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چکیده
ي آموزش و هامؤلفهپژوهش حاضر، به منظور بررسی چگونگی کاربست 

آموزان در افزایش انگیزة تحصیلی دانشگرایانه، با تأکید برپرورش انسان
از منظر مجریان 93-94ن در سال تحصیلی مدارس ابتدایی منطقه دو تهرا

انجام شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردي و ربطيذو معلمان 
اي است. جامعۀ پژوهش را دو گروه مجریان (مدیران شیوة انجام آن زمینه

ی (پسرانه، دخترانه) ردولتیغو معلمان مدارس ابتدایی دولتی، و معاونان)
گروه نمونه بر اساس جدول دهند.تشکیل میمنطقه دو شهر تهران 

نفر از 295نفر از مجریان (مدیر و معاونان) و 183کوکراین و مورگان 
اي انتخاب شده است.گیري تصادفی طبقهمربیان است که به روش نمونه

نامۀ گرا، پرسشبا مطالعۀ ادبیات تحقیق در حوزة آموزش پرورش انسان
ها تدوین گردید. روایی جهت گردآوري داده،مؤلفهمحقق ساخته در چهار 

صوري و محتوایی آن با استفاده از نظر متخصصان دانشگاهی و پایایی آن 
آوري شده هاي جمعدادهمشخص شد.)824/0با ضریب آلفاي کرونباخ (

هاي آماري ناپارامتریک خی دو مورد و آزمونSPSSافزار با استفاده از نرم
دهد که میزان کاربست نتایج تحقیق نشان میت.تجزیه تحلیل قرار گرف

شود با توجه به هر چهار مؤلفه در حد مطلوب نیست؛ بنابراین پیشنهاد می
آموزان،ۀ دانشجانبهمهگرایانه در رشد اهمیت آموزش و پرورش انسان

جهت ارتقاي علمی مجریان و مربیان از هایی تحت همین عنواندوره
رش در نظر گرفته شود.سوي سازمان آموزش و پرو

کلیديهايهواژ
گرایانه، انگیزة تحصیلی، دورة ابتدایی.آموزش و پرورش انسان

Abstract
The present article is a survey on the quality of using
humanistic education components with focusing on
elementary student’s school motivation achievement
according to the teachers and principals of 2nd educa-
tion district of Tehran. This is an applied research and
is done as a field study research. The research commu-
nity included two groups from 2nd district in Tehran in
educational year 93-94: Principals & Teachers in public
and private primary schools (boys and girls schools).
The sample groups, chosen according to Cochran-
Morgan table, consisted of 183 Principals (managers &
assistants) and 295 teachers that were chosen through
stratified random sampling. Studying the literature
review in humanistic education field, the questionnaire
prepared by the researcher was formed in four different
components to gather data. Face and content validity of
the research were determined with the help of universi-
ty professors and its reliability was determined through
Cronbach's Alpha (0.824). The gathered data was ana-
lyzed with SPSS software and non-Parametric Chi
square Tests. The results show that the using of all four
components is not satisfactory, therefore, regarding to
the importance of humanistic education in comprehen-
sive growth, it is suggested that certain courses with the
same titles be hold by the Education Organization to
promote the educational level of principals and teach-
ers.

Keywords
Humanistic Education, Academic Motivation, Elemen-
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گرایانه با تأکید بر افزایش انگیزة هاي آموزش و پرورش انسانبررسی چگونگی کاربست مؤلفه
آموزان در مدارس ابتدایی تهرانتحصیلی دانش
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مقدمه
مطرح و پرورش یکی از نکات اساسی و مهمی که در آموزش 

.توجه مربی و متربی به مفهوم تعلیم و تربیت است،است
را به انتقال دانش (جنبه شناختی) و »تعلیم یا آموزش«یبرخ

عاطفی فرد) ها (جنبۀ به انتقال ارزش»تربیت یا پرورش«از
در واقع تربیت یا پرورش که استقرار یا تقویت کنند.تعبیر می

و بدون تاریخ مصرف و هماهنگ با فطرت شمولجهانصفات 
، مراد اصلی است و باید از طریق تعلیم یا استها انسان

). 3- 1394:4قی و نادري، شود (سیف نراآموزش محقق 
ت تعلیم و تربیهايدورة تحصیلی در تمام نظامنیترمهم

ۀ فرد در این دوره، جانبهمهجهان دورة ابتدایی است؛ زیرا رشد 
تکوین شناختی، بخشتداوم. این دوره شودیمبیشتر انجام 

زیستی و اجتماعی کودك است و فرصت مناسبی است براي 
تحصیل، تربیت و یادگیري شیوة ارتباط صحیح با دیگران و 

گیري شخصیت چنین شکلتدریجی استعدادها و همشکوفایی
گیري و رمز این شکل). 40-41: 1391،(صافیکودك 

موفقیت آن در دست کسانی است که با کودك این راه را 
رو نقش آموزش و نیاز ا.)1392:42بند، (عالقهپیمایند می

شکوفایی نیدر اپرورش و فراتر از همه نقش آموزش ابتدایی، 
در آموزش و .)1392:14،(رضاییمشخص و مبرهن است

که به منزلۀ یک دیدگاه مستقل در دهه 1گرایانهپرورش انسان
مورد توجه قرار گرفت، تالش بر این است تا 1960
هاي درسی از افراط در انتزاعات و مجردات گیري برنامهجهت

آموزان تغییر یابد. بدین ترتیب به سمت نیازها و عالیق دانش
ل به انگیزة قوي در این دیدگاه براي تحریک و حصو

یادگیرنده، انگیزة درونی و نه انگیزة بیرونی طراحی شده است. 
آموز، کند که به دانشگرایانه ایجاب میجزئی از دیدگاه انسان

تنها از دریچۀ رشد شناختی نگریسته نشود بلکه نیازهاي 
،ترجمه مهرمحمدي،عاطفی او نیز در نظر گرفته شوند (میلر

که گاه از آن گرایانهآموزش و پرورش انساندر ). 225: 1392
شود، نیز نام برده می»آموزش پرورش عاطفی«تحت عنوان 

2توجه به دو موضوع معطوف است، یکی رشد خودپندارة مثبت

هاي میان آموزان و مسئلۀ اساسی دیگر رشد مهارتدانش
مطرح شد این مفاهیم 4است که به وسیلۀ کارل راجرز3فردي

1. Humanistic education
2. Positive self-concept
3. Inter personal skills
4. Carl Ragers

د که فرایند آموزشی به نتایج ارزشمندي برسد و شوسبب می
هاي بالقوه خود را شکوفا سازد. در نهایت فرد بتواند قابلیت

و آموزشدر6با طرح مفهوم خودشکوفایی5آبراهام مازلو
). 12: 2009، 7گرایانه اثر گذاشته است (مک نیلپرورش انسان

که شامل کند مازلو در مسیر رشد انسان، فرایندي را بیان می
از:اندعبارتپنج بخش یا مرحلۀ خودشکوفایی است که 

نیازهاي بدنی، امنیت، محبت و عشق، احترام و نیاز به 
خودشکوفایی. ارضاي نیازهاي باالتر براي بقا چندان ضروري 

موجبات رشد و بالندگی فرد را فراهم هاآننیست اما ارضاي 
(یوسفی، نی است نماید و البته مستلزم شرایط مناسب بیرومی

مازلو، فرد مراتبسلسلهدر باالترین مرحله از ).67-66: 1391
نیازهاي خود است، نیترقیعمدر جستجوي چگونگی تحقق 

تواند باشد، این نیازها را مازلو خودشکوفایی یعنی آنچه بشر می
هاي بالقوه نامیده ها و قابلیتهمان رسیدن به حداکثر توانایی

است) مدنظرگرایانه ش و پرورش انساندر آموزکه(است
مبناي فلسفی نظریۀ ).198: 1392مهرمحمدي،ترجمه،8(میلر

یی، اندیشه اگزیستانسیالیستی است که به آزادي فرد گراانسان
دارد و معتقد است همه مردم در قبال معناي زندگی خود دیتأک

و ایجاد ماهیت و تعریف هویت خویش مسئولیت کامل دارند 
). در نظام آموزش 158: 1392سرشت، ، ترجمه پاك9تک(گو

گرایانه، احساس، تفکر، تعقل، بیان فکر و حل پرورش انسان
اي از اطالعات تر از اندوختن مجموعهمسئله به مراتب مهم

راستاست که خالقیت و آزادي نیز مطرح نیدر هماست؛ 
ند، شوگر تبدیل میشوند. در این رویکرد معلمان به تسهیلمی

گیرند و امتحان نمیهاآنکنند، از کودکان را قضاوت نمی
در ).99- 105: 1391(یوسفی، کنند بندي نمیرا دستههاآن

بر فراهم کردن دیتأکنگرش جدید به حوزة برنامۀ درسی نیز 
هاي تربیتی به نحوي است که بتوان شهروندانی سالم، فرصت

).164: 1391، زادهماهروپذیر تربیت کرد (منعطف و مسئولیت
گرایانه در ها و معیارهاي آموزش و پرورش انسانبرخی آرمان

از:عبارت استیادگیري -ۀ یاددهیمؤلفچهار 
الف) محیط یادگیري مشتمل است بر: ایجاد شرایط مناسب در 

ها به تحقق استعدادهاي خویش جهت تحقق استعدادها (انسان
شان فراهم شود به گرایش دارند چنانچه شرایط مناسب برای

5. Abraham Maslow
6. Self actualization
7. Mc Neil
8. Miller, John.P
9. Gutek, Gerald, L
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ترجمه ،(میلرسمت سطوح برتر کارکرد سوق خواهند یافت) 
و کوشش 1تسهیل خودشکوفایی)204: 1392،مهرمحمدي

آموزان (یعنی براي رشد احساس کفایت شخصی در دانش
،(کدیوربایستی به نیازهاي روانی اساسی کودك توجه شود)

مهرمحمدي، (میلر، ترجمه 2يخود راهبر) پرورش 199: 1393
و خالی تگریحماهاي کوشش در گسترش محیط) 200: 1392

ي درسی آزاد، محیطی هاکالس) 114: 1391از تهدید (ملکی، 
سرشار از اعتماد، احترام متقابل، همکاري، دوستی (رشد 

هاي میان فردي) محیطی غنی از حیث منابع، به مهارت
کشف به شیاستعدادهاعالیق و بر اساسنحوي که شاگرد 

). 21: 2009استعداد خود بپردازد (مک نیل، 
کننده است و مشارکتکنندهب) نقش معلم: معلم فقط تسهیل

کننده رود ولی امر و نهیآموز جلو میکه گام به گام با دانش
به خصوص در ) 371: 1392،(جویس، ترجمه بهرنگینیست

ماید و هاي آموزشی استفاده ندوران ابتدایی معلم باید از بازي
آموزان مربوط کند (مک نیل، مطالب درسی را به زندگی دانش

) باید انگیزة درونی را رشد دهد و به فهمیدن به 21: 2009
). وظیفۀ اصلی او 5: ب: 1392جاي حفظ کردن بپردازد (زارع، 

ایجاد فضایی باز و سرشار از اعتماد در کالس درس و پس از 
هاي یابی به هدفدستآموزان در آن کمک به موفقیت دانش

) نسبت 205: 1392،ترجمه مهرمحمدي،(میلریادگیري است 
کند و به این هاي جدید با گشودگی برخورد میبه اندیشه

ترتیب خود نیز یک یادگیرنده است (میلر، ترجمه مهرمحمدي، 
کند و یادگیرنده ) از روش تدریس فعال استفاده می225: 1392

کند (جویس، ترجمه بهرنگی، گیر میرا در فرایند یادگیري در
تر ) هرچه نقش معلم در حل نیازهاي سطوح پایین369: 1392

تر (دانستن و بیشتر باشد، احتمال تجربه نیازهاي سطوح عالی
شود (مایکل، ترجمه آموز بیشتر میبه وسیلۀ دانشفهمیدن)

).202- 203: 1394زارع، 
عناصري قادر و ۀلآموزان به منزنقش یادگیرنده: به دانش)ج

کننده الزم اگر شرایط تسهیل.شوداعتماد نگریسته میقابل
آموزان قادرند استعدادهاي خود را به فعلیت دانش،فراهم باشد

) توانا در 1392:225مهرمحمدي،ترجمه (میلر،برسانند
خودارزشیاب و کسی که مسئولیت ،انتخاب، خود راهبر

(یادگیرنده وقتی در جریان ردگییادگیري را خود بر عهده می

1. Self actualization
2. Self direction

مند هاي یادگیري مفید بهرهد از تجربهکنمشارکت میآموزش
).97-98: : الف1392زارع،(شود)می

بازخورد صادقانه و یاري رساننده به ۀ: ارائ3روش ارزشیابی)د
بازخوردهاي )225مهرمحمدي: ترجمۀ (میلر،آموزدانش

د نه بر توانایی بر تالش متمرکز باشدکالس درس بای
تواند بهترین مییابیخودارز)225: 1393(کدیور،آموزاندانش

نوع ارزشیابی باشد (ارزشیابی تحت کنترل معلم از طریق 
مهرمحمدي: (میلر،آموز در حین یادگیري)ارزشیابی دانش

ابتدایی بهتر است تنها منبع ارزشیابی ةدر دور)205
اقت به جاي رقابت استفاده رفۀگذاري نباشد و از روحینمره
).59: 1392، (بیابانگردشود

یکی از ابعاد مهم نظریه مازلو نگرش او به انگیزة انسان است 
در پژوهش حاضر، ). 197: 1392،ترجمه مهرمحمدي،(میلر

انگیزه شیو افزاگرایی در مدارس ابتدایی کاربرد نظریۀ انسان
اند؛ به گرفتهو موفقیت تحصیلی ایشان در راستاي هم قرار

این معنا که ایجاد محیط یادگیري مبتنی بر آموزش و پرورش 
آورد که ناگزیر اولین شرایطی را به وجود میگرایانه،انسان
کند، انگیزه این شرایط رشد میریتأثي که تحت امؤلفه

گونههمانآموزان خواهد بود. انگیزة تحصیلی تحصیلی دانش
اند؛ به ) اظهار کرده127: 2010(4که کالرك و شروت

شود که باعث حضور یک ها، نیازها و عواملی گفته میانگیزه
گردد.هاي آموزشی و کسب مدرك تحصیلی میفرد در محیط

افرادي که داراي امید موفقیت هستند براي یادگیري انگیزة 
گرایان به شواهدي ). انسان10: 2009باالیی دارند (مک نیل، 

یان خودپندارة مثبت با یادگیري، موفقیت و کنند که ماشاره می
کند؛ بنابراین آموزان ارتباط برقرار میانگیزة تحصیلی دانش

هاي کنند فضایی بر کالس درس و برنامهآنان تالش می
کنندة دستیابی به خودپنداره و در درسی حاکم کنند که تسهیل

مۀ آموزان باشد (میلر، ترجنتیجه افزایش انگیزة تحصیلی دانش
).204-205: 1392مهر محمدي، 

) نیز معتقد است آموزش و پرورش 2012:89(5کالینز
گرایانه شرایط حیاتی دست یافتن به موفقیت را همراه انسان

اي تحت همین ) در مقاله2012:32(6دارد، همچنین هیل
کند که در قرن بیست و یکم مهم است عنوان تصریح می

3. Evaluation
4. Clark & Schroth
5. Collins Cathy
6. Hill
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ه تعلیم و تربیتی به اندازه رویکرد دریابیم هیچ نمونه یا دیدگا
پیامدهاي مطلوب یا اهدافی که زیادي بردیتأکگرایانه انسان

شوند، ندارد. هاي عاطفی و انگیزشی مربوط میبه حیطه
هاي جالب براي تدارك محیط مناسب و ایجاد موقعیت

هایی را آموزان بتوانند فعالیتشود تا دانشیادگیري باعث می
جاذبه و ارزش شخصی داشته و به هاآنکه براي انتخاب کنند

جاي اینکه معلم تقویت را فراهم کند، فعالیت خود انگیخته 
: 1393شود (بیلر به نقل از کدیور، کودك براي او پاداش می

گرایانه بین انگیزه، عواطف و ). برنامۀ درسی انسان203
ان آموزاعتقادات فردي با فرایند شناختی یادگیري در دانش

).22: 2009کند (مک نیل، ارتباط ایجاد می
یک رویکرد نوآورانه جدید به آموزش الزم است تا از 

–آموز به عنوان کسی که در مرکز فرآیند یاددهی دانش
گرایی به عنوان یادگیري قرار دارد حمایت کند، رویکرد انسان

ز ها انیروي سوم، در ظاهر پارادایم زودبازدهی در بیشتر زمینه
آمیز آموزش و جمله آموزش و پرورش است. انجام موفقیت

پرورش همه جانبه که در قرن بیست و یکم نیاز است، به 
و دانشی گره خورده است که هنوز در کالس هاياستراتژ

آموزان در دانشمؤثردرس مرسوم نشده، براي آموزش 
ي درس امروزي، معلم باید داوطلب فهم اجزاي هاکالس

-اختی و اجتماعی شود؛ زیرا اساس یاددهیعاطفی، شن
؛ به نقل 2010دهد (کانیون، یادگیري همه جانبه را تشکیل می

). به این منظور توجه به ابعاد ویژة آموزش و 2011، 1از فلسوم
گرایانه جهت ارتقاي پرورش از جمله آموزش و پرورش انسان

آموزان در همه ابعاد انگیزة تحصیلی و سالمت دانش
حایز اهمیت است. وقت آن است نقش مهمی که شانيوجود

کنند، شناخته شود و همگان احساسات در یادگیري ایفا می
هاي ارتباطی نیز بخشی از گیري از مهارتدریابند که بهره

این نوع تعلیم و .روند رشد هر معلم و مجموعۀ آموزشی است
است گیرد، از این طریقآموز را در بر میتربیت تمامیت دانش

بخشد، به استقالل عقالنی و تعالی که آموزش خرد را غنا می
بخشد.دهد و احترام متقابل را قوام میعاطفی آدمی امکان می

) در بررسی دیدگاه مربیان 2013(2هاي تحقیق هوانگیافته
یادگیري در ایجاد توان خود - نسبت به نقش محیط یاددهی
تدایی از این قرار است آموزان ابراهبري و خودارزشیابی دانش

که مربیان به صورت همگون در پاسخ معتقدند که اهداف 

1. Folsom
2. Hwang – Fei fei

هاي درسی، وسایل و منابع یادگیري موجود در مدارس و برنامه
خارج آن و استفاده از این منابع در راستاي ایجاد و تقویت خود 

(الزم به ذکر کندینمآموزان نبوده و بدان کمک راهبري دانش
هاي میان فردي و یکرد با پرورش مهارتاست در این رو

ي و خودارزشیابی که از خود رهبرهاي خوشایند، توان تجربه
شود.)ي آن است، حاصل میهامؤلفه

هاي یادگیري در ایران انجام هایی که دربارة نظریهپژوهش
دهد که بیشتر میزان آگاهی معلمان از شده است نشان می

کاربرد به نظریۀ رفتارگرایی هاي یادگیري در آگاهی و نظریه
ها به نظریۀ شود و کمترین میزان کاربرد نظریهمربوط می

گرایی و اجتماعی مربوط است فراشناخت، نظریۀ انسان
پژوهش .)143-145: 1388،نادري،فتحی واجارگاه،(عارفی

که عملکرد مدارس ابتدایی تهران را با توجه آن استحاضر بر 
گرا ي آموزش و پرورش انسانهافهمؤلبه چگونگی کاربست 

یادگیرنده و نقش(در چهار مؤلفۀ محیط یادگیري، نقش معلم،
بر ایجاد انگیزة تحصیلی در دیتأکروش ارزشیابی) با 

آموزان در مدارس ابتدایی منطقه دو تهران، از منظر دانش
، مورد بررسی ربطيذمجریان (مدیران، معاونان) و معلمان 

بر شخص شدن نقاط قوت و ضعف، در نهایت قرار دهد و با م
هاي حاصل از پژوهش، راهکارها، مدل و یافتهاساس

پیشنهادهاي مناسب را جهت بهبود عملکرد این دوره، ارائه 
نماید.

گرا معطوف به . میزان کاربست آموزش و پرورش انسان1
مدیریت «آموزان در مؤلفۀ ایجاد انگیزة تحصیلی در دانش

چگونه است؟»محیط یادگیري
گرا معطوف به . میزان کاربست آموزش و پرورش انسان2

نقش معلم «آموزان در مؤلفۀ ایجاد انگیزة تحصیلی در دانش
چگونه است؟» یادگیري-(روش یاددهی 

گرا معطوف به میزان کاربست آموزش و پرورش انسان. 3
نقش «ۀآموزان در مؤلفتحصیلی در دانشةایجاد انگیز

چگونه است؟» یادگیرنده
گرا معطوف به میزان کاربست آموزش و پرورش انسان. 4

روش «ۀآموزان در مؤلفتحصیلی در دانشةایجاد انگیز
چگونه است؟» ارزشیابی



71...یدگرایانه با تأکهاي آموزش و پرورش انسانبررسی چگونگی کاربست مؤلفه: ناز پورعلی و همکارانپري

شناسیروش
و روش انجام آن تحقیق است1این پژوهش از نوع کاربردي

جامعۀ ).49-50: 1394،سیف نراقی،نادرياست (2يانهیزم
مورد مطالعه این تحقیق متشکل از دو گروه است. این آماري 

از:عبارت استهاگروه
الف) مجریان (مدیران، معاونان) مدارس ابتدایی دولتی 
(پسرانه، دخترانه) و غیر دولتی (پسرانه، دخترانه) منطقۀ دو 

شهر تهران.
ب) معلمان مدارس ابتدایی دولتی (پسرانه، دخترانه) و غیر 

دخترانه) منطقه دو شهر تهران. دولتی (پسرانه،

گیري هاي مورد نظر از روش نمونهبه منظور انتخاب نمونه
،نراقیسیف ،(نادرياستفاده شده است 3»ايتصادفی طبقه«

ترین روش، و براي هر طبقه بر اساس مناسب) 127: 1394
متناسب ها،آوري دادهجهت جمع.حجم نمونه تعیین شده است

ي مورد بررسی (محیط یادگیري، نقش معلم، نقش هامؤلفهبا 
نامۀ محقق ساخته آموز و روش ارزشیابی) از پرسشدانش

زم در اطالعات الاستفاده شده است. به این صورت که 

1. Applied
2. Field study research
3. Stratified random sampling

گرایانه از طریق بررسی خصوص آموزش و پرورش انسان
و به دست آمدمنابع مرتبط ۀموضوع و ترجمۀادبیات و پیشین

آموزش و پرورش يهابر اساس هر کدام از مؤلفه
هاي هر مؤلفه استخراج گردید، سپس با گرایانه، شاخصانسان

ساختهمحققۀنامتوجه به اهداف و سؤاالت پژوهش، پرسش
ها از دیدگاه مجریان تدوین و میزان توجه به این مؤلفه

(معاونان، مدیران) و معلمان مدارس ابتدایی مورد بررسی قرار 
محیط چهار مؤلفۀمورد استفاده شاملۀنامپرسشگرفت.

نقش ، یادگیري–نقش معلم (روش یاددهی، یادگیري
. به منظور استگویه 46، با نقش ارزشیابیوآموزدانش

هاي گردآوري شده جهت ررسی و تجزیه و تحلیل دادهب
هاي آماري در دو بخش رسیدن به اهداف تحقیق، از آزمون

هاي پراکندگی آمار توصیفی (فراوانی، درصد، محاسبۀ شاخص
استنباطی (آزمون کاي اسکوئر یا خی دو) و آمارو مرکزي) 

بهره گرفته شده است.

هایافته
ها بر اساس طیف لیکرت از یک تا نبا توجه به اینکه میانگی

1- 2/33هایی که بین پنج گزارش شده است، بنابراین میانگین

گرایانه، معطوف به آموزان با تأکید بر آموزش و پرورش انسانتوزیع نظر مجریان و مربیان، در خصوص مدیریت محیط یادگیري دانش.1جدول 
ایجاد انگیزه تحصیلی

هاي آماريشاخص
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمهاگروه

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیصددرفراوانی
629/33634/34351/19209/1036/1مجریان(مدیر و معاون)

831/281331/45422/14345/1131مربیان
393/176کاي اسکور:4درجه آزادي: % 5: سطح احتمال خطاپذیري محقق

گرایانه، معطوف به ایجاد انگیزه تحصیلین، در خصوص نقش معلم با تأکید بر آموزش و پرورش انسانتوزیع نظر مجریان و مربیا.2جدول 
هاي شاخص

آماري
هاگروه

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
566/306535/5351/19221257/2مجریان (مدیر و معاون)

801/271254/42392/13375/12147/4معلمان
4:243/205کاي اسکور             :درجه آزادي        % 5:سطح احتمال خطاپذیري محقق
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3/68-5نسبتاً مطلوب، 2/34-3/67، نامطلوبقرار دارند 
شوند.مطلوب ارزیابی می

بررسی سؤال اول: میزان کاربست آموزش و پرورش 
گرا معطوف به ایجاد انگیزه تحصیلی در انسان
چگونه » مدیریت محیط یادگیري«ان در مؤلفۀ آموزدانش
است؟
شود بیشترین فراوانی مالحظه می1که در جدول طورهمان

هاي کم و مشاهده شده از نظر مجریان و مربیان در بخش
. نتایج آزمون خی دو در سطح خطاپذیري پنج استخیلی کم 

دهد که خی دو محاسبه درصد با درجه آزادي چهار نشان می
. لذا فرض یکسان است1از مقدار خی دو جدولتررگبزشده 

شود به عبارتی توزیع نظر مربیان و نبودن دو توزیع رد می
بیش از 1و با توجه به محتویات جدول استمجریان یکسان 

درصد هر دو گروه عقیده دارند که آموزش و پرورش در 65
خصوص مدیریت محیط یادگیري در محدودة کم و خیلی کم 

کند. یعمل م
بررسی سؤال دوم: میزان کاربست آموزش و پرورش 

گرا معطوف به ایجاد انگیزة تحصیلی در انسان
-نقش معلم (روش یاددهی «آموزان در مؤلفۀ دانش

چگونه است؟» یادگیري)
شود بیشترین فراوانی مالحظه می2که در جدول طورهمان

م و هاي کمشاهده شده از نظر مجریان و مربیان در بخش
. نتایج آزمون خی دو در سطح خطاپذیري پنج استخیلی کم 

دهد که خی دو محاسبه درصد با درجه آزادي چهار نشان می
. لذا فرض یکسان است2از مقدار خی دو جدولتربزرگشده 

شود؛ به عبارتی توزیع نظر مربیان و نبودن دو توزیع رد می
بیش از 2و با توجه به محتویات جدولاستمجریان یکسان 

در درصد هر دو گروه عقیده دارند که آموزش و پرورش 65

48773/9=:4ادي درصد و درجه آز5مقدار خی دو جدول در سطح خطاپذیري 1.
48773/9=:4آزاديۀدرجودرصدپنجخطاپذیريسطحدرجدولدوخیمقدار.2

در محدودة یادگیري) -خصوص نقش معلم (روش یاددهی 
کند.کم و خیلی عمل می

بررسی سؤال سوم: میزان کاربست آموزش و پرورش 
گرا معطوف به ایجاد انگیزة تحصیلی در انسان
چگونه است؟» آموزنقش دانش«آموزان در مؤلفۀ دانش
ی شود بیشترین فراوانمالحظه می3که در جدول طورهمان

هاي کم و مشاهده شده از نظر مجریان و مربیان در بخش
. نتایج آزمون خی دو در سطح خطاپذیري پنج استخیلی کم 

دهد که خی دو محاسبه درصد با درجه آزادي چهار نشان می
. لذا فرض یکسان است3از مقدار خی دو جدولتربزرگشده 

ان و شود به عبارتی توزیع نظر مربینبودن دو توزیع رد می
بیش از 3و با توجه به محتویات جدول استمجریان یکسان 

درصد هر دو گروه عقیده دارند که آموزش و پرورش در 55
خصوص نقش یادگیرنده در محدودة کم و خیلی کم عمل 

کند.می
بررسی سؤال چهارم: میزان کاربست آموزش و پرورش 

گرا معطوف به ایجاد انگیزة تحصیلی در انسان
چگونه است؟»روش ارزشیابی«ۀمؤلفوزان در آمدانش
شود بیشترین فراوانی مالحظه می4که در جدول طورهمان

ي متوسط و هابخشمشاهده شده از نظر مجریان و مربیان در 
. نتایج آزمون خی دو در سطح خطاپذیري پنج  استزیاد 

دهد که خی دو محاسبه درصد با درجه آزادي چهار نشان می
. لذا فرض یکسان است4از مقدار خی دو جدولرتبزرگشده 

شود به عبارتی توزیع نظر مربیان و نبودن دو توزیع رد می
بیش از 4و با توجه به محتویات جدول استمجریان یکسان 

درصد هر دو گروه عقیده دارند که آموزش و پرورش در 75
خصوص روش ارزشیابی در محدودة متوسط و زیاد عمل 

کند.می

48773/9=:4آزاديۀدرجودرصدپنجخطاپذیريسطحدرجدولدوخیمقدار3.
48773/9=:4درصد و درجه آزادي 5مقدار خی دو جدول در سطح خطاپذیري .4

گرایانه، معطوف به ایجاد انگیزة تحصیلیتوزیع نظر مجریان و مربیان، در خصوص نقش یادگیرندة با تأکید بر آموزش و پرورش انسان.3جدول 
ها آماريشاخص

هاگروه
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
351/19697/37257/13304/16241/13مجریان (مدیر و معاون)

754/251073/36573/19345/11225/7معلمان
4:331/266کاي اسکور             :درجۀ آزادي        % 5:ل خطاپذیري محققسطح احتما
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گیري و بحثنتیجه
پرورش اول: میزان کاربست آموزش وسؤالبررسی 

گرا معطوف به ایجاد انگیزة تحصیلی در انسان
آموزان در مؤلفۀ مدیریت محیط یادگیري چگونه دانش
است؟

دهد میزان کاربست آموزش و پرورش ها نشان مییافته
در مدارس ابتدایی در » مدیریت محیط یادگیري«گرا در انسان

» کم«حد مطلوب نیست و آموزش و پرورش در این خصوص 
کند.عمل می» یار کمبس«و 

شود که تعلیم و تربیت با مطالعۀ پیشینۀ پژوهش مشخص می
ها، حیطۀ عاطفی که شامل ایجاد تغییرات در عالقه، گرایش

ها تحول و دگرگونی در احساس است در سایۀ مدیریت ارزش
نشیند. مدیریتی محیط یاددهی یادگیري انسانی به ثمر می

ه عملکرد نهایی آن بر تواند انسانی خوانده شود کمی
دیتأکهمه اشکال آن و درهاي انسانی به مفهوم عمیق ارزش

) در ارزیابی دیدگاه 2009به نقل از مک نیل (1نماید. شارلسون
تر اجتماعی به این نتیجه گرایانه در یک چهارچوب وسیعانسان

رسید که این دیدگاه بیشترین قوت و موفقیت را در درك، 
هاي یریت محیط یادگیري دارد. یافتهی و مددهسازمان

150) در فراتحلیلی از 2012؛ به نقل از هیل، 1982جیاکونیا (
طرح مطالعاتی حاکی از آن است که کاربست آموزش پرورش 

گرایانه باعث پیشرفت، مشارکت، استقالل، باز یا انسان
آموزان خالقیت و نگرش مثبت نسبت به معلم، مدرسه و دانش

اینکه امروزه در مدارس تا چه میزان جهت اما؛ شودمی
ی و مدیریت محیط یادگیري از این رویکرد بهره دهسازمان

شود نتایج، حاکی از ضعف عملکرد در این زمینه گرفته می
است.

1 .Sharlson

) در بررسی دیدگاه مربیان 2013(2هاي تحقیق هوانگیافته
یادگیري در ایجاد توان خود - نسبت به نقش محیط یاددهی

آموزان ابتدایی از این قرار است ري و خودارزشیابی دانشراهب
که مربیان به صورت همگون در پاسخ معتقدند اهداف 

هاي درسی موجود در راستاي ایجاد و تقویت خود برنامه
کند، محتواي آموزان نبوده و بدان کمک نمیراهبري دانش

هاي درسی وسایل و منابع یادگیري موجود در مدارس و برنامه
خارج آن و استفاده از این منابع در ایجاد و تقویت ابعاد خود 

آموزان تأثیر مثبتی ندارد. راهبري و خودارزشیابی دانش
) در مطالعات خود 2012(3تیلور، داریس و ماالنچاكنیچنهم

با همکاري دانشگاه میشیگان و کالیفرنیا در رابطه با خود 
در مدارس مفهومی علمی، انگیزة تحصیلی و پرخاشگري

هایی را ارائه کردند و به این نتایج رسیدند که در بیش تحلیل
-عملکرد و مدیریت محیط یاددهی،از نیمی از مدارس

اي نیست که خودمفهومی علمی (خودپندارة یادگیري به گونه
ي آموزش و پرورش هامؤلفهنیترمهممثبت به عنوان یکی از 

کامالًولی از یک نمونه هاي طگرا) افزایش یابد. دادهانسان
آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی به همراه متفاوت از دانش

مشاهدات و گزارش والدین تحلیل شدند. نتایج نشان داد که 
هاي آموزان با خودمفهومی ضعیف در حوزهدانش«در کل 

موفقیت، با احتمال بیشتري در مدرسه نسبت به کسانی که 
رخاشگرند و داراي انگیزة تحصیلی خودمفهومی باالیی دارند پ

کمتري هستند.
هاي خود به این نتیجه نیز در بررسی)2010(4ریوس و کانان

رسیدند که مدارس اغلب داراي عملکرد مطلوب و محیط 
ویژگی 11یاددهی یادگیري سالم و اثربخش نیستند. ایشان 

هاي مدارس داراي عملکرد مطلوب و از ویژگی5پژوهش بنیان

2. Hwang, Fei fei
3. Taylor, Daris & Malanchuk
4. Reeves & Konan
5. Research base

گرایانه، معطوف به ایجاد آموزان با تأکید بر آموزش و پرورش انسانتوزیع نظر مجریان و مربیان، در خصوص روش ارزشیابی دانش.4ل جدو
انگیزه تحصیلی

هاي آماريشاخص
هاگروه

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
36/1105/5676/36834/45209/10مجریان (مدیر و معاون)

13/0268/81043/351207/40449/14معلمان
4:494/315کاي اسکور             :درجه آزادي        % 5:سطح احتمال خطاپذیري محقق
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ی یادگیري سالم و انسانی را بنا بر تحقیقات اددهیمحیط 
دپارتمان تعلیم و تربیت آمریکا ارائه کردند. این مجموعه 

کند که همه اعضاي مدارس میدیتأکراهنما بر این موضوع 
آموزان و والدین نقش یکسانی در ایجاد اعم از کارکنان، دانش

حیطی کنند. در چنین میک مدرسۀ ایمن و اثربخش ایفا می
احترام و مراقبت دو جانبه بین اعضاء وجود دارد، مسائل و 
مشکالت فراگیران به موقع شناسایی شده و به طور کامل به 

شود و همه در رسیدن به آموزان پاسخ داده مینیازهاي دانش
کنند. ریوس و کانان هدف سالمت و امنیت همکاري می

ها یادگیري را کنند که مدارس سالم و اثربخش نه تناظهار می
بخشند بلکه به سالمت عاطفی و رفتار مناسب ارتقاء می

معتقدند باید هاآناجتماعی نیز توجه دارند. یازده ویژگی که 
محیط یاددهی یادگیري سالم دارا باشد از این قرار است: 

. داشتن 2آموزان با حل مسائل کردن دانش. درگیر1
. تأکید بر روابط مثبت 3ها و قوانین شفاف و عادالنه سیاست

. قائل شدن احترام و ارزش 4آموزان و مربیان بین دانش
ها و . ایجاد راه و روش5آموزان یکسان براي همۀ دانش

ها و آموزان جهت کاستن از نگرانیهایی براي دانشفرصت
آموزان جهت داشتن احساس . کمک به دانش6اضطرابشان 

مک به شهروند خوب شدن . ک7امنیت براي ابراز احساساتشان 
. شناسایی مشکالت و 8و داشتن شخصیت خوب و سالم 
. حمایت از 9ها حل آنارزیابی پیشرفت در رسیدن به راه

سالی و ورود به محیط آموزان در انتقال به زندگی بزرگدانش
دار به جاي انباشتن . تأکید بر فهم و یادگیري معنی10کار 

. هماهنگی در ایجاد 11در ذهن مقدار زیادي اطالعات اجباري 
امنیت عاطفی و جسمانی جهت خلق و حفظ محیط مثبت و 

آموزان در رسیدن به حداکثر . کمک به دانش12سالم 
شان.هاي علمی، اجتماعی و عاطفیتوانایی

هاي به عمل آمده همچنین رابطۀ میان خودپندارة پژوهش
آخر کرده است، در دییتأمنفی و رفتار بزهکارانه را 

هایی نیز خودپنداره و موفقیت تحصیلی را در ارتباط با پژوهش
: 1392؛ به نقل از میلر (1978، 1اند. پرکییکدیگر دانسته

احتماالً) اعتقاد دارد که به استثناي خانواده، مدرسه 206-205
آموز به خویشتن دارد را در نحوة نگرش دانشریتأثبیشترین 

دهد کند که نشان میه میهایی اشاروي به نتایج پژوهش
کاهش در احترام به خود و نگرش مثبت به مدرسه، در حین 

افتد، به منظور ایجاد خودپندارة آموز اتفاق میتحصیل دانش

1. Perki

3و مدرسه فراخواننده2هاي معلم فراخوانندهمثبت، پرکی مفهوم

آموز را به یادگیري را مطرح کرده است. معلم فراخواننده دانش
آموز ند. نخستین نکته این طرز تفکر نگاه به دانشکدعوت می

به منزلۀ فردي توانا، ارزشمند و مسئول است.
ها و پیشینۀ پژوهش، دو مطلب مهم را مورد تأکید بررسی یافته

. 2. اهمیت مدیریت محیط یاددهی یادگیري و 1دهد قرار می
ضعف عملکرد مدارس در این مؤلفه بر اساس آموزش و 

گرایانه. لذا با توجه به این مهم راهکارهایی در پرورش انسان
شود.هاي یادگیري ارائه میذیل جهت مدیریت راهبرانه محیط

ها هر آموزان و والدین آناین نکته حائز اهمیت است که دانش
هاي مربوط به مسائل مدرسه شرکت گیريدو در تصمیم

داشته باشند، اصل اساسی یک مدیریت راهبرانه مؤثر این
است که همواره با دیگران با این دانش برخورد شود که 

ها را کنترل کرد. بهترین راه این است که به شود آننمی
کارکنان و اعضاي مدرسه اطالعاتی داده شود که بتواند 

شود، متقاعدشان کند که کاري را که از ایشان خواسته می
ها احساس خوب انجام دهند، در چنین صورتی است که آن

خواهند: ها میواهند داشت و این همانی است که همه انسانخ
آموزان و داشتن احساس خوب. اگر بتوان به مربیان، دانش

کارکنان کمک کرد که احساس خوبی داشته باشند، به دقت به 
شود توجه کرده و در ها خواسته میهایی که از آندرخواست

یادگیري بیشتر موارد آن را انجام خواهند داد. در محیط
آموزان قدرت انتخاب گرا، هم معلمان و هم دانشانسان

دهند حتی مدارس با نشاط ها نشان میبیشتري دارند. پژوهش
کننده یا مدارسی که به لحاظ نوع ساختار، متفاوت و و جذب

گیرانه مبتنی بر زور و هاي مدیریتی سختجدیدند اگر به روش
یتی الزم را نخواهند داشت اجبار و سنتی اداره شوند کیفیت ترب

گونه که باید و شاید در سطح توان خود توانند آنو نمی
وري داشته باشند. البته این ایراد تنها در ساختار مدرسه بهره

نیست بلکه ایراد در آنجاست که وقتی معلمان با اصالح روش 
هاي خوبی آموزان به موفقیتخود در مدیریت کالس و دانش

اند که کار به وسیلۀ مدیران سنتی مواخذه شدهاند،دست یافته
داري و شیوة آموختن و درس خواندن ایشان در کالس

آموزان براي مدرسه قابل قبول نیست. باید به این نکته دانش
مهم توجه شود که قدرت تغییر و نوآوري در مدیریت 

هاي یادگیري تنها در افزایش تعداد افراد مؤثر نیست محیط

2. Invitational teacher
3. Invitational school
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ن است که به افراد مؤثري که در سیستم وجود دارد بلکه در ای
شانس و فرصت اثربخشی و کارآمدي داده شود تا خود را به 

هاي بهترین شیوه نشان دهند. کار مؤثري که مدارس و محیط
کنند، چیزي بیشتر کننده و اثربخش مییاددهی یادگیري جذب

که به ها به این دلیل اثربخشند از تغییرات ساختاري است. آن
، ترجمه صاحبی، 1شوند (گالسرشیوة بهتري مدیریت می

1393:33 -28.(
دهی بهتر بتوان تعداد مربیان مؤثر را اگر با مدیریت و سازمان

افزایش داد به زودي اصالحات و بهبود ساختاري وسیعی را 
توان در مدارس مالحظه کرد. گالسر معتقد است افزایش می

کننده بدون یادگیري جذب-ددهیهاي یاتعداد مدارس و محیط
اي که تعداد بیشتري از اصالح شیوة مدیریت مدارس به گونه

آموزان درگیر انجام کار کیفی شوند مانند بستن اسب به دانش
هاي اندك، به کار پشت کالسکه است. تغییرات زیاد با هزینه

هاي جدید براي تحول در فضاهاي جدید و خارج بستن روش
بار، بیش از آن که آموزشی از حالت کسالتهايکردن محیط

بر باشد، نیازمند تغییر نگرش در مسئوالن و معلمان هزینه
هاي آموزشی باید در جهت پرورش تالشمدارس است.

آموزان باشد،اطمینان، اعتماد به نفس و خودپندارة مثبت دانش
توان متصور ) موانعی را که در این مسیر می2009مک نیل (

مؤسساتتمایل برخی افراد و داند:بارت از این موارد میبود، ع
اعتمادي یبجهت حفظ کنترل و قدرت در قبال دیگران، 

آموزان و فقدان هاي دانشنسبت به ماهیت بشر و توانمندي
آموزان جهت قبول مسئولیت در قبال یادگیري تجربه دانش

خود.
دوم: میزان کاربست آموزش و پرورش سؤالبررسی 

آموزان گرا معطوف به ایجاد انگیزة تحصیلی دانشانانس
یادگیري) چگونه -در مؤلفۀ نقش معلم (روش یاددهی

است؟
یادگیري او در واقع نقش کلیدي -نقش معلم و روش یاددهی 

ساز آموزش وو تأثیرگذار است، بنابراین معلم عامل و زمینه
یادگیري اثربخش است. - محیط یاددهی 

دهد میزان کاربست آموزش و پرورش میها نشانیافته
یادگیري) در - گرا در مؤلفۀ نقش معلم (روش یاددهیانسان

مدارس ابتدایی در حد مطلوب نیست و آموزش و پرورش در 
کند. بنابراین نتیجه این خصوص کم و خیلی کم عمل می

1. Glasser

هاي تدریس و روابط و شود نقش معلمان، روشگرفته می
هاي آموزش و آموزان نتوانسته است مؤلفهها با دانشرفتار آن

هاي گرا را در این خصوص پوشش دهد. مؤلفهپرورش انسان
یادگیري) مانند توجه معلم –مهم نقش معلم (روش یاددهی 

–جسمی –به رشد تمام ابعاد شخصیت کودك (عاطفی 
گري و مشارکت ذهنی) در تعلیم و تربیت، تسهیل-اجتماعی 

یادگیري، استفاده از روش بازي و - ددهیمعلم در فرایند یا
روش فعال در فرایند تدریس، اهمیت به فهمیدن و درك 

هاي جدید، احترام و اعتماد کردن، گشودگی نسبت به اندیشه
آموزان جهت ایجاد عالقه و انگیزه، ایجاد ارتباط مؤثر به دانش
ها از سوي معلم یا مغفولآموزان و نظر به نیازهاي آنبا دانش

مانده و یا توجه مناسبی به آن نشده است. مربیان طرفدار 
2هاي میان فرديگرایانه معتقدند فقدان مهارترویکرد انسان

ها و معلمان عامل اساسی عدم ارتباط مناسب آن
). 1977:27، 3آموزانشان است (راجرز و کویلدانش

هاي مختلف را از دهه پژوهشگرانی که شواهد و نتایج پژوهش
ترین عامل ترین و مهماند قويمورد بررسی قرار داده1970

موفقیت و انگیزة تحصیلی را نقش معلم و نحوة تدریس 
) بر همین اساس معلم 25: 2011، 4اند (گروه دنیلسوندانسته

باید بر اساس شناخت مخاطب و شرایط برخواسته از موقعیت، 
را و اقدامات آموزشی الزم را شناسایی، طراحی، تدوین، اج

80ها و مقاالت در اواخر دهه ارزشیابی نماید بعد از پژوهش
یادگیري جلب شد بر همین - توجهات نسبت به روش یاددهی 

ها هاي زیادي در این حوزه انجام پذیرفت، یافتهاساس پژوهش
هاي دهد علیرغم اهمیتی که دانش تخصصی، روشنشان می

م و تربیت دارد هاي میان فردي معلم در تعلیتدریس و مهارت
، دارلینگ، 1986معلمان در این حوزه ضعف دارند (شولمان 

). مطالعات 52011، جورج تاون،2008، کوچران، 1998
) نیز نشان 2011) دنیلسون، 2008بسیاري از جمله کوچران (

دهد براي تدریس با کیفیت، عالوه بر داشتن دانش کامل و می
هاي میان فردي و تعمیق در حوزة تخصصی، دارا بودن مهار

آموزان نیز الزم و ضروري است: شناخت نیازهاي رشدي دانش
هاي مناسب سعی در گرا از طریق ایجاد چالشمعلمان انسان

پرورش قدرت انتخاب، انگیزه، نوآوري، تفکر خالق، 

2. Interpersonal Skills
3. Koil
4. Danielson group
5. Sholman-Darling-Kochran-Georg Town
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پذیري، خودارزشیابی و خودراهبري دارند. مربیان باید مسئولیت
قد به اصول مطرح در رویکرد مند، آگاه و معتافرادي عالقه

ها بایستی ایجادکننده خودپندارة مثبت گرایانه باشند. آنانسان
گر رشد و مدافع خودشکوفایی فردي باشند و به و تسهیل
آموزان اعتقاد داشته باشند، جامعه نه تنها هاي دانشتوانمندي

هاي شناختی نیاز دارد، بلکه به افرادي باسواد و داراي مهارت
وندانی که بتوانند با دیگران ارتباط مناسب برقرار نمایند را شهر

طلبد. توسل به زور و اجبار، ایجاد ترس و استرس در نیز می
شد آموزان همانند آنچه که در آموزش سنتی اعمال میدانش

گرایانه مورد انتقاد است. در آموزش و پروش انسان
آموزان از نظر دارد زمانی که دانش) اظهار می2010( 1پاول

کنند و زمانی که عزت نفس روحی و روانی احساس ترس می
کنند نسبت به شود یا احساس میتهدید میهاآن
تري قرار دارند یادگیري در وضعیت پایینشانیهایکالسهم

شود، در این موارد مواد شیمیایی ایشان با اخالل مواجه می
نام دارند زااسترسی مثل کورتیزون و آدرنالین که مواد شیمیای

ترین واکنش به ترشح این شود و معمولیدر بدن و مغز آزاد می
شناسی، مواد، مبارزه، فرار یا افسردگی است. ترس از نظر روان

ترس از انتقاد، استهزاء، تحقیر یا طرد از گروه، تنها در زمان 
ندارد بلکه به مدت طوالنی به صورت مانعی براي ریتأثحال 

ماند، بنابراین کیفیت تدریس و یادگیري، با باقی مییادگیري
آموز و خلق شرایط تدریس در فضایی ایجاد پیوند با دانش

مربی و است. ریپذامکاندوستانه و عاري از تهدید انسان
آموزان هر روز احساس آموزگار باید مراقبت کنند که دانش

الش یک الزم و مورد نیاز است. باالترین چهاآنکنند وجود 
آموزش انتقال گرا آن است که این باور را به دانشمربی انسان

و ابالغ کند که وي اگر در این مدرسه است فقط به خاطر 
اوست و در وراي هرگونه انتقاد، نمره یا تنبیه این مربی تنها 

آموز را در ذهن خود دارد و این خیر و خوبی خیر و خوبی دانش
رزش در ذات خود و قطع نظر از را هم به عنوان یک هدف و ا

کند. هر چیز دیگر نیت می
تبیین «نامۀ دکتري خود با عنوان ) در پایان1393برهانی (

مقولۀ ارتباط یا مناسبات بین کنشگران تعلیم و تربیت 
، به »آموزان و مدیران) در مدارس تهران(معلمان، دانش

است. ارزیابی آن بر اساس نظریۀ ارتباطی هابرماس پرداخته
ارتباط متقارن بین برهانی در این تحقیق اظهار داشته که

کنشگران تعلیم و تربیت یکی از اصول مناسبات است. 

1. Powel

آموز از اهمیت یکسانی ارتباطی که در آن معلم و دانش
برهانی نظام متمرکز آموزش حاکم بر آموزش برخوردار است.

زش و روش آموافتهیسازمانهاي درسی و پرورش، برنامه
سخنرانی حاکم بر مدارس ایران را از جمله مواردي دانسته که 

آموزان و مربیان را در اجازه بهبود مناسبات و روابط بین دانش
دهد.آموزش و پرورش نمی

هاي مرتبط با این حوزه، ضمن بندي بخشی از پژوهشبا جمع
گرا،بر اهمیت این مؤلفه از آموزش و پرورش انساندیتأک

معلمان به جاي آن که با راهنمایی، شود که رفته مینتیجه گ

را مسئلهسازي و تفکر علمی و حل آموزان را به فرضیهدانش
هاي کنند محتواي برنامه را با روشدارند، اغلب سعی می

آموزان منتقل کنند. معلمان از و سنتی به ذهن دانشرفعالیغ
رایند کننده فهاي تدریس که تسهیلبرخی اصول و راهکار

یادگیري است آگاهی کافی ندارند یا فرصت اجراي –یاددهی 
کنند. روش تدریس آنان بیشتر آن را در کالس درس پیدا نمی

گرایانه و با توجه به نیازهاي اساسی معلم محور است تا انسان
هاي فعال تدریس که آموزان، به عبارت دیگر به روشدانش

عالیت کالسی است آموزان به فمستلزم برانگیختن دانش
هاي مهارتی دهند و در دستیابی به هدفچندان بهایی نمی

، مشکلی نیست که با ایجاد مؤثرکمبود معلمان .اندموفق نبوده
ی جدید حل شود. یکی از دالیل مهم این کمبود دهسازمان

مدیریت هاآنهایی است که شیوة تربیت معلم و روش
از نظرصرفشود که شوند و این نقیصه زمانی رفع میمی

ساختار مدرسه، شیوة تربیت معلم و مدیریت معلمان بهبود 
یابد.

پرورشوآموزشومازلوزشیانگۀینظرتداخلازيانمونه.1شکل
)محققاز(يریادگی–یاددهیطیمحدرگراانسان
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ي آموزش وهامؤلفهمیزان کاربست سوم:سؤالبررسی 
گرا معطوف به ایجاد انگیزة تحصیلی در پرورش انسان

است؟چگونه» نقش یادگیرنده«آموزان، در مؤلفۀدانش

یادگیري و روش الزم به ذکر است که اگر مدیریت محیط 
گرایانه و مطابق با یادگیري، به واقع انسان-یاددهی 

هاي این بخش را نیز ي مورد بحث باشند، گویههامؤلفه
آموزانی که در چنین بستري مورد دهد و دانشپوشش می

گیرند خلّاق، خودراهبر، خودارزشیاب،تعلیم و تربیت قرار می
نوآور و گیري،اب و تصمیمقادر در انتخمقید به احترام متقابل،

داراي انگیزه و اشتیاق حضور در مدرسه خواهند بود. در بررسی 
دهد ها نشان میدر مدارس، یافتههامؤلفهمیزان کاربست این 

نقش «گرا در مؤلفه میزان کاربست آموزش و پرورش انسان
در مدارس ابتدایی در حد مطلوب نیست و آموزش »آموزدانش

کند.ن خصوص کم و خیلی کم عمل میو پرورش در ای

شود یکی از نقاط با مطالعۀ پیشینۀ پژوهش مشخص می
آموز، انگیزة او،برانگیز در آموزش و پرورش، نقش دانشچالش

ارتباط او،پذیري،نگرش وي به محیط یادگیري، مسئولیت

مشارکت او در امور مدرسه، همچنین نحوة یادگیري و 
ها نیز حاکی از ضعف برخی پژوهشنتایجارزشیابی اوست.
آموزان در این حیطه از آموزش پرورش عملکرد دانش

) در مورد 2013هاي تحقیق هوانگ (گرایانه است. یافتهانسان
آموزان ابتدایی از این توان خودراهبري و خودارزشیابی دانش

هاي درسی موجود در ایجاد و قرار است که اهداف برنامه
چنین مثبتی ندارد. همریتأثو خودارزشیابی تقویت خودراهبري 

اي ي آموزشی و حرفههاتیصالح) در بررسی 2012(1هانتلی
معلمان ابتدایی نشان داد که ایشان در زمینۀ خودراهبر و 

آموزان، صالحیت الزم را ندارند و پذیر کردن دانشمسئولیت

1. Huntly

گرایانه ارائه مدل مفهومی آموزش و پرورش انسان.2شکل 

آموزش و پرورش
گرایانهانسان

-هاي یاددهیمعلم (روش
یادگیري)

آموزدانش

محیط یاددهی
یادگیري

ارزشیابی

توجه به تمامی ابعاد شخصیت کودك، معلم 
کننده، توجه به فهم گراست و مشارکتتسهیل
به جاي انتقال صرف اطالعات، جو آموزدانش

کالس سرشار از اعتماد و خالی از تهدید است، 
استفاده از روش تدریس فعال اهمیت دادن به 

آموز در فرایند یاددهی احساس و عواطف دانش
آموزان در با دانشمؤثریادگیري، ایجاد ارتباط 

.جهت ایجاد انگیزه

اطفی، همه آزادانه با محیط غنی از حیث منابع آموزشی و شرایط ع
هاي پردازند، فضا و برنامهاحترام و همکاري متقابل به بحث و درك می

آموز است، به کننده دستیابی به خودپنداره مثبت در دانشدرسی تسهیل
شود، آموزان به عنوان عناصر قادر و قابل اعتماد نگریسته میدانش

شود د شود، تالش میآموزان عالقه و بینش ایجاشود در دانشتالش می
آموزان افزایش یابد، تالش خودراهبري و استقالل مثبت در دانش

آموزان توسعه یابد، تالش ي در دانشریپذتیمسئولشود توانایی می
آموزان افزایش گیري دانششود خالقیت کنجکاوي و قدرت تصمیممی

آموزان مندي به هنر در دانشیابد، در پرورش و ایجاد حس عالقه

انگیزه و اشتیاق براي حضور در محیط 
گیري یادگیري دارد، در انتخاب و تصمیم

کند، تواناست، در کار گروهی مشارکت می
آموز خالق آموز خودراهبر است، دانشدانش

آموز خودارزشیاب است، است، دانش
مؤثرآموز با همساالن و مربیان ارتباط دانش

.کندبرقرار می

رد صادقانه و یاري رساننده ارائه آموز بازخوبه دانش
آموز متمرکز است نه شود بازخوردها بر تالش دانشمی

است با کمک معلم مدنظربر استعداد وي خودارزشیابی 
یادگیري، تنها منبع -در حین فرایند یاددهی

گذاري نمره نیست رفاقت (به ویژه در دبستان ) ارزش
به جاي رقابت مد نظر است.
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نگرش مثبت نسبت به معلم و آموزان مورد بررسی،دانش
ادگیري نداشته و در کارهاي گروهی به ندرت محیط ی

محققان دارد اظهار می)63: 2011(جاروالکنند.مشارکت می
خوشایند، با خودتنظیمی و و عواطف اند که تجربیات دریافته

هاي آموزان استراتژيشوند و دانشانگیزش درونی همراه می
بیات بنابراین تجر؛برندو فراشناخت را به کار میخودراهبري
آموزان، هیجانی (خوشایند، ناخوشایند) دانشعاطفی 

و هاي متفاوتی را در فرایند خودتنظیمی العملعکس
این ارتباط بین تجربیات هیجانی و ، کندایجاد میخودراهبري 

.) یافت شده است2007(1فرایند خودتنظیمی توسط بوکرتز
وي دریافت که احساس خوشایند با افزایش در توانایی و 

شود و همچنین تالش و هاي ارزشمند همراه میقضاوت
کند، در صورتی که احساس ناخوشایند فرد را زیاد میةانگیز

و تالش فرد نیز دادههاي ارزشمند را کاهش توانایی و قضاوت
اي با معنا انجام براي آن که یادگیري به گونه.دیابکاهش می

کننده ن تسهیلفردي اثربخش بیرابطۀ میان«شود باید نوعی 
کنندة یادگیري در به وجود آید، در حقیقت تسهیل»و شاگرد

درجۀ نخست خود شاگرد است که عامل اصلی یادگیري به 
کننده دیگر هنگامی مؤثر و آید و کار معلم یا تسهیلشمار می

گیر ثمربخش است که شاگرد، خود همکاري و مشارکت پی
.ت کندداشته باشد و گام به گام با او پیشرف

ها به تحقق استعدادهاي خویش گرایش دارند، انسان
اي از رفتارها را انجام دهند، چنانچه آموزان قادرند دامنهدانش

به ایشان به منزلۀ عناصر قادر و قابل اعتماد نگریسته شود و 
کننده الزم فراهم باشد قادرند استعدادهاي خود شرایط تسهیل

طوح برتر کارکرد سوق پیدا را به فعلیت درآورده، به سمت س
).204- 205: 1392کنند (میلر، ترجمه مهرمحمدي، 

ي آموزش هامؤلفهچهارم: میزان کاربست سؤالبررسی 
گرا معطوف به ایجاد انگیزة تحصیلی در و پرورش انسان

است؟ چگونه» روش ارزشیابی«ۀمؤلفآموزان، در دانش
هاي باحث حوزهبرانگیزترین مو بحثزیانگچالشارزشیابی از 

معرفت بشري است، زیرا که مستلزم داوري مبتنی بر 
دارنظامآوري و تغییر هاست. ارزشیابی فرایند جمعارزش

داشتچشمشواهدي است که در نهایت به قضاوت ارزشی با 
). در بررسی میزان 1393به قضاوتی معین بیانجامد (کیامنش، 
دهد میزان ان میها نشکاربست این مؤلفه در مدارس، یافته

گرا در مؤلفۀ ارزشیابی در کاربست آموزش و پرورش انسان

1. Bookerts

مدارس ابتدایی در حد مطلوب نیست. این مؤلفه از آموزش 
گرا با آنکه از منظر مجریان و مربیان در مقایسه پرورش انسان

بهتر مورد کاربست قرار گرفته اما همچنان در هامؤلفهبا سایر 
هاي این شته و نتوانسته تمام مؤلفهوضعیت مطلوب قرار ندا

رسان، تمرکز بر بخش از جمله ارائۀ بازخورد صادقانه و یاري
بر دیتأکبر نمره، دیتأکآموز به جاي تالش و فهم دانش

را بر ایجاد روحیۀ رفاقت به جاي رقابتدیتأکخودارزشیابی و 
) اظهار 2009به طور کامل تحت پوشش قرار دهد. مک نیل (

هاي ارزشیابی و کار معلم در قضاوت و ارزشیابی د روشدارمی
آموزان نسبت به استانداردهاي معین اغلب با آن نقشی دانش

گرایان معتقدند، در تضاد است. در آموزش پرورش که انسان
هاي تحت گرایانه تمایل بر این است تا از ارزشیابیانسان

اعتقاد دوست مربیان انسانکنترل معلم فاصله گرفته شود
بندي کامالً نامربوط و ناکارآمد است و تنها دارند که نظام نمره

خودارزیابی، معنادار است.
نقشی محوري در آموزش و پرورش 2خودارزشیابی

در «دارد: اظهار می3کند. کرشن بامگرایانه ایفا میانسان
گرایانه تمایل بر این است تا از آموزش و پرورش انسان

ت کنترل معلم فاصله گرفته شود و از هاي تحارزشیابی
رود در حین یادگیري به ارزشیابی آموزان انتظار میدانش

ارزشیابی در این دیدگاه » ها بپردازند.پیشرفت به سمت هدف
آموزان شامل ارائه بازخورد صادقانه و یاري رساننده به دانش

ها حاکی از آن است که در . در این پژوهش نتایج یافتهاست
آموزان نسبت به سایر ایجاد خودارزشیابی در دانشبحث
هاي روش ارزشیابی ضعف عملکرد بیشتري مالحظه مؤلفه

شود.می
اي صالحیت حرفهبه بررسی ) در پژوهشی 1389پژوه (دانش

معلمان ابتدایی در سه حیطه شناختی، عاطفی و مهارتی
است که در هر سه مقوله پرداخته و به این نتیجه رسیده 

پرسش و پاسخ، از جمله در بحث هایی وجود داردرسایینا
هاي ارزشیابی نیز اغلب تمرکز در روشی، بندي و ارزشیابجمع

آموزان است تا تأکید بر تالش و فهم دانشةها بر نمرآن
هاي درست و نوین ارزشیابی یا ایشان. همچنین از روش

هوانگ هاينتایج یافتهکنند.اطالع ندارند یا استفاده نمی
هاي درسی اهداف برنامهاین مطلب است کهدیمؤ) نیز 2013(

آموزان موجود در راستاي ایجاد و تقویت خود راهبري دانش

2. Self - Evaluation
3. Kirschenbaum
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در این رویکردکند (الزم به ذکر استنبوده و بدان کمک نمی
هاي خوشایند و و تجربههاي میان فردي با پرورش مهارت

زشیابی که از ، توان خود رهبري و خودارتوسعۀ درونی
)شود.هاي آن است، حاصل میمؤلفه

پیشنهادها
ی و دهسازمانشود ضمن تغییر و بازنگري در پیشنهاد می-

یادگیري به سمت مدیریت -هاي یاددهیمدیریت محیط
شود.رمتمرکزیغیا متمرکزمهینراهبرانه، نظام آموزشی، 

زان به آموشود مربیان رابطۀ خود را با دانشپیشنهاد می-
نواز به هایشان را از صورت تکاي تنظیم کنند که نقشگونه
نواز تغییر دهند و به جاي تأکید بر انتقال اطالعات بر هم

درك و فهم عمیق آموزان در جستجو، تنظیم،کمک به دانش
ها تأکید ورزند و بیشتر در تسهیل یادگیري و هدایت دانستنی

ها.آنآموزان بکوشند تا قالب ریختندانش
هاي تدریس مورد تأکید در شود معلمان از روشپیشنهاد می-

مشارکتی، اکتشافی، معنادار، (گرایانه آموزش پرورش انسان
خودراهبر، یادگیري تجربی و...) بهره بگیرند تا ضمن درگیر 

ساز ایجاد آموزان در فرایند یاددهی یادگیري زمینهنمودن دانش
و خودارزشیابی در آنان شوند.پذیري، خودراهبري مسئولیت

کودکان باید در محیط آموزشی، احساس آرامش کنند و از -
عوامل تهدیدآمیز به دور باشند تا بتوانند به یادگیري بپردازند 

هاي و بیمهمعلمان هم نیاز به امنیت شغلی، رفاه نسبی
اجتماعی دارند تا بتوانند بدون دغدغۀ خاطر به پرورش 

شود جهت ان اقدام کنند بنابراین پیشنهاد میکودکان و نوجوان
آموزان، به پرورش استعدادهاي بالقوه و رشد همه جانبۀ دانش

آموزان و مربیان توجه شود.نیازهاي هر دو گروه دانش
از بهترین راهکارها جهت ایجاد نگرش مثبت به مدرسه،-

ایجاد احساس ارزشمندي است که در آموزش پرورش 
شود ن تأکید شده است لذا پیشنهاد میگرا به آانسان
آموزان در حل مسائل مدرسه، مشکالت درسی و دانش
یابی آن مورد مشورت قرار گیرند اگر آنان احساس تعلق ریشه

احترام و ارزشمندي کنند، از حضور در مدرسه لذت به محیط،
گیري و تصمیمبرند و این امر منجر به پرورش حوزه تفکر،می

شود.آموزان میدانشحل مسئله در

شود معلمان و مجریان سعی در ایجاد فرصت پیشنهاد می-
احساس موفقیت اولیه آموزان داشته باشند،موفقیت براي دانش

آموزان را افزایش اعتماد به نفس و خودپنداره مثبت دانش
دهد.می

پذیري بیشتري هاي درسی انعطافشود برنامهپیشنهاد می-
معلمان از آزادي عمل بیشتري برخوردار باشند داشته باشند و 

تا ضمن گسترش و پرورش خالقیت و تفکر واگرا در 
هاي یاددهی یادگیري خود را بر پایه فعالیتآموزان،دانش

تر کنند.اي، کارسازتر و موفقهاي حرفهنوآوري
شود معلمان و مجریان در فرایند یاددهی پیشنهاد می-

را (حتی با جریمه) تحقیر و تهدید آموزان دانشیادگیري،
گرایانه سواد عاطفی ننمایند چرا که در آموزش و پرورش انسان

از رشد شناختی نیست.ترتیاهمکمبراي یادگیري 
از آنجا که معلم عالمی است که قصد آموزش و انتقال علم -

خود را دارد از سویی تنها راهکار عالم براي عالم ماندن در 
ود، پژوهش و تحقیق است (نادري، سیف حوزه تخصصی خ

شود فرصت تحقیق و لذا پیشنهاد می)10: 1394نراقی، 
امکانات الزم جهت مطالعه از طریق نشریات مختلف به ویژه 

هاي مرتبط آموزش و پرورش در اختیار مقاالت و فصلنامه
مربیان قرار گیرد.

با یی جهت آشنایی بیشتر معلمانهادورهشود پیشنهاد می-
هاي میان یادگیري و ارتقاي مهارت-هاي یاددهی روش

گرایانه جهت در رویکرد انساندیتأکفردي اثربخش مورد 
پیشبرد علمی و عملی مربیان، از سوي سازمان آموزش و 

پرورش برگزار شود.
شود با توجه به اهمیت و نقش کلیدي معلم پیشنهاد می-

به عنوان یک وظیفۀ جایگاه معلم در نظام آموزش و پرورش 
ها به خدمت ملی مطرح شده و امکانات الزم در همه زمینه

گرفته شود.
آموزان هاي متنوع ارزیابی دانششود از روشپیشنهاد می-

هاي گروهی ها و عملکرد و همکاريمرتبط با همه توانایی
استفاده شود و در این راستا از هر گونه تنزل شخصیتی و 

مرتبط پرهیز شود.استانداردهاي غیر 
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