هدف فرايندي تحت عنوان ). 2 شماره
 ).3  شمارهجدول(ست هاراهبردهاي حل مسئله يكي از آن  ازگيري بهرهبخش است كه 

  

  هدفهاي كلي آموزش رياضي در پروفايل ملي آموزش رياضي استراليا . 2جدول شماره 
  )2005برگرفته از استيسي، (

  
  
  
  
  
  

                                                           
1. Working mathematically  

  اعداد
  جبر
  فضا
  گيري اندازه

  ها دادهاحتماالت و 

  
  

  اهداف محتوايي

  اهداف فرايندي  رياضي وار كار كردن

  
  

اهداف آموزش 
  ي استراليارياض
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  )2005برگرفته از استيسي، (وار كار كردن در پروفايل ملي استراليا  هاي رياضي زير شاخه. 3جدول شماره 
  بررسي
   زدنحدس

  استفاده از راهبردهاي حل مسئله
  به كار بستن و تبيين
  استفاده از زبان رياضي

  1كار كردن در زمينه

  
  

  وار كار كردن رياضي
  ]مهارتهاي فرايندي رياضي[

  

ي ها شاخهكه الزم به فراگيري است و زير كند  را بيان مياهداف محتوايي، مفاهيم و مهارتهايي 
البته با وجود .  مد نظر داردريزي براي آموزش و ارزشيابي را وار كار كردن، بيشتر برنامه رياضي

گيري رياضيات، پشتكار، خالقيت و مانند اعتماد به نفس در به كار ( و تحسين رياضيهااينكه نگرش
به عنوان اهداف اصلي بيان  ) يا فرديگروهيي رياضي به صورت هافعاليتدادن توانايي انجام 

  ). 2005استيسي، (ان شده است  اهميت آنها در سند پروفايل ملي و سندهاي مرتبط بي،اند نشده
 به عنوان يكي  راحل مسئله» مطالعات درسي«ريزان  برنامهسالي بود كه  تنها1951در ژاپن سال 

 از آن حل مسئله به عنوان هدف اصلي يا يكي از اهداف پس. عنوان كردنداز اهداف اصلي آموزش 
مطالعات "گي آموزش كه ي مربوط به چگونها ، در جزوه اينبا وجود. اصلي ذكر نشده است

، به حل مسئله ارجاعات فراواني شده است، اما در سند برنامه درسي اين اند دهكر ارائه "درسي
تفكر "  در اين سند موضوع مشابهي به نام.مستقيم به اين موضوع نشده است اي هكشور اشار

  ).2007، هينو(ي بعدي مورد بررسي قرار خواهد گرفت ها آمده است كه در قسمت"2رياضي
درسي ارائه شده ة كامالً متفاوتي از حل مسئله در سند برنامة عكس ژاپن، چهره در سنگاپور، ب

در سند برنامه درسي اين كشور حل مسئله رياضي به عنوان هدف اصلي آموزش رياضي . است
ي هابه عبارت ديگر در اين سند، اهداف ديگر آموزش رياضي و ساير فعاليت. مطرح شده است

  ). 1  شمارهشكل(د گير ميان قرار آموز دانشة سي همه در خدمت افزايش توانايي حل مسئلكال

                                                           
1. Context 
2. Mathematical Thinking  
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  كند  برنامه درسي سنگاپور حل مسئله را به عنوان هدف رياضيات مدرسه مطرح مي. 1شكل شماره 
)1 MOE ،b، a 2007(  

  

 2طور كه فن و زو ن بلكه هما،در برنامه درسي سنگاپور، حل مسئله يك موضوع مستقل نيست
)a2007 (اي مطرح شده است كه آموزش آن  ، در اين برنامه درسي، حل مسئله به گونهاند ذكر كرده

.  كه مناسب تشخيص داده شود، انجام گيرد تدريس تمام رياضيات، در هر زمانبايست در مي
  :ند ازند كه عبارتشو ميبه چهار قسمت تقسيم  ي مورد نياز در سند اين كشورهارهيافت
 براي مثال، رسم نمودار(بصري ة ارائ(  
  براي مثال، جستجو براي الگوها(حدس حساب شده زدن(  
 براي مثال به عقب برگشتن( حركت در درون فرايند حل مسئله(  
  مسئلهة براي مثال بيان دوبار( تغيير مسئله(  

حل مسئله به عنوان يكي از در آمريكا و استراليا ) 4جدول شماره (د شو ميطور كه ديده  همان
 ولي در سنگاپور حل مسئله هدف اصلي آموزش ،اهداف فرايندي در كنار اهداف ديگر مطرح است

قابل توجه ة نكت. حل مسئله غايب استة درسي ژاپن واژة د و در سند برنامشو ميرياضي محسوب 
توايي از هم تفكيك شده و در اينجا اين است كه در آمريكا و استراليا اهداف فرايندي و اهداف مح

ي تفكر، ها استدالل، ارتباط مهارت فرايندهاياما در برنامه درسي سنگاپور،. اند در كنار هم قرار گرفته

                                                           
1. Ministry of Education  
2. Fan, Zho 



 105فصلنامه تعليم و تربيت شماره 

  

126

   

؛ همه در خدمت  فراشناختو هانگرش؛ ها مهارت؛...عددي، جبري، هندسي، آماري و مفاهيم ؛هارهيافت
  .يك هدف كلي هستند كه آن هدف حل مسئله است

اي  يگر آمريكا با استراليا و سنگاپور در اين است كه در برنامه درسي اين كشور اشارهتفاوت د
 اما در سنگاپور مسائل نگرشي ، مد نظر هستند2نشده و بيشتر مسائل شناختي 1به مسائل نگرشي

 استراليا مسائل در برنامة. دهد اين كشور را تشكيل مية يكي از اضالع پنج ضلعي مربوط به برنام
 تر گفته شد، اين مسائل شي به عنوان هدف نيامده است اما در اسناد مرتبط همانطور كه پيشنگر

  .اند ذكر شده
 درسي سنگاپور الف آمريكا و استراليا سند برنامةخه  اين است كه باز ديگر موارد قابل ذكر

يي كه هاهيافت از رگيري بهره از اهداف و ريزاهداف نيست، بلكه به صورت عملي و با فهرستيصرفاً 
 معلمان تسهيل از سويدر حل مسئله را  هابخش قبلي اشاره شد، تالش دارد تا آموزش رهيافت در

 همان طور كه بعداً خواهيم اما ،درسي ژاپن ظاهراً به حل مسئله نپرداخته استة سند برنام. بخشد
ل مسئله شكل ي درس رياضي اين كشور بيشتر از ساير كشورها پيرامون حهاي كالسها بحث،ديد

  . گرفته است
  

اي نقش فرايند حل مسئله به مثابه يك هدف در برنامة درسي كشورهاي مورد  جدول مقايسه. 4جدول شماره 
  مطالعه

  درسي رياضية نقش حل مسئله در برنام  كشورها
  .دشو ميدرسي اين كشور محسوب ة حل مسئله يكي از اهداف فرايندي در برنام  آمريكا
  .دشو ميدرسي اين كشور محسوب ة سئله يكي از اهداف فرايندي در برنامحل م  استراليا
  .نيستدرسي اين كشور حل مسئله جزء اهداف ة در برنام  ژاپن

اهداف ديگر در خدمت به اين ة د و همشو ميدرسي اين كشور محسوب ة حل مسئله هدف اصلي در برنام  سنگاپور
  .هستندهدف اصلي 

  .برنامه درسي رياضي استسند فاقد ايران در حال حاضر   ايران
  

ي درسي آموزش رياضي كشورهاي ها برنامه توجه به فرايند حل مسئله در محتواي .2 پرسش
 مورد مطالعه چگونه است؟

ريزان آموزشي و ناشران كتابهاي درسي، الزام انعكاس   برنامهميانموجود ة با توجه به رابط
 5شماره جدول .  متفاوت استگوناگونر كشورهاي درسي در كتابهاي درسي دة موضوعات برنام

                                                           
1. Attitudes 
2. Cognitive  
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ناشران كتب . دهد درسي كشورهاي مورد نظر را نشان مية نياز به التزام يا عدم التزام به سند برنام
 ،ندارندشوراي ملي معلمان رياضي گونه الزام قانوني به رعايت برنامه درسي  درسي در آمريكا هيچ

 ايالت ةيي روي بياورند كه استانداردهاي بيان شدهاه سمت كتابن بوجود دارد كه ناشرااما داليلي 
شوراي ملي   توسطة اين استانداردها بي تأثير از استانداردهاي بيان شد.مربوطه را داشته باشد

يي است كه اين هاي دولتي براي خريد كتابها يارانهة ترين اين داليل ارائممه. نيستندمعلمان رياضي 
اين امر ست، نتيجه هابه دليل اينكه حل مسئله يكي از اين استاندارد .ندكن ميت استانداردها را رعاي

در استراليا نيز ). b 2007فن و زو، (توجه نسبي به حل مسئله در محتواي كتابهاي درسي است 
 هر ايالت براي درالتزام قانوني براي پايبندي به پروفايل ملي وجود ندارد، حتي خود پروفايل ملي 

بنابراين ميزان توجه به حل .  مورد بازنگري قرار گرفته استهاشدن با شرايط خاص آنسازگار 
طور كه  ، همانهابا وجود اين تفاوت. مسئله در كتابهاي درسي اين كشور در هر ايالت متفاوت است

 هادرسي اكثر ايالتة د، اهداف فرايندي و حل مسئله در محتواي برنامكن ميبيان ) 2005(استيسي 
  .اه خود را حفظ كرده استجايگ
  

  مقايسة كشورها از نظر التزام به برنامة درسي در تدوين محتواي كتب درسي. 5جدول شماره 
  ي درسي ها برنامهالتزام قطعي به سند   كشورها

  ارائه شده
  ي درسي ها برنامهعدم التزام قطعي به سند 
  ارائه شده

  ×    آمريكا
  ×    استراليا
    ×  ژاپن

    ×  سنگاپور
    ×  ايران

  

ييد وزارت آموزش و پرورش اين يي چاپ كنند كه مورد تأهان موظف هستند كتابادر ژاپن ناشر
 اما ،آيد رغم اينكه در برنامه درسي اين كشور از حل مسئله اسمي به ميان نمي  باشد و عليكشور 

ظارت آموزش در سنگاپور نيز كتابها تحت ن). 2007هينو، (مسئله محور است ) آن(كتابهاي درسي 
د و مانند ژاپن در كتابهاي درسي اين كشور نيز حل مسئله اهميت شو ميچاپ  و پرورش اين كشور

  ). b 2007فن و زو، (بسيار اساسي دارد 
درسي، بررسي جايگاه حل مسئله مانند كشورهاي ديگر بال ة در ايران به دليل نبود سند برنام
 نقش هابينيم كه حل مسئله در آن  رياضي كشورمان، ميي درسيهاموضوع است، اما با نگاهي به كتاب
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ديگري كه در بررسي ة نكت. كم رنگي دارد و به عنوان هدف اصلي آموزش رياضي مطرح نيست
خورد اين است كه جاي آموزش محتواي رياضي با تأكيد بر  ي درسي رياضي به چشم ميهاكتاب

 ةحسابان دور  و2 و 1ي رياضي ها اخيراً كتابالبته. فرايند حل مسئله در كتابهاي رياضي خالي است
ي قابل توجهي در جهت آموزش حل مسئله محور هامتوسطه تغييرات اساسي پيدا كرده و تالش

اي   روش حل مسئلههاي جديد در بعضي از بخشهادر آموزش مباحث اين كتاب. صورت گرفته است
روتين و جود مسائل غيروع درس با مسئله، و پاسخ باز، شرياهپرسشوجود . مشهود است

اين تغييرات به دليل اينكه . بخش استجهان واقعي برقرار شده نويد رياضيات و ميانيي كه هاارتباط
 – كه بيشتر برارائه صوري و رويه اي متكي است –شروع يك حركت مناسب خالف روال مرسوم 

 ،ان همراه باشدچنين اقداماتي اگر با آموزش مناسب معلم.  در جاي خود با ارزش استاست
  .آموزش رياضي در مدارس باشدبخشيدن به خوب براي بهبود ي تواند آغاز مي

 يادگيري پيشنهاد شده در –ي ياددهي هاتوجه به فرايند حل مسئله در فعاليت. 3 پرسش
 ي درسي آموزش رياضي كشورهاي مورد مطالعه چگونه است؟ها برنامه

ي رياضي آمريكا نوعاً به اين هاس در كالسمراحل تدري) 1997 (1جونزبر اساس مطالعة 
ان آموز دانشقبلي، معلم مفهوم يا مهارتي را براي ة  از مرور مطالب جلسپسصورت است كه 

ي ها از كتابها نمونهبيشتر اين . دكن مي حل نمونه سپس يك يا چند مسئله را براي ،دهد توضيح مي
ي هاراي حل كردن مسائل مطرح شده در كتابتقريباً نيمي از وقت كالس ب. شوند انتخاب ميدرسي 

ي بيشتر را حل كنند و هاد تا مثالشو ميان داده آموز دانشدر نهايت فرصتي به . دشو ميدرسي صرف 
  .دكن ميان در حل كردن مسائل كمك آموز دانشمعلم به صورت فردي به 

لي كه معلم براي  در استراليا نيز مانند آمريكا كالس درس رياضي با مرور مطالب جلسات قب
د، اما در حين ارائه كن ميسپس معلم مطالب جديد را ارائه . دشو مي شروع داده است،كالس ارائه 

سپس با . دگير مي صورت بسيار معلم تعامل -آموز دانش و آموز دانش -آموز دانش ميانمطالب جديد 
ري يا گروهي پرداخته چند مسئله به تمرين مطالب آموخته شده به صورت انفرادي، دو نفة ارائ
  ).2003 استيسي،( دشو مي

كه آموزش رياضي را در هفت كشور مورد ) 2003 (ش و همكاران2گيري هيبرت  نتيجهبر اساس
 با وجود.  اساسي با ساير كشورها داردتفاوتژاپن ي درس رياضي هاكالس، بررسي قرار داده بودند

                                                           
1. Jones 
2. Hiebert 
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ي ها فعاليتبيشتر توجه چنداني نشده است، حل مسئلهة درسي فعلي ژاپن به واژة اينكه در برنام
ي هاتر اينكه در كالس كالس درس رياضي اين كشور پيرامون حل مسئله شكل گرفته است و جالب

درس رياضي ژاپن، روش تدريس كمابيش مشابهي در جريان است، روشي كه شايد بتوان گفت 
رس رياضي در ژاپن اين است ي دهاي كالسهابه عبارت ديگر يكي از ويژگي. منحصر به ژاپن است

  .  با هم داشتندتفاوت اندكيي تدريس در مقايسه با كشورهاي ديگر ها در روشهاكه اين كالس
چند . ندكن مي قوي براي تدريس رياضي استفاده يمعلمان ژاپني از حل مسئله به عنوان رويكرد

 اين است كه ها اين ويژگييكي از.  نسبت به حل مسئله وجود داردها ژاپنيويژگي بارز در رويكرد 
ان به راه حل مسئله دست پيدا آموز دانشكالس حل مسئله در ژاپن حتي بعد از اينكه هر كدام از 

د كه شو ميمعلمان ژاپني بر اين باورند كه بخش اصلي هر درس زماني شروع . دشو ميكردند، تمام ن
دهند،  ي خود را ارائه ميهاپاسخان آموز دانشبعد از اينكه . ندكن مي مسئله را پيدا پاسخان آموز دانش

ي ها و تفاوتهادر نرياج معلم شباهت. دشو مي ناميده 1د كه نرياجكن مي گسترده را شروع يمعلم بحث
اي از يك  اينجا نمونه در. دكن ميبا هم مقايسه را  اند  رسيدههاان به آنآموز دانشكه را يي هاراه حل

  :دهيم شرح مي  به اختصاراستآمده ) 2007 (2ينوكه در هرا كالس درس حل مسئله ژاپن 
مقدماتي براي آن روز شروع ة قبل و ارائه يك مسئلة كالس درس رياضي با مرور درس جلس

ان به صورت فردي آموز دانشسپس . دكن ميدر اين مرحله معلم هدف درس را نيز بيان . دشو مي
ان آموز دانشو در برخي مواقع كل (ان آموز دانشبعد از مدتي چند نفر از . ندكن ميروي مسئله كار 

. ندكن ميخود را در مورد آن مسئله براي كل كالس بيان ة ايد) ان كالسآموز دانش عدةبسته به 
خواهد كه به صورت  ان ميآموز دانشد و دوباره از كن مياصلي آن جلسه را بيان ة سپس معلم مسئل

ي ها د كه يكي از ايدهشو ميان خواسته آموز دانشدر اين مرحله از . انفرادي روي مسئله كار كنند
 مياندر عين حال، معلم در كالس درس . قبل را انتخاب و مسئله را حل كنندة مطرح شده در مرحل

سپس معلم . دكن ميدهد و آنها را راهنمايي   آنها پاسخ ميهايپرسشد و به كن ميان حركت آموز دانش
ي خود را براي كل كالس توضيح دهند و خود او هاتا راه حلخواهد  ان ميآموز دانشاز چند نفر از 

ان آموز دانشپس از توضيحات آنها معلم از . دكن مينيز در كامل كردن توضيحات به آنها كمك 
د تا نظرات شو ميان خواسته آموز دانشدر آخر از . خواهد كه بهترين راه حل را انتخاب كنند مي

                                                           
1. Neriage  
2. Hino 
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ي درسي فقط هادارد كه كتاب بيان مي) 1997(جونز . دداشت كننددرباره درس در دفتر خود يارا خود 
ي درس هاالبته در برخي از كالس. دنده  درصد وقت كالس را در ژاپن به خود اختصاص مي2

  . دشو مي اصلي آن روز بيان د و از همان ابتدا مسئلةشو ميمقدماتي ارائه نة رياضي اين كشور مسئل
ة  با ارائرا معلمي درس رياضي سنگاپور هادارند كالس يان ميب) a 2007(همان طوركه فن و زو 

سپس معلم . دشو ميآغاز  مرور مطالب جلسات قبل درس با در برخي موارد كند كه آغاز ميدرس 
كنند و  آنها به صورت انفرادي بر روي اين مسائل كار تاد كن ميان ارائه آموز دانشمسائلي براي 

 معلم به ،ي خود را ارائه كردندهاپاسخان آموز دانش از اينكه پس. ي آنها را به دست آورندهاپاسخ
دهد و تا حد امكان نكات ضعف و قوت   صحيح را ارائه ميپاسخ و پردازد ميبررسي آنها 

  ). a 2007فن و زو، (د كن ميان را براي آنها بيان آموز دانش
 با برخي از همكاران و رسمي نگارندگان مقاله و گفتگوهاي غيري آموزشيها بر اساس تجربه

ي كالسي در ايران به اين صورت است كه در ابتدا هاآموزشگران رياضي شايد بتوان گفت كه فعاليت
ان داده آموز دانشگذشته به عنوان تكليف به ة كه جلسپردازد  ميي كتاب هامعلم به بررسي تمرين

در تخته سياه حل كنند و بقيه ي كتاب را هاخواهد كه تمرين ان ميآموز دانشاست و از يك يا چند 
سپس درصورت مرتبط بودن درس جديد با مطالب .  درست را يادداشت كنندپاسخان آموز دانش
ارائه درس معموالً به . پردازد و در ادامه به ارائه درس جديد مي  معلم به مرور مطالب قبلي،قبلي

. دكن مييي اقدام هاپرسشدر حين ارائه، معلم به حل نمونه .  محور است–روش سخنراني و معلم 
به حل مسائل كتاب خواهد تا جايي كه وقت كالس اجازه دهد  ان ميآموز دانشپس از آن از 

 وجود هايي از كتاب را كه در كالس فرصت حل آنهاد تمرينشو ميان خواسته آموز دانشاز . بپردازند
  .ندارد، در منزل حل كنند

يي كه معلم ها روشباي درس رياضي ايران، بيشتر تمركز روي مطالب كتاب است كه هادر كالس
 فرايندي منزلةبنابراين حل مسئله به . دشو ميي كتاب اقدام هاآموزش داده به حل مسائل و تمرين

  . دگير مي مد نظر قرار نهابراي آموزش محتواي رياضي، دربيشتر اين كالس
ي كالسي هاآيد، يكي از وجوه تشابه عمل تدريس و فعاليت  برمي6شماره ل طور كه از جدو همان
اي يا  درس با مروري بر مطالب پيش زمينهة اين كشورها اين است كه معلم شروع كنندة در هم

 اين مرور، شروع به تدريس در استراليا و آمريكا و ايران معلم بعد از. مطالب جلسات قبل است
مسئله ة د، در حالي كه در سنگاپور و ژاپن تدريس با ارائكن ميبه آن جلسه يا مهارت مربوط محتوا 
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ان آموز دانشالبته كار فردي . دكن ميان روي مسئله ادامه پيدا آموز دانشد و با كار فردي شو ميشروع 
  .كشورها وجود داردة ي كالسي همهاروي مسائل در سر كالس درس در فعاليت

ي كالسي در آمريكا و استراليا و ايران با ژاپن و سنگاپور هافعاليت ميان اساسي تفاوتهاييكي از 
د كه روي مسائل به صورت شو ميان خواسته آموز دانشدر اين است كه در سه كشور اول وقتي از 

 قبالً مثال مشابهي براي آنها در كالس حل شده است، اما در ژاپن و سنگاپور معلم ،فردي كار كنند
  . دهد ان نشان نميآموز دانشروش حل مسئله را به 

اينكه  اساسي ديگري كه ژاپن با كشورهاي ديگر دارد در اين است كه در ژاپن بعد از تفاوت
د و در آن به كن مي شروع آناناي را با  ، معلم بحث گستردهكنند  مسئله را حل ميانآموز نشدا

 ،دهد اي از آن را ارائه مي صه درس خالپايانپردازد و در  ان ميآموز دانشمقايسه و پااليش نظرات 
  . دگير مي در نظر نهاي مورد بحث معلم وقت چنداني براي اين فعاليتها كشورسايردر حالي كه در 

ي كالسي اين كشورها هاتكيه بر كتاب درسي در جريان تدريس موضوع ديگري است كه فعاليت
بيشترين تأكيد آمريكا ياالت متحده تحقيقات نشان مي دهد كه بعد از ايران، در ا. دكن ميرا متفاوت 

اما در ژاپن اين ميزان به حداقل ممكن كاهش . بر كتب درسي در جريان تدريس وجود دارد
ي درسي رياضي نه براي تدريس بلكه براي تكليف در خانه مورد ها در اين كشور كتابزيرا ،يابد مي

 ژاپن و اياالت متحد( دو كشور اين مياندر حد واسط ). 1997جونز، (ند گير مياستفاده قرار 
  .، سنگاپور و استراليا قرار دارند)آمريكا

ي كالسي شايان هافعاليتة نقش معلم در فرايند حل مسئله موضوع ديگري است كه در مقايس
. دهد  و محوريت كالس را تشكيل ميرا دارددر آمريكا و ايران معلم نقش منبع دانش . توجه است

 قبل رويكرد تا دهة1محوري-در سنگاپور نيز معلم . يش به اين منوال استاستراليا هم وضع كماب در
به تدريج با تغييراتي كه در  اما). 2002، 2دپارتمان آموزشي كوينزلند(غالب در فرايند تدريس بود 

- آموز دانشي درس در اين كشور به سمت هاي جديد درسي ايجاد شده، روند كالسهاكتاب
در اينجا باز هم در ژاپن با داستان كامالً ). a 2007 و b ،4لي و فن (دهد  تغيير جهت مي3محوري

محور نيست، اما شايد -ي درس رياضي در ژاپن به هيچ وجه معلم هاكالس. متفاوتي مواجه هستيم

                                                           
1. teacher -centered 
2. Queensland Educational Department 
3. student-centered 
4. Lee, Fan  



 105فصلنامه تعليم و تربيت شماره 

  

132

   

براي بيان » 1 محور-يادگيري«محور از اصطالح نسبتاً جديدتر - آموز دانشبهتر باشد به جاي 
 . تفاده كنيم اسهاويژگيهاي اين كالس

  

   يادگيري كشورهاي مورد مطالعه و ميزان توجه به حل مسئله در آنها–مقايسة فعاليتهاي ياددهي . 6جدول شماره 
  ي درسي آموزش رياضي كشورهاها برنامهيادگيري در -فرايند ياددهي  كشورها

  
  آمريكا

ان با تكيه بر كتاب درسي، توضيح موزآ دانش بيان مفهوم يا مهارتي براي  از سوي معلم،قبلة مرور مطالب جلس
  از سويي كتابها ، حل مسئله از سوي معلمهايي و حل آنها قبل با طرح مسئلهة مفاهيم ارائه شده در مرحل

  . معلم به صورت انفراديسوي از هاان يا كمك به آنآموز دانش هايپرسشان، پاسخ به آموز دانش
ان در حين تدريس معلم، آموز دانشان، امكان گفتگوي آموز دانش با كمك  معلم واز سويارائه محتواي جديد   استراليا

ان به صورت آموز دانش از سويان، حل مسائل آموز دانش به عنوان تمرين براي گوناگوني ها ارائه مسئله
  . فردي، دو نفري يا گروهي

ها از سوي پرسشاهنمايي و پاسخ به ر(مقدماتي، كار انفرادي روي مسئله ة مسئلة قبل و ارائة مرور مطالب جلس  ژاپن
 از سوياصلي آن روز، كار انفرادي مجدد و پيدا كردن راه حل ة مسئلة ان، ارائآموز دانش از سوية ، ارائ)معلم
 براي كل آموز دانش چند از سويراه حل ة ، ارائ)معلمها از سوي پرسشراهنمايي و پاسخ به ( انآموز دانش

ان در دفتر آموز دانشق روي بهترين راه حل، يادداشت نظرات شخصي  و توافهاراه حلة كالس، مقايس
  . خودشانيادداشت

از ان، كار انفرادي روي مسائل ارائه شده آموز دانشمسائل به ة  درس با مرور مطالب جلسات قبلي، ارائارائة  سنگاپور
  .نها آ در مورد صحت يا سقم روش حل مسئلةانآموز دانش بازخورد به سوي معلم، ارائة

ان در كالس، مرور درس قبلي آموز دانش از سويان همراه با حل مسائلي از كتاب آموز دانشبررسي تكاليف   ايران
 معلم و حل از سويمخصوصاً در صورت مرتبط بودن با درس جديد، ارائه درس جديد به صورت سخنراني 

  .انآموز دانشب براي ان، تعيين تكليف از كتاآموز دانش از سوي هامسائل نمونه، حل تمرين
  

ان آموز دانش از فرايند حل مسئله در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي گيري بهرهتوجه به .4 پرسش
  ي درسي آموزش رياضي كشورهاي مورد مطالعه چگونه است؟ها برنامهمتوسطه در ة دور

گيري روش حل مسئله براي آموزش، ي آموزش و گرايش به سمت به كارها با تغيير شيوه
اين تغييرات در برخي از . دوي ارزشيابي سنتي ايجاد شها بايست تغييراتي در شيوه زير ميناگ

ي هاد، اما برخي ديگر مانند ژاپن در اين عرصه پيشرفتگير ميكشورها مانند آمريكا به كندي صورت 
ي سنتي ارزشيابي است و در مدارس هادر آمريكا گرايش بيشتر به سمت روش. اند چشمگيري داشته

 به كارگيريان با آموز دانش و دانش واقعي و قابل اتكاي هاين كشور روند غالب اين است كه مهارتا
اين گرايش بعد از اجراي . دشو سنجيده داريم، آشنايي آنها با همه و كاغذ كه ي كتبي قلمهاآزمون

                                                           
1. learning-centered 
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 در اين 2ني سطح كالها آن اهميت يافتن آزمونو در نتيجة» 1اي نبايد جا بماند هيچ بچه «برنامة
ي سنتي ارزشيابي جايگاه ها  اينكه مانند آمريكا شيوهباوجوددر استراليا . كشور بيشتر شده است
 باز -ي پاسخهاي جديد تر مانند آزمونهاآزمون  آمريكا به سمت ازبيشتر خاص خود را دارند، اما

  . وجود داردگرايش 
ن كشور بيش از هر سه كشور ديگر به در اي. ژاپن در ارزشيابي نيز شرايط كامالً متفاوتي دارد

  حتي برخي اعتقاد دارند كه شيوة.شود ي كالسي اهميت داده ميهاي مستمر و در حين فعاليتهاآزمون
شرايطي كه در . شود آموزش در اين كشور به نحوي است كه خود يك نوع ارزشيابي محسوب مي

ينكه ارزشيابي گاپور نيز با وجود ادر سن. شود آل بودن در كشورهاي ديگر مشاهده نمي عين ايده
بل قبولي براي شود، اما در سالهاي اخير تالش قا  غالب ارزشيابي محسوب ميسنتي، جريان شيوة
اي، كار پوشه،  ي پروژههاكالسي، ارزشيابي بر مبناي كارة  جديد مانند؛ مشاهدارزشيابي به شيوة

ة مقايس.  از خودشان صورت گرفته استانآموز دانشي عملي، ژورنال نويسي و ارزيابي هافعاليت
  . ارائه شده است7  شمارهي ارزشيابي در كشورهاي مورد مطالعه در جدولهاروش

  

  مقايسة روشهاي ارزشيابي در كشورهاي مورد مطالعه. 7جدول شماره 

                                                           
1. No Child Left Behind 
2. High stake testing 

  شده استتأكيد مواردي كه در ارزشيابي كشورها بيشتر بر آنها   كشورها
  

  آمريكا
ي سنتي ها هداف برنامه درسي يا اهداف از پيش تعيين شده، گرايش بيشتر به سمت شيوه با اهاتطبيق آزمون

  .انآموز دانشارزشيابي، ارزيابي دانش واقعي و قابل اتكاي 
  

  استراليا
تالش در ارزيابي عملكرد حل مسئله به شكل عملي و واقعي و ارزشيابي عملكردهاي رياضي پيچيده، تطبيق 

  .ها باز در آزمون- ي رياضي پاسخهاامه درسي، تأكيد بر فعاليت با اهداف برنهاآزمون
  
  ژاپن

ان، تالش براي ارزيابي تفكر رياضي و نيز آموز دانشي كالسي هابرجسته كردن ارزشيابيهاي مستمر و ارزشيابي فعاليت
  .ان به رياضيآموز دانشارزيابي نگرش 

  
  سنگاپور

 متفاوتي هاليدي ارزشيابي رياضي، توصيه به استفاده از روشي كهاتاكيد بر حل مسئله به عنوان يكي از بخش
اي،  كالسي، ارزشيابي بر مبناي كار پروژهة د مانند؛ مشاهدشو ميي جديد ارزشيابي را هم شامل هاارزشيابي كه روش
  .از خودشان انآموز دانش ي، ژورنال نويسي و ارزيابيشفاهة ي عملي، ارائهاكار پوشه، فعاليت

  
  ايران

ان نسبت به يك حقيقت آموز دانشي موجود در كتاب يا مسائل كامالً مشابه، ارزيابي دانش هاد بر مسائل و تمرينتأكي
  . هاي جدا از هم، فقط تعيين درست يا نادرست بودن پاسخهاعلمي يا مهارت
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  گيري نتيجه
به است،  حل مسئله انجام شدهة  گسترده كه در زميني تحقيقاتبا وجودآمريكا اياالت متحد در 

ي ها ن يافتهميا مستقيم اي هي آموزشي موجود، رابطهادليل ساختار خاص اين كشور و سياست
 ماننداخير در برخي از ايالتها ة حتي در ده. تحقيقات و به كارگيري آنها در آموزش وجود ندارد

نتي كاليفرنيا، جنبش ضد اصالحي كه هدف آن بسط آموزش مفاهيم محتوايي و مهارتي به روش س
ي دولتي ها يي كه از يارانهها كتابفهرستتغيير . دست آورده  ببسياري هااست، توانسته پيروزي

از داليل موفقيت . ي آنها بوده استهافعاليتة  محور از جمل-برخوردارند به سمت كتابهاي مهارت
  محوري و ويژهي اين گروه در بازگشت از جريان آموزشي جديد كه حل مسئله در آن جايگاه

ي تدريس مناسب، عدم آموزش كافي معلمان و حجم هاداشت به روش آموزش قديمي، فقدان روش
گروه ضد اصالحات هم چنين توانسته است افكار عمومي را . متوسطه بودة زياد مطالب درسي دور

 سپتامبر 18خود در ة براي مثال نيويورك تايمز در سرمقال. عليه روشهاي جديد آموزشي بسيج كند
  :چنين نوشت اين 2006

ي ها  از شيوهيبسيارزماني كه مدارس -80ة  كه در دهافتضاحيي موقت هايكي از سرگرمي
حل مسئله در آموزش   ريشه گرفت، روش تمرين و-گرفتند آموزش رياضي سنتي فاصله مي

 اجازه ها شد، به بچه ياد مي» 1رياضيات فازي«سيستم جديد كه گاهي از آن به عنوان . رياضي بود
صورت شانسي و بدون هيچ هدفي وارد ه داد كه بدون حتي ياد گرفتن ضرب و تقسيم پايه، ب يم

درسي جديد ة برنام. محتمل شدط بر سطوح باالي رياضي و علم غيردر نتيجه تسل. شوندمسئله 
رياضي طبق روايت معروف به عرض يك مايل و به عمق يك اينچ بود و هر ساله به دهها موضوع 

كه گروه صاحب دهند  نسبت ميبسياري از مردم اين وضعيت نامناسب را به گزارشي . پرداخت مي
 گوناگون مدارس .استداده  )شوراي ملي معلمان رياضي(نامي به نام شوراي ملي معلمان رياضي 

 گذشته اين شورا هفتة.  يادگيري روتين فهميدندي آن را به عنوان درخواستي براي نفيها توصيه
 جديد را مطرح كرد كه بر چند مهارت پايه در هر سطح تحصيلي ييها ه و توصيهتغيير موضع داد

  ).2007، نقل شده در شونفيلد، 2006 سپتامبر 18نيويورك تايمز، (تمركز داشت 
در واقع اين جمله كه برنامه درسي آمريكا به عرض يك مايل و عمق يك اينچ است، گفته 

بنابراين ظاهراً به سر دبيري . زش رياضي در آمريكا بود آموسنتيي هامعروف تيمز در ارزيابي روش

                                                           
1. Fuzzy Math  
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اشتباه شوراي ملي معلمان رياضي  :اما پيام آن واضح است. اين روزنامه اطالعات اشتباه داده بودند
ملت آمريكا بايد به .  مرتكب شده و سرانجام به اشتباه خود پي برده است80 بزرگي در اواخر دهة

 اي با تحقيقات بنابراين شايد بتوان گفت حتي در جامعه). 2007يلد، شونف(برنامه قديمي برگردد 
ة تخصصي افراد جامعه با آنچه جامعا تقابل افكار عمومي و نظرات غيرپيشرفته آموزشي مانند آمريك

تواند وزنه را به نفع نظرات   مييدهد، گاه علمي اين كشور به عنوان روش بهتر يادگيري ارئه مي
: ي تخصصي بر دوش جامعه علمي بنهدها ديگر عالوه بر بحثيد و رسالتتر كن نغيركارشناسي سنگي

ي هاپژوهشة ي تحقيق كه در اين مورد خاص نتيجها متقاعد كردن افكار عمومي بر ارزش يافته
يي ها برنامهرسد كه حتي  همچنين به نظر مي.  حل مسئله استمربوط به كارايي آموزش با رويكرد

طرح ي پژوهشي در صورتي كه در متقاعد كردن معلمان رياضي ناتوان باشند يا ها با بهترين پيشينه
  . جامعي براي آموزش معلمان نداشته باشند از توفيق چنداني بر خوردار نخواهند بود

 ويژه در اين سند، يطور كه در سند برنامه درسي استراليا مالحظه شد، حل مسئله جايگاه همان
ي كالسي هادر فعاليت. ، به خود اختصاص داده بود»وار كار كردن يرياض«در ذيل عنوان كلي تر 
اما برخي بر اين باورند . كارگيري آن به عنوان يك روش آموزش مطرح بوده مربوطه نيز تالش بر ب

 و منابع درسي و مواد آموزشي، ها  ربع قرن تأكيد بر حل مسئله در برنامه درسي، توصيهبا وجودكه 
.  گسترده در كالسهاي درس استراليا نداردياي همچنان حضور  مسئلهآموزش با رويكرد حل

  : دارد كه بيان مي) 2003(استيسي 
يي است كه از عالئم ها يك كالس درس متوسط و معمولي در استراليا مجموعه اي از مشخصه

د تا بدون شو ميان خواسته آموز دانشتدريسي كه در آن از . ندشو مييك تدريس سطحي محسوب 
از داليل اين مدعا وجود مسائل با پيچيدگي كم و . ي خاصي تبعيت كنندهايل از فرمولها و روشدل

  ). 19ص، (تكرار فراوان و فقدان استدالل رياضي در گفتمان كالس درس رياضي است 
ولي درهر حال واقعيتي چالش برانگيز . داند البته وي اين يافته را با قابليت تعميم علمي نمي

ي رياضي اين كشور هاويديوئي كه از كالس يهاتحليل .داند  رياضي در استراليا ميبراي آموزش
ي رياضي اين كشور تأييد هااي را در سر كالس ، وجود فرهنگ فعال حل مسئله استصورت گرفته

  ).2003؛ هيبرت و همكاران، 2006، 1كالرك، كيتل و شيميزو( دكن مين

                                                           
1. Clarke, Keitel, Shimizu 
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 يك هدف فرايندي در كنار اهداف ديگر آموزش در آمريكا و استراليا حل مسئله به عنوان
 حال چنانكه ، با اين استحل مسئله نيامدهة در سند برنامه درسي ژاپن واژ. رياضي آمده است

ة در برنام. دگير ميي حل مسئله در كالس درس، در اين كشور صورت هاديديم بيشترين فعاليت
ده شده است كه در برخي مواقع هنگام درسي اين كشور به جاي حل مسئله از تفكر رياضي استفا

  ).2007هينو، (د شو ميحل مسئله، موجب سردرگمي معلمان اين كشور ة منابع موجود دربارة مطالع
 بر بهبود فعاليتهاي آموزشي بسيارحل مسئله در اين كشور تأثير ة ، آموزش به شيو اينبا وجود

اي در كالسهاي درس ژاپن توجه  مسئلهي حل هافعاليتدادن انجام . در كالسهاي درس داشته است
ان و فرايندهاي تفكر و آموز دانشآموزشگران و معلمان رياضي اين كشور را به فرايندهاي ذهني 

 شده ها  گسترش مطالعات در اين زمينهسببيادگيري رياضي در كالس درس معطوف كرده است، 
ي ها ونگي كارآمدتر كردن شيوهمواد آموزشي مفيدتر و بررسي چگة و آموزشگران را به سمت تهي

اين تالشها در راستاي سازماندهي بهتر فعاليتها و درسهاي كالسي براي . تدريس سوق داده است
  .ان صورت گرفته استآموز دانشاي  تقويت توانايي حل مسئله

 افزايش استقبال از حل مسئله در پي معرفي شد، اما 70ة در كشور سنگاپور حل مسئله در ده
درسي آموزش رياضي ة  حل مسئله به محوريت اصلي برنام90ة كا و ديگر كشورها، در دهدر آمري

ي آموزشي و هادرسي ملي، حل مسئله در فعاليتة به دليل تأثيرات برنام. اين كشور تبديل شد
ي تدريس، يادگيري هاروشة عالوه بر تحقيقات در زمين.  گذاشتبسيارتحقيقات در اين كشور تاثير 

 يي درسي نيز توجههااين كشور به چگونگي نمود حل مسئله در كتاب حل مسئله، محققانو ارزيابي 
  .اند ي جديد اين كشور برآمدهها و در صدد بهبود آن در كتاباند ويژه داشته

تدريس غالب در اين كشور محسوب ة ي سنتي تدريس، شيوهاهنوز هم روشاين با وجود 
ي درس اين هاكالس بايست پيموده شود تا در  ميطوالنيه بنابراين را). a 2007فن و زو،( .دشو مي

ي جديد آموزشي با رويكرد حل مسئله محوريت تدريس ها كشور به مانند برنامه درسي آن، شيوه
  . قرار گيرد

ي كالسي و آنچه در كالس ها اين باشد كه فعاليت،يي كه از ژاپن بتوان گرفتهاشايد يكي از درس
ي برنامه هميشه نوع. اي است كه نوشته شده است متر از سند برنامه بسيار مه،دهد درس روي مي

نويسان در  رسمي و پنهان هم وجود دارد كه در كالس درس و به دور از چشمان برنامهدرسي غير
ي يهافعاليتدادن كيد برنامه درسي و ورود حل مسئله در آن يا شايد انجام أهمچنين ت. حال اجراست



  ....بررسي تطبيقي آموزش فرآيند حل 

 

137

 
 

  

 تدريس با رويكرد حل ايتواند دليل كافي بر ند، نميشو ميمحسوب اي  كه ظاهراً حل مسئله
دست آمدن راه حل ه ي درس ژاپن اين است كه كار با بهانكته برجسته در كالس .اي باشد مسئله
دست آوردن پاسخ ه ضرورتا با ب يك مسئله":  گفته است1د، همان گونه كه برونلگير ميپايان ن

 مگر اينكه ياد گيرنده بفهمد كه چه ،راستي حل نشده استيك مسئله به . دشو ميصحيح حل ن
، ترجمه گيلك و گويا 2000 2مكينتاش و جرت( "كرده و بداند چرا آن كارها مناسب بوده است

حل كردن يك مسئله نبايد با حل مسئله اشتباه گرفته شود؛ حل كردن مسئله، زماني حل  ).1385
 دليل طي كرده و پاسخد چه مراحلي را تا رسيدن به د كه مسئله حل كن بدانشو ميمسئله محسوب 
  . آن چه بوده است

   و راهكارهايي براي كشور ايرانهاپيشنهاد
ي درسي كشورهاي پيشرفتة ها برنامه جايگاه حل مسئله در تحقيقات و با مطالعه و مقايسة

اي در  سئلهگيري رويكرد حل مي بررسي راهكارها و موانع به كار برااي مناسب آموزشي، زمينه
   .آموزش رياضي كشورمان فراهم شده است

 سند برنامه درسي  
بنابراين شايد .  متوسطه وجود نداردامه درسي رسمي براي رياضيات دورةدر كشور ما هنوز برن

ي تحصيلي در ها  قدم در اين راه تدوين يك برنامه درسي رياضي منسجم براي تمام دورهنخستين
اي كه در آن اهداف فرايندي رياضي به صورت عام، و  برنامه. است)  متوسطهشامل دورة(مدرسه 

شايد فكر قرار دادن حل مسئله به عنوان .  مناسب داشته باشديحل مسئله به صورت خاص جايگاه
اي باشد كه  يشهاند  هدف اصلي آموزش رياضي، آنچنان كه در برنامه درسي سنگاپور آمده است،

بايست  شناخت اين واقعيتها مي.  آموزش رياضي كشور ما برده باشد كمي از شناخت واقعيتهايبهرة
بخش مهمي از اين واقعيتها، بافت و فضاي . ريزي درسي باشد مسبوق بر هر نوع فعاليت برنامه

 در تجربه نشان داده تغييرات راديكال. عميق سنتي در آموزش و كالسهاي درس كشورمان است
ان و معلمان آموز دانشي الزم، همواره موجب سردرگمي ها ه آموزش بدون فراهم كردن زمينشيوة

شوراي ملي اي مشابه برنامه درسي پروفايل ملي استراليا يا برنامه  از اين رو شايد برنامه. شده است
  . تر باشد براي كشور ما مناسبمعلمان رياضي 

                                                           
1. Brownell 
2. McIntosh & Jarrett 
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  تغيير در كتابهاي درسيايجاد  
  وها و الگوريتمها تأكيد بر رويه  ارائه مستقيم و متوسطه به صورتي درسي رياضي دورةهاكتاب

 تغييرات در سند برنامه درسي، به دليل  ايجاددر صورت. اند قواعد، مباحث رياضي را عرضه كرده
ي ها از رويكرد حل مسئله در كتاببا روشي مناسبتوان   آموزشي در ايران مينظاممتمركز بودن 

ي هاتغيير كتاب(نيز در اين زمينه صورت گرفته است در حال حاضر اقداماتي . درسي بهره برد
ولي اين كافي نيست ). رياضي دوره متوسطهة  كتاب رياضي رشتميان دهاز  و حسابان 2 و 1رياضي 

 بايد از سطوح پايين و هاكتابدادن  تغيير ، رويكرد حل مسئله از صحيحگيري بهرهچرا كه براي 
 كل برنامه درسي ، پيوسته و منسجم و مرتبطيفرايند مثابهي ابتدايي شروع شود و به ها دوره

 . ي درسي را پوشش دهدهااي و كتاب رياضي مدرسه

 آموزش معلمان  
ان باشد، ابتدا بايد خود معلمان آموز دانش آموزش حل مسئله به مينةاگر هدف ما فراهم كردن ز

درسي تربيت دبير  برنامة). 2008، 1چپمن(به صورت شفاف و صريح حل مسئله را فرابگيرند 
بنابراين ). 1387ريحاني، ( سال است كه بدون تغيير باقي مانده است 20رياضي در كشور ما بيش از

.  درسي تربيت دبير رياضي باشداندن رويكرد حل مسئله در برنامةبايست گنج  ميهايكي از اولويت
ي آموزش ضمن ها  دورهاما اين امر به تنهايي كافي نيست و براي معلمان فعلي رياضي نيز بايد

از معلمان رياضي انتظار داريم كاري را انجام دهند كه براي انجام ". خدمت مناسب برگزار شود
اي تدريس كنند كه آن شيوه را در دوره  خواهيم به شيوه ، از آنها مياند آن آموزش نديدهدادن 

ند كه به آنها كن ميتدريس گونه  به طور معمول، معلمان رياضي همان. اند تحصيل خود فرا نگرفته
تدريس شده است و درك و تصور آنها از رياضيات نيز به طور طبيعي ازهمين رهگذر شكل 

در حقيقت جايگاه و نقش معلمان رياضي در فرايند آموزش به مراتب ). 1387ريحاني، ( "دگير مي
ه ي ويژه خود روبهاشالبته آموزش معلمان با موانع و چال. تر ازسند برنامه درسي رياضي است مهم

مجاب شدن معلمان نسبت به رويكرد حل مسئله، كمبود نيروي متخصص در زمينه آموزش . روست
  . معلمان رياضي و عدم وجود برنامه جامع درباره تربيت معلم برخي از اين مشكالت هستند

                                                           
1. Chapman  
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 آموزش و تعميق فرهنگ حل مسئله  
در . ي جديد داردهاو تعميق فرهنگي روشي آموزشي نياز به آشنايي هاهرگونه تغيير در روش

 محتوا با ظاهري آراسته خواهد فاقد حل مسئله تبديل به فعاليتي غيراين صورت، آموزش به شيوة
براي تعميق فرهنگي حل مسئله، . بود و تفكر رياضي غايب بزرگ اعمال رياضي كالسي خواهد بود

 نيازمند اصالح است، موزش به اين شيوهبه كارايي آ عالوه بر اينكه باور و نگرش معلمان نسبت
. گيران آموزشي و عموم جامعه نيز فراهم شود ان، والدين، تصميمآموز دانش استقبال بايد زمينة

دهد كه در صورت عدم توانايي اين روش آموزشي در متقاعد   آمريكا نشان ميتجربة اياالت متحد
ش نامناسب و چه به دليل نتايج ضعيف در  آموزان، چه به دليل اتخاذ شيوةآموز دانش همةكردن 
در اين ميان رياضيدانان . يي كه نظام آموزشي پرداخت خواهد كرد، زياد خواهد بودها ، هزينههاآزمون
.  بر عهده گيرنداند كنون داشتهچه تابسيار بيشتر از آنرا توانند سهمي  اي كشورمان نيز مي حرفه

در هر حال . اند  دار شده عهدهر دنيا به شكلي گسترده سهمي كه بسياري از رياضيدانان برجسته د
آنها ة براي رسيدن به نظام آموزشي پيشرفته و تربيت افرادي كه حل مسئله جزئي از زندگي روزمر

 .عوامل از امكانات موجود بهره مناسب گرفتة باشد بايد با در نظر گرفتن هم



 105فصلنامه تعليم و تربيت شماره 

  

140

   

 منابع 

ة رسال. ي درسي علوم دوره راهنماييها برنامهمسئله در طراحي و تدوين كاربرد فرايند حل ). 1376(احمدي، غالمعلي 
  . دكتري، دانشگاه تربيت معلم

 . ، انتشارات فاطمي، چاپ سوم)1375( ترجمه پرويز شهرياري. خالقيت رياضي). 1962(پوليا، جورج 

دهمين كنفرانس آموزش در  .بازنگري در برنامه درسي كارشناسي پيوسته دبيري رياضي). 1387(ريحاني، ابراهيم 
 .، يزدرياضي ايران

، )65 (رشد آموزش رياضي). 1380(زهرا گويا ة ترجم. مسائل تحقيقي در آموزش رياضي). 1982( نسها فرودنتال،
11-5.   

  . 13-18،)53( رشد آموزش رياضي. رياضية گزارش تحقيق نقش فراشناخت دريادگيري حل مسئل). 1377(گويا، زهرا 
مترجمان زهرا . از، مروري بر ادبيات تحقيقاند تحقق يك چشم: آموزش حل مسئله رياضي). 2000(جرت مكينتاش و 

  . 4- 21،)86( رشد آموزش رياضي ).1385( گيلك و زهرا گويا
Baker, M. (2004). Mathematical problem solving skills in undergraduate preservice teacher 

education students. Unpublished Phd dissertation. Arizona University. 
Bereday, G.Z.F. (1964). Comparative Methods in Education. New York: Reinhart, Holt and 

Winston.Blishin, E. 1969. Blond’s Encyclopaedia of Education.London: W. & G. Blaird Ltd. 
Chapman,o.(2008). Instructional practice to facilitate mathematics teachers learning of problem 

solving for teaching: Paper presented at ICME11, Monterrey, Mexico 
Clarke, D. J., Keitel, C., & Shimizu, Y. (Eds.) (2006). Mathematics classrooms in twelve 

countries: The insider’s perspective. Rotterdam: Sense Publishers. 
Fan, L., & Zhu, Y. (2007a). From convergence to divergence: the development of mathematical 

problem solving in research, curriculum, and classroom practice in Singapore. ZDM: The 
International Journal on Mathematics Education, 39(5): 491- 501.  

Fan, L., & Zhu, Y. (2007). Representation of problem‐solving procedures: A comparative look at 
China, Singapore, and US mathematics textbooks. Educational Studies in Mathematics, 66(1), 
61‐75. 

Jones, K. (1997) Some lessons in mathematics: a comparison of mathematics teaching in Japan 
and America. Mathematics Teaching, 159, 6-9. 

Hiebert J., et al. (2003). Teaching mathematics in seven countries: results from the TIMSS 1999 
video study (NCES 2003-013), US Department of Education. National Center for Education 
Statistics,Washington DC : National Center for Education Statistics. 

Hino, K. (2007). Toward the Problem-centered Classroom: Trends in Mathematical Problem 
Solving in Japan. ZDM, The International Journal of Mathematics Education, 39, 503-514. 

 Kilpatrick,J.,Swafford,J.,& Findell,B.(2001). Adding it up: Helping children learn mathematics. 
Washington, DC: National Academic Press. 

 Lee, P. Y., & Fan, L (Eds.), (2007a). New express mathematics. Singapore: Multimedia 
Communications. 

Lee, P. Y., & Fan, L (Eds.), (2007b). New express mathematics. Singapore: Multimedia 
Communications. 

Lester, F. K. & Lambdin, D. V. (2004). Teaching mathematics through problem solving. In B. 
Clarke, D. Clarke, G. Emanuelsson, B. Johansson, D. V. Lambdin, F. K. Lester, A. Wallby, & 
K. Wallby (Eds.), International perspectives on learning and teaching mathematics (pp. 189 - 
203). Gothenburg, Sweden: National Center for Mathematics Education. 

Metallidou, P(2009). Pre-service and in-service Teacher’s Metacognitive Knowledge about 
Problem Solving Strategies. Teaching and Teacher Education. 25,76-82. 



  ....بررسي تطبيقي آموزش فرآيند حل 

 

141

 
 

  

 National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards forschool 
mathematics. Reston, VA: Author.  

Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and 
sense making in mathematics. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics 
teaching and learning (pp. 334-370). 

Schoenfeld, A. (2007). Problem Solving in the United States, 1970-2008: research andtheory, 
practice and politics. ZDM Mathematics Education. 39: 537-551. 

 Stacey, K. (2003). The need to increase attention to mathematical reasoning. In H. Hollingsworth, 
J. Lokan, & B. McCrae, Teaching mathematics in Australia: Results from the TIMSS 1999 
Video Study (pp. 119-122), Camberwell, Vic.: Australian Council of Educational Research. 

 Stacey, K. (2005). The place of problem solving in contemporary mathematics curriculum 
documents. Journal of Mathematical Behavior, 24, 341–350.  

Stacey, K. (2008). Mathematics for secondary teaching: Four components of disciplineknowledge 
for a changing teacher workforce in western countries. In Sullivan, P., & Wood, T. (Eds.) 
(2008). International handbook of mathematics teacher education: Vol. 1 Knowledge and 
beliefs in mathematics teaching and teaching  development. (pp. 87-113) Rotterdam, The 
Netherlands : Sense Publishers 

Stanic, G., & Kilpatrick, J. (1988). Historical perspectives on problem solving in the mathematics 
curriculum. In R. Charles and E. Silver (Eds.), Teaching and learning mathematical problem 
solving: Multiple research perspectives (1-22). Reston, VA: NCTM / Lawerance Erlbaum 
Associates. 

Sternberg, R.J. (2005). Cognitive Psychology. Fourth Edition. USA: Wadsworth. 





    

آموزان سال اول متوسطه شهر  مطالعه نيمرخهاي هدف پيشرفت دانش
 تبريز و ترجيح محيط يادگيري آنها

  

  رحيم بدري گرگريدكتر 
  پور الناز آرين

  ابوالفضل فريددكتر 
  

  چكيده
آموزان و ترجيح هريك از گروههاي گوناگون  در اين پژوهش، نيمرخهاي انگيزشي دانش

جامعة .  مورد مطالعه قرار گرفته است، با روش همبستگي يادگيريآموزان از محيط دانش
گيري   شهر تبريز بوده كه با روش نمونه4آموزان ناحيه   تن از دانش250آماري پژوهش 
 هدف  به منظور گردآوري اطالعات از پرسشنامه. اند اي انتخاب شده تصادفي خوشه

سي، مقياس راهبردهاي يادگيري و آموزان از محيط كال  پرسشنامه ترجيح دانشپيشرفت،
آموزان، روشهاي  براي گروهبندي دانش. استفاده شده است گيري تحصيلي پرسشنامه كناره

نتايج . اي سلسله مراتبي و تحليل واريانس چند متغيره به كار رفته است آماري تحليل خوشه
خوشه )  بيي پيشرفت پايين،گرا خوشه هدف) الف: آموزان پژوهش چهار گروه از دانش

. تبحرگريز را شناسايي كرده است) خوشه اهداف چندگانه و د) تبحرگرا و عملكردگرا، ج
در مقايسه با سه » اهداف چندگانه« آموزان خوشه نتايج ديگر پژوهش نشان داده كه دانش

گروه ديگر تمايل بيشتر بر محيط كالس درس مبتني بر يادگيري داشته و همچنين تمايل به 
آموزان گروه اهداف انگيزش پيشرفت  دانش. اند  فعاليتهاي يادگيري انفرادي داشتهانجام دادن

آموزان تبحر گريز به محيط يادگيري داراي تكاليف متنوع و روشهاي متفاوت  پايين و دانش
جنبه كاربردي پژوهش حاضر اين . اند براي جستجوي اطالعات تمايل كمتري نشان داده

  .هاي آموزشي مد نظر قرار گيرد آموزان بايد در مداخله شآمادگيهاي انگيزشي دان است
  

 اهداف پيشرفت، ترجيح محيط يادگيري كالسي، تحليل مبتني بر شخص، :ها كليد واژه
  تبحرگرا، تبحرگريز
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 مقدمه

آموزان در  پژوهشهاي اخير در انگيزش پيشرفت، دانش بسيار زيادي در زمينه اهدافي كه دانش
اليوت و مك ). 2002، 1آندرمن، اوستين و جانسون( به دست آورده است كنند، مدرسه پيگيري مي

 و 5، عملكردگرا4، تبحرگريز3يي تبحرگراگرا گيري انگيزشي هدف چهار نوع جهت) 2001( 2گروگر
يي تبحرگرا و تبحرگريز گرا آموزان هدف دانش.  را در محيط يادگيري مشخص نمودند6گريزعملكرد

هستند كه بر مطالب درسي چيرگي و تسلط پيدا كنند و مهارتهاي هر دو در اين جنبه مشترك 
گيري هدف تبحرگرا در صدد هستند دانش و  آموزان داراي جهت خودشان را رشد دهند، اما دانش

گيري تبحرگريز  آموزان متمركز بر جهت مهارتهاي احتمالي خود را افزايش دهند، در حالي كه دانش
ي قبلي خود را از دست ندهند و در مطالب درسي دچار سوء فهم تالش دارند كه دانش و مهارتها

دو درباره عملكرد  گيري عملكردگرا و عملكردگريز هر آموزان داراي جهت همچنين دانش. نشوند
آموزان عملكردگرا بر عملكرد بهتر از دوستان  دانش. خودشان در ارتباط با همساالن درگير هستند

گيري عملكردگريز بر عدم عملكرد بد در  آموزان داراي جهت نشخود تكيه دارند در حالي كه دا
  ). 2006، 7بارون، ايوانز، بارانيك و بوينگر( مقايسه با دوستان خود تمركزدارند

هاي  معتقد بود كه نتيجه يا پيامدي مانند پيشرفت تحصيلي از تركيب انگيزه) 2003(پينتريج 
تأييد يا رد يك سازه انگيزشي تنها و جداگانه براي لذا به جاي تالش براي . شود متفاوت ناشي مي

بيني پيامدهاي تحصيلي، بهتر است رويكردي براي پژوهش اتخاذ شود كه چگونگي تركيب  پيش
براي بررسي . گيريهاي مختلف انگيزشي را براي فراهم نمودن نيمرخهاي متمايز بررسي نمايد جهت

رود كه تحليل مبتني بر  طالعات به كار ميگيريهاي مختلف انگيزشي، نوعي از م تركيب جهت
در اين روش از طريق تمركز بر افراد به جاي متغيرها امكان شناسايي . شود  ناميده مي8شخص

هر يك از اين . شود آموزاني كه ويژگيهاي انگيزشي مشابهي دارند، فراهم مي گروههاي همگن دانش
اين ويژگيهاي چندگانه انگيزشي . دارندگيريهاي هدف را به درجات مختلف  گروهها انواع جهت

  ).2003پينتريج، (شود  افراد، نيمرخ انگيزشي آنها محسوب مي
                                                           
1 . Anderman, Austin, & Johnson 
2. Elliot & McGregor 
3 . mastery goal orientation 
4 . mastery - avoidance 
5 . performance- approach goal 
6 . performance- avoidance goal 
7 . Barron, Evans, Baranik, Serpeu, and Buvinger 
8 . person-centered approach 
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هاي انگيزشي مطالعات كمتري از  آموزان نسبت به مؤلفه در مجموع براي تحليل پاسخهاي دانش
قه يا سه طب) 2007(هاي پژوهشي راتل و همكاران  يافته. اند رويكرد مبتني بر شخص به كار برده

در مطالعه وي، سازگارترين گروه . آموزان دبيرستاني شناسايي كرده است خوشه را در دانش
آموزان  اين گروه از دانش. آموزان داراي نيمرخ انگيزش مهار شده و خود انگيخته باالتر بود دانش

عملكرد پيشرفت بيشتر، عملكرد تحصيلي مثبت، غيبت از مدرسه كمتر و عملكرد عاطفي و 
آموزان بدون  نيز در مطالعه خود پنج گروه از دانش) 1387(كارشكي . تر داشتند اختي مطلوبشن

نتايج وي نشان داد . هدف، اجتنابي باال، رويكردي باال، تبحري و اهداف چندگانه را شناسايي كرد
كه ميانگين راهبردهاي شناختي و مديريت منابع در گروههاي اجتنابي و بدون هدف از ساير 

اما ميان ميانگينهاي ياد . ميانگين خوشه بدون هدف از اجتنابي هم كمتر بود. هها كمتر استگرو
  .شده در سه گروه تبحري، رويكردي و چندگانه تفاوت معنادار وجود نداشت

آموزان ناشنوا را مورد بررسي قرار  نيمرخ اهداف پيشرفت دانش) 1388(بدري گرگري و بيرامي 
آموزان ناشنواي  نتايج پژوهش نشان داد كه دانش.  خوشه را شناسايي كردنتايج پژوهش، سه. دادند

و گروه » بدون هدف«آموزان  از نظر توانايي فراشناختي با دو گروه دانش» اهداف چندگانه«خوشه 
   .تفاوت معنادار دارند» تبحرگرايي و عملكردگرايي متوسط«

القه، اهداف چيرگي، ارزش تكليف و گيري از متغيرهاي ع با بهره) 2005 (1براتن و اوالسن
اين پژوهش نشان . خود كارآمدي روي دانشجويان پرستاري و مديريت كشور نروژ مطالعه كردند

داد نيمرخهاي انگيزشي مثبت و انطباقي به دست آمده از هر دو گروه دانشجويان داراي راهبردهاي 
  .ت و كسب آن بودندتر درباره دانش و معرف تر يادگيري و باورهاي پيچيده عميق

در حال حاضر رويكرد غالب در تئوري انگيزشي هدف پيشرفت، مطالعة اثرات عوامل محيطي 
، حاجي 2001 ،3، چرچ، اليوت و گيبل1992، 2ايمز(آموزان است  و موقعيتي بر انتخاب هدف دانش

هدف گيري  با وجود اينكه جهت). 1385، خادمي و نوشادي، 1380يخچالي، حقيقي و شكركن، 
پيشرفت وابسته به تعامل ميان عوامل فردي و موقعيتي است، اما نقش محيط يادگيري كالس به 

روسير، (آموزان، بيشتر مورد تأكيد قرار گرفته است  گيري هدف دانش عنوان تعيين كننده جهت
پژوهش  يها يافته). 1382، خوشبخت و خير، 2001، ميدگلي و اوردان، 1996، 4ميدگلي و اوردان

                                                           
1. Braten, I., & Olaussen  
2 . Ames 
3 . Church, Elliot & Gable 
4 . Roeser, Midgley, & Urdan 
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 معرف خوبي كه با روش معادالت ساختاري و تحليل مسير انجام شد به) 1387( جازي و نقشح

 خود از حمايت بر انگيزاننده بودن تكاليف،. است فردي اهداف با ساختار كالس ميان ارتباط

 آن تغييرات از درصد 21 و داشته اهداف تبحري رابطه با معنادار طور به ارزشيابي چيرگي و مختاري

   .اند كرده بيينت را
گيري  هر چند نتايج پژوهشهاي گوناگون ارتباط روشن ميان ساختار هدف كالسي و جهت

اند، اما اين ديدگاه داراي اين كاستي است كه احتمال  هدف پيشرفت فردي را آشكارا نشان داده
وزان آم گيري هدف دانش متأثر شدن موقعيت ادراك شده كالسي از تفاوتهاي فردي، به ويژه جهت

آموزان و  گيري هدف پيشرفت پايه دانش شود و رابطه دو جانبه ميان جهت ناديده گرفته مي
در ). 2001، 1لينينبرينگ، و پينتريج(گيرد  ساختارهاي ادراكي كالس درس مورد اغماض قرار مي

شود كه ساختار هدف محيط يادگيري سبب تنوع و تغيير اهداف پيشرفت  اغلب پژوهشها تصور مي
  ). 1999؛ كاپالن و ميدگلي، 2004گرين و همكاران، (شود  ي ميفرد

، 3 و تاپوال و نيمي ويريتا2001، 2ياروال و نيمي ويرتا(در مقابل اين ديدگاه برخي از محققان 
گيري هدف پيشرفت هم از عوامل موقعيتي و هم از عوامل خلق و خو و  معتقدند كه جهت) 2008

يك تمايل : شود دف پيشرفت در اين ديدگاه چنين تعريف ميگيري ه جهت. شود مزاجي ناشي مي
توانند  شخصي بر له چيزي و يا انتخاب هدفي از ميان اهداف مختلف است و عوامل محيطي مي

شود كه  در اين ديدگاه تصور مي). 2000پينتريج، (بارز شدن اين ترجيحها را تحت تأثير قرار دهند 
بر اساس خلق و خو و آمادگيهاي قبلي خود واكنش نشان آموزان به موقعيتهاي يادگيري  دانش
آموزان بر اساس پايه انگيزشي خود ساختارهاي يكسان آموزشي را به صورت  دانش. دهند مي

آموزان با اهداف انگيزشي مختلف  همچنين اين احتمال وجود دارد كه دانش. متفاوت ادراك كنند
اند كه برخي عوامل تفاوتهاي  ت قبلي نشان دادهمطالعا. شرايط آموزشي متفاوتي را ترجيح دهند

، 1982، 4اونز، بارنز(آموزان در ترجيح شرايط آموزشي تأثير دارد  فردي مانند سن و جنسيت دانش
اما تنها پژوهش انجام يافته در زمينه تأثير تمايالت و ). 1384، بحراني، 1980، 5اونز و استراتن

آموزان از محيط يادگيري كالسي، پژوهش تاپوال و نيمي  نشآمادگيهاي انگيزشي قبلي بر ادراك دا

                                                           
1 . Linnenbrink, & Pintrich 
2 . Ja¨rvela¨, & Niemivirta 
3 . Tapola and Niemivirta 
4 . Owens, & Barnes 
5 . Owens, & Straton 
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گيري انگيزشي  آموزان فنالندي كه داراي نيمرخ جهت آنها نشان دادند دانش. است) 2008( ويريتا
دهند كه بر توانايي و ارزيابي بيشتر تأكيد دارند  عملكردگرا بودند، محيطهاي آموزشي را ترجيح مي

گيري عملكردگريز، تمايل كمتري به موقعيت يادگيري  راي نيمرخ جهتآموزان دا در حالي كه دانش
  .داراي حالت انفرادي دارند

گرچه در مورد رابطه اهداف پيشرفت و ساختار كالس و همچنين رابطه اهداف پيشرفت و 
آموزان در ايران پژوهشهايي انجام  راهبردهاي خودتنظيمي و عملكرد تحصيلي و اجتماعي دانش

؛ حاجي يخچالي، 1384بحراني، ؛ 1387 حجازي و نقش، ؛1382خوشبخت و خير، (گرفته است 
هايي از  اما در زمينه تشكيل خوشه) 1385؛ خادمي و نوشادي، 1380حقيقي و شكركن، 

ها از محيط  گيري اهداف چندگانه و ترجيح هر يك از اين گروهها يا خوشه آموزان با جهت دانش
انجام دادن چنين پژوهشهايي روشن .  كمتري انجام شده استيادگيري كالس درس، پژوهش بسيار

گيري انگيزشي آنها  آموزان از محيط كالس درس بر اساس جهت خواهد كرد كه آيا ادراكات دانش
متفاوت است؟ همچنين مشخص خواهد شد كه فعاليتهاي آموزشي و يادگيري مطلوب هر يك از 

  گروههاي انگيزشي چگونه است؟
  اهداف پژوهش

  ف كليهد
آموزان هر يك از  آموزان و ترجيح دانش گيري هدف دانش تعيين نوع نيمرخهاي جهت

  .نيمرخهاي انگيزشي از محيط يادگيري كالس درس رياضي
  اهداف فرعي

 .آموزان سال اول متوسطه تبريز گيري هدف دانش ن نيمرخهاي جهتيتعي. 1

زشي از نوع محيط يادگيري كالس آموزان داراي نيمرخهاي مختلف انگي تعيين ترجيح دانش. 2
  .درس

   پژوهشپرسشهاي
گيري هدف پيشرفت داراي چه نوع  آموزان سال اول متوسطه شهر تبريز به لحاظ جهت دانش. 1

 نيمرخهايي هستند؟
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آموزان داراي نيمرخهاي مختلف انگيزشي چه نوع محيطهاي يادگيري كالسي را ترجيح  دانش. 2
  دهند؟ مي

  روش پژوهش
آموزان سال اول متوسطه   دانشيه ماهيت پژوهش كه در صدد تعيين نيمرخ انگيزشبا توجه ب

هاي  در اين پژوهش ابتدا خوشه.  توصيفي از نوع همبستگي استحاضرشهر تبريز است، پژوهش 
 ها و سپس رابطه اين خوشهشده آموزان بر اساس واقعيتهاي موجود تعيين  مختلف انگيزشي دانش
  .آموزان بررسي شده است  دانشةترجيح داده شدبا نوع محيط يادگيري 

  گيري جامعه آماري و روش نمونه
آموزان دختر و پسر پايه اول دبيرستانهاي ناحية چهار تبريز بوده است  اين پژوهش شامل دانش

بر اساس گزارش آماري سازمان . اند  به تحصيل اشتغال داشته1388-1389كه در سال تحصيلي 
بر اساس جدول كريج سي و .  نفر بوده است1550آموزان اين دانشآموزش و پرورش شمار 

براي .  نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند250آموزان  از اين دانش) 1374كيامنش، (مورگان 
  . اي تصادفي استفاده شده است اي چند مرحله گيري خوشه انتخاب آنها از روش نمونه

  ابزارهاي پژوهش
. اند ساخته) 2001( اين پرسشنامه را اليوت و مك كريگور: 1پرسشنامه هدف پيشرفت

تا » )1(اصالً در مورد من درست نيست «اي   گويه در طيف هفت درجه12پرسشنامه اصلي داراي 
اين پرسشنامه به فارسي ترجمه شد و روايي سازه آن . است» )7(كامالً در مورد من درست است «

در مدل نهايي با حذف يك گويه از خرده . ي قرار گرفتبا روش تحليل عامل تأييدي مورد بررس
شاخص ريشه ميانگين  =04/0 و93/0برابر با   برازندگي تطبيقيمقياس تبحرگريزي شاخصهاي

پايايي آن با آلفاي كرونباخ . دهد  به دست آمد كه برازندگي كامل مدل را نشان ميها مجذور مانده
يي و عملكرد گريزي و كل گرا گريزي، عملكردبراي هر چهارخرده مقياس تبحرگرايي، تبحر

  . به دست آمد72/0 و 61/0، 58/0 و 62/0، 66/0پرسشنامه به ترتيب برابر با 
 اين پرسشنامه را تاپوال و نيمي ويريتا، :آموزان از محيط كالسي پرسشنامه ترجيح دانش

آموزان را از محيط كالس  اند كه ترجيح دانش تهيه كرده)1992(بر اساس ديدگاه نظري ايمز ) 2008(

                                                           
1 . Achievement Goals Questionnaire 
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و رفتار معلم در ابعاد پنجگانة تأكيد بر يادگيري، توانايي و ارزيابي، خودمختاري و انتخاب، كار 
تحليل عاملي . ابزار فوق به فارسي ترجمه شده است. كند گيري مي فردي و تنوع تكليف، اندازه

 از مادههاي ابزار، برازش مدل پس از حذف تعدادي. تأييدي براي بررسي روايي سازه استفاده شد
 شاخصهاي= 90/0با توجه به مقادير به دست آمده براي شاخص . ماده بررسي شد19با پنج عامل و 

توان نتيجه گرفت كه مدل پنج   ميها شاخص ريشه ميانگين مجذور مانده =05/0و برازندگي تطبيقي
 به 73/0ونباخ براي كل مقياس برابر عاملي از برازش خوبي برخوردار است و پايايي آن با آلفاي كر

  .دست آمد
آموزان به ترك تحصيل يا دوري  يش كلي دانشگرا اين پرسشنامه: 1گيري تحصيلي مقياس كناره

نيمي ويرتا ( ماده تشكيل شده است11كند و از  گيري مي از يادگيري مطالب آموزشگاهي را اندازه
پس از حذف تعدادي از . رسي ترجمه شده استاين پرسشنامه به فا). 2001، 2وريجاوك و ياموچي

برابر با   برازندگي تطبيقيشاخصهاي.  گويه بررسي شد9هاي ابزار، برازش مدل با يك عامل و  ماده
 به دست آمد كه برازندگي كامل مدل را نشان ها شاخص ريشه ميانگين مجذور مانده =06/0 و90/0
  . محاسبه شد78/0 پايايي آن با آلفاي كرونباخ برابر با. دهد مي

 9با استفاده از ابزاري كه از  آموزان راهبردهاي يادگيري دانش :پرسشنامه راهبردهاي يادگيري
 گويه راهبردهاي عميق 5). 1990پينتريچ و دگروت،(گيري شد  گويه تشكيل شده بود، اندازه

ي سازه آن با روش رواي. گيري مي كرد  گويه آن راهبردهاي سطحي يادگيري را اندازه4يادگيري و 
 =04/0 و95/0برابر با   برازندگي تطبيقيشاخصهاي. تحليل عامل تأييدي مورد بررسي قرار گرفت

پايايي . دهد  به دست آمد كه برازندگي كامل مدل را نشان ميها شاخص ريشه ميانگين مجذور مانده
، 66/0ترتيب برابر با آن با آلفاي كرونباخ براي هر دوخرده مقياس راهبردهاي عميق و سطحي به 

  . به دست آمد56/0
  روش اجرا

اي اكتشافي به منظور خوشه بندي مناسب  پس از گردآوري اطالعات، روش تجزيه خوشه
  به اين منظور ابتدا از روشهاي گوناگون تجزيه . آموزان به كار گرفته شد گيري هدف دانش جهت

  

                                                           
1 . Academic Withdrawal Scale 
2 . Niemivirta, Rijavec, & Yamauchi 
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 ، همسايگي)2كلينك(ورترين همسايه ، د)1اسلينك(اي مانند روش نزديك ترين همسايه  خوشه
نظر به اينكه . استفاده شد) حداقل واريانس (5و روش وارد) 4سنتروئيد(، روش مركزي 3متوسط

ها قرار داد، از اين  تر برخوردار بود و افراد را به طور متعادل در خوشه روش وارد، از نتايج منطقي
ها از طريق  ش دندروگرام و تعداد خوشهتعيين محل بر. روش براي تجزيه و تحليل استفاده شد

در مرحله بعد براي اعتباريابي ). 1373مانلي، (تحليل واريانس چند متغيره انجام پذيرفت 
گيري تحصيلي و راهبردهاي يادگيري مورد مقايسه قرار  هاي به دست آمده در ابعاد كناره خوشه

  . بهره گرفته شدمتغيره تحليل واريانس چند روش گرفتند و براي اين منظور نيز از
  ها يافته
گيري هدف پيشرفت داراي چه نوع  آموزان سال اول متوسطه شهر تبريز به لحاظ جهت دانش. 1

 نيمرخهايي هستند؟

  آموزان هاي آماري متغيرهاي تحقيق در دانش مشخصه. 1جدول شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 . Slink 
2 . Klink 
3 . average linkage 
4. Centroid  
5 . Ward 

   )n=231(آموزان  شمار دانش
  متغيرها

  انحراف استاندارد  ميانگين
 52/4 58/5   بر يادگيري تأكيد

 51/4 39/5  تأكيد بر توانايي و ارزيابي 

 33/2 01/6  ترجيح خودمختاري و انتخاب 

 44/4 02/5  ترجيح كار و فعاليتهاي فردي 

 37/4 56/5  ترجيح متنوع بودن تكاليف

 95/2 39/6  گيري هدف تبحرگرايي جهت

 38/2 64/3  گيري هدف تبحرگريزي جهت

 31/2 01/4  ييگرا ملكردگيري هدف ع جهت

 05/2 62/3  گيري هدف عملكرد گريزي جهت

  88/5  67/2  گيري تحصيلي كناره
  79/2  11/3  راهبرد عميق يادگيري

  23/2  2/4  راهبرد سطحي يادگيري
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آموزان را از محيط يادگيري كالس   ميانگين و انحراف معيار ترجيح دانش1جدول شماره 
هاي  مطابق داده. دهد آموزان نشان مي گيري هدف پيشرفت و مهارتهاي يادگيري دانش تدرس، جه

آموزان محيط يادگيري داراي خودمختاري و امكان انتخاب را بيشتر از ساير  اين جدول، دانش
گيري هدف، تبحرگرايي داراي  دهند و از ميان انواع جهت هاي محيط يادگيري ترجيح مي جنبه

  .آموزان است ن در ميان دانشبيشترين ميانگي
  آموزان تبريز  پيشرفت دانش-گيري هدف  هاي جهت خوشه. 2جدول شماره 

  درصد  تعداد  انحراف معيار  ميانگين  گيريهاي هدف جهت  خوشه
 88/2 4  تبحرگرايي 

 87/2 40/3  تبحرگريزي

 83/1 12/3  عملكردگرايي

  
  يك

  79/1  3  عملكرد گريزي

  
19  

  
48/8  

  63/1  66/6  ييگرا بحرت
  14/2  23/3  تبحرگريزي
  61/1  34/4  عملكردگرايي

  
  دو

  10/2  28/3  عملكرد گريزي

103  98/45  

  08/1  02/7  تبحرگرايي
  34/1 33/4  تبحرگريزي

53  66/23  

 60/1 44/4  عملكردگرايي

  
  سه

  76/0  67/4  عملكرد گريزي
    

 64/1 11/6  تبحرگرايي

 84/1 87/3  تبحرگريزي

 63/1 26/3  عملكردگرايي

  
  چهار

  36/1  50/3  عملكرد گريزي

49  
  

87/21  

 95/2 39/6  تبحرگرايي

 38/2 64/3  تبحرگريزي

 31/2 01/4  عملكردگرايي

  كل

 05/2 62/3  عملكرد گريزي

224  100  

  

ي تحليل تحليل واريانس چند متغيره انجام شده روي گروههاي گوناگون، در هنگام اجرا
بندي  اي مانند حالت دو گروهي، سه گروهي و حالت چهار گروهي نشان داد كه طبقه خوشه
آموزان به گروههاي چهارگانه باالترين درجه معناداري را داشته است، بنابرين از اين حالت  دانش

 2شماره هاي مورد نظر در جدول  مشخصات خوشه. بندي استفاده شد براي گروهبندي و يا خوشه
گيري هدف  آموزان بر اساس نمرات آنها در جهت براي هر خوشه يا طبقه از دانش. درج شده است
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) =p%1 و =19n(نخستين خوشه  در. داده شده است) برچسب(پيشرفت، عنوان يا نامي 
گيري هدف تبحرگرايي، تبحرگريزي، عملكردگرايي و عملكردگريزي  آموزان داراي جهت دانش

) خوشه بي انگيزشي(گيري هدف پيشرفت ضعيف  فتند و گروه يا خوشه جهتبسيار پايين قرار گر
گيري تبحرگرايي و  در جهت) =p%9/45 و =103n(خوشه يا گروه دوم . گذاري شدند نام

 و =53n(خوشه سوم . عملكردگرا ناميده شدند-عملكردگرايي باال بودند و گروه تبحرگرا
66/23%p= (يي و گرا بحرگرايي، تبحرگريزي، عملكردگيري ت داراي نمرات باال در جهت

در نهايت خوشه . يي چندگانه ناميده شدندگرا عملكردگريزي باال بودند، اين گروه نيز گروه هدف
  ).2جدول شماره (كه تبحرگريزي باال داشتند ) =p%67/21 و =49n(چهارم 

و راهبردهاي گيري تحصيلي  هاي انگيزشي شناسايي شده در اين تحليل از لحاظ كناره خوشه
نتايج تحليل واريانس چند متغيره نشان داد از لحاظ متغيرهاي . يادگيري مورد بررسي قرار گرفتند
هاي چندگانه  مقايسه. هاي شناسايي شده تفاوت معنادار وجود دارد يادگيري و تحصيلي ميان خوشه

دهد  ج نشان مينتاي.  به صورت حروف انديس آورده شده است3با آزمون توكي در جدول شماره 
در مقايسه با دو خوشه » گيري تبحرگريز جهت«و» پايين اهداف انگيزش«آموزان خوشه  كه دانش

گيري تحصيلي دارند و  تمايل بيشتري به كناره»  عملكردگرا-اهداف تبحرگرا«و » اهداف چندگانه«
هاي  چنين مقايسههم. كنند نسبت به دو گروه ديگر بيشتر از راهبردهاي يادگيري سطحي استفاده مي

در مقايسه »  عملكردگرا-اهداف تبحرگرا«و » اهداف چندگانه«آموزان  دهد دانش چندگانه نشان مي
  .برند با دو گروه ديگر بيشتر از راهبردهاي يادگيري عميق بهره مي

  

در  گيري تحصيلي و راهبردهاي يادگيري مقايسه چندگانه ميانگين و انحراف معيار كناره. 3جدول شماره 
 هاي چهارگانه خوشه

  اهداف پيشرفت پايين  متغيرهاي وابسته
  )نفر19(

  –گيري تبحرگرا  جهت

  ) نفر103( عملكردگرا
  هداف پيشرفت ا

  )نفر 53 (چندگانه
  گيري تبحرگريز جهت

)49(  
  انحراف  ميانگين  

   معيار
  انحراف   ميانگين

  معيار
  انحراف   ميانگين

  معيار
  انحراف   ميانگين

  معيار
 a37/ 25 97/6 b66/ 24 53/5  c 42/22  85/4  da 48/26  20/5  ري تحصيلي گي كناره

  راهبرد يادگيري 
 d 66/12  86/3  a83/ 15 67/2  a96/ 15  19/2  c 63/14 48/2  عميق 

  راهبرد يادگيري 
 a11/ 9  32/2 b 89/7  06/2  b 41/7 10/2  a 91/8  36/2  سطحي 
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:a ,b,c,dهمسان بودن به معناي تفاوت و  و غيرن حروف به معناي عدم تفاوت همسان بود
  .هاست ترتيب حروف بيانگر بزرگي و كوچكي ميانگين خوشه

آموزان داراي نيمرخهاي مختلف انگيزشي چه نوع محيطهاي يادگيري كالسي را ترجيح  دانش. 2
  دهند؟ مي

 هاي چهارگانه خوشهدر  آموزان از محيط يادگيري كالسي ميانگين و انحراف معيار ترجيح دانش. 4جدول شماره 

  اهداف پيشرفت   متغيرهاي وابسته
  )نفر19( پايين

  –گيري تبحرگرا  جهت

  ) نفر103(عملكردگرا 
   اهداف پيشرفت چندگانه

  ) نفر53(
  گيري تبحرگريز جهت

)49(  
  انحراف   ميانگين  

  معيار
  انحراف   ميانگين

  معيار
  انحراف   ميانگين

  معيار
  انحراف   ميانگين

  معيار
 c06/25  ادگيري تأكيد بر ي

 

05/5 b 03/28  19/4 a21/30 66/3  b 67/27  64/3 

  توجه به توانايي 
  آموزان و  دانش

  ارزيابي روشن 

c 87/17 60/5 a 90/21 95/3 a 27/23 33/3 b 93/11 14/2 

  ترجيح خودمختاري
  و انتخاب 

b12/11 43/0 a 26/12 13/2 a 69/12  13/2 b 93/11 14/2 

  ترجيح كار و 
  اليتهاي انفرادي فع

b 12/18  68/4  b 32/20  24/4  a22  14/4  b 89/18 32/4 

  d 87/16  96/4  b 07/22  22/4  ac 32/24  67/3  cb 69/22  62/3  ترجيح متنوع بودن 
 

:a ,b,c,d همسان بودن حروف به معناي عدم تفاوت و غيرهمسان بودن به معناي تفاوت و 
  .هاست ن خوشهترتيب حروف بيانگر بزرگي و كوچكي ميانگي
هاي انگيزشي در ترجيح محيط يادگيري كالسي، ابتدا  براي درك و فهم تفاوت ميان خوشه
ها به عنوان متغير مستقل و از  در اين تحليل، از خوشه. آزمون تحليل واريانس چند متغيره اجرا شد

دمختاري و تأكيد بر يادگيري، تأكيد بر توانايي و ارزيابي، ترجيح خو(ترجيح محيط يادگيري 
به عنوان متغيرهاي وابسته ) انتخاب، ترجيح كار و فعاليتهاي فردي و ترجيح متنوع بودن تكاليف

آموزان از لحاظ  هاي گوناگون انگيزشي دانش نتايج نشان داد كه ميان خوشه. استفاده شده است
هاي  هدر ادامه تحليل، مقايس. ترجيح محيط يادگيري كالس درس تفاوت معنادار وجود دارد

 به صورت حروف 4ها در جدول شماره  نتايج اين مقايسه. چندگانه با آزمون توكي انجام پذيرفت
هاي به دست آمده  شود خوشه همانطور كه در اين جدول مشاهده مي. انديس آورده شده است

 4براساس نتايج جدول شماره . آموزان در ترجيح محيط يادگيري با هم تفاوت دارند دانش
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در مقايسه با سه گروه ديگر تمايل بيشتري دارند كه » اهداف انگيزشي چندگانه« وزان خوشهآم دانش
محيط كالس درس رياضي بر يادگيري تأكيد داشته باشد و همچنين تكاليف و فعاليتهاي يادگيري 

آموزان خوشه انگيزشي  دهد كه دانش همچنين نتايج جدول نشان مي. انفرادي انجام پذيرد
آموزان داراي انگيزش چندگانه، كالس درس رياضي را كه با ويژگيهايي مانند   دانشتبحرگرايي و

توجه به توانايي فردي، داراي مالكهاي روشن ارزشيابي تحصيلي و داراي اختيار و انتخاب باشد، 
آموزان داراي نيمرخ انگيزش هدف پيشرفت  نتايج ديگر بيانگر آن است كه دانش. دهند ترجيح مي
ه محيط يادگيري، عالقه مند هستند كه از تكاليف گوناگون استفاده شود و روشهاي چندگانه ب

  .متفاوت حل مسئله به كار رود
    بحث

آموزان  آموزان و ترجيحهاي دانش هدف اين مطالعه بررسي رابطه ميان نيمرخهاي انگيزشي دانش
اتي نو است مبني بر هدف اصلي فراهم آوردن بينشي جديد و اطالع. از محيط يادگيري بوده است

در اين پژوهش . گيريهاي انگيزشي شخصي آنها باشد آموزان تابعي از جهت اينكه ترجيحات دانش
آنان . اند بوده) 2008(و تاپوال و نيمي ويريتا ) 2001(پژوهشگر متأثر از ديدگاه ياورال و نيمي ويرتا 

آموزان با آن حالت وارد كالس درس  معتقدند كه حالت انگيزشي نوعي آمادگي قبلي است كه دانش
هاي انگيزش متفاوت نه تنها تجربياتشان  آموزان داراي پايه بر اساس اين ديدگاه دانش. شوند مي

  .متفاوت خواهد بود، بلكه رجحان و ترجيحهاي آنان از كالس درس نيز متفاوت خواهد بود
گيري  آموزان را از نظر جهت نشان داد كه دانش) 3  و2 هاي شمارهجدول(هاي پژوهش  هيافت

. آموزان اهداف انگيزشي پاييني دارند گروهي از دانش. بندي كرد توان طبقه هدف به چهار گروه مي
 آنها از نظر ويژگيهاي تحصيلي داراي. آموزان حالت بي انگيزشي را تجربه نمودند اين گروه از دانش

عملكرد پايين تحصيلي بودند و راهبردهاي يادگيري عميق آنها پايين تر و راهبردهاي سطحي آنان 
. آموزان داراي هدف پيشرفت تبحري باال و عملكردگرايي باال بودند گروه دوم از دانش. باالتر بود

عميق تر برخوردار بود و از راهبردهاي  اين گروه از لحاظ عملكرد تحصيلي، از وضعيت مطلوب
آموزان داراي اهداف  گروه سوم دانش. بردند بيشتر و راهبردهاي يادگيري سطحي بيشتر بهره مي

اين گروه نيز نسبت به بقيه گروهها از لحاظ كنار كشيدن تحصيلي پايين بوده . پيشرفت چندگانه بود
 اهداف آموزان داراي سرانجام گروه دانش. و از لحاظ راهبردهاي عميق يادگيري، باالتر بود

گيري تحصيلي وضعيت نامطلوبي داشتند و به لحاظ  تبحرگريزي بود كه آنها از لحاظ كناره
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يي و گروه اهداف گرا  عملكرد-راهبردهاي عميق يادگيري نسبت به دو گروه اهداف تبحري 
. هاي پژوهشي حاضر است هاي پژوهشي در تأييد يافته برخي از يافته. تر بودند چندگانه ضعيف

آموزان ناشنوايي كه داراي نيمرخ انگيزشي  نشان دادند دانش) 1388(رگري و بيرامي بدري گ
 عملكرد – عملكرد و اجتناب –يش گرا  هدف،–چيرگي «آموزان خوشه  چندگانه بودند، يعني دانش

تر در دانش فراشناختي، كاربرد و تنظيم و نظارت مهارتهاي فراشناختي در   عملكردي مطلوب»باال
آموزان ناشنوا كه داراي نيمرخ انگيزشي تبحرگرا   دو نيمرخ ديگر بودند و گروهي از دانشمقايسه با

و عملكردگراي پايين بودند در مقايسه با دو گروه ديگر عملكردي پايين در دانش و مهارت 
  .فراشناختي داشتند

هاي پژوهش  تهنيز منطبق با ياف) 2007 (1هاي پژوهش راتل، گواي، والراند، الروز و سنكال يافته
آموزان دبيرستاني نيمرخ  انطباقي ترين نيمرخ انگيزشي در دانشدر پژوهش آنها . حاضر است

اين نيمرخ با نتايج مثبت تحصيلي، غيبت كم از مدرسه، . بود) دروني و بيروني(انگيزشي چندگانه 
در ) 2007 (2مطالعه پاستور، بارون، ميلر و ديويس. عملكرد شناختي و عاطفي بهتر همراه است

دو باالتر  هر» تبحرگرا و عملكردگرا«اي را شناسايي كردند كه گيري هدف نيز خوشه زمينه جهت
  .تر داشت بوده است و نيز اين خوشه عملكردهاي انطباقي مطلوب

، »تبحرگرا-عملكردگرا«چهار گروه ) 2008 (3دانيلز، هاينز، استاپنيسكي، پري، نوالز و پكران
در جريان . را نشان دادند»  تبحرگراي پايين-عملكردگرا «و » تبحرگراي باال «،»عملكردگراي باال«

خوشه انگيزش . سال تحصيلي عملكرد تحصيلي گروههاي متفاوت مورد مقايسه قرار گرفتند
ترين عملكرد انطباقي را در متغيرهاي گوناگون مانند  پايين)  عملكردگراي پايين-تبحرگرا(پايين

راب، موفقيت ادراكي و نمرات درسي داشتند، اما سه خوشه ديگر در اين كسب لذت، ماللت، اضط
  .متغيرها عملكردي برابر نشان دادند

توان گفت كه  مي) 2002(ها بر اساس نظريه خود تعييني دسي و ريان  در تبيين اين يافته
به هم ديگر متضاد هم نيستند، بلكه آنها ) عملكردگرايي(و بيروني ) تبحرگرايي(انگيزشهاي دروني 

آموزان بسيار  براي دانش. توانند هر دو نوع انگيزش را گزارش كنند بنابرين افراد مي. مرتبط هستند
حالت سازگارانه و انطباقي دارد كه فعاليتهايي را انجام دهند هم مطلوبيت دروني برايشان داشته 

                                                           
1 . Ratelle, Guay, & Vallerand, Larose, and Sene´cal  
2. Pastor, Barron, Miller, & Davis 
3. Daniels, Haynes, Stupnisky, Perry, Newall, & Pekrun 
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انجام دادن .  باشدباشد و هم به صورت همزمان پيامدهاي بيروني براي خود به همراه داشته
رفتارهايي كه صرفا لذت دروني داشته باشد، بدون توجه به هماينديهاي بيروني موجب كاهش 

شود و به عكس آن يعني توجه تنها به پيامدها و  آموزان مي پيامدها و فرصتهاي آينده براي دانش
لپر، (شود  ري تواند موجب كاهش لذت و عالقه دروني ناشي از خود يادگي مشوقهاي بيروني مي

  ).2005، 1كورپوس و آينگار
اهداف انگيزشي « آموزان خوشه نشان داد دانش) 4  شمارهجدول(نتايج ديگر اين پژوهش 

 به عبارت ديگر آنها انتظار .تمايل دارند محيط كالس درس بر يادگيري تأكيد داشته باشد» گانهچند
 از جريان يادگيري بپذيرند، به تالش و دارند معلمان رياضي آنها خطاهايشان را به عنوان بخشي

اين گروه از . كوشش آنها اهميت قائل شوند و بتوانند افكار و عقايد خود را در كالس بيان نمايند
 فردي كار كنند و تكاليف چالش آموزان همچنين ترجيح دادند روي تكاليف درسي به صورت دانش

آنها همچنين كالس درسي كه در آن به . ايندانگيز را براي خودشان به صورت مستقل انتخاب نمبر
ويژگيهايي مانند توجه به توانايي فردي و داراي مالكهاي روشن ارزشيابي تحصيلي باشد، ترجيح 

 -آموزان خوشه انگيزشي تبحرگرايي هاي پژوهش نشان داد كه دانش همچنين يافته. دهند مي
آموزان در  الس درس رياضي را كه دانشآموزان داراي انگيزش چندگانه، ك يي و دانشگرا عملكرد

ريزي تحصيلي مشاركت داشته باشند و  آن موقعيت، مسئوليت براي يادگيري خود داشته، در برنامه
در نهايت اينكه نتايج . دهند مندي بيشتر نشان مي در فرايند يادگيري با آهنگ خود كار كنند، عالقه

رخ انگيزش هدف پيشرفت چندگانه به محيط آموزان داراي نيم پژوهش بيانگرآن است كه دانش
يادگيري عالقه مند هستند كه از تكاليف گوناگون و از روشهاي متنوع براي حل مسئله استفاده 

آموزان تبحر گريز كالس يادگيري  آموزان گروه اهداف انگيزش پيشرفت پايين و دانش دانش. شود
باشد، از روشهاي متنوع براي جستجوي رياضي كه در آن تكاليف متفاوت و متنوعي وجود داشته 

  .دهند اي نشان نمي اطالعات استفاده شود و آنها به پژوهشهاي گوناگون دست بزنند، عالقه
آنها نشان دادند . در تأييد پژوهش حاضر است) 2008(پژوهش تاپوال و نيمي ويريتا 

دهند   را ترجيح ميگيري انگيزشي عملكردگرايي دارند محيطهاي آموزشي آموزاني كه جهت دانش
گيري عملكردگريز  آموزان با جهت در حالي كه دانش. كنند كه بر توانايي و ارزيابي بيشتر تكيه مي

  .تمايل دارند موقعيت يادگيري كمتر حالت انفرادي داشته باشد

                                                           
1 . Lepper, Corpus, & Iyengar 
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توان گفت  مي) 2004، ديمر، 1986باندورا، (بر اساس نظريه يادگيري شناخت اجتماعي 
گانه دارند، فراگيراني هستند كه احساس كارآمدي باالتر  اهداف انگيزشي چندآموزاني كه نشدا

دهند تكاليف يادگيري چالش بر انگيزي را براي خود انتخاب  آموزان ترجيح مي اين دانش. دارند
كنند و تمايل به موقعيتهاي يادگيري دارند  كنند، آنها شكستها را فرصتي براي يادگيري خود تلقي مي

آموزان بدون انگيزش يا  در مقابل دانش.  بتوانند افكار و عقايد خود را مطرح نمايندكه در آن
آموزان داراي نيمرخ انگيزشي تبحرگريز هستند كه كارآمدي پاييني را در خود احساس  دانش
اي به تحقيق و پژوهش، تكاليف متفاوت و جستجوي روشهاي  چنين فراگيراني عالقه. كنند مي

  .اطالعات ندارندمتنوع براي كسب 
، 2؛ فريزر و توبين1983، 1بروفي(توان گفت بر اساس پژوهشهاي قبلي  ها مي در تبيين اين يافته

آموزان گوناگون به طور متفاوت برخورد  معلمان با دانش) 1998، 3؛ سالونين، لهتنين و الكينورا1991
فاوت انگيزشي نه تنها از گيريهاي مت آموزان داراي جهت توان گفت دانش در واقع مي. كنند مي

كنند، بلكه پيامها و تقويتهاي مناسب با توانايي خود را  معلمان خود تكاليف متفاوتي را دريافت مي
هاي قبلي آنها موجب شده است كه اين  پس شرايط يادگيري كالسي و تجربه. كنند دريافت مي

بر . راي خود انتخاب نمايندآموزان از طريق پيشگويي خودكامبخشي ترجيحهاي متناسب را ب دانش
آموزان داراي انگيزش چندگانه به دليل ادراك شايستگي، كنترل باال و  توان گفت دانش اين اساس مي

نوعي از محيط يادگيري ) راهبردهاي يادگيري عميق(مهارتهاي خود تنظيمي شناختي و يادگيري 
شد و همچنين تكاليف داراي دهند كه مسئوليت فردي براي آنها داشته با رياضي را ترجيح مي

  .اي از چالش بر انگيز بودن باشد درجه
توان تبيين كرد كه تفاوتهاي  تفاوتهاي موجود در ترجيح ساختارهاي كالس درس را چنين مي
گيري  از آنجا كه جهت. كنند انگيزشي به مثابه يك واسطه براي تعامالت كالس درس عمل مي

آموزان با الگوهاي انگيزشي متفاوت تعبير و تفسيرهاي  آموزان متفاوت است، دانش هدف دانش
تفاوتهاي فردي : توان چنين استنباط كرد در واقع مي. مختلفي از موقعيتهاي يادگيري دارند

آموزان در انگيزش موجب شده است كه آنها در ساختار هدف ادراك شده كالس درس  دانش
دگيري تابعي از تمايل انگيزشي جاري آنها آموزان از محيط يا يعني ترجيح دانش. متفاوت باشند

                                                           
1. Brophy 
2 . Fraser, & Tobin 
3 . Salonen, Lehtinen, & Olkinuora 
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گيري هدف پيشرفت آنها  توان گفت ترجيح موقعيتهاي يادگيري از طريق جهت پس مي. است
  ). 2008تاپوال و نيمي ويريتا، (شود  تعديل مي

روشن است كه . اين تبيينهاي احتمالي براي تفاوتهاي فردي هيچ يك نفي كننده ديگري نيست
آموزان،  به عبارت ديگر ماهيت ذهني ترجيحات دانش. به موازات همديگر عمل كنندتوانند  آنها مي

دهد كه تفاوت معنادار ميان  برخي پژوهشها نشان مي. هاي مشترك آنها نيست نفي كننده تجربه
آموزان از نوع ساختار هدف كالس ناشي از تفاوت واقعي و عيني موجود در  سطح ادراك دانش

همچنين شواهدي وجود ). 2004 و ولترز، 2004اوردان، (محيط يادگيري است هاي انگيزشي  مؤلفه
كند،  گيري هدف را ايجاد مي اي از جهت دارد مبني بر اينكه وقتي معلم در كالس درس ساختار ويژه

توان گفت  لذا مي). 2004اوردان، (آموزان قادرند همان ساختار هدفي را تشخيص دهند  دانش
آموزان به  هاي محيط يادگيري در ميان دانش  مشخص كنند كه كدام جنبهپژوهشهاي آينده بايد

شود و كدام يك از ويژگيهاي محيط يادگيري متأثر از تفاوتهاي فردي  صورت يكسان ادراك مي
  .انگيزشي است

اين پژوهش عالوه بر اينكه فرضيه اهميت تمايالت انگيزشي را در ترجيح محيط يادگيري 
يكي از .  تلويحات عملي نيز براي مداخالت كالسي به همراه داشتكالس درس تأييد كرد،

پيشنهادهاي كاربردي پژوهش حاضر، دادن فرصت انتخاب كردن تكاليف آموزشي، ارائه كردن 
گيري انگيزشي  آموزان داراي جهت تكاليف چالش برانگيز و تكاليف انفرادي و رقابتي به دانش

آموزان بيشتر به  پژوهش نشان داده است كه اين گروه از دانشاهداف چندگانه است، زيرا نتايج اين 
تكاليف يادگيري عالقه دارند كه در آنها بتوانند توانايي خود را نشان دهند و مسئوليت بيشتري را 

آموزان  پيشنهاد كاربردي ديگر اين پژوهش آن است كه براي دو گروه انگيزشي يعني دانش. بپذيرند
يين و تبحر گريز، فعاليتهاي يادگيري روشن و گام به گام و همراه با داراي اهداف پيشرفت پا

همچنين . فعاليتهاي مشاركتي ارائه شود، زيرا چنين محيطهاي يادگيري بيشتر مورد توجه آنها است
آموزان ممكن است تغييرات كالس درس را به صورتهاي متفاوت  اين تحقيق نشان داد كه دانش

كن است اثرات مثبت قصد شده در مداخالت آموزشي با مشكل مواجه تجربه كنند، بنابراين مم
براي مثال احتمال دارد خودمختاري افزايش يافته براي كالس درس براي برخي از . شود
آموزان خوشايند و مطلوب باشد، در حالي كه همين مداخله ممكن است براي فراگيران ديگر  دانش

آموزان داراي نيمرخهاي متفاوت  توان گفت دانش  ميهمچنين. موجب بروز اضطراب و تهديد شود
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به ويژه اگر مداخالت جديدي در . هدف پيشرفت از فعاليت آموزشي بهره متفاوتي خواهند برد
اگرچه اين مطلب به اين معنا نيست كه محيط يادگيري بايد مطابق . محيط يادگيري اعمال شود

 توجه كافي بشود به داليلي كه سبب تفاوت در آموزان تنظيم شود، بلكه بايد ترجيحات همه دانش
توانيم از طريق فهم و درك شرايط  ما مي. شود آموزان از محيطهاي يادگيري مي ترجيحات دانش

  .آموزان و فعاليتهاي آموزشي را به همديگر نزديك سازيم ايجاد كننده اين تفاوتها، نيازهاي دانش
 اطالعات به دست آمده است كه امكان استنباط يكي از محدوديتهاي اين پژوهش تداومي نبودن

پيشنهاد پژوهش حاضر انجام دادن . سازد قطعي از روابط به دست آمده را با مشكل مواجه مي
همچنين . گيري هدف پيشرفت است مطالعات پيگيرانه در زمينه ترجيح كالس درس و جهت

ي انگيزشي متفاوت چگونه در ها آموزان داراي پايه ار مهم است كه دانشيبررسي اين نكته بس
  .دهند موقعيت واقعي آموزشي واكنش نشان مي
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آموزان  اي بر كاهش اضطراب امتحان دانش  آموزش مهارتهاي مقابلهتأثير
  پايه سوم متوسطه

  
 دكتر رسول كرد نوقابي

  
 چكيده

ات تـأثير ان  آمـوز   دانش هيجاني است كه مقدار بيش از حد آن بر عملكرد            ،اضطراب امتحان 
ش فـراوان و  ان با وجود تالآموز دانشد شو مي سببطوري كه ه  ب،دگذار مي بر جاي    يمخرب

ايـن پـژوهش بـراي      . فراخور توانايي خود دست نيابند    اي    يادگيري مطلوب دروس به نتيجه    
 انجام گرفت كه آيا آموزش مهارتهاي آرميدگي، صحبت كردن با خـود و  سؤال پاسخ به اين

ان پاية سوم متوسطه مؤثر است؟ و نيز آيا         آموز  دانشتركيب آنها در كاهش اضطراب امتحان       
ان وجـود   آموز  دانشگذاري بر اضطراب امتحان     تأثيرميزان   روش تفاوتي از نظر      سه  اين ميان

 پس آزمون با گروه كنترل مهارتهـا بـه    -دارد؟ با استفاده از يك طرح آزمايشيِ پيش آزمون          
.  آمـوزش داده شـد      باال  دختر داراي اضطراب امتحان    آموز  دانش 131 پسر و    آموز  دانش 112
روه آموزش آرميدگي، گروه آموزش صـحبت كـردن بـا خـود و               گروه آزمايشي شامل گ    سه

ابزار . گروه آموزش تركيبي آرميدگي و صحبت كردن با خود و يك گروه كنترل تشكيل شد              
آزمون آماري تحليل كوواريـانس روي  . بود) TAI(پژوهش مقياس سنجش اضطراب امتحان     

آمـوزش  : ا بـه دسـت داد     گروههاي آزمايشي و كنترل ايـن نتـايج ر          به دست آمده از    نمرات
. دهد ان پاية سوم متوسطه را كاهش مي      آموز  دانشسطح اضطراب امتحان    اي    مهارتهاي مقابله 

آموزش مهارت آرميدگي و تا حدي آموزش روش تركيبي آرميـدگي و صـحبت كـردن بـا                  
 امـا   ،دهـد  ان دختر و پسر پايه سوم متوسطه را كـاهش مـي           آموز  دانشخود اضطراب امتحان    

 مهارتهـاي آرميـدگي در      ميان. رت صحبت كردن با خود از اين نظر مؤثر نيست         آموزش مها 
ان تفاوتي وجود ندارد و در نهايت اينكه ميزان اضـطراب           آموز  دانشكاهش اضطراب امتحان    

ي فـوق و از     هـا   يافتهبا عنايت به    . ان دختر و پسر تفاوتي با يكديگر ندارد       آموز  دانشامتحان  
 فيزيولوژيكي اضطراب امتحـان مـؤثر اسـت و صـحبت     مؤلفهآنجايي كه روش آرميدگي بر      

                                                           
  20/1/90:       پذيرش نهايي18/2/89: دريافت مقاله

.استاديار دانشگاه بوعلي سينا، گروه روانشناسي  Nogha5@yahoo.com   
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 چنـين   تـوان   مـي  ؛ددهـ   مي قرار   تأثيركردن با خود مؤلفه شناختي اضطراب امتحان را تحت          
 مـؤثرتر   ،ندكن  مينتيجه گرفت كه روشهايي كه بر جزء فيزيولوژيكي اضطراب امتحان تمركز            

  .از روشهاي مبتني بر جزء شناختي هستند
  

  اي، اضطراب امتحان، آرميدگي، صحبت كردن با خود   مهارتهاي مقابله:ها كليد واژه
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  مقدمه
 اجتماعي  –ست كه در سراسر جهان و در تمامي گروههاي اقتصادي            ويژگي ا  1اضطراب امتحان 
از اي  مجموعـه "اضـطراب امتحـان در تعريـف    ). 2007 و همكـاران،    2اوربـاخ (شناخته شده اسـت     

 و پديدارشناختي است كه همراه با نگراني دربـاره نتـايج منفـي يـا                پاسخهاي رفتاري، فيزيولوژيكي  
). 17 ص   1998،  3يدنراز ("دشو  ميشكست احتمالي در يك امتحان يا شرايط ارزشيابي مشابه ظاهر           

. نـد بر  مـي اني كه مشكالت يادگيري دارند از اضـطراب امتحـان رنـج             آموز  دانش درصد از    30 تا   25
 امـا روشـن     ،تر از ديگـران اسـت      اراي اضطراب امتحان باال ضعيف    ان د آموز  دانشعملكرد تحصيلي   

 و  4كاسـادي (نيست كه نقش اضطراب امتحان در عملكرد پايين در آزمونها علت اسـت يـا معلـول                  
 بر سرتاسـر زنـدگي      ممكن است كه موفقيت يا شكست در امتحانات        از آنجايي ). 2002،  5جانسون

 6هونگ(ان را دچار اضطراب كند      آموز  دانشن قادر است     شرايط آزمو  ، بگذارد تأثيرآزمون شوندگان   
  ).2002، 7و كارستنسون

اضـطراب امتحـان در     . تاكنون اضطراب امتحان از جهات مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است          
 كـه بـا عملكـرد در        ه است نگاه اول به شكل يك برانگيختگي شديد فيزيولوژيك در نظر گرفته شد           

در ايـن   .  داشـته باشـد    ممكن اسـت اثـري مثبـت      ر چند مقدار متوسط آن       ه .دكن  ميآزمونها تداخل   
د كـه فـرد را بـراي        شـو   مـي  بخشي از يك نظام پاسخدهي در نظر گرفته          در حكم ديدگاه اضطراب   

. دكنـ   مـي بيني خطر و تجهيز شدن به منظور اجتناب از تنبيه يـا فـرار از شـرايط جنـگ آمـاده                       پيش
نـد  كن  مـي  بدن فرد را براي چنين موقعيتي آمـاده          ،هنگام اضطراب  بهبنابراين، پاسخهاي فيزيولوژيك    

 نيـاز بـه يـك بـدن     آموز دانشو اين در حالي است كه در لحظه امتحان ) 2009 و همكاران،   8ويمز(
 و تواناييهايي را كـه بـراي فـرد در           شود  مي اين تغييرات فيزيولوژيكي مانع تمركز حواس        .آرام دارد 

دامنـة وسـيعي از     ” هنگـام اضـطراب      بـه . دهـد   تحت تـأثير قـرار مـي       ،تلحظة امتحان مورد نياز اس    
تـنش عـضالني، حركتهـاي      : تنـد از   عبار هـا   نشانه مشاهده شود، اين     ،ي جسمي ممكن است   ها  نشانه

                                                           
1. test anxiety  
2. Orbach  
3. Zeidner  
4. Cassady  
5. Johnson  
6. Hong  
7. Karstensson  
8. Weems  
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 و  1كـرك (“ ارادي و تكانشي، بي قراري، خستگي پذيري سريع، نفس نفـس زدن و تـپش قلـب                غير
اين تغييرات بـا عملكردهـاي شـناختي فـرد در امتحـان             ). 1376زاده،   ؛ ترجمة قاسم  1989،  2كالرك

  . دكن ميبراي درمان برانگيختگي شديد آموزش آرميدگي را پيشنهاد ) 1998(زيدنر  .كنند تداخل مي
 مـشخص   ،انآمـوز   دانش يك صفت وابسته به موقعيت در        مثابهاضطراب امتحان در نگاه دوم به       

بـه  ) 1980 (3وايـن . دشـو   مـي  ظـاهر    ،گرفتند قرار مي  تحت ارزشيابي    آنانشد كه در موقعيتهايي كه      
. را به جاي اضطراب امتحـان وضـع كـرد      4"اضطراب ارزشيابي "منظور تأكيد بر اين مؤلفه اصطالح       

 ، وايـن، معمـوالً افـرادي كـه اضـطراب امتحـان زيـادي دارنـد                5 شـناختي  -براساس الگوي توجهي  
 و امتحانهـا در     باشنداني كه تكاليف دشوار     دهند، به ويژه زم      از خود نشان مي    يتر   ضعيف يعملكرد

  .زدايي منظم است درمان توصيه شده در اين نگاه حساسيت. گيرند آميز انجام  شرايط استرس
 به اضـطراب امتحـان اضـافه شـد و           6در سومين ديدگاه يك مؤلفه شناختي تحت عنوان نگراني        

شـناختي بـا منحـرف كـردن مـسير           اين مؤلفه . ول اصلي عملكرد پايين در امتحانات شناخته شد       ئمس
اورباخ و  (د  كن  مي برانگيختگي خودكار را فراخواني      7توجه و ايجاد افكار خود تخريبي و توان فرسا        

د كـه  كنـ  مـي تأكيد   رويكرد شناختي كه طرفدار اين نگاه است بر افكار غيرمنطقي      ). 2007همكاران،  
زيـدنر،  (قابل حـصول اسـت       هدفي كه غير   .دكن  مي وادار   8ان را به تالش براي كامل بودن      آموز  دانش
 افكار و شناختهاي مرتبط با اضـطراب امتحـان را اينگونـه             .)2001( و همكاران    9گ وت ها ).1998

، عزت نفس پـايين، تفـسير منفـي از اطالعـات            11، ترديد به خود   10تمركز بر خود  : اند  كردهفهرست  
 پـايين از خـود       انتظـارات  كليف و ، نگراني از ارزشيابي، نگرش منفي به ت       12خود، خود سرزنشگري  

درمان متناسب با اين رويكرد به اضطراب امتحان شناخت درماني اسـت     .  موفقيت در تكاليف   ةدربار
  ). 2003، 13ارگن(

                                                           
1. Kirk  
2. Clark 
3. Wine  
4. evaluation anxiety  
5. Attention Cognitive Model 
6. worry 
7. self-deprecating  
8. perfection 
9. Hagtvet  
10. self-focus  
11. self-doubt  
12. self-blame  
13. Ergene  



  ...اي بر  تأثير آموزش مهارتهاي مقابله

 

167

 
 

  

ي گذشته يك الگـوي سـه عـاملي بـراي           ها  يافتهبر اساس ديدگاهها و     ) 2004 (2 و بنسون  1ورن
، يـك  )افكـار و شـناختهاي مـرتبط     (مل شناختي   اين الگو شامل يك عا    . اضطراب امتحان ارائه دادند   

عـاطفي  -و يك عامـل فيزيولـوژيكي  ) رفتارهاي آشفته همراه با بي توجهي به تكليف    (عامل رفتاري   
  .است) واكنشهاي خودكار فيزيولوژيك(

 ش و همكـاران   3اسـتام - اضطراب امتحـان پـاركس     ةنظر دربار ترين اظهار   در تازه  در نهايت اينكه  
ان در لحظه اضطراب آموز دانشواكنشهاي غيرانطباقي . اند  تأكيد كرده  4ظه كاري بر نقش حاف  ) 2010(

آميـز در    با منابع حافظه كاري كه براي عملكرد موفقيـت        ) نظير نگراني و افكار خودتخريبي    (امتحان  
تـر   ان را در هنگام امتحان مضطرب     آموز  دانشاين آشفتگي   . ندكن  مي رقابت   ،تكاليف ضروري هستند  

اني كـه   آمـوز   دانـش ان مضطرب در موقعيت امتحان در مقايـسه بـا           آموز  دانشه عنوان مثال    ب. دكن  مي
 بنـابراين   ،ندكن  مي بخش بزرگي از توجهشان را بر افكار آشفته خود متمركز            ،اضطراب كمتري دارند  

  . شود مييابد كمتر   توجهي كه به تكليف تخصيص ميميزان
 درمـاني   هـاي   شـيوه  اغلـب از     ،انـد   پرداختـه   كه به روشهاي كاهش اضطراب     پيشينپژوهشهاي  

، 10 و مـرش   9؛ وسل 1994،  8 و فارل  7؛ ساپ 1999،  6 و كاتز  5واچلكا(اند   رفتاري بهره برده  -شناختي
از يك شيوه تركيبي براي درمـان اضـطراب امتحـان           ) 1999(به عنوان مثال، واچلكا و كاتز       ). 1994
 ة اين شـيو .اند ، بهره جستهاند ت يادگيري داشته و دانشجويان كالج كه مشكال    يان دبيرستان آموز  دانش

تركيبي شامل روشهاي آرميدگي، تصويرسازي هدايت شده، آموزش بـه خـود و مهارتهـاي امتحـان        
ان و دانشجويان را    آموز  دانش اضطراب امتحان    ها  از اين شيوه   گيري  بهرهنتايج نشان داد كه     . دادن بود 
اين روشها را  .بخشد  موضوعات تحصيلي بهبود ميزمينةد و نيز عزت نفس آنان را در ده ميكاهش 

  .بندي نمود  طبقه11اي  تحت عنوان كلي مهارتهاي مقابلهتوان مي

                                                           
1. Wern  
2. Benson  
3. Parks-Stamm 
4. working memory  
5. Wachelka  
6. Katz  
7. Sapp  
8. Farrell  
9. Wessel  
10. Mersch  
11. coping skills  
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  اي مهارتهاي مقابله
پرورشي بر آموزش    اي از جمله مهارتهاي زندگي هستند كه امروزه در نظامهاي          مهارتهاي مقابله 

كنـد كـه      رتهاي زندگي را رفتارهايي تعريـف مـي       مها) 2003 (1يونيسف. شود آنان تأكيد فراواني مي   
آنهـا در   . دنـ ده ي زنـدگي را افـزايش مـي       ها و چالـش   هـا  ثر با خواسته  امكان سازگاري و برخورد مؤ    

مهارتهـاي  ”بندي خود از مهارتهاي زندگي سه محور اصـلي معرفـي كردنـد كـه يكـي از آنهـا            طبقه
  . است“ اي و مديريت شخصي مقابله
 شناختي براي كاهش اسـترس      - به كار بردن راهبردهاي رفتاري     3مقابله: يدگو  مي) 1999 (2پتير

سـت از فراينـد كنتـرل        ا مقابله يك مفهوم روانـشناختي و عبـارت       . و توسعه مهارتهاي دفاعي است    
شوند و شامل كوششهاي عملي و روانـي بـراي كنتـرل              نيازهايي كه فراتر از منابع فردي ارزيابي مي       

) 1984 (5 و فـولكمن   4براساس تعريف الزاروس  .  آنهاست مياني و تعارض    نيازهاي دروني و بيرون   
كنـد،    آميز بودن تالشهايش تغيير مـي        است كه برحسب ارزيابي فرد از ميزان موفقيت        يمقابله فرايند 

 تالشـمند فـرد بـه       اي از پاسـخدهي       شـده   و الگـوي آموختـه     نيـست  مقابله خودكـار     افزون بر اين،  
انـد و معتقدنـد كـه مقابلـه           ن سالمتي و انرژي را منابع مهم مقابله خوانده        آنا. موقعيتهاي فشارزاست 

  . هاي ويژه بيروني يا دروني است تغيير مداوم تالشهاي شناختي و رفتاري براي اداره خواسته
 فرايند پيچيده اكتسابي    منزلةاي رسمي و به       مقابله را بيشتر به گونه    ) 1984(الزاروس و فوكلمن    

گيرد كـه مقابلـه       فرد ياد مي  . شود  د و معتقدند كه در طول زمان ساخته و پرداخته مي          گيرن  در نظر مي  
بخواهد موقعيتي را اداره كند نه اينكـه  بايد  اوگيرد و  مستلزم تالش است و آسان و سريع انجام نمي  

لـه   مقاب :انـد    كلـي دو شـيوه مقابلـه را مطـرح نمـوده            به طور آنان  . طور كامل بر آن غلبه پيدا كند      ه  ب
  .مدار و هيجان مدار لهئمس

. منبع يا سرچشمه فشار رواني استدادن  براي تغيير مسئلهمدار انجام دادن كار حل   مسئلهمقابله  
 تـالش بـراي     موقعيـت، در اين نوع مقابله بيشتر از فنوني مانند ارزيـابي شـناختي، تحليـل منطقـي                 

 اًشود كه مـستقيم      استفاده مي  جستجوي اطالعات بيشتر درباره مشكل    و   مسئلهمشخص كردن علت    
كار دارد  و  سرمسئلهبا هيجانات ناشي از     به جاي مسئله    مدار   مقابله هيجان . متوجه منبع تهديد است   

                                                           
1. Unicef  
2. Repetti 
3. coping 
4. Lazarus 
5. Fulkman 
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افراد در برخورد با موقعيتهاي     . ره پريشاني هيجاني مربوط به موقعيت است      او هدف آن كاهش يا اد     
  . برند مدار را به كار مي جانمدار و هي مسئله تركيبي از مقابله فشارزا، معموالً

آرميدگي و صحبت كردن با خود براي كاهش اضـطراب          اي    مقابلهمهارت  در پژوهش حاضر دو     
مـدار و     آرميـدگي را از جملـه راهبردهـاي هيجـان          تـوان   مـي  كه   اند امتحان مورد مقايسه قرار گرفته    
 يـك   از در اين پـژوهش همچنين. مدار در نظر گرفت  مسئلههاي  شيوهصحبت كردن با خود را جزء       

كه هر دو روش آرميـدگي و صـحبت كـردن بـا خـود را آمـوزش                  استفاده شده است    گروه تركيبي   
  . اند ديده

 اضـطراب را    مؤلفـه آرميدگي و صحبت كردن بـا خـود هـر سـه             اي     راهبردهاي مقابله  در ضمن 
بت كـردن بـا     پردازد و صح    عاطفي اضطراب مي   -آرميدگي به مؤلفه فيزيولوژيكي     . ندده  ميپوشش  

 .دكن ميي شناختي و رفتاري اضطراب را كنترل ها مؤلفهخود 

د و هـدف آن آرام      شـو   مـي مهارتي است كه بر جزء فيزيولوژيك اضـطراب متمركـز            1آرميدگي
آرميـدگي  . كردن تنش عضالني، تنفس نامنظم و تپش قلب ناشي از حضور شرايط اضـطرابي اسـت               

 و  2گلدفريـد ( از روش آرميدگي عضالني تدريجي       داراي چندين روش است كه در پژوهش حاضر       
هاي عـضالني  رميـدگي عـضالني تـدريجي از شـدت تنـش     روش آ . استفاده شـد  ) 1994،  3ديويسون

جاكوبـسون  . شـود   اين روش براي كنترل تنشهاي مرتبط با خشم و اضطراب مفيد واقع مي            . كاهد  مي
توانـد در      ذهـن مـي    ،رسـد   الني مي بدن به حالت تعادل عصبي و عض      كه  بر اين عقيده بود كه وقتي       

 و  4ويمـز ). 1380؛ ترجمـه قراچـه داغـي،        1997وارد،    سـي   لـوك (حالت آرامش كامل قـرار بگيـرد        
نيز براي كاهش برانگيختگي ناشي از اضطراب امتحان تمرين آرميدگي عضالني    ) 2009 (شهمكاران

  . اند و تنفس عميق را توصيه كرده
در .  اسـت 5براي كاهش اضطراب امتحان صحبت كردن با خوداي    يكي ديگر از مهارتهاي مقابله    

منطقي را شناسايي و آنها  گفتگو با خود عقايد غير هنگامد درشو ميان كمك آموز دانشاين روش به  
 سـبب د كـه عقايـد منفـي    شـو  مـي به آنهـا گفتـه   ). 1985، 6اليس(را با عقايد منطقي جايگزين كنند     

                                                           
1. relaxation  
2. Goldfried  
3. Davison  
4. Weems  
5. self-talk 
6. Ellis  
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د و اگر آنها بتوانند نگرشهاي منفي خود را درباره امتحانـات            نشو  ميبرانگيخته شدن هيجانات منفي     
هـسته اصـلي    ). 1999واچلكـا و كـاتز،      (ند  كن  مي هيجانات منفي هم همراه با آنها تغيير         ،تغيير دهند 

د و  شـو   ميصحبت كردن با خود اين است كه تمركز بر افكار مطلوب منجر به رفتار مطلوب                روش  
صحبت ) 2008(  و همكاران1پريموزيك-چامورو. به رفتار نامطلوب  تمركز بر افكار نامطلوب منجر      

 و  2تئودوراكيس. اند ان با خود را علت اصلي اضطراب امتحان معرفي كرده         آموز  دانشكردنهاي منفي   
 كـه   انـد   كـرده پنج كاركرد متمايز را براي صحبت كردن مثبت بـا خـود شناسـايي               ) 2008(همكاران  
افزايش اعتماد به نفس، تنظيم كردن تالشها، كنترل واكنشهاي شـناختي          افزايش تمركز،   : ند از ا  عبارت

 از روش صحبت كردن     گيري  بهرهاند كه    پژوهشها نشان داده  . 3آغازگري اعمال خودكار   و   و هيجاني 
و افـزايش  ) 2006 و همكاران، 4زينسر(با خود موجب تسهيل يادگيري و بهبود عملكرد در تكاليف          

  . دشو مي) 2009 و همكاران، 5تزي جورجياديسها(ضطراب اعتماد به نفس و كاهش ا
گذاري تأثيرهدف پژوهش حاضر مقايسه روشهاي شناختي و رفتاري با يكديگر از نظر ميزان 

 از روشهاي موجود كه گيري بهرهر اثر ميزان كاهش سطح اضطراب ب.  بودبر كاهش اضطراب امتحان
است كه نيازمند اي  و يا در تركيب با يكديگر مسئلهاند به تنهايي   برخاستهمتفاوتاز رويكردهاي 
تركيب آن دو را از نظر  و  حاضر سه روش آرميدگي، صحبت كردن با خودپژوهش. پژوهش است

ان پايه سوم متوسطه مورد بررسي قرار داده و سپس آموز دانشميزان اثربخشي بر اضطراب امتحان 
  اصلي پژوهش حاضر اينپرسش بنابراين، . استهر يك از اين روشها را با يكديگر مقايسه كرده

  كاهش سطح اضطراب امتحان در آنانسببان آموز دانشبه اي  مهارتهاي مقابلهكه آيا آموزش  بود
 ميزان تأثير سه روش آرميدگي، صحبت كردن با خود و تركيب اين دو در ميانمي شود؟ و نيز آيا 

  وتي وجود دارد؟ان پاية سوم تفاآموز دانشكاهش اضطراب امتحان 
  نمونه آماري

پاية سوم دورة متوسـطه در مـدارس دولتـي و روزانـة              آموز  دانش 240آزمودنيهاي اين پژوهش    
ي هاحجم نمونـه براسـاس شاخـص    .ندشد  دختر را شامل مي120 پسر و 120 بودند كه شهر همدان

                                                           
1. Chamorro-Premuzic  
2. Theodorakis  
3. trigger automatic execution  
4. Zinsser  
5. Hatzigeorgiadis 
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 صـورت زيـر     بـه ) 1375ابوالقاسـمي و همكـاران،      (گزارش شده در مورد متغير اضـطراب امتحـان          
  :ه استمحاسبه شد

30 = 24/30 = 2)05/17 (2)58/2( = )x2S2Z( =  n براي هر گروه 

82                    D2   
 بنابراين، بـا    است، نفر   30فرمول، حداقل حجم نمونه اين پژوهش براي هر گروه           اين   بر اساس 

 120كنتـرل وجـود دارد، نيـاز بـه           زير گروه آزمايشي و يك گروه        3توجه به اينكه در اين پژوهش       
ان پاية سوم مـدارس آمـوزش و پـرورش          آموز  دانش ميان دختر از    آموز  دانش 120 پسر و    آموز  دانش

  . شهر همدان بود
  روش

 كه ميزان اضطراب امتحان آنها بيشتر از حـد معمـول باشـد، ابتـدا                آموز  دانش 240براي انتخاب   
اي چنـد    گيري، خوشـه   شيوة نمونه . اية سوم اجرا شد    پ آموز  دانش 800آزمون اضطراب امتحان روي     

 مدرسة پـسرانه    2( مدرسه   4اي بود، بدين ترتيب كه از هر يك از نواحي دوگانة شهر همدان               مرحله
ان پايـة سـوم     آموز  دانش ميانو سپس از    )  مدرسه 8جمعاً  (به صورت تصادفي    )  مدرسة دخترانه  2و  

پس از محاسبة رتبه درصـدي بـراي نمـرات    . ندب شد به روش تصادفي انتخا    نفر   100اين مدارس،   
 اجـراي   ، بـراي   يا باالتر بـود    70اني كه رتبه درصدي آنها      آموز  دانشاضطراب امتحان اين آزمودنيها،     

 دختر بودند با روش جايگزيني تصادفي       131  و  پسر 112اين افراد كه شامل     . پژوهش انتخاب شدند  
  .ددر گروههاي آزمايشي و كنترل جايگزين شدن

  ابزار پژوهش
اين مقياس به هدف سـنجش اضـطراب امتحـان در         :TAI(1(مقياس سنجش اضطراب امتحان     

يابي شده  ساخته و اعتبار  ) 1375(ش  كودكان و نوجوانان در مدارس به وسيلة ابوالقاسمي و همكاران         
بـه   در مقياس ليكرت     پرسشها به هر كدام از      آموز  دانش است كه    پرسش 25اين مقياس شامل    . است

 ايـن   پرسشهايدر زير يكي از     . دهد ندرت، گاهي اوقات و اغلب اوقات پاسخ مي       ه  صورت هرگز، ب  
  :مقياس ارائه شده است

  “.توانم موقع امتحان، تمركز حواس داشته باشم با وجود تالش زياد، باز هم نمي”

                                                           
1. Test Anxiety Inventory 
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ربوط بـه    سؤالي م  93 از روش تحليل عوامل از يك پرسشنامة مقدماتي          گيري  بهرهاين مقياس با    
 دو روش بازآزمـايي و همـساني درونـي          بـا  مقيـاس    1پايـايي . اضطراب امتحان استخراج شده است    

 آن از طريق تعيين همبستگي با مقياس عزت نفس كوپر اسـميت             2و روايي ) ضريب آلفاي كرونباخ  (
رضـايت بخـش و     در مجموع، ضرايب پايايي مقياس      .  محاسبه شده است   ANQو مقياس اضطراب    

  .دار بوده استيي آن معناضرايب روا
  پايايي مقياس
 دختر ضرايب همبستگي 90 پسر و 91 هفته روي 6 تا 4 اجراي مجدد آزمون پس از    :بازآزمايي

   67/0 و 88/0، 77/0: ان، دختران و پسران به دست داده استآموز دانشزير را به ترتيب براي كل 
ان دختـر و    آمـوز   دانـش ان،  آمـوز   دانـش  ضـريب آلفـاي كرونبـاخ بـراي كـل            :همساني درونـي  

  .92/0 و 95/0، 94/0: ان پسر به ترتيب عبارت بوده است ازآموز دانش
  روايي مقياس

 از اين مقياس و ساير ابزارهاي مرتبط با اضطراب امتحـان            ميانضرايب همبستگي محاسبه شده     
  . دار بوده اند معناP=001/0 متغير بوده كه همگي در سطح 72/0 تا43/0

 به منظـور اينكه، اين مقياس در شهر اهواز، هنجاريابي، روايي و اعتبار يابي شده بود، با توجه به  
 60ان همـداني، مقيـاس بـه صـورت مقـدماتي روي             آمـوز   دانشحصول اطمينان از كاربرد آن براي       

اجرا و شاخصهاي روانسنجي آن بـه شـرح زيـر    )  دختر30 پسر و  30(پاية سوم متوسطه     آموز  دانش
  :دشمحاسبه 
زاتـس و   ،  CAS( ارزيابي شناختي    ، مقياس ،زمان با اجراي اين پرسشنامه و براي تعيين روايي        هم

از روايي و    سؤالي براي سنجش اضطراب امتحان و        40، كه يك پرسشنامة      اجرا شد  )1985چاسين،  
ان هـم   آمـوز   دانش ميانگين نمرات سال تحصيلي گذشته       منظورهمين  به  .  برخوردار است  پايايي باال 

ي اين اجراي مقدماتي نشان داد كه مقياس سـنجش اضـطراب امتحـان از               ها نتايج داده . ت شد درياف
 بـه دسـت     92/0 روش آلفاي كرونباخ      با پايايي اين مقياس  . پايايي و روايي مطلوبي برخوردار است     

به عنـوان   ) CAS( با مقياس ارزيابي شناختي      TAIهمچنين ضريب همبستگي نمرات حاصل از       . آمد
  . محاسبه شد-52/0 و با ميانگين نمرات 67/0يشاخص رواي

                                                           
1. reliability  
2. validity 
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  روش تحقيق
اي را بـر اضـطراب    با توجه به اينكه، پژوهش حاضر قصد داشت تأثير آموزش مهارتهاي مقابلـه   

 با رعايت دو مفروضـة      ، يافتن يك رابطة علت و معلولي بود       در پي امتحان مورد مطالعه قرار دهد و       
ضور گروه كنترل از يكـي از طرحهـاي آزمايـشي اسـتفاده             ح) 2انتخاب و جايگزيني تصادفي و      ) 1

 زير به ترتيبطرح اين پژوهش طرح آزمايشيِ پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه كنترل بود كه  . كرد
  :است

         R      T1     X1     T2 :گروه آزمايش اول
      R      T1     X2     T2     :گروه آزمايش دوم
      R      T1     X3     T2    :گروه آزمايش سوم

         R      T1    _      T2         :گروه كنترل

R :انتخاب و جايگزيني تصادفي  
T1 : مقياس سنجش اضطراب امتحان(پيش آزمون( 

X1 : آرميدگي(متغير مستقل اول آموزش مهارت( 

X2 : آموزش مهارت صحبت كردن با خود(متغير مستقل دوم(  
X3 :آموزش مهارتهاي آرميدگي و صحبت كردن با خود(قل سوم متغير مست(  
T2 : مقياس سنجش اضطراب امتحان(پس آزمون(  

  شيوة اجرا
حـضور شـرايط امتحـاني    ) TAI(از آنجايي كه براي اجراي مقياس سـنجش اضـطراب امتحـان          

ش بـراي آمـوز   .  شد برگزار اين آزمون بالفاصله پيش و پس از اجراي متغير مستقل            ،ضروري نيست 
اي بـا    مهارتهاي آرميدگي و صحبت كـردن بـا خـود بـه گروههـاي آزمايـشي ابتـدا موافقـت نامـه                     

شركت در جلسات آموزش اين مهارتهـا در سـاعات خـارج از برنامـة رسـمي                 ان دربارة   آموز  دانش
روش كـار بـراي آمـوزش مهارتهـا بـه           .  ساعتة هفتگي تنظيم شد    5/1 جلسة   4مدرسه و به صورت     

 آن يبدين صورت كه ابتدا مهارتها تعريف شـده، اجـزا  .  نفره بود15صورت كارگاهي در كالسهاي   
 سپس آزمودنيها در گروههـاي كوچـك بـه بحـث در مـورد               يي از آن اجرا شد،    ها مشخص و نمونه  

پس از اين   .  و آنها را عمالً تمرين كردند      اند  تجارب شخصي خود در برخورد با اين مهارتها پرداخته        
 نفـر از مـشاوران      4آمـوزش دهنـدگان     .  پس آزمون را گذراندنـد     هامرحله، آزمودنيها در همه گروه    
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ان دختر از آموزش دهنـده زن       آموز  دانشبراي  . بودند) انس نفر فوق ليس   1 نفر ليسانس و     3(مدارس  
دهنـده ابتـدا در جلـسات         آمـوزش  4هر  . دهنده مرد استفاده شد    ان پسر از آموزش   آموز  دانشو براي   

ي هـا  در اين جلسات در مورد اهـداف پـژوهش، روش آن، نظريـه            . توجيهي مشترك شركت كردند   
سـپس  . ي آموزش آن بحث شد    ها اي و شيوه   قابلهاضطراب امتحان، روشهاي كاهش آن، مهارتهاي م      
محتواي آموزشي مـشترك و تـا حـد امكـان بـا              و   آموزش دهندگان بر اساس طرح درس، سرفصل      

  .ان آموزش دادندآموز دانشروشهاي يكسان مهارتها را به 
  ها روشهاي آماري براي تجزيه و تحليل داده

 پس آزمون همـراه بـا گـروه         –زمون  با توجه به اينكه روش پژوهش يك طرح آزمايشي پيش آ          
  .ارزيابي شدند) ANCOV-A( از روش تحليل كوواريانس گيري بهرهي حاصل با ها دادهكنترل بود 

  ها يافته
   شاخصهاي توصيفي نمرات پس آزمون گروههاي آزمايشي و كنترل به تفكيك جنسيت.1شماره جدول 

 تعداد انحراف استاندارد ميانگين جنسيت  گروهها

  پسر  گيآرميد
  دختر
  كل

83/36  
63/38  
85/37  

04/17  
58/13  
08/15  

29  
38  
67  

  پسر  صحبت كردن با خود
  دختر
  كل

93/36  
27/44  
79/40  

6/15  
61/15  
9/15  

27  
30  
57  

  پسر  هر دو
  دختر
  كل

62/35  
29/40  
04/38  

47/13  
76/17  
87/15  

26  
28  
54  

  پسر  كنترل
  دختر
  كل

73/43  
83/45  
86/44  

58/10  
32/12  
51/11  

30  
35  
65  

  پسر  كل
  دختر
  كل

42/38  
20/42  
46/40  

53/14  
87/14  
8/14  

112  
131  
243  
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 تحليل كوواريانس براي نمرات پس آزمون اضطراب امتحان گروههاي آزمايشي و كنترل كل .2شماره جدول 
  ان با حذف اثر پيش آزمونآموز دانش

 SS df MS F Sig  منبع 

  000/0  023/8  75/1426  8  11414  الگوي اصالح شده
  000/0  1/46  11/8191  1  11/8191  پيش آزمون

  006/0  27/4  6/759  3  8/2278  گروههاي آزمايش و كنترل
  061/0  54/3  87/629  1  87/629  جنسيت

  72/0  442/0  67/78  3  02/236  جنسيت* گروهها 
      84/177  234  3/41614  خطا

        243  450759  مجموع
        242  3/53028  مجموع اصالح شده

  
  انآموز دانش براي نمرات پس آزمون كل )HSD( نتايج آزمون تعقيبي توكي .3شماره  جدول

 .Mean.D Std.E  Sig  2گروه     1گروه

  آرميدگي
  صحبت كردن با خود

  هر دو
  كنترل

  
94/2-  
19/0-  
01/7-  

  
62/2  
66/2  
54/2  

  
68/0  
1  
031/0  

  صحبت كردن با خود
  آرميدگي
  هر دو
  كنترل

  
94/2  
75/2  
07/4-  

  
62/2  
76/2  
64/2  

  
68/0  
75/0  
41/0  

  هر دو
  آرميدگي

  صحبت كردن با خود
  كنترل

  
19/0  
75/2-  
82/6-  

  
66/2  
76/2  
68/2  

  
1  
75/0  
056/0  

  كنترل
  آرميدگي

  صحبت كردن با خود
  هر دو

  
01/7  
07/4  
82/6  

  
54/2  
64/2  
68/2  

  
031/0  
41/0  
056/0  
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ان آمـوز   دانـش اب امتحانِ    كاهش سطح اضطر   سبباي     آموزش مهارتهاي مقابله   :فرضية اول 
 .پاية سوم متوسطه مي شود

 شاخـصهاي  1  شـماره در جـدول . نـد ده مي را نمايش ها  نتايج تحليل داده 3 تا   1  شماره جداول
هر چه نمره . ان در پس آزمون ارائه شده است  آموز  دانشتوصيفي مربوط به نمرات اضطراب امتحان       

د ميانگينهـا  شـو  ميطور كه مالحظه  همان.  بوده است سطح اضطراب او باالتر، بيشتر باشد  آموز  دانش
  . گروه كنترل استبه ويژهدر روش آرميدگي كمتر از ساير روشها و 

محاسـبه   F. ددهـ   مي روي پس آزمون گروهها نشان       را نتايج تحليل كوواريانس     2شماره  جدول  
 ترتيب اين فرضيه بدين.  معنادار است01/0در سطح ) 27/4(شده براي گروههاي آزمايشي و كنترل  

. ان در پس آزمون با يكديگر متفاوت است       آموز  دانشد و بنابراين نمره اضطراب امتحان       شو  ميتأييد  
 گـروه   ميـان د كه ايـن تفـاوت       ده  ميد نشان   شو  مي ديده   3  شماره نتايج آزمون تعقيبي كه در جدول     

 تركيبـي اسـتفاده    گروهـي كـه از روش  ميـان تفاوت به دسـت آمـده   . آرميدگي با گروه كنترل است    
  . با گروه كنترل نيز قابل توجه استاند كرده

روش تركيبـي در كـاهش       و    مهارتهاي آرميدگي، صحبت كردن بـا خـود        ميان: فرضيه دوم 
  .ان پايه سوم تفاوت وجود داردآموز دانشسطح اضطراب امتحان 

در سطح ) 27/4(محاسبه شده براي گروههاي آزمايشي و كنترل         Fدده  مي نشان   2  شماره جدول
 مهارتهـا   ميـان  كه نتايج آزمون تعقيبي ارائه شده تفـاوت          3شماره   اما در جدول     ، معنادار است  01/0

.  مهارتهـا معنـادار نبـوده اسـت        ميـان فقط با گروه كنترل تأييد شده است و تفاوتهاي به دست آمده             
ي آرميـدگي، صـحبت      مهارتهـا  مياند كه   شو  ميگيري   د و چنين نتيجه   شو  ميبنابراين، اين فرضيه رد     

ان پايه سوم تفاوت وجود     آموز  دانشروش تركيبي در كاهش سطح اضطراب امتحان         و   كردن با خود  
   .ندارد

ان دختر و ميزانِ اضطراب امتحان در       آموز  دانش ميزانِ اضطراب امتحان در      ميان: فرضيه سوم 
  .ان پسر تفاوت وجود داردآموز دانش
F      د شـو   ميبنابراين، فرضيه رد    .  معنادار نيست  05/0سطح  در  ) 54/3 (2 محاسبه شده در جدول

ان دختر و ميزانِ اضـطراب  آموز دانش ميزانِ اضطراب امتحان در مياند كه شو ميگيري   چنين نتيجه و  
اي    جنسيت و مهارتهاي مقابله    ميانهمچنين تعامل   . ان پسر تفاوت وجود ندارد    آموز  دانشامتحان در   

  .)F=442/0(نيز معنادار نبوده است 
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  گيري بحث و نتيجه
.  گزارش شد فرضيه اول پژوهش مـورد تأييـد قـرار گرفـت         ها طور كه در بخش ارائه يافته      همان

 كـاهش سـطح   سـبب ان پاية سـوم دبيرسـتان   آموز دانشبه  اي    بدين ترتيب، آموزش مهارتهاي مقابله    
ن كاهش مؤثر بـوده  نتايج نشان داد كه آموزش مهارت آرميدگي در اي. شود اضطراب امتحان آنان مي   

 و همكـاران،    1؛ داسـك  1999واچلكـا و كـاتز،      (ست  با پيشينه پژوهش همسو   اين يافته كامالً    . است
آرميدگي به اين دليـل تنيـدگي و اضـطراب را           ). 1374؛ اعتمادي تودشكي،    1986،  2؛ مايكنبام 1985

اتيك را  شـود، پاسـخهاي سـمپ       خنثي كردن انقباض بافتهـاي عـضالني مـي         سببدهد كه    كاهش مي 
كند، فشار خـون     دهد، ضربان قلب را آرام مي      كند، پاسخهاي پاراسمپاتيك را افزايش مي      تضعيف مي 

. دهـد  كنـد و مقاومـت الكتريكـي پوسـت را افـزايش مـي              تـر مـي     دهد، تنفس را منظم     را كاهش مي  
 گيري بهره بار اين روش را مورد نخستينكه براي   ) 1380؛ به نقل لوك سي وارد،       1938(جكوبسون  

همچنين در . گذارد قرار داد معتقد است كه استفاده از روشهاي آرميدگي روي جسم و ذهن تأثير مي          
مـشخص شـد كـه جلـسات مـشاوره گروهـي كـه در آنهـا از                  ) 1374(پژوهش اعتمادي تودشكي    

    .دهد شود، اضطراب امتحان را كاهش مي آرميدگي استفاده مي
مشخص است كه آموزش مهارت صحبت كردن با خـود           ها  يافتهدر جداول ارائه شده در بخش       

صـحبت كـردن بـا    . دهد ان دختر و پسر پاية سوم متوسطه را كاهش نمي  آموز  دانشاضطراب امتحان   
بعضي افـراد بـا ارزيابيهـاي منفـي از          . آميز است   در شرايط استرس   ه ويژه خود ويژگي همه انسانها ب    

در مقابل گروهي ايـن مهـارت       . دهند افزايش مي خود و تكرار جمالت نااميدكننده اضطراب خود را         
زا  را دارند كه با صحبت كردن با خود توانـايي خـود را در مقابلـه بـا اسـترس و شـرايط اضـطراب                        

هـر چنـد كـه      . اي اسـت   در چنين شرايطي صحبت كردن با خود يك مهـارت مقابلـه           . افزايش دهند 
 كلي روشهاي بازسازي شناختي را بر       به طور بسياري از پژوهشهاي گذشته تأثيرگذاري اين روش و         

؛ تئـودوراكيس و    2009 و همكاران،    3هاتزي جورجياديس (اند   اضطراب امتحان مورد تأييد قرار داده     
و حتـي در برخـي مـوارد     ) 1983،  5 و چاسـين   4؛ زاتـس  2006؛ زينسر و همكاران،     2008 همكاران،

مايكنبـام،  (اند   ن معرفي كرده  ترين روش در كاهش اضطراب امتحا      روش اصالح شناختي را اثربخش    

                                                           
1. Dusek  
2. Miechenbaum 
3. Hatzigeorgiadis 
4. Zats  
5. Chassin  



 105فصلنامه تعليم و تربيت شماره 

  

178

   

دهد اين است كه صـحبت كـردن بـا خـود اضـطراب               ي اين پژوهش نشان مي    ها آنچه يافته ). 1986
 ش و همكـاران   1اين يافتـه تنهـا بـا گـزارش گالسـي          . دهد ان ايراني را كاهش نمي    آموز  دانشامتحان  

 منفي بـراي آزمودنيهـاي       تعداد خودگوييهاي مثبت يا    ميانكه معتقدند هيچ گونه همبستگي      ) 1988(
  .داراي اضطراب امتحان باال يا پايين و عملكرد امتحان آنها وجود ندارد، هماهنگ است

تر  شايد بتوان گفت كه صحبت كردن با خود در قياس با مهارت آرميدگي يك مهارت پيچيده
مدان اين ان پاية سوم متوسطه هآموز دانشان ايراني از جمله آموز دانششود و براي  محسوب مي

 جلسة 4آموزش اين مهارت در .  هستند، ناآشناستنوگونه روشها، كه هنوز در ساير كشورها هم 
بنابراين، اين يافته را با . ان ممكن است كافي نبوده باشدآموز دانش ساعته براي اين 5/1هفتگي 

    .توجه به اين محدوديت بايستي با احتياط مورد استفاده قرار داد
روش  و  مهارتهاي آرميدگي، صحبت كـردن بـا خـود   ميانن پژوهش نشان داد كه     فرضيه دوم اي  

روان  .ان پايـه سـوم تفـاوت وجـود نـدارد          آمـوز   دانـش تركيبي در كاهش سطح اضـطراب امتحـان         
 از هر يك از روشها بـه        گيري  بهرهدرمانگران معتقدند كه تركيب روشهاي درماني همواره مؤثرتر از          

 اما در پژوهش حاضر اين اعتقاد تأييد نـشد و روش آمـوزش تركيبـي                ).1985اليس،  (تنهايي است   
ان پايـة سـوم     آمـوز   دانـش مهارتهاي آرميدگي و صحبت كردن با خود در كاهش اضـطراب امتحـان              

نگاهي به سـطوح معنـاداري بـه دسـت آمـده در             .  معنادار با ساير روشها نشان نداد      يمتوسطه تفاوت 
ه ميـزان تأثيرگـذاري روش تركيبـي نزديـك بـه سـطح              كنـد كـ     مشخص مي  1شماره  آزمون فرضيه   

. از طرفـي روش آرميـدگي هـم بـسيار مـؤثر بـوده اسـت               . بوده است ) 056/0(معناداريِ قابل قبول    
رسد كه قرار گـرفتن مهـارت صـحبت كـردن بـا خـود در روش تركيبـي ميـزان                      بنابراين به نظر مي   

آموزش به مهارت صحبت كردن با خـود  چراكه بخشي از زمان    . گذاري آن را كاهش داده است     تأثير
    .آموزش كامل آرميدگي شده استاز اختصاص داده شده و مانع 

 آمـوز   دانـش يعني يك محـرك صـوتي كـه بـه           (تأثير آموزش توجه    ) 1985(داسك و همكاران    
نيز در تركيب با هـم را بـر          و   و آموزش آرميدگي، هر يك به تنهايي      ) كند كه توجه كند    يادآوري مي 

ي آنـان نـشان   ها يافته. ضطراب امتحان و افزايش عملكرد تحصيلي مورد پژوهش قرار دادند       كاهش ا 
 داد كه درمان تركيبي از هر كدام از روشها بـه تنهـايي هـم در كـاهش اضـطراب امتحـان و هـم در                     

                                                           
1. Gelassi  
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 همـسويي   زمينـه اي كه با نتيجة پژوهش حاضر در اين          يافته. افزايش عملكرد تحصيلي مؤثرتر است    
  . ندارد
 ميـزان اضـطراب امتحـان     ميـان اي كه از آزمون فرضيه سوم استخراج شد اين بود كه             يگر يافته د
 اضـطراب امتحـان     ميـان در ادبيـات تحقيـق      . ان دختر و پسر تفاوتي وجود نداشته اسـت        آموز  دانش

؛ 2001؛ مـك دونالـد،      2004،  1 پاپكو -پلك  ( گزارش شده است     تهاي معنادار دختران و پسران تفاو   
ان در مؤلفـه    دختر). 1986توبياس،  (، هر چند كه استثناهايي هم وجود دارند         )1992،  3 نوو  و 2زيندر

كنند و پسران در مؤلفه هيجـان پـذيريِ اضـطراب             نسبت به پسران كسب مي     ينگراني نمرات باالتر  
در پژوهش حاضر اضطراب امتحان در دختران و پسران به صـورت كلـي              ). 1986توبياس،  (امتحان  

ي اضطراب امتحان يكـديگر     ها ممكن است مؤلفه  . ه قرار گرفت و تفاوتي به دست نيامد       مورد مقايس 
پذيري جبـران    يعني نمرة باالي نگراني در دختران نمرة پايين آنها را در هيجان           . را خنثي كرده باشند   

     .كرده و برعكس آن در پسران رخ داده باشد
 چنين اظهار نظر كرد كـه بـراي كـاهش           توان ميي اين پژوهش    ها  يافته كلي با عنايت به      به طور 

كننـد    استفاده از روشهايي كه بر بعد فيزيولوژيكي اضطراب تمركز مي          انآموز  دانشاضطراب امتحان   
 از روشـهايي    گيـري   بهـره ان با   آموز  دانشو   مؤثرتر از روشهايي است كه بر بعد شناختي تأكيد دارند         

   . خود را كنترل كنندند اضطراب امتحانتوان ميهمچون آرميدگي بهتر 

                                                           
1. Peleg- Papko  
2. Ziender  
3. Nevo  
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   دكتر محمود مهرمحمدي و ديگران:ترجمه
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ريـر  مـا ايـن كتـاب را بـا ايـن هـدف بـه رشـته تح           " :در پيش گفتار نويسندگان كتاب آمده اسـت       
هـاي درسـي را كـه طراحـي شـده       ورزي دربـاره برنامـه   ايم كـه شـناخت، وارسـي و انديـشه         در آورده 

هـدف  .... شـود تـشويق نمـاييم      است و در سـطح مـدارس و كالسـهاي درس بـه اجـرا گذاشـته مـي                  
مــا در اينجــا توســعه آگــاهي انتقــادي دربــاره رويكــرد افــراد بــه برنامــه درســي و اقــدامات عملــي   

بـه عنـوان پايگـاهي بـراي پـژوهش،          » فرهنگهـاي برنامـه درسـي     «با اسـتفاده از     . ت است تعليم و تربي  
  :مل بپردازند و به كاوشهايي از اين دست سامان دهندأكنيم به ت به خوانندگان توصيه مي

                  اي از روشـها و اهـداف        آيا كارها و اقـدامات آنـان در خـصوص برنامـه درسـي معـرف ملغمـه
 .سنجيده است يا خير

 ــا ــشم  مب ــه چ ــتيابي ب ــراي دس ــه  رزه ب ــسجم در بحبوح ــدازي من ــات   ان ــشارها و مطالب اي از ف
 .ناسازگار

 اي از  شــود و در قالــب مجموعــه چگونــه يــك غايــت فراگيــر بــه عمليــات جــاري تبــديل مــي
 . يابد اقدامات عملي تجسم مي

ايـم كـه قـادر اسـت بـه اهـداف ويـژه ذيـل                 ما موفق به تـدوين يـك چـارچوب پژوهـشي شـده            
 :مه عمل بپوشاندجا
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                ،تـشريح و تبيـين مفهـوم برنامـه درسـي بـه عنـوان فرهنـگ ـ يـك نظـام فـاش كننـده باورهـا
مـل و اتخـاذ     أارزشها، رفتارهـا و رسـوم صـريح و ضـمني در كـالس درس و مدرسـه كـه موضـوع ت                      

 .تصميم در جوامع محلي و ديگر قلمروهاي اجتماعي بوده است

 هــاي تفكــر دربــاره برنامــه درســي كــه تكــوين مفهــوم   آشــنا ســاختن خواننــدگان بــا منظومــه
 . ثير آنها قرار داشته استأفرهنگهاي برنامه درسي تحت ت

     ــه ــي ك ــيم و تربيت ــاره چــرخش در اولويتهــاي اجتمــاعي و تعل ــاريخي درب ــصيرتهاي ت ــه ب ارائ
 . برنامه درسي در نظام آموزشي آمريكا را تحت تاثير قرار داده است

 ــشروعيت و رســميت ب ــ  م ــاره برنام ــه درب ــي در مباحث ــان سياســي و اخالق ــه گفتم  هخــشيدن ب
 .درسي

 هــاي جديــدي از ادراك مفروضــات  اي كــه امكــان دســتيابي بــه شــيوه تــشويق تفكــر اســتعاره
 . سازد شايع و نظامهاي باور تثبيت شده را فراهم مي

                           در عمق بخشيدن آگـاهي نـسبت بـه معماهـاي معطـوف بـه عمـل كـه در ذات اقـدام و عمـل
 . ارتباط با برنامه درسي وجود دارد

                          آماده سـاختن هـر يـك از فرهنگهـاي برنامـه درسـي بـراي قـرار گـرفتن در معـرض پـژوهش
 .انتقادي از نظر مفروضات، اهداف و مدعاها

 : آمده استسرويراستار ترجمه فارسي در پيش گفتار 

جــاري در ايــن حــوزه، هــاي هن قرائــت نويــسندگان كتــاب فرهنگهــاي برنامــه درســي از نظريــه«
توانـد از دو جهـت بـه غنـاي بحثهـا و سـوابق موجـود در         قرائت دقيق و قابـل تـوجهي اسـت و مـي           

يكي نگـاه از دريچـه فرهنـگ بـه مفهـوم مـردم شـناختي آن بـه موضـوع و ارتبـاط            . اين زمينه بيفزايد  
ــه     ــه نظري ــا مقول ــرار ب ــه ف ــع و البت ــوم جــذاب، ســهل و ممتن ــن مفه ــان اي ــردن مي ــرار ك ــا  برق ــا ي ه

ــه درســي ــدگاههاي برنام ــصول   .... دي ــر اينكــه در ف ــا موضــوع عــالوه ب ــسبت آن ب ــن مفهــوم و ن اي
مقدماتي كتـاب تبيـين و تـشريح شـده، در فـصول اصـلي كـه اختـصاص بـه معرفـي ديـدگاهها دارد                          

بــه اعتقــاد نگارنــده ايــن ســطور، نويــسندگان اثــر ايــن زاويــه ديــد را  . نيــز جــاري و ســاري اســت
انــد كــه از اجــزاي ســاختاري تمــام فــصول اصــلي بــه  اب عنــاويني مــنعكس ســاختهعمــدتاً در انتخــ
 اســت كــه بــراي تبيــين ابعــاد و "باورهــا و اقــدامات عملــي"ايــن عنــاوين همــان . آيــد حــساب مــي

هوشـمندانه از ايـن حيـث       . عناصر مختلف هر ديدگاه هوشـمندانه مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت               
 نـاظر بـه وجـه كـاربردي         "اقـدامات عملـي   "وجـه نظـري فرهنـگ و        توانند ناظر بـه       مي "باورها"كه  
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ــند ــي     . آن باش ــد از برخ ــب و جدي ــهاي جال ــا و پردازش ــه تبيينه ــر، ارائ ــستگي اث ــر برج ــه ديگ وج
تـر معرفـي شـده برنامـه درسـي اسـت كـه خواننـدگان در مطالعـه شـش                      ها و ديدگاههاي پيش    نظريه

  . »فصل اصلي در خواهند يافت
  . فصل تنظيم شده است 9  اين كتاب درمطالب و مباحث اصلي 

ــاوين   ــا عن ــاي اول و دوم ب ــصل اول ه ــوم"در ف ــي   مفه ــه درس ــردازي برنام ــه "، "پ درك برنام
مباحــث ضــروري از بــاب مقدمــه ورود بــه مبحــث اصــلي كــه همــان   "درســي بــه عنــوان فرهنــگ

هـاي گونـاگون    فرهنگ"فـصول سـوم تـا نهـم         . انـد   معرفي فرهنگهاي برنامه درسي است مطـرح شـده        
ــت    ــاوين تربي ــا عن ــي ب ــه درس ــار  "، "برنام ــش و ارزش معي ــدار دان ــرفتن در م ــرورش " ،"قرارگ پ

ــا "، "مــردم ســاالري در بــستر انديــشه و عمــل "، "ســاخت فهــم"، "خويــشتن و معنويــت مقابلــه ب
 بـراي كـار و بقـا در برگرفتـه اسـت و ويژگيهـاي                "بازسـازي فرهنـگ برنامـه درسـي       " ،"نظم حـاكم  

ــ ــا در قال ــت    آنه ــه اس ــرار گرفت ــورد بحــث ق ــصيل م ــه تف ــستقل ب ــصول م ــين  . ب ف ــت تبي در جه
هـاي هنجـاري برنامـه درسـي در ايـن اثـر، نويـسندگان بـه                  هـا يـا نظريـه     هاي هر يك از فرهنگ    ويژگي

  :اند ابعاد ذيل پرداخته
 هازچشم اندا  
 تاريخچه  
 يادگيرندگان و معلمان: باورها و اقدامات  
 و زمينهمحتوي: باورها و اقدامات   
 تدوين و ارزشيابي: باورها و اقدامات  
  دشواريهاي عمل  
 نقد 

ــوان   ــا عن ــاب ب ــاني كت ــه درســي "فــصل نهــم و پاي ــه طــرح  عمــدتاً"بازســازي فرهنــگ برنام  ب
ــه و      ــالس درس و مدرس ــه درســي در ك ــگ برنام ــوني در فرهن ــاد دگرگ ــه ايج ــاظر ب ــواريهاي ن دش

ــا   ــاروئي مـــوثر بـ ــائي بـــراي رويـ ــواريها اختـــصاص يافتـــه اســـت ارائـــه رهنمودهـ .ايـــن دشـ
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  اثربخشي و بهسازي مدرسه :عنوان كتاب
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  299: حاتتعداد صف

  
 

ــه تــشكيل داده اســت كــه در ده فــصل تنظــيم  10مباحــث اصــلي ايــن كتــاب را مجموعــه    مقال
ــ . شــده اســت ــات آموزش ــشگفتار از تحقيق ــان در پي ــه مترجم ــأثير مدرســه و در  يالبت ــه ت ــوط ب  مرب

آمــوزان و تــالش كتــاب در ارائــه  هــاي خــانوادگي، اقتــصادي و اجتمــاعي دانــش مقابــل تــأثير زمينــه
  .اند  اثربخشي مدرسه سخن گفتههاي تحقيقات در حوزة بهسازيآورد دست

ــه،          ــسازي مدرس ــژوهش در به ــي پ ــت فعل ــان موقعي ــه بي ــه ب ــورت مقدم ــه ص ــصل اول ب ف
  .سازماندهي اين كتاب و تحقيقات دو دهة گذشته پرداخته است

 و هــاســه، كمكر موضــوعاتي چــون ديــدگاهها مــورد اثربخــشي مددربــارهفــصل دوم بــه بحــث 
، وضـعيت فعلـي مطالعـات حـوزه بهـسازي مدرسـه، ادغـام تحقيقـات اثربخـشي مدرسـه                     محدوديتها

ــد         ــرد چن ــه، رويك ــسازي مدرس ــشي و به ــشهاي اثربخ ــه پژوه ــسط نظري ــه، ب ــسازي مدرس و به
ــراي         ــه ب ــاي چندگان ــتفاده از معياره ــوردي، اس ــات م ــات، مطالع ــه مطالع ــت و زمين ــطحي، باف س

  .سنجش برونداد اختصاص يافته است
هــاي علمــي اثربخــشي و بهــسازي مدرســه، مبنــاي    رشــتهاز قبيــلموضــوعاتي در فــصل ســوم 

تـرين سـطح اثربخـشي مدرسـه،          دانشي معتبـر، افـزايش فرصـتها بـراي پيـشرفت آموزشـي، پيـشرفته              
مراحل حـوزه موضـوعي بهـسازي مدرسـه، بهـسازي مدرسـه، ادغـام اثرخبـشي مدرسـه و بهـسازي                      

  .مدرسه، مورد بحث قرار گرفته است
ــارم ــصل چه ــه   ف ــسازي مدرس ــاختاري اثربخــشي و به ــد س ــه نق ــه،  (، ب ــشها، اصــل، نظري پژوه

كنتـرل  (و بيـان نتـايج مربـوط بـه اثربخـشي مدرسـه، بهـسازي مدرسـه                  ) شناسي و شيوة عمـل      روش
ــي  ــاي بيرون ــي، كمكه ــي و درون ــه  )بيرون ــسازي مدرس ــصه(، مشخــصات به ــاري، خصي ــاي  همك ه
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ــدي      ــري و م ــتقالل رهب ــود، اس ــدل كمب ــراحت، م ــي، ص ــه   ) ريتداخل ــسازي مدرس ــل به و تحلي
  .اختصاص يافته است

ــرار     ــورد بررســي ق ــود و اثربخــشي در مــدارس را م ــر، بهب ــنجم، سياســتهاي خــود تغيي فــصل پ
  .داده است

فــصل شــشم، از قــدرت، ســاختار و فرهنــگ، ديــدگاه ســازماني اثربخــشي مدرســه و بهــسازي   
  .مدرسه بحث كرده است

انـدازي فرهنگـي بـه اثربخـشي          درسـه و چـشم    فصل هفتم بـه بررسـي مـسائلي چـون فرهنـگ م            
  .مدرسه، بهسازي مدرسه، آينده بهسازي و اثربخشي مدرسه پرداخته است

ــسازي      ــشهاي به ــه و پژوه ــشي مدرس ــشهاي اثربخ ــون پژوه ــوعاتي چ ــشتم، موض ــصل ه در ف
ــت    ــا در سياس ــأثير آنه ــزان ت ــه و مي ــم    مدرس ــي، معل ــذاران آموزش ــة   (گ ــاريخ و حرف ــت، ت سياس

گرايـي، پژوهـشهاي بهـسازي        در قـرن بيـست و يكـم، اثربخـشي مدرسـه و حرفـه              ، معلمـان    )تدريس
  .گرايي، منافع تجديد رابطه بين آن دو مورد بحث قرار گرفته است مدرسه و حرفه

) تطبيـق بـا محـيط     (آمـوزان     فصل نهم، مطـالبي دربـارة همـاهنگي مدرسـه بـا نيازهـاي دانـش               در  
  .ده استشو لزوم آن مطرح 

  .، به بيان چالشهاي و امكانهاي آينده پرداخته است)ل كتابآخرين فص(فصل دهم 
  .همچنين الزم است گفته شود كه در پايان هر فصل منابع مربوطه به آن فصل آمده است
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Reducing Test Anxiety by Learning Coping Skills 
 

R. K. Noghaabee, Ph.D 
 

Test anxiety can affect achievement if left unchecked. Thus, learning 
ways of confronting and reducing it to bearable levels seems to be necessary 
for those suffering from this phenomenon. Learning to relax and talk to one 
self are two such ways. To explore the effectiveness of these two actions 
alone and together, a sample of 234 third year high school students (112 boys 
and 131 girls) suffering from severe test anxiety were divided into three 
experimental, and one control, groups. The pre- and post test measures of 
anxiety were obtained using the TAI. Analyses of the gathered data revealed 
that learning the confrontational skills helps to reduce test anxiety. The 
relaxation and the combination approaches were both equally effective 
rendering the third approach ineffective. 
 

Keywords: learning, coping skills, test anxiety, relaxation, self talk 
 

 



A Study on Achievement Goal Profiles of High School Students in 
Tabriz and Differences in their Preferences for the Learning 

Environment  
 

R. Badri Gargari, Ph.D 
N. Arianpour 
A. Farid, Ph.D 

 
This research was conducted to study achievement goal profiles of 

students and differences in their preferences for the learning environment 
through correlation method in Tabriz high schools. 250 students were 
selected through cluster random sampling method. The instrumentals 
employed in the study were Academic Goal Orientation Questionnaire and 
Academic Withdrawal Scale, Preferences for the Learning Environment 
Questionnaire and Learning Strategies Questionnaire. Hierarchical cluster 
analysis method and MANOVA was used to determine the optimal cluster 
structure of deaf students and differences in their preferences for the learning 
environment. The results revealed that four profiles: (a) students with low 
levels of achievement goals (b) students with high levels of mastery - goal 
and approach - performance orientation, (c) students with multiple goals 
orientation and (d) student with mastery avoidance orientation.  In addition, 
it was found that students in the multiple goals orientation group preferred 
the emphasis on learning more, and working alone with their tasks. 
Avoidance-oriented students and students with low levels of achievement 
goals placed the least emphasis on working on different tasks during the 
lessons and searching for information with different ways. Students’ 
dispositional motivational characteristics should be taken into account in 
instructional interventions. 

 
Keywords: achievement goals, preferences for the learning environment, 

mastery - goal orientation and approach - performance orientation, person-
oriented analysis. 

 
 



 

 

A Comparative Study of Teaching Problem Solving Process as 
Indicated in High School Math Curriculums of the U.S., Australia, 

Japan, Singapore, and Iran 
 

E. Reyhani, Ph.D 
G. Ahmady, Ph.D 
Z. Karami Zarandi 

 
Problem solving is a process and any education system that aims at 

improving problem solving skills needs to incorporate it in all its curricula 
especially in mathematics curriculum as it is done in the U.S., Australia, 
Japan, and Singapore. These countris are among the most progressive 
countries with high standard in education especially in teaching math as is 
evident in many international evaluations. There are reasons to doubt that 
such incorporation is done effectively in Iranian math curriculum. Thus, a 
look at how it is done in Iran and in other places, can pave the way for 
finding out how it should be done effectively. Despite all the differences 
between the three mentioned countries, one common factor among them is 
the fact that problem solving is a part and parcel of all their curriculum. 
Japan seems to be the front runner in the effective use of this process. All 
aspects of Iranian curriculum seem to need a reconsideration of how to 
incorporate both the process of problem solving and the plans for improving 
its skills. 

 
Keywords: math curriculum, problem solving process, mathematics 

textbooks, math teachers 
 



The Effects of Context-based Teaching Chemical Kinetics on 
Students' Academic Achievement and Their Attitude  

 
A. Badrian, Ph.D 
B. Arabshahi, Ph.D 
T. Abdinejad 
A. NaseriAzar, Ph.D 

 
To assess the effects of context-based model of teaching on students' 

academic achievement and attitude towards the Chemical Kinetics, two 
groups of pre-university students taking Chemistry were selected and then 
assigned to two conditions of traditional teaching model and the context-
based model of teaching. Both groups were pre- and post-tested. Data 
analysis revealed no significant difference between the two groups in 
academic achievement. However, the group with which the context-based 
model was used showed an improvement in attitude towards Chemistry and 
motivation in learning. 

 
Keywords: context-based model, learning motivation, academic 

achievement, attitude, toward chimistry 



 

 

Designing Learning Opportunities in a Process Oriented Integration 
of Curriculum Orientations 

  
N. Salsabili, Ph.D 

  
Based on a number of research projects in area of curriculum 

development, the present paper is a speculative essay in area of curriculum 
and instruction which aimed at revisiting the task of designing learning 
opportunities through an integrative process. Developmentally effective 
meta-orientations such as life-long education, constructivist and humanistic 
education, and especially process oriented models are all consist of 
consistent integration of curriculum orientations. The use of such meta-
orientations in designing and developing curricula can serve as a guiding 
framework in bringing about a change in curriculum and instruction and 
creation of constructive learning opportunities. 

 
Keywords: curriculum orientations, learning opportunities, process 

oriented, instruction, curriculum integration 
 
 
 
  



Lesson Study as a Model to Promote Mathematical Discourse in the 
Classroom: The Case of Fukishima Junior High School 

 
M. R. Sarkar Arani, Ph.D 

 
Educational reforms in contemporary world are unavoidable as socio-

economic and technological advances have brought about a frenzy of 
changes to many educational systems and aspects. Among such reforms 
attempted in Japan is the use of a model to promote professional knowledge 
among teachers called Lesson Study.  This model has been used in many 
areas including mathematics education in order to design effective teaching 
that encourage students to share their understanding of the problem, the 
answer as well as the concept and problem solving skills. Through this model 
lessons can be planned and discussions can be critically reviewed and 
improvements in the quality of teaching implemented can be made, as it has 
been the case in an 8th grade math lesson in Fukishima Junior High School, 
Tokai City, Japan. Such successful experiences on how Lesson Study 
encourages teachers to create efficient connection between mathematics and 
language for engaging their students in mathematical discourse might 
provide Iranian educators with a wealth of professional knowledge in 
improving their performance. 

 
Keywords: collaborative reflection, improving teaching, lesson study, 

mathematical discourse, professional knowledge, teacher professional 
development 

 
  
  

 



 

 

Aesthetic Turns in Education: Arts Inspired Improvements in the  
Quality of Education 

 
M. Mehrmohammadi, Ph.D 

 
Educational systems have always been in search of ways to improve the 

quality of student interactions aimed at the actualization of their potentials. 
History shows that most of such attempts have been based on scientific and 
engineering assumptions and models characterized by simplicity and 
reductionism. Within such framework, industry is considered to be the very 
embodiment of effective attempts at reaching goals of productivity and 
efficiency. Hence, concluding that the transformation of both principles and 
strategies from industry to education is both feasible and effective. However, 
there is no meaningful relation between the missions given to the industrial 
and educational systems. If some administrators and policy makers perceive 
such a relationship, it is because they are not familiar with education as a 
very deep, intricate, complex, and sensitive matter, or else, find it easier to 
follow this model. An alternative to the current view would be an 
aesthetically based educational system in which all educational functions are 
moderated by the arts and hence, made more appealing. This view is more 
credible as there is a broader interconnectedness between education and the 
arts leading to a much different set of reform strategies discussed herein. 

 
Keywords: quality of education, aesthetic, education and arts, turns in 

education  
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