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لههفق  ااشههر.  21و حههر د ر  11لخااهه   هسههاا  کایههو شههر  و لههفقام آ  حههر قا   -3-1
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لخااهه   لههیو ولهه   لهه هم ه  هههر گرفهه  و نت جهه    وه     پهها  ز  هیافهه   – 3-11

 هوز ا ر ا  ن یسخر   لیو ه  هر شر.  41حر د ر مرف لرم 
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هههاه   اهه   هتصههاه و اهها هلایهه   لهه   پ شهه خ  و لبههان  ن ههر  ن یسهه   ه  یخجهها آوه         

 ش  .  ل 

   یهن قسهی  اایهر   یهااًل ا هانگر چگه نگ  هونهر  نجهاو پهژوه          روش شناسی پرژوهش  

آوه   گ ههر ر هوش  یهه  ر هوش نی نهه نی نهه  ر حجهه و شههالا هوش کقخ ههقر  ال هه  آلههاه  

ا ااشههر.  هاههاه  داهههها   ههه هوش کجزیهه  و کقم هها      و  طیلههامر  لتبههاه و هو یهه   از هههها 

    قااا  هک یا آوه  ش  .   ا  ا  داه گرفت  شر  اایر ا  ش   آلاه  هوش

شهت   هها  کقخ خه   ه  یهن اهه  نگا     نتهای  اه   سه  آلهر   ز یافته       گشرر    بحث و نتشجه

   لختخه  و لف هر ده  هوشهخگر اقه  و       ها و نتای  اه   سه  آلهر  اایهر اه  گ نه        ش  . یافت  ل 

 گ ر  ااشرر  ه ئ  ش  .  نت ج 
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ههها    یههن قسههی  اهه  پ شههخ ا ها  لبتخهه  اههر نتههای  و یافتهه     ه پشیررندادها  ررراربرد  

 ش  .  کقخ ق ا   هتصاه  شاه  ل 

ل  سهتفا    .ی  . په .     APA   لیهذن یسه    ه  یهن قسهی   ز شه     منراب  مرورد اسرتهاده    

 ش  .  ل 

 ساختار ظاهري مقاله:  -ب

لخهه    لخااهه  گ یهها و ا ههانگر لقتهه    لخااهه  ااشههرا نههاو و نههاو هههان   گ ر  ه هه     عنرروا  

 ه زیههر  11   دهه  للاههن  ه آ   شههت ا    ه ر و نشههان   ا ترون هه  اهها قمهه     لمیهه  و ل سسهه 

  ه وس  لفق  قر ه گ ر .  14ل و اا قم   نر ز  boldلخ    ق ر ش  . لخ    اایر ی

چ  هر  لخااه  شهرخ لهتصهر و  هال    ز لقت یهام لخااه   سه  ده  شهالا ا ها              چکشده 

 211لسههسم ر هوش پههژوه  و نتههای  ل هه  آ   سهه . ک ههر   دمیههام اهه  دههاه هفتهه   ه چ  ههر   ز 

دم ههر و     1قا شههالا ههها ن شههت  شهه   دهه  حههر  دمیهه  کجههاوز نخیایههر و  ه پایهها  آ  دم ههر و   

 ل م یتر داه  یاار.   11و ف  لا ا ن هت ط ا   11ااشر و قم  آ  

ل م یتهر ااشهر. سرفصهم ا  ارنه  اها       11و ف  لها اه ن هته ط     12قمه   یهن قسهی      بدنه 

 ه  هر ا  . boldو  11ها  آ  اا ف ن   و زیر شاه  boldو  12قم  

 



توليد و الگوهاي  هاي برگزیده از جنبه بازتاب كاستيهاي پایهتحليل محتواي كتب درسي 

 مصرف خانواده

 

1انصاری ...عبدادكتر 
 

 چكيده
هاي مربوط به كاستي پرداختن به چگونگيي اختصاص دارد كه پژوهشمقاله به گزارش اين 

 كاستيهافهرست  .استي كرده بررس را برگزيدهالگوهاي مصرف و توليد در كتب درسي 
 تحليل محتوا تحقيق. روش ستا هاي پژوهشي پيشين و يافته رگرفته از بررسي مستنداتب

 كتب درسيجامعه آماري  است. فراواني  گيري اندازه و آنتروپي شانون ها هتحليل داد شيوه و
بررسي  گيهمبود كه دوره متوسطه اول ششم ابتدايي و هفتم و هشتم ي ها هپاي برگزيده

و پايايي طريق تحليل محتوا  از آنروايي كه است تحليل محتوا سياهه  تحقيق. ابزار ندشد
در پايه نشان دادند كه  ها هيافتشد.  برآورد  38/0آن براساس الگوي پايايي اسكات برابر با 

اتالف منابع طبيعي ” كاستي، به سه “آسيبهاي الگوي مصرف” كاستيششم از مجموع هفت 
نسلي در - ميانرعايت نشدن عدالت ”و “ مصرف توأم با اتالف و اسراف” ،“و عوامل توليد

مصرف توأم با ” كاستي، در پايه هفتم به پنج و در پايه هشتم تنها به “مصرف منابع عمومي
كتب پايه ششم  دري الگوهاي توليد هاكاستيدر بخش  .اشاره شده است“ اتالف و اسراف

تناسبي رشد واردات با رشد  بي” مؤلفهپايه هفتم تنها به  در ،“وري پايين بهره” مؤلفهتنها به 
به هيچ يك از كاستيهاي الگوهاي ولي در پايه هشتم  ، اشاره شده“توليد درقالب يك پرسش
براي درسي  بكتاز ظرفيت توان نتيجه گرفت كه  بنابراين مي .توليد پرداخته نشده است

 .استفاده نشده است يوببه خ “توليد مصرف و ي الگويهاآسيب”پرداختن به 

 

  ، آنتروپي شانوناتحليل محتو ارزشيابي، ي توليد، كتب درسي،هاالگو :كليد واژگان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 93/99/38 تاريخ پذيرش:                    7/4/38تاريخ دريافت: 

 Abd_ansari@yahoo.com                                                                 هشگاه مطالعات آموزش و پرورشت علمي پژوئعضو هي. 9
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 مقدمه

عهده  هب پياده سازي سياستهاي الگوي مصرفبراي پيگيري و مشاركت بديهي است كه 

بسياري باور  .است آموزش و پرورشو از آن جمله  در كشوراعي مسئول مجموعه نهادهاي اجتم

به تحولي كارساز در الگوهاي مصرف  دتوان ي نمييدارند كه به كارگيري سياستهاي اقتصادي به تنها

بخشي سياستها، توجه به عناصر  تر و تقويت اثرو توليد منجر شود و دستكم براي تبيين دقيق

تواند  اي و رسمي مي به ويژه آموزش مدرسه، آموزش زمينهت. در اين فرهنگي الزم و مفيد اس

. ويژگي تأثير پذيري فزونتر و پايدار در سنين نوجواني و نقش كتب درسي ايفا كندنقشي كارساز را 

 اي دارد.      آموزش عمومي نشان از اهميت آموزش رسمي و مدرسه در چارچوب نظام

سطح  آموزشنمونه راي برسد.  مي جامعهكه به اعضاي  (9)منافع خارجي داردمنافعي آموزش 

 ،هاي جستجوي كار را كاهش هزينهتر، هاي بيكاري را كوتاه دوره را ارتقا، سالمت اعضاي خانواده

 ،و توانايي براي هضم نودستيابي به اطالعات  ،ابراز رفتارهاي قابل قبول اجتماعي ،مدارا با ديگران

 كند. همچنينمياحتمال ارتكاب جرم را كمتر  و تراي جديد را بيشه انديشه آزمايش ودستيابي 

به صورت را  وريابه كارگيري تغييرات فن در نتيجهدرك ظرفيت محصوالت و خدمات نوين و 

به مثابه كارآيي در تخصيص منابع  ،منافع خارجي هاي از ديگر نمونه دهد.قرار ميمثبت تحت تأثير 

شود. آموزش، دستيابي  انتخاب مصرف كننده ناشي مي در د كارآيياجتماعي است كه از بهبو يسود

كند كه كارآيي او را در انتخاب الگوي مصرفش بهبود  مي ميسري يها هو انديشدانش فرد را به 

مصرف كاالها و خدمات به طور سازنده تحت  موردشود تا رفتار افراد در  ميبخشد. آموزش سبب 

در علم اقتصاد مصرف كيفيت زندگي فرد و جامعه متأثر شود.  طريقتأثير قرار گيرد و از اين 

عبارت است از استفاده نهايي از كاالها و خدمات. اين اصطالح شامل استفاده از وسايل توليد نظير 

نمي شود. مصرف را مي توان به دو نوع  كه سرمايه محسوب مي شوند، ماشين آالت و كارخانه ها

فرد نيز رضايت مندي  بهتفكيك كرد. همچنين مصرف مصرف بخش دولتي و بخش خصوصي 

و د درآمد مصرف كننده نثير دارأاملي كه بر مصرف توتصور مي شد ع پيش از اين. بستگي دارد

 است.قيمت 

و مصرف كاالها  ديكل جامعه در انتخاب، خر ايمصرف عبارت از رفتار افراد، خانوارها  يالگو

ميزان تقاضا براي سطح و مفهوم اعمال تغيير مطلوب در  اصالح الگوي مصرف به بوده و و خدمات

از  و ( 977: 9833، )موسائي است و چگونگي مصرف آنهاتركيب  ،انواع كاالها و خدمات مصرفي

                                                 
 (77ص، 9838آن بخش از منافع كه نصيب افراد آموزش نديده مي شود به منافع خارجي آموزش معروف است )نادري، . 9
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ند از قيمت، ايابد. عوامل تعيين كننده تقاضا عبارت امكان مي طريق تأثير بر عوامل مؤثر بر تقاضا

عناصر تشكيل دهنده سليقه به نيروهاي فرهنگي  .سليقه و ظاراتدرآمد، قيمت كاالهاي مرتبط، انت

-74: 9837، )منكيو كنند دارند كه اقتصاددانان آثار ناشي از تغيير در تقاضا را بررسي ميبستگي 

به فرهنگ، ارزشها و هنجارهاي  و داشتهنظريه دوزنبري داللت بر نوعي رفتار پايدار البته . (77

اعمال تغيير در الگوي مصرف با بنابراين  .(987: 9833، )موسائي داردشكل گرفته جامعه بستگي 

 ،همانرو كرده است ) كاميابي اين گونه سياستها را با مشكل روبه ،سياستگذاري صرف اقتصادي

  .(984ص

از عوامل ديگري نظير فرهنگ نيز تأثير اقتصادي بنابراين رفتار مصرف كننده عالوه بر متغيرهاي 

گيرد، بر رفتار مصرفي  هنگ كه به نوعي شيوه زندگي است به طور اكتسابي شكل ميپذيرد. فر مي

 مصرف مطلوب است. و گذارد و آموزش و پرورش ابزاري براي ايجاد و تقويت فرهنگ  تأثير مي

 دگرگوني مانندهر نوع تغيير فرهنگي ربوطه با توجه به تعريف فرهنگ عمومي و ويژگيهاي م

. الگوي مصرف از مقوله فرهنگ تأثير است يشناخت عناصر فرهنگد نيازمندر الگوي مصرف 

شوند و دگرگون ، عادات مصرفي بايد در جامعه به منظور توسعه رفتارهاي مطلوب و پذيرد مي

 است.  يكي از راهها براي دستيابي به اين هدفآموزش 

كند. لوگيري ج سياستهاي اصالح الگوي مصرفپياده سازي از  تواند مي كمبود دانش مصرفي

از انرژي غير قابل   اهميت انرژي قابل مشاهده را اضافه و استفاده افراد ممكن استبراي نمونه 

       ، تركيب موانع اجتماعي و آموزشي. مشاهده مثل آب يا گرم كردن محيط را كم برآوردكنند

از  تغيير رفتارفهم نادرست و عوامل روان شناختي مانند مقاومت در برابر  ،عالقگي عموميبي

 .(7003 9،)ساواكل عواملي هستند كه در مسير اصالح الگوي مصرف جامعه اختالل ايجاد مي كنند

جويي در مصرف، ايجاد رفتاري كارآ و  مبنايي براي صرفه منزلةدر واقع آموزش مصرف به 

يونان   نمونه آموزش مصرف درراي شود. ب با توسعه كشور مالحظه مي سوگرايشهاي اجتماعي هم

نگرشها و رفتار كارآ در جامعه  ،جويي در مصرف براي تكوين فهم تدريجي صرفهي يمبنا عنوان به 

در برزيل سرمايه گذاري طوالني مدت و كم هزينه براي و ( 7003 7و همكاران، س)زوگرافاكي

 .(7004  و همكاران، 8سشود )ديا جويي در انرژي در نظر گرفته مي صرفه

تواند مانع از به ثمر نشستن تالشها در  ان ميآموز دانشود سواد مصرفي به طور خالصه، كمب

                                                 
1. Sovacool 

2. Zografakis et al.  

3. Dias  
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دانش، باورها و ارزشها و رفتار سه گانه د ابعادر  9سواد مصرفي ف شود.رزمينه اصالح الگوي مص

عميق و دركي   دانش مفهومي ةسواد مصرفي كسي است كه از پايبرخوردار از فرد  وتعريف شده 

وعه كاالها و خدمات و انرژي در زندگي روزانه چگونه بايد استفاده كرد، جامع از اينكه از مجم

فهمد و  نسبت  تأثير توليد و مصرف انرژي بر فعاليتهاي محيطي و اجتماعي را مي ،برخوردار است

اعمال شخصي مرتبط با  از تأثيري كه تصميمات و ،به ضرورت حفاظت از منابع حساس است

كند تا انتخابهايي داشته باشد و  از آن تالش مي تر است و مهم آگاه ،دارد  مصرف بر جامعه

رفي براي اصالح سواد مصتوسعه  را منعكس كند.  رفتارهايي از خود نشان دهد تا اين نگرش

نقش اساسي به عهده  از وظايف اصلي نهاد آموزش عمومي است. رفتار مصرفيهاي نامطلوب  جنبه

توان از  مي كه( 9339، 7همان موضوعات درسي است )اوبريمحتواي برنامه درسي  وبرنامه درسي 

هاي فرهنگي مانند فرهنگ صحيح توليد و  توسعه ارزشها و آموزه ،ابزاري براي يادگيري مثابهبه  آن

ها، دريافتها، تشخيصها،  سيلور و الكساندر محتوا را حقايق، مشاهدات، داده مصرف بهره گرفت.

د و بناهاي مي شودرك  يانسان  ناذهتوسط ارگرفته از آنچه كه حلهاي ب حساسيتها، طرحها و راه

ها دوباره سازمان  حل ها، مفاهيم، تعميمها، اصول و راه ذهني كه اين محصوالت را درون دانش، ايده

( اصطالح محتواي 9873. به نظر لوي )(97:  9830 ،يعتمداري)شر اند تعريف كرده ،دهد و نظم مي

هاي مختلف علمي ارتباط دارند را نيز شامل مي شود.  كه به نحوي با رشته هايي برنامه درسي پديده

 گرفته ياد بايد مي كه كرد توصيف ارزشيابي و  هاگرايش هارتها،م دانش، را محتوا (9874) نيكلسن

گيري درباره محتواي  . گوتك تصميمدنشومي هيسازماند و انتخاب ريزان برنامه سوي از و شوند

و برنامه  داند هاي آموزش و پرورش ميارزيابي، امعان نظر و تدوين غايتمستلزم  برنامه درسي را

. كند درسي را به عنوان محور اصلي فعاليتهاي تربيتي و عرصه شديدترين مشاجرات توصيف مي

 گرايان، هيتما چون گوناگوني تربيتي هايرويكرد به توجه با پرورش و آموزش در درسي متون

 و گرايان تجربه عملگرايان، پيشرفتگرايان، و يكسو از گرايان واقع و رگرايانپايدا پندارگرايان،

 محتواي بر درسي هاي برنامه اول دسته ديدگاه از .دارند متفاوتي جايگاه بازسازي اصالت طرفداران

 و هنگيفر ميراث انتقال آن از عمده هدف و بوده محور -موضوع دارد، تمركز درسي متون

محتواي برنامه درسي همان موضوعات درسي است (. 9877)عباس زادگان،  است آنان از پاسداري

از نظر  و (808 :9339ري، بشود )او اي براي رسيدن به اهداف استفاده مي كه از آن به عنوان وسيله

                                                 
1. Consumption literacy 

2. Obery 
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، 9كلندينين و كند از اهميتي خاص برخوردار است )كانلي نقشي كه در تحقق اهداف برنامه بازي مي

9339 :974). 

شود اما مفاهيم مرتبط با  با اينكه دانش مصرفي در ايران به عنوان موضوعي مستقل تدريس نمي

رود تا با  ريزان درسي انتظار مي الي برنامه درسي وجود دارد. بر اين پايه از برنامه مصرف در البه

اهميت ان را گسترش دهند تا آگاهي الزم براي درك آموز دانشريزي مناسب، سواد مصرف  برنامه

هاي  اصالح الگوي مصرف و آثار آن بر رفتار انساني توسعه يابد. ترويج فرهنگ و تثبيت مؤلفه

هاي نامطلوب آن از وظايف اصلي نهاد آموزش  رفتار مصرفي مطلوب و تالش براي اصالح جنبه

عمومي است. آموزش و پرورش از طريق باال بردن سطح دانش جامعه نسبت به موضوعات 

تواند براي پياده ساختن  هاي مثبت رفتار مي يير نگرش و رفتار جامعه و تقويت جنبهفرهنگي، تغ

 اي در همة شئون زندگي فردي و اجتماعي تالش كند. الگوي مصرف توسعه

معمول ترين و اصلي ترين ابزار در نظامهاي آموزشي متمركز جهان و به ويژه نظام آموزشي 

هاي فرهنگي مرتبط با چگونگي مصرف  ل مفاهيم و آموزههستند كه براي انتقاكتب درسي ايران، 

توانند از طريق كتاب درسي در نظام تعليم و تربيت رسمي شوند و مي مطلوب به كار گرفته مي

(.  بنابراين از آنجا كه هر نوع فعاليت يادگيري 9839به نقل از حسيني، ؛عرضه شوند )مظفر و ايماني

توان از محتواي كتب درسي به مثابه ابزاري براي يادگيري  مي مستلزم وجود محتوايي هدفمند است،

 هاي فرهنگي مانند فرهنگ صحيح توليد و مصرف بهره گرفت.    و توسعه ارزشها و آموزه

 در كشور سياستگذاري و هشيپژو مراكز عملكرد روي تاريخي ارزيابي يك با (9877) جوادي

 زير شرح به ايران عمومي آموزش نظام در را درسيهاي كتاب هميتا و نقش درسي، متون زمينه

 تدريس گيرد؛مي قرار معلم اختيار در كه است آموزشي وسيله هاتن درسي هايكتاب :كندمي توصيف

 كليه قانوني و مشروع منبع هاتن درسي هايكتاب گيرد؛مي صورت هاكتاب اين اساس بر هاتن آموزش و

 عنوان به هاكتاب محتواي يادگيري هاست؛ هشگادان ورودي آزمون حتي و داخلي هايارزشيابي

 هميم بسيار نقش شود؛مي قلمداد انآموز دانش شغلي و تحصيلي آيندة در موفقيت عامل همترينم

 ضروري هايارزش و هانگرش ايجاد در كند؛مي ايفا آموزان نو در يادگيري شوق و انگيزه ايجاد در

 هايقابليت و هااستعداد شكوفايي وظيفة و دارد ايعمده همس جامعه در فرد زندگي براي

 .دارد هدهع به را انآموز دانش

و تقويت  ياقتصاد يتهايدر جهت موقع يكتب درس 70قرن  ليو اوا 93از پايان قرن  تقريباً

                                                 
1. Connelly & Clandinin 
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كتابهاي درسي به دليل برخورداري از محتوا و  (.9331 9)آلتباخ، كرده اند رييتغ ياجتماع يواكنشها

نگارش از دامنه اثربخشي متفاوتي در توليد و پردازش معلومات و انتقال دانش هاي گوناگون  شيوه

نظران و كارشناسان براي تبيين  سالهاي اخير صاحبدر  همچنين آموزان برخوردارند. به دانش

تا ابعاد مختلف وضعيت مصرف در ايران  اندتالشهاي بسيار كردهچگونگي اصالح الگوي مصرف، 

هاي عنوان شده در گزارشهاي مورد اشاره داللت بر اين  يافتهبرخي شود. شناسي  تشريح و آسيب

ن ميانكته داشتند كه درك عمومي و مشتركي كه در مورد ضرورت اصالح الگوي مصرف در ايران 

نخبگان و عموم جامعه وجود دارد، گرداگرد مفاهيم متفاوتي شكل گرفته است. ضمن آنكه 

متكي به شواهد و مستندات مشخص براي درك مسائل و مبتني تالشهاي پژوهشي انجام شده كمتر 

)كميسيون اصالح الگوي  نظري معيني براي فهم عوامل مؤثر و سياستگذاري بوده اند ةبر پاي

 كنند. از حد مصرف مي بيشبراي نمونه برخي باور دارند كه خانوارهاي ايراني  .(7 :9833 ،مصرف

كاالها و نامناسب رها در ايران را مناسب اما تركيب خانوااز حد  بيشگروهي ديگر سطح مصرف 

چشمي در مصرف و نظائر  چشم و هم و گرايي دانند. بعضي مصرف خدمات مصرفي را نامناسب مي

ديگر به اسراف، اتالف و تبذير اشاره  گروهيدانند و  آن را آسيبهاي اصلي رفتار مصرفي ايرانيان مي

مسئله در ايران  رفتار مصرفي دولتو اثربخشي محدود در  كارايي اندككنند. به باور برخي،  مي

كه دارند  باورنظران برخي ديگر از سياستگذاران و صاحبهمچنين  اصلي است و بايد اصالح شود.

چگونگي مصرف كاالها و خدمات نهايي نيست بلكه كميت و كيفيت كاستي الگوي مصرف 

گيري توليدكنندگان ايراني  ن باورند كه تصميمهاي جامعه است. آنان بر اي مصرف منابع و سرمايه

 شود. منابع جامعه منجر نمي ة)اعم از خصوصي و دولتي( به تخصيص بهين

ادعاهاي مذكور با شواهد و مستندات موجود نشان داد كه الگوي مصرف در  ابتداييبررسي 

اقتصادي،   رو است. درضمن مشخص شد كه در سطح خردهايران با غالب چالشهاي مذكور روب

كند و  شواهد موجود بيشتر بر وجود چالشهاي مذكور در مصرف و توليد كاالهاي خاصي صدق مي

بنابراين فعاليتهاي موجود مورد بازنگري و تعميم بدون بررسيهاي تجربي تفصيلي تر مجاز نيست. 

ي اين ها هفتيا .شد در اين حيطه تالش متفاوت هيبراي تبيين مجدد مسئله با نگا  و گرفتنقد قرار 

كه  شد منجربه الگوهاي مصرف و توليد در كشور  فهرستي از آسيبهاي مبتالبه تدوين مطالعه 

 :ند ازاعبارت

تناسبي رشد  نيز بي خانوارهاي ايرانياز سوي با رشدي بيش از رشد توليد مصرف افزايش 

                                                 
1. Altbach 
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ي شواهد شود. يد مياخير تأي ةدر چهار ده توليد رشد كل با مصرف مصرف خانوار با توليد و رشد

را نشان در ايران  همراه با اتالف و اسرافنحوه مصرف كاالها و خدمات نهايي كه  وجود دارند

برابري دهك بااليي نسبت به دهك  91( و مصرف 4/0حدود در باال بودن ضريب جيني ) .دهدمي

 مياناي مصرفي ه پاييني )در مناطق شهري ايران( شواهدي جدي از ناعادالنه بودن توزيع هزينه

 ،شاخصهاي شدت انرژي .(93: 9833 ،)كميسيون اصالح الگوي مصرف 9خانوارهاي ايراني است

 هازباله و آالينده ايجاد ودر برابر منابع مصرف شده ك توليد اند ،اتالف انرژي يا هرزروي آب

همچنين  .را نشان مي دهنددر كشور  اتالف منابع طبيعي و عوامل توليدي هستند كه يهانهونم

يند توليد، توزيع و نيز مصرف آن، آشواهد موجود در مورد درصد باالي اتالف انرژي در فر

.. بر سطح پايين كارايي و اثربخشي توليد و .وري نازل عوامل توليد در سطوح بنگاهي و بخشي بهره

 دهد. توزيع كاالها و خدمات در ايران گواهي مي

مصرف در كشور به  نسلي هيدروكربوري -ميانناپذير و  دبه واسطه برخورداري از ذخاير تجدي 

گسترشي متكي به منابع تجديدناپذير است و رشد آن تناسبي با گسترش ظرفيتهاي   به طور رو

-رعايت نمي نسلي در مصرف منابع عمومي -ميانعدالت دهد كه و نشان مي توليدي كشور ندارد

درصد( از اهداف  11تنها كمي بيش از نيمي ) كه هر سال دهندنشان ميگزارشهاي متعدد  .شود

متوقف  هاي مصوب تعدادي از پروژهساله اجراي   شود. همه طرحهاي عمراني محقق مي  يكساله

در  ومانند ميها از برنامه زماني عقب  درصد بااليي از پروژه شوند يانميآغاز  اصالً يا شوندمي

 . را در پي دارند  هاي عمرانياجراي طرحمومي در برنامه ريزي و اتالف منابع عنتيجه 

حوزه الگوي توليد نيز به در  بررسي چالشهاي عنوان شده به همراه كنكاش در اطالعات و آمار

سطح نسبتاً  از: اندكه عبارت  ه استي الگوي توليد در ايران منجر شدهاآسيبي از تدوين فهرست

فزوني رشد مصرف خانوار و دولت از ، يينوري پا بهره، پرنوساني رشد توليد، پايين رشد توليد

وابستگي واردات به ، تناسبي رشد واردات با رشد توليد بي، وابستگي توليد به واردات، رشد توليد

و  تيفشدن تراز پرداختهاي غيرن فزوني واردات بر صادرات غيرنفتي و منفي، درآمدهاي نفت و گاز

 .(97: 9833 ،)كميسيون اصالح الگوي مصرفقابل تداوم نبودن الگوي فعلي توليد و واردات 

كميسيون اصالح نتايج پژوهش گيري از  ، اين مطالعه بر آن است تا با بهرهبا توجه به نكات فوق

                                                 
ي با از ديدگاه عملگرايانه كاربرد هزينة كل به جاي درآمد در پرتو نظرية درآمد دائمي موجه است. اگر چه اين فرض كه هزينة كل ارتباط نزديك .9

دوام شده و احتماالً كاالهاي بادوام، با درآمد موقت سازگاري و ها شامل هزينة خدمات و كاالهاي بيبر است كه هزينهدرآمد دارد تنها در شرايطي معت

 (.973:  9333نزديكي بيشتري دارند )كيم، 
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الگوي مصرف دبيرخانه شوراي انقالب فرهنگي در زمينه شناسايي چالشهاي الگوي مصرف در 

از  قالب برنامه درسي ودشده را در ياآسيبهاي الگوهاي مصرف و توليد ايران، چگونگي بازتاب 

 مطالعه كند. و هشتم هفتم  ،هاي ششمجديد التأليف پايهكتب درسي طريق 

پس از مقدمه  .به ترتيب زير سازماندهي شده است مقاله حاضربراي دستيابي به چنين هدفي 

شده خته كه در آن به جايگاه اصالح الگوي مصرف در اقتصاد آموزش و رابطه آن با فرهنگ پردا

 يها هله، سؤال و روش تحقيق و سپس مباني نظري، پيشينه و يافتئ، طرح تحقيق شامل بيان مساست

 شود. ، جمع بندي و در پايان پيشنهادات ارائه ميتحقيق

 لهئبيان مس

هشت مرحله شامل طي  ريزي و تأليف كتب درسي توليد برنامه درسي در دفتر برنامهيند آفر

پژوهش و نيازسنجي، توليد راهنماي برنامه درسي، اعتباربخشي راهنماي برنامه درسي، توليد برنامه 

....(، اعتباربخشي مواد .آموز، راهنماي معلم، كتاب كار و درسي و مواد آموزشي )كتاب دانش

درسي و ارزشيابي آموزشي، اصالح نهايي برنامه درسي و مواد آموزشي، اجراي سراسري برنامه 

 (.9839و تأليف كتب درسي،  ريزي گيرد )دفتر برنامه پاياني از برنامه درسي انجام مي

و   ا براي اصالح الگوي مصرف، تغيير در نگرشراهبردهيكي از پيش از اين عنوان شد كه 

 منزلةمدرسه به و  جامعه است گوناگون گروههايآموزش مصرف به  طريقرفتارهاي مصرفي از 

فرهنگي، اجتماعي و به ويژه پياده سازي  گوناگونهاي  اد رسمي مؤثر در توسعه و ترويج آموزهنه

ابزار براي ايفاي بسزا ايفا كند. يكي از مؤثرترين  يتواند نقش فرهنگ صحيح توليد و مصرف مي

سنين كودكي  درروشهاي ايجاد تغيير در نگرشهاي مصرفي، آموزش نقش آموزش و پرورش و 

ترين ابزار در دسترس آن كتب درسي است. لذا با توجه به اهميت مقوله فرهنگ شاخص كه  است

تواند به اصالح فرهنگ ياري رساند، بخشي  مي  و تأثير آن بر الگوي مصرف و اين نكته كه آموزش

از طريق ارزيابي محتواي  ،نهاد رسمي ارائه خدمات آموزشي منزلةاز عملكرد آموزش و پرورش به 

 است. و ارزشيابي مدارس قابل بررسي كتب درسي

بازتاب )اندازه توجه به( آسيبهاي الگوهاي توليد و ”شود به پرسش در اين مقاله تالش مي

 پاسخ داده شود. “آموزش عمومي چگونه است؟پايه هاي ششم تا هشتم مصرف در كتابهاي درسي 

هاي سازگار با  يا نبود آموزهبود ميزان توجه و از لحاظ  ياد شدههاي درسي ابكت زمينهين ا در

عملكرد نظام بخش مهمي از و از اين طريق است قرار گرفته  بررسيورد م مذكوري هاآسيبهاي الگو

 شود. تواند ارزيابي ميجامعه توليد  براي اصالح الگوهاي مصرف وآموزش و پرورش 
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فعاليتها( عبارات )متن، تصاوير، پرسشها و  همةنخست برگزيده درسي براي بررسي كتب 

بر آسيبهاي اي  كه به گونهدسته پس آن ساستخراج و  ،مرتبط با الگوهاي مصرف و توليد در ايران

شد. شايان ذكر است  شمارش ند، شتداللت دادر گزارش كميسيون اصالح الگوي مصرف يادشده 

و  قالتغيير الگوي مصرف يا چگونگي سازوكار انتبارة گيري در كه در اين مطالعه به نحوه جهت

مطالب موجود در كتب  و تنها شمار هشدندر كتابهاي درسي، پرداخته  هاي فرهنگي آموزهكيفيت 

  .شده استمذكور كه با آسيبهاي الگوي مصرف سازگاري داشته باشند، بررسي 

 پيشينه تحقيق

اجمالي مطالعات مرتبط مشخص شد كه با وجود اهميت موضوع، پژوهشهاي انجام  بررسيبا 

عنوان كتاب درسي در سه مقطع تحصيلي  37 يبا بررس (9833) افخمي مار هستند.شده كم ش

دريافته است كه مطالب مربوط به كميابي، دشواري تأمين آب سالم و روشهاي  ،مدارس كشور

مصرف بهينه آب در كمتر كتاب درسي مورد توجه قرار گرفته است. از يازده هزار صفحه كتب 

ي و مصرف بهينه آب  يصفحه به لزوم صرفه جو نيماب و كمتر از دو كتدر مورد بررسي، تنها 

 اشاره شده است.

درصد از مفاهيم مرتبط با موضوع استفاده  9/8و  4/81كه به ترتيب ه ( نشان داد9833پور ) قلي

گيري مثبت بوده است.  بهينه از گندم و نان در كتب درسي دوره دبستان و راهنمايي داراي موضع

له آموزش الگوي صحيح مصرف، تغيير در رفتارهاي مصرفي، توجه ئاهيم نسبت به مسالبته اين مف

  .(9833  ،پوربه ضايعات، فرهنگ سازي و يا رعايت هرگونه استاندارد، اغلب خنثي بوده اند )قلي

ي كتب درسي دوره ابتدايي دريافتند كه بيشترين امحتو ليبا تحل( 9833)و محبي اميني  ربيعي

هاي الگوي مصرف مربوط به آب در كتاب علوم تجربي و پايه پنجم و كمترين  فهفراواني مؤل

( تالش 7007) 9واترز و پاورز ديهاي اول و سوم بوده است.  مربوط به پوشاك در كتاب مدني پايه

مطالعه كنند. به  كايآمر وركيوين التيدر ارا  ييراهنما ةآموزان دور دانش يكردند تا سطح سواد انرژ

باشد. اين تحقيق  يحل بحران انرژ يبرا يچالش مل نيتواند بزرگتر يشان كاستي اطالعات ميباور ا

اي كه  ويژه يها نهيزم ،يو رفتار يعاطف ،يشناختهاي آموزان در حوزه در پي شناخت عملكرد دانش

 يمرتبط با انرژ يدارند، رابطه ميان نگرشها، ارزشها و رفتارها ييآموزان در آنها ناكارا دانش

مدارس،  يها با مواد برنامه درسيافته سازگاريآموزان بود. هدف مطالعه آن بود كه پس از  دانش

  فراهم شود.   يمرتبط با مصرف انرژ يآموزش ةاطالعات الزم براي تدوين مواد و برنام

                                                 
1. DeWaters & Powers 
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در برابر  ،يمرتبط با مصرف انرژ يباال ميان نگرشها و گرايشها با رفتارها  يوجود همبستگ

 ديمؤثر نه تنها با يدهد كه برنامه آموزش نشان مي ،يو شناخت يرفتار يها ميان جنبه نييپا  يتگهمبس

باورها و ارزشها تأثير  دگاهها،يتوسعه دانش را هدف گذاري كند، بلكه بايد تالش كند تا بر د

كه  دهدتحليل مطالعات انجام شده در داخل كشور نشان مي. (7007، اورزپو  )دي واترز بگذارد

شمار پژوهشهاي مرتبط با موضوع الگوهاي مصرف و توليد در كتب درسي اندك بوده و براي كتب 

 ي انجام نشده است. ژوهشدرسي جديد پ

 روش تحقيق

هنگام اجراي  بههاي پيش گفته  در اين مطالعه به دليل ارزشيابي برنامه درسي در دروس و پايه

گرفته از آسيب شناسي الگوهاي رشده و ب قبل تعيين  مالكها و معيارهاي ازبراساس آن و همچنين 

مصرف و توليد، از رويكرد ارزشيابي تكويني و ارزشيابي مبتني بر هدف و الگوي تحليل محتوا 

از ارزشيابي است كه در زمان تدوين يا پياده سازي يك برنامه  شود. ارزشيابي تكويني،استفاده مي

 9بيم، مادائوس و كالگان، )استافل شود يبي از آنها انجام ميارزشياب دروني يا بيروني يا ترك سوي

هاي برنامه درسي يا  ارزشيابي برنامه درسي عبارت است از داوري ارزشيابانه درباره فرآورده .(7007

يك برنامه درسي با محيط اجراي آن )آلكين،  مياناي پيچيده از تعاملهاي  داوري پيرامون مجموعه

( شامل ارزشيابي اهميت محتوا، ارزشيابي كيفيت تدريس و 9334) 7زنر(، كه از نظر آي9837

( ارزشيابي به دو بخش اساسي 9837شده است. به عقيده آلكين )  ارزشيابي بروندادهاي كسب

شود و به تعبير  ارزشيابي محصول برنامه درسي و ارزشيابي برنامه درسي در حين اجرا تقسيم مي

يند(، ارزشيابي اجراي آ)محتوا و فر ارزشيابي طراحي برنامه درسي ( دربرگيرنده7090) 8ميكرشون

برنامه درسي و ارزشيابي بروندادهاي آن است. در ارزشيابي، تعيين دقيق مالكها و نشانگرها 

هايي از نظام آموزشي كه داوري و ارزشيابي  عبارت است از ويژگيها يا جنبه 4ضرورت دارند. مالك

آموزشي كه وضعيت يك يا   درباره نظام 7اي عبارت است از آماره 1نشانگر شود. درباره آن انجام مي

 (.9831سازد )بازرگان،  چند عامل را آشكار مي

ساختن اطالعات توصيفي و  آوردن و فراهم  كردن، بدست يند تعيينآارزشيابي عبارت از فر

گيري،  تصميم هدايت قضاوتي در مورد ارزش و مطلوبيت اهداف، طرحها، اجرا و نتايج به منظور 

                                                 
1. Stufflebeam, Madaus & Kellaghan 

2. Eisner 

3. Schoonmaker 
4. Criteria 

5. Indicator 

6. Statistic 



 ...  های برگزیده از تحليل محتوای كتب درسی پایه
 

01 

فيلد، به  بيم و شينك بررسي )استافل هاي مورد خدمت به نيازهاي پاسخگويي و درك بيشتر از پديده

بر هدف  برخاسته از رويكرد مبتني  الگوهاي  ( است كه الگوهاي مختلفي چون9830نقل از كيامنش،

همان طور كه اشاره  گيرد. بر ميرا در ( 7.اي ال. سي. و يو. 9سيپ  بر مديريت )الگوهاي  مبتني  و

تواند از طريق كتاب درسي در نظام  يندهاي برنامه درسي است و ميآشد، محتوا از عناصر و فر

تعليم و تربيت رسمي عرضه شود. كتابهاي درسي يكي از عوامل اساسي رشد و توسعه يادگيري 

 شناختي كودكان در جهان امروز است. 

استفاده از روش تحليل  .شوداستفاده مي اروش تحليل محتواز  در اين مطالعه براي ارزشيابي

محتوا در زمينه آموزش و پرورش مبتني بر اين فرض اساسي است كه هر وسيله ارتباط مانند كتاب، 

: 9331 8،يدهد )وست بر داراي پيامهاي نهايي و آشكاري است كه خواننده را تحت تأثير قرار مي

 آن اي منظم بودن، عيني بودن و مقداري بودن در تعريفي كه هولستي ازبه باور برلسون ويژگيه .(74

شود كه در به هر نوع فني اطالق مي اتحليل محتوبه عبارتي ديگر است. مشاهده دهد قابل فن مي

(. باردن 730: 9873آيد )ساروخاني، استنتاج منظم و عيني ويژگيهاي خاص يك متن به كار مي

محتوا را شامل سه مأموريت انتخاب مداركي كه بايد تحليل شوند،  ( مرحله اول تحليل9874)

داند. به  تنظيم فرضيات و اهداف و تعيين معرفهايي كه تفسير نهايي بر مبناي آنها خواهد بود، مي

به نقل از من ) كند. بكر و ليس ها را تحليل نمي باور ميرينگ تحليل محتوا تنها محتواي آشكار داده

هاي اصلي متن به عنوان محتواي اوليه و  و ايده 4طوح محتوا را به مضامين( س9839حسيني، 

 اند.  اي به مثابه محتواي پنهان تفكيك كرده اطالعات زمينه

گرايان در  معموالً گرايش به تحليل محتواي پنهان با كيفي بودن تحليل محتوا رابطه دارد. كيفي

سطحي شدن تحليل و غفلت از  .9دانند: رد ميگرايان وا تحليل محتوا دو نقد اساسي را بر كمي

مغفول ماندن بخش مهمي از متن به دليل پرداختن به محتواي  .7هاي معدود ولي با ارزش  داده

(. اما رايف در پاسخ به اين 9831آشكار و غفلت از محتواي پنهان متون )رايف، ليسي و فيكو،  

واي آشكار، مزاياي ناخودآگاه و مدعا و در مقام حمايت از تحليل محتواي كمي و محت

پذيربودن، امكان انجام تحقيقات طولي با استفاده از آرشيو و تقليل محتواي فراوان به  غيركنش

 شمارد. هاي مختلف را براي اين نوع تحليل بر مي كنترل و كاربرد فراوان در رشته هاي قابل داده

                                                 
1. CIPP Evaluation Model  
2. The UCLA Evaluation Model 

3. Westbury 

4. Themes  
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هاي هدف عمده )توصيف ويژگي 1محتوا ل ( تحلي7009 ،9ناراما به باور برلسون )به نقل از مك

كنندگان  اصلي محتواي پيام، توصيف ويژگيهاي شكلي محتواي پيام، استنباط مفاهيم موردنظر تهيه

 دارد. از نظر بيني آثار محتوا بر مخاطبان( محتوا، استبناط برداشت مخاطبان پيام از محتواي آن و پيش

 توصيف محتوا، تحليل اصلي هدف ي از پنج( يك9839، به نقل از حسيني) دومينيك و ويمر

 يا يك در ارتباطي، محتواي با خاصي هاي ارتباطات است كه طي آن ويژگيهاي مجموعه محتواي

تحليل ”باركوس معتقد است كه  .شوند مي مطالعه اجتماعي هاي دگرگوني نيز و مقطع زماني چند

با وجود جامع بودن،  كه بودهعلمي  الًكام يروش و به معناي تحليل علمي پيامهاي ارتباطي “محتوا

(. تحليل محتوا عبارت از طبقه 9830 ،از نظر ماهيت نيازمند تحليلي دقيق و منظم است )هولستي

نمي يك زمان رالبته دكه  بندي عنصرهاي متن مورد تحليل در مقوله هاي از پيش تعيين شده است

(. همچنين تحليل محتوا روش مطالعه و تجزيه 9877 ،روژهو)دو كار برده توان چند مقوله را با هم ب

 (.9837 ،و تحليل ارتباط ها به شيوه فضا مدار عيني و كمي براي اندازه گيري متغيرهاست )كرلينجر

و معني مي دهد( در  است واحد تحليل )جمله يا مجموعه اي كه آن واحد در درون آن جا يافته

ثبت عبارت )مضمون پاراگراف( و  و واحد وير()متن، پرسشها، فعاليت و تصا اين پژوهش صفحه

. منظور از مضمون پيام خاصي است كه از جانب فرستنده پيام مورد توجه است استتصاوير 

 بررسي پيام، آماده سازي و سازمان دهي ند از:امراحل تحليل نيز عبارت .(801: 9873)ساروخاني، 

هاي گردآوري  اين پژوهش بر پردازش دادهتمركز . (9830، همكاران)سرمد و  ها پردازش دادهو 

 دست آمده است. هاطالعات ب و تحليل شده از پيام پس از رمزگذاري، مقوله بندي آن

 جامعه آماري

هاي آسماني،  جامعه آماري اين پژوهش كتب درسي مطالعات اجتماعي، علوم تجربي، هديه

و  هفتم ،)شش عنوان( هاي ششم ههنر در پاي و فرهنگ و تفكر و پژوهش كار و فناوري، فارسي،

ي كتب برگزيده با موضوع مطالعه )آسيبهاي ا)هفت عنوان( هستند كه به دليل نزديكي محتو هشتم

احتمال بيشتر سازگاري  هاي ياد شدهپايهينش زند. سبب گه االگوهاي مصرف و توليد( انتخاب شد

 سهي كتب طي او تغيير محتو وزآم دانشهاي تناسب سني  ي كتب با موضوع مطالعه از جنبهامحتو

سال اخير )بر مبناي رويكرد نوين و اسناد تحول بنيادين و برنامه درسي ملي( است. همه جامعه 

توليد و آسيبهاي آن تحليل و بررسي شده و  آماري از لحاظ توجه به سازه الگوهاي مصرف و

 گيري به عمل نيامده است. نمونه

                                                 
1. McNamara 
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 ي ابزار پژوهشيي و پايايروا

)روش  عناوينطريق تحليل محتواي  از آنروايي تحليل محتواست كه  سياههار اين پژوهش ابز 

. به منظور ه استشد محتوايي و نظر متخصصان( و پايايي آن براساس الگوي پايايي اسكات برآورد 

از  الگوهاي مصرف و توليد در كشور  )آسيبها(هاي براي انتخاب مؤلفه اي تحليل محتويتعيين روا

رش كميسيون اصالح الگوي مصرف دبيرخانه شورايعالي انقالب فرهنگي با عنوان الگوي گزا

 هدر ايران كه فراتحليل مجموعه گسترده و متنوعي از پژوهشهاي انجام شده مرتبط بود مصرف

از كوششهاي پيشين براي شناسايي چالشهاي   گزارش يادشده با واكاوي دقيق استفاده شده است.

بندي و  معين، چالشهاي مذكور را طبقه يتوليد در ايران و استفاده از روش الگوهاي مصرف و

 جايگاه نظري آنها را مشخص كرده است.

پيرامون ابعاد اقتصادي  شده شود كه با مرور گزارشها و مقاالت منتشر در اين گزارش عنوان مي

 ةها و نيز عدم ارائاصالح الگوي مصرف در ايران، تفاوت مفاهيم، روشن نبودن مالكها و معيار

شواهد و مستندات مرتبط و كافي براي توصيف مسئله يا آنچه چالش ناميده شده است، آشكار 

ترين  گيري از مزاياي آن، اصلي شود. همچنين مشخص نبودن جايگاه نظري موضوع و بهره مي

 ،مصرف خورد )كميسيون اصالح الگوي ي هستند كه كم و بيش در اغلب آنها به چشم مييويژگيها

كاستيهاي  يادعاهاي مذكور با شواهد و مستندات بررسي و پس از احصا مقالهدر اين  .(7: 9833

شده در گزارشها و   فهرستي اصالح شده از چالشهاي مطرح مطالعات انجام شده پيرامون موضوع،

 است.  ، استخراج شدهدر ايراندر مورد الگوي مصرف متكي به مستندات و آمار  شده مقاالت منتشر

هاي ششم و  اوليه تحليل محتواي كتب منتخب پايه سياههي در قالب يپس از آن فهرست نها

از صاحب نظران  تنهفتم از جنبه توجه به سازه آسيبهاي الگوهاي مصرف و توليد در اختيار سه 

نهايي در قالب هفت مؤلفه براي  اين حوزه قرار گرفت كه پس از اعمال نظرات آنها، فهرست

 ي مصرف و نه مؤلفه براي الگوي توليد تهيه شد.الگو

 گوناگون مانند( روشهاي 9830) ها در تحليل محتوا، به باور هولستي براي برآورد پايايي داده

رسد كه الگوي  پايايي مركب الگوي اسپيگلمن، تروئيليگر و فيرينگ و... وجود دارد. اما به نظر مي

در  ناي از پايايي، سودمندتر از ساير روشها است. بنابراي انه( به دليل ارائه تخمين محتاطPi) اسكات

، درصد نخست. متناسب با اين الگو در گام ته اساين پژوهش از الگوي پايايي اسكات استفاده شد

)تصادفي( ابتدا نسبت  شد. براي تعيين درصد توافقهاي موردانتظار انتظار تعيين  توافقهاي مورد

شد كه همان درصد  ها محاسبه  ها و سپس مجذور تمام مقوله ه مقولهعناوين هر مقوله از مجموع
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هاي مختلف در رابطه مربوطه، اندازه  انتظار بود. در گام بعدي با قرار دادن اندازه توافقهاي مورد

 شد.   برآورد  31/0ضريب پايايي ابزارها برابر با 

 شيوه اجرا و مراحل آن

 :شدر اجرا بررسي و تحليل كتب درسي به ترتيب زي

 الف( مطالعه مباني نظري الگوي مصرف

هاي حاصل از فرم تحليل محتوا طبقه بندي  ها: در اين مرحله داده ب( استخراج و تحليل داده

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 9شد و با آمار توصيفي و روش آنتروپي شانون

 تحليل داده ها روش

شامل كه بودند تم شو ه ، هفتمهاي ششم پايه برگزيده جامعه آماري اين پژوهش كتب درسي

و  تفكر و پژوهش ي آسماني، فارسي،كار و فناوري،ها ههديعلوم تجربي، مطالعات اجتماعي، 

. كتب ياد شده هستند)هفت عنوان( و هشتم  شم )شش عنوان( و هفتمي شها هپايدر هنر  فرهنگ و

ابزار اين پژوهش واحد تحليل اب شدند. به روش نمونه گيري هدفمند به عنوان نمونه پژوهش انتخ

و پايايي آنها براساس االت ؤطريق تحليل محتواي س از آنهاروايي تحليل محتوا بود كه سياهه 

هاي پژوهش نيز از براي تجزيه و تحليل داده وبرآورد  31/0( برابر با Pi) الگوي پايايي اسكات

يك  باگيري عدم اطمينان است كه  ي اندازهآنتروپي شاخصي براروش آنتروپي شانون استفاده شد. 

  شود: نوشته مي زيربه صورت توزيع احتمال بيان تابع 

 
 دو بابراساس اين روش كه به مدل جبراني مشهور است، محتواي كتابهاي انتخاب شده 

هفت مؤلفه )آسيبهاي الگوي مصرف( و نه مؤلفه )آسيبهاي در  تم(شو ه ، هفتم)كتب ششم پاسخگو

هاي ها شمارش و در نهايت دادهمؤلفهسپس فراواني هر يك از  .ندشدتوليد( طبقه بندي الگوي 

 :شدندجداول فراواني براساس مراحل زير تحليل 

 :بهنجار كردن ماتريس فراوانيهاي جدول براساس فرمول زيرمرحله اول: 

 
 بار اطالعاتي مقوله ام يا به بيان ديگر  آنتروپي شاخص مرحله دوم: محاسبه 

                                                 
1. Shannon entropy method 



 ...  های برگزیده از تحليل محتوای كتب درسی پایه
 

20 

 
با استفاده از بار اطالعاتي ضريب اهميت براي هريك از موضوعات  مرحله سوم: برآورد

داراي بار اطالعاتي بيشتر از درجه اهميت موضوعات و فرمول زير ) ها همقول

 ند.(بيشتري برخوردار 

 
ام را در يك پيام با  ضريب اهميت هر مقولهشاخصي است كه 

هاي حاصل از مقوله ، توان با توجه به برداركند.از طرفي ميتوجه به كل پاسخگوها مشخص مي

 .(90-3: 9830 ،)عادل آذر دكرپيام را نيز رتبه بندي 

 ي پژوهشها هيافت

رورت دارد كه بررسي مفاد كتب درسي در اين نوشته پيش از ارائه نتايج، اشاره به اين نكته ض

 و چگونگي تبيين موضوع نيست. اگيري و كيفيت محتو و ناظر به جهتاست ي داشته تنها جنبه كمّ

اينكه مضمون تكراري داشتند از مضامين بكر وجود همچنين در اين مطالعه برخي عبارات با 

 تفكيك نشده و لحاظ شده اند.

 های ششم، هفتم و هشتم وی مصرف در كتب درسی برگزیده پایهوضعيت آسيبهای الگ

ها،  شامل فراواني مؤلفه هاي ششم، هفتم و هشتم پايهي كتب درسي اهاي تحليل محتو يافته

 .شوند اطالعاتي و اهميت، به ترتيب الگوهاي مصرف و توليد ارائه مي اندازه ضرايب بار
 در كتاب  ی و ضریب اهميت عبارات مرتبط با آسيبهای الگوی مصرفبار اطالعات  ،توزیع فراوانی .0 شماره جدول

 مطالعات اجتماعی

هاي  صفحات كتب مطالعات اجتماعي پايه ةدهد كه در هم نشان مي 9 اطالعات جدول شماره

 عنوان مؤلفه
 اندازه ضريب كتاب مطالعات اجتماعي

 اهميت باراطالعاتي جمع پايه هشتم پايه هفتم پايه ششم

 0 0 0 0 0 0 مصرف با رشدي سريع تر از توليد

 813/0 777/0 77 0 90 97 مصرف توأم با اتالف و اسراف

 0 0 0 0 0 0 مصرف ناعادالنه

 899/0 899/0 7 0 1 7 اتالف منابع طبيعي و عوامل توليد

 0 0 0 0 0 0 وري پايين و با رشد نامناسب بهره

 889/0 173/0 8 0 9 7 نسلي در مصرف منابع عمومي -ميانرعايت نشدن عدالت 

 0 0 0 0 0 0 مرانياتالف منابع عمومي در برنامه ريزي و اجراي طرحهاي ع

 9 719/9 87 0 97 97 جمع
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با “ مصرف توأم با اتالف و اسراف”ششم، هفتم و هشتم بيشترين ضرايب اهميت برآورد شده به  

اختصاص دارد. البته اندازه ضرايب “ توليد اتالف منابع طبيعي و عوامل”و كمترين به  813/0اندازه 

 ي كه در كتب مورد مطالعه به آنها پرداخته نشده، صفر است.يها مؤلفه

د كه به نده نشان مي مورد مطالعههاي  هاي تحليل كتب درسي مطالعات اجتماعي پايه يافته

مصرف ”هاي  ؤلفهو به مشده عبارت پرداخته  77، در قالب “مصرف توأم با اتالف و اسراف”مؤلفه 

اتالف منابع عمومي در برنامه ريزي و اجراي ”، “مصرف ناعادالنه”، “تر از توليدبا رشدي سريع

نكته   اشاره نشده است.ها  و نيز در كتب درسي پايه هشتم به هيچ يك از مؤلفه “طرحهاي عمراني

تروپي شانون با يكديگر قابل توجه تفاوت نتايج حاصل از به كار گيري دو روش توزيع فراواني و آن

از جنبه ضريب اهميت “ نسلي در مصرف منابع عمومي -ميانرعايت نشدن عدالت ”)مؤلفه  است

براي  متفاوتاز روشهاي  نوعم است.(. به طور كلي دو سووم اما از لحاظ فراواني ددر رتبه 

از مدل  برگرفته نوعمطرح شده كه يك  اله تحليل محتوئپردازش اطالعات موجود از يك مس

از نوع غير  اغيرجبراني و ديگري از مدل جبراني است. روش توزيع فراواني براي تحليل محتو

ها از نظر پاسخگو  مقوله ميانشود و به مبادله  جبراني است كه با توجه به درصد فراوانيها تحليل مي

ل و پردازش شود و در برابر روش آنتروپي شانون، از نوع جبراني است كه در تحلي توجهي نمي

 .(91: 9830ها توجه دارد )آذر، اطالعات هم به پاسخگو و هم به مقوله
 در كتاب علوم تجربی توزیع فراوانی، بار اطالعاتی و ضریب اهميت عبارات مرتبط با آسيبهای الگوی مصرف .2 شماره جدول

 مؤلفه
 اندازه ضریب كتاب علوم تجربی

 اهميت عاتیباراطال جمع سال هشتم سال هفتم سال ششم

   0 0 0 0 مصرف با رشدي سريع تر از توليد

 0 0 1 0 1 0 مصرف توأم با اتالف و اسراف

 0 0 0 0 0 0 مصرف ناعادالنه

 9 7799/0 97 0 9 99 اتالف منابع طبيعي و عوامل توليد

 0 0 0 0 0 0 وري پايين و با رشد نامناسب بهره

 0 0 9 0 9 0 نابع عمومينسلي در مصرف م -ميانرعايت نشدن عدالت 

 0 0 0 0 0 0 اتالف منابع عمومي در برنامه ريزي و اجراي طرحهاي عمراني

 9 7799/0 93 0 7 99 جمع

مورد هاي  دهد كه در همگي صفحات كتب علوم تجربي پايه نشان مي 7اطالعات جدول شماره 

اتالف منابع ”به مؤلفه عبارت، بيشترين فراواني و ضريب اهميت، مربوط  93از مجموع  بررسي

 است. “ طبيعي و عوامل توليد

نسلي در مصرف  -ميانرعايت نشدن عدالت ”و “ مصرف توأم با اتالف و اسراف”هاي  به مؤلفه
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به  است. بنابراين عبارت اختصاص يافته 9و  1و  به ترتيب تنها در كتب پايه هفتم  “منابع عمومي

وري پايين و با رشد  بهره” ،“مصرف ناعادالنه”، “ليدمصرف با رشدي سريع تر از تو”هاي  مؤلفه

در كتب درسي  “اتالف منابع عمومي در برنامه ريزي و اجراي طرحهاي عمراني”و  “نامناسب

  اشاره نشده است.ها در كتب پايه هشتم  مؤلفه و به هيچ يك از  منتخب پايه هاي ششم و هفتم
 در كتاب هدیه های آسمانی عاتی و اهميت عبارات مرتبط با آسيبهای الگوی مصرفتوزیع فراوانی، ضرایب بار اطال .1 شماره جدول

 مؤلفه
 اندازه ضریب )پيام(های آسمانی كتاب هدیه 

 اهميت باراطالعاتی جمع سال هشتم  سال هفتم سال ششم

 0 0 0 0 0 0 مصرف با رشدي سريع تر از توليد

 9 144/0 99 3 9 9 مصرف توأم با اتالف و اسراف

 0 0 4 0 4 0 مصرف ناعادالنه

 0 0 0 0 0 0 اتالف منابع طبيعي و عوامل توليد

 0 0 0 0 0 0 وري پايين و با رشد نامناسب بهره

 0 0 0 0 0 0 نسلي در مصرف منابع عمومي -ميانرعايت نشدن عدالت 

 0 0 0 0 0 0 اتالف منابع عمومي در برنامه ريزي و اجراي طرحهاي عمراني

 9 144/0 91 3 1 9 جمع

هاي آسماني  دهد كه در همگي صفحات كتب هديه )پيام(  نشان مي 8اطالعات جدول شماره 

و  9برابر با “ مصرف توأم با اتالف و اسراف”، هفتم و هشتم ضريب اهميت مؤلفه 9هاي ششم پايه

 ها صفر است. براي ديگر مقوله

)تنها در  7چهاربا “ مصرف ناعادالنه”ؤلفه هاي آسماني نشان داد كه م تحليل كتابهاي درسي هديه

فراواني مشاهده شده است. در كتب يادشده به  99با “ مصرف توأم با اتالف و اسراف”پايه هفتم( و 

وري  بهره”، “اتالف منابع طبيعي و عوامل توليد”، “مصرف با رشدي سريع تر از توليد”هاي  مؤلفه

اتالف ”و “ نسلي در مصرف منابع عمومي -ميانالت رعايت نشدن عد”، “پايين و با رشد نامناسب

 اشاره اي نشده است.“ هاي عمرانيمومي در برنامه ريزي و اجراي طرحمنابع ع

 

 

 

 

                                                 
 “از اسراف و هدر دادن نعمتها بيزار بودند.”و در قالب توصيف رفتار اهل بيت )ع( آمده است كه  88در صفحه  .9

اره گرفتن عهد خداوند از آگاهان پيرامون سكوت نكردن در برابر شكم بارگي ستمگران و گرسنگي مظلومان و مناجات خطبه سوم نهج البالغه درب .7

..به همراه 74و دو پرسش از فرمايش علي )ع( در صفحه  79اميرالمؤمنين )ع( مبني بر رعايت مساوات و رسيدگي دقيق به بيت المال در صفحه 

 .18زيستي پيامبر اكرم در صفحه روايت امام صادق )ع( از ساده 
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در كتاب تفکر و  بار اطالعاتی و ضریب اهميت عبارات مرتبط با آسيبهای الگوی مصرف ،توزیع فراوانی .1شماره  جدول

 سبک زندگی

 عنوان مؤلفه
 اندازه ضریب پژوهش )تفکر و سبک زندگی( كتاب تفکر و

 اهميت باراطالعاتی جمع سال هشتم سال هفتم سال ششم

 0 0 0 0 0 0 مصرف با رشدي سريع تر از توليد

 9 7803/0 7 9 9 0 مصرف توأم با اتالف و اسراف

 0 0 0 0 0 0 مصرف ناعادالنه

 0 0 0 0 0 0 اتالف منابع طبيعي و عوامل توليد

 0 0 0 0 0 0 ري پايين و با رشد نامناسبو بهره

 0 0 0 0 0 0 نسلي در مصرف منابع عمومي -ميانرعايت نشدن عدالت 

 0 0 0 0 0 0 اتالف منابع عمومي در برنامه ريزي و اجراي طرحهاي عمراني

 9 7803/0 7 9 9 0 جمع

ششم نشاني از  دهد كه در كتاب درسي تفكر و پژوهش پايه نشان مي 4اطالعات جدول شماره 

شود. تحليل كتاب درسي تفكر و سبك زندگي )در  پرداختن به آسيبهاي الگوي مصرف مالحظه نمي

مصرف »هاي  عبارت به مؤلفه يك شكل و يكهاي هفتم و هشتم( نشان داد كه  تنها در قالب  پايه

 . 9اشاره شده است« توأم با اتالف و اسراف
در كتاب كار و  طالعاتی و ضریب اهميت عبارات مرتبط با آسيبهای الگوی مصرفبار ا ،توزیع فراوانی .1ل شماره جدو

 فناوری

 مؤلفه
 اندازه ضریب كتاب كار و فناوری

 اهميت باراطالعاتی جمع سال هشتم سال هفتم سال ششم

 0 0 9 0 9 0 مصرف با رشدي سريع تر از توليد

 0 0 9 0 9 0 مصرف توأم با اتالف و اسراف

 0 0 0 0 0 0 دالنهمصرف ناعا

 0 0 0 0 0 0 اتالف منابع طبيعي و عوامل توليد

 0 0 0 0 0 0 وري پايين و با رشد نامناسب بهره

 0 0 0 0 0 0 نسلي در مصرف منابع عمومي -ميانرعايت نشدن عدالت 

 0 0 0 0 0 0 هاي عمرانيرنامه ريزي و اجراي طرحاتالف منابع عمومي در ب

 0 0 7 0 7 0 جمع

 ششم هايصفحات كتب كار و فناوري پايه ةدهد كه در هم نشان مي 1طالعات جدول شماره ا

، عبارتي كه به آسيبهاي الگوي مصرف اشاره داشته باشد، مشاهده نشد و لذا ضريب اهميت و هشتم

مصرف توأم با ” و “ مصرف با رشدي سريع تر از توليد”هاي  صفر است. در پايه هفتم تنها به مؤلفه

 ، در قالب دو عبارت اشاره شده است. “ف و اسرافاتال

                                                 
از كتاب پايه هفتم در قالب يك عنوان فعاليت، مقايسه شيوه زندگي افراد  17از كتاب پايه هشتم در قالب يك شكل و در صفحه  919در صفحه .9

 كنند( خواسته شده است. گيرند با افرادي كه به اندازه خرج مي )افرادي كه زياد قرض مي
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هاي ششم، هفتم و هشتم، نشان داد كه در آنها  صفحات كتب فارسي پايه ةي هماتحليل محتو

 عبارتي پيرامون آسيبهاي الگوي مصرف موجود نيست.

 های ششم، هفتم و هشتم وضعيت آسيبهای الگوی توليد در كتب درسی برگزیده پایه

-پايهدر بازتاب آسيبهاي الگوي توليد درمحتواي كتب درسي منتخب، به ترتيب در اين قسمت 

 شود.  هاي ششم، هفتم و هشتم تحليل مي
 در كتب درسی پایه ششم« آسيبهای الگوی توليد» های  توزیع فراوانی عبارات )متن، پرسش یا تصویر( مرتبط با مؤلفه .1ل شماره جدو

 عنوان مؤلفه

 كتب درسی

 مطالعات
 جتماعیا

 تفکر و
 پژوهش 

 علوم
 تجربی 

 فارسی
 كار و 
 فناوری

 های هدیه
 یآسمان 

 - - - - - - سطح نسبتاً پايين رشد توليد

 - - - - - - پرنوساني رشد توليد

 - - - - - 9 وري پايين بهره

 - - - - - - فزوني رشد مصرف خانوار و دولت از رشد توليد

 - - - - - - وابستگي توليد به واردات

 - - - - - - تناسبي رشد واردات با رشد توليد بي

 - - - - - - وابستگي واردات به درآمدهاي نفت و گاز

شدن تراز  فزوني واردات بر صادرات غيرنفتي و منفي
 - - - - - - پرداختهاي غيرنقتي

 - - - - - - قابل تداوم نبودن الگوي فعلي توليد و واردات 

 - - - - - 9 جمع

در كتاب مطالعات  9عبارت 9، تنها “هاي الگوي توليدآسيب”مؤلفه  3ششم از مجموع  ةپايدر 

 شد.  است، مالحظه “ وري پايين بهره”اجتماعي كه مرتبط با مؤلفه 
 یه هفتمدرسی پا  در كتب“ آسيبهای الگوی توليد”های  توزیع  فراوانی عبارات )متن، پرسش یا تصویر( مرتبط با مؤلفه. 1شماره  جدول

 عنوان مؤلفه 

 كتب درسی
 مطالعات
 اجتماعی

 تفکر و 
 سبک زندگی

 علوم
 تجربی

 فارسی
 كار و

 فناوری 

 های  هدیه
 یآسمان

 - - - - - - سطح نسبتاً پايين رشد توليد

 - - - - - - پرنوساني رشد توليد

 - - - - - - وري پايين بهره

 - - - - - - فزوني رشد مصرف خانوار و دولت از رشد توليد

 - - - - - - وابستگي توليد به واردات

 - - - - 9 - تناسبي رشد واردات با رشد توليد بي

 - - - - - - وابستگي واردات به درآمدهاي نفت و گاز

شدن تراز پرداختهاي  فزوني واردات بر صادرات غيرنفتي و منفي
 غيرنقتي

- - - - - - 

 - - - - - - ليد و واردات قابل تداوم نبودن الگوي فعلي تو

 - - - - 9 - جمع

 

                                                 
(، در قالب اخبار روزنامه ها به هجوم آفت سن در مزارع كرمان و بارش تگرگ در اردبيل كه به محصول 1ربرگ ها )كاربرگ از كا 7در صفحه  .9

 كشاورزان و درختان ميوه خسارت وارد كرده، اشاره شده است.
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ه گانه آسيبهاي الگوي توليد، تنها يك هاي نُ نشان داد كه از مؤلفه 7اطالعات جدول شماره 

دركتاب تفكر و “ تناسبي رشد واردات با رشد توليد بي”عبارت )در قالب يك پرسش( به مؤلفه 

 .9سبك زندگي پايه هفتم اختصاص يافته است

ها و تصاوير كتب درسي پايه هفتم به پرسش-بهاي سه گانه متن، فعاليتهاچ يك از  قالدر هي

فزوني رشد ”، “وري پايين بهره”، “پرنوساني رشد توليد”، “سطح نسبتاً پايين رشد توليد” هاي  مؤلفه

وابستگي واردات به ”، “وابستگي توليد به واردات”، “مصرف خانوار و دولت از رشد توليد

شدن تراز پرداختهاي غيرنقتي  فزوني واردات بر صادرات غيرنفتي و منفي”، “ي نفت و گازدرآمدها

 ، اشاره اي نشده است.“قابل تداوم نبودن الگوي فعلي توليد و واردات”و“ فعلي توليد و واردات

، كمترين انطباق را با “هاي الگوي توليد آسيب”توان اظهار كرد كه متون مرتبط با  بنابراين مي

 ي ارائه شده در كتابهاي درسي منتخب داشتند.احتوم
در كتب “ آسيبهای الگوی توليد”های  توزیع  فراوانی عبارات )متن، پرسش یا تصویر( مرتبط با مؤلفه. 8شماره   جدول

 درسی پایه هشتم

 عنوان مؤلفه 

 كتب درسی

 مطالعات

 اجتماعی

 تفکر و 

 سبک زندگی

 علوم

 تجربی
 فارسی

 كار و

 ناوریف 

 های  هدیه

 یآسمان

 - - - - - - سطح نسبتاً پايين رشد توليد

 - - - - - - پرنوساني رشد توليد

 - - - - - - وري پايين بهره

 - - - - - - فزوني رشد مصرف خانوار و دولت از رشد توليد

 - - - - - - وابستگي توليد به واردات

 - - - - - - تناسبي رشد واردات با رشد توليد بي

 - - - - - - وابستگي واردات به درآمدهاي نفت و گاز

شدن تراز پرداختهاي  فزوني واردات بر صادرات غيرنفتي و منفي

 غيرنقتي
- - - - - - 

 - - - - - - قابل تداوم نبودن الگوي فعلي توليد و واردات 

 - - - - - - جمع

پرسشها و -ي سه گانه متن، فعاليتهادر هيچ يك از  قالبهانشان داد كه  3اطالعات جدول شماره 

 اختصاص هاي الگوي توليد،هاي نه گانه آسيب مؤلفهتصاوير كتب درسي پايه هشتم، عبارتي كه به 

، “آسيبهاي الگوي توليد”كرد كه متون مرتبط با  عنوانتوان  بنابراين مي .يافته باشد مالحظه نشد

 ي منتخب داشتند.ي ارائه شده در كتب درساكمترين انطباق را با محتو

                                                 
كاهش يا افزايش رشد توليد ملي  از نظر مردم واردات محصوالت مصرفي چه نقشي در”، سؤال شده است كه آيا پاسخ به پرسش 77در صفحه  .9

 آيد؟ با نظر سنجي به دست مي“ دارد؟
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 مورد بررسیدر كتب درسی  ار اطالعاتی و ضریب اهميت عبارات مرتبط با آسيبهای الگوی توليدب  ،توزیع فراوانی. 9شماره  جدول

 مؤلفه

 اندازه ضریب تفکر و سبک زندگی مطالعات اجتماعی

سال 

 ششم

سال 

 هفتم

  سال

 شتمه
 جمع

سال 

 ششم

سال 

 هفتم

ل سا

 شتم
 اهميت باراطالعاتی جمع

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سطح نسبتاً پايين رشد توليد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پرنوساني رشد توليد

 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 وري پايين بهره

فزوني رشد مصرف خانوار و 

 دولت از رشد توليد
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وابستگي توليد به واردات

دات با رشد تناسبي رشد وار بي

 توليد
0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 

وابستگي واردات به درآمدهاي 

 نفت و گاز
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

فزوني واردات بر صادرات غيرنفتي 

شدن تراز پرداختهاي  و منفي

 غيرنقتي

. 0 0 0 . 0 0 0 0 0 

قابل تداوم نبودن الگوي فعلي 

 توليد و واردات
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 9 0 9 0 9 0 0 9 جمع

صفحات كتب مطالعات اجتماعي و تفكر و  ةدهد كه در هم نشان مي 3اطالعات جدول شماره 

هاي ششم، هفتم و هشتم، اندازه ضرايب بار اطالعاتي و اهميت براي  پژوهش )سبك زندگي( پايه

 ،"واردات وابستگي توليد به"، «سطح نسبتاً پايين رشد توليد»، «پرنوساني رشد توليد»هاي  مقوله

قابل »و « فزوني واردات بر صادرات غيرنفتي و .... »، "وابستگي واردات به درآمدهاي نفت وگاز"

 ، برابر با صفر است. «تداوم نبودن الگوي فعلي توليد و واردات

 بندي و پيشنهادها جمع

مومي طور كلي فرهنگ عاصالح الگوهاي مصرف و توليد مستلزم تغيير در نگرشها، باورها و به 

ي رفتارها اصالحو  انتقال ارزشهاتوسعه دانش، در  يآموزش و پرورش نقش اساسست و هاخانواده

ها كتابهاي درسي هستند كه براي بررسي چگونگي  آموزهاين ترين ابزار انتقال رد. مهمدا همربوط

العه قرار گرفتند. ارائه مفاهيم مرتبط با الگوهاي توليد و مصرف به خانواده ها، در اين مقاله مورد مط

هاي آسماني، فارسي، كار و فناوري، تفكر و پژوهش و  كتب درسي مطالعات اجتماعي، هديه

ي بر اتم به دليل نزديكي با موضوع مطالعه و تغيير محتوشو ه ، هفتمهاي ششم فرهنگ و هنر پايه

 سالهاي اخير انتخاب شدند.  مبناي اسناد تحول بنيادين و برنامه درسي ملي در
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موضوع و نيز روش پژوهش مقيد به تحليل ارزشيابي است كه هدف از آن  سببمقاله حاضر به 

تحليل كمي متن براي پي بردن به نوع گرايش و ارزش گذاريهاي توليد كننده متن به اقتضاي روش 

 مطالعه بود. 

شوراي  هاي گزارش كميسيون اصالح الگوي مصرف دبيرخانه گيري از يافته با بهره مسير نايدر 

تعيين و پس از آن محتواي كتب ياد شده با  اها براي تحليل محتو مؤلفهة انقالب فرهنگي، مجموع

 استفاده از روش آنتروپي شانون تحليل شدند.

، به سه “آسيبهاي الگوي مصرف” ها نشان دادند كه در پايه ششم از مجموع هفت مؤلفهيافته

رعايت نشدن ”و “ مصرف توأم با اتالف و اسراف”، “اتالف منابع طبيعي و عوامل توليد” مؤلفه

وري  بهره”، به چهار مؤلفه آن اشاره شده و در برابر“ نسلي در مصرف منابع عمومي -ميانعدالت 

،  “ريزي و اجراي طرحهاي عمراني اتالف منابع عمومي در برنامه”، “پايين و با رشد نامناسب

نكته قابل توجه عدم  توجه نشده است.“ از توليد تر مصرف با رشدي سريع”و “ مصرف ناعادالنه”

فناوري با وجود ظرفيت  هاي آسماني، فارسي، تفكر و پژوهش وكار و هديه  استفاده از ظرفيت كتب

 هاي مرتبط با موضوع اصالح الگوي مصرف است. چشمگير آنها براي انعكاس آموزه

كتاب از  1مؤلفه در قالب  1مؤلفه آسيبهاي الگوي مصرف، به  7در پايه هفتم از مجموع 

اتالف ”و “ وري پايين و با رشد نامناسب بهره” به دو مؤلفهآن كتاب اشاره شده و در برابر  7مجموع 

در پايه هفتم از  پرداخته نشده است.“ هاي عمراني منابع عمومي در برنامه ريزي و اجراي طرح

اصالح الگوي مصرف خانواده ها فارسي و فرهنگ و هنر براي پرداختن به موضوع   ظرفيت كتب

 استفاده نشده است.

مصرف توأم با اتالف ”به مؤلفه تنها مؤلفه آسيبهاي الگوي مصرف،  7در پايه هشتم از مجموع 

رعايت ” به مؤلفه هايآن كتاب اشاره شده و در برابر  7كتاب از مجموع  7در قالب “ و اسراف

اتالف ” ،“وري پايين و با رشد نامناسب بهره” ،“نسلي در مصرف منابع عمومي -مياننشدن عدالت 

اتالف ”و “ مصرف ناعادالنه” ،“مصرف با رشدي سريع تر از توليد” ،“منابع طبيعي و عوامل توليد

پرداخته نشده است. در اين پايه از “ ي عمرانيهامنابع عمومي در برنامه ريزي و اجراي طرح

و فرهنگ و هنر براي پرداختن به فناوري  ار و، مطالعات اجتماعي، علوم، كفارسي  ظرفيت كتب

 موضوع اصالح الگوي مصرف خانواده ها استفاده نشده است.

ها و كتب  نبود فراواني، تنها براي برخي از مؤلفه مانندضرايب بار اطالعاتي و اهميت به داليلي 



 ...  های برگزیده از تحليل محتوای كتب درسی پایه
 

29 

بيشترين هشتم و هفتم  ،هاي ششم مورد بررسي قابل برآورد است. در كتب مطالعات اجتماعي پايه

اتالف منابع طبيعي و عوامل ”و كم ترين به “ مصرف توأم با اتالف و اسراف”ضريب اهميت به  

 اختصاص دارد.“ توليد

اتالف ”تم تنها ضريب اهميت مربوط به مؤلفه شو ه، هفتم هاي ششم در كتب علوم تجربي پايه

 ها برابر با صفر است. براي ديگر مقوله و استقابل برآورد  9 با اندازه “ منابع طبيعي و عوامل توليد

توأم با مصرف ”ضريب اهميت مقوله هاي ششم، هفتم و هشتم،  پايههاي آسماني  در كتب هديه

 ها صفر است. و براي ديگر مقوله 9برابر با “ اتالف و اسراف

و هشتم، ضريب اهميت ، هفتم هاي ششم ( پايهتفكر و سبك زندگي)تفكر و پژوهش در كتب 

 ها صفر است. و براي ديگر مقوله 9برابر با “ مصرف توأم با اتالف و اسراف”ه مقول

عبارتي كه به آسيبهاي  و هشتم ششمهاي صفحات كتب كار و فناوري پايه ةهمچنين در هم

دو عبارت معطوف به مؤلفه  ب پايه هفتمالي در كتو ،الگوي مصرف اشاره داشته باشد مشاهده نشد

لذا  مالحظه شد و“ مصرف توأم با اتالف و اسراف”و  “يع تر از توليدمصرف با رشدي سر”هاي 

 ضريب اهميت صفر است.

وري پايين )در قالب  ، تنها به مؤلفه بهره“آسيبهاي الگوي توليد” مؤلفه 3در پايه ششم از مجموع 

 يك عبارت و يك درس ازكتاب مطالعات اجتماعي( اشاره شده است.

 تناسبي بي”، تنها به مؤلفه  “آسيبهاي الگوي توليد”مؤلفه مربوط به  3در پايه هفتم نيز از مجموع 

 )درقالب يك پرسش در كتاب تفكر و سبك زندگي( اشاره شده است.“ رشد واردات با رشد توليد

وري  بهره”، “پرنوساني رشد توليد”، “سطح نسبتاً پايين رشد توليد”هاي  در اين پايه به مؤلفه

وابستگي واردات به ”، “وابستگي توليد به واردات”، “د واردات با رشد توليدتناسبي رش بي”، “پايين

شدن تراز پرداختهاي غيرنقتي  فزوني واردات بر صادرات غيرنفتي و منفي”، “درآمدهاي نفت و گاز

در  نشده است.  ، اشاره“قابل تداوم نبودن الگوي فعلي توليد و واردات”و  “فعلي توليد و واردات

، اشاره نشده “آسيبهاي الگوي توليد”ورد بررسي پايه هشتم به مؤلفه هاي مربوط به كتب درسي م

، سازگاري اندكي با “آسيبهاي الگوي توليد”توان اظهار كرد كه متون مرتبط با  بنابراين مي است.

ي كتب درسي منتخب داشته كه البته سهم  الگوي توليد در مقايسه با الگوي مصرف بسيار امحتو

 ت.كمتر اس

داللت دارد. نخست اهميت و جايگاه موضوع  اساسيبه طوركلي نتايج اين مطالعه بر دو نكته 
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. نكته مهم تر استدر كتب درسي  بيشتر پرداختنيازمند اصالح الگوهاي مصرف و توليد است كه 

 ةاز اندازه مطالب، چگونگي پرداختن به موضوع از جنبه پوشش آسيبهاي مربوطه و پرداختن به هم

رسد كه تبيين چگونگي  ست. به نظر مياده هابعاد با رويكرد استداللي و تبيين پيامدها براي خانوا

كارهاي مربوطه و تحليل پيامدهاي تداوم و، تشريح سازتر مصرف از توليد رشد سريعتحقق پديده 

ور آن در آينده به مراتب كارسازتر از تكرار چندباره نامطلوب بودن وضعيت الگوي مصرف در كش

 است.

دسترسي و چيرگي بيشتر برنامه ريزان كتب درسي نسبت به مباني  نظري و اطالعات دقيق و 

 گوناگونمندي از تخصصهاي  كافي پيرامون ابعاد موضوع و نتايج پژوهشهاي مرتبط به همراه بهره

ازگار با مطالب بعضاً غير مستدل و حتي ناس ةتواند از پرداخت غير مؤثر به موضوع، تكرار بيهود مي

واقعيت جلوگيري كند. براي  نمونه موضوع اسراف در شرايطي بيشترين فراواني از عبارات مرتبط 

با الگوي مصرف را در كتب درسي به خود اختصاص داده است كه مذموم بودن آن نزد اكثريت 

وع نگرش و نمايد، اما مفهوم عملياتي و مصاديق آن مبهم و به ن مردم امري كامالً روشن و بديهي مي

تواند از  سطح دانش و چگونگي رفتار افراد بستگي دارد. كمبود دانش مصرفي خانواده ها مي

هاي مبتني بر  سياستهاي معطوف به اصالح الگوي مصرف و گسترش كاربرد راهبرداثربخشي 

از منابع ممانعت كند و در چنين شرايطي تكرار نكوهيده بودن  بهره گيريي در يصيانت و كارآ

 راف و تبذير اگر بي فايده نباشد، كم فايده است.اس

اي كم هزينه و با تأثيري بلند  شيوه منزلةهاي آموزشي به  برنامهداده است كه تجربه جهاني نشان 

مبنايي براي  مثابهدارد و به همين سبب آموزش نحوه مصرف به اهميت مدت براي صيانت از منابع 

 كشور اهميت دارد. ة با توسع همسواد گرايشهاي اجتماعي جويي، ابراز رفتاري كارآ و ايج صرفه

نسلي، پيامدهاي  -ميانتوسعه سواد مصرفي با مفهومي فراتر از دانش، تبيين معناي عدالت 

وري و رشد توليد، تبعات رشد سريع مصرف نسبت به توليد، عوارض تداوم  ين بهرهيسطح پا

فت و گاز، سرانجام فزوني واردات بر صادرات وابستگي توليد به واردات وابسته به درآمدهاي ن

غيرنفتي و تداوم الگوي فعلي توليد و واردات براي خانواده ها، تقويت احساس مسئوليت، تشويق 

به ابراز حساسيت نسبت به اتالف منابع عمومي و گرايش به عدالت در مصرف در ميان خانواده ها 

در الزم است هاي پشتوانه توسعه كشورهستند كه  از مجموعه باورها، ارزشها، رفتارها و انديشه

 مورد توجه قرار بگيرند .بيشتر  ،كتابهاي درسي
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عالوه بر آگاهي از نتايج پژوهشهاي مرتبط، استفاده از مباني نظري استواري مانند انديشه توسعه 

و پوشش نظري جامعي از  كندريزي كتب درسي  تواند كمك قابل توجهي به برنامه پايدار مي

مجموعه اركان و عناصر مرتبط با اصالح الگوهاي مصرف و توليد را فراهم سازد. توسعه پايدار 

شود اقتصادي را در كنار تراز سيستمهاي طبيعي خواستار مي -ارزيابي همزمان تراز اجتماعي

 .(74: 9873بري،  )خلعت

ه درسي در دفتر توليد برناميند آپژوهش و نيازسنجي، نخستين مرحله از مراحل هشتگانه فر

هاي  گيري از يافته تدارك پشتوانه نظري و بهرهو  استدر كشور  ريزي و تأليف كتب درسي برنامه

پژوهشي، ناظر به همين مرحله است. بنابراين توجه بيشتر برنامه ريزان درسي به موضوع الگوهاي 

 شود. مصرف و توليد به همراه مراجعه به اطالعات متقن و مستند توصيه مي

شود كه در پژوهشهاي آتي، جهت و شدت بار ارزشي متن تعيين و تأثير آن روي  پيشنهاد مي

ان( سنجيده شود. همچنين شايسته است تا عالوه بر محتواي آشكار و معناي آموز دانشگيرنده پيام )

ار تر معاني نهفته در متن و اسناد مورد توجه قرهاي عميقمتن، تحليل محتواي پنهان و اليه سطحي

 مانندگيرد. البته بديهي است كه ضرورت دارد در انتخاب محتوا دقت شود و متن از شرايط مناسب 

 ي شناسي برخوردار باشد. يتناسب با سن و دوره تحصيلي و برخورداري از ويژگيهاي زيبا

، ي فردي و اجتماعيتصميم گيريها آثار و جهاني،ي ملبايد ديدگاههاي برنامه ريزان درسي 

جهاني و مالحظات اجتماعي، ملي و  زيست ن محيطايم، روابط يمحيط اي غيرمستقيمپيامده

هاي درسي در زمينه  در برنامه درسي بگنجانند. برنامهرا  مربوط به مصرفاقتصادي و سياسي 

حل  برخوردار از توانايي و ، گيراهتجربتحقيق،  پايهبر  ،در دسترس و عملياتيبايد  مصرف

خود و آموز ارائه كنند تا بتواند در زندگي  به دانشرا مشخص ي يهاآموزه و باشند مليمشكالت 

 تمرين و مطالعات موردي ،هاي مرتبط گيرد. برنامه درسي بايد پروژه به كار خود ةخانواد

بر ايجاد تغيير در ارزشها، باورها و  مؤثركاربردي بر راهبردهاي و را شامل شود گيري  تصميم

 كيد كند.أت انآموز ديدگاههاي دانش

بايد  آتي استانداردهاي آموزشهاي معطوف به اصالح الگوهاي مصرف و توليدنسل همچنين 

اهميت دانش عملي درك بلكه دانش مصرف خانواده ها كه نه تنها معيارهايي را در برگيرند 

در اعضاي خانواده مسئوليت پذيري و  ياخالق ،يتهاي ارزشوقضا ،گيري مهارتهاي تصميم ،مصرف

ه در زمينه پيشرفتآموزشي  هاي د كه به برنامهشو مي تأكيد بنابرايند. در برگيرينه مصرف را نيز زم
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در تري را  موضوعي گستردهعناوين و  پياده شوند نظام آموزش عموميدر  تامصرف نيازمنديم 

يمت و كاهش ق پيامدهاي ناشي از افزايش تحريمها مانند) رويدادهاي اخير مرتبط باو مصرف زمينه 

در چنين شرايطي  .دنرا پوشش دهروزمره گي مصرف نچگوعملي همچون  ابعادو نفت بر مصرف( 

مبني نظام آموزش و پرورش  تحول در سياستهاي كلي ايجادبخشيدن به توان به تحقق  است كه مي

تربيت و   جايگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترين نهاد مولد سرمايه اجتماعي يارتقا بر

 نزديك تر شد.خودباور  و اي مسؤوليت پذير، قانونگرا، عدالت خواه، خردورز، جمع گراانسانه
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طراحي و اعتبار بخشي الگوي ارزشيابي كيفي و نظام بازخورد درس علوم تجربي پايه 

 جريان يادگيري موزان وآدانشوالدين به  اول راهنمايي
 

 1خانيدكتر منوچهر فضلي

 كيدهچ
والدين گرانه به ه بازخورد اصالحئارا ،يکي از كاركردهای نظام ارزشیابي آنجايي كه از

پژوهش حاضر با هدف طراحي الگو و مدل ارزشیابي  ،يادگیری است جريان موزان وآدانش
در درس علوم والدين به كیفي و بازخوردهای مؤثر بر پیشرفت تحصیلي دانش آموزان 

بر اساس مطالعه فلسفي تعلیم  الگوة لوده اولیشا تجربي پايه اول راهنمايي انجام شده است.
ت آموزش و پرورش ايران و تجارب و تربیت، اسناد باالدستي و میان دستي وزار

سپس از  شده است،كارگیری روشهای تطبیقي و پیمايشي طراحي هفق با بوكشورهای م
 و معلمان و سرگروههای شده اعتبارسنجي نظریحب نظران و خبرگان موضوع طريق صا

ابزارهای  .اندرا سنجیدهقابلیت عملي آن  استان كشور( 23نفر از  981درس علوم تجربي )
در بخش معلمان  در بخش متخصصان مصاحبه نیمه ساختار يافته و هاوری دادهآگرد

های پژوهش با تحلیل آماری داده، اعتبار بخشي فرآيند اجرای پس از .پرسشنامه بوده است
برای پرسشنامه ) هيك متغیر Ttestو روش  (برای بررسي نظرات صاحبنظران) كیفي

)پس از  شده پیشنهادالگوی  .ه استار گرفتقر تحلیلمورد  (معلمان و سرگروهها
 )متخصصان انتخاب شده برای اعتبار نظری(مورد تأيید اكثريت صاحب نظران  اصالحات(
 رويکرد اهداف، اصول و ،های ارزشیابيروشهای الگوی فوق شامل لفهؤم .است قرار گرفته
 -والدينآموز و ن اصلي )دانش ابه مخاطب ی(فرآيند و  مي)تراك های بازخوردیو گونه
حاكي از آن است كه اكثريت معلمان و سرگروههای  يافته ها از نتايج حاصله .استمعلم( 

بازخورد  ئةدر ارا اين الگو"د آموزشي علوم تجربي در حد زياد يا خیلي زياد معتقدن
گرايانه يادگیری و بازخورد اصالح -ياددهي فرآينددانش آموزان در  والدين ورشددهنده به 

توان گفت بنابراين با توجه به نتايج مذكور مي ".استمعلم و جريان آموزشي قابل اجرا  به
تواند موجب رشد كیفي دانش آموزان و ميقابلیت اجرايي در مدارس را داراست  كه الگو
 شود.

 

درس ، ارزشیابي پیشرفت تحصیلي، بازخورد رشد دهنده و سازنده، ارزشیابي كیفي: گانكليد واژ

 ربي علوم تج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 91/99/12تاريخ پذيرش:                      98/9/12اريخ دريافت: ت

  fazli428@yahoo.com                                                              پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ميعضو هیئت عل
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 لهئبيان مس و قدمهم

ها و عناصر مهم و اساسي در برنامه درسي است  نظام ارزشیابي پیشرفت تحصیلي يکي از مؤلفه

واكاوی سنوات  .و تحقیقاتي قرار گرفته است ميو اين مهم در سالهای گذشته مورد مداقه مراكز عل

های فرآيندنگر حاكمیت مطلق بر   و فرآورده  ميدهد كه رويکرد ارزشیابیهای ك گذشته نشان مي

است و   آموزشي و تربیتي داشته است و همین امر موجبات تحول و بازانديشي را مهیا ساخته

 .(9181 9،) لیپمن است زمینه به دست آمدهارزنده در اين  يسال اخیر تجارب خوشبختانه در چند

های جدی ز انتقادنجر به بروهای گذشته مدر ارزشیابي در دهه ميتوسعه روز افزون روشهای ك

 زمینهدر اين  اند.كردهاز منظرهای مختلف مسائلي را مطرح  ،صاحب نظران شده و ميو مناقشات عل

 داند :  ميوارد  مي( پنج انتقاد به روشهای ك9181) 3لتونبهم

 گیرد. ناديده مي های تربیتي رااز برنامه ميهای مهي، جنبهنخست اينکه ارزشیابي كمّ

 .  وجود دارد درسي تعارض ريز  برنامهارزشیاب و ي، میان عاليق اينکه در ارزشیابي كمّدوم 

گرايش به آن دارد كه عاليق مديران و پژوهشگران را مورد توجه قرار  ميسوم اينکه ارزشیابي ك

 دهد و عاليق دست اندركاران تعلیم و تربیت و معلمان را ناديده بگیرد. 

ي، نتايج طراحي شده مورد توجه است و پیامدهای ناخواسته و ي كمّچهارم اينکه در ارزشیاب

 گیرد.فعالیتهای تربیتي مورد غفلت قرار مي ةی نشدريز  برنامه

شود كه غالباً اتفاق نظر و اجماع در اين مسئله ناديده گرفته مي ميپنجم اينکه در ارزشیابي ك

 شود. درسي حاصل نمي ةمورد اهداف تربیتي و برنام

ديدگاههای كیفي برای وارد شد، پیشنهادهايي مبتني بر  ميانتقادهايي كه به ارزشیابي ك ةنتیج در

 توان به موارد زير اشاره كرد .آنها مي میان به میان آمد كه ازكردن ارزشیابي 

افرادی چون ، از سوی گیری، از اوايل نیمه دوم قرن بیستمهای جديد اندازهزمینه ارائه نظريه

فراهم ( 9289) شريفي به نقل از(، 9198(، رايت )9198تا  9198(، راش )9192تا  9193الهای )س 2لرد

شد. نظريات جديد اندازه گیری، چه از لحاظ روشهای آماری و به كارگیری توابع و مدلهای 

چشمگیر با نظريه كالسیك  يی، تفاوتهايدرياضي و چه از جهت مفروضه های نظری و نتايج كاربر

  .گیری معرفي شدبه عنوان جايگزين برای نظريه كالسیك اندازه 9191ين نظريه در دهه دارد . ا

                                                 
1. Lipman 

2. Hambleton 

3. Lord 
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را با تأكید بر  «ارزشیابي روشنگر»الگويي با عنوان (، 9193پارلت و همبلتون )، در انگلستان

موردی را پیشنهاد كردند. در  ةهای نوآور و مکدونالد و همکارانش الگوی مطالعبررسي برنامه

( 9189) 2( ارزشیابي پاسخگو و لینکلن9193) 3( انتقاد تربیتي، استیك9191) 9متحده، آيزنر اياالت

برهه صورت بندی شده است )به  مینعمل پژوهي در ه ارزشیابي طبیعت گرا را مطرح ساختند .

 (.9119، آدامز و 4ويلسون ازنقل 

دگرگوني جدی و اساسي  های اخیر نسبت به ارزشیابي سنتي ضرورتسال ها و انتقادهایدغدغه

كانون تحوالت و  ه مثابهد و به ارزشیابیهای جديد بكندر عرصه فوق بیش از پیش نمايان ميرا 

 توان نمي ای گزينه با آزمونهای چند (99، ص9181من )پبه نظر لی .توان نگريست اصالحات مي

مورد سنجش  را مندانهو تفسیر انديش ، تفکر واگرا، استنباط، قضاوتلهئپیچیده حل مسمهارتهای 

 قرار داد. 

های زير بنايي آزمون نظريه میان( 9284، به نقل از مهاجر، 93، ص9181بنا به عقیده مايسل وی )

-بر اساس نظريه .روان شناسي شناختي و تربیتي هماهنگي وجود نداردجديدتر  ایهعیني با نظريه

انباشتن ذهن از حقايق  از طريق دانش و مهارت خود را نهآموزان  های جديد يادگیری، دانش

 كنند. و سازمان دهي تولید مي بازسازی واطالعات  از راه پردازش ، بلکهعلمي

انجام داده  9181در سال « سنجش تکويني و نظامهای آموزشي»پژوهشي تحت عنوان  9سادلر

آموزان  كه شرايط بهبود عملکرد، زماني برای دانشاست است. وی در اين پژوهش اظهار داشته 

كنند، نظارت مستمر داشته  شود كه آنان قادر باشند بر آنچه در طول فعالیت خود تولید مي فراهم مي

-كند. به نظر او دانش د مينظم جويي و خودسنجي فردی تأكی -ودباشند. از اين رو وی بر نقش خ

كه حداقل سه شرط  توانند از بازخوردهای بیروني برای بهبود عملکرد استفاده كنند آموزان وقتي مي

 بايد: انآموز اساسي در كالس درس برای آنان فراهم شده باشد، دانش

های تکالیف سنجش( سطح عملکرد مطلوب درك ز معیارهای )اهداف عملکرد و مالكا .9

از مهارت و توانايي الزم برای مقايسه عملکرد جاری با معیارها برخوردار  .3عمیقي داشته باشند. 

عملکرد و معیارها را كاهش دهد  میانبه فعالیتهايي مشغول شوند كه فاصله  .2(. باشند )خودسنجي

 (.9289 ،خوش خلق )به نقل از

                                                 
1. Eisner 

2. Steak 
3. Lincoln 

4. Wilson 

5. Sadler 



 22شماره  خانواده و پژوهشفصلنامه 

 

63 

( در پژوهش خود به اين نتیجه رسید كه گرايش نسبي افراد جامعه به نوآوری، 9288) حسني

بت الگوی نگرش مثبت به ارزشیابي توصیفي، اطالعات گسترده معلمان از اين طرح، ويژگیهای مث

های مثبت برای اشاعه اين طرح است ارزشیابي توصیفي، سطح سواد نسبتاً مناسب معلمان از زمینه

و نگرش مثبت معلمان به ارزشیابي سنتي از عوامل منفي در اشاعه الگوی ارزشیابي توصیفي در 

 سطح تهران است.

ر ارزشیابي تکويني در تأثیر بازخورد د بررسي»( در مطالعه خود با عنوان 9289بهمن كرد )

دريافت « پیشرفت تحصیلي درس علوم تجربي دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي شهرستان بوكان

كه پیشرفت تحصیلي دانش آموزاني كه در ارزشیابي تکويني بازخوردهای كالمي، نوشتاری و 

بازخوردی دريافت  كردند در مقايسه با پیشرفت تحصیلي آناني كهتركیبي از آن دو را دريافت مي

 بیشتر است.  ،كردند مين

های اول تا  در اجرای ارزشیابي ملي ارزشیابي توصیفي در پايه (9289، 9281يفي )شرخلق و  خوش

آموزان مشمول طرح ارزشیابي  اند كه سطح پیشرفت تحصیلي دانش پنجم ابتدايي به اين يافته رسیده

آموزان غیر مشمول افزايش يافته  ر مقايسه با دانشتوصیفي در دروس فارسي، رياضي و علوم د –كیفي

ادگیری بررسي اثر الگوهای كیفي ارزشیابي بر ي زمینةاست. در ساير كشورها نیز تحقیقات متعددی در 

نتايج حاصل از روش پوشه كار در  زمینة ( مطالعه موردی در9118) 9آندروود انجام گرفته است از جمله

اده است. پژوهش انجام شده اثربخشي اين روش را در مقايسه با ساير مورد مهارتهای زبان انجام د

 دهد.روشهای سنجش نشان مي

بررسي تطبیقي نظام ارزشیابي پیشرفت »( در پژوهش خود تحت عنوان 9289ان )یشريف

ه الگوی مناسب برای آموزش و پرورش جمهوری ئتحصیلي در هشت كشور جهان و ارا

-سي نظام ارزشیابي از پیشرفت تحصیلي در ايران را به شرح زير طبقهسه اشکال اسا« ايران مياسال

 بندی كرده است:

  .های دانش آموزانعدم استفاده از نوآوری در سنجش و ارزشیابي از آموخته (الف

  .تعلیم و تربیت فرآيندگیری از نتايج ارزشیابي در بهبود و اصالح عدم بهره (ب

 .با هدفهای آموزشي های ارزشیابيعدم تناسب شیوه (ج

های جديد مانند نظريه نظريه كه ناكارآمدی آزمونها و روشهای موجود، پیدايش شودمالحظه مي

در شیوه  بازنگری آموزشي و راهبردهای در اهداف و دگرگوني گسترده شناختي، سازنده گرا

                                                 
1. Underwood 
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 ری، دانش انسانارزشیابي را اجتناب ناپذير ساخته است. بر اساس نظريه سازنده گرايي در يادگی

اين  وی در و دانش پیشین طبیعي و محیط اجتماعي و فرهنگي است حاصل تعاملهای وی با جهان

 .كند مي نقش رابط و میانجي را ايفا میان

و برای استقرار الگوی  استنظام بازخورد آن  ،يکي از محورهای اصلي الگوی ارزشیابي كیفي

 كید برأت 4سند تحول بنیادين راهکار  در قرار گیرد. مدل اجرايي بازخورد مورد بررسي بايدفوق 

پرورشي دارد كه ارزشیابي  مشاركت آنان در فعالیتهای آموزشي و در تربیت و هانقش خانواده یايفا

 سازد.اهم ميرمقدمات ورود آنان را ف

و مشاركت و تعامل دو طرف  ميبدون ارزشیابي تکويني و غیررس معتقد است، (9288) حسني

در اين شیوه به يك فضا و رابطه  .لم و شاگرد( امکان تحقق بازخورد صادقانه وجود ندارد)مع

 .شودگیری اصالحي از ارزشیابي حذف ميانساني در كالس نیازمنديم. بدون بازخورد عمالً جهت

بازخورد يعني نظر و واكنش معلم نسبت به وضعیت يادگیری دانش آموز و تطبیق آن با اهداف و 

شود كه دانش آموز در چه شرايطي قرار دارد و در جريان بازخورد مشخص مي. ات آموزشيانتظار

 .يادگیری است-ياددهي فرآينددر حقیقت بازخورد هسته مركزی  .چه فعالیتهايي را بايد انجام دهد

 فرآيند( معتقد است كه دانش آموز بايد در 914ص ، 9283، به نقل از رستگار، 9113) 9بارل

تواند از معلم، از  م بازخورد بگیرد و نسبت به موقعیت خود آگاه شود. اين بازخورد ميئاآموزش، د

رسد.  آموز به فراشناخت مي خود يا ديگر همکالسیها باشد. از اين طريق است كه دانش

دهد تا راهبردهای تفکر خود را سازماندهي  آموز اجازه مي بازخوردهای فراشناخت گرايانه به دانش

های الزم برای تحول در حوزه توصیه سند تحول بنیادين خطوط و 91راهکار  ي كند.و ارزياب

 -يندآفر ،محور -ارزشیابیهای نتیجه 3-91 بند در .ارزشیابي پیشرفت تحصیلي را مطرح كرده است

های محوری در ارزشیابي زمینه -دينآبديهي است كه فر .رويکرد تلفیقي را بیان كرده است مدار و

 سازد.فراهم مي را ؤثر اولیاكیفي مداخالت م ارزشیابي

 يتوان دريافت كه بخشي از نقايص موجود به دلیل نبود الگويبا نگاهي به پیشینه موضوع مي

. البته در مواردی هم كه الگوهای استجامع و كامل از ارزشیابي كیفي و نحوه بازخورد آن 

-عدم قابلیت اجرايي و لحاظ نکردن شرايط منطقهدلیل هب ،ندنشده در مرحله اجرا قرار گرفته ا ميبو

ضرورت  ،مطالعات پیشین بررسي يندآبر .قرار نگرفته است ای و مالحظات اجرايي، مورد استقبال

 یارتقا در اين پژوهش اصلي ما مسئلهلذا  .كند ميتجويز  تاكید وتدوين الگوی مورد تحقیق را 

                                                 
1. Barl 
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 -بازخورد سازنده به نظام ياددهي ئةي اراكیفیت نظام ارزشیابي درس علوم تجربي و چگونگ

 براساس نتايج ارزشیابیهای پیشرفت تحصیلي است. يادگیری

 توليد الگوي پيشنهادي  فرآيند

علوم  ارزشیابي پیشرفت تحصیليبارة های فکری و تجربي خويش درپژوهشگر بر اساس زمینه

ه مجموعه كامل پژوهش آورده و همچنین مطالعات تجارب ملي و بین المللي كه در پیشین تجربي

طور ضمني ههای ششگانه بهای تولید مؤلفهزمینه .شودای هدايت ميمؤلفه 9شده است به يك مدل 

(، نظريه 9119اسنفونك ) معتبر سنجش اصیل و (،3119جنبش سنجش جان سیك )های در ريشه

( و مطالعات مربوط 9112) 9روكزای( نظريه ساختن گرايي بای و زمینهيابي، رويهفراشناخت )دانش

وجود داشته  هو بقیه مطالعات مربوط( 9284 ،به نقل از سیف)( 3119و هارلن )( 3112) 3ینبه پ

اصول،  ،ای شامل رويکرداست. پس از جمع بندی تجارب فوق يك الگو و مدل شش مؤلفه

ه ه شدئاراصورت پیشنهادی هيادگیری ب –های ياددهي داف، بازخورد، روش ارزشیابي، روشاه

 .است

 مباني نظري 

 مبانی فلسفی   (الف

ای قوی برای كشـف مفـاهیم و    انسان موجودی صاحب اختیار است و قدرت انتخاب و انديشه

تولید دانش دارد. اگر بستری مطلوب فراهم شود ظرفیتهای درونـي وی در همـه ابعـاد )اجتمـاعي،     

شکوفايي -ارزيابي و خود-راهبری، خود-خودكند و مهارتهای  اخالقي، عقالني و ...( تجلي پیدا مي

 شود. و ارزشهای اخالقي وی نمايان مي يابدميتجلي او 

يعنـي توانـايي    ،ورانه مطرح شده استاو فن ميهدف سواد عل ،(9112)يونسکو  3111در پروژه 

مفهوم يـادگیری در علـوم نیـز تولیـد دانـش و       .كیفیت زندگي یو ارتقا ميكاربرد خالقانه دانش عل

اسـت و يـادگیری نیـز     فرآينديادگیری است. مغز انسان يك جسم نیست بلکه يك  فرآيندتوجه به 

در نظام تعلیم و تربیت بايد كیفیت يادگیری، توانايیهای سطح باال و ظرفیتهـای بـالقوه    .است فرآيند

 ود.گیريها براساس آن ترسیم ش ارزيابي قرارگیرد و مالك قضاوتها و تصمیم آموزان مورد دانش

                                                 
1. Brooks 

2. Payne 
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 )روانشناختی و جامعه شناختی(  میمبانی عل (ب

مخاطـب اصـلي نظـام     در حکـم آمـوزان   وجود استعداد، هوش و ظرفیتهای متفـاوت در دانـش  

 دانشـمندان بديل در جريان آموزش مـورد تأكیـد همـه     نقش فعال و بي یيادگیری و ايفا –ياددهي 

سـاز بـه حسـاب     فرآينـد آمـوز درونـداد     توان گفت كه دانش . در يك جمله مياستتعلیم و تربیت 

 بـارة ها چنـین تصـوری در   بايد ديد كه كدامین نظريه .دكن آيد و نقش محوری در آموزش ايفا مي مي

نظريه فراشناخت و ساختن گرايي بسترساز رشد و توسعه فراگیران با فرضیات فوق  .يادگیرنده دارد

م كوشش فعال يادگیرنده در سـاختن دانـش از   های بیان شده، يادگیری مستلز در نظريه خواهند بود.

 و استدالل است.  راه تفکر

هـای تفسـیر روابـط و تولیـد      های شناختي )فراشناخت و ساختن گرايي( بر توسعه شـبکه نظريه

مهارتهـای پیچیـده   و  مسـئله هايي مانند يادگیری مفهوم، تفکـر، اسـتدالل، حـل    تأكید دارند و پديده

 .(9219، فضلي خاني به نقل از، 918، ص 9119 9)ماير كننديادگیری را مطرح مي

ضـروری    همچنین يادگیری مشاركتي، همیاری و تعامل فرد با فرد و جامعه برای توسـعه دانـش  

هـای   نیازهای جامعـه و تطبیـق يافتـه    بنابراين توانايي عقالني زمینه اجتماعي و فرهنگي دارد. ،است

 .محور بسیار حـائز اهمیـت اسـت    -دهای يادگیری جامعهدر ارزشهای اجتماعي و اتخاذ راهبر ميعل

هـای جديـد و   بديهي است كه ارزشیابي كیفي توانايي سنجش يادگیری واقعي كه مبتنـي بـر نظريـه   

 را خواهد داشت.است مالحظات جامعه شناختي 

 اهداف تحقيق

 تبیین نظری الگو شناسايي و .9

و نظام بازخورد به دانش آموزان و اولیا در  ارزشیابي كیفي پیشنهادی طراحي و تدوين الگوی. 3

 درس علوم تجربي پايه اول راهنمايي

 مورد نظر پیشنهادی الگوی مياعتبار بخشي عل .2

 از نظر معلمانپیشنهادی بررسي قابلیت اجرايي الگوی تولیدشده . 4

جربي پايه ه مدل و الگوی نهايي ارزشیابي كیفي و نظام بازخورد پیشرفت تحصیلي علوم تئارا. 9

 جريان يادگیری موزان وآدانش ی اول راهنمايي به اولیا

                                                 
1. Meier 
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 سؤالهاي تحقيق

مدل و الگوی ارزشیابي كیفي و نظام بازخورد پیشرفت تحصیلي علوم تجربي پايه اول  .9

 جريان يادگیری چیست؟ موزان وآدانش ی راهنمايي به اولیا

 ايي دارد؟الگوی پیشنهادی تا چه اندازه از ديد معلمان قابلیت اجر .3

 روش پژوهش 

 ،مناسب )بازخورد( و اعتبار بخشي آن مورد نیاز برای طراحي مدل و الگوی فرآيندبا توجه به 

  .است پیمايشي تطبیقي و پژوهش از نوع اين روش

در  ارزشیابيبازخورد و وضعیت  تجارب و مطالعه بديهي است كه پژوهشگر از طريق بررسي

ارزشیابي  در اين كشورها كه عمدتاً اياالت متحده آمريکا( و ازجمله انگلستان) بعضي كشورها

تعیین ردی  نه برای طبقه بندی و باز خورد، روشنگری دارد و اصالح گری و رويکرد رشد دهنده،

و كشور ايران )مطالعه  رودكار ميهبهبود يادگیری ب قبولي افراد بلکه برای تشخیص ضعفها و و

نظرات متخصصان  توجه بهبا  ابتدا سپس كرده است. هئارارا دی پیشنها وی مناسبالگ (،اسنادی

 پس از تايید و ده اند وكر ميعل علوم تجربي اعتبار بخشي نظری و ارزشیابي و حوزه برنامه درسي،

ها آموزشي استانسرگروههای  معلمان و از سویاز منظر قابلیت اجرايي  ،وی نهايي شدهگلاصالح ا

 .استده اعتبار بخشي عملي انجام ش

 جامعه آماري 

 جامعه متخصصان تعلیم و تربیت ايران .9

 علوم تجربي پايه اول راهنمايي كشور  معلمان .3

 و مناطق تهران نفر( 29استان كشور )جمعاً  29سرگروههای آموزشي درس علوم تجربي  .2

ه الگوی مناسب ارزشیابي كیفي و بازخورد آن كلیه منابع ئبرای ارا پژوهشگربديهي است كه 

ده كرگیری بهرهاز آنها جود و قابل دسترسي شامل كتاب، نشريات، اينترنت و . . . را بررسي و مو

 است. 

 گيري نمونه آماري و روش نمونه

تعلیم تربیت بوده ة رشتخصص تم)كساني كه نفر  99 متخصصان و كارشناسان خبرهمیان  از .9

مطالعه و بررسي به روش  كه از طريق (ارزشیابي و علوم تجربي داشته اند زمینةدر  ميو تجارب عل

 كرده اند.نظر  اظهارپیشنهادی  الگوی بارةاند به صورت مصاحبه حضوری درهدفمند انتخاب شده
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)اين افراد معلم و  شهر تهران كشور و هایسرگروههای آموزشي درس علوم تجربي استان .3

 اند. انتخاب شده منددفي نظامنفر به روش تصا 981به تعداد  سرگروه علوم استانها بوده اند(

 ابزارهاي گردآوري داده ها 

 الهایؤبر اساس س اين فرمها: از متخصصان فتهيا نيمه ساختار فرمهای مصاحبهالف( 

با توجه به اينکه قسمت اعتبار بخشي الگوی  ند.ا پژوهشي و الگوی مورد نظر طراحي شده

ساتید قرار گرفته و سپس براساس مصاحبه نیمه های آن در اختیار ا با همه مؤلفه بايدپیشنهادی 

ه نظر ئو اساتید امر با ارا است هلذا الگو مورد بحث و گفتگو قرار گرفت ،شد ساختار يافته انجام مي

ها  لذا در اين بخش هريك از مؤلفه ند.اهداد پاسخرا پژوهشگر ها سؤاالت  درباره همه مؤلفه  ميعل

 .شده استنظرات دريافت  ميگفتگوی عل يندفرآصورت سؤال مطرح و با يك هب

قابلیت  بارةبرای اينکه نظرات معلمان در: پرسشنامه نظرسنجی از معلمان علوم تجربی ب(

های الگو طراحي شد و از طريق توجیه  ای متشکل از مؤلفه پرسشنامه ،اجرايي الگو دريافت شود

 .شددريافت  صورت كتبيهبها  پاسخآنان نسبت به ابعاد الگو، 

از متخصصان و معلمان خبره و  شماریروايي پرسشنامه از طريق مشورت و مذاكره با 

از طريق بررسي و تطبیق با الگو انجام  و روايي هر سؤال است سرگروههای درس علوم انجام شده

دروني سئواالت  پايايي است. شده د حذف و سؤاالت قابل قبول ديگر جايگزينئو سؤاالت زا  شده

 به ترتیب برابر ه كهرونباخ بررسي شدريچاردسون و آلفای كر ي كودياياپستفاده از ضرايب نیز با ا

 .است 89/1و  89/1

 روشهاي آماري تحليل داده ها

در بخش طراحي و اعتباربخشي به الگوی تولید شده از روش تحلیل كیفي )روش تجزيه و 

 ت نظری، نظرات متخصصاننظر مطالعاهای مورد ها( استفاده شده است و براساس داده تحلیل داده

 است.شده الگوی نهايي طراحي  و نهايتاً شدهو بررسي استخراج 

ها در جداول فراواني و درصدگیری و از با تنظیم داده تحلیل آماری مربوط به پرسشنامه معلمان

 يك متغیره استفاده شده است. T test آزمون آماری

 هايافته

 نظران ظرات صاحبتجزيه و تحليل كيفی ن (الف

 نظام بازخورد چیست؟ ال يك: الگو و مدل پیشنهادیؤس
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 اياالت متحده آمريکا( ازجمله انگلستان و) كشورهابر اساس مطالعات وسیع تجارب  پژوهشگر

از  كهه نموده ئو الگوهای موجود در ايران، يك الگو برای ارزشیابي و نظام بازخورد علوم تجربي ارا

. شده است نظری نفر از اساتید تعلیم و تربیت اعتبار بخشي 99با  طريق مصاحبه حضوری

 و اساتید دادهصورت حضوری تحويل هب ميشخصاً الگوی پیشنهادی را طي يك نامه رسپژوهشگر 

 و رويکردها اهداف،)تعدادی از مؤلفه ها  پس از بررسیهای دقیق .است اخذ كردهنظرات آنان را 

 نفر( رسیده است.  99به تأيید اساتید ) زيرنهايتاً الگوی واء تأيید آربا اكثريت  روشهای ارزشیابي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . الگوی پيشنهادی نظام بازخورد علوم تجربی4نمودار شماره 

پژوهشگر پس از  ،يند تولید الگوی پیشنهادی اشاره شده استآگونه كه در بخش فر همان

 كرده است.ه ئای ارا لفهؤيك الگوی پیشنهادی شش م موجودتجارب  بررسیهای اسنادی و

 )روان شناختی و جامعه شناختی( میفلسفی و عل مبانی نظری:

بازخورد 

 فرآيندی:

 

 به دانش آموز -

به معلم و  -

 جريان آموزشي

 يادگيری: –ياددهی 

 فرآيندهای تعاملي، و اكتشافي آموزشي و يادگیری

 روشهای ارزشيابی
 سنجش اصیل -  آزمون عملکردی  -
 مشاهده رفتار -   پوشه كار -

 : میبازخورد تراك

 

گزارش پیشرفت به  -

 اولیا

 اصول:

جدايي ناپذيری ارزشیابي از  -

 يادگیری

رشد همه جانبه  -

 آموزان دانش

 توجه به تفاوتهای فردی  -

ی هاتأكید بر مهارت -

 فراشناختي و ساختن گرايي

 تنوع بخشي به روشها -

 تأكید بر سنجش اصیل -

 مداری با تأكيد -فرآيند رويكرد:

 بر:

 رشد محوری و پويايي  -

 كیفیت گرايي  -

 كل نگری -

 ارزيابي-راهبری و خود-خود -

 اهداف:
اصالح و بهبود فرآيند  -

 یيادگیر

توجه به مهارتهای سطح عالي  -

 يادگیری

اصالح و غني سازی برنامه  -

 درسي

آماده سازی معلمان برای  -

 ارزشیابي كیفیت يادگیری

ارتقای مهارتهای فراشناختي و  -

 ساختن گرايي
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بیـان نمـره، رتبـه و     بازخورد سنتي به دانش آمـوز معمـوالً  : اوليا وبازخورد به دانش آموز  .4

بازخورد كیفي و سازنده، اطالعـات جنبـه توسـعه دهنـدگي دارد و      ولي در ،مقايسه با ديگران است

ـ نحـوه ارا  د.كنـ  و اصالح ميدانش آموز را امیدوار به رشد  ه بـازخورد وابسـته بـه اهـداف و نـوع      ئ

   .ارزشیابي است
 كيفی بازخورد .4جدول شماره 

 وضعیت به صورت توصیفي و كیفي عملکرد

 فعال بودن در جريان آموزش  -

 آوری اطالعاتگردتوانايي طبقه بندی و  -

 میزان درك مطالب -

 اشتیاق برای يادگیری -

 تالش و كنجکاوی  -

 حل مسائل توانايي -

 

ه بـازخورد بـه جريـان    ئـ يکي از اهـداف ارزشـیابي ارا   :)معلم( بازخورد به جريان آموزشی .2

از طريـق تجزيـه و تحلیـل     و شـود  ريزی و تقويت آن مـي  يادگیری است كه منجر به اصالح برنامه

كارنامـه   یارتقـا  های آمـوزش پرداخـت.  فرآينـد توان نسـبت بـه اصـالح     عملکرد دانش آموزان مي

 : )نمونه درس علوم تجربي(است تحصیلي دانش آموز به شکل زير–ربیتيت
 كارنامه نمونه بازخورد. 2جدول شماره 

ماده 

 درسي

دانستنیهای  ارزيابي از

 علوم
 ارزشیابي از مهارتها و نگرشها *

علوم 

 تجربي
 1-31 ميمقیاس ك

 مهارتها و نگرشها 

 مقیاس توصیفي

خیلي 

 خوب
 قابل قبول خوب

به آموزش و نیاز 

 تالش بیشتر

     فعال بودن در جريان يادگیری

     توانايي طبقه بندی اطالعات 

     میزان درك و كیفیت آن 

     تالش و كنجکاوی

     توانايي حل مسئله عیني 

     مهارت مشاهده 

     خود ارزيابي 

ها به سهم بخش دانستني ،ه ماهیت هر درسدانش آموز بنا ب یدر كارنامه فوق وضعیت ارتقا

، 3113به گفته پاپام ) شود.گذاری ميو سهم مهارت و نگرشها به صورت كیفي ارزش ميصورت ك

( الزم است بین روش تدريس و ارزشیابي معلم يك سازگاری منطقي وجود داشته باشد اگر 18ص

 .افتد آوايي اتفاق نمي اين چنین نباشد هم
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توان دريافت كه در اجمالي پژوهشهای مرتبط با موضوع و تحلیل نتايج آن ميبر اساس بررسي 

است ولي حلقه اتصال  گرفتهانجام  بسیارحوزه تعاريف و رويکردهای جديد ارزشیابي فعالیتهای 

های عملیاتي معلمان به عنوان دست اندركاران ارزشیابي، يعني الگو و مدل ارزشیابي آن به برنامه

های ارزشیابي را به روشني معین و الگويي كه همه ابعاد و مؤلفه بود اصلي است.جدی و كم خأل

، خوش (9181) ادلرساين موضوع در پژوهشهای افرادی مانند  كند.ارزشیابي معلم را تسهیل  فرآيند

. بنابراين پژوهشگر نشان داده شده است (9299)میرزا محمدی  و( 9289) بهمن كرد (،9289)خلق 

رس علوم تجربي و ن از منظر سرگروههای آموزشي دآا برای مدل سازی و اعتباريابي ر دسعي خو

كیفیت يادگیری  یارزشیابي عنصری مؤثر بر ارتقا فرآينداست . مؤلفه بازخورد در  كردهمعلمان 

 ذكر شده است 

 قابليت اجرايی دارد؟ ديد معلمان چه اندازه از مدل پيشنهادی تاپژوهش:  سوال دومب( 

به شرح جدول ه شده ئهای معلمان در زمینه قابلیت اجرايي الگوی اراف آماری دادهتوصی

 آورده شده است. 2شماره 
 توصيف آماری داده های معلمان در زمينه قابليت اجرايی الگوی ارائه شده .6جدول شماره 

ف
ردي

 

 (9) سؤاالت
 خیلي زياد زياد كم خیلي كم

 درصد فراواني درصد يفراوان درصد فراواني درصد فراواني

 64.2 03 03.4 30 42.4 43 4.3 6 موزآبازخورد رشد دهنده به دانش  4

 63.2 34 63.4 32 46.0 24 4.3 6 بازخورد اصالح گرانه به جريان آموزش 2

قابل اجرا بودن روش ارزشیابي مشاهده  6
 رفتار برای علوم تجربي اول راهنمايي

6 4.3 04 23.4 30 03.4 63 20.3 

 43.3 30 66.3 46 4.4 3 4.3 4 آموزش فرآيندجدايي ناپذيری ارزشیابي از  0

، ارزيابي-تنوع بخشي به روشها )خود 4
 ارزيابي گروهي و ...(

4 4.3 44 3.3 43 63.6 34 44.3 

مهارتهای فراشناختي و ساختن  رتأكید ب 3
 گرايي

2 4.6 23 43.3 34 63.2 34 04.0 

ارزشیابي  روشهای یقرار گرفتن اجرا 3
 كیفي مورد استقبال دانش آموزان

4 6.2 64 43.4 30 04.3 44 62.4 

الگوی ارزشیابي  یسازگاری داشتن اجرا 3
 كیفي ارائه شده با روشهای تدريس

40 3.3 33 43.4 63 20.2 44 3.0 

كه در مرحله قابلیت اجرايي الگو طراحي شده  استاالت فوق مربوط به پرسشنامه معلمان ؤس

 ه كرده اند.ئمان نظرات خود را اراو معل
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ای استفاده شده است. تك نمونه tاز آزمون  3ال پژوهشي شماره ؤهای سبرای تحلیل داده

است.  x=3.9های مقیاس برابر با االت پرسشنامه با توجه به درجهؤمیانگین نظری برای تمام س

 .ترتیب زير استاالت به ؤهای ستحلیل داده. (4+2+3+9/)4=3.9
 پرسشنامه يعنی بازخورد رشد دهنده به دانش آموز 4ال ؤهای مربوط به عناصر سداده .0دول شماره ج

درجه  t داریسطح معنا

 آزادی

انحراف 

 استاندارد

میانگین مشاهده  میانگین نظری تفاوت میانگین

 شده

4.444 0.30 443 4.43 4.02 2.4 2.32 

H0:μ=2.5 
H1:μ>2.5 

تفاوت میانگین مشاهده شده از میانگین كه دهد نشان مي Tای مونهنتايج حاصل از آزمون تك ن

معلمان به  شود.د مير α=1.19فرض صفر در سطح آلفای  نظری از لحاظ آماری معنادار است.

-يند ياددهيآای در فردر اين الگو بازخورد رشد دهنده به دانش آموزان تا اندازهكه  اتفاق معتقدند

 (.9/1.43) است1.43برابر با  ندازه اثر. استيادگیری قابل اجرا
 آموزشپرسشنامه يعنی بازخورد اصالح گرانه به  2ال ؤهای مربوط به عناصرسداده. 4جدول شماره 

انحراف  درجه آزادی t داریاسطح معن

 استاندارد

 میانگین میانگین نظری تفاوت میانگین

 مشاهده شده

4.444 4.30 443 4.44 4.44 2.4 6 

H0:μ=2.5 

H1:μ>2.5 

تفاوت میانگین مشاهده شده از میانگین كه دهد نشان مي Tای نتايج حاصل از آزمون تك نمونه

معلمان به  شود.رد مي α=1.19فرض صفر در سطح آلفای  نظری از لحاظ آماری معنادار است.

يند آرای در فگرانه به جريان آموزشي تا اندازهاين الگو بازخورد اصالح  دركه  اتفاق معتقدند

 (.9.9/1.9است) 3ا برابر ب . اندازه اثرستيادگیری قابل اجرا -ياددهي
  برای رفتار مشاهده ارزشيابی روش بودن اجرا قابل يعنی پرسشنامه 6 سوال عناصر به مربوط هایداده .3جدول شماره 

 تجربی علوم

انحراف  درجه آزادی t داریاسطح معن

 استاندارد

 میانگین یمیانگین نظر تفاوت میانگین

 مشاهده شده

4.444 3.60 443 4.33 4.00 2.4 2.30 

H0:μ=2.5 
H1:μ>2.5 

 میانگین از شده مشاهده میانگین تفاوت كه دهد مي نشان T اینمونه تك آزمون از حاصل نتايج

 به معلمان .شودمي رد =α 19/1ی آلفا سطح در صفر فرض .است آماری معنادار لحاظ از نظری

 اندازه .ستاجرا قابل ای اندازه تا تجربي علوم برای رفتار مشاهده ارزشیابي روشكه  معتقدند اتفاق

  (.49/1، 99/1) است 91/1 با برابر اثر
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 آموزش فرآيند از ارزشيابی ناپذيری جدايی يعنی پرسشنامه 0 الؤس عناصر به مربوط هایهداد. 3جدول شماره 

انحراف  درجه آزادی t داریاسطح معن

 استاندارد

 میانگین میانگین نظری تفاوت میانگین

 مشاهده شده

4.444 43.436 443 4.33 4.44 2.4 6.44 

H0:μ=2.5 

H1:μ>2.5 

 میانگین از شده مشاهده میانگین تفاوتكه  دهد مي نشان T اینمونه تك آزمون از حاصل نتايج

 به معلمان ود.ش مي رد α =19/1 آلفای سطح در صفر فرض .است آماری معنادار لحاظ از نظری

 9.49 با اثربرابر اندازه.است ناپذير جدايي آموزش فرآيند از ارزشیابي الگوی اين كه معتقدند اتفاق

 .(  1.98/9است )
 ارزيابی، ارزيابی گروهی و ...( -تنوع بخشی به روشها )خود يعنی پرسشنامه 4 سوال عناصر به مربوط هایداده .3جدول شماره 

انحراف  آزادی درجه t داریاسطح معن

 استاندارد

 میانگین میانگین نظری تفاوت میانگین

 مشاهده شده

4.444 42.324 443 4.36 4.34 2.4 6.64 

H0:μ=2.5 

H1:μ>2.5 

 میانگین از شده مشاهده میانگین تفاوتكه  دهدمي نشان Tای نمونه تك آزمون از حاصل نتايج

 به معلمان شود.ميرد  α =19/1 آلفای حسط در صفر فرض .است آماری معنادار لحاظ از نظری

ارزيابي گروهي و ... تنوع  ،ارزيابي-ای خودهای به روشالگو تا اندازه اين كه معتقدند اتفاق

 (. 89/1، 82/1)است  9.13با  برابر اثر اندازه .بخشد مي
 رايیگاشناختی و ساختن مهارتهای فر رتأكيد ب يعنی پرسشنامه 3 الؤس عناصر به مربوط هایداده .3جدول شماره 

 درجه آزادی t داریاسطح معن
انحراف 

 استاندارد
 میانگین نظری تفاوت میانگین

 میانگین

 مشاهده شده

4.444 3.433 443 4.33 4.03 2.4 2.33 

H0:μ=2.5 

H1:μ>2.5 

 میانگین از شده مشاهده میانگین تفاوت كه دهدمي نشان Tای نمونه تك آزمون از حاصل نتايج

 به معلمان شود. ميرد α =19/1 آلفای سطح در صفر فرض .است آماری معنادار لحاظ از نظری

 اندازه .كندمهارتهای فراشناختي و ساختن گرايي تأكید مي رای بالگو تا اندازه اين كه معتقدند اتفاق

  (.48/1، 19/1) است 1.41با  اثربرابر
 قرار گرفتن ارزشيابی كيفی مورد استقبال دانش آموزان يعنی شنامهپرس 3الؤس عناصر به مربوط هایداده. 44جدول شماره 

انحراف  درجه آزادی t داریاسطح معن

 استاندارد

 میانگین میانگین نظری تفاوت میانگین

 مشاهده شده

4.444 0.34 443 4.32 4.06 2.4 2.36 

H0:μ=2.5 

H1:μ>2.5 
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الگوی ارزشيابی كيفی ارائه شده با  یسازگار بودن اجرا يعنی مهپرسشنا 3 الؤس عناصر به مربوط هایداده. 44جدول شماره 

 روشهای تدريس معلمان

انحراف  درجه آزادی t داریاسطح معن

 استاندارد

 میانگین میانگین نظری تفاوت میانگین

 مشاهده شده

4.444 4.403- 443 4.33 4.4464- 2.4 2.03 

H0:μ=2.5 

H1:μ>2.5 

 میانگین از شده مشاهده میانگین تفاوت كه دهدمي نشان Tای نمونه تك آزمون از حاصل نتايج

شك  معلمان شود.ميرد  α =19/1 آلفای سطح در صفر فرض .است آماری معنادار لحاظ از نظری

 دارند كه اجرای الگوی ارزشیابي كیفي ارائه شده با روشهای تدريس معلمان سازگاری داشته باشد.

 بحث و نتيجه گيري

نگاه فلسفي  وجودگويای ، های ارزشیابي تحصیلي و تربیتيو سیر تحول شیوهخي يبررسي تار

-ويژه در حوزههها بو معرفتي به انسان و ابعاد مختلف وی و تالش در جهت كشف بیشتر ناشناخته

 های مربوط به يادگیری است. 

کر و های جديد شناخت گرايي، فراشناخت و ساخت گرايي، يادگیری حاصل تفبر اساس نظريه

 شود.های پیچیده مغز است كه از طريق تجربیات فرد با محیط ايجاد ميفرآيند

به طور كلي نتايج ارزشیابیهای به عمل آمده نشان داد »كه  است بیان نموده( 9289) خلقخوش

كه تعريف نامشخص از بازخورد كیفي و فقدان يك الگوی عملیاتي و مدون برای اجرای آن در 

 «طرح ارزشیابي توصیفي است. ميعوامل ناكا سطح مدارس يکي از

ت كمدرسه مشارامور دهد كه اگر چه دانش آموزان از داشتن والديني كه در تحقیقات نشان مي

 از اين رو (.99ص ،  3119 9گالنز ) افتد مهمتر استاما آنچه در خانه اتفاق مي ،برنددارند سود مي

الزمه چنین رويکردی توجه ويژه به مباني  و است ضرورینیاز به كاربرد ارزشیابي كیفي 

 شود: ميه ئارا زيرروانشناختي، جامعه شناختي و علوم شناختي است كه در 

 .يادگیری مشاركتي و همیاری مبتني بر تعامل تجربیات يادگیری با هم ياد گرفتن 

  به لذت كشف برای دانش آموزان. دستیابييادگیری فعال و اكتشافي و 

 پژوهیدن و كشف مفهوم مسئلهبر اساس درگیری مغز با  يادگیری و آموزش.  

  يادگیری-محوری در نظام ياددهي -فرآينديادگیری نحوه يادگیری )فراشناخت( و. 

                                                 
1. Glanz 
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كاربردی كردن رويکردهای ارزشیابي كیفي  زمینةها و تجارب كشورهای ديگر در مطالعه نظريه

رزشیابي كیفي از يادگیری دانش آموزان بايد دهد كه برای او تبديل آن به الگوهای اجرايي نشان مي

 به های هماهنگ و به صورت يك بسته ارزشیابي ارائه نمود. لذاالگويي همه جانبه شامل مؤلفه

مباني، مانند  های مهم ديگرارزشیابي بدون در نظرگرفتن مؤلفهصرف اصالح روشها و ابزارهای 

مد باشد. هدف اين پژوهش نیز تدوين چنین تواند كارآ ميرويکردها، اصول و هدف و بازخورد ن

-نمونه به منزلةگروه متخصصان و معلمان و سرگروه های آموزشي  بوده است، الگويي كهالگويي 

تقرار چنین الگويي . معهذا اسانددادهبا ضريب اطمینان بااليي مورد تأيید قرار  پژوهش آماری های

ي در بینش، نگرش و دانش عوامل اجرايي در نظام معرفت زيرساختهای تامینقبل از هر چیز مستلزم 

 آموزش است.

-لذا آنان مي ،است مياجتماعي الزا و ميمشاركت والدين برای موفقیت دانش آموزان از نظر عل

نتايج اين پژوهش در مورد (. 99ص ،  3119 ،گالنز) توانند همانند آموزگاران موثر در خانه باشند

دهد شي الگوی مطلوب ارزشیابي كیفي و بازخوردهای آن نشان ميسئوال شماره يك يعني اعتباربخ

های الگوی پیشنهادی با اطمینان با ارائه نظرات اصالحي در مؤلفه نظران و متخصصانكه صاحب

های ارزشیابي و روش واهداف  ،الگوی تأيید شده شامل: اصول، رويکرد .نداهبااليي آن را تأيید نمود

  .استبازخورد 

دهد واز طريق دريافت بازخورد و واقعي توانايیهای دانش آموزان را نشان مي اصیل و ارزشیابي

بر اساس الگوی  .(3119 ،9سیكنی)در آمدی بر سنجش اصیل ج يابدجهت دهي امکان رشد مي

در انگلستان  اولیا و بازخورد به معلم و جريان آموزشي ،بازخورد به دانش آموز ةفوق در حوز

كه در آن نیز  ه( الگويي با عنوان ارزشیابي روشنگر پیشنهاد كرد913ص  ،9181) تپارك همبلتون و

 ارزشیابي نوآور و كیفیت زا مطرح شده است.

 :معتقدند كه در اين الگو "های بازخورداجرايي روش قابلیت"سؤال  زمینة معلمان در

 .ستيادگیری قابل اجرا – ياددهي فرآيندای در  بازخورد رشد دهنده به دانش آموزان تا اندازه .9

 .ستيادگیری قابل اجرا –ياددهي  فرآيندای در  بازخورد اصالح گرانه به جريان آموزشي تا اندازه .3

 تواندميكه ست ای قابل اجرا يادگیری تا اندازه –ياددهي  فرآيندگزارش پیشرفت به اولیا در  .2

 .تأيید و تأكیدی بر پژوهشها و مطالعات قبلي نیز باشد

                                                 
1. Janesick 
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را در يادگیری  آن ةارزشیابي مستمر و بازخورد رشد دهند نقش( 9288چنانکه رستگار )

يکي از كه ( معتقدند 929، ص3114) همکارانو  9داند و همچنین بلك آموزان اساسي مي دانش

پژوهشها نشان  بازخورد رشددهنده به دانش آموزان است. روش ،آموزش یعوامل اساسي در ارتقا

 پردازندو محصول نهايي علم مي ميیشتر معلمان در آموزش علوم به انتقال مفاهیم علد كه بندهمي

رسد كه به دلیل عدم تجربه  به نظر مي .(9299، میرزا محمدی به نقل از؛ 3119، )فیلیپس

بازخوردهای جديد )رشددهنده و اصالح گر( در جريان آموزش و پرورش ايران و نمره گرايي 

فقط جنبه در ايران به اهداف واالی اين نوع بازخوردها توجه نشده است و دانش آموزان  یاولیا

رواج دارد. بعضي از معلمان فکر ، است های عددی بیان شدهيي كه با بیان مقیاسقضاوتي بازخوردها

در حالي  ،ه بازخورد يادگیری استئآموزان هدف اصلي ارا طبقه بندی دانش و كنند كه نمره دادن مي

ها بسیار اهمیت دارد.  های جديد و رويکردهای نوين جنبه اصالحي بازخورد يافته كه امروزه در

آموزان از لحاظ مقیاسهای ها و جامعه هستند دانشتعامل با خانواده در پيمدارس كه  وقتي

بازخورد  (.23ص ، 3119، گالنز به نقل از؛ 3191،  3)چاوكین كنند ميبهتر عمل  ميتماعي و علجا

به كمك به پیشرفت يادگیری بنمايد نه اينکه صرفاً  ترغیبامیدآفرين باشد و اولیا را  يادگیری بايد

شاهد رشد و توسعه الگو در كالسهای درس اين  یدر بخش اجرا .رتبه و نمره مالك قرارگیرد

 . خواهیم بوداين نوع بازخورد  در آموزان يادگیری دانش

 پيشنهادات

  معلمان و اولیای دانش آموزان رایب يآموزش و توجیبرگزاری جلسات.  

 دروس ديگر. ه بازخورد به دانش آموزان درئشناسايي راهکارهای ارا 

 با آنها  ها و دستورالعملهای مربوط به آموزش و ارزشیابي و سازگار كردناصالح آئین نامه

 .دن الگو با قوانین و مقرراتكردلیل سازگارهب ،رويکردهای جديد ارزشیابي كیفي

 تجارب ديگر كشورها  بارةدر ميهای علپژوهش العات وانجام مط. 

                                                 
1. Black  

2. Chavkin 
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های  یا عضو خانواده مواد وابسته به دختراندر  اولیه های ناسازگار طرحواره مقایسه

 دختران عادیوابسته به مواد و 

 1ترابيانليال 

 2زهرا قنبری

3دکتر طيبه ماهروزاده
 

 چکیده
های زمينه .بينجامدرب خطرناکی تجابه اقدامات و  ممكن استانتقال به دوره نوجوانی 

 ءشناختی اوليه دوران کودکی در شكل گيری الگوهای عادتی و رفتارهایی مانند سو روان

های طرحواره مقایسه هدف از این پژوهش .ندتاثير گذار دوره نوجوانی در مصرف مواد
خانواده های  عضو، موادوابسته به  در چهار گروه هسال 02تا 51  اوليه دختران ناسازگار

. این پژوهش بوده است عادیدختران  و درگير موادوابسته به مواد، وابسته دارای خانواده 
 طرحواره های یانگ پرسشنامهبا استفاده از ها دادهو انجام شده ای مقایسه -علی به روش

اند: گروه جامعه آماری پژوهش دو گروه بوده .ه استالی( گردآوری شدؤس 51)فرم کوتاه ،
از  هستند.خود یا اعضای خانواده شان وابسته به مواد ه اول دختران نوجوان دبيرستانی ک

نفر از آنان  503اند، که ای شناسایی شدهنفر به صورت دردسترس یا واسطه 532این گروه 
شهر تهران دختران نوجوان  همةگروه دوم شامل  .ا انتهای پژوهش همكاری داشته اندت

اند. نمونه انتخابی از هيچ نوع ماده مخدری نداشته وابستگی به آنها ادهکه خود یا خانو است
از انتخاب شده اند.  در دسترسروش  هاند که بسال بوده 02 الی 51دختر  512این گروه 
تحليل آزمون  بادست آمده ههای بداده. کرده اندنفر با پژوهشگر همكاری  530این افراد 
 طرحواره رهاشدگیکه نتایج نشان داده است . ل قرار گرفته اندرد تجزیه و تحليمو واریانس

و  وابسته، طرحواره استحقاق در دختران گروه عادیدختران بازداری هيجانی در  و
 باالتر وابسته به مواددر دختران با خانواده های گرفتار خود طرحواره آسيب پذیری و 

در شكل گيری سبک  وليها گارطرحواره های ناساز که  است. نتایج حاکی از آن است
 .هستندنوجوانان تاثيرگذار  وابستگی به موادای ناکارآمد و مقابله

 ، مصرف کنندگان موادوليها طرحواره ناسازگار :گانکلید واژ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 53/5/39تاریخ پذیرش:                     3/3/33تاریخ دریافت: 

   L.torabian@yahoo.com                                                 )نویسنده مسئول(  دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی دانشگاه الزهرا. 5

 ghanbaripsy@yahoo.com                                                                  دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی دانشگاه الزهرا. 0

 mahrouzadeh.t@gmail.com                                                          دانشيار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه الزهرا. 3
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 مقدمه

 مشكالت رشدینوجوانان با در این دوره  .کودکی به بزرگسالی استانتقال از  دورةنوجوانی 

-رو میهخالقی و هویت شغلی روباتغييرات بدنی، رشد جنسی،  مانند مستقل شدن از والدین،ه

عرض رفتارهای در م را آنان نوجوانان به خطرپذیری ممكن است تمایل .(5،5339)پاریش شوند

 یمشكالت ،خطرپر رفتارهای به وجود آورد. از سویی هم آنهابرای مشكالتی که پرخطری قرار دهد 

مصرف مواد نوجوانان . (0221و همكاران،  0ورانسیویک ) نيز فراهم می کننددی برای جامعه ج

دارد  %( رابطه33-01) منجر به مرگ و خودکشی %(12)%(، قتل12) تصادفات رانندگیخطر با 

در سنين  ،اتاین اقدام است. نوجوانانترین تهدید برای سالمت بزرگاین اعمال  .(5339)پاریش، 

شكست تحصيلی، ، (0222، 1، تایلور9، الپوگو3با روابط جنسی زودهنگام ) دانمعموالً نوجوانانی 

-و سوءتياد المللی اع مرکز بين (.5339)پاریش،  استهمراه  بيكاری و بی خانمانی حبس و زندان،

 )دان استدانش آموزان دبيرستانی گزارش داده  ميان مصرف مواد را در ، نرخ باالیی ازمصرف مواد

شخصيتی افراد  ویژگيهای ،دهای خطر در گرایش به مصرف موابرخی نشانه ( .0222،و همكاران

-هيجان ،یریپذخطرمانند  گوناگون(. عوامل 0223، 5براونو  6رمنيب  ؛0222دان و همكاران،) است

 در ميانمصرف مواد گرایش به ترین دالیل و ارضای نيازهای عاطفی، مهمای ، شخصيت تكانهطلبی

خود و اعتماد به  ةبارطرحواره های منفی درهمچنين  (.0222)دان و همكاران، نوجوانان بوده است

(. 0222، 3زاکر و 2)کورت استتاثير گذار به مصرف الكل نوجوانان  گرایشدر ين ینفس پا

های روانشناختی اوليه دوران کودکی در شكل گيری ده است که زمينهکر( اظهار 5326) 52جاکوبس

هایی عامل .(0223، 55نولياجو)ند مصرف مواد تاثير گذار ءالگوهای عادتی و رفتارهایی مانند سو

وجوانان ن از سویتواند منجر به افزایش احتمال مصرف مواد والدین می از سویمانند مصرف مواد 

های ای است که در آن جنبه باید توجه داشت که نوجوانی دوره (.0223 براون، ورمن ي)ب شود

روی آوردن اغلب  اساسی ترین دالیلو  شودمیسالمت روان فرد دستخوش تغيير  گوناگون

                                                 
1. Parrish 

2. Jovic-Vranes 
3. Dunn 

4. Lapogu 

5. Taylor 
6. Bierman 

7. Brown 

8. Corte 
9. Zucker 

10. Jacobs 

11. Giugliano 
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 مقابله با احساس افسردگی، اضطراب، ناکارآمدی، افت اند از:عبارت نوجوانان به رفتارهای پرخطر

از . برخی مانند اینهااعتماد به نفس، عدم رضایت از زندگی، ناتوانی در پذیرش خود و مشكالتی 

گرایشات نوجوانان به رفتارهای پرخطر که روز به روز در حال افزایش است،  پژوهشگران معتقدند

، نيا)سليمانی رو هستندهکه آنها با آن روباز مشكالت هيجانی و روانشناختی است انعكاسی 

مانند  مشكالت بيشتری با جمعيت، کل با مقایسه در معتاد زنان (.5329جزایری، محمدخانی، 

-بارداری برنامه قاعدگی، زودهنگام توقف قاعدگی، نظمی دوره بی تخمک، توليد و تكثير مشكالت

 رو به رو هستند. ایدز( و هپاتيت از )اعم بيماریهای عفونی انتقال و خشونتی تروما ،نشده ریزی

 فرار اجتماعی مانند آسيبهای اب تزریق از راه ویژه زنان به در مواد مصرف که اند داده نشان مطالعات

 (.5323،و همكاران )تيموری است همراه روسپيگری و منزل از

 عمدتاً آن، مصرف سوء و مواد مخدر که است این اعتياد مورد در جامعه افراد غالب تصور

 که ایران در ویژهبه . آورند می روی اعتياد به مردان از کمتر بسيار و زنان است مردانه ای هپدید

 ميزان از آمار دقيقی چند هر. انگيزد می بر را مردم تعجب نيز  و دختران، زنان کشيدن سيگارحتی 

 را %  معتادان کشور6/3 مطالعات، برخی اساس بر اما ندارد،وجود  کشور در معتاد زنان جمعيت

 مردی هر هشت ازا به معتاد زن یک رقم از خود، در آمار نيز بهداشت وزارت. نددهمی تشكيل زنان

 معتاد مردصد هر  ازای به معتاد زن هفت وجود از نيز، گزارشها دهد. برخیمی معتاد گزارش

 مواد دليل به زندانيان زن  %12، حاضر حال در کشور زندانهای گفته مسئوالن به. کند می حكایت

 کشور در ملی بررسی یک (.5330دادگر مقدم، و  )خواجه دلویی هستند زندان در اعتياد و مخدر

 از آمریكایی زنان درصد پنج با مقایسه در مردان درصد دهد که هفتمینشان  0222 سال در آمریكا

ميزان  (گزارش این اساس بر) درصد سه از کمتر اختالف جنسيتی با .کنندمی استفاده مخدر مواد

 این . در تاس مردان در آن مصرف به ميزان شدن نزدیک حال در زنان، در الكل و نيكوتين مصرف

 اختالفات همچنان اما است، افزایش در حال الكل و مخدر مواد از زنان استفاده اگرچه بررسی آمده

 کنند، استفاده قانونی غير مواد مخدر از زنان اینكه احتمال. دارد وجود زمينه این دراساسی  جنسيتی

 گرایش مردان از سریع تر کنند، می آغاز را مواد مصرف سوء زنان، که زمانی .است مردان از مترک

 )خواجه دلویی کنندمی تجربه را منفی پيامدهای آنان از همچنين زودتر و دهند می نشان را اعتياد به

-بنيادی زلةمنهای شناختی به بنابراین در این پژوهش به بررسی طرحواره (.5330دادگر مقدم،  و

 ترین ساختار ذهن و افكار افراد پرداخته شده است. هدف پژوهش، مقایسه طرحواره های ناسازگار

 .استنوجوانان مصرف کننده مواد و نوجوانان عادی )بدون سابقه مصرف مواد( اوليه 
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 چارچوب نظری 

 است:  عادت کردن به چيزی است و اثرات آن به شرح زیر ، اعتيادشناسیدر روان

صورت عدم مصرف آن،  است که در اعتياد به مواد مخدر، نياز به مصرف یک ماده مخدر

وجود می آید که گاهی برای معتاد غيرقابل تحمل است. افزایش مصرف ماده هحاالت خاصی ب

شده است. ایجاد  استعمال مواد مخدر که در اولين بارِ است مخدر برای ایجاد همان حالت و کيفيتی

شود و این عادت فرد را، به علت نياز و میمكرر مواد یا دارو عادت روانی ایجاد  در اثر مصرف

نماید. برای میتمایل روانی به سوی مصرف مواد مخدر یا دارو به حد وسواس تشویق و ترغيب 

قطع مواد  یابد. در اثرمینگهداری اثری که منظور و مطلوب معتاد است مقدار مواد مصرف افزایش 

آن عالئم بستگی به نوع مواد یا چگونگی که  شودارو، عالئم خاصی در معتاد ظاهر میمخدر یا د

ی متغيرهای. باشدمیداروی مصرفی دارد. اعتياد به مواد مخدر یا دارو برای فرد یا جامعه زیان آور 

لينی گذارند. در پژوهشهای با بر پدیدآیی و تداوم و درمان وابستگی به مواد مخدر تأثير می گوناگون

اند که به  وابستگی به مواد مخدر بررسی شده ةبين در زمين متغيرهای پيش ةمتغيرهای چندی به منزل

شخصی، ج( عوامل  -مياناجتماعی، ب( عوامل  -الف( محيط فرهنگی شوند: چهار دسته تقسيم می

؛  0220، 5، نيوکام، مایرز و کومبسژنتيكی )ریچاردسون -رفتاری و د( عوامل زیستی -روانی

 (.5321، و همكاران 0لتيری

با ابتال به افسردگی بزرگسالی، اقدام به در دوران نوجوانی  مخدر همچنين سابقه استفاده از مواد

و  3ینگاتنراباشد )و می خودکشی، محدودیت های عملكردی، بهداشت روانی نامناسب در ارتباط

مشكالتی کننده  ینيب شيپ مير مستقبه طو یدر دوران کودک  اقدام به مصرف مواد(. 0220همكاران ،

 تواند باشدمیگرایش به استفاده از الكل  و عتماد به نفسی، عدم اافسردگبزرگسالی مانند در 

 (.0223 9نياماتی،و  لیزین، لا)است

، مقیوا و مدنیقهفرخی ،فيعی)ر ستا هشد تلقی انیرا جتماعیا مشكل ترینمهم منزلةبه  دعتياا

 ،حی)رو دمیشو مشخص ،ییدارو تحمل و نیروا ،جسمی وابستگی  یژگیو سه با دعتياا (.5325

به  وابستگی اصطالح  (. 5332 ن و همكاران،موسویام، قدا ی،جعفردی، فرها ،ميرجانی ،کریمی

 جسمی وابستگی .جسمی اشاره دارد وابستگی بدون یا با شيميایی ماده یا دارو یک مكرر مصرف

                                                 
1. Richardson, Newcomb, Myers & Coombs 
2. Lettieri 

3  . Weingartner 

4. Stein, Leslie & Nyamathi 
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 با و دهدمی رخ دارو یک مكرر مصرف دليل به که است كیلوژیفيزیو حالت در تغييرة نشان دهند

 (.5335)آذری، شود  می خاص سندرم یک به منجر دارو مصرف قطع

 و هاطرحواره با روانی اختالالت از یک هر روانی، شناسی آسيب از بک اوليه توصيف اساس بر

 آن به مربوط پذیری بآسي نوع که است همراه فراگيری و عمومی بسيار عادتی تفكر الگوهای

 را برای اختالل ویژه هایطرحواره از مدلی (5332) فریمن و بک کند.می مشخص را اختالل

 بی های طرحواره با اجتنابی شخصيت مدل، این اساس بر مثال برای. اند کرده هئارا شخصيت

 دارند داشتن ارتباط منزلت و استحقاق های طرحواره با خودشيفته شخصيت و طرد، و کفایتی

 (.5326اندوز،  و حميدپور ؛5312)یانگ و همكاران، 

ای سریع ه، و این ارزیابي شودخود فعال می ةها، اعتقادات خاصی درباربا فعال شدن طرحواره

به نظر (. 50221گردد )آوانتس، بيتل، مارگولين، منجر به فعال شدن رفتارها یا الگوهای خودکار می

 زیرا ند،باش شتهدا طتباار ادمو از دهستفاءاسو با ستا ممكن ليهاو رگازناسا یها ارهطرحومی رسد 

 راهی برای به مثابهآن را  حتماالًا ادفرا کنند وعمل میبا مشكالت  نمدآ رکنا د درهبررا یک به مثابه

 دارند فعالی ثباتی بی/ رهاشدگی طرحواره که گيرند. افرادیکار می به منفی طفاعو از بجتناا

 افرادی دارند، کمتری ثبات هيجانی نظر از و ندارد ثبات زندگی مهم افراد با روابطشان دارند اعتقاد

 آنها از فرصت ترینکوچک با دیگران که باورند این بر دارند بدرفتاری/ اعتمادی بی طرحواره که

 به آنها تمایل ندارند انتظار دارند هيجانی محروميت طرحواره که افرادی. کنندمی استفادهء سو

 شرم/ نقص طرحواره که افرادی همچنين د.شوارضا  کافی طور به دیگران با هيجانی رابطه برقراری

 نگاه معرض در را خود اگر و هستند ارزش بی یا حقير بد، ناقص، افرادی کنندمی احساس دارند

 رنددا بيگانگی/ اجتماعی انزوای طرحواره که افرادی. شوندمی طرد شک بدون دهند، قرار دیگران

 احساس دارند کفایتیبی/ وابستگی طرحواره که افرادی .متفاوت هستند دیگران با کنندمی احساس

 افرادی همچنين. برآیند روزمره مسئوليتهای عهده از توانند نمی دیگران جدی کمک بدون کنندمی

 دچار ظهلح هر مبادا ترسندمی شدیداً دارند، بيماری یا ضرر به نسبت پذیری آسيب طرحواره که

 دارند گرفتار/ نيافته خودتحول طرحواره که افرادی. کنند مقابله آن با نتواند و شوند فاجعه یک

 به ،دارند ذهنی اشتغال بيشتر زندگيشان مهم افراد از نفر چند از یكی با ارتباطشان مورد در اغلب

 بزرگ/ استحقاق رهطرحوا که آنهایی. است وابسته آنها به اجتماعيشان رشد و فردیت دليل همين

 را خود و نداقائل خاصی حقوق خود برای و دانندمی باالتر افراد دیگر از را خود دارند منشی

                                                 
1. Avants, Beitel & Margolin 
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 ناکافی باطیضان -خود/ خویشتنداری طرحواره که افرادی. دانندنمی متقابل احترام رعایت به موظف

 کافی قدر به را ناکامی و دهند نشان داری خویشتن اهدافشان به دستيابی برای توانندنمی دارند

 اطاعت طرحواره که افرادی .کنند کنترل را شانیهاتكانه و هيجانات ابراز توانندنمی و کنند تحمل

-می احساس زیرا ،شوندمی تسليم آنها برابر در و سپارندمی دیگران دست به را خود کنترل دارند

. کنندمی استفاده انتقام و خشم از رهایی برای کار این از و دهند انجام را کار این مجبورند کنند

 دادن دست از قيمت به حتی و خود ميل با را دیگران نيازهای دارند ایثار طرحواره که افرادی

 گناه، از دوری دیگران، گرفتاری و رنج کاهش برای را کار این و کنندمی ارضا شخصی رضایتمندی

 که افرادی. دهندمی انجام نيازمند افراد با نیهيجا رابطه تداوم و ارزشمندی احساس به دستيابی

 را شانخودانگيخته فردی -ميان روابط و احساسات رفتارها، دارند هيجانی بازداری طرحواره

 باید معموالً دارند افراطی جویی عيب/ سرسختانه معيارهای طرحواره که افرادی. کنندمی محدود

 یيدأت عدم از اجتناب خاطر به را کار این و یابند تدس خود بلندپروازانه معيارهای به تا کنند تالش

 که آنجا از . (5326اندوز، و  حميدپور ؛5312و همكاران،  یانگ) دهندمی انجام زدگی خجالت یا

-وجود داشته سالها عادتی، الگوهای مثل و اندگرفته جای فرد شخصيت عمق در اغلب ها طرحواره

 استال مطرح ؤدر این ميان این س ناتوان هستند. هانار گذاشتن آندر کبرخی از افراد  اند، بنابراین

مواد و دختران با خانواده  مصرف کننده  درگير با نوجوانان  اوليه های ناسازگارطرحوارهکه آیا ميان 

 ؟داردوجود  ، تفاوت عادیمواد، دختران گروه مختلط و گروه 

 روش پژوهش 

ای چهار گروهی یک طرح مقایسهاست که در قالب  ای بودهمقایسه -علی  طرح پژوهش حاضر

 ای بوده است. ضر پرسشنامه. نحوه گردآوری اطالعات در پژوهش حاانجام گرفته است

 ، نمونه و شیوه نمونه گیریجامعه

دختران مصرف کننده مواد شهر تهران و دخترانی که اعضای خانواده آنها جامعه پژوهش حاضر 

که سابقه  گروه اول دختران نوجوان  است:مونه پژوهش شامل دو گروه . نهستندمصرف کننده مواد 

دختران  همةگروه دوم شامل  هستند.یا متعلق به خانواده مصرف کننده مواد اند مصرف مواد داشته 

 اند. سابقه مصرف هيچ نوع ماده مخدری را نداشته آنان که خود یا خانواده استنوجوان شهر تهران 

ای واسطهدسترس یا  نفر به صورت در 532 اول از گروه ی از این قرار است کهگيرشيوه نمونه

، مراکز ورزشی در سطح با مراجعه به بوستانها و پارکهابرخی از افراد گروه اول  .اندشده شناسایی

آنها را دوستان و آشنایان شده اند، یعنی ای شناسایی به صورت واسطهو برخی دیگر نيز شهر تهران 
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گروه دوم  انتخابینمونه  .اندنفر از آنان تا انتهای پژوهش همكاری داشته 503که اند کرده  معرفی

-هدر دسترس انتخاب شداند که با استفاده از روش بودهسال   02 تا 51 از دختران نوجوان نفر 512

از و پس  شدمنطقه جغرافيایی تقسيم  چهارشهر تهران به  ،های پژوهشآوری دادهگردجهت . ندا

 . گرفتآن نمونه پژوهش به صورت در دسترس و واسطه ای مورد بررسی قرار 

 بزار اندازه گیریا

 . اینآیتم دارد  51که  استه یانگ ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه طرحوار

 ها طرحواره این .است ساخته اوليه ناسازگار طرحواه 51 ارزیابی برای (5332) یانگ را پرسشنامه

0بی ثباتیو  طرد ،5هيجانی محروميت از: ندا بارتع
3سوء استفاده /بی اعتمادی ، 

/ اجتماعی انزوای ، 

6،شكست ،1شرمص/ نق ،9بيگانگی
2بيماری به نسبت آسيب پذیری ،5کفایتیبی/ وابستگی 

 خود ، 

بيش /سرسختانه معيارهای ،50هيجانی ، بازداری55فداکاری ،52اطاعت 3،گرفتاره/تحول نایافت

ت . این پرسشنامه در یک مقياس ليكر  51خودکنترلی ناکافی و 59منشی بزرگ ق/استحقا ،53قادیانت

منظور  6درست نمره  کامالً برای و  5نادرست نمره  پاسخ کامالً برای ای تنظيم شده است.درجه

 هر ميانگين همانطور که ،می سنجد را طرحواره یک پرسش پنج هر پرسشنامه این در) شده است

 .  (است پنجباالتر از  مقياس خرده

  پایایی و روایی ابزار

 ت.اس داده انجام تهران دانشگاههای در 5329در سال آهی ایران دررا  پرسشنامه این هنجاریابی

 .بوده است 32/2 مذکر و 35/2 مؤنث جمعيت در کرونباخ آلفای از استفاده با درونی همسانی

سابقه سن، مقطع تحصيلی، تحصيالت والدین، ه ب  آوری اطالعات دموگرافيکگردپرسشنامه 

آلفای کرونباخ محاسبه شده برای  .پرداخته است اعضای خانوادهسابقه مصرف مواد  و مصرف مواد

 .است 21/2آوری اطالعات دموگرافيک،  پرسشنامه جمع

                                                 
1. Emotional deprivation 
2. Abandonment/ instability 

3. Mistrust/ abuse 
4. Social isolation/ alienation 

5. Defectiveness/ shame 

6. Failure 
7. Dependence/ incompetence 

8. Vulnerability to harm or illness 

9. Enmeshment/ undeveloped self  
10. Subjugation  

11. Self-sacrifice 

12. Emotional inhibition  
13. Unrelenting standards 

14. Entitlement/ grandiosity 

15. Insufficient self-control/ self-discipline 
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 روش اجرای پژوهش

نوجوانان ختيار آوری اطالعات دموگرافيک در اگردپرسشنامه طرحواره های یانگ و پرسشنامه 

آوری اطالعات دموگرافيک، دانش آموزان گردآنها به پرسشنامه  هایقرار داده شد و بر اساس پاسخ

گروه دختران مصرف کننده مواد، دختران با خانواده مصرف کننده مواد، دخترانی که هم خود  9به 

دختران  عادی )گروه مصرف کننده دارند )گروه مختلط(،  ةو هم خانواد  هستندمصرف کننده مواد 

 عادی( گروه بندی شده اند.
 توزیع فراوانی گروهها .6 شماره جدول

 فراوانی گروهها

 92 دختران مصرف کننده مواد

 32 دختران با اعضای خانواده معتاد

 91 گروه مختلط

 530 نوجوانان عادی

 تحلیل داده ها

ران با دختن مصرف کننده مواد و نوجوانا اوليه طرحواره های ناسازگار»بررسی فرضيه  برای

تحليل از آزمون  «داردتفاوت ، عادیگروه دختران گروه مختلط و ، خانواده  مصرف کننده مواد

 ت.استفاده شده اس چهارگروه مستقل هیک راه واریانس
 گروههای نمونهه های شناختی رنتایج تحلیل واریانس برای طرحوا .2 شماره جدول

 سطح معناداری F ميانگين مجذورات آزادیدرجه  مجموع مجذورات  

محروميت 

 هيجانی

2 گروهی -ميان
گروهی -درون  091

092 کل

 رهاشدگی

2 گروهی -ميان
035 گروهی -درون

039 کل

 پذیری آسيب

2 گروهی -ميان
095 گروهی -درون

012 کل

 گرفتار

2 گروهی -ميان
096 گروهی -درون

093 کل

بازداری 

 هيجانی

25 گروهی -ميان
032 گروهی -درون

095 کل
معيارهای 

 سرسختانه

2 گروهی -ميان
031 گروهی -درون
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 کل

 استحقاق

25 گروهی -ميان
 گروهی -درون

 کل

طرحواره های طرحواره نامبرده، گروهها در  51 مياندهد که از نشان می 0شماره نتایج جدول 

 235/2) ، گرفتار(p = 225/2) ، آسيب پذیری(p = 25/2)، رهاشدگی(p =222/2)محروميت هيجانی

= p)بازداری هيجانی ، (225/2 = p) معيارهای سر سختانه ،(225/2 = p ) استحقاقو (225/2 = p )

دو به دوی ميانگين مقایسه پيگيری نتایج تحليل واریانس و به منظور  .داده اندتفاوت معنادار نشان 

 .از آزمون تعقيبی شفه استفاده شده است گروهها
 نتایج آزمون تعقیبی شفه/ مقایسه طرحواره های شناختی گروههای نمونه مورد بررسی.  6 شماره جدول

 (p)سطح معناداری خطای استاندارد تفاوت ميانگين ها I J متغيرها

حروميت م

 هيجانی

 5گروه 

 0گروه 
* 3گروه 
 9گروه 

 0گروه
 3گروه
 9گروه 

 9گروه  3گروه

 رها شدگی

 5گروه 

 0گروه 
 3گروه 
* 9گروه 

 0گروه
 3گروه
 9گروه 

 9گروه  3گروه

 آسيب پذیری

 5گروه

* 0گروه 
 3گروه 
 9گروه 

 0گروه 
 3گروه
* 9گروه 

 9گروه  3گروه

 گرفتار

 5گروه 

 0گروه 
 3گروه 
 9گروه 

 0گروه 
* 3گروه
 9گروه 

 9گروه  3گروه 
بازداری 

 هيجانی
 5گروه 

 0گروه 
 3گروه 
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* 9گروه 

 0گروه 
 3گروه
 9گروه 

* 9گروه  3گروه 

معيارهای 

 سرسختانه

 5گروه 

 0گروه 
 3گروه 
 9گروه 

 0گروه 
* 3گروه
 9گروه 

* 9گروه  3گروه 

 استحقاق

 5گروه 

 0گروه 
 3گروه 
* 9گروه 

 0گروه 
 3گروه
 9گروه 

* 9گروه  3گروه 
 باشند.دار میمعنا 21/2* مقادیر مشخص شده در سطح 

ف کننـده مـواد نسـبت بـه     دختران مصرحاکی از آن است که   3شماره  جدول مندرج درنتایج 

 ،) گروه مخـتلط(  هم خود مصرف کننده هستند و هم خانواده های مصرف کننده دارند دخترانی که

 ه مـواد دختران مصرف کنند .دهنددر ميزان محروميت هيجانی نشان می (P =295/2) معنادار یتفاوت

مـواد نسـبت بـه     همصرف کنند دخترانهمچنين   دهند.تری نشان میينیمحروميت هيجانی پا ميزان

 P = 21/2  سـطح ایـن تفـاوت در    .دهنـد تری گـزارش مـی  ينیطرحواره رهاشدگی پا ،گروه عادی

 .  استمعنادار 

دخترانی که  طرحواره آسيب پذیری باالتری نسبت به ،خانواده مصرف کننده مواد دارایدختران 

  P= 21/2ایـن تفـاوت در سـطح     .دهنـد نشان می گروه عادیخود اقدام به مصرف مواد کرده اند و 

 دختـران  بـه دختران با خانواده مصرف کننده مواد، طرحواره گرفتـار بـاالتری نسـبت     .استمعنادار 

 معنادار می باشد.  P =21/2  این تفاوت در سطح دهند.نشان می گروه مختلط

تفـاوتی در سـطح    گـروه عـادی  نوجوانان مصرف کننده مـواد و  اره بازداری هيجانی در طرحو 

21/2= P گـروه   دختـران   دهنـد. دهد. دختران عادی بازداری هيجـانی بـاالتری نشـان مـی    نشان می

 P =25/2این تفاوت در سـطح   .دهندنشان می گروه عادیبازداری هيجانی کمتری نسبت به مختلط 

دهند. نشان میگروه مختلط ران گروه گواه معيارهای سرسختانه باالتری نسبت به دخت .استمعنادار 

و دختران مصرف کننـده نسـبت    دختران گروه مختلط. استمعنادار  P =2/ 25 این تفاوت در سطح
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 P =25/2، نمره باالتری در طرحواره استحقاق نشان می دهند. این تفـاوت در سـطح   گروه عادیبه 

 .استمعنادار 

 و نتیجه گیری  بحث

گروه مختلط نسبت به دختران مصرف کننده مواد  دختران که دندهنتایج پژوهش نشان می

. به نظر می رسد که دختران خانواده های مصرف کننده، محروميت دارندمحروميت هيجانی باالتری 

 لیعام ،احتماالً مصرف مواد که کنندحمایت را احساس می فقدان محبت و کمبود  ،از همدلی

در  (5323) پژوهش رضوی و همكاراننتایج  .آنهاستنيازهای عاطفی ارضا نشده  جهت تأمين 

 ر،یثاا ،هيجانی ميتومحر دمعتا ادفرا یهاارهطرحو مهمترین دهد کهنشان میتائيد پژوهش حاضر 

 شدگی هار و ناکافی نضباطیا-دخو/داریخویشتن ق،ستحقاا ،سرسختانه یهارمعيا ،هيجانی زداریبا

. است هيجانی ميتومحر و ریبيما و رضر برابر در یسيبپذیرآ ر،گرفتا ،پيشبين یهاارهطرحو و

مطرح ساخته است که است همسو  (0229) مانيوک و کپژوهش الپژوهش حاضر با نتایج یافته 

افسردگی و مصرف  ابتال به حمایت عاطفی خانواده طی دوران نوجوانی منجر به کاهش احتمال

که خانواده های مصرف کننده مواد کمتر قادر به تامين نيازهای ، در حالیدشو میمواد یا الكل 

که بر اساس نتایج به دست آمده از تحقيقات جاکوبس رسد به نظر می  .هستندنوجوانان عاطفی 

(، زمينه های روانشناختی اوليه در شكل گيری الگوهای عادتی و 0223) نولياجو( و 5326)

 مثابهبه و این باورهای هسته ای و الگوهای عادتی صرف مواد تاثير گذارند م ی مانند سوءرفتارهای

؛ 0252 5)تيم، کنندواسطه ای ميان مشكالت دوران کودکی و رفتارهای فرد در دوران رشد عمل می 

 (.0225 0،نسهارک و ملیال

نده مصرف کنواره رهاشدگی در دختران ميزان طرحدهند نشان می که حاضر هایهمچنين یافته

مبنی بر ( 0222زاکر ) و با یافته های پژوهشی کورت ،استعادی بيشتر ن نسبت به دخترامواد 

های منفی درباره خود و اعتماد به نفس پایين در مصرف الكل و مواد نوجوانان تاثير كه طرحوارهاین

جنس  یمگونناه اند که ارس نشان دادهبر مد یمبتنی بالينی نمونه ها .همسو بوده است ،گذار است

-ها حاکی از آن بودهش زارگدیده می شود .  نوجوانان ميان سوء مصرف مواد  در به طور گسترده 

ناسازگاری و تمایل  و یاز مشكالت روان یسطوح باالتراند که دختران نوجوان نسبت به پسران، 

 (.5332و همكاران،  3به مصرف آرام بخش ها نشان داده اند )موس

                                                 
1. Thimm 

2. Lumley & Harkness 

3. Moss 
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-دگی، فرد معتقد است که دلبستگی عاطفی با نزدیكان به زودی به پایان میدر طرحواره رها ش

 عادیرسد دلبستگی عاطفی دختران گروه . به نظر میرسد و از سوی دیگران طرد و رها خواهد شد

ل کمتری نسبت به افراد مصرف دی به احتماافرابنابراین چنين  .استاز دختران مصرف کننده  بيشتر

از دست دادن  ترس و اندوالدین وابسته  ویژهزیرا به دیگران به  کنند،به مصرف می کننده مواد اقدام

( در یافته های خود اذعان داشته اند که 0223) براونرمن و يبهمچنين . دارند رارابطه با آنها 

نتایج . بيشتر است  کنند،در نوجوانانی که والدین آنان مصرف مواد میمصرف مواد احتمال 

گونه با انوادگی نامناسب و تعامالت بيمارنشان داده است که محيط خ (0226) 5موریس هایپژوهش

کودک منجر به شكل گيری طرحواره های ناسازگارانه ای مانند طرد و رهاشدگی، محروميت 

 یشرایط چنينکه در  دشومیاستفاده و بدرفتاری، انزوای اجتماعی و بازداری هيجانی ء هيجانی، سو

انان احساس ناتوانی برای تسلط و کنترل محيط را در خود گسترش دهند و ممكن است نوجو

که  آنجادهند. از نسبت به سایر نوجوانان نشان  یترسازگاری عاطفی کمتر و خود اتكایی پایين

پردازند، مين نيازهای عاطفی و مادی فرزندان خود میأکمتر به ت مواد،کننده مصرف  خانواده های

اند پژوهشها نشان داده  د.شونایمنی و احساس امنيت در فرزندان خود میمانع از شكل گيری 

 این عامل بر عملكرد روانی اجتماعی است وها بيشتر هدر این خانوادخشونت جنسی احتمال وقوع 

 ( .5333 0پيترسون ، و مایركر، کملي)م کودکان در بزرگسالی تاثير مستقيم داشته است

های مصرف کننده قرار دارند طرحواره خود تحول نيافته/ خانواده دخترانی که در سویی هماز 

والدین  ویژهبا دیگران به فرد معتقد است که ، دهند. در طرحواره گرفتاریگرفتار بيشتری نشان می

 احساس همچنينهویت مستقلی ندارد، و  ،نيستقادر به ادامه زندگی  آنهایكی است و بدون 

همسان با نتایج   (5335) پژوهش خوش لهجه و همكاران  .کندمی هدفیپوچی، سردرگمی و بی

، طرحواره اوليه ناسازگار های طرحواره  ميانگين های در ميان  داده است که نشانپژوهش حاضر، 

 تحول خود بی کفایتی،/ وابستگی منشی، بزرگ/ استحقاق شرم،/ نقص بدرفتاری،/ اعتمادی بی های

، اگر به صورت معناداری مشخص شده اند ، ناکافی انضباطی-خود و/ خویشتنداری و گرفتار/ نيافته

 ناکافی انضباطی-خود/ خویشتنداری و بی کفایتی/وابستگی های چه اندازه اثر اختالف طرحواره

 . نبوده است معنادار

                                                 
1. Muris 

2. Maker, Kemmelmeier & Peterson 
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 نیداگر-دخو زهحو زمينة در که نتيجه گرفته شده است (5323) در تحقيقات سهند و همكاران

 وهرــگ با مقایسه در بوده اند،موفق  و ناموفق دانی که در ترکمعتا وهگر دو ،مختل دعملكر و

بيشتری بیهدفی  و ،گمیدررــس ،وچیــپ ،دگیــماندر ،اقتیــیليــب سساــحا از الينیــغيرب

 و دارد دوـجو ایهـفاجع عوـقو لاـحتما هـلحظ رـه ،کهدارند ین ا از طیافرس اتر و برخوردارند

 با مرتبط یهازهحوو نتيجه گرفته شده است که  از آن نخواهد بود یجلوگير هب دراـق خصـش

 املیـع انوـتمی را هازهحو ینا یباال تشد دارد و بطهرا دعتياا با ليهاو نهراگازناسا یاـهحوارهرـط

 ، در نظر گرفت.الينیـغيرب وهرـگ اـب سهـمقای به درمان در ناموفق وهگر دعتياا به یشاگر در ثرؤم

طرحواره بازداری هيجانی و معيارهای  گروه عادیدختران هش حاضر نشان داده است، پژو

های که همسو با یافته دهندبه گروه مصرف کننده و گروه مختلط نشان مینسبت  سرسختانه باالتری

گرایشات نوجوانان به  دهد کهنشان می است. همچنين (5329)و همكاران  نياسليمانیپژوهش 

از مشكالت هيجانی و است طر که روز به روز در حال افزایش است، انعكاسی رفتارهای پرخ

، ، گيلموربا نتایج پژوهش گولدرهمچنين این یافته ها . رو هستندهروانشناختی که آنها با آن روب

رفيت بازداری و ظ دارای نوجوانان نتيجه گرفته اند، کههمسان است ( 0221) 5موریسون واسپيكر 

ممكن است به منظور تنظيم هيجاناتشان مرتكب رفتارهایی مانند  ،کنترلی-خود در درونی اندک

حاکی ، (0221)و همكاران  0نتيجه تحقيق بال همسو با ها یافتههمچنين . شونداقدام به مصرف مواد 

از د که طرحواره های ناسازگار اوليه مانند طرحواره انزوای اجتماعی در مصرف موا از آن است

طرحواره های محروميت هيجانی، خود  نيز (،5332) نتایج پژوهش بال .نداثير گذارافراد ت سوی

طرحواره  فرد دارای معيارهای سرسختانه در مصرف کنندگان مواد را تائيد نموده است. و گرفتار

 . همچنينش را تا حد امكان بازداری نمایدباید عواطف و هيجانات ،معتقد است که بازداری هيجانی

ه معيارهای سرسختانه، فرد اعتقاد دارد که باید استانداردها و معيارهای باالیی را تامين در طرحوار

تمال کمتری به مصرف بازداری هيجانی به اح یامعيارهای سرسختانه  دارای دافربه طور کلی ا . کند

 نشان (5322) اغیـابـقاچآ ( و5353) ادژـشینـقری و قاقیـشپژوهش  .گرایش خواهند داشت مواد

 ادفرا در حمایت توقع و اپختگیـن ،ستگیـبوا ،بیکفایتی سحساا مانند ویژگيهایی نیاوافرکه داده 

         زهوــح یاــهحوارهرــطبيانگر  ویژگيها ینا .استبيشتر  دیعا ادفرا به نسبت دمعتا

                                                 
1 Golder, Gillmore, Spieker & Morrison 
2 Ball 
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 اـی ررـض به نسبت یسيبپذیرآ ،بیکفایتی/ستگیــبوا  ،لــمخت درــعملك ،نیداگر-دوــخ

 .هستند ستـشك و راـگرفت/دنيافتهـشر دوـخ ری،اـيمب

  معنادار نداشته اند.ة سرسختانه نيز با مصرف مواد رابطهای ایثار و معيارهای طرحواره همچنين 

دختران مصرف کننده و دختران گروه مختلط طرحواره استحقاق و بـزرگ منشـی بـاالتری گـزارش     

توان بدون توجه به دیگـران  فرد معتقد است که می  ،یداده اند. در طرحواره استحقاق و بزرگ منش

بـا   نماینـد . رسد با این طرحواره چنين افرادی سعی در تسـلط و برتـری مـی   . به نظر میعمل نمود

شـود یـا   طرحواره استحقاق و بزرگ منشی، آنها از موقعيتهایی که منجر به عملكرد متوسط آنها مـی 

 کننـد کـه بـه   این افراد با مصرف مـواد سـعی مـی    .نماید ب میاجتنا ،دکندار میبرتری او را خدشه

در  گردد.میاجتناب در مقابل موقعيتهایی بپردازند که  منجر به خدشه دار شدن احساس برتری آنها 

اسـت، کـه تكنيـک طرحـواره درمـانی، روشـی        شدهمشخص  (5330) پژوهش رضایی و همكاران

ابراین شناخت طرحواره های ناسازگارانه اوليه و تغييـر  بن ،دشوکارآمد برای ترک اعتياد محسوب می

 .تواند مسير درمان را کوتاه نمایدآنها می

 پیشنهادات کاربردی

ترین و حساس ترین مراحل رشد است که  گذر از بدیهی است که دوران نوجوانی یكی از مهم

بـه خطرپـذیری ممكـن    ل گوناگون باشد و تمایـل نوجوانـان   ئتواند همراه با مشكالت و مساآن می

ممكن است از جمله این رفتارهای پرخطر معرض رفتارهای پرخطری قرار دهد که  است آنان را در

گيرنـد و بـه   ها در دوران اوليه زندگی شكل میگرایش به مصرف مواد باشد. از آنجایی که طرحواره

ایجـاد آنهـا در افـراد    ، بررسی  شرایط و چگونگی هستندنوعی مبنای افكار، اعمال و هيجانات آتی 

همچنـين   تواند در پيشگيری از عوامل زمينه ساز گرایش به سوء مصرف مواد کمک کننده باشـد. می

در دوره نوجوانی و با نگـاه   به ویژهبا توجه به اهميت شيوه برخورد و تربيت خانواده ها با فرزندان 

د کـه بـا بررسـی سـبكهای فرزنـد      شوهای به دست آمده از پژوهش حاضر، پيشنهاد داده میبه یافته

تر بـرای پيشـگيری   و ارتباط آن با عوامل بروز اعتياد در نوجوانان هر چه بيشتر و بهوالدین  پروری 

 قدم برداریم .
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 شناختی مادرانهای بهزیستی رواناثربخشی آموزش مدیریت خشم بر مؤلفه

 

 1یکتا شکوهی محسن دکتر

 2محسن رفیع خواه

 3زمانی نیره

 4پورکریمی جواد دکتر

 چکیده
ـ مدیریت خشم با رویکرد شناختی تأثیر کارگاههای آموزش مطالعهموضوع پژوهش حاضر 

 شبه آزمایشی شیوه به مطالعه. است مادران در یشناخت روانبهزیستی  های مؤلفهرفتاری بر 
جامعه آماری این پژوهش  .ه استشد آزمون تک گروهی اجراپس -آزمونپیش طرح با

 میانمادر بود که از  18 ةشهر تهران و نمونه آماری دربرگیرند شامل کلیه مادران ساکن
 در شرکت برایلبانه و داوط احتمالی غیرگیری شهر تهران به صورت نمونه 5تا  8مناطق 
نفر در هر کارگاه  02کارگاه،  چهار در کنندگان شرکت .دکرده بودن نام ثبت آموزشی برنامه
 7 مدت آموزش مدیریت خشم به کارگاههای یکسان آموزش دیدند. شرایط و برنامه با

-آزمون و پسدر دو مرحله پیش آزمودنیها. شدبرگزار  ساعته دو جلسه یک ایهفته هفته،

 دست به( پاسخ دادند. بر اساس نتایج 8111ریف ) شناختی روانمون به مقیاس بهزیستی آز
 میانگینهایتغییرات  شناختی روان مقیاس بهزیستی های مؤلفه، از وابسته tآمده از آزمون 

 میانگینهایآماری معنادار بوده اما مقایسه  از نظرزندگی هدفمند و رشد شخصی  های مؤلفه
و  خودمختاریپذیرش خود، روابط مثبت با دیگران،  های مؤلفهزمون آپس -آزمونپیش

. در پایان، بحث و یستن دار امعن ایجادشدهکه تغییرات  بودتسلط بر محیط حاکی از آن 
 های پژوهش ارائه شده است. گیری و تبیین یافته نتیجه
 

    شناختی روانبهزیستی  مدیریت خشم، کنترل خشم، :گانکلیدواژ
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 مقدمه

ثیر منفی را بـر سـتمت انسـان    أشترین ت، خشم بیمیکن یمکه ما تجربه  متفاوتیهیجانات  میاناز 

از این رو این مسئله ممکن است تبدیل به موضوعی بغرنج برای فرد شود کـه   ؛(0288 ،8دارد )بیلی

خشم (. 0229، 0و دی زولا)ه درمانی برای مقابله با آن ضروری است یکمکهادر این صورت لزوم 

. این هیجان برای بقـای انسـان و تسـهیل    دگذار میزندگی انسان  بر یگوناگونهیجانی است که آثار 

ستیز یا گریز به هنگام مواجهه با خطـر سـودمند اسـت. بـا      پاسخهای، به ویژه یافتهسازش ایپاسخه

تواند زندگی او را تهدید کند، بلکه میاین وجود، خشم غیرقابل مهار نه تنها به بقای بشر کمک نمی

ـ     .(8911خانه، زردیکتا، زمانی، پرند و اکبریکند )شکوهی  ماننـد  اتیسـرکو  کـردن مـداوم هیجان

از  ؛(0222، 9گذارد )فیلیـسس، هنـری، هوسـی و میلنـی    نامطلو  بر بهزیستی افراد می یراتیتأثخشم 

سویی ابراز خشم و عصبانیت مداوم و ناتوانی در کنترل آن نیز ممکن اسـت منجـر بـه شکسـت در     

فرزنـد   -خشم در تعامتت مادر مسئله(. 0288لی، فردی شود )بی -میانروابط اجتماعی و تعامتت 

مهم در تعیین مشـکتت رفتـاری مـزمن کـود  در      یای که شاخصبه گونه ،مهم است یا مسئلهنیز 

در سـتمت روان ایفـا    اساسـی  یدو جانبه نقش ةمدیریت خشم در این رابطلذا  ؛مدرسه خواهد بود

       .(0229، 4واکسلر-ژانکند )کول، تتی و می

این عوامـل   ةجمل درونی و بیرونی در بروز خشم موثرند که از گوناگونرسد عوامل به نظر می 

(. بررسی خشـم در مـردان و زنـان نشـان     0288یکتا، زمانی و احمدی، مهم جنسیت است )شکوهی

سنی زنان بیشتر از مردان است، اگرچه این تفاوت فقـط در   یگروههادهد که ابراز خشم در اکثر می

به دلیـل   ژهیو بهمسئله پرخاشگری زنان حال با این(؛ 0220، 5)توماس است بودهالگی معنادار س 42

تواند تأثیرات جدی بر رشـد کـود  و بهزیسـتی خـانواده      کود ، می-نقش منفی آن در روابط مادر

سطوح تحصـیلی   میاناست که (. همچنین گزارش شده 0282بگذارد )شکوهی یکتا، پرند و زمانی، 

میـزان   رفتن باالبا به عبارت دیگر ان و برانگیختگی خشم آنان ارتباط منفی معنادار وجود دارد، مادر

یکتـا و همکـاران،   شـود )شـکوهی  تحصیتت از میزان برانگیختگی و خشم درونی آنان کاسـته مـی  

(. عتوه بر این مشخص شده است که با افزایش سن الگوی کنتـرل خشـم بـه سـمت کنتـرل      0288

کند که این تنظیم هیجانات مرتبط با سن، عاملی مهم در حفظ بهزیسـتی افـراد   ق پیدا میدرونی سو

                                                           
1. Bailey   

2. Howells & Day 
3. Phillips, Henry, Hosie & Milne 

4. Cole, Teti & Zahn-Waxler 

5. Thomas 
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ای ثیر آن بـر بهزیسـتی انسـان ریشـه    أاهمیت خشم و ت (.0222)فیلیسس و همکاران،  شود یمقلمداد 

حـر  و وهـم بـه عنـوان سـه مـورد از        و، موضوع خشم ای که در مذهب بوداکهن دارد؛ به گونه

د مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت      نسـاز  که بهزیستی فرد را با خطر مواجه مـی  ینگرمشکتت ویرا

 (.0222، 8)بانکارت

تعریف بهزیستی دو رویکرد وجود داشته است. رویکرد نخست کـه   زمینةاز سالیان گذشته، در  

 بخـش  لذت وبهزیستی به معنای داشتن احساسات مثبت که مبتنی بر لذت گرایی است، معتقد است 

دم وجود احساسات منفی و دردآور است. اما رویکرد دوم، بهزیستی را تنها شـامل بـه حـداکثر    و ع

داند، بلکه از نظر این رویکـرد، بهزیسـتی   و کاستن از تجار  منفی نمی بخش لذترساندن تجار  

بـه   عمومـا  عبارت است از تتش به منظور به فعلیت رساندن پتانسیل وجـودی فـرد. ایـن رویکـرد     

از  9(. ریـف 0221، 0)وازکـویز، هـرواس، راهونـا و گـومز     شودرویکرد ارسطویی شناخته میعنوان 

تـرین پژوهشـگران رویکـرد ارسـطویی اسـت. او بـا  مطـرح کـردن اصـطتح بهزیسـتی           جمله مهم

قائـل شـود )وازکـویز و     تمایز 5این نوع بهزیستی و بهزیستی ذهنی میانتتش کرد تا  4یشناخت روان

 2اصـلی شـامل پـذیرش خـود     مؤلفـه او از شـش   یشـناخت  روانالگوی بهزیستی  (.0221همکاران، 

)توانـایی در مـدیریت محـیط(، تعامـل مثبـت بـا        7)داشتن نگرش مثبت به خود(، تسلط بـر محـیط  

)داشـتن هـدد در    1)برقراری رابطه صمیمی با دیگران و توانایی همدلی(، زندگی هدفمند 1دیگران

)احسـاس   88)احسـاس رشـد مسـتمر( و خودمختـاری     82د شخصـی زندگی و معنا دادن به آن(، رش

 (.8115، 80استقتل و مقاومت در برابر فشارهای محیطی( تشکیل شده است )ریف و کیز

از سـویی   ؛اسـت  شدهکید بر ستمت روانی ارائه أریف با هدد ت یشناخت روانالگوی بهزیستی 

خشـم و پرخاشـگری بـه     کـه  یورطـ خشم و ستمت روان وجود دارد، به  میانارتباط نزدیکی هم 

برخـی   (.0288یکتـا و همکـاران،   گیرند )شـکوهی اجزای ستمت روان مورد بررسی قرار می منزلة

   انـد. بـه عنـوان مثـال     با سطوح ابـراز خشـم بـوده    یشناخت روانرابطه بهزیستی  ةدهند نشان پژوهشها

                                                           
1. Bankart 
2. Vazquez, Hervas, Rahona,  Gomez 

3. Ryff 
4. Psychological well-being 

5. Subjective well-being 

6. Self-acceptance 
7. Environmental mastery 

8. Positive relation with others  

9. Purpose in life  
10. Personal growth 

11. Autonomy 

12. Keyes 
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ح باالی ابراز خشم با استرس که سط اند کردهدر پژوهش خود گزارش ( 8111) 8شاپیانگ و بیدی

اند که این سطح باالی ابراز و به تبع آن ناتوانی در مقابله با استرس در ارتباط است. آنان اظهار کرده

 . دارد یشناخت روانخشم رابطه منفی معنادار با بهزیستی 

-نظریه ، (0288ثیر گذارند )بیلی، أبر ستمت روان و جسم ما تخشم  مانندناتی از آنجا که هیجا

. بـرای مثـال نظریـه روان    انـد مطـرح شـده   مهـار و درمـان خشـم    روشـهای در مورد  متفاوت یهای

( و 8111، 0ی، خـانواده درمـانگری، نظریـه پـردازش خبـر )ورکـارولیز      تحلیلگری، دیدگاه رفتارگرای

تا و ( به نقل از شکوهی یک8175) 4(. نواکو8111) 9رفتاری مانند دیدگاه الیس-رویکردهای شناختی

رفتاری الگویی به منظور مداخلـه  -با اتخاذ دیدگاه شناختی که ( از جمله کسانی بود8911همکاران )

 5بامرفتاری کنترل خشم را مبتنی بر الگوی مایکن-های شناختیمداخلهاو ایجاد کرد. در زمینه خشم 

تمـرین،   ، کسـب مهـارت و  یسـاز  مفهـوم  ةطراحی کرده است. این برنامه آموزشی شامل سه مرحلـ 

-آموزش مدیریت خشم بـا رویکـرد شـناختی    زمینةدر  شده انجاممطالعات  .کاربرد و پیگیری است

؛ 8911یکتا و همکاران، را نشان داده است )شکوهی ها آموزش، اثربخشی این نوع والدینرفتاری به 

یکتـا و  شکوهی(. برای نمونه نتایج پژوهش 8917، زمانی و پرند، بنا  یغبارپژوه،  یکتا، بهشکوهی

، شـدت خشـم آنـان را کـاهش     والـدین ( نشان داد که آموزش مدیریت خشـم بـه   8911) همکاران

د. آموزش مدیریت خشم به مادران دارای فرزنـد  شوو موجب افزایش مهار خشم درونی می دهد یم

و  یکتـا ؛ شـکوهی 0282یکتـا، پرنـد و زمـانی،    است )شکوهی برداشته دراستثنایی نیز نتایج مشابهی 

صورت گرفته در زمینه آموزش مدیریت خشـم ارتبـاط    هایپژوهش، عتوه بر این(. 0288همکاران، 

و  انیـ ورد الـه اجتماعی )محمدی، برزگر، سازگاری  مانند یشناخت روان یها مؤلفهآن را با بسیاری از 

ـ  خو و  اضطرا و (، خلق 0282حبیب زاده،  بیلـی،  و روابـط اجتمـاعی )  ( 0221، 2ه و همکـاران )ک 

انـد کـه آمـوزش    ( گـزارش کـرده  0282)نمونه محمـدی و همکـاران    برای( نشان داده است. 0288

 ثر است.  ؤطور معناداری بر سازگاری اجتماعی و کاهش پرخاشگری نوجوانان م مدیریت خشم به

 یشناخت روانبهزیستی  یها مؤلفهو  ادشدهی یها مؤلفهبرخی  میانتوان همسوشی می تأملبا کمی 

تواننـد بـا   سازگاری اجتماعی و روابط اجتماعی بـه ترتیـب مـی    ةمؤلفا دریافت. به عنوان مثال دو ر

ریـف( در   یشـناخت  رواناز مـدل بهزیسـتی    مؤلفـه و تعامتت مثبت با دیگران )دو  طیمح برتسلط 

                                                           
1. Diong & Bishop 
2. Varcarolise 

3. Ellis 
4. Novaco 

5. Meichnbaum 
6. Koh et al. 
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 یشـناخت  روانبهزیسـتی   یهـا  مؤلفـه ارتباط باشند. ضمن آنکه ممکن است ارتباط نسبی نیز با دیگر 

 یشـناخت  روانهـای  یکی از جنبه منزلةآوری به رسد تا وجود داشته باشد. افزون بر این به نظر می

 یهاشـم اسـت )بهـادری خسروشـاهی و     یشـناخت  روانبهزیسـتی   کننـده  ینـ یب شیپـ گـرا کـه   مثبت

ابـراز   میـان ( با کنترل خشم در ارتباط باشد. گزارش شده است که ارتبـاط منفـی   8912، آباد نصرت

ــم ــا  خش ــ و ت ــود دارد )ک ــی ینر، داآوری وج ــون و ل ــتی  (. 0229، 8ویدس ــورداری از بهزیس برخ

 فرد هرچه رابر مشکتت همراه است و از سوییباالتر، با توانایی سازگاری بیشتر در ب یشناخت روان

معـر    در کمتـر ، داشته باشد زندگی هایاسترس و مشکتت با مقابله آوری،تا  بیشتری در قدرت

منـد  بـاالتری بهـره   یشـناخت  روان بهزیستی و ستمت از و گیردمی قرار هیجانی و روانی یهایآشفتگ

 (.8912، آباد نصرت یهاشمخسروشاهی و بهادری ) شود می

 یهـا  مؤلفـه بـا   آنهـا و از سـویی تعامـل    ادشـده ی یهـا  مؤلفهثیر مدیریت خشم بر أبا توجه به ت 

توان با آموزش مدیریت خشم بـه  شود که آیا میمیبه ذهن متبادر  سؤالاین  یشناخت روانبهزیستی 

گذاشت و موجـب   ریتأث یشناخت روانبهزیستی  یها مؤلفهرفتاری به طور مستقیم بر  -شیوه شناختی

 یشـناخت  رواننقشی که مدیریت خشم بـر بهزیسـتی    به شد؟ اهمیت این مسئله با توجه هاآنارتقای 

شود. از این بیش از پیش احساس می ،رزند خواهد داشتف -مادران و به تبع آن بهبود تعامتت مادر

مادران از طریق آموزش مـدیریت خشـم بـا     یشناخت روانرو هدد پژوهش حاضر ارتقای بهزیستی 

 رفتاری است.   -رویکرد شناختی

 روش پژوهش

شبه آزمایشی قبـل و   یهاطرحاز نوع  ،نآزموپس -آزمونشیپتک گروهی  طرحاین پژوهش با 

گـروه   تهـران،  شـهر مناطق یک تا پنج  یرانتفاعیغ مدارسبرخی از  در برنامه یمعرف . بادباشمیبعد 

آموزان، بـه طـور داوطلبانـه بـرای شـرکت در      نفر از مادران دانش 18نمونه غیر تصادفی مشتمل بر 

 98/7و انحراد معیار  78/92نمودند. مادران دارای میانگین سنی  نام ثبتکارگاههای مدیریت خشم 

 آزمودنیهاوضعیت اشتغال و وضعیت تأهل  ،وانی و درصد هر یک از متغیرهای تحصیتتادند. فربو

 قابل مشاهده است.یک شماره در جدول 

                                                           
1. Connor, Davidson & Lee 
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 آزمودنیها شناختیتیجمع يرهایمتغ اساس بر یفراوان عیتوز. 1شماره  جدول

 وضعیت تأهل وضعیت اشتغال تحصیتت 

 دیسلم و  

 فوق دیسلم

ارشد ی کارشناس کارشناسی

باالتر و  

دارخانه شاغل  مجرد متأهل 

 9 71 52 04 1 91 95 فراوانی

0/49 درصد  1/42  1/1  2/01  4/72  9/12  7/9  

دار و از خانه درصد 4/72 و شاغلاز مادران  درصد 2/01 شناختیتیجمع اطتعات اساس بر

 ،سلمید فوق و سلمید تتیتحص درصد 0/49 ،کننده شرکت 18 از. بودندمتأهل  درصد 9/12این تعداد 

  (.8 شماره جدول) داشتند باالتر و ارشد یکارشناس تتیتحص درصد 1/1 و یکارشناس درصد 1/42

 ابزار

طراحی  8112: این مقیاس را ریف در سال (RSPWB)شناختی ریف مقیاس بهزیستی روان

 14تر های کوتاهبعدی فرم هایبررسیپرسش بود ولی در  802(. فرم اصلی دارای 8115 ،نمود )ریف

ی آن به کار برده سؤال 14ی نیز پیشنهاد گردید. در این پژوهش فرم سؤال 81ی و سؤال 54 ،یسؤال

روابط مثبت  ،شناختی دارای شش خرده مقیاس پذیرش خودبهزیستی روان مقیاسهای. ه استشد

ی سؤال 14رشد شخصی و تسلط بر محیط است.  در فرم  ،زندگی هدفمند ،یخودمختار ،با دیگران

های شود نظر خود را روی یکی از گزینهپرسش است. از آزمودنی خواسته می 84هر عامل دارای 

-های یک تا شش داده میموافق نشان دهد. برای هر پرسش نمره مخالف تا کامت  ششگانه کامت 

فهوم چند شناختی یک مشناختی بهتر است. بهزیستی روانشود. نمره باالتر بیانگر بهزیستی روان

های زیر است: الف( پذیرش خود ـ نگرش مثبت به خود و پذیرش  مؤلفه ةای و دربرگیرندلفهؤم

 (  ،خو  و بد و احساس مثبت درباره زندگی گذشته هایویژگیهای مختلف خود مانند جنبه

روابط مثبت با دیگران ـ احساس رضایت و صمیمیت در رابطه با دیگران و در  اهمیت این 

ـ احساس استقتل و اثرگذاری در رویدادهای زندگی و نقش فعال در  یخودمختارج(  ،یهاوابستگ

گیری موثر از بیرونی و بهره فعالیتهایکنترل  ،د( تسلط بر محیط ـ حس تسلط بر محیط ،رفتارها

هـ( زندگی هدفمند ـ داشتن هدد در زندگی و باور به اینکه زندگی حال و  ،فرصتهای پیرامون

 مثابههای نو به و( رشد شخصی ـ احساس رشد بادوام و دستیابی به تجربه ،دار استامعن گذشته او

 (.8115 ،یک موجود دارای استعدادهای بالقوه )ریف و کیز

بلیت اعتماد با روش آلفای کرونباخ اضریب ق ،(8917بر اساس نتایج مطالعه بیانی و همکاران )

 ،78/2پذیرش خود  ،72/2هدفمندی در زندگی  ،77/2 تسلط بر محیط ،10/2برای نمره کلی برابر 

 برایگزارش شده است.  71/2و رشد شخصی  71/2 خودمختاری ،77/2روابط مثبت با دیگران 
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پرسشنامه شادکامی آکسفورد و عزت نفس روزنبرگ  ،بررسی روایی مقیاس رضایت از زندگی

شناختی ا با مقیاس بهزیستی روانکه همبستگی به دست آمده نمرات این آزمونه ه استاستفاده شد

قابلیت اعتماد برای کرونباخ ای با روش آلفبود. در پژوهش حاضر  42/2و  51/2 ،47/2به ترتیب 

روابط مثبت با دیگران  ،22/2تسلط بر محیط  ،74/2هدفمندی در زندگی  ،10/2پذیرش خود 

 آمد. دست به 74/2و رشد شخصی  21/2 خودمختاری ،18/2

  لهمداخة برنام

 ،0)اسمیت 8مدیریت خشم مورد استفاده در این پژوهش اقتباسی از برنامه فایرورکز برنامه

و ارائه  یطراحچارلز اسمیت در واحد تحقیقات دانشگاه کانزاس  رافایرورکز برنامه . است (0224

. است کودکان با بزرگساالنفردی  -میان روابط در خشم تیریمدآموزش  است و هدد آن کرده

طرح درس شامل  82و پروتکل اولیه برنامه با  استی رفتار -یشناخت کردیرو بر یمبتن برنامهاین 

 بار نیچند از بعد. فایرورکز استدو بخش عمده اصول کنترل خشم و مهارتهای کنترل خشم 

 با قیتطب ،متفاوتتدوین سناریوهای  ،کاربرگ و فعالیت گروهی بسیاریطراحی تعداد  ،یبازنگر

 برنامه،این  ییکارآدر هفت جلسه دو ساعته طراحی شده است.  ،ی و اجرای آزمایشینرایا فرهنگ

-شکوهی (،0282) پرند و زمانی یکتا، شکوهی (،8912)یزمان پژوهشمانند  متعدد پژوهشهای در

زمانی و  کتا،ی یشکوه و (8911) همکاران و یکتا شکوهی (،8912) شیآسا یجواد و زمانی یکتا،

 ،در پژوهش حاضر .است شده دییتأ بزرگساالن مختلف هایگروه یبرا( اپزیر چ) پورکریمی

 یط و بارکی ایهفته کسان،ی ایمداخله برنامه یمحتوا و طیشرا با یآموزش گروه چهار در مادران

دو مدرس  رابرنامه آموزشی  .کردند شرکت خشم تیریمد هایکارگاه در ساعته، دو جلسه هفت

ی مجرب نامدرس با مدر  کارشناسی ارشد، درمانگراین دو . کردندائه ار یکارگاهخانم به صورت 

 آموزشهای ،مقاله اول سندهینو نظر ریز و داشتند تجربه و تخصص یروانشناس حوزه در که بودند

 .ندکرد افتیدر را الزم

  :استاهداد و محتوای اصلی هر یک از جلسات به شرح زیر 

 ،یآموزش برنامه اهداد با ییآشنا کارگاه، مدرس و گریکدی با گروه یاعضا ییآشنا: اول جلسه

 خشم، منشأ و شدت یبررس ترس، با آن تفاوت و خشم جانیه به نسبت یآگاه خشم، فیتعر

 .خشم خطرات و دئفوا یبررس ،یرمنطقیغ و یمنطق خشم با ییآشنا

                                                           
1. FireWorks  

2. Smith 
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 در یرفتار -یکیزیف -یشناخت راتییتغ یبررس ،یپرخاشگر و خشم تفاوت انیب: دوم جلسه

 با ییآشنا رفتار، -شناخت-جانیه یتعامل رابطه نییتع خشم، آستانة مقولة به پرداختن خشم، هنگام

 .گرید جاناتیه و خشم میان ارتباط شناخت خشم، زانندهیبرانگ حوادث انواع

 به پرداختن خشم، یرگیشکل در یشناخت تصورات و افکار باورها، نقش یبررس: سوم جلسه

 نظارت تیفعال انجام کودکان، بر بزرگساالن خشم راتیتأث انیب خشم، دربارة عیاش و اشتباه یباورها

 ی.شناخت یخطاها بر

 و موقعیتها یالگو کشف و خشم کیولوژیزیف مئعت یبازشناس مهارت آموزش: چهارم جلسه

 یگفتارها اصتح خشم، یابیارزش هایمهارت آموزش ،(خود بر نظارت) زیبرانگ خشم حوادث

 .روزانه یادداشتهای از استفاده با ینظارت -خود انجام و یدرون

 فکر، توقف ،یدار شتنیخو ،یساز تجسم ق،یعم تنفس ،یدگیآرم روشهای آموزش: پنجم جلسه

 .مناسب کلمات از استفاده و یانگریب -خود آموزش و مکان رییتغ

 با برخورد شهایرو و مهارتها با یساز آشنا ،یارتباط و یاجتماع هایمهارت آموزش: ششم جلسه

 .مناسب هایجمله و اتکلم از استفاده و احساسات انعکاس ،یعصبان افراد

 درباره ینکات انیب خشم، بروز با ییارویرو هنگام به لهئمس حل مهارت آموزش: هفتم جلسه

 طول در شده ارائه مطالب بندیجمع ،(ورزش و هیتغذ مانند) خشم از یریشگیپ در ثرؤم عوامل

 .خشم تیریمد یاساس نکات بر دیتأک با دوره

 نتایج

 در جدول  ،مقیاسهاآزمون هر یک از زیر آزمون و پسهای توصیفی مربوط به نمرات پیشیافته

 مقیاسهایدر زیر  آزمودنیها، میانگین نمرات 0بر اساس نتایج جدول  است. ارائه شده 0شماره 

آزمون در مقایسه با حله پس، زندگی هدفمند، رشد شخصی و پذیرش خود در مرخودمختاری

روابط مثبت با  مقیاسهایزیر  آزمون، در جهت مورد انتظار افزایش یافته، اما میانگینمرحله پیش

ختد انتظارات  هآزمون نسبت به مرحله پیش آزمون، بدر مرحله پسدیگران و تسلط بر محیط 

آزمون آزمون به پسپیشزیرمقیاس زندگی هدفمند و رشد شخصی از پژوهشی تغییر کرده است. 

 بیشترین افزایش را داشته است.
 آزمون به تفکیک متغیرهاآزمون و پس. میانگین و انحراف معیار نمرات پیش2شماره  جدول

 پس آزمون پیش آزمون 

 N M SD N M SD 

 75/1 48/22 27 51/1 51/22 27 روابط مثبت با دیگران

 21/1 28/57 20 27/1 91/52 20 خودمختاری



 ... هايهاثربخشی آموزش مدیریت خشم بر مؤلف
 

71 

 91/2 29/28 28 29/1 75/20 28 تسلط بر محیط

 22/1 59/27 29 70/1 94/25 29 زندگی هدفمند

 24/7 27/72 51 54/1 85/27 51 رشد شخصی

 82/ 25 22/22 22 88/49 21/51 22 پذیرش خود

 15/91 10/912 94 24/49 48/910 94 شناختیبهزیستی روان

شده  مقیاسهازیر  میانگینهایمنجر به تغییر معنادار  به منظور بررسی این نکته که آیا مداخله

 (.9 شماره جدولاستفاده شد ) وابسته tاست، از آزمون 
 ها مقیاس زیر هاي میانگینوابسته  tهاي آزمون  . خالصة یافته3 شماره جدول

 t df P Power 

 25/2 14/2 22 81/2 روابط مثبت با دیگران

 97/2 21/2 28 -27/8 خودمختاری

 02/2 81/2 22 99/8 تسلط بر محیط

 71/2 22/2 20 -71/0 زندگی هدفمند

 17/2 22/2 57 -20/4 رشد شخصی

 40/2 27/2 51 -71/8 پذیرش خود

 82/2 90/2 99 -22/8 شناختیبهزیستی روان

آزمون مراحل پیش میانگینهایکه مشخص شد  (9 شماره )جدولوابسته t نتایج آزمون بر اساس 

( و زندگی هدفمند p=22/2و df=57و  t= -20/4ن مربوط به زیرمقیاس رشد شخصی )آزموو پس

(71/0- =t  20و=df 22/2و=p تفاوت معنادار دارند. همچنین نتایج تحلیل در مورد زیر )هایمقیاس 

آزمون  آزمون و پس در دو مرحله پیش میانگینهاپذیرش خود و خودمختاری نشان داد که تغییرات 

از مقدار باالیی  مقیاسهامقدار توان آزمون نیز در برخی از زیر . استمعناداری  نزدیک به سطح

آزمون  توانرشد شخصی با  هایلفهؤثیر باالی برنامه مداخله در مأت دهنده نشاناست که  برخوردار

 توانو خودمختاری با  40/2آزمون  توان ، پذیرش خود با71/2آزمون  توان، زندگی هدفمند با 17/2

 . است 97/2ن آزمو

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هـدد آمـوزش مـدیریت خشـم بـه مـادران و بـه منظـور ارتقـای بهزیسـتی           

در واقع آنچـه ایـن پـژوهش را تـا حـدودی از دیگـر مطالعـات        . آنان صورت گرفت یشناخت روان

متغیـری  ثیر آموزش مـدیریت خشـم بـر    أبررسی تسازد، مدیریت خشم متمایز میبارة در شده انجام

بخشی از روانشناسـی   منزلةبه  یشناخت روانمتفاوت از موضوع خشم و پرخاشگری است. بهزیستی 

در برقراری روابط مناسب میان والـدین و فرزنـدان آنـان     آنها رأسها و در نگر در سایر حیطهمثبت
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 ها مؤلفهای این مناسب امکان ارتق آموزشهایاز  یریگ بهرهاست، از این رو تتش شد تا با  رگذاریتأث

 را فراهم آورد.

 یها مؤلفه آموزش مدیریت خشم بر اثربخشینتایج به دست آمده تا حدود زیادی بیانگر 

بهزیستی  یها مؤلفهآزمون مادران بوده است. مقایسه میانگین نمرات پس یشناخت روانبهزیستی 

به جز  ها مؤلفهمرات در اکثر آزمون بیانگر افزایش این ننسبت به میانگین نمرات پیش یشناخت روان

تسلط بر محیط و روابط مثبت با دیگران است. این تفاوت میانگین در جهت مثبت در  ةمؤلفدو 

آزمون . به بیان دیگر میانگین نمرات پساستزندگی هدفمند و رشد شخصی چشمگیر  یها مؤلفه

 تفاوتهاییافته اما خودمختاری، زندگی هدفمند، رشد شخصی و پذیرش خود افزایش  یها مؤلفه

 رشد شخصی معنادار بوده است.زندگی هدفمند و  یها مؤلفهتنها در  شده مشاهده

؛ حساس هدفمندی در زندگی مادران شدمداخله مورد استفاده در این پژوهش منجر به ارتقای ا 

 الزم نسبت به اینکه زندگی آنان معنادار است آموزشهایبدین صورت که مادران پس از دریافت 

بر احساس و عقاید مادران بر این باور که  یرگذاریتأثاند. مدیریت خشم با پیدا کرده ی بهترنگرش

زندگی دارای جهت و منظور خاصی است و آنان در همین راستا در حال تتش هستند موثر واقع 

 هاکارگاهرفتاری مورد استفاده در این  -توان با رویکرد شناختیرا می اثربخشیشده است. این 

برخوردار است. بسزا  یهای نادرست از اهمیت در رویکرد شناختی ـ رفتاری تغییر اسناد نمود.تبیین 

و در  نیستند مستثنارفتاری نیز از این قاعده  -موزش مدیریت خشم به شیوه شناختیآ یکارگاهها

ور مواجهه درست به منظ هایروش یریکارگ بهو همچنین  آنها بر شناخت باورهای غلط و تغییر آنها

که در پژوهش حاضر نیز تغییر همین  رسدبه نظر میشود. کید میأروزمره ت زیبرانگ چالشبا مسائل 

 باتواند زندگی نادرست در ارتباط با زندگی و جایگزین کردن این باور که هر انسان می نگرشهای

 باشد.شده  یشناخت رواناز بهزیستی  مؤلفهرا تجربه کند، موجب ارتقای این  یارزش

عتوه بر آنچه ذکر شد در آموزش مدیریت خشم به شیوه شناختی ـ رفتاری، کمک بـه فـرد بـه     

 ی بسـزا زا نیـز از اهمیتـ  منظور در  احساسات و عواطف دیگران در برخورد بـا رویـدادهای تـنش   

داشـته   فـردی خـود بـه عنـوان     نسبت بـه  ی بهتردر نتیجه ممکن است آنان احساس ؛برخوردار است

بگـذارد. ایـن موضـوع را     ریتـأث  هـا آنو بر  ندکتواند رفتارها و عواطف دیگران را در  می هک باشند

رشد شخصی دانست. رشد شخصـی بـه    مؤلفهمداخله حاضر بر  یرگذاریتأثشاید بتوان دلیل عمده 

-دیتعریف شده اسـت )  هاآنتوانایی پرورش استعدادهای بالقوه خود و احساس نیاز به تحقق  مثابه

در ایـن پـژوهش شـناخت عواطـف      کننـده  شرکت(. از این رو چه بسا افراد 8111شاپ، بییانگ و 
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شاخصی از استعداد و توانایی خود قلمـداد   معنیدیگران و توانایی مدیریت و اثرگذاری بر آن را به 

 تهـا یقابلشود که آنان خـود را دارای  کنند. همچنین بازخورد مثبت دریافت شده از اطرافیان سبب می

-به طور کلـی مـی  . با توجه به آنچه ذکر شد، کنند یمتحسین  را آنهاتواناییهایی بدانند که دیگران و 

توان گفت آموزش مدیریت خشم به مـادران منجـر بـه افـزایش توانـایی رشـد شخصـی و کشـف         

ها و وقایع جدیـد  شود تا در برابر تجربهو موجب می شدهشکوفایی آنان -استعدادهای بالقوه و خود

قبلـی بـوده کـه     پژوهشـهای . نتایج به دست آمده در این پـژوهش همسـو بـا    باشند ترپذیراگی زند

؛ شـکوهی یکتـا و   8917اند )شکوهی یکتـا و همکـاران،   اثرگذاری این نوع مداخله را گزارش کرده

 (.  0288همکاران، 

زندگی هدفمند و رشد شخصی،  مقیاسهایآموزش مدیریت خشم بر خرده  ریتأثبا وجود  

مشاهده نشد.  یشناخت روانآزمون نمره کل بهزیستی آزمون و پسمعنادار در میانگین پیش یاوتتف

( است که گزارش کردند میان سطح پایین 8111شاپ )یانگ و بیاین نتیجه مغایر با بررسی دی

فاده است مقیاسهارابطه وجود دارد. البته در پژوهش آنان از خرده  یشناخت روانابراز خشم و بهزیستی 

 .اند گرفتهو همچنین هر دو گروه زنان و مردان مورد بررسی قرار  هنشد

بهزیسـتی   مقیاسهایافزایش معناداری در سایر خرده  ،پژوهشی ختد انتظار ردر این پژوهش ب

(، 0288(، بیلـی ) 0282محمـدی و همکـاران )   پژوهشـهای بـا   مشاهده نشد. این یافته یشناخت روان

سـازگاری اجتمـاعی،   ثیر مثبت مدیریت خشم را بر متغیرهای أکه ت( 0282) یکتا و همکارانشکوهی

تـوان  را می موضوع. این باشدنمیکود  گزارش کرده بودند همسو  -روابط اجتماعی و روابط مادر

 رگـذار یتأثای که روی عوامل در مطالعه انآن( تبیین نمود. 0229و دی ) زولااز تحقیق ه یریگ بهرهبا 

انـد. برخـی از ایـن عوامـل     عواملی را ذکـر کـرده   اند دادهموزش مدیریت خشم انجام بر اثربخشی آ

کننـد )اخـتتالت   ند از: شرایط پیچیده و ناهمگون افرادی که در یـک کارگـاه شـرکت مـی    ا عبارت

هایی کـه افـراد از خشـم خـود     شخصیت یا روان و...(، مشکل در چارچو  و برنامه کارگاه، تفسیر

بروز دادن خشم از کنترل کـردن  "یا  "العملم هم صحیح استبا من است و عکس حق"مثت  دارند )

(، احساس اجبار در طول آموزش )فرد تصور کند که برای انجام عملی کـه در طـول   "آن بهتر است

در  کننده شرکتافراد  میانفرهنگی  تفاوتهایشود اجبار و الزام وجود دارد(، کارگاه از او خواسته می

گـر در  مداخلهعوامل  منزلةو... . با توجه به آنچه بیان شد، موارد اول و دوم ذکر شده به یک کارگاه 

 یرگـذار یتأثتوان کنار گذاشت و از سایر عوامل بـه عنـوان علـل احتمـالی عـدم      این پژوهش را می

 نام برد.  ها مؤلفهمداخله حاضر بر برخی 
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توانـد بـر    شـود کـه مـی   عـاملی یـاد مـی    لـة منزای به مقابله سبکهای، از ذکرشدهافزون بر موارد 

-( گزارش کرده8111شاپ )یانگ و بیباشد؛ به طور مثال دی رگذاریتأثافراد  یشناخت روانبهزیستی 

ارتباط مثبت وجود دارد و در واقع سـبک   یشناخت روانای فعال با بهزیستی اند که میان سبک مقابله

اسـت. آنـان    رگـذار یتأث یشناخت روانه خشم و بهزیستی ای به عنوان یک متغیر میانجی بر رابطمقابله

دانند. میـان سـطح بـاالی اسـترس بـا      دخیل می یشناخت روانهمچنین میزان استرس را در بهزیستی 

رابطه وجود دارد. از این رو باید توجه داشت که در این پژوهش  یشناخت روانسطح پایین بهزیستی 

مادران و همچنـین سـطح بـاالی اسـترس، بـر بهزیسـتی        یانمای متفاوت مقابله سبکهایامکان دارد 

رسد که این موارد کنترل گردنـد.   بوده باشد. بنابراین ضروری به نظر می رگذاریتأثآنان  یشناخت روان

 ،سالگی بـوده اسـت   42بیانگر سطح باالی ابراز خشم در زنان و به ویژه در  پژوهشهاهمچنین نتایج 

د مدنظر قرار گیرنـد  نباش رگذاریتأثتوانند ن به عنوان عواملی که میبایست جنسیت و سدر نتیجه می

یـابیم  شود که در میتر می(. اهمیت این موضوع زمانی مشخص0229و دی،  زولا؛ ه0220)توماس، 

سـالگی نزدیـک   42که میانگین سنی آنان به  استنمونه مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل زنانی 

 است.  

آموزش مدیریت خشم بر متغیری متفاوت از خشـم   ریتأثشد در این پژوهش که ذکر  گونه همان

در ای متعـددی  و پرخاشگری بررسی شد. از این رو امکان دارد متغیرها و عوامل میانجی و واسـطه 

. برخی از این عوامل در پژوهش حاضر ذکر شد و برخی نیز نیـاز  ی نقش داشته باشندرگذاریتأثاین 

بـه پژوهشـگران توصـیه     ،شده مطرح محدودیتهایبیشتر دارد؛ لذا با توجه به  بررسیهایو  هبه مطالع

از گـروه   ،گـروه آزمایشـی   کنار درآتی به منظور باال بردن روایی تحقیق،  پژوهشهایشود که در می

آموزش مدیریت خشم بر هر دو گروه زنان  ریتأثشود که گواه نیز استفاده کنند. همچنین پیشنهاد می

 د.بررسی قرار گیر ردو مردان مو
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 مجازی محیط یک ارزشیابی و اجرا طراحی،: ۲ وب فناوری با اولیا آموزش

 

  1دكتر عليرضا مقدم

 

 چکیده
 مبتنی  ،آموزش اولیا مشارکتی محیط یک ارزشیابی و اجرا طراحی، ،تحقیق این کلی هدف

نقشه  پژوهی اقدام روش و کیفی پژوهش رویکرددر راستای این هدف، . بود ۲ وب بر
 قابلیتهای شناسایی افزاری، سخت زیرساختهای شناسایی. فراهم کرد تحقیق اینراهی برای 

 اولویتهای و هابرنامه مطالعه مجازی، فضای در آموزشی الگوهای بررسی افزاری، نرم

 شناسایی و فوق موارد بندی جمع پرورش، و آموزش وزارت مربیان و اولیا انجمن آموزشی

 اقداماتی از مجازی فضای یک طراحی سرانجام و مجازی، آموزش الگوی طراحی تناقضها،

 مورد اولیا مجازی آموزشالگو و روش  طراحی یندآفر اجرای ةزمین پیش منزلة به که بود

یک در آزمایشی ، مخاطبانی به طور پس از طراحی پورتال آموزشی. گرفتند قرار بررسی
 و مدارک سناد،ا شامل هاداده آوریگرد منبع مهمترین. دوره آموزشی شرکت کردند

 و دوره آموزشی اجرای ضمن ایزمینه مشاهدات پرورش، و آموزش وزارت مستندات
مجازی  در فضایآموزش  که دندهن میها نشایافته. بود کنندگان مشارکت با مصاحبه

ل ناشی از جنسیت شرکت کنندگان در کالسهای سنتی و ئنسته است تا حدودی مساتوا
پهنای باند و سطح مشارکت زنان،  مانندلی ئبا وجود این، مسا .اشتغال اولیا را کاهش دهد

 آشنایی با اینترنت محدودیتهایی را نیز ایجاد کرده است.

 

 ۲آموزش اولیا، اقدام پژوهی، مشارکت، وب  :واژگان كليد
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 پژوهش مسئلهمقدمه و 

 بنابراین،. گیردمی شکل آن در افراد زندگی نخستین سالهای که است اجتماعی واحدی خانواده

. از دارد بستگی هاخانواده آموزش سطح به زیادی حدود تا انسانی جامعه اجتماعی و فردی رشد

 فرزندان تربیت در خانواده دیدگاه نوع در رسمی غیر و رسمی آموزشهای رود، انتظار میاین رو

بررسی سوابق و ادبیات  ،این با وجود. ندپذیر تاثیر آنان انتظارات و هاخانواده ازبگذارد و نیز  تاثیر

 مرکزی سازمان گزارش اساس بر :دهدمی نشانشهایی را لموجود در زمینه آموزش خانواده چا

 شده برگزار اولیا آموزش دوره ۰6۲6۱۴حدود در  99۱۱ تا 996۱ سالهای طی مربیان و اولیا انجمن

 هایدوره هزینه افزاید،می گزارش ینا. اند کرده شرکت هادوره این در نفر 9۲۴۱6۰29 و است

 سازمان) است بوده ریال 6۰996۲۱۰29۴ بر بالغ 99۱6-99۱۱ تحصیلی سال در اولیا آموزشی

 روشهای به صرف بودن متکی رسدمی نظر به ،این وجود با .(99۱۱ ،مربیان و اولیا انجمن مرکزی

 ؛99۱۴ ،ثابتی ؛99۱9 ،برزویی) اشدب داشته را الزم اثربخشی و ییآکار است نتوانسته سنتی آموزش

 ،صادقی ؛99۱2 ،شعبانی ؛99۱6 ،شاهمرادی ؛99۱۱،سالمی ؛99۱9 ،زرخواه ؛99۱۰ ،کناری حسینی

 را خانواده آموزش کالسهای در کنندگان شرکتدرصد  99تنها حدود . (99۱6، بها صفدری  ؛99۱۱

 است ترپایین یا دیپلم نکنندگا مشارکت از درصد 6۴ تحصیالت سطح و دهند می تشکیل مردان

بنابراین انجمن اولیا و مربیان از مشارکت مردان و کسانی که سطح تحصیالت باالیی . (99۱۱،قهری)

 ایران پرورش و آموزش تنها که نیست موضوعی مردان مشارکت عدمدارند، کمتر برخوردار است. 

)بادی  دهند می نشان را پدیده این نیز دیگر کشورهای در شده انجام یپژوهشها. باشدواجه م آن اب

های آموزشی نیز یکی از ، اثربخشی دورهمسئلهعالوه بر این . (9222، ۲؛ نورد۲۴۴2، 9و همکاران

 ثیرأت بررسی عنوان با پژوهشی درتوان مشاهده کرد. لی است که در ادبیات این حوزه میئمسا

 سطح در فرزندان پرورشی و یآموزش مسائل به نسبت والدین نگرش در خانواده آموزش کالسهای

 در دیده آموزش والدین نگرش میان که داردمی اظهار (99۱۱) رشید توانای غربی، آذربایجان استان

 بهداشت رعایت به نسبت والدین نقش نظر از) ندیده آموزش والدین و خانواده آموزش کالسهای

 وجود دارامعن تفاوت (مدرسه اب اولیا ارتباط و فرزندان مذهبی حس تقویت جنسی، تربیت روانی،

 نتایج و فوق آمار ولی داد نسبت یآموزش روشهای به را فوق نقایصهمه  تواننمی چه اگر. ندارد

                                                           
1. Boddy et al. 

2. Nord 
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 از بخشی دیگر، آموزشی روشهای دارد احتمال که کندمی نمایان را مسئله این ییپژوهشها چنین

 .نمایند برطرف را مشکالت این

 پژوهش مفاهیم نظری

 خانواده یهارفتار از و کنندمی سپریای خود هخانواده با را روزانه ساعات ینتربیش کودکان

 رشد مبانی و دارد کلیدی نقش کودکان آموزش در خانواده به عبارت دیگر. کنندمی برداریوالگ

-برنامه رسمی غیر و رسمی آموزش وظایف متصدیان از یکی بنابراین. دهدمی شکل را آنان فکری

برای  یتشکلهای دهی سازمان و خانواده آموزش کالسهای تشکیل. هاستخانواده و آموزش ریزی

 در. است آموزشهایی چنین گذاشتن اجرا به روشهای از یکی مدرسه و خانهمیان  ارتباطبرقراری 

 یا منظم طور به غیررسمی و رسمی کالسهای و دارند مدرسه با مؤثر یارتباط اولیا کشورها از برخی

 سابقه ایران در این وجود با. دنشومی تشکیل الزم آموزشی هماهنگیهای ایجاد برای ضرورت به بنا

 چنان طریق، این از شده هئارا رسمی آموزشهای و نیست زیاد چندان مربیان و اولیا انجمن تشکیل

 شده انجام فعالیتهای موارد برخی در و نشده لئنا خود اهداف به چندان شد، اشاره پیشتر که

 . (99۱9 مربیان، و اولیا انجمن مرکزی )دفتر است بوده پراکنده و محدود

 خانواده آموزش روشهای

. است شده انجام گوناگون روشهای به اولیا آموزش مربیان، و اولیا انجمن تاریخ طول در

 متنوع  کالسهای تشکیل (،9962) مشاور مادران آموزش و انتخاب (،99۱۴) مادران کانون تشکیل

 ماهنامه انتشار و آموزشی، هایدوره سرفصلهای تهیه و انجمن حیات سالهای طی هخانواد آموزش

 اولیا انجمن که است روشهایی از شد(می منتشر مام مکتب نام به اسالمی انقالب از پیش )که پیوند

 انواعی آموزشی، هایرسانه بعد از. است کار گرفته به خود آموزشی اهداف پیشبرد برای مربیان و

 آموزشی، نوارهای مانند ،مکتوب غیر هایرسانه و نشریات و هابکتا مانند مکتوب هایانهرس از

 مربیان، و اولیا انجمن مرکزی )دفتر اندگرفته قرار استفاده مورد آموزشی فیلمهای و سخنرانیها

99۱9) . 

 به عمدتاً اولیا آموزش رسدمی نظر به ،گفته شده آموزشی روشهای و فعالیتها به توجه با

 تا کشورها سایر با مقایسه در ایران در اولیا آموزش سابقه چه اگر. گیردمی انجام سنتی روشهای

 صورت به اغلب آموزشها ،996۱ سال در آن اساسنامه تصویب زمان از است، اما کمتر حدودی

 تربیش دارند اولیا آموزش در بسیار سابقه که کشورهایی در حتی. است شده انجام سنتی و کالسی

 به توجه با کشورها از برخی در دور راه از آموزش و شودمی انجام درس کالسهای در آموزشها
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 آموزش با ولی اند بوده رسمی آموزشها این چه اگر. گیردمی صورت آنها اجتماعی و اقلیمی شرایط

 وزشآم وزارترا  رسمی آموزشهایدر ایران، . دارند ماهوی تفاوت ،است رایج ایران در که رسمی

 آموزش که حالی در کند،می سازماندهی و ریزی برنامه مربیان و اولیا انجمن طریق از پرورش و

 کوتاه طور به اینک. است غیرمتمرکز موارد بیشتر در و متفاوت حدودی تا دیگر کشورهای در اولیا

 .(۲۴۴2)بادی و همکاران،  پردازیممی کشورها از برخی در اولیا آموزش به

۲درایکورس رودلف و آدلر روانشناسی هایآموزه مبنای بر 9کسرزیان موزشهایآ آلمان در
 

 ارتقای آموزشها این هدف. درآمده است اجرا به هاخانواده آموزش منظور به و شده راحیط

 زندگی برای مشترک وانینق طریق از دموکراتیک آموزش ئةارا و مدرسه، و خانه میان همکاری

 به هادوره این در که هاییشآموز. است اجتماعی زندگی در جمعی مفه به دستیابی و خانوادگی

 نیازهای بیشتر درک منظور به کنندگان مشارکت توانایی ارتقای شامل دنشومی هئارا والدین

 کودکان برابر در موقعیت شناخت با تا شودمی داده آموزش هاخانواده به. است کودکان اجتماعی

 در هاییگزینه ،کودکان قبول قابل غیر رفتارهای به دادن نشان کنشوا جای به و دهند؛ نشان کنش

 . بزنند انتخاب به دست بتوانند تا دهند قرار آنان  اختیار

 این از یکی. دهدمی آموزش هاخانواده به گوناگون روشهای به پرورش و آموزش دانمارک، در

9ایمشاوره و نشناختیروا آموزشی، خدمات که است شرکتهایی با بستن قرارداد روشها
-خانواده به 

 داده ارجاع شرکتها این به دارند که لیئمسا به توجه با هاخانواده موارد، برخی در. دهندمی هئارا ها

. دشومی هئارا عمومی آموزشهای ،باشد هاخانواده همه بهمربوط  مسئله که مواردی در و شوندمی

 پیشگیری .است پلیس و اجتماعی خدمات رس،مدا همکاری شامل آموزشی خدمات از دیگر یکی

 والدین از ایشبکه ،موارد این در. است تشکیالت این فیوظا از کودکان میان در جرم وقوع از

 و بحث الکل و مخدر مواد مانند آموزان دانش مشکالت درباره تا شودمی ایجاد آموزش برای

 . شود بررسی

 در خانواده آموزش هایبرنامه اجرای و وینتد برای کلیدی وزارتخانه چهار فرانسه، در

 وزارت دادگستری، وزارت اجتماعی، امور و کار وزارت :کنندمی فعالیت مرکزی دولت چارچوب

 عنوان تحت را  ایبرنامه ملی آموزش وزارت. ملی آموزش وزارت و ورزش و جوانان بهداشت

                                                           
1. Kess-erziehen 

2. Rudolf Dreikurs 

3. Pedagogic and psychological advisory service 
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9آموزشی موفقیت برنامه
 و کودکان رشد بلکه تحصیلی شرفتپی تنها نه آن هدف که ندکمی اجرا 

 روانشناسان، آموزشیاران، معلمان، جمله از گوناگون موسسات و افراد برنامه این. آنهاست تربیت

 و مدرسه ولی کندمی فوق هدف اجرای درگیررا  بهداشت ادارات نمایندگان و اجتماعی مددکاران

 زمانی دهدمی نشان آموزشی برنامه این کردعمل از شده انجام ارزشیابیهای. دارند ایهسته نقش اولیا

بهتری  احساس والدین ،دوشمی نکودکا آموزشی لئمسا وارد رسمی طور به کودکان رفاه اداره که

 . ندردا

 هاینانجم عنوان تحت سساتیؤم را، آموزش شمالی آمریکای و اروپایی شورهایاز ک برخی در

۲خانگی آموزش
 آموزش کهه اند شدتشکیل  تفکر این مبنای بر انجمنها این. دهند می انجام 

 این از یکی. باشد موثرتر تواندمی خانه در آموزش و است نداشته را الزم اثربخشی ایمدرسه

9فلوریدا مربیان و اولیا سسهؤم موارد،
 شده تشکیل والدینی به آموزشی خدمات هئارا برای که است 

 .هنددمی آموزش خانه محیط در را خود کودکان که است

 مجازی فضای در خانواده آموزش

 آموزشی نیازهای کردن برطرف برای متعدد پتانسیلهای تواندمی مجازی فضای در آموزش

 و زمان هایدغدغه از فارغ توانمیرا  مجازی آموزش شد، اشاره پیشتر که طور همان. باشد داشته

 مدرسه مورد در ها خانواده که کند برطرف را نیازهایی از یکی تواندمی ویژگی این. کرد اجرا مکان

 بودن فارغ و مشارکت برای زمان به نیاز :هستند مواجه آن با خانواده آموزش کالسهای در شرکت و

 . آموزش مکان از

 غیر آموزشهای زمینه ایجاد به و  بوده حضوری صورت به خانواده آموزشهای اغلب ایران در

 از هایینمونه به  توانمی حال این با. است شده توجه کمتر مجازی آموزشهای ویژه به حضوری

 شرایط که است کشورهایی از یکی کانادا. کرد اشاره کشورها سایر در مجازی فضای نوع این

 هاخانواده گوناگون و افراد برای مجازی آموزشهای ایجاد موجب آن شناختی جمعیت و اقلیمی

 در این. (مربع کیلومتر 9،9۴6،۴۰۱) دارد هگسترد یقلمرو بککِ استان مثال، طور به. است شده

 مناطق در آن نفری ۱،2۴9،۴۴9 جمعیت درصد ۱۴. است پراکنده بسیار آن جمعیت که است حالی

 متمادی، سالهای طی. (۰)اداره آمار کانادا کنند می زندگی روستایی مناطق در درصد ۲۴ و شهری

                                                           
1. Educational Success Program 
2. Homeschooling Associations 

3. Florida Parent-Educators Association 

4. Statistics Canada 
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 چنین در. استداشته  عمومی آموزش برای مشکالتی ،جمعیتی پراکندگی چنین با ،کبک استان

 لیئمسا با کانادا جامعه در دو این وابستگی به توجه با محلی اجتماعات هم و مدارس هم شرایطی

 ساکن برای کسی و گیرد نمی شکل ایمدرسه ،جمعیت کمبود به دلیل مثالً. بود خواهند مواجه

 دلیل به دارد وجود ایمدرسه که مه جاهایی. دهدنمی نشان خود از رغبتی موقعیتی چنین در شدن

 تعامالت ، زیرابود خواهد پایین آموزش یندآفر و تجهیزات فضا، کیفیت مدارس این بودن کوچک

-)آلر، الفریر، بیکی، هامل، البنت است آموزش کیفیت تضمین اصلی عناصر از یکی اجتماعی

 به محلی مقامات آموزشی، و اجتماعی جغرافیایی، مسئله این حل برای. (۲۴99، 9دالندهابرت، و 

 را اجتماع و مدرسه آموزش که است مدلی مطالعه و طراحی آنها هدف. اند آورده روی فاوا کاربرد

 ویدیو سیستمهای مانند) اطالعات و ارتباطات مشارکتی فناوریهای منظور، این به. بخشد بهبود

 استفاده مورد آموزشی اجتماع 9۲۴ میان ارتباط ایجاد برای (الکترونیکی مجازی بحثهای و کنفرانس

 خارجی عوامل از یکی منزلة به آموزشی مباحث این در والدین کردن شرکت. اند گرفته قرار

یکی از فناوریهایی  ۲. وب تاس قرارگرفته توجه مورد پژوهش این در کودکان آموزش در تاثیرگذار

این نوع از وب است که نسل پیش از  کند و دلیل آن قابلیتهایمیاست که این تاثیرگذاری را بیشتر 

 شوند.می توضیح دادهها به تفصیل است. در بخش زیر این قابلیتبوده آن فاقد چنین قابلیتهایی 

 و قابلیتهای آن ۲وب 

 برای ۲وب  از توانمی مثالً ابزار قدرتمندی است که پتانسیلهای آموزشی متعدد دارد.  ۲وب 

 اطالعات سایر و ابزارها منابع، ها،پروژه ها،تفعالی برنامه تغییرات درباره فراگیران به رسانی اطالع

 برای آنها تشویق و مخاطبان با ترآسان ارتباط برقراری برای  ۲وب  از همچنین. ردک استفاده درسی

 ابزاری مثابه به ۲. وب شودمی استفاده نیز یادگیری اجتماع تشکیل با همدیگر با ارتباط برقراری

 زمینه اینکه نه انجامدمی طرفه دو ارتباط به که بردمی بهره نحوی به اینترنت قابلیتهای زا ارتباطی،

-می کسبو  گیردمی شکل اجتماعی یندیآفر طریق از دانش فضا، این کند. در فراهم را سخنرانی

از  ست کهپویا، وبی ۲ وب .آن پایانی نقطه نه گفتگوست برای آغازی نقطه مثابه به اهایده و شود

. کرد فراهم مخاطبان برای نظر اظهار فرصت وایجاد  محتوا در مستمر یتغییراتتوان طریق آن می

 گسترده یشکل به ندرت به آن محتوای و دارد ایستا ماهیتی بیشتر 9این در حالی است که وب 

 به مستمر دادنهای پاسخ طریق از فراگیران تحلیل تواناییهای بهبود سبب ۲وب  کاربرد .کندمی تغییر

                                                           
1. Allaire, Laferriere, Bikie, Hamel, Labonte-Hubert & Deslandes 
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به کار  انتقادی تفکر ارتقای برای ابزاری آن را به مثابه توانمی. بنابراین شودمی محتوای آموزشی

 . (۲۴۴6 ،9کالین و استاین براون) برد

 استفاده گرایی ساختن بر مبتنی یادگیری بهبود ابزار عنوان به توانمی ۲وب  ازبر این،  افزون

 یدانش بدنه از بخشی محتوا این دارد، قرار شبکه در شودمی یدتول که محتوایی که آنجا کرد. از

 فرو نیز را آموزش سنتی دیوارهای تواندمی محتوا دهد. اینمی تشکیل را اینترنت که است گسترده

 را کالس از بعد یادگیری امکان و داد گسترش را درسی برنامه توانمی ۲وب  از گیریبهره ریزد. با

 این از و دهدمی سوق آنها عالیقبه سوی  را مخاطبان کالس از بعد به یادگیری کرد. استمرار همافر

 کند. می پشتیبانی متفاوت یادگیری سبکهای از که است دموکراتیک ابزاری ۲وب  ،گذشته

 تحقیق اهداف

 از تا است ۲ وب بر مبتنی مشارکتی محیط یک ارزشیابی و اجرا طراحی، تحقیق کلی هدف

 طراحی درصدد پژوهش حاضر رو این از. کرد برگزار آموزشی هایدورهرای اولیا ب بتوان آن طریق

 از. بود ۲ وب فناوری از گیریبهره با آموزش روشهای کردن تربخش اثر برای پذیر انعطاف الگویی

 و تعاملی محیط آزمایشی اجرای و مربیان و اولیا میان متقابل ارتباط ایجاد به توانمی دیگر اهداف

 . کرد اشاره شده طراحی الگوی اصالح و ارزشیابی جامسران

  تحقیق الؤس

 برای ۲ وب بر مبتنی آموزشی محیط یک توانمی چگونهپژوهش حاضر عبارت بود از:  سؤال

 کرد؟ اجرا و طراحی اولیا آموزش

ای استفاده شد. این مراحل شامل مرحله چهاریند آبرای پاسخ دادن به این سوال از یک فر

ریزی، طراحی برنامه عمل، اجرای برنامه و کنترل آن بود. در واقع، مراحل فوق اجزای روش برنامه

اقدام پژوهی هستند. جزییات روش پاسخ دادن به سوال پژوهشی در قالب اقدام پژوهی در بخش 

 توضیح داده شده است. "مراحل طراحی و اجرا"

 آن اجرای روند و تحقیق روش

 آنجا از. شد استفاده پژوهی اقدام روش و کیفی پژوهش رویکرد از قتحقی ایندادن  انجام برای

 ،بود موقعیت آن برای الگویی طراحی و آموزشی جدید موقعیت یک تحلیل درصدد پژوهش این که

 برای کیفی رویکرد" کندمی مطرح ۲کرسول کههمچنان. دیرس می نظر به ترمناسب کیفی رویکرد

                                                           
1. Brownstein & Klein 

2. Creswell   
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-اقدام کیفی، رویکرد روشهای میان زا. (۴۱ ص ،۲۴۴۲) "تاس مناسب پدیده یک فهم و بررسی

 آن هدف و است کاربردی اقدامی بر متمرکز" پژوهی اقدام. بود پژوهش انجام راهگشای پژوهی

 . (69 ص ،۲۴۴۲کرسول، ) "است عملکرد بهبود

 اجرا و طراحی مراحل

 سنجیدن ( الف شامل، :ریزی برنامه  .9 :شد انجام مرحله چهار در پژوهی اقدام تحقیق این در

 برنامه اجرای .۲ عمل برنامه طراحی (د ها،داده تحلیل (ج ها،داده آوری جمع (ب موجود، شرایط

 مشاهده ،شامل :کنترل. 9. بود شده طراحی ریزی برنامه مرحله در آنچه کردن عملیاتی :شامل عمل

 نتایج اعمال ،لشام :اصالح. ۰ بازخورد دریافت و آن اثربخشی و کارایی میزان برنامه، ارزیابی و

یند را به اختصار آاین فر 9شماره جدول . برنامه اصالح برای آمده دستهب بازخوردهای و ارزیابی

 .دهدنشان می
 مراحل طراحی و اجرای روش تحقيق. 9جدول شماره 

 برنامه ریزی

 موجود شرایط سنجیدن

 هاداده آوریگرد

 هاداده تحلیل

 ملع برنامه طراحی

 کردن برنامه عملیاتی اجرای برنامه عمل

 برنامه ارزیابی کنترل

 ارزیابی نتایج اعمال اصالح

 نمونه حجم و گیری نمونه روش بررسی، مورد جامعه

 تهران ۴ تا 9 مناطق ساکن ابتدایی ةدور آموزاندانش والدین پژوهش این در کنندگان مشارکت

9هدفمند صورت به گیری نمونه. بودند
 انتخاب ،گیرینمونه روش این کارگیریهب دلیل. شد جامان 

 آموز، دانش فرزند بایدوالدین مشارکت کننده . باشند داشته را الزم شرایط که است والدینی کردن

 را پژوهش در شرکت به تمایل ودسترسی به اینترنت در طول روز  اینترنت، و کامپیوتر با کار سواد

در انتخاب نمونه  اگر چه. کردند شرکت آزمایشی آموزشی دوره رد نفر 9۰ کل در. ه باشندداشت

 امکان این وجود با توزیع شود مساوی طور به کنندگان مشارکت جنسیت بر این بود که ترجیح

 داشته دوره در شرکت برای ندستتوانمی که زمانی به توجه با والدینو  نداشت وجود انتخابی چنین

 .دشرکت کردن باشند

                                                           
1. Intentional 
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 اطالعات حلیلت هایشیوه

 پرورش، و آموزش وزارت مستندات و مدارک اسناد، شامل هاداده آوریگرد منبع ترینمهم

 ایزمینه مشاهدات. بود کنندگان مشارکت با مصاحبه و پژوهش اجرای حین در ای زمینه مشاهدات

مچنین در الگو و ه ئةاین داده ها در ارا. ندشد تحلیل شده انجام های مصاحبه و برداری یادداشت

 .ندطراحی نرم افزار مورد استفاده قرار گرفت

 مجازی فضای در خانواده آموزش الگوی

 عنصر چهار از موجود الگوهای بیشتر چارچوبکه مشخص شد  مقدماتیپس از بررسی 

 مجازی آموزش برای که الگویی بنابراین،. اهداف و روشها منابع، ساختار، :شود می تشکیل کلیدی

 توانمی نظری طور به را عناصر این چه اگر. باشد عنصر چهار این یادار باید شودیم طراحی اولیا

 در را آنها باید باشد داشته را الزم کارآمدی الگو اینکه برای عمل در اما ،کرد بررسی تفکیک به

 اثربخشی آموزش آن طریق از بتوان که ساختاری ایجاد برای. داد قرار توجه مورد یکدیگر با ارتباط

 و بررسی را موجود منابع است الزم کرد ارائه مجازی فضای در (که هدف هر آموزشی است)

 دیگر، عبارتی به. کرد طراحی را الزم ساختار منابع، از گیری بهره برای مطلوب روشهای با متناسب

 -یاددهی یندهایآفر و اهداف آموزشی، محتوای مالی، انسانی، منابع از باید مناسب ساختار یک

 . کند پشتیبانی ادگیریی

 گانه سه عناصر خانواده مجازی آموزش الگوی طراحی در بود الزم فوق، الزامات به توجه با

 کاهش ،آموزش نوع این در هدف. باشند آموزشی اهداف محور حول روشها و منابع ساختار،

 بهبود برای مجازی فضای پتانسیلهای از استفادهو  "پژوهش مسئله"عنوان  تحتمطرح شده  مسائل

 9میتوان به دو شکل وب را ها دهد این پتانسیلطور که الگو نشان میهمان. است آموزشی روشهای

توان یکی از . بنابراین با توجه به مخاطبان و هدف آموزش میداده برداری قرار مورد بهر ۲و وب 

ودند و هدف آموزش والدین دانش آموزان بآنها را انتخاب کرد. از آنجا که مخاطبان این پژوهش 

تواند قابلیتهای می ۲ل و مباحث مربوط به کودکانشان است، وب ئدرگیر کردن آنها در مسا

 ۲ وب گرفت قرار الگو چارچوب گیریشکل مبنای که ساختاری ،بنابراین کارآمدتری داشته باشد.

 زمانی تارساخ این اهمیت. کردمی فراهم را صدایی چند فضای یک کردن فراهم قابلیت که بود

 توجه چهره به چهره تعامالت کاهش مانند مجازی فضای محدودیتهای به که شودمی ترروشن

 (مونولوگی وب) 9 وب به عکس بتواند که ساختاری از استفاده محدودیتی چنین به توجه با. کنیم

 . کندمی کمک والدین و مدرس بودن دور از ناشی چالشهای کاهش به دهد، افزایش را تعامل
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 شامل ندشد واقع توجه مورد مجازی آموزش الگوی برای چارچوبی طراحی در که منابعی

 مدرسان،: تقسیم می شوند دسته سهبه  انسانی عوامل. بودند آموزشی محتوای و مالی انسانی، عوامل

 ،دسته سه این برای مجازی آموزش الگوی طراحی در بود الزم بنابراین. ستادی عوامل و والدین

 تعامل در والدین دهند؛می آموزش کرده طراحی را محتوا مدرسان. شود ترسیم کارکردهایی و نقشها

 عوامل از دسته دو این تعامل برایرا  الزم زمینه ستادی عوامل و گیرند؛می یاد را مفاهیم مدرس با

 در تبیمرا سلسله جایگاه یک خود کارکردهای و نقشها با توجه با کدام هر. کنند می فراهم انسانی

 مدیر الگو این در مراتب، سلسله این به توجه با. کنندمی پیدا آموزشی الگوی سازمانی ساختار

 کمترین از ترتیب به والدین و مدرس، آموزشی، مدیر و اختیارات بیشترین آموزشی سیستم

 . برخوردارند اختیارات

 و هاهزینه کاهش رایب. شد بیان پژوهش مسئله در که بود هاییدغدغه از یکی مالی عوامل

 حفظ ضمن که شود طراحی طوری باید مجازی آموزش الگوی خانواده، آموزش وریبهره افزایش

 تالش الگو طراحی در منظور، این به. کند حل را مالی محدودیت از ناشی مسائل آموزش کارآیی

 کاربران به مضاعفی هزینه شودمی صرف آن کردن اجرایی برای که ایسرمایه هزینه جز به شد

 به شده طراحی آموزشی الگوی به توجه با افزار نرم طراحی هزینه شامل اولیه هزینه. نشود تحمیل

در بلند  ۲عالوه بر این، وب  .بود آن ساالنه (9هاستینگمیزبانی ) برای الزم جزئی هزینه اضافه

داشتن توانمندیهای  کارگیری آن بدونهسهولت ب دلیلتواند کم هزینه باشد. این مزیت به مدت می

کردن آن نیاز به استفاده از آمد نگارشی در فضای مجازی است. بنابراین، تغییر محتوا و روز 

 متخصص و هزینه کردن مستمر ندارد.

 آموزش الگوی در توجهی قابل اهمیت از منابع عنصر عوامل از یکی مثابه به آموزشی محتوای

 قرار بودن برانگیز چالش و بودن روشن از طیفی در باید الگو این در محتوا. است برخوردار مجازی

 بتواند روشنی به که شود طراحی طوری باید محتوا مجازی آموزش نبودن حضوری سبب به. گیرد

 برانگیز چالش قدرت نباید محتوا بودن روشن حال عین در. کند برقرار مخاطب با مفهومی ارتباط

 دیگر، بعدی از. داشت نخواهد مخاطب برای جذابیتی صورت این غیر در. دهد کاهش را آن بودن

 قئعال داشتنهای جنبه از فردی یتفاوتها دارای مخاطبان از وسیع یطیف با بتواند باید محتوا

 جوانب این دادن قرار پوشش تحت برای. نماید برقرار ارتباط گوناگون یادگیری سبکهای و متفاوت

 آموزشی محتوای عنوان به است والدین عالقه مورد که موضوعاتی از متنوع طیفی اوالً است الزم

                                                           
1. Hosting  
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 ایرسانه چند قابلیت از ثانیاً و دهد پوشش زیادی حدود تا را مخاطبان قئعال بتواند تا شود انتخاب

 کمتری زمان و هزینهاست و  آسان ایرسانه تک محتوای طراحی چه اگر. باشد برخوردار بودن

 محتوای ،مقابل در. شود سازگار تواندمی یادگیری سبک یک با اتنه محتوا نوع این اما دارد، الزم

 یادگیری سبکهای از گسترده یطیف با مخاطبانی برای بیشتر ةهزین داشتن وجود با ایرسانه چند

 نظام یک طراحی در تا شد بینی پیش مجازی آموزش الگوی در نیز قابلیت این. است ترمناسب

 . دگیر قرار توجه مورد مجازی آموزش

 ساختار اینکه برای. است روش عنصر ،دهدمی ارتباط هم به را منابع و ساختار عنصر دو آنچه

 کند ایجاد محتوا و (اخص طور به فراگیران پژوهش، این در) اعم طور به انسانی منابع میان ایرابطه

 دسته دو به ار آنها توانمی اما دارند گسترده یطیف روشها این. شود اتخاذ ویژه  روشهایی باید

 که الگوهایی میان در. کرد تقسیم گرایی( )ساختن سازی و ساخت روشهای و پردازی داده روشهای

9لوین و آن
 دسته در اطالعات انعکاس و اطالعات تشریک الگوهای اندکرده مطرح (۲۴۴9) 

 قطب هب قطبی از اطالعات انتقال روشها این اصلی هسته. هستند پردازی داده بر مبتنی روشهای

 و تحلیل بازاندیشی، تفحص، مبنای بر روشها دیگر وجه. است یادگیری -یاددهی یندآفر در دیگر

 -پروژه و ای،مباحثه تحلیلی، ارزشیابی محور، -پژوهش الگوهای. است پاسخ و پرسش و ارزشیابی

 در رایج "بانکی آموزش" جای به روشها این در. هستند سازی و ساخت روشهای مبنای بر محور

ممکن  چه اگر. شود می سازی مفهوم موجب مخاطب و محتوا میان تعامل پردازی، داده الگوهای

 پژوهش، این وجود با د،نباش متغیر روشها اولیا آموزش هایدوره مدرسان سلیقه به توجه با است

وجه زیرا با ت ،کند می پیشنهاد اولیا آموزش الگوی برای را گرایی ساختن بر مبتنی روشهای حاضر

 ،که پیشتر تشریح شد( روش ساخت و سازی برای ایجاد یادگیری عمیق تر) ۲به قابلیتهای وب 

 مناسب تر است. 

 و منابع ساختار، میان ارتباطی عنصر و دهد می تشکیل را اولیا آموزش الگوی هسته ،اهداف

 عبارت به. است گوناگون هایزمینه در یادگیری برای والدین به کمک کلی هدف. روشهاست

 است "والدین رفتار و بینش دانش، تغییر و بهبود اصالح،" خانواده آموزش از هدف دیگر،

 نقطه و دارد قرار آموزش کانون در هدف شده طراحی الگوی در. (9929 نیک، مصدقی و بختیاری)

 (.9)نمودار شماره  است دیگر عناصر ثقل

                                                           
1. An & Levin 
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 . الگوی آموزش مجازی اوليا9دار شماره نمو

 

 مجازی آموزشی فضای طراحی

به . بود بهبود یندآفر اجرای از پیش ریزی برنامه گام آخرین مجازی آموزشی فضای یک طراحی

 محدودیتهای و برگزار گرافیک متخصصان و رافزانرم طراحان حضور با ایجلسه ،همین منظور

 شده اتخاذ تصمیمات مبنای بر. شد گذاشته بحث به پورتال رایب نیاز مورد ویژگیهای و اجرایی

 اساس بر "خانواده آموزش پورتال" گردید مقرر آنها از ناشی تناقضات و چالشها با مواجهه برای

 برای www.familyed.org دامین آدرس. شودکه پیشتر ذکر شد طراحی  ییقابلیتها با و ۲ وب

 . گردید ثبت و انتخاب پورتال

 محتوا

 تک رسانه ای

 چندرسانه ای
 انفرادی

 مشاركتی

 ساخت و سازی

 داده پردازی

 2وب 

 9وب 

 انسانی پایين

 مالی

 هدف

 ساختار

 روش

 منابع
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 طی ایمرحله بازخوردهای تا شد ایجاد طراحی تیم با الزم تعامل ،طراحی یندآفر ولط در

 تیم اعضای از کدام هر و ندشد انجام ایمرحله تستهای منظور این به. شود ارائه پورتال تکوین

. پذیرفتند پورتال عملکرد آزمودن برای را شبکه مدیر و دوره مدیر والدین، مدرس، نقشهای تحقیق

 بیشتر اجرا از پیش شد موجب طراحی تیم اعضای و نقشها این از کدام هر میان مستمر تعامل

 . شود برطرف پورتال کارکردی نقصهای

 قابلیتهای ازرند و دا متفاوت یاختیارات کاربران از کدام هر سیستم به ورود و نام ثبت از پس

 والدین و آموزشی دوره مدرس آموزشی، دوره مدیر شبکه، مدیر. شوندمی برخوردار متفاوت

 پورتال در اختیار کمترین و اختیار باالترین دارای ترتیب به که هستند ایمجموعه (فراگیران)

 دوره ایجاد جمله از پورتال قابلیتهای و منوها کلیه به تواندمی شبکه مدیر. هستند شده طراحی

 عضویت، تایید کاربران، مدیریت آن، حذف و ویرایش بحث، ایجاد آن، حذف و ویرایش آموزشی،

 دسترسی گذرواژه و مشخصات تغییر عضویت، حذف ،(کاربران کردن مسدود) عضویت تعلیق

 . باشد داشته

 مجوز تواندمی که است شخصی ،طراحی و پژوهشی تیم تعریف طبق ،آموزشی دوره مدیر

 یک همین به نیز زشیآمو دوره مدیر اختیارات تعریف، این بر بنا. کند صادر را آموزشی دوره ایجاد

 مدیر منظور، این به. کند ویرایش و مشاهده ایجاد، را ایدوره تواندمی او. است شده محدود مورد

 سرفصلهای و کنندگان شرکت شرایط دوره، اهداف دوره، مشخصات ثبت و تعیین اختیار دوره

 . دارد عهده بر را آموزشی دوره

 
 دیدگاهها، حذف جدید، دیدگاه افزودن ف،ذح و تغییر شامل آن، ویرایش و بحث ایجاد

 آموزشی دوره مدرس. دارد آموزشی دوره مدرس که است اختیاراتی آنها به دادن پاسخ و ویرایش
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 در را آن ند،ک تولید محتوایی تواندمی او. دارد عهده بر را یادگیری و آموزش هدایت وظیفه واقع در

 پورتال در فشرده و تصویری پاورپوینت، اف، دی پی متنی، فایلهای از گوناگونی انواع قالب

 . شود می مجزا بحثها سایر از متفاوت، ای زمینهرنگ  با مدرس ةشد ایجاد بحثهای. کند بارگذاری

 
 آموزشی، دوره مشخصات توانندمی خود کاربری حساب به شدن وارد با (فراگیران) والدین

 اضافه جدید دیدگاه توانندمی آنها. ببینند ار کنندگان شرکت سایر دیدگاههای و مربوطه مباحث

 سری محدودیت و خطی حالت از را مباحث که قابلیتی. دهند پاسخ دیگران دیدگاههای به کنند و 

 هر در والدین مشارکت توانایی. کندمی خارج دارد، وجود آموزشی پورتالهای اغلب در که زمانی،

 گیریشکل موجب قابلیت این. شوند می پورتال اردو که است زمانی به توجه بدون بحثها از کدام

است  معمول مشابه پورتالهای در سلسله مباحث، که پراکندگی شده مباحث درونی ارتباط و انسجام

 . دهد می کاهش را
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 در آن اجرای از پیش بود الزم ای،مرحله تستهای انجام و پورتال طراحی پایان یافتن از پس

 با کاربران از محدود شماری مشارکت با کار این. شود انجام یانیپا تست تر،گسترده سطحی

 ایمسئله پورتال، تکوین طی ایمرحله تستهای انجام به توجه با. گرفت صورت گوناگون نقشهای

 . نشد مشاهده آن آزمایشی تست طی خاص

 دریافت بود، شده بینی پیش آن اجرای از پیش پورتال کردن نهایی منظور به که دیگری مرحله

 وزارت مربیان و اولیا انجمن دفتر نوالئمس با. بود مربیان و اولیا انجمن ستادی والنئمس از بازخورد

 آنها آشنایی جهت در استانی دفاتر ولئمس انکارشناس با ایجلسهتا  شد هماهنگ پرورش و آموزش

 استانهای ولئمس انشناسکار از نیمی از بیش با جلسه این. شود برگزار بازخورد دریافت و پورتال با

 طراحی ضرورت و مسئله طرح ضمن جلسه این در. شد برگزار تهران فرهنگیان باشگاه در کشور

 با استانها ولئمس کارشناسان و شد معرفی خانواده آموزش پورتال اولیا، آموزش برای نوین روشی

 شد دریافت زمینه این در نیز بازخوردهایی. شدند آشنا مجازی آموزشهای اجرای برای آن قابلیتهای

 با ترتیب به همزمان صورت به آموزش ارائه و پورتال ظاهر کردن ترجذاب مانند آنها از برخی که

 و آموزش روشهای به مربوط بازخوردها از دیگر برخی. بودند تضاد در پروژه اهداف و زیرساختها

 و مدرس برای ایسلیقه هایگزینه که بودند خانواده آموزش هایدوره آموزشی مندنظام طراحی

 مطالب حجم و ارزشیابی روشهای بازخورد، ارائه تدریس، روش. شوندمی محسوب آموزشی طراح

 قابلیتهای افزودن زمینة در بازخوردها از سوم طیف. گیرند می قرار بندیطبقه این در آموزشی

 قابلیت پورتال ظاهری شکل رد جزئی یتغییرات با پیشنهادها این از برخی که بود پورتال به بیشتر
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 آموزش برای شده طراحی پورتال از استفاده پیشنهادها از یکی مثال، طور به. کنندمی پیدا اجرایی

. اجراست قابل پورتال گوناگون بخشهای و منوها عناوین تغییر با که بود خانواده آموزش مدرسان

 از خارج که داشتند ترگسترده تاریساخ تغییرهاینیاز به  سوم، طیف بازخوردهای از دیگر برخی

 . کردندپیدا میدیگر قابلیت اجرایی  یدر قالب پژوهش ند وبود موضوعی چارچوب

 آنها بر نظارت و بهبود یندهایآفر اجرای

 ،مرحله این در. بود آن اجرایقدم بعدی  پیشنهادی، حل راه طراحی و ریزی برنامه از پس

 ضمن بود الزم منظور، این به. شد بررسی پژوهش مسئله لح میزان و پیشنهادی حل راه کارآمدی

 به پژوهش مورد مسئله ماهیت در آن تاثیرگذاری و تغییر روند شده طراحی برنامه گذاشتن اجرا به

 و ایمرحله تستهای انجام و پورتال شدن آماده از پس نیز، پژوهش این در. شود پایش مستمر طور

 مدارس با ارتباط طریق از مخاطبان ،زمینه این در. اجرا شد دینوال برای آموزشی دوره یک پایانی

 آموزشی موضوع آموزش برای سرفصلی شدند؛ توجیه همکاری برای مدرسه والنئمس و شناسایی

 دوره در اولیا مشارکت برای ایدعوتنامه گرفت؛ قرار آموزشگاه مدیر تایید مورد و شد انتخاب

 آموزش یندآفر سرانجام و عضوگیری گردید؛ طراحی ورهد آموزشی محتوای شد؛ ارسال آموزشی

 .رسید انجام به اولیا

 آموزش اولیا

و سر فصلهایی  تعریف متفاوت بحثهای آموزشی موضوع هر برای که دارد را این قابلیت پورتال

 اهداف، زمینة در بابی فتح بود الزم کنندگان مشارکت با ارتباط یربرقرا و شروع برای. شودتدوین 

 معرفی" عنوان با بحث، اولین بنابراین،. شود داده توضیح ارتباط نحوه و مباحث ساختار تظارات،ان

 معرفی را خودشان ابتدا خواست اولیا از خود معرفی ضمن مدرس. بود "کنندگان شرکت و دوره

 نحوه و میزان زمینه در شناسند می که کسانی یا خود فرزندان بارةدر مثالهایی از استفاده با کنند و

 مشارکت مباحث در و بگذارند اشتراک به را خود تجارب ،دیجیتال هایرسانه از کودکان استفاده

 در تا شد ارائه نیز ایمیل آدرس و تماس شماره مانند متنوعی ارتباطی کانالهای حال، عین در. کنند

 گیریبهره و پورتال احتمالی مشکالت رفع منظور به بتوانند کنندگان شرکت و مدرس لزوم صورت

 . شوند مندبهره ارتباطی دیگر روشهای از مجازی فضای از تر اثربخش

 تهدیدهای و قابلیتها دوم مبحث ،مثالً. ختپردامی سرفصلها دیگر مفاهیم به بعدی مباحث

 با مدرس مبحث، این در. گذاردمی بحث به را والدین هایدغدغه و آموزان دانش برای ها رسانه

 از که پیمایشی و دیجیتال هایرسانه از کودکان استفاده بارةدر تحقیق یک نتایج از گزارشی ارائه
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 تفاوتها بیان ضمن خواهدمی والدین از ،است شده انجام آنها نگرانی میزان بررسی منظور به والدین

 دیدگاههای. بگذارند اشتراک به کنندگان شرکت سایر با را خود هایدغدغه محیطی شباهتهای و

 . رسدمی نظر به تر عمیق اولیه مبحث با آن ماهوی تفاوت دلیل به مبحث این در ینوالد

 و اتخاذ را گروهی بحث روش یادگیری -یاددهی یندآفر مدیریت و آموزش برای مدرس

 انواع دیجیتال، هایرسانه تعریفبارة در الهاؤس این. کرد طراحی بحث شروع برای نیز را الهاییؤس

 کنندگان مشارکت از. بود والدین نظر از استفاده زمان طول بودن معمول و ده،استفا میزان آنها،

 به دادن پاسخ و دیدگاهها ارائه بر عالوه و کنند بیان واقعی مثالهای با را خود نظرات شد خواسته

 اطالع به بود الزم که دیگری مهم نکته. دهند پاسخ نیز کنندگان شرکت سایر دیدگاه به مدرس

 از بعضی در که مباحث ماهیت به توجه با نکته این. بود مباحث بودن محرمانه شود ندهرسا والدین

 اطمینان والدین به بنابراین،. است برخوردار ویژه یاهمیت از شودمی مربوط شخصی مسائل به موارد

-مشارکت در ضمن. شد خواهد حفظ شودمی آورده مثال آنها از که افرادی وشان هویت که شد داده

 در آموزش قابلیتهای از یکی این که نمایند، نام ثبت نیز واقعی غیر هویتی با توانستندمی دگانکنن

 . رودمی شمار به نیز مجازی فضای

 ند وبود کوتاه پاسخها اغلب. شد شروع مدرس الهایؤس به دادن پاسخ با والدین مشارکت

 محدود اول روز در مشارکت. ودندب اضافی توضیح نوع هر فاقد دادند ومی پوشش را الهاؤس بیشتر

 فاصله به روز همان در نیز مدرس. اتفاق افتاد آموزش اول روز عصر در که بود هکنند شرکت دو به

 دوم روز. کرد هدایت را آنهاو  داد پاسخ آنها مشارکت به کنندگان شرکت از تشکر ضمن کوتاهی

 روزهای. دهدمی بازخورد نیز او به مدرس و شودمی اضافه بحث حلقه به والدین از دیگر یکی

 ترگسترده تدریج به اولیه جوابهای و شوندمی مجازی آموزش فضای وارد بیشتری والدین بعدی

 والدین پاسخهای یا الهاؤس موارد، از برخی در. شوندمی شامل را مباحث از بیشتری جزئیات شده

 که دهدمی بازخورد طوری تیاطاح با مدرس موارد این در که دنشو می خارج موضوعی حیطه از

 . شود هدایت اصلی موضوع به بحث مدرس، طرف از توجهی بی نشدن تلقی ضمن

 در. شوندمی تبدیل ترتفصیلی مباحث به بودند کوتاه که اولیه پاسخهای آموزشی، دوره ادامه با

 میان هم و نوالدی و مدرس میان هم اختالفها این. شودمی آشکار نیز نظرها اختالف شرایط این

 تناقضها، و نظرها اختالف این شناسایی ضمن آموزشی دوره مدرس. گیرندیم شکل والدین خود

 به اندکرده مطرح را متناقضی یا متفاوت دیدگاههای که را افرادی دهد،می ارتباط هم به را آنها

 از گیریجلو و مباحث میان همبستگی ایجاد ضمن بحثها، اداره روش این. کندمی دعوت بحث
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، شناسند نمی را همدیگر که مخاطبانی در را همکاری حس رشد پتانسیل تواندمی آنها، پراکندگی

-می اتفاق بعدی روزهای در والدین مشارکت و مباحث در تغییراتی نیز زمانی نظر از. دهد افزایش

 روزهای رد بودند، هنگام دیر و روز پایانی ساعات در مشارکت که اول روزهای خالفهب. افتد

 هنوز توزیعی، چنین وجود با. شودمی توزیع روز طول در مباحث در مشارکت آموزشی، دوره میانی

 دو در کنندگان مشارکت تعداد. است برخوردار توجهی قابل پراکندگی از مباحث در مشارکت زمان

 دهدمی شانن پورتال کاربران کنترل سامانه بررسی. یافت کاهش شدت به آموزشی دوره پایانی روز

 مطالب خواندن برای حتی والدین که معنی این به. اندشده پورتال وارد ندرت به کنندگان مشارکت

 افراد دهدمی نشان که دارد وجود نیز مواردی. اندنشده خود کاربری حساب وارد نیز افراد سایر

 پاسخ دیدگاهی هب نه و اندافزوده مباحث به دیدگاهی نه اما شده کاربری حساب وارد معدودی

 و او بین تنها مباحث و داشته وجود کننده مشارکت نفر یک تنها آموزشی دوره آخر روز. اندداده

 فرد به فرد بیشتر ،کنندگان مشارکت کردن درگیر گستره بعد از ،تعامالت نوع. است بوده مدرس

 پرسش به موارد راکث در والدین پاسخ که امعن این به. استبوده  جمعی تعاملی ندرت به بوده

 است اخیر نوع از تعامالت زمانی. افتدمی اتفاق والدین میان تعامل نادری مواقع در و است مدرس

 که افرادی میان را تناقضات این کرده، شناسایی را تناقضاتی مواردی معدود در مدرس که

 . است کرده نظر اظهار تقاضای آنها از و گذاشته اشتراک به دارند متفاوت دیدگاههای

 برنامه اصالح و بهبود یندهایآفر اجرای ارزشیابی

 احتمالی اصالحات اعمال و بازخورد دریافت برنامه، اجرای ارزشیابی پژوهی اقدام نهایی مرحله

. شوند شناسایی آن ضعف و قوت هایجنبه و بررسی اجرا یندآفر است الزم منظور این به. است

 ممکن. کندمی گزارش است آموخته پژوهش دیگر مراحل در و مرحله این در را آنچهپژوهشگر 

 چنین در. باشد داشته فاصله آلها ایده با یا باشد نیفتاده اتفاق داشته انتظارپژوهشگر  را آنچه است

 این نتیجه بنابراین،. شوند اصالح فعلی روشهای یا پیشنهاد متفاوت یروشهای است ممکن شرایطی

 روش بخش، این در. باشد دیگری پژوهی اقدام به پژوهی اقدام یک زا انتقال زمینه تواندمی مرحله

 . شودپژوهش بررسی می مسئلهتوانمندی آن در مرتفع کردن  و شده طراحی مجازی آموزش

 آموزشی جدید روش ارزشیابی

 مذکور روش آیا که شود انجام بررسی این ،اولیا آموزش برای جدید روشی اجرای با باید حال

 این در که است ذکر شایان. کند برطرف راپژوهش  مسئله از بخشی بتواند که دارد را آن پتانسیل

 اجرا جدید روش اثربخشی و کارآیی بررسی معنای به ارزشیابی یندآفر یک انجام هدف، ،بخش



 ...طراحی  :2آموزش اوليا با فناوری وب 
 

999 

 با اما. گنجدنمی حاضر تحقیق حیطه در و باشد متفاوتی پژوهش موضوع تواندبلکه می ،نیست شده

 از هفته یک مدت به آزمایشی طور به که آموزشی دوره طی گرفته شکل مجازی مباحث تحلیل

 کننده شرکت والدین با شده انجام هایمصاحبه تحلیل با و گرفت انجام شده طراحی پورتال طریق

-فوق مسائل کاهش برای را آموزشی جدید روش پتانسیلهای حدودی تا بتوان شاید دوره این در

 .کرد بررسی الذکر

 دهدمی نشان جنسی بعد از آنها تفکیک و آموزشی دوره در کنندگان مشارکت طیف به ینگاه

 که است حالی در این. دهندمی تشکیل مردان را کنندگان مشارکت درصد 6۴ حدودکه در 

 اولیا سنتی آموزش های دوره در مردان مشارکت برای را درصد 99 حدود در پیشین یپژوهشها

 ،کند می نمایان مردان برای را باالتری مشارکت جدید رقم چه اگر. (99۱۱ ،قهری) دادند می نشان

 برای. است داشته توجهی قابل کاهش آموزش از شکل این در زنان مشارکت رسد می نظر به اما

 . شود اندیشیده تدابیری است الزم نرخ این تعدیل

 طراحی مجازی آموزش روش پتانسیل از حاکی نیز کنندگان مشارکت اشتغال نسبت بررسی

 در که شاغلی افراد  نسبت. دارد اولیا سنتی آموزشهای از ناشی مسائل کردن مرتفع برای شده

 ۲9 به درصد۱۱ شاغل غیرافراد  به نسبت بودند کرده مشارکت آموزشی دوره مجازی مباحث

 شرکت با مصاحبه تحلیل نتایج همراه به که کندمی پیدا بیشتر اهمیت زمانی ارقام این. استدرصد 

 کنندگان مشارکت درصد ۰۰ با تلفنی صورت به که ایمصاحبه. گیرد قرار بررسی مورد کنندگان

 حضوری آموزشهای از ناشی مشکالت مجازی صورت به آموزش ارائه کهدهد نشان می شد انجام

 کاهش زیادی حدود تا سنتی هایدوره این در کردن شرکت برای را والدین زمانی محدودیت و

 از بیش مجازی آموزشی دوره در کنندگان شرکت درصد ۱۱ شد توصیف که طورهمان. است داده

 هایدوره در افراد این کردن شرکت بنابراین. کنندمی سپری خود کار محل در را روز از نیمی

 قابلیت ،دارد تداخل کارشان محل در آنها حضور زمان با معمول صورت به که سنتی، آموزش

 از مباحث در اولیا مشارکت الگوی که دهدمی نشان همچنین مجازی مباحث بررسی . ندارد اجرایی

 گیرندمی یاد زمان مرور به والدین دیگر، عبارت به. است کرده پیدا تغییر روز طول به شب اواخر

 مباحث در بهره بگیرند و پورتال به ورود برای توانندمی روز طول در خود آزاد وقتهای از که 

 استنباط بتوان شاید بنابراین. هستند شاغل کنندگان شرکت زمره در بیشتر افراد این. کنند شرکت

 فراهم برای افراد از گروه این کوتاه و آزاد وقتهای از گیری بهره با است توانسته پورتال که کرد
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 (غیرشاغل) باقیمانده درصد ۲9 فوق، پتانسیلهای وجود با. کند استفاده مجازی آموزش کردن

 . باشد داشته بهتری نتایج تواندمی مجازی هایدوره با سنتی حضوری روشهای از ترکیبی دندمعتق

 آموزش قابلیتهای از را دیگری زوایای کنندگان مشارکت با شده انجام هایمصاحبه تحلیل

 شهر ترافیک داشتند اظهار کنندگان مشارکت درصد 96 حدوددر . کندمی نمایان شده اجرا مجازی

 مجازی آموزش که بوده آنها برای اولیا آموزش حضوری کالسهای در شرکت موانع از کیی تهران

 . است نموده برطرف را مشکل این شده اجرا

 که اظهار کردند شوندگان مصاحبه بیشتر ،(ایمباحثه) استفاده مورد تدریس روش در زمینه

 والدین، از گروه این نظر از. دبو شده والدین و مدرس میان تعامل افزایش به منجر روش این اتخاذ

 زوایای آنها مورد در بحث کهاست  کرده ایجاد را متعددی الهایؤس رفته کارهب تدریس روش

 با والدین بنابراین،. دهدمی والدین به ترعمیق بصیرتی و کندمی آشکار را موضوع از گوناگونی

 نیز دیگران دیدگاههای با ودخ پرسشهای پاسخهای پیگیری گوناگون، گذشته از نظرات خواندن

-هب روش قوت نقطه این با وجود. است بوده "همه برای پاسخی فرد یک پاسخ به" و اندشده آشنا

 فکر آنها. دانند نمی کافی را روش این به صرف اتکای که شدند متذکر والدین از برخی رفته، کار

 برای وقت کمبود. شود آموزش دبهبو به منجر تواندمی مدرس از سوی "اطالعات دادن" کنندمی

-مباحثه آموزش روش که است مشکالتی از دیگر یکی نیز شده بینی پیش برنامه طبق آموزش ارائه

 روش این شد، مشاهده مجازی آموزشی دوره این در کهان گونه هم. آورد وجودهب تواندمی ای

قرار  پوشش تحت برای زمانی محدودیت و آن اطناب ،مباحث شدن گسترده سبب است ممکن

-زمان به توجه و روش این مدیریت در مدرس مهارت. شود آموزش موضوع سرفصلهای همه دادن

 .است اهمیت زئحا مشکالتی چنین از جلوگیری برای بندی

 اگر بود خواهد خوشبینانه بسیار اما ،کندمی نمایان را فوق پتانسیلهای هامصاحبه تحلیل چه اگر

 سنتی آموزشهای از ناشی مسائل کلیه بر تواندمی شده طراحی شرو و پورتال که کنیم فرض

 جدید آموزش روش ،موارد برخی در که دهندمی نشان را هاییداده هامصاحبه. آید فائق خانواده

 و معدود جدید روش پتانسیلهای با مقایسه در موارد این چه اگر. است کرده ایجاد را مسائلی

 وجود موقعیتهایی که داشتند اظهار گانکنند مشارکتبرخی از . دارند توجه به نیاز اما هستند محدود

 در مشارکت و کاربری حساب به دسترسی زمان اینترنتشان، پایین سرعت سبب به که است داشته

 اما اند نکرده مطرح را مسئله این کنندگان شرکت دیگر اینکه وجود با. است بوده طوالنی ،مباحث

 دسترسی سرعت میانگین از ترپایین سرعتهایی از که هستند افرادی هک دهدمی نشان موارد این
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 آموزشهای اجرای در را مشکالتی تواندمی زیرساختی مسائل بنابراین. کنندمی استفاده مخاطبان

 . کند ایجاد مجازی

 اول روز سه در تنها والدین از دیگر یکی که دهدمی نشان پورتال کاربران کنترل سامانه بررسی

 طریق از آموزشی دوره پایان تا همراهی عدم علت که زمانی. است داشته مشارکت آموزشی رهدو

 ملی، زیرساختهای کنار در بنابراین. کردند مطرح را مودم خرابی پرسیده شد ایشان از مصاحبه

 موانعی موارد از برخی در تواندمی نیز مجازی آموزشهای از گیریبهره برای الزم افزارهای سخت

 کردن فراموش ه بودشد مواجه آن با کننده مشارکت همین که مسائلی از دیگر یکی. نماید ایجاد را

 فراموش صورت در که است شده طراحی طوری آموزشی پورتال چند هر. است بوده گذرواژه

 بازیابی راحتی به را آن خودشان سیستم مدیر از درخواست بدون توانندمی والدین گذرواژه، کردن

 به کارگیری در بازدارنده عواملی منزلة به افراد از برخی برای است ممکن مسائلی چنین لیو کنند

 . باشد مجازی آموزش روشهای

 گیری نتیجه

 الگویی یافتن و اطالعات فناوری بر مبتنی آموزشی روشهای بررسی برای کوششی پژوهش این

 قابلیتهای و محدودیتها ها،نهزمی مطالعه با ه استشد سعی بررسی این طی. ه استبود آن برای

 آموزشهای از ناشی مسائل از بخشی که شود اجرا و احیطر روشی مجازی، فضای در آموزش

 و شناسایی موجود وضعیت ،تحقیق ادبیات مطالعه با ،دهد. به همین منظور کاهش را اولیا سنتی

 را راه نقشه تا بود یابرنامه به نیاز ،مطلوب وضعیت به رسیدن برای. شد ترسیم مطلوب وضعیت

 ها،زمینه بررسی. بکشد تصویر به بود دنبالش به پژوهش را آنچه از اندازی چشم و کند مشخص

 گیریشکل به اولیا برای مجازی آموزشی فضای یک طراحی برای الزامات و انتظارات محدودیتها،

 آموزش پورتال" ساختار ینا. دادمی تشکیل را برنامه این افزاریمنر چارچوب که انجامید ساختاری

 . گرفت نام "خانواده

 به خانواده آموزش هایبرنامه اجرای برای ساختاری اینکه بر عالوه خانواده آموزش پورتال

 پیش دیگر ای گزینه زیرا شودمی محسوب نیز آن کلی مفهوم در آموزش روش یک رودمی شمار

 از خاص (فرم) چارچوبی یا شکل روش، واقع، در. دهدمی قرار خانواده آموزش والنئمس روی

 پورتال تعریف، این با. شودمی طراحی هدف یک به شدن نزدیک یا دستیابی برای که است یروند

 بهبود برای آموزشی یروند توانمی آن طریق از که کندمی ارائه چارچوبی خانواده آموزش

 . گذاشت اجرا به خانواده آموزش سنتی روشهای
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 مجازی آموزش برای الگویی ارائه به که بود مطالعاتی خانواده آموزش ورتالپ گیریشکل زمینه

 بارةدر ایزمینه تجارب و مجازی آموزشهای پیشینه بررسی حاصل الگو این. انجامید خانواده

 اصلی عناصر. دارد توجه والدین آموزش به تفاوتم یابعاد از شده ارائه الگوی. است آموزش

 عنصر. هستند تعامل در یکدیگر با اولیا آموزش اهداف به ی دستیابیبرا ،الگو این در آموزش

 مجازی فضای در تعامل ساختارهای روزآمدترین از یکی منزلة به ۲ وب از گیری بهره با ساختار

 الگو یک در را "منابع" عنصر شاکله که عواملی و متفاوت وجوه توجه به. است بوده توجه مورد

 کاهش به توجه مشارکتی، انسانی منابع از گیری بهره. الگوست این تامتیازا از دهندمی تشکیل

 از یکی عنوان به را شده طراحی الگوی ای، رسانه چند محتوای از کارگیریهب امکان و ها،هزینه

 را رویکردهایی از طیفی روش، عنصر آموزش، اجرای بعد از. کندمی معرفی الگوها کارآمدترین

-می متفاوت عالیق با اولیایی و گوناگون آموزشی های فلسفه با مدرسانی برای که کندمی پیشنهاد

 .باشد مفید تواند
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 آموزان  هاي فرزندپروري والدين و میزان اضطراب دانش شیوه میانبررسي رابطه 

 

1فرزانه یعقوبی راد
 

  چكيده
فرآيند رشد شناختي، در آن خانواده نخستين واحد اجتماعي است كه كودك و نوجوان 

بر والدين روش فرزندپروري ، بنابراين كنند اجتماعي، عاطفي و رواني خود را تجربه مي
اين  هدف. گذاردميبسزا  يگي رشد و تكوين شخصيت كودكان و نوجوانان تاثيرچگون

روش است. آموزان  هاي فرزندپروري و اضطراب دانش شيوه ميانارتباط  بررسيتحقيق 
ها با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد  و ابزار گردآوري دادهاست پيمايشي  حاضر تحقيق

همكاران و پرسشنامه اضطراب مدرسه فيليپس انجام  هاي فرزندپروري رابينسون و شيوه
است كه از تهران آموزان دختر و پسر دبيرستانهاي شهر  آماري دانش  جامعهاست. گرفت 

-هبه عنوان نمونه انتخاب شد آموز دانش 08گيري تصادفي ساده  با استفاده از نمونه ميان آنها
پايايي ابزار  براياست.  شدهاستفاده  اعتبار و روايي از اعتبار صوري  براي تعيينند. ا

. ه استدست آمدهكه نتايج قابل قبولي ب هتحقيق هم مبادرت به محاسبه آلفاي كرونباخ شد
آموزان براساس سبكهاي تربيتي والدين  ها نشان داد كه ميزان اضطراب دانش تحليل يافته

ادي ـ اجتماعي خانواده نيز هاي فرزندپروري والدين و پايگاه اقتص شيوه مياندار است.  امعن
 -هاي برخوردار از پايگاه اقتصادي دار بوده است و خانواده ادو رابطه معن طبق آزمون كي
هاي پايگاه اقتصادي  شيوه تربيتي فرزندشان بيشتر سبك استبدادي و خانواده ،اجتماعي پايين

ب در شان اغلب سبك منطقي بوده است. ميزان اضطرا متوسط و باال سبك تربيتي
آموزان  . همچنين ميزان اضطراب دانشاستآموزان پسر  آموزان دختر بيش از دانش دانش

 . ستاجتماعي پايين بيشتر از پايگاه متوسط و باال -پايگاه اقتصادي

 

 اجتماعي -، پايگاه اقتصاديآموزان دانش هاي فرزندپروري، اضطراب شيوه: گانكليد واژ
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  بيان مسئله

نهادي است كه در اجتماعي كردن كودك، پذيرش آداب و رسوم و استقرار  ترينمهمخانواده 

در اجتماعي، نقشي حياتي  نظاميك  منزلهبه دارد. خانواده  ودك نقشاخالق و عادات نيكو در ك

-ساز رشد و رفاه جسمي، رواني و اجتماعي به شمار ميزمينهكند و مي ايفارشد و پيشرفت انسان 

  رود.

هاي زندگي  جنبه در همهنشان داده است كه تجارب خانوادگي  گوناگونهاي تحقيقات  يافته

والديني كه فرزندان آدلر معتقد است  .گذاردميبزهكاري تاثير  ت رفتاري يانوجوانان مانند گرايشا

ارزشي، خشم  احساس بيبه كه  شوندكمبود محبت و امنيت مي دچاركنند  كودكان خود را طرد مي

. هورناي و فروم نيز درباره كمبود صميميت و محبت والدين انجامددر آنان ميو فقدان عزت نفس 

حاكي از آن است كه  انجام شدهمطالعات  .بسيار كرده اندامنيت كودك مطالعات  و تاثيرات آن بر

رساند و فرزندان  را به حداكثر ميدر فرزندان نگرشهاي پذيرنده و دموكراتيك والدين، امكان رشد 

جو،  . والدين طرد كننده و سلطهدارند... ابتكار، امنيت عاطفي و قدرت اين والدين، رشد ذهني، 

نوجوانان داراي والدين مستبد . همچنين جو دارندسركش، پرخاشگر و ستيزه ي متزلزل،فرزندان

 تر هستند.  نسبت به نوجوانان داراي والدين دموكرات )مقتدر( افسرده

، اغلب اين نتيجه را در بر داشته است صورت گرفته هاي رفتاريتحقيقاتي كه در زمينه اختالل

هاي تربيتي آنهاست تا حوه ارتباط والدين با كودكان و شيوهحاصل ن اغلبكه اختاللهاي رفتاري 

هاي رفتار والدين و شيوه به ويژهدهد كه خانواده و عوامل ارثي و زيستي. اين موضوع نشان مي

دارد آنان بزرگسالي  فرزندان و حتيدر بروز اختالالت رفتاري در  موثر يفرزندپروري آنها نقش

هاي فرزندپروري با ميزان  به بررسي ارتباط شيوه تحقيقاين و، از اين ر (.0938، آهنگرزاده)

 ميانو سؤال اصلي تحقيق اين است كه آيا  پرداخته است هرانآموزان در شهر ت اضطراب دانش

 آموزان ارتباط وجود دارد؟  هاي فرزندپروري و ميزان اضطراب دانش شيوه

 تحقيقاهميت و ضرورت 

گيري رفتار، افكار و  در شكل كننده پايدار و تعيين يجتماعي نقشنخستين نهاد ا منزلهبه  خانواده

تحت تاثير زندگي او بعدي  دوراندر  جامعهكند. تعامل كودك با ديگران و  شخصيت افراد ايفا مي

را از  كودك و والدين نوع  تعامل محققان .است كردهانواده كسب خ از محيطكه  است يبتجار

كند.  پيش بيني ميرا  اودانند كه سالمت رواني و رفتار اجتماعي  ترين عوامل خانوادگي ميمهم

ت و رشد شخصي گيري كنند، در شكل اعمال  مي روشهايي كه والدين در  برخورد  با فرزندان خود
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سالم و خانواده  .هميشگي دارد يو گاه بسياراو تاثير و اخالقي  هاي رفتاريويژگي و كودك

براي رشد و تعالي ين اضامن سالمت و سعادت جامعه است، بنابر حفرزندان صال رشديافته با تربيت

رفتار  درتربيتي والدين   نقش اهميت با توجه به. شد و اعتالي خانواده انديشيدر به جامعه بايد

 . شود مشخص مي پژوهشكودكان و نوجوانان ضرورت اين 

 و مروری بر پيشينه تحقيقات تحقيقچارچوب نظری 

 مفهوم اضطراب

اصلي اختالالت اضطرابي است. در اين حالت شخص فكر  نشانهپذيري  س دائمي آسيباحسا

كند كه قرار است اتفاق بد يا ناگواري رخ دهد و او نمي تواند هيچ كنترلي روي آن داشته باشد.  مي

شود كه فرد احساس كند داراي توانايي كمي براي حل مسائل و  پذيري سبب مي اين آسيب

يابد. به همين  مشكالت افزايش مي برابرنتيجه ميزان ترس و وحشت او در مشكالت است و در 

هاي همراه با مشكل دوري كند. اين قبيل افراد براي حفظ و كند از موقعيت سبب شخص سعي مي

-شوند. اين اختالل داراي يك سلسله نشانه حمايت از خود گاهي چندين روز از منزل خارج نمي

ابتدا الزم است معاينه و اختالل براي تشخيص اين  .ولوژيكي استهاي رفتاري، شناختي و فيزي

ارزيابي كامل پزشكي از فرد به عمل آيد، زيرا اين امكان وجود دارد كه بعضي از شرايط و حاالت 

كه دقيقاً شبيه عالئم اختالل اضطرابي دورۀ نوجواني  را به وجود آوردند هايينشانهبدني و فيزيكي، 

 است. 

 زير است:  شكلهايني نوجوانان دچار اختالل بيش اضطرابي معموالً به مشغوليت ذه

 معموالً گروه همسن و سال  كنندميكه ديگران در مورد او  يقضاوتهاي  بارهنگراني در(

 و...( 

 هاي ورزشي، اجتماعي، تحصيلي و ... او را به عنوان يك عضو كه آيا گروهنگراني از اين

 خواهند پذيرفت يا نه؟ 

 خواهد كرد يا خير؟  بي از وضعيت آينده تحصيلي و اينكه آيا نمره قبولي را كسنگران 

 بارهدر DSMIVاين اختالل ممكن است در دورۀ بزرگسالي نيز ادامه پيدا كند. از تقسيم بندي 

اختالالت اضطرابي دوره نوجواني دادن توان براي تشخيص  اختالالت اضطرابي دوره بزرگسالي، مي

يكديگر است. برخي از اختالالت اضطرابي  مانندهاي اساسي آنها زيرا جنبه ،بهره گرفتنيز 

 هراس از مدرسه و اختالالت تعميم يافته.  مانند ييند از هراسهااعبارت
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 اضطراب باره  در گوناگوندیدگاههای 

 :دشو اضطراب وجود دارد كه به مواردي از آنها اشاره مي گوناگون درباره يديدگاههاي

به نظر  .داندضطراب و اختالالت عاطفي را نتيجه طرز فكر غيرمنطقي و غير عقالني مياليس ا

از اين رو تا زماني كه تفكر غيرعقالني  ،او افكار و عواطف واكنشهاي متفاوت و جداگانه اي نيستند

اختالالت عاطفي  ادامه دارد اختالالت عاطفي نير به قوت خود باقي خواهد بود و اليس اضطراب و

 (.  011: 0909)شفيع آبادي، داند را زاده طرز تفكر خيالي و بي سعي انسان مي

آيد و اين خويشتن و تجربه به وجود مي ميانبيگانگي اساسي در انسان  معتقد است كه راجرز

-بيگانگي به اين دليل است كه انسانها ارزشهاي خود را براي حفظ توجه مثبت ديگران تحريف مي

افراد تجاربي را كه قبالً با درد همراه بوده  با اين اعتقاد، كند، چونع را پيچيده مياين نظر وض .كنند

جربيات دردناك گذشته همبسته دهند، يعني دوباره تعارضي كه با تاست مورد بي توجهي قرار مي

 (.011: 0909)شفيع آبادي، شودميمنبع اضطراب و دفاع بوده، 

 اضطراب در سنين نوجوانی

 شكلهاي گوناگون نمود پيدا مي كندجواني و بلوغ اضطراب امري شايع است و به در سنين نو

شان بسيار نيرومند است و براي خود ارزش  شخصيتاينكه احساس  آن عبارت است از:كه داليل 

از فنون  ؛شان اندك است، نمي دانند چگونه بايد تر و خشك كنند ند، مهارتهاي اجتماعياقائل

احساس مي كنند بزرگ  ؛نيستند و نمي دانند طرز برخوردشان چگونه بايد باشدزندگي با جمع آگاه 

بسيار  شده اند و نبايد هر سختي را بپذيرند و بدان تسليم شوند. اضطراب يك احساس منتشرشده

شود يك يا چند احساس جسمي همراه مي با واست همراه دلواپسي  بااغلب است كه ناخوشايند 

قراري ه، تپش قلب، تعريق، سر درد يا ميل جبري ناگهاني براي دفع ادرار، بيتنگي قفسه سين مانند

 (.  006: 0938و ميل براي حركت )محمدخاني،

 خانواده

علوم،  ةدارد. فرهنگ را مجموع ي بسزاگذاري شخصيت كودكان تأثيردر پايه فرهنگ خانواده

عات اهاي اجتماعي از ابدو ديگر يافته ارزشها، هنر ،ها، ادبيات، آداب و رسوم، مناسكفلسفه ،افكار

عبارتند  گيرد. انواع نيازهاي خانوادهابعاد وسيعي از حيات ما را در بر مي كهد ندانو اختراعات مي

. 5نيازهاي رفاهي  .4نيازهاي معنوي  .9رواني  -نيازهاي ايمني  .1نيازهاي فيزيولوژيك  .0: از

 .هدايتي –نيازهاي آموزشي 
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قديم و حتي جديد و متخصصان آموزش و   بسيار مهم در ميان فالسفه جايگاهين تربيت فرزندا

و افزايش يافتن گرفته  رشد و بالندگيبه معناي « ربو»تربيت از  . واژهداردپرورش و روانشناس 

والدين به تنهايي   براي هدايت كودكان به سوي رشد مثبت اجتماعي، عشق و عالقه .شده است

باكفايت باشند و صالحيت فكري پيدا كنند، مقداري كنترل  يينكه بتوانند افرادكافي نيست، براي ا

ي پرورش اجتماعي، ياز جانب والدين ضروري است. در هر حال بايد به خاطر داشت كه هدف غا

از گيري، يا محدوديت  عوامل خارجي. هرگونه افراط در آسان از سويخودگرداني است نه تنظيم 

هاي  تحقيقات معاصر در شيوه. شود ناقص پرورشي در كودكان منجر ميوالدين، به رشد  سوي

هاي آنان نشأت گرفته است. استنباط  روي كودكان و خانواده« بامريند»فرزندپروري از مطالعات 

شناسي بنا شده است كه روي تركيب  يك رويكرد تيپ اساسهاي فرزندپروري بر  بامريند از شيوه

د گرم متمركز است. تفاوت در تركيب عناصر اصلي فرزندپروري )مانناعمال فرزندپروري متفاوت، 

هاي بالغانه، نظارت و سرپرستي( تغييراتي در چگونگي پاسخهاي بودن، درگير بودن، درخواست

 (.0931يعقوبخاني غياثوندي، ) كند كودك به تاثير والدين ايجاد مي

ده است. او براساس مشاهداتي كه از شيفر از كساني است كه در اين زمينه پژوهشهايي انجام دا

بندي براساس دو جنبه رفتار  ، طرح يك طبقههساله با مادرانشان انجام داد 9تا  0تعامل كودكان 

گيري( و سردي ـ گرمي )پذيرش در  گيري در مقابل سخت والديني يعني آزادي ـ كنترل )سهل

گير يا  توانند سخت رنده يا طردكننده مي. او نتيجه گرفت كه مادران پذيه استمقابل طرد( ارائه نمود

گير باشند. اين دو بعد اساساً اشاره به سطوح حمايت عاطفي دارد كه والدين در مورد  آسان

برند و نيز اشاره به كنترلي دارد كه والدين در مورد كودكان خود اعمال  كودكانشان به كار مي

گيرند. به طور  رفتار والدين شكل مي متفاوت كنند. بدين ترتيب از تركيب اين دو بعد، الگوهاي مي

)يعقوبخاني  توانند در چنين مدل چهاربعدي قرار گيرند كلي بسياري از رفتارهاي والدين مي

 (.0931غياثوندي، 

 كلي تقسيم كرده است: گروهزيگلمن روشهاي ارتباطي والدين و فرزندان را به چهار 

 اعتنا. گر يا بي والدين مسامحه .4گير   لدين سهلوا .9والدين مستبد   .1والدين مقتدر   .0

شويم كه ديدگاه زيگلمن با ديدگاه شيفر تفاوت چنداني ندارد و  با اندكي تأمل متوجه مي

گذشت ساليان زياد همچنان  با وجودتفاوت بيشتر در الفاظ است. در واقع بايد گفت ديدگاه شيفر 

كنندۀ شيفر، والدين  گلمن همان والدين گرم و كنترلثابت باقي مانده است، زيرا والدين مقتدر زي

گير زيگلمن همان والدين گرم و  كننده شيفر، والدين سهل مستبد زيگلمن همان والدين سرد و كنترل
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)دهقاني، هستند  گر زيگلمن همان خانواده سرد و آزادگذار شيفر  آزادگذار شيفر، و والدين مسامحه

0933.) 

در مورد ابعاد رفتاري والدين و تأثير آن بر كودكان دريافت، والدين  بامريند طي مطالعات خود

طلب داراي فرزنداني هستند كه از نظر خويشتنداري در سطح متوسط قرار دارند  مستبد و قدرت

و  شانك(. 0933)نقل از ماسن،  كنند اعتنايي مي و به ديگران بي ندگير ولي تا حدود زيادي گوشه

. نداهقيقي تأثير والدين را بر سالمت رواني نوجوانان مورد مطالعه قرار داد( در تح1881) 0پاجارس

صورت همزمان و طولي با هكه ويژگيهاي والدين ب نداهدر تحقيق خود به اين نتيجه رسيد آنها

طور كلي ويژگيهاي پدر تأثير بيشتري بر سالمت هسالمت رواني نوجوانان همبستگي دارد، ولي ب

 .ردنوجوانان دا

( در پژوهشي كيفيت فرزندپروري والدين در نوجوانان مبتال به اختالالت 0338) 1پالپري و 

اي و كرداري را مورد بررسي قرار دادند. در اين پژوهش نوجوانان بهنجار در مقابله با  مقابله

 دانستند.  احساس مي كنندۀ بي والدين خود را به عنوان كنترل ،گروههاي دو گروه داراي اختالل

اي تأثير حمايتهاي اوليه را روي سازگاري كودكان در  ( در مطالعه0333) پتيت، بيتز و داج

 سببكنندگي والدين  حاكي از آن بود كه حمايت ي آنانها مدرسه مورد بررسي قرار دادند. يافته

با مشكالتي همچون مشكالت رفتاري، مهارتهاي اجتماعي و عملكرد  مواجههسازگاري بهتر در 

خلق و خوي كودكان و  باره( در تحقيقي كه در0333د. كتانين و همكاران )شوي ميتحصيل

گيرانه  هاي انضباطي سخت نگرشهاي فرزندپروري مادران انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه شيوه

طور كلي اغلب هدهد. ب مادران هيجانهاي منفي و اجتماعي بودن پايين كودكان را توسعه مي

شيوه فرزندپروري والدين بر اخالق، رفتار، شخصيت و عملكرد بعدي  دهند كهمي تحقيقات نشان

 (.0900،ي)به نقل از احدي و بني جمال موثر استفرزندان 

گير و مستبد چنين نتيجه گرفته است كه كودكاني كه در خانواده  سخت  درباره خانواده 9هافمن

ند ولي در بيشتر موارد رفتار آنها همراه با شوند، معموالً مطيع و فرمانبردار گير بزرگ مي سخت

 ميانقالل كافي ندارند. آنها در تكنند و اس پرخاشگري است. اين كودكان احساس ناامني مي

در  ،شوند براي حقوق ديگران احترام قائل نمي ،آورند همبازيهاي خود محبوبيت زياد به دست نمي

                                           
1. Schunk & Pajares 

2. Rey & Plopp 

3. Hafman 
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سرانجام اينكه گرايش  ند.ت عاطفي كمتري برخوردارند و از ثباا تفاوت ها بي تر برابر انتقاد بزرگ

 .(0900،يدي و بني جمال)به نقل از اح دهند ز خود نشان ميبيشتري به انحرافات اخالقي ا

هاي  شيوه ميان  در كشور آمريكا و ساير كشورها براي بررسي رابطه گوناگونيمطالعات 

انند عزت نفس، استقالل، رقابت، ادراك هايي از شخصيت و رفتار نوجوانان م پروري و جنبه فرزند

هاريس و هوارد،  ؛0308؛ الدر، 0335)باوم ريند  نگرشهاي والدين و هويت صورت گرفته است

دهد كه والدين دموكرات، قاطع و اطمينان  (. شواهد نشان مي0301؛ لوديس، 0335؛ هافمن، 0333

عزت نفس زياد و مستقل با احساس  بخش به احتمال زياد فرزنداني داراي اعتماد به نفس بيشتر،

(. مطالعات 0365؛ رونبرگ، 0330؛ باخمن، اومالي و جانسون، 0338)باخمن،  مسئوليت بيشتر دارند

كه نگرشهاي پذيرنده و دموكراتيك والدين، امكان رشد را به حداكثر  دهندگوناگون نشان مي

را نشان   فزاينده يعاطفي و نظارترساند و فرزندان اين والدين، رشد ذهني، ابتكار، امنيت  مي

 جو، فرزنداني متزلزل، سركش و پرخاشگر و ستيره جو دارند د، والدين طرد كننده و سلطهنده مي

شيوه فرزندپروري و   ( رابطه0935) (. حسينيان1880 0،و جان ، به نقل از پروين0305)بالدوين، 

رفتار دموكراتيك والدين موجب افزايش  دريافته است كه كرده وان را مطالعه آموز دانشعزت نفس 

سازگاري  عزت نفس و سازگاري عاطفي و رفتار استبدادي والدين موجب كاهش عزت نفس و

هاي تربيتي توام با سخت گيري و هاي مرتبط با بررسي شيوهدر تمام پژوهش تقريباً شود. عاطفي مي

نتايج به توان مي مياناز آن كه است طرد در بروز اضطراب، وجود چنين رابطه اي ثابت شده 

(، مهير و 1888) كيتامورا و همكاران (،1888همكاران) (، مانچيني و0908) پژوهشهاي ساالري

 موريس،به نقل از ) اشاره كرد( 0333) ( و رونالدو1888همكاران) (، ماگاي و1884همكاران )

1881). 

پروري والدين بر  وه فرزندبررسي تاثير شي»( در تحقيقي با عنوان 0905سهرابي و حسني )

كه شيوه فرزندپروري استبدادي والدين  ندنشان داد« رفتارهاي اجتماعي دختران نوجوان شهر تهران

گسيختگي خانواده و مصرف دخانيات در اعضاي خانواده و بروز رفتارهاي ضداجتماعي روي از هم

تاثيري بر رفتارهاي ضداجتماعي فرزندان  شمارسن والدين و  گذارد، اماميدختران نوجوان تاثير 

ري يشيوه فرزندپروري قاطع به عنوان موثرترين عامل در پيشگ تران نوجوان ندارد. در اين تحقيقدخ

( در پژوهشي تحت عنوان 0901. اكبري )ه استاز رفتارهاي ضد اجتماعي نوجوان شناخته شد

آموزان  با سالمت رواني در دانشهاي رويارويي با تنيدگي رواني )استرس( و رابطه آن  بررسي شيوه

                                           
1. Pervin  & John 
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مقطع متوسطه شهرستان سراب به اين نتيجه رسيد كساني كه ميزان ناراحتي آنها از تنيدگي كمتر 

وضعيت رواني  زمينهاست از سالمت رواني بيشتر برخوردارند. لويد و گارترل در بررسي خود در 

دار  امعن يد كه ابتداي تحصيل اختالفمريكايي و مقايسه آن با جمعيت عمومي نشان دادنآدانشجويان 

دانشجويان دختر و پسر از نظر عالئم رواني وجود ندارد، اما در طول تحصيل دانشجويان  ميان

نقل از ايرواني و ايزدي، به ) دهند دختر عالئم رواني بيشتري را نسبت به پسران از خود بروز مي

فضاهاي خانوادگي، اختالالت رفتاري  وناگونگ(. پترسن و همكاران اظهار كردند كه در انواع 0930

ها، ميزان و نوع سرپرستي  شود. متغير اصلي براي تمايز ميان اين نوع خانواده و نوروتيك ديده مي

آنهاست. رفتار پرخاشگرانه، رفتار ضداجتماعي و اختالالت رفتاري با فقدان يا اختالل در سرپرستي 

 خانواده همبستگي دارد. 

 و فرزندان و ميزان اضطراب ارتباط والدین

نظران و متخصصان تعليم  صاحب توجهارتباط والدين و فرزندان از موارد مهمي است كه سالها 

كودك و محيط  ميانو تربيت را به خود جلب كرده است. خانواده نخستين پايگاهي است كه پيوند 

گيرد، از  جهان فرا مي  آورد. كودك در خانواده پندارهاي اوليه را درباره اطراف او را به وجود مي

آموزد، هنجارهاي اساسي رفتار را  هاي سخن گفتن را مي يابد، شيوه لحاظ جسمي و ذهني رشد مي

 .شود رتي اجتماعي ميگيرد و به عبا گيرد و سرانجام نگرشها، اخالق و روحياتش شكل مي ياد مي

اي از رفتارها كه تعامالت والد ـ كودك را در  مجموعه يا منظومه مثابههاي فرزندپروري به  شيوه

كند و فرض شده است كه يك جو تعاملي تأثيرگذار  ي گسترده از موقعيتها توصيف مي اطول دامنه

در  مهم ياثرگذار است كه نقش كننده و هاي فرزندپروري يك عامل تعيين آورد. شيوه را به وجود مي

كند. بحث در مورد هريك از مشكالت فرزندان بدون  شناسي رواني و رشد كودكان بازي مي آسيب

هاي فرزندپروري تقريباً غيرممكن است. هرچند روانشناسان  در نظر گرفتن نگرشها، رفتارها و شيوه

در  بسيار اندكتحقيقات   كنند، د ميهاي فرزندپروري تأكي پردازان بر نقش والدين و شيوه و نظريه

)عليزاده و آندرايس؛  شناسي رواني كودك به عمل آمده است هاي فرزندپروري و آسيب مورد شيوه

 (.0909نقل از محرابي، به 

مشاهده تعامل والد ـ فرزند مورد بررسي قرار  از راهتأثير محيط خانواده بر رشد كودك اغلب 

: الف( اندكردهدو بعد ارزيابي  را ازعموالً ويژگيهاي رفتاري والدين گرفته است. در اين مشاهدات م

. ب( كنترل، استوالدين و كودك  ميانمثبت   پذيرش )گرمي(، شامل حمايت و پرورش عاطفه
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كنند مانند: راهنمايي و  شامل آن دسته از رفتارهاي والدين است كه رفتار كودك خود را هدايت مي

 (.0909نقل محرابي، به كننده )پل كنين و همكاران؛  هيلكنترل، بازدارنده يا تس

دهند كه روشهاي تربيتي والدين اثرات طوالني بر رفتار، عملكرد،  طور كلي، پژوهشها نشان ميهب

انتظارات و در نهايت بر شخصيت افراد در آينده دارند. مثالً والدين سختگير و ديكتاتور مانع 

دهند كودك ابراز وجود كند مانع بروز  والديني كه اجازه نمي شوند. پيشرفت و خالقيت كودك مي

شوند و در نتيجه اين قبيل كودكان در آينده افرادي روان آزرده و پرخاشگر  استعدادهاي بالقوه او مي

 (. 0933زاده هنرمند و همكاران،  )به نقل از مهرابي خواهند شد

 تحقيقهدف 

هاي فرزندپروري والدين و ميزان اضطراب  وهشي ميانبررسي رابطه حاضر  تحقيقهدف از 

 .است آموزان  دانش

 های تحقيق فرضيه

 ،گير سخت ،گير هاي فرزندپروري والدين )آسان آموزان براساس شيوه ميزان اضطراب دانش .0

 مقتدر( متفاوت است.

وجود  خانواده رابطه هاي فرزندپروري والدين بر اساس پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي شيوه ميان. 1

 دارد.

 آموزان متفاوت است. براساس جنسيت دانشميزان اضطراب   .9

 متفاوت است. ها آموزان براساس پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي خانواده ميزان اضطراب دانش .4

 روش تحقيق

جزو  تحقيقاين تحقيق از لحاظ معيار اجرايي، تحقيق كاربردي است. از لحاظ زماني اين 

با توجه به ميزان ژرفايي تحقيقات جزو تحقيقات پهنانگر است. روش  .تحقيقات مقطعي است

 .تحقيق نيز پيمايشي است

 تحقيقجامعه و نمونه 

در سال  هرانهاي شهر تآموزان دختر و پسر دبيرستان جامعه مورد بررسي شامل كليه دانش

اي  رحلهگيري تصادفي چندم گيري اين تحقيق از نوع نمونه . روش نمونهاست 38-30تحصيلي 

آنگاه با روش ند، ه اشدآموزان به دو طبقه پسر و دختر تقسيم  است. بدين صورت كه ابتدا دانش

به منظور تعيين  .ندمورد آزمون قرار گرفت انو پسر اندختر عدهساده به نسبت گيري تصادفي  نمونه
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ي نمونه اوليه و با توجه به واريانس محاسبه شده برا هحجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شد

 .ه استتعيين شد 08حجم نمونه 
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 گيری ابزارهای اندازه

براي سنجيدن الگوهاي تربيتي خانواده، از پرسشنامه  :های فرزندپروری الف( پرسشنامه شيوه

است ين اين ابزار اقتباسي از نظريه اقتدار والداستفاده شده است.  0«بامريند»هاي فرزندپروري  شيوه

 براي ،والدين  4و اقتدار منطقي  9، استبدادي 1از سه الگوي آزادگذاري« بامريند»كه بر اساس نظريه 

گويه  98هاي فرزندپروري ساخته شده است. اين پرسشنامه داراي  بررسي الگوهاي نفوذ و شيوه

ديگر به  يهگو 08به شيوه استبدادي و  گويه 08آن به شيوه آزادگذاري مطلق،  گويه08كه است 

 شود. شيوه اقتدار منطقي والدين در امر پرورش فرزند مربوط مي

آموزان، از  براي سنجيدن ميزان اضطراب دانش پرسشنامه اضطراب مدرسه فيليپس: ب(

به  0330فيليپس در سال را اين پرسشنامه گيري شده است. بهرهپرسشنامه اضطراب مدرسه فيليپس 

ند اكه عبارت گرفته استآموزان ساخته و چهار عامل را اندازه  شمنظور سنجش ميزان اضطراب دان

عدم اطمينان در مواجه شدن با  .9اضطراب امتحان  .1ترس از ابراز وجود و بيان خود  .0از: 

واكنش فيزيولوژيكي مربوط به تحمل كم فرد در مقابل  .4انتظارات ديگران و برآورده كردن آنها 

به دليل  سوال 34 ميانو از  كرده اند( ترجمه 0930) ن رياحي و اكبريدر ايرارا استرس. اين تست 

تند كه با بلي و هساي  االت دو گزينهؤ. اين سكرده اندگزينش  راسوال  65، بسيارتفاوتهاي فرهنگي 

 . شوندخير پاسخ داده مي

                                           
1. Baumrind 
2. Permissive 

3. Authoritarian 

4. Authoritative 



 ...های فرزندپروری والدین بررسی رابطه ميان شيوه
 

121 

 ها پایایی سؤاالت و گویه

مقدار آلفا در دامنة صفر  ه وعيين شدت 0پايايي سؤاالت پرسشنامه براساس آزمون آلفاي كرونباخ

شود. اگر مقدار  ها پي برده مي كه از طريق اين ضريب به پايداري دروني گويهبه طوري .تا يك است

ها براي سنجش مفهوم يا متغير موردنظر مناسب هستند و  سؤاالت و گويه اشدب 3/8آلفا بيشتر از 

 ر است.  توصيف و آزمون روابط متغيرها از نظر علمي معتب
 ضریب آلفای كرونباخ .1جدول شماره 

 آلفا مقدار سؤال  تعداد سازه

 0341/8 08 مقياس آزادگذاري

 3166/8 08 مقياس استبدادي

 0801/8 08 اقتدار منطقي

 3001/8  پرسشنامه اضطراب

 های توصيفي يافته

 1شماره  براساس اطالعات جدول : آموزان مورد مطالعه توزیع فراوانی جنسيت دانش

 هستند% دختر 0/50پسر و  تحقيقآموزان مورد مطالعه در اين  % از دانش9/40شود كه  مالحظه مي

 .است مربوط به پاسخگويان زنكه نما در اين توزيع 
 آموزان مورد مطالعه توزیع فراوانی جنسيت دانش .2شماره  جدول

 درصد تجمعي درصد معتبر فراواني آموزان جنسيت دانش

 پسر

 دختر

 كل

99 

43 

08 

9/40 

0/50 

088 

9/40 

088 

 

 9شماره  براساس اطالعات جدول : های تربيتی فرزندان توزیع فراوانی والدین براساس شيوه

% منطقي 58% از والدين مورد مطالعه سبك استبدادي، 18 فرزندان يشيوه تربيت شود كه مالحظه مي

يع مربوط به والديني است كه سبك منطقي كه نما در اين توز گير بوده است% نيز سبك آسان98و 

 گيرند.  را براي تربيت فرزندان به كار مي
 های تربيتی فرزندان توزیع فراوانی والدین براساس شيوه .1شماره جدول 

 درصد تجمعي درصد معتبر فراواني سبك تربيتي

 سبك استبدادي

 سبك منطقي

 گيرسبك آسان

 كل

06 

48 

14 

08 

18 

58 

98 

088 

18 

38 

088 

 

                                           
1. Cronbach 
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براساس : آموزان های فرزندپروری والدین به تفکيک جنسيت دانشتوزیع فراوانی شيوه

 آموزان % از والدين دانش5/01 شيوه فرزند پروري شود كهمالحظه مي 4شماره اطالعات جدول 

% والدين 5/3  ،پسران است. در مورد گير بوده%  آسان5/03و  منطقي  %0/10، استبدادي دختر سبك

 .برده اندكار هرا ب گيرسبك آسان % نيز5/01ي و % منطق9/10، استبداديبك از س
 آموزان های فرزندپروری والدین به تفکيک جنسيت دانش توزیع فراوانی شيوه. 1جدول شماره 

 درصد معتبر فراواني 

 پسر دختر پسر دختر

 5/3 5/01 6 08 استبدادي

 9/10 0/10 03 19 منطقي

 5/01 5/03 08 04 گيرآسان

 9/40 0/50 99 43 كل

براساس اطالعات جدول شماره :  آموزان مورد مطالعه اضطراب دانشتوزیع پراكندگی ميزان 

نمره كه حداقل ميزان  شدهمحاسبه  33/93±31/09برابر آموزان   اضطراب دانشمتوسط ميزان  5

 بيانگر مثبتاست كه  sk= 31/0و ضريب كجي)چولگي(  است 04/05و حداكثر  14 اضطراب

 ميان% 15، 98كمتر از  اضطرابميزان  آموزان %  دانش15كه در طوريههاست. ب وزيع دادهبودن ت

توان گفت  كه در مجموع مياند،  اظهار كرده 45% نيز بيش از 15و  93 -45 ميان% 15، 45 -93

 . است مورد مطالعه در حد پايين آموزان ميزان اضطراب دانش
 آموزان مورد مطالعه ع پراكندگی ميزان اضطراب دانشتوزی .1شماره  جدول

 حداكثر حداقل ضريب كجي واريانس انحراف استاندارد ميانگين تعداد متغير

 04/05 14 31/0 3/039 31/09 33/93 08 اضطراب

 : بودن توزیع پراكندگی متغير اضطراب كولموگروف جهت تشخيص نرمال  آزمون اسميرنف

هاي گردآوري شده الزم است  تجزيه و تحليل داده برايخاب آزمونهاي آماري مناسب به منظور انت

در اين مورد از آزمون  بودن پراكندگي آنان ارزيابي شود. نرمال از نظر  نوع توزيع سازه كه

مالحظه شماره يك  نموداركه در نهايت طبق اطالعات  هاسميرنوف كولموگروف استفاده شد

توان  بزرگتر است. بنابراين مي 85/8از   داري آزمون فوق در مورد سازه فوق اشود كه سطح معن مي

اضطراب نرمال است و آزمونهاي پارامتري استفاده   قضاوت نمود كه توزيع پراكندگي نمرات سازه

 اند. شده مناسب بوده
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 بودن توزیع پراكندگی متغير اضطراب  تشخيص نرمال. 1شماره نمودار 

براساس : آموزان مورد مطالعه براساس سبکهای تربيتی والدین اب دانشمقایسه ميزان اضطر

سبك استبدادي  آنان از  آموزاني كه والدين اضطراب دانشمتوسط ميزان ، 6 شماره اطالعات جدول

سبك و  30/95 ±09/3 سبك منطقي، 03/56 ±99/10برابر  بهره گرفته اند،براي تربيت فرزندان 

دست آمده است كه مطابق آزمون تحليل واريانس يكطرفه مقدار هب 54/95 ±84/3گير آسان

33/18F= 888/8داري  ابا سطح معن =P اضطراب توان گفت ميزان  . بنابراين مياستدار  امعن

ميزان  LSDمتفاوت است و طبق آزمون تعقيبي هاي تربيتي والدين  شيوه ان براساسآموز دانش

كنند  استفاده مي فرزندانشانتربيت  ز سبك استبدادي برايآموزاني كه والدينشان ا اضطراب در دانش

   گير است. بيشتر از سبك منطقي و آسان
 آموزان مورد مطالعه براساس سبکهای تربيتی والدین مقایسه ميزان اضطراب دانش .1شماره جدول 

 يدار اسطح معن Fمقدار  حداكثر حداقل انحراف استاندارد ميانگين تعداد 

 استبدادي

 طقيمن

 گيرآسان

 كل

06 

48 

14 

08 

03/56 

30/95 

54/95 

33/93 

99/10 

09/3 

84/3 

31/09 

14 

15 

14 

14 

04/05 

40 

40 

05 

33/18 888/8 

 :های فرزندپروری والدین بر اساس پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی خانواده شيوه ميانرابطه 

اجتماعي  -پايگاه اقتصاديو  هاي تربيتي والدين شيوه ميانرابطه  ،3 براساس اطالعات جدول شماره

از آنجا كه سطح  . محاسبه شده است 886/8داري  ابا سطح معن 9/04دو  طبق معيار كي آنان

هاي فرزندپروري  اجتماعي و شيوه -پايگاه اقتصادي ميان، بنابراين است 85/8داري كمتر از  امعن

Observed Cum Prob 

1.00 .75 .50 .25 0.00 

Expected Cum Prob 

1.00 

.75 

.50 

.25 

0.00 
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اجتماعي پايين شيوه  -يگاه اقتصاديبرخوردار از پاهاي  دار وجود دارد و خانواده امعن ةوالدين رابط

باال سبك متوسط و هاي پايگاه اقتصادي  تربيتي فرزندشان بيشتر سبك استبدادي و خانواده

 منطقي بوده است.شان اغلب سبك  تربيتي
 های فرزندپروری والدین بر اساس پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی خانواده شيوه ميانرابطه  .1 جدول شماره

 تيهاي تربي شيوه
  اجتماعي -پايگاه اقتصادي

 دو مقدار كي كل

980/04 

 پايگاه باال پايگاه متوسط پايگاه پايين

 استبدادي
 فراواني

 درصد

00 

9/41 

1 

3/4 

9 

0/19 

06 

18 

 منطقي
 فراواني

 درصد

3 

6/94 

14 

5/50 

3 

0/59 

48 

58 

 داري اسطح معن

886/8 
 آسانگير

 فراواني

 درصد

6 

0/19 

05 

6/96 

9 

0/19 

14 

98 

 كل
 فراواني

 درصد

16 

088 

40 

088 

09 

088 

08 

088 

 بـراسـاس اطالعـات جـدول: آنانبراساس جنسيت آموزان  دانشميزان اضطراب  مقایسه

برابر  دخترو  55/95 ±60/6آموزان پسر برابر  متـوسط ميزان اضطراب دانش ،0شماره 

داري  ابا سطح معن F= 34/00مقدار تست  دست آمده است كه مطابق آزمون لونهب  39/06±36/41

880/8 =P دست آمده است. بنابراين از هدار ب اآزمون برابري واريانسها معنt  با واريانس نابرابر

توان گفت ميزان  مي است و P= 80/8داري  ابا سطح معن t= 66/1برابر  tشود كه مقدار  استفاده مي

آموزان دختر  است و ميزان اضطراب در دانش آموزان دختر و پسر متفاوت دانش مياناضطراب در 

 . استآموزان پسر  بيش از دانش
 آموزان مورد مطالعه مقایسه ميزان اضطراب  براساس جنسيت دانش .1شماره  جدول

مقايسه ميزان اضطراب 

آموزان دختر و پسر دانش  

انحراف  ميانگين تعداد

 استاندارد

داري اسطح معن درجه آزادي اشتباه معيار ميانگين  

55/95 99 پسر  609/6  069/0  30 811/8  

36/41 43 دختر  394/06  44/1  40/64  80/8  

: ها پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی خانوادهآموزان براساس  دانش ميزان اضطرابمقایسه 

آموزاني كه از پايگاه  ميزان اضطراب دانشمتـوسط  ،3شماره  بـراسـاس اطالعـات جـدول

 پايگاه باالو  10/96±6/6، پايگاه متوسط 83/50 ±60/6برابر هستند  اجتماعي پايين -اقتصادي

با  F= 34/10 تحليل واريانس يكطرفه مقداردست آمده است كه مطابق آزمون هب 14/10±40/4برابر 

دار  اآموزان معن اجتماعي دانش -ميزان اضطراب براساس پايگاه اقتصادي P= 888/8داري  اسطح معن
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اجتماعي پايين  -ميزان اضطراب در پايگاه اقتصادي LSDطبق آزمون تعقيبي و دست آمده است هب

 . ستبيشتر از پايگاه متوسط و باال
 ها آموزان براساس پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی خانواده مقایسه ميزان اضطراب دانش .1شماره جدول 

 يداراسطح معن Fمقدار  حداكثر حداقل انحراف استاندارد ميانگين تعداد 

 پايگاه پايين

 پايگاه متوسط

 پايگاه باال

 كل

16 

40 

09 

08 

83/50  

10/96  

14/10  

33/93  

69/03  

686/6  

400/4  

31/09  

13 

15 

14 

14 

04/05  

40 

96 

04/05  

341/10  888/8  

 گيری بحث و نتيجه

طبق آزمون تحليل  هاي تربيتي والدينآموزان مورد مطالعه براساس سبك شميزان اضطراب دان

آموزاني كه والدينشان از سبك  ميزان اضطراب دانشو  ه استدست آمدهدار ب اه معنواريانس يكطرف

والدين مقتدر،  گير است.بيشتر از سبك منطقي و آسان گيرند،آنان بهره مياستبدادي براي تربيت 

 زيرا معتقدند كه كنترل منطقي و نيز آزادي ،نداهم براي رفتار خودمختارانه و هم انضباط ارزش قائل

كودكان قوانين و اصول رفتارهاي صحيح را دروني كنند و در قبال  شود كه حساب شده موجب مي

وليت نمايند. اين والدين عالوه بر اينكه گرم و بامحبت هستند، ئرفتار و اعمال خود احساس مس

 دارند كه داليل هر عمل و خواسته را بسياردهند. عالقه  كودكانشان را به طرف استقالل سوق مي

 .براي كودك روشن كنند 

نيز طبق آزمون هاي فرزندپروري والدين بر اساس پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي خانواده  شيوه ميان

اجتماعي  -هاي برخوردار از پايگاه اقتصادي خانوادهشيوه تربيتي  .دار بوده است امعناي دو رابطه كي

پايگاه اقتصادي متوسط و باال رخوردار از بهاي  خانوادهشيوه تربيتي پايين بيشتر سبك استبدادي و 

 اغلب سبك منطقي بوده است.

 T-testنيز طبق آزمون تفاوت ميانگين مستقل آموزان براساس جنسيت  ميزان اضطراب دانش

 . استآموزان پسر  آموزان دختر بيش از دانش و ميزان اضطراب در دانش  هدار بدست آمد امعن

نيز براساس آزمون  ها اس پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي خانوادهآموزان براس ميزان اضطراب دانش

 -پايگاه اقتصاديآموزان  دانشميزان اضطراب و  هدست آمدهدار ب اتحليل واريانس يكطرفه معن

 . ستاجتماعي پايين بيشتر از پايگاه متوسط و باال
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 پيشنهادها

كز مشاوره به والدين آموزش داده شود از طريق مرا پيشنهاد مي تحقيقهاي اين  با توجه به يافته

عمل كنند، يعني در عين حال كه كودكانشان را  انهصورت مقتدرهاگر در رفتار با كودكان بكه شود 

ميزان كاهش اي را نيز نثارشان كنند، رفتار آنها بر سالمت روان و  شائبه كنند محبت بي كنترل مي

 كودكانشان تأثير مثبت خواهد گذاشت. اضطراب 

هاي موفق، الگوهاي موفق و همچنين  ين والدين و كاركنان مدارس با ايجاد تجربههمچن

از ميزان  از طريقآنها را افزايش دهند تا  ميزان اعتماد به نفسآموزان،  تشويقهاي كالمي براي دانش

رواني  -همچنين والدين و مسئوالن به حاالت روحيكاسته شود. آموزان  دانش اضطراب و استرس

از  زمينهتا در صورت مشاهدۀ عالئم ناراحتي با اقدام سريع در اين ر بكنند وزان توجه بيشتآم دانش

 مزمن شدن اين ناراحتيها جلوگيري به عمل آيد.
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راهنماي اشتراك فصلنامه خانواده و پژوهش

توانني  بيراي    ريال است. متقاضيان اشتراك مي   000/00بهاي اشتراك فصلنامة خانواده و پژوهش هر شماره 
نيدد بانيك ملي  شيببه بليوار       9001002000002ريال به حساب شيمار    000/060اشتراك يك سال، مبلغ 

اختصاص  پژوهشگاه مطالبات آموزش و پرورش واريد كنني  و  به نام تمركد وجوه درآم   020كشاورز ك  
 فيش بانك  را همراه با برگ تكميل ش   درخواست اشتراك به نشان  زير ارسال فرماين .

 

 برگ درخواست اشتراك

.............. داراي مي رك  اينجانب .................................... نام پ ر....................... شيماره شناسينامه ..............  
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An Investigation of the Relationship between Parenting Styles and 

Students’ Anxiety 

 

F. Ya’ghoubi Rad 

 

Children and adolescents gain their first cognitive, social, affective and 

psychological experiences in the family and parenting styles play a pivotal role 

in the formation of children and adolescents’ personality. Thus, the present study 

explored the relationship between parenting styles and students’ anxiety. The 

research method was survey and the population of the study comprised high 

school girls and boys in Tehran. The sample which was selected through simple 

random sampling method included 80 students. The instrumentation included 

Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (Robinson et al.) and Phillips’ 

School Anxiety Inventory. The instruments enjoyed face validity. In addition, 

their reliability was calculated through Cronbach’s alpha and the obtained 

indices were considered acceptable. Results indicated that there was a significant 

relationship between parenting styles and students’ anxiety. In addition, chi-

square results showed that there was a significant relation between parenting 

styles and families’ socio-economic status. More specifically, families with high 

and middle SES mostly used authoritative style in their child rearing, whereas 

low SES families frequently used authoritarian style. The findings also showed 

that girls had higher levels of anxiety than boys. Furthermore, low SES students 

experienced higher levels of anxiety as compared with students of high and 

middle SES.  

 

Key words: parenting styles, students’ anxiety, socio-economic status  

  



Teaching Parents via Web 2.0: Designing, Implementing and Evaluating a 

Collaborative Environment 

 

A.R. Moghaddam, PhD 

 

The research intended to design, implement and evaluate a collaborative 

web 2.0 environment for parents education. To this end, a qualitative approach 

and an action research method were adopted. Hardware infrastructures, software 

affordances, virtual instructional models, and programs as well as priorities of 

the Association for Parents Education of the Ministry of Education were studied 

as the prerequisites of designing and implementing the platform. Subsequently, a 

number of parents were recruited to participate in a pilot implementation study. 

The data came from the interviews with these participants as well as the 

observations made during the study and the policy documents. Results reveal 

that parents education via web 2.0 has the potential to decrease the issues 

pertaining to the males’ participation in the face-to-face classes. It has also 

provided an opportunity for the employed parents to take part in the virtual 

classes. However, there have been drawbacks to the effectiveness of this 

environment including women’s participation, the Internet literacy and the 

bandwidth.  

 

Key words: parents education, action research, participation, web 2.0 



 

The Impact of Anger Management Instruction on Mothers’ 

Psychological Well-Being 

 

M. Shokouhi Yekta, Ph D 

M. Rafi’ Khah, M.A. 

N. Zamani 

J. Pour Karimi, Ph D 

 

This study examined the impact of cognitive-behavioral anger management 

instruction on mothers’ psychological well-being. This semi-experimental 

research had a single group pre-test, post-test design. The population of the 

study comprised all mothers residing in Tehran and the sample included 81 

mothers from districts 1 to 5 who had voluntarily enrolled for taking part in the 

workshops and were selected via non-probability sampling. The participants 

were assigned to four groups and received identical instruction. The anger 

management training sessions were held for seven weeks and in each weak the 

subjects had a two-hour training session. Ryff’s psychological well-being scale 

(1989) was administered for both pre- and post-tests. Results of dependent t-test 

showed that from among the components of psychological well-being scale, the 

changes observed in the mean of purposeful life and personal growth were 

statistically significant, whereas the changes in self-acceptance, positive relation 

with others, autonomy, and environmental mastery were not significant. 

 

Key words: anger management, psychological well-being 

 



A Cross-Comparison of Early Maladaptive Schemas in Girls Dependent on 

Drugs, Girls with Drug Dependent Family, and  

Ordinary Girls 

 

L. Torabian 

Z. Ghanbari 

T. Mahrouzadeh, Ph D 

 

The aim of this study was to compare the early maladaptive schemas of 

girls aged 15 to 20 years old in four groups of girls dependent on drugs, girls 

with drug dependent family, addicted girls with drug dependent family, and 

ordinary girls. To this end, data were collected in form of a causal-comparative 

study using Young Schema Questionnaire (short form including 75 items). The 

statistical population of the study included two groups: high school girls who 

were drug addicts or had a drug addicted family and the second group included 

all adolescent girls of Tehran with no dependency on drugs neither themselves 

nor their family. For the first group, the sample which was selected through 

available method included 130 girls, out of whom 123 subjects cooperated with 

the researcher. For the second group, the sample which was also selected 

through available method included 150 girls, out of whom 132 subjects 

cooperated with the researcher. The data were analyzed through ANOVA. 

Results showed that abandonment and emotional inhibition schemas are higher 

among ordinary girls, entitlement schema among drug dependent girls, and 

vulnerability and enmeshment schemas among the girls with drug dependent 

family. Moreover, the results indicated that early maladaptive schemas are 

effective in the formation of inefficient coping styles and dependency of 

adolescents on drugs.   

 

Key words: early maladaptive schema, drug addicts 



Designing and Validating a Qualitative Evaluation Model for Assessing 

Students’ Science Achievement in the First Grade of Junior High School 

 

M. Fazlikhani, Ph D 

 

The present study was carried out to design a qualitative evaluation model 

for assessing students’ science achievement in the first grade of junior high 

school. To this end, philosophical principles of education, national policy 

documents as well as experiences of successful countries were examined. In this 

survey, comparative methods were implemented and the theoretical validation of 

the model was achieved through the approval of 15 education experts. Next, 

science teachers and senior science teachers (189 individuals from 32 provinces) 

examined the practicality of the model. The instrumentation comprised semi-

structured interview forms for education experts and a self-devised questionnaire 

for the teachers and senior teachers. For the purpose of data analysis, qualitative 

methods and one variable t-test were used. The proposed model underwent 

required revisions and was approved by most experts. The components of the 

model included evaluation methods, principles, objectives, approaches, feedback 

types (process, cumulative) and the main audience (students, parents, teachers, 

learning process). In addition, science teachers and senior science teachers 

believed that this model could provide constructive feedback to parents, 

students, teachers, and the teaching-learning process to a great extent. 

 

Key words: qualitative evaluation, constructive feedback, evaluation of 

educational achievement, science 

 



A Content Analysis of Textbooks Based on the Shortcomings of Household 

Production and Consumption Patters  

 

A. Ansari, Ph D 

 

The present research evaluated how the shortcomings of household 

production and consumption patterns are reflected in selected textbooks of the 

sixth grade of primary school and the first and second grades of junior high 

school. The list of shortcomings was derived from previous research findings. 

The research method was content analysis and the data were analyzed through 

Shannon entropy method and frequency count. The population of the study 

comprised the selected textbooks of the sixth grade of primary school as well as 

those of the first and second grades of junior high school. The instrumentation 

included a content analysis check list whose validity was approved through 

content analysis. The reliability of the check list was estimated to be 0.85 based 

on Scott’s reliability pattern. Results of the study showed that from among the 

seven shortcomings of household consumption patterns, the components of 

“waste of natural resources and production factors”, “wasteful consumption”, 

and “violating intergenerational justice regarding consumption of public 

resources” were referred to in grade six. Furthermore, five components in the 

seventh grade and merely the component of “wasteful consumption” in the 

eighth grade were referred to. In addition, from among the shortcomings of 

household production patterns, only “low efficiency” was mentioned in grade 

six and “the imbalance between the growth of import and production” in grade 

seven. However, there was no reference to the examined components in the 

eighth grade. Hence, it can be concluded that the opportunity to clarify the 

shortcomings of household production and consumption patterns have not been 

seized in the textbooks. 

 

Key words: production pattern, textbook, evaluation, content analysis, Shannon 

entropy method 
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