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مقدمه
هفتـه پژوهـش، مناسـبت نمادینـی اسـت کـه طـی آن تـاش می شـود در راسـتاي تحقـق 
ظرفیت های نظام آموزشـی و دانشـگاه ها  در گسـترش و نهادینه سـازی تفکر و پژوهش، نقش 
مؤثـر، منزلـت و جایـگاه پژوهـش و پژوهشـگران معرفی شـود. اختصـاص هفته ای از سـال، برای 
بزرگداشـت پژوهـش مبیـن اهمیت و حساسـیت پژوهش و گامـی برای ترویج و توسـعه فرهنگ 

پژوهشـگری در جامعه اسـت.

 آمـوزش و پـرورش هـم محور توسـعه  اسـت و هم پژوهش و تحقیـق در آن از جایـگاه ویژه اي 
برخوردار اسـت.

بنابراین ضروري اسـت نه تنها تمام بخش ها و واحدهاي سـتادي، اسـتاني و مدرسـه اي، ماهیت 
پژوهش محـوري به خـود گیرنـد، بلكـه تمـام مولفه هـا ، اركان و عناصر نظام آموزشـي نیز بایسـتي 
مبتنـي بـر پژوهـش طراحي و تعریف شـود. تجربه نشـان داده اسـت که پژوهش مي توانـد به  حل  
مسـئله ها و مشـكات حوزه هـاي مختلـف آموزش و پرورش کمـک کند. آغاز تولید و تدوین  سـند 
تحـول بنیادیـن برخاسـته از پژوهش هاسـت و نیز  اسـناد مصـوب حاصل پژوهش هـا و تحقیقات 
اسـت. از طرفی در همین اسـناد تحول بنیادین آموزش و پرورش ، پژوهش نقش اساسـي و كلیدي 
دارد. بـا پژوهـش مي تـوان مشـكات و مسـأله هاي پیـش رو را حـل نمود و بـراي توسـعه آموزش و 
پـرورش ایـران اسـامي گامهـاي بلنـدي برداشت.باشـد كه مدیـران آمـوزش و پرورش در سـطوح 

مختلـف بـا بینش علمي و نگاه پژوهشـي بـه معناي واقعي بـر مبناي پژوهـش تصمیم بگیرند!

 بـا توجـه بـه رسـالت  و اهمیـت پژوهـش در برنامه هـای نظـام آموزشی،پژوهشـگاه مطالعات 
آمـوزش و پـرورش  بـه منزلـه بازوی پژوهشـی وزارت آموزش و پـرورش قصد دارد با عزمي راسـخ و 
اسـتوار، و با همیاری بخش های مرتبط فرهنگ پژوهش را در الیه هاي گوناگون و سـطوح مختلف 
آمـوزش و پـرورش توسـعه دهـد. در همین راسـتا عـاوه بر اقدامـات جـاري و فعالیتهـاي روزمره، 
برنامه هـاي زیربنایـي و فرهنگ سـاز بـا رویكـرد تحولـي را در در دسـتور كار قرار داده اسـت. حجم 
و كیفیـت پژوهش هـاي صورت گرفته در یكسـال گذشـته و شـور و شـوق پژوهشـي كـه خصوصًا 
در سـطح اسـتانها اتفـاق افتاده اسـت، وسـیع و فـراوان اسـت  و  تشـریح یكایك آنهـا در این مقال 

نمي گنجد.

 در سـال 1397 شـاهد تقـارن خجسـته هفتـه پژوهـش بـا چهلمیـن سـال پیـروزی انقاب 
شـکوهمند اسـامی هسـتیم. یکی از برکات بی شـمار انقاب اسـامی نهادینه سـازی  پژوهش 
در متـن برنامه های نظام آموزشـی و تأسـیس و اسـتقرار پژوهشـگاه مطالعات آمـوزش و پرورش 

می باشـد.
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وزارت آمـوزش و پـرورش همگام با سـتاد ملی بزرگداشـت پژوهش و فناوری مسـتقر در وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوري، فعالیت هایی را از سـطوح  سـتادي تا سـطح مدرسه و كاس برنامه ریزي 

و اجـرا مـی کنـد. مهـم ترین  برنامه های هفته پژوهش سـال 97 به شـرح زیر می باشـد:

1- برگـزاری مراسـم ملـی  تقدیـر از دانش آموزان پژوهشـگر و فنـاور برتر با حضـور وزیر علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری و مقـام عالـی وزارت آموزش و پـرورش در روز شـنبه  97/9/24 به منزله اولین 

برنامه ملی هفته پژوهش در سـطح کشـور

2-برگـزاری مراسـم روز ملـی پژوهـش در آمـوزش و پـرورش بـا حضور پژوهشـگران، اسـاتید، 
صاحبنظـران، مقـام عالـی وزارت و یکـی از شـخصیت هـای کشـوری در روز یکشـنبه 97/9/25

3- معرفی، انتخاب و تقدیر از پژوهشگران برگزیده کشوری

4- معرفی، انتخاب و تقدیر از معلمان پژوهنده برگزیده کشوری

5-معرفی، انتخاب و تقدیر از طرح های پژوهشی برگزیده کشوری در حوزه تعلیم و تربیت

6- معرفی، انتخاب و تقدیر از پایان نامه های کارشناسـی ارشـد و رسـاله های دکتری برگزیده 
کشـوری در حوزه تعلیم و تربیت  

7- معرفی، انتخاب و تقدیر از تجارب برتر مدیریت پژوهشی در استان ها و معاونتها

8- معرفی، انتخاب و تقدیر از مدیران پژوهش سراهای برتر دانش آموزی

9-معرفی، انتخاب و تقدیر از دانشـجو معلمان پژوهشـگر و دانشـجویان تربیت دبیر پژوهشـگر 
برگزیده

10-تدوین و انتشـار ویژه نامه های هفته پژوهش )برگزیده آثار معلمان پژوهنده برترکشـوری، 
معرفـی آثـار دانـش آمـوزان پژوهشـگر برگزیـده، ویـژه نامـه هفتـه پژوهـش مشـتمل بـر معرفی 

پژوهشـگران و طـرح هـای پژوهشـی، پایـان نامـه ها و رسـاله های برتـر در حوزه علـوم تربیتی(

آنچه در این مجموعه تقدیم می شـود گزارش آثار برگزیده هفته پژوهش  و معرفی برگزیدگان 
سـال 1397 می باشـد که امید اسـت مورد استفاده واقع شود.

دكتر فرهاد كريمي

رئيس پژوهشگاه و قائم مقام ستاد بزرگداشت هفته پژوهش

پاييز 1397
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1-معرفي پژوهشگران برتر

نحوه  بررسي و انتخاب  پژوهشگران برگزيده وزارت آموزش و پرورش

 براسـاس دسـتورالعمل شـماره 3/18/178316 مورخ 1397/7/25 نوزدهمین جشنواره تجلیل از 
پژوهشـگران و فنـاوران برگزیده وزارت علوم، کمیته انتخاب پژوهشـگر برگزیـده وزارت آموزش و 
پـرورش در پژوهشـگاه مطالعـات آموزش و پرورش تشـکیل گردیـد. داوران کمیته طي جلسـات 
متعـدد، مـدارك واصلـه بـه کمیتـه) 40 مـدرک( را بـر مبنـاي شـاخص هـاي تعییـن شـده در 
دسـتورالعمل مذكـور، مـورد بررسـي و داوري قـرار دادنـد و  در مجمـوع سـه  تن از پژوهشـگران 
بـه عنـوان پژوهشـگر برتـر انتخـاب شـدند كه مقرر شـد یك پژوهشـگر بـه وزارت علـوم معرفي 
گـردد  و دو پژوهشـگر دیگـر در سـطح وزارت آموزش و پـرورش مورد تقدیر قرارگیرنـد. در ادامه 

پژوهشـگران برگزیـده معرفي شـده اند:

فهرست پژوهشگران برتر وزارت آموزش و پرورش در سال 1397

رتبه كسب 
معرفي شده در سطحمؤسسه / سازمان مربوطهاستانپژوهشگران برترشده

دكتراي مهندسي فناوري كرمانقاسم سرگزياول
وزارت علومنوين

مرتضي دوم
وزارت آموزش و پرورشدكتراي تربيت بدني مازندرانهمايون نيا

وزارت آموزش و پرورشدكتراي مديريت آموزشيلرستانحسن جعفريسوم
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پژوهشگران برگزيده كشور

نام و رتبه
نام خانوادگي

آخرين 
مدرك 
تحصيلي

رشته 
تحصيلي

استان 
محل 
خدمت

محل 
اهم فعاليت هاي پژوهشياشتغال

دكتر قاسم اول
دكتريسرگزي 

مهندسي 
فن آوري 

نانو
كرمان

اداره 
آموزش و 

پرورش

 ISI دارای 10مقاله
 -)JCR(

چاپ بیش از ده مقاله در 
کنفرانسهای بین المللی، 

همایشی و مجات علمی 
و پژوهشی

 مجری شش طرح 
صنعتی- فن آوری شده و 

دارای ابتکار و نوآوری

دارای ثبت اختراع 
نانو مواد آلی- فلزی 

متخلخل-

 مشمول جوایز بنیاد 
نخبگان از سال 1395 

تاکنون- 

ریاست تدوین استاندارد 
در سالهای 1395 و 

 -1396

Ultra-  داوری ژورنالهای
sonicsSonochem-
istry, Microchimi-

 caActa, Solid State
- ,Chemistry

 دانشجوی نمونه دانشگاه 
و کسب رتبه اول در 

مقاطع کارشناسی و ارشد
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نام و رتبه
نام خانوادگي

آخرين 
مدرك 
تحصيلي

رشته 
تحصيلي

استان محل 
خدمت

محل 
اشتغال

اهم فعاليت هاي 
پژوهشي

دوم

دكتر مرتضي 
همایون نیا

دكتري

تربیت 
بدنی 

و علوم 
ورزشی 

با گرایش 
رفتار 

حرکتی از 
دانشگاه 
تهران(

مازندران

اداره 
آموزش 

و پرورش 
منطقه 
بندپی 
شرقی 

شهرستان 
بابل

24 مقاله علمي پژوهشي
ISI- ISC در زمینه 

تاثیر فعالیت های ورزشی 
و جسمانی روی کودکان 
استثنایی و افراد دارای 
شرایط خاص، 17 مقاله 

ارائه شده در همایش های 
خارجی و داخلی/  

5 طرح پژوهشی )مجری و 
همکار( / 

داور مقاالت فصلنامه های 
علمي پژوهشي داخلی 

و خارجی و همایش های 
داخلی و خارجی.

 مدرس کارگاههای 
آموزشی و پژوهشی

، کسب رتبه های 
برتر کنکور 

سراسری)کارشناسی127، 
کارشناسی ارشد 9، 

دکتری 1(
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نام و رتبه
نام خانوادگي

آخرين 
مدرك 
تحصيلي

رشته 
تحصيلي

استان 
محل 
خدمت

محل 
اشتغال

اهم فعاليت هاي 
پژوهشي

سوم
دكتر حسن 

دكتريجعفري
مدیریت 
لرستانآموزشي

اداره 
آموزش 

و پرورش 
شهرستان

خرم آباد

ISC و ISI17مقاله

8

 مقاله در 
همایش هاي ملی 
و بین المللی / 10 

طرح پژوهشی 
در سطح استانی 
و ملی/3  کتاب 

تالیفی/ 

داوری مقاالت 
فصلنامه های 

علمی- پژوهشی، 
علمی- تخصصی، 

همایش های استانی، 
ملی و بین المللی، 
گزارش های برنامه 

اقدام پژوهی  
دوره های هیجدهم 
تا بیست و یکم/ 

پژوهشگر برتر 
استانی در سال 

.1396
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2-معلمان پژوهنده برتر

نحوه  بررسي و انتخاب   گزارش هاي اقدام پژوهي  )پژوهش در عمل(

در سـال جـاري اجراي  بیسـت و یكمین شـیوه نامه مربوط بـه  انتخاب معلم پژوهنده به اسـتان 
هـا ابـاغ گردیـد كه بـر اسـاس آن 134 گزارش اقـدام پژوهي  برگزیده اسـتاني از میـان بیش از 
53 هـزار گـزارش به پژوهشـگاه ارائه شـد. هر گزارش مـورد دو داوري قرار گرفـت و در نهایت 13 
گـزارش بـه عنـوان منتخبیـن كشـوري  انتخاب گردیـد. خاصه گـزارش هاي منتخـب در قالب 
ویـژه نامـه اقـدام پژوهي چاپ و در هفته پژوهـش در اختیار معلمان پژوهنده قـرار خواهد گرفت. 

فهرست  معلمان پژوهنده برتركشوري 
ف

دي
ر

نام همکارنام مجریعنوان اقدام پژوهياستان

رتبه اول

چگونه توانستیم آسیب ناشي از سوء فارس1
رفتار  در دانش آموزان را كاهش 

دهیم

اسماعیل 
شیخ 

محسني

وحیده صاح  
و حسن 
جمشیدي

كهكیلویه و 2
بویراحمد

چگونه توانستم مهارت هاي ارتباط 
كامي دانش آموزان پایه دهم را با 
اجراي فعالیت هاي مشاركتي تقویت 

كنم

- اعظم شمس

چگونه توانستم با رویكرد آموزش مازندران3
پژوهش محور فرهنگ كتابخواني را 

در دانش آموزان ترویج كنم

فاطمه 
رهبري

محبوبه 
حسیني شریفي

كاهش پرخاشگري در دانش آموزان گیان4
پایه چهارم دبستان غیردولتي 
جاویدان از طریق تقویت هوش 

هیجاني در سال 96-97

- زهرا امامي 

رتبه
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رتبه دوم

چگونه توانستم مهارت حل مسئله تهران5
را با استفاده از روش هاي نوین 

پژوهش و فناوري در دانش آموزانم 
را تقویت كنم

 -گلناز عاملي

چگونه توانستم اضطراب امتحان را ایام6
كاهش دهم

بهنام 
یاسمي

- 

راهكارهایي براي كمك به پیشرفت البرز7
دانش آموز دیرآموز 

زهرا رنجبر 
جمال آبادي

 -

رتبه سوم

چگونه توانستم با استفاده از نرم كرمان8
افزار شبیه ساز تعاملي)فت(باعث 

ایجاد و عاقه و ارتقاي سطح 
یادگیري دانش آموزان سال یازدهم 

تجربي در درس فیزیك شوم؟ 

محمدرضا 
فاح الله 

زاري

 -

چگونه توانستیم با بهره گیري از همدان9
رویكردهاي مبتني بر نظریات 
ساخت و سازگرایي در علم 
روان شناسي، عملكرد دانش 

آموزانمان را در درس ریاضي بهبود 
بخشیم؟

امین 
جلیلوند 

سلیمه جعفري 

چگونه توانستم پروژه هاي عملي خراسان رضوي10
دانش آموزان را ارتقاء دهیم

 ثریا میثمي

چگونه توانستیم با تبیین سرمایه اصفهان 11
اجتماعي روابط بین همكاران اجراي 
مدارس شهرستان كاشان را بهبود 

بخشیم

حسین 
سربلوكي 

آراني

ماشاا... مشكیني 
و سید علي 

خوارزمي

آذربایجان 12
غربي

چگونه توانستیم ، اثر بخشي مدارس 
را در كاس هاي چندپایه بهبود 

بخشیم؟

فاروق 
خاكزاد

محمد خالد 
صوفي 

محمودي، 
جمال 

رزي،محسن 
ایزان و فاروق 

احمدي

سیستان و 13
بلوچستان 

چگونه توانستم به عنوان معاون 
پرورشي رفتارهاي ناشایست و 
بي نظمي سپهر را برطرف كنم؟

خانم مرضیه 
کیخا
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3-طرح هاي پژوهشي برگزیده

نحوه بررسي و انتخاب  طرح پژوهشي  برتر وزارت آموزش و پرورش:

در سـال جاری تعداد 33 طرح پژوهشـی پایان یافته در سـطح معاونتها ،سـازمانهاي حوزه سـتادي 
وزارت متبـوع و ادارات كل آمـوزش و پرورش اسـتان هاو پژوهشـگاه مطالعات آمـوزش و پرورش که 
در حـوزه موضوعـات مربـوط بـه آموزش و پـرورش انجام شـده اند، به دبیرخانه سـتاد بزرگداشـت 
هفته پژوهش ارسـال و توسـط دو گروه داوری مسـتقل و بر اسـاس نمون برگ ارزیابی هزار امتیازی 

مـورد داوری قـرار گرفتنـد كه در نهایت شـش طرح پژوهشـي برتر به شـرح زیر  انتخاب شـد.
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فهرست طرحهای پژوهشی برگزيده کشوری 1397

رتبهمرجعمجری2مجری1عنواننوع

طرح پژوهشی

تدوین دانشنامه موضوعي 
ادبیات كودك ایران

دکتر 
مرتضی 

خسرو نژاد
-

اداره كل آموزش 
و پرورش استان 

فارس

طرح 
پژوهشي 

ویژه

بررسي تاثیر سوادآموزي 
بر بهبود كسب و 

كار و سواد اقتصادي 
سوادآموزان استان 

خراسان شمالي

حسین 
اسکندری 

عبداله 
خشنودی

اداره كل آموزش 
و پرورش استان 
خراسان شمالی

اول

بررسي نیازهاي حرفه اي 
مخاطبان مجات 

رشد بزرگسال و ارائه 
راهكارهاي الزم به منظور 
طراحي و تولید محتواي 

مناسب

دکتر 
مرتضی 
سمیعی 
زفرقندی

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

و پرورش 
-پژوهشکده 

خانواده و مدرسه 

دوم

آسیب شناسي بكارگیري 
دبیران دوره متوسطه در 

دوره ابتدایي آموزش و 
پرورش استان زنجان: یك 

مطالعه كیفي

دکتر هادی 
-احمدنیا 

اداره كل آموزش 
و پرورش استان 

زنجان
سوم

تدوین چارچوب راهنما 
براي آموزش مهارت فني 
حرفه اي به دانش آموزان 

متوسطه نظري

 دکتر احد 
نویدی 

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

و پرورش 
-پژوهشکده 
برنامه ریزی 

درسی و نوآوری 
چهارمهای آموزشی

رشد زبان و روابط 
اجتماعي كودكان چهار تا 
شش ساله مهد كودك رو 
براساس وضعیت جمعیت 
شناختي خانواده هاي آنها

مهدی 
-قلیچی

اداره كل آموزش 
و پرورش استان 

قم

در ادامه خالصه طرح هاي مذكور از نظر مي گذرد:
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عنوان طرح پژوهشي برتر-ویژه: 
تدوین دانشنامه موضوعي ادبیات كودك ایران

پژوهشگر: جناب آقاي دكتر مرتضي خسرو نژاد

عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز

دكتري تاريخ و فلسفه ي تعليم و تربيت 

سفارش دهنده: شورای تحقيقات اداره كل آموزش و پرورش استان فارس

خالصه طرح پژوهشي برگزيده:

معلمـان مـدارس، مشـاوران کـودکان و نوجوانـان، مربیـان مهـد کودکهـا و کتابداران نیـاز به این 
دارنـد کـه منابـع برگزیده )شـعر، داسـتان، رمان( مناسـب برای کـودکان را بشناسـند و مطابق با 
نیـاز کـودک کتـاب مناسـب را در اختیـار او قـرار دهنـد. معلمان پژوهشـگر و دانشـجویان نیز به 
منابعـی نیـاز دارنـد کـه ایـن آثـار را خاصـه، موضوع بنـدی و کلیدواژه سـازی کرده باشـد. جای 
چنیـن آثـاری کـه بتواند پاسـخگوی نیاز کاربران یادشـده باشـد در آثار منتشـر شـده خالی بود.

هدف هاي پژوهش 

الـف. نقـد و بررسـی کلیه کتابهای تصویری تألیفی منتشرشـده بین سـالهای 1357 تـا 1390 و 
برگزیـدن منتخـب این آثار، خاصـه کردن داسـتانها، اسـتخراج کلیدواژه ها

ب. نقد و بررسـی کلیه کتابهای بازنگاری )کتابهای تصویری بازنویسـی و بازآفرینی( منتشرشـده 
بیـن سـالهای 1357 تـا 1390 و برگزیـدن منتخـب ایـن آثـار، خاصه کردن داسـتانها، اسـتخراج 

کلیدواژه ها
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ج. نقـد و بررسـی کلیـه رمانهای نوجوان )آثار تألیفی( منتشرشـده بین سـالهای 1357 تـا 1390 و 
برگزیـدن منتخب این آثـار، خاصه کردن داسـتانها، اسـتخراج کلیدواژه ها

د. استخراج کلیدواژه های اشعار منتشرشده برای کودکان و نوجوانان طی سالهای 1357 تا 1390

ه. ارائه خاصه کلیه مقاله های منتشرشـده )تألیف و ترجمه( بین سـالهای 1357 تا 1390 به زبان 
فارسـی در قلمرو ادبیات کودک

و. تدوین فرهنگ ادبیات کودک و نوجوان

سوال های پژوهش

این پژوهش پرسش نداشت

روش پژوهش

روش گـردآوری اطاعـات در این پژوهش اسـنادی )کتابخانـه ای( و روش تحلیل اطاعات تحلیل 
بود  محتوا 

جامعه آماری

کلیه آثار ادبی )داستان و شعر( منتشرشده طی سالهای 1357 تا 1390

کلیه مقاله های منتشر شده )تألیف و ترجمه( طی سالهای 1357 تا 1390 

حجم نمونه و روش نمونه گيری

در این پژوهش جامعه و نمونه یکسان بودند.

ابزار هاي گردآوري اطالعات 

در این پژوهش جامعه و نمونه یکسان بودند.

روش هاي آماري تحقيق داده ها

این تحقیق از نوع کیفی و تفسیری بود و بنابر این نیازی به روشهای آماری نداشت.

نتايج و يافته های پژوهش

یافته ها در قالب 6 کتاب به شورای تحقیقات آموزش و پرورش فارس تحویل شدند:

کتابشناسی موضوعی کتابهای تصویری تألیفی )بررسی آثار 1390-1357(
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کتابشناسی موضوعی کتابهای بازنگاری )بررسی آثار 1390-1357(

کتابشناسی موضوعی داستانها و رمان نوجوان )بررسی آثار 1390-1357(

شعرشناسی موضوعی کودک و نوجوان )بررسی آثار 1390-1357(

مقاله شناسی موضوعی ادبیات کودک و نوجوان )بررسی آثار 1390-1357(

فرهنگ ادبیات کودک

اسامی همکاران پروژه:

کتابشناسی موضوعی کتابهای تصویری تألیفی )بررسی آثار 1390-1357(

مسـئول گروه دکتر الله آتشـی. همکاران: دکتر فاطمه فرنیا، سـودابه شـکراهلل زاده، عطیه فیروزمند، 
گلبو مهاجر. فائزه محمدبیگی، سـمانه اسـدپور، مصطفی اکبری، مریم شـبانی، عاطفه کرمستجی، 

هدا مؤمنـی، مریم ایزدی

کتابشناسی موضوعی کتابهای بازنگاری )بررسی آثار 1390-1357(

   مسـئول گـروه دکتـر الله آتشـی. همکاران: فائزه محمدبیگی، سـمانه اسـدپور، مصطفـی اکبری، 
مریم شـعبانی، عاطفه کرمسـتجی، هـدا مؤمنی، مریـم ایزدی

کتابشناسی موضوعی داستانها و رمان نوجوان )بررسی آثار 1357-1390( دکتر جواد فرزانفر

شعرشناسـی موضوعـی کـودک و نوجوان )بررسـی آثار 1357-1390( دکر مریم کهنسـال، مهسـا 
مؤمن نسـب. اسـتاد راهنما: دکتر کاوس حسـنلی

مقاله شناسـی موضوعـی ادبیـات کـودک و نوجـوان )بررسـی آثـار 1357-1390( کلثـوم صالحی، 
سـودابه شـکراهلل زاده، سـتاره ترابـی. اسـتاد راهنمـا: دکتر محبوبـه البرزی

فرهنگ ادبیات کودک

دکتر داود خزائی، با همکاری طاهره آدینه پور، دکتر مسیح ذکاوت

شورای علمی فرهنگنامه موضوعی ادبیات کودک و نوجوان ایران: 

دکتـر کاوس حسـنلی، دکتـر فریده پورگیـو، دکتر هاجر سـتوده، دکتر داود خزایـی، دکتر مرتضی 
خسرونژاد
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عنوان طرح پژوهشي برتر:

 بررسي تاثیر سوادآموزي بر بهبود كسب و كار و سواد 
اقتصادي سوادآموزان استان خراسان شمالي

پژوهشگر: جناب آقاي دكتر حسين اسكندري

همکار: عبداهلل خوشنودی

سمت: عضو هيات علمی دانشگاه بجنورد   

دکتری فلسفه تعليم و تربيت 
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خالصه طرح پژوهشي برگزيده:

مقدمه

آمـوزش مهارت هـای حرفـه ای، شـغلی و تخصصـی یکـی از هدف هـای اولیـه همـه نظام هـای 
آموزشـی دنیاسـت. اسـناد باالدسـتی جمهـوری اسـامی ایران نیـز بر ایـن امر صحه گذاشـته و 
بعضـًا بـا اسـتناد بـه آموزه هـای دینـی، اهمیـت و ضرورت توجـه بـه آن را یـادآور شـده اند. برای 
نمونـه بنـا بـه سـند تحول تعلیـم و تربیت، سـاحت های تعلیم و تربیـت مندرج در فلسـفه تعلیم 
و تربیـت جمهـوری اسـامی ایـران عبارتند از: تعلیم و تربیـت اعتقادی، عبـادی و اخاقی، تعلیم 
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و تربیـت زیباشـناختی و هنـری، تعلیـم و تربیـت اقتصادی و حرفـه ای، و تعلیـم و تربیت علمی 
و فناورانـه )شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی، 1390، 11(. در سـند بنیادیـن تحـول آمـوزش و 
پـرورش نیـز بـه صراحت بـه امور اقتصادی و معیشـتی توجه شـده اسـت. برای نمونه این سـند، 
سـاخت های تعلیـم و تربیـت را اینگونه برمی شـمارد: تعلیـم و تربیت اعتقادی، عبـادی و اخاقی، 
تعلیـم و تربیـت زیباشـناختی و هنری، تعلیم و تربیت اقتصـادی و حرفه ای، تعلیم و تربیت علمی 
و فناورانـه )سـند تحول بنیادیـن آموزش و پـرورش، 1390، 11(. در ذیل گزاره های ارزشـی نظام 
تعلیـم و تربیـت رسـمی عمومی، شـماره 24، نیـز بر »روحیه کارآفرینی، کسـب شایسـتگی های 
عـام حرفـه ای و مهارتـی، و هنـرِی زمینه سـاز کار مولد« تأکید شـده اسـت )همـان، 18(. به تبع 
اسـناد فوق، در سـند برنامه ریشه کنی بی سـوادی در جمهوری اسـامی ایران )1393، 16،17( از 
جملـه کارکردهای سـوادآموزی، خدمت به مناطق محـروم، عدالت گسـتری و فقرزدایی از جامعه 
هدف معرفی شـده اسـت. بـا این وصف، یکـی از معیارهای اثربخشـی نظام های آموزشـی، توفیق 
دانش آموختـگان آن در عرصه هـای کار و اشـتغال اسـت. پژوهش هـای متعـدد رابطه بین سـطح 

آمـوزش و تحصیـات از یکسـو و کاهـش فقـر از سـوی دیگر را نشـان می دهد.  

بيان مسئله

در کنار خواندن و نوشـتن، محققان و نظریه پردازان تا کنون بیش از 34 نوع سـواد مفید و ضروری 
 برای زندگی مدرن را شناسایی کرده اند )احمدی، امام جمعه، علیزاده، 1394، 180(. سواد رسانه ای

سـوادمالی1، سـواداقتصادی2، سـوادرایانه ای3، سـوادحقوقی4، سوادبهداشـتی5 و مانند آن از جمله 
اینهاسـت. ازاینـرو، سـوادآموزی در واقـع باید انواع سـوادهای ضروری را پوشـش دهـد، به گونه ای 
کـه بـه توانمندسـازی در همـه ابعـاد از جملـه اقتصـادی منتهی شـود. توجـه به سـواد اقتصادی 
به ویـژه در مناطـق محـروم و در بیـن سـوادآموزانی کـه زیر خط فقـر زندگی می کننـد از اهمیت 

بیشـتری برخـوردار خواهد بود.

سـواد مالی بخشـی از سـواد اقتصادی و زیرمجموعه آن اسـت. مراد از آن پی بردن به ارزش مالی 
و قـدرت خریـد پـول و حسـابگری به منظور مصـرف بهینه توان مالی اسـت. کمیسـیون آموزش 
و پـرورش و سـواد مالـی ایـاالت متحـده آمریـکا، سـواد مالـی را به عنـوان »توانایـی قضاوت های 
آگاهانـه و اقدامـات مؤثـر در خصـوص اسـتفاده بهینـه از زمـان معاصـر و آینـده و مدیریت پول« 

  1.Media literacy
  2.Financial literacy
  3.Economic literacy
  4.Legal literacy
  5.Health literacy
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تعریـف کرده انـد )احمـدی، امـام جمعـه، علیـزاده، 1394،180(. هـوش مالی در واقـع ترکیبی از 
سـواد مالـی و مهـارت مالـی اسـت. معمواًل هـوش مالی به عنـوان یک اسـتعداد ذاتـی و غیرقابل 
تغییـر و ارتقـاء در نظر گرفته نمی شـود. برای نمونه کیوسـاکی )ترجمه سـپهرپور، 1393( هوش 

مالـی را نوعـی دانـش و مهـارت مالـی در نظـر می گیرد کـه قابل آمـوزش و ارتقاء می باشـد.

بـا توجـه بـه اهمیت سـواد مالی و اقتصادی بسـیاری از کشـورها به طور مشـخص بـرای ارتقاء 
ایـن سـواد برنامه ریـزی کرده اند. بـرای نمونه کشـور کانـادا در برنامه ای تحت عنـوان »کاهش 
فقـر از طریـق بهبـود سـواد1« به طـور مشـخصًا بـه ایـن مهـم پرداخته اسـت. برنامه هـای بین 
المللـی یونسـکو از جملـه »برنامـه آزمایشـی سـواد جهانـی یونسـکو2« نیـز به بهبـود وضعیت 

معیشـت از ِقَبـل سـوادآموزی بزرگسـاالن پرداخته اند. 

بـا عنایـت به آنچه گذشـت، انتظـار می رود کـه دوره های سـوادآموزی در ایران نیز به ارتقاء سـواد 
اقتصـادی و مالـی به طـور خاص توجه کرده باشـند. اما انگشت شـمار پژوهش های انجام شـده در 
ایـن خصـوص، حاکی از آن اسـت کـه نهضت سـوادآموزی در ایران ایـن مهم را مـورد غفلت قرار 
داده اسـت. برای نمونه میرحسـینی و ارجمندنیا )1387( نشـان دادند که هیچ یک از کتاب های 
غیردرسـی کـه از سـوی نهضـت سـوادآموزی در اختیـار فراگیران قـرار می گیرد حـاوی پیام های 
اقتصـادی و مالـی نیسـت. همچنیـن الهامی )1396( نشـان داد کـه از نظر معاونین سـوادآموزی 
ادارات کل آمـوزش و پـرورش اسـتانهای کشـور، رؤسـا و کارشناسـان ادارات کل، آموزشـگران 
دوره های مختلف سـوادآموزی و سـوادآموزان اسـتان خراسان شـمالی، موضوع اقتصاد و تجارت از 

اولویت هـای مهم دوره های سـوادآموزی نیسـت.

اهميت و ضرورت اجرای پژوهش

بـر اسـاس گـزارش رقابت پذیـری جهانـی3 در سـال 2017-2018، رتبـه ایران در ثبت نـام دانش 
آمـوزان در دوره ابتدایـی 15 در بین 137 کشـور مورد مطالعه اسـت و در ثبت نام دبیرسـتان 77 
)شـواب4، 2018، 151(. ایـن داده هـا بـه معنـای این اسـت که بخش زیـادی از دانش آمـوزان، به 
دوره ابتدایـی اکتفـا کـرده و یـا آن را رهـا کرده و وارد دوره متوسـطه نمی شـوند. ریـزش در دوره 
ابتدایـی، بدین معناسـت که کشـور ما همچنـان با چالش بی سـوادی و کم سـوادی مواجه خواهد 

بـود. ازاین رو بحث سـوادآموزی همچنـان نیازمند توجه و مطالعه اسـت.

  1.Poverty reduction through improved literacy 
  2.UNESCO’s Experimental World Literacy Programme 
 3.The Global Competitiveness Report 2017-2018
 4. Schwab
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نوعـًا بـرآوردن نخسـتین نیازهای بشـری، یعنـی نیازهای زیسـتی در نـزد افراد بزرگسـال از قبل 
داشـتن شـغل و حرفه میسـر اسـت. درواقع از منظر دین، داشـتن شـغل هدف غایی نیست، بلکه 
وسـیله ای بـرای رفـع موانـع تحولی آدمی اسـت. به عبارت دیگر اولین مزیت داشـتن کار و شـغل 
از منظـر دیـن، »رفـع موانـع تحـول آدمی« اسـت. دومیـن نقـش کار و حرفه »کسـب هویت« و 
سـومین آن »عبـادت« اسـت. اگـر تعلیـم و تربیت به معنای عام یـا سـوادآموزی در معنای خاص 
بتوانـد بـه بهبـود وضعیت معیشـتی فرد و خانـواده بیانجامـد، در مراتـب بعدی به بهبـود جایگاه 
هویتـی و اجتماعـی فـرد منجر خواهد شـد؛ به گونه ای که ارتقاء سـواد فرهنگـی و اجتماعی را در 

پـی خواهـد داشـت. به طـور کلـی بنا به دالیـل زیر پرداختـن به این مسـأله ضـرورت دارد:

آموزه هـای دینـی بـر رفـع نیازهـای اقتصـادی تأکیـد دارد. یکـی از راه هـای پایـدار فقرزدایـی و 
برقـراری عدالـت، آمـوزش همـه جانبـه افراد اسـت )که دانـش و مهارت اقتصـادی را نیـز باید در 

باشد(. برداشـته 

با توجه به محروم و فقیر بودن اسـتان خراسـان شـمالی، بحث سـوادآموزی و نقش آن در کاهش 
فقر از اهمیت مضاعف برخوردار اسـت.

یکـی از اهـداف ابتدایـی تعلیم و تربیت در همه دنیا، آماده سـازی متعلمان برای سـاختن وضعیت 
بهتر است. معیشت 

اسـناد باالدسـتی وزارت آمـوزش و پـرورش و نهضـت سـوادآموزی بـه صراحت بر اهداف شـغلی، 
حرفـه ای و اقتصادی تأکیـد دارند.

اداره کل آمـوزش و پـرورش خراسـان شـمالی، نهضـت سـوادآموزی، سـازمان فنـی و حرفـه ای، 
کمیتـه امـداد و اسـتانداری از جملـه نهادهایـی هسـتند کـه به طور مسـتقیم از نتایـج این طرح 

می تواننـد اسـتفاده کنند. 

هدف هاي پژوهش 

بررسـی و مطالعه نقش سـوادآموزی در ارتقاء سـواد مالی و اقتصادی سـوادآموزان و بهبود کسـب 
و کار آنهـا )هدف کلی(.

بررسـی و تحلیـل محتـوای کتاب های آموزشـی دوره سـوادآموزی، انتقـال و تحکیـم خواندن در 
رابطـه بـا سـواد مالی و اقتصـادی )هـدف دقیقتر(.

بررسـی و مطالعـه نقـش سـوادآموزی در ارتقـاء سـواد مالـی و اقتصـادی سـوادآموزان شـاغل و 
غیرشـاغل )هـدف دقیقتر(.
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سوال های پژوهش

آیـا کتاب هـای درسـی دوره هـای سـوادآموزی و انتقـال، مفاهیـم پایه سـواد مالی و اقتصـادی را 
پوشـش می دهـد؟

آیا شرکت در کاس های سوادآموزی به ارتقاء سواد مالی و اقتصادی انجامیده است؟ 

روش پژوهش

تحقیـق حاضـر در زمـره مطالعـات کّمـی و کاربردی قـرار می گیـرد. به طور خـاص پژوهش مورد 
نظر را می توان از انواع توصیفی، پیمایشـی و همبسـتگی قلمداد کرد. در این تحقیق میزان سـواد 
مالـی افـراد بی سـواد و شـرکت کننـدگان دوره های مختلـف سـوادآموزی اندازه گیـری و توصیف 
شـده و در ادامـه بـا یکدیگر مورد مقایسـه قرار می گیرد. در این تحقیق همچنیـن از روش تحلیل 
محتوا نیز اسـتفاده شـده اسـت. تمام کتاب های آموزشی و غیرآموزشـی دوره انتقال، دوره تحکیم 
و حلقه هـای کتـاب خوانـی از منظـر پوشـش دادن مؤلفه هـای سـواد مالـی مـورد تحلیـل قـرار 
گرفتنـد. تحلیـل محتوا در ایـن پژوهش از نوع کّمی بـوده به گونه ای که دفعـات تکرار مؤلفه های 

سـواد مالـی در متون مـورد نظر مورد شـمارش قرار گرفته اسـت.

جامعه آماری 

الف: جامعه آماری مربوط به قسمت تحلیل محتوا

در قسـمت تحلیـل محتـوا، همـه کتاب های مـورد اسـتفاده نهضـت سـوادآموزی در دوره انتقال 
و تحکیـم، مـورد مطالعـه قـرار گرفـت. تعـداد ایـن کتاب هـا در مجمـوع 16 جلد اسـت که همه 
آنهـا بـه عنـوان حجـم نمونه انتخـاب شـدند. 6 جلد از ایـن کتاب ها به طور رسـمی آمـوزش داده 
می شـوند. 6 جلـد در قالـب طـرح خوانـدن بـا خانـواده در اختیـار سـوادآموزان دوره انتقـال قرار 
می گیـرد. ایـن کتاب هـا به طور رسـمی در کاس هـای حضوری آمـوزش داده نمی شـوند. 4 جلد 
کتـاب نیـز برای دوره تحکیم سـواد در اختیار سـوادآموزانی قرار می گیرد که دوره سـوادآموزی را 

بـه اتمـام رسـانده اند و به اصطـاح در مرحله غیررسـمی تحکیم سـواد قـرار دارند.

ب: جامعه آماری مربوط به قسمت پرسشنامه

بنـا بـه سـفارش کارفرمـا، جامعـه اصلی ایـن پژوهـش سـوادآموزان دوره انتقـال در سـال 1396 
اسـت کـه برابـر بـا 2500 نفـر اسـت. بـا وجـود این، بـرای حصول بـه نتیجـه جامع تـر و دقیقتر، 
جامعـه آمـاری ایـن پژوهش به همـه افراد بی سـواد )در آسـتانه سـوادآموزی(، سـوادآموزان دوره 
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سـوادآموزی، و سـوادآموزان دوره انتقـال و همچنیـن سـوادآموزانی کـه دو دوره قبلـی را به اتمام 
رسـانده و در مرحلـه حلقه هـای کتـاب و کتاب خوانی به سـر می برنـد، تعمیم داده شـد. به لحاظ 
سـنی، دامنه این جامعه از 10 تا 49 سـال را شـامل می شـود. به لحاظ عددی این جامعه آماری 

منهـای افـراد بی سـواد، برابر اسـت بـا 8500 نفر.

حجم نمونه و روش نمونه گيری

در گام نخسـت از روش نمونـه گیـری نسـبتی و در گام بعـدی در دسـترس اسـتفاده شـد. بدین 
ترتیـب کـه ابتـدا جدول حجـم نمونه به تفکیک شهرسـتان های اسـتان خراسـان شـمالی، تهیه 
شـد. تعـداد اختصـاص داده شـده بـه هـر شـهر، بیـش از تعداد مـورد نظر جـدول مـورگان یا هر 
فرمـول تعییـن حجم نمونه اسـت. به طوری کـه مجموع پرسشـنامه های توزیع شـده، 705 مورد 

بـود، در حالـی کـه کمتـر از ایـن نیز برای چنیـن تحقیقی کافی اسـت.

ابزار هاي گرد آوري اطالعات 

الـف: در قسـمت تحلیـل محتوا، صرفًا بر اسـاس شـمارش تعـداد دفعـات تکرار مؤلفه های سـواد 
مالـی در متـون دوره سـوادآموزی و انتقـال اقـدام شـد. تعـداد دفعـات در جدول هـای مـورد نظر 
ثبـت و در نهایـت جمع بندی شـد. جهت اطمینـان این عمل دوبار و توسـط متخصصین صورت 
گرفـت. واحـد تحلیـل در این پژوهش متـن )اعم از جمات خبری، پرسشـی، مثال ها و تمرینات( 

بوده اسـت. 

ب: در قسـمت پرسشـنامه ها، از بین 705 پرسشنامه توزیع شده در سطح استان، 647 پرسشنامه 
عـودت داده شـد کـه از ایـن میـان، هفت پرسشـنامه مخـدوش تشـخیص داده شـد و در نهایت 

داده هـای 640 پرسشـنامه وارد نرم افزار شـد. 

روش هاي آماري تحقيق داده ها

در ایـن تحقیـق بـرای تحلیل آماری دادههـای پرسشـنامهای و آزمون فرضیههـا از آزمونهای زیر 
اسـتفاده شـده اسـت. بـرای انجام همـه آزمونهای ذیـل از نرمافـزار آماری Stata اسـتفاده شـده 
اسـت: آزمـون t یـک نمونـه ای، آزمون t دونمونـه ای، آزمون ویلکاکسـون )من- ویتنـی(، آزمون 

کروسـکال والیس.

نتايج و يافته های پژوهش

خاصه یافته های پژوهش به قرار زیر است:

میانگین نمره سواد مالی در بین پرسش شوندگان )از بی سواد و باسواد( 11,92 از 20 است. 
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میانگیـن سـواد مالـی سـوادآموزان دوره انتقـال از میانگین سـواد مالـی دوره های سـوادآموزی و 
تحکیم بیشـتر اسـت.

میانگیـن نمـره سـواد مالـی افـراد بی سـواد کـه هنـوز در دوره هـای نهضت سـوادآموزی شـرکت 
نکرده انـد، 11,77 و میانگیـن آنهـا کـه در دوره های سـوادآموزی شـرکت کرده اند، 11,57 اسـت. 

ایـن فاصلـه اندک بـوده و معنادار نیسـت.

به طـور متوسـط سـواد مالـی افـراد سـاکن مناطـق شـهری از سـواد مالـی افـراد سـاکن مناطق 
روسـتایی بیشـتر است. 

سواد مالی افراد میانسال و پیر از سواد مالی افراد جوان بیشتر است. 

بین سواد مالی افراد مجرد و متأهل تفاوت معنی داری وجود ندارد. 

اشـارات صـورت گرفتـه به مباحث سـواد مالی در متـون نهضت سـوادآموزی، تقریبـًا دو مؤلفه از 
شـش مؤلفـه را در بـر می گیـرد )درآمد و خرید کاال و خدمـات(، و در خصوص چهـار مؤلفه دیگر 

اشـاره ای صورت نگرفته اسـت.

کتاب هـای دوره انتقـال بیـش از دوبرابـر دیگر دوره ها یعنی سـوادآموزی و تحکیـم، به مؤلفه های 
سـواد مالـی )بویـژه کسـب درآمد( اشـاره و به طور غیرمسـتقیم آن را پوشـش داده  انـد. غالب این 

مباحـث در ذیـل درس ریاضی صورت گرفته اسـت.

پيشنهاد ها

الف( پیشنهادهاي برخاسته از یافته هاي پژوهش

در انتهـا پیشـنهاد می شـود کـه اگـر آمـوزش سـواد مالـی برای همـه مهـم و واجب اسـت، برای 
جامعـه هـدف نهضـت سـوادآموزی، مهم تـر و واجب تـر اسـت. برنامه ریـزان و مؤلفـان کتاب های 
درسـی بایـد این نکته کلیـدی را بدانند کـه »درباره« اقتصـاد، کسـب و کار، کارآفرینی و اهمیت 
آنهـا صحبـت و موعظـه کـردن بـا »آمـوزش« دادن آنهـا بسـیار متفـاوت اسـت. بـه جـای ارائـه 
کتاب های ضعیف و غیرحرفه ای چون »کسـب و کار حال در اسـام«، »کسـب حال«، »اقتصاد 
و فرهنـگ در مدیریـت خانـواده« و »اقتصـاد مقاومتـی«، می تـوان از متخصصیـن سـواد مالـی، 
طراحـان آموزشـی و متخصصیـن تکنولوژی آموزشـی خواسـت کـه کتاب های علمـی و حرفه ای 
در زمینـه راه اندازی کسـب و کار، کارآفرینی، خوداشـتغالی، سـواد مالی و ماننـد آن تدوین کنند. 
 همان طـور کـه برخـی پژوهش هـا از جملـه اکسـانهام1، دیالو2،کاتاهویـر3، پتکوا-مونگـی4، سـال5

 )2002، 42، 43( نشـان داده انـد، سیاسـت آمـوزش شـغلی بایـد مبتنی بر نیازهـای ویژه محلی 
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باشـد تـا به بهـره وری، درآمد و رفاه بیشـتر منجر شـود. ازاینـرو باید به تهیه متـون و محتواهایی 
مبـادرت کـرد کـه خـاص هر منطقـه باشـد. همچنیـن در ایـن خصـوص می تـوان از تجربه های 

موفـق کشـورهایی مانند چین بهـره گرفت.

همان گونـه که اکسـانهام، دیالـو، کاتاهویر، پتکوا-مونگی، سـال )2002( نشـان دادند، تهیه متون 
آموزشـی- هرچنـد عالی- بدون بهـره گرفتن از روش هـای تدریس و آمـوزش اثربخش و تعاملی، 
چندان مقرون به نتیجه نخواهد بود. پیشـنهاد می شـود که آموزش دهندگان نهضت سـوادآموزی، 
از طـرق مختلـف با مباحث سـواد مالی، خوداشـتغالی، طرح های کسـب و کار، کارآفرینی و مانند 

آن آشـنا شـده و در تدریـس خود از شـیوه های علمی، فعال و تعاملـی بهره بگیرند.

ب( پیشنهادهایي براي پژوهشهاي آینده

مادامـی کـه نتایـج پژوهش های موجـود، گرهـی را نمی گشـاید، ضرورتی به انجـام پژوهش های 
آتی احسـاس نمی شـود. 

 1. Oxenham
 2. Diallo
 3.Katahoire
  4.Petkova-Mwangi
  5.Sall
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عنوان طرح پژوهشي: 

بررسي نیازهاي حرفه اي مخاطبان مجالت رشد بزرگسال 
و ارائه راهكارهاي الزم به منظور طراحي و تولید 

محتواي مناسب
پژوهشگر : جناب آقاي دكتر مرتضي سميعي زفرقندي

شغل: عضو هيات علمي پژوهشكده خانواده و مدرسه- پژوهشگاه مطالعات آمو زش وپرورش

سفارش دهنده: دفتر انتشارات کمک آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

خالصه طرح پژوهشي برگزيده:

مقدمه 

 سـه مجلـه رشـد تكنولوژي، مدرسـه فـردا و رشـد معلم، مجموعه مجاتي هسـتند كـه با هدف 
كمك به معلمان و سـایر نیرو های آموزشـی وپرورشـی تهیه و در مدارس کشـور توزیع می گردد. 
ایـن نشـریات بـه عنوان یکی از اجزای بسـته آموزشـی در جهت تكمیـل و تقویت اجـرای برنامه 
درسـی، توسـعه نظام چندتالیفی، اشـاعه اسـتفاده از فناوري هاي نوین در برنامه هاي آموزشـي، 
معرفـي روش هـا و فنـون جدیـد آمـوزش و تدریس، زمینه سـازي بـراي جلب مشـاركت عوامل 
مدرسـه در تولیـد، نقـد و اصـاح مواد آموزشـي وكمـك آموزشـي و معرفي آخرین دسـتاوردها و 
یافتـه هـا درحـوزه مختلـف علمي، فكـري، اجتماعـي، فرهنگي و ... منتشـر مي شـود. بـراي هر 
كـدام از مجـات فـوق ماموریـت هایـي تعریـف شـده اسـت. مطالعـه مجـات با كیفیت توسـط 
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معلمـان مـی توانـد باعـث افزایش دانش و مهـارت هاي آنان شـده تا بتوانند وظایف و مسـئولیت 
هـاي محولـه را بـه نحو بهتـري انجام دهنـد. در این تحقیق نیـاز های مخاطبان مجـات مذکور 
معـادل نیـاز هـای حرفـه ای معلمان در نظر گرفته شـده اسـت. نیاز هـای حرفـه ای معلمان آن 
چیـزی اسـت کـه رفـع آن موجـب شایسـتگی حرفـه ای آنـان مـي گـردد. درایـن پژوهـش نیاز 
هـاي حرفـه اي مخاطبـان )معلمان( رابر اسـاس مدل مفهومی تحقیق شـامل ابعاد معرفي شـده 
ازدیـدگاه متخصصـان و صاحـب نظـران پداگوژي و تكنولوژي، نگاه سـند تحول  و نیاز سـنجی از 
مخاطبـان مجات مورد بررسـي و شناسـایي قرار گرفته اسـت تـا برنامه ریـزان و مولفان مجات 
بـا بهـره منـدي از نتایج،  بتوانند به رفع نواقص و كاسـتي هاي اقدام نموده و سـطح علمی وکیفی 

مجـات مذكور را بهبود بخشـند. 

 بيان مسئله

جامعـه رو بـه تکامـل امروز كشـور نیازمند برخورداری از مدارسـی اسـت که روند رشـد وتوسـعه 
را تسـریع کننـد، متناسـب با تکنولوژی وعصـر مدرن پیش رونـد و با تربیت نیروی انسـانی مورد 
نیـاز جامعـه، زمینـه رشـد و تعالـی را فراهم سـازند. چنیـن مدارسـی اهمیت قابل توجهـی برای 
معلمـان قائـل هسـتند و آنـان را بـه عنوان عنصر کلیدی پیشـرفت مـدارس و مسـئول آموزش و 
انتقـال دانـش ومهـارت های مورد نیـاز زندگی به دانش آموزان می دانند )پترسـون، پسـت هولم 
، آنـاوج2004، سـالس، تـراور، گارسـیا،2011(. از آنجـا کـه شـریفترین و با ارزش ترین سـرمایه 
وکلید اثربخش هر سـازمانی، منابع انسـانی کارآمد و توسـعه یافته آن اسـت، توسعه منابع انسانی 
را مـی تـوان یکی از الزامات اثربخشـی سـازمان ها دانسـت )ارفع بلوچی وکارشـکی1391(. ارتقاء 
سـطح آموزشـی و تربیتی مدارس در گرو توانمندی سـازی معلمان اسـت. در این راسـتا مجات 
رشـد نقـش بسـیار مهمـی را بر عهـده دارند، بـراي آنكه بتوانیـم بگوییم مخاطبان مجات رشـد 
معلـم، تكنولـوژي و مدرسـه فردا چـه نیاز هایي دارنـد ، باید نیاز هاي حرفه اي معلمـان را احصاء 
كنیـم زیرا تقریبا همه مخاطبان این سـه نشـریه معلمان هسـتند و سـایر مخاطبان اعـم از مدیر 
و معـاون و مربیـان نیـز داراي وظایـف مرتبط با معلمي مي باشـند، لذا ابتدا الزم اسـت مشـخص 
كنیـم كـه  معلمـان باید داراي چه ویژگیها وتواناییهایي باشـند و از معلمان چـه انتظاراتي داریم؟ 
بـه عبارتـي معلمان باید چـه وظایفي را انجام دهند تا براسـاس آن ویژگیها ومهارتهـاي مورد نیاز 
بـراي انجـام ایـن ماموریتهـا و وظایـف تعییـن گردد. بـراي شـناخت صاحیتهاي مـورد نیاز یک 
معلـم، ضـرورت دارد کـه ابتـدا شـغل یک معلـم توضیح داده شـود و سـپس این پرسـش مطرح 
شـود کـه چه شایسـتگیها یـا صاحیتهایی براي یـک معلم موردنیاز اسـت تـا در کارش اثربخش 
باشـد وظیفـه یـک معلم، تـا حد زیادي وابسـته بـه ماهیت کاس درس اسـت. کاسـهاي درس 
امـروز معلمانـی را مطالبـه می کنـد که همه دانش آمـوزان را به صورت مجازي براي تفکر سـطح 
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بـاال و مهارتهـاي عملکـردي آمـاده کنند)دارلینـگ – هامونـد،  2006(.نقش هاي معلـم در قرن 
بیسـت و یکـم چـه هسـتند؟ معلمان بـراي به انجـام رسـاندن این نقشـها، به چـه صاحیتهایی 
نیـاز دارنـد؟ . زجاجـی ، خنیفـر، آقاحسـینی، یزدانـی)96(  در پژوهشـی سـه مقولـه اصلـی بـه 
عنـوان الزامـات و شایسـتگی هـای پایـه قـرار دارد. کـه مقولـه اول توانمنـدی هـای شـناختی با 
هفـت مفهـوم، مقولـه دوم توانمنـدی هـای رفتاری با پنـج مفهـوم و مقوله سـوم توانمندی های 
اجتماعـی بـا شـش مفهـوم می باشـد.  از منظر ملکـی )1391( منظور شایسـتگی هـای معلمان 
مجموعـه شـناخت هـا، گرایـش هـا و مهـارت هایـی اسـت که معلم با کسـب آنهـا مـی تواند در 
جریـان تعلیـم وتربیـت به پرورش جسـمی ، عاطفی ، عقلی ، اجتماعی و معنـوی فراگیران کمک 
کنـد. وی صاحیـت هاي معلمي را در سـه حیطـه صاحیتها ي شـناختي، صاحیتهاي عاطفي 
و صاحیتهاي مهارتي طبقه بندي نموده اسـت. در سـند برنامه درسـی ملی )1393( شایسـتگی 
هـای حرفـه ای معلمـان تحـت عتـوان شایسـتگی های پایه شـامل: تعقـل ، ایمان، علـم، عمل و 
اخاق معرفی شـده اسـت. از نظر اسـترانگ)2007( منظور داشـتن توانایی کامی، تسـلط کافی 
بـه موضـوع تدریـس، آگاهـی دربـاره منابـع جدید و تسـلط بـه کارگیری آنهـا در تدریس اسـت. 
 بینـش هـای جدیـد در خصـوص رشـد حرفـه ای معلمـان، بـا مقولـه یادگیـری در محیـط کار1

 پیونـد مـی یابـد. داللـت آن ایـن اسـت کـه در نتیجـه یادگیـری معلـم و فرآیندهـای حـل 
انکویـچ3 و  بـرچ  انـگل  بـه نظـر   .) )ایمنـت2، 2010 دهـد  مـی  رخ  درس  کاس  در   مسـاله 

 ) 2016 ( رشـد حرفه ای معلمان مفهومی وسـیع تر و مسـتلزم رشـد نگرش های شـخصی نیز 
مـی باشـد به طوری کـه آموزش را هم شـامل می شـود.

 در نظـام آموزش رسـمی کشـور برای رشـد حرفه ای معلمان عـاوه بر کتاب درسـی، وجود ابزار 
و منابـع تکمیلـی هـم چون مجات رشـد، نرم افزارهای آموزشـی، شـبکه ملی رشـد و ... ضروری 
اسـت. مجات رشـد قادرند در نقشـه کان آموزشی وتکمیل برنامه درسـی، به عنوان جزئی مهم 
بـه جـدول های تسـهیلی، تعمیقی و توسـعه ای نقش آفرینی کنند. آسـیب شناسـي كلي كه در 
مورد مجات رشـد انجام شـده اسـت نشـان مي دهد كه متولیان امر تولید و انتشـار مجله هاي 
مذكـور مـي بایسـت بـراي اطمینـان حداكثري از بـاال بردن كیفیت مجله هاي آموزشـي رشـد و 
جـذاب بـودن آنهـا بـراي مخاطبان، به صورت مسـتمر و مداوم، اقـدام به ارزیابي مجله هـا از ابعاد 
مختلـف نمـوده تـا بـا بهره منـدي از نتایج  به رفـع نواقص محتوی و كاسـتي هـاي آن بپردازند و 
بتواننـد بـه طـور مـداوم بر ارتقاء همـه جانبه آنها بیفزاینـد. مروري بر پیشـینه تحقیق و ماحظه 

1. Work Place
2.  Imant
3. Engeibrech And Ankieiez
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شـواهد وقرائـن حاكي از آن اسـت كه اسـتقبال ضعیف مخاطبان از این مجـات دالیل گوناگوني 
دارد كـه از جملـه آنهـا مـي توان به عدم تناسـب محتواي مجله هاي رشـد با نیازهـاي مخاطبان 
اشـاره نمـود، و از دالیـل عـدم اسـتقبال کافـی معلمان از مجات رشـد، عـدم توجه بـه نیازهاي 
واقعـي و رو بـه تزاید آنها اسـت )دفتر انتشـارات كمـك آموزشـي، 1390( . ارزیابي های مختلفی 
نیزکه در زمینه نشـریات آموزشـي رشـد به شـرح ذیل انجام شـده نشـان دهنده نارسـایی های 
زیـادی در محتـوی مجـات مذکور اسـت، از جمله آن هـا مي توان به تحقیقات اقتـداري نائیني، 
1374؛ شاهسـوني، 1383؛ افچگنـي و ریاضـي، 1383؛ فروهش تهرانـي، 1386؛ مجید فوالدیان، 
1387؛ خادمـي نـوش آبـادي، 1388؛ ... اشـاره كرد. این پژوهش كوششـي اسـت براي پاسـخ به 
ایـن سـوال كه نیاز هاي آموزشـي شـغلي مخاطبان مجات رشـد بزرگسـال )معلـم، تكنولوژي و 
مدرسـه فـردا( چیسـت تـا بر اسـاس نتایـج و راهـکار های ارائه شـده محتوي مناسـب بـراي این 

مجات طراحـي وتولید گردد.

اهميت و ضرورت اجرای پژوهش

ایـن طـرح با هدف نیاز سـنجي آموزشـي مخاطبان مجات رشـد معلم، تكنولوژي ومدرسـه فردا 
بـه منظـور طراحـي و تولیـد محتواي مناسـب این نشـریات اجـرا شـد، بنابراین باتوجه بـه اینکه 
نتایـج حاصـل از اجـرای این تحقیق اطاعـات الزم را بـرای  تهیه کنندگان مجـات مذکور برای 
تهیـه محتـوی مناسـب و مورد نیاز مخاطبان  فراهم آورده اسـت. دارای ضـرورت و اهمیت زیادی 
مـی باشـد. در حـال حاضر مجات رشـد به عنوان یکی از اجزای مهم بسـته آموزشـی محسـوب 
مـی شـود ودر واقـع  نقش زیـادی در فرآیند یاددهی-یادگیری عهده دار اسـت. سـه مجله رشـد 
معلـم، رشـد تکنولوژی و رشـد مدرسـه فردا بدلیـل نوع  اهداف و ماموریت هایشـان شـامل همه 
کادر آموزشـی وپرورشـی مدارس اسـت و حدود  700هزار نفر  مخاطب دارد. این تعداد مخاطب 
مسـئولیت بیشـتری را برای برنامه ریزی، تهیه محتوي مناسـب و کیفیت بخشـی مجات ایجاد 
مـی نمایـد. بدیـن لحـاظ نیاز سـنجی از مخاطبـان در راسـتای ایجاد شـرایط و دسترسـي منابع 
علمـي بـراي افزایش کیفیت محتوی این نشـریات دارای ضرورت و اهمیت زیادی اسـت .چنانچه 
محتـوی ایـن نشـریات علمـی، بـه روز و در جهـت نیـاز مخاطبان تهیه گـردد به طـور طبیعی بر 
اقبـال معلمـان بـرای مطالعه آن افزوده می شـود. گـزارش این پژوهش حـاوی عناوین موضوعات 
و محتـوی مـورد نیـاز معلمان اسـت که مـی تواند در طراحـی وتولید محتوی برای مجات رشـد 

مورد اسـتفاده قـرار گیرد.

هدف هاي پژوهش 

شناســایي نیازهــاي آموزشــي مخاطبــان مجــات رشــد در زمینــه  شایســتگي هــاي شــناختي 
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ــی  ــای یادده ــد ه ــده، فرآین ــناخت یادگیرن ــخصی و ش ــای ش ــی ه ــود، ویژگ ــناخت خ ) ش
ویادگیرنــده، درک و فهــم عمیــق از ماهیــت تربیتــی دروس، شــناخت کافــی نســبت بــه تعلیــم 
وتربیــت اســامی و ... ( و ارائــه راهــکار هــای الزم در مــورد  بهــره منــدی از آنهــا در طراحــی و 

تولیــد محتــوی مجــات رشــد

شناسـایي نیازهاي آموزشـي مخاطبان مجات رشـد در زمینه  شایسـتگي هاي عاطفي ) مبتنی بر 
ارزش هـا ، نگـرش هـا وعایـق و... ( و ارائـه راهکارهـای الزم در مورد بهره منـدی از آنها در طراحی 

و تولید محتوی مجات رشـد

شناسـایي نیازهـاي آموزشـي مخاطبـان مجـات رشـد در زمینـه شایسـتگي هـاي عملکـردی 
)مسـئولیت هـای حرفـه ای، ایجـاد آمادگـی و انگیـزه در دانش آمـوزان ، مدیریت و سـازماندهی 
کاس درس، آمـوزش و تدریـس، نظـارت و کنتـرل برپیشـرفت دانـش آمـوزان، پیش نیـاز های 
تدریـس موثـر، برنامـه ریـزی( ، آمادگـی و ارائه راهـکار هـای الزم  در مورد بهره منـدی از آنها در 

طراحـی و تولیـد محتوی مجات رشـد

شناسـایي نیازهاي آموزشـي مخاطبان مجات رشـد در زمینه تكنولوژي و فن آوري هاي جدید 
در انجـام وظایـف شـغلي )طراحـی آموزشـی، شـناخت و بـه کارگیری فـن آوری هـای جدید در 
آمـوزش، شـناخت شـبکه هـای مجـازی و اجتماعی و نحوه اسـتفاده مناسـب از آنهـا و ....( و ارائه 

راهـکار هـای الزم در مـورد بهـره منـدی از آنها درطراحـی و تولید محتوی مجات رشـد

شناسـایي سـایر نیازهاي آموزشـي مخاطبـان مجات رشـد در زمینه هاي)اجتماعـي، فرهنگي و 
فراغتـي و سـرگرمي( و ارائـه راهـکار هـای الزم در مـورد بهـره منـدی از آنها در طراحـی و تولید 

محتوی مجات رشـد

 سوال های پژوهش

نیازهـاي آموزشـي مخاطبـان مجات رشـد در زمینه شایسـتگي هاي شـناختي )شـناخت خود، 
ویژگـی های شـخصی ،شـناخت یادگیرنـده، فرآیندهای یاددهـی ویادگیـری، درک و فهم عمیق 
از ماهیـت تربیتـی دروس، شـناخت کافـی نسـبت به تعلیم وتربیـت اسـامی و ... ( و راهکار های 

بهـره منـدی از آنهـا در طراحـی و تولید محتوی مجات رشـد چیسـت ؟

نیازهـاي آموزشـي مخاطبان مجات رشـد در  زمینه  شایسـتگي هاي عاطفـي ) مبتنی بر ارزش 
هـا ، نگـرش هـا وعایـق و... ( و راهکارهای بهره مندی از آنهـا در طراحی و تولید محتوی مجات 

رشـد  کدام است ؟

نیازهـاي آموزشـي مخاطبـان مجـات رشـد در زمینـه شایسـتگي هـاي عملکـردی مسـئولیت 
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هـای حرفـه ای، ، پیـش نیاز هـای تدریس موثـر، برنامه ریزی وآمادگـی، ایجاد آمادگـی و انگیزه 
در دانـش آمـوزان، مدیریـت و سـازماندهی کاس درس، آمـوزش و تدریـس، نظـارت و کنتـرل 
برپیشـرفت دانـش آمـوزان و ... ( و راهکارهـای بهـره منـدی از آنهـا در طراحـی و تولیـد محتوی 

مجـات رشـد کدام اسـت ؟

 نیازهـاي آموزشـي مخاطبان مجات رشـد در زمینه تكنولـوژي و فن آوري هـاي جدید درانجام 
وظایـف شـغلي) طراحـی آموزشـی، شـناخت و بـه کارگیری فـن آوری هـای جدیـد در آموزش، 
شـناخت شـبکه های مجازی و اجتماعی و نحوه اسـتفاده مناسـب از آنها و ....( و راهکارهای بهره 

منـدی از آنهـا در طراحی و تولید محتوی مجات رشـد چیسـت ؟

 سایرنیازهاي آموزشي مخاطبان مجات رشد در زمینه هاي)اجتماعي، فرهنگي ، فراغتي و سرگرمي( 
و همچنین راهکار های بهره مندی از آنها در طراحی و تولید محتوی مجات رشـد کدامند؟

روش پژوهش 
 روش تحقیق ترکیبی اسـت و طرح به صورت كیفي-كمي و با اسـتفاده از طرح  اكتشـافي متوالي1

 در دو مرحلـه اجـرا گردیـد.  طرح براي شـناخت نیاز هـای حرفه ای معلمان، بـا داده هاي كیفي 
شـروع شـد و سـپس مرحلـه ثانویه یا كمـي انجام گردید.  نیـاز های حرفـه ای مخاطبان مجات 
در بخش اول از طریق مصاحبه با متخصصان پداگوژی و تکنولوژی شناسـایی شـد. بدین منظور  
حـدود 100 نفـر از متخصصـان  شـامل اسـاتید دانشـگاه ها و کارشناسـان  بـه روش گلوله برفی 
شناسـایی و سـپس از بین آنها بعد از بررسـی و بر اساس شـاخص هایی از قبیل رشته تحصیلی و 
رزومـه و آثـار و تالیفـات در مجموع 30 نفر انتخاب شـدند و 5 گروه بـرای مصاحبه تعیین گردید. 
هماهنگـی و نحـوه مصاحبـه ها در جلسـه حضوری مورد وبحث و بررسـی قـرار گرفت و مصاحبه 
هـا طبـق دسـتورالعمل و راهنما تـا زمان اغنا و کشـف نیازهای حرفه ای مخاطبان مجات رشـد 
بزرگسـال، رشـد معلم، رشـد تکنولوژی و مدرسـه فردا ادامه یافت. الگوي نیاز سـنجي مربوط به 
متخصصـان، نیـز »توافـق محـور » بود وماک توافـق، اتقان و کفایت بود سـپس بر اسـاس نتایج  

کیفـی پرسشـنامه الزم تهیه و در گـروه نمونه آماری مخاطبان مجات رشـد اجراگردید. 

جامعه آماری 

متخصصـان و صاحبنظـران حـوزه تعلیـم وتربیـت: متخصصـان پداگـوژي و تكنولـوژي، اسـاتید 
دانشـگاه هـا، مولفـان کتـاب هـا و كارشناسـان برنامـه ریزي درسـي 

1.  Explanatory Sequentiol Design
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مشتركان )خوانندگان مستمر( سه مجله

معلمـان دوره ابتدایـي، متوسـطه اول، متوسـطه دوم، مدیران مدارس و سـایرنیروهای آموزشـی و 
تربیتـی بـه عنـوان مخاطبان مجات رشـد معلـم، رشدمدرسـه فردا و رشـد تکنولوژی آموزشـی 

در سـال 1396

حجم نمونه و روش نمونه گيری 

حجـم نمونـه بخـش کمی تحقیق طبق فرمول کوکران محاسـبه شـده اسـت و در مجموع حدود 
1000 نفـر از معلمـان از 8 اسـتان: شـهر تهران، خراسـان جنوبی، ایـام، قم، اردبیـل، آذربایجان 
شـرقی، گیـان و اصفهـان  درپژوهش شـرکت کـرده و به پرسشـنامه تحقیق پاسـخ دادند. روش 

نمونـه گیـری مرحلـه ای و تصادفی بود.

 بخش كيفي:

منتخبـي از مخاطبان)خواننـدگان مسـتمر( : بدیـن منظـور معلمانـي كـه بـه طـور مسـتمر این 
نشـریات را دریافـت و مطالعـه مـي کردنـد، به شـیوه گلوله برفی شناسـایی شـدند و بـا دعوت از 
آنهـا در جلسـه ای نیـاز هـاي حرفـه اي معلمـان كـه از طریـق این مجات مـي تواند رفع شـود 

مـورد بحـث وبررسـي قـرار گرفت .  

جمـع آوری اطاعـات بامصاحبـه عمیـق و نیمـه سـاختاریافته: از طریـق منتخبـي از متخصصان 
حوزه هـای علـوم  تربیتـي ، تكنولـوژي بـه شـرح  ذیـل انجـام گرفت.

از بیـن جامعـه آمـاری متخصصـان علـوم تربیتـی )پداگـوژي وتكنولوژي(  تعـداد 30 نفـر نمونه 
به صـورت هدفمنـد )بـا اولویت افـرادي كـه دارای آثار علمي مرتبـط و جدید اعم از كتـاب، مقاله 
یـا مقـاالت بیشـتري در زمینه پداگوژي و تكنولوژي مرتبطي  به چاپ رسـانده اند انتخاب شـدند. 
قبـل از انجـام مصاحبـه یـك دوره از مجات مذكور در اختیار ایشـان قرار گرفت تـا آنها با آگاهي 
از مفـاد نشـریات، نظـرات وپیشـنهادات خـود را ارائـه نمایند. در ایـن بخش نمونه گیـری مطالعه 
به صـورت غیـر تصادفـي از نـوع هدفمنـد بود و تا زمـان اشـباع داده ها ) به نحوی کـه ادامه جمع 
آوری داده هـا تکـرار داده هـای قبلـی بـود و اطاعات جدیـدی حاصل نمی گردیـد( ادامه یافت .

 ابزارهاي گرد آوري اطالعات 

 بـرای گـرد آوری اطاعات مربوط بـه مبانی نظری از مطالعات کتابخانه ای، برای گـرد آوری داده 
ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه سـاختار یافته و در بخش کمی از پرسشـنامه محقق سـاخته 
مبتنـی بـر مبانـی نظـری، تحقیقـات انجام شـده در موزه توسـعه حرفـه ای و نتایج مسـتخرج از 
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مصاحبه اسـتفاده شد .

در بخـش کیفـی: در طـی تحلیـل، چندین بار متن پیاده شـده مصاحبـه برای یافتـن مولفه ها و 
روابـط بیـن آنهـا  و تطبیـق محتـوی و نتایج با چارچـوب مقرر پژوهـش مورد و بررسـی بازنگری 

قـرار گرفت.

بـه منظـور حصـول اطمینـان از روایـی یافتـه هـای پژوهـش کیفی، بـر اسـاس معیارهـای ارائه 
شـده توسـط کرسـول و میلر ) 2000( تطبیق توسـط اعضا انجام شـد و پیشـنهاد های آن ها در 

کدگـذاری گردید .

بـرای تعییـن پایایـی فرآیند کدگـذاری در مصاحبه ها از شـاخص های ثبات یا پایایـی باز آزمون 
و پایایـی کدگذاران اسـتفاده شـد. پایایی آزمون به میزان سـازگاری طبقه بنـدی داده ها در طول 
زمـان اشـاره دارد. ایـن نـوع پایایـی شـامل کمترین احتمـال دخالت عوامل کنترل نشـده اسـت. 
پایایـی بیـن کدگـذاران )تکـرار پذیری(، میزان سـازگاری درک یا معنای مشـترک متـن را اندازه 
مـی گیـرد. ایـن پایایی، به درجـه ای اشـاره دارد که دو یا چنـد کدگذار از نتایج یکدیگـر را تکرار 

مـی کنـد کـه در این پژوهـش از طریق تکـرار کدگذاری انجام شـد.

خالصه مراحل اجرای تحقيق:

مرحلـه اول: ابتـدا بـا انجـام مصاحبـه عمیـق نیمـه سـاختارمند بـا صاحب نظـران و متخصصـان 
پداگـوژي و تكنولـوژي سـاختار دانشـي و نیـاز حرفه اي معلمان اسـتخراج و مقوله بنـدی گردید. 

)چارچـوب مصاحبـه بـر اسـاس سـواالت پژوهش تهیه شـد.(

 مرحلـه دوم : نتایـج مرحلـه اول از طریـق توافـق نسـبي بیـن دیـدگاه هـاي متخصصـان درباره 
نیازهـاي حرفـه اي معلمـان كـه در تدویـن محتوي مجـات باید مورد توجـه قرار گیـرد، بوجود 

آمـد. سـپس نتایـج حاصل متناسـب بـا سـواالت تحقیق تنظیم شـد.

مرحله سـوم: با اسـتفاده از مقوله ها ي توافق شـده حاصل از مصاحبه با متخصصان پرسشـنامه ای 
بـرای جمـع آوری داده هـای کمی تهیه شـد و پـس از اطمینـان از روایي و پایایـي آن روي گروه 

نمونه آمـاری از مخاطبـان مجات، معلمـان، مدیران مدارس و ... اجرا شـد.

مرحلـه چهـارم: نتایـج ایـن مرحلـه نیـاز سـنجي در دو بخـش كمـي و كیفي)نتایج سـواالت باز 
پاسـخ( متناسـب بـا سـواالت تحقیق تحلیـل و تنظیـم گردید .

مرحلـه پنجـم: نتایـج حاصـل ازمصاحبه بـا متخصصان وصاحـب نظـران وخوانندگان مسـتمر و 
نتایـج تحلیـل داده هـاي كمـي پرسشـنامه در راسـتاي پاسـخگویي به سـواالت تحقیـق با مدل 

کمـی وکیفـی کرسـول ترکیب، تنظیـم و گزارش شـد.

 روش هاي آماري تحقيق داده ها

از آنجایـی کـه در ایـن پژوهـش فنـون کیفـی و کمی بکارگرفته شـده تحلیـل داده هـای کیفی 
بصـورت توصیفـی و نظـام دار انجـام گردیـد و تحلیل داده هـای کمی حاصل از پرسشـنامه ها با 
بهـره گیـری از آمـار توصیفـی و آزمون هـای آماری اسـتنباطی متناسـب  از طریق نـرم افزاهای 

آمـاری spss تحلیل شـد. 

مدل كمي-كیفي مورد استفاده براي تحلیل داده ها مدل به شرح ذیل بود .

)qual طرح اکتشافی : مدل تدوين طبقه بندی )با تاکيد بر

در ایـن مـدل، داده هـای کیفی و کمی به صـورت متوالی جمع آوری می گـردد و در بخش نتایج 
نیـز یافته هـای نیـز  با تاکیـد بر نتایج کیفی تحلیـل می گردد که بـا اهـداف و روش و مدل مورد 
انتظـار ایـن پژوهـش مطابقت دارد. براي  پاسـخگویي به سـؤاالت تحقیق از محاسـبه شـاخص ها 
و آمـار توصیفـي شـامل درصدگیـری و جـدول فراوانـي و نیـز آزمون هـای آمـاری به تناسـب نوع 

سؤاالت پژوهشي اسـتفاده شد.

داده هـاي كمـي بـا رعایـت مراحل علمي از پرسشـنامه ها اسـتخراج و براي تجزیـه وتحلیل آنها  
از نـرم افـزار spss اسـتفاده گردیـد. بـراي داده ها كیفـي  به روش تحلیل محتـوا تنظیم و تحلیل 
شـد، یعنـی بـه طبقه بنـدی، مقوله بنـدی عبارت هـا و توصیـف سـاختار منطقـي آن هـا و تعیین 
پیوسـتگی ها و معنـای ضمنـي آن هـا براسـاس سـاختار پژوهشـی موردنظـر پرداخته شـد. همه 
مصاحبه هـا ضبـط شـد و پـس از پیاده سـازی و تایـپ بـا اطاعات ضبط شـده مطابقت داده شـد 

)مقبولیـت داده هـا(. مراحـل تنظیـم داده هـای نهایی بـه ترتیب زیر خواهـد بود:

متـن هـر مصاحبـه كلمه به كلمه بر روي كاغذ پیاده  شـد. سـپس سـطر به سـطر مورد بررسـی 
قـرار گرفـت و جمات معنـادار كه مرتبط با موضوع وسـواالت  اصلي پژوهش بـود عامت گذاری 
شـد. مفهـوم اصلـي جمـات معنـادار به صـورت كـد اسـتخراج  و کدهـا دسـته بندی گردیـد و 

تدوین طبقه بندی یا نظریه برای آزمایش
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کمـی وکیفـی کرسـول ترکیب، تنظیـم و گزارش شـد.

 روش هاي آماري تحقيق داده ها

از آنجایـی کـه در ایـن پژوهـش فنـون کیفـی و کمی بکارگرفته شـده تحلیـل داده هـای کیفی 
بصـورت توصیفـی و نظـام دار انجـام گردیـد و تحلیل داده هـای کمی حاصل از پرسشـنامه ها با 
بهـره گیـری از آمـار توصیفـی و آزمون هـای آماری اسـتنباطی متناسـب  از طریق نـرم افزاهای 

آمـاری spss تحلیل شـد. 

مدل كمي-كیفي مورد استفاده براي تحلیل داده ها مدل به شرح ذیل بود .

)qual طرح اکتشافی : مدل تدوين طبقه بندی )با تاکيد بر

در ایـن مـدل، داده هـای کیفی و کمی به صـورت متوالی جمع آوری می گـردد و در بخش نتایج 
نیـز یافته هـای نیـز  با تاکیـد بر نتایج کیفی تحلیـل می گردد که بـا اهـداف و روش و مدل مورد 
انتظـار ایـن پژوهـش مطابقت دارد. براي  پاسـخگویي به سـؤاالت تحقیق از محاسـبه شـاخص ها 
و آمـار توصیفـي شـامل درصدگیـری و جـدول فراوانـي و نیـز آزمون هـای آمـاری به تناسـب نوع 

سؤاالت پژوهشي اسـتفاده شد.

داده هـاي كمـي بـا رعایـت مراحل علمي از پرسشـنامه ها اسـتخراج و براي تجزیـه وتحلیل آنها  
از نـرم افـزار spss اسـتفاده گردیـد. بـراي داده ها كیفـي  به روش تحلیل محتـوا تنظیم و تحلیل 
شـد، یعنـی بـه طبقه بنـدی، مقوله بنـدی عبارت هـا و توصیـف سـاختار منطقـي آن هـا و تعیین 
پیوسـتگی ها و معنـای ضمنـي آن هـا براسـاس سـاختار پژوهشـی موردنظـر پرداخته شـد. همه 
مصاحبه هـا ضبـط شـد و پـس از پیاده سـازی و تایـپ بـا اطاعات ضبط شـده مطابقت داده شـد 

)مقبولیـت داده هـا(. مراحـل تنظیـم داده هـای نهایی بـه ترتیب زیر خواهـد بود:

متـن هـر مصاحبـه كلمه به كلمه بر روي كاغذ پیاده  شـد. سـپس سـطر به سـطر مورد بررسـی 
قـرار گرفـت و جمات معنـادار كه مرتبط با موضوع وسـواالت  اصلي پژوهش بـود عامت گذاری 
شـد. مفهـوم اصلـي جمـات معنـادار به صـورت كـد اسـتخراج  و کدهـا دسـته بندی گردیـد و 

تدوین طبقه بندی یا نظریه برای آزمایش
 

جمع آوري 
 داده ها

تحليل 
 داده ها

تدوين طبقه 
بندي يا نظريه 
 براي آزمايش

 نتايج
جمع آوري 

 داده ها
تحليل 
 داده ها

 تفسير نتايج

جدول  طرح اکتشافی
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كدهایـي بـا مفهـوم مشـترك تحـت طبقـه مربوط قـرار داده شـد. بـا اسـتفاده از فراینـد تحلیل 
مقایسـه ای مـداوم، هـر داده با تمام داده ها مقایسـه شـد و طبقات مشـابه با یكدیگـر ادغام گردید 
و بدیـن ترتیـب درون مایه هـای اصلـی مطالعه اسـتخراج و ارتبـاط بین طبقات مشـخص گردید.

 و نهایتـا داده هـای بدسـت آمـده از بخش کیفی با اسـتفاده از روش تحلیل مضمون و تشـکیل 
شـبکه مضامیـن بعـد از احصـای مضامیـن پایـه 1 سـازمان دهنـده 2و فراگیر3 مربوط فهرسـت 
نیـاز هـای حرفـه ای مخاطبان مجات رشـد در قالب سـواالت 5گانـه تدوین و گـزارش گردید. 

جمع بندی نتايج و يافته های پژوهش

     نقـش و جایـگاه مجـات رشـد درسـند تحـول بنیادیـن در آمـوزش و پرورش به عنـوان یکی 
از حلقه هـای تحـول در نظـام آمـوزش و پـرورش مطـرح اسـت محتـوی ایـن مجات مـی تواند 
در ذهـن و افـکار معلمـان و دانـش آمـوزان تحـول ایجـاد نمایـد برخـی از راهـکار هـای مرتبـط 
در سـند عبـارت اسـت از : راهـکار 10/2 ،.راهـکار 11-4 و هدف هـای عملیاتـی 10 و 11، 11/1 
و11/2  کـه  هریـک بـه نحـوی ناظر رسـیدن به جایگاه مذکور اسـت نشـریات رشـد مـي توانند 
بـه عنـوان یـك منبع آموزشـی وتربیتـی و در دسـترس بـراي معلمان، نقـش زیـادي درتوانمند 
سـازي آنهـا در راسـتای اجرای سـند تحـول بنیادین آمـوزش و پرورش داشـته باشـند به طوري 
كـه اسـتفاده از آنهـا بـراي مخاطبـان زمینه یادگیري پیوسـته در طـول خدمت فراهـم آورد. این 
مجـات مـی توانـد باعث به روز شـدن دانش و رشـد جنبه هاي شـناختي ، عاطفـي و عملکردی 
معلمیـن در صحنـه علمـي گردد تا آنهـا بتواننـد از عهده ماموریتها و مسـئولیت هـاي محوله به 
خوبـی برآینـد. بـر اسـاس نتایج ایـن پژوهش برای شایسـتگی های شـناختی) علمـی و عقانی( 
20 موضـوع، عاطفـی و اعتقـادی 14 موضـوع، عملکـردی20 موضوع، تکنولوژی8 موضوع وسـایر 
نیازهـا اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصادی وفراغتـی 23 موضوع به عنـوان نیاز های آموزشـی که می 
توانـد بـرای تهیـه محتوی مناسـب بـرای مجات مـورد اسـتفاده قرار گیرد گزارش شـد. شـایان 
ذکـر اسـت ایـن موضـوع ها مـورد توافق متخصصـان و مـورد تایید مخاطبـان مجات رشـد قرار 
گرفته اسـت. همچنین از نظر مخاطبان مجات رشـد شـرکتکننده در پژوهش ، نیازهای مربوط 
بـه شایسـتگی هـای شـناختی از اهمیـت و اولویت بیشـتری نسـبت بـه دیگـر نیازها برخـوردار 
اسـت. رتبـه هـای بعدی به ترتیب، نیازهـای عاطفی /اعتقـادی، تکنولوژی و فنـاوری های جدید، 
عملکـردی، اجتماعـی، فرهنگـی، فراغتی، اقتصادی و سـرگرمی اختصاص دارد. فهرسـت عناوین 
نیازهـای هریـک از زمینـه هـای مذکـور و اولویـت آنهـا طبـق نیاز سـنجی از مخاطبـان مجات 

1.  basic
2. organizing
3.  global
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رشـد در فصـل چهـار گزارش پژوهش ارائه شـده اسـت. این نیازها مـی تواند در طراحـی و تولید 
محتـوی نشـریات رشـد معلم ، مدرسـه فـردا و تکنولوژی مورد اسـتفاده قـرار گیرد.

پيشنهاد ها

شایسـتگی هـا و نیازهـای حرفـه ای احصـاء شـده حاصـل از ایـن پژوهـش بـه عنـوان اسـناد و 
راهنمـای تدویـن برنامه سـاالنه مجات رشـد به خصوص سـه مجله رشـد معلم ، مدرسـه فردا و 

تکنولـوژی مورد اسـتفاده قـرار گیرد.

شایسـتگی هـای تعیین شـده در این پژوهـش در طراحی و تولید محتوی مجات رشـد حسـب 
مورد در سـه مجله رشـد معلم ، مدرسـه فردا و تکنولوژی آموزشـی و یا سـایر مجات رشـد مورد 

اسـتفاده قرار گیرد.

بـا توجـه بـه اینکـه در ایـن پژوهـش، نیازهـا و شایسـتگی هـای مـورد نیـاز مخاطبـان مجـات 
رشـد)معلمان( بـه ترتیـب اولویـت مشـخص گردیـده است،پیشـنهاد می گـردد، ایـن اولویت در 

برنامـه ریـزی تولیـد محتـوی برای مجـات مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.

بـر اسـاس نتایـج پژوهش مخاطبان مجات رشـد در5 بخش مـورد مطالعه )سـوال های تحقیق( 
دارای نیاز های آموزشـی هسـتند که می تواند از طریق مجات رشـد پاسـخ داده شـود. بنابراین 
پیشـنهاد می شـود، توجه متناسـب و پوشـش متـوازن و کامل به همـه ابعاد از نیـاز های معلمان 
در طراحـی و تولیـد محتـوی مجـات با اسـتفاده از نتایج پژوهش به عمل آید بـه نحوی که همه 

نیـاز های آموزشـی مخاطبـان در مجات مورد توجه قـرار گیرد.
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طرح پژوهشي برتر:

آسیب شناسي به كارگیري دبیران دوره متوسطه در دوره 
ابتدایي آموزش و پرورش استان زنجان: 

یك مطالعه كیفي
پژوهشگر: جناب آقاي دكتر هادي احمدنيا

سمت:  معاون مديرکل آموزش و پرورش استان زنجان   

سفارش دهنده : اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

خالصه طرح پژوهشي برگزيده:

مقدمه  

چند سـالی اسـت که نظام آموزشـی در مدارس از 4-3-5 به 3-3-6 تغییر کرده و به عبارتی دیگر 
دوره راهنمایـی حـذف و دوره ابتدایـی و متوسـطه هرکـدام بـه شـش سـال افزایش یافته اسـت؛ 
امـا ایـن تغییـر نظـام آموزشـی تبعات منفـی هم بـه دنبال داشـته کـه از مهم ترین آن هـا بر هم 
خـوردن تعـادل نیـروی انسـانی یا همـان معلمـان در دو مقطع ابتدایی و متوسـطه اسـت. با این 
تغییـرات یـک پایـه از دوره متوسـطه کـم و یـک پایـه به مقطـع ابتدایی اضافه شـد کـه به دلیل 
آمـاده نبـودن زیرسـاخت ها ی الزم، دوره ابتدایـی با کمبود نیرو و مقطع متوسـطه بـا تورم نیروی 
انسـانی مواجـه شـده اسـت. در گسـتره آموزش وپـرورش، هیـچ کاس درسـی نباید بـدون معلم 
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باشـد، زیـرا داشـتن معلـم در کاس درس، حـق مسـلم دانش آموز اسـت و بر این اسـاس، تأمین 
معلـم، اصلی تریـن اولویت مرکـز برنامه ریزی نیروی انسـانی وزارت آموزش وپرورش اسـت. یکی از 
تدابیـری کـه آموزش وپـرورش برای سـامان دهی نیروی انسـانی مورد نیاز خـود در مقطع ابتدایی 
اندیشـیده، اسـتفاده از نیروهای دوره متوسـطه اسـت که در این پژوهش به اثرات این تصمیم در 

آموزش وپـرورش می پردازیـم.

بيان مسئله

ایـن پژوهـش با اسـتفاده از مدل سه شـاخگی آسیب شناسـی، درصدد بررسـی این مسـئله اسـت 
کـه اثـرات زمینه ای، سـاختاری و رفتـاری به کارگیری دبیـران متوسـطه در دوره ابتدایی کدم اند؟ 

تـا بتـوان در قالـب یک مـدل این علـل و عوامل را دسـته بندی کرد.

اهميت و ضرورت اجرای پژوهش

مطالعـات مربـوط بـه انتقـال و جابجایی معلمان نشـان می دهد بسـیاری از کشـورها در سـاختن 
و سـازمان دهی نیـروی تدریـس باثبـات بـا ایـن مشـکل مواجه انـد )هانکـوک و ِشـرف ، 2010؛ 
آشـیدو و اسـکات-الد ،2012(. علیرغم فراوانی باالی این پژوهش ها در سـطح دنیا، پژوهش های 
محـدودی بـه ایـن مقوله مهـم آموزش وپـرورش پرداختـه اند. همـان اندک پژوهش هـای موجود 
نیـز در چارچـوب متدولـوژی کمی صورت گرفته کـه امید می رود پژوهش کیفـی حاضر به غنای 

ادبیـات موضوعی این حوزه عمق بیشـتری بخشـد.

هدف هاي پژوهش 

é شناسایی عوامل آسیب زای ساختاری به کارگیری دبیران دوره متوسطه در ابتدایی؛

é شناسایی عوامل آسیب زای رفتاری به کارگیری دبیران دوره متوسطه در ابتدایی؛

é شناسایی عوامل آسیب زای زمینه ای به کارگیری دبیران دوره متوسطه در ابتدایی؛

é تعیین شدت و ضعف عوامل آسیب زای ساختاری، رفتاری و زمینه ای در پدیده موردمطالعه؛

é ترکیب مضمونی عوامل آسیب زای ساختاری، رفتاری و زمینه ای.

سوال های پژوهش

é عوامل آسیب زای ساختاری به کارگیری دبیران دوره متوسطه در ابتدایی کدامند؟

é عوامل آسیب زای رفتاری به کارگیری دبیران دوره متوسطه در ابتدایی کدامند؟



معرفي پژوهشگران برگزيده، طرح هاي پژوهشي ،آثار و تجارب پژوهشي برتر سال 1397 وزارت آموزش و پرورش42

é عوامل آسیب زای زمینه ای به کارگیری دبیران دوره متوسطه در ابتدایی کدامند؟

é شدت و ضعف عوامل آسیب زای ساختاری، رفتاری و زمینه ای در پدیده موردمطالعه چیست؟

é ترکیب مضمونی عوامل آسیب زای ساختاری، رفتاری و زمینه ای چیست؟

روش پژوهش

پژوهش حاضر دارای یک رویکرد کیفی1 بوده و از روش تحلیل محتوای عرفی2 بهره می گیرد.

جامعه آماری 

جامعـه پژوهـش حاضـر کلیه دبیران دوره های اول و دوم متوسـطه که جهت تدریس که در سـال 
تحصیلـی 96-1395بـه دوره ابتدایی انتقال  یافته اند، مدیران مدارس و کارشناسـان اداری اسـتان 
زنجـان هسـتند. جـدول زیـر اطاعـات مربـوط به دبیـران منتقل شـده بـه ابتدایی را در اسـتان 

نمایـش می دهـد )گروه طـرح و برنامـه اداره کل آموزش وپرورش اسـتان زنجـان، 1396(.

حجم نمونه و روش نمونه گيری

رویکـرد پژوهـش حاضـر کیفی بوده که الزم اسـت از مدل های نمونه گیری کیفی اسـتفاده شـود. 
نمونه گیـری پژوهـش حاضـر به صـورت هدفمنـد از نـوع متوالـی بـوده کـه در خـال پژوهـش و 
تحلیـل داده هـا هـم از نمونه گیری نظـری و هم نمونه گیری گلوله برفی اسـتفاده می شـود. تعداد 
12 نفـر از دبیـران، 3 نفـر از مدیـران و 3 نفر از کارشناسـان در این پژوهش شـرکت داشـتند. در 
ایـن مصاحبه شـرکت داشـته اند کـه اظهارنظـر این افـراد درمجموع منجـر به تشـکیل 230 کد 
)رمز( شـده اسـت. برای پاسـخ به همه سـؤاالت پژوهشـی از کدهای حاصله از مصاحبه با 18 نفر 

)12 دبیر، 3 مدیر و 3 کارشـناس( اسـتفاده شـده اسـت.

ابزار هاي گرد آوري اطالعات 

در ایـن پژوهـش، جمـع آوری و تحلیـل داده هـا به صورت هم زمـان و با اسـتفاده از ابـزار مصاحبه 
نیمه سـاخت یافته با افراد ذیصاح )کارشناسـان سـازمانی، مدیران آموزشگاه ها و دبیران متوسطه 
کـه بـه دوره ابتدایـی منتقل شـده انـد از دوره هـای متوسـطه اول و دوم( در قالب گروههای سـه 

نفـره صورت گرفته اسـت.

روش هاي تحليل داده ها

برای تحلیل سـؤاالت اول تا سـوم از کدگذاری باز اسـتفاده شده است. در گذاری باز، مفاهیم درون 
  1. Qualitative
  2. Conventional Content Analysis
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مصاحبه ها و اسـناد و مدارک بر اسـاس ارتباط با موضوعات مشـابه طبقه بندی می شـوند. خاصه 
کـردن انبـوه اطاعـات کسب شـده از مصاحبه هـا و اسـناد بـه درون مفاهیـم و دسـته بندی هایی 
اسـت که در این سـؤاالت مشـابه هسـتند. در سـؤال چهارم، تعداد مفاهیم و مقوله های مصداق 
اهمیـت هـر یـک از زمینـه های سـه گانه قلمداد شـده اسـت. با بـه دسـت آوردن تعـداد فراوانی 
هـای هـر رده مـی تـوان از سـایر عملیات آمـاری مثـل تعیین همبسـتگی بین رده هـا، میزان و 
شـدت آن و اسـتفاده از مجذور كاى و مانند آن ها بهره جسـت )سـاده،1375(. سـؤال پنجم با 

اسـتفاده از ابـزار تحلیل مضمون تحلیل می شـود.

نتايج و يافته های پژوهش

مضامیـن پنجگانـه »آسـیب های ناشـی از ضعف های سـاختاری و عملکـردی آموزش وپـرورش«، 
»کمبـود انگیـزه و تعهد شـغلی دبیران متوسـطه کـه به دوره ابتدایی منتقل شـده انـد«، »ضعف 
عملکرد دبیران متوسـطه که به دوره ابتدایی منتقل شـده اند«، »مسـائل و مشـکات ادراکی« و 

»فشـار روانـی و رفتارهای آزاردهنده« از مقوالت 230 گانه اسـتخراج شـده اسـت.

پيشنهاد ها

بـا توجـه بـه یافته هـای پژوهـش مبنـی بـر کمبـود تعهـد عاطفـی و هنجـاری در میـان دبیران 
متوسـطه کـه بـه دوره ابتدایـی منتقـل شـده اند، بـه نظر می رسـد »هویت بخشـی« بـه دبیران 
متوسـطه کـه بـه دوره ابتدایـی منتقـل شـده انـد از مهم تریـن اولویت هاسـت. بـرای تحقـق این 
هـدف، بایسـتی سـازوکار قانونی الزم بـرای تبدیل دائم ایـن دبیران به »آمـوزگار« صورت گیرد تا 

از ایـن رهگـذر، تلقـی»دوران گـذار« در آن ها شـکل نگیرد.

در راسـتای تحقـق پیشـنهاد شـماره 1، دبیـران متوسـطه کـه بـه دوره ابتدایی منتقل شـده اند 
از همـه مزایـای سـازمانی و کار راهـه شـغلی معلمـان ابتدایی نظیـر مدیریت، معاونت، مدرسـی 

آمـوزگاران و ... برخـوردار گردند.

بـا توجـه بـه کاهش اعتبارات مربـوط به دوره های ضمـن خدمت معلمان، ردیف اعتبـاری ویژه ای 
بـرای آمـوزش مشـموالن این طرح ایجاد شـود تا آسـیب های این طرح تعدیل شـود.

بـا توجـه به اینکـه یکی از ابزارهـای ایجاد تعهـد در دبیران متوسـطه که بـه دوره ابتدایی منتقل 
شـده اند، بحث شـناخت اسـت. الزم اسـت کاس های فشـرده ضمن خدمت در راسـتای وظایف 
حرفـه ای آمـوزگاری بـرای آن هـا ترتیـب داده شـود و عملکـرد آن هـا در سـال اول انتقـال مـورد 
ارزیابـی 360 درجـه و رصـد و نظـارت قرار گیرد تا در صـورت عدم وجود تطابق در سـال اول، در 
مهروموم هـای بعـد بـه دوره قبلـی خـود منتقـل شـوند. در حقیقت به این مسـئله بایـد به عنوان 
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یک »پروسـه« نگریسـت نه »پـروژه«.

 راهبران آموزشی موظف به ارائه خدمات و راهنمایی های ویژه به این گروه شوند.

بـا توجـه به وجود مازاد نیرو در دوره متوسـطه و کمبود نیـرو در دوره ابتدایی که جابجایی نیروی 
انسـانی در ایـن دو حـوزه را اجتناب ناپذیر می سـازد، الزم اسـت با توجه به نیازهـای دوره ابتدایی، 
قشـربندی نیـروی انسـانی به تفکیک تخصص صورت گیرد. لذا پیشـنهاد می شـود دبیـران به دو 
گـروه دبیران علوم پایه و علوم انسـانی تقسـیم شـوند و از دبیـران علوم پایه بـرای پایه های پنجم 

و ششـم ابتدایی و از دبیران علوم انسـانی برای سـایر پایه ها اسـتفاده شـود.
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عنوان طرح پژوهشي:

تدوین چارچوب راهنما براي آموزش مهارت فني و 
حرفه اي به دانش آموزان متوسطه نظري

پژوهشگر:جناب آقاي دكتر احد نويدي 

شغل: عضو هيات علمي پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي - پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پرورش 

سفارش دهند: دفتر تاليف كتابهاي درسي فني و حرفه اي و كارو دانش سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي

خالصه طرح پژوهشي برگزيده:

بيان مسئله و اهميت آن

طـی 5 دهـه از دهـه 50 تـا 90 شمسـی 3 بار تغییـر نظام آموزشـی در ایران اتفاق افتاده اسـت و 
نکتـه قابـل توجـه اینکـه در همـه این تغییـرات یکی از دالیـل اصلی لـزوم تغییر نظـام کم رنگ 
شـدن و غفلـت نظام آموزشـی از توجه به مهارت آمـوزی و نیازهای اجتماعی و اقتصـادی و آماده 
سـازی دانـش آمـوزان بـرای محیـط کار و توجه افراطـی مربیان و اولیـاء دانش آموزان به گسـیل 
جوانـان بـه دانشـگاه و معضل کنکور بوده اسـت بـه گونه ای که دانـش آموختگان نظام آموزشـی 
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از هیـچ مهارتـی برخـوردار نیسـتند و در بـازار کار توان دسـتیابی به شـغل و انجـام کار معینی را 
ندارنـد. از طـرف دیگـر نفیسـی )1378( در پژوهش خود نشـان داده اسـت که در سـال 1375 از 
جمعیت گروه سـنی 15 تا 19 سـال که باید در دوره دوم دبیرسـتان  مشـغول به تحصیل باشـند، 
44/4 درصـد آنهـا غیـر محصل اند یعنـی قبل از پایـان دوره دبیرسـتان ترک تحصیـل کرده اند و 
از ایـن تعـداد 34/5 درصد آنها شـاغل هسـتند. در واقع در صورتی که پوشـش تحصیلـی در دوره 
متوسـطه کامل نباشـد این تعداد وارد بازار کار می شـوند بدون اینکه از مهارتی برخوردار باشـند. 
زیـرا در دوره تحصیلـی از مهارتـی کـه بتوانـد آنها را برای انجام شـغل آماده کرده باشـد برخوردار 
نشـده اند. بنابرایـن بـا ایـن واقعیت روبرو هسـتیم که دانـش آمـوزان از تحصیل بازمانـده و دانش 
آموختگانـی کـه موفق به خروج موفق از نظام آموزشـی شـده اند و در دانشـگاه پذیرفته نشـده اند 
یـا خـود اقبالـی بـه ورود بـه دانشـگاه نداشـته اند فاقـد هر گونـه مهارت برای اشـتغال هسـتند و 
ایـن امـر خود یکـی از دالیل بیکاری جوانان محسـوب می شـود. ایـن واقعیت ها موجب شـده که 
در آخریـن سـند تحـول آموزش و پرورش، آموزش متوسـطه در شـاخه نظری نیز بسـوی تربیت 
نیـروی انسـانی بـرای پاسـخگوئی بـه نیازهـای جامعـه و بـازار کار و نیازهـای فـردی  بـا آموزش 
حداقـل یـک مهـارت  جهت گیری شـود. در سـند تحول در تبییـن بیانیه ارزش هـا، بندهای 23 
و 24 بـه موضـوع مهـارت آمـوزی و کارآفرینـی  اشـاره شـده اسـت. از طـرف دیگر بر مسـئولیت 
پذیری و مشـارکت اجتماعی و همچنین شایسـتگی های عام حرفه ای تاکید شـده اسـت. این امر 
نشـان می دهـد کـه نگاه سـند از یکسـو به آمـوزش مهـارت عمومی به همـه دانش آموزان اسـت 
و از سـوی دیگـر بدنبـال فراهم سـاختن زمینه های رسـیدن به کارافرینی و اشـتغال متناسـب با 
نیازهـای جامعـه اسـت.در این سـند و اسـناد باالدسـتي راهبردهایي بـراي اصاح نظام آموزشـي 
پیش بیني شـده اسـت. در سـند تحول بنیادین آموزش و پرورش)راهكار 6-1(،گسـترش و تنوع 
دادن بـه ِحـَرف و مهارت هـاي موردنیـاز جامعـه و تعلیم متناسـب و برنامه ریزي شـده آن در همه 
دوره هـاي تحصیلـي و بـراي همـه دانش آمـوزان مورد تأكیـد قرار گرفته اسـت. در راهـكار 6-5، 
تنظیـم و اجـراي برنامـه جامع كارآفرینـي و مهارت آموزي بـراي تمام دوره هـاي تحصیلي به ویژه 
دانـش آمـوزان دوره متوسـطه تـا پایـان برنامـه پنجم توسـعه، پیش بینی  شـده اسـت. بنابراین 
مسـاله اصلـی در ایـن پژوهـش، باتوجه بـه ناکامی هـای آمـوزش و پـرورش در دوره های مختلف 
در دسـتیابی بـه ایـن هدف،  ناکارآمدی آموزش متوسـطه بویژه در حوزه شـاخه نظری در مهارت 
آمـوزی و امـاده سـازی دانش آموزان برای اشـتغال اسـت و هدف آن چگونگی دسـتیابی به روش 
اجـرای راهـکار آمـوزش یـک مهارت به  دانش آموزان متوسـطه نظری اسـت و سـئوال اصلی این 
اسـت چـه ویژگی ها و شـرایطی را باید برای آمـوزش یک مهارت در آموزش متوسـطه فراهم کرد 
تـا دانـش آمـوزان  بتواننـد با موفقیت یک شایسـتگی و مهارت مـورد نیاز جامعه را کسـب کنند. 
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هدف هاي پژوهش

تعییـن راه كارهـاي عملـي براي آموزش حداقل یك مهارت/ شایسـتگي فني و حرفـه اي در دانش 
آموزش شـاخه نظري دوره متوسطه.

تدویـن چارچوبي)راهنمـاي عملي( براي آمـوزش حداقل یك مهارت/ شایسـتگي فني و حرفه اي 
در دانش آموزش شـاخه نظري دوره متوسـطه و اعتباربخشـي صوري این چارچوب.

تصریـح اهـداف كلـي برنامـه درسـي ناظـر بر پـرورش شایسـتگي هاي فنـي- حرفه اي بـه دانش 
آمـوزان متوسـطه نظري.

پیشـنهاد رویكردها، راهبردهاي آموزش- یادگیري وشـیوه هاي ارزشـیابي مناسـب بـراي پرورش 
شایسـتگي هاي فنـي  و حرفه اي به دانـش آموزان متوسـطه نظري.

سئوال هاي پژوهش 

1( بـا توجـه بـه بافـت فرهنگي و شـرایط اقتصـادي- اجتماعي کشـور و نیـز منابع نرم افـزاري و 
سـخت افـزاري آمـوزش و پرورش، پرورش حداقل یك شایسـتگي فني و حرفـه اي چگونه ممكن 

اسـت و چـه راهكارهـاي عملي براي پرورش شایسـتگي موردنظر مناسـب تر اسـت؟ 

2(چه چارچوبي براي پرورش شایستگي به دانش آموزان متوسطه نظري مناسب است؟ 

1-2-  اهـداف برنامـه درسـي ناظـر بر پـرورش شایسـتگي هاي فني- حرفـه اي به دانـش آموزان 
متوسـطه نظري چیست؟ 

2-2- مناسـب ترین رویكردهـا بـراي پـرورش شایسـتگي هاي فنـي- حرفـه اي به دانـش آموزان 
متوسـطه نظـري كدامند؟ 

3-2- راهبردهـاي آمـوزش- یادگیـري بـراي پـرورش شایسـتگي هاي فنـي- حرفه اي بـه دانش 
آموزان متوسـطه نظري چیسـت؟ 

4-2- مناسـب ترین شـیوه هاي ارزشـیابي بـراي پرورش شایسـتگي هاي فني- حرفـه اي به دانش 
آموزان متوسـطه نظري چیست؟ 

3( بـا توجـه  به یافته هاي اعتباربخشـي صوري، چـه چارچوبي براي پرورش شایسـتگي هاي فني 
و حرفه اي مناسـب است؟

روش پژوهش

ایـن مطالعـه از نـوع پژوهش هایـی نیسـت كـه ابهـام علمـي خاصـي را در مرزهـاي دانش هدف 
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قـرار دهـد. بلكـه مطالعـه اي اسـت كـه ضـرورت آن با توجـه به كاربـردش قابـل ارزیابي اسـت و 
بیشـتر بـه یـك كار كارشناسـي عالمانـه و برنامه ریـزي شـباهت دارد كـه ماهیتـًا  یـك مطالعـه 
كتابخانـه اي و كیفـي اسـت كه از طریق تبیین شـرایط اجتماعي- اقتصادي كشـور، مـرور ادبیات 
مربـوط و بررسـي تجـارب ایـران انجـام شـد. از طریـق تركیـب ایده ها و نظـرات موجـود، راه هاي 
عملـي بـراي پـرورش یك شایسـتگي فني و حرفـه اي شناسـایي و چارچوب آن تدوین شـد. این 
چارچوب شـامل مؤلفه هاي مختلف برنامه درسـي) منطـق، اصول، اهـداف، رویكردها، راهبردهاي 
آموزش-یادگیـري و شـیوهاي ارزشـیابي( و بـا توجه بـه ویژگي هاي ورودي )شـناختي، عاطفي و 
روانـي- حركتـي( دانش آموزان متوسـطه نظري تدوین شـد. بعـد از تدوین چارچـوب و راهنماي 
عملي، از مصاحبه با صاحب نظران و كارشناسـان آگاه براي اعتباربخشـي صوري)نظري( چارچوب 
تدویـن شـده اسـتفاده شـد. بـا انجام ایـن مطالعـه، راهنمایـي عملي براي یـك مداخلـه تربیتي 
فراهـم مي شـود و مجریـان مي توانند با اسـتفاده از این راهنمـا به برنامه ریزي درسـي و اجراي آن 

متناسـب بـا امكانات و شـرایط موجود اقـدام كنند.

جامعه و نمونه آماري

ایـن مطالعـه در كلیشـه هاي مرسـوم نمي گنجـد تا جامعه آماري داشـته باشـد. منابـع داده هاي 
ایـن پژوهـش را اسـناد و مدارك مكتوب)اسـناد كارشناسـي، گزارش هاي تحقیق و شـاخص هاي 
عملكـرد(، آثـار مكتـوب در زمینة تجـارب جهاني ناظر بر پـرورش شایسـتگي ها، الگوهاي نظري 
وعملـي، متخصصـان علـوم تربیتـي، كارشناسـان تعلیم وتربیـت، مدیـران اجرایي، تشـكیل مي 
دهنـد. ماهیـت ایـن منابـع ایجـاب مي كنـد كـه در انتخـاب نمونـه هـاي مناسـب از ایـن منابع 
از قالـب هـاي پژوهـش كّمـي عـدول شـود. تعـداد 25 نفـر از صاحب نظـران، 30 نفـر از مدیـران 
هنرسـتانها و دبیرسـتانها،  10 نفـر از دبیـران و هنرآمـوزان و 10 نفـر از اولیـاي دانش آمـوزان در 
یـك مصاحبـه حضوري شـركت كردند. در این مطالعه از نگرش سـنجي و اسـتفاده ازآزمون هاي 
آمـاري بـراي تحلیـل آن نظـرات پرهیز شـد و به جاي آن، بیشـتر از روش هاي ناظـر بر مطالعات 
كیفـي اسـتفاده شـد. بـه عبارت دیگـر، اطاعات جمـع آوري شـده، از جنبه هاي مختلـف، مورد 

نقـد و بررسـي قـرار گرفـت تـا در بـارة روایي آنها اطمینان نسـبي حاصل شـد.

ابزار هاي گرد آوري اطالعات

بـراي انجـام ایـن پژوهـش از اسـناد و مـدارك بـراي توصیـف و تحلیـل وضـع موجـود، از مـرور 
ادبیـات موجـود بـراي اطـاع از برخـي تجـارب جهانـي و اتخاذ چشـم انـداز و تدویـن چارچوب 
راهنمـا  بـراي آمـوزش شایسـتگي  فنـي و حرفـه اي اسـتفاده شـد. براي تهیه پاسـخ مناسـب به 
سـئوال هاي پژوهـش،در گام نخسـت اسـناد ومـدارك موجـود )ادبیات پژوهشـي و گـرارش هاي 
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كارشناسـي(  مطالعـه شـده وتصویـري از وضـع موجـود آموزش فني و حرفه اي ترسـیم شـد. در 
مرحلـه دوم، ادبیـات موجـود در زمینه تلفیق دو نوع آموزش مطالعه وارزشـیابي شـد. و در مرحله 
سـوم، راهنمایي  براي آموزش حداقل یك شایسـتگي فني و حرفه اي به دانش آموزان متوسـطه 
نظـري تدویـن شـد. در مرحلـه چهارم، راهنمـاي تدوین شـده اعتباریابي شـد.از طریق تشـكیل 
گـروه كانونـي یا  تمركز گروهي تاش شـد تصویري نسـبتًا واقعي از وضع موجود ارائه شـود.براي 
پاسـخ بـه سـئوال هاي فرعـي ذیل سـئوال دوم، عاوه بـر مطالعه نظام هـاي آموزش و پـرورش دو 
كشـور اسـترالیا و سنگاپور و استجراج تجارب موفق آنها، از مطالعه اسـناد و گزارش هاي پژوهشي 
اسـتفاده شـد. براي بررسـي تناسـب و سـازگاري اصول، اهداف، انتخـاب رویكردهـا و راهبردهاي 
آموزش و ارزشـیابي با بافت و شـرایط كشـور  تاش شـد به كمك كارشناسـان و صاحب نظران،  
دانـش كسـب شـده از ادبیـات مربـوط و نیـز تجـارب كشـورهاي یاد شـده بـراي موقعیـت ویژه 
كشـور تطبیق داده شـد. براي تهیه پاسـخ سـئوال سـوم و اعتبار بخشـي چارچوب تدوین شـده 
از مصاحبـه بـا صاحـب نظـران و گروه هاي ذي ربط اسـتفاده شـد. بدیل هاي پیشـنهادي مختلف 
بـراي آموزش شایسـتگي با اسـتفاده از نظرات صاحب نظـران و گروه هاي ذي ربط، ارزیابي شـده 
و چارچـوب مناسـب تر بـراي آمـوزش و پرورش شایسـتگي  مورد نظـر تدوین و پـس از ویرایش و 

حصـول اطمینـان نسـبي از روایي نظري و فایده عملي، پیشـنهاد شـد. 

 روش هاي آماري تحقيق داده ها

ایـن مطالعـه ماهیتـًا یـك مطالعه كیفي اسـت كـه از طریق تبیین شـرایط اجتماعـي- اقتصادي 
كشـور، مرور ادبیات مربوط و بررسـي تجارب ایران و دو كشـور نسـبتًا موفق)اسـترالیا و سنگاپور( 
انجـام شـد. چارچـوب راهنما با اسـتفاده از تركیـب ایده ها و نظرات، تدوین شـد. ایـن چهارچوب 
بـا ماحظـه بافـت و درونـداد موردانتظـار پیشـنهاد شـد. پژوهش هاي كیفـي مبتني بـر پارادایم 
تفسـیري و روش شناسـي پدیدار شـناختي اند و بـر درك معنـاي رویدادهـا توسـط افـراد تحـت 
مطالعـه استوارهسـتند. در ایـن حالـت نـگاه بـه پدیده هـا، کل نگرانـه اسـت و دنبـال كـردن این 
روش ، راهـي اسـت بـراي كسـب آگاهـي از طریق كشـف معانـي در پدیده هـا. روش كیفـي براي 
تفسـیر ذهنـي محتـواي داده هاي متنـي از طریـق فرایندهـاي نظام مندطبقه بنـدي، كد بندي، و 

مضمون  سـازي انجـام مي شـود.

يافته های پژوهش

حاصـل مطالعـه حاضر چارچوبي اسـت براي آموزش شایسـتگي فني و حرفه اي بـه دانش آموزان 
شـاخه نظـري. ایـن چارچـوب بخشـي از برنامه ریـزي درسـي و مقدمـه برنامـه درسـي تفصیلي 
اسـت. چارچـوب راهنمـاي آمـوزش مهـارت فنـي و حرفـه اي بـه دانـش آمـوزان شـاخه نظـري 
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شـامل 15 مؤلفه)منطـق و چرایـي؛ اصـول حاكم بـر برنامه؛ اهـداف؛ قلمرو و جهت گیـري محتوا؛ 
روش هـاي آموزشـي- تربیتـی وفعالیت هاي یادگیـري؛ گروه بندي دانـش آموزان؛ موادآموزشـی و 
منابـع یادگیري؛ ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلی وتربیتی؛ منابع مالي؛ منابع انسـاني؛ مـكان؛ زمان؛ 

امكانـات مـورد نیاز؛ مجری آموزش و تشـکیات؛ اسـتلزامات و پشـتیبانی برنامه( اسـت. 

منطق و چرايي اتخاذ خط مشي 

الزام اسناد باالدستي.

بدیلي براي مدیریت گرایش ها و كمك به هدایت تحصیلي 

راهي براي حرفه اي سازي آموزش متوسطه و گسترش اصول حاکم بر طراحی و اجرای برنامه

2-1- واقع گرایی در طراحی و اجرای برنامه و پرهیز از بلند پروازي

2-2- نـگاه همـه جانبه در طراحـی و اجرای طرح)ماحظات مربوط بـه بافت فرهنگي- اقتصادي 
حاكم(

2-3- انعطاف پذیری)در محتوا، روش، ارزشیابي، مجري، مكان، زمان و...(. 

2-4- مشارکت و همكاري گروه های ذی ربط و ذی نفع )اولیا، بنگاه های تولیدي و خدماتي و...(.

 2-5- توجـه بـه نیازهـای عمومـي  دنیـاي کار از طریـق برقـراري ارتباط دو طرفه میان مدرسـه 
و محیط كار.

2-6- ایجاد فرصت های یادگیری عملی و پرهیز از مدرك گرایی

2-7- اجـرای گام بـه گام و گسـترش تدریجی با چشمداشـت به تعمیم و فراگیر سـاختن اجراي 
برنامه. 

2-8- تأمیـن منابـع مالـی، سـخت افـزاری و نـرم افزاری اجـرای طرح توسـط دولت)در راسـتاي 
حـق تعلیـم و تربیت(.

2-9- مبتني بودن بر اصل بهره وری و پرهیز از ایجاد ساختار وتشكیات جدید. 

اهداف 

3-1- افزایش اهمیت و نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اشتغال 

3-2- فراهم سـاختن فرصت كسـب تجربه، فهم و درك اولیه از دنیاي كار و مشـاغل براي دانش 
آموزان
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3-3- تقویت روحیه کار، تاش، مسئولیت پذیری و خودکارآمدی در دانش آموزان

3-4- ایجـاد فرصـت بـرای توسـعه ظرفیت  شـخصي، خودآگاهي و کشـف توانمندی هـا  و عایق 
دانـش آموزان. 

3-5- ایجاد زمینه برای ارتباط میان مدرسه و محیط کار و آمادگی برای کسب درآمد

3-6- زمینه سازی و کمک به توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری 

محتوا 

محتواي آموزشـي تجویز شـده قطعًا  فني و حرفه اي اسـت كه از محتواي آموزشـي شاخه هاي فني 
و حرفـه اي و كاردانـش قابل انتخاب اسـت. یعني، محتوا میتواند از اسـتانداردهاي مهارت در شـاخه 
كاردانـش )اسـتانداردهای کوتـاه مـدت و تعدیـل و تطبیق شـده متناسـب با شـرایط گـروه هدف( 

انتخـاب شـده یا با اسـتفاده از روشـهاي تدوین محتـوا در آموزش فنـي و حرفـه اي تدوین گردد. 

روش هاي آموزشي- تربيتی)فعاليت هاي يادگيري( 

برنامه ریـزان و مجریـان برنامـه بـه اصـول حاكم بـر فراهم كـردن فرصت هاي یادگیـري و انتخاب 
راهبردهـاي آمـوزش- یادگیري براي پرورش شایسـتگي هاي فني  حرفه اي متعهـد خواهند ماند. 
بنابرایـن، بركاربـرد روش هـاي فعال)آمـوزش گروهي، تلفیقـي، تمرین عملـي در موقعیت واقعي، 

شـاگردمحور، پروژه محـور(و یادگیـري عمیق تر تأكید مي شـود. 

گروه بندي دانش آموزان

گـروه بنـدي دانـش آمـوزان تابع نوع، مـكان، زمـان و مجري آمـوزش خواهد بـود. در صورتي كه 
آموزش در هنرسـتان یا گارگاه هاي وابسـته به سـازمان آموزش فني و حرفه اي وابسـته به وزارت 

كار ارائـه شـود، گروه بنـدي فراگیران)هرگـروه 15 تـا 20 نفر( مقرون به صرفـه خواهد بود. 

مواد آموزشی و منابع يادگيري

انتخـاب یـا تولیـد بسـته هاي آموزشـی و منابـع یادگیـري تابـع نـوع و اسـتانداردهاي آمـوزش 
مهارت)شـبیه اسـتانداردهاي آموزشـي شـاخه كاردانش( خواهد بود.  اهتمام به تولید بسـته هاي 
آموزشـي متنـوع و چندرسـانه اي مـورد تأكید اسـت. این بسـته هاي آموزشـي از طریـق تعدیل و 

متناسـب سـازي اسـتانداردهای مهـارت با شـرایط گـروه هـدف تدوین خواهد شـد. 

ارزشيابی پيشرفت تحصيلی وتربيتی 

هـدف ارزشـیابی در ایـن برنامـه اطمینـان از دسـتیابی به هدف های برنامه اسـت، لـذا باید تاش 
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شـود شـیوه ارزشـیابی بـه گونـه ای باشـد کـه از مـدرک گرایـی اجتناب شـده و فعالیـت مهارت 
آموزی بخوبی انجام شـود. به  همین دلیل، ارزشـیابي پیشـرفت تحصیلي، بر سـنجش شایسـتگي 

محور)مطابـق اسـتاندارد مهارت( مبتنـي خواهد بود. 

 زمان آموزش

بیـن 200 تـا 300 سـاعت بـراي آمـوزش یك مهـارت مورد نیاز اسـت. ایـن زمان )هرسـال 100 
سـاعت(، درنوبـت دوم یـا روزهـاي پنجشـنبه و یـا در طول تابسـتان، قابـل تخصیص اسـت.ارائه 

آمـوزش در دوره دوم متوسـطه)پایه هاي 10 تـا 12( خواهـد بـود. 

مکان )فضای آموزشی( 

10-1- فضای درون مدرسه )شامل کارگاه های داخل مدرسه(

10-2- کارگاه های آموزشی متمرکز در دبیرستان های محوری 

10-3- فضـای بـرون مدرسـه ) شـامل کارگاه آموزشـی  در مـدارس فنی و حرفـه ای و کاردانش 
یا سـازمان فنـی و حرفه ای

10-4- فضـای بـرون مدرسـه در محیط کار )کارگاه های واحدهـای اقتصادی در بخش خصوصی 
و دولتی(

 امکانات مورد نياز 

امکانات کارگاهی مدارس فنی و حرفه ای 

امکانات فنی و کارگاهی موسسات تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی داوطلب 

امکانات کارگاهی سازمان فنی و حرفه ای کشور 

کارگاه مهارت آموزي در دبیرستان

امکانات و منابع نرم افزاری 

منابع مالی 

منابـع مالـی مـورد نیـاز آن بایـد بـا تصویب مجلـس توسـط دولت تأمین شـود. پیـش بینی می 
شـود بـه شـرط وجود فضـا و تجهیزات و با فـرض گروه بندي 20 نفـره ، حدود 400 تـا 600 هزار 

تومـان بـراي آمـوزش مهارت بـه هر دانش آمـوز مورد نیاز اسـت.
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منابع انسانی

13-1-  مربیان و هنرآموزان شاغل در هنرستانهاي فني و حرفه اي وکاردانش

13-2-  مربیان شاغل در سازمان آموزش فنی و حرفه ای

13-3- دبیران فنی آزاد بصورت پاره وقت

13-4- صاحبان كسب و كار در بخش خصوصي. 

13-5- در بلنـد مـدت و بـا فراگیـر شـدن طـرح، تربیت دبیـران فنی بـرای اجرای طـرح آموزش 
یـک مهارت 

مجری  و تشکيالت اجرايی

 طـرح آمـوزش مهـارت به دانش آموزان شـاخه نظري باید بـا بضاعت نرم افزاري و سـخت افزاري 
دولـت سـازگار باشـد. در شـرایط حاضـر امـكان ایجاد تشـكیات جدیـد وجـود نـدارد. بنابراین، 
اسـتفاده از ظرفیت تشـكیات موجود هم  ممكن اسـت و هم مطلوب. در سـطح وزارت، معاونت 
آمـوزش متوسـطه و مدیریت آموزش نظری مسـئولیت مسـتقیم اجـرای طـرح را برعهده خواهد 
داشـت و در سـطوح اسـتان و شهرسـتان نیز معاون و کارشـناس آموزش متوسطه مسئول اجرای 

برنامـه خواهند بود. 

15-استلزامات و پشتیبانی برنامه

15-1- تأمین منابع مالی، تجهیزاتی و فضای آموزشی

15-2- جلـب پشـتیبانی و حمایـت جامعـه و اولیا دانش آمـوزان از طریق اطاع رسـاني و توجیه 
اولیا و دانـش آموزان

15-3- جلب پشتیبانی و حمایت موسسات آموزشی فنی و حرفه ای دولتی و خصوصی

15-4- پشـتیبانی و حمایـت حقوقـی با اسـتفاده از قـدرت قانونگزاری مجلـس و تصویب قوانین 
مـورد نیاز

15-5- پشتیبانی علمی و پژوهشی از طریق پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

15-6- پشـتیبانی سـازمانی و تشـکیاتی با ایجاد کمیته هایي با مشـارکت نهادها و سـازمانهای 
ذیربـط و ذینفع 

15-7- آموزش و توجیه نیروهای اجرایی و گروه هاي ذي نفع

15-8- امكان سنجي)برآورد امكانات و منابع براي اتخاذ تصمیم در خصوص شیب گسترش(
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12- پيشنهاد ها

الف( پیشنهادهاي برخاسته از یافته هاي پژوهش

پیشـنهاد مي شـود اجـراي ایـن طـرح  در مـدارس داوطلـب آغـاز شـود و ضمـن رعایـت اصول، 
متناسـب بـا امكانـات هـر منطقـه از روش هاي ارائه شـده اسـتفاده شـود.

ب(پیشنهادهایي براي پژوهشهاي آینده

ارزشـیابي شـقوق مختلـف اجراي چارچوب ارائه شـده و گرفتن بازخـورد و اصـاح روش ها ضروري 
اسـت. در واقـع،  بـا توجه بـه اصل انعطاف پذیـري، روش هاي مختلف براي اجراي برنامه پیشـنهاد 
شـده و مفید بودن هر روش به نتایج ارزشـیابي وابسـته اسـت. چارچوب ارائه شـد و در جریان اجرا 

از طریق تحقیق و توسـعه قابل اصاح اسـت و این وظیفه به عهده پژوهشـگران اسـت.
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عنوان طرح پژوهشي: رشد زبان و روابط اجتماعي 
كودكان چهار تا شش ساله مهد كودك رو براساس 

وضعیت جمعیت شناختي خانواده هاي آنها
پژوهشگر: جناب آقاي مهدي قليچي

سمت: مربي گفتار درمانگر

سفارش دهنده: سازمان آموزش و پرورش استان قم

خالصه طرح پژوهشي برگزيده:

مقدمه

مهـم تریـن ابزار انسـان ها بـراي برقـراري ارتباط با یکدیگـر، زبان اسـت. زبان ابزاري اسـت براي 
بیـان اندیشـه هـا و در عین حال بهتر اندیشـیدن. کودك نیز، بـراي برقراري ارتباط بـا دیگران، از 
زبـان اسـتفاده مـی کنـد. تکامل زبان در کـودك از ویژگی هایی برخوردار اسـت کـه آگاهی از آن 
هـا، در شـناخت هـر چـه بهتر کـودك مؤثر اسـت )احـدي و بنی جمالـی، 1388(. نقـش زبان از 
دو جهـت حائـز اهمیت اسـت: نخسـت آن کـه به عنوان وسـیلهء ارتباط اجتماعـی عمل می کند 
و دوم آن کـه وسـیله اي اسـت بـراي تفکـر. زبـان که به عنـوان یک ابـزار ارتبـاط اجتماعی عمل 
مـی کنـد، خـود تحـت تأثیـر عوامـل اجتماعی متعددي رشـد مـی کند. از جملـه ء ایـن عوامل، 
والدیـن، رسـانه هـاي گروهـی، توانایی خواندن، معلمان و مدرسـه و ... هسـتند. مدرسـه محیطی 
اسـت کـه کـودك در مـورد دنیـاي پیرامـون خـود، دربـارهء روابط صحیـح اجتماعی و افـراد غیر 
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از خانـواده مـی آمـوزد. او در ایـن محیـط، از خانـواده جداسـت، با مسـائل اجتماعـی و آکادمیک 
مواجه اسـت و ناگریز از دوسـت یابی اسـت )سـارلس1، 2004(. انسـان، موجودي اسـت اجتماعی 
و جنبـه ي اجتماعـی رشـد کـودك پایـه و اسـاس زندگـی انسـانی را تشـکیل می دهـد. الزمهء 
زندگـی اجتماعـی، آمادگی روانی، برخـورداري از مهارت هاي اجتماعی، اعتمـاد به نفس و قدرت 
سـازگاري اجتماعـی اسـت. پس بـدون تردید از نظر اجتمـاع مهم ترین بعد شـخصیت افراد، بعد 

اجتماعی شخصیت آنهاسـت)افروز، 1381(.

از جملـه عوامـل اجتماعی شـدن کودکان، کودکسـتان و مهدکودک ها اسـت. محیط مهدکودک 
در واقـع اولیـن برخـورد با گروه هم سـاالن را براي کـودك فراهم می آورد. کـودك در مهدکودک 
روشـی را پیـش مـی گیـرد کـه بـا روش او در خانـواده متفـاوت اسـت. در مهدکـودک الگوهـاي 
رفتـاري کـودك تعدیـل مـی شـود و روش هاي سـازگاري جدید را فرا مـی گیـرد. در واقع برنامه 
هـا و فعالیـت هـاي خـاص کـودکان براي دسـتیابی به اهـداف مختلفـی نظیر توسـعه ی مهارت 
هـاي اجتماعـی کـودکان در مراکـز پیش دبسـتانی و مهدکودک ها  بـا اسـتفاده از فعالیت هایی 
ماننـد پـرورش حس مسـئولیت پذیري، تقویت اندیشـه، رعایت حقـوق فرد و دیگـران، آمادگی و 
توانایـی در توجـه به مالکیت و تملک اشـیاء مربوط به دیگران، آشـنایی با قوانیـن و مقررات خانه، 
مدرسـه، محلـه و جامعـه، شـناخت نهادهاي ملی، ایجـاد عاقه به بـازي و فعالیت هـاي گروهی، 
توسـعه ی روابـط بـا دیگـران و ایجاد ارتباط با دوسـتان جدید، توسـعه ی شـیوه هـاي برخورد با 
دیگـران و مهـارت در معرفـی خود بـه دیگران، زمینه ی رشـد مهارت هاي اجتماعی و سـازگاري 

اجتماعـی را فراهم می کند )شـعاري نـژاد، 1381(.  

آن چـه از داده هـای نظـری برمـی آیـد ایـن اسـت کـه رشـد زبـان و عملکـرد هـای ارتباطـی و 
اجتماعـی کـودک کـه ارتباطی دو طرفه بـا یکدیگر دارند، در روند رشـد کودک عهده دار نقشـی 
کلیـدی مـی باشـند. آن هنـگام کـه رمز هـای زبانی برای برقـراری ارتباط اسـتفاده می شـوند، با 
اسـتفاده از ایـن رمزهـا یـک واقعـه ی اجتماعی رخ مـی دهـد. در مقابل، فعالیت هـای اجتماعی 
هـم بـا در نظـر گرفتـن آن در بطـن مهـارت هـای زبانی فهمیـده می شـوند. به دلیـل این نقش 
هـای وابسـته به هم، سـؤاالتی دربـاره ی ماهیت دقیق ارتبـاط بین زبان و مهـارت های اجتماعی 
کـودکان در حـال رشـد، مطـرح اسـت. بنابراین، بـا در نظر گرفتن اهمیت بسـیار زیاد رشـد زبان 
و توجـه بـه گسـترش مهارت هـای ارتباطـی و روابط اجتماعی کـودکان، این پژوهش مـوارد فوق 
را در کـودکان مهدکودکـی بررسـی مـی نماید، به امیـد آن که بتواند گامـی در جهت اعتای این 

دسـته از مهـارت های رشـدی، در کودکان کشـورمان بردارد.

1. Sarles
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2. بيان مسأله

همـهء موجـودات زنـده در طـول حیات خود همواره با مشـکاتی مواجه می شـوند کـه ناگزیرند 
بـرای آن راه حـل هایـی پیـدا کننـد. همچنیـن، نیازهایـی دارند کـه باید بـرآورده شـوند. آن ها، 
بـه منظـور رفـع نیازهـا و حل مشـکات ، ناچارند با همنوعـان خود ارتبـاط برقرار کننـد و از این 
رهگـذر پایـه هـای زندگـی اجتماعـی خود را نیـز هموار سـازند. انسـان، به دلیل دسـتگاه صوتی 
پیشـرفته اش، از راه زبـان رابطـه برقـرار مـی کنـد. بشـر، از طریـق گفتـار، خواسـته هـا و افکار و 
احساسـات دیگـران را مـی فهمد و افکار و خواسـته هـای خود را منتقل می کند. پـس، زبان یک 

عامـل ارتبـاط اجتماعی برای انسـان به شـمار مـی رود.

زبـان کنـش پیچیـده ای اسـت کـه بیـان و ادراک حـاالت عاطفـی، مفاهیـم و افکار را به وسـیله 
ی عائـم صوتـی یـا تصویری میسـر می سـازد. بـه عبارت دیگـر، زبـان از نظام سـازمان یافته ی 
نمادهایی تشـکیل شـده اسـت که انسـان ها برای بیان و دریافت معنا به کار می برند و مسـتلزم 
یـک نظـام قواعـد و تبلور اسـت. ایـن نظام به صـورت رفتارهای عینی گفتاری و نوشـتاری اسـت 
)دادسـتان، 1387(. مطالعات روان شناسـان نشـان می دهد که رشـد زبان و گفتار، یکی از جنبه 
های اصلی رشـد در انسـان محسـوب می شـود. زبان ذاتًا وسـیله ای برای بیان تعداد نامحدود و 
نامعینـی از معانـی اسـت کـه از طریق نظامی محدود صـورت  می گیرد )مفیـدی، 1380(. از این 
طریـق اسـت کـه کـودکان کنترل می شـوند و کنترل کـردن دیگـران را یاد می گیرنـد. برقراری 
ارتبـاط بـا دیگران و تبادل افکار از بارزترین کارکردهای زبان اسـت. اما زبـان، کارکردهای دیگری 
هـم چـون درک جامعه و فرهنگ، کمک بـه برقراری و تداوم روابـط اجتماعی، طبقه بندی مقوله 
هـای زبانـی، و کمـک بـه اسـتدالل را دارد )ماسـن، 1380(. کـول1  اذعـان مـی دارد کـه اگرچه 
کـودکان مهـارت گـوش کـردن و صحبت کردن را کم تـر از طریق آموزش رسـمی فرا می گیرند، 
سـرانجام بـا ارتبـاط متقابل و تعامل با دیگران در محیطی برانگیزاننده اسـت کـه می توانند درک 
کننـد و سـاختار زبـان مادری خـود را بیاموزند و مورد اسـتفاده قـرار دهند )کـول، 1380(. زبان، 
تحـت تأثیـر عوامـل متعـددی چـون عوامل زیسـتی و محیطی رشـد می کنـد. اما تأثیـر هر یک 
از ایـن عوامل در رشـد زبان یکسـان نیسـت. از عوامل محیطی مهم مؤثر در رشـد زبـان، خانواده، 

مدرسـه، هم ساالن و رسـانه ها است )اسـترنبرگ،1387(. 

رشـد و تعامـل اجتماعـی،  مهـم ترین جنبه  ی وجود هر شـخص اسـت. چون فرض بر این اسـت 
کـه کـودکان بـدون روابط اجتماعی و داشـتن مهارت هـای الزم قادر نیسـتند در تعامل اجتماعی 

1. Kaul 
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بـا سـایرین، وظایـف خـود را انجـام دهنـد )بیلمـن1، 1994 بـه نقل از رهنمـا و علییـن، 1384(. 
بـه عقیـده ی ویگوتسـکی2 )1978( و بنـدورا3 )1977( تعامـل اجتماعـی، یـک فـن و یک منبع 
غیـر قابـل اجتنـاب از رشـد روانـی کـودکان اسـت. کـودکان در تعامل با دیگـران، یـاد می گیرند 
کـه چگونـه رفتـار و چگونـه قضـاوت کنند )خـرازی و دلگشـایی، 1388(. کسـانی کـه در زمینه 
ی اجتماعـی به شـکوفایی رسـیده اند، به سـطحی از مهـارت در روابـط اجتماعی دسـت یافته اند 
کـه می تواننـد بـا مـردم به راحتـی زندگی سـازگارانه ای داشـته باشـند )ماسـن، کانجـر، کیگان، 
هوسـتون4 ترجمـه ی یاسـایی، 1380(. مـی تـوان به نظریه های متعددی اشـاره کـرد که همگی 
کـم و بیـش بـه اهمیـت تأثیـر عوامـل اجتماعـی در رشـد زبانی اشـاره کـرده انـد. از جملـه این 
نظریـات مـی توان به اسـکینر و نظریه پـردازان رفتاری یادگیری اشـاره کرد کـه عوامل محیطی، 
پـاداش هـا، تقویـت ها و مشـاهده و سرمشـق گیـری را در رشـد زبان مؤثـر می داننـد )حاجتی، 
1364(. نظریـه پـردازان دیگـری چون چامسـکی بـا وجود تأکید بر سرشـتی و ذاتی بـودن زبان، 
وجـود یـک بسـتر زبانـی را در رشـد اولیـه  ی زبان کـودک مهم و مؤثـر می دانند. کسـانی چون 
پیـاژه، برونـر و لوریـا نیـز عاوه بر تأکیـد بر عوامل انگیزشـی و ذاتـی زبان به عوامـل محیطی در 
رشـد و نمـو زبـان و مهـارت هـای زبانی اشـاره مـی کنند. امـا در میـان نظریه پـردازان حیطه ی 
زبـان، آن کـس کـه از همـه بیـش تر به عوامـل اجتماعـی و تأثیر آن در رشـد زبـان تأکید می 
کنـد، ویگوتسـکی اسـت کـه نخسـتین نقش زبان هـم در کـودک و هـم در بزرگسـال را ایجاد 
ارتبـاط مـی دانـد و ارتبـاط اجتماعی را منشـأ بروز زبـان در کودک معرفی می کند. ویگوتسـکی 
مرحلـه ی سـن پیـش دبسـتانی را مرحلـه ی رشـد زبـان کـودک مـی نامـد. او معتقد اسـت که 
کارکـرد ارتبـاط زبـان در شـروع دوره ی دبسـتان، آغـاز مـی شـود کـه یـک مرحله ی سـریع در 
پیشـرفت زبـان اسـت کـه در ایـن مرحلـه روابـط اجتماعـی کـودک و گـروه های سـنی و نقش 

مدرسـه اهمیـت زیادی پیـدا می کند )لطـف آبـادی، 1365(.

 تعـدادی از مطالعـات نیـز بـه وجـود رابطهء همبسـتگی5بین زبـان و روابط اجتماعی رسـیده اند 
)لوئیـز2000،6(. در تحقیقـات متعددی که در مورد کودکان هفت سـاله انجام گرفته، نشـان داده 
شـده اسـت که ایجاد فرصت های زبان شـفاهی در خانه و مدرسـه و تشـویق کودکان برای حرف 

1. Beelman 
2. Wigotski
3. Bandura 
4. Mussen,kanjer,kegan&Hoson.
5.Cordination
6. Lewis
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زدن در سـنین پاییـن تـر و بعـد از آن باعث رشـد و تعامـل اجتماعی کودکان می شـود )کزدن1، 
2001(. در تحقیقـی دیگـر کـه در مـورد کودکان هفت سـاله انجـام گرفت، از تعامل شـاگردان با 
معلـم و تعامـل شـاگردان بـا والدین شـان، بـازی کردن با کـودکان دیگـر، صحبت کردن بـا آنها،  
کتـاب خوانـی برای آن ها توسـط معلمـان و نیز والدین به عنـوان عوامل مهم رشـد زبانی در آنها 
یـاد شـده اسـت )دیکنسـون2، 2001(. ادوارد زیگلـر نیـز تعامـل کـودکان در این سـن را با دیگر 
بچـه هـا از عوامل شـکل گیـری مهارت هایـی می داند که برای رشـد زبـان در کـودکان ضروری 
اسـت و آن هـم از طریـق آموزش رسـمی مدرسـه امـکان پذیر اسـت )زیگلـر3،2003(.  مطالعات 
فراوانـی در ایـن زمینـه، و در سـنین مختلف توسـط کسـانی چون جیمز مـک دونالـد )2001(، 
مـارگارت بورچینـال 4)2004(،  کیمبرلـی کیـث )1999، بـه نقـل از مفیـدی و سـبزه، 1388(، 
ویلییام فولر5، امی سـون سـن 6)1974(، جینبرکوگلی سـان )1987( و ... انجام شـده که همگی 
گویـای اهمیـت متغیرهـای اجتماعـی در رشـد زبانی هسـتند. کـودکان 4 تـا 6 سـاله ای که در 
اوج سـن زبـان آمـوزی قـرار دارنـد، برای رشـد زبانی خـود با چه چالـش هایی رو به رو هسـتند؟ 
نحـوه ی تعامـل اجتماعی ایشـان در این سـنین از چه عواملـی متأثر می باشـد؟ تعامل حاصل از 
رشـد زبـان و روابـط اجتماعـی کودکان در چـه مواردی اسـت؟ و این دو مقوله چـه اثراتی بر روی 
یکدیگـر دارنـد؟ و چگونه می توان رشـد زبـان و روابط اجتماعـی کودکان در این سـنین را ارتقاء 
بخشـید؟ و سـؤاالت بسـیار دیگری از این دسـت، که امید اسـت به وسـیله ی این پژوهش بتوان 

بـرای آن ها پاسـخ هایی پیـدا نمود. 

3. اهميت وضرورت اجرای پژوهش

زبان و روابط اجتماعی، دو مشـخصهء نوع بشـر هسـتند که در زندگی انسـان نقش بسـیار مهمی 
ایفـاء مـی کننـد. اکتسـاب گفتـار و زبـان، یکـی از مهـم ترین مؤلفه های رشـد اسـت کـه کامًا 
وابسـته به محیط اجتماعی شـکل می گیرد. داده های نظری نشـان گر این حقیقت می باشـند 
کـه بیـن رشـد زبـان و مهارت هـای اجتماعـی، رابطه ی مسـتقیمی وجـود دارد. به عنـوان مثال 
در مدل تعاملی زبان که توسـط کارک7 )2003( بیان شـده اسـت اکتسـاب زبان شـامل تعامل 
هـای دو جانبـه ی پیـش رونده میان رفتارهای کودک و والدین اسـت که هرگونه تأخیر در رشـد 
زبـان، پویایـی ایـن تعامـل هـا و تجربه های سـازنده ی اجتماعـی را کاهش می دهـد یا بر عکس 

1.  Cazden 
2.  Dikinson
3.  Zigler
4.  Burchinal
5.owler
6.  Swensen
7. Clerk
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)کارک، 2003(. هورویتـز1 و همـکاران )2003( رابطـه ی کفایـت اجتماعـی با رشـد زبـان را در 
1189 کـودک مهـد کودکـی مبتـا به تأخیر در رشـد زبان بررسـی نمودنـد )هورویتـز، 2003(. 
کب و ملر2 )2004( رشـد زبان و کفایت اجتماعی کودکان 4 تا 5 سـاله ی هنجار و دچار آسـیب 
ویـژه زبانـی را بررسـی کردند )کـب و ملر، 2004(. مارتـون3 و همکاران )2005( نیـز این رابطه را 
در 19 کـودک هفـت تـا ده سـاله ی مبتا به آسـیب زبانی ویـژه و 19 کودک طبیعـی و بهنجار، 
بررسـی کردنـد )مارتـون، 2005(. دیکینسـون و توبـورز4 )2001( بیان می دارنـد که تعامل های 
اجتماعـی کـودکان با هم سـاالن خـود در مهد کودک در این سـن، و ایجاد فرصت برای اسـتفاده 
از زبـان در خانـه، تهییج و تشـویق کـردن آن ها برای صحبت کردن در محیـط های اجتماعی، از 
عوامل شـکل گیری و رشـد مهارت های زبانی کودکان می باشـد )دیکینسـون و توبورز، 2001(. 

هـم چنیـن، طبـق نظریـه ی اجتماعی ویزمـر و رابرتسـون5، بین کـودک و محیـط وی رابطه ی 
متقابـل برقـرار اسـت و هر چه قـدر تعامل هـای اجتماعی بین کـودک و والدین پویاتر باشـد، در 
نتیجـه، رشـد زبـان و مهـارت های اجتماعـی او بیش تر خواهد بـود )ویزمر و رابرتسـون، 1999(. 
از جملـه وظایـف اجتماعـی کـودک، فراگیری مهـارت در برقـراری ارتباط متقابـل و موفق با هم 
سـاالنش می باشـد. کـودکان مهدکودکی، از طریق تعامل با هم سـاالن، رفتارهایـی مانند: رعایت 
نوبـت، همـکاری و توجـه بـه نظر دیگـران، کنترل خشـم و مشـارکت را یاد می گیرند )اسـمیت 
و تراویـس 6، 2001(. از طرفـی کـودک، مهـارت هـای اجتماعی را بـه  آسـانی از راه تعامل با پدر 
و مـادر و سـایر اعضـای خانـواده فـرا مـی گیـرد )شـهیم، 1382(. .بنا برایـن با توجه بـه اهمییت 
رشـد زبـان و برقرار شـدن روابـط اجتماعی کودکان در جامعـه، این پژوهش با عنوان »رشـد زبان 
وروابـط اجتماعـی کـودکان 4 تـا 6 سـالهء مهدکـودک رو، بر اسـاس وضعیت جمعیت شـناختی 
خانـواده های آن ها«به بررسـی رشـد زبـان و روابط اجتماعی کـودکان و هم چنین تأثیر وضعیت 
خانوادگـی آن هـا در ایـن دو متغیـر در کـودکان 4  تـا 6 سـاله ی مهـد کـودک روی اسـتان قم 

پرداخته اسـت. 

1.  Horwitz.
2.   McCabe & Meller
3.   Marton
4.  Dickinson & Tobors 
5.  Wisemer & Rabertsoon
6.  Smith SW & Travis PC
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4 . هدف های پژوهش 

هدف کلی : بررسـی رشـد زبان و روابط اجتماعی کودکان 4 تا 6 سـالهء مهدکودک رو بر اسـاس 
وضعیت جمعیت شـناختی خانـواده های آن ها.

اهداف جزئی یا فرعی پژوهش:  

1.تعیین روند رشد زبان در کودکان 4 تا 6 ساله. 

2.تعیین روند روابط اجتماعی در کودکان 4 تا 6 ساله.    

 3. شناسایی تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی خانواده ها در روند رشد زبان کودکان .

 4 . شناسایی تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی خانواده ها در روند روابط اجتماعی کودکان. 

 5. شناسایی تفاوت جنسیتی در رشد زبان کودکان دختر و پسر 4 تا 6 ساله.

 6. شناسایی تفاوت جنسیتی در روابط اجتماعی کودکان دختر و پسر 4 تا 6 ساله.     

هدف کاربردی: بهبود مهارت های رشد زبان و روابط اجتماعی کودکان. 

5. سؤال های پژوهش 

1- روند رشد زبان در کودکان 4 تا 6 ساله چگونه است؟

2-  روند روابط اجتماعی در کودکان 4 تا 6 ساله چگونه است؟

3-  ویژگـی هـای جمعیـت شـناختی خانـواده ها تا چه انـدازه در روند رشـد زبان کـودکان مؤثر 
است؟

4- ویژگـی هـای جمعیـت شـناختی خانواده هـا تا چه انـدازه در رونـد روابط اجتماعـی کودکان 
مؤثر اسـت؟

5- آیا از نظر رشد زبان در سنین 4 تا 6 سال بین دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟

6- آیا از نظر روابط اجتماعی در سنین 4 تا 6 سال بین دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟

6. روش پژوهش

ایـن پژوهـش، از نـوع عّلی – مقایسـه ای یا پس رویدادی اسـت. روش عّلی- مقایسـه ای، معمواًل 
بـه تحقیقاتـی اطـاق می شـود که در آن ها پژوهشـگر با توجـه به متغیر ماک، به بررسـی علل 
احتمالـی وقـوع آن مـی پـردازد. به عبـارت دیگر، تحقیق عّلی- مقایسـه ای گذشـته نگـر بوده و 
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سـعی بـر آن دارد کـه از معلـول به علت احتمالی پی ببـرد. در این تحقیقات، علـت و معلول پس 
از وقـوع، مورد بررسـی قرار می گیرد )سـرمد، 1382(. 

7.  جامعه آماری

جامعه آماری شـامل کودکان دختر و پسـر مهد کودک های سـطح شـهر قم در سـال تحصیلی 
96-1395 )5356 نفـر(.  تعـداد مهدکـودک های تحت نظارت سـازمان بهزیسـتی 79 مورد بود. 

8 . حجـم نمونـه و روش نمونه گيـری  تعـداد نمونـه هـا: بـا توجه به  تقسـيم بندی 
کـودکان 4 تـا 6 سـاله در رده  هـای ذيـل بدين صورت اسـت:

   جدول تعداد کودکان نمونه گیری شده در پژوهش بر حسب سن و جنس

تعداد دختر
)نفر(

تعداد  پسر
)نفر(

تعداد كودكان 
)نفر(

سن رديف

30 30 60 چهار ساله 1
30 30  60 چهار و نيم ساله 2
30 30  60 3 پنج ساله
30 30 60 پنج و نيم ساله 4
30 30  60 شش ساله 5

150 150 300 چهار تا شش ساله جمع
روش نمونه گیري: روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای.                                              

نمونه گیـری تصادفـی از نـوع »خوشـه ای«، زمانـی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد که لیسـت کلیه 
افـراد جامعـه در دسـترس نباشـد و معموال هـم جامعه در مـورد مطالعه صفت نامتجانس اسـت. 
در ایـن روش واحـد نمونه گیـری فـرد نیسـت، بلکـه گروه می باشـد. البتـه گروهی که بـه صورت 
طبیعـی شـکل گرفته اسـت. در ایـن مطالعـه، از روش نمونه گیری خوشـه ای چندمرحلـه ای به 
شـرح زیـر اسـتفاده شـد. بـا توجه بـه نواحی 4 گانـه آموزش و پـرورش اسـتان قم از بیـن آنها به 
تصـادف 2 منطقـه) مناطـق 1 و 2( و بعـد از بیـن مهـد کودک هـای این مناطق تعـداد 10 مهد 
کـودک ) در مجمـوع 5 مهـد کودک دخترانه و 5 مهد کودک پسـرانه( انتخاب شـدند. از کودکان 
مقیـم در ایـن مهـد کـودک هـا بـه تعـداد 30 آزمودنـی) هر مهد کـودک 30 نفـر( مـورد آزمون 

قـرار گرفتند.
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9.  ابزار های گردآوری اطالعات 

  »TOLD-P. 3«الف- آزمون رشد زبان

برای بررسـی رشـد زبان در کودکان از آزمون رشـد زبان»TOLD-P. 3« اسـتفاده شـده اسـت. 
ایـن آزمـون از جامـع تریـن آزمـون هـا در زمینه ی سـنجش رشـد زبان اسـت و مبتنـی بر یک 
مـدل دو بعـدی اسـت، کـه در یک بعد آن نظـام های زبان شـناختی با مؤلفه های گـوش کردن، 
سـازمان دهـی و صحبـت کـردن، و در بعـد دیگرش مختصات زبان شـناختی با مؤلفـه های معنا 

شناسـی، نحو و واج شناسـی قرار دارد.

جدول  مدل دو بعدی آزمون رشد زبان

صحبت 
كردن

سازمان دهی 
كردن

گوش كردن          نظام زبان شناختی

مختصات زبان شناختی  
واژگان 
شفاهی

واژگان ربطی واژگان تصويری معنا شناسی

تکميل 
دستوری

تقليد جمله درک دستوری نحو

توليد كلمه تحليل واجی تمايز گذاری 
كلمه

واج شناسی

ایـن آزمـون توسـط حسـن زاده و مینایـی در پژوهشـکده ی آموزش و پرورش اسـتثنایی اسـتان 
تهـران، در سـال 1379 روی نمونـه ای بـا حجـم 1235نفر )626 پسـر و 609 دختـر( از کودکان 
4-0 و 11-8 سـالهء تهرانـی، انطبـاق و هنجاریابـی شـده اسـت. ایـن آزمون، سـومین ویرایش از 
نسـخه ی اصلـی بـا عنـوان Told-p اسـت. حـرفP   به معنـای اولیه اسـت که این آزمـون را از 
همتـای خـود بـا عنـوان Told-I که برای سـنین 12-8 سـال فراهم شـده، مجّزا مـی کند. این 
آزمـون بـرای کـودکان 4 تـا 8 سـال بـه کار مـی رود، که شـامل 9 خـرده آزمون )6خـرده آزمون 
اصلـی و 3 خـرده آزمـون تکمیلـی( اسـت. خـرده آزمون هـای اصلی کـه باید به ترتیب و پشـت 
سـر هم اجرا شـود، شـامل: واژگان تصویری، واژگان ربطی، واژگان شـفاهی، درک دستوری، تقلید 
جملـه و تکمیـل دسـتوری اسـت. خـرده آزمـون های تکمیلـی نیز شـامل : تمایز گـذاری کلمه، 

تحلیـل واجـی و تولید کلمه می باشـند.
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موارد استفاده آزمون:  

این آزمون 4 کاربرد عمده دارد:   

 الـف( شناسـایی کودکانـی کـه به طور قابل ماحظـه ای درمهـارت های زبانی، ضعیـف تر از هم 
سـاالن خود هستند. 

ب( مشخص کردن نقاط قوت و ضعف کودکان درمهارت های زبانی.

 ج( عینی کردن پیشرفت زبان کودکان درنتیجهء  برنامه های مداخله ای ویژه. 

 د( اندازه گیری زبان در مطالعات پژوهشی.  

نمره گذاری

نمـره گـذاری ایـن آزمـون، بـه صـورت صفـر و یک اسـت. بدین صـورت کـه اگر کـودک به یک 
سـؤال جـواب درسـت بدهـد، نمـره ی یـک و اگـر جـواب غلط بدهـد، نمـره ی صفر مـی گیرد. 
نمـره ی زبـان گفتـاری فـرد، برابـر جمـع نمـرات تمـام خـرده آزمـون هاسـت. نمـره ی مهارت 
گـوش کـردن، برابـر جمع نمرات فـرد در خرده آزمـون هـای واژگان تصویری، درک دسـتوری و 
تمایزگـذاری کلمـه اسـت. نمره ی مهارت سـازماندهی کردن فرد برابر جمع نمـرات فرد در خرده 
آزمـون هـای واژگان ربطـی، تقلیـد جملـه و تحلیل واجی اسـت. نمـره ی مهـارت صحبت کردن 
فـرد برابـر جمع نمرات فرد در خرده آزمون های واژگان شـفاهی، تکمیل دسـتوری و تولید کلمه 
اسـت. نمـره ی مؤلفـه ی معناشناسـی فـرد، برابر جمع نمرات فـرد در خرده آزمون هـا ی واژگان 
تصویـری، واژگان ربطی و واژگان شـفاهی اسـت. نمره ی مؤلفه ی نحو، برابـر جمع نمرات فرد در 

خـرده آزمـون های درک دسـتوری، تقلید جمله و تکمیل دسـتوری اسـت. 

پايايی و روايی آزمون                                                      

 در رابطه با پایایی این آزمون که با استفاده از روش آزمون - باز آزمون به دست آمده است، ضرایب 
همبسـتگی بـرای هر کـدام از خرده آزمون هـای واژگان تصویری، واژگان ربطی، واژگان شـفاهی، 
درک دسـتوری، تقلید جمله و تکمیل دسـتوری بـه ترتیـب 0,78،0,78،0,85،0,82،0,86و0,85 
محاسـبه شـده اسـت. در رابطـه با روایی آزمـون، ضرایب همبسـتگی بین چند خـرده آزمون این 
آزمـون و آزمـون هـای مـاک  به عمل آمـده که می تـوان بـه ضرایـب0,57،.71،0,42 .0و 0,70 
اشـاره کـرد )حسـن زاده و مینایـی ، 80-1379(. مقـدار آلفـای کرونبـاخ بـه دسـت آمـده بـرای 
هرکـدام از خـرده آزمـون هـا، دراین تحقیق نیـز بـه ترتیـب برابـر 0,73،0,8،0,77،0,73،0,86و 

0,84 می باشـد. 
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ب- زیر مقیاس ارتباط اجتماعی از آزمون سنجش رشد نیوشا

 در ایـن پژوهـش بـرای بررسـی روابط اجتماعـی کـودکان، از زیرمقیاس ارتبـاط اجتماعی آزمون 
سـنجش رشـد نیوشـا اسـتفاده شـده اسـت. آزمـون سـنجش رشـد نیوشـا، در قالـب 13 جدول 
رشـدی در محـدوده هـا ی سـنی: از تولـد تا 3 ماهگی )سـطح 1(، 4 تا 6 ماهگی )سـطح 2(، 7 تا 
9 ماهگی )سـطح 3(، 10 تا 12 ماهگی )سـطح 4(، 13 تا 15 ماهگی )سـطح5(، 16تا 18 ماهگی 
)سـطح 6(، 19تا 24 ماهگی )سـطح 7(، 25 تا 30 ماهگی )سـطح 8(، 31 تا 36 ماهگی )سـطح 
9(، 37 تا 42 ماهگی )سـطح 10(، 43 تا 48 ماهگی )سـطح 11(، 49 تا 60 ماهگی )سـطح 12(، 
61 تا 72 ماهگی )سـطح 13(، و دسـتیابی به 91 جدول رشـدی )13 جدول به تفکیک هر یک 

از 7 حیطه ی رشـدی مـورد مطالعه( بود.        

مطالعـهء تحلیلـی حاضـر از شـهریور مـاه 1385 تـا آذر مـاه 1386 روی 93 کودک فارسـی زبان 
شـامل 49/75 درصـد پسـر )تعـداد= 295 نفـر( و 50/25 در صـد دختـر ) تعـداد= 298 نفـر( در 
محدوده ی سـنی بدو تولد تا 6 سـال، در مهدهای کودک و مراکز بهداشـت اسـتان تهران انجام 
شـد. بـا توجـه بـه این کـه در این بررسـی 13 سـطح رشـدی یا گـروه سـنی مدنظر بـود، در هر 
سـطح حداقـل 43 کـودک مـورد مطالعه  قـرار گرفت. در ایـن مطالعه با توجه به تعـداد نمونه ی 
موردنیـاز، انتخـاب مناطـق مورد مطالعه بـه صورت خوشـه ای و انتخاب از بیـن مهدهای کودک 

و مراکـز بهداشـت هر منطقه بـه صـورت تصادفی بود.

در آزمون سـنجش رشـد نیوشـا، برای تفسـیر نتایج هر یک از سـطوح رشـدی، از معیار دامنه یا 
حداقـل و حداکثـر امتیـازات اسـتفاده می شـود. در این آزمون، هـر آیتم یک امتیـاز دارد. پس از 
تکمیـل آزمون در هر سـطح رشـدی، در صورت کسـب امتیـاز حداقل و باالتر، مـی توان پذیرفت 
کـه بـه احتمـال زیـاد کودک از مهـارت های رشـدی منطبق با گروه سـنی خود برخوردار اسـت. 
امـا، در صورتـی کـه طـی دو بـار تکمیل آزمـون به فاصله کـم تر از یک هفتـه، هر بـار امتیاز کم 
تـر از حداقل مشـاهده گردد، الزم اسـت کودک در گروه )های( سـنی پایین تر مـورد ارزیابی قرار 
گیـرد تـا از ایـن طریـق میزان تأخیر رشـدی وی نسـبت به کودکان هم سـن طبیعـی در حیطه 
ی رشـدی مـورد نظر، مشـخص گـردد. در این آزمون نیـز برای تعیین تأخیر رشـدی احتمالی در 
صـورت عـدم کسـب امتیـاز در محـدوده ی قابل قبـول، تکمیـل آن در گروه )های( سـنی پایین 

تر پیشنهاد شـده است.                            

پايايی وروايی آزمون                                                                                              

در آزمون سـنجش رشـد نیوشـا، پایایی نتایج حیطه های رشـدی تدوین شـده، هم با سـنجش 
توافـق بیـن نظـرات پرسـش گران )دو پرسـش گـر در کل مطالعه( و هـم با بررسـی تکرارپذیری 
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نتایـج طـی دو بـار تکمیـل هر سـطح رشـدی )آزمون-آزمـون مجدد( بـه فاصله ی کمتـر از یک 
هفتـه روی 150 کـودک تعییـن گردیـد. تحلیـل داده های جمع آوری شـده از کودکان یکسـان 
توسـط دو پرسـش گر، همبسـتگی بسـیار خوبی )بیش از 95 درصد( را نشـان  داد. هم چنین در 
بررسـی حاضـر، پایایـی آزمـون - آزمـون مجـدد بیـش از 95 درصد به دسـت آمد که احتمـااًل از 
صـرف دقـت الزم در اجرای آزمون و حفظ شـرایط یکسـان طی دو بار انجام آن ناشـی می شـود. 
هـم چنیـن در ایـن مطالعه، پایایـی آزمون - آزمـون مجـّدد در ارزیابی زبان دریافتـی70 درصد و 

در ارزیابـی زبـان بیانی 76 درصـد ذکرگردید.                                                                                                                    

  در بررسـی حاضـر، بـرای تعییـن روایی«آزمـون سـنجش رشـد نیوشـا« از دو طریق اقدام شـد. 
نخسـت برای تعییـن روایی محتوا، »شـاخص روایی محتوا«1 محاسـبه گردید. بدیـن منظور، کل 
آزمون در اختیار 10 نفر از اسـاتید و کارشناسـان حیطه ی رشـد قرار گرفت و از آن ها خواسـته 
شـد هـر یـک از 645 آیتـم آزمـون را از نظـر میـزان مطابقـت بـا مهـارت های رشـدی کـودکان 
فارسـی زبـان در گـروه ها ی سـنی مختلف بر اسـاس یک معیـار 4 گزینه ای: 1- عـدم مطابقت، 
2- نیازمنـد تغییـرات زیـاد، 3- نیازمند تغییـرات جزئی، و 4- مطابقت کامـل، امتیازدهی نمایند. 
مقـدار در مهـارت هـای رشـدی مختلف بیـن 0/8 تا 1 به دسـت آمد که نشـان دهنـده ی روایی 
محتـوای بـاالی آزمـون حاضر اسـت. یک روش معمول دیگر برای سـنجش روایـی محتوا، تعیین 

همبسـتگی نتایـج آزمون سـاخته شـده با آزمـون اسـتاندارد دیگری در همان حیطه اسـت.                    

روش دیگـر بررسـی روایـی، تعییـن »روایی سـاختار« اسـت. در مطالعـه ی حاضر برای               
تعییـن ایـن نـوع روایـی، تأثیر سـن  بـر امتیـازات مهارت های رشـدی، مـورد توجه قـرار گرفت. 
مـاک ایـن بـود کـه اگـر آیتـم هـای هر گـروه سـنی، بـا توانایـی کـودکان فارسـی زبـان در آن 
محـدوده ی سـنی مطابقـت داشـته باشـند، در ایـن صورت با تکمیل مهارت های سـطوح سـنی 
باالتـر یـا پاییـن تـر، بـه ترتیـب عدم کسـب امتیـاز الزم یا کسـب امتیاز کامـل تر اکثر کـودکان، 
انتظـار مـی رود. برای بررسـی این فـرض، در 30 کـودک طبیعی در گروه های سـنی مختلف )از 
بدو تولد تا 72 ماهگی( عاوه بر مهارت های رشـدی متناسـب با سـن در هر حیطه ی رشـدی، 
مهـارت هـای رشـدی یک گروه سـنی باالتـر و یک گروه سـنی پایین تـر نیز تکمیـل گردید. در 
حالـی کـه ایـن کـودکان در گـروه سـنی خود امتیـاز هنجار را کسـب کرده بودنـد، بـا ارزیابی در 
یـک گـروه سـنی باالتر ، پایین تر از محـدوده ی هنجار قرار گرفته و امتیاز الزم را کسـب نکردند. 
هـم چنیـن، بـا ارزیابی کودکان در یک گروه سـنی باالتر، کسـب امتیاز کامل مشـاهده شـد. این 
نتیجـه، نشـان دهنـده ی روایـی سـاختار قابل قبول» آزمون سـنجش رشـد نیوشـا« در کودکان 

1. Content validity index
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فارسـی زبان اسـت، و نشـان می دهد که مجموعه آیتم های انتخاب شـده در هر گروه سـنی در 
حیطـه هـای هفت گانـه، با مهارت هـای اکثر کودکان در آن گروه سـنی مطابقـت دارد )جعفری 

و همکاران، 1388(.

 ج- آزمون دموگرافیک محقق ساخته                            

در ایـن پژوهـش، بـرای بررسـی متغیرهـای جمعیت شـناختی خانواده هـای کـودکان، از آزمون 
دموگرافیک محقق سـاخته استفاده شـده است. این پرسشنامه دارای سؤاالتی در مورد تحصیات 
و میـزان درآمـد والدیـن، وضعیـت مسـکن،یک یا دوزبانگـی ، سـابقه ی روان پزشـکی در والدین 
وبرادر و خواهر و... می باشـد. پرسشـنامه ی مذکور توسـط مادر کودک پر می شـود. برای تهیه ی 
ایـن پرسشـنامه از متون درسـی، پژوهش های پیشـین و پرسشـنامه های مشـابه در پایان نامه ها، 

استفاده شـده است.                                                                                 

10. روش های آماری تحليل داده ها

پـس از جمـع آوری داد ه هـا و کدگـذاری آن هـا، کلیـه ی داده هـای خـام بـا کمـک نـرم افـزار 
SPSS25 مـورد تحلیـل قـرار گرفت.بـه طـوری کـه بـا اسـتفاده از فنـون آمـار توصیفـی و آمار 
اسـتنباطی، سـؤاالت ایـن پژوهـش مـورد آزمـون خاص خود قـرار گرفـت. فنون آمار اسـتنباطی 
مـورد اسـتفاده، روش هـای آمـاری: تحلیـل واریانس چند متغییـری،t  تک گروهـی، t گروه های 
مسـتقل و تحلیـل واریانـس تـک متغیری می  باشـند و تمامی سـؤاالت این پژوهش بـا این روش 

ها مـورد آزمـون قـرار گرفت.

11. نتايج و يافته های پژوهش

بـه طـور کلی، نتایج پژوهش نشـان دادند که روند رشـد زبـان و روابط اجتماعـی در این کودکان، 
بـا افزایش سـن، پیشـرفت می کننـد. متغیرهای جمعیت شـناختی خانـواده ها، در رشـد زبان و 
روابـط اجتماعـی کودکان تأثیری نداشـته اسـت. و رشـد زبـان و روابط اجتماعی بیـن دختران و 

پسـران، تفاوتی نداشت.

12. پيشنهادها

الف( پیشنهادهاي برخاسته از یافته هاي پژوهش

والدیـن بـرای کودکان خـود موقعیت هایی فراهم آورند تـا در آن موقعیت هـا، توانایی های زبانی 
کودکانشـان شکوفا شـده و تشویق به اسـتفاده از گفتار و زبان شوند.

والدیـن سـعی نماینـد تا جایـی که برایشـان ممکن اسـت، با کـودکان خود مخصوصًا در سـنین 
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پاییـن تـر، صحبـت کننـد، بـرای ایشـان کتـاب بخواننـد و واژگان جدید به گفتـار آن هـا اضافه 
نمایند.

مهـارت هـای گوناگون روابـط اجتماعی و مهارت هـای مختلف زندگی اعم از کنترل خشـم، حل 
مسـئله و مهـارت نه گفتـن، راز داری و ... در کودک به وسـیله ی والدیـن و مربیان مهدکودک ها 

تمریـن و ترغیب گردد.

بـرای کـودکان سـنین مهدکـودک، مهـارت هـای زبانـی و ارتباطات اجتماعـی در آمـوزش های 
خصوصـی مهدکـودک در نظر گرفته شـود و در این رابطه از مربیان باتجربه و کارآزموده اسـتفاده 

گردد. 

ب ( پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده:

 به پژوهشگران گرامی پیشنهاد می شود که:

- استفاده از ابزارهای گوناگون و آزمون های دیگر.

- بررسـی متغیرهـای مختلـف دیگـر در این رابطـه و اضافه نمـودن آن ها به متغیرهـای حاضر و 
تأثیـر متقابـل این متغیرها بـر یکدیگر.

- انجـام پژوهـش بـه صـورت »مداخلـه ای« و آمـوزش والدیـن و تأثیر آن در رشـد زبـان و روابط 
اجتماعـی کودکان

5-پایان نامه هاي دكتري و كارشناسي ارشد برگزیده كشور

نحـوه  بررسـي وانتخـاب پایان نامه هـاي ارسـالي از سـوي اسـتان ها و كمیته هاي پژوهشـي حوزه 
ستادي:

در سـال جـاری تعـداد 38 عنـوان پایاننامه تحصیات تکمیلی )20 پایان نامه کارشناسـی ارشـد 
و 18رسـاله دکتـری( کـه در حـوزه موضوعـات مربـوط به آمـوزش و پـرورش و  بـا حمایت مالي 
ادارات كل آمـوزش و پـرورش اسـتان هـا و حـوزه سـتادي وزارت آمـوزش و پـرورش  بـه اجرا در 
آمـده بودنـد، توسـط  دبیرخانه هفته پژوهش  دریافت شـد و بوسـیله  دو گروه داوری مسـتقل و 
بـر اسـاس نمـون بـرگ ارزیابی هـزار امتیـازی مـورد داوری قرار گرفتنـد كه در نهایـت یك مورد 

پایـان نامـه ارشـد و یـك مورد رسـاله دكتـري  به شـرح روبرو انتخـاب گردیدند.
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پایان نامه هاي دكتري و كارشناسي ارشد برگزیده كشور

مدرك تحصيلياستاننام پژوهشگرسطح

دكتري تخصصي تكنولوژي كرمانشاهآزاد اهلل كرميرساله دكتري
آموزشي

پایان نامه كارشناسي 
ارشد

كارشناسي ارشدفارسراضیه دریانوش

4-پایان نامه هاي دكتري و كارشناسي ارشد برگزیده كشور

نحوه بررسی و انتخاب پايان نامه هاي دكتري و كارشناسي ارشد برگزيده
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عنوان رساله دكتري:

ارائه الگوی آموزش مبتنی بر زبان مادری با رویکرد 
شناسایی مشکالت دانش آموزان دوزبانه و بررسی تأثیر 

آن بر مفهوم آموزی
پژوهشگر: جناب آقاي دكتر آزاد اهلل كرمي

سمت:  مشاور 

 استان محل خدمت: آموزش و پرورش کرمانشاه

خالصه رساله برگزيده:

1-مقدمه  

چندزبانـه  یـا  دوزبانـه  جهـان  جمعیـت  درصـد   70 کـه  می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
پرلـز1 مطالعـه  نتایـج  اسـاس  بـر  کـه  ازآن رو  ایـران  در  دوزبانگـی  موضـوع   هسـتند، 

 حـدود 50 درصـد )مولیـس، مارتیـن، کنـدی و فـوی2، 2007( از کـودکان در خانـه بـه زبانـی 
غیـر از زبـان فارسـی صحبـت می کننـد از زوایـای مختلـف قابـل  بررسـی اسـت. آمارهـا دربـاره 
جمعیـت دوزبانه هـای ایـران متفـاوت اسـت. بعضـی از تحقیقـات داخلـی نشـان می دهـد کـه 
حـدود 75 درصـد دانـش آمـوزان کشـور را دوزبانه هـا تشـکیل می دهنـد )خدیـوی، 1390(. 

1 . Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)
2 . Mullis, Martin, Kennedy & Foy
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بنابرایـن میتـوان گفـت دوزبانگـی و چنـد زبانگـی یـک پدیـدة جهانـی اسـت و تقریبًا بـه ندرت 
میتـوان کشـوري یافـت کـه دسـت کـم بخـش کوچکـی از جمعیـت آن بـه دو یـا چنـد زبـان 
تکلـم نکننـد،  بـه همین دلیـل در بسـیاري از کشـورها عاوه بـر زبان رسـمی، زبان یـا زبان هاي 
دیگـر و یـا لهجـه ها و گویشـهایی نیـز وجـود دارد که بهـره بـرداري از آن ها آمـوزش و یادگیري 
دانـش آمـوزان را ارتقـا خواهـد بخشـید. در اغلـب این کشـورها در مواجهـه با پیامدهـاي پدیدۀ 
 دوزبانگـی و بـه منظـور رفـع تبعیض نوعی آمـوزش  و پـرورش به نام آمـوزش  و پـرورش دوزبانه1

 بـه کار گرفتـه میشـود. منظـور از آموزش و پـروش دوزبانه معمواًل اسـتفاده از بیـش از یک زبان 
بـراي یادگیـري و تدریس مطالب تحصیلی اسـت )لیونـگ2، 2005(. 

تاریخچـه آمـوزش  و پـرورش دوزبانـه در ایران به سـال 1268 خورشـیدي بر میگـردد، زماني که 
میرزا حسـن رشـدیه مدرسـه اي به شـیوه ي جدید راه اندازي نمود که در آن به دو زبان فارسـي 
و ترکـي آذربایجانـي تدریس میشـد، ولي بر اثر کارشـکنیهاي متحجران آن زمان این مدرسـه به 
تعطیلي کشـیده شـد )آجودانی، 1367، به نقل از شـریف، نوروزی و موسـوی زاده، 1391(. از آن 
زمـان بـه بعـد سیسـتم آموزش  و پـرورش ایران سیسـتمی متمرکـز و مبتنی بر آمـوزش به زبان 
رسـمی بوده اسـت. این در حالی اسـت که بیشـتر کشـورهای جهان از الگوها و مدل های مختلف 
بـرای آمـوزش بـه کـودکان دوزبانـه اسـتفاده میکننـد. مهم تریـن مدلهایـی کـه برای آمـوزش  و 
پـرورش دوزبانـه از طـرف طراحان آموزش دوزبانگی عرضه شـده اسـت عبارتنـد از؛ برنامه دوزبانه 
انتقالی3،برنامه دوزبانه غوطه ورسـازی4 و برنامه دوزبانه دوسـویه5)کانتری، خدیوی، فتحی آذر و 
بهنـام، 1390(. در برنامـه آمـوزش انتقالی، آموزش از طریق زبان مادري كودك شـروع میشـود و 
نوعـًا بیشـتر از سـه سـال هم طول نمیکشـد، بدین صـورت كه اسـتفاده از زبان گـروه اکثریت به 
 تدریـج جایگزیـن زبان مـادری دانش آمـوز می شـود. در برنامه آمـوزش دوزبانه غوطه ورسـازي6
 كـودكان در زبانـي كـه میخواهنـد، آن را فراگیرنـد، تدریـس میشـوند، برنامـه غوطـه ورسـازي 
بـه ماننـد آن اسـت كـه یـك دانـش آمـوز اقلیـت زبانـي در قسـمت عمیـق یـك اسـتخر 
بـدون  ممكـن  زمـان  كمتریـن  در  را  كـردن  شـنا  كـه  رود  مـي  انتظـار  و  شـود  انداختـه 
سـویه7 دو  تدریـس  روش  بگیـرد.  یـاد  شـناگری  آمـوزش  یـا  و  شـناور  از  گرفتـن   كمـك 

 در سـال 1986 در دانشـگاه کمبریـج طراحـی شـد. ایـن روش از نـوع دو زبانـة افزایشـی اسـت 
کـه در آن هـر دو زبـان مـورد حمایـت قـرار میگیـرد. یعنی نصـف برنامه های آموزشـی بـه زبان 

1 . Bilingual education
2 . Leung
3  . Transitional 
4  . Emersion
5. Two-way
6  . Emersion
7  . Two-way
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مـادری دانـش آمـوز و نیمـی دیگـر بـه زبـان رسـمی ارائـه میشـوند. در ایـن روش زبـان مادری 
دانشـآموز و زبـان رسـمی در تعامـل کامـل مـورد حمایـت قـرار میگیرنـد و درک کامـل تعامـِل 
بیـن فرهنگـی و فرصت هـای آموزشـی برابـر صـورت میگیـرد. مطالعـات مختلف نشـان میدهد 
 کـه بـه علـت عملکـرد مثبـت، روش دوسـویه از اولویـت باالتـری برخـوردار اسـت )االنیـس1

،2000؛  کولیر و توماس2، 1997و لیندهلم و لیری3 ،2000(.

2- بيان مسئله

تـا  را طـی می کنـد.  دوزبانگـی دو دوره مجـزا  اثـرات  بـه  مربـوط  تحقیقـات  تاریخـی  سـیر 
از مهارت هـای شـناختی  ایـن گونـه تصـور می شـد کـه دوزبانه هـا  از 1962 میـادی  قبـل 
پایینتـری برخـوردار هسـتند )سـائر، اسـمیت و هیـوز4 ، 1924(. نتایـج تحقیقـات تـا قبـل 
از ایـن دوره نشـان مـی داد کـه دوزبانگـی موجـب نارسـایی شـناختی در کـودکان و نمـرات 
)کارو5، 1957؛  و شـناختی  تحصیلـی  عملکـرد  و ضعـف  )کامینـز، 1984(  پاییـن   هوشـبهر 
المبـرت6 و  پیـل  تحقیقـات  از  بعـد  و  زمـان  گذشـت  بـا  ولـی  می شـود.   )1994  سـائر، 
 در سـال 1962، محققـان متوجـه شـدند که ضعف های اساسـی روش شـناختی در این مطالعات 
وجـود دارد. بـا برطـرف شـدن ضعف هـای روش شناسـی، امـروزه برخـاف گذشـته، تحقیقـات 
نشـان می دهـد دوزبانگـی نـه فقـط بـر مهارت هـای شـناختی تأثیـر منفـی نـدارد، بلکـه تأثیـر 
مثبـت دوزبانـه بـودن بر رشـد شـناختی، زبانـی و تحصیلی کـودکان  تأیید شـده اسـت )کامینز، 
1987؛ یـاز، 1985؛ سـیمونتون7، 2000؛ بیلیاسـتوک، 2007(. در سـال های اخیـر مطالعـات 
تأثیـر مثبـت دوزبانگی بـر خاقیت )لیونـگ، مادوکس، گالینسـکی و چیو8، 2008؛ سـیمونتون، 
2008(، انعطاف پذیری شـناختی )ریچاردلی9، 1992؛ بیلیاسـتوک10، 2007؛ سیمونتون، 2008(، 
توسـعه فرآیندهـای کنتـرل و پـردازش محـرک پیچیـده در مهارتهایمـورد نیاز پـردازش اجرایی 
بـرای حـل تعارض )بیلیاسـتوک، 2001؛ بیلی اسـتوک و مارتیـن11، 2004(، رشـد زود هنگام در 
فعالیت هـای اجرایـی )کلـو و پرنر12، 2005(، مفهوم سـازی )لیتکـه و نلسـن13، 1968(، دانش فرا 
زبانـی )کامینـز، 1978(، قابلیت های متفاوت کامی )آندریو و کارپتسـاس14، 2004(،  حل مسـأله 
 )گانینـگ15، 1981(، مهارت هـای تفکـر واگرا )کوناکا16، 1997( و تفکر انتقـادی و منش )آلبرت17

 و همکاران، 2002( را بررسی و  تأیید کرده اند. 

 1 . Alanis
 2 . Collier  & Thomas
 3 . Lindholm & Leary
 4  .Saer, Smith & Hughes
 5 . Carrow
 6 . Peal  & Lambert
 7. Simonton
 8 . Leung, Maddux, Galinsky, Chiu

 9 . Ricciardelli
 10 . Bialystok
 11. Martin
12 . Kloo & Perner 
13. Liedtke & Nelson
14. Andreou  & Karapetsas
15 . Gunning
16. Konaka
17 . Albert
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بـر عکـس نتایـج تحقیقـات ذکر شـده، در ایـران بیشـتر تحقیقاتی کـه در سـالهای اخیـر انجام 
شـده اسـت نشـان می دهـد دوزبانگـی تأثیر منفی بـر یادگیـری زبان سـوم )فیاضـی، صحراگرد، 
بلقیس و زندی، 1393(، عملکرد تحصیلی )واحدی، 1390(، درک مفاهیم و پیشـرفت تحصیلی 
)رحیم آبادی، 1383( داشـته و سـرخوردگی  روانی، پرخاشـگري، اضطراب، ترس و گوشـه گیري 
)کاظمـی، 1386( و مـردودي و تـرک تحصیـل، افـت تحصیلـي شـدید، مشـکات شـنیداري، 
گفتاري، خواندن و نوشـتن  به خصوص در دورهي ابتدایي، از جمله مشـکاتی هسـتند که دانش 
آمـوزان دوزبانـه با آن روبرو هسـتند )عصاره، 1387، ص 59(. برای بررسـی اینکـه چرا در ایران بر 
خـاف دیگـر کشـورها دوزبانگی تأثیر منفی بر عملکرد تحصیلی و شـناختی دانش آمـوزان دارد، 
بایـد اول روش هـای دوزبانـه شـدن و درجات دوزبانگـی و انواع دوزبانگی را بررسـی کرد. بررسـی 
وضعیـت بسـیاری از دانـش آمـوزان دوزبانـه در ایـران نشـان می دهـد، دو زبانگی آن هـا به لحاظ 
روش، دوزبانگـی آموزشـی اسـت نه طبیعـی، از نظر درجه دوزبانگی دانش آموزان بیشـتر »شـبه 
دوزبانـه همـزاد« هسـتند تا کامـًا دوزبانه. همچنین دوزبانگـی این دانش آموزان از نوع کاهشـی، 
دریافتـی و دیرهنـگام اسـت، بنابراین نمی توان انتظاری غیـر از نتایج منفی این نـوع از دو زبانگی 

بـر شـناخت و تحصیات دانـش آموزان دوزبانه داشـت. 

نـه فقـط در رابطـه بـا دانش آمـوزان دوزبانه بلکـه به صورت کلـی، یکی از قدیمیترین مشـکات 
آموزشـی در دنیـا درک ضعیـف دانش آموزان از مفاهیم و تعاریف میباشـد. وضعیت مفهوم آموزی 
در شـرایط فعلـی آمـوزش  و پرورش ایران مطلوب نبوده و تحقیقات نشـان می دهند دانش آموزان 
در ایـن زمینـه با مشـکل مواجه هسـتند )توحیدی و نـوروزی، 1386؛ عبدالـه میرزایی، حاتمی و 
تقی   زاده بروجنی، 1389؛ هاشـمی حسـینی، 1392؛ قربانی، 1394(. تمامی این پژوهشـگران به 
دنبـال بهره گیـری از روش هایـی برای بهبـود درک مفاهیم دانـش آموزان بوده انـد. وضعیت درک 
مفاهیـم نـزد دانـش آمـوزان دوزبانـه وخیم تـر اسـت )رحیـم آبـادی، 1383(، چرا که شناسـایی 
مشـخصات ظاهـری کلمـات و نسـبت دادن معنـا به آن هـا به منظـور دریافت مفاهیم نوشـتار به 
ُکنـدی انجـام می شـود. ایـن وضعیت می تواند بـه دلیل ناهمخوانی تجارب زیسـته دانـش آموزان 
بـا مفاهیـم انتزاعـی کتاب هـای درسـی باشـد. بـا ایـن اوصـاف می تـوان گفـت موفقیـت و عـدم 
موفقیـت دانـش آمـوزان دوزبانـه ایرانی هم در مفهوم آمـوزی و هم در دیگـر متغیرهای تأثیرگذار 
آموزشـی بیـش از آنکـه جنبـه فـردي داشـته باشـد بـه فرهنگ و زبـان مـادري آنها بـر میگردد، 
چـرا کـه دشـواري درك و صحبت کردن بـه زبان آمـوزش میتواند به تعامل شـفاهی کمتر کودك 
منجر شـود و انزوا در کاس و  رویگردانی از درس  را به دنبال داشـته باشـد. متأسفانه در الگوهای 
مرسـوم آموزشـی تمرکز بر آموزش و یادگیری توسـط دانش آموزانی اسـت که زبان مادری آنان 
 و زبـان رسـمی کشورشـان یکـی اسـت. هر چند در سـال های اخیر تاش هایی توسـط یونسـکو1

1. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
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 در جهـت برقـراری عدالـت آموزشـی و حفـظ زبان هـای مـادری  بـا برگـزاری کنفرانس هـای 
بین المللـی و تصویـب و اعـام معاهـدات بین المللـی در ایـن رابطـه صـورت پذیرفتـه اسـت.

 در سیسـتم فعلـی آمـوزش  و پـرورش ایـران در پاسـخ بـه این سـؤال کـه زبان هاي دیگـر به غیر 
از زبـان فارسـی چـه نقشـی در آمـوزش  و پـرورش ایفـا میکنند باید گفـت که عمًا نقشـی بازی 
نمیکننـد، چـرا کـه آمـوزش بـه دو زبـان به روشـنی در نظام آموزشـی ایـران تعریف و مشـخص 
نشـده اسـت و جایگاهـی بـراي زبان مـادری در نظر گرفته نشـده اسـت. به عبارتـی برنامه مدون 
و نظـام منـدي بـراي دادن نقـش بـه زبان هاي مـادری دانش آموزان یـا تدریس آن هـا در آموزش  
و پـرورش و آمـوزش عالـی ایـران وجـود نـدارد. به همیـن جهت در ایـن پژوهش تاش میشـود 
ضمـن شناسـایی مشـکات دانش آموزان دوزبانه، متناسـب با شـرایط کشـور، الگویـی مبتنی بر 
زبـان مـادری ارائـه شـود، تـا هـم دانـش آمـوزان از مزیت های آمـوزش  و پـرورش دوزبانـه واقعی 
بهرهمنـد گردنـد و هم گامی در راسـتای تحقـق عدالت آموزشـی و اجرایی کـردن اصل پانزدهم 

قانون اساسـی برداشـته شود.

3-اهميت و ضرورت اجرای پژوهش

در جهـان امـروز و از جملـه کشـور مـا اقـوام و ملتهـای مختلـف بـا تفـاوت زبانـی زندگـی 
میکننـد، بعضـی از ادیـان و مذاهـب ایـن اختـاف و تفـاوت را خـوب و بعضـی آن را بـد قلمـداد 
میکننـد. قـرآن در سـوره روم تنـوع زبان هـا را از آیـات خـدا دانسـته، و میفرمایـد " َو ِمـْن 
ـماواِت َو اْلَْرِض َو اْخِتـاُف أَْلِسـَنِتُکْم َو أَْلوانُِکـْم ِإنَّ فـي  ذلِـَک َلیـاٍت لِْلعاِلمیـَن1 ِه َخْلـُق السَّ  آیاتـِ

". اهمیـت حفـظ این زبان ها به حدی اسـت که سـازمان ملل نیـز با ارج نهادن بـه آن و اختصاص 
دادن یـک روز از تقویـم بـا عنوان روز جهانی زبان مادری، از کشـورهای مختلف درخواسـت کرده 
اسـت کـه نحـوه ی آموزش خود را طـوری طراحی کنند که بـه زبان مادری لطمه وارد نشـود. روز 
دوم اسـفند، برابـر بـا 21 فوریه از طرف یونسـکو به عنـوان »روز جهانی زبان مـادری2« نامگذاری 
شـده اسـت کـه ایـن نامگـذاری در کنفرانس یونسـکو به منظور کمـک به تنوع زبانـی و فرهنگی 
انجـام شـده و مجمع عمومی سـازمان ملل متحد، سـال 2008 را سـال جهانی زبان هـا نامگذاری 
کـرد. هـر سـاله در سراسـر دنیا به مناسـب ایـن روز، همایشـها و برنامه هـای متنوعی بـرای ارج 
نهـادن بـه زبان مادری و تقویت هویت بومی برگزار میشـود. از مهم ترین کنوانسـیونها و معاهدات 
بیـن المللـی که بـر اهمیت حفظ زبان هـای مختلف و زبان مـادری تاکید دارند میتـوان به میثاق 
بیـن المللـي حقوق مدني و سیاسـي، كنوانسـیون حقوق كـودك، اعامیه جهاني حقـوق زباني و 

منشـور زبان مادري اشـاره کرد. 

1 . سوره روم، آیه 22 
  2. International Mother Language Day (IMLD)
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قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایـران نیـز به ایـن مهم اشـاره کرده و  قسـمت آخـر اصل 15 
قانـون اساسـي در ایـن خصـوص مقـرر میـدارد » … اسـتفاده از زبان هـاي محلـي و قومـي در 
مطبوعـات و رسـانه هـاي گروهـي و تدریـس ادبیات آن هـا در مـدارس در كنار زبان فارسـي آزاد 
اسـت«.  همچنیـن در سـند تحـول بنیادین آمـوزش  و پـرورش به عنـوان منبعی بـرای تغییر در 
آمـوزش  و پـرورش و در فصـل ششـم )هدف هـای عملیاتـی و راهکارها( به این مهم اشـاره شـده 
اسـت . بـه طـور کلی و فارغ از مسـائل حقوقی در کشـورهای مختلـف دو دیدگاه عمـده در جهت 
رویارویـی بـا پدیـده دوزبانگـی مطـرح بـوده اسـت و بـه لحـاظ تاریخی نیز هـر کـدام بحث هاي 
تکوینـی مربـوط بـه خـود را داشـته اند، ولی تاکنون رویکرد مشـخص و موضع گیري مسـلمی در 
این رابطه پدید نیامده اسـت. از دیدگاه اول، اسـتفاده از زبان مادري، به ویژه در سـالهاي نخسـت 
آموزش، نه تنها حق مسـلم هر کودك اسـت بلکه شـرط الزم براي آموزش میباشـد. دیدگاه دوم 
با عنایت به مسـائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی کشـورهاي چندزبانه، بیشـتر نمود یک رویکرد 
ترمیمـی - اصاحـی پیـدا کـرده و از این رو اسـتفاده از برنامه هاي آموزشـی جبرانـی ویژه دانش 
آمـوزان دوزبانـه و ارائـه آموزشـهاي پیـش دبسـتانی در سـطح وسـیع را دو بـازوي ترمیمی مؤثر 
دانسـته اسـت، سیسـتم فعلـی آمـوزش  و پـرورش در ایـران به جای حل ریشـه های این مسـأله 
بـه آمـوزش زبـان فارسـی در مراکز پیـش دبسـتانی روی آورده و اغلب به مسـائل دوزبانگی توجه 
کافی نمیشـود.        سـؤال اصلی این اسـت که آیا سیسـتم متمرکز در آموزش  و پرورش بسـیاری از 
کشـورها از جمله کشـور ایران و ارائه محتوای یکسـان به تمامی دانش آموزان در سراسـر کشـور 
بـا تنـوع فرهنگـی و زبانـی مهـر  تأییدی بـر نقص عدالـت آموزشـی در مقاطع مختلـف تحصیلی 

میباشـد یا خیر؟ 

4- هدف هاي پژوهش 

هدف کلي

ارائـه الگـوی آمـوزش مبتنی بر زبان مادری با رویکرد شناسـایی مشـکات دانش آمـوزان دوزبانه 
و بررسـی تأثیر آن بـر مفهوم آموزی

اهداف جزئي

بررسی کیفی مشکات دانش آموزان دوزبانه در فرآیند آموزش

ارزیابی دیدگاه متخصصان و مسئوالن درباره استفاده از زبان مادری در آموزش رسمی کشور

استخراج مولفه ها و چارچوب الگوی آموزش مبتنی بر زبان مادری 

اعتباریابی درونی الگوی آموزش مبتنی بر زبان مادری 
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تعییـن تأثیـر الگـوی آمـوزش مبتنـی بـر زبان مـادری بـر یادگیری مفاهیـم درس علـوم تجربی 
دانـش آمـوزان دوزبانـه پایـه اول ابتدایی 

5- سوال های پژوهش

مشکات دانش آموزان دوزبانه در فرآیند آموزش کدام است؟ 

دیدگاه متخصصان درباره استفاده از زبان مادری در آموزش رسمی کشور چگونه است؟

دیدگاه مسئوالن درباره استفاده از زبان مادری در آموزش رسمی کشور چگونه است؟

مولفه ها و چارچوب الگوی آموزش مبتنی بر زبان مادری کدامند؟

6- فرضيه هاي پژوهش

الگوی آموزش مبتنی بر زبان مادری از نظر متخصصان دارای اعتبار درونی است. 

میـزان مفهـوم آمـوزی دانـش آمـوزان دوزبانهـای کـه در معـرض آمـوزش بـا اسـتفاده از الگوی 
آمـوزش مبتنـی بـر زبان مـادری قرار میگیرند، بیشـتر از دانـش آمـوزان دوزبانه ای اسـت که در 

معـرض ایـن روش قـرار نمیگیرند.

7-روش پژوهش

بـرای پاسـخگوئی بـه       سـؤال های اول، دوم و سـوم از روش تحقیـق کیفـی اسـتفاده شـد. بـرای 
پاسـخگوئی بـه       سـؤال چهـارم و  فرضیه هـای اول و دوم دربـاره اعتباریابی درونی و بیرونـی الگو  از 
روش پژوهـش آمیختـه از نـوع اکتشـافی متوالی اسـتفاده شـد. در بخش کیفی پژوهـش از روش 
تحلیل محتوا، از نوع اسـتقرائی و در بخش کمی از روش پیمایشـی و طرح شـبه آزمایشـی، طرح 
پیـش آزمـون- پس آزمون با گروه کنترل اسـتفاده گردید. در شـکل زیر طرح اکتشـافی پژوهش 

بـرای دسـتیابی بـه الگـوی آموزش مبتنی بر زبان مادری ترسـیم شـده اسـت. 

در ایـن طـرح ادبیـات تحقیـق مرتبط با کلیـد واژه های تحقیق در حـوزه آموزش مبتنـی بر زبان 
مـادری، آمـوزش  و پـرورش دوزبانه، آمـوزش دوزبانه، آمـوزش  و پرورش چندزبانـه و دوزبانگی، به 

روش کیفـی مورد بررسـی و تحلیل عمیق قـرار گرفت. 
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8-جامعه آماری 

جامعه آماری پژوهش به صورت کلی در دو بخش کیفی و کمی قابل بررسی است:

الف( کیفی: اعضای هئیت علمی و مدرسـان دانشـگاه در رشـته های زبان شناسـی، علوم تربیتی، 
روان شناسـی )کـه در رابطـه بـا موضـوع پژوهـش حداقـل یک اثـر علمی چـاپ کرده باشـند و یا 
سـابقه تدریـس به دانش آموزان دوزبانه را داشـته باشـند(، دانـش آموزان دوزبانـه و والدین آنها و 
اسـناد باال دسـتی شـامل: قانون اساسـی جمهوری اسـامی ایران، سـند تحول بنیادین )1390(، 
اسـناد یونسـکو، تجـارب کشـورهای مختلف بعـاوه کلیه مقـاالت، کتـب، پایان نامه هـا، مجات 

تخصصـی مرتبط با موضـوع بود.  

ب( کمـی: جامعـه مـورد نظـر در تعیین اعتبـار درونـی الگو متخصصیـن در حوزه زبان شناسـی، 
علـوم ترتبتـی و روان شناسـی بـا حداقـل یـک اثـر در ایـن حـوزه بودنـد. جامعـه مـورد نظـر در 
اعتباریابـی بیرونـی الگـو دانـش آمـوزان پایـه اول ابتدایـی در شهرسـتان ثـاث باباجانـی بودند.

9-حجم نمونه و روش نمونه گيری

بـرای پاسـخگوئی به سـوال اول از پژوهش با 20 نفـر از معلمان و 12 نفر از والدیـن دانش آموزان 
پایـه اول ابتدایـی مصاحبـه نیمه سـاختارمند انجام شـد. معلمـان و والدین بـه روش نمونه گیری 
هدفمنـد انتخـاب شـدند. همچنیـن 30 نفـر از دانـش آمـوزان تکلیف نقاشـی و نـگارش را انجام 
دادنـد. بـرای پاسـخگوئی به       سـؤال دوم و سـوم پژوهش بـا اسـتفاده از روش نمونه گیری هدفمند 
4 کتـاب، 5 پایـان نامـه و 18 مقالـه تحلیـل شـدند. در ایـن مرحلـه عـاوه بـر تحلیـل اسـناد با 
متخصصـان حوزه هـای زبان شناسـی، علوم تربیتی و روان شناسـی کـه درزمینه ی آمـوزِش دانش 
آمـوزان دوزبانـه و آمـوزش بـه زبان مادری فعالیت داشـتند، به شـیوه هدفمنـد مصاحبه به عمل 
آمـد. بدیـن ترتیـب با 4 نفر از اسـاتید زبان شـناس و 6 نفر از اسـاتید علوم تربیتی و روان شناسـی 
مصاحبـه شـد، همچنیـن با 2 نفر از معاونین اداره کل، 2 نفر از کارشناسـان آمـوزش در اداره کل، 
7 نفـر از مدیـران آمـوزش  و پـرورش و 2 نفر از معاونین آموزشـی در شهرسـتان ها مصاحبه شـد.

بـرای پاسـخگوئی به سـوال چهارم پژوهـش، تعداد 93 مقاله، طرح پژوهشـی، پایـان نامه و کتاب 
از 10 پایـگاه اطاعاتـی داخلـی و خارجی احصـاء گردید از بین آن ها تعداد 46 سـند برای تحلیل 
انتخـاب شـد، امـا پس از تحلیـل 41 مقاله، کتاب و پایـان نامه تکرار داده ها نمایان شـد همچنین 

پـس از انجـام مصاحبه با 30 نفر از خبرگان و صاحبنظران اشـباع حاصل شـد.

نمونـه ی آمـاری در اعتبـار سـنجی درونی الگوی آموزش مبتنـی بر زبان مادری )فرضیـه اول(، با 
توجـه به شـرایط خـاص موضوع پژوهش، به شـکل هدفمند انتخاب شـده اند. بـرای تعیین حجم 
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نمونـه، تعـداد 30 نفـر از طریـق نمونه گیـری هدفمند انتخاب شـده اند. نمونهی آمـاری در بخش 
اعتبـار سـنجی بیرونـی الگو )فرضیـه دوم(، 60 نفـر از دانش آمـوزان پایه اول ابتدایی شهرسـتان 
ثـاث باباجانـی بودنـد کـه از طریق نمونهگیـری خوشـهای انتخاب شـده و الگوی مـورد نظر در 

درس علـوم تجربـی بـر روی این نمونه به اجرا گذاشـته شـد.

10- ابزار هاي گرد آوري اطالعات 

ابزارهـای مـورد اسـتفاده بـرای پاسـخگوئی بـه سـوال اول پژوهـش منابـع مکتـوب، مصاحبـه 
نیمه سـاختارمند، مشـاهده و تکلیـف »نقاشـی و نـگارش« بـود. بـرای پاسـخگوئی به       سـؤال دوم و 
سـوم پژوهش، از منابع مکتوب و مصاحبه نیمه سـاختارمند اسـتفاده شـد. بدین ترتیب هم منابع 
مکتـوب و هـم مصاحبـه بـا متخصصـان )زبان شناسـی، علوم تربیتـی و روان شناسـی( و مسـئوالن 
آمـوزش  و پـرورش اسـتان کرمانشـاه )معاونیـن و کارشناسـان اداره کل آموزش  و پـرورش، مدیران 
آمـوزش  و پـرورش شهرسـتان ها و معاونین آموزشـی شهرسـتان ها( مورد بررسـی قرار گرفـت. ابزار 
مورد اسـتفاده برای دسـتیابی به الگوی آموزش مبتنی بر زبان مادری، مصاحبه نیمه سـاختاریافته 

و اسـناد بـود. بـرای اعتباریابـی الگـوی طراحی شـده نیز از آزمون محقق سـاخته اسـتفاده شـد.

 11- روش هاي آماري تحقيق داده ها

بخش کیفی

ازآنجـا کـه در مرحلـه کیفـی ایـن پژوهـش از مصاحبه هـای نیمه سـاختارمند و بررسـی متون و 
اسـناد اسـتفاده شـده اسـت، لذا بـه منظور تجزیـه و تحلیـل داده هـا از روش کدگذاری اسـتفاده 
گردیـد. در تحلیـل داده هـای کیفـی مراحـل زیر طی شـده اسـت: 1- مـرور داده هـا، 2- تدوین 
راهنمـای کدگـذاری، 3- سـازماندهی داده هـا، 4- طبقـه بنـدی دادههـا، 5- کدگـذاری بـاز، 6- 

کدگـذاری محـوری، 7- کدگـذاری گزینشـی و 8-تدویـن گـزارش نهایی. 

بخش کمی

در بخـش کمـی از آمـار توصیفی و اسـتنباطی اسـتفاده شـد. بـرای بررسـی توصیفـی داده ها از 
فراوانـی، میانگیـن، انحـراف اسـتاندارد اسـتفاده شـد. در بخـش اول از آزمـون تک نمونـه ای برای 
مقایسـه میانگین هـای بدسـت آمـده بـا میانگیـن فرضـی اسـتفاده شـد. همچنیـن بـا توجـه به 
طـرح پژوهـش حاضـر در بررسـی فرضیـه دوم کـه از نوع پیـش آزمون و پـس آزمون بـود، برای 
تحلیـل داده هـا و بـه منظـور کنتـرل اثر پیـش آزمـون از روش تحلیل کوواریانس اسـتفاده شـد. 
قبـل از اجـرای تحلیـل کوواریانـس مفروضه های آن شـامل همگنی واریانس هـا، همگنی ضرایب 

رگرسـیون و نرمـال بودن داده ها بررسـی شـد.
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12- نتايج و يافته های پژوهش

        مهمترین یافته هاي پژوهش به شرح زیر است:

سـوال اول: تحلیـل داده هـای کیفـی نشـان داد مشـکات دانش آمـوزان دوزبانه پایـه اول مقطع 
ابتدایـی بـه چهار دسـته اصلی آموزشـی،       روان شـناختی، اجتماعی و زبانی تقسـیم می شـود.

سـوال دوم و سـوم: یافتـه هـای حاصـل از بررسـی       سـؤال دوم و سـوم نشـان داد کـه متخصصان 
چهـار مقولـة رشـد شـناختی، بهداشـت روانی، وحـدت ملی و گسـترش دموکراسـی را مهم ترین 
فرصت هـای آمـوزش بـه زبـان مـادری می داننـد، مسـئوالن نیـز تحقق توسـعه، بهبـود عملکرد 
تحصیلـی و پـرورش نیـروی انسـانی را فرصت هـا و فقـر منابـع زبانـی را تهدیـد آموزش بـه زبان 

برشـمردند. مادری 

سـوال چهـارم: نتایـج پژوهـش در رابطـه با الگـوی آمـوزش مبتنی بر زبـان مادری به شناسـایی 
و انتخـاب ده مؤلفـه ی اصلـی بـه شـرح؛ تحلیـل نیاز و تعییـن هـدف، تحلیل شرایط)آموزشـی، 
زبانـی، اجتماعی و قانونی(، تحلیل یادگیرنده )دوزبانگی، سـبک یادگیری و مهـارت های ورودی(، 
سـازماندهی )محتـوا، راهبـرد آمـوزش و یادگیـری، محیط یادگیـری و زمان(، آماده سـازی )معلم 
و رسـانه(، توجـه بـه اصـول دوازده گانـه آموزش مبتنی بـر زبان مـادری، آموزش به زبـان مادری 
)آمـاده سـازی، ارائـه، درگیری شـناختی، فراخوانـی عملکرد و بازخـورد(، آموزش به زبان رسـمی 
)ارائـه، تعییـن تکلیـف و تبـادل اطاعـات و بسـط و انتقـال(، ارزشـیابی و پشـتیبانی )آموزشـی، 

اجتماعـی، زبانـی و روان شـناختی( منجر گردید.
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فرضیه اول: متخصصان الگوی طراحی شده را در تمامی ابعاد مثبت ارزیابی کرده اند.

فرضیـه دوم: یافته هـا نشـان داد بـا 99 درصـد اطمینـان می تـوان گفـت مفهوم آمـوزی دانـش 
آموزانـی کـه بـا الگوی آمـوزش مبتنی بر زبان مـادری آموزش دیدهاند، بیشـتر از دانـش آموزانی 

اسـت کـه بـا ایـن روش آمـوزش ندیده اند. 

13- پيشنهاد ها

الف( پیشنهادهاي برخاسته از یافته هاي پژوهش

براسـاس نتایـج حاصـل از بررسـی       سـؤال اول پژوهش که نشـان دهنده مشـکات دانـش آموزان 
دوزبانـه در حیطـه آموزشـی و زبانی اسـت، پیشـنهاد می شـود دوره های آموزشـی ویـژه معلمان 
بـرای برطـرف کردن مشـکات آموزشـی دانش آموزان دوزبانه و آشـنایی آن ها بـا خطاهای زبانی 

ایـن دانـش آمـوزان و نحـوه برخورد با این خطاها تشـکیل شـود. 

براسـاس نتایـج حاصـل از بررسـی       سـؤال اول پژوهش که نشـان دهنده مشـکات دانـش آموزان 
دوزبانـه در حیطـه اجتماعی اسـت، پیشـنهاد می شـود دوره های آموزشـی ویژه والدیـن، معلمان 
و دانـش آمـوزان بـرای برطـرف کردن مشـکات اجتماعی و ایجـاد نگرش مثبت نسـبت به زبان 

مادری تشـکیل شود. 

براسـاس نتایـج حاصل از       سـؤال سـوم پژوهش کـه در آن مسـئوالن آموزش  و پـرورش فقر منابع 
زبانـی را یکـی از مشـکات آمـوزش به زبانی مادری در شـرایط فعلـی قلمداد کـرده بودند، ایجاد 
کارگروه هـای تخصصـی در مناطـق مختلـف دوزبانه جهت طراحـی و تولید محتوای آموزشـی به 

زبان مـادری رهگشـا خواهد بود. 

براسـاس نتایـج حاصـل از       سـؤال چهارم پژوهش پیشـنهاد میشـود، در طراحـی و تولید محتوای 
اصلـی بـه زبان فارسـی در مقاطع پایین تحصیلی ضمن تاکید بر واژه های مشـترک زبان فارسـی 
و زبـان مـادری، تاکیـد بـر مفاهیـم عینـی و محسـوس و متناسـب با سـن دانـش آموزان باشـد. 
همچنین بهتر اسـت محتوای ارائه شـده به زبان رسـمی متناسـب با رویکرد تکلیف محور باشـد. 

براسـاس نتایـج حاصـل از       سـؤال چهـارم پژوهـش پیشـنهاد میشـود، تأسـیس فرهنگسـتان بـه 
زبان هـای مـادری جهـت تولیـد آثار ادبی و کتاب های آموزشـی در تمامی سـطوح در دسـتور کار 

سیاسـت گذاران آموزشـی و فرهنگـی کشـور قـرار گیرد.

براسـاس نتایـج حاصـل از       سـؤال چهـارم و فرضیـه دوم پژوهـش پیشـنهاد میشـود، از محتـوای 
الکترونیکـی و چندرسـانه ای به زبـان مادری جهت غنی سـازی محیط های یادگیری اسـتفاده کرد. 
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ب( پیشنهادهایي براي پژوهشهاي آینده

تأثیر الگوی پیشـنهادی بر روی مفهوم آموزی درس علوم تجربی بررسـی شـد، پیشـنهاد میشـود 
پژوهشـگران دیگر اثربخشـی این الگو بـر دیگـر دروس را ارزیابی کنند. 

جامعـه آمـاری پژوهـش پیـش    رو در بخـش کمـی، دانـش آمـوزان ُکـرد زبـان بودند، بـا توجه به 
تفاوت های ریشـه ای زبان های دیگِر کشـور با زبان فارسـی، پیشـنهاد میشـود اثربخشـی این الگو 

بر دیگـر دانش آموزان بررسـی شـود. 

در ایـن پژوهـش تأثیـر الگـوی آموزش مبتنـی بر زبان مـادری بر دانـش آموزان پایه اول بررسـی 
شـد، مطالعـه دیگـر پایه ها و ارائـه الگوی مناسـب می تواند اولویت پژوهشـگران بعدی باشـد. 

بـه دلیـل محدودیت هایـی در انتخاب نمونـه آمـاری، اعتباریابی بیرونـی الگو روی دانـش آموزان 
پسـر انجام شـد، پیشـنهاد میشـود تأثیر الگو بر دانش آمـوزان دختر نیز مورد مطالعـه قرار گیرد. 

در این پژوهش دیدگاه متخصصان و مسـئوالن آموزشـی در سـطح اسـتان بررسـی شـد، ارزیابی 
دیـدگاه دیگـر افـراد تأثیرگـذار در اجـرای الگوی آمـوزش مبتنی بر زبـان مادری چـون والدین و 

مسـئوالن وزارت آمـوزش  و پـرورش می تواند موضوع پژوهشـهای دیگری باشـد. 

بررسـی میـزان دانـش و آگاهـی معلماِن دانـش آمـوزان دوزبانـه از نظریه های زبانـی و روش های 
آمـوزش بـه دانش آمـوزان دوزبانه، وضعیـِت اطاعاِت مجریان آموزش از مخاطبانشـان را روشـن 

خواهد سـاخت. 

بررسـی مشـکات دانـش آمـوزان دوزبانـه بـا نیازهـای ویـژه و دانـش آمـوزان دوزبانه کـه دارای 
اختـاالت یادگیـری هسـتند و ارائـه راهکارهای آموزشـی مناسـب بـرای آنان، می توانـد موضوع 

پزوهش هـای بعـدی باشـد. 
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عنوان پایان نامه  كارشناسي ارشد برگزیده:

نقش واسطه ای فراهیجان در رابطه بین جو عاطفی 

خانواده  و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان

پژوهشگر: سركار خانم راضيه دريانوش

محل خدمت: اداره كل آموزش و پرورش استان فارس

خالصه پايان نامه كارشناسي ارشد برگزيده:

1- مقدمه  

گرایــش بــه بهزیســتی1 از جملــه ظرفیت هــای وجــودی آدمــی اســت کــه مســیر 
 رشــد و تکامــل و انســان شــدن فــرد را همــوار می ســازد. ســازمان بهداشــت جهانــی2

 )2004( ســامت را بهعنــوان حالتــی از بهزیســتی کامــل جســمی، ذهنــی و اجتماعــی و نــه 
صرفــًا غیــاب بیمــاری معرفــی می کنــد. ریــف )1995( الگــوی شــش مولفــه ای از بهزیســتی 
روان شــناختی ارایــه کــرد کــه ایــن شــش مولفــه شــامل پذیــرش خــود، خودپیــروی، تســلط 
ــا دیگــران، هــدف و جهــت گیــری در زندگــی و رشــد شــخصی  ــر محیــط، روابــط مثبــت ب ب
است.بهزیســتی روان شــناختی بــه عنــوان یکــی از متغیرهــای روان شــناختی مــی توانــد تحــت 
تاثیــر عوامــل فــردی و اجتماعــی گوناگــون قــرار گیــرد. در ایــن پژوهــش، فراهیجــان بــه عنــوان 
عامــل فــردی و جــو عاطفــی خانــواده،  بــه عنــوان عامــل محیطــی و اجتماعــی درنظــر گرفتــه 

1 . well-being
2 . World Health Organization
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شــده اســت.فرا هیجــان بــه عنــوان هیجاناتــی کــه افــراد در مــورد هیجــان هــای خــود دارنــد 
تعریــف شــده اســت) جاگــر و بارتیــش2012( و بــه پاســخ عاطفــی اشــاره دارد کــه یــک فــرد در 
مــورد هیجانــات خــود دارد) کاپمــن، 2015(.پژوهشــگران پــس از بررســی هایــی کــه بــه عمــل 
آوردنــد دو نــوع فراهیجــان مثبــت و منفــی را ارایــه کردنــد کــه عاقــه و مراقبــت دلســوزانه را به 
عنــوان فراهیجــان مثبــت، و خشــم، توهیــن / شرمســاری ، کنتــرل شــدید و ســرکوب را از ابعــاد 

فراهیجــان منفــی معرفــی نمودنــد.

2- بيان مسئله

از آن جـا کـه افـراد از نظـر توانایی برای ابراز و شناسـایی هیجان ها با هم متفاوت هسـتند )هافمن 
و اسـتفان، 2016(، نوع ادراک افراد می تواند بر روشـی که افراد از طریق آن حاالت هیجانی خود 
را تنظیـم می کننـد تأثیـر بگـذارد، از جمله عواملـی که بر ادراک افـراد از هیجانات اثرگذار اسـت، 
محیـط اجتماعـی و کیفیت تعامات در این محیط اسـت. در این میان، خانـواده به عنوان یکی از 
اساسـی ترین واحدهای اجتماعی شـناخته می شـود، که نحـوه تعامات و ارتباطات خانـواده و نوع 
و شـیوه تربیت در خانواده بر توانایی های عاطفی-شـناختی و رفتاری فرزندان و همچنین توانایی 
تنظیـم هیجانـی آنـان در طـول زندگـی اثر می گـذارد و هر قـدر خانـواده، دارای جـو صمیمی تر 
و اطمینان بخش تـری باشـد در ایـن مهـم نقـش بهتـری را بـازی خواهد کـرد. هیلبـرن )1964( 
جـو خانـواده را که شـامل روابط والدین نسـبت به فرزندان، فرزندان نسـبت به یکدیگـر و والدین 
نسـبت بـه هـم اسـت، را به عنـوان یک محیـط گـرم و حمایت گر معرفـی می کند کـه در چنین 
محیطـی، محبـت، نـوازش، تأیید و تشـویق کردن و ایجاد حـس اعتماد و امنیـت در وجود فرزند، 
باعث رشـد شـناختی، عاطفی و اجتماعی در آن ها گردیده و می تواند بر بهزیسـتی روان شـناختی 
کودک و نوجوان تأثیرگذار باشـد )اهرینگ، فیشـر، شـنول و باسـترلینگ، 2008(. بر این اسـاس 
انتظـار مـی رود آگاهـی افراد از هیجانات مثبـت و منفی و باال بردن دانـش فراهیجانی در آن ها که 
می توانـد توسـط والدیـن کارآمـد و جو عاطفـی مناسـب در خانواده بـه فرزندان آموخته شـود بر 
بهزیسـتی روان شـناختی آنـان تأثیرگـذار باشـد. بنابرایـن در پژوهش حاضر به رابطـه جو عاطفی 

خانواده و بهزیسـتی روان شـناختی با واسـطه گری فراهیجان پرداخته شـده است.

  مدل مفهومی پژوهش حاضر در شکل 1-1 ارائه شده است.

   

                  
شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش حاضر

 

جو عاطفي 

 خانواده
بهزيستي  فراهيجان

شناختيروان  
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3-اهميت و ضرورت اجرای پژوهش

ایـن پژوهـش هـم بـه لحاظ نظری و هـم به لحـاظ کاربردی حائز اهمیت اسـت .بـه لحاظ نظری 
در پی آن اسـت که سـاز و کار و چگونگی رابطه ی جو عاطفی خانواده با بهزیسـتی روان شـناختی 
را تبییـن نمایـد و نیـز مشـخص کنـد کـه متغیـر واسـطه ای فراهیجـان در رابطه ی جـو عاطفی 
خانواده و بهزیسـتی روان شـناختی چه نقشـی ایفا می نماید. افزون بر این، از آن جا که فراهیجان 
سـازه جدیـدی اسـت و بررسـی آن در حیطه تربیتی می تواند مفید باشـد لزوم پژوهـش در مورد 
آن، اهمیـت می یابـد. ایـن پژوهش بـه لحاظ کاربردی ایـن امـکان را فراهم می آورد تـا خانواده ها 
بتواننـد بـا فراهـم سـاختن بسـترهای الزم، زمینـه ی بسـط و تعمیق بهزیسـتی فرزنـدان جامعه 
را فراهـم نماینـد و زندگـی سـالم تر و پویاتـری را بـرای آن هـا رقـم بزننـد. از آن جا که بهزیسـتی 
روان شـناختی در مراکـز آموزشـی بـه یک چالش تبدیل شـده اسـت می بایسـتی بـه خوبی مورد 
پژوهش قرار گیرد. پی بردن به متغیرهایی که سـبب افزایش بهزیسـتی روان شـناختی می شـوند، 
منجـر بـه راهکارهایی جهت بهبود سـامت روانی دانش آمـوزان می گردد. بـا ایجاد محیطی امن 
و ارائـه حمایت هـای الزم از طـرف خانواده، دوسـتان و معلمان زمینه بهزیسـتی روان شـناختی را 
می تـوان فراهـم نمـود و همچنیـن بررسـی پیشـایندها و پیامدهـای فراهیجـان از آنجـا ضرورت 
بیشـتری می یابـد کـه با شـناخت هر چه بیشـتر این سـازه مورد غفلت واقع شـده، امـکان بهبود 
ایـن سـازه فراهـم می شـود و با ارتقـای فراهیجـان، بهزیسـتی روان شـناختی نیز بهبـود می یابد. 
نتایـج ایـن پژوهـش منجر بـه افزایـش آگاهـی خانواده هـا در ارتباط با بهزیسـتی روان شـناختی 
فرزندان شـان می گـردد کـه ایـن بـه  نوبه خـود می تواند تأثیـرات مثبتی بـر عملکـرد اجتماعی و 

تحصیلـی دانش آمـوزان بگذارد.

4-هدف هاي پژوهش 

1- تعیین نقش پیش بینی کنندگی جو عاطفی خانواده در بهزیستی روان شناختی

2- تعیین نقش پیش بینی کنندگی جو عاطفی خانواده در فراهیجان

3- تعیین نقش پیش بینی کنندگی فراهیجان در بهزیستی روان شناختی

4-   تعییـن نقـش واسـطه گری فراهیجـان در رابطـه بیـن جـو عاطفـی خانـواده و بهزیسـتی 
روانشـناختی
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5- سوال های پژوهش

سواالت اصلی این پژوهش به این قرار هستند:

1- آیا جو عاطفی خانواده بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان تأثیر مستقیم دارد؟

2- آیا جو عاطفی خانواده بر فراهیجان دانش آموزان تأثیر مستقیم دارد؟

3- آیا فراهیجان بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان تأثیر مستقیم دارد؟

4- آیـا فراهیجـان در رابطـه بین جو عاطفی خانواده و بهزیسـتی روان شـناختی نقش واسـطه ای 
ایفـا می کند؟

6-روش پژوهش

پژوهـش حاضـر از نوع همبسـتگی اسـت که در قالـب مدل یابی معـادالت سـاختاری، روابط عّلی 
میـان متغیرهـای پژوهـش، مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. متغیرهـای پژوهش عبارتنـد از: جو 
عاطفـی خانـواده بـه عنـوان متغیـر بـرون زاد، فراهیجـان بهعنـوان متغیر واسـطه ای و بهزیسـتی 
روان شـناختی به عنـوان متغیر درون زاد که همگـی به صورت مکنون مورد بررسـی قرار گرفته اند.

7-جامعه آماری 

جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش، متشـکل از کلیـه دانش آمـوزان دوره متوسـطه ی دوم مشـغول به 
تحصیـل در سـال تحصیلـی 97-1396 در شـهر شـیراز بود. 

8-حجم نمونه و روش نمونه گيری

شـرکت کنندگان شـامل 380 نفـر از دانـش آمـوزان دختـر و پسـر بودنـد. انتخـاب ایـن تعـداد 
شـرکت کننده بـر مبنـای نظـر کایـن )2011( 2/5 تـا 5 برابر تعـداد متغیرها صـورت گرفت. به 
منظـور انتخـاب ایـن افـراد از روش نمونه گیـری خوشـه ای تصادفی چندمرحله ای اسـتفاده شـد. 
بدین صـورت از بیـن نواحـی 4 گانه شـهر شـیراز بـه تصادف 2 ناحیـه و از هر ناحیه بـه تصادف 2 
مدرسـه دوره متوسـطه دوم )یک مدرسـه پسـرانه و یک مدرسـه دخترانه نواحی 2 و 4( انتخاب و 
از هـر مدرسـه نیـز بـه تصـادف 3 کاس )از هر پایه یـک کاس( انتخاب شـد و در نهایت کلیه ی 
دانـش آمـوزان این کاس ها پرسشـنامه های پژوهش را تکمیل کردند. الزم به ذکر اسـت تعدادی 
از پرسشـنامه ها بـه دلیـل ناقص بـودن و عـدم دقـت در پاسـخگویی از نمونـه مورد بررسـی کنار 
گذاشـته شـد و در نتیجـه تعـداد آزمودنی ها به 324 نفر )197دختر و 127 پسـر( رسـید که بازه 

سـنی آن هـا بیـن 15 تا 17 سـال بود.
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9- ابزار هاي گرد آوري اطالعات 

در این پژوهش برای جو عاطفی خانواده از پرسشـنامه هیلبرن )1964(، برای سـنجش فراهیجان 
از مقیاس میتمنس  گروبر و همکاران )2009( و برای سـنجش بهزیسـتی روان شناختی از مقیاس 

بهزیسـتی روان شناختی ریف )1995( استفاده شد.

 10- روش هاي آماري تحقيق داده ها

بهمنظـور تجزیـه و تحلیـل داده هـای پژوهـش از آمـار توصیفـی و اسـتنباطی اسـتفاده شـد. به 
این صـورت کـه در آمـار توصیفـی از میانگیـن و انحـراف اسـتاندارد و حداقـل و حداکثـر نمـرات 
بـا اسـتفاده از نرمافـزار SPSS )نسـخه21( و در آمـار اسـتنباطی از روش مدل یابـی معـادالت 

سـاختاری بـا اسـتفاده از نرمافـزار AMOS )نسـخه 21( اسـتفاده شـد.

11- نتايج و يافته های پژوهش.

 نتایـج پژوهـش حاضـر حاکـی از معنـاداری نقـش واسـطه ای فراهیجـان مثبت در واسـطه بین 
جـو عاطفی خانواده و بهزیسـتی روان شـناختی اسـت .اگر چـه فراهیجان منفی نقش واسـطه ای 
معنـاداری نداشـت، این یافته بیانگر تأیید بخشـی از فرضیـه پژوهش بود. این پژوهش نشـان داد 
کـه جـو عاطفی خانواده با افزایش فراهیجان مثبت در فرزندان به بهبود بهزیسـتی روان شـناختی 

آنـان منجر می شـود.

بـا توجـه بـه نتایـج به دسـت آمـده از پژوهش حاضـر می تـوان به جایـگاه مهم متغیر واسـطه ای 
فراهیجـان مثبـت در رابطـه بیـن جـو عاطفی خانواده و بهزیسـتی روان شـناختی پی بـرد. بر این 
اسـاس می تـوان گفت فضای عاطفـی خانواده، به ویژه هنگامـی که با تأیید کودک توسـط والدین 
همراه باشـد رشـد عـزت  نفس را در کـودک افزایش می دهـد. زمانی که کـودک در جریان تعامل 
بـا والدیـن مـورد حمایـت واقـع شـود و آنـان تاش هـای کـودک را تشـویق کننـد و وی را مورد 
تأییـد قـرار دهند و بـه تعبیری یک مراقبت دلسـوزانه اعمال نماینـد، فرزندان را آمـاده دریافت و 
تحلیـل درسـت عواطـف خـود می کنند. آنان به دلیل شـرایط مناسـبی که بـرای فرزنـدان ایجاد 
می نماینـد، آماده انـد کـه در موقع مناسـب، فرزنـدان خود را بپذیرنـد و با توانایی برقـراری ارتباط 
باالیـی کـه دارند می توانند در شـرایط حـاد و عاطفی به فرزندان شـان نزدیک شـده و در حقیقت 
بـا الگودهـی بـرای آن ها در تنظیم هیجاناتشـان به ایشـان کمـک نمایند )میس، فـوگل و گریچ، 
2004(. هـر چـه ایـن حـس پذیـرش در خانـواده افزایـش یابـد، فرزندان نیـز توانایی بهتـر کنار 
آمـدن بـا خـود و محیط زندگی شـان را پیـدا می کننـد و دارای توانایی تنظیم هیجانی بیشـتری 
میشـوند و هنـگام برخورد بـا هیجانات متفاوت احسـاس ناتوانی نمی کنند و بـا دانش فراهیجانی 
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کـه در جـو حمایت گـر و عاطفی خانواده کسـب نموده اند می تواننـد از امیدواری و سـامت روانی 
بهتری برخوردار  شـوند.

12.پيشنهاد ها

الف( پیشنهادهاي برخاسته از یافته هاي پژوهش

یافته هـای ایـن پژوهـش را می تـوان از دو جنبـه کاربردهای نظـری و عملی مورد توجه قـرار داد. 
از جنبه نظری، بررسـی متغیر بهزیسـتی روان شـناختی در این پژوهش بر اسـاس پیشـایندهای 
جـو عاطفـی خانـواده و مهم تر از آن فراهیجـان افق جدیدی در پژوهش های مربوط به بهزیسـتی 

روان شـناختی می گشاید.

انجـام ایـن پژوهـش به سـهم خود می تواند به گسـترش شـناخت و آگاهـی ما در حوزه بهزیسـتی 
روان شـناختی بینجامد و سـهمی در شناخت بیشتر سازه های بهزیسـتی روان شناختی، جو عاطفی 
خانـواده، فراهیجـان مثبـت و فراهیجـان منفی ایفا نمـوده و به شـکل گیری پژوهشـهای جدید در 
ایـن حوزه هـا کمـک نمایـد. وارد شـدن متغیرهـای فراهیجـان مثبت و منفـی در پژوهـش حاضر، 
نویدبخـش انجـام پژوهش هـای جدیـد در این زمینـه و در نتیجه برخورداری از پیشـینه پژوهشـی 
غنـی خواهـد شـد. لذا پژوهش حاضـر می تواند بهعنـوان گام اولیه در حوزه فراهیجـان و متغیرهای 
مربـوط به آن محسـوب شـده و تاشـی در جهـت ارتقاء دانش موجـود در این  حوزه قلمـداد گردد.

مهم تریـن یافتـه ایـن پژوهـش، مربـوط به نقـش فراهیجـان مثبت در بهزیسـتی روان شـناختی 
بـود. بـر این اسـاس پیشـنهاد می شـود کـه با بـاال بردن سـطح دانـش فراهیجانـی و اسـتفاده از 
راهبردهـای مناسـب در تنظیـم هیجانـی در میان افـراد و به خصوص دانـش آمـوزان، آن ها را به 
سـوی زندگی سـالم و بهزیسـتی روان شـناختی، که الزمه یک زندگی شـاد اسـت رهنمون کرد. 
یافتـه قابـل تأمـل دیگر، مربوط به اثر مسـتقیم و غیرمسـتقیم جـو عاطفی خانواده بر بهزیسـتی 
روان شـناختی بـود کـه در ایـن راسـتا لـزوم تدوین برنامه هـای آموزشـی بـرای خانواده ها اهمیت 
می یابـد. برنامه هایـی کـه والدیـن را به اهمیت ارضـای نیازهای عاطفی و پیامدهای آن آشـنا کند 
و بـا توجـه بـه مزایـای جـو عاطفی غنی بـر آمـوزش و ترویج این شـیوه تأکید بیشـتری کند .لذا 
ایـن پژوهـش می توانـد راهگشـای سیاسـت گذاری مناسـب در ارائـه برنامه های مـدون در زمینه 
افزایـش بهزیسـتی روان شـناختی در میـان دانش آموزان باشـد. در این زمینه، پیشـنهاد میشـود 
رسـانه ها و صـدا و سـیما که بـا خانواده ها در ارتباط هسـتند و نیز روان شناسـان و مشـاورانی که 
در حـوزه ی اصـاح تعامـات خانوادگی فعالیت می کننـد، ویژگی های خانوادگـی مرتبط با دانش 
فراهیجانـی و راهبردهـای فراهیجانـی مناسـب را بـه خانـواده ها آمـوزش داده و بـر اهمیت آن ها 

بـرای پرورش فرزندانی خوشـبخت تأکیـد نمایند.
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ب( پیشنهادهایي براي پژوهشهاي آینده

- پیشـنهاد می گـردد کـه در پژوهش هـای آینـده روابط والدین بـا یکدیگر نیز مدنظر قـرار گیرد. 
اگـر بتـوان روش هایـی مثـل مصاحبـه را در تعامل بـا والدین به  کار گرفت مشـخص می شـود که 
والدیـن نیـز بـرای تمـام الگوهـای تربیتـی خویـش روش هـای ویـژه و منحصربه فـردی دارند که 

می توانـد بـه آگاهـی پژوهشـگران در این زمینـه کمک کند.

 - از دیگـر پیشـنهادهای ایـن پژوهش انجام مطالعاتی اسـت کـه بتواند دیـدگاه فراهیجانی خود 
والدین را در سـطوح مختلف سـنی فرزندان بررسـی نماید. چنین مطالعه ای می تواند در پیشـبرد 
پژوهش هـای مربـوط بـه خانواده کمک موثری باشـد.مثًا آیـا دیدگاه فراهیجانـی والدین، در طی 

رشـد فرزندان تغییـر می کند؟

- پیشـنهاد دیگـر این کـه، روابـط بین فـردی و درون فـردی دانش آمـوزان مورد توجه قـرار گرفته 
و نسـبت بـه آمـوزش راهبردهای مناسـب تنظیـم هیجانی و فراهیجانـی به دانش آمـوزان همت 

شود.  گماشته 

  - بـا توجـه بـه عـدم تأثیـر ابعاد مثبـت جو عاطفی خانـواده بـر روی فراهیجان منفی، پیشـنهاد 
می شـود تأثیـر احتمالـی ابعـاد منفـی ناشـی از یـک خانـواده ناکارآمـد بـر روی فراهیجـان مورد 

بررسـی قـرار گیرد.

  - بـا توجـه بـه این کـه متغیـر فراهیجـان ممکن اسـت تحـت تأثیر جنسـیت قرار بگیـرد، پس 
پیشـنهاد می شـود در پژوهش هـای آینـده بـه نقـش تعدیل گـری جنسـیت توجه شـود.
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5-معرفي تجارب برتر پژوهشي استان ها

نحوه بررسي و انتخاب تجارب پژوهشي استان ها 

در سـال هاي اخیر طرح انتخاب تجارب و نوآوریهاي برتر پژوهشـي اسـتان ها با هدف شناسـایي 
ایـن تجـارب و معرفـي آنها به  دیگر اسـتانها و مناطق كشـور جهت بهره برداري، مـورد توجه قرار 
گرفتـه و یكـي از محورهـاي ارزیابـي فعالیت هاي پژوهشـي ادارات كل آموزش و پرورش اسـتانها 
و مناطـق بـه شـمار مي رود. به منظـور تقدیر از عملكرد اسـتان هایي كه در زمینـه فعالیت هاي 
پژوهشـي، تجـارب موفقـي داشـته اند، كمیته ارزیابي  تشـكیل گردیـد كـه داوران آن معیارهایي 
بـراي ارزیابـي فعالیـت هاي پژوهشـي اسـتان هـا تدوین نمودند. در سـال جـاري  پس از ارسـال 
فراخـوان طـرح ها و تجارب پژوهشـي بـه ادارات كل آموزش و پرورش اسـتانها و معاونتهاي حوزه 
سـتادي،18تجربه برتـر اسـتاني براسـاس معیارهاي تعیین شـده مـورد داوري قرار گرفـت كه  از 

بیـن آنهـا 3  تجربـه برتر به شـرح زیر انتخاب  شـد:

 فهرست تجارب برتر پژوهشي برتر استان ها

ارائه دهندگان تجربهعنوان بستهاستانرتبه

تشکیل کمیته رصد مرکزی1
محمد امینی تحقیقات 

تربیت مدرس حرفه ای کرمان2
آرمان شکوه سلجوقیپژوهشگر

پورتال گروه تحقیق و قم3
پژوهش

سید علی محمدی

امیر هوشنگ ماحسینی

علی حیدری قمی

در ادامه به بیان خاصه اي از تجربه مورد نظر مي پردازیم:
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رتبه اول: جناب آقاي محمد امیني از استان مركزي
سمت فعلی : رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل 

آموزش و پرورش استان مرکزی

عنوان تجربه:  تشکيل کميته رصد تحقيقات 

اهـداف  طـرح:  بـه منظـور کاربسـت یافتـه هـای پژوهشـی، کمیتـه ای بـه نـام کمیتـه رصـد 
تحقیقـات  در زیـر مجموعـه شـورای تحقیقات اسـتان تشـکیل گردیـد تا این کمیته برحسـب 
موضوعـات مـورد نظـر شـورای معاونـان اداره کل و ... ، نتایـج تحقیقات صورت گرفته اسـتانی، 
کشـوری و حتـی بیـن المللـی را جسـتجو کـرده و بـه مسـئولین اداره کل، اطاعـات الزم را با 

اسـتناد بـه نتایـج پژوهش هـا، ارائـه نماید. 

شـرح  عملیـات اجرایـی : بـا توجـه به دسـتور جلسـات شـورای معاونـان و کارگروه هـای برنامه 
ریـزی و تصمیم گیری که در سـطح اسـتان تشـکیل می گـردد؛ موضوعـات و عناوینی به کمیته 
رصـد تحقیقـات ارائـه می شـود .اعضای کمیتـه وظیفه دارنـد، در اسـرع وقت با مطالعـه منابع و 
تحقیقـات صـورت گرفتـه اطاعـات الزم را در خصـوص موضوع تعیین شـده گـردآوری و پس از 

دسـته بنـدی، دراختیـار مرجع درخواسـت کننده قـرار دهند .

نتایـج حاصـل از اجـرا: تـا کنـون پـس از نزدیـک 60 ماه از تشـکیل کمیتـه مذکور بیـش از 40 
موضـوع  بـه کمیتـه تحقیقات ارائه شـده اسـت کـه نتایج بررسـی های صـورت گرفتـه پیرامون 
موضوعـات درخواسـتی در قالـب متن یـا پاورپوینت در اختیار شـورای معاونیـن و دفتر مدیر کل 

قـرار گرفته اسـت .
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رتبه دوم آقاي آرمان شكوه سلجوقي 
سمت: رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره كل آموزش و 

پرورش استان كرمان 

عنوان تجربه:  تربيت مدرس حرفه ای پژوهشگر 

اهـداف طـرح: با توّجه به محورّیت پژوهش در سـند تحّول بنیادین و تعیین فّعالّیتهای پژوهشـی 
به عنوان یکی از معیارهای سـنجش و ارزشـیابی دبیران آموزش و پرورش در سـالهای اخیر، الزم 
اسـت پیش نیازهای انجام پژوهش که شـامل آشـنایی دبیران با سـاختار کار پژوهشـی، چگونگی 
تعییـن موضـوع، پرورانـدن مسـألة پژوهـش، نحـوۀ آماده سـازی طـرح اّولیـة پژوهش، روشـهای 
جسـتجوی اّطاعات در پایگاههای گوناگون کتابخانه ها و اینترنت، روشـهای صحیح فیشـبرداری 
و ارجـاع، اسـتفاده از تجربـه، آزمایـش، پرسشـنامه و... میباشـد، فراهـم گـردد. آمـوزش و تربیت 
47 مـدرس حرفـه ای پژوهشـی جهـت آموزش و تربیت همـکاران، فراهم کـردن زمینههای الزم 
جهـت اجـرای کامل راهبردهای سـند تحّول بنیادین ، بسترسـازی برای ایجاد یـک نظام کارآمد، 
اثربخـش و بهـروز در عرصـة آمـوزش و پـرورش، ارتقـای وضعّیـت و جایـگاه علمـی و پژوهشـی 
دبیـران آمـوزش و پـرورش و توسـعة دانـش آنها، گسـترش و تعمیـق فرهنگ پژوهـش در میان 
معلمـان و در نهایـت انتقـال آن بـه دانـش آمـوزان، ایجـاد بسـترهای الزم جهـت حل مسـایل و 
مشـکات آمـوزش و پـرورش و بهبـود و رفـع آنهـا با تکیه بـر توان معلمیـن پژوهشـگر از اهداف 

ایـن طرح در اسـتان کرمان اسـت. 

شرح  عملیات اجرایی:  

مرحلة اّول، توسـط بانک اطاعاتی پژوهشـگران اسـتان )جشـنواره آگیرا(، افراد شایسـته انتخاب 
می شـوند و در صورت لزوم از تمامی شهرسـتانها، مناطق و نواحی اسـتان، درخواسـت میشـود تا 
بـه ازاء هـر 1000 فرهنگـی آن شهرسـتان/ منطقه، یک پژوهشـگر را به مرکز پژوهشـهای علمی 

و آموزشـی، معّرفی نمایند.

مرحلـة دوم؛ افـراد معّرفـی شـده، از نظـر سـوابق پژوهشـی و صّحت انتخاب، مـورد ارزیابـی قرار 
میگیرنـد و در صـورت لـزوم افـراد جدید جهـت مصاحبـه فراخوانده خواهند شـد.
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مرحلـة سـوم؛ مقّدمـات برگـزاری کارگاههـا شـامل دعـوت از اسـاتید، ارسـال بخشـنامه، تأمین 
امکانـات رفاهـی شـرکت کننـدگان و...، فراهـم میگـردد.

مرحلـة چهـارم؛ کارگاههـا طّی پنج روز متوالی، هر روز هشـت سـاعت؛ صبـح 8-12 و عصر 14-
برگزار میشوند.  18

مرحلـة پنجـم؛ پـس از پایـان دوره، از محتـوای تمامی کارگاهها، یـک آزمون جامع به عمـل می آید 
و بـه کسـانی کـه موّفـق بـه اخـذ نمـرۀ قبولـی در آزمون شـده انـد، گواهی مهـارت پژوهشـی و 

مدّرسـی، اعطـا میگردد.

مرحلـة ششـم؛ با همـکاری روسـای محتـرم شهرسـتان/مناطق، دورۀ زمانی جهت برگـزاری این 
دوره در شهرسـتان/ مناطـق، توّسـط افـرادی کـه موّفـق بـه دریافـت گواهی  مدّرسـی شـده اند 

تعییـن می شـود.

مرحلة هفتم؛ اجرای این دورهها در شهرستان / مناطق مختلف، پیگیری میشود.

نتایـج حاصـل از اجـرا: آمـوزش و تربیت 47 مـدرس حرفه ای پژوهشـی جهت آمـوزش و تربیت 
پژوهشگر معلمان 
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رتبه سوم: استان قم

    

        

        

                                          

عنوان تجربه:  پورتال گروه تحقيق و پژوهش

اهـداف طـرح:  دامنـه گسـترده فعالیـت هـای  تحقیـق و پژوهش نظیر  برگـزاری فراخـوان های 
اقـدام پژوهـی،  فراخـوان اولویت های پژوهشـی، اطاع رسـانی و ثبت نام کارگاه های پژوهشـی، 
برگـزاری مسـابقات و آزمـون های علمی و پژوهشـی ، بارگـذاری پژوهش ها و اقـدام پژوهی های 
برتر در راسـتای اسـتفاده  همکاران به عنوان پیشـینه پژوهش، اشـاعه یافته های پژوهشـی ، به 
روز رسـانی بانک اطاعات پژوهشـگران با روند سـنتی  دیگر معقول و حتی امکان پذیر نیسـت.  
لـذا  گـروه تحقیـق و پژوهـش در پـی ایـن بود کـه بتواند بـا راه انـدازی پورتـال گـروه تحقیق و 
پژوهـش، گام مهمـی را در توسـعه  و تعمیـق فرهنگ پژوهش ایفا نماید.  تجـارب قبلی این گروه 
مویـد ایـن مطلـب بـود کـه بخشـنامه ها  بعضـا یا به دسـت همـکاران نمی رسـید یا بعـد از بازه 
زمانـی وصـول مـی گشـت و چه بسـا حـق و حقـوق زیـادی از همـکاران تضییع می گشـت. لذا  
ایجـاد و راه انـدازی پورتـال گـروه تحقیق و پژوهش بـا امکانات متعدد و دارای سـطح متعدد پانل 
در سـطح اداره کل، نواحی و مناطق و مدارس و حتی اشـخاص  توانسـت در تسریع امور و رضایت 

اربـاب رجـوع  نقش مهـم  و موثـری را ایفا کند. 

نتایـج تجربـه: راسـتی آزمایـی و نظـارت بـر فرایند ثبـت نام، اجـرا و بار گـذاری اقـدام پژوهی در 
نواحـی و مناطـق و اختصـاص بودجـه بـا توجـه بـه میـزان فعالیـت های پژوهشـی ثبت شـده و 
مسـتند در پورتـال گـروه تحقیـق و پژوهش،صرفـه جویـی در وقت همـکاران، کاهـش مراجعات 
همـکاران محترم واحدهای آموزشـی بـه ادارات نواحی و اداره کل، صرفـه جویی در مصرف کاغذ، 
سـاماندهی فراینـد داوری در کمتریـن زمـان، برگـزاری آزمون های آناین، مسـتند سـازی یافته 

هـای پژوهشـی و اشـاعه یافتـه های پژوهشـی از اهـداف راه انـدازی این پورتال می باشـد.

بـرای دسترسـی بـه اطاعـات بیشـتر بـه آدرس پورتال گـروه تحقیق و پژوهش اسـتان قـم مراجعه 
بفرمایید:

http://www.pajohesh.qomedu.ir

آقاي سیدعلي محمدي

معاون پژوهش و برنامه ریزی
آقاي امیر هوشنگ ماحسینی
رئیس گروه تحقیق و پژوهش

آقاي علی حیدری قمی
کارشناس گروه تحقیق و پژوهش
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6- فعالیت هاي پژوهشي شایسته تقدیر

نحوه بررسي و انتخاب فعالیت هاي پژوهشي شایسته تقدیر استان ها

درسـال جاري و در راسـتاي سیاسـت پژوهشـگاه مبني بر تقویت انگیزه و ابتكار همكاران استاني، 
فعالیت هـاي پژوهشـي اسـتانها  براسـاس عملكـرد یكسـاله معاونـت پژوهـش و گـروه تحقیق و 
پژوهـش مـورد بررسـي قـرار گرفت  و سـه اسـتان كه فعالیت هایشـان از نظر كمـي و كیفي قابل 

تقدیر،ابتكاري و موثرتشـخیص داده شـد به شـرح زیر  انتخاب شـدند:

نام نام خانوادگي همكاراننام اداره کل استان
عنوان فعاليت پژوهشي شايسته 

تقدير

اداره كل آموزش وپرورش 

شهرستان هاي استان تهران

آقایان حسین سنجري، علي 

كریمي گیلده ، ابراهیم غامي 

وخانم فاطمه برجي

سرند یافته هاي پژوهشي

اداره كل آموزش وپرورش استان 

فارس

آقایان عبدالرسول احمدي ، 

قاسم نعمتي، بابك شمشیري، 

محمدرضا ساده میمندي

برگزاري اولین همایش ملي فرصت ها 

و چالش هاي اقدام پژوهي در آموزش 

و پرورش

اداره كل آموزش وپرورش استان 

خوزستان
شوراي پژوهشي مدرسهدكتر غامحسین عبادي
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1. اداره كل آموزش وپرورش شهرستان هاي استان تهران

عنوان فعاليت پژوهشي شايسته تقدير: سرند يافته هاي پژوهشي

                   

                   

آقاي ابراهیم غامي
كارشناس تحقیق و پژوهش

خانم فاطمه برجي
كارشناس تحقیق و پژوهش

آقاي علي كریمي گیلده
رئیس گروه تحقیق و پژوهش

آقاي حسین سنجري 
معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی

2. اداره كل آموزش وپرورش شهرستان هاي استان فارس

عنوان فعاليت پژوهشـي شايسـته تقدير: برگـزاري اولين همايش ملـي فرصت ها و 
چالش هـاي اقدام پژوهي در آمـوزش و پرورش

                    
                

آقاي قاسمي نعمتي
رئیس گروه تحقیق و پژوهش

آقاي بابك شمشیري
كارشناس گروه تحقیق و پژوهش

آقاي عبدالرسول احمدي
معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی

آقاي محمدرضا ساده میمندي
كارشناس گروه تحقیق و پژوهش
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3.اداره كل آموزش وپرورش شهرستان هاي استان خوزستان

عنوان فعاليت پژوهشي شايسته تقدير: شوراي پژوهشي مدرسه

آقاي دكتر غالمحسين عبادي

رئيس گروه تحقيق و پژوهش
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7-کمیته هاي پژوهشی برتر حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش 
در سال 1397

نحوه بررسي و ا نتخاب كميته هاي پژوهشي برتر وزارت آموزش و پرورش

در راسـتاي ترویـج و تقویـت فرهنـگ پژوهـش و پژوهشـگري در سـازمان ها ، معاونت هـا و دفاتر 
حوزه سـتادي توسـط تشـكیل كمیته هـاي پژوهشـي در دسـتور کار قـرار گرفت و بـراي فعالیت  
آنهـا شـیوه نامه اي تهیـه و اباغ نموده اسـت . هر سـاله عملكـرد این كمیته ها بر مبنـاي فرمهاي 
تدوین شـده از سـوي پژوهشـگاه مورد ارزیابي قرار مي گیرد كه در سـال جاري نیز از بین حدود 
بیسـت كمیتـه پژوهشـي و بـر اسـاس فعالیت هاي انجام شـده  سـه مـورد براي تقدیر  به شـرح 

زیـر انتخاب گردیده اسـت:

معاونت رديف 

معاونت تربیت بدنی و سامت1

معاونت آموزش متوسطه 2

شورای عالی آموزش و پرورش 3
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8-مدیران پژوهش سراهاي برتر كشور 1397

نحوه بررسي و انتخاب مديران پژوهش سراهاي دانش آموزي :

به منظـور ایجـاد و تقویـت انگیـزه در مدیران پژوهش سـراهاي دانش آموزي، هر سـاله با همكاري 
معاونـت آمـوزش متوسـطه وزارت آموزش و پـرورش تعـدادي از مدیران پژوهش سـراها در برنامه 
روز ملـي پژوهـش در آمـوزش و پرورش مورد تقدیـر قرار مي گیرند. انتخاب این مدیران براسـاس 
شـاخص هاي مصـوب شـوراي عالـي آموزش و پـرورش و توسـط معاونت آموزش متوسـطه انجام 
مي شـود. در سـال جـاري سـه نفـر از مدیـران پژوهش سـراهاي دانش آمـوزي كـه داراي عملكرد 

مناسـبي بودنـد به عنـوان برترین هـاي این حوزه انتخاب شـدند.

مديران پژوهش سراهای برتر کشور

رتبه
نام مدیر 
پژوهش 

سرا
نام پژوهش 

سرا

دوره

) اول یا 
دوم(

نام استان/
عناوین فعالیت های پژوهشی برتر پژوهش سرامنطقه

1

سرکار 
خانم 

سوسن 
فوالدفر

رازی
فارس- ناحیه دوم

2 شیراز

دبیر جشنواره- دبیر پژوهشگر ناحیه - عضو فعال گروه 
پژوهشی سلول های بنیادی- مدیر برگزیده استان - 

پیاده ساز کارسوق های علمی تخصصی در شهر شیراز- 
مدیر آزمایشگاه برتر نانو در کشور - ایجاد اولین کارگاه 
ایده پردازی انرژی های نو در کشور- دبیر علمی قطب 
کشوری اپتیک و لیزر- کسب ریته پژوهش سرای عالی 
از سوی وزارت آموزش و پرورش- همکاری در برگزاری 

سومین جشنواره کشوری داستان کوتاه تابش - دبیر 
دومین رویداد دانش آموزی شیراز - دبیر جشنواره 

جوان خوارزمی ناحیه 2 شیراز  - دبیر جشنواره علمی 
و پژوهشی دانش آموزان ناحیه 2 شیراز - کسب رتبه 

نخست در بین آزمایشگاه های توانا نانو -
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2

سرکار خانم 

مرجان 

شاهین 

زاده

والیت ناحیه 

دو بندرعباس
دوم

هرمزگان-ناحیه 

دو بندرعباس

مقاله ها:

1-نقش برگزاری کارگاههای آموزش ریاضی در توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی///اولین 
همایش استانی آموزش ریاضی  چالشهای آن در دانشگاه فرهنگیان

2-بررسی رابطه هوش عاطفی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی/
اولین همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت در استان هرمزگان

3-نقش فعالیت در کسب مهارتهای هندسه/
سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی

Study the relationship between emotional intelligence and academ--4
ic achievement of school students//Academic journal of psychologi-

cal studies
0821-2333 :ISSN

5-کتاب واژه نامه کاربردی الف تا ی ریاضیات دانشگاه آزاد اسامی واحد بندرعباس
6-مولف برتر منطقه ای سال 96-97

دانش آموزان:/الف- ثبت اختراع:
1-شفیقه شجاعی:*داروی درمان و پیشگیری ترومبوز شریانی و وریدی

* داروی گیاهی بیماری پوستی گال یا جرب
2-حنانه سادات مدنیثبت اختراع شانه الکتریکی از بین برنده شپش و تخم شپش

3-دناپاکروان*دستگاه گان پوش اتاق عمل
*دستگاه اندازه گیری و مانیتورینگ انحرافات و تغییرات داندانها

4-فاطمه حق نیا*اختراع چسب گیاهی از میوه درخت کرویا برای استفاده کودکان-*پماد 
گیاهی کابرسیا برای تسکین دردهای روماتیسمی-ضد التهاب-*سامانه هشدار دهنده کلید 

در قفل
5محمد باقر پاالهنگ-*سطل زباله هوشمند

mirror memory*-6.امیر حسین دیوارگر
ب-تحقیق و پژوهش انجام شده-1- امیر حسین دیوارگر
* استفاده از جاذبهای طبیعی برای حذف لکه های نفتی

2- فاطمه دهقانی-* ماسک تنفسی ضد سرب از خیار دریایی)رتبه جشنواره دریا(3- پریچهر 
خورشید پور-تبدیل کربن دی اکسید به اکسیژن در غواصی

4- احمد سلیمی-* ضد بخار کردن و خود تمیز شوندگی سطوح با استفاده از نانو ذرات 
ابرآبدوست)دارنده مدال طا المپیاد نانو(
5-فرناز بناوند-* تخت سه کاره معلولین

6- امیر حسین عباسی-** ساخت پاشویه

7- زهرا آذرآبادگان-*** اسپیکر دفع و جذب حیوانات دریایی

8- زهراسادات شاکری-* زانوبند کربنی

9- بهنام سیم جو-* دستیار تایپ چندزبانه
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3

جناب 
آقای علی 

صادق 
پور

دکتر 
دروه دومحسابی

گلستان -

آزادشهر

زلزله  اگر فردا در شهر من  برگزاری جشنواره دانش آموزی  
بیاید .

برگزاری نمایشگاه محیط زیست 

برگزاری نمایشگاه دست سازه های جغرافیا 

برگزاری نمایشگاه دست سازه های زبان 

برگزاری نمایشگاه دست سازه های  دانش آموزان فنی و حرفه 
ای جهت  حمایت از تولید ملی

کسب رتبه اول کشوری در تجربیات برتر 

کسب رتبه دوم جشنواره تدریس برتر شهرستانی

اقدام پژوهی رتبه برتر استان و ارسال کشوری در سال 97

رتبه اول دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه 
و کام اسامی

افتخارات دانش آموزی:

طرح  سپر کاسپین برگزیده استانی جهت شرکت در جشنواره 
کشوری جوان خوارزمی   از دانش آموز امیرحسین ابشناس  

و ثیت اختراع

-کسب رتبه اول وسوم مسابقات کشوری تابش

- کسب رتبه دوم  کشوری نوجوان خوارزمی 

- برگزیده شدن 11 طرح جوان خوارزمی در مرحله استانی 

استان و  بار در  اولین  برای  اجرای مسابقات موشک کاغذی   
کسب رتبه اول و سوم  مسابقات پرتاب موشک کاغذی 

برگزاری مسابقات ایده یابی و خاقیت برای اولین بار در استان 

-برگزاری مسابقات  همه با هم دور میز بازی و کسب رتبه برتر

و  گلستان  محلی   بومی  مسابقات  جشنواره  اولین  برگزاری 
کسب رتبه برتر

-کسب رتبه اول و سوم در مسابقات ازاد استانی سازه ماکارونی

-کسب رتبه برتر در مسابقات رباتیک استانی 

-کسب رتبه سوم کشوری در ساخت نرم افزار

-برگزاری همایش استانی فیزیک  تقدیر از دانش آموزان برتر 

و  انگیزه  ایجاد  برای  خدمت  ضمن  آموزشی  دوره  -برگزاری 
خاقیت در دانش آموزان برای رابطین پژوهشسرا

 ساخت نرم افزار   پزشک اناین 

ساخت نرم افزار  118

چاپ دو کتاب توسط دو دانش آموز و یک کتاب توسط  همکار 
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9-دانشجو معلمان پژوهنده:
نحوه بررسي و انتخاب مدارك علمي پژوهشي دانشجو معلمان:

  یكـي از فعالیـت هایـي كـه در راسـتای ترویج و تقویت فرهنـگ پژوهش و پژوهشـگري در بین 
دانشـجو معلمـان و برقـراري ارتبـاط بـا دانشـگاه فرهنگیـان و شـهید رجایـي در هفتـه پژوهش 
بـه اجـرا در مـي آیـد، تقدیر از دانشـجو معلمـان پژوهشـگر برگزیده اسـت. ارزیابـي فعالیت هاي 
دانشـجویان توسـط دانشـگاه و  بـر اسـاس فـرم هاي تعیین شـده از سـوي پژوهشـگاه انجام مي 
شـود. در سـال جاري سـه نفر ازدانشـجو معلمان دانشـگاه فرهنگیان و سـه نفر از دانشـگاه شهید 

رجایـي به شـرح زیـر  انتخاب شـدند:

عکسرتبه
نام و نام 

خانوادگی 
رشته پژوهشگر

تحصيلی

دانشگاه

فرهنگيان
دوره 

تحصيلی
عنوان طرح ، فعاليت  و توانمندی 

های علمي

عبدالجال 1
توماج

علوم 
تربیتی

پردیس آیت 
اهلل خامنه ای 

گرگان
كارشناسي

چاپ مقاله علمی- پژوهشی معادالت 
ساختاری روابط بین اختال یادگیری، 
هوش هیجانی و افسردگی در دانشآموز 

ابتدایی- چاپ مقاالت مختلف در 
مجات علمی- تخصصی- ارائه مقاله 

در همایشهای معتبر ملی – دانشجوی 
پژوهشگر برتر استانی و کسب مقام در 
جشنواره های مختلف-تآلیف چندین 
جلد کتاب عضویت در انجمن های 

علمی- پژوهشی و ..

2

حمید 
رفیعی 
افوسی

علوم 
تربیتی 

مرکز آموزش 
عالی شهید 
میرشاکی 
الیگودرز 
استان 
لرستان

كارشناسي

ارائه مقاله در همایشهای معتبر 
ملی و جشنواره کشوری تجربیات 
برتر- سردبیری و مدیر مسئولی 

مجله قلم دانشجو – مدرس کارگاه 
پژوهشی- دریافت جوایز از جشنواره 

های ملی- تألیف کتاب – همکاری در 
اجرای فعالیتهای پژوهشی-

3

احسان 
کشت ورز 

کندازی
علوم 
تربیتی

پردیس 
شهید رجایی 

یراز
كارشناسي

تألیف دو کتاب تعلیم و تربیت آینده 
با توجه به اسناد باالدستی،پایداری 

در محیط زیست- ارائه مقاالت متعدد 
در همایشهای معتبر- سردبیری 

مجله- عضویت در انجمن های علمی 
دانشجویان

الف- دانشجو معلمان پژوهنده دانشگاه فرهنگيان
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عكسرتبه 
نام و نام 

خانوادگی 
پژوهشگر

رشته 
تحصیلی

دانشگاه شهید 
دوره تحصیلیرجائی

عنوان طرح، فعالیت  
و 

توانمندیهای علمي

1

احمد محبزاده 
تربیت دبیر مهندسی برقبهابادی

شهید رجایی

دکتری 
تخصصی

JCR 3 مقاله مجله

2 مقاله مجله علمی 
ISC پژوهشی

1 کتاب تألیف 
انتشارات دانشگاه 

شهید رجایی

1 فصل کتاب تألیف 
انتشارات بین المللی 

)به زبان انگلیسی(

1 همایش بین المللی

2 همایش ملی

2
فرامرز یزدانی

تربیت دبیر علوم ورزشی
شهید رجایی

دکتری 
تخصصی

ISI 1 مقاله مجله

3 مقاله مجله علمی 
ISC پژوهشی

2 کتاب تألیف-
ترجمه 

1 مقاله همایش 
داخلی

مهندسی علیرضا دودانگی3
معماری

تربیت دبیر 
شهید رجایی

کارشناسی 
ارشد

2 مقاله مجله علمی 
 ISC پژوهشی

1 مقاله مجات سایر

2 مقاله همایش 
داخلی

3 مقاله همایش بین 
المللی

الف- دانشجو معلمان پژوهنده دانشگاه شهيد رجايی
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10-دانش آموزان پژوهشگر و فناور برتر

نحوه بررسي و انتخاب دانش آموزان پژوهشگر و فناور:

انتخـاب دانـش آموزان پژوهشـگر و فناور برحسـب درخواسـت سـتاد ملـی بزرگداشـت پژوهش  
و فنـاوري وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری از 6 سـال پیـش مبنـاي كار مشـترك وزارتین قرار 
گرفته اسـت.  بر این اسـاس آیین نامه اجرایي مشـتركي با امضاي معاونین پژوهش دو دسـتگاه 
تدویـن شـد كـه مبناي عمل انتخاب دانـش آموزان پژوهنده  قـرار گرفت.  انتخـاب دانش آموزان 
پژوهنـده در دوره  هـاي  اول و دوم  ابتدایـي و اول و دوم متوسـطه، هـر سـاله بـا همكاري معاونت 
هـاي آمـوزش ابتدایـي و متوسـطه وزارت آمـوزش و پـرورش صـورت مـي گیـرد و رزومـه علمي 
دانـش آمـوزان منتخـب بـر مبنـاي فـرم هـاي تهیه شـده از سـوي پژوهشـگاه تكمیـل و جهت 
نمایـش فعالیـت هاي علمـي دانش آمـوزان مذكور در جشـنواره تجلیل از برگزیـدگان پژوهش و 
فنـاوري دانـش آمـوزي، آمـاده سـازي مي شـود. در سـال جـاري تعداد 28 پـروژه دانـش آموزي 
منتخـب  در تاریـخ  24 آذرماه در دبیرسـتان  دخترانه یاس نبی منطقه 7 با حضور وزراي محترم 
آمـوزش و پـرورش و علـوم، تحقیقـات و فنـاوري مـورد تقدیـر قـرار خواهنـد گرفـت.الزم به ذكر 
اسـت كه در سـال 1397،خاصه هاي طرح هاي پژوهشـي برتر دانش آموزي توسـط پژوهشـگاه 
،تدویـن و در هفتـه پژوهـش منتشـر خواهد شـد.در ادامه فهرسـت دانـش آمـوزان برگزیده ذكر 

شـده است:
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اسامی دانش آموزان پژوهشگر برتر  سال 97

دوره اول  ابتدايی

ردیف
نام 

پژوهشگر
دوره 

تحصیلي

و پایه
عنوان فعالیت پژوهشي نام استان/ منطقه/ آموزشگاه

منتخب

یوسف 1
رضایی

دوره اول - 
داستان نویسیآمین/ ناحیه 2/اصفهانسوم

عسل بهزاد 2
وکیل آباد

دوره اول- 
دوم  

شاهد شهید فاتحی/ناحیه یک/
داستان نویسیاردبیل

3
آتنا 

محمدرضا 
خانی

دوره اول - 
داستان نویسیشایستگان/ ناحیه 2/کرماندوم

4
محمد 
حسین 
روزبهانی

دوره اول - 
داستان نویسیعباسپور سما/ لرستان/ بروجرداول

الناز زارع 5
زردینی

دوره اول - 
داستان نویسیسیدالشهدا  چمران/ ناحیه 2 یزدسوم

6
محمد 
سبحان 
تراکمه

دوره اول 
-سوم

سینا/ سلمان شهر / چهارمحال و 
داستان نویسیبختیاری

ماهان 7
محمد خواه

دوره اول - 
داستان نویسیگیان/ الهیجان/ تربیت 2سوم
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 دوره دوم ابتدايی

نام همكاران نام پژوهشگرردیف
پژوهشگر

دوره تحصیلي

و پایه
نام استان/ منطقه/ 

آموزشگاه

عناوین فعالیت 
هاي پژوهشي

عنوان فعالیت 
پژوهشي منتخب

) مقاله ، طرح 
پژوهشي، اختراع 

یا ابتكار ثبت 
شده(

1
آیلین حاج 

محمدی
هلیا طریقی  

ـ نگار 
یزدانی

دوره دوم ـ 
ششم

تهران، منطقه 7/
کج یاب ستونطراحی و ساختمدرسه صداقت

2
محمد جوادکرمی 

حسین منش
هوشداری

دوره دوم ـ 
پنجم

خوزستان/ 
بهبهان/ شهید 

نهایی 2
اورژانس خانگیطراحی و ساخت

3

ایل آی محمدیان
الدوز 

مرادیان ـ 
دنیز ملک 

پور

دوره دوم  ـ 
پنجم

آذربایجان شرقی/
ناحیه 3 تبریز/ 
شهید محمودی

برق نمکیآزمایش

4
طاها ارجمندی 

کاتی

ابوالفضل 
اردالن ـ   
امیرمهدی 
رضاپورسینی

دوره دوم  ـ 
چهارم

خراسان رضوی/ 
کات/ غیرانتفاعی 

پیوند مهر
جادوی آکریاتآزمایش

5
زهرا نظامی 

اسفهان
آیناز 

ابراهیمی
دوره دوم  ـ 

ششم

شهرستانهای 
تهران/ شهریار/ 
مدرسه یحیی 

احمدی
چوب جادوییطراحی و ساخت

6
امیرمحمد 

دوره دوم  ـ ـدرویشی
چهارم

فارس/شیراز/ 
کشیدن دایره بدون طراحی و ساختغیردولتی گلبرگ

دخالت دست

7

نیان خالداری

چرو 
مجیدیانی  ـ 
مانیسا سواره  

ـ آیناز 
فرجیان

دوره دوم  ـ 
ششم

کردستان/ سقز/
انفرادی و گروهی طراحی و ساختسپیده

کوچک را بزرگ ببین
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دوره اول متوسطه  

همكار پژوهشگررديف
پژوهشگر

دوره 
تحصيلي

استان/ منطقه/ 
آموزشگاه

عناوين فعاليت هاي 
پژوهشي

عنوان فعاليت پژوهشي 
منتخب ) مقاله ، طرح پژوهشي، 

اختراع يا ابتكار ثبت 
شده(

ياسين 1
قاسمي

نهم/ علي ابوطالب
متوسطه 

اول

بوشهر/ناحيه دشتي/ 
عالمه حلي

طرح پژوهشی

آيا بهره گيری از 
تکنولوژی پااليش 

مغناطيسی در آبياری 
می تواند منجر به حفظ 

طوالنی تر رطوبت در 
خاک گردد و در جهت 

رفع بحران های موجود 
راهکاری قابل تأمل به 

شما بيايد؟
محمدحسين 2

ابوالفتحي
محمدمهدي 

عبدي 
بسطامي

هفتم/ 
متوسطه 

اول

لرستان/ناحيه 
2 خرم آباد/ 
طرح پژوهشیشهيدبهشتي

چه عواملی در صرفه 
جويی مصرف آب مؤثر می 

باشند
مهدي 3

الماسي
عرفان 
جوانمرد

نهم/ 
متوسطه 

اول

آذربايجان شرقي/
عجب شير/ نمونه 

طرح پژوهشیدولتي مقدس

شناسايی و اولويت بندی 
رفتار های  نادرست 

خانواده ها  در  رابطه 
با مصرف  بهينه  آب 

آشاميدنی در  نظر  دانش 
آموزان پسر  دوره ی  اول  
متوسطه شهرستان عجب 

شير در سال تحصيلی 
96-97

نهم/ بابك بقايرينيما استاجي4
متوسطه 

اول

خراسان 
رضوي/ سبزوار/ 

طرح پژوهشیشهيدبهشتي

نقش تمرينات کششي 
تنفسي و تغذيه، بر کاهش 

ميزان اضطراب امتحان 
-دانش آموزان پايه نهم 

مدرسه شهيد بهشتي 
سبزوار چگونه است؟

هفتم/ -رضا طاوسي5
متوسطه 

اول

چگونه می توان به راحتی اختراعاصفهان/ناحيه2
شيشه شکسته اتومبيل را 

جدا نمود؟
هانيا شاهرود 6

نژاد
هفتم/ پريناز مجاور

متوسطه 
اول

خراسان رضوي/
ناحيه 3/مصلي نژاد 

حضرت زهرا)س(

آسان خريد اختراع
هوشمندباقابليت استفاده 

برای نابينايان بافناوری 
 RFID

اميرحسين 7
سرمست

هفتم/ -
متوسطه 

اول

كرمانشاه/ 
قصرشيرين/ برادران

ماساژور لرزشي پوست سر اختراع
مستقيم  انتقال  قابليت  با 
محلول تقويت كننده موي 

سر
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دوره دوم متوسطه 

نام همكاران نام پژوهشگرردیف
نام استان/ دوره تحصیليپژوهشگر

منطقه/ آموزشگاه

عناوین فعالیت هاي 
پژوهشي 

عنوان فعالیت 
پژوهشي منتخب ) مقاله ، طرح 

پژوهشي، اختراع یا 
ابتكار ثبت شده(

مهدی علی فربد فاطمیان 1
دوم)12 تجربی(اصغرزاده

البرز/کرج/
پژوهش سرای 

معلم 

1-اگزوز خودرو 
با قابلیت تبدیل 
آالینده های هوا 

به اکسیژن

2- کپسول 
اکسیژن تنفس 

زیستی

اگزوز خودرو با 
قابلیت تبدیل 

آالینده های هوا 
به اکسیژن

سارینا تارا غنی زاده 2
دوم)10تجربی(هاشمی فر

کرمانشاه/ناحیه 
3 / پژوهش 

سرای پروفسور 
شمسی پور

1-چسب 
زخم آنتی 
باکتریال 
ضدآب با 

چسبندگی 
قابل توجه

2- تهیه  شیشه 
الکتروکرومیک با 
استفاده از فناوری 
ITO و پلیمر 
رسانای پلی آلفا 

چسب زخم آنتی 
باکتریال ضدآب 
با چسبندگی 

قابل توجه

رضا مهدی پور 3
-رابری

دوم) پیش 
دانشگاهی ،علوم 

تجربی (

کرمان/رابر/
پژوهش سرای 
امام صادق )ع(

1-گرده افشانی 
درخت خرما

2- دفع کننده 
طبیعی آفات 
درختان و 
گیاهان) سم کرم 
خراط(

3- دستگاه 
مکانیزه تصفیه 
آب دریای 
خورشیدی

دفع کننده 
طبیعی آفات 
درختان و 

گیاهان) سم کرم 
خراط(
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علی دهقان 4
-دهنوی

دوم)پیش 
دانشگاهی ، 

ریاضی(

یزد/مهریز/
پژوهش سرای 
آیت اهلل خامتی

1-طراحی و ساخت 
برد هاي درایور 

دستگاه چاپ پارچه 
در چاپخانه ی 

صنعتی یزد

2-برنامه نویسی

رابط گرافیکی کاربر
GUI

LPC1788 میکرو

Hoor-  براي شرکت
Sun

3-طراحی و ساخت 
کامل پرینرت سه 

بعدي با میکرو کنرتلر 
LPC1768

4- طراحی و ساخت 
کامل برد هاي 

دستگاه رطوبت ساز 
هومشند در شرکت 

دانش بنیان مهر نگار

چاپگر روی سطح 
زمنی

امیر دلدار 5
دوم)11 رشته -فروتقه

ریاضی (

خراسان رضوی/
نیشابور/پژوهش 

سرای سینا 
مسیح آبادی

1-ساخت سوخت 
زیستی بیو دیزل 

بوسیله نانو 
کاتالیست اکسید 

در بستر 41-
MCM

2-مدال نقره 
کشوری نهمین 
المپیاد فناوری 

نانو )تابستان 
)1397

3-  کسب رتبه 5 
کشوری جشنواره 

جوان خوارزمی 
شهریور )1397)

4-گواهی پایان 
دوره آموزشی 
غیر حضوری 
میکروسکوپ 

الکترونی روبشی 
)SEM( آموزش 

فناوری نانو  
)1397(

ساخت سوخت 
زیستی بیو 

دیزل بوسیله 
نانو کاتالیست 
اکسید در بستر 

MCM-41
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دوم)12 رشته -مهیار سامتی6
ریاضی(

تهران/منطقه8/
پژوهش سرای 

صدرا

1- لرزه نگار 
الکترونیک 

هوشمند

2-مقاله گلخانه 
هوشمند 

لرزه نگار 
الکترونیک 

هوشمند

سید محمد 7
دوم)11رشته -ابطحی

ریاضی(

فارس/ناحیه 
2شیراز/پژوهش 

سرای رازی 
ناحیه 2 شیراز

1- دستگاه 
مضاعف کننده 

اماح آب

2-برگزیده 
سومین جشنواره 

اختراعات ابن 
سینا

3-تقویت سفره 
های زیر زمینی 
جهت استحصال 

آب شرب از 
دریاچه مهارلو

4-رتبه سوم 
دومین المپیاد 

لیزر و اپتیک

دستگاه مضاعف 
کننده اماح آب
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