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 كميسيون 11/6/85مورخ  6222/3شماره براساس رأي 
 ي كشور در وزارت علوم، تحقيقات وبررسي نشريات علم

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

هيأت علمي هاي مميزه در ارتقاء اعضاء  هيأتتشخيص 
 .مؤثر خواهد بود



  

 

  
  

  اطالعات مربوط به فصلنامه و شرايط پذيرش مقاالت
  

  هدف نشريه
هـاي پژوهـشي      هـاي نـو و يافتـه        هدف از انتشار فصلنامه تعلـيم و تربيـت اشـاعه انديـشه            

ــه  ــيم و تربيــت و در زمين ــرورش   در عرصــه تعل ــسته در حــوزه وزارت آمــوزش و پ هــاي واب
ــي ــد م ــ    . باش ــي دان ــأت علم ــضاي هي ــان اع ــي مي ــايي علم ــه پوي ــا ب ــشگران ت شگاهها، پژوه

ــيم و     ــش تعل ــعه دان ــسط و توس ــان ب ــن زده، امك ــاني دام ــالي و مي ــديران ع ــتگذاران، م سياس
  .تربيت و ارتقاء كيفيت عمل تعليم و تربيت را فراهم سازد

  :خط مشي هيأت تحريريه
ــه  ــوع مقال ــر ن ــه در يكــي از شــاخه  ه ــيم و تربيــت در حيطــه    اي ك ــا تعل ــرتبط ب ــاي م ه

ــر  پژوهــشي الزم برخــوردار -ورش نوشــته شــود و از ارزش علمــي فعاليتهــاي آمــوزش و پ
هيــأت تحريريــه در . باشــد، بــراي بررســي و چــاپ احتمــالي در مجلــه پذيرفتــه خواهــد شــد

  .رد يا قبول و نيز ويرايش مقاالت آزاد است

  :محورهاي مقاالت
هـاي نظـري و       هـاي زيـر و نـاظر بـه جنبـه            موضوع مقاالت بايد تـا حـد امكـان در زمينـه           

  .اربردي باشدك
  مباني نظري تعليم و تربيت اسالمي 

   ساختار و بافت مراحل تحصيلي
  )عشايري، روستايي، كودكان استثنايي( آموزش و پرورش گروههاي خاص 

  .هاي مختلف يادگيري هاي درسي ناظر به حوزه ريزي درسي و برنامه  برنامه
  ريزي آموزشي  برنامه

  هداري معلم و ساير كاركنان آموزش و پرورش تربيت، جذب، بازآموزي و نگ
  نقد و ارزيابي نوآوريهاي آموزشي در ايران و جهان 
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  فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش 
  اقتصاد و ماليه آموزش و پرورش 
  مشاركت مردمي در آموزش و پرورش 
  پژوهش در آموزش و پرورش 
  فضا و تجهيزات آموزشي 
  هاي تعليم و تربيت طبيقي در حوزهمطالعات ت 
 دهي، تشكيالت و قوانين در آموزش و پرورش مديريت، سازمان 

  :پذيرش مقاالت  شرايط
  :از نظر محتوا، مقاالت ارسالي بايد: الف
 .در جهت هدف و موضوعهاي تعيين شده باشد .1

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

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

ــران      .4 ــالمي اي ــوري اس ــرورش جمه ــوزش و پ ــراي آم ــد ب ــديع و مفي ــات ب ــاوي نك ح
 .باشد

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

نــابع و مأخــذ بــا فاصــله عــادي بــر روي اوراق معمــولي مــتن مقالــه و نيــز فهرســت م. 1
 .تايپ شود

نـسخه چـاپي مقالـه همـراه بـا      .  صـفحه تايـپ شـده تجـاوز نكنـد     20 ـ  25مقاالت از . 2
ــا اســتفاده از برنامــه     و word xpفايــل الكترونيكــي ارســال شــود، همچنــين مقــاالت بايــد ب

  .شودنامه فرهنگستان فارسي تنظيم و تايپ  مطابق آخرين شيوه
عنوان مقالـه، نـام نويـسنده يـا نويـسندگان و سـازمان وابـسته و مشخـصات علمـي و                      . 3
ــه ــه نوشــته شــود  حرف ــد مقال ــشاني الكترونيكــي روي جل ــه حــداكثر در . اي و ن ــده مقال چكي
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ــه همــراه كليــد واژه   ــا دويــست و پنجــاه كلمــه ب ــان فارســي و  صــد و پنجــاه ت ــه دو زب هــا ب
 .انگليسي ضميمه گردد

 در صــفحات جداگانــه ارائــه شــود و عنــاوين جــدولها، بــه صــورت روشــن جــدولها،. 4
 .و گويا در باالي آنها ذكر گردند

هـــاي جداگانـــه رســـم و مجـــزا از جـــدولها،  تـــصاوير و يـــا نمودارهـــا، در برگـــه. 5
 .گذاري گردند شماره

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

بـا  (چنـين نامهـاي خـارجي كـه در مـتن مقالـه آمـده اسـت                  معادل التين مفـاهيم و هم     . 7
گـذاري شـده و بـا زبـان اصـلي در زيرنـويس صـفحات درج                   شـماره ) استفاده از اعـداد تـوك     

 .شود

در نامـه ارسـالي     . اي چـاپ شـده باشـد        مقاله ارائـه شـده نبايـد قـبالً در هـيچ نـشريه             .. 8
 چـاپ هـر مقالـه، پـس از          و حـق  . نويسندگان بايد به صـورت شـفاف ايـن امـر را ذكـر كننـد               

 .پذيرش محفوظ است

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





    
  

  شيوه تسامح و مباني آن در تربيت نبوي
  

  ∗دكتر خسرو باقري
  چكيده

براي ديـن خـود بـه كـار بـرده، طريقـت فطـري               ) ص(عنوان فراگيري كه پيامبر اسالم      
اين نامگذاري حاكي از آن است كه چنـين روحـي در            . گزار است   گير و مسامحت    سهل

دار و درعـين      ه حركتي جهت  توان ب   تسامح را مي  . سرتاسر كالبد دين اسالم حضور دارد     
مبـاني هـستي شـناختي، انـسان        . حال ماليم در برخورد با جهتهاي مغاير تعريف نمـود         

هـاي زيرسـاز شـيوه تـسامح در      شناختي معيني، اليهشناختي، معرفت شناختي و ارزش      
مهمترين مبناي هستي شناختي اين شيوه آن اسـت كـه اصـالت     . تربيت نبوي بوده است   

در مبنـاي  .  است و خداوند آدميان را براي نيل به آن آفريـده اسـت      در هستي با رحمت   
نخست اينكـه آدمـي بـا درونمايـه فطـري،      : توان از اين موارد نام برد   انسان شناختي مي  

خود رو به سوي خدا دارد و چونان جسم ثقيل و خاموشي نيست كـه نيـروي عظيمـي                
ويي الزم است تنها بـراي تغييـر        اگر نير . براي كندن و راندن او به سوي خدا الزم باشد         

سهل و آسان بودن طريقت نبـوي       . جهت و سو دادن به موجودي در حال حركت است         
بـا خطـا و افـت و خيـز مـالزم اسـت و               دوم اينكـه آدمـي      . شود  از همين جا ناشي مي    

سوم اينكه آدميان به سـنتهاي اجتمـاعي خـود           .رويي نمود   توان و نبايد با او سخت       نمي
شـناختي،    در مبنـاي معرفـت    . كنـد   و اين ضريبي از انعطاف را ايجاب مـي        گيرند    خو مي 

تسامح بـه   . نخست اين نكته مطرح است كه درست، درست است و نادرست، نادرست           
دوم اينكه درست و نادرست در نظامهـاي        . معناي آن نيست كه با نادرست مجامله شود       

همـين جاسـت كـه تـسامح بـر          از  . تنند، بي آنكه در هـم بياميزنـد         اي در هم مي     انديشه
اي مختلف را بالجمله طرد نمود، بلكه بايـد    توان و نبايد نظامهاي انديشه      خيزد و نمي    مي

سرانجام، در مبناي   . هاي استقبال، گزينش و طرد روي آورد        اي مركب از جنبه      هبه مواجه 
اي   ارزش شناختي، اين نكته قابل ذكر است كه شيوه تسامح، از زيبـايي و شـكوه ويـژه                 

                                                           
  25/6/87:             تصويب نهايي23/8/86: دريافت مقاله

 kbagheri4@yahoo.com      دانشگاه تهران دانشكده روانشناسي و علوم تربيتياستاد. ∗
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مبـاالتي   گيرانه و نيز بـي      برخوردار است و از زشتيها و نفرت برانگيزيهاي تصلب سخت         
از اين رو، پيامبر در رويـارويي بـا مخالفـان، بـه زيبـايي بـه                 . انگارانه به دور است     سهل

رسـيد، بـه زيبـايي از         خواست و به هنگامي كه سخن با آنان به جايي نمي            چالش بر مي  
 به هنگام تنهايي و در قلب خويش، با خيـال آنـان نيـز تـسامح                 گرفت و   آنان فاصله مي  

  .گذشت ورزيد و از آنان به زيبايي در مي مي
  

 ؛شناسـي   ارزش؛ معرفـت شناسـي  ؛شناسـي   هستي؛ فطرت؛)ص( پيامبر  ؛تسامح: ها  كليد واژه 
  .تربيت
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  مقدمه
اند، اما ضرورت     هبا اينكه مسلمانان در زماني به بلندي تاريخ اسالم در پي پيامبر خويش رفت             

ساز برگرفتن الگو در    اين بازشناسيها، به نوبه خود، بايد زمينه      . بازشناسي وي همچنان پابرجاست   
برگرفتن الگـو، البتـه در اصـل نـاظر اسـت بـه              . روابط اجتماعي، مشتمل بر روابط تربيتي باشند      

ري، متناسـب بـا     كه ممكن است از جهات صو     ) ص(وري از منطق و معيار رفتارهاي پيامبر          بهره
  .موقعيتهاي زماني و مكاني مختلف، تغييرهاي الزم در آن اعمال شود

مورد بررسي قرار گرفته است كـه از آن بـه           ) ص(هاي پيامبر     در نوشته حاضر، يكي از شيوه     
 اهميت و جايگاه محوري اين شيوه، هم در رسالت و هم            .شود  عنوان شيوه تربيتي تسامح ياد مي     

) ص(در زمينة رسالت، اين نكته قابل توجه است كه پيامبر           . ر شده است  در شخصيت وي آشكا   
 ق،  1388كليني،   (1 است "آسان و باز  "عنوان جامعي را كه براي آئين خود به كار برده، شريعت            

به كارگيري چنين عنواني براي نامگذاري كل آئين، حاكي از آن است كـه روح      ). 494، ص   5ج  
سامحت است، بنابراين، بايد بتوان در هر عضوي از پيكره آن، اثـر             گيري و م    كلي اين آئين، سهل   

. البته، در اسالم، جايگاهي بـراي قهـر و شـدت نيـز وجـود دارد               . چنين روحي را مالحظه نمود    
  شـود، امـا روح كلـي آئـين           چنان كه در احكامي چون امـر بـه معـروف و جهـاد مالحظـه مـي                 

ورزد و  د، خود نيـز ضـمن اينكـه غـضب مـي          مهر و رحمت است؛ چنان كه خداون      ) ص(پيامبر  
 اما اين امر نه تنها مغلوب رحمت اوست، بلكه خـود از روي رحمـت و                  ،)منتقم(كشد    انتقام مي 

تـوان جايگـاه محـوري     نيـز مـي  ) ص( با توجـه بـه شخـصيت پيـامبر        دوم،. براي رحمت است  
ر قالب مفهومي چون    توان د   را مي ) ص(نماي كلي شخصيت پيامبر     . مسامحت را در آن بازيافت    

رويي در شخصيت وي جايي نداشته، بلكـه          تنها تندخويي و سخت   نه  .  مالحظه نمود  "ماليمت"
 با مردم و روي آوردن آنان به آئين وي نيـز در گـرو پرهيـز وي از                   توفيق او در برقراري ارتباط    

يت، بزرگي و بزرگواري حاصل از اين ماليمت در شخـص         . 2گونه خصائل زمخت بوده است      اين
  3.چون فردي داراي خلق و خوي شكوهمند توصيف شود) ص(موجب شده است كه پيامبر 

                                                           
 »بعثني بالحنيفيه السهله السمحه«): ص( قال النبي .1

 )159: آل عمران(»  ... اهللا لنت لهم و لو كنت فظَاً غليظ القلب النفضَوا من حولك فبما رحمه من «.2

 )4: قلم. (»انَك لعلي خلق عظيم و «.3
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نوشته حاضر  ) ص(با توجه به اين جايگاه محوري مسامحت در آئين و نيز شخصيت پيامبر              
ها و مبـاني ظهـور آن را          در پي آن است كه به تحليل و بررسي اين نقطه كانوني بپردازد و ريشه              

اين كار، پس از تعريفي كه از تسامح به دست داده خواهد شد، مواردي از               براي  . مشخص نمايد 
را از نظر خواهيم گذراند و سپس، مبـاني ظهـور           ) ص ( به كارگيري شيوه تسامح در رفتار پيامبر      

 شـناختي و ارزش       شـناختي، معرفـت     اين شيوه را تحت عناوين مباني هـستي شـناختي، انـسان           
  .شناختي، بررسي خواهيم كرد

  عريف تسامحت
. شـود  دار و در عين حال ماليم در مواجهه با جهتهاي مغاير گفته مي   تسامح به حركتي جهت   

 بـودن ايـن حركـت و دوم،       "دار  جهـت "نخـست   : در اين تعريف، دو عنصر اساسي وجود دارد       
حذف هر يك از اين دو عنصر، مانع از آن خواهد بود كه             .  آن با جهتهاي مغاير    "مواجهه ماليم "

  . آشكار شده است، فراهم آورد) ص(كه در شيوه پيامبر  ن تصوري مناسب از تسامح، چنانبتوا
تواند تصويري ديگر از تسامح بسازد كه طبق          دار بودن، مي    حذف عنصر نخست، يعني جهت    

. كنـد   دهد و خود، جهتي مشخص را تعقيب نمي          همراهي نشان مي   يآن، فرد با هر سبك و سياق      
بر اين اساس، فرد اهل تسامح كـسي اسـت كـه هـر     . برند  معنا به كار مي    برخي تسامح را به اين    
چنـين مفهـومي از   . كاكي با آنها نداردنگرد و هيچگونه اصط ديده قبول مي  آئين و هر شيوه را به       
مطرح نبوده زيرا وي آئيني ويژه را معرفـي كـرده كـه آن را اسـتوار                 ) ص(تسامح، در كار پيامبر     

كـرد كـه تـسامح، بـا        ا توجه به اين نكته، نبايد تصور        ب. كرده است   ت مي دعودانسته و به آن       مي
اي مشخص سر ناسازگاري دارد، بلكه به عكس، فرد اهـل تـسامح،               اعتقاد راسخ به آئين يا شيوه     

  .تواند از چنين اعتقادي برخوردار باشد در عين حال مي
ايـن عنـصر از تعريـف     حذف  . عنصر دوم، برخورد ماليم در مواجهه با جهتهاي مغاير است         

با توجـه   . فوق نيز آشكارا مانع از آن خواهد بود كه بتوان تصوري مناسب از تسامح فراهم آورد               
هـاي ديگـر،      به اين عنصر، فرد اهل تسامح كسي است كه بتواند در مواجهـه بـا آئينهـا و شـيوه                   

در .  جنبـه فكـري   هم جنبه عاطفي دارد و هـم       اين ماليمت، . برخوردي ماليم با آنها داشته باشد     
از سـوي ديگـر، جنبـه       . كند كه ادب و وقار حفظ شـود         جنبه عاطفي، برخورد ماليم، ايجاب مي     
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هـاي ديگـر    فكري اين نوع برخورد، ناشي از آن است كه نقاط قوت و درستي، در آئينها و شيوه                
  .ديده و پذيرفته شود

مراد از اين مفهـوم در كـار   با توجه به دو عنصر تشكيل دهنده مفهوم تسامح، در اين نوشته،   
دار است كه در رويارويي با جهتهاي مغاير، برخوردي ماليـم             ، حركتي جهت  )ص(تربيتي پيامبر   

  .سازد آشكار مي

  و مباني آن) ص(شيوه تسامح پيامبر 
بـا  . و بررسـي مبـاني آن خـواهيم پرداخـت         ) ص(در اين قسمت، به تسامح در مشي پيامبر         

هايي استوار بوده و اين ميوه، از چه    نيم كه ببينيم اين شيوه، بر چه پايه       پرداختن به مباني، در پي آ     
  .هايي برآمده است ريشه

  نخـست اينكـه بـا دريـافتن مبـاني شـيوه مـورد اسـتفاده                . اين بررسي، دو فايده در بـر دارد       
ديگر آنكه داليل فقدان يا ضعف      . ، به فهمي ژرفتر نسبت به آن دست خواهيم يافت         )ص(پيامبر  
 به عبـارت ديگـر، اگـر شـيوه        . اي نزد ما و آئين تربيتي ما آشكار خواهد شد           ور چنين شيوه  حض

اين امر ناشي از آن است كـه مـا بـر            شود،    شود يا كم ديده مي      تسامح در كار تربيتي ما ديده نمي      
در نتيجه، اگر در پي آن باشـيم كـه از ايـن شـيوه در فرآينـد                  . ايم  اي تكيه نزده    مباني چنين شيوه  

 بگيريم يا آن را قوت بخشيم، بايـد در فكـر فـراهم آوردن مبـاني آن در نظـام                      ربيتي خود بهره  ت
  .فكري و عملي خود باشيم

شناسـي،    آن را در نـوعي معـين از هـستي         هـاي زيرسـاز       در بررسي مباني شيوه تسامح، اليه     
  .ي جستجو خواهيم كردشناس شناسي و ارزش شناسي، معرفت انسان

  اختيشن مبناي هستي. 1
شناختي شيوه تسامح، تصويري از هستي است كـه در آن، اصـالت بـا                مهمترين مبناي هستي  

از همـين رو،  . بر اين اساس، تراوش رحمت خداوند، هستي را به بار آورده است  . رحمت است 
تالش و پويايي جاري در هستي و هستومندان، براي نيل به رحمت خداست و او نيز پيوسته در                 

  1.كار دهش است

                                                           
 )29: الرحمن. (»يسئله من في السموات و االرض كل يوم هو في شان «.1
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ت آوردن است، چـرا بايـد بـه تنـگ           وند در كل گستره هستي، در كار رحم       هنگامي كه خدا  
گيري روي آورد؟ آيا اين بدآهنگي كـردن نيـست كـه كـسي بخواهـد در بـستر                     نظري و سخت  

 هرگاه سنگ رودخانه خروشان هستي كه از رحمت سرچشمه گرفته است، خالف آب شنا كند؟
امـا  . توان و نبايد آن را بر قهر و خشم و نفرت، بنياد نهاد يبناي هستي بر رحمت باشد، ديگر نم  
اند، خود نيز اهل نفرت و نفرين خواهند بـود و همـواره در     آنان كه بنياد جهان را بر نفرت نهاده       

داد،   قطعاً همه مردم را امت واحدي قرار مـي        خواست،    و اگر پروردگار تو مي    «: كار نزاع و ستيزه   
اختالفند، مگر كساني كه پروردگار تو به آنان رحم كرده، و براي همـين              در حالي كه پيوسته در      

 اين آيه اشاره دارد به اينكه خداوند انسان را از روي رحمت و بـراي رحمـت           1»...آفريده است   
آفريده است، اما هنگامي كه وي خود را از حيطه آن دور دارد، به نزاع و ستيزه گرفتـار خواهـد                     

ميان اشاره دارد و آن،      از تنوع و كثرت آد     حث در اين آيه، به چيزي فراتر      ب مورد   "اختالف". آمد
در حالي كه تنوع و كثرت، خود مفيد     . كاك شكننده ميان كثرتهاي طبيعي آدميان است      همانا اصط 

زا   شـكننده و آسـيب    . است، مگر هنگامي كه به اختالف و ستيزه بدل شود كه مضر خواهد بـود              
تنها كـساني كـه مـورد       : كند  ان از ادامه آيه دريافت، آنجا كه اشاره مي        تو  بودن اين اختالف را مي    

اگر تنها تنوع و كثرت، مورد نظر بود، نيازي         . رحمت خدا واقع شوند، از آن مصون خواهند بود        
  .نبودكه كسي از آن در امان باشد
اس توان به اين نتيجه دست يافت كه فرد اهل تـسامح، بـر اسـ                بر اساس آنچه گفته شد، مي     

نگري رحمت بنياد و تالش براي هماوايي با چنين نگاهي به جهـان بـه ايـن شـيوه                     نوعي جهان 
كه تـسامح نمـودي از آن       ) ص(از همين روي، خداوند در تبيين نرمخويي پيامبر         . آورد  روي مي 

رحمـت  ) بركـت (پـس بـه     «: كند  است، سرچشمه گرفتن آن از رحمت خداوندي را گوشزد مي         
دل بـودي، قطعـاً از پيرامـون تـو      شدي و اگـر تنـدخو و سـخت        ) و پر مهر  (و  الهي، با آنها نرمخ   

  2.»شدند پراكنده مي
نتيجه تـالش وي بـراي همـاوا شـدن بـا آهنـگ رحمـت            ) ص(به بيان ديگر، تسامح پيامبر      

را بـه   ) ص(خداوند پيـامبر    . خداوندي در هستي است كه وي را نيز در خود غرقه ساخته است            

                                                           
 )118-119: هود(» ...ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده و اليزالون مختلفين، الَا من رحم ربك و لذلك خلقهم  «.1

 )159: آل عمران(» ...اهللا لنت لهم و لو كنت فظَاً غليظ القلب ال نفضَوا من حولك  فبما رحمه من «.2
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مگر نـه تـو را      «: فرمايد  هستي فراخوانده است، آنجا كه خطاب به وي مي        هماوايي با اين آهنگ     
يتيم يافت، پس پناه داد؟ و تو را سرگشته يافت، پس هدايت كرد؟ و تو را تنگدست يافت، پس                   

يتـيم را ميـازار، و گـدا را مـران و از نعمـت      ) تو نيز به پـاس نعمـت مـا   (نياز گردانيد؟ و اما     بي
همين دعوت به هماوايي با آهنـگ هـستي، خطـاب     1.»سخن بگوي) با مردم(پروردگار خويش   

  2»...و همچنان كه خدا به تو نيكي كرده نيكي كن ... «: به همگان نيز مطرح شده است
تـوان بـه ايـن نتيجـه راه           در تسامح، مي  ) ص(با نظر به نخستين مبناي شيوه پيامبر        بنابراين،  

ر گرو يافتن نگرشـي رحمـت بنيـاد بـه هـستي و              يافت كه ظهور اين شيوه در مشي تربيتي ما د         
  .تالش براي هماوايي با آن است

  شناختي مبناي انسان. 2
توان به اليه زيرساز ديگري در اين شيوه توجه نمود كه ناظر  در تبيين شيوه تسامح نبوي، مي

ه از تسامح ورزيدن با ديگران در گرو داشتن فهم ويژ. به تصوير و برداشت معيني از انسان است       
در مبناي . استه از فهمي ويژه نسبت به آنان استانكه درشتي كردن با آنان نيز برخآنان است، چن

  . جمعي فطرت، طبيعت و هويت: توان از سه عنصر نام برد شناختي تسامح مي انسان
در ويژگي نخست، نظر بر اين است كه آدمي با درونمايه فطري، خـود، رو بـه سـوي خـدا                     

م ثقيل و خاموشي نيست كه نيروي عظيمي براي كندن و راندن او بـه سـوي                 دارد و چونان جس   
اگر نيرويي الزم است، تنها براي تغيير جهت و سو دادن به موجـودي در حـال                 . خدا الزم باشد  
شـود كـه مـضمون آن،         جـا ناشـي مـي       سهل و آسان بودن طريقت نبوي از همين       . حركت است 

آميز خود    از آيين مسامحت  ) ص( هنگامي كه پيامبر     از همين رو،  . هماهنگ با فطرت آدمي است    
 حاكي از فطري بودن   "يتحنيف". نمايد  آدمي اشاره مي  ت  نگي آن با فطر   گويد، به هماه    سخن مي 

نخـست، شـريعت خـود را       ) ص(پيـامبر   . است، زيرا بيانگر گرايشي به سوي حق يـا خداسـت          

                                                           
 فأغني فأما اليتيم فال تقهر و أما السائل فال تنهر و أمـا بنعمـه ربـك       ئالًاألم يجدك يتيماً فĤوي و وجدك ضاالً فهدي و وجدك ع          «. 1

 )6-11: ضحي. (»فحدث

اهللا ال  االرض ان وابتغ فيما اتيك اهللا الدار االخره و ال تنس نصيبك من الدنيا و أحسن كما أحسن اهللا اليـك و ال تبـغ الفـساد فـي                    «. 2
 )77: قصص(» يحب المفسدين
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. ندك  آسان و باز بودن آن را ذكر ميينامد و سپس، ويژگيها گرا و خداگرا مي   يعني حق  "حنيفيه"
  .اين حاكي از آن است كه مسامحت، برخاسته از ماليمت با فطرت است

خداونـد  . اسـت  "يـادآوري "در كار پيامبري،    به همين سبب است كه يكي از اصول اساسي          
بـه  رود،    پيامبران را برانگيخت تا گرايش فطري انسانها را هنگامي كه از متن توجه به حاشيه مي               

آغـاز  .  در داستان آدمي، پيامبري آغاز كار نيست، بلكه ميانـه آن اسـت             1.كانون توجه بازگردانند  
كه طي آن، آدمي بار امانـت خـدا را بـه دوش              2نسان بوده است  اكار، مواجهه و محاوره خدا با       

بار امانت الهي براي انسان، همان ميثاق فطرت است كه بـه صـورت اسـتعدادهاي                . گرفته است 
قوه صفات الهي در وجود آدمي به امانت نهاده شده است و شكوفايي اين استعدادهاي فطري                بال

هنگامي كه گرمـاي محـاوره خـدا بـا انـسان بـه سـردي                . پذيرد  در بستر طبيعت مادي انجام مي     
خداونـد  . پيامبري براي دميدن در تنوره گفتگوي الـست اسـت         . شود  گرايد، پيامبري آغاز مي     مي

  . كرد"سهل و آسان" كار پيامبران را  و به اين ترتيب،خود آغاز نمود 
انسان با تن خود به طبيعت متـصل        . عنصر دوم در مبناي انسان شناختي، طبيعت آدمي است        

بستگي و وابـستگي آدمـي بـه طبيعـت، او را            . شده و خود نيز طبيعتي كند و سنگين يافته است         
از . ان گفت كه آدمي موجودي ضعيف است      تو  از اين منظر مي   . گرداند  پذير و ضعيف مي     وسوسه

با نظر بـه اينكـه     . كند  همين رو است كه خطا همواره در كمين وي است و او را بسيار شكار مي               
خداوند، هم خـود    . يابد  آدمي مالزم با خطا و همراه با افت و خيز است، مسامحت ضرورت مي             

در (روزي كـه دو گـروه       «:  اسـت  را بر آن فراخوانده   ) ص(ورزد و هم پيامبر       با آدمي تسامح مي   
پشت كردند، در حقيقت جز اين ) به دشمن(با هم روياروي شدند، كساني كه از ميان شما ) احد

و قطعـاً   . حاصل كرده بودند، شيطان آنـان را بلغزانيـد        ) از گناه (اي از آنچه      نبود كه به سبب پاره    

                                                           
: البالغه    نهج(» رسله و واتر إليهم انبيائه ليثيروا فيهم دفائن العقول و ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكَروهم منسي نعمته                 فبعث فيهم ... «. 1

 )1خطبه 

و أذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم علي انفسهم ألست بربكم قالو بلي شهدنا ان تقولوا يوم القيمـه انـا كنـا                           «.2
  )172: اعراف(» نعن هذا غافلي
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 از آنـان درگـذر و برايـشان         پـس، .... خدا از ايشان درگذشت؛ زيرا خدا آمرزگـار بردبـار اسـت           
  1»...با آنان مشورت كن ) ها(آمرزش بخواه، و در كار 

كـرد    با نظر به اينكه آدمي با ضعفها همراه است، تسامحش را چنين آشكار مـي              ) ص(پيامبر  
دوخت، بلكه روي ديگر سكه، يعني قوتها را در هر حدي كه بود، در نظر                 كه به ضعفها نظر نمي    

با انس بـن مالـك مالحظـه        ) ص(توان در رابطه پيامبر        از اين برخورد را مي     اي  نمونه. گرفت  مي
همراه و همواره با وي در ارتباط بوده        ) ص(انس از دوران كودكي تا اوان جواني با پيامبر          . نمود
 روشـني از روش تربيتـي   يبا اين فرد، تـابلو  ) ص(توجه به سبك و سياق برخورد پيامبر        . است

از هشت سالگي به مدت ده سـال در خـدمت رسـول             «: گويد   انس مي  .تسامح آن حضرت است   
هرگز به مـن حـرف درشـتي نگفـت و          ) ص(پيامبر  . خدا بودم و در سفر و حضر با ايشان بودم         

گونه انجام دادي و اگر كـاري را انجـام            گفت چرا اين را اين      دادم، نمي   درباره كاري كه انجام مي    
دادم نگفت كـه آن را بـد          هرگز درباره كاري كه انجام مي      . چرا چنين نكردي   گفت  نمي  دادم،    نمي

، ص  7 ق، ج    1414صـالحي شـامي،      (2».انجام دادي يا تباهش كردي تا بخواهد مرا مالمت كند         
7.(  

مرا براي انجام كاري فرستاد و من در كوچـه          ) ص(گويد كه روزي پيامبر       همچنين، انس مي  
ناگهان متوجه شدم كـه آن      .  انجام آن كار بازماندم    كردند سرگرم شدم و از      با اطفالي كه بازي مي    

:  و فرمـود    برگشتم و وي را نگاه كردم، خنديـد        حضرت پشت سر من ايستاده است، هنگامي كه       
  )160، ص 1361  العقاد،! (در پي كاري كه قرار بود انجام دهي برو

ايـن  . يابـد   شوند نيز همچنان ادامه مـي        هنگامي كه ضعفها به سقوط منجر مي        اين مسامحت، 
با نوجواني كه سخني وقيح در نـزد وي بـه زبـان     ) ص(توان در مورد برخورد پيامبر        جنبه را مي  

پس اطرافيان بر   . به من اجازه زنا بده    : نوجواني نزد رسول خدا آمد و گفت      . آورد، مالحظه نمود  
او رفـت و  به نزديـك  ) ص(پيامبر . خاموش باش: ور شدند و بر او نهيب زدند و گفتند     او حمله 

                                                           
فبما رحمه  ... إن الذين تولَوا منكم يوم التقي الجمعان إنما استزلَهم الشيطان ببعض ما كسبوا و لقد عفا اهللا عنهم إن اهللا غفور رحيم                       «. 1
وكل علي اهللا عنهم و استغفرلهم و شاورهم في االمر فاذا عزمت فتفاعف اهللا لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب ال نفضوا من حولك       من
 )159: آل عمران(» يحب المتوكلين اهللا  ان

واهللا ما قال لي اف و ال لشي صنعته لم صنعت هذا            . السفر و الحضر    خدمت رسول اهللا عشر سنين و انا ابن ثمان سنين في          «: قال انس . 2
 ».هكذا و ال لشي لم اصنعه لم لم تصنع هكذا؟ و ال لشي صنعته اسات صنعه او ضيعته فالمني
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. فدايت شـوم، بـه خـدا سـوگند، نـه     : آيا اين عمل را دربارة مادرت دوست داري؟ گفت        : فرمود
دست بر شانه وي نهاد ) ص(سپس پيامبر ... دارند ديگران هم اين را دوست نمي: حضرت فرمود

 ابن (1خدايا گناهش را ببخشاي و قلبش را پاك گردان و او را از لغزش زنا مصون دار                : و فرمود 
  ).256، ص 5حنبل، ج 
رود كـه حتـي منافقـان كـه در            در مسامحت با خطاكاران تـا بـدانجا پـيش مـي           ) ص(پيامبر  

عبداهللا نبتل كه از منافقان بـود بـه         . مانند  بهره نمي   ورزند نيز از تسامح وي بي       خطاكاري تعمد مي  
افقـان بـازگو    داد و آنگـاه آنهـا را نـزد من           آمد و سخنان وي را گوش مـي         مي) ص(محضر پيامبر   

از اين امر باخبر شد، از او توضيح خواسـت،  ) ص(هنگامي كه پيامبر . نمود كرد و سعايت مي  مي
دانست وي اين كار را كرده        با اينكه مي  ) ص(پيامبر  . او سوگند خورد كه اين كار را نكرده است        

 بـه نـزد دوسـتان       هنگامي كه عبـداهللا   . اما چنين كاري را انجام مده       پذيرم،  از تو مي  : است، فرمود 
. تـوان او را فريفـت       آدم زودباوري است و مـي     ) ص(منافقش آمد، با نقل ماجرا گفت كه پيامبر         

كه خطـاي شـما را فـرو        ) ص(اي نازل شد و اظهار نمود كه اين پذيرش فراگير پيامبر              آنگاه آيه 
او «: گوينـد   و مي دهند    و از ايشان كساني هستند كه پيامبر را آزار مي         «: پوشد، به نفع شماست     مي

مؤمنـان را بـاور     ) سخن(گوش خوبي براي شماست، به خدا ايمان دارد و          «: بگو» زودباور است 
نكـه محمدحـسين     چنا 2.»...انـد رحمتـي اسـت         كند و براي كساني از شما كـه ايمـان آورده            مي

 "كنـد   ميمؤمنان را باور    ) سخن("كند، اين بخش از آيه كه         ي در تفسير الميزان اظهار مي     طباطباي
  ).323، ص 9جلد  (3كنند، اما اعتقاد قلبي ندارند ناظر به كساني است كه اظهار ايمان مي

وجود جنبه جمعي   . شناختي، هويت جمعي آدمي است       انسان سرانجام، عنصر سوم در مبناي    
با توجـه بـه     . گيرند  كه افراد به سنتهاي اجتماعي خود مي      شود    در هويت انسان، بدانجا منجر مي     

ايـن تفاوتهـا    . كنـد    سنتهاي متفاوت اجتماعي، تفاوتهاي عظيمي در دنياي انسانها بروز مي          ظهور

                                                           
. مـه مـه   : فاقبل القوم عليه و زجروه فقـالوا . يا رسول اهللا ائذن لي في الزنا    : فقال) ص(انَ فتي من قريش اتي النبي       «: عن ابي امامه  . 1

فـر  اهللا اغ : فوضع يده عليـه و قـال      ... و الالناس يجبونه  : ل ال واهللا جعلني اهللا فداك، قال      ااتحبه المك؟ ق  : فقال ادنه فدنا منه قريباً فقال     
 »...ذنبه و طهر قلبه و حصن فرجه 

و منهم الذين يؤذون النبي و يقولون هو اذن قل اذن خيرلكم يؤمن باهللا و يؤمن للمؤمنين و رحمه للذين آمنوا منكم والذين يوذون                        «. 2
 )61: توبه(» رسول اهللا لهم عذاب اليم

  .»و يؤمن للمؤمنين يعني المقرَين بااليمان من غير اعتقاد«. 3
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حتي در مواردي كـه نادرسـتيهايي در سـنتها وجـود دارد،             . خواهند  طلبند و تسامح مي     تحمل مي 
اند، جدا شدن از آنها بسيار دشـوار و ديريـاب اسـت و         براي افرادي كه در دامن آنها بزرگ شده       

  .كند ي از انعطاف را ايجاب مياين ضريب
با كساني كه در دامن آيينهاي ديگر بزرگ شـده بودنـد، چنـين              ) ص(در برخوردهاي پيامبر    
به طور مثال، هنگامي كه عدي بـن حـاتم طـايي كـه مـسيحي و از          . انعطافي مالحظه شده است   

وقتـي كـه در   : ويدگ رود، مي به ديدار وي مي) ص(بزرگان قوم خود بود، در اوج پيروزي پيامبر         
 طوالني سر پـاي ايـستاده، بـه       يتي كرد، مد  ، پيرزني از وي سوال    )ص(مسير رفتن به خانه پيامبر      

گفت و من از اين رفتار وي به خـوبي دريـافتم كـه وي سـلطان يـا پادشـاه             سوال وي پاسخ مي   
ل منـزل   هنگامي كه بـه داخـ     : گويد  وي مي . زند  نيست، زيرا از آنان هرگز چنين رفتاري سر نمي        

 وي  را من بار ديگر از ايـن رفتـ        مرا بر بالش نشاند و خود بر زمين نشست و         ) ص(رفتيم، پيامبر   
در ضمن صحبتهايي كه داشتيم     : گويد  آنگاه مي . به خوبي دريافتم كه وي سلطان يا پادشاه نيست        

 به دست همواره يك چهارم غنايمي را كه آنان       ام كه در ميان قوم خود،         شنيده: گفت) ص(پيامبر  
كه تو به دين مسيح هستي و بر گرفتن يك چهارم غنـايم             دانم    دهند و من مي     آورند، به تو مي     مي

ـ      : گويد   مي كني؟ عدي    چرا چنين مي    در دين تو حرام است،     يس قـوم   من عذر آوردم كه چون رئ
ين ام، اما از اين سخن وي و اطالعي كه از احكام انجيل داشت، ديگر يقـ                 خود هستم چنين كرده   

بـه ايـن    ) ص( كه پيـامبر     كنيم  در اين مواجهه مالحظه مي    . كرده بودم كه وي پيامبري الهي است      
نكته توجه كافي مبذول نمود كه عدي در دامن آئيني بزرگ شده و بر آن آئين است و به جـاي                     

پرسد كه چرا وي طبق آئينـي         آن كه ابتدا در محكوميت آئين وي سخن بگويد، از اين مسأله مي            
ممكن است افـراد آدمـي بـه دليـل محـدوديتهاي اجتمـاعي و               . باور داشته عمل نكرده است    كه  

فرهنگي كه آنان را احاطه كرده است، نتوانند به حقيقت ناب و نهايي دست يازند، اما همواره در 
در اين  ) ص(پيامبر  . اند   مسئول و قابل مؤاخذه     اند،  حد آنچه در زمينه اجتماعي خود به آن رسيده        

هر چند هر  كند و به آن اعتنا دارد،  برخورد، نشان داده است كه اين محدوديت آدمي را درك مي         
   .داند  مسئول مي فرد را در محدوده خودش،

فرسـتند تـا آئـين اسـالم را بـه آنـان               معاذ را به يمـن مـي      ) ص(همچنين، هنگامي كه پيامبر     
نان را بشارت رويي مكن و آ مردم آسان بگير و سخت   بر  «: كند  بشناساند، به وي چنين توصيه مي     

كساني از اهل كتاب پيش تو خواهند آمد و خواهنـد پرسـيد             . يوس مكن ده و از رحمت خدا مأ     
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گواهي دادن به اينكه خدايي به جز خداي واحد نيـست و            : كه كليد بهشت چيست؟ به آنان بگو      
كيد بر باوري كه    در اينجا نيز تأ   ). 1046، ص   1361،  ابن هشام  (1»شريكي براي وي وجود ندارد    

  . آنان دارند و در عين حال مشترك با اسالم است، قابل توجه است

  شناختي مبناي معرفت. 3
شـناختي نيـز تكيـه        شناختي، بر مبنايي معرفت     شناختي و انسان    تسامح، عالوه بر مباني هستي    

  . توجه قرار دادبراي روشن نمودن اين مبنا، دو نكته اساسي را بايد مورد. دارد
تـسامح بـه    . نخست اين نكته مطرح است كه درست، درست اسـت و نادرسـت، نادرسـت              

نيز هرگز تسامح به اين معنـا       ) ص(در مشي پيامبر    . معناي آن نيست كه با نادرست مجامله شود       
آشكار نشده است كه وي در پذيرش سخن درسـت يـا رد سـخن نادرسـت ترديـد كنـد و يـا                        

  . رديف هم بنشاندبخواهد آنها را در
پرستان قريش به وي پيشنهاد  اين نكته را هنگامي آشكار نمود كه گروهي از بت        ) ص(پيامبر  

معبود آنان را عبـادت     ) ص(كردند كه براي رعايت جانب احتياط، بهتر است كه يك سال پيامبر             
 به عبادت خداي    بهره نماند و سال ديگر را آنان        كند كه اگر حق با آنها باشد، وي از اين حق، بي           

  خداونـد بـه    . بهـره از ايـن حـق نماننـد          بپردازند كه اگر حق با وي باشد، آنان بـي         ) ص(محمد  
پرسـتيد،    اي كـافران، آنچـه مـي      ": بگـو «: گفت كه در پاسخ به آنـان چنـين بگويـد          ) ص(پيامبر  
آنچـه  پرسـتم و نـه    پرستيد و نه آنچه پرسـتيديد مـن مـي    پرستم، شما نمي پرستم و آنچه مي   نمي
  .2»"براي خودممن دين شما براي خودتان، و دين . پرستيد پرستم شما مي مي

اين سخن كه هر كس به دين خود پايبند باشـد،           : كند  چنانكه محمدحسين طباطبائي بيان مي    
 بـه طـور مـساوي، بـه          تواند،  بيانگر آن نيست كه تفاوتي ميان آئينها و اديان نيست و هركس مي            

ــود دارد، ا   ــه خ ــي ك ــاد ورزد دين ــه  ). 374، ص 20 م، ج 1973/ق 1393(عتق ــرا در عرص زي
از اين  . ست مطرح است و تنها درست، سزاواري پذيرش و پيروي را دارد           درست و نادر    انديشه،

                                                           
 ان  يسالونك ما مفتاح الجنه فقـل شـهادة       يسر و التعسر و بشّر و التنفّر و انّك ستقدم علي قوم من اهل الكتاب                «): ص(قال النبي   . 1

 »الاله الّااهللا وحده الشريك له

لكم دينكم ولي   . بدون ما أعبد  وال أنتم عا  . وال انا عابد ما عبدتم    . و الأنتم عابدون ما أعبد    . ال أعبد ما تعبدون   . قل يا ايها الكافرون   «. 2
  )1-6: كافرون (.»دين
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آيا از شريكان شـما كـسي       ": بگو«: را با مشركان به چنين سخني فراخواند      ) ص(رو، خدا پيامبر    
پـس، آيـا    » كند  داست كه به سوي حق رهبري مي      خ: بگو« هست كه به سوي حق رهبري كند؟        

كند سزاوارتر است مورد پيروي قـرار گيـرد يـا كـسي كـه راه                 كسي كه به سوي حق رهبري مي      
  .1»كنيد؟ ، مگر آنكه هدايت شود؟ شما را چه شده، چگونه داوري مييابد نمي

 بود كـه اگـر   از اينكه هر كس را به دين خود محدود كرد، اين) ص(در واقع، مقصود پيامبر  
خواهند از آئين خود دست بردارند، خود را به همان آئين محـدود كننـد و در ايـن                     كافران، نمي 

به عبارت ديگر، تسامح، هرگز . فراهم آورند) ص(فكر نباشند كه اشتراكي در آئين خود و پيامبر 
يا در رديف  درست انگاشته شود  اي، به اين معنا نيست كه آنچه نادرست است، حتي براي لحظه   

  .امر درست در نظر گرفته شود
شناسي تسامح اين است كه درست و نادرست در اذهان افـراد    نكته دوم در مبناي معرفت    اما  

چنان كه در نكتـه اول آشـكار شـد، در هـم             بي آن كه،    تنند،    مياي در هم      و در نظامهاي انديشه   
ورزي است كـه بـراي       عي انديشه همين درهم تنيدگي درست و نادرست، در جريان واق        . بياميزند

د را ، به عنـوان      هاي ديگر، به جز انديشه خو       بر اين اساس، نبايد انديشه    . كند  تسامح جاي باز مي   
 درسـتيهاي آنهـا نيـز بـه همـراه            زيرا در اين امـر،      ند، يكباره و بي محابا طرد كرد،      اينكه آنها باطل  

هر كجا كه   ت، درست و پذيرفتني است،      شوند، در حالي كه درس      نادرستيهايشان كنار گذاشته مي   
تـسامح و نـرمش     اي ديگر، با      ت است كه بايد با آدمها و نظامهاي انديشه        بنا به اين ضرور   . باشد

اين نكتـه، بـه     . هاي حقيقت در آنها ديده شود و زمينه ارتباط را فراهم آورد             برخورد كرد تا رگه   
ي حقيقت، نه تنها امكان ارتبـاط و همـسخني          ها  يافتن اين رگه  . ويژه از نظر تربيتي، اهميت دارد     

هـاي باطـل در اختيـار قـرار            بلكه خود، معياري براي ارزيابي و نقـد رگـه           آورد،  را به وجود مي   
توان آنهـا را بـه فاصـله گـرفتن از              بهتر مي   با تكيه بر عناصر درست در انديشه ديگران،       . دهد  مي
  .هاي نادرست افكارشان ترغيب كرد پاره

هـاي آنـان    هـاي حقيقـت در انديـشه    در مواجهه با ديگر آئينها همواره بـر رگـه   ) ص(پيامبر  
توان در سخن وي با يهوديان و مـسيحيان مالحظـه           اي از اين را مي      نمونه. انگشت گذاشته است  

                                                           
قل هل من شركائكم من يهدي الي الحق قل اهللا يهدي للحق افمن يهدي الي الحق احقّ ان يتبع امن اليهدي االّ أن يهدي فما لكـم            «. 1

  )35: يونس(» كيف تحكمون
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جز : اي اهل كتاب، بياييد بر سر سخني كه ميان ما و شما يكسان است، بايستيم كه               ": بگو«: نمود
و چيزي را شريك او نگردانيم و بعضي از ما بعضي ديگر را بـه جـاي خـدا بـه          خدا را نپرستيم    
  .1»"...خدايي نگيرد

هاي مشركان نيز به يافتن و ديدن         نه تنها در افكار اهل كتاب، بلكه حتي در ايده         ) ص(پيامبر  
 چه كسي آسمانها و زمين را آفريـده و ": و اگر از ايشان بپرسي «: هاي حقيقت پرداخته است     رگه

) از حـق  (؛ پـس چگونـه      "اهللا": حتماً خواهند گفت  "رام كرده است؟    ) چنين(خورشيد و ماه را     
چه كسي از آسمان، آبي فرو فرستاده و زمـين  ": و اگر از ايشان بپرسي  .... شوند؟    بازگردانيده مي 

سـتايش  ":  بگـو  "اهللا":  حتماً خواهند گفت   "را پس از مرگش به وسيلة آن زنده گردانيده است؟         
  2»."انديشند  با اين همه، بيشترشان نمي  آن خداست،از

از عناصر درست انديشه مشركان، به منزله شاخصهايي ) ص(شود، پيامبر  چنانكه مالحظه مي
: كنـد  ها بهره گرفته است، زيرا اين سـؤال را مطـرح مـي    يدههاي باطل در اين ا   اي ارزيابي رگه  بر

 دانند، چگونه در بخشي ديگر از آئـين خـود،   جهان ميوقتي كه خدا را آفريننده و گردانندة امور  
نهند؟ و سرانجام، غفلت از اين ناهماهنگي در افكار را نشانه درست نينديشيدن               به بتها گردن مي   

  .كند قلمداد مي

  شناختي مبناي ارزش. 4
، مربوط به جنبـه ارزشـي آن از نظـر           )ص(آخرين مبناي شيوه تربيتي تسامح در مشي پيامبر         

برخوردار است و از زشتيها و نفـرت         از زيبايي و شكوهي ويژه        شيوه تسامح، . اختي است زيباشن
  .انگارانه به دور است مباالتي سهل برانگيزيهاي تصلب سختگيرانه و نيز بي

مقام : توان در سه مقام مالحظه نمود       را مي ) ص(آميز پيامبر     شناسي در رفتار مسامحت     زيبايي
در مقام بحث و گفتگو، نحوه تسامح با كـسي مـورد   .  و مقام تنهايي مقام جدايي بحث و گفتگو،  

در مقام جدايي، نحوه تسامح با كـسي مـورد نظـر            . نظر است كه با وي اختالف نظر وجود دارد        
                                                           

اهللا فان  د االّ اهللا و النشرك به شيئاً و ال يتخد بعضنا بعضاً ارباباً من دون إلي كلمه سواء بيننا و بينكم االّ نعباقل يا اهل الكتاب تعالو    «. 1
  )64: آل عمران(»  بانّا مسلموناتولوا فقولوا اشهدو

اهللا يبسط الرزق لمن يشاء من عباده و . و لئن سألتهم من خلق السموات و االرض و سخَر الشمس و القمر ليقولنّ اهللا فانّي يؤفكون    «. 2
و لئن سألتهم من نزّل من السماء مĤء فأحيا به االرض من بعد موتها ليقولنّ اهللا قل الحمدهللا بل اكثـرهم                     .  انّ اهللا بكل شيء عليم     يقدر له 
 )61-63: عنكبوت(» اليعقلون
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سرانجام، در مقام تنهايي، نحوه تـسامح درونـي بـا           . توان با وي ارتباط را ادامه داد        است كه نمي  
  . بر دل نشانده استهمان كسي مطرح است كه جراحتي

چـالش  "اي از  در مقام بحث و گفتگو، تـسامح خـود را بـا پيـشه كـردن شـيوه       ) ص(پيامبر  
خداوند پيامبرش را به اين شيوه تسامح فراخواند، هنگامي         . آشكار نمود ) جدال أحسن  ("نيكوتر

  .1»كه نيكوتر است مجادله نماي) اي شيوه(با آنان به ... «: كه از وي خواست

 حاكي از آن است كه سخن به استواري داليل متكـي باشـد،                در مقام بحث و گفتگو،     زيبايي
شـكن مـورد      هـاي شخـصيت      و نه اينكـه مناقـشه      "رگهاي گردن به حجت قوي گردد     "نه اينكه   

  .استفاده قرار گيرد
تواند به هم سخني ادامه دهد،        نمي) ص(به هنگامي كه پيامبر     .  مقام جدايي است    مقام ديگر، 

در ايـن مـورد، خداونـد       . تواند با زيبايي صورت پذيرد      جدايي نيز مي  .  به جدايي روي آورد    بايد
 فراخوانـده   )هجـر جميـل    ("دوري گزيدن زيبا  "و  ) صبر جميل  ("بردباري زيبا "پيامبرش را به    

  .2»ه بگيراز آنان با دوري گزيدني خوش فاصل و گويند شكيبا باش و بر آنچه مي«: است
اي قرار داشـت ماننـد اينكـه او را كـاهن،              ابر سخنان گزنده و استهزاگرانه    در بر ) ص(پيامبر  

 در برابـر    چنانكه خداونـد از او خواسـت؛      . يدندنام  ديوانه، شاعر، دروغزن بر خدا و نظاير آن مي        
زيبايي در اين مواجهه در گـرو       . اين سخنان شكيبايي نشان داد و به زيبايي از آنان فاصله گرفت           

ان مقابله به مثل نكند و تهمت را با تهمت و استهزا را بـا اسـتهزا پاسـخ نگويـد،                     آن بود كه با آن    
، ص  20 م، ج    1973/ق   1393طباطبـائي،   . (بلكه با حسن خلق و بزرگوارانه از آنهـا فراتـر رود           

66.(  
رسد كـه فـرد بـا خيـال و تـصوير       اي فرا مي   سرانجام، در مقام تنهايي، پس از جدايي، لحظه       

. تواند ادامه يابـد     در اين مقام نيز تسامح مي     . غايرت داشته است، سر و كار دارد      كسي كه با وي م    
خداوند از پيامبرش خواسـت كـه در ايـن          . نشانه عدم تسامح است   غيض و نفرت در اين مقام،       

                                                           
  )124: نحل. (»ادع الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتي هي أحسن« .1
  )10: مزّمل(» اهجرهم هجراً جميالًواصبر علي ما يقولون و«. 2
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بـه انجـام    ) صـفح جميـل    ("درگذشتني زيبا "مقام نيز تسامح خود را آشكار كند و اين كار را با             
  1.»ي صرف نظر كن، زيرا پروردگار تو همان آفريننده داناستپس به خوب«: برساند

 2 آن را عفوي به دور از عتاب تعبير نموده است          "صفح جميل "در مفهوم   ) ع(حضرت علي   
 يدر عفو ممكن است كسي از خطـاي ديگـر         ). 196، ص   12 م، ج    1973/ ق 1393طباطبائي،  (

، چنين "صفح جميل"در مقابل، در . به او اما همراه با حالتي از گرفتگي و عتاب نسبت       درگذرد،
گرفتگي و عتابي نيست، بلكه آنچه مورد نظر است، در گذشتن از كـسي، بـه دور از هـر گونـه                      

 از  ايـت روانـي و سـياليت و دور بـودن          ، نه "صفح جميـل  "به اين ترتيب،    . غيظ و غضب است   
  .كند حكايت ميرا هرگونه تعريض و گوشه و كنايه 

 بلكه دل وي     آسان نبوده، ) ص(اي براي پيامبر      دهد كه چنين مواجهه     شان مي البته، ادامه آيه ن   
 اما توصيه خداوند به وي براي  آمده است، همچون هر انسان، از فشار تهمت و استهزا به درد مي        

  3.برقرار كردن پيوندي ژرفتر با ساحت ربوبي، راهي براي حصول اين ويژگي بوده است

  گيري نتيجه
توان در برنامه درسي مدارس، راهـي گـشود كـه بـه               نيم تا ببينيم كه چگونه مي     در پايان، برآ  

آنچـه در اينجـا     . گيري شخصيتهايي با تسامح نبوي يا به بيان درستتر، در مسير آن بينجامد              شكل
شود، جنبه پيشنهاد ايجابي دارد و چون راهنمايي بـراي تعيـين محتـواي برنامـه درسـي                    بيان مي 

 توانـد بـه صـورت انتقـاد از متـون            ديگر از بررسي در برنامه درسي، مي       نوعي. لحاظ شده است  
درسي موجود باشد، به اين قصد كه ميزان دوري و نزديكي اين متون را بـه تـصوير مطلـوب و                     

گونـه از بررسـي، نيازمنـد         اين. مورد توجه قرار دهد   ) ص(آل در پرداختن به شناخت پيامبر         ايده
از ايـن رو، در ادامـه تنهـا بـه جنبـه             . وضوع مقاله مجزايي باشـد    تواند م   مجالي ديگر است و مي    
كنيم و خطوط اساسي راهنماي تعيين و تدوين برنامه درسي را مشخص              ايجابي مذكور اكتفا مي   

  .كنيم مي
                                                           

: حجـر . (»إنّ ربك هوالخلّاق العلـيم . و ما خلقنا السموات واالرض و ما بينهما االّ بالحقّ و انّ الساعه التيه فاصفح الصفح الجميل                «.1
85-84( 

 .»أن الصفح الجميل هو العفو من غير عتاب) ع(طالب  في المجمع حكي عن علي ابن ابي«. 2

-99: حجـر . (»و اعبد ربك حتي يأتيك اليقين     . فسبح بحمد ربك و كن من الساجدين      . نعلم انّك يضيق صدرك بما يقولون     ولقد  «. 3
97( 
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در شيوه مـستقيم، نظـر      . توان بهره گرفت    براي اين كار، از دو شيوه مستقيم و غيرمستقيم مي         
ورزي وي، در كتابهـاي       ، در جلوه خاص مسامحت    )ص(پيامبر  بر آن است كه معرفي شخصيت       

، كوشـش   )ص( در جهت ترسيم تصوير شخصيت ماليـم پيـامبر           .درسي، مورد توجه قرار گيرد    
ممكن است گاه اشارتي كوتـاه بـه ايـن امـر     . هاي درسي، صورت نپذيرفته است  بليغي در برنامه  

ورزي پيـامبر     ت كه ماليمت و مسامحت    اختصاص يافته باشد، اما مقصود از كوشش بليغ اين اس         
جايگاه وسيع ايـن    هنگامي كه   . اي شخصيتي و پايدار و فراگير معرفي شود         چون خصيصه ) ص(

اي نمايـان و      صفت و ويژگيهاي مالزم با آن، در كل گستره شخصيت ايشان ترسيم گردد، جلـوه              
در مقايـسه بـا شـيوه       ه مـستقيم،    با اين همـه، شـيو     . موز خواهد گذاشت  آ  ماندگار در ذهن دانش   

  .غيرمستقيم، از قدرت و نفوذي كمتر برخوردار است
در شيوه غيرمستقيم، مراد آن است كه زيرساختهاي چنين شخـصيتي كـه از آنهـا بـه عنـوان          

از خاك مناسـب و آب  . سازي شود هاي درسي، زمينه مباني ياد كرديم، در جريان تربيت و برنامه      
فـراهم آوردن ايـن زيرسـاختها، بـه         . نشيند  طعم به بار مي     هاي خوش رنگ و خوش      پاكيزه، ميوه 

  در ايـن شـيوه، ممكـن اسـت نـامي از            .  تدارك ديدن خـاك مناسـب و آب پـاكيزه اسـت            همنزل
 مثال، كوششي براي فـراهم آوردن نگرشـي رحمـت            اما اگر به طور     هم برده نشود،  ) ص(پيامبر  

ي كه از اين زمين خواهد روييـد، همـان          ا  بنياد نسبت به جهان، صورت پذيرد، طبيعي است ميوه        
 در سطور پاياني، مروري بر اين        به سبب اهميت اين شيوه غيرمستقيم،     . ميوه شيرين تسامح است   

پـردازان در آمـوزش و پـرورش          مبناها يا زيرساختها خواهيم داشت تا جهتهاي اصلي كار برنامه         
  .مشخص گردد

اي اساسـي    نه تنها تسامح را چون شـيوه     )ص(دهد كه پيامبر      مالحظه آنچه گذشت نشان مي    
هـا و مبـاني       گرفته است، بلكه اين شـيوه بـر اليـه           سازي خود به كار مي      در مشي تربيتي و انسان    

بـر  . شناختي استوار بـوده اسـت       شناختي و ارزش    شناختي، معرفت   مختلف هستي شناختي، انسان   
اه روشن و مشخصي بـراي شـيوه       جايگ) ص( نه تنها ضرورت دارد كه پيروان پيامبر          اين اساس، 

خواهنـد چنـين كننـد بايـد در انديـشه             تسامح در كل منظومه تربيتي خود باز كنند، بلكه اگر مي          
بدون فراهم آوردن ايـن     . هاي زيرين اين منظومه تربيتي باشند       فراهم آوردن مباني مذكور در اليه     

  . ديدتوان انتظار ظهور تسامح در مشي تربيتي را برآورده مباني، نمي
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هر چند ظلمها و ظلمتهـا در       . در تمهيد اين مباني، نخست بايد به بازتعريف هستي پرداخت         
 اما در    روند تا افق ديد ما را به طور كامل بپوشانند،           كنند و مي    گير و دار زندگي ما بزرگنمايي مي      

در . كـرد اين باز تعريف بايد نور را برتر از ظلمت نشاند و رحمت را بر خشم و نفرت مستولي                   
  .توان با آدمها نرمتر بود چنين فضايي مي

با نگريستن به آدمي از زاويه فطرت، بايـد مطمـئن           . سپس بايد به بازتعريف انسان پرداخت     
ين شـعله بـدميم نـه       خواهيم در ا      اي در جان آدمي فروزان است و ما در تربيت، مي            بود كه شعله  

توان خود را براي حلمي       ي از زاويه طبيعت، مي    با نگريستن به آدم   . تش بيفكنيم آنكه بر سنگي، آ   
يـت  سرانجام، بـا نگريـستن بـه وي از زاويـه هو           . بزرگ در برابر افت و خيزهاي وي آماده كرد        

 به محـدوده اجتمـاعي كـه وي در آن شـكل گرفتـه نظـر                 ،فردتوان در مورد هر       جمعي وي، مي  
توانـد از محـدوده       كه فـرد مـي    هر چند   . محدود كرد دوخت و متناسب با آن، انتظارات خود را         

دهـد و در اصـل، رخ         اجتماعي نخست خود، بسي فراتر رود، اما اين امر به ضـرورت رخ نمـي              
شود و تا جايي كه به شيوه تسامح مربوط    دادن آن نيز به مقامي ديگر از جريان تربيت مربوط مي          

 بر حسب آن، مهم     شود، نظر دوختن به محدوده اجتماعي مزبور و فروكاستن سطح انتظارات            مي
  .و اساسي است

اي بركنـار داريـم و        نخست بايد خود را از مغالطـه        شناختي،  در گام بعدي، در عرصه معرفت     
اي از حقيقـت را       ورزنـد كـه پـاره       ورزند، بلكه با افرادي مـي       بدانيم كه تسامح را با حقيقت نمي      

 معيار اسـت و از آن بـه هـيچ             بي گفتگو،   حقيقت،. كشند  هايي از باطل بر دوش مي       همراه با پاره  
اي از آن را      اما ما در تربيت با افـرادي روبـرو هـستيم كـه تنهـا بهـره                . توان فروتر آمد    ميزان نمي 

به بها و به بهانه حفظ همين پاره از حقيقت كه به چنگ افراد . ممكن است به چنگ آورده باشند 
ه و يكپارچـه آنـان و باورهايـشان         آدمي آمده است، بايد با آنها مسامحت ورزيد و به طرد يكبار           

  .نپرداخت
رفتارهـاي  . شناختي، بايد شامه زيباشناختي را در تربيت تيـز كـرد          سرانجام، در عرصه ارزش   

شوند و تنها كساني بـه روش تـسامح ارج             از اين منظر، به زشت و زيبا تقسيم مي          تربيتي مربيان، 
هاي زمخت كه قـادر       ذائقه. اده كرده باشند  خواهند نهاد كه ذائقه خود را براي درك زيبايي آن آم          

توانند براي تربيت مناسب باشند، زيـرا در تربيـت،             نمي  به درك ظرافت و زيبايي تسامح نيستند،      
  .هاي درخشان و زيباي تسامح تنيده شوند تا تربيت به فرجام درآيد الجرم، بايد رشته
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بازكاوي نظريه : اشكال بازنمايي و شناخت در برنامه درسي
  شناختي گرايي كثرت

  

  ∗محمود مهرمحمديدكتر 
  ∗∗نام زهرا نيك

  ∗∗∗نرگس سجاديه
  چكيده

اي اسـتوار اسـت و         روانـشناختي ويـژه    –آموزش و يادگيري در مـدارس بـر مبـاني فلـسفي             
 روانـشناختي پـشتيباني   –سفي  ديدگاههاي متفاوت مطرح در ايـن حـوزه را رويكردهـاي فلـ            

از جمله رويكردهاي مؤثري كه در سالهاي اخير به طـور گـسترده در برنامـة درسـي        . كنند  مي
ايـن رويكـرد كـه بـر اسـاس چنـدگانگي و             . گرايي شناختي است    مطرح شده، رويكرد كثرت   

ومي كثرت شناخت است، بر آن است تا اين كثرت را در نظام آموزشي نيز به كار بندد و مفهـ                   
هاي متفاوت بازنمايي و بـه كـارگيري          مفهومي كه توانايي فهم گونه    . جديد از سواد ارائه دهد    

  .آنها را در شناخت در بر گيرد
در نوشتار حاضر   . گردد  گيريهاي جديد مي    اين رويكرد در حوزة برنامه درسي، منجر به جهت        

بـه كـارگيري ايـن      . ه اسـت  نتايج بررسي اين رويكرد، در برنامة درسي مورد توجه قرار گرفت          
ريـزي و   آمـوزان گـردد و در برنامـه    ساز افزايش قابليتهاي ارتباطي دانش    تواند زمينه   ديدگاه مي 

سياستگذاري آموزش و پرورش آن را از حالت ايستا خارج كند، كثرت روشهاي يـادگيري را                
همچنين .  گردد آموزان و برنامه درسي مغفول      روا بداند و سبب توجه به تفاوتهاي فردي دانش        

  .توان در بخش ارزشيابي نيز تحوالتي نويدبخش ايجاد نمود با در نظرگرفتن اين رويكرد مي
  

   برنامه درسي؛گرايي شناختي  كثرت؛ فرهنگ؛ نماد؛ بازنمايي؛شناخت: ها هواژ كليد
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  مقدمه
پـردازان و انديـشمندان       گرايي شناختي از جمله رويكردهاي معاصر اسـت كـه نظريـه             كثرت

عليم و تربيت بر اهميت و نيز نقش آن در سياستگذاري و جريـان كلـي برنامـة درسـي تأكيـد                      ت
اين رويكرد بر مبناي فلسفي كثرت شـناخت و معرفـت و مبنـاي روانـشناختي كثـرت                  . اند  كرده

هاي گوناگون نظريه هوش چندگانه گـاردنر از          در مقاالت و نوشته   . هوش گاردنري استوار است   
، اما مبـاني فلـسفي آن       )1385مهرمحمدي،  ( و تربيتي مورد بررسي قرار گرفته        ابعاد روانشناختي 

  .همچنان ناگفته مانده است
 شناخت بـه توضـيح و    در نوشتار حاضر تالش شده است تا با تأكيد بر مبناي فلسفي كثرت          

تبيين اين رويكرد پرداخته شود، سپس اثرات به كارگيري اين رويكـرد در برنامـة درسـي بيـان                   
  .ددگر

از جمله انديشمنداني است كه در سالهاي اخير براي تبيين و بـسط ايـن رويكـرد در                   1آيزنر
اين تالش بيشتر بر تبيين دوباره مفهوم شناخت        . حوزة برنامة درسي تالشهاي بسيار نموده است      

اي كه در آن، نقش حواس آدمي و نيز عناصر فرهنگي زنـدگي               و بازنمايي استوار است، به گونه     
همـين امـر بـه ضـرورت     . گـردد  ر ساخت مفاهيم و دانش به صورتي پر رنگتر مطرح مـي      وي د 

گيري از عناصر   آموزش شناخت در ابعاد گوناگون، به منظور تقويت حواس گوناگون فرد و بهره            
گيـري ابزارهـاي      همچنين در دنياي پر شتاب امروز، نياز به بهره        . انجامد  فرهنگي جامعه، وي مي   

ورود فناوري به زندگي روزمرة افراد و به كارگيري نظامهـاي           . سازد  شكار مي متعدد شناخت را آ   
نمادين متنوع براي انتقال دادن پيامهاي روزمره، فروريختن ساختارهاي از پيش طراحي شـده و                
ظهور مداوم ساختارهاي جديد و برقراري ارتباط آدمـي بـا جهـان از پـشت نظامهـاي نمـادين                    

  . نظام آموزشي امروز مطرح شودتگرايي شناختي به مثابه ضرور شود تا كثرت متفاوت سبب مي
نخــست ضــرورتهاي پــرداختن بــه : نوشــتار حاضــر از چهــار بخــش تــشكيل شــده اســت

گيرد و سپس به ارائـة تبيينـي          گرايي در برنامه درسي امروز مورد بحث و ارزيابي قرار مي            كثرت
آوري و  وم بحثهاي نظري پيشين جمعدر بخش س. شود  جديد از شناخت و بازنمايي پرداخته مي      

گرايان شناختي در فرآيند تكوين شناخت و بازنمايي روشن گردد        موضع كثرت  تا   شود  تالش مي 

                                                           
1. Eisner 
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و زمينه برقراري ارتباط اين مطالب با حوزه تعليم و تربيت مشخص گردد و در انتهـا داللتهـاي                   
  .گيرد سي قرار ميهاي اساسي برنامة درسي مورد برر اين رويكرد براي برخي مؤلفه

  هاي برنامه درسي گرايي شناختي به نظريه ضرورت ورود كثرت. 1
هاي فلسفي بود كه تطابق واقعيت و ذهـن آدمـي را              نيمة دوم قرن بيستم، شاهد ظهور نظريه      

تعبيـر  شدني و وابسته به ذهـن آدمـي           اختهمند، س   مورد پرسش قرار دادند و دانش را امري زمينه        
 از سوي 1 اولية بروز اين نظر با طرح مباحث معطوف به الگوهاي كالن فكريهاي نشانه. نمودند

تامس كوهن ظاهر شد و در سالهاي اخير با تشكيك دربارة عينيت تام از سوي متفكريني چـون                  
اي جدي تبديل گشته      ، به مسئله  )2000 و رورتي    2008 2هاليونبه نقل از    (، دريدا   )1988(فوكو  
  .است

هدف من آن است كه به مـردم بگـويم   «: گويد مي) 1988( مارتين ال اچ  فوكو در مصاحبه با   
بخشي، بدين صـورت انجـام     وي معتقد است كه اين رهايي     . »كنند، آزادترند   از آنچه احساس مي   

آورنـد،   پندارند يا در حكم مـدرك در نظـر مـي    گيرد كه به مردم نشان دهيم آنچه حقيقت مي  مي
توان آن را مورد نقد قرار داد يا آن   ه شده و به همين دليل مي اي ساخت   ويژهتحت شرايط تاريخي    

در نتيجـة   . اين عمل، نوعي تغيير دادن ذهن مردم اسـت        به اعتقاد وي،    ). همان(را ويران ساخت    
هاي ديگر و دستيابي      شوند كه تفكر به گونه      اين تشكيك در جهاني بودن حقيقتها، ذهنها قادر مي        

 و اصرار وي بـر      3نگاه سيال دريدا نيز به تمايزات دوتايي      . ر بينديشند مند ديگ   به حقيقتهاي زمينه  
  .شود  و حقيقتهاي بديع رهنمون ميآفرينشهاي نو، آدمي را به )2008هاليون، حركت ميان قطبها 

رورتي نيز سعي كرده است كه با تشكيك در عينيت، آدمي را در فضاي سيالي قرار دهد كـه   
 از سـوي رورتـي و گسـستن         4انكار عينيت . ي معرفتي بديع گردد   بستر رشد راه حلها و منظرها     

تـرين داعيـه      اساسـي . گـردد    مي 5پيوند واقعيت با حقيقت، منجر به رهايي از چارچوب مطابقت         

                                                           
1. Paradigm 
2. Halion 

دريدا با در هم شكستن اين تمايزات، حركت ميان آنها را توصيه كرده مثال .  نامناسب– حضور، مناسب   –به طور مثال غيبت     . 3
 .اند معتقد است كه در متنها نه حضور صد در صد وجود دارد نه غيبت صد در صد، بلكه غيبت و حضور به هم آميخته

4. objectivity 
5. correspondence 
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، 1رورتـي (شناسي، جايگزيني خلق حقيقت به جـاي كـشف آن اسـت               رورتي در حيطه معرفت   
رسـاند و     شف، به حالت فعـال خلـق مـي        اين ايده، آدمي را از حالت انفعالي ك       . )12، ص   1989

اي ثابت    شود كه آدمي صرف نظر از محيط واقعي، حقيقت را نه امري مكنون و گنجينه                سبب مي 
بـاقري و   (كه بايد كشف شود، بلكه امري متغير، تاريخي و احتمالي كه بايد خلـق شـود بنگـرد                   

  ).1384سجاديه، 
روسـت، امـا آنچـه مـسلم اسـت،       به   رو نظريات پسانوگرايانه در اين عرصه با نقدهاي جدي       

اينكه آدمي در فرآيند شـناخت و انـواع گونـاگون بازنمـايي از واقعيـت، در سـاخت منظرهـاي            
  .يابد شدن مي گرايي شناختي، امكان طرح روست كه كثرت از همين. معرفتي، نقشي اساسي دارد

باشـد و امـور   همچنين تا هنگامي كه رونـد تغييـرات جهـان از سـرعت بـسيار برخـوردار ن        
رو  بـه  تـر رو  كمابيش به صورت پيشين پيش بروند، بديهي است كه بشر با مسائل كمتـر و سـاده            

امـا هنگـامي    . مسائلي كه نياز به راه حلها و نظامهاي شناختي كمابيش يكسان دارند            .خواهد بود 
، موقعيتها  كه امور همواره در حال تغيير و تحول باشند و اوضاع به صورتي پرشتاب تغيير نمايد               

  .تر شده و راه حلها معمول كمتر مفيد خواهند بود پيچيده
العاده يافته است و هر روز مـسائلي جديـد فـراروي او قـرار      امروزه زندگي بشر شتابي فوق  

گيرد؛ مسائلي كه هر يك نيازمند راه حلهاي تازه است و ظهور اين راه حلهاي بـديع نيازمنـد          مي
در ايـن   . هاي متنوع و فرارفتن از قالبهاي شـناختي مرسـوم اسـت           نگريستن به مسائل از ديدگاه    

گرايي شناختي از يك امكان، تبديل به ضرورتي          مرحله و با طرح اين نياز جديد است كه كثرت         
 نيز معتقد است كه در الگوهاي برنامه درسي پسانوگرا بـه  2پاتريك اسلتري . گردد  انكارناپذير مي 

شـدن فهمهـاي    هـاي گونـاگون و اساسـي    اط با واقعيت از جنبـه  دليل اهميت يافتن برقراري ارتب    
  ).2006اسلتري، (ها، جايگاهي ويژه دارد  هاي متفاوت بازنمايي داده چندگانه، گونه

سـازد،    گرايي شناختي را براي نظامهاي آموزشي ضروري مـي          يكي ديگر از داليلي كه كثرت     
گيـري از     دنياي متكثر امـروز بـا بهـره       . تهاي ارتباطي در دنياي امروز اس       نياز به گسترش رسانه   

. هايي جديد براي خلق و انتقال معناست استعدادهاي متمايز انساني، هر روز در حال خلق رسانه      
اهميت برقراري ارتباط براي شهروند جهاني در موقعيت كنوني امري انكارناپذير است و همـين         

                                                           
1. Rorty 
2. Patrick Slattery 
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و ابـزار بازنمـايي معنـايي بـه يـك      هـاي ارتبـاطي    امر سبب شده است كه آشنايي وي با رسـانه   
  .ضرورت تبديل شود

همچنين به كارگيري ابزارهاي متعدد در شناخت عالوه بر آنكه مـا را از زوايـاي متعـدد بـه        
وسـيع  . آموزان نيز مـؤثر خواهـد بـود         هاي دانش   حقيقت نزديك خواهد كرد در ارزيابي آموخته      

شـود كـه آنـان در ارائـة بـازخوردي از              آمـوزان سـبب مـي       هاي انتقال معنا در دانش      شدن رسانه 
 و بتواننـد    هاي خود با ابزارهاي بيشتر مواجه شوند و قدرت انتخاب بيشتر داشته باشـند               آموخته

شناخت در ادامه مفهوم    . هاي متفاوت همخوان انتقال دهند      معاني گوناگون را با استفاده از رسانه      
ين ديدگاه مورد بررسـي قـرار خواهـد گرفـت تـا             پردازان متعلق به ا     و بازنمايي با الهام از نظريه     

  .دستيابي به فهمي دقيق از اين معنا ميسر گردد

  گرايي شناختي  در پرتو انديشه كثرت2 و بازنمايي1مفهوم شناخت. 2
شـود    اي مربوط بـه دانـستن و مـرتبط بـا ذهـن آدمـي تعريـف مـي                    واژة شناخت غالبا واژه   

تفكر را مترادف با كاربرد     دانند و حتي       مي 3 قالب زبان  اي آن را تفكر در      عده). 2005آكسفورد،  (
شكلي ديگر براي تفكر مفهومي وجود       بر اين باور است كه حتي        4شاف. آورند  زبان به شمار مي   

تلقي بسيار محـدود از شـناخت و منحـصر دانـستن فعاليتهـاي              ). 106، ص   1998آيزنر،  (ندارد  
از اين منظر سعي شده است تا ميان        . والني دارد اي ط   شناختي آدمي به محدودة بسيار تنگ سابقه      

 تفكيـك   . تمايز در نظـر گرفتـه شـود        6و نيز ميان شناخت و حواس      5شناخت و مفهوم احساس   
كنـد    اي طوالني دارد تا آنجا كه افالطون نيز سعي مـي            فرآيند شناخت از عاطفه و احساس سابقه      

رآيند اپذير بودن احساس، آن را در ف      تا فهم و شناخت را از احساس جدا سازد و با تكيه بر خط             
  ).1380، اروين(شناخت معتبر نداند 

اين تقابل تا مدتها آموزش و پرورش را نيز دچار گسست ساخت، اما به تدريج ديوار قاطع                 
 برخاسته از   –گرايانه    ميان شناخت، احساس و حواس فرو ريخت و سرانجام اينها در نگاهي كل            

                                                           
1. cognition 
2. representation 
3. linguistically mediated thought 
4. Schaff 
5. feeling 
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تـوان برآمـده از     گرايانـه را مـي      اين نگاه كل  .  فرآيند ديده شدند    در يك  –گراي هگلي     فلسفه كل 
هاي ديـويي     اوج اين يگانگي و وحدت در انديشه      . تمايزات قاطع ميان ذهن و بدن دانست      محو  

كند، در فرآيند حل مسئله تجربه، حس و تفكر را در كنار              پديدار است؛ انديشمندي كه سعي مي     
  .تي منسجم به يكديگر مربوط سازديكديگر قرار دهد و همه را در باف

آيزنر معتقد است كه برخي از انديشمندان معموالً شناخت را مربوط به دانستن و عاطفـه را                 
 اين تعريف از شـناخت آن ار در تقابـل بـا             ).27، ص   1998آيزنر،  (اند    مرتبط با احساس دانسته   

نـد احـساس در نظـر گرفتـه         شود كه فرآيند دانستن جـدا از فرآي         دهد و سبب مي     عاطفه قرار مي  
گردد و شناخت و دانـستن بـا          در اين حالت، داشتن احساس معموالً با ندانستن همراه مي          .شود

يابيم كـه     اگر مفهوم احساس را مورد كاوش بيشتر قرار دهيم در مي          فقدان احساس؛ در حالي كه      
آن امـر و امـور      هر نوع احساس و گرايش نسبت به چيزي، مستلزم نوعي تمايز قائل شدن ميان               

تواند بدون طي شـدن فرآينـد        توجه و تمايزي كه نمي    . ديگر و نوعي توجه و تمركز بر آن است        
توان گفت هيچ فعاليت عاطفي بدون        بنابراين مي . شناخت و بدون فعاليت فكري به وقوع پيوندد       

  .اند پذيرد و همة فعاليتهاي عاطفي به نحوي مسبوق به فعاليتهاي شناختي شناخت صورت نمي
گردد كـه دامنـة آن تـا ايـن زمـان       تفكر دربارة ماهيت بازنمايي ذهني به يونان باستان باز مي   

آورد  انديـشد و از آن طريـق بـه يـاد مـي      از نظر ارسطو آدمي با تصاوير مـي       . گسترده شده است  
ناختي در علوم شـ   . اند  اي ديگر نيز بر نقش زبان در اين فرآيند تأكيد كرده            ؛ عده )1998 ،1نراستي(

از نظر انديشمندان اين حوزه، بازنمـايي عبـارت اسـت از            . نيز مفهوم بازنمايي مورد توجه است     
ها را حفظ و نگهـداري      جهه و رويايي خويش با رخداد     امجموعه قواعي كه بر حسب آن فرد مو       

  ).1995(كند  مي
تر  نگاه وسيعدر اين . پردازيم اي متفاوت به نحوة تشكيل شناخت آدمي مي   از دريچه در ادامه   

از ايـن منظـر، نقـش       . هاي حسي و احساسي را نيز مشاهده كـرد          توان نقش داده    به شناخت، مي  
گيرد و شناخت در  حواس، فرهنگ و پيشينة آدمي در فرآيند تكوين شناخت مورد تأكيد قرار مي         

د ايـن   توان  گردد كه مي    در اين بخش الگويي مطرح مي     . گردد  تر مورد توجه قرار مي     معنايي وسيع 
اين الگو در صفحه بعـدي بـه صـورت تـصويري نيـز              (اي مناسب تبيين نمايد       نقشها را به گونه   

                                                           
1. Stainer 
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در كانون اين تعامل، : دهد  ميان فرد و محيط را نشان مي1اين الگو داد و ستد). ترسيم شده است
ي يـك  او دارا. كند   قرار دارد كه در دنيايي از كيفيات زندگي مي         2فرد به عنوان موجودي باشعور    

نظام حسي، يادگيريهاي پيشين و يك سري گرايشها و تمايالت و يـك مجموعـه از مهارتهـاي                  
  .بازنمايي است

تواند دنياي پيرامون خـود       آورد كه از طريق آنها مي       نظام حسي، ابزارهايي براي او فراهم مي      
آدمـي بـراي     توانايي   5وري در فرهنگ     و غوطه  4، بلوغ 3به تدريج و از طريق رشد     . را تجربه كند  

تجربه امري مرتبط با فرآيند مـاهر شـدن تـدريجي نظـام             . يابد  درك كيفيات محيطي افزايش مي    
بر اسـاس ايـن تجـارب، مفـاهيم سـاخته           . حسي و افزايش درجة تفكيك و تمايز گذاري است        

و معـاني روي آن   به سخن ديگر، تجربه صخره و مبناي مستحكمي است كـه مفـاهيم              .شوند  مي
به توانايي ما در به چنگ      د و از آنجا كه اين تجارب به ميزان قابل توجهي وابسته             شون  ساخته مي 

آوردن كيفيات محيطي است، معاني و مفاهيمي كه مـا قـادر بـه سـاخت آن هـستيم، بـه درجـة              
حساسيت و ظرافت و دقت ذهن وابسته است تا در فرايند گزينشگري خود كامالً درگير شـكار                 

 نگاه چشم و سـاير حـواس آدمـي بخـشي از ذهـن در نظـر گرفتـه          در اين . كيفيات محيط شود  
فرد با محيطي كه در آن تنوعي از ويژگيها و كيفيـات وجـود         . )107، ص   1998 ،آيزنر(شوند    مي

شـوند و مفـاهيم       در اين تعامل است كه ابعاد و وجوه محيط ساخته مي          . پردازد  دارد به تعامل مي   
آورنـد كـه بـر        ي حسي تجاربي را براي فرد فراهم مي       توان گفت نظامها    پس مي . گيرند  شكل مي 

  .گيرند اساس آن تجارب، مفاهيم شكل مي
اگر فرد بخواهد معاني و مفاهيمي را كه در تعامل بـا  . تجربه جنبه شخصي و خصوصي دارد  

محيط به دست آورده است، آشكار كند، بايد از اشكال بازنمايي استفاده كند تا به تجارب خـود                  
اي از اشكال بازنمايي خلق و ايجاد كرده است           فرهنگ مجموعه .  و همگاني بخشد   جنبة عمومي 

در . شـود   ارزهاي عمومي و همگاني آن مـي        كه از طريق آنها آگاهي فردي تبديل به معادل و هم          
شـوند، جزيـي از محـيط         اين صورت ويژگيها و كيفياتي كه در اين اشكال بازنمـايي خلـق مـي              
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خلـق ايـن كيفيـات و       . تواند بر آن تأمل كند و مورد بازبيني قرار دهد          شوند كه بعدها فرد مي      مي
هـاي بيـان      ويژگيهاي محيطي جديد است كه امكان ويرايش، اصالح، تجديدنظر و تغيير انديشه           

اي بـراي انتقـال مفـاهيم بـه           پس خلق يك شكل بازنمايي نه تنها وسيله       . سازد  شده را ممكن مي   
  .آورد براي فرد فراهم ميديگران است، بلكه بازخورد نيز 

  كيفيات سازنده محيط                                                                           
  

        تعامل ميان فرد و محيط  آيد                              گيري مفهوم                          تجربه به دست مي شكل
  
  

  دفر       
  نظام حسي. 1
  شرايط دروني. 2

  سازي، به دليل لزوم بروني
  كاربرد اشكال بازنمايي

  يابد ضرورت مي
  اشكال بازنمايي بخشي از 

  كيفيات و ويژگيهاي سازنده 
  .شود محيط مي

  

  )1982آيزنر، (. 1نمودار شماره 
  

شـود،   ه كار گرفته ميمعاني قابل انتقال در جريان بازنمايي، به وسيله شكلي از بازنمايي كه ب         
. به تعبيري هر چيز باهر چيز قابل گفتن نيـست         . شوند و البته محدود به آن نيز هستند         ساخته مي 

. معنا و مفهومي شعرگونه نيازمند تفكري شاعرانه و نيز اشكال و قالبهاي مواجهه شاعرانه اسـت               
ر يـك از آنهـا خـواهيم        در ادامه با بسط عناصر سازندة شناخت در اين الگو به بررسي بيشتر هـ              

توجه داشت كه نظام حسي فرد و پيشينة تربيتي وي بيـشتر در تكـوين شـناخت                 بايد  . پرداخت
كنند، در حالي كه كيفيات سازندة محيط از جمله فرهنگ و نمادهـاي موجـود در آن                    مي  مداخله

  .پردازند آفريني اساسي مي عالوه بر تكوين شناخت در فرآيند بازنمايي نيز به نقش

   نقش نظام حسي، كيفيات سازندة محيط و فرهنگ در تكوين شناخت. 2-1
اي دانـست كـه    تـوان آدمـي را آينـه    نمي. توان دانست  شناخت را منفك از حواس آدمي نمي      

. بتواند واقعيت پيچيدة محيط پيرامون خويش را بي هيچ اعوجاج و كم و كاستي، منعكس سازد               
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 و كيفيات محيطي بدانيم، آدمي و وضعيت اولية حواس          اگر شناخت را حاصل تعامل ميان آدمي      
  .توان به سادگي از كنار آنها گذشت يابند كه نمي او در تكوين فرآيند شناخت، نقشي مهم مي

 يـا همـان     -به بررسي نقـش حـواس در دسـتاوردهاي ذهـن          ) 1982(به همين منظور آيزنر     
 از جهـان، از آنچـه حـواس مـا فـراهم           به اعتقاد وي، در حقيقت مفاهيم ما      . پردازد   مي -شناختها
گيـري از قـدرت تخيـل خـويش           توان گفـت مـا بـا بهـره          شوند؛ به عالوه مي     اند ناشي مي    آورده
توانيم باالتر از تجربيات حسي خويش حركت كنيم و چيزهايي را درك نماييم كه هرگـز در                   مي

ك از سيستمهاي حسي    نكتة قابل توجه آن است كه هر ي       . ايم  جهان تجربي درك و تجربه نكرده     
دليل ارتباط هر سيستم حسي بـا يـك          د و به  يانم  دازي نقش ويژه خود را ايفا مي      پر  در اين خيال  

يك سيـستم حـسي را از طريـق سيـستم           سلسله كيفيات ويژه، راهي وجود ندارد كه بتوان نبود          
 را  سـازيها و تـصورات      به سخن ديگر قدرت مشاركت خيال در مفهوم       . حسي ديگر جبران نمود   

توان جدا از مداخله نظامهاي حسي متفاوت و متنوع در نظر گرفت، زيرا هر خيـال مـسبوق               نمي
  .تواند نمايانگر تنوع اين نظامهاي حسها باشد به حسهايي ويژه است و تنوع اين خيالها مي

به بياني ديگر اگر بپذيريم كه جهان ما جهاني كيفـي اسـت و ايـن حـواس مـا هـستند كـه                        
فيات موجود در جهان را به تجربة ما درآورند، جايگاه حـواس در فرآينـد شـناخت                 توانند كي   مي

 هاي متفاوت آن بـستگي بـه   با اين نگاه، آگاهي دربارة جهان و تفكر در مورد جنبه        . كند  تغيير مي 
هاي متفاوت  اي خواهد داشت كه توانايي به دست آوردن و شكار اين جنبه           حواس پرورش يافته  

. اي جديد است كه كمتر به آن پرداخته شده اسـت             مقوله ،1 حواس پرورش يافته   .را داشته باشند  
هاي حسي صرفا ناشي از برخورد سـادة حـواس بـا جهـان                در تصور سنتي از شناخت، فرآورده     

تر باشند، قـادر     تر و چاالك    شدند، اما در نگاه جديد، هر چه حواس آدمي پرورش يافته            تلقي مي 
تر و زوايايي جديدتر از واقعيت و جهـان خواهنـد بـود و در نتيجـه،      هاي عميق به دريافت جنبه  

به سخن ديگر، كيفيات به سادگي تـن        . تر دست خواهد يافت    تر و ژرف   آدمي به تجربيات اصيل   
گيـري از حـسهاي       دهند و بايد آنها را با بـه كاربـستن شـگردها و بهـره                به دام تجربة آدمي نمي    

  . دام انداختچاالك ورود از راههاي گوناگون به
بـر پـرورده شـدن      ) 1982 و آيزنـر،     1981از جمله گودمن،    (گرايان شناختي     همچنين كثرت 
ورزند، زيرا معتقدند كه به كارگيري حسها در حالتهاي گوناگون سبب رشـد و      حواس اصرار مي  

                                                           
1. cultivated sensibility 
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قيدان ثال يك موسي  براي م . سازد  گردد و ابعادي تازه از جهان را بر آنها پديدار مي            تقويت آنها مي  
شـود كـه صـداها را بـا         اي است و اين توانايي سبب مي        ي بسيار پرورش يافته   داراي حس شنواي  

اين توانايي در دريافت ابعاد بيـشتر از  . تر تمايز قائل شود دقت بيشتر بشنود و ميان اصوات دقيق   
  .مندي از اين حس در موقعيتهاي متفاوت ايجاد شده است جهان، امري است كه بر اثر بهره

توان امري خود بـه خـود و سـاده انگاشـت؛ تجربـه                همان گونه كه گفته شد اين امر را نمي        
. دستاوردي است كه بايد با مهارت و ورزيدگي از زمينة واقعي جهان به دست آيد و شكار شود                 

ي اهـ   البته بايد دانست كه زندگي روزمره و فضاي زندگي هر فرد، متناسـب بـا نيازهـا و مؤلفـه                   
اي در تقويت برخي حسها نقش خواهـد داشـت، امـا بـا توجـه بـه                    ماعي تا اندازه  فرهنگي، اجت 

آموزان براي مواجهه با دنيـاي پيرامـون و كمـك بـه               رسالت نظام تربيتي در مجهز ساختن دانش      
تكوين شناختهاي صحيح در آنها، اين وظيفه بيش و پيش از هر نهاد ديگر، بر دوش ايـن نظـام                    

  .خواهد بود
هـاي    نـه ، محيط افراد عالوه بر محيط فيزيكي شامل محيط فرهنگـي و نيـز گو              در نگاه آيزنر  

اند و در حال حاضر به عنوان         يي قبلي است كه انسانهاي ديگر در دامن فرهنگ ابداع كرده          بازنما
در ادامه مقاله، كيفيات سازندة محيط در قالب فرهنگ و          . شود  بخشي از محيط فرد محسوب مي     

  .گيرد  بررسي قرار مينمادهاي موجود آن مورد
. گيـرد   آدمي موجودي اجتماعي، فرهنگي است و ديـدگاه وي در درون فرهنـگ شـكل مـي                

ژوزف معتقد است فرهنگ نظامي است كه آدميان در آن، ادراكات خـويش را دربـارة محـيط و                   
بدين ترتيب، معناسازي از جمله مهمتـرين وظـايف         ). 2000،  1بلوتين(بخشند    زندگي سامان مي  

آيد اما ابزارهاي اين معناسازي و مهمتـر از آن، وسـايل انتقـال معنـا كـه در                      به شمار مي   فرهنگ
  .كنند، نمادها هستند يابند و رشد مي درون فرهنگ تكوين مي

اند كه با     آدميان درون هر فرهنگ و با توجه به موقعيتهاي ويژه، به ابداع نمادهايي دست زده              
غنـاي نمادهـا، از    . دهند  بخشند و انتقال مي     ي را وسعت مي   گيري از ظرفيتهاي فرهنگي، معان      بهره

شود و در واقع فرهنگ، همچون زمين حاصلخيزي است كه            عناصر موجود در فرهنگ گرفته مي     
اي از  هـ   توان گفت، نمادها، خود، مؤلفـه       مي. دهد  نمادهاي متنوع را در درون خويش پرورش مي       

نكتة مهم آن   . روند  ايي شناختهايي ويژه به كار مي     اند كه براي انتقال معاني خاص و بازنم         فرهنگ
                                                           
1. Bolotin 
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اي از نمادهاي موجود در آن فرهنـگ          است كه هر فرد با تولد درون هر فرهنگ، وارث مجموعه          
 يافتـة آن فرهنـگ       توان او را تربيت     گيري از اين نمادها نمي      خواهد بود كه بدون شناخت و بهره      

  .به شمار آورد
شود، به عكـس مغـز        اي پيچيده ساخته مي     ت كه به گونه   ذهن حاصل و دستاورد فرهنگ اس     

در اين باره برونر از فرهنگ به منزلـة ابـر موجـود             . عضوي زيستي است كه ماهيتي طبيعي دارد      
از . كه نشان از تأثير فرهنگ بـر ذهـن آدمـي دارد           ) 3، ص   1996،  2برونر(برد     نام مي  1حيات  ذي

اما منشا و داللتهاي معاني در فرهنـگ قـرار دارد           شوند،    نظر او اگرچه معاني در ذهن ساخته مي       
كننده آنهاست، فرهنگ است كه ابزار و وسايل الزم را براي سازماندهي و فهم دنيـا بـه                    كه خلق 

اين ابزار و وسـايل،     . آورد كه قابل ارتباط برقرار كردن با ديگران باشد          اي براي ما فراهم مي      گونه
ستند كه موجب تحريك، پـرورش و پـااليش و تهـذيب            هاي متفاوت بازنمايي ه     اشكال و گونه  

شوند و اين حاالت تفكر به تكوين ذهن يا فعليت بخشيدن به ظرفيتهاي بالقوه                حاالت تفكر مي  
  .كنند آن كمك مي

نقش فرهنگ در تكوين شناخت آدمي و نيز بازنمايي آن و چگـونگي ايفـاي ايـن نقـش بـا                    
ناختي بـوده اسـت كـه برخـي فيلـسوفان بـه آنهـا               ش  مداخلة نمادهايي مانند مسائل مهم معرفت     

از جملـة ايـن     . منـد، تبيـين نماينـد       اند تا آن را به صورتي فلسفي و نظام          پرداخته و تالش نموده   
  .توان از ارنست كاسيرر ياد نمود فيلسوفان مي

 در نظـر گرفـت كـه در     "حيـوان نمادسـاز   "كاسيرر معتقد است كه آدمي را بايـد در حكـم            
 با همنوعان خويش و نيز با جهان، نظامهاي گوناگون عالمتي و نيز نظامهاي بيان               ارتباطات خود 

فرهنگ او با تأكيد بر نقش نظامهاي نمادين و مداخلة          . )2004،  3فريدمن(دهد    را واسطه قرار مي   
واقعيـت دانـش    "در تكوين دانش، مفهوم نهادينه شدة گذشته را در مورد دانش كـه بـر مبنـاي                  

كنـد كـه بـر     دهد و مفهومي جديد از دانش را مطرح مي           شده بود، تغيير مي    گيري   جهت "تجربي
 بـر اسـاس ايـن، بـراي بـرآورد دانـش             .شود  گيري مي    جهت "واقعيت فرهنگ "تر    مبناي عمومي 

بشري به جاي مبنا قرار دادن پيشرفت تاريخي دانش تجربي بشر، تاريخ فرهنگ بشري بـا تمـام           

                                                           
1. superorgan 
2. Bruner 
3. Friedman 
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هـاي نمـاديني همچـون ديـن، هنـر،            در نگاه كاسيرر، گونه   . فتگر  تنوع و غناي آن، مبنا قرار مي      
تهاي توانند به پيشرف اسطوره و زبان طبيعي، نقطة آغازين حركتهاي شناختي انساني هستند كه مي          

  ).2004فريدمن، (علم تجربي نيز منتهي گردند 

  مداخلة نمادها در تكوين شناخت و بازنمايي آن. 2-2
بندي و بازنمايي شناختهايش      كارگيري آنها به صورت      آدمي با به   نمادها، ابزارهايي هستند كه   

اما ماهيت اين نمادهـا چيـست؟    ). 2003،  1دلواش(پردازد    در درون جامعه و فرهنگ خويش مي      
ويژگي آنها كدام است و يادگيري و به كارگيري آنها چگونه است؟ اينهـا سـواالتي هـستند كـه                    

  . آنهاستادامه متن در پي يافتن پاسخهايي براي
شناسان، تعريفي دقيق از      توان در ميان آثار فيلسوفان و زبان        نكتة قابل توجه آن است كه نمي      

دارد كه برخي از فيلسوفان و روانشناسان همچون پيرس و            ش اين گونه بيان مي    آدلو. نماد يافت 
 رسمي و صريح    اند كه به صورتي كامالً قراردادي،       برونر، واژة نماد را براي عناصري به كار برده        

ايـن فيلـسوفان و روانـشناسان، تـصاوير و عالئـم            . انـد   براي اشاره به اموري ويژه ابداع گرديده      
در مقابـل برخـي ديگـر       . دهنـد   خوانند و خارج از فضاي نمادها قرار مي          مي 2فيزيكي را شمايل  

 -متي كه بـه    اند و معتقدند هر نشانه و عال        همچون گودمن و هاتنالكر مفهوم نماد را توسعه داده        
 به موضوع يا موردي ديگر اشاره نمايد و به عنوان دال به كار رود،               –نحوي صريح يا غيرصريح     

  ).2003(شود  نماد ناميده مي
داند و معتقد     تر به نمادها، آنها را از اعم از زباني و غيرزباني مي             گودمن با رويكردي عمومي   

 بلكه در زندگي روزمرة انسانها نيز مفيد واقـع          است كه اين نمادها نه تنها در حيطة علم تجربي،         
وي معتقـد   ). 2005،  3گيـووانلي (گردنـد     شوند و سبب برقراري ارتباطات و انتقال معاني مي          مي

است، كه علوم تجربي و نيز هنرهاي گوناگون هر يك در پي دركي از جهان هستند و به منظور                   
زند؛ گودمن بر اين باور است كـه بهـرة مـا در             پردا  دستيابي به اين درك، به ابداع اين نمادها مي        

اي شـناختي اسـت، بنـابراين در نگـاه او،             ايجاد و به كارگيري نمادها، بـه طـور مـشخص بهـره            
  ).2005(شناسي  اي از معرفت شناسي چيزي نيست مگر شاخه زيبايي

                                                           
1. Deloache 
2. icon 
3. Giovanelli 
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 گودمن معتقد است كه فهم اموري نمادين، مستلزم تفسير آنهـا و تفـسير نيـز مـستلزم فهـم                   
شكيل نمادهـا و تكـوين      در نگاه وي، ت   . مرجع و نيزنحوة ارجاع و قوانين و جهات ارجاع است         

هـاي خـاص آن صـورت         مرجع هر نماد در درون نظامي نمادين و بر اسـاس قـوانين و قاعـده               
بنابراين بايد گفت هر نظام نمادين داراي قواعد ساختاري و معنايي خويش اسـت كـه                . گيرد  مي

گـودمن در عـين حـال كـه زبـان طبيعـي را مثـالي از        . نمادها، سازندة آنهاستدر عين تمايز از     
كند و معتقد است كه نظامهاي نمـادين          داند، اين نظامها را محدود به آن نمي          مي نظامهاي نمادين 

  .ديگري نظير نظامهاي تصويري، حركتي، نموداري نيز وجود دارند
گـردد تـا بررسـي        سبب مـي   اعد ارجاع، وابسته ساختن نمادها به چارچوبهاي ارجاعي و قو       

گودمن اين نظامهاي ارجاع را به دو گـروه سـاده و            . نمادها به بررسي اين چارچوبها منجر شود      
شـوند   اي از ارجاعات ايجاد مي نمايد و معتقد است كه برخي نمادها از زنجيره   پيچيده تقسيم مي  

ر نظام نمادين را بر پايـة طرحـوارة         وي ه ). 1985،  1گودمن(اي از ارجاع پيچيده هستند        و نمونه 
هـاي نمـادين ديگـر        سازد كه با قواعد نحوي و معنايي خـويش از طرحـواره             نماديني استوار مي  

گردد؛ توسعة اين طرحوارة نمادين درون فرهنگ به تكـوين نظـام نمـادين و تـشكيل                   متمايز مي 
  .ساختاري وسيع خواهد انجاميد

  بحث و بررسي. 3
گرايان شناختي در فرآيند تكوين شناخت و         ه است كه موضع كثرت    در اين قسمت سعي شد    

همـان  . بازنمايي روشن گردد و پس از آن داللتهاي آن در برنامة درسي مورد بررسي قرار گيـرد                
گرايان شناختي، فرآيند شناخت، فرآيندي تعـاملي         گونه كه پيش از اين بيان گرديد از نظر كثرت         

در اين فرآيند تعاملي، آدمي بـا       . است و كيفيات سازندة محيط      است كه نتيجة ارتباط ميان آدمي     
توان او    خويش و با نظام حسي خود به صورت عنصري فعال حضور دارد و نمي             شرايط دروني   

اي شـبيه     شود تا شناختها، ماننـد محـصوالت كارخانـه          همين فعاليت سبب مي   . را منفعل دانست  
 بـه   2گرايياين مطلب ديدگاه ساخت و سـاز      .  باشيم يكديگر نباشند و ما با تنوع شناختها مواجه       

، نيـك نـام و مهرمحمـدي      (دهـد     دانش و معرفت را به طور برجسته و بارز مورد توجه قرار مي            
شود تا شـناختها در عـين    آفريني محيط و كيفيات سازندة آن سبب مي از سويي نيز نقش   ). 1385

                                                           
1. Goodman 
2. constructivism 
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در ايـن حالـت   . چندگانگي با يكديگر ارتباط برقـرار نماينـد و قابـل تبـادل و بازنمـايي باشـند       
شود و طيفي گسترده از آگاهيهاي انـساني را در بـر              شناخت از معناي محدود خويش خارج مي      

  .گيرد مي
بلكـه  . از نظر آيزنر بازنمايي نيز همان مفهوم بازنمايي ذهني مورد نظر علوم شناختي نيـست              

 محتواي آگاهي فرد است به صورتي كه آن آگاهي، صـورتي همگـاني و عمـومي    1فرآيند تحول 
توانند    نيز وسايلي هستند كه مي     2هاي بازنمايي   اشكال و گونه  ). 118، ص   1998آيزنر،  (پيدا كند   
داراي ابعاد سمعي، بصري، حركتـي، بويـايي، لمـسي و چـشايي را بـه قلمـرو عمـومي                    مفاهيم  

ي، كلمـات، تـصاوير، موسـيقي، رقـص، رياضـ         . بكشانند و به شناخت، بعدي اجتماعي بخـشند       
پـس بـه عكـس      . انـد   هـاي بازنمـايي      گونه   و رياضي از جمله    شناسي  فلسفه، روانشناسي، جامعه  

كنند، بازنمايي فعاليتي است در پيوند با عمـل اجتمـاعي و              اي مطرح مي    تعريف ايستايي كه عده   
  . يافته استنمتكي بر ابزارهاي نشانه شناختي كه در جامعه رشد و تكوي

گيـري از سيـستمهاي حـسي نـه تنهـا بـه               بايد توجه داشت كه توانايي فرد در تجربه با بهره         
لكـه بـه چارچوبهـاي       ب – كه در طول زندگي خويش كسب نموده است          –ويژگيهاي كيفي فرد    

دهنـد،    اين چارچوبها نه تنها آدمي را در معناسـازي يـاري مـي            .  نيز بستگي دارد    محيطي 3ارجاع
سـازند كـه از پـشت آنهـا بـه مـشاهده و درك جهـان                   بلكه چارچوبهايي را براي وي فراهم مي      

ي همـان  ين چارچوبهاي ارجـاع توان گفت ا  مي. كند  پردازد و در درون آنها معاني را درك مي          مي
  .اند  بازنمايي هستند كه پس از ابداع و كاربرد، خود جزئي از فرهنگ گشتهياه گونه

شود تا ديگر در فرآيند شناخت،   ميسببگيري و نهادينه شدن اين چارچوبها در آدمي     شكل
گيرد و در مرحلة بعـد        او را عنصري منفعل ندانيم كه در معرض انطباعات خنثاي حسي قرار مي            

بنـدي ايـن      از نيازها، احساسات و تمايالت و پيشينة فرهنگي تربيتي خويش به صورت           نيز فارغ   
  .پردازد انطباعات و استنتاجهاي عقالني مي

كننده منفعل نيست؛ چيزي كه مانند خاك رس انطباعـاتي را   به عبارت ديگر، آدمي يك درك  
 از جهـان تجربـي را       هايي  از جهان تجربي دريافت كند، بلكه عاملي فعال است كه خودش جنبه           

                                                           
1. transformation 
2. forms of representation 
3. frames of reference 
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 كه بر اسـاس     –همچنين حيث التفاتي وجود آدمي      . كند  براي شناخت انتخاب و سازماندهي مي     
گردد تـا توجـه وي بـه      سبب مي–شود  گيري مي چارچوبهاي ارجاعي و نظامهاي نمادين جهت   

يط هايي ويژه از محـ  محيط پيراموني خود انتخابي باشد و به صورت فعال دست به انتخاب جنبه         
ها نيز به مهارتهايي وابسته است كه فرد قبالً كسب كرده و مربوط               انتخاب اين جنبه  . خويش زند 

ايـن گونـه    . انـد   به حسهايي از او و نظامهاي ارجاعي از اوست كه در طول زنـدگي فعـال شـده                 
ارد د  نمايد و زواياي نگاهي را به وي ارزاني مـي           مهارتها و حسها در فرد آمادگيهايي را ايجاد مي        

ايـن  . رود پـردازد و بـا آنهـا بـه سـراغ تجربـه عـالم مـي         كه از آنها به تماشا و تجربه جهان مـي     
شوند كه فرهنگ، خـرده فرهنـگ و حتـي      چاچوبهاي ارجاعي يا مهارتها در فرصتهايي ايجاد مي       

  .دهد خانه در اختيار كودك قرار مي
ورد كـه در انجـام كاركردهـاي        آ   نيز از ابزارهايي روانشناختي سخن به ميان مـي         جان استينر 

 –اين ابزارهاي شناختي كه برخاسته از فضاي فرهنگي         ). 1995(اند    ذهني و نيز انتقال آنها دخيل     
شوند، ابزارهاي فرد براي انديـشيدن هـستند          نيز منتقل مي  اجتماعي فرد هستند و در همين فضا        

تـوان معـادل      نـشناختي را مـي    ايـن ابزارهـاي روا    . پـذير نيـست     ن آنها فرآيند تفكر امكان    وكه بد 
  .چارچوبهاي ارجاعي دانست

هـاي متفـاوت      توان گفت چارچوبهاي ارجاعي كه نتيجة به كـارگيري گونـه            به طور كلي مي   
ها به برخورد فرد بـا   اند و همين واسطه  بازنمايي هستند، واسطة ميان ارگانيسم و كيفيات محيطي       

اما الزم است عالوه . سازند اي رها مي  انگاره بخشند و آن را از حالت تك محيط درجه آزادي مي
بر نقش چارچوبهاي ارجاعي در نحوه مواجهه فرد با محيط، سهم محتواي تجربه نيز در تشكيل                

  .شناخت مورد توجه قرار گيرد
سازد،  هاي متفاوت بازنمايي امكان تحصيل تجارب گوناگون را ممكن مي          از آنجايي كه گونه   

به فردي از اين تجارب متفاوت قابل ساخت است و اين امر بـه نوبـة                معاني متفاوت و منحصر     
گيري از هرگونه بازنمايي حـداقل داراي         بهره. سازد  هاي متفاوت فهم را ممكن مي       خويش، گونه 

شود كـه زودگـذر و    نخست آنكه سبب تثبيت افكار و احساساتي مي   : چهار كاركرد تربيتي است   
گيري از اشكال بازنمايي را در پـي دارد و آن             يت بعدي بهره  اين كاركرد، اهم  . شدني هستند   زايل

شـود در سـر افـراد         آنچـه اصـطالحاً گفتـه مـي       . هاست  قابليت اصالح و بهبود و پااليش انديشه      
دا نكند، توسط خود فرد يـا ديگـران تقريبـاً قابـل اصـالح و                گذرد تا بروز و جلوه بيروني پي        مي
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آنچـه جنبـه درونـي    سـازي   ر شكل بازنمايي براي برونـي   گيري از ه    دوم آنكه بهره  . بهبود نيست 
به تعبير برونر دانستن و ارتباط برقرار كردن ماهيتـاً بـه هـم              . سازد  پذير مي   دارد، ارتباط را امكان   

اين حالت عمومي و همگاني بازنمايي است كه تفكر و انديـشه را             ). 1998برونر،  (وابسته است   
سوم آنكه بازنمايي فرصتهايي براي خلق و كشف فراهم         . كند  داراي ارزش مي  به لحاظ اجتماعي    

 اسـت تـا   1در اينجا خلق چيزي بيشتر شبيه گفتگوي دو طرفـه     ). 27، ص   1998آيزنر،  (آورد    مي
عمل ساخت و ايجاد چيزي صرفا موقعيتي نيست كه ما در آن بـه بازنمـايي آنچـه                  . 2تك گويي 

دازيم بلكه عـالوه بـر آن، عمـل ايجـاد كـردن             ايم، بپر   قبال دانسته، احساس كرده يا تصور نموده      
بـه بيـان    . شـوند   اي است كه از طريق آن، اشكال ناشناختة معنا قابل كشف و كـاوش مـي                 وسيله

چرا كه تجربه هرگز به شكلي كه ابتـدا ظـاهر شـده اسـت،               ديگر، بازنمايي عملي ابداعي است،      
هـا و فرصـتهاي غيرقابـل         هبه اين ترتيب اسـت كـه عمـل بازنمـايي، گزينـ            . قابل نمايش نيست  

  .يابند ها و انتخابهايي را كه صرفا در جريان عمل ظهور مي آورد؛ گزينه بيني را فراهم مي پيش
درست . كند  هر شكل بازنمايي را كه در نظر بگيريم از توجه به برخي ابعاد جهان غفلت مي               

ن هر چيـز از طريـق       همچني. كند  مثل ادراك كه براي تمركز بر امور به صورت گزينشي عمل مي           
انتخاب يك شكل بازنمايي، انتخابي اسـت كـه از   . هر چيز و هر شكل بازنمايي قابل بيان نيست  

دانـد عبـارت    وقتي كه آنچه فرد مي. شود  آن طريق دنيا ادراك و به صورت همگاني بازنمايي مي         
نـد  توا گيـري كنـد، فـرد در جـستجوي آن چيـزي اسـت كـه مـي         است از اينكه چگونـه انـدازه     

توان به دو وسيله و ابزار        براي روشن شدن مطلب مي    ). 251، ص   2000آيزنر،  (گيري كند     اندازه
متفاوت براي ثبت و ضبط كردن تصاوير و وقايع، يعني دوربين عكاسي و دوربين فيلمبـرداري،                

 افكند، متوجه  به محيط و پيرامون خود نظر مي    قتي كه فرد با داشتن دوربين عكاسي      و. اشاره كرد 
اما . تواند به خوبي آنها را ثبت و ضبط كند          شود كه دوربين عكاسي مي      ها و موقعيتهايي مي     سوژه

هـاي سـاكن و      اگر او مجهز به دوربين فيلمبرداري باشد، موضوعات مورد توجه او ديگر پديـده             
 ايـن   3پـستمن . ايستا نخواهند بود؛ بلكه نگاه او متوجه حركت و پويايي و تغيير در محيط است              

كسي كه چكش در دست دارد همـه چيـز را           : كند  نديشه را در يك جمله اين اگونه خالصه مي        ا

                                                           
1. dialogue 
2. monologue 
3. Postman 
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اشكال  بازنمايي ابـزار و وسـيله هـستند و ايـن             ). 1375پستمن، ترجمة طباطبايي،    (بيند    ميخ مي 
اي كـه قابليـت برقـراري         فرهنگ است كه ابزارهاي الزم را براي سازماندهي و فهم دنيا به گونه            

. اين ابزارها، مـواد يـا نمادهـا هـستند         . دهد  ا ديگران را داشته باشد در اختيار ما قرار مي         ارتباط ب 
اي   ويژگي منحصر به فرد انسان در ميان ساير موجودات زنده اين اسـت كـه ذهـن او بـه گونـه                     

  .گيري از اين ابزارهاي فرهنگ است  كه قادر به بهره تكامل يافته
 مهم نظامهاي آموزشي، ايجاد معنايي زنده و پوياسـت          برونر معتقد است كه يكي از وظايف      

بنابراين نبايد دانـش را     . پذيرفتن آن براي نسل جوان و نوخاسته وجود دارد          از آنچه امكان تحقق   
نظامهـاي آموزشـي    . شـود   آن چيزي بدانيم كه به صورت ساكن و ايستا در ذهن افراد ذخيره مي             

قلمروهاي ممكن و محتمل معنا فراهم آورند و به         بايد سكوي پرشي در جهت دستيابي افراد به         
اي بپردازند كه بتواند نظير سكوي پرش عمل نمايد و اين از              بندي دانش به گونه     ايجاد و صورت  

  ).2007برونر، (جمله رسالتهاي مهم مدارس است 
برونر در توجيه اين نظر خويش به حاصل تجربة نيم قرنـي خـود در زمينـة رشـد ذهـن و                       

بخشد، كنـار   كند و معتقد است كه آنچه به تجارب فرد سازمان مي  با فرهنگ اشاره مي  ارتباط آن 
 كـه تـالش      ذهن اسـت   1سازي  هاي مجزا نيست، بلكه طرحواره      هم قرار گرفتن گروهي از مؤلفه     

نكتة مهم آن   . آورد  ناپذير در مي    كند و آن را به صورت فعاليتي پايان         براي معناسازي را ممكن مي    
  .گيرد سازي امري شخصي و فردي نيست، بلكه در فرهنگ شكل مي وارهاست كه طرح

   شناخت و بازنمايي در برنامة درسي ايران ضرورت و پيامدهاي كثرت. 4
گرايي شناختي با توجـه بـه ماهيـت آن، در برنامـه      در اين بخش ابتدا، ضرورت ورود كثرت 

  .مهم آن اشاره خواهد شددرسي ايران بيان خواهد گرديد و سپس به برخي از پيامدهاي 
هـاي    آمـوزان مـا در همـه عرصـه          زايي كه دانـش     بي ترديد سرعت تغييرات و شتاب حيرت      

كنند يا خواهند كرد، آموزش و پـرورش را وادار بـه بـرآورده                زندگي در دنياي كنوني تجربه مي     
برخـوردار شـوند   آموزان ما بايد از قابليتها و توانمنديهايي        دانش. كردن نيازهاي آنان خواهد كرد    

تأكيـد بـر نمادهـا و       . كه آنان را براي مواجهه با اين سيل خروشان و مواج تغييـرات مهيـا كنـد                
گرايي شناختي است، از      نظامهاي بازنمايي كه در ساخت و تبادل معنا مورد توجه رويكرد كثرت           

                                                           
1. schematization 
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 در ايـن    آموزان ما بايد بتوانند     دانش. جمله وظايف مهم آموزش و پرورش در زمان حاضر است         
دنياي پسا صنعتي يا به تعبير برخي عصر ديجيتال و ارتبـاط، قابليتهـاي الزم بـراي مواجهـه بـا                     

در شرايط كنـوني، سـاخت و       . نمادها و مظاهر تمدني به سرعت در حال تغيير و تحول را بيابند            
تبـاطي  تبادل معنا به واسطه توجه به انواع متعدد نظامهـاي نمـادين، بـراي افـزايش قابليتهـاي ار          

 اجتماعي از ضروريات است و اساسـاً يكـي از وظـايف مهـم               –آموزان با محيط فرهنگي       دانش
  .آموزان همچون سكوي پرش عمل نمايند نظامهاي آموزشي آن است كه بتوانند براي دانش

همچنين با نظر كردن به ماهيت دانش و شناخت براي تـدوين برنامـه درسـي، ديـدگاههاي                  
ريزان برنامه درسي از منظر توجه به ماهيت دانش و  طراحان و برنامه. ندگوناگون قابل طرح هست

روشـهاي آمـوزش؛ چگـونگي      : گيري در مورد سه مطلب هستند       شناخت حداقل قادر به تصميم    
ما بـا  ). 1993، 1هيس و پاركي(تدوين برنامه؛ و چگونگي توجه به تفاوتهاي فردي يادگيرندگان  

 )الف: گيريم  ميمباحث مطرح شده را در قلب چهار بخش پي          توجه به اين سه مطلب داللتهاي       
 )ج كثـرت محتـوا و روشـهاي گونـاگون آمـوزش             )بآمـوزان     افزايش قابليتهاي ارتباطي دانش   

 توجـه كـردن بـه       )دآمـوزان     هـاي دانـش     پذيري در تدوين برنامه و ارزشيابي از آموخته         انعطاف
  2.تفاوتهاي فردي يادگيرندگان و برنامة درسي مغفول

  آموزان افزايش قابليتهاي ارتباطي دانش. 1-4
در دنياي امروز و با طرح مسئلة جهـاني شـدن و تقابـل يـا گفتگـو و آشـنايي فرهنگهـا بـا                   

 همـان گونـه     –از آنجا كه    . يكديگر، يكي از نيازهاي مبرم انسانها، توانايي برقراري ارتباط است         
گيـري از نمادهـاي       ر بستر فرهنگ و با بهره     دارتباط   برقراري   –كه در بخشهاي قبل بيان گرديد       

گيرد، افزايش اين نمادها و نيز افزايش اشكال بازنمايي واقعيت منجـر              موجود در آن صورت مي    
  .گردد شدن بيشتر اين مسير ارتباطي مي به غناي فرهنگ و بارور

ان منظـور   تواند با نظامهاي نمادين بيشتري ارتباط برقرار كند و بـراي بيـ              آموزي كه مي    دانش
گراي فرهنگي امروز و در جامعـة    گيرد، در فضاي كثرت خويش از اشكال بازنمايي وسيعتر بهره 

اي موثرتر قادر به تعامل با فرهنگها و انسانهاي ديگر خواهـد بـود و بـه همـين                     جهاني، به گونه  

                                                           
1. Hass and Parkey 
2. null curriculum 
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هاني، خـود   قرار گرفتن در تعامالت ج    . تواند در گردونة تعامالت جهاني قرار گيرد        دليل بهتر مي  
سبب اطالع يافتن از راه حلهـاي جديـد بـراي مـسائل مـشترك و بيـان نظـرات و راه حلهـاي                        

داري تمدني بزرگ را دارد، يكـي         اين امر به ويژه براي كشوري كه داعية طاليه        . پيشنهادي است 
. شـود   ميتر در جامعة جهاني رود و منجر به ايفاي نقشي فعال      از ضرورتهاي اساسي به شمار مي     

آمـوز    همچنين به كارگيري راههاي چندگانة شناخت در قسمتهاي گوناگون برنامه درسي، دانش           
را قادر به تغيير دادن منظر شناختي و آشنايي با نظامهاي نمادين متفاوت خواهـد كـرد و همـين                    

  .امر به وي فرصت بررسي مسائل از وجوه گوناگون را خواهد بخشيد

  كثرت در روشهاي آموزش. 2-4
ل بازنمايي را كه به كار بگيريم تا با آن انديشه و تفكر خود را ارائه كنيم، بر فرآيند و هر شك

از ايـن  . ذهن دستاورد و محصول فرهنگ است. گذارد نيز محصوالت انديشه و تفكر ما تأثير مي 
 2 برنامه درسي وسـيلة تغييـر دادن ذهـن         1منظر اگر به برنامه درسي نگاه شود، به تعبير برنشتاين         

 يعني به ميزان قابل توجهي ذهن تحت تأثير تجاربي است كه فرد در طول حيات خود در                  ست،ا
اصـلي  منبـع   ). 1998از آيزنـر،    به نقل   (مواجهه با كيفيات سازنده محيط خود كسب كرده است          

از اين رو هـر گونـه       . كودكان و نوجوانان براي كسب تجربه، مواجهه آنان با برنامه درسي است           
 گيرد، به كدام يك كمتـر   رد توجه قرار  ومدرباره اينكه كدام يك از اشكال بازنمايي        گيري    تصميم

مخاطبـان، شـناخت در      مورد توجه قرار نگيـرد، بـر قابليتهـاي شـناختي            بها داده شود و يا اصالً     
اي از بازنمايي، امكان      گيري از شكل و گونه      توانايي فرد در بهره   . معناي تام و تمام آن، تاثير دارد      

توانـايي  . سـازد   اي خاص از تجارب و در نتيجه كـسب معـاني را ممكـن مـي                 سترسي به گونه  د
رمزگشايي و درك يك قطعه شعر، يك تابلو نقاشي، يك معادله رياضي يا يـك مـضمون دينـي                   

در اينجا منظور از سـواد، معنـاي محـدود آن در توانـايي              . هاي متفاوت سواد است     نيازمند گونه 
گذاري و رمزگشايي معنا از هـر يـك از انـواع و               ؛ بلكه سواد شامل رمز    خواندن و نوشتن نيست   

بـه  ). 9، ص   1998آيزنـر،   (رود    اشكال نماديني است كه در فرهنگ براي ساخت معنا به كار مي           
نكته قابل ذكر اين است كه بسياري از معاني         . دهد  تعبيري هسته مركزي سواد را معنا تشكيل مي       

                                                           
1. Bernstein 
2. mindaltering device 
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ا ارقام قابل ساخت و انتقال نيستد، اغلب از طريق تـصاوير بـصري،   كه در قالب كلمات، اعداد ي   
  .گردد موسيقيايي، يا فعاليت عملي قابل فهم مي

 فرآيندي دانسته شود كه هدفش بسط دادن و تعميق بخشيدن به انواع اگر آموزش و پرورش   
ربـوط بـه    معاني قابل درك براي افراد است و اگر سواد نيز همان طور كه گفته شـد فرآينـدي م                  

ساخت معنا و بده و بستان يا مبادله معنايي در نظر گرفته شود، پس برنامه درسي مـدارس بايـد                    
بـدين  . در صدد فراهم آوردن فرصتهايي باشد تا زمينة رشد انواع گوناگون سواد را فراهم سـازد               

عي تـوان نـو     اي و اعـداد و ارقـام را مـي           ترتيب محدود ساختن سواد و دانستن به دانش گـزاره         
ها؛ دانش مبتنـي بـر       در اين صورت دانش مبتني بر ديسيپلين      . شناختي دانست   نظري معرفت   تنگ

نظير هنر  (؛ دانش مبتني بر شهود      هاي تجربي   كشف و شهود قدسي؛ دانش مبتني بر تجربه و داده         
هـر كـدام جايگـاهي قابـل توجـه در برنامـه درسـي               ) ورزي است   كه منشا و خاستگاه آن خيال     

  ).2000هس و پاركر، (ت خواهند داش
 يـادگيري   –هاي ياددهي     مطلب قابل ذكر درباره مجاز و مناسب بودن كثرت روشها و شيوه           

اين است كه به كارگيري اشكال گوناگون بازنمايي در مطالعه و يادگيري دروس متفـاوت بايـد                 
نگهـاي  مثالً در درس مطالعـات اجتمـاعي و در مبحـث خـانواده در فره              . مورد توجه قرار گيرد   

آمـوزان   گوناگون و نقشي كه هر يك از اعضاي آن به عهده دارند، مفاهيمي كه قرار است دانـش    
هاي رايج و سـنتي، از طريـق داسـتان، فـيلم، تـصاوير و حتـي                   تواند عالوه بر شيوه     دريابند، مي 

اساساً مفـاهيمي نظيـر نقـش، طبقـه اجتمـاعي و            . حضور در مكانهاي زندگي افراد دانسته شوند      
ها با برچسبي روي آن مشخص شـده باشـند    ختار اجتماعي مطالبي نيستند كه در دنياي پديده سا

ايـن  . آموزان آنها را در قالب عبارات و جمالتي يـاد بگيرنـد             كه ما نيز انتظار داشته باشيم، دانش      
خالصـه كـردن آن چيـزي       كنند تـا بـه        شناسان استفاده مي    مفاهيم صرفاً ابزاري هستند كه جامعه     

  .ورزانه آنان بوده است دازند كه ابتدا حاصل كيفيات تجربه شده و خيالبپر

  آموزان هاي دانش برنامه و ارزشيابي از آموختهپذيري در تدوين  انعطاف. 3-4
شود، سپس اين اهداف بـر        در الگوهاي استاندارد طراحي آموزشي ابتدا اهداف مشخص مي        

از ايـن منظـر تـصور       . شـود   عيين و مشخص مي   گيري با جزئيات بيشتر ت      حسب امور قابل اندازه   
پذير شود؛ چرا كه وضوح اهداف امكان ابداع ابـزار            تر امكان   ريزي درسي آسان    شود كه برنامه    مي

همچنـين اهـداف بـراي همـه       . كنـد     و وسايلي را براي تحقق بخشيدن اين اهـداف تـسهيل مـي            
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 كه امكان آزمـون از صـالحيتهاي        اي  شود به گونه    آموزان يك پايه يكسان در نظر گرفته مي         دانش
با اين نگاه به طراحي برنامه وضوح اهداف بر اساس معيارهـاي           . آموزان وجود داشته باشد     دانش

گرايي شـناختي     در نگاه از منظر كثرت    . كننده عقالنيت و عينيت در برنامه است        استاندارد تضمين 
بيني نيز نيستند و اصوالً بـه         لكه قابل پيش  گيري نيستند، ب    نه تنها تمام پيامدهاي برنامه قابل اندازه      

آموزان و سنجش آن در قالب آزمونهاي استاندارد نـه         دست آوردن نتايج يكسان براي همه دانش      
آمـوزان بـر      تنها ممكن نيست، بلكه امري ممدوح نيز نيست؛ زيرا همانگونه كه گفته شد، دانـش              

 اشكال گونـاگون بازنمـايي بـه كـار          حسب نظام حسي، يادگيريهاي پيشين، عالئق و تمايالت و        
از اين رو هرگز اين امكان وجود نـدارد كـه           . زنند  گرفته شده، دست به خلق مفاهيم و معاني مي        

از پيش تعيين شده و مشابه به پيش         يادگيري را در قالب و طرحي كامالً         –بتوان جريان ياددهي    
گذاري و طراحي برنامه به        هدف پذير است و هرگونه     طراحي و تدوين اين رويكرد انعطاف     . برد

  ).1382مهرمحمدي، (شود   ديده مي1گذارانه منطعف منزله اقدامي هدف
هـاي سـنتي رايـج كـه بـه صـورت              آموزان نيز عالوه بر شيوه        هاي دانش   ارزشيابي از آموخته  

و آموزان در خلق معاني  شود، به كليه اشكال بازنمايي كه دانش آزمونهاي قلم و كاغذي انجام مي    
آموزان بايد فرصتهاي متنوعي داشته باشند كـه          يعني دانش . شود  برند، توجه مي    مفاهيم به كار مي   

نوشـتن مقالـه و داسـتان،       . هاي خود را آشكار كننـد       هاي گوناگون دانسته    بتوانند از طريق رسانه   
اي شعر يا خلق يك اثر هنري، طراحي و ساخت مدل فيزيكي، از جملـه راههـايي                   سرودن قطعه 

توانند در ارزشيابي به كـار        آموزان مي   ستند كه متناسب با مواد درسي گوناگون و گزينش دانش         ه
  .گفته شوند

هـاي گونـاگون      مطلب قابل ذكر ديگر درباره ارزشيابي اينكه مشروع و مجاز دانـستن شـيوه             
مهرمحمـدي،  (سنجش و ارزيابي، بدون شك توجه را معطوف به فرآيند يادگيري خواهـد كـرد                

. العـاده مهـم اسـت    آموزان مطلبي فوق توجه به فرآيند يادگيري هنگام ارزشيابي از دانش       . )1385
هـاي    شود كه بسياري از اهداف ارزشمند يـادگيري كـه بـا ارزشـيابي               غفلت از اين امر سبب مي     

. مرسوم سنتي قابل سنجش نيستند، عمالً از گردونه فعاليتهاي آموزشـي مـدارس حـذف شـوند                
هـاي    شوند، نسبت به بسياري از دانسته       ه در ارزشيابي سنتي به كار گرفته مي       راهكارهاي سنتي ك  

هـاي    مجاز دانـستن شـيوه    . اند  آموزان غيرحساس   ضمني و ظرافتها و پيچيدگيهاي يادگيري دانش      
گوناگون ارزشيابي به معناي بذل توجه و تأكيد بر آن دسته از ظرافتهاي فهم عقالني، عـاطفي و                  

از ايـن  . تر باشد تواند نويدبخش پرورش افراد توانمندتر و شايسته كه ميعملي ارزشمندي است    

                                                           
1. flexible purposing 
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رو توجه به كثرت روشهاي ارزشيابي به معناي دميدن روح سرزندگي و پويـايي بـه فعاليتهـاي                  
  .آموزشي و تربيتي مدارس در راستاي تربيت بهتر نسل جديد است

  ي مغفولتوجه به تفاوتهاي فردي يادگيرندگان و برنامة درس. 4-4
نگاه همه جانبه و فراگير به شناخت و توجه به اشكال گوناگون بازنمايي در نظـام آموزشـي         

آمـوزان داراي     دانـش . آموزان نيز داراي اهميت اسـت       از جنبه لحاظ كردن تفاوتهاي فردي دانش      
ابنـد  ها و فرصتهاي گوناگوني بي اگر آنان در مدرسه گزينه . توانايي و استعدادهاي متفاوتي هستند    

عـدالت تربيتـي بـه      . فردي خود به نحو مناسب بهره ببرنـد        خواهند بود تا از اين تفاوتهاي        قادر
گرفتـه  آمـوزان در نظـر        اي همه دانش  هاي مشابه و فعاليتهاي يكسان بر       معني آن نيست كه برنامه    

هـاي گونـاگون بازنمـايي مجـالي بـراي            به رسـميت شـناختن و ارج گذاشـتن بـر شـيوه            . شود
هايي را كـه در آن مـستعدترند پيـدا            آورد تا خود را بيابند، عالئق و زمينه         وزان فراهم مي  آم  دانش
هاي استاندارد و يكـسان بـه معنـاي           تأكيد بر برنامه  . نند و ساير ابعاد وجودي خود را بپرورا       كنند

هـي  برخورد مشابه با طيفي وسيع از استعدادها و عالئق است و اين به معناي امتياز دادن به گرو                 
ها هستند و از طرفي نيز محروم كـردن           آموزان است كه داراي عالئقي در راستاي برنامه         از دانش 

عالئـق گـروه    . ها هـستند    گروهي ديگر است كه داراي استعداد و توانمنديهايي ناهمسو با برنامه          
شـود؛ چـرا كـه ابعـاد          اخير در نگاهي محدود به شناخت، فاقد بار شناختي در نظـر گرفتـه مـي               

  .گيرد ورزانه شناخت مورد غفلت قرار مي طفي، معنوي و خيالعا
گرايـي    از جمله مفاهيم راهگشا و بصيرت آفريني كه آيزنر در سـاية اتخـاذ رويكـرد كثـرت                 

برنامة درسي مغفول آن چيـزي      . شناختي در برنامة درسي وضع كرده برنامة درسي مغفول است         
، به سخن ديگر برنامة درسي مغفول     . شود  ياست كه در برنامة درسي رسمي مورد غفلت واقع م         

ريـزان    مواد و موضوعات درسي يا فرآيندهاي ذهني است كه در ساية گـزينش وتـصميم برنامـه                
هاي مرتبط  آموزان از آموختن تجربه درسي از برنامة درسي مدارس حذف شده است و لذا دانش     

از آن جهت اهميت دارد كـه       اين مطلب   ). 639، ص   1381مهرمحمدي،  (مانند    با آنها محروم مي   
دانند نيست، بلكـه مربـوط بـه          گيريهاي افراد، فقط وابسته به آنچه مي        گيريها و تصميم    نوع جهت 
بنابراين اگر مفهومي محدود از شناخت دستماية فعاليتهاي مدارس       . شود  هاي آنان نيز مي     نادانسته

در حـالي كـه توجـه بـه         .  شـد  آموزان محدود و نابسنده خواهد      قرار گيرد، تجارب تربيتي دانش    
ريزان در آنچه از برنامـة درسـي و در نتيجـه از               گرايي شناختي، سبب تأمل برنامه      رويكرد كثرت 
در هـزارة سـوم كـه علـم و فناوريهـا و             . آموزان حذف گرديده است، خواهد شد       تجارب دانش 

ة درسـي   ورزي انسان به سرعت در حال رشد اسـت، مفهـوم برنامـ              هاي گوناگون انديشه    عرصه
توانـد   نماندن برنامة درسي در حصار عادات و سنتهاي گذشته است و ميمغفول، به معناي باقي    

  .پويايي و تحرك برنامة درسي را در پي داشته باشد
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  »تربيتي با تعاليم ديني تباين معرفت«تحليل و نقد الگوي 
  

  ∗زاده قمصري عليرضا صادقدكتر 
  چكيده

اين مقاله با توجه به نقش برجستة تحقيقات تربيتي در شناخت و هدايت فرآيند تربيت،        
شناسي متداول در ايـن عرصـه، بـه           سازي با هدف ايجاد تحول در روش        به منظور زمينه  

پردازد كه بر رونـد كنـوني تحقيقـات تربيتـي مـسلط               ي الگوي خاصي مي   بررسي انتقاد 
گيري از منابع معرفتي بـشري        بنابراين طرحوارة كالن، پژوهش تربيتي تنها با بهره       . است

در هيچ يك از مراحل تدوين و       » تعاليم ديني «پذيرد و     صورت مي ) مانند عقل و تجربه   (
تبـاين  «التزام بـه ايـن نـوع        . ها نقش ندارند  اعتباربخشي به نظريات تربيتي و كاربست آن      

هاي تربيتي با محتـوا       در عرصة پژوهش تربيتي، به تكوين نظريه      » معرفتي با تعاليم ديني   
ايـن نوشـتار بـا تلقـي     . و قالبي كامالً غيرمتأثر از تعاليم و ارزشهاي ديني انجاميده است        

رخي حقايق و واقعيتهاي مهم به      به مثابه منبع معرفتي مستقل، براي ارائه ب       » تعاليم ديني «
را امـري   » الگـوي تبـاين   «ويژه در زمينه تعليم و تربيت، اتكـاي تحقيقـات تربيتـي بـر               

شناسـي رايـج در       تحليل و نقد اين الگو بر ضرورت تحول در روش         . داند  ساز مي   مسئله
ر در مقالة حاضـ   . كند  تحقيقات تربيتي و لزوم يافتن الگويي جايگزين براي آن تأكيد مي          

شناسـي پـژوهش      به منظور ارزيابي انتقادي الگوي تباين و تضعيف سيطره آن بـر روش            
: عبارتنـد از  انـد كـه       شناسـايي شـده   تربيتي، مهمترين مباني فلسفي و كالمي ايـن الگـو           

گرايي تبايني، تحويل دين به امري غيرشـناختي و           گرايي، كثرت   اومانيسم معرفتي، اثبات  
بت بـه ايـن مبـاني،        انتقـادات قابـل توجـه مطـرح نـس          با مروري بر  سپس  . سكوالريزم

الگـوي  «توان بـه جـاي        بنابراين، نه تنها مي   .  آنها تبيين شده است    فعترديدپذيري و ض  
شناسي تحقيق تربيتي سخن بـه ميـان آورد؛ بلكـه در              از الگويي ديگر براي روش    » تباين

يم ديني، بايـد رونـد   صورت طراحي چنين الگويي بر مبناي امكان ارتباط معرفتي با تعال         

                                                           
  27/6/87:             تصويب نهايي26/9/86: دريافت مقاله

    Email: alireza_sadeqzadeh@yahoo.com    گاه تربيت مدرس  دانشاستاد. ∗
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فعلي پژوهش تربيتي، هم در سطح نظري و هم در عرصه كاربردي، مـورد بـازنگري و                 
  .اصالح قرار گيرد

  
نـسبت معرفـت    / نقد معرفـت تربيتـي سـكوالر      / شناسي پژوهش تربيتي    روش: ها  كليد واژه 
  /مباني فلسفي و كالمي تربيت سكوالر)/ سكوالر(تربيت غيرديني / تربيتي و دين



   ...تباين معرفت« الگوي تحليل و نقد

 

55

 
 

  

  قدمهم
 بـر   1»ترين فعاليـت آدمـي      ترين و قديمي    ترين، ضروري   جهاني«تفكر دربارة تربيت، به مثابه      

اي ديرين و گسترده استوار است و در عرصة تكاپوي معرفتـي انـسان همـواره شـكلهاي                    پيشينه
اند و به نحوي بر جريان تربيـت تأثيرگـذار            متنوعي از اين حركت فكري ارزشمند حضور داشته       

  .دان بوده
بـا  ) آكادميـك (هـاي علمـي    اي از رشـته  در قالب مجموعـه  » علوم تربيتي «اما پس از تكوين     

هويتي مستقل در حوزه علوم انساني و علوم اجتماعي، تالش علمي معطوف به مطالعـة فرآينـد                 
مـداري، مواجهـه      زيرا، خصوصيات ممتازي نظير پـژوهش     . تعليم و تربيت تحولي بنيادين يافت     

هاي متنوع تربيت، تأكيد بر شناسايي دقيق و عينـي وقـايع تربيتـي، اهتمـام بـه                   تخصصي با جنبه  
گيـري    به منظور شناخت و حل مـسائل و موضـوعات تربيتـي و بهـره              ) تئوريك(مباحث نظري   
 تا اين حيطة علمي نسبتاً جوان به سـرعت          تاوردهاي علوم ديگر باعث شده است     گسترده از دس  

ش اصلي مـسئوليت شـناخت و هـدايت فرآينـد تربيـت را               و بخ  گسترش كمي و نيز كيفي يابد     
موفقيت نسبتاً چشمگير در به انجام رسيدن اين مهم از برخي نظرگاهها، اينك سبب              . شامل شود 

شده است، تا در سراسر جهان شناخت و تنظيم فرآيند پيچيدة تربيت، در همة سطوح بر اسـاس    
ي تربيتي به منظـور شـناختن و حـل كـردن            نظامها. پردازي در علوم تربيتي صورت پذيرد       نظريه

مسائل و از سر گذراندن بحرانهاي تربيتي هر يك به نوبة خود، تكيه بر نتايج تحقيقات كاربردي             
  .آورند هاي تربيتي را يگانه طريق مطمئن به شمار مي مبتني بر نظريه

ياي كنـوني   بروز بحرانهاي تربيتي و تشديدشدن و گسترش يافتن آنها، در دن          از سوي ديگر،    
و در همة كشورها و وجود داشتن تعارض و يكسونگري، در عموم ديدگاهها و نظريات مطـرح              
در علوم تربيتي و نيز افـراط در بـه كـاربردن روشـهاي تجربـي و همچنـين تحقيقـات كمـي و                   

توجهي به مباني فلسفي و نظري و باالخره ناتواني تحقيقات معاصر تربيتي در ارائـه                 سرانجام كم 
 –هـاي ارزشـي و معنـوي      به ويژه در جنبـه – راه حل مطمئن به منظور حل مسائل تربيتي      دادن

باعث شده است، تا نسبت به وضعيت فعلي پـژوهش تربيتـي و ميـزان ارزش واقعـي آن بـراي                     
  . اي صورت پذيرد بهبود يافتن تدابير و اقدامات تربيتي، انتقادات گسترده

                                                           
 123 ص -1370، گاستون مياالره، ترجمه عليمحمد كاردان »معنا و حدود علوم تربيتي«به نقل . 1
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بينانـه بـا وضـع فعلـي تحقيقـات تربيتـي،              ي و واقـع   اي منطق   با مالحظة نكات فوق، مواجهه    
اي بـا     چنين مطالعـه  . مستلزم آن است كه اين وضعيت، مورد مطالعة انتقادي و سازنده قرار گيرد            

 احتمالي موجود و ارايـه پيـشنهاد، بـراي رفـع نقـاط              شناسايي و تحليل نواقص و محدوديتهاي     
 كيفيت انواع تحقيقات تربيتي را با هـدف         هاي مثبت فعلي آن، زمينة بهبود       ضعف و تقويت جنبه   

  .سازد شناخت و هدايت فرآيند تربيت فراهم مي
 مورد استفاده در مطالعات تربيتي از جايگاهي        1»منابع معرفتي «در اين زمينه نيز بحث دربارة       

 مطـرح در    2»شـناختي   مباحث معرفـت  «ويژه برخوردار است كه به لحاظ صبغه فلسفي، يكي از           
منـابع معرفتـي معتبـر در       «توضيح آنكـه تحقيـق در مـورد         . شود   قلمداد مي  3»علمفلسفة  «حوزة  

دار و چالش برانگيـز شـاخة         يكي از مباحث دامنه   » دسترس بشر، حدود اعتبار و نسبت ميان آنها       
از (شناسي دانش فلسفه است كه نظرات و مواضع فلسفي متعدد و متعارضي در اين باره                  معرفت
در سنتهاي فلـسفي    ) گرايي  گرايي تا كثرت    يي تا شهودگرايي و از وحدت     گرا  گرايي و تجربه    عقل

  .شرق و غرب مطرح بوده است
شناختي و فلـسفة علـم        از جمله پرسشهاي مهم مربوط به اين بحث از منظر مباحث معرفت           

 انـواع معرفـت      در روند توليـد    – به فرض اعتبار     –منابع معرفتي در دسترس بشر      «: آن است كه  
داشته باشند؟ و آيا هر منبع معرفتي نقش مناسب خود را در اين جريان بـر                چه نقشي     توانند    مي

هـاي   در فرآيند پژوهش علمي براي تدوين و اعتبار بخشي به داعيـه   «به بيان ديگر،    » عهده دارد؟ 
توان و بايد چگونه استفاده شود؟  معرفتي، از هر يك از منابع معرفتي معتبر در دسترس انسان مي         

  »پذيرد؟ گيري مطلوب از هر منبع معرفتي در اين جريان صورت مي بهرهو آيا 

  بيان مسئله
الذكر، نسبت بـه      اين مقاله سعي دارد، تا زمينة مناسب را براي پاسخگويي به دو پرسش فوق             

، در زمينة تحقيقـات     4يكي از منابع ارزشمند شناخت حقايق و واقعيات هستي يعني تعاليم ديني           
تربيتي، اين منبـع معرفتـي      شناسي پژوهش     اما، از آنجا كه هم اينك در روش       . دتربيتي فراهم آور  

                                                           
1. epistemic resources 
2. epistemolgical issues 
3. philosophy of knowledge 

 اسـناد  – متكي بر وحـي الهـي   –روشمند به نصوص معتبر ديني بطور هاي توصيفي و تجويزي كه بتوان محتواي آنها را         يعني مجموعه گزاره  . 4
  .داد
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رسد، در وهله نخست، بايـد علـت پيـدايش و             ارزشمند، تقريباً هيچ جايگاهي ندارد، به نظر مي       
) يعني عدم استفاده از تعاليم ديني به مثابه منبع معرفتي در تحقيقات تربيتـي             (تداوم اين موضوع    

چـرا بـا   «: به بيان ديگر الزم است، ابتدا به اين پرسـش بپـردازيم كـه           . حليل كنيم را شناسايي و ت   
وجود نقش مهم تعاليم ديني در فرآيند تعليم و تربيت، طي قرون متمادي، اينك سـنت متعـارف         

باورمنـد بـه    (اي رقم خورده است كه حتي محققان متدين           شناسي پژوهش تربيتي به گونه      روش
مندي معرفتـي آشـكار از تعـاليم          نيز از هر گونه بهره    ) عاليم مستند به آنها   حقانيت اديان الهي و ت    

  »ورزند؟ ديني در روند تحقيقات تربيتي اجتناب مي
بحث حاضر به منظور تبيين و نقد نحـوة بـروز و اسـتمرار ايـن وضـعيت چـالش برانگيـز،                     

ن نه تنها در    خاصي گشته است كه پيروي از آ      شناختي    بررسي فلسفي الگوي معرفت   معطوف به   
حيطه علوم تربيتي بلكه در همة علوم اجتمـاعي و علـوم انـساني جديـد بـه سـنتي متعـارف و                       

جريان تحقيق و پردازش    ،  1بر اساس اين الگوي كالن    . غيرقابل بحث و گفتگو تبديل شده است      
مـة  گيري از ظرفيتهاي معرفتي در دسـترس ه  ، اصوالً تنها با بهرههاي علمي در همه دانشها  نظريه

شود و در هيچيـك       انجام مي ) مانند انديشه، حواس، حدس و تجربه تكرارپذير همگاني       (انسانها  
 مـستند بـه     2»تعـاليم دينـي   «هـاي علمـي از        از مراحل متفاوت تدوين و اعتباربخشي بـه نظريـه         

 در حيات ديني بـشر      اگرچه. ( گرفت   بهره توان  ، به عنوان منبع معرفتي نبايد و بلكه نمي        3»وحي«
  ).ان وحي را به عنوان يكي از منابع حقائق غيبي عالم به حساب آوردبتو

شناختي بر جدايي كامل روند تحقيقات علمي بـراي           به اين ترتيب، اين الگوي كالن معرفت      
 يعني پذيرش عدم امكـان      –ورزد و با قبول آن        توليد انواع دانش بشري از تعاليم ديني تأكيد مي        

 نيز بدون ترديد، بحـث پاسـخگويي بـه دو    –رفتي از تعاليم ديني گيري مع   يا عدم مطلوبيت بهره   
ولي نكته مهم و مـورد تاكيـد در ايـن           . خواهد شد  منتفي    پرسش مطرح شده در مقدمه موضوعاً     

نوشتار آن است كه الگوي تباين معرفتي با تعاليم ديني بر مباني فلسفي و كالمي معينـي اسـتوار                   
شـناختي و فرهنگـي       رش يافتن آن نيز بـا شـرايط جامعـه         همچنان كه رواج داشتن و گست     است،  

  .خاصي مرتبط است

                                                           
1. paradigm 
2. revelatory teachings of religion 
3. revelation 
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نوشتار حاضر با هدف تحليل و ارزيابي انتقادي الگـوي تبـاين معرفتـي بـا تعـاليم دينـي و                     
تضعيف سيطره آن بر روند تحقيقات تربيتي معاصر، پرسشهاي ذيل را بـه ترتيـب مـورد توجـه                   

  : قرار خواهد داد
فتي با تعاليم ديني به چه معنايي است و اكنون بر اساس چه شواهدي بر               الگوي تباين معر  . 1

 دارد و بـر كـدام مبـاني         يتحقيقات تربيتي مسلط است؟ التزام به اين الگو چه لوازم و پيامـدهاي            
  فلسفي و كالمي استوار است؟

 مهمترين مباني فلسفي و كالمي الگوي تباين با چه انتقادي مواجهند؟ در صورت پذيرش             . 2
تـوان از الگـوي جـايگزيني در          اين انتقادات و تـشكيك در مبـاني الگـوي تبـاين، چگونـه مـي               

   تربيتي در اين ميان چيست؟نشناسي پژوهش تربيتي سخن گفت و وظيفه محققا روش

  الگوي تباين معرفتي با تعاليم ديني؛ توصيف و تحليل . 1
لحاظ نسبت معرفتي بـا تعـاليم       در اين بخش به منظور تبيين وضع فعلي تحقيقات تربيتي از            

شود كه هم اينك بر روند توليد معرفت در علـوم تربيتـي و           ديني، دربارة الگوي كالني بحث مي     
پـس از اشـاره بـه موضـوع الگوهـاي كـالن             . ساير علوم اجتماعي و انساني سايه افكنده اسـت        

سفه علـم معاصـر،     و نقش آنهـا در تحـوالت علمـي از منظـر فلـ             ) پارادايمها بنا به تعبير كوهن    (
نخست الگوي تباين با تعاليم ديني معرفي و برخي شواهد وجود و سيطرة آن بر انواع پـژوهش                  

شـود و نهايتـاً بـا     گردد؛ سپس به لوازم و پيامدهاي التزام به اين الگـو اشـاره مـي        تربيتي بيان مي  
  .شوند تحليلي فلسفي از الگوي نامبرده، مهمترين مباني فلسفي و كالمي آن مشخص مي

  )پارادايمها(تبيين نحوه تحول علوم بر مبناي الگوهاي كالن . 1-1
گرايـان از علـم بـا     شناسي فلسفي معاصـر تبيـين اسـتقراگرايان و ابطـال          پس از آنكه در علم    

كه هـيچ يـك از ايـن دو ديـدگاه           انتقادات فراواني رو به رو شد كه بر اساس آنها معلوم گشت             
هاي واقعاً پيچيده را به طور مـستوفي شـرح و تبيـين                رشد نظريه  توانند چگونگي پيدايش و     نمي
هاي علمـي را   فيلسوفان علم به اين امر گرايش پيدا كردند كه روند پيدايش و تحول نظريه    . كنند

سازد كه تكامـل      ميبررسي تاريخي روشن    «. با توجه به وجود نوعي ساختار كالن توضيح دهند        
تاري است كه با تبيين استقراگرايان يا ابطالگرايان به چنگ           علوم حاكي از وجود ساخ     و پيشرفت 
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ديدگاه تامس كوهن، كه نخستين شـكل آن در         در اين مورد،  ). 94 ص   1378،  1چالمرز(» آيد  نمي
هاي اخير توجـه      مطرح شد، در دهه   ) 1962(» ساختار انقالبهاي علمي   « كتاب مشهور او با عنوان    

 با توجه به عدم انطباق تبيينهاي سنتي از علم با شـواهد             او. بسياري را به خود جلب كرده است      
.  باشـد   اي دربارة علم طرح كند كه با واقعيـات تـاريخي توافـق داشـته                تاريخي كوشيد، تا نظريه   

» پـارادايم «هـاي علمـي و پيـشرفت علـم،       نظريه مفهوم كليدي مورد نظر كوهن در تبيين تكوين  
  .است

 گوناگوني كه قبل از تشكيل و تقـويم يـك علـم صـورت          از نظر كوهن فعاليتهاي پراكنده و     
 منـتظم و     اي علمـي تبـديل شـد،        گيرد، نهايتاً پس از اينكه به پارادايم مـورد پـذيرش جامعـه              مي

پارادايم مشتمل است بر مفروضات كلي نظري و قوانين و فنون كاربرد آنها كه              . گردد  هدفدار مي 
) در هـر علـم    (پژوهشگران درون يك پارادايم     . ندگير  اعضاي جامعه علمي خاصي آنها را بر مي       

 بـه     خواه علم ابصار موجي، شيمي تحليلي باشد يا هـر چيـز ديگـر،               خواه مكانيك نيوتني باشد،   
كوشـش  ). 108 ص 1378چـالمرز،  (نامد     مي 2»علم عادي «كاري اشتغال دارند كه كوهن آنها را        

يز معيارهاي كار و پژوهش مجاز را در درون         بخشد؛ پارادايم ن    او پارادايم را تفصيل و توسعه مي      
پارادايم فعاليت دانشمندان عادي را كه مـشغول  «. كند   تعيين مي   علمي كه ناظر و هادي آن است،      

بخشي از پارادايمها حاوي برخي . كند گشودن رازها و حل معماها هستند هماهنگ و هدايت مي     
بـه نظـر    . »كنـد   پارادايم را هـدايت مـي     اصول بسيار كلي ما بعدالطبيعي است كه پژوهش درون          

 تا درون علم عادي بحراني به وجـود آيـد و ايـن               شود،  كوهن بروز برخي اعوجاجات باعث مي     
آورد؛ انقالب علمي عبارت است       گيري پارادايم رقيب را در آن علم فراهم مي          بحران زمينة شكل  

 بلكـه از سـوي    مند به تنهـايي،   از طرد يك پاردايم و قبول پارادايمي جديد نه از سوي يك دانش            
البته كوهن بر آن بود كـه دانـشمندان در          ) 109همان، ص   (» جامعه علمي مربوط در تماميت آن     

 بـه فعاليـت مـشغول       4ناپـذير   ميـا تفـاه    3اي از الگوهاي ناپيوسته     سر تاسر تاريخ در حيطة رشته     
معـاني  وب براي تعيين    به منزلة يك چارچ   سخن وي آن بود كه هر زمان الگويي خاص          . اند  بوده

از نظـر كـوهن     . كـرده اسـت   در علـم، عمـل      و روشهاي كليدي مسائل قابل توجه و نظـاير آن           

                                                           
1. chalmers 
2. normative science 
3. discontinuous 
4. incommensurable 
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بلكه امري سياسـي و وابـسته بـه         » معيارهاي عقالني «انتخاب ميان الگوهاي رقيب نه بر اساس        «
 را بـر    شناختي است و هيچ فرامعياري وجود ندارد كه بتوان بر اساس آن يك الگو               عوامل جامعه 

گرايانه كـوهن در      هر چند اين موضع نسبي    ). 306 ص   1376فيليپس،  (» الگوي ديگر ترجيح داد   
  اين4 و اورز3چالمرز، 2، تولمن1مورد انتقادات شديد قرار گرفته است و متفكراني مانند جاروي   

مـان، ص   ه(اند    ديد قرار داده  ناپذيري ميان الگوها را مورد تر       بخش از نظرية كوهن دربارة تفاهم     
آموزد كه پيـشرفت علـم از       اما به هر حال فلسفة جديد علم همسو با نظر كوهن به ما مي              ،)311

هـا و واقعيـات       طريق گردآوري واقعيات خام نيست، بلكه از خـالل تهـذيب و اصـالح نظريـه               
 ماننـد   6تري  پذيرد كه به نوبة خود در چارچوبهاي مفهومي گسترده          صورت مي  5گرانبار از نظريه  

  ).1994به نقل از جونز (اند  هاي پژوهشي يا سنتهاي پژوهش جاسازي شده  برنامه ادايمها،پار
گرايانـه    دهد كه با قطـع نظـر از موضـع نـسبي             به هر حال، كاربرد گستردة پارادايم نشان مي       

  .گوناگون استفاده نمودتوان از پارادايم براي تحليل و تبيين تحوالت علوم  كوهن، مي

  ين معرفتي با تعاليم ديني و تسلط بر تحقيقات تربيتي معاصرالگوي تبا. 1-2
رسد در تحليل وضعيت كنوني حاكم بر روند توليد معرفت در  بنابر آنچه گذشت، به نظر مي    

اده از تعـاليم دينـي در       علوم تربيتي و ساير علوم اجتماعي و انساني معاصر، از لحاظ عدم اسـتف             
 بـروز ايـن وضـع را در وجـود و غلبـه الگـويي كـالن و                 بايـد   كم منبع معرفتي در اين روند،     ح

ناپـذير، جريـان      يابي كرد كه به عنوان اصل مسلم و قاعدة تخلـف            تصميمي روش شناختي ريشه   
كسب دانش و پژوهش علمي را از لحاظ نوع رابطه با ديـن و معـارف دينـي هـدايت و كنتـرل                       

پژوهـشگر فعـال در درون يـك    [  دي دانشمند عا«كند  البته همچنان كه كوهن تصريح مي . كند  مي
... كند موضعي غيرنقادانه داشته باشـد،         بايد نسبت به پارادايمي كه در آن كار مي        ] پاردايم مسلط 

  بلكه چنين شخصي نوعاً به علت نحوة تعليمي كه يافته است و نيازي كه به تعلـيم يـافتن دارد،                   
كنـد    قيق پـارادايمي كـه رد آن كـار مـي          چنانچه بخواهد با كفايت به كاوش بپردازد، از ماهيت د         

شـود كـه      با اين وصف از اين مهـم نتيجـه نمـي          . تواند آن را تشريح كند      ماند و نمي    اطالع مي   بي
                                                           
1. I. C. Jarvie 
2. S. Tolmin 
3. C. Ghalmers 
4. C. W. Evers 
5. theory- laden 
6. broader conceptual webs 
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تواند پيش فرضهاي متضمن در پارادايم خود را بـه تفـصيل بيـان                دانشمند در صورت نياز، نمي    
براي تصديق نـسبت بـه وجـود        بدين ترتيب   ). 112 و   111به نقل از چالمرز، همان، ص       (» كند

پژوهـان آن      الزم نيست همه دانش     اي از علوم،    الگوي مشخصي در عرصة يك دانش يا مجموعه       
 پرداخته باشند؛ بلكه صرفاً التزام عملي عموم پژوهـشگران بـه            حيطه آگاهانه به گزينش آن الگو     

مزبـور، در   شناختي و خارج نشدن از چارچوب معين شـده از طريـق الگـوي                 هاي روش   توصيه
با توجه  . تواند قرينه آشكاري بر وجود الگوي معيني در يك علم باشد             مي  جريان فعاليت علمي،  

، قرائن متعددي بر وجود و تسلط الگوي خاصي بر جريان توليد علوم تربيتي و ساير   به اين نكته  
. شـود   ياد مي » م ديني تباين معرفتي با تعالي    « علوم انساني داللت دارد كه از آن، در اينجا با عنوان          

 بـا قطـع نظـر از    –مقصود از اين الگو آن است كـه از معـارف دينـي مـستند بـه وحـي الهـي                   «
تـوان بـه       در هيچ يك از مراحل پژوهش علمي نبايـد و بلكـه نمـي              –نمايي فرضي آنها      حقيقت

بي و  اعم از معارف عقلي، دانشهاي تجر     (همه دانشهاي بشري    . عنوان منبع معرفتي استفاده نمود    
در حكم محصول عقالنيت جمعـي آدمـي بايـد در جريـان             ) توصيفي، علوم اعتباري و كاربردي    

مند   م انسانها بهره   شناختي و فكري در دسترس عمو      از منابع و ظرفيتها و ابزار     توليد معرفت، تنها    
 تنهـا   كامل ميان انواع علوم بشري با تعاليم و علوم ديني در مقام توليد علوم بشري،              تباين  . شوند

راهبرد منطقي و معقولي است كه هم دانش آدمي را به مثابه نتيجة تـالش پيوسـته انـسان بـراي                     
شـود كـه    دارد و هم باعث مـي   از تعرض غير آن مصون مي  و رسيدن به كاميابي،    شناخت هستي 

اي اصـوالً غيرمربـوط، بتوانـد مقـصود و             با پرهيز از ورود به عرصه      – به فرض حقانيت     –دين  
همچنيني مراعات اين گونـه تفكيـك كامـل         .  اصلي خود در زندگي بشر را محقق سازد        عملكرد

شود، تا احتمال بروز تعارض و تزاحم ميان علم و دين يا فلسفه و دين كه قرنها ذهـن                     سبب مي 
همچنان كه با تعيـين     . دانشمندان و نيز عالمان ديني را مشغول داشته است، موضوعاً منتفي شود           

طلبي نا به جاي علم تجربي  شروعي براي تعيين دين و دايره نفوذ دين، از زياده        حدود و قلمرو م   
، ص  1382  زاده،  صـادق (» .شود  و فلسفه با هدف تسلط بر همه شئون حيات آدمي جلوگيري مي           

136 .(   
شناسي تحقيق در انواع علوم اجتماعي و علوم انـساني، مباحـث              مروري گذرا بر متون روش    

شناختي معرفت و به ويـژه    علوم اجتماعي و انساني، و برخي مباحث جامعه       فلسفة علم و فلسفه   
شناسي پژوهش تربيتي به خوبي تسلط الگوي نامبرده را بر علوم انساني و اجتمـاعي                 متون روش 
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 با وجود اين به برخي شواهد برجسته در اين زمينـه اشـاره               دهد،  از جمله علوم تربيتي نشان مي     
  :شود مي

توانـد     كالسيك ارتباط دين با علم به طـور كلـي آن اسـت كـه ديـن نمـي                   بندي  صورت«. 1
؛ ايـن ديـدگاه   » مگر احتماالً به عنوان موضوع مطالعـه      گونه رابطة تركيبي با علم داشته باشد،        هيچ

 بيـان   1981در سـال    ) ايـاالت متحـده   ( ملي علوم    اي توسط آكادمي    اخيراً به ايجاز تمام در بيانيه     
 كـه ارائـه آنهـا در يـك          الجمع انديشه انسانيند    م قلمروهاي متمايز و مانعه    دين و عل  «: شده است 

  ).1994به نقل از جونز، (»  فهم نظرية علمي و باور ديني منجر خواهد شدءزمينه به سو
پژوهشگر برجسته اين حـوزه ايـان بـاربور در          » علم و دين  «دار    در مبحث جذاب و دامنه    . 2

نسبت علم و دين، ايده تباين كامل علم و ديـن در موضـوع و               ترسيم ديدگاههاي متنوع ناظر به      
 هدف، روش و زبان هر يك را در حكم نظرية كامالً مقبول و مـسلط طـي قـرن بيـستم                        قلمرو،

وي . اين نظريه از سوي مكاتب فلسفي و كالمي بـسياري پـشتيباني شـده اسـت               . كند  معرفي مي 
علم و دين اساساً به عنـوان دو امـر غيرقابـل            «كند؛    تفكر غالب در اين زمينه را چنين تحليل مي        

علم بر واقعيـات و ديـن بـر ايمـان           ) الف: شوند، زيرا باور بر آن است كه        هماهنگي مالحظه مي  
پذير يا قابل ردند در حالي كه دعاوي ديني با تجربه عيني              هاي علمي اثبات    داعيه)  ب  تكيه دارد، 

امـا، مـالك    . هاي علمي روشـن وعينـي اسـت         ظريهمعيار انتخاب ميان ن   ) شوند و ج    ارزيابي نمي 
  ).83، ص 1362(» گزينش ميان اديان مبهم و شخصي است

يكـي از   [  ديـن و دانـش روانـشناسي         در استقصاء انواع تعامل مطرح ميان        )1994(جونز  . 3
ايي كـرده اسـت و      سه نوع تعامل متفـاوت را شناسـ       ] تيعلوم اجتماعي بسيار مؤثر در علوم تربي      

سه شكل نامبرده با ديـن      در هر يك از     «: گويد  اما در تحليل كلي نسبت به آنها مي       . هدد  شرح مي 
اي    براي مطالعه، براي تربيت و ارائه دادن خدمات اجتماعي يا به مثابه سـوژه              به عنوان موضوعي  

شود و در هيچكدام از آنها دين نقـش همـشأن يـا شـريك را                  براي اصالح خود آن، برخورد مي     
  ).237ص (» كند سي ايفاء نميبراي روانشنا

گرايي در حكم دو جريان فلسفي نيرومند و رقيـب در فلـسفه جديـد     گرايي و تجربه   عقل. 4
شناختي بر يكـي از ايـن       كه قاطبه علوم اجتماعي و علوم انساني جديد از لحاظ معرفت           –غرب  

 نكتـه اتفـاق نظـر    عليرغم تفاوتهاي بـسيار، در ايـن       «-دو مكتب يا تركيبي از آنها متكي هستند         
داشتند كه هر فرد در روند كسب معرفت بايد مسئول به كارگيري رشد و دانش مورد نظر باشد                  
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غفلـت كـردن از مـسئوليت       ] هاي ديني   شامل داعيه [  و قبول دعاوي پيشنهاد شده توسط ديگران        
ه مثابه شناختي تعاليم ديني ب اين امر به عنوان آزادي و نفي حجيت معرفت. علمي خويشتن است
  ).467 ص 1996  ،1چامبليس(» منبع معرفت تعبير شد

همة علوم اجتماعي و علوم انساني جديد ميـراث دوران روشـنگري غـرب بـه حـساب                  . 5
آنچه كه در عصر روشنگري بـه طـور         «: آيد و بنا به تصريح يكي از فيلسوفان علوم اجتماعي           مي

از اب دانش بـود، در حـالي كـه پـيش            بنيادي تغيير يافت چيستي منبع معرفت و چگونگي اكتس        
بـاز  ) از طريق الهام الهي يا تفسير متـون مقـدس         (عصر روشنگري منبع همة معرفتها به خداوند        

و نـه الهـي     ) عقـل يـا تجربـه     (گشت، اين نهضت، معرفت و منبع آن را در ظرفيتهاي بشري              مي
  ).32، ص 2000پاتر، (» جستجو كرد

شناختي مقدماتي و     ش تربيتي هم در مباحث معرفت     شناسي پژوه    در متون كالسيك روش    .6
هم در بررسي و توصيف انواع روشهاي پژوهشي مورد استفاده در تحقيقات تربيتي بـا آنكـه از                  

 و  بـه ميـان آمـده و رويكردهـا        اي از ديدگاههاي متفاوت و گاهي متعارض سخن           طيف گسترده 
ته است اما به هيچ وجه بحثـي از         الگوهاي متنوع مطرح در پژوهش تربيتي مورد بحث قرار گرف         

گيري از متون ديني در تحقيقات تربيتي به ميان نيامده و حتـي در                هاي بهره   مباني، اصول و شيوه   
  2.نيز به چنين بحثي پرداخته نشده است» هرمنوتيك«مدخل 

 همگـي بـر   –توان بـر شـمار آنهـا افـزود       كه در صورت مداقه بيشتر مي–اين قرائن متعدد   
  .اكميت الگوي تباين معرفتي با تعاليم ديني در حوزه علوم تربيتي داللت دارندوجود و ح

  برخي لوازم و پيامدهاي الگوي تباين. 1-3
بديهي است پذيرفتن الگوي يادشده در حيطة علوم تربيتي مستلزم آن اسـت كـه در درجـه                  

ين و اعتبار بخشي    ناپذيري نسبت به لزوم جدايي كامل فرآيند تدو         هاي اكيد و تخلف     اول توصيه 
به نظريات تربيتي از تعاليم ديني و معارف متكي بر آنها صورت پذيرد و نهايتـاً در فـرض بـاور            

اي خاص به اين تعاليم و ارزشهاي مندرج در آنها، عقايد و ارزشهاي دينـي                 اكثر مردم در جامعه   

                                                           
1. chambliss 

رسد؛ لذا     مباني فلسفي و كالمي متفاوت و احياناً متعارضي، موجه به نظر مي            بر اساس البته بايد دانست كه قبول الگوي تباين        . 2
 .توان همزمان آنها را پذيرفت ح اين مباني به معناي آن نيست كه ميطر
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 )ري داراي شأن معرفتـي    و نه به مثابه امو    (بايد حداكثر به عنوان واقعيتهايي اجتماعي و فرهنگي         
  .پرداز و پژوهشگر تربيتي واقع شوند مورد مالحظه نظريه

 كـه بـه   –تر، با مالحظـه مبـاني فلـسفي و كالمـي آن      التزام به الگوي تباين در نگاهي عميق  
منـدي از تعـاليم دينـي در          شود كه اصـوالً بهـره        باعث مي  –زودي به اهم آنها خواهيم پرداخت       

اي  ههتربيتي امري غيرممكن و نامعقول تلقي شود و بحث دربارة چنين مواج فرآيند توليد معرفت 
  .فائده به حساب آيد با معارف ديني، امري غيرمنطقي و بي

پردازي تربيتي دنياي معاصر بـا        طبيعي است حاكميت الگوي تباين بر روند پژوهش و نظريه         
تـوان آنهـا در        كه به طور كلي مي     عنايت به داللتهاي آن، خواه ناخواه نتايجي در پي داشته است          

  :دو محور اصلي قرار داد
 نتيجة مستقيم و غيرقابل اجتناب پيروي از الگوي نامبرده در علـوم تربيتـي آن اسـت كـه                   .1

. پردازي به صورتي كامالً غيرمتأثر از تعاليم و ارزشهاي ديني شكل گيرد             محصول و برآيند نظريه   
بـه ايـن    (ي تربيتي با عنايت به ماهيت ارزشي همه آنها          ها  بديهي است كه در اين صورت نظريه      

تواند با توجه به جنبه ارزشي فرآيند تربيت، امري فـارغ از ارزش               معنا كه هيچ نظرية تربيتي نمي     
غير از نظـام ارزشـهاي      (، الجرم متأثر از نظام ارزشي ديگري        )طرف نسبت به ارزشها باشد      و بي 

در معـارفي   (پـردازي     همچنان كه به دليل ضرورت تكيه نظريه      شوند،    مي) برگرفته از تعاليم ديني   
بـدون  (بر مفروضات متافيزيك و عدم امكان تدوين نظريـه تربيتـي در خـال       ) مانند علوم تربيتي  

هاي تربيتي متناسب با مباني متافيزيـك متفـاوتي بـا             ، طبعاً نظريه  )ابتناء بر هيچ نوع مباني فلسفي     
شوند و پژوهشهاي كاربـستي تربيتـي نيـز بـر همـين نظريـات        هاي ديني پردازش مي    مفاد آموزه 

هيت غيردينـي   ها و تحقيقات تربيتي با ما       در نتيجه، تكوين نظريه   . استوار خواهند شد  ) غيرديني(
 به نوبه خود به طور طبيعي زمينـة بـروز تعـارض و تـزاحم     – و نه الزاماً ضد ديني       –) سكوالر(

ريات و تحقيقات مبتني بر آنها را با تعـاليم و دسـتورات             ميان مدلول توصيفي يا تجويزي اين نظ      
  .آورد ديني به وجود مي

پيامد غيرمستقيم تبعيت از الگوي تباين در روند توليـد دانـش تربيتـي پـس از پـردازش                   . 2
زيرا با توجه   . گردد  ديني و سكوالر، در عرصه عمل تربيت آشكار مي        نظريات تربيتي به گونه غير    

 در شناخت و هـدايت       هاي تربيتي و پژوهشهاي انجام يافته بر اساس آنها،          هبه نقش اساسي نظري   
ريزي، مديريت و اجراي اقـدامات تربيتـي در           فرآيند تربيت در همة سطوح سياستگذاري، برنامه      
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هاي اصلي فرآينـد تربيـت متناسـب بـا تحقيـق تربيتـي غيردينـي                  دنياي معاصر، قهراً همه مؤلفه    
دهي خواهند شـد و در نتيجـه بـه ايـن ترتيـب                تنظيم و جهت  ) ينيمحصول دانش تربيتي غيرد   (

. شـود  آفرين و گسترده تربيت بر اساس مالحظات غيرديني مي      هدايت و ساماندهي فرآيند تحول    
 تحقق ايـن  –شود   كه خود متفكري سكوالر محسوب مي–فيلسوف تحليلي مشهور پل هرست   

م تعليم و تربيت جديد به صراحت اعـالم كـرده           پيامد را در حكم واقعيتي غيرقابل انكار در نظا        
  ).2 ص 1994هرست، (است 

البته، تحقق لوازم و پيامدهاي فوق در فضاي فكري و علمي متعارف در عرصة علوم تربيتي                
. رسد  كه به شدت متأثر از فرهنگ و تمدن غربي است، اموري طبيعي و حتي مطلوب به نظر مي                 

اني فلـسفي و كالمـي خاصـي مبتنـي اسـت و در شـرايط               اما، چون كه پذيرش اين الگو بـر مبـ         
توان از منظري ديگر به نقد و بررسـي ايـن              مي   اجتماعي معيني نيز رواج يافته است،      –فرهنگي  

اما، پيش از اين بايـد مهمتـرين مبـاني ايـن الگـو بـا تفـصيل          . الگو و آثار پيروي از آن پرداخت      
  .بيشتري شناسايي شوند

  و كالمي الگوي تبايناهم مباني فلسفي . 1-4
، »تـاريخ و فلـسفه علـم    «هـايي نظيـر       اي كه در حيطـه      با مروري بر مباحث مبسوط و ارزنده      

علـم و   «و به ويژه بحث جذاب      » شناختي معرفت   جامعه«،  »فلسفه دين «،  »فلسفه علوم اجتماعي  «
ـ      طي چند دهه اخير انجام شده است، مي  » دين ه خـوبي  توان ديدگاه تبـاين بـا تعـاليم دينـي را ب

بـه  . مشخص كرد و اهم مواضع فلسفي و كالمي پشتوانه اين ديدگاه را مورد شناسايي قـرار داد                
  : رسد مهمترين اين موارد عبارتند از هر حال، به نظر مي

  خود بنياد انگاري يا اومانيسم. 1-4-1
 را نهنـد و او   اي كه ارزش يـا مقـام انـسان را ارج مـي        فلسفه«پس از رشد اومانسم در حكم       

دهد و اعتقاد به اينكه خرد آدمي قادر است تا به تنهايي بر انسان و نظام                  ميزان همه چيز قرار مي    
اي از  ، اكثر مكاتب فلسفي مغرب زمين، بعد از رنسانس، بـه نحـوي ريـشه           »بشري حكومت كند  

تيـار و   ان و اخ  رنسانس بيشترين تأكيد بر ارزش انس     تفكر امانيستي متأثرند و با توجه به آنكه در          
شناختي نيز اين مكاتب كوشيدند تا انسان را به صـورتي قـائم بـه                 آزادي او بود، در بعد معرفت     

ذات و خودكفا به عنوان مبدأ شناخت معرفي كنند و نقطة آغازين فرآيند شـناخت و معرفـت را               
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 مثابه   نسبت دهند يعني وجود آدمي را به       –اي مستقل از هر منبع معرفتي متعالي           به گونه  –به او   
اين تالش در افكـار انديـشمنداني ماننـد دكـارت، اسـپينوزا             . تنها خاستگاه شناخت معرفي كنند    

هاي جان الك، بركلي و هيوم و در تفكر تركيبي كانـت هـر                واليب نيتز از يك سو و در انديشه       
ي  متجل1اما، مصداق كاملي از آن در افكار متفكران عصر روشنگري. گر شد اي جلوه  يك به گونه  

شد كه با اعتماد مطلق به توانايي و ظرفيتهاي عقل بشر، نياز به اتكا به وحي، سنت و ايمـان بـه                      
هر چند، مقصود انديشمندان قرن هيجدهم و       . حقايق متعالي را براي كسب سعادت انكار كردند       

  با اقتدار و حاكميت كليسا و نهـاد ديـن بـر            هاي نهضت روشنگري، مبارزه     نوزدهم متأثر از ايده   
ايشان اصوالً ضرورت هدايت انـسان از       اما، لبة تند نقادي     . امور اجتماعي و فرهنگي جوامع بود     

ايمـان دينـي را     همـة مظـاهر سـنت و         2سوي خداوند را هدف گرفت و در قالب تجـددگرايي         
طي قرن بيستم تداوم يافـت و ژوليـان   » گرايي سكوالر انسان«يده در مكتب اين ا. متزلزل ساخت 
نوعي انسان محوري تكاملي را هويـت بخـشيد كـه در آن             » دين بدون وحي  «تاب  هاكسلي در ك  
گرايانه نسبت به وجود خدايا انكار خداوند متعال با نوعي بـاور بـه اسـتعدادها و                   موضع الادري 

تواند بدون استفاده يا تكيه بـر هـر           كه بر اساس آن آدمي مي     اي تركيب شد      قواي انساني به گونه   
بنـابراين موضـع    ). 525 ص   1996،  3بالمنفلـد . (ي به رشد كامل خود برسـد      گونه واقعيت متعال  

شناختي اصوالً حقانيت وحي و ضرورت رجوع به تعاليم ديني نـه تنهـا در عرصـه علـم                 معرفت
شود و لذا بحث از هرگونه اسـتفاده از منبـع معرفتـي        بلكه در همه شئون زندگي انسان انكار مي       

در دنيـاي معاصـر، همـة       . شـود   م بشري موضوعاً منتفي مـي     مستند به دين در جريان كسب علو      
گرا يا شكاك نسبت بـه حقيقـت ديـن طبعـاً از چنـين موضـعي پـشتيباني                     مكاتب فلسفي مادي  

  .كنند مي
  4گرايي اثبات. 1-4-2

 بـر همـه     6 يا اثباتي  5گرايي به عنوان نهضتي فكري با داعيه لزوم سيطره رويكرد علمي            اثبات
تفكراني نظير اگوست كنت و اميل دوركهيم در قرن نـوزدهم و در زمينـه               انواع معرفت، توسط م   

                                                           
1. enlighten ment 
2. modernism 
3. Blumenfel 
4. positivism 
5. scientific 
6. positive 
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شـكل بعـدي    . فكري عصر روشنگري به چالشي بنيادين با هر نوع انديشه متافيزيكي برخواست           
گرايي منسوب به ماخ       حاصل تركيب منطق جديد با تجربه      1گرايي منطقي   اين مكتب با نام اثبات    

معنـا    يري اصوالً همة قضاياي متافيزيكي، ديني و اخالقي را بـي          پذ  بود و با تأكيد بر اصل تحقيق      
گرايي، در حوزة فلـسفه علـم، قائـل بـه وحـدت روش                اين روايت راديكال از تجربه    . تلقي كرد 

تحقيق است و علوم اجتماعي را به تبعيت كامل از الگوي علوم طبيعي در روش و هدف دعوت 
اي در فلسفه علم بـه سـرعت در حلقـات         فلسفي يا ايده   گرايي به مثابه مكتب     با آنكه اثبات  . كرد

به ... فلسفي مورد نقد جدي قرار گرفت، اما تأثيراتي بسيار در عرصه علوم اجتماعي و انساني و      
ادامه داشت طـي    )  م 1970 اواخر دهه (اين آثار گسترده حداقل تا چهار دهه بعد         . جاي گذاشت 

سـازيهاي    گيـري از مـدلهاي رياضـي، شـبيه          هـره اين مدت در علوم اجتماعي سعي شـد تـا بـا ب            
حتي برخي  . شوند» علمي«و  » دقيق«ها هر چه بيشتر       تر تحليل داده    كامپيوتري و روشهاي پيچيده   

گرا بر علـوم      پژوهشگران برجسته تعليم و تربيت در پايان قرن بيستم نيز از سيطره ديدگاه اثبات             
 پژوهش در كتب درسي علوم اجتمـاعي طـي          مطمئناً تصويري كه از   «. گويند  اجتماعي سخن مي  

بربـل و  (» گرا بـوده اسـت   گيري اثبات      در جهت   عمدتاً. دست كم چهار دهه قبل ارائه شده است       
در روانـشناسي و ديگـر علـوم        » رفتـارگرايي «ظهور و حاكميت مكتب     ) 43 ص   2000فيليپس،  
ز حاكميـت رويكـرد      مطرح شدن بحث نياز به تعـاريف عمليـاتي همـة مفـاهيم و نيـ                 اجتماعي،

گرايي   شناسي پژوهش تربيتي، چند نمونه آشكار از تأثير گسترده اثبات            در روش  2تحقيقات كمي 
  .آيند در علوم اجتماعي و انساني و علوم تربيتي به شمار مي

گـردد كـه توسـط      اي تلقي مي     اكنون ماهيت علم در محافل علمي اغلب به گونه          به هر حال،  
گرايـي در بـاب علـم توسـط           عصارة ديدگاه اثبات  ). 1996جونز  (ه است   گرايان ديكته شد    اثبات

قطعاً معرفت علمي بـر واقعيـاتي تجربـي         «به اين صورت خالصه شده است كه        ) 1976(ماهني  
هـا از ايـن واقعيـات از          نظريه. استوار است كه داراي معاني غيرقابل تفسير، ترديدناپذير و ثابتند         

يا رد آنها صرفاً بر مبنـاي قـدرت بقـاء در            ) تاييد(شوند و حفظ     طريق استقرا يا قياس مشتق مي     
شود و اينكه پيشرفت علم به وسيله انباشت تدريجي واقعيتهـا             مقابل آزمونهاي تجربي ممكن مي    

تفكيـك مـشاهده از نظريـه و تقـدم          «به طور كلي    ) به نقل از جونز همانجا    (،  »پذيرد  صورت مي 

                                                           
1. logical positivism 
2. quantitative research 
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تعيـين نظريـه از طريـق       «؛  »وضات متافيزيـك فعاليـت علمـي      اعتنايي به مفر    بي«؛  »مشاهده بر آن  
تأكيـد بـر يگـانگي روش علمـي در همـة علـوم       «؛ »جـدايي علـم از ارزش  «؛  »مشاهده و آزمون  

هـاي    از مهمتـرين مشخـصه    » منحـصر شـدن معرفـت در دانـش تجربـي          «و  » اجتماعي و طبيعي  
  .آيند گرا به شمار مي شناختي ديدگاه اثبات علم

الوه بر آنكه به عنوان مكتبـي مـؤثر در حـوزه فلـسفه علـم از طريـق علـوم                     گرايي، ع   اثبات
اي ديگر نيز جريـان   اجتماعي آثار گسترده بر روند مطالعات تربيتي جديد گذاشته است، به شيوه       

جريـان تفكـر فلـسفي كـه پـيش از دوران            . انديشه و عمل تربيتي را تحت تأثير قرار داده است         
هـاي ترديدناپـذير متـافيزيكي     ه تبيين حقائق هستي و ارائه گزارهجديد و تحوالت رنسانس داعي    

دربارة جهان، خداوند، انسان را داشت و در قرن نوزدهم با نقادي بنيادين كانت دربـاره حـدود                  
معنايي قـضاياي     گرايي منطقي و طرح داعيه بي       توانائي خود مواجه شده بود، پس از ظهور اثبات        

يدايي سنت جديدي با عنوان فلـسفه        كه به پ    رانداز رو به رو گشت،    متافيزيكي، با چالشي بنيان ب    
اوجگيري سريع اين سنت در فضاي فكري مغرب زمين طـي نيمـه دوم قـرن                .  انجاميد 1تحليلي

بيستم ميالدي به ويژه در بريتانيا و اياالت متحده باعث شد، تا رويكرد فيلسوفان تعليم و تربيت                 
 پـيش از دهـة پنجـاه      زيرا، در حـالي كـه       .  تحولي چشمگير يابد   نيز در مواجهه با مباحث تربيتي     

ميالدي گرايش زياد فيلسوفان تربيتي به اقامة نوعي نظام فلسفي و سپس بررسي داللتهاي تربيتي 
هاي توصيفي يا تجويزي مربـوط        بود كه الگوي اين تفكر، استنتاج گزاره      مواضع فلسفي مختلف    

شناسـي،    تـرين ديـدگاهها در منطـق، معرفـت          اساسـي به شـناخت و هـدايت اعمـال تربيتـي از            
نقد تالش فيلسوفان سنتي در اين گونه استنتاج از پايـان           . شد  مابعدالطبيعه و اخالق محسوب مي    

دهة پنجاه تا نيمه دهه شصت ميالدي صورت پذيرفت و فلـسفه تحليلـي تربيـت بـا پيـروي از                     
د وتحليل قضايا و مفاهيم تربيتـي و نقـ        برنامه پژوهشي مورد قبول فالسفه تحليلي، تنها توضيح         

 وظايف مهمي    به اين ترتيب،  . تجربي تربيت را بر عهده گرفت     شناختي روند توليد دانش       معرفت
شامل تبيين مباني نظـري، ترسـيم اهـداف و غايـات و تجـويز               (در حوزة انديشه و عمل تربيتي       

 و  شناسي  مانند جامعه (تجربي  به طور كلي به علوم اجتماعي       ) اصول و هنجارهاي فرآيند تربيت    
و كـارگزاران نظامهـاي   [لـذا مربيـان مـدارس      «. واگذار شـد  ) هاهاي فرعي آن    روانشناسي و رشته  

از اين پس براي يافتن اصول راهنماي عمل تربيت به جاي فلـسفه تعلـيم و تربيـت بـه                    ] تربيتي
                                                           
1. analytic philosophy 
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پذيرفت كه  اين تحول در حالي صورت      ) 509 ص   1996هسلپ  (» علوم اجتماعي روي آوردند   
) فلـسفي (گرايي هم از تكيه و يا ارتباط با مباني متافيزيكي            علوم اجتماعي نيز بنا بر تحليل اثبات      

توانستند   نمي) گرايي  در ديدگاه اثبات  (بازمانده بودند و هم بر اساس اصل تفكيك علم از ارزش            
ين ترتيب تحقيقـات و     به ا . االصول داعيه تجويز و راهنمايي هيچگونه عملي را داشته باشند           علي

دهـي    خالي كردن از مسئوليت خطير هدايت و جهت   گرايان با شانه    علوم تربيتي در ديدگاه اثبات    
مغـرب  (ارزشي عمل تربيتي، تنها به ابزاري كارآمد در دست سياستمداران و رهبـران اجتمـاعي                

  .تبديل شدند) زمين
گرايـي بـه      سفي اثبـات  ت فلـ  با توجه به اين توضيحات بايد خاطرنشان ساخت كه مفروضـا          

شـناختي در چـارچوب       گرايي در مباحـث معرفـت       فلسفي و روايتي حاد از تجربه     عنوان مكتبي   
گيرد و همانند ديگر مكاتب داراي اين موضع، با سر دادن داعيه استغناي آدمي                اومانيسم قرار مي  

گيـري از     سئله بهـره  از وحي و تعاليم ديني و حصر منابع معرفتي معتبر در استعدادهاي بشري، م             
. داند  وحي و تعاليم ديني در جريان توليد علوم اجتماعي و انساني را سالبه به انتفاي موضوع مي                

با ارائه تفسيري خاص از ماهيت علم و تأكيد بر جدايي مطلـق فرآينـد               اما طرفداران اين ديدگاه     
وش پـژوهش واحـد،     تولد علم از دعاوي متافيزيكي و ارزشها و لزوم پيـروي همـة علـوم از ر                

سـوي ديگـر    (موضوع ارتباط علوم اجتماعي با تعاليم ديني را با توجه به ويژگيهاي ايـن علـوم                 
گرايي به مثابـه      لذا مناسب است اثبات   . كنند  نيز به عنوان امري غيرممكن تلقي مي      ) ارتباط مزبور 

  .باين محسوب شودرويكردي متمايز در فلسفه علم، به مثابه يكي ديگر از مباني فلسفي الگوي ت
  )گرايي نسبيت(گرايي تبايني  كثرت. 1-4-3

توان از سه موضع       بشري و وجود وحدت يا كثرت در آن مي          اصوالً در زمينة ماهيت معرفت    
  ).34 ص 1377باقري : (سخن گفت) متعارض(شناختي بديل  معرفت
  ليگرايي تداخ كثرت     .جگرايي تبايني       كثرت.بگرايي      وحدت .الف

به اين معنا كه دانش بشري سنخيتي واحد و يك دست دارد   (گرايي    بر اساس موضع وحدت   
 از حـوزه دانـش خـارج         و مشخصه آن نيز تجربي بودن است و اينكه دين و تعاليم ديني اصوالً             

رسد، چه اينكه اساساً ارتباط ميان هر يـك از           الگوي تباين با تعاليم ديني موجه به نظر مي        ) است
اما اين موضع را بايد به عنوان يكـي         . جتماعي و انساني با دين غيرممكن و نامعقول است        علوم ا 

لـيكن  . قـرار داد  ) اومانيـسم (گرايي تحت مبنـاي اول فلـسفي الگـوي تبـاين              از شكلهاي تجربه  
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شناختي به طور كلي حاكي از آن است كه قلمرو معرفت آدمـي كـامالً يـك       گرايي معرفت   كثرت
البته، . هايي پرداخته و همة آنها را نيز معتبر شمرد          ان در آن به تفكيك حوزه     تو  دست نيست و مي   

گرايـي تبـايني و       تـوان از دو نـوع كثـرت         بر حسب اينكه تفكيك فوق چگونه صورت گيرد، مي        
هـاي متفـاوت    گرايي تبايني، تفكيكي قاطع ميان حوزه ، در كثرت  )جا  همان: (تداخلي سخن گفت  

اي و ورود به حوزه ديگر، با نوع متفـاوتي            حوي كه با خروج از حوزه      به ن   شود،  معرفت رسم مي  
ايـن  . اي از روش يـا شـواهد مواجـه خـواهيم شـد              از دانش همراه با موضوع متباين و نوع تازه        

هاي گوناگون دانش بشر برقرار نيست و از لحاظ  ديدگاه بر آن است كه هيچ سنخيتي ميان حوزه
است  متكي   2 و صورتهاي متنوع زندگي    1ر و ايده بازيهاي زباني    فلسفي بر آثار ويتگنشتاين متأخ    

كه طبق آن هر صورتي از زندگي و هر شكلي از بازي، منطق يا قواعـد خـاص خـود را دارد و                       
گرايـي تبـايني      به هر حال، آشكار است كه ديـدگاه كثـرت         . بايد از درهم آميختن آنها پرهيز كرد      

سازد و آنجا كه برخالف دو مبناي پيـشين، تعـاليم    م ميمبناي موجهي براي الگوي تباين را فراه    
 كـه بـا داشـتن وصـف         –البته نه به معنـاي متعـارف آن         (ديني را به عنوان منبع معرفتي مستقل        

 بلكه  – بتواند پشتيبان پژوهش علمي در پهنة علوم انساني و از جمله علوم تربيتي باشد                3عينيت
بـه رسـميت    ) ي شخصي و زندگي ديني و اخالقي فـرد         به عنوان منبعي صرفا معتبر براي تجربه      

تواند حتي براي بسياري از معتقدان به حقانيـت معـارف    شناسد، از آنها متمايز است و لذا مي       مي
بـه  (از تعاليم دينـي     ) با وجود باور شخصي به دين     ( به شمار آيد تا       به عنوان مبناي فكري     ديني،

 فعاليت علمـي و پژوهـشي خـود، اسـتفاده معرفتـي           در جريان   ) دليل نبود وصف عينيت در آنها     
  . مرز قاطع و عبورناپذيري ميان پژوهش علمي با معارف ديني ترسيم كنندنكنند و

هاي گوناگون  حوزه«گرايي تداخلي بر آن است كه      شناختي كثرت   در حالي كه موضع معرفت    
ب موضوع مطالعـه    هم بر حس  (دانش بشري، در عين تفاوت، مرزها و مناطق مرزي مشتركي نيز            

بديهي است كه اين موضع فلسفي مبنايي     ) جا  همان. (»دارند) و هم روش و شواهد مورد استفاده      
  .شناختي با تعاليم ديني نيست مناسب براي الگوي تباين معرفت

  

                                                           
1. language games 
2. forms of life 
3. objectivity 
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  تحويل دين به امري غيرشناختي. 1-4-4
آنها در ايـن  ) دينيبرون (با تحليل درون ديني اديان موجود جهان و بررسي پديدار شناختي         

دين به هـر صـورت      «. اي شناختي و اعتقادي هستند      نكته شكي نيست كه همه اديان داراي جنبه       
كه توصيف يا تعريف شود، معموالً شامل بعدي خبري است، خواه صريحاً در دكترينـي رسـمي     
 بيان شود يا به طور ضمني و تلويحي از خالل آداب و اعمال توصيه شده توسـط ديـن آشـكار                    

اما توجه صرف به بعد معرفتي دين و همسنگ دانستن دين بـا مجموعـه               ) 1994جونز،  (» گردد
ماننـد جنبـه عـاطفي يـا وجـه          (اعتقادات، همانند محصور ساختن دين در هـر جنبـه ديگـر آن              

د  كه واكنشهاي متقابلي در پي خواه      ، رويكردي افراطي است   )اجتماعي اين واقعيت چند وجهي    
ر غرب در مقابله با رويكرد صرفاً معرفتي به دين پس از انتقادات متعدد بر               پژوهان د   دين. داشت

ايشان . اند  آن، از اواخر قرن هجدهم ميالدي نگرش شهودي و عاطفي به دين را وجهه قرار داده               
 و يا اخالقـي  يدشناختي؛ عوامل تجربي، عاطفي، شهو هاي اعتقادي و      با پرهيز از توجه به مؤلفه     

تعاريف شاليرماخر، ماتيوآرنولد، ويليام جميز و پل تيلـيش از ديـن            . اند   كرده  هرا در دين برجست   
در اين رويكرد قرار دارند كه در آنها دين در تجارب روحي و حاالت رواني خالصـه و گـوهر                    

تفـسير متـألهين    ). 1379فعـالي   (دين بـه بعـد احـساسي و عـاطفي آن فروكاسـته شـده اسـت                  
از موضوع، روش و غايت كامالً متمايز دين نسبت به علـم در             ) مانند كارل بارت  (نوارتودوكس  

انـد بـا نگـاهي پديـدار      وع دين پژوهاني كـه سـعي داشـته   به عالوه ن. گنجد همين چارچوب مي  
به تحليـل و بررسـي واقعيـت ديـن بـه عنـوان              ) با قطع نظر از حقانيت باورهاي ديني      (شناختي  

توجهي كامل به وجه اخباري تعاليم دينـي،       با بي . نداي رواني يا اجتماعي و فرهنگي بپرداز        پديده
تي يـا فرهنگـي و تـاريخي را         خشـنا   اي روانشناختي، جامعـه     زمينة تحويل حقيقت دين به پديده     

  .اند فراهم آورده
» معارف دينـي  «يا  » تعاليم دين «چنين تفسيري از دين نيز مستلزم آن است كه تعابيري مانند            

استفاده معرفتي از تعـاليم ديـن در رونـد توليـد دانـش              «و موضوع   تنها با مسامحه پذيرفته شود      
به نظر آيد؛ همچنان كه تحويل دين بـه         ) آميز  تناقض(به عنوان امري نامعقول و ناسازوار       » بشري

اي اجتماعي و فرهنگي و بدون خاستگاه الهي نيز بـا همـين               واقعيتي صرفاً روانشناختي يا پديده    
  .لوازم همراه است
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  )سكوالريزم(حدود كردن دين به حيطه شخصي زندگي م. 1-4-5
ر فراز و نشيب حضور دين در زنـدگي آدمـي بـه خـوبي نـشان                 پمروري منصفانه بر تاريخ     

در (هـاي گونـاگون حيـات بـشر           دهد كه باورها، ارزشها و نهادهاي ديني كمابيش در عرصه           مي
رت فعـال حاضـر اسـت و        به صـو  ) اموري نظير سياست، اخالق، تربيت، اقتصاد، حقوق و علم        

اند تا به نـوعي در        دينداران از دانشمندان ديني و نهادهاي اجتماعي منسوب به دين انتظار داشته           
اما با وجود اين، پس از حاكميت       . فعاليتها در پرتو تعاليم ديني نقش ايفا نمايند       هدايت اين گونه    

جوامع غربـي، طـي دوران      انحصاري نهاد رسمي مسيحيت بر همة شئون قابل توجه زندگي، در            
 آثار نامطلوبي كه بر جاي گذاشت؛ در واكنش به اين گونه حضور تماميت خواه               قرون وسطي و  

دين، بعد از رنسانس و تحوالت عظيم فرهنگي و اجتماعي متعاقب آن، نخست برخي متفكـران                
 و گرا و شكاك اصل ضرورت دين را انكار كردند كه به رشـد و گـسترش افكـار الحـادي             مادي

بـه ويـژه پـس از انقـالب فرانـسه و نهـضت       (گرايانه در فضاي فرهنگـي مغـرب زمـين         الادري
سپس با فروكش كردن موج تهاجم بـه ديـن و توجـه بـه فوائـد بيـشمار         . منجر شد ) روشنگري

دينداري براي جامعه انساني، به تدريج ديدگاهي معتدلتر در واكنش به حاكميـت مطلـق اولـين،                 
هـاي    ن، سياستمداران و حتي دانشمندان ديني پديدار شد كه يكي از مؤلفـه            ميان عموم فرهيختگا  

رغم همه تحـوالت      رود و علي    اصلي فرهنگ و تمدن مغرب زمين در دوران معاصر به شمار مي           
شگرف فكري فرهنگي قرن بيستم، مواجهه با واقعيـت ديـن در شـئون گونـاگون حيـات بـشر                    

بينانـه و تـا       با نگاهي واقـع   . پذيرد  والريزم صورت مي  همچنان بر اساس اين ديدگاه با عنوان سك       
تـوان سـكوالريزم را مكتبـي     بينانه به اين ديدگاه فكري حاكم بر تمـدن غـرب مـي         حدي خوش 

دانست كه دين را به عنوان واقعيتي غيرقابـل انكـار در زنـدگي انـسان پذيرفتـه و حتـي بـراي                       
تعيـين حـدود قلمـرو نفـوذ تعـاليم و           لكـن در      دينداري آثار مثبت فردي و جمعي قائل اسـت،          

 –ارزشهاي ديني و ميزان تأثيرگذاري اعمال و نهادهاي دين، تنها حريم شخـصي حيـات آدمـي          
يعني مواردي مانند اعتقادات شخـصي، التـزام فـردي و داوطلبانـه بـه مناسـك و آداب دينـي و               

ب بر لزوم حذف يا تقليل      لذا اين مكت  . داند  را دامنه مشروع اقتدار دين مي      -رعايت اخالق ديني    
كند و تفكيك كامـل       دامنه حضور فعال دين در مظاهر زندگي جمعي و دنيوي بشر پافشاري مي            

هايي نظير، سياست، حقوق، اقتـصاد، فرهنـگ و تعلـيم و تربيـت و پـژوهش و                    دين را از حيطه   
  .كند علمي مطالبه مي
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عـي بـا تكيـه صـرف بـر      به نظر انديشمندان سكوالر تـدبير معيـشت دنيـايي و زنـدگي جم      
دستاوردهاي عقالنيت انسان مانند علم، تكنولوژي و دمكراسي به خوبي قابل تحقق اسـت و از                
دين و ارزشهاي مذهبي بايد انتظار داشت تـا در تقويـت معنويـت، تربيـت اخالقـي و اصـالح                     

  .زندگي اخروي آدميان نقش مهم و عملكرد اصلي خود را ايفا نمايند
 بشري بـه ويـژه دانـشهاي اجتمـاعي و انـساني، بـا نقـش برجـسته و                  بديهي است كه علوم   

انـد، بـر اسـاس ديـدگاه      دهـي امـور حيـات بـر عهـده گرفتـه       روزافزوني كه در تنظيم و جهـت    
مالكهـا و شـواهد     سكوالريزم بايد بدون تأثيرپذيري از تعاليم و ارزشهاي ديني و صرفاً بر پايـه               

همچنين بر اساس مكتب سكوالريزم هـدايت       . ل بگيرند و گسترش يابند    شك» عقالني«و  » عيني«
نظامهاي آموزشي و مديريت همه اقدامات تربيتي بايد بر مبناي مالحظات غيرديني انجـام شـود                

ربـي يـا   تتوان بخشي خاص از فعاليتهاي تربيتي را به صورت اختيـاري و بـا انتخـاب م          تنها مي (
نمـود كـه از ايـن       ...  مذهبي، تعليم آداب و احكام دينـي و           معطوف به آموزش عقايد    والدين او 

  ).شود  ياد مي1»تربيت ديني«بخش در مباحث رايج با عنوان 
گيري از تعاليم ديني در جريـان توليـد           چه گذشت هواداران مكتب سكوالريزم، بهره     بنا بر آن  

ا فرض امكان، نيز به را حتي ب) از جمله علوم اجتماعي و انساني و علوم تربيتي(دانشهاي بشري 
دانند و بدين خاطر خواسـتار تبـاين بـا تعـاليم دينـي در جريـان تحقيـق و                      داليلي مطلوب نمي  

تـوان دريافـت كـه الگـوي تبـاين و سـيطره آن بـر رونـد                    اكنون مي .  علمي هستند  ازيدپر    نظريه
شناختي    چه لوازم روش   پژوهشهاي تربيتي و ديگر تحقيقات اجتماعي و انساني به چه معناست؛          

و پيامدهايي را به همراه دارد؛ تصديق نظري اين پارادايم بر چـه مفروضـات فلـسفي و كالمـي                    
 – و نه لزوماً پذيرش همه آنها –ت ااي از اين مفروض     مشخصي استوار است و چگونه قبول پاره      

پــردازي تربيتــي از الگــوي تبــاين و لــوازم  مــستلزم آن اســت كــه در جريــان تحقيــق و نظريــه
البته بـا توجـه بـه توضـيح كـوهن           . ناختي آن پيروي كنيم و پيامدهاي آن را پذيرا باشيم         ش  روش

 بايـد دانـست كـه تحليـل فـوق بـدان معنـا نيـست كـه همـه                      درباره نحوه عملكرد پارادايمهـا،    
پژوهان فعال در چارچوب اين الگو و پژوهشگران پيرو آن، لزوماً با گزينـشي آگاهانـه بـه                    دانش

اند؛ با پيامدهاي آن موافق هستند و با اطالع از مبـاني              شناختي روي آورده    روشاين الگوي كالن    
فلسفي و كالمي مزبور آنها را از لحاظ فكري و فلسفي قبول دارند؛ بلكه بر اساس برخي قـرائن               
                                                           
1. religious education 
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احتماالً برخي از دانشمندان پيرو الگوي تباين به لحاظ نظري نسبت به مفروضات نامبرده انتقـاد                
و چه بسا برخي از پيامدهاي آن را مورد اعتراض قرار دهند، اما در عـين حـال بـه                    جدي دارند   

سبب عدم تفطن نسبت به نحوه ارتباط ميان الگوي تباين با چنين مواضـعي، در عمـل خـود را                    
  .اند ملتزم به اين سرمشق كالن نموده

 به نظـر     المي آن، به هر حال با توجه به ارتباط منطقي ميان الگوي تباين و مباني فلسفي و ك               
پـذيرش و     رسد كه در صورت نقد و ارزيابي اين مباني و ظهور ضعف و ترديدپذيري آنهـا،                   مي

شناختي آن در جريان پژوهش تربيتـي         هاي روش   حاكميت الگوي تباين و لزوم پيروي از توصيه       
سـي  مبحث بعدي به نقـد و برر      . مورد ترديد جدي واقع خواهد شد     ) اعم از نظري يا كاربستي    (

  .اين مورد اختصاص دارد

  بررسي و نقد مباني فلسفي و كالمي الگوي تباين. 2
شناسي تحقيق تربيتي،  بر اساس مباحث پيشين، اين بخش به منظور نقد وضعيت فعلي روش    

صرفاً به بحثي انتقادي پيرامون الگوي تباين اختصاص دارد و با عنايت به صبغه فلـسفي بحـث                  
.  مباني فلسفي و كالمي الگوي ياد شده مورد نقد قرار خواهد گرفت            حاضر در اين ارزيابي، اهم    

همچنين به لحاظ سيطره اين طرحواره كالن بر روند فعلي پژوهش تربيتي و به منظور تـضعيف                 
گونه تسلط، نقد حاضر عمدتاً معطوف به آن بخش از مفاد الگوي تباين است كه بـر اسـاس                     اين

اليم ديني در جريان تحقيق تربيتي، امري نامعقول و غيرممكن گيري معرفتي از تع آن هر نوع بهره 
هدف از اين بررسي انتقادي نيز آن است كه با تـشكيك در انگـاره يـاد شـده،                   . شود  پنداشته مي 

البتـه بررسـي و ارزيـابي مبـاني الگـوي      . زمينه مناسب براي ارائه الگوي جايگزين آن فراهم آيد     
وري بر انتقادات قابل توجهي است كـه از سـوي صـاحب             تباين در نوشتار حاضر محدود به مر      

شناسي، فلسفه علم و فلسفه دين نسبت به مفروضـات            هايي نظير معرفت    نظران معاصر در حوزه   
فلسفي و كالمي اين الگو صورت پذيرفته است؛ اما از آنجـا كـه اغلـب ايـن نـوع انتقـادات در                       

 شـده اسـت كـه در ايـن بررسـي،            فضايي غيـر از حـوزه تعلـيم و تربيـت انجـام يافتـه، سـعي                
  .خصوصيات اين عرصه مورد توجه قرار گيرد  االمكان، حتي
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  نگاهي انتقادي به اومانيسم. 2-1
نيازي نسبت به هدايت الهـي        احساس بي "همچنان كه گذشت ايده اصلي اين ديدگاه فكري         

كـه بـه انكـار       اسـت    "و كفايت منابع معرفتي با منشاء بشري براي دستيابي آدميان بـه سـعادت             
ضرورت دين به عنوان واقعيتي با منشاء الهي براي بشر و الحاد يا شـكاكيت نـسبت بـه وجـود                     

شناختي بر اسـاس      بديهي است كه اين موضع معرفت     . گردد  واقعيتي متعالي به نام خداوند بازمي     
شناسد   ميگرايي طبيعتاً براي انسان نيز حقيقتي جز جسم و نيروهاي وابسته به آن ن               انديشه مادي 

لـذا سـعادت و كاميـابي       . كنـد   و زندگي بشر را نيز در محدوده تولد تا مرگ تعريف و تبيين مي             
شود و عوامل مؤثر بـر سـعادت نيـز همگـي              آدميان نيز بر اساس همين زندگي دنيايي تفسير مي        

بينانـه بـه ظرفيتهـاي        شوند، همچنين بـا نگرشـي خـوش         وابسته به حيات طبيعي انسان تلقي مي      
تواننـد    االصول با تكيه بر اين منـابع مـي          ختي بشر فرض اين ديدگاه آن است كه آدميان علي         شنا

سيماي انسان مطلوب را به تصوير بكشند و راههاي مطمئن دستيابي بـه وضـع مطلـوب را نيـز                    
  .شناسايي كنند

يـر  هاي متافيزيكي طبيعتاً در حوزه تعليم و تربيت نيـز در زمينـة مـواردي نظ                 اينگونه انديشه 
 تعيين غايات، اهداف و اصول تربيت و تبيـين ابعـاد و انـواع تربيـت                  ف تربيت و موضوع،   تعري

هاي الحادي يا      مقابل اين داعيه   دانيم در   چنانكه مي اما  . اقتضائات متناسب با خود را در پي دارند       
ي گرا نسبت به حقائق مافوق طبيعي در هستي، مكاتب فلسفي، كالمي و ديدگاههاي عرفـان                شك

گيري واحدي در رد و ابطال آنها هـم داسـتان             متعددي عليرغم همه اختالفات فيمابين، با موضع      
همچنين در بحث نياز آدمي به هدايت الهي از طريق نبوت عامه و ضرورت وجود دين                . اند  شده

با منشاء الهي براي دستيابي به سعادت حقيقي و جاويد، همه فيلسوفان الهـي و متكلمـان اديـان                
راهنمـايي نـوع    براي  اني به ويژه شرايع ابراهيمي با تحليل امكام وحي و تبيين ضرورت آن              وحي

انسانها داليل عقلي متنوعي را براي به اثبـات رسـاندن حقانيـت تعـاليم وحيـاني اديـان مطـرح                     
به عالوه مالحظه عدة بيشماري از انديشمندان و عالماني كه در اوج قدرت فكري و با                . اند  كرده

سـتيزانه    رغم همه تالشهاي ديـن      ردمندي بر اساس استدالل و برهان، عقائد ديني را علي         كمال خ 
گرايي با ديدگاههاي متـافيزيكي متفـاوتي    دهد كه نه تنها مباني فلسفي مادي    اند، نشان مي    پذيرفته

نگري منـصفانه مجمـوع داليـل اقامـه شـده بـراي              عنوان رقيب نيرومند مواجهند؛ بلكه با هم      به  
شـناختي    شـناختي و انـسان       رقيب، شك و ترديدي دربـارة نادرسـتي مفروضـات هـستي            ديدگاه
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لذا خود بنياد انگاري يا اومانيسم معرفتي بر اين اساس بـا نقـدهاي   . گذارد  گرايان باقي نمي    مادي
جدي و چالشهاي بنياديني رو به روست كـه در مباحـث فلـسفي و كالمـي بـه تفـصيل مطـرح           

  .اند شده
شكست مجموع تالشهاي بشري دوران جديد و معاصر در صحنه عمل كه بـا   عالوه بر اين،    

پيروي از اين ايده و دست كشيدن از هدايت ديني درصدد ارائه راه حل براي بحرانهاي جوامـع                  
رغـم همـه پيـشرفتهاي علمـي و           انـد و علـي       تنها بر اساس فكر و تجربه آدمـي برآمـده           انساني،

توانـد   دهد كه اين ديدگاه نمي اند، نشان مي مي نسبي مواجه شدهتكنولوژيكي در اين زمينه با ناكا    
به مثابه بنياد استوار و مطمئني براي تحقيق علمي به ويژه در عرصه تربيت محسوب شود، زيـرا                  
گستردگي، پيچيدگي و حساسيت فرآيند تربيت چنان است كه شناخت و هـدايت ايـن جريـان                 

ناپـذيري را بـه       وحي و تعاليم ديني، خسارتهاي جبـران      گيري از منبع معرفتي       بدون كمترين بهره  
آيد؛ خصوصاً آنكه بـر اسـاس شـواهد           دنبال دارد و بدون ترديد فعاليتي خردمندانه به شمار نمي         

دهـي و هـدايت اعمـال         ديني همواره نقشي مهم و غالباً مثبت در شـكل         تاريخي انديشه و عمل     
ر به شناخت و هدايت تربيت نيـز در شـكلهاي            است و حتي فعاليت فكري ناظ       تربيتي ايفا كرده  

پيش از اقبال علوم انساني و اجتماعي جديد به فرآيند تربيـت و رشـد و گـسترش    (پيشين خود   
بنـابراين تبـاين    . ها و ارزشهاي ديني بـوده اسـت         كما بيش تحت تأثير آموزه    )  فعلي علوم تربيتي 

  .رسد مري معقول و مستدل به نظر نميمعرفتي با تعاليم ديني با تكيه بر اومانيسم معرفتي، ا
  گرايي نگاهي انتقادي به اثبات. 2-2

هاي گوناگون مواجه شده است؛ برخي از         گرايي نيز با انتقادات فراواني از منظره        مكتب اثبات 
گردد كه ايـن مكتـب بـر آن اسـتوار اسـت،               گرايي باز مي    اين انتقادات به روايت راديكال تجربه     

كننـد،   گرايان از ماهيـت علـم ارائـه مـي      تبيين و تحليلي است كه اثباتبعضي درباره نوع خاص  
گرايي نسبت به همه دانشها از جملـه علـوم اجتمـاعي و                اثبات  اي نقدها نيز به تعميم فلسفه       پاره

هاي متفـاوت و احيانـاً       از منظر  طرح اين گونه مباحث انتقادي هر چند      . علوم تربيتي ارتباط دارد   
  در عرصـه علـوم    گرايان به ويـژه       اي را پيش روي اثبات      ظري قابل مالحظه  متعارض، چالشهاي ن  
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گرايي هر چنـد بـه        اثبات: گويد  مي) 494، ص   1996( بردو   2 چنان كه اريك   1.اجتماعي قرار داد  
 ليكن تأكيد آن بـر دقـت منطقـي و آزمـون تجربـي                 طرد شده است،    اي براي علم،    عنوان فلسفه 

بـر محافـل علـوم اجتمـاعي و         ) بنـا بـه تعبيـر بـردو       (ايي عاميانه   گر  همچنان باقي و نوعي اثبات    
تعبير گزنده گريـسون و نـسپور در ايـن مـورد چنـين              . كند  تحقيقات تربيتي كامالً پرتوافكني مي    

  :است
يـا  (اند، اما به شيوه آدمي ماشـيني          گرايي را فيلسوفان كشته و دفن كرده        با وجود آنكه اثبات   «

نكـاتي  .  به عنـوان نيرويـي فعـال در علـوم اجتمـاعي حـضور دارد            و)  آشام  حتي هيواليي خون  
در نظامهــاي تخصــصي كنتــرل و »  ارزش-واقــع «پــذيري و تفكيــك قــاطع  همچــون تحقيــق

نظريـه و   «انـد و تمـايز ثابـت ميـان            اي سياسي و بوروكراتيك نهادينه شده       سازي به گونه    تصميم
، ص  1996(» شـود   قيقات تكرار مـي   در مجامع علمي مربوط به توصيف و گزارش تح        » مشاهده

605.(  
اي كه در دوران معاصر نـسبت بـه انديـشه             به هر حال با عنايت به مجموع انتقادات شكننده        

گرايي در حوزه فلسفه علم وارد شده و منجر به پديدآيي ديدگاهي جديد به عنوان ما بعـد       اثبات
انساني وعلوم اجتماعي هم اكنـون      پژوهان علوم     گرايي ميان فالسفه علم گشته است، دانش        اثبات
چـه در خـصوص تبيـين       (گرايي    هاي اثبات   توانند و نبايستي در جريان توليد دانش بر آموزه          نمي

بـر ايـن اسـاس      . تكيـه نماينـد   ) شناختي علم   تحوالت علمي و چه در مورد تجويز قواعد روش        
                                                           

 اصـل  -گرايـان  دهـيم؛ دو اصـل بنيـادين اثبـات     مندان را به منابع تفصيلي ارجـاع مـي   پردازيم تو عالقه  در اينجا به بيان مختصر برخي از اهم اينگونه انتقادات مي          . 1
كارل پوپر بـه طـور منطقـي    :  پرسشها و ترديدهاي فراوان رو به رو شده استهاي خبري با  براي معناداري گزاره –پذيري تجربي و اصل اعتباربخشي تجربي         تحقيق

ابطـال  ) بـا شـواهد تجربـي     (توانند حتـي       نمي  ها اصوالً   به خوبي نشان داد كه نظريه     شوند نه اثبات؛ الكاتوش       بطال مي هاي نظري با شواهد تنها ا       تبيين نمود كه گزاره   
تنها بر حسب موفقيت نسبي خود در توسعه و تبيين وصـول بـه اهـداف    ) پژوهشي(هاي نظري  ود استدالل نمود كه برنامهگرايي پيشرفته خ  او در نظريه ابطال   . شوند

 شـامل   –آغـاز قـرن بيـستم گروهـي از فالسـفه برجـسته              ، از   )تبيين نظريه توسط شواهد تجربـي     "در مقابل ايده    ). 434 ص   1996برودو،  (شوند    نظري ارزيابي مي  
كنـد و شـكل دريافـت     كند و آنچه مالحظـه نمـي        گر مالحظه مي    اند؛ آنچه مشاهده    هاي برهان اقامه نموده     هانسون بر گرانباري مشاهدات از نظريه     ويتگنشتاين، پوپرو 

در «). 2000فيليـپس  ( قـرار دارنـد     –ها، فرضيات، پيش فرضها يا طرحهاي مفهـومي او             يعني نظريه  –گر    اي مشاهده   مشاهدات وي، همگي تحت تأثير معرفت زمينه      
به صور مختلـف    ) 1958(و واتكينز   ) 1959(آگاسي  ) 1968(پوپر، كوايره   ) 1949(گرايان در تبيين ماهيت علم، كساني چون برت           مقابل جريان ضد متافيزيكي اثبات    

يعني عيني بودن جهان؛ تفكيـك فاعـل        [  ن  گرايا  شناختي اثبات   همچنين مفروضات مهم معرفت   ). 28 ص   1382باقري  (» بر متافيزيك و نقش آن در علم تأكيد نمودند        
هـاي   گيري شده قابل تكرار براي ديگران؛ شـباهت بـسيار پديـده    شناسا از موضوع شناسايي، اعتبار بخشي به دعاوي معرفتي بر اساس كاربرد حواس، مشاهده اندازه    

كه پذيرش آنها در علوم اجتماعي زمينه پيـروي كامـل از   ] شناسي مشترك هاي طبيعي؛ اتكا همه علوم طبيعي و اجتماعي بر يك نوع منطق و روش اجتماعي به پديده 
لزوم تسلط علوم طبيعي و عقالنيت مندرج در روش علمـي  » داعيه امپرياليستي«اين دانشها را از علوم طبيعي فراهم آوردو بنا به تعبير گادامر به نوعي علم زندگي با          

، )نظريـه انتقـادي  (، هابرمـاس  ) تفسيري–رويكرد هرمنوتيك ( از متفكران علوم اجتماعي نظير ماكس وبر و گادامر       بر همه علوم و معارف انجاميد، از سوي بسياري        
از نيمه دوم قرن بيستم مـيالدي بـه تـدريج           ) مانند فوكو و دريدا   (، انديشمندان پست مدرن نظير ليوتار و ما بعد ساختارگرايان           )نظريه نوپراگماتيسم (ريچارد رورتي   

  ).45، ص 2000به نقل از، اسكات (تقادات تشديد واقع شدند مورد ان
2. Bredo 
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كه ) مانند علوم تربيتي  (اني  اتكاي الگوي تباين بر ديدگاه مزبور به ويژه در آن دسته از علوم انس             
دهي اعمال و تـدابير اجتمـاعي را           مسئوليت هدايت و جهت     عالوه بر توصيف و تبيين واقعيات،     

نيز بر عهده دارند و الجرم بايد بخشي اساسي از فعاليت خـود را بـه توصـيف وضـع مطلـوب                      
نطقاً قابل قبـول     م –جامعه و افراد آدمي و تعيين راه و شيوه وصول به آن وضع اختصاص دهند                

  .رسد آفرين به نظر مي ساز و بحران نيست و امري مسئله
  گرايي تبايني نكاتي انتقادي پيرامون كثرت. 2-3

هاي  گرايي تبايني قلمرو دانش و معرفت بشري را به حوزه  چنانكه مالحظه شد موضع كثرت    
د و البته همه آنها را به       هايي كه هيچ سنخيتي ميان آنها وجود ندار         حوزه. كند  گوناگون تقسيم مي  

شناسد، ليكن هم از لحاظ موضوع و هم از نظـر روش مرزهـايي قـاطع و غيرقابـل                     رسميت مي 
رسد كـه ايـن ديـدگاه بـه           هر چند در بادي امر به نظر مي       . نمايد  عبور ميان اين بخش ترسيم مي     

 ديـدگاه  لحاظ تصديق نوعي شأن معرفتي براي تعاليم دينـي و معـارف وحيـاني، نـسبت بـه دو            
اما ايده تفكيك كامل انـواع علـوم و معـارف در            تر عمل نموده است؛       بينانه و منطقي    پيشين واقع 

اين ديدگاه سبب شده است كه نتيجه عمالً متفاوتي را از جهت تأثيرگذاري تعـاليم و ارزشـهاي                  
 در  شـناختي   گرايي معرفـت    به هر حال كثرت   . ديني بر ابعاد گوناگون زندگي بشر به دست ندهد        

، ص 1377باقري  (كند كه پذيرفتني نيست       شكل تبايني آن تصويري از معرفتهاي بشري ارائه مي        
هاي  زيرا نه از حيث نوع دانش و موضوع آن و نه از لحاظ نوع روش اعتبار بخشي به داعيه            ) 24

ـ     البته حوزه . اي وجود ندارد    كننده  معرفتي، براي اينگونه مرزبندي قاطع، دليل قانع       اگون هـاي گون
معرفتي ناظر بر شناخت موضوعات متفاوت هستند؛ به عنوان مثال علوم طبيعي، معرفت اخالقي              

پردازند، ليكن اين موضوعات با هم مـرز مـشترك            و معرفت ديني به مطالعه سه نوع موضوع مي        
برخي از عناصر دانـشي علـوم طبيعـي    . كنند ها و عناصر دانشي آنها در هم نفوذ مي دارند و يافته  

شود و به عكس؛ همچنـين دانـشهاي علـوم طبيعـي در معرفـت دينـي             ه قلمرو اخالق وارد مي    ب
گويد فلسفه معاصر     مي) 1994 (زبه طور كلي همچنان كه جون     )  جا  باقري همان (يابند    حضور مي 

شـامل  ( معرفـت آدمـي      نسبت به سـاير اشـكال     ] تجربي[  اي علم     علم از جدايي افراطي يا مقوله     
در بحث نسبت ميان دانش تجربـي و معرفـت          . كند  پشتيباني نمي ) ا ايمان ديني  فلسفه، دانش و ي   

، )1976(، بلور   )1987(، روستاون   )1990 و   1974(ديني نيز بسياري از انديشمندان مانند باربور        
اند كه اين دو عرصه عـالوه بـر تفاوتهـاي             به خوبي نشان داده   ) 1994(و جونز   ) 1990(سيمون  
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تها و مشتركات زيادي نيز در موضوع، هـدف و كـاربرد روشـهاي تحليلـي                غيرقابل انكار، شباه  
  .دارند

گرايي تبايني آن است كـه ايـن موضـع بـا تكيـه بـر        نكته قابل توجه ديگر در ارزيابي كثرت     
شـود كـه      شـناختي منجـر مـي       گرايي كامل معرفت     ويتگنشتاين به نوعي نسبت    بازيهاي زباني   ايده

در حـالي   . سـازد   هاي گوناگون معرفتي ناممكن مي      ت را ميان داعيه   اساساً امكان ارزيابي و قضاو    
هاي گوناگون معرفتي با وجود آنكه از انواع روشها و شـواهد اعتبـار بخـشي بـه يـك                      كه حوزه 

گيرند؛ ليكن اين چنين نيست كه در علوم تجربي معيارهايي نظير انسجام يا عدم                ميزان بهره نمي  
اي كـامالً كنـار گذاشـته         معرفت ديني شواهد و روش مـشاهده      تناقض مورد عنايت نباشد يا در       

عقالني، رياضي، تجربـي، تـاريخي،      (به هر حال با تأمل در انواع معرفتهاي موجود بشري           . شود
تـوان بـه خـوبي دريافـت كـه تبيـين              و تحليل نوع ارتباط آنها بـا يكـديگر مـي          ) اخالقي، ديني 

شهاي بشري شواهد كافي را به همراه ندارد؛ بلكه  گرايي تبايني از چگونگي نسبت ميان دان        كثرت
كنند كـه ضـمن پـذيرفتن تفـاوت ميـان انـواع               گرايي تداخلي داللت مي     قرائن بسياري بر كثرت   

در دوران معاصـر نيـز توجـه بـه     . پـذيرد  معارف، شباهتها و نقاط مرزي مشتركي را ميان آنها مي 
هـاي    بـر ارتبـاط و تعامـل ميـان رشـته          هاي معرفتي و تأكيـد        همين مرزهاي مشترك ميان حوزه    

هاي معرفتي به شـمار علـوم بـشري           گوناگون علمي سبب شده است كه تعداد بسياري از شاخه         
توان به آساني تعداد قابـل        افزوده شوند كه در عرصه علوم اجتماعي و انساني و علوم تربيتي مي            

ا توجـه بـه ايـن توضـيحات         ب. توجهي از اين علوم و معارف نوظهور و كارآمد را شناسايي كرد           
گرايي تبايني نيز موضعي مقبول و موجه نيست؛ همچنان كه            ابتناي الگوي تباين بر ديدگاه كثرت     

اي مانند تعليم و تربيـت كـه اتخـاذ            ابتناي جريان توليد دانش بر اين ديدگاه، خصوصاً در حيطه         
ركيبي در آن اجتناب ناپذير گيري از انواع معارف به صورت ت  و لزوم بهره  1اي  رويكرد ميان رشته  

  .رسد است، از منظر فلسفه علم نيز مناسب به نظر نمي
  نكاتي قابل تأمل در تحويل دين به امري غيرشناختي. 2-4

تحويل و فروكاستن دين به واقعيتي صرفاً رواني يا اجتماعي و فرهنگي يا امري احساسي و                
 ديني يا تفـسير زبـان ديـن بـر اسـاس            عاطفي يا اخالقي و تحليل وحي بر اساس ديدگاه تجربه         

                                                           
1. interdiciplinary 
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كه وجه جامع همه آنها تحويل حقيقت دين به امري غيرشناختي و سلب             (الگوهاي غيرشناختي   
پژوهي با مسائل متعدد  از منظر مباحث كالمي و دين )  از وحي و تعاليم ديني است      1شأن معرفتي 

  :رو به روست، كه اهم آنها عبارتند از
هاي متنوع ايـن پديـده         تفسير واقعيت دين و تحليل ابعاد و مؤلفه        اولين مسئله مهم در   ) الف

يـا  »  و جـه   همغالطـه كنـ   «شـناختي     چندوجهي و پيچيده، آن است كه بايد از اشتباه رايج روشـن           
دهد كه در مواجهه  اين اشتباه به اين صورت رخ مي    . به شدت پرهيز نمود   » نگري  خطاي تحويل «

 تنها يكـي از     – از جمله اصل گزينشي بودن پژوهش        –يلي  معرفتي با واقعيتي چند بعدي به دال      
هاي آن از     گيرد و نه تنها ساير وجوه و جنبه         وجوه واقعي آن موضوع مورد توجه محقق قرار مي        

ماند، بلكه اساساً كل واقعيت با همان وجه مورد پژوهش، مساوي و معادل انگاشـته                 نظر دور مي  
  .شود مي

شناختي نامبرده اشتباهي از اين گونه صورت پذيرفتـه اسـت،             رسد در تفاسير دين     به نظر مي  
با احساس و عاطفه سر و كـار  : هاي گوناگون است زيرا به يقين دين حقيقتي داراي ابعاد و جنبه        

انكـار بـا    دارد، نياز به دين، واقعيتي روانشناختي تدر همه انسانهاست، مذهب تعـاملي غيرقابـل               
توان كل حقيقت دين را به هر          مسئله اصلي آن است كه آيا مي       جامعه و عوامل فرهنگي دارد؛ اما     

ها فروكاست؟ يا اساساً چگونه امكان دارد با توجه كردن به ظواهري از واقعيت                يك از اين جنبه   
دين و بزرگنمايي آنها اصل واقعيت دين را به عنوان امـري بـا منـشأ بـشري و واقعيتـي صـرفاً                       

ريخي و بدون خاستگاه الهي انگاشت؟ زبان دين قطعـاً داراي           شناختي و تا    روانشناختي يا جامعه  
عملكردهايي نظير ابراز عبوديت و نيايش، امر و نهي، انذار و تبشير يا موعظه و نصيحت اسـت،                 
اما به چه دليلي بايد اين نوع كاركردها را تنها شأن مقبول و معتبر زبان ديني محسوب كنيم؟ بـه                    

انـد و در خـالل تجربـه          ن ترديد داراي تجارب ديني نـاب بـوده        همين ترتيب پيامبران الهي بدو    
اي از حق برايشان شده است، اما بـر چـه مبنـايي               هاي متعالي ويژه    عرفاني و نبوي متجلي، جنبه    

معـادل  ) و نه هيچ امـري وراي آن (توان وحي را با اين تجربه ديني و ظهور و تجلي خداوند   مي
  دانست؟ 

ن ايده نسبت به انكار يا تغافل كلي از جنبه شناختي و اخبـاري              ، پافشاري اي  به همين ترتيب  
چه اينكه عقائد ديني ناظر بـه توصـيف         . رسد  حقيقت دين بسيار عجيب و غيرطبيعي به نظر مي        

                                                           
1. cognitive 
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هستي، چيستي واقعيتي نهايي و متعالي، ماهيـت انـسان و ديگـر موجـودات و رابطـه آدمـي بـا                     
). 1994جونز،  (اند    مني در همه اديان مطرح شده     خداوند و ديگر موجودات به طور صريح يا ض        

حتي در صورتي كه با نگاهي پديدار شناختي به بررسي و تحليل مظاهر ديني و نصوص مذهبي                 
 پرداخته شود؛ قرائن و شواهد متعدد موجود به خوبي داعيـه معرفتـي وحـي و تعـاليم وحيـاني                   

دك تأمل و مرور بر ادله درون دينـي و  رسد ان به هر حال به نظر مي     . سازند  آسماني را آشكار مي   
رساند كه هر چند جنبه شناختي و بعد واقع نماي دين تنها            بندي مي   برون ديني ما را به اين جمع      

هاي غيرقابـل حـذف از واقعيـت          وجه اين حقيقت نيست، اما بدون ترديد يكي از وجوه و جنبه           
ناشـي از   دين به امري غيرشناختي،     آيد و چه بسا تحويل          چند وجهي و پيچيده دين به شمار مي       

پژوهان دوران جديد باشد كه بر اساس برخـي پـيش              برخي دين  نوعي سوگيري و تمايل خاص    
  .اند دين را اين گونه تفسير و تحويل نمايند فرضها مايل بوده

شـناختي، بـه نـوع مواجهـه غالـب            ديگر درباره اين موضـع ديـن      شناختي    اشكال روش ) ب
چه اينكه بـا وجـود اذعـان بـه          . گردد   تحليل و تفسير حقيقت دين باز مي       پژوهان معاصر در    دين

گستردگي طيف مصاديق دين در جوامع بشري و تنوع قابل توجه ميان اين مصاديق در مباحـث                 
پژوهي، نوعاً اين گونه مطالعات در محدوده خاصي از اديان يا پيرامـون دينـي معـين انجـام                    دين
ستقراي ناقص، نتـايج مطالعـه نـسبت بـه همـه اديـان تعمـيم                گيرد و سپس بر اساس نوعي ا        مي
شناسـي ديـن،      شـناختي معاصـر بـه ويـژه مباحـث جامعـه              در حوزه پژوهـشهاي ديـن      1.يابد  مي

د از اين نوع خطاهاي منطقي به خصوص         متعد روانشناسي دين، فلسفه دين و كالم جديد موارد       
شـناختي مـورد بحـث در         اي ديـن  هـ   نظريـه . از سوي متفكران مغرب زمين قابل شناسايي است       

الـذكر پرهيـز      شناختي فوق   نوشتار حاضر والگوي تباين مبتني بر اين نظريات، نيز از اشتباه روش           
دهد كه بحث و  زيرا مروري بر نوع داليل اقامه شده در دفاع از اين ديدگاهها نشان مي. اند نكرده

سي مهمترين اديان مشهور جهان     موجود يا تحليل و برر    طحي مشتمل بر همه اديان      بررسي در س  
هاي خاص در سنت مسيحي  حتي در مواردي عقايد كالمي برخي نحله  صورت نپذيرفته است و     

                                                           
 در مقدمه مبحث از شـدت ايـن اشـتباه كاسـته             – عمدتاً سنت ديني يهودي يا مسيحي        –البته در مواردي ذكر مورد پژوهش       . 1

گونه بحث نسبت به ديگر اديان بـا توجـه بـه عنـوان كلـي مبحـث         هاي اين   است؛ ليكن به هر حال تعميم صريح يا ضمني يافته         
  .افتد كه حتي مخاطبان متخصص اين مباحث از آثار چنين تعميم نابجايي در امان بمانند پذيرد و به ندرت اتفاق مي صورت مي
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مد نظر قرار داشته است؛ ليكن در عين حال اين مباحث بـا             ) مانند الهيات ليبرال و يا پروتستان     (
  .ارائه شده استمطرح و ) مانند زبان دين، تحليل وحي و انتظار از دين(عناويني عام 
به يكي از مهمترين    ) تحويل دين به امري غيرشناختي    ( اگر در موضوع بحث حاضر       بنابراين

اديان وحيـاني و ابراهيمـي مطـرح در جهـان، يعنـي اسـالم مراجعـه شـود و بررسـي اجمـالي                        
 انجـام   – متن ديني درجه اول اسالم و مورد پذيرش همه مـسلمانان             –اي پيرامون قرآن      بيطرفانه

) به امـري غيرشـناختي    (د؛ بدون ترديد نه تنها هيچ قرينه و شاهدي براي نظريه تحويل دين              شو
نماي زبـان ديـن       شناختي و واقع    زايي وحي مكتوب و جنبه      توان به دست آورد؛ بلكه معرفت       نمي

نمايد، چنانكـه عمـوم انديـشمندان         نياز از تحقيق رخ مي      دربارة اسالم به مثابه امري بديهي و بي       
سينا تا غزالي و ابن خلدون و مالصدرا و عالمه طباطبـائي وحـي را بـه                   ان از فارابي و ابن    مسلم
اي   اند كه جنبه انتقال حقائق و ارائه واقعيات در آن بدون هيچ شبهه              اي تفسير و تحليل كرده      گونه

آشكاراست و بدون ترديد چنين اتفاق نظري به ويژگيهاي متمـايز مـتن تثبيـت شـده وحـي در                    
همچنين اين تلقي شناختي از وحي و دين در ميان مسيحيان نيز   . گردد  باز مي ) يعني قرآن  (اسالم

 انتقال برخـي حقـائق از   نتوان به عنوا وحي را مي«وجود دارد و به بيان دائره المعارف كاتوليك   
جانب خداوند به موجودات عاقل از طريق وسايطي كه وراي جريـان معمـول طبيعـت هـستند                  

اين برداشت در الهيات سنتي مـسيحي رواج داشـته          ). 1372به نقل از جان هيگ       (»تعريف نمود 
هـاي كاتوليـك و پروتـستان         است و متألهاني مانند آكويناس در قـرون وسـطي و برخـي نحلـه              

توان به آنها دسـت       هاي خطاناپذير كه از راه عقل طبيعي نمي         كار، وحي را به مثابه گزاره       محافظه
اند   ند در فرآيند يك ارتباط ويژه به پيامبر آموخته شده است، معرفي كرده            يافت و از ناحيه خداو    

دهند كه نه تنها در مقابل نظريه تحويل      ها به خوبي نشان مي      به هر حال اين نمونه    ) 1379فعالي  (
اند و دارد كـه بـر اسـاس           دين به امري غيرشناختي، ديدگاههاي كالمي متفاوتي نيز وجود داشته         

دانند؛ بلكه بـه يقـين ايـن نظريـه            ي و برون ديني دين را واجد جنبة شناختي مي         داليل درون دين  
  .مند است رقيب از داليل و شواهد استواري بهره

   سكوالريزمدربارةنكاتي انتقادي . 2-5
هاي گوناگون زندگي امـروزي در فرهنـگ و    آنچه در مورد حدود قلمرو نفوذ دين در حيطه   

ريزم مطرح شده و بنابر آن حيطه انتظـار از ديـن محـدود بـه                تمدن غرب با عنوان نظريه سكوال     
 نيز با انتقادهاي بسيار رو به رو شده اسـت كـه بـسياري از آنهـا                   شود،  امور شخصي و فردي مي    
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به عالوه نقيب العطـاس     . شناختي است مشابه اشكاالت وارد بر ديدگاه تحويل دين به امري غير         
تفـسير ويـژه    در بررسي اين    ) 1379(و نصري   ) 1381(، جوادي آملي    )1378(، جعفري   )1374(

از دين به ويژه بر اساس داليل تعقلي و برخي شواهد درون ديني مربوط به اسالم به نكاتي مهم                   
  :اند كه بعضي از آنها عبارتند از پرداخته
به خالف تأكيد سكوالريزم مبني بر تفكيك شئون گوناگون زندگي از يكديگر و عـدم                  )الف
 واقعيت آن است كه همه امور متفاوت مربوط به حيات بـا يكـديگر ارتبـاطي                  نها با هم،  ارتباط آ 

توان موفقيت و كاميابي در بخشي از آنها را بدون مالحظه ساير ابعاد به دست  اصيل دارند و نمي
مستقيم عوامـل اجتمـاعي و شـرايط فرهنگـي          ان تحت تأثير    سنزندگي فردي و شخصي ا    . آورد

اقتـصادي، فرهنگـي، حقـوقي،        سـي، ياهـاي س    حيط اوست، همچنان كه جنبـه     سياسي حاكم بر م   
حتـي در نگـاهي از افـق بـاالتر، دنيـا و             . و اخالقي زندگي آدمي با يكديگر تعامل دارند       تربيتي  

ارتباط با هم نيستند؛ بلكه بر اساس سـنت           آخرت به عنوان دو مرحله از زندگي انسان نه تنها بي          
حيات دنيوي اوسـت، لـذا بـا ايـن          ر فرد كامالً وابسته به چگونگي       هالهي نحوه زندگي اخروي     

نگرش ارگانيك به زندگي، منحصر كردن دامنه نفوذ تعاليم و ارزشهاي ديني بـه حـريم زنـدگي                  
هـاي    بينانه است و بدون حضور ديـن و معيارهـاي آن در ديگـر عرصـه                 شخصي، امري غيرواقع  

ندگي شخصي انـسانها نيـز بـه خـوبي محقـق            حيات، اهداف و مقاصد ارزشمند دين حتي در ز        
  .نخواهد گرديد

مقصود اصلي دين تنظيم و هدايت حيات معقول آدميان در زمينه چهار ارتباط اصـيل و                ) ب
ثابتي است كه هر فرد بايد به عنوان موجودي آگاه و مختار با هستي برقرار نمايـد، ايـن روابـط                     

هستي و رابطه او    با خداوند، ارتباط شخص با عالم       رابطه فرد با خويشتن، رابطه فرد       : عبارتند از 
بخش نظري دين توصيف و تبيين اين چهار نوع رابطه را آن گونه كه هـست                . با ديگر همنوعان  

بر عهده دارد و بخش عملي تعاليم و ارزشهاي ديني در پي ترسيم وضع مطلوب ايـن روابـط و                    
ولـو در شـكل     ( و تجربـه آدميـان       عقـل . ارائه رهنمود براي چگونگي تحقق يـافتن آنهـا اسـت          

به دليل عدم احاطه بر همـه واقعيـات و حقـائق مربـوط بـه ايـن روابـط                    ) يافته جمعي آن    تراكم
توانند متكفل تنظيم و تدبير شايسته آنها شوند، لذا تخـصيص             چهارگانه بدون راهنمايي دين نمي    

بـه  ). 1378جعفـري  (ارد هدايت دين به بعضي از اين روابط با مقصود از تشريع دين منافـات د             
بيان ديگر باور به ربوبيت فراگير خداوند متعال نسبت به همه ابعاد هستي و لزوم پيـروي كامـل                 
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هـا را در بـر        از ضوابط و مقررات الهي كه معيارهاي اصلي زندگي مطلوب انسان در همه جنبـه              
  ).1381جوادي آملي (نمايد  دارد، نيز بر همين نوع جامعيت دين داللت مي

بحث انتظار از دين و حدود و قلمرو آن را به خـالف موضـوع نيـاز بـه ديـن و اثبـات                        ) ج
داليل عقلي و برون ديني به انجـام رسـاند، بلكـه            ضرورت آن براي انسانها نبايد تنها با تكيه بر          

توان محدوده نفـوذ و       پس از تبيين لزوم دين و هدايت الهي بر اساس براهين عقلي و مستقل مي              
در اين زمينـه  ). 1379نصري (ن را به استناد شواهد و قرائن درون ديني شناسايي نمود            قلمرو دي 

مـروري گـذرا بـر طيـف        . تواند بسيار راهگـشا باشـد       تحليل احكام و دستورات ديني اسالم مي      
دهد كه بخش قابل توجهي از آنها صـريحاً مربـوط بـه     هاي تجويزي نشان مي  گسترده اين گزاره  

) جهان طبيعت و ديگر موجودات زنـده      (ي و نحوه ارتباط آدميان با هستي        شئون اجتماعي زندگ  
مثالً احكام و اصول ناظر بر هدايت امور سياسي، اقتصادي، فرهنگي و حقـوقي در متـون                 . است

تواند اين دين وحياني را بـه عنـوان آيينـي             ديني اسالم به حدي است كه هيچ ناظر منصفي نمي         
 روابط شخص با خداوند تلقي نمايد يا آن را مكتبي بدون توجـه              فردي و صرفاً مربوط به بهبود     

همچنين بررسي سيره عملي پيامبران الهـي       ). 1378جعفري  (به حيات دنيوي آدميان معرفي كند       
دهـد كـه همـه آنهـا كمـابيش در شـئون              و ديگر رهبران اديان وحياني در طول تاريخ نشان مـي          

سي، فرهنگي و اقتصادي دخالت مؤثر داشته و خـود          گوناگون جوامع انساني به ويژه مسائل سيا      
 همه سختيها و مـشكالت را تحمـل   - در حكم تكليف ديني–اي  براي انجام دادن چنين مداخله  

  .اند نموده
 حـضور نهـاد ديـن و تعـاليم و     ةبينانـه نحـو     هم با بررسي توصيفي و واقع      از سوي ديگر  ) د

هايي بيشمار از نقش فعـال اجتمـاعي          ن جلوه توا  ارزشهاي ديني در جوامع بشري طي تاريخ، مي       
هاي وحياني را در عرصه تمدنها و فرهنگهاي گوناگون شناسايي كرد كه تاويـل                مذهب و آموزه  

مـصداق  . و تعبير آنها به مثابه موارد خـالف قاعـده و خـروج از ضـوابط دينـي ممكـن نيـست                     
نـي و نهادهـا و مؤسـسات        ارزشهاي دي آشكاري از اين موضوع، چگونگي تأثيرگذاري تعاليم و         

نگـاران آمـوزش و پـرورش ايـن           مذهبي بر فرآيند تعليم و تربيت است كه هيچ يـك از تـاريخ             
بـه جـز علـوم      ( همچنان كه شكلهاي پيشين مطالعـه فرآينـد تربيـت           . كنند  واقعيت را انكار نمي   

دينـي متـأثر    ها و هنجارهاي      نيز كمابيش از آموزه   ) انساني و اجتماعي جديد و علوم تربتي فعلي       
  .اند بوده
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رسـد كـه ديـدگاه سـكوالريزم دربـارة محـدوديت نفـوذ و                 توجه به اين داليل به نظر مي      با  
اي صائب به شمار      شناختي نظريه   مشروعيت تعاليم و ارزشهاي ديني نه تنها از منظر مباحث دين          

ز زنـدگي  هاي موكد اين نظريه مبني بر لزوم تضعيف و حذف نقش ديـن ا        رود؛ بلكه توصيه    نمي
اجتماعي آدميان نيز با واقعيتهاي تاريخي جوامع بشري هماهنگ نيـست و بايـد آنهـا را تالشـي       

البتـه  .  اجتماعي براي تغيير دادن نقش و جايگاه دين در زندگي انسان به شـمار آورد               –فرهنگي  
اين كوشش باحمايت جريانهاي سياسي اجتماعي حاكم بر انديـشه و فرهنـگ غـرب از طريـق                  

سازي در همه مظاهر اصلي تمدن جديد مغرب زمين يعني سياست، اقتصاد، تعليم               د دنيوي فرآين
و تربيت و فرهنگ، حقوق و روابط اجتماعي تا حد زياد موفـق شـده و بـه طـرق گونـاگون از                       

گونـه تحـول در       جمله علوم جديد و به ويژه علوم انساني و اجتماعي بر آن است تـا چتـر ايـن                  
  .ين را بر سر همه فرهنگها و جوامع بگستراندعملكرد و حوزه نفوذ د

از نهضت روشنگري آغـاز شـد و    » دنيوي كردن معرفت  «جريان  ) 1996 (1بنا به تعبير بروك   
الگـوي  «طبيعي است كه حاكميـت      . از امر قدسي جدا گشت    » سازي  نهاد دنيوي «در حكم   » علم«

در ايـن زمينـه اجتمـاعي،    » تباين بر روند توليد دانش در همه علوم انـساني و اجتمـاعي جديـد      
در جهان معاصـر نقـش اصـلي را در موفقيـت            ) ستيزي  سنت(همگام با تأثيرات گسترده مدرنيته      

افزون تالش مزبور داشته است و خواهد داشت امـا بـا وجـود همـه ايـن تالشـها گـسترده                        روز
همچنان ديـن بـا حـضور فعـال و چـشمگير خـود در قلمـرو حيـات اجتمـاعي انـسان نظريـه               

در ) شناس برجسته   جامعه(به قول پيتربرگر    . الريزم را با شكست آشكار مواجه ساخته است       سكو
توان گفت مـا در جهـاني         بايد اذعان داشت كه نمي    » موج سكوالرزدايي از جهان   «اي با نام      مقاله

كنـيم هماننـد      جز چند مورد استثنايي، جهاني كه ما در آن زنـدگي مـي            . كنيم  سكوالر زندگي مي  
 مناطق، اين احساسات بسي بيشتر از گذشـته         يكنده از احساسات ديني است و در برخ       گذشته آ 

  .»است

  گيري بحث و نتيجه. 3
با توجه به مباحث مطرح شده در مقايسه ديدگاههاي معارض با مفروضات فلسفي و كالمي               

ار و  توان به اين نتيجه رسيد كه الگوي تباين بر مبنـاي فلـسفي و كالمـي اسـتو                   الگوي تباين مي  

                                                           
1. Brooke 
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ترديدناپذير تكيه نكرده است، بلكه داليل فراوان و متقني براي حمايت از ديدگاههاي معـارض               
  .وجود دارد) يا دست كم تشكيك نسبت به آنها(و رد مباني الگوي تباين 

پردازي در حـوزه تعلـيم و         پژوهاني كه به تحقيق و نظريه       بر اساس آنچه گذشت اينك دانش     
. انـد   ين اشتغال دارند، با دو گروه مباني فلسفي و كالمي متعارض مواجه           تربيت بر پاية الگوي تبا    

گرايـي تـداخلي،      گرايـي، كثـرت     بديهي است كه در صورت پذيرفتن مواضعي مانند مابعد اثبات         
امكان ضرورت رجوع به وحي در حكم منبـع معرفتـي ارزشـمند بـراي هـدايت انـسان، قبـول                     

توانند    به امور شخصي و فردي زندگي، لزوماً نمي        شناختي براي دين و عدم اختصاص دين        وجه
منـدي از      مبني بر عدم امكان يا نـامطلوب بـودن بهـره           –پذيراي الگوي تباين و حكم قطعي آن        

بلكه پژوهـشگران تربيتـي در ايـن      .  باشند –تعاليم دين در جريان پژوهش و توليد دانش تربيتي          
شناختي ديگـري   د را بر اساس الگوي روشپردازي تربيتي خو    صورت بايد تالش علمي و نظريه     

البتـه در كنـار     (گيري معرفتي از تعاليم ديني در حكـم منبـع معرفتـي               سامان دهند كه در آن بهره     
االصـول ممكـن و       امري علـي  در روند توليد دانش تربيتي      ) شريگيري از انديشه و تجربه ب       بهره

 با توجه به مباحث نوشتار حاضر بـه         البته اين تحول ضروري در الگوي تباين      . معقول تلقي شود  
تواننـد بـا تحقيقـي فلـسفي و           خالف نظر كوهن، ماهيتي عقالني دارد و دانشمندان تربيتـي مـي           

منطقي، گزينشي آگاهانه نسبت به مباني فلسفي و كالمي الگوي تباين يا الگوي رقيب آن داشـته                
هـشگران تربيتـي احـساس      باشند؛ هر چند بدون ترديد لزوم چنين تغييـري هنگـامي بـراي پژو             

شناختي در وضع فعلي پژوهش و توليـد معرفـت تربيتـي و               خواهد شد كه عالئم بحران معرفت     
ارتباط بـا مبـاني فلـسفي و    پيامدهاي آن به خوبي شناسايي گردد؛ الگوي تباين و نحوه برقراري    

ع تحقيقـات  كالمي مزبور تبيين شود و ظرفيت و امكانات تعاليم ديني، به منظور كمـك بـه انـوا           
البته اين نوع تحول در الگوي توليد معرفت تربيتـي بـراي           . نظري و كاربستي تربيتي آشكار شود     

هـا و   اد به حقانيت تعاليم ديني اسالم و لزوم تأثيرپذيري جريان تربيت از آموزه  قكساني كه با اعت   
جريـان  ) رسـكوال (ي ارزشمند اسالمي در مقام تربيت، نسبت به وضعيت فعلي غيرديني            ارزشها

و بلكه (ني يتربيت معترض هستند و نظامهاي آموزشي مدرن را به سبب تكيه بر مالحظات غيرد    
تر   دانند، ضروري   داراي نواقص آشكار مي   ) ابتنا بر بسياري از ارزشهاي ناسازگار با مباني اسالمي        

ثر بـسيار مـؤ  است؛ چرا كه اينك نقش اصلي در شناخت و هدايت جريـان پيچيـده، گـسترده و                 
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هايي به عهده دارند كه محصول تحقيق تربيتي با پيـروي عملـي              ها و نظريه    تربيت را انواع برنامه   
  . از الگوي تباين هستند

 بـا   –در اين راستا انديشمندان و فيلسوفان تربيتي بايد نقشي مؤثر ايفا نماينـد؛ زيـرا ايـشان                  
 بايـد   –ان تعلـيم و تربيـت       دهي جريـ    توجه به جايگاه واالي تحقيق تربيتي در شناخت و جهت         

شـناختي ايـن      بخشي اساسي از تالش فلسفي خود را معطوف به بررسي و نقـد بنيانهـاي روش               
لذا ايشان وظيفه دارند كه در زمينه تحليل و مطالعه عميق مبـاني فلـسفي و                . حوزه علمي نمايند  

الگـوي  نتخـاب   كالمي ياد شده نيـز بـا بيطرفـي و بررسـي اسـتداللي ادلـه طـرفين، نهايتـاً در ا                     
شناختي استوارتري براي روند پژوهش و توليد انواع دانش تربيتـي، نقـش اصـلي را ايفـا                    روش
 بـه رد يـا تـشكيك        – همسو با نتايج بحث حاضر       –همچنين اگر اين بررسي و انتخاب       . نمايند

ه مباني فلسفي و كالمي الگوي تباين بينجامد؛ باز وظيفه متفكران و فالسفه تربيتـي آن اسـت كـ                  
آگـاه سـازند؛   پژوهان و محققان تربيتـي را نـسبت بـه ضـعف و سـستي ايـن مفروضـات          دانش

ن تبعيت از الگوي تباين را آشكار كنند و به طور بنيادين به نقـد ايـن الگـو     آفري  پيامدهاي بحران 
در اين صورت، حتي در فرضي كه داوري برخي از محققان تربيتـي بـه حكـم قطعـي                   . بپردازند

سفي و كالمي الگوي تباين منجر نشود، با تقويت احتمال بطالن اين مباني، سيطره              عليه مباني فل  
فعلي الگوي تباين بر روند تحقيقات تربيتي متزلزل خواهد شد و زمينه تغييـر و تحـول در ايـن                    

 بر اساس امكان و مطلوبيـت       –پردازي تربيتي     و پيشنهاد الگوي رقيبي براي تحقيق و نظريه       الگو  
  . فراهم خواهد آمد–رفتي با تعاليم ديني ارتباط با مع

ي تحقيـق   سـ شنا  اميد است نگارندة اين مقاله گام نخست را در تبيين ضرورت تحـول روش             
 و تحليل و ارزيابي انتقـادي مبـاني         تي با شناسايي الگوي تباين معرفت تربيتي با تعاليم ديني         تربي

ين تحليل و بررسي انتقادي نسبت بـه        ناگفته پيداست كه در ا    . فلسفي و كالمي آن برداشته باشد     
روند فعلي پژوهش تربيتي، جنبه سلبي نقد بر وجه ايجابي و سازنده آن غلبه داشته اسـت؛ هـر                   

را در حكـم امـري      »  دينـي  ارتبـاط معرفتـي بـا تعـاليم       «توان بر اساس نتايج اين بحث،         چند مي 
ي ديگر به ترسيم چگونگي     االصول ممكن و معقول تصوير نمود، اما الزم است كه در فرصت             علي

  .اين ارتباط و تبيين حدود و موارد آن در جريان پژوهش تربيتي پرداخت
بنابراين در مسير بهبود كيفيت روند انواع پژوهش تربيتي، گام اساسي و مهم آتي بر اسـاس                 

هاي بحث حاضر عبارت است از تالش براي تـدوين و طراحـي چـارچوب كلـي الگـوي                     يافته
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االصـول ممكـن و      از آنكه ارتباط معرفتي با تعاليم دينـي در حكـم امـري علـي               رقيب؛ زيرا پس  
پـردازي تربيتـي امـري        معقول تلقي شد و پيروي از الگوي تباين در جريـان پـژوهش و نظريـه               

: آن است كه  پژوهان تربيتي     ساز و غيرقابل قبول به شمار آمد؛ پرسش اصلي فراروي دانش            مسئله
 تحقيقات تربيتي در دوران معاصـر و مالحظـه ويژگيهـاي تعـاليم         روندبا توجه به خصوصيات     «

اي را قابـل      ديني، ارتباط معرفتي با اين تعاليم چگونه تصوير شود كه در عمل بتوان چنين رابطه              
تواند با حفظ ويژگيهـاي خـود و در    چگونه پژوهش تربيتي مي «به عبارت ديگر    » وقوع دانست؟ 
لي با تعاليم ديني داشته باشد؟ براي اين ارتباط چه ويژگيهايي          ارتباط معرفتي مقبو  شرايط واقعي،   

پـذير    تـوان آن را عمـالً تحقـق         را بايد در نظر گرفت و در چه مـواردي مـي           ) حدود و شرايطي  (
  »دانست؟

رسد پاسخگويي به اين پرسشها، چارچوب الگوي جايگزيني براي الگـوي تبـاين               به نظر مي  
توان با تمركز بر تعاليم وحيـاني اسـالم بـه ايـن               يگر مي را مشخص خواهد كرد كه در فرصتي د       

  .بحث مهم پرداخت
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محيطي معلمان   نگرش و مهارتهاي زيست،دانشبررسي 
  آموزش دوره ابتدايي استان مازندران

  
  ∗ابراهيم صالحي عمراندكتر 

  ∗∗ علي آقامحمدي
  چكيده

ــسياري از    ــدة آن، موضــوع بحــث ب ــد فزاين ــست محيطــي و رون ــروز معــضالت زي ب
  اريهـا، افـزايش خطـر ابـتال بـه بيم       . نظـران علـوم اقتـصادي و اجتمـاعي اسـت            صاحب

مشاجرات عمومي دربارة تنزل امنيت غذايي و بـاال رفـتن سـطوح آلـودگي و انحطـاط                  
آنچه در اين زمينه قابل تأمل است نقش        . محيط زيست، چالشهاي فراروي جوامع است     

و اثري است كه نظامهاي آموزشي در آموزش رفتارهاي زيست محيطي در كاهش ايـن               
ايـن دوره   رسي رفتارهـاي زيـست محيطـي معلمـان          اما مهمتر از همه بر    . بحرانها دارند 

و نقش عنصر معلم در فرآيند آمـوزش رفتارهـاي مناسـب            نظام آموزش عمومي    . است
اي براي تغيير دانش، نگرش و مهارتهايي باشد كـه نـسل    تواند وسيله   زيست محيطي مي  

سـي  لـذا ايـن پـژوهش بـه برر        . آتي، براي رويارويي با اين بحرانها بدان نيازمند اسـت         
دوره ابتدايي در ابعاد دانش، نگرش و مهارت        معلمان آموزش   رفتارهاي زيست محيطي    

  .پردازد مي
ـ روش اين پژوهش توصيفي و از        هـا پرسـشنامه      وع پيمايـشي و ابـزار گـردآوري داده        ن

 نفر از معلمان دوره ابتـدايي  383روي به پرسشنامه . سنجش رفتار زيست محيطي است    
 درصـد از معلمـان      69هش گويـاي ايـن اسـت كـه بـيش از             نتايج پژو . اجرا شده است  

 كامالً موافق يا موافق نسبت به رفتارهاي مناسـب زيـست            يابتدايي نگرش دوره  آموزش  
دهند كه دانش معلمان دربارة رفتارهاي زيـست          ها همچنين نشان مي     داده. محيطي دارند 
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دوره ان آموزش    درصد از معلم   72سرانجام اينكه در حدود     . محيطي متوسط بوده است   
ي اعالم داشتند كه به طور معمول مهارتهاي مربـوط بـه حفـظ محـيط زيـست را                   ابتداي
اما از نظر جنسيتي نگرش مثبت زيست محيطي معلمان زن بيشتر از معلمان مـرد               . دارند

در حالي كه از نظر   . است و دانش زيست محيطي معلمان مرد بيشتر از معلمان زن است           
  .دار ميان دو گروه معلمان مرد و زن مشاهده نشده استمهارتها اختالف معنا

  
 آموزش محيط زيست ؛3 آموزش ابتدايي؛2 معلمان؛1رفتارهاي زيست محيطي :ها كليد واژه

                                                           
1. environmental behavior 
2. teachers 
3. emantary schooling 
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  و بيان مسأله مقدمه
منـدي از نيروهـاي سـالم و كارآمـد آن      از اركان استقالل و توسعه پايدار در هر جامعه، بهره        

 دانشمندان علوم اجتماعي نسبت به بسياري از شرايط محيطي كـه            در سالهاي اخير  . جامعه است 
در . انـد   اي يافتـه     حـساسيت فزاينـده     گذارد يا معلـول رفتـار مـردم اسـت،           بر رفتار انسان اثر مي    

كننـد، بلكـه انـسان را بـه           بررسيهاي روانشناختي، محيط انسان را از محيط طبيعي وي جدا نمي          
برخـي  . دهنـد  ايط محيطي مورد بررسي و پژوهش قـرار مـي      وان بعدي غيرقابل تفكيك از شر     نع

 بـا شـروع معـضالت مربـوط بـه افـزايش جمعيـت، توجـه                 1960هـاي     عقيده دارند كه از دهه    
مرتـضوي،  (پژوهشگران به تأثييرات فوري محيط فيزيكي بر بهداشت و رفتار انسان جلب شـد               

اي و بـسياري      بوط به بمبهاي هـسته     ترسها و اضطرابهاي مر      سر و صدا،    اثر آلودگي هوا،  ). 1380
برخي مطالعات نيـز بـه بررسـي واكنـشهاي مـردم بـه              . معضالت ديگر در اين حوزه بوده است      

هاي متنوع از منـاظر       موقعيتهاي طبيعي نظير اثر شرايط جوي بر رفتار و واكنشهاي انسان به جنبه            
شهرنشيني و صنعتي ناشـي     زيست محيطي و مواد زايد ناشي از توسعه         طبيعي، انواع آلودگيهاي    

  ).2002ويليامز و كاري، (از پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم رفتارهاي انسان است 
كننـد كـه      پژوهشگران براي حل معضالت زيست محيطي، راه حلهاي گوناگون مطـرح مـي            

هـاي زيـاد ايـن طرحهـا، بـه            تكنولوژيكي هستند، اما امرزه بـه دليـل هزينـه           اغلب اين راه حلها،   
). 1369از كامـپ،  (انـد     منـد شـده     هاي زندگي مردم و راه حلهاي رفتاري عالقـه          ني شيوه دگرگو

 استفاده از انواع توليدات يك بار مصرف، استفاده از وسـايل             رويه از انرژي در منازل،      استفاده بي 
آوري   كشها، دفـع مـواد زايـد بـه روش غيربهداشـتي، جمـع               نقليه شخصي، استفاده از انواع آفت     

ها به منظور بازيافـت و بـسياري از رفتارهـاي مخـرب زيـست                  و تفكيك نكردن زباله    نامناسب
دانـش و   ). 1380 ،1بـارو (محيطي ديگر، همگي نياز به تغيير در جهت رفتار مثبت محيطي دارند             

آگاهي در زمينه ماهيت بحرانهاي زيست محيطي، تأثيرات پيامدهاي نـابودي پيـشرونده محـيط،               
لـذا همـواره    . رسد  و گسترش اين معضالت وجود دارد، ضروري به نظر مي         تأثير انسان در بروز     

المللي به منزلة يكي از اهداف زيـست محيطـي           لزوم آموزش زيست محيطي در كنفرانسهاي بين      
 اگرچه امروزه بسياري از مردم خـود را طرفـدار محـيط           ).1378 حيدري،(مورد تأكيد بوده است     

                                                           
1. Barrow 
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اي مثبت خـود رفتارهـاي مثبـت در جهـت حفـظ محـيط               دانند، اما بر اساس نگرشه      زيست مي 
كننـد    اظهار مي ) 2002(نوردالند و گارويل    ). 1994،  1تامپسون و برتون  (دهند    زيست انجام نمي  

گيـرد كـه ميـان منـافع شخـصي            دليل احتمالي اين امر اين است كه فرد در مـوقعيتي قـرار مـي              
بـه هـر حـال همـانطور كـه بـارو       . آيـد  مدت و منافعي جمعي بلندمدت تعارض پيش مـي      كوتاه

اي در زمينة ارتباط ميان فعاليتهـاي انـسان و      دهد هنوز ناآگاهي قابل مالحظه      توضيح مي ) 1380(
 داشـتن    دليل اين امر ممكن است نادرستي و ناكافي بودن اطالعـات،          . محيط زيست وجود دارد   

ـ               سياري عوامـل  نگرشهاي نادرست به محيط زيست، عدم مسؤوليت در قبال محـيط زيـست و ب
  المللـي و انديـشمندان،      در آستانه هزارة سوم ميالدي دغدغه اصلي سـازمانهاي بـين          . ديگر باشد 

انـسان در حكـم عامـل       . پيشگيري از بروز معضالت محيط زيـست و رونـد فزاينـدة آن اسـت              
از همين رو اصالح روند بحران محـيط زيـست          . رود  تأثيرگذار و قرباني اين بحران به شمار مي       

هـاي انـسان و تغييـر در          نظران محـيط زيـست در گـرو اصـالح آمـوزه              اعتقاد عموم صاحب   به
بـسياري از   . بينش و دانش انسان نسبت به سرنوشـت خـود و محـيط پيرامـونش اسـت                  نگرش،

طرفداران حفظ محيط زيست در سراسر جهان، قرن بيستم را به دليل روند مداوم آلودگي محيط                
  متأسفانه در بسياري از نقاط جهان،     ). 1379 تومه،(اند    نگيز نام نهاده  ا  زيست در اين دوره، قرن غم     

زيرا توسعه اقتصادي در بيشتر مـوارد       . توسعه اقتصادي به نابودي محيط زيست منجر شده است        
از توسعه فرهنگي پيشي گرفته و اين امر سبب شده است تا محيط زيـست در تمـامي ابعـاد آن                     

در واقع، انسان هم عامـل و هـم قربـاني تخريـب     . ه زيادي بپردازدهزين...)  آب و خاك و     هوا،(
اما آنچـه   . اند  محيط زيست است، به طوري كه اين دوره را دورة بحران زيست محيطي نام نهاده              

سوادي زيست محيطـي در يـك    بي. سوادي زيست محيطي است   كند بي   اين بحران را تشديد مي    
مدها آنقدر بارز هستند كه دولتهـا و رهبـران اجتمـاع را      اين پيا . شماري دارد   جامعه پيامدهاي بي  

نـه بـه سيـستم بـوم        ترميم صدماتي كه مردم ناآگاها    . ندا  نيز متوجه اين موقعيت خطرناك ساخته     
هاي مسموم و مـضر در فاضـالب منـازل و اسـتفاده               آورند، مانند ريختن زباله      وارد مي  2شناختي

هزينه ترميم صـدمات وارده بـه محـيط زيـست           . ينهرويه از مواد يك بار مصرف بسيار پر هز          بي
هاي اتحاديه جهـاني محافظـت از    در توصيه . تقريباً دو برابر بيشتر از هزينه پيشگيري از آنهاست        

                                                           
1. Thompson & Barton 
2. ecology 
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زيـست در كليـه      سودمندي و فوريت تعليم مـسايل مربـوط بـه محـيط              1طبيعت و منابع طبيعي   
 افـزايش تحقيقـات و      2مان ملل همچنين برنامه محيط زيست ساز    . سطوح خاطرنشان شده است   

مبادله اطالعات مربوط به آموزش محيط زيست را در زمرة اهـداف فعاليتهـاي خـود قـرار داده                   
  ).1365  فقيهي قزويني،(است 

هـاي آمـوزش عمـومي از مهمتـرين و            هاي مربوط به آموزش محيط زيست، دوره        در برنامه 
انـد،   ي كه اين دورة آموزشـي را گذرانـده  معلمان. آيند هاي آموزشي به شمار مي      حساسترين دوره 

نقشي حساس در پرورش استعداد، بروز خالقيت، تغيير نگرش كسب دانش، مهارت و افـزايش               
دانـش، نگـرش و مهارتهـاي زيـست محيطـي           بنابراين، بررسي   . آموزان دارند   توانمنديهاي دانش 

ت نيـروي انـساني مناسـب       تواند راهنمايي مؤثر در جهت تربي       دوره ابتدايي، مي  آموزشي  معلمان  
  .براي نظام آموزشي فراهم آورد

  پيشينة نظري
محيط زيـست   "عنوان   كنوانسون سازمان ملل متحد با        از منظر تاريخ آموزش محيط زيست،     

 در استكهلم سوئد تشكيل شد، نخستين تالش جمعـي بـود            1972 كه در سال     "انساني و توسعه  
شـركت  بـا   لش كشيد و نگراني گستردة جهان را        كه مسائل و بحرانهاي زيست محيطي را به چا        

 كشور متبلور كرد و بر نقش آموزش و آگاه كردن مردم و شناساندن مسايل زيست محيطي                 113
 را يونپ و يونـسكو    3المللي آموزش محيط زيست     ، برنامه بين  1975در سال   . به آنان تأكيد نمود   

، در  1975آموزش محيط زيست را در سـال        المللي    اين دو نهاد نخستين كارگاه بين     . بنيان نهادند 
اين كارگاه سندي را به عنوان ميثاق بلگـراد تـدوين كـرد كـه               . بلگراد يوگسالوي برگزار كردند   

المللي براي وارد كردن آموزش       اي و بين    اهداف اصولي آن كمك به دولت، نهادهاي ملي، منطقه        
ويج و گسترش الگوهاي نوين محيط زيست در نظام آموزشهاي رسمي و غيررسمي به منظور تر         

در سـال  . رفتاري و مسؤوليت اخالقي در سطوح جمعي در حفاظت و ارتقاي محيط زيست بود      
 كـشور در تفلـيس گرجـستان    66المللي آموزش محيط زيست با حـضور    ، كنوانسيون بين  1977

                                                           
1. IUCN 
2. United Nations Environment Program 
3. International Environment Education Program (IEEP) 
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 در همه برگزار شد، بيانية تفليس بر اين نكته تأكيد داشت كه آموزش محيط زيست بايد مردم را         
  . ع سني و در همه سطوح به صورت رسمي و غيررسمي پوشش دهدطمقا

المللـي محـيط زيـست و آمـوزش را در مـسكو               ، يونسكو و يونپ كنگرة بين     1987در سال   
  .برگزار كردند

در اين كنوانسيون رابطة ميان انسان و محيط زيست در ابعاد اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي،             
 كنوانسيون جهاني محـيط     1992در سال   . تي مورد تأكيد قرار گرفت    زيست محيطي و زيبا شناخ    

 بر ضرورت ايجاد    21با تدوين دستور كار     . زيست و توسعه در ريودوژانيروي برزيل برگزار شد       
 تغيير رفتار و اصـالح بيـنش عمـومي نـسبت بـه محـيط                و تداوم يك نهضت آموزشي با هدف      

  ).1382پالمر، (سعة پايدار تأكيد داشت زيست، در حكم مقدمه عمل براي دستيابي به تو
هـا و كنوانـسيونهاي جهـاني         به هر جهت بررسي رفتارهاي زيست محيطي نه تنها در كنگره          

توان اين موضوع را مـورد        ها و الگوهاي گوناگون نيز مي        بلكه در نظريه    مورد بحث قرار گرفت،   
زيـست محيطـي را فـيش بـين و          ها در زمينة رفتارهـاي        يكي از نظريه  . بحث و بررسي قرار داد    

مطـرح   3 تحت عنـوان فعاليـت تفكـر شـده         2)1999  ، به نقل از كايزر و همكاران،      1975 (1آيزن
ريـزي    بعدها اين نظريه مورد تجديد نظر قرار گرفت و تحت عنوان نظريه رفتار برنامـه              . اند  كرده
ن واسطه رفتار آشكار     از پيشايندهاي بدو   5مقصد رفتاري  بر طبق اين نظريه      . بسط داده شد   4شده

 شـخص بـراي انجـام دادن    6است كه به نوبه خود قصد رفتار تابع نگرشها و معيارهـاي ذهنـي          
 نـشان داده شـده اسـت، نگرشـها          1همان طوري كه در نمودار شماره       . فعاليتهاي مشخص است  

ا نيـز    بلكه برآوردي از احتمال ايـن پيامـده         شوند،  فقط ارزيابي از پيامدهاي خاص را شامل نمي       
اطالعات و دانش واقعي از پيش شرطهاي ضروري براي هر نگرش است ولي معيارهاي             . هستند

شـود و     براي به كارگيري اين عقايـد اطـالق مـي         ذهني به نيرومندي عقايد هنجاري و انگيزشي        
  .معيارهاي ذهني فرد برآوردي از ارزشهاي اجتماعي و اخالقي هستند

  

                                                           
1. Fishbein and Ajzen 
2. Kaiser et al 
3. theory of reasoned action 
4. theory of planned behavior 
5. behavior intention 
6. subjective norms 
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  )1999اقتباس از كايزر و همكاران، (مدل فعاليت تفكر شده . 1ه نمودار شمار

تأثير عوامل بيروني يـا خـارج از كنتـرل          ) ريزي شده   رفتار برنامه (در نظريه تجديد نظر شده      
رفتار زيست محيطي به دامنه وسيعي از اثرات خارج از كنترل . شود شخص نيز در نظر گرفته مي    

حرارت بيرون و ويژگيهـاي خانـه، مـصرف انـرژي را            براي نمونه درجة    . شخص حساس است  
  .دهد تحت تأثير قرار مي

بـه عبـارت ديگـر، فـشارهاي مـوقعيتي، انجـام            . سـازد   هزينة آب، مصرف آب را متأثر مـي       
ريـزي شـده      بنابراين نظريه رفتـار برنامـه     . كند  رفتارهاي زيست محيطي را آسانتر يا دشوارتر مي       

ترل اشخاص نيز هست و در مقايسه با فعاليت تفكر شده در      شامل فشارهاي رفتاري خارج از كن     
بسياري از مسايل مربوط به حفاظت از محـيط         . بيني رفتارهاي زيست محيطي مفيدتر است       پيش

بـه   (1987نظرية ديگري كه هينز و همكارانش       . گيرد  زيست در حوزه فعاليتهاي جمعي قرار مي      
اند، شباهت زيادي به نظريه فيش بـين و آيـزن            مطرح كرده ) 2003،  1نقل از قرب اقلو و اكويت     

در ايـن بررسـي     .  اسـت  1970 مطالعه از سال     128اين الگو مبتني بر بررسي فراتحليلي از        . دارد
انـد كـه      بنـدي شـده     فراتحليلي، متغيرهاي تعيين كننده رفتار زيست محيطي در سه طبقـه دسـته            

  : عبارتند از
  متغيرهاي جمعيت شناختي) 3ناختي ش متغيرهاي روان) 2متغيرهاي شناختي ) 1

پذيري  نگرش، منبع كنترل، مسؤوليت. بندي دانش، جزء متغيرهاي شناختي است      در اين طبقه  
سن، درآمد، جنـسيت و  . اند شخصي و تعهد شفاهي به عنوان متغيرهاي رواشناختي شناخته شده       

  .گيرند وضعيت تأهل جزء متغيرهاي جمعيت شناختي قرار مي
ليل مشخص شده كه تعهد شـفاهي از مهمتـرين متغيرهـايي اسـت كـه رابطـة                  در اين فراتح  

هينـز  . تعهد نيز با دانش، مهارت و شخـصيت افـراد مـرتبط اسـت             . نزديكي با رفتار واقعي دارد    

                                                           
1. Kasapoglu & Ecevit 

 دانش واقعي

ارزشهاي اجتماعي 
 و اخالق

 نگرش به رفتار

 معيارهاي ذهني

 رفتار قصد رفتاري
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دانـش دربـارة راه حلهـاي     «و  » دانش موجود از مـسأله    «: دانش را به دو مؤلفه تقسيم كرده است       
ت، به توانايي كاربرد چنين دانشي براي مـسايل خـاص اطـالق             مهار. »رفتاري و مؤثر بودن آنها    

نيست، بلكه همچنين فرد بايد بخواهد كارهـا        شود، اما مهارت خود براي ارزيابي رفتار كافي           مي
و ) پذيري شخـصي    مسئوليتاين خواستن از طريق منبع كنترل، نگرش و         (را درست انجام دهد     

نه محيطي داشته باشد كـه در ايـن صـورت فـرد              و نگرش مثبت به رفتارهاي مسؤوال      ادامه خط 
به ). 1999 ،1فرانسون و گارلينگ(آمادگي بيشتر براي رفتارهاي مسؤوالنه محيطي خواهد داشت    

عقيدة هينز تمايل فرد براي رفتارهاي مسؤوالنه به تنهـايي بـراي تحقـق پـذيرفتن رفتـار كـافي                    
 اقتـصادي، فـشارهاي اجتمـاعي و    نيست، زيرا رفتار مسؤوالنة محيطـي تحـت تـأثير فـشارهاي     

 بسياري از رفتارهاي روزمره كـه پيامـدهاي منفـي           .رفتارهاي متفاوت نيز هست   فرصت انتخاب   
  .گيرند براي محيط دارند، بر حسب رفتار مبتني بر عادت صورت مي

اي را توصـيف      نظريـه ) 1999، بـه نقـل از فرانـسون و گارلينـگ،            1997(بيل و دال استراند     
 2در نمودار شماره . دهد نحوة تغيير رفتار مبتني بر عادت به روش جديد را نشان مي        كنند كه     مي

  .كننده در ايجاد رفتار جديد محيطي نشان داده شده است اين مراحل و عوامل تعيين
  
  عادات قديمي

  
  
  عادات جديد

  
  
  

  

  )1999اقتباس از فرانسون و گارلينك، ( محيطي كننده ايجاد عادت جديد رفتار مراحل و عوامل تعيين. 2نمودار شماره 
  

البته گذر از هر مرحله، براي ايجـاد عـادت جديـد            . هر مرحله شامل مراحل گوناگون است     
شـود تعـدادي از مراحـل و تغييـر رفتارهـا بـه طـور مثبـت                    اگرچه فرض مـي   . ضروري نيست 
بطه با عـادات قـديمي بـه      ولي در مراحل ابتدايي عالقه يا آگاهي محيطي در را         . همبستگي دارند 

اگر اين آگاهي محيطي پيش نيايـد،       . آيد و در اين مرحله تمركز بر رفتار موجود است           وجود مي 

                                                           
1. Fransson & Garling 

 آگاهي محيطي، تمايل به رفتار موجود

 توجه به روشهاي متفاوت و آمادگي

  جديدارزيابي رفتار

 هنجارها، نگرشهاي عمومي و ارزشها

 نگرشها و عقايد خاص
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كننده اوليـه در ايـن مرحلـه       عوامل تعيين . دهد  فرد احتماالً به تكرار عادات قديمي خود ادامه مي        
د و نگرشـهاي خـاص را       اين عوامل عقاي  . ارزشها، نگرشها و هنجارهاي مربوط به محيط هستند       

اين عقايد و نگرشهاي خاص منجر به به كارگيري روشهاي گونـاگون            . دهند  تحت تأثير قرار مي   
بـه دنبـال آن     . شـوند   و آمادگي براي جانشين ساختن عادات جديد به جاي عادات قـديمي مـي             

به وجود بنابراين عادات جديد . گيرد تالش براي ارزيابي رفتار جديد و پيامدهاي آن صورت مي    
فرانسون (شوند كه اين امر بستگي به ارزيابي از موقعيتها دارد            آيند يا عادات قديمي مقاوم مي       مي

  ).1999و گالينگ، 
كنند كه نـوع نگـرش بـه محـيط      مطرح مي) 2000، 2، به نقل از شولتز1994 (1استرن و ديتز  

حيطي بر اساس نـوع     نگرشهاي افراد در مورد موضوعات م     . ريشه در نظام ارزشي اشخاص دارد     
) موجـودات ديگـر   (ارزشي است كه اين اشخاص براي خود، ديگـران يـا گياهـان و حيوانـات                 

نگـرش  «عالقه به آسـايش خـود كـه    ) 1: كنند بر اين اساس سه دسته نگرش را بيان مي   . اند  قايل
نگـرش  «عالقـه بـه آسـايش موجـودات انـساني ديگـر كـه               ) 2. شود  ناميده مي »  محوري -خود

نگـرش   «عالقه به موجودات غيرانـساني يـا محـيط زيـست كـه            ) 3. شود  ناميده مي » ينوعدوست
ص در نظـر بگيـريم،       يك از اين نگرشها را به شكلي خا        اگر هر . شود  ناميده مي » زيست محيطي 

اگر عالقه به مسايل محيطي مبتنـي بـر نفـع شخـصي             . شوند  منجر به عاليق محيطي متفاوتي مي     
يي براي حفظ محيط متقبل خواهد شد كه فوايدي براي وي داشـته  ها زماني شخص هزينه   باشد،  
هـايي     زماني فرد هزينـه     اگر عالقه محيطي به طور كامل مبتني بر نگرش نوعدوستي باشد،          . باشد

اگر عالقـه فقـط     . شود  انساني ديگر مي  پردازد كه منجر به حفظ موجودات         براي حفظ محيط مي   
هاي ديگر و محيطهـاي طبيعـي         شخصي معطوف به گونه   مبتني بر ارزشهاي زيستي باشد، توجه       

  .)1993استرن، ديتز و كالف، (است 
كنـد كـه عـالوه بـر عامـل            بيـان مـي   ) 2002،  3، به نقل از نوردالند و گارويل      1993(استرن  

 عوامـل   دهـد نخـست،   نگرشي، سه عامل ديگر نيز رفتار مثبت محيطي را تحت تـأثير قـرار مـي           
دوم تواناييهاي فردي مثـل  .  مادي، پاداش و دسترسي به تكنولوژي استهاي اي نظير هزينه   زمينه

                                                           
1. Stren & Dietz 
2. Schultz 
3. Nordlund & Garvil 
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دانش خاص محيطي و مهارت است و سوم عادات هستند كه بايـد بـه منظـور تغييـر رفتـار در                      
 براي درك بهتر رفتارهاي محيطي بايـد عامـل           بنابراين،. جهت رفتار مثبت محيطي سست شوند     

بـر  . رد بررسي قـرار گيرنـد     ادات در رابطه با يكديگر مو      و ع  نگرشي، موقعيتي، تواناييهاي فردي   
اساس نظريه گزينش عقالني هر فرد نفع شخصي خود را براي انجام دادن فعاليتهاي محيطي در                

  ).1998، 1ويدگرن(گيرد  نظر مي
هاي نوعدوستي براي     هاي شخصي، انگيزه    كند كه در كنار انگيزه       مطرح مي  )1973(اسكوارتز  
در مدل نوعدوستي، فرض بر اين است كه اگـر          . ليتهاي گروهي بسيار مهم هستند    انجام دادن فعا  

گيري اخالقي افراد در جهت آسايش و رفاه افراد ديگر باشد، فرد به منظور پيامدهاي مفيد        جهت
اسـكوارتز  . شـود   شود و براي حفظ افراد از آسيب برانگيختـه مـي            براي ديگران، ارزش قايل مي    

دوستي، ناشـي از فعاليـت معيارهـاي شخـصي اسـت و ميـان معيارهـاي                 معتقد است رفتار نوع   
هاي گذشـته، بـراي       در دهه ). 1998به نقل از ويدگرن،     (شود    شخصي و اجتماعي تمايز قايل مي     

انجام دادن تعدادي از مطالعات از مدل نوعدوستي به منظور درك رفتارهاي انساني براي بهبـود                
بر طبق ايـن نظريـه احتمـال وقـوع رفتارهـاي مثبـت              . دان   كرده  وضعيت زيست محيطي استفاده   

آور شرايط محيطـي بـراي ديگـران آگـاهي بيـشتر              محيطي زماني است كه فرد از پيامدهاي زيان       
در ايـن  . زا احـساس مـسؤوليت كنـد    همچنين شخص نسبت به تغيير شرايط آسيب  . داشته باشد 

آور محيطـي را تجربـه        هاي زيان يا كم كردن پيامد   شرايط فرد احساس تعهد اخالقي براي حفظ        
هـاي    مـدل نوعدوسـتي، در حـوزة نظريـه        . شـود   اين انگيزه معيار شخـصي ناميـده مـي        . كند  مي

اسـترن و   (آنـد      بـسط داده   ايـن الگـو را اسـترن و ديتـز         . گيـرد    اجتماعي قرار مي   –روانشناختي  
  ).1993همكاران، 

گوناگون نظري است كه جدول     به هر حال، فهم رفتار زيست محيطي مستلزم توجه به ابعاد            
ها و الگوهـا و ارتبـاط آنهـا بـا رفتارهـاي زيـست                 اي از اين نظريه     دهندة خالصه    نشان 1شماره  

  .محيطي است
  
  
  

                                                           
1. Widegren 
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  هاي مرتبط با رفتارهاي زيست محيطي خالصة الگوها يا نظريه. 1جدول شماره 
  ارتباط با رفتارهاي زيست محيطي  سال   الگو يا نظريه  رديف

  نظريهتفكر شده يا فعاليت   1
  ريزي شده فتار برنامه

1975  
رفتـار زيـست    . شـود   تأثير عوامل بيروني يا خارج از كنترل شخص در نظر گرفتـه مـي             

  .محيطي به دامنه وسيعي از اثرات خارج از كنترل شخص حساس است

رفتار مسؤوالنه هاينز و   2
  همكاران

1986  
/  

1987  

ط زيست متغيرهاي قصد، آگـاهي از مـسأله،         در انجام دادن كاري براي حمايت از محي       
مهارت در به كارگيري آگاهي، عالقـة قلبـي و عوامـل وضـعي از قبيـل محـدوديتهاي                   

  .دخالت دارند... اقتصادي، رفتارهاي اجتماعي و 

الگوي نوعدوستي و   3
  اسكوارتز

1973  
 جمعـي  هاي نوعدوستي براي انجام دادن فعاليتهـاي        هاي شخصي، انگيزه    در كنار انگيزه  

  .شود گيري اخالقي در جهت آسايش و رفاه افراد ديگر برانگيخته مي و جهت

  1994  الگوي ارزشي اسكوارتز  4
ارزشـها را در چهـار طبقـه      . شـود   ارزشها به عنوان استاندارهاي مهم زندگي تلقـي مـي         

   خودافزايي– خودتعالي –كاري   محافظه–باز بودن براي تغيير : كند خالصه مي

  1987  هينز و همكارانشالگوي   5
  )دانش جزء متغيرهاي شناختي است(متغيرهاي شناختي . 1
  ...)پذيري و نگرش، منبع كنترل، مسؤوليت(متغيرهاي روانشناختي . 2
  )سن، درآمد، جنسبت و وضعيت تأهل(متغيرهاي جمعيت شناختي . 3

الگوي تغيير رفتار عادت بيل   6
  و دال استراند

1997  
). رفتار موجود (آيد    گاهي محيطي در زمينة عادات قديمي به وجود مي        ابتداي عالقه يا آ   

  .دهد اگر آگاهي محيطي پيش نيايد، فرد احتماالً به عادات قديمي خود ادامه مي

الگوي نوع نگرش استرن و   7
  ديتز

1994  

  :كند سه دسته نگرش را مطرح مي
  ) محوري–نگرش خود (عالقه به آسايش خود . 1
  )نگرش نوعدوستي(يش موجودات انساني عالقه به آسا. 2
  ) محوري-نگرش زيست(عالقه به آسايش موجودات غيرانساني يا محيط زيست . 3

اشكال دانش زيست محيطي   8
  فريك و همكاران

2004  
  دانش در مورد مسايل زيست محيطي: مند دانش نظام. 1
  سترس استمعلومات به صورت واقعي و خودآگاهانه در د: دانش مربوط به عمل. 2
  دانستن چگونگي كسب بيشترين فوايد محيطي: دانش اثربخش. 3

  تحقيقات داخلي
در پژوهش خود به بررسي ميزان آگاهي زيست   ) 1383(پور و ريحانة شكوري       مهرداد هادي 

دار و آموزگاران زن مقطـع ابتـدايي    محيطي و روشهاي بهينة آموزش محيط زيست در زنان خانه 
اين تحقيق به روش تصادفي و به وسيله پرسشنامه، با توجه به ويژگيهاي             . دان  شهر اراك پرداخته  

هـا    يافتـه . در مناطق گوناگون شهر اراك صورت گرفته اسـت        ... فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و     
جامعه آماري، . رساني است بيانگر لزوم آموزشهاي محيط زيستي در جامعه و ضعف ميزان اطالع   

  .داند م را مهمترين عامل ايجاد و پيشرفت معضالت محيط زيستي مياطالعي و ناآگاهي مرد بي
 در پژوهش خود به بررسي، ميزان آگاهيهاي سـه گـروه از طبقـات        )1381(داريوش كريمي   

آمـوزان،   اجتماعي منطقه خاك سفيد تهران پرداخته و نيازمنديهاي آموزشي زيست محيطي دانش         
اده از الگـوي نيازسـنجي كـافمن، كاريگـان و جانـسون             دار و معلمان منطقه را با استف        زنان خانه 



 95فصلنامه تعليم و تربيت شماره 

  

102

   

 بـا موضـوعات     دار  دهد كه ميزان آشـنايي زنـان خانـه          نتايج پژوهش نشان مي   . تعيين كرده است  
آموزان از مفهوم  در حالي كه ميزان آگاهي معلمان و دانش. محيط زيست و اثرات آن ناچيز است   

  .كلي محيط زيست بيشتر است
در پژوهش خود به تحليل محتواي كتـب درسـي دوره           ) 1382(تي  صغري سليماني كلهودش  

دهد كه با توجه به  پژوهش نشان مينتايج . ابتدايي از لحاظ توجه به محيط زيست پرداخته است
ط  درس فق  512از  ميزان دروس، صفحات، كلمات و تصاوير موجود در كتابهاي اين دوره يعني             

 تصوير به مـسايل مـورد       424 تصوير فقط    3332 صفحه و از     814 صفحه،   3199 درس و از     45
اي كه امـروزه بـه عنـوان          بنابراين به مسأله  . اختصاص داده شده است   ) آب، هوا و خاك   (تحقيق  

يك معضل جهاني شناخته شده آن گونه كه بايد در كتابهاي درسـي دوره ابتـدايي توجـه نـشده         
  .است

  هدف تحقيق
هارتهاي زيست محيطي معلمان آمـوزش      هدف اصلي اين تحقيق، بررسي دانش، نگرش و م        

  .دوره ابتدايي استان مازندران است

  سواالت پژوهش
  معلمان آموزش دوره ابتدايي چه نوع نگرشي نسبت به محيط زيست دارند؟. 1
  دانش يا آگاهي زيست محيطي معلمان آموزش دوره ابتدايي تا چه اندازه است؟. 2
  وزش دوره ابتدايي تا چه اندازه است؟مهارت يا عملكرد زيست محيطي معلمان آم. 3
 معلمان زن و مـرد آمـوزش دوره         آيا تفاوتي در دانش، نگرش و عملكرد زيست محيطي        . 4

  ابتدايي وجود دارد؟

  تعريف اصطالحات و واژگان
  دانش زيست محيطي. 1

  تعريف مفهومي) الف
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معضالت و  شامل اطالعات معلمان در مورد معضالت محيطي، عوامل مؤثر در گسترش اين             
شـود   توانند براي بهبود اين وضعيت انجام دهند، مـي  اطالعات در مورد آن چيزي كه معلمان مي     

  .1)1999كايزر، ولفينگ و فهرر، (
  تعريف عملياتي) ب

در اين پژوهش منظور از دانش زيست محيطـي، آگاهيهـاي معلمـان آمـوزش دوره ابتـدايي          
اس نظرات معلمان مدارس دوره ابتـدايي مـورد         اي و بر اس     است كه از طريق سؤاالت پرسشنامه     

  .گيرند ارزيابي قرار مي

  نگرش زيست محيطي. 2
  تعريف مفهومي) الف

هـا و     مجموعه نسبتاً پايداري از احساسات، باورها و آمادگيهاي رفتـاري اشـخاص، انديـشه             
  .بنابراين محيط زيست جزيي از نظام باورها و احساسات است). 1380سيف، (گروهها 
  تعريف عملياتي) ب

در اين پژوهش منظور از نگرش زيست محيطي، باورهاي و چگـونگي بـروز احـساسات و                 
اي و بـر اسـاس        عواطف معلمان آموزش دوره ابتدايي است كـه از طريـق سـواالت پرسـشنامه              

  .گيرند نظرات معلمان مدارس دوره ابتدايي مورد ارزيابي قرار مي

  علمكرد يا مهارت زيست محيطي. 3
  تعريف مفهومي ) الف

، )1374آيـزن،   (آمادگي و گرايش به اقدام عملي در جهت بهبـود مـسايل زيـست محيطـي                 
  .شود عملكرد زيست محيطي، اطالق مي

  تعريف عملياتي) ب
در اين پژوهش منظور از عملكرد زيست محيطي، اقدامات عملي است كه معلمان در جهت               

اي و بر اساس نظـرات        يق سواالت پرسشنامه  دهند كه از طر     بهبود مسايل محيط زيست انجام مي     
  .گيرند قرار ميمعلمان مدارس دوره ابتدايي مورد ارزيابي 

                                                           
1. Kaiser. Wolfing. fuhrer 
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  نوع پژوهش
است؛ زيرا هدف پژوهـشگر كـشف تئـوري جديـد و            » كاربردي«اين پژوهش از نظر هدف      

. بلكه، كاربرد دانش، آزمون و بررسي نتايج حاصـله در موقعيـت جديـد اسـت               . دانش نو نيست  
هاي  يابي است؛ زيرا هدف توصيف شرايط يا پديده    ورد نظر در اين پژوهش از نوع زمينه       روش م 

مورد بررسي است و با توجه به اينكه موضوع اين پروژه در حوزة علوم رفتاري قرار دارد، ايـن                   
دواس درباره اهميت اين نوع پژوهـشها چنـين توضـيح           . آيد  تحقيق از نوع توصيفي به شمار مي      

يق توصيفي با چگونگي امور سر و كار دارد نه چرايي آنها توصيف خوب اهميت               تحق«: دهد  مي
اي   گذشته از اين، پژوهش زمينـه     .... . چنين توصيفي پايه و اساس نظريه معتبر است         . بسيار دارد 

توانـد برانگيزانـده      در برجسته ساختن مسايل اجتماعي و دامنه آنهـا نقـشي كليـدي دارد و مـي                
پـژوهش حاضـر در اسـتان       ) 67: 1385به نقـل از صـالحي عمـران،         (» .اشداقدامات اجتماعي ب  

  .مازندران انجام گرفته است

  جامعه 
 مهمترين نيروهاي تأثيرگذار نظام آموزشي محـسوب        از آنجايي كه معلمان به عنوان يكي از       

توان تا حدودي پاسخگوي سـواالت مطـرح          شوند، بنابراين با بررسي اين گروه اجتماعي مي         مي
-86جامعة آماري اين پژوهش معلماني هستند كه در سـال تحـصيلي   . ه در اين پژوهش بود  شد
 نفر بـوده    12646 كل آنها     تعداد .اند   در مقطع ابتدايي استان مازندران مشغول به تدريس بوده         85
  .اند بوده)  درصد48( نفر آنها معلمان زن 5259و )  درصد52( نفر آنها معلمان مرد 7387كه 

  1»نمونه«گيري و حجم  هروش نمون
بـرداري و در دخالـت دادن         به منظور افـزايش شـباهت نمونـه و جامعـه و دقـت در نمونـه                

 و فرض پژوهشگر اين     استفاده شده » اي  گيري خوشه   نمونه«ويژگيهاي جامعه در نمونه، از روش       
 بلكـه  گيـري فـرد نيـست،        نمونه در اين شيوه واحد   . ا تفاوتي با يكديگر ندارند    ه  است كه خوشه  

 383 نفر حجـم جامعـه تحقيـق،         12646از ميان   . منطقة جغرافيايي، شهر، مدرسه و كالس است      
ابتـدا از  . گيـري شـهر اسـت       اي انتخـاب شـدند و واحـد نمونـه           گيري خوشه   نفر به روش نمونه   

تعدادي از شهرها به طور تـصادفي       )  شهر 32(مجموعه شهرهاي داراي ادارة آموزش و پرورش        
                                                           
1. Sample 
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پس به صورت تصادفي تعدادي از مدارس در درون هر يك از شهرها به طـور             انتخاب شدند، س  
سپس به صورت تصادفي تعدادي از مدارس در درون هر يك از شـهرها     تصادفي انتخاب شدند،  

در نهايـت،   . منظور شـدند  )  درصد معلم زن   48 درصد معلم مرد و      52(با رعايت نسبت تناسب     
هاي   توزيع نمونه .  در ميان معلمان توزيع و تكميل شدند       ها با همكاري مديران مدارس        پرسشنامه

  . بيان شده است2منتخب در هر يك از شهرها به تفكيك جنسبت در جدول شمارة 
  هاي منتخب در هر يك از شهرها به تفكيك جنسيت توزيع نمونه. 2جدول شماره 

شهرهاي   كل  6مدرسه   5مدرسه   4مدرسه   3مدرسه   2مدرسه   1مدرسه 
  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  منتخب
  25  23  5  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  آمل
  31  29  6  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  بابل

  25  23  5  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  قائمشهر
  31  29  6  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  ساري

  19  17  4  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  محمودآباد
  19  17  4  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  نكا

  25  23  5  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  سوادكوه
  24  23  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  بابلسر

  199  184  جمع كل
مـورد اسـتفاده قـرار       اي است كه در تحقيقات پيـشين        ابزار اصلي پژوهش حاضر، پرسشنامه    

ظرات تكميلي مـورد    اين پرسشنامه با توجه به فرهنگ جامعه ايران و با استفاده از ن            . گرفته است 
اصالح قرار گرفته و قبل از اجرا براي افزايش روايي و اعتبار آن به صورت آزمايـشي بـه اجـرا                     

 به دست آمده 70/0 ضريب پايائي پرسشنامه معادل SPSSافزار  درآمده است كه با استفاده از نرم     
  . استها از دو روش آماري استفاده شده در تجزيه و تحليل اطالعات و داده. است

  ... نمودارها و -شامل جداول فراواني: آمار توصيفي) الف
به منظور مقايسه دو جنس زن و مرد از لحاظ ميانگين نمره كسب شـده               : آمار استنباطي ) ب

  . استفاده شده استTدر مقياسهاي مورد نظر، از آزمون 

  سازي  شاخص
ي متفاوت داشـته باشـند و       هاي يكسان ممكن است براي افراد گوناگون معان         مفاهيم يا جمله  

هـا بـه كـار        پژوهشگر روشهاي معيني را براي دريافت پديده      . پژوهش يك فرآيند ارتباطي است    
او براي ايجاد ارتباط يا     . هاي خود را به ديگران منتقل سازد        كند، يافته   برد و سپس كوشش مي      مي

. كنـد   ق و روشـن اسـتفاده مـي       انتقال به زبان دقيق و معيني نياز دارد، از اين رو، از مفـاهيم دقيـ               
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در تحقيق حاضـر سـه متغيـر        ). 1374دالور  (د  از مفاهيم نياز به تعريف آنها دار      برداشت يكسان   
گيري متغير آگاهي يا دانش؛       براي سنجش و اندازه   . اساسي دانش، نگرش و عملكرد وجود دارند      

 9ر تـا  فصـ  از عـدد     گويـه مـورد سـنجش دانـش،        9جهت فهم بهتـر مطلـب و سـهولت كـار،            
اي  اي است كه جواب درست و عدد صفر براي گويه  براي گويه 1عدد  . گذاري شده است    شماره

بندي شده    اند، كدگذاري متغير آگاهي يا دانش به چهار بازه تقسيم           است كه جواب نادرست داده    
به  2 آگاهي اندك؛ عدد     1-3 به بازة    1دانم؛ عدد     عدد صفر به بازة صفر، آگاهي اصالً نمي       . است
 3جـدول شـمارة     . اختـصاص دارد  .  آگاهي زيـاد   7-9 به بازة    3 آگاهي متوسط و عدد      4-6بازة  
  .دهد هاي سنجش متغير آگاهي يا دانش را نشان مي گويه
  

  هاي سنجش متغير آگاهي يا دانش گويه. 3جدول شماره 
  ها گويه  متغير

  مهمترين منبع توليد برق در كشور چيست؟
  نامند؟ كنند چه مي ي كامالً متفاوت حيوانات و گياهان را كه در محيطهاي متفاوتي زندگي ميها گونه

  مهمترين علت نابودي حيوانات و گياهان در ايران چيست؟
  فايده اصلي زمينهاي باتالقي چيست؟

  شوند؟ كدام يك از موارد زير به عنوان زبالة خطرناك محسوب مي
  دهد؟ ام مياليه اوزن چه كاري انج

  عامل اصلي ايجاد مونواكسيد كربن درايران چيست؟
  ها و نهرها چيست؟ علت اصلي آلودگي آب رودخانه

آگاهي يا 
  دانش

  شوند؟ شوند، نهايتاً چه مي آوري مي هايي كه از منازل جمع زباله
طيـف  .  عمـل شـده اسـت      4گيري متغير نگرش؛ مطابق جدول شماره         براي سنجش و اندازه   

هاي؛ كامالً مـوافقم، مـوافقم، نظـري نـدارم، مخـالفم، كـامالً                سنجش به ترتيب اولويت به مقوله     
  .بندي شده است مخالفم رتبه

  هاي متغير نگرش گويه. 4جدول شماره 
   گويه  متغير

  .تواند بيشتر از اينها نيازهاي جمعيت را برآورده سازد اي هستيم كه كره زمين نمي حلهما در حال رسيدن به مر
  .خورد تعادل طبيعت بسيار حساس است و به راحتي به هم مي

  .انسان حق دارد كه محيط طبيعي را طبق نيازهاي خودشان دستكاري كند
  .ه دنبال داشته استآميزي را ب دخل و تصرف انسان در طبيعت اغلب نتايج فاجعه

  .برداري قرار دهد اند كه انسان آنها را مورد بهره گياهان و حيوانات براي اين خلق شده
  .براي حفظ يك اقتصاد سالم، بايد اقتصاد با رشد متعالي داشته باشيم كه توسعه صنعتي در آن تحت كنترل باشد

  .اشدانسان براي حفظ و ادامه بقا بايد با طبيعت هماهنگ ب
  .كره زمين شبيه يك سفينه فضايي است كه منابع و فضاي آن محدود است

  .تواند محيط زيست را مطابق نيازهايش از نو بسازد انسان نيازي ندارد كه خود را با محيط زيست تطبيق دهد، چون مي
  . گسترش پيدا كندتواند براي توسعه صنعتي محدوديتهايي وجود دارد كه جامعه صنعتي ما بيش از آن نمي

  نگرش

  .كند انسان بيش از حد از محيط زيست سوء استفاده مي
 عمـل شـده و بـه ترتيـب          5گيري متغير مهارت؛ مطابق جدول شماره         براي سنجش و اندازه   

  .بندي شده است هاي؛ هميشه، معموالً، بعضي وقتها، به ندرت، اصالً رتبه اولويت به مقوله
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   يا مهارتهاي عملكرد گويه. 5جدول شماره 
   گويه  متغير

  .كنم در اتاقهايي كه الزم نيست گرم باشند، وسايل گرمايي را خاموش مي
  .كنم  درجه آب گرم را كم مي موقع استفاده از آب گرم،

  .كنم گيرم و از هدر دادن آب جلوگيري مي در مواقع حمام كردن خيلي سريع فقط دوش مي
  .كنم آب فقط به اندازه الزم استفاده ميدر دستشويي از 
  .كنم كه براي محيط زيست ضرر نداشته باشد اي استفاده مي از مواد شوينده

  .كنم ميها استفاده  از افشانه
  ).مثالً براي نگهداري مربا و ترشي(كنم  جدد مياي استفاده م از ظروف و بطريهاي شيشه

  ).مثالً براي نوشتن يادداشت و يا پاك كردن شيشه(كنم  از كاغذهاي باطله استفاده مجدد مي
  .كنم كه به اندازه كافي لباس كثيف جمع شده باشد از ماشين لباسشويي هنگامي استافده مي

  .كنم لباس گرم بيشتري بپوشم در فصل سرما به جاي زود روشن كردن وسايل گرمايي سعي مي
  .م را كمتر كنمگير كنم تعداد دفعاتي كه دوش مي سعي مي

  .بندم  شير آب را مي هنگام مسواك زدن،
  .پرورش يافته باشند) و نه شيميايي(كنم كه با كودهاي گياهي و حيواني  ها و سبزيهايي استفاده مي از ميوه

  .دهم تا از آنها استفاده كنند كنم به ديگران مي لباسهايي را كه استفاده نمي
  .كنم موش ميچراغهاي اضافي منزل را خا
  .دهم تا از آنها استفاده كنند خواهم استفاده كنم به ديگران مي وسايل خانه را كه ديگر نمي

  .دارم براي ذخيره انرژي درجه حرارت وسايل گرمايي خانه را تا جايي كه ممكن است پايين نگه مي

  عملكرد
   يا 
  مهارت

  .ريزم هاي آشپزخانه را كه قابل تبديل شدن به كود هستند در باغچه مي زباله

  هاي پژوهش يافته
و مهارتهـاي زيـست محيطـي معلمـان         نگـرش     هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي دانـش،      

نتايج با توجه به سوالهاي اصـلي پـژوهش و بـا بـه              . آموزش دورة ابتدايي استان مازندران است     
 ، تفاوت را در متغيرهاي مورد پژوهش در جنسيتTآزمون (كارگيري روشهاي مقايسه ميانگينها 

هاي  با توجه به پيشينة پژوهش و نظريه. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است ) كند  مشخص مي 
كنندة دانش و عملكرد زيست محيطي        اشاره شده نگرش زيست محيطي در بسياري موارد تعيين        

بنابراين ابتدا نگرش و سپس دانش و عملكرد زيست محيطي، مورد تجزيه و تحليل قـرار              . است
دهنـد كـه      در پژوهش حاضر سه متغير دانش، نگرش و عملكرد، رفتار را شكل مي            . گرفته است 

هـاي    به منظور سنجش هر متغير، سواالتي مورد استفاده قرار گرفته و سعي شده است كه گويـه                
هاي هر متغير متفاوت با ديگر        الزم به ذكر است كه گويه     . هر متغير، گوياي متغير مورد نظر باشد      

  .متغيرها است
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علمان آموزش دورة ابتدايي چه نوع نگرشي نسبت به محيط زيست م. 1
  دارند؟
 درصـد از معلمـان آمـوزش دوره ابتـدايي           4/8دهـد كـه        نشان مي  6هاي جدول شمارة      داده

 درصـد نگرشـي موافـق    3/61استان، نگرشي مثبت و كامالً موافق رفتارهاي زيـست محيطـي و            
با توجـه   . مخالف و كامالً مخالف دارند    گرشي  ن درصد نظري ندارند، صفر درصد       3/30دارند و   

نـد و   ك   رفتار، در فـرد ايجـاد آمـادگي مـي          به اينكه نگرش خود رفتار نيست، بلكه براي اقدام به         
پـس  . هرچه سطح اين آمادگي باالتر باشد احتمال وقوع آن رفتار از سوي فرد بيشتر خواهد بود               

مازنـدران، بـه لحـاظ قـدرت و تـوان            انتوان گفت نگرش معلمان آموزش دوره ابتدايي است         مي
اثرگذاري بر رفتار در حد متوسط به باال است و نگـرش مثبـت آنهـا متمايـل بـه سـمت تفكـر                        

نگرشها به لحاظ قدرت و توان اثرگـذاري بـر رفتـار يكـسان نيـستند و                 .  محوري است  -زيست
  .علت آن نيز در كيفيت و ابعاد موجود در نگرش است

  ش معلمان نسبت به محيط زيستنوع نگر. 6جدول شماره 
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  نگرش  كل  كامالً مخالفم  مخالفم  نظري ندارم  موافقم   موافقم كامالً

  100  218  0  0  0  0  7/31  69  61  133  3/7  16  مرد
  100  162  0  0  0  0  4/28  46  7/61  100  9/9  16  زن
  100  380  0  0  0  0  3/30  115  3/61  233  4/8  32  كل

دانش يا آگاهي زيست محيطي معلمان آموزش دورة ابتدايي تا چه اندازه . 2
  است؟
 درصد از كل معلمان اصـالً يـا هـيچ آگـاهي     3/0دهد كه   نشان مي 7هاي جدول شماره      داده

 درصد داراي آگـاهي     62 درصد داراي آگاهي كم،      1/13نسبت به مسائل زيست محيطي ندارند،       
بنابراين، بيشترين فراواني را گزينة متوسـط بـا         .  درصد داراي آگاهي زياد هستند     6/24متوسط و   

اسـت كـه نـشانگر دانـش متوسـط          ) بيش از نصف معلمـان    ( درصد به خود اختصاص داده       62
  .معلمان آموزش دوره ابتدايي به مسايل زيست محيطي است

  زيست محيطي معلماندانش يا آگاهي . 7جدول شماره 
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  آگاهي  كل  زياد  متوسط  كم  دانم اصالً نمي

  100  219  1/30  66  7/60  133  1/9  20  0  0  مرد
  100  163  2/17  28  8/63  104  4/18  30  6/0  1  زن
  100  382  6/24  94  62  237  1/13  50  3/0  1  كل
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 سوال مورد سنجش دانـش،      9سوال پژوهش به دليل فهم بهتر مطلب و سهولت كار،           در اين   
بندي شده و هر بازه عددي را به خود اختـصاص داده              به چهار بازه تقسيم   ) 9صفر تا   ( عدد   9با  

 آگاهي اندك بـا  1-3 بازة    دانم، با عدد صفر،     نمي   بازة صفر آگاهي اصالً   . گذاري شده است    ونمره
با . شود  نشان داده مي3 آگاهي زياد با عدد 7-9 و بازة 2 آگاهي متوسط با عدد 4-6بازة ، 1عدد 

آگاهي  (2 يعني نمره    4-6 نفر در بازة     237، بيشترين فراواني معلمان با      8توجه به جدول شماره     
  .قرار دارد) متوسط

  بازة دانش . 8جدول شماره 
  هاي دانش يا آگاهي بازه

0  3-1  6-4  9-7  
  فراواني  نمره   فراواني  نمره  فراواني  نمره  يفراوان  نمره
0  1  1  50  2  237  3  94  

بر اساس اطالعات آماري و توضيحات داده شده هدف نهـايي آمـوزش رفتارهـاي زيـست                 
بـدين  . محيطي، عمق بخشيدن به آگاهي افراد جامعه نسبت بـه مـسائل زيـست محيطـي اسـت                 

برند و براي حفاظت      ي زيست محيطي پي مي    ترتيب، با افزايش آگاهيهاي فردي، افراد به ارزشها       
بنابراين نخستين گام در ايـن حركتهـا، حركـت نظـام آموزشـي              . كنند  داري از آن اقدام مي      و نگه 
  .است

مهارت يا عملكرد زيست محيطي معلمان آموزش دورة ابتدايي تا چه . 3
  اندازه است؟

  .ستالذكر ا  خالصة نظرات پاسخ دهندگان به سوال فوق9جول شمارة 
  

  مهارت يا عملكرد معلمان نسبت به محيط زيست. 9جدول شماره 
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  مهارت  كل  اصالً  به ندرت  بعضي وقتها  معموالً  هميشه

  100  214  0  0  9/0  2  4/15  33  3/74  159  3/9  20  مرد
  100  159  0  0  0/0  0  8/20  33  4/70  112  8/8  14  زن
  100  373  0  0  5/0  2  7/17  66  7/72  271  1/9  34  كل

 درصـد معلمـان گزينـة      1/9دهـد كـه        نـشان مـي    9هاي آماري حاصل از جدول شمارة         داده
 درصد به ندرت، عملكرد زيـست  5/0 درصد بعضي وقتها و    7/17 درصد معموالً،    7/27هميشه،  

هايت فاكتورهايي را كه بسياري از معلمـان مـورد تأييـد            در ن .  محوري دارند  -محيطي يا زيست  
 7/72اند و به اعتقاد آنان در عملكردشان نقش بسيار مهم داشته، در سـطح معمـوالً بـا                     قرار داده 

لذا هرچه اين سـطح بـه       . دانش مربوط به عمل معلمان، متوسط ارزيابي شد       . اند  درصد ذكر شده  
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شود كه دانـش      اه حلهاي رفتاري گوناگون را شامل مي      سطوح باالتر سوق داشته باشد، انتخاب ر      
اثربخش از تأثيرگذاران مهم در عملكرد افراد است و با راه حلهاي انتخـابي خـود در عمـل، در                    

  .كيفيت محيط زيست موثر است

آيا تفاوتي در دانش، نگرش و عملكرد زيست محيطي معلمان مرد و زن . 4
  آموزش دوره ابتدايي وجود دارد؟

پژوهـشگر را بـر آن داشـت كـه          )  درصـد  52(و معلمان مرد    )  درصد 48(معلمان زن   وجود  
رفتارهاي زيست محيطي معلمان آموزش دورة ابتدايي را از نظـر جنـسيتي مـورد بررسـي قـرار       

بدين منظور دو گروه مـستقل از معلمـان زن و مـرد در متغيـر نگـرش، دانـش و مهـارت                       . دهد
 مـنعكس شـده     10 به ترتيب در جـدول شـمارة         T به آزمون    ارزيابي شدند كه نتايج آن با توجه      

  :است
   براي مقايسة دو جنس زن و مرد در متغيرهاي دانش، نگرش و مهارتTنتايج آزمون . 10جدول شماره 

مقياس 
حجم   جنسيت  محيطي

  T  ميانگين  نمونه
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

تفاوت 
  ميانگين

تفاوت 
خطاي 
  استاندارد

كران 
  پايين

كران 
  البا

  دانش  21/2  219  مرد
  97/1  162  زن

86/3  379  000/0  24/0  062/0  118/0  363/0  

  نگرش  67/3  219  مرد
  00/4  163  زن

64/6  380  000/0  329/0-  049/0  042/0  0231/0  

  مهارت  92/3  215  مرد
  86/3  159  زن

11/1  372  268/0  054/0  049/0  042/0  151/0  
  

دهندة تفـاوت معنـادار، نگـرش مثبـت زيـست محيطـي               ز آزمون آماري نشان   نتايج حاصل ا  
 به دسـت آمـد و از        -64/6 برابر با    T، آماره   380در سطح درجة آزادي     . معلمان مرد و زن است    

 درصد اطمينان   95 درصد است، لذا با      05/0 و كمتر از     000/0آنجايي كه سطح معناداري برابر با       
  .يست محيطي معلمان مرد كمتر از معلمان زن استتوان گفت كه ميان نگرش ز مي

در سـطح  . همچنين تفاوتي معنادار ميان دانش زيست محيطي معلمان مرد و زن وجـود دارد     
 به دست آمده و از آنجايي كه سطح معناداري برابـر بـا              86/3 برابر با    T، آماره   379درجة آزادي   

توان بيان كرد كه ميـان دانـش          طمينان مي  درصد ا  95 لذا با      درصد است،  05/0 و كمتر از     000/0
همچنين با توجه به    . شود  زيست محيطي دو گروه معلمان مرد و زن اختالف معنادار مشاهده مي           
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توان گفت كه دانش زيست محيطـي در معلمـان مـرد              باال و پايين فاصله اطمينان مي     ) حد(كران  
  .دورة ابتدايي بيشتر از معلمان زن دورة ابتدايي است

 به دسـت آمـد و از آنجـايي كـه            11/1 برابر با    T، آماره   372راين در سطح درجة آزادي      بناب
توان برابري ميانگينهاي دو گـروه      درصد اطمينان نمي   95با  .  است 268/0سطح معناداري برابر با     

به عبارت ديگر اختالفي معنادار ميان عملكرد زيست محيطي معلمان مرد و زن دورة              . را رد كرد  
  . مشاهده نشدابتدايي،

  گيري بحث و نتيجه
 مثبـت و موافـق      يدهد كه معلمان آموزش دوره ابتـدايي نگرشـ           نشان مي  نتايج اين پژوهش  

پذيري و نگرش محـيط مـداري يـا          محيط زيست دارند كه اين خود منجر به احساس مسؤوليت         
ل، ورنون ؛ وايگ1972بروولد، (مطالعات متعدد . شود حميات از منابع زيستي مختلف محيطي مي   

نـشانگر  ) 1369، بـه نقـل از ازكامـپ،         1977؛ هامفري، بـورد، هامونـدومان،       1974و توگناسي،   
احتمـاالً مهمتـرين    . ارتباط مثبت ميان نگرشهاي زيست محيطي و رفتار حمايت از محيط اسـت            

   محـوري و    -تمايز در گـسترة مـسائل محيطـي در علـوم گونـاگون بـر پايـة دو تفكـر انـسان                       
 احـساس   )1998(در زمينة رابطـه نگـرش و رفتـار، ويـدگرن            . شود  ي انجام مي   محور –زيست  

مداري داشـتن موجـب جلـوگيري از آثـار مخـرب             ستپذيري و نگرش محيطي يا زي       مسؤوليت
هـر  : كند  اظهار مي ) 1999 ،1، به نقل از شولتز و زلزلي      1994(اسكوارتز  . شود  زيست محيطي مي  

رود افرادي كه اولويت را بـه         سازد و انتظار مي      متأثر مي   از ارزشها، نگرشهاي خاصي را      مجموعه
دهند در مقايسه با افرادي كه اولويت را به ارزشهاي خـودافزايي       جمع يا ارزشهاي خودتعالي مي    

نوردالنـد و گارويـل     .  محيطـي داشـته باشـند      دهند، گرايش بيشتري به فعاليتهـاي مـسؤوالنه         مي
يش به باز بودن بـراي تغييـر دارنـد در مقايـسه بـا افـراد                 افرادي كه گرا  : كنند  اظهار مي ) 2002(

  .كار، گرايش بيشتري به رفتارهاي محافظت از محيط را دارا هستند محافظه
) 1999، بـه نقـل از فرانـسون و كارلينـگ،            1997(عالوه بر اين، الگوي بيل و دال اسـتراند          

ي پيش نيايـد، فـرد احتمـاالً بـه     بيانگر اين است كه اگر در مراحل ابتدايي عالقه يا آگاهي محيط           
اري تـ ف از موضوعات محيطي و راه حلهاي ر       دانش. دهد  عادات قديمي خود ادامه مي    دادن   انجام

                                                           
1. Schultz & Zelezny 
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انـد كـه دانـش        برخي مطالعـات نـشان داده     . كننده رفتار محيطي است     بيني  از متغيرهاي مهم پيش   
براي مثال هـانگفورد و     (است  مند    كنندة بهتري در مقايسه با دانش نظام        بيني  مربوط به عمل، پيش   

انـواع  ). 2004،  3؛ به نقل از فريك و همكـاران       1994،  2استو فورتنر  اسپ –؛ اسميت   1985 1توامرا
به عنوان نمونه خريد    . گوناگون رفتارهاي حفاظت از محيط، پتانسيلهاي محافظتي متفاوتي دارند        

 بـا راننـدگي بـا يـك      در مقايـسه Co2ماشين با سوخت مناسب روشي بهتر براي كاهش عناصر         
. شـود   نوعي از دانش مورد نياز است كه دانش اثربخشي ناميده مـي           اينجا  . تر است   ماشين قديمي 

دانـش اثـربخش، دانـش      . اين نوع دانش در زمينة رفتارهاي مشخص، فوايد و منافع نـسبي دارد            
مربوط به عمل از دانستن چگونه صرف براي حفظ محـيط، بـه دانـستن چگونـه بـراي كـسب                     

نيز بر اساس مطالعـات خـود اظهـار         ) 1369(از كامپ   . كند  يشترين فوايد محيطي بسط پيدا مي     ب
هـاي بازيافـت، داشـتن     گان بسيار مهم براي شـركت در برنامـه          كننده  بيني  كند كه يكي از پيش      مي

) 2002، بـه نقـل از كـاراليزا و بـرن گـوئر،              1976(مطالعه استرن   . دانش در مورد بازيافت است    
نتايج مطالعة وي نشان داد . دهد طالعات در پيشگيري از معضالت اجتماعي را نشان مي        اهميت ا 

آفرين و پيامدهاي بلنـد مـدت آن بـه رفتارهـاي              كه داشتن اطالعات در مورد موقعيتهاي مشكل      
رغم اينكه آگـاهي و       كنند علي   اظهار مي ) 1992(ديكمن و فرنزن    . شود  تشريك مساعي منجر مي   

هايي براي بروز رفتارهاي مسؤوالنه محيطي در زندگي روزمره كافي نيـستند            دانش محيطي به تن   
) 2003(همچنين تحقيقات والنر و همكـاران       . بر پذيرش سياستهاي محيطي تأثيري به سزا دارند       

كننـد كـه اطالعـات كـافي از      دهد كـه اشخاصـي از سياسـتهاي محيطـي حمايـت مـي        نشان مي 
ر مورد افرادي كه مخالف سياسـتهاي محيطـي هـستند،           موضوعات محيطي داشته باشند و اين د      

آگاهي زيست محيطي يك پيش شرط الزم است تا فرد در زمينـة مـسائل خـاص       . صادق نيست 
آميـز فعاليتهـا      لذا دانش به منزلة يك ضرورت براي انجـام دادن موفقيـت           . به دلخواه عمل نمايد   

 نتيجه هرچه سطح دانـش و اطالعـات   در. شود و در سطوح باالتر نيز مورد نياز است  قلمداد مي 
در چگونگي حل مسائل زيست محيطي به كار خواهد آمد و كمبـود يـا               ) 7-9بازه  (باالتر باشد   

  .فقدان آن در حكم سدي اساسي براي رفتارهاي مثبت زيست محيطي است

                                                           
1. Hungerford & Tomera 
2. Smith – Sebasto & Fortner 
3. Frich & et al 
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يكي ديگر از نكات مورد نظر در اين پژوهش ارزيابي مثبـت مهـارت يـا عملكـرد زيـست                    
فاكتورهايي را كه بسياري از معلمان مورد تأييد قرار         . دورة ابتدايي است  آموزش  ان  محيطي معلم 

انـد، در سـطح    اند و به اعتقاد آنان در عملكرد زيست محيطي آنها نقشي بسيار اساسي داشته           داده
لذا هر چه مهارت معلمان به سطوح باالتر عملكرد مثبت زيست       . ذكر شد )  درصد 7/72(معموالً  

شـود كـه دانـش         داشته باشد، انتخاب راه حلهاي رفتاري گونـاگون را شـامل مـي             محيطي سوق 
اثربخش از عوامل مهم تأثيرگذار در عملكرد افراد است كه با راه حلهاي انتخابي خود در عمـل                  

نكتة قابل ذكر در اين بخش از پژوهش اين اسـت كـه بـا               . در كيفيت محيط زيست موثر هستند     
هاي متفاوت محيط زيست، عملكرد معلمان آموزش دوره          به جنبه داشتن آگاهي و نگرش مثبت      

رسد كه افراد پيامدهاي فـردي   لذا به نظر مي. ابتدايي مورد تحقيق در موقعيتي مناسب قرار ندارد  
دانند و دارا بودن سطوح پـايين شـناختي و همچنـين دسـت و      را مهمتر از پيامدهاي محيطي مي  
اصحيح بودن نگرشها و باورهاي ذهني كـه نـسبت بـه محـيط              ناكافي بودن اطالعات، اشتباه و ن     

زيست دارند، احساس عدم مسؤوليت در قبال محيط زيست، ويژگيهاي شخصيتي و معيارهـاي              
 عملكرد افراد را نسبت به محيط زيست تحت تـأثير            را كه افراد دارند،   ... شخصي و اجتماعي و     

  .دهند قرار مي

عملكرد زيست محيطـي معلمـان مـرد و زن آمـوزش            آخرين نكته، مقايسة دانش، نگرش و       
امـا  . مطابقـت دارد  ) 1993(دوره ابتدايي بود كه نتايج پژوهش حاضر با نتايج استرن و همكاران             

كنند كه زنان در مقايسه بـا مـردان بـه پيامهـاي مربـوط بـه              اظهار مي ) 1993(استرن و همكاران    
اسكات و . ترند هاي ديگر دارد حساس نه سايرين و گووضعيت محيطي كه بالقوه براي خودشان،

گيـري نگـرش در دو    نيز هـيچ تفـاوتي در جهـت   ) 2002، به نقل از زين و پيرس، 1994(ويلتز  
تنها معلمان مرد در سطح آگاهي و دانش نسبت به معلمان زن در سـطحي بـاالتر                 . جنس نيافتند 

امـا  . بتاً در يك سطح قرار داردنتايج مؤيد اين است كه عملكرد معلمان مرد و زن نس. قرار دارند 
يـن و   ، بـه نقـل از ز      1990يليـامز و جـانكر،      ؛ و 1989استگر و ويـت،     (برخي پژوهشگران نظير    

مطالعه ايـن   . اند  گيريهاي نگرشي تأييد كرده     وجود تفاوتهاي جنسيتي را در جهت     ) 2002پيرس،  
  .دهند نشان مي محوري –پژوهشگران نشان داد كه زنان بيشتر از مردان نگرشهاي زيست 

بـر اسـاس مطالعـات خـود        ) 2002، به نقل از زين و پيرس،        1996(ديويدسون و فرودبرگ    
كنند زماني كه تفاوت دو جنس را در مورد موضوعات زيست محيطـي كـه در سـطح                    اظهار مي 
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در مقابـل، اگـر     . جهاني مطرح هستند بسنجيم، تفاوت كم و نامحسوس را مشاهده خواهيم كرد           
اي وجـود دارد ارزيـابي         را در مورد مسائل زيست محيطي كه در سطح منطقـه           تفاوت دو جنس  

توان گفت كه  بر اين اساس مي  . كنند  كنيم، زنان سطوح بيشتري از توجه به اين مسائل را بيان مي           
تر دربارة نقش جنسيت در دانـشها، نگرشـها و عملكـرد زيـست                براي رسيدن به نتايج مشخص    

ر داشته باشيم از جمله، مسائل زيست محيطي هر منطقـه، ادراك دو             محيطي بايد نكاتي را در نظ     
جـان، روش     نظير فعاليتهاي صنعتي، موجودات جانـدار و بـي        (جنس از خطرات زيست محيطي      

باال بـودن نگـرش زيـست       . گوناگون است ...) برخورد با مسائل زيست محيطي در دو جنس و          
توانـد داشـته      علمان مرد، داليل متفاوتي مـي     دوره ابتدايي نسبت به م    آموزش  محيطي معلمان زن    

نسبت به نقش زنان در حفاظت از محـيط زيـست، نظـرات متفـاوتي وجـود دارد كـه در                     . باشد
 از درمقاله حاضر به چند مـو . مردان استمجموع، اشاره به برتري نقش زنان در مقايسه با نقش         

  .ويژگيهاي زنان اشاره دارد
برخـي معتقدنـد زنـان بـه واسـطه دارا بـودن             : زيست حمايت فطري و غريزي از محيط        ♦

بينند و لذا به طـور غريـزي و           ويژگي مادرانه، نگرشهاي همسوتر با طبيعت و هدف آفرينش مي         
تر از مردان در انديشه حفظ محيط زيـست باشـند؛ بـه عنـوان                 فطري گرايش دارند كه دلسوزانه    

همچنـين  . به شكار و كشتن حيوانات ندارند     اي    اند كه عالقه    زنان در طول تاريخ نشان داده     : مثال
كند، تجربياتي كه زنان در اسـتفاده از منـابع            بر اساس مطالعات خود اظهار مي     ) 1379(يوسفيان  

داننـد،   طبيعي دارند؛ برخي برتري زنان را در حفظ محيط زيست، به واسطه زن بودن آنـان نمـي      
به باور ايـن    . دهند  بع داشته و دارند؛ نسبت مي     بلكه آن را به تجربياتي كه در زمينة استفاده از منا          

 به زنان نقـشهايي را      گيرد،  بندي جنسيتي كار بر اساس شرايط اجتماعي صورت مي          گروه، تقسيم 
واگذار كرده كه آنان را به سمت مديريت منابع طبيعي سوق داده است؛ به عنـوان مثـال مـديران      

  . چه ميزان خريداري كنندگيرند كه چه نوع ماده غذايي و به خانه تصميم مي
مطالعات اپيدميولوژي در بـسياري از كـشورها   : پذير بودن از آلودگي محيط زيست    آسيب ♦
در ) 1379(ابراهيمـي   . دهندة جهشهاي سريع در بروز برخي بيماريها در اين جوامع اسـت             نشان

.  داشته است  دارد كه ميزان برخي سرطانها در خانمها طي سالهاي گذشته رشد            تحقيقي اظهار مي  
بنابراين، همانگونه كه گفته شد، زنان به واسطه ويژگيهاي خاص خود، بيشتر به طبيعت و حفظ                

  .اند ورزند و اين عالقه را از راههاي مختلف به اثبات رسانده آن عشق مي
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 زنان با مديريت غذا در خانه، مديريت آب، مديريت ضايعات خانگي، مديريت انرژي در               ♦
  .يار مثبت براي حفظ محيط زيست به بار خواهند آوردمنزل، نتايج بس

  پيشنهادهاي پژوهش
 . اسـت  ابزار رسيدن به رفتارهاي زيست محيطي مناسب و مثبت، آمـوزش زيـست محيطـي              

به علت اينكه در دوره ابتـدايي كـسب آگـاهي از محـيط زيـست و                 . معلمان دوره ابتدايي است   
. رد بر آن، از اهميـت اساسـي برخـوردار اسـت    توجه به آن و حساس شدن در برابر آسيبهاي وا        

مندي از نيروهـاي      بهرهبراي توسعه و تقويت رفتارهاي مثبت زيست محيطي معلمان و همچنين            
بـه اعتقـاد    . شوند  سالم و كارآمد كه از اركان استقالل و توسعه پايدار در هر جامعه محسوب مي              

ير در نگرش، بينش و دانـش انـسانها         هاي انسان و تغي     نظران و عموم مردم اصالح آموزه       صاحب
نسبت به سرنوشت خود و محيط پيرامون سبب توسعه و تقويت رفتارهـاي زيـست محيطـي و                  

هرگونه تالش براي آمـوزش معلمـان دورة ابتـدايي بـا          . اصالح روند بحران محيط زيست است     
سـازي    مـاده تمركز توجه ما بـه آ     . صرف بيان اينكه آنها چه بايد بكنند، محكوم به شكست است          

 بايد در ايـن جهـت باشـد كـه خودشـان در              –  از نظر آگاهي، نگرش و باالخص مهارت       –آنها  
گيري مشاركت كنند و هشيارانه به ارزشها و پيامدهاي تصميمات خود اعم از               فرآيندهاي تصميم 

عالوه بر اين، در تربيـت      . زيست محيطي، اقتصادي دراز مدت و كوتاه مدت، توجه داشته باشند          
  :شود لم و توسعه منابع انساني نكات زير نيز پيشنهاد ميمع

  .معلمان در زمينة محيط زيست) دانش اثربخش(افزايش مهارتهاي عملي . 1
بازشناسي، احياء و اصالح دانش و مهارتهاي بومي مناسب مسائل زيست محيطي معلمان             . 2

  .دورة ابتداييآموزش 
  .ته و سازگار با محيط زيست به معلمانانتخاب و اشاعة علوم و فناوريهاي پيشرف. 3
 ابـالغ   تهيه و انتشار نشريات علمي، پوسترها و بروشورهاي آموزنده براي اشاعه دانش و            . 4

پيامدهاي زيست محيطي و همچنين ايجاد كالس ضمن خدمت در راستاي شناسـايي ضـعفها و             
  .قوتها و تقويت قوتها با هدف توانمندسازي بيشتر معلمان

شتر به نقش غيرقابل ترديد معلمـان زن در حفاظـت از محـيط زيـست در ارايـة                   توجه بي . 5
  .آموزان دانش، نگرش و عملكرد زيست محيطي به دانش

تبيين اهداف آموزش محيط زيست بـراي معلمـان بـه روشـهاي گونـاگون، از جملـه بـا                    . 6
  .تشكيل سمينارها و تشريح و تعيين راههاي دستيابي به اهداف

 آنچه اساسي است توجه به عنصر مهم نظام آموزشـي يعنـي معلـم و تربيـت                  در پايان اينكه  
منابع انساني تواناست تا خسارتهاي مادي و معنـوي ناشـي از رفتارهـاي زيـست محيطـي غيـر                

  .صحيح كمتر نصيب اجتماع در حال رشد ما شود
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يك رفتار : طلبي در عملكرد حل مسئله رياضي نقش كمك
  وابستگي يا يك راهبرد يادگيري؟
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  چكيده
آموزان   طلبي تحصيلي در بهبود عملكرد دانش       حي شد تا نقش كمك    ارحاضر ط پژوهش  

آموز پسر پايه سـوم        دانش 200به اين منظور    . ياضي بررسي شود   ر مسئلهدر جريان حل    
اين دانش آموزان كه از نظر توانايي در حـل          . راهنمايي به روش تصادفي انتخاب شدند     

 رياضي، ضعيف، متوسط، يا قوي ارزيابي شده بودند، در شرايط كنتـرل شـده بـه         مسئله
توانـستند از     تمايـل مـي    دشوار رياضي پرداختند؛ در حالي كـه در صـورت            مسائلحل  

آمـوزان داراي     طلبـي دانـش     كيفيت كمـك  ) 1: نتايج نشان داد  . پژوهشگر كمك بخواهند  
 مسئلهطلبي آنان در جريان حل    توانايي گوناگون با يكديگر تفاوت دارد اما كميت كمك        

آمـوزان، در مراحـل       طلبـي دانـش     كيفيـت كمـك   ) 2. تفاوت معنادار با يكـديگر نـدارد      
ند بـه طـوري كـه در نيمـه دوم انجـام      ك  تغيير ميمسئلههارت در حل گوناگون كسب م 

شود، اما بـر ميـزان رجـوع بـه ورقـه              ها كاسته مي    دادن تكاليف، از ميزان تقاضاي اشاره     
با اين حال، ميزان تقاضاي تأييد و پاسـخ در نيمـه اول      . شود  پاسخنامه جواب افزوده مي   

آموزاني كـه در نيمـه اول انجـام           دانش) 3. و دوم مسائل رياضي تفاوت معنادار نداشت      
دادن تكاليف بيشتر پرس و جو كردند، در نيمه دوم تكـاليف موفـق شـدند بـه مـسائل                    
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طلبي تحصيلي    دهند كه كمك    اين نتايج نشان مي   . بيشتري به صورت مستقل پاسخ دهند     
 نه تنها يك رفتار وابسته نيست، بلكه يك راهبرد اساسي يادگيري بـراي حـل مـسائل و         

  .رسيدن به استقالل در عملكرد است
  

  طلبي تحصيلي بخشي؛ راهبردهاي يادگيري؛ كمك  نظم-خود: ها كليد واژه
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  مقدمه
براي مثال، مـسافري كـه مـسير        .  نمودهاي بسياري در زندگي آدمي دارد      1طلبي  پديده كمك 

ان پرس و   حركت را گم كرده ممكن است براي پيدا كردن مسير به نقشه مراجعه كند يا از ديگر                
فـردي كـه از     .  كمك بخواهد  حتي جسمي دارد، ممكن است از پزشك      شخصي كه نارا  . جو كند 

برد، ممكن اسـت مـشكل خـود را بـا يـك دوسـت، خويـشاوند يـا                     آشفتگيهاي رواني رنج مي   
آموز ممكن است براي مشكل درسي از معلم، همكـالس            يك دانش . شناس در ميان بگذارد     روان

طلبـي محـسوب      هـاي نخـستين كمـك       همة اين مثالها از نمونه    . ي بخواهد يا فردي ديگر راهنماي   
 فرد مشكل يا نيازي دارد كه خـودش  -كه در جريان آن اوالً) 3، صفحه  1983،  2ديپاال(شوند    مي
گيـري از     اي است كه با تالش بيشتر و بهـره          دوم اينكه، مشكل به گونه    . تواند آن را رفع كند      نمي

اي مستقيم از فـردي       سوم اينكه، فرد نيازمند به كمك به شيوه       . يابد  يساير منابع كمكي، كاهش م    
تـوان نـوعي تعامـل اجتمـاعي افـراد بـا         طلبي را مـي     بر اين اساس كمك   . خواهد  ديگر كمك مي  

 و ميگلـي،  7؛ ريان، پنتريچ1998،  6 و ميگلي  5، قين 4؛ ريان 1990،  3نيومن(يكديگر توصيف نمود    
2001.(  

بـراي مثـال، در     . رزشها و باورهاي رايج فرهنگي نيز تأثير پذيرد       طلبي ممكن است از ا      كمك
جوامعي كه بر مزيت خودمختـاري، خوداتكـايي، فرديـت، اسـتقالل و پيـشرفت فـردي تأكيـد                   

مطـابق  . طلبي به عنوان يك رفتار وابسته و غيرانطباقي نگريسته شود           شود، ممكن است كمك     مي
در ). 1996،  9بـاتلر ( همراه اسـت     8 نياز به پيشرفت   طلبي با سطوح پايين     اين ديدگاه رفتار كمك   

طلبي ممكن است نوعي تعامل       شود، كمك   گرايي تأكيد مي    مقابل، در جوامعي كه بر روحيه جمع      
مندي كودكان از افراد ديگر بـراي كـسب      براي مثال، بهره  . اجتماعي و رفتاري انطباقي تلقي شود     
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؛ نقل  1978 (1ويگوتسكي. تحول ذهني است  مهارتها، فرض اساسي نظريه ويگوتسكي در مورد        
معتقد بود كه دانش، در اصل از طريق اجتمـاع بـه فـرد              ) 1983 لي گال و همكاران،      -از نلسون 
فـردي وقـوع    شود و هر پديده ذهني قبل از آنكه درونـي شـده باشـد، در سـطح ميـان      منتقل مي 

را در تعامـل بـا بزرگـساالن يـا           مـسئله مطابق اين ديدگاه، كودكان ابتدا فعاليتهاي حـل         . يابد  مي
و بـه تـدريج، ايـن كاركرهـا را درونـي            ) بخشي   نظم -دگر(كنند    همكاري با همساالن تجربه مي    

  ).بخشي  نظم-خود(دهند  كنند و خودشان آنها را انجام مي مي
آموزان از نظـر درسـي بـا دشـواريهايي رو بـه رو                كالس درس، بافتي است كه در آن دانش       

بـا ايـن   . كمك بخواهنـد ) مانند معلمان و همكالسيها (از افراد باتجربه و كارآمد      شوند و بايد      مي
آموزان در محيطهـاي تحـصيلي        طلبي دانش   يتي كمتر به مطالعه رفتار كمك     حال، روانشناسان ترب  

طلبي در حـوزه تحـصيل و يـادگيري ممكـن اسـت بـه عنـوان                  كمك). 2006باتلر،  (اند    پرداخته
دهنـد    معلمان پيرو چنين ديدگاهي ترجيح مي     .  تلقي شود  2ته و غيرانطباقي  اي از رفتار وابس     نشانه

طلبي اجتناب كنند و بـه انجـام دادن كـار مـستقل               االمكان از اقدام به كمك      آموزان حتي   كه دانش 
 و راهبـرد يـادگيري نيـز دانـسته          3طلبي به عنوان رفتاري انطباقي      همچنين كمك . مبادرت ورزند 

معلماني كه از اين ديدگاه ). 1998؛ نيومن، 1997؛ ريانو پنتريچ، 1995ن، باتلر و نيوم(شده است  
آموزان را به پرس و جو و كمـك           طلبي بنگرند، سعي خواهند كرد تا هرچه بيشتر دانش          به كمك 

طلبـي در   يكي از اهداف پژوهش حاضر، شناسـايي نقـش كمـك   . گرفتن از ديگران ترغيب كنند  
 و سبا اين حـال كميـت پـر   .  استمسئلهموزان در جريان حل    آ  يادگيري و بهبود عملكرد دانش    

بـه  . طلبي باشـد    تواند مالك داوري در مورد انطباقي يا غيرانطباقي بودن كمك            به تنهايي نمي   جو
گيرد كه همه آنها به پيشرفت و         طلبي تحصيلي به اشكال گوناگون صورت مي        رسد كمك   نظر مي 

 6، هارل5، اسالوينگز 4گود(سي   اساس مشاهدات كال   بر. شوند  بهبود عملكرد تحصيلي منجر نمي    
طلبي شـامل تقاضـاهاي كالمـي         بندي رفتار كمك    ، طبقه )1998؛ نقل از باتلر،     1987،  7و امرسون 
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 2، تاييد) يا سرنخها1هاي جزئي مانند اشاره(آموزان براي دريافت اطالعات مرتبط با فرآيند         دانش
  .دي ديگر است از فرمسئله 3عملكرد قبلي و دريافت پاسخ

  و5طلبــي اجرايــي ميــان كمــك]  2006نقــل از بـاتلر،  ) [1985، 1981 (4 لــي گــال-نلـسون 
طلبـي   مطابق اين ديدگاه، زمـاني كـه افـراد در كمـك          .  تمايز قائل شده است    6طلبي ابزاري   كمك

دارنـد؛ يعنـي تـرجيح         ابـراز مـي    مسئلهشوند، آن را به شكل درخواست پاسخ          اجرايي درگير مي  
طلبي اجرايي جنبه غيرانطباقي دارد، زيرا        كمك.  را براي آنان حل كنند     مسئلهد كه ديگران    دهن  مي

طلبـي ابـزاري، كمـك درخواسـت شـده       همينطـور، در كمـك  . شود به بهبود يادگيري منجر نمي  
 است كه به تسلط بـر       مسئلهسازي روشهاي حل      ، راهبردها و در زمينة روشن     ها  محدود به اشاره  
طلبـي ابـزاري جنبـه        كمك. كند  شود و از تبحر مستقل فرد در آينده حمايت مي          تكليف منجر مي  

، 9 و نپ  8كارابنيك(شود     تلقي مي  7بخشي   نظم -انطباقي دارد و به منزلة يك راهبرد اساسي خود        
آمـوزان نيـز      طلبي دانش   طلبي، توجه به ماهيت كمك      بنابراين، هنگام بررسي رفتار كمك    ). 1991

آمـوزان داراي     طلبـي دانـش     اهداف پژوهش حاضر، بررسي ماهيـت كمـك       يكي از   . اهميت دارد 
رسـد كـه        بر اساس نتايج تحقيقات قبلي، به نظ مي       .  است مسئلهسطوح متفاوت توانايي در حل      

آموزان داراي تواناييهاي گوناگون تحصيلي با يكـديگر متفـاوت باشـد              طلبي دانش   ماهيت كمك 
  ).1379؛ پاكدامن، 1998يومن، ؛ ن1995، 10 باتلر و نيومن براي مثال،(

آموزان در مراحل متفاوت يادگيري يكسان  طلبي دانش    كمك ،)1995(به نظر نيومن و شواگر      
بـر  . آموزان متأثر از مراحل كسب مهـارت اسـت          طلبي دانش   آنان معتقدند كه رفتار كمك    . نيست

مـوزان در   آ  طلبـي دانـش     اين اساس، يكي ديگر از اهداف پژوهش حاضر بررسـي رفتـار كمـك             
  . استمسئلهمراحل گوناگون حل 
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. شـود    رياضي بررسي مـي    مسئلهآموزان در جريان حل       طلبي دانش   در پژوهش حاضر، كمك   
نگرند و به كمك      آموزان به آن در حكم يك ماده درسي دشوار مي           رياضي درسي است كه دانش    
اين درس در مقايسه    . ]1998نقل از نيومن،    ) [1985،  1استدولسكي(معلمان و والدين نياز دارند      

). 1990،  2نيومن و گلـدين   (انگيزد     نياز بيشتري را به كمك بر مي       - مثالً خواندن  -با ساير درسها  
از اين رو در پژوهش حاضر براي ايجاد چالش و حالت نياز به كمك از مسائل دشـوار رياضـي            

، 3مثالً، نيومن و شـواگر    (اند    تحقيقات قبلي نيز از چنين مسائلي استفاده كرده       . استفاده شده است  
  ).1379؛ پاكدامن، 1998؛ باتلر، 1998 نيومن، ؛1995

  :، پژوهش حاضر به منظور تحقق بخشيدن به اهداف زير طراحي شده استبه طور خالصه
  .مسئله تواناييهاي گوناگون در حل آموزان داراي طلبي دانش مقايسه راهبردهاي كمك) 1
  طلبي  بر رفتار كمكمسئلهر حل تأثير مراحل كسب مهارت دبررسي ) 2
  مسئلهطلبي بر رسيدن به استقالل عملكرد در حل  بررسي تأثير رفتار كمك) 3

  :بر اين اساس، در پژوهش حاضر سعي شده است به پرسشهاي زير پاسخ داده شود
آموزان داراي توانايي گوناگون بـا يكـديگر تفـاوت            طلبي دانش   آيا كميت و كيفيت كمك    ) 1
  دارند؟
  طلبي تأثير دارند؟ ، بر رفتار كمكمسئلهآيا مراحل گوناگون كسب مهارت در حل ) 2
  شود؟  به بهبود عملكرد آنان منجر ميمسئلهآموزان در جريان حل  طلبي دانش آيا كمك) 3

   تحقيق روش
  آزمودنيها

 مـاه و انحـراف   3 سال و  14با ميانگين سني    (آموز پسر پايه سوم مقطع راهنمايي          دانش 200
اسـتان خراسـان    ( مدرسه در شهرستان قاين      17 در   86/85كه در سال تحصيلي     )  ماه 9تاندارد  اس

انتخاب اين گروه سني به     . مشغول تحصيل بودند به روش تصادفي ساده انتخاب شدند        ) جنوبي
اين دليل صورت گرفت كه بـا ورود كودكـان بـه دوره نوجـواني، مهارتهـاي فراشـناختي آنـان                     
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و نوجوانـان بهتـر   ) 1997؛ نقل از ريان و پنتـريج،   1990،  1كيتينگ(يابد    ميافزايش قابل توجهي    
دانند بر عملكردشان نظارت و تأمل كننـد و نيـاز خـود را بـه كمـك گـرفتن در موقعيتهـاي                     مي

  ).1978، 3 و پاريس2مايرز(تحصيلي تشخيص دهند 

  ها ابزار گردآوري داده
 مـسئله يي به سؤالهاي پـژوهش از تعـدادي         گو  هاي الزم براي پاسخ     به منظور گردآوري داده   

تكـاليف  : انـد  اين مسائل تحت دو عنـوان از يكـديگر تفكيـك شـده         . رياضي استفاده شده است   
 رياضـي   مسئله 29در يك مطالعه مقدماتي، براي تهيه تكاليف تمريني،         . تمريني و تكاليف اصلي   

 6ف از اين كار، شناسايي      هد. آموز اجرا گرديد     دانش 157طراحي و به صورت گروهي در ميان        
در نتيجه اين   ). مسئلهاز هر سطح دشواري دو      ( با درجه دشواري پايين، متوسط و باال بود          مسئله

 با درجـه دشـواري متوسـط        مسئله، دو   )86/0 و   84/0( با درجه دشواري باال      مسئلهبررسي، دو   
ايـن مـسائل    . دست آمد ، به   )24/0 و   23/0( با درجه دشواري پايين      مسئلهو دو   ) 42/0 و   46/0(

مسئله با گذاشتن يـك عـدد در انتهـاي          هر كدام داراي يك سلسله عدد است؛ به طوري كه هر            
 10براي تهيه تكاليف اصلي معتبر،    ). 3،  5،  8،  12براي مثال، ؟ ،     (شود    سمت راست آن كامل مي    

) ت انفرادي به صور (آموز     دانش 20مسئله طراحي و در دو مدرسه، هر مسئله به طور متوسط به             
آموزان را معلمان درس رياضي از نظر توانايي در درس رياضي، باال يا پايين                اين دانش . ارائه شد 

آموزان داراي توانـايي    مسئله بود كه بيشتر دانش6هدف از اين كار شناسايي  . معرفي كرده بودند  
توانـايي پـايين، بـا دريافـت        آموزان داراي     باال به تنهايي نتوانند آنها را حل كنند؛ اما بيشتر دانش          

نتيجـه ايـن بررسـي نـشان داد كـه      . بتوانند آنها را حل كنند    ) دريافت يك اشاره يا سرنخ    (كمك  
توانند آنها را به درستي حل        آموزان داراي توانايي پايين، در صورت دريافت يك اشاره مي           دانش
مبتنـي بـر اصـول مـشتركي        مسائل مزبور، اگرچه با يكديگر متفاوت هستند، اما حل آنهـا            . كنند

ايـن  . شـود   است؛ به طوري كه كمك تقاضا شده در مسائل اوليه به حل مسائل بعدي مربوط مي               
  .مسائل دشوار به منظور ايجاد چالش و نياز به كمك استفاده شدند
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  شيوه اجرا
:  و در هر مدرسه طي دو مرحله انجـام شـد           85-86اجراي نهايي پژوهش در سال تحصيلي       

  .مرحله انجام دادن تكاليف اصلي) دهي به تكاليف تمريني، ب پاسخمرحله ) الف
در اين مرحله ابتدا آزمودنيها به صورت گروهـي در كـالس حاضـر شـدند و پـس از           ) الف

براي انجـام دادن    . آشنايي با نحوه پاسخگويي به مسائل، به انجام دادن تكاليف تمريني پرداختند           
. گونه كمكي براي آنان تدارك ديده نشد نداشت و هيچ تكاليف تمريني، محدوديت زماني وجود      

پـايين از سـطح     ها در تكاليف تمريني براي انتساب آنها به سطوح باال، متوسـط و                آزمودنينمره  
براي مثال، آزمودنيهايي كه فقط به مسائل آسـان         . توانايي در حل مسئله در نظر گرفته شده است        

آزمودنيهايي كه به مسائل آسان و متوسط پاسـخ دادنـد،           پاسخ دادند، داراي سطح توانايي پايين،       
داراي سطح توانايي متوسط و آناني كه به مسائل آسان، متوسـط و دشـوار پاسـخ دادنـد، داراي                    

  .سطح توانايي باال ارزيابي شدند
 مـسئلة   6در اين مرحله هر يك از آزمودنيها به صورت انفرادي نزد پژوهشگر بـه حـل                 ) ب

قبل از شروع جلسه، بـه آزمـودني گفتـه شـد كـه در صـورت تمايـل                   . تنددشوار رياضي پرداخ  
آمـوزان بـراي      الهايي كـه دانـش    ؤسـ . تواند براي حل اين مسائل از پژوهشگر كمك بخواهـد           مي

  :توانستند مطرح كنند و نوع پاسخ دريافتي به شرح زير است درخواست كمك مي
  ).تقاضاي اشاره( بكنيد؟ اي توانيد درباره راه حل اين مسئله اشاره آيا مي. 1

  توضيح مختصري به عنوان سرنخ براي حل مسئله: پاسخ پژوهشگر
   خير–بلي : پاسخ پژوهشگر)                تقاضاي تأييد(آيا اين درست است؟ . 2
  .ارائه پاسخ درست مسئله: پاسخ پژوهشگر). تقاضاي پاسخ(شود؟  پاسخ اين مسئله چند مي. 3

عـالوه بـر ايـن،      ). حـذف اثـر ترتيـب     (فوق به صورت تصادفي بـود       ترتيب ارائه سؤالهاي    
توانستند پس از دادن پاسخ اوليه به مسئله، به پاسخنامه جواب آن مـسئله كـه روي           ها مي آزمودني

اين نوع كمك گرفتن به منزلـه روي آوردن بـه كمـك             . ميز قرار داده شده بود، نيز مراجعه كنند       
اسخنامه، تابلوهايي تعبيه شده بود كـه روي آنهـا انـواع            در كنار پ  . شود  غيرشخصي محسوب مي  
هدف از اين كار آن بود كه آزمودنيها    . توانستند بپرسند، نوشته شده بود      سواالتي كه آزمودنيها مي   

  ).1995نيومن و شواگر، (در توليد كالمي پرسشها مشكلي نداشته باشند 
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انـد،    اره، تأييد و پاسـخ را فهميـده       پس از آنكه اطمينان حاصل شد آزمودنيها تفاوت ميان اش         
براي حل هر مسئله سه دقيقه و ده ثانيـه وقـت در             . مسائل رياضي به صورت متوالي ارائه شدند      

اي كـه بـراي آزمـودني ايجـاد مزاحمـت       همزمان با حل هر مسئله به گونـه  . نظر گرفته شده بود   
سـت يـا غلـط بـودن پاسـخ          عالوه بر اين، در   . نشود، تعداد و نوع كمك تقاضا شده ثبت گرديد        

 پس از تقاضاي كمك يا بدون درخواست كمك به دست  مسئله و اينكه پاسخ درست هر مسئله،
در مواردي كه آزمودنيها قبل از سپري شدن زمان سه دقيقـه بـا پاسـخ                . آمده بود نيز ثبت گرديد    

 حـل   پاسخ شما درسـت نيـست و هنـوز بـراي          «شد كه     كشيدند، اعالم مي    غلط دست از كار مي    
شد  در ضمن يك دقيقه مانده به پايان زمان مزبور به آزمودنيها اعالم مي  . »مسئله وقت باقي است   

  .»به زودي مسئله بعدي را به شما خواهيم داد«كه 

  گذاري و كدگذاري متغيرها روش نمره
طلبي براي هر آزمودني به صورت زير محاسـبه           كميت كمك : طلبي  يت كمك كميت و كيف  . 1

تقـسيم  ) صرف نظر از نوع كمك تقاضا شده      (ه است   تسعداد مسائلي كه كمك خوا    ت. شده است 
 آوردن پاسـخ، از پژوهـشگر       بر تعداد مسائلي كه نتوانسته به تنهايي حل كند يا بعد از به دسـت              

بـراي هـر   ) تأييـد، اشـاره، پاسـخ، نگـاه بـه پاسـخنامه       (طلبي    يت كمك كيف. ته است سكمك خوا 
تعـداد مـسائلي كـه بـراي حـل آنهـا بـه              . ير محاسبه شده اسـت    آزمودني به تفكيك، به شرح ز     

پاسخ كرده است، تقسيم بر تعداد مسائلي كـه         / اشاره/ پاسخنامه نگاه كرده است يا تقاضاي تأييد      
  .نتوانسته به تنهايي حل كند يا بعد از به دست آوردن پاسخ كمك خواسته است

طلبي آزمودني در نيمه اول       ميت كمك طلبي اوليه معرف ك     كمك: طلبي اوليه و نهايي     كمك. 2
طلبـي آزمودنيهـا در    طلبي نهايي معرف كميت كمـك       كمك. است) 3 تا   1مسائل  (تكاليف اصلي   

طلبـي بـاري هـر        بدين منظور، نمره كميت كمك    . است) 6 تا   4مسائل  (نيمه دوم تكاليف اصلي     
  .استآزمودني در مسائل نيمه اول و دوم تكاليف اصلي به تفكيك محاسبه شده 

حل مسأله مستقل با توجه به عملكرد آزمودنيها در مـسائل نيمـه دوم              : حل مسأله مستقل  . 3
بدين منظـور، در هـر مـسئله بـراي بـه دسـت              . تعيين شده است  ) 6 تا   4مسائل  (تكاليف اصلي   

آوردن پاسخ درست بدون دريافت كمك، نمره يك و براي پاسخ نادرست، يا پاسخ درست امـا                 
سپس نمره هـر آزمـودني در طـول مـسائل           . ك، نمره صفر منظور شده است     پس از تقاضاي كم   

  .نيمه دوم تكاليف اصلي با هم جمع شده است
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  نتايج
  آموزان داراي توانايي مختلف طلبي دانش  مقايسه رفتار كمك-سوال اول

  طلبي كميت كمك) الف
هـاي     انـدازه  در اين قسمت با توجه به سطوح مختلف توانايي آزمودنيها در حل مسئله روي             

 نـشان داده شـده      1نتايج ايـن تحليـل در جـدول         . طلبي تحليل واريانس انجام شد      كميت كمك 
  .است

  طلبي براي اثر سطح توانايي بر كميت كمك) ANOVA(نتايج واريانس . 1  شمارهجدول
مجموع   منبع تغيير

  مجذورات
  درجه 
  آزادي

  ميانگين
  مجذورات

  سطح  Fنسبت 
  معناداري

  ميان سطوح
  وانايي خطا ت

   مجموع

395/0  
149/19  
544/19  

2  
197  
199  

197/0  
097/0  

031/2  134/0  

  

بنا . طلبي معنادار نيست    ، اثر سطح توانايي بر كميت كمك      1مطابق نتايج ارائه شده در جدول       
طلبي در جريـان حـل        آموزان داراي سطوح مختلف توانايي، از لحاظ كميت كمك          بر اين، دانش  

  .ار با يكديگر ندارندمسئله، تفاوت معناد
  طلبي كيفيت كمك) ب

اي   آموزان در حل مسئله، روي اندازه       در اين قسمت با توجه به سطوح مختلف توانايي دانش         
 نمايش  2نتايج اين تحليل در جدول      . طلبي تحليل واريانس چند متغيري انجام شد        كيفيت كمك 

  .داده شده است
  

  طلبي اثر سطوح توانايي بر كيفيت كمك) MANOVA(تغيري نتايج تحليل واريانس چند م. 2جدول شماره 
  سطح معناداري F نسبت  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغير وابسته  منبع تغيير
سطح 
  توانايي

  اشاره
  تأييد
  پاسخ

  نگاه به پاسخنامه

245/2  
215/0  
070/0  
308/0  

2  
2  
2  
2  

122/1  
108/0  
035/0  
154/0  

697/8  
670/0  
745/0  
484/1  

000/0  
51/0  
48/0  
23/0  

  اشاره  خطا
  تأييد
  پاسخ

  نگاه به پاسخنامه

425/25  
663/31  
314/9  
464/20  

197  
197  
197  
197  

129/0  
161/0  
047/0  
104/0  

    

  اشاره  مجموع
  تأييد
  پاسخ

  نگاه به پاسخنامه

670/27  
879/31  
385/9  
773/20  

199  
199  
199  
199  
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طلبي، اثر سـطح توانـايي بـراي          ي عامل كيفيت كمك   ، برا 2براساس ارقام مندرج در جدول      
آموزان داراي سطوح مختلـف       اين نتيجه بيانگر آن است كه دانش      . هاي اشاره معنادار است       اندازه

بـا ايـن حـال، از       . توانايي در حل مسئله، از لحاظ ميزان تقاضاي اشاره با يكديگر تفاوت دارنـد             
وههـاي داراي سـطوح مختلـف توانـايي، تفـاوت         طلبي، ميان گر    لحاظ ساير انواع مختلف كمك    

برابـر بـودن واريـانس    «از آنجا كه آزمون لوين در مورد فـرض صـفر           . شود  معنادار مشاهده نمي  
هاي اشاره معنادار بود، براي مقايسه ميانگينهاي اشاره در سطوح مختلف توانايي      براي نمره » خطا

هر سه آزمون به نتـايج      (استفاده شد    C 3  و دانت  32 دانت تي    1 هول -از آزمونهاي تعقيبي گيمز   
  . داده شده است3نتايج اين آزمونها در جدول ). يكساني منجر شدند

  

  )هاي جدول، تفاوت ميانگينها است درايه(نتايج مقايسه ميانگين تقاضاي اشاره ميان سطوح مختلف توانايي . 3  شمارهجدول
  وسطباال              مت  ميانگين  تعداد  سطح توانايي

  11/0             25/0*  34/0  71  پايين
  15/0  44/0  62  متوسط

    45/0  67  باال

P<05/0*  
، از لحاظ انـدازه اشـاره تفـاوت ميـان گروههـاي داراي              3بر اساس ارقام مندرج در جدول       

توانايي پايين و باال معنادار است، اما تفـاوت گـروه داراي توانـايي متوسـط بـا دو گـروه داراي                  
آمـوزان داراي توانـايي پـايين در مقايـسه بـا              بنابراين، دانـش  .  پايين و باال معنادار نيست     توانايي
  .اند آموزان داراي توانايي باال در جريان حل مسئله بيشتر تقاضاي اشاره كرده دانش

  طلبي  تأثير مراحل كسب مهارت بر رفتار كمك-ال دومؤس
طلبـي در نيمـه اول تكـاليف اصـلي            ال ابتدا شاخصهاي رفتـار كمـك      ؤبراي پاسخ به اين س    

. گـذاري شـدند     به طـور جداگانـه نمـره      ) 6 تا   4مسائل  (و نيمه دوم آن     ) 3 تا   1مسائل رياضي   (
طلبي در نيمه   براي دو گروه همبسته، شاخصهاي متفاوت رفتار كمكtسپس با استفاده از آزمون  

  . ارائه شده است4ها در جدول  ايسهنتايج اين مق. اند اول و دوم مسائل رياضي مقايسه شده
  

                                                           
1. Games- Howell 
2. Dunnett T3 
3. Dunnett C 
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  طلبي در نيمه اول و دوم تكاليف رياضي مقايسه شاخصاي رفتار كمك. 4  شمارهجدول
  ميانگين   طلبي رفتار كمك

  )1(نيمه 
  ميانگين 

  )2(نيمه 
  اختالف
   ميانگين

  خطاي معيار 
  ميانگين

  درجه   tنسبت 
  آزادي

  سطح 
  معناداري

  34/0  199  964/0  026/0  025/0  761/0  786/0  طلبي كميت كمك
  000/0*  199  358/8  033/0  272/0  232/0  504/0  اشاره
  83/0  199  -211/0  024/0  -005/0  472/0  467/0  تأييد
  00/1  199  000/0  016/0  00001/0  112/0  112/0  پاسخ

كيف
ك
 كم

يت
 

بي
طل

  001/0*  199  -269/3  022/0  -073/0  258/0  185/0  نگاه به پاسخنامه  

در نيمـه   ) يت آن صرف نظر از كيف   (طلبي    اي كميت كمك   نتايج حاصل، ميزان تقاض    بر اساس 
آمـوزان در     طلبي دانـش    نتيجه اينكه كميت كمك   . اول و دوم مسائل رياضي تفاوت معنادار ندارد       

يـت  كيفاز لحـاظ    .  كاهش يـا افـزايش معنـادار پيـدا نكـرده اسـت              مسئله رياضي،  6جريان حل   
اره در نيمه اول بيشتر و ميزان نگاه به پاسخنامه در نيمه دوم باالتر              طلبي، ميزان تقاضاي اش     كمك
از لحاظ ميزان تقاضاي تأييد و پاسخ تفاوت معنادار در مـسائل نيمـه اول و دوم مـشاهده     . است
يـت كمـك    كيفطلبي، به     بر اساس اين نتايج، تأثير مراحل كسب مهارت بر رفتار كمك          . شود  نمي

  .تقاضا شده بستگي دارد

  طلبي در بهبود عملكرد حل مسئله  نقش كمك-ال سومسؤ
طلبي در نيمـه      هاي كميت كمك    در اين قسمت ابتدا كليه آزمودنيها بر اساس نقطه ميانه نمره          

) سـطح تقاضـاي بـاال و سـطح تقاضـاي پـايين      (به دو گروه ) 3 تا 1مسائل (اول تكاليف اصلي  
: سـطح توانـايي    (3× ) بـاال، پـايين     : ضـا سطح تقا  (2سپس با استفاده از طرح      . بندي شدند   طبقه

 تـا   4مسائل  (هاي حل مسأله مستقل در نيمه دوم تكاليف اصلي            روي اندازه ) پايين، متوسط، باال  
  . نمايش داده شده است5نتايج اين تحليل در جدول . ، تحليل واريانس انجام شد)6

  

  طلبي و سطح توانايي بر عملكرد حل مسئله مستقل كاثر سطح تقاضاي كم) ANOVA (نتايج تحليل واريانس. 5  شمارهجدول
  سطح معناداري F نسبت  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغيير
  )1 (سطح تقاضا

  )2(سطح توانايي 
  )2(× ) 1(تعامل 

  خطا
  مجموع

273/14  
580/39  
583/5  
379/211  
680/285  

1  
2  
2  

194  
199  

273/14  
790/19  
792/2  
090/1  

100/13  
163/18  
562/1  

*00/0  
*00/0  

080/0  
  

ميـانگين حـل    . بر اساس نتايج حاصل، اثر سطح تقاضا بر حل مسئله مستقل معنـادار اسـت              
در مقايـسه گـروه داراي سـطح    ) M= 23/1(مسئله مستقل براي گروه داراي سطح باالي تقاضـا     
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طلبـي بـه بهبـود         كمـك  نتيجه اينكه تقاضاي باالي   . ، بسيار باالتر است   )M = 70/0(پايين تقاضا   
. اثر سطح توانايي بر حل مسئله مستقل نيز معنادار اسـت          . عملكرد و حل مسئله منجر شده است      

هـاي حـل      بـراي نمـره   » برابر بودن واريانس خطـا    «از آنجا كه آزمون لوين در مورد فرض صفر          
نـايي، از   ميانگينهاي حل مسئله مـستقل در سـطح مختلـف توا          مسئله معنادار بوده، براي مقايسه      

هر سه آزمون به نتايج يكساني      ( استفاده شد    c و دانت    3 هول دانت تي     -آزمونهاي تعقيبي گيمز  
  . داده شده است6نتايج اين آزمونها در جدول ). منجر شدند

  

  )هاي جدول، تفاوت ميانگينها است درايه(هاي چندگانه حل مسئله مستقل با توجه به سطح توانايي  مقايسه. 6  شمارهجدول
  باال               متوسط  ميانگين  تعداد  سطح توانايي

  21/0              18/1*  58/0  71  پايين
  97/0*  79/0  62  متوسط
    76/1  67  باال

    * P<0/05 

بر اساس نتايج حاصل، تفاوت ميانگين حل مسئله مستقل ميان گروه داراي توانايي باال و دو             
 اما تفاوت ميانگين دو گروه داراي توانايي پـايين و متوسـط             .گروه پايين و متوسط معنادار است     

آمـوزان داراي توانـايي بـاال در     نتيجه اينكه، در نيمه دوم مـسائل رياضـي، دانـش        . معنادار نيست 
آموزان داراي توانايي متوسط و پايين موفـق شـدند تعـداد مـسائل بيـشتري بـه                    مقايسه با دانش  

  .نندصورت مستقل و بدون تقاضاي كمك حل ك

  گيري بحث و نتيجه
آموزان داراي سطوح مختلف توانايي با يكـديگر تفـاوت دارد؟             طلبي دانش    آيا رفتار كمك   

آمـوزان داراي سـطوح مختلـف توانـايي از لحـاظ كميـت        پژوهش حاضر نـشان داد كـه دانـش     
اوت طلبي با يكديگر تفـ      يت كمك ا يكديگر ندارند، اما از لحاظ كيف      طلبي، تفاوت معنادار ب     كمك
آمـوزان داراي     آموزان داراي توانايي باال در مقايسه با دانـش          بر اساس نتايج حاصل، دانش    . دارند

توانند خودشـان مـسائل رياضـي را حـل كننـد، بيـشتر                توانايي پايين و متوسط هنگامي كه نمي      
ت كننـد كـه مـسئولي       به عبارت ديگر، گروه داراي توانايي باال، سعي مـي         . كنند  تقاضاي اشاره مي  

نهايي حل مسئله را براي خودشان حفظ كنند و بيشتر در پي دريافت سرنخهايي درباره راه حل                 
انـد يـا كمتـر در         بهره  آموزان داراي توانايي پايين از اين مهارتها بي         در مقابل، دانش  . مسئله باشند 
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حـاظ سـاير    با اين حال بر اساس نتايج به دسـت آمـده، از ل            . توانند از آنها استفاده كنند      عمل مي 
پـژوهش  . انواع كمك تقاضا شده، ميان گروههاي متفاوت توانايي، تفاوت معنادار به دست نيامد            

 راهنمـايي نـشان داد كـه    آمـوزان پـسر پايـه دوم        در مـورد دانـش    ) 1379پاكدامن،  (قبلي محقق   
قاضـاي  آموزان داراي توانـايي بـاال بيـشتر ت          آموزان داراي توانايي پايين در مقايسه با دانش         دانش

آموزان داراي توانايي باال تقاضاي اشاره را بر انواع ديگر كمك             كنند، در حالي كه دانش      پاسخ مي 
آمـوزان داراي توانـايي پـايين و          دهند و در مقايسه بـا دانـش         ترجيح مي ) تقاضاي تأييد و پاسخ   (

ـ           . كنند  متوسط بيشتر تقاضاي اشاره مي     ت دارد كـه    به نظر محقق، اين نتايج بر ايـن واقعيـت دالل
  عميقتـري 1آموزان داراي توانايي باال براي انجام دادن تكاليف تحصيلي، درگيري شـناختي          دانش
الها از ديگران نيستند، بلكـه بـر فرآينـد انجـام دادن تكليـف               آنان در پي گرفتن پاسخ سؤ     . دارند

خواهنـد؛ در    شوند و هرجا نياز باشد در مورد راه حل مسائل از ديگران راهنمايي مي               متمركز مي 
آمـوزان داراي توانـايي پـايين        در مقابـل، دانـش    . شوند  نتيجه به پيشرفت تحصيلي باالتر نايل مي      

رو شدن با ابهام درسي به جاي فرآيند كار، بر نتيجـه آن تمركـز دارنـد و از ديگـران        هنگام روبه 
ايـن نـوع    . ر كننـد  خواهند تا پاسخ مسئله را به آنان بگويند يا درباره نتيجه كارشان اظهـارنظ               مي

  .تواند به يادگيري و كسب مهارت منجر شود طلبي نمي كمك
معتقد است كودكاني كه خودشـان را از لحـاظ تحـصيلي بـا كفايـت ادراك                 ) 1990(نيومن  

سطوح باالتري از تكليف درگيـري و پيـشرفت را از خـود نـشان               ) كفايت ادراك شده  (كنند    مي
آمـوزاني كـه از       نيز نـشان داد دانـش     ) 1386،  1379من،  پاكدا( پژوهشهاي محقق    نتايج. دهند  مي

كفايت واقعي بـاالتر برخوردارنـد، بـراي انجـام دادن تكـاليف رياضـي از راهبردهـاي مـؤثرتر                    
اين ويژگي ممكن است از تواناييهاي فراشناختي آنان ناشـي          . كنند  استفاده مي ) سرنخها يا اشاره  (

 فرد بتواند بر عملكرد خود نظارت و تأمل بيشتر شود ميشود؛ زيرا مهارتهاي فراشناختي موجب   
داشته باشد و با ارزيابي، انتخاب و به كارگيري راهبردهاي مناسب، به يادگيري و پيشرفت باالتر 

  .نايل شود
كنيم؟ نتايج پـژوهش      طلبي متأثر از مراحلي است كه طي آن مهارتي را كسب مي              آيا كمك  

در ) ه عنوان يك اندازه تركيبي از انواع متفـاوت كمـك          ب(طلبي    حاضر نشان داد كه كميت كمك     
با اين حـال، معلـوم شـد كـه ميـزان            . نيمه اول و نيمه دوم تكاليف رياضي تفاوت معنادار ندارد         

                                                           
1. cognitive engagement 
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به مراتب  ) M=232/0(در مقايسه با نيمه اول      ) M=504/0(تقاضاهاي اشاره در نيمه دوم مسائل       
طلبي مرتبط با فرآيند، به تـدريج نيـاز           دارد كه كمك  اين نتيجه بر اين داللت      . كاهش يافته است  

در مقابـل، نتـايج     . انجامـد   دهد و به يادگيري و تبحر مستقل مـي          فرد به منبع كمك را كاهش مي      
هاي تقاضـاهاي تأييـد و پاسـخ در نيمـه اول و دوم تكـاليف تفـاوت                    نشان داد كه نه تنها اندازه     

نسبت به نيمه اول    ) M=258/0(امه در نيمه دوم تكاليف      معنادار ندارد، بلكه اندازه نگاه به پاسخن      
)185/0=M ( طلبي بـه يـادگيري    رسد كه اين نوع كمك به نظر نمي. به مراتب افزايش يافته است

اين نتيجه بيانگر اين    . شود  و كسب مهارت منجر شود؛ از اين رو كمك غيرانطباقي محسوب مي           
نكتـه آخـر    . دهـد   به منبع كمك را افزايش مـي      واقعيت است كه كمك غيرانطباقي وابستگي فرد        

آموزان در نيمه دوم تكاليف رياضي موفق شدند تعداد مـسائل بيـشتر را بـه درسـتي                    اينكه دانش 
توان نتيجه گرفت كه سطح مهارت آنان در نيمه دوم تكاليف رياضـي بـه                 بنابراين، مي . حل كنند 

  .طور معنادار افزايش يافته است
شود؟ نتـايج     ادگيري، بهبود عملكرد و استقالل در حل مسئله منجر مي         طلبي، به ي     آيا كمك  

بيـشتر  ) 3 تا 1مسائل  ( آموزاني كه در مسائل نيمه اول از تكاليف رياضي       حاصل نشان داد، دانش   
ايـن  . به موفقيت بيـشتر رسـيدند  ) 6 تا 4مسائل (تقاضاي كمك كردند، در حل مسائل نيمه دوم       

كنـد و   در اين زمينه را تأييد مي) 1379(و پاكدامن ) 1995(ر و نيومن يافته نتايج پژوهشهاي باتل  
در پـژوهش بـاتلر و نيـومن، همچنـين در       . نيـز همـسو اسـت     ) 1377(پور    با نتايج پژوهش قدم   

آموزاني كه بيشتر تقاضاي كمك كردند، به سطح عملكـرد بهتـر    ، دانش)1379(پژوهش پاكدامن  
طلبـي    فتار كمـك  نيز به اين نتيجه رسيد كه ر      ) 1377(پور    قدم. در حل مسائل رياضي نايل شدند     

ها در مجمـوع از   اين يافته . آموزان است   بيني كننده پيشرفت تحصيلي دانش       گزارشي، پيش  -خود
طلبي يك راهبرد مهم براي بهبـود يـادگيري، حـل مـستقالنه               كنند كه كمك          اين ايده حمايت مي   

طلبي و پرس و جو از        يم نظريه ويگوتسكي، كمك   بر اساس مفاه  . مسائل و كسب موفقيت است    
حـوزه  . ، پيـشرفت كننـد    1كند تا در حوزه تقريبي رشـد        آموزان كمك مي    فرد توانمندتر، به دانش   

سطح فعلي رشد كه از طريق حل مسئله به گونـه مـستقل از              «اي است ميان      تقريبي رشد، فاصله  
 مسئله با راهنمايي و همكاري يـك        شود با پتانسيل رشد كه از طريق حل         طرف كودك تعيين مي   

؛ نقـل از محـسني،      1978ويگوتـسكي،   (گردد    بزرگسال يا كودك توانمندتر از خود مشخص مي       
                                                           
1.the zone of proximal development 
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حوزه تقريبي رشد، از مفاهيم مهم نظريه ويگوتـسكي اسـت كـه نـه تنهـا در                ). 298، ص   1383
ه در يـادگيري و     ايجاد روشهايي براي مطالعه تواناييها و پتانسيل ذهني كودك مـوثر بـوده، بلكـ              

روشهاي مشاركت هدايت   «به طور خالصه،    . آموزش نيز مبناي روشهاي متعدد قرار گرفته است       
، مربيگـري همـسانان     )1984،  3 و بـراون   2پالينـسكار (، تدريس متقابـل     )1990 1روگوف،(شده  

، از  )1992؛ نقـل از اسـميت،       1963 ،5برونـر (، و برنامه آموزشـي سكوسـازي        )1991،  4اسميت(
 تالشهايي است كه در راستاي عملي كردن حوزه تقريبي رشد در آموزش، طراحي و اجرا                جمله
  ).308-312 ؛ ص1383نقل از محسني، (» اند هشد

در مقايسه بـا گـروه داراي       (آموزان داراي توانايي باال       عالوه بر اين، نتايج نشان داد كه دانش       
بـه راسـتي   . بيشتر بـه دسـت آوردنـد   ، در حل مسائل به صورت مستقل، موفقيت )توانايي پايين 

شود؟ نتايج حاصل از تحليل واريانس چنـد متغيـري            آموزان از كجا ناشي مي      موفقيت اين دانش  
آموزان داراي توانـايي   آموزان داراي توانايي باال در مقايسه با دانش  نشان داد كه دانش   ) 2جدول  (

يمه دوم تكـاليف رياضـي بـه موفقيـت          كنند و به همين دليل در ن        پايين، بيشتر تقاضاي اشاره مي    
ت طلبي به پيشرف    اين يافته بيانگر اين واقعيت نيز هست كه تمامي شكلهاي كمك          . بيشتر رسيدند 

  ).1995باتلر و نيومن، (شوند  و بهبود يادگيري منجر نمي

  راهكارهايي براي معلمان
دستيابي به نتـايج    اگرچه ارائه كاربردهاي عملي مستلزم انجام تحقيقات مكرر و كافي جهت            

توان راهكارهاي عملي زيـر      هاي علمي است، با وجود اين از نتايج پژوهش حاضر مي            و پشتوانه 
  :را ارائه داد

بـا  . شود  طلبي به عنوان يك راهبرد يادگيري، به بهبود عملكرد و يادگيري منجر مي              كمك. 1
هند و فرصـت رسـيدگي   توجه به اينكه معلمان در كالسها ناچارند به صورت گروهي آموزش د    

آموزان را ندارند، اتخاذ راهبردهايي كه بر اثـر آنهـا رفتـار           انفرادي و پيشنهاد كمك به همه دانش      
  .آموزان توسعه يابد از اهميت بسيار برخوردار است طلبي در دانش كمك

                                                           
1. Rogoff, F. 
2. Palinscar, A. S. 
3. Brown, A. L. 
4. Smith, P. K. 
5. Bruner, J. 
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طلبي به منزلة يك راهبرد حل مسئله، اشكال گوناگون دارد كه همه آنها به يادگيري                 كمك. 2
 و   آموزان بايد ضمن ترغيب به پـرس        براي استفاده مؤثر، دانش   . شوند   كسب مهارت منجر نمي    و

جو، با شكلهاي مؤثر اين راهبرد آشنا شوند تا بتوانند به تدريج نياز خود را به منبع كمك كاهش 
  .دهند و به يادگيري و عملكرد مستقل دست يابند

آموزان داراي توانايي باال و پـايين         لبي دانش ط  بر اساس نتايج، معلوم شد كه كيفيت كمك       . 3
آمــوزان داراي تواناييهــاي بــاالتر از راهبردهــايي در زمينــه  دانــش. بــا يكــديگر متفــاوت اســت

رسـد كـه      اما به نظـر مـي     . انجامد  و تبحر مستقل آنان مي    طلبي برخوردارند كه به يادگيري        كمك
 مناسب بـراي اسـتفاده از آن در موقعيـت           آموزان داراي توانايي پايين، در تشخيص راهبرد        دانش

آموزان، در زمينه انواع راهبردهاي  رسد كه اين گروه از دانش به نظر مي. حل مسئله، مشكل دارند
  .يادگيري و چگونگي استفاده از آنها نياز به آموزش مناسب دارند

  محدوديتها
آمـوزان    د دانـش  خاطرنشان شد، پژوهش حاضر در مـور       همانگونه كه در قسمت قبلي نيز        
بنابراين تعميم نتايج بـه سـاير گروههـا و جمعيتهـاي            . پسر پايه سوم راهنمايي انجام شده است      

  . آموزي، بايد با احتياط صورت گيرد دانش
طلبي رفتاري است كه از ويژگيهاي فردي متعدد از قبيل كمرويـي و               رسد كمك    به نظر مي   
از ايـن رو تحقيقـات      . شود  و امثال آنها متأثر مي    بودن، فرهنگ محيط اجتماعي       پررويي، خجالتي 

  .آينده بايد چنين متغيرهايي را مورد توجه و بررسي قرار دهند

  بندي جمع
آموز   طلبي تحصيلي به عنوان يك راهبرد يادگيري، هم متأثر از تواناييهاي واقعي دانش              كمك

اين راهبرد نقشي   . آورد  ميآموز مهارتي را به دست        و هم متأثر از مراحلي است كه طي آن دانش         
توانند با ايجاد شـرايط   معلمان مي. آموزان دارد اساسي در يادگيري مستقل و بهبود عملكرد دانش 

آموزان به پـرس و جـو فـراهم           هاي مساعدي براي ترغيب دانش      مناسب در محيط كالس، زمينه    
  .كنند تا از اين طريق به پيشرفت تحصيلي باالتر نايل شوند
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دهنده؛ متني و  سازمان  بررسي و مقايسه تأثير دو نوع ارائه پيش
  الي؛ بر ميزان يادآوريؤس
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  ∗∗اژدر شمخاني
  ∗∗∗شهاب غالمي

  چكيده
هاي قبلـي در زمينـة اثـر          هدف اصلي اين پژوهش توسعه، بسط و تكميل دانش و يافته          

به عبارت ديگر اين پژوهش در پي يافتن        . ها بر ميزان يادآوري است      دهنده  پيش سازمان 
هـا قبـل از مطالعـه مـتن در      دهنـده  پاسخ به اين سؤال است كه آيا ارائـه پـيش سـازمان        

كند يا نه؟ به همين منظور شـش گـروه در             يادآوري مطالب متن به خوانندگان كمك مي      
ترك را  كه همه آنها يك متن مش     (وجه تمايز اين گروهها     . اين تحقيق شركت داده شدند    

آزمـون  . كردنـد  هـايي بـود كـه دريافـت مـي        دهنـده   در نوع پيش سازمان   ) مطالعه كردند 
تـشكيل شـده بـود از آنچـه يادگيرنـدگان بـه يـاد               يادآوري به صورت تشريحي بود و       

ها منجـر بـه افـزايش         دهنده  ها نشان داد كه پيش سازمان       تجزيه و تحليل داده   . نددآور  مي
افـزون بـر    . بودنـد  كه از نظر موضوعي با آنها مرتبط         اند  هيادآوري قسمتهايي از متن شد    

  هــاي ســؤالي بيــشتر از پــيش دهنــده  پــژوهش نــشان داد كــه پــيش ســازمانن، ايــنايــ
  .شوند هاي متني منجر به يادآوري مي دهنده سازمان
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  مقدمه
اند، سـه مرحلـه       هايي كه دربارة فرآيند مطالعه و يادآوري مطالب بحث كرده           در اغلب نظريه  

اساسي تعيين اهداف، يادگيري و كسب معنا از مطالب متن مـورد توجـه و توافـق نـسبي بـوده                     
و مقاصـد خـود را از مطالعـه معـين           اي خوانندگان ابتدا اهـداف        در اين فرآيند سه مرحله    . است
اط قـرار  بكنند، در مرحله بعد مطالب متن با توجه به اهداف تعيين شده مورد تـداعي و اسـتن                  مي
 و  2؛ زووان 1998،  1كيـنچ (انجامـد     گيرند و اين امر در مرحلـه سـوم بـه يـادگيري بهتـر مـي                  مي

نيـز سـه   ) 1386جـو،   ترجمه صـلح (فروبل انيس ). 2003، 4؛ زووان و سينگر   1998،  3ردونسكي
مرحله اول شامل جلب توجه،     . مرحله مشابه را در مطالعه و فرآيند كسب معنا متذكر شده است           

؛ مرحله دوم شامل مطالعه و برگردانـدن مطالـب          ...  و    نگري، مشخص كردن هدفهاي مطالعه      كل
مطالب خوانده و مرحله سوم هم كه شامل برقراري ارتباط ميان  ) تداعي و استنباط  (به زبان خود    

بـر  . انجامـد   در نهايت به يادآوري و يادگيري بهتر مـي    ه و مطالب از پيش آموخته شده است       شد
دهنده يـك مـتن بـه يـك شـكل و ميـزان              ها تداعي قسمتهاي گوناگون تشكيل      اساس اين نظريه  

گيرد و ميان قسمتهاي زمينه و عمومي متن بـا قـسمتهاي ويـژه يـا موضـوعي مـتن                     صورت نمي 
قسمتهاي زمينه به آن قسمتهايي از متن اشاره دارند كه به برقراري ارتبـاط و               . وجود دارد تفاوت  

قسمتهاي ويژه يا موضوعي قـسمتهايي      . كنند  انسجام ميان قسمتهاي گوناگون يك متن كمك مي       
، 6گروتراباسـو ن، سي 5گريـسر (دهنـد     از متن هستند كه به طور مستقيم يك موضوع را شـرح مـي             

كننـد، شـايد      د اهداف قبلي كه خوانندگان را در مـسير مطالعـه هـدايت مـي              وبدون وج ). 1994
. خوانندگان كمتر به ايجاد تداعي و ساخت طرحواره از قسمتهاي ويژه يا موضوعي متن بپردازند

وجـود  ). 1998كيـنچ،   (اين امر ممكن است تأثير منفي بـر يـادآوري و يـادگيري آنـان بگـذارد                  
تواند به درك بهتـر خواننـده از مـتن            ي مطالعه به چهار شكل مي     هدفهاي در نظر گرفته شده برا     

هدايت خوانندگان در جهت نكات اصـلي       ) 2فعال كردن دانش قبلي خوانندگان،      ) 1: كمك كند 
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افزايش توجه به مفاهيم و     ) 4پرورش مطالعه فعال در خوانندگان و       ) 3و مهم متن مورد مطالعه،      
  ).1990 و ديگران، 1تي يرني(لبي كه از متن آموخته خواهند شد امط

كننـد و غالـب ايـن         خوانندگان معموالً شخصاً به ايجاد هدفهاي قبلي براي مطالعه اقدام مـي           
شوند، مانند مطالعـه بـه    هاي يك تكليف يا موقعيت بيروني مطرح مي        هدفها در پاسخ به خواسته    
ـ (تـوان بـه خواننـدگان         با وجود اين مي   . منظور آمادگي براي امتحان    در تـشكيل   ) آمـوزان   شدان

كمك كرد و   ) هاي بيروني وجود ندارند     به ويژه در شرايطي كه خواسته     (هدفهاي آغازين مطالعه    
 ميان مطالب متن مورد مطالعه و هدفهاي آغـازين فـرد از مطالعـه               2به اين طريق به ايجاد ارتباط     

زووان و  (انجامـد     مياين ارتباط فراهم آمده در نهايت به يادگيري و يادآوري بيشتري            . پرداخت
به عبارت ديگر، ارتباط ميزان وابستگي و تداعي ميان قسمتهاي گوناگون متن با             ). 2003سينگر،  

). 2004 ،6 و اسـپيربر   5؛ ويلـسون  2002،  4 و شراو  3لمن(هدفهاي ويژه منظور شده از پيش است        
توانـد   مـي وجود ارتباط ميان مطالـب مـتن مـورد مطالعـه و هـدفهاي آغـازين فـرد از مطالعـه،                  

ـ           را در حين مطالعه براي خوانندگا      7گرايي  هدف ا پيگيـري   ن افزايش دهد و سبب شود كه آنهـا ب
ي و اسـتنباط خـود را در مطالعـه فـراهم            دهنده زمينه تـداع      در پيش سازمان   اهداف شكل گرفته  

). 2004ويلـسون و اسـپيربر،      (آورند و بدين طريق يادگيري و يـادآوري آنهـا را افـزايش دهـد                
از جمله عـواملي كـه بـه افـزايش     : گويد  اهميت ارتباط و تداعي مينيز در باب ) 1378(ي  شجر

خاطر سپرده شده را فـراهم       آسان و سريع مطالب به       انجامد و امكان يادآوري     ميزان يادگيري مي  
گيرد كه ميان مطلب آموخته       اين ارتباط و تداعي زماني شكل مي      . آورد، ارتباط و تداعي است      مي

ديويـد آزوبـل نيـز در همـين         . طالب آموخته شده قبلي، نوعي رابطه وجود داشته باشد        شده و م  
افتد كه مطلب جديد به نوعي قابل ارتباط          زمينه معتقد است كه يادگيري معنادار زماني اتفاق مي        

با مطالب آموخته شدة قبلي فرد باشد، در غير اين صـورت يـادگيري، معنـادار نخواهـد بـود و                     
در نظريه آزوبل معني به وجود نوعي قرينه يا معادل ذهني در            .  خواهد گرفت  وار صورت   طوطي
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كـه بـراي     1دهنـده   مفهوم پيش سـازمان   ). 1386به نقل از سيف،     (ساخت شناختي وابسته است     
ز مفاهيم مربوط به مطلب مـورد       ي ا ا  ويد آزوبل به كار رفت به مجموعه      نخستين بار در نظريه دي    

. شود   اختيار يادگيرندگان گذاشته مي    ردرايه جزئيات تفصيلي    يش از ا  شود كه پ    ري گفته مي  يگياد
دهنده اين است كه يادگيرندگان را با مطالبي كه قرار است بياموزند آشنا سازد  نقش پيش سازمان

. و به آنان كمك كند تا اطالعاتي را كه بتوان مطالب جديد را بـه آنهـا ربـط داد بـه يـاد آورنـد                         
دهنده يك بيان مقدماتي دربـاره موضـوع مـورد يـادگيري اسـت كـه بـراي           سازمان  بنابراين پيش 

آورد و اين اطالعات را به آنچه يادگيرنده از قبل            اطالعات جديد يك چارچوب ذهني فراهم مي      
دهنده مرتبط نيز كه براي مقاصد اين         اصطالح پيش سازمان  ). 1385سيف،  (دهد    داند، ربط مي    مي

دهنـده    به كار رفته است، عمال به آن نوع پيش سـازمان          ) نه پژوهشي و با استناد به پيشي    (پژوهش  
ارتبـاط  ) كه از چند موضوع تشكيل شده است      (شود كه با قسمت خاصي از يك متن           اطالق مي 
  ).2005 و همكاران، 2مك كرودن(كند و نه با تمام قسمتهاي آن  برقرار مي

حقيقات به عنـوان متغيـر بـه كـار           كه در بعضي از ت     3»اهميت«الزم به تأكيد است كه مفهوم       
ق قـسمتهاي مـرتبط بـا مـتن بـه قـسمتهايي اطـال             . اسـت » ارتباط«رفته است، متفاوت با مفهوم      

گيرند، امـا قـسمتهاي مهـم بـه            مورد تداعي قرار مي    اي   ويژه شوند كه با يك هدف يا تكليف        مي
به . آورند   فراهم مي  شوند كه اطالعات ضروري براي فهم ديگر قسمتهاي متن را           آنهايي گفته مي  

از مـستقل   ايـن دو مفهـوم      . شوند  عبارت ديگر، قسمتهاي مهم قسمتهاي اصلي متن را شامل مي         
 و  4راينـر . (و براي اينكه با قسمتي از متن مرتبط باشد، الزامـاً نبايـد مهـم هـم باشـد                  يكديگرند  
  ).1378، ترجمه كيواني 5پوالچك

                                                           
1. Advance Organizer .شين دهنده، اصطالحات مشابه ديگري نيز در ادبيات پژوهشي پيـ   كه عالوه بر اصطالح پيش سازمانشايان ذكر اينكه

ـ   جمله اين اصـطالحات مـي     از  . نداي ندار   حظهاند كه از نظر مضمون اصلي و هدف ارايه تفاوت قابل مال             به كار رفته   ) يـا طـرح   (وان بـه شـرح      ت
بـا  ). 1990تـي يرنـي و ديگـران،    (اشاره كـرد  ) Prereading( خواني و پيش) Study Guides( ، راهنماي مطالعه)Graphic Organizer( دهنده سازمان

دهنده در جامعه علمـي كـشور ايـن اصـطالح در پـژوهش حاضـر                  تر بودن اصطالح پيش سازمان      وجه به هم مضموني اين اصطالحات و رايج       ت
جهـت پيـشگيري از ابهامـات مـذكور     » Prereading«در معرفي پيشينه پژوهشي نيز اصطالحات نام برده به ويژه اصطالح            . ترجيح داده شده است   

  .اند شده  ترجمه دهنده همان پيش سازمان
2. Mc Crudden 
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اند كه   شكلهاي گوناگون به خوانندگان ارائه شدهها با دهنده در مطالعات پيشين، پيش سازمان
ت آغـازين،   سـؤاال مطالعـه بـراي پاسـخ دادن بـه          : توان به موارد زير اشاره كرد       از جمله آنها مي   

تي سـؤاال آوردن پاسخ به اي از متن اصلي، مطالعه براي فراهم          مطالعه به قصد بسط دادن خالصه     
مك كرودن،  ( هدفي ويژه مانند ارزيابي يك داستان        شوند و مطالعه به منظور      كه با چرا شروع مي    

كنند   اشاره مي ) 1375ترجمه كمال خرازي،    ( همچنين رفوث و ديگران      ).2005،  1شراو و كامب  
اي از سـؤاالت      ها ممكن است به شكل راهنماي مطالعه يا مجموعـه           دهنده  سازمان  كه روش پيش  

ادداشتهاي كالبدي درباره مطالب خوانـدني  باشند يا فهرستي از كلمات كه بايد تعريف شوند يا ي         
ها را كه در تحقيقات       دهنده  در كل مطالب پيش سازمان    . آموزان بايد آنها را تكميل كنند       كه دانش 

هاي   دهنده    پيش سازمان . بندي كرد   توان طبقه   الي مي ؤاند در دو گروه متني و س        گذشته به كار رفته   
 هستند و ويژگي آنها ارائه قسمتهايي از متن بـه           متني كه به صورت متن و جمالت كوتاه خبري        

ي هـستند كـه     سـؤال الي به صـورت جمـالت       ؤهاي س   دهنده  طور خالصه است، اما پيش سازمان     
  ).2005 كرودن و ديگران، مك(كنند   پاسخ در حين مطالعه ميخواننده را ترغيب به پيدا كردن

 و ديگـران    6، پرسـلي  )1992(الدز  ، رين )1972 (5 و كاپالن  4راثكپ،  )1994 (3 و رينالدز  2لپن
انـد،    الي بهره گرفتـه   ؤهاي س   دهنده  در تحقيقات خود از پيش سازمان     ) 1993 (7، سيفرت )1992(

، )2002(و ديگران    11آكينن، كا )1983(ن   و ديگرا  10، گواتز )1997 (9 و دي سينتيو   8اما دي وستا  
نــواع پــيش  در تحقيقــات خــود از ا ) 2002(و لمــن و شــراو  ) 1993(شــراو و ديگــران  

همچنـين مـك    ).2002 ؛ 13و ون دن بروك 12ليندرهلم(اند  هاي متني استفاده كرده   دهنده  سازمان
  .اند  كرده هاي سؤالي استفاده دهنده از پيش سازمان) 2005(كرودن و ديگران، 
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در ادامه به طور اجمالي به برخي از تحقيقات مرتبط با موضوع حاضر خواهيم پرداخـت تـا             
ــن مط  ــاه اي ــشخص و ر جايگ ــه م ــردد الع ــن گ ــران  . وش ــواتز و ديگ ــاثير )1983(گ ــيش  ت پ

آنان آزمودنيهـا را بـه   . ندكرد دآوري و زمان مطالعه بررسيهاي مرتبط را بر ميزان يا    دهنده  سازمان
دزد، خريـدار و بـدون      (هاي مرتبط گوناگون      دهنده  صورت تصادفي به سه گروه با پيش سازمان       

دهنده به صـورت پـيش        در اين تحقيق مطالب پيش سازمان     . اند تقسيم كرده ) دهنده  پيش سازمان 
قبل از مطالعه متن اصلي كه به مـاجراي دو پـسري            . فراهم شده بود  ) اي از متن    خالصه(  1زمينه

هـاي خـاص خـود را         دهنـده   پرداخت، گروهها پيش سازمان     كه از مدرسه اخراج شده بودند مي      
دهنـده دريـافتي آنـان        تن را كه با پـيش سـازمان       شركت كنندگان قسمتهايي از م    . دريافت كردند 

همچنين زمـان مطالعـه بـراي قـسمتهاي         .  قسمتهاي نامرتبط به ياد آورند     ارتباط داشت، بيشتر از   
  .مرتبط متن بيشتر از قسمتهاي نامرتبط صرف شده بود

كـه  (در تحقيق خود به بررسي اثر ساده و تركيبي دو عامل ارتبـاط              ) 1993(شراو و ديگران    
و ) كـرد   دهنده بين مطالب قبال آموخته شده و قسمتهاي متفـاوت مـتن برقـرار مـي                 ش سازمان پي

كننـدگان همـان مـتن مـورد          در اين تحقيـق شـركت     . اهميت بر ميزان يادآوري مطالب پرداختند     
ــد پــس از مطالعــه مــتن   ) 1983(اســتفاده گــواتز وديگــران  ــر دريافــت كردن ــا كمــي تغيي را ب

دهنـده دريـافتي    تر بودند كه با پيش سـازمان     قسمتهايي از متن موفق    كنندگان در يادآوري    شركت
همچنـين در ايـن     . را تاييد كـرد   ) 1983(هاي گواتز و ديگران       آنها ارتباط داشت اين نتيجه يافته     
  .ثر در يادآوري مطالب شناخته شدؤتحقيق عامل اهميت هم عاملي م

هـاي مـرتبط      دهنده  ثر پيش سازمان  ابه بررسي   ) 1994 (3و دنيسون  2در تحقيق ديگري شراو   
ان بندي قسمتهاي متفاوت متن، بـر اسـاس ميـز           آموزان با توجه به رتبه      كه دانش ( سطح عالقه    بر

مـتن ارائـه    .  ميزان يادآوري قسمتهاي متفاوت متن پرداختنـد       و) شان مشخص كرده بودند     عالقه
در اين تحقيق محققـان     . بود) 1993(شده به خوانندگان همان متن مورد استفاده شراو و ديگران           

دهنده مرتبط خاصي همراه شده بودنـد         نتيجه گرفتند كه آن قسمتهايي از متن كه با پيش سازمان          
بندي قسمتهاي متفاوت متن بـر        به عالوه افراد در رتبه    . از ميزان يادآوري بااليي برخوردار بودند     
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اين . د عالقه آنها واقع شده بودحسب عالقه نشان داده بودند كه قسمتهاي مرتبط متن بيشتر مور        
به . كند ها تغيير مي دهنده تحقيق نشان داد كه عالقه تحت تأثير ارتباط مطالب متن با پيش سازمان 

خوانند بـه هـدفهاي آغـازين يـا           اين معني كه اگر خوانندگان موفق شوند مطالب متني را كه مي           
  .اهند شدمندتر خو دانش پيشين خود ربط دهند به مطالعه آن عالقه

هاي مرتبط و مدت زمان       دهنده  به بررسي اثرات پيش سازمان    ) 1997(دي وستا و دي سينتيو      
متن مورد استفاده در اين تحقيق همان متنـي بـود كـه             . حافظه كاري بر ميزان يادآوري پرداختند     

دآوري نتايج به دست آمده مبني بر افزايش ميزان يـا         . به كار برده بودند   ) 1983(گواتز و ديگران    
عالوه بر ايـن دي وسـتا و   . جهت بود   قسمتهاي مرتبط با نتايج ارائه شده در تحقيقات پيشين هم         

در . كنـد  دهنده اثر مدت زمان حافظه كـاري را تعـديل مـي      دي سينتيو پي بردند كه پيش سازمان      
ا حافظـه   حالي كه افراد با حافظه كاري باال، باالترين نمرات را به دست آوردند، اما خوانندگان ب               

خوانندگان با حافظه كـاري پـايين كـه    . مند شدند ها بهره دهنده كاري پايين بيشتر از پيش سازمان  
دهنـده    سطح خود كـه پـيش سـازمان         دهنده دريافت كرده بودند، نسبت به افراد هم         پيش سازمان 

از اخـتالف عملكـرد ايـن دو گـروه بيـشتر            . دريافت نكرده بودند، عملكردي بسيار بهتر داشتند      
  .اختالف عملكرد دو گروهي بود كه حافظه كاري بااليي داشتند

 انجــام دادنــد، نقــش پــيش )2001( و ديگــران لعــه ديگــري هــم كــه ون دن بــروكدر مطا
آمـوزان   آزمودنيهاي ايـن تحقيـق دانـش   . هاي سؤالي در كنار عامل سن بررسي شد   دهنده  سازمان

دهنـده بـه    االت پـيش سـازمان  ؤسـ . نـد كالس چهارم، هفـتم، دهـم و دانـشجويان دانـشگاه بود      
االت ؤدانشجويان كمك كرد تا بر مطالعه خود نظارت كنند و مطالعه خود را در جهـت ايـن سـ                   

مند شوند كـه   دهنده بهره االت پيش سازمانؤ سالتر نتوانستند از س اما خوانندگان كم  . هدايت كنند 
و عدم توانايي آنها در امر نظارت بر تجربگي اين افراد در فرآيند مطالعه         دليل آن ممكن است كم    

  .اين فرآيند باشد
ـ   (هـاي مـرتبط       دهنده  به بررسي تأثير پيش سازمان    ) 2002(كاآكينن و ديگران     يش در قالـب پ

بر دو عامل يادآوري و مدت زمـان خيـره شـدن بـه قـسمتهاي متفـاوت مـتن                    ) هاي متني   زمينه
اي پرداختند كه شـباهتها و تفاوتهـاي          الهكنندگان به خواندن مق      شركت  در اين پژوهش   .پرداختند

دهنـده مربـوط بـه ويژگيهـاي          هر گروه پيش سازمان   . كرد  چهار كشور دور افتاده را توصيف مي      
 قسمتهاي مرتبط را بيشتر از      يكنندگان به طور معنادار     شركت. يكي از كشورها را دريافت كردند     
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جهـت    ي پژوهشهاي قبلي در اين زمينه هـم       ها  اين نتيجه با يافته   . نددقسمتهاي نامرتبط به يادآور   
اي به عالوه اين تحقيق نشان داد كه ميزان خيره شدن به قسمتهاي مرتبط بيـشتر از قـسمته                 . بود

  . بود كه با حافظة كاري به صورت ضربدري اثر متقابل نشان دادنامرتبط
زان يادآوري  هاي سؤالي را بر مي      دهنده  تاثير پيش سازمان  ) 2005(مك كرودن، شراو و كامب      

در . هاي خود ترتيب دادنـد      آنان دو آزمايش را براي آزمون فرضيه      . و زمان مطالعه بررسي كردند    
و در آزمايش دوم    )  انسان تأثير سفر فضايي بر بدن    (كنندگان يك متن علمي       آزمايش اول شركت  

يش هـر دو آزمـا    . را مطالعه كردنـد   ) توصيف ويژگيهاي يك كشور   ( روايتي   –يك متن توصيفي    
هاي سؤالي بر ميزان يادآوري تأثير مثبت دارد و ايـن آزمـايش      دهنده    نشان دادند كه پيش سازمان    

عالوه بر اين، اين مطالعه نـشان داد كـه زمـان            . هاي مطالعات پيشين در اين زمينه بود        مؤيد يافته 
  .رتبط بودها كمتر از قسمتهاي نام دهنده صرف شده براي مطالعه قسمتهاي مرتبط با پيش سازمان

) 2002(آكيـنن و ديگـران        ، كا )1993(شراو و ديگران    ) 1983(در تحقيقات گواتز و ديگران      
شد كه مطالب كلي و تشريحي درباره مـتن اصـلي را در قالـب پـيش                   از خوانندگان خواسته مي   

خواني كنند تا در ارزيابي و بررسي قسمتهاي مرتبط به آنهـا كمـك                هاي متني پيش    دهنده  سازمان
 چهـار كـشور     خواستند كـه متنـي دربـارة        از خوانندگان مي  ) 2002(مثالً كاآكينن و ديگران     . دكن

طبيعي است كه هر گروه در مطالعه خود به دنبال بسط و گـسترش ايـن ايـده                  . متفاوت بخوانند 
در اينجـا خواننـدگان بـه       . بود كه چرا يكي از كشورها جايي مناسبتر براي زندگي كـردن اسـت             

هـاي دريـافتي آنهـا        دهنده  پرداختند كه با پيش سازمان      ز آن قسمتهايي از متن مي     تشخيص و تماي  
نيز با  ) 1983(گواتز و ديگران    . رفت  مرتبط بود به اين ترتيب، ميزان يادآوري آنها از متن باال مي           

خواستند كه در حين      دهندة مرتبط به صورت پيش زمينه از خوانندگان مي          ارائه يك پيش سازمان   
دهنـده   در هر دوي اين مثالهـا مطالـب پـيش سـازمان           . به گسترش اين اطالعات بپردازند    مطالعه  

در ). 1985،  1لـورچ و لـورچ    (كردنـد      فـراهم مـي    معياري كلي براي تعيين قسمتهاي مرتبط متن      
، ون دن بـروك     )1972(دهنده، تحقيقاتي كه راتكپ و كاپالن         مقابل اين شكل ارائه پيش سازمان     

هـا بـه      دهنـده   انجـام دادنـد، پـيش سـازمان       ) 2005( مك كرودن و ديگران      و) 2001(و ديگران   
هاي   دهنده  گيري از پيش سازمان     اين پژوهشگران اعتقاد دارند كه بهره     . الي ارائه شدند  ؤصورت س 
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گان با دقـت و آگـاهي بيـشتر نـسبت بـه پـيش               شود كه خوانند    سؤالي در آغاز مطالعه سبب مي     
  .ال قسمتهاي مرتبط متن باشندهاي متني به دنب  دهنده سازمان

هاي تحقيقات پيشين در مورد تأثير پيش    تحقيق حاضر به منظور توسعه، بسط و تكميل يافته        
در اين ميان هم به چگونگي تأثير پيش        . هاي مرتبط بر ميزان يادآوري شكل گرفت        دهنده  سازمان
ه شناخت نويني درباره مقايسه     ايم تا ب    ايم و هم در صدد برآمده       هاي مرتبط پرداخته    دهنده  سازمان

متن مورد استفاده بـا  . ي؛ بر ميزان يادآوري برسيم   سؤالدهنده؛ متني و      دو شكل ارائه پيش سازمان    
سـفر  «تحـت عنـوان   ) 2005(اعمال تغييراتي همان متن مورد اسـتفادة مـك كـرودن و ديگـران             

اين متن شـامل سـه      . زدپردا   است كه به توصيف تأثيرات سفر فضايي بر بدن انسان مي           1»فضايي
است كـه بـه صـورت منـسجم كنـار هـم              )2فيزيولوژي، سفر فضايي و زمينه    (قسمت مشخص   

شـش  . جمالت مربوط به هر يك از قسمتها مـشخص بـود          . دهند  تشكيل موضوع واحدي را مي    
گروهي پـيش  (هاي متني  دهنده دو گروه از آنها پيش سازمان. گروه در اين تحقيق حضور داشتند    

دهنده متني مرتبط با قسمتهاي مربوط بـه موضـوع فيزيولـوژي و گروهـي ديگـر پـيش                    سازمان
دهنده متني مـرتبط بـا قـسمتهاي مربـوط بـه موضـوع سـفر فـضايي و دو گـروه پـيش                          سازمان
دهنده سؤالي مرتبط با قسمتهاي مربوط بـه موضـوع            گروهي پيش سازمان  (دهنده سؤالي     سازمان

دهنده سؤالي مرتبط با قسمتهاي مربوط به موضوع سفر           انفيزيولوژي و گروهي ديگر پيش سازم     
اي   دهنده  دو گروه ديگر نيز با عنوان گروه كنترل، هيچ نوع پيش سازمان           . ددريافت كردن ) فضايي

 نشان داده شـده    1نحوه چينش گروهها و مداخالت آزمايشي در جدول شماره          . دريافت نكردند 
  .است

  مداخالت آزمايشينحوه چينش گروهها و . 1  شمارهجدول
  سؤالي  متني  دهنده نوع ارائه پيش سازمان

  گروه كنترل  سفر فضايي  فيزيولوژي  گروه كنترل  سفر فضايي  فيزيولوژي  دهنده نوع ارتباط موضوعي پيش سازمان
  12  12  12  12  12  12  كننده در هر گروه شمار شركت

  

دهنده به    كل ارائه پيش سازمان   آيا ميان گروههايي كه ش    :  مهم ما در اين تحقيق اين بود       سؤال
الي بوده اسـت، تفـاوت   ؤدهنده به آنها س آنها متني بوده و گروههايي كه شكل ارائه پيش سازمان      
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معنادار وجود دارد يا نه؟ با توجه به دانش موجود در زمينه مرتبط با پژوهش حاضر ما چنـدين                   
هاي كنترل قسمتهاي مربوط بـه      خوانندگان در گروه  ) 1. فرضيه نيز در اين تحقيق تدوين كرديم      

) 2. آورنـد   موضوعات فيزيولوژي و سفر فـضايي را بيـشتر از قـسمت زمينـه مـتن بـه يـاد مـي                     
هاي مرتبط    دهنده  قسمتهاي مربوط به موضوع فيزيولوژي و سفر فضايي وقتي كه با پيش سازمان            

ه قـسمتهاي مـرتبط     وقتي ك ) 3. شوند  يادآوري مي ) از گروه كنترل  (شوند بيشتر     با خود همراه مي   
از (شـوند كمتـر    هاي نامرتبط با خود همراه مي دهنده  با فيزيولوژي و سفر فضايي با پيش سازمان 

  .شوند يادآوري مي) گروه كنترل

   تحقيقروش
 362روش تصادفي ساده از ميـان       كنندگان در اين تحقيق هفتاد و دو نفر بودند كه به              شركت

شناسـي دانـشگاه پيـام نـور مركـز        علوم تربيتـي و روان هاي دانشجوي سال سوم و چهارم رشته    
اي كـه بـا ايـشان ترتيـب      سپس طي مصاحبه.  انتخاب شدند  1385-86همدان در سال تحصيلي     

در اين ميان چند نفـر      . داده شد به جلب نظر موافق ايشان براي شركت در پژوهش اقدام گرديد            
مانده، حجم نمونه مـورد نيـاز         ر جامعه باقي  گيري تصادفي ساده ب     امتناع كردند كه با تكرار نمونه     

كنندگان به طـور تـصادفي بـه شـش گـروه       در اقدام بعدي شركت. را به دست آورديم )  نفر 72(
كننـده در كـدام گـروه و          دوازده نفري تقسيم شدند، به طوري كه مشخص شد هر فـرد شـركت             

 1در جـدول شـماره   ش ايـن شـش گـروه    نحوه چين.  آزمايشي بايد قرار گيرد     تحت چه مداخله  
. كنندگان در هر شش گروه ابتـدا توضـيح زيـر را دريافـت كردنـد               شركت. ان داده شده است   نش
خواهيم اين متن را بـا دقـت    ما مي. شما متن كوتاهي را درباره سفر فضايي مطالعه خواهيد كرد       «

ن آزموني از شما    در پايا . توانيد مطالب خوانده شده را به خاطر بسپاريد         بخوانيد و تا آنجا كه مي     
ايد و چه ميـزان       گرفته خواهد شد كه نتيجه آن نشان خواهد داد، شما چه برداشتي از متن داشته              

دو گروه كنترل پس از مطالعه اين توضيح مستقيما به مطالعه متن اصـلي              . »آوريد  آن را به ياد مي    
هـاي مـرتبط بـا        هدهنـد   اما به چهار گروه ديگر عالوه بر ايـن توضـيح پـيش سـازمان              . پرداختند

ي ارائه  سؤالقسمتهاي مربوط به موضوعات فيزيولوژي و سفر فضايي تحت دو نوع ارائه متني و               
دهنـده    دهنده متني دريافت كردند، قبل از ارايه پيش سـازمان           به دو گروهي كه پيش سازمان     . شد

اين . طالعه كنيد  پيش از مطالعه متن پيش زمينه زير را م         ،خوانندگان محترم «: توضيح زير داده شد   



  ...دو نوع  بررسي و مقايسه تأثير

 

149

 
 

  

لطفاً در حين مطالعه متن     . پيش زمينه براي آشنايي مقدماتي شما با مطالب متن فراهم شده است           
پـيش  . »اصلي آن را مد نظر قرار دهيد و سعي كنيد به جزئيات و نكات مهـم مـتن توجـه كنيـد                 

به پيوسـت   هاي متني مرتبط با دو موضوع فيزيولوژي و سفر فضايي به طور كامل                دهنده  سازمان
دهنـده     سـازمان   ي مطلب زير را قبل از دريافت پيش       سؤالدو گروه با نحوه ارائه      . استشده  ارائه  

ت زيـر را مطالعـه نماييـد و حـين           سؤاالخوانندگان محترم پيش از مطالعه متن،       «دريافت كردند   
 پـيش . »قـرار دهيـد و پاسـخ آنهـا را در مـتن جـستجو كنيـد              ت را مـد نظـر       سؤاالمطالعه متن،   

هاي سؤالي مرتبط با دو موضوع فيزيولوژي و سفر فضايي به طور كامل به پيوست                 دهنده  سازمان
  .آمده است

  ابزار
بوده كه با اعمال تغييراتي     ) 2005(ابزار اين تحقيق، متن مورد استفاده مك كرودن و ديگران           

 و هفت جملـه و      اين متن شامل پنجاه   . به فارسي برگردان شده و مورد استفاده قرار گرفته است         
هفتاد و يك واحد معنادار است كه قسمتهاي مربوط به موضوع فيزيولوژي شامل هشت جمله و     
دوازده واحد معنادار؛ قسمتهاي مربوط به موضوع سفر فضايي شامل يازده جمله و سيزده واحد               
. معنادار و قسمت زمينه هم شامل سي و هشت جملـه و چهـل و شـش واحـد معنـادار دارنـد                      

اي مربوط به موضوع فيزيولوژي متن به تاثيرات محيط فضايي بر ساختار فيزيولوژي بدن              قسمته
شـامل اطالعـات واقعـي در مـورد         قسمتهاي مربوط بـه موضـوع سـفر فـضايي           . كنند  اشاره مي 

دهنده مرتبط نيز براي چهار گروهـي كـه           چهار نوع پيش سازمان   . ماجراهاي سفر به فضا هستند    
كردند، فراهم شده كه دو تا از آنها بـه صـورت متنـي و دو تـاي                    افت مي دهنده دري    سازمان  پيش

  ).پيوست. ك. ر(ي بوده است سؤالديگر به صورت 

  شيوة اجرا 
گـروه اول پـيش     : در اين تحقيق شش گروه دوازده نفـري حـضور داشـتند كـه عبارتنـد از                

دوم پـيش   دهنـده متنـي مـرتبط بـا قـسمتهاي مربـوط بـه موضـوع فيزيولـوژي؛ گـروه                       سازمان
دهنده متني مرتبط با قسمتهاي مربوط به موضوع سفر فضايي؛ گروه سوم به عنوان گروه                 سازمان

دهنـده سـؤالي مـرتبط بـا قـسمتهاي            دهنده؛ گروه چهارم پيش سازمان      كنترل بدون پيش سازمان   
 دهنده سؤالي مرتبط با قسمتهاي مربـوط        مربوط به موضوع فيزيولوژي؛ گروه پنجم پيش سازمان       



 95فصلنامه تعليم و تربيت شماره 

  

150

   

ترل بـدون دريافـت پـيش        موضوع سفر فضايي؛ و در نهايت گروه ششم كه به عنوان گروه كن             به
گروههــا پــس از دريافــت پــيش . دادنــد را تــشكيل مـي  شــش گــروه آزمايــشي دهنــده سـازمان 
ترتيب اجرا به اين ترتيـب بـود كـه ابتـدا            . هاي ويژه خود به مطالعه متن پرداختند        دهنده  سازمان
دهنده دريافـت   به گروههايي كه پيش سازمان(هاي مرتبط  دهنده ش سازمانهاي مربوط به پي     برگه
كنندگان در يك وقت معقول فرصت داشتند تا آنها را مطالعـه    شدند و شركت    ارائه مي ) كردند  مي
در نوبـت بعـد     . شـد   كننـدگان دور مـي      آوري و از دسترس شركت      ها جمع   سپس اين برگه  . كنند
زماني كه براي مطالعه مـتن      كنندگان قرار گرفت      ر اختيار شركت  هاي مربوط به متن اصلي د       برگه

كننـدگان در همـين زمـان موفـق بـه              پنج الي شش دقيقه بود كه شـركت        شده بود در نظر گرفته    
ها برگه مربوط به آزمـون يـادآوري در اختيـار     آوري اين برگه  پس از جمع  . شدند  مطالعه متن مي  

 ميزان يادآوري قـسمتهاي گونـاگون       گيري  ن براي اندازه  اين آزمو . گرفت  كنندگان قرار مي    شركت
كنندگان اين توضيح داده شـد كـه          ابتداي آزمون به شركت   . كنندگان به كار رفت     متن نزد شركت  

هـيچ محـدوديت    . توانيد مطالب خوانده شده در متن را به ياد آوريـد            سعي كنيد تا آنجا كه مي     «
. » يادداشت كنيد   آوريد، هر چند اندك،     را به ياد مي   با آرامش خاطر هر آنچه      . زماني وجود ندارد  

كننـدگان بـه صـورت        هـا در مـورد شـركت        الزم به ذكر است كه اجراي طرح و گـردآوري داده          
با وجود اين تا حد ممكن سعي شده است آزمودنيها شرايطي مشابه را در              . شد  انفرادي انجام مي  

يـن مـسأله در نظـر گـرفتن تـرجيح           يـك تـدبير بـراي ا      . حين شركت در آزمايش تجربـه كننـد       
  .كنندگان براي زمان همكاري بود شركت

  گذاري نمره
هاي آزمون ما در نظر داشتيم كه بـدانيم آيـا قـسمت يـادآوري شـده از                    گذاري برگه   در نمره 

سوي آزمودنيها به قسمتي از متن اشاره دارد يا نه؟ و اگر اشاره دارد با كدام قـسمت موضـوعي                    
 بيشتر مرتبط است؟ بـه همـين منظـور دو نفـر مصـصح               )فر فضايي يا زمينه   فيزيولوژي، س (متن  

قسمت .  پرداختنددهي متن مجرب و آشنا به فرآيند پژوهش حاضر به طور مستقل از هم به نمره       
اي كلمـات آن را تغييـر          متن اصلي را كلمه به كلمه بازسازي كرده يا به اندازه           يادآوري شده اگر  

شـد و بـه تعـداد     شـد، پذيرفتـه مـي    مـستفاد مـي  تي از متن اصلي از آن    داده بود، اما معناي قسم    
اما اگر قسمت يادآوري شده در برگـه آزمـون          . گرفت  واحدهاي معنادار يادآوري شده امتياز مي     
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در پايان، ضـريب    . كرد  اي دريافت نمي    كننده مبهم، غلط و نامربوط بود، هيچ نمره         شركتتوسط  
 به دست آمد كه ضريب 97/0به طور مستقل انجام گرفته بود، دهي مصححان كه   نمرهبينتوافق 

دهـي بـه      بحث شد و توافق كامل در نمره      ) 03/0(در مورد اختالفات جزيي     . توافق بااليي است  
  .دست آمد

  نتايج
گيـري   ها، تحليل واريانس چنـد عـاملي بـا انـدازه          روش آماري به كار رفته براي تحليل داده       

عامل اول نوع ارائه پـيش      . بود) 1371 ترجمه سرمد و اسفندياري،      واينر،(مكرر روي يك عامل     
دهنـده    ، عامل دوم نوع ارتباط موضوعي پيش سازمان       )يسؤالمتني و   (دهنده در دو سطح       سازمان

و عامل سوم، نـوع قـسمتهاي       ) دهنده  فيزيولوژي، سفر فضايي، بدون پيش سازمان     (در سه سطح    
 دو  2× 3× 3در ايـن طـرح      . بـود ) ي و قـسمت زمينـه     فيزيولوژي، سفر فضاي  (متن در سه سطح     

دهنده به عنـوان عوامـل        دهنده و نوع ارتباط موضوعي پيش سازمان        عامل نوع ارائه پيش سازمان    
ميان آزمودنيها و عامل نوع قسمتهاي متفاوت متن بـه عنـوان عامـل درون آزمودنيهـا مـشخص                   

ست آمده قابل مقايسه باشند، ابتدا تبديل       در انجام تحليل واريانس براي اينكه نمرات به د        . شدند
 واحـد معنـادار     12 واحد از    4براي مثال اگر فردي     . به نسبت و سپس در عدد صد ضرب شدند        

بـه دسـت    ) 4÷ 12         ×100 (33قسمت فيزيولوژي را به ياد آورده بود، نمـره او در ايـن قـسمت                
 2اف اسـتاندارد آنهـا در جـدول شـماره           ميانگين نمرات افراد در گروهها به همراه انحر       . آمد  مي

  .نشان داده شده است
  هاي مربوط به يادآوري قسمتهاي متفاوت در گروههاي گوناگون ميانگين و انحراف استاندارد داده. 2  شمارهجدول

  يسؤال  متني  دهنده نوع ارايه پيش سازمان
  نوع ارتباط پيش  كنترل  فيزيولوژي  سفر فضايي  كنترل  فيزيولوژي  سفر فضايي

  دهنده سازمان
 M       SD M     SD M     SD M       SD M     SD M       SD  نوع قسمتهاي متن

  13          23  9        28  9          23  20        23  12       21  10         24  زمينه
  12          23  20       55  14         28  14        24  18       45  13        24  فيزيولوژي
  18          30  22       26  18         60  14        28  13       21  12         50  سفر فضايي
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نتـايج تحليـل    .  در نظر گرفته شده اسـت      P >05/0سطح معناداري در آزمونهاي انجام شده       
داده شـده   نـشان  3گيري مكرر روي يك عامـل در جـدول شـماره        واريانس سه عاملي با اندازه    

  .است
دهنـده بـر ميـزان يـادآوري          آيد اثر نوع ارائه سـازمان        برمي 3همان طور كه از جدول شماره       

به اين ترتيب پاسـخ     ).  بود F ب) 66/1(= 99/3 بزرگتر از    Fم = 90/30(معنادار به دست آمده است      
هـا؛ متنـي و       دهنـده    ما مبني بر اينكه آيا تفاوت معنادار ميان دو شكل ارائـه پـيش سـازمان                سؤال
اثـر اصـلي    .  در يادآوري دارد   ي بيشتر ي تاثير سؤالثبت است و شكل ارائه      ي؛ وجود دارد؟ م   سؤال

  هـا نيـز بـر ميـزان يـادآوري معنـادار بـه دسـت آمـد                   دهنـده   نوع ارتباط موضوعي پيش سازمان    
  ).بودF ب) 66/2(= 14/3زرگتر از  بFم= 74/67(

  گيري مكرر روي يك عامل خالصه تحليل واريانس سه عاملي با اندازه. 3  شمارهجدول
  Fنسبت   ميانگين مجذورات  درجات آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغييرات

  90/30  958  1  958  دهنده نوع ارائه پيش سازمان
  74/67  2100  2  4200  دهنده نوع ارتباط پيش سازمان

  11/59  3192  2  6384  نوع قسمتهاي متن
نــوع × دهنــده  نــوع ارتبــاط پــيش ســازمان

  )اثر متقابل(قسمتهاي متن 
32749  4  8778  61/151  

    31  66  2049  خطاي ميان گروهي
    54  132  7104  خطاي درون گروهي

  

 هاي پسين هيچ تفـاوت      مقايسه) 1386شيولسون، ترجمة كيامنش    (با استفاده از روش فيشر      
هـاي مـرتبط بـا قـسمت فيزيولـوژي       دهنده ن ميانگين دو گروهي كه پيش سازمان بي را   يمعنادار

ن ميانگين گروههايي كـه پـيش       بياما  . دريافت كرده بودند، نشان نداد    ) 35(و سفر فضايي    ) 32(
تفاوت معنادار بود   ) 25(دهنده دريافت كرده بودند و گروههايي كه دريافت نكرده بودند             سازمان

قـسمتهاي متفـاوت مـتن      ) درون آزمودني (اثر اصلي عامل    )  بود tب= 82/2 بزرگتر از    tم=08/13(
اسـتفاده از روش فيـشر،      بـا   ).  بـود  Fب)132/2(= 07/3 بزرگتر از    Fم=11/59(معنادار به دست آمد     

و سـفر   ) 33(هاي پسين تفاوت معنادار ميان ميانگين قسمتهاي يادآوري شده فيزيولوژي             مقايسه
 ميان قسمتهاي يادآوري شده فيزيولوژي بين ميانگيناما مقايسه پسين   . نشان ندادند ) 36(فضايي  

انجام شد كـه نتيجـه آن تفـاوت معنـادار را نـشان داد               ) 23(و سفر فضايي با قسمت زمينه متن        
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هـا بـا      دهنـده   اثر متقابل نوع ارتباط موضوعي پيش سازمان      ).  بود tب = 03/2 بزرگتر از    tم=75/5(
طـور كـه در       همان).  بود Fب)2/132(= 44/2 بزرگتر از    Fم=151(هاي متن نيز معنادار بود      نوع قسمت 

ها با قـسمت خاصـي از         دهنده  كه مطالب پيش سازمان   ست وقتي    هم مشخص ا   2جدول شماره   
مـثالً  . متن مرتبط بوده است، ميزان يادآوري آن قسمت به طور قابل توجهي افزايش يافته اسـت               

به موضوع فيزيولوژي دريافت كرده دهنده مرتبط با قسمتهاي مربوط  نزمادو گروهي كه پيش سا
از مطالـب مربـوط بـه قـسمت         %) 45و  % 55% (50بودند، موفـق شـدند كـه بـه طـور متوسـط              

از مطالب مربوط به قـسمتهاي      %) 21و  % 26% (23فيزيولوژي را به ياد آوردند، در حالي كه تنها          
دهنده مرتبط با قـسمتهاي مربـوط بـه     وهي كه پيش سازمانسفر فضايي را به يادآوردند و دو گر     

از قسمتهاي مرتبط با موضوع سفر      % 55موضوع سفر فضايي مطالعه كرده بودند، به طور متوسط          
بـا انجـام دادن     . از قسمتهاي فيزيولوژي را موفق شده بودنـد بـه يـاد آورنـد             % 26فضايي و تنها    

  طالـب بـاال بـه صـورت آمـاري نيـز تاييـد شـد                هاي پسين با اسـتفاده از روش فيـشر م           مقايسه
 نتـايج گـروه كنتـرل در يـادآوري هـر يـك از               ،عالوه بر اين  ).  بود tب= 02/2 بزرگتر   tم= 52/6(

دهنده نامرتبط مواجه     قسمتهاي متن تفاوتي با يادآوري قسمتهاي متن هنگامي كه با پيش سازمان           
  .ا ارائه شده استه  اين يافته1در نمودار شماره . شده بودند، نداشتند

  

  
  دهنده نوع ارتباط موضوعي پيش سازمان          

  دهنده و نوع قسمتهاي متن بر ميزان يادآوري اثر متقابل نوع ارتباط موضوعي پيش سازمان. 1  شمارهنمودار
  

  بحث
هـا    دهنـده   هاي قبلي دربارة اثر پيش سازمان       اين مطالعه به منظور توسعه، بسط و تكميل يافته        

هـاي مـرتبط بـر ميـزان يـادآوري و       دهنـده   گرفت و هدف آن درك بهتر اثر پيش سـازمان    شكل
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در ايـن  . ي بودسؤالها در دو نوع متني و         دهنده   درباره اثر شكل ارائه پيش سازمان      يشناخت نوين 
گيري مكـرر   ها آزمايش سه عاملي با اندازه  دهنده  مطالعه براي مقايسه دو شكل ارائه پيش سازمان       

 عامل به كار رفت، همچنين اين شيوه آزمايش امكان درك چگونگي اثربخـشي پـيش                روي يك 
  .ها را براي ما فراهم آورد دهنده سازمان

هـا قـرار گرفتـه     دهنـده   نتايج آزمايش نشان داد گروههايي كه تحت استفاده از پيش سـازمان           
، در يـادآوري    دريافـت نكـرده بودنـد      دهنـده   بودند، نسبت به گروههاي كنترل كه پيش سـازمان        

به عالوه ميزان يادآوري براي قسمتهاي مربوط بـه موضـوعات           .  داشتند يمطالب موفقيت بيشتر  
تي از مـتن بـا      مسهمچنين هرگاه قـ   . سمتهاي زمينه متن بود   فيزيولوژي و سفر فضايي بيشتر از ق      

.  داشـت  دهنده دريافتي مرتبط بود، باالترين ميزان يادآوري را در ميـان خواننـدگان              پيش سازمان 
، )1993(، شـراو و ديگـران     )1994(شراو و دنيسون  ) 1983(هاي گواتز و ديگران       اين نتايج يافته  

را ) 2005(مـك كـرودن و ديگـران        ) 2002(، كاآكينن و ديگـران      )1997(دي وستاو دي سينتيو     
اول اينكـه پـيش     . تـوان ايـن نتـايج را تفـسير كـرد            حداقل به دو صورت مي    . تاييد و تكرار كرد   

رسان خوانندگان در توليد و توسعه اهداف مطالعه هستند و از اين  هاي مرتبط ياري دهنده مانساز
دهنـده    كنند كه در حين مطالعه به اهداف تعيين شده در پـيش سـازمان               طريق به ايشان كمك مي    

در واقع خوانندگان با مدنظر قراردادن هـدفهاي برگرفتـه شـده از مطالـب پـيش                 . متمركز باشند 
كنند، و به اين ترتيـب يـادآوري          ها با دقتي بيشتر به قسمتهاي مرتبط متن توجه مي           دهنده سازمان

تواند اين گونه باشد كه قـسمتهاي         ها مي   توضيح ديگر براي اين يافته    . يابد  آن قسمتها افزايش مي   
هـاي   دهنـده  كننـد و ارائـه پـيش سـازمان        مرتبط مكان و جايگاه مشتركي را در حافظه اشغال مي         

انجامد كه در بخش خاصي از حافظه در       ط به جستجوي آسانتر و بهتر قسمتهاي مشابهي مي        مرتب
. كند بندي اطالعات مرتبط به هم در حافظه تاكيد مي اين توضيح بر طبقه. اند كنار هم تجمع كرده  

هاي مرتبط تنها به تعيـين و فراخـواني اطالعـات يـك               دهنده  طبق اين توضيح ارائه پيش سازمان     
دهنده بر    دو توضيح باال كه يكي بر نقش پيش سازمان        ). 2002كينچ،  (شود    اص منجر مي  طبقه خ 

 اطالعات تاكيد دارند؛ داليل مستدل خود را ارائه         تسهيل رمزگذاري و ديگري بر تسهيل بازيابي      
هـا تـصور      دهنـده   توان هر دو نقش رمزگذاري و بازيابي را براي پيش سـازمان             حتي مي . كنند  مي
  .كرد
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از جمله پژوهشهاي گـواتز و  (اي متفاوت با تحقيقات قبلي   ضيه سوم اين مطالعه نتيجه    رد فر 
در ايـن   . نـشان داد  ) 2005؛ مـك كـردون و ديگـران؛         2002؛ كاآلكينن و ديگران     1983ديگران،  

دهنده دريافتي نامرتبط بود، كمتر از قسمت مشابه در           مطالعات قسمتي از متن كه با پيش سازمان       
اي   مـا هـم فرضـيه     . يادآوري شـده بـود    ) دهنده دريافت نكرده بود     كه پيش سازمان  (گروه كنترل   

دليل اين امـر  . اما نتايج پيشين به دست نيامد و فرضيه رد شد. برگرفته از اين نتايج ترتيب داديم    
بـه  (ممكن است در نوع اجرا و مطالعه متن باشد كه در تحقيقات پيشين با به كـارگيري رايانـه                    

در ارائـه   . گيـري از متـون كتبـي انجـام شـد            و در تحقيق حاضر با بهـره      ) ان مطالعه دليل ثبت زم  
شد و بـا ظهـور جملـه          اي جمالت به ترتيب و هر جمله تنها يك بار در صفحه نمايان مي               رايانه

دهنـده دريافـت كـرده        در اين شيوه گروههايي كه پيش سـازمان       . شد  جديد جمله قبلي محو مي    
) تيدهنده دريـاف    با پيش سازمان  (ت مرتبط بودند و به جمالت نامرتبط        بودند، منتظر ظهور جمال   

كه با توجه متوسط و يكسان قسمتهاي متفـاوت را مطالعـه            ( نسبت به گروه كنترل      ي كمتر توجه
اما در اين مطالعه كه متن كامـل        ). 1378راينروپوالچك، ترجمه كيواني،    (دادند    نشان مي ) كرد  مي

اختيار خوانندگان قرار گرفت، خوانندگان بيش از اينكه آگاهانه در          به شكل نوشته و يك جا در        
توجيـه يـادآوري بيـشتر      . هاي مرتبط باشند به دنبال مطالعه و فهم كل متن بودنـد              جمله  پي تك 

ودآگاه ذهـن خواننـده را هـدايت        قسمتهاي مرتبط نيز توجه و دقت بيشتري بود كه به طور ناخ           
خوانندگان گروه كنترل توجه متوسـط و يكـسان بـه            كتبي نيز    در ارائه ). 1378شجري،  (كرد   مي

تهاي نامرتبط نيز به دليل وحـدت بخـشيدن بـه           مستفاوت متن داشتند، اما توجه به ق      قسمتهاي م 
معناي كلي متن متوسط بود و به همين دليل تفاوت معنادار ميان يادآوري قسمتهايي كه با پـيش                  

دهنده دريافـت   د و يادآوري گروه كنترل كه پيش سازماندهنده نا مرتبط مواجه شده بودن   سازمان
  .اي وجود داشت تفاوتي كه با ارائه رايانه. نكرده بود به دست نيامد

ي پـيش   سؤالآيا ميان دو شكل ارائه متني و        (كه در اين تحقيق به آن پرداختيم        پرسش مهمي   
گروههايي كه پيش   .  داشت ، پاسخ مثبت  )ها در ميزان يادآوري تفاوت وجود دارد؟        دهنده  سازمان
دهنـده متنـي      ي دريافت كرده بودند در مقايسه با گروههايي كه پيش سـازمان           سؤالدهنده    سازمان

اين تفـاوت احتمـاالً ناشـي از        . دريافت كرده بودند به نتايج بهتر در ميزان يادآوري دست يافتند          
دهنـده    ي پيش سـازمان   لسؤاتشخيص و ذخيره سريعتر قسمتهاي مرتبط در حافظه از طريق ارائه            
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ي با قسمتهاي متن ميل بـه      سؤالهاي    دهنده  ارتباط پيش سازمان  ). 1995 و كينچ    1اريكسون(است  
دهـد كـه موجـب     هاي متني افـزايش مـي   دهنده جستجو و ارزيابي متن را نسبت به پيش سازمان  

). 2005 ؛ مك كـرودن و ديگـران،      1972راتكپ و كاپالن،    (شود    افزايش يادگيري و يادآوري مي    
بـر نـوع و ميـزان دشـواري مـتن بـر             ) 2005ن،  ارمثل مك كـردودن و ديگـ      ( از محققان    اي  عده

اند، لذا ممكن است تـاثير بيـشتر    هاي مرتبط تاكيد كرده دهنده چگونگي تأثيرگذاري پيش سازمان  
 .ي بر ميزان يادآوري، تحت تاثير نوع موضوع متن قرار گرفته باشـد            سؤالهاي    دهنده  پيش سازمان 

چه تفاوتي بين دو نوع     تر   تر يا مشكل     داستاني يا متني ساده    –مشخص نيست كه در متن روايتي       
لذا شايد نياز باشد تحقيقـي بـا متـون متفـاوت انجـام شـود تـا                  . ي وجود دارد  سؤالارائه متني و    

  .شود يا نه ي با متون مختلف تكرار ميسؤالهاي  دهنده مشخص شود كه آيا اثر بهتر پيش سازمان
اول اينكه تنها يك متن مورد استفاده قرار        . تحقيق حاضر داراي محدوديتهايي نيز بوده است      

شد تا درك بـه دسـت    گرفت و آن هم خيلي مشكل نبود و بهتر بود از چند نوع متن استفاده مي       
در . شد  گيري مي   دوم اينكه يادآوري در اين تحقيق از ميزان يادگيري اندازه         . بود  تر مي  آمده جامع 

گرفـت و آزمـون       تر از درك مطلب را در بر مـي          اي سطحي   اغلب مطالعات پيشين يادآوري جنبه    
حتي بهتر بود آزمـون يـادآوري در        ). 1998كينچ  (يادآوري آنها به صورت تشخيصي بوده است        

الزم است . تر نيز صورت گيرد در سطحي عميق) تر بود كه از تحقيقات پيشين عميق(اين تحقيق 
تـر و در   هاي مرتبط بر ميزان يـادآوري تـدر سـطوح عميـق          دهنده  سي پيش سازمان  به منظور برر  

سوم اينكه ما در اين مطالعه هيچ اطالعـي از ويژگيهـاي            . آينده تحقيقي در بلندمدت انجام گيرد     
كاري، مهارتهاي مطالعه     كنندگان كسب نكرديم، ويژگيهايي مانند مدت زمان حافظه         فردي شركت 

  .و هوش
اندركاران امر آموزش و يادگيري از جمله معلمـان           حداقل دو كاربرد براي دست    اين مطالعه   

هـا    دهنده  كاربرد اول اينكه پيش سازمان    . تواند داشته باشد    تهيه كنندگان مواد و متون آموزشي مي      
ن كننده مـواد و متـو       يك معلم يا تهيه   . آموزان هستند   اي ساده براي تسهيل يادگيري دانش       مداخله

تواند با مشخص كردن قسمتهاي مـورد نظـر در يـك مـتن مطالعـاتي و قـرار دادن                      آموزشي مي 
بـه  ) ي و چـه متنـي     سـؤال چه به صـورت     (هاي مرتبط در ابتداي متن        دهنده  مطالب پيش سازمان  

وري و  ك كنـد و بـه ايـن وسـيله ميـزان يـادآ             برقراري ارتباط و تداعي در ذهن خوانندگان كمـ        
                                                           
1. Ericsson 
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شود كه خوانندگان هـيچ هـدف و          ربرد دوم مربوط به متوني مي     كا. يادگيري آنها را افزايش دهد    
د و متن در قالب يك تكليف مجرد و نامرتبط با تكاليف ديگر ارائـه               نمنظوري از مطالعه آن ندار    

ها ذهن خوانندگان را از پيش آماده و درگير موضوع  دهنده در اينجا مطالب پيش سازمان. شود  مي
  .كنند متن مي

پيشنهاداتي نيز براي پژوهشگراني كه قصد تحقيق در زمينه و با محوريـت             نتايج اين تحقيق    
ايـن مطالعـه تنهـا بـه مقايـسه اثربخـشي پـيش             . كنـد   ارائـه مـي    دارنـد،    ها را   دهنده  پيش سازمان 

به منظور مقايسه اثر اين دو شـكل        . پردازد  ي بر ميزان يادآوري مي    سؤالهاي متني و      دهنده  سازمان
توان مطالعات ديگري ترتيب داد و يا متغيرهاي ديگـري             يا ديگر عوامل مي    ارائه بر زمان مطالعه   

دهنـده    زمان حافظه كاري و عامل اهميت مطالب را در كنار متغير پيش سازمان            مثل عالقه، مدت    
  .مرتبط وارد پژوهش كرد
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  پيوست
  دهنده سوالي مرتبط با قسمتهاي مربوط به موضوع فيزيولوي پيش سازمان

  آورد؟ مغز چگونه اطالعاتي راجع به حركت بدن به دست مي) 1
  يابي بدن در ابتداي ورود به فضا مشكل است؟ چرا جهت) 2
  شوند؟ شتر در قسمت باالي بدن جمع ميچرا در فضا مايعات بي) 3
  شود؟ چرا قلب در فضا كوچك مي) 4
  شوند؟ چرا عضالت و استخوانها در فضا كوچكتر مي) 5
  چرا احتمال سنگ كليه در فضا بيشتر است؟) 6

  دهنده سوالي مرتبط با قسمتهاي مربوط به موضوع سفر فضايي پيش سازمان
   كه به فضا سفر كردند؟چرا ميمونها جزو اولين كساني بودند) 1
  فضانورداني كه قادر نبودند وزن خود را در فضا احساس كنند چه برخوردي داشتند؟) 2
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  كردند براي سفر فضايي مناسبترند؟ جرا ميمونهايي كه در جنگلهاي انبوه زندگي مي) 3
  باالترين ركورد ثبت شده براي تعداد روزهاي متوالي ماندن در فضا چقدر است؟) 4
   از بازگشت ميمونها از فضا چه چيزي به آنها داده شد؟پس) 5
  ميمونها چند ساعت قبل از سفر به فضا آموزش ديدند؟) 6

  دهنده متني مرتبط با قسمتهاي مربوط به موضوع فيزيولوژي پيش سازمان
الت خاص به دليل آنكه انسان تجربه زندگي در فضا را ندارد، با ورود به فضا و نبودن جاذبه زمين دچار مشك               

 امـا در فـضا       يابي بدن را انجام مـي دهـد،         در روي زمين مغز با استفاده از امكانات عصبي جهت         . شود  جسماني مي 
شـوند و بـه داليلـي قلـب در فـضا       خون و مايعات بيشتر در قسمت بـاالي بـدن جمـع مـي     . شود  دچار مشكل مي  

به عالوه احتمال بروز سنگ كليـه بـاالتر         . شوند  تر مي   ها و استخوانها ضعيف     طور ماهيچه   شود و همين    تر مي   كوچك
  .رود مي

  دهنده متني تمرتبط با قسمتهاي مربوط به موضوع سفر فضايي پيش سازمان
كردنـد شـايد      ميمونها جزو اولين كساني بودند كه به فضا سفر كردند ميمونها كه در جنگلهاي انبوه زندگي مي                

ـ        احـساس نكـردن وزن باعـث مـشكالت و واكنـشهاي جـالبي از               . دبراي اولين اكتشافات فضايي مناسبتر هم بودن
زندگي در فضا بسيار مشكل است و تعداد روزهاي متوالي ماندن در فضا يك ركورد محسوب                . شود  فضانوردان مي 

شود به دليل همين مشكالت ميمونها قبل از سفر به فضا ساعتهاي زياد تحت آموزشـهاي مقابلـه بـا مـشكالت                        مي
  .اي گرفتند مزه ميمونها پس از بازگشت از فضا پاداش خوش. فضايي بودند

  متن ارائه شده به خوانندگان
حـروف  . الزم به ذكر است متني كه در اختيار خوانندگان قرار گرفت به صورت منـسجم و يـك شـكل بـود                    (

العـه  خميده و خطوط زير بعضي حمالت تنها براي راهنمايي و توضيح براي كـساني اسـت كـه ايـن مقالـه را مط                       
قسمتهاي مربوط به سفر فضايي به صورت خميده و قسمتهاي مربوط به فيزيولوژي با خطـوطي كـه زيـر                    . كنند  مي

  ).اند آنها كشيده شده است مشخص و از هم متمايز شده
  سفر فضايي

وقتي سفر فضايي براي اولين بار مورد توجه قرار گرفت معلوم نبود فقدان جاذبه زمـين در فـضا چـه تـأثيري              
بنابراين ميمونها كه سيستم بدني مشابه انسان داشتند در بين اولين داوطلبانه سفر . تواند بر بدن انسان داشته باشد       مي

بدن انسان يك سيستم    . اكنون اطالعات زيادي در مودر تأثير فضا بر انسان به دست آمده است            . به فضا قرار گرفتند   
را شناسايي كرده و به آنهـا  ) مانند حذف جاذبه زمين از محيط(العاده پيچيده است كه تغييرات شگرف محيطي   فوق

  .دهد پاسخ مناسب مي
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. بدن انسان يك سيستم يكپارچه است كه از قسمتهاي مختلفي كه دائماً با هم ارتباط دارند تشكيل شده اسـت                   
و ديد فضانورد تأثير    اين تغييرات بر احساس     . شود  بالفاصله بعد از رسيدن فضا بدن او با تغيرات زيادي مواجه مي           

  .گذارند مي
در . ي آن كمك به حفـظ تعـادل بـدن اسـت     در درون چشم عضوي با نام عضو دهليزي وجود دراد كه وظيفه      

طول حركت عضو دهليزي اطالعاتي در مورد سرعت و جهت حركت بدن در ارتباط با نيروي جاذبه به مغز ارسال 
سپس همه اطالعات را براي كنتـرل       . كند  ها و مفاصل دريافت مي      همغز همزمان اطالعاتي از حواس، ماهيچ     . كند  مي

اما . وجود دارد» پايين«و » باال«به دليل وجود جاذبه زمين، در طبيعت      . برد  كند و به كار مي      حركت بدن هماهنگ مي   
يـم ضـد و   به خاطر همين پديـده مغـز عال  . معنا باشند عدم جاذبه زمين در فضا باعث شده است كه باال و پايين بي    

  .كند نقيضي در مورد جهت حركت بدن دريافت مي
در ابتداي ورود به فضا پيدا كردن جهت قسمتهاي بدن به ويژه دستها و پاها به دليل ناتواني در احـساس وزن                      

فضانورد . توانيم باال و پايين را از هم تشخيص دهيم          ما با چشمان بسته نمي    : گويد  يك فضانورد مي  . شود  مشكل مي 
اي بعد فهميـدم      وقتي كه در تاريكي از خواب بيدار شدم نور معلقي را جلوي خودم ديدم؛ لحظه              «: گويد   مي ديگري

بدن به وجود جاذبه زمين عادت كرده بود وقتي با محيطي بدون » .كه آن نور ساعتي است كه روي دستم بسته بودم      
زده بودند و     ابتداي ورود به فضا بسيار وحشت     به همين دليل ميمونها در      . اين نيرو مواجه شد سردرگم و آشفته شد       

يابي بـدن را مناسـب بـا          در چنين شرايطي مغز بايد حركت كردن و جهت        . دوست داشتن به شرايط عادي برگردند     
  .گرفت ياد مي) بدون جاذبه(محيط جديد 

ـ . برند تقريبا همه فضانوردان به محض ورود به فضا از تهوع ناشي از حركت در فضا رنج مي          ن تهـوع شـبيه   اي
خورنـد بـه همـين        هاي جنگلهاي انبوه تاب مـي       به دليل آنكه ميمونها در شاخه     . گرفتگي است   تهوع ناشي از ماشين   

در زمـين مغـز   . آنها بـراي اكتـشافات اوليـه فـضايي مناسـبتر بودنـد      . دليل زمينه كمتري براي تهوع در فضا داشتند     
آورد و ايـن اطالعـات را هماهنـگ           كنـيم بـه دسـت مـي         مس مـي  شنويم و ل    بينيم و مي    اطالعاتي راجع به آنچه مي    

اما در فضا به دليل نبودن نيروي جاذبه عاليم عصبي . داد ساخت بدين ترتيب جهت حركت بدن را تشخيص مي      مي
تركيـب ايـن    . شوند، قابل هماهنگي نيـستند      مربوط به ديدن، شنيدن و لمس كردن آنچنان كه در زمين هماهنگ مي            

خوشبختانه اين بيماري تنها . شود شوند باعث تهوع فضانوردان مي   ه هم ريخته كه به مغز فرستاده مي       عاليم عصبي ب  
آخرين ركورد براي تعداد روزهاي متوالي ثبت شده در يك ايستگاه           . دهد  در چند روز اول گروه اعزامي را آزاد مي        

  . است روز در فضا بوده418فضايي متعلق به يك فضانورد روسي است كه در كل 
به دليل اينكه بدن تجربه طوالني در فضا ندارد، كم بودن نيروي جاذبه باعث اختالل در توزيع خـون و ديگـر                      

  .شود مايعات در قسمتهاي مختلف بدن به ويژه پاها مي
توزيع بيشتر اين مايعات در قسمت باالي بدن        . شوند  خون و مايعات بدن بيشتر در قسمت باالي بدن جمع مي          

كنـد و بـه       به دليل ازدياد خون در قسمت باالي بدن معموال چهر فضانوردان ورم مي            . شود  رات جالبي مي  باعث تأثي 
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شيب خون به سـمت بـاالي بـدن باعـث طغيـان             . شود  دليل توزيع كم خون در قسمت پايين بدن پاها كوچكتر مي          
فرستند كه مايع اضافي       پيام مي  هاي عصبي شش و قلب به كليه        فرستنده. شود  مايعات در قفسه سينه و ناحيه سر مي       

شـود و آب    به عالوه فـضانورد در فـضا كمتـر تـشنه مـي     . كه در قسمت باالي بدن جمع شده است را كاهش دهد     
 سيب آبداري داده    1963به همين خاطر وقتي به ميمونها پس از بازگشت از سفر فضايي در سال               . نوشد  كمتري مي 

  .شد آنها خيلي خوشحال شدند
ب فقط به مدت كمي مجبور است سخت كار كند، يكي به اين دليل كه مايعات كمي براي رسـاندن          در فضا قل  

بنـابراين قلـب بـه      . به سراسر بدن وجود دارد و ديگر به اين دليل كه قلب انرژي كمتري نسبت به زمين نيـاز دارد                   
  .شود مدت كمي مجبور است سخت كار كند و براي همين قلب كوچك مي

فضانوردان پـس از تـرك زمـين كمتـر از تـوان عـضالني و                . هاست   فضايي شل شدن ماهيچه    ديگر پيامد سفر  
اسـتخوانها نيـز    . شـوند   ها كمتر مورد استفاده قرار گيرند كوچكتر مـي          وقتي ماهيچه . كنند  استخواني خود استفاده مي   

  .گيرند شوند و در معرض آسيب قرار مي ضعيفتر مي
الت معلق هستند تا اينكه راه برونـد و بـه همـين دليـل از اسـتخوانها و                   در يك سفينه، فضانوردان بيشتر در ح      

بنـابراين بـدون نيـروي جاذبـه        . شـود   كنند كه باعث كوچكتر شدن حجم آنها مي         عضالت پاهايان كمتر استفاده مي    
ا در سفر گفتني است براي آماده كردن شرايط بدني ميمونه. آيد ها و استخوانهاي فضانوردان پايين مي قدرت ماهيچه

  . ساعت تحت آموزشهاي شايد بدني قرار دادند1250فضايي آنها را از 
شـوند مـواد      وقتي استخوانها ضعيف مي   . تواند به وجود آورد     ضعيف شدن استخوانها مشكل ديگري را نيز مي       

بال اشـاره  شود و همانطور كه قـ  شود؛ خون به وسيله كليه تصفيه مي        معدني مثل كلسيم بيش از اندازه وارد خون مي        
زماني كـه مـواد معـدني زيـادي در خـون            . دهد  شد كليه مجبور است عمل تصفيه كردن را در فضا بيشتر انجام مي            

  .رود هستند و كليه مجبور است زياد كار كند احتمال بروز سنگ كليه باال مي
شود كه بـدن       مي سريع مشخص . كنند  فورا نيروي جاذبه را درك مي     . شوند    وقتي فضانوردان وارد جو زمين مي     

خود را با شرايط فضا سازگار كرده بوده است به طوري كه بدن در بازگشت به زمـين از شـرايط قـضا بـه شـرايط          
  .دهد عادي زمين تغيير حالت مي

ها در باز كردن راه سفر به فضا به انسانها كمك كردند و به اين طريق اطالعـات ارزشـمندي راجـع بـه             ميمون
آميز محيط فضايي بايد در مود تغييرات  براي كشف موفقيت.  بدن موجودات زنده فراهم آمدتاثيرات سفر فضايي بر

توانـد مـا را در فهـم داليـل      بررسي تاثير محيط فضايي بر بدن همچنـين مـي      . بدن انسان در فضا بيشتر تحقيق كرد      
بـه  . ماريهاي قلبي كمك كنـد    دهند مثل فشار خون و ديگر بي        بسياري از بيماريها كه مردم را در روي زمين رنج مي          

ها و كم شدن كلـسيم        تواند آگاهي ما را در زمينه علل افت ماهيچه          ها و استخوانها در فضا مي       عالوه بررسي ماهيچه  
  .استخوانها از مسائل سالمتي انسان امروز است افزايش دهد
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  چكيده
هاي مؤثر بر بهبود و توسعة روابط انساني          بررسي تجربي شيوه  «پژوهش   اين   هدف كلي 

 جامعـة   روش تحقيق، شـبه تجربـي و      . است» اشاندر ميان كاركنان مدارس شهرستان ك     
سـه درصـد    )  نفر 3895( بود كه با توجه به عده آنها         آماري شامل كاركنان شاغل رسمي    

انتخـاب  )  نفـر  110(آنان به تناسب جنسيت و دوره تحصيلي به عنـوان نمونـة آمـاري               
 گروههـايي كـه متغيـر مـستقل يعنـي       ( تن آنها در قالب گروههـاي آزمـايش          80. شدند

 نفر آنهـا    30و  ) هاي بهبود و توسعة روابط انساني روي آنها اعمال گرديد           آموزش شيوه 
، انتخاب   بود  نفر 30مدارسي كه كادر ثابت آنها بيش از        . نيز در گروه كنترل قرار گرفتند     

كليـة گروههـاي آزمـايش و كنتـرل مـورد           ) چك ليـست  ( و از طريق پيش آزمون       شده
ارائـه تكـاليف،   : روشـهاي (مرحلة بعد متغيرهاي مـستقل  در . مشاهدة دقيق قرار گرفتند   

در مورد گروههاي آزمـايش و در       ) بررسي رويدادها، سخنراني و گفتگو، گفت و شنود       
  .در مورد تمام گروهها اعمال گرديد) همان چك ليست(نهايت پس آزمون 

 هاي مربـوط و همچنـين نظـرات كارشناسـان و بـراي             براي برآورد روايي محتوا از متن     
گـر    محاسبة پايايي ابزار تحقيق از محاسبه همبستگي ميان نتايج حاصل از چند مـشاهده             

هـا در سـطح آمـار توصـيفي از            بـراي تجزيـه و تحليـل داده       . آموزش ديده استفاده شد   
و در سطح آمار اسـتنباطي      ) فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار    (شاخصهاي آماري   

پژوهشگر طي انجام ، گفـت و شـنود بـا    . ه شده است از آزمون تحليل كواريانس استفاد    
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 rezagho23@yahoo.comمدرس مركز تربيت معلم كاشان     . ∗∗
 javadnaseh@yahoo.comمدرس مركز تربيت معلم كاشان     . ∗∗∗
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جنسيت، دوره تحصيلي، رسته خدماتي، سابق خدمت و ميزان         (اي    توجه به عوامل زمينه   
  شوند؟ سبب بهبود و توسعه روابط انساني ميان كاركنان مي) تحصيالت

نتايج تحقيق نشان داد كه از ميان چهار متغيـر مـستقل، روشـهاي بررسـي رويـدادها و                   
خنراني و گفتگو در بهبود و توسـعه روابـط انـساني ميـان كاركنـان مـؤثر بـوده، امـا                      س

  .روشهاي آموزشي ارائة تكاليف و گفت و شنود تأثيرگذار نبوده است
  

 سـخنراني و   ؛ بررسـي رويـدادها    ؛ ارائـه تكـاليف    ؛ بهبود، توسعه  ؛ روابط انساني  :ها   واژه كليد
  .رش كاشان كاركنان، آموزش و پرو؛ گفت و شنود؛گفتگو
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  مقدمه
انسان موجودي اجتماعي است و يكي از ويژگيهاي آن زندگي كردن با ديگـران و برقـراري                 

برقراري ارتباط با ديگران يك نياز است تا انسان از طريق آن نيازهاي زيستي              . ارتباط با آنهاست  
تمـام رفتارهـاي    اي وسيع دارد، به طوري كه         اين ارتباط دامنه  . و اجتماعي خود را برآورده سازد     

  .گيرد اجتماعي انسان را در خانواده، جامعه و محيط كار در بر مي
از آنجا كه مدارس مسؤول ساخت شخصيت، منش و سلوك انساني هستند، رسـالتي عظـيم          

سـالمت و   . و به همين دليل، جايگاهي ويژه در ميان سـاير سـازمانها دارنـد             . بر عهده آنان است   
اگـر مـدارس    .  زياد به رفتار و روابط او با ديگران و به عكـس دارد             تعادل انسان تا حدود بسيار    

ـ   بتوانند با شيوه   ا كاركنـان خـود روابطـي مناسـب     هاي علمي، تخصصي و با مهارتهاي انـساني ب
ار كنند؛ نه تنها آن سازمان بلكه جامعه نيز پس از يكي دو نسل به نوعي تعـادل و سـالمتي                     برقر

  ).7، ص 1378ميركمالي، (رواني خواهد رسيد 
كند كه جوانب انساني كار مورد توجـه          از آنجا كه ماهيت كار آموزش و پرورش ايجاب مي         

قرار گيرد، توجه به مسائل انساني و روابط ميان آنها يكي از مهمترين مسائلي است كه متصديان                 
وبه با آن ر) مديران، معلمان و ديگر كاركنان(امور آموزشي يك كشور باالخص در سطح مدرسه 

اين متصديان در برخورد و كنش متقابل مستقيم با يكـديگر و همچنـين بـا ديگـران                  . رو هستند 
 مدرسـه و محـيط تربيتـي و تعليمـي           ونحوة عملكرد و رفتار آنان تأثيري فـراوان در جـ          . هستند

توان اينگونه برخوردها و تعامالت را بهبود و          هايي مي   اينكه با چه شيوه   . آموزش و پرورش دارد   
مند شوند، موضوعي است كـه        وسعه بخشيد، تا هم مدرسه و هم جامعه از اثرات آن بيشتر بهره            ت

  .پژوهش حاضر قصد بررسي آن را دارد

  مباني نظري و پيشينه تحقيقاتي
هر انسان در محيط خانواده، مدرسه، كار، تفريح و عبادت به برقراري روابط با ديگران نيـاز                 

 مطلـوب، يكـي از      1 و سعادت آفرين، برقراري روابـط انـساني        در ميان همه عوامل شادي    . دارد
آمـوز،    ترين عوامل خوشبختي و موفقيت هر كس در زندگي است، رابطة معلم بـا دانـش                 اساسي

                                                           
1. human relationship 
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كنندگان و رابطه مدير با همكاران يا زيردستان خـود در ميـزان موفقيـت                 ه كارمند با مراجعه   طراب
  .كننده دارد آنان تأثير تعيين

پردازد   روابط انساني به مطالعه رفتار انسانها در محيط سازمان مي         ) 1985 (1ديويسبه عقيده   
روابط انساني در مراكز آموزشي و آموزشگاهها داراي        . تا در نهايت نتايج كار سازمان بهبود يابد       

در حقيقت، روابط انساني در آموزشـگاه، مجموعـه     . كاربردي بيشتر نسبت به ساير سازمانهاست     
خواهند به اين وسيله بـا        ريزي شدة مديران، معلمان و ساير كاركنان است كه مي           برنامهرفتارهاي  

ميركمـالي،  (آموزان، نيازهاي آنان را تأمين كننـد          توجه به شرايط سني، نيازها و روند رشد دانش        
  ).23، ص 1378

 يـان  براي از م4 و مك گريگور3 مري پاركر فالت،2تحقيقات انديشمنداني همچون آلتون ميو  
 مكتب روابط انساني را بنيان نهاد كـه بـر           ياه  سازمانها و بهبود مديريت، پايه    برداشتن معضالت   

مفـاهيم و   . اساس مطالعه فرد، روابط و مناسبات انساني و نيازهاي فردي و گروهي قرار داشـت              
اصول نظريه روابط انساني شايد بـيش از هـر سـازمان در محيطهـاي آموزشـي زمينـه پـذيرش                     

كرد كه جوانب انساني كـار مـورد توجـه            ، زيرا ماهيت كار آموزش و پرورش ايجاب مي        داشتند
قرار گيرند و در پرتو رهنمودهـاي آن، آمـوزش مهارتهـاي روابـط انـساني و جوانـب مهـم آن                      

گيري و    شناسي گروهي، تصميم    انگيزش، ادراك، ارتباط، ساختار قدرت، اختيار، روحيه، پويايي       (
  ).86، ص 1381بند،  عالقه(رايج شدند در سازمانها ) رهبري

انـد كـه آمـوزش روابـط        ابراز كـرده   )1954 (5رحيمي و توتونچيان به نقل از روئت ليزبرگر       
ترين و    از آنجايي كه كنشهاي متقابل انساني در شمار پيچيده        . انساني وظيفه واقعاً دشواري است    

نابراين آموزش افراد براي روابطي از آنها باخبر است؛ ب دترين سلسله روابطي است كه آدمي       مجر
). 222ص  (شـود     ترين انواع تعاليم شـمرده مـي         يكي از مشكلترين و پيچيده      از اين نوع، احتماالً   

گيـري ماهرانـه از روشـهاي گونـاگون           ريـزي صـحيح و بهـره        پس چنين آموزشي نيازمند برنامه    
 آمـوزش   كند كه اساساً    تصريح مي ) 1980 (6از اين روست كه مارك هنسن     . آموزشي خواهد بود  

                                                           
1. Davis Keith 
2. Elton Mayo 
3. Mary Parker Follet 
4. Douglas Mc Gregor 
5. F. J. Roeth Lishberger 
6. E. Maeke Henson 
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هـاي عـالي مـديريت تـشكيل          هـاي علمـي دوره        روابط انساني، بخش استانداردي را در برنامـه       
  .گيرد دهند و اين برنامه روز به روز بيشتر مورد توجه قرار مي مي

توان بر اين نكته تأكيد كرد كه روابط انساني همزاد بـشرند، امـا مطالعـه مـنظم و                     اگرچه مي 
از  1هـابز توان گفت كـه تومـاس         در واقع مي  . اي نه چندان طوالني است      راي پيشينه ن آن دا  مدو 

 كه در حدود نيمـه قـرن        2 طرح مسائل روانشناسي اجتماعي است و در كتاب لويوتان         پيشگامان
، ص 1354اسـتوتزل، ترجمـه كـاردان،    (اي را ارائه كرده است   هفدهم منتشر شده، چنين انديشه    

انــد كــه در  از افــرادي بــوده 3وارد و مــك دوگــال. ي نظيــر لــسترافهمچنــين انديــشمندان). 4
خواسـت كتـاب      به ويـژه كـه مـك دوگـال مـي          . اند  روانشناسي اجتماعي نقشي چشمگير داشته    

همـان  (گذار بررسي روابـط اجتمـاعي و انـساني باشـد      اي بر روانشناسي اجتماعي او پايه      مقدمه
  ). 12منبع، ص 

ز روانشناسان مكتب رفتارگرايي را كه درصدد ارائه تبيينهاي     ا 4همچنين ثورندايك و واتسون   
توان در زمرة افـرادي     اند نيز مي    علمي از تأثير محركهاي محيطي و يادگيري بر رفتار انسانها بوده          

در عين حال كـه افـرادي       . اند  دانست كه اهميت و جايگاه روابط انساني را مورد توجه قرار داده           
چارلز هورتون كولي و جيمز بالدوين از اوايل تـا اواسـط قـرن بيـستم                ديگر نظير ويليام جيمز،     

اند  ميالدي در زمينه روانشناسي اجتماعي و به تبع آن در قلمرو روابط انساني مطالبي عنوان كرده       
  ).32، ص 1378سرمد، (

روابط انساني به معنا و مفهومي كه امروز در ادبيات مديريت و علوم اجتماعي مطرح است،                
نظـران نـسبت بـه سـيطره          ا در حكـم انتقـاد و اعتـراض برخـي از دانـشمندان و صـاحب                عمدت

در ميـان ايـن افـراد،       . ديدگاههاي كالسيك يك سونگر و ساختارگرايانه بر سازمانها بوده اسـت          
 شايد ماري پـاركر     در عين حال  . اند  تر و تأثيرگذارتر بوده     ماري پاركر فالت و التون مايو برجسته      

وي معتقـد   . هاي رفتاري دانـست     هاي كالسيك به نظريه      مفسر دورة گذر از نظريه     فالت را بتوان  
بود كه مسئله اصلي در هر كار گروهي يا سازماني برقراري و نگهداري روابط انساني پويا و در                  

                                                           
1. Thomas Hobbes 
2. Leviathan 
3. Lester F. Ward & Mc Dugal 
4. Thorndike & Wattson 
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توان اذعان كرد كـه فالـت اولـين مفـسر بـزرگ نگـرش        عين حال هماهنگ است؛ از اين رو مي   
  ).82، ص 1379بند،  عالقه( بوده است روابط انساني در مديريت

شوند در زمينة رشد       ناميده مي  1همچنين التون مايو در مجموعه تحقيقاتي كه مطالعة هاثورن        
اي كـه     كننده و غيرقابل انكار داشته است، به گونـه          و گسترش نهضت روابط انساني نقشي تعيين      

ت علمي، سرفصلي تـازه دربـارة   هاي روابط انساني پس از نهضت مديري توان گفت كه آموزه     مي
  ).34، ص 1378سرمد، (كم و كيف روابط انسانها در سازمانها و حتي جامعه گشوده است 

 اين روابط فقط    .انسان بنا به ماهيت اجتماعي خويش همواره با ديگران در ارتباط بوده است            
هـر وجـود و ارزش      روابط انساني مظ  . جنبه مثبت نداشته، بلكه جنبه منفي نيز در بر داشته است          

به قول آرنولد جي تـوين بـي مـورخ و فيلـسوف             . انسانها و وجه تمايز انسان و حيوانات است       
ط با ديگران و داشتن رفتار مطلوب و چگـونگي ارتبـاطي            ب قدرت برقراري روا   مشهور انگليسي، 

يركمالي، م(تر و ارزشمندتر است  كه يك انسان با ديگران دارد، از تمام دانش و مهارتهاي او مهم           
  ).16، ص 1378

سازد و همين احساس رشد، سبب        هاي انگيزش و رشد فرد را فراهم مي         روابط انساني زمينه  
گردد و    ساز بهبود و ارتقاي روحيه مي       تمام اين حاالت، زمينه   . شود  رضايت و خشنودي افراد مي    

ي روحيـه بـه     در نهايـت، ارتقـا    . دهـد   ميل به زيستن و كار و تالش در سازمان را افـزايش مـي             
پذيري، مشاركت و فعاليت ثمربخش فرد در راه انجام دادن وظايف و دست يافتن بـه                  مسووليت

  .شود اهداف سازمان آموزشي منجر مي
 تحقيقي تحت عنوان ادراكات معلمان منتخب كشاورزي نسبت به  )1994 (2بيلي بيت فوستر  

 اوكالهاما انجام داده و اين نتايج به         مهارتهاي روابط انساني در دانشگاه     داهميت، توسعه و كاربر   
  : دست آمده است

  .اند مهارتهاي روابط انساني از نظر معلمان براي موفقيت بسيار مهم. 1
  .اين مهارتها براي اجراي اثربخش برنامه الزم است. 2
  .كند انگيزش و فنون انگيزشي، موفقيت در اين مهارتها را تضمين مي. 3

                                                           
1. Hathorne 
2. Billie Beth Foster 
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 روابط انساني را به ويژه هنگام برقراري ارتباط با ديگران بـسيار             معلمان وجود مهارتهاي  . 4
  .اند مهم دانسته

در پژوهشي كه انجام پذيرفت، يك دوره پانزده ساعتي روابط انساني كه بـراي مهندسـان و                 
سرپرستان فني ترتيب داده شده بود، مورد مطالعه قرار گرفت، گـروه زيـر نظـارتي نيـز وجـود                    

از هر دو گروه قبل از گذراندن دوره و بعد از آن آزموني             . قرار نگرفت داشت كه تحت آموزش     
نتيجه آزمون حاكي از اين بود كه گذراندن دوره در بهبود طرز تلقي آنها نسبت بـه                 . به عمل آمد  

كنندگان نـسبت بـه كارهـاي روزمـره،           طرز تلقي مثبت شركت   . مشاغل مديريتي مؤثر بوده است    
از سـويي هـم آن دوره در        .دادن آزادي عمل افـزايش يافتـه بـود        كارهاي سرپرستي و رهبري و      

اين به آن معني است كه از ميـان بـردن           . هاي منفي چندان مؤثر واقع نشده بود        كاهش طرز تلقي  
بـراي  . طرز تلقي منفي از ايجاد طرز تلقي مثبت در روابط انساني در محيط كار، دشوارتر اسـت                

از آموزشهايي كه جنبه شور و اشتراك مساعي دارند، سـود           كاستن از طرز تلقي منفي بايد بيشتر        
  ).231، ص، 1356رحيمي و توتونچيان، (جست 

تحقيقي تحـت عنـوان مـديريت مـؤثر از طريـق داشـتن              ) 1973 (1مارگريسون و كاكابادسه  
هدف اصلي اين تحقيق بررسي ميـزان مهـارت         . اند  مهارت در برخورد صحيح با افراد انجام داده       

نمونـه آمـاري ايـن      . صحيح براي انجام دادن كار مؤثر از سوي مـديران ارشـد بـود             در برخورد   
ها تا معاونان اول سازمانهاي خـدماتي         شامل مسؤول وزارتخانه  ( نفر از مقامات ارشد      71تحقيق  

  :نتايج زير از اين پژوهش به دست آمده است. زيمبابوه بود)  وزارتخانه16در 
گيـرد و   القول بودند كه اداره افراد بيشترين وقت آنها را مي اكثريت مديران سطح باال متفق . 1

  .از نقش خود در زمينة مديريت روابط ميان افراد آگاهي داشتند
مقامات ارشد، بر لياقت و مهارت در برخورد صحيح با افراد و ايجاد انگيـزه در آنهـا بـه                    . 2

  .لي سريع تأكيد داشتندعنوان معيار اصلي براي افزايش اثربخشي و در نتيجه پيشرفت شغ
معتقد بودند كه مهارت در برخورد صحيح با افراد اسـت كـه             )  درصد 2/73(پاسخگويان  . 3

  .سازد مدير اليق را از مدير نااليق جدا مي

                                                           
1. Margerison & Kakabadse 
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هـاي آموزشـي      خود بهبودي را در دوره     درصد آموزش شيوه     37از مجموع پاسخگويان،    . 4
هـاي    امهنرتهاي برخورد صحيح با افراد را در بر        درصد آنها آموزش مها    34مديريت مورد نياز و     

  . درصد بر آموزش مسائل فني تأكيد داشتند29زشي ضروري دانستند و آمو
مهمترين مهارتهايي كه در افزايش مديران ارشد مؤثرنـد از نظـر پاسـخگويان بـه ترتيـب            . 5

نها، ارتباطات مؤثر   اولويت چگونگي ادارة افراد از طريق درك نيازها و ايجاد انگيزه صحيح در آ             
با افراد مافوق، همكاران و زيردستان و بهبود بخـشيدن بـه اثربخـشي كـار در اداره امـور مـالي                      

  .سازمان است
پژوهشي تحت عنوان شناسايي مديران مؤثر و موفـق در سـازمانها            ) 1984 (1وتن و كامرون  

هاي به عمل آمـده از        مديرشركت داشتند كه از طريق مصاحبه      402در اين پژوهش    . انجام دادند 
 10از ايـن مـوارد      . اند   ويژگي براي مديران موفق برشمرده     60آنان مشخص شد كه پاسخگويان      

يت مـديران  ويژگي كه بيش از ساير موارد به آنها اشاره شده است به عنوان عوامل مؤثر در موفق               
ناخت، تعريـف و    تصميمات فردي، شـ   ارتباط شفاهي، مديريت زمان،     : اند كه عبارتند از     برده نام

سازي و    گذاري، خودآگاهي، تيم    حل مسئله، برانگيختن و نفوذ در ديگران، تفويض اختيار، هدف         
  .مديريت تضاد

 در تحقيقي كه در فيليپين انجام داد به اين نتيجه رسـيد             )1992 (2انستيتوي مديريت در آسيا   
ديران همتـاي خـود بـا    دهنـد و بـيش از مـ    مندي بسيار به مـردم نـشان مـي         كه زنان مدير عالقه   

  .آميزند زيردستان رابطة صميمانه دارند و اغلب مسائل خانوادگي و اداري را در هم مي
پژوهشي نيز تحت عنوان بررسـي ادراكـات مـديران و معلمـان             ) 1996 (3كوچمبا و موراي  

هـدف ايـن    . انجـام دادنـد    4نسبت به مهارتهاي رهبري انتقادي در مـدارس كارولينـاي جنـوبي           
فني، (بررسي تفاوت ميان ادراكات مديران و معلمان نسبت به مهارتهاي رهبري انتقادي      پژوهش  

  :دهد نتايج تحقيق نشان مي. بود) روابط انساني، ادراكي و انتقالي
  .ميان ادراكات مديران و معلمان از نظر آماري تفاوت معنادار وجود دارد. 1

                                                           
1. Whitten & Cameron 
2. Asian Institute of Management 
3. Kochamba & Murray 
4. South Carolina  
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ي انتقالي را در باالترين رتبه اهميت قـرار         بندي مهارتهاي رهبري، مهارتها     مديران در رتبه  . 2
  .اند اند در حالي كه معلمان باالترين رتبه اهميت را به مهارتهاي روابط انساني داده داده

ارتقاي روحيه و انگيزش باالي كاركنان از سوي معلمان مهارت در روابط انساني شناخته              . 3
  .شده است

نمودند   ران كه در سمت سرپرستي انجام وظيفه مي       اي از پرستا    در يكي از اياالت آمريكا عده     
. شـد  در يك دوره آموزش روابط انساني شركت كردند كه در آن از روشهاي سنتي اسـتفاده مـي      

بـه ايـن    . زشي شامل هيجده روز آموزش بود كه چهار بار در سال تـشكيل گرديـد              جلسات آمو 
نتيجـه آزمونهـا نـشان داد كـه         . شـد ندارد شـده داده     اگروه نيز قبل و بعد از دوره آزمونهاي است        

افزايش يافته اسـت و آنـان طـرز    ) 01/0تا سطح (كنندگان به ميزان چشمگيري  معلومات شركت 
همچنين در نحـوه انجـام وظيفـه كـردن يكـي از             . اند  پيدا كرده ) 01/0تا سطح   (تلقي آزادمنشانه   

شرفت در مورد سـاير     اين پي . حاصل گرديده است  ) 05/0تا سطح   (گروهها پيشرفتي قابل توجه     
  ).232 ص 1365رحيمي و توتونچيان، (گروهها مصداق نداشته است 

اي ديگر پس از برگزاري يك دوره آموزش روابط انـساني ميـزان نفـوذ و اعتبـار                    در مطالعه 
اطالعات الزم دربارة تغيير ميـزان نفـوذ و اعتبـار آن شـغل بـه                . شغلي مورد بررسي قرار گرفت    

نتيجه حاكي از اين بود كه .  سرپرستان و رؤساي مافوق به دست داده شد  كنندگان،  وسيله شركت 
ساخت نفوذ و اعتبار آن شغل پس از دوره آموزشي در جهت شـور و اشـتراك مـساعي بيـشتر                     

پس از بررسي كه دربارة پنجاه و چهار مدير به عمل آمد، گزارش دادند كه در رفتار     . تغيير يافت 
تغيير و بهبودي يـافتن     . مينه روابط انساني بهبود حاصل شده است      چهل و چهار نفر از آنها در ز       

  . نفر از آنها غيرقابل انكار گزارش شده است26در 
دهد كه گروهـي از مهندسـان پـس از گذرانيـدن يـك دوره                 اي ديگر نشان مي     نتيجة مطالعه 

در حالي كه   . دان  چشمگير داشته آنها بوده است، پيشرفتهايي     روابط انساني كه به شدت مورد نياز        
 اثـر    دوره آموزشي براي گروه توليدي ديگري كه در رفتار انساني به حد عالي رسيده بودند، بي               

بر اساس مطالعه و آزموني كه در زمينة طرز رفتار گروهـي از سـركارگران سوئيـسي       . بوده است 
پيـشرفت  تحقيقات بعد روشـن كـرد كـه         . اند   درصد از آنها پيشرفت كرده     33انجام گرفت، تنها    

كـساني كـه داراي     . اند  شناسي، برونگرا بوده    نصيب كساني شده است كه طبق ضوابط شخصيت         
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رحيمـي و   (انـد     اند، در نتيجة دورة آموزشي تغييـر نكـرده          اختالل عصبي بوده و يا درونگرا بوده      
  ).233 ص 1365توتونچيان، 
 كه نقش با اهميت روابط      در زمينه روابط انساني، مقاالت بسيار انتشار يافت       ،  1954در سال   

اين مقاالت كه حاصل مطالعات يكي      . انساني را در مديريت آموزشي و پرورش به ثبوت رساند         
مطالعات يكي  . دهد  از پژوهشگران بود، لزوم ارتباط ميان مهارتهاي فني و انساني را نيز نشان مي             

حـل مـسائل انـساني      صـرف   از پژوهشگران، در اين زمينه بود كه چه ميزان از اوقـات مـديران               
  : گيرد كه او از اين مطالعات نتيجه مي. شود مي

 درصـد بقيـه   10شود و فقط   درصد اوقات مديران آموزشي صرف كار كردن با افراد مي        90«
شود، بنابراين شكست مديران آموزشي را بايد در فقـدان            اوقات صرف انجام دادن ساير امور مي      

»  دانست نـه در نتيجـه عـدم برخـورداري از مهـارت فنـي               توانايي آنان در كاركردن با مراجعان     
  )233 ص 1365رحيمي و توتونچيان، (

در تحقيقي كه با عنوان بررسي ميزان كاميابي مديران نظام جديد آموزش            ) 1376(كوهستاني  
متوسطه در برقراري روابط انساني در آموزشگاه از ديدگاه دبيران، مشاوران و كاركنـان در شـهر                 

  : داد، به نتايج زير دست يافتمشهد انجام
مـدير را در برقـراري، نگهـداري و تقويـت روابـط      %) 2/63(بيش از نيمي از افراد نمونه      . 1

  .اند انساني موفق دانسته
ــه (از افــراد بــيش از نيمــي . 2 مــدير را در شناســايي روحيــات، تمــايالت و %) 6/68نمون

  . اند روابط انساني موفق دانستهآموزش متوسطه در مديريت احساسات مديران نظام جديد 
مدير را در شناسايي روحيات و تمايالت و احساسات   %) 54(بيش از نيمي از افراد نمونه       . 3

  .اند افراد موفق دانسته
بررسـي كاركردهـاي مهارتهـاي ارتبـاطي غيركالمـي و      «شاه ولي در پژوهشي تحت عنـوان      

نقـش و تـأثير     »  انـساني در سـازمان     گوش دادن مؤثر در تحقق يافتن وظـايف و بهبـود روابـط            
روش ايـن تحقيـق، نيمـه       . قابليتهاي ارتباطي را در بهبود روابط انساني مـورد بررسـي قـرار داد             

نيها پـس از شـركت كـردن در سـه           تجربي و طرح آزمون نهايي و يك گروه بوده است و آزمود           
يـافتن     در تحقـق    آموزشي به پرسشهاي مكتوب پيرامون كاركردهـاي مهارتهـاي دوگانـه           كارگاه

نتايج اين تحقيق نـشان داد كـه وضـعيت          . اند  وظايف سازماني و بهبود روابط انساني پاسخ داده       
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همچنين نقش و مهارت  . روابط انساني پيش از برگزاري كارگاه و پس از آن تفاوت معنادار دارد            
بـود روابـط    يافتن وظايف سازماني و به      گوش دادن مؤثر نسبت به مهارتهاي غيركالمي در تحقق        

  .انساني نقش مساعدتر داشته است
در پژوهشي ديگر تحت عنوان بررسي رابطة مهارتهاي سه گانه مديران گروههاي آموزشـي              

ارتباط ميان مهارتهاي سـه گانـه فنـي، روابـط           ) 1386(با كيفيت آموزشي، نوه ابراهيم و كريمي        
 مهـارت  18 تهران را در قالـب       انساني و ادراكي مديران گروههاي آموزشي دانشگاه تربيت معلم        

ويژه با كيفيت آموزشي گروه مربوط با توجه بـه شاخـصهاي چهارگانـه آموزشـي عـالي مـورد                    
 نفر عـضو هيئـت علمـي دانـشگاه     306 نفر از 173در اين تحقيق . اند كاوش و بررسي قرار داده   

تجزيه و تحليـل    در  . اي انتخاب شدند    تربيت معلم، به عنوان گروه نمونه به روش تصادفي طبقه         
 ميان مهارت فنـي و  05/0هاي پژوهش و محاسبه همبستگي، وجود ارتباط معنادار در سطح           داده

ادراكي مديران گروههاي آموزشي با كيفيت آموزشي تاييد شد، امـا ارتبـاطي معنـادار مبنـي بـر                   
  .وجود همبستگي ميان مهارت روابط انساني با كيفيت آموزشي مشاهده نشد

در رسالة فوق ليسانس خود در زمينه بررسي نظرات مـسئوالن ادارات            ) 1373(منتظرالظهور  
آموزان در مورد ويژگيهاي مـدير موفـق دوره           آموزش و پرورش، مديران، دبيران و اولياي دانش       

متوسطه شهر اصفهان به اين نتيجه رسيد كه ميـان نظـرات مـسئوالن مـديران، دبيـران و اوليـاي               
ي مهارت در برقراري روابط انساني و ايجاد روحيه همكاري تفاوت           آموزان در مورد ويژگ     دانش

:  كـه ويژگيهـاي مـدير فـوق عبـارت اسـت از      دهـد  همچنين نتايج نشان مي .  دارد معنادار وجود 
مهارت در برقراري روابط انساني، ايجاد روحيه تفاهم و همكاري، درك روابط متقابل خـانواده،               

  .به كافي، انتقادپذيري، تحصيالت، خالقيت و ابتكارمدرسه و جامعه، دارا بودن سن و تجر

  اهداف كلي پژوهش
هاي مؤثر بر بهبود و توسعه روابط انساني در ميان            بررسي تجربي شيوه  «هدف كلي پژوهش    

 بررسـي   روشهاي آموزشي ماننـد ارائـه تكـاليف،       . بوده است » كاركنان مدارس شهرستان كاشان   
شنود از متغيرهاي مستقلي هستند كه مقاله حاضـر قـصد    رويدادها، سخنراني، گفتگو، و گفت و       

  .روابط انساني مورد بررسي قرار دهد دارد تا ميزان تأثير آن را در بهبود و توسعه
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  اهداف فرعي پژوهش
   بررسي تأثير روش ارائه تكاليف بر بهبود و توسعه روابط انساني ميان كاركنان مدارس♦
ـ       ♦ روابـط انـساني ميـان كاركنـان     ر بهبـود و توسـعه    بررسي تأثير روش بررسي رويدادها ب
  مدارس
 بررسي تأثير روش سخنراني و گفتگو بر بهبود و توسـعه روابـط انـساني ميـان كاركنـان                    ♦
  مدارس
   بررسي تأثير روش گفت و شنود بر بهبود و توسعه روابط انساني ميان كاركنان مدارس♦

  ني ميان كاركنان مرد مدارسهاي بهبود و توسعه روابط انسا بررسي تأثير شيوه♦ 
  هاي بهبود و توسعه روابط انساني ميان كاركنان زن مدارس  بررسي تأثير شيوه♦
بـا توجـه بـه      هاي بهبود و توسعه روابط انساني ميان كاركنان مـدارس              بررسي تأثير شيوه   ♦

  ).هاي تحصيلي، رسته خدماتي، سابقه خدمت و ميزان تحصيالت دوره(اي  عوامل زمينه

  شهاي پژوهشپرس
  شود؟  تا چه حد روش ارائه تكاليف باعث بهبود و توسعه روابط انساني بين كاركنان مي♦
 تا چه حد روش بررسي رويدادها باعث بهبـود و توسـعه روابـط انـساني بـين كاركنـان                     ♦

  شود؟ مي
 تا چه حد روش سخنراني و گفتگو باعث بهبود و توسـعه روابـط انـساني بـين كاركنـان              ♦

  شود؟ مي
  شود؟  تا چه حد روش گفت و شنود باعث بهبود و توسعه روابط انساني بين كاركنان مي♦
ارائه تكاليف، بررسي رويدادها، سخنراني و گفتگـو، گفـت و           (هاي مؤثر      تا چه حد شيوه    ♦
  شود؟ باعث بهبود و توسعه روابط انساني بين كاركنان مرد مي) شنود
ف، بررسي رويدادها، سخنراني و گفتگـو، گفـت و          ارائه تكالي (هاي مؤثر      تا چه حد شيوه    ♦
  شود؟ باعث بهبود و توسعه روابط انساني بين كاركنان زن مي) شنود
ارائه تكاليف، بررسي رويدادها، سخنراني و گفتگـو، گفـت و           (هاي مؤثر      تا چه حد شيوه    ♦
  شود؟ باعث بهبود و توسعه روابط انساني بين كاركنان زن مي) شنود
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ارائه تكاليف، بررسي رويدادها، سخنراني و گفتگـو، گفـت و           (هاي مؤثر     وه تا چه حد شي    ♦
  باعث بهبود و توسعه روابط انساني بين كاركنان مدارس تفاوت وجود دارد؟) شنود
هـاي تحـصيلي، رسـته خـدماتي، سـابقه خـدمت و ميـزان                 دوره(اي     آيا بين عوامل زمينه    ♦

روابط انساني بين كاركنان مدارس تفاوت وجود هاي موثر بر بهبود و توسعة  و شيوه) تحصيالت
  دارد؟

  تعريف متغيرها
از جمله روشهايي كه براي آموزش روابط انساني مورد توجه انديشمنداني همچـون مـاينر،               

 فيكرز قرار گرفته است به روشـهاي سـخنراني و گفتگـو، گفـت و شـنود، بررسـي                 و فيت،    پل،
آنچـه در  . توان اشاره كـرد  مي... رويدادها، كنفرانس، ايفاي نقش، انجام تكليف، روش نمايش و     

اينجا مدنظر است چهار شيوة ارائه تكاليف، بررسي رويدادها، سخنراني و گفتگو، گفت و شنود               
  : توان گفت يح بيشتر دربارة آنها مياست كه به منظور توض

 طــرح مــسائل مــرتبط بــا روابــط انــساني و دادن چنــد وقــت بــه :1 روش ارائــه تكــاليف
  .پژوهان براي بررسي و انديشه به منظور حل اين مسائل است دانش

روش ارائه تكاليف، روشي است كه بر اسـاس آن مـسائل مـرتبط بـا                ) 1378(به نظر سرمد    
شود كه در زمان مقرر به بررسي و انديـشه            كنندگان خواسته مي    ح و از شركت   روابط انساني مطر  

در تحقيق حاضر مسائل مرتبط با روابط انساني در قالـب           ). 15ص  (دربارة حل مسائل بپردازند     
كنندگان قرار گرفت و از آنان خواسته شد تـا در مـدت زمـان                 مشكل يا مسئله در اختيار شركت     

  .و اجرايي بپردازندمعين به راه حلهاي عملي 
تـدوين كـرده   » رزكـ يفپـل وفيـت      «1950در سال   اين روش را    : 2 روش بررسي رويدادها   

در اين روش شرحي مختصر دربـارة موضـوعات مـرتبط بـا روابـط انـساني در اختيـار                    ... است
كنندگان در جلسه قرار داده شد و از آنها درخواست شد كه با سوال از رهبر جلسه كه از                  شركت

معمـوالً مـدتي كـه بـه طـرح      . يق مربوط به رويداد اطالع كامل دارد، حقايق را كشف كننـد       حقا
كنندگان درخواست شد تا سـواالتي طـرح          سواالت اختصاص داده شد، محدود بود و از شركت        

نمايند كه جوابش معموالً مدتي كه به طـرح سـواالت اختـصاص داده شـد، محـدود بـود و از                      
                                                           
1. presentation of assignment 
2. survey of events 
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يـا پاسـخي    » خيـر «يـا   » بله«تا سواالتي طرح نمايند كه جوابش       كنندگان درخواست شد      شركت
  .باشد كه حاوي حقيقت محض است

  :كند رز روش بررسي رويدادها را به پنج مرحله تقسيم ميكيف
  .كنندگان  ارائه رويدادها به شركت♦
  .كنندگان  كشف حقايق به وسيله طرح سواالت از جانب شركت♦
ات اساسي يا تصميماتي كه مثالً نيازمند تشريح مسئله          اخذ تصميم گروهي درباره تصميم     ♦

  .و مشكل است
كننــده از طــرف هــر يــك از   نگــارش تــصميم انفــرادي كــه شــامل ارائــة داليــل قــانع ♦
  .كنندگان است شركت
  . بحث گروهي دربارة رويداد به طور كلي و دربارة تصميماتي كه اتخاذ شده است♦

 ندارد، ممكـن اسـت رهبـر جلـسه از كـساني كـه               اگر در تصميمات گروه اتفاق نظر وجود      
اي انتخـاب     اند، بخواهد كه گروههاي فرعي تشكيل دهند، نماينـده          ميمات مشابهي اخذ كرده   تص

وري از روشـهاي آموزشـي        بـه مـوازات بهـره     . به بحث و گفتگو درباره قـضيه بپردازنـد        و  كنند  
  .نام برد...  جيبي و توان از آموزش شفاهي، تكاليف نوشتني، قرائت كتب مذكور، مي

براي انتقال حقايق و عقايد در سازمانها روش سخنراني و گفتگو           : 1روش سخنراني و گفتگو   
اين روش در آموزش روابط انساني، بـه ويـژه بـه            . گيرد  به نحوي گسترده مورد استفاده قرار مي      

ن طـرز رفتـار     ضـمناً در تغييـر داد     . سازماني، سـودمند اسـت    هنگام دادن اطالعات درباره رفتار      
در تحقيـق حاضـر     ). 230، ص   1365رحيمـي و توتونچيـان،      (اشخاص نيز تا حدي موثر است       

از طريق روش سـخنراني مفـاهيم اساسـي و زيـر            ) متخصص مربوط به اين روش    (رهبر جلسه   
  .كنندگان رساند بنايي مرتبط با روابط انساني در آموزشگاه را به اطالع شركت

هاي كارشناسي ارشـد       در كالسهاي درس، به ويژه در دوره       اين روش : 2روش گفت و شنود   
كه چنين گفت و شـنودهايي بخـش مهمـي از جريـان كـالس را تـشكيل                  (و دكتري تخصصي    

يا در روابط مديريت با كاركنان و معلمان مراكز آموزشي به داليل متعـدد ماننـد تبـادل                  ) دهد  مي
گفتگـوي دو   (موزشي در قالب ديالوگ     در تحقيق حاضر محتواي آ    . انديشه، بسيار سودمند است   

                                                           
1. lecture & dialogue 
2. conservation 
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كننـدگان مـورد تبـادل        و ديگر شركت  ) متخصص مربوط به اين روش    (ميان رهبر جلسه    ) سويه
  .نظر قرار گرفت

  جامعه آماري و گروه نمونه
جامعه آماري شامل كليه كاركنان شاغل رسمي در آموزشگاههاي آموزش و پرورش كاشـان              

هـاي     بوده است كه با توجه به طرح پـژوهش و گزينـه      1385-86در سال تحصيلي    )  نفر 3895(
هاي تحصيلي به   به تناسب جنسيت و دوره    )  نفر 110(مورد نظر در اين پژوهش سه درصد افراد         

)  نفـر 20هر گروه   ( گروه آزمايشي    4 نفر آنها نيز در قالب       80. عنوان نمونه آماري انتخاب شدند    
  . نفر در گروه كنترل قرار گرفتند30و 

  گيري ر اندازهابزا
هاي مؤثر بر بهبود و توسعه روابـط انـساني از روش مـشاهده                گيري اثرات شيوه    براي اندازه 

 استفاده گرديد كه بر اساس مطالعـه        1)چك ليست (با توجه به ابزار، از فرم مشاهده        . استفاده شد 
ك ليـست   ايـن چـ   . هاي روابط انساني تدوين و تنظيم شده بـود          و متون مرتبط و منتج از نظريه      

سواالت چك ليـست    . سنجد   سوال است كه ميزان بهبود و توسعه روابط انساني را مي           21داراي  
، 2دهنده تأثير و نمره       ، نشان 1نمره  . شد   داده مي  2 تا   1 گزينه است كه به هر سوال نمره         2شامل  
  .ان بوددهنده عدم تأثير هر يك از متغيرها بر بهبود و توسعه روابط انساني ميان كاركن نشان

گر  گيري از روايي محتوا و براي محاسبه پايايي از چند مشاهده          براي تعيين روايي ابزار اندازه    
 81/0 تـا    77/0گران از     ضريب همبستگي حاصل از مشاهدات مشاهده     (ديده استفاده شد      آموزش

  ).محاسبه شده است

  ها روش تحليل داده
براي تحليل توصيفي   .  انجام گرديد  SPSSاري  افز  ها، از طريق برنامه نرم      تجزيه و تحليل داده   

 2از ميانگين، انحراف معيار، جدول و نمودار و براي تحليل استنباطي از روش تحليل كواريـانس     
هاي پيش آزمـون       در اين روش، ميانگينهاي پس آزمون پس از تعديل كردن نمره           .استفاده گرديد 

دهد كـه چنـد گـروه آزمـايش و          اجازه مي اين روش   ). 1374دالور،  (گيرد    مورد مقايسه قرار مي   

                                                           
1. Check list 
2. analysis of covariance 
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براي كنترل متغيرهـاي مـزاحم و جلـوگيري از تـداخل آنهـا در            . كنترل با يكديگر مقايسه شوند    
هاي پيش آزمـون، تحليـل كواريـانس بـسيار            نتيجه پژوهش، در اين روش آماري با تعديل نمره        

  .مناسب است

  شيوه اجرا و مراحل انجام پژوهش
 پژوهش، ابتدا فرم مشاهده بر اساس مطالعه مواد و متون مرتبط و منتج              به منظور انجام دادن   

. هاي روابط انساني يا تحقيقات و منـابع مربـوط بـه روابـط، تـدوين و تنظـيم گرديـد                      از نظريه 
ردنـد و بـا فـرم       هر يك از متغيرهاي آموزشي به مـدارس مراجعـه ك           ديدة    گران آموزش   مشاهده

ي آزمايش و كنترل را از نزديك و به طور دقيق و مـستمر و   افراد گروهها  )چك ليست (مشاهده  
پس از انجام پيش آزمون، همكـاران طـرح كـه           ). پيش آزمون (چند بار مورد مشاهده قرار دادند       

ها داشتند به آموزش گروههـاي آزمـايش طـي     اطالعات جامع و كاملي در زمينة هر يك از بسته    
هاي بهبود و توسـعه روابـط انـساني           ز اعمال شيوه  پرداختند، پس ا  )  ساعته 5/1 جلسه   8(دو ماه   

گران مجدداً با استفاده از فرم مشاهده، افراد گروه آزمايش و كنتـرل               مشاهده) هاي آموزشي   بسته(
و ) پـس آزمـون   (را طي سي روز مورد مشاهده قرار دادند و تأثير اين روشها را مشخص كردند                

وههاي آزمايش و كنترل، قبل و بعـد از اجـراي           در نهايت به مقايسة نمرات به دست آمده از گر         
  .هاي بهبود و توسعه روابط انساني پرداختند شيوه

  هاي پژوهش يافته
تا چه حد روش ارائه تكاليف باعث بهبود و توسعه روابط انساني بـين كاركنـان                ) سوال اول 

  شود؟ مي

  هاي توصيفي يافته) الف
) 60/15(د، ميانگين نمرات گروه آزمايش ده نشان مي) 3(همان طور كه نتايج جدول شماره  

) 42/4( و انحـراف اسـتاندارد       43/149(و ميانگين گروه كنتـرل      ) 80/3(و انحراف استاندارد آن     
  .بنابراين ميانگين گروه آزمايش بيش از ميانگين گروه كنترل است. است
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  هاي استنباطي يافته) ب
هاي پيش آزمون، تفـاوت ميـان         نمرهدهد كه پس از كنترل        نشان مي ) 4(نتايج جدول شماره    

و  p 0< /05(ميانگين نمرات روش ارائة تكاليف در گروههاي آزمايش و كنترل معنادار نيـست              
086/0= sig(          نتايج حاكي از آن است كه متغير مستقل )    در گـروه   ) آموزش روش ارائه تكـاليف

  .ستآزمايش در بهبود و توسعه روابط انساني ميان كاركنان مؤثر نبوده ا
تا چه حد روش بررسي رويدادها باعـث بهبـود و توسـعه روابـط انـساني بـين                   ) سوال دوم 
  شود؟ كاركنان مي

  هاي توصيفي يافته) الف
) 15/17(دهد، ميانگين نمرات گروه آزمايش  نشان مي) 5(همان طور كه نتايج جدول شماره  

) 42/4(انحـراف اسـتاندارد     و  ) 43/14(و ميانگين گروه كنتـرل      ) 70/2(و انحراف استاندارد آن     
  .بنابراين ميانگين گروه آزمايش بيشتر از گروه كنترل است. است

  هاي استنباطي يافته) ب
دهد، تفاوت ميان ميانگين نمرات گروههـاي   نشان مي) 6(همان طور كه نتايج جدول شماره  

ت كـه  تـوان نتيجـه گرفـ    پـس مـي  ). Sig =022/0 و p  >05/0(آزمايش و كنترل معنادار اسـت     
  .آموزش روش بررسي رويدادها در بهبود و توسعه روابط انساني ميان كاركنان مؤثر بوده است

تا چه حد روش سخنراني و گفتگو باعث بهبود و توسـعه روابـط انـساني بـين           ) سوال سوم 
  شود؟ كاركنان مي

  هاي توصيفي يافته) الف
و ) 10/16(روه آزمـايش    دهد، ميانگين نمـرات گـ       نشان مي ) 7(همان طور كه جدول شماره      

و انحـراف اسـتاندارد آن      ) 43/14(و ميانگين نمرات گروه كنتـرل       ) 17/3(انحراف استاندارد آن    
  .بنابراين ميانگين نمرات گروه آزمايش بيشتر از ميانگين نمرات گروه كنترل است.  است)42/4(
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  هاي استنباطي يافته) ب
يان ميانگين نمـرات گروههـاي كنتـرل و         دهد كه تفاوت م      نشان مي  89(نتايج جدول شماره    

به عبارت ديگر آمـوزش روش سـخنراني و         ). sig= 008/0 و   p > 05/0. (آزمايش معنادار است  
  .گفتگو بر بهبود و توسعه روابط انساني ميان كاركنان موثر بوده است

تا چه حد روش گفت و شنود باعـث بهبـود و توسـعه روابـط انـساني بـين                    ) سوال چهارم 
  شود؟  ميكاركنان

  هاي توصيفي يافته) الف
) 25/16(دهد، ميانگين نمرات گروه آزمايش  نشان مي) 9(همان طور كه نتايج جدول شماره  

) 42/4(و انحـراف اسـتاندارد      ) 43/14(و ميانگين گروه كنتـرل      ) 48/2(و انحراف استاندارد آن     
  . استبنابراين ميانگين گروه آزمايش بيشتر از ميانگين گروه كنترل. است

  هاي استنباطي يافته) ب
هاي پيش آزمون، تفاوت ميـان       دهد كه پس از كنترل نمره       نشان مي ) 10(جدول شماره   نتايج  

 و  p < 05/0(معنـادار نيـست     » گفت و شـنود   «ميانگين نمرات گروه آزمايش و كنترل در روش         
086/0=sig .(         در بهبـود   » دروش آموزشي گفت و شنو    «نتايج حاكي از آن است كه متغير مستقل

  .  انساني ميان كاركنان مؤثر نبوده استو توسعه روابط
ارائه تكاليف، بررسي رويدادها، سخنراني و گفتگـو،  «هاي موثر  تا چه حد شيوه  ) سوال پنجم 
  شود؟  ميباعث بهبود و توسعه روابط انساني بين كاركنان مرد» گفت و شنود

  هاي توصيفي يافته) الف
دهـد، ميـانگين نمـرات گـروه آزمـايش            نـشان مـي   ) 11(ل شماره   همان طور كه نتايج جدو    

و انحـراف اسـتاندارد     ) 06/16(و ميانگين گروه كنترل     ) 02/3(و انحراف استاندارد آن     ) 85/16(
  .بنابراين ميانگين گروه آزمايش بيشتر از ميانگين گروه كنترل است. است) 25/3(

  هاي استنباطي يافته) ب
هاي پيش آزمون، تفاوت ميـان       دهد كه پس از كنترل نمره       شان مي ن) 12(نتايج جدول شماره    

نتـايج  ). sig=005/0 و   p >05/0. (ميانگين نمرات در گروههاي آزمايش و كنترل معنادار اسـت         
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حاكي از آن است كه متغيرهاي مستقل ارائه شده در گروه آزمـايش در بهبـود و توسـعه روابـط         
  .تانساني ميان كاركنان مرد مؤثر بوده اس

ارائه تكاليف، بررسي رويدادها، سخنراني و گفتگـو        «هاي مؤثر     تا چه حد شيوه   ) سوال ششم 
  شود؟ باعث بهبود و توسعه روابط انساني بين كاركنان زن مي» و گفت و شنود

  هاي توصيفي يافته) الف
دهـد، ميـانگين نمـرات گـروه آزمـايش            نـشان مـي   ) 13 ( طور كه نتايج جدول شماره    همان  

و انحـراف اسـتاندارد     ) 57/12(و ميانگين گروه كنترل     ) 04/3(و انحراف استاندارد آن     ) 66/15(
  .بنابراين مسانگين گروه آزمايش بيشتر از ميانگين گروه كنترل است. است) 94/4(آن 

  هاي استنباطي يافته) ب
  آزمون، تفاوت ميـان    هاي پيش   دهد كه پس از كنترل نمره       نشان مي ) 14(نتايج جدول شماره    

نتـايج  ). sig=025/0  و p > 05/0(ميانگين نمرات در گروههاي آزمايش و كنترل معنادار اسـت           
ارائه شده در گروههاي آزمايشي در      » روشهاي آموزشي «مستقل  حاكي از آن است كه متغيرهاي       

  .بهبود و توسعه روابط انساني ميان كاركنان زن مؤثر بوده است
ارائه تكاليف، بررسي رويدادها، سخنراني گفتگو، گفت       «هاي مؤثر     آيا بين شيوه  ) سوال هفتم 

  و بهبود و توسعه روابط انساني بين كاركنان مدارس تفاوت وجود دارد؟» و شنود

  هاي توصيفي يافته) الف
دهد، ميانگين نمرات روش ارائـه تكـاليف          نشان مي ) 15(همان طور كه نتايج جدول شماره       

و ) 15/17(و ميانگين نمرات روش بررسي رويـدادها        ) 80/3(و انحراف استاندارد آن     ) 60/15(
و انحـراف   ) 10/16(و ميانگين نمرات روش سـخنراني و گفتگـو          ) 70/2(انحراف استاندارد آن    

و انحـراف اسـتاندارد آن      ) 25/16(و ميانگين نمرات روش گفت و شـنود         ) 17/3(استاندارد آن   
  .ز ميانگين گروه كنترل استبنابراين ميانگين گروه آزمايش بيشتر ا. است) 42/2(

  هاي استنباطي يافته) ب
آزمون، تفـاوت ميـان    هاي پيش دهد كه پس از كنترل نمره نشان مي) 16(نتايج جدول شماره  

ميانگين نمرات روشهاي آموزشي در مقايسه با گروه كنترل در بهبـود و توسـعه روابـط انـساني                   
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ز آن است كه متغيرهاي مـستقل در زمينـة           نتايج حاكي ا   )sig=098/0 و   p>05/0. (معنادار است 
  .بهبود و توسعه روابط انساني ميان كاركنان تأثير داشته است

هاي تحصيلي، رسته خـدماتي، سـابقه خـدمت و          دوره(اي    آيا بين عوامل زمينه   ) سوال هشتم 
هاي مؤثر بر بهبود و توسعه روابط انساني بين كاركنان مدارس تفاوت              و شيوه ) ميزان تحصيالت 

  وجود دارد؟
  دوره تحصيلي) سوال هشتم

  هاي توصيفي يافته) الف
و ) 27/16(دهد، ميانگين نمرات گروه آزمـايش         نشان مي ) 17(همان طور كه جدول شماره      

. اسـت ) 42/4(و انحـراف معيـار آن       ) 41/14(و ميانگين گروه كنتـرل      ) 07/3(انحراف معيار آن    
  .نگين گروه كنترل استبنابراين ميانگين گروه آزمايش بيشتر از ميا

  هاي استنباطي يافته) ب
هاي پيش آزمون تفاوت ميـان        دهد كه پس از كنترل نمره       نشان مي ) 18(نتايج جدول شماره    

نتـايج  . )sig/=270 و   p<05/0(ميانگين نمرات گروهها با توجه به دوره تحصيلي معنادار نيست           
 آزمـايش در بهبـود و توسـعه روابـط     حاكي از آن است كه متغيرهاي مستقل ارائه شده در گروه    

  .انساني مؤثر نبوده است
  سابقه خدمت) سوال هشتم

  هاي توصيفي يافته) الف
دهـد، ميـانگين نمـرات گـروه آزمـايش            نـشان مـي   ) 19(همان طور كه نتايج جدول شماره       

 )2/4(و انحراف معيار آن     ) 43/14(و ميانگين گروه كنترل     ) 07/3(و انحراف معيار آن     ) 27/16(
  .بنابراين ميانگين نمرات گروه آزمايش بيشتر از گروه كنترل است. است

  هاي استنباطي يافته) ب
هاي پيش آزمون تفاوت ميـان        دهد كه پس از كنترل نمره       نشان مي ) 20(نتايج جدول شماره    

نتايج ). sig=760/0 و   p<05/0( نمرات گروهها با توجه به سابقه خدمت معنادار نيست           ميانگين
از آن است كه متغيرهاي مستقل ارائه شده در گروه آزمـايش در بهبـود و توسـعه روابـط        حاكي  

  .انساني مؤثر نبوده است
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  رسته خدماتي) سوال هشتم

  هاي توصيفي يافته) الف
دهـد، ميـانگين نمـرات گـروه آزمـايش            نـشان مـي   ) 21(همان طور كه نتايج جدول شماره       

و انحـراف معيـار آن   ) 43/14(گين گـروه كنتـرل   و ميـان ) 07/3(و انحـراف معيـار آن   ) 27/16(
  .بنابراين ميانگين نمرات گروه آزمايش بيشتر از گروه كنترل است. است) 42/4(

  هاي استنباطي يافته) ب
هـاي پـيش آزمـون ميـانگين          دهد كه پس از كنترل نمـره        نشان مي ) 22(نتايج جدول شماره    

نتـايج حـاكي   . )sig=553/0 و  p<05/0(يست  نمرات گروهها با توجه به رسته خدماتي معنادار ن        
از آن است كه متغيرهاي مستقل ارائه شده در گروه آزمايش در بهبود و توسـعه روابـط انـساني                    

  .مؤثر نبوده است
  ميزان تحصيالت) سوال هشتم

  هاي توصيفي يافته) الف
دهـد، ميـانگين نمـرات گـروه آزمـايش            نـشان مـي   ) 23(همان طور كه نتايج جدول شماره       

و انحـراف معيـار آن   ) 66/14(و ميـانگين گـروه كنتـرل    ) 07/3(و انحـراف معيـار آن   ) 25/16(
  .بنابراين ميانگين نمرات گروه آزمايش بيشتر از گروه كنترل است. است) 42/4(

  هاي استنباطي يافته) ب
هـاي پـيش آزمـون ميـانگين          دهد كه پس از كنترل نمـره        نشان مي ) 24(نتايج جدول شماره    

نتـايج حـاكي از آن   ). sig=828/0 و p<05/0(گروهها با توجه به جنسيت معنادار نيست      نمرات  
با توجه (است كه متغيرهاي مستقل ارائه شده در گروه آزمايش در بهبود و توسعه روابط انساني         

  .مؤثر نبوده است) به ميزان تحصيالت

  گيري نتيجه
وجود دارد، اما در تحقيـق حاضـر        اگرچه روشهاي گوناگون در زمينة آموزش روابط انساني         

دهنـده آن اسـت كـه روش بررسـي رويـدادها              از چهار شيوه استفاده شده است و نتـايج نـشان          
)05/0<p 022/0 و=sig .(  ــو ــخنراني و گفتگ ــود و ) sig=008/0 و p>05/0(و روش س در بهب
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 و شـنود    توسعه روابط انساني ميان كاركنان تأثير داشـته، امـا روشـهاي ارائـه تكـاليف و گفـت                  
)05/0>p   086/0 و=sig(    دهنـد كـه       ها نشان مي    همچنين يافته .  تأثير چنداني نداشته است)  ميـان

متغير مستقل در بهبود و توسعه روابط انساني ميان كاركنان مدارس           ) گروههاي آزمايش و كنترل   
ي مؤثر بوده است، امـا مقايـسه ميـانگين نمـرات گروههـا            ) زن و مرد و كادر اداري و آموزشي       (

 و p<05/0(، دوره تحـصيلي  )sig=828/0 و p<05/0(آزمايش و كتـرل بـا توجـه بـه جنـسيت        
270/0=sig(    سابقه خدمت ،)05/0>p   760/0 و=sig (   رسته خدماتي)05/0>p   760/0 و=sig ( و

  .مؤثر نبوده است) sig=828/0 و p<05/0(ميزان تحصيالت 
مبني بر اينكه مهارتهاي روابـط      ) 1994(نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيق بيلي بيت فوستر          

انساني بر موفقيت مديران در كارشان و همچنين ايجـاد انگيـزه مـؤثر بـوده و وجـود آن الزم و                   
مبني بر اينكه روابط انساني در طرز تلقـي         ) 1960(ضروري است، همچنين با تحقيق جان ماينر        

كه روي گروهـي از پرسـتاراني       مديران نسبت به مشاغل خود تأثيرگذار بوده است و با تحقيقي            
هاي آموزشي روابـط انـساني بـا          كردند و برگزاري دوره     كه در سمت سرپرستي انجام وظيفه مي      

روشهاي سنتي سبب افزايش آگاهي و همچنين پيشرفتهاي درخشان آنها در كار شده بـود و بـا                  
هاي آموزشـي     ورهنتايج تحقيق شاه ولي مبني بر اينكه وضعيت روابط انساني پيش از برگزاري د             

پس از آن تفاوت معنادار دارد تا حدودي همخواني داشته و آموزش اين روشها              روابط انساني و    
  .مورد تأييد و تأكيد اين پژوهش قرار گرفت است

كـه بـر نقـش مـديران در برقـراري           ) 1376(با تحقيق كوهستاني    همچنين نتايج اين تحقيق     
كـه مهـارت در   ) 1973(مارگريـسون و كاكابادسـه    روابط انساني تأكيد داشـته اسـت و تحقيـق           

برخورد صحيح را در جداسازي مديران اليق از نااليق مـؤثر دانـسته اسـت و بـا نتـايج تحقيـق                      
مبني بر اينكه معلمان باالترين رتبه را به مهارتهاي روابط انـساني داده       ) 1996(كوچمبا و موراي    

انـد، تناسـب و    اي روابـط انـساني نـسبت داده   و ارتقاي روحيه و انگيزش كاركنان را به مهارتهـ         
  .همخواني دارد

  پيشنهادات
هـاي    با توجه به نقش و جايگـاه مـديران سـتادي و آموزشـي در هـدايت و اجـراي برنامـه                     
شـود    آموزشي و درسي گوناگون و نيز با توجه به ضرورت و اهميت روابط انساني پيشنهاد مـي                
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شي مرتبط، زمينـه يـادگيري و آشـنايي عميـق ايـن      هاي آموز كه از طريق طراحي و اجراي دوره   
هاي روابط انساني و اهميت آن در قلمـرو مـديريت بـه ويـژه         مديران با مفاهيم و مباني و نظريه      

  .مديريت نهادهاي تربيتي فراهم شود
از آنجايي كه اجراي اثربخش و كارآمد فعاليتهاي آموزشي و تربيتي توسط دبيران و معلمـان                

آموزان، همكاران و مديران است، پيشنهاد         روابط انساني مؤثر و مناسب با دانش       مستلزم برقراري 
هاي آموزشي ضمن خدمت، زمينة آشنايي و يادگيري عميق كـادر             شود از طريق اجراي دوره      مي

  .آموزشي با مفاهيم و مباني نظري روابط انساني فراهم شود
 بـار در مراكـز آموزشـي جلـسات          شود كه معلمان و مديران مدارس هر ماه يك          پيشنهاد مي 

بحث و گفتگوي آزاد برگزار كنند و مشكالت و موانع موجود در زمينة برقراري روابط انـساني                  
مناسب و سازنده را در مدرسه مورد بحث و بررسي قرار دهند تا راهكارهاي مناسـب را بـراي                   

  .رفع مشكالت و موانع بيابند
از طريق برقـراري ارتبـاط مـستمر بـا نماينـدگان         شود كه مديران مراكز آموزشي        پيشنهاد مي 

آمـوزان مـورد      آموزان، مشكالت و موانع موجود در زمينة روابط انساني را از ديدگاه دانش              دانش
آمـوزان و     بررسي و كنكاش قرار دهند تا زمينة ايجاد و برقراري ارتباطات مناسـب ميـان دانـش                

  .اندركاران مدرسه فراهم شود دست
 كه با توجه به ضرورت آگاهي و آشنايي كادر مديريتي و آموزشي با مباحث شود پيشنهاد مي

نظران و انديشمندان  زمينه دعوت و حضور صاحبروابط انساني، به ويژه ديدگاههاي جديد آن، 
اند،   آميزي داشته   حوزه مديريت و روانشناسي و نيز كارآفريناني كه در اين زمينه تجارب موفقيت            

  .ددر مدارس ايجاد گرد
شود كه با توجه به نقش و اهميت روابط انساني به ويژه در سازمانهاي آموزشي،                 پيشنهاد مي 

هـاي دبيـري، درسـي تحـت عنـوان روابـط انـساني در                 هاي درسي دانشجويان رشـته      در برنامه 
  .سازمانهاي آموزشي گنجانده شود تا دانشجويان با مفاهيم بنيادي روابط انساني آشنا شوند

هاي مدارس و مراكز آموزشـي، فعاليتهـاي غيررسـمي و فـوق               شود كه در برنامه    پيشنهاد مي 
برنامه مانند گردشهاي گروهي و كوهنوردي گنجانده شود تا مديران و دبيران با شركت در آنهـا                 

 انساني مناسـب را بـه همـديگر برقـرار           ضمن به دست آوردن شناخت بيشتر از يكديگر، روابط        
  .كنند
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 دستگاه ،گار شناختي رفتار، در ضمن توضيحاتيصل دوم، با سرفصل مباني زيستي و تندر ف

  . ريز مورد بحث قرار داده است هاي درون عصبي و مغز و همچنين غده
يادگيري و شناخت به توضيح موضوعاتي چون ادراك و عناصر در فصل سوم با سرفصل 

  .هاي شناختي پرداخته است ، مراحل شناخت و پويايي)توجه(ادراك، ادراك فوق حسي، دقت 
هايي در حوزه ذهن آدمي و رابطه  در فصل چهارم، با سرفصل شناخت هوش، به بحث
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  .است
فصل پنجم با سرفصل شناخت و يادگيري را به بحث دربارة شرايط شكلها و قانونها و 

  .هاي يادگيري اختصاص داده است نظريه
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فصل ششم به توضيحاتي دربارة كامپيوتر، حافظه و در ادامه بحث از يادگيري و شناخت در 
انواع حافظه و مدلهاي حافظه، فرآيند بازيابي يا بازشناس، اصول يادگيري، يادگيري و تمرين 

 است و همچنين در مورد خوگيري يا يادگيري و آموختن يادگيري پرداختهدروس، انتقال 
  .و يادآوري مطالبي ارائه كرده استعادت، مطالعه سودبخش و قواعد سودمند براي يادسپاري 

پردازش اطالعات، تفكر و : در فصل هفتم و هشتم، مباحث مختلف تفكر و زبان را نظير
، هدفهاي زبان، مهارتهاي ... بندي كلمات، ساختار زبان،  ي دربارة آن، ارتباط، طبقهينگرشها

فاهيم، تجزيه و تعميم گوش دادن، رابطة فكر و زبان، چگونگي تشكيل و كاركردها و انواع م
هشياري، زبان بدن، تفكر و حل مسئله، تفكر خالق، زندگي خالق، تفكر انتقادي و فراشناخت، 

  . ارائه داده است
فصل نهم را به بحث درباره انگيزش اختصاص داده است كه در آن به چيستي و چرخه و 

  .ار پرداخته استها، تعارض، جبر و اختيار، پشتك هاي انگيزش، انواع انگيزه نظريه
هاي عاطفه را مطرح  در فصل دهم، تحت عنوان عاطفه، انواع معروف عواطف و نظريه

  .نموده است
  .هاي عاطفي و رفتاري ارائه داده است در فصل يازدهم، مباحث مختلف سازگاري
شناسي اجتماعي پرداخته است از جمله، دريافت  در فصل دوازدهم به مباحث گوناگون روان

ش يا ايشناسي ناآشكار، نفوذ اجتماعي، گر هاي آن، روان  اجتماعي، اسناد و نظريهو ادراك
سازي مباحثي هستند كه در  نگرش و تشكيل آن، گرايش و ارزش، ماهيت رغبتها، تعصب، قانع

  .اين فصل مورد توجه قرار داده است
هاي  رتباطات، مؤلفهفصل سيزدهم را با عنوان ارتباط به مباحثي چون، ارتباط و رابطه، انواع ا

 در ارتباط، ويژگيهاي عوامل ارتباط، كاربردهاي رفتار و ارتباط اثربخش و اصول ياساس
شناسي در حل مسائل  راهنمايي برقراري ارتباط با ديگران، تبليغات، زناشويي، نقش روان

  .اختصاص داده است... اجتماعي و 
 و مديريت، مهارتهاي مديريت، شناسي رهبري روان: در فصل چهاردهم موضوعاتي مانند

تحت عنوان مديريت ... هاي رهبري، چگونگي تعيين مدير يا رهبر و  اقسام رهبر يا مدير، نظريه
  .و رهبري مورد بررسي قرار داده است
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، نظير تفاوت مردم از يكديگر، فرد بشردر فصل پانزدهم به بحث درباره شخصيت يا كل 
هاي  ايي، عوامل و نظريه، تنه»فرهيخته «خود و خودپنداري، خودآگاهي، عقده حقارت، خود

  .شخصيت، نيازهاي انسان، سنجش شخصيت پرداخته است 
شناسي كار چون دنياي كار ، انتخاب كار، موفقيت در  فصل شانزدهم را به مسائل روان

اختصاص داده ... به شغلي، تغيير شغل، ويژگيهاي كارمند خالق و  كار كردن زن، مصاح شغل،
  .است

مطالعه رفتارهاي : شناختي به مباحثي چون شناسي روان در فصل هفدهم با عنوان آسيب
پريشي، اختالالت شخصيت، علل  اختاللهاي روان) رواني(بندي اختاللهاي ذهني  ناسازگار، طبقه
  .شناختي پرداخته است رزشيابي درمان اختاللهاي روان، ا....شناختي و  اختاللهاي روان

شناختي،  فشارهاي روان: شناسي سالمت مباحثي نظير در فصل هجدهم، تحت عنوان روان
شناختي، نگراني، كمك به ديگران،  عوامل فشارزا، روشهاي كنار آمدن با فشارهاي روان

شناختي،  اد آن، سالمت روانو ابع» كارآمد«شناسي رفتار  شايستگي، سازگاري شخصي، روان
  .را مورد توجه قرار داده است... ار و گمفاهيم تازه از شخص سالم، شخص ساز
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فرآيندي از آمايش، : آموزش و پژوهش: عنوان كتاب
  سنجش، پردازش و نگارش

  منصور علي حميديدكتر : مؤلف
   دكتر پروين اسالمي شعار:ويراستار

  سوگند انتشارات: ناشر
  1387، اول :چاپنوبت و سال 

    504 :تعداد صفحات
فهــم ايــن كتــاب بــا توجــه بــه پافــشاري مؤلــف بــر پاســداري از زبــان پارســي در 
ــسياري از        ــراي ب ــأنوس ب ــي نام ــان پارس ــي واژگ ــدن برخ ــار ب ــه ك ــارش آن و ب نگ

اي باشــد بــراي اشــاعه  توانــد نمونــه ولــي مــي. رســد خواننــدگان راحــت بــه نظــر نمــي
  .زبان پارسي سره 

 يعنــي آمــوزش و  –اثــر دو نيــاز مهــم و مــؤثر در زنــدگي مردمــان      در ايــن 
ــا يــك ســرآغاز مــورد   -پــژوهش ــار ب  در چهــار بخــش و طــي مجموعــه بيــست گفت

ــا    ــشگفتارها و همــه گفتاره ــان برخــي پي ــه اســت و در پاي ــرار گرفت ــين ق بحــث و تبي
مؤلــف در ســرآغاز بــه كاوشــي شايــسته در . كــاري جهــت تمــرين ارائــه شــده اســت

  .هاي پژوهش و آموزش و ارتباط آن پرداخته است مورد واژه
در بخش يكـم بـا عنـوان آمـايش در آمـوزش و پـژوهش، در طـي يـك پيـشگفتار                       

ــاهيم واژه   ــوزش، مف ــژوهش و آم ــتگاه پ ــار، خاس ــنج گفت ــازخورد  و پ ــاي ب ــس –ه  پ
پژوهانـه     بينش يـا نگـرش، چيـستي و چگـونگي پديـدآوري بـازخورد دانـش                -خوراند

ــش ــه و گامهــاي مختلــف دان ــد نظري ــرده اســت و   پژوهــي و فرآين ــان ك ــردازي، را بي پ
ــش   ــه دان ــه تاريخچ ــپس ب ــي و  س ــاي   پژوه ــسفه و بنياده ــي و فل ــشهاي آموزش پژوه
 و همچنــين بــه چرايــي آمــوزش و پــژوهش و دانــشهاي ارزشــي پــژوهش و آمــوزش

ــه تفــصيل مــورد و پــژوهش نــو برخاســته از پــژوهش و گامهــايي فرآينــد آمــوزش   ب
  .تداده استوجه قرار 
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در بخــش دوم بــا عنــوان ســنجش در آمــوزش و پــژوهش طــي يــك پيــشگفتار و  
پنج گفتـار ديگـر، جايگـاه چيـستي و چرايـي سـنجش در آمـوزش و پـژوهش، ميـزان                      

نگــرش نامــه و (دقــت و ويژگيهــاي روايــي و پايــايي در ســنجش، ابزارهــاي ســنجش 
  .و تاريخچه سنجش را تشريح كرده است) نامه پرسشنامه، آزمايش

ش ســوم بــا عنــوان پــردازش در آمــوزش و پــژوهش بــا پــنج گفتــار ديگــر در بخــ
راجــع بــه اهميــت پــردازش و ارتبــاط آن بــا ســنجش، چيــستي و چرايــي و جايگــاه و 

  .مفاهيم آماري و انواع پردازش و آزمونهاي آماري بحث كرده است
ــوزش و        ــارش در آم ــوان نگ ــا عن ــاب ب ــارم كت ــش چه ــف در بخ ــان مول در پاي

گفتار و پـنج گفتـار بقيـه بـه اهميـت، چيـستي، چرايـي، جايگـاه                  پژوهش در يـك پيـش     
پژوهــشي و همچنــين چگــونگي / هــاي آموزشــي   ســاختار و ســبك نوشــته–و انــواع 

نگــارش پــيش نگاشــتة آموزشــي و پيــشنهادهاي پژوهــشي و ســرانجام نگــارش        
  .نامه و نوشتار پژوهشي و نمودگاه آموزش و پژوهش پرداخته است پژوهش



    

   تعليم و تربيت هراهنماي اشتراك فصلنام
 است كه هر سـه مـاه يـك بـار از سـوي      پژوهشي ـ   اي علمي  تعليم و تربيت نشريه هفصلنام

  . شود  تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش منتشر مي هپژوهشكد

   بهاي اشتراك 

 ريال و براي مدت دو      40000 بهاي اشتراك فصلنامه در داخل كشور براي مدت يك سال            
  .  ريال است80000سال 

   پستي  ه هزين

  .  استپژوهشكده تعليم و تربيت  ه ارسال نشريه براي مشتركان محترم، برعهدي ه هزين

   اشتراك  ه نحو

بلـوار   بانك ملي ايران شعبه       نزد 90179ساله يا دوساله به حساب        واريز وجه اشتراك يك    
   پژوهشكده تعليم و تربيت تمركز وجوه درآمد اختصاصي به نامكشاورز

   تكميل برگ تقاضاي اشتراك 
   تعليم و تربيت  ه ارسال اصل فيش بانكي و برگ تقاضاي اشتراك به نشاني پژوهشكد

   نشاني براي اشتراك 

  36 پـالك  خيابان شهيد برادران مظفـر؛     ؛)عج(وليعصر   چهارراه   ؛خيابان انقالب اسالمي  : تهران
دفتر فـصلنامه تعلـيم و        طبقه پنجم؛  2 وزارت آموزش و پرورش؛ ورودي       5 ساختمان شماره 

  .تربيت
  66480504: تلفكس 



  

 

        

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  يك سال  ريال براي مدت  40000 با ارسال فيش بانكي به مبلغ
  دو سال              80000            

  90179به حساب شماره 
  )190 كد -بلوار كشاورزبانك ملي ايران شعبه نزد (
   پژوهشكده تعليم و تربيت تمركز وجوه درآمد اختصاصيبه نام

  
  . تعليم و تربيت را دارد هتقاضاي اشتراك فصلنام

  
  

  …………………………:  نام
  …………………………: خانوادگي  نام

  ……………………………………… شهر……………………………استان :  نشاني كامل پستي
……………………………………………………………………………………………………………….  

  ...…………………….…..…… كدپستي …………………………………………………………………
  ………………….………: تاريخ تقاضا..........................……………………………………: تلفن

  
  :  آخرين مدرك تحصيلي

  : تحصيلي ه رشت
  :  شغل
 ريزي براي بهبود كيفيت مطالب فصلنامه ور برنامه اشخاص حقيقي، به منظي هويژ

  



 

 

 
Comparing the Effects of Different Ways of Improving 

Human Relations Among School Staff 
 
M. Amini, PhD 
G. Rezapoor 
J. Naseh 
 
In a quasi-experimental study in which 110 school staff were initially 

observed on their human relations skills and then divided into five groups, 
four of which were treated differently: doing homework, analyzing 
events, listening to lecture, and discussing. Following the treatment, all 
groups were observed again and their human relations were evaluated. 
Comparison of the two sets of collected data showed that the two 
treatments of analyzing events and listening to lecture were effective 
while the other two had no effect at all. 

 
Keywords: human relations, school staff, development, improvement 
 



 
Comparing the Effects of Textual and Query  

Advance on Recall 
 

M. Yosefi Afrashteh 
A. Shamkhani 
S. Gholaamee 
 
The impact of pre-organizers on recall has been studied before. 

However, whether the impact depends on the type of the pre-organizer is 
something that was explored in a study that is reported in this paper. Six 
groups of students were given the same text to read and the same test of 
recall was administered to all after reading. However, they differed in the 
type of the pre-organizer introduced prior to reading the text. The findings 
show the positive and differential impact of the pre-organizers as each 
type helped with the recall of those segments of the text represented in the 
pre-organizer while the query type seemed to be more effective. 

 
Keywords: studying methods, pre-organizers, recall, preview 
 

 



 

 

 
The Role of Seeking Help in Solving Math Problems: A Sign 

of Dependence or A Learning Strategy? 
 

M. Pakdaman 
V. Farzaad, PhD 
Z. Sarmad, PhD 
A. Khanzadeh, PhD 
 
In order to examine the role of seeking help in solving math problems, 

a random sample of 200 eight graders was selected and then grouped into 
three groups in terms of their ability to solve math problems. The three 
groups were given six difficult math problems to solve while having the 
opportunity to ask for help if they wanted to. The results show that the 
quality of the help sought was different across different ability groups 
while the quantity was of no significant difference. Furthermore, the 
quality of the help sought was also different across different stages of the 
problem solving process. Students who asked for more help during the 
first half of the session were able to solve more problems in the second 
half independently! The findings show that not only seeking help is not a 
sign of dependency, but it can be a basic learning strategy that can lead to 
independent performance. 

 
Keywords: self regulation, learning strategies, academic help seeking 



 
Exploring the Ecological Knowledge, Attachment, and Skills 

of Elementary School Teachers in Maazanderaan 
 
E. Salehi Omran, PhD 
A. Aaghamohammadi 
 
One of the major topics of discussion among the socio-economic 

experts is that of the ecology and environmental disasters. The role of 
educational systems in reducing the occurrence and the impact of 
environmental crises, and within the systems, the role of teachers, is of 
most importance. Teachers by demonstrating good environmental 
behaviors, can be effective models for the future generation. Using a 
questionnaire, the environmental knowledge, attachment, and skills of 383 
teachers were assessed. Results show that more than 69% of the 
respondents were pro-environment, while their environmental knowledge 
was about average. 72% of the Maazanderaanee teachers claimed to have 
the usual protective skills in regards to the environment. The female 
respondents seem to be stronger in their attachment while the male 
teachers seemed to be stronger in their knowledge, with the skills 
dimension showing no difference between the two. 

  
Keywords: pro-environmental behaviors, teachers, environmental 

education 



 

 

  
Critical Evaluation of Contrast Paradigm Between Education 

Knowledge and Religious Teachings 
 
A. R. Sadeghzadeh Ghamsari, PhD 
 
The current research paradigm in education is solely based on the 

human epistemic resources (e.g. rationality and experience) and as a 
result, religious teachings have no chance to play a constructive role in 
educational research and development. The belief in the contradictory 
nature of research and religious teachings has lead to educational theories 
void of religious values that once applied result in non-religious paths to 
be followed in education. Religious teachings can be considered an 
independent epistemic resource, especially in education, where in its 
elimination from theories and practice can be problematic. It is time for 
the current paradigm to be critically evaluated and altered in ways to 
include this neglected source of knowledge. Being based on humanistic 
epistemology, positivism, pluralism, secularism, and the assumption that 
religion is a non-epistemic phenomenon, the current paradigm can be 
shown to be defective. Hence, the development of a new paradigm, and 
subsequent educational research and development wherein such 
shortcomings would be absent, is necessary. 

 
Keywords: research paradigm, educational research metalojical, 

separation of religion and education, secularism 



 
  

Forms of Representation and Cognition in Curriculum:  
Re-Examining the Cognitive Pluralism Theory 

 
M. Mehrmohammadi, PhD 
Z. Neeknam 
N. Sajjadieh 
 
The tasks of teaching and learning in schools have strong psycho-

philosophical foundations no matter what the perspective or approaches to 
these tasks are. Among the most effective approaches used extensively 
during the recent years is the cognitive pluralistic approach. The belief in 
multiplicity of cognitions is the corner stone in this approach and attempts 
are made to bring this approach to the educational system and define a 
new type of literacy, a concept that includes the ability to understand and 
use different representations of reality. 

Within the field of curriculum, such approach would bring about a new 
orientation. In the present paper, following a discussion of this approach, 
its implications for the curriculum are mentioned. Using this approach 
could bring about an increase in students' communication abilities, and a 
change in the static policies of the DOE, validate the multiplicity of 
learning approaches, and pave the way for the individual differences to be 
accounted for. Using this approach would also bring about positive 
changes in evaluation procedures. 

 
Keywords: cognition, representation, curriculum, cognitive pluralism. 



 

 

 
The Prophet's Tolerant Manner in Education and its 

Foundations 
  

K. Bagheri, phD 
 

Prophet Mohammed (p.b.u.h.) has called his religion as being innate 
and tolerant. Tolerance can be defined as a directional, yet gentle, 
approach in confronting an opponent. The Prophet's tolerant manner has 
certain ontological, epistemological, anthropological, and axiological 
foundations. Ontologically, the Prophet's manner based on mercy as the 
origin of existence. Anthropologically, this manner come from the fact 
that humans are innately easy-going beings toward God, who accustom 
their social traditions, and also err. Hence, they do not deserve being 
treated harshly. Epistemologically, tolerance does not mean to 
compromise on wrong, as right and wrong are intertwined without being 
mixed. That is why tolerance is necessary, as it is not desirable to reject 
totally different schools of thought; instead, one must provide a 
combination of embrace, selection, and rejection. Finally, the axiological 
foundation of the tolerance manner is in its avoidance of indurations and 
impudence. That is why the Prophet, when confronted by opponents, 
would initially take up a nice challenge, and when talking to them would 
not get anywhere, he would take a distance from them in a nice manner, 
and once away, out of merciful tolerance, would forgive them. 

 
Keywords: Prophet Mohammed, tolerance, innate characteristics, 

ontology, epistemology, axiology. 
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