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 كميسيون 11/6/85مورخ  6222/3شماره اساس رأي  بر
  بررسي نشريات علمي كشور در وزارت علوم، تحقيقات 

ـ درجه علمي  فصلنامه تعليم و تربيت داراي ،وريافن و
باشد و درج مقاالت در اين نوع نشريات به   ميپژوهشي

  تشخيص هيأتهاي مميزه در ارتقاء اعضاء هيأت علمي 
 .مؤثر خواهد بود

 در پايگاه 1380فصلنامه تعليم و تربيت از سال 
سازي  نمايه) ISC(استنادي علوم جهان اسالم 

  .باشدمي)IF(گرديده و داراي ضريب تأثير



   

  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     
گاهها، پژوهشگران سياستگذاران، مديران عالي و ميـاني دامـن          علمي ميان اعضاي هيأت علمي دانش     

  .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           -رش نوشته شود و از ارزش علمـي         وپر

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

  :محورهاي مقاالت
  .ربردي باشدهاي نظري و كا 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

  داري معلم و ساير كاركنان آموزش و پرورش تربيت، جذب، بازآموزي و نگه
  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 بيقي در حوزهمطالعات تط 
 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

فحات جداگانه ارائه شود و عناوين جدولها، بـه صـورت روشـن و گويـا در                 جدولها، در ص  . 4
 .باالي آنها ذكر گردند

 .گذاري گردند هاي جداگانه رسم و مجزا از جدولها، شماره تصاوير و يا نمودارها، در برگه. 5

 . تنظيم گردد(APA)منابع و مأخذ در پايان براساس سبك . 6

بـا اسـتفاده از     (نامهاي خارجي كه در متن مقاله آمـده اسـت           معادل التين مفاهيم و همچنين      . 7
 .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       .. 8
 .هر مقاله، پس از پذيرش محفوظ استو حق چاپ . به صورت شفاف اين امر را ذكر كنند

  .ارسال دو نسخه از مقاله موجب تسريع داوري خواهد گرديد. 9



    

 : سازماني در آموزش و پرورش  طراحي مدل مناسب تعالي
 )مدارس مقطع متوسطه نظري(

 
  ∗دكتر حسن نودهي

  ∗∗دكتر محمد سعيد تسليمي
  ∗∗∗دكتر سيد محمد ميركمالي

  ∗∗∗∗دكتر ناصر ميرسپاسي
  چكيده

مـوردي  : سازماني در آموزش و پرورش      پژوهش حاضر با هدف طراحي مدل مناسب تعالي       
به اين منظور، مدارس متوسطه نظري شـهر تهـران      .  متوسطه نظري انجام پذيرفت    از مدارس 

اي انتظارات ذينفعان كليدي، شـامل         خوشه –اي    گيري طبقه   و كرج انتخاب شدند و با نمونه      
آموزان، معلمان، مديران، اوليا و كارشناسان متوسطه نظـري بـه وسـيله پرسـشنامه بـاز                دانش

سـپس، از طريـق گـروه كـانوني جمعـي از            . احـصا گرديـد   پاسخ و تحليـل محتـواي آنهـا         
سـازها، بـه    متخصصان مديريت، اقدامات مديريتي متناظر با اين انتظارات به عنـوان توانمنـد     

بنـدي و نامگـذاري       همراه نتايج حاصل شده، در قالب رويكـرد سيـستمي، تـدوين، خوشـه             
 مـديريت و رهبـري،       شـامل   در بعـد توانمندسـازها،     معيارهاي استخراج شـده مـدل     . شدند

، )فيزيكـي، مـالي، اوليـا، فناوريهـا       (مديريت اخالق و مسئوليت اجتمـاعي، مـديريت منـابع           
آمـوزان،    دانش شامل   نتايجدر بعد   آموزان و     مديريت يادگيري، روابط انساني، كاركنان، دانش     

نجـا  از آسـازماني مـدارس،      به منظور طراحي مدل تعالي    . شود  اوليا، كاركنان و عملكردي مي    
كه ادبيات موجود طراحي مدل هاي تعالي، براي شركتهاي بزرگ با ديـد تجـاري و خـاص                  

 سـازمانهاي كـه سـعي در         خودشان، به منظور دريافت جوايز طراحي شده اند و بـسياري از           
سـازماني     به وسيله خودارزيابي با اسـتفاده از مـدلهاي تعـالي           نبهبود بخشيدن به عملكردشا   

توان به مـرتبط و        به سبب اين اجرا دارند كه از داليل مهم اين امر، مي            هايي  دارند، نارضايتي 

                                                           
  30/7/88:   پذيرش نهايي  22/10/87 :دريافت مقاله

 hassan_nodehi@yahoo.com     دانش آموخته دكتري مديريت آموزشي دانشگاه تهران .∗
 taslimi@ut.ac.ir     استاد دانشگاه تهران. ∗∗
 استاد دانشگاه تهران .∗∗∗
  و تحقيقات تهراناستاد دانشگاه علوم. ∗∗∗∗
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سازماني مبنـا قـرار گرفتـه و           خود مفهوم تعالي  در اين پژوهش،    . مفيد نبودن آنها اشاره كرد    
به اين ترتيب، روش شناسي جديـدي بـراي طراحـي    . جريان پژوهش را هدايت كرده است   

  .سازماني معرفي شده است مدل تعالي
  

   انتظارات ذينفعان ؛سازماني  تعالي؛مديريت كيفيت جامع: ها كليد واژه



   ...طراحي مدل مناسب تعالي سازماني
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  مقدمه 
هايي مانند صنعت و توليد، بهداشت و آموزش و پرورش در جهان امروز،               بهبود كيفيت در زمينه   

در قلمـرو آمـوزش و پـرورش، بـه داليلـي نظيـر كـاهش روز افـزون                   . شود  ضرورت محسوب مي  
آموختگـان و پافـشاري مـردم و دولتهـا بـراي              و مهـارت دانـش      ح دانـش    ها، پايين بودن سط     بودجه

در سـطح جهـاني،     .بازسازي يا بهسازي نظامهاي آموزشي، توجه به كيفيت اهميت پيدا كـرده اسـت             
 كردن مدارس، ارج نهادن به ابتكارات مـديران و طـوالني كـردن سـاعات                ناقداماتي نظير خودگردا  

در ايـن شـرايط،     . رونـد    بارز توجه بـه كيفيـت بـه شـمار مـي            هاي  درسي و سال تحصيلي، از نشانه     
را بـا   ) 1مكـف ( فراگيـر     كيفيـت   و پـرورش مفـاهيم مـديريت       شنظران مـديريت در آمـوز       صاحب

كننـد    مختصري تغيير و تعديل، ابزار مهمي براي بازسازي نظامهاي آموزش و پـرورش قلمـداد مـي                
  ).1382بند،  عالقه(

، 2ديـل (گيري از مديريت كيفيت جـامع، نيازمنـد يـك مـدل هـستند                 سازمانها به منظور بهره     اما
سازي مديريت كيفيت  سازند كه سعي در مفهوم      چارچوبي را مي   3اين مدلها ). EFQM ،2003؛  1994

مـدلهاي  ) 2002، 7؛ پيـو 1995، 6پـاول  ؛1994، 5؛ پـورتر و بلـك  1994، 4پورتر و فين(جامع دارند 
ت كه سبب ارتقاي استفاده از فنـون خـود ارزيـابي شـده اسـت        سازماني، از جمله اين مدلهاس      تعالي

سازمانهاي بسياري، با وجود جديد بودن اين مفهوم، سـعي            ). 1999،  9؛ اكلند 2001،  8فورد و ايوانز  (
 انتظارات ذينفعان خود، بـا اسـتفاده از مـدلهاي تعـالي موجـود يـا       ن تعالي و برآورده كرديدر ارتقا 

  . سازماني و فرهنگي محيط خود دارند انطباق اين مدلها با شرايط
 با ايجادكردن شفافيت و پاسخگويي مناسـب بـه          لسازمانهايي مسئو   سازمانهاي متعالي، درحكم    

 ؛2003 ،10و همكاران ساريوا(پژوهشها . پيمايند ذينفعانشان در قبال عملكرد خود، مسير تعالي را مي
قش قابل توجهي در بهبودبخـشيدن بـه كيفيـت          سازماني ن   دهند كه تعالي    نيز نشان مي  ) 2000 لورين،

                                                           
1. Total Quality Management (TQM) 
2. Dail  

   مقالهپيشينه پژوهشي رجوع شود به .3
  4.Finn & Porter 

5.Black & Porter  
6.powell 
7.Pue  
8.Ford & Evans 
9.Oakland 
10.Saraiva et al  
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مدارس بايد در راستاي تدوين استراتژيهاي آينده خـود و نيـز در راسـتاي               . آموزش و پرورش دارد   
حركت به سمت تعالي، تالشهاي الزم را براي شناسـايي انتظـارات ذينفعانـشان مبـذول دارنـد، امـا             

اي در ايـن   تري دارند و در ايران هيچ تجربهمدارس در به كارگيري اين مدلها در جهان تجربيات كم        
سازماني، ضمن طراحي مـدل تعـالي         لذا اين مقاله، با مبنا قرار دادن مفهوم تعالي          . زمينه وجود ندارد  

  .كند سازمانها معرفي مي شناسي جديدي را نيز براي طراحي مدل تعالي مدارس متوسطه كشور، روش
  بيان مسئله

ريـزان     دغدغـه اصـلي برنامـه      وليد اصلي رقابت ميان كـشورها       كيفيت در آموزش و پرورش، ك     
، 2003المللي، مـثالً چهـارمين مطالعـات تيمـز  در سـال                آموزشي است، با وجود اين مطالعات بين      

كاهش روزافزون بودجـة آمـوزش و       . حاكي از كاهش شديد كيفيت آموزش و پرورش كشور است         
ها را  وري و كاهش هزينه آموختگان، توجه به بهره  و مهارت دانش    پرورش و پايين بودن سطح دانش       

  ).1382توراني، (با افزايش كيفيت ضروري ساخته است 
استقرار سيستم مديريت كيفيت و ارزيابي عملكرد مبتني بر آن، از جمله راهكارهاي مهم ارتقاي               

سـال   27اما مروري اجمالي بر اهم تحوالت اداري طـي          . كيفيت آموزش و پرورش و مدارس است      
دهد كه رويكردي مناسب براي نظارت بر عملكرد مدارس           پس از پيروزي انقالب اسالمي، نشان مي      

شاخصهاي موجود نيز   . نظارتهاي موجود، فاقد ويژگيهاي نظارت اثربخش هستند      . به كار نرفته است   
لـذا نيازمنـد    . براي نمايانيدن وضعيت فعلي آموزش و پرورش در سطوح گوناگون مناسـب نيـستند             

 يـاددهي و    -طراحي مجدد سيستمهاي حمايتي با استفاده از فنون كيفيـت، بـراي ارتقـاي يـادگيري               
در ميـان رويكردهـاي گونـاگون، مـديريت كيفيـت جـامع در              . سازمانهاي آموزشي هستيم    عملكرد  

 و  سها اميدواري و آرزوهاي رهبران آموزشي را بـراي بهبـود بخـشيدن بـه مـدار                  بسياري از عرصه  
در حال حاضر، فلـسفه و ديـدگاه و شـيوة مـديريت             ). 1،1994گالتورن(م ساخته است    جوامع فراه 

 جهـان مطـرح اسـت       رناپـذير در سراسـ      كيفيت جامع در آموزش به عنوان يـك ضـرورت اجتنـاب           
  ).1382توراني، (

سازمانها، بـه    از جمله استفاده از مدلهاي تعالي در ،اگرچه، ديدگاه و شيوة مديريت كيفيت جامع  
 و ارزيابي عملكرد مبتني بر آن، به طور قابل توجهي در ادبيات مورد توجه  مدل اجراي مكفعنوان

... با اين حال، عموم اين منابع با تمركز بر فوايد به كارگيري آن، بهبودي مستمر و               . قرار گرفته است  

                                                           
1. Glatthorn 
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حيطهـاي  اند و كمتر به كاربرد عملـي آنهـا بـراي خودارزيـابي در م                 مرور ادبيات پرداخته   تبه صور 
دهـد كـه اسـتفاده از         هاي تحقيقات نشان مي     در مورد كاربرد عملي نيز يافته     . اند  آموزشي توجه كرده  

سازمان ممكن است با توجه به ساختار آنهـا و اينكـه در كـدام بخـش                   سازماني در     هاي تعالي   برنامه
  ).2005 ،1بويز و همكاران(صنعتي باشند، متفاوت باشد 

سازماني اروپايي دانشگاه شفيلد، با بررسـي خـود از             رئيس مركز تعالي   استاد و ) 2000 (2كانجي
سـازماني   سه كشور آمريكا و انگليس و مالزي نشان داده كه تفاوتهاي فرهنگي در شاخصهاي تعـالي      

سـازماني از قبيـل مـدل بنيـاد اروپـايي             او معتقد است، يكي از مشكالت مدلهاي تعـالي        . موثر است 
ريزان شركتهاي بزرگ مدلهاي تعالي سازماني را با ديد تجاري  ست كه برنامهاين ا بالدريج و دمينگ

 سازمانها   از اين رو، اگر چه بسياري از      . اند  و خاص خودشان، به منظور دريافت جوايز طراحي كرده        
سـازماني     به وسيله خودارزيابي با استفاده از مـدلهاي تعـالي          نسعي در بهبود بخشيدن به عملكردشا     

از داليـل مهـم   . هايي به سبب اين اجرا به وجود آمده است        كن در بسياري از آنها نارضايتي     دارند، لي 
توان به مرتبط و مفيد نبودن آنها اشاره كرد؛ مگر اينكـه بازنگريهـايي در ايـن مـدلها بـه                       اين امر، مي  
  ).2005، 3ويليامز و همكاران(وجود آيد 

 5موزشي، بـا اشـاره بـه گفتـة پيتـر دراكـر            در كتاب اخالق در مديريت آ     ) 1993 (4مايك باتري 
سازمانهاي اقتصادي و تجاري است كه نتـايج آنهـا            سازماني، مربوط به    هاي  گويد كه اغلب نظريه     مي

  سازمان با سازمان ديگر تفاوت دارد، ضمن آنكه هر . سازمانهاي آموزشي نيست الزاماً، قابل تعميم به   
بـه نقـل از     (سـازمانهاي ديگـر دارنـد          بـا      قابل مالحظـه   و نيز سازمانهاي آموزشي تفاوت اساسي و      

  ).1381، كمالي مير
سازي و تطبيق آنهـا       سازماني موجود نيز در آموزش و پرورش بدون مفهوم          كاربرد مدلهاي تعالي  

مـدلهاي   دارد  اظهار مي ) 1381(همانطور كه اعتمادي    . در آموزش و پرورش با مشكل رو به روست        
و با فرض محيط رقابتي، مورد توجه و آزمـايش           SBU 6 سازمانهايي با ماهيت    سازماني، براي   تعالي

                                                           
1.Boys et al 
2. Kanji 
3.Williams et al  
4. Battry 
5. Druker 

هـا و   مادر است كه داراي استقالل عمـل، اهـداف، راهبـرد   شركت  بخش يا واحد كوچكتر از يك )SBU )small busiess unitsيك . 6
 . است-سواي شركت مادر-رقباي خاص خود، 
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در صورتي كه مديريت مدارس كشور تا حدودي متمركز است و با توجه بـه حـوزه                 . اند  قرار گرفته 
  .اختيارات مديران، به مدل تعالي خاص خود نياز دارند

اختار و ويژگيهاي خاص خـود اسـت،   سازماني با س بر اين مبنا، نظر به اينكه آموزش و پرورش        
  وپس بروندادي متفاوت با شركتهاي تجاري دارد و هدف آن به حداكثر رساندن سود مـالي نيـست    

 بـه   ،سازماني در آموزش و پـرورش وجـود دارد          تجربيات نادري در جهان براي طراحي مدل تعالي         
  :منظور كاستن از مسائل كيفي آموزش و پرورش از جمله

  المللي و شواهد امر ت عملكردي آموزشي و پرورشي براساس مطالعات بينكاهش كيفي* 
  روش نبودن انتظارات اشخاص ذينفع* 
  وري افزايش بهره* 
  ها  كاهش هزينه* 

الزم است طرحي ارائه شود كه چگونگي اجراي آن براي مسئوالن آمـوزش و پـرورش كـشور                  
  .قابل درك باشد

سازماني در آموزش و پرورش       توجه به فقدان مدل مناسب تعالي     اين مقاله در پي آن است كه با          لذا 
كشور با هدف بهبود بخشيدن به كيفيت آموزش و پرورش در مدارس مقطـع متوسـطه نظـري، بـه                    

  .طراحي چنين مدلي بپردازد
 تحقيقسؤالهاي

  سازماني داراي چه اجزايي است؟ مدل مفهومي تعالي) 1
   از مدارس مقطع متوسطه نظري چيست؟ انتظارات ذينفعان آموزش و پرورش) 1.1
براي رسيدن به اين انتظارات و ارتقاي كيفيت آموزش و پرورش مدارس مقطـع متوسـطه                ) 1.2

  نظري چه اقدامات مديريتي الزم است؟
  مدارس با اين اقدامات به چه نتايجي دست خواهند يافت؟) 1.3

   تحقيقپيشينه پژوهشي
ماني در مديريت كيفيت، به طور مكرر مورد اسـتفاده قـرار            ساز    طي چند دهة گذشته، واژه تعالي     

انـد،    سازماني همانگونه كه به وسيلة بسياري از نويسندگان ادبيات كيفيت نوشـته             تعالي. گرفته است 
در واقع، هدف مديريت كيفيـت      ). 1999 كانجي،(همان واژه مديريت كيفيت جامع يا شبيه آن است          
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 ،1هلـستن و كلفـسجو    (روني و بيروني، بـا حـداقل منـابع اسـت             افزايش رضايت مشتريان د    فراگير
 سـازماني اسـت      دستيابي به رضـايت ذينفعـان يـا همـان تعـالي            مكفبه عبارتي، هدف كلي     ). 2000

توانند به عنوان مدلهاي اجرايـي   اعتقاد بر اين است كه اين مدلها مي ). 2000 ،2نيلسون و سامئلسون  (
  ).1383صالح اوليا و همكاران ( مورد استفاده قرار گيرند  سازمانها، مديريت كيفيت جامع در

ـ  منتهـي روش كلـي كـار اسـت كـه          سازماني،    تعالي  رضـايت متعـادل ذينفعـان     دسـتيابي بـه      ه ب
 افـزايش  سـبب  بنـابراين . دشـو   مي )جامعهسازمانهاي مرتبط و      و كاركنان و     آموزان و معلمان    دانش(

كنـد   تعريف مـي  EFQM 3آنگونه كه   . )HEFCE ،2003(خواهد شد    نظام آموزشي  موفقيتاحتمال  
سـازمان بـر مبنـاي هـشت      سازماني مجموعه اقدامات برجسته مديريت و رسيدن بـه نتـايج          تعالي"

نتيجه محوري، مشتري مداري، رهبري، ثبات هدف، مديريت به وسيله فراينـد            : يعني ،مفهوم اساسي 
وآوري و بهبود، افـزايش شـركا و پاسـخگويي           مشاركت، يادگيري مداوم، ن    و، توسعه افراد    قو حقاي 

فرهنگنامـه  (شـود     سازماني امروز، بـه ايـن تعريـف اسـتناد مـي              در غالب متون تعالي    .عمومي است 
  ).ويكيپديا

از آن جملـه     انـد،   مدلهاي تعالي چندي وجود دارد كه هر كدام به معيارهايي متفاوت اشاره كرده            
اليتها، آموزش و بهسازي كاركنان، اسـتفاده از اطالعـات،          سازماندهي فع   ، نحوه    خط مشي  توان به   مي

 سازمان، روشهاي استانداردسـازي، كنتـرل فعاليتهـا، تـضمين كيفيـت،              نحوه تجزيه و تحليل مسائل    
تمركـز  ،  ريزي اسـتراتژيك    و برنامه  ، مديريت )مدل دمينگ (ريزي آينده     فعاليتهاي كنترل كيفي، برنامه   

 بر منابع انساني، مديريت دانش، مديريت فرايند و نتايج كسب و كار             مداري، تمركز  بر بازار، مشتري  
نتـايج  مـالي،    ، نتايج هارهبري، خط مشي و استراتژي، مديريت افراد، منابع و فرايند         ،  )مدل بالدريج (

، رضـايت   )1 رجوع شـود بـه شـكل شـماره           ,EFQM.1999(جامعه  نتايج  كاركنان و   نتايج  مشتري،  
محور و بهبـود مـستمر، كـار تيمـي، پيـشگيري،             -حقايق، مديريت افراد  مشتري، مديريت بر مبناي     

 افـراد، مـديريت تغييـر، توانمندسـازي،         ركيد بيشتر ب  أ، ت )2004 كانجي،(گيري، فرايند محوري      اندازه
ـ رضـايت كاركنـان،     ،   رضايت مشتري  )2004 ،4فونتين(ارتباط با عرضه كنندگان       وثير بـر جامعـه      أت
كيد بر مشتري، أ رهبري، خط مشي و استراتژي، مديريت كاركنان، تز طريقاعملكرد شركا و حاميان    

  . اشاره كرد)www.Saef.co.za(منابع، مديريت اطالعات و فرايند 
  
  

                                                           
1.Hellsten& Klefsj  
2. Nillson & Samuelsson 
3. European Foundation forQuality Management 
4. Fountain 
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  )EFQM(مدل تعادلي بنياد اروپايي . 1شكل شماره 
  

كيفيت آمريكـا ، مـدل بالـدريج را در حـوزة آمـوزش،              ، برنامه ملي    شدر حوزة آموزش و پرور    
ـ   رهبري، برنامه(اين مدل داراي هفت معيار . تدوين و منتشر كرده است     رريزي استراتژيك، تمركـز ب

، مـديريت فرآينـد و      نفراگير و افراد ذينفع، اطالعات و تحليل، تمركز روي كادر آموزشي و كاركنـا             
  ).1383چاوشي، (است ) دستاوردهاي عملكرد

مدل تعالي مدارس سنگاپور كه معيارهاي آن برگرفته از معيارهـاي مـدل بالـدريج، مـدل بنيـاد                   
ريـزي اسـتراتژيك، مـديريت اسـتراتژيك،      رهبري، برنامه: اروپايي و مدل ملي سنگاپور است، شامل      

 ء شـركا  آموز محور، نتايج مديريتي و عملياتي، نتايج كاركنان، نتايج جامعه و            منابع، فرآيندهاي دانش  
 ).2008 ،1تي و چان(و نتايج كليدي عملكرد است 

تـوان    سازمانها دارد و نمي     بايد توجه داشت كه نظام آموزش و پرورش، ماهيتي متفاوت از ساير             
مهمترين بعد افتراق آمـوزش و      .  صنعت را، عيناً در آموزش و پرورش به كار برد          تمفاهيم و تجربيا  

ت كـه هـدف آن بـه جـاي توليـد كـاال و افـزايش سـود مـالي،                     پرورش با ساير شركتها، در اين اس      
ســازماني مــدارس،  بنــابراين قــضاوت دربــارة اثربخــشي و معيارهــاي تعــالي.  اســتســازي انــسان
بنابراين، با اين توضـيح، يكـي از        . باشد   نتايج و زير معيارهاي آن متفاوت مي       دالخصوص در بع    علي

 خواهد بود؛ به طـوري كـه،        آموز  نتايج دانش ظار مدارس   سازماني مورد انت     مهمترين معيارهاي تعالي  
 .ساير معيارها هم در رابطه با اين عامل، قضاوت خواهند شد

                                                           
1. Tee and Chan 

     افراد

 خط مشي و استراتژي

 ءمنابع و شركا

رهبري
 

 فرآيندها 

  نتايج افراد

   نتايج مشتريان

   نتايج جامعه

 نتايج سازهاتوانمند

 يادگيري و نوآوري

    نتايج عملكردي
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شود؛ چون،    در مدل تاكيد مي   و مسئوليت اجتماعي،      اخالق به طور مثال در راستاي اين معيار بر       
سـتفاده از تكنولـوژي،     سازماندهي، تـدريس، ا     تصميمات روزمره مديران مدارس مانند تقسيم كار و         

آموز، تاثير مثبـت و منفـي    نمره دادن، تشويق و تنبيه، بر افكار، شخصيت و رفتار كنوني و آتي دانش             
تعيين ارزشهاي اساسي، در نظر گـرفتن منـافع جامعـه در تـصميمات،              ).1382ميركمالي،  (گذارد    مي

سي، صـداقت و راسـتگويي،      شنا  سازماني، الگوبودن، اعمال عدالت، خيرخواهي، حق       اصالح فرهنگ   
تـوان    بـه عبـارتي، مـي     ). همان منبع (ايثار و قانون مداري از ابعاد اخالق و مسئوليت اجتماعي است            

  . شود كيد ميأ ت"ارزشهاي انساني"سازماني آموزش و پرورش، بر  گفت در مدل تعالي 
آموزشـگاهي  سازي اسـت كـه در مـديريت           از طرفي، برقراري روابط انساني، كليد تحقق انسان       

از شاخـصهاي   ). 1381ميركمـالي،   (جايگاهي ديگر دارد كه با ساير مديريتها قابـل مقايـسه نيـست              
توان به درك نيازها و استعدادها، پـذيرش تفاوتهـا، درك موقعيـت فـرد، دوسـت                   روابط انساني، مي  

دن، بيـان   داشتن ديگران، ارسال درست پيام و خود بياني، انتخاب رسانه يا مجراي درست، گوش دا              
كنترلـي،    شناسي، خـود    شناسي و ديگر    عواطف و احساسات، پيدا كردن نكات مثبت در ديگران، خود         

  ).همان منبع( سازماني و بهداشت رواني اشاره كرد  سازماني مناسب، فرهنگ جو 
با مبنا قرار دادن ساختار مدل تعالي بنياد اروپايي و در نظر گـرفتن معيارهـاي مـدلهاي تعـالي و      

لب ياد شده در باال در خصوص ويژگيهاي مدارس، مدل مفهومي تحقيـق بـه شـكل زيـر ارايـه                     مطا
  .گردد مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مدل مفهومي تحقيق. 2شكل شماره 

 منابع

ت اجتماعي خط مشي و استراتژي
اخالق و مسئولي

 

 معلمان

 آموزاندانش

 و اطالعاتدانش

مديريت و برنامه ريزي

 اوليا

رهبري
 

 سازياستاندارد

 يروابط انسان

 پشتيباني

 نظارت و ارزيابي

  يادگيري-دهيياد

 آموزنتايج دانش

 نتايج جامعه

 نتايج معلمان

 نتايج اوليا

 نتايج سازهاتوانمند

يادگيري و نوآوري
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تحقيقروش 
در طراحـي يـك مـدل چنـدين گزينـه را             .اسـت  تحقيق، كـاربردي   حاضر از نظر هدف      تحقيق

  :توان مطرح كرد مي
  .توان انتخاب كرد ي را مياز ميان مدلهاي موجود يك) الف
  .توان تغييراتي ايجاد كرد در مدلهاي موجود مي) ب
  .سازمان با استفاده از روش مناسب اقدام كرد به طراحي مدل خاص) ج

 به همراه تحليل محتواو گروه كانوني كه از 2 با ماهيت اكتشافي1در اين تحقيق با روش پيمايشي
  .ي خاص مدارس متوسطه نظري طراحي شده استسازمان روشهاي كيفي هستند، مدل تعالي

  :دادن اين پژوهش مراحل زير طي شده است براي انجام
  :سازماني با استفاده از دهنده تعالي هاي تشكيل شناسايي مؤلفه. 1

روش ميداني اجراي پرسشنامه سئوال باز و بررسي اسناد و مدارك و تحليل محتواي آنها، به                *. 
 اشخاص ذينفع در مدارس متوسطه نظري و نتايج حاصل از برآورده كردن             منظور شناسايي انتظارات  

به منظور تحليل محتوا، از طريق كدگذاري به صورت اختـصاص دادن عـدد و رقـم                 . اين انتظارات   
  .ها بر اساس شباهتهاي واحد تحليل، متن پرسشنامه بررسي شد به مقوله) كد(

اختيارات مديران، به دو دسته انتظارات از مـديران       بندي اين انتظارات، بر اساس حيطه         متقسي*. 
 آموزش و پرورش كه در حيطه اختيارات مديران نيـست، بـا اسـتفاده از                حو انتظارات از ساير سطو    

  .مصاحبه گروهي با جمعي از مديران
بـراي ايـن    . بنـدي و نامگـذاري آنهـا        تدوين اقدامات متناظر مديريتي اين انتظارات و خوشه       *. 

 نفر از متخصصان صـاحب      تگروه كانوني، متشكل از هف    . روش گروه كانوني استفاده شد    منظور از   
 داراي مدرك تحصيلي و تدريس در زمينه مـديريت، مـديريت آمـوزش و پـرورش يـا                هنامي بود ك  

قبل از تشكيل جلسه، براي سهولت بخشيدن به اجـراي          . سازماني بودند   داراي تجربه در حوزه تعالي    
دامات متناظر با هر كدام از انتظارات را بر اساس ادبيـات و مـدلهاي موجـود، بـه                   اين امر، محقق اق   
 تبادل در جلسه با. هاي پيشنهادي، تدوين كرد، سپس در اختيار اعضاي گروه قرارداد صورت خوشه

                                                           
1. survey research method 
2. exploratory 
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نظر و بحثهاي صورت گرفته ميان اعضا، بر اساس فراواني توافقـات، تعـديل و اصـالحات الزم در                   
   .متناظر صورت گرفتمورد اقدامات 

  تحقيق جامعه و نمونه 
هـا، جامعـه بـراي     با توجه به روش تحقيق، زمان در دسترس و امكانات مالي و تعدد زير جامعه    

سازماني تمام اشخاص كليدي ذينفع در مـدارس متوسـطه نظـري اسـتان تهـران                  طراحي مدل تعالي  
  :هايي با عناوين زيرند هستند كه شامل زير جامعه

  ن مقطع متوسطه نظري آموزش و پرورش استان تهران مديرا-
  آموزان مقطع متوسطه نظري استان تهران  دانش-
  معلمان مقطع متوسطه نظري آموزش و پرورش استان تهران-

 آموزان مقطع متوسطه نظري استان تهران  والدين دانش-

   مديران مقطع پيش دانشگاهي آموزش و پرورش استان تهران-
 طع متوسط نظري استان تهرانكارشناسان مق-

گيـري در مـورد    روش نمونـه . از ميان شهرهاي استان تهران، شهر تهران و كرج انتخـاب شـدند    
به اين صورت كه شـهر تهـران        . اي است    چند مرحله  -اي  آموزان، مديران و اوليا، طبقه      معلمان، دانش 
 هر ناحيه يك منطقه و از هر         شمالي، جنوبي، غربي، شرقي و مركزي تقسيم شد و از          -به پنج ناحيه    

و از چهار منطقـه كـرج نيـز از هـر            )  و دو مدرسه دخترانه    هدو مدرسه پسران  (منطقه چهار دبيرستان    
. بـه طـور تـصادفي انتخـاب شـدند     ) دو مدرسه پسرانه و دو مدرسه دخترانه   (منطقه چهار دبيرستان    

  .ندكارشناسان مقطع متوسط نظري به طور سر شماري مد نظر قرار گرفت

  هاي تحقيق آوري داده ابزار گرد
  :اند ابزارهاي مورد استفاده در اين تحقيق به شرح زير

اي خاص  االت براي بررسي و مطالعة عقايد در زمينهؤ از اين س:1ال باز پاسخؤ سةپرسشنام
 الهاي باز پاسخ،ؤدهندگان در س با توجه به بي نامي پاسخ). 1376سرمد و ديگران، (شود  استفاده مي

آيد كه نتيجه پاسخ   به دست مييدر مقايسه با مصاحبه گروهي، پاسخهاي صادقانة بيشتر

                                                           
1. open- ended questionnaire 
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هاي غني  اين نوع پرسشنامه داده). 1986 ،1كريپندروف(. پاسخگويان از ديدگاه مرجح خود هستند
  ). 1994 ،2مايلز و هاپرمن(آورند براي محقق فرا هم مي

ررسـي و شـناخت انتظـارات ذينفعـان آمـوزش و            در اين پژوهش، از اين نوع پرسشنامه براي ب        
آموزان، معلمان، مديران و كارشناسـان        پرورش استفاده شده است كه شامل پرسشنامة والدين، دانش        

  .آموزش و پرورش متوسطه نظري است
  :شوند هاي اين بخش با طرح پرسشها و پاسخهاي آنها ارائه مي  يافته: مصاحبه گروهي-

  ها يافته
  ينفعان آموزش و پرورش از مدارس مقطع متوسطه نظري چيست؟انتظارات ذ. 1

نظر به اين كه هدف اصلي اين مقاله ارائة معيارها و زير معيارهاي مدل تعالي اسـت، بـه علـت                     
اي از انتظـارت بـه صـورت معيـار            كثرت انتظارات از ذكر آنها خودداري شده است و فقـط نمونـه            

براي آگاهي بيشتر از ساير انتظـارات ذينفعـان، رجـوع       ( ارائه شده است   1 شماره   لكاركنان در جدو  
  ).1388شود به نودهي، 

براي رسيدن به اين انتظارات و ارتقاي كيفيت آمـوزش و پـرورش مـدارس مقطـع متوسـطه                   . 2
  نظري چه اقداماتي الزم است؟

ورده  در بـرآ مجموعه اقدامات برجستة مديرانسازماني   اشاره شد، تعاليپيشينههمان طور كه در   
كردن انتظارات ذينفعان است، لذا ضرورت دارد، براي هر يك از انتظارات ذينفعـان، ايـن اقـدامات                  

در مـدل تعـالي     . سازمان منوط به انجام شدن صحيح آنهاست        متناظر تدوين شود؛ زيرا، كسب نتايج       
در . دهنـد  سـازها را تـشكيل مـي    سازماني، انجمن كيفيت اروپا اين اقـدامات و فرآينـدها و توانمنـد            

پژوهش حاضر، گروه كانوني اقدامات متناظر با انتظارات اشـخاص ذينفـع در مـدارس متوسـطه را                  
ت و  ااي از انتظـار      نمونـه  1جـدول شـماره     . كننـد   بندي و به عنوان معيار نامگذاري مي        تدوين، دسته 

 .اقدامات متناظر مديريتي در معيار مديريت كاركنان است

 
 
 

 

                                                           
1. Krippendorff  
2. Miles and Huberman 
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  ت ذينفعان و اقدامات متناظر مديريتي با آن در معيار مديريت كاركنانانتظار. 1جدول شماره 
 مديريت كاركنان. 2-3

 انتظارات اقدامات مديريتي           
  و شايستگي كاركنان با نيازهاي مدرسه  انطباق دانش. 1-2-3
  
  تدوين برنامه جذب و نگهداري منابع انساني شايسته. 2-2-3
  
ايجاد سيستم گـردآوري و نگهـداري اطالعـات منـابع           . 3-2-3

  انساني
  ايجاد فرصت يادگيري مشاركتي. 4-2-3
  ايجاد نظام ارزيابي مستمر عملكرد. 5-2-3
  
  
  
ايجاد فرصت وتوسعه مهارتهاي حرفه اي بـا همكـاري         . 6-2-3

  مديريت منطقه
  
  
  
  ايجاد نظام انگيزش كاركنان. 7-2-3
  
 تبادل تجربه با همكاران درون و بيرون        ايجاد فرصتهاي . 8-2-3

 مدرسه

 ارتباط مدرك تحصيلي با رشته تدريس  . 1-2-3
 
  جذب و به كارگيري نيروهاي شايسته. 2-2-3
 
  بايگاني اطالعات دبيران       . 4-2-3
  
  ايجاد فرصت براي رشد و آگاهي-3,2,4 
  ارزيابي مستمر از همكاران. 1-5-2-3
   مدير از همكاران بيان انتظارات. 2-5-2-3
 درك شرايط منطقه و نداشتن انتظارات نا معقول. 3-5-2-3
 سازي براي رشد و آگاهي فرصت. 1-6-2-3
ــسئو آگــاه.2-6-2-3 ن در اتخــاذ ا مدرســه و معلمــالنســازي م

 هاي ارتباطي و تربيتي مناسب شيوه
ي مـشاوران و    هـا    اطالعـات و آگـاهي     روزآمد كردن . 3-6-2-3

   و مهارتهاي آنهاارتقاي توانمنديها
  تشويق و ايجاد انگيزه مناسب همكاران  . 1-7-2-3
  برنامه ريزي مناسب برنامه هفتگي معلمان . 2-7-2-3
   ايجاد فرصت براي رشد و آگاهي  .1-8-2-3
  هاي درسي تقويت گروه. 2-8-2-3
 سازي براي استفاده از تجارب ديگر همكاران زمينه. 3-8-2-3

 

سازي بـا اجـزاي       حل طي شده براي معيار كاركنان، ساير معيارهاي توانمند        در نهايت همانند مرا   
  :زير تدوين شدند

مديريت و رهبري. 1
  تهيه و تدوين آرمانها و ماموريت مدرسه . 1-1
  بررسي و بازنگري ساختار و سبك مديريت. 2-1
  حضور مدير در فعاليتهاي بهبود. 3-1
  مديريت نظارت و كنترل برنامه. 4-1
  ها با ايجاد انگيزه شتيباني از برنامهپ.5-1
  تدوين برنامة ارزيابي . 6-1
   به ارزيابي و مديريت زمانهتعيين اولويتهاي بهبود با توج. 7-1
  ها مديريت بخشنامه. 8-1
  تشويق خالقيتها و نوآوريها و عملياتي كردن آنها . 9-1
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  افزايي  ارتقاي مهارتها و دانش. 10-1
 وليت اجتماعي مديريت اخالق و مسئ-2
  تدوين منشور اخالقي مدرسه با مشاركت كاركنان. 1-2
  ايجاد فرصتهاي انتقال ارزشهاي منشور اخالقي . 2-2
  فراهم كردن الگوي عملي با پايبندي به منشور اخالقي. 3-2
   يافتن ارزشهاقسازكاري مناسب در جهت اطمينان از تحق ايجاد . 4-2
  ...وقابل با ساير نهادها از قبيل شهرداريها، فرهنگسراها برقراري ارتباط و تعامل مت. 5-2
  ....جلوگيري از تخريب سالمتي و بهداشت رواني جامعه مثل ايجاد آلودگي صوتي و. 6-2
مديريت منابع. 3
مديريت منابع فيزيكي . 1-3
 شناسايي، ارزيابي و انتخاب تجهيزات با توجه به مسئله ارگونومي. 1-1-3
  ازي موجودي منابع فيزيكي در راستاي نيازهاي ذينفعان و استانداردهاس بهينه. 2-1-3
  نگهداري بهينه داراييها و حفظ ارزش و تعمير به موقع آنها. 3-1-3
  جويي در مصرف داراييها و انرژي صرفه. 4-1-3
ايجاد سيستم امنيت منابع . 5-1-3
 مديريت فناوريها. 2-3
  ناوريهاي جديد و جايگزينشناسايي، ارزيابي و انتخاب ف. 1-2-3
   سازمان تشويق و ترغيب در به كارگيري فناوريها، به منظوربهبود عملكرد. 2-2-3
بهبود فرايند دسترسي به دانش، اطالعات و فناوري. 3-2-3
مديريت منابع مالي. 3-3
  توسعه و بهبود فرايندهاي جذب كمكهاي مردمي . 1-3-3
 ماليبرداري بهينه از منابع بهره. 2-3-3
مديريت اوليا. 4-3
  ايجاد سيستم اطالعات اوليا . 1-4-3
  هاي همكاري اوليا شناسايي و جلب زمينه. 2-4-3
  سازي براي برقراري ارتباط اوليا و كاركنان فرصت. 3-4-3
آموز به اوليا ايجاد سيستم بازخورد عملكرد دانش. 4-4-3
  هاي آموزش خانواده  برگزاري دوره. 5-4-3
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 فرآيندمديريت. 4
مديريت يادگيري. 1-4 
  آموزان  گيري از منابع متنوع براي دانش ايجاد فرصتهاي يادگيري با بهره. 1-1-4
  آموزان هاي آموزشي متنوع با در نظر گرفتن تفاوتهاي فردي دانش برقراري شيوه. 2-1-4
   آموزش با مسائل زندگيطبرقرار كردن ارتبا. 3-1-4
  مشاركتيايجاد فرصت يادگيري . 4-1-4
  آموزان ايجاد نظام انگيزش دانش. 5-1-4
  توسعه يادگيري از طريق مشاوره. 6-1-4
  آموزان ايجاد نظام ارزيابي مستمر عملكرد دانش. 7-1-4
  آموزان  به انتظارات دانشههاي فوق برنامه با توج ريزي دوره برنامه. 8-1-4
ريزي درسي مناسب برنامه. 9-1-3
مديريت كاركنان . 2-4
   و شايستگي كاركنان با نيازهاي مدرسه  انطباق دانش. 1-2-4
  تدوين برنامه جذب و نگهداري منابع انساني شايسته. 2-2-4
  ايجاد سيستم گردآوري و نگهداري اطالعات منابع انساني. 3-2-4
  ايجاد فرصت يادگيري مشاركتي. 4-2-4
  ايجاد نظام ارزيابي مستمر عملكرد. 5-2-4
  اي با همكاري مديريت منطقه  و توسعه مهارتهاي حرفهايجاد فرصت. 6-2-4
  ايجاد نظام انگيزش كاركنان. 7-2-4
  ايجاد فرصتهاي تبادل تجربه با همكاران درون و بيرون مدرسه. 8-2-4
  مديريت روابط انساني. 3-4 
آمـوزان و   استقرار و بهبود بخشيدن بـه نظـام پيـشنهادات و حمايـت از نظـرات دانـش              . 1-3-4
  ن و اولياكاركنا
  ايجاد فرصتهايي در راستاي بهبود روابط انساني از قبيل اردوها. 2-3-4
  شناسايي فعاالنه مشكالت، تجزيه و تحليل و تالش براي حل آنها . 3-3-4
  آموزان و كاركنان و اوليا برقراري ارتباط و تعامل صميمانه با دانش. 4-3-4
سازماني مناسب ايجاد جو . 5-3-4
آموز  دانشمديريت. 4-4 
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هاي سـني     هايي در راستاي تامين نيازهاي خاص دوره        شناسايي، تدوين و اجراي برنامه    . 1-4-4
  آموزان دانش
  آموزان دانش) نقاط قوت و ضعف(ها و تفاوتهاي  ريزي در راستاي استعداد برنامه. 2-4-4
  پذيري هاي انتقال ارزشها و جامعه تدوين برنامه. 3-4-4
  آموزي آموزي از طريق تقويت تشكلهاي دانش اي مشاركت براي دانشايجاد فرصته. 4-4-4
  مين بهداشت روانيأت. 5-4-4
  آموزان  ايجاد و توسعه مهارتهاي زندگي دانش. 6-3-4
  مديريت انضباط . 7-3-4

  يابند؟ مدارس با اين اقدامات به چه نتايجي دست مي. 1-3سوال 
صـل از اقـدامات مـديران مـورد مالحظـه قـرار             در حوزة نتايج، انتظارات ذينفعـان و نتـايج حا         

سازهايشان چيست؟ بـر اسـاس سـواالت        به عبارتي دستاوردهاي مدارس با ارتقاء توانمند      . گيرند  مي
  : باز پاسخ و بررسي اسناد و مدارك نتايج زير احصاء شد

  آموزان نتايج دانش. 1
  بهداشت رواني. 1-1
  آموزان تماعي دانشموفقيتهاي ورزشي، فرهنگي و اجميزان . 1-1-1
 آموزان به مديريت منطقه ميزان تخلفات ارجاع شدة دانش. 2-1-1
  ميزان رفتارهاي خطرناك. 3-1-1
  كنندگان ميزان ترك تحصيل. 4-1-1
  ميزان غيبت و بيماري. 5-1-1
  ميزان شكايت. 6-1-1
 ميزان رعايت نظم و مقررات. 7-1-1
  پيشرفت تحصيلي. 2-1
  ايه تحصيليدر صد قبولي هر پ. 1-2-1
  در صد قبولي كل مدرسه. 2-1-1
  آموزان پذيرفته شده در مقاطع باالتر نسبت دانش. 3-2-1
  آموزان هر پايه ميانگين معدل دانش. 6-2-1
  در صد مردودي پايه اول. 7-2-1
  نتايج كاركنان. 2
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  توانمندسازي. 1-2
  هاي دريافت شده  ميزان تقديرنامه. 1-1-2
  هاي دريافت شده از گروههاي آموزشي  نامهميزان گواهي. 2-1-2
  ميزان رشد نمره ارزشيابي كاركنان. 3-2-2
  ميزان مشاركت در جلسات دبيران. 4-2-2
 ميزان مشاركت در گروههاي درسي مدرسه. 5-2-2
  ميزان تاليفات كاركنان. 6-2-2
  رضايتمندي. 2-2
  ميزان تغييرات حاصله در شغل و ترك مدرسه. 1-2-2
  ايت از رابطه با همكارانميزان رض. 2-2-2
  ميزان شكايت افراد. 3-2-2
  ميزان غيبت و بيماري افراد. 3-2-2
  هاي تفريحي  ميزان رضايت از ارائة تسهيالت رفاهي مانند اردو. 4-2-2
  رضايتمندي كاركنان از پشتيبانيها. 5-2-2
  نتايج اوليا و جامعه . 3
  مشاركتها. 1-3
  ياميزان مشاركت در جلسات اول. 1-1-3
  ميزان آموزشهاي خانواده. 2-1-3
  ميزان جذب كمكهاي مردمي. 3-1-3
  رضايتمندي. 2-3
  توصيه مدرسه به ديگران. 1-2-3
  تعداد شكايت اوليا. 2-2-3
  ميزان پاسخگويي به اوليا. 3-2-3
   آموزشتميزان رضايت از كيفي. 3-3-3
  نتايج عملكردي. 4
  رسرتبة به دست آمده از ارزيابي كيفيت مدا. 1-4
   سازمان هاي دريافتي مدرسه از مديريت منطقه و تعداد تقديرنامه. 2-4
  وري ميزان بهره. 3-4
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  آموز سرانه كتاب به دانش. 4-4
  آموز سرانه فضاي سبز براي دانش. 5-4
  ميزان پيشنهادات پذيرفته و اجرا شده. 6-4
  سرانه رايانه. 7-4
  آموزان  و اختراعات دانشهاي دريافتي به مناسبت اكتشافات تعداد لوحه. 8-4

با توجه به گامهاي ياد شده، براساس رويكرد سيستمي و ساختار مدل تعالي بنياد اروپايي، مـدل         
ارائه و معيار اخالق و مـسئوليت       ) 3 شكل شماره ) (سازها و نتايج    توانمند(تعالي مدارس در دو بعد      

گذار اسـت، در    بر ساير امور تاثيراي كه اجتماعي همانند يك چتر و مديريت و رهبري در حكم پايه     
  . نظر گرفته شده است

  
  
  
  

  
  
 

 
 
  

  
  
  
  
  
  

  مدل تعالي مدارس. 3شكل شماره 

 اخالق و مسئوليت اجتماعي

 رهبري

 نتايج سازهاتوانمند

 يادگيري و نوآوري

   مديريت مالي 

       

 مديريت فيزيكي 

  
    مديريت اوليا 

  
مديريت فناوري  

 مديريت كاركنان 
 

  

 مديريت يادگيري 
 

  
  مديريت روابط انساني 

 
  
 مديريت دانش آموز 

   نتايج دانش آموز 
  

  
   نتايج اوليا و جامعه 

  
  

    نتايج معلمان 
  

  

        نتايج عملكردي 
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  گيري نتيجه
سـازماني در آمـوزش و پـرورش، مـدارس متوسـطه              به منظور طراحي بومي مدل مناسب تعالي      

 الهام گـرفتن از     در گام نخست با   . براي پژوهش موردي انتخاب شد    ) با توجه به اهميت آنها    (نظري  
سپس اقدامات مديريتي متناظر . سازماني انتظارات اشخاص ذينفع مدارس مشخص شد تعريف تعالي 

  .با آنها و نتايج حاصل تدوين و به صورت رويكرد سيستمي ارائه شد
سـازها، در قالـب مـديريت         دستة اول توانمنـد   . سازماني مدارس شامل دو دسته است       مدل تعالي 

ها يعني مديريت مالي، فيزيكي، اوليـا و فناوريهـا بـه عنـوان مـديريت درونـداد و                     د و فراين  ددروندا
آموز در مقـام مـديريت فراينـدها، و دسـته ديگـر       مديريت يادگيري، كاركنان، روابط انساني و دانش   

 اجتماعي و مديريت    تاخالق و مسئولي  . است) آموز، كاركنان، اوليا و جامعة عملكردي       دانش(نتايج  
  .دهند اي ساير معيارها را پوشش مي  از معيارهاي ديگري هستند كه مانند چتر و پايهو رهبري

  پيشنهادها
 در فرايند استقرار نظامهاي كيفي در سازمانهاي آموزشي بايد شش مرحلة انديـشيدن، كـسب                ●

يجـاد  ا(پردازي دربارة ارزيابي كيفيت، بومي كردن فرايند ارزيابي، اشـاعه فرهنـگ               تجربه اوليه، الگو  
بنابراين ضـروري اسـت، بعـد از        ). 1382بازرگان،  (سازي دنبال شود      و سرانجام، ساختار  ) دلبستگي

سازي و ايجادكردن ساختارهاي حمـايتي الزم در   سازي مدل تعالي در تحقيق حاضر به فرهنگ   بومي
  .سازماني آموزش و پرورش پرداخته شود سطوح مختلف

شود، پس از اجراي مدل در تعداد محدودي          ل پيشنهاد مي   به منظور اعتبار بخشي بيشتر به مد       ●
از مدارس و كسب تجربيات الزم، اجراي آن به تدريج بسط و توسعه يابد و در پژوهـشهاي آينـده                    

  .روابط ميان عوامل مورد بررسي قرار گيرد
دهد كه مديران آموزش و پرورش به دليل نداشتن تحـصيالت دانـشگاهي در      تجربه نشان مي   ●
سازماني و بسياري از عوامل ذكر شده در مدل           ه مديريت و نداشتن فرصت الزم با مفاهيم تعالي        زمين

از آنجا كه مدل تعالي مـذكور       . تعالي تحقيق و چگونگي تحقق بخشيدن به آنها آشنايي كافي ندارند          
توانـد    به نوعي در بر گيرنده بسياري از عوامل مـديريت كيفيـت آموزشـگاهي اسـت، بنـابراين مـي                   

اي شدن   ريزي آموزشهاي ضمن خدمت مديران مدارس با هدف حرفه          چارچوبي مناسب براي برنامه   
 . آنها شود
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با وجود اينكه مورد انتخاب شدة پژوهش حاضر مدارس متوسطه هستند، ايـن مـدل قابليـت            ●
  .كاربرد در ساير مقاطع تحصيلي را نيز دارد

سـازي آن در مـديريت        سازماني و مفهوم    لياز رويكرد استفاده شده در طراحي بومي مدل تعا         ●
تـوان در   آموزشي كه مختص اين پژوهش است و در پژوهشهاي ديگـر مـشاهده نـشده اسـت، مـي         

به .  سازمانها استفاده كرد    سازماني آموزش و پرورش و ساير       سازماني ساير سطوح    طراحي مدل تعالي  
عريف مفهوم بايد رويكرد پژوهش سازي در يك حوزه خاص دانش، ت عبارت ديگر، به منظور مفهوم

  .را هدايت كند
 الزم است خودارزيابيهاي مستمر بهبود بخشيدن به كيفيت، بر اساس مدل تعالي پـژوهش در                ●

زمانهاي مشخص از طريق دفاتر ارزيابي ادارات منـاطق صـورت گيـرد و مـدارس بـر اسـاس ايـن                      
تبادل تجربيات مدارس موفق با سـاير       . بندي شود، سپس جوايزي مناسب دريافت كند        ارزيابيها رتبه 

الزمـة ايـن امـر بـازنگري        . سازماني را بهبـود خواهـد بخـشيد         مدارس بعد از اين ارزيابيها يادگيري     
  .وظايف واحدهاي ارزيابي ادارات مناطق خواهد بود
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   خانوارهاي شهري و تحليل تقاضاي ايشان براي آموزشيگروهبند
  1)ساني واريانساربردي از منحني انگل و آزمون همك(

  

 ∗عبداهللا انصاريدكتر 

  ∗∗دكتر تيمور محمدي
  

  چكيده
از قبيـل كـاهش يـا        (قيمتهـا ي معطـوف بـه تعـديل        سياسـتها تحليل پيامدهاي به كارگيري     

تغييـر در ميـزان     ( چگـونگي واكـنش خانوارهـا         و )… و   لياتهاماها، افزايش     بازتوزيع يارانه 
ران منجر  سياستگذاتواند سودمند نباشد و به خطاي         در سطح بااليي از كلي كردن مي      ) تقاضا
  . شود

آموزش بـا   در اين مطالعه خانوارهاي شهري ايران از جنبه تشابه رفتار در صرف هزينه براي  
 هـاي    كـشش   و يگروهبنـد  در پنج طبقـه      ،ي واريانس همسان از تابع انگل و آزمون       كاربردي
  كـه  دهنـد   نتايج نشان مـي   . اند  يك طبقات محاسبه و مقايسه شده     به تفك ) درآمد ( كل مخارج

ـ       . شود  آموزش براي تمامي طبقات ضروري تلقي مي       ه طبقـه   تقاضـاي خانوارهـاي متعلـق ب
كمتـرين  ) پـنجم (بيشترين و خانوارهاي متعلق بـه بـاالترين طبقـه درآمـدي       ) سوم(متوسط  

عواملي چـون برخـورداري     . دارا هستند ) درآمد ( كل حساسيت را نسبت به تغييرات مخارج     
 افراد داراي مـدرك    شمار از جنبه آموزشي،     راي نسبتاً كا  استانهاخانوار از رايانه، سكونت در      

غالن به تحـصيل در تركيـب خـانوار اثـر مثبـت و بعـد                 شا  شمار تحصيلي ديپلم و باالتر و    
چگونگي تـأثير جـنس شـاغالن بـه         . ار اثر منفي بر ميزان مخارج آموزشي خانوار دارد        خانو

  .تحصيل بر مخارج آموزشي در ميان طبقات مختلف خانوارها متفاوت است
  

، مخارج آموزشي خانوار، تابع انگل، آزمون همساني واريـانس،           خانوار يگروهبند: ها  كليد واژه 
   آموزشكشش درآمدي

                                                           
  17/11/88:   پذيرش نهايي  9/7/88 :دريافت مقاله

  .نگارنده اول در دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائي استبخشي از مقاله حاضر برگرفته از رساله دكتري  .1
 e-mail: abd_ansari@yahoo.com     ه تعليم و تربيتعضو هيئت علمي پژوهشكد .∗

 e-mail: tmmohammadi@yahoo.comعضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي            .∗∗
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  مقدمه
ران را  سياسـتگذا  به آمـوزش،      ناكافي اعتبارات دولتي دادن  ها و اختصاص      زون هزينه رشد روزاف 

 كـرده سازي و افزايش سهم خانوارها در تأمين مالي آموزش و پـرورش متمايـل                 به سوي خصوصي  
  .است

آمـوزان، بهـاي ملزومـات تحـصيل،          عوامل اقتصادي از قبيل هزينه فرصت از دست رفته دانـش          
 بنـابراين گـرايش     ا براي خدمات آموزشي مؤثر هـستند،      بر تقاضاي خانواره  .. .هزينه رفت و آمد و      

تواند از مسير كـاهش        مي ،عمومي دولت به سبك كردن بار مسئوليت خود در تأمين مخارج آموزش           
 بـه   دسـتيابي در زمينـه    را  اهداف نظام آموزشي كشور     بخشيدن به   خانوارها تحقق   از  تقاضاي برخي   

ـ         پوشش كامل تحصيلي جمعي    ري  سياسـتگذا  بنـابراين . رو سـازد  ه  ت در سن تحصيل بـا تهديـد روب
مناسب در مورد چگونگي انتقال مـسئوليت تـأمين مـالي آمـوزش مهـم و مـستلزم شـناخت رفتـار                      

توجه به اين نكتـه     به همين دليل    . خانوارها در زمينه تعيين سهم آموزش در سبد هزينه خانوار است          
 قيمتهـا درآمـد و    كردن   هنگام تغيير    بهقاضي خدمات آموزشي    ضرورت دارد كه رفتار خانوارهاي مت     

 چگـونگي   ة از جنب  قيمتها  كردن ي معطوف به تغيير   سياستهابنابراين تحليل پيامدهاي    . متفاوت است 
گيـران     و به خطـاي تـصميم      نباشدتواند سودمند     مي 1واكنش خانوارها در سطح بااليي از كلي كردن       

  .  رفتار خانوارها به تفكيك طبقات مختلف مطالعه شودبراين مبنا الزم است. منتهي شود
بندي خانوارهاي شهري با تأكيد بر سهم آمـوزش در سـبد هزينـه          هدف اصلي اين مطالعه، طبقه    

بـراي آمـوزش بـه تفكيـك طبقـات          ) درآمـد  (كـل   مخارج يها  كششهدف ديگر برآورد    و  خانوار  
.  پاسـخ داده شـود     يـر زكـه بـه سـئوالهاي        اين مقاله تالش شـده اسـت         بنابراين در . خانوارها است 

ن تـوا   سهم به آموزش در چند گروه مي      دادن  خانوارهاي شهري را از جنبه تشابه رفتار در اختصاص          
ي هـا   كـشش هاي اقتصادي و اجتماعي طبقات مذكور كدامنـد؟ آيـا           ترين ويژگي   بندي كرد؟ مهم    طبقه

وت از يكديگر هستند؟ آيا آمـوزش        متفا ،طبقات مختلف خانوارها براي تقاضاي آموزش     كل  مخارج  
  براي طبقات مختلف خانوارها ضروري يا لوكس است؟

لـزوم   بنـدي خانوارهـا، بـه مبنـا و          پس از مروري بر مطالعات مربوط بـه طبقـه          به همين منظور،  
ي واريـانس و    همسان از مفاهيم آزمون     گيري  بهرهبندي با     بندي پرداخته و پس از آن روش طبقه         طبقه

در مرحله بعد مدل تحقيق برآورد و با استفاده از نتايج مربوطه، خانوارها              .شود  تشريح مي تابع انگل   

                                                           
1. Aggregation 
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 بـه   ،كـل  سرانجام كشش مخـارج   . شود  ي طبقات استخراج و ارائه مي     ويژگيهاترين    بندي و مهم    طبقه
   .شود ي خانوارهاي شهري محاسبه و تحليل ميگروههاتفكيك 

  تابع تقاضا هاي جمعيتي بهبندي و افزودن متغير مباني نظري طبقه
بندي مبتني بر نظريه رفتار مصرف كننده در اقتصاد خرد است كـه در آن تـابع                   مباني نظري طبقه  

بـه  . شـود   مطلوبيت با توجه به قيد بودجه حداكثر و تقاضا به عنوان تابعي از درآمـد اسـتخراج مـي                  
ي خانوارهـا بـراي تقاضـاي       هـا تفاوتشود كـه      بندي بر اساس اين منطق انجام مي        عبارت ديگر طبقه  

هاي مشخص    ساختن دامنه  درآمد توضيح داده شده است، بنابراين         متغير باكاالها و خدمات مصرفي     
 واقعيـت در زمينـه كاالهـا و         ،عـالوه بـر ايـن     . بندي خانوارها منجر شـود      تواند به طبقه    درآمدي مي 

 بـه  ؛شـود  ار تغييـر مـي  خدمات آن است كه در بعضي از سطوح درآمدي نحوه رفتـار مـصرفي دچـ         
روش جذب اثر مذكور و بازتـاب آن بـر ضـرايب،            . يابد   تغيير مي  ∗ منحني انگل  جهتعبارت ديگر   

بنـدي خانوارهـا در       برازش سيستم تقاضا در دامنـه محـدودي از درآمـد اسـت كـه از طريـق طبقـه                   
 خانوارهـا   البته اثرگذاري متغيـر درآمـد بـراي تمـامي         . شود  هاي مختلف درآمدي ممكن مي      محدوده
ـ ديگري نيز وجـود دار     اجتماعي   - و عالوه بر متغير مذكور متغيرهاي اقتصادي       نيستيكسان   د كـه   ن

مصرف در درون “. شود  تمايز رفتار مصرفي مياست و سببها در درون خانوارها متفاوت  تركيب آن 
معـين، هرچـه افـراد      يك خانوار با درآمـد      . پذيرد  افتد و از اندازه خانوار تأثير مي        خانوارها اتفاق مي  

بنـابراين انـدازه    . كنـد   مـي مواد غـذايي     مقدار بيشتري از درآمدش را صرف        ،خورش بيشتر باشد    نان
. ”دهـد   كه تقاضـاي خـانوار را توضـيح مـي         گنجانده شود   خانوار بايد به عنوان يك متغير در تابعي         

ع متغيرهاي اثرگـذار بـر      به تعيين نو  ) 1972 (1در اين رابطه ديتون و براون     ). 194، ص 1377ليارد،  (
 شغلي، تركيب و جنس اعضاي خانوار پرداختـه          و مخارج مصرفي از قبيل درآمد، وضعيت تحصيلي      

ي سني مختلـف را در      گروهها سالمندان و فرزندان در      شمارمتغيرهايي مانند   ) 1990 (2و چشروريز 
حاظ متغيرهاي جمعيتـي    نيز ل  4)1997(و  ) 1983 (3ديتون. اند  معادله انگل مواد خوراكي لحاظ كرده     

  .سازي تبيين كرده است  را از جنبه نظري و مدلگوناگوندر منابع 

                                                           
تفـاوتي و خطـوط       هـاي بـي   كند و از اتصال نقـاط تمـاس منحني          كننده را تبيين مي    يان درآمد و مخارج مصرف    منحني انگل رابطه م   . ∗

  .آيد بودجه پيش و پس از تغيير درآمد به دست مي
1. Brown, Deaton, 1972, pp. 1145-1283 
2. Cheshe, Rees, 1990, pp. 435-449 
3. Deaton, A. S., 1983, pp.1801-1807 
4. Deaton, A. S., 1997 
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   خانوارهايگروهبندمطالعات انجام شده پيرامون 
هـاي بودجـه     از داده گيـري   بهـره بـا   را  هـا     بندي نمونـه    كاربردي از روش طبقه   ) 1987 (1جاركو

چارچوب سيستم مخـارج خطـي بـسط       وي در   .  ارائه كرده است   1975خانوارهاي مكزيك در سال     
) ، پوشاك، مسكن، كاالهاي بادوام، آموزش، بهداشت و سـاير         خوراك(يي  ي كاال گروهها انواع   ،يافته

سيـستم مخـارج    عناصـر   . ها و درآمد به صورت سرانه استفاده كرده اسـت           را لحاظ و از ارقام هزينه     
در اين  . اند  ست خانوار تعريف شده    متغيرهايي چون درآمد، بعد خانوار، سن و اشتغال سرپر         باخطي  
 سيـستم   كـه عوامـل    انـد   شـده بندي    اي طبقه    خانوار ساكن در شهر مكزيكوسيتي به گونه       494 مطالعه

  .تقاضا در هر گروه تقريباً مشابه باشند
تـوان توضـيح دهنـدگي نـسبي همـه          “ز معيـار    در آن ا   طبقات است كه     شمارمرحله اول تعيين    

 محقـق  ،بـوده به انتخاب محقـق   (L) طبقات شمار تعييناز آنجا كه    . است استفاده شده    )R2 (”جانبه
وي ابتدا با بررسـي     .  گرفته است  (L=14) را برابر با چهارده       طبقات شمار،   R2به دليل اندازه بزرگ     

 خـانوار از آنهـا      22 خانوار تشكيل شده اسـت كـه         23 از   2گانه دريافت كه گروه       ي چهارده گروهها
 اقتـصادي غيرفعـال   نظـر كه از گيرد  در بر مي  بندي مذكور افرادي را       بنابراين طبقه . (U)بيكار هستند   

ميزان درآمد، انـدازة خـانوار،      ي طبقات بر عناصري چون      ويژگيهادر ادامه وي با كنكاش در       . هستند
 كافي از مشاهدات    شمارسرپرست خانوار متمركز شده و براي دستيابي به         بيكاري، نوع شغل و سن      

در نهايت خانوارها در دوازده گروه و با پشتوانه اين انديشه كه .  استپرداخته گروههاعريف  به باز ت  
هاي در مرحلـه بعـد سـهم       وبنـدي     رفتار آنها از جنبة تقاضاي مصرفي با يكديگر همگن باشد، طبقه          

  .به مصرف براي هر طبقه برآورد شده استنهايي بودجه و ميل 
در . انـد    پرداختـه  هـا بندي خانوار   به موضوع طبقه  ) 1998( 2جنسن و مانريكو  در تحقيق ديگري    

داخل يا خارج   مشاهده در مناطق شهري   3705اين مطالعه واحد مشاهده خانوار است و در مجموع          
بنـدي در ايـن مطالعـه تـشابه رفتـار مـصرفي               اساس و منطـق طبقـه     . گيرد  از شهر جاوه را در بر مي      

هشت گروه  .  اجتماعي همسان است   -ي اقتصادي يژگيهاوي درآمدي و    گروههاخانوارهاي متعلق به    
تحليـل  از  . ي خوراكي براي تحليل تقاضا انتخاب شده و مدل مطالعه مبتني بر تابع انگل اسـت               يكاال

.  و در نهايت به دست آوردن پسماندهاي مربوطه استفاده شده اسـت ضرايبرگرسيون براي برآورد   
كوآنت به صورت تكراري براي     -فلد  ي واريانس گلد  همسانپس از به دست آوردن پسماندها آزمون        

                                                           
1. Jarque, c. M, 1987., pp. 267-274 
2. Jensen & Manrique, 1998 
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 3705 توجـه بـه   و بـا    شـد   ي باواريـانس متفـاوت انجـام        گروههـا بندي مشاهدات خانوار در       طبقه
 خانوارهـا در     گزارش شده بود،   1987 و   1984،  1981هاي   براي مناطق شهري در سال     اي كه   شاهدهم

  .بندي شدند از جنبه درآمدي طبقهچهار گروه پايين، متوسط پايين، متوسط باال و باال 
انـد، نـشان داد كـه         بندي خانوارها پرداخته    مرور مطالعات انجام شده در داخل كشور كه به طبقه         

ارائـه  زا   برون به صورت از سوي مراكز رسمي و به عبارتياند كه استفاده كرده ي از تعاريف اغلب آنها 
   .ودش هايي اشاره مي در اين قسمت به نمونه. اند  شده

در تحقيقي براي مطالعه الگوي مصرف خـوراك، خانوارهـا را بـه اعتبـار               ) 1379(نژاد    خسروي
 تـا   1363ي  سـالها دوره زماني مطالعـه شـامل       . ميزان مخارج مصرفي در ده دهك تقسيم كرده است        

  .)127 ص،1379 ،نژاد خسروي (است 1375
وارهاي ايراني در دوره زمـاني      به مطالعه الگوي مصرفي خان    ) 1377 (سوري و مشايخ آهنگراني   

 آنهـا را بـر      ،تر تغييرات معيشتي خانوارهاي مورد مطالعه        براي تعقيب دقيق    پرداخته و  1374 -1371
خانوارهـاي  (مبناي سه معيار شهري و روستايي، كم درآمد و پردرآمد و كم جمعيـت و پرجمعيـت                  

رآمـد  نوارها بـه كـم، زيـاد و ميانـه د          مبناي تقسيم درآمد خا   . ندا  هبندي كرد   طبقه) شش نفره و بيشتر   
  .)139 ص ،1377 ،سوري و مشايخ آهنگراني (خانوارهاي هر گروه بوده است

اي با توجه بـه تفـاوت رفتـار مـصرفي خانوارهـا و بـا                  در مقاله ) 1383 (نژاد  پژويان و خسروي  
ي ويژگيهااس   خانوارهاي ايراني براس   يگروهبند  به   1»جنسن و مانريكو  «بندي    اقتباس از روش طبقه   

طـي دوره   در  هـاي بودجـه خانوارهـاي شـهري           ايشان از داده  . ندا  ه اجتماعي آنها پرداخت   -اقتصادي  
در مدل برآوردي ايـشان مخـارج صـرف شـده           . اند   و تحليل تابع انگل استفاده كرده      1381 تا   1376

وارها متغيرهاي  براي كاالي خوراكي متغير وابسته و مخارج كل و برداري از متغيرهاي اجتماعي خان             
پس از تصريح شكل جبري تابع انگل به شكل خطي و برازش آن، آزمون واريـانس                . مستقل هستند 

  . ندا ه پنج طبقه تقسيم شدبه خانوارها ،همساني انجام و با توجه به نتايج آزمون
بنـدي خانوارهـا از        مطالعات داخـل كـشور اسـت كـه بـراي طبقـه             اي از    مذكور نمونه  مطالعات

 -در مجمـوع جنـسن    . زا استفاده نكرده اسـت       برون يعنيهاي مراكز رسمي گردآوري آمار      يدگروهبن
 تقاضاي خانوارهـا بـراي كاالهـاي خـوراكي، بـا            ةنژاد به منظور مطالع      خسروي - و پژويان  ،مانريكو
بنـدي   در جستجوي مطالعات مربوط به طبقـه . اند بندي خانوارها كرده  تابع انگل اقدام به طبقه    كاربرد

                                                           
1. Jensen & Manrique 
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اي كه براي تعيين سهم مخارج آموزشي در سبد هزينه خانوار از تابع انگل و آزمون                  انوارها، نمونه خ
  . ي واريانس استفاده كرده باشد، يافت نشدهمسان

   خانوارهايگروهبند
 براي هر يك از     مدلها و   يگروهبندها    در برخي از مطالعات مشاهدات نمونه در قالب زير نمونه         

نكتة مهـم در  . تواند براي اهداف متنوعي اعمال شود      تقسيم مشاهدات نمونه مي   . شود  آنها برآورد مي  
 بـه بـرآورد     يگروهبنـد  ايـن اسـت كـه        يگروهبنـد ها و به طوركلي       اي از نمونه    مورد زير مجموعه  

به عبارت ديگر انديشة اصـلي در رويكـرد         .  همگن و مناسب در داخل هر گروه منجر شود         ضرايب
بندي كرد كـه افـراد گـروه مـذكور      اي طبقه  به گونهگروههابتوان افراد را در بندي اين است كه    طبقه

 توجـه بـه   در ايـن شـرايط بـا        . تقريباً از ضرايب يكسان براي متغيرهـاي مـستقل برخـوردار باشـند            
متوسط . توان برآوردي متوسط از ضرايب مذكور را به دست آورد     مشاهدات موجود در هر گروه مي     

 از واكنش افراد داخل گروه را ارائه دهد و ي مناسبتواند نمايش  ميضرايب  همگني سببمذكور، به   
 برآورد شده براي هـر طبقـه   ضرايبرود   لذا انتظار مي، باشدگروههاتحليل نتايج مبتني بر اطالعات    

نيـز اهميـت     يگروهبنـد  چگونگي   ،بندي  جز سودمندي و منطق طبقه    اما ب  .متفاوت از يكديگر باشند   
 و طبقـات  گروههـا  مطالعات نسبتاً اندكي كه براي بررسي تقاضا، خانوارها را در قالب       در ميان . دارد

 مراكـز   انـد كـه      جـسته   بهـره  يبندي از معيارهاي    اند، اغلب براي طبقه     گوناگون مورد مطالعه قرار داده    
 بـر   عـالوه . هستندده و در بيشتر موارد منحصر به يك متغير          آنها را از پيش تعيين كر     گردآوري آمار   

به . بندي خانوارها نيز معموالً اشاره نشده است        اين به مبناي نظري انتخاب معيار برگزيده براي طبقه        
 طبقات به صـورت  شمارين اول تعي. تواند مورد سئوال واقع شود بندي از دو جنبه مي  طور كلي طبقه  

 طبقـات   شـمار يـين   تواند مطرح شود كه دليل تع       به عبارت ديگر همواره اين سئوال مي      . ستزا  برون
 طبقات كامالً متناسب با هدف تحقيق نباشد        شمار اين امكان وجود دارد كه       نيز ياز سوي . كدام است 

به طور مثال ( انتخاب يك معيار يعني. نسازد  برآوردهبندي را  و مجموعه انتظارات پژوهشي از طبقه
 آثـار    و سـازد   ميمؤثر ديگر محروم     عواملبندي و به تبع آن مطالعه موضوع را از تأثير             ، طبقه )درآمد

  به آنها اشاره شـد     كه در پيشينه تحقيق     مطالعاتي  بيشتر هاي فوق در مورد   سؤال. كند  آنها را حذف مي   
نژاد به اين دليـل كـه          خسروي - مانريكو و پژويان   - مطالعات جاركو، جنسن     تنهاقابل طرح است و     

يين نشده، منحصر بـه يـك متغيـر نبـوده و      طبقات از پيش تع    شمار مربوطه،   يگروهبنددر سازوكار   
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در ضـمن بـا بـه    . شـوند   ، مستثني مي  اند  اقتصادي را لحاظ كرده    -اي از متغيرهاي اجتماعي       مجموعه
  . متكي بر مباني اقتصاد خرد استيگروهبندكارگيري تابع انگل، روش 

شي در تركيـب    مخارج آموز  سهم بندي بر اساس     طبقه ،در اين مقاله و متناسب با موضوع مطالعه       
يار آن صـرفاً بـه مخـارج كـل           مع ،هزا نبود    خانوارها برون  يگروهبندبنابراين  . بودجه خانوارها است  

  . اجتماعي مرتبط را لحاظ كرده است-خانوار منحصر نشده و اثر متغيرهاي اقتصادي 
  يگروهبندروش 

گيري   بهره( جاركو   ي مورد استفاده در مطالعات    روشها در اين مقاله برگرفته از       يگروهبندروش  
تـابع انگـل و     (نـژاد      خـسروي  - مانريكو و پژويان   -، جنسن ) اجتماعي متنوع  -از متغيرهاي اقتصادي  

افـزوده بـه   بندي خانوارهـا از تـابع انگـل      اين مطالعه براي طبقه   در  . است) ي واريانس همسانآزمون  
ر ايـن مطالعـه   انوارها د طبقات خ شمار.  شده است   اجتماعي خانوارها استفاده   -ي اقتصادي   ويژگيها

  .شود زا تعيين مي  به اصطالح به صورت درون واز پيش تعريف نشده است
 TC مخارج آمـوزش و  EDكه در آن  ED = f (TC, S): صورت استاين شكل عمومي تابع به 

از آنجـا كـه واحـد        . اجتمـاعي داللـت دارد     - نيز بر متغيرهاي اقتـصادي       S. هزينه كل خانوار است   
ــردآوري ا ــكل       گ ــه ش ــوق ب ــومي ف ــدل عم ــت، م ــانوار اس ــات خ ــرطالع ــد بــود زي  : خواه

( )iiii USTCfEd  iSهـا و     بردار مجمـوع هزينـه     iTC بردار هزينه آموزشي،   iEdكه در آن   =,,
 خـانوار   N بـراي ... الت و    اقتصادي از قبيل جنس، سواد، سطح تحصي       -ي اجتماعي   ويژگيهامعرف  
. شـود   پس از تصريح شكل جبري، مدل مذكور برآورد و آزمون واريانس همساني انجـام مـي               . است

است  و آزمون واريانس همساني، پاسخ به اين پرسش          بع انگل، محاسبه پسماندها   هدف از برآورد تا   
 بـر   ؟ هـستند يـا خيـر      صرفيمكه آيا خانوارهاي زير نمونه برگزيده در هر طبقه داراي رفتار يكسان             

بندي خانوارهـا     توالي مراحل طبقه   .گيرند   قرار مي  متفاوت مشاهدات در طبقات     ،اساس نتايج آزمون  
  : استزيربه ترتيب 

 )تر از دو است كميتي فرد و بزرگn( طبقه nتقسيم مجموعه خانوارها به . 1

 (n)برآورد مدل براي هر طبقه . 2

 آنتكو-آزمون گلدفلدانجام دادن  .3

 تعيين طبقات فرد به عنوان طبقات اصلي. 4

  زير طبقه و تخمين مدل براي هر يكKتجزيه طبقات زوج به . 5
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  زير طبقه مرحله قبل با طبقات فرد مجاورKكوآنت براي - آزمون گلدفلد دادنانجام. 6

يج  براسـاس نتـا    ،هاي مربوط به طبقات زوج در طبقات فرد مجاور          ادغام مشاهدات زير طبقه   . 7
 آزمون 

نـژاد    خـسروي - در اين مطالعه با روش پژويـان  يگروهبندتفاوت روش به كارگرفته شده براي       
پژويان و خسروي   . شود   و نوع متغيرهاي مندرج در مدل برآوردي براي هر طبقه مربوط مي            شماربه  

عه مخارج كـل     اما در اين مطال    ،اند  نژاد مدلي با متغيرهاي يكسان را براي تمامي طبقات برآورد كرده          
شود در تركيب مدل براي تمامي طبقات ثابت بوده  ميكه متغير مستقل اصلي در تابع انگل محسوب     

 اقتصادي منـدرج در مـدل متناسـب بـا طبقـه مـورد نظـر،                 - متغيرهاي اجتماعي  است، در حالي كه   
هتـر مـدل و      اجتماعي به برازش ب    -رود تغيير متناسب متغيرهاي اقتصادي        انتظار مي . متفاوت هستند 

 اجتماعي مؤثر بـر رفتـار       -بيني است كه متغيرهاي اقتصادي      قابل پيش . ب معنادارتر منجر شود   يضرا
ي درآمدي مختلف، از لحاظ نوع و ميـزان تـأثير متفـاوت از يكـديگر                گروههامصرفي خانوارها در    

ي همـسان ، بـه اجمـال بـه مفـاهيم آزمـون            يگروهبنـد هاي مورد نيـاز و        پيش از بررسي داده    .باشند
  :شود  تابع انگل و شكل جبري تابع برگزيده پرداخته مي،واريانس

  واريانسهاي همسانآزمون . 1
 وجود دارد كه    iUي آماري جمله اختالل   ويژگيهاهايي در مورد    در اقتصاد سنجي مجموعه فرض    

الل براي هـر مـشاهده      از آن جمله ويژگي مهم ثابت و محدود بودن اميد رياضي مجذور جملة اخت             
UUiE 22 )( δ=       ي همسانبنابراين واريانس نا  . شود   شناخته مي  1يهمسان است كه با عنوان واريانس

.  نقـض شـود     به داليل مختلف   هاي اختالل   دهد كه فرض ثابت بودن واريانس جمله        هنگامي رخ مي  
كوآنـت  -آنها آزمون گلدفلد  ي چندي مطرح شده كه يكي از        روشهاي  همسانبراي آزمون واريانس نا   

   :گيرد  را در بر ميزير است و مراحل
  . مشاهدات از كوچك به بزرگ برحسب يك متغير مستقل مرتب شود:مرحلة اول
اهدات قـرار دارد انتخـاب و       ي از مشاهدات كه در مركـز مـش        شمار به طوردلخواه،    :مرحلة دوم 

  .شود، تقسيم گردد ه مرتب ميشود تا نمونه به دو زيرنمونه كه به صورت يك دنبالحذف 
  . دو زيرنمونه انجام شودبراي در اين مرحله رگرسيون كمترين مربعات :مرحلة سوم

  .  به طور جداگانه، مجموع مجذور پسماندهاي دو رگرسيون فوق محاسبه شود:مرحلة چهارم

                                                           
1. homoscedasticity 
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 . انجام شودبت دو مجموعه از مربعات پسماندها آزمون بر مبناي نس:مرحلة پنجم

 باشـد، شـواهد   Fاز مقـدار بحرانـي در جـدول    دارد بزرگتر  F توزيع  آزمون كهآمارهاندازه  اگر  
  .)152 و 151 ص -1369 -داتا (ي داردهمسانداللت بر وجود واريانس نا

   تابع انگل.2
قواعد انگل ناظر به روابط ميان درآمد و هزينه مصرف كننـده اسـت كـه آمـاردان آلمـاني قـرن                      

مواد براي ترين آنها كاهش نسبت درآمد صرف شده   مهموكرده عنوان آن را  1 ارنست انگل،نوزدهم
 .)796 ص -1986 -ووناكـات و ووناكـات     (شـود    كه با افـزايش درآمـد محقـق مـي          خوراكي است 

.  در قانون انگل تقاضا حقيقي است      يعني ،براساس قوانين انگل تقاضا بر حسب قيمت تعريف نشده        
اول، ضـريب كـشش   . شود  تقاضا در قالب سه قاعده بررسي ميقوانين انگل در مورد ضريب كشش  
خانـه، سـوخت و    دوم، ضريب كشش مخارج ناشـي از اجـاره  . مخارج خوراكي كمتر از واحد است     

روشنايي برابر با واحد و سوم، ضريب كشش مخارجي كه كمتـر ضـروري اسـت بيـشتر از واحـد                     
 2كـر ايـن اسـت كـه در منحنـي انگـل      نكته قابل ذ .)77 تا  74 ص ص -1355 -زندي حقيقي . (است

 و  100ص ص -1363 -قديري اصلي  (شود  فرض مي عنصر قيمت ثابت و درآمد مصرف كننده متغير         
101(.  

   تصريح شكل تابع انگل.3
  :شوند  مطرح ميينبع گوناگوهاي تابراي برآورد تابع انگل شكل

xy  3خطي. 1 βα += 
Logxy  4) لگاريتمي-خطي(لگاريتمي  نيمه. 2 βα += 
xy  5هذلولي. 3 /βα += 
LogxLogy  6دو طرف لگاريتمي. 4 βα += 
xLogy  7لگاريتمي معكوس. 5 /βα += 

 متوسـط   x متوسط مخارج كاالي ويژه متعلق به يك خانوار از گروه درآمـدي مـشخص و                 yكه  
  .رآمدي استمخارج كل خانوار در همان گروه د

                                                           
1. Ernst Engle 
2. Engle Curve 
3. Linear (L) 
4. Semi - Log (SL)   
5. Hyperbolic (Hyp) 
6. Double-Log (DL) 
7. Log - Inverse (LI) 
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و هوتاكر  محققاني چون پرايس    را  كنند كه اشكال تبعي فوق        ذكر مي ) 2005 (و ديگران  1ماركز
ترين شكل تابع بـراي تحليـل منحنـي           آنان انتخاب مناسب  . اند   به كار گرفته    به طور گسترده  ) 1955(

بـراي آن وجـود     دانند كه هيچ شكل تابعي منحصر به فردي           اي مي    اقتصادسنجي كهنه  مسئلهانگل را   
بـسياري از   . داننـد   ي كه مد نظر محققان است، مـرتبط مـي         يندارد و انتخاب آن را به اهميت معيارها       

هاي مختلف و بـر اسـاس مالحظـات آمـاري انتخـاب و       محققان بهترين شكل تابع را از ميان گزينه  
   .)31  ص-2005 -ماركز(كنند  برخي ديگر بر معيارهاي اقتصادي تأكيد مي

نـادران و  . اند ل كشور نيز برخي محققان منحني انگل را براي مطالعه تقاضا به كار گرفته        در داخ 
به منظور بررسي جايگاه مطبوعات در سبد مصرفي خانوارهاي ايراني از تابع انگـل              ) 1380 (عبدلي

عي دو هاي تبآنها تابع انگل را در شكل. اند  گرفته بهرهاندازه كشش درآمدي تقاضا كردن براي برآورد 
  .)78 ، ص1380نادران، عبدلي، (اند  طرف خطي، نيمه لگاريتمي و دو طرف لگاريتمي برآورد كرده

 و  1355،  1354ي  سـالها از آمار بودجه خانوار مناطق شهري كشور مربـوط بـه            ) 1365 (طبيبيان
وي .  گروه كااليي در دو مرحله برآورد كرده است        21 استفاده و سيستم مخارج خطي را براي         1356

هاي مربوط بـه درآمـد و       عامل ابتدا از طريق معادالت منحني انگل مقادير         قيمتهابا ثابت فرض كردن     
  .)95، ص1365طبيبيان،  (هاي قيمت را تخمين زده استعامل درآمد -سپس با حل معادالت مصرف

 و بـراي    بهـره گرفتـه   بندي خانوارهـا از تـابع انگـل           براي طبقه ) 1383 (نژاد  پژويان و خسروي  
 Nشكل كلي مدل خطي و شامل بردارهاي ستوني . اند ي مختلف درآمدي آن را برازش كرده   گروهها

هاي اجتماعي چون      مخارج كل خانوارها و مؤلفه     ،)به عنوان متغير وابسته   (عنصر از مخارج خوراكي     
  از منـدي   بهـره آنها بـا    . است) به عنوان متغيرهاي مستقل   ... (سن، جنس و شغل سرپرست خانوار و        

 انـد  طبقـه تقـسيم كـرده    پـنج  بـه ، خانوارهاي شهري را     1381 تا   1376ي  سالهااطالعات ادغام شده    
  .)73 تا 53صص، 1383 خسروي نژاد، -پژويان(

ي درآمدي و تعيين درجة ضروري يا لوكس بودن يك          ها  كششدر مطالعه ديگري براي محاسبه      
 -1378 -الفتـي  (اسـت   ده شـده   اسـتفا  كاال در سبد مصرفي خانوارها، از شكل لگاريتمي تابع انگـل          

، سـمت راسـت     آمد است كه به همراه عرض از مبدا        متغير مستقل در مدل صرفاً در      .)64-67 صص
در اين مطالعه براي انتخاب شكل تابع انگل دليلي ذكـر      . دهند   را تشكيل مي   ،معادلة تخمين زده شده   

ربوط به استفاده از آمار سـري زمـاني         اي كه به مطالعة مذكور وارد است م         ترين خدشه   نشده اما مهم  

                                                           
1. Marquez J.et al, 2005, p. 33 
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اصوالً تخمين تابع انگل بـا اسـتفاده        . است) 1376 تا   1362(براي دورة مورد مطالعه     (بودجه خانوار   
و بـه عبـارتي     است  هاي سري زماني به اين دليل كه عنصر قيمت در رابطه انگل لحاظ نشده                 از داده 

  .  صحيح و معمول نيست،شود ثابت فرض مي
هاي مقطعي مربوط به اطالعات بودجه خانوارهاي شـهري و            با استفاده از داده   ) 1380 (منجذب

 به برآورد تابع انگل مربوط به انواع نان، گوشت، قند و شكر و نوشابه اقدام                1378ي در سال    يروستا
بعي خطي و خطي لگاريتمي برآورد و براسـاس نتـايج         اوي رابطه انگل را در دو شكل ت       . كرده است 
به طور معمول محققـان در      «كند    وي عنوان مي  . آمده كشش درآمدي را محاسبه كرده است      به دست   
ب بـرآورد شـده بـه       ي تفـسير ضـرا    در پي كنند و چنانچه      اي عمل مي     به صورت سليقه   مدلهاتخمين  

ها هدف از برآورد مدل، رسيدن بـه كشـش      عنوان مشتق جزيي باشند، مدل را به صورت خطي و اگر            
 كـه نـان بـراي       نتايج نشان داد   ».دهند  ورت خطي لگاريتمي مورد برآورد قرار مي      باشد مدل را به ص    

نوشـابه بـراي    آن  در برابـر    . خانوارهاي روستايي كاالي ضروري و گوشـت كـاالي معمـولي اسـت            
  .)122 ، ص1380منجذب، (رود  خانوارهاي شهري كاالي لوكس به شمار مي

توان برگزيد و در تحقيقات تجربي  آورد مدل مي كه براي برگوناگونيهاي تابعي  به شكلبا توجه
 اجتمـاعي از  -نيز به كار گرفته شده است، در اين تحقيق به دليل جنبـة كيفـي متغيرهـاي اقتـصادي          

بندي و از شكل دو طرف لگاريتمي براي محاسبه كـشش مخـارج               شكل خطي تابع انگل براي طبقه     
  .شود استفاده مي

  هاي آماري داده
 شامل اطالعات بودجه خانوار گردآوري شده از سـوي مركـز آمـار              ،ين تحقيق هاي آماري ا    داده

اطالعـات مـذكور در قالـب چهـار         . سـت  و در سطح خانوارها    1386 تا   1383ي  سالها طي    در ايران
هـاي    اجتماعي اعضا، محل سـكونت و تـسهيالت و لـوازم عمـده زنـدگي، هزينـه       ويژگيهايبخش  

  . شود ار گردآوري ميخوراكي و غيرخوراكي و درآمدهاي خانو
با توجه بـه نتـايج مطالعـات        . گيرد  اعضاي خانوار را در بر مي     و   سرپرستي  ويژگيهابخش اول   

، از ميان مجموعه متغيرهـاي اجتمـاعي جـنس، سـن، پايـه و               1 تقاضاي آموزش  ةانجام شده در زمين   

                                                           
  Hashimoto, K.Heath, J., 1995- Tilak, J. B. G., 2002- Kim, S, 2004- Tansel.a, Bircan. f, 2006: به طور مثال مراجعه شود به .1
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بـر  ) ارسرپرست خانو (ي  پرست و اعضاي خانوار و وضع زناشوي      مدرك تحصيلي، وضع اشتغال سر    
  . چگونگي رفتار خانوار از جنبه تقاضا براي آموزش مؤثر شناخته شد

از ميـان مجموعـة     .  دوم به اطالعات مربوط بـه محـل سـكونت خـانوار اختـصاص دارد               بخش
اطالعات مذكور، اطالعات مربوط به نحوة تصرف محل سكونت و برخورداري از رايانـه در منـزل                 

. بر تقاضاي خانوار براي آموزش مؤثر شناخته شـد        ) الت زندگي به عنوان متغير جانشين براي تسهي     (
اصـول  كـردن   از آنجا كه برخي از متغيرهاي برگزيده جنبة كيفي دارند، براي برآورد مـدل و لحـاظ                  

يـن منظـور   ه ا ب. شودگيري بهره) با مقادير صفر و يك (اقتصادسنجي الزم است از متغيرهاي مجازي       
يك تا نه رقمي به متغيرهاي مجازي در شكل صفر و يك تبـديل              اطالعات مذكور در قالب كدهاي      

هـاي خـوراكي و        بخـش هزينـه    14هـاي خـانوار در قالـب           سـوم مجمـوع هزينـه      بخـش  .شوند  مي
هـاي مـورد نيـاز        داده .گيرد  هاي آموزش و تحصيل خانوار را در بر مي          غيرخوراكي و از جمله هزينه    

 خانوار است كه از ميان مجموعة اطالعات موجـود         يشبراي برآورد تابع انگل درآمد و مخارج آموز       
 اجتماعي نيـز بـراي تبيـين و    -عالوه بر اين متغيرهاي مؤثر اقتصادي   . شود   سوم فراهم مي   بخشدر  

  .شود هاي مورد استفاده ارائه مي در اين قسمت نكاتي پيرامون داده. شوند برازش بهتر تابع افزوده مي
  )مخارج خانوار( درآمد .1

ن مطالعه همانند اغلب مطالعات به جاي متغير درآمد از مجموع مخارج مصرفي خانوارهـا               در اي 
  :شود كه داليل آن عبارتند از استفاده مي
اطالعات گردآوري شده در مورد درآمد      :  شيوة نامناسب گردآوري اطالعات درآمد خانوار      )الف

خانوارها و به ويـژه خانوارهـاي       آيد و سرپرستان      خانوار با پرسش از سرپرست خانوار به دست مي        
ي و كتمان واقعيـت     يگو  در مقابل احتمال كم   . كنند  پردرآمد غالباً از ابراز درآمد واقعي خود پرهيز مي        

يكسان نبودن نسبي خطاي خانوارها در اظهار درآمـد         . در مورد هزينه به مراتب كمتر از درآمد است        
ار غيررسـمي بزرگتـر و سـهم    ه حجـم بـازار كـ     هر انداز . رود  مربوطه نيز مشكلي جدي به شمار مي      

ـ        انتظار مي  ،هاي غيرنقدي در درآمد خانوار بيشتر باشد      پرداخت وط بـه   رود كه گردآوري اطالعات مرب
  1.تر همراه باشددرآمد خانوار با خطاي بزرگ

                                                           
  Tansel. A., Bircan, F., 2006, KIM, S., Lee, Ju-Ho, 2001: به طور مثال مراجعه شود به .1
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شود كه هزينه كل بـا درآمـد          عموماً چنين تصور مي   : ها در قياس با درآمد       ثبات بيشتر هزينه   )ب
-1هوتـاكر و تيلـور    . ( در مقايسه با درآمـد جـاري مـشاهده شـده دارد            تر  بطه بسيار نزديك  مي را دائ

تـر   ها در قياس با درآمدها با ثبـات    ه هزين .)1-8 ص، ص 1986،  وايزنبرگر) (255-259 صص -1970
مـي  پرتو نظرية درآمد دائ   گرايانه كاربرد هزينة كل به جاي درآمد در            از ديدگاه عمل   بنابراين ،هستند

 بنابراين در ادبيات موضوع مربوط به منحني انگل، هزينه كـل           ،)178  ص -1988 -كيم (موجه است 
داليل اين امر نيـز انعكـاس بهتـر درآمـد           . رود  عموماً به عنوان متغير جانشين براي درآمد به كار مي         

. هـستند مـد  گيري هزينه در مقايسه بـا درآ  دائمي توسط هزينه كل و بروز خطاهاي كمتر براي اندازه       
  .)306  ص-2006 -2تنسل(
   مخارج آموزشي.2

گيرد از اقالم     مخارج آموزشي كه به عنوان متغير وابسته در سمت چپ معادله تابع انگل قرار مي              
  .  تشكيل شده استزير

زرگـساالن، شـبانه و     نام و شهريه مـدارس دولتـي، خـصوصي، ب           هاي مربوط به ثبت     هزينه) الف
  .شود هاي نقدي به مدرسه را شامل ميي و كنكور و كمكدانشگاه، كالسهاي تقويت

  التحرير هاي تحصيلي و لوازم هاي درسي در تمامي دورهمخارج تدارك كتاب) ب
  …اي و   زبان خارجي، فني و حرفهمانندبندي نشده  هاي سطحمخارج مربوط به آموزش) ج

   اجتماعي- متغيرهاي اقتصادي.3

هـاي اول و      بخـش  از اطالعات ارائه شده در       گيري  بهرهي با   هاي مربوط به متغيرهاي جمعيت      داده
 اجتماعي اعضاي خانوار و مشخصات محل سكونت و تسهيالت و      ويژگيهايدوم بودجه خانوار كه     

   .شوند گيرد، فراهم مي  زندگي را در بر مياساسيلوازم 
ا بـه متغيرهـاي    فهرست متغيرهاي برگزيده از طرح بودجه خانوار مركز آمار ايران و تبـديل آنهـ              

  . ارائه شده است1  شماره در جدول،قابل استفاده در مدل
  
  
  
  
  
  

                                                           
1. Houthakker, and Taylor, 1970 
2. Tansel, 2006 
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   اجتماعي خانوارها و چگونگي تبديل آنها براي استقرار در مدل مطالعه- متغيرهاي اقتصادي.1  شمارهجدول
  كميت متغير براي مدل مدل عنوان متغير در  متغير

  0=  زن      1= مرد  Sxh  جنس سرپرست خانوار
  الس  Agh  سن سرپرست خانوار
  0= سواد   بي   1= سواد با  Lih  سواد سرپرست خانوار

      :مدرك تحصيلي سرپرست خانوار
  0= دارا نبودن مدرك  1=دارا بودن مدرك  Dph  تر ينيديپلم و پا
  0= دارا نبودن مدرك  1=دارا بودن مدرك  Fdph  فوق ديپلم
  0=ودن مدرك دارا نب  1=دارا بودن مدرك  Bch  ليسانس

  0= دارا نبودن مدرك  1=دارا بودن مدرك  Msh  فوق ليسانس
  0= دارا نبودن مدرك  1=دارا بودن مدرك  Phh   و باالتريدكتر

  0= دارا نبودن مدرك  1=دارا بودن مدرك  Reh  حوزوي
  0=  بيكار     1= اغل ش  Emh  وضعيت اشتغال سرپرست خانوار
  0= غيره     1= متأهل   Mrh  وضعيت ازدواج سرپرست خانوار

  0= اجاري   1= غير اجاري   Rho  ل سكونتحوضعيت تصرف م
  نفر  N05   سال خانوار6 اعضاي زير شمار
  نفر  N611   سال خانوار11 تا 6 اعضاي شمار
  نفر  N1214   سال خانوار14 تا 12 اعضاي شمار
  نفر  N1518   سال خانوار18 تا 15 اعضاي شمار
  نفر  N1920  ال خانوار س20 تا 19 اعضاي شمار
  نفر  N21   سال به باالتر خانوار21 اعضاي شمار
  نفر  Nst   شاغالن به تحصيل در خانوارشمار
  نفر  Nem   شاغالن به كار در خانوارشمار
  نفر  Ndp  تر يني اعضاي خانوار با مدرك ديپلم يا پاشمار
  نفر  Nfdp   اعضاي خانوار با مدرك فوق ديپلمشمار
  نفر  Nbc  وار با مدرك ليسانس اعضاي خانشمار
  نفر  Nms  ليسانس  اعضاي خانوار با مدرك فوقشمار
  نفر  Nph   اعضاي خانوار با مدرك دكتري و باالترشمار
  نفر  Nre   اعضاي خانوار با مدرك حوزويشمار
  نفر  Nedu   اعضاي خانوار با مدرك تحصيلي ديپلم و باالترشمار

  نفر  Sze  اندازه خانوار
   از جنبه آموزشيكارا نج استانسكونت در پ

  1 :پنجگانهي استانهاساكن در   Pro  )1تهران، اصفهان، گيالن، مازندران و يزد(
  0 :استانهاسكونت در ساير 

  نفر  Nch   فرزندان خانوارشمار
  0 :نداشتن رايانه   1:  رايانهداشتن  Pc  برخورداري از حداقل يك دستگاه رايانه

  نفر  Nsb   شاغالن به تحصيل مذكرشمار
  نفر  Nsg   شاغالن به تحصيل مونثشمار
  نفر  Nnsg   اعضاي مونث خانوار كه به تحصيل اشتغال ندارندشمار
  نفر  Nnsb   اعضاي مذكر خانوار كه به تحصيل اشتغال ندارندشمار

 

رود متغيرهاي سن، سواد، اشتغال و دارا بودن مدرك تحصيلي باالتر سرپرست خانوار،            انتظار مي 
 شمار شاغالن به تحصيل،     شمار،  ه خانوار  سال 21 تا   6 اعضاي   شمارري بودن محل سكونت،     غيراجا

 از  كارا نسبتاً   پنجگانه ي  استانهااعضاي داراي مدرك تحصيلي ديپلم و باالتر در خانوار، سكونت در            
 بيشتر شاغالن به تحـصيل مـذكر در         شمارجنبه آموزشي، برخورداري از تسهيالت رايانه در منزل و          

                                                           
  ).162-182، صص1388آتشك، (استانهاي برگزيده برگرفته از نتايج مطالعه آتشك است  .1
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در مقابـل   . دنمقايسه با شاغالن به تحصيل مؤنث بر مخارج آموزشي خانوار تأثير مثبت داشـته باشـ               
 . رود اندازه خانوار بر مخارج آموزشي تأثير منفي داشته باشد انتظار مي

  هاي سري زماني و مقطعي  تركيب داده.4

 ويژگيهـاي كه همراه با    ز اطالعات خام بودجه خانوار       ا هاربراي بررسي هر چه بهتر رفتار خانوا      
كـه  شـود     به كارگيري اطالعـات خـام خـانوار سـبب مـي           . شده است گيري    اجتماعي آنهاست، بهره  

تنظـيم اطالعـات در قالـب مـورد         . ترين واحد مصرفي يعني خانوار هدف مطالعه قرار گيرد          كوچك
زاري و صـرف زمـان      اف  هاي متعدد نرم    اي كه دارد، نيازمند تدوين برنامه       اشاره به دليل حجم گسترده    

 براي ارائـه تـصويري   اتري كاريتواند سبب شود تا برآوردها  زياد مشاهدات مي شمار ،ردر براب . است
هاي خام بودجه خانوار در مناطق شهري         در اين مطالعه از داده    . شفاف از رفتار خانوارها فراهم شود     

كـل حجـم     معادل بـا     وخانوار   53736دربرگيرندة  شود كه      استفاده مي  1386 تا   1383ي  سالهابراي  
  .نمونه است

هـاي مـستخرج از واحـدهاي مقطعـي           چنانچـه داده  . شامل دو بعد زمان و مقطـع اسـت        ها    داده
ـ  1هـاي ادغـام شـده نـاهمتراز          در كنار هم قرار دهيم با داده       گوناگون را ي  سالهامتفاوت در    رو  ه روب

  آنها براي كه   ندر قرار دا  ت آموزشي  از خدما  گيري  بهرهدر يك سو خانوارهاي متقاضي      . شدخواهيم  
 هر سال مشاهداتي در قالب مخارج صورت گرفته وجـود دارد، و در سـوي ديگـر دوره زمـاني                     در

ي سـالها در صورتي كه مشاهدات در طـي        . گيرد   را در برمي   1386 تا   1383ي  سالهامطالعه است كه    
 طـي زمـان      در ات خانوارهـا  ي بـر حـسب طبقـ      هاي متفاوت در كنار يكديگر قرار گيرند، كميت     مذكور  

. ه به فرض محقق بستگي داردي ادغام شدمدلهاانتخاب روش مناسب براي تخمين     . شود  تشكيل مي 
 واريانـسها ي همـسان بندي شده بـر اسـاس نتـايج آزمـون          هاي طبقه   جا كه در اين مطالعه از داده      از آن 

توان اظهار كرد كه جمالت اختالل براي خانوارهاي درون هـر طبقـه الگـوي     استفاده شده است، مي   
در ضمن چون دوره مطالعه برابر با چهار سال اسـت، احتمـال تغييـر ضـرايب مـدل                   . يكساني دارد 

اي و بـا توجـه بـه     تحليل خوشهدادن عالوه بر اين ضمن انجام .  زماني مطالعه كم استةطي دور در
  مجموعه داليـل   3)112، ص 2005بالتاجي،   (،ميان مقاطع بلوك قطري است     2نكه ساختار ماتريس  اي
 ضمن   بنابراين .دن پذيرش فرض يكسان بودن ضرايب براي خانوارهاي درون هر گروه داللت دار            بر

 و كنار هم، براي برآورد كـشش        متفاوتي  سالها طي    در هاي مربوط به طبقات خانوارها      آرايش داده 
  .شود هاي به ظاهر نامرتبط استفاده مياز روش رگرسيونو ضرايب   كلجمخار

  :توان به شكل زير نوشت هاي آموزشي را مي  رابطة انگل براي هزينهبر اين پايه
                                                           
1. Unbalanced Pooled Data 
2. ( ) ( ) ( )TNNlj IIVjlJTIjlUUEjl ⊗+⊗=′=Ω 22 δμδ  
3. Baltaji, 2005, pp. 112 
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UjtkDjtyjtEdjt k +++= ,...1,1 βββ  
 اجتماعي  -متغيرهاي اقتصادي    Dمخارج كل خانوار و      y معرف مخارج آموزشي،     Edكه در آن    

k. است
i 1=β و jUنيز به ترتيب بر ضرايب متغيرها و جمله اختالل داللت دارند .  

mj ,,2,1 K= :1,,6 و   در هر سال  ) خانوارها( واحدهاي مقطعي    شمارK=t : ي سـالها  شـمار
  مطالعه

  مدل و نتايج تجربي مطالعه
 : استزيربه صورت ) بع انگلمبتني بر تا(شكل عمومي مدل 

ED= f (Tc, sxh, Agh, Lih, dph, fdph, bch, msh, phh, reh, emh, mrh, rho, 
N05, N611, N1214, N1518, N1920, N21, Nst, Nem, Ndp, Nfdp, 

 Nbc, Nms, Nph, Nre, Nedu, Sze, Pro, Nch, Pc, Nsb, Nsg, Nnsg, nnsb) 
  :است رزيكه تصريح شكل جبري آن به شكل 

.........13......11........321 ++++++= rhoemhAghSxhTCEDi ααααα  
),0( 2uNUi δ≈  

 آنهـا از    ضـرايب در مرحلة اول معادلة فوق براي هر سال برآورد و پس از حذف متغيرهايي كه                
جنبه آماري معنادار نبودند، مشخص شد كه متغيرهاي جمعيتي مربوط بـه جـنس، سـواد، وضـعيت                  

 اعـضاي خـانوار در سـنين        شـمار محل سكونت،   اشتغال و ازدواج سرپرست خانوار، نحوة تصرف        
 اعضاي خانوار با مدرك تحـصيلي بـاالتر   شمار شاغالن به تحصيل و كار در خانوار،         شمار،  متفاوت

برخـي  .  بر مخـارج آموزشـي خـانوار دارنـد         ي معنادار  فرزندان خانوار تأثير   شماراز ديپلم، اندازه و     
خطـي بـا      ار احتماالً به دليل وجود رابطه هـم       متغيرها از قبيل مدرك تحصيلي و سن سرپرست خانو        

  . از مدل حذف شدندبنابراين  واري معنادار نبودند آمنظرمتغيرهاي ديگر از 
پس از آن مدل با مجموعة مشاهدات مربوط به مخارج آموزشي خانوارها در هر سال بـرآورد و              

بـا مرتـب    . انجـام شـد   كوآنت براي پسماندهاي حاصل از برآورد       -آزمون همساني واريانس گلدفلد   
براسـاس  (هاي كوچـك بـه بـزرگ         از كميت  (TC)كردن مشاهدات براساس متغير مستقل مخارج كل        

تأئيـد   آزمون، بررسـي نتـايج،   ، تقسيم مشاهدات به طبقات فرد، انجام     )كوآنت-روش آزمون گلدفلد  
افزاري تدوين شـده     هاي نرم   بندي به وسيلة برنامه     يند طبقه اوجود ناهمساني واريانس و تكرار آن، فر      

  : انجام شدزير به ترتيب Eviewsافزار  در محيط نرم
 .بندي شد مجموعة مشاهدات در نه طبقه دسته. 1
مجموعـة  . ، مدل براي طبقـات فـرد بـرآورد شـد          )8 و 6 و 4 و 2(نظر از طبقات زوج       با صرف . 2
 بررسي و متغيرهـايي  t و  مانندهايي     آماره  شده و  هاي آماري مربوطه براي هر برآورد انجام        آزمون

 .تر مدل حذف شدند كه از جنبة آماري معنادار نبودند به منظور برازش هر چه مناسب
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 .كوآنت انجام شد-هاي مربوط به طبقات فرد محاسبه و آزمون گلدفلدواريانس رگرسيون. 3
رت مـستقل  مـدل مطالعـه بـه صـو    از آنهـا  طبقات زوج به چهار طبقه تقسيم و براي هر يك         . 4

 .تعريف، برآورد و واريانس هر رگرسيون محاسبه شد
 Fكوآنت براي هر زير طبقه از طبقات زوج با طبقة فرد مجاور انجام و آمارة                -آزمون گلدفلد . 5

 .محاسبه شد
كوآنـت مـشاهدات زيـر طبقـات مربـوط بـه طبقـات زوج در          -براساس نتايج آزمون گلدفلد   . 6

 .غام شد كه واريانس مشاهدات هر طبقه يكسان باشداي اد طبقات فرد مجاور به گونه
و )  معادلـه بـراي چهـار سـال     150بيش از   (در نهايت با برآورد معادالت رگرسيوني توابع انگل         

 شـد كـه نتـايج در        يگروهبند، مشاهدات مربوط به هر سال در پنج طبقه          واريانسهاآزمون همساني   
  .جدول شماره دو ارائه شده است

  1386 تا 1383طبقات برگزيده مشاهدات مربوط به خانوارها در طي دورة  .2 شماره جدول
1383  1384  1385  1386  

  طبقة 
  هياول

 دامنه
  مشاهدات

  طبقه
  دهيرگزب

  هطبق
  هي اول

 دامنه
  مشاهدات

  طبقه 
  دهيبرگز

  طبقه 
  اوليه

 دامنه
  مشاهدات

  طبقه 
  برگزيده

  طبقه 
  اوليه

 دامنه
  مشاهدات

  طبقه 
  برگزيده

 تا 1613
 تا 1799  1  1295

  تا1971  1  1439
 تا 2088  1  1577

1669  3  
 تا 1937
 تا 2159  1  1614

 تا 2366  3  1800
 تا 2506  1  1972

2089  3  
 تا 2261
 تا 2520  1  1938

 تا 2761  3  2160
 تا 2924  3  2367

2507  3  
  دوم

 تا 2583
2262  1  

  دوم

 تا 2879
2520  3  

  دوم

 تا 3152
2762  3  

  دوم

 تا 3342
2925  3  

 تا 4199
 تا 4674  3  3878

 تا 5126  3  4315
 تا 5427  3  4728

5008  5  
 تا 4523
 تا 5033  3  4200

 تا 5521  3  4674
 تا 5846  3  5127

5428  5  
 تا 4848
 تا 5393  3  4524

 تا 5915  3  5033
 تا 6268  5  5522

5847  5  
  چهارم

 تا 5168
4849  3  

  چهارم

 تا 5753
5394  3  

  چهارم

 تا 6302
5916  3  

  چهارم

 تا 6688
6269  5  

 تا 6784
 تا 7550  5  6461

 تا 8276  5  7191
 تا 8763  5  7881

8347  5  
 تا  7106
 تا 7910  5  6785

 تا 8671  5  7551
 تا 9179  5  8277

8764  5  
 تا  7430
 تا 8270  5  7107

 تا 9066  5  7911
 تا 9600  5  8672

9180  5  
  ششم

 تا  7750
7431  5  

  ششم

 تا 8629
8271  7  

  ششم

 تا 9456
9067  5  

  ششم

 تا 10018
9601  5  

 تا  9367
 تا 10426  7  9046

 تا 11428  7  10067
 تا 12099  7  11033

11682  7  
 تا  9691
  تا10786  7  9368

   تا12218  7  10427
 تا 12518  7  11429

12100  7  
 تا 10015
 تا 11146  7  9692

   تا12608  7  10787
 تا 12937  7  12219

12519  7  
  هشتم

  تا10335
10016  7  

  هشتم

  تا11505
11147  7  

  هشتم

   تا14174
12609  7  

  هشتم

 تا 13355
12938  7  
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گيري پيرامون اندازه سهم آمـوزش در         بنابراين رفتار خانوارها در درون هر طبقه از جنبه تصميم         
  .سبد هزينه خانوار مشابه با يكديگر است

  هاي تحقيق يافته
 ، از تابع انگل انجام شـد گيري بهره كه با ياي ناشي از برآورد تابع مخارج آموزش  اندازه پسمانده 

بنـابراين  . براي خانوارهاي متعلق به طبقات باالتر در مقايسه با خانوارهاي كم درآمد بزرگتـر اسـت               
 عنـصر درآمـد بـراي       بـه وسـيله   توان نتيجه گرفت بخش توضيح داده نـشده مخـارج آموزشـي               مي

 اجتماعي  -مند از سطوح درآمدي باالتر قابل توجه و دخالت دادن عوامل اقتصادي               خانوارهاي بهره 
بنـدي الزم     براي تبيين بهتر رفتار خانوارها از لحاظ توزيع مخارج آموزشي در سـبد هزينـه و طبقـه                 

  .است
 53736 ، اجتمـاعي  -غيرهاي درآمد و اقتصادي   در مرحله اول اين تحقيق با استفاده از مجموع مت         

 در پـنج    1386 تـا    1383ي  سـالها طـي   در  ه مربوط به خانوارهاي ساكن مناطق شهري كشور         مشاهد
 پنجگانـه  طبقـات  اجتماعي   -ي اقتصادي ويژگيهاترين    در اين قسمت به مهم    .  شدند يگروهبندطبقه  

  .هستندبودجه خانوارها به مخارج آموزشي مرتبط  كه به موضوع تخصيصشود  اشاره ميخانوارها 
  پنجگانه  اجتماعي طبقات -ي اقتصاديژگيهاوي برخي از .1

  

  )1383-1386(ي سالها طي پنجگانهاقتصادي خانوارها در طبقات  جمعيتي وي ويژگيها .3 شماره جدول
  طبقه

  شاخص
طبقه 
  اول

طبقه 
  دوم

طبقه 
  سوم

طبقه 
  چهارم

طبقه 
  پنجم

مجموع 
  طبقات

  متوسط

  --- --  53736  4367  13875  15323  11755  8416  )نفر( كل خانوار شمار
  21442  --- -- --  90991  35133  12398  5438  1964  )هزار ريال(ميانگين هزينه كل خانوار 

  --- --  --- -- --  112000  98200  22695  10249  3417  )هزار ريال(حداكثر هزينه خانوار 
  نسبت خانوارهاي هر طبقه از مجموع

  )درصد( خانوارها 
7/15  9/21  5/28  8/25  1/8  100  -- ---  

  زينه هر طبقه از هزينه سهم ه
  )درصد(كل خانوارها 

43/1  5/5  2/16  3/42  5/34  -- -- ---  -- ---  

  

 متوسط هزينه كل خانوارهـاي طبقـه پـنجم بـه     ،3  شمارهبا توجه به اطالعات مندرج در جدول   
خانوارهاي طبقه  .  برابر متوسط هزينه كل طبقات اول تا چهارم است         6/2 و   3/7،  7/16،  3/46ترتيب  

 درصد از كـل     4/1شوند، صرفاً      درصد از كل خانوارهاي نمونه را شامل مي        7/15كه   وجود آن  بااول  
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 درصد از مجموع خانوارهـا رادر       1/8در مقابل خانوارهاي طبقه پنجم كه       . كنند  ها را صرف مي     هزينه
 .اند ها را به خود اختصاص داده  درصد از مجموع هزينه5/34گيرند،  برمي

  

  )1383-1386(هاي  طي سال پنجگانه اجتماعي خانوارها در طبقات يهايويژگ .4 شماره جدول
  طبقه

 شاخص

طبقه 
 اول

طبقه 
 دوم

طبقه 
 سوم

طبقه 
 چهارم

طبقه 
 پنجم

 كل
متوسط 
 طبقات

 -----  53736 4367 13875 15323 11755 8416 )نفر(شمار خانوارها 

 -----  100 1/8 8/25 5/28 9/21 7/15 )درصد(نسبت از كل خانوارها 

 75 --- -- -- 7/85 8/82 7/76 6/71 59 )درصد(نسبت سرپرستان خانوار شاغل 

 46 --- -- -- 97/44 57/45 46/45 46 3/48 )سال(متوسط سن سرپرست خانوار 

 9/88 --- -- -- 72/95 7/93 7/90 5/87 76 )درصد (متأهل خانوارهانسبت سرپرستان 

 7/67 --- -- -- 6/75 7/74 8/66 64 58 )درصد( منزل مسكوني نسبت خانوارهاي مالك

 4/21 --- -- -- 4/52 9/40 17 67/6 6/1 )درصد(نسبت خانوارهاي داراي رايانه 

 14/4 --- -- -- 36/4 47/4 2/4 1/4 42/3 )نفر(متوسط اندازه خانوار 

 095/2 --- -- -- 23/2 35/2 12/2 09/2 56/1 )نفر(متوسط نسبت فرزندان هر خانوار 

 37/1 --- -- -- 68/1 62/1 28/1 39/1 95/0 )نفر( به تحصيل در خانوار متوسط نسبت شاغالن
  

 كه طبقات اول تا پنجم به ترتيب از نسبت باالتر  شود  مشخص مي  4با توجه به اطالعات جدول      
 و  هـستند  شـاغل    ها درصد از سرپرستان خانوار    59در طبقه اول    . سرپرستان شاغل برخوردار هستند   

  7/85 و 8/82، 7/76، 6/71ينده براي طبقـات دوم تـا پـنجم بـه ترتيـب             نسبت مذكور با روندي فزا    
بـه  ( سال است كه با روندي كاهنـده         3/48متوسط سن سرپرست خانوار در طبقه اول        .  است درصد
نسبت سرپرستان متأهل خانوارهـا نيـز بـه         . رسد   سال در طبقه پنجم مي     45به  )  طبقه چهارم  ياستثنا

 درصد از سرپرستان خانوارهاي متعلق بـه        76در شرايطي كه    . يابد  ميموازات افزايش طبقات فزوني     
  . درصد است96طبقة اول متأهل هستند، نسبت متناظر براي طبقه پنجم در حدود 

اي كـه خـانوار بـه آن متعلـق اسـت،              نسبت خانوارهايي كه مالك منزل مسكوني هستند با طبقه        
 6/75 درصـد در طبقـة اول بـه          58نده به ترتيب از     نسبت مالكان با روندي فزاي    . ارتباط مستقيم دارد  

نسبت خانوارهاي طبقه اول كه در منزل به رايانه دسترسي دارنـد            . شود  درصد در طبقة پنجم بالغ مي     
 درصـد   4/52 و   41،  17 ،   7/6 درصد و نسبت متناظر براي طبقات دوم تا پنجم به ترتيب             6/1صرفاً  
ار است كه با افزايش رتبة طبقات تا طبقة چهارم افـزايش            نكتة قابل توجه متوسط اندازة خانو     . است
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نسبت فرزندان خانوار   ). البته اندازه خانوار در طبقه پنجم تفاوت اندكي با طبقة چهارم دارد           (يابد    مي
. يابـد   با طبقة چهارم دارد، به ترتيب با افزايش طبقـات فزونـي مـي        ي اندك فاوتبجز طبقة پنجم كه ت    

براي نفر   95/0 از   )به استثناي طبقه سوم   ( در خانوار نيز با روندي فزاينده        نسبت شاغالن به تحصيل   
  .شود طبقه پنجم بالغ ميخانوار براي در نفر  7/1 حدودبه طبقه اول 

  

   پنجگانه وضعيت سواد و مدارك تحصيلي سرپرستان خانوارها در طبقات .5 شماره جدول
  )1383-1386در دوره زماني (

  

ي كه سرپرسـت باسـواد دارنـد بـه          دهد نسبت خانوارهاي     نشان مي  5اطالعات مندرج در جدول     
 8/55در شـرايطي كـه صـرفاً        . يابـد    افزايش مـي   ،اي كه در آن قرار دارند        سطح طبقه  يموازات ارتقا 

 4/95درصد از سرپرستان خانوارهاي طبقه اول باسواد هستند، نسبت متناظر بـراي طبقـه پـنجم بـه                   
تر، كارشناسـي،     ينيلي ديپلم و پا   ي كه مدارك تحصي   ينسبت سرپرستان خانوارها  . شود  درصد بالغ مي  

 سرپرسـتان   يبه اسـتثنا  (يابد     به ترتيب با افزايش طبقات فزوني مي       ،ندداركارشناسي ارشد و دكتري     
شـتاب افـزايش مـذكور بـراي     ). تـر در طبقـة پـنجم    ينيخانوار داراي مدرك تحـصيلي ديـپلم و پـا     

طبقـات  پنجم در مقايسه بـا        هقطبسرپرستان خانوارهاي داراي مدارك دكتري و كارشناسي ارشد در          
  .ير استديگر چشمگ

  
  
  
  
  

  طبقه
  شاخص

طبقه 
  اول

طبقه 
  دوم

طبقه 
  سوم

طبقه 
  چهارم

طبقه 
  پنجم

  متوسط

  نسبت خانوارهاي با سرپرست داراي مدرك 
  )درصد(تر  ينيديپلم و پا

52  5/68  4/71  2/63  59  7/64  

  نسبت خانوارهاي با سرپرست داراي مدرك 
  )درصد(ليسانس 

6/0  07/2  06/5  5/14  5/18  24/7  

  نسبت خانوارهاي با سرپرست داراي مدرك 
  )درصد(ليسانس فوق 

13/0  094/0  306/0  87/0  66/2  57/0  

  نسبت خانوارهاي با سرپرست داراي مدرك 
  )درصد(دكتري و باالتر 

012/0  12/0  11/0  49/0  4/17  33/0  

  80  4/95  2/91  83  5/74  8/55  )درصد(نسبت خانوارهاي با سرپرست با سواد 
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   پنجگانه  هزينه خانوارهاي متعلق به طبقاتها در سبد  تركيب سهم انواع هزينه.6 شماره جدول
  )1383-1386دوره زماني (

  )درصد(نسبت
  

  طبقه

  نسبت خانوارها
  از كل

  هزينه 
  آموزشي

  هزينه 
  خوراك

  هزينه
   پوشاك 

  هزينه 
  مسكن

   هزينه
  بهداشت

   ساير كاالها  هزينه
  و خدمات

  28  6/3  16/34  06/3  1/29  08/2  7/15  اول
  52  9/2  5/19  4/3  7/18  5/3  9/21  دوم
  35/67  95/1  7/11  4/2  1/11  5/5  5/28  سوم
  8/76  4/1  6  8/1  6  8  8/25  چهارم
  65/87  09/1  8/2  9/0  63/2  93/4  1/8  پنجم

  

 طبقـات  خانوارهـاي    هاي خوراك   دهد سهم هزينه    مينشان   6اطالعات مندرج در جدول شماره      
 درصـد در طبقـة پـنجم كـاهش     6/2 درصد در طبقـة اول بـه      1/29اول تا پنجم با روندي نزولي از        

. رسـد   درصد براي طبقه پنجم مي8/2 درصد براي طبقه اول به 16/34سهم هزينة مسكن از  . يابد  مي
هـا بـراي      در مقابل سهم ساير هزينـه     . وردار است هاي بهداشتي نيز از چنين شرايطي برخ        سهم هزينه 

 درصـد رسـيده     6/87 بـه    28خانوارهاي متعلق به طبقه اول تا پنجم با روندي فزاينده به ترتيـب از               
هاي آموزشي خانوارهاي متعلق به طبقات اول تـا چهـارم بـا رونـدي فزاينـده بـه           سهم هزينه . است

بـراي طبقـة پـنجم بـه        اي طبقة چهارم افزايش، اما       درصد بر  8ه   درصد براي طبقة اول ب     2ترتيب از   
جـز   بپنجگانـه سهم پوشاك نيز در سبد هزينـه خانوارهـاي طبقـات    . يابد  درصد كاهش مي5حدود  

 درصد براي خانوارهاي    9/0 درصد براي طبقة دوم به       4/3طبقة اول، به ترتيب و با روندي نزولي از          
  . يابد طبقه پنجم كاهش مي

   پنجگانهآموزشي به تفكيك طبقات  هاي ي خانوارهاي نمونه از جنبه هزينهگيهاويژ .7 شماره جدول
  )1383-1386دوره زماني (

  طبقه
    هاشاخص

طبقه 
  اول

طبقه 
  دوم

طبقه 
  سوم

طبقه 
  چهارم

طبقه 
  پنجم

  متوسط  كل

  --- -  100  1/8  8/25  5/28  9/21  7/15  )درصد(نسبت خانوارهاي هر طبقه از كل خانوارهاي نمونه 
  --- -  100  5/34  3/42  2/16  5/5  43/1  )درصد(هزينه هر طبقه از هزينه كل خانوارها سهم 

  --- -  100  5/24  57/54  65/16  69/3  58/0  )درصد(سهم هزينه آموزشي هر طبقه از كل هزينه آموزش خانوارها 
  64/5  --  4  27/7  8/5  74/3  28/2  )درصد(سهم هزينه آموزش هر طبقه از مجموع هزينه كل خانوارها 

  1210  --  3640  2550  705  203  7/44  )هزار ريال(ميانگين هزينه آموزش خانوار 
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شـود    مالحظه مـي ،7  شماره خانوارها در جدول  پنجگانه  طبقات هاي آموزشي   با تمركز بر هزينه   
سـهم هزينـه آموزشـي    . كه نابرابري مخارج آموزشـي در ميـان طبقـات خانوارهـا چـشمگير اسـت          

 درصـد اسـت،     6/0هاي آموزشي خانوارهاي نمونه در حدود         ز مجموع هزينه  خانوارهاي طبقه اول ا   
در مقابـل   . دهنـد    خانوارهـا را تـشكيل مـي        كل  از صددر 7/15در حالي كه خانوارهاي طبقه مذكور       

 درصـد از مجمـوع   5/24شـوند،    درصد از كل خانوارها را شامل مـي 1/8خانوارهاي طبقه پنجم كه  
  .اند ه خود اختصاص دادهمخارج آموزشي خانوارها را ب

 به 28/2وزشي در سبد خانوار براي طبقات اول تا چهارم با روندي فزاينده از            هاي آم   سهم هزينه 
ميـانگين سـهم مخـارج    . يابـد   براي طبقه پنجم به چهار درصد كـاهش مـي  اما ، درصد افزايش  27/7

رهاي طبقه پنجم بـيش     متوسط هزينه آموزش خانوا   .  درصد است  6/5آموزشي خانوارهاي نمونه نيز     
 برابـر   2/5،   برابر خانوارهاي طبقـه دوم     18 برابر متوسط هزينه آموزشي خانوارهاي طبقه اول،         81از  

  . برابر خانوارهاي طبقه چهارم است4/1خانوارهاي طبقه سوم و 
   متغيرهاضرايبو  كل برآورد كشش مخارج .2

ين، متوسـط،   يين، متوسـط پـا    يپـا (بندي خانوارهاي شهري در پنج گـروه درآمـدي            پس از طبقه  
 جمعيتـي هـر طبقـه، در ايـن قـسمت            -ي اجتمـاعي، اقتـصادي      ويژگيهاو ارائه   ) متوسط باال و باال   

 از تـابع انگـل   گيـري   بهره خانوارهاي شهري و با      پنجگانه به تفكيك طبقات    كل   ي مخارج ها  كشش
از آنجا كـه هـدف از كـاربرد         . دنشو  ارائه مي  برآورد و     اجتماعي -افزوده شده به متغيرهاي اقتصادي    

است، از شكل تابع دو طرف لگاريتمي ) درآمد ( كلتابع انگل در اين قسمت محاسبه كشش مخارج     
  . است كل براي تقاضاي آموزش، كشش مخارج)b (شود كه ضريب متغير مخارج استفاده مي

∑++=
s isi ZTCaed θlnln  

 ( )dsZs ,,1K=نيز معرف متغيرهاي اجتماعي و جمعيتي است .  
درصد تغييرات تقاضا براي كاال يا خدمات را بـه ازاي يـك درصـد               ) درآمد(كل  كشش مخارج   

 و در   1 كاال لوكس  ،اگر اندازه كشش بزرگتر از يك باشد      . دهد  ان مي  نش )درآمد( مخارج كل    تغيير در 
 .شود  محسوب مي2 ضروري،صفر باشدتر از و بزرگ صورتي كه كوچكتر از يك

  
  
 

                                                           
1. Normal Luxury 
2. Normal necessity 
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   خانوارهاي شهريپنجگانه  براي طبقات)كشش مخارج كل(  تابع انگلضرايب نتايج برآورد .8 شماره جدول
  ضرايب

  طبقه
  عرض

 LTC  NST NEDU SZE PRO PC NSB NSG  از مبدأ

  اول
915/2  

)32/5(  
532/0  

)97/13(  
28066/0  

)22/17(  
5037/0  

)34/9(  
03178/0-  

)45/3-(  
3267/0  

)21/8(  

*1533/0  
)82/1(  

0976/0  
)24/5(  

09095/0  
)72/4(  

  دوم
845/2  

)13/4(  
554/0  

)48/12(  
18198/0  

)2/12(  
699/0  

)07/22(  
02765/0-  

)95/2-(  
4133/0  

)32/12(  
338/0  

)64/6(  
08838/0  

)85/4(  
1442/0  

)96/7(  

  سوم
*0846/1-  

)39/1-(  
83115/0  

)32/17(  
2808/0  

)96/13(  
59/0  

)29/22(  
1127/0-  

)35/10-(  
5294/0  

)76/14(  
531/0  

)6/13(  
1406/0  

)41/6(  
1705/0  

)82/7(  

  چهارم
33/2  

)100/4(  
625/0  

)5/18(  
32/0  

)74/15(  
518/0  

)94/26(  
1312/0-  

)59/10-(  
499/0  

)13/13(  
774/0  

)55/21(  
1753/0  

)81/7(  
1601/0  

)164/7(  

  پنجم
23/9  

)5/8(  
2163/0  

)66/3(  

*04/0-  
)99/0-(  

49/0  
)3/16(  

214/0-  
)67/8-(  

61/0  
)35/9(  

93/0  
)68/14(  

72/0  
)75/14(  

59/0  
)99/11(  

  . استt اعداد داخل پرانتز مقدار آماره -2.  است  از لحاظ آماري معنادار نبودهدر سطح يك درصد * -1

دهـد     خانوارها نشان مي   پنجگانه براي تمامي طبقات  ) درآمد ( كل  كشش مخارج  ضرايبعالمت  
 است و خانوارها تقاضاي خود را بـراي آمـوزش بـه مـوازات افـزايش                 1كه آموزش كااليي معمولي   

ي محاسـبه شـده نيـز نـشان     هـا  كـشش انـدازه  . دهند مي) كاهش(خود افزايش   كل  مخارج  ) كاهش(
به اين معنا كه خانوارها به ازاي يـك         . دهد كه آموزش براي تمامي طبقات كااليي ضروري است          مي

د افـزايش  خود، تقاضا براي آموزش را به ميزاني كمتر از يك درصـ ) درآمد(در مخارج درصد تغيير  
متوسـط از جنبـه     (، تقاضـاي خانوارهـاي متعلـق بـه طبقـه سـوم              پنجگانه در ميان طبقات  . دهند  مي

و كمترين  ) 83/0(براي آموزش به ترتيب بيشترين      ) باالترين سطح درآمدي  (و طبقه پنجم    ) درآمدي
تقاضاي آموزش براي خانوارهاي شهري متعلق . نددار را نسبت به تغييرات درآمد     حساسيت) 21/0(

  كـل  مخـارج ) كـاهش ( و يـك درصـد افـزايش         است يكديگر    با به طبقات اول و دوم تقريباً مشابه      
منجـر  درصـد    55/0 و   53/0تقاضاي آموزش ايشان به ميزان      ) كاهش(خانوارهاي مذكور به افزايش     

  .شود مي
 بـر رابطـه مـستقيم آن بـا         (NST) آمـوزان و دانـشجويان       دانش شماريب متغير   عالمت مثبت ضر  

 (NEDU)  خانوارها با مـدرك تحـصيلي دپـيلم و بـاالتر            اعضاي شمار. داردمخارج آموزشي داللت    

                                                           
1. Normal goods 
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است كه بـا حركـت از       ) به استثناي طبقه پنجم   ( مثبت بر مخارج آموزشي تمامي طبقات        يداراي اثر 
  . شود ميتر  بزرگ  آنطبقه اول به پنجم اندازه

توان به     مي را اثر منفي    اين.  مخارج آموزشي تمامي طبقات خانوارها اثر منفي دارد        برعد خانوار   ب
 منفي ميان اندازه و     ة اختصاص منابع كمتر براي هر فرزند در خانوارهاي بزرگ يا بازتاب رابط            منزلة

ي تهران، اصفهان، گيالن، مازنـدران و       استانهاسكونت در   . ترجيحات خانوار براي آموزش تعبير كرد     
ي مـذكور از  اسـتانها .  بر مخارج آموزشي خانوارهاي شهري در تمامي طبقات دارد   ي مثبت يزد تأثير 

در نتيجـه   . نـد  برخوردار اسـتانها  سـاير    نـسبت بـه    يتر زرگ ب ييي داخلي آموزش  كارااندازه ضريب   
هاي   تحصيل و باال بودن نرخ تكميل دورههاي تكرار و تركيين بودن نرختوان استنباط كرد كه پا    مي

ي تحـصيل و در نتيجـه فزونـي مخـارج آموزشـي             سـالها  به افزايش ميانگين طـول       آموزشي و ارتقا  
توان بـه تـرجيح بـاالتر خانوارهـاي           اثر مثبت مذكور را مي     ،عالوه بر اين  . خانوارها منجر شده است   

 ةانـداز . ورد اشاره نيـز منتـسب كـرد       ي م استانهاساكن و وجود مؤسسات عرضه آموزش مناسب در         
افـزايش  ) به استثناي طبقـه چهـارم     (ضريب متغير مذكور با حركت از طبقه اول به سوي طبقه پنجم             

  .يابد مي
تواند بـراي     رود برخورداري خانوار از تسهيالت بيشتر زندگي به ويژه امكاناتي كه مي             انتظار مي 

متغير جانـشين بـراي نـشان       .  آموزشي مؤثر باشد   آموزش به كار گرفته شود بر افزايش سهم مخارج        
 يك دستگاه رايانه شخصي در منزل       حداقل برخورداري خانوار از     ،دادن تأثير مذكور در مدل تحقيق     

 بـر مخـارج آموزشـي       ي مثبـت  د كه برخورداري از رايانـه در منـزل تـأثير          نده  نتايج نشان مي  . است
تناسب بـا افـزايش رتبـه    دارد و اندازه ضريب م) ول طبقه ايبه استثنا (گوناگونخانوارها در طبقات   

توانـد جانـشين آمـوزش     توان استنباط كرد كه رايانـه نمـي        عالوه بر اين مي   . تر مي شود  طبقات بزرگ 
  .شود

 دختـران و پـسران در       شـمار  متغيرهاي   به صورت تأثير جنس شاغالن به تحصيل در خانوار كه         
 متفـاوت  گونـاگون  نوع تأثير در ميان طبقات  از نظراما از لحاظ آماري معنادار ،مدل وارد شده است  

 پسران در حال تحـصيل بـراي خانوارهـاي شـهري            شماراندازه ضريب مربوط به     . از يكديگر است  
بـه عبـارت ديگـر    . متعلق به طبقات اول، چهارم و پنجم بزرگتر از اندازه ضريب براي دختران است        

 دختران شاغل   شمار تأثير آموزشي خانوارها بيشتر از       شاغالن به تحصيل مذكر بر مخارج      شمارتأثير  
 دختر براي طبقات دوم و آموزان   دانش عدةدر مقابل اندازه ضريب مربوط به متغير        . به تحصيل است  
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، قابل توجه است كـه      عالوه بر اين  . تر از ضريب مربوط به پسران شاغل به تحصيل است         سوم بزرگ 
) باالترين سطح درآمدي  (ميان طبقات، متعلق به طبقه پنجم       ترين اندازه براي ضريب مذكور در       بزرگ
  . است
  بندي جمع

 تعـديل   ماننـد يي  سياسـتها  در پـي  بندي مناسب در شرايطي كـه دولـت           به كارگيري روش طبقه   
ي  اسـت، اهميتـ  … و گونـاگون ها، دريافت شهريه در پوشش عناوين     ، كاهش يا حذف يارانه    قيمتها
 قيمتهاي معطوف به تعديل ياستهاسسازي  پياده ترين موانع فراروي ز مهممعموالً يكي ا. يابد   مي بيشتر

 از عـوارض ناشـي از       داشـتن آنـان   ي هدف و مـصون      گروهها شناسايي   مسئله ،ها  و بازتوزيع يارانه  
بندي    طبقه ،عالوه بر اين  . تواند مفيد باشد    بندي خانوارها مي     طبقه زمينهست كه در اين     قيمتهاافزايش  

 و محاسـبه  هـا   كشش را براي مطالعات آتي در زمينه عمومي تقاضاي آموزش، برآورد            اطالعات الزم 
 اطالعـات   ،مطالعه رفتار خانوارها در سطح بـااليي از كلـي كـردن           . كند ميهاي رفاهي تأمين    شاخص

كافي را براي تحليل دقيق و همه جانبه تقاضاي خانوارهـا فـراهم نكـرده و الزم اسـت خانوارهـاي          
 در چارچوب طبقه مربوطه بررسي      آنان و رفتار اقتصادي     گيرندشابه در يك طبقه قرار      داراي رفتار م  

 خانوار با توجه به  53736در اين مطالعه با به كارگيري تابع انگل و آزمون واريانس ناهمساني             . شود
.  شـدند  يگروهبندسهم به آموزش در سبد هزينه خانوار        دادن   اختصاص   ةمعيار تشابه رفتار در زمين    

 مخارج نظر بر وجود نابرابري شديد در ميان خانوارها از پنجگانهي طبقات  ويژگيهاررسي مقدماتي   ب
 سهم مخارج آموزشي در سبد هزينه خانوار براي طبقات اول تـا      ،عالوه بر اين  . آموزشي داللت دارد  

طلق انـدازه  البته قـدرم . يابد  كاهش مي  پيش از آن،   براي طبقه پنجم نسبت به طبقه        اماچهارم افزايش   
  . طبقات استهمةمخارج آموزشي طبقه پنجم بيش از 

 متغيرهـاي اجتمـاعي و      ضـرايب و  كل   ي مخارج ها  كششبندي خانوارهاي شهري،      پس از طبقه  
هاي بـه   ز تابع انگـل و روش تخمـين رگرسـيون          ا گيري  بهره و با    پنجگانهجمعيتي به تفكيك طبقات     
.  طبقات خانوارها داللـت دارد همةودن آموزش براي    نتايج بر ضروري ب   . ظاهر مرتبط محاسبه شدند   

خانوارها به ميزان يك درصـد افـزايش يابـد، تقاضـاي            ) درآمد(كل   بنابراين در شرايطي كه مخارج    
  .يابد  طبقات به ميزاني كمتر از يك درصد افزايش ميهمةآموزش براي 

 كـشش  ةاز بيشترين اندازبه ترتيب   ) طبقه چهارم (و متوسط باال    ) طبقه سوم (خانوارهاي متوسط   
به اين معنا كه تقاضاي اين گروه براي آموزش در قياس بـا             . ندبرخوردار) 62/0(و  ) 83/0(درآمدي  
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در مقابـل تقاضـاي     .  نـسبت بـه تغييـرات درآمـد دارد         ييگر طبقات خانوارهـا حـساسيت بيـشتر       د
ن حساسيت را نسبت  كمتري،براي آموزش) طبقه پنجم(خانوارهاي متعلق به باالترين سطح درآمدي     

و ) اول(ين ياندازه كـشش مخـارج بـراي خانوارهـاي طبقـات پـا            . دارد) 21/0(به تغييرات درآمدي    
 نـسبت بـه تغييـرات       آنـان  و حـساسيت تقاضـاي       استتقريباً مشابه با يكديگر     ) دوم(ن  ييمتوسط پا 

بر مخارج آموزشـي  اندازه خانوار .  بيشتر از طبقه پنجم و كمتر از طبقات چهارم و سوم است ،درآمد
ا مدارك تحصيلي ديپلم و   اعضاي خانوار ب   شمار شاغالن به تحصيل،     شمار و    دارد خانوار تأثير منفي  

ي تهران، يزد، مازندران، گيالن و اصفهان و برخورداري از رايانه در منـزل     استانهاباالتر، سكونت در    
  . طبقات تأثير مثبت دارندهمةبر مخارج آموزشي 

 بـراي   كـل  ي مخارج ها  كششساختار تقاضا براي آموزش و      كه  دهند     نشان مي  در مجموع نتايج  
هايي را براي تدوين سياست آموزشي         يافته امكان دارد نتايج تحقيق   .  متفاوت هستند  پنجگانه طبقات

شود، به همراه داشته       تقاضا مي  گوناگوني درآمدي منجر به الگوهاي      تفاوتهابه ويژه در شرايطي كه      
يي كه به افزايش نرخ تورم و نـاگزير كـاهش سـطح درآمـد واقعـي                 سياستهابه كارگيري    مثالً. باشد

شود، بيشترين تأثير را بر كاهش تقاضـاي خانوارهـاي متوسـط و               خانوارها منجر مي  ) قدرت خريد (
ميزان كـاهش تقاضـاي آمـوزش از سـوي خانوارهـاي             ، آن كه  ديگر. متوسط باال براي آموزش دارد    

 افزايش عمومي بهاي كاالها و      مثالًدر شرايطي نيز كه     . رآمد قابل مالحظه است    و كم د   پايينمتوسط  
خدمات منجر به كاهش درآمد واقعي خانوارهاي طبقه پنجم شود، كمترين ميزان كاهش در تقاضاي               

هـاي    توانند از يافتـه     ران مي سياستگذا. آموزش در قياس با ديگر طبقات، متعلق به طبقه مذكور است          
بـه ويـژه    استفاده كنند،   ي هدف   گروههاهاي جبراني متناسب با        برنامه اجرايطراحي و   مذكور براي   

كه در واكنش به كاهش درآمد، بيـشترين ميـزان          ) چهارم(و متوسط باال    ) سوم(طبقات متوسط   براي  
  . دهند آموزش بروز ميكاهش را در تقاضاي خود براي 

شـود كـه در قالـب معـادالت           پيشنهاد مـي   تي در حوزه رفتار مصرفي خانوارها،     براي مطالعات آ  
ي قيمـت   ها  كشش عنصر قيمت آموزش، بررسي و       به تقاضاي خصوصي آموزش با توجه       ،سيستمي

را بر رفاه   ) شهريه(توان آثار افزايش قيمت آموزش        در اين مسير مي   . خودي و متقاطع محاسبه شوند    
  .خانوارها تحليل كرد
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  ان در دبيرستانهاي شهر تهرانآموز دانش بر پيشرفت تحصيلي مؤثرعوامل 

 
 ∗ساكي دكتر رضا

 

 چكيده
ان را در دو گـروه از دبيرسـتانهاي         آموز  دانش بر پيشرفت تحصيلي     مؤثراين پژوهش عوامل    

به همـين منظـور بـر      .  است داده دولتي شهر تهران با موفقيت باال و پايين مورد ارزيابي قرار          
 بـر   سازمان آموزش و پرورش شـهر تهـران،       كه   ي موفقيت دبيرستانهاي تهران   ها  رتبه اساس

دبيرسـتانهاي دهـك بـاال و دهـك          ده اسـت،  ان تعيين كر  آموز  دانشحسب نمرات تحصيلي    
 بـه   ) دبيرسـتان پـايين    20 دبيرستان بـاال و    20( دبيرستان   40ز ميان آنها  ا. شدندپايين انتخاب   

.  برگزيـده شـدند    بـراي بررسـي    انآموز  دانش جنسيت   رفتن ساده با در نظر گ      تصادفي روش
 بررسـي  مـورد  كالس از هر مدرسه دوان آموز دانشهمه مديران و دبيران مدارس منتخب و      

بـه عنـوان نمونـه در       آموز    دانش نفر   2400 دبير و    434،   مدير 40به اين ترتيب    . قرار گرفتند 
  .دندمطالعه شركت كر

ميـزان تعامـل اوليـا بـا        ،  انآمـوز   دانـش يان نمرات ورودي    هاي اين پژوهش م    بر اساس يافته  
وضـعيت اقتـصادي     فرهنگ يادگيري مدرسه،  ،  توانمندي معلمان ،  سابقه كار مديران  ،  مدرسه

   . وجود داردمعناداران در دو گروه مدارس تفاوت آموز دانشخانواده 
  

 . اوليا، نقش معلمفرهنگ يادگيري، مدارس اثربخش، پيشرفت تحصيلي، مشاركت : ها كليد واژه

                                                           
  17/12/88:   پذيرش نهايي  4/12/87 :دريافت مقاله

 Saki.research@gmail.com استاديار پژوهشكده تعليم و تربيت .∗
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  پيشينة پژوهش
، مدارس اساساً براي مديريت يادگيري       ديگر به عبارت . يادگيري اساس فعاليت در مدارس است     

يـادگيري بيـشتر،    .  در زندگي فردي و اجتماعي اسـت       فعاليتگذارترين  تأثيريادگيري  . اند  پديد آمده 
يـك  ، محـور اصـلي فعاليـت در         ثربخشايادگيري  . موفقيت بيشتر را براي فرد و جامعه در پي دارد         

  . است 1دستيابي به مدرسه اثربخش كليد اثربخشبه اين ترتيب يادگيري . استه مدرس
توانند شرايط مساعد يادگيري       مدارس مي  دارد مبني بر اينكه    وجود   بسيارعملي   شواهد نظري و  

ي  هـا  هـم تجربـه   ادگيري وي ي ها  هم نظريهبه عبارت ديگر، .ان فراهم سازندآموز دانشرا براي همه 
اتالف و شكست   امكان دستيابي به مدارس بدونةكنندتأييد )در چارچوب مدارس اثربخش(جهاني 
جهـان   درو پـرورش     يونسكو از كيفيت آمـوزش       2006  سال ي جهاني، گزارش    ها  در تجربه  .هستند

ح مـدارس خـود     مـردودي در سـط    پديده   ميان برداشتن  در از    ها كشور بسياري از  حاكي از موفقيت  
  .است

 ارائـه داده  3سـت كـه بلـوم     ا2ي پشتيبان يادگيري، نظرية يادگيري در حد تسلط         ها   نظريه يكي از 
 توانند آنچه را    آموزان مي   اكثر دانش  كهاست  بر اين باور مبتني      تسلط يادگيري در حد  رويكرد   .است

 .)1363 سيف، ةبلوم، ترجم( دنياد بگير، مدرسه بايد به آنان بياموزد

 كوشش بـراي دسـتيابي      ،اهميتي كه نظامهاي آموزشي در جوامع امروز دارند        با توجه به نقش و    
ي اخيـر همـواره     هـا   دهـه  مورد منازعه و چالش برانگيـز در         يبه مدارس اثربخش به عنوان موضوع     

واقعيت پيـدا  اغلب نشاني از ،  و همه جانبه4بخشدگيري اثره يادر واقع دستيابي ب. مطرح بوده است  
ان آمـوز   دانـش يشه حـاكم اسـت كـه همـه          اند   بخش اين در مدارس اثر   . مدرسه اثربخش دارد   كردن
ايجـاد انگيـزه هـر چـه        ،  اين رو وظيفه مدارس    از. )1995،   و ديگران  5اسميت(انند ياد بگيرند    تو  مي

 6.وليتهاي هر چه بيشتر آنان در اين زمينه است        ان و پذيرفتن مسؤ   آموز  دانشبيشتر براي يادگيري در     

                                                           
1. Effective School 
2. Mastery of learning  
3. Bloom 
4. Effective Learning 
5. Smith 

school.comwww.effective6.  
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ان طراحـي   آمـوز   دانشآميزي براي يادگيري     طور موفقيت ه  هاي آموزشي را ب    مدارس اثربخش برنامه  
دن مفهـوم   كـر در اين مدارس بيشترين فعاليتها روي عمليـاتي         . آورند  ميو به مرحله اجرا در    كنند    مي

يـت بـاال را   دگيري با كيفه يا كاند وليت پذيرفتهد و همه عناصر و عوامل مسؤ    شو  مييادگيري متمركز   
) 1982 (1 از ديـدگاه ادمونـدز     .)2005،  روزن( پيگيري كننـد     عنوان مهمترين هدف و وظيفه خود     ه  ب

بـه  ،  ان تحت پوشش آنها   آموز  دانشند كه درصد يكساني از گروههاي       شو  ميمدارسي اثربخش تلقي    
نقل از  به  ( به حداقل تسلط بر موضوعهاي درسي دست يابند       ،  تفكيك موقعيت اقتصادي و اجتماعي    

  . )1375، مهرمحمدي
 فزاينده براي دستيابي به بهبود كيفيت يـادگيري قابـل        يبه اين ترتيب در مدارس اثربخش اشتياق      

 اغلب پيرامون يادگيري هـر      ،در اين مدارس موضوعات مورد بحث در درون مدرسه        . مشاهده است 
 2مك بيث( .و ظرفيتي است ان با هر استعدادآموز دانش همه  دادنچه بيشتر و فراگيرتر براي پوشش

  .)2001 و مورتيمور،
ـ    )1995( 3اسميت و هالدوي   مين شـرايط و رعايـت   أدسترسي به مدرسه اثـربخش را مـستلزم ت
نيز در زمينـه شناسـايي ايـن شـرايط و            )2000( 5النبرگ و )2004 (4گريدا. اند  اصول خاصي دانسته  

آنكـه    منازعات موجود در اين زمينه بـيش از        سدر  مينظر  ه  ب .اند   گسترده انجام داده   ي مطالعات ،اصول
تمركـز مـستمر    . مربوط به راههاي نيل به اين مدارس است       ،  مربوط به مفهوم مدارس اثربخش باشد     

 گاهيهاي پژوهشي مرتبط با موضوع كه        پژوهشگران روي اين مفهوم و وجود حجم بااليي از يافته         
ذكـر مطالعـه   ، در سير تاريخي اين موضوع. ستگواهي بر اين ادعا، نيز با يكديگر ناهماهنگ هستند    

هش منازعـه برانگيـز، بارهـا     يـك پـژو  در حكـم  8)1966 (7 فرصتهاي برابر آموزشيةبار در6كلمن
 كـه   كـرده اسـت   كلمـن اعـالم     .  كاركرد مدارس و اثربخشي آنها شـده اسـت         در زمينة مل  موجب تأ 
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. كننـد   ميان را تبيين    آموز  دانشي  اندكي از تغييرات پيشرفت تحصيل      درصد صرفاً،  ويژگيهاي مدارس 
،  معتبر از عدم كارآمدي مدارس در جبران نابرابريهاي اجتمـاعي           به منزلة دستاوردي   مطالعات كلمن 

تي كه در پي    اما برخي ديگر از تحقيقا     .)1995 اسميت و ادوارد،   (بارها مورد استناد قرار گرفته است     
. ه استداد ير تحقيقات همسو را مورد ترديد قرار و سااو نتايج تحقيقات    هانجام شد تحقيقات كلمن   

بـي توجـه بـه تفاوتهـاي        ،  مـدارس   تفاوت عملكـرد در    نشانگر) 1986 (1و كنگفورد  مطالعه ايتكين 
 )1985( 4ليـزوت ،  )1984 (3، شـوماتر  )1985 (2پژوهشهاي بـروك اور   . بودان  آموز  دانشخانوادگي  

 يان در مـسير   آمـوز   دانـش سطح طبقه اجتماعي    انند بدون توجه به     تو  مي كه مدارس    ه است نشان داد 
 طـي پـنج سـال پيرامـون اهميـت           كه) 1991-1986 (5همچنين مطالعات فريزر  . اثربخش عمل كنند  

 بـه وجـود رابطـه قـوي ميـان بـازده        انجام گرفت يادگيرييارتقا مدرسه و محيط كالس درس در
 6در ادامه نيز فريزر و تـوبين . داشاره دار هاي آموزشيكرد محيط عملةان با نحوآموز دانشآموزشي 

 خود و با تركيب روشهاي پژوهش كمي و كيفـي در مطالعـات   ،با تكميل مطالعات )1989 و 1987(
 .ان رابطـه دارد   آمـوز   دانش يادگيري   ي با ارتقا  ه طور قطع  ب دريافتند كه محيط مدرسه و كالس درس      

، انآمـوز  دانـش انگيـزه  ، انآمـوز   شداندر مطالعات ديگر نيز مشخص شد كه متغيرهايي نظير توانايي           
گروههـاي  ،  محيط كـالس درس   ،  كيفيت تجهيزات، محيط خانواده   ،  زمان تدريس ،  انآموز  دانشرشد  

، فريـزر، والبـرگ، ولـچ و هتـاي        ( همكار و تماشاي تلويزيون با پيشرفت تحصيلي در تعامل هستند         
متقاعد كرد در آمريكا  را )1992( 7ژوهشگراني مانند لوينپ ،مطالعات متعاقب اين بررسيهاي .)1987

ارزيابيهـايي چندگانـه از     ،  كه بايد به منظور افزايش اعتبار تحقيقات مربـوط بـه اثربخـشي مـدارس              
ان صورت پـذيرد تـا اثـرات طبقـه اجتمـاعي در پيـشرفت               آموز  دانشوضعيت اقتصادي و اجتماعي     

  .)1998، 8به نقل از يونگ(تحصيلي كنترل شود 
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هاي  فتهه يا پاسخي روشن ب  بيش از پيش     مركز مطالعات دانشگاه هاروارد      مطالعات ادموندز مدير  
 ويژگيهاي خانوادگي بر پيشرفت تحصيلي نشان داد كه مدارس جـدا            تأثيرييد  أكلمن بود كه ضمن ت    
مطالعه ادموندز از اين    . گذار باشند تأثيرند و   شوانند منشاء بروز تفاوتهايي     تو  مياز اين ويژگيها خود     

در ايـن تحقيـق      .ان كنترل شـده بـود     آموز  دانشداشت كه در آن متغير طبقه اجتماعي        جهت اهميت   
انند در صورت وجود تو ميان بي توجه به پيشينه خانوادگي خود آموز  دانشنتيجه گرفته شد كه همه      

در مطالعـات   ) 1995(  و ديگـران   2سامونز. 1به درجات عالي يادگيري دست يابند     ،  مدارس اثربخش 
 از عوامـل  ان  آمـوز   دانـش  اجتماعي و سرشتهاي ذاتـي       –ند كه گرچه عوامل اقتصادي      كردخود بيان   

بخـشيدن  مدارس در موقعيتهاي مشابه قادر به تحقق        ،  وندر  مياصلي موفقيت تحصيلي آنها به شمار       
 نيز وجود دارند كه     تحقيقاتي ديگر . سطوح بسيار متفاوتي از پيشرفت آموزشي و پرورشي هستند        به  

ان بـا ويژگيهـاي مـدارس       آموز  دانش عاطفي   –ج تحصيلي و هم دستاوردهاي اجتماعي        نتاي ميانهم  
نيز حاكي از وجود    ). 2002 (3مطالعه مك بيث و مك گالين     . )1383،  اسكات( رابطه نشان مي دهند   

 زمينـة امـا در    . ان است آموز  دانش اقتصادي   -تفاوتهايي در ميان مدارس جدا از ويژگيهاي اجتماعي         
، د تفاوتهاي عملكردي را در مدارس موجب شود و اثربخشي مدارس را فـراهم نمايـد               انتو  ميآنچه  

 .يان ديدگاهها و نتايج پژوهشها اتفاق نظر درخوري وجود داردم

بيش از هـر    .  است كردهمعرفي  را  در مدارس اثربخش    مؤثر   چند عامل كليدي     ،مطالعات موجود 
ة مـدارس   بارهاي متعددي كه در   در گزارش . تچيز ادارة اثربخش مدارس نيازمند رهبري آموزشي اس       

موفقيـت ذكـر شـده اسـت        مهـم   س عوامـل    أه شده بدون استثنا رهبري آموزشـي در ر        اثربخش ارائ 
اصـوالً  . رهبر آموزشي در مدرسه بر يادگيري و توسعه آن تكيـه دارد           . )1998،  مورتيمور و ديگران  (

ها به سـازماندهي مدرسـه بـراي        نگاه آن  نيز در نوع     تفاوت مفاهيم سنتي مديريت با رهبري آموزشي      
شناسد و تمام كوشش آن  رهبري آموزشي هيچ اولويتي را برتر از يادگيري نمي   . يادگيري نهفته است  

رهبـري آموزشـي در     يفـه     وظهمچنـين   .  آن در بهترين موقعيت ممكن است       بخشيدن به  براي تحقق 
 از ايـن رو  ،سه توزيـع شـده اسـت    مدراندركاران ميان دست ك فرد نيست و در      ه ي مدرسه منحصر ب  
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معلمـان و سـاير كاركنـان را در    ، معلمـان راهنمـا   ،  ناظران،   گسترده از مديران   يرهبري آموزشي طيف  
در اين ميان مـدير در       گر چه  ؛)2000،  1رايلي و لوئيس   (مؤثرندگيرد كه بر آموزش در مدرسه         برمي

ي رويكـردي بـراي تجميـع و        رهبـري آموزشـ   . موقعيـت ويـژه خـود را دارد       ،  آموزشـي  نقش رهبر 
مدير در نقش رهبر آموزشـي صـرفاً بـه          .  براي پيشبرد يادگيري است     ها به همة توانايي   بخشي  انسجام

، ي است  فرد رهبريرهبري آموزشي فراتر از     . كند  گيري اين اراده كمك مي      تمهيد شرايط براي شكل   
 رهبران آموزشـي بـراي      بر اين اساس، رهبري كوششي جمعي است كه در درون مدرسه و به كمك             

رهبـري را يـك     ) 2003( 2بينـت  .رسـد    يادگيري به انجام مـي     -هاي ياددهي بخشيدن به فعاليت  بهبود  
 هاي واال بـراي انجـام     داند كه بر ايجاد و انتقـال ارزشـ          مفهوم كليدي در حوزة مديريت آموزشي مي      

  .  اثربخش آموزشي متمركز استدادن فعاليت
لم عامل اصلي هدايت يادگيري در سطح كالس درس اسـت و            مع. عنصر مهم بعدي معلم است    

بدون ايفاي  . رسالت وي عمل كنند   رساندن  به انجام   كردن در   همة اجزا و عناصر مدرسه بايد كمك        
، )2000 (3نتـايج پژوهـشهاي ونـگ     . نقش مؤثر معلمان، مدارس به موفقيت دست نخواهنـد يافـت          

اي در نيـل بـه مدرسـه اثـربخش      ديل معلـم حرفـه  از نقش بي ب )2004( 4تيوكر و هيدمن، استرانگ
كننده در پيشرفت تحصيلي     كي از مهمترين عناصر تعيين    ه ي ويژگيهاي معلمان هموار  . كند حكايت مي 

 در نقـش رهبـران آموزشـي از    يمعلمان فكور و پژوهنده و معلمـان . ان شناخته شده استآموز  دانش
معلـم مدرسـة    . نـد سـطح كـالس درس برخوردار      در   توانايي بيشتري براي مقابله با موانع تـدريس       

  .)1388، ساكي (كند روزآمد مياي است كه پيوسته دانش خود را  اثربخش، يك فرد فكور و حرفه
  و جامعـه    مشاركت مدرسه و خـانواده     يشةاند   . ارتباط مدرسه با خانواده است     ،عنصر مهم بعدي  

 بخـشي از     مدرسهد كه   يگو   مي جتماعي ا  ي  هاستمي س يةنظر.  مهم است   عملي  هم  نظري و  هم از جنبة  
 مانند  هاستمين سيا). 1373بند،   عالقه (مرتبط با يكديگرند  ستم  يك نظام اجتماعي متشكل از چند س      ي

آمـوز    درك رفتار دانشبراي اتتأثيري بر يكديگر دارند كه فهم اين      ات متقابل تأثيرخانواده و مدرسه    
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ـ (ستم  يـ  هر س  شناسايين،  يبرا بنا .)1994،  1بالن و مولز  (بسيار مهم است      مثـال، خانـه، كـالس       رايب
محـيط    با زيست  ارتباط آن  گيو چگون )  و جامعه  فرهنگ  آموزش و پرورش،   ةدرس، مدرسه، منطق  

 خانـه   ميان و تعميق رابطة  تداوم  .  يادگيري بسيار ضروري است    -آموز در فرايند ياددهي     كالن دانش 
 آمـوزان  دانـش منزلة افـزايش شـانس     به -ي موجود   هاترين سيستم    مهم در حكم  - و جامعه  و مدرسه 

  . تحصيلي استتيوفقـمبـراي يـادگيـري و 

شوند    تأسيس مي   فرهنگها پاية از جمله مدارس بر        سازمانها . عامل بعدي است   2فرهنگ يادگيري 
نـگ   فره،در مدرسـه  .كـشانند   را بـه زوال و نـابودي مـي   آنهارسانند يا  را به اوج مي   آنها    فرهنگهاو  

 از باورهـا،    اي  فرهنگ يادگيري عبارت است از پذيرش مجموعه      . كند  توسعه را هدايت مي    ،يادگيري
آورد و مـورد   مـي يادگيري فراهم را براي  مناسب زمينه آنهاها كه عمل به   و ديدگاه   ها  ، نظريه   ارزشها

 .بـر عهـده دارد  سـازي يـادگيري را       فرهنگ يادگيري، كاركرد تـسهيل و روان      . دهد ميپشتيباني قرار   
ـ     فرهنگ يادگيري  ـ در مدرسه اثربخش با عشق ب ركاران انـد  ادگيري مـستمر در ميـان همـة دسـت    ه ي
در درون مدرسـه      دانستن و پيـشرفت علمـي        فرهنگ يادگيري، فرهنگ حامي   . يابد  مدرسه تجلي مي  

نـگ  فره .)1388،  سـاكي (كنـد     ادگيري را تشويق مـي    ه ي فرهنگ يادگيري، يادگرفتن و عمل ب     . است
در چنـين فـضايي مـديران    .  فرصت براي توسعه دانش در عرصه سازمانهاستةيادگيري فراهم كنند 

. دشـو   مـي امور فـراهم    بخشيدن به   بهبود    و ظرفيت براي   شرايطبيشترين  ،  با يادگيري  كه باور دارند 
 فرهنگي است كه در آن فرصت تعامل و گفتگو براي يادگيريهاي بيـشتر در ميـان               ،  فرهنگ يادگيري 
 ديـدگاهها فـراهم     تقويـت فضا براي نقـد و در نتيجـه         ،  در فرهنگ يادگيري  . دشو  ميكاركنان فراهم   

. سازند مديران در اين زمينه فرصت بازانديشي پيرامون نظريات خود و ديگران را فراهم مي             . دشو  مي
 فعاليتهـا در   د و عمـالً   شو  ميهاي نو و تحول آفرين       يشهاند   مندي از   مهياي بهره  شرايطبه اين ترتيب    

. )2002، 3كونر و كالوسـون ( ندشو ميي يادگيري فردي و سازماني هدايت ظرفيتهاجهت گسترش 
فرهنـگ مدرسـه    .  بر توسعه مـدارس اسـت      مؤثرفرهنگ يادگيري در درون مدرسه از جمله عوامل         
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ان در مدرسـه تلقـي شـده اسـت        آمـوز   دانـش گذار بر يادگيري    تأثيركي از مهمترين عناصر     ه ي هموار
  .)1996، 1فينكديو ، لوئيس استول (

 لهئبيان مس
همچنـان  ، يردپـذ  مـي ي فراواني كه براي اثربخشي مدارس انجـام  كوششهارغم  در ايران نيز علي   

نتـايج نـازل علمـي حاصـل از شـركت      . ضعف مدارس در اين زمينه مورد انتقـاد جـدي قـرار دارد      
لز و همچنين اتالف آموزشـي در انـواع متعـدد           المللي تيمز و پر    ان ايراني در مطالعات بين    آموز  دانش

كند كـه چـه       جدي را مطرح مي    سؤالاين  ،  دشو  ميخود كه هر ساله بر نظام آموزشي كشور تحميل          
ان با مهار آنها،    تو  مي دارد و چگونه     تأثيرعواملي بر بروز اين مسائل و گسترش نابرابريهاي آموزشي          

ابعـاد ايـن   . ان سـاخت آمـوز  دانـش آميـز بـراي    قيـت محيط آموزشي را همراه با نشاط و تجربـه موف        
بخش اعظم مردودي و ترك تحصيل در مـدارس        . تر است   متوسطه نمايان  ةدر دور به ويژه   دشواريها  

   .متوسطه اتفاق مي افتد
دبيرسـتانهاي  ،   انجام داده است   شهر تهران   سازمان آموزش و پرورش    كه 2اي بندي اساس رتبه  بر

 چـه عـواملي موجبـات       .انـد   متفاوت داشته بسياريي  عملكردها ، 85- 86اين شهر در سال تحصيلي      
عوامـل  كه فراهم آورده است؟ در اين مطالعه در نظر بود را  دبيرستا نهااين موفقيت يا عدم موفقيت     

 بر موفقيت يا عدم موفقيت مدارس مذكور بر حسب برخي از مالكهاي تعيـين شـده از طريـق                    مؤثر
چه تفاوتهايي در دبيرسـتانها     . اثربخشي مدارس مورد بررسي قرارگيرد    پژوهشهاي مرتبط با موضوع     

  ده است؟شوجود داشته كه موجب بروز اين تفاوتهاي عملكردي 

  اهداف پژوهش 
 بر موفقيت يا عدم موفقيت دبيرستانهاي دولتـي شـهر           مؤثرهدف كلي پژوهش شناسايي عوامل      

 : اند از  عبارتاهداف جزيي . استهران بندي آموزش و پرورش شهر ت بر اساس نظام رتبه تهران

  ، هاي مديريت مدارس تعيين تفاوت در شيوه) 1
  ، هاي تعامل والدين با مدرسه  تعيين تفاوت در شيوه)2
  ، ژگي دبيران مدارس ين تفاوت در ويتعي) 3

                                                           
1. Stoll, Louise & DeanFink 

 .آموزان مدارس در امتحانات پاياني تنظيم شده است بندي بر حسب نمرات پيشرفت تحصيلي دانش اين رتبه. 2
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  ، وت ميان نوع فرهنگ يادگيري مدارستعيين تفا) 4
   ،)اجتماعي و رفتاريي،  اقتصاد،عملكردي (انآموز دانشهاي تعيين تفاوت ميان ويژگي) 5
  ،ي، فضاي فيزيكي و تجهيزات آموزشيهاي مالتعيين تفاوت ميان ويژگي) 6
  .هآموزشي و فوق برنام تعيين تفاوت ميان چگونگي تدوين و اجراي برنامه) 7

 .اند دهشمتناسب با اين اهداف تنظيم ت پژوهش، سؤاال

  روش پژوهش
 در دبيرسـتانهاي    هـا   رتبـه  بـر تعيـين      مـؤثر صدد تعيين عوامل    كه در وهش  با توجه به ماهيت پژ    

اي   شهر تهران است؛ پژوهش موجود پس رويدادي يا علي مقايـسه           ) دولتي –عادي  (متوسطه نظري   
 گذار در بروز يك پديده پس از وقوع آنتأثيراي بر اكتشاف عوامل   مقايسه–در پژوهش علي . است

   .)2004، 1النبرگ(د شو ميكيد تأ
  جامعه و نمونه آماري

 دولتي  -ان دبيرستانهاي متوسطه نظري و عادي       آموز  دانشدبيران و   ،  جامعه آماري شامل مديران   
  . اند بندي مدارس قرار داشته در طرح رتبه 85- 86شهر تهران است كه در سال تحصيلي 

تان نظري   دبيرس 289،  85 -86سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در سال         بر اساس آمارهاي    
  . اند مشغول فعاليت بوده)  دولتي–عادي (دبيرستان نظري پسرانه  195و )  دولتي–عادي (دخترانه 

گيري به منظور افزايش واريانس و براساس نظر شوراي تحقيقات سازمان آموزش و              براي نمونه 
ايـن  بـه   . ين دبيرسـتانها مـشخص شـد      ي در مرحله اول فهرست دهك باال و پـا         ،پرورش شهر تهران  

 دبيرسـتان نظـري     20 و   پـايين ي بـاال و     هـا   رتبه دبيرستان نظري دخترانه به تفكيك از        29 ترتيب كه 
 20در مرحله دوم از گـروه رتبـه بـاال     سپس.  فهرست شدپاييني باال و ها رتبهپسرانه به تفكيك از 

نتخـاب   مدرسه و به تفكيك جنس به صورت تـصادفي سـاده ا            20مدرسه و از گروه رتبه پايين نيز        
در  ).مدارس احتمالي با ويژگيهاي خاص حذف و با مدارس عادي هم رتبه جـايگزين شـد               (گرديد  

 كالس از هر مدرسه منتخب جهت       2ان  آموز  دانشهمه مديران و دبيران مدارس منتخب و         اين ميان 
  . ندبررسي انتخاب گرديد

                                                           
1 . Lanberg 
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  روش گردآوري اطالعات 
ق ساخته و يك كاربرگ ثبت مشاهدات استفاده     پرسشنامه محق  3االت از   ؤبراي پاسخگويي به س   

  :شده است
و سـاير    فرهنـگ يـادگيري   ،   عملكـرد مـدير مدرسـه      ة پرسشنامه دبيران كـه در آن دربـار        )الف

همچنين طي اين پرسشنامه معلمـان بـه توصـيف ويژگيهـاي            . ده است شويژگيهاي مدرسه قضاوت    
. انـد   هاي ضمن خدمت پرداخته    رهسابقه خدمت و سابقه دو    ،   جنسيت :شناختي خويش نظير   جمعيت

  .تنظيم شده است 2 و 1 ماتريسي در دو شكل به صورتپرسشنامه دبيران 
هاي جذب معلمـان     شيوه،   تعامل خانه و مدرسه    ةدربارتي  سؤاال پرسشنامه مديران كه در آن       )ب

 ن مـديران در ايـن     همچنـي .  شـده اسـت    مطرح... ان و   آموز  دانشوضعيت اقتصادي   ،  انآموز  دانشو  
پرسـشهاي مربـوط بـه چگـونگي        . پردازنـد  شناختي خويش مي    اطالعات جمعيت  پرسشنامه به ارائة  

در دو  ،   شـده در ايـن پرسـشنامه بـراي بررسـي تفاوتهـا             ارائـه هاي آموزشي    تدوين و اجراي برنامه   
  .اند ان نيز تكرار شدهآموز دانشپرسشنامه دبيران و 

ميزان عالقه به   ،   وضعيت عملكرد دبيران   ةدربارآن پرسشهايي    ان كه در  آموز  دانشپرسشنامه   )پ
 . شده استارائهشناختي  تحصيل در مدرسه فعلي و ويژگيهاي جمعيت

آزمايـشگاهها  ،  كاربرگ ثبت مشاهدات كه در آن موقعيت فيزيكي مدرسه، وضعيت كالسها           )ت
ايـن  . گيرد و كتابخانه و همچنين وضعيت دسترسي مدرسه به رايانه و اينترنت مورد پرسش قرار مي              

  .اند كردهگران آموزش ديده تكميل  مشاهدهها را كاربرگ

   ابزارها2پايايي و 1روايي
ابزارهاي مورد استفاده ابتدا براساس ادبيات موضوع و مطالعات مربوط به مدرسه اثربخش تنظيم 

سه نفر صـاحب نظـر      ( نفر   10حداقل در اختيار     هر يك ،   سپس براي تعيين روايي صوري     ،گرديدند
الزم حات  قرار گرفته و بر اساس نظرات آنها اصـال )ديريت آموزشي و دو مدير مدرسه و پنج دبير     م

  . ه استصورت پذيرفت

                                                           
1 Validity 
2. reliability 
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چهار دبيرستان با موفقيت بـاال      (ابزارها در تركيب نمونه در هشت دبيرستان        ،  پايايي  براي تعيين   
 ضـريب آلفـاي   ،عمليـات الزم  دادنكه بعـداز انجـام      . شدهاجرا  ) و چهار دبيرستان با موفقيت پايين     

  . دهد را نشان ميآنها  به دست آمد كه اعتبار قابل قبول 91/0 تا 78/0 ميانها  كرانباخ براي پرسشنامه
  ها روش تجزيه و تحليل داده
 از فرصـت    گيـري   بهـره  و با    - )فراواني و درصد  (از آمار توصيفي     ها، براي تجزيه و تحليل داده    

براي گروههاي مستقل    T آزمون( از آمار استنباطي     - دو گروه از مدارس      مياناي فراهم شده     مقايسه
  .ه است استفاده شد)و آزمون مجذور كاي

  هاي پژوهش يافته
  ويژگيهاي مديران در دو گروه مدرسه )الف

 تفاوت وجود دارد؟ )با موفقيت باال و پايين(مدارس  هاي مديريت ژگيها و شيوه آيا ميان وي .1

  يران در نقش رهبر آموزشي با توجه به ديدگاه دبيران عملكرد مد.1-1
  

   رهبران آموزشيدر نقشموقعيت مديران  .1جدول شماره 
  آلفا و سطح معناداري t df انحراف معيار ميانگين فراواني  گروه

  مشاهده شده
 ) sig = 599/0 <0 /05(  220  -526/0  505/23  017/116  115  باال
        001/18  505/117  107  پايين

  

در نقـش  (  ميـانگين چگـونگي عملكـرد مـديران    ميان، مستقل T يمعناداربراساس نتايج آزمون 
  . وجود نداردمعناداردر دوگروه تفاوت  )رهبر آموزشي

   سوابق مديران.2-1
بـر   تفاوتهايي ميان دو گروه مدارس ، دست آمده ميان برخي از سوابق مديران  ه  بر اساس نتايج ب   
   :دشو مي كاي به شرح زير ديده مجذور اساس نتايج آزمون

  سوابق خدمت مديران. 2جدول شماره 
  يمعنادارآلفا و سطح   يكا مجذور  ينيپا  باال  ويژگيهاي مديران

  مشاهده شده
  ) sig = 029/0 > 0 /05(  91/4  5  0   سال15كمتر از  پ.  مديران در آ كارسابقة

      14  17  ) سال 15بيشتر از  
  ) sig = 463/0 <0 /05(  554/0  14  12   سال5كمتر از   مديريتسابقة

      4  6   سال5بيشتر از  
  ) sig = 596/0 >0 /05(  291/0  3  4   سال5كمتر از  سابقه در مدرسه محل خدمت

      12  10   سال5بيشتر از  
   :ان گفتتو ميها يك از ويژگي هر بارةها در توجه به جدول باال و توزيع پاسخبا
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 معنادارين تفاوت   يدر دو گروه مدارس باال و پا       ش و پرورش  آموز مديران در     كار سابقة ميان 
در آمـوزش و     كار مـديران     ةسابق ميانان گفت   تو  ميبه طوري كه    . وجود دارد   درصد 95با اطمينان   

گروه مـدارس داراي رتبـه    يران در كار مدسابقة از بيشتر - گروه مدارس داراي رتبه باال   در پرورش
گـروه تفـاوت     ميـان دو  سابقه در مدرسه محـل خـدمت        و    مديريت ةقساب ةاما در زمين   .است پايين

   1. وجود نداردمعنادار
  و پرداختي به آنهاانتخاب دبيران و شيوه  .3-1
  

  بر اساس نتايج آزمون مجذور كاي انتخاب دبيران و پرداختي به آنها شيوه. 3جدول شماره 
  يمعنادارآلفا و سطح   يكا مجذور  پايين  باال  ويژگيها

  هده شده مشا
  ) sig = 00/0 > 0 /01(  38/12  1  11  شروط ديگر  شيوة جذب دبيران  17  6  تصميم اداره

  ) sig = 00/0 > 0 /01(  41/13  19  8  خير  پرداختي از طرف مدرسه به دبيران  0  8  بلي
  

  :ان گفتتو مي  درصد99 اساس نتايج جدول با اطمينان بر

در  بـه عبـارت ديگـر     .  وجـود دارد   معناداردوگروه تفاوت   ميان   شيوه جذب دبيران  در زمينه    
شـرايط ديگـري    از تصميم ادارهمدرسه غير ان درشيوه جذب دبير  در،گروه مدارس داراي رتبه باال

  . است تصميم اداره شرط اساسي ينئپاگروه مدارس داراي رتبه   دراما ،وجود دارد
  وجـود دارد   معنادارگروه تفاوت     ميان دو  پرداخت مبالغي از طرف مدرسه به دبيران      در زمينه    

 )جـز حقـوق رسـمي   ب(دهد كه در تعدادي از مدارس گروه رتبه باال  نشان مي و توزيع پاسخ مديران  
 ينئپـا گـروه مـدارس داراي رتبـه          در ، اما دشو  مياز طرف مدرسه به دبيران پرداخت        مبالغي اضافي 

  . دشو ميبه دبيران پرداخت ن مبلغي از طرف مدرسه

   و تعامل آنها با مدرسه  اولياويژگيهاي. ب
با موفقيت بـاال و مـدارس بـا موفقيـت پـايين از             هاي تعامل والدين در مدارس     آيا ميان شيوه   .2

 ديدگاه مديران تفاوت وجود دارد؟

                                                           
 و  ه اسـت   جداول و شرح عمليات آماري و برخي موارد ديگـر خـودداري شـد              ، در اينجا از ارائة     از اطاله مطالب   اجتنابمنظور  ه  ب. 1

 .سوابق در گزارش نهايي موجود است
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بر اسـاس نتـايج آزمـون مجـذور          گروه   دو هاي تعامل والدين با مدرسه در      تفاوتهاي ميان شيوه  
   :تكاي به شرح زير اس

  

  گروه بر اساس نتايج آزمون مجذور كاي دو هاي تعامل والدين با مدرسه در شيوه .4جدول شماره 
  يمعنادارآلفا و سطح   يكا مجذور  پايين  باال  هاي تعامل والدين با مدرسه شيوه

   مشاهده شده
  ) sig= 042/0 > 0 /05(  25/4  8  2  به ندرت  دائمي بودن تعامل اوليا با مدرسه  10  15  اغلب
  ) sig= 005/0 > 0 /01(  55/8  17  8  به ندرت   حمايت مالي والدين از مدرسه  2  10  اغلب
  اهميت پيشرفت تحصيلي فرزندان  12  18  اغلب

  ) sig= 008/0 > 0 /01(  18/8  7  0  به ندرت   در نزد والدين
  انگيزه والدين براي همكاري   7  16  اغلب

  ) sig =005/0 > 0 /01(  34/8  10  2  به ندرت  با مدرسه
 

  :ان گفتتو ميها  شيوهها در هر يك از وزيع پاسخبا توجه به جدول باال و ت
مـدارس داراي رتبـه بـاال،       در گروه    درصد   95از نظر مديران تعامل اوليا با مدرسه با اطمينان           
  .است ينيپاگروه مدارس داراي رتبه   از تعامل اوليا با مدرسه دربيشتر

تر يـش ب ،درصد اطمينان در گروه مدارس داراي رتبه بـاال         99 لي والدين از مدرسه با     حمايت ما  
   .است پاييناز حمايت مالي والدين در گروه مدارس داراي رتبه 

 درصد در گروه مدارس     99 اهميت والدين نسبت به پيشرفت تحصيلي فرزند خود با اطمينان            
 به پيشرفت تحصيلي فرزند خـود در گـروه مـدارس            بيشتر از اهميت والدين نسبت     ،داراي رتبه باال  

  . است پايينداراي رتبه 
 درصد اطمينان در گـروه مـدارس   99با  از نظر مديرانانگيزه والدين براي همكاري با مدرسه    

 پـايين در گروه مدارس داراي رتبه       انگيزه والدين در مدرسه براي همكاري     بيشتر از    ،داراي رتبه باال  
  .است

  ا و توانمندي دبيران ويژگيه). پ
مندي دبيران در مدارس با موفقيت باال و مدارس با موفقيت پايين            نژگي و توا    آيا ميان وي   .3

 تفاوت وجود دارد؟

 تفاوت ويژگيها. 3-1
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  گروه بر اساس نتايج آزمون مجذور كاي ژگي دبيران در دو وي .5جدول شمارة 
  ي نادارمعآلفا و سطح   يكا مجذور  پايين  باال  ژگي وي

  مشاهده شده
  )sig=  007/0 > 0 /05(  33/52  79  142   سال35بيشتر از   توزيع سن دبيران  150  63   سال35كمتر از 

  )sig=  35/0 < 0 /05(  193/0  191  179  تر ليسانس و پايين  مدرك تحصيلي  28  23  فوق ليسانس و باالتر
  )sig=  75/0 < 0 /05(  023/0  19  18  غيرمرتبط  رشته تحصيلي  199  179  مرتبط

  

  :ان گفتتو ميدرصد اطمينان  95ها باوجه به جدول باال و توزيع پاسخها در هر يك از ويژگيبا ت
 از سن دبيـران مـدارس داراي رتبـه          سن دبيران مدارس داراي رتبه باال، بيشتر       به طور متوسط     

 .  استپايين

 رابطـه  پـايين دبيران در دو گـروه بـاال و    تحصيلي و توزيع رشته تحصيلي مدرك توزيع ميان 
 .دشو مي مشاهده نمعنادار

 

  مستقل Tبر اساس نتايج آزمون  ژگي دبيران در دوگروه  وي .6جدول شماره 
  يمعنادارآلفا و سطح  t df  انحراف معيار  ميانگين  فراواني  هاي دبيرانويژگي

  مشاهده شده
  ) sig =001/0 >05/0(  430  70/10  73/4  47/14  229  پايين   دبيرانسابقة كار  68/5  83/19  203  باال
  سابقه تدريس در  72/7  87/11  197  باال

  ) sig =047/0 >05/0(  418  59/5  28/5  29/8  223  پايين  مدرسه محل خدمت
  ميزان ساعت آموزش  28/302  25/313  156  باال

  ) sig =032/0 >05/0(  335  66/3  36/189  12/214  181  پايين  ضمن خدمت
  

ان تـو   مـي  درصـد اطمينـان      95ها در هر يك از گروهها با      جه به جدول باال و تفاوت ميانگين      با تو 
  :گفت

ضـمن    ميـزان سـاعت آمـوزش       و  تدريس ةسابق/  كار ةسابقد كه   ده  ها نشان مي  تفاوت ميانگين  
اعت  ميـزان سـ     و  تـدريس  ةسـابق /  كـار  ةسابق از   ه مدارس داراي رتبه باال، بيشتر     دبيران گرو  خدمت
  . استپايينگروه مدارس داراي رتبه  دبيران درضمن خدمت  آموزش

  فاوت توانمندي دبيرانت. 2-3
  

  بر اساس نتايج آزمون مجذور كاي توانمندي دبيران دوگروه. 7جدول شمارة 
  ي معنادارآلفا و سطح   يكا مجذور  پايين  باال  ژگي وي

  مشاهده شده
  توانمندي معلمان در تدريس  7  0  كم و تا حدي

  )sig=  041/0 > 0 / 05(  78/6  12  18  زياد و بسيار زياد  از نظر مديران
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دهد كه توانمندي دبيران در تدريس در گروه مدارس داراي رتبه  توزيع پاسخ مديران نشان مي 
  . باشد  ميپايينگروه مدارس داراي رتبه   درصد اطمينان باالتر از توانمندي معلمان در95  با،باال
  يژگيهاي فرهنگ يادگيري در دو گروه مدارسو. )ت

 آيا ميان نوع فرهنگ يادگيري در مدارس با موفقيت باال و مـدارس بـا موفقيـت پـايين                    .4
  تفاوت وجود دارد؟

  تفاوت فرهنگ يادگيري از ديدگاه دبيران .4 -1
  :مستقل به شرح زيراست Tبر اساس نتايج آزمون  فرهنگ يادگيري مدارس تفاوتهاي ميان 

  

   دبيرانميانگين فرهنگ يادگيري مدرسه از نظرتفاوت   .8جدول شماره 
 t df انحراف معيار ميانگين فراواني گروه

  آلفا و سطح معناداري 
  مشاهده شده

  36/9  90/125  101 باال
  68/13  45/111  114 پايين

92/8  213  )01/ 0< 001/0= sig (  
  

گـروه   در دو   مدرسـه از نظـر دبيـران       يـادگيري  فرهنـگ  ميانگين   ميانبراساس نتايج جدول باال     
ان تـو   مـي درصـد اطمينـان      99 دهد كه بـا     ميانگين پاسخ دبيران نشان مي     . وجود دارد  معنادارتفاوت  
در فرهنگ يادگيري مدرسه  از  ، باالتر در گروه مدارس داراي رتبه باال     فرهنگ يادگيري مدرسه    گفت  

  . است پايينگروه مدارس داراي رتبه 
  آموزان دانشفاوت فرهنگ يادگيري از ديدگاه ت. 4 -2

 Tبـر اسـاس نتـايج آزمـون      مـدارس   در انآموز دانشيادگيري از نظر     فرهنـگ تفاوتهاي ميان   
  :مستقل به صورت زيراست

  

  انآموز دانش ميانگين فرهنگ آموزشي از نظر .9جدول شماره 
 t df انحراف معيار ميانگين فراواني گروه

  آلفا و سطح معناداري 
  مشاهده شده

  32/10  44/79  984 باال
  31/10  44/70  1012 پايين

49/19  1994  )01/ 0< 001/0 =sig (  

  

  يادگيري فرهنگانآموز دانشان گفت كه از نظر تو ميدرصد اطمينان  99 با نتايجبر اساس 
 داراي در گروه مدارس مدرسه يادگيريفرهنگ تر از ، باالدر گروه مدارس داراي رتبه باالمدرسه 

  . است پايينرتبه 
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  ان آموز دانشويژگيهاي . ث
 در  ) اجتمـاعي و رفتـاري     –اقتـصادي    -عملكـردي   (ان  آمـوز   دانشهاي  آيا ميان ويژگي  . 5

  موفقيت باال و مدارس با موفقيت پايين تفاوت وجود دارد؟  با مدارس
  تفاوت در معدل. 1-5

بـر اسـاس نتـايج       )انآمـوز   دانشي  يماسال سوم راهن  (تفاوتهاي ميان معدل ورودي به دبيرستان       
  :مستقل به صورت زيراست Tآزمون 

  

  )انآموز دانشسال سوم راهنمائي ( معدل ورودي به دبيرستان .10جدول شماره 
 آموزان دانش

 فراواني  گروه
  ميانگين 
 معدل

  انحراف 
 معيار

t df 
  آلفا و سطح معناداري 

 مشاهده شده
  سال  77/1 34/18 1105  باال

 17/2 82/15 1012  پايين سوم راهنمايي
4/29 2115 )01/ 0< 001/0 =sig ( 

  

در ان آمـوز   دانشمعدل ورودي   كه  ان گفت   تو  مي درصد   99با توجه به نتايج و در سطح اطمينان         
 پايينگروه مدارس داراي رتبه      دران  آموز  دانشتر از معدل ورودي     ، بيش گروه مدارس داراي رتبه باال    

  .است
  خانواده فرزندانتعداد  و انآموز دانشساعت مطالعه  ميان تفاوت .2-5

 Tبر اساس نتـايج آزمـون    خانواده  فرزندانتعداد ان وآموز دانشساعت مطالعه تفاوتهاي ميان 
  :مستقل به شرح زيراست

  خانواده  فرزندانتعداد ان وآموز دانشساعت مطالعه تفاوتهاي ميان . 11جدول شمارة 
  ويژگي
 يانگينم فراواني گروه  

  انحراف 
 معيار

t df 
  آلفا و سطح معناداري

  مشاهده شده
  ساعت انجام تكاليف   85/1  71/3  974 باال

 87/1 06/3 988 پايين  )روز(در منزلآموزان  دانش
79/7 1960 )01/ 0< 001/0 =sig ( 

  خانواده فرزندانتعداد  14/1 74/2 970 باال
 90/1 25/4 988 يينپا

34/21 1956 ) 01/ 0< 001/0 =sig ( 

 

  :ان گفتتو مي درصد اطمينان 99با توجه به نتايج با 
سـاعت   بيشتر از     در گروه مدارس داراي رتبه باال،      در منزل ان  آموز  دانشساعت انجام تكاليف     

   .است پايين در گروه مدارس داراي رتبه در منزلان آموز دانشانجام تكاليف 
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  فرزنـدان تعـداد  بيشتر از ،پايينان گروه مدارس داراي رتبه آموز دانش خانواده  فرزندانتعداد 

  .وه مدارس داراي رتبه باالستان گرآموز دانش خانواده
   ساير تفاوتها.3-5

  : بر اساس نتايج آزمون مجذور كاي به شرح زير است گروه  هاي دوژگي تفاوتها ميان وي ساير
  

  گروه دو ان درآموز دانشي ژگيها تفاوتهاي ميان وي ساير. 12جدول شماره 
  ي معنادارآلفا و سطح   يكا مجذور  پايين  باال  ژگي وي

  مشاهده شده
  هاي هوضعيت اقتصادي خانواد  7  10  و بسيار خوب خوب

  ) sig = 029/0 > 0 /05(  267/11  11  6  ضعيف و بسيار ضعيف  ان از نظر مديرآموز دانش 
   توزيع تحصيالت پدر  38  294  االترليسانس و ب

  ) sig = 000/0 > 0 / 01(  78/619  962  782   ترپايينفوق ديپلم و   انآموز دانش
  توزيع تحصيالت مادر   14  168  ليسانس و باالتر

 ) sig = 000/0 > 0 / 01( 41/786  994  814   ترپايينفوق ديپلم و   انآموز دانش

  فرهنگي يا نيازمند
   پدرتوزيع شغل   12  88  گاهي به مدرك دانش

  978  879  ساير  انآموز دانش
78/62 )01 / 0 < 000/0 = sig ( 

  فرهنگي يا نيازمند 
   درتوزيع شغل ما  8  108  به مدرك دانشگاهي

  1004  876  ساير  انآموز دانش
55/94 )01 / 0 < 000/0 = sig ( 

  توزيع نوع   244  176  استيجاري
 ) sig = 000/0 > 0 / 01( 64/12  740  792  شخصي  محل سكونت

  اتاق مستقل در منزل   534  776  دارد
 ) sig = 000/0 > 0 / 01( 03/152  456  192  ندارد  براي مطالعه

 ) sig = 000/0 > 0 / 01( 19/321  490  116  ندارد  داشتن رايانه در منزل  508  860  دارد

 ) sig = 000/0 > 0 / 01( 87/120  594  342  ردندا  داشتن كتابخانه شخصي  406  642  دارد
  

ان تـو   ميدرصد اطمينان    95 وضعيت اقتصادي با   زمينةها در   و توزيع پاسخ   جدول با توجه به   
بهتـر از   ،  ان گروه مدارس داراي رتبه باال     آموز  دانش ةكه به طور كلي وضعيت اقتصادي خانواد      گفت  

  .است پايينان گروه مدارس داراي رتبه آموز دانش ةوضعيت اقتصادي خانواد
  :ان گفتتو ميدرصد اطمينان  99 باهاي ديگر ويژگي زمينة در اما

 تحـصيالت   باالتر از ميـزان    -ان گروه مدارس داراي رتبه باال     آموز  دانش تحصيالت پدر  ميزان   
   .است پايينان گروه مدارس داراي رتبه آموز  دانشپدر

  تحـصيالت مـادر  يـزان بـاالتر از م  ان گروه مدارس داراي رتبه باال،آموز دانش تحصيالت مادر  
   .است پايينان گروه مدارس داراي رتبه آموز دانش
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و مادران   پدران   ميانها در    نسبت به ساير شغل    فرهنگي يا نيازمند به مدرك دانشگاهي      هاي شغل 
   .است پايينبيشتر از گروه مدارس داراي رتبه  ،ان گروه مدارس داراي رتبه باالآموز دانش

كمتر از گـروه مـدارس داراي        ، مدارس داراي رتبه باال     گروه انآموز  شدان منازل استيجاري در     
  .است پايينرتبه 

اتـاق   ،پـايين بيشتر از گـروه مـدارس داراي رتبـه           ، مدارس داراي رتبه باال     گروه انآموز  دانش 
  .دارندمستقل در منزل براي مطالعه 

يشتر از گروه مدارس داراي رتبـه       ب ، رايانه مدارس داراي رتبه باال   گروه  ان  آموز  دانشمنازل   در 
   . وجود داردپايين

بيشتر از گروه مـدارس      ، مدارس داراي رتبه باال     گروه انآموز  دانشمنازل   كتابخانه شخصي در   
  . است پايينداراي رتبه 

  تجهيراتي مدارس در دو گروه  ومالي ويژگيهايميان تفاوت ) ج
 بـا  ي و تجهيزات آموزشـي در مـدارس        چگونگي فضاي فيزيك   ،هاي مالي آيا ميان ويژگي  . 6

   تفاوت وجود دارد؟،موفقيت باال و مدارس با موفقيت پايين
و نتـايج     گرفـت  مجذور كاي انجـام    آزمون،   فوق از ديدگاه مديران    سؤالهاي  زمينة ويژگي در   

  :زير به دست آمد
  

 فضا و تجهيزات آموزشي، ي ماليژگيها تفاوت ميان وي. 13جدول شماره 

  ي معنادارآلفا و سطح   يكا مجذور  پايين  البا  ژگي وي
  مشاهده شده

  )sig = 033/0 > 0 /05(  66/4  12  5  زياد و بسيار زياد  مشكالت مالي  7  13  كم و تاحدي

  در  انآموز دانش تعداد  11  6  نفر 400كمتر از 
  ) α> 133/0= sig =0 /05(  45/1  8  10  نفر 400بيشتر از   كل مدرسه

 ) sig= 682/0< 05/0( 17/0  16  16   كالس10بيشتر از   تعداد كالسها  3  2   كالس10كمتر از 

  هر   درانآموز دانشتعداد  5  0  نفر 25كمتر از 
 ) sig =021/0 > 0 /05( 48/5  14  18  نفر 25بيشتر از   كالس به طور متوسط

  ) α >948/0 =sig=05/0( 04/0  15  12  بيشتر متر مربع 30  هاميانگين فضاي كالس  4  5  متر مربع كمتر 30

  ) α < 027/0= sig=05/0( 47/5  14  18  دستگاه 5بيشتر از    مدرسههاي تعداد رايانه  5  0  دستگاه 5كمتر از 
 

  : گفتانتو ميدرصد اطمينان  95 ها باتوزيع پاسخ و جدول با توجه به 
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 گـروه   مـشكالت مـالي   كمتـر از     ،گروه مدارس داراي رتبـه بـاال      آموزان    دانش مشكالت مالي  
   .است پايين داراي رتبه مدارس
گـروه   در دوها و ميانگين فـضاي كالسـها    تعداد كالس؛در كل مدرسه انآموز دانش تعدادميان  
  . وجود نداردمعنادار تفاوت پايينباال و 
گروه مدارس داراي رتبه  هاي  تعداد رايانهو) وسطتبه طور م(هر كالس   درناآموز دانش تعداد 

 مـدارس گـروه   هـاي  تعـداد رايانـه   و) به طور متوسط(هر كالس   درانآموز دانش عده بيشتر از ،باال
   .است پايينداراي رتبه 

  مـدارس رتبـه پـايين از نظـر فـضاي سـبز             ،گران طور كلي از نظر مشاهده    ه   ب :فضاي مدارس  
 موقعيـت بهتـري     ،مدرسه، فضاي فيزيكي حياط مدرسه و وضعيت آلودگي صوتي محـيط پيرامـون            

آلـودگي هـواي محـيط پيرامـون،     ها، اند، در حالي كـه مـدارس رتبـه بـاال از نظـر نـور كالسـ             داشته
 .اند هاي بهداشتي مدرسه، فضاي فيزيكي آزمايشگاه و كتابخانه وضعيت بهتري داشتهسرويس

ـ گـران     بـه گـزارش مـشاهده      :ل موجود در مدارس   ي و وسا  تجهيزات چگونگي طـوركلي  ه  ب
و   درس فيزيـك   ، درس شـيمي   ،شناسـي  درس زيـست    تجهيـزات  از نظـر  وضعيت مدارس رتبه باال     

 ،و همچنين دسترسي به امكانات چاپ و تكثيـر         ...) تاريخ و    – جغرافيا   -شناسي زمين(دروس ديگر   
  .  استبودهتابخانه بهتر امكانات ورزشي و تنوع كتابهاي موجود در ك

   و مكمل در دو گروههاي آموزشي رسمي ويژگيهاي اجراي برنامه. چ

موفقيـت   با مدارسو فوق برنامة     هاي آموزشي  آيا ميان چگونگي تدوين و اجراي برنامه      ) 7
   تفاوت وجود دارد؟ ،باال و مدارس با موفقيت پايين

  شيز حضور آموساعتهاي تفاوت در .1-7
  آزمـون  ،از ديـدگاه مـديران     هاي آموزشي رسـمي و مكمـل       هاي اجراي برنامه  ويژگيزمينة  در   

  :و نتايج زير به دست آمد  شدمجذور كاي انجام
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 مدرسه از نظر مدير ان درآموز دانش ميان زمان حضور تفاوت. 14جدول شماره 

  ي معنادارآلفا و سطح   يكا مجذور  پايين  باال  ژگي وي
  مشاهده شده

  ان در آموز نشدازمان حضور   17  12   ساعت36كمتر از 
  مدرسه به صورت رسمي

  ) = α> 097/0  sig = 05/0(  84/2  2  6   ساعت36بيشتر از  )در هفته(

  ان درآموز دانشزمان حضور   18  6   ساعت6كمتر از 
   مدرسه به صورت غيررسمي 

  ) = α< 001/0  sig = 01/0(  29/15  1  12   ساعت6بيشتر از  )در هفته(

ان در  آموز  دانشزمان حضور     كه ميان  ان گفت تو  ميدرصد   95اطمينان   سطح براساس نتايج و     
  . وجود نداردمعنادارگروه تفاوت  ؛ در دومدرسه به صورت رسمي در هفته

در (رسمي  ورت غير ان در مدرسه به ص    آموز  دانشزمان حضور    دهد كه  پاسخ مديران نشان مي    
ان در آمـوز  دانـش زمان حضور درصد اطمينان بيشتر از  99 با  در گروه مدارس داراي رتبه باال)هفته

  .است پايينگروه مدارس داراي رتبه  درمدرسه 
   تفاوت در نحوه اجراي برنامه.2-7

مجـذور   آزمـون نيز  ان  آموز  دانشاز ديدگاه    هاي آموزشي رسمي و مكمل      اجراي برنامه  زمينةدر  
  :و نتايج زير به دست آمد  شدكاي انجام

  

  تفاوت در نحوه اجراي برنامه.15جدول شماره 

  ي معنادارآلفا و سطح   يكا مجذور  پايين  باال  ژگي وي
  مشاهده شده

  استفاده دبيران از كتابهاي  890  724  كم و تاحدي
  ) = α< 001/0  sig = 01/0(  87/81  102  254  زياد و بسيار زياد  كمك آموزشي

  عنوانه ب استفاده از پژوهش  838  634  كم و تاحدي
  ) = α< 001/0  sig = 01/0(  77/100  158  350  زياد و بسيار زياد انآموز دانش تكليف 

  هاي استفاده دبيران از شيوه  902  780  كم و تاحدي
 ) = α< 001/0  sig = 01/0( 69/48  92  200  زياد و بسيار زياد   گوناگون تدريس

  ان درآموز دانشفعال بودن   676  536  كم و تاحدي
 ) = α< 001/0  sig = 01/0( 22/40  306  440  زياد و بسيار زياد  يادگيري-فرآيندياددهي 

  فعال بودن آزمايشگاه  896  714  كم و تاحدي
 ) = α< 001/0  sig = 01/0( 77/122  66  244  زياد و بسيار زياد   مدرسه

 ) = α< 001/0  sig = 01/0( 55/106  338  560  زياد و بسيار زياد  درسهمبودن كتابخانه  فعال  754  420  كم و تاحدي

   برگزاري كالسهاي  451  499  ليب
 ) = α< 027/0  sig = 05/0( 07/5  536  484  خير  جبراني در مدرسه

  برگزاري امتحانات جامع  147  569  بلي
 ) = α< 001/0  sig = 01/0( 03/378  671  311  خير   در مدرسه
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  :ان گفتتو ميينان درصد اطم 99با ان آموز دانشي جدول و توزيع پاسخها با توجه به 

  . گيرد مي قرار مورد استفاده، پايينبيشتر از گروه  ،گروه باالدر  كتابهاي كمك آموزشي، 
  .، جزئي از تكاليف درسي استپايينبيشتر از گروه  ،گروه باال رد گزارش  پژوهش و تهية

ـ   از شيوه، پايين بيشتر از گروه ،گروه باالدبيران مدرسه در    هايروشـ (دريس هاي گونـاگون ت

  .كنند استفاده مي...)  آزمايشگاه و-مشاركتي 
  . يادگيري فعال هستند-در فرآيند ياددهي ، پايين بيشتر از گروه ،گروه باالان در آموز دانش 
  .تر است فعالآزمايشگاه مدرسه  ،گروه باالدر  
  .است تر فعالمدرسه  كتابخانه ،گروه باالدر  
 مـدارس    از بيـشتر  درصـد  95 با اطمينـان     ،ه مدارس داراي رتبه باال    گروهاي جبراني در    كالس 

  . دشو مي تشكيل پايينگروه داراي رتبه 
 .دشو مي برگزار پايينمدارس داراي رتبه  بيشتر از ،گروه باالدر  امتحانات جامع برگزاري 

  گيري بحث و نتيجه
ان دو گروه از دبيرستانهاي شـهر        بر بروز تفاوت مي    مؤثرنتايج اين مطالعه كه بر شناسايي عوامل        

 بر اساس عوامل درون و بـرون        همتمركز بود  )دبيرستانهاي رتبه باال و دبيرستانهاي رتبه پايين      (تهران  
  :شرح زيراسته اي ب مدرسه
  : بر پيشرفت تحصيليمؤثراي   عوامل درون مدرسه)الف

بـه وجـود    فـضاي مدرسـه     ثر از   أبر اساس نتايج اين مطالعه برخي از عوامل تابع مدرسـه و متـ             
  نـسبتاً يعنوان عامله فرهنگ يادگيري ب. گذارند  ميتأثيران  آموز  دانش و بر پيشرفت تحصيلي      آيند  مي

 هـم از نظـر دبيـران و هـم از نظـر              ، مـدارس بـاال و پـايين       ميان در   معنادارطور  ه  اي ب  درون مدرسه 
،  مدارس باال و پايين    مياناي   هدر واقع مهمترين وجه مقايس    . ان متفاوت گزارش شده است    آموز  دانش

تر برخـوردار   باالمدارس رتبه باال از فرهنگ يادگيري       . ست آنها تفاوت در وضعيت فرهنگ يادگيري    
 در بـر     اما عمـدتاً   ،اي نيز باشد   ثر از عوامل برون مدرسه    أاند مت تو  مي فرهنگ هر چند      نوع اين. بودند
ان آمـوز   دانـش معلمان و   ،  با آن مديران   شخصيت و هويت آموزشي مدرسه است كه متناسب          ةگيرند

چنـين  در مجمـوع    . دكنـ   ي باال ترويج مي   با استانداردهاي را   و رفتارهاي آموزشي     پذيرد  ميخاصي را   
از نظـر    (تـر  ان قـوي  آمـوز   دانـش  را در درون خود جاي داده و         تر  مديران و دبيران با تجربه     فرهنگي



 101فصلنامه تعليم و تربيت شماره 

  

78

  

ده اسـت در     گـزارش كـر    )2004( 1 اديگـر  طور كـه   همان . را به سمت مدرسه كشانده است      )درسي
 اميد و نـشاط  ةفرهنگ يادگيري بر افزايش اعتماد به نفس و همچنين پروراندن روحي،  مدارس موفق 

ـ  1990 - 1987اي كـه طـي سـالهاي         طي مطالعـه  ) 2005 (2ونگ .ان استوار است  آموز  دانشدر   ه  ب
 فرهنـگ   ة توسـع  ،عمل آورد ه  ي ب  بر ايجاد مدارس اثر بخش در شانگها       مؤثرمنظور شناسايي عوامل    

سه  در اين فضاي فرهنگي   . د كر معرفياثربخش  مدارس  يافتن  يادگيري را مهمترين عنصر در تحقق       
ان كه هـر    آموز  دانش درايجاد انتظارات مثبت     )1 :ندشو  مي ملموس ديده     كامالً طوربه  لفه اساسي   ؤم

ـ شرايط كـسب تج آوردن فراهم  )2 . ظرفيت مناسب را براي كسب موفقيت دارندكدامشان  هـاي  هرب
آنهـا بـه    و ايجاد فضاي مناسب براي      آموزان    دانشدن  كردلگرم  ) 3. آموز  دانشآميز براي هر     موفقيت
بـراي اينكـه   در مدرسه مناسب ايجاد فضايي كه مطالعه ونگ نشان داد .  كار جدي  دادن انجاممنظور  
 تالش هر چه بيشتر آنهـا فـراهم         را براي زمينه   .كسب كنند آميز    تجارب موفقيت  آموزان بتوانند   دانش
  .سازد مي

بـه عبـارت ديگـر      . كنند   اعمال مي  گيريهاي بيشتر  سخت ،آموز  دانشمدارس رتبه باال در پذيرش      
 تحـصيل   ةدر طـول دور   . كيـد دارنـد   أآنها بر دريافت وروديهاي استاندارد با اعمال شرايط خـاص ت          

 :دهند كه برخي از آنها عبارتند از        انجام مي آموزشي   براي حفظ و تقويت استانداردهاي       فعاليتهايي را 
جزوات و كتابهاي   ، تهية   مكمل بيشتر كالسهاي   جبراني و    بيشتر، برگزاري كالسهاي  آزمونهاي جامع   

و مهمتر از همه    كتابخانه و آزمايشگاهها فعال      ايجاد ،انآموز  دانش  براي استفادة  كمك آموزشي بيشتر  
نتـايج پژوهـشهاي ونـگ       بـا    مورد كـه  اين  . س فعال به طور مستمر    گيري معلمان از روش تدري      بهره

أكيـد   بر نقش اساسي معلم در يـادگيري ت منطبق است )2004(تيوكر و هيدمن ، و استرانگ )2000(
اي از موفقيت در مدارس اثربخش وابـسته بـه           بخش عمده كه  دهد   گزارش مي  )2005( 3روزن. ددار

 استانداردهاي آموزشي در سطح كـالس درس        يفظ و ارتقا  طور مستمر براي ح   ه  تدابيري است كه ب   
  .دشو ميبيني  و مدرسه با استقرار نظام ارزشيابي و بازخورد پيش

                                                           
1. Ediger 
2. Wong 
3. Rousen 
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 .كننـد  وقت بيشتري را در منزل صرف تكـاليف يـادگيري مـي      ،  ان در مدارس رتبه باال    آموز  دانش
در اين مـدارس معلمـان از        .دهند كه اغلب ماهيتي پژوهشي دارند      همچنين آنها تكاليفي را انجام مي     

هاي فوق مدارس داراي رتبـه بـاال در مقايـسه بـا              بر اساس يافته  . ندمايتهاي مالي بيشتر برخوردار   ح
  .سازند ان خود مهيا ميآموز دانشتري را براي معلمان و  شرايط آموزشي مناسب، مدارس رتبه پايين

 عـدم تفـاوت ميـان     ،  ده اسـت  پيشين گزارش شـ   هاي  پژوهش اين پژوهش با نتايج      تمايزآنچه از   
در .  در دو گروه مديران مـدارس از نظـر دبيـران اسـت            ) رهبران آموزشي  در مقام (هاي مديريت   نقش

، )2003(بينـت  ). 2000(رايلـي و لـوئيس،       ،)1998(گزارشهاي پيشين از جمله مورتيمور و ديگران        
 كليـدي در تحقـق      يوممفهـ رهبـري،   مديريت و    ،)1384 (به نقل از هرمن جي و هرمن ال       ،  ليوانين

هـا در سـطح      البتـه كاركردهـاي دو گـروه از مدرسـه         . مدارس اثربخش تلقي شده است    بخشيدن به   
در هر حال با توجه     . متفاوت گزارش شده است   ،  اند ناشي از عملكرد مديران باشد     تو  ميعمليات كه   

، ن مـدارس كـساني نـسبي شـرايط مـديران در آ    ي ةبه دولتي بودن مدارس مورد بررسـي و در نتيجـ   
انتظـارات بـاالي اوليـا و در        ،  انآمـوز   دانشان نقش ورودي استاندارد مدرسه با توجه به معدل          تو  مي

بهي در   مشا مديران كوششهاي نسبتاً  . گذارتر از نقش مدير دانست    تأثيرنتيجه عملكرد بهتر معلمان را      
ـ خور ي ديگر پيوند مي   مدارس دارند، اما اين كوششها زماني كه با متغيرها          بـروز تفاوتهـا     ، سـبب  دن

كار مشابه مديران در دو گروه مدارس، در مدارس با رتبـه بـاال بـه دليـل وجـود شـرايط                      . دشون مي
نيازمنـد  ،  پـژوهش ة ايـن بخـش از يافتـ   ، هرصـورت به. آورد  به بار مي   مساعدتر آموزشي نتايج بهتر   

   .استتر   براي تبيين دقيقيي مكملپژوهشها

   :اي  عوامل برون مدرسه)ب
د كـه از    گـذار    مـي  تـأثير ان  آموز  دانشبر پيشرفت تحصيلي    نيز  رخي از عوامل خارج از مدرسه       ب

و  مدارس باال بيشتر از تعامـل     . ها در مدارس باال و پايين است       مهمترين آنها ويژگي متفاوت خانواده    
 نيز ترحصيلي و توانمندي اقتصادي باالاوليايي كه مدارك ت   ،ندران برخوردا آموز  دانش يحمايت اوليا 
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ــالن و مــولزتحقيقــات . دارنــد ، كــامر )1996(3هــيكمن ،)1994 (2هندرســون و بــرال ،)1994 (1ب
   .كيد دارندأمدارس اثربخش تبخشيدن به حقق ت  درنيز بر نقش اساسي اوليا )1992(4ينس ها و

ان ورودي مـدارس پـايين      آمـوز   دانشتر از    از نظر درسي قوي   ان ورودي مدارس باال،     آموز  دانش
ميـانگين  .  است بيشتراني هستند كه معدل سوم راهنمايي آنها        آموز   دانش ورودي مدارس باال   .ندهست
ميـان   همچنـين .  قرار دارد  )براي مدارس پايين  ( 82/15، در برابر ميانگين     )براي مدارس باال   (34/18

 درصـد  75/84 ميـانگين .  وجـود دارد   معنـادار ند نيز تفـاوت     شو  ميخروجي آنها كه جذب دانشگاه      
. قـرار دارد  )مدارس پـايين  ( 5/31 در برابر ميانگين درصد جذب       )مدارس باال (جذب در دانشگاهها    

. شود ميخود اعتباري براي مدرسه و عاملي براي دريافت كمكهاي بيشتر از سوي والدين          نتيجه  اين  
كالت بـاال همچنـين از مـش      مدارس   .بيشتر است نام   ان براي ثبت  آموز  دانشدر مدارس باالتر اشتياق     

  .ندمالي كمتر برخوردار
ان تـابع   آمـوز   دانش كه پيشرفت تحصيلي     نتيجه گرفت ان چنين   تو  مياز اين پژوهش    در مجموع   

 در  اي  به گونه با هم در تعامل و      آنها  اي است كه اغلب      اي و درون مدرسه    عوامل متعدد برون مدرسه   
 ازو رفـع محروميـت آموزشـي        مدرسه اثربخش   بخشيدن به   از اين رو براي تحقق      . هم تنيده هستند  
بـراي  آنگـاه مدرسـه     . بايد اين عوامل با يكديگر همسو و هماهنگ شـوند         گوناگون  مناطق آموزشي   

اي و همچنين منـابع كـافي برخـوردار           اهداف آموزشي از مدير و دبيران توانمند و حرفه         دستيابي به 
بـا    و آورد به مرحله اجـرا در مـي       و   كند   مي  طراحي ي مناسب هاي  برنامه راه آگاهانه د و در اين     شو  مي

د و  شـو   مـي  حـل    ها تا حـدود زيـاد      سازي مدرسه  ربخشمعماي اث ،  ها  ه و مستمر خانواد   فعالحضور  
  .دشو مي استوار مدارس اثربخش هاي پايه

  پيشنهادها
كوشش شود تا منابع مالي مورد نيـاز مـدارس از           ،  با توجه به موقعيت مالي بهتر مدارس برتر        .1

  .دارس مرتفع شودمين و مشكالت مالي مأ تونراههاي گوناگ

                                                           
1. Ballen & Moles 
2. Henderson & Berla 
3. Hickman  
4. Comer & Haynes 
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د و  در مدارس رتبه پايين تقويـت شـو  آموزشهاي اوليا،  در مدارس برتربا توجه به نقش اوليا  . 2
هـاي آموزشـي نيـز       از ساير شيوه    براي شركت در كالسهاي حضوري     با توجه به مشكالت اين اوليا     

  . استفاده شود
  .تقويت شودي در مدارس پايين با مديريتي هاي مكمل و جبراني آموزش برنامه. 3
هـاي آموزشـي بـراي افـزايش         برنامـه ،  با توجه به عملكرد برتر دبيران در مدارس رتبـه بـاال            .4

  . و به مرحله اجرا درآيدشود تر طراحي  توانمندي دبيران در مدارس پايين
ناصـر فرهنـگ    ع،  با توجه به نقش اساسي فرهنگ يادگيري در تفـاوت دو گـروه از مـدارس                .5

  .رواج داده شودتر  يادگيري در مدارس پايين
نظـارت و ارزشـيابي بـر       ،  با توجه به نقش آزمونهاي تشخيصي و جامع در هدايت يـادگيري           . 6

  .ابده يتر توسع اساس آزمونهاي مستمر جامع در مدارس پايين
ـ    ميان  براي تبادل تجربيات   امكاني مدارس باال و پايين      ميانبا برقراري ارتباط    . 7 ه  اين مدارس ب

ه مدارس  ريزي مناسب، سرپرستي و حمايت مدارس پايين را ب         ان با برنامه  تو  ميهمچنين  . وجود آيد 
  . اين دو گروه مدرسه فراهم شودميان براي همكاري آموزشي باال سپرد تا فرصت بيشتر

خـود  شـي  هاي ويژه آموزرا تحت حمايت  ي پايين   ها  رتبهمدارس با   سازمان آموزش و پرورش     . 8
  .قرار دهد

هر منطقه آموزشـي در   نتايج عملكرد مدارس دبيران و اوليا  ،  مديران،  با حضور صاحب نظران   . 9
  .اي مورد نقد و بررسي قرار گيرد جلسه

 هـستند، تـر پژوهـشگر در درون مـدارس همـراه            پژوهشهاي كيفي كه بـا حـضور طـوالني        . 10
  .به دست دهند موضوع ايندربارة  را تر قانند اطالعات تكميلي و عميتو مي
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  منابع
، ترجمـة مرجـان مرنـدي، دفتـر همكاريهـاي علمـي و              مدارس برتـر جهـان    ). 1376(هاينز    آرتور دونالد؛ چاكر؛ ايچارد   

  . المللي وزارت آموزش و پرورش بين
  .دفتر بودجه و آمار، وزارت آموزش و پرورش). 1385(آمار تحصيلي وزارت آموزش و پرورش 

 . انتشارات مدرسه: تهراننژاد و ديگران، ، ترجمة غالمرضا گراييمحور مديريت مدرسه). 1383 (ابوضحي، ابتسام

 انتـشارات  :، تهـران شعباني وركـي و شـجاع رضـوي    بختيار   ترجمه،  رئاليسم و پژوهش تربيتي    .)1383(، ديويد   اسكات
  دبيزش

    مركز نشر دانشگاهي:ي اكبر سيف، تهران علة، ترجمو يادگيري آموزشگاهي  ويژگيهاي آدمي ).1363 (بلوم؛ بنجامين
، چكيـده مقـاالت همـايش تغييـر و نـوآوري          در  ،  زشيتغيير و نوآوري در سازمان و مديريت آمو       ). 1379(ساكي، رضا   
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  ي آموزشينها سازما تحليل وضعيت اجراي برنامه كارورزي مديريت در
 ∗هيلدكتر حسين عبدال

  چكيده
 اساسـي در    يي الزم بـراي اداره مـدارس و مراكـز آموزشـي نيـاز             تها  آموزش دانش و مهار   

 اهـداف    يـافتن  رغم نقش بي بديل مديريت آموزشي در تحقق        علي .ي آموزشي است  مها  نظا
، مينتـأ  ،ه آمـوزش و پـرورش فاقـد سـازوكار معينـي بـراي تربيـت               دسـتگا ،  نظام آموزشي 

  .ي آموزشي استها كارگيري نيروي انساني در پست مديريت واحده سازي و ب جانشين
  مناسب براي شناخت مـسائل آموزشـي و        يي آموزشي فرصت  ها  واحد دانشجويان در  حضور

طريق تلفيـق    طي از چنين شراي . ي مديريت آموزشي است   تها  پرورشي مدارس و كسب مهار    
ي آموزشـي   هـا   ي عيني مدارس و واحد    ها  مباني نظري دانش مديريت و علوم تربيتي با جنبه        

  . پذيراست  امكان،ي آموزشيها تحت نام كارورزي در واحد
  آماري پـژوهش را    ة جامع . است  شده ماانج  تحليل محتوا   روش ا استفاده از  پژوهش حاضر ب  

راهنمايي تحصيلي و متوسطه مناطق      ،ياي ابتد ةه دور  آموزشي دولتي هر س    واحدهايمديران  
 گزارش كارورزي دانشجويان     چهل .اند  تهران تشكيل داده    آموزش و پرورش شهر    ةگان نوزده

سـي و علـوم     شنا  روانيزي آموزشي دانـشكده     ر  برنامه گرايش مديريت و   رشته علوم تربيتي،  
  . را تشكيل داده استه اين مطالعه  حجم نمون،ييتربيتي دانشگاه عالمه طباطبا

 ي آموزشـي  هـا    كارورزي دانشجويان در مـدارس و واحـد        هايبررسي محتواي گزارش  نتايج  
يي براي مشاهده و كـسب تجربـه در محـيط           تها حاكي از ضرورت ايجاد فرص     ،مورد مطالعه 

ي علـوم تربيتـي بـا       هـا    تعامل دانشجويان رشته   همي  ياز سو .واقعي آموزش و پرورش است    
ادراك و   يزي آموزشي بـا شـرايط عينـي مـدارس موجـب تغييـر             ر  برنامه گرايش مديريت و  

ي قابل توجه در    ها  يكي از يافته  . آنان نسبت به اين رشته شده است       نگرش و شناخت بيشتر   
كاركردهـاي رهبـري آموزشـي در مـدارس مـورد            اين مطالعه تفوق كاركردهاي مديريتي بر     

 موجـود بـر سـر راه برنامـه عملـي            كالتمـش كاهش   در پايان مقاله به منظور    . مطالعه است 
  .يي ارائه شده استها پيشنهاد ،تربيت مديران آموزشي

  

  كارورزي  سازي مديران مدارس، آماده مديريت و رهبري آموزشي،: ها كليد واژه
                                                           

  28/10/88:   پذيرش نهايي  4/6/88 :دريافت مقاله
 Hosein_abd@hotmail.com دانشگاه عالمه طباطبايي    مي عضو هيئت عل.∗
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  مقدمه
جوامع بشري اهميـت و     فرهنگي    اجتماعي و  ،آموزش و پرورش در بهسازي و توسعه اقتصادي       

ي آموزشي  ها   هدايت و رهبري برنامه    ترين بيان،  ي به ساده  مديريت آموزش مفهوم  .  دارد ي به سزا  نقش
. اسـت ي آموزشـي    هاهـدف بخـشيدن بـه      تحقـق    زمينـة در   ي محوله تهاليئو و مس  تهاموريأدر قلمرو م  

بـه  . سطوح مختلف نيازمند مديريت آموزشي است      ي گوناگون و در   ها  ي آموزشي در زمينه   ها  برنامه
 مستقيم و ،رسميهاي رسمي و غير    آموزش ،ي آموزشي در سطح كالن جامعه     ها  ه همه برنام  مفهوماين  
 امـروزه   . نيازمند برخورداري از مديريت جامع آموزشي است       ،مستقيم با اهداف متنوع و متفاوت     غير

 تخصصي پيشرفته در بسياري از دانشگاههاي معتبر جهان مورد          ةمديريت آموزشي به مثابه يك رشت     
  .توجه است

لزوم توجه به روحيات و ويژگيهـاي نـسل          ،اهداف متعالي آموزش و پرورش    يدن به   بخشحقق  ت
كند   ايجاب مي  ،ي ناشي از شرايط جغرافيايي و محيطي و محدوديت منابع و امكانات           تها   تفاو ،جوان

پـذيري و    انعطـاف ، اسـتقالل نـسبي   ،گيـري  كه اداره امور مدارس مبتني بر افـزايش قـدرت تـصميم           
 فـضاي عمـومي مدرسـه را        تـوان   به ايـن ترتيـب مـي      . جويانه باشد   و مشاركت  متمركزروشهاي غير 

. ان شـكوفا شـود    آمـوز   دانش معلمان و    ،ي مديران تها توانمنديها وخالقي  تا پويا و فعال نمود      ،پرنشاط
سـاز    پويـا و زمينـه     ،ان انتظار دارند كه مدرسه محيطي رشددهنده      آموز  دانشويژه اولياي   ه  ب جامعه و 

روشـن اسـت كـه فـراهم سـاختن چنـين            . دهاي بالقوه و خداداد فرزندان آنان باشد      پرورش استعدا 
  .محيطي مستلزم وجود مديران با تجربه و برخوردار از دانش مديريت و علوم تربيتي است

 كاربرد مديريت آموزشي در قلمرو نظام آموزشي رسـمي         ترين مصداق و   اساسيدر حال حاضر    
ريت و رهبري آموزشي در سطوح مختلف نظام آموزش و پـرورش             به اين دليل مدي    .كشور قراردارد 

 اهـداف متنـوع   يـافتن   نظام آمـوزش عمـومي، تحقـق         در. كشور از بيشترين اهميت برخوردار است     
 از مرحلـه پـيش دبـستاني تـا پـيش            ،ي مختلـف تحـصيلي    هـا   و پايه  ها  ي آموزشي در دوره   ها  برنامه

 مدرسه  هم ياز سوي . موزشي اثربخش صورت گيرد   تواند در پرتو مديريت و رهبري آ       دانشگاهي مي 
ترين ركن تعلـيم و تربيـت رسـمي           تربيتي و آموزشي و اصلي     ،مهمترين نهادهاي اجتماعي   از جمله 

 اجتمـاعي و  ، آموزشـي ، علمي، اخالقي،ان در ابعاد دينيآموز دانشاست كه به منظور تربيت صحيح     
وي و جـسماني آنـان بـر اسـاس اهـداف            كشف استعدادها و هدايت و رشد متوازن روحـي و معنـ           
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سـيس و   أي وزارت آمـوزش و پـرورش ت       هاعملالي تحصيلي برابر ضوابط و دسـتور      ها  مصوب دوره 
  . شود اداره مي

عـين حـال     در پيچيـدگي و    ارتباط مستقيم با مسائل انساني از      سبب داشتن مديريت آموزشي به    
ابعـاد   ثيركاركرد نظام آموزشـي در أ تدرجه اهميت اين رشته ناشي از.  برخوردار است  ي خاص اهميت

 پيـشرفت و    همچنـين  ياز سـوي   .اجتمـاعي و فرهنگـي جامعـه اسـت         اقتـصادي،  ، سياسي گوناگون
 تمـايز دوران فعلـي بـا جهـان          وجهتكنولوژيكي در جهان كنوني      فرهنگي و  ،تحوالت سريع علمي  

ـ هاار از نقشهم انتظ كرده و اي كه هم تعريف مفاهيم تغيير  گونهه  ب .گذشته شده است   ي  دچار تغييرات
كـرده   تشديد را پيچيدگي نقش مديران مدارس   ،  تهامل در تغيير تغييرات جهاني و   .ده است اساسي ش 

منظور پاسخگويي به نيازهـاي     ه   بنابراين مدارس جديد ب    ).225ص   ،2006 ،1كاتانووسترونگ( است
، نيازمنـد رهبـران آموزشـي       المللـي  سطح بـين    علمي و فناوري در    ةكنوني و همراهي با روند توسع     

ي هـا   نيازها و كاركردهـاي واحـد      جهان كنوني بر   تحوالت ايجاد شده در    .نوانديش هستند  مد و اكار
مفهـوم مـديريت آموزشـي تغييـر         در چنـين شـرايطي     . چشمگير گذارده اسـت    يثيرأآموزشي نيز ت  

رت و نگـرش كـافي و       مهـا  ،مديران آموزشي بايد براي دستيابي به موفقيت داراي دانش          و پذيرد  مي
  .با شرايط فعلي مدارس باشند متناسب

 در قلمرو مديريت آموزشي زمينه را براي تدوين مباني نظري خـاص             هاگسترش پژوهش امروزه  
و ضـرورت همگـامي      علوم و فنون در چند دهـه اخيـر         رشد چشمگير . ده است كراين رشته فراهم    

سطح  م آموزشي را چه در سطح كالن و چه در         نظا،  آموزش و پرورش با نيازهاي جامعه و بازار كار        
حل يافتن راه  رو و ي پيشِهاالزمه برخورد منطقي با چالش   . است كرده مواجه   ي خاص با مسائل  خرد

عين حال از دانش مـديريت       اي است كه در    تربيت مديران با تجربه     مسائل آموزشي در گرو    مناسب
  . مند باشند هآموزشي نيز بهر

رغم ضرورت تربيت    علي .اي ساختن مديريت آموزشي است     در گرو حرفه  توفيق نظام آموزشي    
ـ   نظامي روش،اي براي اداره مراكز آموزشي در ايران      مديران حرفه  ـ أمند براي ت ويـژه تربيـت   ه مين و ب

  . مديران و رهبران آموزشي وجود ندارد
 متخـصص مـورد    دانشگاهها به عنوان يكي از رسالتهاي خود در پي تأمين نيروي انساني ماهر و             

 امروزه مديريت آموزشي به مثابه      .نياز براي بخشهاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هستند        

                                                           
1. Catano&Strong 
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مـديريت   .يك رشتة تخصصي پيشرفته در بسياري از دانشگاههاي معتبر جهان مـورد توجـه اسـت               
نگي فردي كـه وظيفـه اداره سـازمانهاي آموزشـي و همـاه            . اي از علم مديريت است     آموزشي شاخه 

 ناميـده   »مـدير آموزشـي   « ،برعهده دارد  يي و پرورش  اهداف آموزش بخشيدن به    تحقق   را براي منابع  
  دانـش و مهـارت     مـرتبط بـودن   وظيفه تربيت مديران آموزشي براساس تقـسيم وظـايف و            .شود مي

 اهداف نظام آموزشي     يافتن تحقق .سي و علوم تربيتي است    شنا  رواني  ها   بر عهده دانشكده   يتخصص
 با هماهنگي منابع مالي و انساني و نيـز  آنان قادرند .لزم داشتن مديران مجرب و متخصص است  مست

 و در سـازمانهاي آموزشـي       متفـاوت فناوري اطالعات وارتباطات اهداف نظام آموزشي را درسطوح         
عملـي در    كار«درسي  واحد  به منظور تلفيق دانش نظري و تجارب عملي دانشجويان          . محقق سازند 

واحد درسـي و     اين    با انتخاب   دانشجويان .بيني شده است    پيش »اي آموزشي و آموزشگاهها   سازمانه
 بـه مـشاهده   كننـد و   مراجعـه مـي  به يكي از ادارات آموزش و پرورش يا يك مدرسه         نظارت استاد،   

بـه اسـتاد ارائـه     مكتـوب  ي به صـورت گزارشـ  كار خود را حاصل ، سپس پردازند وكسب تجربه مي  
  .ددهن مي

  لهئبيان مس
 ارتباط مستقيم با مـسائل انـساني از اهميـت و در عـين               سبب داشتن رشته مديريت آموزشي به     

اثرگذاري آن بركاركرد   باالي  اهميت اين رشته ناشي از سهم       . حال پيچيدگي خاصي برخوردار است    
  . اجتماعي و فرهنگي جامعه است اقتصادي، ، سياسيگوناگوننظام آموزشي در ابعاد 

ـ         سطح جهان بيانگر    در  ملي متعدد  نتيجه مطالعات   طـور ه  اين است كه كيفيت رهبران مـدارس ب
 ،1سـازي رهبـر مدرسـه      آمـاده  كميـسيون (ان در ارتباط است     آموز  دانشمستقيم با پيشرفت تحصيلي     

 مـدارس در  سـازي مـديران   آماده  تربيت وامر شده است كه   سبب اين واقعيت    درك ).2 ص ،2006
ي ملـي بـا     هاگزارش در برخي از   . پيشرفته، مورد توجه جدي واقع شود      ي آموزشي مها  بسياري از نظا  

كيفيـت  بخشيدن به   بهبود   ،انآموز  دانشيادگيري  يافتن  ي بهبود   هااطمينان اعالم شده كه يكي از راه      
  ).8ص  همان،( رهبري مدارس است
حـيط  در م  ي مديريت آموزشي و علوم تربيتي و نيـز تجـارب ارزشـمند كـار              ها  تركيبي از نظريه  

 ،ثر  ؤمد و رهبري مـ     با مديريت كارا   كه  به پرورش افرادي منجر شود     تواند واقعي تعليم و تربيت مي    
منطق اقتصادي و نيز تضمين تـداوم و         .اهداف نظام آموزشي را به بهترين نحو ممكن تحقق بخشند         

                                                           
1. Commission on School Leader Preparation 
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خـصص و   كند كه دانش و تجربـه افـراد مت         نيزحكم مي  يادگيري   -كيفيت فرايند تدريس   يافتن   بهبود
 كـامالً  يچنين فرايندي بايد در قالب فعـاليت    .صاحب تجربه به نيروهاي جوان و تازه كار منتقل شود         

 ،امـروزه كـارآموزي   .پروري در مديريت آموزشي صـورت گيـرد   جانشينبه منظور يزي شده   ر  برنامه
 در  تهـا ب دول مديران مدارس به كانون توجه اغلـ       ]اي حرفه[ييد صالحيت   أنيز ت   و تها  بازآموزي مهار 

  .)48 ص ،2003 ،1هريس و همكاران(نظام آموزشي تبديل شده است 
مين أسازي مديران و رهبران آموزشي در چارچوب تربيت و ت          آماده  تربيت و  ،موضوع كارورزي 

آمـوزش دانـش و   . پـروري در علـم مـديريت قابـل طـرح اسـت       منابع انساني و نيز مقوله جانـشين      
ايـن   .ي آموزشـي اسـت    مها   اساسي در نظا   يدارس و مراكز آموزشي نياز    ي الزم براي اداره م    تها  مهار

پيـدايش  ي نوين و نيـز      هاي اقتصادي و فناوري   مها  نياز در دوران كنوني با توجه به رشد و توسعه نظا          
حـساسيت و   ،از اهميـت ...  همچون تربيت شهروند جهاني و فراينـد جهـاني شـدن و   مفاهيم جديد 

 كـردن   روزآمـد رشد روزافزون دانش و فنون جديد لزوم        همچنين  . است برخوردار   پيچيدگي بيشتر 
مديران و رهبـران آموزشـي    . را تشديدكرده استنها ي انساني شاغل درسازماوي نيرتها دانش و مهار 

از نيـز  مديريت آموزشي از اين لحـاظ     لذا . ايفاي بهينه اين نقش نيز سهم اساسي برعهده دارند         براي
  . ست برخوردار ابسياراهميت 
دسـتگاه   ،اهداف نظام آموزشـي   بخشيدن به    نقش بي بديل مديريت آموزشي در تحقق         وجود با

كـارگيري نيـروي    ه  پروري و ب   جانشين ،مين تأ ، معين براي تربيت   يآموزش و پرورش فاقد سازوكار    
ـ    از كـشورها   برخـي     در حالي كه   .ي آموزشي است  ها  انساني در پست مديريت واحد     مين و  أ بـراي ت

يي هـستند و هرسـال نقـاط        هـا    داراي برنامه  ،در مدارس خود  زي مديران و رهبران آموزشي      سا آماده
 ص ،2005 ،2بـوش ( شـود  صورت گزارش ملي منتشر مـي     ه   بررسي و ب   ها  ضعف و قوت اين برنامه    

تربيـت مـديران     ي كنـوني  هاروشـ  و   يي مرسـوم نيـست    هاولي دركشور ما تدوين چنين گزارشـ       ).2
براي مثال مديران آموزشي  .هاي آموزشي با سطح نيازها، فاصلة بسيار دارد        اداره واحد آموزشي براي   

كيـد ويـژه بـر رهبـري        أسازي بـا ت    تيم ،ها  بايد داراي مهارت در زمينه تجزيه و تحليل مسائل و داده          
اين درحالي است كه اغلب مديران مدارس كشور ما فاقـد           ).26،ص  3،2008بلدينگ( آموزشي باشند 

  .ستنديي هتها چنين مهار

                                                           
1. Harris et all 
2. Bush 
3. Belding 
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  مدارس وظيفه مهمترين نظرداشته باشندكه  در رهبران آموزشي بايد   سياستگذاران و  عالوه براين، 
سازي بايدبه تربيت كـساني بپردازنـد كـه بتواننـد       ي آمادهها  است و كليه برنامه »تدريس و يادگيري  «

در حالي اسـت    اين   .)19ص   ،2003 ،1ل و مورمن  ها  ( رهبري آموزشي در مدرسه باشند    ة  كنند فراهم
  .فه مهم مورد غفلت واقع شده استكه در ايران به دالئل گوناگون ايفاي اين وظي

ي آموزشـي بـه     نهـا   سازماكردن  تربيت نيروي انساني ماهرومتخصص براي اداره        حال حاضر  در
بررسي چگونگي ايفاي ايـن وظيفـه از سـوي         .ستدتاً برعهده دانشگاهها  عنوان مديران آموزشي عم   

 ،دانـش ( از بعـد كيفـي  و هـم  )مين نيروي انساني به تعداد مـورد نيـاز     أت(هم از بعد كمي      دانشگاهها
گـرايش مـديريت و      دانشجويان رشته علوم تربيتـي     .مل است أبسيار قابل ت  ) مهارت تجربه و  بينش،
د نگذران ميعلوم تربيتي ابتدا واحدهاي نظري را        ي روانشناسي و  ها  يزي آموزشي در دانشكده   ر  برنامه

. شـوند  تربيـت آشـنا مـي      اصول تعلـيم و    مباني و  نيز  مديريت آموزشي و   ،و با مباني نظري مديريت    
و  آشنايي با سيستم مديريت مناطق آموزشـي ،آموزشي ل و مشكالت نظامئ آشنايي با مسابرايسپس  
 بـراي  سازمانهاي آموزشي   سمتهاي گوناگون واستفاده از تجارب مديران آموزشي و شاغالن         مدارس

 روانـه سـازمانهاي     »كار عملي در سـازمانهاي آموزشـي و آموزشـگاه         «اندن درسي تحت عنوان     گذر
 در  »كـارورزي «اجـراي درس   .شـوند   آموزشي به ويـژه ادارات آمـوزش و پـرورش و مـدارس مـي              

 .شـود   كارشناسـي ارائـه مـي      ة پايـاني دور    نيمسال  دو معموالً در  هاسازمانهاي آموزشي و آموزشگاه   
 با مباني نظري مديريت آموزشي و آموزش و پرورش آشنا شـده      قبالً ه دانشجو اين است ك   فرض بر 

. آمادگي الزم براي كسب تجارب عملي در محيط واقعي تعليم و تربيت برخوردار اسـت       و اكنون از  
 و عمل   نظريه تلفيق   »كارعملي در سازمانها و آموزشگاهها    «به عبارت ديگر هدف از گذراندن درس        

مبـاني نظـري علـم مـديريت         بـه  گذرانـدن دروس مربـوط    ز  د دانشجويان پس ا   رو انتظار مي . است
از  مشكالت مراكز آموزشي آشـنا شـوند؛       مسائل و  آموزشي و نيز اصول تعليم و تربيت از نزديك با         

آمـادگي   مند شـوند و سـرانجام صـالحيت و         تجارب افراد شاغل در سمتهاي اداري و آموزشي بهره        
 تنهـا فرصـت     هااگر چه كارورزي در آموزشگاه     . آموزشي كسب نمايند   الزم را براي اداره واحدهاي    

اما  ،ي آموزشي استهامديريت در محيط رسمي براي مشاهده و آشنايي دانشجويان با مسائل واقعي
ايـن   .مدي ايـن درس چنـدان مطلـوب نيـست    ارسدكه كار   اهميت چنين فرصتي به نظر مي      با وجود 

  دريافـت كـه بـراي گذرانـدن درس كـار عملـي             انـشجوياني توان ازگزارش مشاهدات د    نكته را مي  

                                                           
1. Hale & Moorman 
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 نيمـسال چنـدين    حاصـل از اجـراي        تجـارب    .اند   به مدارس مراجعه كرده    هاآموزشگاه مديريت در 
 حاكي  ،اند   دانشجوياني كه درس مزبور را گذرانده      ةدرس كارورزي و نيز مطالعه گزارشهاي تهيه شد       

برخـي از   . دهـد  ثير قرار مـي   أاين درس را تحت ت    از وجود مسائلي است كه كميت و كيفيت اجراي          
  : اجراي اين درس به شرح زير استمشكالت اساسي

دريافـت  مراجعـه بـراي      اجراي ايـن درس از مرحلـه         گوناگونوجود ناهماهنگي در مراحل      ●
 . به استاد مربوطه دانشجويانتهيه و ارائه گزارش نامه به واحدهاي ذيربط تا معرفي

 .باره فلسفه درس كارورزيجويان درتوجيه نبودن دانش ●

 . دانشگاهدرسازوكار نظارت بر حسن اجراي اين واحد درسي ضعف يا فقدان  ●

  .عدم استقبال واحدهاي اداري و آموزشي وزارت آموزش و پرورش از دانشجويان اين درس ●

ي كـارعملي در سـازمانها  «دروس  ئله اصـلي ايـن اسـت كـه       مـس  ،با عنايت به موارد اشاره شده     
دانشجويان براي گذرانـدن ايـن       .ندبرخوردار نيست   از اثربخشي مورد انتظار    »گاههاآموزشي و آموزش  

گزارشهاي دانشجويان از وجود     اينكه   از همه مهمتر  . موانع و مسائل متعدد روبه رو هستند       دروس با 
و آموزش  مشكالت پيش رو در كسب مهارت و تجربه مديريت و رهبري آموزشي در محيط واقعي       

ي نقـاط ضـعف و قـوت برنامـه كـارورزي            پـي شناسـاي    درتحقيق حاضـر    . پرورش حكايت دارند  
  .بهبود اين برنامه است  اصالح وي و ارائه پيشنهادهايي به منظوري آموزشها دانشجويان در واحد

  مباني نظري و پيشينه تحقيقات 
 .اجتنـاب ناپـذير اسـت     ثر مدارس امروزي امري     ة مؤ تربيت مديران و رهبران آموزشي براي ادار      

آموزشـي نيازمنـد تربيـت        براي اداره امور مدارس و مراكز      ي الزم تها   انتقال تجارب و مهار    همچنين
كارورزي و تربيت مدير و رهبر آموزشـي  پرداختن به مقوله . مد استامديران و رهبران آموزشي كار 

مين نيـروي انـساني مـاهر و        أيكي از نظر جايگزيني مديران بازنشسته و ت       : از دو جهت اهميت دارد    
تربيـت   مـد بـراي هـدايت و      اسيس و دوم تربيـت مربيـان كار       أمتخصص براي مراكز آموزشي تازه ت     
 گذشـته و    يتبراي دستيابي به چنين هدفي الزم اسـت وضـع         .كارورزان مديريت و رهبري آموزشي    

 .رسـي شـود  ي آموزشـي بر هـا  مين مديران مراكـز و واحـد  أ نظام آموزشي كشور در تربيت و ت       فعلي
ي آموزشي مدرن و موفق جهان با در نظـر          مها   تطبيقي از تجارب نظا    اي  همچنين الزم است با مطالعه    

طـرح  در ايـن راسـتا       .ويممنـد شـ     بهـره  ماناجتماعي و فرهنگي كـشور     ي اقتصادي، هاگرفتن ويژگي 
  :تواند مثمرثمر باشد ي زير ميهاپرسش
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سـاير   در ومان  كشور  در يو رهبران آموزش  كارورزي مديران    ي مرسوم براي تربيت و    هاروش ●
رهبران آموزشـي    روند تربيت مديران و     به عبارت ديگر   ؟ندا  م   كدا ، منتخب جهاني  ي آموزش يمها  نظا

  توان آموخت؟ يي را از اين تجارب ميهادر ايران و جهان چگونه است و چه درس
  ند؟ ا م رهبران آموزشي كدا ي نوين تربيت مديران وهاروش ●
ي هـا بهتر است كارورزي مديريت و رهبري آموزشي انفرادي صورت گيـرد يـا در گروه               آيا ●

  كوچك؟
  ايران تصور كرد؟ توان براي مديريت آموزشي در اي را مي چه آينده ●

 لـذا در ايـن مقالـه بـر          ، يك مقالـه خـارج اسـت       ظرفيت مسائل مطرح شده از      همهپرداختن به   
 .شود كيد ميأ در مدارس تيموضوع درس كارورزي و تربيت مديران آموزش

تـالش و مـشاركت دانـشجو        ،زي با ميـزان عالقـه     رويژه كيفيت اجراي برنامه كارو    ه  كميت و ب  
ي فردي مـديران آموزشـي و سـطح تـوان و            هاويژگي وجود تفاوت در مدارس،    .ارتباط مستقيم دارد  

عـالوه  .  نباشد برونداد اين درس براي همه دانشجويان يكسانموجب خواهد شدكهفعاليت دانشجو  
اي استادان ايـن درس و نيـز ميـزان نظـارت و تجربيـات آنـان در راهنمـايي                     ي حرفه ها ويژگي ،برآن

  . برخوردار استي ايجاد شده از اهميت شايان توجهتهابرداري بهينه از فرص دانشجو براي بهره
شوند كـه    ميدهد كه مدارس در ايران به شكل سنتي و به دست افرادي اداره                نشان مي  هابررسي«

آن واقعيتها نشان     و در كنار   اند  سابقه معلمي دارند و فاقد تخصصي در مديريت آموزشي يا مديريت          
مديران آموزش كلي و مبهم است و پاسخگوي نظام آمـوزش    دهد كه مقررات و ضوابط عملكرد      مي

 و محمـودي،  قورچيـان   ( »گيـرد   قرار مـي   ها  ثير اعمال سليقه  أنيز تحت ت   و پرورش نيست و در اجرا     
  ).109ص  ،1383

 بنـدي كاركردهـا و     متخصصان و صاحبنظران مديريت آموزشي هر يك به زعم خـود بـه دسـته              
از جملـه    »كيمبـل وايلـز    «به عنـوان مثـال     .اند   پرداخته سمتشاغالن اين    دانش و رفتار مورد انتظار    

را امـري    مـديريت آموزشـي      گونـاگون ي  هـا   صاحبنظران مديريت آموزشي است كه تفكيـك جنبـه        
 به منظور تحليل بهتر، موضوع مديريت آموزشي را در پنج قسمت به شرح زيـر                اما ،داند  مي تصنعي

  :)15 ص ،1370 وايلز،( داده است مورد بررسي قرار
  مهارت در رهبري. 1
  مهارت در استفاده از روابط انساني. 2
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  مهارت در برقراري روابط گروهي. 3
  1مهارت در امور استخدامي. 4
  مهارت در ارزشيابي . 5

به مباحث اساسي در مـديريت و        »مديريت و رهبري آموزشي   «به طوركلي كيمبل وايلز دركتاب      
  :رهبري آموزشي از قبيل موارد زير پرداخته است

نظـارت آموزشـي، تـشكيل شـوراي         ،روابط انـساني در مدرسـه      آموزشي، رهبر و وظايف مدير 
 كاركنان مدرسه بـه ويـژه معلمـان،        مين نيازهاي أگي ت رشد و پرورش مداوم معلمان، چگون      معلمان،

  فعاليتهايي به منظـور    دادن  كار مدير و سرانجام، انجام     يابي از ارزشيابي از كار معلمان، چگونگي      ارزش
  .  براي مدرسه و آمادگي براي آينده محيط مناسبترايجاد
ي هـا  و ويژگي  هـا   داردتوجه به آنچه تاكنون بيان شـد برخـورداري مـديران آموزشـي از اسـتان                با
نيازمنـد   دسـتيابي بـه ايـن امـر        .است اهداف آموزشي     يافتن اي از جمله شرايط اساسي تحقق      حرفه

  .كسب تجربه در محيط واقعي تعليم و تربيت است بعد نظري و تقويت هر دو
و سـپس رشـته      آغـاز  1340دهه   تقريباً از  ايران، يهادانشگاه ارائه دروس مديريت آموزشي در    

سيس علوم تربيتـي دانـشگاه تهـران        أدانشكده تازه ت   در ت آموزشي در سطح كارشناسي ارشد     مديري
 بند، عالقه( وزارت آموزش و پرورش پرداخت     مقياس محدودي به تربيت شاغالن در      در داير شد و  

ي هااز آن زمان تاكنون رشته مديريت آموزشي درآموزش عالي ايران چه دانشگاه            ).178ص   ،1380
ي هـا   اغلب دانشجويان رشته   از سويي هم     .دولتي گسترش قابل توجهي داشته است      غير دولتي و چه  

پـرورش دبـستاني و پـيش        آمـوزش و   ،مـشاوره  حوزه علوم تربيتي همچون تكنولـوژي آموزشـي،       
  بـا وجـود    .گذرانند حداقل دو واحد درسي تحت عنوان مقدمات مديريت آموزشي مي         ... دبستاني و 

اين است كـه ايجـاد ايـن رشـته در             عقيده بر  ،ريت آموزشي در ايران   گسترش قابل توجه رشته مدي    
  ).همان منبع( ي ايران با نيازهاي واقعي نظام آموزشي كشور هماهنگ نبوده استهادانشگاه

 براي تربيت مديران و رهبران آموزشـي از لحـاظ محتـوا و              هاي درسي دانشگاه  ها  بررسي برنامه 
 هاكه نتايج پژوهش  رغم اين  علي اما . خاص برخورداراست  ميتواقعي مدارس از اه    تناسب آن با نياز   

                                                           
 مـدارس  كنـوني متمركز نظام آموزشي است و اجـراي آن در شـرايط    اي مستلزم تغيير ساختار  روشن است كه اجراي چنين وظيفه     .1

  . دولتي ايران مقدور نيست
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اسناد و شـواهد     ثر هستند، ؤان م آموز  دانشتحصيلي   بيانگر اين است كه مديران مدارس در پيشرفت       
ان آمـوز   دانشي تربيت رهبران آموزشي بر پيشرفت تحصيلي        ها  ثير برنامه أپژوهشي مدوني مبني بر ت    

افـزون بـر ايـن،      ). 12 ص ،2005لـوين،   (  اين برنامه وجود نـدارد     التحصيالن اي فارغ  و نظام مدرسه  
ـ  ،كارايي كاركنان نظـام آمـوزش و پـرورش         شرط اثربخشي و  «گفته شده كه     خـصوص مـديران    ه  ب

زيـرا مجهـز شـدن       .اي كـسب كننـد     كار خود تخصص حرفه    آن است كه در    ،مدارس و آموزگاران  
 تـرين راه تـضمين كـار       همترين و اساسـي   اي م   آموزش و پرورش به تخصص حرفه      ركاراناند  دست

  ).166ص  ،1374 پرداختچي،( »بهتر و بيشتر نظام آموزشي است
  :ند، به شرح زيراند اي مديران آموزشي كه در منابع معتبر ذكر شده ي حرفههابرخي از ويژگي

 رهبري و مديريت استراتژيك. 1

ي تهافراهم ساختن فرصـ    عملكرد،ارزيابي و مديريت     اي، رشد حرفه : 1مديريت منابع انساني  . 2
 برابر 

 آموزشييابي  ارزشنظارت و يزي درسي،ر برنامه: 2تدريس مديريت يادگيري و. 3

 3مديريت منابع مالي و مادي. 4

 4مديريت روابط خارج از سازمان آموزشي. 5

 5مديريت كيفيت آموزش. 6

گرايي  حرفه و تغيير نگري، دهآين بايد   پرورش مديران  سازي و  آماده در) 1989( »6سرتو«به عقيده 
 آن است كه ايـن شـغل     آينده مبين  ماهيت به شدت پيچيده وظايف مديران در       .كيد قرارگيرد مورد تأ 
اي   آگاهي از مجموعه اساس شناخت و اي كه كارش بر حرفه . يك حرفه تلقي كرد و آموخترا بايد

ديريت گرايـي مـ    حرفـه .سان است حل مسائل ان   ي كاربرد آنها در   يتوانا دانش و اطالعات مشخص و    
عملكرد افـراد    توجه به بصيرت ناشي از تجارب و       كيد دارد كه دانش مديريت بايستي با      همچنين تأ 

  به نقـل از    ،1989 سرتو،(  تكامل يابد  و تغيير سپس   دشواصالح   ومتحول   ركار اين حرفه،  اند  دست
  ).172ص  ،1374 پرداختچي،

                                                           
1. Human Resource Management 
2. Managing Learning and Teaching 
3. Managing Finance and Resources 
4. Managing External Relations 
5. Managing Quality of Education 
6. Certo 
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 وظـايف مـديران     »مقدمات مـديريت آموزشـي    «ت عنوان   در كتاب خود تح   ) 1381( »بند عالقه«
 ،1381 بند، عالقه( بندي كرده است ي آموزشي و مدارس را به شش گروه به شرح زير دسته        نها  سازما
  ):73 ص

 برنامه آموزشي و تدريس . 1

 انآموز دانش امور. 2

 امور كاركنان آموزشي. 3

  اجتماع-روابط مدرسه. 4

 شيتسهيالت و تجهيزات آموز. 5

  امور اداري و مالي. 6
شش اسـتاندارد عملكـرد بـراي مـديران          ،1998سال   ت آموزشي شهر نيويورك در    همچنين هيئ 

  : كه عبارتند ازه استمدارس نيويورك تعيين كرد
 رهبري آموزشي. 1

 اي توسعه حرفه. 2

 مديريت و رهبري سازماني. 3

 موزانآ خدمات حمايتي به دانش. 4

  والدين و مدرسهميانبرقراري ارتباط . 5

 فناوري. 6

ي عملكرد ارائـه    هاشاخص) دانش و ج  ) ب ، و باورها  هاارزش )در سه سطح الف   اين استانداردها   
 بـه نقـل از      119ص   ،2003 امرسـون، (  تـدوين شـده اسـت      ييهـا   يك از سطوح مؤلفـه     و براي هر  

ــان و محمــودي، ــا همچنــين ).113 ص ،1383 قورچي ــه  دپارتمــان آمــوزش و پــرورش ويرجيني ب
امنيت و مـديريت سـازماني       ،يابيشيزي و ارز  ر  برنامهاستانداردهاي مديران آموزشي در چهار محور       

ي ها شاخـص هـا  گرايـي توجـه و بـراي هريـك از مؤلفـه      رهبري آموزشي و تخصص    ،براي يادگيري 
  ).همان منبع( يابي عملكرد تدوين كرده استارزش

  : زير فهرست كردشرحتوان به  آموزشي را ميوظايف مديران  با توجه به آنچه تاكنون بيان شد،
  .)يابي آموزشيارزش تدريس و يادگيري، نظارت و ي،رهبري آموزش( وظايف آموزشي. 1
  .)زي، سازماندهي، كنترل و نظارت آموزشيير برنامه(وظايف مديريتي . 2
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  ).توسعه منابع انساني ي آموزشي،تها و سياسهانگري در هدفباز(اي  وظايف توسعه. 3
 همكـاران آموزشـي و اداري،      ان،آمـوز   دانـش   والدين، ميانبرقراري ارتباط   ( وظايف ارتباطي . 4

  .)مناطق آموزش و پرورش و ساير ادارات دولتي و محلي
  .اداري ي ووظايف اجراي. 5
 .وظايف مربوط به تأمين و تخصيص منابع و امكانات مالي و مادي. 6

 مـوارد   ،بر اساس مباني نظري مديريت آموزشي       رفت،در كنارآنچه كه تاكنون مورد اشاره قرار گ       
  : ذكر شده اندانتظارات اساسي از نقش مدير آموزشي در سطح مدرسه زير به عنوان 

 .انآموز دانشپيشرفت تحصيلي  بخشيدن به تسهيل و بهبود ●

 .ويژه كاركنان آموزشيه  ب،اي كاركنان ايجاد محيط مناسب براي ارتقاي حرفه ●

له بـا توجـه بـه    وي مدرسه و يادگيري چگـونگي حـل مـسئ        ر ي با مشكالت فرا    عمل ةمواجه ●
  . شرايط و امكانات محيطي

  .ي مديريت آموزشي در حل مسائل و مشكالت مراكز آموزشيها ظريه ن اصول وكارگيريه ب ●
  .ي منطقي در مواجهه با مسائل و مشكالت مدرسههاايجاد فرصت براي دستيابي به راه حل ●
  . ي آموزشيهاي بروز خالقيت و نوآوري در محيطها ينهايجاد زم ●
  .ويژه معلمانه ثر با كاركنان بؤي روابط انساني مربرقرا ●
 .ثر وظايفؤمد و ماانجام كار به منظورثير در نگرش و رفتار زيردستان أبرخورداري از توان ت ●

ين است كه براي تربيـت       بيانگر ا  ها   آموزشي در برخي از كشور     سازي مديران  تجربه برنامه آماده  
  :اند محتواي دوره را به سه دسته تقسيم كرده ،سازي مديران آموزش عمومي و آماده

مطالعـه    روانـشناسي مـديريت و     ،ي مـديريت  هـا   نظريه :دسته اول شامل مهارت عمومي از قبيل      
  . آموزش و پرورش عمومي

مديريت  ،ث حقوقي آموزشمباح  مديريت آموزشي، ةي اساسي كه در برگيرند    تها  دسته دوم مهار  
ارورزي عملي در مديريت آموزشي و سرانجام ك       كار  طراحي برنامه درسي مدرسه و     ،اقتصاد مدرسه 

  .اي است حرفه
سـازي بـراي     آمـاده  تـضمين كيفيـت،    ي ويـژه شـامل سـنجش،      تهـا    مهار ةدسته سوم در بردارند   

ـ 5/49ازي مديران س در مجموع برنامه آماده  .ي كتبي است  نها  ي نهايي و آزمو   نها  زموآ طـور  ه  درصد ب
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شود كـه    مالحظه مي  ).52ص   ،2000 ،1مزي و گيوال   (استصورت عملي   ه  درصد ب  5/50نظري و   
ي عملـي و كـارآموزي      هـا   سازي مديران آموزشي مبتني بر برنامه      بيش از نيمي از برنامه درسي آماده      

  . است
و چـارچوب تـدوين       اجـرا  روش  اهـداف،  ،در اين بخش از مقاله به منظورآگـاهي خواننـدگان         

مدارس تحت پوشـش    ( هادانشجويان براي اجراي برنامه كارورزي در آموزشگاه      وظايف   وگزارش  
  :شود زير ارائه مي به شرح)  و پرورشوزارت آموزش

  درساهداف  )الف
دفتـردار،   مربي بهداشـت،   ،شامل مدير، معاون  (آشنايي با شرح وظايف كادر آموزشي مدرسه         ●
 . كيد بر مدير آموزشيأبا ت و اجراي آن در عمل .).. رورشي،مربي پ مشاور،

 . مسائل مديريت آموزشيزمينةكسب تجربيات عملي در  ●

 .تلفيق نظريه و عمل در عرصه تعليم و تربيت ●

 .آگاهي از كاركردهاي مدير آموزشي در محيط واقعي آموزش و پرورش ●

 .ي خالق و نوآورانه ها نقد عملكرد مدير آموزشي به منظور شناسايي جنبه ●

 روش اجراي كارورزي) ب

يـزي آموزشـي از     ر  برنامـه دانشجويان رشته علوم تربيتي با گـرايش مـديريت و            حال حاضر  در
 :برند منظور كسب مهارت عملي در مديريت آموزشي بهره ميه ي زير بهاروش

 ،لعـه اسـناد   انجام عملي برخي از وظـايف مـديران آموزشـي، بررسـي و مطا              ،مصاحبه ،مشاهده
  .پرورشي ي اجرائي آموزشي وها نامه مدارك و آئين

  گونگي تدوين گزارش نهايي كارورزيچ )ج
 تجارب وها يافته ه خالصه مشاهدات،  گاكارورز در هر جلسه حضور در آموزش      كه  رود   انتظار مي 
 بنـدي نتـايج     و جمـع    نقـد  ،تجزيـه و تحليـل     ،سپس نسبت به واكاوي    .درا يادداشت كن  كسب شده   
داشـتهاي   سرانجام با مرور ياد    .بپردازداز هر جلسه كارورزي     ي حاصل   ها  تجارب و يافته   ،مشاهدات

  .ندزارش نهايي كارورزي اقدام كبندي و تدوين گ جمع نقد،هر جلسه كارورزي به 

                                                           
1. Mezei&Gyula 
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  در درس كارورزيوظايف دانشجو  )د
درس برگـزار   اين جلسات به طور محدود و به تشخيص استاد          (جلسات توجيهي    حضور در . 1

 .)خواهد شد

 دانـشجو بـه يكـي از         كـردن   معرفـي  بـراي  مراحـل اداري     گذرانـدن نامـه و     دريافت معرفـي  . 2
 .ي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش هاآموزشگاه

 از سـوي  ييد آن   أآموزشگاه و تكميل فرم حضور در مدرسه و ت          جلسه در  14  حضور حد اقل   .3
 .  پس از هر جلسه كارورزي،مدير مدرسه

براي از ميان برداشتن كوشش  مربوطه و   در ميان گزاردن مشكالت احتمالي كارورزي با استاد        .4
 .آن مشكالت

 در صـورت    ي كـارورز در محـيط آموزشـي       هـا    بر اساس يافته   با كادر مدرسه  انجام مصاحبه   . 5
 .امكان

قـايص بـا     رفـع ن   بـراي  ، آن به استاد   ةنويس گزارش ماقبل نهايي كارورزي و ارائ       تدوين پيش . 6
 . توجه به چارچوب تعيين شده

  .تدوين گزارش نهايي كارورزي. 7
 .دكنمي استاد مربوطه اعالم در موعدي كه   گزارش نهايي كارورزيتحويل. 8

  هدف
 موجود در برنامه كارورزي و تربيـت مـديران          يتوضع تبيين و تحليل     هدف اين مقاله  مهمترين  

  .راي بهبود اجراي اين برنامه استيي بها آموزشي در مدارس و ارائه پيشنهاد

  سواالت پژوهشي
يـزي آموزشـي در مراكـز       ر  برنامـه ي اساسي كارورزي دانشجويان رشـته مـديريت و          هاچالش. 1

  ند؟ا م آموزشي كدا
براي بهبود برنامه كارورزي و تربيت مديران آموزشـي در مـدارس ايـران        يي را   ها  چه پيشنهاد . 2
  ارائه كرد؟توان  مي
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  روش تحقيق
به شـمار   كاربردي   -ي تحليلي   ها پژوهش ازتوان آن را     با توجه به ماهيت و هدف اين تحقيق مي        

ي هابدين صـورت كـه بـا مطالعـه گزارشـ          .بوده است  1روش اين تحقيق، روش تحليل محتوا     . آورد
صورت ه   ابتدا الگوها و روابط حاكم بر آنها تعيين و حاصل آن ب            هاكارورزي مديريت در آموزشگاه   

 ها مجمـوع گزارشـ  ميـان مـشترك   ي اصلي وها گزاره سپسشده،  در جداولي تدوين 2مفهومينقشه  
 .ه اسـت  جدول مربوطه ثبت شد    در گزاره محاسبه و   در مرحله بعد فراواني هر    . شده است استخراج  

  .شده اندگيري  تفسير و نتيجه تحليل وي استخراج شده ها سرانجام گزاره

  جامعه آماري و حجم نمونه
راهنمـايي   ، ابتـدائي  ةمديران آموزشي مـدارس دولتـي سـه دور         ماري پژوهش حاضر را    آ ةجامع

 1385-86ي تحـصيلي  ها آموزش و پرورش شهر تهران در سال      ةگان تحصيلي و متوسطه مناطق نوزده    
گـرايش    گـزارش كـارورزي دانـشجويان رشـته علـوم تربيتـي،             چهـل  .اند  داده تشكيل   1386-87 و

ي حجم  يسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبا      شنا  روانشي دانشكده   يزي آموز ر  برنامه مديريت و 
 گونـاگون ي تـدوين شـده در منـاطق         هاپراكنـدگي گزارشـ   . داده اسـت  نمونه اين مطالعه را تشكيل      

واحـد تحليـل در    .گيري فراهم كرده اسـت   براي نمونه راآموزش و پرورش شهر تهران كفايت الزم    
  .ستا) آموزشگاه( اين پژوهش مدرسه

  ها ابزار گردآوري داده
كاربرگهـايي تهيـه     زي دانشجويان، ري محتواي گزارش كارو   ها   و گزاره  ها  به منظور تحليل مقوله   

ي موردنظر در تحليل و نيز فراواني هرگزاره        ها  بندي مقوله   دسته ةاين كاربرگها دربردارند   .ه است شد
ي ها براسـاس محتـواي گزارشـ      هـا   قولهحاصل بررسي م  .اند  ي مورد مطالعه بوده   هايا مقوله در گزارش   

  .ارائه شده است كارورزي دانشجويان به صورت جداول يك تا چهار در اين مقاله تدوين و

  ها تجزيه و تحليل داده
 اهم وظـايف مـديران      ،نيز مشاهدات دانشجويان   براساس شرح وظايف مدير و معاون مدرسه و       

 .آمده است 1 شماره جدولمدارس در 
  

                                                           
1. Content Analysis Method 
2 .Conceptual  Map 
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   شرح وظايف مديران مدارساهم .1 شماره جدول
  كارگزيني به موقع آن  حضور و غياب كاركنان و اعالم برسيدگي به

  پيشگيري از سوانحورزيدن به مين ايمني و اهتمام براي تأمراقبت كامل 
   آمار ي آماري به دايرةمها ارسال به موقع فر

  بستانيتاايام تعطيالت  داير نگهداشتن مدرسه در
   سرانهفهرستيد به موقع أي فيشهاي حقوقي و ت، حسابداريآوردن فهرستهايكنترل 

عالي
ف

تها
ري

 ادا
ي

  

  امور مربوط به نيروي انساني
   مها نا انجام دادن صحيح ثبت

  اجرايي مديران مدارسنامه   آئين5داشتن برنامه مدون آموزشي مطابق ماده 
  شركت منظم و فعال در جلسات 

  نام  ي اداري در موقع ثبتها ش نامهپذير
  انآموز دانشنظارت بر نحوه حضور و غياب 

  ي وزارتيها موقع دفتر آمار مطابق شيوه نامهبستن ب
  ) شيوه نامه ها(ها  بخشنامهاجراي مفاد

  ان آموز دانشرسيدگي به پرونده تحصيلي و آموزشي 

شي
وز
ر آم

امو
  

  اعالم شدهندي دبيران مطابق زمانب/وقع شوراي معلمانتشكيل بم
  برگزاري مرتب و منظم نماز جماعت 

   پيشبرد اهداف ديني و معنويبه منظور... برگزاري مراسم ايام ا
   بهداشت و تربيت بدنيبرايايجاد محيطي سالم 

   مسابقات ورزشي برگزاري
  يآموز دانشي هاايجاد تشكل

  و كيفي تجهيز كتابخانه از نظر كمي 
  شركت در مسابقات فرهنگي و هنري 

شي
رور

ي پ
تها
عالي

ف
  

  ان داراي مشكالت روحي و اخالقي به هسته مشاورهآموز دانششناسايي و معرفي 
   وتشكيل جلسات آموزش خانواده ي دانش آموزانكوشش در جلب مشاركت اوليا

  موقع تراز مالي به حسابداري و بستن دفاتر مالي ارسال ب
  نظارت و مراقبت در حضور اموال آموزشگاه و داشتن برچسب اموال 

ي و
 مال

ابع
ن من

تامي
 

ينه
هز

  ها 

  ها حق التدريسفهرستموقع آن و گزارش دقيق و ب هنگام امضاي ، حقوقيفهرست مدرسه با فهرستتطبيق 
  كليه مراحل امتحانات و هماهنگي با دايره امتحانات آموزش و پرورش منطقه نظارت براجراي

   بعدي آموزشةيا گذار به دور ها قبوليفهرستموقع دفتر امتحانات و  ببستن
  ان و ارسال به حوزه تصحيح آموز دانشموقع اعتراضات گردآوري ب
ت   دانش آموزان نمرات ريز و  سيستم انتخاب واحدبهورود اطالعات  نظارت بر 

حانا
 امت

ور
ام

   امتحانات داخلي و نهايي تنظيم برنامه مراقبان  
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   كاركنان ميانسازماندهي نيروي انساني با مدير و تقسيم كار 
  شروع سال تحصيلي قبل از، هفتگي كالسها تدوين برنامه ساالنه مدرسه و همكاري در هماهنگي و

   تجهيزات و امكانات مدرسه ،مطلوب از منابع مالي استفاده بهينه و

امه
برن

ر 
ي 

يز
و  هي

اند
ازم

س
   آموزشي و پرورشيي فوق برنامهتهابرگزاري مطلوب فعالي  

  براي حل مشكالت آموزشي و توجه به آنها  تحصيلي مربوطه ةان دورآموز دانشوتفاوتهاي فردي  شناسايي نيازها
  ان آموز دانش ة قضاوت صحيح و تصميم عادالنه دربار،توانايي برقراري نظم و اعمال مقررات بدون خشونت و تنبيه

منظور ه  تجزيه و تحليل نتايج امتحانات ب،انآموز دانش) داخل و خارج از مدرسه( يادگيري ،ت بر فرايند تدريسنظار
  تعيين ميزان پيشرفت يا افت تحصيلي

  ي وارده ها نامه  تهيه پاسخبه منظور و همكاري ها و دستورالعملها  اطالعات همكاران از بخشنامهةدن زمينفراهم كر
  ان آموز دانشنام و كنترل صحت مدارك و سوابق تحصيلي  تهمكاري در ثب

  ان آموز دانشنظارت برحسن اجراي دقيق مقررات،صدورگواهي ومدرك تحصيلي 
  يابي آنان لكرد كاركنان واحد آموزشي و ارزشنظارت بر عملكرد و تكميل فرم بررسي مستمر رفتار و عم

  وقوع قبل از، بيني پيامدها پيش مني محيط مدرسه واي سالمت و سطح بهداشت،ي تالش درجهت ارتقا
  هفته با همكاري معاون مدرسه پايان هر مربوط در  دفاتربستنان آموز دانش غياب كاركنان، و رسيدگي به حضور

  دن والدين آنان آموزان و مطلع كر دانشخير أپيگيري داليل غيبت يا ت
  ي مدرسههات و ساير فعالينهاانجم ، مقدمات تشكيل شوراهاو آماده كردنهمكاري 

ت
داي
ه

،
ري

رهب
 

،
ت 

ظار
 و ن

رل
 كنت

  

  زمان مقرر با همكاري معاون مدرسه در اعالم نتايج امتحانات برگزاري امتحانات و نظارت دقيق در
  اي به همكاران   دانش و تجارب حرفه دادنانتقال
  اي به همكاران در جلسات گروههاي آموزشي  آموزش شغلي و حرفهةارائ

   دانش و مهارت شغلي به ديگران  دادنثر در انتقالؤي مها ابداع روشها يا شيوه
  اي  در زمينه دانش و مهارت حرفهيي آموزشها تهيه مجموعه

  آنان مهارت تخصصي منظور افزايش دانش وه ي آموزشي ضمن خدمت بها  دورهبراي گذراندنمعرفي همكاران 
نان

ارك
ي ك

فه ا
حر

عه 
وس

ت
  اي  حرفهخودآموزي و افزايش دانش و مهارت   

  محيط كار تقويت اخالق اسالمي در گسترش و هنجارهاي جامعه، اسالمي و رعايت شعائر
  ثر در جلسات ؤموقع در محل كار و شركت محضور ب

تها  رعايت قوانين و مقررات و سلسله مراتب اداري
عالي

ر ف
ساي

  شركت فعال در جلسه گروههاي آموزشي  
  

  گزارش كـارورزي دانـشجويان رشـته علـوم تربيتـي           ي چهل روي انجام شده    هابر اساس بررسي  
 و قـوت مـديريتي     نقـاط ضـعف      ،يزي آموزشي دانشگاه عالمه طباطبـايي     ر  برنامهگرايش مديريت و    

ي ها   ميزان فراواني هر يك از گزاره      . آمده است  3و 2و در جداول    شده  موجود در مدارس استخراج     
  . اي مورد بررسي استدهنده ميزان تكرار درگزارشه اين جداول، نشان
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   بررسي شدهيهاموجود در مدارس و ميزان فراواني آنها در گزارش ي مربوط به نقاط ضعف مديريتيها گزاره .2 شماره جدول

  فراواني  نقاط ضعف  سمت
  4  روابط انساني خشك و رسمي

  14  منديمداري و قانون رابطه بر اساس ضابطه
  2  ن نظمساختار مديريتي آشفته و بدو

  4   در برابر مدير كاركنانجبهه گيري
  6  بي تفاوتي مدير نسبت به مشكالت همكاران

  22  مستقيم يا عدم اطالعبه صورت غيران آموز دانشاطالع از وضع 
  4  قانون و بدون برنامهقاعده و توجه به كارها بي دادن انجام 

ير 
مد

  

  28  ي مديريتي تهاعدم وجود خالقي
  6  اي عبوس و عصباني  از روحيهبرخورداري

  6  انآموز دانشناتواني در برقراري ارتباط با 
  14   در رويارويي با معاونانآموز دانشترس 

  18  انآموز دانشآور از ديدگاه  برخورداري ازشخصيتي دلهره

ون
معا

  

  14  انآموز دانشازه و خشونت در برخورد با اند  وجود سختگيري بيش از
  

   بررسي شدهيهاش رس و ميزان فراواني آنها در گزارموجود در مدا ي مربوط به نقاط قوت مديريتيها اره گز.3شماره  جدول

  فراواني  نقاط قوت  سمت
  26  روابط انساني مناسب

  22  وجود جو صميمانه در مدارس
  30  عملكرد منظم و دقيق براساس نظر معلمان و دانشجويان

  30   مدرسه از مديركاركنانرضايت 
  14  كند مدير چون مشاوري در حل مشكالت معلمان را ياري مي

  14   كاركنانميانايجاد نشاط و روحيه باال در 
  10  انآموز دانشحضور بدون واسطه و مستقيم در ميان 

  6  موقع وظايفدادن بانجام 
  1  تشكيل شوراي معلمان در خارج از مدرسه

  1   جشن بدون كيف و كتاببرگزاري
  2  ي جايزههاايجاد صندوق

  1   در مراسم افطاريان و اولياآموز دانشمشاركت 
  1  ي كالسيها  كتابخانهتشكيل

دير
م

  

كار
ابت

،
يت

الق
و خ

ي 
آور

 نو
  1  )به ويژه شنا(هاي ورزشي  اجباري كردن برنامه  

  22  روابط انساني مناسب با كاركنان مدرسهبرقراري 
  20  انآموز دانش توانايي برقراري ارتباط با

ون  18  انآموز دانشكنترل دقيق و برخورداري ازحضور ذهن در مورد 
معا

  

  24  انآموز دانشنظارت دقيق بررفتار 
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   بررسي شدهيها مديران مدارس و ميزان فراواني آنها در گزارشمهمي تها وفعاليها ويژگي.4 شماره جدول
  درصد  فراواني  نوع فعاليت

  90  36  مديريت مدرسه دير با سمت پيشينه تحصيلي معدم تناسب 
  100  40  تجربيات شخصي كيد برأآموزشگاه و ت اي بودن مديريت آموزشي در غيرحرفه

  95  38  وجود جو صميمانه در مدارس
  5/87  35  ي غيررسمي سازمان در مناسبات انسانيها كيد بر جنبهتأ

  5/92  37   محوري بر مديران به جاي مديريت مشاركتي-حاكميت شيوة فرد 
  100  40  مفيد بودن درس كارورزي در مدرسهتاكيد دانشجويان بر 

ويژه در ه ب، تهاشكايت از شيوه تمركز اداري و عدم تناسب اختيارات با مسؤلي
  مين منابع مالي براي مدرسهأانتخاب معلمان و ت

40  100  

  100  40  كمي به جاي امور كيفي در آموزش تمركز بر امور
  100  40  ي ماليهابه كمك در امور مدرسه ان آموز دانش يركت اوليامحدود كردن مشا

  5/92  37  به مطالعه كتابهاي درسي نسبت ان آموز دانشكاهش انگيزه 
  5/87  35   ها  موجود به جاي نوآوري در برنامهشرايطتالش براي حفظ 

  95  38  ي مدرسهتها انتظارات دانشجويان با واقعيميانوجود تفاوت 
  95  38  اهي نظري با مشاهدات عملي در آموزشگاهها  آموختهميان و حتي تضاد تفاوتوجود

امور مربوط به ( بيشترين وقت به امور اجرايي از سوي مدير مدرسهدادن اختصاص 
  ...)و دريافت كمك مالي از اوليا آموزان، مسائل انضباطي دانش والدين،

38  95  

  5/87  35   دانشجويانناهمگون بودن ساختار محتواي گزارش كارورزي
  

با مسائل متعدد به نظر       مدير شخصي پرمشغله و درگير     ، كارورزي دانشجويان  يهادر اكثرگزارش 
ـ  ،رسد كه زمان كافي براي ايفاي مطلوب وظايف مديريتي خـود           مي ويـژه در امـور آموزشـي در        ه   ب

.  خارج از آن است    مربوط به مدرسه يا    يياغلب توجه و تمركز وي روي مسائل اجرا        اختيار ندارد و  
كنـد و     سعي در جلب رضايت ايشان مـي       ، مدرسه دارند  كاركنانبا توجه به اهميتي كه       مدرسه مدير

ي نهـا  سـازما مـديران  . دانـد  اري آنهـا شـريك مـي   ل كاري يا حتي غيركئخود را در مشكالت و مسا     
ول شـده  چارچوب خشك قوانين و مقـررات اداري محـ    دركهآن دارند  غيرآموزشي اغلب سعي بر 

مـافوق بـا    ( فـردي    –ميـان    آموزشي جو ارتباطي     سازمانهاي اما در . به رو شوند   رو با كارمندان خود  
. خـورد  اي است كه در طول سالهاي تحـصيلي رقـم مـي            اغلب بر اساس روابط صميمانه    ) زيردستان

 وبـا   اند دهد كه مديران مدارس، خود چند سالي تجربه معلمي داشته           نشان مي  هاگزارش محتواي اكثر 
آشـنا  ،  كننـد  پنجـه نـرم مـي      كه معلمان با آن دسـت و       مشكالتي مسائل و  نيز و ي اين شغل  هاويژگي
نوع رابطه مدير   . بيند نزديك مي  كاركنانديگر ن و ن دليل مدير خود را نسبت به معلما        به همي  .هستند

. كند خواهي ميظر وظايف از معلمان ندادن  مدير در حين انجام   . دستوري نيست  اي  با معلم يك رابطه   
به منظـور  نيز   معلمان.داردمعلمان را راضي نگه ويژهه  ب ،كندتا كاركنان مدرسه   پيوسته كوشش مي   او

البته چنين تـصويري از رابطـه مـدير و معلمـان            . كنند تالش مي  مدرسه بيشتر آموزشي  ارتقاي سطح   
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 روابط انساني مطلـوب  ،رسمي موجود خشك و چه بسا مدارسي كه به دليل جو      . نسبتاً آرماني است  
 مـورد از وجـود چنـين        دوميان گزارشهاي بررسي شـده تنهـا         از. كاركنان برقرار نشود   ميان مدير و  

  . ندداشتفضايي حكايت 
 فلسفه اجراي كارورزي مديريت آموزشي در مدرسـه         مدير از   آمده است كه     هااغلب گزارش  در

  كارورزي مراجعـه كـرده بودنـد از        برايي كه    اكثر دانشجويان  به همين دليل،  . اطالع چنداني نداشت  
فلسفه  ي آموزشي اطالع دقيقي از    ها  كي از مديران واحد   اند   عدة .اندشده  بدو ورود با مشكل مواجه      

در نتيجه ادراك   اند    زمينه آگاهي نداشته  اين   كاركرد خود در   اغلب آنها از نقش و     كارورزي داشتند و  
گزارشـهاي  همچنـين    .ايـن زمينـه در تعـارض بـوده اسـت           دانشجويان با ادراك مديران مدارس در     

گـذراني تلقـي      دانشجويان بيانگراين است كه مديران مدارس، اجراي برنامه كارورزي را نوعي وقت           
برخـي از مـديران   . انـد   بيشتر به منزلة عنصري دست و پاگير و مزاحم نگريسته،كرده و به كارورزان   

  .اند شان در مدرسه استفاده كرده افتاده جام امور عقبنيز از كارورزان مديريت آموزشي جهت ان
 يكي از مهمترين مشكالت سازماني، عدم تناسب اختيارات و منابع در          از ديدگاه مديران مدارس     

انتخاب نيـروي انـساني مـورد        عدم امكان    مواردي از قبيل   .استي واگذارشده   تهاليئودسترس با مس  
ي مديران تهامنابع مالي از جمله محدودي مين و تخصيصأتمشكالت ويژه نيروهاي آموزشي، ه  نياز ب 

راهنمـايي   فرصت نظـارت و   ،ي  يگير اجرا   اشتغال به امور وقت    همچنين .مدارس گزارش شده است   
در بهترين حالت نظارت بركميت، جايگزين مـديريت   .آموزش را از مديران سلب كرده است   فرايند
  .پرورش شده است كيفي آموزش و يها جنبه

  گيري  و نتيجهبحث
ـ       ي حرفـه  هانظرگرفتن ابعاد مثبت وجود ويژگي     در با ـ  طـور مـدون و    ه  اي مـديران آموزشـي ب ه ب

ـ  ،ساختار مديريت مياني و اجرائي نظـام آموزشـي         كارگيري آن در   سـطح مدرسـه     خـصوص در  ه   ب
 برخـي از  .توان به بهبود نظام آموزشـي و افـزايش سـطح كيفيـت آن بـيش از پـيش اميدوارشـد             مي

 دانـش و  رفتارشـغلي مـديران آموزشـي برگرفتـه از        نگـرش و   دانش، كه اگر  ندنظران معتقد  صاحب
 بـراي تـرين مـانع   مهمتوانند    آنان خود مي   ،اي مورد نياز براي تصدي اين شغل نباشد        تخصص حرفه 

ص  ،1383 ،صـافي :  بـه نقـل از     1374طوسـي،   ( بهسازي و نوسازي نظام آموزشي به حساب آينـد        
 هر ، محوربودن كارورزي  يكه به دليل شخص    خواهد داشت    منفي بيشتر  گامي اثر اين نكته هن   ).429

داشـته   همكالسـيهاي خـود     از مديريت آموزشي نسبت به ساير      ي متفاوت يك از دانشجويان برداشت   
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اهـداف  يـافتن    تحقـق    بـراي همسويي واحدهاي آموزشي     چنين حالتي ايجاد هماهنگي و     در .باشند
  .مواجه خواهد شدنظام آموزشي با تهديد جدي 

طبق مباني نظري مديريت آموزشي يك مدير يا رهبرآموزشي بايد از ويژگيهاي زيـر برخـوردار                
  :باشد
ابتـدايي، راهنمـايي تحـصيلي و       (هاي آموزشـي خـاص        دانش تعليم و تربيت با تأكيد بردوره       ●

  .)متوسطه
  .هاي مديريت آموزشي دانش پايه مديريت عمومي و اصول و نظريه ●
   .تهاي اساسي مديريت و رهبري آموزشي ط بر مهارتسل ●

وارد  مـ  ،ي كـارورزي مـديريت آموزشـي      هابررسـي محتـواي گزارشـ      براساس نتايج حاصـل از    
  :ي آموزشي باشدها طور نسبي گوياي وضعيت كارورزي در واحدتواند به  استخراج شده زير مي

 مـديريت اي  ي حرفـه هـا  بـا ويژگي  هاعدم تناسب پيشينه تحصيلي اغلـب مـديران آموزشـگاه          ●
 .آموزشي

محتواي گزارش دانشجويان از فرايند كـارورزي در مراكـز آموزشـي بيـانگر ايـن اسـت كـه                     ●
ـ   آن» مديريت آموزشي«  بيشتر بهگوناگونشاغالن پست مديريت آموزشي به دالئل   صـورت  ه هم ب

 ،مـدارس اسـت    كـه نيـاز امـروز        »رهبـري آموزشـي   «كي بـه  اند   بسيار شماركليشه اي مي پردازند و      
برخـي از  . ي آموزشـي سـاير كـشورهاي نيـز مرسـوم اسـت       مها  ه در نظا  ئلظاهراً اين مس  . پردازند مي

 داننـد و نـه بـر        مي »مديريت«ي كارآموزي بر كاركردهاي   هاالگوكيد  أرا ت  نظران دليل اين امر    صاحب
) اعياجتمـ (  فـردي  ميـان ي  تهـا حاصل چنين شرايطي شكست در ايجـاد ظرفي        .»رهبري«كاركردهاي

هـريس و  (بخش اسـت   راسـتاي رهبـري اثـر   ي ضـروري و مناسـب كـارآموزان در      تها  كيفي و مهار  
 بـسيار مهـم در موفقيـت    ياين در حالي است كه رهبري آموزشـي عـامل    ).48 ص ،2003 ،1ديگران

 ).55ص  همان منبع،( مدارس است

مبتني بـر    رزي بيشتر ي كارو ها  ي دانشجويان بيانگر اين نكته است كه برنامه       هامحتواي گزارش  ●
 .اي و تخصصي ي حرفهها تجربيات شخصي مديران مدارس است تا جنبه

عرصـه   و دردر عمل آنچه   واند ي درسي خود مطالعه كردهها  برنامه  آنچه دانشجويان در   ميان ●
شـايد دليـل ايـن امـر        . تفـاوت و حتـي تـضاد وجـود دارد          ،كننـد  واقعي تعليم و تربيت مشاهده مي     

                                                           
1. Harris et all 
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و  نـصر ( ي درسـي دانـشگاهي بـراي تربيـت دانـشجويان در ايـن حـوزه باشـد                 ها  نامهمدي بر اناكار
ي آموزشي و درسي اين رشـته       ها  عدم تناسب برنامه   اي از  اين امر نشانه  ).124ص   ،1384 معصومي،
  .شوداي انديشيده  الزم است براي رفع اين مشكل چارهكار بوده و  با نياز بازار

ي كـارورزان و انتقـال تجربيـات        هاراي پاسخگويي به پرسش   شكايت مديران از كمبود وقت ب      ●
 .خود به آنها

آشنا نبودن مديران با فلسفه كارورزي دانشجويان در آموزشگاهها و عدم نظـارت بـر برنامـه                  ●
  .كارورزي آنان

 . موجود كاري وضعيت رس و معلمان ازااظهار نارضايتي مديران مد 

 .يآموز شدانكمبود منابع مالي از جمله سرانه  ●

اظهار رضايت دانشجويان از مفيد بـودن تجربيـات حاصـل از كـارورزي در محـيط واقعـي                    ●
  .آموزش

  .روكراسي اداريوحجم باالي مكاتبات اداري و وجود ب ●

رسـيدگي بـه مـسائل رفتـاري         ،، شركت در جلسات   ي ادار اتوقت مدير بيشتر صرف مكاتب      ●
مسائل مربوط به  از كالس درس، و غيبت) ارس دخترانهدر مد( آرايش ،ان از قبيل پوشش  آموز  دانش

نتيجـه چنـين حـالتي درگيـر         .شـود  ي و رفاهي مدرسه مي    يطوركلي امور اجرا  ه  سرويس مدرسه و ب   
ي و فرعي آموزش و دورشدن از وظيفه ايجـاد محـيط مناسـب تـدريس و                 يشدن مديردر امور اجرا   

 .يادگيري است

 كسب تجربـه عملـي،     ، تحصيالت غيرعلوم تربيتي   ةيشينترين عامل موفقيت مديران با پ      اصلي ●
 و نيـز   رسمي سـازمان  غير ي رسمي و  ها   جنبه ميانايجاد تعادل    ،ي شخصيتي آنان  هابرجستگي ويژگي 

 .داشتن روابط انساني مناسب با همكاران گزارش شده است

 .  از سوي مديرانرسمي با كاركناندرك شرايط معلمان و برخورد غير ●

 . نيـست  اي مدون و از پيش تعيين شده        مبتني بر برنامه    و بودهمديران بيشتر روزمره    ي  تهافعالي ●
نگـاه بـه آينـده،       چنين شرايطي موجـب شـده اسـت كـه نظـارت بـر عملكـرد آموزشـي معلمـان،                   

 ن دسـت، از   مواردي از اي   پاسخگويي به نيازهاي فعلي جامعه و      بروزخالقيت و نوآوري درآموزش،   
 . توجه باشد مورد سوي مديران مدارس كمتر
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  بـراي كـسب تجربـه و       ي مناسـب  كارورزي به عنوان فرصـت     اكثردانشجويان به برنامه درسي    ●
 . نسبت به آن داشتندي مثبت و ديدكردند ميآشنايي با دنياي واقعي مديريت آموزشي نگاه 

ميـان تـصورات و انتظـارات        سرخوردگي در دانشجويان به دليل وجود تفاوت         ايجاداحتمال   ●
 .نظام آموزشي ي مدرسه وتهاان با واقعيآن

 . كارورزيواحد درسياستقبال سرد مديران مدارس از دانشجويان  ●

 .ناهمگون بودن ساختار محتواي گزارش كارورزي دانشجويان ●

ويـژه از لحـاظ   ه، بـه    سـازي مـديران آموزشـي بـالقو        توان نتيجه گرفت كه آمـاده      مجموع مي  در
برنامه كـارورزي دانـشجويان رشـته علـوم         .مطلوبي برخوردار نيست  ي مديريت از وضعيت     تها  مهار

 و  اثربخشي مطلـوب برخـوردار نيـست      ي و   ييزي آموزشي از كارا   ر  برنامهتربيتي گرايش مديريت و     
با  )دانشجويان و مديران واحدهاي آموزشي     ها،دانشگاه( برنامه   عناصر ذينفع و ذيربط در اجراي اين      

ادامه چنين شـرايطي موجـب اتـالف منـابع و از همـه              . اجه هستند  مو زمينهي جدي در اين     هاچالش
ي آموزشـي بـه عنـوان تنهـا فرصـت آشـنايي       هـا  مدي برنامـه دروس عملـي در واحـد      آمهمتر ناكار 

  . دانشجويان با مسائل مديريتي در مدرسه است

  پيشنهادها
برنامـه  با توجه به نتايج حاصل از پژوهش حاضرو نيز تجارب كـسب شـده در زمينـة  اجـراي                     

  :شود درس كارورزي مديريت آموزشي، پيشنهادهاي زير ارائه مي
بــا همكــاري ي ي آموزشــهــا مين مــديران واحــدأتــ گــذاري در راســتاي تربيــت و سياســت. 1

متناسـب بـا    ،بـر مبنـاي آمـاردقيق      ي علوم تربيتـي و وزارت آمـوزش و پـرورش و نيـز             ها  دانشكده
 .آموزشي دورههر

يجي مديران مدارس فعلي با كـساني كـه از سـابقه تجربـي و نيـز       تالش براي جايگزيني تدر   . 2
گـذار از    راسـتا،  اين   در.ويژه مديريت آموزشي برخوردارند   ه   ب ،اي در حوزه علوم تربيتي     دانش حرفه 

اي كـردن مـديريت      ي جديد از طريق حرفه    ها  مين مديران آموزشي به سمت شيوه     أي سنتي ت  ها  شيوه
 .تواند راهگشا باشد آموزشي مي

ي آموزشي و توجه    ها  تدوين برنامه و سازوكار مناسب براي اجراي درس كارورزي در واحد          . 3
ي علوم تربيتي بـه دروس عملـي و كـارورزي در محـيط واقعـي تعلـيم و                   ها  بيش از پيش دانشكده   

اي با موضوع كارورزي مـديريت       حال حاضر برخوردهاي سليقه    در .هاگاهويژه درآموزش ه  تربيت، ب 
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 اين مشكل الزم     به منظور از ميان برداشتن     .ي استاندارد و نسبتاً هماهنگ غلبه دارد      هاشمدارس بر رو  
اي باشد كـه چـارچوب كلـي آن بـه طـور اسـتاندارد و               است برنامه تربيت مديران آموزشي به گونه      
  . هماهنگ در واحدهاي آموزشي اجرا شود

نها درآموزشگاه مربوط به يكـي      در بهترين حالت ت   را  ي مديريت آموزشي    تها   مهار دانشجويان. 4
ـ گير  مـي  يـاد ) دبيرسـتان  ،راهنمـايي تحـصيلي    ي،يابتـدا ( گانـه آموزشـي    ي سه ها  از دوره  توزيـع  . دن

ي مختلف تحصيلي نيز تـصادفي و       ها  دانشجويان براي سپري كردن دوره كارورزي در مدارس دوره        
ش و پـرورش و باهمـاهنگي       برنامه كارورزي بايد با توجـه بـه نيـاز آمـوز           . يزي نشده است  ر  برنامه

ي مختلـف   هـا   دوره مين مـديران آموزشـي را در      أاي باشد كه نيازهاي مربوط به ت       گونهه   ب هادانشگاه
 . طور متعادل برآورده سازده تحصيلي ب

 از سـوي  گزارش  كردن  كارعملي در آموزشگاه صرفاً به ارائه        در درس  دانشجو  استاد و  ةرابط. 5
بلكه استاد پس از مطالعه گـزارش كـارورزي بـا            .ستاد محدود نشود  اآن توسط   يابي  شارز و دانشجو

روشـن  . ضعف و قوت گزارش نسبت به ارائه بازخورد مناسب به دانـشجو اقـدام نمايـد                نقاططرح  
 .ليت استادان محترم اين درس بايد از لحاظ مالي نيز جبران شودؤواست كه افزايش مس

ي درسـي نظـري و عملـي بـراي          هـا    برنامه مياننطقي  ايجاد تعادل م   كيد بر أ با ت  ،برنامه درسي . 6
 .، بازنگري شوديزي آموزشير برنامهدانشجويان رشته علوم تربيتي با گرايش مديريت و 

ليت ئو افزايش انگيزه افراد توانمند براي برعهده گرفتن مس        جهت مدآ كار يهاروش از عوامل و  . 7
 .گيري شود ، بهرهمديريت مدارس

كـارآموزي و بـازآموزي در       درحال حاضـر   بيان شد،  ث و نتيجه گيري   چنان كه در بخش بح    . 8
 .» رهبـري آموزشـي    «اسـت تـا كاركردهـاي     » مديريتي   «بيشتر مبتني بركاركردهاي   مديريت آموزشي 

 فقدان پيشينه علمي و تخصصي در حوزه مديريت و رهبري آموزشـي، اختـصاص وقـت زيـاد بـه                    
لذاپيـشنهاد   .له باشـد  ئاز جملـه عوامـل مـوثر بـراين مـس           تواند مبود انگيزه مي   ك ي اجرايي و  تهافعالي
 تربيـت و   مين،أاي جامع به بازنگري وضعيت كنوني ت       پرورش با تدوين برنامه    كه آموزش و   شود مي

 زمينـه را بـراي تلفيـق        ،متخـصص  ي افـراد بـاانگيزه و     يبا شناسا  و انتصاب مديران آموزشي بپردازد   
 مـديريت   نتقال تجارب مربوطه به كـارآموزان     دارس و ا  كاركردهاي مديريت و رهبري آموزشي در م      

  .مدارس بيش از پيش فراهم نمايد آموزشي در
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 ي محولـه هاتليوؤ مديريت مدارس بـا انتظـارات ومـس   پستن  ميزان اختيارات سازماني شاغال   . 9
  . متناسب شود

 . شـود  آمـوزش داده ي نقد و تحليل رفتار و عملكرد مديران آموزشي به دانـشجويان        هاروش. 10
ي هاموارد توصيفي يا در بهترين حالت تحليل       ي كارورزي دانشجويان مبتني بر    هاگزارش محتواي اكثر 

توجه اساتيد اين درس به نقاط ضعف و قـوت عملكـرد             .لحاظ تخصصي كم عمق است     از ساده و 
ر تواند دانشجويان را بـه تفكـ       مي -مندرج در گزارش كارورزي دانشجويان     -مدرسه   كادر مديران و 

 تقويـت   همچنـين  .تر نسبت به مسائل مديريت در نظام آموزشي و نقد عالمانه آن ترغيب كند              عميق
ـ  ي تحليل درآموزش دانشجويان مـي     ها  شيوه كيد بر أت مباني نظري مديريت آموزشي و      در ايـن    دتوان

  .  راهگشا باشدزمينه
مانها و واحـد هـاي       اجراي برنامه درس كـارعملي در سـاز         بر فرايند  مستمر  و  دقيق نظارت. 11

به نظر مي رسد  نظارت بر فرايند اجراي برنامه درسي كارعملي در واحـدهاي             .به عمل آيد  آموزشي  
 .تاثير قابل توجهي در اثربخشي اين برنامه خواهد گذاشتآموزشي 
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 تأثير روش تدريس قياسي و روش تدريس سنتي در يادگيري مقايسة
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  چكيده

ان انگيـزه   آموز  دانشدهد كه    هد كه يادگيري مفاهيم، در شرايطي رخ مي       د  تحقيقات نشان مي  
 از قيـاس در تـدريس، يكـي از          گيـري   بهـره .  جديـد جـذب شـوند       بـه مطلـب    نند تا پيدا ك 

ان، تدريس را جذاب    آموز  دانشراهكارهايي است كه عالوه بر ايجاد خالقيت و نوآوري در           
 مفـاهيم  ميـان چرا كه اين روش، با ايجاد ارتبـاط         . نمايد انگيز مي  و يادگيري را آسان و شوق     

. دهـد   افـزايش مـي    و يادگيري آنها را      ركدان در زندگي،    آموز   دانش علمي و تجارب واقعي   
تمثيلي بـوده اسـت كـه     هدف اصلي اين پژوهش، شناسايي ميزان اثربخشي الگوي قياسي يا 

دو گـروه كنتـرل و دو       ( گـروه    چهـار  اول متوسطه در قالب       دختر پاية  آموز  دانش 120روي  
و ابـزار   اي بـوده      تحقيـق، خوشـه    نـة  انتخـاب نمو    روش .انجام گرفته اسـت   ) گروه آزمايش 

 توسـط هـا     تحليـل داده  تجزيـه و    . اسـت پژوهش شامل سئواالت تشريحي محقـق سـاخته         
 استفاده شده   tهاي تحقيق از آزمون       انجام شده و براي سنجش فرضيه      SPSS افزار آماري   نرم

 ميانگين نمرات دو گروه كنتـرل و        دردار  ي معنا دهد كه تفاوت   نتايج پزوهش، نشان مي   . است
همچنـين  .  از گروه كنتـرل اسـت      بيشتر و ميانگين نمرات گروه آزمايش       آزمايش وجود دارد  

شـود كـه در      االت مربوط به سطوح باال و پايين شناختي بلوم ديـده مـي            ؤ در س  ،اين تفاوت 
  . سطوح باالي شناختي بلوم، مشهودتر است
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  مقدمه
مردم انتظار دارند كه معلمـان موضـوع مـورد تـدريس را بلـد        . تدريس هم علم است و هم هنر      

 تدريس، چيزي اما.  توضيح دهند خودانآموز دانش را براي گوناگونهاي  باشند و بدانند چگونه ايده
دهد و  دگيري سوق ميان را به سطوح باالي ياآموز دانشتدريس خوب، .  از توضيح دادن استفراتر
اگـر  ). 1994 ،1درايـور و رابينـسون    (كنـد    شان آماده مـي   ا براي جستجو و كشف جهان پيرامون      آنها ر 

چنـين تـصور    .  ارائـه كنـيم    نـو  يهايوانيم راه حل  ت ، متزلزل كنيم، آنگاه مي    هايمان را بتوانيم پيش فرض  
ايم كه شـايد الزم باشـد خـود          رفتهان را بر عهده گ    آموز  دانشهايي، مسئوليت    شود كه ما در زمينه     مي

آيا راه حل مسئله به همان اندازه كـه در اجـراي مقـررات              . دار شوند  آنان مسئوليت آن امور را عهده     
ان همـسال   آمـوز   دانـش گروههـاي   كـه   شود؟ چه بسا     نهفته است، در روش تدريس ما نيز يافت مي        

در جريان آموزش الگوي . ي حل شود مسئله به شكل ديگر    و بتوانند احساس تعلق در او ايجاد كنند      
 جديد  اي   و نكته  سازد  مي به اشخاص، مبناي تمرينهاي آشنا را با مطالب جديد مرتبط            2پردازي بديعه

  ).1380 نژاد، خوي(كند  از مطالب آشنا را استخراج مي
 كـه   افتـد  زماني اتفاق مـي    3دارگيرند، يادگيري معنا   ان مفاهيم جديد را فرا مي     آموز  دانشكه  وقتي  

 ويـژه در    ياين موضـوع اهميتـ    .  زمينه قبلي و دانش جديد بيابند و تشخيص دهند         ميانآنها ارتباطي   
 از يادگيري است كـه طـي        يدار نوع يادگيري معنا ). 2001 سيف، (دارد) اكتشافي( يادگيري شناختي 

ر ايـن   وا  در حالي كه يـادگيري طـوطي       .كنندطالب آموخته شده قبلي ربط پيدا       آن مطالب جديد به م    
 مطالب درسـي جديـد و اطالعـات قبلـي خـود در              ميان بتواند   آموز  دانشبنابراين، اگر   .  نيست گونه

از اين رو دانـش موجـود       . دار آموخته است   مطالب را به صورت معنا     همين زمينه ارتباط برقرار كند،    
ديد بايستي به   چرا كه يادگيريهاي ج   .  هنگام يادگيري از اهميت فراوان برخوردار است       بهياد گيرنده   

  ).، به نقل از سيف1968، آزوبل(آن ربط پيدا كنند 
كنند، براي تفسير قياس، دانش و تجربيات گذشته خود را به            قياسها را دريافت مي    كه افراد  وقتي

ان ريان زندگي شخصي و محيط اجتماعي آن   اين مسئله به اين دليل است كه قياسها با ج         . برند كار مي 
سهولت بخـشيدن   در كالسهاي علوم، به طور عمومي قياسها براي         . اهنگي دارد نزديكي، تشابه و هم   

تـوان   مـي   در كالسهاي علـوم مورد مشتركي در اين اند و زمينة   يادگيري مفاهيم جديد به كار رفته      به

                                                           
1. Driver & Robinson 
2. Synectics 
3. Meaningful learning 
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بنابراين اهميت استفاده از قياسها در آمـوزش علـوم، در تـدريس و يـادگيري مفـاهيم اسـت                    . يافت
  ).1383 بهرنگي،(

 مناسب بـراي   راهي استفاده از يك قياس يا مدل،        ،ان باشد آموز  دانش خارج از تجربه     ،اگر مفهوم 
. انـسان اسـت     مشابه مغـز   مثالً رايانه . ان وجود دارند  آموز   دانش قياسها و مدلها در   .  است دادن    انجام

وقتي . تفكر هستند قياسها و مدلها، ابزار     . تواند يادآوري كند يا حتي محاسبه نمايد       چون مثل مغز مي   
متوجـه  كنند كـه     ان كمك مي  آموز  دانشگويند كه سلول شبيه جعبه اسباب بازي است، به           معلمان مي 

هـاي متفـاوت بـراي هـدفهاي         اشكال و اندازه    سلول يك ديوار محافظ در اطرافش دارد و به         شوند
 خانـه اسـت، آنهـا از        گويند كه يك سلول، مشابه     تواند استفاده شود يا وقتي معلمان مي       مي گوناگون

پـيش   كه در يك خانه، براي نگهـداري خـانواده            بينديشند ليئخواهند در مورد مسا    ان مي آموز  دانش
نـد كـه قيـاس را بـه دانـش و       ده ان اجـازه مـي    آمـوز   دانـش مدلها و قياسها، در اين نوع، بـه         . آيد  مي

خانـه يـا كارخانـه      شان ارتباط دهند و ببيننـد كـه چگونـه يـك سـلول شـبيه جعبـه، شـبيه                     تجربيات
  ). 1385 مهرمحمدي،(است

  بيان مسئله
كنند با ديـدن     كنند دارند يك ايده را به خوبي تدريس مي          فكر مي  بعضي اوقات وقتي كه معلمان    

ان برخـي چيزهـا را در مـورد         آمـوز   دانـش . شـوند  گيـر مـي    ان غافـل  آموز  دانشزدة    شگفتهاي   قيافه
 ، در توضيحات آنها و بعـضي از معلومـات فرضـي           بعضي از اطالعات  . شوند توضيحات متوجه نمي  

 دهنـد و    تواننـد مفهـوم را دوبـاره توضـيح         ؟ آنهـا مـي    بكننـد توانند   معلمان چه كار مي   . وجود ندارد 
امـا اگـر   . دهنـد   نيز اين كارها را انجام مي  گاهي.  بيشتري را اضافه كنند    دهندة اطالعات پيش سازمان  

 ،النآ(د، استفاده از يك قياس يا مدل، يك راه مناسب است         ان باش آموز  دانشمفهوم، خارج از تجربه     
   ).2006ريچارد،  هريسون و
اي گرانبهـا محـسوب      از نظر انديـشمندان خالقيـت سـرمايه       . توانند خالق باشند    انسانها مي  همة

 سـبب  چرا كه افكار نـو       . ويژه برخوردارند  ي در نظام آموزشي، افكار نو از جايگاه        ويژه به. گردد مي
در . گشايي در موقعيتهاي جديد است     يكي از فوايد خالقيت، قدرت مشكل     . ندشو   خالقيت مي  بروز

 فعاليـت  از طريـق كـار دارد، خالقيـت     و پردازي كه مستقيماً با فكر و ذهن و ابداع سر          الگوي بديعه 
 ).1383 بهرنگي،( شود گردد و از تشبيه و قياس نيز استفاده مي         استعاري به جريان آگاهانه تبديل مي     

توان گفت خالقيت پيدايي و توليد يك انديشه و فكر جديد است در حالي كه نوآوري به معنـي                    مي
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هـاي نـو      خالقيت اشاره به قدرت ايجاد انديشه      .به كارگيري تفكرات جديد ناشي از خالقيت است       
 هـدف اساسـي نـوآفريني يـا       . دارد و نوآوري به معناي كاربردي ساختن آن افكار نو و تـازه اسـت              

ايـن روش  . اسـت راههاي جديد براي حل مسائل   شكستن سد قواعد مرسوم و ايجاد،پردازي بديعه
هـاي ذهنـي قبلـي و پيـداكردن راهـي مناسـب بـراي         زمينـه  به منظور كمك به افراد براي شكـستن 

پـردازي   هاي بديعـه   روش ايبه طور كلي دو نوع راهبرد، بر       .است به موضوع    اي نو   شيوهانديشيدن به   
  :داردوجود 
   خلق چيزي جديد. 1
  آشنا را آشنا ساختن نا .2

هـاي خالقيـت و      متغيـر كنـوني، آمـوختن شـيوه       شـرايط    در    و يكي از هدفهاي مهم در آموزش     
 بـا   ، قبلـي  ةراگيران بدون الگوي عيني و انديـش       ف ،پردازي يا نوآفريني   در روش بديعه   .نوآوري است 

العات، سازماندهي، تحليـل و     طد به گردآوري ا   توانن ميانگيختگي و پرورش تخيل و خالقيت        خود
 هـاي  يكي از قـويترين ابزار     1قياسها. تركيب اطالعات و كشف راه حلهاي گوناگون دست پيدا كنند         

انـد   معلم هستند و مانند يك مشخصه رايج و معمـول از تـدريس علـم بـه رسـميت شـناخته شـده                    
وناگون موضوع بـه همكـاري، فعاليـت و          ابعاد گ  ةان دربار آموز  دانشدر اين روش    ). 1991 گالين،(

كند مطالب آشنا را به مطالـب        معلم نقش هدايت كننده دارد و سعي مي       . كنند حل مسئله مبادرت مي   
قابل  تحقيقات براي يافتن رويكردهاي تدريسي . را به وجود آوردو نظريات جديددهد ناآشنا پيوند  

 مدرسـه در    50تعـداد   (بازديد از مدارس    . ه است كنون ادامه داشت   تا 1950اتكا از اواخر دهه      و   توجه
مـصاحبه بـا معلمـان،      ،  )1384  كالس درس در سال    300حدود  در  ( و كالسهاي درس  ) 1384سال  

الگوهـاي  . لـي بـر ايـن مدعاسـت     تدريس نحوه يـادگيري، دلي   ةبررسي پژوهشهاي انجام شده دربار    
پتانـسيل   ،پردازي الگوي بديعه  مانندا   كه برخي از آنه    اند  در جريان اين جستجو شناسايي شده      متعدد

هاي تـدريس در     و آنها را نسبت به ساير مـدل        كند  ميان  آموز  دانشبيشتري را صرف توجه به عاليق       
  ).1385 مهرمحمدي،(سازد  دار يادگيري بيشتر درگير ميتجربيات معنا
 و  1983،  جنتر(اند   كارآيي روش قياسي صحه گذاشته    بسياري در خارج از كشور بر       هاي  پژوهش

اند، حكايت از اثربخـشي ايـن روش         و پژوهشهايي هم كه در داخل كشور انجام يافته        ) 1995داگر،  
مطالعات اكتشافي محققـان نـشان داد       ). 1382نژاد،   ، اوجي 1381، دستجردي،   1379رحيمي،  ( دارند

                                                           
1. analogies 
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داخته باشد،  كه در ايران پژوهشي كه مستقيماً به اثربخشي الگوي قياسي در آموزش مفاهيم شيمي پر              
  .رسد  ضروري به نظر ميزمينه پژوهش در اين دادن انجام نيافته است و نياز به انجام

  شرح و بسط الگوي قياسي يا قياس
اي مشابه دو چيز ه  جنبهميانشباهت نسبي «. ده استش تعريف چنين 1 فرهنگ لغتقياس در

كه دو چيز قابل قياس دانستن اين، مدر عل» توان آن دو چيز را با هم مقايسه كرد مي كه بر اساس آن
در . باشدبه ويژه زماني كه يكي از آن دو كامالً شناخته شده و ديگري ناشناخته ، هستند مفيد است
وان آنچه را شناخته شده است به عنوان يك الگو يا مدل براي درك آنچه شناخته ت چنين مواردي مي

ها كه درباره آن( كاركرد پمپهاي مكانيكي مياندر گذشته درك شباهت . د به كار بر،شده نيست
)  موجود بودكميكه درباره آن اطالعات (و كاركرد قلب آدمي ) اطالعات زيادي در دست بود

 هاي ميان دانستن شباهتهمچنين. آمد  ميشمار قلب به ي مفيد براي پژوهش در زمينةراهنماي
 كسب اطالع برايتر  رده پايينه حيوانات درباربسيار مشوق مطالعات ،تر و آدميانحيوانات رده پايين

  ). 2001 سيف،(بوده است ،  فرآيندهاي انسانيةدربار
در اين حالت الزم نيست كه امـور        .  يا مفهوم است   چيزقياس مستقيم به معناي مقايسه ساده دو        

، سازي با يك شخص   اين نوع قياس متضمن همانند    . با يكديگر يكسان باشند    هر نظر مورد مقايسه از    
  ).1961، گوردون(  بي جان است چيزحيوان يا يك ، اهگي

  ش
  

  شماره قياس  شود با مقايسه مي  هدفشماره 
1    1  
2    2  
3    3  .  .  .    .  .  .  
n   n 

 دوربين  مشابه است با چشم
  .كند اندازه مردمك با درجة روشنايي تغيير مي

  .شود فيلم روي شبكية به مغز فرستاده مي
  .كند اجسام تمركز ميبر نزديكي و دوري 

  .كند پلك چشم، قرنيه چشم را محافظت مي
 .دارد مشيميه سياه بازتابها را نگه مي

  .كند متغير روزنه با روشنايي تغيير مي  
  .شود تصوير روي فيلم ثبت مي

  .كند بر نزديكي و دوري اجسام تمركز مي
  .قسمتي از دوربين اثر پوششي روي عدسي دارد

 .دارد ازتابها را نگه ميقسمت دروني دوربين ب
 دوربين   بانيستمشابه  چشم

  .شود براي نور خيلي كم يا خيلي زياد تعديل مي
  .چندتايي است، عكس ثابت ندارد

 .دوربين دوچشمي است

  . براي نور خيلي روشن محدود شده است  
  .گيرد هميشه تك عكس مي

 .يك فيلم دارد
   نمايشي از يك قياس يا مدل.1شماره شكل 

                                                           
1. Random House Dictionary of the English Language 

مفهوم يا هدف تدريس شده
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 كار كنيم تا يك قيـاس بـه بهتـرين           بدانيم، چگونه ها بايد   ي طراحي و استفاده مناسب از قياس      ابر
 شـده جديـد باشـد، اگـر     درس ارائههنگامي كه مفهوم . شكل، عمل كند و به خوبي مؤثر واقع شود        

ارچوب قابـل  ، سـاخت چـ  ، وجـود داشـته باشـد       شده برخي از مفاهيم تدريس   زمينة  دانش قبلي در    
 اسـتفاده  ، فقط مفهوم ارائه شده براي يادگيري مشكل باشددر صورتي كه. پذير است   اندسترس، امك 

قياسـها  . ماهيت كلي موضوع نسبت به گسيختگي آن، بسيار مفيد است         دادن  ها، براي توضيح    قياس از
هـاي  ويژگي. برنـد  كردن در آموزش، زمـان مـي       استفاده   به منظور ) آماده كردن و ساختن   (براي تنظيم   

  :توان به صورت زير بيان كرد ي مؤثر را ميهاقياس
  .مفهوم براي فراگير جديد باشد ●
  .مفهوم پيچيده باشد ●
  .قياس براي فراگير آشنا و مشخص باشد ●
  . آن دو وجود داشته باشدميانهاي كلي و هدف بايد هم جهت باشند و شباهتقياس  ●

  ها در شيمياستفاده از قياس
 اتمهـا و يونهـا و   ميـان هاي سـاختار اتمـي، پيونـد   . تزاعي هـستند بسياري از مفاهيم در شيمي ان     

 دشـواري هاي نسبي اجزاي اتمي، همگي مسائل تقريباً بنيادي هـستند، اگرچـه اينهـا، مفـاهيم                  اندازه
ان ملزم هستند كه آنها را ياد       آموز   دانش شود و  شيمي دبيرستان با همين مطالب شروع مي      هستند، اما   

ر كتابهاي درسي شيمي، از قياسهاي اسـتانداردي بـراي معرفـي ايـن مفـاهيم                حال آنكه بيشت  . بگيرند
ها بسازند    را از اين ايده    آنهاان بتوانند مدلهاي كلي     آموز  دانشدر صورتي كه    . انتزاعي استفاده ميكنند  

تواننـد يـك ديـد بهتـر از          ها توضيح دهند، مـي     ديگر نوشته به  و سپس قياسشان را براي شكل دادن        
قياسها استفاده از   . تر در حافظه خود نگه دارند      ها را براي مدت طوالني     توسعه دهند و ايده   مفهوم را   

، ها براي تشريح و توضيح مفاهيم و فراينـدهاي انتزاعـي از قبيـل سـاختار اتمـي و مولكولهـا                    و مدل 
 ابـزار  ها بـه عنـوان  اهميت قياس كند كه    مفاهيمي از اين قبيل به ما كمك مي       . ثر واقع شود  ؤتواند م  مي

در الگـوي قياسـي در آمـوزش        ). 2006هريسون و اسـتفان،      پيتر،(تفكر در علم بيشتر شناخته شود       
شيمي، مفاهيم آشنا با زندگي فراگيران به عنوان قياسهاي آشنا و مبحـث مـورد تـدريس بـه عنـوان                     

و  شـود   مـي در اين حالت مفهوم جديد به موضوع آشنا، قيـاس تلقـي             . شود هدف در نظر گرفته مي    
  .گيرد تدريس انجام مي
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  پژوهشي  پيشينة
هايي كه در گذشته انجام شده      بررسي نقادانة پژوهش  پيشينه مطالعاتي عبارت است از شناسايي و        

پيـشينة  . تقيم يـا غيرمـستقيم دارد     است و با موضوع مورد پـژوهش محقـق، ارتبـاط موضـوعي مـس              
 در  شـده هاي انجـام     و پژوهـش   وهشي مربوط به داخل كشور     پژ پژوهشي تحقيق حاضر شامل سابقة    

  .استخارج از ايران 
  پيشينة پژوهشي در خارج از كشور

گـوردون  . انـد   كـرده طراحـي   ) 1961( و دسـتياران وي      1 ويليام گـوردون   راالگوي بديع نگاري    
در اين  . هاي صنعتي استفاده كرد   در سازمان » گروههاي خالقيت «نخستين بار از اين روش در تشكيل        

بـا  »  ايده توليد محصول جديـد     ةدهند ارائه«يا  » مشكل گشا « به منظور ايفاي نقش      ها افرادي كه  گروه
ان آمـوز   دانـش گوردون به منظـور انطبـاق بـا شـرايط           .ديدند كردند آموزش مي   يكديگر همكاري مي  

  . نگاري تغييراتي ايجاد كرد يعدر روش بد، مدارس
هاي مهم،  ند كه همه يادگيري   يد در مطالعات خود به اين نتيجه رس       2)1980(رومل هارت و نورمن   

، انديـشه هـا   (يعني بر اساس مـدل هـايي كـه از پـيش وجـود دارنـد                 . يادگيري از راه قياس هستند    
مـورد سـوءتفاهم    سـپس   ،  شوند فهميده مي  وتفسير  ،  جديد ارزيابي  تجارب   ،)ها طرحواره،  هاساختار
در ايـن روش، اسـتفاده از       لي  عنـصر اصـ   . گردنـد  يا فرامـوش مـي    ،  شوند  مي آموخته،  گيرند قرار مي 

  .است» هاقياس«
در پژوهـشي   براي بررسي نتيجه تدريس با قيـاس در درس كـاربرد مفـاهيم فيزيكـي پيـشرفته                  

يك گروه با قياس    ( دانشجوي كالج، آموزش ديدند      161 پژوهشدر اين   . دانشگاه انجام گرفته است   
 : شرط زير مقايسه شده اسـت       سه اساسسطوح كارايي دانشجويان بر     ). و گروهي ديگر بدون قياس    

درسهاي هم مفهوم اما بـا اسـتفاده از   . 2) شامل تعريف و مثال براي هر مفهوم(فقط مفهوم درس    . 1
 پـس از برگـزاري آزمـون، نتـايج        . هاي قيـاس مفهـوم    درسـ  .3 يك قياس كه هر مفهوم را دربر دارد       

 سـطح  ،ياس آموزش ديده بودند    گروهي كه با ق    . نمرات دو گروه نشان داد     را ميان داري  اختالف معنا 
خير از آنهـا انجـام گرفتـه    أبراي هر دو حالت چه آزمون بالفاصله و چه با ت         (نمرات باالتري داشتند    

  .3)1995 ، داگر،1983 جنتر،) (باشد
                                                           
1. Gordon  
2. Norman & Romel hart 
3. Genter & Dagher 
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اسـتفاده از   ( مهـم    ة ايـن مـسئل     كه  در مطالعات خود مشاهده كردند     1)1995( ونويل و تريگست  
همچنـين  . به طور معمول براي يادگيري مفاهيم در حال اتفـاق اسـت           در زندگي روزمره ما     ) قياسها

آنان به اين نتيجه رسيدند كـه تعـدادي از قياسـها ماننـد ترانـسفورماتورها، ابـزاري هـستند كـه بـه                        
اي  كننـد و دسـتورالعملهاي توسـعه       يادگيرندگان براي تغيير مفاهيم از اشيا بـه فرآينـدها كمـك مـي             

  .برند  حوزه نا آشنا به كار ميمتفاوت از علم را براي يك
 كه استفاده از قياسها در مطالب مربـوط بـه   داد در آموزش علوم نيز نشان   2)1997(مطالعه گلين   

  .دهد هاي كوتاه مدت و بلند مدت را افزايش مييادگيري، متن درس
 ايـن   در مورد بازيابي اطالعات از حافظه، مطالعاتي انجام دادند و بـه           ) 2003( 3فورباس و جنتر  

تـوان   بازيابي قياسها از حافظه امكـان داشـته باشـد، بـا احتمـال بيـشتر مـي                كه   وقتي   :نتيجه رسيدند 
  .درك هدف و مطلب مورد نظر قابل دسترسي است پيشگويي كرد كه

   پژوهشي الگوي قياسي در ايرانپيشينة
مي مقطـع   پردازي و قيـاس در تـدريس درس شـي          در كشور ما در زمينه استفاده از الگوي بديعه        

را ذكـر  هايي در اينجا صرفاً چند نمونـه از پژوهـش  .  تحقيقات چنداني صورت نگرفته است  ،متوسطه
  :دروس ديگر و مقاطع ديگر انجام شده استتدريس  در كنيم كه قياس مي

پـردازي و روشـهاي       نامه خود تأثير روش آموزش بديعـه       در پايان ) 1384(عبدالحميد قوشلي    ●
 تجزيـه و تحليـل   ه و كردبررسيان، آموز دانشبر خالقيت نوشتاري و عمومي       را   سنتي تدريس انشا  

 گروه آزمايش در مقايسه با گـروه كنتـرل، رشـد بيـشتري در               .1 ه است  نشان داد  ، نتايج زير را   نهايي
 گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنتـرل، رشـد بيـشتري در خالقيـت                .2. داشتند خالقيت نوشتاري 

پردازي در رشـد خالقيـت نوشـتاري و           روش بديعه  به كارگيري جه نهايي آنكه    عمومي داشتند و نتي   
  .سزا داردي بان تأثيرآموز دانشخالقيت عمومي 

 بررسـي تـأثير الگـوي تـدريس         ،در تحقيق خود تحـت عنـوان      ) 1382(نژاد   احمدرضا اوجي  ●
 بـه ايـن     ،يرازان در درس انشا در مدارس راهنمـايي شـ         آموز  دانشپردازي بر پرورش خالقيت      بديعه

پـردازي موجـب رشـد و گـسترش خالقيـت            كـارگيري الگـوي تـدريس بديعـه       ه  نتيجه رسيد كه ب   
  . شود ان ميآموز دانش

                                                           
1. Venville &Treagust 
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3. Forbus, & Gentner 
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 بررسـي  ،نامه كارشناسـي ارشـد خـود تحـت عنـوان        در پايان ) 1381( نگين برات دستجردي   ●
ان در  آمـوز  دانـش و پرورش خالقيت    ) پيشرفت و نگرش  ( پردازي بر عملكرد تحصيلي    الگوي بديعه 

 آمـوزش و پـرورش اسـتان    3درس تعليمات اجتماعي مـدارس ابتـدايي دخترانـه و پـسرانه ناحيـه        
 گـروه كنتـرل و      ميـان دار  ا معنـ  ي تفـاوت  :ورددست آ  و نتيجه زير را به        به پژوهش پرداخت   ،اصفهان

  .ستا و اين تفاوت در دختران بيشتر از پسران وجود داردآزمايش، در عملكرد تحصيلي و خالقيت 
ان سال دوم راهنمايي دختر شهر كرمانشاه با آموز دانش رويپژوهش خود را ) 1379( رحيمي ●

پردازي، حل مسئله و بحث و گفتگو به صـورت پـيش آزمـون و                روشهاي آموزشي بديعه   استفاده از 
نـشان داده   تحقيـق   ايـن   دست آمـده از     ه  نتايج ب . پس آزمون خالقيت با گروه گواه انجام داده است        

دست آمده در   ه   ب t پردازي در درس انشا    در گروه آزمايش، پس از به كارگيري روش بديعه        ت كه   اس
توانـد   پردازي در درس انـشا مـي        و استفاده از روش بديعه     ه بحراني بزرگتر بود   t از    درصد 95سطح  

  .ان افزايش دهدآموز دانشخالقيت را در 
هـاي كوتـاه مـدت و بلنـد         ز قياس، يادگيري  آيد كه استفاده ا    هاي انجام شده چنين برمي    ز پژوهش ا

تدريس بـا قيـاس و      ( نمرات دو گروه     مياندار  ي معنا در مواردي نيز اختالف   . دهد مدت را افزايش مي   
 اسـت، بنـابراين    بـاالتر انـد  گروهي كه با قياس آموزش ديدهسطح نمرات ديده شده و   ) بدون قياس 

 .ثر بوده استؤران ماستفاده از قياس در تدريس بر پيشرفت تحصيلي فراگي

 روش و طرح تحقيق

يش آزمون و پس آزمـون يكـسان    با پ1آزمايشي هاي نيمهنوع طرح ز ا اين تحقيقطرح پژوهشي 
ـ  در. ه استشد گروهي سولومون اجرا  روش چهار به كارگيري هاست ك  وهش از يـك طـرح   ژاين پ

ذف تأثير پيش آزمـون در      براي ح . آزمون با گروه كنترل استفاده شده است       داراي پيش آزمون و پس    
 2حساس كردن فراگيران و ايجاد خدشه در روايي بروني پژوهش، از طرح چهـارگروهي سـولومون               

 ايـن طـرح     . افراد گروه به طور اتفاقي به چهار دسـته تقـسيم شـدند             به اين ترتيب كه   . ايم  بهره برده 
هايي بـا اعتبـار بيـشتر ارائـه          تحليل آماري به عمل آورد و داده       سازد تا چندين   مي پژوهشگر را قادر  

  :به صورت زير استالگوي طرح چهار گروهي سولومون . دهد
  

                                                           
1. Quasi experimental 
2. Solomon four-group design 
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  طرح چهارگروهي سولومون. 1  شمارهجدول
    پيش آزمون  متغيير مستقل  پس آزمون

O  برنامه مبتني برالگوي قياسي  O  1گروه آزمايش  
O  برنامه عادي  O   1گروه كنترل  
O  2روه آزمايشگ  _  برنامه مبتني برالگوي قياسي  
O  2گروه كنترل  _  برنامه عادي  

  جامعه آماري
ان دختر سال اول مقطـع متوسـطه منطقـه گنـدمان            آموز  دانش همةجامعه آماري پژوهش حاضر     

  . بوده است86-87در سال تحصيلي ) تيارياستان چهار محال و بخ(
 حجم نمونه گيري و نمونه آماري، روش نمونه

) گـروه ( بـرداري، كـالس    شود، واحد نمونه   طرح تجربي مربوط مي   در اين بعد از پژوهش كه به        
بـدين  . اي اسـتفاده شـده اسـت    گيري خوشـه   هدف از روش نمونهگيري از جامعة براي نمونه . است

گيري، دو مدرسه دخترانه و  هاي نمونه به مثابه خوشه، ترتيب كه از مدارس شهري و روستايي منطقه
. نـد  و مورد آزمون قرار گرفتايه اول مقطع متوسطه انتخاب شدهپ) گروه(  كالس4از مدارس مذكور  

ايـن  ة  آزمايش مورد اسـتفاد    هاي كنترل و   گروه . بودند آموز  دانش 120هاي مورد آزمون، شامل     كالس
  .ادندد كالس انتخابي، تشكيل 4ان آموز دانشپژوهش را 

  ابزارهاي تحقيق
 1386 چاپ سال) شيمي براي زندگي( متن كتاب درسي شيمي پايه اول متوسطه در اين تحقيق،

بود كه طي جلسات كاربندي پژوهش به فراگيران كالسـهاي آزمـايش و             ماده آموزشي مورد استفاده     
 آمـده  2جـدول شـماره    هاي آموزشي مورد استفاده درمشخصات دقيقتر متن  . وزش داده شد  كنترل آم 

  .است
  هاي آموزشيمشخصات متن. 2  شمارهجدول

  يمتن درس  موضوع درس

  2 و مانومتر از بخش 1 كشش سطحي آب از بخش ،مباحث ظرفيت گرمايي آب   1شيمي
  

براي بررسي تاثير قياس در فرايند يادگيري در مباحث ياد شده، از قياسهاي ارائه شده در مجلـه                  
گيـري فـشار حبـاب گـاز بـا مـانومتر از قيـاس                 كه براي مبحث اندازه    ه استفاده شد  1آموزش شيمي 

                                                           
1. Journal of chemical education 
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ي مبحث ظرفيت گرمايي از قياس هزينه بسته پستي و براي كشش سـطحي مايعـات از                 االكلنگ، برا 
با در نظر گرفتن ايـن      ). 1986  و دلورنزو،  1387 زاده بروجني،  تقي (ه است قياس غشايي استفاده شد   

بـراي فراگيـران، مـشكل      موضوع كه مباحث انتخاب شده بايد تا حدي پيچيده بوده و يـادگيري آن               
آشـنا باشـد،    انتخابي نيز تا حد امكان با شرايط زندگي و زندگي روزمره فراگيـران              هاي  باشد و قياس  

  .هاي مربوط به آنها انتخاب گرديدندمباحث ذكر شده و قياس
هـاي محقـق سـاخته      ر ارزيـابي متغيـر تحقيـق، از آزمون        براي بررسي پيشرفت تحصيلي به منظو     

آزمـون و    پـيش (االت ايـن آزمونهـا      در پيش آزمون و پس آزمون استفاده شـد كـه سـئو            ) تشريحي(
هاي مورد نيـاز     لذا داده .  و براساس سطوح شناختي يادگيري بلوم طراحي شد        مشابه بود ) آزمون پس

  .ه استاز بررسي آزمونهاي پيشرفت تحصيلي حاصل شد
  ها پايايي ابزارگردآوري داده روايي و
و ) جدول مشخصات (دو بعدي   جدول   اين تحقيق براي اطمينان از روايي محتوايي آزمون از         در

فـرم ارائـه    در. ه اسـت  از معلمان و كارشناسان شيمي و اساتيد علوم تربيتي استفاده شـد      اي  عدهنظر  
نتيجـه  ). 1386 اسـحاقيان، ( نظرخواهي شده است   سئوال آزمون برطبق هدف آزمون،     شده، براي هر  

  .استاالت ؤدست آمده حاكي از روايي باالي سه ب
، پايـايي   متفـاوت هاي زمـاني     گيري موضوع مورد نظر طي دوره      مون در اندازه  ميزان ثبات يك آز   

، شـده اسـت   كه براي تعيين پايايي يـك آزمـون اسـتفاده       گوناگونيهاي  روش مياناز  . شود ناميده مي 
رود  روش دو نيمه كردن آزمون و آلفاي كرونباخ، براي تعيين هماهنگي دروني يك آزمون به كار مي

كه در اين تحقيق براي پايايي آزمون از آلفاي كرونباخ استفاده شد كـه حـاكي              ) 1384 اده،ز  مهرعلي(
  ).3  شمارهجدول(از پايايي خوب آزمون طراحي شده بود 

  

  سئواالت آزمون پايايي. 3 شماره جدول
  آلفاي كرونباخ  هاي استاندارد شدهآلفاي كرونباخ بر اساس آيتم  هاتعداد آيتم

18  830/0  829/0  

  )شيوه اجرا(تحقيق فرايند 
 دوقالـب   اين پژوهش آزمودني ها براي يادگيري درس شيمي سـال اول مقطـع متوسـطه در                در

گروههاي آزمـايش، آزمودنيهـا تحـت برنامـه          در.  گروه كنترل مشاركت داشتند     دو گروه آزمايش و  
هاي ي گروهمقابل آزمودنيها در. بل آموزش ديدند درسي الگوي قياسي و نظريه يادگيري معنادار آزو       
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 شـيوه   زمينـة در  . آموزش الزم را ديدند   ) روش سخنراني ( برنامه درسي مرسوم     با توجه به  نيز   كنترل
وامل و گرفتن همه عظم از قبل طراحي شده و با در نظر       طبق يك برنامه مدون و من      ،اجراي پژوهش 

 قالب مراحـل زيـر      توانستند در اجراي طرح خدشه ايجاد كنند، برنامه در         رهاي ناخواسته كه مي   متغي
  .به اجرا در آمد

دن حجم نمونه آماري، متن و موضوع موردنظر با در نظـر گـرفتن شـرايط زيـر                  پس ازتعيين كر  
چـالش   بـراي فراگيـران   يادگيري به شـيوه سـنتي      - انتخاب شد كه هم مفاهيم آن در فرايند ياددهي        

از طريق اجراي بتوان ص باشد كه برانگيز بوده و هم اينكه بخش مورد نظر داراي مفاهيم انتزاعي خا  
تجربه نشان داده كـه مباحـث ظرفيـت گرمـايي           . الگوي قياسي، يادگيري و درك آنها را عميقتر كرد        

 و يادگيري آنها براي     استآب، كشش سطحي آب و مانومتر در سال اول دبيرستان، مباحثي پيچيده             
نوس و  أهاي مـ  از سـويي هـم قياسـ       . با مشكل همراه بوده است     هموارهفراگيران در سالهاي گذشته،     

 .هاي بـاال بـود     وجود داشت كه داراي تمامي ويژگي      مناسب نيز براي تدريس اين مفاهيم در دسترس       
 و پس از ترجمه قياسها، تصحيحات       ند استاندارد انتخاب شد   يهااسي مورد نظر ق   ي درس يها متن يبرا

سـپس معلـم دبيرسـتان       ).1986 ، و دلـورنزو   1387 زاده بروجنـي،   تقي (الزم روي آنها انجام گرفت    
الگـوي  مبنـاي   ديگر، طي يك جلسه با اهداف طرح الگوي قياسي، اهميت و چگونگي آموزش بـر                

قياسي و طرح درس مبتني بر استفاده از الگوي قياسي در كالس درس آشنا شـد و آموزشـهاي الزم                
وش سـنتي رايـج   براي گروههاي كنتـرل، طـرح درس يكـساني مبتنـي بـرر            . در اين مورد انجام شد    

الگـوي   و براي گروههاي آزمايش طـرح درس يكـسان مبتنـي بـر            ) تدريس بدون استفاده از قياس    (
امكـان بـسياري از      هاي كنترل و آزمايش سعي شد تا حـد        هبراي هم ارز كردن گرو    . قياسي داده شد  

 تا 14وده محد كه براي هر دوگروه در(مثال سن . شوند)1همتاكردن(گروه يكسان  يرها در اين دوغمت
  و تجزيه كه در (شرايط كالسي و اثر معلم      )  داشتند 05/0كه تفاوت ميانگين    (، معدل   )سال بودند  16

  ). معلمان اجراكننده ديده نشدآن تفاوت معنادار ميان تحليل اثر
هـاي   گروه جلسه اول به شيوه طرح چهار گروهي سولومون كه قـبال توضـيح داده شـد، در                 در

اگيـران بـدون اطـالع قبلـي از محتـواي فـصل اول كتـاب شـيمي سـال اول                     كنترل و آزمايش از فر    
سپس پـژوهش   .  آيد به دست دبيرستان، پيش آزمون گرفته شد تا معياري براي مقايسه با پس آزمون             

در طـول ايـن جلـسات       . اي دركالسهاي گروه آزمايش به اجرا در آمـد          دقيقه 90 جلسه   8حاضر در   

                                                           
1. matching 
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پـس از    .كردنـد  وزش به طور مرتب از الگوي قياسي اسـتفاده مـي          كليه مراحل آم   معلمان مربوطه در  
ميزان يادگيري فراگيران گروههاي كنترل و آزمايش در طول جلـسات           ،   آموزشي ياد شده   ةاتمام دور 

  .تدريس به هر دو شيوه رايج و الگوي قياسي به وسيله پس آزمون سنجيده شد
  هاي پژوهش تجزيه وتحليل يافته

ـ  توز ستوگراميـ ه آمد كـه     به دست هاي تحقيق    آزمون، داده  د آموزش و پس    فراين پس از انجامِ    عي
توزيع فراواني به عنوان يكي از روشهاي آمار        .  نشان داده شده است    1 شماره   در نمودار  آنها يفراوان

يكـي از پـيش     . گيـرد   مي دار مورد استفاده قرار   هاي معنا   هاي خام به داده    توصيفي، جهت تبديل داده   
 نجاربودن توزيع فراوانـي  ه آمده بهبه دستاي كه نمونه از آن  هاي پارامتري در جامعه   ههاي داد فرض
بـراي  . هاي پارامتري به صادق بودن اين پيش فرضـها بـستگي دارد           هاست كه اعتبار نتايج آزمون     داده

ـ     سپسها از نظر وجود نمرات پرت و يا مقدار انتهايي بررسي             اين منظور ابتدا داده    رت  اين مقـادير پ
همـان طـور كـه در        .هاي توصيفي و نمودار ستوني آنهـا ترسـيم شـد            آماره پس از آن  . حذف شدند 

  . هاي حاصل از تحقيق، توزيع طبيعي دارند  داده، نشان داده شده است1نمودار 

  
  ها هيستوگرام توزيع فراواني داده. 1 شماره نمودار

  

 هاي كنتـرل  آزمونهاي گروه   ميانگين پس ،  هاي آزمايش و كنترل    ثير معلم در نمونه   أررسي ت ببراي  
 كـه نتـايج آن      ند مدارس باهم سنجيده شد    ميانهاي آزمايش در    آزمونهاي گروه   هم و ميانگين پس    با

توان بيـان كـرد كـه نتـايج           مي 2  شماره با توجه به نمودار   .  نشان داده شده است    2  شماره در نمودار 
البته اين  . سهاي كنترل و آزمايش نبوده است     تحت تاثير معلمهاي مربوطه در كال     ،  حاصل از پژوهش  

  ). 4  شمارهجدول(شود   نيز تاييد ميt آزمون باموضوع 
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اي كنترل و آزمايش به تفكيك اجرا يا عدم اجراي پيش آزمونهمقايسه پس آزمون گروه. 2 شماره نمودار  

 
  ن متفاوتروه كنترل با معلماگ دو ميان ميانگين نمرات پس آزمون فراگيرن مستقل t آزمون. 4  شمارهجدول

  آزمون لون براي، بررسي
  ها همگني واريانس

  فاصله اطمينان براي   ها براي برابري ميانگينtآزمون 
  هااختالف ميانگين

95%  

  
  
  

F  
  
  

  سطح 
  معناداري

Sig.  

  
t  

Df   
  )درجه آزادي(

n-1 

  سطح
   معناداري
  دودامنه

  تفاوت
  هاميانگين

  تفاوت
  خطاي

  ستانداردا

  كمترين
Lower  
  

  بيشترين
Upper  

  واريانس يكسان 
  شود فرض مي

  پس آزمون گروه  98723/1 -82056/1 95113/0 08333/0 930/0  58 088/0  073/0 084/0
   ميان كنترل

  واريانس يكسان  2 و 1هاي گروه
  شود  فرض نمي

    088/0 937/57  930/0 08333/0 95113/0 82061/1- 98727/1 

  

س در فرايند يادگيري مفاهيم انتزاعي ذكر شده، ميانگين نمـرات پيـشرفت             ثير قيا أبراي بررسي ت  
نتـايج  .  آمـده اسـت  5نتـايج آن در جـدول    تحصيلي در دو گروه كنترل و آزمايش سنجيده شد كـه        

اي كـه     بـه گونـه    ،دهـد  نمرات پيشرفت تحصيلي دو گروه نشان مـي       بسيار را ميان     اختالف   ،حاصل
 دو گروه را تاييد و بر ثمربخش بودن استفاده از قيـاس در مفـاهيم             يانمدار  اختالف معنا  نيز t آزمون

  ). 6  شمارهجدول (كرده استكيد أانتزاعي شيمي ت
  

هاي كنترل و آزمايشميانگين نمرات پس آزمون گروه. 5 شماره لجدو  
  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گروه
 05/3 20/12 60  كنترل

 65/3 10/14 60  آزمايش
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 مستقل ميانگينهاي نمرات پس آزمون گروههاي كنترل و آزمايش  tآزمون . 6ره جدول شما

 آزمون لون براي بررسي

  هاهمگني واريانس
   براي برابري ميانگين هاtآزمون

 فاصله اطمينان براي
  هااختالف ميانگين

95% 

  
  
  

F  
  
  

 سطح 

 معناداري
Sig.  

  
  
t  

 df  
  )درجه آزادي(

n-1 

 سطح 

 معناداري

  دودامنه

  وتتفا
  هاميانگين

  تفاوت
  خطاي

  ستانداردا

  كمترين
Lower  

  بيشترين
Upper  

 پس آزمون گروه 

  كنترل و آزمايش
540/3 062/0  09/3- 118  002/0 90/1- 615/0 12/3- 683/0- 

  

 لـذا مقايـسه   ،االت آزمون بر اساس سطوح شـناختي بلـوم طراحـي شـده بـود     ؤكه س  يياز آنجا 
بـا مقايـسه ميانگينهـاي دسـتيابي        . زمايش و كنترل مهيا گرديد    ميانگين نمرات پس آزمون در گروه آ      

شـود كـه    ، مشاهده مـي  7گروههاي كنترل و آزمايش در جدول        گيران به سطوح شناختي بلوم در     افر
 گروههـاي  ميـان سطوح پايين شناختي بلوم و همينطور سطوح باالي شناختي بلـوم   ميانگينهايميان  

  .كند ييد ميتقل يك طرفه نيز اين موضوع را تأمس t  آزمونكنترل و آزمايش تفاوت وجود دارد كه
 

 آزمايش و هاي كنترل گروهشناختي بلوم در هاي دستيابي فراگيران به سطوحمستقل ميانگين t زمونآ. 7  شمارهجدول

  بررسي، آزمون لون براي
  هاهمگني واريانس

  ها براي برابري ميانگينt آزمون
  فاصله اطمينان براي

  هاانگيناختالف مي
95% 

  
  
  

F  
  
  

 سطح معناداري
Sig.  

  
t  

Df   
  )درجه آزادي(

n-1 

 سطح معناداري

  دودامنه
  تفاوت
  ميانگينها

  تفاوت
  خطاي

  ستانداردا

  كمترين
Lower  

  بيشترين
Upper  

  سطوح پايين 
  شناختي بلوم

14/13 000/0  33/2- 118  022/0 76/0- 327/0 406/1- 113/0- 

  سطوح باالي 
  شناختي بلوم

251/0 617/0 048/3- 118  003/0 406/1- 461/0 319/2- 493/0- 

  

 براي سطوح پايين و باالي شناختي بلوم        t قدر مطلق نتايج آزمون      ،شود كه مشاهده مي   همانطور
است و در ستون سطح معناداري آزمونهاي دو دامنه نيز          دو  در گروههاي كنترل و آزمايش بزرگتر از        

كمتر هستند و نتايج آزمون لون نيـز  ) سطح اطمينان% (5ز مقدار  مقادير اين سه سطح ا .شود ديده مي 
شود و فرضيه تحقيق مبنـي بـر وجـود تفـاوت              پس فرضيه صفر رد مي     ،شود شامل مقادير صفر نمي   

  . شود هاي آزمايش و كنترل تأييد مي اين دو سطح در گروهميان معنادار



 101فصلنامه تعليم و تربيت شماره 

  

126

   

  گيري و نتيجه بحث
روش تـدريس بـا اسـتفاده از الگـوي قياسـي بـا روش                ةپژوهشهاي انجام شده در زمينه مقايس     

و افزايش ميـزان يـادگيري       تدريس متداول، نشان از اثرات مثبت الگوي قياسي بر پيشرفت تحصيلي          
توان گفت كه نتايج ايـن       مينيز  هاي مرتبط با پيشرفت تحصيلي        يافته در زمينة  .دار فراگيران دارد  معنا

 همچنين  .همسو است ) 1379( و رحيمي    )1995( داگر ، )1983(هاي پژوهشي جنتر   پژوهش با يافته  
 داگـر   ، )1983( جنتـر  ،) 1381( هـاي دسـتجردي    كه نتايج اين تحقيـق بـا يافتـه         است الزم به ذكر  

پـردازي در    ديعـه وي ب در زمينه اثربخشي الگـ    ) 1980( و نتايج تحقيق رومل هارت و نورمن       )1995(
توجه به مباني نظري كه مـورد بحـث قـرار            بنابراين با . دي دار يدار، در فراگيران همسو   يادگيري معنا 

  :نتايج زير دست يافتتوان به  هاي پژوهش حاضر مي ي يافتهيگرفت و همچنين با توجه به همسو
ماننـد اتـم و     ( يادگيري مبتني برالگوي قياسي به ويژه در مفـاهيم انتزاعـي           -  رويكرد ياددهي  .1

 اهـداف مؤسـسات آموزشـي       دستيابي به  موثر در    يتواند نقش  يم...) مدلهاي اتمي، اعداد كوانتومي و    
عينـي كـردن مفـاهيم      ،  در نظام آموزشي ايران   . بازي كند كه در اين تحقيق به آن پرداخته شده است          

سـبب بـه     ايـن غفلـت      كه است   مورد غفلت قرار گرفته   مجرد و انتزاعي موجود در محتواي دروس        
ي اين تحقيـق و تحقيقـات   هاي پژوهش يافته. شود وزان ميآم دانشبسيار در فهميهاي    كج وجود آمدن 

بخشي الگوي قياسي را كه يك نوع عينيت بخـشيدن بـه مفـاهيم مجـرد اسـت، بـه اثبـات         ديگر، اثر 
رسانده است و اهتمام طراحان محتواي كتب شيمي را به تدوين مباحث عينـي و قياسـي ضـروري                   

 . نمايد مي

 كه بـه كـارگيري الگـوي قياسـي در دسـتيابي             ه نشان داد  هاي اين پژوهش نيز     بخشي از يافته   .2
 ي مناسـب راه حل  باالي بلوم مؤثر است و به كارگيري اين الگو،         فراگيران به سطوح شناختي پايين و     

 مانـدگاري  سبب مفاهيم،   مياندر ايجاد يادگيري معنادار و پايدار است كه با ايجاد ارتباطهاي منطقي             
كيدي بر ايـن موضـوع      أ بلوم ت  پايين دار در سطوح شناختي    تفاوت معنا  البته. شود  دانش فراگيران مي  

 و فراينـد  كنـد  مياست كه استفاده از قياس در مفاهيم انتزاعي، به يادگيري آن در سطح دانش كمك             
 به تجزيـه  توانند مياي كه فراگيران در سطوح شناختي باال بهتر          د به گونه  بخش  مي يادگيري را تسهيل  
كار ه هاي مرتبط با مفاهيم ياد شده ب      را در قضاوت  كنند و آنها     مفاهيم انتزاعي اقدام     و تحليل و تركيب   

 آن بحـث و پـژوهش نـشده         كه تا كنون در ايران دربـارة        جديد است  اي  هگيري يافت  اين نتيجه . ببرند
گيرند در دستيابي به سطوح شـناختي         درسي الگوي قياسي قرار مي     فراگيراني كه تحت برنامة   . است
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 دار سطوح در گروههاي آزمايش و كنتـرل بـه طـور معنـا             ميانتر هستند و اين مرز       بلوم موفق ي  باال
  .ه استديده شد

 پيشنهادها

شيمي به   درسي شيمي و كتاب راهنماي تدريس        كه كتابهاي شود   توصيه مي  :پيشنهاد كاربردي 
 بيـان قـوانين و       شـيمي نبايـد صـرفاً بـه        نويـسندگان كتابهـاي   . تدوين شود كاربردي  و   قياسي   شيوة

با گنجاندن قياسهاي مستقيم و عينيت بخشيدن به مفاهيم انتزاعـي،             بلكه كنند،فرمولهاي شيمي اكتفا    
  .گامي اساسي در جهت ارتقاي كيفيت يادگيري اين مفاهيم بردارندبتوانند 

  وهشيژپيشنهادهاي پ
س مستقيم، قياس شخصي    اعم از قيا  (پردازي    در زمينه الگوهاي بديعه    هاييوهش  پژانجام دادن    ●

  .ها، اعم از مدارس و دانشگاهمقاطع مختلف تحصيلي در...) و
  . دروس ديگربه منظور به كارگيري آن براي  بررسي اين الگوي تدريس●
 توليد و طراحي قياسهاي مناسب براي مباحث گونـاگون درس شـيمي             ة در زمين   كردن تحقيق ●

  ). و دروس ديگر(
 براي به كارگيري آن   ينه تعيين استاندارد بودن قياسهاي طراحي شده،         تحقيق در زم    دادن انجام ●

 .در كالس درس

ميزان نگرش و مهارت فراگيران در مقايسه       كردن   الگوي قياسي براي مقايسه      ةتحقيق در زمين   ●
  .با الگوهاي رايج و متداول
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مقايسه اثر مكررخواني تراكمي و توزيعي بر ميزان يادآوري و رابطه آن 
  با زمان برگزاري آزمون

  
  ∗اكبر شيخي فيني دكترعلي

  ∗∗مجيد يوسفي افراشته
  ∗∗∗ليال صيامي

  ∗∗∗∗سلطان حسين مظفري صالح
  

  چكيده
ي  يك نوبتي، مكررخواني تراكمي و مكررخـوان       ة روش مطالع  سه هدف اين پژوهش مقايسه   

بـه همـين    .  بـود  شـوند   در دو آزموني كه اجـرا مـي         بر ميزان يادآوري دانش آموزان     توزيعي
 نفر از دانش آموزان سال سوم راهنمايي تحصيلي شهرستان بهار در نيمـسال دوم               72 منظور

 بـراي كنتـرل     . انتخـاب شـدند    اي گيري چند مرحلـه    نمونهبه شيوه   1386-87سال تحصيلي   
صيلي دو نيمـسال گذشـته      كنندگان بر اساس ميـانگين تحـ       شركت ،بيشتر بر شرايط آزمايش   

 سپس به صـورت تـصادفي و بنـا بـر تركيـب عـاملي دو متغيـر مـستقل؛ نـوع                       همتا شدند، 
 نفـري قـرار     12 گروه   شش در   ) سطح دودر  ( و زمان برگزاري آزمون      ) سطح سهدر  (مطالعه
ـ   كنندگان   از شركت  ،پس از مطالعه متن مورد نظر     . گرفتند ادآوري كـه بـه صـورت       آزمـون ي

دو گروهـي كـه مـتن را        . 1 هاي پژوهش عبـارت بودنـد از       فرضيه. كوتاه پاسخ به عمل آمد    
 نتايج بهتري نسبت به گروه كنترل كه تنهـا يـك بـار مـتن را مطالعـه                   ،كنند مكرر خواني مي  

 نتايج بهتري ،گيرند خواني توزيعي قرار مي  گروهي كه تحت مكرر   . 2. كنند   كسب مي  ،كند مي
نتايجي كه گروهها در    . 3.گيرند اند، مي  سبت به گروهي كه به صورت تراكمي مطالعه نموده        ن

 بهتر از نتايج به دست آمده از آزموني است كه بـا            ،كنند آزمون بالفاصله اجرا شده كسب مي     
. ها هر سه فرضـيه بـاال تأييـد شـد     پس از تجزيه و تحليل داده   . شود  روزه اجرا مي   دوخير  تأ
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 گروهي كه بـه صـورت       ،ين نتايج نشان داد در آزموني كه بالفاصله اجرا شده بود          عالوه بر ا  
 روزه اجـرا    دوخير  تأ اما در آزموني كه با        عملكردي بهتر داشتند،   تراكمي مطالعه كرده بودند   

  . بهتري گرفتندة نتيجد، گروهي كه مكررخواني توزيعي كرده بودن،شده بود
  

  رخواني تراكمي، مكررخواني توزيعي، امتحانهاي مطالعه، مكرروش: ها كليد واژه
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  مقدمه
منـد از     نظـام  ي چارچوب ئة ارا ،شناسي شناختي   به ويژه روان   ،شناسي  روان اساسييكي از خدمات    

 بهتـر كـردن راهبردهـاي يـادگيري         به منظـور  چگونگي يادگيري افراد و پيشنهادهاي كاربردي الزم        
 افزايش احتمال يادگيري و يـادآوري مطالـب       برايدها  ترين رويكردها و راهبر    يكي از شناخته  . است

پژوهشگران حوزه حافظه نيز معتقدند     ). 2005 ،3 و نوولس  2دالني( است   1خواني مكرر ،خوانده شده 
 تكـرار مطالـب بهبـود       بـا ) مطالعه شده ( كه عملكرد حافظه در يادآوري و يادگيري مطالب آموزشي        

يا بازخواني يكي از راهبردهاي مطالعه است كه غالبـا          مكررخواني  ). 2003 ،4راييج ماكرس ( يابد مي
 بـسيار مـورد اسـتفاده قـرار          نيز شود و معموالً    توصيه مي  آموزان  دانشموفقيت در امتحانات به     براي  
انجـام  پژوهـشها و مطالعـات بـسيار    در حوزه تكرار مطالب خوانده شـده    ). 2003 ،5كريير(گيرد   مي

آن تـوان در بازيـابي     تكـرار مطالـب خوانـدني مـي    دهد كه با ميو نتايج همة آنها نشان      گرفته است   
  ). 2008 ،8 و هورون7، جانسون6گريلون (بسيار كردكمك مطالب به حافظه بلند مدت 

 مورددر همين   . است دو يا چند تكرار      ميانها يا فضاهاي خالي      خواني فاصله نكته مهم در مكرر   
 9ها و الگوهاي يادگيري، مطالعه يا تمرين تـوزيعي         يك پديده شناخته و توصيه شده در بيشتر نظريه        

بـاره و در يـك       يـك  يادگيرنده به جاي اينكه سعي كند        ،در مطالعه با فاصله   .  است 10و يا اثر فاصله   
د و آن را چنـدين بـار مـرور    كنـ  فظ كند، وقت خود را تقـسيم مـي   را ح بسيار زياد    اطالعات   ،نوبت
هـاي مكـرر      مطالعه ميانهاي زماني    وجود وقفه است كه    يك قاعده كلي     اين). 1385سيف،  ( ندك  مي

بنـابراين اگـر    ). 2002 ،12 و بلـوم   11توپينو( دهد احتمال يادآوري مطالب خوانده شده را افزايش مي       
هـاي زمـاني صـورت گيـرد مطالعـه يـا تمـرين          وقفهدر يادگيري   برايعمل تكرار مطالعه يا تمرين      

 خوانـده ) 13فـشرده ( مطالعه يا تمرين تراكمـي     ،نجام گيرد و اگر بال فاصله و بي وقفه ا       است  توزيعي  
 اينكه زمان صـرف شـده بـراي مكررخـواني تـوزيعي و              با وجود ). 2005 دالني و نوولس،  ( شود مي

                                                           
1. Rereading 
2. Delaney 
3. Knowles 
4. Raaijmakers 
5. Carrier 
6. Grillon 
7. Johnson 
8. Huron 
9. Distributed Study 
10. Spacing Effects 
11. Toppino  
12. Bloom 
13. Mass Study  
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 طي فرايند   ،مطالب مطالعه شده  كه  دهد   ها نشان مي   ، اما نتايج پژوهش   تراكمي در نهايت برابر هستند    
 مطالبي كه به صورت تراكمي يا فشرده شوند تا ي و آموخته مي   يادآوربهتر  ) توزيعي( تكرار با فاصله  

اگر يادگيرنده سعي كنـد تـا       ). 2003  و راييج ماكر،   2002 ،2 و هاكمن  1توپينو، هارا (شوند   مطالعه مي 
 مطالب را حفظ و تمام وقت خود را در آن يك نوبت صرف مطالعه كنـد،                 ةدر يك نوبت زماني هم    

 امـا  ،گيـرد   فراموشي صورت مـي  ،وه بر اين پس از پايان يافتن تمرين       عال. شود  انگيزه مي   خسته و بي  
 در نوبـت بعـد      ،صرف مطالعه متن كند، آنچه در نوبت اول فراموش شده است          را  اگر چندين نوبت    

  ). 1385سيف، ( شود به سرعت آموخته مي
ت هـا صـور    أثيرات مكررخـواني   بررسي و كشف ت    ة كه در زمين   اي  گستردههاي  با وجود پژوهش  

هـايي كـه      در همه پژوهش   تقريباً. وجود دارد لي در اين حوزه     كمبودها و مسائ  گرفته است همچنان    
آوري شـده از    گـرد هاي   خواني بر پايه داده    بررسي اثرات مكرر   در پي  محققان   ، انجام شده است   قبالً

 ايـن   ر د ،در واقـع  . گرفتـه اسـت    فاصله بعد از مطالعه صورت مـي      اند كه بال    هايي بوده  طريق آزمون 
 زمان برگزاري آزمـون و ايجـاد تـأخير در اجـراي آن     دادنتغييربا  كهها مشخص نشده است     پژوهش

ي قبلي مرتبط با موضوع     هاديگر اينكه در اغلب پژوهش    . كنند ها به چه صورتي عمل مي      مكررخواني
روه بـه عنـوان گـ      (3 تك نـوبتي   ةخواني تراكمي مد نظر بوده است كه با مطالع        ها، مكرر  مكررخواني

داشـته  نقـش    توزيعي كمتر در مداخالت آزمايشي صـورت گرفتـه           ةشده و مطالع   مقايسه مي ) كنترل
گيري ميزان تـأثير مكررخوانيهـا       هاي قبلي جهت اندازه    آزمونهايي كه در پژوهش    از اين گذشته  . است

ت را   سـؤاال   پاسـخ صـحيح    ئـة  كه احتمال تـصادف در ارا       اي بوده   معموال چند گزينه   ،اند به كار رفته  
صـيف هـدف    با اين تو  . تواند منجر شود و در نهايت ممكن است به روايي آزمون آسيب برساند             مي

 مطالعـه تـك نـوبتي،       ،روش مطالعـه بـراي امتحـان       اثر سـه     ةمقايسپژوهش حاضر عبارت است از      
. شوند هايي كه در دو نوبت زماني اجرا مي    آزموندر  مكررخواني تراكمي و توزيعي بر ميزان يادآوري        

  . روزه دو خيرأآزموني بالفاصله پس از مطالعه و آزموني ديگر با ت
اي مختـصر و    اشـاره ،هايي كه به نوعي با موضوع مطالعه حاضر مرتبط هستنددر ادامه به پژوهش   

 6 و يكـوويچ   5، ريلـي  4دايـر . دشـو تحليلي خواهيم داشت تا جايگاه اين پـژوهش روشـن و تبيـين              

                                                           
1. Hara  
2. Hackman  
3. Single Study 
4. Dyer  
5. Riley  
6. Yekovich  
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بـر  صـه كـردن و مكررخـواني        برداري، خال   مهارت مطالعه؛ نكته    به بررسي سه   يدر پژوهش ) 1979(
كنندگان به طور تصادفي در چهـار گـروه           شركت ،هابراي بررسي اين روش   . پرداختندميزان يادگيري   

سـازي و    برداري، گروهي با استفاده از راهبرد خالصـه        گروهي با استفاده از راهبرد نكته     . قرار گرفتند 
 از  گيـري   بهـره اهبرد مكررخواني و گروهي نيز به عنوان گروه كنترل بدون            از ر  گيري  بهرهگروهي با   

ثير مثبت مكررخواني   أيكي از نتايج اين مطالعه ت     .  و تنها در يك نوبت مطالعه كردند       ي خاص راهبرد
ايـن  . بر ميزان يادگيري افراد نسبت به گروه كنترل بود كه تنها يك بار متن را مطالعـه كـرده بودنـد                    

خير  دست آمد و هم در آزموني كه با تأ         ر آزموني كه بالفاصله بعد از مطالعه اجرا شد به         نتيجه هم د  
خواني به كار رفته در اين پژوهش مكررخواني تراكمي         نوع مكرر . گرديداي اجرا شد تاييد      يك هفته 

 مكررخـواني   ،مـشخص نـشد    آن   ها وجود نداشت و بـه طبـع        تكرار مياناي   يا فشرده بود كه فاصله    
كند و آيا اين اثـر پـس از           در مقايسه با مكررخواني تراكمي چگونه بر ميزان يادگيري اثر مي           توزيعي

 پايـدار   ثير مثبـت و نـسبتاً     ايج اين پژوهش تأ   در هر حال از نت    ! كند يا نه؟   گذشت يك هفته تغيير مي    
  .بود) يادگيرندگان(خواني بر ميزان يادگيري خوانندگان مكرر

پـردازي   ثير تكـرار مطالـب بـا عبـارت        أت «تحت عنوان ) 1987 (2 و كوركيل  1در پژوهش گالور  
 كوتـاهي را در دو نوبـت مطالعـه          خوانندگان پـاراگراف نـسبتاً    » مطالعه توزيعي ) كيفيت( متفاوت بر 

 30 تكرارها و گروهي ديگر با فاصله زماني       ميانكردند كه گروهي به صورت تراكمي و بدون فاصله          
در اين پژوهش گروهي كه مطالعه خود را با فاصله          . مايز شده بودند   دو نوبت از هم مت     مياناي   دقيقه

نكته مهم در اين پژوهش     .  نتيجه بهتري در آزمون يادگيري به دست آوردند        ،زماني انجام داده بودند   
 وجـود نداشـت و همچنـين آزمـون          ،اينكه گروه كنترلي كه متن را تنها يك بار مطالعه كـرده باشـد             

 اينكـه ايـن تحقيـق    بـا وجـود  بنابراين . ها به عمل آمدمطالعه از گروه  بعد از    يادگيري تنها بالفاصله  
دهـد، فاقـد    اي دال بر اثر مطلوب مكررخواني توزيعي بر مكررخواني تراكمـي بـه دسـت مـي       نتيجه
  .اي در مورد پايداري اثر بهتر مكررخواني توزيعي بر مكررخواني تراكمي است يافته

كه به بررسـي و مقايـسه اثـرات مكررخـواني           ) 1990 (5ور و گال  4، ديويس 3در پژوهش كروگ  
كنندگان در سـه گـروه و        پرداخت، شركت  توزيعي و مكررخواني تراكمي بر ميزان يادگيري افراد مي        

                                                           
1. Glover 
2. Corcill  
3. Krug 
4. Davis 
5. Glover 
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تـك  ( گروه اول متن مـورد نظـر را تنهـا يـك بـار             . تحت سه شرايط آزمايشي متفاوت قرار گرفتند      
 پيوسته و تراكمي و گروه سـوم نيـز دو بـار بـا فاصـله                 ؛ گروه دوم همان متن را در دو نوبت        )نوبتي

بار با فاصـله زمـاني       در پايان گروهي كه متن را دو      .  دو نوبت مطالعه كردند    مياناي   زماني يك هفته  
 بهتـر در آزمـون      ي نسبت به دو گروه ديگر عملكـرد       ، دو نوبت مطالعه كرده بودند     مياناي   يك هفته 

 نها در يك نوبت مطالعه كرده بود،ش عملكرد گروهي كه متن را تدر اين پژوه. يادگيري نشان دادند
 اينكه در نتايج اين تحقيق آمـده اسـت مطالعـه تـوزيعي              با وجود . ترين عملكرد شناخته شد    ضعيف

 اما به روال ديگر تحقيقات از مطالعه چگونگي پايداري اين         ، دارد ي بهتر نسبت به مطالعه تراكمي اثر    
  .اثر غفلت شده است

ها بـر ميـزان يـادگيري در        وهش خود به بررسي اثر مكررخواني     نيز در پژ  ) 2005( ن و كينچ  راوس
نتيجه اين پـژوهش نـشان داد هـر چنـد در آزمـون بالفاصـله         .  نفر از دانشجويان پرداختند    423بين  

ـ        كند اما در آزمون با     مكررخواني تراكمي بهتر عمل مي     آيـد و     ه دسـت مـي    تـأخير نتيجـه ديگـري ب
  .دهد  نتيجه بهتري به دست ميتوزيعيمكررخواني 
نيز در پژوهش خود به بررسي اثر مطالعـه تـوزيعي بـر             ) 2008 (3 و آسوي  2، ريكرز 1وركويجن

كننـدگان   در اين پژوهش گروهي از شركت     . چگونگي عملكرد حافظه در يادگيري مطالب پرداختند      
 چهار را با فاصله زماني متن مشخصي را در دو نوبت و به صورت تراكمي؛ گروهي ديگر همان متن

 دو نوبـت مطالعـه    روز ميان25تقريباً  دو نوبت و گروهي نيز همان متن را با فاصله زماني    ميانروز  
.  انجـام شـد    آنانگيري ميزان يادگيري     كنندگان جهت اندازه   پس از دو روز آزموني از شركت      . كردند

تجربـه كـرده    را  هـاي خـود       مطالعـه  انمينتايج حكايت از عملكرد بهتر دو گروهي كه فاصله زماني           
 ي معنـادار  همچنين تفـاوت  .  نسبت به گروهي كه به صورت تراكمي مطالعه كرده بودند داشت           ،بودند
 دو نوبـت انجـام   ميـان   روز 25 و   را با فاصله زماني چهـار      عملكرد دو گروهي كه مكررخواني       ميان

.  را تنها يك بـار مطالعـه كـرده بـود           اين پژوهش فاقد گروهي بود كه متن      .  گزارش نشد  ،داده بودند 
 تنهـا پـس از دو روز انجـام شـد كـه بـاز هـم                  ،همچنين آزمون يادآوري اجرا شده در اين پژوهش       

خير بـه  فاصله و بـا تـأ  هاي بالها با مطالعه يك نوبتي در آزمون مكررخوانياي در مورد مقايسه    نتيجه
  .دهد دست نمي

                                                           
1. Verkoeijen 
2. Rikers 
3. Ozsoy  
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هاي انـدكي انجـام شـده      پژوهش آموزان  براي دانش   روشهاي مؤثر مطالعه   زمينةدر  ما  در كشور   
بـه  . ها صورت نگرفتـه اسـت  ها با تمركز بر مكررخواني    پژوهش اين هيچ يك از اين    وجود  با  است،  

 متنـي و    ةدهنـد   اثر دو نوع پـيش سـازمان       ةبه بررسي و مقايس   ) 1387( عنوان مثال يوسفي و ديگران    
 سـبب  ،هاي سؤالي را قبل از مطالعه   دهنده يش سازمان سؤالي بر ميزان يادآوري مطالب پرداختند كه پ       

  .ي بهتر مطالب خوانده شده يافتنديادآور
 اثربخـشي  بـر  در حوزه مطالعه حاضـر  يافتههاي انجام  طور كه مالحظه شد نتايج پژوهش       همان

. أكيـد دارنـد   خواني توزيعي نسبت به مكررخواني تراكمـي ت       طور اثر بهتر مكرر    مكررخواني و همين  
 از نتايجي هستند كه بر اجـراي سـريع و           ة پژوهشگران برگرفته  ه شد ئهاي ارا  مهم اينكه پيشنهاد   نكته

هـاي قبلـي     عبـارت ديگـر در پـژوهش       بـه . انـد  بالفاصله آزمونهاي يادگيري و يـادآوري بنـا شـده         
ــراي پژوهــشگران ــه منظــور ،هــاي خــود آوري دادهگــرد ب ــ ب ــورد چگــونگي ت أثير  قــضاوت در م
مطالعه (  بعد از مداخالت آزمايشي    اند كه معموالً   هايي استفاده كرده  گون از آزمون  گوناهاي  مكررخواني

 زمـان مطالعـه     ميـان  و در شرايط طبيعي      اين در حالي است كه غالباً     . رسيده است  به انجام مي  ) متون
. آموزان و دانشجويان براي آمادگي در امتحان و زمـان برگـزاري امتحـان فاصـله وجـود دارد                   دانش

 انشناسـ  روان هـم   را از امتحان و زمان برگـزاري امتحـان  پيش آمادگي ميانين فاصله زماني وجود ا 
ناپـذير اسـت     و البته اجتنـاب   رايج  آموزان و دانشجويان      دانش  در بين  و هم اند    توصيه كرده يادگيري  

ها بعد از  هگردآوري دادهايي كه نتايج آنها مبتني بر  دادن پژوهش  بنابراين لزوم انجام.)2003 كريير،(
بر همين اساس پژوهش حاضر با كنـار هـم قـرار            . رسد  بديهي به نظر مي    ، منطقي باشد  مدت زماني 

و ) تك نوبتي، مكررخواني تراكمي و مكررخواني توزيعي      : در سه سطح  (دادن متغيرهاي نوع مطالعه     
يافتن پاسخ بـه    در پي   )  روز 2بالفاصله بعد از مطالعه و پس از        : در دو سطح  ( زمان برگزاري آزمون  

 تك نوبتي، مكررخواني تراكمي و مكررخواني توزيعي بر عملكـرد           ةمطالع«اين سؤال بوده است كه      
پاسخ بـه   . »كند؟ خير دو روزه چگونه اثر مي     أهاي بالفاصله و با ت    در آزمون ) آموزان دانش( خوانندگان

  .بوده استپژوهش اين  هدف اصلي ،اين سؤال دو قسمتي
  اهداف پژوهش

  .رسي اثر مكررخواني بر ميزان يادآوريبر. 1
  .مقايسه اثر مكررخواني توزيعي با مكررخواني تراكمي. 2
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 و آزموني كه بـا تـأخير انجـام    شود ميها در آزموني كه بالفاصله انجام مقايسه عملكرد گروه  . 3
 . مي شود

 هاي پژوهش فرضيه

 به گروه كنترل كه تنها يك بار         نتايج بهتري نسبت   ،كنند خواني مي دو گروهي كه متن را مكرر     . 1
 . كنند  كسب مي،كند متن را مطالعه مي

 نتايج بهتري نسبت به گروهـي كـه بـه           ،گيرند خواني توزيعي قرار مي   گروهي كه تحت مكرر   . 2
 . گيرند اند، مي صورت تراكمي مطالعه نموده

تايج به دست آمـده      بهتر از ن   ،كنند نتايجي كه گروهها در آزمون بالفاصله اجرا شده كسب مي         . 3
  .شود  روزه اجرا ميدوخير أاز آزموني است كه با ت

   پژوهش روش
آموزان پسر سال سوم راهنمايي تحصيلي شهرستان        جامعه اين پژوهش را دانش    : جامعه و نمونه  

شناسي  جه به روشبا تو. دادند تشكيل مي1386-87بهار استان همدان در نيمسال دوم سال تحصيلي      
گيـري چنـد      فراهم آوردن نمونـه مـورد نيـاز از روش نمونـه            برايهاي اجرايي   يتپژوهش و محدود  

 بـود  مدرسـه    چهارتعداد مدارس راهنمايي تحصيلي پسران در اين شهرستان         . اي استفاده شد   مرحله
هاي سـال   سپس از ميان كالس   . انتخاب شد )) ع(  مهدي مدرسه امام ( كه به طور تصادفي يكي از آنها      

 سه كالس به طور تصادفي انتخاب شد و از          ، كالس بود  ششدر مجموع شامل    سوم اين مدرسه كه     
 نفـري قـرار     12 گروه    شش كنندگان در  اين شركت .  نفر به طور تصادفي انتخاب شدند      72 آنها   ميان

 ؛ گروه آزمايشي بنا بر تركيـب فاكتوريـل دو متغيـر مـستقل        ششگيري   نحوه چينش و شكل   . گرفتند
و زمان برگـزاري    )  نوبتي، مكررخواني تراكمي و مكررخواني توزيعي      در سه سطح تك   (نوع مطالعه   

 1در جـدول شـماره      . اتخـاذ شـدند   )  روز دو بالفاصله بعد از مطالعه و پـس از          در دو سطح  (آزمون
  .ه شده استئكنندگان به صورت خالصه ارا بندي شركت ماهيت طرح پژوهش و نحوه گروه

  

   گروه و شرايط آزمايشيششدگان در كنن بندي شركت نحوه گروه. 1جدول شماره 
    نوع مطالعه

  توزيعي مكررخواني  مكرر خواني تراكمي  يك نوبتي  
  F  D  B پس از دو روز  زمان اجراي آزمون  E C  A بالفاصله
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   پژوهشابزار
متني . كنندآموزان آن را مطالعه     ابتدا نياز به متني بود كه دانش       ،با توجه به ماهيت پژوهش حاضر     

 تحت نوع مكررخواني دريافتي در يكي از شش گروه آزمايـشي قـرار              ، آن ةآموزان با مطالع   نشكه دا 
 بـه منظـور   براي متوني كـه  ،اند  از چنين متوني استفاده كرده  ي مشابه پژوهشگراني كه با اهداف   . گيرند

 و  1 كرودن مك. اند هايي را الزم دانسته   ، ويژگي درو ن در شرايط آزمايشي به كار مي      آموزا مطالعه دانش 
 عمـوم   ميـان  مناسـب در     مـتن مـورد اسـتفاده بايـد از جـذابيتي          اعتقاد دارند كـه     ) 2005( همكاران

 تنهـا در چنـين      .آموزان برخوردار باشد تا به خواندن آن برانگيخته شوند و از آن لـذت ببرنـد                دانش
. ايـشي نـسبت داد    توان به اثر كاربندي آزم     ها را مي  كه ميزان يادآوري متفاوت آزمودني    شرايطي است   

متون مورد استفاده در طرحهاي آزمايشي و در سطوح         كه  نيز اعتقاد دارند    ) 1994( 2شراو و دنيسون  
سني پايين بايد شامل موضوعات و گفتارهايي باشد كه در دانش آمـوزان رغبـت و انگيـزش كـافي                    

مـتن مـورد    همچنـين   .  به خواندن متن بپردازنـد      كه آنان با برانگيختگي مناسب     ايجاد كند، به طوري   
 سـبب آموزان در خواندن آن به نكـات مبهمـي برخـورد نكننـد كـه                 استفاده بايد ساده باشد و دانش     

 ة بـراي مطالعـ    ي مناسـب   فـراهم آوردن متنـ     پـي در اين پژوهش نيز در      . پراكندگي تمركز آنان شود   
مان لا تعدادي از معپس از رايزنيهاي مكرر ب.  باشدگفته شده آموزان بوديم كه داراي ويژگيهاي       دانش

و صاحب نظران آموزشي به اين نتيجه رسيديم كه بهترين منبع براي انتخـاب مـتن، محتـواي كتـب                 
گونـاگون و در نظـر گـرفتن        سپس بـا بررسـي محتـواي موضـوعات درسـي            . درسي مدارس است  

ا انتخـاب  هاي نامبرده در باال و البته به توصيه معلمان مربوطه مطالب از موضوع درسي جغرافي             ويژگي
ان از پـيش آن را      آمـوز  شد كه هيچ يـك از دانـش        اي انتخاب مي    اين متن بايد به گونه     در ضمن . شد

از محتواي درسي مقطـع تحـصيلي بـاالتر انتخـاب            بايد   بنابراين متن مورد نظر   . مطالعه نكرده باشند  
درسـي   از فـصل دوم كتـاب        ي خالصـه و سـاده شـده       هايمنتخب، قـسمت  به اين ترتيب متن     . شد  مي

آموزان سال دوم آموزش متوسطه، رشته ادبيات و علوم انساني و علـوم و               براي دانش ) 1( يجغرافيا
نگـاهي بـه    «و  » نگاهي به جغرافيـاي طبيعـي ايـران       « اين فصل شامل دو درس    . معارف اسالمي بود  

 بـا   تـر  بود كه با حذف آمار و ارقام و جـايگزيني كلمـات سـاده و مناسـب                » جغرافياي انساني ايران  
آمـوزان سـال سـوم       اصطالحات نادر و تخصصي، متن فراهم شده قابل استفاده و درك براي دانـش             

                                                           
1. Mc Crudden  
2. Schraw & Dennison 

  



 101صلنامه تعليم و تربيت شماره ف

  

138

   

سـازي مـتن سـعي شـد         حذف آمار و ارقام و مطالب پيچيده و سـاده         ضمن  . شدراهنمايي تحصيلي   
همچنين متن تهيه شده مورد شـور و        . انسجام و يكپارچگي متن حفظ و در برخي موارد ايجاد شود          

 مورد تاييد و توافـق      جزئي يتغييراتدادن     اين مقطع قرار گرفت كه با انجام        تن از معلمان   بررسي سه 
 و  بودآموزان   كه اطالعات آن مورد عالقه دانش     فراهم شد    متني   ترتيببه اين   . ايشان نيز قرار گرفت   

  .كرد ميآنان را تحريك به مطالعه دقيق 
  روش اجرا

مرحلـه اول،   . توان از هـم تفكيـك كـرد         مي سي را  سه مرحله اسا   در روش اجرايي اين پژوهش    
گـذاري   سازي، مرحله دوم، كاربندي آزمايشي و مرحله سوم نحوه تصحيح و نمره           بندي و همتا    گروه

  . استآزمون يادآوري
كننده در پژوهش كه از سه        شركت 72 در اين مرحله ابتدا      :)بندي و همتاسازي   گروه( مرحله اول 

 اساس ميانگين نمرات در دو نيمسال گذشته از رتبه يك تا هفتاد و دو  بر،كالس انتخاب شده بودند   
هـا   توجه به رتبه آنان طـوري در گروه ها افراد را باسپس با هدف همتاسازي گروه  . ندي شدند ب  رتبه

تـوان آن را نماينـده توانـايي         كـه مـي   ( ها به لحاظ توانـايي تحـصيلي      قرار داديم كه افراد همه گروه     
به عنوان مثال هر يك از كساني كـه شـش رتبـه بـاال               . يع مشابهي داشته باشند   زوت) يادگيري دانست 

شش . را داشتند به طور تصادفي در يكي از شش گروه قرار گرفتند     ) 72،71،70،69،68،67رتبه هاي (
به اين ترتيـب    . ها قرار گرفتند  رت مشخص و به طور تصادفي در گروه       رتبه بعدي هم به همين صو     

  .ادي با رتبه هاي مشابه بودندده داراي افرشش گروه به دست آم
به همه  . عداد الزم فراهم شد    متن تهيه شده به صورت كتبي به ت        :)كاربندي آزمايشي ( مرحله دوم 

ها گفته شد كه آنها بايد متني را كه پيش رو دارند به دقـت بخواننـد و خـود را بـراي آزمـون                         گروه
 ايجـاد انگيـزه در      بـه منظـور   . آمـاده كننـد   ) ها رسـيد  كه زمان انجام آن به اطالع گروه      ( يادآوري آن 

آمـوزان توضـيح دهنـد كـه نتـايج ايـن آزمـون               كنندگان از معلمان خواسته شد تا بـه دانـش          شركت
زمان در نظر گرفته شده براي هر نوبت        . تواند باشد  دهنده سطح كيفيت حافظه و هوش آنها مي        نشان

كنندگان در اين مدت موفق به يك نوبت مطالعه متن  ركت دقيقه بود كه تقريباً همه ش8 الي   7مطالعه  
  .شدند مي

 بـه مطالعـه مـتن مـورد نظـر در       B و Aترتيب اجراي پژوهش به صورتي بود كه ابتدا دو گروه
 ساعت و بـراي نوبـت دوم مـتن را    24اين دو گروه پس از     . محيط كالس براي نوبت اول پرداختند     
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. دنـد  متن را براي نوبت اول مطالعـه كر         همان ،كننده ر شركت  گروه ديگ  چهارهمزمان  . مطالعه كردند 
به اين ترتيـب    . فاصله متن را براي بار دوم بازخواني كردند        نيز در همان ساعت بال     D و   Cدو گروه   
 D و C، دوگـروه  ) دو نوبـت ميـان با فاصله يـك روز  (  تحت مكررخواني توزيعي B و Aدو گروه 

پس از اتمام زمان . د تنها يك بار به مطالعه متن پرداختنF و Eخواني تراكمي و دو گروهتحت مكرر
آزمـون يـادآوري   . بالفاصله در آزمون يادآوري شركت كردنـد  C، E و A  سه گروه ،هامطالعه گروه

اربنـديهاي   نحـوه ك 2 جدول شـماره . نيز پس از گذشت دو روز اجرا شدF وB ،  Dبراي سه گروه 
را در روز اول و  يك نوبت مطالعـه  Aبه عنوان مثال گروه . كند  تشريح ميآزمايش را به طور آشكار    

اين گروه  ). مكررخواني با فاصله زماني يا توزيعي     (  نيز در روز دوم تجربه كرده است       نوبت ديگر را  
 دو نوبـت مطالعـه      Dيا مثالً گروه      مورد آزمون قرار گرفته است     ،بالفاصله پس از نوبت دوم مطالعه     

داشته است و آزمون يادآوري نيز در اين گـروه          ) مكررخواني بدون فاصله زماني يا تراكمي     ( پيوسته
ها و زمان برگزاري آزمون بسته به شرايط هر  نحوه تكرار مطالعه. اجرا شده است) دو روزه( با تأخير

  .ها رسيدكنندگان در گروه ه به اطالع شركتگرو
  

  گوناگونهاي ي آزمون براي گروه و زمان برگزارنحوه مطالعه .2 جدول شماره
  

  
  
  
  
  
  

گيري آنچه خوانندگان    آزمون يادآوري به منظور اندازه     :گذاري نحوه تصحيح و نمره   : مرحله سوم 
گيـري از    بـه دليـل مـشكل نمونـه       . توانستند از متن مطالعه شده به خاطر آورند تهيه و اجرا شـد             مي

هاي چند  ل موفقيت تصادفي با آزمون    و احتما هاي تشريحي   گذاري آزمون   اجرا، تصحيح و نمره    محتوا،
ـ   از اين نوع طرح سؤال مي گيري  بهرهبا  . اي از آزمون كوته پاسخ استفاده شد       گزينه   نـسبتاً ةتوان نمون

گذاري آن را بـه سـادگي انجـام داد و از همـه             تصحيح و نمره   ،جامعي از محتوا را پوشش داد؛ اجرا      
آزمون كوتـه پاسـخ تهيـه      ). 1386 سيف،( د ندارد تر اينكه احتمال موفقيت تصادفي در آن وجو        مهم

) 1386(فراهم شد كه سيف      ياين آزمون با رعايت اصول    .  سؤال بود  50 شامل   ،شده در اين پژوهش   

  بندي گروهها بر اساس نوع مكرر خواني                                                   تقسيم
  A B C D E F 

          *  *  روز اول مطالعه

  
  
  زمان
 * * ** ** *  *  روز دوم مطالعه   مطالعه

  زمان   *  *   *  آزمون بالفاصله
* * *  ون با تأخيرآزم  برگزاري آزمون
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يـك يـا دو     آن  هـاي     و اغلب پاسخ   اندتوصيه كرده   ها  در تهيه و تدوين اين آزمون     ) 1386(و هومن   
با افزايش ارتفاع از سطح دريا دمـاي هـوا          «: بود كه به عنوان مثال يكي از سؤاالت اين        . بوداي   كلمه

در . »باشـد؟  ها در ايران چـه مـي      گاه گيري سكونت  ترين عامل در شكل   مهم«يا  . »كند؟  چه تغييري مي  
سـنجد كـه در مـتن آمـده          اين آزمون يعني اينكه آيا آزمون مطالبي را مي        ) محتوايي( 1بررسي روايي 

 سعي شد آزموني تهيه شود كه سؤاالت آن ، در طرح سؤاالتاست يا نه، با راهنمايي معلمان و دقت
  .نماينده صحيح و رواي مطالب متن باشد

هاي مبهم نيز    پاسخ. گرفت تعلق مي ) نمره( امتياز يكگذاري آزمون به هر پاسخ صحيح        در نمره 
سخ غلط   اگر پا  اما. گرفتند  امتياز مي  شدند،  شامل مي  پاسخ صحيح را به نوعي       ،اگر پس از بررسي آن    

عيني كـه نمـرات آنهـا       هاي غير  در تعيين پايايي آزمون   . گرفت ، امتيازي نمي  شد معنا قلمداد مي   و بي 
  دو يا چند مصحح كـه مـستقالً پاسـخ          ممكن است تحت تأثير قضاوت مصححان قرار گيرد بايد از         

 اوت،متفـ  نمـرات مـصححان      ميانهمبستگي  .  استفاده كرد  ،كنند شوندگان را تصحيح مي    هاي آزمون 
 در اين پژوهش نيز دو      به همين منظور  ). 1386 سيف،( آيد  به حساب مي   2شاخص پايايي مصححان  

ن مجرب و آشنا به فرايند پـژوهش حاضـر بـه طـور مـستقل از هـم بـه تـصحيح و                        تن از مصححا  
  به دست آمد كه بيانگر ميـزان توافـق         98/0گذاري برگه ها پرداختند كه در پايان ضريب توافق           نمره

  .بااليي است) اييپاي(
  نتايج

با توجه به اينكه روش تحقيق به كار برده شده در ايـن پـژوهش آزمايـشي و شـامل دو متغيـر                       
فرگوسن و تاكانا؛   ( ها تحليل واريانس دو عاملي      روش آماري به كار رفته در تحليل داده        ،مستقل بود 

تـك نـوبتي،    ( سـطح    سـه  عامـل اول نـوع مطالعـه در       . بايد باشد ) 1386ترجمه دالور و نقشبندي،     
 سـطح   دوو عامـل دوم زمـان برگـزاري آزمـون در            ) مكررخواني تراكمـي و مكررخـواني تـوزيعي       

دو اين عوامل بين آزمودني بودند به اين معني          هر. است)  روز دوبالفاصله بعد از مطالعه و پس از        (
نمرات افراد  ) M( انگينمي. گيرد هاي جدول متقاطع قرار مي     ها در يكي از خانه    كه هر يك از آزمودني    

  . نشان داده شده است2 آنها در جدول شماره) SD( در گروهها به همراه انحراف معيار
  
  
  

                                                           
1. Validity 
2. Examiner reliabilty 
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  گوناگونهاي اي مربوط به يادآوري متن در گروهه ميانگين و انحراف استاندارد داده .3  شمارهجدول

  

 در نظـر  P >05/0 ذكر است كه سطح معناداري در آزمونهاي انجام شده در اين پـژوهش           شايان
  . نشان داده شده است4ريانس دو راهه در جدول شماره نتايج تحليل وا. گرفته شده است

  

   عاملي2خالصه تحليل واريانس . 4  شمارهجدول
  Fنسبت   ميانگين مجذورات  درجات آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغييرات
  18/139  59/757  2  19/1515  نوع مطالعه

  07/216  12/1176  1  12/1176  زمان برگزاري آزمون
  54/42  54/231  2  08/463  زاري آزمونزمان برگ× نوع مطالعه

    44/5  66  25/359  خطاي درون گروهي
  

 اثر اصلي نوع مطالعه معنادار به دست آمـده          شود،  مشاهده مي  4 جدول شماره    درهمان طور كه    
 عملكـرد كـساني     مياناين به اين معناست كه در مجموع        ). Fب) F <07/ 3 =)66 ، ،2م=18/139(است

مطالـب را مطالعـه     ) تك نوبتي، مكررخواني تراكمي و مكررخواني توزيعي      (متفاوت  كه به سه شيوه     
 تنها  F نسبتاين  با وجود   .  وجود دارد  ي معنادار تفاوت) صرف نظر از زمان برگزاري آزمون     (اند   كرده

ه و به منظور پـي  در ادام. نيست سه نوع روش مطالعه است و چيزي بيش از اين مياندال بر تفاوت   
بـه همـين    . شـد  هاي پسين اسـتفاده مـي      هايي كه با هم تفاوت دارند بايد از مقايسه         نبردن به ميانگي  

اين . در صدد بررسي منابع تفاوت برآمديم     ) 1386، ترجمه كيامنش،    شيولسون ( روش فيشر  بامنظور  
بـا اخـتالف    ( بهتر مكررخـواني تـوزيعي نـسبت بـه مكررخـواني تراكمـي               تأثيرمقايسه حكايت از    

هاي پـسين همچنـين      مقايسه. داشت) 75/10 با اختالف ميانگين  ( مطالعه يك نوبتي  و  ) 54/2ميانگين
 ة شمارةاين نتايج فرضي . بهتر مكررخواني تراكمي نسبت به مطالعه يك نوبتي بودند        ة تأثير   دهند نشان

 را 2و همين طور فرضيه شـماره  است  اثر بهتر مكررخواني بر مطالعه يك نوبتي دهندة نشانكه   را   1
  . ندك ييد ميأاست، را ت اثر بهتر مكررخواني توزيعي بر مكررخواني تراكمي دهندة شانكه ن

  نوع مطالعه                         
    مكررخواني توزيعي  مكررخواني تراكمي  بتييك نو

M  SD  M SD M  SD  
 21/1  75/27  01/4  42/31  31/2  92/19  بالفاصله

  
  
  

  زمان اجراي آزمون
 26/2 75/25  70/1  17  31/1  08/12  پس از دو روز
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ــأثير ــد      ت ــت آم ــه دس ــادار ب ــز معن ــادآوري ني ــزان ي ــر مي ــون ب ــزاري آزم ــان برگ ــلي زم    اص
 از سوي سـه   به اين معنا كه مجموع ميانگين يادآوري مطالب متن          ). F ب) F < 4 =)66  ،1م=07/216(

.  روزه آزمون شده بودنـد     دو گروهي بود كه با تأخير       سهمون شدند بيشتر از     گروهي كه بالفاصله آز   
 ما نيز دال بر يادآوري بيشتر مطالب متن در آزمون بالفاصله نسبت بـه               3به اين ترتيب فرضيه شماره    

  .خير مورد تاييد قرار گرفتأآزمون با ت
  ســت آمــد  متقابــل نــوع مطالعــه و زمــان برگــزاري آزمــون نيــز معنــادار بــه د        تــأثير

دهـد كـه     اين نتيجه در پاسخ به سؤال اصلي پژوهش ما نشان مـي           ). Fب) F <14/3 =66 ، ،2م=54/42(
نمـودار  .  متفـاوت اسـت    ، نوع مطالعه بسته به اينكه آزمون يادآوري چه زماني اجرا شـود            سهاثرات  
ن  به صورت تصويري چگونگي اين اثرات را به تفكيك زمـان برگـزاري آزمـون نـشا                 2 و 1شماره  

  . دهند مي

  
  

  مقايسه سه نوع مطالعه در آزموني كه بالفاصله اجرا شد. 1نمودار شماره 
  

  
  مقايسه سه نوع مطالعه در آزموني كه پس از دو روز اجرا شد. 2نمودار شماره 



  ...مقايسه اثر مكررخواني تراكمي و 

 

143

 
 

  

 ه اسـت  دهند در آزموني كه بالفاصله پس از مطالعه انجام گرفت          نشان مي طور كه دو نمودار      همان
كنندگان ايجـاد     بهترين نتيجه را در شركت     42/31 مكررخواني تراكمي با ميانگين   ) 1 نمودار شماره (

هـاي    رتبه  در 42/19 و 75/27 هاي و يك نوبتي به ترتيب با ميانگين       كرده است و مكررخواني توزيعي    
موفقيـت  ) 2  شماره نمودار(  اما درآزموني كه با تأخير دو روزه اجرا شده است          .اند بعدي قرار گرفته  

 و دو   )75/25با ميـانگين  (عي كرده بودند    بيشتر از آن گروهي بوده است كه متن را مكررخواني توزي          
 هـاي  كرده بودنـد بـه ترتيـب بـا ميانگين          گروهي كه مكررخواني تراكمي ومطالعه يك نوبتي دريافت       

 زمان برگزاري آزمـون     دوو   نوع مطالعه    سه متقابل   تأثير. هاي بعدي قرار گرفتند    در رتبه 17و   08/12
  . پيدا كرده استي بهتر نيز نمود3به صورت تصويري در نمودار شماره 

  

  
  اثر متقابل نوع مطالعه و زمان برگزاري آزمون. 3نمودار شماره 

  گيري بحث و نتيجه
ثير گـونگي تـأ   پـيش در مـورد چ     هـاي    اين پژوهش بـه منظـور توسـعه، بـسط و تكميـل يافتـه              

مكررخواني شكل گرفت و هدف آن مقايسه اثر سه نوع مطالعه براي امتحـان، مطالعـه يـك نـوبتي،            
مكررخواني تراكمي و مكررخواني توزيعي و همچنين شناخت نـويني از وابـستگي ايـن اثـرات بـه          

، ي آزمون مطالعه در دو زمان برگزار    در اين پژوهش براي مقايسه سه نوع        . زمان برگزاري آزمون بود   
  .آزمايش دو عاملي به كار رفت

  
  
- 35      
- 30   
- 25  
- 20  
- 15  
- 10  

ري
دآو

ن يا
نگي
ميا

 

 فاصله      بال                                پس از دو روز    

 زمان برگزاري آزمون

  

  نوع مطالعه
  يك نوبتي  

  

  تراكمي
  

  توزيعي
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 ،هايي كه تحت استفاده از روش مكررخـواني قـرار گرفتـه بودنـد             نتايج آزمايش نشان داد گروه    
 موفقيـت بيـشتري در يـادآوري    ،نسبت به گروه كنترل كه تنها يك نوبت متن را مطالعـه كـرده بـود          

هـاي دايـر، ريلـي و        يد كـرد بـا يافتـه      اين نتيجه كه فرضيه اول پژوهش حاضر را تاي        . مطالب داشتند 
در مورد چرايي ايـن     . جهت بود  سو و هم   هم) 1990(و كروگ، ديويس و گالور      ) 1979(يكوويچ  

چنـدين رد حافظـه     كـردن    ما قادر به ذخيـره       ،نتيجه گروهي از صاحبنظران معتقدند با تكرار مطالعه       
در ضمن افزايش   . كند افظه ذخيره مي   در ح  ي جديد  يعني هر نوبت تكرار مطالعه اثر يا رد        ،شويم مي

 خالف  به. ابدي  افظه بلند مدت افزايش مي    تعداد ردهاي حافظه، امكان يادآوري و بازخواني آنها از ح         
هـاي متفـاوت در حافظـه        گيـري رد    شـكل  سـبب  تكـرار مطالعـه       كه اي ديگر معتقدند   اين ادعا عده  

 مكررخواني منجر بـه تقويـت رد        ،ين نظر بنابرا. شود  تقويت رد ذخيره شده مي     سبب بلكه   ،شود نمي
 يانجامـد، چـرا كـه از جايگـاه         شود و در نهايت نيز بـه يـادآوري بهتـر مـي             خيره شده ابتدايي مي   ذ

  ).2003راييج ماكر، (مستحكم و تقويت شده در حافظه برخوردار است 
 اثـر   ،شييد فرضيه دوم شد، اينكـه در مجمـوع دو آزمـاي           أنتيجه ديگر اين پژوهش كه منجر به ت       

اما براي فهم بهتـر و مقايـسه   . مكررخواني توزيعي نسبت به مكررخواني تراكمي باالتر به دست آمد     
هـا را    به تفكيك دو زمان برگزاري آزمون يافته       كهتر اين دو روش مكررخواني شايسته است         مناسب

لب را به صـورت   گروهي كه مطا   ،در آزموني كه بالفاصله پس از اتمام مطالعه اجرا شد         . تحليل كنيم 
خواني  بهتر نسبت به گروهي كه مكرريتراكمي مكررخواني كرده بودند در آزمون يادآوري عملكرد   

 عملكـرد گروهـي كـه    ،توزيعي كرده بودند داشتند، امـا در آزمـوني كـه پـس از دو روز اجـرا شـد          
خـواني   بهتر از عملكرد گروهي بود كه بـه صـورت تراكمـي مكرر         ،مكررخواني توزيعي كرده بودند   

گـالور و   . بنابراين نتيجه مزيت نوع مكررخواني به زمان برگزاري آزمـون بـستگي دارد            . كرده بودند 
گيري ميزان يادگيري و يادآوري      آزموني كه براي اندازه   ) 1990( و ديويس و گالور   ) 1987(كوركيل  
ـ       تنها بالفاصله پس از مطالعه اجرا شـد        ،كنندگان به كار بردند    شركت  خـالف نتيجـه     ر و نتيجـه آن ب

علـت نتيجـه   . پژوهش حاضر حكايت از اثر بهتر مكررخواني توزيعي بر مكررخواني تراكمي داشت 
پژوهش حاضر دال بر اثر بهتر مكررخواني تراكمي نسبت به مكررخـواني تـوزيعي در آزمـوني كـه                   

بـه طـور     در تسلط و پرخواني نهفته باشد كه با دو مطالعـه پيوسـته               ممكن است  ،بالفاصله اجرا شد  
شود و نسبت به مكررخواني توزيعي كه نوبـت اول مطالعـه در آن يـك روز قبـل               موقتي حاصل مي  
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 ).1386جـو،    ، ترجمـه صـلح    1فريل انيس (انجامد    مي  است به يادگيري و يادآوري بيشتر      انجام شده 
ني  مكررخـوا  ،شوند هايي كه بالفاصله اجرا مي    نيز معتقدند كه در آزمون    ) 1992 (3 و جورك  2اسميت

 بـراي مطالعـه در آسـتانه        تيجه در اختيار داشتن زمان بيشتر     تراكمي به دليل تمركز و تسلطي كه در ن        
خير دو روزه ني كه با تأاما در آزمو. انجامد  بهتر در يادآوري مطالب مييبرگزاري آزمون به عملكرد  

زمـون يـادآوري     بهتري در آ   ةاجرا شد گروهي كه تحت مكررخواني توزيعي قرار گرفته بودند نتيج          
توان تبيين كرد كه در مكررخواني تراكمي تمركز خواننـدگان        گونه مي  اين نتيجه را اين   . كسب كردند 

شود؛ در واقـع خواننـدگان بـه واسـطه دو نوبـت مطالعـه                بر جزئيات مطالب خوانده شده جلب مي      
خوانندگاني كه متن   يابند تا به مطالب و نكات جزئي موجود در متن بپردازند، اما              پيوسته فرصت مي  

هـا و     پس از مطالعه نوبت اول تنهـا قـادر بـه درك انديـشه              ،كنند را به طور توزيعي مكررخواني مي     
 عاجزند، لذا در نوبت دوم كه با مـتن          ب جزئي متن   و از پرداختن به مطال     شوند  مينكات اصلي متن    

همچنـين فـراهم آوردن     كنند به يادآوري مطالب و نكات آموخته شـده از نوبـت اول و                برخورد مي 
ترجمـه  (همـين تبيـين را فريـل انـيس          . ازنـد پرد زمينه براي ارتباط دادن آن با مطالعه نوبت دوم مي         

دار بر مرور بي وقفه از ايـن         مزيت مرور فاصله  «:  است به كالم ديگري يادآور شده    ) 1386جو،   صلح
. شـود    بهتر حاصل مي   ،دار فاصلهكننده در مرور     هاي تداعي  گرداني و ايجاد پيوند    جهت است كه زبان   

گردانـي و پيونـددهي ثابـت        شـود زبـان    تكرار مي ) و به صورت توزيعي   (از آنجا كه مطلب چند بار       
اين تبيين حاوي معنايي مشابه با تبيين باالست و آن اسـتفاده معنـايي از               . »رود ماند و از ميان نمي     مي

افته كه پاسخي مناسب بـراي سـؤال اصـلي    اين ي. مطالب مطالعه شده نوبت اول در نوبت دوم است 
 آمـادگي بـراي امتحـان و برگـزاري آن           ميـان كند با توجه به وجود فاصله طبيعـي          پژوهش ارائه مي  

هاي متني آمـاده    تيار كساني كه خود را براي آزمون      تواند در اخ    را مي  تر تر و سنجيده   مناسب يپيشنهاد
  .  دهدآموزان و دانشجويان قرار كنند به ويژه دانش مي

 اينكه تنهـا يـك      نخست. هايي نيز بوده است   است كه پژوهش حاضر داراي محدوديت      ذكر   شايان
مقطع تحصيلي به كار برده شد و بهتر بود از چنـد نـوع مـتن در             يك  نوع متن و تنها در يك سال و         

ينكه دوم ا . آمد به دست مي  تر و تعميم پذيرتر      شد تا نتيجة جامع     ميسطوح تحصيلي مختلف استفاده     
ـ                 با وجود  از هـم    اينكه آزمون به كار برده شده كوتاه پاسخ و بازيابي محور بود تا بازشناسي محور، ب

                                                           
1. Ferril Annis  
2. Schmidt  
3. Bjork 
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شامل ) بدون سؤال ( نيز انجام گيرد كه با اجراي آزمون يادآوري آزاد           تر توانست در سطح مطلوب    مي
دگان و محدوديتهاي   كنن شد اما به سبب سن شركت      آورند، فراهم مي   هر آنچه يادگيرندگان به ياد مي     

 محدوديتهاي اين پژوهش اجـراي مـداد و         ةنكته مهم در زمين   . آموزشي و اداري مدارس ممكن نشد     
 امـا بـه دليـل       ،اي انجام گيـرد    توانست رايانه  بود كه مي  ) ها و هم آزمون    هم مطالعه (كاغذي آزمايش   

 ،شوند يكي يكي ارائه مياي كه جمالت به صورت      با اجراي رايانه  . محدوديتهاي امكانات ميسر نشد   
گيـري كـرد و فرضـيه         مـتن زمـان    گوناگونتوان ميزان وقفه خوانندگان را در جمالت قسمتهاي          مي

تمركز متفاوت خوانندگان دو گروه تراكمي و توزيعي را بر قسمتهاي مختلف متن به طور آزمايشي                
كـه  شـود     پيـشنهاد مـي    ، كه قصد تحقيق در زمينه موضوع حاضر را دارند         پژوهشگرانيبراي  . آزمود

هاي اشاره شده تنظيم و تدوين كنند تا با توجه به از ميان برداشتن محدوديتموضوع پژوهش خود را    
  . تر دست يابند تر و كامل جامعهاي  به يافته

  پيشنهادها
انــدركاران آمــوزش و يــادگيري از جملــه   بــراي دســتيي جديــدتحقيــق حاضــر دســتاوردها

 بـر ميـزان     هـا هم اين پژوهش اثـر مثبـت مكررخواني       يافته م . داردو معلمان   آموزان، دانشجويان    دانش
 آمادگي بـراي آزمونهـاي تحـصيلي و         ميان و اينكه توجه به فاصله زماني        يادآوري و يادگيري است   

هـاي ايـن پـژوهش ميـزان          برخوردار است؛ چرا كه بر اساس يافته       ي باال زمان برگزاري آنها از اهميت    
بـا توجـه    . گيرد اي توزيعي يا تراكمي تحت تأثير فاصله زماني مذكور قرار مي          اثربخشي مكررخوانيه 
 توصـيه   ،گيرنـد  مدتي از اتمام مطالعه خود مورد آزمون قرار مي        از  آموزان پس    به اينكه معموالً دانش   

 آن را   در نظـر داشـته باشـند و       نوبت مطالعه خود وجود فاصله زمـاني را         ) يا چند (  دو شود ميان  مي
معلمـان در توضـيح راهبردهـاي مطالعـه و          .  چند نوبت مطالعه در يك نوبت ترجيح دهند        نسبت به 

 آمـوزان را ترغيـب بـه مـرور مطالـب درسـي در طـول دوره تحـصيلي                   تواننـد دانـش    يادگيري مـي  
خـواني   و مكرر  )مكررخـواني تراكمـي   (خـواني در انتهـاي دوره        و نه انباشته  ) مكررخواني توزيعي (

  .توزيعي كنند
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افزارهاي آموزشي بر اساس مالكهاي مبتني بر  ارزشيابي محتوايي نرم
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  چكيده
افزارهاي آموزشـي بـر       نرمهاي ارزشيابي محتوايي    هدف تحقيق حاضر، مشخص كردن مالك     

 طراحـي و توليـد      بـراي وزشـي بـود تـا از ايـن طريـق، چـارچوبي              هاي نوين آم  اساس مدل 
روش پـژوهش، توصـيفي از نـوع        . هـا فـراهم شـود       افزارهاي آموزشـي و ارزشـيابي آن        نرم

افزارهـاي توليدشـده در دفتـر تكنولـوژي            كليه نـرم   شاملجامعه مورد مطالعه    . كاربردي بود 
هاي تحصيلي مختلـف و      هدر دور )  تحت وب  لوح فشرده و لوحهاي فشرده    تحت  (آموزشي  
ابزار تحقيـق، پرسـشنامه     . بودوري در شهر تهران     افن نظران علوم تربيتي، ارتباطات و      صاحب
اي  بر اساس مقيـاس هفـت درجـه   ال و ؤ س58شامل  افزارهاي آموزشي بود كه        نرم ارزشيابي

 از  تنروايي ابزار پژوهش از طريق روايي محتوايي با تأييد هشت           . ليكرت طراحي شده بود   
 گيـري   بهرهضريب پايايي آن با      وري بررسي و  هاي علوم تربيتي، ارتباطات و فنا       اساتيد رشته 

داد كـه در      نتـايج نـشان     . دست آمد    به 0/ 823 كه برابر    شداز روش آلفاي كرونباخ محاسبه      
هاي محتوايي در سطوح پايين يادگيري، بيـشتر و          به مالك  افزارهاي آموزشي   طراحي اكثر نرم  

گرايـي و شـناختي    هاي نوين آموزشـي، همچـون سـاخت      محتوايي مرتبط با مدل   ي  كهامالبه  
افزارهـاي آموزشـي بـر        هايت، الگوي مناسـب طراحـي نـرم       ندر  . بسيار كم توجه شده است    

 .هاي نوين آموزشي ارائه شددلاساس م
  

  هاي نوين آموزشي افزارهاي آموزشي؛ مدل توايي؛ نرم ارزشيابي مح:ها كليد واژه
                                                           

  28/10/88:      تأييد نهايي25/5/88: تاريخ دريافت
 شـغلي سـازمان سـنجش آمـوزش كـشور          ــ  هاي روانـي     مسئول گروه آزمون   ـن  كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي دانشگاه تهرا     . ∗

Stml90@yahoo.com 
هـاي   وزش دفتـر تـأمين رسـانه    كارشناس مسئول پژوهش و آمـ گيري دانشگاه آزاد تهران مركز كارشناس ارشد سنجش و اندازه  . ∗∗

 Salimi65@hotmail.com آموزشي
 كز تربيت معلممدرس مرا ـنشگاه آزاد مركز ريزي درسي دا كارشناس ارشد برنامه. ∗∗∗
 رئيس سنجش و ارزيابي شركت ملي نفت ايران  ـگيري دانشگاه عالمه طباطبايي كارشناس ارشد سنجش و اندازه. ∗∗∗∗
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   مقدمه
 بنيـادي دگرگـون     بـه طـور   تكنولوژي، روش كار و زندگي انسان را        زمينة  هاي مداوم در    يشرفتپ

قدرتمنـد  هـاي    ابزار ة گـسترد  نكاربـست   بـه هاي نامحـدود بـراي      امـروز، فرصـت   معلمان  . كرده است 
 .در هـر درس در اختيـار دارنـد        را  آمـوزان     هاي يـادگيري دانـش    و تغيير مـدل   هاي الكترونيكي     رسانه
هاي  روشـ بـراي كـاربردي كـردن   هاي الكترونيكي با امكانات گسترده خود، دست معلمـان را            رسانه

موجـب   ايـن امـر      .سـازند   گذارند و زمينه را براي اجراي مؤثرتر آن فراهم مي           نوين آموزشي باز مي   
هاي نوين آموزشي بـه سـطوح        خود داشته باشيم كه از طريق مدل       روي  آموزاني را پيش    دانششود    مي

 پيرامـون خـود  دار به دنيـاي   ا، عميق و معـنگرجستجو نگاهيكنند و با   يادگيري دسترسي پيداباالتر 
  . نگرندب

 يامـا بـا رشـد      تربيت شـده   و كامپيوتر وارد عرصه تعليم   كه  كه مدت مديدي نيست      آن با وجود 
فـا  اي  اساسـي   نقـشي ، يـادگيري -فرآيند يـاددهي   عنوان يك رسانه مقتدر در     سريع توانسته است به   

ــاگونگيــري كــامپيوتر از امكانــات و قابليتهــاي   بهــره.نمايــد هاي تكنولوژيــك و ت كــه پيــشرفگون
. شـود   ترين داليل اقتدار ايـن رسـانه محـسوب مـي            ، از مهم   به آن بخشيده است    يدستاوردهاي علم 

 ن كرد و كنترل داشتن  اي    ، امكانات چندرسانه  1مهمترين قابليت كامپيوتر تعاملي بودن، تصادفي بودن      
 و آمـوزش اسـت و بزرگتـرين نقـش طراحـان             فنـاوري يادگيري الكترونيكي، تركيـب     . استكاربر  

   ).2002، 2زيمنس (استآموزشي، غالباً برقراري ارتباط ميان مفاهيم اين دو جهان 
 .اسـت آن مطـرح شـده      دربارة   يبسيارهاي   تعبيرها و نظريه   پيچيده است كه     ييندا فر ،يادگيري

ورت  صـ  هاي متفـاوت  متفاوت، برداشـت  هاي  شود، از ديدگاه    يادگيري انجام مي   كه چگونه   درباره اين 
 مربـوط   ديدگاهآشنايي با اين سه     . ه مطرح هستند  سه ديدگاه بيش از هم    در اين بين،    گرفته است كه    

ريـزي و انجـام        برنامه براي مبنايي ساختاريافته را     -گرا و ساختارگرا       رفتارگرا، شناخت  -به يادگيري 
توانـد فـضايي      اي در داخـل كـالس مـي          رايانه فناوري،  سواز يك   . كند   آموزشي فراهم مي   هايفعاليت

                                                           
و به هر نحـوه يـا       ) به ترتيب (تواند به دو صورت صف        ها و اطالعات مي     ها، دسترسي به داده     در زمينة قابليت تصادفي بودن رايانه     . 1

) 1386(در ايـن زمينـه ذوفـن    . كننـد  حهاي فشرده امكان دسترسي به شكل تصادفي را در رايانه فـراهم مـي    لو. ثصادفي صورت گيرد  
اي كه ابزار دستيابي تصادفي به شـمار          به ديسكهاي صدا وديسكهاي رايانه    . كند  در رايانه اشاره مي   ) يا جانبي   ( دربارة حافظه خارجي    

 . روند و نقاط دسترسي متعدد دارند مي
 Siemens.2  
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هاي يادگيري برحسب تغيير ويـژه آن           نظريه ديگر،   سوي و از     يادگيري كمتر شود   يايجاد كند تا القا   
همـين   بـه . دكنـ  ائـه مـي  در فرآيند يادگيري، سلسله مفاهيم و راهبردهايي را به طراحان آموزشـي ار            

ند تا با منـابع     شو ه مي ئنحوي ارا  شناسي نوين به    افزارهاي آموزشي از طريق روش      ظور، امروزه نرم  من
هاي آموزشي،  مطالعه هر يك از ديدگاههاي مربوط به مدل        .دبرقرار سازن تكنولوژيكي موجود ارتباط    

فـراهم  زشـي   هـاي آمو     به راهبردهـا و فـرآورده      ها و صفات  ي ساختن مفاهيم، ويژگي   راه را براي عمل   
مثابه پلي ميان پژوهش، يـادگيري و فعاليـت آموزشـي عمـل               هاي آموزشي به  در واقع، مدل  . سازد  مي
ي يـادگيري بـه عمليـات    هـا  ارزش اين عمل، در توانايي تبديل مفـاهيم مربـوط بـه نظريـه         . كنند  مي

ي جديد  وراهاي يادگيري مبتني بر فن    ي محيط منظور دستيابي به الگوهايي كه طراح      به. آموزشي است 
خـود  كـه   ( مدلهاي آموزشي كه تا به امروز رايـج بـوده اسـت               د، مطالعه نكن  پذير مي   را سهل و امكان   

جـستجو و كـاوش در       .رسد  نظر مي   ضروري به  ،)هاي نوين آموزشي است    مدل  اي براي مطالعه    زمينه
ن آموزشـي   هاي آموزشي معلوم براي طراحـا      و روش  ا راهبرده سمت   ما را به   ،هاي آموزشي  مدل  زمينه

  ).1999 ،1والك (كند ميهدايت  بنيادي براي انتخاب هوشمندانه  ومنظور يادگيري آسان  به

  2رفتارگرايي
بـه ارسـطو    توانـد     مـي  ،يـادگيري نظريـه    يك   به مثابة  ،رفتارگرايي، منشاء   )1995 (3نظر بالك    به

، ) رعـد و بـرق     ميـان د پيونـد    مانن( رويدادها   ميانبر پيوند   » 4حافظه« نام    رساله وي به   ، زيرا بازگردد
، )1650 (5 هـابس  رسطو را دنبال كردند، عبارتنـد از      فيلسوفان ديگري كه افكار ا     .متمركز بوده است  

  رفتارگرايـان بـر مطالعــه  ). 1885 (9و ابينگهـاوس ) 1855 (8، بـين )1820 (7، بـراون )1740 (6وميـ ه
گـود و    (گيـري كـرد     شاهده و انـدازه    را مـ   هاتوان آن    كه مي  ييرفتارها. دارندتمركز  رفتارهاي مشهود   

شود و   تكرار مي در آن رفتار كهاستتمركز م الگوي رفتاري جديد بر يرفتارگراي .)1990، 10بروفي

                                                           
1. Valcke  

Behaviourism . 2  
  Black.3  

 Memory. 4  
 Hobbs.5 

6. Hume   
 Brown.7  

  Bain.8  
 Ebbinghause.9  

 Good & Brophy.10  
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 "2جعبـه سـياه   "يـك    همچـون ذهن را    رفتارگرايان،   .)1996،  1شومان (آيد  صورت خودكار درمي    به
در ايـن نظريـه    ،بنـابراين . اجرا بگـذارد ة مرحلموقع به    بايست پاسخ داده شده را به       د كه مي  ننگر  مي

آمـوزش مطـرح    اصـلي   هـاي     عنوان برنامـه     به ∗∗هاي مربيگري    و برنامه  ∗هاي تكرار و تمرين     برنامه
  .دند تصوير يك مفهوم از قبل تعيين شده را به ذهن يادگيرنده منتقل كنن تا بتوانهستند

اي پـايين  هـ  از به پـردازش ذهـن در مرتبـه       تكاليفي كه ني   ،)1993( 3ايبو ني و بنا به ديدگاه ارتمر   
 ب در چـارچو   ،)وار  حفـظ كـردن طـوطي     گـذاري،     هـاي مقـدماتي، تفـاوت     مانند تداعي زوج  (دارند  

عنوان  تقويت به / بازخورد پاسخ،   -و راهبردهايي چون مجاورت، محرك       دهستنمجاورت قابل اجرا    
  .ندا ثر مطرحمؤهاي آموزشي  لروشها يا مد

نـشان  در امريكـا     آموزشـي    لـوژي وتكنبـر    تأثير رفتارگرايان را     ، مرحله ششدر  ) 1990 (4ستلر
 )4 ؛ريـزي شـده      جنبش آموزش برنامه   )3؛  هاي آموزشي ن ماشي )2 ؛ جنبش اهداف رفتاري   )1: دهد  مي

بـراي توسـعه    . آمـوزش در   سيـستمي    يكـرد  رو )6؛ و    يادگيري به كمك رايانـه     )5 ؛ديافرانآموزش  
كننـد    گيري تجزيه مي    ري را از طريق تحليل به تكاليف قابل اندازه         يك تكليف يادگي   ،اهداف رفتاري 

   . شده استهيهگيري هدف ت كه براي اندازهگيرند  اندازه ميهايي  آزمونرا بات يادگيري يو موقع

  5گرايي شناخت
ـ رفتـار قـرار دار      فرآيندهاي ذهني است كـه در پـس        برگرايي مبتني     شناخت در ايـن نظريـه      .دن

 كـه در ذهـن يادگيرنـده        يوقـايع بـراي    هايي شاخـص   منزلـة   شود و به    تار مشاهده مي  يرات در رف  يتغ
 1950خـر دهـه   كه روانشناسي شـناختي در اوا      با وجودي  .)1996شومان،   (شود   استفاده مي  ،گذرد  مي

علوم شناختي شـروع بـه      ،  1970 در اواخر دهه   .غالب شد يادگيري  هاي    ديگر نظريه بر  ، اما   ظهوركرد
جاي تأكيد بر رفتار خارجي، فرآينـدهاي ذهنـي را مـورد توجـه                آموزشي كرد و به   نفوذ در طراحي    

 .دكـار گرفتنـ     نيز به گرايان     شناخت را "تحليل تكليف " هاي رفتارگرايان مانند   از مدل  يبخش. قرار داد 

                                                           
 Schuman.1  

 Black Box. 2  
لب براي انتقال  يا مشق و تمرين، روشي زمانبندي شده براي تقويت آموزش يا تكرار مطاpractice) (drill andتكرار وتمرين *. 

   ).1386ذوفن، ( آموزان است  مهارتها و مفاهيم اكتسابي به حافظة دراز مدت دانش
 شود كه قبالً ياد نگرفته يا به او آموزش داده نشده است آموز با مطالبي مواجه مي  در برنامه مربيگري دانش(tutorial)مربيگري **. 

  ).1386ذوفن، (
 Ertmer & Newby.3  
Saettler. 4  

 Cognitivism.5  
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 بازيافـت، ذخيـره     ،يادگيري ماننـد نمـايش و رمزگـذاري       هاي    فرآيندهاي    لفهؤهاي جديد به م   مدلدر  
. )1990سـتلر،   (اشاره شـده اسـت      مشاركت و تلفيق دانش جديد با اطالعات قبلي         و نيز   ،  اطالعات
آنهـا بـراي   از شـود تـا    هاي كوتـاه تقـسيم      به گام تكاليف  كه  كنند    شناختي پيشنهاد مي  نظران    صاحب

اين نظريه، يادگيري     پيروان .توسعه شناخت از گام ساده به پيچيده براساس طرح قبلي، استفاده شود           
 كه يـادگيري زمـاني حاصـل        ند و معتقد  ستهدان  شامل كسب يا تجديد سازمان ساختاري شناخت         را
را ي يهاآنـان روشـ  . شـود  ر در حافظه ذخيره دا اعات به روش سازماندهي شده و معنشود كه اطال    مي

ن را   ذهـ  ،بنابراين. ندتأكيد دار منظور پردازش بهينه      بهشده    كه بر ساختار سازماندهي   د  كنن  توصيه مي 
هاي عنـوان مـدل     بـه را  اي پـردازش اطالعـات        گيرند و مدل سه مرحلـه       نظر مي  صورت رايانه در    به

يي كـه بـر اسـاس اصـول         هـا   برنامـه ، تمـامي    )1990(نظر ستلر       به .ددانن نياز مي    پيش ،ثرؤآموزشي م 
ت و پـردازش    با ذخيره و بازيافت اطالعا    كه  ند  نك  فرد را وادار مي   اند،    يادگيري شناختي طراحي شده   

  .ل جديد بپردازدئي براي حل مسايحلها  راهة به ارائ، از تفكرسطح باالتر درآن 
  1گرايي ساخت

 ماهيـت دانـش، يـادگيري و آمـوزش          ةتفكر دربار منظور     به بنيادي   ين نقطه آغاز  2گرايي  ساخت
. دشـو  عنـوان تغييـر معنـي سـاخته شـده از تجربـه توصـيف مـي             يادگيري بـه   اين نظريه، در  . است

 و در خـارج از ذهـن انـسان وجـود             است  انسان ساخته  راگرايان معتقدند كه دانش واقعيت        ساخت
عينـي محـض      و  شخـصي اسـت    ي يادگيري فرآينـد   ،گرايان  تعبير ساخت  به .)1384نام،    نيك (ندارد
چه سادگي آن   ها به آن. سازند  دگيرندگان ادراك را مي   ياكند كه     بيان مي ) 1984( 3رفلدالسگ ونف .نيست

يادگيرندگان در   .دهند  و بازتاب نمي  كنند    نمياند، تصوير      و آنچه را خوانده     است  شده ها گفته نبه آ را  
 4لفولـك وونظـر       بـه  . بيابنـد  ي نظمـ  ،كنند در رويدادهاي جهـان      جستجوي معني هستند و سعي مي     

 از دنياي ورودي آموز واسط ذهن دانش. سازد صورت فعال دانش خود را مي  آموز به  دانش،)1993(
 يادگيري عمل فعال ذهني است و       .خواهد گرفت  چيزي را فرا    چهكه وي   خارج است تا تعيين كند      

مبنـاي تجـارب     توانند بـر    در طول فرآيند يادگيري، يادگيرندگان مي      . تدريس نيست  يالفعدريافت ان 
ي د را تا حـدو     حقيقت خارجي  ،ها آن ةيگانه با دنياي حقيقي و اعتقادات خود دربار       فرد و    منحصر به 

                                                           
  Constructivism.1  

2 .Constructivism    اسـتفاده  يـي گرا است كه در اينجا از ساخت   ... گرايي، سازاگرايي و    ، ساختن گرايي   داراي معادلهايي مانند ساخت 
  .شده است

 Von Glaserfeld .3  
 Woolfolk.4  
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 ةوسـيل   ، يـادگيري بـه    ييگرا ختديدگاه سا مطابق   ،بنابراين). 1991،  1جوناسن(متفاوت تصور كنند    
د، ن كه بايد حـل شـو      يلئا متقابل ميان دانش موجود يادگيرندگان، بافت اجتماعي و مس         ة پيچيد ةرابط

رندگان است كـه در     هاي مشاركت و همكاري براي يادگي     موقعيتكردن     فراهم ،آموزش. شود  تعيين مي 
ويژه را  موقعيت   فرصت سازماندهي با     ،گسترده دانش قبلي از منابع   هم گذاشتن     ها، با روي  موقعيتآن  
  ). 1993  ارتمر و نيوباي،(كنند   ميپيدا

 مـسئله   )الـف :  عبارت اسـت از    فرآيند يادگيري  گرايي در  ختسااساسي و محوري    مشخصه   دو
  . همكاري)ب، خوب

كند تا از دانش خود براي حـل          گرا از يادگيرندگان تقاضا مي     ختموزش سا آ: مسئله خوب ) الف
 فـراهم    زمينـه را بـراي يادگيرنـده       ،  لئاين مـسا  . گرايانه باشد    و واقع  دار  ا استفاده كنند كه معن    يلئمسا
 2طبق گفته بروك و بـروك     . دخود را بپذير    و مسئوليت فراگيري   دكار گير   كند تا دانش خود را به       يم
پيچيـده و   ) 2؛  هزينـه آن را حـل كـرد         بتوان با تجهيزات كـم    ) 1:  كه مسئله خوب آن است    )1993(

 آن را مربوط و جالب    يادگيرندگان  ) 4، و در نهايت     از تالش گروهي سود ببرد    ) 3؛  گرايانه باشد   واقع
  .  بدانندتوجه
 يگـران بـا د  از يـادگيري، يادگيرنـدگان از طريـق تعامـل           گرايي  ختديدگاه سا در  : همكاري) ب

گفتگـوي حاصـل از ايـن        .گيرند  ار مي ك   و دانش مشترك خود را در حل مسئله به         شوند حمايت مي 
 پيوسـته و مـداوم فـراهم        يها در فرآينـد   براي آزمايش و تصفيه ادراك آن     را   فرصت   ،تالش مشترك 

   .كند مي
د تعامـل يادگيرنـدگان بـا ديگـران در رشـ            اجتماعي بـر   گرايي ختدر سا ) 1978( 3ويگوتسكي

هـاي  مشخـصه فـرد در موقعيت      مشخصه فرد به تنهايي، بلكه    نه  انديشه را    وي   .كند  شناختي تأكيد مي  
جويانـه   هـاي مـشاركت    عملكردهاي ذهنـي در جريـان فعاليت       گويد   مي سكيتويگو. داند  اجتماعي مي 

در نظريه  هاي كالسي    فعاليت ،بنابراين .يابند  فراگيران در حل مسئله و با كمك افراد توانمندتر رشد مي          
آموز  و تجارب قبلي دانشنظرات  آگاهي معلم از )1 :دنبايست شامل اين موارد باش    ي مي يگرا  ساخت

فـراهم   )2؛  آموز بتواند به بازسازي يا بسط دانـش خـود بپـردازد             و سپس طراحي موقعيتي كه دانش     

                                                           
  Jonassen.1  

Brooks and Brooks .2  
Vygotsky. 3  



  ...افزارهاي آموزشي  ارزشيابي محتوايي نرم

 

155

 
 

  

تـشويق  ) 3؛  دار و حـل مـسئله شـود         اهاي پيچيده معنـ   موز درگير فعاليت  آ  هايي كه دانش  فرصتساختن  
  . آنانميان در  پاسخ-پرسش گفتگوي مبتني بر از هاي مشاركتي و حمايت فعاليتبه آموزان  دانش
  شخصي، خالقيت،  استقالل شامل همكاري،     را گرايي خت هفت ارزش مقدماتي سا    )1993 (1لبو
هـاي   طراحي محيط  ،بنابراين. شمرد  برميگرايي     جمع ، و ، درگيري فعال، ارتباط شخصي    انديشي  ژرف

 ، شـناختي انعطـاف   قابل يادگيري ، دنياي حقيقيشرايطگرا شامل تعيين شناخت در      يادگيري ساخت 
  .2)1995ويلز،  (شود يادگيري مشاركتي و غيره مي

  گرا هاي آموزشي ساختمدل
 آمـوزان بايـد قـادر       اجتماعي امروز، دانـش    -با درنظر گرفتن شرايط مهارتي در جهان اقتصادي         

و  هـا خاطرسپاري واقعيت   بههاي ثابت  آموزگاران سنتي با برنامه. بپردازندتر ل پيچيدهئمسا باشند تا به
 توانند به ايـن مهـم دسـت        د، نمي ن ندار يكاربردواقعي  ل دنياي   ئهاي منفرد كه در مسا     مهارت برتأكيد  
را درك  ها  ، بلكه بايد آن   كافي نيست آموزان به اطالعات      دانشدسترسي صرف و آسان      ،بنابراين .يابند
د بـه  وريهـاي جديـ  اگرايان با حمايـت فن     ساخت .ل واقعي استفاده نمايند   ئها در حل مسا    از آن   و كنند

هـا  از راهبردهاي آموزشي كه تمركـز آن  براي دوري جستن    بيابند  هايي  كنند تا فرصت    معلمان كمك مي  
 ين نظريه قادر خواهند بود    آنان با استفاده از ا    .  انفعالي است  اي  ر ارائه اطالعات انتزاعي به يادگيرنده     ب

 ،بنـابراين . ، حركت كنند  است   به سمت فرآيندهاي فعال كه در آن معني براساس تجربه توسعه يافته           
زنـدگي واقعـي    بـا   يادگيرندگان را به درگيـري      ،  گرايان  هاي آموزشي ارائه شده از ديدگاه ساخت      مدل

  .نمايد هدايت مي
هاي ف و كاربردهاي مشخص هر يك از مـدل        و ضع با توجه به نقاط قوت      اعتقاد بر آن است كه      

هـاي يـادگيري     طراحي آموزشـي محيط    يتواند جوابگو   تنهايي نمي   استفاده از يك مدل به     آموزشي،
 )1991(جوناسـن  . ودهاي يادگيري مبتني بر رايانه اقدام نمـ  نسبت به طراحي محيط توان   و نمي  باشد

در ) رفتـاري و شـناختي  (گـرا   عينـي هـاي    نظريهو  ساختارگرايي  نظريه   ميانكند كه تفاوت      اشاره مي 
و در فرآيند يـادگيري  د يك نتيجه از قبل تعيين شده دار      ،   عيني طراحيطراحي آموزشي آن است كه      

 در ،كنـد  كند تا يك مفهوم از قبل تعيين شده از واقعيـت را در ذهـن يادگيرنـده تـصوير          دخالت مي 
 .بينـي نيـستند      نتـايج يـادگيري همـواره قابـل پـيش           زيرا ،كند  گرايي آن را حفظ مي      كه ساخت   حالي

                                                           
Lebow. 1  
Willis .2  
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عنـوان  ) بـدون تـاريخ    (1آليـز   و مك  جوناسنالبته  .  را كنترلنه  كند،  آموزش بايد يادگيري را تشويق      
  . هر مرحله از كسب دانش نيازمند انواع متفاوت يادگيري است كهكنند مي

 در طراحي   "2ركيب و برابري  ت" راهبرداز  ) 1998(دسون  ي مانند ديو  طراحان آموزشي  از   گروهي
روش ) 1995( ولـي بعـضي ماننـد بـدنار و كانينگهـام و دافـي و پـري                . كننـد   آموزشي پشتيباني مي  

  .اند گرايي را براي طراحي آموزشي پذيرفته ساخت
 تالش در وابسته كردن     .تا خود تئوري  است   بيشتر كاربرد يك تئوري      ،كرد طراحي آموزشي  لعم

.  ماننـد قـرار دادن مدرسـه در برابـر دنيـاي حقيقـي اسـت                ،ي خـاص  طراحي آموزشي به يك تئور    
 برابـري   ،گذرد  با چيزهايي كه در دنياي حقيقي مي       معموالً ،آموزيم  چيزهايي كه در محيط مدرسه مي     

از ديـدگاه عملـي، طراحـان       . ها همواره در عمل كاربرد ندارنـد      كند، همچنانكه تجويزهاي تئوري     نمي
  .گيرند بهره ميها  است و از آنچيزهايي كاربرديكه چه  يابند آموزشي در مي

هاي يادگيري برحسب تمرين طراحي آموزشي چيست؟ در اين مورد اگر بـه                  نظريه ميانتفاوت  
 راهبردهـاي آموزشـي كـه       ي غالب است و بسياري از     ا نظريه شناختي كه در طراحي آموزشي نظريه      

بـراي   .ندا ه داد مورد استفاده قرار  ديگر و متفاوتي    داليل   گرايان به    شناخت ند،ا دهكرمطرح  رفتارگرايان  
  كننـد، در حـالي       آموزش سنجش مي   نتعيين نقطه آغازي  منظور    به يادگيرندگان را    ،مثال، رفتارگرايان 

بـا در   ). 1993ارتمر و نيوباي،     (كنند  ها نگاه مي  آنبه   ي،گرايان براي تعيين آمادگي يادگير      كه شناخت 
/ ي رفتـارگرايي   روشـ  ديـدگاه تـوان از      ين طراحـي آموزشـي را مـي       نظر گـرفتن ايـن مطلـب، تمـر        

  .گرايي نگاه كرد خالف روش ساختگرايي به  شناخت
و هدف  گرايي، وضعيت را تحليل       شناخت/ يحالت رفتارگراي در  هنگام طراحي    ،آموزشيطراح  

يابي شامل  شارز. يابند  شوند و اهداف يادگيري توسعه مي        فردي شكسته مي   تكاليف. كند  را تعيين مي  
 طـراح تـصميم     ،ايـن روش   در.  است كه آيا شرايط براي اهداف فراهم شده اسـت يـا نـه              مورداين  
 چيزي براي دانـستن يادگيرنـده اهميـت دارد و در انتقـال آن دانـش بـه يادگيرنـده                     چهكه  گيرد    مي

اي يادگيرنده محـدود بـه دنيـ       و   تا حدودي يك سيستم بسته است     سيستم يادگيري   . كند  يكوشش م 
كـه بيـشتر ماهيـت    شـود   مـي ، محصولي توليـد   ييگرا   به روش ساخت   يحادر طر  اما   .شود  طراح مي 
يادگيرنـده تعيـين     آن را جهت   و    محتوا از قبل مشخص شده است      ،كننده د تا تجويز  ركننده دا  تسهيل

ي  زيرا بستگي به شرايط خاص ندارد، بلكـه فرآينـد خودارزيـاب            ،ري است نظ سنجش بيشتر    ،دكن مي
                                                           
1. McAlleese 

 mix and match.2  
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گـرا اسـتفاده       در طراحـي سـاخت     آمـوزي    تـسلط  كاغذي- استاندارد مداد  هايآزمون. گيرنده است ياد
ها، محـصول نهـايي و دفترچـه    نويـس   ، پـيش  1هـا   اشـت د ارزشيابي براساس ياد   ،به جاي آن   .شود  نمي

  . )1995، 3ويلكينسون ( است2يادداشت
از ، هـدف  هـستند  فرد  بههاي منحصرويژگيداراي  هاي آموزشي   كه هر يك از مدل     توجه به اين  با  

  هايي بـه  مالكدست آوردن      به برايها  اي از ديدگاه    ن ديدگاه يا مجموعه   نزديكترياين پژوهش، يافتن    
پـي آن    ايـن تحقيـق در     . بوده اسـت   هاي يادگيري با حمايت رايانه    منظور ارزشيابي و طراحي محيط    

يي براي طراحـي و ارزشـيابي       ي محتوا مالكها ،هاي نوين آموزشي   مدل  بررسي  از طريق  كه بوده است 
افزارهـا بتواننـد بـه بهبـود           و توليدكنندگان اين نـرم     كاربرانه دهد تا    ئارارا  افزارهاي آموزشي     از نرم 

  . دست يابندتر دام نمايند يا به انتخاب دقيقكيفيت محتوايي توليدات خود اق
  :  زير انجام شده استپرسشهاياين اساس، اين پژوهش براي پاسخ به  بر
هاي نـوين آموزشـي     اسـاس مـدل    افزارهـاي آموزشـي بـر       ي محتوايي در ارزشيابي نرم    مالكها .1

  كدامند؟ 
  را اعتبار بخشيد؟  اول اين پژوهشال ؤي محتوايي تعيين شده در سمالكهاتوان   چگونه مي.2
ي تعيـين شـده از چـه        مالكهـا اسـاس    افزارهاي آموزشي بـر      الگوي مناسب براي طراحي نرم     .3
   برخوردار است؟هاييويژگي
  پژوهش نمونه  وجامعه، روش

 و از   بـود  4افزارهاي آموزشي   يابي نرم شهاي ارز  تعيين مالك  ،كه هدف تحقيق حاضر   با توجه به آن   
 توصـيفي از نـوع      ، روش تحقيـق   بنابراين ،ستها   پديده ة هدف قضاوت دربار   ،جا كه در ارزشيابي   آن

هـاي علـوم تربيتـي،        نظـران رشـته     حب اسـاتيد و صـا      جامعـه تحقيـق شـامل      .اسـت بوده  ارزشيابي  
افزارهاي آموزشي تهيـه شـده    نرم، و  موضوعي شهر تهرانناسي، روانسنجي، علوم ارتباطات و   روانش

  .استبوده  5) تحت وبلوحهاي آموزشي و لوحهاي آموزشي(در دفتر تكنولوژي آموزشي 
                                                           

 Notes.1  
journals.. 2  

3. Wilkinson  
گرايـي، داراي همپوشـاني در بعـضي از           گرايي و ساخت    افزارهاي آموزشي در سه مدل رفتارگرايي، شناخت       مالكهاي ارزشيابي نرم  . 4

  . طراحي محيطهاي يادگيري الكترونيكي استفاده شودشود از مدل تركيبي براي ها هستند و به همين دليل توصيه مي گزينه
افزارهـايي كـه    شوند و نرم تهيه ميoff line يا ) CD(افزارهايي كه به صورت لوح فشرده  نرم. شوند افزارها به دو گونه تهيه مي نرم. 5

افزارهايي كـه     تكنولوژي آموزشي نرم   افزارهاي آموزشي در دفتر    اما اوايل كار توليد نرم    . گردند  تهيه مي  بر خط تحت وب و به صورت      
افزارهاي مبتني بر وب را نداشتند و طراحي آنها نيز براساس محيطهاي              به صورت لوح فشرده تهيه شده بودند، همچنين قابليتهاي نرم         

اطـالق  شد به نام لوحهاي فشرده تحت وب مطرح شـدند و ايـن نـام بـه آنهـا                     تحت وب انجام نشده بود و تنها تحت وب ارائه مي          
  .گرچه اين عنوان از نظر علمي درست نيست. گرديد
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 ميـان ه نمونـه از     گيري غيرتصادفي هدفمند براي انتخـاب گـرو         نمونه   در اين پژوهش، از روش    
شناسي، علـوم ارتباطـات و موضـوعي در شـهر            تربيتي، روان  هاي علوم   نظران رشته  اساتيد و صاحب  
افزارهاي آموزشي، از هر موضـوع درسـي تهيـه            چنين براي انتخاب نرم   هم. ه است تهران استفاده شد  

  . ارزشيابي شده استشده در دفتر تكنولوژي آموزشي يك نمونه انتخاب و 
  پژوهشابزار 

اس مـدل   اسـ  ال، بر ؤ س 36گرايي شامل     اساس مدل ساخت   يابي بر شهاي ارز فرم اوليه ابزار مالك   
ال بود كه در مجموع يـك       ؤ س 11اساس مدل رفتارگرايي شامل       و بر  الؤ س 13گرايي شامل     شناخت

ايي مالكهـاي محتـو   ابزار  اعتبار  بررسي  براي  . شد   اي ليكرت تهيه     درجه 7الي در مقياس    ؤ س 60ابزار  
هـاي    رشـته  كارشناسـان  ايـن مالكهـا در اختيـار         ،آموزشـي نـوين   اسـاس مـدلهاي      تدوين شده بـر   

پس از بررسي و اظهـارنظر اسـاتيد و         وري قرار داده شد كه      افن تربيتي، روانشناسي، ارتباطات و    علوم
 58 بـا    فـرم نهـايي   نهايـت    درو  روي ابزار اعمال     تغييرات   ،بندي نظرات آنها    جمع متخصصان فن و  

  . تهيه شدال ؤس
قـرار  و اهـل فـن      تأييد هشت نفر از اساتيد      مورد   ،روايي ابزار پژوهش از طريق روايي محتوايي      

 از روش   ،افزارهاي آموزشـي    هاي ارزشيابي محتوايي نرم   ضريب پايايي ابزار مالك   براي تعيين   . گرفت
  . دست آمد  ه ب823/0  برابرشد كهاستفاده آلفاي كرونباخ 
  روش اجرا

ـ   اسـاس مالك   لمي و پيشينه پژوهش، بر     پس از مطالعات نظري و مراجعه به منابع ع         ابتدا  ههـاي ب
 8افزارهاي آموزشي تهيه شد و در اختيار      هاي ارزشيابي محتوايي نرم   دست آمده، فرم اوليه ابزار مالك      

 از هـر  (نظران برنامه درسي، سنجش، تكنولوژي آموزشي و علوم ارتباطـات             نفر از اساتيد و صاحب    
ميـان  از  . بندي نظرات ارائه شده، فرم نهايي ابزار تهيه گرديد          قرار گرفت و پس از جمع     )  نفر 2كدام  

آموزشي تهيه شده در دفتر تكنولوژي آموزشي در هر موضوع درسـي، يـك نمونـه                لوحهاي فشرده   
در رسـي   براي بر افزارهاي آموزشي     هاي ارزشيابي محتوايي نرم    فرم نهايي ابزار مالك    باو  شد  انتخاب  

يابي شـ افزار آموزشي مـورد بررسـي و ارز          نرم 12 در كل تعداد  . اختيار كارشناسان مزبور قرار گرفت    
  . واقع شد
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  ها  يافته
 افزارهـاي آموزشـي بـر    هاي محتوايي در ارزشـيابي نـرم   مالك(ال اول پژوهش    ؤدر پاسخ به س    ●

هاي لهاي محتوايي براسـاس مـد     مالك،  با مطالعه مباني نظري   ،  )؟  هاي نوين آموزشي كدامند   اساس مدل 
  : شرح زير استخراج شدند   آموزشي بهگوناگون
)  تحـت وب  لوحهاي آموزشي و لوحهاي آموزشـي     (افزارهاي آموزشي    يابي نرم شمالكهاي ارز  )الف

  :گرايي ساخت مدل
تا چه ميزان اهداف يادگيري براي هر فعاليـت مجـرد در طراحـي يـادگيري مـشخص شـده                     .1
  است؟
    از قبل توجه شده است؟،تعيين توالي براي آموزش  بهتا چه حد .2
آموزان براي بازسازي و بسط دانش آنهـا توجـه شـده             ها و تجارب قبلي دانش     ايده  تا چه ميزان به    .3
  است؟
  نامه تدوين شده است؟  صورت يك واژه  محتوا تا چه ميزان به.4
  وين شده است؟صورت يك مجموعه دستورالعمل تد  محتوا تا چه ميزان به .5
   صورت يك فعاليت تدوين شده است؟  محتوا تا چه ميزان به .6
  ؟ دآموزان مطابقت دار محتوا و فعاليتهاي يك واحد يادگيري تا چه ميزان با نيازهاي آموزشي دانش .7
  آموزان مطابقت دارد؟ محتوا و فعاليتهاي يك واحد يادگيري تا چه ميزان با دانش قبلي دانش .8
  بناي اولويتها است؟ممحتوا و فعاليتهاي يك واحد يادگيري تا چه ميزان بر  .9

    است؟رمحتوا و فعاليتهاي يك واحد يادگيري تا چه ميزان بر مبناي پوشه كا .10
    توجه شده است؟شناختمهارت فرا  در طراحي محيط يادگيري تا چه ميزان به .11
   است؟ ،يده تا موضوع انتخاب شدهارائه موضوعها تا چه حد از ساده به پيچ .12
  اي توجه شده است؟ صورت كار پروژه   تا چه حد به ارائه مواد درسي به.13
دار باشـد، حمايـت      ااخت دانشي كه بـر اسـاس گفتگـوي معنـ          محيط يادگيري تا چه ميزان از س       .14

  كند؟  مي
عي باشـد، حمايـت   محيط يادگيري تا چه ميزان از ساخت دانشي كه بر اسـاس گفتگـوي اجتمـا     .15

   كند؟ مي
   تا چه حد يك فعاليت يادگيري براي رسيدن به يك هدف يادگيري است؟ .16
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  : تا چه ميزان طراحي يك فعاليت شامل موارد زير است .17
  مقدمه ـ 
 فعاليت ـ 

 منابع  ـ

 يند آفر ـ

 توصيه يادگيري  ـ

 نتيجه ـ 

   گيرد؟ صورت ميفعاليتها تا چه ميزان براي كاوش در محيط واقعي  .18
  گيرد؟ فعاليتها تا چه ميزان براي مداخله در محيطهاي جديد صورت مي .19
   صورت جمعي تنظيم شده است؟  فعاليتها تا چه ميزان به .20
  بردن توانايي كار گروهي تنظيم شده است؟  فعاليتها تا چه ميزان براي باال.21
  مسئله تنظيم شده است؟ يي حلبردن توانا ها تا چه ميزان، براي باال فعاليت.22
   بردن تفكر خالق در فراگيران تنظيم شده است؟ فعاليتها تا چه ميزان براي باال .23
   گيري تنظيم شده است؟ فعاليتها تا چه ميزان براي كسب مهارت تصميم .24
   فعاليتها تا چه ميزان براي ارزيابي اطالعات تنظيم شده است؟ .25
  كند؟  ترويج تفكر انديشمندانه كمك مي  ان بهفعاليتها تا چه ميز .26
   اساس تجربه فراگيران تنظيم شده است؟ فعاليتها تا چه ميزان بر .27
   اي است؟ رشته صورت ميان  ا چه ميزان بهتماندهي فعاليتها زسا .28
   اي است؟ صورت كار پروژه  ماندهي فعاليتها تا چه ميزان بهزسا .29
  ل دنياي واقعي استفاده شده است؟ ئهاي اكتشافي براي حل مسا شتا چه ميزان از رو .30
  پايه ساختن دانش توسط فراگيران تمركز دارد؟  فعاليتهاي يادگيري تا چه ميزان بر.31
  كند؟  ابزارهاي شناختي تا چه ميزان به يادگيرندگان در موارد زير كمك مي.32
  ها سازماندهي دانسته ـ
 ها بازساخت دانسته ـ

 ها  دانستهنمايشـ 

  تا چه ميزان به اتصال واحدهاي اطالعاتي به اهداف توجه شده است؟  .33
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  مبناي روابط معاني آنها است؟ هاي اطالعات بر  تا چه ميزان، اتصال بين واحد.34
  عنوان واسط يادگيري فراهم شده است؟   تا چه ميزان منابع اطالعاتي متنوع به .35
  عنوان واسط يادگيري فراهم شده است؟  لف بهتا چه ميزان ابزارهاي مخت .36
تحـت  لوحهاي آموزشي و لوحهـاي آموزشـي        (افزارهاي آموزشي    يابي نرم شمالكهاي ارز  )ب
  :گرايي شناخت )وب

  طوح باالي يادگيري توجه شده است؟تا چه ميزان به هدفهاي شناختي س .1
  ت؟ با اطالعات قبلي توجه شده استا چه حد به تلفيق دانش جديد .2
تا چه ميزان به شكستن تكاليف به گامهاي كوچكتر و توسعه آموزش از گام ساده به پيچيـده                   .3

  اساس ساخت قبلي توجه شده است؟ بر
هـا   دهندگان پيشرفته، يادافزارها و استعاره براي سازماندهي محتوا تا چه ميزان از پيش سازمان  .4

   استفاده شده است؟
دهنـدگان پيـشرفته،    سـازمان  ار تـا چـه ميـزان از پـيش        د    ارت معنـ  صـو   براي ارائه اطالعات به    .5

  ها استفاده شده است؟ ها و استعاره يادافزار
ينـد اكتـشاف يادگيرنـده      آسازي براي تسهيل فر    تا چه ميزان از فعاليتهاي آزمايشگاهي يا شبيه        .6

   استفاده شده است؟
 پايان دادن يا به نتيجه رسيدن واحد ان بعد اززآغاز نمودن يك واحد يادگيري جديد تا چه مي .7

   ؟استيادگيري قبلي براي يادگيرنده 
  گيرد؟  تا چه حد بنا كردن يك واحد يادگيري جديد بر مبناي موارد زير صورت مي  .8
  اولويتها  ـ
 پوشه كار  ـ

 دانش قبلي  ـ

 نيازهاي آموزشي يادگيرنده ـ 

  شود؟ ه ميتا چه ميزان به يادگيرنده بازخورد مناسب داد .9
   ؟ شود گيري مي طور مستمر با توجه به اهداف آموزشي اندازه  تا چه ميزان عملكرد به .10
  شود؟ تا چه حد از سنجش تكميلي براي بهبود و اصالح يادگيري استفاده مي .11
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اسـتفاده  ...) ماننـد ارائـه نمـودار، توضـيح يـك داسـتان و              (تا چه حد از سنجش توصيفي        .12
  شود؟  مي

  ؟  شود تا چه حد از سنجش تراكمي براي بهبود و اصالح يادگيري استفاده مي .13
 )وب  تحـت لوحهاي آموزشي و لوحهـاي آموزشـي  (افزارهاي آموزشي  يابي نرمشمالكهاي ارز  )ج

  : مدل رفتارگرايي
   ان متناسب با اهداف برنامه است؟زمحتوا تا چه مي .1
   رت خطي و متوالي است؟صو  ريزي تا چه ميزان به يند برنامهآفر .2
   گيري تحليل شده است؟ تكليف تا چه حد به تكاليف قابل اندازه .3
   آزمون استفاده شده است؟ آزمون و پس سي از پيشرتا چه ميزان براي هر واحد د .4
  آيد؟ عمل مي  هتا چه ميزان از فعاليتها تا تحقق اهداف ارزشيابي پيوسته ب .5
   شود؟ ارائه ميبازخورد ده درباره درستي پاسخ گيرندتا چه ميزان به يا .6
   آموزي است؟ يادگيري تا چه ميزان بر اساس تسلط .7
   صورت خطي است؟  اي به ارائه آموزش تا چه حد از طريق آموزش برنامه  .8
   اي است؟ صورت شاخه  اي به ارائه آموزش تا چه حد از طريق آموزش برنامه .9

   اي است؟ ليتها بر نمايش چندرسانهتا چه ميزان تمركز فعا .10
   تا چه ميزان به ارزشيابي تراكمي توجه شده است؟ .11

هـاي محتـوايي   توان مالك چگونه مي (در پاسخ به سوال دوم پژوهش      هابراي اعتباربخشي مالك  
 نفـر از اسـاتيد      8 در اختيار    مالكهاابتدا  ،  )پژوهش را اعتبار بخشيد؟   اول اين   تعيين شده در سوال     

بنـدي نتـايج حاصـل از     تربيتي، روانشناسي و ارتباطات قرار داده شد و پس از جمـع     هاي علوم   هرشت
يابي قـرار   شـ وسيله آن مورد ارز     افزارهاي آموزشي انتخاب شده، به      نظرات آنها، فرم نهايي تهيه و نرم      

  . ها به شرح زير بوده است گرفتند كه نتايج حاصل از استخراج داده
  )قسمت الف

آموزشي نشان هاي اساس مدل يك از مالكهاي محتوايي بر يابي هرشدست آمده از ارز  بهميانگين 
گرايـي در      مربوط به مدل ساخت    28،  27،  26،  23،  22،  20،  19،  14هاي شماره   داد كه ميانگين مالك   

هاي كافزار به مال    يعني در طراحي نرم   . بوده است  ) 5/3( افزارها كمتر از ميانگين موردانتظار        تمام نرم 
  : زير توجه نشده است
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اساس گفتگـوي اجتمـاعي باشـد، حمايـت           محيط يادگيري تا چه ميزان از ساخت دانشي كه بر          .14مالك  
  كند؟  مي

  صورت جمعي تنظيم شده است؟   ها تا چه ميزان به فعاليت.19مالك 
  ؟ ها تا چه ميزان براي باال بردن توانايي كار گروهي تنظيم شده است فعاليت.20مالك 
  ها تا چه ميزان براي باال بردن تفكر خالق در فراگيران تنظيم شده است؟ فعاليت.22مالك 
  گيري تنظيم شده است؟ ها تا چه ميزان براي كسب مهارت تصميم فعاليت.23مالك 
  اي است؟  رشته صورت ميان  ها به تا چه ميزان سازماندهي فعاليت.26مالك 
  اي است؟ صورت كار پروژه  ها بهعاليت تا چه ميزان سازماندهي ف.27مالك 
  ل دنياي واقعي استفاده شده است؟ ئ تا چه ميزان از روش اكتشافي براي حل مسا.28مالك 

  )قسمت ب
رفتـارگرايي،  هاي آموزشي اساس مدل افزارها بر  يك از نرميابي هرشدست آمده از ارز   ميانگين به 

افـزار و     راحي نـرم  ها در ط  مالكن توجه به اين     ، ميزا )1  شماره جدول(گرايي   گرايي و ساخت    شناخت
  . هاي نوين آموزشي نشان دادهمخواني با مدل

  

  گرا گرا و ساخت زشي رفتارگرا، شناخت آمو افزارها براساس سه مدل يابي نرمشدست آمده از ارز ميانگين به. 1  شمارهجدول
  رديف  عنوان  گرا مدل ساخت مدل شناختي مدل رفتارگرا

 1  راهنمايي ـتاريخ 83/99 67/47 33/35
 2  راهنمايي ـغرافيج 33/125 33/53 33/42
 3  راهنمايي ـرياضي 5/139 5/60 33/45
 4  متوسطه ـرياضي 166/129 83/59 66/43
 5  راهنمايي ـانگليسي زبان 83/151 16/72 83/52
 6  متوسطه ـانگليسي زبان 83/155 66/73 66/53
 7   متوسطه ـاسيشن زيست 33/115 83/45 5/36

 8 متوسطهـ شيمي  5/122 54 41
 9  راهنماييـعربي  5/130 67/53 83/46

  10   متوسطه-عربي  5/102  83/47  37
  11   ابتدايي-علوم  83/137  56  33/44
  12   متوسطه- فيزيك  33/163  83/72  16/50

  

، )راهنمـايي (اريخ  افزارهاي ت    بيانگر آن است كه ميانگين امتيازات نرم       1مندرجات جدول شماره    
گرايـي    ، كمتر از ميـانگين موردانتظـار در مـدل سـاخت           )متوسطه(شناسي    و زيست ) متوسطه(عربي  

گرايـي    هـاي محتـوايي مـدل سـاخت       افزارها متناسب بـا مالك       اين نرم  ، بنابراين محتواي  است) 119(
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 بـا ميـانگين     گرايـي   افزار فيزيـك متوسـطه در مـدل سـاخت           چنين، ميانگين امتيازات نرم   هم. نيستند
كمتـرين امتيـاز را     ) 83/99(افزار تاريخ دوره راهنمـايي بـا ميـانگين            ، باالترين امتياز و نرم    )33/163(

  . اند كسب كرده
در مـدل شـناختي     ) 5/45(ورد انتظـار    شناسي در حد ميانگين م      افزار زيست   ميانگين امتيازات نرم  

هاي محتوايي مدل شناختي اسـت و       ب با مالك   حدودي متناس  افزار تا   بنابراين، محتواي اين نرم   . است
شناسـي    افـزار زيـست     باالترين امتياز و نرم   ) 66/73(افزار زبان انگليسي دوره متوسطه با ميانگين          نرم

  . اند كمترين امتياز را كسب نموده) 83/45(متوسطه با ميانگين 
 كمتـر از ميـانگين      شناسي متوسطه   افزارهاي تاريخ، عربي متوسطه و زيست       چنين ميانگين نرم  هم

هاي محتـوايي   افزارها متناسب با مالك     ي اين نرم  بنابراين، محتوا . موردانتظار در مدل رفتارگرايي است    
 كمتـرين  و) 66/53(افزار زبان انگليـسي متوسـطه     و باالترين امتياز مربوط به نرم  نيستنددر اين مدل    

  . استافزار تاريخ راهنمايي بوده   نرممربوط به) 33/35(امتياز 
هـاي آموزشـي بـر اسـاس        افزار  لگوي مناسب براي طراحي نـرم     ا(ال سوال سوم    ؤدر پاسخ به س   

افزارهـا و     يابي نـرم  شـ ، نتايج حاصـل از ارز     )مالكهاي تعيين شده از چه ويژگيهايي برخوردار است؟       
  :افزارها به موارد زير كمتر توجه شده است مطالعه منابع، حاكي از آن است كه در طراحي نرم

  : توجه نشده استهاي گروهي و تفكر خالق است، اصالًمباحثي كه مربوط به فعاليتبه ) لفا
 .2هـاي مربـوط بـه سـطوح بـاالي يـادگيري،             ط به فراشناخت، حل مسئله و مهارت      هاي مربو مهارت. 1

آزمـون و      اسـتفاده از پـيش     .3استفاده از منابع و ابزارهاي متنوع براي افـزايش و تعميـق يـادگيري،               
 . سازي هاي آزمايشگاهي و شبيهارائه فعاليت. 4اي،  صورت آموزش برنامه  زمون و ارائه آموزش بهآ پس

  : شود كه داراي ويژگيهاي زير باشد پيشنهاد ميبر اين اساس، الگويي 
هايي   افزار  خصوص در طراحي نرم     اي، به   برنامهآزمون و آموزش      آزمون و پس    ز پيش استفاده ا  .1

سـازي بـراي تـسهيل        هـاي آزمايـشگاهي و شـبيه      ارائـه فعاليت  . 2تارگرايي است،   فكه براساس مدل ر   
دهندگان پيـشرفته   سازمان  استفاده از پيش.4گيري،   تحليل تكاليف به تكاليف قابل اندازه.3يادگيري،  

از طريق توجـه     توجه به سطوح باالي يادگيري       .5و يادافزارها در ارائه مطالب و سازماندهي محتوا،         
 .6مسئله، تفكر خـالق، يـادگيري اكتـشافي و گروهـي گـردد،                هايي كه منجر به مهارت حل     اليتبه فع 

   توجـه بـه مهـارت فراشـناخت در     .7ل دنياي جديـد،     ئمنظور حل مسا    هاي اكتشافي به  توجه به روش  
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 .9گيـري گـردد،       مهارت تـصميم  كسب  هايي كه منجر به     توجه به فعاليت   . 8طراحي محيط يادگيري،    
كار، دانـش قبلـي و        ة  ها، پوش توجه به اولويت  . 10دار،     يادگيري براساس گفتگوي معني    طراحي محيط 

هـايي  توجه بـه فعاليت   . 11دگيري جديد،   دن يك واحد يا   آموزشي يادگيرندگان براي آغاز كر    نيازهاي  
 ارائه منابع و ابزارهايي كه منجر به گسترش و          .12 فراگيران شود،    از سوي كه منجر به ساخت دانش      

اررشـيابي مـستمر، توصـيفي، تكميلـي،        : ها مانند  استفاده از انواع ارزشيابي    .13ميق يادگيري گردد،    تع
 ... . تراكمي و 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  افزارهاي آموزشي الگوي مناسب طراحي نرم. 1 شماره شكل

 سازيهاي شبيهفعاليت هاي آزمايشگاهيفعاليت

 حليل تكليفت

 ادهي محتوسازمان دهندهسازماناستفاده از پيش

استفاده از پيش آزمون

 هاي گروهيارائه فعاليت
 تفكر خالق

 اكتشافي يادگيري
 مهارت حل مشكل

 گيريهاي مهارت تصميمفعاليت

 طراحي محيط يادگيري

 افزار آموزشيطراحي نرم

 افزار آموزشي نرمكارگيري آزمايشيبه

 هاي يادگيريفعاليت

 ارزشيابي
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  گيري بحث و نتيجه
بتنـي بـر    هـاي آموزشـي، م    گـسترده از مالك    يهاي انجـام شـده مـا را بـا طيفـ           مطالعات و بررسي  

 كه در عمل، طراحي محيطهاي يادگيري را با توجه كرده است آموزشي مواجه   گوناگونرويكردهاي  
 .كنـد   اي خاص تجويز مي     گونه   به متنوعهاي  صورت فعاليت   ويژگيهاي هر يادگيرنده و به    به شرايط و    

گـرا،     شـناخت  رفتـارگرا،  (گونـاگون توانند از رويكردهـاي       هاي يادگيري مي  بنابراين، طراحان محيط  
تواننـد     آموزشي مي  گوناگونرويكردهاي  . در كار خود استفاده نمايند    ) گرا و ساير رويكردها     ساخت

كـه از راهبـرد     كننـد      پيـشنهاد مـي     بنابراين، طراحان آموزشي  .  باشند براي انواع يادگيرندگان مناسب   
 . افزارهاي آموزشي استفاده شود  در طراحي نرمتركيب و برابري

افزارهايي كه    افزارهاي آموزشي بيانگر آن است كه محتواي اكثر نرم          يابي نرم شصل از ارز  نتايج حا 
 گـرا    محتوايي مـرتبط بـا مـدل شـناخت         هايحدودي متناسب با مالك     گرفتند، تا  يابي قرار شمورد ارز 

  . اند بوده
 بيـانگر آن اسـت كـه كليـه        ) ك  مـال (ال  ؤيابي امتيازات هر سـ    شهمچنين، ميانگين حاصل از ارز    

افزارها بود، مربوط به مـدل   در تمام نرم) 5/3(انتظار   كمتر از ميانگين مورد آنها سؤالهايي كه ميانگين 
هاي مربوط بـه    افزارها به مالك    ر طراحي اين نرم   گرايي بوده است و نتايج مؤيد آن است كه د           ساخت

 سـطوح بـاال و      يريكه اين مالكها، بـه يـادگ      با توجه به اين   . توجهي شده است   بيگرايي    مدل ساخت 
افزارهـاي آموزشـي كمتـر بـه ايـن نـوع               دارند، اين موضوع كه طراحـان نـرم        مشاركتي بيشتر توجه  
  . اند، قابل تعمق است يادگيري توجه داشته

يابي مؤيد اين موضوع اسـت      شدر مورد مالكهاي مربوط به مدل رفتارگرايي، نتايج حاصل از ارز          
 و  آزمـون   آزمـون و پـس      د قـراردادن پـيش    هاي محتـوايي ماننـ    كافزارها به مال      طراحي اكثر نرم  كه در   

  . اند اي توجه نداشته آموزش برنامه
هـاي  يابي، بيـشتر بـه مالك     شـ افزارهـاي مـورد ارز      توان نتيجه گرفت كه اكثـر نـرم         در مجموع مي  

ارزيابي محتوايي در سطوح پايين يادگيري توجه دارند كه اين موضوع در پژوهش ديگري با عنوان                
 كـه جريجـي   )هـاي رشـد  اي بقه جشنواره چندرسـانه ارائه شده در بخش مسا(افزارهاي آموزشي     نرم

  . تأييد شده استدادهانجام ) 1382(
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  معرفي كتاب
  

ها،  ويژگي (ريزي درسي مبتني بر مدرسه برنامه :عنوان كتاب
  )نوآوريها و چالشها

  سيد محمدحسين حسيني همكاريبا  دكتر نادر سلسبيلي: مؤلف
  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران: ناشر

  1388، دوم: نوبت و سال چاپ
  92: تعداد صفحات

  
  

ريزي درسي    يلي و چهار گزارش در ارتباط با برنامه       صمقدمه تف مطالب اصلي اين كتاب در يك       
  .مبتني بر مدرسه تدوين شده است

انداز تاريخي؛ مفهوم و مبناي نظري؛ ويژگيها؛ برخـي           در مقدمه تصويري كلي از پيشينه و چشم       
انـدازهاي آينـدة      ما؛ مزايا و معايب، مسائل و محـدوديتها و چـشم          ناهداف، اصول و سياستهاي راه    

در ادامـه چهـار تحقيـق و مـورد     .  محور مطرح گرديده استهريزي مبتني بر مدرسه يا مدرس       رنامهب
اندازي جهاني به موضوع و تجربياتي از كشورهاي استراليا، هنگ كنـگ و               ي بر گرفته از چشم    پژوه

  .تايوان مطرح گرديده است
چـون تعريـف و     البي   درسي در سطح مدرسه بـه بيـان مطـ           گزارش اول، با عنوان تدوين برنامه     

ريزي   چگونگي تدوين، سابقه تاريخي، ويژگيهاي مشترك، درجه و حيطة متغيرهاي درگير در برنامه            
اندازهاي آينده و پژوهشهاي مـرتبط بـه آن           درسي مبتني بر مدرسه و همچنين مزايا و معايب، چشم         

  .پرداخته است) 1994(به نقل از ان سا بار 
ريزي درسي مبتني بر مدرسه به عنوان خط مشي انتخابي دهـة              امهبرن"در گزارش دوم با عنوان      

كندي ضمن ارائه سير تـاريخي و بيـان و شـرايط و    . ج. ريانداز استراليايي به نقل از ك      شم چ 1990
ريزي درسي مبتني بر مدرسه در استراليا به مسائل مرتبط با سياسـت و عمـل،                  مسائل سياسي برنامه  

سه و مهارتهاي الزم در اين زمينه توجه        ريزي درسي مبتني بر مدر      برنامهرنماهاي فرايند   ومسائل و د  
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زني شـده   ريزي درسي مبتني بر مدرسه گمانه    اي براي برنامه    شده است و در پايان اين گزارش آينده       
  .است

ريزي درسي علوم مبتني بر مدرسه در كـشور هنـگ             در گزارش سوم يك موردپژوهي از برنامه      
  .و مروري از رويكرد پروژه و فرايند اجراي آن صورت گرفته استكنگ معرفي شده است 

ريزي درسي مبتنـي   گزارش چهارم و آخرين بخش اين كتاب به مسائل و امكانات اجراي برنامه    
  .بر مدرسه جهت بهبود مدرسه در تايوان اختصاص يافته است
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رهبري در مدرسة يادگيري محور  :عنوان كتاب
  ) مدرسة برترراهنمايي براي نيل به(

  رضا ساكيدكتر : مؤلف
  سازمان آموزش و پرورش شهر تهران: ناشر

  1388اول، : نوبت و سال چاپ
  146: تعداد صفحات

  
 

اي از مؤلف شروع شده است كه در آنها از نقش اساسي  اي از ناشر و مقدمه اين كتاب با ديباچه
ادي كه در نشر اين اثر  و تشكر از افرنقش اين كتابمدارس و نياز به مدارس برتر و يادگيرنده و 

  .ولي مطالب اصلي اين كتاب در هشت فصل تنظيم شده است. اند، سخن رفته است همكاري داشته
راجع به » انديشي مستمر ادارة مطلوب مدارس در گرو ژرف«در فصل اول اين كتاب با عنوان 

 باال، سازمانهايي با رسالتهاي موقعيت مدارس در جامعه از لحاظ سازمانهاي با حساسيت و اهميت
   .تغيير، مطالبي مطرح شده استگسترده و دشوار، سازمانهايي با اولويتهاي هميشه در حال 

ضمن بيان نقش يادگيري، به تعريف » يادگيري، محور عمل در مدرسه«در فصل دوم با عنوان 
 اثربخش، يادگيري به يادگيري و بيان ويژگي يادگيري، ويژگي يادگيري اثربخش، چرخة يادگيري

  .عنوان يك ارزش ذاتي و مدرسه و مديريت يادگيري پرداخته شده است
 مطالبي درباره نقش مدرسه و معلم به عنوان »تفكر، بستر يادگيري«در فصل سوم به عنوان 

 ديويي  ر، چيستي تفكر،هاي مختلف حامي تفك  ههاي تفكر، اهميت تفكر، نظري كنندگان زمينه تقويت
و تفكر حل مسئله، آموختن تفكر، تفكر به عنوان روش و هدف آموزش و پرورش، راهبردهايي 

در پايان اين فصل عالوه بر توضيح وضع موجود . آموزان ارائه شده است براي توسعة تفكر دانش
، چرخة اجراي مدارس و شرايط الزم براي وقوع تفكر و يادگيري، از ويژگيهاي مدرسة اثربخش

انداز، رسالت و ارزشهاي  سازي حركت مدرسه در قالب چشم فعاليتها در مدارس اثربخش و ساده
  .راهنما سخن به ميان آمده است

ضرورت :  چوني، موضوعات»رهبري آموزش، حامي يادگيري«در فصل چهارم با عنوان 
هبري، گستره رهبري پرداختن به موضوع رهبري آموزشي، تعريف رهبري، ويژگيهاي عمومي ر
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 در يادگير اثربخش، تأثير و فعاليتهاي رهبري آموزشي در ايجاد يآموزشي، نقش رهبري آموزش
  .مدارس اثربخش مورد بحث قرار گرفته است

اي و بيان  به تعريف معلم فكور و حرفه» نقش معلم فكور در يادگيري«فصل پنجم، با عنوان 
ثرسازي معلم و عناصر سازنده معلم اثربخش موضوعاتي چون پژوهش راهنما و عامل مؤ

  .اختصاص يافته است
، نقش پيوند خانه و مدرسه و »پيوند مدرسه با خانواده و جامعه«در فصل ششم، با عنوان 

جامعه در يادگيري، جايگاه خانه و مدرسه در مدرسه اثربخش، رابطه خانواده قوي و مدرسه قوي 
 ،نه و مدرسه در بهبود كيفيت مدارس و در چرخة همكاري اثرات تعامل خا،در ايجاد جامعه قوي

به  نوع و كيفيت كمكهاي اوليا ،راههاي تقويت همكاري خانه و مدرسه و رفع موانع همكاري آنها
ة پژوهش و رابطة مدرسه با مدرسه، مهارت جلب مشاركت اوليا، تعامل خانه و مدرسه در آين

  .جامعه از موضوعات مورد بحث بوده است
 ن و تعريف فرهنگ سازماني، فرهنگبه بيا» فرهنگ يادگيري در مدرسه« هفتم با عنوان فصل
فرهنگ به عنوان عنصر اساسي سازمان، آثار فرهنگ سازماني، ويژگي سازمانهاي جديد،  ،يادگيري

سازمانهاي يادگيرنده به عنوان الگوي حامي فرهنگ يادگيري، برخي از ويژگيهاي سازمانهاي 
در سازمان ) انداز چشم( نقش آرمان مشترك   يادگيري در سازمان،ديريت فراينديادگيرنده، م

يادگيرنده، نقش يادگيري تيمي در پيشرفت سازمان، مدرسه و فرهنگ يادگيري، نياز به تحول در 
 ويژگيهاي مدرسة يادگيرنده، ،مدرسه و ايجاد مدرسة يادگيرنده و رابطه يادگيري مدرسه با محيط

گ يادگيري در مدرسه و تحول در مدرسه به عنوان استلزام تحول فرهنگي پرداخته ويژگيهاي فرهن
  .است

استقرار نظام «در فصل هشتم يعني فصل پاياني كتاب يكي از وظايف اساسي رهبران آموزشي 
به شمار آمده است و در اين فصل مباحثي دربارة هدف نظام » پايش و ارزشيابي كيفيت در مدرسه

ي، افزايش تقاضا براي استقرار نظام پايش و ارزشيابي، پايش و ارزشيابي براي پايش و ارزشياب
  .پاسخگويي، فرآيند و مراحل پايش و ارزشيابي، مدلهاي پايش و ارزشيابي مطرح شده است

  . و انگليسي آمده استيدر پايايي اين كتاب منابع فارس



   
  

   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
  دو سال              80000            

   2173049001009به حساب شماره 
  )190 كد -بلوار كشاورزبانك ملي ايران شعبه نزد (
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New Teaching Models and Evaluation of Educational Software  

 
S. T. Motee'ee Langroodee 
H. Saleemee 
Y. Oskoo'ee 
M. Saleemee 

 
Looking at the educational software from the perspective of new teaching 

models, certain characteristics must be observed in order for the software to 
be effective. Evaluation of the effectiveness of the available software from 
the said perspective could not only reveal the state of affairs, but also pave 
the way for creating new and more effective software. To this end, a 58 item 
questionnaire constructed on the basis of new teaching models was 
administered to a group of experts in education, communication, and 
technology. Results show that most available software chiefly promote low 
level learning and almost ignore content advocated by new models of 
teaching. As to such contents, suggestions are made at the end of the 
discussion on the findings. 

 
Keywords: content, educational software, new models of teaching 
 



Comparing the Effect of Cumulative and Distributive Re-Reading on 
Recall in Relationship to the Time of Examination 

 
A.A.Sheikhee Feenee, Ph. D 
M. Yoosefee Afraashteh 
L. Sayaamee 
S. H. Mozafaree Saaleh 

 
To assess the differences between three methods of studying, one-time 

reading, cumulative and distributive re-reading, and the impact of time 
passage on recall, a cluster sample of 72 eight graders matched on grade 
point average was divided into 6 subgroups, each consisting of 12 students. 
Three subgroups each using one of the three methods were tested 
immediately after studying while the other three subgroups were tested after 
a two day delay using a set of short answer questions on a text read by all 
students. Results show that re-reading is better than one-time reading, and 
distributive re-reading is more effective than cumulative re-reading. 
Furthermore, the immediate recall is better than the delayed one no matter 
which method is used. There seems to be an interaction between method and 
time of recall, as the cumulative re-readers did better on immediate recall 
while the distributive re-readers did better on delayed recall. 

 
Keywords: studying methods, cumulative re-reading, distributive re-

reading, examination time 
  
 
  
 



 

 

Contrasting the Effectiveness of Comparative Method of Teaching to 
That of the Traditional Method in Teaching Chemistry 

 
R. AbdollaahMeerzaa'ee, Ph. D 
J. Haatamee, Ph. D 
S. Tagheezaadeh Broojenee 

 
 
Learning new concepts requires motivation and attention. One way to 

help with such motivation and attention is the use of comparative method of 
teaching as this method connects scientific concepts with everyday life 
experiences of the learner. To show the advantages of this method, a group 
of 120 female high school freshmen were divided into two groups, one of 
which was subjected to the said method in Chemistry class while the 
traditional method was used with the other in the same subject. A test 
consisting of open questions was administered to all groups following a 
teaching course. Results show that the experimental group was significantly 
superior to the other group and especially in questions requiring higher 
cognitive skills. 

 
Keywords: comparative model, teaching Chemistry, abstract concepts, 

meaningful learning 



The Status of Apprenticeship Program in Educational Administration 
 

H. Abdollaaheee, Ph. D 
 

Educational administration plays a significant role in realization of 
educational goals of any organization. Learning the theoretical basis of 
educational administration is one thing, but to observe and practice 
administrative skills has its own value. Apprenticeship programs provide 
such opportunities. To assess the status of one such program in educational 
administration, 40 apprenticeship reports written by undergraduate students 
in educational administration were content analyzed. Results show the need 
for opportunities to observe and acquire administrative skills in real 
educational settings. Students interactions with teachers and administrators 
seems to lead to better understanding and attitude towards this area of 
schooling. One significant finding in this study was the fact that 
administrative functions were more frequent than leadership functions. 
Suggestions are made as to how to remedy some of the ills of programs for 
administrator training. 

 
Keywords: educational administration and leadership, administrators' 

preparations, apprenticeship 



 

 

Factors Affecting High School Students' Academic Achievement  
 

R. Saakee, Ph. D 
 

High schools in Tehran are ranked in terms of their students' academic 
achievement. To identify factors that influence achievement, a sample of 40 
high schools from the top and bottom of the ranking was selected and 
compared. The sample included 40 administrators, 434 teachers, and 2400 
students who expressed their views on factors related to achievement. 
Results show that in top high schools, the entrance scores are higher, parents 
are more involved with the school affairs, administrators have more work 
experience, teachers are more competent, there is more of a learning culture, 
and the family's socio-economic status is higher. 

 
Keywords: learning culture, effective schools, academic achievement, 

parental involvement  
  



Classification of Iranian City Households and Comparison of Their 
Educational Demands 

 
A. Ansaaree, Ph.D 
T. Mohammadee, Ph. D 

 
Changes in fiscal policies bring about different reactions in different 

groupings of people. These reactions could depend on the socio-economic 
status of these groupings. Utilizing Engle's Function, households in Iranian 
cities are grouped into five categories in terms of their similarity in spending 
patterns in education. Comparisons of the five groupings yielded the 
following: All categories consider education as necessary. The middle 
category has the highest demand for education while those with highest 
income have the least sensitivity to changes in expenditures. Factors such as 
having computer at home, living in provinces with more efficient schools, 
number of family members having high school and higher degrees, and  the 
number of family members attending school impact the households' 
educational expenditure positively. Gender has different effect on such 
expenditures across categories.  

 
Keywords: household classification, family educational expenditure, 

Engle's Function 
 



 

 

A Model for Organizational Excellence in High School Education 
 

H. Nodehee, Ph.D 
M. S. Tasleemee, Ph.D 
S. M. Meerkamaalee, Ph.D 
N. Meersepaasee, Ph.D 

 
To develop a model for organizational excellence in education, a cluster 

sampling of high school students, teachers, administrators, experts, and 
students' parents was given an open-ended set of questions on their 
educational expectations. Their responses were put to discussion by a focus 
group consisting of experts on educational administration in order to devise 
administrative actions meeting the expressed expectations. Elements leading 
to excellence were identified to be leadership and management, ethics and 
social responsibility, resources management, learning management, human 
relations, staff, and results. 

 
Keywords: total quality management, organizational excellence, 

expectations of the beneficiaries 
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