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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



    

توسعة مديريت آموزش بر محور رابطة رهبري تحولي آموزشي مديران و 
   رفتار شهروندي سازماني دبيران

  

  محمدرضا بهرنگيدكتر 
  ايوب موحدزاده

  چكيده
هـاي سـبك رهبـري تحـولي آموزشـي مـديران، رفتـار              شناسـايي ويژگي  هدف اين پژوهش    

ة قلمـرو مـديريت آمـوزش بـر         آنها و توسـع   بررسي رابطة ميان    شهروندي سازماني دبيران،    
اي   هاي اين پژوهش از طريـق مطالعـة كتابخانـه          داده.  آن است  هاي پذيرفته شدة    اساس يافته 

محقق سـاختة سـبك رهبـري       ) 1 :و ميداني با استفاده از دو پرسشنامه      ...) كتاب، مقاالت و  (
 سؤال  20با  ) 1997(هاي آن از پرسشنامة چند عاملي استاندارد بس و آوليو             تحولي كه گويه  

 24بـا   ) 1990(پرسـشنامة اسـتاندارد شـدة پادسـاكف و همكـارانش            ) 2استخراج گرديد و    
 اسـت كـه بـراي        بوده  نفر دبير  250نمونة آماري اين پژوهشي     . ه است سؤال، گردآوري شد  

 دولتي شهر قزوين،    ة نفري دبيران دبيرستانهاي پسران    685 ةپذيري نتايج به جامع    اعتبار تعميم 
هـا از روش     در انتخاب نمونه  . ه است ه از جدول گرجسي و مورگان انتخاب گرديد       با استفاد 

ه اي تصادفي و در تجزيه و تحليل آماري از ضريب همبـستگي پيرسـون اسـتفاده شـد                   طبقه
 رهبـري  ميان مشخص شد كه SPSS  نرم افزاربه وسيلةها    پس از تجزيه و تحليل داده     . است

دبيـران دبيرسـتانها    وندي سازماني و ويژگيهـاي آن در        تحولي آموزشي مديران با رفتار شهر     
هـاي   هاي ويژگيهاي آرمـاني، رفتـار   ضريب همبستگي متغير  .  وجود دارد  بسيار معنادار  رابطة

آرماني، ترغيب ذهني، انگيزش الهام بخش و مالحظات فردي رهبـري تحـولي مـديران بـا                 
 82/0 ، درصـد 81/0ترتيـب   بـه  00/0داري  ارفتار شهروندي سازماني دبيران در سـطح معنـ        

بود كه نشان دهندة رابطة بسيار معنادار و        درصد   80/0و  درصد   87/0،   درصد 79/0،  درصد
 رهبري تحولي آموزشي مديران و رفتار شـهروندي سـازماني دبيـران و دال بـر               ميانمطمئن  
 .است از مفاهيم آنها در توسعة خدمات مديريت آموزشي گيري بهرهاهميت 

 

 مـديران   ؛ رفتـار شـهروندي سـازماني دبيـران        ؛رهبـري تحـولي آموزشـي مـديران       : ها يد واژه لك
 ؛ دبيرستانهاي شهر قزوينآموزشي

                                                           
  5/7/89:         پذيرش نهايي18/7/88: دريافت مقاله

. وم و تحقيقاتو دانشگاه آزاد اسالمي واحد عل استاد دانشگاه تربيت معلم Behrangimr@yahoo.com   
 .كارشناسي ارشد مديريت آموزشي        دانش آموخته Movahed.edu@Gmail.com  
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 مقدمه

توان به اين نكته پي بـرد كـه مفـاهيم            هاي مديريت و رهبري سازمانها مي      مطالعه در سير انديشه   
اي را   هـيچ پديـده   . اسـت برگرفته از آنها براي مديريت و ادارة آنها همواره در حـال افـزايش بـوده                 

 كه از راه مشاركت انسان و مـديريت و رهبـري            عنوان كرد  بشر   توسعةو    رشد ،توان در زندگي   نمي
برد كه  توان پي      مي ،ي كه مورد استفاده انسان است     ي به اشيا  اندكي توجه با  . آنان به دست نيامده باشد    
 موفقيـت نـشاندن انـسان در        عاملآنچه  . اند   افراد و سازمانها پديد آمده     ميانهمگي بر اساس روابط     

اين موفقيت را بايـد متعلـق بـه همـة            در واقع    .كرة ماه بوده حاصل تالش انسان در كرة زمين است         
  .توان مالحظه نمود و تنها باچشم آگاه اين ارتباطات زير بنايي را مي دانستهاي روي زمين انسان

اي رسمي از راه روابـط رسـمي تعريـف          هدستيابي به هدف  ها بر حسب تعريف اوليه براي       سازمان
هـدف سـازمان فـراهم آوردن امكـان          نگـاه اسـالم    از. انـد  بـوده  اين اهداف همواره متغيـر    . اند شده

هاي مناسب مورد نياز جامعه و مرتبط با رشد و تعالي شناخت انسان بـراي رضـاي خداونـد                    ستانده
سـاختار و   توجه بـه    يت سازماني با    مدير). فيض االسالم به نقل از حضرت علي عليه السالم        (است  

: چنـين تعريـف شـده اسـت       ) 2003(اهداف رسمي در اوايل قرن بيستم به نقل از ريچارد اسـكات             
 مـديريت و رهبـري      ،اهـداف رسـمي خـود     بخـشيدن بـه      تحقـق    برايها با رفتارهاي رسمي     سازمان

يليام ديكسون، چستر   روزليزبرگر، و (سازمان و مديريت و رهبري در مكتب روابط انساني          . شوند مي
 انـساني  به روابط  توجه با) بارنارد، تالكوت پارسونز، و فيليپ سلزنيك به نقل از اسكات همان منبع           

بـا   ).1388اسـكات،   (شـود     سازمان و افراد درون آن تعريف مي       ميانو همراهي، تعاون و همكاري      
 در ارتبـاط  بـه ويـژه  و است براي بيان مفهوم سازمان پديد آمده  كشف مطالب بسياري كه به تدريج    

هـاي سـادة گذشـته       توان سازمان و مديريت و رهبري بر آن را با انديشه           سازمان با محيط ديگر نمي    
موجود در محـيط زنـدگي او بيـان         هاي زندگي بشر امروز و آشفتگي       گي  دهبا گسترش پيچي  . شناخت

وقتـي كـه رابطـة      . ر است ها و مديريت و رهبري بر اساس اقتضائات روز بسيار دشوا          تعريف سازمان 
 ، مـورد نظـر قـرار گيـرد        همواره متغير هاي  شهروندي افراد آن در محيط      رهبري تحولي و رفتار    ميان

  . برد آنگاه بايد به عظمت مفهوم سازمان در مقايسه با گذشتة آن پي
 و كـارايي  به دليل كمكي كه به افزايش      ،اخير سال بيست سازماني نيز در   شهروندي رفتار مفهوم

  موضـوعي بـسيار مهـم و      ،كند مي پذيري وفق ها و نوآوري منابع، تحوالت طريق از سازمانها ثربخشيا
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. )7 ص ،2001 ،1كـوپمن  (سازماني اخيـر بـوده اسـت    محققان از خور توجه روز افزون بسياريدر
 در طول تـاريخ مـديريت بـا آغـاز رهبـري تحـولي اهميـت                 جذابيتي كه دارد  با همة    مفهوم رهبري 

تـرين   بـه آن بـه عنـوان جالـب        ) 1987( و همكارانش    2 بس  برنارد  كه به طوري . استافته   ي يبيشتر
نگـر و بـر    هـاي رهبـري فرهمنـد و آينـده      برنارد بس بر اساس نظريه.كنند وظيفة مديريتي اشاره مي  

دارد كـه رهبـري تحـولي بـه شـكل            اظهار مي ) 1978 (3پردازان از جمله برنز    اساس كار ديگر نظريه   
 ناشـي از تعهـدات      بر رضايت دوجانبة   الگوي پيشين رهبري تبادلي كه گرايش به تمركز          متفاوت از 

گـرا    رهبر با رفتارهاي كمـال    . گرا است   تبادلي داشته، بر محور حس هدف و مأموريت سازمان كمال         
بهتـر تعـالي بخـشند،       كه منافعـشان را   جهتي    پيروان را به   بخش خود،   نگر و الهام    ، آينده )مندفرهيا  (

 آزادگي،   اخالقي متعالي مانند   بخشيدن به ويژگيهاي  اين رهبران در تالش براي تجلي       . دهد   مي سوق
تواننـد از سـطح      در اين فضا پيروان مـي     . هستندت در فضاي پيراموني خود      عدالت، برابري و انساني   

  . ابنديخود روزمره به سطح خود بهتر ترفيع 
  مسئلهبيان 

 شـناخته  ضـروري  معاصـر  يسـازمانها  براي را سازماني يشهروند رفتار اهميت اخير، مطالعات
 و بـوده  تحقيقـات  از بـسياري  موضـوع  اخير سال بيست در سازماني شهروندي رفتار مفهوم. است

 اثربخـشي  و كـارايي  بـه  شـهروندي  رفتـار  كلـي  طـور ه  ب. است فزوني حال در همچنان آن اهميت
  . )7 ص ،2001 كوپمن (كند مي كمك ريپذي وفق ها ونوآوري منابع، تحوالت طريق از سازمانها

 نياز دارنـد تـا      انديشي بسيار   و ژرف  انديشهپذيري   نگري، انعطاف  ، جامع آگاهيامروز به    رهبران
  .هاي آنها را مناسب انتظارات جامعه نمايند ه و ستاندكنندها را هدايت بتوانند سازمان
 خـود  جمعـي  خـرد  اثربخـشي  توسعه به قادر همكاري، و افراد داوطلبانه تمايل بدون سازمانها

 ترتيـب  ايـن  بـه  است، برخوردار بسيار اهميت از اجباري و داوطلبانه همكاري ميان تفاوت. نيستند
 بـه  بيـشتري  تعهـد  تحـولي  رهبـران  پيـروان . شـود  مي هموار سازمان هدفهاي به نيل مسيراست كه   
 نـشان  را انـسجام  و رهبـران  بـه  اعتمـاد  از بيشتري سطوح تر، سخت كار به تمايل سازماني، رسالت

 انـدازهاي  چـشم  فهـم  بـراي  بهتـر  يشـرايط  خلق به منجر تحولي رهبري كه رود مي انتظار. دهند  مي
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 كـه  دارنـد   مي بيان 1كانانگو و كانگر. باشد پيروان از سوي  آنها پذيرش و اهداف رسالتها، راهبردي،
 و بحران زمان طي در آينده براي جديد امكانات و ها ايده ايجاد براي را اندازي چشم تحولي رهبران
  ).1381 موغلي، از نقل به( نمايند مي خلق جديد راهبردي ،جهات اغلب در و كنند مي بيان تغيير

عالوه  است، استوار زيردستان و رهبر ميان شخصي و عاطفي روابط اساس بر كه تحولي رهبري
 منظـور  به پيرو كارهاي و احتياجات به ،انتظارات وراي عملكردجهت   پيروان انگيزش و هدايتبر  

 است الهامي رهبري تحولي، رهبري. دارد توجه الهامي يا عملي هاي انگيزه طريق از او كارايي بهبود
 مقيـاس  در و سـازماني  تغييرات عرصه در غالباً العاده،  فوق عملكرد به تا گذارد  مي اثر ديگران بر كه

چشمگيري  طور بهكه   آورند  مي وجود به اشتياق و ورش و بيني روشن از فضايي و يابند دست وسيع
 بـر  را خـود  پيـروان  رهبـري،  چنـين . انگيـزد   بر مي  پيروان در را تعهد و خواهي آرمان اعتماد، حس
 العاده فوق تالش به يزياد تمايل باشند، راضي بيشتر كارشان از بدهند، كار به دل بيشتر تا انگيزد  مي

   ).207 ص ،1387 پاريزي، نژاد ايران (دهند نشان خيز، چالش انزم در موفقيت به دستيابي براي
 كـه   شـد  اين موضوع مشخص     پيرامونبا توجه به مدارك و شواهد گردآوري شده در مطالعات           

 رهبري سهمارتباط  ميزان اين پژوهش،  دروشود   احساس مي  هاي متعدد در اين زمينه    از به پژوهش  ني
و انتظـار    گرفته اسـت   قرار بررسي مورد دبيران سازماني ونديشهر رفتار بر آموزشي مديران  تحولي

 افزايش رفتار شهروندي سـازماني بـه        به سوي رود با بررسي اين موضوع بتوان نيروي انساني را            مي
  . نحو مطلوب سوق داد

   و هدف پژوهشاهميت
 تـار رف زمينـة  در مـديران  و نظـران  صـاحب  از يبـسيار  هـاي پردازي نظريـه  و هـا بحث به توجه با

 كـه  گفـت  تـوان  مـي  ديگـر  بـه عبـارت    .برد پي پژوهش اين اهميت به توان مي سازماني شهروندي
ـ  سازمان يك عالي مديران وظيفه ترين مهم  و توسـعه  ايجـاد،  آموزشـي،  نهادهـاي  مـديران  ويـژه ه  ب

 كمـال  به رسيدن براي عامل ارزشمندترين كه چرا است، قبول قابل سازماني شهروند رفتار پرورش
 مهـم  مقـاالت  نـشريات،  چـاپ  ديگر منظري از. است سالم سازماني شهروند رفتار وجود ،بمطلو
 مطلـب  ايـن  بيـانگر  سازماني شهروند رفتار و تحولي رهبري سبكهايبارة  در حاضر عصر در علمي
 .اسـت  سازماني شهروندي رفتار به بينانه  ريز و دقيق توجه سازمانها موفقيت رموز از يكي كه هستند
رفتـار شـهروندي سـازماني كاركنـان و       ، با توجه به اهميت ويژگيهايي كه هر يك از مفاهيم          بنابراين

                                                           
1 . Conger and Kanango 
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 توان از ارتبـاط    اي كه مي    نبايد از نكات برجسته    ،رهبري تحولي براي توسعة مديريت آموزشي دارند      
توانـد بـه عنـوان موضـوعي جديـد در بردارنـدة          اين موضوع مـي    . غافل ماند  ،آنها كشف نمود  ميان  
بارة اين  به دليل نبود مطالعات كافي در     . دفتهاي مهمي براي رهبري سازمانها در عصر كنوني باش        رهيا

 حاضـر  نوشـتار  شود در   اين دو مفهوم كشف مي     زمينةارتباط و نياز به شناسائي نكات مهمي كه در          
توجـه   دبيـران  سـازماني  شـهروندي  رفتـار  در آموزشي مديران  تحولي رهبري ارتباط سهم  به ميزان 

   .شود مي
و بـه توجـه     است   شده    از گذشته  تر دشوارتر و پيچيده  بسيار  ها  امروزه مديريت و رهبري سازمان    

 و نيـز    شهروندي افـراد   مالحظة سازمان از نگاه رفتار    . مديران و رهبران سازمان نياز دارد      همه جانبة 
 ايـران  در انه،متأسـف  .استاي نو و ضروري       انديشه ،توجه به نكات اساسي و رعايت رهبري تحولي       

و  دارد وجـود  سـازماني  شـهروندي  رفتـار  و تحـولي  رهبـري  سبك پيرامون معدود بسيار تحقيقات
 ة ميـان  رابطـ  شناسـايي  درصدد تحقيق اين. نگرفته است  آنها نيز تحقيقي صورت    ميان   دربارة ارتباط 

  .است دبيران سازماني شهروندي رفتار با مديران آموزشي تحولي رهبري سبك
و يـاري رسـاند     نتايج اين پژوهش به ايجاد و تسري مفهومي در مديريت آموزش            كه   اميد است 

  .بخش سوق نيروي انساني به افزايش رفتار شهروندي سازماني به نحو مطلوب باشدنويد
 رهبري چيست؟

 واژةتوان اين نتيجه را از مطالعات در زمينة علمي رفتار سازماني استنباط نمود كه                 مي با اطمينان 
اين نتيجـه بـا     . ندارد وجود از آن تعريف مورد توافق عموم      هر چند كه   مفهوم مهمي است   »ريرهب«

 رهبـري  از كـه  تعداد تعاريفي «: دارد كه بيان مي  ) 640 ص ،1386 رابينز، از نقل به( 1استاگديل ةگفت
 2يـري ل .اُ. ، همـسان اسـت    »انـد   برآمـده  آن از تعريفي ارائه صدد در كه است كساني شمار رابرب شده

 دسـت  بـراي  گـروه  برانگيختن و دهي  الهام نفوذ، اعمال توانايي اثر بخش را   رهبري )1 ص ،2000(
 و نفوذ رهبري را فرآيند   3باك  روزن  و باشد   زور و جبر گونه هر از عاري كه داند  مي اهداف به يافتن
 صـورت  ركمـشت  هـدف  يك به دستيابي براي عمل اين است معتقد و دانسته طرفه دو گذاري  تأثير
 بـه  مـوقعيتي  از و كنـد   نمي رهبري ايجاد لزوماً مقام موقعيت  و اين كه   )2003 باك،  روزن (پذيرد  مي
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سـاز روشـن سـاختن مفهـوم          نيز زمينـه   )70 ص ،1385 باندي، و وايلز (كند  مي تغيير ديگر موقعيت
 .جديد رهبري تحولي است

  1تئوري رهبري تحولي
 كه رهبـري شناخته شده  فردي نخستين به عنوان 2ون تاون نام دا  )420 ص ،1385( به بيان افجه  

 نگـرش  عنـوان  بهرا   آن ظهور كند كه   مي اشاره خود كتاب در وود  ليت اما .استرا سكه زده     تحولي
 بـس  برنارد بعد وكرد   مطرح 1978 سال در 3برنز گرگور  مك جيمز توسط بار نخستين رهبري مهم
 مطالعـاتي  دربـارة مـدارس    آنهـا  از يـك  ي داير بر اينكـه هـيچ      بيان و . اند  داده بسط  آن را  سايرين و

 عـالي  مـديران  يـا  ارتـش  افسران سياسي، رهبران پيرامون مطالعاتي بيشتر كارشان مبناي و اند  نداشته
 .اسـت  مدارس رهبري كنندة نياز مديريت آموزش به اين پژوهش در       ، خود آشكار  است بوده تجاري

 كـه   )1992 ،4بالـستر   لـين (مداركي   است؛ و  مبهم هنوز] مدارس در [تحولي رهبري بنابراين، تعريف 
هاي گوناگون وجود دارد از اين نظر مـورد         در سازمان  تحولي رهبري هايشباهت دال بر مطالعه دربارة   

اير توجه اين پژوهش است كه نشان دهد جايگـاه آن در مـديريت آمـوزش و مـدارس بـيش از سـ                      
 و رهبـران  ميان كه هايي  رابطه و اساس ارتباطات  بر تحولي رهبري كه تئوري اين . مهم است  هامديريت
 كـار،  اهميـت  درك در گـروه  اعـضاي  بـه  كمك طريق از رهبران اين كه اين   گيرد، مي شكل پيروان
 بيش از هر نوع مديريت ديگر براي مديريت      ،كنند  مي انگيزه ايجاد هاآن در و شوند  مي هاآن  بخش الهام

 اسـتانداردهاي  داراي غالبـاً  تحـولي  رهبران به بيان بس  . اسب است آموزش و مديريت بر مدارس من     
 كـه  خواهنـد   مـي  نيـز  فـرد  هر از اما ،كنند  مي تمركز گروه اعضاي كارايي هستند و بر   بااليي اخالقي
افـراد   انـرژي  شـوق و   كننـدة شـور،   اد اين رهبران ايج   .جامة عمل بپوشانند   را خود بالقوه هايتوانايي
ـ  بـزرگ  هـاي   چيز ساختنبراي   بيشتر ةعالق كاركنان در  كه  طوري هستند، به  گروه درون  وجـود ه  ب
 ون (آنهـا هـستند    تـيم  بخـش  الهـام  كـه  باشند كساني پيرو دارند دوست نيز پيروان همچنين .آورند
 بـا  افرادي يا فرد يك «كه گيرد  مي شكل تحولي رهبري زماني كه كند  مي مطرح برنز). 2008 ،5وگنر

 از بـااليي  سـطوح  بـه  رسـيدن  براي را يكديگر زيردستان و رهبران و شوند كاره  ب مشغول يكديگر
 يـك  تحـولي  رهبري كه دارد اشاره همچنين وي). 20 ص ،1978 (»اعتال بخشند  اخالق، و انگيزش
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متفاوت  منابع و ها انگيزه و هاارزش به را يكديگر] دستان زير و رهبران [افراد كه است متقابل فرآيند
 مجهـز  طرفـه  ود يا مستقل به صورت  اهدافبخشيدن به    تحقق براي سياسي و تصادياق مانند منابع 

  ).40 ص منبع، همان (نمايند مي
 بـر زيردسـتان    كـه  تـأثيري  حسب بر را تحولي رهبري) 1978 (برنز كار تركيب با) 1985 (بس

 انزيردسـت گـردد     سبك رهبري تحولي موجب مـي      :گويد  او چنين مي  . استكرده   تعريف گذارد،  مي
 از بـيش  زيردسـتان  بـه  تحـولي  رهبـر . كننـد  وفـاداري  و مقبوليـت  اعتماد، نسبت به رهبر احساس   

 و دهـد   مـي  تغييـر  را سـازماني  فرهنگ تحولي رهبر همچنين دهد؛  مي انگيزه رهبر، انتظارات آنان از  
 از رفرات تحولي رهبر). 2005 ،1كريشنان (بخشد  تعالي مي خود را    خود و پيروان   اخالقي رفتار سطح

 كلـي  طوره  ب و تيم ياعضا در تغيير ايجاد توانايي  كند و   مي عمل موجود تيمي و فردي هاي  عملكرد
 .اُ (بازگردد مطلوب خود  عملكرد به تا كند   مي كمك آشفته وضعيت در  سازمان به و دارد را سازمان
  ).19 ص ،2000 ليري،
  داف رهبري تحولي آموزشي در مدارساه

  ):1992لين بالستر، (كند  مطرح ميچنين رهبران تحولي را در مدارس هدف اصلي  2وود ليت
از آنجـا   : مساعي و فرهنگ قوي در مدرسـه   تشريكيكمك به رشد كاركنان، برقراري و ابقا  . 1

هـاي    كننـد بنـابراين، هنجـار       كه كاركنان غالباً با يكديگر صحبت و يكديگر را مـشاهده و نقـد مـي               
. كننـد  مي تدريس بهتر ترغيب براي، آنها را براي آموزش به يكديگر مسئوليت جمعي و بهبود مداوم   

. كاهـد  كشاند و از انزواي معلمـان مـي        رهبري تحولي كاركنان را به صحنه تعيين اهداف مشترك مي         
ايجـاد   كمـك بـه      بـراي  ديوانساالري يا بوروكراسـي اداري و منطقـي          ساز و كارهاي   از   اين رهبري 

 ديگران را از طريق تفـويض اختيـار و قـدرت، در رهبـري سـهيم                 رد و گي  بهره مي تغييرات فرهنگي   
  .دهد هاي مدرسه ارتباط مي  و فعاالنه اعتقاداتشان را با هنجاركند مي

كند كـه انگيـزه معلمـان بـراي         هاي خود بيان مي   بررسيوود بر اساس      ليت :پرورش رشد معلم  . 2
، در خـود درونـي كـرده        ]كـاري [اي    حرفـه  رشـد    براييابد كه آنها اهداف را        رشد زماني فزوني مي   

كننـد، آنهـا      معمول در مدرسه را محول مي     مسائل غير    به كاركنان وظيفه حل      وقتي كه رهبران  . باشند
  . هستند نه وهم و خيالي3بايد اطمينان حاصل كنند كه اهداف، صريح و بلندپروازانه

                                                           
1. Krishnan 
2. Leithwood 
3. Explicit and ambitious 
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و نيز سـرجيوواني،    (وود    يتل :تر  بخش  حل مسائل به صورت اثر     برايكمك كردن به معلمان     . 3
 كه معلمـان را     استبا ارزش    كند كه رهبري تحولي، به اين دليل        بيان مي ) 2، هوور و ديگران   1ورگسي

وود    ليـت  .دارد  وا مـي  » تـالش بيـشتر    «بـه كند و     هايشان ترغيب مي  داشتن نسبت به فعاليت    تعهد   براي
 هوشـمندانه   بـراي ردن بـه كاركنـان      ي را بـراي كمـك كـ       يها  دريافت كه رهبران تحولي اصوالً شيوه     

گونه رهبران كاركنـان   اين«رسد كه  او به اين نتيجه مي. گيرد كار ميه كاركردن، نه شديدتر كاركردن ب 
بهتـر از انفـرادي      ، يـك گـروه    در حكم توانند   سازند كه آنها مي     را دريك باور واقعي چنان سهيم مي      

  .»گشايي نمايند مشكل عمل كردن
توان بيـان كـرد كـه هـدف غـايي رهبـري               و همكارانش مي   3توجه به نظر بولدن   طور كلي با    ه  ب

ايجـاد  بنابراين بايد مفهوم آن را با       است،   در افراد و سازمانها به معناي واقعي         "تحول"تحولي ايجاد   
سـازي اهـداف؛ همخـوان        و درك؛ روشن   آگاهي بينش،   بسط و توسعة  تغيير در ذهن و قلب؛      كردن  

 جـاودانگي در    سـبب  و ايجاد تغييرات مداومي كـه        ها و اصول اخالقي يا ارزشها       راوكردن رفتار با ب   
 ، ص 2003بولـدن و همكـارانش،      ( معنـا بخـشيد      ،شود  تغيير در سرعت حركت مي    پيدايش  خود و   

16.(  
 4رفتار شهروندي سازماني

مـؤثر بـر    هـاي سـازماني       رفتاراز   دسته    آن ويژهه  هاي شغلي كاركنان ب     توجه به رفتار  اگر  امروزه  
 بايد بـه اهميـت رفتـار شـهروندي          بنابراين است،   اهميت يافته كارايي، اثربخشي و موفقيت سازمان      

 نيز معتقدند كـه     5پردازاني همچون اُرگان   خوشبختانه نظريه . سازماني براي بقاي سازمان نيز انديشيد     
 سـازماني را ارتقـا      رمـؤث  و عملكـرد     برساندحداكثر  به  تواند كارايي را      رفتار شهروندي سازماني مي   

 و همكــارانش نيــز رفتــار شــهروندي 7كاســترو). 288 ، ص2002 و همكــارانش، 6مــورفي(بخــشد 
كه فراتـر از تعـاريف رسـمي سـازمان          اند    تعريف كرده شخصي  هاي غير   اي از رفتار    اني را گونه  سازم

مكارانش، كاسترو و ه   (استسازمان مهم   در   آميز   اثربخش و موفقيت   يعملكردداشتن  براي  و  است  
به صورت رسمي و    سيستم پاداش رسمي    كه  زند    داوطلبانه از فرد سر مي    اين رفتار   ،  )27 ، ص 2004

                                                           
1. Sagor  
2. Hoover and others  
3. Bolden  
4. Organizational citizenship behavior (OCB) 
5. Organ 
6. Murphy 
7. Castro 
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مـي   ركردهاي اثربخـشي سـازمان را ارتقـا        و تا حد زيادي كا     1دهدتشخيص  تواند آن را      ار نمي كآش
خص مـش  هاي مشتركي را براي چنين افـرادي      پادساكف و همكارانش ويژگي   ). 1988اُرگان،   (بخشد
، 5ابتكار عمل فـردي   ، داراي   4، وفادار، پيرو سازمان   3، جوانمرد 2ياري دهنده : ند از ا  اند كه عبارت    كرده

از آنجا كه اين مفاهيم براي     ). 2000پادساكف و همكارانش،    ( 7 و خود شكوفايي   6فضيلت شهروندي 
  :شود ريف مي بنابراين هر يك از آنها در زير تع،گشايش قلمرو مديريت آموزش مورد پذيرش است

 مفهـومي داراي    از نظـر  هـاي شـهروندي سـازماني اسـت كـه             شكل مهمي از رفتار   : دهنده  ياري
هاي داوطلبانـه نـسبت بـه ديگـران و جلـوگيري از         كمكهاي ياري دهنده، از جمله        مشخصات رفتار 

 ).94-98 ، صص1990اُرگان،  (استاتفاقات و مشكالت كاري 

 كـاري بـدون اعتـراض        ناپـذير   و مشكالت اجتناب   مسائلبه معناي تحمل    در اينجا    :جوانمردي
آل    و نشانگر شكيبايي و گذشت در شرايط غيرايـده         ابراز نارضايتي  و   )94-98 صص ،1990 اُرگان،(

 10 و زين9 به نقل از ماردوكزي)1385(، و به بيان مقيمي، )16، ص8،2002ويبل و منگ(سازمان است   
هـاي  ناپـذير و اجحاف     يي در مقابـل مزاحمتهـاي اجتنـاب       به شـكيبا  داشتن  جوانمردي تمايل   ) 2004(

ايجـاد  منظـور   و بـه    ) 2001(و همكارانش،    11از نظر مكنزي  با استفاده   .  است مندي   بدون گله  ،كاري
 در  تـا  چنين افرادي است     نيازمندتوان بيان كرد كه مديريت آموزشي        تحول در مديريت آموزشي مي    

 بلكـه بـا نگرشـي       ،كننـد    نمـي  ابراز نارضايتي فق مراد نه تنها     ها بر و     كار نبودنل و   يجاد مشك هنگام ا 
شـوند،    آنها در هنگام بي توجهي ديگران به پيشنهادهايشان دلخور نمـي          . كوشند مثبت در رفع آن مي    

هاي شخـصي خـود    دهند ديگران ايده كنند و اجازه مي   عاليق شخصي خود را فداي عاليق گروه مي       
  .را بيان نمايند
به معناي احـساس هويـت و پيـروي كـل           ) 2006(ري از نظر اُرگان و همكاران       وفادا: وفاداري

 ميـل كاركنـان بـه       12و از نظر گراهـام    است   افراد   شخصيسازمان از مدير سازمان و فراتر از عاليق         
                                                           
1. Not directly or explicitly recognized by the formal reward system 
2. Helping behavior 
3. Sportsmanship 
4. Organizational compliance  
5. Individual initiative  
6. Civic virtue  
7. Self – development 
8. Bell and Mengue 
9. Mardoczy  
10. Xin  
11. Mackenzie 
12. Graham  
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تـوره و  (و دفاع از سازمان اسـت  خود در راه منافع سازماني ع شخصي ففداكاري و قرباني كردن منا 
مـديريت   بيان كرد كه  توان    مي) 2000 (ستناد به نظر پادساگف و همكارانش     ا ا ب). 1387همكارانش،  

به نا آشنا   آموزش نياز به كساني دارد كه بتوانند به حمايت از آن در مقابل ساير مديريتها و اشخاص                  
  .هاي بيروني مقاوم باشند و حتي تحت شرايط مخالف به آن متعهد بمانند آن، مقابل تهديد
هاي سازمان بـه نحـوي كـه        ازي قوانين، مقررات و دستورالعمل    س پذيرش و دروني  : پيرو سازمان 

در اين امـر    . حتي زماني كه هيچ كس او را مشاهده و نظارت نكند          نشان دهد   پيروي صادقانه فرد را     
علت اهميت ورود اين بعد در ابعاد شهروندي سـازماني در           . مديريت آموزش بسيار پراهميت است    

رود تـا بـه    هـا مـي   تظاري است كه از اصحاب اين رشته در مقايسه با ساير رشته          مديريت آموزشي ان  
هاي سازماني در همة اوقات       نامه  همواره به قوانين و مقررات و آيين       1عنوان شهروند خوب سازماني   

  ).همان منبع(احترام گذارند و آنها را رعايت نمايند 
هـاي سـازنده و نوآورانـه بـراي           د پيشنهاد  فرد با ابتكار عمل فردي خو      يعني: ابتكار عمل فردي  

  ).همان منبع(دهد  اعمال تغييرات مثبت در كار و سازمان ارائه مي
اسـت بـا    هـاي اختيـاري از جانـب كارمنـدان            فضيلت شهروندي كه رفتـار    : فضيلت شهروندي 

 ي مند بودن بـه حيـات سـازمان و نيـز در برگيـر               مشاركت مسئوالنه، درگير شدن و عالقه      يهاويژگي
ي و قبول اينكه او عضو    ) 2000 همكارانش، و پادساكف(عاليق و سطوح بااليي از تعهد به سازمان         

  .شود آشكار مي) 1387آبادي و بهرنگي،  زين( از يك مجموعه بزرگ است كوچك
امـور  دادن  هاي فردي در انجـام      مهارتبخشيدن به   هاي كاركنان براي بهبود       رفتار: خودشكوفايي

هاي شغلي و همگام بودن بـا       آگاهي، مهارتها، توانايي  و افزايش   ) 1387 و بهرنگي، آبادي   زين(محوله  
  . به شكل داوطلبانه استخود آخرين اطالعات در زمينه رشته تخصصي 
   آموزشيرفتار شهروند سازماني در مديريت

 بـر    با رفتار شهروندي باال دارند ولـي نيـاز مـديريت           ي، نياز مبرم به كاركنان    سازمانها همةگرچه  
هاي فكـري    حالت نرم افزاري و جنبه    . مدارس، بسيار چشمگيرتر است    ويژهه  ي آموزشي، ب  سازمانها

دهد  هاي مداومي قرار مي همواره در معرض چالش   و انتزاعي فراوان امور آموزشي و يادگيري، آنها را          
). 1387گـي،   آبـادي و بهرن     زين(سازد   كه اصالحات متنوع، گسترده و هميشگي را در آنها الزامي مي          

                                                           
1. Good Citizenship  
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خـواهي و    ، بـا حـساب    1نظام آموزشي مدرن علي رغم پويايي بسيار با مشكالت نظارتي و محيطـي            
بنـابراين و بـه بيـان       ). 2007 و همكارانش،    2ويگودا(رو است   ه  كمي كردن اهداف براي معلمان روب     

] دي سازماني رفتار شهرون  [4نقشي- وظايف درون  يي كه فراتر از   ها  رفتار) 2005(،  3پائوال و هوي    داي
 رسيدن به اثربخشي در مديريت آمـوزش و مـدارس، عمـل             برايهستند به عنوان يك جزء سازنده       

، وقتي كه امروز معاني مشاغل آموزشـي بـه ويـژه ناشـي از ورود اطالعـات،          از اين گذشته  . كنند  مي
مـديريت  اي از ابهام فرو رفته اسـت، اصـالحات درون بافـت اقـدامات             وري در هاله  اارتباطات و فن  

هـاي شـغلي      كنند كه قطع نظر از نيـاز        آموزش و مديريت مدارس بيشتر به معلماني احساس نياز مي         
، 2000، 5زاهاوي-ساميچ و دراچ(باشند ] سازمان[آنها، خواهان شركت در تغييرات منجر به موفقيت 

  ).649-659 صص
ش و مـدارس دارد،     با اين همه اهميتي كه رفتار شهروندي سازماني در توسـعة مـديريت آمـوز              

سازي رفتار شهروندي سـازماني معلمـان در مـدارس            توان شواهد زيادي دال بر مفهوم      متأسفانه نمي 
زمـاني ايـن ضـعف و محـدوديت آشـكار و            ) 1387(آبادي و بهرنگـي       يافت و با توجه به نظر زين      

تار شـهروندي   شود كه مالحظه شود در داخل كشور تاكنون نتايج هيچ پژوهشي دربارة رف              بارزتر مي 
 قـرار   دقيـق از چند منظـر مـورد توجـه         را  داليل اين كمبود    . تشر نشده است  منسازماني در مدارس    

و  بيـرون از مـديريت آمـوزش و مدرسـه دارد             خاسـتگاهي اوالً رفتار شهروندي سـازماني،      : اند  داده
همين  .دكنن  ميه  ي غيرآموزشي ارائ  سازمانهادر  پردازان غيرآموزشي آن را      كه نظريه  بار است    نخستين

امر ممكن است پژوهشگران را نسبت به روايي آن براي مدارس، اندكي با ترديد مواجه كـرده و در                   
 ثانياً از آنجا كه رفتار شهروندي سـازماني متغيـر           ،هاي پژوهشي زيادي ايجاد نكرده باشد       آنان انگيزه 

ـ              ر كامـل و گـسترده درك       طـو ه  نوپايي است، ممكن است كه اهميت و نقش مهم اين متغير، هنوز ب
زماني در   به بعد اشتياق پژوهشگران به رفتـار شـهروندي سـا           2000خوشبختانه از سال    . نشده باشد 

 در كانون توجه پژوهـشگران حـوزه رفتـار سـازماني در مـديريت آمـوزش                 معلمان افزايش يافته و   
 هنوز حجم بـااليي     هاي صورت گرفته شايد بتوان گفت كه      اما با تمام تالش   . مدرسه قرار گرفته است   

  .باشدها و پراكندگي اين متغير مهم در مديريت آموزش مدارس ناشناخته مانده ويژگياز 

                                                           
1. Setting and supervising 
2. Vigoda 
3. DiPaola & Hoy 
4. In-role duties 
5. Somech & Drach-Zahavy 
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  نقش سبك رهبري تحولي در رفتار شهروندي سازماني
 خـود  جمعـي  خـرد  اثربخـشي  توسعه به قادر همكاري، و افراد داوطلبانه تمايل بدون سازمانها

 ترتيـب  ايـن  به است، برخوردار فراوان اهميت از اجباري و هداوطلبان همكاري ميان تفاوت. نيستند
 رسـالت  بـه  بيـشتري  تعهـد  تحـولي  رهبـران  پيـروان . شود مي تسهيل سازمان هدفهاي به نيل مسير

 انتظار. دهند مي نشان را انسجام و رهبران به اعتماد از بيشتري سطوح سخت، كار به تمايل سازماني،
 رسـالتها،  راهبـردي،  انـدازهاي  چشم فهم براي بهتر يشرايط خلق به منجر تحولي رهبري كه رود مي

 تحـولي  رهبـران  كـه  دارنـد   مـي  بيـان  كانـانگو  و كانگر. باشد پيروان از سوي  آنها پذيرش و اهداف
 كنند مي بيان تغيير و بحران زمان طي آينده براي جديد امكانات و ها  ايده ايجاد براي را اندازي چشم

  ).1381به نقل از موغلي، ( نمايند مي خلق جديد رديراهب جهات اغلب در و
 بـه  اسـت،  اسـتوار  زيردستان و رهبر ميان شخصي و عاطفي روابط اساس بر كه تحولي رهبري

 كارهـاي  و احتياجـات  به فردي توجه و انتظارات وراي عملكرد براي در پيروان انگيزش و هدايت
 تحـولي،  رهبـري . دارد توجـه  الهـامي،  يـا  عملي هاي انگيزه طريق از او كارايي بهبود منظور به پيرو

 تغييـرات  عرصـه  در غالبـاً  العـاده،   فوق عملكرد به تا گذارد  مي اثر ديگران بر كه است الهامي رهبري
 اشـتياق،  و شـور  بينـي،  روشـن  از فـضايي  تحـولي  رهبري. يابند دست وسيع مقياس در و سازماني
به كار بيشتر و رضـايت بيـشتر از          را پيروان. انگيزد مي بر پيروان در را تعهد و خواهي آرمان اعتماد،
 زمـان  در موفقيـت  بـه  دسـتيابي  بـراي  العاده فوق تالش به بيشتر تمايل موجبانگيزد كه     ميكار بر   
   ).207 ص ،1387 پاريزي، نژاد ايران (شود مي خيز چالش

شـود در قالـب       زماني مي  ارتقا و افزايش رفتار شهروندي سا      سبب كه    را  عواملي 1رنليبولينو و ت  
  ).62 ، ص2003بولينو و تورنلي، (ت ارائه نموده اس 1شماره جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1. Bolino & Turnley 
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   رفتار شهروندي سازمانيدهندة عوامل افزايش. 1جدول شماره 
  مثال  عامل

  .خوشحال، شهروندان سازماني خوبي هستندكاركنان   رضايت شغلي

  رهبري تحولي و حمايتگر
كنند، تمايل دارند كـه دونـدگي         راي مديران الهام بخش و حمايتگر كار مي       زماني كه ب  كاركنان  

  .اي داشته باشند العاده فوق
آنها واقعـاً غـرق در كـار        سپاريد،     را مي  شان  به كاركنان وظايف و مشاغل مورد عالقه      كه  وقتي    بخش و درگيري شغلي كار لذت

  .روند ها فراتر ميكنند و از آن شوند و به تكاليف مشخص شده بسنده نمي مي

  حمايت سازماني
 آنهـا نيـز    واقعاً مراقب و پـشتيبان آنهاسـت، احتمـاالً        سازمانشان  كنند    كاركناني كه احساس مي   

  . حمايت از سازمان بروز خواهند دادبراي شهروندي باالتريرفتار سطح 

  اعتماد، عدالت سازماني
و باشـند  رمايان قابل اعتماد و منصف      كارف دهد كه   بيشتر زماني رخ مي   رفتار شهروند سازماني،    

  .كنند  كاركنان به تعهدات خود عمل ميدر مورد

  هاي كاركنان ويژگي
گرا هستند، تمايـل       همدلي و گروه   نگر، برونگرا، روحية     كاري مثبت  كاركناني كه داراي وجدان   

  .هاي شهروندي را از خود بروز دهند دارند كه نوع خاصي از رفتار
  

 به عنوان يكي از عوامل مهم افزايش رفتـار شـهروندي   1شماره  ي در جدول    سبك رهبري تحول  
 نقـوي و همكـارانش     رابطة مثبت و معنادار اين دو متغير در پژوهش سيد         . سازماني افراد آمده است   

 رفتارهـاي  متغيرهـاي  ميـان  كـه    ه اسـت  پژوهش آنها نشان داد    واقع در.  نيز بيان شده است    )1387(
 مثبـت  معنـادار  رابطـه  سـازماني  شـهروندي  رفتـار  با فردي مالحظات و بخش الهام انگيزش آرماني،
دار ة معنـا هاي ترغيب ذهني و رفتـار شـهروندي سـازماني رابطـ        متغير مياندارد؛ در حالي كه      وجود

  .است پتروشيمي صنايع مهندسي طراحي شركت كاركنان پژوهش اين در آماري نمونه. وجود ندارد
 عدالت تحولي، رهبري هايرابطة ميان سبك  دربارة   ،)2008(ارانش  همك و نتايج پژوهش اصغري  

 رفتارهـاي  و مـديريت  بـه  اعتماد شده، دريافت سازماني حمايت ، و اعضا  رهبر نظر تبادل سازماني،
 پورتـا  شهر  به عنوان نمونة پژوهش در     خانه وزارت 5كارمندان   و مديران دربارة سازماني شهروندي

 سـازماني  رفتـار  بـا  تحـولي  رهبـري  سـبك   ميـان  اط مستقيم و معنـادار    مالزي به وجود ارتب    جاياي
  . اشاره دارد شهروندي

 ميـان  ةرابطـ  بررسـي  «عنوان  تحت )2003 (2انوكارد پابلو و 1ونيزمار الگو نتايج پژوهش رائول  
 كـه  دهـد  نـشان مـي   » اروگوئـه  بهداشت مؤسسات سازماني شهروند رفتار و سازماني تعهد رهبري،
 روي مـستقيم  غير به صورت سازماني و    تعهد يعني متغير ميانجي  يك كمك به وليتح رهبري سبك
  ).2003ينو و كاردونا، زمار الگو( گذارد مي تأثير كاركنان سازماني  شهروند رفتار

                                                           
1. Raul Lagomarsino 
2. Pablo Cardona 
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هاي پيرامون سبك رهبري تحولي و نقـش آن         بيان شده و نيز ديدگاه     موارد و مطالب     با توجه به  
 سـطح عملكـرد سـازمان آشـكار         يآنهـا در ارتقـا     ميان   هميت ارتباط در رفتار شهروندي سازماني، ا    

  :كردرا مطرح ذيل توان فرضيات  شود و در نتيجه مي مي
 اصلي فرضيه

  . داردوجود رابطه سازماني دبيران شهروندي رفتار مديران و آموزشي تحولي رهبري سبك ميان
  فرعي هاي فرضيه
 دبيـران  سـازماني  شـهروندي  رفتـار  و مديران آموزشي تحولي رهبري آرماني هايويژگي ميان 
  دارد؛ وجود رابطه
   دبيـران  سـازماني  شـهروندي  رفتـار  و مـديران  آموزشي تحولي رهبري آرماني رفتارهايميان 
  دارد؛ وجود رابطه
   رابطـه  دبيـران  سازماني شهروندي رفتار و مديران آموزشي تحولي رهبري ذهني ترغيبميان 
  دارد؛ وجود
   دبيـران  سـازماني  شهروندي رفتار و مديران آموزشي تحولي رهبري بخش الهام زشانگيميان 
  دارد؛ وجود رابطه
   دبيـران  سـازماني  شـهروندي  رفتـار  و مـديران  آموزشي تحولي رهبري فردي مالحظاتميان 
 .دارد وجود رابطه

  روش پژوهش
 رابطـة ميـان     ،ستگي و همب  هاي توصيفي، از نوع پيمايشي    ن پژوهش با استفاده از روش پژوهش      اي

بر اساس هدف  دو متغير سبك رهبري تحولي آموزشي مديران و رفتار شهروندي سازماني دبيران را          
تحليل  ) 685در مجموع   ( دولتي شهر قزوين     ةهاي پسران دبيران دبيرستان پژوهش و در جامعه آماري      

گيري تصادفي    وش نمونه  نفر از آنها به ر     250 »1گرجسي و مورگان  «با استفاده از جدول     . كرده است 
  .اند شدهاي به عنوان نمونه انتخاب  طبقه

                                                           
1. Kerjcie and Morgan 
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  اطالعات آوريگرد روش و ابزار
اي و ميـداني       پژوهش به دو صورت كتابخانـه      گوناگونهاي اين پژوهش با توجه به مراحل          داده

هـا و مقـاالت و      كتاب از پـژوهش  ايـن  اي بـراي    در روش كتابخانه  . گردآوري شد ) اجراي پرسشنامه (
در روش  .  استفاده شده اسـت    ، كه به زبان اصلي و ترجمه شده وجود داشتند         متفاوتريات معتبر   نش

  :هاي ذيل استفاده شده است هاي مورد نياز از پرسشنامه آوري دادهگردميداني براي 
 مديران؛ آموزشي تحولي رهبري پرسشنامه   
 دبيران سازماني شهروندي رفتار پرسشنامه.  

 شـهروندي  رفتـار  بـه  مربـوط  هـاي   گويـه . اند  كردهها تكميل    دبيران دبيرستان  راهر دو پرسشنامه    
 1990 سـال  پادسـاكف و همكـارانش در   كـه   گرفتـه شـده اسـت      استانداردي پرسشنامه از سازماني
بس  MLQ چند عاملي استاندارد   پرسشنامه از تحولي رهبري به مربوط هاي  گويه و اند  كرده طراحي
   .ده استش استخراج) 1997(و آوليو 

ه و نيز بـا     براي محاسبه روايي صوري و محتوايي پرسشنامه از نظرات استادان گروه استفاده شد            
هـاي   عـالوه بـر تأييـد ابعـاد و مؤلفـه     . به عمـل آمـده اسـت     ات، اصالحات الزم    مرور جامع بر ادبي   

ي هاكـه بـه پژوهـش     نظران داخل و خارج كشور        متخصصان، مديران و صاحب    از سوي ها   پرسشنامه
 كه به ترتيب    ه نيز محاسبه شد   SPSS نرم افزار    گيري از   بهرهها با     مرتبط پرداخته اند، اعتبار پرسشنامه    

 رهبري تحولي آموزشي مديران و رفتـار شـهروندي سـازماني دبيـران       براي پرسشنامة آلفاي كرانباخ   
 آمـار  هايشـ رو از پـژوهش  ايـن  هاي  داده تحليل و تجزيه براي. ه است  برآورد شد  821/0 و   949/0

  .است شده اس استفاده اس پي اس افزار نرم و) پيرسون گشتاوري همبستگي (استنباطي
  هاي پژوهش و تجزيه و تحليل آنها يافته

هاي پـسرانة دولتـي شـهر       م دربارة جامعة دبيران دبيرستان    هدف اين پژوهش كسب اطالعات الز     
ـ   نفري دبيران و استفاده از     250هاي گردآوري شده از نمونة       قزوين از طريق تحليل داده     ه اطالعات ب
سبك رهبري مديران و رفتار شهروندي سازماني دبيـران   ميان   بيني رابطة  دست آمده در تبيين و پيش     

 تـا   2در جدولهاي شمارة    هاي پژوهش حاضر      بنابراين نتايج آماري فرضيه   . در جامعة پژوهش است   
  :آمده است 7
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  فرعيهاي  فرضيه
يهاي آرماني رهبري تحولي آموزشي مديران و رفتار شهروندي سازماني           ويژگ ميان« :فرضيه اول 
  .» وجود دارد دبيران رابطه

  

هاي آرماني رهبري تحولي آموزشي مديران با رفتار شهروندي ضريب همبستگي ميان ويژگي. 2شماره جدول 
 سازماني دبيران

 همبستگي پيرسون داريسطح معنا نمونه انحراف استاندارد ميانگين 

 250 99578/3 7600/7 هاي آرمانيويژگي

OCB250 54625/10 1320/42   دبيران 
00/0 813/0 

  

از آنجـايي   .  اسـت  00/0داري    نا با سطح مع   813/0و مقدار ضريب همبستگي فرض اول برابر با         
تر است، در نتيجه فـرض صـفر رد و            درصد كوچك  05/0داري محاسبه شده از آلفاي        اكه سطح معن  

 آرمـاني  هـاي ويژگي ميان درصد اطمينان    95به عبارت ديگر با احتمال      . شود  تأييد مي فرض تحقيق   
دار وجود دارد و بـا        ا معن ة رابط رفتار شهروندي سازماني دبيران   و  آموزشي مديران    تحولي رهبري

 دار  ميان اين دو متغير همبستگي باال و معنـا        ) 813/0(توجه به مقدار ضريب همبستگي محاسبه شده        
  .اردوجود د

هاي آرماني رهبري تحولي آموزشي مـديران و رفتـار شـهروندي              رفتارميان  « : دوم فرعيفرضيه  
  .» وجود دارد سازماني دبيران رابطه

  

هاي آرماني رهبري تحولي آموزشي مديران با رفتار شهروندي   رفتارميان ضريب همبستگي .3شماره  جدول
  سازماني دبيران

 همبستگي پيرسون داريسطح معنا ونهنم انحراف استاندارد ميانگين 

 250 41291/3 2160/7 هاي آرماني رفتار

OCB 250 54625/10 1320/42 دبيران 
00/0 818/0 

  

يـابي شـد و مقـدار ضـريب            دوم نيز با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون رابطه         فرعيفرضيه  
داري محاسـبه  يي كه سـطح معنـا  آز آنجا.  است00/0داري  با سطح معنا818/0ي آن برابر با  همبستگ

. شـود   تر است، در نتيجه فرض صفر رد و فرض تحقيق تأييد مي             درصد كوچك  05/0شده از آلفاي    
آموزشـي   تحـولي  رهبـري  آرمـاني  هـاي   رفتار ميان درصد اطمينان    95به عبارت ديگر با احتمال      
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يب توجه بـه مقـدار ضـر       وجود دارد و با       رابطة معنادار  رفتار شهروندي سازماني دبيران   و   مديران
  . وجود داردادارن اين دو متغير همبستگي باال و معنميا) 818/0(همبستگي محاسبه شده 

ترغيب ذهني رهبـري تحـولي آموزشـي مـديران و رفتـار شـهروندي               ميان  « : سوم فرعيفرضيه  
  .» وجود دارد سازماني دبيران رابطه

  

  تحولي آموزشي با رفتار شهروندي سازماني دبيرانن ترغيب ذهني رهبريضريب همبستگي ميا. 4جدول شماره 

 همبستگي پيرسون داريسطح معنا نمونه انحراف استاندارد ميانگين 

 250 60488/3 3960/7 ترغيب ذهني

OCB 250 54625/10 1320/42 دبيران 
00/0 794/0 

  

آنجايي كه  ز  ا.  است 00/0داري   با سطح معنا   794/0 برابر با    مقدار ضريب همبستگي فرض سوم    
تـر اسـت، در نتيجـه فـرض صـفر رد و               درصد كوچك  05/0داري محاسبه شده از آلفاي        سطح معنا 

 رهبري ذهني ترغيب ميان درصد اطمينان    95به عبارت ديگر با احتمال      . شود  فرض تحقيق تأييد مي   
 توجـه  داري وجود دارد و با      ا معن ة رابط رفتار شهروندي سازماني دبيران   و   آموزشي مديران  تحولي

وجـود  دار  ا اين دو متغير همبستگي باال و معنميان) 794/0(به مقدار ضريب همبستگي محاسبه شده    
  .دارد

بخـش رهبـري تحـولي آموزشـي و رفتـار شـهروندي               انگيزش الهام ميان   «: چهارم فرعيفرضيه  
  .» وجود دارد سازماني دبيران رابطه

  

بخش رهبري تحولي آموزشي مديران با رفتار شهروندي   انگيزش الهامميان ضريب همبستگي .5شماره جدول 
 سازماني دبيران

 همبستگي پيرسون داري سطح معنا نمونه انحراف استاندارد ميانگين 

  250  27325/3 5520/6  بخش انگيزش الهام
OCB 250 54625/10 1320/42 دبيران 

00/0 875/0 

  

از .  اسـت  00/0داري     با سطح معنـا    875/0چهارم برابر با    نتيجه ضريب همبستگي فرضيه جزئي      
تر است، در نتيجه فرض صفر        درصد كوچك  05/0داري محاسبه شده از آلفاي      آنجايي كه سطح معنا   

 انگيـزش  ميـان  درصـد اطمينـان      95به عبارت ديگـر بـا احتمـال         . شود  رد و فرض تحقيق تأييد مي     
دار   امعنـ ة   رابطـ   دبيـران  رفتار شـهروندي سـازماني    و   آموزشي مديران  تحولي رهبري بخش  الهام
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ايـن دو متغيـر      ميـان ) 875/0(وجود دارد و با توجه بـه مقـدار ضـريب همبـستگي محاسـبه شـده                  
  .دار وجود دارد همبستگي باال و معنا

مالحظات فردي رهبري تحولي آموزشي مديران و رفتـار شـهروندي           ميان  « : پنجم فرعيفرضيه  
  .» وجود دارد سازماني دبيران رابطه

  

 مالحظات فردي رهبري تحولي آموزشي مديران با رفتار شهروندي ميان ضريب همبستگي .6ماره جدول ش
 سازماني دبيران

 همبستگي پيرسون داري سطح معنا نمونه انحراف استاندارد ميانگين 

 250 46953/3 3880/7 مالحظات فردي

OCB 250 54625/10 1320/42 دبيران 
00/0 807/0 

  

از آنجـايي   .  اسـت  00/0داري     با سطح معنا   807/0ر با    پنجم براب  فرعيه  ضريب همبستگي فرضي  
تر است، در نتيجه فـرض صـفر رد و            درصد كوچك  05/0داري محاسبه شده از آلفاي        كه سطح معنا  

 فـردي  مالحظـات  ميـان  درصد اطمينان    95به عبارت ديگر با احتمال      . شود  فرض تحقيق تأييد مي   
دار وجود دارد و بـا       رابطة معنا  رفتار شهروندي سازماني دبيران   و  مديران   آموزشي تحولي رهبري

دار ن دو متغيير همبستگي باال و معنا       اي ميان) 807/0(توجه به مقدار ضريب همبستگي محاسبه شده        
 .وجود دارد

 سبك رهبري تحولي آموزشي مديران و رفتـار شـهروندي سـازماني دبيـران               ميان« :فرضيه كلي 
  .» وجود دارد رابطه
  

   رهبري تحولي آموزشي مديران با رفتار شهروندي سازماني دبيرانميان ضريب همبستگي .7شماره  دولج
 همبستگي پيرسون داريح معناسط نمونه انحراف استاندارد ميانگين 

 250 99578/3 7600/7 رهبري تحولي آموزشي مديران

OCB250 54625/10 1320/42   دبيران 
00/0 813/0 

  

گي آن  يابي شد و مقدار ضريب همبست       استفاده از ضريب همبستگي پيرسون رابطه     فرضيه كلي با    
داري محاسـبه شـده از آلفـاي        ه سطح معنا  از آنجايي ك  .  است 00/0داري     با سطح معنا   813/0برابر با   

بـه عبـارت   . شـود   تر است، در نتيجه فرض صفر رد و فرض تحقيق تأييـد مـي               درصد كوچك  05/0
رفتار شـهروندي    و   سبك رهبري تحولي آموزشي مديران     مياند اطمينان    درص 95ديگر با احتمال    
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دار وجود دارد و با توجه به مقدار ضـريب همبـستگي محاسـبه شـده                  ي معنا    رابطه سازماني دبيران 
  .داري وجود دارد اين دو متغير همبستگي باال و معنا ميان) 813/0(

  بندي و پيشنهادها جمع
ه مهم رفتاري يعني رهبـري تحـولي آموزشـي مـديران و رفتـار               در اين پژوهش ارتباط دو مقول     
هاي آموزشي حايز اهميـت     ويژه نهاد ه  ي كارآمد امروزي ب   سازمانهاشهروندي سازماني دبيران كه در      

 كه در نهايت نتايج بررسي آمار توصيفي و تحليلي بيانگر همبـستگي             هاست، مورد بررسي قرار گرفت    
تـوان    وجـود ايـن رابطـه را مـي        . ه است هاي مورد نظر بود     ه و مؤلفه   اين دو مقول   ميانو ارتباط قوي    

هـاي    ويژگيهاي آرمـاني، رفتـار    ( كه از سبك رهبري تحولي        گونه تبيين نمود كه مديران آموزشي      اين
 داراي دبيراني با رفتارهـاي      ،دار هستند خوربر )آرماني، ترغيب ذهني، مالحظات فردي و الهام بخش       

   . شهروندي سازماني بااليي خواهند بود رفرانقش و در واقع رفتا
ايجـاد يـا افـزايش رفتـار شـهروندي      ، به منظـور     ها و به طور كلي مدارس      دبيرستان براي حركت 

رفتار شهروندي سازماني يك فرآيند يك روزه نيست كـه      .  كرد  عمل  به گام   سازماني دبيران بايد گام   
  مداوم و بلندياكز آموزشي كرد، بلكه فرآيندرا وارد مر  جديد به سرعت آنفناوريبتوان مانند يك 

هاي شهروندي سازماني دبيران، مديران مراكز آموزشي بايد سعي           به منظور ارتقاي رفتار   . استمدت  
و بكـارگيري    بـراي  و بـا تـالش       كنند رفتار شهروندي را شناسايي      ةكنند عوامل و موانع ايجاد كنند     

هـاي شـهروندي      اميدوار باشند كه احتمال بروز رفتار     د  بتوانن شاناجراي عوامل مثبت در محيط كاري     
   .دهندافزايش را سازماني دبيران 

هـاي اصـلي پـژوهش        لفهها و مؤ     كه برگرفته از گويه    با توجه به مطالب مطروحه پيشنهادهايي را      
ـ    مـديران آموزشـي    توسعه رهبري تحولي آموزشي مديران مطرح كرد تا          برايتوان     مي است، ه  بـا ب

نها عالوه بر تجهيز خود به ويژگيهاي رهبري تحـولي، بتواننـد متعاقبـاً رفتـار شـهروندي                  كارگيري آ 
  .سازماني دبيرانشان را نيز افزايش دهند

 شود  پيشنهاد ميذيل  رهبري تحولي آموزشي موارد هاي آرمانيويژگي  توسعهبراي: 

  احساس غرور و افتخار دبيران شود؛سببعمل كردن به نحوي كه . 1

 خاطر گروه؛ه نظر كردن از عاليق شخصي ب فصر. 2

  احترام ديگران شود؛سبباي كه  عمل كردن به شيوه. 3
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 . اعتماد به نفس و قدرت باشدالگو و اُسوة اي كه گونه  هعمل كردن ب. 4

 توان  ميذيل تحولي آموزشي مديران به موارد هاي آرماني رهبري  براي افزايش رفتار
 :دكراشاره 

 ؛فرديهاي اساسي ها و ارزش  باورنتبيين كرد. 1

  هدف يا اهداف؛يك حس قوي دربارةدربارة لزوم داشتن اظهارنظر كردن  .2

 هاي اخالقي و ديني تصميمات؛ مدنظر داشتن پيامد. 3

 .ت و ضرورت حس همكاري و مشاركت گروهي در تصميماتتأكيد بر اهمي. 4

 پيشنهاد ذيل  مديران مواردري تحولي آموزشي براي باال بردن ترغيب ذهني رهب
 :شود مي

 مورد مداقه قرار دادن پيشنهادهاي اساسي و حصول اطمينان از مناسب بودن آنها؛. 1

  حين حل مشكالت؛گوناگونها و جوانب مد نظر قرار دادن ديدگاه. 2

 ل از زوايا و جوانب مختلف؛ئ دبيران به نگريستن به مساايجاد عالقه و انگيزه در. 3

 .وظايفدادن هاي جديد نگرشِ به چگونگي انجام اد راهپيشنه. 4

 يبه منظور توسعه انگيزش الهام بخش رهبري تحولي آموزشي مديران پيشنهادها  
 :شود ميمطرح ذيل 

 آن؛ از مشترك دورنماي يك  آينده و ايجادبينانه دربارة ارائة تصويري خوش. 1

 اه كشيده شدن مسائل؛تالش به رفع ابهامات و مشكالت قبل از به اشتب. 2

 هاي كه بايد انجام شود؛  پيرامون كار،صحبت كردن با جديت و شوق. 3

 .اظهار اعتماد نسبت به دستيابي به اهداف در آينده. 4

 ات فردي باال در رهبري تحولي آموزشي مديران مالحظ نائل آمدن به به منظور
 :شود مطرح ميذيل  يپيشنهادها

 ان؛دبيرنمايي و آموزش اختصاص وقت براي راه. 1

  عضوي از گروه؛در حكم يك شخص تا به منزلة با دبيران آميز رفتار تعامل. 2

هـاي متفـاوت از     ها و خالقيت  مد نظر قرار دادن دبيران به عنوان افرادي كه داراي نيازها، توانايي           . 3
 هم هستند؛
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 .هايشانيي توانا تسهيل مسير توسعه و گسترشبه منظوركمك كردن به دبيران . 4

  گيري نتيجه
 از دو مفهوم سبك رهبري تحولي آموزشي        گيري  بهرهاين پژوهش ضمن جلب توجه به اهميت        

 يدن ويژگيهـا  در گسترش مديريت آموزش، مشخص كر     مديران و رفتار شهروندي سازماني دبيران       
ايج رد همـة     بـه نتـ     مربوط به اين ارتباط و آزمون آنها و بـا توجـه            يها  اين دو مفهوم و بيان فرضيه     

كه مـديران   تواند اين نتيجه را اعالم نمايد        مي) H1( پژوهش   ها  هي تأييد فرض  و) H0( صفر   هاي  هيفرض
هاي آرماني، ترغيب ذهني، مالحظـات        هاي آرماني، رفتار  ويژگي( كه از سبك رهبري تحولي         آموزشي

 شـهروندي سـازماني    فتاربرخوردارند دبيراني با رفتارهاي فرانقش و در واقع ر     ) فردي و الهام بخش   
 .باال خواهند داشت
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  ارزيابي بي انگيزشي تحصيلي و پيامدهاي آن در 
  آموزان دبيرستاني دانش

  

  اله نصيري حبيب

  محبوبه جامع بزرگي
 

 چكيده

ي تحـصيلي و بررسـي      شـ  بـي انگيز   آزموني براي ارزيـابي    هدف از پژوهش حاضر، ساخت    
پيـشرفت  بـر   ي تحـصيلي    شـ  بـي انگيز   و مطالعـه تـأثير     آن روايي و پايـايي      ،ساختار عاملي 

ـ ابتـدا  .آموزان دبيرستاني بود در دانش هاي تحصيليتعاليف تحصيلي، مشكالت تحصيلي و  ا ب
.  گويه براي ارزيـابي بـي انگيزشـي سـاخته شـد     28آزموني با    ،نفر آزمودني  300استفاده از   

هاي اصلي و    با استفاده از تحليل عوامل به روش اكتشافي و مولفه          ساختار عاملي اين مقياس   
هاي اين تحليل آماري نشان دادنـد كـه           مورد مطالعه قرار گرفت و يافته      چرخش واريماكس 

 بـا روش   و خرده مقياسهاي آنپايايي اين مقياس .بود داراي چهار خرده مقياس اين مقياس
روش  .2 و    همـساني درونـي    .1  با اسـتفاده از دو شـيوه       روايي احراز گرديد    آلفاي كرونباخ 

حـاكي از پايـايي و روايـي        بـه طـور كلـي  نتـايج           كه   احراز گرديد  هاي اصلي  لفهؤتحليل م 
 .مطلوب اين مقياس بود

) نفـر پـسر   122نفـر دختـر و    202( ديگـر  نفر آزمودني 324 با استفاده ازدر بخش دوم كه     
 يشـ هاي بـي انگيز  كلـي، خـرده مقياسـ    ة كه به عنوان يك سـاز       مشاهده شد  ،صورت گرفت 

ـ توان تحصيلي مي  شكالت تحـصيلي، پيـشرفت تحـصيلي و     مـ معنـادار بينـي كننـده      د پـيش  ن
تهاي كالسي، فراهم آوردن شرايط     ليت تكاليف و فعا    افزايش جذابي  .تهاي تحصيلي باشد  ليفعا

تواند سبب كاهش بي انگيزشي تحـصيلي در         مناسب براي باور داشتن به تواناييهاي خود مي       
  . مشاهده شديي تحصيلشبي انگيز تفاوتهاي جنسيتي در برخي از ابعاد. نوجوانان گردد

 
بي انگيزشي تحصيلي، تئوري خود تعيني، رفتارهاي مشكل دار تحصيلي، پيشرفت : ها كليد واژه

 تحصيلي

                                                           
  25/11/89 :         پذيرش نهايي7/10/88: دريافت مقاله

 .انشجوي دكتراي روانشناسي تربيتي دانشگاه شيرازد     h_a_nasiri@yahoo.com 
 . آموزش و پرورش شيراز2كارشناس آموزش ابتدايي و آموزگار دبستانهاي ناحيه  
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  قدمهم
ان دبيرستاني، فقدان انگيزه الزم براي انجـام        آموز  دانش ميانيكي از مشكالت تحصيلي رايج در       

ان آمـوز   دانششناخته،  نا به داليل     كه سالهاي متمادي است   .ي تحصيلي است  هاتتكاليف و فعالي  دادن  
ي تحـصيلي   هـا تفعاليدادن   تحـصيل و انجـام       ة كافي براي ادام   ةدبيرستاني معتقدند كه عالقه و انگيز     

 احـساس ناكـامي،     ممكن است سـبب    شك فقدان انگيزه     بي). 2003 لتير، دمرس و پ   -گرين(ندارند  
  .شود آموزان  در دانشو عدم بارورينارضايتي و به خطر افتادن سالمت و بهكامي عاطفي و ركود 

 يكي از موضـوعات اساسـي تعلـيم و    ،دشو ميان آموز دانشكه چه عواملي سبب برانگيختن    اين
د بـسيار گـسترده و      شو  مي 1عواملي كه منجر به انگيزش تحصيلي     . استتربيت و روانشناسي تربيتي     

 از آنچـه انتظـار      بـيش لي بسيار   انگيزش تحصي ). 1999، رايان و دسي،     2003 پن تريچ،  (هستندزياد  
 اما آنچه تاكنون مـورد توجـه جـدي واقـع نـشده و      ،، مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است      رفته  مي

ان دبيرستاني از انگيزه الزم بـراي       آموز  دانشند تا   شو  مي، عواملي هستند كه سبب       است نشدهمطالعه  
  ). 2002فمن، ها اسنايدر و(درس خواندن و پيشرفت كردن برخوردار نباشند 

ليف و ا تكـ ،ان دبيرستاني دروسآموز دانشد تا شو ميسبب  ، تاكنون به داليلي كه      بر همين منوال  
به همين دليل به اعتقاد برخي از       .  توجه ناچيزي شده است     بگيرندي تحصيلي خود را ناديده      هافعاليت

تر مورد مطالعه قرار     قيقان به صورت د   آموز  دانشصاحب نظران الزم است تا بي انگيزشي تحصيلي         
  ).2000 راكوئيز،ها يدي وها(گيرد 

بـر رفتارهـاي تحـصيلي،        آن  گوناگون  ابعاد  و 2نقش انگيزش تحصيلي و بي انگيزشي تحصيلي      
به شـدت مـورد       اخير در سالهاي  و انضباطي در مدرسه      4 و مشكالت رفتاري   3عزت نفس تحصيلي  

بـه  ) 2002، 1985( دسي و رايـان  5 خود تعيني ةظريدر ن  براي مثال،  .واقع شده است  توجه و مطالعه    
 بيرونـي روي انگيـزش تحـصيلي و بـي انگيزشـي             ة تحـصيلي   دروني و انگيـز    ةبررسي اثرات انگيز  

  .  توجه زيادي شده استبه اين اثرات  پرداخته شده وتحصيلي
نيـز بـه بررسـي اثـرات بـي انگيزشـي            ) 2006( دمـرس و پلتيـر       -از طرف ديگر، لگالت، گرين    

حصيلي روي رفتارهاي تحصيلي، عزت نفس تحصيلي و مشكالت رفتاري و انضباطي در مدرسـه               ت
اين پژوهشگران معتقدند كه فقدان حمايت از استقالل و كفايت و شايـستگي نوجوانـان         . اند پرداخته

ي هـا اين باور منفي بـه توانايي     . دشو  مي هاگيري باورهاي توانايي ضعيفي در آن      دبيرستاني سبب شكل  
                                                           
1. academic motivation 
2. academic amotivation 
3. academic self -esteem 
4. behaviour problems 
5. self Determination Theory (SDT) 
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د، منجر به عملكرد ضعيف تحصيلي، پيشرفت تحصيلي نـاچيز، كـاهش عـزت نفـس تحـصيلي                 خو
افـزايش  را  و احتمال ترك تحصيل يا اخراج از مدرسه يا درگير شدن بـا مـسئوالن مدرسـه                   شود  مي
  .دهد مي

يكي از داليـل ايـن پيچيـدگي        .  پيچيده و چند بعدي است      كامالً اي  هبي انگيزشي تحصيلي پديد   
ي آموزشي كشيده شده و به شـدت        هاي آن باشد كه به ماوراي موقعيت      ها د و مرز و كرانه    تواند ح  مي

كننـد و يـا بـه تحـصيل          ان در آن زنـدگي مـي      آمـوز   دانـش  كـه    باشد مي 1 اجتماعي ةتحت تأثير زمين  
ي تحصيلي به شدت تحت تأثير و تسلط        هاتر، عملكرد تحصيلي و نگرش     به عبارت دقيق  . پردازند مي

 كه در محـيط زنـدگي       هستند) معلمان و هاوستان، خانواده، همكالسي  مانند د (كليدي    اعيممنابع اجت 
دسي و  » نظريه خودتعيني  «به وسيله گذار  اثرچگونگي تأثير اين افراد مهم و       . ان قرار دارند  آموز  دانش
ورد مـ » 2 ارزشيابي شـناختي   ةنظري« به نام    آن مشتق شده از     نظرية ه يك به ويژ ) 2002،  1985(رايان  

 . استگرفته شده مطالعه قرار 

  اجتمـاعي كـه    ة زمينـ   هنگـامي كـه     اين مطالعات اين است كـه      از آمده   بدست يها  يافتهيكي از   
ت   او و شايـستگي  ه اسـتقالل، كفايـت       ب نمايد خواند يا تحصيل مي    آموز در آن درس مي     دانش اهميـ 
ي هـا   از انگيـزه   گيـري   در بهره ل   تسهي اسباب ،دهد نمايد و پرورش مي     را تقويت مي   دهد و آن را    مي

  . يدآ فراهم مي 4ي دروني شدهها  و انگيزه3دروني
انگيـزش و   ميزان  ها بر   حمايتو كفايت نوجوانان و تأثيري كه اين          شايستگي ،حمايت از استقالل  

به وفـور مـورد     بر انگيزش تحصيليمؤثري مهم و ها  يكي از سازه منزلةپيشرفت تحصيلي دارند، به     
. خـورد    در اين زمينه به چـشم مـي        يشواهد بسيار  ، در ادبيات پژوهشي مربوط    و  ار گرفته مطالعه قر 

، )1994(، رايان، اسـتاينر و ليـنچ        )2006(گرين دمرس    :براي مثال {ي اين دسته از مطالعات      ها  يافته
 استقالل و احـساس  مياندهند كه   نشان مي}2002( و ريوي) 2002(م و ريوي هاو) 1968(دچارم 
  .  پيشرفت تحصيلي، همبستگي مثبت و معنادار وجود داردبه ها آنة ميزان عالقوتگي نوجوانان شايس

، بي انگيزشي تحصيلي موضوعي است كه چنـدان مـورد           شدگونه كه قبالً هم خاطر نشان        همان
مشكل اين   و سيستم آموزشي آن كه با        كشور ما  در   وضعيت اين   . است قرار نگرفته توجه و پژوهش    

بـا بررسـي كـه      .  اين فقر پژوهـشي چـشمگيرتر اسـت         و  دارد  بيشتري  نمود ،ريبان است دست به گ  
، مشخص شد كـه     اند  آورده به عمل    ات پژوهشي موجود در كشور     در ادبي  پژوهشگران مطالعه حاضر  

                                                           
1. social Context 
2. Cognitive Evaluation  Theory (CET) 
3. Intrinsic Motivation 
4. Internalized Motivation 
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كه اين موضوع را مـورد بررسـي قـرار داده           اي وجود ندارد      مطالعه  در ايران  زمان تأليف اين مقاله    تا
  . باشد

 ،مـشهود اسـت   در كشور و خارج از كشور       پژوهشي نه تنها در زمينه بي انگيزشي تحصيلي         فقر  
 -لگالـت، گـرين   (اسـت   واقـع شـده     بلكه فقدان وسايل ارزيابي مناسب آن مورد تأكيد پژوهشگران          

اي يافـت     مطالعـه  نيـز تـاكنون    در داخل كشور     .)2000راكوئيز،  ها يدي و ها  و 2006دمرس و پلتير،    
  .  باشدكرده براي مطالعه بي انگيزشي تحصيلي استفاده باثباتييله معتبر و  از وس كهنشد

از  ارزيـابي پايـا و معتبـري كـه           وسـيلة  تالش شد تـا      ابتدابا توجه به اين نكات، در اين مطالعه         
همخـوان باشـد و     ة  ي فرهنگي جامعـ   ها مطلوبي برخوردار باشد و با ويژگي       مناسب و  ساختار عاملي 

 ارزيـابي   ة ايران ان دبيرستاني را بر اساس شرايط جامع      آموز  دانشنگيزشي تحصيلي   بتواند عوامل بي ا   
كمـك آن بـه     شـود و پـس از آن بـه           آن مـشخص     تكنيكي و   آزماييكند، ساخته شود و ابعاد روان       

  .پرداختبي انگيزشي تحصيلي و پيامدهاي تحصيلي آن بررسي 
 تـالش شـد تـا بـه         پـژوهش در ايـن     ،ي موجـود  با توجه به اين اهداف و مرور ادبيات پژوهـش         

  : پاسخ داده شودي زيرهاپرسش
ان دختر و پسر تفـاوت معنـادار وجـود          آموز  دانشميزان بي انگيزشي تحصيلي در بين       در  آيا  . 1

  د؟شو مي در اين سازه ديده تيي جنسيهادارد و تفاوت
دار تحصيلي،  شكلرفتارهاي م(آيا بين بي انگيزشي تحصيلي و انواع آن با پيامدهاي تحصيلي . 2

معنادار وجود دارد؟ةرابط) ي تحصيليهاتپيشرفت تحصيلي و فعالي  

 تحـصيلي   بيني پيامـدهاي    بي انگيزشي تحصيلي به پيش     هاي ابعاد و مؤلفه  توان از روي     آيا مي . 3
)پرداخت؟) ي تحصيليهاتميزان پيشرفت تحصيلي، مشكالت تحصيلي و فعالي  

  روش تحقيق. 2
در بخش اول، بـراي ارزيـابي سـازه بـي انگيزشـي      . بخش تشكيل شده است از دو پژوهشاين  
 -متناسب با فرهنگ و نيازهاي جامعه ايران و بر اساس مقياسي كه لگالت، گـرين                آزموني ،تحصيلي

ي كانـادا  هاان دبيرسـتان آمـوز  دانـش براي مطالعه بـي انگيزشـي تحـصيلي در    ) 2006(دمرس و پلتير    
به چگونگي ساخت، بررسي ساختار عاملي و همـساني درونـي            بخش   در اين  . ساخته شد  اند ساخته
 در بخش دوم به بررسي ارتبـاط  .دشو ميي آزمون ساخته شده و پايايي آن اشاره      ها خرده مقياس  ميان
  .دشو ميان دبيرستاني پرداخته آموز دانش بي انگيزشي تحصيلي با پيامدهاي تحصيلي در ميان
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 گيزشي تحصيليساخت مقياس بي ان:  بخش اول.1- 2

  روش 
 دو دبيرستان پسرانه و دو دبيرستان       ، شهر شيراز  2دبيرستانهاي ناحية    ميان از   :هاآزمودني 2-1-1

چهـار  ان ايـن    آمـوز   دانـش آمـوز از     دانـش   نفر 300. ندبه صورت تصادفي ساده انتخاب شد     دخترانه  
صورت خواندند به     مي ي اول تا سوم درس    هاكه در كالس  ) پسرنفر   155 دختر و     نفر 145( دبيرستان

  . اي انتخاب شدند خوشهتصادفي گيري  نمونه
ان دبيرستاني دختر و پسر خواسته شد تا عـواملي را كـه فكـر               آموز  دانش نفر از اين     180ابتدا از   

پـس از گـردآوري پاسـخها    . نـام ببرنـد  د شـو  مـي  به درس خواندن  هاعالقگي آن  ند سبب بي  كرد  مي
ي ي مـشترك  ها بر اساس ويژگي   لل اين ع  .اند   كرده اشاره لّت ع 65  حدود به هاآزمودنيمشخص شد كه    

با توجه به مشتركات و فراواني عوامل موجود در هـر           . بندي شدند   مقوله مجزا طبقه   9 در   كه داشتند 
از عوامل و انـواع بـي انگيزشـي         ) 1999(بندي پلتير و ديگران      كدام از اين مقوالت و بر اساس طبقه       

باورهـاي   .3باورهاي تالش،  .2ي تكليف، هاويژگي .1 : بدين شرح  مقوله 6ه   مقوله ب  9تحصيلي، اين   
  رواني كاهش داده شد-عوامل عاطفي .6ي فردي و   هاويژگي .5،  هاارزش تكاليف و تالش   . 4 ،توانايي

  .  شدتهيه گويه 8 آنها براي هر كدام از و
 5 و   مقيـاس ليكـرت    ي بـا   داراي پاسـخهاي   كـه   بود  گويه 45 دارايكه  ايي    پرسشنامه پس از آن،  

  .  مخالفم بود موافقم تا كامالًاز كامالً اي منها پاسخهاي اين مقياس داراي د.بود ساخته شدبخشي 
.  دبيرستاني دختر و پسر داده شد تا پاسخ دهنـد           ديگر آموز  دانش 120اي به     گويه 45اين مقياس   

ي ها ه دو روش اكتشافي و مؤلفه     ي حاصل، تحليل عوامل ب    هاروي پاسخ بر  ،  ها آوري داده گردپس از   
 باالتر  4 و ارزش ويژه   3با توجه به شيب نمودار اسكري     .  به عمل آمد   2 با چرخش واريماكس   1اصلي

 درصـد از واريـانس كـل را تبيـين       53/50  حدود توانستند ، چهار عامل شناسايي شدند كه مي      يكاز  
 بود كه   53/2030 برابر با    5ارتلت و مقدار آزمون كرويت ب     80/0 برابر با    KMOمقدار ضريب   . نمايند

ـ            .دار بود  معنا  P > 0001/0در سطح    دسـت  ه   اين شاخصها مجوز الزم براي انجام تحليـل عـاملي ب
  .دادند

                                                           
1. Principal Component Factor Analysis 
2. Varimax Rotation 
3. scree Plot 
4. eigen values 
5 - Bartlett’s Test  of  Sephercity 
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كـه  ساخته شد   اي   گويه 28 يك مقياس     ضعيف و نامناسب،   يها  و پس از حذف گويه     در نهايت 
باورهاي توانايي  . 3اورهاي تالش،   ب. 2ي تكليف،   هاويژگي. 1:  به اين شرح   داراي چهار خرده مقياس   

 و بـار عـاملي و       هـا  گانـه، گويـه   چهار عوامل   1  شماره در جدول .  بود هاارزش تكاليف و تالش   . 4و  
  . هر كدام از اين عوامل آورده شده استارزش ويژة

  

   عامل مقياس بي انگيزشي تحصيليچهار در ها وزن عاملي گويه .1  شمارهجدول
 بار عاملي

   عامل چهارم  اول   عامل دوم   عامل سوم عامل  ها گويه

  .باشند به خاطر اينكه درسهايم چندان جالب و جذاب نمي
  .خورند ام به هيچ دردي نمي خوانم، در زندگي چون دروسي كه در مدرسه مي

  .چون كتابهاي درسي چندان جذاب و مطلوب نيستند
  .دهند هاي قديمي و خسته كننده درس مي چون اكثر معلمان به شيوه

  .نيازي به درس خواندن و تحصيل كردن ندارم ام موفق باشم،  كنم براي اينكه در زندگي چون فكر مي
دهند ت ميچون در مدرسه به نمره خوب گرفتن بيش از حد اهمي.  

  .دهد تا بتوانم در تحصيل موفق باشم چون مشكالت خانوادگي و اختالفات پدر و مادرم با يكديگر اجازه نمي
  .توانم درسها را به خوبي بفهمم م هوش هستم و نميچون ك

  .دهند تي نميام به درس خواندن و تحصيل كردن اهمي چون خانواده
  .باشم چون قادر به درك و فهم برخي از موضوعات درسي نمي

  .باشم چون از اعتماد به نفس كافي برخوردار نمي
  .اي به درس خواندن داشته باشم عالقهگذارند تا  ام نمي مشكالت مادي و گرفتاريهاي خانوادگي

  .باشم چون از انرژي كافي براي درس خواندن برخوردار نمي
  .تري از درس خواندن دارم چون تفريحات و سرگرميهاي بهتر و لذت بخش

  .اند چون برخي از دروس تكراري و مشابه
  .دهند  قرار ميچون والدينم بيش از حد براي نمره خوب گرفتن و درس خواندن، مرا تحت فشار

  .نمايند شوند و با همه يكسان رفتار نمي ها تبعيض قائل مي چون برخي از معلمان بين بچه
  .گيرند هاي درس خوان مورد استهزاء و تمسخر ديگران قرار مي چون در مدرسه، بچه

  .چون هيچ نوع برنامه سرگرم كننده و تفريحي در مدارس وجود ندارد
  .دهند تا من هم به تحصيل عالقه داشته باشم اجازه نمي ي عالقه به درس، چون دوستان بي انگيزه و ب

  .ام، بيش از حد زياد و دشوار هستند چون تكاليف درسي
  .باشند كنم كه برخي از معلمانم از دانش و تجربه كافي براي درس دادن برخوردار نمي چون فكر مي

  .چون برخي از دروس دشوار و حجم زيادي هم دارند
  .گيرند و اغلب امتحانات هم سخت هستند در مدرسه بيش از حد از ما امتحان ميچون 

  .باشند كنند و برايشان احترام قائل نمي آموزان بد رفتاري مي چون برخي از معلمان با دانش
  .ام هيچ نوع امكانات تفريحي، فرهنگي، ورزشي و كمك آموزشي وجود ندارد چون در مدرسه

  .سوال مي كنند و درس مي پرسندچون معلمان بيش از حد 

51/0  
72./  
48/0  
61/0  
42/0  
30/0  
56/0  
68/0  
52/0  
67/0  
65/0  
63/0  
70/0  
55/0    
56/0  
53/0  
48/0  
70/0  
33/0  
67/0  
34/0  
47/0  
50/0  
60/0  
54/0  
63/0  
43/0  

 . بود48/1 و عامل چهارم 63/1 عامل سوم ،59/6، عامل دوم 49/4مقدار ارزش ويژه براي عامل اول 



  ...ارزيابي بي انگيزشي تحصيلي و 

 

37

 
 

  

ي آن  هابراي احراز پايايي اين مقياس از ضريب آلفاي كرونباخ در كـل مقيـاس و خـرده مقياسـ                  
  . آورده شده است2 ة آن در جدول شماراستفاده شد كه نتيجة

  

  ضرايب آلفاي كرونباخ مقياس بي انگيزگي تحصيلي. 2جدول شماره 
  
  
  
  
  
  

د كـه پايـايي     دا  و نـشان مـي     بود ضريب آلفاي كرونباخ اين مقياس       مطلوب بودن نتايج حاكي از    
بـه  و توان به كمـك آن         و مي  استن قابل پذيرش    ي آ هامقياس بي انگيزشي تحصيلي و خرده مقياس      

  .ان دبيرستاني پرداختآموز دانشثباتي به ارزيابي اين سازه در صورت با
ه ابتـدا روش تحليـل عوامـل كـ        . از دو روش اسـتفاده شـد       نيـز براي احراز روايي اين مقيـاس       

ساني درونـي اسـتفاده   روش همـ از  ،ي آن در سطور قبل مورد اشاره قرار گرفتند و بعد از آن  ها  افتهي
ي آزمـون بـي   هاخـرده مقياسـ  نمرات  ن   ضريب همبستگي دروني ميا    ،مساني دروني در روش ه  . دش

 با كل مقياس محاسبه شد كه نتايج ايـن تحليـل آمـاري در جـدول               با يكديگر و    انگيزشي تحصيلي   
  . آورده شده است3 شماره

  

   بي انگيزشي تحصيلي با نمره كل مقياس خرده عامل مقياسميان چهارضرايب همبستگي . 3 شماره جدول

*      05/0P<                **  01/0P<     
  .بودبودن روايي اين مقياس و مطلوب  رضايت بخش دهنده نشاننتايج حاصل 

 ضريب آلفا ها تعداد گويه خرده مقياسها

  ليمقياس بي انگيزشي تحصي. 1
  ژگي تكاليف خرده مقياس وي. 2
 باورهاي تالش. 3

 باورهاي توانايي. 4

  ارزش تكاليف و تالشها. 5

28  
7  
7  
7  
7 

87/0  
70/0  
66/0  
78/0  
67/0 

1                       2                   3                    4                    5 

  ژگي تكاليف                   وي. 1
                     47/0 **باورهاي تالش               . 2
                 41/0 **              20/0 ** باورهاي توانايي           . 3
               0/ 09           0/ 37 **              53/0 **ارزش تكاليف              . 4
                  61/0 **        64/0 **        80/0**              77/0**كل مقياس                      . 5
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 اول از سـاختار چنـد عـاملي و چنـد بعـدي بـي انگيزشـي                ه طور كلي نتايج حاصل از مطالعة      ب
 و لگالـت و  1999براي مثال پلتير و ديگـران،   (طالعات قبلي هم به دست آمده بود تحصيلي كه در م   

  به نام  عامل يا مؤلفه   حمايت به عمل آوردند و نشان دادند كه اين سازه از چهار               )2006ارانش،  همك
  . ويژگي تكليف، باورهاي تالش، باورهاي توانايي و ارزش تكاليف تشكيل شده است:يها

ان در مدرسـه بـه      آمـوز   دانـش ي مطالعه اول مشخص شد كـه        ها  يافتهبر اساس   به عبارت ديگر،    
 يهـا  نامناسـب دانـستن ويژگي     .1:  كـه عبارتنـد از     ندشـو   ميار بي انگيزشي تحصيلي     چهار دليل دچ  

 بـاور   .3دهند،   يي كه انجام مي   ها باور نداشتن به نتايج تالش     .2دهند،   تكاليفي كه در مدرسه انجام مي     
 و  هـا تدن فعالي كـر  بي ارزش قلمـداد      .4 ،بوط به تحصيل  امور مر دادن  توانايي خود در انجام     نداشتن  

  . شود  داده ميهااليف تحصيلي كه به آنتك
توان اين گونه نتيجه گرفت كه مقيـاس سـاخته شـده در ايـن                با توجه به نتايج مشاهده شده مي      

  .اي معتبر و با ثبات مورد مطالعه قرار دهد  را به شيوهعاملتواند اين چهار  مطالعه مي
تحـصيلي و پيامـدهاي    يدر بخش دوم مطالعه حاضر بـه بررسـي ابعـاد گونـاگون بـي انگيزشـ      

 شوند ي جنسيتي احتمالي كه در عواملي كه منجر به بي انگيزشي تحصيلي مي            هاتحصيلي آن و تفاوت   
ي پژوهشي مطـرح شـده      هاپرسش پاسخ دادن به     ، حاضر ة بخش دوم مطالع   ةهدف عمد . پرداخته شد 

  .در اين تحقيق بود
  پيامدهاي تحصيليمطالعه ارتباط بين بي انگيزشي تحصيلي و : بخش دوم .2- 2
   تحقيق روش .1- 2-2

 كـه در آن از روشـهاي آمـاري ضـريب            بـود روش تحقيق در ايـن مطالعـه از نـوع همبـستگي             
ارتباط متغيرها با يكـديگر، تحليـل واريـانس يـك طرفـه بـراي                همبستگي صفر مرتبه براي بررسي    

  بينـي    بـراي پـيش    ان سلسله مراتبي همزمـ    تي و تحليل رگرسيون چند متغيره     بررسي تفاوتهاي جنسي
  .متغيرها استفاده شد

   هاآزمودني 1- 2-2
 2ناحيـه   دبيرسـتانهاي   )  پسر  نفر 122دختر و   نفر   202(ان  آموز  دانشنفر از    324در مرحله دوم،    

از . اي انتخاب شـدند    اي چند مرحله   گيري تصادفي خوشه   آموزش و پرورش شيراز به صورت نمونه      
 نفـر در كـالس سـوم        78 نفـر در كـالس دوم و         126س اول،    در كـال   آموز  دانش نفر 120،  عدهاين  

  . خواندند دبيرستان درس مي
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  گيري ابزار اندازه .2- 2-2
يي بـا   هااي است كـه داراي پاسـخ        گويه 28اين آزمون يك آزمون     : آزمون بي انگيزشي تحصيلي   

در بخش اول   . ستا) 1( مخالفم   تا كامالً ) 5( موافقم   اي از كامالً   مقياس ليكرت است كه داراي دامنه     
  .ي روان آزمايي اين مقياس آورده شده استها ويژگي،مطالعه حاضر

  تعريف عملياتي متغيرها .3- 2-2
ان در تـرم    آمـوز   دانـش براي ارزيابي پيشرفت تحصيلي از ميانگين يـا معـدل           : پيشرفت تحصيلي 

ـ  ناسـي   ش   زبـان انگليـسي، جامعـه       رياضـي، فيزيـك،   ( در چهار درس     هاگذشته و نمرات آن    ات و ادبي
از دهـي و      به شيوه خـود گـزارش      و بود   ها تحصيلي آزمودني  استفاده شد كه متناسب با رشتة     ) فارسي
  .ان اعالم شده بودآموز دانش سوي

ان دير آموز دانشبراي بررسي و ارزيابي اين نوع رفتارها از تعداد دفعاتي كه      : مشكالت تحصيلي 
كشور ما تعيـين   كه در مدارس مالكي (هامره انضباط آناي كه از ن رسيدند و مقدار نمره    به مدرسه مي  

  . استفاده گرديد،شد كسر مي) رفتارها و احترام به استانداردهاي انضباطي مدرسه استكنندة 
 از مقـدار زمـاني كـه        هـا ت در ايـن مطالعـه بـراي ارزيـابي ميـزان ايـن فعالي              :ي تحـصيلي  هافعاليت

 اسـتفاده   پرداختند  تكاليف تحصيلي مي    دادن  انجام ان بر حسب ساعت به خواندن درس و       آموز  دانش
   .شد

 داده شد قرار هااي در اختيار آزمودني ، پرسشنامهبي انگيزشي تحصيليمقياس استفاده از  عالوه بر 
معدل، نمرات اخذ شده در دروس مختلف، تعداد دفعاتي كـه ديـر بـه                 ت،   جنسي ةتا اطالعاتي دربار  

 كسر شده بود و ميزان سـاعاتي كـه بـه          هااي كه از نمره انضباط آن      همدرسه رسيده بودند و ميزان نمر     
دادند ارائه نمايند تكاليف اختصاص ميدادن ي تحصيلي و انجام هاتفعالي.  

  نتايج .3
 و هاي دختر و پسر در خرده مقياسها نمرات آزمودنيمعيار ميانگين و انحراف 4  شمارهدر جدول

  .  شده استتحصيلي آورده  كل مقياس بي انگيزشي
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  ي دختر و پسر در مقياس بي انگيزشي تحصيليهاميانگين و انحراف معيار آزمودني. 4 شماره جدول
  متغيرها  )=122n(پسر   )=202n(دختر 

M  SD     M  SD  
 خرده مقياس باورهاي توانايي. 1

  خرده مقياس ارزشمندي تكاليف. 2
  خرده مقياس باورهاي تالش. 3
  ژگيهاي تكاليفخرده مقياس وي. 4
  مقياس بي انگيزشي تحصيلي  . 5

49/15  

24/13   
76/20  
84/22  
85/68  

28/6    
15/4  
51/5  
92/4  
79/14  

48/14  

60/13   
01/21  
03/23  
75/68  

73/5  
95/3  
32/5  
87/4  
59/13  

  
 ،هاد در برخـي خـرده مقياسـ       دهـ    نشان مي  4  شماره گونه كه نتايج خالصه شده در جدول       همان

تفـاوت  . انـد   كـسب نمـوده    ي پـسران نمـرة بـاالتر      هـا  التر و در برخي خرده مقياس      با دختران نمرة 
   .دشو مي عملكرد دختران و پسران در كل نمره مقياس ديده نميانمشهودي 

ي هـا  آزمودنيميـان  در 4ي خالصه شده در جـدول شـماره        ها براي بررسي معنادار بودن تفاوت    
از روش تحليل واريانس يك طرفه استفاده شد         اول پژوهش حاضر،     پرسشدختر و پسر و پاسخ به       

  . آورده شده است5كه نتايج اين تحليل آماري در جدول شماره 
  

  ي بين دختران و پسران در مقياس ها نتايج تحليل واريانس يك طرفه براي بررسي تفاوت.5 شماره جدول
  بي انگيزشي تحصيلي و انواع آن

 F P ميانگين مجذورها  آزاديةدرج مجموع مجذورات منبع واريانس 

 45/457 1 45/457  گروهيميان

 باورهاي توانايي 10/30 309 48/9273 درون گروهي

  310 93/9730 كل

  
24/15 

  
0001/0 

 20/67 1 20/67 ميان گروهي

 ارزشمندي تكاليف 16/22 308 87/6827 درون گروهي

  309 08/6895 كل

  
03/3 

  
NS 

 32/33 1 32/33 گروهيميان 

 باورهاي تالش 38/28 312 55/8856 درون گروهي

  313 88/8889 كل

  
17/1 

  
NS 

 17/3 1 17/3 ميان گروهي

 هاي تكاليفويژگي 73/35 307 01/10972 درون گروهي

  308 18/10975 كل

  
08/0 

  
NS 

 31/96 1 31/96 بين گروهي

 88/207 315 49/65484 درون گروهي
بي انگيزشي 
  316 80/65580 كل تحصيلي

  
46/0 

  
NS 
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ي جنـسيتي   هـا دهنـد، تفاوت   نـشان مـي    5شماره  ي خالصه شده در جدول      ها گونه كه يافته   همان
ايـن نكتـه بـه ايـن     . وجود دارد) =p<  ،30/3f/0001( خرده مقياس باورهاي توانايي درمعنادار تنها 

دادن ناشي از باورهاي توانـايي خـود در انجـام      معنا است كه دختران بي انگيزشي تحصيلي خود را          
  .  در حالي كه پسرها چنين اعتقادي ندارند،دانند تكاليف و خواندن دروس مي

 متغيرهاي مورد مطالعـه از      ميان پژوهش حاضر و بررسي ارتباط معنادار        دومدر پاسخ به پرسش     
  .آورده شده است 6در جدول شماره آن  نتايج واستفاده شد  ضريب همبستگي مرتبه صفر

  

 n-324  متغيرهاي مورد مطالعهميان ماتريس همبستگي مرتبه صفر .6شماره جدول 

  8  7  6  5  4  3  2  1  عوامل
                  باورهاي توانايي. 1
               -02/0  ارزشمندي تكاليف. 2
            37/0  37/0   باورهاي تالش. 3
          15/0 53/0 47/0   ويژگيهاي تكاليف. 4
        16/0 15/0  -10/0 04/0  دار رفتارهاي مشكل. 5
      13/0-  27/0- 11/0- 13/-   -08/0  فعاليتهاي تحصيلي. 6
    20/0- 10/0- 18/0- 35/0  04/0  -09/0  پيشرفت تحصيلي. 7
  64/0  61/0  80/0 77/0  17/0 22/0- 14/0-   بي انگيزشي تحصيلي. 8

  05/P<                                                                 01/P<  
  

 بي انگيزشي تحصيلي با مشكالت رفتـاري     ميان معنادار    مثبت  ارتباط نشانگر وجود نتايج جدول   
)01/0p< ، 17/0=r (ــا فعالي ــادار منفــي ب و ) p<، 22/ 0-= r/01(ي تحــصيلي هــاتو همبــستگي معن

 اسـت كـه هـر چـه ميـزان بـي              به اين معنـا     اين يافته . است) p<  ،14/0-= r/05(پيشرفت تحصيلي   
تـالش  بيـشتر    برخـوردار اسـت و       يانگيزشي تحصيلي كمتر باشد، فرد از پيشرفت تحـصيلي بهتـر          

  .نمايد ميه مشكالت تحصيلي كمتري تجربكند و  مي
لسله  س هرگرسيون چند متغير  تحليل   حاضر از    ة سوم مطالع  پرسش دادن به    پاسخدر نهايت براي    

  . آورده شده است7  شماره استفاده شد كه نتيجه اين تحليل آماري در جدولمراتبي همزمان
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  مشكالت تحصيلي، ( رگرسيون انواع بي انگيزشي تحصيلي با پيامدهاي تحصيلي .7جدول شماره 
  )ي و پيشرفت تحصيليهافعاليت

 يلي فعاليتهاي تحص مشكالت تحصيلي پيشرفت تحصيلي متغيرهاي مالك

 ß P< R R2 ß P< R R2 ß P< R R2 

 N.S 04/0 N.S 44/0 0001/0 08/0 يباورهاي تواناي

 N.S 12/0 0001/0 26/0 05/0 12/0 باورهاي تالش

 05/0 14/0 001/0 22/0 01/0 27/0 ارزشمندي تكاليف

 N.S 13/0 ويژگيهاي تكليف

  
  
26/0 

  
  
07/0 

06/0 N.S 

  
  
11/0 

  
  
01/0 

27/0 05/0 

  
  
44/0 

  
  
19/0 

  

، ضريب همبستگي چندگانه براي پيشرفت تحصيلي برابر بـا    7ي جدول شماره    ها  يافتهبر اساس   
26/0R=     11/0، براي مشكالت تحصيليR=   44/0ي تحـصيلي برابـر بـا        هـا ت و براي فعاليR=  اسـت  .

يب اضـر . است R2=19/0و  R2 ، 01/0=R2=07/0ضريب تعيين براي اين سه متغير به ترتيب برابر با         
 درصد از   01/0درصد از واريانس پيشرفت تحصيلي،      / 07حدود  در  كه   دنده تعيين حاصل نشان مي   

ي تحصيلي از باورهاي توانـايي، باورهـاي        هات از واريانس فعالي   19/0واريانس مشكالت تحصيلي و     
دسـت آمـده    ه  بضرايب رگرسيون   . ي تكليف قابل تبيين است    هاتالش، ارزشمندي تكاليف و ويژگي    

بيني كننده براي سه متغير       بين، بهترين متغير پيش     چهار متغير پيش   ميان حاكي از اين است كه از        نيز
، ابتدا ارزشمندي تكـاليف، بعـد       )ي تحصيلي هاتپيشرفت تحصيلي، مشكالت تحصيلي، فعالي    (مالك  

ـ    ي تكليـف تنهـا مـي      هاباورهاي توانايي و ويژگي   . باورهاي تالش است   ك متغيـر مـالك را      تواننـد ي
  .بيني نمايند پيش

  آورده شـده انـد و      7  شـماره   نتايج حاصل از تحليل رگرسيون كه در جـدول         1 شماره   نگارهدر  
    . متغيرها نمايش داده شده استميانمسيرهاي موجود 

                                        
                                                         **26/0  

                                       *44/0  
                                                           **22/0          

                                               **14/0      
  

                                               **27/0             
                                      **12/0  

                                 **27/0  
  

   متغيرهاي مورد مطالعهميان ضرايب رگرسيون مسيرهاي موجود .1 شماره نگاره

 ارزشمندي تكاليف

 پيشرفت تحصيلي ژگيهاي تكليفوي

هاي تحصيليتفعالي 

 مشكالت تحصيلي

 باورهاي تالش

 باورهاي توانايي
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  گيري بحث و نتيجه .4
 نفـر در  300(ي دختـر و پـسر   آزمـودن نفـر   624 از هدف از اين مطالعة دو بخشي كه با استفادة      

 صورت  تغال داشتند شي شيراز به تحصيل ا    ها كه در دبيرستان  )   نفر در بخش دوم     324بخش اول و    
 اول ساخت آزموني براي ارزيابي بي انگيزشي تحصيلي و بررسي ساختار عاملي،             ة، در مرحل  گرفت

 بررسـي   و در مرحلـة دوم ان دبيرسـتاني  آمـوز   دانـش همساني دروني و احراز روايي و پايايي آن در          
براي رسيدن بـه هـدف اول، پـس از          . يي در اين زمينه بود    ها پيامدهاي تحصيلي آن و آزمون فرضيه     

ي هـا   تهيه شد كـه بـه روش         گويه 28 مقياسي با    ،ها و تحليل آماري آن    ها آوري داده گردچند مرحله   
  .  پايايي و روايي آن تعيين گرديدگوناگون،

ي آزمـون   ها خرده مقياس  ميانوش همساني دروني و محاسبه همبستگي       براي بررسي روايي از ر    
 چهار خرده مقياس بي انگيزشي      مياني موجود   هاهمبستگي. با يكديگر و كل نمره آزمون استفاده شد       

 كه هر چهار خرده مقيـاس بـه ارزيـابي           داد كل مقياس بي انگيزشي تحصيلي نشان        ةتحصيلي با نمر  
تـوان از آن بـه        همساني دروني اين مقياس است و مي       ةين نشان دهند  پردازند و ا   يك سازه معين مي   

  .مند شد بهره شاخصي براي روايي مقياس مورد استفاده در اين مطالعه نيز منزلة
ي آن  ها از روش آلفاي كرونباخ براي كل مقياس و خرده مقياسـ           ،براي بررسي پايايي اين مقياس    

  .پايايي مطلوب و قابل پذيرش اين مقياس بوداستفاده شد كه ضرايب به دست آمده حاكي از 
 چنـد بعـدي بـي انگيزشـي     بنـدي و مـدل   بر اساس طبقه حاضر پژوهشمقياس ساخته شده در    

) 2002و1985يان و دسـي،     را( و نظريه خودتعيني     اند ارائه داده ) 1999(تحصيلي كه پلتير و ديگران      
 دمرس و   -با مقياسي كه لگالت، گرين    ش  اين پژوه ساختار عاملي مقياس ساخته شده در       . قرار دارد 

 انـد  ان دبيرسـتاني كانـادايي سـاخته      آمـوز   دانـش براي ارزيابي بي انگيزشي تحـصيلي       )  2006(پلتير  
  .بودزشي تحصيلي  بي انگية ساختار چند بعدي سازهمخوان باحاضرپژوهش  نتايج .همخوان است

چهـار دليـل دچـار بـي انگيزشـي          ان بـه    آمـوز   دانش كه   دادنتايج حاصل از تحليل عوامل نشان       
ي خـود بـراي     هـا  توانايي  به  باور نداشتن  .1 :اند از   عبارت اين داليل    ند كه شو  ميتحصيلي در مدارس    

 ميـزان تـالش     .3خوانند،   يي كه در مدرسه مي    ها بي ارزش دانستن تكاليف و درس      .2درس خواندن،   
نـامطلوبي كـه بـراي    ي هـا  ويژگي.4 ،دهند  تحصيل به خرج ميةناچيزي كه براي موفق شدن در زمين   

قائل هستندي تحصيلي هاتتكاليف و فعالي.  
  توانـد بـراي دبيـران و مـسئوالن مـدارس و دسـت               ردهاي آموزشـي زيـادي مـي      اين يافته، كارب

 بـه ويـژه   ان دبيرسـتاني    آموز  دانشفراهم آوردن شرايطي براي     . اندركاران تعليم و تربيت داشته باشد     
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موفـق شـدن در     و  ي تحـصيلي    هات تكاليف و فعالي    دادن  انجام دروانايي خود    به ت  كه براي اين پسران  
  . بسيار راهگشا است داشته باشندعتقاداتحصيل 

در نظـر گـرفتن تكـاليف و      . همترين وظايف دبيران و مسئوالن مـدارس اسـت         يكي از م   اين امر 
ي هـا باشـند از ديگـر اولويت     ان همخوان   آموز  دانش هاي و نياز  هابا عالئق، نگرش  كه  اب  يي جذّ هاتفعالي
خواهند كه  اني ميآموز دانشو مسئوالن مدارس اگر دبيران   . استاي دبيران و مسئوالن مدارس       حرفه

يي بـه   هـا ت بايـد تكـاليف و فعالي      ،از انگيزش تحصيلي و انگيـزه پيـشرفت بـااليي برخـوردار باشـند             
ان آمـوز  دانـش اي رفتـار نماينـد كـه     باشد يا بـه گونـه     ارزشمند   ها ان بدهند كه به نظر آن     آموز  دانش

  .به عمل آورندبراي موفق شدن را حداكثر تالش خود 
 به جز تفاوت در نمره خرده مقياس باورهـاي توانـايي كـه ميـانگين             نشان داد كه  همچنين  نتايج  

 بـا   هاي خود دارند و تفاوت آن     هانمره دختران باالتر از پسران است و دختران باور بيشتري به توانايي           
 ايـن دو گـروه      ،دشـو   مـي  در عوامل ديگري كه منجر به بي انگيزشي تحصيلي           ،ران معنادار است  پس

 -ي پـژوهش لگالـت، گـرين      هـا   يافتـه اين يافته، با بخـشي از       . آزمودني با هم تفاوت معنادار ندارند     
ان كانادايي آموز دانشروي بر اين پژوهشگران در تحقيقي كه . همخوان است) 2006(دمرس و پلتير   

  .اند دهتفاوت معنادار جنسيتي اشاره نكراند به هيچ نوع  نجام دادها
در واقع ايـن يافتـه      . دنموپوشي    چشم از آن بتوان   اين يافته نيز چيزي نيست كه        يكاربرد آموزش 

ـ                آموز  دانش نياز   ة نشان دهند   حاضر، پژوهش  رايان دختر و پسر بـه توجـه يكـسان اسـت و بايـد ب
ميـان   كـاهش و از      شـرايط  و   اهميت قائل شـد    يكسان   اي به شيوه  گروه   هر دو   و نيازهاي  ها خواسته
  .فراهم آورد  راد،شو ميكه سبب بي انگيزشي تحصيلي در هر دو گروه   عوامليبرداشتن

 چهـار عامـل بـي انگيزشـي تحـصيلي و پيامـدهاي              مياني معنادار كه    هاعالوه بر اين، همبستگي   
اني كه معتقدند هيچ نوع مشكل جسمي و ذهنـي          آموز  دانشدهند كه     نشان مي  ،دنتحصيلي وجود دار  

ي هـا  ويژگي ، بـه دليـل    داننـد   توانايي الزم براي موفق شـدن در تحـصيل مـي           دارايندارند و خود را     
  در نتيجـه   ،نيـستند ي تحـصيلي قائـل      هاتتكاليف و فعالي  انجام دادن    براي   تياهمي ،تكاليف و دروس  

  . دهند ت رفتاري بيشتري از خود نشان ميمشكالند و شو ميدچار بي انگيزشي تحصيلي 
.  كه همخوان با اين يافته باشند     برخورد توان به مواردي    مي ي موجود ات پژوهش ادبي دربا بررسي   

 دمرس و پلتيـر  -، لگالت، گرين)2002، 1985( رايان و دسي پژوهشي هاي افتهه ي توان ب  از جمله مي  
و اسـكينر و    ) 1993(، پاتريك و ديگران     )1993(ان  ، اكلس و ديگر   )1999(، پلتير و ديگران     )2006(

 و شايستگي  تواناييداشتن بهمعتقدند كه باور ) 1994(ويگفيلد و اكلس . كرداشاره ) 1990(ديگران 
انجـام   عملكـرد تحـصيلي،       و  بر پيشرفت  تواند  مي  خودكارآمدي  برخوردار بودن از احساس    خود و 
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، ميـزان تـالش و كوشـش و نـوع       اهـداف آموزشـي   گـزينش   ي تحـصيلي،    هـا ت تكاليف و فعالي   دادن
ي غـ توانـد بـه مثابـه چرا       اين يافته مي  . گذاردبان اثر   آموز  دانشراهبردهاي شناختي مورد استفاده در      

ت در تحـصيل نوجوانـان دبيرسـتاني و     آنانفراروي دبيران و مسئوالن مدارس باشد و به          راه موفقيـ 
  . نشان دهد رايليفت تحصكاهش رفتارهاي مشكل دار تحصيلي و اُ

ـ      هـا تي تكـاليف و فعالي    هـا در مورد تأثير ويژگي     بـي انگيزشـي تحـصيلي،       ةي تحـصيلي بـر تجرب
معتقدنـد كـه بـي      ) 2006( دمـرس و پلتيـر       -لگالـت، گـرين   .  صورت گرفته اسـت    اندكيتحقيقات  

رسـد كـه بخـواهيم تمـام         گيرد و منصفانه به نظر نمـي       ان سرچشمه مي  آموز  دانشانگيزشي از درون    
  ي مدرسه را    هاتتكاليف و فعالي ان را  آموز  دانش جالب و رضايت بخش قلمداد نماييم و         تيداراي ماهي

  .  بدانيمهاآندادن مند به انجام  هب و عالقغرا
ي بـي   هابيني خرده مقياسـ    دهند كه قدرت پيش     نشان مي  7  شماره ي ارائه شده در جدول    ها  يافته

بيني كننده پيامـدهاي تحـصيلي       بهترين پيش . اوت است انگيزشي تحصيلي براي متغيرهاي مالك متف     
حاضر و بر   سو با اين يافتة پژوهش      هم.  ارزشمندي تكاليف است   ،ي مطالعه حاضر  ها  يافتهبر اساس   

يي هـا ي تحـصيلي يكـي ديگـر از متغير   هـا تي پژوهشي موجود، ارزشمند دانستن فعالي    ها  يافتهاساس  
به عبارت  . دده  تحصيلي را تحت تأثير خود قرار مي       است كه انگيزش تحصيلي و به تبع آن عملكرد        

  .دانند برخوردارند  باالتر براي انجام دادن تكاليفي كه ارزشمند مياي ان از انگيزهآموز دانش ،ديگر
ان بـراي  آمـوز  دانـش كه هر چـه     معتقدند) 1999(و مردوخ   ) 2002( پيرسون و ديگران،     –باتين  

 تعهد بيشتري در خـود بـراي        ، ارزش بيشتري قائل باشند    يندهاي تحصيلي و پيشرفت در مدرسه     افر
  .برند مي بيشتري لذت هاآندادن  و از انجام كنند احساس ميي تحصيلي هاتفعاليدادن انجام 

، باورهاي تـالش    استبيني كننده پيامدهاي تحصيلي      بعد از ارزشمندي تكاليف كه بهترين پيش      
 كه به اين معنا .  پيشرفت تحصيلي باشد   الت تحصيلي و  بيني كننده معناداري براي مشك     تواند پيش  مي

، كمتـر بـه     تـري داشـته باشـند      ارزيـابي منفـي   ي خـود    ها توانـش  واز تواناييهاي   ان  آموز  دانشهر چه   
و مـشكالت تحـصيلي      ندتري برخوردار  پردازند و از پيشرفت تحصيلي پايين      ي تحصيلي مي  هاتفعالي 

   .نمايند تجربه ميرا بيشتري 
  گيري نتيجه

  :به نتايج زير اشاره كردتوان  ميهاي پژوهش حاضر،   دادهبه طور كلي بر اساس
 ي گوناگونها توان جنبه  چند بعدي است كه به كمك آن مي     اي  بي انگيزشي تحصيلي سازه   ) الف

  . بيني كرد ان را پيشآموز دانشزندگي تحصيلي 
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 است كـه    عامل چهار   ناشي از ي مطالعه حاضر نشان دادند كه بي انگيزشي تحصيلي          ها  يافته )ب
   :عبارتند از

   تكاليف و امور مربوط به تحصيالت،دادن  عدم باور به توانايي خود در انجام .1
  ي تحصيلي، ها  تكاليف و فعاليتكردن بي ارزش قلمداد .2
  ،شود  تكاليفي كه در مدرسه داده مييها ويژگينمودن نامطلوب قلمداد .3
  .ق شدن عدم تالش كافي براي موف.4
مـشاهده  ) ي خود هاعدم باور به توانايي    (مؤلفه از چهار    مؤلفهي جنسيتي تنها در يك      هاتفاوت) پ

  .دشو ميي دختر و پسر مشاهده نها آزمودنيميان عوامل تفاوتي سايرد و در شو مي
، ي كه ناشـي از بـي انگيزشـي هـستند          ي تحصيل ها از اُفت تحصيلي و شكست     پيشگيري براي   )ت

ي هـا ريزي  بـا برنامـه    راهـا    مؤلفـه  و تالش نمود تا تأثير منفي ايـن          كرد توجه   مؤلفهچهار  بايد به اين    
  . منطقي و اصولي به حداقل رساند

ان قوانين انضباطي مدرسه را بيشتر زير پـا  آموز دانشد تا شو مي بي انگيزشي تحصيلي سبب      )ث
ي هـا يل قـرار گيرنـد و فعاليت       ترك تحص  ه يا بگذارند و به اين ترتيب بيشتر در خطر اخراج از مدرس          

 معيـوب   اي  چرخه سبب ايجاد    ممكن است اين حالت   .  را كمتر انجام دهند     خود تحصيلي و تكاليف  
  .ان شودآموز دانشدر 

 براي معلمان و دست انـدركاران تعلـيم و          تواند  بسيار مي  نتايج اين مطالعه كاربردهاي آموزشي      
  .داشته باشدتربيت در اين زمينه 

 شـاخص   منزلـة  معدل بـه     در نظر گرفتن  .  برخوردار بود  نيز ي و نقائص  ها از محدوديت  اين مطالعه 
ان در مـورد مـشكالت تحـصيلي و      آموز  دانشسنجي  گيري از اطالعات خود      تحصيلي، بهره  پيشرفت

 رفـع ايـن نـواقص و اسـتفاده از          . ي اين مطالعه اسـت    هاي تحصيلي از جمله محدوديت    هاتميزان فعالي
. توانـد از پيـشنهادهاي كـاربردي باشـد         د پيشرفت تحصيلي در مطالعات ديگر مي      ي استاندار هاآزمون

ان ابتدايي و راهنمايي نيز از اهداف پژوهشي ديگر در ايـن  آموز دانشبررسي عوامل بي انگيزشي در      
ي اجتمـاعي از طـرف والـدين و دوسـتان           هـا  بررسي عوامل پيش آيند به ويژه حمايت      . زمينه است 

  .موضوعات پيشنهادي براي مطالعات بعدي در اين زمينه باشدتواند از ديگر  مي
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 در  با پيشرفت تحصيليخودتنظيميادگيري گيري هدف،  ة جهترابط
 فيزيك و علوم انساني-هاي رياضي آموزان دختر سال سوم رشته دانش

 
 فر ربابه عطايي

  دكتر فرهاد شقاقي
  
 يدهچك

ي هدف و خود تنظيمي يادگيري در پيشرفت        گير  جهت رابطةهدف پژوهش حاضر، بررسي     
 كاربرد انـواع  نظر دو گروه علوم انساني و رياضي فيزيك از      ةايسان و مق  آموز  دانشتحصيلي  

ـ .  از راهبردهاي خود تنظيمـي يـادگيري اسـت   گيري بهرهميزان  ي هدف وگير  جهت يـن  ه اب
ان دختر سال سوم گروه علوم انساني و رياضي دبيرستانهاي دولتي      آموز  دانشمنظور، از ميان    

بـه  ) نفر از گـروه علـوم انـساني       127  و رياضي نفر از گروه     73( آموز  دانش 200شهر كرج،   
، مقيـاس  هـا   دادهابـزار گـردآوري     .  انتخاب شدند  اي  چند مرحله اي    ي خوشه گير  نمونهروش  
 ي يـادگيري  گيـر   جهـت :  كه شـامل سـه قـسمت       . بود )1998(  تحصيلي بوفارد  گزيني هدف

 ظيميـادگيري خـودتن   ي پرهيز از شكست و مقياس       گير  جهتي عملكرد،   گير  جهت،  )تسلط(
هبردهـاي شـناختي و فراشـناختي       شامل دو قـسمت را     و آن هم  ) 1990( پنتريچ و ديگروت  

 بـه دسـت   ان  آمـوز   دانشي مربوط به پيشرفت تحصيلي از نتيجه آزمون ترم اول           ها  داده .بود
 از همبستگي پيرسون، تحليل رگرسـيون چندگانـه، تحليـل           گيري  بهره با   ها  يافتهتحليل  . آمد

ي هـدف و    گيـر   جهـت  ميان در كل گروه     .1:  نتايج نشان داد   .رفتواريانس مكرر صورت گ   
ي گيـر   جهـت  ميـان در كل گـروه     . 2.  مثبت معنادار وجود دارد    ةخود تنظيمي يادگيري رابط   

 در كـل    .3.  مثبت معنادار وجود دارد    ة با پيشرفت تحصيلي رابط    يادگيري خودتنظيم  هدف و 
 مثبـت   ةبا پيـشرفت تحـصيلي رابطـ      ي عملكرد   گير  جهتي يادگيري و    گير  جهت ميانگروه  

 منفي معنادار وجـود    ةي پرهيز از شكست با پيشرفت تحصيلي رابط       گير  جهت ميانمعنادار و   
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 از راهبردهـاي شـناختي و فراشـناختي بـا پيـشرفت             گيـري   بهره در كل گروه ميزان      .4. دارد
  .  مثبت معنادار وجود داردةتحصيلي رابط

ي گير  جهت  كاربرد  نظر و گروه رياضي و علوم انساني از       د مياني ديگر نشان داد كه      ها  يافته
ي پرهيز از شكست و ميزان استفاده از راهبردهـاي  گير جهتي عملكرد، گير  جهتيادگيري،  

با توجه به نتـايج ايـن پـژوهش شايـسته        . شناختي و فراشناختي تفاوت معنادار وجود ندارد      
ي هـدف   گيـر   جهـت در كـسب    ان را   آمـوز   دانـش  براي افزايش پيشرفت تحصيلي،       كه است

  .يادگيري و آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي ياري نمود
  

 ؛ي هـدف عملكـرد    گيـر   جهـت  ؛ري هـدف يـادگيري    گيـ   جهت ؛ي هدف گير  جهت :ها كليدواژه
 راهبردهـاي   ؛ راهبردهـاي شـناختي    ؛يـادگيري خـودتنظيم    ؛ي هـدف پرهيـز از شكـست       گيـر   جهت

   پيشرفت تحصيلي؛فراشناختي



  ...گيري هدف، خودتنظيمي  رابطة جهت

 

51

 
 

  

  مقدمه
آمـوزد و    مي را چگونه امتناع ورزيدن   چگونه زيستن و    درست انديشيدن و   شيوةيم و تربيت    تعل

 ،ي تربيتـي هـا  ة برنامـه تهيـ   دريكي از عوامل اساسي و قابل توجه. دده ميمنِ دروني انسان را رشد     
 دسـتيابي بـه آنهـا     دن هدفهايي است كه فعاليتهاي آموزش و پرورش به منظـور            تعيين ومشخص كر  

  .دشو مي و ترتيب داده انتخاب
 ممكن است به عنـوان يـك        ، مشترك ي كار يا وظيفه به عنوان پيوند      دادن  اهداف، عالوه بر انجام   
د كه فرد چه بايد بكنـد و        كن  هدف، مشخص مي  ). 1372 شريعتمداري،( معيار ارزيابي نيز عمل كنند    

 هـدف مـشكل     تأميناگر   ند و شو  ميهدفهاي خاص، موجب افزايش عملكرد      . چه مقدار تالش كند   
 ،نتيجـه كـار   سـرانجام اينكـه بـازخورد       .  كسي كه آن را بپذيرد، عملكرد بهتري خواهد داشت         ،باشد

  . خواهد شدتر موجب عملكردهاي عالي
 ند و منبع اصـلي انگيـزش عمـل        كن  ميهدايت عمل، صرف انرژي را نيز تنظيم         اهداف عالوه بر  

  ).1377 ،1رابينز( هستند
آن را الگـوي    ) 1992 (3آمـس  اسـت و  ز متغيرهـاي روانـشناختي       يكـي ا   ،2ي هـدف  گيـر   جهت

 برخـورد، درگيـر شـدن و        متفـاوت هـاي    داند كه منجر به اتخاذ شـيوه       منسجمي از باورهاي فرد مي    
ي در موقعيتهاي تحصيلي، مبين انگيزه فـرد  گير جهتاين . دشو  ميپاسخدهي به موقعيتهاي يادگيري     

ي او را در موقعيتهاي يـادگيري تحـت   پاسخها كنشها و ،تاز تحصيل است و به همين لحاظ تمايال  
  .دده مي قرار تأثير

 و همكـارانش بـا      4ك، در نتيجـه تحقيقـات دو       ميالدي 1980ة   در ده  ،ي هدف گير  جهتمفهوم  
 تحقيقـاتش، متوجـه شـد كـه كودكـان در مواجهـه بـا                 دادن او با انجام  . كودكان دبستاني مطرح شد   

ي هـدف   گيـر   جهت  (يكي توسعه و بسط تواناييهاي فرد     . اوتي دارند فموقعيتهاي يادگيري، اهداف مت   
 هـاي مطلـوب ديگـران و      هاي خـود از طريـق جـستجوي داوري        و ديگري نمايش توانايي   ) 5يادگيري

، موضـوع    مـيالدي  1990ة  در دهـ  . ) 6ي هـدف عملكـرد    گير  جهت ( اجتناب از قضاوتهاي منفي آنان    

                                                           
1. Robbins  
2. goal orientation  
3. Ames  
4. Dweck  
5. learning goal orientation  
6. performance goal orientation  
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در . كردند راني قرار گرفت كه با بزرگساالن كار مي       ي هدف مورد توجه روانشناسان و مدي      گير  جهت
ي هـدف   گير  جهت نشان داد كه بزرگساالن نيز همانند كودكان،      ) 2001( 1اين زمينه، تحقيق واندواله   

ي هدف عملكرد دارند و فرايندهايي مانند چگونگي مـديريت برخـورد، خـود          گير  جهتگيري و   ياد
حـدي   معلومـات تـا   دادن  رصتهاي يادگيري و بسط      ف كردنبخشي، خودكارآمدي، خلق و ايجاد     نظم
در  .ي هـدف اسـت    گير  جهتكدام از دو شكل      تفاوت در عملكرد افراد هنگام اتخاذ هر      ة  كنند تبيين
مطرح شده اسـت كـه پـژوهش حاضـر، بـه رويكـرد              رويكردهاي متفاوتي   ي هدف   گير  جهتة  زمين

  .تپرداخته اس) 1998(  و همكاران2ي هدف از نظر بوفاردگير جهت
ي هـدف يـادگيري، عملكـرد و پرهيـز از           گير  جهتبه   ي هدف گير  جهتبراساس اين رويكرد،    

ي هـدف   گيـر   جهـت اني كـه    آمـوز   دانـش طبق نظر بوفارد و همكـاران،       .  تقسيم شده است   3شكست
 تأكيـد بر موضوعات جديدنـد و بـر فهـم موضـوعات            يافتن  يادگيري دارند، درصدد افزايش تسلط      

بنـابراين  . خواهنـد يـاد بگيرنـد      مـي هـم   كه عملكردشان ضعيف اسـت، بـاز        آنها حتي زماني    . دارند
طبيعي از فرايند يادگيري جهت كوشش بيشتر       رهاي دشوار پشتكار دارند و خطاهايشان بخشي        دركا

ي هـدف يـادگيري بـر       گيـر   جهـت  تـأثير به بررسـي    ) 1988 (4ايمز و آرچر  . دنشو  ميدر نظر گرفته    
ي هـدف يـادگيري سـبب ايجـاد         گيـر   جهتن نتيجه رسيدند كه     پيشرفت تحصيلي پرداختند و به اي     

 افزايش درگيري طوالني مدت و با كيفيت برتـر در           آن هم سبب  د كه   شو  ميالگوي انگيزشي در فرد     
  .دشو  مييادگيري
 اني كه جهـت   آموز  دانشنشان داد،   )2002 ( 8 و ميدگلي  7 يوردان ،6، ميدلتون 5تحقيق كاپالن ة  نتيج

ي هـدف عملكـرد دارنـد، بيـشتر         گير  جهتاني كه   آموز  دانش نسبت به    ،ندگيري هدف يادگيري دار   
  و ديگـران 9فـايني . نـد كن مي بيشتر از راهبردهاي عميق يادگيري استفاده .به خطرپذيري دارند تمايل  

ي هـدف يـادگيري،     گيـر   جهـت  بـا    آموز  دانشدر تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه يك          ) 2004(
  .دوره درسي دارد از يك  رابيشترين يادگيري ممكن

                                                           
1 .Vandewalle 
2. Bouffard  
3. avoidance goal orientation  
4. Archer 
5. Kaplan 
6. Middletion  
7. Urdon  
8. Midgley  
9. Finney  
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ة ان درصدد مقايـس   آموز  دانشي هدف عملكرد،    گير  جهت، در   ش نظر بوفارد و همكاران    براساس
 .نـد كن  مي آنها چگونه قضاوت     دربارة براينكه ديگران     تأكيد دارند  تواناييهاي خود با ديگران هستند و     

ـ     بنابر.  نه بي كفايت   ،ند كه خود را باهوش جلوه دهند      كن  ميآنها سعي    شي پرهيـز   اين از وظـايف چال
از اهـداف ديگـر      .ندده  ميند و در برخورد باوظايف دشوار، پشتكار كمتري از خودشان نشان            كن  مي

 براي آنها شكست  . استكسب موفقيت باكوشش كم      گذاشتن ديگران و   پشت سر  ان،آموز  دانشاين  
ژوهـشهاي هـاراكيويز،    پ. دشـو   مـي كفايتي فرد تلقـي       شواهدي از بي   ،شكست، زيرا   آميز است تهديد

ي عملكـرد و پيـشرفت      گيـر   جهـت  ميـان    همبـستگي ) 1387( و دالورپـور  ) 1997 (1بارون واليوت 
روي دانـشجويان نـشان داد كـه        ) 1991 (2اما بررسي پنتريچ وگارسيا   . تحصيلي را مثبت نشان دادند    

كـه در دو هـدف      دارند، نسبت به دانشجوياني      دانشجوياني كه اهداف يادگيري باال و عملكرد پايين       
ان در  آمـوز   دانـش از نظـر بوفـارد و همكـاران، هـدف           . باال بودند، پيشرفت تحصيلي بهتـري دارنـد       

در فراينـد    ي پرهيز از شكست، صرفاً اين است كه شكست نخورند و كمتـرين تـالش را               گير  جهت
  .ندكن مييادگيري دنبال 

تحصيلي را منفي نشان    پرهيز از شكست و پيشرفت       ي هدف گير  جهت ميان   پژوهشها همبستگي 
ي اليـوت   هـا   يافتـه . دكنـ   مي تأييداين نتيجه را    ) 1385( جمله پژوهش خادمي و نوشادي     از .اند داده

ات منفـي بـر انگيزشـهاي       تـأثير  داراي   ،ي پرهيز از شكست   گير  جهتنشان داد،    )1996( وهاراكيويز
را  شرفت تحـصيلي  ي هـدف و پيـ     گير  جهت ميان   نهايت پژوهشها همبستگي مثبت    در. دروني است 

يـادگيري  ). 2010( 3و العمـادي   )1988(اليوت ودويك    ،)1992( آمستحقيقات   از جمله  ،نشان داد 
 . شـده اسـت    در نظـر گرفتـه    ، متغير روانشناختي ديگري است كه در ايـن تحقيـق            4خودتنظيم شده 

مـشاهده   انيآمـوز   دانش انگيزش است و در      ة نسبتاً جديد در حوز    ي، مفهوم يادگيري خودتنظيم شده  
خود يادگيري ) 1989( 5 زيمرمان.كه به طور منظم گرايش به دستيابي اهداف يادگيري دارندشود  مي

جريـان   ان در آمـوز   دانـش به فعاليتهاي رفتاري، فراشناختي و انگيزشـي كـه          دهد    نسبت مي  را   تنظيم
  .يادگيري خود سهيم هستند

                                                           
1. Harackiewicz, Barron & Elliot  
2. Pintrich & Garcia  
3. Al- Emadi  
4. Self Regulated Learning  
5. Zimmerman  
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ش بـراي توصـيف چگـونگي عملكـرد         ، در تـال    ميالدي 1980هاي خود تنظيمي، اكثراً از       نظريه
ـ            . موفق پديد آمدند  دگيرندة  يا  1پنتـريچ و ديگـروت    ة  از ميان ايـن نظريـات، در ايـن پـژوهش نظري
 3فراشناختي  و 2راهبرد شناختي   يادگيري خود تنظيم به دو     ،آنها طبق نظر . به كار رفته است   ) 1990(

  : ازتندد كه عبارشو ميتقسيم 
 فراشـناختي   راهبردهـاي  و سـازماندهي و      5تبيـين ،  4 تمرين هايمهارت راهبردهاي شناختي شامل  

   .6هاي فردي فراشناخت و مديريت تالشمهارتهايشامل 
 اقدامهايي هستند كه به كمك آنهـا اطالعـات تـازه را بـراي پيونـد دادن و                  ،راهبردهاي شناختي 

يم و  كن  ميدت آماده   حافظه دراز م   سازي آنها در    آموخته شده و ذخيره    الًقب تركيب كردن با اطالعات   
راهبردهاي فراشناختي تدبيرهايي هستند براي نظارت بر راهبردهاي شناختي و كنترل و هدايت آنها              

  ).1388سيف، (
بـا پيـشرفت    را  فراشـناختي     از راهبردهاي شناختي و    گيري  بهرهميزان   ميان   پژوهشها، همبستگي 

 ،بـه نقـل از سـيف      ميالدي   1984ال   و همكاران در س    7از جمله پاريس  . تحصيلي مثبت نشان دادند   
ان كالسهاي سوم و پنجم، مهارتهاي شناختي و فراشناختي را آموزش دادند كـه              آموز  دانشبه   1379

 در) گروه آزمايش ( موزش داده شده بود   آاني كه اين مهارتها به آنها       آموز  دانشنتايج آن نشان داد كه      
 كـديور،   شپـژوه . بيشتر مهارت داشـتند    مطالب   توانايي خواندن و فهميدن    مقايسه با گروه گواه، در    

ان آمـوز   دانـش  آموزش راهبردهاي شـناختي بـر پيـشرفت تحـصيلي            تأثير) 1387( و نيازي    يارياري
باورهـاي  ة رابطـ ة در بررسـي خـود در زمينـ   ) 1367(نـژاد   موسـوي . نارسانويس را مثبت نـشان داد    

رسـيد كـه يكـي از بهتـرين          ن نتيجـه  انگيزشي و راهبردهاي خودگرداني با پيشرفت تحصيلي، به اي        
 از راهبردهـاي شـناختي سـطح        گيـري   بهـره پيشرفت تحـصيلي،    ة  بيني كنند   متغيرهاي پيش  ةمجموع

 خـود  ينـد، نـه تنهـا افـراد      كن  مياني كه از راهبردهاي سطح باال، بيشتر استفاده         آموز  دانشباالست و   
پـور، كـديور و      در پژوهش عبداله  . رند بلكه از موفقيت تحصيلي باالتر برخوردا      ،تر هستند  دهنده نظم

                                                           
1. Degroot  
2. cogritive strategies  
3. metacognitive strategies  
4. rehearsal  
5. elaboration  
6. effort management  
7. Paris  
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راهبردهاي شناختي و پيـشرفت تحـصيلي در درس رياضـي           ميان   همبستگي مثبت ) 1384( عبدالهي
  . اما در درس مطالعات اجتماعي اين همبستگي ديده نشد،ديده شد

از .  و پيـشرفت تحـصيلي را نـشان داد         يادگيري خودتنظيم  ميان    ديگر همبستگي مثبت   يتحقيقات
در فرايند يادگيري،    نشان دادند كه فعاليت   ) 1994(  آمس و) 1989(، زيمرمان   )1986( 1 كورنو جمله

ي هـدف و    گيـر   جهتة   ديگر، رابط  يتحقيقات .گردد خود موجب افزايش بهبود عملكرد تحصيلي مي      
بـه تحقيقـات پنتـريچ و ديگـروت         تـوان     مـي در اين زمينه    .  را مثبت نشان دادند    يادگيري خودتنظيم 

  .اشاره كرد) 2001 (2و مك كاسلين و هايكي) 2001( ، زيمرمان)1990(
به نقل از خرمـايي و      ) 2004 (4چان وليونگ  و) 2001( ، العمادي )2001( 3اليوت ومك گريگور  

 تأييدهاي هدف و رويكردهاي يادگيري را مورد        يگير  جهت ميان   ةدر تحقيق خود، رابط   ) 1385( خير
 ميــان معنــادارية وي دانــشجويان دانــشگاه شــيراز، رابطــر) 1378 (بررســي جوكــار. قــرار دارنــد

 .ي هدف و خودتنظيمي را نشان دادگير جهت

فعاليت و كوششهايي براي شناسـايي       ةمجموعبايد   دارد كه    تأكيد امراين   راهنمايي تحصيلي، بر  
 تعلـيم   درآموزان    كردن دانش راهنمايي  . انجام شود  ان در انتخاب راه آينده آنها     آموز  دانشو كمك به    

 و از سوي ديگر بر نيازهاي فـرد و جامعـه بايـد بنيـاد                آنانظرفيت وجودي    و تربيت از يك سو بر     
  .شود

افزايش سطح استانداردهاي تحصيلي در افراد جامعه اسـت، لـذا            از آنجا كه نياز ملي هر جامعه،      
 آن بـا    ارتبـاط  رسد كه الگوهاي هدف گزيني رايـج در هـر جامعـه شناسـايي و               به نظر ضروري مي   

 آنهـا و بـاال      دادن سپس با در نظر گرفتن تفاوتهاي فردي، نسبت بـه تغييـر            ،استانداردها بررسي شود  
يـادگيري  . ي هدف افراد اقدام نمـود     گير  جهت دادندر صورت لزوم تغيير    بردن سطح استانداردها و   

 و كاربرد   تاس در ارتقاي سطح استانداردهاي تحصيلي افراد جامعه         يثر ديگر ؤمة  ، مولف خودتنظيمي
. گـردد   دستيابي بـه اهـداف يـادگيري بـاالتر و بيـشتر مـي        براي گرايش افراد    سبب منظم   به طور آن  

 آورد  فراهم مـي  افزايش كارآمدي شخصي و تحكيم       ه را براي  ان، زمين آموز  دانشخودتنظيم بارآوردن   
 او را بـه     نـه تنهـا    هدفهاي تربيتـي     ،گذشته از اين  . يابد  حضور مي تر در جامعه    مؤثرو در نهايت فرد     

ه را بـه سـمت تحـول و          جامعـ  دهـد كـه     را مي اين توانايي   او  د، بلكه به    كن  ميمقام انسانيت نزديك    
                                                           
1. Corrno  
2. Mccaslin &Hickey  
3. McGregor  
4. Chan& Leiyoung  
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پـژوهش حاضـر را در   دادن توان ضـرورت و اهميـت انجـام      ميپاياندر  .  ارتقا دهد  پيشرفت بيشتر 
ي هـدف مـشخص و   گير جهتاني كه   آموز  دانش با توجه به نتايج تحقيقات،       .موارد زير خالصه كرد   

ي هدف يادگيري دارند و درجريان آموزش افراد خود تنظيم هـستند و مهارتهـاي               گير  جهت به ويژه 
دارنــد، پيــشرفت تحــصيلي بــاالتر دارنــد، اطالعــات فراشــناختي بيــشتري  راهبردهــاي شــناختي و

  .تر هستند موفقهاي عيني و پيشرفت عزت نفس  درك واقعيتدر ند وكن مي كسب تر هماهنگ
  : شده استاجراپژوهش حاضربه منظور تحقق بخشيدن به اهداف زير   خالصه، طوربه
با  )پرهيز از شكست  ،  عملكرد،  يادگيري(هاي آن  گيري هدف ومولفه   جهت ميان   ةبررسي رابط . 1

  .پيشرفت تحصيلي
  .فراشناختي با پيشرفت تحصيلي راهبردهاي شناختي و ،يادگيري خودتنظيم ميان بررسي. 2
  .يادگيري خودتنظيم ي هدف باگير جهت ةابطبررسي ر. 3
ي هدف و   گير  جهتان علوم انساني و رياضي از نظر كاربرد انواع          آموز  دانشمقايسه دو گروه    . 4

  .شناختي و فراشناختي راهبردهاي
  :طراحي شده استاالت زير ؤ پژوهش حاضر سبا توجه به اهداف

ان آمـوز   دانـش  با پيشرفت تحصيلي     يميادگيري خودتنظ ي هدف،   گير  جهت ميان   آيا :سوال اصلي 
  رابطه وجود دارد؟
  سؤاالت ويژه

  ي هدف يادگيري و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد؟گير جهت ميان آيا. 1
  ي هدف عملكرد و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد؟گير جهت ميان آيا. 2
  د دارد؟ي هدف پرهيز از شكست و پيشرفت تحصيلي رابطه وجوگير جهت  ميانآيا. 3
   رابطه وجود دارد؟يادگيري خودتنظيمي هدف و گير جهت ميان آيا. 4
  ميزان استفاده از راهبردهاي شناختي و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد؟ ميان آيا. 5
  ميزان استفاده از راهبردهاي فراشناختي و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد؟ ميان آيا. 6
ي و گيـر  جهـت علوم انساني و رياضـي از نظـر كـاربرد انـواع      انموزآ دانشدو گروه  ميان   آيا. 7

  راهبردهاي شناختي و فراشناختي تفاوت وجود دارد؟
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  روش تحقيق
  جامعه آماري و گروه نمونه 

كرج بودند كه در  ان دختر سال سوم دبيرستانهاي دولتي شهر  آموز  دانش همةجامعه آماري شامل    
  . مشغول به تحصيل بودند85-86ال تحصيلي هاي علوم انساني و رياضي در س رشته

 نفر 73 نفر از گروه علوم انساني و127ان بود كه آموز دانش نفر از اين    200پژوهش شامل   ة  نمون
بـه  . انتخاب شـدند  اي    چند مرحله اي    ي تصادفي خوشه  گير  نمونهكه به روش    بودند  از گروه رياضي    

رش شـهر كـرج، يـك مدرسـه و از ميـان             اين صورت كه از ميان نواحي چهارگانه آمـوزش و پـرو           
بـه صـورت تـصادفي انتخـاب        ) يك گروه انساني وگروه ديگر رياضي     (مدارس برگزيده دو كالس     

  . شدند

حجم نمونه از رابطه     
2

22

2

d

Z
n

 .
)(

)   ،02502برآورد شده كه در اين رابطـه      ) 1383دالور /
 و 

 با توجه به فرمول بـاال حجـم         .است در نظر گرفته شده      d=3/0و   98/4ان  آموز  دانشواريانس معدل   
علـوم   ان رياضـي و   آمـوز   دانـش  نفر به صورت تـصادفي از        220.  نفر برآورد شده است    213نمونه،  

 پرسشنامه تكميل شده است و      201انتخاب شدند كه    اي    ي تصادفي خوشه  گير  نمونهانساني برحسب   
 نفـر از گـروه      127 ،نفـر 200از اين   . حاسبات برگزيده شد   پرسشنامه براي م   200براي سهولت كار،    

ايـن دو گـروه در جامعـه         عـدة به نـسبت      كه با توجه   بودند نفر از گروه رياضي      73علوم انساني و    
  .انتخاب شدند
  گيري  ابزار اندازه

ي هـدف بوفـارد و      گيـر   جهـت ة  ي هـدف از پرسـشنام     گير  جهتدر اين پژوهش، براي سنجش      
 126 و حـداكثر آن      21حـداقل نمـره آزمـودني       .  پرسـش دارد   21فاده شد كه    است) 1998(همكاران  

به روش آلفاي كرونباخ براي خرده      ) 1998( بوفارد و همكارانش     ةضرايب پايايي گزارش شد   . است
ي پرهيـز از شكـست   گير جهتو ) 75/0(ي عملكرد گير  جهت ،)88/0( ي يادگيري گير  جهتمقياس  

  .  آمدبه دست) 75/0(
 پنتـريچ و    خـودتنظيم يـادگيري   پرسشنامه  از  ،  يادگيري خودتنظيم هش براي سنجش    در اين پژو  

بعـد  . 1: گـردد   سوال است و بـه دو مقولـه تقـسيم مـي            22استفاده شد كه شامل     ) 1990(ديگروت  
  . پرسش است13شامل كه  شناختي راهبردهاي . بعد فراشناخت.2.  شناختيراهبردهاي
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ي آزمون مـوردنظر    يبه منظور تعيين پايا   .  است 110ره آن    و حداكثر نم   22حداقل نمره آزمودني    
نباخ استفاده گرديد كه مقدار آلفاي محاسبه شده براي خرده مقيـاس راهبردهـاي   واز روش آلفاي كر  

  .  محاسبه گرديد74/0 و 83/0شناختي و فراشناختي به ترتيب برابر 
  ها دادهروش تحليل 

بـراي تحليـل اسـتنباطي از       . دشـ  انجام   spssرم افزاري   ، از طريق برنامه ن    ها  دادهتجزيه و تحليل    
  .حليل واريانس مكرر استفاده شدروش تحليل همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه و ت

  ي پژوهشها يافته
 ،گيري عملكرد  جهت،خودتنظيميادگيري  ،گيري هدف همبستگي محاسبه شده ميان جهت. 1شماره جدول 
   از راهبردهاي شناختي و فراشناختي با پيشرفت تحصيليگيري بهره گيري پرهيز از شكست و ميزان جهت

  سطح معناداري  پيشرفت تحصيلي  
  002/0  95/0   خوددتنظيميادگيري 

  016/0  79/0  گيري هدف  جهت
  000/0  82/0  گيري معطوف به يادگيري  جهت
  003/0  65/0  گيري معطوف به عملكرد جهت
  025/0  -65/0  گيري معطوف به پرهيز از شكست جهت
  002/0  72/0   از راهبردهاي شناختي گيري بهره
  035/0  57/0  از راهبردهاي فراشناختيگيري  بهره

p<%5)(  
يـادگيري   مقدار همبستگي محاسبه شده ميان       ، ارائه شده است   1شمارة  گونه كه در جدول      همان

گيري   جهت،)79/0(گيري هدف و پيشرفت تحصيلي     جهت ،)95/0(خودتنظيم و پيشرفت تحصيلي     
گيري هدف معطـوف بـه عملكـرد و            جهت ،)82/0( هدف معطوف به يادگيري و پيشرفت تحصيلي      

 گيري هدف معطوف به پرهيـز از شكـست و پيـشرفت تحـصيلي                جهت ،)65/0( پيشرفت تحصيلي 
از راهبردهاي   گيري   و بهره  ،)72/0( از راهبردهاي شناختي و پيشرفت تحصيلي        گيري  بهره ،)-65/0(

 از نظـر آمـاري      05/0 ايـن مقـدارها در سـطح         همـة  .است) 57/0(تي و پيشرفت تحصيلي     فراشناخ
 ،گيـري هـدف    جهـت ،خودتنظيميادگيري هرچه كه توان گفت      اطمينان مي  95/0معنادار هستند و با     

 از راهبردهـاي    گيري  بهرهگيري معطوف به عملكرد و ميزان          جهت ،گيري معطوف به يادگيري     جهت
گيـري     امـا هرچـه جهـت      .يابد   پيشرفت تحصيلي نيز افزايش مي     ،ي افزايش يابد  شناختي و فراشناخت  

   .يابد  پيشرفت تحصيلي كاهش مي،معطوف به پرهيز از شكست افزايش باالتر باشد
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ي هدف، خودتنظيمي و راهبردهاي شناختي و گير جهتميان انواع  گام به گامرگرسيون  .2شماره ل جدو
  با پيشرفت تحصيلي فراشناختي

    ضرايب استاندارد  ضرايب غيراستاندارد
 ميزان تغيير متغير وابسته R R2  معادله رگرسيون

)Beta(  

  سطح معناداري

  يادگيري خودتنظيم
  ي هدف يادگيريگير جهت

70/0  
66/0  

52/0  27/0  48/0  
35/0  

000/0  
000/0  

  يادگيري خودتنظيم
  ي هدف يادگيريگير جهت
  ي هدفگير جهت
  ي هدف عملكردگير جهت

57/0  
44/0  
43/0  

  
45/0  

  
63/0  

  

  
39/0  

24/0  
19/0  
12/0  

  
18/0  

001/0  
000/0  
000/0  
  
002/0  

  يادگيري خودتنظيم
  ي هدف يادگيريگير جهت
  ي هدفگير جهت
  ي هدف عملكردگير جهت
  ي پرهيز از شكستگير جهت

  راهبردهاي شناختي
  راهبردهاي فراشناختي

36/0  
41/0  
50/0  
40/0  

  
44/0  
38/0  

  
31/0  

  
  
42/0  

  
  
18/0  

22/0  
18/0  
16/0  
21./  

  
20/0  
14/0  

  
17/0  

001/0  
001/0  
001/0  
001/0  
  
001/0  
001/0  
  
001/0  

  

 در گام   ،پس از محاسبه رگرسيون گام به گام       ، ارائه شده است   2شماره  گونه كه در جدول      همان
 يعني   از واريانس متغير وابسته    27/0 ي هدف يادگيري  گير  جهت و   يادگيري خودتنظيم اول دو متغير    

ي هدف يادگيري،   گير  جهت ،يادگيري خودتنظيم  ،در گام دوم  . بيني كردند  را پيش  پيشرفت تحصيلي 
در گام   و  از واريانس پيشرفت تحصيلي    39/0 با هم    ي هدف عملكرد  گير  جهتي هدف و    گير  جهت

ي پرهيـز از شكـست، و       گيـر   جهـت سوم، همه متغيرهاي گفته شده در دو گام اول و دوم به همراه              
  .بيني كردند  پيشاز واريانس پيشرفت تحصيلي را 0 /18بردهاي شناختي و فراشناختي با هم راه
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ي عملكرد، هدف يادگيري، پرهيز از شكست و گير جهت تحليل واريانس مكرر براي مقايسه .3شمارة جدول 
 هاي انساني و رياضي در دختران و پسران رشته راهبردهاي شناختي و فراشناختي

  سطح معناداري  F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  هاعامل
  000/0  74/8394  89/169759  4  58/679039  متغيرهاي وابسته

  46/0  52/0  39/34  1  39/34  رشته
  22/0  56/3  35/88  4  42/357  رشته+متغيرها

  

متغيرهاي محاسبه شده براي مقايسه      F، مقدار    ارائه شده است   3شمارة  گونه كه در جدول      همان
تـوان    درصد اطمينان مي   99بنابراين با   . وابسته در كل نمونه مورد مطالعه از نظر آماري معنادار است          

ي عملكرد، هـدف يـادگيري، پرهيـز از شكـست و راهبردهـاي              گير  جهتمتغيرهاي   ميانگين   ،گفت
قايـسه   محاسـبه شـده بـراي م       Fهمچنين، مقدار   . در كل نمونه متفاوت است     شناختي و فراشناختي  

 محاسـبه شـده بـراي بررسـي         Fنين مقـدار    چهاي انساني و رياضي و هم      متغيرهاي وابسته در رشته   
هـاي   ان رشـته  آموز  دانشبه اين معني كه     . تعامل متغيرهاي وابسته و رشته از نظر آماري معنادار نبود         

ي ي عملكـرد، هـدف يـادگيري، پرهيـز از شكـست و راهبردهـا              گير  جهترياضي و انساني از نظر      
  .با يكديگر تفاوتي ندارند شناختي و فراشناختي

 

   مقايسه ميانگين متغيرهاي وابسته در كل نمونه.4شماره جدول 
  انحراف استاندارد  ميانگين  متغيرها

  38/0  20/39  جهت هدف يادگيري
  63/0  09/97  ي عملكردگير جهت
  31/0  50/40  ي پرهيز از شكستگير جهت

  42/0  27/53  راهبردهاي شناختي
  28/0  88/33  راهبردهاي فراشناختي

  

، در نمونـه مـورد مطالعـه بـه ترتيـب مقـدار               ارائه شده اسـت    4 ةشمارگونه كه در جدول      همان
ي پرهيـز از شكـست از دو متغيـر          گيـر   جهـت ي عملكرد، راهبردهـاي شـناختي،       گير  جهتميانگين  
   .ي هدف و راهبرهاي فراشناختي بيشتر استگير جهت

  گيري نتيجهبحث و 
 و  يـادگيري خـودتنظيم    ، آن يمتغيرهـا  ي هدف و  گير  جهتة  اين پژوهش به منظور بررسي رابط     

نيز مقايسه دو گروه رياضي و علوم انساني از نظر كـاربرد ايـن               متغيرهاي آن با پيشرفت تحصيلي و     
  . امر تحصيل صورت پذيرفته استةمتغيرها در زمين
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جر بـه افـزايش پيـشرفت تحـصيلي در           من ،ي هدف گير  جهتنتايج پژوهش حاضر نشان داد كه       
) 1988(، اليـوت و دويـك       )1992( تحقيقـات ايمـز    نتايج اين نتيجه همسو با    .دشو  ميان  آموز  دانش

  .است) 2010( والعمادي
ي هدف، عامل انگيزشي مهم در امر       گير  جهتدارد كه    بيان مي ) 1992( در تبيين اين نتيجه، ايمز    

 به  متفاوت ان به روشهاي  آموز  دانشد  شو  ميآيد كه سبب     يادگيري، آموزش و عملكرد به حساب مي      
  .آنها افزايش يابدموقعيتهاي آموزش و يادگيري گرايش نشان دهند و پيشرفت تحصيلي 

 افزايش پيشرفت   سبب ،ي هدف يادگيري و عملكرد    گير  جهتديگر پژوهش نشان داد كه      ة  نتيج
منجـر بـه كـاهش پيـشرفت      ،ز شكستي هدف پرهيز ا   گير  جهتاما  . دشو  ميان  آموز  دانشتحصيلي  
ي هـدف يـادگيري، الگـوي       گيـر   جهـت دارنـد كـه      بيان مي ) 1988( ايمز و آرچر  . دشو  ميتحصيلي  

 در  بيـشتر د كه منجر به افزايش يادگيري طـوالني مـدت و بـا كيفيـت                كن  ميانگيزشي در فرد ايجاد     
اني بـا   آمـوز   دانـش  ،نـد كن  يمـ  بيـان    ) 2002 (  يـوردان و ميـدگلي     ،كاپالن، ميدلتون . دشو  مييادگيري  

 و بيـشتر از راهبردهـاي عميـق    )خطرپذيرنـد  (نـد كن مـي ي هدف يادگيري، بيشتر ريـسك   گير  جهت
در پژوهش خود به اين نتيجه رسـيدند        ) 1997( بارون و اليوت     ، هاراكيويز .ندكن  مييادگيري استفاده   

هـاي پيـشرفت     پيام يـادگيري نامناسـب و    ي عملكـرد در افـراد بـا         گيـر   جهـت كه اجتناب از وجود     
ي هـدف   گيـر   جهـت  ميان   همبستگي) 1991( گارسيا پنتريچ و نيز  از طرفي   . ناسازگارانه ارتباط دارد  

 بيان داشتند، دانـشجوياني     ،عملكرد و پيشرفت تحصيلي را منفي گزارش دادند و در تبيين اين نتيجه            
 در داشـتن دو هـدف بـاال         كه اهداف يادگيري باال و عملكرد پايين دارند، نسبت به دانشجوياني كه           

ي هـدف از    گيـر   جهتتوان به    در تبيين اين نتيجه مي    . بودند، پيشرفت تحصيلي بهتري كسب كردند     
ي هـدف عملكـرد دو حالـت        گير  جهت) 2000(اشاره كرد كه طبق نظر پنتريچ       ) 2000( نظر پنتريچ 

 دارد و تأكيـد   با ديگران    در مقايسه     بودن  باهوشتر  و  فرد بر برتر بودن    در آن حالت گرايشي كه    . دارد
 فرد بر اجتناب از تحقير شدن، احمق به نظر رسيدن، نداشتن عقب ماندگي              در آن حالت اجتنابي كه    

گرايـشي نـسبت بـه       ،ي هـدف عملكـرد    گير  جهترسد،   به نظر مي  . داردتأكيد  در مقايسه با ديگران     
يجه پيشرفت تحصيلي بهتر    نت بيشتري براي يادگيري و در    ة  ي هدف عملكرد اجتنابي، انگيز    گير  جهت
ة انگيز ند،كن ميي هدف عملكرد اجتنابي استفاده گير جهتاني كه از آموز  دانشبنابراين  . دكن  ميايجاد  

اني كـه از  آمـوز  دانـش پـس  . كمتري بـراي يـادگيري و در نتيجـه پيـشرفت تحـصيلي كمتـر دارنـد         
  .في دارند پيشرفت تحصيلي من،ندكن ميي هدف عملكرد اجتنابي استفاده گير جهت
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ي هدف پرهيز از شكست منجـر بـه كـاهش           گير  جهتديگر پژوهش حاضر نشان داد كه       ة  نتيج
 اليـوت و هـاراكيويز     اين نتيجه همسو با نتايج تحقيقات     . دشو  ميان  آموز  دانشپيشرفت تحصيلي در    

بيـان  ) 1998( در تبيـين ايـن نتيجـه بوفـارد و همكـاران           . است) 1385( نوشادي خادمي و ) 1996(
دارند كه افرادي كه براي يادگيري تنها هدفشان اين است كه شكـست را تجربـه نكننـد و بـراي                      مي

بااليي براي فعاليت يادگيري ندارند و در نتيجه عملكرد         ة  ي ندارند، انگيز  تأكيد درسي خود  پيشرفت
ر ي پرهيز از شكـست د گير جهتبر وجود ) 1996( هاراكيويز اليوت و. آنها نيز مطلوب نخواهد بود   

  .اند  كردهتأكيدهاي دروني منفي آن بر انگيزش اتتأثيردر نتيجه  فرد و
. است مثبت   ،يادگيري خودتنظيم ي هدف و    گير  جهت ميان   ةديگر پژوهش نشان داد، رابط    ة  نتيج

 ، مـك كاسـلين و     )2000( ، زيمرمـان  )1990(اين نتيجه همسو با نتايج تحقيقات پنتريچ و ديگروت          
ان خـودتنظيم،   آمـوز   دانشد كه   كن  ميبيان  ) 1997( يين اين نتيجه، بلوچر   در تب . است) 2001( هايكي
اين نتيجه اين باشد كه ارزشـها و         شايد يكي از داليل   . مدارند  به يادگيري دارند و هدف     بسيار ةعالق

 قرار دهـد و     تأثير تحت   ،ندكن  ميكه آنها انتخاب    را  تواند اهدافي     مي ،انآموز  دانشباورهاي شخصي   
  .دده مي قرار تأثير در آنان راتحت يادگيري خودتنظيماين اهداف، نتيجه  در

ان آمـوز   دانـش در   فراشناختي  از راهبردهاي شناختي و    گيري  بهرهديگر پژوهش نشان داد،     ة  نتيج
ايـن نتيجـه همـسو بـا نتـايج تحقيقـات امينـي              . دشـو   ميموجب افزايش پيشرفت تحصيلي در آنان       

، نيــازي، كــديور )1367( نــژاد ، موســوي)2006( و ديگــرانهاتچنــسون   فيليــپس و،پــري ،)2009(
اني كـه   آمـوز   دانشد كه   كن  ميبيان  ) 1367( نژاد در تبيين اين نتيجه، موسوي     .است )1387(ويارياري  

تر هـستند و موفقيـت       دهنده نظم  خود ي، افراد گيرند   مي  بهرهاز راهبردهاي شناختي سطح باال، بيشتر       
در تحقيق خود دريافتند كـه      ) 2006(فيليپس و هاتچنسون و ديگران      پري،  . آن بيشتر است  تحصيلي  

  درگيـر شـدن باموضـوعات درسـي، تمرينـات     ماننـد ان خود تنظيم، بيشتر در موقعيتهايي   آموز  دانش
گيرند كه منجـر بـه افـزايش         يادگيري، درك عميق و فهم موضوعات وتالش براي يادگيري قرار مي          

 ديگر پژوهش نشان داد، دو گروه علـوم انـساني و رياضـي از             ة  يافت. دشو  ميتحصيلي آنان    پيشرفت
در . يكديگر تفاوت معنادار ندارند    راهبردهاي خود تنظيم با    ي هدف و  گير  جهتجهت كاربرد انواع    

 كـاربرد راهبردهـاي   ةان در زمينآموز دانشرسد با توجه به افزايش آگاهي      تبيين اين نتيجه به نظر مي     
آموزشـي،  لوحهـاي فـشردة      كـاربرد    مانندتفاده از تكنولوژيهاي آموزشي     شناختي و فراشناختي و اس    

د كـه منجـر بـه       شو  مييادگيري بيشتر در آنان ايجاد      ة  ايجاد انگيز ة  اينترنت، كالسهاي آموزشي، زمين   
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و مواد آموزشي در     د و نوع رشته تحصيلي    شو  ميان  آموز  دانشتر در عملكرد تحصيلي      مطلوبة  نتيج
ي هـدف  گيـر   جهـت رسـد انتخـاب نـوع        همچنين به نظر مـي    . نيستاي    ن كننده اين ميان عامل تعيي   

 عامـل   ،نـوع رشـته تحـصيلي      يـادگيري دارد و    ان بـستگي بـه هـدف شـخص در زمينـه           آموز  دانش
  . حاصل شودديگر اي هنتيج  و ممكن است درجامعه آماري ديگرنيستكننده در اين مورد  تعيين

  راهكارهايي براي مديران و معلمان
تر و  مـؤثر ي هـدف    گيـر   جهـت سـازي محـيط يـادگيري و ايجـاد            تنظيم و مطلوب   برايان  مدير

 راحت، منظم و بـا      آموزان امكاناتي را مانند كالسهاي      براي دانش توانند    مي ،پيشرفت تحصيلي بيشتر  
 امـور   دادن انجـام  غنـي، ايجـاد تـسهيالت در    ، كتابخانـه  آزمايـشگاه مجهـز   شرايط فيزيكي مناسب،    

  . فراهم كننديدهاي علمي پرورشي و بازد
تر مـؤثر  ،انآمـوز  دانـش ي هدف يادگيري و خود تنظيمـي در       گير  جهتافزايش  ة  معلمان در زمين  

ـ   مـي ،ي هـدف گيـر  جهـت  افـزايش   ،در ايـن زمينـه    . هستند د شـرايطي بـراي ايجـاد انگيـزه در     توان
قيقي و گروهـي در      آزمايشگاهي، تح  ، پرداختن به فعاليتهاي عملي    مانند ،دان به وجود آور   آموز  دانش

 ،ددهـ   مـي ان رشـد    آمـوز   دانـش توانند فعاليتهايي كـه خـودتنظيمي را در          معلمان مي . محيط آموزشي 
ي آموزشي با شرايط مناسب بـراي       هاتوان به تالشهايي در جهت ايجاد كالس        مي مثالً. گسترش دهند 

، آمـوزش   رمـؤث  روشـهاي آموزشـي جديـد و         به كارگيري طراحي تكاليف مناسب،     يادگيري بيشتر، 
 از راهبردهاي يادگيري با توجه به تـوان و اسـتعدادهاي            گيري  بهرهفعاليتهاي يادگيري خود تنظيم و      

  . ان و تشويق آنان اشاره كردآموز دانش
  محدوديتها

. تـر مقـدور نبـوده اسـت         انتخاب نمونه بـزرگ    ،به علت محدوديت زماني و امكانات پژوهشگر      
ها، امكانات آموزشي و تربيتـي،        اجتماعي خانواده  –ت اقتصادي    وضعي مانندكنترل بعضي از متغيرها     

عدم سنجش وضعيت عاطفي و رواني آزمودنيها به هنگام پاسخگويي به سواالت ميسر نبوده اسـت                
هـايي   در پژوهش از نوع همبستگي در مقايـسه بـا شـيوه           .  باشد مؤثر در نتايج تحقيق     نستتوا كه مي 

بـه  متغيرهاي پژوهش    ميان   علّير مشخص امكان تعيين روابط      چون آزمايشي و شبه آزمايشي به طو      
در اين پژوهش، به بررسي متغيرهايي مانند جنس آزمودنيها، مقطع تحصيلي و هوش           . دآي  وجود نمي 

  .پرداخته نشده است كه اميد است مورد بررسي محققان ديگر قرار گيرد
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ناتواني با در دو گروه آموزان  ي چندگانه دانشهامقايسه نيمرخ هوش
  و بدون ناتواني يادگيري رياضييادگيري 

  
  دكتر احمد عابدي

  دكتر محمد باقر كجباف
  محسن لعلي
  مريم رضايي
  عاطفه حيرت

  
  چكيده

 دو گـروه بـا      درآمـوزان     ي چندگانـه دانـش    هاپژوهش حاضر با هدف مقايسه نيمـرخ هوشـ        
ايـن پـژوهش بـا روش       . انجام شده است  ناتواني يادگيري و بدون ناتواني يادگيري رياضي        

دختـر پايـه سـوم     آمـوزان   دانـش  ، آماري پژوهش  ةجامع. اي انجام گرفته است      مقايسه -يعلّ
 سوم دبستان با ناتواني يـادگيري       ة پاي آموز  دانش 30نمونه پژوهش   . دبستان شهر اصفهان بود   

تان شـهر   پايـه سـوم دبـس     ) بدون ناتواني يـادگيري رياضـي     (آموز عادي      دانش 30و  رياضي  
. اي انتخـاب شـدند      چندمرحلـه  اي گيـري تـصادفي خوشـه       نمونه اصفهان بودند كه به شيوة    

ي چندگانـه و   هامت، مقياس سنجش و برآورد هوش        آزمون ايران كي   پژوهش شامل ابزارهاي  
دست آمده با روش آمـاري تحليـل واريـانس          ه   ب يها  داده. آزمون هوش كودكان وكسلر بود    

 ميـان نتـايج پـژوهش نـشان داد كـه          . تحليل قرار گرفت   مورد تجزيه و  ) مانوا(چند متغيري   
آمـوزان بـا و بـدون         فـردي دانـش      رياضي، فضايي و درون    -ي كالمي، منطقي  هانيمرخ هوش 

بـدين صـورت كـه      . وت وجـود دارد    تفـا  001/0Pي يادگيري رياضي در سطح      هاناتواني

                                                           
  15/9/89:        پذيرش نهايي20/10/88: دريافت مقاله
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فردي گروه ناتوان در يادگيري        - فضايي، و درون   ، منطقي -ي كالمي، رياضي  هاميانگين هوش 
ي يادگيري رياضـي    هاآموزان با ناتواني    دانش ها نشان داد   همچنين يافته . تر است   رياضي پائين 

ت مبتنـي بـر     مـداخال  داراي نيمرخ متفاوتي در هوشهاي چندگانه هستند و اينكـه طراحـي           
ي يـادگيري رياضـي     هـا آموزان بـا ناتواني     هوشهاي چندگانه مي تواند بر بهبود عملكرد دانش       

  .ثر باشدؤم
 

 رياضي، -ي چندگانه، هوش كالمي، هوش منطقيها ناتواني يادگيري رياضي، هوش   :ها  كليد واژه 
  .آموزان پايه سوم دبستان فردي، دانش  -هوش فضايي، هوش درون
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  مقدمه
 فراگيـري   اساسي در زمينـة   ، با مشكالت    1ي يادگيري رياضي  هاآموزان با ناتواني    از دانش بسياري  

 ينيمشكالت مربوط به يادگيري رياضي در برخي كودكـان از سـنين پـا             . رياضيات مواجه مي شوند   
 راهنمـايي و دبيرسـتان نيـز ادامـه          شود و تا دورة     ن آشكار مي   دبستا شود، اما اغلب در دورة      آغاز مي 

منزلـة يـك   ناتواني يادگيري رياضي، به ). 2005، 3؛ دوكر2005، 2ن و فلوجو دگرستن، جور (د  ياب  مي
مـيالدي   1980 از سـال     4 راهنماي تشخيـصي و آمـاري اخـتالالت روانـي          اختالل در سومين نسخة   

ي حساب با توجـه بـه       هامهارتدادن   عبارت از ناتواني در انجام       ناتواني يادگيري رياضي  . شدمطرح  
ي هـا  به كمك آزمون   بايد ها و سطح آموزشي مورد انتظار از كودك است كه اين مهارت           ظرفيت هوش 

 راهنمايي تشخيصي   ةبر اساس ويراست چهارم اصالح شد     . دنگيري شده باش     فردي اندازه  ميزان شدة 
  :هستندداراي مشكل رت  مهانوعآموزان در چهار  دانش، اين گروه از 5و آماري اختالالت رواني

 جمع، تفريق، ضرب و تقسيم اوليه و دنبال كردن توالي عمليات اصلي(ياضي مهارتهاي ر ( 

  درك عمليات ومفاهيم رياضي وتبديل مسائل به نمادهاي رياضي(مهارتهاي زباني( 

 نمادها وگروهبندي اعداد توانايي شناسايي و فهم(مهارتهاي ادراكي( 

  و مشاهده درست نمادهاي عملياتيرونويسي كردن درست اعداد(مهارتهاي مربوط به توجه ( 

 و حميـد    ٪5ي يـادگيري رياضـي را در دبـستان          هاهمه گيري ناتواني  ) 2005 (6فوكس و فوكس  
شناسـي نـاتواني يـادگيري رياضـي          در سـبب  . انـد    درصد بـرآورد كـرده     6/3در شهر تهران    ) 1385(

و ژنتيـك اشـاره كـرد       توان به تركيبي از تـأثيرات محـيط           يي مطرح شده كه در مجموع مي      ها فرضيه
  ).2007، 7روسولي و نوئل(

ي يادگيري رياضي در مهارتهاي زبان      هاآموزان با ناتواني     دانش  كه اند  ي متعدد نشان داده   هاپژوهش
شناسي، نامگذاري سريع و خودكار و توليد گفتار داراي مشكالت جدي هستند              از جمله آگاهي واج   

  ).2006، 10سون و جرمن؛ سوان2004، 9؛ گيري2001، 8بلي و تورنتون(

                                                           
1. mathematics learning disabilities 
2. Gersten, Jordan & Flojo 
3 .Dowker 
4 .Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- third edition (DSM-III) 
5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- text revision (DSM-IV-TR) 
6. Fuchs & Fuchs 
7 . Roselle & Noel 
8. Bley & Thornton 
9. Geary 
10 . Swanson & Jerman 
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آموزان در فراگيري و يادآوري مفاهيم رياضـي از            اين دانش   كه اند  ي ديگري نشان داده   هاپژوهش
آمـوزان عـادي       نـسبت بـه دانـش      مـسئله محاسبات و حـل     دادن  جمله مفهوم عدد، شمارش، انجام      

؛ 2003اپالن،  ؛ جوردن، هانيچ و ك    2001 1هانيچ، جوردن، كاپالن و ديك    ( دارند   تر   ضيعف يعملكرد
 اند   نشان داده  هاهمچنين پژوهش ). 2007،  3؛ روسليو همكاران  2005؛ فوكس و فوكس،     2004،  2استيل

 فـضايي، توجـه، كاركردهـاي    - بينـايي پـردازش ي يـادگيري رياضـي در   هاآموزان با ناتواني     دانش كه
وتين، كـر (ند  هـست فراشناختي نـسبت بـه گـروه عـادي داراي مـشكل             شناختي و اجرايي، مهارتهاي   

 ،6نـگ  ژ  و جـرمن ،  سوانـسون  2006؛ گيـوي،    2005،  5 كليكمن -؛ سمرود 1997،  4كولومب و براون  
2009.(   

ي يـادگيري   هـا بـا ناتواني   انآمـوز   دانش شناختي وهوشي    نقاط ضعف  ويها  يتوانانيمرخ  شناسايي  
در توانـد     مـي  اثربخش در مواجهه با تكاليف رياضي به منظور دستيابي به روشهاي آموزشي             رياضي
گرسـتن، جـوردن و     زمينه،  در اين    .عملكرد تحصيلي در درس رياضي مؤثر باشد      بخشيدن به   بهبود  

ي يادگيري رياضي را شـامل      هاآموزان با ناتواني    ، روشها و رويكردهاي آموزشي دانش     )2005(فلوجو  
اي از مـداخالت و راهبردهـاي شـناختي، فراشـناختي، رفتـاري و توجـه بـه پيـشايندهاي                      مجموعه

ي هاعالوه بر اين روشها، در سالهاي اخير، بـا مطـرح شـدن نظريـه هوشـ     . دانند گيري رياضي مي ياد
ي هـا  ناتواني بـا آمـوزان     ، توجه بسياري از متخصصان و معلمان بـه آمـوزش دانـش            7چندگانه گاردنر 

؛ 1999گـاردنر، (معطوف شـده اسـت      گـاردنر  هوش هاي چندگانه      نيمرخ يادگيري رياضي بر مبناي   
 11 داگالس وهمكـاران   زمينهاين    در ).2007،  10؛ كوكسال ويل  2003،  9؛ واردين 2003 ،8آرمسترانگ

ـ    ) 2008( ثير روش تـدريس برمبنـاي هـوش هـاي چندگانـه بـر پيـشرفت                أپژوهشي تحت عنوان ت
 تـدريس بـر    كـه نتايج پژوهش آنها نـشان داد    . ندا  هان در درس رياضي انجام داد     آموز  دانشتحصيلي  

                                                           
1 . Hanich, Jordan, Kaplan & Dick 
2 . Steele 
3 . Rosselli et al. 
4 . Cronin- Golomb& Braun 
5 . Semrud- Clikeman 
6 . Zheng 
7 .Gardner  
8 . Armstrong 
9 .Vardin 
10 . Koksal & Yel 
11 . Douglas et al. 
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يري درس رياضـي    ثر واثـربخش در يـادگ     ؤ م يه گاردنر روش تدريس   اساس نظريه هوشهاي چندگان   
  .است

ند، كه   داراي هشت نوع هوش متفاوت هست      افراد حداقل ) 1999،  1993(بر اساس نظريه گاردنر     
  . آورده شده است1به اختصار در جدول شماره 

  

  )2006اقتباس از گاردنر، (گانه گاردنر  ي هشتها هوش.1جدول شماره 
  فتوصي  نوع هوش

  توانايي استفاده از زبان گفتاري و نوشتاري و حساسيت نسبت به كاركردهاي زبان  زباني/ هوش كالمي
  ي، اعداد، نمادها و الگوهاي منطقيتوانايي استفاده از تفكر كم  رياضي/ هوش منطفي
   دروني-توانايي تجسم و خلق تصورات و تصاوير ذهني  فضايي/ هوش ديداري

   و بيان احساسات از طريق موسيقيها به الگوهاي صوتي، ريتمحساس بودن نسبت  نموزو/ هوش موسيقايي
  توانايي استفاده از حركات بدني و كار كردن با اشياء  حركتي/ هوش بدني
   رفتار ديگرانگوناگوني ها  توانايي و مهارت ارتباط با ديگران و تشخيص جنبه  فردي  -هوش ميان
  ) فراشناخت( و خويشتن خويش هاود انديشيدن و شناخت از تواناييتوانايي به خ  فردي - هوش درون

   طبيعتي گوناگونها توانايي تشخيص جنبه  گرايانه هوش طبيعت
  

 از  گيـري   بهـره بـا   كـه    كنند  بيان مي  )1997 (2؛ ميتتال، جوردن و هارپر    )1995 (1هيرني و استون  
ي يادگيري رياضـي در كـدام       هابا ناتواني آموزان    دانش  كه توان نشان داد   ميي چندگانه،   هانظريه هوش 

سپس بر اساس اين نظريه      . هوشي توانمندي دارند   ه مقولة و در چ  هستند   هوشي دچار مشكل     مقولة
فعاليتهاي آموزشي در تـدريس رياضـي را برمبنـاي نيمـرخ هوشـي ايـن                توانند روشها و   مي معلمان
از مفهـوم  گـرفتن  با الهام كه كند   ن مي بيا) 1386(همچنين، مهرمحمدي    .ان طراحي نمايند  آموز  دانش

تـوان بـه      انـد، مـي     ي هوش متفاوت  هاآموزان داراي نيمرخ    چندگانگي هوش و اين واقعيت كه دانش      
ي بـسيار   هاهمچنين پژوهـش  . ي نوآورانه آموزشي در جريان طراحي دروس اقدام نمود        ها خلق شيوه 

آموزان  ر بهبود عملكرد رياضي دانشي چندگانه بهااثربخشي آموزش رياضي بر مبناي هوشزمينة در 
، 3كمپبل، كمپبـل و ديكينـسون     (ي يادگيري رياضي انجام شده است       هاآموزان با ناتواني    ويژه دانش ه  ب

اسـت  ها نـشان داده     نتايج اين پژوهش  ). 2007؛ كوكسال ويل،    2005،  4تينگ؛ ر 2003؛ واردين،   1995
بر بهبود عملكرد رياضـي     وزش سنتي به    آمبه   نسبت   ي چندگانه هاآموزش رياضي بر مبناي هوش     كه

                                                           
1. Hearne & Stone 
2 . Mettetal, Jordan & harper 
3. Complbell & Dickinson  
4 . Retting 
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آمـوزان بـا      ايـن پژوهـشگران دانـش     .  مـوثر بـوده اسـت      ي يادگيري رياضي  هاآموزان با ناتواني    دانش
ي رياضـي قـرار     هـا ي يادگيري رياضي را بر مبناي نيمـرخ هوشـي تحـت آمـوزش و فعاليت               هاناتواني
ي هـا  براي سازماندهي فعاليت   مؤثري   مسير ةهمچنين اين پژوهشگران از انواع هوش به منزل       . دادند  مي

  . اند دهدرس رياضي استفاده كرآموزشي 
ي يادگيري هاآموزان با ناتواني  دانششود كه پژوهشي فوق، چنين استنباط ميي ها با توجه به يافته   

همچنين معلمان با . هستندآموزان عادي متفاوت  ي چندگانه نسبت به دانش    هارياضي در نيمرخ هوش   
توانند   ي يادگيري، مي  هاآموزان با ناتواني    ويژه دانش ه   ب ،آموزان  آورد نيمرخ هوشي دانش   شناسايي و بر  

ي متفـاوت هوشـي     هـا ي آموزشي خود را در گروههاي كوچك متناسب بـا نيمرخ          ها و فعاليت  هاروش
مقايـسه    اساسي پژوهش حاضر عبـارت از بررسـي و         ةمسئللذا، هدف و    . كنندآموزان طراحي     دانش

بـه همـين منظـور       .ي يـادگيري اسـت    هـا آمـوزان بـا و بـدون ناتواني         چندگانه دانش ي  هانيمرخ هوش 
  :اند ي زير مورد بررسي و آزمون قرار گرفتهها فرضيه
  . تفاوت وجود دارد،آموزان با و بدون ناتواني يادگيري رياضي  هوش كالمي دانشميان -
 تفـاوت وجـود     ، رياضـي  آموزان با و بدون ناتواني يـادگيري         هوش منطقي رياضي دانش    ميان -
  .دارد

  . تفاوت وجود دارد،آموزان با و بدون ناتواني يادگيري رياضي  هوش فضايي دانشميان -
 تفاوت وجـود  ،آموزان با و بدون ناتواني يادگيري رياضي   حركتي دانش  - هوش جسماني  ميان -
  .دارد

  .تفاوت وجود دارد ،آموزان با و بدون ناتواني يادگيري رياضي هوش موسيقايي دانش ميان -
  . تفاوت وجود دارد،آموزان با و بدون ناتواني يادگيري رياضي فردي دانش - هوش ميان ميان -
  . تفاوت وجود دارد،آموزان با و بدون ناتواني يادگيري رياضي فردي دانش- هوش درون ميان -
  .تفاوت وجود دارد ،آموزان با و بدون ناتواني يادگيري رياضي گرايانه دانش هوش طبيعت ميان -
  روش

اسـتفاده شـده    براي انجام دادن آن     اي     مقايسه -ي، از روش علّ    حاضر با توجه به اهداف پژوهش    
ي يادگيري رياضي   هاآموزان با و بدون ناتواني      ي چندگانه دانش  ها كه نيمرخ هوش   به اين ترتيب  . است

  . مورد مقايسه قرار گرفته است
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 پايه سوم دبستان بودند كه در مـدارس دولتـي و             دختر نآموزا   دانش ، كلية  آماري پژوهش  جامعة
در ايـن پـژوهش از      .  به تحصيل اشتغال داشـتند     87-88غير انتفاعي شهر اصفهان در سال تحصيلي        

 بدين ترتيب كه از هر ناحيـة      . ه است اي استفاده شد    اي چند مرحله    گيري تصادفي خوشه    روش نمونه 
  دبـستان  دو،  ) ناحيه است  5ش شهر اصفهان داراي     آموزش و پرور  (آموزش و پرورش شهر اصفهان      

اخـتالل   معيارهـاي  آموز داراي   دانش 49 1آزمون ايران كي مت   سپس بر اساس    . دش انتخاب   دخترانه
 30همچنـين   .  شـدند  برگزيـده  نفـر بـه شـيوه تـصادفي          30 ها آن ميانانتخاب و از    يادگيري رياضي   

در  .انتخـاب شـدند   نيـز   ) يـادگيري رياضـي   ل  بدون اختال ( عادي پايه سوم دبستان       دختر آموز  دانش
 آزمودنيها فقط (  آزمودنيهاي هر دو گروه با توجه به متغيرهاي سن وجنس همتا شده بودند             حالي كه 

 وگـروه   51/9 ميانگين سني گروه كودكان عـادي      ضمناً). بودنداز يك پايه تحصيلي و سني         و دختر
، 2000(بـورگ وگـال     ،  و گـال  ) 1385(الورد . بـود  55/9 اخـتالل يـادگيري رياضـي      داراي   كودكان
حجـم  ) 1388 همكـاران،  شـريفي و  : ةجم تر 2005 (كرامر هاويت و ) 1383نصر وديگران،   : ةترجم

همچنـين  . انـد  ده نفر در هر گروه پيـشنهاد كـر        30ثر  كا مقايسه اي را حد    -ينمونه براي تحقيقات علّ   
 )مـانوا (تحليل واريانس چندمتغيري     در )1388 همكاران، شريفي و : ةجم تر 2005 (كرامر هاويت و 

به همين دليل در اين پژوهش حجـم نمونـه بـراي     . )گروهها بايد برابر باشند   (تعداد افراد در سلولها     
  . بوده است نفر 30هر گروه 

  ابزارهاي پژوهش
  :در پژوهش حاضر از ابزارهاي زير استفاده شده است

ايـن  .  سـاخته اسـت    2نوليا ك 1988سال  در  را  مت     آزمون رياضي كي   :آزمون ايران كي مت   . 1
كنـولي،  (ي يادگيري رياضـي كـاربرد فـروان دارد          هاآموزان با ناتواني    آزمون به منظور شناسايي دانش    

.  موضوع و توالي شامل سه بخش مفاهيم اساسي، عمليات و كاربردهاست نظراين آزمون از    ). 1988
م اساسي از سه آزمون فرعـي شـمارش،          مفاهي ةحوز. شود هر بخش به سه يا چهار حيطه تقسيم مي        

 كاربرد  ة عمليات از جمع، تفريق، ضرب، تقسيم و محاسبه ذهني و حوز           ةاعداد گويا و هندسه، حوز    
.  تشكيل شده است   مسئله و حل    ها  دادهگيري، زمان، پول و تخمين، تفسير         يي براي اندازه  هااز پرسش 

ـ ) 1378(محمد اسماعيل وهـومن     در ايران   را  اين آزمون     توسـط   8/11 تـا    6/6آمـوزان     راي دانـش  ب

                                                           
1. Keymath      )آزمون كي مت آزمون تشخيص اختالالت يادگيري در رياضي است.(  
2. Connolly 
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 و  56/0،  67/0،  62/0،  57/0پايايي اين آزمون به روش آلفاي كرونباخ به ميـزان           . اند  كردههنجاريابي  
 ناتواني يادگيري رياضي دارايآموزان  در اين پژوهش براي شناسايي دانش.  گزارش شده است55/0

  . استفاده شده است
 بـه منظـور   ) 1387( عابـدي    را ايـن مقيـاس      :ي چندگانـه  اهمقياس سنجش و برآورد هوش    . 2

 سـاله شـهر اصـفهان سـاخته و        6-10 كودكـان    بـراي ي چندگانـه گـاردنر      هاسنجش و برآورد هوش   
فـضايي،     رياضـي، - هوشي شامل هـوش زبـاني، منطقـي        ة مقول 8اين مقياس   . هنجاريابي شده است  

ايـن  . كند  ميرايانه را شناسايي و برآورد      گ  فردي، موسيقايي و طبيعت      -فردي، درون  - جسماني، ميان 
روايي اين مقياس به روش تحليل عاملي انجام شـده و از روايـي              . كنند  ميتكميل  معلمان   رامقياس  

 89/0 تـا  67/0ي هوشي به روش آلفاي كرونبـاخ از  ها ضرايب پايايي مقوله. استمناسب برخوردار   
 .گزارش شده است

 در سـال    كـرد و   وكـسلر تهيـه      1949در سـال    را   مقياس   اين: آزمون هوش كودكان وكسلر   . 3
 وكـسلر كودكـان   ة مقياس تجديد نظر شـد ز هنجاريابي،  مورد تجديد نظر قرار گرفت و پس ا        1974

يـن آزمـون در     پايـايي ا  . هنجاريابي نمـود  ) 1364(شهيم  اين آزمون را    . دشگذاري    نام)  آر -ويسك(
 گـزارش   94/0 تا   43/0 از   هاآزمون  يايي تنصيف خرده  ، ضرايب پا  94/0 تا   44/0 بازآزمايي در محدودة  

 .شده است

   ها دادهروش تجزيه و تحليل 
و جهـت   ) ميـانگين و انحـراف معيـار      (ي آمار توصيفي    ها از شاخص  ها  دادهبراي تجزيه و تحليل     

  .استفاده شد) مانوا( از روش تحليل واريانس چند متغيره ها آزمون فرضيه
  ي پژوهشها يافته

آمـوزان بـا      ي چندگانـه در دو گـروه دانـش        ها ابتدا ميانگين و انحراف معيار هوشـ       در اين بخش  
براي تفاوت دو گروه    ) مانوا( سپس تحليل واريانس چندمتغيره      ،عادي ي يادگيري رياضي و   هاناتواني

 .ارائه خواهد شد
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ي رياضي و عادي در نيمرخ دگيرآموزان با ناتواني يا  ميانگين وانحراف معيار در دو گروه دانش.2جدول شماره 
  هاي چندگانه گاردنرهوش

  گروه  ناتواني يادگيري رياضي  عادي
  شاخص
  آماري

  ي چندگانههاهوش
  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

  88/0  53/3  43/0  34/4  هوش كالمي
  73/0  06/3  61/0  12/4   منطقي- هوش رياضي

  73/0  31/3  46/0  02/4  هوش فضايي
  65/0  94/3  68/0  82/3   حركتي- انيهوش جسم

  76/0  84/3  66/0  51/3  )موزون(هوش موسيقيايي 
  41/0  48/3  85/0  27/3  فردي  - نمياهوش 

  46/0  26/3  81/0  54/3  فردي  - هوش درون
  86/0  73/3  82/0  51/3  گرايانه هوش طبيعت

  

نـاتواني يـادگيري    آمـوزان بـا        ميانگين و انحراف معيار دو گروه دانش       2شماره  اطالعات جدول   
بـر اسـاس ايـن اطالعـات        . دهـد   ي چندگانه گاردنر نـشان مـي      هارياضي و عادي را در نيمرخ هوش      

فـردي گـروه نـاتوان در يـادگيري            -  منطقـي و فـضايي و درون       -ي كالمي، رياضي  هاميانگين هوش 
 -يدهد كه ميانگين هوشهاي جـسمان       همچنين اطالعات جدول فوق نشان مي     . تر است   ينيرياضي پا 

  . باشد ميآموزان با ناتواني يادگيري باالتر از گروه عادي   فردي دانش-ميانحركتي، موسيقيايي و 
  

ان با ناتواني يادگيري آموز دانشتفاوت دو گروه ) مانوا( نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيره .3  شمارهجدول
  )كل(رياضي و عادي در هوش چندگانه 

  شاخص آماري
  منبع تغيير

  توان آزمون مجذور اتا  سطح معناداري  F نسبت  المبدا ويلكز

  100  77/0  001/0  57/8  576/0  گروه
  

تفـاوت دو گـروه   ) مـانوا ( نتايج آزمون تحليل واريـانس چنـدمتغيري      3  شماره اطالعات جدول 
بـر اسـاس    . دهـد   ي چندگانه نشان مي   هادر هوش را  آموزان با ناتواني يادگيري رياضي و عادي          دانش
 بـه   . تفاوت معنادار وجـود دارد     001/0P سطحي چندگانه در    ها دو گروه در هوش    ميان نتايج،   اين

ان بـا  آمـوز  دانـش  هوشهاي چندگانـه     ميان در كل     كه دهد عبارت ديگر آزمون المبدا ويلكز نشان مي      
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بـراي مـشخص شـدن      . ان عادي تفاوت معنادار وجود دارد     آموز  دانشناتوانيهاي يادگيري رياضي و     
ان عادي در كدام نوع هوش     آموز  دانشهاي يادگيري رياضي در مقايسه با       ان با ناتواني  آموز  دانشاينكه  

  . آمده است4 نتايج در جدول شماره هستند،متفاوت 
  

ي ان با ناتواني يادگيري رياضآموز دانشتفاوت دو گروه ) مانوا( نتايج آزمون تحليل واريانس چندمتغيره -4جدول 
  ي چندگانه گاردنرهاو عادي در هوش

  خص آمارياش
  منابع تغييرات

  مجموع
  مجذورات

  درجه
  آزادي

  ميانگين
  مجذورات

  سطح  F نسبت
  معناداري

  توان مجذور اتا
  آزمون

  99  46/0  001/0  41/20  92/9  1  92/9  هوش كالمي
  100  59/0  001/0  36/37  85/16  1  85/16   منطقي-هوش رياضي
  98  45/0  001/0  76/19  56/7  1  56/7  يهوش فضاي

  10  009/0  47/0  51/0  22/0  1  22/0   حركتي-هوش جسماني
  44  056/0  17/0  40/3  73/1  1  73/1  )موزون(هوش موسيقيايي 

  47  016/0  21/0  66/3  36/2  1  36/2  فردي-  نهوش ميا
  100  52/0  001/0  42/27  97/11  1  97/11  فردي - هوش درون

  
  
  

  گروه

  16  017/0  31/0  11/1  71/0  1  71/0  ايانهگر هوش طبيعت
  

 تفـاوت دو گـروه      ،)مـانوا ( نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيري        4  شماره اطالعات جدول 
بـر  . دهـد   ن مـي  ي چندگانه گاردنر نشا   هاان با ناتواني يادگيري رياضي و عادي را در هوش         آموز  دانش

 رياضي، فضايي و درون فردي در سطح   -قيي كالمي، منط  ها دو گروه در هوش    اساس اين نتايج ميان   
001/0P  آموزان بـا نـاتواني يـادگيري رياضـي در            دانش  بدين ترتيب، .  وجود دارد   تفاوت معنادار
 همچنين نتايج جدول فـوق     .اند  آموزان عادي داشته    تري نسبت به دانش     يني ميانگين پا  ،ي فوق هاهوش

 ، حركتـي  -هاي جسماني  و عادي در هوش    ان با ناتواني يادگيري رياضي    زآمو  دانش ميان دهد نشان مي 
  . ه است فردي و طبيعت گرايانه تفاوت معناداري وجود نداشت-ميان ،موسيقيايي

  گيري حث و نتيجهب
آمـوزان بـا و بـدون         ي چندگانـه دانـش    هاپژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه نيمرخ هوش        

آمـوزان بـا     نيمرخ دانـش   ه كه ميان  نتايج پژوهش نشان داد   .  است هناتواني يادگيري رياضي انجام شد    
ي هادر هوشـ  ) بدون ناتواني يادگيري رياضي   (زان عادي   موآ  ناتواني يادگيري رياضي نسبت به دانش     
آموزان    دانش يعني. ه است فردي تفاوت معنادار وجود داشت    -زباني، منطقي، رياضي، فضايي و درون       

ـ     هاآموزان عادي در هوش     سبت به دانش  با ناتواني يادگيري رياضي ن     تـر    يني پـا  يي فوق نيمـرخ نمرات
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؛ 2006 و   2004؛ گيـري،    2001 با مطالعـات بلـي و تورنتـون،          زمينهنتايج پژوهش در اين     . اند  داشته
؛ 2006؛ سوانـسون و جـرمن،       2005؛ گرسـتن و همكـاران،       2005؛ دوكـر،    2001هانيچ و همكاران،    

  .؛ همسو و هماهنگ بود2007؛ كوكسال ويل، 2005ريتيگ، 
آمـوزان بـا      شود كه يكـي از مـشكالت همـراه دانـش            از نتايج پژوهش حاضر چنين استنباط مي      

ي زبان شفاهي و خواندن است، هر چند ممكن اسـت           هاناتوانيهاي يادگيري رياضي، نقايص و ضعف     
يار ممتاز باشند و    كالمي بس / ي يادگيري رياضي در مهارتهاي زباني     هاآموزان با ناتواني    برخي از دانش  

آمـوزان    مـشكالت زبـاني ايـن دانـش       ). 2004؛ گيوي،   2001بلي و تورنتون،    (بتوانند خوب بخوانند    
ي رياضيات مثل جمع كردن، تفريق كردن، انتقال دادن، قـرض           ها ممكن است هنگام برخورد با واژه     

ي هـا  ئلهمـس ي موجـود در صـورت       هـا  درك واژه . ن شـود  سبب سردرگمي آنا  دادن و ارزش مكاني     
 سـاختارهاي   يـدن كسي قادر به خواندن و فهم     كه  وقتي  .  است دشوارآموزان     اين دانش  ايرياضي بر 

 ، مـورد نيـاز اسـت      مـسئله  قاعدتاً نمي تواند مراحلي را كه براي         ،اساسي زبان مسائل رياضي نيست    
  گذشـته  همچنين). 2005 كليكمن،   -مرود؛ س 2001بلي و تورنتون،    (و به انجام برساند     كند  طراحي  

ل كالمـي مـستلزم مهارتهـاي كالمـي در حـد كفايـت              ئاز توانايي پايه در محاسبه، حل كـردن مـسا         
  . مهم در آموزش رياضي به اين كودكان توجه نمايند نكتة معلمان بايد به اين.رشديافته هستند

ان مـشكالت مربـوط بـه       آمـوز   دانش اين   اشكاالت يكي از    ه كه همچنين نتايج پژوهش نشان داد    
با مـروري   ) 2006(و گيري   ) 205(، دوكر   )2005(گرستن و همكاران    .  رياضي است  - منطقي هوش

ي يـادگيري رياضـي در      هـا آمـوزان بـا ناتواني      دانـش كـه   كنند    بر كليه پژوهشهاي انجام شده؛ بيان مي      
بنـدي، مقايـسه كـردن و حـل        يادگيري مفاهيم رياضي همچون مفهوم عدد، شمارش، محاسبه، دسته        

ينـدي متـوالي اسـت و       ا يـادگيري رياضـي فر     نـد كـه   آنها معتقد . هستند مشكل اساسي     داراي مسئله
  .تر را ياد بگيرند  پايينودكان بايد قبل از رفتن به مرحلة بعد، مهارتهاي مربوط به مرحلةك

فـضايي  ي يادگيري رياضي در درك روابـط  هاآموزان با ناتواني از نتايج ديگر پژوهش اينكه دانش   
دبستاني   طبيعتاً بسياري از مفاهيم روابط فضايي در سنين پيش        . ندراي مشكل هست  يا هوش فضايي دا   

ي يادگيري رياضي هستند در برخورد با مفاهيمي        هااما اغلب كودكان كه دچار ناتواني     . شود  كسب مي 
آشـفتگي در درك روابـط   . شوند پايان دچار مشكل مي/ كوتاه، شروع/ زير، بلند/ ين، رو يپا/ نظير باال 

آموزان با مـشكل   ي ممكن است در فهم نظام عددي اختالل ايجاد كند و عملكرد رياضي دانش             فضاي
  ).2001بلي و تورنتون، (مواجه شود 
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يكـي ديگـر از مـشكالت       كـه   توان گفت اين اسـت         ديگري كه در تبيين نتايج پژوهش مي       ةنكت
اري از تحقيقـات از  در بـسي . فـردي اسـت  -ي يادگيري رياضي هوش درون  هاآموزان با ناتواني    دانش

در ) 2006( سوانسون و جرمن مثالً. شود فردي تحت عنوان مهارت فراشناخت ياد مي  -هوش درون
كنند، يكـي از مـشكالت    ي يادگيري رياضي بيان ميهااي فراتحليل در ادبيات پژوهشي ناتواني  مطالعه

 منزلـة دگيري رياضي بـه  يا.  نداشتن مهارتهاي فراشناخت در يادگيري رياضي است   آموزان  دانشاين  
 را تحت   مسئلهي مربوط به حل     هايافته و پويا به اين معنا است كه فراگيري و فعاليت            يندي سازمان افر

ي يادگيري رياضي در هنگام     هاان با ناتواني  آموز  دانشطبق اين نظريه،    . كنترل و نظارت خود در آورد     
بـر  . تـر دارنـد      پـائين  يخت، عملكرد دليل نداشتن مهارتهاي فراشنا   ه  حل مسائل رياضي و حساب ب     

يابد و در نتيجه يادگيري رياضـي در ايـن            اساس اين نظريه، توانايي فراشناخت با تمرين افزايش مي        
  ).2006؛ گيري، 2006سوانسون و جرمن، (آموزان بهتر خواهد شد  دانش
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  پايه سوم دبيرستان و  بررسي تطبيقي برنامه درسي فلسفه در
 12 و 11پيش دانشگاهي با برنامه درسي فلسفه براي كودكان در پايه 

 
  دكتر پروين صمدي
  دكتر يحيي قائدي
  معصومه رمضاني

  
  چكيده

برنامه درسي فلسفه در پايه سوم دبيرسـتان        " بررسي تطبيقي    ،پژوهش حاضر  هدف از انجام  
به . است 4"12و   11برنامه درسي فلسفه براي كودكان در پايه        " با   "پيش دانشگاهي ايران   و

اين هدف، سواالت پژوهش در دو حيطه عناصر برنامه درسي فلـسفه در پايـه                منظور تحقق 
ر پايـه    درسي فلسفه براي كودكـان د      ةپيش دانشگاهي ايران و عناصر برنام      سوم دبيرستان و  

منظـور از عناصـر   . مورد بررسي قرار گرفته اسـت آنها الف و اشتراك   و وجوه اخت   12 و   11
برنامه درسي در اين پژوهش چهار عنصر اساسي هدف، محتوا، روش تدريس و ارزشـيابي               

فلسفه سوم دبيرستان و پـيش دانـشگاهي    كتابهاي درسي شاملش جامعه آماري پژوه. است
 و تدوين كتـب درسـي تهيـه         تأليف دفترتوسط   1383 كه در سال     هاست راهنماي آن  و ايران

برنامه فلسفه براي كودكان بـا عنـوان    12 و 11 فلسفه پايهدرسي   كتابهمچنين .شده است
تهيه  1980 ماتيو ليپمن در سال       توسط كهاست   "پژوهش اجتماعي " راهنماي آن    و "مارك"

درسي فلسفه   برنامه   مربوط به ابزار مورد استفاده در اين پژوهش اسناد و مدارك          . استشده  
 كتابهاي درسي دو برنامه فـوق       مورددر اين   . استو برنامه درسي فلسفه براي كودكان       ايران  
.  بررسـي و تحليـل مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت               براي راهنماي آموزشي آنها     والذكر  

 درسـي فلـسفه     ة به مقايسه عناصر دو برنامـ      كهپژوهش حاضر از نوع تحقيق توصيفي است        

                                                           
  29/9/89:        پذيرش نهايي3/11/88: دريافت مقاله

.ت علمي دانشگاه الزهرا ئ عضو هيsamadi_p@yahoo.com  
.علمي دانشگاه تربيت معلم تهران ت عضو هيئ yahyaghaedy@yahoo.com  
.  مدرس دانشگاه پيام نوركارشناسي ارشد و دانش آموخته ramezani.masume@yahoo.com 

4. Philosophy for Children (PC) 
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 كـه در آن     اسـت  روش تجزيه و تحليل اطالعات به صورت تطبيقـي           .ه است پرداختمذكور  
كـه شـامل     بـردي    -با توجه به مراحل روش تحقيق تطبيقي       هاي درسي مذكور   عناصر برنامه 

نتايج پـژوهش    . است شده بررسي   است،چهار مرحله توصيف، تفسير، همجواري و مقايسه        
 متناسب  "نامه درسي فلسفه براي كودكان    بر"و باز نويسي     حاكي از آن است كه امكان تغيير      

 .با نظام ارزشها و باورهاي ايراني و اسالمي وجود دارد

   
  برنامه درسي، فلسفه، عناصر برنامه درسي، برنامه درسي فلسفه براي كودكان:ها كليد واژه
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  مقدمه
گسترش روزافزون  .است جوامع همهتعليم و تربيت يكي از مهمترين فعاليتهاي بشر در 

سازي افراد براي زندگي در جامعه در حال رشد از  ساختارهاي اجتماعي و نياز به تربيت و آماده
 نقشي كه آدميان در قرن جديد ايفا خواهند كرد، از سوي ديگر زمينةيك سو و تعدد ديدگاهها در 

 ركاران تعليم و تربيت را متوجه هدايت و سازماندهي فرايندهاي آموزشياند بيش از پيش دست
تحوالت سريع جوامع و رشد روز افزون اطالعات و نياز به نحوه برخورد صحيح با اين . ده استكر

يشيدن و پرورش قوه تحليل و قضاوت است تا فرد توانايي اند ، مستلزم آموزش درستشرايط
آموزش و پرورش جديد در تالش است تا .  با اين تحوالت بيابد الزم راسازگاري و هماهنگي

به همين هاي درسي قرار دهد،  ادي و روشهاي صحيح استدالل و تفكر را محور برنامهتفكر انتق
  . دهد  ميارائهكه محتوا و تجارب خاصي را است برنامه درسي  مندسبب نياز

هاي درسي مقاطع مختلف آموزش و پرورش، دوره متوسطه از لحاظ مباني  در ميان برنامه
برنامه درسي دوره ). 1383 صافي،( سيار مهمي استفلسفي، زيستي، رواني و اجتماعي دوره ب

د و استعدادهاي آنها را واي باشد كه موجب رشد شخصيت نوجوانان ش متوسطه بايد به گونه
 و افراد را كردو آموزش عالي پيوند برقرار  آموزش عمومي ميانجا كه اين دوره از آن. شكوفا سازد

ازد؛ بنابراين هر نوع كاستي در اين دوره بر عملكرد و س براي ورود به جامعه و بازار كار آماده مي
يشيدن و قدرت تفكر و اند در اين ميان درس فلسفه از آنجا كه.  استمؤثركيفيت نظام آموزشي 

انديشه روشنگر راه زندگاني «. آيد به شمار مي بسيار مهم يدهد، درس استدالل را مورد توجه قرار مي
 آموزش غرض از ،)15 ص ،1381 زاده، نقيب( »يشيدناند شاست و فلسفه روشنگر بنياد و رو

آموز از دبيرستان  دانشكه اي باشد وقتي  چنين آموزشي بايد به گونه.  است1فلسفه نيز تعليم تفكر
  . باشددرآمدهعادت صورت  او به در تفكر مستقل و ماهرانه ،شود التحصيل مي فارغ

  بيان مسئله و مباني نظري پژوهش
ها از طريق  يشهاند  يشيدن دربارهاند  آموزان به معناي آموزش درست به دانشآموزش فلسفه 

 بايد ياد بگيرند كه هدفمند آموزان دانش . روش علمي براي درست زيستن استهجو ب جست و
فلسفه در ). 1385آبادي،  لطف( بينديشند و در تعبير و تفسير مسائل به قضاوت درست بپردازند

                                                           
1. thinking 
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 يك در حكمشود تا   ميدركتگويي سقراطي در نظر گرفته شود، خيلي بهتر  گفمنزلةكه به  صورتي
 افرادي آميز است كه آموزش فلسفه زماني موفق. موضوع درسي كه بايدبه حافظه كودك منتقل شود

). 2003 ليپمن،(  بينديشند و داراي تفكر خالق باشندنقادانه مسائل بتوانند دربارةرا تربيت كند كه 
 1هاي الزم براي آموزش تفكر فلسفي و انتقادي نظران، مدارس فاقد برنامه  از صاحباز نظر بسياري

اين موضوع در نظام آموزش و پرورش كشور ما بيش از . و آموزش نحوه صحيح استدالل هستند
تقويت مهارتهاي تفكر در ). 1377صفايي مقدم، ( خورد نظامهاي آموزشي ممالك غربي به چشم مي

 مناسب براي تقويت چنين اي ما يك ضرورت است و برنامه درسي فلسفه وسيلههاي درسي  برنامه
در چنين شرايطي درس . الزم است مهارتهاي اساسي تفكر با فلسفه تركيب شوند. مهارتهايي است
 معنا و مفهوم نيز ياز سوي. آموزان برخوردار خواهد بود گذاري بيشتر روي دانشتأثيرفلسفه از توان 
آموزان بايد از طريق  دانش.  برخوردار استبسيارآموزان دوره دبيرستان از اهميت  نشفلسفه براي دا

ان در درس فلسفه آموز دانشهمچنين الزم است . يابند فلسفه و زندگي خود را درميانبطه فلسفه را
كنند برقرار  اي كه در آن زندگي مي با ماهيت جامعه آشنا شوند و بتوانند نسبت خود را با جامعه

  ). 1383ملكي، ( مايندن
هاي آموزشي و درسي مدارس ايران حاكي از آن است كه درس فلسفه تنها در سال سوم  برنامه

د و با وجود اينكه آموزش فلسفه، شو ان ارائه ميآموز دانشدبيرستان و دوره پيش دانشگاهي براي 
قضاوت صحيح و يشه و اند يشيدن براي درست زيستن و برخورداري از قدرتاند  آموزش درست

، است آموزش مهارتهاي مورد نياز هر فرد براي زندگي در جامعه در حال رشد و پيشرفت همچنين
در واقع در نظام آموزشي ايران فرض .  نشده استويژه و ژرفبه ارائه آن در مدارس ايران توجه 

 اين ونتزاعي است و يادگيري آن نيازمند تفكر اي بسيار پيچيده و دشوار بر اين است كه فلسفه درس
واقعيت اين است كه نه تنها مسائل فلسفي از نوع . كند از سالهاي نوجواني بروز ميپس نوع تفكر 

ان دبستاني و دوره راهنمايي نيز توانايي درك و فهم آموز دانشمسائل پيچيده انتزاعي نيستند، بلكه 
  ).1386 آبادي، لطف( مسائل ساده فلسفي را دارا هستند

در آنان فلسفي و انتقادي ر گيري تفكّ ان و شكلآموز دانش لزوم آموزش فلسفه به در راستاي
. ارائه كرده است "3موسسه پيشبرد فلسفه براي كودكان" را "2برنامه درسي فلسفه براي كودكان"

                                                           
1. Philosophical And Critical Thinking  
2 . Philosophy for Children(pc)  
3 . Institute for the Advancement of Philosophy for Children  
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د كه در آن كن ، روشي را مطرح ميكرده استطراحي آن را  1موسسه ماتيو ليپمنمدير اين برنامه كه 
 و مهارتهاي تفكر و اجتماعي شدن كنند مي از مواد درسي مفاهيم را خلق گيري بهرهان با وزآم دانش

در اين برنامه سعي شده است كه به جاي توجه به محتوا و ). 2007 بليزباي،( دهند را گسترش مي
  .هاي خاص فلسفي به روشهاي خاص تفكر فلسفي پرداخته شود نظريه

بـراي كودكـان نمونـه آشـكار كـاربرد فلـسفه در آمـوزش و                فلسفه  : مي گويد ) 2004( 2هاينز
ايـن برنامـه بـا ديگـر        .  اسـت  انآمـوز   دانـش پرورش با هدف بهبود توانايي استدالل و قـضاوت در           

 كـه قـصد نـدارد مـسائل فلـسفي را بـراي افـراد               يعنـي .  دارد اساسـي هاي فلـسفه تفاوتهـاي       برنامه
ند و  بينديـش خواهد آنها خـود فلـسفي        لكه مي  ب ، و مسائل آنها را حل كند      غيرفيلسوف مشخص كند  
معتقد است كه نمونه واقعي فلسفه، رفتار و روش منحـصر           ) 1988( ليپمن. مسائل خود را حل كنند    

بـه   بلكـه آن را روش زنـدگي كـردن           داند،  فلسفه را يك رشته يا حرفه نمي      او  . به فرد سقراط است   
 فلسفه كاربردي نيست، بلكه فعاليـت فلـسفي         الگوي سقراط براي ما دانش فلسفي يا      . آورد  شمار مي 

  . د آن را الگو قرار دهدتوان ميگويد فلسفه كردار و عمل است كه هر يك از ما  او مي. است
دانشجويان كه  ، زماني كه ماتيو ليپمن مشغول تدريس رشته فلسفه بود، دريافت            1960در سال   

مهارتها و قدرت تفكر در دانشجويان دير       داراي قدرت استدالل و داوري نيستند و براي تقويت اين           
لذا به اين نتيجه رسيد كه بـراي        . پذيرفت  انجام مي بايست در دوران كودكي       مي آموزشاست و اين    

به همـين دليـل بـه فكـر     . پرورش تفكر انتقادي و حل مسئله بايد اقداماتي در مدارس صورت گيرد      
تاد تا از اين طريـق فلـسفه را در مـدارس وارد              اف "فلسفه براي كودكان  "ارائه ساختاري جديد با نام      

 موسسه پيشبرد فلسفه براي كودكان مواد آموزشي برنامـه درسـي فلـسفه بـراي                زمينهدر اين   . نمايد
ايـن برنامـه    . كودكان را كه شامل داستانهايي براي كودكان و كتاب راهنماي معلم بود منتشر ساخت             

ون در بسياري از كشورهاي دنيا در حال آزمـون و        تدريج رونق گرفت و گسترش يافت و هم اكن        ه  ب
مـه درسـي فلـسفه بـراي         آمـوزش فلـسفه و برنا      زمينةدر  ). 1387  حسيني، ؛1383ناجي،  ( اجراست

 صورت گرفته است كه به برخي از آنهـا اشـاره            مانهايي در داخل و خارج از كشور      كودكان پژوهش 
  : دشو مي

                                                           
1. Matthew Lipman   
2. Haynes 
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 ملكي فخري، نوشتة »گوناگون كشورهاي در فلسفه يدرس برنامه ويژگيهاي «عنوان با اي مقاله 
 پيشنهاداتي كشور چند در فلسفه درسي برنامه بررسي از پس آن در كه رسيده چاپ به )1383(

لزوم آشنايي به  از جمله اين پيشنهادات .است شده ارائه ايران در فلسفه درس اصالح براي
 با معنا و مفهوم زندگي، توجه به تقويت  آشنايي،ان با ماهيت جامعه در درس فلسفهآموز دانش

توان  ميمهارتهاي تفكر، گفتگو، تحليل و ارزيابي و آموزش تفكر فلسفي از سالهاي آغازين مدرسه 
 . اشاره نمود

  هاي اخالقي موزش فلسفه به كودكان در رشد منشثيرات برنامه آأبررسي ت«پژوهشي با عنوان
هدف از اين پژوهش بررسي و تحليل ميزان .  است دادهانجام) 1386(  جهانيرا» انآموز دانش

نتايج حاكي . استتوانمندي برنامه درسي فلسفه براي كودكان براي رشد مهارتهاي اساسي انساني 
د براي رشد مهارتهاي استداللي و تقويت توان مياز آن است كه برنامه درسي فلسفه براي كودكان 

 .يد واقع شودان ايراني مفآموز دانشمنشهاي اخالقي 

 ثير روش اجتماع پژوهشي بر پرورش مهارتهاي استدالل أبررسي ت« پژوهشي با عنوان
انجام در شهر اهواز ) 1386( ش مرعشي و همكارانرا» ان دختر پايه سوم راهنماييآموز دانش
ثير روش اجتماع پژوهشي بر پرورش مهارتهاي استدالل هدف از اين پژوهش بررسي تأ. اند داده
نتايج پژوهش حاكي از آن است كه اجراي روش اجتماع پژوهشي در كالس . استان آموز شدان

  .ثر استان مؤآموز دانشدرس بر پرورش مهارتهاي استدالل 
» سهراب از استاي  مقاله عنوان» منطق و فلسفه درس به انآموز دانش توجهي بي داليل 
 هاي شيوه به فلسفه درس به انآموز شدانتوجهي  بي داليل ذكر از پس آن در كه )1386( شريف
  . است شده پرداخته فلسفه آموزش اشاعه
  بررسي رويكردهاي مختلف در برنامه فلسفه براي كودكان و نسبت «نتايج پژوهشي با عنوان

حاكي از اين است كه ) 1387 حسيني،(» آن با برنامه درسي دوره ابتدايي جمهوري اسالمي ايران
ايراني در دوره ابتدايي در زمينه اهداف و معيارهاي فكري و فلسفي چندان ان آموز دانشعملكرد 
 . نيستمطلوب 

  بررسي نتايج برنامه فلسفه براي كودكان روي مهارتهاي استداللي و «پژوهشي با عنوان
ثير كالسهاي فلسفه براي كودكان در زمينه پيشرفت و أبا هدف مطالعه ت» عملكرد رفتاري كودكان

پژوهش، برنامه اين بنابر نتايج . رتهاي فكري و عملكرد رفتاري كودكان انجام شده استتقويت مها
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ثر بيني شده فكري كودكان مؤ رتقا و تقويت بيشتر مهارتهاي پيشدرسي فلسفه براي كودكان براي ا
 ).1386نژاد،  ناجي و قاضي( است

 در اين اند كه م دادهپژوهشي انجادر كشور اتريش ) 2006(  و همكارانش1پيلگر استورفر 
نتايج . پژوهش برنامه فلسفه براي كودكان در فضاي مجازي و از طريق كامپيوتر اجرا شده است

ان در زمينه رشد آموز دانش آموزشي فردي شده، ةپژوهش حاكي از آن است كه در اين برنام
 . اند اخالقي و اجتماعي پيشرفت كرده

 به بررسي توانايي برنامه )2007سال (رشته فلسفه ر خود د پايان نامه دكتري  در2بليزباي 
هاي موجود در فلسفه همچون عاطفه و عقل، ي كودكان براي حل تضادها و دوئيتدرسي فلسفه برا

 برنامه درسي فلسفه  كهدهد نتايج اين پروژه نشان مي. جسم و ذهن و نظريه و عمل پرداخته است
ها و ساختن يك زندگي بر مشكالت ناشي از اين دوئيتمدن د توانايي فايق آتوان ميبراي كودكان 

 .معنادار از طريق ايجاد تعامل و انطباق ميان اين مفاهيم به فرد كمك كند

 ان پايه هفتم در برنامه آموز دانشدر هند انجام داده است، ) 2005 (3 كه سانجانايدر پژوهش
ثير برنامه درسي فلسفه أ بررسي تهدف از اين پژوهش. ندا هدرسي فلسفه براي كودكان شركت كرد

اين نتايج . استان آموز دانشبراي كودكان در رشد مهارتهاي استدالل اخالقي و اجتماعي در 
 .استان در مهارتهاي اجتماعي، شناختي و اخالقي آموز دانشپژوهش بيانگر عملكرد بهتر 

 مهارتهاي فوق را در زندگي  وها ان شركت كننده در اين برنامه توانايي كاربرد آموختهآموز دانش
 . روزانه دارند

 اند كه بر اساس  پژوهشي انجام دادهدر كشور سنگاپور ) 2007( شان و همكار4چان يوك كنگ
 بهتر در يان شركت كننده در برنامه درسي فلسفه براي كودكان عملكردآموز دانش نتايج آن

 آنها همچنين توانايي بيان افكار و احترام به .ندا همهارتهاي مربوط به تفكر انتقادي و خالق نشان داد
 . اند كسب كردهعقايد ديگران را 

 پژوهش حاضر با هدف بررسي تطبيقي ،با توجه به آنچه ذكر شد و بررسي فعاليتهاي انجام شده
برنامه درسي فلسفه در پايه سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي ايران و برنامه درسي فلسفه براي 

  : پرسشهاي زير است، در صدد پاسخگويي به 12 و 11ه كودكان در پاي
                                                           
1. Pilgerstorfer 
2. Bleazby 
3. Sanjana 
4. Chan Yoke Keng 
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 عناصر برنامه درسي فلسفه در پايه سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي ايران در زمينه هدف، .1
  محتوا، روش تدريس و ارزشيابي چگونه است؟ 

در زمينه هدف، محتوا، روش  12و  11 عناصر برنامه درسي فلسفه براي كودكان در پايه .2
   و ارزشيابي چگونه است؟ تدريس

 وجوه اشتراك و اختالف برنامه درسي فلسفه در پايه سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي ايران .3
   چيست؟12و 11با برنامه درسي فلسفه براي كودكان در پايه 

   پژوهش روش
گيرد   انجام شده از نوع تحقيق توصيفي است و در گروه پژوهشهاي كاربردي قرار مي              پژوهش

 و برنامه درسي فلسفه در 12و 11به مقايسه تطبيقي دو برنامه درسي فلسفه براي كودكان در پايه    كه  
 بـردي  - مراحـل روش تحقيـق تطبيقـي   پايه سوم دبيرستان و پيش دانـشگاهي ايـران بـا اسـتناد بـه      

ر دو برنامه درسي مذكور، با در كنار هم قـرا          بدين منظور پس از توصيف و تفسير عناصر       . پردازد مي
  . دادنِ اين عناصر، به مقايسه آنها پرداخته شده است

  : زيرندمنابع مورد استفاده در اين پژوهش اسناد و مدارك 
 1383فلسفه در پايه سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي ايران كه در سال  راهنماي برنامه درسي 
 .ده استتدوين كتب درسي تهيه كرليف و أدفتر ت

 يه سوم دبيرستان كتب درسي فلسفه در پا  
  كتاب درسي فلسفه دوره پيش دانشگاهي ايران  
  اين راهنما .  نام دارد1 كه پژوهش اجتماعي12 و 11راهنماي برنامه درسي فلسفه در پايه

 صفحه 396 معلم در كالس درس، شامل گيري بهرهاي و تمرينهايي براي   صفحه12اي  شامل مقدمه
  .است
 كه توسط 2 با عنوان مارك12 و11فلسفه براي كودكان در پايه درسي برنامه درسي  كتاب 

 .  تهيه شده است1980ماتيو ليپمن در سال 

 فلسفه درسي برنامه و مقايسه دو بررسي به و است كيفي تحقيق اين ماهيت از آنجا كه
 مهعناصر برنا آن در است و تطبيقي صورت به ها داده و اطالعات تحليل و تجزيه روش پردازد، مي

 در كودكان براي فلسفه و برنامه درسي ايران دانشگاهي پيش و دبيرستان سوم فلسفه در پايه درسي
مراحل روش تحقيق  بهبا استناد  ارزشيابي و تدريس روش محتوا، اهداف، حيطه در ،12و 11 پايه

                                                           
1. social inquiry 
2. Mark 
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 قرار مقايسه مورداشد، ب تفسير، همجواري و مقايسه مي ه توصيف، مرحل4 كه شامل تطبيقي بردي
  .گيرد مي

  تجزيه و تحليل اطالعات
 از طريق كتب درسي مورد نظر و راهنماي آنها نوشتارطور كه ذكر شد، اطالعات اين  همان

عناصر ابتدا . استبردي استفاده شده  -كسب شده و براي مقايسه دو برنامه از روش تحقيق تطبيقي 
پاسخ   دراست، توصيف شده سپس  اول و دوم پژوهشپرسشكه پاسخ به   مذكوردو برنامه درسي

 مورد ها برنامهبردي پرداخته شده و عناصر  -تحقيق تطبيقي سوم به مراحل بعدي روش پرسشبه 
ي درسي مذكور، در ها برنامهبه منظور توصيف و عناصر . تجزيه و تحليل و مقايسه قرار گرفته است

  .  شده استتوضيح داده اين عناصر 4 تا 1جدولهاي 
  

ايه سوم  برنامه درسي فلسفه در پ12 و 11 اهداف برنامه درسي فلسفه براي كودكان در پايه .1ه  شمارجدول
  دبيرستان و پيش دانشگاهي

  
  

  
اهداف برنامه درسي 

فلسفه براي كودكان در 
  12 و 11پايه 

 ان از طبيعت انسان و جامعهآموز دانشبهبود فهم . 1

 انآموز شدانتوسعه و تقويت مهارتهاي فكري و منطقي . 2

 ايجاد توانايي كاربرد معيارها و استفاده از آنها با توجه به عملكرد منطقي آنها. 3

دار اان با مفاهيم  اساسي جامعه همچون آزادي، دموكراسي، قانون، عدالت و معن         آموز  دانشآشنايي  . 4
  ساختن اين مفاهيم براي آنان

ايي تمييز و تشخيص قوانين از رسم و رسـوم و           ان با قوانين جامعه و ايجاد توان      آموز  دانشآشنايي  . 5
  عادات و خرافات

  قانون و ساير عناصر جامعهميانفهم رابطه . 6

 انديشيدن و ارزيابي ماهيت جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند. 7

 ان در ارزيابي موادي كه بايد آن را مطالعه كنندآموز دانشبهبود توانايي .. 8
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  گيري بحث و نتيجه
 سوم پژوهش در زمينه وجوه اشتراك و اختالف دو برنامه پرسشدر اين قسمت ضمن پاسخ به 

همجواري و مقايسه روش درسي فلسفه ايران و برنامه درسي فلسفه براي كودكان به مراحل تفسير، 
بدين ترتيب هر يك از عناصر دو برنامه درسي مذكور به . شده استتحقيق تطبيقي بردي پرداخته 

 .گيرد ترتيب مورد تجزيه و تحليل و مقايسه قرار مي

شود كه به   براي كودكان مالحظه مي با دقت و تامل در اهداف برنامه درسي فلسفه:اهداف
اي كه در آن  كيفيت زندگي خويش و جامعهبخشيدن به آموزان در بهبود  ثر دانشؤمنظور كاركرد م

 ، در حكم از استعدادها و قابليتهاي خويشاموزان الزم است دركي درست دانشكنند،  زندگي مي
توسعه آموزان   است مهارتهاي فكري و منطقي دانشين منظور الزمه همب. دنيك انسان داشته باش

.  انتقادي و كاربرد صحيح معيارها و تفكردالل، داوري، خالقيت و ابتكاراستهايي چون يابد، مهارت
آموزان  ون و عدالت، مفاهيمي است كه دانش مفاهيمي چون جامعه، آزادي، دموكراسي، قانهمچنين
 است تا اين مفاهيم را براي برنامه درسي فلسفه براي كودكان در تالش. هستند با آن مواجه همواره
  . ندكآموزان بيان   را براي دانشگيري از آنها بهرهلزوم  كاربرد و دار سازد وناآموزان مع دانش

 ي فردبايد به منزلة و شوند مي وارد محيط اجتماع پس از دبيرستان انآموز از آنجا كه دانش
. دند، الزم است با قوانين جامعه آشنايي داشته باشنمستقل، اما مرتبط با جامعه به فعاليت بپرداز

، ممكن است شود ميآموز بسيار ديده  رسوم، عادات و حتي خرافات كه در زندگي دانشبرخي 
برنامه درسي فلسفه براي كودكان در . براي وي به صورت بخشي از قوانين جامعه تبلور يافته باشد

آموزان كمك كند تا بتوانند قوانين را از رسم و رسوم و عادات تشخيص دهند  تالش است به دانش
 فرانسيس بيكن معتقد است كه نخستين گام در زمينهدر اين . ت را از زندگي خود دور كنندو خرافا

آموز  همچنين دانش). 1381زاده،  نقيب(دن از پيروي كوركورانه است راه درست انديشيدن رها ش
 ين با ساير كه قوان را بشناسداي دوره دبيرستان بايد بتواند ضمن آشنايي با قوانين جامعه، رابطه

اهداف . گذارد  ساير موسسات و نهادهاي جامعه ميثيري كه بر عملكردعناصر جامعه دارد و تأ
  .است) 1383(  پژوهش ملكيهمسو بابرنامه درسي فلسفه براي كودكان در اين زمينه 

 به آن 12 و 11از ديگر مواردي كه در تدوين اهداف برنامه درسي فلسفه براي كودكان در پايه 
 شودآموز دوره دبيرستان، از آنجا كه قرار است به زودي وارد جامعه  است كه دانشتوجه شده اين 

در جامعه به فعاليت بپردازد، بايد توانايي ارزيابي و نقد محيطي ) نيروي انساني(  يك فردمثابهو به 
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 داشته باشد و از اين طريق در جهت رشد و پيشرفت جامعه فعاليت ،كند را كه در آن زندگي مي
آموز بايد بتواند ارزيابي صحيحي از كاركرد دولت و موسسات وابسته به   دانشزمينهدر اين . يدنما

 مورد ارزيابي قرار ،آن داشته باشد و عملكرد آنها را با توجه به نقشي كه در جامعه بر عهده دارند
  . دهد

 اين است كه  بيانگر12 و11تامل و دقت در اهداف برنامه درسي فلسفه براي كودكان در پايه 
آموزان شده است، اما اهداف  گيري مهارتهاي اجتماعي در دانش  به شكلكافيدر اين اهداف توجه 

ها توجه  البته ممكن است به اين اهداف در ساير پايه. اند فتهو مهارتهاي فردي مورد غفلت قرار گر
قرار گرفته است، از  مورد بررسي 12 و 11 اما از آنجا كه در اين پژوهش تنها پايه ،شده باشد

 با بعد كامالً 12و 11 اهداف پايه همچنين. نيستواقعيت اين موضوع اطالعاتي در دسترس 
  .آموزان مرتبط است و اهداف بعد عاطفي چندان مورد توجه قرار نگرفته است شناختي دانش

آموزان  شكوشد دان بيرستان و پيش دانشگاهي ايران مياهداف برنامه درسي فلسفه در پايه سوم د
از اين  .يات و سير تاريخ فلسفه آشنا سازدرا ضمن آشنا ساختن با معاني و مفاهيم فلسفي با نظر
رنامه پرورش تفكر فلسفي از اهداف اين ب. طريق ذهن آنان را در زمينه پژوهش فلسفي، بارور سازد

حيه پرورش رو) 1380 وزارت آموزش و پرورش،( و از اهداف مهم آموزش و پرورش ايران
اي اطالعات را درباره   اما محتواي درس فلسفه تنها پارهاست،يق، تعقل، تفكر، نقد و ابتكار تحق

دان مورد توجه قرار  و پرورش مهارتهاي فكري آنان چنكند ميه ئآموزان ارا تاريخ فلسفه به دانش
 هستند، مهارتهايي نيازمند فلسفيدن و شدن متفكر براي آموزان دانش شك بدون. نگرفته است

 در آموزند آنچه مي بردن كار به توانايي و بودن خالق بودن، انتقادي كردن، استدالل چون مهارتهايي
برنامه درسي  محتواي و اهداف در آنچه اما با توجه به .)1382 قائدي،( زندگي روزمره تجربيات

مهارتها توجه خورد، به اين  مي چشم به فلسفه در پايه سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي ايران
هاي فكري و منطقي  محتواي درس فلسفه تواناييزمينهچنداني نشده و در تدوين اهداف و در همين 

  . آموزان مدنظر قرار نگرفته است دانش
خصصان و اساتيد دانشگاهي ايفا ريزي درسي در ايران نقش تعيين كننده را مت در فرايند برنامه

با توجه به راهنماي برنامه درسي .  جانبي بر عهده دارندد و معلمان در اين فرايند نقشيكنن مي
   ديدگاه متخصصان اين رشته و دانش ازبيشترفلسفه ايران در تعيين اهداف اين برنامه درسي نيز 

ريزي درس فلسفه تنها  تن اعضاي شوراي برنامه11 به طوري كه از ميان ،فلسفه استفاده شده است
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 استريزي   كارشناسان و متخصصان رشته فلسفه و برنامهاعضا رايك نفر معلم وجود دارد و ساير 
  تعيين اهداف درس فلسفه ديدگاه معلمان كه نقشدر نتيجه در). 1383 وزارت آموزش و پرورش،(

  .ند، مورد توجه قرار نگرفته استكن  در فرايند آموزش ايفا مي تعيين كننده
 آشنا بر كيدأت شود مي مطرح فه براي كودكانبرنامه درسي فلس در آنچه زمينه محتوا  در:محتوا
 و جامعه در روابط شهروندي، مهارتهاي اجتماعي، زندگي مفاهيم با آموزان دانش ساختن
 دبيرستان دوران در آموزان دانش كه آنجا از برنامه اين نظران صاحب اعتقاد به. دارد پذيري جامعه
 كردن عمل موفق براي مهارتهايي نيازمند شوند، آماده جامعه به ورود و اجتماعي زندگي براي بايد
 گنجانده فلسفه درسي برنامه در مهارتها اين تا است شده تالش كه ندهست اجتماعي زندگي در
 صورت به كه است محتوا هئارا متفاوت شكل برنامه اين در توجه قابل مهم و نكته. دنشو

رنامه درسي فلسفه براي كودكان آنچه در ب .است شده بيان آموزان دانش زندگي با مرتبط داستانهايي
 از بيش آن در موقعيتها  وهستند عمق و معنا ها فاقدداستان توان مورد انتقاد قرار داد اين است كه مي
 از حوادث برخي نيز و خورد مي چشم به داستان در بودن ساختگي و است شده ريزي برنامه حد

 نتايج بررسي محتواي .)1382 قائدي،( رسد به نظر مي دبعي و ذهن از دور آموزان دانش براي داستان
ايد به هايي اشاره شده است كه ش است كه در اين داستان به موقعيتكتاب مارك نيز حاكي از آن

رغم اينكه مفاهيم داستان مرتبط با  در واقع علي. آموزان در زندگي با آن مواجه شوند ندرت دانش
گيرد تا حد  مي، موقعيتي كه اين مفاهيم در آن صورت استآموزان دوره دبيرستان  زندگي دانش

 همسو با و نتايج پژوهش در اين بخش استمرتبط با زندگي واقعي آنان زيادي تصنعي و غير
  .است) 1382( پژوهش قائدي

كوشد تا  محتواي برنامه درسي فلسفه در پايه سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي ايران مي
گيري نظريات فلسفي در ادوار  ه از ابتدا تا كنون و چگونگي شكلخ فلسفان را با تاريآموز دانش

 با توجه به ديدگاههاي موجود در زمينه ارائه محتوا در حوزه برنامه درسي .مختلف آشنا سازد
ي اين ديدگاه محتوا بر مبنا. ، محتواي كتب فلسفه ايران مبتني برديدگاه سنتي است)1381فتحي، (

ه كه بهترين روش براي ارائ در حالي. پردازد مي تاريخ فلسفه و ميراث فرهنگي آن تنها به ارائة
 روشي است كه هم به انتقال ميراث فرهنگي يك علم بپردازد، هم فرد را براي به كارگيريمحتوا، 

  .تحول و تغيير آماده كند و هم در ايجاد تغييرات اجتماعي فعال باشد
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رائه نظريات  به اي فلسفي به صورت سطحي مطرح و غالباًها انديشهدر كتب درسي فلسفه ايران 
هاي مختلف   بيانگر تاريخ فلسفه در دورهمحتواي ارائه شده عمدتاًهمچنين . فلسفي اكتفا شده است

 زبان مورد در ضمن. همسوست) 1386( در اين زمينه نتايج پژوهش، با پژوهش شريف. است
 . است كه خود معلمان نيز حوصله اين الفاظ را ندارنداي گونهه استفاده در كتب درسي فلسفه ب

 به نظر همچنين.  استانآموز دانشي فلسفي در برابر ها انديشهچنين زباني سدي براي مطالعه 
دانشگاهي ايران، اصول و  لسفه در پايه سوم دبيرستان و پيشرسد در انتخاب محتواي درس ف مي

عدم ارتباط اين درس با . )1379ملكي،  (ار نگرفته استچندان مورد توجه قر ،مالكهاي تهيه محتوا
 و عدم ايجاد توازن اده درسي در سال آخر يك رشته خاص و ارائه آن به عنوان يك مساير دروس

  .دهنده عدم رعايت اصول تنظيم محتواست نيازهاي فردي و اجتماعي نشان ميان
 آن در كه اي است به گونه در برنامه درسي فلسفه براي كودكان تدريس  روش:روش تدريس

. 2004 هينز،( دارد را كننده وكمك تسهيلگر نقشنيز  معلم و دارند فعال مشاركت انآموز دانش
 نشستن طرز كالس، مباحث در انآموز دانش فعاليت و حضور. )1387 حسيني،. 1383 قائدي،
  اين روش تا.است روش ناي مزاياي از ... و انآموز دانش سوي از نظرات و عقايد ارائة وار، دايره

 داستان صورت به محتوا كه آنجا از اما است، ايران آموزشي نظام در بحث روش به شبيه حدودي
 مهم نكات اينكه دليل به روش اين در. دگير مي خود به شكلي خاص تدريس روش شود، ارائه مي
بته اجراي اين روش ال. دگير مي صورت بهتر مفاهيم يادگيري ،شود مي برجسته داستان در موجود
. است الزم مالي منابع و وقت صرف كار اين براي و است ديده آموزش و مجرب معلماني نيازمند

 كرده عادت سنتي تدريس همچون سخنراني و توضيحي روشهاي به سالها كه معلمي همچنين
 وشدر ر اساسي تغيير چنين بود خواهد قادر سختي به ببيند، را الزم آموزش اگر حتي است،

بدين منظور الزم است در نحوه تفكر و نگرش معلمان نسبت به كالس  .نمايد ايجاد خود تدريس
  .درس تغييراتي صورت گيرد

روش تدريس شامل  12 و 11 ذكر است كه در برنامه درسي فلسفه براي كودكان در پايه شايان
 كالس درس به  پژوهشي در- و چگونگي كاربرد روش اجتماعاستفعاليتها و گامهاي مشخصي 

 .مند شوند بهرهتوانند به صورت مفيد از اين روش  طور كامل و دقيق بيان شده است و معلمان مي
 -اما بيان دقيق و مفصل روش اجتماع. كاهد  روش تدريس ميزمينةاين كار از سردرگمي معلم در 

ويي فاقد اختيار در  او را به نيركاهد و مي معلم از خالقيت وي از سويپژوهشي و لزوم كاربرد آن 
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براي را بدين ترتيب ممكن است معلم انرژي و انگيزه الزم . كند ميارائه مفاهيم مورد نظر تبديل 
 تا حدي كه به  بهتر استبنابراين. ارائه و اجراي روش اجتماع پژوهشي در كالس نداشته باشد

 . امه در نظر گرفته شوداختياراتي در اجراي برنبراي معلم اي وارد نشود،  اهداف برنامه لطمه

مدار، كاوشگرانه و مبتني بر گفتگو  ي از آنجا كه فضايي پژوهش پژوهش-روش تدريس اجتماع
 و استسازگار ) 1380  ميرزابيگي،؛1384 ملكي،( كند، با مالكهاي تعيين روش تدريس ايجاد مي

 به كارگيريآنجا كه اما از . د به عنوان يك روش مناسب در كالس درس به كار گرفته شودتوان مي
ان و يادگيري مفاهيم آموز دانش بهتر بر عملكرد يثيرأد تتوان ميروشهاي تدريس متنوع و مختلف 

 فلسفه براي كودكان رسد الزم است در برنامه درسي ، به نظر مي)1385 جويس،( داشته باشد
 . تفاده قرار گيرد پژوهشي مورد اس- روشهاي تدريس مكمل روش اجتماعمنزلةتر به  متنوعيروشهاي

در زمينه روش تدريس، راهنماي برنامه درسي فلسفه در پايه سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي 
ايران به گروهي از روشهاي تدريس اشاره كرده است كه معلمان بايد آنها را براي تدريس درس 

ر پايه سوم فلسفه به كار گيرند و اين تنوع در روش تدريس، از محاسن برنامه درسي فلسفه د
 معلمان به ،اما اطالعات بيانگر آن است كه در كالس فلسفه. دبيرستان و پيش دانشگاهي ايران است

ندارند و به  محوري در كالس درس توجهي -فعاليت گروهي، يادگيري مشاركتي و شيوه مسئله
اين ). 1386 شريف،( دگير مي روشهاي تدريس سنتي همچون سخنراني مورد استفاده قرار طور كلي

در حالي است كه در راهنماي برنامه درسي فلسفه ايران اشاره شده است كه از روش تدريس 
وزارت آموزش (  روش اصلي استفاده شوددر حكممكمل ساير روشها و نه مثابه سخنراني بايد به 

ل  به انتقاكلياما از آنجا كه در برنامه درسي آموزش فلسفه در ايران توجه ). 1383 و پرورش،
به رسد تالش معلمان در  ، به نظر مي)1387 ضرغامي،( استي فالسفه پيشين ها انديشهاطالعات و 

ثير چنداني أان در كالس درس از تآموز دانش روشهاي متنوع تدريس و فعال كردن كارگيري
 . دگير مي بر پايه روش سخنراني صورت بيشتر و تدريس نيستبرخوردار 

فلسفه در ايران در نظر گرفته شده است، با برخي از ويژگيهاي روشهايي كه براي تدريس درس 
و به دليل اند  مثالً روشهاي موردنظر متنوع. هماهنگي دارد) 1380 ميرزابيگي،( روش تدريس مناسب

همچنين . دنان هماهنگي دارآموز دانشتنوع موجود در روشها، با رشد شخصيت و بهداشت رواني 
 روشهاي آموزش گروهي به كارگيريسشهاي بنيادين و همياري و اشاره به روشهايي چون طرح پر

حاكي از آن ) 1387( نتايج پژوهش ضرغامي. سازد مي آسان را فلسفه درس مهم مطالب يادگيري
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 روشهاي مبتني بر گفتگو در كالس درس به كارگيرياست كه درصد بااليي از معلمان موافق 
  .هستند

معلم از يكي ارزشيابي راي كودكان، دو نوع ارزشيابي  در برنامه درسي فلسفه ب:ارزشيابي
 دو بخش دران آموز دانشارزشيابي معلم از . شود  ميانجامان و ديگري خودارزيابي آموز دانش

ارزشيابي ارائه . شود بندي مي  طبقه)انآموز دانش پژوهشي و ارزيابي تك تك -ارزشيابي از اجتماع(
ان را آموز دانشكان نوعي ارزشيابي كيفي است كه يادگيري شده در برنامه درسي فلسفه براي كود

اما در نظامهاي آموزشي متمركز كه يك نظام . دهد در محيط بحث و گفتگو مورد سنجش قرار مي
دهد، اين نوع  هماهنگ براي ارزشيابي وجود دارد و مالك ارتقا را آزمون و نمره تشكيل مي

رار گيرد و ارائه يك نظام ارزشيابي مبتني برنمره نيز ارزشيابي به سختي ممكن است مورد پذيرش ق
  .خدشه وارد كندممكن است به اهداف برنامه 

ارزشيابي : دگير مي صورت مرحله دو در ايران، ارزشيابي برنامه درسي فلسفه راهنماي بر اساس
. ي اجراي برنامه و در طول دوره آموزشي و ارزشيابي مجموعي در پايان سال تحصيلضمنمستمر 

ي درسي ارزشيابي از نظر زمان اجرا به سه دسته تشخيصي، تكويني و ريز برنامه بر اساسالبته 
برنامه درسي فلسفه در پايه سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي ايران دو نوع . دشو ميپاياني تقسيم 
مجموعي در گذارد كه با عنوان ارزشيابي مستمر و  ني و پاياني را به مرحله اجرا ميارزشيابي تكوي

رسد ارزشيابي  اما بر اساس تجارب نگارنده به نظر مي. راهنماي برنامه درسي بيان شده است
تشخيصي در برنامه درسي فلسفه ايران جايگاهي ندارد و تنها گاهي در آغاز سال تحصيلي بنا بر 

ان موزآ دانشتشخيص معلم اين ارزشيابي به صورت كتبي يا شفاهي، براي سنجش ميزان اطالعات 
 به بيشتر ارزشيابي مستمر در برنامه درسي ايران در ضمن. دگير ميدر زمينه درس مورد نظر، انجام 

با اين تفاوت كه حجم كمتري . د كه مشابه ارزشيابي پاياني استگير ميصورت آزمونهايي صورت 
رات ارزشيابي د و نمرات آزمونها در پايان سال تحصيلي به همراه نمشو مياز مطالب كتاب را شامل 

  .  دكن ميان را تعيين آموز دانشپاياني، ارتقا يا عدم ارتقاي 
ارزشيابي را از نظر ) 1382 ، شعباني،1385 احمدي،( نظران حوزه برنامه درسي برخي صاحب

 4با توجه به جدول شماره . اند دهكربندي  هطبق شفاهي و عملي ، كتبيروش سه نحوه اجرا به
اي، ارائه گزارشهاي كتبي و  مواردي چون آزمونهاي تشريحي و چند گزينهد كه طرح شو ميمالحظه 

شفاهي، انجام دادن تحقيق و شركت در بحث و گفتگو كه به منزله ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 
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انگر توجه مسئوالن تدوين برنامه نشان در برنامه درسي فلسفه ايران بيان شده است، آموز دانش
 در راهنماي برنامه درسي فلسفه ايران انواع ارزشيابي از نظر است وفوق بندي  هطبقدرسي فلسفه به 

  . نحوه اجرا مورد توجه قرار گرفته است
نظران عرصه   كه نوعي از ارزشيابي مورد توجه صاحبشايان ذكر است كه در سالهاي اخير

 خالف هاقعي بارزشيابي و. ي درسي قرار گرفته كه ارزشيابي واقعي نامگذاري شده استريز برنامه
سنجند كه در دنياي واقعي وجود خارجي ندارند، يادگيري  آزمونهاي سنتي كه مهارتهايي را مي

). 1384 سيف،  ؛1386 صمدي،( سنجد ان را در موقعيتهاي طبيعي و شرايط واقعي ميآموز دانش
ري  كاغذي از ارزشيابي واقعي براي سنجش يادگي- به جاي آزمونهاي قلمتوان ميبنابراين 

  .گيري شود بهرهان آموز دانش
 در 12 و 11 از برنامه درسي فلسفه براي كودكان در پايه گيري بهرهدر اين قسمت به منظور 

ين منظور هريك از عناصر ه اب. دشو مي نكاتي كاربردي ارائهبرنامه درسي فلسفه نظام آموزشي ايران 
 عناصر برنامه درسي فلسفه ايران مورد نةزمي در 12 و 11برنامه درسي فلسفه براي كودكان در پايه 

  . دگير ميبررسي قرار 
 11طور كه مالحظه شد اهداف برنامه درسي فلسفه براي كودكان در پايه  در زمينه اهداف، همان

هاي فكري توسعه مهارتان با قوانين و مسائل مرتبط با جامعه، آموز دانش بر آشنايي 12 و
 جامعه گوناگونزيابي، خالقيت و ايجاد توانايي ارزيابي مسائل ان از جمله استدالل، ارآموز دانش

سازي آنان براي ورود  ان و لزوم آمادهآموز دانشرسد با توجه به موقعيت سني  به نظر مي. أكيد داردت
ان آموز دانشبه اجتماع، گزينش چنين اهدافي براي درس فلسفه كه با مهارتهاي تفكر و انديشيدن 

كوشد تا   مي12و 11ه براي كودكان در پايه اهداف برنامه درسي فلسف. دباش  مناسب ،سروكار دارد
 اهداف متناسب با شرايط زندگي واقعي همچنين .ان را خالق و مستدل بار آوردآموز دانشذهن 
ان شكل آموز دانشد تا تفكر فلسفي در شو ميدر واقع در اين برنامه تالش . هستندان آموز دانش
د كه اهدافي چون پرورش تفكر شو مي اهداف برنامه درسي فلسفه ايران مالحظه مل دربا تأ. بگيرد

فلسفي، آشنايي با پرسشهاي اساسي درباره جهان و انسان و آشنايي با معاني و مفاهيم فلسفي در 
 ذكر است شايان.  قرار گرفته است12 و11راستاي اهداف برنامه درسي فلسفه براي كودكان در پايه 

 از برنامه درسي فلسفه براي كودكان در برنامه درسي فلسفه ايران الزم است گيري بهره كه به منظور
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تر و با   و اهداف به صورت جامعگيردصورت تغييراتي در بيان اهداف برنامه درسي فلسفه ايران 
  . شودتلفيق نكات اساسي موجود در هر دو برنامه بازنويسي 

د كه شو مي مالحظه 12 و 11ه براي كودكان در پايه محتواي برنامه درسي فلسفارتباط با در 
. است مربوط به جامعه و مسائل مرتبط با آن مارك عمدتاًكتاب درسي مفاهيم اساسي موجود در 

 شكل ارائه محتوا در برنامه درسي فلسفه براي كودكان به صورت داستانهايي است كه همچنين
ان در كالس اين مفاهيم را آموز دانشد و شو ميائه ان ارآموز دانشمفاهيم مورد نظر در داستان به 

 محتواي موجود در برنامه درسي فلسفه ايران كامالً. دهند شناسايي و مورد بررسي و تحليل قرار مي
در برنامه درسي فلسفه ايران، محتوا . استمتفاوت با محتواي برنامه درسي فلسفه براي كودكان 

كيد دارد و به صورت انشايي مطرح شده ري نظريات فلسفي تأگي  بر تاريخ فلسفه و سير شكلبيشتر
اما از آنجا كه هدف . خورد  اين دو برنامه از نظر محتوا شباهتي به چشم نميميانبدين ترتيب . است

طور كه در   و هماناستان آموز دانش اهداف  بخشيدن به هدفهاي مرتبط بهاز آموزش فلسفه تحقق
 و به صورت دادهدر اهداف برنامه درسي فلسفه ايران تغييراتي  شد، بهتر است پيش گفتهقسمت 
 ويژه از محتواي داستاني كه بنيانگذاران برنامه درسي فلسفه گيري همچنين بهره. شوندتر بيان  جامع

و انديشيدن در  اند، نتايج مثبتي در زمينه استدالل، تفكر  اهداف انديشيده يافتن تحققبرايكودكان 
 ؛1386 ناجي، ؛2001  مونتس و ماريا،؛2007 جان يوك كنگ،؛ 2005 انجانا،س( پي داشته است

 بخشي از محتواي برنامه درسي فلسفه ايران مثابه از محتواي داستاني نيز به توان مي، )1386 جهاني،
 و توان بهره جست مي از داستانهايي متناسب با فرهنگ ايراني و اسالمي زمينهدر اين . استفاده نمود

چون كليله و  همگيري از كتابهايي بهرهبه عنوان مثال . كرد مورد نظر را در اين محتوا بيان مفاهيم
، هستندكه حاوي مفاهيم عميق فلسفي، اجتماعي و تربيتي ... و دمنه، داستان راستان، گلستان سعدي 

  .دند در برنامه درسي فلسفه ايران مورد استفاده قرار گيرننتوا مي
 .درسي فلسفه ايران روشهايي براي تدريس و آموزش ارائه شده استدر راهنماي برنامه 

 روش مورد استفاده در نظام آموزشي ايران ترين رايجاطالعات حاكي از آن است كه مهمترين و 
در برنامه درسي فلسفه براي كودكان روش روش تدريس مورد استفاده . استروش سخنراني 

كه زير مجموعه روش دارد  با روش بحث ياربساين روش شباهت .  پژوهشي است-اجتماع
 و تفاوت آن در نوع محتوايي است كه مورد استهمياري در راهنماي برنامه درسي فلسفه ايران 

 پژوهشي در برنامه درسي فلسفه ايران از - روش اجتماعبه كارگيريبنابراين در . دگير ميبحث قرار 
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 بسياري از ويژگيهاي يك روش تدريس ضمن اينكه اين روش. نظر علمي مانعي وجود ندارد
 از توان ميهمچنين . كرد كالس تغييراتي ايجاد چيدمان در توان مي به همين منظور. داردمناسب را 

 و با يكديگر  اظهار كنند محتواي درس و مفاهيم آندربارةان خواست تا نظرات خود را آموز دانش
  الزم استعلم و آموزشهاي ضمن خدمت معلمان، تربيت مبنابراين براي. به بحث و گفتگو بپردازند

در واقع معلمان ابتدا خود بايد درباره اين برنامه آموزش ببينند تا بتوانند آن را . شودتدابيري اتخاذ 
  . آموزش دهند

 شود ميدر زمينه ارزشيابي برنامه درسي فلسفه براي كودكان نوع خاصي از ارزشيابي را مطرح 
در واقع در اين برنامه ارزشيابي به معناي رايج آن كه به . يابي متفاوت استكه با اشكال سنتي ارزش

 ميزان اين .، جايگاهي ندارد و مالك ارتقا يادگيري مفاهيم استاستصورت آزمونهاي قلم كاغذي 
ان در كالس و بحثها و ميزان آموز دانش از عملكرد گيري بهرهيادگيري را از يك سو معلم با 

با توجه به . يندنما ميان مشخص آموز دانش گروهي آنها، و از سوي ديگر خود پيشرفهاي فردي و
 استاينكه در نظام آموزش و پرورش ايران تهيه و تدوين برنامه درسي به صورت متمركز 

 از طريق آزمونهاي كه عمدتاًدهد  تشكيل مي و مالك ارتقا را نمره و آزمون )1383 مهرمحمدي،(
 از گيري بهرهكاربرد و براي آيد،  مونهاي شفاهي و عملي به دست ميبه صورت آزگاهي كتبي و 

  .برنامه درسي فلسفه براي كودكان در ايران، الزم است تغييراتي در ارزشيابي صورت گيرد
فكر و  مهارتهاي ت12 و 11با توجه به اينكه اهداف برنامه درسي فلسفه براي كودكان در پايه 

ان با يكديگر آموز دانش مستلزم تعامالت بخشيدن به آنهاد و تحقق ده انديشيدن را مدنظر قرار مي
 به كار اهداف اين برنامه الزم است نوعي ارزشيابييافتن  بررسي ميزان تحقق است، بنابراين براي

هاي واقعي   آموختهباشد وبراي كودكان متناسب  كه از يك طرف با اهداف برنامه فلسفه گرفته شود
د سنجش قرار دهد و از طرف ديگر با اصول و معيارهاي نظام آموزشي ايران نيز ان را مورآموز دانش

 )1386  صمدي،؛1384 سيف،( ارزشيابي واقعي  ازتوان مي منظور و به همينتناسب داشته باشد 
ي درسي قرار گرفته ريز برنامهنظران عرصه  كه طي سالهاي اخير مورد توجه صاحببهره گرفت 

كه شباهتهايي نيز با ارزشيابي برنامه درسي فلسفه براي كودكان دارد، ارزشيابي واقعي . است
دهد و  هاي طبيعي مورد سنجش قرار ميان را در شرايط واقعي و موقعيتآموز دانشهاي  آموخته
هايشان به فعاليتهاي دنياي واقعي و موقعيتهاي  ان در انتقال آموختهآموز دانشدهنده توانايي  نشان

 از كاربرد ارزشيابي واقعي در اجراي برنامه درسي فلسفه براي كودكان در برنامه مثالً. زندگي است
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 خلق داستاني ،داستانيك بازنويسي بخشي از :  به موارد زير اشاره نمودتوان ميدرسي فلسفه ايران 
 كه مسائلي و ارائه گزارشي از اجراي نمايشي داستان در كالس درس كالس، زمينة مباحثكوتاه در 

. ان در خانه يه محيط اجتماع با آن مواجه باشند و ارائه راه حل براي آنآموز دانش است ممكن
د نتوان مي، پرسشهاهاي واقعي در پاسخ به   از نمونهگيري بهرهتوصيفها، تحليلهاي دقيق، استدالل و 

  . مالك ارزشيابي مورد استفاده قرار گيردمنزلةبه 
د كه امكان تغيير و بازنويسي برنامه درسي فلسفه براي شو ميبا توجه به آنچه ذكر شد مالحظه 

اي وارد نشود، متناسب با فرهنگ و ارزشهاي جامعه  كه به چارچوب برنامه لطمه كودكان به طوري
بنابراين اجراي اين برنامه در نظام آموزش و پرورش ايران نه تنها منافاتي با . ايران وجود دارد

 مناسب براي انتقال و اي ند وسيلهچه بسا بتوابلكه ارد، ارزشهاي ملي و اسالمي جامعه ند
  . ان باشدآموز دانشثيرگذاري اين ارزشها بر تأ

  ي براي بهبود برنامه درسي فلسفه در پايه سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي پيشنهادهاي
 برنامه براي اصالح و بهبودرا  پيشنهادات زير توان ميبا توجه به مباحثي كه تاكنون ارائه شد، 

  :درسي فلسفه در پايه سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي جمهوري اسالمي ايران ارائه نمود
 اما است، برنامه آموزش فلسفه در ايران تنها محدود به سالهاي پاياني يك رشته خاص .1

 محدود كرد و اين مهارتها الزمه آموزش و پرورش و تربيت توان ميآموزش تفكر و فلسفيدن را ن
ي ريز برنامهبنابراين بهتر است براي آموزش فلسفه در تمام سطوح تحصيلي .  افراد استصحيح

 سانجانا،(  پژوهشهاي انجام شده در زمينه برنامه درسي فلسفه براي كودكانچون بر اساسشود و 
 ؛1385 صفايي مقدم و ديگران،؛ 2001  مونتس و ماريا،؛2000؛ ليكي، 2007  جان يوك كنگ،؛2005
آميز بوده   موفقيتگوناگون برنامه در كشورهاي نتايج اين) 1386  ناجي و قاضي نژاد،؛1386 جهاني،

 ساختار كلي برنامه درسي فلسفه براي كودكان را پس از هماهنگ توان ميرسد  است، به نظر مي
دن با نظام ارزشها و باورهاي جمهوري اسالمي ايران، براي تمام مقاطع تحصيلي مورد استفاده كر
  .رار دادق

 تاليف و تدوين كتاب، بهتر است تغييراتي در محتواي كتابهاي فعلي صورت گيرد و زمينة در .2
ان تدوين آموز دانشاسالمي و مفاهيمي مرتبط با زندگي  و فرهنگ ايراني با متناسب داستانهايي

 .گردد
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 زمينهر همين د. به منظور بهبود كيفيت روش تدريس بهتر است تغييراتي در آن صورت گيرد. 3
نگرش دادن الزم است تمهيداتي در برنامه آموزش ضمن خدمت معلمان صورت گيرد كه با تغيير 

 اجراي روشهاي تدريس مناسب از جمله روش بحث در برايپذيري الزم  آنان، تعهد و انعطاف
  . دشوكالس فراهم 

زش و پرورش ايران  اتخاذ روش ارزشيابي مناسب بايد از يك سو تمركز در نظام آموبراي .4
بخشيدن به اي باشد كه در تحقق  گونهه مدنظر قرار گيرد و از سوي ديگر توجه شود تا ارزشيابي ب

 به جاي توان مي زمينهدر اين . اهداف برنامه مانعي ايجاد نشود و به ساختار برنامه لطمه وارد نيايد
ي با روش ارزشيابي برنامه درسي  تناسب بيشتربهره گرفت تاارزشيابي سنتي، از ارزشيابي واقعي 

  . داشته باشدفلسفه براي كودكان 
 براي تهيه محتواي برنامه آموزش فلسفه در نظام آموزشي ايران الزم است نيازها و عاليق .5
 پايه و اساس نظام آموزش و پرورش مورد توجه در حكم معلمان تراان و ديدگاه و نظآموز دانش

  . ددست اندركاران نظام قرار گير
 ايران، در كودكان براي فلسفه برنامه اجراي در شتابزده و برنامه بدون اقدام هرگونه از بايد. 6
 برنامه حوزه متخصصان جدي يهايريز برنامه و تمهيدات به برنامه اين اجراي زيرا .گردد پرهيز
  .است نيازمند تربيت و تعليم عرصه نمسئوال و درسي
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تلفيق هنر و علوم با طراحي و تدوين برنامه درسي هنر براساس رويكرد 
 ي چهارم و پنجم ابتداييها پايهدر  تأكيد بر مفهوم توليد هنري

  

 حسن شرفي
 

  چكيده
 از توليـد يـك برنامـه درسـي           اسـت  اي و بخشي    ي توسعه ها از نوع پژوهش   ،پژوهش حاضر 

ر يادگيري هنر از راه نقش تقويتي مفـاهيم  جديد در حوزه آموزش هنر در دوره ابتدايي كه ب 
كيفيـت  يـافتن   رو غناي بيشتر توليد هنري و امكان بهبود           از اين . كند  علوم تجربي، تأكيد مي   

از طريـق عرضـه مبـاني نظـري و تجربـي، چـارچوب         .  خلق اثر هنري مورد انتظـار اسـت       
. قي تعيين شـده اسـت  راهنماي برنامه درسي هنر با رويكرد توليد هنري و سازمان دهي تلفي       

آموزان در درس هنـر بـه     از روش يادگيري دانش را و مشخص    عيني ياين چارچوب، طرح  
در ) كتـاب معلـم  (صورت راهنماي برنامه درسي و سپس در قالب راهنمـاي تـدريس هنـر               

آموزگار يـا    كتاب   در حكم راهنماي تدريس   . آورد  ي چهارم و پنجم ابتدايي فراهم مي      ها  پايه
هاي هنـري و    و الگوي تدريسي است كـه انـواع شـكل         هاي آموزشي   شامل طراحي مربي هنر،   

الگوي راهنما كه نقـشه     . دده  قرار مي مورد تأكيد    را   )مفاهيم درس علوم  (مفاهيم تلفيق شده    
نظـران برنامـه درسـي و     طراحي و تدوين برنامه درسي هنر است با توجه به نظرات صاحب           

ي اصـلي، بـه روش تحليـل        هـا  يـان دربـاره زمينـه     آموزش هنر و كارشناسان آموزشي و مرب      
الگـوي راهنمـاي    . ده اسـت  شي متني در رويكرد تحليل محتواي كيفي، اعتباربخشي         ها داده

 پـژوهش فـراهم   تـرين يافتـة     مهم.تدوين و ارائه شده استبر اين اساس   اعتباربخشي شده،   
 سـبب  است كه زش هنر   ه درسي و آمو    برنام براي رويكرد تلفيقي    در زمينة كردن دانش الزم    

تلفيق هنر با مواد درسـي      (كاربرد مفاهيم آموزشي علوم در هنر و نيز كاربرد هنر در آموزش             
 .شـود   متناسب با موقعيتهاي يادگيري ايجاد شده در ساعات درس هنـر و علـوم مـي               ) ديگر

همچنين امكان شركت آموزگاران را در طـرح معلـم پژوهنـده و جـشنواره الگوهـاي برتـر                   
به اين ترتيب الگوي راهنماي اعتباربخشي شـده،         .كند  فراهم مي  درباره آموزش هنر     تدريس

راهنماهاي تدريس و دانش رويكرد تلفيقي به برنامـه درسـي و آمـوزش هنـر در پيـشرفت                   
 .بيفزايدي يادگيري ها حوزهغناي اين به تواند  يادگيري هنر و مفاهيم علوم تجربي مي

 

  د تلفيقيرويكر  رويكرد توليد هنري،  نر، آموزش علوم،برنامه درسي ه: ها كليد واژه

                                                           
  29/9/89:           پذيرش نهايي8/2/89: دريافت مقاله

 . عضو هيأت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشh_Sharafi2007@yahoo.com 
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  مقدمه
ي تفكر و هوش چندگانه، زيبايي شناسي، يادگيري در هاتمركزي كه به تازگي بر پرورش مهارت

 ،...مسئلهي شناختي، رويكرد حل ها جنبهي درسي، ها برنامهشرايط زندگي واقعي، رويكرد تلفيقي به 
 در كالس درس هنر اثرگذار معنادار هنر و يادگيري ينامه درس در تحول بر،صورت گرفته است

  ي درسيها برنامه طراحي اساس، در درجه نخست برآموزان دانشدار براي  معنايادگيري . بوده است
 ويژه را در ييها و كيفيتها، قابليتهاظرفيتتوانند  مي از آنها متوليان نظام آموزشي گيري بهرهاست كه با 

كاربرد ( ساختار تلفيقي چارچوبدبستاني در  ي پيشهاانطباق آموزش. حقق بخشندآموزان ت دانش
براساس رويكرد توليد هنري و در امكان آموزش هنر در دوره ابتدايي و همچنين ) هنر در آموزش

كاربرد مفاهيم آموزشي علوم در ( درس علوم در اين پژوهش به ويژهتلفيق با مفاهيم دروس ديگر 
  . دار و تمركز پيش گفته باشد معنا براي توجه بيشتر به يادگيري آغازي مناسبتواند  مي) هنر

  مسئلهبيان 
 ارتباط برقراريهنر، چگونگي   و درسيريزان آموزشي برنامهي پيش روي ها و چالشمسائلاز 
  حل اصلي و يافته  راه.)1384خليلي ( درسي هنر و دروس ديگر در مدرسه است يها برنامهميان 

بايستي بستر دانش   آن است كه مي،تواند اثرگذار باشد  پيش گفته ميةمسئلتقابل با   درمهمي كه
جستجوي ). 1387 مهرمحمدي ازنقل به ، 1991 1شورت (كردفراهم را مربوطه و استفاده از آن 

  برنامه درسي هنر دورهيي نظري و تجربها پايهيي همچون چرايي آموزش هنر و چيستي هاپرسش
 درس علوم و همچنين به ويژهاساس رويكرد توليد هنري و در تلفيق با دروس ديگر ابتدايي بر 

  دادنانجامراهنماي برنامه درسي و تهيه ، )مباني نظري راهنما(چارچوب فراهم كردن چگونگي 
 از دانش رويكرد تلفيقي به برنامه گيري بهره كاربرد و برايي الزم را ها زمينهراهنماي تدريس، 

  .آورد اي فراهم مي را به گونه) كاربرد مفاهيم درسي در هنر يا كاربرد هنر در آموزش(درسي هنر 
 تلفيق مفاهيم علوم و به ويژهمفاهيم آموزشي مواد درسي ميان ، ايجاد پيوند در اين نوع رويكرد

، خوشنويسي، عكاسي، نمايش )كاردستي(ي هنري همچون طراحي و نقاشي، هنرهاي دستي هاشكل
آموزان با به كارگيري مواد و  دانش. گيرد آموزان صورت مي ا هدف يادگيري بهتر دانشو موسيقي ب

يي از هنرهاي تجسمي هاگرفته از مفاهيم آموزشي درس علوم، به خلق اثر هنري در شكلبري ها ايده

                                                           
1. Short 
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رود خلق اثر هنري در يك حوزه به يادگيري آن  به اين ترتيب انتظار مي. پردازند و نمايشي مي
   .نجامدبيو همچنين يادگيري هنر حوزه 

درباره تلفيق هنر و مواد درسي به ) 1993(و جرج موريسون ) 2001(واشووايك و كلمنتس 
دهي مناسب و  دار، بر سازمان عنا يادگيري به منظور ايجاد يادگيري مگوناگوني ها حوزه منزلة
ي ها برنامهزيرا معتقدند در . دي هنري با كيفيت اصرار دارنها تجربهي يادگيري براي ارائه هافرصت

دادن  دهي تلفيقي و سامان اساس، سازمان براين. شود گرفته نمي نظر دهي در درسي هنر، چنين سازمان
اري زگ  از ظرفيت خدمتگيري آموزگار بهرهاز اين رو .  توجه قرار گرفته استموردبه امكانات 

 به اين كهگرفته است ورد تأكيد قرار  به درس هنر م)تجربي  مفاهيم علوممانند(مفاهيم درسي 
 با اما ،در برنامه درسي هنر توليد هنري مورد تأكيد است. افزايد ترتيب بر غناي برنامه درسي مي

 يك مثابهدهي تلفيقي به  اي سازمان توجه به امكان توسعه برنامه درسي هنر، در اين پژوهش توسعه
  .ظرفيت مغفول به آن توجه شده است

 عناصر طراحي برنامه درسي و رويكرد تلفيقي به آموزش هنر در اين پژوهش، با توجه به
پذيري هنر با ساير مواد درسي و اختصاص  ي اين درس همچون تفكيكهاتوان بخشي از كاستي مي

 يادگيري فضاينكردن از الگوهاي تدريس در   عدم آگاهي و استفاده،دادن درس هنر به دروس ديگر
توجهي به هوش چندگانه   بي،حرك وسايل، نداشتن محيط يادگيري غني و م نبود مواد و،اجتماعي

 غفلت از ، هنگام ارزشيابيبه...) هوش فضايي، موسيقيايي و(آموزان در قالب فرم  تفكر دانشدربارة 
 نپرداختن به خلق ايده و ساختن ،)تلفيق دانش(ي يادگيري معنادار در پيوند با ساير دروس هاموقعيت

ي هاماندن صالحيت  آموز، مغفول ، عدم توجه به انتخاب دانش)گرايي در يادگيري  ساختنديدگاه(آن 
را قي به برنامه درسي و آموزش هنر  عدم آگاهي از دانش رويكردهاي تلفيماننداي آموزگار  حرفه

  .)1374، 1384، 1388شرفي (جبران كرد 
  اهميت و ضرورت پژوهش

 كهاي طراحي و تدوين گردد  سي هنر به گونهشده است برنامه دركوشش در اين پژوهش 
در قالب رويكرد توليد هنري و در تلفيق با مفاهيم علمي و هنري ي ها و نگرشها مهارت،مفاهيم

مواد درسي مرجع و كليدي است كه . دروس ديگر همچون درس علوم، آموزش داده شود
ان مفاهيم و فهرست مندرجات مواد توانند موضوع فعاليت هنري را از مي آموزگاران و مربيان هنر مي

 يادگيري درس هنر در براي اينكه است ي مناسب ساعت درس هنر فرصت ودرسي انتخاب كنند
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در درجه دوم ) كاركرد ثانويه(همچون علوم و يادگيري ساير دروس ) كاركرد اوليه(درجه اول 
  .صورت گيرد

 هاي گوناگون آن همچون  جنبهپيرامون تلفيق هنر و علوم و  ،1اطالعاتي در پايگاههاي
  : ارتباط اين دو حوزه يادگيري و سوادآموزي مورد توجه قرار گرفته كه عبارت است از ،اثربخشي

 كامل شدن يكديگر سبب هنرهاي علمي شامل فعاليتهايي در تلفيق هنر و علوم هستند كه -
رنامه درسي جامع، تلفيق در يك ب. ندآور آموزان را فراهم مي  و شرايط هنرمندشدن دانششوند مي

، سبب بهبودي آميزد مي زيرا وقتي كه علوم با ساير دروس ،هنر با مفاهيم علمي اهميت دارد
  .دشو زان ميآمو هاي دانش پروژه
ة  رابطه ميان هنر و علوم را مورد مطالعه قرار داده و ادبيات وسيعي را درباراني پژوهشگر-

پيشرفتهاي چشمگيري را در تفكر علمي نشان اين رابطه ه كاند  پژوهش علمي و هنري فراهم آورده
  .برد  داوينچي و آلبرت انيشتين نامناردوتوان از لئو به طور مثال مي. دهد مي

  .دهند هاي هنري، تواناييهاي خود را توسعه مي آموزان با به خدمت گرفتن علوم در ايده  دانش-
 :ده استش هنر و علوم تجربي اشاره ي يادگيريها حوزه به ارتباط نيزدر منابع مكتوب 

 ارائه  تلفيق هنر و علوم نزد دانشمندان و هنرمندان بسيار در زمينةموارد ) 1999( استرازبرگ
   ايندر. دشو  است كه بخشي از قلمرو اوليه يا ثانويه زندگي علمي و هنري آنها محسوب ميكرده
، 8، ارسطو7، افالطون6ير ، لومي5 گوتنبرگ،4ول ، ماكس3، مورس2 از افرادي همچون الوازيهزمينه

  و17، داوينچي16، انيشتين15، فرويد14، پاستور13، اديسون12، نيوتن11، گاليله10، كپلر9جالينوس
  . نام برده شده است18پيسارو

                                                           
1-1. www.nehs.lane.edu 1-2. www.lower school Art.htm    1-3. www.Art curriculum Review.htm 
1-4. www.nga.gov/eduction 1-5. www.science.nsta.org 
2. Lavoisier 
3. Morse 
4. Maxwell 
5. Gutenberg 
6. Lumiere 
7. Plato 
8. Aristole 
9. Galen 
10. Kepler 
11. Galilei 
12. Newton 
13. Edison 
14. Pasteur 
15. Freud 
16. Einstein 
17. Leonardo da vinci 
18. Pissoro 
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هاي  در ارزشيابي اجراي آزمايشي برنامه درسي هنر در پايه) 1387(دانشور و سادات ياسيني 
دسترس نداشتن  در: كنند ت اجرايي برنامه درس هنر را چنين بيان ميچهارم و پنجم ابتدايي، مشكال

ابزار مناسب؛ مهيا نبودن شرايط آموزش هنر، عدم توانايي كافي آموزگاران مجري طرح، كمبود 
  . وقت و عدم مشاركت خانواده

 گامبريج، ( علم تأسيس شد - زندگي و هنر-با هدف تلفيق هنر) 1925(» 1باهاوس« مدرسه
توان به  كه تأثيرات آن تا به امروز قابل مشاهده است؛ در اين باره مي) 1385 رامين ازشده نقل 

 اشاره هاطراحي پارچه و مبلمان منزل و وسايل نقليه، طراحي پوسترها و جلد مجالت و نظاير آن
  . كرد

حاصلاي نشان داده شده است كه با تلفيق هنر و مواد درسي، پيشرفت تحصيلي   در پروژه 
سال ادامه يابد، گروه آزمايشي نمره باالتري در تست آزمون  4 تلفيق به مدت اينچنانچه . شود مي

دليل برتري، مستولي بودن هنر بر مواد درسي است، اين پيشرفت . كنند كسب مي 2استعداد تحصيلي
ود  در كارگاه هنر وجويژهبه  جستجوگري  و كه برنامه درسي، امكاناتشود حاصل ميدر صورتي 
كند به تلفيق هنر و رياضي كه براساس يك طراحي آموزشي  اشاره مي) 1997(گلدبرگ . داشته باشد

نقل شده (، نشان داده شده است هابه منظور توسعه برنامه درسي و پيشرفت يادگيري در اين درس
 موزه ملي هنردر 

وم و آموزان را در رياضيات، عل پيشرفت يادگيري دانش) 2002(جويس ). 2010 ،3
آزمون،  آزمون و پس آموزان در پيش  با مقايسه نمرات دانش. كند هنر از طريق تلفيق گزارش مي

رياضيات . دهد اي را نشان مي گيري شده است كه افزايش قابل مالحظه پيشرفت يادگيري آنها، اندازه
  .است% 68 و هنر %90، علوم 72%

 منظور تلفيق هنر و علوم نشان داده است علمي و هنري را به تعدادي پروژة، )1992( دلزل:  
آموزان در دفترچه طراحي درس علوم، شكل انواع درختان را روي  دانش:  شكل درختان

اي  زنند و به صورت واقعي، منظره  آنگاه دور آن را برش مي،كنند آميزي مي مقوايي طراحي و رنگ
  .سازند از جنگل را مي

توانند با اين شيوه، شكل انسان و اجزاي  وزان ميآم دانش: سازي به صورت قرينه  شكل
  .كنند  را طراحيها و گلها ، پرندهها صورت، پروانه

...   

                                                           
1. Bauhaus 
2. Scholastic Aptitude Test (SAT) 
3. National Gallery of Art (NGA) 
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 1كه به نام پروژه صفر) 2010(دانشكده تحصيالت تكميلي تعليم و تربيت هاروارد  پروژه 
. است» ه تفكرپيشرفت يادگيري از طريق هنر و بهبود آموزش هنر در ساي«مبتني بر شود  ناميده مي

 و 3، ادراك2 توليدعنصر تلفيقي از سه را به صورت آموزش هنر ،برنامه درسي ويژهاين پروژه 
  .دهد ؛ مورد تأكيد قرار مي4تأمل
 گاردنر، تجربيات مؤسسه آموزش علوم دانشگاه كلمبيا را متناسب با تئوري هوش 

اگر آموزش را با هوش چندگانه  «اش، مورد توجه قرار داده است و توضيح داده است كه چندگانه
اين مؤسسه به . »افراد مطابقت دهيم قادر خواهيم بود هرچيز را به هر كسي آموزش دهيم

 5 مولكول پروتئيني توان تشكيل رشته ات موزون ميبا هنر نمايش و حرك: كند هايي اشاره مي نمونه
)ن، اهاي عملي در  توان تجربه همچنين ميدر دو سلول و تخريب اليه اوزون را نشان داد؛ ، )دي، ا

  ).2001 لرمن،(آزمايشگاه را به صورت بصري و تجسمي ارائه داد 
 راهبردهايي عملي را به منظور درگير كردن 6مركز هنرهاي نمايشي اورنج كانتي ،
آموزان از طريق تلفيق هنرهاي تجسمي و نمايشي در كل برنامه درسي با توجه به استانداردها  دانش

  .)2006، 7اپل(چارچوبها، تعيين كرده است و 
يادگيري به كمك هنر، يادگيري از طريق هنر و يادگيري درباره هنر را )2006 (8 گلدبرگ ،

چارچوبي را دربارة تلفيق هنر در ) 2005، 9وكيرستوك ا(مورد تأكيد قرار داده است، همچنين 
هايي از  شناسي، زيباشناسي و نمونه زيستشناسي،  هايي درباره زمين برنامه درسي به همراه پروژه

كشورهاي مختلف نظير نيوزلند، تركيه، هلند، آلمان، استراليا و نيز پايگاههاي اطالعاتي را در حوزه 
  ).2007، 10برنافورد(آموزش به شيوه تلفيقي، ارائه كرده است 

                                                           
1. Project Zero 
2. production 
3. perception 
4. reflection 
5. Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) 
6. Orange County Performing Arts Center (OCPAC) 
7. appel 
8. Goldberg 
9. Stokrocki 
10. Burnaford 
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  مباني نظري و تجربي برنامه درسي هنر با رويكرد موردنظر
 آموزش علوم، دنياي زيستي و فيزيكي  حوزة: و تلفيق با آموزش هنرموزش علومچيستي آ

 ،تواند موضوع تاريخ كه مي) 1381، نقل شده در رستگار و همكاران 1968زميين (اطراف ماست 
 و عقايدي كه ها، نگرشهابسياري از مهارت.  ديگر باشدةهنر، جغرافيا، علوم تجربي يا هر رشت

اي است كه   به گونه،كنند ي آن كسب ميهابي و از طريق فعاليتآموزان در درس علوم تجر دانش
همچون مشاهده مهارتهايي  .گيرند كار   موضوعات درسي بياموزند و بهديگرتوانند آنها را در  مي

 وسيع از موضوعات درسي يي يادگيري در سطوحها مهارتمنزلةبه ...  وبيني، استنباط كردن، پيش
بريم مانند   مي نام"ي علميهانگرش" به عنوان هايي كه ما از آنهارشبسياري از نگ. دنشو تلقي مي

كه وقتي .  در هر نوع آموزشي مهم است...پذيري، عدم تعصب و كنجكاوي، پشتكار، انعطاف
كه توان گفت   باشد ميها و نگرشها براساس كاربرد مهارتدادن هر فعاليتآموز در حال انجام  دانش

ي هاگونه كه كاوش همان). 1374فر  رستگار و دانشترجمة هارلن، (در حال يادگيري علوم است 
اشتياقي به وجود د، هنر هم چنين نكن علمي اشتياق و ميل وافر به فهميدن را در انسان ايجاد مي

آيزنر توليد .  در آموزش علوم استي اساسي رويكرد، و كاربرد روش علميحل مسئله. آورد مي
گرايي   كه مفهوم ساختنگفتتوان  داند؛ به صورت مفهومي چنين مي  ميمسئلههنري را توأم با حل 

؛ نقل 1967جنسن، (است ) تصوير(و بازنمايي آن ) تصور(ي هنري، همان ساخت ايده هادر آفرينش
به منظور نشان دادن ارتباط حيطه شناختي با . و با حوزه علوم اشتراكاتي دارد) 1368شده در مرزبان 

  :شود با هنر است، مثالي آورده مي» آب و نقش زيستي آن«لفيق مفهوم هنر، پروژه آب كه در ت
يا بدون آن ميكروسكوپ جودات آبزي از طريق نگاه كردن با شناسايي مو: نقاشي/  طراحي.1

   .و سپس طراحي و نقاشي كردن آنها
  آب، ترسيمگوناگوني هايي را به شكلهاآموزان، نقاشي خط يا سياه مشق دانش:  خوشنويسي.2

  .كنند و تحرير مي
 در سطح رودخانه، دريا، استخر، جويبار، گوناگوني هاتوليد تصاوير آب با شكل:  عكاسي.3

  .هاآبشار، تنگ آب و نظاير آن
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 كاغذهاي به كارگيريبا ) دريا( از سطوح آرام و مواج آب كالژساختن :  هنرهاي دستي.4
  .رنگي و مواد الزم

  .نامه يا قصه  در آب براساس يك نمايشهاماهيتقليد شنا كردن و حركت :  نمايش.5
يي را انتخاب ها آب موسيقيةتوان دربار توان با آب ايجاد كرد يا مي صداهايي كه مي:  موسيقي.6

 تكان دادن، دميدن و ضربه زدن به آب در ،كند  آبي كه چكه مي، صداي بارانمانند. كرد و گوش داد
  . شنيدن سمفوني دريا،ظروف
ويديو  (ي تركيبي همچون تصوير و صداها نشان دادن مفاهيم از طريق رسانه مطالعه و .7

 تا رسيدن به ها  و پيگيري مسير رودخانهها؛ حركت كشتي)درس علوم(امواج جزر و مد  ):1سي دي
درس ( در كنار آب و استفاده از آب در اعصار مختلف ها؛ مطالعه تمدن)جغرافيا( و درياها هاكوه

 و حجم آب رودها ها ، درياها، رودخانهها ، درياچهها عمق آب در بركه زدن؛ تخمين )تاريخ
  .)1373 زاده سيدعباسبه نقل از لنكستر، ( ،)رياضيات و علوم(

اي  به روش پياژه درباره شناخت انسان 2گاردنرهوارد كار تجربي  :گاردنررويكرد توليد هنري 
حور كار گاردنر م. استي نمادين هنري ها علت پيشرفت كودكان در نظامدر پي يافتنبوده است كه 

مبتني بر كنجكاوي، تفكر كودك به عنوان تفكر دانشمند همانند مراحل اوليه تئوري پياژه يعني 
كودكي به دوران يادگيري موسيقي گاردنر در . سازي ذهني، مشاهده كردن و نظاير آن است سيال

 هادانشمند الزاماً نبايد اين نوع قابليت" اينكه بر توصيه وي مبني بر به ديگر هنرها همراه شيفتگي او
و ورزد  مبادرت مياز اين رو گاردنر به وسعت دادن تعريف شناخت .  كمك كرد"را كنار بگذارد

 هااز تواناييدارد ظرفيت افراد در اين هنرها، كامالً شناختي است كه اين نوع شناخت كمتر  اظهار مي
ي هاشود، افراد توانايي  گاردنر در اين مطالعات متوجه مي.ن نيستدانان و دانشمنداي رياضيهامهارتو 

توان توانايي وي را در ساير   لذا براساس توانايي يك فرد در عملكرد به سادگي نمي، دارندبسيار
خالف تئوري پياژه كه بر هوش تك عاملي ه به اين ترتيب ب. بيني كرد ي يادگيري، پيشها حوزه

 ش چندگانه مبتني بود، هو)3عمومي(
4

  ). 2001پالمر، (كند  را ارائه مي       

                                                           
1. V-CD 
2. Howard Gardner 
3. general intelligence (g) 
4. Multiple Intelligence (MI) 
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به تدريج موارد زير را به ) آموز فعاليت دانش(ي خود ها پروژهآموزان در خالل كار روي  دانش
  : )1383؛ مهرمحمدي، 1996گاردنر،  (گيرند   ميكار

دانش (ي ر و اصول پايه مربوط به توليد هنها مبتني بر مهارتمتفاوتي ها و تكنيكها روش.1
  .)1توليدي

  .)2دانش ادراكي( مطالعه آثار هنرمندان در سايه كار هنري خودشان .2
شود   كه منجر به چند راه حل شناخته شده يا از پيش تعيين شده ميگوناگوني فرآيندهاي .3

  .)3اي دانش رويه(
د نشان مندي بهتري از خوبعاد هوش چندگانه، قابليت و توانآموزان در برخي از ا  دانش.4
  .)4شهوديدانش (دهند  مي

است كه ) ذهني و عيني(يند تصور و تصوير ا با محوريت تفكر در فرها تركيب و تلفيق فرم.5
خلق اثر هنري و تفكر درباره آن ويژگي ). گرايي ديدگاه ساختن(شود  لق و توليد مياثر هنري خ

  .) و بيان هنريدانش( دارد در پياساسي فعاليت هنري است كه درك و فهم هنر را 
بر غناي آموزش  كاربرد هنر در آموزش،  پيش از دبستان با ويژگي سالهاي تربيت هنري در.6

   .شود اند، تقويت مي  زيرا عادات ممتازي كه كسب كرده،افزايد  ابتدايي ميةهنر دور
 ياه حوزهتواند مربوط به  يي كه بخشي از آن ميها ارزيابي اثر هنري خويش بر مبناي مالك.7

   .)تأملي دانش(باشد ) ديسيپلين( علمي هنر
تاكنون در يك رويكرد تلفيقي به برنامه  : هنر و علوم در برنامه درسي هنررويكرد تلفيق

 نقش هنر به صورت كاركرد ابزاري و به سود دروس ،)كاربرد هنر در آموزش ساير دروس(درسي 
نسبت به مواد ) آموزگاران(وزشگران  آماز سوي به حاشيه رفتن هنر سببشد كه  ديگر مطرح مي

 و انواع رويكردهاي تلفيقي، به يك "5فراديدگاه برنامه درسي"اما در بحث . شد ميدرسي ديگر 
ن نوع رويكرد اي. اشاره شده است) كاربرد دروس ديگر در هنر(رويكرد تلفيقي به برنامه درسي 

                                                           
1. productive knowledge 
2. perceptual knowledge 
3. procedural knowledge 
4. intuitional knowledge 
5. curriculum meta-orientation 
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مفاهيم
  درسي علوم

  

 هنر

 سيارات

 جانبي

 جانوران هاسنگ جانداران

  دستگاه زلزله
 عصبي

ي هااندام هاماشين گياهان
 حسي

 هنر

فارسي

 علوم
 ديني

 تاريخ
جغرافي

 رياضي

به  .است مدل دانه تسبيحي و به ناميح ي تسبها به صورت دانهاست كه  1گزيني تلفيقي، الگوي النه
تواند محور قرار گيرد و در  اين صورت كه در ساعت درس هنر يك ماده درسي مانند درس هنر مي

، 1385مهرمحمدي (يك جا تثبيت شود، آنگاه ساير مواد درسي در خدمت غنا بخشيدن به آن باشد 
 .)شوراي گروه

  
  
  
  
  
  
 
 

 ميانرويكرد "شود با اين تفاوت كه در اين   ميپيگيري در اين پژوهش همان مدل پيش گفته
گيرد و محتواي برنامه درسي يعني مفاهيم  دهي قرار مي  درس هنر مركز و محور سازمان"2اي رشته

  :شود درس علوم حول درس هنر تنظيم مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :توان مواجه شد در ساعت درسي علوم با شكل زير مي
   

  
 
 
  

                                                           
1. embedding 
2. interdisiplinary approach 

 علوم

 طراحي

 نمايش

 نقاشي عكاسي خوشنويسي

هنرهاي
 دستي

فناوري
 ايرسانه

 سينما موسيقي
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  هاي آنهامعرفي هنرها و ويژگي
يندي است كه طي آن يك ايده، اكاربرد ترسيم و طراحي در آموزش فر :1طراحي و نقاشي

ي سريع در هابرداري يادداشت. يابد انديشه يا تصوير ذهني به صورت تصوير روي صفحه عينيت مي
هارلن، نقل شده در (آموزان درآيد  ي علمي بايد به صورت مهارت براي دانشهامشاهدات و فعاليت
 ييند مجسم كردن، ترسيم كردن، نقاشي كردن و ساختن، فعاليتافر). 1374فر  رستگار و دانش

رو يك روش تحقيق،  از اين). 1991، 2فيشر(ي نمايش تفكر بصري است هامنحصر به فرد و از راه
  .)1379كاردان، (تجربه و اكتشاف است 

شود،  ه به كار گرفته ميدر هنرهاي دستي بر چيستي موادي ك ):هنرهاي دستي (3كاردستي
در برنامه درسي جديد هنر دوره ابتدايي بركار با كاغذ و مقوا، مواد طبيعي، . شود توجه بيشتر مي

 ارتباط توليد هنري با زندگي كمتر مطرح شده شده اما، حجم سازي با گل رس، اشاره هادور ريختني
تواند برغناي توليد  ، ميرفته استآموزان را فراگ  آنچه پيرامون دانشتمامياست، در صورتي كه 

  : به شرح زير استاز هنرهاي دستيچند ويژگي عمده  .فزايدهنري بي
  .»دور ريختنيها«كاربرد مواد و وسايل در دسترس همچون . 1
 مركز منابع يادگيري گوناگون و قسمتهاي متفاوت مواد و وسايل مجهز به فضاي بزرگ .2

  .دهد آموزان قرار مي  نياز، امكانات الزم را در اختيار دانش كاردستي مورد وهاهمچون قفسه كتاب
يادگيري درس هنر در حوزه (و شكل ) مفاهيم درس علوم(در شناسايي زمينه بايد    مربي هنر.3

 بيان  پردازد تا تواناييبشود و به كار كشف و پيشرفت در هنر آنها  آموزان همراه  با دانش) كاردستي
 مفاهيم ، ارتباط بسياري ميان مواد، وسايل وبه اين ترتيب. ن برانگيخته شودآموزا تصويري در دانش

  . دشو ايجاد مي) عام و خاص(
هنر خوشنويسي، ظرفيت الزم را براي تلفيق با مفاهيم درسي علوم دارد و  :4خوشنويسي

هنر فانه متأسدر برنامه درسي جديد هنر، . گيرد بايستي در درجه اول درمركز يادگيري هنر قرار مي
در شود  داشت خط و زبان فارسي محسوب مياين هنر به منزله پاس. ف شده استخوشنويسي حذ

هنر . توان آن را با مفاهيم درسي علوم تلفيق كرد ي يادگيري ميهاكه با توجه به برخي فعاليتحالي 

                                                           
1. designing and painting 
2. Fisher 
3. handicraft 
4. calligraphy 
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 .دهد ني اساس خط تحريري نستعليق را تشكيل مي خوشنويسي به ويژه خط نستعليق با قلم
 در حالي ، نگاشته شده استبا اين خط درسي بخوانيم و بنويسيم دوره ابتدايي ة برناممتوناكنون  هم
با تركيب حروف نستعليق و .نيستندبرخوردار در اين زمينه ي الزم ها بيشتر آموزگاران، از مهارتكه

  ). نقاشي خط(ورد ي بسيار متنوع، نو و زيبايي را به وجود آها و نقشهاتوان سياه مشق تكرار آن مي
 رايانهصاوير در جستجوي ت گرفتن و  عكسبسيار باعات تصويري اين هنر، اطال :1عكاسي

ي رويكرد توليد هنري در عكاسي عبارت هاويژگي .دهد قرار ميآموزان  دانشاختيار  در)  وب شبكه(
  :است از

  .توليد عكس با دوربينهاي ساده و ديجيتالي .1
 وري اطالعات و ارتباطات استي اساسي فناهااي بصري و از ظرفيت عكاسي يكي از راهبرده.2

  .)1990اتكينز، (
  . و تبديل هر تجربه يا واقعه به تصويرها و واقعيتها بازنمايي موقعيت.3
  .دارد تأكيد "بيان" و "ارتباط"اي هنري و در عين حال علمي كه بر دو جنبه   پديده.4
ي ذهني را در ها ي امكان ساختنهستند وذهني  داراي ويژگي تعاملي از نظر عكسها .5
  .دنآور اي فراهم مي ي رسانههاوريفناو ي مكتوب ها رسانه

 نقاشي ،)متن نمايش(هنري است مركب از چندين هنر كه شامل ادبيات   هنر نمايش،: 2نمايش
 ،ز دكوراستفاده ا( معماري ،)ي به كار گرفته شدههاريتم و موزيك( موسيقي ،)ه و دكورنين صحيتز(

 اي از اين رو براي به صحنه رفتن يك نمايش، زنجيره. است )دهي آن در صحنه چيدمان و سازمان
 ديد و قضاوت تماشاگران  تا اثري در معرضشود به كار گرفته ميپيوسته از هنرهاي گوناگون  هم به

ان كمل و ار عوا، استوار است، بازيگر، صحنه و تماشاگراناساسينمايش بر سه ركن . قرار گيرد
؛ فاني، 1388مكي،  (.صحنه نيز در آن دخيل هستند نويسنده، كارگردان طراح مانندديگري نيز 

  ).1384و فاني 1382
   :ي توليد هنري در نمايش عبارت است ازهاويژگي

  ها  امكان مطالعه مضامين و كاربرد آموخته.1
   واقعي و تخيليائلمسه با ه برقراري ارتباط دروني و بروني يادگيرنده در مواج.2

                                                           
1. photography 
2. drama 
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  موز و امكان بيانگري در اين حوزهآ ي دانشها ايده توجه به توسعه .3
  آموزان در گروه  ويژه ساختن وظايف دانش.4
  ي متنوع و محتواي يادگيري در اين رشته هنريها توجه به فراگيري فعاليت.5

 تشكيل دهنده آن ترين عوامل مهم. موسيقي، هنر بيان احساسات به وسيله صداهاست :موسيقي
 مشاهير موسيقي ايران و جهان حكايت از نقش مؤثر محيط غني ةمرور زندگينام . صدا و وزن است
  .)1368-1372ادبستان نقل شده در  (مندي به موسيقي در دوران كودكي دارد در ايجاد عالقه

ه دست چند ويژگي رويكرد توليد هنري در موسيقي كه از بررسي مبناي نظري و تجربي آن ب
  :، به شرح زير استآمده

   توليد صدا به وسيله دهان، ساز، اسباب مكانيكي و الكترونيكي .1
   گوش دادن و تقليد كردن.2
   ساختن آالت موسيقي با مواد و وسايل در دسترس و در سطحي ابتدايي.3
   تمرين مداوم.4
   اصالح و بازسازي وسيله ساخته شده.5
   توليد هنري در موسيقيي الزم برايها زمينه ايجاد .6
   انتخاب موسيقي مورد نظر .7

  اهداف پژوهش
نظري و تجربي برنامه درسي و آموزش هنر دوره ابتدايي با تأكيد بر رويكرد توليد بيان دانش  .1

  .هنري و تلفيق با مفاهيم درس علوم
يقي در راهنماي برنامه درسي هنر دوره ابتدايي با رويكرد تلفو چارچوب امكان ارائه  .2
  .ي چهارم و پنجم ابتداييها پايه

ي ها پايهي آموزشي ويژه در راهنماي تدريس هنر هانشان دادن الگوي تدريس با طراحي .3
  .و پنجم ابتداييچهارم 

   اعتباربخشي الگوي راهنماي برنامه درسي هنر با رويكرد موردنظر پژوهش.4
  ي پژوهشهاپرسش

توليد هنري و در رويكرد دوره ابتدايي با تأكيد بر ي نظري و تجربي آموزش هنر ها پايه .1
   درس علوم چيست؟ويژهبه تلفيق با دروس ديگر 
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راهنماي برنامه درسي هنر دوره ابتدايي با رويكرد مورد نظر پژوهش، چه و  چارچوب .2
   دارد؟ و مشخصاتيهاويژگي
 هنري و مفاهيم تلفيق با تأكيد بر اشكال(ابتدايي و پنجم  راهنماي تدريس هنر سال چهارم .3
  است؟چگونه طراحي شده ) شده

هنر با رويكرد موردنظر چگونه تدوين درسي  الگوي اعتباربخشي شده راهنماي برنامه .4
  گرديده است؟

  روش پژوهش
؛ چون هدف آن بخشي از )1378فقيهي، (اي است  ي توسعهها از نوع پژوهشحاضر،پژوهش 

  .تحليلي مطالعه شده است/ ه روش توصيفي كه باستتوليد يك برنامه درسي جديد 
براي  . شده استگيري بهرهاز منابع مكتوب و اطالعاتي در بخش مبناي نظري و پيشينه 
ي ها شامل برگه( ها آوري داده با گرداي و به صورت توصيفي  گردآوري اطالعات از روش كتابخانه

 :ش عبارت است از  منابع موردنظر در اين بخ.ده استش استفاده )خالصه اطالعات

  رويكرد مورد نظر ةي اطالعاتي دربارهابه زبان فارسي و انگليسي و پايگاهنوشتاري منابع 
  پژوهش
با تأكيد بر  (1379 تا 1349 ابتدايي در سه دهه گذشته يعني از سال ةي درسي هنر دورها كتاب
  )ي چهارم و پنجم ابتداييها پايه

  به بعد 1379وره ابتدايي در يك دهة اخير يعني از سال جديد هنر دراهنماي برنامه درسي 
  )ي چهارم و پنجم ابتداييها با تأكيد بر پايه(

 ي چهارم و پنجم ابتداييها با تأكيد بر پايه(درسي علوم دوره ابتدايي  و راهنماي برنامه هاكتاب(  
پژوهش "كرد رويبرنامه درسي از  و تدوين راهنماي  راهنماچارچوب فراهم كردن در زمينة

 اين در.  و به روش استنتاجي، با توجه به ابزار فوق استفاده شده است"معطوف به عمل فكورانه
نيز توجه شده ) اي مسئلهي هاحل براي موقعيت انتخاب بهترين راه(پردازي و به گزيني  مسئلهه به زمين

 .)365:1387مهرمحمدي از نقل به ، 1991شورت (است 
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گفته و  ي پيشهاي چهارم و پنجم ابتدايي با توجه به ويژگيها دريس پايهدر تدوين راهنماهاي ت
 و محتواي تدوين هاي خالصه اطالعات حاوي سرفصلها متناسب با روش انتخاب شده، از برگه

 .شده، استفاده گرديده است

براساس رويكرد توليد هنري و در (در مرحله اعتباربخشي الگوي راهنماي برنامه درسي هنر 
از پرسشنامه سازمان يافته براي اخذ ) ي چهارم و پنجم ابتداييها ق با مفاهيم درس علوم پايهتلفي

نظران برنامه درسي و آموزش هنر و همچنين كارشناسان  ي صاحبها نظرات، انتقادها و توصيه
 پژوهش در مرحله اعتباربخشي الگوي آماريجامعه .  شده استگيري بهرهآموزشي و مربيان 

نظران برنامه درسي و كارشناسان مرتبط با هنر در وزارت  رنامه درسي هنر شامل صاحبراهنماي ب
 كه به فناوري بوده استآموزش و پرورش و متخصصان آموزش هنر در وزارت علوم، تحقيقات و 

گيري به  نمونه.  سازمان يافته، اين الگو اعتباربخشي شده استةصورت نظرسنجي و با پرسشنام
نظران برنامه درسي در انجمن مطالعات برنامه درسي ايران و  با شناسايي صاحبصورت هدفمند و 

نفر  20 مجموعكه در انجام گرفته است استادان دانشگاه هنر و پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران 
از گروه كارشناسان . اند  پاسخ دادهها نفر به پرسش10 اند و از اين مجموعه گرفتهمورد پرسش قرار 

 آنها از .ي الزم را ارائه كرده بودندها نفر پرسشنامه را تكميل و پاسخ12 نفر از 7ي و مربيان آموزش
به اين . اند  بوده6كارشناسان حوزه ستادي سازمان پژوهش و مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دريافت نظران و كارشناسان  نفر از صاحب17 برگه پرسشنامه، پاسخ 32ترتيب پس از توزيع 
 از رويكرد تحليل محتواي كيفي و به روش گيري بهرهالگوي راهنماي برنامه درسي هنر با . گرديد

 و براعتباربخشي ) نظرات موافق، مخالف، نقد و ابهام، توصيه و راهنمايي(ي متني ها تحليل داده
 .ده استشاساس الگوي راهنما، دوباره تدوين 

  سي و راهنماي تدريس هنرچارچوب راهنما، راهنماي برنامه در
يي است كه از مطالعه مباني نظري و ها اي شامل پايه چارچوب برنامه درسي هنر، محدوده

 مباني نظري ةدهند اين چارچوب نشان.  استشد، به دست آمدهتجربي كه بخشي از آن ارائه 
امه درسي ي كلي و منبع هدايت طراحي، تدوين و اجراي برنهاگيري راهنماي برنامه درسي، جهت

  .هنر است
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 ويژه آموزگار واحدهاي درسيي آموزشي و طرح هااي از طراحي راهنماي تدريس كه مجموعه
براي اي   دقيقهصد به منظور آموزش يك واحد درسي هنر در يك جلسه ،يا مربي هنر است

  :شده كه اجزاي آن عبارت است ازي چهارم و پنجم ابتدايي در دو سال تحصيلي تهيه هاكالس
 زمان ، هدف درس، مفاهيم درس،)علوم( زمينه درس ،)هنر: شكل اصلي درس(م ماده درسي نا

هدف، محتوا، مواد در (ي يادگيري ها فعاليت،ايجاد انگيزه يادگيري سازي و  زمينه،و مكان تدريس
  .ارزشيابي تكليف وتعيين  ،) يادگيري دسترس، فعاليت

موزان آ علم كه در آن روش يادگيري دانش آموزشي در راهنماي ميهاطراحيالگوي تدريس و 
كرد موردنظر پژوهش، تهيه  بر پايه راهنماي برنامه درسي هنر با رويدر درس هنر، نشان داده شده

اي از درس طراحي شده براساس رويكرد توليد هنري و تلفيق با   در اين بخش به نمونه.شده است
  :دوش مفاهيم درس علوم تجربي چهارم ابتدايي اشاره مي

نقاشي، خوشنويسي، هنرهاي دستي، عكاسي، نمايش و /طراحي(هنر : نام ماده درسي
  )موسيقي

  علوم زمين: زمينه درس
  )، آتشفشانهاتشكيل سنگ، انواع سنگ، كاني (ها سنگ:مفاهيم آموزشي و مضامين وابسته

ي مختلف هنري و همچنين ها مهارت شروع تدريس هنر براي كار با شكل:جلسه اول
  نقاشي و خوشنويسي /طراحي

   هنرهاي دستي و عكاسي: جلسه دوم
  نمايش و موسيقي: جلسه سوم

  تلفيق شكل و زمينه: اهداف درس هنر
  ي شطرنجيها  روي خانهآنها و ساختن بافت ها طراحي و نقاشي از سنگ.1
  )روش موزاييك(ي رنگي ريز هايي از كاشي يا سنگها هنرهاي دستي با تكهدادن  انجام .2
تلفيق هنرهاي دستي و (ختن معرق كاشي با استفاده از كلمات به شيوه نستعليق  سا.3

  )خوشنويسي
  )عكاسي (هاآوري تصاويري از سنگ عكاسي و گرد .4



  ...طراحي و تدوين برنامه درسي هنر

 

121

 
 

  

  )نمايش (ها تهيه و اجراي يك متن نمايشي درباره سنگ.5
ي مختلف هنري پيش گفته و همچنين ساختن ساز با ها انتخاب يك موسيقي براي شكل.6
  اي و فلزات دور ريختني ي شيشهها ليوانمانندي سنگ ها ده از فراوردهاستفا

   كارگاه هنر:تدريس  مكان
 ؛ دقيقه50: ي يادگيريها دقيقه؛ فعاليت20: مهارت شروع تدريس( دقيقه 100 :تدريس  زمان

  )  دقيقه20: ارزشيابي  دقيقه؛10: تكليف و پرسش و پاسختعيين 
  دخترانه/ م ابتدايي پسرانهآموزان سال چهار  دانش:مخاطبان

 گوناگوني هاي پنج نفري از شكلها گروهبهآموزان  دانش( انفرادي و گروهي :شكل فعاليت
مند  آموزان عالقه  به دانشيابد  مييك گروه اختصاص. پردازند شوند و به فعاليت مي هنري تقسيم مي
  )به كار انفرادي

 ة كوتاهي دربار تماشاي فيلم): يادگيريسازي و ايجاد موقعيت  زمينه(مهارت شروع تدريس 
   و آتشفشان هاسنگ

  ن به منظور آمادگي شناختيپرسيد .1
بينيد؟  ، چه ميخواهم پرسيد كوتاه را خوب ببينيد، درباره آن از شما   اين فيلمها بچه: مربي هنر

  .بيان كنيد
 ةآموزان دربار دانش آنچه -سازي شناختي براي توليد هنري آماده( تعيين موضوع توليد هنري .2
  )دانند  ميهاسنگ

  :آموزان دانش
  .شود ي گوناگوني ميها  استفادههااز سنگ. شوند  پيدا ميگوناگوني ها در مكانها سنگ-
  .ندنك رسند در دريا رسوب مي  موادي كه همراه رودها از خشكي به دريا مي-
  . كنيم ا جمعوانيم تعدادي از آنها رت ما مي.  بسيار جالب استها مطالعه سنگ-
   انتخاب راهبردهاي توليد هنري.3
، سپس ذرات ها را طراحي نگاه كنيم، آنهابين به انواع سنگ توانيم با ذره ما مي: انآموز دانش -

  ) طراحي و نقاشي(ي شطرنجي نقاشي كنيم ها  را در خانههاتشكيل دهنده آن
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روش  (گوناگوني هاشكل يي از كاشيها ي رنگي ريز يا تكههاتوانيم با قطعات سنگ  مي-
  )هنرهاي دستي (بسازيم) موزاييك

 )تواند داراي لعاب باشد نوعي كاشي كه مي( حروف الفباي نستعليق را روي خشت پخته شده -
كنيم  آوريم و با سوهان پرداخت مي  چسبانيم، سپس آن را با تيشه در مي  آن را مي  يا طرحنويسيم مي

   )تلفيق خوشنويسي و هنرهاي دستي(
  )عكاسي (كنيم اند، عكس تهيه مي آموزان به كالس آورده يي كه دانشها از سنگ-
  )نمايش (كنيم  تهيه و سپس آن را اجرا ميها يك متن نمايشي درباره انواع سنگ-
ي يادگيري انجام شده است، هايي كه از فعاليتهابرداري  و فيلمها، تصاوير، نمايشها براي عكس-

 همچون ليوان و فلزات ها انواع سنگهاي  كنيم يا با فرآورده گذاري مييك موسيقي انتخاب و صدا
  .)موسيقي (سازيم دور ريختني، ساز ارف مي

نقاشي و /  و محتواي برنامه درسي هنر شامل طراحيهادر ادامه و در هر جلسه، فعاليت
) ومجلسه س(، نمايش و موسيقي )جلسه دوم(، هنرهاي دستي و عكاسي )جلسه اول(خوشنويسي 

 پاياندر . يابد ادامه ميي يادگيري هادسترس، فعاليت ، مواد و وسايل درابا توجه به هدف، محتو
  .شود جلسه به تعيين تكليف و ارزشيابي پرداخته مي

  اعتباربخشي الگوي راهنماي برنامه درسي هنر
توجه به  الگوي راهنماي برنامه درسي هنر با نظران و كارشناسان دربارة مطالبي را كه صاحب

ي متني در رويكرد تحليل محتواي كيفي به منظور ها  روش تحليل دادهاند به مطرح كرده ها نوع داده
تواند   است، به اين صورت كه عناصر متني به منزله واحد تحليل ميبودهبررسي محتواي درون متن 

ه ساده، افراد  به صورت يك جملهاتم(نظران و كارشناسان  مواضع نگرشي، دانشي و مهارتي صاحب
بندي   طبقه به صورت زيرتوان  مياين عناصر را. باشد)  و باالخره مفاهيم عمدههاو تعداد تكرار آن

و طبقه نقد و ) نظري( و راهنمايي ها  طبقه توصيه،)خاص(، طبقه مخالف )مشترك( طبقه موافق :كرد
براساس مواضع ناصر متني ع.  تمركز بر شيوه كاربرد زبان داردوابهام كه يك مشخصه زباني است 

  .گردد هر طبقه، شمارش مي
شامل قابليت تلفيق هنر در الگوي راهنماي برنامه درسـي  ي اساسي و نكات مورد توجهها زمينه

 فضاي آموزشي و امكانات ،ي يادگيريها فعاليت، قابليت اجراي رويكرد توليد هنري،و درس علوم
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 نمايش فيلم به منظور مهارت ،سب براي آموزش هنر زمان منا، ارزشيابي از عملكرد،مورد نياز
  . تناسب الگوي تدريس و الگوي راهنماستي هنري،ها تعيين قالب،شروع تدريس
نظران برنامه درسي و آموزش هنر و همچنين كارشناسان آموزشي و مربيان درباره  صاحب

نماي برنامه درسي هنر و اند و طراحي و تدوين الگوي راه  نشان دادهموافقتي مطرح شده، ها زمينه
اند كه دو  يي داشتهها ، توصيهاما در زمينة اجراي آن ،اند ي آموزشي را مورد تأييد قرار دادههاطراحي

  بودهشناسي  درباره زمان مناسب آموزش و توجه به نشانگرهاي خالقيت و زيباييمهم زيرتوصيه 
  :است
با توجه به مغاير بودن را موزش هنر نظران زمان مناسب براي آ اغلب كارشناسان و صاحب .1

، مورد ترديد قرار ) دقيقه45(نامه  با زمان مصوب در آيين) دقيقه پيوسته100(زمان تعيين شده 
شود و درس   دقيقه رعايت نمي45 مواقع زمان مصوب ي برخعمالًهم اكنون در مدارس . اند داده

به دليل مصادف آن هم شود،  گزار ميبراي پيوسته در يك روز   دقيقه45هنر به صورت دو زمان 
 ديگر به فردي يك روز تعطيلي آموزگار در هفته و حضور نداشتن وي در مدرسه، شدن آن روز با

با توجه به رويكرد شايد بتوان در عين حال . شود  نيست، سپرده مياو روشن آموزشي مسئوليتكه 
به اين ترتيب، . گرفت نظر زش هنر در دقيقه را براي آموصد زمان ،ريزي مبتني بر مدرسه برنامه

توان اصالحات الزم   دقيقه، مي45نظران و كارشناسان مبني بر رعايت زمان  براساس نظرات صاحب
 طراحي آموزشي ساعت هنر در 32 طراحي آموزشي ساعت هنر در سال چهارم ابتدايي و 32در 

 دقيقه 45زمان  قه پيوسته را به دو دقيصدتوان زمان  مي: سال پنجم ابتدايي به شكل زير صورت داد
 .بيفزايدناپيوسته تبديل كرد كه اين تغيير ممكن است بر غناي آموزش هنر 

ي هاتر از مالك روشن ينظران برنامه درسي بر تصاوير  صاحببه ويژهاغلب كارشناسان  .2
 امه درسي هنرالگوي راهنماي برنتر در  اند كه به صورت عيني شناسي تأكيد كرده خالقيت و زيبايي

 .اشاره شده است به آن

 الگوي راهنماي اعتباربخشي شده

با توجه به اظهارنظرهاي موافق، مخالف، نقد و ابهام و كه الگوي راهنماي برنامه درسي هنر 
در اين بخش، ، نظران و كارشناسان اعتباربخشي شده است ي صاحبها و راهنماييها همچنين توصيه
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متناسب با عناصر نهگانه در خصات اصلي محورهاي اساسي اين الگو  شرايط و مش.دشو ارائه مي
، ابزار يادگيري و امكانات مورد اهمچون اهداف، محتو) 1367 ،مهرمحمدي(طراحي برنامه درسي 

ي يادگيري و همچنين هانياز، زمان، مكان و فضاي آموزشي، گروهبندي و ايجاد انگيزه، فعاليت
  . استتيب زير به تري تدريس و ارزشيابيهاروش

  اجزاي الگوي راهنما
عناصر نهگانه در طراحي (

  )برنامه درسي
  شرايط و مشخصات اصلي

 اهداف و محتواي .2 و 1
  ي درسي هنر و علومها برنامه

ي اساسي يادگيري هنر و علوم همچـون پـرورش تفكـر، سـواد              هاآموزان به مهارت    دستيابي دانش  -
يابـد و بـر       به صورت ايجاد ايده و ساختن آن تجلي مي        بصري و نمايشي، شكوفايي استعدادها كه       

  .شود  تأكيد ميها، فزايندگي دانش و تقويت نگرشهاپرورش مهارت
نقاشي، خوشنويسي، هنرهاي دستي، عكاسي، نمايش و موسيقي با         / ي هنري شامل طراحي   هاقالب -

 .ي آنهاستهاتأكيد بر ويژگي

نـور، الكتريـسيته،    (؛ علوم فيزيكي    )ان و جانوران  گياه(مفاهيم آموزشي علوم شامل علوم زيستي        -
دسـتگاه، تـنفس،    (و علوم بهداشتي    ) ي زمين ها  و همسايه  هاسنگ(؛ علوم زمين    )ها و ماشين  هامخلوط

  .است...) ي حسي وهاگردش خون، اندام

 مهارت شروع تدريس و .3
  گروهبندي

  آموزان دانش
  گام آغازين)الف

        كنـد،   اي كه در كمترين زمان ممكن ارائـه مـي          اطالعات گسترده  نمايش فيلم آموزشي با توجه به
 :مراحل زير استدادن محملي براي انجام 

  كردن به منظور آمادگي شناختيپرسش -

 تعيين موضوع توليد هنري -

  انتخاب راهبردهاي توليد هنري -
 و نقاشـي   / طراحـي (ي هنـري در هـر جلـسه         هاي پـنج نفـري از شـكل       هاآموزان در گروه     دانش

؛ نمايش و موسيقي و تلفيـق آن        هاخوشنويسي و تلفيق آن دو؛ هنرهاي دستي و عكاسي و تلفيق آن           
همچنين به  . كنند  مند به كار انفرادي در يك گروه ديگر فعاليت مي           افراد عالقه . شوند  تقسيم مي ) دو

  .توجه خواهد شد)  نفري3 يا 2(ي كوچك هامند به كار در گروه آموزان عالقه دانش

  يهافعاليت .4
   يادگيري–ياددهي 

  )آموز نقش معلم و دانش(
   گام مياني)ب

و داشـتن سـناريو بـراي     ) ي آمـوزش  هـا  دانش علمي، هنري و شـيوه     (ي ضروري معلم    هادانستني -
  تدريس

 )يادگيري هنر در درجه اول(آموزان از توليد هنري  مراقبت از فهم و دريافت دانش -

 .اي كه موجب توسعه ايده و ساختن آن شود ه گونهآموزان ب  دانشهايپرسشپاسخ به  -

آموزان بتوانند به جستجوي منابع و گردآوري اطالعات،          ي يادگيري تا دانش   ها فرصت فراهم كردن  -
شـان،   كردن، انتخاب قالـب هنـري مـورد عالقـه         پرسشدستكاري فعال مواد و وسايل، كارگروهي،       

  .ند و نظاير آن بپردازهامشاهده فعاليت ساير گروه
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   فضاي آموزشي و.6 و 5
  امكانات مورد نياز

 ايجاد محلي به نام كارگاه هنر در مدرسه -

 چيدمان ميز و صندلي و تهيه ملزومات براي كارگروهيدادن انجام  -

ي هـا  افزارهـا و شـبكه      ، نـرم  هـا   برنامـه ي فشرده،   ها، لوح ها با كتاب  رايانهوجود كتابخانه كوچك و      -
 ي مجازيهايل جستجوگري به منظور تسهاي رايانه

ي هاي يادگيري در خارج از كارگاه هنـر بـه منظـور جـستجوگري             هاامكان ايجاد شرايط و موقعيت     -
 واقعي

ي هـا يي متناسب بـا قالب    هاتوجه به ايجاد فضاي چندمنظوره به منظور تسهيل دردسترسي و فعاليت           -
  هنري تعيين شده 

   زمان مناسب.7
  براي آموزش هنر

دقيقـه  صد است كه در هر جلسه آموزش با توجه به دو قالب هنري و تلفيق آنها در       تأكيد بر آن     -
  .اي ناپيوسته هم آموزش را انجام داد دقيقه 45توان در دو زمان  صورت گيرد ولي به داليلي مي

   ارزشيابي .8
  و امكان بهبود كيفيت نتايج

شود  ي زير انجام ميها ارزشيابي با توجه به مالك:  
 اي و نظاير آن حل مناسب؛ خلق اثر هنري غيرمرسوم و غيركليشه ت همچون پيداكردن راهخالقي -

 ترين شيوه براي بيان؛ انتخاب مواد و نظاير آن شناسي همچون انتخاب مناسب زيبايي -

  ايده و توسعه آن و نظاير آنيافتنارتباط دست و ذهن همچون يافتن ايده و توسعه آن؛  -

 )درگيرشدن با پروژه(ن آموزا فعاليت دانش -

 )علوم زيستي و بهداشتي؛ علوم فيزيكي؛ علوم زمين( از مفاهيم آموزشي علوم گيري بهره -

 دسترس كارگيري منابع و مواد در به -

 هاو مشاهده فعاليت) كارگروهي(مفاهمه حين كار  -

 )تاريخ هنر(مطالعه آثار هنرمندان  -

    دادن بخـشي از فعاليـت  ي خارج از كالس به منزله انجاماهآموزان از ظرفيت دانش:  تعيين تكليف   
 با هدف غناي بيشتر بخشيدن به توليد هنري، كمبودها و نواقص كارشان را با دسترسي بيشتر                 خود

  .كنند به مواد و وسايل الزم، رفع مي

   اصول كاربرد.9
  رويكرد توليد هنري

  )استراتژي تدريس(

گرايـي    دهي تلفيقـي و رويكـرد سـاختن         ات پردازي، سازمان  چون آموزش مبتني بر الگوهاي اطالع     
  :بايستي بر موارد زير تأكيد شود است مي

 آموزان انطباق دادن رويكردهاي گفته شده و روش آنها با ساختار ذهني دانش -

 ايجاد موقعيت يادگيري -

 آموزان توجه به حق انتخاب دانش -

 كارگروهي دريافتن ايده و مضموندادن انجام  -

و بيـان   ) ساخت مفهوم به صـورت ذهنـي      (دريافت  ): علوم(و زمينه   ) هنر(برقراري ارتباط شكل     -
 يـا تـوأم بـا آن،    مـسئله در اين صورت توليد هنري به منزلة حل ). ساخت مفهوم به صورت عيني (

 .دشو تلقي مي
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  گيري نتيجهبندي و  جمع
 نظـري اسـت، بـا       چـارچوب تـر از      تـر و مـشخص       عينـي  يراهنماي برنامه درسي هنر كه طرح     

ي ها تصميم ،قضاوت فردي (پژوهش مبتني بر عمل فكورانه و تفكر پژوهشگر         رويكرد   از   گيري  بهره
 و  نـو  از منظـري     اشـيا ي جديد، ديدن    ها كاربرد در موقعيت   ،هاموقعيتي براساس ارزيابي عملي موقعيت    

طراحي و تدوين شـده     ...)  و  به گزيني  ،ي مختلف هاحل  پردازي و ايجاد راه     مسئله ،دريافت غيرمنتظره 
ي ها سپس با هدف بهبود كيفيت الگوي راهنما، با مراجعه به جامعة موردنظر پژوهش و نمونه              است،  

ي متني در رويكرد تحليـل محتـواي كيفـي، اعتباربخـشي صـورت              ها هدفمند، به روش تحليل داده    
نظـران     از صـاحب   گروهيي  ها به عبارت ديگر براساس اظهارنظرهاي انتقادي و توصيه       . گرفته است 

برنامه درسي و آموزش هنر و همچنين كارشناسان آموزشي و مربيان كه به طور هدفمنـد شناسـايي                  
  .ده استش تدوين وشده بودند، الگوي راهنماي برنامه درسي هنر موردنظر، بازبيني و اصالح 

داشـتن فـضاي    كـارگيري مربـي هنـر، دراختيار        امكان بـه  ( كه دارند    شرايطيمدارس متناسب با    
توانند از مباحث نظري و تجربي پژوهش  و با توجه به رويكرد اقدام پژوهي، فقط مي       ) ...يادگيري و 

منظـور شـركت در       ي معلمـان در كـالس درس و همچنـين بـه           هادر راستاي تصميم  ي آن   ها و يافته 
س و نظـاير    و جشنواره الگوهاي برتر تـدري     ) پژوهي  اقدام( پژوهنده   -يي همچون طرح معلم   ها  پروژه

  .ببرند الزم را بهرةآن 
و ) به طور عام( رويكرد تلفيقي به برنامه درسي و آموزش      آگاهيهاي الزم را دربارة   اين پژوهش،   
ي آموزشـي   هـا با توجـه بـه طراحي     ) به طور خاص  (ي درسي هنر و علوم      ها  برنامهرويكرد تلفيقي به    

 دويست عنوان فعاليت يـادگيري در       تقريباً ارائه و توصيف     يا درس طراحي شده     64(صورت گرفته   
اختيار مدرسان   و همچنين رويكرد تلفيقي به هنر و ساير مواد درسي را در           ) گوناگوني هنري   هاقالب

انـشجويان تربيـت    ي آموزشي ضمن خدمت هنر، آموزگاران، مربيان هنـر و د          ها تربيت معلم و دوره   
د و  نخشبغناي بيشتر به خدمت معلمي ب     توانند  نگارنده اميد دارد كه اين آگاهيها ب      . دهد  معلم قرار مي  
  .دن در آموزش فراهم آور را تحول رويكردي و روشيبخشيدن بهامكان تسهيل 
  پيشنهادها

چارچوب و راهنماي برنامه درسي هنر، راهنماي تـدريس هنـر و الگـوي راهنمـاي                با توجه به    
 اجـراي   ارشناسـان در زمينـة    صاحب نظـران و ك    ي  ها توصيهو  ) اعتباربخشي شده (برنامه درسي هنر    
، )تجربـي    هنـر و علـوم  براساس رويكرد توليد هنري و در تلفيق بـا درس علـوم   (برنامه درسي هنر    
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ي اساسي مطرح شده در الگوي راهنماي برنامه درسـي و           ها در زمينه پژوهش  حاصل از   رهنمودهاي  
  :موارد مرتبط با آن به شرح زيرند

 ضـمن ي پيش از خـدمت و       هاآموزش: هنر و علوم تجربي   ي درسي   ها  برنامهتلفيق محتواي    .1
 به طور عام و آموزش به شـيوه تلفيقـي بـه طـور               جديدي تدريس   هاخدمت آموزگاران دربارة روش   

به كار خود    روشي و رويكردي در آموزش       معلمان همگام با تحوالت   ناپذير است تا      خاص، اجتناب 
 . ادامه دهند

 بر حـسن  ي الزم است كهمعاونت آموزش : رنامه درسي هنر  ل مبتال به اجراي ب    ئتوجه به مسا   .2
 واقـع  غفلت مورد گوناگون به داليل هموارهكه ( برنامه درسي هنر به ويژه ،ي درسيها  برنامهاجراي  
 .آورد  عمل  بهاز اين درس  داشته باشد و پشتيباني الزم را كافينظارت ) ستشده ا

وري اطالعات و   ا دفتر فن  : مهارت شروع تدريس    آموزشي به عنوان   هايبرداري از فيلم    بهره .3
ي آموزشي مرتبط با هنر و علوم و تلفيـق آن  هاتهيه يا ساخت فيلمبايد  ي آموزشي مي ها تأمين رسانه 

 .مورد توجه قرار دهدبا هم دو را 

 :اي  ي توسـعه  هاپژوهـش دادن  ي تدريس از راه انجـام       هانوآوري در برنامه درسي و روش      .4
دانـش   پژوهشي و غني سـاختن       يها  پروژهدادن  انجام   آموزش و پرورش زمينة      پژوهشگاه مطالعات 

 . فـراهم آورد    را  تلفيق هنر با ساير دروس يا تلفيق هنرهاي زباني با ساير مواد درسـي               زمينة الزم در 
 .براساس اساسنامه پژوهشگاه، نوآوري مأموريت اصلي است

 آموزگاران را    به روشهاي گوناگون   توانند مديران مدارس مي   :فراگيري دانش رويكرد تلفيقي    .5
ي تلفيقي در يادگيري    ها  از جمله شيوه   جديدي تدريس   هاتشويق به فراگيري دانش الزم درباره روش      

  پژوهنده و جـشنواره    -طرح معلم ي آموزش ضمن خدمت يا شركت در        هااز طريق شركت در كالس    
 .نمايندبتدريس الگوهاي برتر 

ي درسـي  هـا  برنامـه  ي پژوهـشي در زمينـة  هـا منظور اجـراي طرح   به   :ايجاد مدارس تجربي   .6
رو مراكـز تحقيقـاتي        از ايـن   .بسيار ضـروري اسـت    » مدارس تجربي « وجود   ،طراحي و تدوين شده   

 .ي تجربي نياز به چنين مدارسي دارندهاآموزش و پرورش به منظور آزمايش طرح

 :اي مغفـول    ي حرفـه  هاالحيتي نيروي انساني موجود و توجه به صـ        ها از ظرفيت  گيري  بهره .7
ي درسـي  ها برنامهرو، تهيه و تدوين  از اين. ي هنري استها در ساعت پرورشي، فعاليت  هااغلب فعاليت 

توانـد بهتـرين راهبردهـاي        هنر با انواع رويكردهاي آموزش هنر همچون رويكردهاي تلفيقـي، مـي           
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اعت پرورشي و نيـز دردسـترس       و اطالعاتي تدريس هنر را دراختيار مربيان پرورشي در س          ارتباطي
 .آموزگاران در ساعت هنر قرار دهد

ي تربيت هنـري    ها در راهنماي برنامه درسي جديد هنر به ويژگي        :به كارگيري راهنماي معلم    .8
ي عملي  هاي آموزشي تدوين شده در اين پژوهش، در موقعيت        هارو در طراحي    از اين . ده است شتوجه  

ي فـردي، توليـد هنـري و تلفيـق هنرهـا، نقـد هنـري،                ها و تفاوت   هوش چندگانه  مثالً هابه آن ويژگي  
رساني پژوهشي   اطالع گوناگونبا روشهايجا دارد .  توجه شده استهايادگيري مشاركتي و نظاير آن

 . راهنماي تدريس طراحي و تدوين شده، صورت گيرددربارةو آموزشي 

 رويكرد توليدي هنـري و در       ه بخشيدن ب   براي تحقق  :فضاي آموزشي و امكانات مورد نياز      .9
 از ايـن رو سـازمان       .، وجود كارگاه هنـر ضـروري اسـت        گوناگونتلفيق با مفاهيم آموزشي دروس      

 مجددانه محلي به نام كارگاه هنر را در طراحي و الزم استنوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور   
  .سازي، مورد توجه قرار دهد ي مدرسهها پروژهساخت 
هاي هنر به عنوان منابع تـأمين   التحصيالن رشته اي به ظرفيتهاي خالق فارغ ه تازهتوان نگا   مي. 10

نيروي انساني در آموزش و پرورش داشت، زيـرا توانمنـدي الزم را در كـاربرد هنـر در آمـوزش و                      
 .هاي يادگيري در هنر را دارند كاربرد حوزه

وار ارائـه     پيـشنهادي كـه فهرسـت     ي يادگيري   ها جا دارد هركدام از فعاليت     :ي آينده هاپژوهش .11
رو   از ايـن  . تـر برخـوردار شـود       ده است، به صورت يك سناريو تهيه شود تـا از سـاختار مناسـب              ش

،  ايـن مقالـه   چهارةه و همچنين متناسب با پيشنهاد شمار زمين اين توانند در   مند مي   پژوهشگران عالقه 
 .پژوهش نمايند
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  مروري بر چالشهاي مديريت مشاركتي با تأكيد بر نظام پيشنهادها 
  در سازمانهاي آموزشي ايران

 
 رسول پوررضا

  
  چكيده

گيري بهينه از نيروي تفكر و  امروزه يكي از عوامل مهم توسعه سازمانهاي آموزشي بهره
كه در اي است  سرعت تغييرات و تحوالت سازماني به گونه. خالقيت منابع انساني است

جريان آن سازمانهاي آموزشي بايد دانش و تفكرات منابع انساني را با خود هماهنگ و 
گيري بهتر و بيشتر از نيروهاي  تواند مبنايي باشد براي بهره اين رويكرد مي. همسو سازند

از آن ياد » مشاركت«اي كه در علم مديريت و سازمان با عنوان  كيفي و فكري سازمان؛ مقوله
گيريهاي سازماني مستلزم آن است كه همة افرادي كه در   مشاركت افراد در تصميم.شود مي

توانند نقش آفرين و كارساز باشند، مديريت از وجود آنها استفاده مؤثر به  عرصه سازمان مي
در اين شيوه مديريت، اوالً . البته اين مهم نيازمند تمهيدات الزم در سازمان است. عمل آورد

مندي كاركنان در امر مديريت وجود دارد و ثانياً مديريت سازمان خود را در اعتقاد به سود
  .داند قبال استفاده از اين نيروها مسئول مي

از جمله نظامهاي مديريتي فعال معرفي شده است كه » نظام مديريت مشاركتي«در اين مقاله 
در واقع . كند فا مينقش سازنده و پراهميتي در توسعه منابع انساني سازمانهاي آموزشي اي

، ابتكارعمل را به دست »نظام پيشنهادها«مديريت مشاركتي با ابزار كارآمد خود، يعني 
اين نوع مديريت، همكاري فكري و عملي همة افراد سازمان، حتي افراد بيرون از . گيرد مي

به طوري كه ايشان فعاالنه در مورد مسائل و مشكالت سازمان . كند آن را تسهيل مي
كنند و راه حل نهايي را به  انديشند و راههاي حل مسئله را موشكافانه بررسي مي مي

بنابراين در اين شرايط يك نظام همفكر و منسجم براي . دهند صورت پيشنهاد ارائه مي
توانست از حداكثر  آيد و مديريت سازمان خواهد حصول به اهداف سازمان به وجود مي

گيري از نظام پيشنهادها در  البته مشكالت و موانع بهره. مايدگيري الزم را بن اين توان بهره

                                                           
  23/12/89:         پذيرش نهايي30/11/88: دريافت مقاله

 .مديريت آموزشي سي ارشددانش آموخته كارشنا rasoulpourreza@yahoo.com 
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مواردي است كه در اين مقاله به آن پرداخته شده است، بي گمان  سازمانهاي آموزشي، از
ريزي دقيق و حساب شده در به كارگيري و  نيل به اهداف آن با وجود اينكه نيازمند برنامه
از جمله . در عين حال جديد نيز نياز داردسازماندهي منابع است، اصالحات اساسي و 

اهداف تدوين اين مقاله شناخت عوامل و پيش نيازهاي اجراي نظام پيشنهادها در 
سازمانهاي آموزشي ايران و نيز چالشهايي است كه مديريت مشاركتي در اين نوع سازمانها 

يي موجود همچنين اين مقاله با توجه به محدوديتها و مشكالت اجرا. دار است عهده
  . راهكارهايي را براي پيشبرد و اجراي بهتر اين نظام ارائه داده استسازمانهاي آموزشي،

  
   مديريت مشاركتي، نظام پيشنهادها، سازمان آموزشي:ها كليد واژه
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  مقدمه
يكي از عوامل رشد و توسعه سازمانها، به ويژه سازمانهاي آموزشي، توجه و اهميت به منابع 

از . گيري درست و مناسب از نيرو و تفكّر خالق آنها در امر مديريت سازمان است انساني و بهره
. ترين مشكالت سازمانها در عصر حاضر مواجهه با پديده تغييرات و تحوالت سازماني است اساسي

آهنگ فعلي تغييرات آنچنان شتابزده است كه غفلت از آن يا تعلل در پاسخ به آن ممكن است بسيار 
سازمانهاي آموزشي به دليل اينكه وظيفه تعليم و تربيت انسانها . ناپذير باشد  شود و جبرانگران تمام

را برعهده دارند، ناگزير بايد براي هماهنگي با اين تحوالت از نيروهاي مستعد و خوش فكر 
ت ايجاد انگيزه مشارك. تواند موجد فرهنگ مشاركت در آن سازمان باشد استفاده كنند كه اين امر مي

در افراد مستلزم وجود اين اعتقاد است كه تك تك افرادي كه به نحوي با سازمان آموزشي در 
طبيعتاً هنر مديريت مشاركتي . اند در بهبود عملكرد و تحقق يافتن اهداف آن مؤثر هستند ارتباط

 ايجاد محيطي مناسب و مساعد براي افزايش انگيزه كاركنان و ترغيب ايشان به مشاركت است تا
از اين گذشته . اندازند آنان بتوانند قابليتها و تواناييهاي خود را در پيشبرد اهداف سازمان به كار 

موفقيت در ايجاد تغيير و هماهنگي با تحوالت سازماني شديداً به همسويي نگرشهاي افراد وابسته 
. هم شودشود، مگر آنكه زمينة آن به كمك بينش و دانشي نو فرا است و اين مهم عملي نمي

مندي از كاركردهاي تعليم و  سازمانهاي آموزشي در مقايسه با ساير سازمانها از جهاتي به دليل بهره
تر و داراي مشكالت كمتري  انديشمندان و اهل فن، قاعدتاً بايد پيش تربيت و نيز دانش و تجربيات 

  . باشند
ي اصلي فرايند توسعه محسوب هاي جديد سازمان، نظامهاي مديريتي به عنوان ابزارها در نظريه

شوند و اين موضوع حاكي از آن است كه روياي توسعه سازمانهاي آموزشي كه در مركز آن  مي
تر منابع انساني آتي جامعه نهفته است، از طريق اعمال درست اين  آموز يا به عبارت دقيق دانش

تر از گذشته  ا با اعتقاد راسخها منابع انساني ر اين نظريه به عالوه. يابد شيوه مديريت تحقق مي
اند و هرگونه توفيق در توسعه پايدار را وابسته به موفقيت در  عوامل زيربنايي توسعه معرفي كرده

با وجود اين، توجه به نظامهاي مديريتي كه در آنها منابع انساني . اند توسعه منابع انساني دانسته
  . ته است محور بوده، بيش از پيش ضرورت ياف-خالق و مبتكر
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يكي از نظامهاي مديريتي فعال كه تاكنون نقشي چشمگير در پرورش و بالندگي منابع انساني 
اين نظام مديريتي در حكم نظامي اثربخش، چه در .  است1سازمانها داشته، نظام مديريت مشاركتي

. دار استابعاد نظري و چه در ابعاد عملي در اكثر سازمانهاي موفق جهان از جايگاهي واال برخور
نظام همكاري فكري و عملي همة افرادي است كه با سازمان يا سطوح  نظام مديريت مشاركتي،

در اين نظام همة افرادي كه به هر نحوي با سازمان در . اند مختلف مديريتي آن عجين شده و آميخته
... ، والدين وآموزان اند يا تماس دارند، اعم از كادر آموزشي و اداري مدرسه، دانش ارتباط بوده

 انديشيده و حاصل آن در قالب طرحها و  وري، فعاالنه درباره روشهاي حل مسائل و ارتقاي بهره
انديشي براي حصول  بدين طريق يك نظام همفكري و هم. شود پيشنهادهايي به آن سازمان ارائه مي

پر بهاي طرحها، يابد از گنجينه  آيد و مديريت سازمان فرصت مي به اهداف سازمان به وجود مي
  .مند شود ها و راه حلهاي افراد برخوردار و براي نيل به اهداف سازمان از آنها بهره انديشه 

سازماني  سازماني و برون مديريت سازمان آموزشي در اين نظام براي خالقيتهاي افراد درون
 عين حال اين در. كند گيريها و حل مسائل از آن استفاده مي ارزش خاصي قائل شده و در تصميم

نكته را نيز نبايد به بوته فراموشي سپرد كه به داليلي كه ذكر خواهيم كرد، بررسي عوامل تأثيرگذار 
و نيز موانع به كارگيري نظام پيشنهادها در سازمانهاي آموزشي، در مقايسه با ديگر سازمانها به 

  . بيني و توجه ژرف نياز دارد باريك
تايج و پيامدهاي مثبت و مطلوب متعدد از جمله افزايش سطح وجود جريان نظام پيشنهادها ن

انگيزش، رضايت، بهداشت رواني و خالقيت و نوآوري را در كاركنان، به ويژه معلمان و همچنين 
 دادن كار تيمي و  آموزان در پي دارد و بارقه ايجاد فرهنگ مشاركت و گرايش به انجام در دانش

ترين روشهاي  مناسب مديريت مشاركتي يكي ازبه اين ترتيب . كند گروهي را در آنها زنده مي
ساز جريان  نظام پيشنهادها بايد به عنوان زمينه ازدر اين ميان  كارايي و اثربخشي است وافزايش 
  . ياد كردثرترين روش حل مسائل سازمان ؤ و مهااستعدادپرورش 

ه، اعم از كاركنان، والدين و در حال حاضر با توجه به اينكه توقعات و انتظارات آحاد جامع
  آموزان از دستگاه آموزش و پرورش فزوني يافته است و تا پيش از اين اميدوار بود كه با به دانش

كارگيري شيوه مديريت مشاركتي سازمانهاي آموزشي ما به سوي اصالحات بنيادي سوق يابند، 
ن دوره افت و خيزهاي اوليه، نبايد در بنابراين نظام پيشنهادها در سازمانهاي آموزشي ما پس از گذرا

                                                           
1. participative management system. 
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ريزي دقيق،  ناگفته پيداست كه استقرار اين نظام نيازمند برنامه. حد حرف و شعار باقي بماند
تجهيزات كافي و سازماندهي ويژه است كه بي توجهي به آن، چه بسا ممكن است نظام پيشنهادها 

تواند  ضعيتي مانع از اثربخشي آن شده و ميبدون ترديد چنين و. را با تنگنا و مشكالت مواجه سازد
  . نظام را در مسيري ناخواسته، به وادي نامعلومي هدايت كند

هاي مديريت  ترين شيوه هدف از تدوين اين مقاله اين است كه ضمن تأكيد بر يكي از موفق
 ابزار ترين را به عنوان اصلي» نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها«امروز، يعني مديريت مشاركتي، 

در اين . انديشي مشكالت پيش روي آن باشد براي رسيدن به آن معرفي كند و در پي مطالعه و چاره
زمينه با وجود محدوديت و فقدان تحقيقات جامع يا ميداني از عملكرد نظام پيشنهادها در مراكز 

  :ي استآموزشي كشور، كه يكي از داليل نگارش مقاله فعلي است، پاسخ به پرسشهاي زير ضرور
آيا مديران آموزشي در اجراي نظام پيشنهادها با موانع و مشكالتي مواجه هستند؟   
 براي پيشبرد و اجراي بهتر نظام پيشنهادها در سازمانهاي آموزشي چه اقداماتي بايد انجام 
  شود؟

گيري از خالقيتها و  اميد است با رفع موانع و مشكالت پيش رو گامهايي مثبت در جهت بهره
اندركاران براي ايجاد تحوالت اساسي در آموزش و پرورش و در نهايت جامعه  وآوريهاي دستن

  .برداريم
  مديريت مشاركتي

روش مديريت مشاركتي يكي از نظامهاي مديريتي پوياست كه نقش اساسي در توسعه منابع 
شورهاي در حال امروزه به سبب موفقيت و كارآمدي اين نظام، در ك. كند انساني سازمانها ايفا مي
  . باشد شود و از موقعيتي بسيار مناسب برخوردار مي اي از آن استفاده مي توسعه به طور فزاينده

 بنابراين موضوعي جديد در علم مديريت و مطرح بوده،مفهوم مشاركت در اداره امور از ديرباز 
پردازان اين علم  يهپديده مشاركت بعد از انقالب صنعتي، محور توجه برخي از نظر. سازمان نيست
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 مشاركت، در نيمه دوم قرن بيستم در سازمانهاي خصوصي و دولتي به موضوعي مهم و 1.شده است
  . كليدي مبدل شد

اي وجود دارد كه در واقع هريك از آنها  در مورد مفهوم مشاركت تعاريف متعدد و چندگانه
ن تعاريف بر جنبه خاصي از  به طور كلي در هريك از اي.انعكاسي از ديدگاههاي متفاوت است

» قلمرو«كاركنان بر تصميمات مديريتي، » فرايند اثرگذاري«: مشاركت تأكيد شده است، مانند
در » درگيري روحي و رواني كاركنان«و » گيري نوع تصميم«مشاركت، » اندازه شكل و «مشاركت، 

از ابعاد مشاركت و به نظران، تعريف مشاركت بر اساس يكي  به اعتقاد اغلب صاحب. گيري تصميم
طور جزيي درست است؛ به اين دليل ما در اين مقوله كمتر با تعريفي مواجه هستيم كه در آن به 

، كوشش براي تعريف مشاركت )1979 (2به زعم گست. تمامي ابعاد مشاركت توجه شده باشد
ندگار با كند كه مشاركت موضوعي ما او ذكر مي. شود اغلب با سردرگمي و مشكالت مواجه مي

در تعريفي نسبتاً ). 2، ص 1386اداره مطالعات و بازاريابي بانك رفاه ايران، (معاني گوناگون است 
، مشاركت فرايند درگيري كاركنان در تصميمهاي استراتژيك و تاكتيكي )1378(جامع از رهنورد 

جه، سطح و غيرمستقيم و با در يا سازمان است كه به صورت رسمي يا غيررسمي در شكل مستقيم
  ).39، ص 1384شيخ محمدي و توليت زواره، (افتد  حدودي مشخص اتفاق مي

روش مديريت مشاركتي از جمله مؤثرترين نظامهاي مديريتي است كه منتهي به همكاري فكري 
مديريت «، )1378(به استناد تعريفي معتبر از ذاكر . شود و عملي كاركنان با مديريت سازمان مي

د آوردن فضا و نظامي است كه درآن تمام كاركنان، مشتريان و پيمانكاران يك مشاركتي، به وجو
گيري و حل مسائل و مشكالت سازمان با مديريت همكاري  سازي، تصميم سازمان در روند تصميم

در اين ). 3، ص 1378ريزي،  مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه(» و مشاركت نمايند
ان دربارة روشهاي حل مسئله، بهبود شرايط كار و ارتقاي كيفيت خدمات نظام كاركنان يك سازم

                                                           
پيـدايش  . قرارگرفـت دانشمندان علم مـديريت و سـازمان        به صورت علمي مورد بررسي      موضوع مشاركت   بعد از انقالب صنعتي     . 1

ويلـسون و روز  ( در سازمانها مـورد تاكيـد قـرار دادنـد    گرايي، عقاليي بودن و نظم و ترتيب را    هاي كالسيك، ساختار، تخصص    نظريه
 روابـط انـساني   موضـوع   توجـه بـه     شد زمينه براي    كه فلسفه كالسيك با روح و روان انساني داشت، موجب            تضادهايي). 1990بفلد،

ايـن  . اي پيدا كنند   ابطهوري ر  و همكارانش سعي كردند بين شرايط كاري و بهره        ) 1984اوبرايان، (  التون مايو  1972در سال . فراهم آيد 
هاي اجتماعي گروههاي كار، مكتب جديـدي بـا          كيد بر جنبه  أبا ت به مرور    اهميت مديريت مشاركتي را كشف كرد و         اًمطالعات تصادف 

اداره مطالعات و بازاريـابي      (قرار دهد و ترويج   مشاركت واقعي را مورد تشويق      تالش داشت   گذاري شد كه      پايه ))روابط انساني  ((نام
 ).4، ص1386بانك رفاه ايران، 

2. Ghest. 
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انديشند و حاصل تفكر خود را در قالب طرحها و پيشنهادهايي مشخص به سازمان ارائه   مي سازمان
دانند و ضمن اهميت   انديشه و تفكر كاركنان نمي نياز از در اين نظام مديران خود را بي. كنند مي

هاي همه افراد سازمان از پيشنهادهاي آنان براي رسيدن به اهداف سازمان بهره دادن به خالقيت
در واقع تأكيد اصلي اين روش مديريت بر همكاري و مشاركت داوطلبانه كاركنان و . گيرند مي

ها، پيشنهادها، ابتكارات، خالقيتها و توان فني و  خواهد از ايده مشتريان يا ارباب رجوع است و مي
 در حل مسائل و مشكالت سازمان در جهت بهبود مستمر فعاليتهاي سازمان استفاده تخصص آنها

بنابراين هرچه افراد مشاركت را هدفمندتر و در راستاي اهداف سازمان ببينند، ). 3همان، ص (كند 
  .با تعهدي بيشتر قواي فكري خود را در مسير رفع مشكالت سازمان بسيج خواهند كرد

 براي مديران، براي كاركنان و همة افرادي كه به نحوي با سازمان مديريت مشاركتي، بجز
در زمينه محاسن و مزاياي . شوند نيز مفيد است آموزشي سر و كار دارند يا از نتايج آن متنفع مي

توان به  از جمله مي. مشاركت دادن افراد در امور سازمان پژوهشهاي متعدد صورت گرفته است
. اشاره كرد كه از طرفداران مديريت مشاركتي سازمان هستند) 1992( و همكارانش 1تحقيق كول

آنها ضمن بررسي دستاوردهاي مديريت مشاركتي، سعي كردند نكات مثبت مشاركت كاركنان را 
  : بندي كنند و نتايج زير به دست آمد طبقه
  شود، مشاركت موجب ايجاد انگيزه در افراد مي. 1
  اف افراد و سازمانهاست،مشاركت راهي براي هماهنگي اهد. 2
) گيري و كاهش اختالف ارتباطات، كار گروهي، بهبود كيفيت تصميم(بر فرايندهاي انساني . 3

  تأكيد دارد، 
  مشاركت بر اهميت و كيفيت كارگروهي از طريق آموزش تأكيد دارد، . 4
  كند، استراتژي مناسبي براي يكپارچگي وظايف مستقل فراهم مي. 5
كانر، (كند تا در بهبود جريان كار نقش اساسي داشته باشند   افراد ايجاد مي موقعيتي براي.6
  ).219، ص 1992

پذيرد؛  كند، تأثير مي دارد كه در مشاركت، فرد از تصميمي كه جمع اتخاذ مي نيز اذعان مي 2كانر
 احتمال اند، مطمئن است و چرا كه او از نتايج و مزاياي تصميمي كه همه افراد بر آن توافق داشته

                                                           
1. Cole. 
2. Conner. 
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 به اين نتيجه رسيده بود 1پيش از آنها نيز ميرز). 219همان، ص (بيند  وجود خطا را در آن كمتر مي
 هاي دريافت بازخورد ريزيها و ارزشيابيها و همچنين فراهم آوردن زمينه كه مشاركت افراد در برنامه

رفتن تعهد آنها به كار و تواند سبب افزايش ميزان خالقيت و باال  سريع از نتايج عملكرد خود مي
  ). 49، ص 1988(سازمان شود 

اعتقاد اكثريت دانشمندان و پژوهشگران مديريت اين است كه اثربخشي و كارايي سازمان 
از ديد ميركمالي، هيچ مديري . يابد آموزشي از طريق مشاركت افراد در امور آموزشي افزايش مي

كند  خالت و اظهارنظر اعضاي آموزشي آن حل ميتواند ادعا كند كه امور مدرسه را بدون د نمي
جو سازمان را متعلق به همه افراد و همه افراد را متعلق به سازمان  مدير مشاركت). 191، ص 1378(

به اين دليل، در افراد نوعي حس . از ديد او موفقيت بدون مشاركت همگان غيرممكن است. داند مي
نوشت سازمان را سرنوشت خود و سرنوشت خود را آنها سر. آيد تعلق و مالكيت به وجود مي

و تالش را در كسب  خوردگي رواني نهايت سعي دانند و به خاطر همين گره سرنوشت سازمان مي
  ).195همان، ص . (آورند موفقيت به عمل مي

. را بشناسد 2جو مديريت سازمان براي رسيدن به اين موقعيت، بايد ويژگيهاي افراد مشاركت
ادي كه به مشاركت تمايل دارند، داراي تواناييهاي ادراكي و مهارتي بسيار بااليي بوده و معموالً افر

هايي تازه را با سرعت زياد به مديران خود عرضه نمايند؛ ابتكار، توانايي ايجاد و ارائه  انديشه قادرند 
ديدگاهها و پيشنهادهاي جديد، استقالل رأي و قدرت داوري، متفاوت بودن از همكاران در ارائه 

، 1384سفيدگران، (جو است  پذيري از جمله خصوصيات افراد مشاركت هاي نو و مسئوليت انديشه 
بنابراين مديريت يك سازمان چنانچه تمايل به استقرار نظام مشاركت در سازمان خود ). 1ص 

اد يا احيا داشته باشد، بايد در صورت نبود چنين نيروهايي ويژگيهاي برشمرده فوق را در آنها ايج
  . سازد

سازد كه خود را با سرعتي بيشتر با تغيير  مشاركت افراد در مديريت، سازمان آموزشي را قادر مي
اي است از سوي  در حقيقت مديريت مشاركتي به وجود آورندة زمينه. و تحوالت هماهنگ سازد

ره و حل مشكالت آموزان و والدين آنها در ادا مديريت كه همه كاركنان يك مدرسه و حتي دانش
آساي فعلي كه در حوزه علوم اجتماعي،  بديهي است كه با تغيير و تحوالت برق. آن مشاركت كنند

روانشناسي، علوم تربيتي و غيره در حال انجام است، طبعاً اداره امور سازمانهاي آموزشي به شيوه 

                                                           
1. Mears. 
2. participation-oriented. 
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ئل رو در روي ما، به ضروري از اين نظر كه مسا. نماياند ناپذير مي مشاركتي ضروري و اجتناب
تر از آن هستند كه معدودي از مسئوالن بتوانند  سبب همين پيشرفتها بسيار پيچيده و در هم تنيده

آموزان كه به نحوي به خود فرد، خانه يا مدرسه يا جامعه  حل كنند، نظير بسياري از مشكالت دانش
علي مقبوليت و آمادگي ذهني افراد ناپذير از اين نظر كه در مقطع ف همچنين اجتناب. او مرتبط است

بنابراين در سياستگذاريهاي جديد و با توجه به تمايل به وجود . براي مشاركت گسترش يافته است
آمده در دستگاه آموزش و پرورش مبني بر هيئت امنايي كردن مديريت مدارس، فرصتي مغتنم براي 

  .راهم استسازي نظام مشاركت در سازمانهاي آموزشي ف پيشبرد و فعال
هاي مديريت مشاركتي توجه به موانع و دشواريهاي اجراي اين  مطلب مهم در به كارگيري شيوه

توانند به  هاي اجرايي و درك صحيح موانع بهتر مي مديران با كسب آگاهي در زمينه. سيستم است
را براي ... تاري وهاي الزم اقتصادي، فرهنگي، ساخ همچنين آنها بايد زمينه. مقابله با آنها بپردازند

  .آميز اين روش مديريت فراهم نمايند تا اجراي آن با بحران يا شكست همراه نشود اجراي موفقيت
در اين مورد اگر شيوه مديريت مشاركتي را همانند رويكردي جامع براي جلب مشاركت افراد 

اييم و بر اين عقيده و گروهها در مسير حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمامي ابعاد تعريف نم
باشيم كه اين نوع مديريت سبب ارتباط تنگاتنگ و انسجام هميشگي ميان عناصر سازماني است، 

توان به اين نتيجه رسيد كه رابطه اجراي چنين مديريتي، به ويژه در نظامهاي آموزشي دوجانبه  مي
ركتي در سازمان يعني به همان صورتي كه مديريت مشاركتي در پي استقرار نظام مشا. است

بخش، به مقتضاي رسالتي كه  آموزشي است، نظام آموزشي نيز به منزلة سازماني رشددهنده و تعالي
سازي آرمانهاي آن بر عهده دارد، در تقويت روحيه خالقيت و  در اشاعه فرهنگ مشاركت و نهادينه

  .ابتكار در فرد فرد كساني كه با آن در ارتباط هستند نيز كوشش خواهد كرد
  نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

 محققان امريكايي مطرح كردند و پيشرواني مانند 1950 بار در دهه  را نخستين1نظام پيشنهادها
در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم به ژاپن بردند و در آنجا براي نخستين بار » جوران«و » دمينگ«

با ادامه . تجاري امريكا و اروپا راه يافتاين فكر از آنجا به سازمانهاي . به مرحله اجرا درآمد
تحقيقات دانشمندان، نظام پيشنهادها به منزلة يكي از ساز و كارهاي قدرتمند و اساسي شيوه 

                                                           
1. suggestion system. 
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 به طور كلي پيام اصلي تحقيقات مذكور اين بود كه مديريت 1.مديريت مشاركتي رشد كرد
اين شيوه در ساير كشورها، . تگراس گرا به سبك مشاركت مشاركتي شامل تغيير از سبك كنترل

وري از عوامل، از جمله افراد داشته است و  همچون آلمان اثراتي مثبت و مؤثر در افزايش بهره
امروزه به ويژه در كشور ژاپن ارائه پيشنهادهاي مفيد و سازنده جزيي از زندگي و فرهنگ كاري 

  .كاركنان ژاپني شده است
، نظام پيشنهادها را )كايزن(» روشهاي بهبود مستمر«ب محقق ژاپني، در كتا) 1986 (2ايمايي

به . توان با اجراي آن بهبود مستمر در سازمان به وجود آورد كند كه مي يكي از روشهايي معرفي مي
پشتوانه حمايتهاي تئوريكي مديريت مشاركتي و با توجه به موفقيتهاي به دست آمده از اجراي اين 

تر در ميان  رسي پيشنهادها از مقبوليت بيشتر و جايگاه متعاليشيوه مديريت، نظام پذيرش و بر
استاد دانشگاه مك ) 1994 (3هاي باسادور يافته. مديران و كاركنان سازمانها برخودار شده است

دهد كه مديران ژاپني اعتقاد دارند، فرصتهاي  ماستر كانادا و از پژوهشگران مشهور خالقيت نشان مي
شود به نشاط كاركنان در كار و به رضايت شغلي آنها  م پيشنهادها ايجاد ميخالقيت كه از طريق نظا

كند و تعامالت گسترده و غيررسمي  فعاليتهاي خالقانه افراد را به يكديگر نزديك مي. كند كمك مي
حاصل اين نظام ترغيب خالقيت فردي و تقويت روحيه كارگروهي . دهد ميان آنها را افزايش مي

  ).1، ص 1384هوش، آذر(خودجوش است 
نظام پيشنهادها، فرايندي پويا و فعال است كه با هدف توسعه منابع انساني و ارج نهادن به افكار 

 .شود اندازي مي هاي كليه افراد و به منظور بهبود بخشيدن به تمام ابعاد فعاليت سازمان، راه و ايده
كند و  نابع انساني را فراهم ميگيري و تقويت خالقيت و نوآوري م نظام پيشنهادها زمينه شكل

اين نظام مبتني بر مراحل دريافت نظرات و پيشنهادها در .  استمؤثرترين روش حل مسائل سازمان
مورد چگونگي بهبود بخشيدن و انجام دادن بهتر كارها، بررسي نظرات قابل قبول افراد آگاه و 

هايت قدرداني و دادن پاداش به متخصص، پيگيري اجراي پيشنهادهاي داراي قابليت اجرا و در ن
  .پيشنهاددهندگان براي دوام و استمرار پيشنهادهاست

                                                           
تكامل رو به  )1986( و الولر )1968( ، هرزبرگ)1961( ، ليكرت)1955( چون آرجريسپردازاني  نظريهمديريت مشاركتي با كار . 1

گروههاي خودگردان به  گروههاي بهبود كيفيت و مبناي هدف، نظام پيشنهادها،  مديريت برگوناگون مانندنهاد و با اشكال و عناوين 
سازماني و هاي   نظريه.نئوكالسيك مطرح استنظريه مديريت مشاركتي به عنوان يكي از عناصر  نيز هم اكنون .حيات خود ادامه داد

 گرانت و(  مديريت كيفيت فراگير،كه مهمترين آنها اند يري مشاركتي شكل گرفتهگ كيد بر تصميمأ در طول سالها با تمتفاوتمديريتي 
 )1969 دربر،( و دموكراسي صنعتي )1992 براون و الولر،( دهي نظريه قدرت، )1993 داگسون،( يادگيري سازماني، )1992 همكاران،

 ).4، ص 1386،  بانك رفاه ايراناداره مطالعات و بازاريابي ( .است
2. Massaki Imai. 
3. Min Basadur. 



  ...مروري بر چالشهاي مديريت مشاركتي 

 

141

 
 

  

كاهد و بي توجهي به استعدادها  به اين ترتيب، نظام پيشنهادها عمالً از تمركز شديد مديريت مي
نظام پيشنهادها تجليگاه ابتكارات و خالقيتهاي فردي و گروهي افراد . داند و نظرات را مردود مي

  .اي ايجاد شرايط كاري مناسب استبر
كننده نظام پيشنهادها كه طرفداران آن نيز بدان اذعان  بخش و تقويت دو ويژگي اصلي تداوم

دارند، يكي اين است كه در اين نظام كليه پيشنهادهاي افراد بدون توجه به پست و موقعيت 
. گيرد مورد مطالعه قرار مي) گاهي بدون ذكر نام(سازماني، يعني رئيس يا مرئوس بودن دريافت و 

ديگري اينكه به خالف تصور برخي مديران اين نظام به هيچ وجه تضعيف يا محدودكننده 
اختيارات آنها نيست و در واقع با تشويق پيشنهاددهندگان از خالقيت و نوآوري آنها در جهت 

آورد تا  مديران فراهم مينظام پيشنهادها فرصتي مناسب براي . شود بهبود شرايط سازمان استفاده مي
تر استفاده نمايند، بنابراين مديران بايد  آنها از اين سيستم در جهت اتخاذ تصميمات بهتر و صحيح

  .  در اين نظام از هدايت و حمايت كاركنان كوتاهي نكنند
بخشي اين نظام شده، اين است كه خود مديران  موضوع ديگري كه تاحدودي باعث قوت

انند در فرايند مربوطه شركت كنند و در صورتي كه طرح يا پيشنهاد نويي داشته تو مستقيماً نمي
شود  هاي مربوطه خواسته مي باشند كه نياز به مطالعه و بررسي دقيق داشته باشد، از شورا يا كميته

  .  كه مسئله را پيگيري كنند
گان نيز بايد گفت كه گيري از نيروهاي انگيزشي يا دادن پاداش به پيشنهاددهند در زمينة بهره

البته سرعت استفاده از ساخت و كارهاي انگيزشي و مالي . پاداشها به صورت مادي يا معنوي است
در اين نظام پاداشها بيشتر كوچك و . كننده در ارائه پيشنهادها هستند بودن پاداش از عوامل تعيين

  .اي موارد بزرگ و قابل توجه هستند نمادين و تنها در پاره
 پيشنهادها داراي اشكال و روشهاي اجرايي گوناگوني است كه مجموعه آنها اصول بنيادي، نظام

آنچه به اين سيستم ارزش و اعتبار خاصي بخشيده . دهند موازين و ضوابط اساسي آن را تشكيل مي
اند با موفقيتهاي چشمگير و گاهي  اين است كه در تمام سازمانهايي كه آن را درست اجرا نموده

با وجود اين عدم هماهنگي و تناسب اين نظام با شرايط اجتماعي، .  همراه بوده استشگرف
هاي عملي، روش اجرايي  يا به عبارتي عدم انطباق شرايط موجود با جنبه... فرهنگي، آموزشي و

  . داشته باشدبه دنبالانتخابي ممكن است به جاي موفقيتهاي مورد انتظار، شكست و ناكامي 
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در كشور ما نيز . ين نظام در بسياري از سازمانهاي دنيا كاربرد پيدا كرده استدر حال حاضر ا
 اقدامات هماهنگي از سوي برخي 1366انديشه نو در مديريت از سال  در راستاي به كار بستن اين 

 و با توجه به موفقيتهاي حاصله استقرار اين طرح در 1از سازمانهاي دولتي و خصوصي آغاز گرديد
  2.دستگاههاي اجرايي، همچون وزارت آموزش و پرورش الزامي شده استها و  تخانهكليه وزار

  اجراي نظام پيشنهادها در آموزش و پرورش
ترين و در عين حال  استقرار نظام پيشنهادها در ساختار اداري آموزش و پرورش به منزلة ساده

مشاركتي و در واقع از نخستين ترين ابزار مديريت مشاركتي، نخستين مرحله در استقرار نظام  عمده
  .هاي تحول اداري است نشانه

نامه تشكيل شوراي  وزارت آموزش و پرورش در حكم سازمان آموزشي پيشگام در كشور، آئين
از اين تاريخ به .  تدوين و دستورالعمل اجرايي آن را صادر نمود1381نظام پيشنهادها را در آبان ماه

زش و پرورش كشور شوراهاي نظام پيشنهادها تشكيل و فعاليت بعد در تمامي نواحي و مناطق آمو
طي اين دوره كوتاه، براي ارتقاي هرچه بيشتر اين اقدامات دستورالعملهاي . خود را آغاز كردند

اما در كنار اثرات مطلوب آن به دليل كلي . ديگري نيز به منظور اصالح روند كار تهيه و ابالغ شد
وزارت آموزش و . ناطق گوناگون و اختالف در عملكرد نيز شدگويي سبب اعمال سليقه در م

پرورش همانند ساير سازمانها به برگزاري چندين دوره و كارگاه آموزشي براي دبيران شوراها اقدام 
كرده است، اما متأسفانه در اين سوابق كمتر شاهد اقدامي براي آموزش و افزايش اطالعات كاركنان 

  ).4، ص 1386رستمي، (ايم   شوراها بودهها و يا حتي اعضاي كميته
بر اساس دستورالعملهاي وزارتي، شوراهاي مستقر در نواحي آموزش و پرورش موظف به 

هاي فرهنگي، كارشناسي و اجرايي گرديدند، ولي به دليل مشكالت فراوان از جمله  تشكيل كميته
                                                           

در نخـستين ماههـاي     .  در وزارت صنايع سنگين كشور آغـاز شـد         1366اجراي نظام پيشنهادها به صورتي فراگير در ايران از سال           . 1
 . شركت صنعتي و توليدي از جمله صنايع سنگين شروع به اجرا گذاشته شد4  اين نظام در1367سال 

 بنا  ،شورا 7/6/1377 مورخ   8784/12/1 مصوبه شماره    4 توجه به بند   با ،10/12/1379 جلسه مورخ  نيعالي اداري در هشتادم   يشورا. 2
ان ي تا پاشدسازمان موظف اين  .كردب ي تصورا» شنهادهايبررسي پ رش وينظام پذ « اجراي،زيير ت و برنامه يريشنهاد سازمان مد  يبه پ 
ط  430/13 مصوبه شماره  )8 و 5و 3( در اجراي بندهاي   .ندكي اقدام   يدستگاههاي اجرا  در آن   جيينسبت به استقرار تدر    1382 سال
ل شوراي مذكور يو تشكآن به همراه دستورالعمل اجراي پيشنهادها موضوع طرح استقرار نظام  عالي اداري،ي شورا15/12/1379 مورخ

از سـوي وزارت آمـوزش و پـرورش          .دشـ  اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابالغ          براي ز و پرداخت پاداش،   يضوابط اهداي جوا  و  
 به معاونتها، سازمانهاي وابسته، سازمان آموزش و پرورش استانها، ادارات       6/8/1381  مورخ 58/710طي بخشنامه   آن  ي  ينامه اجرا  نييآ

 . گرديدآموزش و پرورش شهرستانها و مناطق تابعه ابالغ
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اكنون  هم. ها تشكيل نشد ميتهمحدوديتهاي منابع مالي در عمل در بسياري از مناطق ايران اين ك
 از محل اعتبارات بودجه 82بودجه نظام پيشنهادها بر اساس دستورالعمل اجرايي فروردين ماه 

 قانون برنامه سوم، اعتبارات خارج از شمول، 76جاري، مازاد درآمد، موضوع تبصره ذيل ماده 
تفاده از اختيارات مربوط سازمان جوييهاي ناشي از اجراي نظام پيشنهادها و ساير منابع با اس صرفه

گردد كه با توجه به گستردگي بسيار وزارت آموزش و پرورش و  در چارچوب مقررات تأمين مي
بيني شده نيز كارساز و  گيري از منابع پيش مشكل دائمي كمبود اعتبارات و بودجه در واقع بهره

 چالش اساسي براي مديران در حال حاضر اين مسئله خود به). 4ص  همان،(عملي نخواهد بود 
سازمانها تبديل شده است كه در اين مقاله به عنوان يكي از محدوديتها و موانع اجراي نظام 

  .پيشنهادها در سازمانهاي آموزشي معرفي خواهد شد
  مقايسه كاركرد نظام پيشنهادها در سازمانهاي آموزشي دولتي و غيردولتي 

انهاي آموزشي دولتي و خصوصي، عملكرد و ساز و با توجه به تفاوت ماهيت و اهداف سازم
معموالً در بخشهاي دولتي، پيشنهادها بيشتر كيفي و . كار نظام پيشنهادها در آنها متفاوت خواهد بود

در اين نوع بخشها، كاركنان مقيدند و آزادي عمل چنداني . رساني به جامعه هستند به منظور خدمت
  .هاي قويي نيستند چيز هستند و افراد داراي انگيزههمچنين تعلقات سازماني نا. ندارند

 انتفاعي ]غير[ به خالف بخشهاي دولتي، در بخش خصوصي كه شامل سازمانهاي آموزشي 
افراد . است، به واسطه ماهيت آنها، پيشنهادها بيشتر كمي و در راستاي افزايش سود و درآمد است

همچنين تعلقات فردي و وابستگيهاي . اً باال استها غالب داراي آزادي عمل بيشتري هستند و انگيزه
، 1386،  تهران13مديريت آموزش و پرورش منطقه . (سازماني در اين بخشها نسبتاً چشمگير است

  ).1ص 
سازي در افراد  به اين ترتيب با توجه به نوع و ماهيت سازمان شيوه جلب مشاركت و انگيزه

اوت باشد كه بايد در طرح و اجراي نظام پيشنهادها حتي در سازمانهاي همسان نيز ممكن است متف
  . اندازه كافي به آن دقت گردد به

  تعريف پيشنهاد و انواع آن
در علم . در فرهنگ عاميانه پيشنهاد به معني دادن يك راه حل براي رفع يك مسئله است

است كه مديريت مديريت پيشنهاد به معني ارائه يك ايده، طرح و يا راهكار از سوي افراد سازمان 
  . كند را در پيشبرد اهداف سازمان كمك مي
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انديشه فرد است كه در آن خالقيت، ابتكار و نوآوري او مورد  موضوع پيشنهاد، حاصل تصور و 
در واقع پيشنهاد ايده يا طرحي جديد است كه به منظور تغيير دادن وضع . گيرد بررسي قرار مي

در حال انجام گرفتن، به منظور دستيابي به اهداف سازمان موجود و بهبود بخشيدن به فرايندهاي 
در واقع فكر يا . اي با پيشنهاد متفاوت است  اندازه تر، مفهوم ايده تا البته به طور دقيق. شود ارائه مي

يابي،  گشايي، يعني مسئله شود كه هر سه مرحله مشكل ايده نو هنگامي به پيشنهاد تبديل مي
با اين توصيف عملي بودن پيشنهادهايي كه افراد .  حل را طي كرده باشدجويي و آزمون راه چاره

  ).1، ص 1384آذرهوش، (شود  كنند، قبالً آزمون مي ارائه مي
به طور كلي يك پيشنهاد ممكن است كمي باشد، يعني نتايج انجام دادن آن قابل تبديل كردن به 

ني نتايج انجام دادن آن غيرمالي و به عدد و رقم و محاسباتي باشد يا به صورت كيفي باشد، يع
مندي  اين بهره. در هر صورت پيشنهاد متضمن فايده و مزيتي است. دشواري قابل محاسبه باشد

ممكن است محدود به يك كالس درس، يك مدرسه يا منطقه و حتي اداره كل يا وزارت متبوع 
  .باشد

مادي چشمگيري ندارند، اما آثار و نتايج ندي كمي و  بسياري از پيشنهادها در اجرا نتايج و سودم
همچنان كه بسياري از اين پيشنهادها . كيفي حاصل از اجراي آنها ممكن است ارزشمند باشند

  .اند تاكنون در بهبود يافتن وضعيت محيط كار يا روابط ميان افراد مؤثر عمل كرده
  ابعاد و منابع ارائة پيشنهاد 

در آغاز معموالً پيشنهادهاي طرح به . هي ارائه شوديك پيشنهاد ممكن است فردي يا گرو
شود كه بايد به منظور افزايش كيفيت پيشنهادها و باال بردن درصد  صورت انفرادي ارائه مي

با وجود اينكه نظام . مشاركت افراد، به مرور تمايل آنها را براي مشاركت گروهي افزايش داد
شوند كه براي يافتن راه حل و آزمون آنها  اما آنها تشويق ميپذيرد،  پيشنهادها از افراد پيشنهاد را مي

در . كار كنند) 1گروههاي بهبود كيفيت(به صورت گروهي و در قالب گروههاي كوچك غيررسمي 
واقع به منظور ايجاد روحيه و فرهنگ كارگروهي و افزايش كيفيت پيشنهادها و باال بردن مشاركت 

  . به صورت گروهي انجام شودكاركنان ارائة پيشنهاد بهتر است 
با توجه به اينكه فرهنگ كارگروهي در اكثر كشورها، به ويژه در كشور ما ضعيف است، بنابراين 
ايجاد روحيه و فرهنگ كارگروهي نيازمند تشويقهاي جدي مديريت است و بايد در اين زمينه 

                                                           
1. quality circles. 
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وهي بايد بيش از آموزشهاي مداوم به كاركنان داده شود و حتي امتيازات پيشنهادهاي گر
جويي مالي،  جالب است بدانيم كه بيشتر پيشنهادهاي مربوط به صرفه. پيشنهادهاي فردي باشد

متعلق به گروههاي كوچك كاري هستند، حال آنكه پيشنهادهاي فردي بيشتر به عنوان محركهايي 
ه عالي آموزش مؤسس(گيرد  براي افزايش روحيه كاركنان و افزايش تجارب آنها مورد توجه قرار مي

  ).19 و 23، صص1378ريزي،  و پژوهش مديريت و برنامه
  :شوند كه به شرح زيرند در سازمانهاي آموزشي پيشنهادها از منابع گوناگون دريافت مي

 كادر اداري و آموزشي، اعم از مديران، از سوي  اين پيشنهادها:پيشنهادهاي كاركنان. 1
به طور كلي پيشنهادهايي كه مستقيماً با محيط . شود مطرح مي. ..معاونان، معلمان، مربيان، مشاوران و

هريك از افراد براي شناسايي و رفع مشكالت در حيطه كار خود . ترند كار افراد ارتباط دارند، ارزنده
داراي تسلط بيشتر هستند، زيرا نيروهاي داخلي با مشكالت به صورت عيني و روزمره برخورد 

گيري از تجربيات و نظرات اين عده سبب دلگرمي و افزايش توجه آنها  هرهاز اين گذشته ب. كنند مي
به همين دليل در ارائة يك پيشنهاد نبايد توقع داشت كه موضوع آن الزاماً . شود به اصالح امور مي

  . در خارج از محدوده كاري فرد باشد
هستند، با وجود اينكه آموزان نيز كه محور تعليم و تربيت   دانش:آموزان پيشنهادهاي دانش. 2

ممكن است پيشنهادهاي نارسا و ناپخته داشته باشند، ليكن منبعي ارزشمند براي تشخيص و 
توانند  در اين زمينه معلمان و حتي اعضاي شوراي نظام پيشنهادها مي. شناسايي مشكالت هستند

  .كمكهاي مفيد در هدايت آنها داشته باشند
آموزان به دليل تماس مستقيم آنها  يشنهادهاي والدين دانشنظرات و پ: پيشنهادهاي والدين. 3

يابي  با مسائل آموزشي و تربيتي فرزندان، شوراي نظام پيشنهادها و مديريت مدرسه را در ريشه
سازي انجمنهاي اوليا و مربيان مدارس در امر  بنابراين فعال. بسياري از مشكالت ياري خواهد كرد

  .ان به طور قابل توجهي اثرگذار و كارساز خواهد بودآموز بررسي و رفع مسائل دانش
 با توجه به اينكه نقش خانواده كاركنان در ترغيب و : پيشنهادهاي اعضاي خانواده كاركنان.4

ها را با محيط  توان در فرصتهاي مناسب خانواده لذا مي. تقويت انگيزه كاري آنها بسيار مؤثر است
 در مورد بهبود بخشيدن به شرايط و محل كار كاركنان كمك كاري كاركنان آشنا كرد و از ايشان

كاركنان و فراهم كردن زمينه رضايت  توجه داشته باشيد كه اين اقدام در تقويت روحيه. گرفت
  .شغلي آنها مؤثر است
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 راهنمايان تعليماتي و بازرسان آموزشي : پيشنهادهاي راهنمايان تعليماتي و بازرسان مناطق.5
 مسئوليت سازماني و بازديدهاي متعدد داراي دانش و تجارب بسيار مفيد و ارزشمندبه سبب داشتن 

بنابراين اعالم مسائل و نظرخواهي از آنها براي رفع مشكالت سازمان آموزشي نتايج مثبت . هستند
  .در بر خواهد داشت

رخي از  تجربه نشان داده است كه ب:پيشنهاد از سوي بازديدكنندگان يا سازمانهاي مرتبط. 6
ها و ساليق بسيار جالبي هستند و از اين جهت قادرند مديريت را در  بازديدكنندگان نيز داراي ايده
هاي بازديد دوستانه در تبادل نظر و  به همين منظور گذاشتن برنامه. اجراي طرحها ياري رسانند

  .همفكري ميان مديريت و مدعوين مفيد و سازنده است
  دهامراحل اجرايي نظام پيشنها

  :  اين مراحل عبارتند از. شود نامه آن مكتوب مي مراحل اجرايي نظام پيشنهادها در آيين
شوند و در نوبت بررسي و كارشناسي  پيشنهادها پس از دريافت در دبيرخانه شورا ثبت مي. 1

  .گيرند قرار مي
ي كه نياز شوند، و در صورت پيشنهادها در جلسه شوراي نظام پيشنهادها مطرح و بررسي مي. 2

  .شوند هاي تخصصي احاله مي به بررسي تخصصي داشته باشند به كارشناسان يا كميته
هاي مربوطه منعكس  كميته تخصصي پيشنهادها را بررسي كرده و نظرات خود را روي برگه. 3
كند و بر اين اساس، پاداش پيشنهاددهنده با توجه به جدول امتيازها تعيين و به تصويب شورا و  مي
  . رسد اجع مربوطه ميمر

  . شود پيشنهادهاي تأييد شده، به منظور اجرا به واحد يا گروه ذيربط ارجاع مي. 4
يابند   در اين مرحله، شوراي نظام پيشنهادها از چگونگي اجرا و نتايج به دست آمده اطالع مي.5

  .دارد و نتيجه نهايي را به مراجع مربوطه اعالم مي
ده به نحو مقتضي به اطالع پيشنهاددهندگان رسيده و همچنين براي ضمناً پيشنهادهاي تأييدنش

  . آيد حفظ روحيه مشاركت از آنها تقدير و تشكر به عمل مي
  مشكالت و چالشهاي مديريت در اجراي نظام پيشنهادها

آيد كه اجراي نظام پيشنهادها در سازمانهاي آموزشي نسبت به ساير سازمانها با  از قراين بر مي
شايد بتوان گفت كه در جريان اجراي نظام پيشنهادها بيشترين .  بيشتر رو به رو بوده استمشكالت
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با وجود اين، وضعيت و . كوشش مديران آموزشي صرف رفع كمبودها و مشكالت اجرايي آن شود
  . نمايد آل نمي نتايج حاصل از اجراي نظام پيشنهادها در سازمانهاي آموزشي آنچنان مطلوب و ايده

به رسيدن در  گوناگون به داليلمعموالً اين نظامها  مزاياي فراوان نظام پيشنهادها، با وجود
در وهله اول برخي ممكن است اين عدم موفقيت را . شوند دچار مشكل و ناكامي مي خوداهداف 

 سازمانها با طراحي و استقرار  معتقديمماليكن  .به حساب ناكارآمدي نظام پيشنهادها بگذارند
 آنتوانند به اهداف  مد خود ميآنظامهاي ناكارطراحي مجدد و بازسازي يح نظام پيشنهادها يا صح

   .گردندنايل 
البته به . بي شك مديريت سازمانهاي آموزشي در اجراي اين نظام داراي مشكالتي خواهد بود

زماني هم نياز تر هستند و از نظر  دليل خدماتي بودن ماهيت اين نوع سازمانها، اين مشكالت متنوع
به هر تقدير در اين قسمت سعي داريم به مشكالت و داليل . به فرصت بيشتري براي رفع آنهاست

ناخرسندي برخي از مديران براي اجراي نظام پيشنهادها و نيز چالشهاي مديراني بپردازيم كه 
ه بدانيم در هر شايان ذكر است ك.  استقرار اين نظام در سازمانهاي خود هستندبه دنبالمشتاقانه 

شناسي علمي  سازمان تا وضعيت موجود و مسائل و مشكالت به وجود آمده وارسي و مورد آسيب
جويي به عمل نيايد، يقيناً وضع  و سازماني قرار نگيرند و در پي آن براي رفع كردن آنها چاره

  .نابسامان تداوم خواهد يافت
  محدوديتها و موانع اجراي موفق نظام پيشنهادها

سازماني و   طور كلي اجراي نظام پيشنهادها در سازمانها عاري از محدوديتها و موانع درونبه
پر واضح است كه شناخت و آگاهي از اين مشكالت در اجراي بهتر نظام مؤثر . سازماني نيست برون

دهد كه براي  وضعيت فعلي نظام پيشنهادها در سازمانهاي آموزشي نشان مي. است، اما كافي نيست
. فع كردن اين مشكالت نياز به اتخاذ تدابير گوناگون پيش، حين و پس از استقرار اين نظام استر

برخي از اين تمهيدات مربوط به تغيير ساختار و برخي ديگر ممكن است به تغيير در روابط 
  . سازماني بينجامد

دهد  ر خود قرار ميدر اينجا اين عوامل را كه به شدت نتيجه اجراي نظام پيشنهادها را تحت تأثي
هرچند كه تأثير فردي و شدت و حدت اثرات اين . كنيم بندي به تفصيل ارائه مي در يك دسته

  . عوامل در هر سازمان طبيعتاً متفاوت خواهد بود
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  سازماني  عوامل برون) الف
اند و سازمان عمالً قدرت تغيير آن  اين عوامل شامل متغيرهايي است كه از خارج سازمان دخيل

سازماني،  عوامل برون. تواند با مديريت صحيح اثرات آن را تعديل كند شرايط را ندارد و تنها مي
  .فرهنگي، اقتصادي و غيره استشامل عوامل محيطي، 

فراهم نبودن عوامل محيطي و فرهنگي مناسب از موانع و :  عوامل محيطي و فرهنگي
و فرهنگ جامعه در مورد موضوع مشاركت  ديدگاه .محدوديتهاي اجراي موفق نظام پيشنهادهاست

شود، يكي از مشكالت  گفته مي. و درك فلسفه و مفهوم آن از سوي افراد بسيار بااهميت است
فرهنگي و اجتماعي جامعه ما كه ريشه تاريخي دارد و حتي تأسيس مدارس و تعليم و تربيت جديد 

تفكر جمعي . يل به كار گروهي استنيز نتوانسته است آن را حل كند، مشكل فردگرايي و عدم تما
و داشتن روح همكاري و كار گروهي از موهبتهاي الهي است كه در سايه آن جو سازماني مثبت و 

  ).197، ص 1378ميركمالي، (شود  سازنده ايجاد و امور سازمان و جامعه با كارايي باال انجام مي
العاده بر رفتار كاركنان در   فوقعوامل و شرايط اقتصادي تأثيري:  عوامل و شرايط اقتصادي

گذارد و نيز به آنها سمت و  العملهاي آنها اثر مي محل كار دارد، به طوري كه بر گرايشات و عكس
اند،  معموالً در شرايطي كه افراد سازمان براي تأمين مالي خود با مشكالت بسيار مواجه. دهد سو مي

. شنهاد در آنها وجود ندارد و يا ضعيف استانگيزه كافي براي همياري و مشاركت و ارائه پي
بنابراين مديريت سازمان چنانچه بخواهد اين نظام را با موفقيت اجرا و به سر منزل مقصود برساند 

  .تر مشاركت در افراد بكوشد هاي جديد و قوي بايد در رفع اين محدوديتها و ايجاد انگيزه
  عوامل ساختاري) ب

اي از وظايف و مسئوليتها و   مشخص و تعريف شدهساختار رسمي سازمانها چارچوب
مديريت ارشد سازمان براي استقرار نظام پيشنهادها بايد قبل از هر چيز جايگاه . ارتباطات دارد

هاي جاري سازمان آموزشي نيز  به عالوه قوانين و مقررات و شيوه. سازماني آن را تعيين نمايد
عواملي كه به زمينه . د و مانعي سد راه پيشبرد آن شودتواند با استقرار نظام ناهماهنگ باش  مي

  :اند به شرح زيرند ساختاري اجراي نظام پيشنهادها مرتبط
وجود ابهام در زمينة ساختار مشاركت از جمله مواردي : مشخص نبودن ساختار مشاركت 

صور روشني در برخي سازمانها به دليل اينكه كاركنان ت. شود است كه سبب سردرگمي كاركنان مي
، براي آنها )1378(به گفتة رهنورد . شوند گيري ندارند، غالباً دچار مشكل مي از موضوعات تصميم
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شود يا امكان  بايد مشخص باشد كه آيا موضوع مشاركت به تصميمهاي تاكتيكي محدود مي
 مشاركت در تصميمات استراتژيك نيز فراهم است، آيا درجه مشاركت در تمامي سطوح سازماني

يكسان است، آيا مشاركت تنها به سطح مديريت عملياتي محدود است يا در تمامي سطوح سازماني 
اداره مطالعات و بازاريابي بانك (گسترش دارد و آيا مشاركت از نوع مستقيم است يا غيرمستقيم 

  ).10، ص 1386رفاه ايران، 
 در چارچوب نظام  گرفتن تصميماتي كه بايد :عدم پيوستگي منافع فردي و سازماني

شود و در پي آن، احساس عدم  پيشنهادها انجام گيرد، سبب بدبيني افراد نسبت به نظام مشاركت مي
تعلق به سازمان از سوي كاركنان و كشيدن حصار ميان منافع فردي و سازماني سبب به وجود آمدن 

 رفع مشكالت شود كه كاركنان چاره شود و در نهايت موجب مي نوعي عدم توجه به امور مي
  ).12، ص 1380سومين همايش ملي نظام پيشنهادها، (سازماني را در نظام پيشنهادها نبينند 

ريزي باال به پايين و تا حدودي نبود ساختارهاي   برنامه:گيري و ساختار قدرت  شيوه تصميم
ي گيري را در سازمانهاي آموزشي به صورت متمركز و در عين حال فرد جانبي، شيوه تصميم

در چنين ساختارهاي يكطرفه و تمركزگرايي تصميمات عمدتاً در ستاد مركزي . درآورده است
  ).6همان ص (شود  گرفته مي

معموالً در سازمانهاي آموزشي و بخشهاي ستادي آن استقرار نظام : ناملموس بودن خدمات 
ارائه پيشنهادها و زيرا به دليل نامشهود بودن خدمت، . پيشنهادها با موفقيت كمتر مواجه است

بررسي نتايج حاصل از اجراي آن مشكل است، بنابراين ايجاد ارتباط ميان پيشنهادها با اثرات و 
  .پذير است نتايج مثبت به دست آمده از آن به سختي امكان

وسعت سازمان آموزشي و كادر آموزشي بي شمار با تخصصهاي : متنوع بودن تخصصها 
همچنين در . مانعي در راه تحقق وگسترش اهداف نظام پيشنهادها باشدتواند  گوناگون و متنوع مي

سازمانهاي كوچك به دليل پايين بودن سطح تخصص افراد، كوتاه بودن نمودار سازماني يا كمبود 
  ).7همان، ص(مشكالت، نظام پيشنهادها از كارايي كمتري برخوردار خواهد بود 

  عوامل مديريتي) پ
توانند به مثابه محدوديت و مانع اجراي موفق نظام پيشنهادها عمل   ميبرخي عوامل مديريتي نيز

  . كنند
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 به اين نكته بايد توجه داشت كه نفس :تعارض ماهيت نظام پيشنهادها با دستورات مديريتي 
اگر مديران در شرايطي براي اجراي نظام . مشاركت با تمايل و رغبت دروني افراد همراه است

اي عمل نمايند، اين كار مباين با اصول نظام  نامه نهادي خاص دستوري و آيينپيشنهادها و يا پيش
مديران در اين شرايط ممكن است با يك تصميم كل نظام را قرباني طرحي . مشاركت خواهد بود

به طور كلي در اين موارد تفويض اختيارات به گروه و انجام دادن امور از طريق . خاص كنند
  .سيار كارسازتر خواهد بودفرايندهاي حل مسئله ب

بخش عمده عدم توجه مديران ارشد به : عدم توجه كافي مديران ارشد به نظام پيشنهادها 
البته اين . نظام پيشنهادها به دليل ناسازگاري تصميمات متخذه از سوي آن نظام با تصميمات اوست

از سوي كاركنان ارائه موضوع به معني آن نيست كه مدير بايد با هر تصميم يا پيشنهادي كه 
از طرفي هم او بايستي توجه داشته باشد كه اين مخالفت بايد در فرايند حل . شود، موافقت نمايد مي

شده آن دچار تزلزل  در غير اين صورت اصول بنيادي نظام و عناصر پذيرفته. مسئله انجام گيرد
براي مقابله با اين . شوند شود و اعضاي سازمان نيز به ادامه حيات اين سيستم مأيوس مي مي

سازي امر  آميز ساير سازمانها به مديريت و فعال وضعيت بهترين راه حل ارائة دستاوردهاي موفقيت
  .پاسخگويي به مديريت ارشد و گزارش نتايج و عملكرد مثبت سيستم است

اندك مديران به اصول،  آشنايي : عدم آشنايي كافي مديران به اصول علمي نوين مديريت 
جديد اداره سازمانها و عدم تسلط به دانش مديريت به عنوان عامل بازدارنده عمل  فنون و روشهاي

تواند منجر به  اعتمادي مديران به روشهاي علمي نوين مي لهذا بي). 8همان، ص (خواهد كرد 
  .  گرايش آنها به شيوه سنتي و آمرانه مديريت و استفاده دستوري از قدرت سازمان شود

ممكن است برخي از مديران در زمينه اثرات :اني و احساس بي ثباتي در موقعيت نگر 
نظمي، اتخاذ تصميمات نادرست و تزلزل در  نامطلوب ناشي از اجراي نظام پيشنهادها، نظير بروز بي

اقتدار مديريت دچار نگرانيهايي شوند و وضعيت به وجود آمده را سبب بي ثباتي در موقعيت خود 
  .ند و در نهايت رفتاري همراه با مقاومت و عدم همكاري از خود بروز دهندارزيابي كن

عدم تمايل مديران در لحاظ كردن مالكهاي مشاركت : عدم لحاظ كردن مالكهاي مشاركت 
  .كاركنان در سوابق آنها، نظير ارزشيابي، ارتقا، تشويق و غيره از جمله موانع پيشبرد اين نظام است

نبود فرصت كافي براي مديران و كاركنان سبب عدم استقبال آنها :ات فوريت برخي تصميم 
لذا براي جلوگيري از تصميمات عجوالنه و ناصواب از سوي افراد، مديران . شود از مشاركت مي
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دهند كه در مواقع حساس و بحراني خود شخصاً وارد عمل شوند و به اخذ تصميم  ترجيح مي
  .  بپردازند

  اركنانعوامل مربوط به ك) ت
اين دسته از عوامل همانند ساير عوامل مطروحه، عاملي بازدارنده در اجراي نظام پيشنهادها 

اين عوامل به شرح . گيرد هستند و جوانب گوناگون از كاركنان، به ويژه كادر آموزشي را در بر مي
  :  زيرند
ا ناشي از عوامل  عدم اعتقاد كاركنان به نظام پيشنهاده: عدم اعتقاد به نظام پيشنهادها

مهمترين عامل مؤثر در ايجاد اين مسئله، برخورد سطحي و ظاهري برخي از مديران . گوناگون است
پسندانه دارد يا  آنها معموالً از نظر اينكه مشاركت افراد در امور جنبه مردم. با نظام پيشنهادها است

آيند و اين  ت از آن نظام برميشود در پي تقويت روحيه كاركنان و حماي موجب ايجاد محبوبيت مي
مند هستند كه مشاركت آنها در امور واقعي باشد و تنها جنبه  در حالي است كه كاركنان عالقه

  ).11، ص 1386اداره مطالعات و بازاريابي بانك رفاه ايران، (تشريفاتي نداشته باشد 
ق افراد سبب توجه  مشكالت مالي و پايين بودن حقو: پايين بودن حقوق و دستمزد كاركنان

بيشتر پيشنهادها در اوايل اجرا متوجه وضعيت مالي و . شود كمتر آنها به روشهاي اصالحي كار مي
در . رفاهي آنها خواهد بود و بايد اين پيشنهادها نيز در چارچوب نظام پيشنهادها پيگيري شود

ن سبب ايجاد فاصله اجراي نظامهاي مشاركتي، وجود تفاوت زياد ميان حقوق كارمندان و مديرا
به عبارت ديگر يكدلي و همكاري كه الزمه پيشرفت كار گروهي و تبادل نظر . شود ميان آنها مي

در اين حالت كاركنان مشكالت سازمان را مشكالت مربوط به مديران . شود است، كم رنگ مي
  ).21، ص 1385اسماعيلي، (دهند  پندارند و براي رفع آنها تالش و رغبتي از خود نشان نمي مي

فقدان دانش فني و اطالعات كافي كاركنان در مورد : نداشتن دانش فني و اطالعات كافي 
كار خود و همچنين عملكرد نظام پيشنهادها، به عنوان نوعي محدوديت و عامل بازدارندگي در 

  . سازمان هستند
وأم با پيشداوريها و  وجود جو ت: عدم اعتماد به بررسي، تأييد و پرداخت عادالنه پيشنهادها

بنابراين مديريت مشاركتي بايد در . تواند تأثيرات بد بر اجراي طرح بگذارد قضاوتهاي منفي افراد مي
زمينه پذيرش پيشنهاد، بررسي و پرداخت پاداش نهايت تقال و تالش خود را براي جلب اعتماد 

  . كاركنان به كار بندد
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  عوامل اجرايي) ث
مانهاي آموزشي به عنوان محدوديت و عامل بازدارنده محسوب عوامل اجرايي كه در ساز

  :شوند، عبارتند از مي
برخي از مديران براي اجراي نظام پيشنهادها و : زمانبر بودن منافع حاصل از مشاركت 
كنند و چون نتايج مورد انتظار خود را كه عموماً ملموس و  زده عمل مي جويي از آن شتاب بهره

شوند و به عناوين گوناگون درصدد  آورند، از اجراي آن دلسرد مي دست نميمادي نيز هست به 
در اين مورد بايد توجه داشت كه اوالً اقدامات . آيند تعطيل يا تغيير مسير فرايند اجرايي آن بر مي

رسند و ثانياً در سازمانهاي غيرتوليدي، تعيين ارتباط  جويانه اغلب در بلندمدت به ثمر مي مشاركت
پس هرگونه تعجيل در اين موارد نتايج عكس و . مشاركت با بازده به راحتي امكانپذير نيستميان 
  .  خواهد داشتبه دنبالمنفي 
از جمله عوامل مهمي كه در سازمانهاي آموزشي، به : كافي نبودن بودجه براي اجراي طرح 

سازد، نبود  شكل مواجه مياش را با م ويژه نوع دولتي آن اجراي نظام پيشنهادها را دشوار و ادامه
معموًال سازمانهاي توليدي و تجاري به واسطه ماهيت سودآوري در . بودجه و اعتبار كافي است

اما سازمانهاي آموزشي به دليل وضعيت . زمينه اين نوع پرداختها مشكالت آنچناني ندارند
وجود اينكه در مصوبات با . شان براي پرداخت مبالغ مربوطه همواره با مشكل مواجه هستند خدماتي

، ليكن 1شورايعالي اداري كشور قانونگذار نحوه تأمين بودجه نظام پيشنهادها را مشخص كرده است
المنفعه هستند و همانند يك سازمان توليدي بازده مالي و  از آنجايي كه سازمانهاي آموزشي عام

راي تأمين اعتبارات مورد نياز سودآوري مستقيم و سريعي براي جامعه ندارند، بنابراين الزم است ب
  .از سوي مبادي امر و مديران ارشد سازمان اقدامات الزم ديگري به عمل آيد

فقدان جايگاه سازماني براي نظام مشاركت و به ويژه نظام : نبود جايگاه مناسب سازماني 
  .تواند سد راه تحقق يافتن اهداف اوليه طرح باشد پيشنهادها مي

                                                           
 شورايعالي اداري، بودجه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها از 15/12/1379 ط مورخ.430/13 مصوبه شماره8  و3 براساس بندهاي. 1

 قـانون برنامـه سـوم، اعتبـارات خـارج از شـمول، محـل             76  موضـوع تبـصره ذيـل مـاده        ،مدآمحل اعتبارات بودجه جاري، مازاد در     
 .دگرد ميمين أدر چارچوب مقررات تمربوط سازمان  جوييهاي ناشي از اجراي نظام پذيرش و ساير منابع با استفاده از اختيارات صرفه
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نامه مناسب و دستورالعملهاي اجرايي جامع براي  عدم طراحي و تدوين آيين :نامه  ضعف آيين
شود كه نيازهاي فعلي سازمان با طرح  اجراي طرح و همچنين عدم بازنگري مستمر آن سبب مي

    .تطبيق نداشته و بيشتر در كاهش كارايي و ناكارامدي طرح نقش داشته باشند
ه شده داراي ضعف ئكارشناسي پيشنهادهاي ارا در صورتي كه بررسيهاي : ضعف كارشناسي

باشد و از كميت و كيفيت مناسب برخوردار نباشند، ممكن است به عنوان مانع مشاركت افراد عمل 
  .نمايند
تأخير در بررسي پيشنهادها و عدم دريافت بازخور مناسب : عدم بازخور مناسب و به موقع 

شده سبب بي تفاوتي  و به موقع پيشنهادهاي پذيرفتهو به موقع از سوي افراد يا عدم اجراي صحيح 
  .شود كنندگان در طرح مي شركت
برخوردهاي سرد، نامناسب و گزينشي پيشنهادها و پيشنهاددهندگان و نبود : برخورد گزينشي 

برخورد يكسان باعث وجود تبعيض و بي عدالتي شده و از همراهي افراد به ميزان زيادي خواهد 
  ). 13، ص 1380ايش ملي نظام پيشنهادها، سومين هم(كاست 
بيني   عدم تطبيق پاداشهاي متعلقه به پيشنهاد ارائه شده با انتظارات و پيش: ناهماهنگي پاداشها

  .افراد سبب دلسردي آنان و عدم ادامه همكاريشان خواهد شد
ها از سوي اي و دستوري بودن اجراي نظام پيشنهاد  بخشنامه: دستوري بودن نظام پيشنهادها

  .مديران در تعارض با ماهيت مشاركتي آن است
اجراي بعضي از پيشنهادها مستلزم تغيير يا حذف : وجود قوانين و مقررات دست و پاگير 

برخي قوانين و مقررات موجود است كه اين امر روند اجراي پيشنهاد را در مواردي با مشكل جدي 
  .سازد مواجه مي

طوالني بودن مراحل پذيرش، :ي پيشنهاد و كندي سرعت آن طوالني بودن مراحل اجرا 
تأييد و اجراي پيشنهاد و كندي سرعت آن موجبات فراموشي و دلسردي پيشنهاددهنده را فراهم 

بنابراين براي ممانعت از بروز آن بايد در مقاطع مختلف به پيشنهاددهنده نتايج اقدامات . كند مي
    .مربوط به پيشنهادش را انتقال داد
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  اقدامات الزم براي پيشبرد بهتر نظام پيشنهادها
در سازمانهاي آموزشي، عالوه بر مقابله با مشكالت و موانعي كه در اجراي نظام پيشنهادها 

اهم اين اقدامات به . وجود دارد، به منظور پيشبرد بهتر آن بايد اقدامات گوناگون نيز انجام گيرد
   : شرح زيرند

 انديشمندان نظام پيشنهادها نيز معتقدند، مديريت   آنچنان كه بيشتر:تعديل شرايط محيطي. 1
موفقيت اين سيستم در گرو شرايط محيطي سازمان  .گيري نيست مشاركتي يك بهترين شيوه تصميم

گيري  بنابراين همراه با استقرار سيستم تصميم). 1979الك و شويجر،  ؛1986ميلر و مانگ، (است 
اي تعديل شوند كه به عنوان عامل بازدارنده عمل  گونه تمهاي سازمان بهمشاركتي، بايد ديگر سيس

 به استناد .نكنند؛ ساختار سازماني، فرهنگ سازماني، سيستم ارتباطات از جمله اين عوامل هستند
گيري مشاركتي بايد متناسب با ويژگيهاي محيطي   روشهاي تصميمنتايج تحقيقات انجام شده،

گيري يكسان به دستگاههاي اجرايي با ويژگيهاي سازماني  ل شيوه تصميمانتخاب شوند و از تحمي
  ).12 و 8، صص 1386اداره مطالعات و بازاريابي بانك رفاه ايران، ( متفاوت اجتناب ورزيد

 از نكات اساسي در اجراي اين نظام اين است كه موفقيت آن بستگي به :آموزش مديران. 2
اركنان در حل مسائل و شايستگي آنها در تشخيص و اجراي باور و اعتقاد مدير در توانايي ك

بديهي است چنانچه عدم توافقي در اجراي . پيشنهاد سازنده و نيز توجيه مديران ارشد سازمان دارد
نظام پيشنهادها وجود داشته باشد يا مديريت در موضع انتقادي از آن بوده باشد و با اجراي آن 

  .رات بنيادي نخواهيم بودموافق نباشند، شاهد ايجاد تغيي
انديشه پردازش يك ايده يا   كاركنان از نظر توانايي انجام دادن كار مفيد و :آموزش كاركنان. 3

پيشنهاد نو و حتي قدرت تبادل آن با يكديگر متفاوت هستند و بايد با آموزش شرايطي را براي آنها 
  .اركت داشته باشندفراهم ساخت تا در فرايند نظام پيشنهادها به طور مؤثر مش

. هاي آن است كننده در ايجاد فرهنگ مشاركت و موفقيت برنامه آموزش كاركنان از عوامل تعيين
افراد . ترين عوامل مؤثر در ميزان كارايي نظام پيشنهادها است داشتن كاركناني آگاه و توانمند از مهم
ت و موانع اجرايي طرحها و هاي سازمان آشنا شده و مشكال از طريق آموزش با اهداف و برنامه

متأسفانه برخي از مديران به دليل . كنند شناسند و در جهت حل و فصل آنها تالش مي ها را مي برنامه
اي را  ريزي شده اينكه براي آموزش كاركنان بايد متحمل هزينه شوند، براي اين منظور كوشش برنامه

  ).13، ص 1380سومين همايش ملي نظام پيشنهادها، (دهند  انجام نمي
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 عدم هماهنگي پاداشها با نوع و موضوعات :استفاده صحيح و به موقع از عوامل انگيزشي. 4
بيني و انتظارات افراد و حتي عدم تقسيم صحيح و به موقع پاداشها  شده و پيش پيشنهادهاي ارائه

نظام پيشنهادها بنابراين در فرايند . شود سبب سردي و دلزدگي آنها از دادن پيشنهادهاي بعدي مي
پاداشهاي افراد براي دادن . بايد افراد تا حد امكان در زمينه ميزان پاداش و سهم خود توجيه شوند

با اينكه به داليلي، دادن پاداشها در سازمانها بيشتر . تواند به صورت مادي يا معنوي باشد پيشنهاد مي
ميت و تأثير مكانيزمهاي انگيزشي به صورت مادي هستند، با وجود اين نبايد فراموش كرد كه اه

تواند بسيار قويتر از انگيزشهاي مادي عمل نمايد؛ اين مهم در  معنوي در مشاركت در شرايطي مي
شود كه جا دارد مديريت اين  اغلب سازمانهاي آموزشي ما ناديده گرفته يا بدان كمتر توجه مي

  . ن بيشتر كار كندسازمانها در راستاي ارزشهاي فرهنگي و مذهبي جامعه روي آ
 يكي از اشتباهاتي كه مديران در مرحله :سازي زمينه و شرايط مناسب براي مشاركت فراهم. 5

پندارند در اجراي اين نظام بايد فقط  شوند اين است كه مي استقرار نظام پيشنهادها مرتكب مي
بسياري از سازمانها كه اما به اين نكته بايد توجه داشت كه در . كنند كاركنان را دعوت به مشاركت

اند، در مقابل تغييرات  و به وضع موجود خو گرفته اند كاركنان در سلسله مراتب سنتي كار كرده
شايد بسياري از آنها تمايل به پذيرش مسئوليت نداشته باشند، در چنين . مقاومت خواهند كرد

بنابراين مديران بايد . د بودگيري بي مورد خواه شرايطي انتظار مشاركت همه كاركنان در امر تصميم
  .زمينة مناسب را براي اين نظام فراهم كنند

برخي مديران بدون آنكه زمينه و شرايط الزم را براي اجراي نظام پيشنهادها فراهم كرده باشند، 
توان يافت  كنند و از آنجايي كه هيچ سازمان را نمي از نظامهاي اجراشده در ساير سازمانها تقليد مي

يت مشابه با ساير سازمانها داشته باشد، عدم رضايت اين تناسب و نتيجه حاصل از آن به كه وضع
  .  عدم موفقيت طرح منجر خواهد شد

 ارائه پيشنهاد نيازمند خالقيت و ابتكار عمل افراد : تغيير روابط ميان كاركنان با مديريت.6
 شرايطي روابط ميان مديران در چنين. براي نقد و بررسي وضع موجود و تبيين وضع مطلوب است
تنها در اين وضعيت است كه ظرفيت . و كاركنان بايد نسبتاً دوستانه و در عين حال قانونمند باشد

يعني افراد ضمن اينكه جسارت الزم را در ارائة پيشنهاد . براي پذيرش انتقاد و پيشنهاد وجود دارد
  . دارند، مديران نيز انتقادپذيرند
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 در مراحل اجراي نظام پيشنهادها، در صورتي : الزم به پيشنهاددهندگاندادن بازخورهاي. 7
پذيرش نيست بايد علت عدم پذيرش پيشنهاد به پيشنهاددهنده اعالم  كه پيشنهادي به هر دليل قابل

شود و از ايجاد روحيه يأس و نااميدي كه آفت  در واقع از اين طريق پيشنهاددهنده توجيه مي. شود
متأسفانه برخي از مديران اعتقادي به تبادل نظر و برقراري ارتباط . شود جلوگيري مياين نظام است، 

با پيشنهاددهندگان ندارند و در واقع اجراي نظام پيشنهادها را به اين نحو دشوار و بيهوده 
شود كه شوراي نظام پيشنهادها براي پاسخگويي به  در اين زمينه توصيه اكيد مي. پندارند مي

ندگان فعال شود و براي اينكه روحيه باال و قوي افراد سازمان را حفظ كند به طور منطقي پيشنهادده
و با حوصله اقدام به انتقال بازخورهاي الزم، چه در زمان قبول و چه در زمان رد يك پيشنهاد 

  . نمايد
 داراي  استفاده از افرادي كه در زمينه مشاركت:استفاده از مشاوران كارآزموده و با تجربه. 8

اين افراد كه از درون يا بيرون . آميز بسيار به بار آورد تواند نتايج موفقيت علم و تجربه هستند، مي
سازمان هستند، داراي معلومات گسترده در زمينه كاري سازمان هستند و با تجربياتي كه دارند 

  .توانند راهگشا باشند مي
  گيري و پيشنهادها نتيجه

اي اوليه و مقدماتي در اجراي شيوه مديريت مشاركتي در سازمانهاي نظام پيشنهادها از گامه
آموزشي است و نبايد توقع داشت كه به راحتي و بدون وجود مشكل بتوان به مشاركت و همياري 

به داليل فرهنگي، اقتصادي و سازماني مقاومتها و موانعي بر سر راه اجراي اين . افراد دست يافت
 نظر به اينكه سازمانهاي آموزشي به دليل وجود مسائل و مشكالتي در .شيوه مديريتي وجود دارد

اجراي اين طرح همواره با موانع و محدوديتهايي مواجه هستند و از آنجايي كه اين موارد نتايج و 
دهند، بنابراين بايد با تشكيل كارگروههاي  الشعاع قرار مي موفقيت اجراي اين طرح را تحت

رغم تالشهاي  علي. ه بهبود سيستم مجدداً مورد توجه قرار گيرنداختصاصي جوانب مربوط ب
رسد با وجود  ارزشمندي كه تاكنون در اين حوزه انجام گرفته و در حال اجرا است، به نظر مي

هاي قابل بهبودي در اين فرايند وجود داشته باشد كه نيازمند  مشكالت فعلي هنوز هم زمينه
ترديد آگاهي از اين مشكالت و برخورد صحيح و عالمانه با آنها بي . جويي باشد بازشناسي و چاره

تواند زمينه نهادينه كردن اهداف مديريت مشاركتي را در سطح نظام آموزشي كشور تسهيل  مي
  : شود گيري و پيشنهادها نكات زير ارائه مي در اينجا به عنوان نتيجه. نمايد
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 پيشنهادها در سازمانهاي آموزشي كشور تاكنون نظر به اينكه در زمينه اثربخشي عملكرد نظام. 1
ايم، اميد است مبادي ذيربط زمينه انجام دادن و پيگيري اين مهم  شاهد تحقيقات علمي گسترده نبوده

تواند براي اصالح امور، اطالعات صحيح و  با انجام دادن پژوهش و تحقيق مي. را فراهم آورند
ريزان  نهادها و نظرات كاركنان در اختيار مسئوالن و برنامهروزآمد درباره موانع و مشكالت نظام پيش

  ).    15، ص 1386رستمي، (قرار داد 
ايجاد زمينة مناسب فرهنگي و سازماني براي اجراي موفق نظام پيشنهادها مهم و حياتي است . 2

  ).9، ص 1386صفدري، باقري وكيلي و مظفري، (
 و تشكيالت سازماني مستقل براي نظام پيشنهادها شود در مراكز آموزشي ساختار پيشنهاد مي. 3

  . تعيين شود
اي در استانها با حضور تمام  به منظور هماهنگي در اجراي سيستم، جلسات مستمر دوره. 4

  ).8همان، ص (اعضاي شوراي نظام پيشنهادها برگزار گردد 
يي مطالعه و رفع هاي اجرا نامه با تشكيل كارگروههايي مشكالت و ضعفهاي موجود در آيين. 5
  ).15، ص 1386رستمي، (شوند 
هاي آموزشي اثربخش  ها، دوره يابي در اعضاي كميته براي افزايش خالقيت و روحيه مسئله. 6

  . اجرا شود
سازماني، نظير خانواده كاركنان و والدين  شود در اجراي نظام پيشنهادها، افراد برون توصيه مي. 7
با برگزاري شوراي مدرسه، انجمن اوليا و مربيان اين امر . ال شوندپذير و فع آموزان مسئوليت دانش

  .تحقق يابد
نظر به گستردگي دستگاه آموزش و پرورش و مشكل دايمي كمبود بودجه، ضروري است . 8

تري به عمل  سازي نظام پيشنهادها در اين زمينه پيگيريهاي جدي مديران ارشد براي استمرار و فعال
  .آورند
گيري از انگيزشهاي مادي  به اينكه در سازمانهاي آموزشي همواره محدوديت بهرهبا توجه . 9

گيري از عوامل انگيزشي غيرمادي مطالعات بيشتر انجام گيرد  وجود دارد، الزم است براي بهره
  ).166، ص 1384خزايي، (

سازي افراد با هاي فرهنگي و دبيران شوراها فعاليتهاي تبليغاتي گسترده را در مورد آشنا كميته.10
  ).15، ص 1386رستمي، (اهداف و شيوه عملكرد نظام پيشنهادها آغاز نمايند 
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  ).1، ص 1385امامي، (گروههاي حل مسئله تشكيل و كاركنان با تجربه در آن فعال شوند . 11
شود از ساز و كارهاي تشويقي مناسب براي پيشنهاددهندگان برتر، نظير دادن  پيشنهاد مي. 12
  .ه، قدرداني در مراسم ويژه، اعالم اسامي در نشريات داخلي يا مناطق و استانها استفاده شودتقديرنام
بررسي و اجراي سريع پيشنهادها و پرداخت به موقع پاداش به پيشنهاددهندگان و مجريان . 13

  ).21، ص 1385اسماعيلي، (آنها در اولويت قرار گيرد 
هاي تخصصي آن  اي شوراي نظام پيشنهادها و كميتهپاداش كافي و به موقع به عملكرد اعض. 14

  .داده شود
اي اجرا  نامه پيشنهادهاي مفيد و سازنده براي ساير مناطق به طور يكسان و به صورت آيين. 15
  .گردند
  افرادبهنحوه اعالم نتيجه پذيرش يا رد پيشنهادها و  دريافت، ثبت، رسيدگي وروش . 16

  . شودساماندهي
اي و تهيه بانك اطالعاتي، براي رفع مشكل كندي چرخه بررسي   سيستم رايانهاندازي راه. 17

تواند مفيد  پيشنهادها، جلوگيري از ارائه پيشنهادهاي تكراري، نگهداري سوابق پيشنهادها و غيره مي
  .باشد

رساني مراحل اجراي پيشنهاد  گزارشات الزم براي مراجع يا پيشنهاددهندگان، به منظور اطالع.18
  .سال شوندار

تهيه و تدوين نشريه، بولتن و خبرنامه نظام پيشنهادها و نصب جدول پيشنهادهاي افراد در . 19
  ).1، ص 1385هاشمي، (معرض ديد نيز مؤثر خواهد بود 

كارگر (اي ويژه براي اين امر مد نظر قرار گيرد  افزايش اعتبار و تعيين رديف بودجه. 20
  ).14، ص 1386شوركي، 
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  معرفي كتاب
  

گيري متغيرهاي  ساختن ابزارهاي اندازه :عنوان كتاب
  )آزمون و پرسشنامه(پژوهشي در روانشناسي و علوم تربيتي 

  دكتر علي اكبر سيف: مؤلف
  ، تهرانديدار :ناشر

  1390، اول: نوبت و سال چاپ
  215: تعداد صفحات

  
  

گيري متغيرهاي  رهاي الزم براي اندازهگفتار از نياز پژوهشگران به ابزا مؤلف اين كتاب در پيش
 و سپس به ذكر اهداف كلي كتاب و سخن گفتهپژوهشي و نحوة كمك اين كتاب به آنان در اين زمينه 

  .روش يادگيري مطالب، آن پرداخته است
  :مباحث اصلي كتاب در سه بخش و يازده فصل به شرح ذيل تنظيم شده است

در دو فصل، به بحث از » گيري متغيرهاي پژوهشي ي اندازهمعرفي ابزارها«در بخش اول با عنوان 
  .هدف و تعريف آزمون و پرسشنامه و ويژگيهاي آزمون و پرسشنامه پرداخته شده است

در هفت فصل به » گيري متغيرهاي پژوهشي مراحل ساختن ابزارهاي اندازه«بخش دوم با عنوان 
گيري  تعيين هدف ابزار اندازه) 1: غيرهاي پژوهشيگيري مت گانه ساخت ابزار اندازه بيان مراحل چهارده

رسم جدول مشخصات ابزار ) 4گيري  تعيين دامنه ابزار اندازه) 3گيري  تعريف متغير مورد اندازه) 2
نوشتن ) 6جستجو در منابع براي استخراج مواد اولية سؤالهاي آزمون و پرسشنامه ) 5گيري  اندازه

طراحي پاسخنامه ) 8گيري و نوشتن راهنما  ي دفترچة ابزار اندازهطراح) 7سؤالهاي آزمون و پرسشنامه 
تحليل سؤال ) 11اجراي مقدماتي ) 10وارسي سؤالهاي انتخاب شده با استفاده از نظرهاي مختلف ) 9

هاي سنجش عملكرد نوعي  تحليل سؤال پرسشنامه) 12) توانايي(آزمونهاي سنجش عملكرد پيشينه 
ا هنجاريابي يتعيين هنجارها ) 14گيري   هنجار مورد استفاده در ابزار اندازهگيري دربارة نوع تصميم) 13

  .گيري، اختصاص يافته است براي اندازه
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در دو فصل بقيه كتاب از » گيري تعيين مالكهاي ارزشيابي ابزارهاي اندازه«در بخش سوم، با عنوان 
تعريف پايايي، (و پايايي ) و انواع رواييگيري، تعريف روايي  مالكهاي ارزشيابي ابزارهاي اندازه(روايي 

 است يادآوري شود كه  بحث كرده است و باالخره الزم) مقايسة آن با روايي و روشهاي تعيين پايايي
  . به طرح سؤال و تمرين اختصاص يافته استفصلپايان هر 

  



163  دانشنامه

 فرهيخته گرامي

  با سالم و احترام
ي كـشور متناسـب   شـ دانشنامه ايرانـي برنامـه درسـي در پاسـخ بـه نيـاز جامعـه علمـي و آموز                   

بــا تحــوالت نظــري در حــوزه مطالعــات برنامــه درســي در ســطح جهــان در محورهــاي زيــر در  
دهـد تجربـه مـشابهي در كـشورهاي ديگـر وجـود نداشـته               بررسـيها نـشان مـي     . حال تدوين است  

 .المللـي اسـت     كـم بـديع و مبتكرانـه در سـطح بـين             و  و لذا تـدوين ايـن دانـشنامه حركتـي بـيش           
توجه بـه ايـن نكتـه دشـواريهاي ايـن اقـدام ملـي را بيـشتر آشـكار سـاخته و ضـرورت تـشريك                           

ــت   ــي و دس ــه درس ــر متخصــصان برنام ــساعي فراگي ــه  م ــر برنام ــدركاران ام ــي در  ان ــزي درس ري
تنهــا از مجــراي چنــين اهتمــام و . ســازد ر را مــضاعف مــيســطوح مختلــف نظــام آموزشــي كــشو

  .تواند راه را به سرمنزل مقصود ببرد عزم ملي است كه اين ايده كارساز و ارزشمند مي
ــه صــاحبنظران داخــل و خــارج     ــه درســي دســت كلي ــي برنام ــشنامه ايران شــوراي علمــي دان

خلـق  ارنـد همگـان در      فـشارند و اميـد د       كشور را بـراي مـشاركت در ايـن پـروژه بـه گرمـي مـي                
 .اين مرجع ماندني نقشي از خود به يادگار بگذارند

  محورهاي دانشنامه
  مفهوم و قلمرو) 1
  مباني    ) 2
  گيري گذاري و تصميم سياست)3
 طراحي) 4
 تدوين و توليد) 5
 اجرا) 6
 ارزشيابي) 7
 ها ديدگاهها و نظريه)8
 پژوهش) 9

 تاريخ) 10
 درسي  انواع و سطوح برنامه) 11

  برنامه درسي سطوح تحصيلي) 12
  هاي محتوايي   برنامه درسي حوزه) 13
 برنامه درسي گروههاي خاص) 14
 معلم   تربيت) 15
 چالشهاي معاصر  ) 16
 ) ICT(برنامه درسي و فناوري اطالعات و ارتباطات ) 17
 ريزي درسي و نوآوريهاي برنامه درسي تجارب عملي برنامه) 18
  ) كشورها( نظامها ) 19
 ) در جهان(مشاهير ) 20
 المللي  اسناد بين) 21
 نهادها و نشريات) 22
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ــستي  5ســاختمان شــماره  ــه درســي، كدپ ــي برنام ــشنامه ايران ــه دان ــه اول، دبيرخان ــرورش، طبق  : وزارت آمــوزش و پ
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   تعليم و تربيت راهنماي اشتراك فصلنامه
 است كه هر سـه مـاه يـك بـار از سـوي      پژوهشي ـ   اي علمي  تعليم و تربيت نشريه فصلنامه

  . شود  وزارت آموزش و پرورش منتشر ميپژوهشگاه مطالعات

 بهاي اشتراك   
   ريال و براي مدت دو      40000اشتراك فصلنامه در داخل كشور براي مدت يك سال           بهاي 

  .  ريال است80000سال 

پستي   هزينه   
 پژوهـشگاه مطالعـات آمـوزش و         ي ارسال نشريه براي مـشتركان محتـرم، برعهـده            هزينه

  .  استپرورش

اشتراك   نحوه   
    بانك ملي ايـران      نزد 2173049001009ساله يا دوساله به حساب        واريز وجه اشتراك يك 

پژوهـشگاه مطالعـات آمـوزش و         تمركز وجوه درآمـد اختـصاصي       به نام  بلوار كشاورز شعبه  
  پرورش
 تكميل برگ تقاضاي اشتراك   
 زير ارسال اصل فيش بانكي و برگ تقاضاي اشتراك به نشاني  

 نشاني براي اشتراك   
 36ابان شهيد برادران مظفـر؛ پـالك      ؛ خي )عج(ر  خيابان انقالب اسالمي؛ چهارراه وليعص    : تهران

 طبقه پنجم؛ دفتر فـصلنامه تعلـيم و         2 وزارت آموزش و پرورش؛ ورودي       5ساختمان شماره   
  .تربيت



  
        

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  يك سال  ريال براي مدت  40000 با ارسال فيش بانكي به مبلغ
            80000              دو سال  

   2173049001009به حساب شماره 
  )190 كد -بلوار كشاورزبانك ملي ايران شعبه نزد (

  گاه مطالعات آموزش و پرورش پژوهش تمركز وجوه درآمد اختصاصيبه نام
  
  . تعليم و تربيت را دارد هتقاضاي اشتراك فصلنام

  
  
نام  :…………………………  
خانوادگي  نام :…………………………  
آخرين مدرك تحصيلي ....................:.......................  
رشته تحصيلي  ............................................: شغل...................................................:  
شهر……………………………استان :  نشاني كامل پستي ………………………………………  

.......................................................................................................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................................................................................................ ..................................

.............................................................................................................................................................................................................................. ................
..................  

  ...…………………….…..……كدپستي 
  ………………….………: تاريخ تقاضا..........................……………………………………: تلفن

  



Participatory Administration Through a System of Suggestions: 
Challenges Facing Iranian Educational Organization 

 
R. Poor-rezaa 

 
Optimal usage of the creativity of the human resources in any developing 

educational organization is an important concern. Participatory 
Administration paves the way for such usage as it emphasizes collective 
decision making and believes in usefulness of the staff while obliging the 
management to use their potentials. One of the tools in this kind of 
administration is its suggestions system in which everyone can actively 
engage in problems facing the organization and after analysis of all possible 
solutions, suggest one that can best solve the identified problem. However, 
using this type of administration in Iranian educational organization would 
be difficult unless basic improvements and new outlooks are implemented 
first. The prerequisites for the implementation of suggestions system in 
Iranian educational organization are identified herein and strategies are 
suggested. 

 
Keywords: participatory administration, educational organization, 

suggestions system 



Developing Art Curriculum on the Base of Integrating Arts and Science 
with Emphasis on Arts Production at Elementary 

 School 4th and 5th Grade  
 

H. Sharafi 
 

In order to create a new curriculum for the arts at the elementary level, it 
was argued that the use of concepts used in science could be of benefit as 
they would play a supportive role in learning and help with an improvement 
in the quality of art works produced. Based on this theoretical foundation a 
Curriculum guide for teaching arts with emphasis on art production in an 
integrative approach was produced for the 4th and 5th grades. This guide 
includes teaching models that emphasize different artistic forms and the 
integrated science concepts. The views of experts in curriculum development 
and art education, along with those of arts teachers were sought prior to the 
production of the said guide. With this approach the use of science concepts 
in art education is facilitated as is the use of arts in teaching science.  

 
Keywords: art curriculum, science concepts, art production, integrative 

approach. 



 

 

Comparing the Iranian High School Philosophy Curriculum to 
Lipman's Proposed Philosophy Curriculum for 11th and 12th Graders 

 
P. Samadee, Ph.D 
Y. Ghaa'edee, Ph.D 
M. Ramazaanee 

 
Although Lipman's proposed philosophy curriculum for last two years in 

high school has not been aimed at usage in Iranian curricula, a comparison of 
the two could reveal some insights into the latter. To this end, all aspects of 
the curriculum, i.e. goals, contents, teaching methods, and evaluation 
approaches, as documented in the philosophy text books for the Iranian 11th 
and 12th grades, were compared to those covered in Lipman's book and its 
guide. Using these data sources, the four aspects of the curriculum are 
described, interpreted, contrasted, and compared. Results show that despite 
some differences between the two curricula, the Iranian curriculum can be 
modified in order to achieve the same results that Lipman's curriculum has 
achieved in different countries. On the other hand, considering difficulties 
with which Iranian philosophy curriculum has been faced, Lipman's 
curriculum can also be modified in order to fit the Iranian and Islamic values. 

 
Keywords: philosophy curriculum, elements of the curriculum, 

philosophy for children 



Learning Disabilities in Math and Multiple Intelligences 
 

A. Aabedee, Ph.D 
M. B. Kajbaaf, Ph.D 
M. La'lee 
M. Rezaa'ee 
A. Heyrat 

 
Considering the possible inter-relationship between different 

intelligences, it was assumed that using this inter-relationship one could help 
students with learning disability in math, especially if it were shown that the 
said inter-relationship is different for such students. To this end, two groups 
of 3rd graders, one of which had difficulty with math, were selected and their 
multiple intelligences were measured using Iran Key Math Test and Wexler's 
Intelligence Test for Children. As it was expected, the LD group scored 
lower on all intelligence subscales, but their MI profile was also different 
than that of the non-LD students. The observed profile can give insights as to 
how to intervene in order to help the LD students in math. 

 
Keywords: math learning disability, multiple intelligences, 3rd graders, 

intelligence 



 

 

Goal Orientation, Self Regulation, Academic Achievement, and their 
Relationship among Humanities and Math-Physics Students 

 
R. Ataa'eefar 
F. Shaghaaghee, Ph.D. 

 
It is assumed that math-physics students are different than the humanities 

students in many respects. To explore the validity of this assumption, 
especially in regards to academic achievement and factors that may affect it, 
such as goal orientation and self regulation, two samples of female junior 
year high school students in these two areas were selected from among all 
such students in Karaj and their goal orientation and self regulation measured 
using Buffard's and Petrich & Digroot's scales. Their academic achievement 
was measured by their semester GPA. The analysis of the data revealed a 
significant and positive relationship between self regulation and goal 
orientation, and between those two and academic achievement. There was no 
difference between the two groups of students in goal orientation and self 
regulation. However, all students can benefit from learning more about goal 
orientation and self regulation in learning. 

 
Keywords: goal orientation, self regulation, academic achievement, 

cognitive and meta-cognitive strategies 



Academic Amotivation and its Academic Consequences in  
High School Students 

 
H. Nasiri  
M. Jamea Bozorgi 

 
The aim of this tow part study was develop and to study the psychometric 

properties of a scale for assessment of amotivation in high school students 
and study of its consequences. The sample includes 624 male and female 
students (302 male and 322 female). 

The results of factor analysis revealed there were 4 factors. The factors 
named: 1-ability beliefs, 2-effort beliefs, 3-characteristics of task and 4- 
value placed on the task. Alpha Cronbach for these factors were high and 
respectively Also divergent validity for this scale was checked. 

In second part of this study, the results showed that there are gender 
differences only in sub factor of amotivation scale (ability beliefs). 
Amotivation score and its factors were strong predictors of academic 
problems, low academic achievement and academic task. 

 
Keywords: amotivation, self-determinant theory, academic problem 

behaviors, high school students 



 

 

Expanding the Domain of Educational Administration: Developmental 
Leadership and Organizational Citizenship 

 
M. R. Behrangee, Ph.D 
A. Movahedzaadeh 

 
Educational Administration, as a field of study, can be expanded if the 

relationship between developmental leadership and organizational citizenship 
is clarified. To this end two questionnaires were administered to a sample of 
250 high school teachers in Ghazveen, measuring their views on the 
developmental leadership of their principals and their own organizational 
citizenship. The correlation between these two sets of data was found to be 
significantly positive in all subscales of the developmental leadership, i.e. 
ideal characteristics, ideal behaviors, mental encouragement, inspiring 
motivation, and personal considerations. Hence, it would be of great 
importance if these concepts were used in expanding educational 
administrative services. 

 
Keywords: developmental leadership, organizational citizenship 

behaviors, educational administrators, high school teachers 
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