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کميسيون  99/2/58مورخ  2222/3شماره اساس رأي  بر

 بررسي نشريات علمي کشور در وزارت علوم، تحقيقات 

ـ فصلنامه تعليم و تربيت داراي درجه علمي  ،وريافن و

به  باشد و درج مقاالت در اين نوع نشريات مي پژوهشي

 تشخيص هيأتهاي مميزه در ارتقاء اعضاء هيأت علمي 

 مؤثر خواهد بود.

در پايگاه  9351فصلنامه تعليم و تربيت از سال 

سازي گرديده  ( نمايهISCاستنادي علوم جهان اسالم )

 .باشد ( ميIFو داراي ضريب تأثير )
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 اطالعات مربوط به فصلنامه و شرايط پذيرش مقاالت
 

 هدف نشريه

هار  ناو ر    هار   ر   هار ر ی ادهر    هدف از انتشار  صلاامر ت لیااو  ر لت واا ا اردت اند شات      

  هار  را تاتت ا اا  لار از  اب  او  ات        هر  پژرهشی ی  دتصت لیااو  ر لت واا ر ی  ز ومات     رصتت

و  ی گاات ی  ا لءاارف توتوااا للاا و  هواات    پو اار ی دا اای هر یاات دا اای یا اا  زی  ر از  اا  

هاارا ا    ااد تا  دااریی ر  واارنی ر تر  مر اار  ی   اار ت  واات   ااتیا    ااو تلت از  لو ا   ور ااا 

   یانش لیاو  ر لت وا ا تر  نءش ن ر د.

 خط مشي هيأت تحريريه:

    صلامر ت لیاو  ر لت وا از ی  رصا  ءراللی تت  ر ا تتری  از  ر  هر   یتبت )ادا

    .(  ات  تار آ آ اوز  ر پاتر    ات  ا آ   ف ر       ..آ وختات ر   ی  توتای  از ت 

 .  شت ا  پتیاختت اند ا تءبرل  ی تمد

      هوا هوت  اصای  ءرالت صلامر ت لیاو  ر لت وا پر خگو ی  ت نورز هار  تا

 ور تگرا     تنر ت   ز  ر اهتا ی  هوا حآ  ش  ت ر ا لءرف توتوا آ وز  

 ر پتر    ی  ر د.  

 پر ر  نر ت هر  تر  مر ی ا  د  موط  ت آ  ا اا تات    زپر ت   ءرالت  تهتصتت ا

 .ا تری  اهم ر    ریت ی  لدر   آ  ه  ر   صیرل یا تت  ر د

  صلامر ت لیاو  ر لت وا از پر ت   ءرالت  تلب   ر حوز  لخللی  ر ت نشت رت

 .دا ی پژرهشی تت لو   آ وز  ر پتر    متشت  ی  وند  یرر  ا ا

 محورهاي مقاالت:

 هر  نظت  ر تر  تی   ر د. هر  ز ت ر نرظت  ت همبت  وضوع  ءرالت  ر د ی  ز ومت
 رنمد صاتتی  ی می  هر یت  مر ی   را   مر ی  لر  خی ر   برنی نظت  لیاو  ر لت وا (

 اقتلری (

   رختر  یر   هر ر   تت هر  لحلوای ی  آ وز  ر پتر  
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  رنمد دشر ت   ر تر ی  حر وت  وتهر   ز گ تویتر   خرص هر گر  آ وز  هتر  هر (

)صمی حتصت ا    ز هترال    جرز  ر از  ا  یر ( ی   لوزهو ر ( ر انواع آ وز   ورهتا  

 نظرم آ وز  ر پتر  

  ر ی ر پداهو  ب لحوالت صتا مد     تنر ت ی  ی ر ل مویو   آ وز ی  

  وز ی ر  تنر ت   ز  لو یت آ وز  ر پتر   تنر ت   ز   اهبتی    تنر ت   ز  آ 

   نگودا ا ر ا ز ور ی  یا  ر  ر ت تر تمر  آ وز  ر پتر   هرب  لت وا   رزآ وز 

 ی ی  ا تا  ر هور ز یتصی  نءد ر ا ز ر ی نوآر   هر  آ و  

   نءش ر لر وت صمرر   اط درت ر ا لبرطرت ی  آ وز  ر پتر 

 تر  اقتلری ر  ریوت آ وز  ر پ 

  پژرهش ج ر رندهی پژرهش ی  آ وز  ر پتر   ر تر  تا نتر 

  ووزات آ وز یجطتاحی  اهتا  نگودا   ر لی وت صضرهر ر ل   ر رندهی ا و 

  هبت  ر  د ت ا   رختر  ایا   ر لش و ت  قوانو  ر  را   حرت   ت آنور ی   طوح 

  ختاف آ وز  ر پتر  

 ور ت هر   ور  ا ر ی  ریهوت  ی  دلت هد د  رنمد: تر آصت می  خ قوا  ر تتگو 

 حآ  تریت ر  ور ت هر   وترند   زندهی

  را   مر ی لت وتی ر  شرر   ر  اهم ر ی لحلوای   غای ر  رز ی  

  

 پذيرش مقاالت: شرايط 

 الف: از نظر محتوا، مقاالت ارسالي بايد:

  د   ر د. . ی  هوا هدف ر  وضودور  لیوو 1

 هر  صتهمگی ر  تمر ب  ر ا ز ور  هر یت ا ا ت  د   ر د. .  ر  در ا همبت2

 . لر حد ا  ر  حرصآ  طرییرت ر لجت ورت ر پژرهشور  نو تمد   ر د.3

 . حرر  ن رت  د ع ر  تود  تا  آ وز  ر پتر   ه وو   ا   ی ا تا   ر د.4
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 ب: از لحاظ ساختار ظاهري:

 دگان نكات زير را رعايت فرمايند:الزم است نويسن
.  ت   ءریت ر نواز صوت اا  مار ع ر   خار  ار صرصاات داری   ات  ر  ار ا   ی اویی لر ا            1

  وی.

صااتحت لر اا   ااد  لجااررز ن مااد. نتااخت ماارپی  ءریاات ه ااتا   اار صر ااآ    22.  ءاارالت از 2

ر  طاار    word xpه چمااو   ءاارالت  ر ااد  اار ا ااتتری  از  تنر اات     .ای تترنو اای ا  اارل  ااوی 

 نر ت صتهمگتتر  صر  ی لمظو  ر لر    وی. آخت    وو 

. دمااوا   ءریاات  ناارم نو تاامد   اار نو تاامدهر  ر  اارز ر  را تااتت ر  شخلاارت دا اای ر     3

ا  ر نشاارنی ای تترنو اای  ر  هاااد  ءریاات نو ااتت  ااوی. م وااد   ءریاات حاادات ت ی         حتصاات

ت یر ز اار  صر  اای ر انگاوتاای هاار  اا یر تااا لاار یر تااا ر پمجاار  تا اات  اات ه ااتا  تاوااد را   

 ض و ت هتیی.

 . دمرر   هدریور   ت صو ت  ر   ر هو ر ی   رال  آنور ذتت هتیند.4

 لمظو  هتیی. (APA).  مر ع ر   خر ی  پر ر   تا رس  بب 5

.  یااریل اللااو   تاارهو  ر ه چمااو  نر واار  خاار هی تاات ی   اات   ءریاات آ ااد  ا ااا ) اار   6

هاارا    ااد  ر  اار ز اار  اصااای ی  ز تنااو   صااتحرت ی      ا ااتتری  از اداادای لااور(  اا ر   

  وی.

ا  ماارش  ااد   ر ااد. ی  نر اات ا  ااریی   .  ءریاات ا ا اات  ااد  نبر ااد قااب ش ی  هااو  نشاات ت  7

نو تاامدهر   ر ااد  اات صااو ت  ااترف ا اا  ا اات  ا ذتاات تممااد ر حاا  ماارش هاات  ءریاات  پاا  از   

 پر ت   حتوظ ا ا.

 .ر   خواهد هتی د. ا  رل یر نتخت از  ءریت  وهب لتت ع یا8
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 مدارس خارج از کشور: پژوهش کیفیاعزام به تجارب معلمان شرکت کننده در آزمون 
 

 *دکتر اسکندر فتحی آذر
 **دکتر یوسف ادیب 

 ***سید محمد طباطبایی
 چکیده

اعزام در آزمون تجارب معلمان شرکت کننده دستیابی به  ،این پژوهشدادن  از انجام  هدف
از  مطالعه حاضر به شیوه کیفی و شناخت این پدیده است. برايمدارس خارج از کشور  به

 نفر از 41مصاحبه ژرف نگر با  از طریقپدیدار شناسی با نمونه گیري هدفمند و  نوع

شرکت  24-29 سال تحصیلیاز قبولی در آزمون  پسمصاحبه  درکه  انجام گرفتمعلمانی 
ها به دقت ثبت و در همان مصاحبه.  آوري اطالعات مصاحبه بودگردابزار  کرده بودند.

قرار می گرفت.  پذیرششد و در صورت تایید مورد با شرکت کنندگان مرور می ،جلسه
 .ه استصورت پذیرفت الیزيکاي ها با روش هفت مرحلهتجزیه و تحلیل متن مصاحبه

عوامل انگیزه بخش براي  :معلمان در چهار مضمون اصلی شامل تجارب هاي حاصل ازیافته
شرکت در آزمون، فعالیتهاي قبل از شرکت در آزمون، نگرانیهاي قبل از قبولی، ویژگیهاي 

و  تجربه جدید، لذت بردن از سفرشامل: کسب مضمون فرعی  92و افراد اعزام شونده 
رضایت و  ،حقوق و مزایا ،تنوع در زندگی و رسوم کشورها آداب و آشنایی با فرهنگ و

افزایش اعتماد  ،یادگیري زبان براي خود و فرزندان ،کسب موقعیت اجتماعی ،اشتیاق همسر
یافتن دوستان جدید از استانهاي  ،احساس وظیفه نسبت به دانش آموزان هم وطن ،به نفس

 ،جایگاه کشور خود شناخت بیشتر ، اشاعه فرهنگ دینی و معرفی انقالب اسالمی، گوناگون
خرید منابع مطالعه و آمادگی براي شرکت ، حج تمتع و عمره مفرده  از طریق کشور میزبان

تحقیق و   ،مصاحبه مشورت و تحقیق و بررسی پیرامون نحوه برگزاري آزمون و، در آزمون
پیرامون تحصیل  ، نگرانیقبول نشدن در آزمون ینگران ،بررسی پیرامون امنیت کشورها

نگرانی   ،اخالقی فرزندان نگرانی پیرامون مسائل فرهنگی و ،کشور خارج از دان درفرزن
عدم  از نگرانی ،ذبح اسالمی در کشورهاي غیر مسلمان ، نگرانی ازدوري از پدر و مادر

ظاهر مناسب  ، حجاب اسالمی ،خصیت علمیداشتن ش، معلمان پذیرش رعایت عدالت در
تواند براي میپژوهش حاضر  حاصل از  یجنتا .شده استو اخالق خوب استخراج 

مورد استفاده قرار در این حوزه  مندن آموزش و پرورش و سایر پژوهشگران عالقهمسئوال
 روشن از ادراکات معلمان شرکت کننده در آزمون ارائه نماید. يگیرد و تصویر

 نگرانی  انگیزه، تجارب معلمان، پدیدارشناسی، :گانکلید واژ
_________________________________________________________ 

 92/2/22تاریخ پذیرش:                     42/1/29تاریخ دریافت: 
 e-fathiazar@tabrizu.ac.ir                                * استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز                                                          
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 مقدمه 

آن  اهمیت و نقش مدارس خارج از کشور در حفظ هویت فرهنگی و ایرانی دانش آموزان مقیم

ایرانیان ساکن در سایر کشورها و اولیاي دانش آموزان انتطار ة موجب شده است تا جامع کشورها

ی نظام و محیطی پویا و رشد پایگاه فرهنگ منزلةه مدارس جمهوري اسالمی ایران ب کهداشته باشند 

رضایی و حیدر)کند را براي پرورش استعدادهاي بالقوه آنان فراهم ة مناسب ، زمیندهنده

ند تا  زمینه حضور کنیز با تمهید مقدمات الزم تالش می وزارت آموزش و پرورش (.4282صارمی،

شرایط و هم . از سویی سازدرا براي مدارس ایرانی خارج از کشور فراهم  ي خودبرترین نیروها

یند انتخاب و اعزام آنماید که فرمتفاوت کار و زندگی در خارج از کشور ایجاب می مقتضیات کامالً

ن ذیربط قرار تر و حساسیتی بیشتر مورد توجه مسئوالنگاهی دقیق نیرو به مدارس خارج از کشور با

 (.4224)یزدانی، هاي انقالبی و ملی به نحو مطلوب انجام گیرددغدغه منزلةو با تلقی آن به  بگیرد

هاي متنوعی براي انجام ماموریت از معلمان با اهداف و  انگیزه شمار بسیاريهمه ساله  بدین منظور

و سفر به سایر کشورها در آزمون اعزام به مدارس خارج از کشور شرکت می کنند. شناخت ادراک 

ثر ؤن مربوطه مریزي مسئوالتواند در برنامهمی آنانهاي ها و  نگرانی، هدفها، انگیزهمانندمعلمان 

در آزمون براي سفر به خارج از کشور را ان کنندگهاي شرکت اهداف و انگیزه آگاهی ازواقع شود. 

 انجام گرفته است. زمینهکه در این جست و جو کرد می توان در پژوهشهاي مشابهی 

( در تحقیقی در زمینه عوامل تحریک کننده براي سفر به این نتیجه 4221)4ینتاش و گلدنرمک

 :کردچهار دسته تقسیم بندي  به توانمیرا  افراد براي سفر هايرسیدند که انگیزه

تفریح و اهداف مختص به سالمتی و  ورزش ها به ذهن و بدن،محرکهاي فیزیکی: این انگیزه. 4

ها با آن دسته از فعالیتها که تنش را تقلیل می این گروه از انگیزهبه نظر می رسد مربوط هستند. 

 دهند، در ارتباط هستند.

آموختن  طریق تمایل به دیدن و شناختن دیگر فرهنگها، این محرکها از محرکهاي فرهنگی:. 9

 د.نشناسایی می شو سبک زندگی آنها، موسیقی، هنر، فولکلور و ...  دانش در مورد اتباع یک کشور،

یا  مالقات دوستان و ،فردي: این محرکها شامل تمایل به مالقات مردم جدید-هاي بینمحرک. 2

اقوام و جستجوي تجارب جدید و متفاوت می باشد. مسافرت به معنی فرار از روابط روزمره و 

به دالیل معنوي و روحی صورت  یا حتییگان و محیط خانه همسا یکنواخت با دوستان و 

 .پذیرد می

                                                             
1. Macintosh & Goldner 
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در  ومحرکهاي موقعیت و پرستیژ: این محرکها شامل تمایل براي ادامه سرگرمیها و آموزش . 1

عوامل  (.4222، 4انل و هاگ)یوسَ شود مواردي شامل تمایل به شناخت و جلب توجه دیگران می

بخش انگیزه یتحریک کننده فوق هریک به تنهایی یا با ترکیب یکدیگر می توانند براي معلمان عامل

 درثر ؤترین عوامل ماز قويدیگر یکی در آزمون مدارس خارج از کشور باشند.  کردن براي شرکت

 ،به نقل از همان منبع ،4281 ،9)ماتینهو تاثیر دیگر مردم بر تصمیمات مسافران است هاي سفر،انگیزه

توانند بر انگیزه معلمان اجتماع یا همکاران و اعضاي خانواده نیز میدیگر  بنابراین افراد (.812ص

 گیري جهت شرکت در آزمون مدارس خارج از کشور تاثیر بگذارند.براي تصمیم

اي است که همواره در طول تاریخ مورد توجه انسان لهئسفر از مکانی به مکان دیگر، مساگرچه 

هاي مسافرت از لحاظ امکانات و انگیزه ثیر عواملی چون امنیت،أ، تحت تین سفرهااما ا ،بوده است

تراتژیک و موقعیت اس . امنیت کشور ها،با یکدیگر متفاوت بوده است شیوه، مدت و مسافت، کامالً

 مستقیم یهاي معلمان براي اعزام به سایر کشورهاست. احساس امنیت ارتباطامکانات آنها از دغدغه

 ذهنی ماهیتی باشد بیرونی و عینی واقعیتی آنکه از امنیت بیش در واقع .با ذهنیت و ادراک افراد دارد

همه انسانها به آرامش روان و  (.4224به نقل از حسینی نثار و قاسمی، تریف،) دارد گفتمانی و

امنیت خاطر نیاز دارند و در این میان معلمان و مربیان و پژوهشگران بیش از همه به این موهبت 

ترین یکی از مهم مسافرتاین با توجه به پژوهشهاي گوناگون،  بر. بنا(4211)افروز، ندامحتاج

اوضاع  تغییراتی شگرف در سیماي زمین،فعالیتهاي انسان معاصر است که همراه با به وجود آمدن 

ضمن آنکه  را دگرگون می سازد، هاروش زندگی انسان منش و فرهنگی، اقتصادي، سیاسی،

 فرهنگی و آداب و رسوم مردم به وجود می آورد تحوالت بنیادي در اوضاع و شرایط اقتصادي،

اي زمینه ایرانی خارج از کشور،ماموریت در مدارس دادن سفر معلمان براي انجام  (.4288 )زکی،

فرهنگی و کسب مهارتهاي جدید زندگی،  وضعیت اقتصادي، در است براي تغییرات شگرف

اما بررسیهاي  ،و تنوع در زندگی روزمره گوناگوندر نقاط  آشنایی با فرهنگها و تمدنهاي سایر مردم

که مطالعات پیرامون تجربه معلمان  نشان دادمربوط به اعزام معلمان به مدارس خارج از کشور 

بسیار در اگرچه تحقیقات  ،انجام نگرفته است پژوهشهاییایران چنین  بسیار محدود است و در

با توجه به  .خارج از کشور انجام شده است گردشگري و صنعت توریسم در ایران و سفر، زمینة

هایشان به  هنگام آنها در رفتاررانیهاي ها و نگتاثیر انگیزه معلمان براي اعزام و از بسیاريتقاضاي 

از آنجا که معلمان  اما ماموریت، بررسی پیامدهاي رفتاري آنها از اهمیت باالیی برخوردار است.

                                                             
1. Uysal & Hagan 

2. Moutinho 
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 ،از اعزامآنان پیش و تجربیات هستند محور اصلی تدریس و اداره  مدارس در خارج از کشور 

آموزش وپرورش است، بررسی تجربه معلمان برنامه ریزان  ن وبهترین منبع اطالعات براي مسئوال

در حالی که پژوهشهاي  .قبل از آزمون و حتی پس از آن با پژوهشهاي رایج کمی، قابل تبیین نیست

هاي واقعی دارند. این جربهها و تبیین تکیفی قابلیتها و برتري چشمگیري، در شناخت عمیق پدیده

ثر در ؤم یبرنامه ریزان نقش گزاران وسیاست رسدمی که به نظر اندحائز اهمیت  نظرها از این بررسی

مندان به شرکت در آزمونهاي مدارس همعلمان و عالقي ها و کاهش نگرانیهاتبیین و هدایت انگیزه

ها و نگرانیهاي معلمان به منظور به ضرورت شناخت انگیزه توجهبنابراین با  .خارج از کشور دارند

این پژوهش با هدف تبیین پدیدار  از آزمون و اعزام، پیش ،توجیه آنهاها و کیفیت برنامه يارتقا

شناسی تجربه معلمان پذیرفته شده در مرحله اول آزمون مدارس خارج از کشور صورت گرفته 

 است.

 روش

پدیدار  ازهدف  .انجام گرفته است 4از نوع پدیدار شناسی پژوهش حاضر به روش کیفی و

ترجمه  ویلر، و هالووي) که آن را تجربه کرده اند گونه اي استبه شناسی، شرح تجارب افراد 

آنچه مهم است این است که به تجربیات به همان  .(4281 ،یوسفی و کریم اللهی،روانی پور ،عابدي

 معموالًً ماننه بدان گونه که خود ،توجه شودمعنا دارد افراد  براي خودو ست صورتی که روي داده ا

طور همه جانبه و کامل توجه می شود )حاج به ومنولوژیک به فرد فندر تحقیقات  .نگریمبه آن می

مرحله دوم  هستند که به یمعلمان مشارکت کنندگان در تحقیق. (4221 ،صلصالی و پرویزي ،باقري

هدف مطالعه، توصیف و فهم عمیق تجربیات معلمان در  .دعوت شده اند یعنی مصاحبه آزمون،

. از میان جامعه در آنان استارات ظانتو  از آزمون پیش و پسنگرانیهاي  تجارب انگیزشی و زمینه

نفر انتخاب شدند. سعی بر آن بود  41مصاحبه شرکت کرده بودند،  دردسترس، یعنی معلمانی که 

گردآوري اطالعات  هاي متنوع تدریسی انتخاب شوند.هاي مختلف تحصیلی و رشتهدوره ازتا افراد 

زیرا هدف آن استنباط عمیق جزییات غنی  ،انجام گرفت رنگمصاحبه ژرف از طریقدر این پژوهش 

به نقل ، 4221، 9و لوفلند و مواد مهمی است که بتوان از آنها در تجزیه و تحلیل استفاده کرد )لوفلند

 (.4282، از هومن

د افرا به دنیاي غیر رسمی و تجربیات دهی به گفتگو،بدون جهتکه  نداکوشیده انپژوهشگر

د. همچنین استفاده علمی نمودن و محرمانه بودن بیانات و اطالعات و هویت آنها، و در ندست یاب

                                                             
1. Phenomenology 

2. Lofland & Lofland 
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به منظور دقت  به آنان اطالع داده شد. مرحله از تحقیق، هر صورت عدم تمایل به ادامه همکاري در

دو  دارايمسئول،  از آنجا که پژوهشگر استفاده شد.ها از نظرات تکمیلی همکاران و روایی یافته

 4است، بنابراین، ضمن رعایت اصل تنزل بودهبه عنوان مامور اعزامی تجربه معلمی سال 

ي عمیق و تجارب قبلی میزان ارتباط و درگیر ،(4221)حاج باقري و همکاران، فنومنولوژیک

از آنجا که . خواهد کردها داللت دادهپژوهشگر با موضوع پژوهش و مشارکت کنندگان بر مقبولیت 

در تحقیقات کیفی تمرکز بیشتر روي اطالعات به دست آمده از موقعیت یا واقعه است تا اندازه 

در این مطالعه اطالعات پس از انجام  ،(4221، قلی زاده و حاتمی ادیب، ،آذرفتحی نمونه )غریبی،

درباره انگیزه آنان از  شرکت کنندگان در مصاحبه نفر به اشباع رسید. ابتدا از 41مصاحبه با دادن 

پرسیده شد که چه اقداماتی  نیزختصاصی ت ارفتن به خارج از کشور سوال شد و سپس این سواال

 دیگراالت ؤند. سه او چه نگرانیهایی قبل از آزمون داشت اندقبل از شرکت در آزمون کتبی انجام داده

. هنگامی که شرکت کنندگان ه استالزم بودموضوع شد که براي روشن سازي زمانی پرسیده می

توضیح دیگري نیاز نبود، مصاحبه پایان یافته تلقی می شد.  و تجربه خود را توصیف می کردند

 انجامید.طول میه دقیقه ب 21حدوددرمصاحبه ها 

علوم شود محتواي آن قابل تا م کردبارها مرور می آنها را شد و محقق ها کامال ثبت میمصاحبه

به روش  پس از آن کدگذاري و تجزیه و تحلیل اطالعات .فهم است یا نیاز به پیگیري دارد

فاهیم فرمول بندي شده، بندي کدها و ادغام کدهاي مربوط به هم، مانجام شد. پس از طبقه 9کالیزي

و در  ندمفهوم قرار گرفتزیر  یا گروههاي خاص موضوعی مرتب شدند، سپس در زیر درون دسته

 و غریبیتقسیم بندي شدند ) بندي شده بر اساس هدف پژوهش،نهایت مفاهیم دسته

آوري گردبا شروع  ناپذیرند وها از هم جداییآوري و تحلیل دادهگرداز آنجا که   .(4221همکاران،

ها در همان داده 2این همانی ،(4221ها تحلیل آنها نیز شروع می شود )حاج باقري و همکاران،داده

که آیا توصیفات منعکس کننده تا نظر بدهند شد کنندگان مرور میجلسه مصاحبه، با شرکت

کیفی  کارشناسان پژوهشهاياز مشاوره دو نفر از  پژوهشتجربیات آنها هست یا خیر. در انجام این 

به متون  بار. به منظور موثق نمودن مطالب، پس از دسته بندي آنها، چندین گیري شده استبهره

 .شده استنوشتاري حاصل از صحبتهاي شرکت کنندگان مراجعه 

 

 

                                                             
1. Reductive 

2. Colaizzi 

3. Credibility 
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 ها یافته

 :ندکه به شرح زیر شدمضمون فرعی استخراج  92مضمون اصلی و  1 ،در این پژوهش

 بخش برای شرکت در آزمون عوامل انگیزه :0مضمون اصلی 

تنوع  و رسوم کشورها آداب و و آشنایی با فرهنگ و تجربه جدید، لذت بردن از سفر :0مضمون فرعی

 در زندگی

شرکت کنندگان  همةهاي رسوم سایر ملتها از انگیزه و آشنایی با آداب و کسب تجارب جدید 

موجب ماللت و خستگی بوده که یکنواختی زندگی  بوده است. انگیزه دیگر آنان گریز ازدر آزمون 

شادابی، نشاط و تحرک و پویایی  سببتغییر و تنوع  شود. همچنینمیو کسالت روح و روان انسان 

-می آناناي را در زندگی و اقامت دو ساله در خارج از کشور فصل تازه سفر می شود ودر زندگی 

 :اندن کردهفوق را  به صورت عبارتهاي زیر بیا هايگشاید. برخی از معلمان انگیزه

آدمیزاد هرچقدر جاي دیگر را ببیند کسب تجربه است، آشنایی با فرهنگهاي دیگه دیدن "-

 .(2)معلم "کشوري جدید

 (.1)معلم "سفر لذت می برم می خوام تجربه کسب کنم، از"-

 (.8معلم  ("فرهنگ و آداب جدید آشنا میشم ،با امکانات جدید با زبان جدید"-

مادي حل میشه االن مدرسه استثنایی هستم ولی اونجا در مدارس  خوب خیلی از مشکالت"-

 (.1)معلم "کنمعادي تجربیات آموزشی خوبی کسب می

ست، آشنایی با اگونه هاي اونها چتنوع آب و هوایی، آشنایی با اقوام و مردم مختلف، آموزش"-

انضباط، خورد وخوراک، آشنایی با قوانین و مقررات مثل نظم و ، ز زندگی، سبک زندگی اون هاطر

 (.44)معلم  "مکانهاي تفریحی آشنا بشم هاي طبیعی مثل گردشگري،ام با جاذبهوپوشاک، می خ

 حقوق و مزایا: 2مضمون فرعی

عالوه بر حقوق رسمی به واحد ریال، از مزایاي دریافت حق  با توجه به اینکه معلمان اعزامی،

یا  اندازامکان پس اًو عمومهستند  میزبان برخوردارماموریت به واحد دالر و یا واحد پولی کشور 

-در این خصوص برخی از معلمان اینلی را براي آینده بهتر می توانند فراهم کنند، مین امنیت ماأت

 گونه بیان نموده اند:

 (. 9)معلم "حقوق و مزایا هم باالخره مهمه"-

 (.41)معلم "هم در آمد آن مهمه81/1 "-

 (.49)معلم"رشد دارهمالی هم  از نظر"-
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 .(1)معلم "مشکالت مادي حل میشه"-

 های زن()برای معلم رضایت و اشتیاق همسر :1مضمون فرعی

هایی که با خانمها  انجام می شد، اشتیاق همسر را بیشتر از خود براي اعزام اعالم در مصاحبه

 می کردند. 

هاي عربی عربی، تدریس در کشورهاي اش عربیه عالقه زیادي داره بره کشورهمسرم رشته"-

 (.2)معلم"خیلی دوست داره عربیش قوي بشه ،را دوست داره

 (.41)معلم"اشتیاق همسرم براي خارج از کشور بسیار زیاده"-

 (.41)معلم "بیشتر همسرم مشتاقه بعد از اُون هم کسب تجربه خیلی مهمه "-

 کسب موقعیت اجتماعی :1مضمون فرعی

هاي حاکم بر جامعه، روابط اجتماعی، عادات و سنن و با ارزش استانسان موجودي اجتماعی 

از  ايعدهبه طوري که  ،اجتماعی و جایگاه و منزلت در میان جامعه و انظار عمومی سرو کار دارد

هاي شرکت در آزمون و اعزام به خارج از کشور را کسب موقعیت اجتماعی معلمان یکی از انگیزه

 عنوان می نمودند.

حتی قبولی تنها هم  ،کنه، مقبولیتش بیشتر میشهیک جایگاه اجتماعی بهتري پیدا میآدم "-

 ( 1)معلم"پذیرنشتر میراحت ،وجهه افراد را باالتر میبره

 (.44)معلم"بد هم نیست یک امتیازه  ،خوب خارج از کشور شهرت هم می آره"- 

 یادگیری زبان برای خود و فرزندان :1مضمون فرعی

ها دروازه شناخت و دستیابی به یافته براي برقراري ارتباط، دریافت و انتقال مفاهیم، زبان ابزاري

یکی  از راههاي یادگیري سریع  .ملتهاست رسوم آشنایی با فرهنگ و آداب و هاي علمی وو تازه

زندگی در جامعه مردمی است که به آن زبان صحبت می کنند یا  ،مفاهیم و تلفظ صحیح واژگان

 زبان دوم رایج را به خوبی می دانند. 

 (.2)معلم"یه تجربه جدیدیه، محیط جدید،  آموزش زبان"-

 (.42)معلم "یادگیري زبان هم براي بچه ها مهمه"-    

 افزایش اعتماد به نفس :6مضمون فرعی

همکاران،  همسایگان  و دوستان و آشنایان، و خویشان،اقوام  دوري از وطن، محیط جدید،

ها انجام بسیاري از کار مستقل و تصمیم گیري، برنامه ریزي و هموطنان، زندگی نسبتاً همشهریان و
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کمترین کمک از دیگران، موجب تقویت و افزایش خود اتکایی و اعتماد به نفس در معلمان  با

 ند: ه ابیان کرد عبارات زیربه صورت از معلمان  ايعده خواهد شد. این موضوع  را

نفسم هد بباعث تقویت اعتماکنم خارج از کشور ام وابسته ام اما فکر میمن خیلی به خانواده"-

 (.9)معلم "میشه

تونیم بشناسیم و شیم، نقطه ضعف خودمون را میبا فرهنگ و آداب و رسوم دیگران آشنا می"-

 "کنهبیشتر روي پاي خودمون بایستیم، اعتماد به نفسمون افزایش پیدا میبر طرف کنیم چون باید 

 (.1)معلم

افزایش صبر و  ها و آداب و رسوم ازنظر روحی استقالل، اعتماد به نفس،آشنایی با فرهنگ"-

 (.8)معلم"... استقامت و

 (.41)معلم  "البته خارج از کشور اعتماد به نفسم را زیاد می کنه."-

  احساس وظیفه نسبت به دانش آموزان هموطن : 7مضمون فرعی

نگهداري و  حفظ و ،و بوم عشق و عالقه به فرزندان این مرز ،خواهینوع دوستی، وطن حس 

هاي تربیتی و آموزشی از روش زندگی می کنند وخارج از کشور که رشد و تربیت فرزندان ایرانی 

ایجاد انگیزه و احساس مسئولیت،  سبباسالمی برخوردار نیستند  -متناسب با آیین زندگی ایرانی

با این احساس را به طوري که  ،از معلمان براي اعزام به خارج از کشور شده است ايعدهدر 

 ند:ه اکردبیان  عبارات زیر

 (.41)معلم "من یکی از اهدافم خدمت به دانش آموزان ایرانی مقیم خارجه "-

 (.1)معلم"وطنام کمک کنم ها و همتجربه بهتري کسب کنم ، به بچهدوست دارم قبول بشم "-

 جاهای گوناگوندوستان جدید از  یافتن :8مضمون فرعی

-دانش عده نسبتاً زیادي ازاز کشورها دیگر پاکستان و برخی  کشورهایی مانند کویت، امارات،

معلمان  و اداره می شوندارس به صورت مجتمع به طوري که برخی از مد ایرانی دارند،آموزان 

یابی و گسترش کشور به آنجا اعزام می شوند، از این رو  براي دوست گوناگوناعزامی از نقاط 

 در سخنان بعضی از معلمان آمده است:  سبببه همین است. بسیار خوبی  دامنه دوستیها، زمینه

 (.1)معلم "دوستهاي جدیدي پیدا می کنیم .از خیلی استانها میان"

          (.8)معلم"اش تجربه استاینها همه ،اقوام مختلف دوستان جدید، فضاي جدید،"
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 اشاعه فرهنگ دینی و معرفی انقالب اسالمی :9مضمون فرعی

اي تبلیغات گسترده بنگاههاي خبري غرب ضد اسالم، تشیع و انقالب اسالمی و ارائه چهره

و میراث گرانبها و سرشار از تمدن و فرهنگی که ملتی که داراي پیشینه غنی  خشن و کم تمدن از

تا  کننداز معلمان احساس وظیفه  ايکه عدهموجب شده  الهام بخش سایر تمدنهاي دنیا بوده است،

و نقالب اسالمی و مردم خوب و نجیب تشیع و ا این ماموریت بتوانند به معرفی اسالم، در پرتو

 :اظهار کرده انداز معلمان  ايعدهدر این زمینه  .بپردازندمهرورز ایران  اسالمی 

دوست ، اگه کشور مسلمان باشه، معرفی تشیع، چون شیعه مظلوم واقع شده تبلیغ دینمان، و"-

 (.9)معلم"انقالبمان صحبت کنم ،دارم درباره دینم، امامانم

یک  باشه،ما می تونه یک سفیر  ایران، تبلیغات سنگینی میشه هرکدوم از علیه اسالم،بر"-

 ( 1)معلم"نماینده باشه، ایران را معرفی کنه، اگه کشورهاي غیرمسلمان باشه اسالم را معرفی کنه

 شناخت بیشتر جایگاه کشور خود :01مضمون فرعی

، آشنایی با کنجکاويحس کنجکاوي از ویژگیهاي انسان است. یکی از راههاي پاسخ به این 

ایران از نظر فرهنگ وتمدن داراي پیشینه  آنجایی که کشوراز   نگاه دیگران نسبت به خود است.

معلمان  هاي برخی ازانگیزه ملتها یکی از سایر نظر دانستن جایگاه ایران از غنی و نیرومندي است،

  .است براي رفتن به خارج از کشور

مون را می ها چقدر کشوراون ،ها  نسبت به کشورمون آشنا بشمگاه اونبا دید"-

 (.42)معلم"شناسند

نگرش  ببینیم چه نوع نگاهی به مردم ایران دارند، از چه طریقی مردم ایران را می شناسند، "-

حضور ما، برخورد ما و نحوه ارتباط با آنها موجب تغییر نگرش در  نسبت به ایرانیان چیست. هااون

 (.41)معلم"، معرفی کنیمآنها، ایران را به می شودآنها 

 حج تمتع و عمره مفرده  از طریق کشور میزبان :00فرعیمضمون 

همه  .م است و بدون سفر امکان پذیر نیست حج استأدر اسالم یکی از اعمالی که با سفر تو

فریضه حج تمتع و عمره مفرده از کشورهاي دادن از مسلمانان براي انجام  گروه بیشماريساله 

این سفر معنوي بسیار باالست، به ایرانیان متقاضی  . عدهگوناگون به عربستان سعودي سفر می کنند

 :اظهار کرده انداز معلمان  شماريدر این زمینه  .که سالها باید درنوبت اعزام بمانندطوري

ام ، دوست دارم برم عربستان براي عربستان، ترکیه رفته هاي سوریه، لبنان، عراق،به کشور"-

 (.2دوست دارم قسمت من بشه )معلم ،زیارت حج واجب
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 (.41)معلم"کشور هاي عربی مثل عربستان براي زیارت خانه خدا را دوست دارم برم"-

هم از نظر  چون هم از نظر فاصله و، بیشتر دوست دارم کشورهاي حوزه خلیج فارس را"-

و امتیاز خوبی هم که داره راحت تر میشه به زیارت خانه خدا  ندترفرهنگ  به ما نزدیک

 (.1)معلم "بریم

 فعالیتهای قبل از شرکت در آزمون  :2مضمون اصلی

 لعه و آمادگی برای شرکت در آزمونمطا خرید منابع، :0مضمون فرعی

هاي قبولی در آزمون آمادگی علمی و مطالعاتی است، که خط برش میان شرکت یکی از راه

. وجود این فعالیت در همه استهر آزمون از جمله آزمون مدارس خارج از کشور  کنندگان در

به  چند نفر از معلمان سخنانبخشهایی از  پذیرفته شدگان شرکت کننده در پژوهش گزارش شد.

 زیر آورده شده است: صورت عبارات 

شه قبول ین همه رقابت نمیبدون مطالعه با ا یک سري کتابهایی را گرفتیم و مطالعه کردیم،"- 

 (.4)معلم  "شد

 "تو این مدت روي مطالب خیلی تمرکز کردیم یکسري کتاب و منابع گرفتیم و خوندیم،" -

 (.2)معلم 

 مصاحبه مشورت و تحقیق و بررسی پیرامون نحوه برگزاری آزمون و  :2مضمون فرعی

طورکه در همان  .موثري داردمشورت و استفاده از تجارب سایر افراد در قبولی معلمان نقش 

 کنندگان در آزمون از اصل مشورت استفاده کرده اند.تعدادي از شرکت ،نات زیر آمده استبیا

 (.4)معلم "بودند، سوال کردیم برگشتهامتحان داده بودند و یا از خارج  از کسانی که قبالً"-

 "دانش فقط کافی نیستبا افرادي که در آزمون شرکت کرده بودند مشورت کردیم، چون " -

 (.2)معلم

                                  تحقیق و بررسی پیرامون امنیت کشورها  :1مضمون فرعی

هاي انسان زیرا در سایه امنیت است که استعداد ،امنیت یکی از نیازهاي اساسی انسانهاست

در  کنندگانشرکتاز اقدامات یکی  از این رو، .شودتامین میگردد و آسایش زندگی شکوفا می

 .بررسی و تحقیق پیرامون امنیت کشورهاست  ،آزمون

 "شه زندگی کردتره راحت ترمیاینکه کدوم کشورها امنیت بیشتري داره با فرهنگ ما نزدیک"-

 (.4)معلم 

                                                               (.41)معلم  " بعضی از کشورها ناامنه"-
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    (.1)معلم "می زنم  وقید ش اگر کشوري باشه که به زندگیم لطمه بزنه چشم پوشی می کنم،"-

اون کشوري که می خوام برم آیا امنیت داره، یا  نگران آموزش و تحصیل بچه هام هستم،"-

 .(49)معلم "نداره این یکی از دغدغه هامه

دوري از خانواده، ناامنی کشورهاي خارجی، عقب اُفتادن از ادامه تحصیل، احساس غربت و "-

ترم من آدمی هستم که دلسوزي زیادي دارم. البته خارج از دوري از وطن، در کشور خودم راحت

(.41)معلم "کشور اعتماد به نفسم را زیاد می کنه  

 آزمونهای قبل از نگرانی: 1مضمون اصلی

 قبول نشدن در آزمون ینگران: 0مضمون فرعی

اضطراب است و به صورت پیش بینی و انتظار وقایع ناخوشایند عوامل اساسی  ی یکی ازننگرا

 آزمون، اضطراب .(4281،گودرزيو  نثاري، مظلوم ،)نیکبخت نصرآبادي در آینده تعریف می شود

که فرد را درباره  دارد اشاره خاص اجتماعی هراس یا اضطراب به نوعی به که است کلی اصطالحی

 امتحان مانند ییهاموقعیت با مقابله توانایی کاهش آن پیامد و کندتوانایی هایش دچار تردید می

. اضطراب امتحان یک واکنش و هیجانی ناخوشایند به موقعیت ارزیابی است. این هیجان با است

مشخص می شود  سیستم عصبی خود کار،برانگیختگی  و تشویش و احساس نوعی از تنش

از پیامدهاي آزمون به صورت  را از معلمان، نگرانی خود شماري .(4281بیگدلی، )خسروي و

 : کرده اندزیر بیان  عبارات

 (.4) معلم "هر حال ضربه روحی بود اگه قبول نمی شدیم، نگاه دیگران مهمههب"-

چون اگه جواب منفی  اش،به خاطر نتیجهبه هیچ کس نگفتیم که در آزمون شرکت کردیم،  "-

                                                  (.2)معلم "شه بیشترهاسترسی که از اطراف وارد می باشه،

برگردیم به همان  نگران هستم که قبول نشم خیلی نگران این هستم که قبول نشم و دوباره"  

اند، هیچ امکاناتی نداره حتی براي بچه هایی که پیش دبستانیروستایی که تدریس می کنیم. و هیچ 

 (.                                        44)معلم "امکاناتی نداره 

 کشور پیرامون تحصیل فرزندان درخارج ازنگرانی  :2مضمون فرعی

 اندانش آموزپایین بودن آمار با توجه به اینکه تعداد زیادي از مدارس خارج از کشور به علت 

 د،نمی شو ادارهیک معلم  از سويیا در سطوح باالتر تدریس چند درس  به صورت چند پایه، 

دانش آموزان میان تنوع فرهنگی  ن، وداخل و خارج از ایرا میانهمچنین، تفاوت کیفیت آموزش 

از دانش آموزانی که در مدارس  گروهیمدرسه به ویژه براي  ایرانی خارج ازکشور، تغییر محیط و
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از این رو نگرانی خود را به صورت  ص تحصیل می کنند، موجب نگرانی والدین می شود.خا

 :داشته اندزیر بیان  عبارات

چون ممکنه مدرسه چند پایه باشه و تو این مدت ضعیف  نگران تحصیل فرزندانم هم هستم،"-

 (.42)معلم"بشند

هستم چون اینجا مدرسه استعدادهاي درخشان میره ولی اونجا اما در مورد پسرم نگران "-

     (.1)معلم"مدرسه عادي اون هم ممکنه چند پایه باشه یه کم نگرانم کرده

نگران فرزندم هم هستم احساس می کنم دلش هواي مدرسه ایران را می کنه پیشرفت درسی "-

    (.49)معلم "کنیمخودمون با بچه ها کار  باید نمی تونه داشته باشه، اکثراً

 اخالقی فرزندان نگرانی پیرامون مسائل فرهنگی و: 1مضمون فرعی

یکی از درخواستهاي معلمان، اعزام به کشوري است که از نظر فرهنگی و آداب و رسوم با 

در  معلمان از ايعدهاز این رو به نظرات  .آداب و رسوم  حاکم در کشورمان نزدیک باشد فرهنگ و

 شده است:اشاره  این زمینه

بعضی صحنه  .ذارهبچه ها اثر می خب اونجا غربته از نظر فرهنگی رو .دغدغه بچه ها را دارم"-

   (.41)معلم"ها را ممکنه ببینند، سئواالتی می کنند، ما باید پاسخگو باشیم

هستند، من ؤنگران هستم، البته بچه هاي من م ها می ترسم،هام هستم از محیط اوننگران بچه"-

   (.42)معلم "ولی نگران هستم به اُونها اطمینان دارم،

می ترسم بریم چیزي دستمون بیاد یه چیزي هم از  .از نظر فرهنگی هم نگران بچه ها هستیم"-

        (.49)معلم"دست بدیم

    (.9)معلم "تر باشهدوست دارم فرهنگ اون کشور به فرهنگ ما نزدیک" -

 دوری از پدر و مادرنگرانی : 1مضمون فرعی

احترام  هاي دینی و پایبندي به تکریم ووابستگی فرزندان به والدین و تربیت ناشی از آموزه 

هاي میان خانواده فرزندي در –موجب تحکیم روابط والد  در فرهنگ ایرانیان، و مادر نسبت به پدر

زمینه در این  خواهد داشت. در پیدلتنگیها و نگرانیهایی را  ،پیامد ها ایرانی است. هرگونه جدایی،

 اظهار کرده اند:برخی از معلمان 

 (.2)معلم  "البته رفتن به خارج دلتنگیهایی داره مثل دوري از پدر و مادر"-

ام نگرانیم اینه که اگه قبول بشم غربت را چطور تحمل ام وابستهمن خیلی به خانواده"-

 (2)معلم "کنم



 20 ... تجارب معلمان شرکت کننده در آزمون

 ( 8)معلم "مادرم براش خیلی سخته ،خانواده است گرانیهام دوري ازنمن یکی از "-

 (.41)معلم  "شناگه ما بریم پدر مادرش  تنها می ،همسرم پسر بزرگ خونه است"-

 ذبح اسالمی در کشورهای غیر مسلمان :1مضمون فرعی

 (.8)معلم"جایی که ذبح اسالمی باشه  ،شتر دوست دارم به کشورهاي اسالمی سفر کنمیب"-

تو بعضی از کشورها، یکی از مشکالت مسلمانها مواد غذایی گوشتی باشه، چون کنم فکر می"-

ها فروشگاههاي ذبح حالل هست ح می کنند. البته تو بعضی از شهرها طبق آداب خودشان ذباون

 .(1 معلم)"

 قبولی معلمان عدم رعایت عدالت در :6مضمون فرعی

ولی یکی از  ،اما قبول نشد ،حتی پارسال رتبه سوم شد ،ر مرحله اول همسرم قبول شدبا دو"-

 (. 1)معلم "کنم پارتی بازیهفکر می ،قبول شد 11همکاران با رتبه 

اینکه  .شم و اگه قبول بشم مصاحبه چطور خواهد بودشم یا نمینگران بودم که آیا قبول می"-  

    (.42)معلم"ت می گیرههایی خواهد بود. آیا عدالت در مصاحبه صورمصاحبه از چه حیطه

اي می گفتند شرکت نکنید قبول شدن مشکله، سئواالت پیچیده می دهند سئواالت خیلی عده"-

ها را خودشون می گیرند شبیه به همه تازه قبول هم بشی تو مصاحبه ردت می کنند بعضی

                                           (.      41)معلم

 ویژگیهای افراد اعزام شونده: 1مضمون اصلی 

 خصیت علمیش :0مضمون فرعی

هم و از سویی  (4224 )یزدانی، هستنداز آنجا که معلمان سفیران دانایی و فرهنگ براي نظام 

بنابر  ،نیستهاي ضمن خدمت براي آنها مقدور به منابع آموزشی و پرورشی و دورهدسترسی کامل 

عالقه مند به فعالیتهاي پژوهشی  داراي شخصیت علمی واین، الزم است افرادي  اعزام شوندکه 

معلمان در  وریهاي نوین در تدریس به نحو مطلوب استفاده نمایند.افن تا بتوانند از امکانات و باشند،

 وضوع تاکید داشتند: ممصاحبه به این 

شخصیت علمی   ا از آب بیرون بکشند،ر گلیم خودشون یکسانی که بتونند در کشور خارج"-

 (.      1)معلم"داشته باشند 

 (.8)معلم"از نظر علمی و پژوهشی سطح باالیی داشته باشند هم هم مدرک باالیی داشته باشند و"–

 داشتن ظاهری مناسب و اخالق خوب :2مضمون فرعی
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، از الگو باشه از نظر شخصیتکسی که اعزام میشه چون نماینده کشوره باید از همه لحاظ "-

 .(2)معلم "برازنده نام ایران باشه اخالقی نظر علمی،

افرادي که اعزام میشند باید ظاهر مناسبی داشته باشند، ویژگیهاي اخالقی خوبی داشته  "-

 (. 1)معلم "خالصه اخالقشون خوب باشه .باشند

 سالمی داشتن حجاب ا  :1مضمون فرعی

نما  اما پوشش کامل مالکه، لباسی که انگشت فکر می کنم چادر حجاب برتره،"-

 (.49)معلم"نباشه

چادر را دوست  ،رعایت می کنم راحجاب  ،شرایط کشور مقصد را می پذیرم از نظر حجاب"-

 (.2)معلم "، مانتو شلوار هم حجاب استاما اصل حجاب است .دارم

 بحث و نتیجه گیري

و آشنایی  لذت بردن از سفر  تجربه جدید، تنوع در زندگی، که نتایج پژوهش حاضر نشان داد

شرکت معلمان  هايانگیزهاز  ي بیشترقوق و مزایاکسب ح وها رسوم کشور آداب و با فرهنگ و

مکینتاش  محرکهاي فرهنگی ها بااین یافتههستند. مدارس خارج از کشور اعزام به در آزمون کننده 

 فرهنگها،تمایل به دیدن و شناختن دیگر (که با 4222ل و هانگ ،یوسَبه نقل از  ،4221) و گلدنر

، دنشناسایی می شو سبک زندگی آنها، موسیقی، هنر، و... آموختن دانش در مورد اتباع یک کشور،

به نقل از جاروبندي  ،4284دان )هاي طبقه بندي شده هاي این پژوهش با انگیزهمطابقت دارد. یافته

فعالیتهاي  اقوام،شامل دیدار با دوستان و از مسافرت  هدف که معتقد است  (4288 فرقانی، و

 هماهنگی دارد.  نیز ،استتفریحی یا مطالعه 

براي رفتن به  وداشتیاق همسران خ از بانوانهاي پژوهش، تبعیت از دیگر عوامل انگیزشی یافته

الگوهاي  میان( مبنی بر اینکه اتصال 4281) 4گزارش کوهن انگیزه بانوع  این خارج از کشور است. 

کیفیت دلبستگی همسرانشان جرح و تعدیل  باروابط دلبستگی کودکانه و روابط زناشویی در زنان 

 (42به نقل از همان منبع ص، 4228علت آن کاسپی و والدر ) شده است، تبیین می شود. در تایید

جریان زندگی زنان در مقایسه با مردان  تري برحوادثی مانند ازدواج تاثیرات قوياعالم کرده اند که 

 . می گذاردبر جاي 

 در بررسی تجربه معلمان برخی به کسب موقعیت اجتماعی اشاره داشتند. نتایج  پژوهش حاضر

 (122ص ،4222ل و هانگ، یوسَ به نقل از؛ 4221مکینتاش و گلدنر ) محرکهاي موقعیت و پرستیژ با

                                                             
1. Cohen 
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به  ،4228) 4کستل کارد و و شود جلب توجه دیگران میدر مواردي شامل تمایل به شناخت و که 

 را که انگیزه مربوط به موقعیت و پرستیژ مکینتاش و گولدنر ،(4288، فرقانی نقل از جارو بندي و

 همخوانی دارد. طبقات می داند،یک عامل نافذ زیرین در هر یک از 

براي خود و خارجی یادگیري زبان  دند، کربیان   دیگري که براي  انگیزه سفر دالیلاز 

که ایران اشاره کرد به ضعف نظام آموزشی مدارس توان مطلب می. در توضیح این نشان بودفرزندا

به تواند در زمینه آموزش زبان خارجی باز هم نمیسال آموزش زبان انگلیسی و عربی   1 با وجود

توان  براي آن ارائه نمود، حضور در ی. تبیین دیگري که موظیفه کنددانش آموزان به خوبی انجام 

تر مفاهیم و تلفظ صحیح کلمات  متناسب محیط، موجب یادگیري سریع زیرا محیط یادگیري است،

 د.شوبا گویشهاي اصیل می

-کردهاست که برخی از معلمان به عنوان انگیزه سفر بیان  دالیلیاز  افزایش اعتماد به نفس نیز

به  اعتماد داشتن ،می گذارد زندگی متفاوت هايجنبه بر به سزا يتأثیر که یویژگیهای از یکی اند.

به  اعتماد .است ممکن غیر هدف به پیداکردن دست نفس به اعتماد از برخورداري بدون .است نفس

تلقی  و احساس  طرز .باشد داشته خود آینده و زندگی بر تسلط احساس فردکه  می شود سبب نفس

 آرزوي یا دهد انجام می خواهد که است کاري در موفقیت براي اساسی عاملی خود، فرد نسبت به

 باهایی اعزام می شوند که آشنایی معموالً به کشورآزمودنیها  .(4219 ،9)ویتلی دارد راآن انجام

و همشهریان و  ، ضمن آنکه به دور از خانواده، اقوامفرهنگ و آداب و رسوم و  زبان آن ندارند

باید با اتکا به خود و خود باوري و خود کار آمدي به انجام امور  بنابراین خود هستند،هموطنان 

 .روزمره و جاري خود بپردازند

مدارس خارج از کشور اعزام به شرکت معلمان در آزمون  انگیزهیافته هاي پژوهش که دیگر از 

ترجمه   اتی،به نقل از نج4291)2. آلفرد آدلراست ،کمک به دانش آموزان مقیم کشور میزبان است

سوق دهد که به دیگر انسانها  سمتیبه  می کوشید آنها را مراجعاندرمان براي  (4288 شیخی،

 .شان را با افراد جامعه تقویت کنندو رابطه یاري رساننداهمیت بدهند و سعی کنند به آنها 

هاي شرکت معلمان وگسترش دایره دوستان نیز از انگیزه دوست یابی از سایر استانهاي کشور

گسترش روابط اجتماعی و برقراري ارتباط با مردم و  در پیدر آزمون بود. انسان سالم همواره 
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2. Witly 
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یافتن دوستان و همکاران جدید از نقاط  در پیاست. معلمان نیز  گوناگونآشنایی با فرهنگهاي 

 .هستندگوناگون کشور 

ن  نیز از عوامل انقالب اسالمی ایرامعرفی  و اشاعه فرهنگ دینیکه  ه استمطالعات نشان داد

تبلیغ دین و رساندن پیام الهی به گوش سایر مردم از در ضمن  .استانگیزه بخش سفر معلمان 

معرفی اسالم ناب، مکتب تشیع و انقالب اسالمی از است. همچنین وظایف فرد فرد مسلمانان 

باید معلمان اعزامی  که ید داردتاک (4224) یزدانی .به شمار می آیدهاي برخی از معلمان دغدغه

اي براي فرهنگ و تمدن ام رسان شایستهیایف سازمانی این ماموریت، الگو و پظودادن ضمن انجام 

 ایران سربلند و ارزشهاي مقدس و حیات بخش اسالم باشند.

به مدارس خارج از کشور، فراهم بودن شدن معلمان براي اعزام  اساسیهاي یکی از انگیزه

عمره مفرده  انجام وکه براي افراد مستطیع واجب دینی است سفر حج تمتع  هرفتن بتسهیالت براي 

 .است و در ایران مدت انتظار براي زائران حج تمتع طوالنی است

کنند تهیه میمنابع  در آزمون، پذیرفته شدنمعلمان براي  که ي پژوهش حاکی از آن استهایافته

پردازند میافرادي  ازنحوه برگزاري آزمون  دربارةمشورت و تحقیق و بررسی به مطالعه آن ضمن و 

نیز مطالعه و بررسی  هاامنیت کشور دربارةهمچنین،  کافی در این زمینه برخوردارند.تجربه  که از

 می کنند.

و  از کشور شرکت می کنند مدارس خارجاعزام به از معلمان در آزمون  هر سال شمار بسیاري

و  موفق می شوند که آمادگی کامل علمی معلمانیآزمودنیها وجود دارد.  میان ی سنگینرقابت

را داشته باشند. به همین جهت بسیاري از  آزمون پرسشهاياطالعات عمومی مورد نیاز در زمینه 

 بهره می گیرند رت افراديدر آزمون عالوه بر تهیه منابع علمی، از مشو پذیرفته شدنمعلمان براي 

موزان را دارند و دانش آ معلمان تجربه برگزاري آزمون از که تجربه اعزام داشته اند. از آنجاکه

 هاي ارزشیابی آشنااند و با اصول و شیوهخدمت معلمی را گذراندههاي ضمن بسیاري از دوره

 . اندواقفمدارس خارج از کشور اعزام به ضرورت آمادگی براي آزمون  ، بنابراین بههستند

 ،بود و تحقیق پیرامون امنیت کشورها بررسی  فعالیتهاي قبل از آزمون برخی از معلمان، یکی از

به نقل از  4است )مزلوترین نیاز بعد از تامین نیازهاي فیزیولوژیک، احساس امنیت مهمزیرا  

همین امر موجب  در امنیت کشورها وجود دارد، بسیارتفاوت  .(489ص ،4221فر ،شعبانی
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شناسایی کشورهاي امن به عنوان فعالیتهاي قبل از آزمون شده  کنجکاوي اکثر معلمان در بررسی و

 است.

نگرانیهایی چون قبول  ،اشاره نمود هاتوان به آنهاي دیگري که در پژوهش حاضر میاز یافته 

اخالقی فرزندان،  نگرانی پیرامون مسائل فرهنگی و کشور، خارج از نشدن،  تحصیل فرزندان در

 عدم رعایت عدالت درو ذبح اسالمی در کشورهاي غیر مسلمان،  نبود ،نگرانی دوري از پدر و مادر

  تجربه کرده اند. آن رابود که اکثر شرکت کنندگان  معلمان پذیرش

پیش از شرکت در یک اظهار می دارد که اکثر دانش آموزان یا دانشجویان ( 4289) 4مدسن

میزان آن به حدي باالست که تاثیر منفی بر کنش آنان  یآزمون دچار حالت اضطراب می شوند. گاه

این حالت در  معموالً .موجب تحرک و انگیزه بیشتر می شود اضطراباما مقدار کمی  می گذارد.

را کنترل نماید. اضطراب بینی یا آن دهد که انسان نتواند پیامدهاي کاري آن را پیشمواقعی رخ می

 اي از ویژگیهاي زیستی، حالتهاي روانی و شرایط اجتماعی است.ناشی از مجموعه آزمون معموالً

هایی بود که معلمان عنوان می کردند، زیرا دانش تحصیل فرزندان از تجربه زمینهنگرانی در 

در سطح تحصیلی یکسانی نیستند، برخی از آنها به صورت چند  آموزان این نوع  مدارس معموالً

وجود ندارد، منابع کمک  پایه ها همةپایه و مختلط اداره می شوند، گاهی معلمان متخصص براي 

کمبود معلم متخصص  درسی به اندازه کافی در دسترس نیست، کالسهاي فوق برنامه به دلیل

می شود که دانش آموز در یکی از مدارس خاص مانند: این مشکل زمانی بیشتر  .گرددتشکیل نمی

ادامه تحصیل دهد.  جدیدشراط  استعدادهاي درخشان تحصیل می کند و از این پس قرار است با

به  این موضوع گاهی موجب می شودکه برخی از معلمان سال اعزام خود را به تاخیر بیندازند تا

 تر اعزام شوند.مناسب يکشور

 سالمت معنوي،که  توان گفتاخالقی فرزندان می مسائل فرهنگی وپیرامون  نگرانی زمینةدر 

از این ، (4221، آذربرزینو  سلمانی )مقیمیان، یکی از ابعاد مهم سالمت در انسان محسوب می شود

آزادیهاي  منزلةبا آنچه در برخی از کشور ها به  شانمعلمان، نسبت به مواجهه خود و فرزندان جهت

هاي دیداري و شنیداري، بسیار عادي عرضه می شود، نگرانند و فرهنگی در سطح جامعه و رسانه

 گاهی کسب برخی از امتیازات ناشی از اعزام را با آنچه از دست می دهند، قابل قیاس نمی دانند. 

والدین نوعی نگرانی معلمان در دوري از پدر و مادر بود. دوري از  هاي پژوهش،یکی از یافته

شناختی پیچیده است که در  –گر یک حالت انگیزشیاحساس غربت بیان .است 9احساس غربت
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)فیشر  شوددوستان و محیط زندگی متمرکز می  اصل بر احساس فقدان و دلتنگی نسبت به خانواده،

 9بالبی توان با نظریهرا می فوقیافته  .(4281،فرهادي وگیالنی ،نقل از بشارت به، 4228، 4و هود

فقط نظریه تحول کودک  "نظریه دلبستگی"که  استمعتقد  تبیین نمود. او 2باره دلبستگی( در4212)

 بالبی (.به نقل از همان منبع ، 4221)ویس، نیز هست «گستره حیات »بلکه نظریه تحول در  نیست،

کودکی بیشتر از هر که رفتار دلبستگی در اوایل  در حالی:» نویسددر این باره  می (928: 4212)

 .کردو به ویژه در فوریتها آنرا مشاهده « چرخه حیات»توان در زمان دیگر قابل مشاهده است، اما می

که دانستن اینکه شخصی  وجود دارد که نگران شماست و شما را  ه( استدالل کرد4221)1بینگ هال

عمل  1«خشبایمنی » به عنوان پایگاه و دارددر ذهن خود دارد در هر سن و هر شرایط نقش اساسی 

پشتیبانی و تقویت  «تصویر دلبستگی»می کند. این تصویر ذهنی رفتار مستقالنه را حتی در غیبت 

به  2«دلبستگی بزرگساالن»این مفهوم  دلبستگی  در زندگی بزرگساالن نیز تحت عنوان می کند. بنابر

 کار گرفته شده است.

ي غیرمسلمان از اعتقادات دینی بح اسالمی در برخی از کشور هانگرانی معلمان در باره عدم ذ 

 ها سرچشمه می گیرد.آن

و نصوص دینی همچنین بر طبق فتواي مراجع )امام  سوره مائده( 2ن )آیه آت قرس آیابراسا

گوشتی که مسلمانان تناول می کنند باید بر اساس دستورات  (،9129تا  9121هاي لهئخمینی ره، مس

براي همین  .به قبله ذبح  گردد با ذکر نام خدا  و رو یک فرد مسلمان، به دستدینی ذبح شود یعنی 

 . استیکی از نگرانیهاي معلمان عدم ذبح اسالمی در برخی از کشورهاي غیر مسلمان 

یکی از نگرانیهاي معلمان امکان عدم رعایت عدالت در  ند کههاي پژوهش حاضر نشان دادیافته

اند که مفهوم عدالت در عدم رضایت و تعارضها . پژوهشهاي بسیار نشان دادهستپذیرش  آزمودنیها

توان این  نگرانی را می دلیل وجود (.4281 ،1ینسکیز)را کارکنان در سازمان اهمیت دارد میاندر 

در مراحل آزمون )کتبی مقررات در عدم شفافیت کافی در قوانین و مقررات یا عدم رعایت صحیح 

که موجب  امتیازدهی به معلمان دانستهمچنین متوازن نبودن یا نبود عدالت در و و مصاحبه( 

 . شودمیبدبینی به برگزارکنندگان آزمون 

                                                             
1. Fisher & Hood 
2 . Bowlby 

3. Attachment 

4. Byng-Hall 
5. Safe base 

6. Adult attachment 

7. Rasinski 
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رعایت خوش اخالقی و  مناسب،ظاهر شرکت کنندگان در پژوهش، داشتن شخصیت علمی،

مفاد  براساسدانستند. را از ویژگیهاي معلمان متقاضی اعزام به مدارس خارج از کشور می حجاب 

-دارا بودن توانمندياعزام  شرایط یکی از نامه مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشوربخش

داشتن ظاهر مناسب و  .گیرداست که کمتر مورد توجه قرار می  تخصصی و شغلی علمی، هاي

لشان أعظیم  بخش اسالم و سنت وسیره پیامبرهاي دینی و تعالیم سعادتاخالق حسنه، در آموزه

که معلمان زن شرکت کننده  ندنشان داد هاپژوهش اسالم )ص( براي مسلمانان سفارش شده است.

رعایت  دارد و انییوح ریشه حجابنسبت به رعایت حجاب احساس مسئولیت شرعی دارند، زیرا 

هاي دینداري،  پایبندي و التزام نشانه از. یکی است شرعی حکم براي مسلمانان یک تکلیف وآن 

 ریشه عفاف و است عفاف میوه حجاب زیرا ،م باعفت و پاکدامنی باشدأعملی به حجابی است که تو

رغم محدودیتهایی که برخی از کشورهاي معلمان زن شرکت کننده در مصاحبه نیز علی .حجاب

 مکلف  به رعایت آن می دانند.   حجاب اسالمی  دارند  خود را موطف  و زمینةمیزبان در 

مدارس خارج از اعزام به آزمون آنچه از تجارب معلمان دربارة  هاي این تحقیق،براساس یافته

 ،دارداین است که در برابر امتیازات انگیزه بخشی که اعزام معلمان درپی  می شود، استنباطکشور 

 .و آموزشی نیز  طی فرآیند آزمون وجود دارد خانوادگی نگرانیهایی در ابعاد اجتماعی،

، می توان از طریق پژوهشهاي کیفی به نتایج بهتري جهت برنامه ریزي تحقیقاین  عالوه بر

  نمود. علمی براي پذیرش معلمان اقدام

 اتپیشنهاد

فرآیند اعالم،  طین مربوطه شود مسئوالهاي پژوهش حاضر  پیشنهاد میبا توجه به یافته .4

جذب و اعزام معلمان به مدارس خارج از کشور  به گونه اي  شفاف و روشن عمل نمایند تا 

 .از میان برودیا بی عدالتی مربوط به اعزام در معلمان  سوء برداشتهرگونه 

رعایت دستورالعمل اعزام بازنگري شود تا جانب عدالت  گوناگونامتیازات مربوط به بندهاي  .9

 .شود

از طریق سایت رسمی خود، تصویر روشنی  مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور .2

 مانندعالوه بر ویژگیهاي عمومی یعنی ، ارائه نماید. می شوداعزام معلم به آنها  که از کشورهایی

 عدة. تاریخچه مدرسه ایرانی، جمعیت ایرانیان مقیم آن کشور، .. فرهنگ و اقتصاد و جمعیت و

 مشاغلی که ایرانیان بیشتر به آنها می پردازند و دانش آموزان ایرانی، فرهنگهاي متنوع دانش آموزان،

  .برساند را به اطالع عموم داوطلبان ...
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انجام  نیز معلمان موریتأموریت و پس از مأمشود این نوع پژوهشها در حین پیشنهاد می .1

 معلمان نیز با یکدیگر مقایسه گردد.  حین سفر و پس از سفر شود تا ادراکات قبل از سفر،

 ،اقبل از سفر به سایر کشوره ،با توجه به فرصتهاي کوتاه آموزش ضمن خدمت معلمان .1

این نوع آموزشها به صورت آموزش ترکیبی )آموزش متداول و الکترونیکی( با  ،دشوپیشنهاد می 

 مدت زمان بیشتر برگزار گردد.
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: تسهیالت ویژه برای یادگیرندگان یادگیری -یاددهی یندآفر در طنزآموزشی کاربرد

 زبان دوم

 *مهردکتر علی ضیایی

 

  چکیده
دو  زمینه طنز در در از تحقیقات انجام شده و تحلیلی خالصهئه ابا ار اين مقاله قصد دارد

 تاکید بر با گیریياد -ياددهیيند آفر در آموزشی طنز اتاثر و نقش به تبیین دهه اخیر
 و کارکردها، تعاريف ابتدا. بپردازد دوم/ خارجی آموزش زبان در طنز گیریکارهب مزايای

-می ارائه و آموزشی یختزبانشنا روانی، -اجتماعی سه حوزه در طنز هاینظريه ترينرايج

 یمحیطهادر ، به ويژه در فضاهای آموزشی گیریبهرهمورد طنز  و اشکال انواع ،سپس. شود
طنز در کالس درس  کارگیریبهو پیامدهای مثبت و منفی  می شوددوم ارائه  آموزش زبان

عبارت های ياد شده کارکردهای طنز در حوزهترين مهم قرار می گیرد. و بررسی مورد بحث
يک استراتژی برای نفوذ در ديگران، بهبود روابط، بیان و  مثابهبه  استفاده از آناست از: 

 برایابزاری  مثابهبه طنز و استفاده از  افزايش انسجام گروهی ،ی با مخاطبانتقويت همبستگ
با فرهنگی زبان دوم. در واقع،  -اجتماعی و یختدانش زبانشنا و تسهیل يادگیری انتقال

نفوذ  آن يعنی هر سه کارکرد اصلیمرکزی  هسته اينکه طنز تشکیل دهندهتوجه به 
ت آمیخته که تعامال شودپیش بینی می ،است افراد یسبک ارتباطتنظیم و  تقارباجتماعی، 

 وجودبا . کمک کند به اثربخشی آموزش درسهای و کالس طنز در محیطهای آموزشی به
 اعتبار کردنبی مانند ممکن است موجب بروز اثرات منفی نامناسب ، طنزياد شده محاسن
  .شود ديگران خود و

 

انواع  ،های زبانشناختی طنزنظريه ،زبان دوم/خارجی ،کارکردهای طنز ،طنز آموزشی: گانكليد واژ

 ارتباطیتوانش  ،طنز
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 مقدمه

 و تفريح یايجاد سرگرم برای مره ممکن استطنز در تعامالت روزکارگیری هب به طور کلی

منظور دستیابی به طیف وسیعی به طنز از توان میخاص،  و موقعیتهای به شرايطباشد، اما با توجه 

 ست که بخواهیم صرفاًا آن تر ازتر و گستردهبسیار پیچیده . اين موردتباطی استفاده کرداهداف اراز 

محققان و ، آموزشدر  طنز اهمیت نقش و با توجه بهلذا  کنیم. ورسرو طنز  ايجاد حس در مخاطب

 درطنز رات ثاو  ، نقشموضوع کارکردها به را تحقیقات قابل توجهیتعلیم و تربیت متخصصان 

 انجام شدهبسیاری از پژوهشهای  که است گفتنیالبته، . انداختصاص داده يادگیری -ياددهی يندآفر

 در افزايش انگیزه و يادگیری آنآموزشی، به ويژه نقش مفید  یبر اثرات مثبت طنز در محیطها

و  9؛ فرايمر9889 9؛ آيلور و اپلینگر،1208 ،و همکاران 1، برايانتبه عنوان مثال) پرداخته اند

ی مطالعات ديگر ،همچنین(. 1228 5؛ گورهام و کريستوفل،9881 4،؛ فرايمر و وسر9880مکاران، ه

 6برك،افزايش اثربخشی آموزشی ) مانند مثبتاز نتايج  گسترده یدستیابی به طیف درطنز کاربرد  نیز

0؛ وانزر،9818 7نگلرت،ا؛  9888
(، کاهش اضطراب دانش آموزان و ايجاد لذت و آرامش 9889 

(، و 1222و همکاران،  11کر 18؛1200 کوروبکین، ؛1221 2نیولیپ،) کالس درس یشتر در محیطب

، عالوه بر اين. اندرا مورد بررسی قرار داده (1200و همکاران،  19داونز) تشريح محتوای آموزشی

به  می تواند آموزش زبان دوم / خارجی اطنز ب آمیختن صحیحکه مطالعات گوناگون نشان می دهند 

 کمک( 907-0: 9886 19پارتینگتون،) "تعاملی خت زبانی معنا از طريق فرآيندهای شناختی وسا"

زبان  میان، لغوی، و نحوی درون يک زبان واحد يا شناختیواژهواجی،  تفاوتهای نسبت بهو  ندک

 از محققان برخی، در مقابل (.1225 14)دنیره،کند افزايی ايجاد آگاهی و دانشو زبان مقصد  مبدأ

گورهام و کريستوفل،  ؛ 9884و همکاران،  15توروك ؛ 9818وانزر و همکاران،  ه عنوان مثال،ب)

و  باشد نامناسب در محیط آموزشی که انواع خاصی از طنز ممکن است به اين باورند نیز (1228

                                                           
1. Bryant 
2. Aylor  & Opplinger 

3. Frymier 
4. Weser 

5. Gorham & Christophel 

6. Berk 
7. Englert 

8. Wanzer 

9. Neuliep 
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11. Kher 

12. Downs 
13. Partington 

14. Deneire 
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 و آموزانبرای برخی از دانش و ناآرام پیامدهای منفی مانند ايجاد محیط يادگیری ناراحت کننده

 داشته باشد. يادگیری و کاهش اعتبار معلم نسبت به هانگیزهش کا

به  ،در طول دو دهه گذشته یهای پژوهشيافته و تحلیل بررسی با در پی آن است که مقالهاين  

ای از تحقیقات ارائه خالصه و شناسايی پژوهش. هدف اصلی بپردازد نقش طنز در آموزش تبیین

 -ياددهی يندآطنز در فر اثراتو  کاربرد زمینةدر  یهای پژوهشتهتناقضات در ياف بیانو  انجام شده

 رویکلی  یمرور است. پژوهشگرزبان دوم / خارجی  آموزشبا تاکید بر نقش طنز در  يادگیری

. استطنز گوناگون دربارة  هایتعاريف، کارکردها، و نظريه که شامل دادهانجام  پژوهشهای طنز

 آموزش زبان یمحیطهادر  ، به ويژهدر فضاهای آموزشی ستفادهمورد اطنز  و اشکال انواع سپس،

در کالس درس مورد بحث و بررسی را و پیامدهای مثبت و منفی استفاده از طنز  کردهارائه  را دوم

ارائه اين عرصه   پژوهشگراناساتید، دست اندرکاران و  برایی هاي. در پايان، پیشنهادداده استقرار 

 .کرده است

 تعاریف طنز

اين . با ندخته اپردا آنتعريف  به زوايای گوناگوناز  محققان کهاست  پیچیده یاطنز پديده

 تعامل چند مفهوم حاصل طنز کهمبنی بر اينوجود دارد  پژوهشگراندر میان  یاتفاق نظر، حال

 . محققان برجسته(9887 1)مارتین، و تفريح می شود خندهبه نحوی سبب ايجاد  است کهنامنطبق 

آورده اند: طنز  در تعريف خود از طنز  (1221و بوت باترفیلد،  9)بوت باترفیلد ارتباطات علوم

 پاسخ مثبت مانند خنده و شادی سبب بروز کهگاهانه است آ رفتارهای کالمی و غیرکالمی حاصل

 ،آگاهانه بودناگر چه اظهار کرده اند که ( 9811و همکاران ) 9باناس  .می شود آن دريافت کنندهدر 
اين ويژگی  برآموزش  در طنزتعاريف بسیاری از  اما ،به شمار نمی رود تعريف طنزدر  اصلیعنصر 

 کید دارند.أت

 4راسکین و اتاردو. به عنوان مثال، نیز مورد توجه قرار گرفته است یختطنز از ديدگاه زبانشنا

سر  دو طرف گفتگو ازابزارهای زبانی يا غیر زبانی  از طريقرا رفتاری می دانند که  طنز (1221)

يا  "تصوير ذهنی"دو تقابل ة نتیجچنین رفتاری "ادامه می دهد  (01: 1205) راسکین .زندمی

"برداشت معنايی"
احتمال دارد، فرد طنزگو هدفش ايجاد خنده باشد و  است  نامنطبقس و ناجنامت 5

                                                           
1. Martin 

2. Booth-Butterfield 
3. Banas 

4. Attardo  & Raskin 

5. Script 
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طنز منظور از  :ستآمده ا( 1229 9؛ نوريک،9888 1)هلمز، مطالعات ديگریدر . يا اينکه نباشد

های سرنخوجود  آن،د و برای شناسايی نکمی بیانبه قصد ايجاد تفريح گوينده که  است سخنانی

طنز در  کارگیریکه بهمعتقد است  (1227) 9لنتولف در عین حال،. استضروری  محتوايیزبانی و 

ابزاری بلکه ، باشد برای سرگرمی ایوسیله مثابهتواند به ، نه تنها میدوم زبان آموزشمحیطهای 

به  برای توسعه مهارتهای زبانیای وسیله وسرگرم کننده نیست  که لزوماً "زبان تمرين"ست برایا

 .رودشمار می

 طنز یکارکردها

است. يکی از محض  شادی حس فراتر از فراهم آوردن آمیزطنز و ارتباط تعاملهدف 

)گس و  4نفوذ اجتماعینقش  ،استکید أمورد تآموزشی  فضاهایدر که  طنز ی اصلیکارکردها

يک استراتژی برای نفوذ  منزلةبه  طنزاز (  9888) 7هی. است آن (9881 6؛ سیالدينی،9887 5سیتر،

 .ياد می کند در ديگران، بهبود روابط، بیان و تقويت همبستگی با مخاطبان و افزايش انسجام گروهی

. ی روی بقیه دارندنفوذ بیشتر شته می شونددا کند افرادی که دوستبیان مینیز ( 9881) سیالدينی

سبک  و (1262، محرابیان) 0رفتارهای تقاربی مانندمفاهیمی  با طنز بر مخاطب ثیر غیر مستقیمأايده ت

 هایرفتار ند ازارفتارهای تقاربی عبارت. دارد ارتباط نزديک( 1209 18)نورتون، 2افراد یارتباط

 "ان می شودافزايش نزديکی و تعامل غیرکالمی با ديگر سبب" ارتباطی )کالمی و غیر کالمی( که

فرد بطور يک روشی است که  اشاره به" افراد یسبک ارتباط" و هدف از (919: 1262، محرابیان)

 نیمعا با ديگران می پردازد تا نشان دهد چگونه تعامل يا نیمه کالمی به ، وغیر کالمیکالمی، 

(. در 50 :1209 ،)نورتون "گیردمی قرار مخاطبان  مورد فهم و يا لترتفسیر، فی او مورد اللفظیتحت

و سبک  تقاربنفوذ اجتماعی،  عنصر مرکزی هر سه مفهوم بخشی از که طنزبا توجه به اينواقع، 

و کالس  طنز در محیطهای آموزشی ت آمیخته بهکه تعامال شودپیش بینی میاست،  افراد یارتباط

روابط و افزايش انسجام  سطح افزايش رغم حال، علی ا اينب. کمک کند به اثربخشی آموزشی درس

ان به آنرساندن اعتبار کردن ديگران و آسیب بی منفی مانند پیامدهایتواند می نامناسب ، طنزیگروه

                                                           
1. Holmes 
2. Norrick 

3. Lantolf 

4. Social influence  
5. Gass & Seiter 

6. Cialdini 

7. Hay 
8. Immediacy behaviors   

9. Communicator style 

10. Norton 
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 ، طنزمی کنند( اشاره 9811) و همکاران باناسطور که  ، همانداشته باشد. همچنینبه همراه 

در  ناموافق، هایتمسخر رفتاربا  شخص چرا که ،ديگران باشد کنترل ای برایوسیلهتواند  می

اقدامات کند های جايگاهی میتفاوت نشان دادن و خويش تقويت قدرتاقدام به  حقیقت ضمن اينکه

 (.9887)مارتین،  دده میقرار  سرکوبمورد مطلوب ديگران را نیز نا

به طور مداوم در تحقیقات و که از ويژگی زبانی آن ناشی می شود طنز  هایکارکردديگر از 

 -ريوسآ؛ واگنر و 9818؛ وانزر و همکاران، 9885 9بل، ؛ 9881 1برونر و تارون، مانندقبلی )

در  .استطنز در آموزش زبان دوم  کنندگیتسهیلنقش  ،شده است به آن اشاره(، 9811 9آپاريسی،

فرهنگی زبان  -اجتماعی و یختشنادانش زبان انتقال برایابزاری  مثابهبه طنز از گیری بهره ،حقیقت

 آنخاص  4طنز مستلزم درك و استفاده از منابع دانش کارگیریهب. از آنجا که به شمار می روددوم 

 کارگیریهب ويژه، به زبان دومدر محیطهای يادگیری  استفاده از طنز بدون شک، است در هر زبان

 و غیره هالطیفه ،هاکدار، چیستان، جوخنده های، داستانايهام، بازی با کلماتکالمی مانند  هایطنز

 5توانش ارتباطی یدوم شده ودر نتیجه منجر به ارتقا زبان /يادگیریفراگیریافزايش  سبب می تواند

 يادگیرندگان در زبان مقصد شود. (1279هايمز،)

 های طنزنظریه

با  (9886  6دی،يفوت و مک کرطنز وجود دارد ) ةخته شده دربارصد نظريه شنا بیش از يک

مورد استناد قرار مطالعات اخیر طنز طور فراگیر در هبها دودی از اين نظريهع، تنها تعداد ماين وجود

( 9اجتماعی،  -روانی (1گروه:  سه  ی اصلی طنز بههانظريه ،با توجه به اهداف اين مقاله .گیرندمی

 بیش از هب طنز روانی -اجتماعی هاینظريه. قدمت نداشده بندیآموزشی طبقه( 9 و  زبانشناختی

مانند افالطون، ارسطو، هابز، شوپنهاور و کانت  یفالسفه معروف گردد کهسال پیش برمی 9888

را  تجزيه و تحلیل زبانی طنز در متون شفاهی و کتبیهای زبانشناختی و جنبه. انددهکرمطرح 

 تاردوآ(؛ 1272) 7ين و مک گیتاش؛ گلدا(1205) راسکینشناسان بانفوذ مانند زبانبار  نخستین

های آموزشی طنز مورد سال اخیر جنبه طی چند تنها و اندکردهمطرح ( 1205) 0اپته ( و1221)

 . ه استقرار گرفت (9818) وانزر و همکاران مانندات ارتباطعلوم و  تربیت تعلیم وتوجه دانشمندان 

                                                           
1. Broner  & Tarone 

2. Bell 
3. Wagner  & Urios-Aparisi 

4. Knowledge Resources (KRS) 

5. Communicative competence  
6. Foot  & McCreaddie 

7. Goldstein & McGhee 

8. Apte 
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 شناختيروان -اجتماعيهاي نظريه  .0

استناد  موردهمواره  شناختیروان -اجتماعیطنز، سه نظريه اصلی  عیمطالعات اجتماحوزه در

1عدم انطباق تضاد يا ( نظريه1: ندابوده
 .9( نظريه برتری9، و 9تسکین يا يیرها ( نظريه9 

در سطح بودن يک موضوع دار خنده و چگونگی داليلبه  (1268 4،برلین) عدم انطباقنظريه 

تفاوت  به مفهوم ( عدم انطباق1224) 5برگر و ويلداوسکیعتقاد پردازد. به امیشناختی و ادراکی 

 عدم انطباق ،به عبارت ديگر .اشاره دارد ،می کنند دريافت آنهاانتظار دارند و آنچه  آدمهاآنچه  میان

. اکثر برداشت و تفسیر می کند آنچهو می کند دريافت آنچه فرد میانتفاوت عبارت است از 

 اين نظريه، بر اساس. می دانند طنزايجاد در اصلی عنصر  منزلةبه  ار پژوهشگران، عدم انطباق

 6مورل. استجود در چنین پیامی وم عدم انطباق تضاد و مفهوم پیام طنز در گرو درك دركتوانايی 

-(. او در ادامه اشاره می6ص.) "است انطباقهدف اصلی طنز نشان دادن عدم " گويد:می (1207)

 ءشیمفهوم و يک  میان تضاد موجوددرك ناگهانی  ناشی از چیزیمورد در  يدنعلت خند"کند که 

 يک نشانگر اين منزلةاست که در ذهن فرد به نحوی به هم مرتبط اند و خود عمل خنده به  واقعی

  .(6ص. ) "به شمار می رود تضاد

 زاعیغیر انتدر سطح  طنز بررسی بهو  استوانکاوانه طنز های رکارکرد برمبتنی  نظريه تسکین

. با نفوذترين طرفدار است عواطف و احساسات ناشی از حوادث طنز آمیزپردازد که دربرگیرنده می

 متون واقعی طنزبار به مطالعه  نخستینکه  ، کسی( است1285/1268زيگموند فرويد ) تسکیننظريه 

 "وع، تکرار و تنهاصداها، هجا"در  را به کار گرفته شدهطنز  گوناگون هایتکنیکپرداخت و 

ی تنش از وضعیتبرطرف شدن  را طنز و خنده نظريه رهايی، . کرد شناسايی (1994: 9889، نوريک)

همین  . در(9889 7و کالرك، گريتبچ) شودايجاد می به صورت عمدی يا غیر عمدیدانند که می

در يدن خند موقعکه اين انرژی اضافی چیزی است که  داردمیاظهار ( 1207) مورل ،زمینه

 چنین ، می توانتسکیننظريه  اصول اساسبر  (. 111ص.)" رها می شودای عضالنی جنبشه

اصطالحات زبان دوم،  و قواعد یناآشنا طبیعتاثر  بر، زبان دوم يادگیریمحیط  استدالل کرد که در

هم   ی عصبی که غالباًژانباشته شود که اين انرزبان آموز در  ممکن است و استرسی  انرژی عصبی

                                                           
1. Incongruity Theory 
2. Relief Theory  

3. Superiority Theory 

4. Berlyne 
5. Berger  & Wildavsky 

6. Morreall 

7. Greatbatch  & Clark 
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و  ايجاد يک محیط آرام و مساعد رو می رود . از اين میانمعلم از طنز  ر اثربب است،  بسیار مخر

 تواندتا حد زيادی میاست،  آموزشفضای ة الزم که مسلماًاز طنز  گیریبهرهبه دور از استرس با 

 .بگذارد يادگیری -فعالیتهای ياددهی بر تاثیر مثبت

به  ، نیز معروف است (1277 1،سالز)تبار کردن اعبی  يا خصومته نظريه ب کهبرتری  نظريه

منفی و نظريه به ويژگی  . اينپردازدمیرفتاری  -در سطح اجتماعیآمیز عامالت طنزتوضیح ت

مورد استفاده قرار  اعتبار کردن مخالفان خاصبی و برای تحقیر غالباًکه  اشاره می کند تهاجمی طنز

 ،تقدرت و برتری اس ابراز ةوسیلخنده  ند کهردا کیدأت بر اين باورافالطون و ارسطو  می گیرد.

حقارت ان استفاده کنیم به مفهوم تحقیر و نشان دادن در برابر خطاهای ديگرگاه از آن بنابراين هر

-میديگران  نا کارآمدیکاستی، شکست،  يا  آدمها به ،بر اساس نظريه برتریان تلقی می شود. آن

 يک موقعیتطنز در  از گیریبهره، توجه به اين موضوع با(. 1294و همکاران،  9)ولف خندند

ن مشکل و يا آبرای غلبه بر  اوتوانايی نشانگر تواند مشکل می فرد به يک امر دشوار يا خنديدن

يک در  ممکن است برتریبه قصد  طنز از گیریبهرههای نمونه يکی از .باشد وضعیت دشوار

عدم توانايی دانش آموزی در پاسخ دادن به  سبب معلم بهکه ی هنگام ،مشاهده شود کالس درس

ممکن است از  معلم. البته را فراهم آوردديگران موجبات خنده  بگذارد واو االت سر به سر ؤس

بوت باترفیلد و ) ص خود نیز استفاده کندياشتباهات و نقا لابقدر  حس بهترايجاد  ابزار طنز برای

 (.9818، روانز

، اندطنز ايجاد کردهمطالعه  درکلی  زمینةفوق  یشناختروان -ماعیاجتدر حالی که سه نظريه 

-ارائه نمی طنز ]به تنهايی[ توضیح کاملی ازهیچ يک از اين نظريه ها"که  معتقدند زبان تحلیلگران

 بخواهیم کند که اگر ما( استدالل می9889) 4، ريچیدر همین زمینه(. 99: 9889 9)گلن، "دهند

در  را برتری تسکین و، عدم انطباق ، يعنینبواهمه جاشته باشیم الزم است د از طنز ینظريه کامل

برخی  از طنز گیریبهرههنگام  آموزشی، اگر چه بافتهای، در های فوقبا توجه به گفته. بگیريمنظر 

طور ه ب دنتواننمی ها، هیچ يک از اين نظريهبه کار گرفته می شودها هر يک از اين نظريه عناصراز 

يکی از  اين، به نظر می رسدبربنا. دنمعلم در اختیار ما بگذارطنز  کارکرد از درست یتوجیهانه جداگ

قرار نگرفته است توجه به  جدی مورد توجه روانی -اجتماعیهای نظريه مواردی که در طرح

 معنا دريا  ساختار سطحی)فرم( دستکاری ر اثر ايجاد تنوع وباست که  طنزشناختی زبانمکانیسم 

                                                           
1. Suls 
2. Wolff 

3. Glenn 

4. Ritchie 
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-برخی از جنبه  البته، گذارد.بر چگونگی ساخت و تعامل طنز می بسیارثیر أو ت ايجاد می شودان زب

-داده قرار بررسی مورد  طنز یشناختزبان هایا نظريههبعد راپیشینه ادبیات طنز در  "خأل"های اين 

 .خواهد شدمطرح  اين مقاله ديگرکه اهم آنها در بخشهای اند 

  اختيشنزبان هاينظريه   .2

دستور شامل فرم زبان )زبانشناسی به مطالعه سه حوزه زبانی می پردازد: ساختار يا طور کلی به

 شامل، نحو و واج شناسی(، معنای زبان )شناسیهژوا مورفولوژی، های آن از قبیلزبان و زير شاخه

 میانمان(. در تجزيه و تحلیل گفت شامل) در بافت کالم زبان و کاربرد (منظورشناسی و شناسیامعن

، نحو، شناسیمعنا هایبه حوزهطنز ايجاد منابع  ياها، اکثر تحقیقات مربوط به علل اين زير شاخه

 هیچ تقريباً گفتمان تجزيه و تحلیلة محدود شده است و در حوزطنز منظورشناسی  و شناسیواج

نظريه های مربوط به  ،در بخشهای زير. نپرداخته استطنز پديده مکانیزم  به توضیح معتبری ةنظري

 . ستگرفته اقرار  بحثطور خالصه مورد ه ها بزير شاخه اين هر يک از

 1معناشناسي .2-0

 به ی طنزشناختبیست سال پیش، دامنه نظريه زبان که کندخاطر نشان می (9889نوريک )

طنز  ورددر م شناختیزبان هیچ نظريه منسجم شد و در واقعمیمحدود  9«ايهام» زمینهمطالعات در 

نظريه مبتنی بر  لین. اوباشددر تمام سطوح زبانی  آن توضیح مکانیسمقادر به  نداشت کهوجود 

"طنز لغوی /معنینظريه برداشت"زبانشناسی 
و  اتاردو اًبعد و کردمطرح  (،1272) راسکینبود که  9

"نظريه عمومی طنز کالمی"تحت عنوان آن را  (1221) راسکین
 حقیقتدر  .ندو بسط داد بازبینی 4

 اتاردو. نموده اند شناسیزبانبسیار موثر بوده و کمک شايانی به تحلیل طنز کالمی  درهر دو نظريه 

ی احوزه GTVHبود،  طنز پردازش معنايی نظريهيک  SSTHدر حالی که " گويد: می (9881)

 و روايتگری، نظريه ونزبان شناسی متشامل  ويژههبگیرد که تر از زبانشناسی را در بر میوسیع

 (.99)ص " می شودنیز منظورشناسی 

که  دارديک فرد در زبان مادری وی  5یتوانش طنزاشاره به  SSTH  ،(1221) اتاردوة عقید به

محدود  فرد به توانش دستوری بیشتراست که  (1265) 7چامسکی 6بر گرفته از نظريه توانش زبانی

                                                           
1. Semantics 
2. Pun 

3. Semantic Script Theory of Humor (SSTH)  

4. General Theory of Verbal Humor (GTVH) 
5. Humor competence  

6. Linguistic competence 

7. Chomsky 
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 :بیان می کند (1205) راسکین تناد به استداللبا اس اتاردود. در توضیح مفهوم توانش طنز، ومی ش

در زبان تشخیص دهد،  را بودن يک جمله  دستوریتواند يک فرد میدستوری، اگر طبق توانش 

اين توانايی در اصل به توانش  .بودن يک متن را هم تشخیص دهددار خنده بتواند پس او بايد

 طنزی موسوم است.

مطرح می  يک متندار بودن يا خنده برای طنز آمیز را گوناگونیشرايط  SSTH اولیهفرضیه  

ر شناخته شدن اد خنده الزم و کافی برای شروط به عنوانکه  از اين شرايط )عوامل(  مورددو  کند. 

 بايد دارای دو ،آن يا بخشی از امل، به طور کطنز ( متن1 :ند ازااند عبارتعنوان شدهمتن  يک

بايد متن  موجود در دو برداشت معنايی( 9 .باشدمتفاوت  "يیبرداشت معنا" يا "تصوير ذهنی"

 در متن برداشت معنايی اين دو میاننسبی کامل يا  همپوشانی . بايد)...( متضاد يا درمقابل هم باشند

 (.22 :1205، راسکین) وجود داشته باشد

GTVH  بهرا  "دانش منابع"موسوم به پنج بعد ديگر SSTH  بنابراين،نموداضافه . GTVH  با در

ساختار طنز متشکل از منبع دانش، پنج به اضافه  SSTHدر  "تقابل برداشتها"پارامتر  نظر گرفتن

د در شش نمی توانبع دانش امناين ( 1225،  راسکین)  به عقیدهکه  خواهد بودمنبع دانش  شش

قرار  ه شرح زيرب (ترانتزاعی )سطح باالگرفته تا  (ترن)سطح پايیانتزاعی به ترتیب از غیر، سطح

 :گیرند

طنز  ل متن واقعییشکت برای تمام کلمات و اجزای زبانی انتخاب شدهة در برگیرندکه  زبان. 1

 ،است

 طنز است،ة ارائسبک  که نشان دهنده توصیف استراتژی. 9

طنز ة حمل هدف ياتمسخر  مورد فرد يا گروهی از افراد است کهة کنند که توصیف هدف. 9

 ،می گیرند قرار

دانش اشیا، شرکت  و شامل است طنز کارگیریبهموقعیت ة کنند که توصیف موقعیت. 4

 ،رفتارهای شوخ می شودکنندگان، محیط و 

 دو از گیریبهرهو نشان دهنده مکانیزم شرايط موجود منطق  ةبرگیرنددر که  مکانیسم منطقی. 5

 است،  طنزدر  برداشت معنايی متفاوت

 ترين سطح منابع دانش طنز را تشکیل می دهد.انتزاعیکه  تقابل برداشت معنايی. 6

 و ، داليلهستند طنزی زبان بافت مختص که ، اين منابع دانش محیط آموزش زبان دوم در

، بازی با کلماتطنز کالمی مانند  انواع موجود در فرآيندهای دار بودن گفتار معلم وچگونگی خنده



 31 021فصلنامه تعليم و تربيت شماره 

منابع اين اطالعات حاصل ازعالوه بر اين،  .م می آورندرا فراه دار و غیرهخنده هایجناس، داستان

کند طوری که اقتضا میهب ،زبان دوم قرار می دهدآموزش  علم جديد در اختیار یديدگاههاي دانش،

گیری از داشته باشند تا بتوانند با بهره GTVHاصول  توجه آگاهانه بهن ان و هم متعلماهم معلم

را  يادگیرندگان( 1279 1،هايمزارتباطی ) توانش راهم آورند که ی را فمحیطمنابع دانش ياد شده 

 ارتقا بخشد.

  نحو .2-2

طنز نظريه متمايز نحوی  تولیدبه منجر نحوی  هایتجزيه و تحلیلها و پژوهش حاله تا ب اگرچه

معرفی  به (1229، نوريک؛ 9889 9،همپلمن؛ 1224، اتاردو مانندبرخی از پژوهشگران ) اند، اماه شدن

 ی بهنحودانش (، 9889) همپلمن استداللبه بنا ، برای مثال ند.اپرداخته نحوی اين پديده  ایيژگیهو

اضافه همپلمن  درك کند. راو در نتیجه منظور گوينده  پیام حاوی ايهام تاشنونده کمک می کند 

وی، های نحبینجامد استفاده از کلیشه طنز  به خلق جمله عوامل نحوی که ممکن استازکند می

 . است نحوی پیچیدگیو ترکیبات غیر دستوری 

ها، نقل ، ضرب المثلاصطالحات ،کلمات همنشین، یاچندکلمهافعال  های نحوی شاملکلیشه»

های کلیشهای از فرمول نمونه  (.116: 9889 )همپلمن «شود می ای کلیشه عبارات عناوين، و قولها/

  است: آمده( 1)مثال در  نحوی

An afternoon snack: the pause that refleshes (Hempelmann, 2003, p. 119) (1)مثال 

عصرانه: مکثی  )تنقالت( )اسنک کوکاکوال تبلیغاتی شعاری در در اين مثال، يک شباهت ساختار

چاق  سبب)مکثی که the pause that refleshes با ساختار مشابه  (سر حال شدن می شود سببکه 

-هب طنزشده در قالب ايهام،  ايجادساختاری  اين شباهت فته شده است کهکار گره ب شود(شدن می

  کند.می شنونده قابل بازيابی برای  به سهولت را کار رفته

جايی نقشهای آنها  در جمله داللت ههای دستوری و جابتالقی مقولهبه  ترکیبات غیر دستوری

 : است ( آمده9در مثال ) هاای از آند که نمونهنمی کن
The roosters do the crowing, but the hence lay the eggs.(Hempelmann, 

2003, p. 123) 
 (9)مثال

ها می ، ولی قوقولی قوقو را خروسکشندها میم گذاشتن را مرغزحمت تخ) 9 در مثال      

ی به جا )مرغها( hensيک اسم  گیریکار ه، از بگويدمی( 9889 همپلمن )که  طوری همان (،کنند

                                                           
1. Hymes 

2. Hempelmann 
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يا  ترکیبات غیر دستوری ازای  نمونه واقعدر  کهکند ايهام  میايجاد  رو()از اين henceحرف ربط 

 واقعاً اين ترکیبات ممکن است در بسیاری موارد گويد. او میاست "دستوری بودن" نقض آشکار

 آمیزطنز یساختارهادار بودن همیشه مالك خندهکه ذکر است  شايانالبته  .دنرسبه نظر ن خنده دار

فقط يکی  دار بودنخندهکه  دارند متن وجوديک  طنزآمیز بودنمتعددی برای  فاکتورهاینیست و 

 .آنهاستاز

 أمنشکه ممکن است غیردستوری است  از ترکیبات ترپیچیده ایهنسخ نحوی پیچیدگی ابهام يا

نحوی  پیچیدگیاز ای ونهنمابهام ساختاری می گويد ( 9884) 1بوکاريا. قرار گیرد در زبان طنزتولید 

 به طوری که ،دهددر جمله رخ می نوع کلمه جايیهبه هم ريختن و جاب"ة طبه واساست که 

 برای درك جملهکه می شود  سبب ،جايی دو کلمههر اثر جابب تفسیر نوع برداشت و دو پیدايش

 شده است:ارائه ساختاری ای از ابهام ، نمونه(9) مثال . در "بپردازدآن  ساختار بازسازی مخاطب به 

Man in restaurant: I’ll have two lamb chops, and make them lean, please. (9)مثال 

 .بدون استخوان لطفاًو مردی در رستوران: برای من دو تکه گوشت گوسفندی بیاوريد 
Waiter: To which side, sir? (Clark 1968: 19, in Bucaria, 2004) 

 دام جهت قربان؟گارسون : به ک

 lean meatو  کردنيا کج  خم ی ابه معن leanکلمه  معنایتغییر در "تصريح می کند که بوکاريا 

ابهام و  می شود تغییر در درك ما در مورد ساختار جمله سببدر واقع  )گوشت بدون استخوان(

مشابه،  یوهشپژدر  ."(972ص) منجر به ايجاد طنز می شود و اين موضوع کندمی ايجاد  ساختاری

خاطر نشان می کند   (9884بوکاريا )ها برخی از انواع ابهام زبانی در سرفصل روزنامه در مورد

 اسم و فعلمحل کاربرد میان  ابهامبه دلیل  دمی شو منجر به طنز کهنحوی  برخی از انواع ابهامات

ايجاد شده بواسطه  زطنروزنامه، يک  سرفصلگرفته شده از ، (4) . مثالدنوجود می آيهب در جمله

 .را نشان می دهد مشخص شدهه ابهام در کلم

 ”.Squad helps dog bite victim“                                                                (4) مثال

در )گاز گرفتن(  biteکردن معنای کلمه  جاهجابدر اين مثال، دو  تفسیر معنايی متفاوت با  

گروه  "و  "سگ کمک کرد گزشگروه امداد به قربانی ": وجود می آيدهب و فعلیحالت اسمی 

در  biteمعنای کلمه  جايیهجاببوکاريا  به عقیده. "گاز بگیردامداد به سگ کمک کرد قربانی را 

 حالت اسمی و فعلی در تفسیر جمله سبب ايجاد طنز می شود.

                                                           
1. Bucaria 
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به درك درست از استراتژيهای  تواندطنز می تجزيه و تحلیل نحویدهند که مثالها نشان می ناي

 اجزای ساختاری زبان جايیهو جاب از طريق دستکاریکه  استفاده برای ايجاد طنز  مورد خاص

متعدد و مهمی  کاربردی ، دارای مفاهیمطرز ايجاد طنزاز چنین درکی کمک کند.  ،صورت می گیرد

کردن  جذاب برای های درسیمحتوای برنامهلید و تو تدوينتوان آن را در است. به عنوان مثال، می

از طريق گنجاندن توان از اين موضوع می ،همچنین داد.مورد استفاده قرار  محتوای آموزشی

نوعی  د،نکه موجب ايجاد طنز هم می شو در کتابهای درسی و مواد آموزشی جمالت مبهم نحوی

ر نزد يادگیرندگان و مدرسان زبان د نحوی اشتباهات چگونگی رخداد برخی از آگاهی ازدانش و

 عالوه بر اين، .  کندمیکمک در زبان دوم به عدم ارتکاب آن اشتباه اين امر  که ايجاد کرددوم 

به عنوان ، ی گوناگونهارسانه درتواند می تجزيه و تحلیل نحوی طنزآگاهی از مکانیسم تولید و 

 مورد استفاده قرار گیرد.نیز  ی بازرگانیپیامهاها و سرفصل روزنامه کردن جذاب برای ، مثال

 آواشناسي.2-2

( بودن غیر منتظرهيا عدم انطباق )نظريه  ،در بررسی ساختار طنزشد،  اشارهطور که قبال  همان

اصلی ة هست ،طنزدر يک متن از مفاهیم  تقابل برداشتهای ذهنی متجانس بودن ودر روانشناسی و نا

 (1272) 1گیمک اين ديدگاه، در نظر گرفتنبا  .(1205، کینراس) را تشکیل می دهندطنز  تولید

) نحوه تلفظ  تغییرات در خود کلمه ايجاد شده حاصل طنز موارد،در برخی از کند که اشاره می

لغزش مانند  رويدادهای ارتباطیبرخی  ين ترتیب،دمعنای کلمه. ب در تغییرات و نهاست  (کلمه

ممکن است در محاوره  در ادای کلمات ير و بمی غیرمعمولو تغییرات ز زبانی يا اشتباهات لپی

به  ،نیستند سیستم زبانی گیرندگان منطبق با گونه موارداينکه اينبه دلیل د. نشوطنز  سبب ايجاد

 ،عدم انطباق واجی ايجاد شدهة رايج تلفظ تشخیص داده شده در نتیج الگوهای انحراف ازعنوان 

ای از ( نمونه928: 1225دنیره )از  گرفتهبر( 5). مثال می آورند به وجود در فردطنز ة حس يا تجرب

 :نز می شودطکه منجر به ايجاد  عدم انطباق واجی است
An American in a British hospital asks the nurse: The nurse answers: "No 

it was yesterdie." (Nilsen, 1984, p.114) 
 (5)مثال

ام آمدهاينجا من  آيا "  پرسد:پرستار می ازبیمارستان در  در بريتانیا( يک آمريکايی 5)مثال در

 ."ايدنه شما ديروز به اينجا آمده":می دهدپرستار پاسخ  "؟بمیرم

 )مردن( dieهمانند کلمه  )روز( dayيی کلمه بريتانیا هایلهجه برخی از با اين توضیح که در

بصورت  را "yesterday"کلمه  که يتانیايیپرستار بر با همان الگوی واجی،تلفظ می شود، 

                                                           
1. McGhee 
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"yesterdie" و  است شدهآمريکايی  فرد يک نوع ابهام واجی برای سبباين موضوع  ،کندتلفظ می

 . کندمیرا فراهم  آوايی طنزنوع  يک  زمینه تولیددر نتیجه 

 منظورشناسي .2-3

 -ارساخت آموزشاز  کلی رشنگبا توجه به اهمیت عوامل اجتماعی در ارتباطات طنز و با تغییر 

 ،طنز منظور شناختیمطالعات  ، زبان در آموزش زبان دوم کاربردو  و مفهوم امعنسمت  محور به

 ذکر است که منظورشناسی شايان . است به خود جلب کردهاخیر  پژوهشهای بیشتری را در توجه

 "فت زبانی و غیر زبانیکاربران آن در با از سویزبان  و تعبیر تفسیر گیمطالعه چگون" بهزبان 

گسترده در حوزه منظورشناسی طنز که  تحقیقات به رغم پردازد.می (1222 1)جانسون و جانسون،

بررسیهای  با وجود ( و1229، نوريک)قرار داده اند  مورد توجهرا  کارکردهای ارتباطی طنز

در  و طنز جوك کارکرد از  صحیح شناختی در برداشتمنظور استنتاجگوناگونی که درباره نقش 

، حاله (، تا ب1205،  راسکین؛ 1224 و1228، اتاردو)به عنوان مثال،  مالت زبانی صورت گرفتهتعا

با وجود ندارد.  ،دهد مورد توجهکه بتواند ابعاد مختلف طنز را جامعی  منظورشناختی هیچ نظريه

به تجزيه و تحلیل  نحویبه کهوجود دارد ی سه نظريهختهای زبانشنا، در میان نظريهحالاين 

در  ، اصل تعاون 9گفتارکنش : نظريه ند ازاعبارت هانظريه. اين اندکمک کردهطنز منظورشناختی 

 .4و نظريه ادب 9گفتار

 گفتاركنش نظريه 

يا ادا  بیان کردن" که( اين است 1269 5)آستین، کنش گفتاريکی از مفروضات اساسی نظريه 

از کلمات فرد يک که ، وقتی به عبارت ديگر "است. عملی کدادن ي انجامدر حقیقت  ،چیزیکردن 

. با توجه به يک موضوع باشد بیان صرف ممکن است بیش از در واقع او منظور، می کند استفاده

های واحد ترينکوچک به عنوان ادند مانند عذرخواهی، امتناع و فرمان کنشهای گفتاریاين نظريه، 

 (1269) آستین ابتدا کنش گفتار کهنظريه  بارهدر (1272) 6سرل. می شونددر نظر گرفته ی ارتباطات

به طور مستقیم يا غیر مستقیم انجام تواند کند که کنش يا عمل گفتار میاضافه می، بود کردهمطرح 

 یگفتارحاصل می شود که فرد از يک کنش  زمانی ، طنزکنش گفتارفرضیات نظريه  بر اساس. گیرد

و عدم تطابق ايجاد شده  ابهام ر اثرب . در نتیجهکرده باشد مستقیم یارگفتبرداشت کنش  غیرمستقیم

                                                           
1. Johnson  & Johnson 

2. Speech Act 

3. Cooperative Priniciple (CP) 
4. Politeness Theory  

5. Austin 

6. Searle 
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يک فرد برای درخواست نمک به عنوان مثال، زند. باز وی سر ممکن است در برداشتها، رفتار طنز 

غیر  به طور اينکه ، يا"به من بدهید نمک را "بگويد:  و مستقیماً به صراحتسر سفره می تواند 

در  اگر کسی ."به من بدهید د نمک رایمی توانآيا  "د را چنین مطرح کند:مستقیم درخواست خو

را برای طنز آمیز  زمینه، چنین پاسخی می تواند "توانمخیر، نمی"جواب اين در خواست فرد بگويد:

ی غیرمستقیم به صورت گفتار يا کنش عملاز تعبیر يک  مصداقیبودن گفتار فراهم کند و اين 

 . رودبه شمار می مستقیم 

 اصل تعاون

نظريه اصل  را مورد بررسی قرار می دهد ی که مکانیسم طنزختزبانشناهای يکی ديگر از نظريه

و منظور ضمنی گوينده  امعنی تحت اللفظی از امعندر تمیز (، 1267) 1گرايس. است گرايس تعاون

نها آاينکه  ت واس صحبت طرفین از یو همکاريهاي تالشهای حاصل انسان گفتگویکه کند اشاره می

اهداف مشترك در ذهن داشته باشند. بر اساس  و فرضهابرخی پیشالزم است برای اين کار 

ای سهم محاوره بايد تالش و"ی برقرار کند ارتباط موفقبرای اينکه فرد بتواند اصل تعاون،  فرضیات

مورد توافق طرفین نیز در راستای اهداف  بايد اين تالش که البتهادا کند،  نیاز مورد تا حدخود را 

 (. 45 : 1267، گرايس) "باشد

  :ای است چهار اصل محاورهحاوی  اصل تعاون

بیش از ؛ (جاری در محاوره سخن بگواهداف  و در راستای)به اندازه و مفید بگو : اندازهاصل 

 .اطالعات ندهیدمورد نیاز است آنچه 

 .است نگويید فاقد شواهد کافیرا  چهآن؛ نگو کنید نادرست استفکر میرا  : آنچهاصل کیفیت

 .: مرتبط حرف بزنمرتبط بودناصل 

 مختصر باشید )اجتناب از ،کنیداز ابهام اجتناب  ؛یدبیان کنروشن منظور خود را : حالتاصل 

 .(46-45:  1267، گرايس)حرف بزنید  منظم(، و غیر ضروری توضیحات

 عدم همکاری در و  ايجاد سوء ارتباط سبب  اين اصولدر ، هر گونه نقض بر اساس اصل تعاون

يکديگر همچنین بر اساس اين اصول طرفین محاوره فقط در صورتی منظور . می شود محاوره تلقی

 آگاهانه يا ناآگاهانهکه طرفین پايبند باشند. و در صورتیبه اين اصول  کنند کهمی درك را درست 

عنوان به ،مثالًتوان، گردد. از اين موضوع میمیاين امر سبب ايجاد طنز  ،کنند اين اصول را نقض

                                                           
1. Grice 
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-فیلمنامه ناگو نويسند بازيگرها  گفت و گوی طنزآمیزو محتوای تولید متون  هایيکی از مکانیسم

  . بهره گرفت کمدی های

 نظريه ادب

( و 1267) گرايس( بیان می کند که نقض اصل تعاون 1207) 1نظريه ادب براون و لوينسن

افراد به رعايت تمايل دلیل به )که قبال بحث شد(  مطرح شده توسط اورتباطات ا در اصول محاوره

که هدف نهايی از ارتباط  دارنداظهار می( 1207. براون و لوينسون )استبرقراری ارتباط ادب در 

"شخصیت يا احترام  حفظ محاوره طرفین میان
براون و لوينسون  است. از نظر( 1267 9)گافمن، 9

يا طرف هر عضو " يعنیدو جنبه مثبت و منفی است. جنبه مثبت دارای « خصیتش»اين  (1207)

 "قرار گیرد ديگرچند نفر يک يا  حداقليید أو مورد ت مطلوباو شخصیت خواهد که میتعامل 

 از سویدر محاوره  بالغ عاقل و فرد يکشخصیت  " اينکه بهکند می (. جنبه منفی اشاره69)ص 

 (.69)ص  "قرار نگیرد ینی()کم ب تحديدمورد ديگران 

 جنبه يک استراتژی از مثابهبه در محاوره  "يا طنز شوخی"( 1207براون و لوينسون )از نظر 

قرار ر و تايید يقدت داشته شدن و مورد  برای دوسترا تواند تمايل افراد مثبت ادب است که می

به مثابه تبیین  توانمیهم را ز طناستدالل می کند که ( 9888هلمز )هم از طرفی   .بیان کندگرفتن، 

 :يعنی ادب مثبت مثابهطنز به  هلمزتلقی کرد. از ديدگاه منفی  هم ادب ادب مثبت و استراتژی کننده

را برآورده  مثبت شنونده/ مخاطب خواست و نیازها ،همکاریو  تواند با ابراز همبستگیطنز می ( 1

گوينده مثبت  خود خرده گیری به حفظ خواست و شرمندگید در قالب اظهار طنز می توان ( 9 .کند

پیغامهای  د از میزان شدت و خطرطنز می توان ( 1 :يعنی ادب منفی مثابهطنز به کمک کند. 

د از می توان طنز( 9 همچنین .بکاهد خواست منفی فرد به نسبت پیغامهای دستوری تهديدآمیز مانند

بکاهد  نیز هتک حرمت همانند انتقاد و خواست مثبتة میزان شدت و خطر پیغامهای تهديدکنند

 .(167 : 9888)هلمز، 

 آموزشی طنز هاینظریه  .3

-به شمار می طنز های اصلیکننده پايهتبیین و برتری تسکینعدم انطباق،  هاینظريه اگر چه

و  فرايمروانزر، ) نیستند يادگیریآموزشی و  طنز میانارتباط  قادر به بیان هاهاين نظري ،روند

 نداستوار سه نظريهی اين هابرخی از ايده پايهبر يی هستند که هابا اين حال، نظريه. (9818 4روين،يا

                                                           
1. Brown  & Levinson 
2. Face 

3. Goffman 

4. Irwin 
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، اپلینگر)کنند می تبیینخاطر سپاری محتوای تدريس را هداليل و چگونگی تسهیل يادگیری و ب و

طنز يند آفرنظريه  شو همکاران وانزر اخیراً(. 9818، و همکاران وانزر؛  1225 1،تسلو؛ 9889

 آموزشی
. پردازدمیطنز آموزشی  از طريق تسهیل يادگیریگی چگونند که به ه ارا مطرح کرد9

الزم است  آموزاندانش شود،استفاده  تسهیل يادگیری برایطنز برای اينکه از ، اين نظريهبراساس 

 کهدر صورتی دريافت و درك کنند. اين نظريه بیان می دارداگاهانه عدم تطابق در محتوای طنز را 

 ،طنز دركجای به  ممکن است، نکنند  دريافت راپیغام طنز  در عدم تطابق موجود دانش آموزان

 شوند.و بی مفهومی  سردرگمیدچار  داشته باشند و طنز پیغامارزيابی مبهمی از 

-توجه دانشپیغام سبب افزايش  موجود در طنزسايی شنا ،طنز آموزشیيند آفر نظريه بر اساس 

آنها الزم است  ،طنز آموزشی با استفاده ازبرای افزايش میزان توجه يادگیرندگان و  گرددن میآموزا

 اساسیدو نکته ، زمینهداشته باشند. در همین  آموزشی مفاهیمبرای پردازش  را الزم و توان شانگیز

 محتوای طنز به مرتبط بودن اوالًچراکه  ،مهم استمرتبط بودن و متناسب بودن طنز آموزشی  يعنی

سبب کاهش دور شدن  پردازش پیام را افزايش دهد. طنز مرتبط و توان شانگیز تواندمی آموزشی

. کندمی بیشتر را اطالعات قابلیت ماندگاری و شودمیپیامهای آموزشی حواس مخاطب نسبت به 

اساس بر  دهد.عاطفی گیرنده را تحت تاثیر قرار می عکس العملطنز،  متناسب بودن، اينکه دوم

در حالی که فرمهای  کندمی مثبت یعاطف حس ايجاد ، اشکال مناسب طنزطنز آموزشیيند آفر

افزايش انگیزه برای  سبب مثبت یعاطف حس .دارند در پی منفی یعاطف حس طنز نامناسب 

 تحقیقات متعدد حس. شودمیمنفی، موجب کاهش انگیزه برای پردازش  یعاطف حسپردازش و 

به  .اندمعرفی کرده يادگیری افزاينده يک مکانیزم منزلةبه  را طنز آموزشی يقاز طر مثبت یعاطف

عواطف سبب که  ندنکبیان می( 9886) 9موته، فرايمر و ببیرا نظريه واکنش احساسی  عنوان مثال،

آموزش، احساسات مثبت،  زمینه در می شوند. بر طبق اين نظريه، اجتنابیجذبی يا رفتارهای بروز 

در و در کالس درس دانش آموزان  جلب توجهمنجر به نشاط ناشی از طنز آموزشی،  از جمله

احساسات ارتباط  نیز (9887مارتین )مطالعات . می شود يادگیری و تسهیل موجب افزايش نتیجه

. اين مطالعات نشان دهدمورد تاکید قرار می را طنز آموزشی با يادگیری از طريقايجاد شده مثبت 

در فرد  آموزش و يادگیریمثبت نسبت به ، نگرش طنز آموزشیاز  گیریبه سبب بهرهدهد که می

 .شودمیبهبود عملکرد تحصیلی يادگیری و  انگیزهباال رفتن  سببشود و اين ايجاد می

                                                           
1. Teslow 

2. Instructional Humor Processing Theory (IHPT) 

3. Mottet, Frymier & Bebee 
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 کالس درمورد استفاده  انواع طنز

عه شود به مراج) استارائه شده کالس  درمورد استفاده  انواع طنز از متفاوتیهای طبقه بندي

 9؛ نوسباوم،1228، کريستوفلگورهام و  ؛9880 ،فرايمر و همکاران؛ 1272و همکاران،  1برايانت

های دسته بندی بسته به تعداد مقوله ی انجام شدههابندي(. طبقه9818و همکاران،  وانزر ؛1204

 منفی  ومثبت  نوع، دو طنز، بر اساس کارکرد طبقه بندی نوع ترينسادهبه طور کلی ند. امتفاوت

مثبت يا را به نوع  طنزند که اهارائه کرد از سبکهای طنز ی( مدل9889مارتین و همکاران ). است

ديگران، ايجاد  کردن سرگرم همگرايانههدف طنز  .کندمیتقسیم  تهاجمی منفی ياو  همگرايانه

 منظوربه  رانهپرخاشگمنفی و  انسجام است. طنز بهو میل  مهربانیافزايش  ،دوستی، کاهش تنش

از مصاديق آن  انتحقیر ديگرو  تمسخرکه  صورت می گیرد يا بدنام کردن ديگران انداختن دست

 اندر مصاحبه پزشکطنز مثبت و منفی  انواع اشاره به ضمن (9889) 9روترو  کروپاتساال، . هستند

بودن  مثبت يا منفی ند کهاهخود اضافه کرد طبقه بندی به نیز آمیز و تنش زدا راکنايهطنز ، انبیمار با

 .قابل تشخیص نیست آسانیبه   دو نوع آخر

طنز مبتنی بر  (1 :بردنام می را در میان دوستانيج نوع طنز را( سه 9888هی ) ،عالوه بر اين

 طنز مبتنی برقدرت. طنز مبتنی بر (9 و ،است نیازهای روانیکننده  هی که برآوردطنز (9 همبستگی،

. برخی از گیردانجام میمیان اعضای گروه  در اجماع واد همبستگی ايج به قصدهمبستگی 

از  هاشباهت کردن تجربیات شخصی، برجسته بیانند از: اعبارت زمینهدر اين تکنیکهای مورد استفاده 

کننده  هبرآورد . طنزطرفین میان مرزهای حد و و حفظدن کر مشخصو يا  مشتركطريق تجربیات 

کار هبدر گفتگو  وجود آمدهه بکنار آمدن با مشکالت برای دفاع از خود و  مورددر  ،نیازهای روانی

 -برونو گروهی - دروناعضای  میانحفظ مرزهای به منظور . طنز مبتنی بر قدرت، رودمی

، انبا ديگر اتاختالف دامن زدن به، در گروه طنزپرداز جايگاه و موقعیت، به منظور باال بردن گروهی

 تواند درمی ويژگی طنز. اين سه رودکار میه ب در محاوره مقابل روی طرفترل نفوذ يا کنبرای  و

ند از طنز برای ايجاد همبستگی با نتوامی معلمان نیز مصداق پیدا کند چرا که کالس درس فضای

در  خود و جايگاه باال بردن موقعیتبرای  نیزمقابله با مشکالت در کالس درس و برای  ،همديگر

 د.نکن استفاده کالس

                                                           
1. Bryant 

2. Nussbaum 

3. Sala, Krupat & Roter 
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از  با استفاده را انواع طنز مورد استفاده در کالس برخی از محققان، متفاوت هایبا نگاه

، اساتیدمورد استفاده  مناسبمورد طنز  719 میان. از اندکردهتکنیکهای تحلیل استقرايی طبقه بندی 

 زير مقوله 96با  طنز ( چهار نوع اصلی9886و همکاران ) وانزر، کرده اندآوری گرددانشجويان  که

 با تبط، طنز نامردرسی محتوایطنز مربوط به  ند از:اعبارت. چهار نوع اصلی نداهشناسايی کرد را

 و همکاران وانزر . (9880، و همکاران فرايمر)فی البداهه و طنز  ی، طنز خود تحقیردرسی محتوای

تحقیر،  -گردطنز : دندتقسیم کر به پنج دسته عمدهرا ، طنز اساتید متغیرها تجزيه و تحلیلطی 

 طور کلیهبخاطر نشان کردند که  و همکاران فرايمرتحقیر.  آمیز، و خودبط، توهینتبط، نامرتمر

 .استتوسط اساتید و محتوای مورد بحث  مفاهیم بابط تمرهای طنز به کارگیری ترين طنز،مناسب

وههای قومی يا مذهبی را گرکه  تحقیر -گردهای اهانت آمیز و  طنزکه  ندارد جای تعجبالبته، 

ند اهدرس شناخته شدنامناسب ترين انواع طنز در کالس در حکم  می دادندقرار  حمله هدف

 (.1 شماره به جدول مراجعه شود)

بر اساس  طنز را پژوهشگرانبرخی از ، کارکردشان با توجه بهطبقه بندی انواع طنز  عالوه بر

 : ه استدکر تقسیم کلیشکل را به سه  ( طنز9887) مارتین .ده انکردطبقه بندی  آن ظاهری شکل

 دار هستند. خنده اوج دارای يک سرآغاز و نقطه وبافت سخن که حکايات مستقل از  جوکهاالف( 

يا  کالمیتالش عمدی  گونه هردر برگیرنده   ممکن استکه  ای فی البداههمحاوره هایطنزب( 

که  يا ناآگاهانه دیطنز غیرعم ج(شود.  ت اجتماعیطنز در تعامالآگاهانه برای ايجاد  کالمیغیر 

. برايانت می شود مزاحخنده و  ايجاد سببکه  اندناخواسته زبانی يا حوادث فیزيکی گونه هر شامل

به شش دسته را طنز آموزشی   ،انواع طنز آگاهانه و غیرآگاهانه به  اشارهضمن ( 1272و همکاران )

شامل که  "غیره"، ومضحک اظهاراتدار، ، داستان خندهايهام : جوك، چیستان،کرده اندطبقه بندی 

ترين نوع شايعدر اين تحقیق . هستنددار خندهبصری آمیز صوتی يا مبالغه ويژه هایاستفاده از جلوه

 کريستوفلگرهام و  ،. برايانت و همکارانبودنددار خنده هایداستان گرفتند،به کار میمعلمان  کهطنز 

-طبقه شامل که هم نده اکردطبقه بندی  نوع 19به را  کالس درس رد استفاده در مو طنز  (1228)

شخصی و غیره(  هایتانتعمدی و داس ابراز نظر موارد مانند) شدمی طنز يا ساختار ظاهری فرم بندی

 .گرفترا در بر می و غیره( فرهنگ عامهيا  خود، دانش آموزمانند )طنز  مقصديا  هدفو هم 
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انواع طنز .0 شماره جدول  
تناسب براي كالس  بعامننمونه  / توصيفشرح طنزنوع 

 درس
مبتنی بر  همگرا،

 همبستگی
 ، تسکین آورهمبستگی ،سرگرم کننده ديگران

 تنشدهنده 
(، مارتین و همکاران 9888هی )

(9889 ) 
 مناسب

نیازهای روانی/ طنز 
 ارتقايی خود

دفاع از خود، تنظیم احساسات، يا  دراستفاده 
رخ می  قابله با مشکالتی که در طول تعاملم

    دده

( ؛ مارتین و همکاران 9888هی )
(9889) 

 مناسب

 نشان دادن روابط و مرز حد و ايجادبرای  قدرتمبتنی بر  
 جايگاهی افرادتفاوت 

 مناسب (9888هی )

، جوکها، يا ساير محتوای طنز آمیز هاداستان درسیمربوط به مواد 
 رسدمحتوای مربوط به 

و همکاران  فرايمر؛ (1206) 1کرنت
(؛ 1277) 9پاسکو(، کاپالن و 9880)

  (9886و همکاران ) وانزر

 مناسب

داستان و يا فعالیتهای مرتبط در يک رويداد  داررويدادهای خنده
 واحد مرتبط به عنوان يک داستان 

(؛ برايانت و 1272برايانت و همکاران )
 ( 1208همکاران. )

 مناسب

طنز ی از عناصری که حاوی تصرمخنظر اظهار  ر طنزآمیزنظاظهار 
 است 

 مناسب (1272برايانت و همکاران )

 افراد جستجو به دنبال
 طناز

به  جستجو يا استفاده از طنز به ديگرانتشويق 
 طنازافراد ديگر دنبال 

 کرنت(؛ 9885همکاران )و  وانزر
(1206) 

 مناسب

موضوع  ابط بتنامر
 درس

، يا ساير محتوای طنزآمیز ، جوکهاهاداستان
 موضوع درس ابط بتنامر

 (؛9880و همکاران ) فرايمر
 (9886و همکاران ) وانزر 

 شرايطبسته به 

و تامپسون  فرايمر(؛ 1206) کرنت طنزيا قربانی  هدفبه عنوان  خود قرار دادن خود تحقیر 
(؛ 9880) و همکاران فرايمر(؛ 1229)

 (9886و همکاران ) وانزر

 شرايطبسته به 

و همکاران  وانزر(؛ 9887مارتین ) فی البداهه رخ می دهد يا  ناخواستهطنزی که  فی البداهه
(9886) 

 شرايطبه بسته 

دارای ساختاری منتهی به يک نقطه اوج خنده  يا معماها هاجوک
 دار هستند

 (،1208، 1272رايانت و همکاران )ب

 (1200) 9زيو(؛ 9887مارتین ) 
 شرايطبه بسته 

ساختاری  که از نظر یکلمات يا عبارات با بازی هاماي
 هستند دو معنی يا بیشتردارای يا آوايی 

 شرايطبه بسته  (1272برايانت و همکاران )

شرايط  برخی دربی معنی يا  اقدام احمقانه سطح پايین سبک/
 خاص

 شرايطبه بسته  (9885و همکاران ) وانزر

حاالت چهره  ،اشارات ،استفاده از حرکات کالمیغیر 
 ايجادقصد به ، و غیره کالم لحندار،  خنده
 طنز 

 

 شرايطبه بسته  (9885و همکاران ) وانزر

های شخصیتا يا درآوردن ادای تقلید صد تقلید
 معروف

 شرايطبه بسته  (9885و همکاران ) وانزر

 شوخ و شیرين از جمله ارتباطات کالمی  کلماتزبان يا با  بازی
 وو غیر رسمی  عامیانه اتاصطالحاستفاده از 

 کنايه

 شرايطبه بسته  (9885و همکاران ) وانزر

يد لحن خنده به قصد شد تغییر يايدن خند خنده
 ديگران خنداندن 

 شرايطبه بسته  (9885و همکاران ) وانزر

                                                           
1. Cornett 

2. Kaplan  & Pascoe 

3. Ziv 
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های رسانه ابزار و
 دارطنز

کارتون،  مانندهای خنده دار ابزاراستفاده از 
 خنده دار و غیره، کارتهای یهای آبتپانچه

 شرايطبه بسته  (9885و همکاران ) وانزر

خنده  سببچیزی که استفاده از تصاوير يا  بصری
 شودمی

 شرايطبه بسته  (1208برايانت و همکاران )

 شرايطبه بسته  (1272) همکارانبرايانت و  های خنده دارمبالغهاستفاده از کنايه و  ات طنزدارتحريف
 شرايطبه بسته   (1200) زيو هادر آزمون طنز مواردتفاده از اس آزموندر محتوای 

 -گرو د خصمانه
 تحقیر

با زبان  ديگرانيا بدنام کردن   تمسخرو  تحقیر
 طنز

(؛ مارتین و 9880و همکاران ) فرايمر
  (9889همکاران )

 نامناسب

نژاد، قومیت، جنس، وابستگی ی که طنز توهین آمیز
هدف قرار  ار فردیسیاسی، يا گرايش جنسی 

 دهد

 نامناسب (9880و همکاران ) فرايمر

و عملکرد پیام  طنز سبک ی ازترکیبخود  سیستم طبقه بندی درتحقیقات  با اين حال برخی

که  کردند را شناسايی طنز گونه 2 (9885) و همکاران وانزر . مالك عمل قرار داده اندرا  طنزآمیز

استفاده  مانند) کالمی(، طنز غیر و بی معنیاحمقانه  هایرفتار مانند) يا سبک پايین سطحطنز : شامل

 مانند) کلماتزبان يا با  بازی، معروف های از شخصیت تقلیدو چهره(،  بدن خنده دار از حرکات

 طنز بیانیمنفی،  یعاطف بار (، استفاده از طنز برای کاهشکنايه و زبان عامیانهاستفاده از جوك، 

(، خنده، استفاده از افراد لقخُ در گشادگیقصد ايجاد به  آور ار يا شادیدشوخی کنايه مانند) امیانهع

 گوناگونیبه طور خالصه، روشهای  .خنده دار گشتن به دنبال افراد، و های طنزآمیزرسانه ابزار و

پژوهش  اينهای آنچه يافته کالس درس وجود دارد.مورد استفاده دربندی انواع طنز برای طبقه

بدون در نظر گرفتن نوع و  استماهیت چند بعدی  دارای آموزشی طنز که ن استدهد اينشان می

 تعلیم و تربیت به آسانیطنز آموزشی و  میانرابطه نوع طنز، ا تناسببدون توجه به  ه ويژهب ،طنز

 قابل تفهیم نیست.

 فاده از طنز در کالس درستاس تأثیر

پیامد های  زمینةنظريه از عمل. در  کي تولید ياکالس محلی است برای تبديل نظريه به عمل 

توان آنها را به دو دسته مثبت  طور کلی میهوجود دارد که ب متفاوتیطنز آموزشی نظرات استفاده از

 و منفی تقسیم کرد.

 طنز  مثبتاثرات   .0

( 1  کرد: دسته بندیمی توان در سه حوزه را در کالس درس  طنز مثبت اثرات به طور کلی

 تاثیر بر (9 ، وکالس و ارتباط معلم و دانش آموز جو تاثیر بر (9 ،مطلب حفظیری و يادگتاثیر بر 

گورهام ، 1208و اپته،  1، ديويساز جمله) بسیار. مطالعات دانش آموزان برداشت يا تصورنگرش و 

ی ثیرأدهد که طنز ت( نشان می9818؛ وانزر و همکاران، 1200و  1272؛ زيو، 1228،و کريستو فل

                                                           
1. Davies   
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های نظريه بر اساسثیر أ. مکانیسم اين تگذاردمیبازآوری محتوای تدريس  يادگیری و بر مثبت

يکی  .توجیه پذير است (1209)نورتون،  افراد ی( و سبک ارتباط1262رابیان، ح)مرفتارهای تقاربی 

 کالسو محیط عاطفی جو  ثیر طنز قرار می گیردأدار تحت تاطور معنهديگر از متغیرهايی که ب

 است.

-می نشان ( 9886وانزر و همکاران، ؛ 9889 9اشمیتز، ؛9886 1،گارنرمانند ) مطالعات متعددی 

تواند کیفیت . طنز میگذاشتجو کالس در  مثبتیاثرات  توانمی، مناسب طنزاستفاده از  با که دهند

 بهو را کاهش دهد  استرس و اضطرابو  (1277 9،وکر) بخشدببهبود  دانش آموز و معلم رارابطه 

. همچنین طنز به کنترل و تسلط مدرس به (1221، نیولیپ) کند کمکايجاد محیط لذت بخش تر 

رو  خندهی که به آموزاندانشد ندهتحقیقات نشان می (.1224 4،پراکتر) محیط کالس کمک می کند

(. 1228 5)والتر، نشان می دهنداز خود آمیز اختاللهای رفتارشوند اغلب کمتر تشويق میبودن 

 بیشتری به، تمايل خنده رو و شوخ طبع هستندمعلمان آنها  کنندتصور می آموزانهنگامی که دانش

و مارتین،  7؛ رادماچر9881، 6)وايت خود نشان می دهند از به معلمان و اعتمادداشتن دوست 

لمان معبودن  و قابل اعتماد محبوبیتطنز از اين رو،  .(9889 2ترز،یوی و پ؛ ل9886ِ 0؛ پولک،9881

کالس و  به وجود می آورد در روابط معلم و دانش آموزآمیز مثبت و تفاهم  یفضاي ،را باال می برد

خاطر نشان  (9884) 18الرسنکالینز و  .کندتبديل میبرای يادگیری  ترمناسبدرس را به مکانی 

برای ی وابط معنادارر تادست آورند هرا بآموزان ، معلمان بايد اعتماد دانشهمانند طبیبانکه  کنندمی

  داشته باشند.موفقیت آمیز  آموزش

 طنز اثرات منفي .2

 :اند ازعبارتآموزشی  محیطهاین پیامدهای منفی استفاده از طنز در تريمهمبر اساس تحقیقات، 

مربوط به اظهارات اظهارات نژادپرستانه،  که دنکنتاکید می( 1228) کريستوفل گورهام و •

فضای ، پیامدهای منفی در دار باشدخنده برخی برای، حتی اگر خصمانهات اظهار جنسی ومسائل 

                                                           
1. Garner 
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4. Proctor 
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ن یمابا مض تیجنسی و ، شوخی قومی و نژادیبنابراين از تمسخر .به همراه دارندی درس و يادگیر

 .خودداری کرد جداًمنفی بايد 

ئه ارا به جایياددهنده  که  می شود سببآموزش  محیط در از طنز بیش از حد استفاده  •

-به جای يک معلم حرفه اين ديدگاه، ممکن است از .بپردازدتفريح  سرگرمی و به ياددهی ومطلب 

 .به وجود آيددانش آموزان  ذهندر يک دلقک  ی ازتصوير ای

 و شوخی چرا که طنزشود،  تمام احساسات دانش آموزان دار کردنيحهربه قیمت جبايد ن طنز •

 حمله اصلی هدفکسانی که برای  دارند. به ويژهفرد  ساتاحسابرای صدمه زدن به قدرت زيادی 

 .گیرندمیقرار  طنز

حرمت و  سبب از دست رفتن ممکن است در طول يک جلسه بیش از اندازه طنز استفاده از •

يا  متوسط گیریبهره(. بنابراين، به طور کلی 9889 1،گورتلر) شوددانش آموزان  معلم نزد ارزش

 (.1272، زيوتوصیه می شود ) در کالس طنز از اندك

به هدر را کالس  ارزشمند ، ممکن است زمانمرتبط نباشدحال ارائه  موضوع در بااگر طنز  •

 .(1229 9لیوان،و)س کندکمک کالس  ضعیف به مديريتداده و 

های طنزبیشتر  دانشگاهدهد که دانشجويان ( نشان می9884و همکاران ) توروك پژوهش •

 خنده دار، و خاطراتمانند داستان هايی طنز دهند.درس ترجیح میدر طول  را دردسرکم سبک و 

به شمار مناسب و کم خطر  هایطنزاز جمله حرفه ای  هایخنده دار، جوك و طنزهای نظر اظهار

 (.9884و همکاران،  توروك) می کننداستقبال  از آنها دانش آموزانو  می روند

های منفی طنز، جنبهدرك که  يد حاکی از اين استآبر میز بررسی اثرات منفی طنز اآنچه 

تدريس  درطنز از خواهند کسانی که میبرای مربیان و بسیار مثبت آن، از اهمیت هایجنبههمانند 

 و 9)رومرو "شمشیر دو لبه"توان به يک . طنز را میبرخوردار است ،استفاده کنندخود در کالس 

اينکه  آنچه مسلم است .ستاآن  به کارگیریويژه در  وجهت مندکه نیازتشبیه کرد ( 9887 ،همکاران

ی در اختیار دتواند فرصتهای بسیار ارزشمنبجا از طنز می به کارگیری دهدبررسی فوق نشان می

از قرار دهد تا  (چه در مورد زبان دوم و چه در مورد ديگر دروس)ياددهندگان و يادگیرندگان 

 .کننداجتناب آن از خطرات ند و بهره مند شو در آموزش اثرات مثبت آن
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3. Romero 



 32 يادگيري ... –ياددهي  يندآكاربرد طنز آموزشي در فر

 و پیشنهادها جمع بندی
 تعلیم وتربیت حوزهدر طور کلی هبدستاوردهای پژوهشی طنز آموزشی  شد در اين مقاله، سعی

-مطالعات انجام شده نشان می. دوم مورد بررسی قرار گیرد آموزش زبان طور خاص در حوزههبو 

در واقع طنز به منظور  و استو شادی   سرگرمیايجاد از فراتر در روابط انسانها  طنزدهد که نقش 

تسهیل آموزش در  و یو تقويت همبستگی با ديگران و افزايش انسجام گروهتبیین روابط،  بهبود

 ممکن استهوشمندانه از طنز غیر  موقع وی. با اين حال، استفاده برودبه کار می فضاهای آموزشی

در پی داشته  حمله طنز( هدفطرف مقابل )و صدمه زدن به  اعتبار کردنبی اثرات مخربی مانند

 خصوص طنز کالمی( در فضاهای آموزش زبان دوم امکانه)ب طنزاستفاده از عالوه بر اين،  باشد.

و دسترسی به  تعامل و انتقال دانش از طريق تقويت زبان دوم / خارجیسطح يادگیری  افزايش

 آورد.میفراهم  را نهفته در کالبد زبان طنز اعیاجتم -ی و فرهنگیختزبانشنامنابع دانش 

 ، آموزشدر حوزه طنز نقش  تحقیقات قبلی در مورد  ارزيابیاطالعاتی مانند  پژوهشاين  نتايج

در  را آتی طنز تحقیقات مسیر طنز آموزشی و همچنین کارکردهایکلی در مورد های گیرينتیجه

رفتار ارتباطی رايج در محیطهای يک به عنوان  نز. استفاده از طاختیار خوانندگان قرار می دهد

-ياددهی باطنز رابطه ها در مورد يافته بیشتراست.  یاهداف متفاوت دارایتلقی می شود که آموزشی 

 و مثبتطنز يادگیری است. استفاده از برای  محیط  آماده سازیطنز برای  حاکی از قابلیت يادگیری

 ارزيابیتر، تر و آرامبذامحیط يادگیری جارتباط نزديک با د ايجا ، اثراتی چونتموصبه دور از خ

درس را به  کالسانگیزه برای يادگیری و لذت بردن از  باال رفتن ،مدرسان /انربیباالی عملکرد م

بسیاری از نتايج  ،انش آموزاندبارة در خصمانهيا  در مقابل، استفاده از طنز منفی دارد. همراه

 عملکرد زضعیف ا ، ارزيابیمحیط يادگیری ی درب و ناراحتاضطرا تنباال رف ، از جملهسوعکم

 .دارد در پیرا درس  از کالسکمتر و لذت  انمدرسان، افزايش حواس پرتی دانش آموزان/ربیم

قرار  مورد استفاده آموزش زبان دوم تواند برایجهات می در بسیاریتحقیق عالوه بر اين، اين 

مقاله که در اين طنز ) منظورشناختییل معنايی، نحوی، واجی و تجزيه و تحل اينکه نخست گیرد.

زبان دوم باشد در میان معلمان و پژوهشگران  بخشی آگاهی أمنش تواند( میقرار گرفتمورد بحث 

 برایفرصتهای موجود در ارتباطات طنزآمیز در زمینة مل أمحل ت ويژه و یای که حساسیتبه گونه

-نشان می اين پژوهش اينکه کند. دوممیايجاد  آنان در میاندوم  يادگیری زبان -کمک به ياددهی

 در سطوح طنزکارگیری و اثرگذاری هبر دنیاز به بررسی عوامل مؤثر  شناختی طنزمطالعات زبان دهد

نظريات دازش رپمطالعات نظری و  نیازمندمنظورشناختی دارند چراکه اين عرصه فراتر از سطح 
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و تحلیل گفتمان زبان  شناختیروان جامعه شناختی و مطالعات، زمینه در اين. طنز است ی ازجامع

ادبیات  ی برمرور، همچنین. از میان برداشتن فاصلة موجود باشند برای ی مناسبتوانند پاسخمی

-بهرهبا که  یواقعیت  ؛استچند رشته ای  پژوهشی يک موضوع که طنز دادنشان  طنز در اين تحقیق

 را فراهم گسترش عملکرد و نقش طنز ، موجباتگوناگون علمی هایرشته یديدگاهها مندی از

 .گوناگونعلوم ی ارشته -فاصلة میانبرای از بین بردن  باشد یپل تواندمیضمن در  .آورد می
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کید بر أ: با ت در فلسفه تعلیم و تربیت پژوهش تطبیقی ماهیت و ویژگیهایبررسی و تبیین 

 روش شناسی فارابی

 

*دكتر محمدحسن ميرزا محمدي
 

 چكيده
پژوهش تطبیقی در فلسفه ماهیت و ویژگیهای تبیین بررسی و  هدفپژوهش حاضر با 

 دو، هدف با توجه به این ه است.انجام گرفت فارابی شناسیتاکید بر روش، با تعلیم و تربیت
ماهیت و ویژگیهای پژوهش  الف(:  اندبندی شدهحاضر، صورت پژوهشبرای زیر  پرسش

ماهیت و ویژگیهای پژوهش تطبیقی در ؟ ب( تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت چگونه است
 زفوق، ا پرسشهایبرای پاسخ به  فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی چگونه است؟

  ،ی پژوهشهایافتهبر اساس استفاده شده است.  "تحلیلی –توصیفی "پژوهش  روش
تطبیق از منظر فلسفه تعلیم و تربیت، فراتر از مقایسه صرف دو اندیشه یا موضوع بوده و 

، پژوهش تطبیقی در این به همین سبب. استمستلزم رسیدن به مرحله قضاوت و نقد 
و موضوع تربیتی  بهره گرفتههای کیفی پژوهش از شیوه حوزه نیز، فراتر از روشهای کمی،

. انجام این نوع پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت مستلزم دانسته استرا امری پیچیده 
 ، تطبیقی در تعلیم و تربیت اسالمی رعایت شرایطی است. فارابی به عنوان پیشرو فلسفه

به انجام رسانده است. پایبندی  ی ماهرانه و ظریفتمام اصول و شرایط پژوهشی را به نحو
افالطون و  ای دو فیلسوف تربیتی )مثالًندیشهایشان به معیارهای تطبیق، چه در مقایسه ا

فلسفه و دین( به طور کامل دیده می شود.  ارسطو( و چه مقایسه دو موضوع مستقل )مثالً
با تاکید بر ، و تربیت تطبیقی در حوزه فلسفه تعلیم مطالعاتدر پایان پیشنهاداتی برای بهبود 

 ارائه شده است.فارابی، روش شناسی 
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 مقدمه

و فلسفه  های مضاف است، فلسفه مضاف به واقعیت تربیتیفلسفه تعلیم و تربیت یكی از فلسفه

ضوع آن واقعیت تربیتی است که با نگاه کلی مضاف به دانش تعلیم و تربیت. در صورت نخست، مو

-الیه پاسخ میو عقالنی به واقعیت تاریخی و کنونی تربیتی می پردازد، به پرسشهای درونی مضاف

اما درصورت دوم؛ موضوع آن دانش تعلیم  ،دهد و رویكردی پیشینی به واقعیت تعلیم و تربیت دارد

مرتبه دوم قرار  ن موضوع می پردازد. بنابراین درو تربیت است که با نگاهی کلی و عقالنی به ای

های بیرونی مضاف الیه ) دانش تعلیم و تربیت (، پاسخ رد، رویكرد پسینی دارد و به پرسشگیمی

 .حاکم است« تحلیلی» و در صورت دوم، رویكرد « استنتاجی» دهد. در صورت نخست، رویكردمی

رد: الف( رویكرد تجربی یا د متفاوت وجود دادر مورد ماهیت دانش تعلیم و تربیت، سه رویكر

در رویكرد اول، دانش  . دستوری –ج( رویكرد توصیفی  ب( رویكرد ارزشی و هنجاری توصیفی

-بینی و کنترل پدیدارهای تربیتی میتعلیم و تربیت همانند علوم تجربی به توصیف، تبیین، پیش

کامالً ارزشی و هنجاری است. در رویكرد  پردازد. در رویكرد دوم، دانش تعلیم و تربیت یک دانش

سوم، دانش تعلیم و تربیت از آن حیث که به بررسی مقصد می پردازد، دستوری و از آن حیث که 

 (. 1332، 1کند، تجربی است )برزینكا درباره روشها و ابزار وصولی به مقصد بحث می

وهش در آن است. به های پژتعلیم و تربیت، مستلزم شناخت روشماهیت پژوهش در فلسفه 

(: رویكرد علت 1332رویكرد اشاره کرد ) باقری و خسروی، سه توان به  طور کلی در این زمینه می

در  .جو و فناورانه، رویكرد حكمت عملی )فرونسیسی( و رویكرد عمل پژوهی ارزشی مضاعف

 نسانی بایدهای علوم ادر کاربردی بودن آن است و یافته پژوهش تربیتیرویكرد نخست، چیستی 

ماهیت پژوهش تربیتی معطوف به  ،در رویكرد دوم کار روند.هدر جهت نیل به اهداف تربیتی ب

ایص انجام شود. در خصایص اخالقی آن و ذات گرایانه بودن این خصاز حیث  بررسی عمل آدمی

 شود. پژوهی ارزشی مضاعف تلقی میرویكرد سوم، پژوهش تربیتی به منزله جستاری در عمل

یكیی از   منزلةبه ، پژوهش تطبیقی ماهیت و ویژگیهای ،حاضر تحقیقتوجه به مراتب فوق، در  با

، بررسیی و تبییین   فیارابی بیا تاکیید بیر روش شناسیی     روشهای مرسوم در فلسفه تعلییم و تربییت،   

ورود تفصییلی و بررسیی جزیییات     فارابی، معلم ثیانی و موسیف فلسیفه اسیالمی اسیت.     گردد.  می

هیای ایین فیلسیوف    فی و تربیتی ایشان در این مجال ممكن نیست. وسعت اندیشیه های فلساندیشه

بزرگ به حدی است که زمینه را برای انجام تحقیق در ابعاد گوناگون مانند سیاسیت، هنیر، اخیالق،    

                                                           
1 . Brezinka, W. 
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تربیت و ... برای محققان فراهم کرده است. بر این اساس درتحقیق حاضیر، برخیی از ابعیاد فلسیفه     

 پژوهش تطبیقی مورد نظر قرار گرفته است . فارابی از منظر 

 روش

 –توصیفی  "روش  پژوهش حاضر،  در این پژوهش از  پرسشهایبا توجه به ماهیت، هدف و 

از روش توصیفی پژوهش،  پرسش نخستاستفاده شده است. بر این اساس، در پاسخ به  "تحلیلی

، طبیقی در فلسفه تعلیم و تربیتماهیت و ویژگیهای پژوهش تاستفاده شده است به این صورت که 

استفاده شده  از روش تحلیل کیفی ،پژوهش  دوم پرسشدر پاسخ به  شده است .و تبیین   توصیف

 متفاوتیكی از رویكردهای کیفی پژوهش، روشهای  منزلةنجایی که برای تحلیل کیفی به آ. از است

و ویژگیهای پژوهش تطبیقی در  ماهیتبررسی ( ، در این پژوهش  برای 9003،  1وجود دارد )گیون

"تحلیل تطبیقی"، از روش فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی 
. به باور  استفاده شده است 9

ها بخشی از داده " آن است که در "تحلیل تطبیقی پیوسته  "، ، بخش اصلی تحلیل تطبیقیگیون

مقایسه می شود تا شباهتها و تفاوتهای  ،هاهمچون یک مفهوم ، یا یک گزاره با دیگر مفاهیم و گزاره

ها، امكان گسترش الگوی مفهومی با جداسازی و مقایسه پیوسته مفاهیم و گزاره نها اشكار شود.آ

 ( .100)ص  "ها  استروابط گوناگون میان مفاهیم و گزاره مهیا می شود که نشان دهنده

 هایافته

چگونه  در فلسفه تعلیم و تربیت پژوهش تطبیقی هایماهیت و ویژگی :پرسش نخستپاسخ 

 ؟است

 البته .گیرد می انجام تمایزات و مشترکات استخراج منظور به که است مقایسه عمل ،3تطبیق

 اختالفات و اشتراکات صرف تعیین"  که چرا، شودنمی راضی نتایج از حد این به تطبیقی پژوهشگر

 دقیق و درست ای شیوه به اگر حتی و ماند می باقی تتبع حد در که است چیزی مكاتب، و آراء

 تطبیق، بنابراین(. 3: 1333 کلباسی،) " است فایده بی  ،بررسی و نقد از دور به باشد، شده انجام

 سطح در پژوهش خالفهب تطبیق،". رود می فراتر پژوهش از است، پژوهش نوعی اینكه ضمن

 "شودمی ایجاد و شهود به منجر و رسدمی هم نقد و قضاوت سطح به و ماند نمی باقی توصیف

 (.93 :1333 اردکانی، داوری)

                                                           
1.Given, L. M. 

2.Comparative analysis 

3 .Comparison 
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. گیرد انجام غایات و روشها مبادی، در است الزم گیرد، انجام فوق معنای به تطبیق اینكه برای

 باید " .شد نخواهند روشن نیز مسائل نشوند، مشخص مبادی تا و گیرندمی ریشه مبادی از مسائل

 در سنخی هم و اشتراك نقطه وجود کند، می تطبیقی مطالعه بلقا را دیدگاه دو آنچه داشت، توجه

 فرامرز) "است... و معرفتی بستر نظریه، فرضیه، آورد،روی لوازم، مبنا، له،ئمس مانند اضالع از یكی

 (. 923: 1333  قراملكی،

 هیگا.است اساسی بسیار اختالفات گاهی د،نبینداز اشتباه به را ما نباید تطبیق کار در شباهتها

. باشد دور هم از بسیار آنها فلسفه روح اما ،دنباش نزدیک هم به که است ممكن هاو نوشته هاگفته

 چه باشند داشته مطابقت هم با مكانی و زمانی لحاظ از چه تربیتی مكتب دو یا اندیشه دو مقایسه

دچار  آنها افكار در فهم ما را است و ممكن است مخاطره پر کاری ترتیب هر به باشند، نداشته

 دو یا اندیشه دو در که مشترکی اصطالحات و ظاهری شباهتهای یگاه .سازد انحراف و اشتباه

 میان عمیق اختالفات باشد، آنها فكری سنخیت بر داللت اینكه جای به دارد، وجود تربیتی مكتب

 . دهد می نشان را آنها

 رسدمی همدلی به زبانی هم از و ستهااندیشه میان داستانی و هم زبانی هم ایجاد امكان ،تطبیق

 به که دارد خود مفهوم در را فرض پیش این تطبیق،. شودمی منجر فرهنگی بازشناسی نوعی به و

 به گفتگو طریق از توانندمی و انسانها است یكی انسان فطرت و ذات مكان، و زمان در تفاوت رغم

 در را خود جایگاه که دهد می امكان ما به زادآ شرایط در گفتگو این. برسند متقابل فهم و نظر تبادل

 هایاندیشه میان در را خود فرهنگ واقعی موجودیت و کنیم بازشناسی فرهنگ و اندیشه تاریخ

 .بشناسیم گوناگون

 پرداخته آن به کمتر که است تربیت و تعلیم فلسفه در پژوهش انواع از یكی تطبیقی پژوهش

 می وجود به فراوانی ضمنی مفاهیم تطبیقی پرورش و شآموز کار در فلسفه اگرچه. است شده

 در فلسفه نقش اما نیستند، توجهبی فلسفی هایبررسی به پرورش و آموزش کارشناسان نیز و آورد

 عدم این هایجنبه از یكی. است نگرفته قرار توجه کانون در روشنی به تطبیقی پرورش و آموزش

« تطبیقی پرورش و آموزش» و« تربیت  تعلیم فلسفه» هرشت میان ارتباط نایافتگی توسعه وضوح،

 به تطبیقی و فلسفی رویكرد فوق، وضعیت به توجه بدون حال هر به(. 1333 میرزامحمدی،) است

 ارتباط اساس این بر. درآید انتقادی و حساس یافته، شكل گفتگویی صورت به باید تربیتی مطالعات

 نیازها، زمینة در: است طرح قابل« فرصتها» و« مشكالت» ،«نیازها» حالت سه در حوزه دو این میان

 بعد یک به نیاز تطبیقی پرورش و آموزش و دارد تطبیقی بعد یک به نیاز تربیت و تعلیم فلسفه
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 پرورش و آموزش اجرایی ماهیت به مربوط چالش ترینجدی مشكالت، زمینة در. دارد فلسفی

 میان ارتباط بررسی فرصتها، زمینة در. دهد نمی جا همه در را فلسفی مباحث ورود اجازه که است

 دو کارشناسان از یک هر به که دارد را فایده این تربیت، و تعلیم فلسفه و تطبیقی پرورش و آموزش

 همچنین. دهد می را یكدیگر مطالعات در رشته دو از استفاده هایزمینه درباره جدید بینشی حوزه،

 سازنده گفتگوی باب و آوردمی فراهم را کارشناسان ای رشته -میان مشارکت فرصت ارتباط این

 (.9002 ،1اللین مک) گشایدمی را آنها میان

 با تطبیقی پژوهش که است این  شود می مطرح که مهمی موضوع فوق، مراتب به توجه با

 کیفی، و کمی کار میان عمیق شكاف. »کیفی یا کمی است؟ پژوهشی چگونه فلسفی، ماهیت

 هایزمینه در ریشه شكاف، این(. 23 : 1333  ،9ریگین) «.است تطبیقی پژوهش جنبه بارزترین

 می دکارت و بیكن هایاندیشه به که مدرنیستی شناسی معرفت در. دارد پژوهش شناختی معرفت

 کردن برقرار تمایز با دکارت. کند می عمل هژمونی یک در حكم و دارد اصالت 3گراییعلم رسد،

 زمانی هم اندیشه و درون جهان با مادی و بیرون جهان میان اگرچه است معتقد بدن و ذهن میان

 مندقاعده دو این رابطه و فهمید منطقی – عقالنی مبنای بر توان می را آنان دو هر دارد، وجود

 آموزشی نظامهای. گذارد می را خود تاثیر تربیتی نظامهای در روشنفكری ایده تدریج به. است

 متضمن نیز تربیتی پژوهش. است تفكر این ارمغان مدار، عقالنیت و شده بندیقهطب وار،توده

 قوانین. بود شده تعیین ایمجادله گونه هیچ بدون و پیش از که شد خطی پیشرفت از ایزنجیره

 حاکم طبیعت جهان بر هم و اجتماع جهان بر هم که ساختمی معلوم را عامی مسلمات علم،

 و مربوطه متغیرهای کنترل بینی، پیش قابل فرضیات بررسی و کشف ریقط از وضعیت، این .گشت

 شناسی معرفت در حالی که در. شد ساری و جاری آنها، بندی طبقه و گذاری نام با نظامها شرح

 . شودمی تكیه هم تخیل و احساس بر عقل، بر صرف تكیه جای به غیرعلمی،

 تربیت، و تعلیم فلسفه در تطبیقی پژوهش که گرفت نتیجه توانمی شده گفته آنچه به توجه با

 تطبیقی پژوهش مانند دیگر ینامهای با حوزه این ادبیات در پژوهش این. ندارد کمی  صرفاً ماهیتی

« محور -متغیر»مقابل در« محور- مورد» و( 9003 ،2اسمیت« )گراعقل» مقابل در« گرا رمانتیک»

 موردها کلیت بررسی به پژوهشگر پژوهش، نوع ینا در. است شده گذاری نام نیز( 1333، ریگین)

 بندی صورت به تطبیقی پژوهش. دارد نظر ،علل ترکیب به و پردازدمی آنها تاریخی تفسیر و

                                                           
1 . McLaughlin, T. H. 
2 .Ragin, C. 

3. Scienticism 

4  . Smith, R. 
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پژوهشگر ناگزیر  و دهند توضیح را خاص پدیده یک از مصداقی هر قادرند که انجامدمی تبیینهایی

 همان،) باشد داشته کاربرد آنبارة در آماری داریمعنا آزمون که برگزیندرا  ای مونهاز آن نیست ن

 (.23ص

 در پی صرفاً اینكه جای به تربیت و تعلیم فلسفه در تطبیقی پژوهش که گفت باید اساس این بر

 ویژگیهای و ماهیت. هست هم آنها نقد و فهم درصدد باشد، تربیتی هایپدیده وقوع علل تبیین

 دور علّی تبیین از را پژوهشگر که است ایگونه به ربیتت و تعلیم فلسفه در تطبیقی پژوهش خاص

 به. است پژوهش نوع این بودن پیچیده امر این دالیل از یكی. کند می ترنزدیک نقد و فهم به و

 میرزامحمدی،« )فارابی و افالطون دیدگاه از تربیت و تعلیم اهداف مقایسه» پژوهش در مثال عنوان

 مقایسه طرف دو هر تربیتی و فلسفی هایاندیشه تحقیق، هایگزاره بندی صورت از پف ،(1339

 همجوار و تدوین فارابی و افالطون تربیت و تعلیم اهداف درست، فهم برای سپف شده، توصیف

 مقایسه به نوبت مرحله دو این از پف و گرفته صورت تفسیر و توصیف مرحله این تا. اندشده

 از اهداف افتراق و اشتراك وجوه نقد، طریق از مرحله ینا در. است رسیده آنان دیدگاه از اهداف

 تجربی، یابیعلت معنای به تبیین شد مشاهده که گونه همان. شود می مشخص فیلسوف دو دیدگاه

 در فلسفی پژوهشهای ماهیت زیرا. ندارد جایگاهی( مراحل تمام در) پژوهش ایندادن  انجام در

 قول به. است انتقادی و تفسیری نوع از بلكه ،تجربی جویی علت و تبیین نوع از نه تربیت و تعلیم

 آورد می دست به را قابلیتهایی توصیف، مرحله از گذر از پف تطبیقی پژوهشگر ( ،1222) 1بردی

 طرفین فلسفی نقد این توانایی تفسیر، مرحله از گذر با و بپردازد موضوع فهم و تفسیر به بتواند تا

 .کند کسب را مقایسه

 و تعلیم فلسفه در تطبیقی پژوهش که دهد می نشان روشنی به موجود ادبیات و دانش مطالعه

 درباره آنچه همه با وجود: »گوید می (1333) ریگین مثال عنوان به. است پیچیده امری تربیت،

 فقدان دلیل. است نكرده بروز دقیقی تطبیقی شناسی روش که است انگیز شگفت شده گفته تطبیق

« داشت خواهد در پی دقیق تطبیقی شناسی روش یک که است بسیاری اریهایدشو چیزی، چینن

 ساختن زیادند، هامؤلفه است، پیچیده( تربیتی) اجتماعی پدیده ریگین، اعتقاد به . (22 صریگین ، )

 چندگانه علتهای تواندمی معلول یک است، دشوار تفاوت و شباهت وجوه گذاشتن برای چارچوبی

 – فلسفی عرصه رسدمی نظر به(. پیشین) است مشكل فرهنگی مسائل فضای در کار باشد، داشته

 پیچیده پژوهش، نوع این تا کند می ایجاب شود، می انجام آن در تطبیقی پژوهش یک که اجتماعی

                                                           
1 .Beredy, G. 



 26 ... بررسي و تبيين ماهيت و ويژگيهاي پژوهش

 گونه این در اگر. هستند پیچیدگی این به مندعالقه تطبیقی پژوهشگران آنكه مهم نكته. باشد

 آفت بزرگترین ظاهرگرایی. شد خواهد غالب ظاهرگرایی گیرد، ورتص انگاریساده پژوهش،

 ولی باشند هم به شبیه بسیار مورد، دو است ممكن. است تربیت و تعلیم فلسفه در تطبیقی مطالعه

 دارای مشابه، ظاهراً ویژگی دو آن اساس بر که 1موهوم اشتراك. کنند تجربه را متفاوتی رخدادهای

 زبان، فریب اثر بر ممكن است ظاهرگرایی. شود می ایجاد ظاهرگرایی اثر بر هستند متفاوتی اثرات

 فلسفه در تطبیقی پژوهش سالمت شرط فوق، مراتب به توجه با. باشد دیگری عوامل و تعصب

 نظر در زیر موارد است الزم امر، این دستیابی به برای. است ظاهرگرایی این از گذر تربیت، و تعلیم

 :شود گرفته

 هستی شناختی و بستر بررسی: تطبیق طرفین شناختی معرفو  متافیزیكی مبادیسی برر( الف

 مقایسه به موضوع این در انگاری ساده. است ضروری اما پیچیده مقایسه، طرف دو شناختی معرفت

هایی که برای تطبیق  در انتخاب سوژه .انجامدمی خالء در بررسی نیز و وجه بی و دلیل بدون

یند تولید آسوژه در فر. باید مبادی و افكار دو طرف تطبیق را مد نظر قرار دهیم شود  استفاده می

نها مورد توجه آی که برای کسب مبادی معرفت یهاهژبه سو دمعرفت تمام علت نیست. در تطبیق بای

شناخت واقع )یک مكتب یا  در پیتوضیح آنكه در جریان شناخت، ما . کرد توجه ،دنگیرقرار می

توانیم ین صورت، اگر نتوانیم مالکی برای عینی بودن آن ارائه دهیم، نمیا تیم. درهس فیلسوف(

   ادعای شناختی مطابق واقع )کار تطبیقی را( داشته باشیم.

-می گرجلوه وی آثار در فیلسوف هر هایاندیشه که آنجایی از: تطبیق طرفین آثار بررسی( ب

 و آثار آن نقد امكان و ترآسان را آنان فهم زمینه ه،مقایس مورد فیلسوف دو آثار دقیق بررسی شود،

 اسناد نداشتن دلیل به فارابی که دارد وجود اعتقاد این مثال عنوان به. کند می فراهم را ها اندیشه

 قراملكی، فرامرز) کندمی معرفی اختالف بدون را ارسطو و افالطون« الجمع» کتاب در کافی،

 معتقد( 1332) اردکانی داوری مثالً. است شده واقع هم چالش مورد اعتقاد این البته ، (303ص

 فارابی که نیست این داند، نمی اساسی را فارابی و افالطون میان اختالف فارابی اینكه دلیل که است

 باز دادنمی انجام هم را خطا این فارابی اگر بلكه داند می ارسطو اثر اشتباه، به را« ولوجیاثاُ» کتاب

 . ندارند اندیشه در زیادی اختالف ارسطو و افالطون وا از نظر هم

 هر هایاندیشه فهم برای مهم هایزمینه از یكی: تطبیق طرفین معارض دیدگاههای بررسی( ج

 گرفته شكل هاییدیدگاه چه مقابل در هااندیشه آن که است موضوع این شناخت تربیتی، فیلسوف

                                                           
1 . Illusory commonality 
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 اگر و است کرده شهر آرمان طرح به اقدام معارضی جریانات چه مقابل در افالطون مثالً. اند

 نماید مشخص باید کند مقایسه فارابی فاضله مدینه با را افالطون طرح همین بخواهد پژوهشگری

 مدینه ایده طرح موجب معارض فضای این و داشته قرار آلودی تعارض فضای در هم فارابی آیا که

 . است شده وی فاضله

 یک که ایدوره بر حاکم فرهنگی و فكری فضای: تطبیق ینطرف زندگی عصر بررسی( د

 فیلسوفی اندیشه مثال، عنوان به. دارد وی تفكرات در بسیار تاثیر کند می زندگی آن در فیلسوف

. است نهاده نام« گریفارابی عصر» را آن( 9009)1نتون که است فارابی عصر حاصل فارابی، مانند

 ویژگیهای به توجه ،گیرد قرار مقایسه مورد دیگری فرد اندیشه با فارابی تربیتی هایاندیشه هرگاه

 . است الزامی فارابی عصر

 فهلسف در تطبیقی مطالعه درآفرین  لهئمس هایزمینه از یكی زبان،: تطبیق طرفین زبان بررسی( ه

 و کرده صحبت متفاوت زبانهای قالب در مقایسه، طرف دو که هنگامی. است تربیت و تعلیم

 باید مهم کار دو جا این در. نیست ممكن سادگی به آنان هایاندیشه تطبیق اند، اندیشیده براینبنا

 آنها بتواند که مشترك زبان یک ایجاد دوم، و مقایسه طرفین از یک هر زبان فهم اول،: گیرد صورت

 دو هر ،دیویی و افالطون زبان بر« دموکراسی» اصطالح مثال برای. کند دعوت هم با گفتگو به را

 اگر حال. دارد را خود خاص معنای فیلسوف دو از یک هر نزد واژه این اما است جاری

 ،(1332یوسفی،) برآید  دیویی و افالطون تربیتی -فلسفی هایاندیشه مقایسه درصدد پژوهشگری

تواند نمی  کند، ایجاد آنان میان مشترك زبان تا کند تالش و دریابد را آنان متفاوت زبان اینكه بدون

 .دهد انجام دقیقی تطبیقی پژوهش

از دیدگاه  در فلسفه تعلیم و تربیت پژوهش تطبیقی ماهیت و ویژگیهای :دوم پرسشپاسخ 

 چگونه است؟فارابی 

-، ابتدا مبادی معرفت شناختی فارابی به طور خالصه معرفی و تبیین میپرسشدر پاسخ به این 

هم،  نهایتمعلم ثانی مورد نظر قرار می گیرد و در ی شناسروشنگاه، با نظر به این مبادی، آشود، 

 روش پژوهش تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی بررسی و تبیین می گردد:

، به این شرح ضروری است: پرسشمبحث معرفت شناسی فارابی، طرح الاقل چهار زمینة  در

فارابی چگونه است؟ معرفت حقیقی از حقیقت از نظر فارابی چیست؟ حدود معرفت انسان از نظر 

 ت از نظر فارابی چه انواعی دارد؟نظر فارابی چگونه معرفتی است؟ و معرف

                                                           
1 .Netton, I. R. 
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(، معرفت حقیقی را علم به برترین چیزها از طریق بهترین 23ص ،  1221)فارابی، در کتاب آرا 

ها. ی، بهترین علمو دیگر مهم وجود دارد؛ یكی برترین چیزهالفه ؤعلمها می داند. در اینجا دو م

رتبه برای برترین چیزها برای فارابی، ذات مقدس باری تعالی است، پف بهترین موضوع و م

های اوست. فارابی در آراء می گوید: برترین موضوع و مرتبه معرفت، شناخت، خداوند و ویژگی

به عنوان  نهزمیتر، شناخت اشیا است. فارابی، در همین واجب الوجود است، سپف، در مرحله نازل

حق مساوی »موضوع و متعلق عینی و علمی علم و معرفت معتقد است که در یک اعتبار فلسفی، 

است. بنابراین حقیقت گاهی مساوی وجود داشتن و موجودیت یافتن است. بر همین « وجود

اساس، حقیقت شیء، وجود خاص آن محسوب می شود. به تعبیر دیگر در این اعتبار، حق همان 

وده و وجود همان حق است، خواه این وجود، وجود مطلق یا به تعبیر فارابی اکمل الوجود وجود ب

 های مدنی باشد.یعنی ذات اقدس الهی بوده  یا مطلق وجود از جمله وجود یا پدیده

در نگاه فارابی، معرفت حق و حقیقی، عبارت از مطابقت عقل با معقول واقعی و علم با معلوم 

حق، اطالق بر آن معقولی می شود که عقل آن را موجود یابد تا با آن "ر خود او، عینی است. به تعبی

(. بنابراین، حق و حقیقت علمی عبارت از همان صدق و صداقت 23)پیشین ، ص  "مطابقت کند 

ای اعم از غیر مدنی و مدنی . کما اینكه وی تاکید می کند: این چنین وجود و موجود یا پدیدهاست

و موضوع اندیشه در مطابقت با واقع خود  استده از جهت اینكه در ذهن معقول است. این پدی

قرار می گیرد، به آن حق گفته می شود. همین پدیده از جهت ذات و عین خودش و بدون نسبت 

شود. همچنین آن با ذهن و عقل یا فرآیند تعقل و علم، یعنی به طور مطلق، به آن موجود اطالق می

 ین حق را با وجود و موجود، صدق می گویند.رابطه و مطابقت ا

حدود شناخت پدیده ها معتقد است که وقوف  زمینة(، در 2ص،  1332فارابی در التعلیقات )

وی  .ها ممكن نیستکامل و فراگیر بر حقیقت، ذات و ماهیت یا چیستی و هستی و نیز مبادی پدیده

ا و تعمق در اعماق ذات پدیده ها، در قدرت بر این اساس تاکید می کند اساساً وقوف به حقایق اشی

ها، به قدر طاقت . به تعبیر دیگر، انسان در غوص در حقایق و ماهیت پدیدهنیستعقل و فهم بشر 

-( . فارابی می339 :1333بشری و انسانی خویش می تواند غور کرده و دسترسی پیدا کند )صدرا، 

یم یا تنها عوارض و نمودهای معرفت نمی یاب ها،گوید: ما جز به خواص، لوازم و اعراض پدیده

و به آن معرفت و علم حاصل می نماییم، یعنی به حقایق و ماهیت آنها دست  می شناسیمرا  اشیا

 ( .1332نمی یابیم )
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ها و علوم انسانی و اجتماعی را از حكم فوق جدا کرده است. به اعتقاد وی، نفف فارابی، پدیده

بع، علوم انسانی و اجتماعی این گونه نیستند، زیرا نفف ناطقه که وجود انسانی و شناخت آن و بالط

، ذات خویش را تعقل می نماید و این در حالی است که حتی بینایی، است« به سان مفارقات»آن 

خود را و ذات خود را درك نمی کند. لكن از نظر وی، نفف ناطقه و عقل انسان می تواند مفهوم و 

تواند ماهیت و حقیقت به همان سان، انسان می"دریابد.  ت و چیستی خود راذات یا حقیقت و ماهی

های انسانی، اجتماعی و حتی همین بینایی را تعقل نماید، در نتیجه با توجه به ذات سایر پدیده

مسائل انسانی و اجتماعی « تمامیت»تواند نسبت به خویش، آن را درك کند. به طور کلی، انسان می

 (.332: 1333)صدرا،  "آورد شناخت به دست

وی  .، به تبیین معیارهای معرفت صحیح پرداخته استه و آراءفارابی در دو کتاب سیاست مدنی

تا به معرفت صحیح  پرداخته استدر کتاب سیاست مدنیه، به شرح و نقد انواع معرفت انسانی 

ای که ، همان اندیشهای از مردم، معرفت نسبی است و در هر زمانبرسد. به نظر او، برای عده

ای دیگر یابد. عدهچیزی است که هر فرد آن را در می حاصل می شود، حقیقت دارد. حقیقت آن

. برخی نیز نیستدیگر،  این امر، شناخته شده  معتقدند معرفت به حقیقت ممكن نیست، به عبارت

ند به حقیقت و آنان که می گوی نیستو سایه حقیقت  حاعتقاد دارند که معرفت چیزی جز شب

 رسیده اند، دروغگو هستند.

، ضمن نقد همه نظریات فوق ، به شرح ویژگیهای معرفت صحیح، به شرح کتاب آرا فارابی، در

 پردازد:زیر می

ب( معرفت انسانی  بلكه از ثبات و پایداری برخوردار است. نیست،الف( معرفت انسانی نسبی 

بنابراین شناخت آن  ،موضوع معرفت حقیقت داردقابل اکتساب و انتقال است، به این صورت که 

ج( معرفت انسانی واقعی است یعنی  توان آن را به دیگران آموزش داد.نیز حقیقی است و می

 حدس و گمان نیست بلكه یک حقیقت روشن و شفاف است.

. با توجه به این نیستبرای فارابی رسیدن به معرفت حقیقی و کامل، فقط از یک منبع ممكن 

، شامل معرفت تب، در نظام معرفت شناسی فارابی، طیف وسیع، جامع و کاملی از انواع معرفتمرا

 حسی، معرفت عقلی و معرفت اشراقی وجود دارد :

، حواس انسان را دروازه کسب معرفت می داند. وی گستره حواس را فارابی معرفت حسی:

حواس ظاهری از نظر فارابی شامل داند . و آن را شامل حواس ظاهری و باطنی می می بیندوسیع 

حواس پنجگانه است. این حواس، اولین مرتبة معرفتی و مقدمة ضروری برای شناخت عقلی است. 
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ویژگی این حواس، آن است که نمی توانند معانی مجرد را ادراك کنند، بلكه از طریق پیوند آنها با 

نین معانی، بعد از محو شدن همچ. هستندچگونگیهای کمی و کیفی و زمانی و مكانی، قابل درك 

های کمی، نیستند و با از بین رفتن چگونگی ، از منظر معرفت حسی، قابل ماندگاریو کمیتها اشیا

آنها نیز از میان می روند. حواس باطنی از نظر فارابی قادر به حفظ و نگهداری ادراك صور در 

باطنی نیز مانند حواس ظاهری صور . البته حواس هستندداخل نفف، پف از زوال محسوسات 

مجرد را ادراك نمی کنند، بلكه صوری را ادراك می کنند که عجین با چگونگیهای کمی باشند 

، مصوره، وهم ، حافظه، حف مشتركشامل فارابی حواس باطنی را  (. 153-122: 1222)فارابی ، 

 . نیستنها آمجال معرفی  مفكره و متخیله و ناطقه تقسیم می داند که در اینجا

( ، شش معنا  1203)  "رساله فی المعانی العقل  "فارابی در اثر ارزشمندی به نام  معرفت عقلی:

 شمارد : برای عقل به شرح زیر بر می

اول، عقل از دیدگاه عامه: این عقل، به طور عمده مربوط به تفكرات و معتقدات دینی و مذهبی 

عاقل کسی است که بتواند خیر و شر را درك کند  این عقل،مردم است . در نگاه فارابی ، بر اساس 

 و استنباط نماید. 

دوم، عقل از دیدگاه متكلمان: منظور از این عقل، همان عقل عمومی است که در محاورات 

-نمی این عمل با عقل انسان جور در"روزمره به آن اشاره می شود. به عنوان مثال، این عبارت که 

 عقل دارد.  ، اشاره به این "آید

ارسطو بیان شده ،  "برهان"که با استناد به کتاب  فطری: منظور فارابی از این عقل، عقل سوم

قوت نفف انسان است که به واسطة آن ، بالفطره و بالطبع، یقین به مقدمات کلی صادق و ضروری 

مل کسب می به وجود می آید. این قوه ، جزیی از نفف است که معرفت بدیهی را بدون تفكر و تأ

 کند و به مقدمات و مبادی علوم نظری یقین پیدا می کند. 

این عقل بر اثر تجربه و تكرار اعمال در انسان به وجود  چهارم، عقل تجربی: از نظر فارابی،

، گیری از استدالل پیدا می کند. بر این اساسصحیح را بدون بهره یآید و فرد قدرت استنباط آرامی

تر باشد، بنابراین، در ن تجربه است. پف هر فرد می تواند در یک زمینه باتجربه، همامنظور از عقل

تر عمل می کند. نكته دیگر اینكه، هر چه سن فرد بیشتر باشد، در همان زمینة همان زمینه عاقل

 تر رفتار می کند.یادشده، تجارب بیشتری اندوخته است، پف عقالنی

فف آدمی با آن تمام می شود و به جوهر عقل عملی پنجم، عقل نظری: عقلی است که جوهر ن

تبدیل می گردد. به عبارت دیگر، عقل نظری، قوه ای است که بدون استدالل و قیاس، و به طور 
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که در واقع مبادی همه علوم است، برای انسان، حاصل  ،طبیعی، علم یقینی به مقدمات کلی ضروری

 :می شود. این عقل، خود، دارای مراتب زیر است

ای نفف یا جزء نفف یا قوه"عقل هیوالنی یا عقل بالقوه: فارابی در تعریف این عقل می گوید: 

از قوای نفف یا چیزی است که ذاتش معدّ برای انتزاع ماهیات موجودات و صور آنها از موادشان 

مین . این ویژگیها از نظر فارابی برای عقل بالقوه نیز صادق است، به ه( 22، ص ) پیشین "است

 ، عقل بالقوه را همان عقل هیوالنی نامیده است.، فارابیمناسبت

: هرگاه عقل بالقوه ماهیات موجودات و صور آنها را بدون موادشان عقل بالملكه یا عقل بالفعل

-، بالفعل می، آن عقل بالقوهانتزاع کرد و صورت محسوسات در آن نقش بست و جزء آن گردید

معقول گردد و عقول ابتدا تعقل می شود و از مواد خود انتزاع میگردد. به عبارت دیگر، ذات م

-كه وجودش مفارق شد و غیر از وجود اولش گردید ، دوباره تعقل میبالقوه می شود و بعد از آن

بنابراین، عقل بالفعل دو جهت می تواند داشته "( .  50شود و معقول بالفعل می گردد )پیشین، ص 

راك کند، عقل بالقوه می شود و اگر معرفت به ذات خویش داشته باشد، باشد: اگر محسوسات را اد

( . به اعتقاد فارابی، عقل فعال وظیفة انتقال عقل بالقوه  113: 1330، ) مهاجرنیا"عقل بالملكه است 

 ( . 119 : 1221به عقل بالفعل را بر عهده دارد ) فارابی، 

، بخواهد او صور معقول بالفعل هستند برایعقل مستفاد: عقل بالفعل هرگاه معقوالتی را که 

تعقل کند، به عقل مستفاد تبدیل می شود. بنابراین، عقل مستفاد، باالترین مرتبة عقل انسانی است. 

و قلمرو خود را به حوزه می گیرد این عقل، به طور کلی از انتزاع محسوسات و ادراك صور فاصله 

 ادراك معقوالت مجرد اختصاص می دهد. 

عقل فعال: عقل فعال، جزء عقول بشری نیست، بلكه دهمین عقل در سیر نزولی عقول  ،ششم

دهگانه است و در عالم مافوق قمر قرار دارد. عقل فعال، فیوضات را از مبدأ اول دریافت و به 

جهان مادون قمر افاضه می کند. این عقل، صور عقالنی را بر نفف و صور جوهری را بر موجودات 

نیز نامیده است. وظیفه عقل فعال،  "واهب الصور"د. به همین جهت، فارابی آن را افاضه می کن

منحصراً به عالم تحت قمر، یعنی عالم کون و فساد مربوط می شود. این عقل، از جهتی به سبب 

وجود نفف ارضی و از جهت دیگر، به وساطت افالك، سبب وجود عناصر چهار گانه آب، هوا، 

-عقل فعال را به روح (، 39. فارابی در سیاست مدنیه )ص ( 22: 1221بی،آتش و خاك است )فارا

 االمین و روح القدس هم تعبیر کرده است.
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های معرفت شناختی فارابی، تاکنون نشان می دهد که ایشان یک : بررسی اندیشهمعرفت اشراقی

، مة شناخت اومعرفت عقالنی و نقش آن در منظو بارةفیلسوف تمام عیار است و تأکیدات وی در

رود که فارابی به ، به ظاهر، انتظار می. بر اساس این مراتباستنظیر در میان فالسفة مسلمان بی

ای هشناخته شود و زمینه "فیلسوف مشایی"عنوان یک فیلسوف صد در صد عقل گرا و به قولی 

ز دیگری است. معرفت شناختی غیر عقل گرایانه در فلسفة او جایی نداشته باشد. لكن واقعیت چی

ز مؤسف فلسفة فارابی در این سر داستان، فیلسوف اشراقی تمام و کمالی است و به جز این هم ا

فارابی(، از یک سو آثار ارجمندی نمی رود . پیشرو فلسفه اسالمی ) ، انتظاراسالمی و معلم ثانی

ثمر می رساند و از مانند آراء و سیاست مدینه را با محوریت سیاست و مدنیت و در اوج پختگی به 

نویسد که به تنهایی ایشان را در رأس فالسفة را می "فصوص الحكم"سوی دیگر کتاب گران سنگ 

دهد . این موضوع، تا آن حد عجیب و جالب است که حتی برخی از فالسفه اشراقی قرار می

فصوص الحكم  ،. به هر حالتا فصوص الحكم را از فارابی نداننداست مسلمان را دچار ابهام کرده 

روح انسانی، مانند "فارابی در فصوص الحكم می نویسد اثر برجستة اشراقی و عرفانی فارابی است. 

آینه است و عقل نظری هم نقش صیقل دهندة آن را دارد و معقوالت، از ناحیه فیض الهی در روح 

قش می گیرد. آدمی )یا در عقل نظری( نقش می بندد، همان طور که شبح در آینه صاف و شفاف ن

پف اگر شفافیت روح بالطبع فاسد نگردد و از خارج هم چیزی بر آن وارد نشود تا به واسطه 

شهوت و غضب و حف و تخیل مادون آن خود را مشغول دارد، و اگر از این همه اعراض نماید و 

 -155)ص  به عالم امر توجه کند، ملكوت را مشاهده خواهد نمود و به لذت اعلی نایل خواهد شد

152.) 

لسوف به معرفت یشود که فارابی از یک سو در مقام یک ف بر اساس این مراتب، مشخص می

آید و از طرف دیگر در مقام یک سالک  اکتسابی معتقد است که از راه حف و عقل به دست می

طریق الی اهلل، به معرفت شهودی و علم حضوری معتقد است که از راه افاضه عقل فعال و فیض 

شود و  خداوند متجلی می»  فرماید: آید. وی در فصوص الحكم، و در این زمینه می به دست می الهی

(. در این مقام است که 152)ص « شود تابد و هر کف به سوی آن شتافت، به آن ملحق می می

اد ورزی(، و دین )به عنوان نم بدیلی توانسته است بین فلسفه )به عنوان نماد عقل به شیوه بی  فارابی،

اشراق( نزدیكی ایجاد کند و آنها را به صورت موزونی با هم جمع کند. کاری که در فلسفه اسالمی، 

و  سف و پیشرو فلسفه اسالمی ؤقبل از فارابی انجام نشده بود و این کار بزرگ، فارابی را به عنوان م

ناسی فارابی، اکنون با نظر به مبادی معرفت شکند.  استاد تمام فالسفه مسلمان پف از او معرفی می
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یكی از ویژگیهای مهم و تاثیرگذار فلسفه فارابی، شناسی ایشان شد: توان وارد بحث روشمی

به عبارتی، فارابی فیلسوفی روشمند است. به طور کلی ویژگیهای  آن است. "روشمندی"

 شناسی فارابی شامل موارد زیر است: روش

رابی، مبتنی بر مبادی متافیزیكی و غایات خاصی : روش، در اندیشه و عمل فابودن گرا غایت .1

شناسی فارابی نه امری تقلیدی و نه موضوعی عادی و معمولی است.  است. بر این اساس، روش

. غایت روش شناسی استبلكه موضوعی کامالً حساب شده و مورد تاکید او در نظر و عمل 

یكی از فضایل کلیدی هر علم،  ، به عنوان"روش"فارابی، در آموختن منطق یا در نظر گرفتن 

 شناسی ایشان است. گرایی روش هایی از غایت نمونه

تمام منظومه فلسفی اوست و اختصاص به بخش  ة: روشمندی فارابی در برگیرندبودنجامع  .9

های دقیق و شناسی فارابی، همه از روش شناسی و ارزش خاصی ندارد. مبادی متافیزیكی، معرفت

سیف أهای مهم ت شناسی فارابی، یكی از زمینه . جامعیت روشهستندند م مخصوص به خود بهره

 .شناسی اوست نظام معرفت

: با وجود اینكه ابعاد مختلف فلسفه فارابی، روش خاص خود را دارند، اما این بودنمنظم   .3

شناسی  عكف روشهشود . بلكه ب تنوع، موجب پراکندگی روشهای مورد استفاده معلم ثانی نمی

گیرد. نكته  بی منظم است. به این معنا که هر روش در جای مناسب خود مورد استفاده قرار میفارا

 یک بعد از فلسفه فارابی، با مهم این است که این روشها، در عین منظم بودن و اختصاص داشتن به

و به یک غایت واحد ختم  رندیک دیگر ارتباط پویا و مستمر دا لحاظ اصل سلسله مراتبی، با 

 شوند.  یم

کند که وی  : تنوع و کثرت منابع و انواع معرفت در فلسفه فارابی، ایجاب میبودنگرا   کثرت .2

هر نوع از معرفت، روش آن را جستجو کند. بر این اساس،  یو ما به ازا ها روی آوردبه کثرت روش

د یک پیوستار توان آن را به مانن ای است که می در نظریه شناخت فارابی، کثرت روشها به گونه

دانست که در یک سر آن روشهای تجربی و در سر دیگر آن روشهای تحلیلی و تعقلی قرار 

توان مبتنی بر کثرت منابع و تنوع  شناختی فارابی را می گرایی روش کثرت در یک تعبیر، اند. گرفته

ور گسترده و البته یونانی و دینی به ط گوناگونروی آوردها دانست. در کثرت منابع، فارابی از منابع 

موزون استفاده کرده است. در تنوع روی آوردها، فارابی از روی آوردهای  متنوع دینی و کالمی، 

 .کرده است گیریعقالنی و استداللی و عرفانی و شهودی بهره
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پژوهش مورد استفاده قرار  گوناگونبا توجه به مراتب فوق، در منظومه فلسفی فارابی، روشهای 

و نها می توان به روشهای تفحص علمی، تمییز علمی ، تبیین علمیی، برهیان   آاز جمله  که می گیرند

با توجه به موضوع پژوهش حاضر، روش پیژوهش تطبیقیی  در فلسیفه تعلییم و      . اشاره کرد تطبیق

 د.شوتربیت از دیدگاه فارابی در اینجا بررسی و تبیین می 

ست. اندیشه تطبیقی، در تمام ابعیاد  اندیشه ها هندکنگر و جمعفیلسوفی تطبیق معلم ثانی، اساساً 

ثار ایشان نشان می دهد که وی برای بییان اندیشیه هیای    آ. بررسی داردفلسفه فارابی، نقش محوری 

در رساله به عنوان مثال، فارابی . استداشته  متفاوتموضوعات خود، همواره سعی در همانند کردن 

نفف بیا کالبید آدمیی، شیهردار بیا       موضوعاتی چون  انندی هم ، اقدام به ( 1231 « )فصول منتزعه»

تیرین نمونیه    . شیاید، شیاخص  کیرده اسیت  پزشک، سیاست مدار با پزشک، و شهر با کالبید آدمیی   

 "آرا "همانندی در فلسفه فارابی را بتوان همانند کردن انسان با هستی )جهان( دانست که در کتیاب  

 .   به آن پرداخته است (  1221فارابی ، )

مل در اندیشه تطبیق گرای معلم ثانی نشان می دهد که وی، در مقیام ییک فیلسیوف تعلییم و     أت

تربیت تطبیقی، تمام اصول و شرایط پژوهشی را به نحو ماهرانه و ظریفی بیه انجیام رسیانده اسیت.     

و افالطیون   ای دو فیلسیوف تربیتیی )میثالً   پایبندی ایشان به معیارهای تطبیق، چه در مقایسه اندیشه

 ، به طور کامیل دییده میی شیود.    فلسفه و دین ( مقایسه دو موضوع مستقل ) مثالًدر ارسطو(  و چه 

فیلسوف تطبیقی، بلكیه پیشیرو   با نظر به مفهوم تطبیق و پژوهش تطبیقی، فارابی نه تنها یک بنابراین 

مونیه از  دو ن ، بیرای بررسیی ایین میدعا ، در ادامیه      اسیت.  تربیتی اسالم پژوهش تطبیقی در فلسفه

 :ح می شودابداعات بی نظیر فارابی در فلسفه مطر

 اسیت . اگیر   میده آ (، فارابی1235) "الجمع بین الرای الحكیمین"ارزشمند  در رسالهنمونه اول، 

 ایین کتیاب فیارابی    شیاید  باشید،  روا آن بیر  تطبیقی فلسفه نام که بیابیم گذشتگان از اثری بخواهیم

-افالطیون و ارسیطو میی    مییان کتاب، ابتدا به علل طرح اختالفات ایشان در این . باشد ترینمناسب

پردازد. به نظر فارابی، این علل شامل موارد  زیر است: یا تعریف فلسفه از سیوی میدعیان اخیتالف    

دو حكیم درست نیست، یا میدعیان اخیتالف دربیاره    بارة نان درآی أدرست فهمیده نشده است، یا ر

له مهم می پردازد که به ظاهر ئنگاه به طرح سیزده مسآ هالت دارند.اندیشه های افالطون و ارسطو ج

ن دو فیلسوف بیزرگ اقیدام   آو در نهایت به جمع اندیشه های ست مورد اختالف افالطون و ارسطو

ی مدعیان درباره اختالف میی پیردازد، سیپف بیا     أکند . برای انجام این کار، فارابی ابتدا به بیان رمی

دو فیلسوف نبود، بیا   یراآحكیم، این اختالفات را رد می کند. اگر استنادی در  دو یراآاستشهاد به 
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و اختالفات را رد می کند. البته فارابی مدعی این موضیوع   می پردازددالیل منطقی، خود به استنتاج 

 مییان نیست که افالطون و ارسطو هیچ اختالفی با هم ندارند، بلكه به نظر وی، زمینه های  اختالف 

 ن بنیادی نیست.ناآ

این کار  دادن كه چگونه فارابی موفق به انجاماست، اینموضوع مهمی که مرتبط با تحقیق حاضر 

، زبیان اییده و   جایی که زبان افالطیون آنبزرگ می شود و به تطبیق اندیشه دو فیلسوف می پردازد؟ 

و بیه عیدم اخیتالف    نها تطبیق انجام داد آزبان ارسطو زبان واقعیت است، چگونه ممكن است میان 

رسید؟ پاسخ این است که فیارابی افالطیون و ارسیطو را بیه خیوبی فهمییده و بیر اندیشیه ایین دو          

فیلسوف بزرگ مسلط است. برخی معتقدند که فارابی در تطبییق مییان اندیشیه افالطیون و ارسیطو      

نان را بدون آتا است ، تالش کرده بودهنان آمند به یكی کردن اندیشه دچار اشتباه شده و چون عالقه

را نیز اثر ارسطو بداند.  "ثولوجیا اُ"جا پیش رفته که کتاب آناختالف معرفی کند. حتی در این کار تا 

، امیا بیه اجمیال بایید گفیت: ایین       مقال نمی گنجدنها در این آالبته ذکر این ادعاها و پاسخ تفصیلی 

رد سیزدهگانه تطبیق افالطون و ارسیطو،  ادعاها از بنیاد نادرست است. به عنوان نمونه فارابی در موا

گرای فیارابی ارتبیاطی بیا    اندیشه تطبیقی و جمع  ثولوجیا استناد می کند. اساساًفقط در دو مورد به اُ

، زمینه تاسیف فلسفه اسالمی را "الجمع"یک کتاب خاص ندارد. در حقیقت  فارابی با تالیف کتاب 

دادن ن است که فیارابی بیرای تطبییق    آفوق،  پرسشبه نكته مهم دیگر در پاسخ  ورده است.آفراهم 

-میان اندیشیه   "زبان مشترك"نظیری توانسته است یک های افالطون و ارسطو، با مهارت بیاندیشه

نامیید. فلسیفه، زبیان مشیترك دو      "یفلسیف زبان "را می توان  زبان مشتركایجاد کند. این  نانآهای 

 افالطون کتاب این در نان هم زبانی ایجاد کرد. فارابیآن ن می توان میاآفیلسوف است که بر اساس 

 مجلسشیان  در و فراخوانیده  اسیالم  عالم به را بزرگ دو هر آن او. است نكرده تحریف را ارسطو و

 .اسیت  افتیه ی داسیتانی  هیم  و زبیانی  هم آنها میان و شنیده را آنان سخن خود عهد گوش با و نشسته

 دو نظر غایت و آرا مبادی به او که است این دارد، اهمیت مقام این نمیا در الاقل فارابی اثر در آنچه

 (.12 :1333 اردکانی، داوری) است داشته نظر لسوفیف

کاری که  است.فه و دین جمع بین فلس نظیر فارابی در حوزه تطبیق،از کارهای بینمونه دوم 

، که قبل از  "و اسحاق کندیاب"قبل از فارابی در فلسفه اسالمی سابقه نداشت. به عنوان مثال، 

دین و فلسفه را با یک ه فارابی از اولین کسانی است که در حوزه فلسفه اسالمی کار کرده، نتوانست

نجایی که زبان فلسفه، آ .ه استها را به طور مستقل در کنار هم دیگر قرار دادآندیگر جمع کند و 

توان این دو حوزه را با هم جمع ونه میزبان برهان و استدالل، و زبان دین زبان اقناع است، چگ
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 پرسشها؟ این دیگر گفتگو کنندکرد تا بتوانند با یك ایجادتوان بین این دو یا زبان مشترکی میآکرد؟ 

له ئو موارد دیگری از این قبیل، راه را برای گفتگوی دین و فلسفه بسته بود. فارابی توانست این مس

برای فارابی،  جدیدی به نام فلسفه اسالمی تاسیف نماید.را حل کند و به واقع دستگاه فلسفی 

ن نیز ثابت است . آحقیقت، امر واحدی است، دین و فلسفه یک حقیقت را بیان می کنند و 

حقیقت فلسفی با حقیقت دینی یكی است اما حقیقت دیگری غیر از حقیقت فلسفی، ثابت نیست "

(. منبع و منشاء دین و فلسفه 925 :1332لک اف ، ) م "که بتواند در کنار حقیقت دینی قرار بگیرد

یند جمع میان آفارابی، برای تكمیل فر هم یكی است و این از راه عقل قابل طرح و بحث است.

فلسفه و دین، به سراغ نماینده و سخنگوی  این دو یعنی فیلسوف و پیامبر می رود و بحث وحی را 

-بیینی معرفت شناختی قائل می، برای وحی تفلسفه وی برای نزدیک کردن دین و ورد.آبه میان می 

غایت معرفت شناسی  حی به قوه متخیله پیامبر می رسد،، وبه نظر فارابی. ( 1221،)فارابی شود

هم کمال قوه عقل نظری و هم کمال قوه متخیله  ال قوه عقل نظری و برای پیامبر،برای فیلسوف، کم

گاه به وی وحی می رسد. بنابراین نبی آن ،فعل گذشته. نبی از مرحله عقل مستفاد و عقل بالاست

، )فارابی ماده دریافت وحی می شودآخیله او نگاه قوه متآ ،ابتدا به کمال عقل نظری می رسد

به مرحله اتصال به عقل فعال  فیلسوف با مطالعات مستمر، ولی پیامبر با کمک قوه متخیله. (1222

پف قوه  .ف است ولی هر فیلسوف پیامبر نیستور فیلسبر این اساس است که هر پیامب"رسد. می

بر این اساس مشاهده می شود  ( . 29 :1332متخیله ، فصل امتیاز پیامبر از فیلسوف است ) اعوانی، 

خواهد فلسفه و  میکه ترین فیلسوف تطبیقی در اسالم، وقتی  و بزرگ نخستینفارابی به عنوان  که 

 مبنای مشتركماهرانه، اقدام به ایجاد یک ای   کند، به شیوهدین را به گفتگو با یكدیگر دعوت 

« حقیقت هستی»مشترك برای گفتگوی فلسفه و دین است، همان محور که  مبنانماید. این  می

 )خداوند( است. 

 و پيشنهادات جمع بندی

تعلیم و فلسفه  دانش است. بر این اساس،  های مضاففلسفه تعلیم و تربیت یكی از فلسفه

و پژوهش در این دانش ، شكل خاصی به خود می گیرد. یكی از روشهای مرسوم پژوهش ت تربی

در فلسفه تعلیم و تربیت، روش پژوهش تطبیقی است. بر اساس این مراتب، در پژوهش حاضر، 

نگاه این روش در فلسفه آ ،مورد بررسی و تبیین قرار گرفتهماهیت و ویژگیهای پژوهش تطبیقی 

در بررسی ماهیت و ویژگیهای پژوهش تطبیقی،  مورد واکاوی قرار گرفته است.تربیتی معلم ثانی 

اه ماهیت و ویژگیهای پژوهش تطبیقی در آنگ ابتدا مفهوم و شرایط تطبیق از منظر فلسفی تبیین شده،
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فلسفه تعلم و تربیت بیان شده است. در بررسی ماهیت و ویژگیهای پژوهش تطبیقی در فلسفه 

دیدگاه فارابی، ابتدا ویژگیهای روش شناسی در فلسفه تربیتی فارابی تبیین شده تعلیم و تربیت از 

های گوناگون از همانندسازی موضوعات در اندیشه معلم ثانی، دو نمونه گاه، ضمن بیان نمونهآن

برتر از کارهای تطبیقی فارابی معرفی شده است. بر اساس مراتب فوق، در بخش پایانی این 

پژوهشهای تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت ، با تاکید بر دادن ی برای انجام پژوهش، پیشنهادات

 شناسی تطبیقی فارابی ارائه می شود :روش 

 پژوهشگربر اساس اندیشه و روش فارابی،  تالش برای فهم اندیشه دو طرف تطبیق: الف(

و بر اندیشه و زبان همد تطبیقی باید دو طرف تطبیق را، چه دو فرد باشند یا دو اندیشه، به خوبی بف

نها مسلط گردد. تنها در این شرایط است که می تواند یک پژوهش تطبیقی دقیق انجام دهد. آ

موضوعی که خود فارابی حداقل در دو نمونه مطرح در این تحقیق به بارزترین وجه ممكن انجام 

 داده است.

ساس اندیشه و روش فارابی، بر ا : مشترك در دو طرف تطبیق ابی به زبانتالش برای دستی (ب

 در فلسفه تعلیم و تربیت، در یک مطالعه تطبیقی آن است که به یک پژوهشگر ترین دغدغه مهم

دست یابد تا بتواند با تكیه بر آن زبان، طرفین تطبیق را دور یک میز بنشاند و آنها را  زبان مشترك

 به گفتگو دعوت نماید. 

: یكی از ظرایف مطالعه تطبیقی، دو طرف تطبیق انگیری زب ( توجه دقیق به شرایط شكلج

گیری زبان طرفین مقایسه است. مقتضیات زمانی در  توجه به شرایط زمانی و مكانی شكل

ها و بیان عبارات هر فیلسوف تربیتی تاثیرگذار است. به عنوان مثال، اینكه چرا  گیری اندیشه شكل

است که به اعتقاد برخی، پاسخ آن  پرسشیاست؟ افالطون گفتگوهای خود را به زبان سقراط آورده 

که اگر به زبان خودش مطلب  گردد و نگرانی احتمالی افالطون از این به شرایط آن زمان آتن برمی

شد. بنابراین اگر پژوهشگر تطبیقی، پژوهشی را انجام دهد  نوشت، به سرنوشت سقراط دچار می می

هم مواقعیت (، الزم است این 1339میرزامحمدی، اش افالطون باشد ) که یكی از طرفین مقایسه

 تاریخی را در نظر بگیرد.

( اجتناب از تفسیر به رأی در زبان: یكی از آفتهای بالقوه مطالعه تطبیقی در فلسفه تعلیم و د

ترجمه و  طرفین مقایسه را با توجه به نظر خود های تربیت آن است که مفاهیم، عبارات و واژه

شدیدتری، واژگانی که اصوالً جایگاهی در اندیشه هر دو یا یكی از آنان  شكل تفسیر کنیم یا در 

نامید که حداقل به دو دلیل، « اق افراطیبانط»توان  شان قرار دهیم. این مورد اخیر را میندارد، بر زبان
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نخست اینكه فیلسوف، تعهدی در برابر معنای »آورد:  بار می ی پژوهش تطبیقی بهمشكالت جدی برا

پایانی  شود، نخواهد داشت و دوم اینكه معانی بی های وی پیدا می انتهایی که در آینده برای واژه بی

 «شوند، ممكن است با یكدیگر مخالف یا متضاد باشند که در آینده برای زبان آن فیلسوف پیدا می

 (.22-23 : 1339)باقری، 
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مذهبي در محتواي کتابهاي ادبيات فارسي دورة  -هاي هويت مليجايگاه مؤلفه

 متوسطه 

 *دكتر يحيي معروفي

 **تواناصادق پناهي

 چکيده 
 برايدوره متوسطه  ادبيات فارسي يدرس کتابهاي يتحليل محتوا ،هدف کلي اين پژوهش

 ،. روش پژوهشاين کتابهاست يدر محتوا مذهبي_هويت ملي يهاجايگاه مولفهتعيين 
ادبيات  يجلد کتاب درس هشتآماري پژوهش  ةبر تحليل محتواست. جامع يمبتن و ياسناد

آموزش و وزارت  يف کتب درسيو تأل يزيدفتر برنامه رليف أتفارسي دوره متوسطه 
اطالعات از  يآورگرد يبرا. ، با جامعة پژوهش برابر است. حجم نمونهاست پرورش

 .استفاده شده است يمذهب -يهويت مل يهالفهؤست( سنجش مي)چک ل يفهرست وارس
 داده شد کهتعيين روايي محتوايي در اختيار چند نفر از متخصصان قرار  يبرا اين فهرست

ديدگاه  ميانتعيين پايايي ابزار و ثبات  يمورد تاييد قرار گرفت. برا يبا انجام اصالحات
-بهرهچاردسون ير-توافق داوران بر اساس روش کودر ها از ضريبارزيابان نسبت به مقوله

ي شد، که گوياتعيين  ( =79/0rtt) يا ضريب توافق يشد. ضريب پايايي درون گيري
 پرسشها ليو تحل هيتجز يداوران است. برا ميان يبندنظام مقوله بارةو ثبات در يهماهنگ

نشان  هايافتهشد.  بهره گيريميانگين  و ، درصديفراوان مانند يآمار توصيف ياز شاخصها
دوره  يادبيات فارس يدر کتابها يمذهب_يملهويت  يهامولفه کيد برأميزان تکه  ندداد

بر درصد  97/97و 44/85به ميزان و بيشترين ميزان تاکيد به ترتيب  نيستمتوسطه يکسان 
به ميزان  و کمترين ميزان تاکيد به ترتيب مذهبي يهالفهؤمهاي ميراث فرهنگي و لفهؤم

 .شده است يسياس_يمل يهالفهؤمخرده فرهنگها و  يهالفهؤم بردرصد  00/5و 45/0
  دارند.در جايگاه متوسط قرار  يجغرافيايي سرزمين يهالفهؤم
 

 ، تحليل محتوايفارسادبيات يها، کتابيمذهب -يهويت، هويت مل: گانكليد واژ
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 لهئو بيان مس مقدمه

 و گيردشکل ميبا افزايش سن و ايجاد خودآگاهي در کودکان  فردي تمايز هايبارقه نخستين

به  ،کندميپيدا  يبيشتر گسترش فرد سازد. در مراحل بعدي رشد که ادراکدرون کودک را مي «من»

دوران نوجواني و بزرگسالي فرد خود را در سرانجام  .گرددداراي شخصيت متمايزتري مي تدريج

اين احساس تمايز  کند که برخيمياحساس از ديگران  مستقل و متمايز ي کامالًداراي شخصيت

که با  داردو متغير  چند اليه يهويت مفهوم .نامندمي 0هويتديگر  و برخي 9را شخصيتدروني 

، تعامالت و روابط يپذيرجريان جامعهگيرد و در يشکل م ياجتماع يو موقعيتها توجه به شرايط

انسان به محض ورود به  ، هويتنابراينب مي گذارد، سزاب يتاثير ييابيند هويتآبر فر يگروه

جستجوي يک هويت مستقل  در حالي که ،گيردکم شکل ميکم جامعه از همان دوران نوزادي

بهپاسخيهويت، ديگر، يبه سخن (.99: 9959)کوشا، گيرددر دوره نوجواني شکل مي عمدتاً

کند. ميمتمايزاز ديگرانراکه شخصاستويژگيهاييةمجموعواستفردهرکيستيوچيستي

نياز به  تواند بدون داشتن هويت به حيات اجتماعي خود ادامه دهد.از اين رو هيچ انساني نمي

کششهاست که منبع  و منبع شديدترين کوششها و گيرد يانسان سرچشمه م يهويت، از شرايط هست

 (. 909:  9955،ي) فروم، به نقل از کهنه پوش شود يکنشگران محسوب م يمعنا برا

اند. به و هر کدام از منظري به آن نگريسته کرده هويت ارائهنظران تعاريف متعددي از صاحب

دانند که تفاوت فرد از هويت را مجموعه ويژگيهايي مي( 9950) گارديلمثال اتکينسون و هطور 

مورد استفاده  بسياربراي ساختن آن، عناصر  شود وديگران يا شباهت او به ديگران را موجب مي 

بر تفسيري که از واکنشهاي  به وجود آمدن تصوير ذهني از خود قرار مي گيرد. هر شخص، براي

 براساس جود دارد.دو رويکرد کلي و ،در مورد هويت .اره خود دارد تکيه مي کندبدر انديگر

لفه هاي سازنده آنها ، اموري ؤهويتها اعم از سطح فردي يا جمعي آن و عناصر و م ،رويکرد اول

کنند. اين ديدگاه که بر ذاتي و طبيعي هستند و تحت تاثير شرايط زماني و مکاني، کمتر تغيير مي

هويتها و عناصر سازنده معروف است. رويکرد دوم،  "جوهرگرايي" کند، بهثبات هويتها تاکيد مي

ديدگاه هويتها  به باور پيروان اينداند. مي -اعم از انساني و طبيعي -رادآنها را محيط پيرامون اف

د. بر همين اساس، هويتها، اموري تغييرناپذير نيستند و بسته به تغييرات نيستنشوند، ذاتي ساخته مي

همه  (.9959قيصري،) شونددگرگوني ميمحيطي و شدت و ضعف اين تغييرات، دچار تغيير و 

                                                           
1. Personality  

2. Identity  
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هويت به  گوناگونهاي لفهؤهاي تقويت مؤثر در ايجاد هويت و راهعوامل م بارةکه در پرسشهايي

 نشان از پذيرش رويکرد دوم در مورد مقوله هويت دارد. ،ميان مي آيد

هويت  و ترين و جديدترين مباحث عصر مدرن و پسامدرن استياز اساس يهويت يکمقولة  

ست. هاتوان گفت هويت هر فرد مجموعه متشکلي از انواع هويتميدارد. از اين رو، انواع متفاوت 

هر فرد ي ، ويژگيهاياست. هويت فرد يو جمع يشکل خود شامل هويت فرد ترينيهويت در کل

نوع ديگر  يهويت جمع (.9998،ي)ساروخان شودياست که موجب تمايز فرد از افراد ديگر م

عضو  ياجتماع يدر گروهها يفردکه  يگيرد. وقتيقرار م يه در مقابل هويت فردک هويت است

فرد به گروه  يجمع کند. در هويتيخود را از ديگران متمايز م «ما»ضمير به کارگيريشود، با يم

، ي، قوميخانوادگ يکند. هويتهايآن احساس تعلق، تعهد و تکليف م يتعلق دارد و نسبت به اعضا

)دوران به  دهنديهستند که عضويت فرد در گروه را نشان م ي، هويت جمعيو دين ي، مليسازمان

( هويت را شامل انواع هويت 9950) زاده و فالحييوسف (.9959،ينقل از صادق زاده و مناد

فردي، نژادي، اخالقي، حرفه اي، فيزيکي و جسماني، مذهبي، فرهنگي و ملي، سياسي، جهاني، 

بيشتر از ساير ابعاد  يمذهب _جمعي، جنسي، اکولوژيکي تعريف نموده اند. در اين ميان هويت ملي

ها اي از نشانههويت ملي، مجموعه"( 95: 9959) از نظر کوشا .هويت مورد توجه قرار گرفته است

يت شود، لذا هوکه سبب تفاوت جوامع از يکديگر ميو آثار مادي، زيستي، فرهنگي و رواني است 

 . "هويتهاي خاص محلي و هويتهاي عام فراملي است رابط ميانترين سنتز و حلقه ملي، اصلي

بعد ديني يا مذهبي هويت از ابعاد مهم هويت است و رابطه آدمي و دين و نسبتي که با آن پيدا 

قابل تبيين و توضيح است. بديهي است که پيامدهاي تکوين هويت  "هويت ديني" کند در مقولهمي

 يديني، احساس تعهد و مسئوليت در قبال ارزشها و باورهاي آن مکتب است تا جايي که برخ

(. برخي، ابعاد 9955)بها، تلقي مي نمايند "هويت ديني "نظران، تعهد را به عنوان سنگ بنايصاحب

ي از در نهايت بايد يک دانند و معتقدند هر فردملي و ديني هويت را در مقابل و تضاد با يکديگر مي

( معتقد است که 9955، )مقام معظم رهبرياي خامنهاين ابعاد را به عنوان هويت غالب برگزيند، اما 

ها و رفتارهاي يک ملت ، خواستهويت ملي در مقابل هويت ديني نيست، بلکه مجموعه باورها"

دهنده من و موحد نيز جزء عناصر تشکيل ؤاست و طبيعي است که اعتقادات و باورهاي يک ملت م

 به آن اجتماعي بعد در به ويژه هويت، مهم هايلفهؤم از ديگر يکي نيز زبان  ."هويت ملي باشد

 ملي هويت در را تاريخ و سنن مشترک، فرهنگ مذهب، اهميت نبايد اگرچه و آيدمي شمار

 ايفا تراساسي ينقش هم با جوامع نگهداري و حفظ در زبان که رسد مي نظر به اما کنيم، فراموش
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 مرگ که است قائل نقشي آنچنان زبان براي همچنين( 9955:499) پارسا(. 99771:9کرولي،) کندمي

 . داندمي ملي هويت يک مرگ با مترادف اروپا در را زبان يک

 طوربههستند.  اهميت داراي، شد عنوان آنچه از غيرنيز  ديگري هايلفهؤم ،نظرانصاحب از نظر

-مي ملي هويتهاي تفکيکي مشخصه ترينمهم را سرزميني مرزهاي( 9959:00) و آريانفر زرگر مثال

 ،داندمي اسالم دين و فارسي زبان جغرافيا، را ملي هويت مهم رکن سه نيز( 9955:008) زاهد. دندان

 هويت با ملتيک  عنوان به را گروه يک معرفي اصلي عوامل( 9955:50) احمدي کهحالي در

 فرهنگ مشترک، زبان مشترک، سرنوشت و تاريخ مشترک، نياي سرزمين، شامل ترتيب به مشترک

 سرانجام. است کرده معرفي مشترک سياسي ميراث و داوطلبانه جمعي دهاار مشترک، دين مشترک،

، يهويت که در جوامع متنوع و چند فرهنگ يهاديگر از اليه ي، يکيو دين يدر کنار هويت مل اينکه

هابرماس،  مشترک را شکل داده است. يخرده فرهنگهايي است که هويت فرهنگشود، يم يمهم تلق

-خرده ميانگوناگون و تفاهم  يميان فرهنگها يرا کنش ارتباط يشرط اتحاد و تقويت هويت مل

-خرده ويژگيهايو به موقع  مناسبانعکاس  (.9951)عطايي، دانديم يسازنده فرهنگ مل يفرهنگها

ايجاد وحدت ملّي  برايانعکاس صحيح هويت ديني و ملّي  ودر کتابهاي درسي  متفاوت ايهفرهنگ

اجزاي تشکيل دهنده مي تواند احساس عدم جدايي و در حاشيه بودن  آحاد جوامع متکثر ميان

 .را از بين ببرد فرهنگ ملي

مثال  ي. براهستند متعدد يعناصر شامل خود مشترک، هويت سازنده هايلفهؤمهريک از     

 عيني نمودهاي برخي و رسوم و آداب زبان، مذهب، در توانمي را مشترک فرهنگ  بارز يهالفهؤم

(. 9959:80آريانفر، و زرگر) کرد مشاهده معماري و هاحرفه موسيقي، غذا، لباس، مانند فرهنگي

 در سهيم مردم عاطفي همبستگي عوامل تريناصلي از آن سازنده عناصر و مشترک فرهنگي ميراث

 اساس پشتوانه فرهنگي ميراث است معتقد( 9970:19) مرادي که است، به طوري مشترک ميراث آن

 تهاجم مقابل در کشور فرهنگي ميراث از حفاظت و کشور فرهنگي و ملي هويت بديلبي پشتوانه و

( بر اين باور است که 11: 9995) ورجاوند. است انکار غيرقابل و تام ضرورتي بيگانه فرهنگي

شهروندان يک کشور  ميانگسترده و فراگير هويت ملي  يترين اجزاميراث فرهنگي مشترک، از مهم

ثر است ؤميراث فرهنگي هر ملت که در هويت ملي آن م .شود سبب توافق فرهنگي مي و است

ها و فولکلور و  ، اعياد، اسطورهآداب و سننهاي معماري،  مشتمل بر مجموعه مناسک عام، شيوه

                                                           
1. Crowley 
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توان در آيينها و سنتهاي عام، جشنها، ارزشهاي سنتي،  . شاخصهاي مهم اين بعد را مياستزبان 

 .يافتلباس و طرز پوشش، معماري بناها، رسوم، عرف، هنرهاي ملي و بومي و سبک زندگي افراد 

 مفهومي مرکب و چند ،يدين_هويت مليتوان گفت يموجود، م ديدگاههاي از مجموع در  

اين  بر .ستکه در سطح ذهنيت و رفتار يکايک شهروندان قابل بررسي و جستجو است يوجه

 يشامل ابعادابعاد هويت ملي ايرانيان از لحاظ تحليلي  پژوهش حاضر ينظر ياساس، در الگو

در نظر  مشترک سياسي ميراث و فرهنگي ميراث سرزميني، مرزهاي تاريخ، زبان، مذهب، دين، چون

رسد که تداخل سطوح هويتي تنها  . زيرا به نظر ميستاشده   تحليل قرار گرفتهو مورد گرفته شده 

در سطوح  ابعاد افتد و افراد بر مبناي پايبندي خويش به اين اتفاق ميابعاد در اين حوزه و در اين 

 .کنند هويت خود را تعريف مي ،مختلف

ت يالقا و تثب يبراگر  سلطه  يو تالش کشورها يمدرن تهاجم فرهنگ يايدن يهادهياز پد ييک

در حال توسعه  يکشورها به ويژهر جوامع يسا جوانان ميان مورد نظر خود در يفرهنگ و ارزشها

شدن و مواجهه با  يده جهانيدر حال توسعه، در برخورد با پد يکشورها ياساس و چالش است

مقابله با  يبرا .(9970،ي)مراد است يتيو بحران هو يفرهنگ يگانگيد از خود بيفرهنگ جد

در مقابل ارزشها و  ايشان يو تاثيرپذيربيگانه نوجوانان و جوانان کشور در فرهنگ  ياستحاله فرهنگ

-يغ ميج و تبلير جوامع ترويدر سا يغرب يهاق رسانهيکه به صورت مداوم از طرفرهنگ مهاجم 

وجود ندارد. اين  يو مذهب يت مليهو مانند يت خوديهو گوناگوند اابع تيجز تقو ياچاره ،شود

ت يهو يرين دوران شکل گيتراز مهم يکيبه عنوان  يو جوان يدوره نوجوان است که يدر حال

 ،کشور ين سالها با دوره متوسطه در نظام آموزش و پرورش رسميمستقل در وجود افراد و تطابق ا

مبدل ساخته  يضرور يامررا به ن ين سنيدانش آموزان در ا ينيو د يت مليت هويتوجه به تقو

 .است

به نام جهاني  يادنياي معاصر با وجود فناوريهاي نوين در عرصه ارتباطات با پديده همچنين

هاي اقتصادي، صنعتي و اجتماعي بر هويت و نظام ارزشي و سازي مواجه است که عالوه بر جنبه

هاي گذاشته است. فرزندان ما از طريق رسانه ژرف ياعتقادي مردم به ويژه نوجوانان و جوانان تاثير

ها و اينترنت در سطحي گسترده با سبک زندگي و گروهي و ابزارهاي بازي و سرگرمي و ماهواره

مناسبات اجتماعي و فرهنگ و هنر و باورها و ارزشهاي بيگانه آشنا مي شوند و هويت و نظام 

آموزاني که اوقات فراغت خود را با از دانش اين تاثير در آن دسته .ارزشي آنان دگرگون مي گردد

از آنجا که  (.9959)لطف آبادي و نوروزي، کنند بسيار نگران کننده استهاي بيگانه پر ميرسانه
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 برابرو جوانان خود را با حصاري در  کندتواند با دنياي پيرامون خود قطع ارتباط هيچ کشوري نمي

افظت نمايد و اين کار نه امکان پذير و نه عاقالنه است، امواج رو به گسترش فرهنگهاي بيگانه مح

تواند در اين عرصه ملتي مياست. لذا يگانه راه معقول و منطقي در تعامل فعال با دنياي پيرامون 

و تقويت کند، تا از  نهدفعال باشد که بنيادهاي هويتي نوجوانان و جوانان خود را درست بنا 

با توجه به اينکه اگر افراد جامعه  استحاله هويتي نسل آينده خود در فرهنگ غالب جلوگيري نمايد.

زش ببينند، خود را متعلق به هويتي را براي خود برگزينند يا بر اساس يک هويت خاص آمو

لذا  ،دنبرقرار مي ساز و وابستگيها و پيوندهايي با آن گروهها مي دانندهاي صاحب آن هويت گروه

دهي از طريق شکلرا پذيري دانش آموزان آموزش و پرورش رسالت جامعه"توان گفت که يم

 (.99: 9959)شمشيري،"ديني و قومي آنان بر عهده دارد هويت ملي،

منابع درسي  ،مندفآموزش هد .استت افراد جامعه يثر بر هوؤار مياز عوامل بسآموزش رسمي 

سازي زبان مشترک و محتواي درونياز طريق مي توانند که  هستند يقدرتمند ابزارهايو معلمان از 

داشته باشند،  يو اجتماع يدر تکوين و تقويت هويت فرد اساسي ينه فقط نقش درسي يکتابها

 به شوند. يمحل و يجامعه مل يو استحاله ارزشها يمانع تزلزل هويت مل ،محکم يبلکه همانند سپر

نيز کتابهاي درسي، برنامه هاي تربيتي مدارس و معلمان شريف و خودساخته و  (9959) رزاقي باور

داشته سرزمين  خودباور مي توانند نقش مهمي در هويت آفريني و هويت باوري در فرزندان هر

  .باشند

و برنامه درسي  0برنامه درسي اجرا شده ،9برنامه درسي قصد شده شايان ذکر است که ميان

ريزان است که برنامه ايتفاوت اساسي وجود دارد. برنامه درسي قصد شده برنامه 9تجربه شده

 ايبرنامهبرنامه درسي اجرا شده  .درسي در سطوح مختلف به منظور آموزش پيش بيني کرده اند

اي است که و برنامه درسي تجربه شده برنامه مي کندعمل  آناست که معلم در کالس درس به 

(. از اين 9955)معروفي و همکاران،  اندکردهتجربه يا کسب آن را دانش آموزان در فرآيند تدريس 

 بخشيدن به ، تحققبرنامه قصد شده با برنامه اجرا شده و برنامه کسب شده منطبق نباشد رو، چنانچه

متنوع و  يامجموعهادبيات جوامع،  از اين گذشتهنظر، با مشکل مواجه خواهد شد.  اهداف مورد

هايي است که هويت لفهؤم يو در يک کالم، تمام ي، تاريخ و ميراث فرهنگيبنياد ياز ارزشها يغن

ويژه هب يادبيات فارس يبخشد. از اين رو، انتخاب کتابهايآن جوامع را قوام و دوام م يو مذهب يمل

                                                           
1. Intended curriculum  

2. Implemented curriculum 

3. Experiential curriculum  
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که  ينقش به دليل، يتشکيل و تثبيت هويت و تربيت شهروند يدر دوره متوسطه به عنوان دوره اصل

تعلق و وابستگي به ارزشهاي مشترک و در نهايت هويتي  ينوع و در تثبيت هويت ملي جوانان دارد

 .، ضروري استکند يم مشترک در آنان ايجاد

 پيشينه پژوهش

در  يبر هويت مل د شدهبرنامه هاي درسي رسمي و قص منزلة به يدرس ينقش کتابها

( در پژوهشي تحت عنوان 9958) زاد برهاني قلي مورد توجه قرار گرفته است. گوناگون يپژوهشها

دانشگاهي ثير خانواده و کتابهاي درس ديني به هويت ديني دانش آموزان دختر دوره پيشأبررسي ت"

آموزان دارند. هويت ديني دانشکتابهاي درس ديني کمترين تاثير را بر که به اين نتيجه رسيد  "تبريز

آموزان گيري هويت ديني دانشاما در مقابل عوامل ديگري مانند معلم و نحوه تعامل با وي بر شکل

بررسي ميزان برخورداري کتب "(، در پژوهشي تحت عنوان9951) شمشيري و نوشادي ثر است.ؤم

به اين نتيجه  "صهاي هويت مليفارسي، تاريخ و تعليمات اجتماعي دوره راهنمايي تحصيلي از شاخ

 ابعاد سياسي و ديني در حد نسبتاً مانندهويت  شاخصهايبه برخي از  اين کتابهارسيدند که در 

هويت ملي و ة هاي تغيير محتواي کتب درسي، به پديداما در برنامه ،مناسبي پرداخته شده است

(، در پژوهشي تحت عنوان 9959) ابعاد گوناگون آن توجه چنداني نشده است. خدايار و فتحي

هويت ملي در کتابهاي درسي آموزش و پرورش، مورد مطالعه: دوره متوسطه( به اين نتيجه دست "

ريزان آموزش و پرورش در مورد حوزه تمدن ايراني، نماد لفان کتابهاي درسي و برنامهؤيافتند که م

( 9959) زاده و مناديصادقچنين همداشته اند.  يپرچم، تنوع قومي و هويت جنسي عملکرد ضعيف

دوره جايگاه نمادهاي هويت ملي در کتابهاي درسي ادبيات فارسي و تاريخ "عنوان  بادر پژوهشي 

که محتواي اين کتابها به طور متعادل و متوازن به نمادهاي  نشان دادند "متوسطه: رشته علوم انساني

آموزان ثري در تقويت هويت ملي دانشؤمد نقش نکتابهاي مذکور نمي توان و نده املي نپرداخت

 . داشته باشند

هويت ديني و ملي نشان  زمينة( در يک فراتحليل از پژوهشهاي انجام شده در 9959چيت ساز )

موضوع دينداري در ميان  با داد که در پنج سال منتهي به مطالعه توجه زيادي به پژوهشهاي مرتبط

پژوهشهاي  طوري که از مجموع ه است بصورت گرفته کشور  پژوهشگران و جامعه دانشگاهي

ها درصد از اين پژوهش 9/14بعالوه د. اختصاص دار 51-50درصد به دوره زماني  50بررسي شده 

آموزان درصد جامعه آماري اين پژوهشها از ميان دانش 0/04در سطح ملي انجام شده است. 

نتايج  رصد از ميان جوانان انتخاب شده است.د 90/0درصد  از ميان دانشجويان و  4/40ي، دبيرستان
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براي بررسي دينداري استفاده شده  متفاوتيهاي از سنجه که مطالعه نشان داد که با وجود اين اين

ل چنين نتايج اين فراتحليمهاي استانداردي براي سنجش دينداري وجود ندارد. هولي سنجه

مورد بررسي اعتقاد به رکن اصلي دين يعني تصديق همه پژوهشهاي در که حکايت از آن دارد 

بررسي  با( 9954) آرمند درصد در نوسان بوده است. 75تا  95 ميانوجود خداوند در سطح باال و 

از ميان ارزشهاي مطرح شده در کتابهاي درسي  که نشان دادارزشها در کتابهاي درسي دوره ابتدايي 

ن فراواني اواني و ارزشهاي علمي داراي کمترييشترين فرو اخالقي بدوره ابتدايي ارزشهاي ديني 

وجود  گوناگونارزشهاي  ميانن از نظر عنوان ارزشها، ناهماهنگي و عدم انسجام و عدم تواز است.

وجوانان از لحاظ ( در پژوهشي با عنوان بررسي کتابهاي داستاني ن9979) محمديدارد. گل

در شده درصد کتابهاي داستاني منتشر  08ايراني نشان داد که   -ت اسالميچگونگي تقويت هوي

 -هستند که براي تقويت هويت ايرانيداراي ويژگيهاي  57تا 87کانون پرورش فکري از سال 

اسالمي ضروري است. اين پژوهشگر پيشنهاد کرده است که متوليان هويت سازي داستاني الزم 

تضاد آميز و  سازي بيگانهي، از مطلق باوري، رمانتيسم، ايران -است به منظور تقويت هويت اسالمي

     ملي پرهيز کنند.   -ناموزون ديني

)زمان نگاري(:  والي تاريخيتحليل محتوا و رويکردهاي ت"عنوانبا ( در پژوهشي 0099) 9مارينو

هاي و از جنبه نيستندبه اين نتيجه رسيد که اين کتابها مورد عالقه  "هاي تاريخ جهان دبيرستانکتاب

 . اندشدهانتقاد   ، به شدتمعلمانو حتي نحوه ارائه  و بيانمانند زبان  گوناگون

هويت آمريکايي در مطالعه دانشجويان  "( در پژوهشي تحت عنوان0099) 0ساويکي و کولي

اجتماعي ممکن  هويتبه اين نتيجه رسيدند که  "خارج از کشور: تضادها، تغييرات، همبستگيها

هويت فرهنگي و ملي نقش  و ،دانش شناختي باشد تا شناخت تنها است ترکيبي از اثربخشي و

 در( 0005) 9هاري و کنتاري-سالومونتوس ايفا مي کند.افراد  کلييابي هويتمهمي در فرآيند 

 هويتهاي: آن هايزمينه به توجه با هويتي ويژگيهاي و پارادايم بررسي"عنوان تحت پژوهشي

 مانند اختصاصي هويتهاي با جهاني هويتبررسي انتقادي  به  "آن بستر و شغلي و ديني سياسي،

-مرحله مدلهاي که است آن نشانگر تحقيقاين  هاييافته. اندپرداخته شغلي و ديني سياسي، هويت

 تاثير تحت ديني هويت و کنند توجه پيش از بيش فرهنگي بستر و زمينه به بايد هويت ةتوسع اي

 اجتماعي طبقات از" عنوان با پژوهشي در( 0099) 4منلاشنير. گيردمي قرار مدرسه ديني هايآموزه

                                                           
1. Marino 
2. Savicki & Cooley 

3. Solomontos-Kountari & Hurry 

4. Shnirelman 
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 خاطرنشان "شوروي دوره از بعد روسيه تاريخ درسي کتابهاي در مدارانه قوم ديدگاههاي: قوميتها تا

 در اما ،است شده توجه طبقاتي تضاد به بيشتر درسي کتابهاي در کمونيستي دوره در که سازد مي

 مورد مداريقوم و است شده طبقاتي دشمن جايگزين قومي دشمن شوروي فروپاشي از پس دوره

 .است گرفته قرار توجه

 پذيريانعطاف تجربه مالزي در تقويت هويت ملي،»( در پژوهشي با عنوان 0090) 9قادر 

با که نشان داده است « جامعه اردندر کارگيري هي براي بيچندفرهنگي و فهم برنامه درسي: درسها

در نظر گرفتن چالشهاي اقتصادي و سياسي که امروز اردن در سايه جنبشهاي بهار عربي با آن 

يژه برنامه هاي درسي آموزش ملي و مدني به وهدر برنامه هاي درسي علمي ب بازنگريمواجه است، 

نسل  ميانهويت ملي و جهاني در اين بازنگري بايد به تقويت  يک نياز فوري تبديل شده است.

مفاهيم وفاداري و دلبستگي ملي، آنها را براي ايفاي  تاکيد بر يد با، بااز اين روجوان منجر شود، 

در ، مکان يکپارچگي کشور اردناهاي اين پژوهش، براساس يافته آماده سازد. نقش فعال شهروندي

در صورت احترام متقابل و پذيرش وحدت ملي و کسب هويت مشترک است و اين امر تنها گرو 

شود.  به باور اين پژوهشگر، آموزش عمومي بايد در خدمت منافع عمومي جامعه  ميسر مي هاتفاوت

 باشد و از طرح مباحث تفرقه انگيز بپرهيزد. 

-وحدت و هويت ملي در کتابهاي درسي کيس"( با عنوان 0090) 0هاي پژوهش کورسيافته

به منظور تقويت نشان داد که  "واهلي براي دانش آموزان دبيرستاني در کنيا: يک تحليل محتوا

ارزشهاي اکتسابي در جهت توسعه شهروندي، وحدت و تقويت حس هويت ملي الزم است 

بهبود پيدا کند. در اين مطالعه بر نقش زبان در مورد نياز براي توسعه ملي  محتواي کتابهاي درسي

 ت ملي و تقويت حس وطن پرستي تاکيد شده است.ايجاد هوي

تا  يمورد بررس يکتابها يله پژوهش حاضر اين است که در محتوائمس آنچه گفته شد، بر اساس

لفه در ؤميزان تاکيد بر هر متاکيد شده است؟   يمذهب _يمل هويت مختلف يلفه هاؤچه اندازه بر م

 _يهويت مل يهالفهؤيک از مکداممجموع  رد چگونه بوده است؟ و يمختلف مورد بررس يکتابها

 ؟کمتر مورد توجه قرار گرفته اندادبيات  يدرس يکتابها يدر محتوا يمذهب

 

 

 

                                                           
1. Khader 

2. Koross 



 82 021تعليم و تربيت شماره فصلنامه 

    تحقيق وشر

بر  ياجرا مبتنروش و از نظر  ياسناد، بر اساس رويکرد يهدف کاربرد نظراز  حاضر پژوهش

ليل محتوا را نوعي روش ( تح9770و همکاران ) 9آري .است يمقطع يزمان نظرتحليل محتوا و از 

رود. مواد  ميدانند که براي آشکارسازي يا تعيين ويژگيهاي مواد مکتوب يا ديداري به کار  تحقيق مي

هاي تلويزيوني و هر نوع  ها، سخنرانيها، برنامه د شامل کتابهاي درسي، روزنامهتوان مورد تحليل مي

است. هر  ييک سند مبتن يپيامها يبندبر مقولهاسناد و مدارک ديگر باشد. اساس تحليل محتوا 

مقوله نمايندة يک متغير مجزا است که مرتبط با اهداف پژوهش است. لذا پژوهشگر بايد يک نظام 

تدوين کند. مراحل انجام تحليل محتوا  به شرح زير است )نصر اصفهاني و  يمقوله بند

 (:9959همکاران،

 وهش است.شناسايي اسنادي که مربوط به اهداف پژ .1

 ها يا اهداف پژوهش. مشخص کردن سؤالها، فرضيه .2

 گيري. اي از اسناد براي تحليل محتوا با استفاده از روش نمونه انتخاب نمونه .3

 بندي. تدوين يک روش مقوله .4

بندي محتوا را با درجه بااليي از  توانند نظام مقوله گذار مي مشخص کردن اينکه چند نمره .5

 هند.ثبات مورد استفاده قرار د

 گذاري شده. انجام تحليل محتوا به صورت شمارش فراواني رخداد هر مقوله عالمت .6

 .تفسير نتايج .7

دفتر جلد کتاب درسي ادبيات فارسي دوره متوسطه تاليف  هشتجامعه آماري پژوهش را 

. در پژوهش حاضر داده استتشکيل  آموزش و پرورشوزارت  يف کتب درسيو تأل يزيبرنامه ر

مورد  ي. مشخصات کتابهااستصورت نگرفته و حجم نمونه پژوهش برابر با جامعه  ينمونه گير

 .ارائه شده است 9شماره  جدول در يبررس

 يهالفهؤست( سنجش مي)چک ل ياطالعات از فهرست وارس يآورگرد يدر اين پژوهش برا

تعيين روايي محتوايي در اختيار چند نفر از  ياستفاده شده است که برا يمذهب -يهويت مل

 ميانتعيين پايايي ابزار و ثبات  ي. براشده استتاييد  يو با انجام اصالحات همتخصصان قرار گرفت

چاردسون ير -ها از ضريب توافق داوران بر اساس روش کودرديدگاه ارزيابان نسبت به مقوله

، که گويايي هتعيين گرديد  =79/0rttيا ضريب توافق  ي. ضريب پايايي درونه استاستفاده شد

                                                           
1. Ary 
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پرسشها از  ليو تحل هيتجز يداوران است. برا ميان ينظام مقوله بندبارة و ثبات در يهماهنگ

 ، درصد، ميانگين و نمودار( استفاده شده است.ي)فراوان يآمار توصيف يهاشاخص
 مشخصات كتابهاي ادبيات فارسي دوره متوسطه مورد بررسي .0شماره  جدول

شماره 

 كتاب

 تعداد صفحه كد سال چاپ عنوان  كتاب

 211 0/210 0948 ( سال اول دبيرستان0ادبيات فارسي) يک

 218 0/221 0948 ( سال دوم آموزش متوسطه  2ادبيات فارسي ) دو

 281 0/288 0948 ( 0تاريخ ادبيات ايران و جهان) سه

 048 0/288 0948 استثناي رشته ادبيات و علوم انسانيه( سال سوم ب9ادبيات فارسي) چهار

 088 2/288 0948 علوم و معارف اسالمي -( سال سوم ادبيات و علوم انساني9ادبيات فارسي)  پنج

 204 0/288 0948 ( سال سوم رشته ادبيات و علوم انساني2تاريخ ادبيات ايران و جهان) شش

 048 9/249 0948 ( دوره پيش دانشگاهي 2ادبيات فارسي )متون نظم و نثر() تفه

 204 0/249 0944 ( دوره پيش دانشگاهي2و0زبان و ادبيات فارسي)عمومي( ) هشت

 پژوهش يافته هاي

مرتبه بر  90995ر کل د يمورد بررس يکتابهادهد که در نشان مي 0 شماره جدولاطالعات 

 يدرس يکتابها يها در محتوالفهؤاين ممذهبي تاکيد شده است که سهم  -هويت ملي يلفه هاؤم

 44/85مرتبه معادل  9999با  ميراث فرهنگي يلفه هاؤميکسان نيست و بيشترين ميزان تاکيد بر 

درصد در جايگاه  97/97معادل و  0999با  يهويت مذهب يهالفهؤم صورت گرفته است. درصد

 ،درصد در جايگاه سوم 79/99معادل  مرتبه و 9179با  يهويت جغرافيايي و سرزمين يهالفهؤم، دوم

در جايگاه ماقبل آخر و سرانجام درصد  00/5مرتبه و معادل  799با  يسياس -يهويت مل يهالفهؤم

همچنين بر اساس  درصد در جايگاه آخر قرار دارد. 49/0مرتبه و  80لفه خرده فرهنگها با ؤم

مذهبي، به ترتيب در کتابهاي سه،  -ملي يهالفهؤمبيشترين تاکيد بر  9 شماره نموداراطالعات 

لذا غني ترين کتاب در اين زمينه کتاب سه و است، و هفت و ، چهار، يک، دهشتشش، پنج، 

 ضعيف ترين کتاب، کتاب هفت مي باشد. 
 هاي ادبيات فارسي دوره متوسطهكتاب مجموعلفه در ؤمذهبي به تفکيک هر م -لفه هاي مليؤم توصيف .2شماره جدول

 درصد فراواني لفهؤم

 08/08 2998 مذهبي

 88/84 8008 ميراث فرهنگي

 12/4 888 ملي و سياسي

 80/1 81 خرده فرهنگها

 89/09 0888 جغرافيايي

 11/011 02084 جمع
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 و كتاب لفهؤمذهبي به تفکيک م -لفه هاي مليؤتوزيع فراواني م .9شماره  جدول

 لفه ؤم    

 

 کتاب 

ميراث  مذهبي 

 فرهنگي

 لفه هاؤجمع م جغرافيايي خرده فرهنگها ملي و سياسي

 9کتاب
 0289 88 00 49 801 881 فراواني

 20/01 88/8 11/22 81/4 88/4 84/08 درصد

 0کتاب
 0088 212 9 88 818 991 فراواني

 42/8 81/00 11/8 89/8 80/4 02/08 درصد

 9کتاب
 2288 819 8 918 0982 080 فراواني

 48/04 88/29 11/01 02/90 88/08 08/4 درصد

 4کتاب
 0248 028 01 88 898 989 فراواني

 88/01 98/8 11/21 18/8 94/01 01/08 درصد

 8کتاب
 0898 228 8 021 884 891 فراواني

 28/08 21/09 11/4 24/02 88/09 81/04 درصد

 1کتاب
 2198 949 09 082 0980 028 فراواني

 80/08 88/22 11/28 84/08 84/04 98/8 درصد

 9کتاب
 0188 022 8 88 889 208 فراواني

 88/4 08/8 11/4 89/8 04/8 98/8 درصد

 5کتاب

 9070 987 0 79 505 005 فراواني

 19/90 99/7 00/0 79/7 98/99 91/7 درصد

 90995 9179 80 799 9999 0999 فراواني همه کتابها 

 900 900 900 900 900 900 درصد
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 در كتابهاي ادبيات فارسي مذهبي -لفه هاي هويت مليؤكيد بر مأميزان ت .0 شماره نمودار

 
درصد، در  15/97مرتبه، معادل  410، شماره يک در کتاب 9شماره  جدولبر اساس اطالعات 

 99/5مرتبه، معادل  979،شماره سه درصد، درکتاب 90/94مرتبه، معادل  990،شماره دو کتاب

مرتبه،  490،شماره پنج  درصد، در کتاب 90/98مرتبه، معادل  989،شماره چهار  درصد، در کتاب

، تفشماره ه ، درکتابدرصد 97/8مرتبه، معادل  901، شماره شش درصد، در کتاب 40/95معادل 

 هويت يلفه هاؤمبر  91/7مرتبه، معادل  005 هشتشماره  و در کتاب 99/7مرتبه، معادل  097

بيشترين ميزان از آن است که  يحاک 0شماره  اطالعات نمودار نين. همچمذهبي تاکيد شده است

 و ، سههفت، هشتبه ترتيب در کتابهاي شماره يک، پنج، چهار، دو،  يمذهب يلفه هاؤبر م تاکيد

کتاب شماره يک و  ،مذهبي يلفه هاؤمترين کتاب در زمينه شش صورت گرفته است. در نتيجه غني

 . است ششضعيف ترين کتاب در اين زمينه کتاب 
 لفه هاي مذهبي در كتابهاي ادبيات فارسيؤم ميزان تاكيد بر .2 شماره نمودار

 
درصد، در  89/5مرتبه، معادل  190، شماره يک در کتاب 9شماره  جدول بر اساس اطالعات

 81/97 مرتبه، معادل 9970،شماره سه درصد، درکتاب 89/5 مرتبه، معادل 101، شماره دو کتاب

مرتبه،  785، شماره پنج  درصد، در کتاب 95/90مرتبه، معادل  997، شماره چهار  درصد، در کتاب

شماره  کتاب در درصد، 75/95مرتبه، معادل  9989 ،شماره شش درصد، در کتاب 41/99معادل 

0

20

 5کتاب 9کتاب 1کتاب 8کتاب 4کتاب 9کتاب 0کتاب 9کتاب

10.21 9.82 
18.85 

10.56 14.26 16.71 

8.99 10.61 

0

20

 5کتاب 9کتاب 1کتاب 8کتاب 4کتاب 9کتاب 0کتاب 9کتاب

19.68 

14.12 

8.17 

15.1 
18.4 

5.39 
9.37 9.76 
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بر  درصد 98/99مرتبه، معادل  505، هشتشماره  و در کتاب 95/7مرتبه، معادل  189، تفه

از آن است که  يحاک 9 شماره نمودارن اطالعات يهمچن ميراث فرهنگي تاکيد شده است. يها لفهؤم

هاي شماره سه، شش، پنج، به ترتيب در کتاب يميراث فرهنگ يلفه هاؤبر مکيد أبيشترين ميزان ت

ترين کتاب در زمينه توان گفت غنينتيجه مي يک و دو صورت گرفته است. درهفت، ، چهار، هشت

ه کتاب شماره دو ميراث فرهنگي کتاب شماره سه و ضعيف ترين کتاب در اين زمين يهالفهؤم

 . است
 هاي ميراث فرهنگي در كتابهاي ادبيات فارسي دوره متوسطهلفهؤميزان تاكيد بر م .9 شماره نمودار

 
درصد، در  80/5مرتبه، معادل  59، شماره يک کتابدر  9شماره  جدولبر اساس اطالعات 

 90/99 مرتبه، معادل 904 ،شماره سه درصد، درکتاب 91/8 مرتبه، معادل 88 ،شماره دو کتاب

مرتبه،  900، شماره پنج درصد، در کتاب 04/1مرتبه، معادل  87، شماره چهار درصد، در کتاب

شماره  درکتاب درصد، 85/91مرتبه، معادل  910، شماره شش درصد، در کتاب 05/90معادل 

 يلفه هاؤم بر درصد 79/7مرتبه، معادل  79، هشتشماره  و در کتاب 79/7مرتبه، معادل  79، تفه

از آن است که  يحاک 4 شماره نمودار ن اطالعاتي. همچنملي و سياسي تاکيد شده است هويت

ت، فهابهاي سه، شش، پنج، ترتيب در کتبه  يو سياس يمل يلفه هاؤبر مبيشترين ميزان تاکيد 

 هويت يهالفهؤمترين کتاب در زمينه ، يک، چهار و دو صورت گرفته است. در نتيجه غنيهشت

 . استترين کتاب در اين زمينه کتاب دو ملي و سياسي کتاب سه و ضعيف
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 ادبيات فارسي دوره متوسطهدر كتابهاي هاي ملي و سياسي لفهؤميزان تاكيد بر م .8شماره  نمودار

 
 درصد، در کتاب 00مرتبه، معادل  99، شماره يک در کتاب 9شماره  جدولبر اساس اطالعات 

شماره  درصد، در کتاب 90 مرتبه، معادل 8شماره سه،  درصد، درکتاب 1 مرتبه، معادل 9، شماره دو

شماره  درصد، در کتاب 5مرتبه، معادل  4، شماره پنج درصد، در کتاب 00مرتبه، معادل  90، چهار

هاي مولفهدرصد بر  5مرتبه، معادل  4، تفشماره ه درکتاب ودرصد  01مرتبه، معادل  99، شش

. هيچ تاکيدي صورت نگرفته است شماره هشت در کتابخرده فرهنگها تاکيد شده است ولي 

خرده  يهالفهؤبر مبيشترين ميزان تاکيد از آن است که  يحاک 8 شماره نمودارن اطالعات يهمچن

ت و دو صورت گرفته است و در فبه ترتيب در کتابهاي شش، يک، چهار، سه، پنج، هفرهنگها 

هاي لفهؤمترين کتاب در زمينه ها نشده است.  در نتيجه غنيلفهؤمکيدي بر اين أهيچ ت هشتکتاب 

 .است نه کتاب هشتزميترين کتابها در اين خرده فرهنگها کتاب شش و ضعيف
 هاي خرده فرهنگها در كتابهاي ادبيات فارسي دوره متوسطهلفهؤميزان تاكيد بر م .8شماره  نمودار

 
درصد، در  11/4مرتبه، معادل  97، شماره يک در کتاب 9شماره  جدولبر اساس اطالعات  

 98/09 مرتبه، معادل 409،شماره سه کتاب درصد، در 70/99مرتبه، معادل 000، شماره دو کتاب

مرتبه،  004، شماره پنج درصد، در کتاب 99/9مرتبه، معادل  908، شماره چهار درصد، در کتاب

شماره  درصد، درکتاب 89/00مرتبه، معادل  959، شماره شش درصد، در کتاب 00/99معادل 
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-لفهؤمبر  درصد 99/7مرتبه، معادل  987، هشتشماره  و در کتاب 97/9مرتبه، معادل  900، تفه

بيشترين از آن است که  يحاک 1 شماره نمودارن اطالعات يهاي جغرافيايي تاکيد شده است. همچن

شش، پنج، دو، هشت، چهار، هفت و  به ترتيب در کتابهاي سه،جغرافيايي  يهالفهؤکيد بر مأميزان ت

کتاب سه و هاي جغرافيايي لفهؤمترين کتاب در زمينه صورت گرفته است. در نتيجه غنييک 

 . استترين کتاب در اين زمينه کتاب هفت ضعيف
 هاي ادبيات فارسي دوره متوسطههاي جغرافيايي در كتاب لفهؤكيد بر مأميزان ت .8شماره  نمودار

 
 گيريبحث و نتيجه

و ساخت هويت افراد  يپذيراست که در جامعه يفرهنگ ياز موثرترين ابزارها تعليم و تربيت

ترين کارکرد و اساسيچون تالکوت پارسونز  ينظراندارد تا جايي که صاحب يجامعه نقش اساس

(.  9997،ي)ميلر، به نقل از مهرمحمد دانسته است يتعليم و تربيت را انتقال فرهنگ نهادرسالت 

 يو محتوا يدرس يهاکه برنامه موثر دارد ياز طريق تعليم و تربيت، نياز به ابزارها يانتقال فرهنگ

مبنا و محور که  متمرکز يآموزش يدر نظامها يدرس يکتابهانقش  ست.يکي از آنها يدرس يکتابها

در  است، اهميت به مراتب بيشتري دارد.  معلمان و دانش آموزان يآموزش يفعاليتها همة ياصل

از موثرترين  يکي نماي فرهنگ و، کتابهاي ادبيات بايد آيينه تمامگوناگونميان کتابهاي درسي 

زبان و ادبيات  بيش از هر  در طول تاريخ بشري،د. نمذهبي باش _هويت مليکنندة عوامل تقويت 

به خوبي ارزشها و ضد ارزشها، آرمانها و ه و سرشت نهايي ملتها را به ظهور رساند چيز ديگر،

 فهم نثر و شعر در اين ميان .داده استآرزوها و خالصه شعور جمعي و آگاهي ملي ملتها را نشان 

 يعنياست؛  بوده ترين وجه اشتراک ايرانيان در مجموعه آموختنيهاي ما در طول تاريخفارسي، غني

هاي مهم هويت و لفهؤزبان رسمي، زبان فرهنگي و ملي همه ايرانيان، يکي از م منزلةزبان فارسي به 

 . (9954)امين، بوده استا و دوام ايران به عنوان يک کشور موجبات بق
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 درمذهبي _مليهويت گوناگونهاي مولفه بر تاکيد ميزان که است آن از حاکي پژوهش تايجن 

و داراي تفاوتهاي اي متعادل صورت نگرفته به گونه متوسطه دوره فارسي ادبيات کتابهاي محتواي

لفه مورد بررسي در اين پژوهش ؤلفه از پنج مؤميزان تاکيد بر سه م اي کهچشمگيري است؛ به گونه

ها لفهؤدر مقايسه با ساير م است، جغرافيايي هاي خرده فرهنگها، ملي و سياسي ولفهؤم شاملکه 

هاي لفهؤدرصد از کل ميزان تاکيد بر م 91/00لفه در مجموع تنها ؤو اين سه م است ناچيز

بسيار  و درصد 49/0ها تنها ابکتلفه خرده فرهنگها در اين ؤدهند و سهم ممذهبي را تشکيل مي_ملي

گيري اي که به باور بسياري از متخصصان دوره تکوين و شکلدر دوره رسدمي نظر به ناچيز است.

هاي زندگي، شود و در شرايطي که آنان بيش از ساير دورههويت نوجوانان و جوانان محسوب مي

تواند وکمترين تزلزل مي دارنددر معرض آشفتگي و بحران هويت و گسيختگي نظام ارزشها قرار 

در و آسيبها و پيامدهاي غير قابل انتظاري را  ودگرايي و جستجوي الگوهاي بيگانه شمنجر به برون

ثر و کارآمد از ابزار قدرتمندي ؤداشته باشد،کم توجهي نظام تعليم و تربيت و عدم استفاده م پي

به هيچ وجه قابل توجيه نيست.  و جوانانادبيات براي تقويت هويت نوجوانان  چون کتابهاي درسي

 همخواني دارد. آنان( 9951) شکيباييان و عمران صالحي پژوهش هاييافته با پژوهش اين نتايج

 تحکيم و گيريشکل در ثريؤم چندان نقش توانندنمي ابتدايي دوره درسي کتابهاي انددريافته

 داشته است، موثر آموزاندانش اجتماعي و فردي رشد در که ملي نمادين و اياسطوره شاخصهاي

 هويت تقويت و گرايش اند،داده نشان که(9959) لطفي و عبدي پژوهش هاييافته همچنين. باشند

( که 9959) نتايج پژوهش صادق زاده و منادي و است خنثي و ضعيف دبيرستان تاريخ کتب در ملي

و متن است نشان داده اند، آموزش هويت ملي در کتابهاي درسي دوره متوسطه ناقص و گذارا بوده 

هاي پژوهش حاضر با يافته نيزو تصاوير اين کتابها به نهادهاي هويت ملي توجه متعادلي نکرده اند، 

 .همخواني دارد

زيستي اتحاد فرهنگي و هم و شرط اساسي قوام،شاخص هويت قومي  نحويبه  هافرهنگ هخرد 

خرده فرهنگها را  بسياري هستند. درون فرهنگ مادر ، در فرهنگهاي متکثر ميان مسالمت آميز

کم  که (9798 9گالزر و موينيهان،) دانندصر مياترين قشربندي اجتماعي در جامعه معاساسي

تاکيد مي تواند به عنوان دور شدن از گفتمان انسجام اجتماعي از طريق  توجهي يا بي توجهي به آن

 و زباني، قومي  فرهنگي، شناختن تمايزهاي و به رسميت احترامتلقي شود.  بر ارزشهاي مشترک

 يکند، بلکه مجالمي را تقويت  يهمگرايي مل يهافرهنگي نه فقط زمينه يتفاوتها مذهبي، پذيرش

                                                           
1. Glazer & Moynihan 
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 مرزهاي به اجمالي نگاهيگذارد. مي ن يواگرايانه باق يهابرجسته کردن اختالفات و داعيه يبرا

 از بخش اين نقش جمله آن از و مناطق اين در ساکن اقوام نيز و ايران پهناور کشور سرزميني

 فرهنگي و سرزميني تهاجمهاي برابر دراز کشور   دفاع و کشور ارضي تماميت درحفظ هموطنان

 گوناگون هايلفهؤم به پرداختن ضرورت عراق عليه ايران، يتحميل جنگ ويژه درهبيگانگان، ب

 در سازيهويت مهم دوره که متوسطه دوره درسي کتابهاي در هماهنگ صورت به را ملي هويت

هاي جغرافياي و لفهؤم و فرهنگها خرده ابعاد کردن پررنگ لذا. سازدمي است، بيشتر جوان نسل

 تعلق و دلبستگي موجبات تواندمي ،ملي هويت ابعاد ساير با متناسب درسي، کتابهاي در سرزميني

 جغرافياي به نسبت کشور مردم آشنايي مشترک، ديني و ملي هويت به نسبت جوانان بيشتر خاطر

 اقوام ميان در يکديگر به نسبت عالقه ايجاد و هموطن قومي و ديني، زباني اقليتهاي ساير و ايران

 هويت يک و تثبيت و تقويت اقوام ةهم در تعلق و همبستگي حس ايجاد نهايت در و متفاوت

  .باشد داشته در پي را ملي مشترک

مورد تاکيد  بيشترها لفهؤدر مقايسه با ساير م يراث فرهنگيم يهالفهؤم مي رسد نظراگرچه به  

لق متع يراث فرهنگيم يهالفهؤبر مد يزان تاکيماز  درصد 98نکه ياما با توجه به ا ، استقرار گرفته 

دو  و بيشتر اين تاکيد نيز در است "يايران يو اسام ماندگار آثار"و  "يمفاخر ادب" لفهؤبه دو زيرم

راث يم لفهؤمسهم لذا مي توان گفت  صورت گرفته است، "0و9 تاريخ ادبيات فارسي"کتاب 

 لفهؤبراساس نتايج پژوهش بر م. دچشمگير نخواهد بولفه ؤماين دو  پوشي ازچشمبا  نيز يفرهنگ

در دين و مذهب  تاثيرگذاري .بعد از ميراث فرهنگي بيشترين تاکيد صورت گرفته است مذهبي

داختن به اين آشکار است، لذا پر کامالًايرانيان چه در دوران بعد از اسالم و چه قبل از آن  زندگي 

( که نشان 9959) يافته هاي اين پژوهش با نتايج چيت سازلفه امري طبيعي به نظر مي رسد و ؤم

اعتقاد به افزايش يافته است و داده است پژوهشهاي مرتبط با موضوع دينداري در ميان پژوهشگران 

يي مورد توجه بوده و سطح باالاغلب پژوهشها در رکن اصلي دين يعني تصديق وجود خداوند در 

ميان ارزشهاي مطرح شده در کتابهاي درسي دوره  ده است ازکه نشان دا( 9954) آرمند هاييافته

 دارد همسو است.را ابتدايي ارزشهاي ديني و اخالقي بيشترين فراواني 

مذهبي در کتابهاي ادبيات  -هاي هويت مليلفهؤکيد بر مأميزان ت شودپيشنهاد مي پاياندر  

کيد بر أميزان تان ين ميدر افارسي دوره متوسطه با توجه به نتايج پژوهش مورد بازنگري قرار گيرد. 

 ريزانو برنامه تر طراحان ياز به توجه جدينسياسي _ملي هاي لفهؤم  خرده فرهنگها و يهامولفه

و  يمذهب -يت مليپنجگانه هو يهالفهؤدارد. توجه هماهنگ و متوازن به م يدرس يکتابها
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ن يف ايو تال يزيرات برنامهيگر ضرورياز د يدرس يها در کتابهالفهؤن ميکنواخت اي يپراکندگ

 ي، قومي، زبانيمذهب دانش آموزان ايراني با هر نوع وابستگية همدر  از اين طريق  تا است ها بکتا

، حس تعلق ل هستنديدوره متوسطه که مشغول تحص يليتحص يهاک از شاخهيدر هر و  يو فرهنگ

هشهايي با هدف سنجش ميزان پژو ت الزم استيدر نها و ايبندي به هويت ايراني تقويت شودو پ

 کتابهاي درسي  همةمذهبي به صورت هدفمند و هماهنگ در  -هويت ملي يلفه هاؤمکيد بر أت

 از ابتدايي تا عالي صورت گيرد.هاي مختلف تحصيلي دوره

 

  



 012 021تعليم و تربيت شماره فصلنامه 

 منابع
ريزي آموزشي، برنامه و . سازمان پژوهشابتدايي هاي درسي دورهها در کتاببررسي ارزش(. 9954آرمند، محمد. )

 .9998آبادي، شماره سند ريزي و تاليف کتب درسي، ناظر:حسين لطفدفتر برنامه

)ترجمه محمدتقي براهني و همکاران(.  زمينه روانشناسي(. 9950. )هيلگارد، ارنست، آر وريچارد، اس اتکينسون، 

 تهران: رشد.

 پژوهشکده :تهران .شهروندپرور ملي هويت نظري چهارچوب :ايراني ملي هويت بنيادهاي .(9955). حميد احمدي،

 .اجتماعي و فرهنگي مطالعات

 .5-8،  94، شماره هاو زبان ادبيات. (. نقش شعر کالسيک فارسي بر هويت ملي9954امين، سيدحسن.)

اداره کل امور فرهنگي ايرانيان خارج از (. آسيب شناسي هويت نوجوانان و جوانان ايراني. در 9955بها، افسانه. )

 ، چاپ اول، انتشارات بين المللي الهدي.مجموعه مقاالت همايش گفتمان ايرانيان )هويت ايراني(، کشور

 ايرانيان فرهنگي امور کل اداره در .ايرانيان ملي هويت مباني تقويت در فارسي زبان نقش .(9955) .سيداحمد پارسا،

 .الهدي المللي بين انتشارات اول، چاپ ،(ايراني هويت) ايرانيان گفتمان همايش مقاالت مجموعه کشور، از خارج

. سازمان پژوهش و مليهاي انجام شده درمورد هويت ديني و فراتحليل پژوهش(. 9959ساز، محمدجواد. )چيت

 .8015ريزي برنامه آموزشي و دفتر تاليف کتب درسي، ناظر:فاطمه ميرعارفين، شماره سندبرنامه

اداره کل ، در 95/5/58(. سخنراني مقام معظم رهبري در جمع دانشگاهيان سمنان در تاريخ 9955اي، سيدعلي. )خامنه
چاپ اول،  ت همايش گفتمان ايرانيان )هويت ايراني(،امور فرهنگي ايرانيان خارج از کشور، مجموعه مقاال

 انتشارات بين المللي الهدي.

(. هويت ملي در کتاب هاي آموزش و پرورش )مورد مطالعه: دوره متوسطه(. 9959خدايار، ابراهيم و فتحي، اعظم. )

 .80-09 ،9، سال نهم، شمارهفصلنامه مطالعات ملي

 . تهران: انتشارات احرار.ايرانيجوانان و هويت (. 9959رزاقي، علي. )

 از خارج ايرانيان فرهنگي امور کل اداره در ايرانيان، ملي هويت و فرهنگ شدن، جهاني .(9955) .سيدسعيد زاهد،
 الهدي، المللي بين انتشارات اول، چاپ ،(ايراني هويت) ايرانيان گفتمان همايش مقاالت مجموعه ،کشور

 .000-978صص
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 آموزان چهارم ابتدايي  تأثير ارزشيابي كمّي و كيفي بر اضطراب دانش
 

  *دكتر احد نويدي

 **فاطمه قاسمي

  چكيده
 622 ،آموزان شهر قزوين دانش براي مطالعه تأثير ارزشيابي كمّي و كيفي بر اضطراب

 شيوه به، مشغول تحصيل بودند 9911-19آموز چهارم ابتدايي كه در سال تحصيلي  دانش
 واحد منزلة به مدرسهبا درنظر گرفتن  .ندشدانتخاب اي  طبقه تصادفي گيري مونهن

)يك مدرسه دخترانه و يك مدرسه پسرانه از  مدرسه 4 ،از ميان مدارس ابتدايي ،گيري نمونه
مدارس تحت پوشش طرح و يك مدرسه دخترانه و يك مدرسه پسرانه از مدارس 

)گروه مقايسه( از نظرات  رس غيرمشمولبراي انتخاب مداغيرمشمول( انتخاب شد. 
كارشناسان مناطق آموزشي و مديران مدارس استفاده شد. وقتي كه دو مدرسه تحت پوشش 
ارزشيابي توصيفي تعيين شد، با مشورت كارشناسان مناطق آموزشي و مديران مدارس، از 

ها  نوادهاقتصادي خا -دو مدرسه كه از لحاظ سطح اجتماعي ،ميان مدارس غيرمشمول طرح
انتخاب  ،اي معلمان همسطح و قابل مقايسه با مدارس مشمول طرح بودند و دانش حرفه

آموزان كالسهاي انتخاب  سپس، از هر مدرسه منتخب يك كالس تعيين شد و دانششد. 
 ،ها دادهتحليل پردازش و براي  مورد سنجش قرار گرفتند. شده از لحاظ متغير اضطراب

آموزان مشمول  دانش و براي مقايسه اضطراب محاسبه شد گيمركزي و پراكندشاخصهاي 
استفاده  تحليل واريانس دو راههاز  ،آموزان غير مشمول طرح ارزشيابي توصيفي با دانش

از  نفر 62هاي  داده ،Fآزمون  هاي بنيادي حصول اطمينان از برقراري مفروضه برايشد. 
هاي تحقيق  يافته نفر انجام شد. 641 تحليل آماري برايو  ندشد نمونه آماري حذفافراد 

منجر هر دو جنس آموزان  د كه ارزشيابي توصيفي به كاهش اضطراب دانشدهن نشان مي
آموزان مشمول طرح ارزشيابي  ميان دانش سطح اضطرابشده است. در واقع، از لحاظ 

يابي ارزش 61اي صفر تا  آموزاني كه طبق روال قبلي براساس مقياس فاصله توصيفي و دانش
آموزان بر  اثر اصلي نوع ارزشيابي و جنس دانشوجود دارد.  اند، تفاوت معنادار شده

 ولي اثر تعاملي جنس و نوع ارزشيابي بر اضطراب معنادار نيست.، اضطراب معنادار است
سطح اضطراب را تواند  مي توصيفي ارزشيابي ،آموز جنس دانش نظر از صرفبنابراين، 

  كاهش دهد.
 ة، دور: ارزشيابي آموزشي، ارزشيابي كيفي، اضطراب، خودكارآمدي، انگيزش تحصيلينگاكليد واژ
 ابتدايي
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 مقدمه

 مديريت دانش نظرانصاحب براي انگيز بر چالش موضوعي آموزشي نظامهاي بهسازي ديرباز از

 گسترش با اخير هاي دهه در ويژه به. است بوده پرورش و آموزش اجرايي مديران و آموزشي

 توجه مورد پيش از بيش آنها سازي كارآمد موضوع جوامع، همه در آموزشي سازمانهاي فزاينده

 اولويتهاي شمار در متفاوت هاي شيوه به كارگيري با آموزشي نظامهاي اصالح و توسعه و بوده

بخشيدن به  بهبود براي آموزش يندآفر در مداخله(. 9936 ساكي،) است گرفته قرار جوامع اغلب

 هاي برنامه اصالح براي اساسي راهبردهاي از يكي آموزشي، محتواي و آموز دانش معلم، تعامل

 اصالح نيز و يادگيري تجارب سازي غني و فرصتها سازي اهمفر طريق از معموالً كه است آموزشي

 . شود مي اعمال ارزشيابي روشهاي

دارد.   ارزشيابي تحصيلي در نظام رسمي آموزش و پرورش كشور ما نزديك به يك قرن سابقه

سالهاست كه كاركرد اين نظام ارزشيابي مورد بررسي و تأمل واقع شده و برخي از كاستيهاي آن 

شده است. يكي از كاستيهاي اساسي، تحديد مفهوم ارزشيابي و خالصه كردن آن به  شناسايي

آوري و تفسير نظامدار شواهدي است  گردفرايند  تحصيلي،  ارزشيابيآزمونهاي معلم ساخته است. 

اوجود اين، در كشور ما ارزشيابي ب .بينجامد فرد در مورد پيشرفت تحصيليكه در نهايت به قضاوت 

تنزل يافته و  مانند غول وحشتناكي در سراسر نظام آموزشي، سايه افكنده است. در واقع،  به امتحان

شود و هر چه ياد  فعاليتهاي آموزشي شده است. در كالس هر چه تدريس مي همةامتحان هدف 

تعليم و تربيت  كلاالت امتحان است و امتحان، ارباب ؤشود تنها براي پاسخ دادن به س گرفته مي

هاي پاياني در (. چون نتايج آزمون9939)خلخالي، دصورتي كه بايد خدمتگزار آن باشاست در 

يند آموزش در كالس درس آسرنوشت دانش آموزان نقش مهمي دارد، چگونگي اين امتحانها بر فر

براي آگاهي از اي  و آنچه آموخته مي شود، تاثير غير قابل انكاري دارد. آنچه در حقيقت وسيله

آموز و معلم در دسترسي به اهداف است، همانند غربالي برخي از اهداف را در دانش ميزان موفقيت

نهد. به اين پديده كه در نظام  كند و گروهي از اهداف را به كناري مي يند آموزش جدا ميآفر

شود گيري گفته ميشود، آموزش جهت داده شده به وسيله اندازه آموزشي ما سالها ديده مي

آموزان ي از نتايج ملموس امتحانات حساس و مهم، اضطراب است كه اكثر دانش(. يك9936،)سيف

دانش آموزان است.  مياناضطراب امتحان پديده شايعي در  به شكلي آن را تجربه كرده اند.

)حسين  دهد كه امتحان يك تجربه اضطراب آور و استرس زاست نشان مي بسياريمطالعات 

دانش آموز به دليل اجتناب از  در نظامي كه اساساً» نشمند آمريكايي(. به گفته اسكينر، دا9931زاده،
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گذراني و ست و نه مولد. اين تنها براي وقتكند، نه انساني ا عواقب درس نخواندن مطالعه مي

يك ابزار  مثابه(. معلم همواره از امتحان و ارزشيابي به 9931)سجادي، «دشمني با علم و هنر است

از نوع  االت امتحانيؤ(. با توجه به اينكه اكثر قريب به اتفاق س9936)شعباني، كند قدرت استفاده مي

د، ترديد وجود دارد. ندر اينكه اين سواالت اعتبار و روايي كافي داشته باش معلم ساخته است،

امتحان  االت امتحاني به سطوح پايين حيطه شناختي متوجه است.ؤدهد كه اكثر س شواهد نشان مي

ابهت و اقتدار، قادر نيست به سطوحي بپردازد كه اهداف عالي تعليم و تربيت به آن  خالف اينهب

پاياني با خلق شرايط نامطلوب رواني در دراز  ي(. امتحان تراكم9931)حسين زاده، مربوط مي شود

نگرش منفي نسبت به مدرسه و علم  ، شود.كودكان به مرور زمان مدت به نگرشهاي منفي منجر مي

، روح  (. توجه به پاسخهاي از پيش تعيين شده و قالبي9939)خديوي زند، آورند ت ميرا به دس

بايد  (. ارزشيابي9933،و احمدي )حسني سازد جستجوگري و پرسشگري را در كودک خفه مي

پرورش تعقل و سنجش درک و مفاهيم اساسي و آشنايي با  گامي در جهت تقويت قوه تفكر،

احترامي به شأن و مقام انسانيت و ين صورت معنا و نتيجه آن بيدر غير ا ،روشهاي علمي باشد

 (.9932)شريعتمداري، حداقل كم اهميت جلوه دادن اين قوه دروني و انساني است

 براي ها آموخته شاخص عنوان به نمره در نظر گرفتن تأكيد بيش از اندازه بر امتحان و

 سبب دانشگاه، به ورود نيز و باالتر تحصيلي ايه پايه به آموزان دانش ارتقاي مورد در گيري تصميم

 ،كنند تجربه را فرسا طاقت استرسهاي تنها نه تحصيلي سالهاي طول در آموزان دانش تا است شده

 وار طوطي يادگيري يعني آن سطح ترينپايين به عميق يادگيري از نيز آنان هاي آموخته سطح بلكه

-دانش يادگيري كيفي سطح بر مستقيم اثرات بر عالوه ناتامتحا منفي پيامدهاي .يابد تنزل اطالعات

 در اختالل و انضباطي و رفتاري مشكالت نفس،هاعتمادب كاهش چون نيز جانبي پيامدهاي آموزان

 منفي پيامدهاي به واكنش در پرورش و آموزش عالي شوراي .است داشته فرزندي -والدين ةرابط

 به كه كرد تصويب را اي مصوبه 91/3/39 تاريخ در شيابي،ارز نظام اصالح نيز و امتحانات از حاصل

 صورت تغيير يافت و اين مصوبه به( توصيفي) كيفي مقياس به( 1-61)كمّي مقياس آن موجب

 مأموريت عمومي آموزش وقت شد و همزمان معاونت اجرا ابتدايي مدارس از تعدادي در آزمايشي

ارائه  پرورش و آموزش عالي شوراي به و دوينت را طرحي كليات مذكور ةمصوب براساس تا يافت

 به نمره از ها كارنامه محتواي تغيير بر تمركز با توصيفي ارزشيابي» عنوان با مذكور طرح. كند

 هدف 2 با عالي شوراي ييدأت از پس و تدوين دفتر اين كارشناسان از سوي« توصيفي عبارتهاي»

 .شد ابالغ طرح لمشمو مدارس در اجرا جهت رفتاري هدف 69 و اصلي



 011 021تعليم و تربيت شماره فصلنامه 

كنيد، بيه    تيالش ميي  خالف الگوي رايج ارزشييابي  كه بر ارزشيابي توصيفي الگويي كيفي است 

رييزي آموزشيي بيه عميق و كيفييت ييادگيري       از طريق توجه به معيارهاي برناميه نگري، يجاي كمّ

(. 44:9936)حسيني و كيايمي،   آموزان توجه كند و تبيين و توصيفي از وضعيت آنها ارائه كنددانش

يادگيري از توجه بيه محفوييات و    -ارزشيابي توصيفي الگويي است كه با سوق دادن روند ياددهي

كمك روشهاي  هانباشت ذهني دانش آموزان به يادگيري عميق و ماندگار و كاربردي و توصيف آن ب

از ديدگاه (. ارزشيابي توصيفي 9934)بني اسدي، شود متنوع كيفي به بهبود كيفيت يادگيري منجر مي

بيه  »و « نسبتاً تحقيق يافتيه  »، «تحقق يافته كامالً»اي به كارگيري مقياس رتبه» مجريان طرح به معناي

توصيفي نوبيت اول و دوم  هاي( دركارنامه1-61) ايبه جاي مقياس فاصله« تالش بيشتري نياز دارد

فهرسيتهاي وارسيي،    كيار،  ة)پوش تعريف و براي سنجش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابزارهايي

برگ ثبت مشاهدات، آزمونهاي عملكردي، تكاليف و تمرينهاي درسي، بازخورد توصيفي و كارناميه  

توصيفي( متناسب با مقياس مورد نظر تعيين شد. در سال بعد كميسيون معين شوراي عالي آميوزش  

در كلييات   اهيداف منيدر    ، 96/2/36خود به تاريخ  ةو پرورش در دويست و نود و هشتمين جلس

و ابالغ كرد تيا طيرح را بيا رعاييت      داده ماده كاهش 1را به سه هدف و « طرح ارزشيابي توصيفي»

 هاي اول و دوم ابتدايي به صورت آزمايشي اجرا كند.  اهداف فوق مجدداً در پايه

 ةگذرد و اجراي اين طرح بيه پايي  سال از اجراي طرح ارزشيابي توصيفي مي 2اكنون بيش از هم

ابتدايي را تحيت پوشيش قيرار داده    ةآموز دوردانش ميليون و چند م دوره ابتدايي تعميم يافتهچهار

هياي  كالس درس، ارتقاي سطح بهداشت روانيي و پيرورش جنبيه    يند آموزش درآاست. اصالح فر

عاطفي، اجتماعي و جسماني( بيه عنيوان اهيداف طيرح      )شناختي، شخصيت دانش آموزان گوناگون

يفي اعالم شد. مفروضه اصلي كارشناسان آموزش و پيرورش ايين بيود كيه تغييير در      ارزشيابي توص

اي به مقياس كيفي بيه  درجه 61از مقياس كمّي  هاي تحصيلي()كارنامه هاي يادگيريبازخورد ةشيو

باوجود جيذابيت   تقاي انگيزش تحصيلي منجر خواهد شد.تغييرات اساسي در ماهيت يادگيريها و ار

ه، چالشها و موانع فراواني وجود دارد كه موفقيت اجراي طرح ارزشيابي توصييفي را  اهداف ياد شد

بيراي نمونيه،    اسيت. و موانع اشاره شيده  هامطالعات انجام شده به برخي از كاستي كنند. درتهديد مي

شرح زير  (، برخي از مشكالت اجرايي و چالشهاي طرح ارزشيابي توصيفي را به9932) خلقخوش

 :استدهخالصه كر

دهد. محتواي پوشه كارهاي  ه نميئپوشه كار هنوز براي خود دانش آموز اطالعات كاربردي ارا»

مورد استفاده در كالس فاقد فرمها يا استراتژيهاي خاص به منظور ترغيب دانش آموز به خود 
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يادگيري است. در كالس درس هنوز از  ةارزشيابي و فراهم آوردن بازخوردهاي شخصي دربار

شود. آزمونهاي رايج كه از آنها به عنوان آزمونهاي عملكردي ياد مونهاي عملكردي استفاده نميآز

كاغذي مورد استفاده در مدارس -شود از لحاظ ساختار و محتوا همانند آزمونهاي رايج مدادمي

غيرمشمول است. در بسياري از مدارس، فضاي آموزشگاه در وضعيت نامناسب قرار دارد. چيدمان 

سنجي و به طور كلي يادگيريها و ارزشيابيهاي  -ارزشيابي، همسان -ندليها طوري است كه خودص

مشاركتي چنان كه در طرح ارزشيابي توصيفي پيش بيني شده است قابل تحقق نيست. معلمان 

مشمول طرح هنوز در مورد عناصر ارزشيابي معرفي شده در كالس درس چون آزمونهاي 

اطالعات تخصصي  ،ي سازي مقياسهاهاي كمّشيوه و ينديآازخوردهاي فره بئارا ةعملكردي، نحو

كافي ندارند. بسياري از معلمان هنوز قادر نيستند از ارزشيابي توصيفي يك تعريف جامع به عمل 

آورند و از نظر مفهومي و كاركردي ارزشيابي توصيفي را از ديگر انواع رايج ارزشيابي يعني 

كنند كه ارزشيابي توصيفي تميز دهند. بيش از نيمي از معلمان تصور مي ينديآتكويني، مستمر و فر

 «.است«  تالش كن»و « آفرين»به معناي استفاده از عبارتهايي چون 

استان  ( موانع و مشكالت اجراي ارزشيابي كيفي توصيفي دوره ابتدايي در9911) ميرزا محمدي

 :زنجان را به شرح زير خالصه كرده است

گرفتن معلمان به  خو» موانع مرتبط با معلمان در اجراي ارزشيابي كيفي توصيفيترين مهم 

عدم انگيزه كافي معلمان در اجراي صحيح الگوي »، «روشهاي سنتي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

« دشوار بودن اجراي الگوي ارزشيابي كيفي توصيفي در كالس درس»و « ارزشيابي كيفي توصيفي

عدم استفاده از »آموزان در اجراي ارزشيابي كيفي توصيفيرتبط با دانشترين موانع ماست. مهم

عدم آگاهي دانش آموزان از »، «نمايي ضعفهاي دانش آموزانارزشيابي كيفي توصيفي براي بزرگ

عدم قابليت اجراي الگوي »و « چگونگي اجراي صحيح و دقيق الگوي ارزشيابي كيفي توصيفي

ترين موانع مرتبط است. مهم «دانش آموز 61تا  92سهاي باالتر از ارزشيابي كيفي توصيفي براي كال

عدم اختصاص وقت كافي والدين براي همكاري با »با والدين در اجراي ارزشيابي كيفي توصيفي

ارائه بازخوردهاي »، «معلمان و مدرسه در اجراي صحيح و دقيق الگوي ارزشيابي كيفي توصيفي

اصرار »، «ن از وضعيت تحصيلي فرزندان خود به معلم و مدرسهنامناسب و اشتباه از سوي والدي

روشن نبودن »و « والدين به نمره گرايي به جاي آگاهي از وضعيت واقعي تحصيلي فرزندان خود

ترين موانع مرتبط با محتواي است. مهم« فلسفه و اهداف ارزشيابي كيفي توصيفي براي والدين

به روز نبودن محتواي دروس و عدم انطباق كامل آنان »دروس در اجراي ارزشيابي كيفي توصيفي
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، «حجم زياد محتواي دروس»، «با نيازهاي دانش آموزان با توجه به شرايط محلي، ملي و جهاني

كم »و « تاكيد بر زياد بودن محتواي كتابهاي درسي و كم توجهي به ساير فعاليتهاي علمي و تربيتي»

ترين موانع مرتبط با ابزارهاي است. مهم« زان در كالستوجهي به فعاليتهاي گروهي دانش آمو

كلي و »، «كيد آيين نامه امتحانات به قبولي بيشترأت» در اجراي ارزشيابي كيفي توصيفيارزشيابي 

از ميان رفتن حس رقابت در »و « مبهم بودن برخي عبارات كارنامه توصيفي و عدم درک درست آن

ترين موانع مرتبط با معلمان در اجراي ارزشيابي است. مهم« رهميان دانش آموزان به دليل نبود نم

ي مناسب و كافي براي والدين در خصوص الگوي ههاي توجيعدم برگزاري برنامه»كيفي توصيفي 

 .است« ارزشيابي كيفي توصيفي

سالهاي اول اجراي طرح دور از انتظار نبود. اينك كه بيش از  البته، وجود برخي از مشكالت در

هاي چهارم و پنجم گذرد و اجراي اين طرح به پايهال از اجراي طرح ارزشيابي توصيفي ميس 2

است، برخي از شواهد بر موفقيت نسبي طرح در دوران اجراي آزمايشي  دوره ابتدايي تعميم يافته

كه سطح پيشرفت تحصيلي دانش  ه است( گزارش داد9933داللت دارند. براي نمونه، عيسي زاده )

ن پايه سوم ابتدايي تحت پوشش ارزشيابي توصيفي به صورت معناداري بيشتر از دانش آموزان آموزا

( نتيجه 9932) ي در مدارس همسطح است. رضاييپايه سوم ابتدايي تحت پوشش ارزشيابي كمّ

كه سطح پيشرفت دانش آموزان پايه سوم ابتدايي مدارس مشمول طرح ارزشيابي  ه استگرفت

ان زبان فارسي و همچنين ميز علوم تجربي، رياضي، ي شناختي از قبيل دانش،توصيفي در متغيرها

معناداري بيشتر از دانش آموزان پايه سوم ابتدايي مدارس عادي همسطح  شناختي به طورآگاهي فرا

دار اكه اختالالت رفتاري در مدارس دخترانه به طور معن ه است( نتيجه گرفت9934) آنهاست. كريمي

هاي تحقيق ي اين كاهش در مدارس پسرانه معنادار نبوده است. براساس يافتهكاهش يافته ول

تر از دانشپايين ،اندآموزاني كه با روش سنتي ارزشيابي شده عزت نفس دانش ،(9934) محمدي

نصرت ( و 9931صالحي )هاي  براساس يافته. استآموزان تحت پوشش طرح ارزشيابي توصيفي 

ارآمدي دانش آموزان مشمول ارزشيابي توصيفي بيشتر از گروه مشمول ( ميزان خودك9919ناهوكي )

كه استفاده از بازخورد توصيفي به  نده ا( نتيجه گرفت6111)9نويچ و اسميتپليارزشيابي كمّي است. 

نتيجه  (9932اميري )و خودكارآمدي را بهبود بخشد.  ببردتواند انگيزه يادگيري را باال جاي نمره مي

( 9932اثر ارزشيابي توصيفي بر انگيزه انجام تكاليف درسي مثبت است. رزم آرا ) كه ه استگرفت

كه عملكرد تحصيلي دانش آموزان مشمول ارزشيابي توصيفي بهتر از گروه  ه استنتيجه گرفت

                                                           
1. Lipnevich & Smith 
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؛ 9911حسيني، ؛9911؛ خوارزمي،9931)معظمي، وابسته به ارزشيابي سنتي است. ساير پژوهشگران

 ي مطلوبدرستي اجرا شود، تاًثيرهند كه ارزشيابي توصيفي اگر با ه( نتيجه گرفت9113 9بلك و ويليام،

ه ( در مطالعه خود نتيجه گرفت9932) خدابنده يند آموزش خواهد داشت.آفربخشيدن به در بهبود 

آموزان مشمول ارزشيابي كمّي بهتر از كساني اسست كه با روش كيفي كه يادگيري دانش است

آموزان تحت پوشش ( نتيجه گرفت كه سطح يادگيري دانش9934) . حقيقيشوندارزشيابي مي

( نتيجه 9936اند. محبي )شيابي شدهزارزشيابي توصيفي باالتر از گروهي است كه با روش سنتي ار

( در تحقيق خود 9933) اً موفق است. شير محمديتكه طرح ارزشيابي توصيفي نسب ه استگرفت

اب امتحان دانش آموزان پايه سوم مشمول ارزشيابي توصيفي به كه سطح اضطر ه استنتيجه گرفت

طور معناداري كمتر از دانش آموزان مشمول ارزشيابي كمّي است. يعني، ميانگين اضطراب امتحان 

دانش آموزان مشمول ارزشيابي توصيفي به طور معناداري كمتر از ميانگين اضطراب امتحان دانش 

كه از ديدگاه معلمان  ه است( گزارش داد9931. عرب فيروز جاه )آموزان ارزشيابي كمّي بوده است

( نتيجه 9932) تواند موجب كاهش اضطراب دانش آموزان شود. نيك نژادارزشيابي توصيفي مي

آموزان تر از دانشكه اضطراب امتحان در گروه تحت پوشش ارزشيابي توصيفي پايين ه استگرفت

 . ه است( به نتيجه مشابه دست يافت9932) مشمول ارزشيابي كمّي است. خدابنده

كه  ه استبا وجود اين، بايد توجه داشت كه اجراي آزمايشي طرح به مدارسي اختصاص داشت

در  «اثر هاوثورن» پديدهاحتمال رخ دادن  همچنيند معرف جامعه آماري مدارس باشد. تواننمي

 يافتن اي اجرايي طرح، تحققرسد وجود كاستيهنظر ميدوره اجراي آزمايشي محتمل است. به

اهداف اصلي اين طرح، از جمله كاهش بخشيدن به كند و درباره تحقق اهداف آن را تهديد مي

انگيزش دروني و عملكرد تحصيلي اطمينان كافي وجود ندارد. به همين دليل، ، اضطراب امتحان

بي طرح ارزشيابي موفقيت نس ةپژوهش حاضر باتوجه به كمبود شواهد كافي براي قضاوت دربار

  ه است.زير طراحي و اجرا شد توصيفي و آزمودن فرضيه

 فرضيه تحقيق 

آموزان مشمول طرح در مقايسه با اجراي طرح ارزشيابي توصيفي به كاهش اضطراب دانش

 .شود دانش آموزان غير مشمول طرح منجر مي

 

 

                                                           
1. Black & William 
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 پژوهشروش 

ي است. با توجيه بيه اينكيه در ايين     ا مقايسه -روش پژوهش حاضر با توجه به ماهيت آن  علّي

تيوان   نقش ارزشيابي توصيفي در كاهش اضيطراب ميورد مطالعيه قيرار گرفتيه اسيت، ميي        پژوهش

نظام آموزشي اعميال شيده و براسياس    توسط پذيرفت كه ارزشيابي توصيفي به عنوان متغير مستقل 

. در دهدپوشش را كاهش  آموزان تحت رود اين مداخله بتواند اضطراب دانش مباني نظري انتظار مي

هياي   ، هنيوز آموختيه  سيويي نييز  متغير وابسته در نظر گرفت. از  منزلةرا به  اضطرابتوان  نتيجه مي

شيود كيه ايين گيروه  را      )روش سنتي( ارزيابي ميي  آموزان با روش ارزشيابي كمّي گروهي از دانش

 توان به عنوان گروه كنترل يا گروه مقايسه درنظر گرفت.   مي

 و نمونه آماريجامعه 

پاييه چهيارم   آميوزان   دهند كه دانش جامعه آماري اين مطالعه را دانش آموزان ابتدايي تشكيل مي

 به عنوان جامعه در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. براي 9911-19شهر قزوين در سال تحصيلي 

 تحقييق  ايين  در .شد دهاي استفا طبقه تصادفي گيري نمونه شيوه از مطالعه مورد آموزان دانش انتخاب

از مييان  . اسيت  شيده  گرفتيه  نظير  در تحلييل  و تجزييه  واحد اي گيري نمونه واحد منزلة به مدرسه

)يك مدرسه دخترانيه و ييك مدرسيه پسيرانه از ميدارس تحيت        مدرسه 4 ،مدارس ابتدايي قزوين

ز هير  او پوشش طرح و يك مدرسه دخترانه و يك مدرسه پسرانه از مدارس غيرمشيمول( انتخياب   

آموزان كالسهاي انتخياب شيده از لحياظ     مدرسه منتخب يك كالس براي مطالعه تعيين شد و دانش

)گيروه مقايسيه( از    مورد سنجش قرار گرفتند. بيراي انتخياب ميدارس غيرمشيمول     متغير اضطراب

نظرات كارشناسان مناطق آموزشي و مديران مدارس استفاده شد. وقتي كه دو مدرسه تحت پوشيش  

ي توصيفي تعيين شد، با مشورت كارشناسان منياطق آموزشيي و ميديران ميدارس، از مييان      ارزشياب

هيا و دانيش    اقتصيادي خيانواده   -دو مدرسه كه از لحاظ سطح اجتمياعي  ،مدارس غيرمشمول طرح

ها  آوري داده گردبراي  ،اي معلمان تقريباً همسطح و قابل مقايسه با مدارس مشمول طرح بودند حرفه

 اند. توزيع شده 9 شماره جدول درنفر بود كه  641. حجم نمونه آماري ندانتخاب شد
 آموزان مورد مطالعه به تفكيك جنس و نوع ارزشيابي توزيع نمونه دانش .0 شماره جدول

 ويژگيها 

 عنوان گروه نمونه

 جمع سطر آموزان دانش

 پسر دختر

 961 22 29 ارزشيابي توصيفي نظامآموزان  دانش

 999 24 23 نظام ارزشيابي سنتي آموزان دانش

 641 961 961 جمع ستون
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 ها آوري داده گردابزارهاي  متغيرها و

، ي نگيري خالف الگوي رايج ارزشيابي به جاي كمّي بهالگويي كيفي است كه  ،ارزشيابي توصيفي

 دازدمي پرمق و كيفيت يادگيري دانش آموزان ريزي آموزشي به ع معيارهاي برنامهاز طريق توجه به 

(. ارزشييابي توصييفي   44:9936)حسيني و كيايمي،   كند ميو تبيين و توصيفي از وضعيت آنها ارائه 

ييادگيري از توجيه بيه محفوييات و انباشيت ذهنيي        -الگويي است كه با سوق دادن روند ياددهي

كمك روشيهاي متنيوع كيفيي     هآموزان به يادگيري عميق و ماندگار و كاربردي و توصيف آن بدانش

  .(9934)بني اسدي، شودبهبود كيفيت يادگيري منجر ميبه 

محيور اسيت و    -محور و محصول -آزمون محور، -محور،كتاب -ي( محتوا)كمّ ارزشيابي سنتي

ها مطابق با مالكها و پاسخهاي از پيش تعيين شده و مشخص بيا چيارچوب معيين،    سنجش آموخته

در خالقيت و نوآوري سنخيت نيدارد.   هدف و مقصود آن است و اساساً با سنجش و پرورش تفكر

از ديدگاه ديگر ارزشيابي سنتي فرد را كمتر از آنچه هست و بسيار كمتر از آنچيه ميي توانيد باشيد     

 ايدرجه 61واقع، ارزشيابي سنتي به كار گيري مقياس   (. در626:9934)لطف آبادي، كند برآورد مي

 .استآموزان ( براي سنجش ميزان يادگيري دانش61-1)

كيه بيا پياميدهاي رفتياري و      يآيند اضطراب عبارت است از احساس يا حالت هيجاني ناخوش

 شيود  در موقعيتهاي آزمون رسمي يا ساير موقعيتهاي ارزيابانه تجربه مي همراه است و يفيزيولوژيك

اضطراب را اين گونيه   9131در سال ساراسون(. 6116، 9و شانك 6، به نقل پينتريچ9131، 9)دوسك

 ةكيم انگياري و تردييد دربيار     -كند: اضطراب نوعي اشيتغال ذهنيي اسيت كيه بيا خيود       ف ميتعري

عيدم تمركيز حيواس،     ،شود و غالباً بيه ارزييابي شيناختي منفيي     تواناييهاي ذهني خود مشخص مي

)بيه نقيل ابوالقاسيمي و     دشيو واكنشهاي جسماني نامطلوب و افت عملكرد تحصيلي فرد منجر ميي 

اي  ميياده 62  گيييري اضييطراب از پرسشيينامه انييدازه بييرايدر پييژوهش حاضيير  . (9932همكيياران، 

در ييك مقيياس   را هر ماده ايين پرسشينامه   پاسخ دهنده . ه استاستفاده شد  ابوالقاسمي و همكاران

گيذاري  . بيراي نميره  كند بندي مي به ندرت،گاهي اوقات و اغلب اوقات( رتبه )هرگز، اي چهار درجه

( بيراي  9932شيود. ابوالقاسيمي و همكياران )    ز اعداد صفر تا چهار استفاده ميها، به ترتيب، ا گزينه

و ضرايب آلفا را براي كل نمونيه و دختير و     كرونباخ استفاده كرده روشارزيابي همساني دروني از 

نيد. ضيريب پاييايي حاصيل از روش     ه اگيزارش كيرد   12/1 و 14/1،  16/1پسر، به ترتييب، برابير   

                                                           
1 .Dusek 

2 .Pintrich 

3 .Schunk 
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، براي كل آزمودنيهيا و دختير و پسير، بيه     هآزمودني پسر و دختر محاسبه شد 11بازآزمايي كه روي 

. در مطالعه حاضر هم، روايي پرسشنامه اضطراب ه استبه دست آمد  23/1 و 33/1،  33/1ترتيب، 

كيه برابير    هو پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونبياخ محاسيبه شيد    كردهمتخصصان تأييد  را

 .  ه استبود 19/1

 پژوهشهاي یافته

در اين بخش ابتدا متغيرهاي مورد مطالعه، صرف نظراز نوع ارزشيابي، با استفاده از شاخصهاي 

شاخصهاي آماري مربوط شده كه ارائه  ها نتيجه تحليل استنباطي داده توصيف شده و سپس، آماري

  .خالصه شده است 6 شماره جدول به متغيرهاي مورد مطالعه، به تفكيك جنس، در
 به تفكيك جنس و نوع ارزشيابي ،شاخصهاي آماري ناظر بر متغير اضطراب .2شماره جدول

 متغير

 شاخص آماري

  )توصيفي( كيفي )سنتي( كمّي

 دختر پسر دختر پسر

 29 22 23 24 تعداد نمونه

 11/61 61/69 94/92 44/94 ميانگين

 34/93 96/94 31/99 16/92 انحراف استاندارد

 961نفر دختر و  961نفر نمونه آماري،  641از مجموع  ،6جدول  ت مندر  دراطالعا براساس

 باالتر از پسران است. كمي دختران  اضطراب ميانگيندر هر دو نظام ارزشيابي  نفر پسر بودند.

 انجام تحليل آماري هاي بررسي مفروضه

بنابراين، خطي  هاي آماري ضروري است. از انجام تحليل آماري، بررسي برقراري مفروضه پيش

بودن رابطه ميان متغيرها، يكسان بودن واريانس و نرمال بودن توزيع متغيرها بررسي شد. براي 

استفاده شد. نتيجه اين  (K-S) بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها از آزمون كالموگروف اسميرنوف

ين، فرض نرمال بودن است. بنابرا 12/1متغيرها بيشتر از  آزمون نشان داد كه سطح معناداري همه

مفروضه خطي  يكسان بودن واريانس هم برقرار بود.مفروضه . بودتوزيع متغيرهاي تحقيق برقرار 

 برقرار شد. نفر 641و تقليل نمونه آماري به  ها آزمودنياز  نفر 62 هاي داده بودن بعد از حذف

  تحليل آماري

آموزان غير زشيابي توصيفي با دانشآموزان مشمول طرح اراضطراب دانش ميانگين براي مقايسه

يا تحليل واريانس دو راهه استفاده كرد. نتيجه  براي دو گروه مستقل t توان از  آزمون مشمول مي

استفاده از اين دو روش معموالً يكسان است. البته، استفاده از تحليل واريانس احتمال ارتكاب 

 كارانه است. در پژوهش حاضر از هرحافظهم t آزمونو نسبت به  دهد ميخطاي نوع اول را كاهش 

 دو روش استفاده شد. 
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اطالعات مربوط به  9ارائه شده است. در جدول شماره   4و  9، در جدولهاي  tنتيجه آزمون

اطالعات خالصه شده  .ن منعكس شده استدخترااطالعات مربوط به  4و در جدول شماره  پسران

هر دو آموزان يابي توصيفي  به كاهش اضطراب دانشدهد كه ارزشنشان مي 4و  9 هايدر جدول

 منجر شده است.  و دختر( پسر) جنس
. مقايسه شاخصهاي اضطراب دانش آموزان پسر مدارس مشمول طرح ارزشيابي توصيفي و مدارس 1جدول شماره 

 همسطح

تفاوت  انحراف استاندارد ميانگين افراد گروه عدة

 ميانگينها

خطاي 

معيار 

تفاوت 

 هاميانگين

t df p  نتيجه

آزمون 

 آماري

گروه 

گروه  موفق

 آزمايش

گروه 

 كنترل

گروه 

 آزمايش

گروه 

 كنترل

گروه 

 آزمايش

گروه 

 كنترل

 كيفي معنادار 119/1 969 -11/9 31/6 -92/99 16/92 96/94 44/94 61/69 24 22

 
ح ارزشيابي توصيفي و مدارس . مقايسه شاخصهاي اضطراب دانش آموزان دختر مدارس مشمول طر1جدول شماره 

 همسطح

تفاوت  انحراف استاندارد ميانگين عدة افراد گروه

 ميانگينها

خطاي 

معيار 

تفاوت 

 ميانگينها

t df p  نتيجه

آزمون 

 آماري

گروه 

گروه  موفق

 آزمايش

گروه 

 كنترل

گروه 

 آزمايش

گروه 

 كنترل

گروه 

 آزمايش

گروه 

 كنترل

 كيفي معنادار 19/1 991 -29/6 32/6 -62/3 31/99 34/93 94/92 11/61 23 29

 

  مقايسه ميانگينها با استفاده از تحليل واريانس دو راهه

 شده است.ارائه  6 شماره در جدول به تفكيك جنس و نوع ارزشيابي اضطراب متغير هايميانگين

بي كيفي آموزان مشمول ارزشيا كه اضطراب دانشدهد  نشان مي 6 شماره اطالعات مندر  در جدول

براي مقايسه ميانگين متغيرهاي اضطراب از تحليل واريانس  باوجوداين، كمتر از گروه رقيب است.

  ارائه شده است. 2 شماره جدول نتيجه تحليل واريانس دو راهه در. ه استدو راهه استفاده شد

 بر اضطرابآموزان  نشدا ثير نوع ارزشيابي و جنسأخالصه نتايج تحليل واريانس دو راهه: ت. 1 شماره جدول

 F p ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغييرات

 119/1 39/69 266/2212 9 266/2212 عامل ارزشيابي

 12/1 36/9 391/139 9 391/139 عامل جنس

 96/1 132/1 293/621 9 293/621 ارزشيابي* جنس

   91/632 692 33/23992 واريانس خطا

    641 962299 واريانس كل
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دهد كه اثر اصلي نوع ارزشيابي و جنس  نشان مي 2 شماره اطالعات مندر  در جدول

ولي، اثر تعاملي جنس و نوع ارزشيابي بر اضطراب معنادار  آموزان بر اضطراب معنادار است. دانش

آموزان توان نتيجه گرفت كه اجراي طرح ارزشيابي توصيفي به كاهش اضطراب دانش نيست. مي

 مشمول طرح منجر شده است.

 گيري بحث و نتيجه

 وةها الزم است ماهيت، مباني نظري، شرايط اجرا و پيامدهاي هر دو شي براي تفسير اين يافته

 در رسمي آموزش نظام شدن نهادينه از قرن يك از بيش گذشت باارزشيابي مورد توجه واقع شود. 

يكي از ويژگيهاي اساسي و الينفك نظام  بوده وهمواره بسيار تعيين كننده  نقش امتحانات ايران،

 بركيفيت منفي مستقيم اثرات بر عالوه تعليم و تربيت تلقي شده است. باوجود اين، امتحانات

 مشكالت نفس، اعتماد به  كاهش چون نيز منفي غيرمستقيم پيامدهاي آموزان، دانش يادگيري

 منفي پيامدهاي به واكنش در .است داشته يفرزند -والدين ةرابط در اختالل و انضباطي و رفتاري

 ارزشيابي» طرحپرورش  و آموزش عالي شوراي ارزشيابي، نظام اصالح نيز و امتحانات از حاصل

كرده سال گذشته كم و بيش تجربه  2اي شفابخش تصويب و در طول  به عنوان نسخهرا « توصيفي

 ميليون چند و  ه ابتدايي تعميم يافتهدور جمو پن چهارم ةاكنون اجراي اين طرح به پاي . هماست

 پرورش و مسئوالن آموزش اصلي مفروضه. است داده قرار پوشش تحت را ابتدايي دوره آموز دانش 

 تغييرات به يادگيري هاي  اصالح بازخورد ارزشيابي از كمّي به كيفي و  در شيوه تغيير كه بود اين

 برخي از شواهد پژوهشي .شد خواهد منجر يليتحص ارتقاي انگيزش و يادگيريها ماهيت در اساسي

؛ 9932؛ رضايي، 9932؛ خوش خلق، 9934؛ كريمي، 9934؛ محمدي، 9932)براي مثال، نيك نژاد، 

بر موفقيت نسبي طرح در دوران ( 9936، محبي ؛9934،حقيقي؛ 9931؛ صالحي،9933محمدي، شير

مثبت طرح ارزشيابي توصيفي، اطمينان آثار  زمينةاجراي آزمايشي داللت دارند. با وجود اين، در 

 كافي وجود ندارد. 

به كاهش اضطراب  اجراي طرح ارزشيابي توصيفيد كه نده هاي پژوهش حاضر نشان مي يافته

 ريزان تحقق يافته است. آموزان تحت پوشش اين طرح منجر شده و بخشي از انتظارات برنامه دانش

آموزان مشمول طرح ارزشيابي  دانشپژوهشي،  هاي پژوهش حاضر و ساير شواهد براساس يافته

(، در 9933محمدي) شير كنند. توصيفي در مقايسه با همتايان خود اضطراب كمتري را تجربه مي

 ارزشيابي مشمول سوم پايه آموزان دانش امتحان اضطراب سطح كه هتحقيق خود نتيجه گرفت

عرب فيروزجاه است.  يكمّ ابيارزشي مشمول آموزان دانش از كمتر داريمعنا طور به توصيفي
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تواند موجب كاهش اضطراب  ارزشيابي توصيفي مي ،( گزارش داد كه از ديدگاه معلمان9931)

كه اضطراب امتحان در گروه تحت پوشش  ه( نتيجه گرفت9932) دانش آموزان شود. نيك نژاد

به  نيز (9932) دهآموزان مشمول ارزشيابي كمّي است. خدابن تر از دانش ارزشيابي توصيفي پايين

آموزان  توان نتيجه گرفت كه دانش . بنابراين، با اطمينان بيشتري ميه استنتيجه مشابه دست يافت

( تأثير تجربه دو نظام 9916) محمدي كنند. مشمول ارزشيابي توصيفي اضطراب كمتري را تجربه مي

كرد تحصيلي ، انگيزش دروني، خودكارآمدي و عمل)كمّي و كيفي( بر اضطراب ارزشيابي

اثر اصلي نوع ارزشيابي  ه كهدر شهر تهران را مطالعه كرده و نتيجه گرفت آموزان پنجم ابتدايي دانش

سنتّي بزرگتر از آموزان مشمول ارزشيابي  بر اضطراب امتحان معنادار است. ميانگين اضطراب دانش

 ارزشيابي توصيفي است.  گروه

آموزان  عملكرد دانش دري طرح ارزشيابي توصيفي برخي از شواهد پژوهشي بر آثار مثبت اجرا

بخشي طرح  اثر، (9932اميري )حركتي داللت دارند.  -، عاطفي و روانيشناختي هاي حيطهدر 

را بررسي سوم ابتدايي در استان چهارمحال بختياري  هاي اول، دوم و ارزشيابي توصيفي در پايه

زان دستيابي انگيزه انجام تكاليف درسي و مي  ،كيفيت ماندگاري ذهنيكه  ه استكرده و نتيجه گرفت

آموزان   بهتر از دانش آموزان مشمول طرح ارزشيابي توصيفي در ميان دانش عد جسمانيبه اهداف بُ

دانش آموزان طرح ارزشيابي  در ميان عالقه به درس و معلم ،همچنين ي بوده است.ارزشيابي كمّ

ي بوده و ميزان اضطراب دانش آموزان طرح ارزشيابي توصيفي بيشتر از دانش آموزان ارزشيابي كمّ

( تأثير ارزشيابي 9932) فتح آبادي ي بوده است.از دانش آموزان ارزشيابي كمّ توصيفي كمتر

دراستان را  ابتدايي ةحركتي دور -هدفهاي شناختي، عاطفي و روانيبخشيدن به تحقق  در توصيفي

 ش آموزان تحت پوشش طرح ارزشيابي توصيفي درنمرات دان كه همطالعه كرده و دريافت مركزي

آموزان   باالتر از دانش (علوم تجربي، زبان فارسي و امال ،دانش رياضي) متغيرهاي حوزه شناختي

بررسي به هنگام ( 9931) صالحي تحت پوشش ارزشيابي سنتي است.پايه سوم ابتدايي مدارس 

نتيجه  ،آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي نفس دانشتوصيفي بر پيشرفت و عزتاثربخشي ارزشيابي 

ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر طرح ارزشيابي توصيفي بيشتر از ميزان  كه هگرفت

عزت نفس دانش  ميان ولي، ؛ي استموزان دختر طرح ارزشيابي كمّپيشرفت تحصيلي دانش آ

 اداري تفاوت معنيابي كمّآموزان دختر طرح ارزشيابي توصيفي با دانش آموزان دختر طرح ارزش

آموزان مشمول ارزشيابي كه عملكرد تحصيلي دانش ه( نتيجه گرفت9932رزم آرا )وجود ندارد. 

 (9919) ناهوكي نصرت و (9931) صالحي توصيفي بهتر از گروه وابسته به ارزشيابي سنتي است.
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يفي بيشتر از گروه ند كه ميزان خودكارآمدي دانش آموزان مشمول ارزشيابي توصه انتيجه گرفت

كه استفاده از بازخورد اند ه( نتيجه گرفت6111) ليپنويچ و اسميتمشمول ارزشيابي كمّي است. 

نتايج  و خودكارآمدي را  بهبود بخشد. ببردتواند انگيزه يادگيري  را باال  توصيفي به جاي نمره مي

موزان پايه سوم ابتدايي كه سطح پيشرفت تحصيلي دانش آ ه( نشان داد9933عيسي زاده )پژوهش 

معناداري بيشتر از دانش آموزان تحت پوشش ارزشيابي  طور تحت پوشش ارزشيابي توصيفي به

در زمينه مسائل رفتاري هم ميانگين دانش آموزان پايه سوم ابتدايي تحت پوشش طرح  .ي استكمّ

ي ش ارزشيابي كمّموزان تحت پوشآارزشيابي توصيفي به صورت معناداري كمتر از ميانگين دانش 

مشاهده  ميان دو گروه معنادار يدر زمينه مهارتهاي اجتماعي تفاوت است ولي،در مدارس همسطح 

، و ويليام ؛ بلك9911حسيني، ؛9911خوارزمي،؛ 9931)معظمي، ساير پژوهشگران. ه استنشد

در بهبود  مطلوب يدرستي اجرا شود، تاًثيرهند كه ارزشيابي توصيفي اگر با ه( نتيجه گرفت9113

كه اختالالت  ه( نتيجه گرفت9934) كريمي خواهد داشت. و عملكرد تحصيلي يند آموزشآفر

رفتاري در مدارس دخترانه تحت پوشش ارزشيابي توصيفي كاهش داشته ولي، در مدارس پسرانه 

بي غفلت از كيفيت اجراي ارزشيابي و اغراق در فوايد ارزشياالبته،  اين كاهش معنادار نبوده است.

رسد كه  نظر مي زيرا، با توجه به تعريف عملياتي ارزشيابي توصيفي، بعيد بهتوصيفي روا نيست. 

استفاده از ارزشيابي  همچنيند. ة اجرايي رعايت شونام همه اصول نظري آن به هنگام تدوين شيوه

ر مورد برخورداري نظام آموزشي از معلمان دانشمند، توانمند و متعهد است كه د توصيفي مستلزم

 ي وجود دارد.اين شرط ترديد جدّ يافتن تحقق

شود. با توجه به اينكه  ها مربوط مي پذيري يافته به ميزان تعميم پژوهشيكي از محدوديتهاي 

و تنها دو كالس تحت پوشش  هدانش آموزان شهر قزوين انجام شدميان پژوهش حاضر در 

بنابراين، احتياط در تعميم  ه است،شد همسطح مقايسه در مدارس ارزشيابي توصيفي با دو كالس

ها به ساير مناطق و شهرها ضروري است. محدوديت ديگر اين مطالعه به ابزار گردآوري  يافته

هاي حاصل از نوع ابزارها،  گردد. اعتبار داده )پرسشنامه مبتني بر روش خودسنجي( برمي اطالعات

تر دست  توان به نتايج روشن مطالعات مي به ويژه در دوره ابتدايي محدود است و تنها با تكرار

 يافت.

 ارزشيابي توصيفي بر بهبود تأثير آتيشود در مطالعات  هاي تحقيق، پيشنهاد مي با توجه به يافته

مورد بررسي قرار  و راهبردهاي مطالعه و يادگيري انگيزش دروني ،خودكارآمدي عملكرد تحصيلي،

د. شوپرسشنامه از مصاحبه و ابزارهاي ديگر نيز استفاده آوري اطالعات عالوه بر گردبراي  و دنگير
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براي توسعه هر چه بيشتر ارزشيابي توصيفي در مدارس الزم است به آموزش و توجيه كامل 

شيابي توصيفي بهبود يابد و زمعلمان و مديران مدارس اقدام شود تا كيفيت استفاده از روشهاي ار

طبقات اجتماعي  معلم، ويژگيهاي نقشنكند. با توجه به اين رويكرد به استفاده سطحي تنزل پيدا 

شود آموزشهاي  پيشنهاد مي ،دانش آموزان و والدين در هر چه بهتر اجرا شدن ارزشيابي توصيفي

ارزشيابي  بارةالزم در قالب گارگاههاي آموزشي براي معلمان يا جلسات سخنراني براي والدين در

نامه ارزشيابي توصيفي و  . تالش مستمر براي اصالح شيوهدبرگزار شواهداف و نتايج آن  توصيفي،

رسد. در نظام  نظر مي نيز رفع موانع اجرايي براساس همه اصول نظري ناير بر آن، ضروري به

 متمركز آموزش و پرورش اجراي مطلوب طرح ارزشيابي توصيفي با موانع متعدد مواجه است.

براي اجراي ارزشيابي  دي عمل كافي ندارد.زا هستند و معلم  آزا كتابهاي درسي محدوديت

داشته  آموزان بايد فرصت آزمايش، ايهار نظر، ابتكار، انجام كارهاي گروهي و ... توصيفي، دانش

يك از اين كارها فراهم فرصت هيچ  كالس عمالًيك آموز در  دانش 41تا  91د كه با وجود نباش

ماهنگي با نيازهاي دانش آموزان، همخواني با عملي بودن، تناسب با اهداف آموزشي، ه شود. نمي

سياستهاي آموزشي و توجه به امكانات و شرايط موجود از جمله اصولي است كه غفلت از آنها 

 تواند آثار مثبت متصور ارزشيابي توصيفي را از بين ببرد.  مي
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 منابع 
يابي مقياس براي  (. ساخت و اعتبار9932ابوالقاسمي، عباس؛ اسدي مقدم، عزيزه؛ نجاريان، بهمن و شكركن، حسين. )
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)ترجمه مهرنياز   ها، تحقيقات و راهكارها انگيزش در تعليم و تربيت: نظريه (. 6116پينتريچ، پال آر. و شانك، ديل اچ. )

 شهرآراي(. تهران: نشر علم.

 . تهران: مدرسه.ارزشيابي توصيفي الگويي نو در ارزشيابي تحصيلي(. 9933حسني، محمد  و احمدي، حسين. )

انتشيارات آثيار    :هيران ت. )اهداف، اصول، راهكارهيا(  طرح ارزشيابي توصيفي. (9936). ايمي، يحييكو محمد  ،حسني

   .معاصر

. آموزان جمهوري اسالمي ايران شناسي نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آسيب(. 9931زاده، فتح اهلل. ) حسين

 ريزي آموزشي. تهران: سازمان پژوهش و برنامه

بررسي نگرش معلمين و والدين در خصوص كاربست ارزشيابي توصيفي در بهبود  .(9911). حسيني، سيده فهيمه

 پايان نامه. شهر تهران دانش آموزان پايه اول ابتدايي   يادگيري و سالمت روحي و رواني -فرايند ياددهي
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ه يادگيري اضطراب و عالقه ب اثربخشي ارزشيابي توصيفي و كمَي بر ميزان يادگيري، مقايسه. (9932). صديقه خدابنده،

  ي.يدانشگاه عالمه طباطبانامه كارشناسي ارشد.  . پاياندآموزان ابتدايي شهر كر دانش

كاربردي بهبود  –خالصه مقاالت همايش علميزاي امتحان. در  هاي رنج (. هنگامه9939خديوي زند، محمد مهدي.)
 اداره كل آموزش و پرورش استان تهران.كيفيت آموزش عمومي، 

 . تهران: انتشارات سوگند.شناسي نظام برنامه ريزي درسي ايران آسيب(. 9939. )خلخالي، مرتضي
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 .دانشگاه پيام نورنامه كارشناسي ارشد. پايان .32-34مدارس پسرانه و دخترانه پايه دوم ابتدايي شهر تهران در سال 

 .تهران
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 پايه آموزان دانش حركتي– رواني و شناختي، عاطفي هايويژگي بر توصيفي ارزشيابي تأثير(. 9932رضايي، اكبر. )
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آميوزان از دييدگاه معلميان     نقش ارزشيابي توصيفي در كياهش اضيطراب دانيش   . (9931)  .اسماعيل عرب فيروز جاه،
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 -هاي شناختي، عاطفي و رواني قق هدفكيفي در تح -بررسي تأثير ارزشيابي توصيفي. (9932) .جليل ،فتح آبادي

 .شوراي تحقيقات آموزشي سازمان آموزش و پرورش استان مركزي . اراک:استان مركزي حركتي دوره ابتدايي در

 ابتدايي دوره آموزان دانش رفتاري اختالالت بر توصيفي ارزشيابي جديد روش تأثير بررسي (.9934)كريمي، علي. 

 ن آموزش و پرورش استان فارس.سازما . شيراز:شيراز مدارس

 . مشهد: حكيم فردوسي.شناسي گيري در علوم تربيتي و روان سنجش و اندازه. (9934). لطف آبادي،حسين

مان دوره هاي آموزش عمومي شهر تهران نسبت به ارزشيابي لبررسي دانش و نگرش مع .(9936) .عظيم ،محبي

 .دفتر ارزشيابي تحصيلي و تربيتي ،وزش وپرورش عموميمعاونت آم . تهران: وزارت آموزش و پرورش،مستمر
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 دمهمق

را که در عملکرد خواندن دانش آموزان  بسيارینشناسی، عوامل تحقيقات آموزشی و روا

اين تحقيقات از روشهای رگرسيونی مرسوم يا تحليل مسير ست. در بيشتر اشناسايی کرده ،موثرند

بين و رابطه بين متغيرها در يک سطح )سطح که به بررسی متغيرهای پيشگيری شده است بهره

ی در سطوح يولی تحقيقاتی نيز وجود دارد که به بررسی دقيق متغيرها، پردازندموز( میآدانش

در مطالعات کنون تاپرداخته است.  5آموز، کالس، مدرسه و کشور در مطالعات پرلزمختلف دانش

بين در سطوح مختلف پرداخته باشد انجام نشده تحقيقی که به بررسی متغيرهای پيشپرلز در ايران 

بين به بررسی متغيرهای پيش از طريقا عالوه بر تعيين ميزان تبيين واريانس متغير مالک است ت

-ارائه میتری يابی چندسطحی تصوير آماری دقيقهای مدلروشنيز بپردازد.  گوناگونسهم سطوح 

اجتماعی )در سطح  آموزان )در سطح فردی( و زمينهدانش توان زمينهها میزيرا با اين روش دهند،

آموزان را در مدارس توان سهم آشيان کردن دانشمی روشهامدرسه( را بررسی کرد. همچنين با اين 

-عملکرد خواندن دانش ميانروابط  بررسیاين تحقيق  هدف(. لذا 6003 6تبيين کرد )فوالرتن،

 و متغيرهای خودپنداره، نگرش و ميزان مطالعه دانش آموز در سطح 6003آموزان پايه چهارم پرلز 

 .بوده استآموز( و متغير ميزان مطالعه در سطح دوم )سطح معلم( اول )دانش

توانايی   .آموزان در زندگی است ترين نيازهای يادگيری دانشمهارت در خواندن يکی از مهم

 یدرک مطلب، تفسير و استنتاج از متون درسی و غيردرسی، دانش آموزان را با افکار و اطالعات

به عبارت ديگر، سواد خواندن به  .تا بهتر انديشيدن و بهتر زيستن را بياموزندسازد  آشنا می جديد

انتهای تجربه بشری دست  آن به ذخاير بی باتوان  ای است که می جامع آن، وسيله معنای علمی و

 فهم و درک متونآيد، خواندن  آن گونه که از مبانی و چارچوب نظری سواد خواندن برمی .يافت

 دريافتو  کسب دانشها و  عبارتها، جمله ها، ناخت ارزشها، معانی و مفاهيم کلمهنوشته شده و ش

توانايی خواندن، داشتن بدون  .ها و رمزهای کالمی نگاشته است پيامی است که نويسنده با نشانه

علوم تجربی، علوم اجتماعی، همچنين علومی مانند آواها را بشناسند يا بنويسند،  توانندنمیکودکان 

 .ضی و فناوری غير قابل درک خواهند بودريا

و  هاتواند بر ساير جنبهمیيادگيری دانش آموزان است که  عوامل مؤثر درسواد خواندن از 

از است که سازمان ملل حق خواندن را  ایبه اندازهاهميت خواندن  .تاثير گذار باشد نيز موضوعات

مهارت خواندن  .(5835دوت و مرعشی،آورده است )بلج فورد، ترجمه؛ ح شمارحقوق کودک به 

                                                           
1. Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 

2. Fullarton 
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، لذا پيشرفت در سواد باشد هدف يادگيری در يک زمان محدودتر از آن است که اساسی یمهارت

يش نيازی برای يادگيری نه تنها شالوده يادگيری زبان مادری يا ديگر موضوعات است، بلکه پ

، به نقل از 6003، ينمال و های جوانی و بزرگسالی است )ليناکيالحضور موفق در دوره

گيری زبان و سوادآموزی، اوليه شکل و ساختار اساسبه همين سبب، توجه به  .(5833،قاسمی

، با چه چگونه، چه موقع برآن داشته است که راهی بيايد برای اينکهنظامهای آموزشی جهان را 

 ر سطوح مختلفيند سواد آموزی را دآشرايطی و در چه مرحله ای از تحول ذهنی کودک، بايد فر

 .(5833، خانه و مدرسه گسترش دهند )کريمی

ها از آن ر قلمرو سنجش عملکرد آموزشی کشورمطالعات و پژوهشهای تطبيقی و بين المللی د

که گستره و ژرفای نگرش علمی کارشناسان، سياستگذاران و متخصصان تعليم و دارد  اهميتجهت 

رونی نظام آموزشی افزايش می دهد تا آنها بتوانند با درونی و بي گوناگونتربيت را نسبت به عوامل 

مقايسه کنند  تر، نقاط ضعف و عملکرد نظام آموزشی خود را با ساير کشورهاجامع یتفسير و تحليل

المللی مطالعه ای است که انجمن بين المللی بين پژوهشهایيکی از اين  .(5833 بسنجند )کريمی، و

انجام داده  (پرلز) "مطالعه بين المللی پيشرفت سواد خواندن"ام ، با ن5ارزشيابی پيشرفت تحصيلی

. مطالعه بين المللی استدر زمينه سواد خواندن کودکان  مهميکی از مطالعات  شاست. اين پژوه

ای ابتکاری برای ارزيابی توانايی خواندن کودکان در پايه چهارم  پيشرفت سواد خواندن برنامه

اجرا و روند سواد  هر پنج سال يک بار 6055و  6002، 6005 ر سالهاید اين مطالعه .ابتدايی است

گيری توانايی اندازه برایاين مطالعات  .گيری قرار داده است خواندن را مورد سنجش و اندازه

هايی دربارۀ تجربيات و پيشينه خواندن آنها در خانه و مدرسه در خواندن کودکان و گردآوری داده

از متغيرهای اصلی که نگرش و خودپنداره  عوامل درونی مانندهمچنين و ن زمينة يادگيری خواند

. هدف نهايی مطالعه پرلز ارتقای سطح يادگيری درون نظام می باشد، می پردازداين پژوهش 

يند آريزيهای آموزشی و روشهای اجرايی مربوط به فرآموزشی جهان و بهبود سياستها، برنامه

از  گيریبهرهجه به موارد فوق هدف اين مطالعه آن است که با با تو .استتدريس و يادگيری 

مانند عوامل  گوناگون، وضعيت نظام آموزشی کشور را از ابعاد 6002اطالعات و داده های پرلز 

درون آموزشگاهی )نگرش مربيان نسبت به خواندن و ميزان مطالعة آنان(، عوامل فردی دانش آموز 

اره خواندن و ميزان مطالعه( و رابطه آنها با پيشرفت تحصيلی )نگرش نسبت به مطالعه، خودپند

 .مورد بررسی قرار دهد

                                                           
1. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 
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به چهار دسته  می گذارندکه بر عملکرد سواد خواندن تاثير را ( عوامل متعددی 6002) 5يسولب

آموز، والدين، معلم، مدرسه و برنامه درسی است. اين عوامل مربوط به دانشست. اين تقسيم کرده ا

در جامعه و کشور  کودکانو در ايجاد زمينة پيشرفت سواد خواندن  گذارندبر هم تاثير عوامل

 اند. سهيم

نظام آموزشی )دانش آموز، شرايط و  یاز آنجا که مطالعات پرلز اطالعاتی درباره دروندادها

يادگيری( و بروندادها )عملکرد تحصيلی( فراهم می آورد، -يند )روشهای ياددهیآامکانات(، فر

متغيرهای  ميانهم مورد بررسی قرار داد. از  عوامل مربوط به هر يک را با ميانتوان ارتباط یم

)در سطح اول( و  موجود، خودپنداره خواندن، نگرش نسبت به خواندن و ميزان مطالعه دانش آموز

 دليلاند. شدهدر سطح دوم( برای بررسی و تاثير بر عملکرد خواندن انتخاب  معلمان متغير مطالعه

پيشينه مطالعاتی و تبيين عملکردتحصيلی خواندن باتوجه به متغيرهای  ها بررسیمتغير انتخاب اين

 .استفوق 

 همهتصويری از خويشتن است که انسان دوست دارد از خود داشته باشد که شامل  ،خودپنداره

(. کانفيلد 5836ادراکات و معانی می شود که بالقوه با خويشتن او هماهنگ و مرتبط است )شاملو، 

موفقيت نيز  برد که خودپنداره کلی فرد در سعی کردن موثر و ن( بيان می کن5897)و کلی ولز 

 .گذار استتاثير

توان به خودپنداره بر عملکرد تحصيلی انجام شده است که میتأثير تحقيقات بسياری در مورد 

به نقل از )( 5833) پهلوان صادق و (5838(، احمدی و خليلی )6008پژوهشهای کيامنش )
خودپنداره و  مياندر ايران اشاره کرد که همگی حاکی از وجود رابطه مثبت ( 5832محمودی، 

خودپنداره و  ميانداری ا. به طور کلی شواهد تحقيقاتی رابطه محکم و معنستعملکرد تحصيلی ا
مطالعه "ا عنوان بطولی را  ای مطالعه 6نمراچپمن و ت 5779سال دهد. درپيشرفت تحصيلی نشان می

ند که رابطه خودپنداره و عملکرد تحصيلی ه اانجام داد "طولی خواندن از آغاز، خودپنداره خواندن
يک عامل مسلط بر خودپنداره  منزلةکنند که عملکرد خواندن به بيان می ه اند. آناندست آوردهرا ب

نين در تحقيقاتی که سانچز شود. همچخواندن در سالهای دوم و اواسط سال سوم تحصيلی آغاز می

 (6001) 2رارايدر و کولم و (6002و همکاران ) 1(، تسه6002) 3ترانگکندی و (، 6008) 8و رودا

 .اندکردهخودپنداره و عملکرد تحصيلی اشاره  ميانمعنادار و مثبت  ایوجود رابطه اند، بهدادهانجام 

                                                           
1. Boles 
2. Chapman & Tunmer 
3. Sanchez & Roda 
4. Kennedy & Trong 
5. Tse 
6. Rider & Colmar 

http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(TUNMER)
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يادگيری و پيشرفت مهارت  نگرش دانش آموزان به خواندن يکی ديگر از عوامل مهم در

 که . نگرش را می توان آمادگی برای واکنش در برابر محرکهای معين دانست. وقتیاستخواندن 

-کار میدستيابی به آن بهتالش خود را برای  همهداشته باشد نظر مثبت موضوعی ی نسبت به فرد

 . گيرد

ت گرفته است که به نگرش دانش آموزان نسبت به خواندن پژوهشهای بسيار صوربارۀ در

همچنين  .دنپردازنگرش در خواندن می و عوامل موثر بر انگيزۀ خواندن ،بررسی انگيزۀ خواندن

-تأثير میبر خواندن فرزندان  ،نگرش والدين به خواندندهد میکه نشان انجام شده است مطالعاتی 

يک ابزار  :به خواندنگيری نگرش نسبت اندازه"عنوان  بادر تحقيقی  (5770) 5کينامک .گذارد

که نگرش دانش آموز نسبت به خواندن  هاين بود کند: درگذشته تصور بربيان می "جديد برای معلم

در برخی وی همچنين در پژوهش خود اشاره می کند که   .استعامل اساسی عملکرد خواندن 

ان نسبت به ( تحقيقی در مورد نگرش کودک6000) 6وانگ .رد شده استتحقيقات نيز اين تئوری 

 که بررا بررسی کرده است خواندن و رشد سوادآموزی آنان انجام داده است که در آن عواملی 

هايی متفاوت يافتهدر تحقيق انجام شده   .خواندن تاثير می گذارد نسبت بهنگرش مثبت دانش آموز 

عالوه بر  . دست آمده استهاقتصادی، محيط کالس و شيوه تدريس ب -در مورد محيطهای اجتماعی

به از متن نوشتاری نگرش مثبت نسبت بردن لذت  معتقدند(، 6008) و همکاران 8اين موليس

 3فوکاريل. خواندن در نوآموزان می شودبرای انگيزه  سبب ايجادی کند و پايه گذاری مخواندن را 

در آن که است خوانی و نگرش نسبت به خواندن انجام داده در مورد برنامه تند پژوهشی( 6001)

و  1ینينرليوآو ( 6002تسه و همکاران ) .تندخوانی و بهتر خواندن را بيان می کند ميانرابطه 

( در 6002) 2و کو ويی اند. چ( به بررسی رابطه نگرش با عملکرد تحصيلی پرداخته6050) همکاران

اندن پيشرفت خو اخواندن ب نسبت بهد که نگرش مثبت نپژوهش خود به اين نتيجه اشاره می کن

پرلز مطالعات در  .آمدی می شودخودکار سببدار دارد. همچنين نگرش مثبت امثبت و معن ایرابطه

داشتند، عملکرد خواندن را آموزانی که بيشترين نگرش مثبت نسبت به مطالعه ، دانش6002و  6005

ن داشتند، آموزانی که والدين آنها نگرشی مثبت به خواندباالتری کسب کرده بودند. همچنين دانش

 (.5832)کريمی، آنها باالتر بوده است ميانعملکرد خواندن در 
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 هاداده

 دانش آموز 8793 با 6002  پرلزآموزان پايه چهارم دانش ،های مورد استفاده در اين پژوهشداده

در پژوهش حاضر از پرسشنامة دانش آموز، پرسشنامة معلم و پرسشنامة  .استرسه مد 603از 

 .اندن استفاده شده استيابی خوزمينه

 ابزار اندازه گیری

 توجه دارد. اساسیآزمون خواندن پرلز از مطالعه و خواندن کودکان به دو هدف 

 خواندن برای تجربة ادبی  .5

 آن کارگيریبهدست آوردن اطالعات و هخواندن برای ب .6

 يند درک مطلب توجه دارد. آفر چهارپرلز همچنين به 

  بيان شده است. اطالعاتی که صريحاً تمرکز و بازيابی. 5

 به استنباطهای مستقيم . دستيابی 6

 ها و اطالعات تعبير و تلفيق ايده .8

 بررسی و ارزيابی ويژگيهای محتوا، زبان و متن .3

از متون ادبی و  است ایيندهای خواندن، آزمون پرلز مجموعهآارزيابی هدفها و فر برای

-يندهای متفاوت درک مطلب میآآموزان را ملزم به استفاده از فر اطالعاتی و پرسشهايی که دانش

 کند.

 مواد آزمون خواندن

-به هدف تجربه صحيح و معتبر خواندن، متون ارائه شده به دانش دستيابیدر اين آزمون برای 

ه . در يک مطالعهستندرو ههای روزانه با آن روبای از متونی باشد که در تجربهآموزان، بايد نمونه

نياز به ترجمه يک  سبببين المللی، دستيابی به اعتبار در ارزيابی تجربه خواندن، ممکن است به 

شود متونی انتخاب شود که بدون کم متن به زبانهای متعدد، قدری محدود شود. بنابراين، سعی می

 همکاران، متن در درگير کردن دانش آموز، قابل ترجمه باشد )موليس و 5و کاستی در معنا يا توانش

6008 .) 

ررسی و تجديد نظر روايی و خوانا بودن متون ارزيابی دانش آموزان پايه چهارم، از طريق ب

شود. از ميان معيارهای مورد درسی کشورهای شرکت کننده در آزمون تعيين میمتخصصان برنامه

طرف و نگاهی بیاستفاده برای انتخاب متون، مناسب بودن موضوع و عنوان متن برای پايه چهارم، 

                                                           
1. Potential 
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يکسان به جنسيت، نژاد، قوم و مالحظات مذهبی، همچنين ماهيت و سطح ويژگيهای زبانی و نيز 

 حجم اطالعات را می توان نام برد.

مواد آزمون خواندن پرلز بسيار بيشتر از آن است که دانش آموز بتواند در فرصت تعيين شده به 

 ،تر در آزمون و کاستن از بار مسئوليت هر دانش آموزآنها پاسخ دهد. با هدف گنجاندن محتوای بيش

دفترچة آزمون ارائه شده است و هر دانش آموز به طور تصادفی تنها يک  58مواد آزمون در قالب 

 دفترچه را کامل می کند.

. استشامل متنهايی برای خواندن و پرسشهايی برای پاسخ دادن  56تا  5های شماره دفترچه

های ديگر تفاوت دارد. اين دفترچه شامل دو دفترچة جداگانه است، دفترچه با 58شمارۀ دفترچة

که  "دفترچة خواندن پرلز ")خواندن( که شامل پرسشهاست و يک دفترچة رنگی به نام  Rة دفترچ

 نگار هستند.متنهايی با عکس رنگی دارد. همة دفترچه ها شامل سئواالت پاسخ

 سواد خواندن دارای سه بعد است:

 هداف خواندنا. 5

 يند درک مطلبآفر .6

 رفتار خواندن و نگرش به خواندن. .8

مطلب آزمونهای نوشتاری درک دادن يند درک مطلب با انجامآابعاد هدفهای خواندن و فر

-گانه )زمينهچهارپرسشنامه های  تکميل)سوالهای آزمون سواد خواندن( و بعد رفتاری و نگرشی با 

 (.6008و همکاران، موليسرسه ( سنجيده می شود )يابی، دانش آموز، معلم و مد

 ايهاي پیشینهپرسشنامه

مطالعة پرلز عالوه بر سنجش ميزان توانايی خواندن، بر سوابق آموزش خواندن، چگونگی 

ای برای مقايسه و تفسير تفاوتهای موجود ميان يادگيری خواندن و نيز بر امکانات و شرايط مدرسه

گر در ، ابزار مطالعة عوامل مداخلهکند. چهار پرسشنامه، به شرح زيرینظامهای آموزشی تاکيد م

 سواد خواندن را فراهم می آورند:

های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی : بررسی عوامل و زمينه5پرسشنامۀ دانش آموز.0

ای آنان و درسهخواندن با تاکيد بر فعاليتهای درون و برون م زمينةموثر بر عملکرد دانش آموزان در 

 راکند. اين پرسشنامه همچنين عالئق مطالعه، عادتها و نگرشهای او را در خواندن مشخص می

زندگی  هایی دربارۀ جنبهالهايؤ. در اين پرسشنامه سکنندکننده تکميل میدانش آموزان شرکت

                                                           
1.Student Questionnaire  
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 آموزان در خانه و مدرسه مطرح می شود که تجارب کالسی و تکليف شب خواندن،دانش

 به کارگيریخودپنداره خواندن و نگرش نسبت به خواندن، عادات خواندن در خارج از مدرسه و 

شناسی را در بر رايانه، منابع ادبی موجود در منزل، همچنين اطالعات اساسی مربوط به جمعيت

 برخی و شودداده می پاسخالها با بله و خير ؤال دارد. که برخی از سؤس 63دارد. اين پرسشنامه 

شوند. می های: خيلی موافقم، موافقم، کمی مخالفم، مخالفم پاسخ دادهگزينهيکی از ديگر با 

 .خواهد بود 5و کمترين نمره  3بيشترين نمره 

بررسی ويژگيهای گوناگون معلمان، نگرش آنان نسبت به حرفة معلمی، 5:پرسشنامۀ معلم.2

 و ن و روشهای ارزيابی، زمان آموزشهای تدريس خواندامکانات آموزشی موجود، شيوه منابع و

چگونگی برخورد معلم با  کهدارد را در بر يادگيری خواندن  –يند ياددهیآگرايشهای معلم در فر

يند تدريس، تحصيالت و آموزشهای ضمن خدمت معلمان، ارتباط خانه و مدرسه آآموز در فر دانش

 5و کمترين نمره  3. بيشترين نمره ال داردؤس 38را مورد ارزيابی قرار می دهد. اين پرسشنامه 

 خواهد بود.

های مديريتی اعمال شده، وظايف مديران، شيوه مانند: بررسی متغيرهايی 6مدرسه پرسشنامۀ .3

ای و شرايط امکانات کتابخانهبر کمبودها و موانع آموزشی و شرايط فيزيکی مدارس که بيشتر 

 .خواهد بود 5و کمترين نمره  3. بيشترين نمره ال داردؤس 69دارد. اين پرسشنامه  تأکيدمطالعه 

-بررسی نگرش، روشها و امکانات اوليای دانش :3یابي یادگیري خواندنزمینه پرسشنامۀ.1

آموز شرکت . اين پرسشنامه، به والدين يا سرپرست دانشرا شامل می شود آموزان در زمينة خواندن

امالت ادبی والدين کودک، منابع ادبی موجود در کننده در آزمون پرلز داده می شود و به بررسی تع

-منزل، عادات خواندن والدين، نگرشها و گرايشهای آنها، همچنين ارتباط ميان خانه و مدرسه می

 -شناسی و اقتصادی های جمعيتپردازد. در اين پرسشنامه، به گردآوری اطالعات اساسی در زمينه

ان، آوری شده از دانش آموزگردبه همراه اطالعات  شود. پاسخ والديناجتماعی نيز پرداخته می

ال دارد ؤس 66کند. اين پرسشنامه گذار در يادگيری خواندن فراهم میتصوير کاملتری از بافت تاثير

 .خواهد بود 5و کمترين نمره آن  3که بيشترين نمره آن 

ابی خواندن يدر پژوهش حاضر از پرسشنامة دانش آموز، پرسشنامة معلم و پرسشنامة زمينه

 شده است. گيریبهره

                                                           
1. Teacher Questionnaire 

2. School Questionnaire 

3. Learning to Read Survey 
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 اعتبار و پایایي

انجام  از طريقالهای پرلز براساس شاخصهای روان سنجی ؤاعتبار و روايی س برآورد و محاسبه

پس از تعيين درجه دشواری و  انجام می گيرد ودر کشورهای شرکت کننده  5های مقدماتیآزمون

ساز به تفکيک هر يک از کشورها و پاسخالهای چندگزينه ای ؤقدرت تشخيص برای هر يک از س

گيرد. پس از تجزيه و تحليل و در اختيار کشورهای عضو قرار میمنتشر  6در قالب گزارش آماری

حذف و  ،الهايی که از نظر اعتبار و روايی شرايط الزم را نداشته باشندؤسنجی، سشاخصهای روان

 د. نشوالهای ديگر جايگزين میؤس

برای تمام کشورهای  پرلزالهای ؤآماری مربوط به روايی و اعتبار س بنابراين، شاخصهای

مرکز بين المللی  ، IEAکننده از جمله ايران محاسبه می شود. تمام مراحل اين کار با نظارتشرکت

 IEAوابسته به  3هادانشگاه بوستون آمريکا )دانشکده علوم تربيتی(، مرکز پردازش داده در 8مطالعه

1سسه خدمات سنجش آموزشیؤان، مدر هامبورگ آلم
در ايالت نيوجرسی آمريکا و مرکز  

ها در الؤمستندات مربوط به روايی و اعتبار س همةانجام گرفته است.  2پژوهشهای آموزشی استراليا

 دانشگاه بوستون آمريکا و مرکز داده پردازی درهای فنی و تفصيلی مرکز بين المللی مطالعه گزارش

 نتشر شده است.هامبورگ آلمان م در

 مقیاس

در  ارزش احتمال عاملا ده های اين متغير بداده .متغير وابسته در اين پژوهش خواندن است

گيری عملکرد دانش ارزشهای احتمال بهترين شيوه اندازه .دست آمده استهب6002داده های پرلز 

ای که عملکرد دانش آموزان را مد در هر مطالعهابه عنوان متغير پي که هستندهای پرلز آموزان در داده

زير ده در اين پژوهش از مجموع  (.5832، ودیمحمارزيابی می کند مورد استفاده قرار می گيرد )

متعلق به خواندن صرف  پنج مورد ديگرآنها متعلق به ادبيات و  پنج موردمجموعه ارزش احتمال که 

ل اين پژوهش در دو سطح استفاده متغيرهای مستق .بود، برای عملکرد خواندن استفاده شده است

سه متغير انتخاب شده در سطح  .(6( و سطح مدرسه )سطح5سطح دانش آموز )سطح شده اند:

و يک متغير  نگرش نسبت به خواندن، خودپنداره خواندن و ميزان مطالعة دانش آموز دانش آموز

                                                           
1. Field Test 

2. Almanac 

3. International Study Center (ISC) 
4. Data Processing Center (DPC) 

5. Educational Testing Service (ETS) 

6. Australian Center for Educational Research (ACER) 
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مورد استفاده قرار   HLMدر تحليلمی باشند که ميزان مطالعة معلم  ،انتخاب شده در سطح مدرسه

 گرفتند.

 تحلیل

HLMاز نرم افزار  بهره گيریدر اين مقاله با 
5

با توجه به تحليل شده است.  های پرلزداده 

يابی خطی سلسله مراتبی مدل (در اينجا سطح دانش آموز و مدرسه)های سلسله مراتبی ساختار داده

ه است. ن مورد استفاده قرار گرفترای بررسی عملکرد خواندن دانش آموزاب (HLM)دو سطحی 

HLM 6،کند )رادنبوش و بريکاريانس سطح دانش آموز و همچنين سطح مدرسه را جدا میو 

کند و همچنين کالسی تجزيه می -و درون کالسی-ميان( و واريانس کل را به واريانس 6006

به کل واريانس  تواند نسبت واريانس مدرسه رادر مدل می (ICC)کالسی  -ميانضريب همبستگی 

در مشخص کردن ميزان واريانس عملکرد خواندن در سطح مدرسه  ICCبه دست آورد. اهميت

 است.

 پژوهش شاخصهاي توصیفي متغیرهاي .0شماره  جدول

 M SD Min Max وهشژمتغیرهاي پ

 52 5 25/6 92/56 خودپنداره خواندن

 63 8 27/6 36/53 نگرش خواندن

 22 8 55/3 73/31 ميزان مطالعه دانش آموز

 52 3 96/6 85/55 ميزان مطالعه معلم

 30/931 93/513 96/70 387/65 خواندن عملکرد

 )مدل آنوا يکراهه با اثرات تصادفی( به اجرا HLMاين پژوهش ابتدا يک تحليل غيرشرطی در

جداسازی واريانس نمرات خواندن دانش آموز به سطوح  ،هدف از اين تحليل .(Aدرمی آيد )مدل

خواندن دانش آموزان  عملکرد بررسی اينکه آياو همچنين  (در اينجا دانش آموز و مدرسه)مختلف 

مدارس  ميان. اين مدل برآوردی از نسبت واريانس می باشد ،متفاوت است يا خيرمدارس  مياندر 

برای  .است(ICC) کالسی -ميانفراهم می آورد که همان ضريب همبستگی  در عملکرد خواندن را

-در سطح دانشچهارم  موزان پايهآال پژوهش که چقدر از واريانس عملکرد خواندن دانش ؤس اين

. ه استآموز و چه مقدار در سطح مدرسه است از مدل آنوا يکراهه با اثرات تصادفی استفاده شد

 :اين مدل به صورت زيراست

 

                                                           
 تحقيقات مدلهای چند سطحی ها درزار تحليل دادهنرم اف. 5

2. Raudenbush  & Bryk 
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5مدل سطح  : Yij = 0j + rijrij ~ N (0,σ
2
)   σ

2
 = level-1 variance 

6مدل سطح  : 0j = 00 + u0ju0j ~ N (0,τ00)   τ00 = level-2 variance 

 Yij+ 00 + u0j +rij :مدل ترکيبی

چگونگی  ۀدرباراطالعات مقدماتی مفيدی  ،تحليل واريانس يک راهه با تاثيرات تصادفی

مونه مدارس به صورت نمدارس و اعتبار هر يک از  ميانو مدارس تغييرات در پيامدهای نهفته در 

کالسی با توجه  -مياندراين مدل ضريب همبستگی  دهد.ه میئبرآوردی از ميانگين جمعيت آن ارا

 :به فرمول زير به دست آمد

 

33/0(=9825/3839+9619/3581/)9619/3581  

تفاوت  واريانس عملکرد خواندن را تبيين می کنند. مقدار از %33د حدودر بنابراين مدارس 

 .معنادار است 005/0از متوسط ميانگين مدارس در سطح  (uoj)مدارس 

005/0>P681؛=df1839/3775؛ = 

تفاوت  فوق نشان می دهد که متوسط عملکرد خواندن مدارس به طور معناداری با هم نتايج

نشان می دهد که ميانگين نمونه مورد نظر به ( 73/0)دارد. همچنين مقدار اعتبار به دست آمده 

 .استو شاخصی از ميانگينهای مدارس واقعی  استاندازه کافی معتبر 
 (Aمدل آنوا یک راهه )مدل نتایج .2شماره  جدول

    ضرايب ثابت اثرات

 ين کالسمتوسط ميانگ
386/273 3/806   

 لفه واريانسؤم اثرات تصادفی
 

 Pارزش مجذور خی

 ميانگين کالس
3581/9619 618 3775/183 005/0 

 1 تأثيرسطح
3893/9825    

آموزان چقدر با نشنگرش و ميزان مطالعه دا ،در ادامه تحليل برای بررسی اينکه خودپنداره

آموزان در درون مدرسه ارتباط دارد از مدل عرض از مبدا تصادفی با عملکرد خواندن دانش

نگرش و  ،خودپنداره ريدر اينجا سهم تغي .( B )مدل ه استآموز استفاده شدمتغيرهای سطح دانش

تفاوت  دربارۀی ند. از آنجايی که هيچ فرض قبلاهشدHLM ميزان مطالعه وارد سطح دانش آموز در

 أعرض از مبد شيبها ثابت و تنها ،ردمدارس در متغيرهای پيش بينی کننده در اين مطالعه وجود ندا

 .شده استمدارس متفاوت در نظر گرفته  مياندر 

 :تصادفی با تنها متغيرهای سطح دانش آموز به صورت زير است أمدل عرض از مبد
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5سطحمدل  : Yij = 0j +1(خودپنداره خواندن) +2 (نگرش خواندن) + 3 (ميزان مطالعه) + rij 

6مدل سطح  : 
0j

 = 
00

 + u
0j 

شود طور که مالحظه میاست. همانه شده ئارا 8 شماره ( در جدولB نتايج اين مدل )مدل

و ( p ،323/0=b=527/0) و نگرش دانش آموز( p011/5=b  =  005/0) ميزان مطالعه دانش آموز

از آموز دارد. بعد مثبت معنادار با عملکرد دانش ةرابط (p ،527/0=b=217/0) رابطه خودپنداره

ز در مقايسه با مدل اول يعنی ر در سطح اول واريانس سطح دانش آموياضافه شدن اين سهم تغي

و مدل غير شرطی، شاخص  5لفه واريانس مدل ؤبا مقايسه م .مدل آنوا يکراهه کاهش يافته است

 آموز از فرمول زير استفاده می شود:نسبت کاهش در واريانس يا واريانس تبيين شده در سطح دانش

 ( )  

0551/0=9825/3839(/5102/3863-9825/3893)  
 51/5د حدو ر )خودپنداره و نگرش و ميزان مطالعه(ياين سهم تغيکه توان گفت می بنابراين

 درصد از واريانس سطح دانش آموز را در عملکرد خواندن تبيين می کنند.
 C   مدل و B ها بر عملکرد خواندن دانش آموزان براي مدلبیني کننده اثرات پیش .3شماره  جدول

 B مدل C مدل

P-value SE B P-value SE B اثرثابت 

 1 سطح      

   خودپنداره 527357/0 8383/0 217/0 527357/0 838373/0 217/0

  نگرش 3237190/0 8356/0 527/0 323719/0 8356/0 527/0

  لعه دانش آموزميزان مطا 011023/0 5295/0 005/0 011023/0 5295/0 00005

 2 سطح 527357/0 8383/0 217/0 527357/0 838373/0 217/0

  ميزان مطالعه معلم    103358/8 260388/0 085/0

p- 

Value 
 -p لفه واريانسؤم df مجذور خی

Value 
لفه ؤم Df مجذور خی

 واريانس

 اثرتصادفی

005/0 78931/3795 683 30930811006 00005 1010003313 681 93905/3587 

 ميانگين

 مدرسه

   3869032306    51023/3863 
تاثيرسطح 

 اول

عملکرد خواندن و ويژگيهای سطح  ميانال که چقدر رابطه ؤدر ادامه برای پاسخ به اين س

تصادفی با متغيرهای  أدل بعدی يعنی مدل عرض از مبدمدارس مشابه است م ميانآموز در دانش

عوامل فردی و عملکرد  ميانبرای بررسی روابط  و اجرا شده استسطح دانش آموز و مدرسه 
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مدل . ، همه عوامل سطح دانش آموز و مدرسه به عنوان پيش بينی کننده وارد مدل شدندخواندن

 :به صورت زير است(  Cمدل)مدرسه  تصادفی با متغيرهای سطح دانش آموز و أعرض از مبد

5مدل سطح : Y
ij= +0j +


1(

) 2+ (خودپنداره خواندن
) 3+ (نگرش خواندن

r+ (ميزان مطالعه
ij 

5مدل سطح :
0j =


00

 +γ01 (ميزان مطالعه معلم)+u
0j 


1j=

 γ10 


2j=

 γ20 


3j=

 γ30 

ر سطح دانش آموز يدر مدل ضرايب تصادفی با متغيرهای سطح دانش آموز و مدرسه سهم تغي

ميزان يعنی و همچنين متغير سطح مدرسه  آموزنگرش و ميزان مطالعه دانش ،خودپندارهيعنی 

مدارس در متغيرهای  ميانتفاوت  دربارۀای ند. چون هيچ فرضيهه اشدHLM ل مطالعه معلم وارد مد

مدارس متفاوت نبوده و ثابت در  ميانشيبها رد، بنابراين مطالعه وجود ندا بينی کننده در اين پيش

متغيرها مورد بررسی قرار نگرفته  ميانرات تعاملی همچنين در اين مطالعه اث .نداهنظر گرفته شد

 .آمده است 8 نتايج مدل ضريب تصادفی با متغيرهای سطح دانش آموز و مدرسه در جدول .است

 متغير سطح دانش آموز يعنی خودپنداره خواندن دو نشان می دهد که( Cمدل )مدل فوق نتايج 

(725/0=bو ) نگرش نسبت به خواندن (323/0=b )ولی  ،معنادار ندارند ةملکرد خواندن رابطبا ع

معنادار است. در سطح کالس ( b=011/5)  تنها رابطه ميزان مطالعه دانش آموز با عملکرد خواندن

معنادار دارد.  ةرابط =b)1033/8) نيز رابطه ميزان مطالعه معلم با عملکرد خواندن دانش آموزان

 به دست آمده است. 33/0ا ب برابر (ICC)کالسی  -ميانمقدار ضريب همبستگی 

33/0(=3230/3869+8100/3093/)8100/3093  

. کالسی بعد از اضافه شدن متغيرها در هر دو سطح افزايش يافته است -ميانضريب همبستگی 

لذا می توان گفت متغيرهای سطح کالس تغييرپذيری بيشتری از عملکرد را نسبت به متغيرهای 

با توجه به فرمول ميزان کاهش واريانس سطح دوم و  سطح دانش آموز تبيين می کنند

درصد از واريانس عملکرد  38( ميزان مطالعه معلم 3093081-961903581/ 961903581=003831)

 يين می کند.بخواندن را ت

تفاوت در عملکرد نشان می دهد که (  = d 07893/3795=683؛ p<005/0)  مقدار خی دو

 .معنادار کالسها همچنان باقی است

 

 



 031 021لیم و تربیت شماره تعفصلنامه 

 بحث و نتیجه گیری

متغيرهای سطح  .استدارای دو سطح  کهپژوهش حاضر از نوع مطالعات چند سطحی است 

اول شامل متغيرهای خودپنداره خواندن، نگرش نسبت به خواندن و ميزان مطالعه دانش آموزان 

نشان  سطح اول بررسی رابطه متغيرها در نتايجاست و متغير سطح دوم ميزان مطالعه معلم است. 

که اين نتيجه  آنان می گذارددار بر عملکرد خواندن امعن یميزان مطالعه دانش آموزان تاثير می دهد

به نقل از همسوست )( 5773)اندرسون، فلدينگ و ويلسون ( و6009) با پژوهشهای مک کول

( ولی رابطه نگرش نسبت به خواندن و خودپنداره خواندن با عملکرد خواندن 6009 5،زوارش

اين نتيجه با بسياری از نتايج قبلی مبنی بر رابطه معنادار نگرش با عملکرد خواندن از  نيست.نادار مع

8(، نيکولی6006) 6رِتگ(، 6000(، وانگ )5770) کيناجمله مک
کو چی يو و ( ، 6008) و همکاران 

. نيستهمسو  (6002) 1(، پاپاناستازيو6050) ی و همکارانآليورنين(، 5736) 3تيللوئيس و (، 6001)

در بررسی  .همسو است (5839)های نامداری ولی با نتايج به دست آمده در ايران از جمله يافته

(، موليس 6008ردا ) (، سانچز و5779نمر )ارابطه خودپنداره خواندن و عملکرد خواندن، چپمن و ت

به  (6001ر )المو کو (، رايدر6002ترانگ )کندی و (، 6002(، تسه و همکاران )6008و همکاران )

اما در پژوهش  اند،کردهخودپنداره خواندن و عملکرد خواندن اشاره  مياندار ارابطه مثبت و معن

 .نداردخودپنداره خواندن و عملکرد خواندن وجود  مياندار امعن ایحاضر رابطه

 2ندر بررسی رابطه ادراکات دانش آموزان با عملکرد آنها نتايج پژوهشها همسو نبوده اند. ش

در بيشتر نشان می دهد که آموزان و عملکرد آنها کند که بررسی رابطه ادراک دانش( بيان می6006)

در کشورهايی با عملکرد باال  است امامنفی  ،مواقع اين رابطه در کشورهايی با عملکرد ضعيف

ننده منعکس ک تواندمیکند که اين الگو بيان میشن  ،در بررسی اين الگوی رابطه .مثبت است

ی با عملکرد پايين و استانداردها و انتظارات يپايين در کشورها 9استانداردها و انتظارات تحصيلی

 ی با عملکرد باال باشد.يتحصيلی باال در کشورها

از واريانس عملکرد خواندن دانش آموزان در اندکی  که درصد دهدمیهمچنين نتايج نشان 

بنابراين  اول محاسبه می شود،ی دانش آموزان در سطح کردن متغيرها اضافه اآموزان بسطح دانش

                                                           
1. Schwarz 
2. Garrett 

3. Nikcoli 

4. Lewis & Teale 
5. Papanastasiou 

6. Shen 

7.Academic standards and expectations 
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-در سطح دانشعملکرد خواندن را  آنهاد که می توان با کشف نهای ديگری نيز وجود داررمتغي

 تر پيش بينی کرد.دقيق تر و صحيحآموزان 

متغير ميزان مطالعه معلم  در سطح دوم )سطح مدرسه( که شامل متغير ميزان مطالعه معلم است

(، 6003) 5گاستافسون و روزن .ه استطه مثبت و معنادار با عملکرد خواندن دانش آموزان داشتراب

 مهای پرلز انجاتحقيقاتی براساس داده ( نيز6008) 6فرانک و روزن و (6050) ی و همکارانآليورنين

 اندکرده بررسیتاثيرات متقابل عوامل مدرسه و خانه را بر عملکرد خواندن دانش آموزان  واند داده

 .اندپی بردهرابطه مثبت و معناداری به و 

 مدرسهکه در اجرای مدل با متغيرهای هر دو سطح دانش آموز و  می دهدهمچنين نتايج نشان 

کالسی کاهش يافته است. کاهش واريانس عملکرد دانش آموزان بوسيله  -ميانضريب همبستگی 

بهبود  دربرای تغيير موقعيت مدرسه موضوع  ، زيرا محققان از ايناستسطح مدرسه دارای اهميت 

سطح عملکرد دانش آموزان استفاده می کنند. مقدار واريانس در عملکرد دانش آموزان که از سطح 

. با مطالعه منابع است پژوهشگرانترين بخش تحقيق برای آيد يکی از مهممیبه دست مدرسه 

توانند سيستم آموزشی مدرسه و ن میواريانس در سطح مدرسه، سياستگذاران آموزشی و مربيا

 فراهمهمچنين می توانند محيط يادگيری بهتری برای دانش آموزان  .تاثيرگذاری را بهبود بخشند

 .بعالوه کاهش واريانس ميان مدارس شباهت آموزشی ميان مدارس را نشان می دهد کنند.

آموزان درون کالسها و  سرانجام اينکه با توجه به ماهيت آشيانه ای داده های پرلز )دانش

-کالسها درون مدارس و مدارس درون کشورها( و گردآوری چندمرحله ای اين داده ها، توصيه می

تر دربارۀ عوامل مؤثر بر پيشرفت دانش آموزان از تحليل شود که برای دستيابی به اطالعات دقيق

، نتايج نگيردوجه قرار ها مورد ت ويژگی چندسطحی در داده چندسطحی بهره گيری شود، زيرا اگر

از واقعيت باشد )نقش و مقدم،  تواند بازنمايی مناسب و نمی خواهد آمددست  به ديگرای گونه به

پژوهش حاضر تنها مقدار کمی از متغيرهای سطح دانش آموز و مدرسه را برای  همچنين .(5875

داده است. سطح مدرسه اين سطوح و عملکرد دانش آموزان مورد بررسی قرار  ميانتوضيح ارتباط 

پيشنهاد می شود که در  بنابراين. استدارای منابع عظيمی برای توضيح عملکرد دانش آموزان 

های پرلز و با در نظر گرفتن سطوح مختلف مورد تحليل متغيرهای بيشتری از داده آتیهای پژوهش

 قرار بگيرند.

 

                                                           
1. Gustafsson  & Rosen 

2. Frank & Rosen 
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 پیشنهادهای پژوهشی

رهای مورد مطالعه، درصدی زش شده با استفاده از متغيدل برادر م باتوجه به پژوهش حاضر،. 5

 .ای از آن هنوز تبيين نشده استبيين شده و درصد قابل مالحظهاز واريانس کل عملکرد خواندن ت

 .شودو بررسی ده گنجان متفاوتعوامل موثر در عملکرد خواندن در مدلهای ديگر الزم است که 

شرکت کننده در آزمون پرلز در پايه چهارم ابتدايی پژوهش حاضر روی دانش آموزان ايرانی . 6

هايی روی داده پژوهش بهتر است برای دستيابی به نتايج بهتر و معتبرتر بنابراين. انجام شده است

غير از پرلز انجام بگيرد. همچنين در اين پژوهش نقش جنسيت مورد بررسی قرار نگرفته است، از 

 .انجام شودشابه با در نظر گرفتن نقش جنسيت شود که تحقيقی ماين رو پيشنهاد می



 031 ...آموز و مدرسه بر بررسي سهم متغیرهاي سطح دانش

 منابع
ترجمه سيروس حدوت و ) راهنمای خانواده برای ترغيب کتابخوان های کودک و نوجوان (.5835). بلج فورد. روی

 انتشارات سروش. : تهران(. سيد علی اکبر مرعشی

 انتشارات رشد.: . تهرانآسيب شناسی روانی(. 5836). سعيد، شاملو

 .(بررسی تاثير سواد والدين بر عملکرد سواد خواندن دانش آموزان )براساس داده های پرلز(. 5833). محمود قاسمی،

 .تهران ،پايان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربيت معلم

شارات تان . تهران:(ترجمه سوسن سيف) افزايش خود پنداره در مدارس(. 5897). هارولد کانفيلد، جک و کلی ولز،

 الزهرا. هادانشگ

 .30-93، 5شماره ،65سال  ،فصلنامه تعليم وتربيت. 6005(. بررسی نتايج مطالعه پرلز 5833). عبدالعظيم ،کريمی

مثبت دانش آموزان در ارتباط با پيشرفت تحصيلی در  هل موثر بر خودپندارمبررسی عوا(. 5832). عباس، محمودی

 گاه عالمه طباطبايی.دانش . پايان نامه کارشناسی ارشد.شهرستان سردشت

رابطه خودپنداره، فعاليتهای پيش دبستانی، نگرش والدين و دانش آموزان به خواندن با (. 5839). مهدی ،نامداری پژمان
 (. پايان نامه کارشناسی ارشد.6002عملکرد سواد خواندن دانش آموزان پايه چهارم ابتدايی )براساس مطالعات پرلز

 دانشگاه عالمه طباطبايی.

و مقايسه  6009(. کاربرد تکنيک های مدل يابی چند سطحی در تحليل داده های تيمز 5875مقدم، اعظم. ) و قش، زهران

 .513-588 ،3، شماره 8سال  ،مجله دانشگاه آزاد اصفهان .آن با تحليل يک سطحی

Alivernini, F., Manganelli, S., Vinci, E., & Di Leo, I. (2010). An evaluation of factors 

influencing literacy across Italian 4
th

 grade students. Journal of US-China Education 

Review, 7(5).    

Boles, C. (2006). Raising children who love to read. Article source: http// 

www.ezinearticles.com. 

Chapman, J. W., & Tunmer, W. E. (1997). A longitudinal study of beginning reading 

achievement and reading self-concept: Self-perception and performance. British 

Journal of Educational Psychology, 67(3), 279-291.  

Chiu, Chia-hui & Ko, Hwa-Wei (2006). Relationships between parental factors and 

children’s reading behaviors and attitudes: Results from RIRLS 2005 filed test in 

Taiwan. Proceedings of the IEA IRC-2006, Volumes 1 (pp.249-259), Washington 

D.C., United States. 

Focarile, D. B. (2005). The accelerated reader program and students’ attitudes towards 

reading. Dissertation, Graduate faculty of Baylor University, Texas.  

Frank, R., & Rosen, M. (2008). On importance of parental participation for student 

achievement in reading literacy. Paper presented at the 3rd IEA International 

Research Conference (IRC-2008), Taipei, Chinese Taipei. 

Fullarton, S. (2004). Closing the gaps between schools: Accounting for variation in 

mathematics achievement in Australian schools using TIMSS 95 and TIMSS 99 (pp. 

45-47). Proceedings of the IRC-2004, Nicosia, Cyprus. 

Garrett, J. E. (2002). Enhancing the attitudes of children toward reading: Implications for 

teachers and principals. Reading Improvement, 39(1), 21-24. 

Gustafsson, J. E., & Rosen, M. (2004). The IEA 10-year trend study of reading literacy: 

A multivariate reanalysis. Proceedings of the IRC-2004 (pp.  56-59), Nicosia, Cyprus. 

http://www.ezinearticles.com/
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(TUNMER)
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=listeTitreSerie:%20(British%20Journal%20of%20Educational%20Psychology)
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=listeTitreSerie:%20(British%20Journal%20of%20Educational%20Psychology)


 011 021لیم و تربیت شماره تعفصلنامه 

Kennedy, A., & Trong, K. (2006). A comparison of fourth-graders’ academic self-

concept and attitude toward reading, mathematics and science in PIRLS and TIMSS 

countries. Proceedings of the IEA IRC-2006, Volumes 1, Washington D.C., United 

States. 

Lewis, R., & Teale, W. H. (1982). Primary school students' attitudes towards reading. 

Journal of Research in Reading, 5(2), 113-122. 
McKenna, M. C. & Kear, D. J. (1990). Measuring attitude toward reading: A new tool 

for teachers. International Reading Association, 43(9), pp. 626-639.  
Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Gonzalez, E.J., & Kennedy, A.M. (2003). PIRLS 2001 

international report: IEA’s study of reading literacy achievement in primary schools 

in 35 countries. Chestnut Hill, MA: Boston College. 

Nikcoli, A., Hendricks, C., Hendricks, J. & Smith, A. (2003). Understanding the 

relationship between attitudes toward reading and the home literary environment. 

American Reading Forum Online Yearbook, 23. 

Papanastasiou, C. (2006). Factors that distinguish the most from the least effective 

schools in reading: A residual approach. The proceedings of the IEA IRC-2006, (pp. 

145-147), Washington D.C., United States. 

Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S. (2002). Hierarchical linear models: Applications and 

data analysis methods (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage. 

Rider, N., & Colmar, S. (2005). Reading achievement and reading self-concept in year 3 

children. Paper presented at the AARE Annual Conference, Parramatta. 

Sanchez, F., & Roda, M. (2003). Relationships between self-concept and academic 

achievement in primary students. Electronic Journal of Research in Education 

Psychology and Psychopedagogy, 1(1), 95-120. 

Schwarz, N. (2007). Attitude construction: Evaluation in context. In B. Gawronski (Ed.), 

What is an attitude? Special issue of Social Cognition, 25(5), 638-656. 

Shen, C. (2002). Revisiting the relationship between students’ achievement and their 

self-perceptions: A cross-national analysis based on TIMSS 1999 data. Assessment in 

Education: Principles, Policy and Practice, 9(2), 161-184. 
Tse, S. K., Lam, R. Y. J., Lam, J. W. I., Chan, Y. M., & Loh, E. K. Y. (2006). Attitudes 

and attainment: A comparison of Hong Kong, Singaporean and English students 

reading. Research in Education, 76, 74-88. 

Wang, Yuxiang. (2000). Children’s attitude toward reading and their literacy 

development. Journal of Instructional Psychology, 27(2), 32-33. 
 



 امتحان اضطراب در امتحان ولط در هیجانی راهبردهای تنظیم نقش

 

 *الميرا آريانا كيا

 **جعفر حسنيدكتر 

 چکیده
پژوهش . دهندرا کاهش می اضطراب مانندتجارب هیجانی منفی  هیجان، تنظیم راهبردهای

 امتحان اضطراب در امتحان در طول هیجانی راهبردهای تنظیم حاضر با هدف بررسی نقش
 و علم هایدانشگاه دانشجویان میان از همبستگی طرح یک چارچوبدر   .جام شده استان

 چند ایخوشه گیرینمونهة شیوبه ( پسر 575 و دختر 575) نفر 053 خوارزمی و صنعت

 اضطراب ةپرسشنام و امتحان طی در هیجانی تنظیم ةپرسشنامبا  و شدند انتخاب ایمرحله
راهبرد عاملیت با  میانها نشان داد که تجزیه و تحلیل داده .فتندگر قرار ارزیابی مورد امتحان

کل اضطراب امتحان و راهبردهای کارآمدی در بررسی مشکل، کاهش  ةنگرانی و نمر ةمؤلف
پذیری نگرانی و هیجان ةمؤلفکل و هر دو  ةتنش و ارزیابی مجدد اهمیت آزمون با نمر

راهبردهای تفکر  میانکه حالی. درارددمنفی معنادار وجود  ةاضطراب امتحان رابط
پذیری اضطراب نگرانی و هیجان ةمؤلفکل و هر دو  ةآرزومندانه و مالمت خویش با نمر

راهبرد تنظیم هیجانی طی  8 میاناز  ،. همچنینداردمثبت معنادار وجود  ةامتحان رابط
شکل و ارزیابی امتحان، راهبردهای مالمت خویش، تفکر آرزومندانه، کارآمدی در بررسی م

کل  ةهای اضطراب امتحان و نمرمؤلفههای کننده بینیترین پیشقویمجدد اهمیت آزمون 
 راهبردهای تنظیم که گفت توانمی پژوهش نتایج به توجه . باهستنداضطراب امتحان 

. بنابراین، مدرسان با آموزش دارندنقش مهمی در اضطراب امتحان  امتحان، طی هیجانی
در تنظیم بهتر  آموزان و دانشجویاندانشبه توانند میامتحان دادن مناسب راهبردهای 

در طول آزمون و کاهش احساسات ناخوشایند در مورد آزمون از جمله  خود هیجانهای
 اضطراب امتحان کمک کنند. 
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 مقدمه

 ةدر چند ده پژوهشترین قلمروهای یکی از گسترده ،های وابسته به آناضطراب و حوزه ةساز

اند که نشان داده یها. بررس(5087د، رصاجانی، و باوقدم، پردن)چراغیان، فریدونی م بوده است اخیر

اختالالت اضطرابی واجد بیشترین فراوانی در سطح کل جمعیت هستند که یکی از اَشکال این 

 را (. اضطراب امتحان فرد6336وند، )فتحی آشتیانی و امام قلی استاختالالت، اضطراب امتحان 

 موقعیت مانند موقعیتهایی با مقابله توان کاهش آن پیامد کند ویم تردید دچار یشیهاتوانای ةدربار

 یا مشکل حل مستلزم و دهندمی قرار ارزشیابی معرض در را فرد که موقعیتهایی است، امتحان

پردازان معموالً اضطراب امتحان را شامل (. نظریه6353و همکاران، 5استم -هستند )پارکس مسئله

6نگرانی"اصلی  ةمؤلفدو 
0پذیریهیجان" و "

 ؛5225، 5و واگ 4گیرند )اشپیلبرگردر نظر می "

شناختی  ةنگرانی معموالً به جنب ةمؤلف(. 6353، 8و ریو7بوناسیواز  نقل به؛ 5228، 2برگاشپیگل

 از قبل رخدادهای ةافکار نامناسب دربارنگرانی و  ةدربردارندزیرا  ،اضطراب امتحان اشاره دارد

(، 6353 ریو، بوناسیو و از نقل ؛ به5283؛ اشپیلبرگر، 5283، 2)واین است و در طول امتحان امتحان

ی ناشی از برانگیختگی سیستم عصبی خودمختار اشاره و کپذیری به عالیم فیزیولوژیهیجان ةمؤلفو 

 (. 6353 ریو، بوناسیو و از نقل ؛ به5227، 55و موریس 53با پاسخهای عاطفی ارتباط دارد )لیبرت

؛ 6350، 50میالااگانگبو  56االدیپواضطراب امتحان ) ةیع متون پژوهشی در حوزبا وجود حجم وس

( پژوهشهای 6353، اردالنحاتمی و ؛ 6355، شاهینیو  54؛ تریفونی6355، سلیمانییزدانی و 

اند. از آنجا که پژوهشگران در امتحان پرداخته در طولمعدودی به راهبردهای تنظیم هیجانی 

و  55اند )استوبراضطراب امتحان و موفقیت در طول آزمون یافته میانری را منفی پایدا ةگذشته، رابط

کنند تا با آنها تالش می آموزان و دانشجویاندانشای که آزمون و نحوه هیجانهای ،(6334، 52ناپکر
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روزافزونی از پژوهشگران به  شمارپژوهشی مهمی تبدیل شده است. در نتیجه  ةمقابله کنند به حوز

(. 6334 و همکاران، 6؛ شوتز6332و همکاران،  5گروسمند شدند )ن در این حوزه عالقهتنظیم هیجا

، ممکن است تنظیم هیجان ةبا درک نحومورد توجه پژوهشگران این است که  موضوعاتیکی از 

 هیجانی نماییم. تنظیم آموزان و دانشجویاندانشموثرتر به  یکمکآزمون  فرآینددر طول بتوانیم 

 ،0پایش برای آموزان و دانشجویاندانش که است گوناگون هایفرآیند شامل مونآز با مرتبط

 و شوتز ؛6332 همکاران، و گروس) برندمی کاربه خود تجارب هیجانی 5اصالح و 4ارزیابی

 (. 6355 و همکاران، شوتز؛ 6336 ،7دیکر و شوتز ؛6333 2دیویس،

آموزان و دانش 8ةمقابل ةنحو درمورد آزمون دادن، ةدر حوز هیجانی تنظیمهای پژوهشبیشتر 

و 56؛ فولکمن5224، 55و شایر53کارور ؛5223، 2)بلگر است امتحان اضطراب با دانشجویان

و  52(. بوتلر6333؛ به نقل از شوتز و دیویس، 5228، 55؛ زیدنر5227، 54؛ کاندو5285 ،50الزاروس

-فتاری به استرس تعریف میپاسخ شناختی، هیجانی و ر مثابهمقابله کردن را به ( 6330)همکاران 

موقعیت که پژوهشی اضطراب امتحان، این است  ةپیشینکارگیری اصطالح مقابله در هدلیل بکنند. 

و  57زاست )اتندانشجویان با موقعیتهای استرس ةهمواج ةآزمون مکان مناسبی برای بررسی نحو

اشاره دارد که هنگام  جانبه شکل خاصی از تنظیم هی مقابله کردن(. از نظر تاریخی، 6335، 58چنگ

برانگیز  ناخوشایند مرتبط با رویدادهای تهدید هیجانهایآماده شدن، مواجه شدن و مقابله کردن با 

م روشهای مقابله را مقابله، مقیاسی به نا فرآینددهد. الزاروس و همکارانش برای بررسی رخ می

-مشکل ةتمایز وجود دارد. اولی، مقابل دو نوع مقابله میاندر مقیاس روشهای مقابله  توسعه دادند.

 ةبا منبع استرس و دومی، مقابلشدن ریزی برای مواجه که حل مسئله یا برنامه 52مدار
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دهد که کاهش یا مدیریت ناراحتی هیجانی مرتبط با آن موقعیت را هدف قرار می 5مدار-هیجان 

تنظیم هیجان مبتنی بر  دومی(. 6353، 0و کاستیلو 6لیندرو ؛ به نقل از5284، و فولکمن )الزاروس

-های تکلیففرآینداست.  5محور-های هیجانفرآیندو  4محور-های تکلیففرآیندرویداد، شامل 

پژوهشی  ةای هستند که به صورت سنتی در ادبیات نظری و پیشینمحور دو حوزه-محور و هیجان

الشهای پژوهشگران در رشد روایی اند. با این حال، از طریق تمقابله مورد بحث قرار گرفته فرآیند

های فرآیندامتحان، دو بعد دیگر تنظیم هیجانی مرتبط با  در طولسازه برای مقیاس تنظیم هیجانی 

یابی محور دست-های تکلیففرآیندو  2های ارزیابی شناختیفرآینداند که شامل آزمون متمایز شده

(. 6338 و همکاران، ؛ شوتز6334شوتز و همکاران،  ؛6333)شوتز و دیویس،  هستند 7مجدد

-می آموزان و دانشجویان کمکدانش به که است درونی گفتگوی شامل محور-تکلیف هایفرآیند

 صرف را خود توجه امتحان، طول در خود هدربار مزاحم افکار و هیجانها بر تمرکز جای به تا کند

 بر تکلیف متمرکز راهبردهای و افکار مثال، برای. نمایند انجام دست تکلیف در مدیریت و امتحان

 کندمی کمک آموزان و دانشجویاندانش به الؤس در اصلی ةاید برای جستجو یا زمان مدیریت مانند

 اجتناب انجام دست در تکلیف و خود هدربار مزاحم منفی بالقوه افکار از و کنند تمرکز آزمون بر تا

 ؛6337 ساپولسکی،)محور -هیجان هایآیندفر (.6334؛ شوتز و همکاران، 6337، 8کنند )ساپولسکی

 و احساسات به تکلیف از آموزان و دانشجویاندانش تمرکز منجر به تغییر (6334 همکاران، و شوتز

-راهبردهای هیجان .شودمی عملکرد برای بالقوه دالیل و آزمون در شخصی مورد عملکرد در افکار

( هستند. 6334)شوتز و همکاران،  53خویش و مالمت 2تفکر آرزومندانه ةمؤلفمحور، شامل دو 

داشتن به اینکه معلم تفکر آرزومندانه شامل افکاری مانند امید به برطرف شدن مشکل یا امید 

از خودشان در مورد  آموزان و دانشجویاندانشو مالمت خویش شامل انتقاد  امتحان را نادیده بگیرد

(. 6334)شوتز و همکاران،  استی امتحان آمادگیشان برامیزان یا  امتحان برآمدن ةاز عهد

 در طول هیجانی تجارب نوع با که سه نوع ارزیابی هستند ةدربردارند شناختی ارزیابی هایفرآیند

ارزیابی  هایفرآیند. (6332و همکاران،  55بینگا-دیکر؛ 6334)شوتز و همکاران،  ندا مرتبط امتحان

                                                           
1 . Emotion -focused coping 

2 . Leandro 

3 . Castillo 
4 .Task-focusing processes 

5 .Emotion-focusing processes 

6 .Cognitive- appraising processes 
7 . Regaining task-focusing processes 

8 .Sapolsky 

9 .Wishful thinking 

10. Self-blame 
11. Decuir-Gunby 



 041 نقش راهبردهاي تنظیم هیجاني در ...

 در و تواناییهایشان امتحان مورد و دانشجویان در آموزاندانش که قضاوتی است ةشناختی دربرگیرند

 در ادراک خود درباره چیزی که و اهداف میانامتحان و مقایسه  حین در موجود لئمسا با رویارویی

 تجربه آنها که هستند هیجانهایی با ها مرتبطفرآینددهند. این دهد، انجام میمی رخ آزمون موقعیت

 برای اندازه همان به اما دهد، رخ هشیار آگاهی بدون و سرعت به تواندمی قضاوتها این. کنندمی

؛ شوتز و همکاران، 6336ر، ک؛ شوتز و دی6333و دیویس،  زهستند )شوت ضروری هیجانها ایجاد

ارزیابی شناختی شناسایی شده  هایفرآینددر  مؤلفهسه  .(6332و همکاران، بی نگا-دیکر؛ 6338

؛ شوتز و 6333و دیویس،  زطول امتحان مرتبط هستند )شوتاست که با نوع تجارب هیجانی در 

است که مرتبط با تعامل هدفمند شخص/ محیط  5همخوانی هدف مؤلفه(. اولین 6334همکاران، 

دف در تضاد باشند، به احتمال زیاد دهند با هاست. اگر رویدادهایی که در طول آزمون رخ می

شوند، ولی در صورت همسویی راب ایجاد میهیجانهای ناهمخوان با هدف مانند خشم یا اضط

)شوتز و  رخ خواهند دادرویدادها با هدف، هیجانهای همخوان با هدف مانند شادکامی یا غرور 

 ةنظری در 0کنترل منبع معادل کهاست  6عاملیت مؤلفهدومین (، 6336؛ شوتز و دیکر، 6333دیویس، 

را درباره مسئولیت رویدادها مورد بررسی  یانآموزان و دانشجودانشقضاوت  مؤلفهاین  است. اسناد

آزمون را مرتبط با هدف بدانند، اما در  آموزان و دانشجویاندانشدهد. به عنوان مثال، اگر قرار می

. ولی اگر آزمون را مرتبط با دشونگین میدیگر باشد، احتماالٌ خشم یآن موفق نشوند و مقصر فرد

-میاحساس گناه  زیادو خودشان را مقصر بدانند، به احتمال هدف بدانند، اما در آن موفق نشوند 

 مؤلفهسومین . و در نهایت (6338 ؛ به نقل از شوتز و همکاران،5287، 5ورثو الس 4اسمیت) کنند

است که به توانایی اداره کردن مشکل در طول آزمون تاکید دارد  2کارآمدی در بررسی مشکل

 معادل انگیزشی ادبیات درو ( 6338 شوتز و همکاران،؛ به نقل از 5287ورث، )اسمیت و الس

 یا (6336، 53فلوگل؛ به نقل از شوتز، دیویس، و شوانن5226، 2و اکلس 8)ویگفیلد 7انتظار

و در نهایت بُعد چهارم . است (6336؛ به نقل از شوتز و همکاران، 5282، 56)بندورا 55خودکارآمدی
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و ارزیابی  5ی مجدد است که از طریق کاهش تنشمحور دستیاب-های تکلیففرآیندشامل است که 

 (. 6334شود )شوتز و همکاران، ، منجر به تسهیل بازگشت تمرکز به آزمون می6مجدد اهمیت آزمون

محور مانند مالمت -د که راهبردهای هیجانندههای پژوهشی نشان میافزون بر موارد فوق یافته

. (6332 و همکاران، ؛ شوتز6333و دیویس،  خویش منجر به افزایش اضطراب خواهد شد )شوتز

تهدیدآمیز )برای مثال،  هیجانهایهمچنین، راهبردهای تفکر آرزومندانه و مالمت خویش با 

بینی دشوار بودن آزمون )کارآمدی در بررسی اضطراب، پریشانی و نگرانی( ارتباط دارند. پیش

؛ 5223؛ بلگر، 5285د )فولکمن و الزاروس، تهدیدآمیز دار هیجانهایمعنادار با  یآزمون( نیز ارتباط

 ،، دانشجویانی که اضطراب امتحان صفتی باالیی دارندبه عبارتی(. 6333به نقل از شوتز و دیویس، 

در بررسی پایین الگوهای ناهمخوانی هدف، فقدان کنترل )عاملیت(، و انتظار پایین )کارآمدی 

دهند زومندانه و مالمت خویش را نشان میمحوری مانند تفکر آر-های هیجانفرآیندمشکل( و 

بی و همکاران نگا-(. دیکر6333به نقل از شوتز و دیویس، ؛ a5285، 5ررا، و ش4، فریرسن0)گاالسی

 و تنش محور دستیابی مجدد مانند کاهش-راهبردهای تکلیف که میان(، نیز نشان دادند 6332)

مثبت معنادار وجود  ةله اضطراب امتحان رابطناخوشایند از جم هیجانهایاهمیت، با  مجدد ارزیابی

مقیاس محور با خرده-های هیجانفرآیند( دریافتند که 6334دارد. همچنین، شوتز و همکاران )

بی و نگا-؛ به نقل از دیکر5224، 7زاهار-ال)بنسن و  2اضطراب امتحان ةشدنگرانیِ مقیاس بازنگری

دهد با افزایش تفکر آرزومندانه و مالمت می ( همبستگی مثبت دارد، که نشان6332همکاران، 

 که داده است نشان چندین پژوهش نیز هاییابد. یافتهخویش، اضطراب امتحان نیز افزایش می

 )کاپا کنندمی بینیبه طور معنادار پیش را امتحان اضطراب کلی، طور به هیجانی تنظیم راهبردهای

 (. 6338؛ شوتز و همکاران، 6332 ،8آیدین

تواند منجر به افت مجموع، با توجه به اینکه تجارب هیجانی منفی مانند اضطراب امتحان میدر 

شناختی، ادراکی، عاطفی، هیجانی و اجتماعی شود و  گوناگونهای محسوس عملکرد فرد در حوزه

 عملکرد بر ی( را محدود نماید و تاثیر6335و چنگ،  )اتن ای تحصیلی و شغلیهدستیابی به فرصت

 و همکاران،ن ا)پکر بگذارد آموزان و دانشجویاندانشکلی  بهزیستی و تحصیلی موفقیت ان،امتح

                                                           
1 . Tension reduction 

2 .Importance reappraisal 
3 . Galassi 

4 . Frierson 

5 . Sharer 
6 . Revised Test Anxiety Scale 

7 . El-Zahhar 

8   . Capa Aydin 
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 ( و با توجه به اینکه راهبردهای مناسب تنظیم6353، 0و محمود 6؛ رانا6332، 5الودیپ؛ 6334

 دانش و مهارتها اثبات برای آموزان و دانشجویاندانش به کمک موجب آزمون طول در هیجانی

(، و بیشتر 6332بی و همکاران، نگا-شوند )دیکرمی آزمون موقعیتهای طول در نآنا واقعی

یا پس از آزمون  پیشبه تنظیم هیجان اند تنظیم هیجانی انجام شده ةپژوهشهایی که در زمین

امتحان و اضطراب امتحان  در طولراهبردهای تنظیم هیجانی  ةرابط ةو در ایران در زمین اندپرداخته

بررسی نقش راهبردهای تنظیم اصلی ت نگرفته است، لذا این پژوهش با هدف پژوهشی صور

هدفهای فرعی دیگری نیز در این امتحان در اضطراب امتحان انجام شده است.  در طولهیجانی 

 ند از : ا که عبارت بودهپژوهش مدنظر 

ران و درمانگ برای اینکهدر طول آزمون تنظیم هیجان  ةناسازگارانراهبردهای شناسایی  .5

 آموزان و دانشجویانکاهش اضطراب امتحان دانش بهتعدیل و تنظیم آنها مشاوران با 

 .کمک نمایند

درمانگران و  برای اینکه در طول آزمون تنظیم هیجان ةسازگاران شناسایی راهبردهای .6

آموزان و دانشجویان کمک نها به کاهش اضطراب امتحان دانشآ آموزش مشاوران با

 نمایند.

 اند:های پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، فرضیهاهدافنظر گرفتن این با در 

 معنادار وجود دارد.  ةهای اضطراب امتحان رابطمؤلفهمحور و -میان راهبردهای هیجان .5

 معنادار وجود دارد. ةهای اضطراب امتحان رابطمؤلفهمحور و -میان راهبردهای تکلیف .6

 معنادار وجود دارد. ةهای اضطراب امتحان رابطلفهمؤمیان راهبردهای ارزیابی شناختی و  .0

 ةهای اضطراب امتحان رابطمؤلفهمجدد و  محور دستیابی -میان راهبردهای تکلیف .4

 معنادار وجود دارد.

 روش

  نمونه  و آماري ةجامعطرح پژوهش، 

 ةجامعآماری پژوهش شامل  ةجامع. است همبستگی نوع از و توصیفی حاضر پژوهش طرح

 نفر دانشجوی داوطلب 053. از این جامعه، است 23-25در سال تحصیلی یی شهر تهران دانشجو

سنی  ةانتخاب شدند. دامندانشگاههای خوارزمی و علم و صنعت ( از نفر مرد 575و  نفر زن 575)

                                                           
1 . Oludipe 

2 . Rana 

3 . Mahmood 
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کنندگان شرکت همة( بود. 23/5) 40/63سال با میانگین )انحراف معیار(  03تا  58 گانکنندشرکت

-( از رشته٪55نفر ) 572های فنی و مهندسی، ( از رشته٪04نفر ) 558کارشناسی بودند. مقطع  از

 های علوم پایه بودند. ( از رشته٪55نفر ) 50های انسانی و 

 ابزار

شوتز و  رامقیاس تنظیم هیجانی در طول امتحان  :0امتحان در طولمقیاس تنظیم هیجاني  .5

( ERTامتحان ) در طول. مقیاس تنظیم هیجانی کرده اند ( در کشور امریکا تدوین6334همکاران )

ای که دانشجویان بررسی ماهیت اضطراب امتحان و نحوه براییک مقیاس چند بُعدی است که 

گیرد و به درک بهتر مورد استفاده قرار می ،کنندامتحان تنظیم می فرآینداضطرابشان را در طول 

ماده  07دهی و دارای گزارش -رسشنامه یک ابزار خودکند. این پهیجان و تنظیم هیجان کمک می

های فرآیندمحور، -های هیجانفرآیندامتحان از چهار بُعد  در طول. مقیاس تنظیم هیجان است

خرده  8محور دستیابی مجدد و -های تکلیففرآیندهای ارزیابی شناختی، و فرآیندمحور، -تکلیف

مقیاسهای مذکور و ضرایب آلفای ( خرده6334مقیاس تشکیل شده است. شوتز و همکاران )

(، کارآمدی در بررسی 72/3(، عاملیت )83/3کرونباخ آنها را به صورت زیر: همخوانی با هدف )

محور دستیابی مجدد: کاهش -های تکلیففرآیند(، 57/3محور )-های تکلیففرآیند(، 72/3مشکل )

(، تفکر 76/3زیابی مجدد اهمیت آزمون )محور دستیابی مجدد: ار-های تکلیففرآیند(، 77/3تنش )

)تقریباً  5نمرات مقیاس از  ةند. دامناه( گزارش کرد82/3(، و مالمت خویش )77/3آرزومندانه )

 ةبندی کردن نمرمقیاسها از طریق جمعکل هر یک از خرده ة. نمراست)تقریباً همیشه(  5هرگز( تا 

نفر(  053( در پژوهشی بر جمعیت دانشجویی )5026آید. حسنی و آریانا کیا )ها به دست میماده

 آلفای دامنه) آن مقیاسهایخرده و( 75/3) مقیاس کل برای قبولی قابل درونی همسانی ضرایب

 مقیاسهای مربوطهخرده کلی هاینمره و ماده هایآوردند. نمره دست به( بود 83/3 تا 56/3 کرونباخ

 بازآزمایی همبستگی ضرایب ارزش و( r= 75/3 ات r= 05/3)بودند  همبسته معنادار صورت به

 ةمالکی پرسشنامه، نسخروایی همچنین، برای بررسی  .بود مقیاس ثبات گربیان( 72/3 تا 22/3)

فارسی مقیاس تنظیم هیجانی در طول امتحان و مقیاس اضطراب امتحان اشپیلبرگر به صورت 

 p<335/3ان خوب این پرسشنامه بود )نتایج حاکی از روایی مالکی همزمکه  ندهمزمان اجرا شد

,57/3 =r.)  

                                                           
1. Emotion Regulation during Test Taking Scale (ERT) 
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ماده است که دارای دو  63مقیاس اشپیلبرگر شامل  0مقیاس اضطراب امتحان اشپیلبرگر: .6

ال مربوط به جزء ؤس 2اند، االت به دو دسته تقسیم شدهؤمقیاس شناختی و هیجانی است. سخرده

. ضریب اعتبار است( Eجانی یا جسمی )سوال مربوط به جزء هی 55( و Wنگرانی یا شناختی )

همسانی درونی  ةلف از طریق محاسبؤکلی، جزء نگرانی و جزء هیجانی محاسبه شده از سوی م

؛ به 5283، 0، و تیلور6گزارش شده است )اشپیلبرگر، گونزالز 23/3، و 82/3، 24/3آزمون به ترتیب 

و هر  استه صورت خودگزارشی (. این مقیاس ب5088، دار و ستایش، بهرهنقل از حق شناس

 4دهد. پاسخها در یک مقیاس ای به هر ماده پاسخ میکننده بر اساس یک مقیاس چهارگزینهشرکت

شناس و شوند. موسوی، حقگذاری می= تقریباً همیشه( نمره4= تقریباً هرگز تا 5از ای )درجه

بازآزمون ضریب اعتبار  -زموننفر( از طریق آ 56( در پژوهشی بر جمعیت مشابه )6338علیشاهی )

اضطراب امتحان اشپیلبرگر با مقیاس  ةپرسشنام را برای این پرسشنامه به دست آوردند. 82/3

همبستگی دارد. همبستگی کل  80/3و  86/3در پسران و دختران به ترتیب  5و استوپز 4ساراسون

 82/3و  77/3به ترتیب صفت وی در پسران و دختران، -اضطراب حالت ةاین پرسشنامه با پرسشنام

و همکاران،  2بخش این پرسشنامه است )رجیسترشده که بیانگر روایی خوب و رضایتگزارش 

 .(5082هنرمند و کاظمیان مقدم، زاده  مهرابی؛ به نقل از 5225

 اجرا ةشیو

، مقیاس تنظیم گانپژوهش به شرکت کنند فرآیندپژوهشگر پس از کسب رضایت و توضیح 

-آنها توزیع می میانرا  (TAI)( و مقیاس اضطراب امتحان اشپیلبرگر ERTامتحان ) در طولهیجانی 

پاسخهای  دادن، پژوهشگر حضور فعال داشت تا از گاند. در طول مدت پاسخدهی شرکت کنندکر

آوری اطالعات، گردو در صورت لزوم به پرسشهای آنها پاسخ دهد. پس از  کندتصادفی جلوگیری 

. برای بررسی آماری، عالوه بر آمار ندمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSS-16 ةبرنام باها داده

 گام به گام استفاده شد. ةتوصیفی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیو

 

 

 

 

                                                           
1 Test Anxiety Inventory (TAI) 

2 .Gonzalez 

3 .Taylor 
4 .Sarason 

5 . Stoops 

6 . Register 
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 هايافته

استاندارد راهبردهای تنظیم هیجانی در طی امتحان،  میانگین و انحراف 5 ةدر جدول شمار

کل اضطراب امتحان و ضرایب همبستگی پیرسون راهبردهای تنظیم  ةذیری، نمرپنگرانی، هیجان

 های اضطراب امتحان درج شده است. مؤلفههیجانی در طی امتحان با 
هاي و مؤلفه استاندارد و ضرایب همبستگي راهبردهاي تنظیم هیجاني در طي امتحان . میانگین،  انحراف0جدول شماره 

 (n=053) اضطراب امتحان

انحراف  میانگین هامؤلفهاهبردها و ر

 استاندارد

 هاي اضطراب امتحانمؤلفه

 نمره کل پذیریهیجان  نگرانی

 -30/3 32/3 33/3 24/0 52/65 همخوانی هدف

 *-55/3 32/3 *-56/3 26/0 64/52 عاملیت

 ***-02/3 ***-05/3 ***-05/3 58/0 03/56 کارآمدی در بررسی مشکل

 -37/3 -32/3 -37/3 46/0 86/54 محور -های تکلیففرآیند

 ***-66/3 ***-65/3 ***-63/3 50/0 78/55 کاهش تنش

 ***-66/3 ***-60/3 ***-58/3 68/4 03/52 ارزیابی مجدد اهمیت آزمون

 ***47/3 ***46/3 ***42/3 47/4 44/55 تفکر آرزومندانه

 ***57/3 ***52/3 ***53/3 62/4 24/55 مالمت خویش

    27/4 25/8 نگرانی

    64/2 26/53 پذیریهیجان

    58/53 25/52 نمره کل

             * P< 0/05     ** P< 0/01    *** P< 0/001 

 ةنگرانی و نمر ةمؤلفراهبرد عاملیت با  میانشود مشاهده می 5 شماره طور که در جدولهمان

ش تنش و ارزیابی مجدد اهمیت کل اضطراب امتحان و راهبردهای کارآمدی در بررسی مشکل، کاه

منفی معنادار وجود  ةپذیری اضطراب امتحان رابطنگرانی و هیجان ةمؤلفکل و هر دو  ةآزمون با نمر

 ةمؤلفکل و هر دو  ةراهبردهای تفکر آرزومندانه و مالمت خویش با نمر میانکه، حالیدارد. در

 ار وجود دارد. مثبت معناد ةپذیری اضطراب امتحان رابطنگرانی و هیجان

بعد برای بررسی سهم راهبردهای تنظیم هیجانی در طی امتحان در تبیین میزان  ةدر مرحل

 از استفاده برایگام به گام استفاده شد.  ةاضطراب امتحان از تحلیل رگرسیون چندمتغیری به شیو

 5واتسنن/ ربیدو آزمون منظور،نبدیبررسی قرار گرفت.  مورد آن فرضهای پیشابتدا  رگرسیون مدل

 و عامل 0با دو شاخص ضریب تحمل )تولرنس( 6همخطیآزمون  ،برای بررسی استقالل خطاها

                                                           
1- Durbin- Watson 

2- Collinearity 

3- Tolerance  
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 که شد انجامبرای بررسی نرمال بودن توزیع  اسمیرنف ف/وگرمکل آزمون و 5(VIFتورم واریانس )

 .شودمی مشاهده 6 شماره جدول در آن نتایج

استقالل خطاها و نرمال بودن توزیع  براي بررسي اسمیرنفف/ وگرمکلو  اتسنمقادیر عددي آزمون دوربین/ و .2 شماره جدول

 متغیرها

واتسنن/ دوربی آزمون متغیر مالک  اسمیرنف ف/وگرمکلآزمون  

80/5 نگرانی  76/3  

50/3 پذیریهیجان  27/3  

52/3 نمره کل  44/3  

بینی هر سه متغیر پیشاستقالل خطاها و نرمال بودن توزیع در  نشانگر 6 شماره های جدولداده

مشاهده  5و  4، 0های رگرسیون و مفروضه همخطی بودن در جداول مالک است. سایر مشخصه

 شود.می

نگرانی اضطراب امتحان از روی راهبردهای تنظیم هیجانی در طی امتحان،  ةمؤلفبینی در پیش

گر استقالل خطاها یان( ب76/3) اسمیرنف ف/وگرمکل( و 80/5مقادیر عددی آزمون دوربین/ واتسن )

 0 ههمخطی بودن در جدول شمار های رگرسیون و مفروضهو نرمال بودن توزیع بود. سایر مشخصه

 شود.مشاهده می
نگراني اضطراب  مؤلفهبر  تنظیم هیجاني در طي امتحان  گام به گام راهبردهايهاي آماري رگرسیون مشخصه. 1شماره  جدول

 (n=111)امتحان 

 گام بینمتغیر پیش R مجذورT Beta B F df R خطیمفروضه هم

VIF ستولرن 

02/1 5 73/53***
 53/3 55/3 55/554***

 اول مالمت خویش 53/3 65/3 (048/5) 

11/1 

01/1 

25/3 

25/3 
43/8*** 

50/7***
 

02/3 

00/3 

46/3 

04/3 

85/23***
 مالمت خویش 58/3 04/3 (047/6) 

 تفکر آرزومندانه

 دوم

11/1 

01/1 

01/1 

25/3 

82/3 

87/3 

74/7*** 

45/2*** 

65/6-* 

02/3 

03/3 

53/3- 

43/3 

06/3 

55/3- 

 مالمت خویش 52/3 05/3 (042/0) ***27/26

 تفکر آرزومندانه

کارآمدی در بررسی 

 مشکل

 سوم

*= P< 0/05    **= P< 0/01   ***= P< 0/001
 

 و ردندا وجود همخطیین، بپیش متغیرهای میاندهند که شاخصهای همخطی بودن نشان می

دهد که از نشان می 0 شماره  همچنین، نتایج جدول .است اتکا قابل رگرسیون مدل از حاصل نتایج

                                                           
1. Variance Inflation Factor (VIF) 
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 راهبرد تنظیم هیجانی در طی امتحان، راهبردهای مالمت خویش، تفکر آرزومندانه و 8 میان

بینی قرار دهند و ورد پیشنگرانی اضطراب امتحان را م ةمؤلفاند کارآمدی در بررسی مشکل توانسته

  درصد واریانس آن را تبیین نمایند. 05

پذیری اضطراب امتحان از روی راهبردهای تنظیم هیجانی در طی هیجان ةمؤلفبینی در پیش

گر نشان( 27/3) اسمیرنف ف/وگرمکل( و 50/3امتحان، مقادیر عددی آزمون دوربین/ واتسن )

همخطی بودن در  های رگرسیون و مفروضهود. سایر مشخصهاستقالل خطاها و نرمال بودن توزیع ب

 شود.مشاهده می 4 ةجدول شمار
هیجاني اضطراب  مؤلفهبر  هاي تنظیم هیجاني درطي امتحانگام راهبردبهگامآماري رگرسیون  هايمشخصه. 4شماره  جدول

 (n=111)امتحان

 مفروضه همخطي

T Beta B F Df Rمجذور R گام بینمتغیر پیش 
VIF تولرنس 

11/1 5 52/56***
  52/3 86/3 53/558***

 اول مالمت خویش 52/3 05/3 (048/5) 

11/1 

11/1 

24/3 

24/3 
47/53*** 

72/5***
 

47/3 

62/3 

22/3 

02/3 

52/530***
 مالمت خویش  25/3 07/3 (047/6) 

 تفکر آرزومندانه

 دوم

11/1 

11/1 

11/1 

24/3 

24/3 

22/3 

25/2*** 

82/4*** 

63/0-**
 

44/3 

66/3 

54/3- 

25/3 

05/3 

68/3- 

30/74***
 مالمت خویش  26/3 08/3 (042/0) 

 تفکر آرزومندانه 

کارآمدی در بررسی 

 مشکل

 سوم

01/1 

04/1 

10/1 

01/1 

82/3 

88/3 

25/3 

85/3 

72/8*** 

57/5** 

86/6-** 

35/6-* 

45/3 

64/3 

50/3- 

32/3- 

25/3 

00/3 

65/3- 

50/3- 

 مالمت خویش  20/3 43/3 (045/4) ***32/57

 تفکر آرزومندانه 

کارآمدی در بررسی 

 مشکل

ارزیابی مجدد اهمیت 

 آزمون

 چهارم

*= P< 0/05  **= P< 0/01  ***= P< 0/001                                                                                                                       
 

 و ردندا وجود خطیبین، همپیش متغیرهای میاندهند که همخطی بودن نشان می شاخصهای

دهد که از نشان می 4 شماره همچنین، نتایج جدول .ستاتکا قابل رگرسیون مدل از حاصل نتایج

راهبرد تنظیم هیجانی، راهبردهای مالمت خویش، تفکر آرزومندانه، کارآمدی در بررسی  8 میان

پذیری اضطراب امتحان را مورد هیجان ةمؤلفاند د اهمیت آزمون توانستهمشکل و ارزیابی مجد

 بینی قرار دهند.پیش

کل اضطراب امتحان از روی راهبردهای تنظیم هیجانی در طی امتحان، مقادیر  ةبینی نمردر پیش

گر استقالل خطاها و نشان( 44/3) اسمیرنف ف/وگرمکل( و 52/3عددی آزمون دوربین/ واتسن )
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 5 ةهمخطی بودن در جدول شمار های رگرسیون و مفروضهل بودن توزیع بود. سایر مشخصهنرما

 .شودمشاهده می
نمره کل اضطراب  بر  هاي تنظیم هیجاني در طي امتحان گام راهبردبهگامهاي آماري رگرسیون مشخصه .1شماره  جدول

 (n=111)امتحان 

T Beta B F Df R مفروضه همخطي مجذور   R گام بینپیش متغیر 

VIF تولرنس 

 اول مالمت خویش 57/3 06/3 (048/5) ***44/528 07/5 57/3 ***28/56 5 11/1

11/1 

11/1 

24/3 

24/3 

22/53*** 

53/7*** 

47/3 

05/3 

56/5 

75/3 

 مالمت خویش  24/3 45/3 (047/6) ***07/565

 تفکر آرزومندانه

 دوم

11/1 

11/1 

11/1 

24/3 

24/3 

22/3 

87/2*** 

66/2*** 

65/0-** 

44/3 

68/3 

54/3- 

34/5 

20/3 

44/3- 

 مالمت خویش  25/3 46/3 (042/0) ***63/82

 تفکر آرزومندانه 

کارآمدی در 

 بررسی مشکل

 سوم

01/1 

04/1 

10/1 

01/1 

82/3 

88/3 

25/3 

85/3 

 

30/2*** 

48/2*** 

72/6-** 

28/5-* 

45/3 

62/3 

56/3- 

38/3- 

22/3 

22/3 

02/3- 

63/3- 

 مالمت خویش  22/3 40/3 (045/4) ***57/22

 تفکر آرزومندانه 

کارآمدی در 

 بررسی مشکل

ارزیابی مجدد 

 اهمیت آزمون

 چهارم

*= P< 0/05    **= P< 0/01    ***= P< 0/001                                                                                                                              
 ورد ندا وجود همخطیبین، پیش متغیرهای میاندهند که شاخصهای همخطی بودن نشان می

دهد که از نشان می 5 شماره همچنین، نتایج جدول .اتکاست قابل رگرسیون مدل از حاصل نتایج

رسی راهبرد تنظیم هیجانی، راهبردهای مالمت خویش، تفکر آرزومندانه، کارآمدی در بر 8 میان

بینی قرار کل اضطراب امتحان را مورد پیش ةاند نمرمشکل و ارزیابی مجدد اهمیت آزمون توانسته

 دهند.

 بحث و نتیجه گیري

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش راهبردهای تنظیم هیجانی در طول امتحان در اضطراب 

-هیجان ش )راهبردهایراهبردهای تفکر آرزومندانه و مالمت خوی میانامتحان بود. نتایج نشان داد 

مستقیم وجود  ةپذیری اضطراب امتحان رابطنگرانی و هیجان ةمؤلفکل و هر دو  ةبا نمر محور(

 هیجانهایتفکر آرزومندانه و مالمت خویش با  ندنشان داده ادارد. این یافته با نتایج پژوهشهایی که 

؛ بلگر، 5285کمن و الزاروس، اضطراب، آشفتگی، و نگرانی( ارتباط دارد )فول مانندتهدیدآمیز )

محور مانند مالمت خویش منجر به -( و راهبردهای هیجان6333به نقل از شوتز و دیویس،  ؛5223
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 همخوان است. (6332؛ شوتز و همکاران، 6333)شوتز و دیویس،  شودمیافزایش اضطراب 

ند دانشجویانی اهرد( مطرح ک6333؛ به نقل از شوتز و دیویس، a5285گاالسی و همکاران ) همچنین

محوری مانند تفکر آرزومندانه و مالمت -های هیجانفرآیندکه اضطراب امتحان صفتی باالیی دارند 

محور -های هیجانفرآیند( دریافتند که 6334. همچنین، شوتز و همکاران )دهندمی نشانخویش را 

؛ به نقل از 5224زاهار، -لاضطراب امتحان )بنسن و ا ةشدمقیاس نگرانیِ مقیاس بازنگریبا خرده

د که با افزایش تفکر آرزومندانه و مالمت ن( همبستگی مثبت دار6332بی و همکاران، نگا-دیکر

محور، با تغییر تمرکز -هیجاندر واقع، راهبردهای  یابد.خویش، اضطراب امتحان نیز افزایش می

و  امتحاند عملکرد شخصی در در مور آموزان و دانشجویان از تکلیف به احساسات و افکاریدانش

پیامدهای ناشی از امتحان، افکار مربوط به خراب کردن امتحان و تحقیر خویشتن، ارزیابی توانایی 

توانند اضطراب را افزایش دهند. برای می خود در مقایسه با دیگران و انتظارات منفی از عملکرد

خواندند یا مطالب متفاوتی را درس میمثال، خودگویی شامل مالمت خود درمورد اینکه باید بیشتر 

، سویی نیز(. از 6332بی و همکاران، نگا-دهد )دیکرکردند، اضطراب را افزایش میمطالعه می

وسیعی  ةتر در پاسخ به دامنضعیف راهبردهایی مانند تفکر آرزومندانه و مالمت خویش با سازگاری

شوند که ای محسوب میراهبردهای ناسازگارانهبنابراین جزء  ،زا رابطه دارنداز موقعیتهای استرس

 د.دهناضطراب را افزایش می

 ةمؤلفکل و هر دو  ةمحور با نمر-راهبردهای تکلیف میانکه  نشان می دهندها دیگر یافته

منفی معنادار وجود دارد. این یافته با نتایج  ةپذیری اضطراب امتحان رابطنگرانی و هیجان

کارگیری بیشتر از راهبردهای هب ة( مبنی بر رابط6332همکاران ) بی ونگا-دیکرپژوهشهای 

های فرآیندمحور و اضطراب امتحان کمتر دانشجویان، همخوان است. بنابراین، از آنجا که -تکلیف

کنند تا آموزان و دانشجویان کمک میگفتگوی درونی است که به دانش ةمحور دربردارند-تکلیف

خود در طول امتحان، توجه خود را صرف کسب  ةافکار مزاحم دربار و هیجانهابه جای تمرکز بر 

در طول آزمون  آنها مدیریت زمان ةمانند نحو یافکار ، در واقع،تمرکز بر تکلیف و حفظ آن سازند

ا به حفظ تمرکز دانشجویان هالؤاصلی در س ةکارگیری راهبردهایی مانند جستجو برای یافتن ایدهیا ب

و  کندافکار مزاحم درمورد خودشان و تکلیف دردست انجام کمک می ةن بالقوبر آزمون و دور شد

 .می شونددر نتیجه، منجر به کاهش اضطراب امتحان 

نگرانی  ةمؤلفبا  شناختی( ارزیابی مشکل )راهبردهای بررسی در راهبرد عاملیت و کارآمدی میان

با نتایج همخوان است د. این یافته منفی معناداری وجود دار ةکل اضطراب امتحان نیز رابط ةو نمر
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مقیاس نگرانی ( مبنی بر همبستگی منفی بُعد ارزیابی شناختی با خرده6334شوتز و همکاران )

بی و نگا-؛ به نقل از دیکر5224زاهار، -اضطراب امتحان )بنسن و ال ةشدمقیاس بازنگری

ادند میان راهبردهای ارزیابی که نشان د گوناگونبا نتایج پژوهشهای همچنین و ( 6332همکاران، 

تهدیدآمیز مانند نگرانی و اضطراب ارتباط  هیجانهایشناختی مانند کارآمدی در بررسی مشکل با 

. (6333؛ به نقل از شوتز و دیویس، 5223بلگر، ؛5285 الزاروس، و فولکمن)معنادار وجود دارد 

 گاالسی و همکاران
a)5285 ،دانشجویانی که ز نشان دادند نی( 6333؛ به نقل از شوتز و دیویس

اضطراب امتحانِ صفتی باالیی دارند الگوهای ناهمخوانی هدف، فقدان کنترل )عاملیت(، و انتظار 

که  شناختی ارزیابی هایفرآینددهند، بنابراین، پایین )کارآمدی پایین در بررسی مشکل( را نشان می

 حین در موجود لئمسا با مقابله در یشانیهاو توانای امتحان مورد دانشجویان در قضاوت دربردارنده

 با ارزیابی هایفرآیند شناسایی شده در ةمؤلف اند و سهضروری هیجانها ایجاد برای هستند، امتحان

؛ 6336؛ شوتز و دیکر، 6333هستند )شوتز و دیویس،  مرتبط امتحان طول در هیجانی تجارب نوع

برای مثال، اگر دانشجویان  (.6334کاران، ؛ شوتز و هم6335، 6؛ اسمیت و کربی6335، 5رزمن

ای برای ایجاد آزمون را ناهمخوان با هدف و کارآمدی و عاملیت خود را پایین ارزیابی کنند، زمینه

توانند از یک موقعیت مشکل آید. بنابراین، اگر دانشجویان احساس کنند میاضطراب به وجود می

هر تفکر آرزومندانه یا مالمت خویش ممکن است اجتناب کنند )یعنی کارآمدی باالی آزمون(، 

کارآمدی که . با این حال، وقتی آنان بگذارد کوتاه مدت باشد و تاثیر کمتری بر تجارب هیجانی

توانند از پس آزمون کنند نمیمی و دانشجویان احساس ی شناختی پایین است یهاآزمون و ارزیاب

؛ 5225آید )اسمیت، رای ایجاد اضطراب به وجود میای برود، زمینهبرآیند و همه چیز بد پیش می

های تفکر آرزومندانه و مالمت خویش بیشتر احتمال فرآیندو ( 6336به نقل از شوتز و همکاران، 

 (. 6332بی و همکاران، نگا-دارد منجر به اضطراب امتحان شود )دیکر

 دستیابی محور- کلیفکاهش تنش و ارزیابی مجدد اهمیت آزمون )راهبردهای ت میانهمچنین، 

منفی معنادار  ةپذیری اضطراب امتحان رابطنگرانی و هیجان ةمؤلفکل و هر دو  ةبا نمر مجدد(

(، که نشان 6332بی و همکاران )نگا-دیکربا نتایج پژوهش همخوان است وجود دارد. این یافته 

اهمیت، با  مجدد یابیارز و تنش محور دستیابی مجدد مانند کاهش -راهبردهای تکلیف میاندادند 

مثبت معنادار وجود دارد. بنابراین، از آنجا  ةناخوشایندی از جمله اضطراب امتحان رابط هیجانهای

 که این بُعد شامل تالشهایی برای دستیابی مجدد تمرکز بر تکلیف است و از طریق کاهش تنش

                                                           
1 . Roseman 

2 . Kirby 
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ت و از طریق ارزیابی ای برای کشش عضالمانند تالش برای آهسته کردن تنفس یا درنگ یک دقیقه

های دیگر اهمیت آزمون برابر با جنبه درنظرگرفتنمجدد اهمیت آزمون که شامل تالشهایی برای 

تواند منجر به کاهش یا توقف تمرکز بر خودگویی و تسهیل بازگشت تمرکز نسبت زندگی است می

 . (6334به آزمون شود و در نتیجه اضطراب امتحان را کاهش دهد )شوتز و همکاران، 

 در طولتنظیم هیجانی  راهبردهای میان داد نشان پژوهش حاضر که آنجایی در مجموع، از

 گیریبهرهچگونگی  که گفت توانمی پس دارد، وجود معنادار ةامتحان و اضطراب امتحان رابط

 نوع و امتحان بر شدت، مدت در طولاز راهبردهای تنظیم هیجانی  آموزان و دانشجویاندانش

 مشاوران و گرانبه درمان تواندمی پژوهش این هاییافته بنابراین،. گذارداثر می آنها هیجانی ةتجرب

در تنظیم هیجانی  راهبردهای به خاصی اضطراب امتحان، توجه درمانی هایکند تا در برنامه کمک

رآمدی در ، کاخود، تفکر آرزومندانه مالمتمانند  ایناسازگارانه راهبردهای به ویژه امتحان طول

طریق  از آنها تنظیم و تعدیل بنابراین،. باشند داشتهو ارزیابی مجدد اهمیت آزمون  بررسی مشکل

 اضطراب مانندهیجانی  مشکالت کاهش در تواندمی هیجان راهبردهای مناسب تنظیم آموزش

 در شانواقعی مهارتهای و دانش دادن برای نشان آموزان و دانشجویاندانش به و کمکامتحان 

ذکر است که در کنار نقاط قوت این پژوهش، باید به شایان موثر باشد.  امتحان، موقعیتهای خالل

محدودیتهای آن نیز توجه داشت. از جمله محدودیتهای این پژوهش محدود بودن نمونه و کاهش 

جویان دانش ةتر جامعهای معرفبا نمونهآتی شود پژوهشهای پذیری است. بنابراین، توصیه میتعمیم

های خودگزارشی انجام شده که ذاتاً در معرض سوگیری پژوهش حاضر با داده همچنینانجام شود. 

-و مصاحبه یهایابچندروشی شامل زمینه یبا رویکرد آتیقرار دارند. بنابراین، بهتر است پژوهشهای 

ی مانند شناختی نمونه، ما به موضوعات، به دلیل محدودیتهای جمعیتدر ضمنها صورت گیرند. 

یم )برای مثال، معدل(. بررسی دانشجویانی با پیشرفت کم و زیاد که اهپیشرفت تحصیلی اشاره نکرد

شان را نیز در طول هیجانهایگیرند و ممکن است موقعیت آزمون را به صورت متفاوتی درنظر می

در  اینکه تخواهد بود. و در نهای ی سودمندحاوی اطالعات ،آزمون به صورت متفاوتی تنظیم کنند

ناخوشایندی مانند اضطراب امتحان مورد بررسی قرار گرفته است. با  هیجانهایاین پژوهش تنها 

-میدیگری نیز در طول آزمون تجربه  ةبالقو هیجانهایکه  ندتوجه به اینکه پژوهشها نشان داده ا

که  ایشیوهایند و خوش هیجانهایاز جمله  هیجانهاکاملی از  ةآزمون برای دامن ةشوند، بررسی تجرب

 کنند نیز اهمیت دارد.را تنظیم می هیجانهادانشجویان این 
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 951                                                                                          معرفي كتاب...          
 

  هاي يادگيري زبانپرورش تفكر در موقعيت عنوان كتاب:

 دكتر نادر سلسبيلي گردآوري و تأليف:

 تهران، مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان )انتشارات مدرسه(: ناشر

 ، اول2931 سال و نوبت چاپ:

 102 تعداد صفحات:

 
 

ع تهيه محتواي پديدآورنده اين كتاب در پيش گفتار عالوه بر معرفي مطالب آن به برخي مناب

اين كتاب به صورت كلي اشاره داشته است و مطالب اصلي آن را در هفت فصل به شرح ذيل 

 تنظيم كرده است.

مراحل رشد   هاي زباني، تحول زبان در كودكي،فصل اول را به مباحثي چون توسعه زبان و نظام

ه تحول زبان اختصاص داده هاي زباني و ارائه نظرياتي مربوط بزباني، كودك و يادگيري توانايي

 است.

هاي زباني و اصول تعريف توانايي  ها  و مهارتهاي زباني،در فصل دوم، به بررسي انواع توانايي

هاي زباني و تنظيم برنامة هاي زباني پرداخته است و در ادامه روشهايي براي آموزش تواناييآموزش

 ر روشهاي موجود زبان آموزي مطرح كرده است.روزانه پيشنهاد داده است و در پايان تأمالتي را د

هاي ضعف در خواندن و درك يند خواندن و درك متن، ريشهآدر فصل سوم، مباحثي چون فر

مطلب، توسعه خواندن و درك مطلب از طريق استفاده از ادبيات و كتابهاي خواندني، نقدي بر 

ر ادبيات در آموزش زبان را مطرح برنامه درسي مبتني ب  اتكاي بيش از حد بر كتاب درسي زبان،

 كرده است و در ادامه راهبردها و روشهايي در تقويت خواندن و درك مطلب را ارائه داده است.

يند تفكر، تفكر انتقادي، آفصل چهارم را به طرح مباحثي چون رابطه زبان و تفكر، مفهوم و فر

يندهاي ژرف آو تفكر حل مسئله، فر انديشيژرف  ابعاد تفكر و راهبردي توسعه فعاليتهاي زباني،

 هاي زباني و راهبردهاي تقويت تفكر اختصاص داده است. انديشي و تفكر نقادانه و توانايي

در فصل پنجم به تبيين و بررسي موضوعاتي چون: خالقيت و تفكر خالق در حوزه زبان، 

ي و خالقيت در برنامه هاي تخيلاهميت و ضرورت توجه به خالقيت در برنامه زبان آموزي، زمينه

هاي تقويت و گسترش تفكر خالق با تأكيد بر حوزة زبان، اهميت فضا و مكان در درسي زبان، راه
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يندها و روشهاي ارزيابي خالقيت و معيارهاي توجه به خالقيت آپرورش خالقيت دانش آموزان، فر

 آموزي پرداخته است.در زبان

مباحثي  "هاي زبانيو استفاده از مضامين در موقعيترويكرد تلفيقي "با عنوان   در فصل ششم،

  چون: مفهوم تلفيق در برنامه درسي زبان آموزي، مبناي نظري رويكرد تلفيقي نمايي از انواع تلفيق،

تدوين يك واحد درسي مضموني و تلفيق   زبان در سراسر برنامة درسي، رويكردهايي براي تلفيق،

 زبان و هنر را ارائه داده است.

نگري با استفاده از موقعيتهاي زباني به طرح صل هفتم )فصل پاياني كتاب( با عنوان تقويت كلف

درسي و آموزش زبان، نگري در برنامهنگر، كلهاي زباني كلو تبيين موضوعاتي چون: جنبش

مة ها و سيماي برنانگر، ويژگينگري، مباني نظري و اصول زبان كلمدرسه ابتدايي بستر توجه به كل

هاي آموزشگاهي با نگر، برخي از ويژگييادگيري و آموزش كل-نگر، اصول ياددهيدرسي زبان كل

نگر، نگر، نقاط مثبت و انگيزش دهندة يادگيري كلتعاريف زبان كل  نگري در زبان،تأكيد بر كل

تصاص آموزي اخنگري در زباننگري و معيارهاي توجه به كلكل هاي در مقابل موانع و محدوديت

 .داده است
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The Use of Emotional Regulation Strategies in Reducing Test 

Anxiety during Test-Taking 

 

E. AryanaKia 

J. Hassani, Ph.D. 

 

It is well known that the use of emotional regulation strategies can 

reduce negative emotional experiences including anxiety. However, does 

the use of such strategies while taking an exam result in reducing test 

anxiety? To answer this question a cluster sample of 350 university 

students was selected and then tested on the use of emotional regulation 

strategies and test anxiety. Results show that the agency strategy is 

negatively correlated with anxiety, as are the efficiency, stress reduction, 

and re-evaluation strategies, while the correlations between wishful 

thinking and self-blaming strategies and anxiety are positive. From 

among the 8 strategies identified, the self-blame, wishful thinking, and 

efficiency in problem evaluation were the strongest predictors for general 

anxiety and test anxiety. Thus, teachers can take steps in helping their 

students learn and use appropriate strategies in order to overcome test 

anxiety. 

 

Key words: emotional regulation, test anxiety, emotional regulation 

while taking the test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

The Role of Student and School Variables in Reading 

Performance among Those Participated in PIRLS 2006 

 

M. S. Reza'ee 

A.R. Kiamanesh, Ph.D. 

Z. Naghsh, Ph.D. 

 

To determine the role of student and school variables in reading 

performance, the data on Iranian fourth graders who participated in 

PIRLS 2006 were analyzed. The sample had included 3978 students from 

208 schools. At the student level the following variables were measured: 

self-concept, attitude, and time spent on studying. The school level 

variable was teachers' time spent on studying. In analyzing the data 

multilevel modeling techniques were utilized. Results show that only 

students' time spent on studying is positively and significantly related to 

reading performance. More significant was the finding of teachers' time 

spent on studying which accounted for 43% of the variance in the reading 

performance. 

 

Key words: reading self-concept, attitude towards reading, time spent 

studying, PIRLS 2006 

 



 

 

The Effects of Quantitative and Qualitative Evaluation on 

Fourth Graders Anxiety 

 

A.Navidi, Ph.D.  

F. Ghaasemi 

 

The type of educational evaluation can affect anxiety among other 

variables. That is why the Iranian educational system has recently adopted 

a new type of evaluation, called qualitative evaluation in contrast to the 

old quantitative approach. To show the difference of the two approaches 

in impacting on anxiety, two comparable samples of students being 

evaluated with the two approaches were tested on anxiety and compared 

using analysis of variance. The results show that both female and male 

students being evaluated qualitatively suffer less from anxiety in 

comparison to their counterparts being evaluated quantitatively. 

 

Key words: educational evaluation, qualitative evaluation, anxiety, 

elementary school, motivation 



 

The Status of National-Religious Identity in High School Farsi 

Textbooks 

 

Y. Ma'roofi, Ph.D.  

S. Panaahi Tavaanaa 

 

To discover the extent to which the subject of national-religious 

identity is covered in high school Farsi textbooks in literature, all such 

textbooks (a total of 8) were content analyzed utilizing a check list of 

relevant indices. The validity of the instrument was assessed by a panel of 

experts who gave ample feedback as to how to be improved. The inter-

rater reliability of the check list was calculated to be 0.97. Data analyses 

revealed a differential coverage of the subject and its components across 

the text books. The mostly covered components of the national- religious 

identity are the cultural heritage and religious components, while the least 

coverage is that of ethnic minorities and national politics, with the 

geographic components ranking in the middle. 

 

Key words: identity, national-religious identity, Farsi literature 

textbooks, content analysis 



 

 

The Nature of Comparative Research in Philosophy of 

Education: Faaraabee's Method 

 

M.H. Mirzaamohammadi, Ph.D. 

 

Comparative research, from a philosophical perspective in 

education, goes beyond the mere comparison of two ideas or subjects, and 

necessitates both judgment and critical analysis. Considering the 

complexities of the educational processes, doing comparative research in 

educational philosophy requires certain skills and conditions to be met. 

Faaraabee, as the vanguard of the comparative philosophy in Islamic 

education, demonstrates such skills, whether in comparing the ideas of 

giants such as Plato and Aristotle, or the comparison of two independent 

subjects like philosophy and religion. Therefore, his method can serve as 

a model for doing comparative studies in educational philosophy. 

 

Key words: comparative research, educational philosophy, epistemology, 

methodology, Faaraabee 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

The Use of Educational Humor in the Process of Learning and 

Teaching: A Special Facilitator for Second Language Learners 

 

A. Zeyaa'ee Mehr, Ph.D. 

 

Research on educational humor during the past two decades 

demonstrates both the role and the impact of humor on the processes of 

learning and teaching, especially in the area of second/foreign language 

learning. There are a number of theories giving different definitions and 

leading to a variety of strategies for the use of humor in the classroom. 

Both positive and negative consequences are enumerated, as are the areas 

in which it can be utilized. Among these are social relations and cohesion 

as well as a socio-cultural facilitator in learning a second language. 

Considering that humor is the core component of social penetration, 

closeness, and communication style, its beneficial use in the classroom 

cannot be denied. Nevertheless, inappropriate humor can be detrimental 

to both the humorist and his/her audience. 

 

Key words: educational humor, functions of humor, second/foreign 

language, communicative competence 

 

 

 



 

 

The Experiences of Teachers Participating in the Overseas 

Schools Assignment Exam 

 

E. Fathee Aazar, Ph.D. 

Y. Adib, Ph.D. 

S. M. Tabaatabaa'ee 

 

To gain some insight into the experiences of those teachers who 

participate in the overseas schools assignment examination, a group of 14 

successful participants were interviewed mainly on their motives, 

activities and concerns prior to the examination, and the characteristics of 

those who are assigned to overseas schools. In addition to these general 

areas, questions regarding the religious aspects of living in a foreign 

country were also asked. For example, they were asked if they were 

worried about the food being halal or not; or whether they could go to Haj 

from the host country. The responses given are of some use by other 

participants and the ministerial authorities engaged in the overseas 

schools program. 

 

Key words: teachers' experiences, overseas schools assignment exam, 

phenomenology, motives, concerns 
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