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 اطالعات مربوط به فصلنامه و شرايط پذيرش مقاالت
 

 هدف نشريه

هددص ا د دد اصهرصش لاهددرص  شدد  ا  هدد ا  ا  شارددصل امددتعصیم و تددیت ا وعهیددد  هددص م  ش  رددم 

  هدص  ا هتدام   دد  ودص  ا  دب  د  هدم        هص  پژاهری دل  عصم و تدیت ا وعهیدد ا دل اییعدم     صاام

کیفیددد ومدد یت ایددع     د گددع دل  لو ددص پ  ددص ی  ت ددی هصی ددم  ت ددی د یدد  اد  ا  ا  دد    

هددعد ل  یدد  عوع  ا اددر ل  ش یدد  ع    ددصیی ا ییددصشی ا کصلهعص ددص  دل  ددص م هرددع  و  ددس  یص ددد

   .د شش و تیت ا وعهید   فص  ش ش ش ص  

 خط مشي هيأت تحريريه

  دت  ا ک دیش   )امتعصیم و تیت ا وعهید  ا دل صاد ی صالوی کم هص   افصد   ا لاهرص  ی ابع  

هم یتصئل آی اش ا پعالش هم هكل ژلا ا ل ردم    پعد تادم  شد     .( ..آییخام ا  یفیشک

 .کع   ا بصل یی

              هرد ایدع   صدتی ی دصالص امدتعصیم و تدیت ا وعهیدد پص دخگ ئی هدم شیصاهدص  کد

کیفیدد آید اش ا     ل ز  ا  هع  دل هرد حل یردك ص ا  لو دص   یص اگر ل ش هعشصیم

 .  هصه پعالش یی

 هص  کصلهعص ی  له  یعد   هدم آ    دد کدم   داصد      پص ص  شصیم االص هعاعاام  پر عش ی ص

 .ل هع ص  ل صیم دل و ا   آ  ه كصل  ا صل د هام هصه 

 امتعصیم و تیت ا وعهید  ا پر عش ی صالص یعوبس هص ح ا  وخممی  ص ع شرع صص  ت ی- 

 .ه ش  ی رال   دپژاهری کم و  س آی اش ا پعالش یعارع یی

 مقاالتمحورهاي 

 .هص  شظع  ا کصلهعد  هصه  هص  ا ع ا شصظع هم هعبم ی ض ع ی صالص هص   دل اییعم

 هعص یش لا   هعص یش وصل خی ا یصشع  اتتفیش د عیش هصی م) یبصشی شظع  و تیت ا وعهید

 ( قامصد 

  هص  وحمیتی دل آی اش ا پعالشهص ا لهام صتاصل دال 

 ک دکص      رص عش لا اصئیش حصهیم هرعهص  هزلگشیصشع) رص  تصصهص گص  آی اش اعاه

دل ( اعی حعام   ش هزلاتصال ش یجصا  ا  ا ل   دال) ا  ش  ع آی اش( ویزه هص  یرصهع  ش

 شظصم آی اش ا پعالش
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 لاهی ا پ  ا ژ ب شآ ع  وح الص اع هعشصیم دل ی ا وكع ی ژ  آی اهیش 

 صیم ل ز  و   م آی اش ا پعالشل ز  ل هبعد ش هعشصیم ل ز  آی اهی ا هعشهعشصیم 

 شگر  هد ا  لاهیصهی ی تت ا  ص ع کصلکعص  آی اش ا پعالش هربش وعهیدش هصاآی ا ش 

  هی دل   ع   ا هرص ارص  آی ی عایش ش   ا  لا صهی ش آال 

 یع اعصال   ط  صص ا  لوبصطصص دل آی اش ا پعالشأش ش ا و  

 قامصد ا یصییم آی اش ا پعالش  

 پژاهش جش هی پژاهش دل آی اش ا پعالش ا کصلهتد شاص  صیص 

 ریز ص آی اهیجطع حیش  هع ش شگر  ل  ا و  یع اضصهص ا و ش صیصش هی  ی ل 

  لهبع  ا ی  ع دش  صتاصل  د ل  ا وركی صش ق  شی  ا لا هس حصکت هع آشرص دل  ط ح

 یخاتف آی اش ا پعالش

 ش یرصلورص  اش ای کصلآاع عیش ت قیدش: رص    ص ی  صدایع  دل  مع ه    یصشع هص تاگی

 تم ا یرصلورص  هرعاش  ئحل یت

  لا   هعص ی وعهیای ا یرصال  ا ل هع صئی وحمیتیش هغتی ا  صاهی 

  

 پذيرش مقاالت شرايط 

 :از نظر محتوا، مقاالت ارسالي بايد (الف

 .  هصه دل هرد ه ا ا ی ض  رص  و یی  ه . 1

 .هص  اعهعگی ا یاعص ب هص  لاهرص  هصی م  ل ئم ه   هصه  هص ل ص د هعبم. 2

 .وص ح   یكص  حصصل یطصی صص ا وجعهیصص ا پژاهررص  ش  تع   هصه . 3

 .حصا  شكصص ه  ع ا یفی  هع   آی اش ا پعالش ه ر ل     یی   ع   هصه . 4

 :از لحاظ ساختار ظاهري (ب

 :كات زير را رعايت فرمايندالزم است نويسندگان ن
یا  ی صیم ا شیدز ارع دد یعدصهع ا یأتدر هدص اصصدتم  دصد  هدع لا   ال   ی  د یی وص د            . 1

 .ه د
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 ددب . وجددصاا شكعدد  ( کت ددم 0022وددص  0222هددی  )صددفحم وص دد  هدد     22ی ددصالص  ا . 2

افصد  ه چعدی  ی دصالص هص د  هدص   د      .ی صیم ه ع   هص اص دل  یكاعاشیكدی  ل دصل هد د     ا شتخم چصپی 

 .شصیم اعهعگتاص  اصل ی وعظیت ا وص   ه د ا یطصهق آتع   هی   word2003م  ا هعشصی

 عدد    ی صیددمش شددصم ش  تددع    ددص ش  تددع اص  ا  ددصایص  ا هتددام ا یرخمددصص  ت ددی ا     . 3

چكیدد   ی صیددم حدد  ک ع دل   .    ا شرددصشی  یكاعاشیكددی لا  هتدد  ی صیددم ش هددام هدد د     حعاددم

 .هم دا اهص  اصل ی ا  شگتیتی ض ی م اعدد اص   کتی  ا ژدا تد ا پعجص  کت م هم ه ع 

 . عصا   ه ایرصش هم ص لص لاه  ا ا  ص دل هصال  آشرص ذکع اعدش . 4

 .وعظیت اعدد APAیعصهع ا یأتر دل پص ص  هع  صس  بب . 0

هددص )ی ددصدل الوددی  یفددصهیت ا ه چعددی  شصیرددص  تددصلهی کددم دل یددا  ی صیددم آیدد     ددد   . 0

اددر ل  هدد   ا هددص اهددص   صددتی دل ا عشدد    صددفحصص دل     هدد صل ( د ودد    ددافصد   ا   دد  

 .ه د

دل شصیددم  ل ددصیی .    چددصش هدد   هصهدد   ی صیددم  ل ئددم هدد   شبص دد  قددب ش دل هددی  شرددع م  . 7

ش  تددع اص  هص دد  هددم صدد لص هددفصا   دد   یددع ل  ذکددع کععدد  ا حددق چددصش هددع ی صیددمش پدد   ا   

 .پر عش یحف ظ   د
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 فرصتها و تهدیدها: تربیت معلم ابتدایی در تراز جمهوری اسالمی ایران فرآیند

 *نژادبیژن سمیعی            

 **عسگریمجید علیدکتر  

 ***پوراهلل موسی نعمتدکتر 

 ****نژادغالمرضا حاجی حسیندکتر  

 چکیده
 و "دوره ابتدایی"نظام آموزش و پرورش کشورمان نخستین گامهای تحول بنیادین را در 

برداشته است و لیکن تربیت معلم در جمهوری اسالمی ایران فاقد الگویی  "تربیت معلم"
واکاوی  1هدف اصلی مقاله حاضر. آن است تراز برای تربیت کردن معلمان دوره ابتدایی در

جذب، آماده سازی، حفظ و ) مقطع ابتدایی بر اساس ابعاد چهارگانه فرآیند تربیت معلم در
این پژوهش مبتنی بر رویکرد . در اسناد تحولی آموزش و پرورش است( ارتقا، ارزشیابی

کیفی تحقیق است و برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش از روش نظریه مبنایی بهره 
   کارشناس /معلم ابتدایی و مدرس 42های پژوهش از طریق مصاحبه با داده. استبرده

از جزء )ها به شیوه تحلیل محتوای استقراییتحلیل داده. معلم گردآوری شده استتربیت
ها در یافته. انجام پذیرفته است( باز، محوری، انتخابی)و طی سه مرحله کدگذاری( به کل

مقوله اساسی و در پاسخ به سؤال دوم پژوهش شامل پاسخ به سؤال اول پژوهش بیانگر نُه 
پاسخ سؤال سوم . است "هویت حرفه ای معلمان ابتدایی"با عنوان  یک پدیده محوری

      جذب: پژوهش انطباق و ارتباط نُه مقوله اساسی با ابعاد چهارگانه تربیت معلم بود
، (ه، مهارت افزایی حرفهدانش اندوزی حرف)سازی، آماده(گزینی، باورها، کارآمدیهابه)

ارزشیابی )، ارزشیابی(ساز وکار/ ضرورت: سازیرفاهی، به/اجتماعی: داشتبه)حفظ و ارتقا
 وزارت فرهنگیان، دانشگاه)اولیه مقوله پشتیبانی حلقه رابط میان وظائف نهادهای(. بهینه

 .بر همین اساس الگوی فرآیندی پژوهش ترسیم گردید. است( پرورش و آموزش

 

 تراز، تربیت معلم، دوره ابتدایی، نظریه مبنایی  :کلید واژگان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/3/49 :تاریخ پذیرش                                 6/11/42: تاریخ دریافت
 bi_sam.4666@yahoo.com                                                                    ریزی درسی دانشگاه خوارزمی دانشجوی دکتری برنامه *

 aliasgari2002@yahoo.com                                                                  دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی **

  n_mosapour@yahoo.com                                                                               دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ***

   Hosseinnejad_1@yahoo.com                                                           دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی **** 

 .این مقاله از رساله دوره دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی تهران استخراج شده است .1

mailto:bi_sam.4666@yahoo.com
mailto:aliasgari2002@yahoo.com
mailto:aliasgari2002@yahoo.com
mailto:n_mosapour@yahoo.com
mailto:n_mosapour@yahoo.com
mailto:Hosseinnejad_1@yahoo.com
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 مسئلهبیان  و مقدمه

 است کهشده  سببموزشی با تحوالت آینده آ ینظامهالزوم هماهنگی  تحوالت عصری و

 برطرفکشورشان تغییراتی ایجاد و نواقص موجود را  معلم تربیت های برنامهکشورهای جهان در 

که دارای  معلمانی  تربیتمراکز تربیت معلم از عهده است  معتقد( 4113)1لو که  چنان  آن کنند،

و آگاهی نسبت به  یت کالس درسو آمادگی الزم برای تدریس و مدیر مهارتهاتوانایی علمی، انواع 

کران این حوزه مانند برخی از متف. آیند برنمی ،موزان باشنددانش آ احوال و  اوضاعی و درسد امو

  بهو از کارورزی  کردهمعلمان توصیه  را برای 3صه، تدریس خردیفع این نقبرای ر( 1339)4نبراو

و ( 1334، فراهانی)است  برده  نامو مکمل تدریس خرد  معلم  تربیتمرحله نهایی  منزلۀ

عاید نظام نیز را فاقد کارایی الزم دانسته که نتیجه مطلوبی را  معلم تربیت های دوره التحصیالن فارغ

 . ندکن نمیزشی وآم

 متفکرانشخصیت کودکان در این دوره بر  گیری شکلاهمیت دوران ابتدایی و نقش معلم در 

مثبت ارزیابی  ناابتدایی چند معلمانتربیت  زمینه در پژوهشگراننتایج بررسی  ، اماپوشیده نیست

پاسخ را نقص  –محرک  شناختی روانحاکمیت الگوی نظام بسته مبتنی بر ( 1333)احقر .دشو نمی

موزش موضوعات آ( 1331)پور ظهیرتقی .استنظام آموزشی و معلمان در این مقطع اعالم نموده 

نظام فعلی  (1341)سمیعی زفرقندی .ورده استآناکافی به شمار درسی ابتدایی را  های برنامهنوع مت

 عدم کاربردی و مانند های متعدددارای نارسایی های بازآموزی رادوره نیروی انسانی وآموزش 

نیازمند اصالح و که  اعالم نموده معلماننیازهای  با عدم تناسب محتوا بودن آموزشها و روزآمد

 .استبهبود 

در کشور و  شدهدر بسیاری از کشورها آغاز  معلم تربیت ویژه بهآموزشی  ینظامهادگرگونی در 

و تصویب تدوین  2اسناد تحولی و هاراده نظام بر تغییر بنیادین آموزش و پرورش قرار گرفتما نیز 

تأسیس  با معلم  تربیتمراکز  یارتقا توان میرا تحول بنیادین  گامهای نخستیناز  .شده است

 معلم  تربیتامر  ایجاد تحول در. شداسناد تحولی ایجاد  مبتنی برکه  عنوان کرددانشگاه فرهنگیان 

                                                           
1. Lew 

2. Brown 

3 . (Microteaching )معلم مراحل آزمایش و خطا را در  -تمرین مهارتهای تدریس در مقیاس کوچک و زیر نظر استاد مربوطه است که دانشجو

است تا خالقیتهای خود را ( Internship)پردازد همانند دوره انترنی پزشکی  می« بازی نقش»گذارند و مثل یک هنرمند به  این کارگاه تدریس می

 . به کار بندد تحت نظر استاد مربوطه

، مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت (1341مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در آذرماه )سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. 2

 (.1341ماه  مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در آذر)اسالمی ایرانرسمی عمومی جمهوری 
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 :عدبُ 2ی نظری تحول بنیادین در ناابعاد در مب این .استو ابعاد آن  فرآیندمستلزم شناخت این 

در مبانی نظری تحول بنیادین تربیت . آمده است 2و ارزشیابی 3، حفظ و ارتقا4سازی آماده، 1جذب

پیوسته هویت متربیان، به ساز تکوین و تعالی تعاملی زمینه فرآیند" :نیز چنین تعریف شده است

نظام معیار اسالمی، به منظور هدایت ایشان در مسیر آماده شدن جهت  صورتی یکپارچه و مبتنی بر

  ."تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد

 9معلم تربیت
قصد خدمت در شغل مقدس معلمی  تربیت داوطلبانی است که به فرآیند:  

التحصیلی  گیرند و پس از فارغ ی موردنیاز قرار میآموزشهاجذب دانشگاه شده و تحت 

 . ندشو پرورش می و  وارد آموزش

 دوره ابتدایی :
ساله مورد آموزش ( 1-14)ساله آموزش عمومی که در آن کودکان  6دوره 6

 . گیرند قرار می

  تراز:
 .استو رفتار مورد انتظار  ویژگیهابه معنای دارا بودن معیارها و 1

دن معلمان کرتربیت  فرآینداصلی پژوهش این است که تاکنون بررسی و کاوشی درمورد  مسئله

ابعاد  مبتنی برتصویب اسناد تحولی  ویژه پس از تدوین وه ب ابتدایی در تراز جمهوری اسالمی ایران

لذا هدف پژوهش  .انجام نپذیرفته است (ارزشیابی حفظ و ارتقا، آماده سازی ، جذب،)گانه چهار

ه پرسش اصلی مورد بررسی قرارگرفت 3به این منظور . استیادشده  مسئله زمینهحاضر واکاوی در 

 :است

 های اساسی است؟ تربیت معلم دارای چه مقولهفرآیند. 1

 تربیت معلم کدام است؟ فرآیند در( نهایی)مقوله اصلی. 4

 گیرد؟ابعاد چهارگانه تربیت معلم چگونه صورت می بندی مقوالت اساسی درطبقه. 3

کشوری  میانهدف اولین پروژه ( 4112) 3پاسیفیک –وری آموزشی برای توسعه آسیا آبرنامه نو

وآوری آموزشی قرار داده و یکی از از طریق ن پرورش و  آموزشکشوری خود را بهبود کیفیت 

 .است معلم  تربیت ،که در این راستا بر آن اصرار دارد ای برجستهموارد 

                                                           
1. Recruitment 
2. Preparation 

3. Support & improvement 

4. Evaluation 
5.Teacher education 

6. Elementary level 

7. Norm 
8. Asia-Pacific Program of Educational Innovation for Development (APEID)  
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پس از بیان تفاوتها و تشابهات نظام تربیت معلم  بررسی خود در (1331)ذکاوتی و نژادمالیی

ضرورت تلفیق تئوری و عمل را در  ،ستان، فرانسه، ژاپن، مالزی و ایرانلانگدر کشورهای 

 فرآیندهای نظری در  که دوره و معتقدند کردهواحدهای درسی مراکز تربیت معلم خاطرنشان 

. د که مبتنی بر تجربیات عملی باشندشونریزی  معلمان باید به نحوی برنامه -سازی دانشجو آماده

لذا . ام تربیت معلم ایران هماهنگ نیستندکه نهادهای اداره کننده در نظ آنان همچنین بر این اعتقادند

مسیری که منسجم ای تا با برنامه  مند در تربیت معلم نموده اندتوصیه به طراحی تشکیالت نظام

و نیز خواهان تدوین  باشد را در برگیردشامل جذب معلمان، آماده سازی و ارتقا آنان می

این  بر استانداردهای تربیت معلم بر اساس تجربیات کشورهای پیشرفته و صنعتی شده اند و

 .دش کیفیت تربیت معلم خواهد یارتقا سببمبتنی بر استانداردها همواره  اعتقادند که عملکرد

گونه که آنان را به صورتی  های پیش از خدمت معلمان آن توجه به برنامه( 4114)1شالیکر

ای مستمر برای مواجهه با چالشها و مشکالت آماده نماید مدنظر قرار داده تا قادر  گونه باکیفیت و به

به پاسخگویی نیازهای گوناگون دانش آموزان در عصر حاضر بوده و توانایی تعامل با والدین را 

 . ه باشندداشت

بر رشد و توسعه  تأکیددر کشورهای پیشرفته،  معلم تربیت های برنامهبرجسته  های جنبهیکی از 

کلید اصلی را   آن( 4111)3تر و همکارانکاست که ری 4و دوره کارآموزی یا تدریس عملی ای حرفه

 .اند یادگیری را مادام العمر به شمار آورده فرآیند واصلی پیشرفت و رضایت معلمان دانسته 

 9ینسکی و هانسنوزو ب دانسته را قبل از خدمت آموزشهابهترین زمان این ( 4111)2گریکنبر

تقدم ( 1341) 6اسمیت و پاوررانککو. اند شدهاصالح و رفع موانع این آموزشها را خواستار ( 4111)

از ( 1339)و مهر محمدی جمعه امام .اند دادهنظر قرار دّ را م اندوزی دانشبر  آموزی مهارتتقدم 

دانش نظری در ایران و دیگر  درکنارنوعی گرایش در مورد متمرکز شدن بر تجربیات عملی 

 .اند یادکردهکشورها 

ه نام شور ایران، الگویی مشارکتی را بدر باب جایگاه تربیت معلم در ک( 1344)مهرمحمدی

           وی مسئولیت اجرای دو ضلع اول و دوم  .کرده استارائه « تربیت معلم چهارضلعی»

                                                           
1. Schleicher 

2. In –school training  
3. Richter et al. 

4. Riekenberg 

5. Buczynski & Hansen 
6. Cochran-Smith & Power 
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دانش )را متوجه آموزش عالی و دو ضلع سوم و چهارم ( 4دانش تربیتی عام ،1دانش محتوایی)

 و  آموزشرا متوجه ( 9، برنامه آغازین ورود به حرفه معلمی2همراه با کارورزی 3محتوایی تربیتی

داده ربعد این الگو قرا اثرگذارترینو  ترین حساس دانسته ضمن آنکه ضلع سوم این الگو را پرورش

مطرح نموده و است  " 6وارونگی" و آنگاه طرح برنامه درسی تربیت معلم خود را که دارای ویژگی

عمل "یا  یدیشه عملو سازگار با ان 3دونالد شون " 1بر عمل تأمل "دیشه و با انهمس را آنو 

تقدم تجربه  ی وارونگی را در معنای نخستین آن،و .به شمار آورده است 11ژوزف شوآب "4فکورانه

 تأخروارونه ساختن تقدم و  یعنی کرده است، تجربه کلینیکی یا میدانی بر تجربه نظری اعالم 

ی نش نظری، برتری نسبت به دانش عملدا کهمعلمان  ای حرفهدرسی تربیت  های برنامه متعارف در

 . ندارد

علمی معلمان ابتدایی سه کشور ایران،  یارتقاهای  ای شیوه در بررسی مقایسه( 1343)احمدی

 ،که معلمان نبایستی تابع شرایط محیطی بوده و منفعل باشنداست ژاپن، آلمان به این نتیجه رسیده 

کند  لذا توصیه می .تا شرایط را به نفع خویش سازمان بدهند باشندبلکه بایستی فعال و خالق 

ی ضمن خدمت بر محیط خود تأثیر بگذارند و از تجربیات دیگران در آموزشهامعلمان از طریق 

گیری از شیوه آموزش از راه دور  و نیز بر بهره کنندجهت پیشبرد کار تدریس و آموزش استفاده 

 . کرده استآلمان معرفی  11توصیه کرده و نمونه موفق این روش را دانشگاه هاگن

 روش پژوهش 
آن را توصیف  (1343)است که محمدیتحقیق  14کیفیمبتنی بر رویکرد  پژوهش حاضر

با مفاهیم و است آورده کوچک اجتماعی به شمار  هایگروه، حوادث و هاموقعیتاز  یکمغیر
اصلی تحقیق  سؤالویی به برای پاسخگ .دارد سروکار ویژگیهاف و نمادها و توصیف یاسی، تعاراس

 ترین رایج عنوان بهاز آن ( 1343)12کوربینتراوس و شاه کبهره برده  13ریه مبناییاز روش نظ

                                                           
1. Content knowledge  
2. Pedagogical knowledge 

3. Pedagogical content knowledge  

4. Practicum/Internship   
5. Induction  

6. Upside-downness 

7. Reflection on action 
8. Schön 

9. Deliberation  

10. Schwab 
11. Hagen 

12. Qualitative paradigm 

13. Grounded theory 
14. Strauss & Corbin 



 721فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 
 

71 

"رفت و برگشتی"آن را  فرآیندو  نداکیفی یادکرده  یروشها
 کدهااز دل  تدریج بهکه  دانند می 1

از طریق  ها داده .آید میبیرون  2مدل/ نظریه ها مقولهو از دل  3ها مقولهو از دل مفاهیم  4مفاهیم

و  شده آوریگرد 1گیری گلوله برفینمونه و 6هدفمند گیری نمونهو با  9ساختاریافتهه میمصاحبه ن

 گیری نمونهو در قالب  (باز، محوری، انتخابی) 3سه مرحله و از طریق کدگذاری در ها دادهتحلیل 
 تا و داند میهدفمند  گیری نمونهاز  ی خاصنوعرا   آن( 1344)محمدپور  کهانجام شد   4نظری

 یها داده وتحلیل  تجزیهبه عنوان ابزار 11کیودامکس افزار نرمادامه یافت ضمن آنکه از  11اشباع نظری

 :عبارت اند ازجامعه پژوهش  .شد استفادهکیفی 

 .تهران شهر مراکز تربیت معلم و شاغل در دوره ابتدایی التحصیل فارغمعلمان ( الف

 محوردارای آثار یا تجربه مرتبط با تهران  شهر کارشناسان حوزه تربیت معلم ومدرسان ( ب

 .بحث

 14معلم و  14نفر شامل  42منتخب برای این پژوهش، ( شوندگان مصاحبه) رسانان اطالع

 .(1جدول شماره )کارشناس بودند / مدرس

 14د در مرحله کدگذاری بازک 313: کلیدی عبارت بود از  دهندگان ماحصل مصاحبه با آگاهی

مفهوم از آن کدها حاصل گردید و از  93و  (4جدول شماره )دست آمد  ها به تحلیل مصاحبه که از

            مقوله منتخب یا پدیده  ،ترکیب مقوالت از تفسیر و و نتیجه شدمقوله  4مفاهیم حاصله، 

 (.3جدول شماره )آمد به دست
 رسانان اطالعمشخصات  .7جدول 

 جنسیت/تعداد معلمان جنسیت/تعداد مدرسان

 :دانشگاه فرهنگیان              

 های دخترانه تهرانپردیس         

 :دانشگاه فرهنگیان             

 های پسرانه تهرانپردیس         

 

 زن/  3

 

 مرد/  4

 

 تهران4مدارس ابتدایی دخترانه منطقه

 

 تهران4مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 

 

 زن/  6

 

 مرد/  6

                                                           
1. Zigzag 

2. Concept                                                                                                                                                                 

3. Category 

4. Theory/model 

5. Semi-structured  
6. Purposive sampling 

7. Snowball sampling  

8. Coding 
9. Theoretical sampling 

10. Theoretical saturation  

11. MAXQDA  
12. Open coding 
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برای برخی از را نتایج  و شده ارائهالگوی ( ییوار)افزایش قابلیت اعتبار  به منظورپژوهشگر 

 ها داده درریشه  ،باشد بر اینکه نتایج تأکیدیتا  را دریافت کرده استآن خبرگان ارسال و صحت 

                 تکنیک از ها یافته بازنمایی در و ها داده گوناگون منابع در پژوهشگرهمچنین  .دارند

1سوسازی سه"
 .است نموده استفاده "

(آزاد) نمونه مصاحبه و کدگذاری باز  . 2جدول   
 گروه     یادداشت/متن کد  

وارونگی آموزش 

 عملی با نظری

 ها برنامهتاچه حد باید در ( تدریس عملی)کارورزی اصطالح بهکسب تجربیات عملی یا : سؤال

، به  (عملی% 31تئوریه، % 11)تئوریه  ما آموزش معلم تیتربامروزه، در مراکز : تدارک شود؟ جواب

توجه و  معلم تیتربو در مراکز ، ندشاب یعمل آموزشها، یعنی شودعکس ه نظر من باید این قضیه ب

کار  تواند یمی همراه با کامپیوتر هم د یو یدیک  صورت نیاروی کار عملی باشد در غیر  دیتأک

.بایستی صرف عمل شود  آموزشهاآموزش را انجام دهد بنابراین بسیاری از   

 معلمان

 

 های پژوهش در مرحله کدگذاری باز و محوری یافته .1جدول 

 (نهایی) مقوله اصلی مقوله 9 (مفهوم 18)نتایج کدگذاری آزاد 

 ،عملی فقدان ارزیابی ،پیش انتخاب

 های ورودانگیزه ،کاربینی
 گزینیبه

ت
وی

ه
 

رفه
ح

 
 ای

ان
لم

مع
 

یی
دا

ابت
 

 ،کم بینی-باوری نه خود-خود ،شناختیقابلیتهای 

 دانایی ،بصیرت ،دیندار و حافظ ارزشها
 باورها

 ،شایسته نوشتار و گفتار، رفتار ،توانایی

 ،سالم بودن ،دارا بودن شمّ معلمی

 ،کودکان با ه شغل معلمی و کاربی منده عالق

 ظاهر مناسب ،پذیری مسئولیت

 کارآمدیها

 تسلط اساتید به مقطع ابتدایی

 ای توجهی به هویت حرفهبی

  ،با اخالق ثیراستادأمعلم تحت ت-شخصیت دانشجو

 انفکاک آموزش از حرفه

 دروس مورد نیاز حرفه : معلم ابتدایی-دانشجو

 اندوزی حرفه دانش

                                                           
1. Triangulation 
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 (نهایی) مقوله اصلی مقوله 9 (مفهوم 18)نتایج کدگذاری آزاد 

 آزمون جامع= کارورزی 

 عدم وجود مدارس تجربی

 تعلل استاد راهنمای ناظر

 تدریس عملی

 احساس نیاز به کسب مهارتها

 نبودن صالحیتهای تعاملی دارا

 محتوا،روش تدریس: معلم -دانشجو تسلط

 فقدان تولیدمحوری

 مهارت افزایی حرفه

 پشتیبانینبود التحصیالن مرکز حمایت از فارغ

 ،بندی دانشگاهی رتبه ،اعتبار اجتماعی

 معلمانبی توجهی به تشکالت 

 نگاه ابتدایی به دوره ابتدایی

 سازیهبه بمنوط داشت به

 وقت آموزش تمام :تأمین مالی معلم

 شدن فرد نه با موضوع اصالت با ساخته

 خطر کمبود معلم مرد در ابتدایی

 مظلومیت ابتدایی در سایه تبعیضها

 حفظ شور و عشق معلمی

 :داشتبه

 رفاهی/اجتماعی 

 توانمندسازی درگرو رشد مداوم حرفه ای

 محتواتغییر  :پیشرفت علوم ،ها تخصصی شدن پایه

 آموز جامعه، معلم، دانش: نیاز

 احساس حقارت معلم= کمبود بودجه آموزش 

 عملی و کاربردی نبودن آموزشها

 تناسب نداشتن آموزشها با نیاز و اقتضا

 اری تجربیاتذگ های به اشتراکزمینه

 استاد، محتوا:  آموزشهاعدم نظارت بر 

 تغییر شیوه کنونی آموزشهای ضمن خدمت

 :سازیبه            

 ساز و کار/ ضرورت        

 

 لزوم ارزشیابی عملکرد معلم

 مطلوب نبودن بازخوردهای ارزشیابی

 کنندگان مثلث ارزشیابی ،شاخصهای نازل

 شیوه ایده آل ارزشیابی: ارزیابی-خود

 نواقص شیوه کنونی ارزشیابی

 بهینهارزشیابی          
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بررسی  سازی مصاحبه و مصاحبه اقدام به پیاده هردادن انجام  ازمرحله اول پس  پژوهشگر در

آمده ثبت وضبط وگاهی هم به  دست صورت کُدهای به  به ها را داده خط به خط مصاحبه نمود و

که را کدهایی  همان مرحله کدهای مشابه یا سپس در ،کرده استپاالیش سؤاالت مصاحبه اقدام 

طبقات  در مرحله بعد در مفاهیم حاصله را لب مفهوم، استخراج ودرقا هم داشتند ارتباط بیشتری با

 به تعیین و پژوهشگر، برداشتِ ادغام و تکنیک حذف، استفاده از گاهی با مشابه گنجانده و

کرده مشخص  را( نهایی)مقوله اصلی  مرحله کدگذاری محوری، در و هگذاری مقوالت پرداخت نام

 .است

 ها یافته

 های اساسی است؟تربیت معلم دارای چه مقوله فرآیند: پرسش اول

لم تربیت مع فرآیندنندگان در پژوهش، ک آمده از مصاحبه با مشارکت دست بر اساس نتایج به

 4ن حاصل آ کهها و زوایای مختلف موردتوجه آنان قرار گرفت  از جنبهابعاد چهارگانه و  مبتنی بر

 :بود که مشروح آنها عبارت است ازمقوله 

 گزینیبه .7

 تعاملی  فرآینداز  عبارت استکه در مبانی نظری تحول بنیادین به تعریف تربیت  ا توجهب

مرحله شناسایی، هدایت  و ترغیب ، الزم است ساز تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیانزمینه

زیرا شکل گیری  ،مندان به شغل معلم ابتدایی از دوران دبیرستان صورت پذیردهداوطلبان و عالق

: بر این اعتقاد است( 4)مدرس .گیردهویت در انسان که نتیجه تربیت است به تدریج شکل می

مطلبی که من توی همین مطالعه بهش رسیدم این بود که توی برخی کشورها این افراد رو زودتر »

   گیرن و در برخی اوقات به عنوان کمک معلم از اونا استفاده کنن و تحت نظر میشناسایی می

یعنی در واقع روی آنها  ،کنن که هم توانایی اونا را بسنجن و هم آماده شون کنن برای معلمیمی

در  "اًاین تکنیکها و روشها قطع... » ه استچنین نظر داد( 4)مدرس ، «کننگذاری میسرمایه

اب میده در حقیقت، قراردادن یک فرد در موقعیته، تصمیم برای نچه جوآمصاحبه جواب نمیده، 

       (1)مدرس ، « گیم مطالعه موردیهمون که ما میاون موقعیت، ارزیابی نتایج اون موقعیت، 

پیشنهادم اینه با نظر به اینکه انسان موجود پیچیده ای است و یک آزمون و مصاحبه ... »: گویدمی

بنابراین استخدام، مشروط  کنهمشخص  ور ششایستگیها همه صالحیتها وچند دقیقه ای نمیتونه 

سال  31آموزش و پرورش بایستی تا که  رهبرای فرد پیش بیارو باشه و قطعی نباشه که این ذهنیت 

 «...تحمل کنه  نووا
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 باورها .2

نیز  و باشد دیدگاهی و فکری ویژگیهای سری یک واجد باید ابتدایی معلم شغل داوطلب

 تربیت بههمانگونه  بیندیشد انسان به هرگونه معلم زیرا شود، مشخص شغل این به نسبت او نگرش

در مبانی  ،نقش معلمان مورداست که در  اساسییکی از ویژگیهای بصیرت . کرد خواهد اقدام او

: ه استگونه بیان نمودنظر خود را این( 4)مدرس  .آن تأکید شده است برتحول بنیادین نظری 

 باید من که اینه اولش قدم این و کنم ایجاد مطلوب وضع بتونم باید موجود وضع منِ یعنی...»

 نقد به رو تصمیماتم بگذارم، نقد به رو عملم بگذارم، نَقد به رو خودم بتونم کنم، پیدا بصیرت

 خودم دور کنم، ایجاد مطلوب وضع میخوام جوری چه بکنم رو کار این نتونم من اگه ولی بگذارم،

 خداوند داره، رو معلمی عُرضه که هباش باورش... » : گوید می باورهابارۀ در (3) مدرس .« گردم می

 حکم او به اش درونی نگاه اون....  ابتدایی، دوره معلم باشه، معلم اینکه برای کرده خلق ور او اصالً

 .«... است مهم باور این خوری، می کار همین درد به تو اصالً که کنه

 هاکارآمدی .1

 نقش دلیل به و به شمار می آیند پرورش و آموزش نظام اجزای ترینکلیدی از ابتدایی معلمان

و نیز بنا بر اصول مؤلفه جذب در مبانی نظری  دارند کودکان تربیت و تعلیم در که ای برجسته

مهارتهای ی ذهنی، جسمی، دانش و توانمندیها سری یک از برخورداری نیازمند ،تحول بنیادین

 رفتار و عملکرد زمینه یا باشد نمایان آنان عملکرد و رفتار درباید  که هستند حرفه ای سطح باال

 رسانددر یک زمینه خاص می را که متبحر بودن فرد« شمّ معلمی» زمینۀدر  .آورد فراهم را مطلوبی

آکادمیک نگرفته  آموزشهای ممکنه اونقدر ،بعضیها شمّ معلمی دارن»: ه استاظهار داشت( 11)مدرس

موفقه، هم توی تدریس و هم توی رفتارش با  بینیم اونقدر با تجربه هست که واقعاًباشه ولی می

 ابتدایی های بچه زیرا باشه آموزان دانش به پاسخگویی در توانا »: عقیده دارد( 1)معلم  .«...دیگران 

 موارد این البته ،قائل هستن خاصی احترام باشه ااون االتؤس به دادن جواب به قادر که معلمی برای

 « ...هنوخودش ویژه تستهای و نهاآزمو وسیله به گیری اندازه و سنجش قابل

 دانش اندوزی حرفه .1

و مطالعه  ها باید مبتنی بر کسب تجربیات عملیبرنامهبراساس مبانی نظری تحول بنیادین، 

به اهداف  دستیابیبرای  عصر داناییابتدایی در معلم  .دندر موقعیتهای پیچیده واقعی باشموردی 

زیرا او باید بیاموزد و بیاموزاند و دیگران را راهبر  ،متعالی نیازمند آموختن و دانش اندوزی است

های در مورد نوع برنامهگرایی ها و سرفصل دروس، همچنین عملعناوین برنامه تلفیقی بودن. باشد
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از سوی دانشگاه از رویکردهای حاکم بر برنامه درسی تربیت معلم  درسی و اجرای آن

برنامه درسی تربیت معلم آورده شده ( معماری)در سند طراحی کالن  واعالم شده (1342)فرهنگیان

درسها  تدریسها عملی باشه اصالً»بر این عقیده بودند که ( 1/3/11) معلمان زمینهدر همین  .است

 -محور تربیت کنیم نه محتوا -تولیدو ر نامعلم -حالت عملی یا پژوهشی داشته باشه، دانشجو

خودشون رو در معرض دید و قضاوت دیگران قرار بدن تا نقاط قوت و ضعف  اونا کار...محور، 

استادای ما دونه دونه کتابها رو درس به ...مشخص بشه، کالسشون محل آزمایش و خطا باشه، 

معلمان باید یاد بگیرن -، دانشجوتیم دستمون پُر بودس با ما کار کردن وقتی ما به کالس می رفدر

  .«...توان با همدیگه تلفیق کرد که مباحث دروس مختلف را می

 مهارت افزایی حرفه .1

 دنیای امروز، حرفه معلمی را به، اما ماهیت معلمی، هم دانش است و هم مهارت حرفه ای

باید به یکسری مهارتها مجهز  ویژه معلم ابتداییه معلم، ب .حرفه سرآمد شناخته استیک منزلۀ 

در سایه کارورزی است که  .نمایان می شودترین جلوه آن مهارتها در کالس درس باشد که مهم

تاج برنامه  ،مهم از هویت حرفه ای معلم شکل می گیرد و به همین دلیل است که کارورزی یبخش

 .ترین پروژه دانشگاه فرهنگیان به شمار آورده اندتربیت معلم اعالم شده و اجرای آن را بزرگ

در اظهارات خود بیان « زیرکارو»مفهوم دربارۀ تعبیرات متفاوت و قابل تأملی  (1/2/1)مدرسان

د به صورت نظری خوااز همه اون دانشیه که او می ترکارورزی به نظر من خیلی مهم...» :نده انمود

بگیره، کارورزی امتحان جامع دانشجوست، کارورزی ستون فقرات تربیت معلمه زیرا آنچه را  فرا

 -دانشجو»، «به صورت تئوری خونده باید به صورت عملی در محک تجربه و آزمایش قرار بده

ه الگوهای برتر معلم قبل از اینکه وارد کالس و مدرسه بشه، فیلمهای مربوط به تدریس در جشنوار

معلمان بعد از  -تجربیات دانشجو...  بشه،ش فراهم ه تا زمینه نوآوری و خالقیت براتدریس رو ببین

های کوتاه زمانی به اشتراک گذارده شود تا تجربیات لحظه ای کالس و کارورزی و در فاصله

 «...تدریس عملی آنان دستخوش مرور زمان نگردد و فراموش نشود

معلم  -یم، دانشجویعملگرا نما رون وباید تفکر خودم»: شده استاینطور بیان ( 1/4)معلمان نظر

باید مهارت فکر کردن، در جمع سخن گفتن، در جمع زندگی کردن، مدیریت کردن کالس درس و 

: نظر خود را این طور مطرح کرد( 3)معلم .«مهارتهای مورد نیاز رو داشته باشه و به او یاد بدندیگر 

این تعامل رو هم با دانش آموز و  تعامل داشته باشه و و کنهبرقرار  ها رابطهد بتونه با بچهمعلم بای»

 «...اشه بداشته  والدین اوناهم با 
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قرار « حفظ و ارتقا» و« آماده سازی»ابعاد   میاندر  رابطبه عنوان حلقه  «پشتیبانی»مقوله )*( 

 .پرورش و دانشگاه فرهنگیانگرفت تا نشانه ای باشد از ارتباط وزارت آموزش و 

 پشتیبانی .1

: معلمان تربیت معلم در زندگی شغلی و کاری خود دو بخش مهم و اساسی دارند -دانشجو

 ثرتر و مفیدترؤشوند تا بتوانند مپیش از خدمت و حین خدمت، آنان پیش از خدمت آماده می

نتیجه مصاحبه و گفتگو . ندشداز یکدیگر عمل می جداگذشته این دو بخش خدمت کنند، اما در 

ن امدرس حاصل آید،« مرکز حمایت از فارغ التحصیالن»با مشارکت کنندگان زمینه ای شد تا مفهوم 

       کسانی که از مراکز تربیت معلم ... »: چنین توضیح دادند زمینهخود را در این  نظر( 11/2)

کنن، اشکال پیدا می کنن، هایی میفارغ التحصیل میشن مشکالت بسیار فراوانی دارن و احساس تن

سال اونا رو مورد حمایت قرار بده  3هیچ کس نیست جوابشون رو بده لذا باید کانونی باشه که تا 

البته این حمایت  در همه جا داشته باشن وو و آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان این کانون ر

 «...آموزشی صورت بگیره و پشتیبانی میتونه در مسائل مختلفی ازجمله امور 

 رفاهی/ اجتماعی :داشتبه .1

 آنچه، اما گیرند می قرار نیازمندیها نظر از گوناگون گروههای در کلی بندی طبقه یک در انسانها

 و است جامعه در آنان جایگاه و اجتماعی رمتح به نیاز دارد بیشتری نمود ابتدایی معلمان برای

است که برای  اجتماعی حرمت مرهون هستیم شاهد کشورها برخی در که را پیشرفتی بساچه

سند تحول بنیادین، ایجاد ساز و کارهای الزم برای تقویت جایگاه و . قائل هستند جوامع آن معلمان

« اعتبار اجتماعی»بارۀ در .(4/3راهکار)ده استکرمنزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان را توصیه 

 اساس بر...  ر رنگ باشه،منزلت اجتماعی معلم باید خیلی پُ» که معتقدند (6/4/14)مدرسان

 کنه،نمی انگیزه ایجاد مطلب این ،شدیم تلقی کارمند حاضر حال در بندی رتبه و یسنج صالحیت

ثیری است که من بر أاعتبار اجتماعی به دلیل ت ... کنن مقایسه دانشگاه استاد یه با باید رو معلم

 که اجتماعی حرمت ، اونو این یک سرمایه بلندمدته که عامل حفظهگذارم ها میسرنوشت بچه

 بسیار قائله، اول کالس معلم وخصوصاً ابتدایی معلم الخصوص علی و معلم برای جامعه االن همین

 معلم به نسبت مادر و پدر که اریزسپاسگ نوع شناسی، قدر نوع یعنی معلمهاست، سایر با متفاوت

 که اینه نیست، پول قدرشناسی حس است، قدرشناسی حس الفبا جشن تو مثالً داره، اول کالس

 یه هابچه این شدن، حسِ هست، قدرشناسی حس داره،می نگه اول کالس رو تو اول کالس معلم

 داره بیشتری ظهور و بروز ابتدایی اول کالس معلم الخصوص در علی و ابتدایی معلم شدن، چیزی
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 تحقق ظرفیتی یه شدن، چیزی یه هابچه بینهمی سال آخر وقتی ابتدایی اول معلم تره، لمس قابل و

 ای حرفه رضایت احساس کرد، پیدا فعلیت بچه، بالقوه ظرفیت میگیم که چیزی همون کرد، پیدا

  .«...میده دست بهش

گذاری برای آموزش و پرورش و حفظ و نگهداشت معلمان، سرمایه گذاری برای آینده سرمایه

در کشورها و جوامع بدون در نظر گرفتن سهم و نقش  اساسیاست زیرا هیچ تحول و دگرگونی 

      آموزش و پرورش یه جایگاه ...»: معتقد است ( 9)مدرس  .امکان پذیر نیست معلمانبسزای 

روزهای آغاز حیات علمی، فکری و تربیتی دانش آموز این اهتمام رو به عمل بدیله و اگر در بی

اگر معلم رو با شایستگی و واجد شرایط ... های سنگینی رو بعداً متحمل خواهیم شد نیاوریم هزینه

ها قوی می شه و ریزش جدی دانش آموزان به طور کامل تربیت بکنیم بنیه علمی و اخالقی بچه

 «...یک رویکرد بهره وری است  از لحاظ اقتصادی واقعاًیابد و کاهش می

 سازوکار /ضرورت: سازیبه .8

 و همگامی برای ابتدایی معلمان که کندمی ایجاب فناوری و علم آور شگفت پیشرفتهای

 آمد کردنروز با و نباشند تفاوتبی جدید تمدن قافله از نماندن عقب و دگرگونیها این با همراهی

یکی از اصول مؤلفه آماده . کنند  جبران را نقص این تا نمایند سعی خود هایدانسته و اطالعات

شایستگیهای عمومی و حرفه ای معلمان است  سازی در مبانی نظری تحول بنیادین، بهبود مستمر

زیرا یادگیری مستمر  ،شغلی توصیه نموده اند یارتقا فرآیند با عنوان بخش جدایی ناپذیررا که آن 

ت ایدارد و احساس خودکارآمدی و رض در پیزمینه درک و اصالح مداوم موقعیت معلمان را 

گاهی »: ه استنظر و تجربه خود را این طور بیان کرد( 1)معلم  .دهدشغلی را در آنان افزایش می

معلم ما کامپیوتر بلد  دانش آموز از معلم جلو می افته، دانش آموزی در انتقادهای خودش نوشته بود

سال لپ تاپ می آوردم و زنگهای تفریح این نیست و من حرفه ای تر هستم، منِ معلم به مدت یک

معلم باید در جریان آموزش  اصالً»، «...دانش آموز به من کامپیوتر و کار با لپ تاپ را یاد داد 

ازسازی معلوماتش و مهارتش و جریان ب مداوم و مادام العمر قرار بگیره، به طور دائم باید در

توانمندیش باشه، این استمرار الزمه کار معلمه که علمش رو به روز بکنه و دائماً با مسائل جدید 

 «... آشنا بشه

بهتر این است که آموزشهای ضمن »: راهکار پیشنهادی خود را این گونه بیان کرد( 9)معلم 

، «عملی آزمایشگاهی و کارگاهی داشته باشهخدمت جنبه پژوهشی و تحقیقی و مهارت آموزی و 

 لزوماً همیشه آموزش نباید از طریق کالس و حضور فیزیکی معلم باشد، با توجه به اقتضائات عصر
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با دیگران شیوه آموزشی خوبی « اری تجربیاتذبه اشتراک گ»ها و کنونی، تبادل اطالعات و دانسته

 معلمان ،در خصوص مفهوم یادشده .شته باشدتواند دااست که گستره کمّی و کیفی وسیعی می

: از ندا هم آنها عبارتاری پیشنهاد دادند که اذرا برای به اشتراک گ گوناگونراههای ( 3/4)

های اجتماعی و تشکیل گروه در ، مجله، روزنامه محلی، شورای آموزگاران، شبکه( وبالگ)سایت"

 . «...کتب یح، گردهماییهای تغییر ها، زنگهای تفراین شبکه

 ارزشیابی بهینه .9

  کشورها پرورش و آموزش نظام اصالح و توسعه برای که است تالشهایی محور و مرکز معلم،

 برای را تالش نهایت معلمان که کنند حاصل اطمینان نظامها آن که است الزم و پذیردمی انجام

 میزان و ضعف و قوت نقاط مورد همین در و دهندمی صورت آموزان دانش یادگیری افزایش

. کندمی پیدا ضرورت معلمان عملکرد از ارزشیابی لذا ،دشومی مشخص اهداف به دستیابی

بازخوردها باید مثل نسخه پزشک باشه هم نقاط " :عقیده خود را چنین اعالم کردند( 9/6/1)معلمان

، نتیجه ارزشیابی فقط بشهمشخص کنه و راهکار بده و هم نقاط قوت شناسایی و تشویق  وضعف ر

به دنبال داشته  وبازخورد ارزشیابی بایستی فعال بودن و به تکاپو واداشتن معلم ر...انتقاد نباشه، 

: معتقد است( 4)مدرس  "...شهآنان باعث اعتماد به نفس فرد می باشه، تقویت نقاط قوت و تشویق

ا طرحی را تحت عنوان طرح شورای عالی آموزش و پرورش است و م ۀعهده ها بتدوین شاخص"

جامع نیروی انسانی به شورای عالی پیشنهاد دادیم که همان سازمان نظام معلمی بوده است که از 

تا کنون موافقت خودشون رو اعالم شد و لیکن بدو ورود معلم تا بازنشستگی رو شامل می

 «...نکردن

عد یا استاندارد نباشد این بُ چنانچه ارزشیابی از عملکرد معلم دارای چارچوب، معیار، شاخص

به  است،گانه زیرنظام تربیت معلم مندرج در مبانی نظری تحول بنیادین چهارکه مکمل ابعاد 

شود و تبعیضها و بی عدالتیها صورتی غیر منطقی و مبتنی بر سالئق ارزشیابی کنندگان انجام می

شیوه ایده آل : ارزیابی -ودخ»مفهوم  زمینۀدر  .گرددموجب نارضایتی ارزشیابی شوندگان می

همه ما نیاز به انگیزه داریم پیشنهاد من اینه که مهارت » که بر این اعتقاد است( 1)معلم « ارزشیابی

تر میشه و هم رو معلم در خودش تقویت کنه، هم کار خودش راحت( انگیزه درونی)سنجی -خود

انتقال بده، شاید اصالً نیازی به ارزشیابی نداشته باشه وقتی من  شاون رو به دانش آموزا نهتومی

ب معلومه که باید به هر طریق ممکن اونو رفع کنم نم که در روش تدریسم مشکل دارم خدومی

....» 
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از عملکرد معلمان تأکید  اجرای ارزشیابی "ی و عینی بودنفرآیندعملی ، "مشارکت کنندگان بر 

 .داشتند

 تربیت معلم چیست؟ فرآیندمقوله اصلی در : پرسش دوم

به دست آمد و  (کدگذاری محوری)ها در مرحله دوم کدگذاریکه از تحلیل داده ای نتیجه

از « 1ای معلم هویت حرفه» مسئلهبودن حاکی از محوری گذاشت،ها بر آن صحه گزارش یافته

رسانان به صراحت و اطالع همۀنیست که  معناکنندگان است، البته این مطلب بدان  دیدگاه مشارکت

 لیکن اشارات پراکنده آنان حاکی از اهمیتی بود اند و ای را اظهار کرده مسئلهاز روی آگاهی، چنین 

 .داشتند که برای این مطلب درنظر

مفهوم هویت در مبانی نظری تحول بنیادین، تصریح نسبت به سیالیت هویت و تحول پیوسته 

 مدار، یکپارچه و  ترکیبی از ابعاد فردی و جمعی هویت است و -یری مثبت و ارزشآن، ارائه تصو

فرد در روند تکوین و تحول پیوسته  کید بر حضور فعال انسان در موقعیت و نقش اساسی خودِأت

عد جمعی یعنی در این مطالعه منظور از هویت همان بُ(. 1341شورای عالی انقالب فرهنگی، )است

 . در نظر گرفته شده استاست ای که ناظر به وجوه مشترک شخصیت فرد با دیگران  هویت حرفه

اصالت ": است معتقد( 4 /مدرس )رسانان ای معلمان، یکی از اطالع تبیین هویت حرفه زمینۀدر 

شه،  می این هویت دادهی سازی به درک من نسبت به هویت خودم و چگونگی ارتقادوره آماده در

ای برای آنها باید فراهم شود، درسها  سال فرصتهایی برای بروز و ظهور هویت حرفه 2طول  در

بهانه است برای بروز و ظهور، بسترهایی است برای بروز و ظهور این هویت، اصالت از موضوع 

ه خونم این فیزیک شه یعنی اگر فیزیک می ای داده می شه و به کسب هویت حرفه درس گرفته می

ای، و کنه تا اون هویت رو پیدا کنم، پیوند میان دانش تخصصی، دانش حرفه چقدر به من کمک می

ای در اینجا باید اتفاق بیفته، این چیزیه که دانشجو، باید ببینه از کجا آغاز کرد و به چی  عمل حرفه

 .«...گیره او قرارمی یهمینه که دستمایه ارتقا ،رسید

       مقوالت اساسی در ابعاد چهارگانه تربیت معلم چگونه صورتبندی طبقه: پرسش سوم

 گیرد؟ می

، «گزینیبه»: مذکور به این نتیجه رسید که بهتر است مقوالت پژوهشگر براساس شواهد

افزایی مهارت»، «دانش اندوزی حرفه»و مقوالت ( جذب)زیر مجموعه بُعد « کارآمدیها»، «باورها»

/ ضرورت: سازیبه»، «رفاهی/اجتماعی :داشتبه»مقوالت  و (سازیآماده)تحت بُعد « حرفه

                                                           
1. Teacher professional identity 
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گانه چهار ابعاد از تحت بُعد ارزشیابی« بهینه ارزشیابی »مقوله و ارتقا تحت بُعد حفظ و« سازوکار

که مقوله  گفتنی است .ارائه شده معنا یابد یفرآیندالگوی  به این ترتیبتربیت معلم قرار گیرند تا 

این مقوله  به سخن دیگر. خدمت است حیندوره پیش از خدمت و دوره  رابطحلقه « پشتیبانی»

 هبدر ابعاد چهارگانه دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش را ف یوظا میانوظیفه اتصال 

 .(1نمودار شماره )عهده دارد

 تربیت معلم ابعاد چهارگانه انطباق آن با وای معلم هویت حرفه یفرآیندالگوی  . 7نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری بحث و

و انعطاف داشته کافی سیاستهای حاکم بر جذب باید تنوع ": برخی از اصول مؤلفه جذب (*)

د و نفراهم نمایامکان انتخاب افرادی با صفات و ملکات، توانمندیهای ذهنی و جسمی را د و نباش

 (.1341 ،شورای عالی انقالب فرهنگی)"دنبه صورت دوره ای مورد بازنگری قرار گیر

  همخوانی دارد (1331)و مفاهیم مندرج در آن با  نتایج مطالعه شمشیری "گزینیبه"مقوله. 

مندان به شغل معلمی از دوران دبیرستان و تدارک  نام عالقه و ثبت 1وی روش جذب اولیه

های  با یافته و همچنین است نان را در کشور آمریکا مطرح کردههای حمایتی از آ برنامه

                                                           
1. Initial absorption 

 گزینیبه

 باورها

 کارآمدیها

 اندوزیدانش
 حرفه

 مهارت افزایی
 حرفه

نبود 

 پشتیبانی

 : سازیبه

/ ضرورت 

 سازوکار

 :داشتبه

/ اجتماعی  

 رفاهی

ارزشیابی 

 بهینه

 ارزشیابی ارتقاحفظ و  سازیدهآما جذب

 دانشگاه فرهنگیان

 وزارت آموزش و پرورش
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ساعته شامل تدریس یک  چهارمطابقت دارد که مصاحبه عملی ( 1333)پژوهش نیکوکار

 .ک گزینشگران را اعالم نموده استت درس نمونه، یک نمونه نوشتار و گفتگو با تک

  ( 1332)نژادو مفاهیم مربوط به آنها با ماحصل تحقیق مالیی "کارآمدیها"و  "باورها"مقوله

شناسی، عالقه به  عالقه، انگیزه معلم شدن، حس وظیفه ی مانندیویژگیهاوی  .همسوست

دانش آموزان، سالمت کامل جسمی و روانی، توانایی برقرار کردن ارتباط با دیگران، دارا 

بودن صالحیتهای اخالقی، نداشتن عیوب گفتاری مانند لکنت زبان و نقص اندام را مدنظر 

نیز  با نتایج برخی از پژوهشها وگفته شده به انطباق مقوالت با توجه  بنابراین .است  داشته

تعریف تربیت که هویت را امری پیوسته به شمار آورده و با عنایت به  در نظر گرفتنبا 

شایسته است که سیاست جذب براساس شیوه های موفق و تجربه  ،اصول مؤلفه جذب

بومی سازی و ( شناسایی از دوران دبیرستان)همچون جذب اولیه ،شده در دیگر کشورها

از طریق  (… بصیرت، شمّ معلمی)مورد نظراجرا شود و انتخاب افراد با توانمندیهای 

  .ارزیابیهای عملی و به صورت مطالعه موردی انجام پذیرد

های آماده سازی باید مبتنی بر کسب تجربیات برنامه": برخی از اصول مؤلفه آماده سازی (*)

ابعاد  از انعطاف الزم برخوردار باشد، ...،موقعیتهای پیچیده واقعی باشدمطالعه موردی در  عملی و

آنان را برای کمک به خود و متربیان جهت دستیابی ، مختلف رشد حرفه ای را مورد توجه قرار دهد

 (.1341شورای عالی انقالب فرهنگی،)"به مراتب حیات طیبه یاری رساند

 سسه خدمات ؤو مفاهیم مندرج در آن با نتایج بررسیهای م "دانش اندوزی حرفه"  مقوله

آنان بر تلفیق نظر و  .است، هماهنگ (4114)4چینگ و ییو ، (4114) 1آموزشی استرالیا

 -معلم و دانشجو  عمل در دوره پیش از خدمت و نیز بر توانمند ساختن اساتید تربیت

 .اند معلمان توصیه نموده

  شورای  و( 1344)با نتایج حاصله از تحقیقات مهرمحمدی "افزایی حرفهمهارت"مقوله

که بحث وارونگی به معنای تقدم  استهمخوان  (4113)3معلمتربیتملی اعتباربخشی 

منطبق است ( 1342)با ماحصل اثر احمدی و همکاران طرح گردیده ودر آنجا نظر  عمل بر

ی الزمه کار معلمی و مسلط شدن بر مهارتهابر کارورزی و تدریس  عملی و یادگیری که 

 .شده است توصیهی تدریس و تسلط بر محتویات کتب روشها

                                                           
1. Education Services Australia(ESA) 

2. Ching & Yee 
3. National Council for Accreditation of Teacher Education(NCATE) 
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و غلبه های علمی، با در نظر گرفتن اصول مؤلفه آماده سازی و نیز یافته بنابراین

های نظری و در برنامه ریزی و در این مرحله در مقایسه با زمینههای عملی حاکمیت جنبه

  بحث کارورزی از اهمیت خاصی برخودار است به . تأکید واقع شده است اجرا مورد

مطالعه موردی مندرج در مهم دیگری با آن برابری نمی کند،  مسئلهگونه ای که هیچ 

  .استاصول مؤلفه نیازمند برخورداری از اساتید مسلط به دوره ابتدایی 

 التحصیل در بدو ورود به خدمت معلمی با  معلمان فارغ -از دانشجو "پشتیبانی" مقوله

در ضلع چهارم الگوی مشارکتی خویش از آن یادکرده هماهنگ ( 1344)آنچه  مهرمحمدی

 .است

اشتغال مربیان در سطح مدرسه به صورت تمام وقت ": برخی از اصول مؤلفه حفظ و ارتقا )*(

مسئولیتهای دادن کار گیری مربیان تدابیری اتخاذ شود که از حمایتهای الزم برای انجام ه در باست، 

 به را شایستگیها مستمر یارتقا و رشد امکان باید مربیان کار شرایط. شوندخانوادگی برخوردار 

های کوتاه مدت و بلند مدت برنامه. .. نماید فراهم خدمت طول در ای حرفه وظائف ایفای منظور

داشته باشد و احساس  در پیرشد منابع انسانی باید امکان درک و اصالح مداوم موقعیت مربیان را 

 (.1341ی،شورای عالی انقالب فرهنگ)"خودکارآمدی آنان را افزایش دهد

 توسعه  و سازمان همکاری نتایج بررسیهای منطبق با "رفاهی/ اجتماعی :داشتبه"  مقوله

آنان معلم در ژاپن را مظهر  .است( 4119)4دستمزد سایت حقوق و  ، وب(4114)1قتصادیا

فضائل اخالقی و تمایالت انسانی به شمار آورده و جایگاه آنان را واالتر از  و تقوا

، معلمی را در اولویت انتخاب اند تبه در شرکتهای بزرگ دانستهرمهندسان و کارمندان عالی

اعالم نموده و همترازی حقوق و دستمزد معلمان با کارکنان ارشد شغل از سوی جوانان 

هزینه تطبیق با هزینه زندگی و   ی غیر نقدی، هزینه مسکن، کمککهادولتی و دریافت کم

 .اند قها به شمار آوردهان را از دیگر مشوعضویت در تشکلهای معلم

  پرورش آمریکا های گزارش وزارت آموزش و با یافته "سازوکار/ضرورت: سازیبه"مقوله 

از دیدگاه آنان ارتقا و  .همسوست( 4111)3معلم کوئینزلندتربیت کالج پژوهشو ( 4112)

ناپذیر از کار عادی روزانه یک معلم  العمر و جدایی صورت مادام ای معلمان به رشد حرفه

گیری از آموزش  و بهره کردهگونه آموزشها تأکید آنان بر عملی و کاربردی بودن این .است

                                                           
1. Organization for Economic Co-operation & Development (OECD) 

2. Salary Explorer 
3. Queensland College of Teachers (QCT)  
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  وسیله رادیو و تلویزیون و مشاهده تدریس خوب اساتید دانشگاهها را توصیه راه دور بهاز 

  .نموده اند

، توسعه و نتایج پژوهشها های مندرج در مبانی نظری تحول بنیادینبراساس گزاره

معلمان است که مستلزم اشتغال تمام حرفه ای به صورت مستمر و غیرمنفک از زندگی 

توانمندی معلمان در حرفه خویش است که  نتیجه آن و استوقت معلمان در مدرسه 

ارتقا یافته های هویت حرفه ای زیرا در این مرحله جلوه ،دارد در پیرا رضایت شغلی 

عتبار لذا ا .رسدبه فعلیت میو قابلیتهای بالقوه دانش آموزان عینیت پیدا کرده آنان 

اجتماعی آنان نیز افزایش یافته و جامعه در صدد قدر شناسی از چنین معلمانی بر می آید 

 .یابدداشت اجتماعی و رفاهی تحقق میو به

ارزشیابی از عملکرد مربیان باید مبتنی بر میزان کارآمدی " :اصول مؤلفه ارزشیابی برخی از )*(

مربیان باید به صورت دوره ای مورد ارزشیابی قرار گیرد عملکرد  .و اثربخشی نتایج کار آنان باشد

شورای عالی )"آنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت یو نتایج آن در باقی ماندن در خدمت و ارتقا

 (.1341انقالب فرهنگی،

  بین المللی  های پژوهشیافتهو مفاهیم مندرج در آن هماهنگ با  "ارزشیابی بهینه"مقوله

، مؤسسه استرالیایی (4113)1سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تدریس و یادگیری

، مؤسسه (4114) همکارانو  3، سانتیاگو(4114)4مشی رهبری در مدرسه تدریس و خط

 یآنان ارتقا .است (4111)9مورالیدارن و ساندرارامان ،(4111) 2المللی آمریکایی توسعه بین

شغلی و حقوق را منوط به نتیجه ارزیابی از عملکرد معلم دانسته و فرصتی برای تغییر و 

روش سنتی  .اند ارزیابی معلم را توصیه کرده-بهبود کیفیت کار به شمار آورده و خود

و فعالیتهای آموزشی معلم و ارتباط با دانش آموزان و  کردهارزشیابی را مردود اعالم 

برنامه و خارج از کالس درس را از شاخصهای یک ارزشیابی  تهای فوقآنان و فعالی یاولیا

ی بودن ارزشیابی از عملکرد فرآینداند و بر عینی، عملی و  مطلوب و بهینه ذکر کرده

 .اندمعلمان تأکید داشته

                                                           
1. The OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS) 
2. Australian Institute for Teaching & School Leadership (AITSL) 

3. Santiago  

4. United States Agency for International Development (USAID) 
5. Muralidharan & Sundararaman  
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یابی میزان کارآمدی شهای علمی، ارزبنا بر اصول مؤلفه ارزشیابی و انطباق آن با یافته

در ی و عملی بودن ارزشیابی از عملکرد آنان است و باز خورد آن فرآیند معلمان مستلزم

ارزیابی، مرحله نهایی در تربیت -خود. گذاشتتأثیر خواهد  موارد مربوط به حفظ و ارتقا

به این ترتیب . دهدمیتشخیص  رانقاط قابل بهبود فرد معلم تراز نظام اسالمی است که 

هویت حرفه ای بخشیدن به برای درک و اصالح مداوم موقعیت و تحقق مناسب زمینه 

 .دشوبه حیات طیبه مربی و متربی فراهم می  دستیابیبرای 

مندان به حرفه معلم ابتدایی از دوران دوم چنانچه عالقه: ماحصل آنچه گفته شد این است

هدایت  ،اولیهو با مکانیزمهای هماهنگ و از پیش تعیین شده نهادهای  وندشناسایی شمتوسطه 

ویژگیهای نگرشی و مَنشی آنان به )سپس در آزمونهای علمی و عملی ،آموزش ببینند و شوند

مورد ارزیابی قرار گیرند، در ( بصیرت، عالقه، توانایی و شمّ معلمی: صورت مطالعه موردی همچون

و از  آموزش ببینند مجرباساتید  از سویه تلفیقی و عمل گرایی معلمی به شیو -زمان دانشجو

لحاظ دانش و مهارت تا سرحد کسب هویت حرفه ای پیش روند و پس از فراغت از تحصیل از 

به فعلیت هدفشان  ،یانبرخوردار شوند، چنین معلم اولیهپشتیبانی و حمایت حرفه ای نهادهای 

مجهز به ویژگی  این معلمان. خواهد بودها در همه زمینهبالقوه دانش آموزان ظرفیتهای  درآوردن

یادگیری و رشد  خواهند شد، بنابراین میانارزیابی و کشف نقاط قوت و ضعف خویشتن  -خود

که خواهند رسید به مرحله ای  نخواهند دید وفاصله ای  خود هویت حرفه ای مداوم شخصی و

همان معلم  این معلم،. ندنه حیات طیبه یاری رساب برای دستیابیرا  اند خود و متربیانشنتوانمی

 . ری اسالمی ایران استوکه در تراز جمه خواهد بودفکوری 

 : شودهای زیر ارائه میپیشنهادو مبتنی بر ابعاد چهارگانه بر اساس نتایج حاصله 

 مند از دوران کند که دانش آموزان مستعد و عالقهاهمیت امر تربیت معلم ایجاب می: جذب

کمیته ای با هدف شناسایی داوطلبان  .شوند هدایتمعلم شدن  به سویدبیرستان شناسایی و 

از دانشگاه  متشکل اعضاء کمیته) کندها تعیین و سازو کار اجرا را در آموزشگاهشود تشکیل 

ه مرکزی های استانی به تبع کمیتکمیته .(وزارت علوم باشند و فرهنگیان، وزارت آموزش و پرورش

و در  کنندپس از مرحله شناسایی در آزمون علمی شرکت دانش آموزان  .دکرفعالیت خواهند 

انسان د زیرا نارزیابی از نوع مطالعه موردی قرار گیر صورت پذیرفته شدن تحت آزمونهای عملی و

را در موقعیت کالس  ابعاد شخصیتی وی در مصاحبه ای  طوالنی که او و پیچیده است یموجود

آزمونهای شخصیت و رغبت سنجی تواناییهای  دادن د و انجامشودرس قراردهد بیشتر نمایان می
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استخدام و  باشدموقت باید استخدام در این مرحله  .کندمشخص میزیادی بالقوه وی را تا اندازه 

 .انجام پذیردبه موفقیت در آزمونهای تعیین صالحیت دوره ای  با توجهقطعی 

 دوران تنی بر عمل باشد کارآیی دارد، از این رو که مب تا وقتی ،یتئور: آماده سازی      

ریزان نظر برنامهارائه دروس با دیدگاه عملکردی مد باشد و آماده سازی باید دوران عملگرایی

های کاربردی قرار گیرند تا نگرش و عمل باید تحت آموزش مدرساناساتید و  در ضمن. قرارگیرد

 .پیدا کند جهت رشدهمین  درآنان نیز 

 کاربردی بودن آموزشهای ضمن خدمت در قالب کارگاه و آزمایشگاه و: حفظ و ارتقا  

و مجرب که تجربه خود را با علم روز هماهنگ نموده اند زمینه  متخصصگیری از اساتید بهره

قیم مست مثبت و یاین موضوع تأثیر. نمایدرضایت شغلی بیشتری را برای معلمان ابتدایی فراهم می

زیرا معلمی که کاربردی آموزش ببیند کاربردی هم آموزش  گذارد،میدر یادگیری دانش آموزان 

 .دهدمی

 که این امر به دور  کندمکمل ابعاد چهارگانه ایجاب می منزلۀاهمیت ارزشیابی به : ارزشیابی

و ی و عملی و به دور از ذهنیتها فرآیندبه صورت و معلمان  میاناز هرگونه حب و بغض و تبعیض 

 .  انجام گیرد( والدین دانش آموزان ن،امعاون فرد، مدیر و)مثلث ارزشیابی کنندگاناز سوی 

 و کاری  کسب برونداد مطلوب، سیاستگذاریها، برنامه ریزیها و اجرا با ساز به منظور

 .  اد وجود نداشته باشدمراحل و ابع میاندوگانگی و گسستگی  وانجام پذیرد یکپارچه و همخوان 

 و کار حمایت و  لذا کمیته فوق الذکر ساز ،فارغ التحصیالن نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند

   تا کنندهای استانی به تناسب موقعیت و امکانات محلی عمل و کمیته کندهدایت را مشخص 

 .پندارندنغ التحصیالن خود را رها شده رفا
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از شهر تهران  آموزش و پرورشدوره دوم متوسطه  زن معلمان نظرات توصيف و تحليل 

 برنامه درسي ملي انتظارات آن با همپوشانيميزان  و خودي تربيتي نقشها
 

  *مهردکتر علی ضیایی

  **دکتر محسن حالجی

 چكيده
 تربيتي ینقشهای مرتبط با آگاهيها از معلمان نظراتو تحليل  توصيف ،هدف اين پژوهش

 از گيریبهرهبا  .ه استبود آن با انتظارات برنامه درسي ملي پوشانيميزان همو  خود
      پرسشنامه  ، نخستتحليليتوصيفييابي از نوع  ي و زمينهختپديدارشنا یروشها
. شدآوری  گرد وتوزيع به شكل تصادفي  آنها از نفر 08 ميانباز  سؤالبا يك  ساختهمحقق

ی تربيتي نقشها نهايي سنجينظرپرسشنامه  ،ارائه شدهبرداشتها و تعابير  سپس با استخراج
گيری با نمونه شهر تهران هدوره دوم متوسط زن نفر از دبيران 239ميان و توليد  ،انمعلم

 دهدمينشان  لدر نرم افزار ليزر يچرخش تحليل عاملنتايج  .شد اجراتصادفي خوشه ای 
 و ارتباطي ینقشها گروه چهاردر به ترتيب تواند مي نقشهاخرده اين از ديدگاه دبيران  كه

ميزان آگاهي معلمان  .شوددسته بندی  هدايتگرانه و انگيزشي ، اجرايي آموزشي و ،خالقانه
 كه است هآمد دستهب (3)كمتر از ميانگين نظری  55/1 ددميانگين تجربي كل با عبا 

 مقايسه. است خودی تربيتي نقشهات به معلمان نسبكمتر از حد متوسط آگاهي  دهندهنشان
ارائه شده از سوی  ی تربيتينقشهاخرده  بای تربيتي سند برنامه درسي ملي نقشهاخرده 

تربيتي و خالقانه آگاهي و شناخت  ینقشهاخرده  بارۀكه معلمان در دهدنشان ميمعلمان، 
همپوشاني ، رو اين از .از آگاهي كافي برخوردارند نقشهاساير  دربارۀاما  ،ندارند كافي

مشاهده از سند برنامه درسي ملي و نظرات معلمان  گرفتهی تربيتي برنقشها مياني يباال
 .شودمي
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  مقدمه
فردی و  مندیبه سعادت دستيابيساز زمينهتوسعه پايدار و از عوامل كليدی آموزش و پرورش 

رشد و توسعه چنين نهادی نيازمند  ،از اين رو .به شمار مي آيدگوناگون جوامع اجتماعي 

 برای. است مهارتهای معلمي یويژه ارتقاهها ب زمينه همۀدر  و هوشمندانه مند نظامريزی  برنامه

تعليم و  پژوهشگران حوزۀبرنامه ريزان و  آگاهي ،ی آموزشي و درسيها هدر حوزريزی جامع برنامه

. استضروری ی تربيتي معلمان در مدارس نقشها مانندنظامهای آموزشي عملكرد خرده از  تربيت

كسب  .دارد اساسي يحيات طيبه نقشبخشيدن به تحقق در نها آ یو ايفا  نقشهاآگاهي به اين 

تواند و هدايت متربيان ميی فردی و جمعي و وصول به مرتبه شايسته ای از حيات طيبه يهاشايستگ

 .(1398،مباني نظری تحول بنيادين)م كندرا فراه آنان موجبات تربيت

ی درسي و تربيتي و ها هبند اصول ناظر بر برنامدر دو ( 1391)در سند برنامه درسي ملي 

و سپس به چيستي  (معلم مرجع)ی تربيتي معلمنقشهابه مصاديق ابتدا رويكرد و جهت گيری كلي، 

 ی درسي و تربيتي بهها هبر برنام ظربند اصول نا. است شدهاشاره  (انتظارات از معلم)حرفه معلمي

    ( مربي)قش مرجعيت معلم به توضيح اعتبار ن 3-9زيربند اشاره كرده است كه در زيربند  11

برنامه درسي و تربيتي بايد به نقش مرجعيت معلم در هدايت تربيتي برای تقدم تزكيه بر : پردازدمي

. (1398مباني نظری تحول بنيادين، ) فراهم سازد .....و  سازی محيط تربيتي و يادگيریتعليم، غني

بديهي است كه . گويای ترسيم نقشي است كه برنامه درسي ملي برای معلم قائل است ،اين توضيح

از يك سو معلمان بايد در تحقق عناصر و عوامل ترسيم شده در ايفای اين نقش بكوشند و از سوی 

از بند  9- 2زيربند . تحقق آن تالش كننديل ريزان در سطوح مختلف در جهت تسهديگر برنامه

در مسير راه انبيا و ائمه »: گيری كلي، به معلم و نقش او چنين نگاهي داردرويكرد و جهت

يادگيرنده و پژوهشگر آموزشي و  ....، اسوه ای امين و بصير برای دانش آموزان است(ع)اطهار

  «.پرورشي است

نظری ابتدا نيازمند تبيين اين مفهوم در قالب يك درك معنای نقش تربيتي در هر چارچوب 

 نزديك بهو اصطالحات  ها هبرای درك معنای نقش تربيتي بايد مروری به واژ .مدل مفهومي است

. نندك ميتبلور پيدا  نقشهاطور نظری در قالب هب وظايف. است« وظيفه» ها هيكي از اين واژ .آن كرد

طور معمول نياز به هب نقشهابرای تحقق . استچند وظيفه  رو يك نقش در برگيرنده يك يااين از

دانش و مهارت تربيتي و دانش )خاصو  (اعتقادی، اخالقي و دانش پايه)عامی يهاكسب شايستگ

به شكل گيری هويت شغلي يا  يهاداشتن اين شايستگ. (1398،مباني نظری تحول) است (تخصصي
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در بحث ما استانداردهای معلمي به حد مطلوبي از استانداردهای حرفه ای و . انجامد ميحرفه ای 

در سند مباني نظری تحول بنيادين « نقش تربيتي»با اين توضيح اصطالح  .اشاره دارد يهااين شايستگ

 :چنين آمده است در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي

وانا بصير و عالمي ت، اسوه ای امين، راهنمايي الهي یو اوليا نقش مربي در ادامه نقش تربيتي انبيا

ريزی، آموزش، پشتيباني، مشورت، بازخورد دادن، و ، برنامهگریروشن  دانست كه وظيفه هدايت،

فعلي جهت بسط و توسعه ظرفيتهای /ترغيب متربيان برای به چالش كشاندن موقعيتهای كنوني

  .دو دستيابي به مراتبي از حيات طيبه بر عهده دار يهاوجودی را برای كسب شايستگ

سه نوع دانش  بوده و بزرگكه گستره ميدان مفهوم نقش تربيتي بسيار  دهد نشان مياين تعريف 

 3زمينه ای و دانش 2، دانش موضوعيتربيتي يدانش محتوايعنوان  با( 1901و 1907) 1كه شالمنرا 

دانش : مثل) استمعلمي ی خاص شايستگيهامحدود به  ، صرفاًاست كردهمعرفي  (فحوايي)

ند، برای نمونه، معلم ك مين ديگر جدا اكه عبارت است از دانشي كه يك معلم را از معلم موضوعي

ند تا بخشي از وظايف خود را در قالب نقش تربيتي ك ميكمك او و به  (فيزيك يا معلم تربيت بدني

 .(2880، 9ميراندا) ايفا كند

توليد در د كه تا حدی وش ميدر ايران، چندين پژوهش مشاهده  حاضر تحقيقي ادبپيشينه در 

 گوناگونی ويژگيهانقش »عنوان  بای ا  در مقاله (1308)پايدار  :دانش در اين زمينه كمك كرده اند

آموزان و تأثير و تأثر اين دو بر  شخصيت معلم و چگونگي ارتباط آن با نيازهای رواني دانش

. ندك مياشاره  ،ننده استبه نقش معلم در قبال كودكان نيمه محروم كه نقشي تعديل ك« يكديگر

ی معلم مطلوب در ويژگيهابررسي نقش دانش، مهارت و »ی با عنوان ا  در مطالعه (1301)درخشان 

  بر نقش تربيتي معلم و چگونگي ايفای آن تأكيد  «تحقق اهداف تربيتي نظام آموزش و پرورش

ی روشهاهای تخصصي،  دانش مورد نياز در زمينه( الف: كند كه در سه مورد خالصه شده استمي

داری، كاربرد مواد وسايل آموزشي و كمك  ی كالسمهارتها( ب، تدريس، اصول و مباني تربيت

صبر و حوصله، شوق به كار، : معلمويژگيهای ( ج، آموزشي، الگوسازی و اجرای راهبردهای تربيتي

بودن، دوستي و اجتماعي بودن، آرام و متين  رواني، رفتار دوستانه با شاگرد، سالمت جسمي و

نقش تربيتي معلم »در مقاله ای با عنوان ( 1302)پور  محسن .بيني مهرباني، عالقه به شاگرد و خوش

و مورد مراقبت قرار دادن او از  يمترب یساز عمل آگاه را تيمفهوم ترب« در فرآيند تعليم و تربيت

                                                 
1. Shulman  

2. Subject knowledge  

3. Context  knowledge 
4. Miranda  



 721فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 

 

43 

ايانه گر یويدن يآموزش یامهارا در نظ  تيبه امر ترب يتوجه كم مسئلهگاه  آن .داندمي يمرب یسو

سپس با استناد به  .كنديادآوری ميرا  يتوجه كم  نيا یامدهايو پ دهد يمورد بحث قرار م (سكوالر)

 از آن، پس .شود يم ادآوريرا  تيت توجه به تربرضرو مسلمان،  پردازان هيو نظر انيمرب یها هيتوص

  یونديپ ،ميبا تعل تيكه ترب كند يم یريگ جهينت و پردازد يم تيترب فرآينددر   نقش معلمان يبه بررس

 ياخالق یانهايبن  تيتقو یبرا ياز همه فرصتها و تجارب آموزش ديدارد و معلمان با ريناپذ  گسست

 مستلزم ت،يمعلمان در امر ترب تياست كه موفق نيمقاله ا يانيپا یريگ جهينت .بهره ببرندآموزان  دانش

  يتينظر در دروس ترب ديتجد زيمحور و ن -تيترب یكرديبا رو يسدر یها برنامه نيو تدو ميتنظ

 ندهيآنها در آ يتينقش ترب یفايا یمعلمان برا-به منظور آماده كردن دانشجو معلم، تيمراكز ترب

به نقش « آموزان نقش معلم در ساخت شخصيتي دانش»عنوان  ای بادر مقاله ( 1302)احمدی  .است

: ند ازا اين ابعاد عبارت. كند آموزان در ده بعد اشاره مي انشالگوی معلم در ساخت شخصيت د

نقش آموزش و پرورش ذهني، نقش الگويي و رشد عاطفي،  نقش حمايتي و بارورسازی استعدادها 

نقش اجتماعي و ايجاد روابط سالم و   و عاليق، نقش تقويتي و تالش در ايجاد رفتار مطلوب،

ضه راه حل برای مشكالت،  نقش رهبری و ايجاد نظم و سازنده،  نقش مشورتي و تشخيص و عر

قدرت تصميم گيری، نقش ابتكاری و ايجاد فرصت برای رشد خالقيتها، نقش انضباطي و كمك به 

نقش »عنوان  بادر پژوهشي ( 1302)مكارمي  .ی اخالقيارزشهاكنترل شخصي، نقش معنوی و رشد 

پروراندن شخصيتهای  مانندوزش و پرورش ی آمهدفهابه « آموز معلم در بهداشت رواني دانش

آثار تربيتي ناشي از »مقاله خود را با عنوان  (1302)نوالي . كند متعادل برای جامعه اشاره مي

با هدف اصلي بررسي ابعاد نقش تربيتي  «آموزان ی گوناگون شخصيتي معلمان در دانشويژگيها

ی معلم ويژگيهادر مطالعه پيرامون  (1302)فرهاديان  .ه استمعلم در فكر و عمل تدوين كرد

آموزان  شخصيت دادن به دانش را« ی معلم مطلوب از ديدگاه اسالمويژگيهاصالحيتها و »مطلوب، 

يا محترم دانستن آنها، تسلط كامل بر موضوع درسي، آشنايي با اصول تعليم و تربيت، آشنايي با 

  هر و عطوفت، پرهيز از تهديد و ارعاب،او با م یآموز و اوليا روانشناسي، ايجاد رابطه با دانش

رفتاری توأم با انعطاف، انگيزه دادن، تحمل و پذيرش ضعفهای خود و پرهيز از حسادت به رشد 

در بررسي نقش تربيتي معلم به ( 1302)آل اسحاق  .ردامش ميبر  آموزان و انتقادپذيری دانش

باور رسيده كه روانشناسي غرب با خدمات او در اين مقاله به اين  ؛ی پرداخته استا  نگارش مقاله

كند  خود به فرهنگ و تمدن بشر، مسائل تعليم و تربيت را براساس رفتارشناسي بررسي و تفسير مي

روانشناسي اسالمي مسائل انساني و تعليم و  كند، اماتوجهي نميی فطری و قلب انسان ارزشهاو به 
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كند و كانون تربيت را قلب انسان  سي ميبرر( ارزش 28)ی فطری ارزشهاتربيت را بر اساس 

. يكي از اين الگوهای مهم معلم است. مهم قائل است ينقش ،داند و برای الگوها در تربيت مي

نقش الگودهي معلم در جريان تعليم و تربيت كودكان دورۀ »عنوان  بای  ا مطالعهدر ( 1302)مفيدی 

گودهي معلم به سه نقش الگودهي معلم در ضمن بررسي مباني نظری موجود پيرامون ال« ابتدايي

نقش الگودهي معلم در ايجاد : ند ازا اين سه نقش عبارت. كند جريان تربيت كودكان اشاره مي

 ،نقش الگودهي معلم در جريان رشد اجتماعي كودكان ،آموزان انگيزه و محرك رشد ذهني دانش

نظام »ی با عنوان ا  در مقاله( 1373)ملكي  .نقش الگودهي معلم در پيشرفت رشد عاطفي كودكان

ابتدا به تشريح نظام اجتماعي پرداخته و سپس اين نظام « اجتماعي كالس و نقش تربيتي معلم

 . دهد اجتماعي را به كالس تعميم مي

ديدگاههای مكاتب خدمت با ضمن ی آكادميك، بدو خدمت و آموزشهادر طول  انمعلم

اصول و چگونگي ی معلمي و نيز نقشهامون كاركردها و ، روانشناسي و جامعه شناسي پيراتربيتي

با  و در نتيجهی مناسب در دانش آموزان نگرشهاانتقال دانش، توسعه و تقويت مهارتها و ايجاد 

اما ميزان آگاهي آنها نه تنها در افراد بلكه  .(1901،  1گرين) وندش ميايفای نقش تربيتي خود آشنا 

از  و حتي ممكن است كمتر از ميانگين جامعه خود باشد و آموزشي متفاوت بوده یگروههادر 

 با عنايت به اين مسئله، . ظايف محوله شودوو  نقشهامنجر به ادراك نادرست و انحراف از  رواين

است كه آموزشي نياز سنجي  ،بدو و ضمن خدمت معلمان آموزشي یيهاريزبرنامهمقدمات  زايكي 

اسناد های مالك در مقايسه با (معلمان و مهارتهای نگرشهاو  يهاآگاه)گويای فاصله وضعيت موجود 

 تواند به عنوان مستندات ی كه ميموارد از جمله .مصوب شورايعالي آموزش و پرورش است

 ررسي، توصيف وب آموزشي ضرورت پيدا كند؛ريزی برنامه نياز سنجي و هرگونه مقدماتي برای

ريزان در  برای برنامه همچنين. يند تعليم و تربيت استدر فرآ ی آنهانقشهاتحليل نظرات معلمان از 

كنند  ی تربيتي تلقي مينقشهاسطوح كالن همواره اين مسئله وجود دارد كه آنچه معلمان به عنوان 

 بوداين  تحقيق كلي به عبارت ديگر فرضيه .دارد پوشانيبه چه ميزان با مالكها و انتظارات سند هم

ی نقشهابا انتظارات و  اندكيد قائل هستند، همپوشاني  برای خوی تربيتي كه معلمان نقشها كه

به پيش روی تحقيق حاضر  االتؤسرو از اين .تربيتي مطرح شده در سند برنامه درسي ملي دارد

 :شرح ذيل است

                                                 
1. Greene 
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ی نقشهابه نسبت  شهر تهران آموزش و پرورشدوره دوم متوسطه  زنمعلمان نظرات  .1

 ؟چيستتربيتي خود 

چگونه دوره دوم متوسطه  معلمان زن از منظر  ی تربيتينقشهااولويت  ميزان آگاهي و .2

 ؟است

ی تربيتي با انتظارات سند نقشهادر خصوص زن دوره دوم متوسطه آيا نظرات معلمان  .3

 دارد؟ پوشاني هم ی تربيتي معلم نقشهابرنامه درسي ملي از 

تربيتي  ینقشهانسبت به را ی مذكور نه تنها فهم و برداشت كنوني معلمان شهاپاسخ به پرس

انساني در  منابعريزان آموزشي و مديريت مفيد برای برنامه يبلكه اطالعات ،كندمشخص ميرا  خود

اهميت اين ميزان  ازتا  كندفراهم مي (انساني نيرویو معلم  زير نظام تربيت )آموزش و پرورش

 .آگاه شونددرسي ملي معلمان و فاصله آنها با انتظارات سند برنامه  گاهاز ديد نقشها

 پژوهشروش شناسي 

. ه استانجام شد تحليلي -وصيفيتيابي از نوع پديدارشناسي و زمينهحاضر با روش  پژوهش

    تشكيل  آموزش و پرورش شهر تهراندوره دوم متوسطه زن معلمان  كليه آن را جامعه آماری

كننده در اين پژوهش همگي معلمان شركت  و تربيت بدنيبه جز مربيان پرورشي كه  داده اند

انتخاب جنسيت معلمان، جزء محدويتهای اعمال . حضور داشتندكالس درس در و  بودندشاغل 

با حاشيه خطای ) های گسسته هبرای دادحجم نمونه مطابق با جدول بارتلت . است پژوهششده در 

58/8=p  15/1و=t) ، ه استددست آمهبنفر   239 به تعداد (نفر 2888)پژوهش جامعه از روی 

و  شده انتخاب گيرینمونه برایخوشه ای روش تصادفي  (. 2881 1،بارتلت، كوترليك و هيگينز)

ابتدا با . شده استتعيين مناطق آموزشي شهر تهران ی آماری جامعه در دسترس يعني ها هنمون

سپس به ؛ تهران به عنوان نمونه برگزيده شدمنطقه آموزشي شش  ،تصادفي رعايت اصل قرعه كشي

 2بار ديگر قرعه كشي انجام شد و منطقه پژوهش، معلمان شركت كننده در  شماردليل عدم كفايت 

برای رعايت حجم نمونه پژوهشگران بنابراين . به نمونه آماری اضافه شد نيز آموزش و پرورش

نطقه ابتدا منطقه شش و سپس م)معلمان هر دو منطقه  ميانپرسشنامه را  388 بيش ازتعيين شده، 

به حجم تعيين شده  و در نهايتكردند  توزيع ن،او جلب رضايت مخاطببا رعايت ضوابط ( دو

  .دست يافتندبرای نمونه آماری 

                                                 
1. Bartlett, Kotrlik & Higgins 
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و اصلي تقسيم ( دموگرافيك)به دو دسته جانبي متغيرهای تحقيقابتدا  ها آوری دادهگردبرای 

گاهي سنجي از آپرسشنامه )اول  در پرسشنامه. بودنوع پرسشنامه  دوشامل  گرد آوریابزار . شدند

ی تربيتي به عنوان يك نقشهاچه )سؤال باز يكمتغيرهای دموگرافيك  برعالوه  (ی تربيتينقشها

در نظر  شان ی تربيتينقشهانظرات معلمان از  دريافتبرای  (معلم برای خود در نظر گرفته ايد؟

در  سپس وكرده  ارزيابيم تربيتي چند تن از اساتيد رشته علو رارسشنامه پروايي اين . گرفته شد

توزيع شد كه از اين شهر تهران  1و  2دخترانه  مناطق  زن دوره دوم متوسطهنفر از معلمان  08 ميان

بيشتر زيرا كافي بود  دكه همين تعدا)رسيد  انمحققپرسشنامه تكميل شده به دست  98تعداد فقط 

 ی تربيتي مستخرج ازنقشهااز  تيفهرسحاوی كه  ای پرسشنامه سپس(. پاسخها تكراری بود

 ی نقشهاو اولويت اهميت نسبي  بارۀبه منظور ابراز نظر معلمان در ،بود مرحله اول پرسشنامه

روايي ظاهری برای حصول . ارزيابي شد ها همحتوايي پرسشنامو  روايي ظاهری .شد تهيه شانتربيتي

، (خطوط مياناز فونت مناسب، فاصله استفاده  )اطمينان از ظاهر مناسب پرسشنامه، تايپ خوانا 

 جمالتگيری از نحوه نگارش و بهره ت،سؤاالمنطقي بودن ، ت در هر صفحهسؤاالتعداد مناسب 

روايي محتوايي نيز به منظور بررسي نظری محتوای سؤال  و با هدف كلي پژوهشمناسب 

در و جمع بندی  اول دست آمده از پرسشنامههی بها هداد .گرفتتوسط اساتيد انجام ( تسؤاال)

كه پس از  قرار گرفتشهر تهران   1و  2معلمان زن دوره دوم متوسطه دخترانه  مناطق  اختيار

 زمينۀدر معلمان  .آغاز شد ها هاستخراج داد( حجم نمونه تعيين شده)مورد  239دستيابي به رقم 

مشخص ليكرت  ای درجهپنج  طيفدر را خودشان نظرات  ،ی تربيتينقشهاميزان آگاهي و اهميت 

در . محاسبه شد α= 8997 به ميزان  آوریگردتوزيع و  از دوم پس پايايي كل پرسشنامه .كردند

  .به كار رفتشيوه تحليل كمي و كيفي دو نيز  ها هتجزيه و تحليل داد

 تحقيقي ها هيافت

ه دورزن  از معلمان درصد 0/1كه  دهدميدموگرافيك نشان  هایمتغير يتوصيف تحليلنتايج 

دارای مدرك تحصيلي  درصد 2/05ديپلم،  ارای مدرك تحصيلي فوقدشهر تهران  متوسطهدوم 

ين سن معلمان دوره دوم ميانگ .هستندليسانس  درصد دارای مدرك تحصيلي فوق 11ليسانس و 

  .است 01/17برابر آنانسابقه آموزشي  ميانگينو  32/91برابر خترانه شهر تهراند متوسطه

ي تربیتي خود نقشهاشهر تهران نسبت به  دوره دوم متوسطه معلمان زن  نظرات: اول سؤال

 چیست؟
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 معلمان از .گرفتدر اختيار معلمان قرار پرسش باز  پرسشنامه ای با يك ابتدا ،منظوربرای اين 

در زمان تدريس، تعامل با كادر )كه  خود را ی تربيتينقشها مهمتريناز  فهرستي تا شدخواسته 

     منجر به رشد و تكامل ابعاد تربيتي ...( دانش آموزان و  یشي مدرسه، اوليامديريتي و آموز

تجربه شغلي و ادراك خود از در پاسخ به اين پرسش آنها بنا به . بيان كنند ،ودش ميدانش آموزان 

هم ذكر كه با عبارتها و تعابيری نزديك به  مواردی. برشمردندمورد را  37ی تربيتي، از يك تا نقشها

همچنين پاسخهای تكراری  آورده شدندعنوان  با يكپس از استخراج ده بودند در هم تلفيق و ش

   نسبت به  خودی تربيتي نقشها ،كه معلمان دهندنشان مي ها هيافتاين  .(1ه جدول شمار)حذف شدند

ی پرورشي و رفتارهای اخالقي ندانسته و به نقشهادانش آموزان و محيط مدرسه را محدود به 

  .اشاره كرده اندمعلم  یويژگيهاتره ای از تواناييها، مهارتها و گس

ي تربیتي از ديدگاه معلمان زن دوره دوم متوسطه  نقشهامیزان آگاهي و اولويت : دوم سؤال

 شهر تهران چگونه است؟

 بهره گرفته، (آن 1یها هبا توجه به مفروض) ياز روش تحليل عامل ابتدا ،سؤالدر پاسخ به اين 

در واقع، . شداستخراج  ياز چرخش تحليل عامل اصلي كارگيری اين شيوه چهار عاملها بب. شد

تشكيل شده است اما ( نقش اصلي)طور خالصه از چهار عامل ه ی تربيتي بنقشهانظرات معلمان از 

دشواری بعدی آن بود كه برای هر عامل يا نقش اصلي كه حاصل روابط دروني چندين نقش است، 

دست مي آيد، ه چندين گويه ب ميانكه عوامل در نتيجه روابط دروني يي از آنجا. شود نامي انتخاب

مفاهيم دروني متناسب با   ميی دارای روابط دروني، برای هر كدام ناها هبا مطالعه گويپژوهشگران 

برای چندين نقش و به عنوان يك عامل، با « ی هدايتگرانهنقشها» مثالً. 2ندانتخاب كرد ها هگوي

قت و صالحيتهای حرفه ای معلمان مطاب بارۀ ويژگيهابيات سند مباني نظری تحول بنيادين دراد

 :ند ازا های منتخب عبارتاين عوامل همراه با نام. دارد

با  11-19-22-29-25-21-27-31-32-33-39-35-31-37یها هگوي :ی هدايتگرانهنقشها -

 =α 895آلفای كرونباخ 

                                                 
حاصل شدن )، مفروضه سوم (حجم نمونه مكفي)، مفروضه دوم (در هر آزمودني و در هر متغير 82/8كمتر از  Missingحداقل )مفروضه اول  .1

به دست آمده و تمامي اين مفروضات، ( 9/8ميزان اشتراك هر سؤال با كل آزمون بيش از )و مفروضه چهارم ( توزيع نرمال چند متغيری يا كرويت

 .يند تحليل عاملي استآمعرف انجام فر

شد تا يك نقش را كه برای مثال پژوهشگر ناگزير مي. تواند جامع و كامل باشد، اما تالش شد تا اين كار به دقت انجام شودالبته اين نامگذاری نمي .2

 .ضمون آن با دسته ديگر هماهنگي داشت ناديده بگيردنرم افزار آن را در يك دسته قرار داده بود اما م
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آلفای با  1-2-3-5-1-7-0-11-12-13-10-28ی ها هويگ: اجراييی آموزشي و نقشها -

 =α 893كرونباخ

 =α 802آلفای كرونباخبا  9-19-15-17یها هگوي: انگيزشي هاینقش -

 =α ..00خ آلفای كرونبابا  9-18-21-23-20-29-38ها هگوي: ارتباطاتي و خالقانهی نقشها -

 شهر تهران سطه دوره دوم متو زني تربیتي از ديدگاه معلمان نقشها. 7جدول 

 (ادامه)ي تربیتي نقشها شماره ي تربیتي نقشها 

1 
ي با يآشنااولين جلسه  برقراری تعامل سازنده در

 دانش آموزان
19 

 اع و پيگيری مشكالت جمواجهه، ار)یامشاوره  مهارتهای

 ( دانش آموزان

 28 دانش آموزان قبل از تدريس آماده سازي 2
م، مسئوليت دهي و تقسيم وظايف، ايجاد نظ) کالس داريمهارتهای 

 ( ثبت فعاليتهای كالسي

 دانش آموزان   يارتباط با اولیامهارتهای  21 از دانش آموزان خود نتظاراتامشخص كردن  3

 22 ايجاد فضای با نشاط در طول تدريس 9
روحیه پرسشگري انگيزش دانش آموزان و تقويت  درك میزانتوانايي 

   در آنها و جستجوگري

5 
بردن عوامل مخل و مزاحم در طول  مياناز 

 تدريس
23 

مدير، )با ساير معلمان و كاركنان مدرسه  تعامل و همكاريروحيه 

 در برگزاری مراسم  و شركت در شورای دبيران ...( معاون مشاور و

 29 گذاری بر آنهابيان اهداف درس و ارزش 1
پرهيز از  و( دارینخويشت) حفظ آرامش و تسلط بر خودمهارت در 

   پيش داوری

7 
طرح آشنايي، تدوين و تسلط بر نحوه اجرای 

 درس
25 

تحقير نكردن،   رفتار مؤدبانه، احترام، عيب پوشي،)در  الگو بودن

راز داری، وفای به عهد  ،پرهيز از تبعيض ،ايجاد عدالت  مقايسه نكردن،

 ( و صداقت و راستي

0 
با )فعال و گروهي تدريس ی روشهاكارگيری ه ب

 (بر تعامل دانش آموزان با يكديگر تأكيد
 شاگرد  -معلم ۀمرزهاي رابطتفهيم  21

9 

استفاده )جذابالگوهای تدريس به نحوی  جرايا

از وسايل كمك آموزشي، ايجاد فضای رقابتي، 

 آموزش همتايان و فرصت ابراز وجود به 

 (دانش آموزان

27 
از طرق  ايسترفتارهاي ناشآگاه ساختن دانش آموزان نسبت به 

 مختلف

18 
با ساير دروس و  درس مفاهيم کاربردهايبيان 

 زندگي
 (زماني و مكاني) موقعیت شناسي 20

11 
كارگيری ه ب)ط بر محتوای آموزشي درسلتس

 (كار بردن مثالهای عينيه ی قابل فهم و بها هواژ
 به دانش آموزان  ت بخشیدنأاعتماد کردن و جر 29

72 
انش آموزان، طراحي سؤال د رسیدگي به تكالیف

 های مناسب و برگزاری امتحان در زمان مناسب
 مطالعه و دانش افزاييمندی به هعالق 38

13 
تالش در جهت تقويت نقاط ضعف دانش آموزان 

 با تكرار و تمرين
 دانش آموزان تفاوتهاي فرديتوجه به  31

73 

از طريق تشويقهای )انگيزه دادن به دانش آموزان 

گر ساختن تواناييها، خالقيتها و ثل جلوهم: كالمي

 ی مناسبها هو در صورت نياز اعمال تنبي( مهارتها

 انتقادپذيریپرورش روحيه  32
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73 

اميد  به تصوير كشيدن آينده،)مثبت افكار یالقا

بخشي و افزايش خودباوری و اعتماد به نفس در 

 (دانش آموزان

 ظاهری شايسته و آراستهداشتن  33

11 
همدلي، صميمت، خوش )ای ارتباط كالمي مهارته

 ...(زباني و 
 استعدادها استعداديابي و هدايت 39

17 
اشاره كردن، اخم )مهارتهای ارتباط غير كالمي 

 ...(كردن، لبخند زدن و 
 دانش آموزان ثبات رفتاری و اخالقيكمك به  35

 شنیدنمهارتهای  10
 در رسيدن به اهداف تربيتي اقتدار و جديت 31

 در اجرای جزئيات فعاليتها انعطاف پذيری 37

از ميانگين تجربي حاصل از امتيازات  ،اولويت بندی چهار نقش اصليبه منظور  پس از آن،

ين ترتيب مشخص شد كه احتماالً معلمان برای ه اب. استفاده شد ،ی ذيل يك عاملها هتمامي گوي

همچنين . آورده شده است 2جدول شماره  دره ترتيبي قائل هستند ك ،ی تربيتي خودنقشهاترين مهم

مالك  .ی ذيل هر عامل يا نقش اصلي نيز در جدول آورده شده استنقشهابا همين تكنيك خرده 

اگرچه از نظر آماری . است نقشهاهر يك از  1استفاده از مقدار ميانگين تجربي نقشهااولويت بندی 

قياسهای هريك از عاملهای مذكور اختالف ميانگينهای تجربي حاصل از خرده م ميانممكن است 

. سازددار وجود نداشته باشد، اما ميانگينهای تجربي  موجود اذعان به اين رتبه بندی را موجه ميامعن

 .استفاده كرد نقشهابرای رتبه بندی خرده  يتوان از آنها به عنوان مالكهايبنابراين مي

ونه ای و محاسبه ميانگين نظری و تجربي، تك نم tدر گام سوم با استفاده از شاخص آماری 

شود كه از لحاظ  دست آمده، مطرح مي به  tبر ميزان  تأكيدبا . دست آمده ميزان آگاهي معلمان ب

با . تجربي وجود دارد  ميانگين نظری با ميانگين ميان α=  881/8دار در سطح  امعن يآماری تفاوت

شود كه آگاهي  ، نتيجه گرفته مياستميانگين نظری تر از  تجربي پايين  توجه به اينكه ميانگين

يكي از (. 2جدول شماره )تر از حد متوسط است  شان پايين ی تربيتينقشهامعلمان نسبت به 

 رای تربيتي پيشنهادی نقشهابا توجه به اينكه . ی مهم اين پژوهش همين مورد مذكور استها هيافت

آگاهي نداشته  يينقشهامه آنها بر وجود چنين نقش يا ، طبيعي است كه هداده اندمعلمان ارائه  همۀ

بنابراين رقم ميانگين تجربي كل .  را تكميل كرده اند فهرستباشند، چراكه هر كدام بخشي از اين 

 .استگويای همين مسئله  55/1 با عدد

                                                 
مقياس ليكرت  5تا  1اين مقدار برای هر گويه بر اساس جمع امتيازات . شودتوضيح اينكه ابتدا ميانگين نظری كه يك عدد ثابت است محاسبه مي .1

است كـه   1997تجربيدارای ميانگين « ی افكار مثبت و انگيزه دادنالقا» برای نمونه نقش تربيتي. باشدمي 3برابر  5/15و تقسيم آن بر تعداد مقياسها 

 .گيردباشد و بنابراين در اولويت بعدی قرار ميمي 1911به ميزان« آموزش و اجرای الگوی تدريس»كمتر از ميانگين تجربي نقش تربيتي 
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ي تربیتي با انتظارات سند برنامه درسي نقشهاآيا نظرات معلمان در خصوص : سوم سؤال

 ي تربیتي معلم همپوشاني دارد؟ نقشهاملي از 

ی تربيتي با مالكها و نقشهابارۀ نظرات معلمان در ميانيزان همپوشاني تعيين م برای سؤالاين 

ی درسي و ها هاصول ناظر بر برنام  3-9شده در سند برنامه درسي ملي و از جمله بند  بيانمصاديق 

طور مستقيم ه ي كه بابتدا عبارتهاي از اين رو .استی معلم نقشهاتربيتي برنامه درسي ملي پيرامون 

و در قالب شده استخراج  تربيتي معلم اشاره كرده است، ی نقشهادر سند برنامه درسي ملي به 

ی نقشهای ارتباطي و نقشهای آموزشي و پژوهشگری، نقشهای تربيتي و خالقانه، نقشهاچهار دسته، 

ی تربيتي از نقشهاسپس . ه استشد آورده 3ماره در جدول شو  بندیطبقههدايتگرانه و اخالقي 

به ميزان همپوشاني  توجهبا ( 1دول شماره ج) ديدگاه معلمان زن دوره دوم متوسطه شهر تهران،

و عبارتها و چه به صورت پنهان  ها هدر قالب مشاهده واژ( صوری)صورت آشكار ه مفهومي چه ب

بندی چهارگانه روی دستهه روب 3ل شماره انتخاب و در جدو( مليأت)در قالب درك و استنباط 

قرار ( ر يك به يكظالبته لزوماً نه به شكل تنا)ی تربيتي برآمده از سند برنامه درسي ملي نقشها

از  تن به منظور باال بردن ميزان دقت در تعيين ميزان همپوشاني از نظرات چند. ه استگرفت

ی تربيتي سند برنامه با نقشهاشاني خرده برای محاسبه ميزان همپو ون تعليم و تربيت امتخصص

توان اگرچه نمي. ه استبهره گيری شداز شمارش فراواني و درصد  ،از ديدگاه معلمان نقشهاخرده  

به دقت نشان داد كه كدام خرده نقش ابراز شده از سوی معلمان با كدام خرده نقش سند همپوشاني 

 :د كه ندهنشان مي ها هيافت اما بيشتری دارد

خرده  9گرانه و اخالقي، تی هداينقشهاخرده نقش تربيتي برنامه درسي ملي در  0به ازای  .1

دهد كه اين برآورد كمي نشان مي. ديدگاه معلمان وجود داردبا مرتبط تربيتي نقش 

 . دو مقوله فوق وجود دارد ميانهمپوشاني كاملي 

 12زشي و پژوهشگری، ی آمونقشهاخرده نقش تربيتي برنامه درسي ملي در  12به ازای  .2

ين برآورد كمي نشان مي دهد كه ا. نقش تربيتي مرتبط با ديدگاه معلمان وجود داردخرده  

 . دو مقوله فوق وجود دارد ميانپوشاني كاملي هم

نقش خرده   2ی تربيتي و خالقانه، نقشهاخرده نقش تربيتي برنامه درسي ملي در  7به ازای  .3

ی ابراز شده از سوی معلمان نقشهالذا خرده . وجود دارد تربيتي مرتبط با ديدگاه معلمان

بنابراين . دهدی تربيتي  و خالقانه  برنامه درسي ملي را پوشش مينقشهادرصد از   93فقط 

 .همپوشاني نه تنها كامل نيست بلكه كمتر از ميانگين است
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نقش از   خرده 13، ارتباطيی نقشهاخرده نقش تربيتي برنامه درسي ملي در  0به ازای  .9

دو  مياناين برآورد كمي نشان مي دهد كه همپوشاني كاملي . ديدگاه معلمان وجود دارد

 .مقوله فوق وجود دارد

 (881/8داری اسطح معن)شهر تهرانمتوسطه زن دوره دوم معلمان  ظری تربيتي از ننقشهااولويت ميزان آگاهي و  .2جدول 

 رتبه

 نقش

میانگین  میانگین تجربي عنوان نقش

 ظرين

 رتبه  نقشهاخرده  

 نقش خرده

نقش  

 اول

 ارتباطيی نقشها

 خالقانه و

 tميزان )1911
ی و درجه آزاد - 22989

115) 

 

3 

 اول دانش آموزان ی ارتباط با اوليایمهارتها

بيان كاربردهای مفاهيم درس با ساير دروس 

 و زندگي
 دوم

روحيه تعامل و همكاری با ساير كاركنان 

 (معلمان، مدير، معاون)مدرسه 
 سوم

اجرای الگوهای تدريس به نحوی جذاب 

 ...(استفاده از وسايل كمك آموزشي و )

 (زماني و مكاني)موقعيت شناسي 

 چهارم
ت بخشيدن به دانش أاعتماد كردن و جر

 آموزان

 و دانش افزايي مندی به مطالعههعالق

نقش  

 دوم

ی آموزشي نقشها

 اجراييو 

 
 

 tميزان )1911

ی و درجه آزاد - 22950

119) 

3 

ی تدريس فعال و روشهاكار گيری ه ب

 گروهي
 اول

تالش در جهت تقويت نقاط ضعف دانش 

 آموزان با تكرار و تمرين

رسيدگي به تكاليف، طراحي سؤالهای 

 مناسب و برگزاری امتحان
 دوم

معلم با  ينحوه برگزاری اولين جلسه آشناي

 دانش آموزان

 سوم

 آماده سازی دانش آموزان قبل از تدريس

بردن عوامل مخل و مزاحم در طول  مياناز 

 تدريس

 مشخص كردن انتظارات خود از 

 دانش آموزان

آشنايي، تدوين و تسلط بر نحوه اجرای 

 طرح درس

 گذاری بر آنهايان اهداف درس و ارزشب

 چهارم
 مهارتهای شنيدن

ايجاد نظم، )ی كالس داری مهارتها

 (دهي و تقسيم وظايف مسئوليت

 پنجم تسلط بر محتوای آموزشي درس
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نقش  

 سوم
 انگيزشيی نقشها

 
 tميزان )1997

ی و درجه آزاد - 25989

128) 

4 

 ی ارتباط غيركالميمهارتها
 اول

 ايجاد فضای با نشاط در طول تدريس

انگيزه دادن به دانش آموزان و در صورت 

 مناسب های نياز اعمال تنبيه
 دوم

اميد بخشي و افزايش )افكار مثبت یالقا

خودباوری و اعتماد به نفس در 

 (آموزان دانش

 سوم

نقش  

 چهارم
 هدايتگرانهی نقشها

 

 tميزان )1991

ی رجه آزادو د - 21990

110) 

 

4 

توانايي درك ميزان انگيزش دانش آموزان، 

تقويت روحيه پرسشگری و جستجوگری 

 در آنها
 اول

 ای مهارتهای مشاوره

 استعداديابي و هدايت استعدادها

 انعطاف پذيری در اجرای جزئيات فعاليتها

 شاگرد -تفهيم مرزهای رابطه معلم
 دوم

 تفاوتهای فردی دانش آموزان توجه به

 اقتدار و جديت در رسيدن به اهداف تربيتي

 سوم

آگاه ساختن دانش آموزان نسبت به 

 رفتارهای ناشايست از طرق مختلف

 ثبات رفتاری و اخالقي

 داشتن ظاهری شايسته و آراسته

مهارت در حفظ آرامش و تسلط بر خود 

 پرهيز از پيش داوری و( دارینخويشت)
 چهارم

همدلي، صميمت، )مهارتهای ارتباط كالمي 

 ...(خوش زباني و 

  رفتار مؤدبانه، عيب پوشي،)الگو بودن در 

ايجاد عدالت،   تحقير نكردن، مقايسه نكردن،

پرهيز از تبعيض، وفای به عهد و صداقت و 

 (راستي

 پنجم

 انتقادپذيریپرورش روحيه 

 شهاقن كل 

 tميزان )55/1

ی و درجه آزاد -29

189) 

4   
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  انتظارات سند برنامه درسي مليتربیتي با ي نقشهااز زن دوره دوم متوسطه معلمان نظرات  همپوشاني  .4جدول 

عنوان نقش تربيتي 

 برنامه درسي ملي

همپوشاني  از ديدگاه معلمان نقشهاخرده   ی تربيتي برنامه درسي ملينقشهاخرده 

 (درصد)

گرانه و تی هداينقشها

 اخالقي

 ی اسالمي و اخالقيارزشهاتوجه به  -

 ی فطریارزشهاپرورش  -

 ن و كرامت انساني دانش آموزانأتوجه به ش -

 تقويت هويت ملي -

 پرورش ساحتهای وجودی انسان -

 رشد عقالني، ايماني، علمي، عملي و اخالقي -

 الگوسازی ايماني و اخالقي -

 في و اخالقيمراقبت عاط -

رفتار مؤدبانه، احترام، عيب )الگو بودن در  -

تحقير نكردن، مقايسه نكردن، پرهيز از   پوشي،

 (د و صداقتتبعيض، راز داری، وفای به عه

 ت بخشيدن به أاعتماد كردن و جر -

 دانش آموزان

 داشتن ظاهری شايسته و آراسته -

 ثبات رفتاری و اخالقي-

سلط بر خود مهارت در حفظ آرامش و ت -

 و پرهيز از پيش داوری  ( دارینخويشت)

 انعطاف پذيری در اجرای جزئيات فعاليتها -

 پرورش روحيه انتقادپذيری -

 شاگرد -تفهيم مرزهای رابطه معلم-

آگاه ساختن دانش آموزان نسبت به رفتارهای  -

 ناشايست از طرق مختلف

 

 % 188 %188 9فراواني  %188 0فراواني   درصدو فراواني 

ی آموزشي و نقشها

 پژوهشگری

 توانايي در طراحي برنامه درسي -

 دانش محتوايي و حرفه ای -

 يادگيری فرآيندفعال سازی يادگيرنده در  -

 سازی محيط يادگيریغني -

 توجه به ظرفيت يادگيرنده -

 توجه به تفاوتهای فردی -

 تفكر فرآيندرشد مهارتهای  -

با تجربيات  جديدی شهاتوانايي در تلفيق دان -

 قبلي دانش آموز

 ی متنوع تدريسروشهاگيری از بهره -

 تاكيد بر كار گروهي و فعاليت جمعي -

 توانايي به كارگيری وسايل كمك آموزشي -

 صالحيت حرفه ای یتالش در ارتقا-

 بر نحوه اجرای طرح درس آشنايي، تدوين و تسلط -
كار گيری ه ب)ط بر محتوای آموزشي درسلتس-

 (كار بردن مثالهای عينيه ی قابل فهم و بها هواژ

 اقتدار و جديت در رسيدن به اهداف تربيتي -

اع و جمواجهه، ار)یامهارتهای مشاوره  -

 (پيگيری مشكالت دانش آموزان

ی تدريس فعال و گروهي روشهاكار گيری ه ب -

 (بر تعامل دانش آموزان با يكديگر تأكيدبا )

عف دانش تالش در جهت تقويت نقاط ض -

 آموزان با تكرار و تمرين

رسيدگي به تكاليف دانش آموزان، طراحي  -

سؤالهای مناسب و برگزاری امتحان در زمان 

 مناسب

 توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان -

 گذاری بر آنهابيان اهداف درس و ارزش -

بيان كاربردهای مفاهيم درس با ساير دروس و  -

 زندگي

ريس به نحوی اجرای الگوهای تد -

استفاده از وسايل كمك آموزشي، ايجاد )جذاب

فضای رقابتي، آموزش همتايان و فرصت ابراز 

 (وجود به دانش آموزان

 مندی به مطالعه و دانش افزاييه عالق -
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 بحث و نتيجه گيري 

 ،ودشيپاسخ داده م به پرسشهای پژوهش دست آمدهه نتايج ب با توجه به نخست، در اين بخش 

تحقيقات ی حاصل از ها هيافت همچنين و تحول نظری مباني با توجه بههای پژوهش يافتهسپس 

 . دنيرگ ميقرار  بحث و بررسيه مورد بمشا

 % 188 %188 12فراواني  %188 12ني افراو درصدو فراواني 

ی تربيتي  و نقشها

 خالقانه

 بيتيتوانايي در خلق فرصتهای تر

 ی خالقروشهابهره گيری از 

 تقويت روحيه پرسشگری و پژوهشگری

 طراحي فرصتهای برای توليد علم

 ش تفكر خالقرمهارت در پرو

 يادگيرنده دتوانايي در پرورش استعدا

 ابتكار و نوآوری در تدريس

توانايي درك ميزان انگيزش دانش آموزان و  -

تقويت روحيه پرسشگری و جستجوگری در 

 آنها

 استعداديابي و هدايت استعدادها -

 

 درصد 93 %93 2فراواني  %188 7فراواني  فراواني و درصد

 ی ارتباطينقشها

 مهارت كالس داری -

 توانايي برقراری رفتار دوستانه با دانش آموز -

 شناخت موقعيت يادگيرنده -

با همكاران، مدير مدرسه  مؤثرمهارت در تعامل  -

 ها هو خانواد

 ری از روحيه انعطاف و سعه صدربرخوردا -

 توانايي انگيزه دادن به دانش آموز -

 ايجاد محيط شاد  -

 روحيه مشاركت پذيری -

 سازی دانش آموزان قبل از تدريس آماده -

ايجاد نظم، مسئوليت )مهارتهای كالس داری  -

 (دهي و تقسيم وظايف، ثبت فعاليتهای كالسي

كردن، اخم  اشاره)مهارتهای ارتباط غيركالمي  -

 ...(كردن، لبخند زدن و 

بردن عوامل مخل و مزاحم در طول  مياناز  -

 تدريس

برقراری تعامل سازنده در اولين جلسه آشنايي  -

 با دانش آموزان 

همدلي، صميمت، )مهارتهای ارتباط كالمي  -

 ...اني و خوش زب

 مهارتهای شنيدن -

 (زماني و مكاني)موقعيت شناسي  -

 دانش آموزان   یتباط با اوليامهارتهای ار -

روحيه تعامل و همكاری با ساير معلمان و  -

 كاركنان مدرسه 

تشويقهای  با)موزان انگيزه دادن به دانش آ -

 (كالمي

اميد  به تصوير كشيدن آينده،)افكار مثبت یالقا -

در ايش خودباوری و اعتماد به نفس بخشي و افز

 (دانش آموزان

 ر طول تدريسايجاد فضای با نشاط د -

 

 % 188 %188 13فراواني  %188 0فراواني  فراواني و درصد

 %37 %188 35 فراواني و درصد كل
ميانگين همپوشاني 

05% 
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نظرات معلمان زن دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران نسبت به : سؤال اول

 ي تربیتي خود چیست؟نقشها

 خوديتي ی تربنقشها ،حاصل پاسخ به اين پرسش است كه معلمان كالس درس ،ترين يافتهمهم 

ی ارتباطي، نقشهاای از ی پرورشي و رفتارهای اخالقي ندانسته و به گستره نقشهارا محدود به 

دهد كه نظرات معلمان نشان مي يافته اين. اشاره كرده اندآموزشي و اجرايي، انگيزشي و هدايتي 

شامل تربيتي ی نقشهاشهر تهران متوسطه دوم  دورهزن  معلمان ديداز  .دارای ابعاد چندگانه است

 .متفاوت بيان شده است (و حتي صفات شايستگيهاوظايف، )ی ها هگويكه در قالب  نقش است 37

دست آمده است و نه ه معلمان ب همۀنقش از مجموع نظرات مكتوب  37آنكه اين  قابل توجهنكته 

، درخشان (1308)ی پايدارهاشژوه اين يافته با  نظريات و  نتايج حاصل از پ .از نظر تك تك آنها

 و (1309)، كريمي (1373)ملكي   ،(1302)، احمدی (1302)ديان هافر  ،(1302)، نوالي (1301)

ی اين ها هيافت بسيار مياندهد كه اگرچه همخواني اين يافته نشان مي .همسو است( 1303)رهنما 

نكته  .كرد هده مشا ها هيافت مياندر  تهاييهباشتوان مي، اما ت مذكور وجود نداردتحقيق و تحقيقا

مفهوم نقش، وظايف،  مياندر اين يافته آن است كه معلمان نتوانسته اند مطابق با مباني نظری  مهم

 .نيز به همين نتايج دست يافته است( 1309) حيدری .و صفات تفاوت قائل شوند شايستگيها

م متوسطه  ي تربیتي از منظر معلمان زن  دوره دونقشهامیزان آگاهي و اولويت : سؤال دوم

 چگونه است؟

ی ارتباطي و خالقانه؛ نقشهاچهار عامل اصلي ( ها مؤلفه)عوامل فرعي همۀبا توجه به اينكه در 

دست ه ی هدايتگرانه، ميانگينهای تجربي بنقشهای انگيزشي؛ و نقشهای آموزشي و اجرای؛ نقشها

كه آگاهي معلمان، نسبت د توان اظهار كرمي، هستند (حد مطلوب)تر از ميانگين نظری  آمده  پايين

آماری قريب به اتفاق از نظر به عبارت ديگر . تر از حد متوسط است هار عامل فوق پايينچبه 

اما با توجه به اينكه . عوامل استخراج شده آگاهي ندارند يا نسبت به آنها مردد هستند دربارۀمعلمان 

توان گفت كه معلمان نسبت  مي خرده مقياسهای ذيل عوامل مذكور حاصل نظرات كلي آنها است،

نظر به اينكه نظام تعليم و تربيت مقوله ای پيچيده و . به ايفای نقش تربيتي خود آگاهي كافي ندارند

بسيار گسترده است، برداشت و سطح آگاهي معلمان و مربيان آموزش و پرورش از  یدارای ابعاد

بخشي از . بگذاردتعليم و تربيت تاثير  يند كليآفر و بر باشدبسيار متفاوت ممكن است اين مقوله 

در فرهنگ « تربيت»و « تعليم»توان در دو برداشت متفاوت از مفهوم پيچيدگي موضوع را مي

، ملكي (1308)تحقيقات انجام شده پايدار همچنين ميان(. 1302مفيدی، )خودمان جستجو كرد
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و ( 1303)رهنما   ،(1302)دی ، احم(1302)فرهاديان   ،(1302)، نوالي (1301)، درخشان (1373)

تحليل )كارگيری روش آماری ه و تحقيق حاضر از نظر روش شناسي و نيز ب( 1309)حيدری 

و به همين دليل نتايج اين پژوهش از اعتبار علمي بيشتری  بسيار وجود داردتفاوت ( يعامل

 . توان اطمينان كردی آن بيشتر ميها هبرخوردار است و به يافت

و با  گروهتوان به چهار نقش تربيتي را مي 37اين معلمان،  و نظرات ی تحقيقها هتياف بر اساس

 .3 اجرايي آموزشي و ینقشها .2، خالقانهو  ارتباطيی نقشها .1: اولويتهای زير تقسيم بندی كرد

بر  گروههااسامي انتخاب شده برای هر يك از  همچنين .هدايتگرانهی نقشها .9، انگيزشيی نقشها

تحليل عامل  باهر يك از آنها بوده كه  زير مجموعه (خرده مقياسهای)ی ها هگويی يژگيهاواساس 

  .استصورت گرفته 

     ی مقياس مهارت در ارتباط با اولياسه خرده ، ارتباطي و خالقانهی نقشها: گروه اولدر 

زندگي با  بيان كاربرد مفاهيم دروس در، اولويت اول در 1907دانش آموزان با ميانگين تجربي 

اولويت دوم و روحيه تعامل و همكاری با ساير كاركنان مدرسه با ميانگين  در 1972ميانگين تجربي 

بيش از ساير خرده مقياسها  اين خرده مقياسهای گروه اول .قرار دارددر اولويت سوم  1915تجربي 

، (1305)يانبند ،(1305)اچسون. دارندشان اهميت برای معلمان در ايفای نقش تربيتي

 یروشهاوجه مهم مديريت كالس درس را  (1995)  هليسون(. 1398)فر و حيدری (1307)غالمي

ها شامل تأخير در بي انضباطي. داندبي انضباط مي دانش آموزانمعلم برای مواجه شدن با  ارتباطي

        ورود، تعجيل در خروج، نياوردن وسايل و كتابهای الزم به كالس، بي توجهي، حرف زدن 

با مهارتهای ارتباطي معلمان . هستندسر و صدای بلند و پرخاشگری كالمي و بدني ايجاد بي مورد، 

آنان به صورتي مغاير با معلمان  اما ،دندانش آموزان برخورد مي كنبا بي انضباطي  مؤثرخالق و 

ران در ايفای نقش ن شهر تهابا نظرات معلمآن را همسو توان  از اين رو مي. بدان مي پردازند مؤثرنا

 .تربيتي شان دانست

كارگيری روشهای تدريس فعال ه ، سه خرده مقياس بييی آموزشي و اجرانقشها : گروه دومدر 

و تالش در جهت تقويت نقاط ضعف دانش آموزان با تكرار و 1903و گروهي با ميانگين تجربي 

ف، طراحي سؤالهای مناسب و اولويت اول و رسيدگي به تكالي در 1977تمرين با ميانگين تجربي 

خرده  اين. قرار دارداولويت دوم  در 1979برگزاری امتحان در زمان مناسب با ميانگين تجربي

 . دارندبرای معلمان در ايفای نقش تربيتي شان اهميت در گروه دوم مقياسها 

                                                 
1. Hellison 
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دن، اشاره كر)ی ارتباط غيركالمي مهارتهادو خرده مقياس ، انگيزشيی نقشها :گروه سومدر 

و ايجاد فضای با نشاط در طول تدريس با  1959با ميانگين تجربي ...( اخم كردن، لبخند زدن و 

برای  در گروه سوم و بيش از ساير خرده مقياسها قرار دارداولويت اول  در 1955ميانگين تجربي 

پايين  دو خرده مقياس بعدی با ميانگين تجربي) رندشان اهميت دامعلمان در ايفای نقش تربيتي

اشاره كردن، اخم كردن، لبخند )ی ارتباط غيركالمي مهارتهاخرده مقياس . (ارزش تحليل نداشتند

د، اما در تحليل عاملي در اين گروه قرار گرفته نی انگيزشي ارتباط ندارنقشهابا آنچنان ...( زدن و 

با وجود . بوده است اه هاين موضوع احتماالً ناشي از بي دقتي و يا درك ناقص معلمان از گوي. ندا

ارزش عددی پايين ميانگين تجربي دو خرده مقياس انگيزه دادن به دانش آموزان و در صورت نياز 

اميدبخشي و افزايش خود باوری و اعتماد به نفس در ) افكار مثبت یهای مناسب و القا اعمال تنبيه

همچنين . ی انگيزشي دارندنقشهاي با ي، اين دو خرده مقياس ارتباط مفهومي باال(آموزان دانش

طور نمونه با بيان ه از تحقيقات گويای آن هستند كه نگرش دانش آموزان به درس كه ب یبسيار

آقازاده، اما . شودانگيزشي محسوب مي عواملء كند جز كاربردهای درس در زندگي بهبود پيدا مي

تأثير  ،ل عامل انجام شده، در تحلي(1398)فرحيدری و (1303)ابراهيمي ،(1303) گينات، (1302)

قرار  تأكيدرا مورد  يادگيریدانش آموزان به  انگيزشبر  شانی تربيتينقشهانگرش معلمان به 

معلم در انگيزش دادن و القاء افكار مثبت تأكيد  مؤثربر نقش  تحول هر حال مباني نظریبه  .اند داده

ی با آنچه در اين پژوهش استخراج شده در مباني نظر بياندارد، اما ممكن است خرده مقياسهای 

 .  شده است يكي نباشد

سه خرده مقياس توانايي درك ميزان انگيزش دانش  هدايتگرانه،ی نقشها: گروه چهارمدر 

مهارتهای  ،(12/8با ميانگين تجربي)ها ری در آنتقويت روحيه پرسشگری و جستجوگآموزان، 

و ( 18/1، با ميانگين تجربي آموزان مواجهه، ارجاع و پيگيری مشكالت دانش) ای مشاوره

انعطاف پذيری در اجرای جزئيات  ،(51/1ي با ميانگين تجرب)استعداديابي و هدايت استعدادها 

تفهيم مرزهای  .قراردارند در اولويت اول ،(59/1با ميانگين تجربي هر دو )و انتقادپذيری فعاليتها 

ميانگين با ) ه به تفاوتهای فردی دانش آموزانتوجو  (90/1ميانگين تجربي با ) شاگرد -رابطه معلم

 با ميانگين تجربي) اولويت دوم و اقتدار و جديت در رسيدن به اهداف تربيتي در( 91/1 تجربي

ميانگين با ) به روشهای گوناگونآگاه ساختن دانش آموزان نسبت به رفتارهای ناشايست  ،(95/1

 داشتن ظاهری شايسته و آراسته ،(91/1ين تجربيميانگبا ) اری و اخالقي، ثبات رفت(93/1تجربي 

بيش از ساير خرده مقياسها برای معلمان در اولويت سوم، با قرار گرفتن ( 91/1 ميانگين تجربيبا )
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، مهارتها و هاييجامعه تحقيق به تواناالبته . هستنداهميت  حائز شانهدايتگریدر ايفای نقش 

بسيار دقيق تر از فهرست ارائه  پژوهشگراننظر  ند كه ازديگری برای معلم اشاره كرده ا ويژگيهای

 و هليسون( 1305)كه اچسون يي ارائه شده از سوی جامعه تحقيق با ويژگيها فهرست. استشده 

 .تطابق داردتقريباً اشاره كرده اند ( 1398)فرو حيدری 1307)، غالمي(1305)يانبند( 1995)

ي تربیتي با انتظارات سند برنامه درسي هانقشآيا نظرات معلمان در خصوص : مسو سؤال

 دارد؟  پوشانيهم ي تربیتي معلم نقشهاملي از 

خارج از كنترل  محدويتهای اشاره بهدر واقع كه  است الزمدر اينجا مهم نكته  چندبيان 

 بيان كلي دارند در حالي برنامه درسي ی استخراج شده از سندنقشهااول آنكه  :دارندپژوهشگران 

ی اشاره شده از سوی نقشهادوم آنكه . ی اشاره شده از سوی معلمان مصداقي هستندانقشهكه 

مرحله نخست نظرات همه معلمان داوطلب شركت در مجموع به شكل مشروح و حاصل  معلمان

در مرحله دوم كه معلمان نسبت به اهميت سوم اينكه . نيستنظر تك تك آنها تحقيق بوده است و 

. صورت گرفته است يهاي بي دقتي احتماالً ،ليكرت ابراز نظر كردند در مقياس نقشهااولويت 

ی نقشهااظهارات معلمان در مورد  ميانهای جدول ميزان همپوشاني  بنابراين اگرچه با توجه به داده

درصد است يا به عبارتي فرضيه  05تربيتي خودشان با انتظارات سند برنامه درسي ملي در حد 

بايد با احتياط برخورد  وجه به داليل فوق نسبت به اين نتايجگرفت، اما با ت مخالف مورد تاييد قرار

 .كرد

  نظرات  دست آمده ازه ی بنقشهابا خرده  گرانه و اخالقي كامالًتی نقش هداينقشهاخرده

اما نبايد فراموش كرد كه اين همپوشاني كمي و . پوشاني داردهم( 1جدول شماره )معلمان 

به هيچ  برخي از معلمان مثالً. صورت گرفته است نقشهافراواني بر اساس شمارش  صرفاً

 .صورت به خرده نقش تقويت هويت ملي اشاره نكرده اند

  دست آمده از نظرات ه ی بنقشهابا خرده  آموزشي و پژوهشگری كامالًنقش ی نقشهاخرده

بيشتر  ود رابا توجه به اينكه معلمان نقش خ. دنهمپوشاني دار( 1جدول شماره )معلمان 

با وجود . دست آمده باشده اين نتيجه ب چنانچه، تعجبي ندارد آموزشي و اجرايي مي دانند

تفكر كه  فرآيندكه معلمان به آنها اشاره كرده اند جای رشد مهارتهای  يينقشهادر خرده اين 

 .رسدبه نظر مييك خرده نقش پژوهشگری است خالي 

  دست ه ی بنقشهاهمپوشاني ضعيفي با خرده  ی نقش تربيتي و خالقانه داراینقشهاخرده

      توانايي در خلق فرصتهای تربيتي، . است( 1جدول شماره )نظرات معلمان  آمده از
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ي يی خالق، تقويت روحيه پرسشگری و پژوهشگری، طراحي فرصتهاروشهاگيری از بهره

 نمونه ای از ش تفكر خالق و ابتكار و نوآوری در تدريسربرای توليد علم، مهارت در پرو

دهد كه اين موضوع نشان مي. نكرده اند توجهمعلمان به آنها  كه ي هستندينقشهاخرده 

گونه كه گفته شد معلمان دروس همان .آگاهي و تجربه كمي دارندنسبت به آنها معلمان 

سيبهای نظام آاين يكي از . ی تربيتي و خالقانه تجربه كمي دارندنقشهانظری در ايفای 

 .تربيت كشور ماستتعليم و 

  جدول )دست آمده از نظرات معلمان ه ی بنقشهابا خرده  ی نقش ارتباطي كامالًنقشهاخرده

ی اشاره شده از سوی معلمان كه با نقشهابا نگاهي به خرده  .دنهمپوشاني دار( 1شماره 

فه به اهميت و وظي شويم كه معلمان كامالًمتوجه مي ندی ارتباطي نزديكي مفهومي دارنقشها

و موفقيت خود را در هدايت كالس درس و بهبود روند آموزش  آگاه هستندارتباطي خود 

رو نه تنها به آن آگاهي دارند بلكه به خوبي آن از اين. داننددر رشد مهارتهای ارتباطي  مي

 .را تجربه كرده اند

 هاو پيشنهاد ها هجمع بندي يافت

كه در  بوداول  سؤالپاسخ به  حاصلاولي  .ستا ی اين تحقيق حاصل دو بخش مجزاها هيافت

ه ا خرده نقش تربيتي بنقش ي 37دور از سوگيری در قالب ه اين زمينه اطالعات دست اول و ب

يافته مهم ديگر اينكه معلمان در كل آگاهي يا احتماالً توافق كمي نسبت به . ه استدست آمد

در ( 55/1)بودن ميانگين تجربي كل  كمتر از متوسط دليل آن،ی تربيتي خودشان دارند كه نقشها

ی تربيتي سند نقشهادومي برخاسته از كنار هم نهادن خرده . است( 3)نظری  مقايسه با ميانگين 

دهد مي نشاناين عمل . مان استی تربيتي ارائه شده از سوی معلنقشهابرنامه درسي ملي و خرده 

از  نقشهااما نسبت به ساير . الزم ندارند نقش تربيتي و خالقانه آگاهي و شناختبارۀ كه معلمان در

 .آگاهي كافي برخوردارند

در ترين مفاهيم نظری و عملي د از مهمواح يدر مجموع به منظور ايجاد وحدت فكری و درك

 كه باود ش ميپيشنهاد  ، است طيبه بخشيدن به حياتحقق همانا تكه  معلم ايفای نقش تربيتي

 صورتخدمت و ضمن خدمت به  ی آموزشي بدوها هردو نسبت بهسازوكارهای قانونمند 

و ( پايه و ويژه)عام و خاص  یشايستگيهامفاهيم نقش، وظايف،  زمينۀدر حضوری و غيرحضوری 

ضرورت دارد با  همچنين .شودريزی برنامهصفات معلم در نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي 

كه امل عقالني و اجتماعي دانش آموزان در تكی تربيتي  و خالقانه نقشهاتوجه به اهميت خرده 
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به  .روشن شودداليل آن  به عمل آيد تاجدی شود آسيب شناسي كمتر از سوی معلمان تجربه مي

و با ديگر در مناطق آموزشي  پژوهشضمن تكرار اين ود ش ميپيشنهاد  پژوهشگرانمندان و عالقه

امون برداشتهای متفاوت از نقش به طراحي تحقيقاتي پير گوناگون،ن دروس امعلمدادن شركت 

  .ريزان بپردازندو برنامه معلمان و مديران ميانتربيتي 
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 هاي تفکر انتقادي با تربيت دینیمؤلفه و همگرایی سازواري هايزمينه تحليل و تبيين

 

 *همایون فردآنیتا 

 **سجادیسید مهدی   دکتر 
 

 چکیده
 یاریبس منشأ نند،یبیم یورز شهیاند و تیعقالن با تضاد در راتربیت دینی  که ییدگاههاید
 امروزه اساس نیهم بر .اند شده مطرح نهیزم نیا در که اند ییپرسشها و شبهات از

 یتیترب مهم موضوعات از یتخالق و یانتقاد تفکر ،یعقالن تفکر یاالق چون ینیعناو
 به گرایش امروز تربیت و تعلیم در. ندا کرده جلب خود به را پژوهشگران نظر هستند که

در کشور ما، ضرورت . است شده قلمداد عقالنی زندگی ملزومات از یکی انتقادی تفکر
 است و باید به شده  فتهپذیرۀ مهم و اصلی تعلیم و تربیت وظیف منزلۀتربیت دینی به 

. ای اعمال شود که در مقابل چالشهای موجود به بهترین شکل، مخاطبان را جذب کندگونه
های موجود در این فرآیند، کیفیت بخشید و آن را بهتر تا به شیوه کردبنابراین، باید تالش 

 اگر تربیت دینی بتواند با روشهای جدید منطبق شود،. و زیباتر به نسل جوان ارائه داد
یک راهکار اساسی در جامعه ما، . برای جذب افراد به دینداری برداشته است مؤثر یگام

 این مقاله، با روش تحلیل مفهومی و. ت دینی استهای تربیداشتن تفکر انتقادی در شیوه
هایی که در تفکر مؤلفهکند به تطبیق و همگرایی نیز با استناد به منابع معتبر، تالش می

های تفکر مؤلفهنتیجه این پژوهش، اشتراک برخی . ند، بپردازدمؤثرانتقادی و تربیت دینی 
 کنددهد و ثابت میقرار می تأکیدانتقادی و تربیت دینی را به ویژه در بعد شناختی مورد 

 .ها با هم تطابق و همخوانی دارندمؤلفهکه این 

 

 تفکر انتقادی، تربیت دینی، همگرایی :کلید واژگان
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 مقدمه

دستیابی به نظام کارآمد تعلیم و تربیت در کشوری چون ایران که از تمدنی کهن برخوردار بوده 

آن حاکم است، مستلزم تدقیق، بازنگری و نقد اصول و روشهای  برو عقاید و ارزشهای اسالمی 

یت و کاوش در مبانی نظری آنها و های جدید تعلیم و ترب سنتی و همچنین مطالعه در نظریه یتربیت

ها با عقاید و ارزشهای ملی و اسالمی و در نهایت، تالش روشمند  بررسی تناسب اصول این نظریه

ما در بیشتر  دینی امروز در جامعه .تعلیم و تربیت است  ای کارآمد در عرصه برای تدوین نظریه

 .اند بیگانه با تفکر انتقادی افرادبسیاری از  و شیوه یادگیری مبتنی بر عادت دادن است ،موارد

 و یسنت یهاوهیش و هستند طلب تنوع شدت به ینسل ،یآموزش نظام در ینید تیترب مخاطبان

 امروز تربیت و تعلیم در. (3131 ،یخانیعل) ستین آنها ازین یجوابگو ،یتکرار یروشها و یمیقد

تفکر انتقادی از نظر . به شمار می آید عقالنی زندگی ملزومات از یکی انتقادی تفکر به گرایش

 .برخوردار است ی مثبت و پسندیدهبیگانه نیست و در تعالیم دینی از جایگاهای اسالم واژه 

 های روشنگر آن، ما را در ضرورت التفات به این ابزار کارآمد و پاالیندهقرآن و آموزهاندیشی در باز

بررسی و  هاوجود دارد که محتوای آن بسیار و روایات آیات .رساندها یاری میافکار و اندیشه

یا ایها » .به نتایج آنهاست دستیابیو کاربرد روش منطقی برای  ، تحلیل اطالعاتامورارزیابی دقیق 

ای اهل ایمان، شما : الذین امنوا ال تتخذوا اباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی االیمان

سوره توبه، آیه )« کفر را بر ایمان برگزینند  انپدران و برادران خود را نباید دوست بدارید اگر آن

و ما : لیس لک به علم فال تتعهما و وصینا االنسان بوالدیه حسنا و ان جاهداک لتشرک بی ما»  (.11

به آدمیان سفارش کردیم که در حق پدر و مادر خود نیکی کنند و اگر آنها بکوشند تا تو به من که 

سوره )« خدای یگانه ام از روی جهل و نادانی شرک آوری در اینجا هرگز از امر آنها اطاعت نکن

خُذِالحَقَ مِن اَهلِ »: نقل کرده است( ع)، سخنی از حضرت مسیح استاد مطهری (.3عنکبوت، آیه 

بگیرید، و ای بسا باطل  ،ای بسا حق را از اهل باطل بشنوید. الباطِلِ و ال تَاخُذِ الباطِلَ مِن اَهلِ الحَقِ

  تفکر انتقادی را آموزش  این روایت، صریحاً. (3134مطهری، )« نگیرید ،را از اهل حق بشنوید

( ع) یعل امام. نداند نه معتقدان و مخالفان آو نادرستی مطلب می دهد و میزان را در درستیمی

 چه که نکن توجه و ندیگویم چه که کن نگاه: قال من یال تنظر ال و قال ما یال انظر»: ندیفرمایم

 یعقالن یراهکار انتقادی، تفکر به توجهرسد پس به نظر می (.163/1 غررالحکم،)«  دیگویم یکس

های تربیت دینی و به ویژه ها و عناصر تفکر انتقادی با آموزهمؤلفهتطبیق . است دینی تربیت الزمه و

شود تا با روشی نوین به تربیت دینی نگریسته شود و نیز تبیین این موضوع، دین اسالم، سبب می
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 برای نهادینه شدن تفکر انتقادی. گرددهای نظری تفکر انتقادی در تربیت دینی میسبب تقویت پایه

های نظری تر به این فرآیند، الزم است که با جنبهدر تربیت دینی در سطح جامعه و توجه کاربردی

به این امر مهم، این مقاله در تالش است تا وجوه  برای دستیابی. شویداین دو پارادایم بیشتر آشنا 

پرسش اساسی  هدف اصلی، پاسخ به این .تفکر انتقادی و تربیت دینی را شناسایی کند میانمشترک 

های آن باشد؟ یا به تعبیر مؤلفهواجد ظرفیت تفکر انتقادی و  تواندمی است که آیا تربیت دینی

االت فرعی ؤبه این س ابتدا باید دیگر، آیا تفکر انتقادی در فضای تربیت دینی، امکان پذیر است؟

ر انتقادی و تربیت تفک( منظور از تفکر انتقادی و تربیت دینی چیست؟ ب( الف: پاسخ داده شود

 ؟هستندهای مشترکی مؤلفهدینی دارای چه 

  و تربیت دینی  تفکر انتقادی

که نشان دهنده تفاوت دیدگاهها در تعریف این مقوله  از تفکر انتقادی شدهتعاریف متفاوتی 

1الدر و پلاز نظر . است
 دیدگاهی با توأم کننده تحلیلی و ارزیابی یتفکرتفکر انتقادی،  (1113) 

 یافته، سازمان تالشهای مجموعه به انتقادی تفکر ،(1113) 9نلسون نظر از .است تفکر آن بهبود برای

و  خود از تفکرات ما دقیق ارزیابی با که شودمی اطالق پیرامون دنیای فهم برای جدی و هدفمند

( 3436) 5چانساز نظر  .گیردمی صورت نما فهم بهبود و سازی روشن منظور به دیگران تفکرات

 انجام دیدگاهها، از دفاع ها،سازماندهی اندیشه و تولید واقعیات، تحلیل تواناییتفکر انتقادی، 

 تفکر انتقادی( 1113) و همکاران  سامسون .است لئمسا حل و بحثها یابیزار نتایج، کسب مقایسه،

و پل  3از نظر اسکریون .دندانمیهنر تحلیل و ارزیابی تفکر با نظری به اصالح و بهبود آن  را

تصحیحی  -کنترلی و خود -نظم بخشی، خود -خود رهبری، -تفکر انتقادی، تفکر خود، (1113)

تعریفی جامع و همه  رابا بررسی و ترکیب برخی تعاریف تفکر انتقادی، تعریف زیر نگارنده  .است

تفکر انتقادی، تفکری است مستدل و مستند به مدارک و : داندمیجانبه نگر از تفکر انتقادی 

و  صحیح با بررسی دقیق افکار و عقاید و با ارائه دالیل و شواهد به قضاوتاطالعات موثق که 

   گیری و به نتیجه برای دستیابیکند تا به افراد کمک می و پردازدمیمسائل پیچیده ارزیابی 

گیری مناسب، شیوه بررسی دقیق آنچه را به آن معتقدند، دریابند و دالیل اعتقاد خود را تصمیم

                                                 
1.  Critical thinking 

2.  Religious education  

3. Elder  &  Paul 

4. Nelson 

5. Chance 
6. Sampson 

7. Scriven   
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سازی یک تعویض و دوباره ارزیابی، اصالح، و تفکر انتقادی به بررسیبه طور کلی،  .توسعه دهند

 .شودسطوح باالتر یادگیری یعنی تجزیه و تحلیل و ترکیب مربوط می  پردازد و بهمی مسئله

 .یابدمیاخت، ایمان و عمل تحقق سه محور شن با توجه به ، مفهوم تربیت دینى همچنین

شود که در نظام آموزش به هر گونه فعالیت هدفمندی گفته می  تربیت دینى: توان گفت بنابراین، مى

به منظور تقویت ایجاد شناخت و باور به معارف دینی، گرایش به ارزشها و  ،و پرورش کشور

صادق زاده قمصری، )هنجارهای دینی و التزام عمل به احکام و دستورات دینی طراحی شده است 

مند و برنامه ریزی شده نهادهای آموزشی جامعه به  تربیت دینی، به معنای فعالیتهای نظام(. 3131

های دین به افراد است، به گونه ای که در عمل نیز به آن پایبند ، منش و آموزهمنظور آموزش بینش

یندى است که از طریق اعطاى بینش، التزام قلبى و آفریعنی تربیت دینی (. 3131داوودی، )باشند 

به سعادت دنیوى و  برای دستیابیهماهنگ با فطرت و به دور از جبر و فشار،  ،عملى به فرد

 . گیرد اخروى انجام مى

 ت دینیبیهای تفکر انتقادی و ترمؤلفه

هایی است که موجب تعریف، تشخیص و معرفی این مهارت مؤلفهتفکر انتقادی دربردارنده 

آوری و به گرد ،به منظور گردآوری اطالعات الزم، اسناد و مدارک مربوطه و در دسترس. دشومی

به این منظور، دیدگاه (. تحلیلی از نوع تحلیل اسنادی -مطالعه توصیفی) ندشدشیوه کیفی تحلیل 

 همۀسپس با قرار دادن . ه استفیلسوفان، متفکران و اندیشمندان مختلف مورد بررسی قرار گرفت

صاحب  میانها یا ویژگیها بیشترین اشتراک را در مؤلفهها و با توجه به اینکه کدام مؤلفهعناصر و 

این عناصر مشترک . نده امعرفی شدهای اساسی تفکر انتقادی  مؤلفهدارند،  ناگونگونظران 

حقیقت جویی، دقت و نگاه تیزبینانه، عینیت گرایی در تفکر، : از عبارت انداستخراج شده 

روشن )شفافیت ، (بررسی از زوایای مختلف)تحلیلی بودن ، استدالل، (ذهن باز)گستردگی فکر 

، انعطاف (تردید سازنده)معقول ، شک گرایی (پرهیز از تعصب) حل بیطرفانه، یافتن راه (اندیشی

، داشتن انصاف و احترام ، قضاوت صحیح با معیار روشن(استقالل فکری)خودگردانی ذهنیپذیری، 

، انگیزه و تمایل درونی، صبر، ، کنجکاوی، روشمند بودن، پرسشگریقائل شدن به سایر دیدگاهها

 .کوشش و پشتکار

هایی که جهت مؤلفه ،چون تربیت ما دینی است و هدف گذاری آن از متن دین است قع،در وا

نیازمند  از این رو. دنباید با هدفها تناسب کامل داشته باش ،شودبه اهداف در نظر گرفته می دستیابی

ها و مؤلفه .شاخصهایی هستیم که وضعیت تربیتی موجود را با آن شاخصها مورد ارزیابی قرار دهیم
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شاخصها در هر یک از مکاتب تربیتی با توجه به دیدگاه آن مکتب نسبت به انسان و اهداف تربیتی 

  گوناگونرفتارگرایان هدف از تعلیم و تربیت را کسب یا تغییر رفتارهای  ،مثالً .دنشوتدوین می

از دیدگاه . یندهای ذهنی کرده اندآشناخت گرایان توجه خود را معطوف به فر هم یاز طرف. دانندمی

توجه به وجه تمایز انسان  ،در این دیدگاه روانشناسان. یندهای ذهنی استآحاصل فر ،رفتار ایشان

مکتب دینی اما (. 3131سیف، )یندهای ذهنی کرده اند آاز سایر حیوانات یعنی عقل، تفکر و سایر فر

پیامبران ابتدا گرایشهای فطری و حقیقت جویی  .کنددو دیدگاه بیان می میان ایننظری متعادل  ما،

سپس با دادن شناخت و معرفت به انسانها زمینه عمل آگاهانه را فراهم  ،کردندرا در انسانها بیدار می

و ( یندهای ذهنیآفر)گرایشها و تمایالت، شناخت و معرفت ( مقوله) بعدیعنی هر سه . کردندمی

مجموعه شاخصها  بنابراین،. نددارای اهمیت ااضالع یک مثلث  منزلۀ، به از نظر اسالم (عمل)رفتار

: کلی (مقوله) مؤلفهتوان تحت سه را می دینی و به ویژه تربیت اسالمیو معیارهای تربیت 

های براساس یافته .بندی کرد طبقه( گرایشها)و تمایالت( عمل)، رفتار(شناختی) یندهای ذهنیآفر

کلی به شرح ذیل مؤلفه بعد یا این سه پوشش تحت مشترک،  جزئی و تقریباً هایمؤلفه ،پژوهش

  :ارائه می گردد

تقوای حضور و ، تفکر و عقالنیت: های جزئیمؤلفهشامل  (:شناختی)فرآیندهای ذهنی ( الف

انصاف و ، بصیرت و معرفت، آزادگی و آزادمنشی، نقد و ارزیابی، گزینش و طرد، انگیزه درونی

 .علم و دانش، و حقیقت جویی روحیه تحقیق، عدالت پذیری

تعهد و ، عبادت، روحیه تالش و عمل گرایی: های جزئیمؤلفهشامل : (عملی)رفتاری ( ب

عفت ، روحیه فداکاری و ایثار، صبر و استقامت، روحیه رفق و مدارا، امانت داری، مسئولیت شناسی

 .روحیه گذشت و جوانمردی، تواضع و فروتنی، و پاکدامنی

 .محبت و حب الهی، والیت پذیری: های جزئیمؤلفهشامل : (یالت و گرایشهاتما)عاطفی ( ج

 ها و شاخصهای همگرا در تفکر انتقادی و تربیت دینیمؤلفه
های بنیادی و مشترک تفکر انتقادی و تربیت دینی، بایستی مؤلفهپس از شناسایی شاخصها و  

در اسالم، گرچه به طور مستقیم به تفکر . هر دو پارادایم مطابقت داد باهای اساسی را مؤلفهآن 

های آموزهاین . های تربیتی بسیاری در این باب ارائه شده استانتقادی اشاره نشده است، اما آموزه
در این قسمت، به بررسی این . دنهای تفکر انتقادی انطباق و همخوانی دارمؤلفهتربیتی با برخی 

 .دازیمپرموضوع می
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 تحقیققیقت جویی، روحیه ح

 روشنفکران از یکى لسینگ .است حقیقت جستجوگرى ترین تمایالت تفکر انتقادی،از ابتدایی

    توصیف چنین را انتقادى اندیشه در جویى حقیقت، " دوم پاسخ " نام به خود اثر در 33 قرن

 است، یافته دست بدان که کندمى خیال یا دارد خود تصرف در را یانسان که حقیقتى نه": کندمى

 مى را انسان ارزش یابد، معرفت ،حقیقت آن پس به تا برد،مى کار به که اى صادقانه تالش بلکه

 و شودمى توانمند که است آن جویى پى راه از بلکه  حقیقت، تصاحب راه از نه انسان زیرا سازد،

 به چنگارزش آدمی به این نیست که حقیقت را : گویدلسینگ می. " پیماید مى را تکامل سیر

به حقیقت  دستیابیآورد، بلکه ارزش او به تالش خستگی ناپذیر و صمیمانه ای است که برای 

این ویژگی در تفکر انتقادی با روحیه تحقیق در تربیت دینی (. 35ص ، 3136،  بار) انجام می دهد

دعایی از حضرت  .که هستند دریابد گونه خواهد جهان و هستی اشیا را آنانسان می. همخوانی دارد

چنانکه  پروردگارا موجودات را آن :هى کما اءیاالش ارنا رب: روایت شده است که (ص) محمد

انسان به ذات خود در پی آن است که حقایق  .(31ص ،39 ج بحاراالنوار،) هستند به ما بنمایان

تالشی است در  ،رفتن انسان در پی حکمت و فلسفه. پی ببردجهان را درک کند و به راز هستی 

گرایش فطری به حقیقت جویی، . (3161 طباطبایی،)ی آدمی یی به حقیقت جویگو جهت پاسخ

جمود که بدتر از جهالت است، عبارت . شودسبب ایجاد روح استدالل و برهان گرایی در انسان می

تحقیق و  ترین روحیه را که روحیهاست از روح ضد تحقیق؛ عبارت است از حالتی که مقدس

تر است، شاید بشود گفت همان طوری که جمود از جهل زشت. گیردکاوشگری است، از بشر می

اسالم را  ،ای کوتاه در جمله (ع)امام علی  (.تابی ،مطهری)تر است حس تحقیق از خود علم مقدس

 . (315نهج البالغه، حکمت ) «االسالم هو التسلیم»: کند تسلیم در مقابل حقیقت معرفی می

کشف حقیقت و راستی باشد و در مورد  در پیانتقادی خویش،  فرایندفرد منتقد باید در نقد و 

 به موضوع نیا در است یکاف .ها را دریابد ها و گفته و درستی شایعه کندامور، روشنگری و تحقیق 

 لک هو ثًایحد أخاک تحدث أن انۀیخ کبرت»: دیفرما یم کهاشاره کنیم ( ص) امبریپ از یا فرموده

 را تو زین او و ییبگو یسخن مؤمنت برادر  به که است بزرگ یانتیخ ،«کاذب له وأنت مصدق

تحقیقی بودن  (.193ص ،1ج ق،3934 ،یهند یمتق)یی بگو دروغ او  به  که یحال در، دینما قیتصد

به جای تدریس اجباری و تحمیل  تعلیم و تربیت، نهاد بنابراین. امری عقلی و شرعی است ،دین

                                                 
1. Bahr 
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باید روحیه تحقیق و مطالعه و جستجوی حقیقت را در  ،اعتقادات یک دین خاص به دانش آموزان

 .آنها پرورش دهد

 ، بصیرت و روشن بینیدقت و نگاه تیزبینانه

 دقیق و نگاهی بلکه نیست، آمیز شکایت و مندانهگله نگاه در تفکر نقاد، انتقادی منظور از کلمه

3تیزبینانه
ه با عقاید، دانش و همنظور از این مؤلفه آن است که فرد در مواج (.3134، سیف) است 

 آن را به طور دقیق بررسی ،با رفتن از سطح به عمق و توجه به ابعاد گوناگون یک مسئله ،نظرات

داند ، تفکر انتقادی را بررسی فعال پایدار و دقیق هر عقیده یا دانش می1دیویی .کند

تفکر انتقادی شامل بازسازی و تجدید نظر و بررسی دقیق  که معتقد است 1لیپمن .(3133شعبانی،)

معتقد است که تفکر انتقادی ( 3131)هاشمیان نژاد (. 3131هاشمیان نژاد،  از به نقل)افکار است 

این خصیصه در تفکر  .است« بررسی و تجدید نظر عقاید و نظرات و اعمالدقت، در جهت »

 و بصیرت، وازم تیزبینیاز ل. بصیرت و روشن بینی در تربیت دینی همخوانی دارد مؤلفهدی، با انتقا

روحیه حساس و دقیقی داشته بوده و  از دقت و ظرافت و فهم خوبی برخورداراین است که انسان 

سَمِعَ اِنّمَا البَصِیرُ مَنْ »  :کند انسان بصیر را چنین توصیف می ،در سخنی (ع) علی حضرت. باشد

( در آن)بشنود و سپس ( به درستی)همانا بینا کسی است که  «...فَتَفکَرَ، وَ نَظَرَ فَأبْصَرَ، وَانْتَفَعَ بِالْعِبَرِ

به عبارت  .(351نهج البالغه، خ) ...بنگرد و بینا گردد و از عبرتها پند گیرد( به درستی)بیندیشد، و 

در  .(اندیشه)و تیزبینی  دقت: بینش عبارت است ازمراحل ایجاد یکی از ، (ع) دیگر به نظر امام

بار دیگر نگاه کن و عالم  :بر دقت و تیزبینی انسان، آمده است تأکیدبراى  9و  1آیات   سوره ملک،

فارجع البصر هل ! )کنى؟آیا هیچ شکاف و خلل و اختالفى در جهان مشاهده مى را با دقت بنگر،

بار دیگر دیده خود را باز کن، : همین معنى مى افزاید تأکیدى و لذا در آیه بعد برا (.فطور ترى من

و  گردد در حالى که خستهبه عالم هستى بنگر، سرانجام چشمانت به سوى تو باز مىباره دو و

البصر  ثم ارجع! )ناتوان شده، و در جستجوى خلل و نقصان در این عالم بزرگ ناکام مانده است

ى توجه و امعن به( بر وزن شر)کرتین از ماده کر (. هو حسیر کرتین ینقلب إلیک البصر خاسئا و

  بعضى از مفسران  ى تکرار و کرتین تثنیه آن است، ولىابه معن هبازگشت به چیزى است، و کر

توجهى مکرر و پى در دقت و  ، بلکه منظوربه کار نرفتهى تثنیه امعندر گفته اند که کرتین در اینجا 

یکی اینکه : گرفت توان مى مهم جهینت دو ملک سوره ابتدائى اتیآ و هیآ نیا از. پى و متعدد است

                                                 
1. Thoughtful 
2. Dewey 

3. Lipman 
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 ،هستى توانند در اسرار عالمکه هر چه مى اکید داده استقرآن به همه رهروان راه حق، دستور 

تیزبین الزم است که بعد از چندین  زیرا دیدگاه، نکنند دقت کنند، و به یک بار و دو بار قناعت

   انسجام آن را بهتر درک  ،تر شود این نظام دقیق که هر قدر انسان در دیگر این. را بیابد اسرار ،نگاه

رو بر هر مسلمان الزم است با مطالعه دقیق  ز اینا .گونه نقص و خلل کند، انسجامى خالى از هرمى

 .و تیزبینی الزم به بصیرت خویش بیفزاید تا در دام شیادان و فریبکاران نیفتد

 ز تعصب و اغراض شخصی، تواضع و فروتنیپرهیز ا

بینند، در پذیرش عقاید احتیاط می کنند و افرادی که در زمینه مهارتهای تفکر انتقادی تعلیم می

در برابر تعصبهای گمراه کننده  ،این گونه افراد. در جست و جوی دالیل و سنجش آنها هستند

، یکی از مهارتهای فرد منتقد، توانایی برای 1از نظر راسل (.1111، 3کارتیمک) هستندخود، مقاوم 

 یافتن راه حل بیطرفانه است که مستلزم تشخیص و کنترل تعصبات شخصی و قضاوت درباره

 قدرت سنجیدن و موضوعات بر حسب شایستگی آنها، تالش برای پی بردن به حقایق مرتبط

 شخصی و آمادگی درونی برایجهان بینی فاقد تعصب درباره عقاید و باورهای . استاستداللها 

 ، تواضع را از فضایل(3135)ملکیان . اهمیت دادن به طرف مقابل، از نگرشهای انتقادی اوست

خود  گرفتارشخص به میزانی که از تواضع محروم است،  ،به عقیده او. داندفکری فرد منتقد می

 تواضع. ور استشیفتگی، پیش داوری، جزم و تعصب است و نظرات او از حق و حقیقت به د

 تواضع. است( 1115)و الدر فکری، یکی از ویژگیهای تفکر انتقادی استاندارد، از نظر ریچارد پل 

 ها،ازسوگیری فرد آگاهی نیازمند چیزی چنین .است خویش جهل به نسبت فرد آگاهی رشد فکری،

 تواضع داشتن(. 1115پل و الدر، )اوست  آگاهی میزان عدم و دیدگاهها در محدودیت تعصب،

 و استدالل با تا باشد داشته را باور خود آراى موقت، صورت به انسان که فکری بدان معناست

تواضع و فروتنی در تربیت  مؤلفهدر تفکر انتقادی با  ویژگیاین . دهد را تغییر آنها جدید شواهد

نیازمند غیر خود است  ،اگر تواضع و فروتنی و پذیرش اینکه انسان برای کمال. دینی همخوانی دارد

 میانهای او پذیرش داشته باشد، در وی نباشد، امکان تحقق فضای تربیت از  و باید در برابر برنامه

تواضع  .است نوعی نگاه به خود از زاویه قبول کاستیها و نقصانهای خویش ،محور تواضع .رود می

مشایخی راد، ) استو فروتنی سبب نزدیکی به سرچشمه هدایت و زندگی در بهشت هدایت 

تعصب که . (3139مکارم شیرازی، ) شودبه دو قسم مذموم و ممدوح تقسیم می نیز تعصب (.3131

                                                 
1. McCarthy 
2. Russell 
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بار منفی دارد و به معنای لجاجت، تکبر و وابستگی غیر معقول به کسی یا چیزی است، پیامدهای 

منظر اسالم مذموم تعصب بدین معنا از . کورکورانه و جمود اندیشی را در پی دارد دمنفی و تقلی

آن را یکی از ( ص) تا آنجا که پیامبر ،ً نکوهش شده است های دینی شدیدابوده و در آموزه

دلی عصبیت رخ ههر کس در دلش به انداز":ه استو فرمود هعصر جاهلیت خواند هویژگیهای جامع

امام (. 136 هفتح، آی هسور) "خداوند روز قیامت او را با اعراب جاهلیت محشور می کند ،باشد

 هنهج البالغه، خطب) ه استنیز تعصب غیر منطقی را عامل انحراف و بدبختی خواند( ع)علی

ترویج آن،  برایتعصب به معنای حمایت از دین و تالش در نگهبانی از دین و کوشش (. قاصعه

، یکی از آسیبهای تربیت دینی. های دینی بدان سفارش شده استممدوح بوده و در آموزه

یند تربیت دینی، نه تنها مانع تحقق آانحصارگرایی در صورت رسوخ به فر .است ارگراییانحص

که همان عقالنی و را شود، بلکه اساس تربیت دینی  اهداف واقعی تربیت دینی میبخشیدن به 

یند تربیتی فراهم آهای تلقینی را به فر های ورود جنبه د و زمینهکنانتقادی بودن است تضعیف می

کند که آنچه در اختیار اوست، حقیقت مطلق است  در انحصارگرایی مربی یا متربی فکر می  .سازد می

زیرا عالوه بر اینکه با حقیقت ادیان منطبق  ،و هر چه غیر از اندیشه و دین اوست، باطل مطلق است

ن آورد و باب مراوده فکری میا نیست، در افراد تحت تربیت دینی نیز تعصب بی مورد به وجود می

 (. 3131باقری، ) بندد  طرفداران ادیان مختلف را می

 انعطاف پذیری، روحیه رفق و مدارا

توانایی کنار گذاشتن چارچوبهای ذهنی بسته  میل به پذیرش تفاوتها، پذیری به معنایانعطاف

فرد انعطاف . هاستهای جدید و افکار نو و پذیرش کارآمدترین باورگذشته، توانایی دیدن اندیشه

پذیر، فردی با سعه صدر، شنوای آرای دیگران، فارغ از رفتارهای تبعیض آمیز و پذیرنده وجود 

د و نظام تعلیم و شوبنابراین انعطاف پذیر بودن، یک فضیلت محسوب می. انسانهاست میانتفاوت 

م نیست، بلکه تفکر انتقادی یک فرآیند خطی و قدم به قد .کندتربیت باید آن را تشویق و ترغیب 

دهد که تئوریهای مورد استفاده، شواهد موجود، انعطاف پذیری تفکر انتقادی به فرد اجازه می

معیارها یا استانداردهای شرح داده شده یا ارزش روشهای مورد استفاده را به طور منطقی و به 

قادر ، انتقادی رفرد با استفاده از توانایی تفک ،در واقع. روش استداللی مورد قضاوت قرار دهد

عمل و نوع باوری را که باید داشته باشد  نحوه ،و در نهایت کندخواهد بود مشکالت را بررسی 

شناختی های تنقش مداخله گرانه مهار، باور و عملکردی که جهت رسیدن به چنین، تعیین نماید

این ویژگی در تفکر انتقادی،  (.3131، خلیل زاده و سلیمان نژاد)چشمگیر است  تفکر انتقادی بسیار
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  معنای  به  و تسامح  مدارا .برخورداری از روحیه رفق و مدارا در تربیت دینی، همخوانی دارد مؤلفهبا 

و   صدر علمی  عه، سخود  اعتقادات  حقانیت  به  و پایبندی  باورمندی  عقاید رقیب، در عین  تحمل

عدم آشفتگی و  و ظیغ و خشم کنترل و بردن فرو، روحیه رفق و مدارا .است  تعامل  فضای  گشودن

 کریم قرآن چنانچه. ردم، از شاخصهای تربیت دینی استسراسیمگی در برخوردهای اجتماعی با م

یکی از عوامل مهم  (.319آل عمران، آیه) الناس عن العافین و الغیظ والکاظمین... : فرمایدمی

 یتیماه یاسالم احکام از یاریبس. استی آن پذیرماندگاری و جاودانگی دین مبین اسالم، انعطاف

در سخنی ( ص)پیامبر اعظم  .هستند قیتطب قابل مختلف یها مکان و زمان با و دارند منعطف

مَنْ اِستَوی یَوماه، فَهو مَغْبونٌ؛ هرکس دو روزش یکسان باشد، خسارت » :آمیز فرموده است حکمت

، باید به (ص) با توجه به این سخن پیامبر افراد (.111، ص63، جق.ه3919مجلسی،) «دیده است

د که همواره در حال تغییر و تحول است؛ از این رو، نکند که در دنیایی زندگی مینیاد داشته باش

در زندگی و ایجاد و خلق  انعطافالزمه این سخن، . نباید یکسان باشد آنانیک از دو روز  هیچ

 یصیخصا جمله از و یاخالق لتیفض کی یاسالم یمدارا و تساهلپس . هدفهای جدید است

 بردن سؤال ریز و یمعرفت ییِگرا ینسب با ولی ،است برخوردار آن از خود ذات در انسان که است

 انیاد و دیعقا روانیپ به و ستین لیتحم و تجاوز نید اسالم ،یکل طورهب. ندارد ینسبت چیه قتیحق

 .و از این نظر انعطاف پذیر است دارند نگه را خود دیعقا یاسالم نۀیمد در که دهدیم اجازه گرید

 ، آزاداندیشی(استقالل فکری)خودگردانی ذهنی 

ذهنی  از نظر ریچارد پل، خودگردانی. اندیشی و اندیشه استقاللی تفکر انتقادی یعنی نوعی آزاد

 را خود افکار لیتئومس و مستقل هستند فکری لحاظ به اندیشند،می منتقدانه که یعنی اینکه افرادی

نقادی که از شجاعت بی نصیب است، فرد ( 3135)ملکیان از نظر  (.1115پل و الدر، )پذیرند می

مراجع و  اندیشی و استقالل فکری ندارد و تحت تأثیر القائات، تلقینها، تقلید افکار عمومی-خود

، وقتی که است تفکر انتقادی هنر اندیشیدن درباره تفکرتان ،ریچارد پلاز نظر  .شودقدرت واقع می

تر و قابل تر، درستآن را روشنخواهید میشما می اندیشید تا تفکر خود را بهتر کنید، یعنی 

راهکارهای تفکر یکی از  (.3136حبیبی پور،  و ملکیاز اسمیت استونر، به نقل )تر بیان کنید توجیه

موضوعات  هطور منتقدانه بتواند درباره یعنی فرد باست،  منش بودن آزاد( 3،1113جردن) انتقادی

ارزشها و دیدگاههای دیگران  اولویتها، و با هر چیز را که می خواند باور نکند مهم خود فکر کند،

اکراه  تلقین و خوگیری از طریق اجبار وامکان با اعمال و آموزش تفکر انتقادی،  .همراهی کند

                                                 
1. Jordan 



 ...های سازواری و همگرایی تبیین و تحلیل زمینه
 

 

 

07 

صاحبان تفکر  .انتخاب یا رد خواهد کرد را آزادانه یک نظر یا رفتارو فرد،  شتدانخواهد  وجود

کنند معیارهای تناسب آنان تالش می. پذیرندانتقادی به صورت انفعالی باورهای دیگران را نمی

این ویژگی در تفکر . اطالعات، زمان کاربرد یک مفهوم و یک مهارت را برای خودشان معین سازند

فعال  ،در فرآیند تعلیم و تربیت. انتقادی با آزاداندیشی و آزادمنشی در تربیت دینی همخوانی دارد

تصریح  (3435) 3چازان. دنایفا می کن مهمو تفکر و استقالل فکری نقشی  استشرط اساسی  ،بودن

تربیت اخالقی یا تربیت سیاسی ممکن است با یک شیوه تلقینی  مانندتربیت دینی  اگرچه» کهکند می

توان نوعی تربیت دینی را تصور کرد که متضمن تحمیل عقاید به  به لحاظ منطقی، میاما اجرا شود، 

کند تا یک فرد سرانجام  شیوه استبدادی نیست، بلکه این مضامین را به بهترین شیوه ممکن ارائه می

 (.3435چازان، )« اش تصمیمی معقول و آزادانه اتخاذ کند  و تعهدات دینی بتواند نسبت به باورها

یافته حقیقی از نظر   گیری، یکی از ویژگیهای فرد تربیت استقالل فکر و اندیشه در انتخاب و تصمیم

همانگونه که از معنای . معادل است 1«خودگردانی یا خودمختاری»است که با واژه  (3431) 1پیترز

توان خودگردان نامید که قوانین زندگی خویش را خود  آید، شخصی را می واژه برمیلغوی این 

گیریها و انتخابهای فردی، صرفاً تحت تأثیر عوامل بیرونی همچون ستایش  انتخاب کند و در تصمیم

یا سرزنش دیگران، تشویق و تنبیه والدین یا معلمان یا فشارهای اجتماعی و عرفی قرار نگیرد، و 

، نیز بر استقالل (3435) 9دیردن (.3431پیترز، )باشد  گیری  خود فرد، آخرین مرجع تصمیم همواره

یافتگی تأکید دارد و مالک استقالل نظر را درونی بودن   منزله یکی از شاخصهای تربیت  فکر به

 کند که فرد دیردن، برای روشن شدن دیدگاه خود، اضافه می. داند تصمیم و انتخاب می «خاستگاه»

چند دیدگاه، از  میاناتخاذ یک تصمیم یا انتخاب  هنگامدارای توانایی استقالل فکری، ممکن است 

توصیه افراد باتجربه و کاردان بهره گیرد؛ به ترغیبها و بدگوییها نیز گوش فرا دهد و حتی اظهار 

نهایی را انجام  دارانه را نیز بشنود، اما در نهایت، خود فرد است که قضاوت نظرهای آمرانه و جانب 

ترین ویژگیهای فرد  محوریت شخص در تفکر و انتخاب، از مهم ،بنابراین(. 3435یردن، د)دهد  می

حریت  با احترام بهمبنای تربیت دینی، شکل گیری شخصیت انسان  .آید شمار می در تربیت دینی به 

در تربیت اسالمی سعی بر آن است که متعلم از طریق تفکر و اندیشه ورزی و به  .و آزادگی است

این هدف، مورد توجه  .دور از هر گونه تعصب کورکورانه سر تسلیم بر آستان حقیقت فرود آورد
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3. Autonomy 

4. Dearden 
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کند که  وی در کتاب تعلیم و تربیت در اسالم تصریح می. ویژه شهید مطهری نیز واقع شده است

« استقالل»سوی  بر انتقال معلومات، نیروی فکری متعلم را پرورش بدهد و او را به معلم باید عالوه 

معطوف به تولید اندیشه مستقل و شهامت نقدورزی  ،تربیت دینی (.3134مطهری، )رهنمون سازد 

نظام تعلیم و تربیت باید متربی را از  (.3139کریمی، )از نظر چرایی و چگونگی پدیده هاست 

 حق دهیعق ابراز هنگام شجاعت و یریخطرپذ ،ینید تیترب درپس . دور نگه داردترسویی فکری 

همانند شجاعت و صراحت در تفکر انتقادی،  است، شده جیرا که باطل نظر و یرا برابر در

 .است دییتا مورد و دهیپسند

 ارزیابی، گزینش و طرد نقد و ؛یابی و قضاوت صحیح با معیار روشنرزا

، نظران به اعتقاد صاحب. های تفکر انتقادی استترین مؤلفهمهمقضاوت صحیح یکی از 

قضاوتی است که در آن از تعجیل در قضاوت  :قضاوت صحیح چند ویژگی دارد ارزیابی و

( 1111)به نظر لیپمن  .تر مبتنی بر مالک استشود، بی طرفانه است و از همه مهمخودداری می

 -خود و؛ زیرا مبتنی بر مالک بخشدقضاوت خوب را تسهیل می   تفکر انتقادی، تفکری است که

( 1131) 3سیونهاف .گیرد حساس استاصالح کننده است و نسبت به زمینه ای که در آن شکل می

 از . یکی از ویژگیهای تفکر انتقادی نام برده است منزلۀبه  ،1قضاوت سلیم در الگوی خود از قوه

 نیز هافرهنگنامه اکثر در .است انتقادی تفکر در کلیدی یعنصر قضاوت،  5نیدلر و 9یربِ ،1انیس نظر

 تمرین نوعی را بودن انتقادی و است شده تعریف ،کردن قضاوت با مترادف انتقادی تفکر اصطالح

 و بلوم نظر از(. 3134، به نقل از شعبانی و مهرمحمدی، 3441، 6اسمیت) اند دانسته قضاوت

 در مهارت این که است شده گرفته نظر در ارزیابی با مترادف انتقادی تفکر اصطالح ،همکارانش

برشمرده  تربیت و تعلیم شناختی اهداف منزلۀ به را آنها بلوم که فکری برجسته مهارت شش میان

ارزیابی و قدرت داشتن ویژگی یک شهروند سالم، (. 3135فیشر، )است  مهارت ترینبرجسته است،

ترین تمایالت در یکی از مهم .شوداجرا می از طریق تفکر انتقادی مسئلهکه این  استباال  گزینش

شود که ارزیابیها بلوغ و رشد در قضاوت، هنگامی حاصل می. تفکر انتقادی، بلوغ در قضاوت است

افراد با این تمایل به قضاوت و ارزیابی با استفاده . و داوریهای متفکرانه همراه با رشد شناختی باشد

راههای به کردن توجه  با. رو شدن با مشکالت را دارندهمعیارها توجه داشته و آمادگی روباز 
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راه حل مسائل، تصمیم گیری خود را به تعویق می اندازند و در پایان، قضاوتهای خود را  گوناگون

ینش و ارزیابی، گز نقد و مؤلفهبا  در تفکر انتقادی این ویژگی (.3136برجعلی لو، )کنند اصالح می

انفعالی، ارزیابی اطالعات و  الزمه حضور غیر .همخوانی دارد( 3131باقری، )در تربیت دینی  طرد

بر این اساس، تربیت . استاین ویژگی، مؤلفه نقادی تربیت سرچشمه . رویدادهای اجتماعی است

دهد و افراد را های نوظهور این عصر را مورد ارزیابی و نقادی منصفانه قرار دینی همواره باید پدیده

فَبَشِر عِبادیِ الَذینَ یَستَمِعُونَ القَولَ فَیَتَبِعُونَ اَحسَنَهُ اُولئِکَ الّذینَ » .برای گزینش و طرد آماده سازد

همان کسانی را که ! ت دهربندگانم را بشا: (33ـ  33/ زمر)« هَدیهُمُ اهللُ و اُولئِکَ هُم اُولُواالَلباب 

اند که خداوند هدایتشان کرده  اینان. کنند و آنگاه از بهترین آن پیروی می کنند سخن را استماع می

بندگان خدا پس از  :نویسد استاد مطهری در توضیح این آیه می « .اند اند که خردمندان است و اینان

. نمایند کنند و به آن عمل می آن را که بهتر است، انتخاب می کنند، دی میرا نقا ، آنسخناستماع 

و نقد و  از عقل گیریبهرهپس هدایت الهی یعنی ، سانی هستند که خدا هدایتشان کردها کاینه

دو شیوه تربیت  میانحالت مطلوب تربیت در عصر حاضر،  .(3134مطهری،) ارزیابی امور

دارد و آن، حالتی است که امکان ارتباط فرد با عوامل  ای و تربیت بدون حد و مرز قرار قرنطینه

میان آنها تمایز  کوشدمیارتباط  با وجود داشتنشود، بلکه وی  به طور کلی قطع نمیش پیرامون

فرد با توانایی و قدرت ارزشیابی، به انتخاب و طرد میان . بپردازدگذارد و به ارزیابی و گزینش ب

حصاربندی و تربیت . کند موضوعات و مسائلی که با تربیت او سازگار یا ناسازگارند، اقدام می

پس در تربیت دینی، باید (. 3131باقری، )ای، دور کردن فرد از متن امور و حوادث است  ینهقرنط

امام  .مورد بحث قرار گیرند و سپس ارزیابی شوند گوناگونمحیطی فراهم شود که در آن، عقاید 

هر چه را مردم می گویند رد نکن که این عمل برای اثبات نادانی تو کافی » : می فرماید( ع)علی 

کسی که با آرای گوناگون رو به رو می شود، »: فرمایدیا می(. 3134، محمدی ری شهری)« است

در روایاتی، موضوع نقد و بازنگری مستمر و (. پیشین)« کند نقاط ضعف و خطای آنها را درک می

از  امر به معروف و نهی(. 111نهج البالغه، خطبه )قرار گرفته است  تأکیدمحاسبه نفس، بسیار مورد 

های تربیت دینی است نیز مستلزم نقد و ارزیابی مستمر اوضاع جامعه اسالمی مؤلفهمنکر، که از 

خوبیها و بدیها قضاوت  میانو  قرار دادننقد و ارزیابی مورد در همه این روایات، کالم را  .است

 .دنویژه دار یهای تربیت دینی جایگاهاین ویژگیها در آموزه. کردن، مهم است
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 ، انصاف و عدالت پذیریداشتن انصاف و احترام به سایر دیدگاهها

گذارد یعنی یکی از ویژگیهای فرد دارای تفکر انتقادی این است که به نظرات دیگران احترام می

 و زکمایستر) گویندمی درست و دیگران است اشتباه در او شاید کهرا دارد این  پذیرفتن به تمایل

 داشتن به اعتقاد ریچارد پل، فرد منتقد برای (.3136از ملکی و حبیبی پور،  ، به نقل3441 3،جانسون

 و کند شناسایی را مسئله آن با مرتبط باید دیدگاههای گوناگون ،مسئله یک درباره بیطرفانه تفکری

 با همراهی توانایی می اندیشند، منتقدانه که افرادی. شود مواجه آن اب همدلی حس نوعی با

و بخردانه  هوشمندانه روشهای با را دیدگاهها آن و دهندمی پرورش خود در را مخالفدیدگاههای 

 و منصف باشند ،ذهنی نظر از کوشندمی می اندیشند، منتقدانه که افرادی. کنندمی بیان روشنی به

 با گروهمان یا شخصی خود منافع یا احساسات به توجه بدون ما که است این نیازمند ذهنی انصاف

برای انتقادی اندیشیدن، باید قادر  (.1115پل و الدر، )باشیم  داشته مشابه یبرخورد دیدگاهها دیگر

باشیم نقاط قوت و ضعف دیدگاهها را در نظر بگیریم و خود را به صورت فرضی به جای دیگران 

 در تفکراین ویژگی . گاه پیدا کنیمدیدارائه دهنده یک فرد بگذاریم تا درک درستی از موقعیت 

الزمه تقوا، انصاف و . انصاف و عدالت پذیری در تربیت دینی همخوانی دارد مؤلفهبا انتقادی 

بایست هر دو آنها  جوامع بشرى قوتها و ضعفهایى دارند که مى(. 3 مائده، آیه)عدالت پذیری است 

با داورى . گردد و به خودستایى نینجامد فراهمد تا زمینه پیشرفت و تکامل نبا هم در نظر گرفته شو

ما شاهد تاثیراتی در جامعه . دهیمافزایش می فردمنصفانه است که ما امکان و فرصت انتخاب را در 

روش قرنطینه رسد که و ایجاد موجهایی برخاسته از برخی ارتباطات اجتماعی هستیم و به نظر می

شود، پس ه در محیطی باز و بی دیوار انجام میتربیت، امروز. سازی چندان پاسخگو نخواهد بود

فرهنگی انجام  و از جریانات جهانی بی انصافو منطقی نه متعصبانه و  منصفانهبایستی ارزیابی 

مشخص کردن تخریبها و  ، احترام به دیدگاهها واهبایستی با بیان قوتها و ضعف. (3131باقری، ) شود

روشن برای فرد ایجاد کنیم تا بتواند نسبت به این جریانات اجتماعی و بین  یذهنیت ،سازندگیها

نظریات  الزمه پذیرش دیدگاهها و .نمایدانتخاب  سرانجامداوری و ارزیابی کند و  ،المللی و آثارش

اصل احترام گذاشتن به  ،در اندیشه اسالمی. استاحترام گذاشتن به نظر مخالف  ،گوناگون

پذیرش  را و نظریات در حوزه فروعات دینی مورد احترام وآپذیرش تعدد  ودیدگاههای مخالف 

در تاریخ اسالم شاهد هستیم که بزرگان دین اسالم همواره بر احترام به آزادی و . گیردقرار می

                                                 
1. Zechmeister  & Johnson 
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اسالم . دارندبه آنان  نظر را نسبتهمین  نیزکردند و مسلمانان  می تأکیدحریت پیروان دیگر ادیان 

 .(33صحیفه نور، ج) گذارد ادیـان توحیدی احترام میبـه همه 

 ، تقوای حضور انگیزه و تمایل درونی

باید با  بلکه فرد کافی نیست، پرورش فردی که بتواند تنها جهان را تفسیر کند، ،انتقادی تفکر در

را معتقد است که فرد نقاد نه فقط باید دالیل ( 3446) انیس .تغییر جهان باشد خواهان انگیزه

 .داشته باشد تمایل ،آن یافتن جستجو کند و سعی در تدوین آن داشته باشد؛ بلکه باید برای انجام

حوزه تمایالت بیشتر شبیه ویژگی ریشه دار و عمیق آن چیزی است که شفلر  ،3سیگلبرای 

 ،3449) پلریچارد از نظر . (3133نوشادی،) می خواند  عشق حقیقی و تنفر از دروغ راآن ( 3443)

برای  بسیار ۀانگیزتمایل و قوی است که  یمتفکر نقاد دارای حس ،(3133به نقل از نوشادی، 

 تفکر کارگیری به برای ای انگیزه شاگردان که زمانی تا. (همان) اعتبار و عدالت دارد روشنگری،

، مایرز)بود  خواهد بیهوده کاری تحلیل، و تجزیه برای چارچوبی تعلیم نداشته باشند، انتقادی

ترین راههای تربیت دینی، ایجاد اشتیاق و رغبت در ساختار شناختی مؤثریکی از  همچنین (.3139

به نظر مربیان تربیتی، نمی توان کسی را تنها با بیان عقلی و فعالیت به . و عاطفی فراگیران است

آزادی و انتخاب ، بلکه انگیزش فرد باید از درون برانگیخته شود که این امر بر کرددینداری هدایت 

، انگیختگى-خودجوشى، خود بر تکیه ،دینی تربیت (.1115، 1شالیرماخرا)درونی فرد داللت دارد 

     مطلوب،  کمال یعنی نهایى مقصود به این طریق از تا داردفرد  رهبرى-خود  و یابى-خود

   تأکید  انسان باورهاى به بخشیدن عمق و شدن درونى بیشتر بر ما، دینى هاىآموزه .یابددست

 دانش آموزان نگه داشتن مدارس، در انگیزشى رایج هاىشیوه از خیلى تأکید که درحالی کنند،می

 .(3134، انگیزش، تشویق و تنبیه و تربیت دینی) است« دست به دل از تنزل»  سطح در

خواهیم رفتار و افکارمان  کردن، ناشی از اعتقاد خاصی مبتنی بر این تمایل است که می درونی

 نظام. سازی نظام تربیتی الهی است ایمان، درونی و (3163ارونسون، )درست و صحیح باشد 

 .دهد می اهمیت بسیار درون غناى به باشد و اسالم نیز درونى باید فرد هر باورهاى و اعتقادات

، تربیت دینی. «کن عطا نفس غناى من به پروردگارا،»: فرماید می عرفه دعاى در (ع)حسین امام

یندی با انگیزش درونی است و آفر ،لذا منشأ تربیت دینی .درونی، فاعلی و شخصی است ییندآفر

در تربیت دینی تأکید بر  .پدید آورد« ساختگی»و « تحکمی»توان به صورت  ایمان راستین را نمی

                                                 
1. Siegel 

2. Schleiermacher 
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گذشته، ارزش   از آن. «گیرد اصوالً هیچ کار اختیاری بدون نیت و انگیزه انجام نمی»این است که 

متدین و با انگیزه انسان  :اند گفته چنانچه. که در سر پرورانده است استای  انگیزه فرد، بهرفتار 

، آن ی نادرست باشدتنباشد یا نی« نیت»عملی انجام دادن اگر در . استتر  ، از رفتار او با ارزشایمان

ای  جمله ،البالغه در کلمات قصار در نهج .(3133رهنمایی، )« ...شدنفس نخواهد  سبب کمالعمل 

کوشش کنید دلها را از ناحیه میل آنها  "فأتوها من قبل شهوتها و اقبالها ": کهاست به این معنا آمده 

تقوای  مؤلفهبا در تفکر انتقادی  ویژگیاین  .(3134مطهری،) بدهید، به زور وادارشان نکنید پرورش

حاصل تقوای حضور، تحول و التزام درونی . حضور و انگیزه درونی در تربیت دینی همخوانی دارد

تربیت دینی باید بتواند افراد را به گونه ای پرورش دهد که بدون اعمال نظارت و کنترل از . است

 سببکه  است استقالل دینی همان تقوا اصوالً .بیرون و در متن جامعه، تقوا را پیشه خود سازند

تقوا مایه اصلی آزادیهاست و نه »(: ع)به تعبیر امام علی . شودکرامت و برتری انسان نزد خدا می

تقوا به نوعی توانمندی شناختی و (. 393نهج البالغه، خ)« قید و بند درست کردن برای انسان 

یعنی « فرقان »  با نامو در قرآن از روشنی درون به دست می آید که  می انجامدمعرفتی در انسان 

در این حالت، دیگر نیازی به (. 14انفال، )حق و باطل آمده است  میانقدرت تشخیص و تمیز 

و با  درونی استتدوین قوانین و قید و بندهای مداوم برای کنترل افراد نیست، زیرا منبع این کنترل 

؛ استپشتوانه و مکمل تقوای حضور تفکر انتقادی مهارت  .ت گرفته استصور فردانگیزه و تمایل 

یابد این امر نیز زمانی تحقق می. استچرا که لزوم حضور غیرانفعالی، ارزیابی اطالعات و رویدادها 

 .(3139باقری، )رخوردار باشد که فرد از روحیه ای نقادانه ب

 ، استقامت و تالشو پشتکار صبر

الدر، نیز . پشتکار می دانند از اجزای عاطفی تفکر انتقادی را ، یکی(1111) 3ن فلدوبشفر و ر

به (. 1111پل و الدر، )داند یکی از ویژگیهای متفکر منتقد را، سعی و کوشش و کار سخت می

عقیده ریچارد پل، افرادی که منتقدانه می اندیشند، می آموزند که در شرایط دشوار و در عین 

یکی از ویژگیهای فرد منتقد از (. 1115پل و الدر، )جام دهند، اما ناامید نشوند ان ناکامی کار سخت

، ایستادگی، پافشاری و استقامت به هنگام تالش برای حل (3441)و جانسون  زکمایسترنظر 

حتی زمانی که دیگران از یافتن پاسخ دست  ،مشاجرات است؛ یعنی فرد، بررسی و جست و جو را

 متفکران انتقادی با وجود دشواریها (.3136به نقل از ملکی و حبیبی پور، ) دهدمیبرداشته اند، ادامه 

بردن  میانی از پیوسته براو  دنبال کنندبا پشتکار زیاد مند هستند حقایق عقالنی را ، عالقهموانع و

                                                 
1. Scheffer  &  Rubenfield 
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روحیه تالش و همچنین صبر و استقامت در  مؤلفهاین ویژگی در تفکر انتقادی با . کوشندابهامها می

 و سقوط یا کمال و رشد اساس فرد، جوشش و کوشش در آیاتی،. تربیت دینی همخوانی دارد

هر که در  « دسیها من خاب قد و زکیها من افلح قد» : فرماید می خداوند .است شده معرفی ضالل

سوره )شد  نومید و تباه پوشید، فرو اش پلیدی در که هر و رسید رستگاری به کوشید، نفس پاکی

 که توجه است پایداری و و استقامت صبر دینی، تربیت دیگر هایشاخص از یکی(. 31و 4: شمسال

از آنجا که دین مجموعه ای  .ی استضرور متربی سوی از هم و مربی سوی از هم شاخص این به

از این . از بایدها و نبایدهاست، اطاعات و ترک معاصی، بدون صبر و استقامت، بقا و دوامی ندارد

، است که نقل شده( از جمله حدیثی از امیر مؤمنان علیه السالم)رو، در بعضی از احادیث اسالمی 

الصبر الظفر، صبر مساوی با پیروزی » صبر، ظفر می آید، هستند یعنی به سببصبر و ظفر، قرین هم 

این فضیلت ( ع)همین بس که امیر مومنان علی ،در اهمیت صبر(. 139حدیث  ،غرر الحکم)« !است

و موقعیت صبر را در برابر ایمان، همانند موقعیت سر نسبت به بدن  پرهیزگارانرا یکی از اوصاف 

راى ایمان همچون سر براى بدن است و هیچ زیرا صبر ب! صبر پیشه کنید»  :فرمایندو می دانندمی

« ، وجود نداردخیرى در بدن، بدون سر نیست و هیچ خیرى در ایمانى که صبر با آن نیست

ال ایمان لمن ال صبر له؛ کسی » :در حدیث نبوی آمده است(. 31البالغه، کلمات قصار، حکمت نهج)

رسیدن به  ۀصبر، وسیل (.133نراقی، ص) «که صبر و استقامت ندارد، ایمان او پایدار نخواهد ماند

رسول . رسدهمه سعادتها و خوشبختیهاست و انسان بدون آن به هیچ مقامی در دنیا و آخرت نمی

تر از  ای را بهتر و گستردهبهترین مرکب سواری است؛ خداوند هیچ بنده ،صبر» :فرمودند( ص) خدا

و یکی  نامطلوبای، روش تربیتی  قرنطینهتربیت  (.3139مکارم شیرازی، ) «صبر روزی نداده است

با دور نگه داشتن افراد از  زیرا ،آفرین در تربیت دینی است زا و مشکل از لغزشگاهها و نقاط آسیب

مقاومت و اصطکاک، تنها با . برد مقاومت را در آنها از بین میایستادگی و ل و مشکالت، امکان ئمسا

پذیری  یبحصاربندی به منزله خط مشی اسالمی تربیت، آس. کند دهد و رشد می رویارویی رخ می

 (.3131باقری، ) دهد را در افراد رشد می

 گیرینتیجه

 با ینید تیترب ایآ که مورد نیا در قضاوت یبرا نیهمچن و یانتقاد تفکر پرورش و رشد یبرا

 تیترب و یانتقاد تفکر یهایژگیو و عناصر ها،مؤلفه یمعرف و ییشناسا همگراست؛ یانتقاد تفکر

 یهایژگیو از یبرخ یهمخوان و قیتطب از یحاک پژوهش، نیا حاصل. است یضرور یامر ینید

 یشناخت بعد در شتریب ییهمگرا نیا که ژهیو به است ینید تیترب یهامؤلفه و یمبان با یانتقاد تفکر
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های دین اسالم و مقایسه این مؤلفهبا دقت در . دارد وجود ینید تیترب یذهن ای یفکر یهامؤلفه و

این دو پی برد و به این  میانتوان به رابطه محکم در تفکر انتقادی، می مؤثرهای مؤلفهبا  ویژگیها

هایش، تفکر نتیجه رسید که تربیت دینی نه تنها با تفکر انتقادی مخالف نیست، بلکه با توصیه

 فرد که است یمناسب و دیجد روش ،یانتقاد تفکر رسدیم نظر به .کندمی تأکیدانتقادی را تشویق و 

 ینید یهاآموزه برابر در شده تیتثب و یمنطق رفتار و قیعم و درست یریگجهت داشتن برای را

 پیدا  نمود ینید تیترب یهامؤلفه یبررس و نقد و لیتحل با اساساً یانتقاد تفکر. رساند یم یاری

 مهجور یبخشها استخراج و ینید یمعرفتها یشیبازاند با تواندیم یانتقاد تفکر ن،یهمچن. کندمی

 و تبیین البته .گردد آنها صیتشخ و زیتم قدرت بردن باال و افراد و جامعه ینید رشد ساز نهیزم آن،

 انجام آن هایمؤلفه حفظ با معاصر دنیای نیازهای با آن سنجی نسبت و ینید تیترب نوین عرضه

 ،یانتقاد تفکر کالن راهبرد .شودنمی تلقی ینید یهاآموزه چارچوب از عدول معنای به و پذیردمی

 رعایت با دینی معرفت حوزه در جدید چالشهای طرح به دادن مجال و تحوالت برابر در گشودگی

 ابعاد در شتریب هامؤلفه ییهمگرا شد یبررس که گونه همان .است ینید تیترب یهامؤلفه چارچوب

 وجوه به توجه و مقوله نیا تیتقو و تأکید ضمن است بهتر شود،یم مشاهده یشناخت و یذهن

 یانتقاد تفکر یعمل و یرفتار بعد تیتقو به ،ینید تیترب در یانتقاد تفکر مؤثر یها مؤلفه و مثبت

 .دشو توجه زین ینید تیترب و میتعل نظام در

ارائه های تفکر انتقادی در تربیت دینی مؤلفهدر این مقاله، پیشنهادها و راهکارهایی برای تقویت 

 :شده است که عبارت اند از

فرهنگ سازی و ایجاد نگرش مثبت نسبت به تفکر انتقادی و ارائه آموزشهای الزم در این  .3

 .دست اندرکاران تربیتی همۀزمینه برای 

های تبیین جایگاه تفکر انتقادی در تربیت دینی در مدارس انجام پژوهشهایی در زمینه .1

 .ایران

 .بررسی راهکارهای بهبود عملکرد تفکر انتقادی در تربیت دینی .1

های درسی آموزش دین در بررسی تناسب تفکر انتقادی به تربیت دینی با محتوای برنامه .9

 .مدارس ایران

 .نوشتن کتب دینی  مدارس و دانشگاهها بر اساس شاخصهای همگرای تفکر انتقادی .5

 .های درسی آموزش دینتفکر انتقادی در تدوین برنامهتوجه به نظرات اندیشمندان حوزه  .6

 .تربیت دینی در فضای تفکر انتقادیبخشیدن به بررسی راههای عملی برای تحقق  .3
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 **نسرین انصاری

 ***مکرمه پهلوان

 ****زهرا ابوطالبی

 هچکيد
ی اخیر سیاستهااصلی این تحقیق بررسی ماهیت و چگونگی عملیاتی شدن یکی از هدف 

به این منظور با روش مطالعه . مدارس استهوشمندسازی با نام پرورش  و آموزشوزارت 
چهار مدرسه که  ،موردی که به واکاوی عمیق یک پدیده در یک یا چند مورد می پردازد

شدند با جزو مدارس هوشمند محسوب میپرورش   و  آموزشدر شهر تهران از نظر 
پاسخ به پرسشهای این پژوهش که از  به منظور. گیری هدفمند انتخاب گردیدندنمونه

کیفی یعنی ی پژوهشها های متعارف تولید داده درچگونگی پدیده هستند از روشجنس 
و با تکنیکهای  شدباز استفاده ۀ مدت، مصاحبه مردم نگارانه و پرسشناممشاهده میان

یق های این تحق یافته. مقایسه مداوم، کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفت
. اند بازنمایی شدههوشمند   مدرسه یک یفرآینددو مضمون کلیِ عوامل ساختاری و  تحت

در مدرسه، تعداد و نوع  رایانههمچون تعداد است عوامل ساختاری ناظر بر مضامینی 
که بیشتر در آنها از و دروسی ای معلم  رایانهموجود و میزان استفاده، سواد افزارهای  نرم

    ی ناظر بر مضامینی همچون تعامل معلم و فرآیندگردد و عوامل  استفاده می رایانه
دانش آموزان، تعامل معلم با همکاران و  میان، تعامل آنهاآموز در کنشهای پداگوژیک دانش

قابل مالحظه  داده است که فاصله ایی این پژوهش نشان  ها داده . است با مدیر مدرسه
اتفاق افتادن  هوشمند و آنچه به واقع در حال  مدارساز گذاری  سیاست تلقی اسناد میان

 .است چشمگیری فرآیندویژه در خصوص عوامل هاین شکاف ب. داردوجود است، 

مطالعه ، ییادگیر-ییند یاددهآفر، اطالعات و ارتباطات یفناور مدرسه هوشمند،: کلید واژگان

 موردی چند گانه، سیاست پژوهی
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 مقدمه

است و   کرده  ظهوردر ایران   فاواکارگیری هرین تظاهر سیاست بت اصلی مثابهشمند به مدرسه هو

ورود جدی  ،(331 ها شروع طرح تکفا در دستگاه)پس از یک دهه اران آموزشی ذگ سیاست

یکی از اقدامات تحولی  به عنوانکه  طوریهاند ب شده پیگیرعرصه  در اینرا پرورش   و  آموزش

 تربیت کشور معرفی  و  تعلیمدر دولت دهم ذیل طرح تحول بنیادین نظام پرورش   و  آموزش  وزارت

 .(341 پرورش،  و  آموزش  فرهنگی و وزارت  انقالب  الیع  دبیرخانه شورای)است  شده 

 هیات  در مصوبه ای  آن، اصالحیه  غفلت از دلیل که به قدری است به "هوشمندسازی"اهمیت 

 : است  شده وزیران، ابالغ گردیده و عبارت هوشمندسازی افزوده 

به تامین امکانات و   کشوری نسبت  خدمات  قانون 5اجرایی موضوع ماده  هریک از دستگاههای"

یک از  هر  آموزشی یا پرورشی در  واحد  تجهیزات الزم برای اتصال و هوشمندسازی حداقل یک

 96363 63 71 شماره )"ارتباطات اقدام نمایند و  اطالعات  ملی  شهرستانهای استانها به شبکه

 (.341 / 3/ 9 مورخ 

اطالعات   فناوری و  ارتباطات  وظایفی برای وزارت  34 ل در همین مصوبه تا پایان سا

مگابایت بر  1مدرسه با سرعت  7111اتصال )است   شده  مدارس برشمرده  منظور هوشمندسازی به

 .(ثانیه به شبکه

حضور فناوری اطالعات در اسناد مهم برنامه  نخستینپس از  ،در سیر تاریخی تحول مذکور 

 گیری ازبهره ،تکفا و متعاقب آن برنامه چهارم توسعه و تصویب نظام جامع فناوری اطالعات

ی کلی سیاستهادر به گونه ای که  .شدبسیار پررنگ تر  هتوسع در برنامه پنجمفناوری اطالعات 

ایجاد سامانه و اهداف فرهنگی  بخشیدن به استفاده بهینه از فناوری برای تحقق برنامه پنجم توسعه،

دولت  از این برنامه 4 در بند الف ماده . قرار گرفتتوجه مورد  اطالعاتی یکپارچه نرم افزار

ها فرآیند، فناوری اطالعات و ارتباطات را در کلیه پنجم توسعه است تا پایان برنامه شده موظف

های دروس دوره هئارا ه برنامه های آموزشی وئعدالت آموزشی و ارابخشیدن به تحقق  برای

سیاستهای کلی  3در راستای تحقق بند همچنین   .تحصیلی به صورت الکترونیکی به کار گیرد

شد کیفی سه حوزه دانش، مهارت و تربیت اسالمی به دولت اجازه داده  یابالغی و با هدف ارتقا

ارچوب قوانین موضوعه و با رعایت نظام آموزش و پرورش کشور را در چبرنامه تحول بنیادین در 

                                                 
 ارتباطی و  فناوریهای نوین اطالعاتی .   
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ی جهت کسب های آموزشی و پرورشی و درس  تحول در برنامهکه ی تدوین نماید یاولویتها

 .(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)از آن جمله است ری فناوریکارگی به و شایستگیهای مورد نیاز

 و اطالعات ملی شبکه، نوین فناوریهای کارگیری به بربنیادین نیز  تحول سند از بند 3 در

 و تجهیزات از گیری بهره ،7 فصل از جمله در .است شده تاکید پرورش و آموزش در ارتباطات

 بخشیتنوع برای 7 هدف درو  شده مطرح اهداف، راستای در تربیتی و آموزشی نوین فناوریهای

 پایان تا شهرستانها در فناوری و علم نمایشگاه و موزه ایجاد چون ییراهکار به ،یادگیری محیط

 با تربیت و تعلیم فرآیند کیفیت ارتقای» 6  هدفدر  .شده است اشاره کشور توسعه ششم برنامه

 مورد تاکید است و برای نیل به چنین هدفی «نوین فناوریهای از هوشمندانه استفاده بر تکیه و تاکید

 :است شده ارائه ذیل راهکار چهار

 .مدارس در ملی شبکه نفوذ ضریب توسعه . 

 .فراگیران نیاز با متناسب الکترونیکی محتوای کارگیری به و تولید .1

 .تربیت و تعلیم روشهای روزآوری به و اصالح .3

 تربیتی اصول رعایت با حضوری غیر و مجازی هایآموزه ظرفیت از برداری بهره گسترش .9

 .ارتباطات و اطالعات ملی شبکه طریق از

 پژوهشی شبکه ایجاد( 3  هدف) تربیت و تعلیم نظام در نوآوری و تغییر هدف درهمچنین 

 بیان راهکار عنوان به ارتباطات و اطالعات ملی شبکه قالب در و نوین فناوریهای از استفاده با فعال

 (.341 پرورش،   و  آموزش  فرهنگی و وزارت انقالب عالی  دبیر خانه شورای)است   شده 

  :داند که میای  مدرسه به ناظر  راهوشمند   مدرسه تعریف مفهومیاسناد مربوطه 

آموزشی   یادگیری، منابع-ت، کنترل، یاددهیاز مدیریت، نظار اعم ،هافرآیندروند اجرای کلیه  "

  بر فاوا و در  مبتنی ،آنهارتباطات و مبانی توسعه دفتری، ا  ارزشیابی، اسناد و امور آموزشی،  و کمک

 فناوری و  مرکز آمار) ".است شده محور طراحی پژوهش تربیتیِ  و  آموزشی  جهت بهبود نظام

 (341 پرورش،   و  آموزش  زارتو ارتباطات   و  اطالعات 

 جمله ارائه مدلهای مفهومی برای ابعاداز یبخشهایبر   مشتمل، رسمدا هوشمندسازینامه  شیوه

 از برخیکه  (341 دیگران،  و  جاللی)است یادگیری-یاددهی فرآیندمهارتی، زیرساختی و  ،مدیریتی 

آسیبی . فاصله زیادی دارند ،کشور آموزشی اجرایی با لحاظ واقعیت نظام  مدل شدن به  لتبدیتا  آنها

از  _تمرکز بر ابعاد ظاهری تحول ،آموزشی ماست  نظام گیرگریبان تحولی معموالًهای  که در برنامه

 الکترونیکی و  محتوای  تولید، داخلی  های شبکه تجهیز"همانند ؛ است -جنس صورت نه سیرت
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  فناوری و  آمار  مرکز)"( کامپیوتر  کاربری  المللی بین  یمهارتها و انگلیسی  در زبان)معلمان  آموزش

دستخوش  تحولی معموالً واقعاًعناصر و  (341 پرورش،   و  آموزش  وزارتارتباطات   و  اطالعات

. (یادگیری و اندیشه  یمهارتهاارزشیابی، فراگیری   یروشهاتدریس،  رویکردهای)ندشو تغییر نمی

عنوان  بهسازی نسل جوان  آموزشی، فرایند آماده  نظام  بدون تحول عناصر ساختارحالی که در

 بود  ممکن خواهد غیر آینده تقریباً  رانمستقل، شهروندان مفید و مولد، و رهب  متفکران

 -یادگیری-یاددهی  فرآیندپداگوژی یا  _تحول اصیل  بعد، موضوع تمرکز این مقاله .(331 ،شعبانی)

یادگیری  تا پداگوژیک است  تحول ،فاوا  کالن در بخش  هایگذاری که توجیه اصلی سرمایهچرااست 

 رویکردتسهیالت  تواند می فاوا .سازد (در مقابل یادگیری منفعل رفتارگرایان)گرا و سازنده را فعال

 آموزشی های در سامانهرا  گرایی سازنده  یادگیری و پژوهش و فعالیت بر مبتنیمحور و  -یادگیرنده

  پژوهش ،آموزی-خود ،اکتشافی-خود" رویکرد این در کار معلم .(331 ،زاده ابراهیم)آورد فراهم

فردی و   بر مبنای تفاوتهایبا روش مشارکتی گری  و تسهیل (364  ،ورکی شعبانی) "شخصی

ای  حرفه  رشد یو بنا  شده العمر ای مادام معلم یادگیرنده .استآموزان  یادگیری دانش  هایسبک

در شده را  مطالبی از پیش تعیینبه روش سخنرانی که است در مقابل معلمی . گذارد می خویش را

 .(333  ،اورنگی و حج فروش) ریزدفرو میآموزان  دانش  خالی  ذهن

جز در  به –اش المللی در پیشینه بینچراکه  ،داردجای تامل  هاهوشمند درکشور  مدرسه مفهوم

 اولین که دهد می حوزه نشان  ادبیات این  واکاوی. است هیچگاه با مفهوم فناوری مالزم نبوده -مالزی

تربیت   و  وارد گفتمان تعلیم (441 سال)پرکینز انتشار کتاب دیوید باهوشمند   ۀمدرس بار عبارت 

 سمت تربیت  محوری و حرکت به -برای جداشدن از حافظهاست راهبردی هوشمند   مدرسه .شد

  .متفاوت است  شده با آنچه در ایران مصطلح هوشمند،  مدرسه از تعریف او .اندیشه  و  ذهن 

شده در  تولید  در استفاده از دانشموجود هوشمند شکاف   مدرسهمفهوم   آوردن به روی دلیل

تربیت   و  تعلیمهای     حوزه  نی است متخصصاناسالی .دانش  در  شکاف است، نه تربیت  و  تعلیمحوزه 

ما همچنان   اما مدارس ؛است آمده دست اند و نتایج چشمگیری به کرده تربیتی کار  دانش  تولید بارۀ در

همواره هوشمند   مدرسه زعم او به (.1113پرکینز، )دهندآموزش میپیش   سال  سبک آموزشی صدبا 

 زنگ و هوشمند  به  ، بیدار، گوشبهتر  یادگیری  و  آوردن فرصتهایی برای آموزش  نسبت به فراهم

 تقویت درشده  نو و تثبیت  های ها و اندیشه ایده  برای شکارتیزی   حساس و شامه  شاخکهایو  است

 . داردیادگیری -یاددهی  فرآیند

                                                 
1. International Computer Driving Licence )ICDL( 
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به  است، هوشمندی را عمدتاً رفته  کارهبهوشمند   مدرسه دیگر که مفهوم  اثر محدود  چنددر 

 یفناوریها به کارگیری هو ن -مدرسه  کارایی  و  هدایت، اثربخشی  سیستم  بودن  هوشمند  مفهوم

دانند که  ای می مدرسه راهوشمند   مدرسه (3 11)  کنزمیوس و اُنیل مثالً .اند گرفته  نظر  در -نوین 

مطلوب برسند و   و به درجه کنند شده عبور ظر گرفتهمرات درنکف ن از سطحآن آموزان  دانش همه

که اهداف یا  طوری هب ،دنبین هوشمندی را تغییر نقطه ثقل یا تمرکز می  چنین مدرسه شدن به تبدیل  راه

شود که   نظامی در مدرسه پیاده آنهابه تعبیر  -گیرند  مطلوب نقطه تمرکز قرار  نمرات  همان

شدن از هدف را  نزدیکی یا دور  روز و هفته بتواند میزان  در هرسال   تا انتهای ااز ابتدهوشمندانه 

 یکی از، گشت کارگیری فاوا مالزمهبا بهوشمند   مدرسه عبارت معتبری که تنها منابع .دهد  نشان

در سال   کهاست  446 در سال  مالزی کشور 1ای رسانه چند  بزرگ  داالن  طرحگانه  های هفت پروژه

این پروژه بخشی از طرح  (.1111 3سالیوان،) مدرسه رسید آزمایشی در نود مرحله اجرای  به 444 

(. 333 راد،  طیبی و پویان)اطالعات بود  عصر شهروندان  الکترونیکی و تربیت  شهر  ایجاد تربزرگ

خداد یادگیری و ر  و  آموزش در فاوا   استفاده از کاتالیزوردر اسناد چنین مدارسی، نگاه مغزافزاری به 

 اثربخشی طرح ربارۀجدی د  ی هاحاضر نگرانی  حال در. خورد می  چشم  به پارادایم نوعی تغییر

 میناکا  دالیل و (1 11، 9سمینگ، هال، آزمن و جوی)است  آمده  وجودهمالزی بهوشمند   مدارس 

  :شده است   بیانچنین طرح مذکور 

  شرکت توسعه چند رسانه ای، ) هوشمند  افزار مدرسه درسمعلمان به استفاده از عدم تمایل

 (.1115، 5.سی .دی. ام

 1111، 7هیومین)فاوا در تدریس  کارگیریههای ب ها و تکنیک شیوه بامعلمان آشنایی   عدم ،

 .(1114،   بینگ ملسنقل از به 

 دارس راهبر کار مباال که   به  در مقابل سیاست توزیعی و پایین)پایین  به  اتخاذ سیاست باال

    (.1113، 3خاتون اله بسم( )باشند

 هوشمندسازیپذیرش مفهوم  زیرساختی و   نظر تجهیزات مدارس از میانی چشمگیر تفاوتها 

 .(1 11، و همکاران گمین)مدارس شهری و روستایی به ویژه میان

                                                 
1. Conzemius & O’Neil 
2. Multimedia Super Corridor 

3. Sullivan 

4. Ming, Hall, Azman & Joyes 
5. Multimedia Development Corporation (MDC) 

6. Huei Min 

7. Bingimlas 
8. Bismillah Khatoon 
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  خاتون،  اله بسم)مشتاقانه فاواخالقانه و اثربخش،  به کارگیریدر تغییر ذهنیت معلمان

1113  .) 

 بار ها،کالس کوچک فضایآموزان،  نسبت دانش  افزاری به افزاری و نرم نبود امکانات سخت 

 (.1115،  نور مهد)درسی آموزش در مقایسه با محتوای  وقت  معلم، کمبود  زیاد  کاری

 ( 1115، نورو  1سلیم)محور-امتحان  آموزشی  نظام 

  و  مینگ) -العبور افتاده و صعب ردو  در نقاط مدارسوجود  –کشور ی جفرافیایشرایط

 (.1 11، همکاران

  (.1114و همکاران،  3لوبیس)مشتاق تغییر  حمایت مدیران مدارس از معلمانعدم 

 ،%(41)آموزان دانش از سوی فاواافزایش مهارت استفاده از  برناظر طرح  این  کامیابی

 ؛ 111 9،وزارت آموزش و پرورش مالزی)است%( 63)آموزشی  محتوای  سازی آماده و %(33)معلمان

 (. 1115سی، .دی.ام ؛ 111

. شدن استحال تجربه  نیز در ایراندر ها آزمایشی مالزیایی  رحط یچالشها رسد به نظر می

تجهیز، )های مادیگذاری کنار سرمایه رمقیاس، منسجم و متقنی د  تحقیقی کالن اینکه طرح از گذشته

  شروفقدان  ،ای و غیرحرفه پراکنده ،مقیاس  ی کوچکپژوهشها ،ه استنشد اجرا (اتصال و آموزش

پایگاه  ،به این زمینه دانشگاهی  پژوهشگرانجدی بودن و عدم ورود   مناسب، مقطعی  پژوهش

 مدهنیا  وجودههوشمند ب  مدارس دنکر نگی اثربخشبرای اثربخشی یا چگو پژوهشی قابل اتکایی

 :عبارت اند ازکنده پرای پژوهشهااز برخی . است 

اختن اعمال آموزشی در کارا س: می نویسدایج پژوهش خود در نت(  34 )داودنیا  . 

فناوری، افزایش مشارکت والدین در امر  زمینه بردن مهارتهای دانش آموزان در مدارس، باال

یادگیری و استمرار آن در داخل و خارج از مدرسه  -یادگیری، فراهم نمودن محیط یاددهی-یاددهی

این اجرای سال از  7اما با گذشت  ،به عنوان اهداف مدارس هوشمند ایران در نظر گرفته شده است

موفق چندان  در دستیابی به این هدفهران د تمدارس هوشمن ،حتی در دبیرستانهای پایلوت ،طرح

در تامین منابع مالی با  ما. نرسیده اندقبول  های قابلچهار مدرسه پایلوت به زیرساخت و ندنبوده ا

ریزی نیازمند برنامه مدارس هوشمند عدالت آموزشی زمینۀدر  و رو هستیمهمشکالت جدی روب

در اجرای طرح  پرورش  و  آموزش  وزارت .به آن توجه کافی نشده است که هستند جامعی

                                                 
1. Mohd Nor 

2. Salim  

3. Lubis 
4. Ministry of Education Malaysia (MOE) 
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 «فاواتربیت معلمان آشنا به » مانند .ستروهروبی با مشکالتمعلمان نیز ارتباط با در  هوشمندسازی،

محدودیتهای قانونی در جبران »، «فاوا به کارگیریبه نفس معلمان در  اعتمادونگرش تغییر »و 

 ا،یداودن)« کنند می کاری تولید  خارج از ساعات در الکترونیکی را  که محتوای یتالشهای معلمان

 34 .) 

تحقیق و »، «یادگیری و آموزش با کیفیت »سه شاخصکه دهد آزمون فریدمن نشان می .1

خودکارسازی اداری و »به ترتیب سه شاخص پرتکرار و شاخصهای  «هوشمند سازی» و «پژوهش

سه شاخص کم تکرار در سند تحول بنیادین  «عدالت آموزشی» و «رسانه به کارگیری»، «اجرایی

عامل پرتکرار  منزلۀرا به  «هوشمند سازی»های حاصل از تحلیل محتوا یافته در حالی که .هستند

با  معلمان آشنایی»در بعد مدارس شهر جیرفت در بررسی کاربرد فاوا، همچنین . کند معرفی می

 و  فنی  عوامل»و  «پژوهشی  و  آموزش  هایفرصت»از در دو بعد استفاده و  در سطح متوسط «فاوا

 توان می فاوا در مدارس، کاربردبه منظور سهولت بخشیدن به  .سطح ضعیف قراردارند در «بناییزیر 

 و «مدارسافزاری  نرم  و  افزاری سخت تجهیز»در معلمان،  «انگیزه  ایجاد»و  «ای آموزش حرفه»به 

 (.343 ، امیرافضلی)کرد اشاره «سازی فرهنگ و ملی در آموزش رسانهاستفاده از »

آشنایی شهر کرج، با روشهای نوین تدریس در سطح باالیی  معلمان مدارس ابتدایی .3

حد  در« محتوا  ۀ ارائ» و «سیتدر روش» ،«سیتدر یطراح» فاوا درکاربرد در آنان توانایی اما  ،دارند

 رایانه کاربری  المللی بین  یمهارتهاهمچنین . است حد نامطلوب در «سیتدر یابیارزش»در  ومتوسط 

 .( 34 برازنده، )استآنان در سطح متوسط 

مانع  نیترمهم« عامل انسانی، دانش فنی و عامل فیزیکی» و پس از آن  «یتیریعامل مد» .9

 .( 34 ، جوانمرد)است نینو  یها از رسانه مدارس  یریگ بهرهدر 

ضعف دانش و »، «ضعف مدیران»، «فضا و امکانات کمبود»، «کمبود بودجه»از نظر دبیران  .5

به ترتیب به عنوان  «ضعف دانش و مهارت دانش آموزان»و  «نگرش منفی معلمان»، «مهارت دبیران

ها و ابزارهای فاوا در مدارس رایانهباید تعداد بنابراین  .هستند مطرحگیری از فاوا دالیل عدم بهره

دارای معلمانی برخوردار از صالحیتهای علمی و آشنا به  هر نظام آموزشی باید .افزایش یابند

های ارزیابی معلمان بر اساس فاوا برنامه درسی مراکز تربیت معلم و شیوه .روشهای آموزشی باشد

    پشتیبانی و حمایت اساسی از معلمان برای توسعه حرفه ای یک ضرورت  .بازنگری شود

 (. 34 سبزه،) اجتناب ناپذیر است
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آموزان  دانش «یریادگی زانیم»از مدارس هوشمند بر  گیریبهره، اول متوسطه در دوره .7

 ندارد یریدوره تأث نیآموزان در ا دانش «یلیتحص شرفتیپ زشیانگ» ، اما برگذار استریتأث

 (.349 اسالمیان، )

 درس« دستگاه عصبی و اندامهای حسی»مفهوم  «یادداری»و  «یادگیری»میزان در زمینه  .6

، شهر تهران   1 علوم تجربی در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند و عادی منطقه

دانش آموزان مدارس عادی از مدارس  «یادگیری و یادداری»میزان ها نشان داده است که یافته

                                       (.  34  ،یگرفعله)هوشمند بیشتر است

موفق عمل کرده است اما در « و سازمانی« اداری»کار گیری فاوا بیشتر در بعد در ایران به  .3

 (.343  ،یمیابراه)به طور فراگیر عمل نشده است « تولید محتوای الکترونیکی»زمینه 

 (رایانه و اینترنت)میزان استفاده دبیران و دانش آموزان از فناوری اطالعات و ارتباطات  .4

که در گزارش سازمان ( ساعت 5تا   )استاندارد ایران با ریوانمدارس متوسطه شهرستان م در

      میزان استفاده دبیران و میزان استفاده » میان همچنین .همخوانی دارد ،یونسکو آمده است

وضعیت اقتصادی و »، «جنسیت دانش آموزان» ،«سن و سابقه تدریس دبیران»، «آموزان دانش

میزان استفاده از فناوری با « میزان دسترسی دانش آموزان به فاوا» و «اجتماعی خانواده دانش آموز

پسران »و  «آموزاندبیران بیشتر از دانش» یعنی .داری وجود داردارابطه معن ارتباطات اطالعات و

دانش آموزان با وضعیت اقتصادی و اجتماعی باالتر . کنند از فاوا استفاده می «بیشتر از دختران

 (.343 راست خانه ، ) رایانه واینترنت دارند دسترسی بیشتری به

 پرسشهای پژوهش

      آنهای پرسش وایران    هوشمند  واکاوی واقعیت مدارس در است تالشی، این پژوهش

 :از ندا عبارت

 ؟و عادی چه تفاوتی داردهوشمند   مدرسه محیط فیزیکی یادگیری در یک 

 یی تفاوتهاهوشمند و عادی چه  مدارس درآموزان  دانش تدریس معلم و یادگیری فرآیند

 دارد؟

 فرآیند هوشمندسازیاز پدیده هوشمند   مدرسه و معلمانآموزان  دانش برداشت و احساس 

 است؟ چگونه  یادگیری در مدرسه-یاددهی 

 ی موجود در فناوریهااز هوشمند   مدرسه ها و کاربردهایی را معلم یک نوع استفاده  چه

 کند؟ محور و پژوهندگی حرکت-آموز تا به سمت رویکرد دانش برد مدرسه می
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 روش تحقيق

روش  .اجرایی دارد  امکانات وضوع مو  ها، ماهیتبه هدف یروش پژوهش بستگانتخاب 

 واقعی دو مکاندر یک پدیده معین و کنونی  آن  که در است  چندگانه  موردی  مطالعه شده، انتخاب

 درک فرصتچنین روشی (. 1 11، و همکاران 1میلز)کند مشابه صدقصورت هب یا بیشتر (دو مورد)

د مکان چندر  ،نامه را از طریق چندین بازنماییفهم بهتر و عمیق یک پدیده، سیاست، رخداد یا بر و 

مشابه است ( هوشمند منتخب مدارس)هامکان  در همه پژوهشطرح . کند می  فراهم تر فهم گستردهبا 

 مطالعه"روش   ایندیگر های نام(. همان)گیرد  می قرارمورد واکاوی  ،مشابهیتحلیل   (های)و واحد

"ای مقایسه  موردی 
"جمعی  موردی  مطالعه"و  3

  .است 9

 باشهر تهران  از چهار منطقه (با حداقل دو سال فعالیت)هوشمند چهار دبیرستان اساسبر این 

از سازی برخی  دقیق و یکسان  تمرکز، کردنبرای محدود. شدند انتخابهدفمند گیری  هروش نمون

 .ندشد طور یکسان انتخاب ه، ب(مدرسه  ی و نوعتحصیل  ، رشتهجنسیت، پایه)متغیرهای تاثیرگذار

مناطق مختلف از فیزیک -، رشته ریاضی(پایه یازدهم)  دوم دخترانه، دولتی، سال  هایدبیرستانبنابراین 

نگاه حداکثری ضمن یکسان سازی متغیرهای تاثیرگذار،  تا ، مورد انتخاب قرار گرفتند تهران

 . گردد اقتصادی رعایت-از طبقات مختلف اجتماعیآموزان  دانش انتخاب

چندگانه   از ابزارهای -دادهی تولیدروشهاها و  یافته اطمینان از اعتبار -سازی سویه  سه منظوربه 
گفت  و  ، گپ(مورد 57)، مشاهده(73 =تعداد)پاسخ -، پرسشنامه باز(مورد 3 ) عمیق  مصاحبه

  استفاده (مورد 9)کانونی  و بحث در گروههای (مورد93)برداری و یادداشت همشاهد ضمنصمیمی 
پیمایش   پرسشنامه اساسبر پرسشنامه ای های مدرسه فناوری تجهیزات و یبرای احصا. شده است

مسئول فاوا یا مسئول  را (انگلستانتجربه یکی از نگارندگان در ) 5انگلستان  ساالنه فاوا در مدارس

 و شدند صورت فایلهای متنی پیادهههای صوتی ب داده ،پس از آن .کرده استتکمیل سایت مدرسه 
عضای تیم تحقیق مورد دیگر ابا  های محققاناعتبار برداشت .بندی شد دسته پژوهشگرانیادداشتهای 

  ی ها داده  تحلیلدر . شد  استخراج ،قرائتنکات اشتراک و افتراق گرفت و با گفتگو  مقایسه قرار

  شده استفاده  استخراج 4مضامین 3از طریق مقایسه پیوسته 6و سپس محوری 7باز  کیفی از کدگذاری

                                                 
1. Multi-site case study/ multiple case study 

2. Mills 
3. Comparative case studies or cross-case comparisons  

4. Collective case studies 

5. ICT in School Survey Questionnaire  
6. Open coding 

7. Axial coding  

8. Constant comparison 
9. Themes 
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 دهی کدهای شکل وباز   بندی کدهایگروه، متنی، کدگذاری  یها داده انفرادی خواندن) شد  استفاده
تدوین چارچوبهای  گروهی وایسه و بحث مق  توصیفی، کمی با آمار  های داده سپس تحلیل ،محوری 

 . است  های پژوهش آمده در یافتهاین تالش حاصل  .(مفهومی و نظری

 های پژوهش يافته

 .کند می دموگرافیک را بیانهای ویژگی   شماره جدول
 مطالعه  مورد  هوشمند  ویژگیهای دموگرافیک مدارس .7جدول 

 ویژگی

 مدرسه           

در پایه مورد آموزان  دانش تعداد (کل)آموز  تعداد دانش

 (یازدهم)مطالعه

 معلم  تعداد شهری  منطقه

  531 13 9 57 

1 111 31 7 59 

3 331 13  7 94 

9 371 17  3 91 

 :ه شده اندائارهای پژوهش در دو بخش  یافته

 افزارها نرمیا  فناوری  از تجهیزات چیدمان کالس، میزان استفاده شامل :ل ساختاریعوام . 

در معلمان  یادگیری و-یاددهی فرآیندحین آموزان  دانش)ناظر بر تعامالت: یفرآیندعوامل  .1

 .(ای رشد حرفه

در  عاملدو  ایندوسویه  ۀنشان از همبستگی و رابطارزشیابی  و   کیفیت ۀحوزی پژوهشها 

 .دارد کیفیت آموزش یارتقا

 طبقات اولیه و محوری عوامل ساختاری. 2جدول 
 طبقات محوری طبقات اولیه

 مدرسه های رایانهتعداد 

  یادگیری و آموزشهای مختص  رایانهتعداد 

 مدرسه پروژکتورهای ویدئوتعداد 

 مدرسه هوشمند های تختهتعداد 

 کالس های رایانهتعداد 

 سایتهای  رایانهتعداد 

 اداری  و  دفتریامور  رایانهتعداد 

 کالس ویدئوپروژکتورهایتعداد 

 سایت ویدئوپروژکتورهایتعداد 

 اینترنت به اتصال نوع

 معلمان آموزشهای

 فضای فیزیکی مدرسه . 

 .شود می  مدرسه استفاده روسی که برای تدریس آنها از سایتد

 مدرسه در تدریس دروس  بسامد استفاده از سایت

 افزارهای مورد استفاده در تدریس دروس  نرم

 آن میزان و استفاده مورد دروس .1
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 عمومی و اختصاصیتفاوت استفاده از سایت در دروس 

 .شود نمی  از سایت استفاده آنها هرگز ۀارائدروسی که برای 

 مورد استفاده افزارهای  نرمنحوه تهیه 

 میزان استفاده از نرم افزارها در تدریس 

 آموزان دیجیتالی به دانش  نحوه انتقال محتوای

 دیجیتالی ایمحتو .3

 از فاواگیری  بهره در کسب مهارت نحوه آموزش معلمان

 از فاواگیری  بهره میزان آموزش معلمان در کسب مهارت

 از فاوا حین کارگیری  بهره نحوه رفع اشکاالت احتمالی

 معلمان فناوری سواد .9

 :در رایانهنحوه استفاده از 

 دانش  مدیریت

 راهبری و هدایت مخاطبان  هوشمندسازی

سازی  تصمیم( اداری  و  آموزشی)ای  مدرسه اطالعاتنظام مدیریت و ساماندهی 

 گیری مبتنی بر اطالعات و تصمیم

 هایفرآیندزشیابی مستمر از کیفیت ای برای بهبود و ار های مداخلهطراحی فعالیت

 مدرسه  

 اداری ها برای امور رایانه .5

 طبقات اولیه و محوری عوامل فرآیندی. 8جدول 
 طبقات محوری طبقات اولیه

 هوشمند  ی پداگوژیک کالسفعالیتهارویکرد منتخب در 

 هوشمند  یکالسهادر آموزش  رایانهرویکرد استفاده از 

 و دالیل آنآموزان از سایت مدرسه  دانش استفاده مستقل

 رویکرد پداگوژیک . 

 یادگیری  ای حرفه  ی از توان فناوری و ایجاد اجتماعگیر بهره

 مکان  هر  و  زمان یادگیری در هر

   استفاده از امکانات وب

  1استفاده از امکانات وب

 اجتماعی های استفاده از شبکه

 مکان  و  سازی یادگیری از قید زمان آزاد .1

 توجه به انگیزش بیرونی معلمان در استفاده از فاوا

 توجه به انگیزه درونی معلمان در استفاده از فاوا

 انگیزش .3

 وقت  کمبود

 رایانهآموز با  درگیر نشدن دانش

 تداخل ساعات تدریس

 کمبود رایانه

 آموزان دانش میاندیجیتالی   شکاف

 یفرآیند های بازدارنده .9

 

 فرآیندی های طبقات اولیه از طبقه محوری بازدارنده. 8جدول 
 فرآیندی های طبقه محوری بازدارنده طبقات اولیه

فشار حجم زیاد مطالب درسی بر معلمان و دغدغه تمام کردن مطالب 

 درسی در یک دوره

 تمایل معلمان به مطرح کردن تئوریها با سرعت بیشتر

 کمبود وقت . 
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 : تاثیر بر

 آموزان تمرکز حواس دانش

 کنندگی محیط یادگیری میزان خستگی و کسل

 آموزی های دانش بروز اشکاالت فنی در ارائه

 آموز با رایانه درگیر نشدن دانش .1

 ریزی استفاده از سایتبرنامه

  درس با موارد غیر قابل پیش بینی در کالسمواجهه 

 تداخل ساعات تدریس .3

 آموزان ها به نسبت تعداد دانش بودن تعداد رایانه مناسب

 آموزی ها در فعالیتهای دانش کار با رایانه سهولت

 بروز نقص فنی و تسریع حل مشکالت در این زمینه

 کمبود رایانه .9

 ( تفاوت مهارت استفاده از فاوا)آموزان  دیجیتالی دانش شکاف 

 آموزان در دسترسی و استفاده خارج از مدرسه تفاوت دانش

 آموزان از سایت مدرسه میزان دسترسی و استفاده دانش

 آموزان دیجیتالی میان دانش شکاف  .5

 عوامل ساختاری. 7

 هوشمند فضای فیزیکی مدارس:  

  ، بررسیی درسکالسهاکلی مدرسه و دو بخش فضای در  فیزیکیضای ف 5شماره  در جدول

 . به دست آمده است  شماره  پرسش در پاسخ به ها یافتهاین  .است  شده

مورد مطالعه هوشمند  ر مدارسموجود د فناوری  تجهیزات .8جدول   

 

 9مدرسه 3مدرسه 1مدرسه  مدرسه

ضا
ف

 

مدرسه
 

 31 11 95 93 مدرسه های تعداد رایانه

 13 3  91 15  یادگیری  و  های مختص آموزش تعداد رایانه

 3   1 6 مدرسه پروژکتورهای تعداد ویدئو

 1 1 1   مدرسه هوشمند های تعداد تخته

س
س در

کال
 

 3 1 1 7 کالس های تعداد رایانه

 3  9  91 4  سایتهای  رایانهتعداد 

 6 4 5 3  اداری  و  تعداد رایانه امور دفتری

 1 1 1 3 کالس تعداد ویدئوپروژکتورهای

 1     9 سایت تعداد ویدئوپروژکتورهای

 اینترنت به اتصال نوع
ADSL ADSL ADSL ADSL 

 ICDLکالس  آموزشهای معلمان 

تولید محتوا  و

آموزش  –

 شبکه

 برد آموزش

 نگارا، هوشمند،

 اسنگیت

آموزش تولید 

محتوای 

 -الکترونیکی 

آموزش -نگارا

ترفندهای 

 -ویندوز

 خطاهای مودم

آشنایی با 

مبانی 

 -کامپیوتر

آشنایی با 

 تخته هوشمند
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  های آموزشی در سایت رایانه .ندارد وجود رسد  در کالسرایانه ، پدیده 5شماره در جدول 

، (انش آموزد  3به رایانه یک نسبت طور متوسط  به)اند با عنایت به تعداد اندک آنها  شده گردآوری

 یاجلسات  دسترسی به سایت در همه  عدممانند  هاییمحدودیت اما. پذیر است تصمیم توجیهاین 

 9و   ه مدرس. نماید می را ایجاد جایی از کالس به سایتهجاب وقت گیر بودن و بدون برنامه قبلی

مانند  یهمراه تجهیزات)اند کردهدر کالس مستقر( دستگاه به ترتیب 3و  7)رایانهتعدادی 

های نمایش فایلجهت )آموزشی  عنوان وسیله کمک این ابزار به  ازمعلمان  (.پروژکتور و پردهویدئو

 .جویند می  بهره (پاورپوینت و فیلم

آموزان  دانش و ( تصویر)ند دوب شده  هم وسط اتاق چیده  به  ها پشت رایانه  شماره  مدرسهدر 

  .را نداشت ها رایانه  همه نظارت برامکان همزمان م معل .کردند می کارتایی ی دوههادر گرو

از آموزان  دانش معلم،  عالوه بر امکان نظارتکه ( 1تصویر)بود 1ه شمار  تر مدرسه الگوی مناسب

 .نددش مطلع می ی دیگرگروههافعالیت 

 

 
 2 مدرسه  سایت .2تصویر                                            7  مدرسه  تسای .7 تصویر            

 
 8 مدرسه  سایت. 8 تصویر



 721فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 

 

82 

 مدرسه   شده در سایت  معلمان در زمینه دروس تدریس پاسخ :دروس مورد استفاده و میزان آن

 .است 1شماره پرسش به پاسخ  این بخش در .است آمده 7ل شماره در جدوآن و بسامد 
 آنهاو بسامد دروس  .8ل جدو

 ترکم بسامد ترپر بسامد مدرسه

، ، ریاضی، شیمیفیزیک شامل (ماهی دو بار)اختصاصی دروس   

 مدلسازی و آمار، هندسه

 و  دین، زبان خارجیشامل  (ماهی یک بار)دروس عمومی 

  جغرافیای عمومیفارسی،   زبان و  ، ادبیاتعربی ،زندگی

 ماهی دو) اجتماعی  و مطالعات فارسی زبان فارسی،  عربی، ادبیات 1

 (بار

 (بار یک ای هفته)خارجی زبان

 مجازی  آزمایشگاهفیزیک، شیمی استفاده از 

هر دو ماه ) مدلسازی و آمار، هندسهریاضی، ، جغرافیای عمومی

 (باریک

 بار، فیزیک ماهی یکریاضی سه بار در سال بار در هفتهشیمی و آزمایشگاه یک 3

یکبار در )فارسی   عربی، ادبیات، زبان، تعلیمات دینی و زبان 9

 (هفته

 (دو بار در هفته)فیزیک، ریاضی و شیمی 

 

اما  ارائه شده است،اوری فن باحداقل یک بار در سال دروس  اکثردهد  می  شانن 7جدول 

  آزمایشگاه)از فاوا گیریبهره  به -فیزیک یمی وش مخصوصاً –دروس اختصاصی دربیشتری  گرایش

 .بردند می  بهره آن  از بیشتر 3و  مدرسه .است  (1شیمی  مجازی  مایشگاهآز و فیزیک  مجازی

بسامد استفاده از سایت با میزان کفایت تجهیزات در شود که  می  استنباط 3و  1ل جدو ایسهبا مق

  کرده گزارشکمترین استفاده را  و (دستگاه 3 )رایانه  کمترین تعداد 3 مدرسه .است  مرتبطمدرسه 

  .است

نظام  گفت بتوان شاید. غایب هستندسایت   در ارائه فهرست در تربیت بدنی ی ماننددروس

تالیف درسی را با  هر موضوع جایگاه، محوری بودن -کتاب واسطه هب –آموزشی بسیار متمرکز ایران 

ب صاحدروس (  : با دو معنی. محور است- مدرسه نیز کتاب  شدن فناورانه  لذا ؛کند می تعیین ،کتاب

 کتاب رهبریفناوری را   بر  تدریس مبتنی فرآیند( 1 .دارند  اولویتدر تدریس با فناوری کتاب 

از جمله  –و کنشهای پداگوژیک معلمدرس  جایگاه "درسی  کتاب  تاتوریدیک"به نوعی  .کند می 

تاب برای موضوعات درسی جدید تالیف ک آننمونه بارز . کند می  را تعیین -تدریس مبتنی بر فاوا

 ساعتدر  تابردار نیست  کتاب واست است که مفهومی  "دبستان  ششم" ۀپایو پژوهش  مانند تفکر

این . گردد دروس دیگر تنیده در باید یبلکه چنین مفاهیم ؛روند  فکر فرو به دانش آموزانمشخص  

  .تاری مجزاستموضوع نیازمند جس

                                                 
1. Crocodile Physics 
2. Crocodile Chemistry & ChemLab 
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از گیری ی مناسب در بهرهدارای بسامد بدنی تربیت  درسکه  دنده می المللی نشان بینی پژوهشها

 ،فاوا  معلمان با چگونگی درهم تنیدن  یل عدم آشناییدل به، اما (1113  گولدر، و رلتی) فاوا است

. استی مجزا مقالهموضوعی برای  "کیفیت استفاده"چگونگی و  .دشو می  از گردونه خارج معموالً

پژوهشی این  متفاوت است و پیشینه -خارجی با تاریخ  عنوان نمونه زبان به –ماهیت هر درس 

 (. 1115برای دروس تاریخ و بنویسیم نگاه کنید به طالئی، )است  موضوع گسترده

 دیرین  یچالشهاآموزشی از   افزارها و محتواهای ها، نرم فقدان برنامه :محتواهای دیجیتالی

مسائل زبانی و فرهنگی  ه سببکشورهایی است که امکان استفاده از محتواهای باز را بایران و 

       یکی : است  گرفته دو مسیر را پیش پرورش  و  آموزش. (336  همکاران،و  محمودی)ندارند

 استفاده از ی،دیگر .(1شبکه رشد  مانند شبکه تحت یا فشرده  لوحسفارش تولید )  صورت متمرکزهب

  واحدهای"از  دیجیتالی   ایمحتواه انبوه تولید جهتآموزش و تشویق معلمان ، توزیعی مدل

"فراگیری
که د نده می  ی این تحقیق نشان ها داده .(343 ،پرورش  و  آموزش  پرتال جامع وزارت) 3

  .ندا عملی و کاربردی مطلوبی نداشته  انعکاس مورد مطالعه هوشمند  مدارسدر  تالشها

مون در  با دوستان و معلم هندسهام، اما از طریق اینترنت  نکرده  ار خاصی دانلودافز حال نرم تا به"

 .فرستیم مون وبالگ دارن و ما کارهامون رو به وبالگ ایشون می ارتباط هستم، معلم

 "کنم می مونه مراجعه بیشتر به سایتی که آدرسش پشت کتاب درسی .شناسم آموزشی رو نمی هایسایت

 (.9مدرسه،4 آموز دانش)

داده  ن که اداره در اختیار مدرسه قرارتهرا  شهر  هوشمندسازی مدارس  افزارهای طرحنرم از"

،  6معلم) "میشه افزارها اجرامون هم با استفاده از این نرممجازی  آزمایشگاه. کنیممی  استفاده

 .(1مدرسه

آشنایی متوسطی رایانه نی که با اقرار داده، معلم هایی است که اداره در اختیار ماافزارها هماننرم"

 مفید و آموزشی های برنامهکنند و تعداد معدودی هم از اینترنت می استفاده  نرم افزارهادارند از این 

 .(1مدرسه،  1مدیر) "کنند دانلود می

 آموزش معلمان الگوهای گوناگونی را در  گوناگونکشورهای  :سواد فناوری معلمان     

 پرورش  و  آموزش  نیز وزارت ایراندر . اند د نظر نرسیدهورسطح مطلوب م  اند اما هنوز به برده کارهب

 6در  ساعت آموزش  نفر 31  حدود –را  یهای متنوع دوره (331 سال )از شروع طرح تکفا

                                                 
1. Tearle & Golder 

2. www.roshd.ir 
3. Learning objects 
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اما همواره . است  نموده  اجباری و اختیاری برگزار صورت به -(336  همکاران،محمودی و )مهارت

لذا  ؛بودهکمرنگ  آنفرد در   اعتقاد دغدغه وشدن به  نیاز و مبدل  صر گرانبهای طلب و احساساعن

 (. 341  همکاران،زنگنه و کرد)است   بوده ،رفت می ز آنچه انتظارامراتب کمتر  شان بهاثرگذاری

و کالسهای ضمن خدمت شامل  پرورش  و  موزشآ  ازی وزارتمج  های برخی دوره در من"

بانک  و صفحه گستردهویندوز، پاورپوینت، فتوشاپ، واژه پرداز، فناوری اطالعات و ارتباطات، 

 .(3مدرسه ،1 معلم) "بودند شرکت کردم  که اجباری  اطالعاتی

ماندگارتر ثرگذاری ایادگیری و   هها و الگوهایرا تکثر موجب ،طلب و تشنگی معلم ،در مقابل

  .گونه بود این  ه شمار  مدرسه. شود می

ها پرسم، خیلی وقتا بچهاز متصدی سایت می دارمیا سؤالی  خورم برمیهر جا به مشکل "

 .( درسهم ،5معلم) "گیریمزمون جلوترند و ما ازشون یاد میاَ

کنیم، توی مدرسه از مسئول  پیشرفته، پس طبیعیه که به مشکل برخورد روبهدنیای فناوری "

توی خونه از همسر و دوستانم  پرسم،ها سؤاالتم رو مییا همکاران و در برخی مواقع از بچهرایانه 

 .( مدرسه،   معلم) "گیرمکمک می

بخش  هوشمندسازی)در امور دفتریمدرسه   چهار های رایانهبرخی : ها برای امور اداری رایانه

از چه استفاده ای  اما. شد استفاده می (آموز، معلم و والدین امل با دانشتع ،رهبری مدرسه مدیریت،

آموزان  دانش ،نامعلم ،والدینمحلی،   جامعه)هدایت مخاطبان   و  راهبری دانش،  ها در مدیریت رایانه

برای ( ریآموزشی و ادا) مدرسه  اطالعات  نظام مدیریت و ساماندهی ،(مدرسه  اداری  و کارکنان

ای برای  ی مداخلهفعالیتهااطالعات، طراحی   بر  مبتنی گیری سازی و تصمیم ، تصمیمبودنآمد  روز 

  ی مهم مدلهااز بخشاین حوزه  ؟دشو مدرسه می  هایفرآیندتمر از کیفیت و ارزشیابی مسبهبود 

تر  ار رقیقبسی یسطوحی این تحقیق ها داده .هوشمند است  مدرسهگذاری  سیاست  اسناد در مفهومی

  .دهد نشان میرا 

های مربوط به خودمون رو کنیم، بخشنامهوارد سایت میرایانه آموزان را از طریق نمرات دانش"

های غیر حضوری که از طریق اینترنت برگزار گیریم و در آزمونمی پرورش  و  آموزشاز سایت 

     د و کنن ی آموزشی برگزار میههابرای شرکت در مسابقاتی که گرو .کنیممیشه شرکت می

امتحانی و   برای تایپ سؤاالتم، همینطور کنیاستفاده می رایانهد از شوهایی که به ما محول میپروژه

 .(9مدرسه ،9مدیر) "است ابزار مهمی رایانهدرسی  تهیه جزوات

                                                 
1. Word, Windows, PowerPoint, Photoshop, Excel, Access 
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 یفرآیندعوامل  .2

 :عبارت اند ازو است  یادگیری-یاددهی  فرآینددر دخیل  های لفهؤی، مفرآیند  عوامل

 پداگوژیک به ادعای تغییر رویکردبر  ناظر ورود فناوری به آموزش: رویکرد پداگوژیک 

 .استغنی  یمحیط در (331  ،ابراهیم زاده)اجتماعی  گرایی گرا یا سازنده سازنده  سمت یادگیری 

او  ۀبرای اندیش -به قول ویگوتسکی –یاآموز  دانش اکتشاف اصیلمعلم و فناوری در نیل به 

عمل نزدیک  چندان به ادعاییچنین  .(1113، و همکاران 1کازلین)کنند می  حمایتی فراهم  داربست

گیری  بهره فروش انبوه،: رایانه»نگارنده کتاب معروف   3همچون الری کیوبن یو مخالفان  نشده

آن  بر همین نقطه است و بیشترین انتقادات ،هوشمند  آشیل مدارس  پاشنهران در ای. دارد، 9«محدود

علم به این   باهوشمند   مدرسه  طرحگذاری  سیاست اسناد .(341 ، انصاری)است   شده  وارد

مرکز آمار )اند کرده( الکترونیکی، الکترونیکی و نیمه هوشمند درجات نیمه)مسیر را مدرج موضوع، 

و ای  مشاهدهی ها داده .(341 پرورش،   و  وزارت آموزشارتباطات   و  اطالعات  فناوری و

معلمان  میان در رویکرد پداگوژیک ی عمیقیتفاوتهاکه دهد  می نشان پژوهش حاضر ای مصاحبه

 از منظر قابل مالحظه یتفاوتاما . خورد می  چشم بهو حتی معلمان یک مدرسه  گوناگونمدارس 

 هوشمند رویکرد  در کالس) نیستعادی  وهوشمند   کالسرخدادهای  میانپداگوژیک 

      دیالکتیک،   نه رویکرد) است"محور–درسی کتاب"، "محور-معلم"، "محور-سخنرانی"

ارائه مطالب از طریق در  زمینه ای مناسبفناوری (. "محور-پروژه و پژوهش"، "محور-آموزدانش"

 . استاسالیدهای آماده و نمایش روی پرده 

کنیم و می  اورپوینت برای ارائۀ درس استفادهولی اغلب از پ متفاوته،رایانه نحوۀ استفاده از  "

را از  یآموزان مطالباوقات دانشکنیم، بعضی آموزان تماشاگر هستند، گاهی فیلم پخش میدانش

 .( مدرسه ،6معلم) "دهند کردند به کالس ارائه می هایی که خودشون تهیهطریق پاورپوینت

رایانه مبنایی رفتارگ -ماشین آموزش -در آموزش رایانه از  استفاده نخستینکه   قابل توجه است

به یادگیری خطا و دریافت پاداش یا تنبیه  و  تمرین و آزمون و آموز با تکرار داشت و دانش

 -در آموزش کودکان  خصوصاً -، این استفاده هنوز موضوعیت دارد. (335 ، ذوفن)د ش می نائل

. ساخت دانش و تتبع و جستجو است ،سنین باالتر مرجح یادگیریاما برای  .(5سایت بکتا)

                                                 
1. Scaffolding 
2. Kozulin 

3. Larry Cuban 

4. Computers: Oversold and Underused  
5. becta.org.uk 
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 است کهساله  7 -5 آموزان  دانش برایرایانه ای از  چنین استفاده گرنشانشده  های انجام مصاحبه

 .جای تامل دارد

ها رو آزمایش ،خطا  و  آموزان با آزموندانش .کنیممی  مجازی استفاده  گاهی از آزمایشگاه"

آموزان دارد که از دانش افزارهای تمرین وجودبرای برخی دروس نرم. گیرند می و یاددهند می انجام

 .(1مدرسه ،3م معل) "به تمرین بپردازندرایانه با استفاده از  خواهم می

  درسهم از رایانه درتحقیقات و تکالیف دادن برای جستجو و انجام آموزان  دانش استفاده مستقل

 .تر بود رایج 1و 9ه شمار

مشاهدۀ نمراتم به اینترنت  نام وبرای کارهای تحقیقاتی، انجام تکالیف کالسی، امور ثبت"

، چون سرعت اینترنت در خانه پایین است کنمجستجو می گوگل از طریقکنم، بیشتر می مراجعه

 ،15ز آمو دانش)"رومنت می به کافی  دانلودبرای است، اگر ناچار باشم   ود نرم افزار سختدانل

 .(9ه شمار  مدرسه

 و آموزان  دانش ،از توان فناوریگیری  بهره در :از قید زمان و مکان یادگیری آزاد سازی

"یادگیری  ای حرفه  اجتماع"باید معلم 
مکان مناسب خودش   و  کس در زمان که هردهند  را شکل  

نویسی و  وبالگ) 1فناوری موسوم به وب  جدید  تظاهر نسلهای. اید یا از آن بیاموزدبیفز آن به

برداری از این توان  بهره گرنشانی این تحقیق ها داده .داردچنین امکانی را  (اجتماعی  های شبکه

آموزان  دانش وبوده  معلم مبدع وبالگ شیمیکه  ؛(در باال 9مدرسه ،4 ز دانش آمونقل قول )است

 . ه استنمود می  قد و بررسی و اعالم نظر ترغیب، نرا به تهیه مطلب

 (-همزمانارتباط غیر  -الکترونیک پست)افراد میانیک   به  دیجیتالی یک تیک نسل قبل، تعامال

 برخی. است بوده( چت و یاهو گوگل)ساده  های فرمهمزمان از طریق پالت  سپس گفتگوهایو 

سواالت امتحان و نمونه ارسال  دراز چنین امکانی  - ه شمار  مدرسهدر  خصوصاً -آموزان دانش

 . کردند  صحبت آموزی دانشمیان  اتو ارتباط به معلم پاسخگویی 

در مورد مطالب درسی  .زنممی های روانشناسی سرکنم و بیشتر به سایتمی از اینترنت استفاده"

کنن می مون معرفیکنم، گاهی هم نرم افزارهای آموزشی که معلم می رشد رو جستجو سایت

 چندمیشم، با  منصرف و بودن سرعت اینترنت در خانه، خسته پایین خاطرکنم اما اغلب به می دانلود

فرستیم، هم آموزشی و ینترنت در ارتباطم، بیشتر وقتها مطالبی برای هم میتا از دوستانم از طریق ا

 .( شماره مدرسه ،13دانش آموز)"هم غیر درسی ولی ایمیل معلمامون رو نداریم

                                                 
1. Professional learning community  
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کنم، با دوستانم از طریق ایمیل ارتباط دارم، معلم می مدرسه و خانه از اینترنت استفادهدر "

بریم، من جوابشو جلسه بعد براشون میمیفرسته و ما برامون  روسؤاالی امتحانی گاهیمون شیمی

شنایی افزار خاصی آپرسم، با نرممون میمو تو خونه از طریق ایمیل از معلماغلب اشکاالت درسی

هر سایتی که  کردم، توی خونه به غیردرسی دانلود ولی نرم افزارهایندارم که بخوام دانلود کنم؛ 

میده   اجازه پرورش  و  آموزشزنم، اما تو مدرسه فقط به سایتهایی که می باشم سر دوست داشته

 .( ه شمار  مدرسه ،3 آموز دانش)"باشمکشم، وقتی یک پروژۀ تحقیقاتی داشتهسرک می

 است 3پرسش  بخشی از جهت پاسخگویی به های این بخش یافته :انگیزش. 

. برد بخشی می سمت کیفیت انسان را به ها ها، اعتقادات، ادراک و انگیزهعمل، ارزش پس هر در

ی امتیاز یا ارتقا  عنوان کسب  تحت معنوی  و  مادی  هایحمایتفاوا   به کارگیریبیرونی برای   انگیزش

 لذا .یابد می آن کاهشای مادی هذشت زمان ارزشگبا  و ستا  نقطه شروع که است معلمان  شغلی 

 شاملدرونی   هایانگیزش. کرد ماندگاری این تحول را تضمین ،رونید  هایاست با انگیزش  زمال

 یادگیری بردن از  مشاهده و لذت، تدریس فاوا در   کارگیریبه رضایت و ارزشمندی از   احساس

و  (پردازد ای می حرفه  به یادگیری و رشدم نیز چون معل)آموز و معلم  دانش  مستقل و اکتشافی 

 در مدارس. است کار  این  از شروعشت مدتی معلم پس از گذ  کاری بار  وری و کاهش بهره  افزایش

نشد و این تهدید  سراغی یافت( انگیزش درونی)مطالعه، از جنس دوم انگیزش  مورد هوشمند 

 . افتد خطر تحولی به  اقداماتدارد که ماندگاری  وجود

کمکی به کنه، البته اگه  در هر کاری که بهش مشغوله پیشرفتخب انسان باید "

بدیم مدیر  درس رایانهبینیم اگه با وقتی می .میاد حساب ش هم بکنه انگیزۀ خوبی بهکار کیفیت بردن باال

اما رفته رفته خودمون  .کنیمظاهری هم شده این کارو می ؛توی ارزشیابی کارمون تأثیرمیده

 .(1مدرسه ،7معلم) "دهیمخوشمون میاد و ادامه می

 سازی و  موزش را از کیفیآ فرآیندعواملی که از منظر کنشگران،  :یفرآیندهای بازدارنده

 :استساختاری  گاهیهای کار و فرآینداز جنس  کند یم  دورگذاری  سیاست  اسناد بهشدن   نزدیک

  کردن مطالب کتاب ، تماماکثر معلمان دغدغۀ  ،درسی  هایکتاب زیاد  حجمدلیل  به :کمبود وقت

 گیر است  ر سایت وقتتشکیل کالسها د سویی هماز  .استدرسی 

اما اکنون  ،ود بودخ مخصوص به  دارای کتاب و ساعت ،مستقل یدرسشیمی   اهپیشتر آزمایشگ"

 واقعی برای  صورت  انجام آزمایشها به از طرفی. است  شده  درسی تلفیق برخی آزمایشها در کتاب

بنابراین  .گیر است وقت مجازی  ومحیط واقعی  دو آزمایش در تکرار .استتر  جذابآموزان  دانش
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 "کنم مجازی استفاده  دهم و کمتر از آزمایشگاه  انجامواقعی   دهم آزمایشها را در محیط ترجیح می

 .(9مدرسه ،4معلم)

 .است 9و 3 هایپاسخ به بخشی از پرسش در بخش این :رایانهآموز با نشدن دانش درگیر

آموز را  ت نکات،خستگی و اخالل تمرکز دانشثب نیاز به عدم ،استفاده معلم از پاورپوینت

 راکه مطالب  کم جز در موارد؛ پیوست  وقوع نخواهد بهمؤثر  یادگیری عمیق و ، از این رودارد پی در

 (.علت محدودیت زمان به )دهد ارائه می یادگیرنده

پاورپوینتی با معلم . استبینی  چیز قابل پیش  و همه هکننده دار روندی خسته کالسهابیشتر "

ز آمو دانش)"شه می  ها تکرارروند در همه درس  اینو ره  می  و جلو هد می درسی را به ما نشان البمط

 .(9مدرسه ، 

ولت مثالهای مورد نظرم را با سهاست و من   به روش سنتی باالتر  سرعت تدریس نسبت "

یی که مجهز به کامپیوتر و کالسهاالبته در  -کنم می بیشتر و اتالف وقت کمتر مطرح

اگر به  ،دهند می ارائهتکالیفی را انجام و در کالس آموزان  دانش طورهمین  -اندپروژکتورویدئو

فیلم و صوت برنخوریم نتیجه   نمایش  افزارها و یا عدم نرم  تطابق ورژن  همانند عدممشکالتی 

  پی و خودم را درآموزان  دانش آید که دلسردی می  تی پیشمطلوب است اما گاهی مشکال

 .(1مدرسه ،  ه شمار  معلم)"دارد

 محدودیتی در استفاده از (زیاد و تقاضای کم تعداد)بودن سایت اشغال :تداخل ساعات تدریس

 .آن است 

استفاده ریزی  برنامه. انمبم  تا جلسه بعد منتظر گاهی زمانی نیاز به نمایش مطلبی دارم و باید "

علت برخی  همین  به است یباشم کار دشوار  هایی که باید داشتهریزی کنار همه برنامهدر سایت  از

 .(9ه مدرس، 3ه معلم شمار)"کارم ندارد   چندان اهمیتی در نتیجهچون  ،کنم صرفنظر می آنمواقع از 

است و ( دو تا سه برابرحدود )ها از تعداد رایانهآموزان کالس بیشتر دانش عده :رایانهکمبود 

 .عملی نیست( رایانه آموز یکهرسه دانش)رایانهآموز با شدن دانش درگیر

 وقتی .نیست آسانیتور دیدن صفحه مان ،نشینیم امپیوتر میک وقتی سه یا چهارنفر پشت یک "

. کنند بعضیها ایستاده باید کاررسه و  نفر هم می  به ششتعداد ما  میشن خرابها  بعضی از کامپیوتر

 ،6 ز دانش آمو)"شه می  کنند و بقیه حواسشون پرت می  یکی دو نفر نگاه ،کنه می  یک نفر کار

 .(3ه مدرس
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مور  )است  سطح دنیا مطرح دیجیتالی در  ی شکافچالشها :آموزان دانش میاندیجیتالی   شکاف

وقت و   اتالف سببرایانه آموزان در استفاده از عدم توانایی برخی دانش .(1113  ،اندرسون و 

  .شودجاماندن از کالس می

خونه  کردم اما چون توی شرکت کالسهامن در همه  ،امپیوتر گذاشتهک برامون کالس، مدرسه"

 ،5آموز دانش) "کردم کنم همه چیزرو فراموش کر مینکردم و ف رو پیدا الزمتر ندارم توانایی کامپیو

 .(9مدرسه

نترنت نیستیم به از کامپیوتر و ای یک سطح استفاده درچون همه  داریمگروهی   تحقیقوقتی "

وه یک نفر دیگر پاورپوینت را خوریم اگر یک نفر جستجوی خوبی انجام بده در گر مشکل برمی

سایت مدرسه هم خالی  .تونه خوب بسازه و اگر بهش جستجو را بسپاریم میگه اینترنت ندارم نمی

انجام تحقیقات دردسر خالصه . کنن ها هر وقت تونستن ازش استفاده نیست که بچه

 .(1مدرسه 3 آموز دانش)"بزرگیه

 موجب سردرگمی برخی ازکه  هدر استفاده از کامپیوتر مشکلیآموزان  دانش تفاوت سطح"

و  کردنها به من مراجعه  برخی خانواده .دارناین موضوع مدام شکایت   آنها از.  شدهآموزان  دانش

 .(1مدرسه .9 معلم)"را ندارند  این امکاناتکه توان تهیه  اند گفته

 نتيجه گيری

 :شود می بیان چنینپژوهشی  پرسشهای، پاسخ ها از تحلیل یافته

 دارند؟ یچه تفاوت یو عادهوشمند   مدرسه یریادگی یکیزیف طمحی .7

روی ههم و روب  سر  آموزان پشتای است که دانشگونه سنتی چیدمان به  در کالس درس

 .(341 انصاری،)کندمی  دهاستفادرسی  برای انتقال محتوای آننشینند، معلم از سیاه می تخته

. شودمی رایانه، برگزارژکتور و وپر مجهز به ویدئویا کالسهایی هوشمند در سایت   کالس درس

  هایفایل یا -شده  ای تعبیهدر گوشه که - 1سفیدانتقال محتوای آموزشی از تخته سیاه یا تختۀ در 

 گیریبهرههایی در محدودیت( آموزان دانش شمارنسبت به )ها تعداد کم رایانهبا  .شود می دهاستفا ارائه

 .همسوست(  34 )و سبزه( 343 )این یافته با نتایج امیرافضلی. داردوجوداز رایانه برای هر جلسه 

چه  یدو گونه مدارس هوشمند و عاد نیبآموزان  دانش یریادگیمعلم و  سیتدر فرآیند .2

 دارند؟ ییتفاوتها

                                                 
1. Moore & Anderson 
2. Whiteboard 
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 :شود می اشاره دو زمینه این پرسش به در پاسخ به

 در یادگیریآموزان  دانش ساختن هوشمند و عادی در درگیر  تفاوت مدارس( الف

 ارائهیا  تمرینات حل ،گروهی یفعالیتهادر گاهی  .عادی یادگیرندگان منفعل هستند  در مدارس

، نیز آزمایش گروهی در .دهدمی  معلم انجام راآزمایش  .شوند فعال می جدید،از درس کنفرانس 

پرسش از  .شود می محور اداره -معلم ،آموزشی  های کمکنمایش فیلمحتی ؛ دهدمعلم توضیح می

رسد در به نظر می. دانرسبه حداقل می راپرتی  احتمال حواسفیلم   آموز پس از پایاندانش

وار و سطحی افتد، بلکه طوطی نمی عمیق و پایدار اتفاق  یادگیرییادگیرنده،   بدون دخالتیادگیری، 

 . دهدمی رخ

 شودمی  محور اداره -یادگیرندهصورت  یی بهشد کالسها اشارهطور که همانهوشمند   در مدارس

آموزان تنها دانشفضای آموزشی  ورایانه دلیل کمبود  اما به ؛کنندن نقش راهنمایان را ایفا میاو معلم

وقت،   کمبود دلیلهای کالسی به در پروژه .شوند مییند یادگیری درگیرآدر فر ،رایانه با  درگیر کار

 جهتو  بازخوردبدون  آموزان دانش سایر. دهند کارشان را در کالس ارائهتوانند محدود می ه ایعد

  که کردیم این است استنباطمشاهداتمان  ازآنچه  .دهندمی تحویلمعلم  به راتحقیقشان  ،تکلیف  رفع

 جهت انجام. بردنمیرایانه آموز دست به مجازی دانش  های حل تمرین و آزمایشگاهجز در کالس

اینترنتی ، فراگیران به جستجوی مطالب مورد نیاز در سایتهای -کالسی  کار -کارهای تحقیقاتی دادن

 .پردازندمجاز می

یادگیری   فرآینددر آموزان  دانش ساختنبا درگیر هوشمند   مدرسه رسد می در مجموع به نظر

این یافته با نتایج . گردد ترند موجب که فعالآموزان  دانش عده از  آنبتواند یادگیری بیشتر را برای 

که فعالیت کمتری دارند نه تنها مفید نیست  یآموزان دانشبرای اما  ،دارد مطابقت( 349 )اسالمیان

 (. 34 ، گری فعله هاییافتهبا مطابق ) داردبلکه نتیجه عکس 

 تنوع استفادة معلمان در تدریس خود از فاوا هوشمند و عادی در   تفاوت مدارس ( ب

 .گیرند می از فاوا بهره -خارج از مدرسه -ای خود حرفه در رشدن امعلمی سنتی برخ  در مدارس

برخی دروس از فیلمها، نماهنگهای  دربیش از نیمی از معلمان شده  هوشمند بررسی در مدارس

 پاورپوینتو پرداز  واژه افزارهایکنند، گاهی معلمان اطالعاتی را با نرماستفاده می... آموزشی و

کالسی،   هایبرخی معلمان سؤالها، تمرینها و آزمون. دهندمی ارائهو از طریق ویدئوپروژکتور   ویرایش

 ایعده)معلمان .کنندارسال میآموزان دانشه ز طریق ایمیل برا ا و پاسخ آنها امتحانی  نمونه سؤاالت

حل  مجازی و  آزمایشگاهافزارهای افزارهای آموزشی و نرماز نرم( بیش از حد متوسط معلمان
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از معلمی به معلم دیگر  ،درسی  یک موضوعاستفاده از فاوا در تدریس  .کننداستفاده می... تمرین 

اندازه تفاوت در  این تفاوت به . است (343 )و امیرافضلی(  34 )همسو با نتایج برازنده ومتفاوت 

 .است(  34 )داودنیا نتایج  با و همسو ی استفاده از فاوا در معلمانمهارتهادرونی و   های انگیزه

-یاددهی فرآیند هوشمندسازیاز پدیده  و معلمانآموزان  دانش برداشت و احساس  .8

 است؟  چگونهادگیری ی

 نفس به  اعتماد بردن باال در بسزا تاثیری  کالسی  فعالیتدادن  انجامپژوهش، های  یافته بنابه

داشت  باید توجه .برند می لذت و یابند می مؤثر یادگیری  یندآفر در را خود آنها .است داشته فراگیران 

این . دشوبازنگری  بایدسال کم است و   درس در طول  موارد به نسبت تعداد جلسات کالس  که این

 .است ( 34 )و برازنده( 343 )امیرافضلی( 343 )، ابراهیمی( 34 )های سبزه همسو با یافته موارد

اغلب . کندرا کم می آموزان دانشمتحرک خستگی  محتوا با تصاویرمایش به نظر می رسد ن

 .دنا با این نظر مخالفآموزان  دانش برخی یید وأآن را تهوشمند   مدارسآموزان  دانشمعلمان و 

  های صورتتالشبرخی  .کنند مضاعف می  احساس فشارالکترونیکی   در تولید محتوایمعلمان 

   ابراز ناراحتی هوشمندسازی موجود در دانند و برخی از روند افی نمیرا کدر این زمینه گرفته 

  . است ( 34 )همسو با نتایج سبزه کنند کهمی

سمت رویکرد  برد تا به ی موجود در مدرسه میفناوریهااز  ییها چه استفادهمعلم  .8

 کند؟ محور و پژوهندگی حرکت-آموز دانش

آموزشی که معلم در اختیار  افزارهاینرمو ( تصاویر متحرک )از پویانمایی در محتوا گیریبهره

افزار به نرم ؛در حل تمرینیا  کنند کارمیخطا   و با آزمونیادگیرندگان و دهد  میآموزان قرار دانش

 . دهدغلط بودن انجام آن را می  و  آنها پیغام درست

ن به جای تزریق مطالب اشود و معلممیاداره آموزان درس با همکاری دانش  یکالسهابرخی از 

آموزشی   نقش راهنماهای ند وکنمیالکترونیکی   تهیه محتواهای بهدر ذهن فراگیران آنها را تشویق 

  .دارندیادگیری را   کنندگانتسهیلو 

 سببآموزان در تکنیکهای تست زنی هر چند دغدغۀ تمام کردن کتاب و باال بردن توانایی دانش

ر سطح رسد د می در مجموع به نظر .یابد آموز به آنچه باید دستشود کمتر حوصله کنند تا دانشمی

دیجیتالی مناسب بار زیادی   دلیل کمبود محتوای  است به آن پرداخته  دبیرستان که پژوهش حاضر به

 حتی در مقطع دبستان که .پذیر نیست که تحمل آن برای هر معلم امکان بر دوش معلمان است
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باز  ،کنندمی  ری نسبت به دبیرستان فراهمدیجیتالی بیشت  محتوای درسی کتب   تالیف شرکتها و دفتر 

 . همسو است( 343 )های ابراهیمی این نتیجه با یافته. خورد می چشم این نقص بههم 

 هاپيشنهاد

 ،د فاوااساس کاربر بر درسی  هایمحتوای کتابتنظیم  . 

 ،در استفاده بدون دغدغه از رویکردهای مبتنی بر فاوا درسی  توایحجم محکاهش  .1

 ،در مدارس رایانهافزایش تعداد  .3

  ،آموزانو دانش معلمانکاربردی استفاده از فاوا برای آموزش  .9

 ،انآموزافزارهای موجود به معلمان و دانش معرفی نرم .5

و تجهیز آن به  (یموضوع درس کالس) گوناگوندرس برای دروس  کالس تشکیل .7

 ،درسی های کمک، ابزار و وسائل آزمایشگاهی، کتابرایانهویدئوپروژکتور، 

 ،اینترنت  های کالس به شبکۀ رایانهاتصال  .6

 ،(ها تهیه امکانات و دسترسی)آموزان دانش میاندیجیتالی   کاهش شکاف .3

کارهای  های مناسب با محتوا پرورش  و  آموزش  سایتهای مورد تایید وزارت افزایش .4

 ،پژوهشی و درسی

 ،کنند معلمانی که از فاوا استفاده می و تشویق مدیر حمایت  .1 

 .تدریس معلمان هنگاماستفاده از فاوا  تا کمیت در توجه بیشتر به کیفیت  .  

 آينده یپژوهشها برای هايیپيشنهاد

 ،(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان)هوشمند در مقاطع مختلف مدارس ارزشیابی از طرح . 

 ،یادگیری  فرآیندبررسی اثرات فناوری بر  .1

 ،معلمان از سویکردن انواع ابزارهای فناوری در کالس درس مطالعه چگونگی وارد .3

 ،فناوری به معلمان ارزشیابی از طرحهای آموزش .9

از فناوری و کاربرد این روشها  بهره گیریجذاب ساختن یادگیری با  برایبررسی روشهایی  .5

 .معلمان از سوی
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 ز در ایرانسب مدارساستاندارد  معیارهایتدوین 

 *حسین میبودی 

 ** انیجانیاله الملوک اكرمدكتر 

 ***دكتر سید محمد شبیری
 ****ی جوز یعل دیس دكتر        

 ***** نژاد یزیعز رضادكتر 
 یدهچک

سازی محیط نتیجه فعالیتهای  بسیاری از تهدیدهای محیط زیستی، تخریب منابع و آلوده
آموزان از مؤثرترین شاخصها در  رو آموزش محیط زیست به دانش انسانی است؛ ازاین

امروزه تدوین معیارهای انتخاب . شود افزایش و ارتقای آگاهیهای جامعه قلمداد می
ترین مسائل سازمانهای  مدارس سبز با تأکید بر حفاظت از محیط زیست به یکی از مهم

معیارهای متعددی را برای ارزیابی مدارس سبز پژوهشگران . شده است مسئول تبدیل
استانداردهای مدارس سبز . کننده هستند اند که باوجود تعدد، دارای همگرایی قانع برشمرده

سازمانی و اهداف آموزشی هستند، نمودی کلی از یك  که شامل فضای فیزیکی، فرهنگ 
کشور ضرورت وجود  فقدان مدارس سبز در میان مدارس. کنند مدرسه سبز را فراهم می

گیران را در ایجاد مدارس فوق  تصمیم معیارهای استاندارد را که همچون مدل اطالعاتی،
کارگیری آنها از  تدوین این معیارها و چگونگی به. سازد دهد بیشتر آشکار مییاری می

شود که دامنه انتخابهای نادرست محدود و گزینش این شناسی، موجب می طریق روش
ای، ذهنی و توصیفی  حیطه افراد غیرمتخصص خارج شود و به روشهای سلیقهمدارس از 

گری و  ای لگام زده شود تا این اقدام با برخورداری از پشتوانه علمی، در حیطه حرفه
گیری چند معیاره  با استفاده از رویکردهای تصمیم 1در این تحقیق. متخصصان قرار گیرد

معیار  82معیار اصلی و  11کشور ایران در قالب  فازی، معیارهای استاندارد مدارس سبز
در پایان نیز سعی شد با ارائه راهکارهای مناسب، به مدیران این . شده است فرعی تدوین

 .منظور مدیریت هر چه بهتر محیط زیستی یاری شود مدارس به

 ، ایراناستاندارد، معیار فازیای  ، تحلیل شبکهسبزمدرسه  :گانكليد واژ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/3/49: تاریخ پذیرش                 6/7/41:  تاریخ دریافت
 links.state@gmail.com                           واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی *

 lahijanian@hotmail.com                        تهران قاتیتحق و علوم واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یانرژ و ستیز طیمح دانشکده اریدانش **
 sm_shobeiri@pnu.ac.ir                                                                دانشیار دانشگاه پیام نور، گروه علمی آموزش محیط زیست*** 

 sajozi@yahoo.com                           شمال تهران واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یمهندس و یفن دانشکده ست،یز طیمح گروه اریدانش ****
 r.azizi@srbiau.ac.ir                                         تهران قاتیتحق و علوم واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه نباتات، اصالح گروه اریاستاد *****

گیری  ارزیابی مدارس سبز ایران با استفاده از روشهای تصمیم یارائه الگو»تحت عنوان حسین میبودی  یحاضر برگرفته از رساله دکتر مقاله. 1
 .باشد یمتهران  قاتیحقواحد علوم و ت، یدانشگاه آزاد اسالمدر « چندمعیارة فازی
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 مقدمه

هر کشور برخوردار  وپرورش آموزشی فعالیتها فرآینددر  ویژه یمدرسه از جایگاه و ارزش

پرورش انسان متعادل و تربیت  منظور بهابعاد  ۀمدرسه مکانی است که یادگیری در آن با هم. است

گیریهای سطوح  و تصمیم هایگذار استیسگیرد و الزم است در  شهروند مؤثر و مفید صورت می

ریزی  سازی و برنامه به این موضوع عنایت خاص گردد؛ اما تصمیم وپرورش آموزشفوقانی وزارت 

 و انیفیشر)نیازمند تحقیق و پژوهش است  آنهاتوجه بیشتر به مدارس و استقالل نسبی  ۀنیدرزم

 (.1343ی، مهرمحمد

 بر انسان یانداز دست گستره رایز اند، نهاده نام یستیز طیمح ینهابحرا دوران را یکنون عصر

 سطوح هیکل در توسعه به ازین و تیجمع روزافزون رشد جهینت در ست،یز طیمح یها عرصه

 و یراصولیغ یبردار بهره اثر رب و گرفته خود به تر عیوس یابعاد روز روزبه ،یاجتماع و یاقتصاد

 یطرف از. است نموده وارد ستیز طیمح کرهیپ بر یریناپذ جبران خسارت ،یعیطب منابع از هیرو یب

 در یفرهنگ ضعف و الزم  یآگاه فقدان در شهیر موجود، یستیز طیمح معضالت عمده بخشهم 

 ازمندین لذا شود؛ یم محسوب یفرهنگ مشکل ینوع واقع در و دارد عتیطب و انسان ارتباط نۀیزم

. است سازی فرهنگ و زیست محیط آموزش حوزه در یگذار استیس یبرا یالملل نیب و یمل عزم

 یابزار و دولت یعموم یگذار استیس شقوق از یکی ستیز طیمح آموزش در یگذار استیس

 نیا در. به شمار می آید ستیز طیمح حوزه در یآموزش مباحث تیریمد یبرا یاسیس-یحقوق

 از حلهاراه است، ستیز طیمح آموزش بخش در موجود یتهایمحدود و چالشها بر یمبتن که فرآیند

 آموزش. دنشو یم یریگیپ اجرا یبرا یقانون یمباد قیطر از و لیتحل یگذار استیس انیجر قیطر

 ستیز طیمح از تیحما جهت در را افراد رفتار و نگرش دانش، تا دینما یم تالش ستیز طیمح

 .(1341میبودی، )دهد توسعه

هنس و ) مدارس شدند یفعالیتهامسائل محیط زیستی در سراسر جهان با تأخیر وارد 

 شهر در ریو کنفرانس استکهلم، کنفرانس از پس سال بیست ،1448 سال در. (8212، 1همکاران

طبق . بود 81 کار دستور عنوان تحت منشوری ۀتهی آن کار حاصل که شد برگزار برزیل ریودوژانیرو

  خود، در مدیریت  سنتی  رسوم و  آدابو   دانش  سبب  به  محلی  جوامع... » 81، دستور کار 88اصل 

  ایشان  و منافع  ، فرهنگ لذا، دولتها باید از هویت. کنند می ایفا  حیاتی  نقشی  زیست  محیط  و توسعۀ

سازمان ملل ) «باشندپایدار   در امر توسعۀ آنان مؤثر  شرکت کنند و راهگشای  حمایت  شایانی طور به

                                                           
1. Hence et al. 
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توسعه  یآموزش برای ارتقا» :دارد بیان می 81کار ، دستور 3/36همچنین در قسمت . (1448متحد، 

بسیار مهم و حیاتی   پرداختن به مسائل محیط زیست و توسعه برایپایدار و بهبود ظرفیت مردم 

 (.1448، ملل متحدسازمان توسعه پایدار  بخش)« است

  1(.ای . ای . اف) المللی آموزش محیط زیست بنیاد بین 1441در سال  در پاسخ به این بیانیه،

این برنامه با هدف آموزش (. 8211، .یا . یا . اف)المللی مدارس سبز را آغاز کرده است  برنامه بین

 طیمح تیریمد طرح یرهنمودها اساس بر ومحیط زیست در نظام رسمی کشور در هفت مرحله 

شامل ریزی شده است که بر اساس آن طیف وسیعی از افراد ذینفع  برنامه 8اکو یزیمم و ستیز

آموزان مورد آموزش  آموزان و اولیای مدرسه، با محوریت دانش ها، دانش مدیران، معلمان، خانواده

آمیز مراحل هفتگانه برنامه، پرچم  گیرند و در نهایت مدارس عضو پس از گذراندن موفقیت قرار می

 به را تازه مبحثیمدارس،  در پایداری مفاهیم کاربرد. کنندمیرا دریافت  ویژه مدارس اکولوژیکی

 کرده مدرسه اکولوژیکی باز مدرسه پایدار، مدرسه طبیعت و نام مدرسه سبز، مدرسه محیط زیستی،

 داللت دارند زیست محیط با سازگار مدرسه بر و هستند یکسانی مفهوم دارای اینها ۀهم است که

 .(1343 ست،یز طیمح حفاظت سازمان)

و  1448، ریودوژانیرو 1478جهانی استکهلم با توجه به نتایج حاصل از همایشهای 

جویی و دعوت از کلیه آحاد مردمی و تأکید بر حفاظت از منابع طبیعی، صرفه 8228ژوهانسبورگ 

در تمام جوامع و کشورهای سراسر جهان به حرکت هماهنگ جهت دستیابی به توسعه پایدار و با 

و تداوم  استدر جهان آغاز شده  «81کار  دستور» ی تحت عنوانیفعالیتهاتوجه به تحوالتی که با 

سازمان حفاظت محیط زیست طراحی و  رادر کشور  «نظام مدیریت سبز»طرح  1328دارد، در سال 

در مورد ایجاد را کتاب راهنما  نخستینسازمان حفاظت محیط زیست،  به همین منظور. کردتدوین 

راهنمای اجرای نظام محیط زیست و مدیریت دستورالعملها و »در ایران تحت عنوان  سبزمدارس 

جویی در  و راهکارهای صرفه روشهاانتشار داد که شامل  «سبز برای مراکز آموزشی و پژوهشی

در  غیره نقلیه، کاغذ و مواد مصرفی و لوازم اداری، بازیافت ضایعات و یلمصرف آب، انرژی، وسا

 (.1328سازمان حفاظت محیط زیست، )مدارس بود 

در ایران با تأخیر زمانی  سبزمدارس  اجرای عملیتشکیل نظام مدیریت سبز در کشور،  با وجود

با  تهران شهرداری پایدار توسعه و زیست محیط طی این دوره ستاد. نسبتاً طوالنی صورت گرفت

 در زیست محیط آموزش که یك تشکل غیردولتی است، طرح سبز جهانستارة همکاری شرکت 

                                                           
1. Foundation for Environmental Education (FEE) 
2. Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 
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، .یا .یا .افکرد و در نهایت پس از چندین بازنگری در مجمع بنیاد  اجرا را (سبز مدرسه) مدارس

 .(1348شبیری و میبودی، )شصت و نهمین عضو بنیاد مذکور انتخاب شد  عنوان به 1322در اسفند 

سبز  ةشرکت ستار از سویتأیید را  فرآیندهستند که  سبزدر ایران آن دسته از مدارسی  اکنون هم

 .سپری کنند و تحت عنوان مدارس اکولوژیکی گواهینامه دریافت کنند جهان

 :اند شده گرفتهبرای انتخاب مدارس فوق جهت اجرای طرح، معیارهای کیفی زیر در نظر 

  در مدرسه؛ مدارس سبزوجود آمادگی، انگیزه و درك ضرورتهای کاربرد معیارهای 

  در مدرسه؛ ی محیط زیستیفعالیتهادارا بودن حداقلی از سابقه 

 دارا بودن حداقل امکانات فیزیکی مورد نیاز اجرای طرح در مدرسه؛ 

  به سایر مدارس  میتعم قابلو  وپرورش آموزش، نمودی از واقعیتهای شده انتخابمدرسه

 .کشور باشد
 

چیست؟ ز در مدارس ایران ی استاندارد مدیریت سبشاخصهااین سؤال مطرح است که  اکنون

مناسب سطح فعلی آمادگی مدرسه خود را های باید با استفاده از ابزار ایرانمدارس  بر این اساس

مطالعات تطبیقی و دادن معیارهای محیط زیستی ارزیابی کنند و سپس با انجام  یریکارگ بهبرای 

. کوشندب( باید باشد آنچههست و  آنچه)میان این دو  فاصلۀشناخت وضعیت مطلوب، در کاهش 

افزایش  یبراهای راهبردی ریزی ترین هدف در برنامه تی اصلیبایس فاصلهدر واقع کاهش این 

 .باشد سبز ایرانمدارس 

 مباني نظري و پیشینه پژوهش

شده  یگذار هیسرمادر زمینۀ سبز کردن مدارس  بسیارهای اخیر، منابع مالی و فکری  در دهه

اند که با وجود تعدد،  بیان کرده سبزمعیارهای متعددی را برای ارزیابی مدارس  پژوهشگران. است

 ششمحیط زیستی با اقتباس از  معیارهای گزینش مدارس جامع. هستند کننده دارای همگرایی قانع

از  شده ارائهمعیارهای  زمینهدر این . تدوین شده اند کشور ایرانبا شرایط  آنهادسته معیار و انطباق 

 آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا ،(8221 ،1.اس . یپ  .اچ . یس)کارآمد مدارس  سسهؤمسوی 

سیستم مدیریت  ،(8224، 3 لید) رهبری در انرژی و طراحی محیط زیست ،(8222، 8.ای . پی . ای)

و سازمان حفاظت محیط  (8211 ،.یا .یا .اف) .یا .یا .اف، (8212، همکاران و هنس)محیط زیستی 

 . ه استمالك عمل قرار گرفت( 1348)زیست 

                                                           
1. CHPS (Collaborative for High Performance Schools) 

2. EPA (Environmental Protection Agency) 
3. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 
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حفاظت از محیط زیست هستند که با عملکرد باال  برای شده یطراحی ساختمانهامدارس سبز، 

آوری آب باران،  نظیر جمع ییها سامانهمدارس با عملکرد باال شامل . ندمصرف انرژی کارآمد ازنظر

فتوولتائیك هستند که انرژی خورشیدی را به الکتریسیته  یها سامانهخورشیدی و  یهاکن گرم آب

کاهش پیدا  ساختمانهاشوند تا نیاز به آب و انرژی در  همه این عوامل موجب می. کنند تبدیل می

ی مدارس سبز از رنگها و فرشهایی که دارای ترکیبات آلی فرار در طراحی ساختمانهاهمچنین . کند

و در کاهش کیفیت هوای  کنندمیایی مضری را به هوا متصاعد زمان مواد شیمی مرور بهو  هستند

را  ساختمانهای سبز اثرات محیط زیستی ساختمانها. کنند اجتناب می ،دنداخل ساختمان نقش دار

بر محیط زیست  های مدارس سبزدر ساختمان مصرفیمحصوالت و مصالح  یعنیدهند،  کاهش می

چهار بعد حیاتی در  1شماره  جدول .و سازگار با محیط زیست هستند گذارندنمیاثر نامطلوب 

ی سیاستهاکاهش تقاضا،  یروشها، با بناشدهسبز  یرساختهایزابتدا . دهد مدارس سبز را نشان می

 .شود سبز اعمال و در نهایت برنامه آموزشی در زمینه محیط زیست تثبیت می
 سبزچهار ستون یك مدرسه  .7جدول 

 اصليچهار ستون 

 ستون چهارم ستون سوم ستون دوم ستون اول

 آموزش، یادگیری و مشارکت ایجاد فضای سبز سالم استفاده پایدار از منابع تالش برای کاهش مواد سمی

سالمت محیط زیست 

 آموزان دانش

افزایش کارایی و انرژیهای 

 جایگزین
 و حیات سبز مدرسه ها باغچه

 آموزش محیط زیست

 تغییر در برنامه غذایی طراحی ساختمان سبز سرب و قارچکش،  بدون آفت

ساختمان سبز و مصالح 

 دوستدار محیط زیست

مدارس سالم از نظر محیط 

 زیستی

اجتناب از غذاهای فاقد ارزش 

مانند غذاهای آماده و )غذایی 

 (نوشابه

 یادگیری در محیط و

 فضای باز

اجتناب از تأسیس در زمین 

 نامناسب

، بازیافت و تولید زباله کاهش

 استفاده مجدد
 تولید مواد ارگانیك در مدرسه

آموزان در  مشارکت دادن دانش

 سبز کردن مدارس فرآیند

 ی صورت گرفته، نظرخواهی از دیگران، انتخاب بهترین گزینهفعالیتهااتخاذ اقدامات پیشگیرانه، ارزیابی 

و  مدارس سبزو آزمون شده در شناسایی  رایجای  استفاده از معیارهای کمّی و کیفی شیوه

ربط  ی ذیسازمانهای که بدیهی است معیارهای. است مدرسه سبزیك  عنوان بهانتخاب مدارس 

 تواند بر شرایط خاص و متنوع کشورها نمی کرده اندجهانی تنها در سطح یك رهنمود کلی مطرح 

 نامناسب بودنبه دلیل کن است ممحتی بعضی از این معیارها . دنباش میتعم قابل و حتی شهرها

اقتصادی و فرهنگی  -وجود طیف وسیع تفاوتهای اجتماعی. نباشد در یك شهر استفاده قابلشرایط، 

ی ویژگیهاباید با توجه به  شهرهاکلی است و  صورت بهیکی از دالیل اصلی ارائه معیارها 

و به شرایط  کننداقتصادی و فرهنگی خود بتوانند این معیارها را از شکل عام خارج  -اجتماعی
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ای عملی برای  است اتخاذ شیوه شده ارائهآنچه در اینجا برای نخستین بار . خاص خود تطبیق دهند

 رفتهقرارگربط جهانی  ی ذیسازمانهادستیابی به مفاهیم هر یك از معیارهای کلی است که مدنظر 

 .است

ایجاد یك پشتوانه جهت  1یهای تحلیل شبکه فازشیوهگیری از  هدف از این پژوهش، بهره

کردن این معیارها و  یکمّ. است سبز ایرانایجاد مدارس انتخاب و علمی و رویکردی منطقی در 

ی نادرست محدود شود و گزینش این انتخابهاشود که دامنه موجب می آنها یریکارگ بهنحوه 

 .خارج کند رمتخصصیغمدارس را از حیطه افراد 

 روشهامواد و 

روش و چگونگی به دست آوردن  نظرو از  کاربردی ،از نوع هدف نظرتحقیق حاضر از 

مورد نیاز برای ارزیابی مدارس استاندارد معیارهای . استپیمایشی  –توصیفی موردنظرهای  داده

با مجموعه  آنها، با توجه به معیارهای مرتبط موجود در سطح جهان و با رویکرد انطباق سبز ایران

به این نکته توجه  همچنین. ه استهر معیار انتخاب و تعیین شدکردن  و کمّی کشور ایرانشرایط 

   آن، با توجه به کاربردی بودن معیارها و  آسانکه محدود بودن معیار و تشخیص  ه استشد

ارزیابان، تضمینی بر کارایی و عملی بودن استفاده از هر معیار  از سویبودن استفاده از معیار سهل

مورد تعدیل واقع  آنان ینظرها ازو با استفاده  قرارگرفتهاین معیارها سپس در اختیار خبرگان . است

 92معماری و  -مهندسی هادرصد آن 92معیار فرعی که  82معیار اصلی و  11بدین ترتیب . نده اشد

سبز برای ارزیابی مدارس  بنابراین. ه اندتعیین شد سبزرفتاری بود برای ارزیابی مدارس  هادرصد آن

     ریزی  طرحشاخص  42و در قالب  3و  8جدول شمارة  در، معیارهای اصلی و فرعی کشور

 1بررسی هر معیار  برای که یطور به، استمعیار مذکور مرتبط  82هر شاخص به یکی از  .ه اندشد

 .شاخص وجود دارد 11الی 
  

                                                           
1. Fuzzy Analytical Network Process (FANP) 
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 برداران ی رفتاری بهرهویژگيها برگنمون. 2جدول 

سهم از 

 كل امتياز

نوع 

 معيار
 ردیف معيار اصلي معيار فرعي اخذشدهمنابع 

92% ره 
 به

ی
تار

رف
 

ران
ردا

ب
 

، همکاران و هنس ؛8211، .یا .یا .اف

8212 
مدیریتیهای ویژگی سیستم مدیریت زیست محیطی  1 

، همکاران و هنس؛ 8211 ،.یا. یا .اف

 ،سازمان حفاظت محیط زیست؛ 8212

1348 

در مصرف انرژی ییجو صرفه  8 انرژی 

؛ 8211 ،.یا .یا .افسازمان حفاظت 

 1348 ،محیط زیست
 3 بهداشت مربی بهداشت، تغذیه

، همکاران و هنس؛ 8211 ،.یا. یا .اف

8212 

ی فعالیتهاآموزش محیط زیست، 

 محیط زیستی
پایدارآموزش   1 

 8212، همکاران و هنس
آموزان، اولیا و معلمان،  دانش

 مدرسه
 9 نگرش

، همکاران و هنس؛ 8211 ،.یا .یا.اف

سازمان حفاظت ؛ 8224 د،یل ؛8212

 1348 ،محیط زیست

 6 مدیریت پسماند تفکیك، خرید سبز

سازمان  ؛8224 د،یل؛ 8211 ،.یا .یا .اف

 1348 ،حفاظت محیط زیست
پایدار ونقل حمل ونقل حملسیستم    7 

8211 ،.یا.یا .اف  
مشارکت در داخل مدرسه، 

 مشارکت در خارج مدرسه
 2 همکاریها

 
 معماری مدرسه -ی مهندسيبرگ ویژگيهانمون .1جدول 

سهم از 

كل 

 امتياز

نوع 

 معيار
 ردیف معيار اصلي معيار فرعي اخذشدهمنابع 

سی 92%
ند

مه
 

ری
ما

مع
و 

 

 ؛8224 د،یل ؛ 8222، .یا .یپ .یا

 8221، اس یپ اچ یس

گیری ساختمان، آلودگی  جهت

 صوتی

محل و موقعیت 

 ساختمان
1 

، .یا .یپ .یا ؛ 8221، .اس .یپ. اچ. یس

 8224 د،یل؛ 8222
 8 مشخصات معماری های ساختمانطراحی

، .یا .یپ .یا ؛ 8221، .اس. یپ .اچ. یس

 8224 د،یل؛ 8222
 3 هوای داخلی کیفیت هوا، دمای مناسب

 ؛8224 د،یل ؛8211، .یا .یا .اف

 8212، همکاران و هنس
 1 فضای سبز درختان و گیاهان

، .یا. یپ .یا؛ 8221، .اس .یپ. اچ. یس

 8224 د،ی؛ ل8222

مصرف آب، مصرف برق، مصرف 

بندی  سوخت، انرژیهای نو، عایق

 انرژی

سازی مصرف انواع  بهینه

 منابع پایه محیط زیست
9 

سازمان حفاظت محیط ؛ 8222، .یا .یپ .یا

 1348 ،زیست

امکانات ایمنی، سرویسهای 

 بهداشتی، تغذیه
 6 بهداشتو ایمنی 
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شود،  های حفاظت از محیط زیست آموزش داده می ، عالوه بر اینکه برنامهمدارس سبزدر 

 (.8224، 1دی) شود محسوب میساختمان مدرسه نیز یکی از اجزای آموزش محیط زیست 

بخشی  آموزان و الهام با درگیرسازی دانش خود یخود به سبزو محیط آموزشی مدارس  ساختمانها

د و حساسیت به مصرف صحیح و کاهش نده آنان، رویکرد حفظ محیط زیست را ترویج می

است که نقش  یا گونه به فرآینداین . دنکشان ها و متعاقب آن، به جامعه می ضایعات را به خانواده

معیارهایی که معرفی . سازد فرهنگ و تربیت اکتسابی را نمایان می یمحیط آموزشی در ارتقا

نوع و دامنه  .هستندایران  کشوربرای مدارس  شده یزیر طرحد شد تنها دربرگیرنده معیارهای نخواه

 اقتصادی و فرهنگی کشورهای دیگر با -تغییرات تعدادی از معیارها، با توجه به تفاوتهای اجتماعی

 . تفاوت دارد شده ارائهبندی  طبقه

 برداران بهرهي رفتاري ویژگیها

  سیمای مدیریتی»در این معیار با معیار  موردتوجهموضوعات  :ی مدیریتيویژگيهامعيار »

و مراحل هفتگانه اجرای  (8212، همکاران و هنس) زیستی محیط مدیریت سیستمدر  اشاره مورد

مطابق مراجع  (.8211 ،.یا. یا .اف)منطبق است  .ای .ای .در اف اشاره موردطرح مدارس اکولوژیکی 

 .در مدارس است زیست محیطیی سیستم مدیریت ویژگیهااین معیار مرتبط با یکی از  ادشدهی

 مورداشارهدر این معیار با معیارهای انرژی و کاغذ  موردتوجهموضوعات  :معيار انرژی 

در  مورداشاره «سیمای انرژی»و معیار ( 1348سازمان حفاظت محیط زیست، )سازمان  ازسوی

یك مدرسه سبز باید کارا و  (.8212، همکاران و هنس) منطبق است زیستی محیط مدیریت سیستم

جویی در مصرف انرژی و مواد مصرفی، استفاده بهینه از منابع  صرفه گوناگونهای  ور در زمینه بهره

انرژی، آب، کاغذ و حرکت به سمت حداقل رساندن مواد زائد جامد و ضایعات تولیدی در 

 .ی روزمره باشدفعالیتها

 سازمان  ارائه شده از سویدر این معیار با معیار تغذیه  موردتوجهموضوعات  :معيار بهداشت

در  اشاره موردو معیارهای سالمت و تغذیه سالم ( 1348سازمان حفاظت محیط زیست، )

ضمن اینکه پیشگیری از شرایط نامطلوب و نتایج  (.8211 ،.یا .یا .اف) منطبق است .یا .یا .اف

 یامروزه بهداشت عمومی دارای تعریف است، امااساس اکثر تعاریف بهداشت عمومی  آنهاناشی از 

ی مثبت ارزشهابه  دستیابیتر است که هدف آن عالوه بر پیشگیری از عوارض نامطلوب،  جامع

توان از میلیونها ریال هزینه که  با رعایت استانداردهای بهداشت محیط مدارس می .نیز استسالمتی 
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جویی کرد و نیز از بروز حوادث  شود، به میزان زیادی صرفه صرف تعمیر و نگهداری مدارس می

از انتشار بیماریها باالخص بیماریهای عفونی در  و همچنین دهد تعددی که در مدارس روی میم

های دارویی و درمانی را  هزینهو  معلولیتهای ناشی از حوادث را پایین آورد پیشگیری کرد،مدارس 

کیفیت  ،شرایط فیزیکی، روانی مساعدی را برای تعلیم و تربیت فراهم کرد ،کاهش داد

 .را بهبود بخشید و از افت تحصیلی جلوگیری کرد رورشوپ آموزش

  است ترین شیوه در حفاظت از محیط زیست  ، بنیادیپایدارآموزش : 1پایدارمعيار آموزش

و اجرای ساختاری در زمینه  فعالیتهاساالن، بهترین شیوه ارائه مطالب و نحوه گکه به کودکان و بزر

آموزد تا از این طریق هر فرد جامعه، خود را از طریق احترام  میی محیط زیستی را آگاهیها یارتقا

(. 1341زادگان،  میبودی و کریم)گذاشتن به طبیعت، مسئول حفظ و حمایت از محیط زیست بداند 

محیط زیست و از حفاظت  برایتوان ایجاد آگاهی در افراد،  هدف از آموزش محیط زیست را می

(. 8213میبودی، ) حل مشکالت محیط زیستی دانست منظور به نهاآنیز باال بردن درك محیط زیستی 

 .ی محیط زیستی اشاره داردفعالیتهااین معیار به دو مؤلفه آموزش محیط زیست و 

 در مورداشاره «سیمای نگرشی»در این معیار با معیار  موردتوجهموضوعات  :معيار نگرش 

این  ادشدهیمطابق مراجع  (.8212، همکاران و هنس) منطبق است زیستی محیط مدیریت سیستم

نگرش محیط . ی سیستم مدیریت محیط زیستی در مدارس استویژگیهامعیار مرتبط با یکی از 

تواند نوعی عالقه یا  ی محیط زیست است که میویژگیهادربارة بعضی از  جادشدهیازیستی، تمایل 

این معیار به سه (. 1343میبودی و همکاران، )اعتنایی را شامل شود  عالقگی و طرفداری یا بی بی

 .آموزان، اولیا و معلمان و مدرسه اشاره دارد مؤلفه دانش

 دیل در مورداشاره« بازیافت»در این معیار با معیار  موردتوجهموضوعات  :معيار پسماند 

 هنس) زیستی محیط مدیریت سیستمدر  مورداشاره« سیمای استفادة مجدد از مواد»معیار  ،(8224)

و معیارهای پسماند و خرید سازمان حفاظت محیط زیست منطبق است  (8212، همکاران و

 .معیار پسماند به دو مؤلفه تفکیك و خرید سبز اشاره دارد (.1348سازمان حفاظت محیط زیست، )

  افرادی هستند که به مدرسه  ونقل حملمدارس مسئول مصرف انرژی  :ونقل حملمعيار

، توجه نسبتاً کمی به بررسی کنونتا .(8227، 8شورای ساختمان سبز آمریکا) کنند می وآمد رفت

در یك مدرسه شده است، اگرچه مصرف این انرژی بسیار  ونقل حملاثرات محیط زیستی 

                                                           
1. Sustainable education 
2. The US Green Building Council (USGBC) 
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طی بررسی  (.8218، 1ادییالز) ای مؤثر باشد تواند در انتشار گازهای گلخانه است و می توجه قابل

مرکز  181درصد از  6/7تنها  ه کهمشخص شد 8226در سال امریکا  متحده االتیاصورت گرفته در 

هایی مانند  ند و دارای برنامهه اکرد پاك را تشویق می ونقل حمل، استفاده از یموردبررسآموزشی 

قانون  هم از طرفی (.8218ادی، یالز)ند ه ابه مدرسه بودبرای رفتن سواری  روی و دوچرخه پیاده

موضوع اجباری شدن استفاده از اتوبوس به بررسی امریکا  متحده االتیادر  8.آی. ال .سی .نا مصوب

اشاره پایدار  ونقل حملتنها به مؤلفه  ونقل حملمعیار  (.8224دی، )پردازد  مدرسه می برای رفتن به

 .دارد

  افراد دربارة  یآگاه سطح یارتقا سبز، مدارس یاصل اهداف از یکی :همکاریهامعيار

این  در مشارکت امکان یشتریب افراد تعداد تا حد ممکن که یطور به ،است یستیز طیمح یفعالیتها

گیریهای محیط زیستی مدارس  آموزان در تصمیم دانشو همکاری مشارکت  .باشند داشته را برنامه

، 3کراجنزلسینسرا و ) در نظر گرفته شود مدارس سبزشرط اصلی در موفقیت برنامه  باید پیش

ی محیط زیستی تعامل و چالشهاکه در حل  رندیگ یفرامآموزان  در مدارس سبز دانش .(8213

مشارکت کنند و در نهایت تبدیل به شهروندانی صاحب درك شوند که رویکردی همسو با محیط 

معیار مشارکت به دو مؤلفه مشارکت در داخل مدرسه و مشارکت در . سازند زیست را نمایان می

 .اشاره داردخارج مدرسه 

 معماري -ي مهندسيویژگیها

  و مشهودترین سازه مرتبط با  نیتر بزرگساختمان مدرسه  :محل و موقعيت ساختمانمعيار

برنامه ها در محیط یك مدرسه، مانند  پایداری مدرسه و معیاری است که در مقایسه با سایر جنبه

نسبت به  آنهاکه موقعیت  ییساختمانها .شود یا استفاده از انرژی، کمتر دستخوش تغییر می یدرس

 طیمح حفاظت سازمان)بسیار مؤثرتر هستند  یگیری از انرژی خورشید جنوب قرار دارند در بهره

به دو کند که مشکالت شنوایی  بیان می( 8223) 1سینگر، در مورد آلودگی صوتی(. 1348 ست،یز

تأثیر آموزان  یادگیری دانش برصدا  آوا و بی دلیل نفهمیدن سخنان معلم و نفهمیدن تلفظ کلمات هم

ت. گذارد می آموزانی که در معرض دانش ه استداد هم در پژوهشی نشان (8227) 9برونزف

 دیگرتری از ترافیك هستند، نمرات خواندن پایینآلودگی صوتی ناشی از  مانندآلودگیهای صوتی 
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گیری ساختمان و آلودگی  معیار محل و وضعیت ساختمان به دو مؤلفه جهت. آموزان دارند دانش

 .اشاره دارد صوتی

  روشنایی روز در یادگیری کودکان نقش کنند که  دانشمندان بیان می :طراحي و معماریمعيار

ی یهاکالس ابتدایی درآموزان  نشه داک ه استنشان داد( 8223) 1انگ ماهونشه گروه پژوهش .دارد

 درصد 81یی با کمترین میزان روشنایی، کالسهاآموزان در  مقایسه با دانشحداکثر روشنایی در  با

مدارس  و معماری این نتیجه داللت بر اهمیت موضوع طراحی. پیشرفت یادگیری بیشتری دارند

آموزان دارد  دانشری ادگیی در تیبااهممثبت و  یثیرکه روشنایی روز تأ دهدنشان میو دارد 

مدارس  ۀهزینمصرف انرژی و جویی در  صرفه سبباین موضوع همچنین  (.8223، ماهون انگشه)

 (.8218، 8لیینیکالس و بِ) شدخواهد 

و اندازه و محل مناسب  برای پخش روشنایی روز گیرنور های پنجرهطراحی عناصری مانند 

همچنین . دهد افزایش می گی و درجه حرارترخشند، روشنایی روز را بدون افزایش در دها پنجره

در مصرف انرژی و  بدای کاهشنور مصنوعی در مدرسه  د که نیاز بهشو این نوع طراحی موجب می

ای است که از آن  تهویه طبیعی حالت ساده (.8226، 3کمیته ملی شورای پژوهش) جویی شود صرفه

رغم شرایط آب و  ه طبیعی علیاز تهویاستفاده . شود یك مدرسه استفاده میهوا در برای برودت 

معیار طراحی و معماری تنها به مؤلفه . هوایی منطقه به طراحی و معماری مدرسه نیز بستگی دارد

 .اشاره دارد ساختمان یطراحیها

 و شخصیت  دپذیرمی مدرسه که در آن تعلیم و تربیت کودکان صورت  :معيار هوای داخلي

بهداشت و  ژهیو بهآموزان  ، باید نیازهای جسمی و روانی دانشگیردشکل می آنهااجتماعی و روانی 

 یکی منزلۀ به ساختمانها داخل هوای آلودگی که زمانی از دهه دو از بیش .مین کندأرا ت آنهاسالمت 

 مسئله این ازآنجاکه .گذرد می ،ه استشد عموم مطرح سالمت تهدیدکنندة عوامل ترین خطرناك از

 برای بسیار هایاخیر تالش سالهای در دارد، پی در دولتها برای باالیی های هزینهنیز  اقتصادی نظر از

عبدلی و ربانی )است  پذیرفته صورت داخلی هوای تعدیل آلودگی جهت مناسب یراه حلها یافتن

 (.1343فرد، 
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دوگان و ) یکی از موارد مهم کیفیت محیط زیستی داخلی، ایجاد کیفیت هوای داخلی است

های هوا مثل ترکیبات  از آالینده قبول قابلکیفیت هوای داخلی یعنی داشتن سطح  (.8223، 1نوادامی

و   ویروس، میکروب، قارچمانند نها  ها مثل پاتوژنها و آلرژ اکسید کربن و سایر آالینده آلی فرار، دی

در مدرسه  آنهاکردن منبع  مشخصها،  برای جلوگیری از این آالینده نخستین کار. کپکها است

 .ها کنندهها و ضدعفونی مناطق مرطوب، مواد ساختمانی متصاعدکننده، بعضی شوینده مانند ؛است

الت تنفسی و غیبت مشک سبببودن کیفیت هوای داخلی  پایین که دنده نشان می پژوهشها

، آموزان از سردرد دانشاگر تهویه هوا در مدرسه ضعیف باشد، همچنین  ؛شود آموزان می دانش

 (.8212، 8گوردن) و کاهش تمرکز رنج خواهند برد یآلودگ خواب

 درجه حرارت مناسب برای کالس، 3آمریکا مطبوع هیتهو و شیسرما ش،یگرما نامهندس انجمن

 وسیلهمرکزی بهترین  یحرارت یها سامانه که معتقد استو  کردهبیان  گراد یسانتدرجه  12 درس را

و همکاران  1یکوگوار .(8229اشرا، ) هستنددر مدارس برای تأمین و کنترل حرارت مورد نیاز 

درجه  6/83، به مدت یك هفته دمای کالس را از ساله دهای بر روی کودکان  در مطالعه (8229)

فوت مکعب در  1/82تا  11را از ( هوای تازه)درجه کاهش و منبع هوای خارجی  82به  گراد یسانت

یابد؛  خواندن و ریاضیات بهبود میمانند هایی یادگیری درسدقیقه افزایش دادند و دریافتند که 

در کودکان را  یادگیریتواند  بنابراین بیان کردند که افزایش هوای تازه و کاهش تدریجی دما می

داد که نشان (8224) 9لورنس برکلی یمل شگاهیآزما در مطالعه دیگری. بهبود بخشدی مدرسه درسها

 32درجه، نزدیك به  62درجه فارنهایت در مقایسه با  21کاهش سرعت مطالعه و قوه ادراك در 

 .معیار هوای داخلی به دو مؤلفه کیفیت هوا و دمای مناسب اشاره دارد .درصد است

 در یادگیری و مدارس حیاط سبزینگی افزایش افزون روز اشتیاق به نظر :معيار فضای سبز 

 در و شده آغاز پیش دهه دو حدود از ها حوزه بسیاری در این یپژوهشها بیرونی، درس کالسهای

 کربن دیاکس یدمؤثری  طور بهکاشت درختان در فضای مدرسه  .(8221، 6دیمنت) است انجام حال

ذره به  7222تواند ذرات معلق موجود در هوا را به ازای  درخت سالم میهر . دهد فضا را کاهش می

هوای مجانی است  کنندة ازای هر لیتر هوا کاهش دهد، بنابراین یك درخت سالم یك صافی و تهویه

کاهش گرمای  سببکاشت درختان . کند آموزان فراهم می ه محیط یادگیری مطبوعی برای دانشک
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هد د ها را کاهش میآبسازد؛ روان انداز زیبایی را فراهم می و دید و چشم گردد هوا در فصول گرم می

 سببهمچنین کاشت درختان . سازد و زهکش مناسبی را در برابر بارندگیهای شدید فراهم می

استفاده آموزشی  آنهااز  توانندمی آموزان شود که دانش افزایش تنوع زیستی در محیط مدرسه می

 اهانیگ و درختانمعیار فضای سبز تنها به مؤلفه  (.1348 ست،یز طیمح حفاظت سازمان) کنند

 .اشاره دارد

  یها شاخصه از یکی یانرژ امروزه :سازی مصرف انواع منابع پایه محيط زیست بهينهمعيار 

 منابع به کشورها یدسترس زانیم که یطور به. است شده شناخته جوامع شرفتیپ زانیم یاصل

 دیتول گزاف یها نهیهز. است آنان یاقتصاد -یاسیس قدرت و شرفتیپ نشانگر یانرژ گوناگون

 گر،ید یسو از رشد حال در و یصنعت جوامع افزون روز یوابستگ و استفاده و سو كی از یانرژ

 نیهمچن و یانرژ نهیبه ریغ و هیرو یب مصرف از یریجلوگ یبرا که است داشته آن بر را کشورها

 دررا  یانرژ مصرف یساز نهیبه برنامه هایی مانند ،یعموم رفاه شیافزا و دیتول یها نهیهز کاهش

 (.1343 فرد، یربان و یعبدل) دهند قرار خود یاستهایس

و در نتیجه  گوناگونکیفیت حرارتی ساختارهای  یدر ارتقا  ارزنده یعایقهای حرارتی نقش

منابع  یریکارگ بههمچنین  .دارندجویی در مصرف سوخت  صرفهو  ساختمانهابهبود شرایط داخلی 

گذارد میبر تقاضای انرژی مدارس  ی مثبتپذیر، مانند نور خورشید یا انرژی باد اثرانرژی تجدید

سازی مصرف انواع منابع پایه محیط  معیار بهینه. گیری کردتوان از آنها در آموزش نیز بهره که می

 بندی انرژی ی نو و عایقانرژیهازیست به پنج مؤلفه مصرف آب، مصرف برق، مصرف سوخت، 

 .اشاره دارد

  تعلیم و تربیت در شرایط ایمن، بهداشتی و برخوردار از خدمات  :و بهداشت ایمنيمعيار

ی روشهابه  سبزمدارس . آموزان است از حقوق فردی و اجتماعی دانش ،درمانی -بهداشتی

وجود امکانات ایمنی و غذای . کنند آموزان حمایت می از سالمت جسمانی و روانی دانش گوناگون

معیار ایمنی و بهداشت به سه مؤلفه  .کند مین میآموزان را تأ سالم، بهداشت و سالمت دانش

 .اشاره داردامکانات ایمنی، سرویسهای بهداشتی و تغذیه 

 مفهوم منطق فازي

و  کردهمطرح  1469در سال  لطفی زادهای بسیار مهم از منطق است که دکتر  منطق فازی گونه

. (1348زنجیرچی و همکاران، ) ه استدر مقابل منطق دودویی ارسطویی قرار گرفت یطورجد به

ابهام در  که  ، معتقد استشده فیتعرمنطق فازی که در فرهنگ لغت شرایط عدم قطعیت و نامعلوم 

http://www.parsmodir.com/db/fuzzy/lotfizade.php
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که بشر به ورودیهای اطالعاتی دقیق  هاستدالل کرد طور نیا پروفسور لطفی زاده. ماهیت علم است

بنابراین، این منطق  ؛کنترل تطبیقی میان اطالعات موجود انجام دهد کهدر است نیازی ندارد بلکه قا

پرداختن  یجا بهخالف منطق ارسطویی و بهروشی برای پردازش اطالعات معرفی شد  مثابه ابتدا به

دهد و بر مفهوم درستی نسبی،  به صفر و یك، از صفر تا یك را مورد بررسی و تحلیل قرار می

 .شود یمبه اعمال و طرز فکر آدمیان بیشتر نزدیك  از این رو. کند داللت می

که  ییها مجموعه ؛قراردادگنگ یا چند ارزشی  یها مجموعهلطفی زاده نام فازی را روی این 

افرادی که میزان  مانند ،(8228، 1چنگ و یه) تعلق دارند آنهااجزایشان با درجات مختلف به 

بیان  غیرهتفاوت و  رضایت خود را از مجموعه کار با درجات مختلف خیلی راضی، راضی، بی

ترین پاسخ بر اساس  با این توصیفات اگر از ما پرسیده شود منطق فازی چیست شاید ساده. کنند می

. کند یمگیری در مغز بشر را جایگزین  ی نتیجهروشهاها این باشد که یك نوع منطق است که  شنیده

 مدارس سبز کاربرد منطق فازی گسترده است بنابراین در ادامه بر کاربرد منطق فازی در مدیریت

 .شود می دیتأک

 اي فازي تحلیل شبکه

روش تحلیل سلسله مراتبی  معموالً ،شاخصهابا توجه به ادبیات تحقیق، برای محاسبه ابعاد و 

مراتبی فازی بر این فرض استوارند که ارتباط از  سلسلهی تحلیل مدلها .شود فازی پیشنهاد می

بنابراین  .استسطوح باال به سمت سطوح پایین جریان دارد و عناصر داخل هر سطح نیز ناهمبسته 

ض شود، استفاده از آن، زی نقتحلیل سلسله مراتبی فا فرآیندهر یك از مفروضات  که یدرصورت

این ایراد به مفهوم تحلیل سلسله  شدن مطرحبا . در پی خواهد داشترا  یا کننده گمراههای جواب

تحلیل سلسله مراتبی  فرآیند ۀافتی میتعمفرم  عنوان بهای فازی  تحلیل شبکه فرآیندمراتبی فازی، 

 یها سامانهنگرش  منزلۀ بهمچنین فازی برای عناصری که دارای وابستگی متقابل پیچیده هستند و ه

در این روش به دلیل بازخورد و  (.1446، 8ساتی) شدارائه  1446 ساتی در سال از سویبا بازخورد 

شود که  فازی از شبکه فازی استفاده می مراتب سلسله یجا بهاجزای مدل،  میانوجود روابط پیچیده 

 .شوند نمایش داده نمی میرمستقیغباال به پایین، مستقیم یا  صورت بهسطوح تنها  میاندر آن روابط 

نیست،  یپوش چشم قابلبر یکدیگر  آنهاو تأثیرگذاری  سبزمعیارهای مدارس  میانارتباط  ازآنجاکه

ای فازی استفاده شود تا وزن ابعاد با در  تحلیل شبکه فرآیندیافته آن یعنی  الزم است از شکل تعدیل

 .تعیین گردد آنهانظر گرفتن ارتباط 

                                                           
1. Chang & Yeh 
2. Saaty 

http://www.parsmodir.com/db/fuzzy/lotfizade.php
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 مراحل تحقیق

 مطالعه ادبیات تحقیق .1

سبز کشور  مدارس ایجاد برای نیاز مورد استاندارد معیارهای فیتعر و ییشناسا منظور به

 با آنها انطباق رویکرد با سازه نیا قیتحق اتیادب یرو گسترده و قیعمای  مطالعه ابتدا ،ایران

 .شد انجام معیار هر کردن یکمّ و کشور ایران شرایط مجموعه

 سبزمدارس اصلی و فرعی استاندارد معیارهای  استخراج .8

 .دنشو لیتحل و یآور گوناگون گرد محققان دید از ارهایمع تا شد تالش مطالعه نیا در

 خبرگان میانتهیه پرسشنامه و توزیع اولیه در  .3

وضعیت یابی ارز به منظور سبزی مدارس شاخصهاای و استخراج  پس از مطالعه کتابخانه

برای ارزیابی شاخص  43 معیار فرعی، در قالب 82معیار اصلی و  11 مدارس، در مجموع

 .شد  در نظر گرفتهمدارس سبز کشور 

 اصلی و فرعی استاندارد معیارهای اعتبارسنجی .1

نفر از خبرگان این حوزه قرار گرفت  4برای اعتبارسنجی سؤاالت، این پرسشنامه در اختیار 

ی محیط زیستی را بر اساس شاخصهاو از خبرگان خواسته شد تا درجه اهمیت هر یك از 

مشخص نمایند و در نهایت سؤاالتی که میانگین درجه اهمیت آنها باالتر از  شده یمعرفطیف 

 43از مجموع شاخص سه  بیترت نیا به .و در مدل باقی ماندند ندشد ابانتخحد متوسط بود 

خبرگان انتخاب شده در این پژوهش، اعضای  .در پرسشنامه اولیه حذف شدندشاخص 

به عنوان  آنان را که سازمان حفاظت از محیط زیست هستندکارگروه مدارس سبز کشور 

 .کرده استن این حوزه معرفی امتخصص

 و توزیع میان خبرگانی فاز یا شبکه لیتحلتدوین پرسشنامه  .9

در این . ه استه شددر مرحله قبل استفاد شده فیتعرهای  برای تدوین پرسشنامه از سنجه

 سنجه .اندمعیار اصلی محیط زیستی پرداخته  11های زوجی  به مقایسه خبرگان پرسشنامه

 نیا در .ه استشد انجام توأم صورت به یا داده و یکارشناس دانش از استفاده روش به معیارها

 موجود، اطالعات از استفاده و کارشناسان اتیتجرب و دانش از حاصل جینتا به توجه با روش

 یکارشناس دانش قیطر از وزنها ابتدا کهبه این ترتیب . ردیگ یم تعلق وزن ها سنجه از كی هر به

 آمده دست به ریمقاد سهیمقا با مطلوب وزن سپس ،شوند یم محاسبه مجزا صورت به یا داده و
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 خواهند تر كینزد تیواقع به وزنها و افتهی کاهش اشتباه وقوع احتمال جهینت در. دشو یم نییتع

 .شد

 یفاز یا شبکه لیتحل تکنیكبا استفاده از  مدارس یستیز طیمح یارهایمعدهی  وزن .6

 یپوش چشم قابلبر یکدیگر  آنهاو تأثیرگذاری  سبزمعیارهای مدارس  میانارتباط  ازآنجاکه

ابعاد با امتیاز  ینوع بهیا  ابعاد تا وزن ه استشدای فازی استفاده  تحلیل شبکه فرآیندنیست، از 

نسخه از ی فاز یا شبکه لیتحلبرای حل مسائل تکنیك  .شودتعیین  آنهادر نظر گرفتن ارتباط 

شده  ین ترتیب معیارهای تدوینه اب. ه استشداستفاده  8218سال  1سیژنیسوپرد افزار نرم 6/1

د کرد و بر این اساس دامنه امتیازهای الزم برای تعیین درجه و نای امتیاز دریافت خواه در دامنه

 .برای مدیریت محیط زیستی تعیین گردید سبزسطح اهمیت یك مدرسه 

 نتایج

دو عنصر تا مقیاس به نشانه اهمیت یکسان ( 1.1.1)از مقیاس فازی ها  مقایسهدادن برای انجام 

مبنایی برای محاسبه  کهشود  به نشانه اهمیت بسیار زیاد دو عنصر استفاده می( 2.4.4)فازی 

آموزش محیط زیست نفر از افرادی که در حوزه  4به این منظور، . از عوامل است هرکداماولویتهای 

های تحقیق  و پرسشنامهشدند انتخاب  بودنددارای سابقه، تجربه و تحصیالت مرتبط  سبزو مدارس 

از معیارهای اصلی  هرکدام، در مرحله اول اهمیت فرآیندطی این . قرار گرفت آنهادر اختیار 

بر یکدیگر  سبزای معیارهای اصلی مدارس  بر هدف و در مرحله دوم، اثرات مقایسه سبزمدارس 

 سبزتحت کنترل معیار اصلی دیگر و در مرحله سوم اهمیت هر یك از معیارهای فرعی مدارس 

 .، مورد بررسی قرار گرفتآنهامربوط به بعد اصلی 

 که ییازآنجا. گرفتصورت  زوجی فازی سهیمقانرخ سازگاری ماتریس  ۀمحاسبدر مرحله بعد 

های مقایسهبودن شود، این مدل امکان تعیین میزان منطقی  مقایسه می باهمزوجی  صورت بهعوامل 

خبرگان، باید از سازگاری  آرایدر تحلیل شبکه فازی، پس از اخذ . صورت گرفته را دارد

زوجی مربوط  سهیمقاماتریس  161به این منظور سازگاری . زوجی اطمینان حاصل شود های مقایسه

 42و  گرفت مورد بررسی قرار 8ای وش الگوریتم پایهبا استفاده از ری فاز یا شبکه لیتحلبه تکنیك 

تلفیق شدند و  باهمبوده و  موردنظردارای سازگاری  ،داشتند 1/2کمتر از نرخ سازگاری  ماتریس که

 ۀمحاسببه  های مقایسهپس از اطمینان از سازگاری . خبرگان حاصل شد آرایماتریس تجمیعی 

 .شدبردار اولویت هر یك از ماتریسهای تجمیعی مقایسه زوجی پرداخته 

                                                           
1. Superdecision 
2. Based algorithms 
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ش زوجی، با استفاده از روهای  مقایسهدرجه اهمیت عناصر موجود در ماتریس  ۀمحاسبنتایج 

را با  آمده دست به وزن فازی .ه استنشان داده شد 1 ةلگاریتم حداقل مربعات در جدول شمار

سبز اصلی جهت ارزیابی مدارس  هاینموده و وزن مربوط به معیار یفاز ید( 1)استفاده از رابطه 

 .به دست خواهد آمد کشور

     (1)رابطه 
                 

           
                               

 

 
 

برای یك معیار اصلی در  شده محاسبهای از بردارهای وزن  جهت ایجاز مطالب، در ادامه نمونه

پس از محاسبه بردار اوزان . گردید ارائه  9ة جدول شماربه صورت مدل تحت کنترل معیار دیگر، 

بایست اوزان نهایی  معیارهای اصلی و بردار اوزان معیارهای تحت کنترل معیارهای دیگر، می

. گردد س اولیه تشکیل میکه به این منظور سوپر ماتری شودمحاسبه  سبزمعیارهای ارزیابی مدارس 

جدول . آید سازی سوپر ماتریس اولیه، سوپر ماتریس موزون یا تصادفی به دست می سپس با نرمال

اوزان . به همگرایی رسیده است دوازدهمدهد که در توان  سوپر ماتریس نهایی را نشان می 6 ةشمار

در سطر سوپر ماتریس مربوط به  مدارس سبزنهایی مربوط به هر یك از معیارهای اصلی ارزیابی 

جدول  در مدارس سبزنتایج محاسبه بردار وزن هر یك از ابعاد فرعی . استهر معیار موجود 

 .ارائه شده است 7شمارة 
 سبزاهميت معيارهای اصلي مدارس  درجةزوجي و های  مقایسهماتریس  .1 جدول

 
  

 2 7 اصلي هایمعيار
... 

71 71 
درجه 

 اهميت

1 (1،1،1) (8 ،7/2،2) ... (13/1،2/1،2/2) (3/1،2/1،2/2) 2782/2 

8 (1،3،6) (1،1،1) ... (33،1،1/2) (33/8،2/11،2/2) 1969/2 

... ... ... ... ... ... ... 

13 (3،9،2) (1،8،8) ... (1،1،1) (33،1،1/2) 3864/2 

11 (9،6،4) (3،9،7) ... 
(1،1،3) 

3 
(1،1،1) 9918/2 
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 اصلي اول اهميت معيارهای اصلي تحت كنترل معيار و درجةزوجي های  مقایسهماتریس  .1 جدول

 سوپر ماتریس نهایي همگرا شده .1 جدول

 71 71 ... 2 7 هدف معيار اصلي

 2 2 ... 2 2 2 هدف

7 11/2 11/2 11/2 ... 11/2 11/2 

2 128/2 128/2 128/2 ... 128/2 128/2 

... ... ... ... ... ... ... 

71 831/2 831/2 831/2 ... 831/2 831/2 

71 321/2 321/2 321/2 ... 321/2 321/2 

 سبزاهميت معيارهای اصلي و فرعي ارزیابي مدارس  ةدرج .1 جدول

 اصلي معيارهای درجه اهميت درجه اهميت نرمال درجه اهميت فرعي معيارهای

1 

 
816/2 812/2 

22/2 1 
8 928/2 972/2 

3 122/2 122/2 141/2 8 

... ... ... ... ... 

88 341/2 327/2 

831/2 13 83 911/2 921/2 

81 242/2 241/2 

89 171/2 199/2 

321/2 11 
86 321/2 842/2 

87 228/2 267/2 

82 991/2 122/2 

معيار 

 اصلي
 درجه اهميت ... 1 2 7

درجه 

 اهميت

7 
(1،1،1) 

1 

(4/2 ،7/2 ،9/2) 

 
(38/3،/88 ،9/1) ... 

(31/2 ،8931/2 ،128/2) 

 
87198/2 

2 
(3 ،1/1،81/1) 

 

(1،1،1) 

1 

(31/3 ،8 ،1/1) 

 
... 

(141/2 ،3164/2 ،862/2) 

 
91833/2 

1 (2/2 ،9/18،2/2) (3/2 ،6/2 ،1/2) 

 
(1،1،1)  (3148/2 ،891/2 ،17/2) 31938/2 

... ... ... ... ... ... 
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 گیري بحث و نتیجه

بر این  وپرورش آموزشجامع علمی کشور و سند تحول بنیادین  ۀساله، نقش 82 انداز چشم

آموختگان را برای زندگی فردا آماده  توان دانش مفهوم اساسی تأکید دارند که با مدارس سنتی نمی

المللی داشته  های داخلی و بین آموختگانی دانا و توانا و متعهد در عرصه برای اینکه دانش .نمود

های تعلیم و تربیت هستیم، بلکه مفهوم مدرسه نیز  تحول در تمامی عرصهنیازمند  تنها نهباشیم 

 .و تحول اساسی است فیبازتعرنیازمند 

انتخاب، تسهیل در  فرآیندکردن  با هدف عقالیی سبز کشورمدارس استاندارد معیارهای  تدوین

پشتوانه علمی در انتخاب این مدارس صورت گرفت تا در راستای توجه به  عنوان بهشناسایی و 

دشواری تکمیل اطالعات مورد نیاز . شودزده جلوگیری  ی شتابانتخابهاانتخاب این مدارس از 

مانعی جدی بر سر راه  معموالًن، اگیری سلسله مراتبی و زمان اندك متخصص ی تصمیمروشها

در  شده استفادههای زوجی  در نظر گرفتن ابهام مربوط به مقایسه منظور به. اجرای دقیق ارزیابی است

گیری  شد که موجب دقت بیشتر در چارچوب اندازه کاربرده بههای فازی  تحقیق، نظریۀ مجموعه

ترین  ی مدیریتی مهمویژگیهادهد از نظر خبرگان تحقیق، معیار اصلی  نتایج نشان میتحلیل . شود می

 -یمهندس یویژگیهادهد که  مطالعات پیشین نشان می. است سبز کشورمعیار در ارزیابی مدارس 

در این  این، وجود با ؛(8222و همکاران،  1راد)آموزان تأثیرگذار است  بر موفقیت دانش یمعمار

معماری  -ی مهندسیویژگیهابرداران نسبت به  ی رفتاری بهرهویژگیهاشود  مشاهده میپژوهش 

 .مدرسه بیشتر مورد توجه خبرگان بوده است

 به منظور، بیانگر این است که 7جدول  سبز درای فرعی مدارس هبرای معیار آمده دست بهاوزان 

دمای  و معیار فرعیست کیفیت هواعنصر معیار فرعی  نیتر مهم ،هوای داخلیبهبود معیار اصلی 

 طور به شهرها کالن در داخلی هوای آلودگی که دهد می نشان تحقیقات؛ استمعیار بعدی  مناسب

 است نقلیه وسایل تردد باالی حجم نیز آن منبع که گیرد می نشأت خارجی هوای آلودگی از عمده

 مانند طراحیهایی هوای داخلیبهبود  برایشود  بنابراین پیشنهاد می ؛(8221و همکاران،  8هالك)

حفظ دمای به کیفیت هوای داخلی  شیبرافزاکه عالوه  رندیکارگ بهرا افزایش سبزینگی مدارس 

 هایزیان بیماری، شیافزا بر عالوه ساختمان مدرسه داخل هوای پایین کیفیت .کمك کنندمناسب 

وزشی به همین دلیل است که بهبود شرایط بهداشتی در محیطهای آم .دارد پی در نیز اقتصادی

ی بسیاری در زمینه اهمیت پژوهشها .گیردهای آموزشی در اولویت قرار ریزی همواره باید در برنامه

                                                           
1. Rudd  
2. Halek  
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مطالعات نشان  .صورت گرفته است بیرونی درس کالسهای در یادگیری و مدارس حیاط سبزینگی

با طراحی  برخورد نحوه در بازنگری و است آموزشی پنهان سرمایه واجد مدارس باز فضای دهد می

اصل،  فیضی و رزاقی) پرداخته شودباید به آن  اکنون هم که است موضوعی مدارس، سبز فضاهای

1322.) 

 گوناگونگذاری در بخشهای  به سرمایه سبزاجرای مؤثر و کارآمد مدارس در پایان اینکه 

کردن بخشها و تجهیزات در آمد  روز های محیط زیستی، مچون ساخت مدارس جدید با زیرساخته

. معیارهای محیط زیستی نیاز دارد ۀآموزش معلمان برای توسع یسازمانهامدارس فعلی و 

گامی تواند  و حمایت شرکتهای پیشرو می هابانیپشتگذاری بخش خصوصی،  گیری از سرمایه بهره

 .باشداین امر بخشیدن به در تحقق ارزنده 
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 تعدیلی اثرات به توجه با قرآن در یادگیری هایبازده بر ترکیبی آموزشتأثیر

 درخشان استعدادهای مدارس دبیرستانی آموزان دانش در  یادگیری رویکردهای

 *دکتر اسکندر فتحی آذر
 **دکتر تورج هاشمی 
 ***دکتر یوسف ادیب

 ****دکتر شهرام واحدی 

 *****سید محمد طباطبایی

 چکیده 
دانش، )های یادگیریبازده آموزش ترکیبی بر تأثیرپژوهش حاضر با هدف تعیین میزان 

 سطحی و)های یادگیریرویکرد تعدیلی به اثرات باتوجه قرآندرس  در( مهارت و نگرش
ه شهر تهران انجام شد مدارس استعدادهای درخشان دبیرستانیدانش آموزان  در (قیعم

نیمه تجربی و از طرحهای عاملی با پیش آزمون و این پژوهش از نوع پژوهشهای . است
از دانش آموزان  نفر 0011مورد بررسی  جامعه آماری .ه استپس آزمون با گروه کنترل بود

 گیری تصادفی خوشه اینمونهبه روش دانش آموز  001که  پایه اول دبیرستان بودند پسر
این  در.  شد آزمایش اجراروی گروه هفته   00آموزش ترکیبی  به مدت  .انتخاب شدند

های پرسشنامه و( 0110)پرسشنامه فرآیند مطالعه بیگز و همکاران  آزمون ریون، پژوهش از
ه استفاده شد آنو سنجش نگرش نسبت به  نآپیشرفت تحصیلی درس قرمعلم ساخته 

و ( میانگین، انحراف استاندارد)روشهای آمار توصیفی ی پژوهشهاتحلیل داده برای  .است
که دهد مینتایج نشان . به کار رفته است (چند متغیرهتحلیل کواریانس روش )استنباطی 

یادگیری بعد از حذف اثر  ویکردر تعامل با در های یادگیریآزمون بازده میانگین پس میان
که آموزش ترکیبی در تعامل با  ین معناه اب ،معنادار وجود دارد یآزمون تفاوت پیش

رویکرد  با گروه آزمایش را های یادگیری دانش آموزان دربازده ،رویکردهای یادگیری
وهش و مرور مبانی نظری و تجربی ژهای این پباتوجه به یافته. بخشد عمیق بهبود می

   رشد  بر تواندتوان نتیجه گرفت که کاربست این شیوه میحوزه آموزش ترکیبی می
های یادگیری دانش، مهارت و نگرش دانش آموزان باتوجه به رویکردهای آن نسبت بازده

 . گذار باشدتأثیرهای آموزش سنتی به شیوه

 های یادگیری، بازده(عمقی -سطحی)آموزش ترکیبی، رویکردهای یادگیری  :کلید واژگان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 vahedi 117@yahoo.com                     یز                                                                گروه روان شناسی دانشگاه تبر استاد ****
 smtaba39@yahoo.comیز                                                              دانشگاه تبر دانشجوی دکتری رشته روان شناسی تربیتی *****

mailto:e-fathiazar@tabrizu.ac.ir*
mailto:e-fathiazar@tabrizu.ac.ir*
mailto:tourajhashemi@yahoo.comدانشیار
mailto:yousef_adib@yahoo.com
mailto:117@yahoo.com
mailto:smtaba39@yahoo.com


 127فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 
 

231 

 مقدمه 

 روانشناسی در ه ویژهب و روانشناسی در بحث مورد اتموضوع ترینبنیادی یکی از یادگیری،

تردید، سنجش یادگیری و تحقیق درباره آن دشوار بی(. 0191زاده، تقی)است تربیتی و یادگیری

این پدیده به صورت مستقیم قابل مشاهده نیست،  بلکه از نتایج و پیامدهای آن می توان زیرا است 

های یادگیری، همان هدفها و نتایج نهایی حاصل بازده پیامدها و(. 0190کدیور، )به وجود آن پی برد

فردانش، )دهنده آنها، آموزش را ارائه میبه منظور دستیابی ب از آموزش هستند که نظامهای آموزشی

 ،بندی اهداف آموزشی پرداختافرادی که به طبقه نخستینیکی از  .(0139؛ به نقل از ادیب، 0139

هدفهای ( 0133به نقل از سیف،  ؛0991)  9و کراتول 9هیل،  1، فرست0انگلهارت بلوم،.  بود 0بلوم

تقسیم  3حرکتیحوزه روانی ، و ، حوزه عاطفی1آموزشی را به سه طبقه کلی با نامهای حوزه شناختی

دانش را . مهارتهای ذهنی تقسیم شده است تواناییها و و حوزه شناختی به دو بخش دانش. ندنموده ا

آنها در اصطالح  9بازیافت و تشخیص مجددها و حقایق علمی و به توانایی یادسپاری اندیشه

با  را حوزه عاطفی،( 0133به نقل از سیف، ؛ 9 09) 01سنرینگ .روانشناسی تربیتی تعریف کرده اند

حالت یک  نگرش  .کرده است بیان اینها داصطالحات متداول تر عالقه، نگرش، سازگاری، و مانن

مورد عمل شخصی اش نسبت به یک شیء مشخص یا رویداد  در انتخاب فرد روانی است که بر

مهارت شامل تواناییهایی است که منجر به اعمال حرکتی (. 0111، 00چیری)می گذارد تأثیرمعین 

درباره (. 0139ادیب، )خواندن می شود کردن و ن، ورزششیدهمچون کارهای عملی، فنی، نقاشی ک

 عوامل تعیین کننده یکی از. صورت گرفته است بسیاربر پیشرفت تحصیلی پژوهشهای  مؤثرعوامل 

جدید  یهای گذشته روشها و الگوهایطی دهه است زیرا یهای آموزششیوه در پیشرفت تحصیلی،

روشهای سنتی  بسیار زیادی نسبت بهیی و بازده آبرای آموزش و تدریس پدید آمده است که کار

. دنگذاربر جای می خوب بهات بسیار تأثیرآموزش دارند و در پرورش تفکر و روحیه یادگیرنده 

آموزش  آموزش الکترونیکی، آموزش رسانه ای، : از ندا های آموزشی عبارتبرخی از این شیوه

آموزش مبتنی بر  آموزش مشارکتی، آموزش گروهی، آموزش مبتنی بر خالقیت، چند رسانه ای،

                                                           
1. Bloom 

2. Engelhart 
3. Furst 

4. Hill 

5. Krathwohl 

6. Cognitive domain 

7. Affective domain 

8. Psychomotor domain 
9. Recognition 

10. Ringness 

11. Richey 
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(. 0190محمد طاهری، مطلبی ورکانی، اوالدیان و بهبودی، )مسئلهآموزش مبتنی برحل  فراشناخت،

آموزشی و نیازهای جدید، فراگیری آموزش به  فناوریبنابراین با توجه به تغییرات گسترده در 

های نوینی که نظامهای آموزشی دنیا به امروزه یکی از شیوه. است ضروریهای نوین آموزشی شیوه

آموزش ترکیبی شکل توسعه یافته آموزش . کیبی استش ترزآن روی آورده اند، شیوه آمو

 بسیاریک روش آموزشی در مهارت آموزی و تعلیم وتربیت محبوبیت  منزلۀالکترونیکی است و به 

که چند  شوداصطالح آموزش ترکیبی برای بیان توصیف راه حلی به کار برده می. کسب کرده است

های مبتنی بر کند، مانند نرم افزار مشارکتی، دورهیکدیگر تلفیق می یادگیری را با گوناگونروش 

همچنین . روشهای مدیریت دانش و EPSS))0وب، سیستمهای پشتیبانی از عملکرد الکترونیکی

رویداد، شامل چهره به چهره، یادگیری الکترونیکی زنده، و  آموزش ترکیبی انواع فعالیتهای مبتنی بر

محور  -کند که اغلب ترکیبی از آموزش معلمترکیب مییادگیری با سرعت شخصی را با یکدیگر 

سنتی، کنفرانس یا آموزش برخط همزمان، مطالعه غیرهمزمان با سرعت شخصی و ساختاردهی شده 

 (.0139همتی،  عمرانی ساروی و)هنگام کار برای معلم یا مربی باتجربه است  بهمبنای آموزش  بر

رویدادهای ( الف: ند ازا شده است که عبارتیادگیری ترکیبی از پنج عنصر کلیدی تشکیل 

زمانی مشابه  رویدادهای همزمان یادگیری با راهنمایی مربی هستند و همه یادگیرندگان در: زنده

تجربیات : سرعت شخصی یادگیری با( ب. کنندمانند یک کالس مجازی زنده در آن شرکت می

: مانند. ان خود آنها را تکمیل می کندیادگیری هستند که یادگیرنده به طور فردی با سرعت و زم

محیطهایی هستند که : مشارکت( جدیسک نوری اینترنت یا آموزش با  تعامالت، آموزش مبتنی بر

پست الکترونیکی، مباحثات چند رشته ای یا گفت و گوهای برخط  از طریقیادگیرنده با دیگران 

توان قبل از سنجش را می. یادگیرنده استارزیابی از میزان دانش : سنجش( د. کندبرقرار می

توانند ارزیابیهای بعدی می. رویدادهای زنده یا با سرعت شخصی برای تعیین دانش قبلی به کاربرد

( ه. گیری میزان یادگیری انجام شوندبا پیگیری رویدادهای زنده و با سرعت شخصی برای اندازه

نگهداری و ارائه  یضمن خدمت که موجب ارتقاموزشی آمنابع مواد : مواد پشتیبانی از عملکرد

کمکهای  ها و منابع قابل چاپ ومانند بارگزاری پی دی اف و خالصه. شوندیادگیری می

  (.0139، همتیعمرانی ساروی و )آموزشی

                                                           
1. Electronic Performance Support System 
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 0گراییهای بنیادین یادگیری از راه آموزش ترکیبی نظریه شناختی و نظریه سازندهنظریه

کیفیت   حضوری در آموزش ترکیبی به روش آموزش الکترونیکی و روشبرتری . (پیشین)هستند

  (.0190، ضیاءالدین ساالری و صالحی)است هزینه کمتر باال و

روشهای گروهی  دهد که استفاده ازنشان می( 0113) 0و بردوندینی ، اوتانتایج تحقیقات کاتنیک

و ترکیبی در آموزش بر پیشرفت تحصیلی، بهبود و افزایش مهارتهای ارتباطی فراگیران، کاهش افت 

  .مثبت داشته است تأثیرتحصیلی و بهبود نمرات و افزایش میزان یادگیری فراگیران 

رسیدند که های مختلف به این نتیجه های پایهبا بررسی نتایج دوره (0119)همکاران  و 1زوبن

عملکرد دانش آموزانی که به شیوه  یادگیری ترکیبی یادگرفته بودند از یادگیری تمام برخط و در 

 . یادگیری چهره به چهره بهتر بوده است برخی از موارد از

انجام دادند به این نتیجه ( 0190)ثانی،  مهرام و آهنچیان پژوهشی که  عجم، جعفرآبادی در

موافقی  جویان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی، دیدگاه موافق یا کامالًرسیدند که اکثریت دانش

 . داشتند

را بر یادگیری و خودکارآمدی دانشجویان مورد بررسی  آموزش ترکیبی تأثیر( 0190)معافیان

آموزش ترکیبی در جهت عمق یادگیری و کارآمدی  راهبردکه  ه استو به این نتیجه رسید هقرارداد

عنوان مقایسه کارآیی دوره یادگیری  باتحقیقی  در (0190)زاده عبداله .مثبت داشته است تأثیر آنها

که  ه استهای یادگیری الکترونیکی و حضوری در درس ریاضی به این نتیجه رسیددوره ترکیبی با

    های ترکیبی درس ریاضی شرکت کرده بودند از دوره میزان یادگیری دانش آموزانی که در

حضوری در درس ریاضی شرکت کرده  الکترونیکی و صرفاً های صرفاًآموزانی که در دورهدانش

دانشجویان با دو سبک آموزش  میاندار در امعن یتفاوت (0139)موسوی درمقابل .بودند، بیشتر است

و  پور، زندی، زارععلی صلی نژاد،م)یافت نکردسنتی و ترکیبی در ارتباط با پیشرفت تحصیلی 

 .(0139 ،شبیری

ندکه  ه اپژوهشی پیرامون یادگیری ترکیبی به این نتیجه رسید در( 0119) 9گریسون و کانوکا

واقعی  می گیرند اما عملکرد مباحثه و گفتگو بهتر یاد بااین است که آنها  اعتقاد دانش آموزان بر

یکی از تجارب اخیر پژوهشی که با هر سه نوع مدل  .ه استآنها به طور معنادار رضایت بخش نبود

که رویکرد روش  دهدمیآموزشی، یادگیری ترکیبی، برخط و چهره به چهره انجام شد،  نشان 

                                                           
1. Constructivism 
2. Kutnick, Ota & Berdondini  

3. Dziuban 

4. Garrison & Kanuka 
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 ،زریزن)های یادگیری ترکیبی و چهره به چهره استیادگیری برخط بهترین رویکرد نسبت به شیوه

 (.0119، 0واالدارس و اسالوکین

مطالعات بیشتری انجام دادند اما به هیچ مدرکی که داللت بر رشد  نیز (0119) و گریسون 0وگان

 . عملکرد شناختی دانش آموزان باشد دست نیافتند

تواند بر می های یادگیری ارتباط دارد وهای آموزش و بازدههاز متغیرهایی که با شیو دیگر یکی

دانش آموزان است، زیرا تناسب تدریس  1های یادگیریرویکرد ،داشته باشد تأثیرجریان یادگیری 

تقویت انگیزه یادگیری و نیز پیشرفت تحصیلی  سببهای یادگیری دانش آموزان رویکردمعلمان با 

ضمن رویکرد علمی به (   09) 9مور، گودیناف و کاکس ویتکن، .(0110، 9باستبل)گرددمی

که توجه به معتقدند رویکردهای یادگیری  تفاوتهای فردی دانش آموزان در قالب مطالعه در

فرآیند  رویکردهای یادگیری دانش آموزان که ریشه در تفاوتهای فردی آنان دارد، موجب تسهیل در

رویکرد  میانیکی از معمول ترین توصیفات رویکردهای یادگیری، تمایز . شودیادگیری آنان می

 1مارتون و سالجو،)یادگیری استموقعیتهای  راهبردی عمقی و سطحی پردازش اطالعات در

0991.) 

نامهای  که با شوندمی شکل اصلی با تکالیف درگیر یادگیرندگان به طور عمومی به دو

که شیوه  دانش آموزانی (.0119، کانو) شوندرویکردهای یادگیری عمیق وسطحی معرفی می

تری ربط مفهومی بزرگتوانند آنچه را می آموزند به چارچوب نمی  یادگیری آنها سطحی است،

گیران عمیق آنچه را افر. آنان به نحوی منفعل و اغلب تنها با حفظ کردن اطالعات، می آموزند. دهند

به . دهندسازند و به آنچه الزم است به خاطر بسپارند، معنا میگیرند، خود به طور فعال مییاد می

آنان همچنین در یادگیری . گیری دارنداین ترتیب، فراگیران عمیق رویکردی ساختارگرایانه به یاد

بیشتر خود جوش اند، در حالی که باید فراگیران سطحی را با پاداشهای خارجی چون نمره و 

  (.0133، 3سانتراک)تشویق معلم، به یادگیری بر انگیخت 

                                                           
1. Reasons, Valadares & Slavkin 

2. Vaughan  

3. Learning approaches 

4. Bastabel 

5. Witken, Moor, Goodenough & Cox 
6. Marton & Saljo 

7. Cano 

8. Santrock 
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های رویکردکه دهد که وقتی نشان می( 0999، 0به نقل از کانگ ،0999)0های براونیافته

شود، انگیزش، عملکرد و دانش آموزان با رویکردهای همخوان در تدریس هماهنگ مییادگیری 

 .یابدپیشرفت دانش آموزان افزایش می

 بررسیرویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی را  میانتعداد قابل توجهی از پژوهشها رابطه 

رابطه  رویکرد عمیق و پیشرفت تحصیلی و میانبر رابطه مثبت  گوناگوننتایج مطالعات . کرده اند

  شکری، کدیور، فرزاد، سنگری، )کنندرویکرد سطحی و پیشرفت تحصیلی تاکید می میانمنفی 

 .(0139آبادی، غنایی و نقش، زین

رویکرد عمیق و پیشرفت  میانبر رابطه مثبت  (9،0111ثبه نقل از دیسِ ،0990)1نیوستید

و  پیشرفت تحصیلی میانمثبت ای رابطه  ( 099)9اسمیت -سدلر. ه استتحصیلی تاکید کرد

رویکردهای  میانبر روابط خاص بافت  (0111)و همکاران 1سلتویان. ه استرویکرد عمیق نشان داد

 از نقطه نظر پنتریج، اسمیت،گارسیا و .نده ارویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی اشاره کرد

راهبردهای پردازش سطحی برای عملکرد راهبردهای پردازش عمیق در مقایسه با ( 0991) چییمک

 .تحصیلی مناسب ترند

یکی از دروسی که از دوره پیش دبستانی تا پایان دوره دبیرستان تدریس می شود، درس قرآن 

انس با قرآن کریم، قرائت و تالوت مستمر و روزانه آن، درک معنای عبارات و آیات و تالش . است

    همه از  فهم بهتر قرآن و عمل به دستورهای خداوند،هرچه بیشتر، به منظور ۀ برای تزکی

 شواهد(. 0191باقری، سیف، محدث، میرباقری و وکیل، )ترین اهداف آموزش قرآن استضروری

 ویژه دره ب (مهارتی عاطفی و شناختی،)ابعاد مختلف که توانمندی دانش آموزان دردهند نشان می

؛ 0131؛ طاهری و دانشور،0131؛ رهبری نژاد،  01طاهری،)نیستانتطار  مورد حد خواندن قرآن در

بنابراین مناسب   (.0190و قبادی،  از میرزامحمدی، افشار، شاهرضایی به نقل، 0131سعیدی و پرتو،

های نوین شیوهبه کارگیری است معلمان برای تدریس دروسی مانند درس قرآن در مدارس، ضمن 

زآنجا که مدارس استعدادهای ا. وزان نیز توجه کنندآموزش به رویکردهای یادگیری دانش آم

شوند و دانش آموزان این اداره می( ریاضی و تجربی)درخشان نیز با رویکرد توجه به علوم پایه 

                                                           
1. Brown 

2. Kang 

3. Newsteead 

4. Diseth 
5. Sadler-Smith 

6. Entwistle 

7. Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie 
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گرایش بیشتری به دروس علوم پایه دارند، اکثر قریب به اتفاق این دانش آموزان بر اساس  مدارس

 با وجوداز این رو .  کنندو علوم تجربی تحصیل می های ریاضی وفیزیکآمار موجود در رشته

تالشهایی که سازمان مرکزی استعدادهای درخشان و مدارس  نسبت به فعالیتهای فوق برنامه در 

دهند، اما انجام می سیس مدارس قرآنی در سمپادأت و طرح فراگیر قرآنی، هازمینه مسابقات، کنگره

. آموزند مطابق  اهداف مصوب به خوبی سایر دروس نمیهنوز دانش آموزان، درس قرآن را 

یادگیری  گوناگونسبکهای  وگرایش کار با رایانه، و بنابراین، با توجه به مهارت رایانه ای مورد نیاز

های یادگیری مناسب در بازدهای شود آموزش ترکیبی شیوه دانش آموزان، پبش بینی می میاندر 

به اعتقاد کارشناسان تعلیم و . مهارت و نگرش آنان خواهد بود جنبه های دانش، دانش آموزان در

گیرند، پردازند نه تنها بهتر فرا میبه یادگیری می تربیت دانش آموزانی که از طریق یادگیری فعال

لذت می برند، زیرا آنها به جای اینکه فقط شنونده باشند، فعاالنه در جریان بیشتر بلکه از یادگیری 

به ، 0111، 0ولرئگاردنر و ج)دانندکنند و خود را مسئول یادگیری خویش میت مییادگیری مشارک

 (.0133حقانی،  و  یوسفی، نقل از یزدیان پور

آموزش ترکیبی بر یادگیری در بُعد  تأثیرزمینۀ  در آنهااکثر  دهدنشان می مطالعات انجام شده

ر امورن هویک،) استهای آموزش عالی و روی دانشجویان  بوده در دوره دانش فراگیران و عمدتاً

نکته  .(0190معافیان،  ؛0100 ،و همکاران 9سورناداکی ؛0119 ، 1سمساو  ااکیوز ؛0119، 0بوتیکی و

این تحقیقات این است که در تمامی آنها تنها اثربخشی یک متغیر  همۀمل در أنکته قابل ت

از )متغیرها مورد مطالعه قرار گرفته، در حالی که به سایریا هردو جنسیت  (آموزش ترکیبی)مستقل

به منظور   همچنین .پرداخته نشده است(های یادگیریرویکردجمله متغیرهای تعدیل کننده مانند 

متغیر مستقل و وابسته تنها جنسیت  میانمتغیر جنسیت در تعیین رابطه  تأثیرو خنثی نمودن   کنترل

چارچوب نظری و سوابق پژوهشی ین با توجه به ابنابر .پسر در پژوهش حاضر شرکت کرده اند

 با قرآندرس  در یادگیری هایبازده بر ترکیبی آموزش تأثیرهدف از مطالعه حاضر، شده، گفته 

درخشان  استعدادهای مدارس دبیرستانی آموزان دانش در آن رویکردهای تعدیلی اثرات به توجه

چه ال اساسی  بوده است که تاؤپاسخگویی به این س در پیمقاله حاضر بر این اساس  .بوده است

تغییر و  های دانش، مهارتیادگیری در زمینهافزایش  سببترکیبی آموزش  اندازه تدریس به شیوه 

                                                           
1. Gardner & Jewler     
2. Hoic, Mornar & Boticki  

3. Akyoza & Samsa 

4. Vernadakis 
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 دانش آموزان( سطحی -عمیق)های یادگیری رویکردگری با توجه به نقش تعدیل  نگرش،

 شود؟در درس قرآن  می استعدادهای درخشان

 پژوهشروش 

ها از آوری دادهگردشیوه از نظر پژوهش حاضر با توجه به اهداف، از نوع پژوهشهای کاربردی، 

از نوع ژرف نگر  ،عد زمان از نوع مقطعی و با توجه به عمق مطالعهنوع نیمه تجربی و از نظر بُ

در . است با گروه کنترل از نوع طرحهای عاملی با پیش آزمون و پس آزمونطرح پژوهش، . است

 ح سطحیوسط درگر تعدیل متغیر مستقل آموزش با دو سطح ترکیبی و سنتی و متغیر این پژوهش

     یک از سطوح آموزش را باتوجه به نقش  هر تأثیرند تا ه امورد استفاده قرار گرفتعمقی  و

جامعه   .نمایندهای یادگیری در درس قرآن مشخص یادگیری روی بازدهگری سبکهای تعدیل

دبیرستانهای پسرانه استعدادهای درخشان  اولدانش آموزان پایه از  نفر 0011 ،این پژوهشماری آ

برای  .نده اانتخاب شدتصادفی خوشه ای  به صورت که ندبود 91-99تهران در سال تحصیلی 

  بودند، اولدبیرستان پسرانه استعدادهای درخشان تهران که دارای پایه  00ز اانتخاب نمونه پژوهش 

 دوسپس از کالسهای موجود به صورت تصادفی  .یک دبیرستان به طور تصادفی انتخاب شد

 و در آموز در گروه گواه دانش 11ا ب نیزکالس  دو آموز در گروه آزمایش ودانش 11 باکالس، 

 .ندانتخاب  شدآموز به عنوان نمونه دانش 001مجموع 

 گردآوری داده ها ابزار

آزمون ماتریسهای ( بزرگساالن)هوش، از نسخه میانی  برای کنترل  متغیر :2آزمون هوش ریون

 0پن رز  091در سال را آزمون ماتریسهای پیش رونده ریون . ه استپیش رونده ریون استفاده شد

گیری هوش افراد در همه برای اندازه  نظر شده آزمون ریون،نسخه های تجدید . اندکرده  ریونو

این آزمون، هم به صورت . به کار می رود (ساله تا بزرگساالن سرآمد 9از کودکان  )سطوح توانایی 

تصویر سیاه و سفید است که  11دارای   091فرم . فردی و هم به صورت گروهی قابل اجراست

. دقیقه است 99ینده تقسیم شده اند و زمان اجرای آن اری فزتایی،  با درجه دشوا 00به سریهای 

روایی  و 90/1آزمون فوق را هنجاریابی کرده و پایایی با روش بازآزمایی را ( 0131)رحمانی 

 (.0139آقا یوسفی،  و اکبری)گزارش نموده است1/1 آزمون را 

                                                           
1. Raven 

2. Penrose 
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2مطالعه یندآفر عاملی دو شده تجدیدنظر پرسشنامه
 (R-SPQ-2F ( : برای سنجش سبکهای

بیگز و همکاران فرم . استفاده شد( 0110)0نگئول و کمبر ،فرآیند مطالعه بیگز  یادگیری از پرسشنامه

معلمان برای ارزیابی  استفاده به منظوررا "یند مطالعهآپرسشنامه فر"دو عاملی تجدید نظر شده 

ابزار تجدید نظر شده فقط رویکردهای عمیق و . رویکردهای یادگیری دانش آموزان ارائه کردند

را با استفاده از  –که هر رویکرد خود از دو بعد انگیزه و پیشرفت تشکیل شده در حالی -سطحی

 ،1 = ندارم نظری ،0 = مخالف ،0 = مخالف کامالً)دارای مقیاس لیکرت پنج درجه ای  سؤال 01

ت سؤاالدر این پرسشنامه . (0139و همکاران،  شکری) کندارزیابی می(  9=موافق وکامالً 9= موافق

 3،00،00،09،01،09،01، ،1،9تسؤاال و خرده مقیاس عمیق 0 ،0، 9، 1، 9، 01،01، 09 ،03، 0

پرسشنامه از آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی این .  کنندخرده مقیاس سطحی را اندازه گیری می

ارزشهای قابل قبولی را برای هر  ،1/  و رویکرد سطحی با  9/1 استفاده شد  که رویکرد عمیق با 

به کمک روش تحلیل ( 0139)شکری و همکاران را فرم نهایی پرسشنامه. ه استمقیاس نشان داد

برای ساختار دو عاملی نشان  که نتایج آن برازش خوبی را قرار دادندمطالعه  مورد عاملی تاییدی

  .ه استداد

چون درس قرآن هم به  در پژوهش حاضر، :ن کریمآآزمون پیشرفت تحصیلی درس قر

مطابق با روش معمول این درس، و با  ،ه استصورت کتبی و هم به صورت عملکردی سنجیده شد

نفر از مدرسان قبل از شروع آموزش، از تمام دانش آموزان درگروههای آزمایش و  سهمشورت 

گواه آزمونی گرفته شد و پس از دوره آموزش به شیوه سنتی برای گروه گواه و آموزش ترکیبی 

ت کتبی و عملکردی  مربوط به سؤاالدر طراحی  . آزمونی به عمل آمد مجدداً برای گروه آزمایش،

ها و سطوح محتوا همه حیطه -آزمون بر اساس تدوین جدول دو بعدی هدف  پیش آزمون و پس

نفر از متخصصان سنجش و  سهمدرسان این درس و حداقل  اتمختلف دانشی، مهارتی، از نظر

ت در یک گروه سؤاالاجرای پیش و پس آزمون این  در ضمن قبل از. گیری استفاده شداندازه

برای  .ت مبهم آن کنار گذاشته شدسؤاالآن محاسبه و نفری اجرا و ضریب دشواری  11کوچک 

ین صورت که ه اب .شداز روش اعتبار محتوا استفاده مهارت  آزمونهای دانش و سنجش روایی

اجرا  تایید از مدرسان درس قرآن ارائه شد و پس از ت مربوط به هردو بخش به سه نفرسؤاال

                                                           
1. Revised Two-Factor Study Process Questionnaire 

2. Biggs, Kember  & Leung 
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به عنوان   ،نتایج حاصل از پرسشنامه نگرش مهارت و های دانش،نمرات آزمون در پایان،. گردید

  .شدن  محسوب آدرس قر و تغییر نگرش دانش آموزان در نمره یادگیری

 بانسبت به درس قرآن  میزان نگرش آزمودنیها :پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به درس قرآن

برای . مورد سنجش قرارگرفت آزمایشمعلم ساخته قبل و پس از اجرای ی سؤال 01 پرسشنامه

که پس از تحلیل  استفاده شد از دو روش اعتبار محتوا و تحلیل عاملی محاسبه روایی پرسشنامه 

محاسبه همسانی پایایی پرسشنامه از طریق  .بود برخوردار برازش آماری قابل قبولی از عاملی،

برخوردار که از پایایی خوب و مطلوب  بود 1/1   روش آلفای کرونباخ با  و ت سؤاالدرونی 

 .ها از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شده استسؤالگذاری در این پرسشنامه برای نمره .است

 پژوهش یروش اجرا

از جامعه مورد نظر  و انتخاب تصادفی کالسهای آزمایش و  الزمپس از انتخاب نمونه به تعداد 

به طور کلی محتوای . در سیزده جلسه به مدت سیزده هفته  برگزارگردید زیرکنترل، برنامه  

 :جلسات هردوگروه شامل موارد زیر بود

آزمون هوش ریون سپس پرسشنامه سبکهای تفکر آنگاه پیش آزمون شامل درس : جلسه اول

 .پرسشنامه نگرش نسبت به درس قرآن انجام شدوابعاد دانش و مهارت  قرآن در

  .آموزش دیدندو گروه به صورت چهره به چهره  دهر: جلسه دوم

گروه آزمایش به صورت غیر حضوری با مراجعه به سایت مدرسه و نرم افزارهای : جلسه سوم

آموزشی به مروری به مباحث مربوط به الفبای عربی، حرکات کوتاه، حرکات کشیده، سکون و 

اول تا پنجم سوره حجرات  س نهم وآیات در تفسیر تشدید و تنوین ودر بحث مفاهیم به ترجمه و

روی سایت ( تدویر ترتیل، تحقیق و)شخصیتهای قرآنی، قاریان مشهور، انواع قرائتها . پرداختند

گروه .پیامهای آیات و تفسیر سوره حجرات نیز در دسترس دانش آموزان بود. بارگزاری شده است

 .کنترل همین مباحث را به صورت حضوری دریافت نمودند

های گروه آزمایش و کنترل به صورت حضوری برگزار شد و به همه کالس: چهارمجلسه 

 مباحث مربوط به  قواعد مربوط به مَدّ شامل تعریف مَدّ، اسباب مَدّ، انواع مَدّ و میزان کشیدن هر

ششم تا دوازدهم سوره حجرات به همراه پیام  یک از انواع آن همچنین قرائت آیات درس دهم و

 . ن نزول آنها پرداخته شدأمختصر و ش آیات و تفسیر

دانش آموزان براساس اطالع  .گروه آزمایش به صورت غیر حضوری  برگزار شد: جلسه پنجم

 مرور مطالب پیشین و با به اشتراک گذاشتن نظرات یکدیگر، و سایت مدرسه و هقبلی و با مراجعه ب
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گیرد، و مواردی که اشباع صورت نمیبه یادگیری قواعد مربوط به  اشباع هاء ضمیر  بحث و گفتگو

 .همچنین قرائت آیات درس یازدهم و آیات سیزدهم تا هجدهم همراه با قاریان دلخواه پرداختند

الذکر پیامهای آیات فوق و تفسیر توانستند در زمانهای دلخواه به مطالعه ومند میهدانش آموزان عالق

  .بپردازند

سه به مرور مطالب گذشته و پرسش از دانش آموزان آغاز این جل در( حضوری: )جلسه ششم

 ،استهزاء غیبت، تهمت،بارۀ رعایت نکات اخالقی در پرداخته شد  و در ادامه  به مباحث کاربردی و

 .پرداخته شد...   و سبک شمردن افراد

این جلسه که به صورت غیر حضوری برگزارشد، به مباحث مربوط به  احکام  و : جلسه هفتم

این مباحث  .پرداخته شد( اظهار، ادغام، اقالب یا تبدیل به میم و اخفاء )تنوین  نون ساکن وقواعد 

یکدیگر و با  به صورت درسنامه روی سایت بارگزاری شده بود و دانش آموزان به صورت متنی با

یکی از تکالیف دانش آموزان گوش دادن به  صوت ترتیل استاد  .کردندمعلم ارتباط برقرار می

اول تا  شیوه کار به این صورت بود که دانش آموزان، آیات درس دوازدهم و.  بود هیزگارپر

 نکاتدادند و سپس  کید بر یادگیری قرائت صحیح چند بارگوش میأهجدهم سوره حجرات را با ت

معلم نیز  گذاشتندیکدیگر به اشتراک می بابودند،  دریافت کردهکه ازکل آیات را کلی و آموزنده ای 

 . کردرا اعالم می نظر خود

دو گروه آزمایش و کنترل با مروری بر  جلسه هشتم به صورت حضوری برای هر: جلسه هشتم

ادامه به بحث مربوط  در. به اشکاالت دانش آموزان پاسخ داده شد مطالب هفته گذشته انجام شد و

توضیحی مختصر درباره سوره لقمان،  انآنگاه معلم .به تلفظ صحیح و مخرج حروف پرداخته شد

ن نزول آن و شخصیت لقمان دادند و آیات درس سیزدهم و یک تا هشت سوره لقمان را با أش

 .تاکید بر مخارج حروف قرا ئت کردند

جلسه این هفته، برای دانش آموزان گروه آزمایش به صورت غیر حضوری برگزار : جلسه نهم

وبگاه مدرسه و مرور مطالب جلسه قبل بحث جدید که ادامه  دانش آموزان با مراجعه به. گردید

را با تمرین مکرر و با صدای قاریان دلخواه  بودمبحث مخارج حروف و نحوه تلفظ صحیح آن 

شانزده سوره لقمان  ادامه تفسیر و پیامهای آیات درس چهاردهم و آیات نه تا کردند و درتمرین می

 .داشتندبرای سایر همکالسیها اعالم می هطبا نظارت معلم مربو اکردند و نظرات خود ررا مطالعه می

این جلسه، قواعد مربوط به قلقله به طور حضوری برای هر دوگروه تدریس شد  در: جلسه دهم

چهارم سوره لقمان را قرائـت و سپس پیامها و  آیات هفده تا بیست و و آیات درس پانزدهم و
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  پیگیری تفصیلی تفسیر و پیام آیات به عنوان تکلیف به . تفسیر مختصر آنها توضیح داده شد

 . آموزان واگذار شددانش

در جلسه یازدهم دانش آموزان گروه آزمایش با مراجعه به وبگاه مدرسه و : جلسه یازدهم

پنجم تا سی  و  مطالعه قواعد مربوط به وقف و ابتداء آنگاه به آیات درس شانزدهم و بیست و

را مطابق  آنها دادند وپیامهای آیات و تفسیرچهارم سوره لقمان با صدای قاری دلخواه گوش می

  با سایر  از طریق سامانه وب و نظرات خود را کردندآقای قرائتی مطالعه می نور کتاب تفسیر

 . گذاشتندآموزان به اشتراک میدانش

پیشرفت تحصیلی درس قرآن به صورت کتبی و شفاهی پس آزمون : سیزدهم و جلسه دوازدهم

  .شد دو گروه اجرا ه درس قرآن  برای هرو پرسشنامه نگرش ب

 های پژوهشیافته

میانگین و  0شماره جدول  .انجام گرفت SPSS17افزار  نرم به وسیلۀها  تجزیه و تحلیل داده

      دهد یمنشان   آزمون پسو  آزمون شیپانحراف معیار متغیرهای بازده یادگیری را در 
 آزموناز پس و پیش میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در دو گروه کنترل و آزمایش  .2 جدول

 

 متغیر

 

 گروه

 آزمون پس آزمون پیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 دانش
 90/0 10/00 99/0  /91 آزمایش

 00/0 91/3 31/0  /11 کنترل

 مهارت
 1/0  1/09  1/0  1/00  آزمایش

 93/0 03/00 11/0 01/01 کنترل

 نگرش
  /11 90/11 19/9 01/91 آزمایش

 10/3  33/9 93/3 01/93 کنترل

و  آزمون شیپمیانگین و انحراف معیار متغیرهای بازده یادگیری را در  0شماره جدول  

گروه آزمایش با رویکرد  0بر اساس جدول      دهد یمبر حسب رویکرد یادگیری نشان  آزمون پس

ی دانش، مهارت و نگرش در مقایسه با گروه آزمایش با رویکرد ها مؤلفهیادگیری عمقی در 

 . اند نمودهنمرات باالتر کسب  آزمون پسآزمون و  یشپدر  یادگیری سطحی
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 آزمون بر حسب از پس و پیش میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در دو گروه کنترل و آزمایش  .1 جدول

 رویکرد یادگیری

 آزمون پس آزمون پیش رویکرد یادگیری گروه متغیر

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 دانش

 آزمایش
 9/0  01/01 19/0  /91 سطحی

 09/0 11/01 19/0  /11 عمقی

 کنترل
 13/0 01/3 11/0  /11 سطحی

 09/0 31/3 11/0  /01 عمقی

 مهارت

 آزمایش
 91/0 11/09 09/0 00 سطحی

 0/    91/0 11/1 91/00 عمقی

 کنترل
 31/0 91/00 39/0 11/01 سطحی

 19/0 31/00 00/0 01/01 عمقی

 نگرش

 آزمایش
 03/1 11/11 19/9 31/99 سطحی

 00/1 31/11 3/9  1/91  عمقی

 کنترل
 33/9 91/99 13/01  91/9 سطحی

  /03 31/93  /19 91/93 عمقی

آیا آموزش ترکیبی بر بهبود "مبنی بر اینکه  به سؤال اصلی پژوهش ،متغیرها توصیف از پس

یکردهای آن در دانش آموزان و در رودر تعامل با ( دانش، مهارت و نگرش)ی یادگیری ها بازده

با استفاده از روشهای آماری تحلیل کوواریانس  این سؤال .پرداخته شد "است مؤثردرس قرآن 

ی زیربنایی تحلیل کوواریانس شامل ها مفروضه .شدفرضها پاسخ داده  رعایت پیش باچندمتغیره 

ها مورد بررسی یانسوارخطی بودن، نرمال بودن توزیع، همگنی شیب رگرسیون و همگنی 

متغیر وابسته مورد  میان ۀرابطخطی بودن ، ترین فرض برای تحلیل کوواریانس یادیبنقرارگرفتند، 

آزمون متغیرهای دانش، مهارت و  یشپدر این پژوهش . است( همپراش)بررسی و متغیر کمک 

ضرایب  . شدند، متغیرهای وابسته تلقی آنهای آزمونها پسو ( همپراش)نگرش قرآنی متغیر کمکی 

 91/1)، دانش قرآنی (=r=  ،110/1P 9/1 )نگرش قرآنی  آزمون پسآزمون و  یشپ میانهمبستگی 

r=  ،110/1P=)  و مهارت قرآنی(99/1 r=  ،110/1P=)  به دست آمده است که این ضرایب در

مفروضه دست آمده ه باتوجه به همبستگیهای ب  .بوددار   امعن( α= 10/1)درصد  99سطح اطمینان 

 .محقق شدو وابسته ( همپراش)متغیرهای کمکی  میانخطی بودن روابط 
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فرض نرمال بودن . شداسمیرنوف استفاده  -نرمال بودن از آزمون کولموگروف بررسیبرای 

و  (=Z= ،1 /1P 90/1)، دانش قرآنی(=Z= ، 0/1P 19/1)در متغیرهای نگرش قرآنی  هاگروه

 .شود یمتایید ( α= 10/1)درصد  99در سطح اطمینان  (=z= ،199/1P 10/0)مهارت قرآنی 

 خطی باید ها داده کل در کوواریانس تحلیل در متغیرها که دارد وجود فرض این که حالی در

 در گروه برای رگرسیون خطوط که شود گرفته نظر در باید نیز فرض این دهند، نشان را بودن

 نخواهد مناسبی تحلیل کوواریانس آنگاه باشد ناهمگن رگرسیون اگر .باشند یکسان باید پژوهش

 باتوجه به محاسبات .کوواریانس است در کلیدی یموضوع رگرسیون شیبهای همگنی فرض .بود

 10/1)، نگرش قرآنی(=F= ،09/1P 01/0)ی دانش قرآنی آزمونها شیپتعامل گروه با انجام شده، 

F= ،19/1P=) و مهارت قرآنی (19/0 F= ،11/1P= ) درصد  99در سطح اطمینان(10/1 =α )

برای . فرض همگن بودن خطوط رگرسیون برقرار است که دهند می نشان ها یافته این. نیستدار  امعن

که هیچ  دهدمینشان  لون آزمون دست آمده ازبه نتایج  .همگنی واریانسها از آزمون لون استفاده شد

 همگنی شرط بنابراین،  .معنادار نبوده است(  α= 10/1)درصد  99در سطح اطمینان  متغیرها یک از

( 03و991 11/9=)  19/0؛  =19/1P)است  شده رعایت درستی به انسیکووار/ی واریانسسهایماتر

F 9/01 ؛ M Box`s = .) 
دانش، مهارت و نگرش )متغیره  برای مقایسه ترکیب خطی نمرات بازدهی یادگیری  چند کوواریانس نتایج آزمون تحلیل. 1 جدول

 (عمقی و سطحی)ی آثار سطوح یادگیری کنندگ لیتعددو گروه آزمایش و کنترل با ( قرآنی

 توان آزمون اندازه اثر سطح معناداری خطای درجه آزادی آزادی درجه F ارزش آزمون

 0 1/ 0 110/1 000 1 1/01  0/1  المبدای ویلکز

آماره چند متغیری مربوطه یعنی المبدای  شود می مشاهده 1شماره  جدول در که طور همان

 ؛ F( 1و000=)  1/01 ؛  ɳ 0= 1/ 0) استدار  امعن( α= 10/1)درصد  99ویلکز در سطح اطمینان 

110/1 P=  )بر اثر تعامل ( دانش، نگرش و مهارت)بازدهی یادگیری   میانگین نمرات بردار یعنی ؛

 نظر در با. است متفاوت کنترل و گروه آزمایش افراد میان در  "ترکیبی آموزش و یادگیری رویکرد"

 متغیر دو تعاملی اثر از ناشی تغییرات این درصد  0 گفت توان می  اتای تفکیکی مجذور گرفتن

 .ایده آل است حد در که بوده 0 برابر آزمون توان. است یادگیری رویکرد و آموزش
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 ی بازده یادگیری بر حسب ها مؤلفهیک از  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره برای مقایسه هر .1جدول 

 رویکرد یادگیری

متغیر  منبع تغییرات

 وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fنسبت 

 معناداری

 توان آزمون اندازه اثر

 0 10/1 110/1 11/99 09/091 0 09/091 دانش آزمون پیش

 93/1 01/1 110/1  99/0  30/3 0  30/3 مهارت

 0 1/   110/1 1 11/1 90/9391 0 90/9391 نگرش

 0 90/1 110/1 19/30  01/00 0  01/00 دانش گروه

 0 11/1 110/1 30/93 90/099 0 90/099 مهارت

 0 93/1 110/1 90/019 10/0199 0 10/0199 نگرش

رویکرد 

 یادگیری

 0 00/1 110/1 01/11  91/3 0  91/3 دانش

 19/1 19/1 10/1 09/1 31/11 0 31/11 مهارت

 0 00/1 110/1 99/09 1/131  0 1/131  نگرش

 رویکرد×گروه

 یادگیری

 90/1 19/1 110/1 91/00 00/11 0 00/11 دانش

 93/1 01/1 110/1 00/03 0/91  0 0/91  مهارت

 90/1 19/1 110/1 1/00  91/091 0 91/091 نگرش

     11/0 001  33/09 دانش خطا

     9 001 13/919 مهارت

     9/00  001 99/0999 نگرش

      001 01191 دانش مجموع

      001 09111 مهارت

      001 999119 نگرش

و رویکرد  ترکیبی آموزش تعاملی چند متغیره اثر کوواریانس تحلیل نتایج 9شماره  جدول

 مشاهده که گونه همان .دهد می نشان (نگرش و مهارت دانش،) یادگیری هایبر بازده را یادگیری

آزمون دانش قرآنی در تعامل با رویکرد یادگیری بعد از حذف اثر  میانگین پس میان شود، می

یعنی . ( =P 110/1؛ F( 0و001=)  91/00؛  ɳ 0= 19/1)آزمون تفاوت معنادار وجود دارد  پیش

آموزان ، بازده دانش قرآنی دانش(سطحی و عمقی)آموزش ترکیبی در تعامل با رویکردهای یادگیری 

بعد از  ،افراد گروه آزمایش با رویکرد یادگیری عمیق هک گفت توان می گونه این. بخشد را بهبود می

 نظر در با. نمرات باالتری از گروه آزمایش با رویکرد یادگیری سطحی کسب نمودند ،آموزش

اثر تعاملی دو متغیر  از ناشی تغییرات این درصد 9گفت توان می  اتای تفکیکی مجذور گرفتن

این متغیر  برای آمده دست به آزمون توانکه  است ذکر شایان .آموزش و رویکرد یادگیری است

آزمون مهارت قرآنی  در تعامل با رویکرد  میانگین پس میان .استدر حد قابل قبول  کهبوده  90/1
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( 0و001=)  00/03؛  ɳ 0= 01/1)آزمون تفاوت معنادار وجود دارد  یادگیری بعد از حذف اثر پیش

F 110/1؛ P= )بازده (سطحی و عمقی)آموزش ترکیبی در تعامل با رویکردهای یادگیری  یعنی ؛ ،

افراد گروه آزمایش با  هک گفت گونه این توان می. بخشد مهارت قرآنی دانش آموزان را بهبود می

رویکرد یادگیری عمیق بعد از آموزش نمرات باالتری از گروه آزمایش با رویکرد یادگیری سطحی 

 از ناشی تغییرات این درصد 01گفت توان می  اتای تفکیکی مجذور گرفتن ظرن در با. کسب نمودند

 دست به آزمون توانکه  است ذکر شایان .اثر تعاملی دو متغیر آموزش و رویکرد یادگیری است

آزمون نگرش قرآنی  میانگین پس میان .استدر حد قابل قبول  که بوده 93/1این متغیر  برای آمده

؛  ɳ 0= 19/1)آزمون تفاوت معنادار وجود دارد  در تعامل با رویکرد یادگیری بعد از حذف اثر پیش

آموزش ترکیبی در تعامل با رویکردهای یادگیری  یعنی ؛( =P 110/1؛ F( 0و001=)  1/00 

 هک گفت توان می گونه این. بخشد ، بازده نگرش قرآنی دانش آموزان را بهبود می(سطحی و عمقی)

افراد گروه آزمایش با رویکرد یادگیری عمیق بعد از آموزش نمرات باالتری از گروه آزمایش با 

 این درصد 9گفت  توان می  اتا مجذور گرفتن رنظ در با. رویکرد یادگیری سطحی کسب نمودند

 توانکه  است ذکر شایان .اثر تعاملی دو متغیر آموزش و رویکرد یادگیری است از ناشی تغییرات

 .استدر حد قابل قبول  که بوده 90/1این متغیر  برای آمده دست به آزمون

 بحث و نتیجه گیری

دانش، )قرآندرس  های یادگیریبازده برآموزش ترکیبی تأثیرهدف از پژوهش حاضر مطالعه 

دردانش آموزان دبیرستانی مدارس  آن هایرویکردبا توجه به اثرات تعدیلی  (مهارت و نگرش

که  دهندمیهای حاصل از پژوهش حاضر نشان یافته. ه استشهر تهران بود استعدادهای درخشان

        گرفته بودند نسبت به  آموزانی که به روش آموزش ترکیبی درس قرآن را یاددانش میان

تعامل با سبکهای سطحی و  دردیده بودند آموزانی که به روش متداول در این زمینه آموزش دانش

میانگین  یعنی. تر برخوردار بودندمطلوب(دانش، مهارت و نگرش )های یادگیری عمقی از بازده

آموزانی بودند در مقایسه با دانشآموزانی که به روش ترکیبی آموزش دیده نمرات درس قرآن دانش

که به روش متداول آموزش دیده بودند بهتر بود و یادگیری دانش آموزان با سبک عمقی در مقایسه 

کلی پژوهش حاضر را مورد تایید قرار  سؤالاین نتیجه .  بود با دانش آموزان با سبک سطحی بهتر

-مصلی ،(0190)معافیان ، (0119)و همکاران  زوبن، (0111)0با نتایج پژوهشهای گراهام و می دهد

دانش و موفقیت  که در زمینه اثر آموزش ترکیبی بر  (0190)عبداله زاده و (0139) نژاد و همکاران

                                                           
1. Graham 
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و  ز، ریزن(0100)همکاران  و سورناداکیهای تحقیقاتی یافته تحصیلی فراگیران است ونیز با

همچنین با است، آموزش ترکیبی بر مهارت فراگیران انجام شده  تأثیر، که درزمینه (0119)همکاران

همسو بوده و مطالعات ( 0113) 0وو سویل وآکویونل و (0111) 0های پژوهشی برگن و ویلیامزیافته

 .داده استآنها را مورد تایید قرار 

در . استتوان گفت  آموزش ترکیبی مبتنی بر دیدگاه سازنده گرایی های فوق میتبیین یافته در

داشته اند به  سازند و با ترکیب اطالعات با دانشی که قبالًاین دیدگاه افراد فعاالنه دانش خود را می

معتقد است که ( 0990) 9، کوبرنزمینهدر این (. 0190، 9و استاک 1جردن، کارلیل)رسندشناخت می

مطلوب ترین روش برای  مسئله، راهبردهای یادگیری مشارکتی و حل گراییسازندهمطابق رویکرد 

فرآیند ساخت دانش به جای تولید، پرورش اعمال متفکرانه،  تاکید بر. استکسب معرفت علمی 

یک  آموزان، یادگیری در تنظیمی دانش -به فراشناخت و خود توجه مشارکتی، یادگیری و آموزش

بنابراین . قرار دارد ه گراییهمواره در مرکز ثقل رویکرد سازند مسئلهحل  محیط غنی و معتبر

یک رویکرد سازنده به یادگیری دارند و برای یادگیری انگیزش درونی  ،یادگیرندگان عمیق

، (0139)شکری و همکارانهمچنین نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعات (. 0191بیابانگرد، )دارند

 که بر(0991)همکاران  پنتریج وو  ( 099) اسمیت -سدلر ،(0111،ث؛ به نقل از دیس0990)نیوستید

رویکرد سطحی و پیشرفت  میانرویکرد عمیق و پیشرفت تحصیلی و رابطه منفی  میانرابطه مثبت 

سبکهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی بارۀ نتایج پژوهشهای انجام یافته در ،تحصیلی تاکید دارند

؛  099؛ سولیوان، 0999؛ بریو، 0999؛ کالوس، 0939؛ ستل، 0931؛ اسپیرز، 0931موری، )فراگیران 

هماهنگی آموزشهای زمینۀ و تحقیقات انجام شده در ( 0131؛ به نقل از علی آبادی،   0110الولیس،

ن با ترجیهات افراد در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، همچنین پژوهش دریسدیل، روس و امعلم

مبنی بر  (0933)انتویسل و  (  093) 1و مطالعه بیگز( 0133به نقل از سیف، ،  0110)اسکالز 

های آن و ارتباط رقابت در آزمونهای ورودی با های یادگیری و بازدهادار بودن رابطه سبکمعن

و  سلتویانو پژوهش ( 0191به نقل از آقایوسفی و شریف،   ؛0999 ،اسکاکان)یادگیری سطحی

های یادگیری دانش آموزان که حاکی از اهمیت نقش سبکهای یادگیری در بازده( 0111)همکاران 

                                                           
1. Burgon  & Williams 

2. Akkoyunlu  & Soylu 

3. Carlile  
4. Stak 

5. Cobern 

6. Biggs 
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 ویژگیهای شخصیتی، سبکهای زمینۀدر  (0111) ویلیامز و  0لکرنو  0مطالعات لیمن،با  و دارد

 .یادگیری و عملکرد تحصیلی  هماهنگی و مطابقت دارد

      سبکهای یادگیری  های آموزش معلمان وتوان گفت  شیوههای فوق میتبیین یافته در

از آنجا که آموزش ترکیبی از ترکیب  .بوده استیادگیری فراگیران  بر مؤثرآموزان از عوامل دانش

، الگوهای تدریس و سبکهای یادگیری تشکیل شده گوناگونروشهای ارائه آموزشی  مؤثر

 آموزان استبهترین مالک اثر بخشی معلمی هدایت یادگیری دانش، (1،0111کتراپر)است

و واقع معلمان، از راه آموزش، در تجارب یادگیری دانش آموزان دخل  در(. 0111 9استرانگ،)

محیط یادگیری است تا  ایجادبگذارند، زیرا آموزش  تأثیرکنند تا بر یادگیری آنان تصرف می

آموزان دارای  دانش هماز سویی  .تالش کنند یادگیرندگان برای ساختن دانش وکسب توانایی تفکر

سیدل )سرعت یادگیری دارند و میزان ویژگیهای متنوعی در و هستندی گوناگون یادگیر رویکردهای

تر دانش آموزان در از این رو، نتایج پژوهش حاضر مبنی بر یادگیری عمیق، ( 011 9سون،یولو ش

 .استهای یادگیری در درس قرآن  قابل توجیه بازده

در  کردهکوشش  پژوهشگردر حوزه آموزش ترکیبی که توان گفت می استناد دانش موجودبه 

و تالشهای آموزش  آن را به تصویر بکشد قالب مطالعات نظری و پژوهشهای انجام شده،  بخشی از

 و تحصیلیاین روش آموزشی در سطوح مختلف ممکن است توسعه و عمق بخشد  و پرورش را

نتایج متفاوتی در سایر مدارس غیر از استعدادهای درخشان با دانش آموزان با ویژگیهای مختلف به 

این ظرفیتها  تواند به شناخت دقیق ترنظام آموزشی می پژوهشهای کاربردی بیشتر در. دست یابد

 مدیران پرورش، و آموزش ریزانبرنامه معلمان، برای تواندمی نتایج این پژوهش بنابراین .منجر شود

 بلندمدت نقش آموزش ترکیبی و و کوتاه برنامه ریزیهای در تا شود واقع مفید آموزشی والنئو مس

که پژوهش حاضر با محدودیتهایی نیز مواجه بود  .گیرد قرار نظر مد با آموزش بیشتر فناوری تلفیق

اکثر تحقیقات در مورد آموزش ترکیبی، اعم از داخلی و خارجی انجام : ند ازا عبارتبرخی از آنها 

معلمان برای  هایفرصت کافی نبودن، معلمانکافی نبودن مهارتهای رایانه ای ، در دوره آموزش عالی

تفاوت در مهارتهای رایانه ای دانش آموزان، عدم وجود زیر ساختهای   ،کالسهای همزمان برخط

براساس نتایج   همچنین  .مناسب جهت اجرای پژوهش سایت رایانه ای و پهنای باندمانند الزم 

                                                           
1. Layman  

2. Cornwell  
3. Proctor 

4. Stronge 

5. Seidel & Shavelson 
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شود ارائه میمعلمان و  نامه ریزان، مدیرانحاصل از این پژوهش پیشنهاداتی برای سیاستگذاران، بر

همگرا، )های یادگیری کلب های یادگیری مانند سبکدر تحقیقات بعدی سایر سبک :که عبارت اند از

وهش روی ژپ این با توجه به اینکه .مورد مطالعه قرار بگیرند( یابندهواگرا، جذب کننده و انطباق 

تحقیقات آتی در مدارس  دادن انجام شده است، انجامدانش آموزان پایه اول متوسطه پسرانه 

در یادگیری عمیق دانش  مؤثراز عوامل  معلمان .گرددهای مختلف نیز توصیه میدخترانه و پایه

باز تعریف همچنین وضعیت راهبرد های آموزشی معلمان  زمینهمطالعات عمیق در . ندا آموزان

برگزاری کارگاه آموزشی در های نوین آموزش، در الگوهای آموزشی و استفاده از شیوه آنهانقش 

بی در های آموزش ترکیتدوین دوره  زمینه آشنایی معلمان با نرم افزارها و فضاهای مجازی قرآنی و

 .دشوپیشنهاد می ،وریهای نوین نیزاآشنایی معلمان با فن سرفصل دروس تربیت معلم جهت
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 چکیده

ریزان است که اغلب اوقات برنامهتعیین توزیع بهینه کاربریها و مراکز خدماتی مسئله ای 
رشد پرشتاب جمعیت و کالبد شهرها، مشکالتی مانند  سبببه  زیرابا آن سرو کار دارند، 

این میان فضاهای  در .وجود آمده استهکمبود و عدم توزیع فضایی مناسب کاربریها ب
باتوجه به  و ندروزافزون برخوردار یکه از اهمیت هستندآموزشی در زمره کارکردهایی 

 یابی بهینه و مناسب آنهانجوانی جمعیت کشورمان، لزوم تاسیس مدارس جدید و مکا
شهر  (مدارس راهنمایی)ارزیابی کاربری آموزشی  هدف پژوهش حاضر .شودبیشتر می
و حجم  استنظری  –تحلیلی و نوع آن کاربردی  –روش تحقیق توصیفی . استدهدشت 

این دادن برای انجام . استنمونه مورد مطالعه شامل تمام مدارس راهنمایی شهر دهدشت 
 سپس برای تجزیه و تحلیل معیارها ،یابی مشخص شدهپژوهش ابتدا معیارهای الزم مکان

فازی  تصمیم گیری مدل ازبه معیارها برای وزن دهی و  سیستم اطالعات جغرافیاییاز 
برای  مکانهادر نهایت با ترکیب اطالعات مورد استفاده مناسب ترین  .ه استشد گیریبهره

و در نقشه پایانی مکانها اولویت گذاری شده و مکانهای  هتأسیس مدارس پیشنهاد شد
مکانهایی که دارای اولویت  بدین ترتیب  .نده اشدمشخص  کامالً مناسب تا کامالً نامناسب

نامناسب و کامالً نامناسب و بوده اند در طیف برای احداث مدارس جدید کمتری 
طیف دو هستند، در  جدید مدارس احداث برای اولویت بیشتریندارای  که یهایمکان

  با برآورد نسبتاً دقیقی از جمعیت  از این رو. مناسب و کامالً مناسب قرار گرفته اند
مدارس احداث سیستم اطالعات جغرافیایی را برای توان میآموزان سالهای آتی، دانش
  .پیشنهاد کرد در شهر دهدشت نیاز و مکانهای مناسب مورد

  ، شهر دهدشتفازیسیستم اطالعات جغرافیایی، مدل یابی آموزشی، مکان  :کلید واژگان
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 مقدمه

افزایش سریع جمعیت شهرها در نتیجه مهاجرت مردم از روستاها به مراکز شهری و نبود نظام 

بروز مشکالت فراوان در سطح آنها شده  سببمدون و دقیق برنامه ریزی در اکثر شهرهای ایران 

خدمات . استترین مشکالت، کاهش سرانه خدمات شهری و خدمات آموزشی یکی از مهم. است

 سببشود که توزیع فضایی آن به ترین خدمات و تسهیالت شهری محسوب میآموزشی از مهم

شهری، تناسب و انسجام فضاها،  -ها، کاهش هزینه سفرهای درونتأثیر مستقیم در آسایش خانواده

برای تشخیص و تعیین (. 8816ولی زاده، )برخوردار است  ربسیااز حساسیت ... زیبایی شهر و 

استقرار مراکز آموزشی باید با شناخت نوع فعالیت، عملکرد، نیازمندیها و  به منظورمکان مناسب 

سازمان مدیریت و )کنش و واکنشهایی که کاربری آموزشی با دیگر کاربریها دارد وارد عمل شد 

ی به توزیع فضایی مناسب و اصولی مراکز آموزشی موجب بی توجه(. 8812ریزی کشور، برنامه

کاهش کارآیی نظام آموزشی، ایجاد مشکالتی برای دانش آموزان و تحمیل بار مالی دوچندان بر 

برنامه ریزان سعی دارند با ارائه الگوی  از این رو(. 8441  تالن،)شود ها مینظام آموزشی و خانواده

ی مورد نیاز در شهرها و مکان گزینی مناسب آنها در کالبد شهر، مناسب تخصیص زمین به کاربریها

و امکان زیست بهتر را در  شرایط را فراهمتأمین رفاه و ایمنی شهرها و آسایش شهرنشینان  برای

برنامه ریزی، مرحله ارزیابی و  فرآیندیکی از مراحل مهم (. 8819ولی زاده، )آورند  به وجودشهرها 

 به ویژهاین امر (. 8812پورمحمدی، )های مختلف است گزینه میانترین گزینه از انتخاب مناسب

در مورد کاربریهای آموزشی، با توجه به ساخت جوان جمعیت کشور و نیاز به آموزش و فضاهای 

اما . ویژه دارد یآموزشی برای این قشر و کمیت و کیفیت این فضاها در امر بازدهی آموزش اهمیت

ریز برای ارزیابی آن قدر زیاد است که اگر برنامه گوناگونیع اطالعات و معیارهای امروزه حجم وس

و دیگر امکان کم کردن یا  خواهد شددر آن غرق  ،بخواهد با روشهای سنتی به تحلیل آنها بپردازد

کیفیت کار در حد زیادی کاهش نخواهد داشت، زیرا استفاده از بعضی از این اطالعات نیز وجود 

عساکره، )به همه این اطالعات یک جا نیاز است  نظام مندکاری دادن برای انجام . یافتخواهد 

های اطالعات جغرافیایی است به کارگیری روش سیستمدر چنین شرایطی کلید حل مسئله، (. 8814

برای گرد آوری، ذخیره سازی، پردازش، تجزیه و تحلیل و  بسیار زیادکه به وسیله رایانه امکانات 

ویژگی مهم . یان خروجیهای مناسب به صورت نقشه، جدول، چارت و آمار را فراهم می سازددر پا

                                                           
1.Talen 
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های توصیفی و فضایی ریزی شهری فراهم آوردن امکان تحلیل همزمان دادهدر برنامه روشاین 

 (.8831، و فرجی سبکبار ثنایی نژاد)است 

کاربریهای مجاور و سایر  توجه صرف به ساخت مدارس راهنمایی از نظر کمی و عدم توجه به

عالوه بر . دشورایی از نظر خدمات رسانی صحیح میکاهش کا سببیابی آنها عوامل مهم در مکان

یابی درست و عدم هماهنگی آن با بافت و مسائل ذکر شده در کمبود مدارس، عدم استقرار و مکان

د شوحسوب میسیمای شهری از مسائل و موضوعات مشترک بسیاری از مدارس کشورمان م

 (.8841ادیبی سعدی نژاد و همکاران، )

 روست که ازهریزی در سطوح مختلف با مسائل متعدد روب های برنامه شهر دهدشت در عرصه

اگرچه ظاهراً با . استیکی از مراکز خدمات رسان  منزلۀ  انتخاب مکان بهینه مدارس بهآنها جمله 

خورد، ولی مشکالتی چون کمبود  توجه به جمعیت پایین این شهر مشکالت چندانی به چشم نمی

شده  سببریزی نسنجیده،  تر از همه برنامه فضاهای خالی، شبکه ارتباطی ضعیف ناکارآمد و مهم

و سازگاری، یابی گسترش یابند  است تا فضاهای آموزشی بدون توجه به اصول و معیارهای مکان

این مسئله عالوه بر رعایت نکردن اصل عدالت و . مناسب نداشته باشند یهمجواری و مطلوبیت

از فضاهای آموزشی، آسایش، کارایی، سالمت  یآموز برابری در برخورداری یکسان جمعیت دانش

معلمان و شهروندان  ،دهد و برای دانش آموزان آموزی را کاهش می و ایمنی جمعیت دانش

 .   آورد به وجود می بسیارالت مشک

احداث مدارس  براییابی، محلی مناسب مکان مسئلهمقاله حاضر سعی دارد در پرداختن به 

راهنمایی جدید در شهر دهدشت برگزیند، به طوری که با در نظر گرفتن استانداردها و معیارهای 

راهنمایی موجود و یابی مدارس راهنمایی، کل فضای شهر تحت پوشش مدارس در مکان مؤثر

 . استاین مقاله  اساسیبنابراین پاسخگویی به سوال زیر از اهداف . پیشنهادی قرار گیرد

توان با توجه به استانداردها و تلفیق و ترکیب معیارها، سایتهای مناسب را جهت چگونه می

مدل و    یاده از سیستم اطالعات جغرافیایشهر دهدشت با استف احداث مدارس راهنمایی جدید در

 برگزید؟ تحلیل فازی

  

                                                           
1. Geographic Information System (GIS) 
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 پژوهش پیشینه

، سطح بندی حوزه نفوذ هر یک از مدارس در نقاط شهری (8446)در مطالعه سازمان یونسکو 

در این پژوهش مناطق کمبود و مازاد مدارس با استفاده از . براساس فاصله و زمان انجام شده است

شبکه مسیرهای بهینه برای دسترسی به فضاهای سیستم اطالعات جغرافیایی تعیین و با تحلیلهای 

 .آموزشی مشخص شده است

. مکان یابی مراکز آموزشی را در شهر کپنهاک دانمارک تحلیل کرده است( 8441) 8ینسن-مولر

یابی فضاهای آموزشی ارائه کرده که مبنای محدوده بندی وی در این تحقیق الگویی برای مکان

 .یرهای انتخابی صورت گرفته استنامی فضاها با توجه به مسثبت

یابی تغییرات سطح زمین در حوضه مطالعه ای درباره مکان 2181و همکارانش در سال  2راسن

سنار و همکاران، )انجام دادند  GISو  AHPاز روش ترکیبی ترکیه با استفاده  8هیرشدریاچه بی

2181.) 

و تحلیلهای  GISپژوهشی با استفاده از روش ترکیبی  9لوتزو  فرناندز 2181همچنین در سال 

 9مانوبندی خطرات سیل در نواحی شهری استان توکتصمیم گیری چند معیاری برای منطقه

 (.2181، لوتزفرناندز و )آرژانتین انجام دادند 

در پژوهشی، نقش سیستم اطالعات جغرافیایی در آموزش و پرورش را  2182 در سال 6ارای

به منظور تحلیل موقعیت  Web GISهدف اصلی استفاده از تکنولوژی . مورد مطالعه قرار داد

 عدۀهای مورد استفاده در پژوهش شامل ظرفیت هر مدرسه، داده. جغرافیایی مدارس تفلیس بود

از . بوده است... فیزیکی مدارس و  –رس، وضعیت کالبدی دانش آموزان، توزیع فضایی مدا

توان به تجزیه و تحلیلهای مکانی مدارس و نمایش بصری آن روی این پژوهش می هایدستاورد

 .نقشه اشاره کرد

واحدهای آموزشی دوره  الگوی مطلوب برای سامان بخشی( 8819)صالحی و رضاعلی 

راهکارهایی را برای دسترسی جمعیت دانش آموزشی به نواحی متوسطه پسرانه زنجان را ارائه، و 

 .فاقد دسترسی پیشنهاد کرده اند

                                                           
1. Møller-Jensen 

2. Senar 
3. Beyşehir 

4. Fernandez & Lutz 

5.Tucuman 
6. Eray 
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آموزشی مدارس ابتدایی یابی فضایی و مکان به تحلیلدر پژوهشی ( 8811)حیدری و احدنژاد

تایج بررسیها نشان داد که مدارس ابتدایی موجود ن. شهر زنجان با استفاده از منطق فازی پرداخته اند

کل فضای منطقه کافی نبوده و برخی از محالت آن با به منطقه دو شهر زنجان برای پوشش دادن 

داشتن تراکم دانش آموزی الزم از داشتن مدرسه ابتدایی محروم بوده و از پوشش مدارس موجود 

جدید با در نظر گرفتن استانداردها و  ییابی و احداث مدارسنیز خارج هستند و نیازمند مکان

تا کل فضای منطقه تحت پوشش مدارس  هستندیابی فضاهای آموزشی در مکان مؤثرارهای معی

 .جدید قرار گیرد موجود و

ینی فضاهای زگتحلیل و ارزیابی مکان"در پژوهشی با عنوان ( 8814)تقوایی و رخشانی نسب 

رابطه فضاهای آموزشی با کاربریهای ناسازگار، شرایط  نتیجه گرفته اند که "آموزشی شهر اصفهان

یابی ارتباطی اقلیمی و دسترسی معنادار است و در مقابل، فضاهای آموزشی با سایر معیارهای مکان

. گزینی وضع موجود فضاها تفاوت معنادار وجود داردیابی و مکانمعیارهای مکان میانندارد و 

فضاهای آموزشی اصفهان سازگاری، همجواری و که است شده  سببمجموع این عوامل  همچنین

 . دننداشته باش ی مناسبمطلوبیت

« یابی بهینه مدارس ابتداییبررسی و مکان»در پژوهشی تحت عنوان ( 8841)موحد و همکاران 

معیارهای نزدیکی به کاربری مسکونی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی  از نظرند که ه ابه این نتیجه رسید

و %  3/19معیارهای فاصله از بیمارستان، آتش نشانی، اداری و نظامی  از نظر ،%  81و فضای سبز 

ی معیارهای کاربری صنعتی، تجاری، پمپ بنزین و خیابانهای اصلی همه مدارس در وضعیتاز نظر 

 . قرار دارند نامناسب

مدارس ارزیابی موقعیت مکانی فضاهای آموزشی در پژوهشی به ( 8848)و همکاران امانپور

به نتایج پژوهش حاکی از آن است که . پرداخته اند با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیاییابتدایی 

 و  آموزشبه  آموزشی کاربریهایدر جانمایی و واگذاری  یابی مکاناستانداردهای  دلیل عدم رعایت

شهری و  کاربریهایبا  همجواری لحاظ از شهرتعدادی از فضاهای آموزشی در این پرورش، 

افت کیفیت آموزشی در  سببکه این امر  اند نامناسب قرارگرفته یی در موقعیتعوارض طبیع

راهنمای  تواند میاست که شناسایی این فضاهای آموزشی  ذکر  شایان. خواهد شد مذکورفضاهای 

 .قرار گیرد آنهامشکل یا تغییر موقعیت مکانی  رفع ایبر شهری مدیران
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 مبانی نظری

 مانندریزی کاربری اراضی شهری تأمین خدمات عمومی مناسب یکی از اهداف مهم برنامه

از خانه بیشترین اوقات  پسمحلی که  منزلۀزیرا مدرسه به  ،خدمات آموزشی برای شهروندان است

 .ریزیهای شهری و روستایی استویژه در برنامه یدارای ارزشموزان در آن سپری می شود آدانش 

ویژه داشته  یاهمیت توجه به مدرسه و محل احداث آن از دیرباز در فرهنگ ایرانیان جایگاه

امروزه هجوم جمعیت به شهرهای بزرگ و ساخت و ساز کلیه زمینهای (. 8818میکائیلی، )است

بروز مشکالت  سببیابی درست خدمات شهری به ویژه مکانهای آموزشی، شهری و عدم مکان

به ویژه در زمینه خدمات رسانی به قشر جوان و دانش آموز جامعه که کمی بیش از یک  ، متعدد

همچنین موجب تقاضای روز افزون این  .استچهارم جمعیت کشور ما را تشکیل می دهند، شده 

هزینه ایاب و ذهاب،  افزایش طرفی هم سببد آموزشی و از بخش در مقابل امکانات محدود موجو

تر افت تحصیلی فرزندان و بی عالقگی آنها به درس و تحصیل شده بروز ترافیک و از همه مهم

و چنان که مطالعات  از الزامات استیابی بهینه آموزشی ریزی برای مکانبرنامه از این رو. است

ی واحد آموزشی یکارا شود،یابی از روشهای مناسب استفاده مکان فرآینداولیه دقیق باشد و در 

 و از اتالف وقت و هزینه و اتخاذ تصمیمات نادرست جلوگیری به عمل خواهد آمد افزایش یافته

 (.8816ولی زاده، )

یابی فضاهای آموزشی باید اصول و معیارهای الزم رعایت شود تا این فضاها به در مکان

کاربری آموزشی می باید با سایر کاربریهای شهری از . دنتوزیع شو صورت متوازن در سطح شهر

سازگاری به معنای هماهنگی و همخوانی است . نظر موقعیت مکانی سازگاری الزم را داشته باشد

فعالیتهای شهری از یک  میانبه عبارت دیگر سازگاری و هماهنگی و همخوانی (. 8446 یونسکو،)

فرج زاده و رستمی، )کرد واحد آموزشی از سوی دیگر است فرم و عمل میانسو و هماهنگی 

گیرند، باید از نظر ریزی شهری، کاربریهایی که در حوزه نفوذ یکدیگر قرار میاز نظر برنامه (.8818

فعالیت  درمانع ایجاد مزاحمت و  سببسنخیت و همخوانی فعالیت با یکدیگر منطبق باشند و 

کاربریهایی در مجاورت کاربری آموزشی قرار گیرند که ید ، بابه عبارت دیگر .یکدیگر نشوند

  با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد. همجوار شدن آنها با کاربری آموزشی بدون مانع باشد

، کاربری آموزشی ...فضاهای آموزشی از نظر سکوت، آرامش، امنیت، دوری از هر گونه آلودگی و 

 (. 8818فرج زاده و سرور، )تواند در مجاورت بعضی کاربریها قرار گیرد نمی
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 یابیمکان

ی است که به ارزیابی یک محیط فیزیکی که تأمین کننده شرایط و پشتیبانی از فرآیندمکان یابی 

هدف عمده ارزیابی مکان برای استفاده خاص از زمین، برای این . پردازدفعالیتهای انسانی است می

 نجا توسعه و گسترش فعالیتهای انسان با توجه به امکانات و محدودیتهاآاست که مطمئن شویم در 

 ،مکان یابی بهینه و مناسب(. 8839غصبان، )و هماهنگی دارد  یمحیط زیست طبیعی سازگارو 

های به ه محقق بتواند ارتباط علمی و منطقی مناسب میان اطالعات و دادهزمانی امکان پذیر است، ک

رضویان، )یابی با توجه به اولویتها برقرار سازد دست آمده از کارشناسان مرتبط با موضوع مکان

 GISیابی، امروزه با استفاده از به سبب نقش و تأثیر شاخصها و پارامترهای متنوع در مکان(. 8818

تر در محیطهای شهری انجام پذیرد تر و واقعیعلمی روشییابیها به دد مکانگرکوشش می

 (.8814عساکره، )

در طراحی کالبدی یک شهر در انتخاب مکانهای مناسب برای استقرار هر یک از فعالیتهای 

 :شهری باید به سه مسئله مهم توجه شود

 مجوارسازگاری نوع فعالیت مورد نظر در مکان با فعالیتهای ه( الف

 مطلوبیت مکان برای استقرار فعالیت مورد نظر( ب

، و پورمحمدی عساکره( )ظرفیت)مناسب بودن مکان و فعالیت مورد نظر با نیازهای منطقه ( ج

8848 .) 

 روزهب ،استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی که به شکل نمایشی، میزان تولید مورددر این 

های فضایی و عظیم از داده یتواند حجمجغرافیایی را تغییر داده است، میهای نمودن و انتشار داده

غیر فضایی را به صورت یکپارچه در یک محیط ذخیره کند و با پردازشهای مورد نیاز آنالیز مسائل 

تصمیم گیری به صورت خروجیهای گرافیکی  را برایو اطالعات مورد نیاز  دهدیابی را انجام مکان

توان به مکانهای پیشنهادی و های اطالعاتی میفراهم آورد که از تحلیل نتایج الیهو غیرگرافیکی 

 ساتی،) بهینه براساس ضوابط و استانداردهای توزیع و پراکنش مکانهای آموزشی دست یافت

8411.) 
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 روش تحقیق

مبانی تئوریک آن . استنظری  –تحلیلی و نوع آن کاربردی  –روش تحقیق حاضر توصیفی 

ی مربوطه انجام هابراساس مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و بازدید میدانی و مراجعه به سازمان

با . ندیابی انتخاب شده اوابط مکانضیابی براساس مکان برایمعیارهای مورد استفاده . گرفته است

تصمیم گیری چند صفته و با مدل سلولی قابل انجام  بحثیابی یک مکان فرآیندتوجه به اینکه 

است، می بایست در انتخاب نرم افزار این نکته را مورد نظر قرار داد که نرم افزار منتخب عالوه بر 

و عالوه بر این موارد، قابلیت استفاده از  دهدمدل برداری، مدل رستری، را نیز مورد پشتیبانی قرار 

مقایسه سلسله مراتب فازی  مدل  مورد بادر این . ه را نیز داشته باشدقواعد تصمیم گیری چند صفت

منطق  به کارگیریو با   GISها برای تجزیه و تحلیلهای فضایی در معیارها جهت آماده سازی الیه

عملیات دادن با وزنهای به دست آمده از انجام   هادر نهایت پس از تلفیق الیه .شدبولین انجام 

 . ایجاد مراکز آموزشی منطقه مورد مطالعه شناسایی شدند برایمذکور، مناطق اولویت دار 

 
 مدل مفهومی پژوهش .7شماره  نمودار

 محدوده مورد مطالعهمعرفی اجمالی 
در استان محدوده مورد مطالعه در این پژوهش، شهر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه 

 89ساعت و  93درجه و  81که از نظر موقعیت جغرافیایی در فاصله  کهگیلویه و بویراحمد است

. ثانیه طول شرقی قرار دارد 19دقیقه و  91ساعت  88درجه و  91ثانیه عرض شمالی و  33دقیقه و 

سومین شهر استان  ،این شهر از نظر جمعیتی. متر از سطح دریا است 181ارتفاع متوسط منطقه 

کیلومتری شرق بهبهان  61شهر دهدشت در میان دشتی به همین نام و در فاصله تقریبی . است

در اطراف دشت مذکور کوههای مرتفعی وجود دارد که ارتفاع . قرار دارد( استان خوزستان)
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دهدشت به عنوان  8841طبق سرشماری  .متر می رسد 2881بلندترین نقطه آن در قله کوه سیاه به 

 (.8841مرکز آمار ایران، ) دارد( خانوار 82962)نفر  96234بر   طالعه، جمعیتی بالغمحدوده مورد م

 .، موقعیت جغرافیایی شهر دهدشت آمده است8شماره  در شکل

 
 نگارندگان: موقعیت جغرافیایی شهر دهدشت، منبع .7شکل 

 های پژوهشیافته

 موقعیت مدارس شهر دهدشت

 تفکیک به شهر دهدشت مدارس موقعیت دانستن نیازمندمناسب  ریزی برنامه برای انپژوهشگر

 مدارس از یک هر موقعیت تعیین و شناسایی از پس از این رو. ندبود جنسیت و مقطع تحصیلی

 ،گرفت صورت میدانی عملیات انجام با و شهری 9111/8 های نقشه از استفاده با که مقطع راهنمایی

 (.2 شماره شکل) ندکرد دهدشت شهر راهنمایی مدارس ۀالی به تهیه اقدام

 شبکه معابر

اهمیت  شهرها سطح در نظر این از و هستند شهری گوناگون تأسیسات ۀدهند ارتباط عامل هاراه

 به دلیل) دنشو احداث اصلی معابر کنار در دنبای متوسطه جز به تحصیلی مقاطع کلیه. بسیار دارند

 باباید راهنمایی  و ابتدایی تحصیلی مقاطع در آموزشی مراکز و (دیگر و عوامل صوتی آلودگی
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 این تهیه منظور به(. 8818فرج زاده و رستمی، )د نشو می احداث اصلی معابر از مناسبای  فاصله

 اطراف در حریمهایی اقدام به تهیه GISمحیط  به اصلی شریانهای ورود و شناسایی از پس نیز الیه

 هرچه است، شده فاصله انجام اساس بر شده گرفته نظر در ضریب راهنمایی مقطع در .شد آن

ۀ نحو. کندمی پیدا افزایش ضریب باشند دورتر هرچه و شودمی کاسته ضریب از باشند ترنزدیک

 .(8 شکل)است   شده آورده 8شماره  جدول در حریمها به وزن دهی

 
 موقعیت مدارس و وزنهای اعمال شده          . 2شکل شماره 

 
 معابر و وزنهای اعمال شده .1شکل شماره 

 سبز فضای و پارکها

که بر روح و روان دانش آموزان می گذارد، موجب کاهش آلودگی  یتأثیر گذشته ازفضای سبز 

به همین . می شودکاهش آلودگیهای صوتی نیز  سببفضای سبز در مقیاس وسیع . جوی می شود
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فاصله فضای سبز نسبت به مراکز آموزشی یک نوع طبقه بندی بر مبنای صدمتر به  نظراز  دلیل

وزن باشند ها به مراکز آموزشی نزدیک تر است که هرچه قدر فضای سبز و پارکصدمتر انجام شده 

 عکس هر قدر فضای سبز از مراکز آموزشی دورتر شود، ضریب کاهش پیداه گیرند و ببیشتری می

 .(9 شماره شکل() 8818و رستمی،  فرج زاده)می کند 

  عمده صنایع موقعیت

 آلودگیهای و صدا و سرمانند  مشکالتی و است آموزشی مراکز با ناسازگار کاربریهای از صنایع

 اولیه اصول از صنایع، نوع به توجه با آنها مناسب با فاصله رعایت نتیجه در .می کند ایجاد  جوی

 و شناسایی از بعد منظور این برای(.  8818فرج زاده و رستمی، )است  آموزشی مراکز گزینیمکان

 هرقدر  .شد آن اطراف در متری 811 بافرهای تهیه به اقدام GISمحیط  به عمده صنایع ورود

 8شماره  جدول در وزن دهی ۀنحو .گیردمی کمتری وزن باشد ترنزدیک آموزشی مراکز به صنایع

 .(9 شکل)است  آورده شده

 
 پارکها و وزنهای اعمال شده         . 1شکل شماره 
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 مراکز صنعتی و وزنهای اعمال شده .5شکل شماره 

  بیمارستانها موقعیت

 مراکز به مدام مراجعه به توجه با .هستند آموزشی مراکز با ناسازگار کاربریهای از نیز بیمارستانها

 با بیشتری ۀفاصل آموزشی مراکز چه هر ،کنندمی ایجاد هایی که بیماستانهاآلودگی و همچنین درمانی

 به نتیجه در .(8841صابری و همکاران، )  داشت دنخواه بیشتری ارزش ،داشته باشندبیمارستانها 

 8شماره  جدول معادل درمانی، وزنی مراکز و بیمارستانها اطراف در شده ایجاد حریم الیه

 .(6 شکل)شد  داده اختصاص

 مذهبی اماکنو مساجد  موقعیت

کمک به آموزش فرایض دینی و همچنین آشنایی بیشتر دانش آموزان با  از نظراین کاربری 

برخی فعالیتهای مدرسه از گذشته دادن از فضاهای مذهبی برای انجام  بهره گیریمسائل مذهبی و 

 منزلۀکه به  استو مساجد  حسینیه، تکایا ها شاملاین کاربری. مورد توجه بوده است های دور

موقعیت   3 شکل شماره در(. 8818الله پور، ) ندکاربری سازگار با فضای آموزشی شناخته شده ا

 . داده شده استمدارس نسبت به کاربری مذهبی نشان 
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 مراکز درمانی و وزنهای اعمال شده             . 1شکل شماره 

 
 مساجد و وزنهای اعمال شده .1شکل شماره 

 تجاری مراکز

کاربری تجاری نیز در صورت تمرکز در کنار واحدهای آموزشی پیامدهای نامطلوب تربیتی 

سازی، سازمان نو) خواهد شدافزایش تردد وسایل  سببخود  نوع فعالیتخواهد داشت و به تبع 

 وزن دنباش ترنزدیک آموزشی مراکز به این کاربریها هرچه پس ؛(8819توسعه و تجهیز مدارس، 
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 شکل)است  شده آورده 8شماره  جدول در مربوطه حریمهای به وزن دهیۀ نحو .می گیرند کمتری

1.) 

 نظامی مراکز

هر قدر  از این رو. دنکه با مراکز آموزشی سازگاری ندار هستنداز کاربریهایی نیز  مراکز نظامی

امتیاز کمتری  شود وکاسته می هامراکز آموزشی به این کاربری نزدیک تر باشند، از میزان ضریب آن

فرج زاده و ) یابد افزایش می هادورتر قرار بگیرند، ضریب و امتیاز آن هاگیرند و هر قدر از آنمی

 اقدام GISمحیط  به مراکز نظامی ورود و شناسایی از پس نیز الیه این تهیه برای (. 8818رستمی، 

 8شماره  جدول در حریمها این به دهی امتیاز نحوه .شد آن اطراف در متری 811 بافرهای تهیه به

 .(4 شکل)است شده آورده

 
 مراکز تجاری و وزنهای اعمال شده. 1شکل شماره 
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 مراکز نظامی و وزنهای اعمال شده .1شکل شماره 

  ورزشی فضاهای

 آموزشی مراکز با که هستند کاربریهایی از متوسط و کوچک مقیاسهای در ورزشی فضاهای

 مقیاس با ورزشگاههای و بزرگ خیلی استادیومهای صورت به کاربری این البته  .دندار سازگاری

 آموزشی مراکز به هرچه مقیاس این در بنابراین .ندارد آموزشی سازگاری مراکز با بزرگ خیلی

 ورزشی کاربریهای مطالعه مورد محدوده در به اینکه توجه با .گیرندمی کمتری وزن دنباش ترنزدیک

به عالوه  .به طور کامل با مراکز آموزشی سازگاری دارند هستند، بنابراینمتوسط  و کوچک نوع از

در  شده ایجاد حریمهای به. توانند از این ورزشگاهها استفاده کننددانش آموزان در مواقع الزم می

بر میزان  باشد، کمتر فاصله چه هر یعنی ؛شد داده 8شماره  جدول معادل وزنی کاربری این اطراف

 و اهمیت شودمیشود و هر چه قدر از آن دورتر باشد، از ضریب آن کاسته آن افزوده می ضریب

  .(81شکل ( )8818فرج زاده و رستمی، )کندمی پیدا کمتری



 721فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 
 

711 

 
 مراکز ورزشی و وزنهای اعمال شده     .71شکل شماره 

 نحوه وزن دهی به بافرهای اطراف کاربریها .7جدول شماره 

مدارس  فواصل

 موجود

فاصله 

 تا راه

فاصله 

 تا پارک

فاصله تا 

 صنعتی

فاصله تا 

 بیمارستان

فاصله تا 

 مسجد

فاصله تا 

 تجاری

فاصله 

 تا نظامی

فاصله تا 

 ورزشی

 81 1 1 81 1 1 81 1 1 1-811متر 

 4 8 8 4 8 8 4 8 8 811-211متر

 1 2 2 1 2 2 1 2 2 211-811متر

 3 8 8 3 8 8 3 8 8 811-911متر

 6 9 9 6 9 9 6 9 9 911-911متر

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 911-611متر

 9 6 6 9 6 6 9 6 6 611-311متر

 8 3 3 8 3 3 8 3 3 311-111متر

 2 1 1 2 1 1 2 1 1 111-411متر

 8 4 4 8 4 4 8 4 4 411-8111متر

بیش از 

 متر8111

4 4 8 4 4 8 4 4 8 

 فازی ساختار مدل

ها را افزایش  بندی گزینه عدم اطمینان موجود در قضاوتهای ترجیحی، عدم اطمینان اولویت

از  بسیارمطالعات . سازد اولویتها را مشکل می( ثبات منطقی)دهد و به همان نسبت، تعیین توافق  می
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فازی  AHP.ه استفازی شد AHPو درنهایت منجر به ارائه روش  هانجام شد گوناگونهای  جنبه

برای اجتناب از این مخاطرات عملکردی توسعه یافت تا مسائل سلسله مراتبی دارای ابهام را حل 

منظور ایجاد اعداد فازی  بنابراین به. اعداد مورداستفاده در این روش، اعداد مثلثی فازی هستند. کند

 2در جدول شماره  با مشخصات پرسشنامه و تحقیق نتایج، از اعداد موجود تطابق بیشتر دلیلو به 

 .شده است استفاده
  کاررفته  اعداد فازی به. 2جدول

 مقیاس عدد فازی متغیر زبانی عدد فازی

 (8،8،8) برابر 8

 (8، 2، 9) برتری خیلی کم 2

 (8، 8، 9) کمی برتر 8

 (2، 9، 6) برتر 9

 (8، 9، 3) خوب 9

 (9، 6، 1) نسبتاً خوب 6

 (9، 3، 4) خیلی خوب 3

 (6، 1، 81) عالی 1

 (3، 4، 88) برتری مطلق 4

  7111عطایی،: مأخذ

های زوجی خویش را با کاربرد عبارتهای  گیرندگان مقایسه در این روش هر یک از تصمیم

. دشو تبدیل می M=(l,m,u)صورت اعداد فازی مثلثی  کنند که این عبارات به زبانی ایجاد می

 : شوند صورت زیر تعریف می عملکردهای ریاضی در زبان فازی به
(1) M1+M2=(L1+l2,m1+m2,u1+u3) 

(2) M1*M2=(l1*l2,m1*m2,u1*u3) 

(3)   
    

 

  
 
 

  
,
 

  
            

    
 

  
 
 

  
 
 

  
  

 ها نسبت به معیارها  تعیین اوزان معیارها و گزینه: گام اول

، که خود عدد فازی مثلثی است، .  برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجی مقدار 

 (.8813اصغر پور، )شود  صورت زیر محاسبه می به

(4)           
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روش  در. ها و شاخصها هستند دهنده گزینه به ترتیب نشان jو  iسطر  شمارهبیانگر  Kکه 

به طور کلی اگر . دست آیدهها، درجه بزرگی آنها نسبت به هم باید ب  مذکور، پس از محاسبه 

نشان  (     <  )V، که با   بر     دو عدد فازی مثلثی باشند، درجه بزرگی    و    

 :گرددشود، به صورت زیر تعریف میداده می

     
          

                    
                  

 :همچنین داریم

(6) 

Hgt(M1     
     

               
 

      عدد فازی مثلثی دیگر نیز از رابطه زیر به دست  kمیزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از 

 :می آید

(3)  V(M1           

Min[v(m1               
وزن شاخصها در ماتریس مقایسه زوجی به صورت در روش تحلیل توسعه ای برای محاسبه 

 :شودعمل می

(1) W(Xi)=min(v(si                      

 AHPبنابراین، بردار وزن شاخصها به صورت زیر خواهد بود، که همان بردار ضرایب ناهنجار 

 .فازی است

(4)        ẃ=[ẃ(c) , ẃ (c2),…ẃ(    
  

 تصمیم گیرندگانتعیین وزنهای : گام دوم

   به هر مقایسه زوجی یک سطح اطمینان اختصاص تصمیم گیرنده همان طور که بیان شد، 

تصمیم گیرنده، برای به دست آوردن یک  از سویسپس تمامی سطوح اطمینان ارائه شده . دهدمی

 .شودشوند و به عنوان وزن تصمیم گیرنده در نظر گرفته میسطح اطمینان کلی ترکیب می

توان آن را تعیین ام باشد، با طی گامهای زیر می Kنشان دهنده وزن تصمیم گیرنده    اگر

سطح اطمینان عددی      اگر . شودابتدا هر سطح اطمینان زبانی به مقدار عددی تبدیل می. کرد

 :باشد آنگاه yنسبت به معیار  xام برای مقایسه معیار  kتصمیم گیرنده 
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(81 ) 

 
های زوجی تحلیل مشابه گروه بندی مقایسه         =در ماتریسهای مجزا      سپس 

    که با     در مرحله بعد بیشینه مقدار ویژه ماتریس . شودمراتبی گروه بندی می سلسله

همچنین برای . به وسیله ترکیبها به دست می آید   سپس. دشومحاسبه می، شودنمایش داده می

 :محاسبه مقدار ویژه می توان از روابط زیر استفاده کرد

(88 )          

                     
                              
                               

     
  

(82)     
       

            
  
  
  

  

(88)                                         

ها در     متغیرند، برای قرار گرفتن     ها بر اساس اندازه ماتریس    با توجه به اینکه 

 :شود، از رابطه زیر استفاده می(1و8)فاصله 

(89)  

 : شودحال طبق رابطه زیر نرمال می

(89)     
   

    
 
   

 

 .شودمحاسبه می   ها مقادیر     بنابراین با ترکیب تمامی 

 دست آوردن اوزان نهاییهتلفیق گامهای اول و دوم برای ب: گام سوم

آمده در گام دوم  دست های به Wآمده در گام اول و  دست های به     (ˊW)با استفاده از

گیرندگان، اوزان نهایی با استفاده از  تصمیم از سویشده  ی زوجی ارائهسهابرای هر یک از ماتری

 (:8848مؤمنی )شود  صورت زیر تعیین می رابطه میانگین هندسی موزون به

       
 =(amk   
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 ها بندی گزینه رتبه: گام چهارم

ضرب ماتریسهای اوزان  کارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و حاصل در این مرحله با به

مومنی، )شود  ها حاصل می بندی نهایی گزینه ها، رتبهها نسبت به شاخص گزینها و اوزان شاخصه

8848.) 
 وزن معیارهای پژوهش .1جدول 

 رتبه معیارها وزن نرمال نشده وزن نرمال شده

 8 هاپارکفضای سبز و  8 18814

 2 و اماکن مذهبی جدامس 18428 18839

 8 اماکن ورزشی 18199 18861

 9 مدارس 18391 18892

 9 راه 18699 18822

 6 مراکز انتظامی 18988 18143

 3 بیمارستان 18863 18164

 1 تجاری 18228 18192

 4 صنعتی 18129 18119

 های پژوهشیافته: منبع

 

 

  مکانهای مناسب و نامناسب. 77شکل شماره 
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 اولویت گذاری مناطق برای احداث مدارس. 72شکل شماره 

 گیرینتیجه
 و مسائل بروز موجب که آموزشی مراکز احداث در مهم موارد از دهدمی نشان موجود سوابق
 برای فنی و علمی معیارهای و ضوابط بودن نامشخص است، شده شهرها اکثر در بسیارمشکالت 

 به دستیابی دارد، نقش مناسب مکان انتخاب در که بسیار عوامل به با توجه. است مدارس یابیمکان

 از استفاده با اما .رسد می نظر به دشوار زیادی تا حدود سنتی و دستی روشهای با مسئله این

. کرد پیدا دست ر مطلوب نتایج توان بهمی سیستم، این تواناییهای و جغرافیایی اطالعات سیستم
 آموزشی مراکز مکان گزینی و موجود وضع ارزیابی در شهری ریزان برنامه و مسئوالن تا است الزم

 .گیرندب بهره جغرافیایی اطالعات سیستم متخصصان و امکانات از شهری

در چهار  با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی دهدشت شهر برای مطالعه این نتیجه
هایی که دارای مکان ،مشخص شده اند (کامالً نامناسب، نامناسب، مناسب و کامالً مناسب)طیف

 بیشترین دارایکه  یکامالً نامناسب و مکان هایاولویت کمتری بوده اند در طیف نامناسب و 
               ، در طیف مناسب و کامالً مناسب قرارهستند جدید مدارس احداث برای اولویت

ایجاد بانک اطالعاتی در سازمان  GISبا توجه به کاربرد و قابلیتهای متعدد لذا  (.82شکل) اندگرفته
ا برآورد نسبتاً دقیقی از جمعیت ب .آموزش و پرورش و شهرداریها امری ضروری به نظر می رسد

دانش آموزان سالهای آتی، بهتر است تعداد مدارس مورد نیاز و مکانهای مناسب برای احداث 
 .پیش بینی شود تا از تراکم دانش آموز در سالهای بعد پیشگیری شود GISمدرسه، با استفاده از 

 و با درآمد حاصل شوندمدارسی که در مجاورت کاربریهای نامناسب قرار دارند فروخته یا واگذار 
 . مکان دیگری با امکانات بهتر و با رعایت استانداردها برای احداث مدرسه انتخاب شود از آنها
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 دست یافتن به کیفیت برای همه: یاددهی و یادگیری :عنوان کتاب
 آموزش برای "یازدهمین گزارش نظارت جهانی بر  -یونسکو :تألیف

 "همه

 منیره رضاییدکتر  :ترجمه

 سادستهران، : ناشر

 اول، 9314 :سال و نوبت چاپ

 973 :تعداد صفحات

جمه فصل ششم گزارش نظارت جهانی که بنابه تعریف مقدمه آن، تر)نوشته مطالب اصلی این 

هایی برای تربیت و استخدام توصیهارائه برای تبیین چهار راهبرد و ( باشدبر آموزش برای همه می

  .و نگهداشت معلم تنظیم شده است

، ضمن اشاره به اهمیت نقش "بهترین معلمان را جذب کنید"راهبرد اول با عنوان بخش در 

هایی چون اصالح راهو وضعیت فعلی کیفیت معلمان در کشورها، معلم در کیفیت نظام آموزشی 

تکلیف و شرایط ورودی، استخدام نسبت متوازنی از مردان و زنان با توجه به طیف گسترده ای از 

های آنها برای جذب بهترین معلمان و فراهم آوردن ترکیب مناسبی از معلمان مورد پیش زمینه

 .قرار گرفتند بررسی

تربیت معلم را بهبود بخشید تا همه دانش آموزان بتوانند یاد "رد دوم با عنوان در بخش راهب

تأکید بر اهمیت ارائه بهترین آموزش ممکن به معلمان در کیفیت مناسب آموزش و ، ضمن "بگیرند

تربیت معلمان پیش از خدمت باید : تحت عناوین یو موضوعات هاپرورش، به تبیین پیشنهاد

ارتقاء بخشد، تربیت معلمان پیش از خدمت باید دانش موضوعی ضعیف را  یادگیری عادالنه را

جبران کند، تربیت معلمان برای تدریس،  معلمان را آماده کنید تا از همه یادگیرندگان دارای سوابق 

و پیشینه متفاوت پشتیبانی کنند، ضروری است که تربیت پیش از خدمت تجربه کالس درس را 

رتهای معلمان از طریق آموزش مداوم، ارتقای دانش و مهارتهای معلمانی که مهیا سازد، بهبود مها

، مناسب ساختن تربیت معلم برای بهبود یادگیری در آموزش ندیده اند یا آموزش اندکی دیده اند

مشاوره و یاری به معلمان جدید، آموزش مداوم برای انطباق با  ،های تحصیلینخستین پایه

تواند نیاز دارند، آموزش از راه دور میو یادگیری، مدرسان نیز به آموزش  رویکردهای تازه یاددهی

 .ظرفیت کشورها را برای آموزش معلمان افزایش دهد، پرداخته شده است

معلمان را در مناطقی به کار بگمارید که بیشتر به آنها نیاز "در بخش راهبرد سوم با عنوان 



 871                                                                                          ...          معرفي کتاب
 

 ط به توزیع معلمان، از لحاظ کیفیت آمادگی معلمان، ، ضمن اشاره به مسائل و مشکالت مربو"است

مدیریت کامالً : گیری شهری، قومیت و زبان، جنسیت و موضوعات درسی، مواردی چونجهت

ها برای ایجاد توازن در توزیع معلمان، استخدام مناسب در توزیع و به کارگیری نیروها، مشوق

فی در موضوعات درسی به کار در مدارس معلمان در محل، ترغیب معلمان دارای معلومات کا

 .محروم، مورد بحث و تأکید قرار گرفته اند

، "هایی را برای حفظ و نگهداری بهترین معلمان تدارک ببینیدمشوق"در راهبرد چهارم با عنوان 

تواند یکی از عوامل باشد اما ها در جذب و حفظ بهترین معلمان میضمن تأکید به اینکه پرداخت

به اندازه کافی به معلمان پرداخت کنید تا : کلیدی است، پیشنهادها و مسائلی چون یک عامل

نیازهای اساسی خود را تأمین کنند، پرداخت اندک به معلمان قراردادی راه حل بلندمدتی برای 

های ارتقای آموزش و پرورش با کیفیت ضعیف نیست، اطمینان دهید که تدریس نیز همانند حرفه

ست، پرداخت وابسته به عملکرد و ضرورت داشتن تصویر درست از آن، ارزشیابی مشابه جذاب ا

ها، خطر تدریس برای آزمون، مسیری که از عملکرد معلمان دشوار است، استفاده درست از مشوق

به لحاظ سیاسی حساس است، ایجاد انگیزه برای معلمان خوب از طریق فراهم سازی یک مسیر 

دست و پنجه نرم کردن با غیبت معلمان، غیبت معلم نابرابری در )لمان شغلی، تقویت نظارت بر مع

پرداختن به علل غیبت معلم، آموزش خصوصی در مقابل تدریس کالس کند، یادگیری را تقویت می

، آیا مدارس خصوصی با شهریه پایین یادگیری دانش آموزان محروم را در دروس پایه (درس

 .قرار گرفته است کند؟ مورد بررسی و بحثتضمین می

مورد بحث در این کتاب به ارائه و  شدن راهبردهای زمینه اجرایی برای فراهم شدندر پایان 

 .پرداخته شده است این ارتباطهایی در تبیین توصیه
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Optimal Positioning of Middle Schools within the City of Dehdasht 

through a Combination of Boolean Logic and FAHP 

M.A. Firoozi, Ph.D. 

P. Rahmaani 

N. Hosseini Shahpariyaan 

M. Fereydoonnejaad 

 

Optimal positioning of schools is of much interest to planners 

because the rapid increase in population and structural changes within the 

cities could lead to distribution problems if not foreseen and dealt with. 

To see the extent to which the middle schools in Dehdasht are positioned 

well enough to meet the needs of residents, a composite model was 

created using both geo-demographical information and the Fuzzy model 

of decision making. Based on this model most appropriate, appropriate, 

and least appropriate locations were identified and mapped. Using good 

estimates of future student populations, now the most appropriate location 

for schools can be determined. 

 

Key words: educational positioning, geographical information system, 

Fuzzy model, city of Dehdasht 

 



 

The Effect of Blended Method of Teaching on Outputs of Learning 

Quran among Honor High School Students 

E. FathiAazar, Ph.D. 

T. Haashemi, Ph.D. 

Y. Adib, Ph.D. 

Sh. Vaahedi, Ph.D. 

S.M. Tabaatabaa’ee 

 

To determine the effect of the blended method of teaching on the 

knowledge, skills, and attitudes learned in the high school Quran course, 

with the mediating effect of learning approach (superficial vs. deep), a 

sample of 120 honor students was randomly selected and then divided 

into two groups, one of which went through a 12 week Quran instruction 

using the blended method of teaching. Instruments used in this study 

include questionnaires on studying process, achievement, and attitude 

toward learning. Data analyses revealed that the blended method of 

teaching can improve learning outcomes only if the deep learning 

approach is employed. 

 

Key words: blended teaching, learning approaches (superficial vs. deep), 

learning outcomes 



 

 

Setting Standards for Green Schools in Iran 

H. Meybodi 

A. Laahijaaniyaan, Ph.D. 

S.M. Shobeyri, Ph.D. 

S.A. Joezi, Ph.D. 

R. Azizinejaad, Ph.D. 

 

Given the numerous environmental threats brought about by human 

activities, it is essential that school children be taught the values of 

environmental protection in order to make the continuity of life possible. 

Hence, green schools have become instrumental in approaching this 

objective. However, such schools need to be created based on well-

established criteria if they are to be successful. Such criteria cover not 

only the physical environment of such schools, but their organizational 

culture and educational goals as well. Given that such schools are about to 

be established in Iran, appropriate standards need to be set in advance in 

order to limit possible damages brought about by the well-intended, and 

yet inadequately informed individuals setting out to establish such 

schools. Such standards are identified herein using the Fuzzy approach 

and guidelines given as to assist the administrators of such schools in 

better managing the environment. 

 

Key words: green school, Fuzzy analysis, standards, criteria, Iran 



 

Making Iranian Schools Smart: From Policy to Practice 

E. Talaa’ee, Ph.D. 

N. Ansaari 

M. Pahlavaan 

Z. Abootaalebi 

 

To assess both the essence and ways of operationalization of a 

recently adopted policy by the MOE with the aim of making Iranian 

schools smart, four such schools were purposefully selected, observed, 

and questioned. The collected data have been analyzed using the open 

coding and continuous comparison techniques. Findings can be 

categorized into two sets of structural and procedural factors related to 

smart schools. Structural category includes factors such as the number of 

computers and software in a school, and the extent of their use, 

instructors’ knowledge of computers, and courses in which computers are 

more often utilized; while the procedural category covers things like 

student-teacher, student-student, and teacher-teacher interactions. The 

findings indicate a significant gap between the observed reality and what 

can be found in the documents related to the adopted policy. This gap 

especially in the procedural category is much more evident. 

 

Key words: smart school, information and communication technology, 

process of learning and teaching, multiple case study, policy research 



 

 

Critical Thinking and Religious Training: 

Areas of Convergence 

 

A. Homaayoonfard  

S.M. Sajjaadi, Ph.D. 

 

Those who consider religious training contradictory to rational 

thinking have brought about much doubt and many questions in this 

regard. That is why researchers are nowadays interested in areas such as 

creativity, critical thinking, and infusion of rational thinking. Religious 

training in Iran is considered to be a basic and important duty of the 

educational system and as such must be undertaken in ways that can 

overcome challenges from the opposition and attractive to the youth. To 

attract more people to religion, religious training needs to be more 

compatible with new perspectives on thinking and creativity. A 

conceptual analysis leads to the finding that a convergence exists between 

certain constituents of both religious training and critical thinking, 

especially in the cognitive dimension.    

 

Key words: critical thinking, religious training, convergence  



 

Female High School Teachers’ Opinion on Their Educational Role 

and the Extent to Which They Match the Expectations  

of the National Curriculum 

A. Ziyaa’ee Mehr, Ph.D.  

M. Hallaaji, Ph.D. 

 

To survey the opinions of female high school teachers on their 

educational role, initially a single-question questionnaire was distributed 

among 80 of them who were randomly selected. Then based on the 

responses given, the final questionnaire was constructed and distributed 

among a sample of 239 such teachers selected through cluster sampling. 

Rotational factor analyses revealed that from teachers’ perspective four 

sets of roles can be identified: communicative, executive, motivational, 

and directive. Teachers in the study did not exhibit adequate knowledge 

of their educational roles. Furthermore, comparison of the demonstrated 

knowledge of the educational role to the expectations outlined in the 

national curriculum shows a great shortcoming in the areas of educational 

and creative roles, although in the other areas they matched. 

 

Key words: educational role, high school teachers, national curriculum, 

theoretical foundations of development 



 

 

The Process of Training Teachers for Elementary School in the 

Islamic Republic of Iran: Opportunities and Threats 

 

B. Sami’eenejaad 

M. Aliasgari, Ph.D. 

N. Moosaapoor, Ph.D. 

Gh. Haajihoseynnejaad, Ph.D. 

 

Teacher training in the Islamic Republic of Iran lacks a model 

matching its status. In order to shed light on all four aspects of training 

teachers for elementary school, i.e. recruitment, preparation, promotion, 

and evaluation, relevant educational documents have been reviewed. 

Further data have been collected through interviews with 24 elementary 

school teachers and teacher trainers. Data analysis revealed nine basic 

categories and one major phenomenon, namely the professional identity 

of an elementary school teacher. The nine categories are related to the 

four aspects of any training program. The formation of a professional 

identity for an elementary school teacher matching the status of the 

Islamic government, must consider the definition of training and the need 

for policy in all four aspects of the program, especially the recruitment 

and preparation. The establishment of such identity is conditioned upon 

the professional support of student teachers following graduation, and 

promotion of self-empowerment through self-evaluation. Realization of 

the students’ potentials would be the most significant indication of 

teachers’ professional identity which would lead to an improvement in 

their social status. 

 

Key words: status, teacher training, elementary school, grounded theory 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

English Abstracts 

 

 

Translated by M. A. Hameedy (Ph.D.) 

Translator’s Disclaimer: In translating these abstracts the integrity 

of both the style and content of the originals has been preserved. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quarterly Journal of Education  

Vol. 32, No. 3, Fall 2016- Serial No. 127 

Contents: Page 

 The Process of Training Teachers for Elementary School in 

the Islamic Republic of Iran: Opportunities and Threats 

B. Sami’eenejaad; M. Aliasgari, Ph.D.; N. Moosaapoor, Ph.D. & Gh. 

Haajihoseynnejaad, Ph.D. 

9 

 Female High School Teachers’ Opinion on Their Educational 

Role and the Extent to Which They Match the Expectations of 

the National Curriculum 

A. Ziyaa’ee Mehr, Ph.D. & M. Hallaaji, Ph.D. 

33 

 Critical Thinking and Religious Training: Areas of 

Convergence 

A. Homaayoonfard & S.M. Sajjaadi, Ph.D. 

57 

 Making Iranian Schools Smart: From Policy to Practice 

E. Talaa’ee, Ph.D.; N. Ansaari; M. Pahlavaan & Z. Abootaalebi 

79 

 Setting Standards for Green Schools in Iran  

H. Meybodi; A. Laahijaaniyaan, Ph.D.; S.M. Shobeyri, Ph.D.; S.A. Joezi, 

Ph.D. & R. Azizinejaad, Ph.D. 

107 

 The Effect of Blended Method of Teaching on Outputs of 

Learning Quran among Honor High School Students 

E. FathiAazar, Ph.D.; T. Haashemi, Ph.D.; Y. Adib, Ph.D.; Sh. Vaahedi, 

Ph.D. & S.M. Tabaatabaa’ee 

131 

 Optimal Positioning of Middle Schools within the City of 

Dehdasht through a Combination of Boolean Logic and FAHP  

M.A. Firoozi, Ph.D.; P. Rahmaani; N. Hosseini Shahpariyaan & M. 

Fereydoonnejaad  

155 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In The Name of God 

Quarterly Journal of Education  

Vol. 32, No. 3, Fall 2016- Serial No. 127 

A Publication of the Academy of Scientific Studies in Education 

 
Managing Director: Dr. A.R. Assareh 

Chief Editor: Dr. M. Mehrmohammadi 

General Manager: Maryam Kazemi, M.A. 

 

Board of Editors: 

Dr. Gh. Ahghar, Associate Professor of the Academy of Scientific Studies in Education. 

Dr. G. A. Ahmadi, Associate Professor of Shaheed Raja’ie University. 

Mr. M. Aminfar, Faculty Member of Allameh Tabataba’i University. 

Dr. H. Fardanesh, Associate Professor of Tarbiyat Modares University. 

Dr. Z. Gooya, Professor of Beheshti University. 
Dr. M. J. Javadi, Assistant Professor of Ministry of Higher Education.  

Dr. A. R. Kiamanesh, Professor of Kharazmi University. 

Dr. M. Mehrmohammadi, Professor of Tarbiyat Modares University. 

Dr. S. M. MirKamali, Professor of Tehran University. 

Dr. F. Mofidi, Professor of Allameh Tabataba'i University. 

Dr. E. Naderi, Professor of Kharazmi University. 

Mr. A. Nafisi, Faculty Member of Institute for Educational Research 

Mr. A. Safi, Faculty Member of Islamic Azad University. 

Dr. N. Salsabili, Associate Professor of the Academy of Scientific Studies in 

Education. 

Dr. A. Seif, Professor of Allameh Tabataba’i University. 

Dr. H.R. Zeinabadi, Assoicate Professor of Kharazmi University. 

 

 

Persian Proof Reader: Sh. Khanlu 

Abstract English Translator: Dr. M. A. Hameedy 

Address: 5
th

 Floor, No. 6, Shaheed Dehghani Nia Alley, Iranshahr St., 

Karimkhan_e Zand Ave., Tehran, 1584634818, Iran 

Tel: 88327350      FAX: 88327350 

Distribution Unit Tel: 88327350 

URL: www.qjoe.ir 

E.mail: faslnameh@rie.ir 

 

 



 

 

 

 

 

 

Quarterly Journal 

of 

EDUCATION 
 

 

 

 

A Publication of 

the Academy of Scientific Studies in Education 

 

 

 

 

Vol. 32, No. 3, Fall 2016- Serial No. 127 

Price: 40000 Rials 

192 Pages  


	shenasnameh-127
	etelaat-127
	Mr Samieenezhad1
	Dr ziyaeemehr2
	Ms Homayounfard3
	Dr Talaee4
	Mr Meibodi5
	Dr Tabatabaee6
	Mr Hosseini7
	moarefi-127

