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 چکیده

ترین دانایی ی اطالعاتی است و اطالعات و دانش اساسیی صنعتی به فراصنعتی یا جامعهقرن حاضر تغییر از جامعه

ای را در آموزش مبتنی بر های گستردههای جدید، توانایییاستفاده از فناور آید.ها به شمار میها، جوامع و ملتانسان

انگیز جدید جهت ترویج ی تسهیالت هیجانیادگیری و ارائه -تواند در فرآیند یاددهیفناوری به ارمغان آورده است که می

توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای فناوری اطالعات و ارتباطات را میقع شود. های آموزشی مؤثر واتغییرات در روش

شود و به معلمان در بهبود فرآیند سنتی آموزش می یی آموزش مورد استفاده قرار داد که باعث تغییر شیوهیآکیفیت و کار

های ی حاضر درصدد تبیین مولفهمقاله کند.کمک می ی درسی کارآمد و اثربخشبخشی برنامهو تحقق آموزش و یادگیری

تحلیلی با استناد به  -ی توصیفیباشد که به شیوهی درسی تربیت معلم در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات میبرنامه

در تربیت معلم در عصر فاوا  ی درسیهابرنامه نشان داد کهپژوهش  ای نگارش یافته است. نتایج اصلیمطالعات کتابخانه

یادگیری فراگیرمحور، شامل فرآیند یادگیری  العمر و تفکر خالق،یادگیری مادام اهداف تربیتی شامل هایی چون:مولفه

پذیر، فعال/ یادگیری انعطافشامل  محیط یادگیریای، استفاده از محتوای آموزشی چندرسانهشامل  فرآیند آموزش

شامل حل  نقش فراگیر، ی فراگیرانی نیاز همهدهندهپوشش کننده، حامی وتسهیلشامل  نقش معلماکتشافی، 

 العمر و غیره است.های یادگیری مادامشایستگی، حل مسائلخودیادگیرنده، 

 ی اطالعاتیفناوری اطالعات و اطالعات، جامعهعصر ی درسی، تربیت معلم، برنامه کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه

است که نقش مهمی در تحقق اهداف و  1ی درسیهای آموزشی، برنامهترین عناصر در نظامترین و اصلییکی از مهم

شود وابسته به عناصر مختلفی است و ریزی درسی که از آن به عنوان طرح علمی یاد میهای آموزشی دارد. برنامهمأموریت

ی درسی تعاریف و مفاهیم بسیار زیادی وجود دارد ی برنامهمینهتواند در این حوزه تأثیرگذار باشد. در زعوامل متفاوتی می

ی اند. اما وجه مشترک تمام این تعاریف آن است برنامهکه هر کدام بر یک موضوع خاص تکیه نموده و آن را تبیین کرده

 گیرد. برداری قرار  میگیرد و به منظور یادگیری آسان مورد بهرهدرسی که در ارتباط با انسان شکل می

توان عصر تلفیق اطالعات و ارتباطات و انتقال دانش ی اخیر را به طور خاص میعصر حاضر را به طور عام و چند دهه

جهت آموزش دانست؛ عصری که بشر در آن بیش از گذشته نیازمند داشتن اطالعات و در نتیجه برقراری ارتباطات برای 

های اطالعاتی و ارتباطی گوناگون و پیشرفته امکان برقراری تن فناوریامروزه با در اختیار داش کسب اطالعات است.

ارتباطات و تبادل سریع اطالعات و در نتیجه تولید و توزیع دانش و دانایی بیش از پیش میسر گردیده است. فرد فرد جامعه 

که دسترسی حالی دردریافت کنند.  ایرا در هر زمینهتوانند آخرین اطالعات الزم جهانی در هر جا که باشند، به سهولت می

(. 2002، 2)مردوچ یکم دیده شده است به فناوری ارتباطات و اطالعات به عنوان یک حق اساسی شهروندی در قرن بیست و

)باربالیز  یک تهدید بزرگ زندگی است های زندگی،شکاف دیجیتالی که عدم خروج از آن به معنای محدودیت شدید فرصت

 (.2000، 3و کالیستر

ی اطالعاتی ی صنعتی به جامعهدر حال حاضر این موضوع پذیرفته شده این است که جوامع در حال تغییر از جامعه

شوند است که در آن، توان مدیریت حجم فراوان اطالعات با فناوری اطالعات و ارتباطات انتشار یافته و پردازش می

ی شهروندان ی اروپا همه(. براساس قوانین اتحادیه2004، 5قتصادیی ا؛ سازمان همکاری و توسعه2002، 4)کمیسیون اروپا

های سطح باال ی سواد اطالعاتی و مهارتهای کلیدی را داشته باشند که دربردارندهاین اتحادیه باید امکان کسب مهارت

-کلیدی اغلب اشاره به شایستگیهای (. مهارت2002مانند: کار گروهی، حل مسأله و مدیریت پروژه است )کمیسیون اروپا، 

العمر ، مفهوم یادگیری مادام6العمر دارد. براساس دیدگاه وزرای آموزش و پرورش کشورهای پیشرفتههای یادگیری مادام

ی ظرفیت برای العمر توسعهی فعالیت یادگیری هدفمند در زندگی فرد دارد. ویژگی مهم یادگیری مادامدربردارنده

تر با تغییرات ی رویارویی گستردهکنندهبینیاست. رویکرد یادگیری الکترونیک، پیش "گرفتنیادگیری برای یاد"

 (.2005، 7به نقل از وگت و پلگرام 2004تکنولوژیکی و جهانی شدن است )کشورهای پیشرفته، 

 روش پژوهش

باشد که می اطالعات و ارتباطاتی درسی تربیت معلم در عصر فناوری برنامههای صدد تبیین مولفهپژوهش حاضر در

نظری به  -ی کیفیدر این راستا به شیوه ای نگاشته شده است.تحلیلی و با استناد به مطالعات کتابخانه -ی توصیفیبه شیوه

 های پژوهش پرداخته شده است.ی یافتهارائه
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 مبانی نظری

 ی درسیتعریف برنامه

این واژه از  درسی است. یبرنامه ،آن یدارد که حاصل یا نتیجهی فرآینداز لحاظ مفهومی اشاره به  درسی یبرنامه

 به مقصد تا باید طی کنند، مقدار راهی که افراد مسابقه یا فاصله و به معنای میدان حرکت و race courseالتین  یریشه

به  اشاره raceنای برنامه درسی و به مع course ی . واژه(45 :1333 پور،)سیلمان، گرفته شده است دست بیابند مورد نظر

 (.232: 2010، 1آموزان دارد )شوابتجارب دانش ها وفعالیت

چمه  (. این اصطالح اکثر اوقات به تعاریف رسممی از آن 13: 2005، 2ی درسی کاری آسانی نیست )مارشتعریف برنامه

-تواند به عنوان مجموعمه ی درسی میبرنامه(. 3: 2005، 3شود، محدود شده است )روسکه در مؤسسات خاصی تدریس می

همای  آموزان در نظر گرفته شود یا ممکن اسمت بمه عنموان فعالیمت    های خاصی که برای دانشای از: دانش، مهارت و فعالیت

عنموان تمدریس و   یا بیشتر ممکن است بمه  پروراند تعریف گردد.آموزان را میطراحی شده که تدریس معلم و یادگیری دانش

ی درسی در عنوان برنامه شود، تعریف شده و یا ممکن است بهی درسی ملی نامیده مییری در سرتاسر کشور که برنامهیادگ

ای از: عنوان مجموعمه ی درسی بهطور کلی برنامهی درسی موضوعی در سطح موضوع تعریف گردد. بهسطح مدرسه یا برنامه

سطوح یک برنامه که برای معلمان ودانش آمموزان در فرآینمد تمدریس و     ها و محتواهایی است که درسطح فردی، درفعالیت

 (.  2011، 4و همکاران بیگیگردد )هوسشود، تعریف مییادگیری در مدرسه طراحی می

ی درسی غنای بیشتری از تعاریف قبلمی بخشمیده اسمت. اگمر خم  سمیر       به تعریف برنامه (2006و  2000اسالتری )

ی مطالعات بمر ناممه درسمی مطمرح     کالسیک و جدید را تاکنون مالحظه کنیم، تعاریف زیر در حوزهی درسی تعاریف برنامه

 -3های برناممه ریمزی شمده از قبمل، و     ی درسی به عنوان فعالیتبرنامه -2ی درسی به عنوان موضوع، برنامه -1بوده است: 

دهند. از نظر اسالتری، در عصمر پسمت   سه انجام میآموزان تحت نظارت مدری درسی به عنوان تمام تجاربی که دانشبرنامه

ی از نظر اسالتری برنامه آموز در درون زندگی تعریف می شود.ی تجارب کسب شده دانشی درسی شامل همهمدرن  برنامه

(. 621: 1331تواند در حصمارهای مدرسمه محمدود شمود )قمادری،      است و مانند گذشته نمی 5درسی یک امر میان فرهنگی

ی آمموزش یمک   بایستی طمرح و نقشمه  برعهده دارند به این جهت که میی مهمیی درسی وظیفهراین متخصصان برنامهبناب

جامعه را ترسیم نمایند و از وضعیت موجود که معموالً با کاستی و ضعف همراه اسمت بمه سممت وضمعیت مطلموب حرکمت       

 باشد.  تماعی مینمایند و این حرکت نیازمند نگاه انتقادی به تربیت و شرای  اج

شمود،  چمه کمه در مدرسمه تمدریس ممی     ی درسمی، عبمارت از آن  (، برنامه2003) 6فیلپزنظر آرول به طور کلی از نقطه

ای از اهمداف اجرایمی، همر    های آموزشی، مجموعمه ی مطالعات، مواد آموزشی، توالی دورهای از اهداف، محتوا، برنامهمجموعه

ای از تجربیاتی است کمه  شود و مجموعهچه که توس  کارکنان مدرسه طراحی میدارد، آنچه که در یک مدرسه جریان آن

 (.5: 2003فیلیپز، ها در ارتباطند )آرولآموزان در مدرسه با آندانش
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 فناوری اطالعاتمفهوم 

به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی  1153در سال  1اصطالح فناوری اطالعات، نخستین بار از سوی لیویت و وایزلر

به پشتیبانی فناوری اطالعات (. 13: 1333زاده، ها به کار گرفته شد )صرافیها و پردازش اطالعات در سازمانگیریاز تصمیم

ارتباطات  یحوزهدر حال حاظر این اصطالح  .پردازدهای اطالعاتی مربوط به کامپیوتر و نرم افزار میو مدیریت سیستم

های ارتباطی نقش چه که در شبکهآنگیرد و به عنوان فناوری اطالعات و ارتباطات مطرح است. مخابراتی را نیز در بر می

 (.623: 2010، 2)شاهمیر شودنامیده میفناوری اطالعات و ارتباطات اصلی را دارد، 

 و داده کاربرد و مطالعه افزار،شبکه و افزارنرمافزار، سخت ای از فناوری است که با استفاده ازشاخه ،فناوری اطالعات

سازد می پذیرامکان خودکار آماییداده و کنترل انتقال، مدیریت، کاری،دست سازی،های ذخیرهزمینه در را آن پردازش

  (.1336نور، )فتحیان و مهدوی

ی اطالعات را درچار ذخیره، پردازش و بازیابی و اشاعهفناوری اطالعات، امکان نوینی است که فرآیندهای گردآوری، 

های ی مدلتحول نموده و موجب آسان شدن و سرعت گرفتن این فرآیندها به نفع بشر شده است. طبیعی است که همه

یر سنتی که به نوعی با گردآوری، ذخیره، پردازش و بازیابی و اشاعه اطالعات مربوط بوده اند، در وضعیت جدید تحت تأث

ها متأثر شده و تحوالت وسیعی در این اند. حوزه آموزش نیز از این پدیدههای نوین اطالعات قرار گرفتههای فناوریپدیده

عرصه به وقوع پیوسته و یا در حال وقوع است. بر این اساس، فناوری مذکور آموزش و به ویژه آموزش از راه دور را تحت 

 .(5: 2004، 3تریکتأثیر قرار داده است )الکسلی و پا

صوت،  دهی، ذخیره و نشر اطالعات اعم ازگردآوری، سازمان عبارت از را ( فناوری اطالعات2005) 4النگلی و شاین

ای و مخابراتی صورت می پذیرد )النگلی و شاین، افزارهای رایانهاستفاده از نرم که باکنند تعریف می تصویر، متن یا عدد 

2005.) 

یابی، انتقال، پردازش، نگهداری دست اطالعات، تکنولوژی جدیدی است که فناوری :توان اذعان داشت، میدر مجموع

افزار، نرمدهد و دارای اجزایی چون؛ سختها، قرار میو تبادل اطالعات را آسان نموده و آن را به سهولت در دسترس انسان

، 3، گفتگو7های نیم فکر، گروه6و البته آشنایی با اینترنت و ابزارهای آن است که شامل: پست الکترونیکی 5افزارافزار، مغز

 باشد. و ... می 10، شبکه جهانی1پروتکل انتقال فایل
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 و آموزش و پرورشاطالعات فناوری 

ترین دانایی اطالعات و دانش اساسیی اطالعاتی است و ی صنعتی به فراصنعتی یا جامعهقرن حاضر تغییر از جامعه

یادگیری در نظام آموزشی تحول نپذیرد  -آید. حال در این میان، اگر فرهنگ یاددهیها به شمار میها، جوامع و ملتانسان

 کارانه آموزش خواهد انجامید؛های محافظهنه تنها فناوری اطالعات و ارتباطات ایجاد تحول نخواهد کرد بلکه به تقویت سنت

-اند و نیروی انسانی مهمکند بلکه انسان ها عامل اصلی تحولزیرا این فناوری اطالعات نیست که به تنهایی ایجاد تغییر می

ی فناوری ترین دستاوردهای توسعهشک یکی از مهمترین عنصر اشاعه و گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات است. بی

های مجازی، مدارس مجازی، مدارس هوشمند، دانشگاه مجازی و به .کالسی آموزش و پرورش استمذکور، تحول در عرصه

 (. 1333ی مهارت است )گری، های قابل اتکا برای توسعهها و قابلیتطور کلی یادگیری الکترونیک از ظرفیت

ثابت شده های اطالعاتی و ارتباطی در امر آموزش در تحقیقات علمی مختلفی ضرورت به کارگیری ابزارهای فناوری

های آموزشی، با استفاده از سازی محی سطح بهره وری آموزش از طریق غنی است که نتایج این تحقیقات بر افزایش

های جدید آموزشی را در فرآیند های جدید تأکید دارند. عالوه بر آن متخصصان تکنولوژی آموزشی، استفاده از رسانهفناوری

به نقل از شکاری،  1دهند )پائولس و مؤسسات دانشگاهی مورد تأکید قرار مییادگیری در مدار -سیستماتیک باددهی

های ی سنتی آموزش، فراگیران از طریق مدرس و محی  کالس، کتاب و آزمایشگاه، از جهان و پدیده(. در شیوه63: 1331

ی الکترونیکی و مخابراتی یق شبکهها فراهم کرده است که از طریافتند. اکنون فناوری این امکان را برای آنآن، آگاهی می

ای فراگیران به یادگیری، های رایانههای موردنظرش دست یابد. از طریق شبکهی موضوعای دربارهبه اطالعات بسیار گسترده

-پردازند و عناصر فرهنگی خود را در فضای نوین به اشتراک میسطح در سراسر جهان میرقابت، تعامل با دیگر افراد هم

 (.1-12: 2004ند )الکسلی و پاتریک، گذار

-ها را میترین آنهای درس شده است. مهمتغییرات مهم ناشی از فناوری اطالعات، منبع تغییراتی اساسی در کالس

آموزان را قادر ساخته است تا به اطالعات خارج از کالس دسترسی پیدا کنند توان در این واقعیت دانست که فناوری، دانش

که فناوری اطالعات، عالوه بر این (.2005، 2ی آنان بر فراگیری شده است )میشراه موجب افزایش انگیزهو این مسأل

های درسی و تولید سازد، در بهبود کیفیت برنامهدسترسی به اطالعات علمی، اشخاص و منابع غنی آموزشی را میسّر می

فناوری، ارتباط مدارس با مؤسسات علمی میسر خواهد شد و شکاف تواند مؤثر باشد. با استفاده از این دانش جدید نیز می

که رایانه برای فراتر رفتن از رو کمتر خواهد شد؛ عالوه بر این، هنگامیموجود بین مراکز آموزشی و مؤسسات علمی پیش

ی یادگیری جربهیابد و در این حالت آموزش به تهای یادگیری گسترش میشود، فرصتکالس درس سنتی به کار گرفته می

توانیم تغییراتی را که برای ما در حال وقوع است، شود. ما فق  میو سهیم شدن معلمان و فراگیران در این تجربه تبدیل می

آینده، به توانایی ما در فراهم  4به مراکز یادگیری 3ایهای ما برای تبدیل کالس رایانهها و تواناییبینی کنیم. مهارتپیش

 (.1334، 5تجربیات برای یادگیرنده و شوق تداوم یادگیری خودمان بستگی دارد )گریسون و آندرسونساختن انواع 

های اطالعات و کارکردهای جدید مربیان و یادگیرندگان چنین ی تحوالت ناشی از فناوریدرباره (2005یونسکو )

های زمانی و مکانی، قادرند آموزش را محدودیتی فناوری اطالعات این است که با گذر از اشاره نموده است: ویژگی برجسته

                                                           
1. Paul 
2. Mishra 

3. Cyber classroom 
4. learning centers 

5. Garrison & Anderson 
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ها را به اهرمی پرقدرت برای دگرگونی در فرآیند آموزش تبدیل کرده جا و در هر زمان برقرار سازند. این امر، آندر همه

تر های نوین دیجیتال با فراهم آوردن امکان فعالیت و استقالل بیشاست. از نظر بسیاری از متخصصان آموزش، فناوری

های مختلف، امکان های علمی در سراسر مرزها و در میان فرهنگفکری در طرحهای جدید، همفراگیران با توسّل به فرصت

کنند. در این جهت، ای گسترده از اطالعات، زمینه را برای انقالب آموزشی آماده مییادگیری از یکدیگر و دسترسی به رشته

کنند که ها را از نقش صرف منبع دانش، به راهنما تبدیل میقش معلمان هستند و آنهای اطالعات در حال تغییر نفناوری

فراگیران را در سیر اطالعات جدید، جستجو، انتخاب و حل مسائل یاری دهند. این تحول در آموزش، کانون کنترل روند 

فت در اثر این تحول، مرکزیت یادگیری توان گیادگیری از سوی معلم را به یادگیری توس  فراگیر تغییر داده است. حتی می

 (.45-46: 1331آبادی، به نقل از ابراهیم 2005شود )یونسکو، در یک محی  تعاملی و همکاری گروهی استوار می

تواند ای را در آموزش مبتنی بر فناوری به ارمغان آورده است که میهای گستردههای جدید توانایییاستفاده از فناور

های آموزشی مؤثر واقع انگیز جدید جهت ترویج تغییرات در روشی تسهیالت هیجانیادگیری و ارائه -اددهیدر فرآیند ی

ی شود. بدین ترتیب، ظهور و ورود تکنولوژی موجب گسترش ورود فناوری به مدارس در سراسر جهان شده است، اما مسأله

بیت خود دچار مشکل هستند چون به درستی مجهز به این اساسی این است که معلمان در ترکیب آن با سیستم تعلیم و تر

شوند، تجارب چندانی در ی معلمی می(. معلمانی که تازه وارد حرفه15: 2003، 2؛ کاونال1111، 1توانایی نیستند )آلبیون

ای از تاریخ دوره، اولین "عصر شبکه"ی تدریس ندارند، اما خوشان را مجبور به تدریس در استفاده از فناوری مذکور در دوره

بینند. در واقع می (235: 2001، 3ی اجتماعی )تپسکاتی دیجیتال به عنوان یک بعد طبیعی از زمینهی رسانهبرای تجربه

ها، قابلیت انتقال و همسوسازی با تدریس و یادگیری های فناوری اطالعات آنمعلمان نوعی عدم آمادگی دارند، یعنی مهارت

 (.2001، 4ندارد )فالک و دودندر کالس درس را 

ی کمبود منابع در آموزش و پرورش وجود داشته، شکسته است. مأموریت فناوری اطالعات، حصاری را که در نتیجه

نگر بتواند منابع ی آینده است که باید با رویکردی آیندهنظام آموزشی، تربیت نیروی انسانی فرهیخته برای زیستن در جامعه

 5ایرسانهانسان آینده را تشخیص داده، کشف نموده و به آزمون بگذارد. نظام آموزشی، دیگر یک نظام تک مورد نیاز فردای

آموز منتقل شده است؛ معلم، نه به عنوان منبع دانش، ست؛ مسئولیت یادگیری به خود دانش6هانیست؛ صحبت از چندرسانه

ی فردا اطالعات را نباید تنها از (. بنابراین، در مدرسه1335ی دانش ظاهر شده است )مهدیان، کنندهبلکه در نقش تسهیل

آموز پژوهنده بدانیم، بهترین رویکرد در های مهم تعلیم و تربیت را پرورش دانششبکه دریافت کرد. اگر یکی از هدف

و به هر صورت آموزان را به سوی بهترین اطالعات هدایت کند؛ از هرجا که به دست آید پژوهش، رویکردی است که دانش

 (.1333به نقل از عطاران، 7که باشد )وسی

آموزان را برای ورود به دنیایی که از و یکم، دانشآموزش و پرورش قرن بیست عنایت به تحوالت فوق، شایسته استبا 

تی باشند تا آنان ها و ادراکاآموزان باید دارای مهارتاطالعات و فناوری ریشه گرفته است آماده کند و در چنین دنیایی دانش

                                                           
1. Albion 
2. Cavenall 
3. Tapscott  
4. Fluck & Dowden 
5. Single media 
6. multy media 

7. Vesi 
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 تسهیل موجبی درسی، برنامه در های اطالعاتفناوری از مؤثر استفاده(. 1333را به عمل و همکاری قدر نماید )ذوفن، 

 با رفتاری مشکالت دارای آموزانیادگیری دانش به کمک آموزان،دانش آموزشی یتجربه سازیغنی یادگیری، فرآیند

 و مستقل یادگیری جهت در بیشتر مشارکت به تشویق آموزان،دانش و تمرکز انگیزه به کمک آموزشی، خاص نیازهای

 . (2001 ،1مارکوونس)است  شده آموزاندانش مشکالت به نسبت معلمان بیشتر آگاهی و العمرمادام یادگیری

 

 ی درسی در عصر فاوانقش معلمان در پیشبرد برنامه

ی آموزش مورد استفاده یآعنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفیت و کار توان بهفناوری اطالعات و ارتباطات را می

کند. شود و به معلمان در بهبود فرآیند آموزش و یادگیری کمک میسنتی آموزش می یقرار داد که باعث تغییر شیوه

 پرورش نکنند، تجربه خود هایکالس در را فناوری کاربرد الگوی امروز معلمان اگر که کنندمی کیدأت یونسکو کارشناسان

ابزارهای جدید فناوری اطالعات و ارتباطات به نحو کارآمدی در یادگیری خود بهره  از بتوانند که معلمانی جدید نسل

گذارد بلکه موجب تأثیر می 2معلم نه تنها روی دانش محتوایی ،در عصر اطالعات و ارتباطات پذیر نخواهد بود.گیرند، امکان

بخشد و از کار سطح باالتری ایجاد شوند، سواد اطالعاتی را ارتقاء می های درس دردر کالس 3های شناختیمهارتشود می

  (.2010گردد )یونسکو،ها با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در تدریس تسهیل میکند و تمام اینگروهی حمایت می

دریافت که هنگام 5ی سیلیکونفناوری اطالعات و ارتباطات در دره ای در مورد استفاده از( مطالعه2001) 4کوبان

-ی خود را تغییر دادند. وی دریافت کالسهای روزمرهاستفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، معلمان به دشواری فعالیت

ی ابتکاری کالس درسی که در های خود در ادارهشوند که معلمان از قابلیتهایی با جمعیت زیاد و زمان کم مانع از این می

( بحث کرده است که 2000) 6شود، به بهترین نحو استفاده کنند. السونآن از فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده می

فناوری اطالعات و ارتباطات اغلب متناسب با فرهنگ تدریس موجود نیست و حتی ممکن است موجب تقلیل حس کارآیی 

مفروض است که فناوری اطالعات و ارتباطات پتانسیل باالیی برای تقویت تعلیم و تربیت دارد،  معلمان شود. گرچه معموالً

شود که استفاده از آموزان وجود دارد. این اساساً منجر به این واقعیت میشواهد محدودی در مورد تأثیر آن بر عملکرد دانش

های ها قابل ارزیابی با آزمونده سهم دارند. این نوع مهارتهای شناختی پیچیفناوری اطالعات و ارتباطات در تسل   مهارت

-استاندارد ساده نیستند. فق  تعدادی از مطالعات، نتایج مثبت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات را بر عملکرد دانش

 (. 2004، 3؛ کاگس و همکاران2003، 7اند )گلبرگ و همکارانآموزان بیان کرده

 

 فاوای درسی تربیت معلم در عصر برنامه هایمولفه

 ی درسی تربیت در عصر فاوا عبارتند از:برنامه هایجنبه

                                                           
1. Markovac 

2. content knowledge 
3. cognitive skills 

4. Cuban 
 ترین تمرکز تجارت و کار تکنولوژى عالى در جهانسانتاکالراى کالیفرنیا با گسترده یمحلى در دره. 5

6. Olson 
7. Goldberg et al 
3. Cox et al 
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های درسی تربیت معلم در عصر فناوری اطالعات و ارتباطمات را بایمد تربیمت    هدف اصلی برنامهالف( اهداف تربیتی: 

آمموزان خمود را بمرای    و قادر باشند دانش ایفای نقش کنندی اطالعاتی معلمانی دانست که بتوانند در مقام شهروندان جامعه

های عمیمق  ایفای چنین نقشی تربیت نمایند. ایفای این نقش در بازار شغل ناپایدار و در حال تغییر، متسلزم کسب صالحیت

العمر را کمانون  ی درسی باید بیش از گذشته، هدف چگونگی یاد گرفتن و یادگیری مادامدر این عصر برنامه و گسترده است.

ی درسی و ایجاد انعطاف در برنامه یابی به هدف استدالل عقالنی از طریق شخصی کردن برنامهتوجه قرار دهد، باید به دست

 (.1333چون تفکر خالق و تفکر نقاد بپردازد )مهرمحمدی، های برتر تفکر هماهتمام بورزد و به تربیت قابلیت

همایی در نگماه بمه    های درسی تربیت معلم در عصر فاوا، تغییر جهتدر برنامه: ( تلقی نسبت به فرآیند یادگیریب

، از «آمموزش بمه سماخت و کشمف    »، «اییادگیری فرارسانه»به « یادگیری خطی»فرآیند یادگیری، همانند مواردی چون: از 

یمادگیری و چگمونگی یماد     جذب مواد، به یمادگیری چگمونگی همدایت   »، از «محور به یادگیری فراگیر محوریادگیری معلم»

یمادگیری  »بمه  « یادگیری یکسان برای هممه »، از «العمریادگیری محدود به سازمان آموزشی به یادگیری مادام»، از «گرفتن

بمه نقمل از دهارانکمار و     2003، 1رگو ویمد و غیره، بمه وجمود آممده اسمت )نورتمون و      « ی فراگیرانمتناسب شده برای همه

آموزان متوس  طراحی شده چنین فرآیند یادگیری از روش یادگیری مبتنی بر حافظه که برای دانشهم (.2003، 2همکاران

-آموزان میکند که موجب برانگیختن تفکر، خالقیت و مراقبت در دانشنوینی حرکت می دور شده و به سوی نظام آموزشی

ای ممداوم فمردی و فکمری اسمتفاده از مطالمب      هم شود. به این ترتیب آموزش تبدیل به خود رهبری، همکاری به صورت گام

ای، افزارهمای چندرسمانه  همای الکترونیکمی، نمرم   های چاپی نیسمت بلکمه شمامل کتماب    شود که محدود به کتابآموزشی می

 (.2005، 3شود )هالیم و همکارانهای داده میهای آموزشی و پایگاههای دورهکاتالوگ

های درسمی تربیمت معلمم در عصمر فنماوری اطالعمات و ارتباطمات،        امهدر برن( تلقی نسبت به فرآیند آموزشی: پ

های درسی از تأکید انحصاری بر کمارکرد انتقمال اطالعمات و    کند. در این عصر برنامههای مشخص تبعیت نمیآموزش از گام

ب که فمرد را قمادر   شود و با پیش گرفتن اعتدال، تکوین قضا یا سوخت ذهنی مناسهای گوناگون خارج میمعلومات در حوزه

های درسی فاوا، در برنامه (.1333دهد )مهرمحمدی، کند، در کانون توجه قرار میها یا حل مسأله میبه تفسیر و فهم پدیده

-ای در فرآیند آموزش، امکان انتقال بهتر مفاهیم درسی به دانش آموزان را فراهم میاستفاده از محتوای آموزشی چندرسانه

شود. بنمابراین انتقمال   ها نیز به شدت فعال میآموزان، حس بنیایی آنین روش عالوه بر حس شنیداری دانشسازد؛ زیرا در ا

شود تا زمان ماندگاری مفاهیم افزایش یابد. معلمان با استفاده از محتوای آموزشمی  مطالب از طریق احساس بصری باعث می

همای مطلموب معیمار    یمادگیری را افمزایش دهنمد. از جملمه ویژگمی      -کنند تا کیفیت فرآیند یاددهیای تالش میچندرسانه

ی مشخص برای استفاده از محتموای آموزشمی   تواند در اختیار داشتن محتوای آموزشی استاندارد و وجود برنامهموردنظر می

 (.2006، 4ی درسی توس  هر یک از معلمان در مدرسه مدنظر قرار گیرد )کاالم و کلدردر برنامه

های درسی تربیت معلم در عصر فناوری اطالعمات و  محی  یادگیری در برنامه نسبت به محیط یادگیری:( تلقی ت

ی ها در مورد اجمزای برناممه  پذیر بوده و حداکثر انتخابارتباطات، یک محی  از پیش تعیین شده نیست؛ بلکه کامالً انعطاف

محمور،  گردد. یادگیری فراگیرمحمور بمه جمای معلمم    فراهم میهای یادگیری، در آن ای از سبکدرسی برای انطباق با گستره

ای، کار مشمارکتی بمه جمای کمار فمردی، یمادگیری       ای به جای تک رسانهانگیزش چندحسی به جای تک حسی، چند رسانه

                                                           
1. Norton and Widurg 
2. Dharankar et al 
3. Halim et al 

4. Cullum & Kelder 
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همای درسمی   های محمی  یمادگیری در برناممه   از ویژگیفعال/ اکتشافی و مبتنی بر پژوهش به جای یادگیری منفعل و غیره 

 گردند.ی اطالعاتی تلقی میربیت معلم در جامعهت

های درسی تربیت معلم در عصر فاوا، تغییمر جهتمی آشمکار در نقمش معلمم هماننمد:       در برنامه نقش معلم:تغییر ث( 

-کننمده و پوشمش  آموز، معلمم بمه عنموان تسمهیل    تغییر معلم از دانایی در صحنه به راهنمایی در حاشیه، تبدیل معلم به هم

ی فراگیران، معلم به عنموان حمامی فراگیمران بمرای یمادگیری درسمت سموال کمردن و معلمم بمه عنموان            ی نیاز همهدهنده

 آوردن فمراهم  یآمماده  بایمد  معلممان     (. 1333خورد )مهرمحمدی و همکماران،  ی درسی به چشم میماده یتولیدکننده

 . باشند آموزاندانش برای محورفناوری یادگیری هایفرصت

ی درسمی مبتنمی بمر    در برناممه  فناوری هایقابلیت به دسترسی برای فراگیرندگان به کمک در اصلی فرد ،حقیقت در

 آمموزان، دانش یادگیری از فناوری پشتیبانی چگونگی از آگاهی و فناوری کاربرد برای آمادگی و است کالس معلم ،عصر فاوا

 یابدمی ضرورت معلمان آموزش به پرورش و آموزش هاینظام توجه ترتیبنبدی د.گرد معلمان اساسی هایمهارت جزو باید

های برنامه در ناوری اطالعات و ارتباطاتف یتوسعه هایبرنامه با معلم، تربیت نمودن همگام ندمنظام نگاهی در است الزم و

-ایمن  که طوری به است؛ متفاوت کامالً کشورها منابع و شرای  که بماند دور نظر از نباید نکته این. گیرد قرار مدنظر درسی

 آموزشمی  هایمنظا یمواجهه چگونگی و گذاشته اثر فناوری اطالعات و ارتباطات جدید یبرنامه هر اجرای بر هاتفاوت گونه

 فرهنگمی،  مالحظات بر عالوه کشور آموزشی نظام در ناوری اطالعات و ارتباطاتف ادغام. دهدمی قرار تأثیر تحت را تغییر با

 اسمت  نگمر جانبمه  هممه  و آگاهانمه  عالمانه، دقیق، سازیآماده و بسترسازی مستلزم ارزشی، و تکنولوژی اجتماعی، اقتصادی،

 (.2012، 1)سونگ

های درسی تربیت معلم در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات بیش از گذشته فراگیمران  برنامه :فراگیر تغییر نقشج( 

نماید و برای فراگیر نقشی فعال قائمل  ی دانش و اطالعات میساز در عرصهو، تولید و ساختآفرینندگیرا مهیای ایفای نقش 

-گذاری ممی های درسی، فراگیران، مسئول یادگیری خود هستند و برای کسب دانش و فهم خود سرمایهاست. در این برنامه

همای خردمندانمه   یابی به بینش برخوردارند؛ انتخابدست های جدید وی باال برای حل مسائل و ساخت پاسخکنند؛ از انگیزه

هما در خمالل جسمت و جمو     ی به اشتراک گذاشتن ایدهدر بین ابزارها و راهبردها دارند؛ به طور هماهنگ با دیگران و بر پایه

 (.2005، 2و رنی به نقل از حداد 1113کینز، دانند چگونگی یادگیری خود را مدیریت کنند )مککنند. میبرای فهم کار می

گر این اسمت  کنند، در تالش برای کسب یک شغل جدید هستند که این بیانآموزانی که مدرسه را آغاز میبسیاری از دانش

چمون   -در ممدارس رسممی و غیمر رسممی     -العمر خود را توسمعه دهنمد  های یادگیری مادامکه جوانان امروز باید شایستگی

همای یمادگیری ممادام العممر توسمعه      را برای شهروندان خود به منظور کسب شایسمتگی هایی نیازمند این هستند که فرصت

 دهند.  

های یادگیری قبل توجه و مهم ، به تبیین تعدادی از عناصر آموزشی پرداخته است که در محی (2003) 3وگت

های پداگوژیکی دو بیانگر ویژگی، این عناصر، به روشی که 1باشند. در جدول ها میاین شایستگی یکنندههستند که تقویت

دهد چنین نشان میی صنعتی و اطالعاتی است را با استفاده از مفاهیم کمتر و بیشتر ارائه نموده است. این جدول همجامعه

 (.2003)وگت،  های پداگوژیکی در مدارس استکه امروزه تعلیم و تربیت در جستجوی ایجاد تعادلی جدید برای رویکرد
 

                                                           
1. Sung 
2. Haddad and Rennie 
3. Voogt 
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 ی اطالعاتیی صنعتی در مقابل جامعه: مرور پداگوژی در جامعه1 شماره جدول

 هاجنبه ی صنعتی(کمتر )پداگوژی در جامعه ی اطالعاتی(بیشتر )پداگوژی در جامعه

 آموزانهای تدوین شده توس  دانشفعالیت

 های کوچکآموزش به صورت گروه

 های یادگیری متنوعفعالیت

 ی یادگیرندگانوسیلهگام های تعیین شده به 

 های تدوین شده توس  معلمفعالیت

 ی کالسآموزش همه

 هاتنوع کم در فعالیت

 ی برنامههای تعیین شده به وسیلهگام

 

 فعالیت

 هاکار کردن در تیم

 های ناهمگنگروه

 حمایت از یکدیگر

 انفرادی

 های همگنگروه

 هر کس برای دیگری

 

 تشریک مساعی

 یادگیری پر بار

 های جدید برای حل مسائلحلیافتن راه

 

 1یادگیری مولد

 های موجود برای حل مسائلحلاستفاده از راه

 

 خالقیت

 ایجاد ارتباط و یکپارچگی بین نظریه و عمل

 رواب  بین موضوعات

 2موضوعی

 های معلمانتیم

 

 هیچ ارتباطی بین نظریه و عمل وجود ندارد.

 موضوعات درسی مجزا

 محوردیسیپلین

 فرد فرد معلمان 

 

 یکپارچگی

 آموزمحوردانش

 تلخیصی

 محورمعلم

 تشخیصی

 ارزشیابی

 (2000، 4؛ وجین و همکاران1117، 3منبع: )وگت و ادنتهال

 

 

 گیرینتیجه

های نظام آموزشی و پرورشی یک کشور، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه یهترین دغدغامروزه مهم

ای طور مؤثّر در چنین جامعهه های اجتماعی قادر باشند بی گروهکه همه. برای آناستاطالعاتی  یهفکری در جامع

کاربرد .ی اجتماعی را بیاموزندمشارکت داشته باشند، باید یادگیری پیوسته، خالقیت، نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازنده

کماربرد آن در  بوده وسماز ایجماد انگیمزه، یمادگیری، تجربه و نوآوری زمینمه ،آموزش و پمرورشنظام وری اطالعات در افن

                                                           
1. reproductive learning 
2. Thematic 
3. Odenthal 
4. Wijnen et al 



  

619 

 

 کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی سومین

Third National Conference on Psychology and Educational Sciences 

رود تا موجبات یادگیری فعال از آموزش و پرورش انتظار می ، بنابراینآمموزش و پمرورش یمک ضمرورت انکمارناپمذیر اسمت

های سابق اسمت. هروی یاز به تغییرآمموزان را فراهم آورد. برای محقق شدن چنین رویکردی به ناچار نو مشارکتی بین دانش

همای گوی نیازهای آموزشی متغیر عصر جدید نیست؛ بنابراین یکی از تالشهمای آموزش قدیمی مسلماً پاسخشمیوه

از دالیل . درسی باشد یوری اطالعمات و ارتباطمات و کماربرد آن در برناممهاهای آموزشی باید در ارتباط با فمنسازمان

باشد که این کار از ری اطالعات و ارتباطات در آمموزش و پمرورش کممک بمه پیشمبرد کیفیمت آموزش میواکاربرد فن

ای که متن، صدا و تصاویر متحرک را افزارهمای چند رسانهطریق افزایش انگیزه فراگیران جهت یادگیری با استفاده از نرم

 پمذیرد. کنند، صمورت ممیادغام می
شود بلکه اهمیت آموزان و مسائل زیربنایی توجه مینه تنها به دانشی درسی تربیت معلم  در عصر فاوا برنامهدر 

و در فرآیند  ستون اصلی سیستم آموزش ملی هستند معلمانبه این دلیل که باشد میعوامل  یهمعلمان برابر با اهمیت هم

ن از آموزش دانش به ساختن دانش، کلید انتقال محی  تدریس معلما یهضرورت تغییر شیوتدریس نقش بسزایی دارند. 

ها نند. از این رو تالشک اجراییبایست تغییر و دگرگونی را ها میدر واقع آن. یادگیری سنتی به محی  یادگیری جدید است

 . ها و گرایش مثبت معلمان باشدباید در جهت رشد دانش، مهارت

 

 : منابع
ی فضمای واقعمی و مجمازی، تهمران: پژوهشمگاه      ش و یمادگیری در محمی  وب: مقایسمه   (. آمموز 1331) آبادی، حابراهیم

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، چاپ اول.

 ی فناوری مدارس هوشمند.های جدید در آموزش، تهران: انتشارات مؤسسه توسعه(. کاربرد فناوری1333ذوقن، ش. )

 ریزی درسی با تأکید بر تدوین محتوای درسی فعال و کاربرد تحلیل محتوا، تهران: احسن.(. برنامه1333) پور، جسلیمان

یمادگیری توسم  اعضمای هیمأت      -( و میزان کاربست آن در فرآیند یاددهیICTE(. فاوای آموزشی )1331) شکاری، ع

 .57-31، پاییز و زمستان، صص 2علمی، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال ا، شماره 

(. یمادگیری ترکیبمی؛ رویکمردی نموین در توسمعه آمموزش و فرآینمد یماددهی/         1311) عممران، ا و سماالری، ض  صالحی

 .61-75، بهار، صص1، شماره 5یادگیری، فصلنامه راهبردهای آموزش، دوره 

 (، تهران: انتشارات میر.فناوری اطالعات در سازمان )مفاهیم و کاربردها .(1333زاده، ا )صرافی

(. جهانی شدن فناوری اطالعات و تعلیم و تربیت، تهران: مؤسسه توسعه فناوری مدارس 1333) عطاران، م

 هوشمند.

ایمران،   علمم و صمنعت   دانشمگاه  انتشارات فناوری اطالعات، تهران: مدیریت و مبانی (.1337) ح، نورمهدوی م و، فتحیان

 چاپ هفتم.

(. نظریه انتقادی تعلیم و تربیت )نقد برنامه درسی مدرنیته و سرمایه داری متأخر(، تهران: انتشارات 1331) دری، مقا

 یادواره کتاب.

 (. اینترنت در مدرسه.ترجمه مریم ناخدا، تهران: مؤسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند.1333) گری، د

)مبانی نظری و عملی(، ترجمه اسماعیل زارعی  21رونیکی در قرن (. یادگیری الکت1334) گریسون، د.آ و آندرسون، ت

 زوارکی و سعید صفایی موحد، تهران: انتشارات علوم و فنون.
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(. بازاندیشی مفهوم و مدلول انقالب آموزشی در عصر اطالعات و ارتباطات. در انجمن مطالعات 1333) م مهرمحمدی،
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 هاهای مقابله با آنکارمروری بر استرس و اضطراب در کودکان و راه
 

 2، احسان طالبی1مهناز اسماعیلی

 ستان بوشهر و کارشناس ارشد روانشماسی عمومیراور دبستان پسرانه شهدای بسیج شهمش1

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و دانشجوی دکتری  HSEکارشناس  بهداشت و محیط زیست مرکز آموزش  2

 آلودگی محیط زیست داشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات–محیط زیست 

  

 چکیده:

 

 با موقعيت   كودكي از انسان و شده انسان زندگي ناپذير جدايي جزء چراكه دارند، آشنايي استرس واژة با افراد تمامي تقريباً امروزه

 قابت   شتود،  داده تشتيي   موقع، به اگر كه س  ا افسردگي و اضطراب كودكي، دوران اختالالت از يكي اس  مواجه زا تنش هاي

 نباشد،به بيمارگونه ها، ترس اين كه صورتي در و كند مي ريزي پايه كودكان در را اضطراب شيوع تشويش، و ترس.باشد درمان مي

 متي  كته  كودكان اس  اجتماعي هاي اضطراب ترين شايع جزو بودن، گير گوشه و خجالتي .دهد مي نشان را خود طبيعي صورت

اي بتا هتدت تترويگ آگتاهي در       مقاله مروري  پيشرو تحقيقي اس  حاصت  از مطالعتات كتابيانته     .كند ميت  را آنان زندگي تواند

دوران پتيش از ختدم  و   روانشناستي در   آموزه هتاي  خصوص چگونگي اضطراب در كودكان و راههاي مقابله با آن ، و نتيجه آنكه 

اي ايجاد ضمان  اجرايي جه  استقرار يک  سيستم آموزشتي انعطتات پتذير كته نيازهت     و  جه  معلمان  پايه ابتداييضمن خدم  

مطالعه برنامه درسي پنهان بعنوان بازخورد فرآيند مربوطه امتري ضتروري بته نظتر متي        در كنار روحي دانش آموزان در نظر گيرد

   رسد.

 

 استرس ، اضطراب در كودكان ، ترويگ آگاهي ، برنامه درسي پنهان  کلمات کلیدی:
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 مقدمه:

 با موقعيت   كودكي از انسان و شده انسان زندگي ناپذير جدايي جزء چراكه دارند، آشنايي استرس واژة با افراد تمامي تقريباً امروزه

 مؤثر مقابلة هاي راه توان ميها  آن شناخ  با ولي برد، بين از توان نمي را استرس منابع اينكه وجود با . اس  مواجه زا تنش هاي

 تشتيي   موقع، به اگر كه س  ا افسردگي و اضطراب كودكي، دوران اختالالت از يكي.( 6831خداياري فرد و پرند )كرد  را اتياذ

 هتا،  تترس  ايتن  كه صورتي در و كند مي ريزي پايه كودكان در را اضطراب شيوع تشويش، و ترس.باشد مي درمان قاب  شود، داده

 اجتمتاعي  هتاي  اضتطراب  تترين  شايع جزو بودن، گير گوشه و خجالتي .دهد مي نشان را خود طبيعي صورت نباشد،به بيمارگونه

 هتا  ترس بروز .گيرند فرامي شدن شرطي راه از را اضطراب و ترس كودكان، .كند ميت  را آنان زندگي تواند مي كه كودكان اس 

 اضتطراب .  ( (www.kamalsch.ir/upload/5/1381باشتد  نمي يكسان سنين، تمام در و نيس  بيني پيش قاب  كودكان، در

 استرس تجربه .آيد مي به وجود بدن جسماني تغيرات و تنيدگي از فرد ادراك واسطه به كه اس  ناخوشايند هيجان و احساس يک

 از استرسورها مقاب  در نتوانند كودكان اگر .دارد عهده به اجتماعي و رواني جسماني، مشكالت توسعه در را مهمي نقش كودكان در

شتد )بيگلتو و    خواهتد  آينتده  در اجتمتاعي  و ختانوادگي  پيچيتده  هتاي  گرفتاري بروز به منجر كنند استفاده درستي تطابقي روش

 گونه به دنرو مي شمار به نوجوانان و كودكان شناسي، آسيب شكلهاي ترين متداول از اضطرابي هاي اختالل لذا  (6831همكاران 

 عالقته  اخيتر،  دهته  در شده سبب امر همين و بوده  كودكان در ها اختالل اين شيوع روزافزون افزايش بيانگر متعدد مطالعات ايكه

در . (6836 ،مشتهدي و ديگتران   ) يابتد  افتزايش  ، نوجتوان  و كودكان اضطرابي هاي اختالل عالئم زمينه در پژوهش به پژوهشگران

 چندبعتدي  مقيتاس  روانستنجي  ويژگيهاي تعيين پژوهشي با هدت  6836مشهدي و همكاران ، خصوص پيشينه تحقيق در كشور 

 چندبعتدي  مقيتاس  كت   درونتي  همساني و بازآزمايي اعتبار ي ناشي از تحقيق ها داده تحلي كه  .انجام داده اند كودكان اضطراب

 هاي مشيصه اضطراب چندبعدي نويسندگان بيان مي كنند مقياس. همچنين نشان داد 93/0و  83/0را  بترتيب  كودكان اضطراب

 اضتطرابي  هتاي  اختتالل  بته  مبتال كودكان شناسايي جه  مفيد غربالگري ابزار يک و دارد ايراني جامعه در قبولي قاب  روانسنجي

نموده  معرفي را  نوجوانان و كودكان در اضطرابي اختالالت تشيي  و ارزيابي ابزارهاي و ها شيوه 6839و همكاران  موسوي .اس 

 ايمجموعه  از استفاده و كند نمي كفاي  تنهايي به درماني اهدات و پژوهشي مقاصد جه  ابزارها اين از استفاده و بيان نموده اند 

تواند  مي درمان نتايگ ارزيابي نيز و تر دقيق تشيي  جه  شده معرفي خودگزارشي ابزارهاي حال عين در مي شود. توصيه از آنها

در ستال   ختوي  شتهر  ابتتدايي  مدارس كودكان در استرس با تطابقي هاي (  روش6838اكبر بيگلو و همكاران ) .باشد دهنده كمک

 مدرسه مداخالت طراحي خصوص در ميتواند استرس با تطابقي روشهاي شناساييرا مورد بررسي قرار داده و نشان دادند .،  6831

 بته  باشد، مي مدرسه سن كودكان رفتاري و جسمي ازمشكالت بسياري عل  كه شايع كاهش استرسهاي براي هايي برنامه يا محور

 هتاي  ه ختانواد  فرزندان روان بهداش  و استرس با مقابله هاي شيوه مقايسه 6833قمري و فكور  .نمايد كمک اي حرفه گروههاي

را  طتالق  غير و طالق هاي خانواده فرزندان بين در رواني بهداش  و استرس با مقابله هاي شيوه رابطه و تعيين طالق غير و ق طال

 واز.برخوردارنتد   تري پايين رواني بهداش  از عادي فرزندان به نسب  طالق فرزندان كه داد نشان نتيجه مورد بررسي قرار داده و 

 بتا  انفصتالي  و مقابلته شتناختي   شتيوه  كته  داد نشتان  نتيجه همچنين. كنند مي استفاده بيشتري اجتنابي و هيجاني مقابله شيوه

  .دارند رابطه روان بهداش  در اختالل با اجتنابي و هيجاني هاي ه شيو و باال روان بهداش 

 

 دبستانی :عالئم استرس در کودکان 

 اغلب اختاللن اي .ديگرباشند اختالالتا بسياري ساز زمينه ميتوانند و هستند كودكان شايع اختالالت جمله از اضطرابي اختالالت

 اختالالت با اغلب و ميباشد درصد 19 تا 14 از كودكان در اختالل اين شيوع . دارد تداخ  هاي ديگر حوزه در فرد دمؤثر عملكر با

 خطتر  معرض در همچنين اضطرابي اختالالت با كودكان . يابد تظاهرمي گسييته مهار رفتاري اختالالت يا و افسردگي نظير ديگر

http://www.kamalsch.ir/upload/5/1381.pdf
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 بر مداخله و عل  شناسايي بنابراين . هستند بزرگسالي و نوجواني دوران در روانپزشكي اختالالت و خودكشي مواد، از استفاده باالي

 (6833،متين ) يک ضرورت اس   زمينه اين در ميتلف ديدگاههاي وبررسي اضطراب عالئم

 : شام  اس  بر  دبستانيها در استرس عالئم

 : . ترس و كابوس هاي شبانه6. 

 جسمي بيماري يک از بيش را دردها اين والدين و هستند استرس تح  اطفال كه دهد مي نشان سردرد و درد دل مانند شكاياتي

 چيزي از خواهند مي درد دل و سردرد وسيله به كودكان . باشد ساخته خود از آنرا كودك كه نيس  چيزي مشك  اين . دانند مي

كنتد  بيان متي  بدهنتد  تطتابق  ها استرس با را خود آنها اينكه براي باشد راهي تواند مي و اس  واقعي مشك  يک اين اما كنند فرار

خواب از فاكتورهايي اس  كه براي سالم  كودك نقش اساسي دارد. و همانند تغذيه براي او الزم و ضروري اس . به طتور طبيعتي   

ساع  خواب در شبانه روزنيازمندند. عوام  ايجاد كننده استرس  61تا  60ساع  و كودكان نوپا به  61تا  68نوزادان زير يكسال به 

 خواب كودكان را ميت  كنند   مي توانند

 . منفي بافي و دروغگويي :2

 بتود  اينطتور  اگر بگويند او به و نكنند بزرگ آنرا كنند تائيد را كودك دروغ اينكه بدون والدين كه اس  اين مسئله اين با مقابله راه

 وستيله  ايتن  بته  و اند سركوبنكرده نيز را او احساسات طرفي از و اند كرده قبول را دروغ نه والدين طريق اين به . بود خوب خيلي

 . كنند صحب  هم با توانند مي كودك اولياء

 . محرومي  و خجالتي بودن افراطي:8

 از بعضتي  پتذيرش  در هتا  بچه از بعضي . شوند نمي بالغ سرع  يک با ها بچه همه ، داريم آشنايي ها بچه اخالق با تقريباً ما همه

 تتا  كنتيم  كمک آنها به ، شوند مي آشفته بقيه از زودتر و كند مي پرخاشگري و شده عصباني زود ما فرزند اگر. هستند كند چيزها

 فرزنتد  اگر كنيم ورزش پيشنهاد او به ، دارد تحرك به نياز مدرسه از بعد ما كودك اگر . كند پيدا خود هيجانات تيليه براي راهي

 بيشتتر  آنهتا  بتا  بلكه نپرسيم كلي سؤال كودكانمان از كنيم سعي. دهد گوش موسيقي به كنيم توصيه او به دارد آرامش به نياز ما

 .(6838،بيان و گرجي )بپرسيم تر جزئي سؤاالت و كنيم صحب 
 

 انواع اختالالت اضطراب و استرس در کودکان 

 شيوع مورد در شده انجام ت مطالعا .باشد مي ن نوجوانا و كودكان رواني -عاطفي اختالالت شايعترين از يكي ي اضطراب اختالالت

 تشييصتي  معيارهتاي  از يكتي  بتا  نوجوانتان 5% 10%-و كودكان %8 -% 12 حدود در كه اس  داده نشان اختالل اين شناسي

 به اضطرابي اختالالت  هستند مواجه نمايد ميت  را آنها ي روزانه عملكرد و عادي ي زندگ روند كه هاي انداز تااضطرابي  اختالل

 شتيوع  ميتزان  مطالعتات  برختي  كه طوري به شايعاس ، نوجوانان و كودكان ميان در بااليي ميزان از جدايي اضطراب اختالل ويژه

 اشتكال  از يكي در ت اس ممكن نوجوانان و دركودكان اضطرابي اختالل .اند داده گزارش نيز % 42 تا را جدايي اضطراب اختالل

 اختتالل  ، آن بتدون  يتا  و ي هتراس  بتازار  بتا  آسيمگي اختالل ، يافته تعميم اضطراب اختالل ، اجتماعي هراس ، جدايي اضطراب

 بترا  بسياري منفي ي پيامدها با ي كودك جدايي اضطراب اختالل . باشد داشته وجود اختصاصي سهاي هرا و عملي -وسواسفكري

 اي پديتده  كتودكي  اضتطراب  اختالل دهدمي   ن نشا شواهد اين بر عالوه .اس  همراه اجتماعي و تحصيلي ، شيصي سازگاري ي

 در را ي بستيار  ت مشتكال  و كنتد  مي پيدا ادامه بزرگسالي و نوجواني سنين  تا درمان م عد صورت در و ه نبود كودكان براي گذرا

 هتم  با ترس نوع بر اختصاصي تاكيد در و داشته بسياري مشترك خصوصيات اضطرابي اختالالت انواع.كند مي ايجاد ك كود آينده

 محر تهديدكنندگي درياف  ميزان .كنند مي تجربه را اضطراب محيط در شده درياف  ي تهديدها به پاسخ در كودكان.دارند تفاوت

 بتر  ه انتداز  از بتيش  و ي افترا   طور به شوند مي ب مضطر ن كودكا كه زماني . اس  متفاوت ديگر ل اختال به اختالل يک از كها
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 جتدايي  اضتطراب  اختتالل .كنند مي تجربه را زيادي جسماني ت تغييرا و كنند مي توجه دهد رخ اس  ممكن كه منفي پيامدهاي

 و DSMII-R -بتين  تفتاوت  مهمتترين  است ،  شتده  مطرح (DSM IV ) در مواردينيز و  DSM III-R )ر ) د بار اولين براي

DSM IV در ن نشانگا م تداو كه اس  اين DSM IV در ،است   شتده  دانستته  الزم اختالل تشيي  براي هفته 4حداق  براي 

 DSM-IV-TR شتده  نظتر  تجديتد  متتن .اند دانسته كافي مدت اين براي را هفته DSM-III-R، 2 و DSM III در يكه حال

 كودكتان  ابتالي در مهم بسيار عوام  از .اس  آورده نوجواني و كودكي شيرخوارگي دورة اختالالت جزء را جدايي اضطراب اختالل

 بته  والتدين  از يكتي  ابتالي كودك، دلبستگي كيفي  به توان مي ميتلف، پژوهشي هاي يافته اساس بر جدايي اضطراب اختالل به

 هتراس  همچتون  ديگتر  ت اختتالال  دچار كه دارد امكان ن نوجوانا و ن كودكا .نمود اشاره جديد فرزند تولد و اضطرابي لهاي اختال

 نيتز  (Post Traumatic Stress Disorder ) ستانحه  از پت   استرس اختالل و عملي -فكري وسواس ، آسيمگي ، اختصاصي

 ديگري پزشكي روان تشييصهاي اس  ممكن جدايي اضطراب اختالل به مبتال كودكان كه دهندي م نشان اخير پژوهشهاي .باشند

 اضطرابي اختالالت به جدايي اضطراب اختالل به مبتال كودكان از نيمي تقريبا  بگيرند افسردگي و آسيمگي اختالل همچون نيز را

 و افستردگي  با زيادي همپوشي جدايي اضطراب اختالل . هستند مبتال يافته تعميم اضطراب و اختصاصي هراس همچون نيز ديگر

 -ADHD: Attention Deficit) توجته  كمبتود  و فعتالي  بتيش  اختتالل  و كودكتان  در اضتطراب  بتين  دارد رفتتاري  مشكالت

Hyperactivity Disorderزمتان  در  ، مفتر  ب اضتطرا  بته وستيله   جتدايي  اضطراب ل اختال.كردند مشاهده زيادي همپوشي 

 اختتالل  بتراي   DSM-IV-TR  كته  بعتدي  معيارهتاي  .است   شده مشي  اس  دلبسته آنها به كودك كه اشياصي از جدايي

 : اس  زير ترتيب به كند مي  يمش جدايي اضطراب

 .اس  انتظار مورد يا دهد مي خ ر دلبسته مهم ص اشيا يا خانه از جدايي يكه زمان ه شوند تكرار مفر  ب اضطرا ) الف

 .دلبستگي مورد مهم ص اشيا به احتمالي آسيب يا ن فقدا مورد در مفر  و م مداو نگراني ) ب

 .شود دلبستگي مورد مهم شي  از جدايي به منجر كه اي حادثه مورد در مفر  نگراني ) ج

 . جدايي از ترس عل  به ديگر جاي هر يا مدرسه هب  رفتن از بيزاري و مداوم ع امتنا )د

 . خانه از دور خوابيدن يا ك كود دلبسته مهم شي  حضور ن بدو خوابيدن تنها از افراطي و مداوم س تر )ه

 .ك كود دلبسته ص اشيا و مهم ن بزرگساال حضور ن بدو خانه در بودن تنها از امتناع و افراطي و مداوم س تر )و

 .جدايي ع موضو با ه شوند تكرار سهاي كابو ) ن

 تتاثيرات  نشتوند  درمتان  بموقتع  چنانچته  جدايي اضطراب اختالل دچار نوجوانان و كودكان نشان مي دهند  متعددي هاي پژوهش

 :جمله از ماند مي بجا زندگيشان در داري معني زاي آسيب و منفي

 .تحصي  ترك نهايتا و مدرسه بردن پايان به در توانايي عدم يا مدرسه از مكرر هاي غيب  -

 .همساالن تعام  در آسيب -

 .نف  به اعتماد و نف  عزت كاهش -

 .الك  به اعتياد يا داروها مصرت سوء -

 .كاري هايتموقعي با سازگاري در مشك  -

 .بزرگسالي در اضطراب اختالل -

 شناستايي  و ستاخ   تهيته،  بتراي  تتالش  جتدايي،  اضتطراب  اختتالل  بويژه اضطرابي، اختالالت بسيار زاي آسيب تاثيرات به باتوجه

 . ( 6839)موسوي و همكاران ،  نمايد مي ضروري موقع به درمان جه  موجود تشييصي ابزارهاي
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 : آموزان دانش در استرس کاهش چگونگی و راهکارها

 آينده شيصي  تكوين در را سازنده و اصلي نقش ، دارد سروكار آن با نوجوان و كودك كه اجتماعي واحد نيستين بعنوان خانواده،

 اولتين  بعنتوان  فرزندان كه شود، مي ميرب پيامدهاي آمدن بوجود باعث خانواده هاي پايه تزلزل لذا .دارد بعهده نوجوان و كودك

قمري  )نمود بروز اضطراب اشارهمله مي توان به آن ج كه از   .شوند مي بسيار شناختي روان هاي آسيب دچار پيامدها اين قربانيان

 ستالم   بتر  فراواني منفي اثرات و كنند مي احساس مدرسه دوران در افراد را استرسها اولين موارد از بسياري در .(6833،و فكور 

 ىه  نحتو  و آموزشي برنامه ناسازگاري درسي، سبک باري درسي، نباري تكليف،گرا در ابهام نمايند.  مي تحم  خود  روان و جسم

 آمتوزان  دانش در استرس بروز موجب ، نشوند مديري  درستي به يكهت صور در كه   هستند مواردي جمله از  تحصيلي، ارزشيابي

 صتدمات  از تا اس  اساسي راهكارهاي گيري كار به استرس در دانش اموزان مستلزم اثرات كاهش .(6830،طاليي زواره (شوند  يم

 ، صتبحگاهي  ورزش توسعه طريق از مدرسه نشا  و شادابي تامين طرح اين اصلي هدت .نمايد جلوگيري در آنان  رواني  و روحي

 دانتش  بتراي  مدرسته  در كته  اس  هايي برنامه يا عوام  كردن متوقف و دادن قرار توجه مورد و بيش شادي سرودهاي هميواني

 ، فراغ  اوقات براي زماني گرفتن نظر در ، ورزش ، استراح  ، مؤثر و مناسب تغذيه ، كافي خواب . كند مي ايجاد استرس آموزان

 زندگي از توقعات كاهش ، هدت داشتن ، معاشرت افزايش ، منظم برنامه داشتن ، انديشي مثب  و ديدگاه نغز ، عضالني سازي آرام

 برخوردهتاي  از بايتد  معلمتان . بياموزند استرس با مقابله براي بايد آموزان دانش كه هستند عواملي قوي و مذهبي اعتقاد داشتن و

 كتار  متوجته  نيز ديگران تا كند تحقير آموزرا دانش يک معلم گفتار و رفتار اس  ممكن . كنند پرهيز منفي سرزنشهاي و نامناسب

 امتحتان  فضاي كردن دور. شود مي آموزان دانش در اضطراب و استرس وجود و نف  به اعتماد كاهش باعث امر اين و باشند خود

 مربيتان  ستوي  از ) امتحتاني  هتاي  برگته  در ( سي  به آسان از آنها چيدن و سؤاالت دادن ترتيب ، جلسه سالن نظم ، استرس از

 كرد توجه زير نكات به بايد مدرسه استرس از پيشگيري براي . باشد مؤثر استرس كاهش و بهتر نتيجه كسب در تواند مي مدارس

: 

 . باشد ثبات با ها بچه براي خانه محيط كنيد سعي ، كنيد سپري خود كودكان با را زماني   .6

 . كنيد مذاكره هم با خانه قوانين مورد در   .1

 . كنيد برقرار ارتبا  آنها با بايد بلكه نكنيد صحب  ها بچه با فقط   .8

 . ببترد  ازبين را آموزان دانش امتحان از بعد و قب  روزهاي اضطراب تواند مي تحصيلي سال طول در تشييصي آزمونهاي برگزاري

 راه بهتترين  و كند مي كمک آموزان دانش در تحصيلي موفقي  رفتن باال به ، آن از قب  ساع  12 آزمون زمان در آرامش داشتن

 را آمتوز  دانتش  ، امتحانتات  زمتان  در نبايد وجه هيچ به والدين . اس  تحصيلي سال طول در مستمر مطالعه ، نگراني از جلوگيري

 دانش هر براي علمي رشد تشيي  معيار و مالك واقع در امتحانات . كنند درس زياد خواندن به وادار را او و دهند قرار فشار تح 

 مطالعته  تحصتيلي  سال طول در كه آموزاني دانش. گرف  فرا را يكساله مطالب توان نمي هيچگاه شب دو يا يک در و . اس  آموز

 به روحي فشار كردن وارد با نبايد وجه هيچ به والدين. كنند عبور آن سد از توانند مي راحتي به امتحان از قب  آرامش با اند داشته

 الزم نيتز  تفتري   آمتوزان  دانتش  علمي فراگيري بين در. كنند ايجاد آنان براي اضطراب و استرس امتحانات موقع در آموزان دانش

 پزشتک  يتک  . شود كم آنان امتحاني نمره مبادا تا كرده حب  خانه در را آموز دانش والدين برخي كه اس  حالي در اين و . اس 

 آمتوزان  دانتش  در استرس كاهش و هوشي ضريب رفتن باال باعث امتحانات موقع در درس  تغذيه : گويد مي نيز تغذيه متيص 

 كاهش را خود يادگيري ضريب كه آموزاني دانش ، اس  امتحانات موقع در آموزان دانش براي خواب بهترين شبانه خواب. شود مي

 معلمتانش  با تا كنيم تشويق را خود فرزند. كنند مي استفاده خواندن درس براي خود شبانه خواب از امتحانات موقع در دهند مي

در كنار كليه موارد . شود آماده امتحان براي صحي  آموزشي اصول و قواعد اساس بر تا كنيم كمک خود فرزند به. كند برقرار رابطه
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. از بهترين راهكارهتاي درمتان استترس هستتند     اس  كمدي هاي فيلم تماشاي و مصور و طنز كتابهاي خواندن ، ورزش گفته شده
www.kamalsch.ir/upload/5/1381) ) 

 

 نتیجه گیری :

كشورمان ايران به اپيتدمي تبتدي  شتده است . چنتين       در امروزه به ويژهاسترس و عوارض ناشي از آن  در ميان كودكان و نوجوان 

به يتک مهتم   را جه  معلمان  پايه ابتدايي  امري ضرورت تاكيد بر آموزه هاي روانشناسي در دوران پيش از خدم  و ضمن خدم 

 را نيازهاي روحي دانتش آمتوزان  كه ايجاد ضمان  اجرايي جه  استقرار يک  سيستم آموزشي انعطات پذير  تبدي  كرده اس . لذا 

 امري ضروري به نظر مي رسد.  نيز  مطالعه برنامه درسي پنهان بعنوان بازخورد فرآيند مربوطه  و  در نظر گرفته 

 

 منابع :

  ( استرس و روشهاي مقابله با آن 6831خداياري فرد ، محمد ، پرند، اكرم ،) 

  چندبعتدي  مقيتاس  روانستنجي  ( ويژگيهتاي 6836) بتتول بهرامي  ،فاطمهميردورقي  ، رضا شال سلطاني ، عليمشهدي 

 كودكان  اضطراب

 ، مدارس كودكان در استرس با تطابقي هاي روش بررسي  (6838) ماهنيفرشي،  رهكار ، ليالوليزاده،  ، معصومهاكبربگلو 

  6831سال  خوي شهر ابتدايي

 www.kamalsch.ir/upload/5/1381.pdf(6836). ،كودكان در استرس و افسردگي اضطراب 

  بتين  در متغيرهتا  ايتن  رابطه و روان بهداش  و استرس با مقابله ههاي شيو مقايسه (6833)احسان فكور   ،محمدقمري 

 طالق غير و طالق آموزان دانش

 مديري  استرس در مدرسه   (6830)زواره طاليي حسين سيد 

  ، و ارزيتابي  ابزارهتاي   (6839)  ستعيد زردخانته ،   اكبتري  جواد، قرايي، محمودي ، سجاد سيدموسوي ،  ، رقيهموسوي 

 نوجوانان  و دركودكان اضطرابي اختالالت تشيي 

 كودكي دوران اضطرابي اختالالت درمان ( 6833) متين  آذر  

  (  6838بيان زهرا )( از تنيدگي تا آسيمگي ) دانش افزايي در راستاي اضطراب زذايي در جامعه ايراني 

http://www.kamalsch.ir/upload/5/1381.pdf
http://www.kamalsch.ir/upload/5/1381.pdf
http://www.kamalsch.ir/upload/5/1381.pdf
http://www.kamalsch.ir/upload/5/1381.pdf
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 شخصیت تاریک در مردان با صمیمیت جنسی در همسران  وبررسی رابطه عالئم بیش فعالی 

 2امیر قمرانی ، 1بهناز یوسفی

  behnazkabir68@gmail.comکارشناسی ارشد دانشگاه خوراسگان اصفهان1

 Aghamarani@yahoo.comاستادیار دانشگاه اصفهان 2

 چکیده

صورت  همسران در جنسی صمیمیت با مردان در تاریک شخصیت و فعالی بیش عالئم رابطه این پژوهش با هدف بررسی

نفر از زنان و  222گرفت. این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش 

با روش نمونه  به کلینیک های مشاوره در شهر اصفهان مراجعه کردند که 1931تا آذرماه  1931از تیرماه مردانی بود که 

 و شخصیت تاریک جانسون. برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه ندشدنتخاب ا جفت زن و شوهر 192گیری تصادفی ساده، 

و  صوری استفاده شد. روایی( 2211) بارکلی( و بیش فعالی بزرگسالی 1332)صمیمت زناشویی باگاروزی  ، (2212) وبستر

گردید و پایایی آنها نیز به ترتیب بیش  تایید آماری نمونه اعضای و راهنما اساتید نظرات از استفاده با ها محتوایی پرسشنامه

( بدست آمد. تجزیه و تحلیل حاصل از این 71/2( و صمیمیت جنسی )79/2(، شخصبت تاریک )87/2فعالی بزرگسالی )

بین  بیش فعالی و صمیمیت جنسی رابطه  نشان داد کهپژوهش، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج 

( و همچنین بین شخثیت تاریک و صمیمیت جنسی  رابطه معناداری وجود دارد r()21 /2>p=2-/962د )معناداری وجود دار

(231/2-=r()21 /2>p.رابطه معناداری وجود دارد ) 

 کلید واژه ها: بیش فعالی، شخصیت تاریک، صمیمیت جنسی
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  مقدمه

، روابط سالم و مبتنی بر سازگاری و تفاهم بین اعضاء به یكی از مهم ترین عواملی که بر بقاء دوام و رشد خانواده اثر می گذارد 

خصوص زن و شوهر است . مهم ترین مسئله در ازدواج وتشكیل خانواده، آرامشی است که فرد به دست می آورد. مطلوبیت 

خصیت زندگی، خشنودی از آن و کیفیت و میزان صمیمیت زناشویی از عوامل مختلف تاثیر می پذیرد از جمله آندروژنی،ش

 تاریک، باورهای غلط جنسی و بیش فعالی  که ارزیابی آنها در افراد و روابطشان بخشی از ادبیات مشاوره ازدواج و خانواده است

 (.1976)مظلومی، 

و  یجانیه -یعاطف های مفهوم سازی شده است که جنبه یمهم اریرفتاری بس الگوی به صورت ،ییدر روابط زناشو 1تیمیصم

برقراری ارتباط  ییرا توانا تیمیصم. روانشناسان،ردیگیخاطر و عشق شكل م تیرضا رش،یپذ هیدارد و بر پا رومندیین یاجتماع

 کیتشابه و  ،یكینزد تیمی. صمدانندیم انسان یعیو آن را حق مسلم و از حالتهای طب كنندیم فیتعر عواطف انیو ب گرییبا د

افكار و  انیبه منظور ب گریاز فرد د قیعم درك که مستلزم شناخت و گراستیبا شخص د یجانیه ای عاشقانهی رابطه شخص

شدن و ابراز  مینهادن، سه انیبه درم ازیاز ن است است و عبارت یجنس تیمیصم ت،یمیاز اقسام صم یكی باشد. یم احساسات

 یجنس تیمیصم باشد یم یجنس لیو م ختنیدر راستای برانگ ژهیبا همسر. به و یهای جنس الپردازییو خ احساساتافكار،

اثر  نیزوج روابط گریهای د بر جنبه نهیزم نیدر ا تمندییرضا رایدارد. ز ای ژهیبه توجه و ازیاست که ن دهیچیپ یموضوع

 یو روابطی جنس زشیآم ،یبه تماس بدن ازین گر،یكدیعاشقانه با  تجارب گذاشتن انیشامل در م یجنس تیمی. صمگذاردیم

 (. 2،2212)ویلسون شودی م زییطرح ر یجنس تیو رضا کیتحر ختن،یکه برای برانگ شودیم

صمیمیت جنسی همچنین شامل نیاز به نزدیكی جسمانی، تماس بدنی، آمیزش و تمایالتی است که مخصوصا برای 

 (.9،1222روزی البرانگیختگی، تحریک، تهییج و رضایت جنسی طرح ریزی می شود )باگ

( کیتار ییتاه )س کیتار تیشخص باشد،ی م 2کیتار تیدخالت دارد شخص ییزناشو یجنس تیمیکه در صم یكی از عواملی

سه  نیکه ا بكار می رود  (8یزی)جامعه ست یكوپاتیو پس 6یفتگیخودش ،1یاولیناپسند؛ ماک یاشاره به سه صفت اجتماع یبرا

 .(2216، 7و همكاران گلریتمرکز دارند)ز یو پرخاشگر ییدرو ،یعاطف یسرد ،یبر شرارت اجتماع یهمگ یصفت به نوع

تواند با موازین اجتماعی سازگار شود وعی اختالل شخصیت است که در آن فرد نمین شخصیت پسیكوپاتی )جامعه ستیزی(: -

شخصه این اختالل، اعمال مداوم ضد اجتماعی یا خالف قانون است، اما . مو در قبال رفتارهایش احساس گناه و اضطراب ندارد

 .نیست بزهكاریاین اختالل مترادف با 

ای غلوّآمیز به گونهپندارد و وعی اختالل شخصیت است که در آن فرد خود را بزرگ و مهم مینشخصیت خود شیفته:  -

پران بوده و در ای و اسماین بیماران مرکز دنیای خود بوده، از هر جهت ویژه هستند، افاده. کنداحساس توانایی و لیاقت می

                                                           
1 Intimacy  
2 wilson 
3Baglarozy  
4 Dark personality 
5 Machiavelli 
6 Narcissicm 
7 Sociopathy 
8 Zegler,et al 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%87
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ذهن خود شخص مشهوری هستند. حس خودپسندی و سزاوار بودن، هرگونه نگرانی درباره نیازها، مشكالت و احساسات 

خارج می سازد. آنان متكبر و تحكم آمیز بوده، خود را برتر از دیگران می دانند و از دیگران انتظار دیگران را از ذهن آنان 

واقع گرایانه و ناممكن آنان را برآورده توانند انتظارات غیرشان نمیاحترام و تحسین دارند. هنگامی که خود آنان و جهان اطراف

 .شوندسازند، به طور شایع دچار ناامیدی می

در روانشناسی شخصیت ماکیاولی به شخصیت هایی گفته می شود که متخصص کنترل و دست کاری  شخصیت ماکیاولی: -

دیگران هستند با این تفاوت که آنها این روش را انتخاب نمی کنند بلكه در کل اینگونه هستند. آنها احتیاجی به خواندن کتاب 

د بلكه بطور ذاتی مستعد حسابگری، آب زیرکاهی و فریب دادن دیگران شهریار ندارند تا مهارت فریب کاری را یاد بگیرن

هستند. این افراد اساساً بی اخالق، از دیگران پلكان ترقی می سازند تا به اهداف خود برسند. از نظر یک ماکیاولی سوءاستفاده 

 .از کسی که به دیگران اجازه این کار را می دهد اشكالی ندارد

اختالل که در سال های اخیر به بررسی نقش آن درصمیمیت جنسی توجه شده است توجه شده است ازجمله عوامل دیگری 

جهان و در میان کودکان و نوجوانان  یک اختالل نوروسایكولوژی رایج در گسترهمی باشد که  نارسایی توجه و  1یبیش فعال

از نظر تكاملی این -2درصد کودکان رخ میدهد.  1-9یک ناتوانی رشدی در میان   که در کودکی ظاهر و به عنوان -1است، 

زمانی این اختالل یک بیماری  -9،2. بیش فعالی می باشداختالل با میزان نامناسبی از عدم توجه، تكانشگری و پرتحرکی 

بیش   داده اند که تاثیر اندکی بر عملكرد دوره بزرگسالی بگذارد . اما مطالعات اخیر نشان دوران کودکی تلقی می شود که

به طور کلی، یک اختالل روانی متداول در بالغین است.  که یابد( ادامه  62میتواند تا سالهای نوجوانی و بزرگسالی )% فعالی 

و جوش است. تحرك زیاد  به نحوی مفرط و بیش از اندازه فعال و پرجنبفرد کند که در آن فعالی به حالتی داللت مییشب

کند. از آن جایی که در میان درصد باالیی از معتادین و افرادی را بلكه اطرافیان را دچار مشكل می نه تنها خود آنهاافراد این 

شخصیت ضد اجتماعی و سوء مصرف مواد ،  اختالل سلوكبیش فعال در معرض خطر باالیی از  افراد. اندکه ترك تحصیل کرده

نقص در تمرکز یا اختالل . مخدر قرار دارند لذا آگاهی همگان بویژه والدین در این حاالت از اهمیت بسزایی برخوردار است

کند که نتواند آرام و بدون حرکت بنشیند، رفتارش را کنترل کرده و توجه ایجاد می فردشرایطی را برای  (ADHD) فعالیبیش

 (.1973) اعتصامی صدری،  خود را به یک موضوع خاص معطوف کند

ناگهانی و شدید،  توجهی، پاسخ هیجانی شدید، آستانه تحریک پایین و عصبانیت های عالئمی ازجمله بیش فعالی حرکتی،بی

در روابط بین فردی، همچنین ناکامی شغلی و تحصیلی، سوءمصرف  ارتباطی ضعیف و پرتنش و بی ثباتی تكانشگری و ویژگی

الكل، مشكل در رمزگردانی، دستكاری اطالعات، سازماندهی و مدیریت زمان ومشكل در روابط دوستانه، مسائل مالی و تمایل 

 در بزرگسالی می دارویی و رواندرمانی، مشخص کننده پاسخ غیر معمول به درمان بیش فعالیقطع نمودن سخن دیگران، به 

 (.2211 ،2)میراندا و همكاران باشد

موضوع در  نیا كدر جهان و با وجود سابقه اندپیش بینی صمیمت جنسیت  نهیبا توجه به رشد روز افزون مطالعات در زم

و  یک،آندروژنیتار تی، شخصیفعال شیعالئم ب نیب ایسؤال است که آ نیبه ا ییپژوهش حاضر به دنبال پاسخگو ،کشور

 در همسران رابطه وجود دارد ؟ یجنس تیمیدر مردان با صم یغلط جنس یباورها

                                                           
1 Hyperactivity disorder 
2Miranda, et al 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9
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 پژوهش روش

نفر از  222جامعه آماری در پژوهش حاضر این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی است. 

به کلینیک های مشاوره در شهر اصفهان مراجعه کردند که با روش  1931آذرماه تا  1931زنان و مردانی بود که از تیرماه 

 جفت زن و شوهر انتخاب شدند. 192، و با استفاده از فرمول کوکران، نمونه گیری تصادفی ساده

 باگاروزی زناشویی صمیمت ، گویه 12با  (2212) وبستر و جانسون تاریک شخصیت پرسشنامه از اطالعات گردآوری برای

 با ها و محتوایی پرسشنامه صوری رواییگویه استفاده شد.  92با  (2211) بارکلی بزرگسالی فعالی بیش و گویه 21با  (1332)

(، 87/2گردید و پایایی آنها نیز به ترتیب بیش فعالی بزرگسالی ) تایید آماری نمونه اعضای و راهنما اساتید نظرات از استفاده

 ( بدست آمد.71/2و صمیمیت جنسی ) (79/2شخصبت تاریک )

و استنباطی  از در دو سطح آمار توصیفی،  13،نسخه  spssتجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری 

مشخصه های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار  از انجام شد. در بخش آمار توصیفی

 .استفاده شد استنباطی آزمون ضریب همبستگی پیرسون

 

 یافته ها 

 مردان و صمیمیت جنسی  همسران رابطه وجود دارد. فرضیه اول: بین بیش فعالی
 (: ضریب همبستگی بین بیش فعالی مردان و صمیمیت جنسی  همسران 1جدول )

 متغیر مالك                                                      صمیمیت جنسی  همسران

 شاخص آماری      

 متغیر پیش بین

 

 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی

 221/2 191/2 -962/2** بیش فعالی

                                                                                                                 21 /2>p 

 مردان و صمیمیت جنسی  همسران رابطه وجود دارد. فرضیه دوم: بین شخصیت تاریک
 ران (: ضریب همبستگی بین شخصیت تاریک مردان و صمیمیت جنسی  همس2جدول )

 متغیر مالك                                                      صمیمیت جنسی  همسران

 شاخص آماری      

 متغیر پیش بین

 

 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی

 221/2 278/2 -231/2** شخصیت تاریک
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                                                                                                                 21 /2>p 

 بحث و نتیجه گیری

( نشان می دهد ضریب همبستگی بین بیش فعالی مردان و صمیمیت جنسی  همسران معنی دار است. 1یافته های جدول )

(  رابطه معنی دار وجود دارد. بر اساس ضریب r=-962/2مردان و صمیمیت جنسی  همسران )  یعنی بین بیش فعالی

درصد واریانس بیش فعالی مردان و صمیمیت جنسی  همسران مشترك بوده است. لذا فرضیه اول مبنی بر  1/19( 2rتعیین)

 می گردد. این که بین بیش فعالی مردان و صمیمیت جنسی  همسران رابطه وجود دارد، تأیید

( نشان می دهد ضریب همبستگی بین شخصیت تاریک مردان و صمیمیت جنسی  همسران معنی دار 2یافته های جدول )

(  رابطه معنی دار وجود دارد. بر اساس r=-231/2است. یعنی بین شخصیت تاریک مردان و صمیمیت جنسی  همسران ) 

مردان و صمیمیت جنسی  همسران مشترك بوده است. لذا فرضیه دوم درصد واریانس شخصیت تاریک  8/7( 2rضریب تعیین)

 مبنی بر این که بین شخصیت تاریک مردان و صمیمیت جنسی  همسران رابطه وجود دارد، تأیید می گردد.

ماعی اختالالت شخصیّت رفتارهایی هستند که برای دیگران زیان آور بوده یا منبع پاداش دهندۀ آنها از نظر اجتاز آنجا که 

به دلیل ، می تواند تاثیر بسزایی در رابطه زناشویی داشته باشد.  افراد بیش فعال مضرّ یا غیر قانونی شناخته شده است

معه ا، خود شیفته، فریب کار و ج، افراد دارای شخصیت تاریکنابسامانی و تندخویی اغلب گرایش به جدل و عصبانیت دارند

 .بب ایجاد مشكالت خانوادگی و روابط سرد زناشویی می گرددسگریز می باشند که تمام این موارد 

 پیشنهاد می گردد: ،برای حل این مشكالت

 .برگزاری جلسات مشاوره ویژه خانواده ها-

 حل مشكالت شخصیتی در مردان از طریق روان درمانی و خانواده درمانی-

آموزشی در زمینه بهداشت روان ، بروشور، بسته های آموزشی، ارایه آموزش های الزم به افراد بیمار با استفاده از کارگاه های -

 اطالع رسانی از طریق رسانه ها.

 شناسی  روان برگزاری سمینارهای -

 آموزشی های یا کالس ها کارگاه برگزاری -

 برگزاری جلسات آموزشی به منظور نحوه صحیح برخورد  -

 برگزاری برنامه های آموزشی از طریق رسانه -

 

 منابعفهرست 

 هونگ: چاالنسزرگو ب انوانوج، نانودکدر ک هوجود تبمک یالعف شیب اللتخ(.ا1973اعتصامی صدری. عبدالرحمن. )

 ، تهرانمیده صیخشت االنسزرگو ب انودکرا در ک ADHDایههانشن
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رضایت از زندگی  با صمیمیت زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، (. بررسی رابطه بین 1976مظلومی. مریم. )

  دانشگاه آزاد ابهر

Bagarozzi, D .A (2001). Enhancing intimacy in marriage: A clincian's guide. USA: Brunner 

& Routledge 

Miranda,A.,Colomer,C., Berengur,C., Rosello,R., Rosello,B.(2015 ).Substance use in young 

adults with ADHD :Comorbidity and symptoms of inattention and hyperactivity /   

impulsivity International  Journal of clinical and Health psychology    

Wilson,B.( 2014).Az Guide sexual intimacy in marriage.Enco 

Zegler ,V., Bessoer,A.,  Morag,G., Keith compel,W.(2016).the Dark Triad and sexual 

harassment proclivity .personality and Individual differenc,(89),47-54..          
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پیش بینی خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهر بر اساس نمره 

 هیجانات منفی و ذهن آگاهی

 

   1بهراد حمداله
 دانشکده روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهردانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، گروه روانشناسی،  9

 

 چکیده: 

پیش بینی خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهر برر   حاضر پژوهش از هدف

 یجامعه .این مطالعه از نوع توصیفی به روش همبستگی است .بوداساس نمره ذهن آگاهی، هیجانات منفی 

( بودند که از  =0518N) 5931در سال  دانش اموزان متوسطه دوره دوم  مشگین شهر شامل تمامی آماری

ای بره ننروان نمونره    ای چنرد مرحلره  نفر دختر به روش خوشره  11نفر پسر و 595میان آنان که میان آنان 

 از هرا داده آوریجمر   ی آماری از فرمول مورگان استفاده شد. بررای انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه

 هیجانرات منفی)نورو(  نمومی شررر و   خودکارآمدی ، براون ذهن آگاهیپرسشنامه  های استاندارد پرسشنامه

بررای   .گردیرد  گراارش   %01و  %03،  %35ترتیر    بره  کرانباخ آلفای از استفاده با آنها شد.  پایایی استفاده

رگرسیون چند متغیره و ضری  همبستگی استفاده شد.  نتایج به دسرت آمرده    ها از آزمونکشف روابط داده

خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان  داری معنی بطور توانند می ذهن آگاهی و هیجانات منفینشان داد که 

 .دارد معنرادار وجرود   رابطره  خودکار آمردی تحصریلی دانرش آمروزان     باذهن آگاهی  کند. بین بینی پیش را

دارد. یعنی برا افراایش    وجود معنادار ی منفی رابطهخودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان با  منفیهیجانات 

 . کاهش می یابندخودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان ،  هیجانات منفی

 خود کارآمدی تحصیلی ، ذهن آگاهی،  هیجانات منفی، دانش آموزان واژه:کلید
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 مقدمه

و  انرد  داده قررار  توجره  مرورد  را زیرادی  راهبردهرای  خود، و رفتاری روانی حاالت به بخشیدن نظم برای زمان طول در ها انسان

 از طریر   را هرا  روش این از بعضی آدمی اند.گرفته کار به خود ورفتاری ناطفی وضعیت تنظیم منظور به را هایی روش آگاهانه

 بسیاری به گذرا نگاهی گیرد. فرا می دیگران والدین، آموزش ازطری  دیگر را بعضی و خطا و آزمایش صورت به و شخصی تجربه

-یاسرتفاده  مرورد  راهبردهرای  و خطرر  سرالمت  برا  مررتبط  رفتارهای تعیین در مهم نامل که دهد نشان می افراد رفتارهای از

برا   مرتبط با  تحصیلی از متغیرهای مهمخودکارآمدی تحصیلی یکی از این راهبردهاست خودکارآمدی (5939آنهاست)نریمانی،

شناسان پرورشری و دیگرر کارشناسران    است. خودکارآمدی و نوامل مؤثر برآن سال هاست که در کانون توجه روان ذهن آگاهی

ای فررد  بر مبنای تووری خودکارآمدی از مدل بندورا، برین خرود درش شرده و رفتارهرای مهابلره      .آموزش و پرورش جای دارد.

هرای خرا    دادن فعالیرت ای از تسلط خود دربارة توانایی خود برای انجامر، خودکارآمدی، درجهارتباط وجود دارد. به بیان دیگ

هایشان برای انجام تکرالیف اشراره مری     انتهادات افراد در رابطه با توانایی خودکارآمدی تحصیلی به (2528، 5است )راس و دلو

کند، در واقر   است که بین آگاهی و نمل ارتباط برقرار می. چون خودکارآمدی یک اصل  .مانند خواندن، نوشتن، ریاضیات کند

دادن رفتار یا یک وظیفة خا  تأثیر دارد. طب  نظر بندورا سرطو   خودکارآمدی مستهیماً بر انتخاب رفتار، زمان و شرایط انجام

اری در انجام آن کرار اسرت.   دادن یک کار و میاان تالش و پا فشادراش خودکارآمدی افراد تعیین کنندة احتمال شروع به انجام

های آدمی را بوسریله فراینرد هرای چهارگانره، شرناختی، انگیاشری،       وری( باورهای خودکارآمدی کنش9528، 2لوش)بنابه نظر 

هرای آدمری   وریکنند. این فراینردهای متفراوت در جریران و رونرد تنظریم کرنش      گیری( تنظیم میناطفی و گاینشی)تصمیم

برداشت انسان از کارآمردی خرود از طریر  انتخراب      (2859، لوش کنند )پارچه و هماهنگ نمل میصورت وحدت یافته، یکبه

هرای هیجرانی افرراد در هنگرام     کنرد. الگروی فکرری و واکرنش    ها، میاان تالشی است که برای یک موقعیت صررف مری  فعالیت

کره خرود را کرامالً کارآمرد      دانرش امروزی  ست که ها نشان داده اگذارد. پژوهشدادن یک فعالیت بر نملکرد فرد تأثیر میانجام

بینند. ایرن افرراد   است که خودشان را ناتوان می دانش اموزی دانند تفکّر و احساساتی دارند که متفاوت از تفکّر و احساساتمی

کره   امروزانی دانرش  بره نظرر بنردورا     (5939سرازند )پرروین،   به جای اینکه آینده خود را فهط پیشگویی کنند آن را شخصاً می

گاینند، راهبردهای یرادگیری سرودمندتری را بره کرار     های چالش برانگیاتر و باالتری را بر میخودکارآمدی باالیی دارند، هدف

آمروزانی کره   (. دانرش 3959زاده و محسرنی،  ؛ بره نهرل ازکرریم   2885، 9برند و سرانجام کارکردشان در کار بهتراست )بندورامی

ترر بروده و برا جردیت     دادن یک تکلیف دارند، درسطح باالتری پیشرفت کرده، آمراده دگیری و انجاماحساس خودکارآمدی در یا

 (.2859 ،4کنند )شانک و پاچاروستری فعالیت میبیش

 حتی است ممکن پایین سطح خودکارآمدی دارای آموز دانش مثال ننوان به است، تأثیرگذار بسیار فرد رفتار بر خودکارآمدی

، سرانتروش )داشرت  نخواهرد  ای فایرده  بکشد زحمت که اندازه هر که کند فکر می زیرا نکند آماده را خودش نامتحا یک برای

 بره  را توانرایی  این و است تر موف  و امیدوارتر کارها انجام در باال سطح خودکارآمدی از برخوردار شخص مهابل،در  ( »2855

 را خرود  لراوم  صرورت  در و بسرنجد  خرودش  معیارهای با را آنها و باشد داشته نظارت و کنترل رفتارهایش بر تا دهد می فرد

 (5932سیف، «)برسد خود اهداف به تا نماید تنبیه یا و تهویت

                                                           
1 - Rice & Dellow 
2 - Locke 
3 - Bandura 
4 - Shank & pacharus 
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در بروز و کراهش ذهرن آگراهی      هیجانی نهش نوامل بر متمرکا اخیر، های دهه طی ها پژوهش اصلی تأکید شواهد، بر اساس

 (11،   1،2855بوده است)کیولی

را  تفکّرر  از فراترر  هوشرمندانه  و پیگیر آگاهی و ظرفیت توجه که شده اقتباس بودایی مراقبه های از تمرین آگاهی ذهن اساس

 .است رفته کار بسیاری به گوناگون فنون و ها روش آن انجام در نیست، اگرچه فن یا روش یک آگاهی ذهن دهد. می افاایش

 احساسات درش مستلام که کنند می شیوه « بودن»  از شیوه یک یا « فهمیدن » یک توصیف مناله به را آگاهی ذهن برخی

توجره   یرا  و  خودآگراهی  از بایرد  ( ذهن آگراهی را 5932، آبادی و شفی  حاتمی ، به نهل از کاویانی،2858، 1بائراست) شخصی

کریمی، اسرت)  خرود  هایجنبه قضاوت پیرامون و سوگیری بدون توجه نونی آگاهی، کرد چرا که ذهن متمایا  خود به معطوف

 ذهن آگاهی دانرش امروزان    وخامت و موج  کاهش خصومت و خشم منفی هیجان که اند داده نشان اخیر های یافته(5938

نرونی در   بره  نیرا  منفری  های هیجان سایر خصومت، و خشم بر نالوه که شده است معلوم سویی ( از2855، 7شود)اسپیرو می

 کره  نتیجره رسریدند   ایرن  بره  پژوهشری  ( طری 2855) 0همکراران  و اسمیت ، مثال ننوان به  .هستند نهش ذهن آگاهی حائا

( 5934) بره نهرل از دادسرتان،     شرود  برای ذهن اگاهی محسروب  خطر نامل یک ننوان به توانند می نیا افسردگی و اضطراب

اضرطراب در کراهش ذهرن آگراهی      نهش از دیگر تحهیهات شد همچنین تأیید نیا بعدی پیگیرانة هایپژوهش در نتایج همین

 (2852، 3حمایت کردند)کارنی

 مری  58آگراهی  ذهن وجود دارد، لحظه به لحظه استنتاج بدون و جاری در لحظه هدف، روی توجه اثر بر که را آگاهی از نونی

 بره  بروده،  جراری  و حاضرر  روی وقرای   بر غیرنمد تعمهی آگاهی ذهن دیگر، نبارت ( به53،   2858 ،55زین -گویند)کابات 

،   2855، 52ویلسرون  و گردد)هیا می تعریف است، وقوع حال  در اکنون آنچه از قضاوت از ناری و آگاهی پذیرا نونی ننوان

دامنره   برا  مواجره  در زیرادی  توانرایی  و کننرد  ادراش مری  تحریف بدون و آزادانه را بیرونی و واقعیات درونی آگاه ذهن ( افراد3

 (2858، 59ناخوشایند( دارند)رایان و ها انم از )خوشایندتجربه و هاهیجان تفکّرات، از ایگسترده

 همان فیایکی، های پدیده و هیجانات پذیرش و دیدن واضح به که است آگاهی از متعادلی و قضاوت بدون احساس آگاهی، ذهن

 هیجانات منفی)استرس، اضرطراب(  کاهش هایراهاز  یکی آگاهی ذهن(2855، 54)براونکند می کمک افتند، می اتفاق که طور

 کردن فکر و تنفس طری  از است، خارج انسان بالفاصله کنترل از که زندگی در موجود اشیاء ذهنی بازنمایی آن در که باشد می

 بره  را  افسردگی و اضطراب های نشانه و شناختی روان پریشانی کاهش آگاهی ذهن(2855زین،  -)کابات شود می داده آموزش

 کراهش و  خرود کارآمردی   بهبرود ، معنوی  ،هیجانی جسمانی، روانی، بهایستی بهبود موج  و(2852، 51)اوستا فیندارد دنبال

 مری  نشران  نترایج  ،هیجانات در آگاهی ذهن نهش بررسی در (20،   5935)نریمانی و همکاران، شود می فیایکی  های نشانه

 واضرح  و سررزندگی  ترکیر   طری  از و بوده مثبت هیجانی حاالت و خودتنظیمی رفتار کننده بینی پیش آگاهی ذهن که دهد

 از برردن  لرذت  بهترر،  خرود کرار آمردی    بانر   آگاهی ذهن(2855، 51)کابات زیننماید ایجاد بهایستی تواند می تجربیات دیدن

                                                           
5 - kewley 
6 - Baer 
7 - Spiro 
8 -Smith 
9 - Carney 

10 - onscientiousness 
11 - Kabat-Zinn 
12 -Hayes & Wilson  
13- Ryan  
14 - Brown 
15 - Ostafin  
16 - Kabat-Zinn 
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 بره  آگاهی ذهن بر هیجانات منفی مبتنی کاهش (برنامه5935)نریمانی و همکاران، شود می خشم و افسردگی کاهش و زندگی

-مری  آن شرناختی  روان و نالیرم فیایکری   هیجانرات منفری و   نیا و خود کارآمدی و آگاهی افاایش ذهن موج  معناداری نحو

 که است و اضطراب( هیجانات منفی ) به ویژه افسردگی  نالیم نود از پیشگیری یک برنامه  آگاهی ذهن(5939شود)نریمانی، 

 اثربخشی ذهن آگاهی در( 2859، 57همکاران و سگال)کند می ترکی  (آگاهی ذهن بر دتأکی با)مراقبه با را های شناخت جنبه

 آگراهی  ذهن بر مبتنی مداخالت طور کلی، به( 2858همکاران، و وبر)است شده افاایش خود کارآمدی  دانش اموزان نیا تأیید

مرؤثر بروده    افراایش خرود کرار آمردی    اسرترس( و   و مرامن  اضرطراب، درد  هیجانرات منفری )افسرردگی،    هایکاهش نشانه در

 ایرن  انجرام  زمران  ترا  هسرتند  گیرر در آموزشی مشکالتدر حال حاضر دانش آموزان با  که آن به توجه با  (2859، 50اند)کااش

پریش بینری ذهرن آگراهی،      برا  رابطره  در کره  آن بره  توجره  با و است نشده توجهی متغیر های مستهل  پیش بینی  به پژوهش

 پریش بینری   بالینی، غیر و بالینی های نمونه در حتی و نگرفته صورت تحهیهی ،خودکار آمدی دانش آموزانهیجانات منفی بر 

دهرد. برا توجره بره     بیانگر ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش را نشران مری   است نشده مهایسه خود کارآمدی بر روش دو این

برای گسترش راهکارهای مفیرد و مروثر در افراایش خودکارآمردی     کمبود پژوهش در این زمینه، از نتایج این مطالعه می توان 

دانرش آمروزان دوره   تحصریلی  پیش بینی خودکار آمدی  حاضر مطالعه هدفبا توجه به مطال  باال  دانش اموزان استفاده نمود.

 فرضیه به شر  زیر آزمون گردید: 9که با  .دوم متوسطه مشگین شهر بر اساس نمره ذهن آگاهی، هیجانات منفی است

رابطره وجرود   خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسرطه مشرگین شرهر    ، هیجانات منفی با ذهن آگاهیبین  -5

 .دارد

 .رابطه وجود دارد ذهن آگاهی و خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهربین  -2

 .رابطه وجود داردآموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهر دکارآمدی تحصیلی دانشخوو هیجانات منفی بین  -9

 روش 

 که باشدگروه همبستگی و می ازو  توصیفی نوع از هاداده گردآوری نحوه حس  بر و کاربردی نوع از هدف برحس  تحهی  این

شرهر برر اسراس نمرره ذهرن آگراهی،        به پیش بینی خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسرطه مشرگین   آن در

 .هیجانات منفی می پردازد

 :گیریی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

 باشد. طب  آمرار دریرافتی از   می 31در سال دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهرجامعه آماری این تحهی  شامل کلیه 

 می باشند.تحصیل مشغول به  شاخه های تحصیلی در  0518تعداد  کارشناس برنامه و بودجه مدیریت

با توجه به باشد. می 31-31در سال  تحصیلی  دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهرکلیه در تحهی  حاضر جامعه آماری 

 دورهتعداد کل دانش اموزان دختر وپسر مشرغول بره تحصریل درایرن      مشگین شهر آمار دریافتی از مدیریت آموزش و پرورش 

در این پرژوهش بررای    ای استفاده شد.مرحله چند ای برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری خوشه.نفرمی باشد0518

استفاده شده است. با توجه  N=تعیین حجم نمونه، از مدارس پسران و دخترانه از فرمول زیر 

این ترتیر  برا توجره بره خطرای       به. در نظر گرفته شده است S= 55/59به پژوهش های صورت  گرفته واریانس سواالت برابر 

 نفر تعیین شد 537درصد، تعداد نمونه مورد نظر 31و سطح اطمینان zα/2=1/96و   d=/5 نمونه گیری

 ابزار پژوهش

                                                           
17 - Segal etal 
18 - Kozak  
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 :شد زیراستفاده اباارهای از ها داده آوری جم  برای

 :ذهن آگاهیپرسشنامه  

 به رویدادها نسبت توجه و  هشیاری سطح سنجش منظور به را آن (2889) 53براون که است سؤالی 51آزمون یک مهیاس این

برای  یک نمره لیکرت از ای درجه 1 مهیاس در ا ر آگاهی ذهن سازه آزمون های سؤال. کردند طراحی زندگی جاری تجارب و

 آگراهی بره   ذهرن  بررای  کلی نمره یک مهیاس این (2889 براون، سنجد.) می« هرگا تهریبا»برای  1 تا نمره« همیشه تهریبا»

  درونری  اسرت. همسرانی   بیشرتر  آگراهی  ذهن دهنده ن نشا باالتر ، نمره بوده متغیر 38 تا 51 از آن دامنه که دهد می دست

( 11،   28،2881همکراران  و اسرت)لیندا  شرده  گراارش   07/8ترا   08/8کرونبراخ از  ضری  آلفای اساس بر آزمون های سؤال

 ( آلفرای 2889 برراون،  و )رایران  اسرت  شرده  گراارش  ماهه ثابرت  یک زمانی فاصله در نیا مهیاس این بازآزماییپایایی  ضری 

 واتسون )قربانی، است شده محاسبه 05/8 نفری 729 نمونه یک مورد در این مهیاس فارسی نسخه های پرسش برای کرونباخ

 (2883، 25وتینگتون و

 :پرسشنامه خودکارآمدی

 مراده آن مربروط بره    57مراده اسرت کره     29سراخته شرد و دارای    5302همکرارانش در سرال    توسط شرر واین پرسشنامه  

اجتمرانی اسرت)نجفی و فوالدچنرگ،     ماده دیگر مربوط به تجارب خودکارآمردی در موقعیرت هرای    1خودکارآمدی نمومی و 

ارآمدی نهاید فرد مربوط به توانرایی اش  شد. پرسشنامه خودکخواهد استفاده  ماده ای 57(. در پژوهش حاضر از مهیاس 5901

پرنج رتبره ای لیکررت تنظریم شرده       بر موقعیت های مختلف را اندازه گیری می کند. این پرسشنامه بر پایه مهیاس برای غلبه

( آلفای کرونباخ این پرسشرنامه  5302باال در فرد است. شرر و همکارانش ) است. نمرات باال نشان دهنده احساس خودکارآمدی

بیرونری راترر،   -با مهیاس کنترل درونی بدست آوردند و برای سنجش انتبار سازه مهیاس خودکارآمدی از همبستگی آن / 01 را

بره نهرل از   کردند) اسرتفاده 5314، مهیاس درجه قابلیت اجتمانی مارلو و کراو در 5313 گویین ال و بیتی در I-E خرده مهیاس

بدسرت آورد. نجفری و    01/8کرونباخ آن را در نمونه هرای ایرانری    ( آلفای5900کرامتی )( 43،   5901نجفی و فوالدچنگ، 

 / گاارش کردند08نیا آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  (5901فوالدچنگ)

 :هیجانات منفی)نئو(پرسشنامه 

 پذیری (،انعطاف (Eگرایی، برون(N) از: نوروتیسم نبارتند که شخصیت نامل اصلی 1گیری اندازه و سنجش برای پرسشنامه ین

(O)بودن، ، دلپذیر(A) بودن وجدان با و(C) شامل نیا نامل هر است. و شده ساخته 22کری مک و کوستا توسط 5303 سال در 

 و خشم افسردگی، اضطراب، شامل که منفی هیجانهای گیری اندازه برای N مهیاس از پژوهش، این در باشد. می آزمون خرده 1

/ 07/ ترا  11اصلی از  های مهیاس برای آلفا طری  ضری  از را پرسشنامه پایایی کوستا و کری مک شد.خواهد  استفاده خصومت

  / همبسرتگی 09 آلفرا  ضری  ایران در پرسشنامه این هنجاریابی زمینة در پژوهشی شناس در ح  همچنین، اند. کرده گاارش

افراد)فرم  شخصی های گاارش بین همبستگی ضری  ازطری  نیا پرسشنامه این است. انتبار کرده گاارش / را14مجدد  آزمون

s فرم  مشاهده ارزیابی ( و(گرR برای ) (5900است)ح  شناس،  شده / گاارش14/ تا 41از  اصلی های مهیاس 
 های مورد استفاده در پژوهش فوقپایایی پرسشنامه. 1جدول 

 :هیجانات منفی)نئو( خودکارآمدی ذهن آگاهی متغیر

                                                           
19 -Brown etal 
20 -Linda etal 
21 -Watson & Weathington 
22 -Costa & McCrea 
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 %01 %03 %35 ضریب پایایی

 
  تحلیل و روش های تجزیه

 رگرسیون همبستگی، تحلیل ضری  آزمون از هافرضیه آزمون و شده آوریجم  هایداده تحلیل و تجایه برای تحهی  در این

 .استفاده گردید چندگانه

  

 پژوهش های یافته

 دوم متوسطه مشگین شهر رابطه وجود دارد.بین ذهن آگاهی، هیجانات منفی با خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دوره  -

درصرد   00/8های پیش بین ذهن آگاهی، هیجانات منفی روی هم رفته حاکی از آن است که متغیر2نتایج رگرسیون در جدول 

داری برودن مردل پریش بینری     کنند. نتایج تحلیل تغییرات بررای بررسری معنری   تغییرات خودکار آمدی تحصیلی را تبیین می

 P=0/001 (710/53)دهد که ضرای  متغیرهای پیش بین  معنی اسرت)  مره کل خودکار آمدی تحصیلی نشان میی نکننده

F دهد.نتایج تحلیل رگرسیون ذهن آگاهی، هیجانات منفی با خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان را نشان می 2(. جدول 
 آمدی تحصیلی دانش آموزان. تحلیل رگرسیون ذهن آگاهی، هیجانات منفی با خودکار 2جدول 

 سطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

 888/8 711/53 114/97 5 419/70294 رگرسیون

   117/1 531 114/7194 باقیمانده

   537 587/01013 کل

R  مجذورR  مجذورRخطای برآورد اصال  شده  

00/8 079/8 419/8 539/5  

آمده  2اطالنات به دست آمده در مورد رابطه ذهن آگاهی، هیجانات منفی بر خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان در جدول 

قدرت   P=0/000و  هیجانات منفی P=0/000 است، نشان می دهد که متغیرهای پیش بین به صورت جداگانه ذهن آگاهی 

را دارا هستند. از بین متغیرهای مذکور قدرت پیش بینی ذهن  پیش بینی معنی داری خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان

نتایج تحلیل رگرسیون ذهن آگاهی، هیجانات منفی  9بیشتر از هیجانات منفی است. جدول  /( 49 با) ضری  استاندارد آگاهی 

 بر خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان را نشان می دهد.

 منفی بر خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان ذهن آگاهی، هیجاناتضرایب مربوط به . 3جدول

  سطح معنی  t ضرايب استاندارد ضرايب استاندارد نشده 

 Beta خطای B  مدل

 000/0 453/10  141/0 243/3 عدد ثابت 1

 000/0 321/2 424/0 011/0 032/0 دهن آگاهی 
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 000/0 425/3 343/0 012/0 020/0 هیجانات منفی 

 
 آگاهی و خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهر رابطه وجود دارد.بین ذهن  -2

می باشد. پس فرض صفر  85/8و سطح معنی داری برابر41/8مشاهده می شود مهدار ضری  همبستگی  4چنان که در جدول 

 دارد.رد می شود. بنابراین، می توان گفت بین دو متغیر مذکور رابطه وجود 

 

2نتایج ضریب هبستگی پیرسون فرضیه. 4جدول  

 تعداد سطح معنی داری ضری  همبستگی متغیرها

41/8 ذهن آگاهی و خودکار آمدی  85/8  537 

چنران کره در    آموزان دوره دوم متوسطه مشگین شهر رابطه وجود دارد.بین هیجانات منفی و خودکارآمدی تحصیلی دانش -3

می باشرد. پرس فررض صرفر رد مری       85/8و سطح معنی داری برابر -94/8همبستگی  مشاهده می شود مهدار ضری 1جدول 

 وجود دارد.منفی شود. بنابراین، می توان گفت بین دو متغیر مذکور رابطه 

 

3. نتایج ضریب هبستگی پیرسون فرضیه4جدول  

 تعداد سطح معنی داری ضری  همبستگی متغیرها

خودکار آمدی و ذهن آگاهی  94./-  848/8  537 

 

 حث و نتیجه گیریب

 .معنرادار اسرت   آماری لحاظ ذهن آگاهی، هیجانات منفی با خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان از کهداد نشان نتایج پژوهش

 کنند.  می ذهن آگاهی، هیجانات منفی با خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان پیش بینی که داشت اظهار توانمی بنابراین

حرافظی، افتخرار و شرجانی    (5934 (دادسرتان ) 5935نرژاد )  حکمتری ، (5932بورنگ ) اکبریهای تحهیهات این نتایج با یافته

 خودکارآمردی اند از متغیرهای تاثیر گرذار برر   های خود به این نتیجه دست یافتههماهنگ و همسو استآنها در بررسی( 5932)

 و24جروینر ، ( 2851)29موریس،(2852گویتا، لوزیسکا و شوارتا) (2852)وکالنسی النگ .باشدمیذهن آگاهی، هیجانات منفی 

                                                           
23 - Morise 
24 - Joiner 
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 ذهرن آگراهی   برر  خود کارآمدی که اندداده نشان  (2852)لنت و براون مولتون،و   (2852)21رید و آیارمن (،2859) همکاران

 موف  بیشتر و کوشندمی بیشتر هستند، باالیی تحصیلی  خودکارآمدی دارای که دانش آموزانیاست، هماهنگی دارد.  تأثیرگذار

 در و دهندمی نشان خود از پشتکار بیشتری است، پایین آنهاخودکارآمدی تحصیلی  دارای که دانش آموزانی نسبت به شوند.می

براسراس نترایج جردول، ضرری  همبسرتگی       کننرد مری  نمرل  بهتر دیگران متهاندکردن برای تالش مانند چالش انگیا تکالیف

/ کمترر از  31/ درصد، استخراج و با توجه به اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای سرطح اطمینران   41پیرسون، به میاان  

ذهرن  توان گفرت کره   ، به اثبات رسید. بنابراین میذهن آگاهیبا خودکار آمدی تحصیلی/ صدم است رابطه معنی داری بین 81

 (2528)  27زانرگ ، ( 2852) 21و چروان  ینگهای چبا یافته دانش آموزان ، تاثیر دارد. این نتایج آگاهیبرخودکار آمدی تحصیلی

ذهرن آگاهیبرخودکرار آمردی    بین اند که هماهنگی دارد آنها در بررسیهای خود به این نتیجه دست یافته (5928)  20نیو و لیو

و  کرریم زاده ،(5939نریمرانی، ) (5900کرامتی،هادی)وجود دارد. همچنین با نتایج پژوهش  رابطه مثبتدانش آموزان  تحصیلی

همبستگی  ذهن آگاهی و خودکار آمدی تحصیلی  از آن است که بین  آنها حاکینتایج تحهی   همسوست. ( 5939چهره )نیک

 .وجود دارد

درصد، استخراج و برا توجره بره اینکره سرطح معنراداری        -/94همچنین براساس نتایج ، ضری  همبستگی پیرسون، به میاان  

خودکرار آمردی   با هیجانات منفی معنی داری بین منفی / صدم است رابطه 81/ کمتر از 31خطای آزمون برای سطح اطمینان 

دارد. منفی دانش آموزان، تاثیر  خودکار آمدی تحصیلی با هیجانات منفی توان گفت که ، به اثبات رسید. بنابراین می تحصیلی 

 ( اکبرری 5903( کریمری ) 5934قمری ) (، 5901فوالدچنرگ، ) و (. نجفری  5932نیراکرویی ) هرای تحهیر    این نتایج با یافتره 

 92همکراران  و هندرسرون و (2855)کرافین  (5228) 95باتاسرتینی  ،( 2888) 98، کامایا(2852) 23وکالنسی النگ (5932بورنگ)

منفی رابطه  خود کارآمدی تحصیلیو هیجانات منفی یافته ها به دست آمده به این صورت بود که بین .هماهنگی دارد( 2852)

دانرش  خود کارآمدی تحصیلی  روی منفی تأثیرات هیجانات منفی که  دهدمی نشان هاپژوهش کلی طور بهمعنادار وجود دارد. 

  .دارد آنان تحصیلی پیشرفت و آموزان

تر به منظور مطالعره تراثیر   شود اجرای این تحهی  با دامنه سنی گستردهپیشنهاد می پژوهش این از حاصل های براساس یافته

گرردد ایرن پرژوهش برر روی     به پژوهشگران پیشرنهاد مری   انجام گیرد. خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزانمتغیرهای دیگر بر 

-نتایج این پژوهش مهایسه و زمینه مناسبی برای تعمیم یافتههای آن با تری نیا این تحهی  صورت پذیرد تا یافتهجامعة بارگ

 از برخری  ترأثیر  کنتررل  نردم امکران   بره  میتروان  پژوهش اجرای با مرتبط هایمحدودیت ازهای پژوهش حاضر فراهم گردد. 

 .کرد اشاره آزمودنیها شخصیتی مانند ویژگیهای گرمداخله متغیرهای

 

 

 منابع  

                                                           
25 - Eserman & reed 
26 - Ching & Chan 
27 - Zhang  
28 - New & Liu 

29- Lang & Clance 
30 - Kamya 
31 - Battistini 
32 - Handerson  
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 دانشگاه کارشناسی وخودکارآمدی دانشجویان اضطراب با هیجانی هوش بین رابطه بررسی (5932محمدرضا) بورنگ، اکبری -

 .ارشد کارشناسی ینامه اراش پایان

 .تهران: رشد ترجمة پروین کدیور و محمد جعفرجوادی، ،(. روانشناسی شخصیت5939پروین، ل، ای ) -

 راهنمرایی  سروم  سرال  تحصیلی دانش آموزان پیشرفت بر خودکارآمدی با جنسیت تعامل بررسی (5935اقبال) نژاد، حکمتی-

 شیراز. دانشگاه ارشد، کارشناسی ینامه پایان

 4شمارة  چهارم، سال اندیشه رفتار، فصلنامة . شده نظر تجدید ،فرم نوو شخصیتی (هنجاریابی00حسن) شناس، ح  -

در کارکنران شررکت   خرود کارآمردی   برا   استرس( رابطه هوش هیجانی و 5932حافظی، فریبا.، افتخار، زهرا و شجانی، رضا ) -

 (53)1، شناسیهای نو در روانیافته ،پاالیش گاز بید بلند

 رشد انتشارات: تهران تمدن، جدید بیماری ننوان به استرس یا تنیدگی (5934 پریرخ) دادستان،-

 .پنجم، تهران: انتشارات آگاه چاپ آموزش( و یادگیری نشناسی ا رو ( پرورشی نشناسی روا (5932اکبر) نلی سیف،-

 .الاهرا ارشد دانشگاه کارشناسی نامه پایان برخودکارآمدی، زنان اشتغال تاثیر (5904 سیدآبادی، فهیمه) -

 هرای ه تراز  افسررده،  افراد کیفیت زندگی بر آگاهی ذهن بر مبتنی درمانی اثر شناخت (5932) نادر حاتمی، حسین؛ کاویانی،-

 58سال  شناختی، نلوم

 نلروم  دانشرگاه  پاشرکی،مجله  نلروم  دانشجویان دانشگاه خودکارآمدی با شخصیتی ابعاد رابطه ( بررسی5903کریمی،محمد)-

 اسفند 94 شماره دوم و بیست مازندران، دوره پاشکی

 52 شناختی، سال نلوم تازههای دوقطبی، اختالل به ، مبتال بیماران ذهن آگاهی ( بررسی5938آباد) نلی کریمی، -

آموزان ی خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش( برسی رابطه5939چهره )کریم زاده، منصوره و محسنی، نیک -

 (2)4تانان،   دخترسال دوم دبیرستان شهرتهران. مطالعا

شهر تهرران و نگررش نسربت بره      راهنمایی (.بررسی رابطه خودکارآمدی ادراش شده دانش آموزان سوم5900کرامتی،هادی) -

 کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت معلم تهران درس ریاضی با پیشرفت آنها. پایان نامه

 دانشرکد  دانشرجویان  میران  خودکارآمدی در و اضطراب با گاردنر چندگانه هایهوش بین رابطه بررسی ( 5934مهین) قمی،-

 طباطبایی نالمه دانشگاه ارشد کارشناسی ی نامه طباطبایی پایان نالمه دانشگاه تربیتی نلوم و نشناسی روا هی

 تهرران،  دانشگاه دانشجویان کارشناسی در رایانه، اضطراب میاان با فردی متغیرهای روابط بررسی ( 5932مسعود) لواسانی، -

 دانشگاه تهران تربیتی نلوم و شناسی روان دانشکده،ی دکتری، ینامه پایان

 اجتمانی های با مهارت زمینه( از مستهل و زمینه به )متکی شناختی های سبک بین رابطه بررسی ( 5939احمد) محمدی،-

 ی دانشرکده .ارشرد  کارشناسری  ی نامه پایان .شهر اراش 5 ی ناحیه ی متوسطه اول ی پایه آموزان دانش در خودکارآمدی و

 طباطبایی نالمه دانشگاه تربیتی نلوم و شناسی روان

، شریمیایی  جانبرازان  خلر   و ناطفره  بر هیجان تنظیم و آگاهی ذهن آموزش های روش بخشی اثر  (5939نریمانی، محمد) -

 ، خرداد و تیر2، شماره 51اراش، سال  پاشکی نلوم دانشگاه پژوهشی نلمی مجله
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 دخترر  آموزان دانش پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی شناختی، کهای س  بین یرابطه بررسی (5932راضیه) طل ، نیک -

 نالمه دانشگاه تربیتی نلوم و شناسی روان یدانشکده .ارشد کارشناسی ی نامه پایان سباوار، شهر های دبیرستان سوم یپایه

 طباطبایی.

پایران  ،آموزان سوم مهط  متوسطه شرهر بابل (. بررسی رابطة خودکارآمدی نمومی و سالمت روان دانش5932نیاکرویی، نلی )

 طباطبایی. کارشناسی ارشد روان شناسی نمومی. دانشگاه نالمهنامه 

دانش آموزان دبیرستانی. دوماهنامره نلمری    (، رابطه خودکارآمدی و سالمت روان در5901نجفی، محمود؛فوالدچنگ، محبوبه)

 01اردیبهشت،22شماره،جدید پژوهشی دانشگاه شاهد.دوره
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 بازنگری و استاندارد سازی در برنامه ریزی آموزش عالی مبتنی برآمایش سرزمین 
  1سعید طالبی

 دانشگاه پیام نور فارس-استادیار برنامه ریزی آموزشی 1

saeedtaleebi@gmail.com 

 چکیده :

و  حاضر از نوع توصیفیپژوهش . استبازنگری در  برنامه ریزی آموزشی عالی با توجه به آمایش سرزمین پژوهش حاضر  هدف

به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار که می باشند پیام نور علمی دانشگاهجامعه آماری آن کلیه اعضای هیأت

که در بین نشان داد و   مورد بررسی قرار گرفت میانگین ه از طریقپرسشناممحقق ساخته بود. نتایج مورد استفاده پرسشنامه 

مولفه های شاخص های دهگانه، مولفه های فرهنگ سازی و سوق دادن گروه های آموزشی در جهت اجرای رویکرد آموزش 

راهم آوردن (، ف44/3(، توسعه رشته ها آموزشی در دانشکده های مختلف در راستای گسترش عدالت آموزشی)64/3پاسخگو )

(، ارتقاء استانداردهای بین المللی آموزش در  77/3زمینه های شرکت اساتید در دوره های تخصصی متناسب با دانش نوین) 

(، تشکیل کمیته های اخالق حرفه ای در دانشکده ها و تعیین شرح وظایف آنها 77/3دانشکده های تحت پوشش دانشگاه )

(، ارزیابی نیاز به 63/3دانشگاه در جهت توسعه سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه )(، تقویت زیرساخت ها و سایت 64/3)

(، کمک و همکاری متقابل با سایر 67/3نیروهای جدید و تدوین برنامه جامع نگهداشت و دانش افزایی اعضای هیات علمی)

موجود دانشگاه و نیازهای آموزشی ملی و  (، شناسایی ظرفیت های46/3دانشگاه ها در زمینه های مختلف آموزشی و اجرایی )

(، مولفه فراهم آوردن مقدمات اجرای پژوهش های مرتبط در زمینه آموزش 46/3منطقه ای در جهت خلق ثروت دانش بنیان)

( دارای بیشترین میانگین هستند. در بین مولفه های برنامه ریزی آموزش عالی با توجه به آمایش سرزمین مولفه 33/3پژوهی)

 .کیل کمیته های اخالق حرفه ای در دانشکده ها و تعیین شرح وظایف آنها در رتبه اول قرار داردتش

 کلید واژه: استاندارد سازی، برنامه ریزی آموزشی،آمایش سرزمین، نظام آموزش عالی
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 مقدمه

گیریهای توسعه، موجب بروز چه جهتریزان باید نسبت به الگوی توسعه جامعه در آینده اطالع کسب کنند و بدانند که برنامه

نگرانه، از روند رشد ریزان باید با انجام مطالعات آیندهنوع انتظاراتی از آموزش خواهد شد. این سخن بدان معناست که برنامه

ا برای آوری و نیز تغییر در ساختار اشتغال، تصویر روشنی به دست آورند تا بتوانند نظام آموزش رجمعیت، تحوالت علمی و فن

آوری و نیز تغییر ساختار پاسخگویی به نیازهای محتمل آینده، نیازهایی که متأثر از روند رشد جمعیت، تحوالت علمی و فن

 و توزیع نحوه همان که اضافه نماید جدیدی ریزی، بعد برنامه به که است این سرزمین آمایش اشتغال است، مهیا کنند. هدف

 است ریزی فیزیکی برنامه از قبل مرحله در فضایی ریزی است برنامه ملی سرزمین سراسر در ها تفعالی و ها یابی انسان سازمان

 و جمعیت بعد الزاما فضایی ریزی وبرنامه کند می مطرح را فیزیکی فضای یک دهنده راهبردی شکل و کلی خطوط آن در که

ریزان باید پیش از تهیه و اجرای برنامه لذا . (1366دهکردی، و رضوی زادگان مدنظر قرار می دهد)شریف ها در فعالیت را فضا

ریزی در آن انجام گیرد، اقدام کنند تا بستر حرکت خود را به ها نسبت به مطالعه و شناخت محیطی که قرار است برنامهبرنامه

ن نسبت به واقعیات آگاهی ریزا(. بدون شک هر اندازه برنامه1363خوبی بشناسند و از واقعیات فاصله نگیرند)محسن پور،

بینی را در ها از واقعیات، شناخت دقیقتری داشته باشند و واقعبیشتری کسب کنند و در خصوص تأثیرپذیری برنامه

ریزی منحصراً هایشان امیدوارتر باشند. همچنین در فرایند برنامهتوانند به موفقیت برنامهریزیها لحاظ کنند، میبرنامه

یله معدودی از مدیرانی که در رأس هرم سازمان جای دارند، نیست. بلکه فرایندی است که مشارکت گیری به وستصمیم

ها قرار دارند، باید تا حدودی در این میان نقش داشته کند و همه کسانی که به نوعی در معرض نتایج برنامههمگان را طلب می

بعد کمی و کیفی است. در بعد کمی، به مسائلی که جنبه مقداری و باشند. برنامه ریزی در نظام آموزشی به طور کلی دارای دو 

شمارشی دارد، نظیر تعداد فارغ التحصیالن مورد نیاز برای بخشهای مختلف تولیدی یا خدماتی، تعداد مدرسان، تعداد مدیران 

ن پرداخته می شود و در بعد و کارکنان آموزشی، تعداد دانشکده ها و تأسیسات آموزشی، تجهیزات و وسائل آموزشی و امثال آ

ریزی آموزش عالی با محتوا، آرمانها، مقاصد، هدفهای آموزش و غیره سروکار دارد. بدیهی است، هر برنامه آموزشی، کیفی برنامه

بعدی بود و فقط هدفهای کمی و مورد نظر بود آموزشی تکریزیدربرگیرنده ابعاد کمی و کیفی است اگرچه در گذشته، برنامه

به تدریج به مسائل کیفی که در حقیقت جان و روح آموزش نیز توجه شد اما باید اذعان داشت که هنوز بعد کیفی  اما

نیروی انسانی در  ریزی برنامهدر  (.1366ریزی آموزشی، در مقایسه با بعد کمی، ضعیف و ناتوان مانده است )فیوضات،برنامه

 و آموزشی بخش شامل کارکنان دانشگاه انسانی نیروی از ای عمده باید به این نکته توجه داشت که سهم عالی آموزشبخش 

به دهند.  می دانشکده ها تشکیل در به تدریس شاغل مدرسان آموزش را بخش نیروی انسانی است خدماتی و اداری بخش

 به شاخص های زیر توجه کرد:طور کلی، در محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز در بخش آموزش، باید 

 آموزشی کارکنان کل به نسبت دانشجویان .1

 کارکنان کل به ای حرفه و علمی شرایط واجد نسبت کارکنان  .2

 کارکنان خدمتی سنوات میانگین کارکنان تحصیالت سطح میانگین  .3

 کارکنان کل به آموزشی کارکنان نسبت  .6

 کارکنان ساالنه خدمت ضمن آموزشهای ساعات میانگین  .3

 آموزشی کارکنان واقعی و ظاهری اشتغال ضریب  .4

گیریهای توسعه، ریزان باید نسبت به الگوی توسعه جامعه در آینده اطالع کسب کنند و بدانند که جهتبرنامهعالوه بر این 

نگرانه، ت آیندهریزان باید با انجام مطالعاموجب بروز چه نوع انتظاراتی از آموزش خواهد شد. این سخن بدان معناست که برنامه

آوری و نیز تغییر در ساختار اشتغال، تصویر روشنی به دست آورند تا بتوانند نظام از روند رشد جمعیت، تحوالت علمی و فن
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آوری و نیز آموزش را برای پاسخگویی به نیازهای محتمل آینده، نیازهایی که متأثر از روند رشد جمعیت، تحوالت علمی و فن

 که اضافه نماید جدیدی ریزی، بعد برنامه به که است این سرزمین آمایش غال است، مهیا کنند. هدفتغییر ساختار اشت

 از قبل مرحله در فضایی ریزی است برنامه ملی سرزمین سراسر در ها فعالیت و ها یابی انسان سازمان و توزیع نحوه همان

 وبرنامه کند می مطرح را فیزیکی فضای یک دهنده راهبردی شکل و کلی خطوط آن در که است ریزی فیزیکی برنامه

لذا . (1366دهکردی، و رضوی زادگان مدنظر قرار می دهد)شریف ها در فعالیت را فضا و جمعیت بعد الزاما فضایی ریزی

 الزمه آگاهی برنامه ریزان از الگوی توسعه جامعه درآینده، توجه به برنامه ریزی فضایی یا آمایش سرزمین است. آمایش

سرزمین متوجه برنامه ریزی فضا و جغرافیای منابع طبیعی، انسانی و مالی است لذا برنامه ریزی آموزشی چنانکه زیر مجموعه 

آمایش سرزمین قرار گیرد، می تواند افق دید برنامه ریزان را گسترده تر و تصمیم گیریها را واقعی تر نماید. الزم به ذکر است 

ایش سرزمین که تببین کننده قابلیتها، تواناییها و نیازهای منطقه ای است، می تواند در بهبود که برنامه ریزی فضایی یا آم

 های آمایش، به موضوع چالش"نامه شورا"، در ماهنامه (1363)مهرعلیزادهآموزش موثر واقع شود. برنامه ریزیهای حوزه 

   :آموزش عالی ایران پرداخته استدر برنامه ریزی  سرزمین

 پردازی در حوزه دانشگاه و ماهیت آنعلمی و نظریه چالش -1

ها در مورد آمایش آموزش عالی )دیدگاه خودجوش در مقابل مداخله دولت(: اولین چالش نظام آمایش سرزمین و تنوع دیدگاه

اتژی و رویکرد های توسعه آمایش آموزش عالی، ناهماهنگی استرها و نظریهآمایش آموزش عالی در ایران ناشی از تنوع دیدگاه

 ریزی توسعه سرزمینی بوده است. فکری نظام یکپارچه طراحی و برنامه

 گیری نگری به آمایش آموزش عالی و تعدد مراکز تصمیمچالش بخشی -۲

مند و نهادینه برای مدیریت آمایش های کنونی آمایش آموزش عالی ایران نیز متاثر از فقدان تفکر نظامبدون شک برنامه

گرا و مسئول صرفاٌ بخشی از آموزش باشد که کارکردی وظیفهالی در مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میآموزش ع

کاربردی، سامان -عالی کشور است. در حالی که نهادهای دیگر مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علمی

هایی از آموزش های اجرایی نیز متولی بخشی و غیرانتفاعی و دستگاهای کشور، دانشگاه آزاد، موسسات غیردولتفنی و حرفه

 محور هستند.عالی دارند که نیازمند هماهنگی و انسجام بخشی در سطح کالن و توسط سازمانی فرابخشی و کالن

 چالش مدیریتی نظام آمایش آموزش عالی -3

های آموزش عالی اضر چند نهاد و ساختار بر سیاستدر حال ح کاری نهادهای تاثیرگذار بر آموزش عالی کشور:موازی -

کشور تاثیرگذار هستند که عبارتند از: شورای عالی انقالب فرهنگی، کمیسیون آموزش عالی مجلس، مجمع تشخیص 

تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. طی سالهای گذشته همکاری  وزارت علوم، مصلحت نظام،

 گذاری آموزش عالی ملی و فراملی از این نهادها مشاهده نشده استشترک و قابل قبولی در عرصه سیاستو تعامل م

انداز، نقشه جامع علمی کشور و به تعبیر دیگر ارتباط و هماهنگی و انسجام سند چشم عدم هماهنگی اسناد باالدستی:  -

سند در فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خاصی برنامه پنجم توسعه به خوبی حاصل نگردیده است. هر کدام از سه 

 نمایند.طراحی شدند و در برخی از موارد نیز همدیگر را نقض می

آنچه موجب دوام و پایداری آموزش عالی کشور خواهد شد توافق و اتصال مدیران   ختالف سلیقه مدیران آموزش عالی:ا  -

موجب  گذاران به نسل تازهها و تجربیات از سوی بنیانل ارزشدار با مدیران جدید است. آموزش، تربیت و انتقاسابقه

 گردد.ها میاستحکام و تثبیت و توسعه دانشگاه

 چالش ضعف نظارت و ارزیابی برای توسعه کمی و کیفی آمایش آموزش عالی -۴
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های دولتی و آزاد و های دانشگاهبررسی روند تصویب رشته توجه ناکافی به استعدادهای مناطق در توسعه آموزش عالی: -

های اقتصادی، کاربردی طی سالهای گذشته نشانگر ناهماهنگی و عدم توجه به زیرساخت-غیرانتفاعی، پیام نور و علمی

اجتماعی و فرهنگی و جغرافیایی و اقلیمی مناطق بوده است. بر اساس این آمار دانشگاه پیام نور رکورددار پذیرش 

 های کنکور را در خود جای داده است.درصد قبولی47ت به طوری که این دانشگاه دانشجو از طریق کنکور سراسری اس

با توجه به اهداف آمایش آموزش عالی ضرورت حفظ و ارتقای کیفیت بروندادهای نظام  :ضعف نظام تضمین کیفیت -

لی ایران ضرورت علمی، تحقیقاتی و فناوری کشور، الزام به استقرار حفظ نظام تضمین کیفیت برای مراکز آموزش عا

توان اوالً نسبت به بهینه دارد. زیرا صرفاً با وجود یک سازمان مستقل و مقتدر ارزیابی و تضمین کیفیت است که می

شدن اعتبارات عمومی اطمینان حاصل کرد و ثانیاً کیفیت بروندادهای نظام علمی کشور را با توجه به استانداردهای 

های های کمی برای ارزیابی مولفه. اما در غیاب چنین سازمانی، صرف اتکا به شاخصتعیین شده مورد ارزیابی قرار داد

 پذیر نخواهد بود.انداز امکانکننده جایگاه علمی و فناوری کشور، تعیین راهبردهای اهداف سند چشممشخص

 چالش مشارکت نخبگان -۵

 زش عالی ملی و استانی:نادیده گرفتن تحرک فکری و فرهنگی دانشگاهیان در موضوع آمایش آمو -

حضور  ترین رمز موفقیت برنامه آمایش آموزش عالینظران در مطالعات آمایش آموزش عالی: مهمرنگ صاحبحضور کم  -

 ای، استانی و محلی است. های آن در سطح ملی، منطقهریزی، اجرا و نظارت و ارزیابی فعالیتنخبگان در طراحی، برنامه

 فرابخشی برای آمایش آموزش عالیچالش عدم وجود نهادی  -۶

های اداری و بوروکراتیک های توسعه آموزش عالی در کشور عدم تفکیک نظامازجمله مسائل مرتبط با عدم توفیق استراتژی

 است.

 در آموزش عالی ایران  سرزمین مطالعاتی آمایش حطر

سرزمین در برنامه ریزی  توجه به آمایشهای درباره ضرورت "استان فارسدر آموزش عالی  سرزمین آمایش"مطالعاتی حطر

 ریزی آموزش عالی است و این ظرفیت را دارد کهآمایش سرزمین به عنوان راهنمایی برای برنامه که بیان می کندآموزش عالی 

ب از با استفاده از معیارهای مناس ریزان توسعه آموزش عالی کشور و استان کمک نمایدمدیران عالی و متخصصین و برنامه

جمله محیط زیست، کمیّت و کیفیت جمعیّت و ظرفیتهای کشاورزی، صنعتی، خدماتی در هر منطقه از استان فارس با تکیه 

ها و راهبردهای توسعه کشور به اتخاذ راهبردهای توسعه آموزش عالی همت گمارند. با انجام این بر مسائل سطح توسعه فعالیت

نظام آموزش عالی استان با رویکرد راهبردی برای مدیران عالی استان حاصل خواهد پروژه آگاهی جامعی از وضعیت موجود 

ها و چشم اندازهای آموزش عالی استان، تدوین راهبردهای توسعه آموزش شد. در نهایت تشخیص نقاط ضعف و قوت، چالش

ها، های آموزش عالی، رشتهاولویت ها و مراکز علم و فناوری استان فارس مبتنی برآمایش سرزمین، تعیینعالی در دانشگاه

های آموزشی و پروژه های ها وگروهمقاطع تحصیلی، میزان جمعیت دانشجویی، نیاز به اعضای هیات علمی بر حسب زیر نظام

های آتی نقش ارزنده ای دار توسعه آموزش عالی از خروجی های اصلی طرح مطالعاتی خواهد بود که در سیاست گذاریاولویّت

ریزی آموزش عالی استان و تحکیم نهاد آموزش عالی و سایر نهادهای سیاسی و گیری و نهادینه سازی برنامهو به شکلدارد 

 استانداری ریزی برنامه زنجان که توسط معاونت استان آمایش سرزمین مطالعات. اجتماعی در استان و کشور خواهد انجامید

 هیچ ارتباط گفت بتوان شاید نیست، مطلوب چندان پژوهشی و علمی مبادالت و ارتباطات( انجام شد، نشان داد 1367زنجان)

و  پیشرفت مقابل در بزرگ عاملی خود امر این وجود .نمی شود مشاهده استان پژوهشی و عالی آموزش مراکز میان خاصی

 به کارها اغلب که است شده موجب دانشگاهی مراکز میان صحیح ارتباطات وجود می باشد. عدم استان علمی سطح ارتقاء

 فناوری و پژوهش علم، ضروری و مهم موضوعات از خیلی به امکانات و فرصت موارد در اکثر ناگزیر و شود انجام موازی صورت
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 و منطقه نیازهای گرفتن نظر در بدون استان عالی آموزش مرکز چند در همزمان و های یکسان رشته وجود نظیر مواردی .نرسد

 و استان مراکز سایر با هماهنگی بدون عالی آموزش مراکز مستقل اقدامات ها رشته التحصیالن این فارغ از استان شدن اشباع

 .می دهد نشان استان در عالی آموزش مراکز جغرافیایی توزیع در منطقه ضروری های نیازسنجی بدون همچنین

 روش تحقیق 

ین پژوهش شامل اعضای هیات علمی و  مدرسینی مدعویی پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری ا

نفر از اعضای هیات علمی و مدرسین مدعو  می  117بودند که دانشگاههای شهرستان داراب می باشند حجم نمونه شامل 

نقش دانشگاه ط افزایش تاثیر ایشر پرسشنامه جمع آوری شد. جهت بررسی 176 باشد که با حذف پرسشنامه های ناقص، تعداد

ی از دیدگاه اعضای هیات علمی، با استفاده از سیاست های دوازده گانه برنامه در عرصه دانشگاه علوم پزشکی اقتصادتوسعه در 

نفر از اعضای هیات  17و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، پرسشنامه ای طراحی شد. روایی صوری و محتوایی آن مورد تایید 

 صدم به دست امد. 73نفر از اساتید، پایایی آن  37اجرای مقدماتی در بین  علمی قرار گرفت و پس از

 یافته ها

به منظور بازنگری در ماموریت و شاخص برنامه ریزی آموزشی عالی با توجه به آمایش سرزمین از روش میانگین استفاده شد و 

 گزارش شده است 1نتایج آن در جدول 

 

 

 زی آموزشی عالی با توجه به آمایش سرزمینماموریت و شاخص برنامه ری: 1جدول 

 میانگین ماموریت و شاخص برنامه ریزی آموزشی عالی

  :  نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو 1شاخص 

 21/3 شناسایی مشکالت و موانع موجود در مسیر توسعه آموزش پاسخگو در دانشگاه

 64/3 فرهنگ سازی و سوق دادن گروه های آموزشی در جهت اجرای رویکرد آموزش پاسخگو 

 11/3 توسعه زمینه آموزش های مهارتی و ارتباطی در دانشکده ها مبتنی بر رویکرد آموزش پاسخگو

 74/3 اصالح نظام ارزشیابی آموزشی مبتنی بر رویکرد آموزش پاسخگو

  : گسترش عدالت در آموزش عالی 2شاخص 

 44/3 توسعه رشته ها آموزشی در دانشکده های مختلف در راستای گسترش عدالت آموزشی 

 32/3 طراحی دوره های آموزش از راه دور جهت برخورداری همه از آموزش متناسب با نیازهایشان 

 24/3 های مجازی جهت گسترش عدالت آموزشی توسعه زیر ساخت های الزم برای تهیه و تولید محتوای آموزش

 31/3 شناسایی دانشجویان بومی مستعد و حمایت های مادی و معنوی در جهت رفع مشکالت آنها

  : توسعه دانش های نوین با تاکید بر حیطه های میان رشته ای 3شاخص 

 77/3 نوینفراهم آوردن زمینه های شرکت اساتید در دوره های تخصصی متناسب با دانش 

 43/3 حمایت های مادی و معنوی از پایان نامه های دارای یافته ها و  دستاوردهای جدید دانشجویان مقاطع مختلف 

 63/3 گسترش مقاطع تحصیالت تکمیلی متناسب با علوم جدید و زمینه های تخصصی موجود در دانشگاه

 67/3 حضوری و مجازی ملی و بین المللی در زمینه فناوری ها نوینطراحی کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت 

 36/3 فراهم ساختن زمینه ارتباط و همکاری دانشگاه با صنعت 
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  : حضور موثر در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی6شاخص 

 77/3 ارتقاء استانداردهای بین المللی آموزش در دانشکده های تحت پوشش دانشگاه

 27/3 توانمندسازی اساتید در حوزه آموزش و تقویت زبان انگلیسی آنها

 64/3 طراحی و برگزاری کارگاه های تخصصی و روشهای نوین آموزشی در سطح بین المللی

 33/3 فراهم آوردن شرایط پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه

 36/3 انشگاه های معتبر دنیا فراهم ساختن زمینه همکاری های آموزشی و تبادل دانشجویان با د

  : نهادینه سازی اخالق حرفه ای در دانشگاه3شاخص 

 67/3 تصویب آیین نامه پوشش حرفه ای و کدهای اخالقی و ابالغ آن به دانشکده ها

 37/3 طراحی و برگزاری کارگاه های اخالق حرفه ای برای اساتید و دانشجویان

 66/3 مهارت های حرفه ای به برنامه درسی دانشجویان اضافه نمودن مباحث اخالق حرفه ای و

 64/3 تشکیل کمیته های اخالق حرفه ای در دانشکده ها و تعیین شرح وظایف آنها

 33/3 طراحی و انتشار خبرنامه اخالق حرفه ای و مهارت های ارتباطی در دانشگاه

 46/3 سال و الگوسازی در این زمینه معرفی اساتید پیشکسوت و چهره های مطرح در اخالق حرفه ای در هر

  : بهره مندی از فناوری های نوین در دانشگاه4شاخص 

 41/3 بازنگری فعالیت ها و توسعه مرکز فناوری اطالعات دانشگاه

 63/3 تقویت زیرساخت ها و سایت دانشگاه در جهت توسعه سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه

 33/3 افزایی جهت توانمندسازی اساتید در زمینه استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطاتبرگزاری کارگاه های دانش 

 73/3 فراهم آوردن زمینه اجرای روش های مبتنی بر فناوری اطالعات در کالس های درس تئوری و عملی

 36/3 آموزشی طراحی و انتشار بولتن آموزشی جهت آشنایی اساتید با فناوری اطالعات و تکنولوژیهای نوین 

  : ارتقای منابع انسانی دانشگاه7شاخص 

 67/3 بازنگری چارت اداری گروه های آموزشی از حیث نیروی تخصصی و کارشناسی

 67/3 ارزیابی نیاز به نیروهای جدید و تدوین برنامه جامع نگهداشت و دانش افزایی اعضای هیات علمی

 36/3 بر نیاز رده های مختلف هیات علمی با توجه به سابقه و مرتبه علمیتدوین برنامه توانمند سازی اساتید مبتنی 

 66/3 بازنگری نظام ارزشیابی اعضای هیات علمی و بکارگیری شیوه های نوین ارزشیابی به جای روشهای سنتی  

 22/3 بازنگری در  شیوه های همکاری با اساتید خارج از دانشگاه در قالب اساتید افتخاری و پاره وقت

 36/3 استفاده از اساتید بازنشسته جهت تقویت گروه های آموزشی با دعوت مجدد اساتید صاحب نام 

  : تمرکز زدایی در نظام آموزش عالی 6شاخص 

 46/3 کمک و همکاری متقابل با سایر دانشگاه ها در زمینه های مختلف آموزشی و اجرایی

 33/3 شناسایی فرایندها و خدمات آموزشی قابل واگذاری به بخش خصوصی 

 33/3 تدوین سیاست های و راهکارهای نظارت بر فرایندهای آموزشی واگذار شده به بخش خصوصی

  : خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی 6شاخص 

 46/3 منطقه ای در جهت خلق ثروت دانش بنیانشناسایی ظرفیت های موجود دانشگاه و نیازهای آموزشی ملی و 

 66/3 برگزاری کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی جهت شناسایی نیازهای ملی و منطقه ای 

 36/3 تحلیل هزینه های آموزشی دانشگاه و ارائه راهکارهای علمی و عملی در جهت بهینه سازی هزینه ها

 32/3 متخصص جهت بهینه نمودن هزینه ها و خلق ثروتاستفاده از توانمندی نیروهای 

  : تولید و بومی سازی شواهد معتبر علمی برای ارتقای آموزش عالی 17شاخص 

 26/3 طراحی و برگزاری کارگاه های تخصصی در زمینه آموزش پژوهی

 33/3 فراهم آوردن مقدمات اجرای پژوهش های مرتبط در زمینه آموزش پژوهی

 33/3 تعریف پروژه های پژوهشی در حوزه های مختلف آموزش 

 نشان داد که: 1نتایج جدول 
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فرهنگ سازی و سوق دادن گروه های آموزشی در جهت در شاخص نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو، مولفه  -

 در رتبه اول قرار دارد 64/3با میانگین  اجرای رویکرد آموزش پاسخگو

در شاخص، گسترش عدالت در آموزش عالی، مولفه توسعه رشته ها آموزشی در دانشکده های مختلف در راستای  -

 در رتبه اول قرار دارد 44/3با میانگین گسترش عدالت آموزشی 

در شاخص توسعه دانش های نوین با تاکید بر حیطه های میان رشته ای، مولفه فراهم آوردن زمینه های شرکت اساتید  -

 در رتبه اول قرار دارد 77/3با میانگین  دوره های تخصصی متناسب با دانش نوین در

در شاخص حضور موثر در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی، مولفه ارتقاء استانداردهای بین المللی آموزش در  -

 در رتبه اول قرار دارد 77/3با میانگین  دانشکده های تحت پوشش دانشگاه

ه سازی اخالق حرفه ای در دانشگاه، مولفه تشکیل کمیته های اخالق حرفه ای در دانشکده ها و در شاخص نهادین -

 در رتبه اول قرار دارد 64/3با میانگین  تعیین شرح وظایف آنها

در شاخص بهره مندی از فناوری های نوین در دانشگاه، مولفه تقویت زیرساخت ها و سایت دانشگاه در جهت توسعه  -

 در رتبه اول قرار دارد 63/3با میانگین  ری الکترونیکی دانشگاهسامانه یادگی

در شاخص ارتقای منابع انسانی دانشگاه، مولفه ارزیابی نیاز به نیروهای جدید و تدوین برنامه جامع نگهداشت و دانش  -

 در رتبه اول قرار دارد 67/3با میانگین  افزایی اعضای هیات علمی

در زمینه های مختلف سایر دانشگاه ها آموزش عالی، مولفه کمک و همکاری متقابل با در شاخص تمرکز زدایی در نظام  -

 در رتبه اول قرار دارد 46/3با میانگین  آموزشی و اجرایی

در شاخص خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی، مولفه شناسایی ظرفیت های موجود دانشگاه و نیازهای  -

 در رتبه اول قرار دارد 46/3با میانگین  لق ثروت دانش بنیانآموزشی ملی و منطقه ای در جهت خ

در شاخص تولید و بومی سازی شواهد معتبر علمی برای ارتقای آموزش عالی، مولفه فراهم آوردن مقدمات اجرای  -

 در رتبه اول قرار دارد 33/3با میانگین  پژوهش های مرتبط در زمینه آموزش پژوهی

 نتیجه گیری

در این مقاله، پژوهشگر به دنبال بازنگری در  برنامه ریزی آموزشی عالی با توجه به آمایش سرزمین است نتایج پژوهش نشان 

مولفه تشکیل کمیته های اخالق حرفه ای در داد که در بین مولفه های برنامه ریزی آموزش عالی با توجه به آمایش سرزمین 

کانونهای اخالق حرفه ای تشکیل و در رتبه اول قرار دارد بنابراین پیشنهاد می شود که دانشکده ها و تعیین شرح وظایف آنها 

دانشگاه علوم بسته اعتالی اخالق حرفه ای تدوین شود و در این راستا می توان از تجارب سایر دانشگاهها استفاده کرد چنانکه 

 امات زیر انجام داده است: پزشکی کرمانشاه در راستای اجرای بسته اعتالی اخالق حرفه ای  اقد

 تشکیل شورای عالی اخالق با ریاست  رییس محترم دانشگاه و حضور کلیه معاونین دانشگاه  -

 طراحی سامانه اخالق حرفه ای جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان و اساتید بامفاهیم اخالق حرفه ای  -

 هتدوین و گرد آوری شیوه نامه رعایت اخالق حرفه ای در دانشگا -

 اجرای انتخابات استاد نمونه اخالق حرفه ای از دید گاه دانشجویان برای اولین بار در کشور -

 تقدیر از اساتید برگزیده اخالق در مراسمی خاص و معرفی نفرات برگزیده به تفکیک دانشکده بر روی سایت دانشگاه -

 هبرنامه ریزی جهت تشکیل کمیته اخالق حرفه ای در کلیه معاونتهای دانشگا -

 تشکیل کمیته اخالق دانشجویی جهت گسترش هر چه بیشتر این مفاهیم در اذهان دانشجویان -

 برنامه ریزی جهت تعریف جوایز خاص در حیطه اخالق در دانشگاه در شورای عالی اخالق دانشگاه -
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 ای مرتبطتهیه و توزیع بنرها و پوسترهای اخالق حرفه ای در دانشکده ها و مراکز درمانی با توجه به رشته ه -

 راه اندازی گروه تلگرامی اخالق حرفه ای  اساتید جهت تبیین هر چه بیشتر مضامین اخالق حرفه ای در بین اساتید -

 تشکیل کمیته اعتالی اخالق حرفه ای در هر یک از دانشکده ها به تفکیک -

امایش سرزمین آموزش عالی در ایران عالوه بر این نتایج بررسیهای منابع و پیشینه های پژوهش نشاد داد که اگرچه طرح 

آغاز شده ازجمله در فارس و زنجان اما باید گفت که برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین در ابتدای راه قرار دارد و از نظر 

 ریزی برنامه فرآیند ( در ارزیابی1366دهکردی) و رضوی زادگان شکل و محتوا یکسان نمی باشد چنانکه نتایج شریف

 یکسان محتوا و نظر شکل از جهان مختلف کشورهای در فضایی ریزی بیان می کنند که برنامه ایران در "سرزمین آمایش"

 دلفی فن و تطبیقی مقایسه روش از در ایران سرزمین ریزی آمایش برنامه فرایند ارزیابی نمی باشد الزم به ذکر است که جهت

 شود. می استفاده

 

 منابع و مآخذ

در  "آمایش سرزمین"ارزیابی فرآیند برنامه ریزی ، 1366، محمد حسین و رضوی دهکردی، سید امیر، شریف زادگان -

 .6، شمارة  7، فصلنامة علمی و پژوهشی علوم محیطی، دوره ایران و راهکارهای بهبود آن 

 .یرایشنشر و ی،آموزش یزیربرنامه ی(. مبان1366)یحیی یوضات،ف -

 سمت.انتشارات نظر. تهران،  یدبا تجد ی،آموزش ریزیبرنامه ی(. مبان1363بهرام) پور،محسن -

 .، ماهنامه نامه شوراشناسی آمایش آموزش عالی ایرانآسیب، 1363، یداهلل، مهرعلیزاده -
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 انتقال آموزشکاربرد مدل سه شاخگی در 

 
 3اصغر شریفی، 2محمد نقی ایمانی، 1سیامک اسالمی

 (siaesl@yahoo.com)نویسنده مسئول،  دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن، رودهن، ایران. -1
 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن، رودهن، ایران. -2

 .استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن، رودهن، ایران -3

 

 چکیده
و از نظر شیوه ش پژوهش از نظر هدف، کاربردی روانجام شد.  مدل سه شاخگی در انتقال آموزش کاربرد بررسی این پژوهش به منظور

حجم نمونه در بخش کیفی با  و یهقضای قوه کارکنان ادارینفر از  1259شامل  . جامعه آماریپیمایشی بود -ها، توصیفیگردآوری داده

نفر در  399 ،بینی افت دقت و پیشو برای افزایش  در بخش کمی نیز با استفاده از فرمول کوکرانو  نفر 15 ،استفاده از اصل اشباع نظری

در  پژوهشابزار شد.  انجامتصادفی طبقه ای  به صورت و در بخش کمی گلوله برفی از نوع نمونه گیری ،نظر گرفته شد. در بخش کیفی

مبانی نظری  با مروری آن بود که روایی محتوا سوالی 88 پرسشنامه محقق ساخته ،و در بخش کمییافته مصاحبه نیمه ساختار، بخش کیفی

درون روش توافق  برای پایایی مصاحبه از مشخص گردید. تحلیل عاملی اکتشافی و روایی سازه نیز با و عملی و نتایج مصاحبه های اکتشافی

ضریب آلفای  ،نفری 39نمونه  پایایی پرسشنامه نیز پس از اجرا روی برای و ی دو کدگذار و روش بازآزمون با فاصله زمانی کوتاهموضوع

سه  مدل ابعاد هنجاری و رفتاری و زمینه ای نتایج به دست آمده نشان داد که به دست آمد. 88/9و در بازآزمایی ضریب  84/9کرونباخ 

 اربرد دارد.ک انتقال آموزش در شاخگی

 بعد هنجاری، بعد رفتاری، بعد زمینه ای. مدل سه شاخگی، انتقال آموزش،واژه های کلیدی: 

  



 

051 

 

کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی سومین  
Third National Conference on Psychology and Educational Sciences 

 مقدمه
تغییرات نسبتاً که  است یادگیری تجربه ای مبتنی برو  می شوداجتماعی  مهارت ها، دانش، نگرش ها و رفتاردرتغییر  موجبآموزش 

 کوشش ها، تدابیر مجموعآموزش کارکنان کار بهبود بخشد. توانایی خود را برای انجام  بتواند که وی طوریه ب ایجاد می کند ماندگار در فرد

می نماید و با پرورش  مجهز های فنی و شغلی مورد نیاز مهارت یک سازمان را به اطالعات، دانش و عملی است که افراد شاغل دراقدامات  و

 ،و نهایتاً کارکنان را برای انجام وظایف مشخص خود در سازمان کرده ایجاد نان، رفتارهای مطلوب در آسمیمجموعه استعدادهای فکری و ج

است  اهداف مشخص با آموزش کارکنان یک سلسله عملیات مرتب، منظم، مداوم و همچنین .(1،2991ردوالن و شول) کند آماده می مهیا و

مهارت های  ایجاد یا افزایش سطح دانش و -2، آگاهی کارکنان ایجاد یا افزایش سطح دانش و -1 برد دارد:کار سه منظور معموال برای که

 هایی آموزش برای درک این نکته که چه .(1389)گالبی،  جامعه و متناسب با ارزش های پایدارایجاد رفتار مطلوب  -3 و شغلی کارکنان

اصول  اهی ازگآ ،در این زمینه. گی یادگیری افراد مشخص شودابتدا الزم است چگون ،می تواند عملکرد شغلی کارکنان را بهبود بخشد

موضوع مهمی در توسعه منابع در چند دهه گذشته  انتقال آموزش کارآمد باشد. ،ییادگیری می تواند در سازماندهی تجارب مفید آموزش

 .(2998، 2)بورک و هاچینز است و محیط کارشغل  درکارگیری مهارت و دانش کسب شده ه ، بیادگیریانتقال که مشتمل بر  است یانسان

یاری نماید و این  بهبود عملکرد کارکنان نیز و خود ها را برای رسیدن به مأموریت هایسازمان که د شوطراحی یستی طوری آموزش با

ها و  اگر آموزش به طور اثربخش به محیط کار انتقال داده شود سازمان .(2999، 3همکارانکولکویت و ) استبرد  -قعیت بردهمان مو

انتقال آموزش به  نسبت از کشورهادر برخی  .(2919، 4)اسکرالواج و همکاران به اهدافشان برسندزمان  طور همه بتوانند  کارکنان می

 تا 5 آمریکاانجمن آموزش و توسعه  از قولاین نسبت  و (2995، 5گردید )برودرآورد بدرصد  39درصد تا  19بین  کارکنان عملکرد شغلی

را  خود کارکنانکنند تا عملکرد سرمایه گذاری می  ،ها برای آموزش از سازمان سیاریب .(2998، 6شده است )پارادایس گزارشدرصد  29

وزش اثربخش هنگامی در آم .(2995، 8هولتون و بیتس) ایندخود را سازگار نمفن آوری،  و یاسی، ساجتماعی با تغییرات و بهبود دهند

آموزش عوامل مؤثر بر انتقال . گیرندتازه یاد گرفته شده را به کار  های دانش و مهارت بتوانند دارد که کارکنان عملکرد نقش اساسی بهبود

میلیون دالر که برای آموزش در بخش صنعت هزینه  199هر از و  نظران قرار گرفت مورد توجه صاحب 1089دهه  در اوایلها  در سازمان

رو شناخت عوامل مؤثر بر انتقال آموزش  . از این(2911، 8گروسمن و ساالس) گردد درصد آن منجر به انتقال آموزش می 19 شود، فقط می

 نیازمند توجه و مطالعه می باشد. ،اهمیت جایگاه قوه قضاییه موضوعی است که به لحاظ ،آموزش ارائه مدل انتقال فراهم کردنبه منظور 

ی خود و یا مراکز آموزش یمتعددی را در مراکز آموزش های آموزش مختلف تولیدی و خدماتی، سازمان های فعال در بخش هایامروزه اکثر 

سرمایه گذاری هنگفت و  ستلزمار می کنند و اجرای هر دوره مبرگز کارکنان بردن سطح دانش و تخصص باالبرای   داخل یا خارج از کشور

در این راستا  .اهمیت است بسیار حائز یادگیری و انتقال آن به محیط کارلذا آگاهی از میزان  صرف زمان خدمتی نیروی انسانی فعال است.

 یها سازمان چقدر است؟ آموزش در خدمات تولید شده یا تمحصوال کیفیت آموزش در بهبود سهم که شود هایی مطرح می چنین پرسش

ای انجام شده در مقایسه با فواید انتقال آموزش هکه هزینه  و باالخره این یاری می دهد؟ خود را در تحقق اهداف سازمان چقدرارائه شده 

و در  با عنایت به مطالب پیش گفته را توجیه می کند. ، ضرورت انجام این پژوهشبه سواالت یادشده به دنیای کار تا چه اندازه است؟ پاسخ

                                                 
1. Dolan & Schuler 

2. Burke & Hutchins 

3. Colquitt et al. 

4. Skerlavaj et al. 

5. Broad 

6. Paradise 

7. Holton & Bates 

8. Grossman & Salas 
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پاسخ به این سوال است که چگونه می  در جستجوی مبانی این حاضر بر پایه جود در زمینه انتقال آموزش، پژوهشهای مو نظرگرفتن مدل

 ؟ به کار بردیه انتقال آموزش در قوه قضایبرای  را توان مدل سه شاخگی

 پیشینه پژوهش

طراحی برنامه آموزش و  به منظور« ارزشیابی تاثیر دوره های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان گمرک ایران»پژوهشی با عنوان نتایج 

( در اکثر موارد بخش های آموزش، مالی و تشکیالتی گر این مساله است که کارکنان مشاغل اداری )کارکنان انسانی بیان منابع بهسازی

قاط ضعف و اند اما با این وجود در مواردی نیز دارای نتسلط کافی داشته ،های مورد نظر و مطلوب ها و نگرش مهارت ،ها به دانشنسبت 

 . (1309)اسماعیلی،  اندصی در عملکردشان بودهنقای

 وردم گانه شانزده تاثیر متغیرهای وتتفا از حاکی پرتغال در سازمان چند کارکنان نفر از 484 میان 1سیستم انتقال یادگیری اعتبار بررسی

 196سیستم انتقال یادگیری میان  همچنین. (2990، 2کاتانو و والدا) بود آموزشی مختلف سطوح و مردان و زنان بین دراین سیستم  نظر

 به گانه شانزده عوامل از موردهفت  که داد نشان ها یافته و گرفتنفر از کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی فرانسه مورد بررسی قرار 

سیستم انتقال آموزش در  .(2998، 3)هولتون و بیتس کردند می عمل کشور این های موزش سازمانآ انتقال سیستم در کاتالیست عنوان

 این نتایج و بود اوکراین در چندین سازمان کارکنان از نفر 511 پژوهش این در مطالعه مورد نمونه. نیز مورد بررسی قرار گرفت اوکراین

 بوده ها سازمان این انتقال سیستم در موجود مانع ترین مهم آموزشی های برنامه طراحی به مربوط عوامل که بود نکته این مبین مطالعه

 . (2998، 4و بیتس یامکونکو) است

 و یافته های پیشین مورد مطالعه قرار گرفت آموزشعوامل موثر بر انتقال یادگیری را با در نظر داشتن نسخه دوم سیستم انتقال همچنین  

 .(2995،  5 و مک لین یامنیلشد ) تایید در مورد عوامل شانزده گانه

و براساس  گردیدبررسی  سازمان مختلف 29کارآموز از  583مشتمل بر  یناهمگون نمونه سخه دوم سیستم انتقال آموزش بر رویدر ادامه، ن

 فردی های ویژگی عالوه به سازمانی آموزش نوع کهحاصل شد  مورد تایید قرار گرفت و این نکته شانزده عامل، تعداد پانزده عامل از نتایج

 انواع دیگر عبارت به .دندار انتقال بر یبیشتر ، تاثیرها سازمان دیگر به نسبت غیرانتفاعی های سازمان و هستند مهم یادگیری انتقال برای

 بین تمایز به که موقعیتی هایرمتغی کهبیان می کند  پژوهش این همچنین ،دارند را آموزش انتقال از متفاوتی یالگوها ها،  سازمان مشابه

  .(2998، 6گ و هامپسونچن) دارای اهمیت است آموزش انتقال برای دارد اشاره ها سازمان

دل مفهوومی  م (کمک رویکرد پارادایمی نظریه زمینه ایخصوص تحلیل داده ها به ه و نیز مطالعات کیفی انجام شده )ب موارداین به  با توجه

 نشان داده شده است. (سلسله مراتبی) 2شکل  و (یندیفرآ) 1 شکلپژوهش در 

                                                 
4. Learning Training System Inventory (LTSI) 

2. Velada & Caetano 

3. Holton & Bates 

4. Yamkovenko & Bates 

5. Yamnill & McLean 
6. Cheng & Hampson 
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 (برگرفته از مطالعات کیفی و تحلیل کمیمدل مفهومی تحقیق  )  -1 شکل

 بعد

 رفتاری 

 ساختار سازمانی

سازمانی فرهنگ و جو  

یندهاآروش ها و فر  

 سازمان یادگیرنده

ها ارزش  

 انگیزه و هدف

 بعد

زمینه ای   

 بعد 

 هنجاری

 انتقال آموزش

 عوامل فن شناسی

 بعد فردی

  هدف ها و استراتژی ها

مطالعه ارزش
 سبک های مدیریت و رهبری 

 عوامل اقتصادی

فرهنگی و اجتماعی   

 عوامل قانونی
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 (مدل مفهومی تحقیق )برگرفته از الگوی پاردایمی نظریه زمینه ای  -2 شکل

 روش شناسی پژوهش
ضمن تولید دانش جدید )ارائه مدل(، زیرا تالش می شود  کاربردی استبنیادی و  ،از نظر هدف پژوهشروش با توجه به موارد گفته شده، 

ه توصیفی است ک پژوهش،کمک کند. از نظر روش گردآوری داده ها، روش  ، به حل مشکالت مربوطشناسایی عوامل موثر در انتقال آموزش

به کمک مصاحبه و پرسشنامه  پژوهشنظرات نمونه های  ،و هم در بخش کمیزیرا هم در بخش کیفی  به شیوه پیمایشی انجام شده است

جامعه  کمی( اجرا شده است. -)کیفی آمیخته است که با رویکرد اکتشافی روش پژوهش،اخذ و تحلیل شده است. از نظر نوع داده ها نیز 

حجم نمونه در نفر می باشد.  1259شامل  یهستاد مرکزی قوه قضای در بخش کمی و کیفی شامل کلیه کارکنان اداری پژوهشآماری این 

تعداد  95/9نفر تعیین شد و در بخش کمی نیز با استفاده از فرمول کوکران و با خطای  15 بخش کیفی با استفاده از اصل اشباع نظری

نه گیری در بخش روش نمو ر در نظر گرفته شد.نف 399نفر به عنوان نمونه تعیین و برای افزایش دقت و پیش بینی افت حجم نمونه  204

ابزار تحقیق در بخش کیفی  تصادفی طبقه ای )برحسب رشته شغلی و جنسیت( استفاده شد. ، به صورتبخش کمیو در  گلوله برفی ،کیفی

دستیابی به شناخت اولیه از  مصاحبهاز  هدف .که به عنوان مطالعات اکتشافی از آنها استفاده شد بوده استیافته نیمه ساختارشامل مصاحبه 

برای پاسخ به سوال  از مصاحبهو  قبل مشخص می شود مصاحبه فقط راهنمای کلی مصاحبه از به موضوع و مولفه های آن می باشد. در این

قق پرسشنامه محاز ابزار  در بخش کمی و شاخص های آن استفاده شده است. انتقال آموزشو شناسایی مولفه های اصلی  اول پژوهش

که با مرور مبانی نظری و عملی و نیز نتایج مصاحبه های اکتشافی )با کدگذاری باز و محوری متون مصاحبه  استفاده شدسوالی  88 ساخته

 می باشد. 1 مشخصات پرسشنامه به شرح جدولگردید.  اکتشافی(، تدوین

 

 

 پیامدها )انتقال آموزش(

گسترش استفاده از دانش  

مهارت و نگرش های شغلی  

 محیط کار رکسب شده د

 شرایط علی

 ها و استراتژی ها هدف

 یندهاروش ها و فرآ

 ساختار سازمانی

 شرایط مداخله گر 

 )بعد زمینه ای(

 عوامل اقتصادی

اجتماعی ی وعوامل فرهنگ  

 عوامل قانونی

 مقوله محوری )بعد رفتاری(

 و سازمانیهای فردی  ارزش

 انگیزه و هدف

 ویژگی های فردی

 بستر پدیده )بعد هنجاری(

 عوامل فن شناسی

سازمانی فرهنگ و جو  

های مدیریت و رهبری سبک  

 سازمان یادگیرنده
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 مشخصات پرسشنامه -1 جدول

 همبستگی بازآزمایی آلفاضریب  تعداد گویه ها مولفه ها ابعاد اصلی

 بعد هنجاری

 85/9 81/9 4 ها ها و استراتژی هدف

 81/9 85/9 4 های مدیریت و رهبری سبک

 86/9 81/9 5 یفرهنگ سازمان

 89/9 80/9 4 نقش ها و انتظارات

 88/9 82/9 4 گیرندهسازمان یاد

 81/9 88/9 3 ساختار سازمانی

 82/9 85/9 3 یندهاآروش ها و فر

 82/9 89/9 3 شرح وظایف

 84/9 80/9 4 ارتباطات سازمانی

 88/9 82/9 3 سبک های تصمیم گیری

 بعد رفتاری

 81/9 88/9 4 ها ارزش

 85/9 85/9 6 انگیزش

 81/9 81/9 5 های فردی هدف

 86/9 85/9 5 خالقیت

 89/9 81/9 5 تسلط فردی

 88/9 80/9 4 شناخت و فراشناخت

 ایبعد زمینه 

 81/9 82/9 4 عوامل اقتصادی

 82/9 88/9 4 عوامل فرهنگی

 82/9 85/9 4 عوامل اجتماعی

 86/9 89/9 5 عوامل قانونی

 89/9 80/9 5 عوامل فن شناسی

 88/9 83/9 88 21 کل

اصلی )عوامل هنجاری، رفتاری  دسته 3مولفه در  10این ابزار در مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم شد و با توجه به مبانی موجود شامل  

با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفته  و زمینه ای( می باشد. روایی ابزار با استفاده از روای محتوایی و روایی سازه

 دست آمد.ه ب 841/9 به میزاناست. همچنین پایایی ابزار با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ 

 پژوهشیافته های 

 یه کدامند؟وه قضایانتقال آموزش در ق بر عوامل موثر -سوال اول

پرسشنامه ای  ،(1381) میرزایی،  برای پاسخ به این سوال با توجه به مبانی نظری و مطالعات انجام شده و با توجه به مدل سه شاخگی

آن را روی نمونه های تحقیق اجرا و نتایج به کمک تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار  ،تنظیم و پس از بررسی روایی و پایایی

 گرفت. این ابزار دارای سه دسته عوامل زیر می باشد:

ها نقش فرهنگ سازمان، ، های مدیریت و رهبری ها، سبک ها و استراتژی هدف شامل مولفه 19در قالب  و گویه 38 دارای مل هنجاریاعو

 .سبک های تصمیم گیری ها، شرح وظایف، ارتباطات سازمانی ویند، ساختار سازمانی، روش ها و فرآو انتظارات، سازمان یادگیرنده

 .های فردی، خالقیت، تسلط فردی، شناخت و فراشناخت ها، انگیزش، هدف ارزش شامل مولفه 6در قالب  و گویه 20 دارایعوامل رفتاری 
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 فن شناسی. اجتماعی، قانونی و اقتصادی، فرهنگی، شامل مولفه 5در قالب  و گویه 22 دارای عومل زمینه ای

برای شناسایی مجموعه عواملی که  و سوال تدوین و پس از اطمینان از روایی محتوایی آن 88 ای با این متغیرها در قالب پرسشنامه

زه های تشکیل دهنده این پرسشنامه شناسایی گردد. از آنجا که پرسشنامه با آن اشباع می شود، تحلیل عامل اکتشافی انجام شد تا سا

د در قابل اجرا بودن این روش اثر داشته باشد، از این رو ابتدا وجود که هر کدام می توان اجرای این روش بر پایه مفروضه هایی استوار است

 این مفروضه ها بررسی شده است:

د. مقدار کومو بین استفاده ش 1کومو از آمارهها و کفایت نمونه برداری برای اطمینان از مناسب بودن داده  مناسب بودن داده ها: در پاسخ -1

 راحتیه باشد، ب 6/9بیش از کومو  مقدار وقتی باشد، نشان دهنده کفایت داده ها می باشد. 89/9صفر تا یک است. اما اگر مقدار آن حداقل 

برابر با کومو  مقداربود. در این پژوهش  بیشتر خواهد داده ها کفایتمقدار بیشتر باشد،  این کرد و هر چهه استفاد عاملی تحلیل از توانمی

 .(1088، 2کیسر و سرنی) است که نشان دهنده کفایت داده ها می باشد 801/9

 باید معنی دار باشد مورد بررسی قرار می گیرد و مقدار این آماره 3همبسته بودن متغیرها: این پیش فرض با استفاده از آماره بارتلت -2

 شده، گفته هر دو مالک پایه بر و بنابراین .است 99931/9کمتر از  بارتلت مشخصه بودن دارنی مع سطح. در این پژوهش (1386)کالنتری، 

 ه است.بود توجیه ، قابلمورد مطالعه نمونه در گروه حاصل مبستگیه ماتریس براساس عاملی تحلیل اجرای که گرفت نتیجه توانمی

بیشتر و یا  39/9ها: مقدار بار عاملی به عنوان یک معیار تجربی برای تفسیر عامل ها استفاده می شود و اگر بار عاملی  عاملی سؤال بار -3

 ه سؤال تعلق داشته باشد. را معنی دار فرض کرد و هر عامل باید حداقل به س باشد می توان آن

    ساختار پرسشنامه 

، به محورهاى جدید که نسبت به 4واریماکساستفاده از چرخش  هاى استخراج شده با ، عاملپرسشنامه به دست آوردن ساختار عاملى برای

های  پس از دو بار اجرای تحلیل عاملی و استخراج عامل های متعدد و مقایسه عامل گیرند، انتقال داده شدمى اى قائم قرارهم با زاویه

عامل اصلی در سه دسته استخراج  13های تحلیل عاملی، تعداد استخراج شده با ساختار و مبانی نظری موجود و نیز در نظرگرفتن مفروضه

 شاخص دو ،شده اشباع ی دارمعن از چند عامل ها( سؤال تر، مجموعهدقیق انبی )و به مورد مطالعه ابزار سنجش که این تعیین برایشد. 

ه است. برای نمایش مقدار ویژه در برابر تعداد عامل قرار گرفت مورد توجه، هر عامل توسط هشد تبیین واریانس نسبتو  ویژه ارزش عمده

، می توان استنباط کرد که است شده داده شانن 1 در شکل که اسکری نموداراز استفاده شده است.  5های مشخص شده از نمودار اسکری

 شود و این امر نشان دهنده آن است که مجموعه متغیرها احتماالً از سیزده عامل اشباع شدهدر عامل سیزدهم تقریبا افقی می رشیب نمودا

 .گیر است متغیرها چشم کل واریانس تبیین درهشت عامل اول  سهمو نیز  است

                                                 
1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
2. Cerny & Kaiser 

3. Bartlett's sphericity test 

4. Varimax rotation 

5. Scree plot 
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 سؤالی 111های ویژه مجموعه  دار ارزشنمودار شیب -3 شکل

 گانه سیزدههای  ارزش ویژه، درصد از واریانس و درصد تراکمی عامل -2 جدول
 درصد از کل واریانس درصد تجمعی درصد واریانس ارزش ویژه عامل

1 53/18 23/12 23/12 51/15 

2 12/15 45/19 68/22 86/28 

3 25/13 12/19 8/32 50/41 

4 52/11 15/8 05/49 03/51 

5 80/0 66/8 61/48 64/61 

6 65/8 52/6 13/55 01/60 

8 45/8 85/5 08/69 33/88 

8 15/6 01/4 80/65 55/83 

0 85/5 21/4 1/89 80/88 

19 91/5 22/3 32/83 08/02 

11 48/4 94/2 36/85 56/05 

12 66/2 08/1 33/88 96/08 

13 86/1 53/1 86/88 199 

 ویژه با ارزش اول عامل میان در این .کندمى تبیینرا کل واریانس  از درصد 86/88 میزان ،عامل استخراج شده سیزده ،2 با توجه به جدول

، عامل پنجم با ارزش ویژه 52/11، عامل چهارم با ارزش ویژه 25/13، عامل سوم با ارزش ویژه 12/15زش ویژه دوم با ار ، عامل53/18

 ،12/19، 45/19، 23/12به ترتیب  15/6ویژه  و عامل هشتم با ارزش 45/8، عامل هفتم با ارزش ویژه 65/8، عامل ششم با ارزش ویژه 80/0

درصد  53/1 ،86/1 ویژه با ارزش سیزدهم عاملنهایتا و  واریانس کلاز  درصد 80/65و در مجموع  درصد 01/4 و 85/5، 52/6، 66/8، 15/8

 ها، ضرایب عاملمناسب  گذاری نام به متغیرها و نیز دستیابی بین روابط ماهیت درباره منظور تحقیق به .کند می تبیینرا  واریانس کلاز 

 کمترین شده است. در نظر گرفته تصادفی عامل عنوان حدود به کمتر از این ضرایب و بوده یمعن و با ها مهم عامل در تعریف 39/9باالتر از 

از این رو مقدار متوسط این دو نظریه در  .(1088، 1در نظر گرفت )رینولدز 49/9 ( و نیز1054، 1)جونز39/9را می توان  ضریب دار اینقم

                                                 
1. Jones 
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ر د. مورد نظر بیشتر است عاملت ماهی یندر تبی سؤال زیادتر باشد، نفوذ آن سؤال یک بار عاملی چه هر .ضر مبنا قرار رفته استتحقیق حا

 ها در مرحله یا ابقاء عامل حذف ویژهه ها و ب سؤال تحلیل دربارهشود، که ابزار تحقیق برای نخستین بار اجرا می به این توجه این پژوهش با

ها  در آن شده استخراج های عامل که هاییگویه بار عاملی به ها نیز با توجه عامل گذاری ناماست.  کار رفتهه ب 35/9ک مال ، کمینهنهایی

 نمایش داده شده است. 3واریماکس در جدول  ا شیوهبیافته چرخش ماتریسنتایج  و گرفت ، صورتاند را داشته سهم ترین بزرگ

 ماتریس چرخش یافته ساختار مواد پرسشنامه -3 جدول

 شماره گویه
 عامل

1 2 3 4 5 6 8 8 0 19 11 12 13 14 15 

0 684/9               

2 585/9               

3 514/9               

4 848/9               

5  546/9              

6  412/9              

8  541/9              

35  612/9              

38  502/9              

15   432/9             

16   606/9             

18   684/9             

22   541/9             

23   514/9             

24   859/9             

28   550/9             

20   819/9             

39   505/9             

8    441/9            

0    635/9            

19    882/9            

11    488/9            

13    514/9            

31    631/9            

32    409/9            

34    601/9            

26     819/9           

28     605/9           

28     588/9           

10      465/9          

29      434/9          

21      409/9          

38       539/9         

49       405/9         

41       824/9         

43        553/9        

44        511/9        

45        582/9        

                                                                                                                                                                        
1. Reynolds 
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 شماره گویه
 عامل

1 2 3 4 5 6 8 8 0 19 11 12 13 14 15 

46        484/9        

48        459/9        

40        450/9        

51        448/9        

52        489/9        

53         465/9       

55         365/9       

58         306/9       

58         425/9       

50         301/9       

62         424/9       

63         484/9       

64         446/9       

65         538/9       

68          452/9      

60          635/9      

89          382/9      

81           385/9     

82           488/9     

84           631/9     

85           514/9     

86           425/9     

77           432/9     

80            354/9    

89            401/9    

81            494/9    

83            553/9    

84             605/9   

85             306/9   

86             441/9   

88             529/9   

از بود یا در ساختار هیچ یک  35/9ها کمتر از  متغیرهایی که بار عاملی آن ،ها در این ماتریس برای ساده سازی استفاده از ساختار عامل

عامل ها )مجموعه سؤال هایی که مشترکاً با یک عامل ، یافتهماتریس چرخش  با استنتاج و گردیدحذف  گرفتند، مولفه ها قرار نمی

 گذارى شدند: به شرح زیر استخراج و نام دهند(تست را مى تشکیل یک پاره همبسته بوده و

 کند.  درصد از واریانس کل را تبیین می 23/12می شود. این عامل ها مربوط  ها و استراتژی که به هدف متغیر 4با  عامل اول 

  کند.  درصد از واریانس کل را تبیین می 45/19های مدیریت و رهبری است. این عامل  که مربوط به سبک متغیر 5عامل دوم با 

  کند.  درصد از واریانس کل را تبیین می 12/19این عامل  ی است.ساختار سازمان که مربوط بهمتغیر  0سوم با عامل 

  کند.  درصد از واریانس کل را تبیین می 15/8این عامل ی است. سازمان فرهنگ و جو مربوط به متغیر که 8عامل چهارم با 

 کند.  تبیین میدرصد از واریانس کل را  66/8یندها است. این عامل آمربوط به روش ها و فرکه  متغیر 3 عامل پنجم با 

 کند.  درصد از واریانس کل را تبیین می 52/6است. این عامل  گیرندهکه مربوط به سازمان یاد متغیر 3 با عامل ششم 

 کند.  درصد از واریانس کل را تبیین می 58/5است. این عامل ارزش ها  به مربوط به  که متغیر 3 عامل هفتم با 

  کند.  درصد از واریانس کل را تبیین می 01/4این عامل  .نگیزه و هدف استابه  مربوط که متغیر 8 باعامل هشتم 
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 کند.  درصد از واریانس کل را تبیین می 21/4است. این عامل  فردی بعدمربوط به  که متغیر 0 با عامل نهم 

 کند. را تبیین میدرصد از واریانس کل  22/3به عوامل اقتصادی است. این عامل  مربوط که متغیر 3 با عامل دهم 

  کند.  درصد از واریانس کل را تبیین می 94/2است. این عامل  فرهنگی و اجتماعیبه عوامل  که مربوط متغیر 6 باعامل یازدهم 

 کند.  درصد از واریانس کل را تبیین می 08/1به عوامل قانونی است. این عامل  مربوط که متغیر 4 عامل دوازدهم با 

 کند.  درصد از واریانس کل را تبیین می 53/1به عوامل فن شناسی است. این عامل  مربوط متغیر که 4 با عامل سیزدهم 

عامل با  13 بود، پس از تحلیل عاملی اکتشافی تعداد متغیر که از مبانی نظری استخراج شده 88عامل اولیه با  21بنابراین از مجموع 

ها ایجاد  دسته بندی نظری اولیه، تغییرات قابل توجهی در ساختار مولفه ها و عامل که در مقایسه با طوریه ب متغیر باقی ماند 60

 ه دسته کلی به شرحگانه فوق را در سه براساس مدل مفهومی و نظریه های زیر بنایی این تحقیق می توان عوامل سیزدشده است. 

 عامل کاهش یافت.  13عامل اولیه وجود داشت که بعد از تحلیل عاملی به  21 دتعدا که دیده می شود، گونه همانقرار داد.  4جدول 

 مقایسه عوامل برگرفته از مبانی نظری و عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی -4 جدول
 بعد زمینه ای بعد رفتاری بعد هنجاری مولفه های اصلی

تعداد عوامل برگرفته 

 از مبانی نظری

 ها ها و استراتژی هدف .1

 های مدیریت و رهبری سبک .2

 یسازمان و جو فرهنگ .3

 نقش ها و انتظارات .4

 سازمان یادگیرنده .5

 ساختار سازمانی .6

 یندهاروش ها و فرآ .8

 شرح وظایف .8

 ارتباطات سازمانی .0

 سبک های تصمیم گیری .19

 ها ارزش .1

 انگیزش .2

 های فردی هدف .3

 خالقیت .4

 تسلط فردی .5

 شناخت و فراشناخت .6

 

 عوامل اقتصادی .1

 عوامل فرهنگی .2

 اجتماعیعوامل  .3

 عوامل قانونی .4

 عوامل فن شناسی .5

 

تعداد عوامل 

استخراج شده از 

 تحلیل عاملی

 ها و استراتژیها  هدف .1

 های مدیریت و رهبری سبک .2

 ساختار سازمانی .3

 سازمانی فرهنگ و جو .4

 یندهاآروش ها و فر .5

 دگیرندهسازمان یا .6

 ها ارزش .1

 انگیزه و هدف .2

 بعد فردی .3

 

 عوامل اقتصادی .1

 فرهنگی و اجتماعی .2

 عوامل قانونی .3

 عوامل فن شناسی .4

 

 چگونه است؟  موثر بر انتقال آموزش در قوه قضاییه اولویت بندی عوامل :سوال دوم

 برای پاسخ به این سوال از آزمون فریدمن استفاده شد. این آزمون رتبه بندی عوامل را در درون یک گروه مشخص می کند.

 میانگین های عوامل مربوط به بعد هنجاری رای مقایسه رتبهبنتیجه آزمون فریدمن  -5 جدول

 سطح  معنی داری 2Xمقدار  رتبه رتبه میانگین 

 بعد هنجاری

 

 5 94/3 ها ها  و استراتژی هدف

042/320 91/9 

 3 89/3 های مدیریت و رهبری سبک

 6 92/2 ساختار سازمانی

 4 68/3 سازمانی فرهنگ و جو

 2 22/4 روش ها و فرایندها
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 1 24/4 گیرندهسازمان یاد

و می توان  می باشد 2Xبزرگتر از مقدار بحرانی  19/9( در سطح 04/320محاسبه شده ) 2Xدیده می شود، مقدار 5 طور که در جدول همان

( به سازمان 24/4که باالترین رتبه ) طوریه بها تفاوت معنی داری وجود دارد.  میانگین ها برابر نبوده و بین آن نتیجه گرفت که رتبه

 ساختار سازمانی مربوط است.به ( 92/2و پایین ترین رتبه ) گیرندهیاد

 رای مقایسه رتبه میانگین های عوامل مربوط به بعد رفتاریبنتیجه آزمون فریدمن  -6 جدول

 سطح  معنی داری 2Xمقدار  رتبه رتبه میانگین 

 بعد رفتاری

 

 1 06/1 ها ارزش

 1 96/2 هدفانگیزه و  414/9 86/1

 1 08/1 بعد فردی

بوده و می توان نتیجه  2Xاز مقدار بحرانی  کوچکتر 95/9( در سطح 86/1محاسبه شده ) 2Xدیده می شود، مقدار 6طور که در جدول  همان

رفتاری همه دارای  مربوط به بعد به بیان دیگر عواملدارد. نها تفاوت معنی داری وجود  میانگین ها برابر بوده و بین آن گرفت که رتبه

 اهمیت تقریبا برابری می باشند. 

 نتیجه آزمون فریدمن برای مقایسه رتبه میانگین های عوامل مربوط به بعد زمینه ای -7 جدول

 سطح  معنی داری 2Xمقدار  رتبه رتبه میانگین  

 بعد زمینه ای

 

 4 38/2 عوامل اقتصادی

815/0 95/9 
 1 64/2 فرهنگی و اجتماعی

 3 41/2 عوامل قانونی

 2 58/2 عوامل فن شناسی

بوده و می توان نتیجه  2Xبزرگتر از مقدار بحرانی  59/9( در سطح 815/0محاسبه شده ) 2Xدیده می شود، مقدار 8 طور که در جدول همان

 و ( به عوامل فرهنگی64/2که باالترین رتبه ) طوریه بها تفاوت معنی داری وجود دارد.  میانگین ها برابر نبوده و بین آن گرفت که رتبه

 ( به عوامل اقتصادی مربوط است.38/2اجتماعی و پایین ترین رتبه )

 ؟درجه تناسب مدل سه شاخگی برای انتقال آموزش در قوه قضاییه به چه میزان است: سوال سوم

تحلیل نیز  وهنجاری و رفتاری  مینه ای،کلی مدل انتقال آموزش در قوه قضاییه در ابعاد ز برازش، شاخص های برای پاسخ به این سوال

 ، اندازه گیری شد.عاملی مرتبه دوم

 

 

 شاخص های برازش کلی مدل اندازه گیری بعد زمینه ای -8 جدول

 دست آمدهه مقدار ب مشخصه

 245/2 (df2/) نسبت مجذور خی به درجه آزادی

 968/9 (RMSEA) ورد واریانس خطای تقریبآجذر بر

 02/9 (GFI) شاخص نکویی برازش

 88/9 (AGFI) شاخص تعدیل شده نکویی برازش

 06/9 (CFI) شاخص برازندگی تطبیقی

 03/9 (NFI) شاخص نرم شده برازندگی

 .استدهد که مدل اندازه گیری بعد زمینه ای دارای برازش بسیار خوبی نشان می 8 نتایج جدول
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 خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای هر یک از ابعاد مدل انتقال آموزش -4 شکل

عاملی هر  )سواالت( مربوط به هر مولفه در پیش بینی انتقال آموزش و نیز مناسب بودن بارها های عاملی نشانگرمناسب بودن بار 4 شکل

 دل را نشان می دهد. مگر انتقال آموزش در پیش بینی این  مولفه به عنوان نشان

انتقال 

 آموزش

 بعد هنجاری

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

F8 

F9 

F12 

Chi-Square=43.654       P-value=0. 1834,       RMSEA=0.038 

0.57 

0.63 

0.48 

0.47 

0.38 

0.57 

0.46 

0.51 

0.63 

0.37 

 بعد رفتاری

F13 

F14 

F15 

0.45 

0.62 

 بعد زمینه ای

0.56 

0.45 

0.59 

0.75 

0.51 

0.63 

0.67 

0.39 

0.36 

0.72 

0. 68 
0.78 

0.71 

0.69 

0.42 

0.58 

0.59 
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 برای هر یک از ابعاد مدل انتقال آموزش تی بودن ضرایب معنی دار  -5 شکل

 95/9در سطح  -06/1+ تا 06/1معنی دار بودن هر یک از متغیرها در تغییرات انتقال آموزش را نشان می دهد. ضرایب تی باالی  5 شکل

در )ها گر آن است که تمام عامل بوده و بیان 06/1ها باالتر از  ضرایب در تمام عاملطور که دیده می شود این  معنی دار می باشند. همان

 را نشان می دهد. مدل اندازه گیری های برازششاخص 0جدول دارند.  در تغییرات انتقال آموزش تأثیر (95/9سطح 

 شاخص های برازش کلی مدل انتقال آموزش  -9 جدول

 دست آمدهه مقدار ب مقدار توصیه شده مشخصه

 110/1 3برابر یا کمتر از  (df2/) نسبت مجذور خی به درجه آزادی

 960/9 98/9برابر یا کمتر از  (RMSEA) ورد واریانس خطای تقریبآجذر بر

 08/9 0/9برابر یا بیشتر از  (GFI) شاخص نکویی برازش

 80/9 8/9برابر یا بیشتر از  (AGFI) شاخص تعدیل شده نکویی برازش

انتقال 

 آموزش

 بعد هنجاری

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

F8 

F9 

F12 

Chi-Square=43.654       P-value=0. 1834,       RMSEA=0.038 

4.24 

2.11 

8.42 

7.43 

2.36 

3.59 

4.41 

13.67 

16.29 

9.95 

 بعد رفتاری

F13 

F14 

F15 

10.05 

6.38 

 بعد زمینه ای

11.63 

3.47 

5.86 

2.25 

4.91 

8.12 

14.24 

5. 38 
9.52 

7.31 

12.2 

7.87 

6.37 

10.53 
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 06/9 0/9برابر یا بیشتر از  (CFI) شاخص برازندگی تطبیقی

 03/9 0/9برابر یا بیشتر از  (NFI) شاخص نرم شده برازندگی

 باشد. د که مدل دارای برازش بسیار خوبی میدهنشان می 0 های برازش مدل اندازه گیری با توجه به نتایج جدولشاخص

 بحث و نتیجه گیری
  بر انتقال آموزش در قوه قضاییه موثر است:عامل  13سه دسته مولفه با نشان داد  تحلیل عاملی آزموننتایج حاصل از اجرای 

، روش ها و سازمانی ساختار سازمانی، فرهنگ و جو های مدیریت و رهبری، سبک ها، و استراتژی ها عامل هدف 6بعد هنجاری شامل  -

 .سازمان یادگیرنده یندها وآفر

 .فردیعامل ها، انگیزه و هدف و  ارزش عامل 3 شاملبعد رفتاری  -

  .، قانونی و فن شناسیفرهنگی و اجتماعیعامل اقتصادی،  4 شامل بعد زمینه ای -

عامل اولیه  5از تحلیل  زمینه ای عامل بعد 4و  عامل اولیه 6از تحلیل  رفتاری عامل بعد 3، عامل اولیه 19از تحلیل  هنجاری عامل بعد 6

 آلوارز و (،2911) 2گروسمن و ساالس(، 2998) 1بورک و هاچینز با نتایج تحقیقات انجام شده توسط پژوهشنتایج این . حاصل شده است

 و (2999) 8همکارانکولکویت و  (،2995) 6تیلور و همکاران (،2998) 5گ و هامپسونچن (،2919) 4و همکاران لومب (،2994) 3همکاران

 موثر دانسته اند، همسو می باشد.  انتقال آموزش در تقریبا مشابهی راکه عوامل  (1008) 8لیجر و همکارانآ

ز آن به ترتیب قرار دارد و بعد ا در اولویت اول سازمان یادگیرنده ،هنجاری بعد عواملکه در بین نشان داد  رتبه بندی نیز  نتایج حاصل از

ها و ساختار سازمانی قرار دارد.  استراتژیها و  ، هدفمانیساز های مدیریت و رهبری، فرهنگ و جو یندها، سبکعوامل روش ها و فرآ

به عبارت دیگر هر سه عامل شناسایی شده دارای اولویت باال  ،تفاوتی از نظر رتبه بندی مشاهده نشد ،رفتاری بعد عواملهمچنین در بین 

فن شناسی، قانونی و  بعد از آن به ترتیب عوامل و اجتماعی دارای باالترین رتبهو  عامل فرهنگی نیز زمینه ای بعد در بین عوامل هستند.

در ابعاد یادشده دارای برازش بسیار  که مدل پیشنهادی برای انتقال آموزش نتایج حاصل از ارائه مدل نیز نشان داد اقتصادی قرار دارد.

هنجاری )سازمانی(، رفتاری )فردی( و مستقیم در بردارنده سه بعد اصلی  به طور سو یک از آموزش انتقال ،طبق این مدلمناسبی است. 

به عنوان ابعاد هنجاری شاخته شده است،  ابعاد سازمانی که ،مدل این ها یکسان نیست. در زمینه ای است و از سوی دیگر اهمیت نسبی آن

 از این (1004) 0فوردال تایید قرار گرفته است. برای مثسهم تعیین کننده ای در انتقال آموزش دارد. این امر در تحقیقات مختلف مورد 

 آموزش انتقال حوزه اولیه در تحقیقات از عوامل از دسته این به توجه. است کرده یاد« زمینه بستر در آموزش به نگاه» عنوان تحت عوامل

 این حفظ به که هستند سازمانی عناصر ترین اصلی از شده آموخته های مهارت برای اجرای فرصت و مافوق حمایتزیرا . است مشهود

 مورد آموزش انتقال بر را انتقال جو عنوان تحت عوامل این مجموع تاثیر ،بسیاری محققان. کنند شایانی می کمک فرد توسط ها مهارت

 نگاهزیرا  است بوده آموزش انتقال و عوامل از دسته این بین مثبت رابطه وجود نشانگر ها پژوهش این حاصل. داده اند قرار بررسی

)رونا و  دشو دارند، مشخص تاثیر انتقال بر که آموزشی مداخالت از غیر به عواملی تا شود می باعث آموزش انتقال به جامع و سیستماتیک

                                                 
1. Burke & Hutchins 

2. Grossman & Salas 

3. Alvarez et al. 

4. Blume et al. 

5. Cheng & Hampson 

6. Taylor et al. 

7. Colquitt 

8. Alliger et al. 

9. Ford 
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 به و شده کار محیط در شده های آموخته مهارت اجرای مانع یا تسهیل باعث که سازمانی شرایط و عوامل مجموعه .(2992، 1همکاران

)لیم  دشو می نامیده انتقال جو ،دهند می قرار تاثیر را تحت آموزشی نتایج سازمانی و فردی عوامل طریق از غیرمستقیم یا مستقیم صورت

 آموزشی مداخالت از اجرای پیش باید انتقال جووجود دارد،  آموزش انتقال و انتقال بین جو قوی نسبتا همبستگی و (2996، 2و موریس

 بیشتری احتمال درک کنند حمایتی جوی را حاکم جو کارکنان که صورتی در .(2999 ،3همکارانکولکویت و ) بگیرد قرار بررسی مورد

 تاکید طریق از سازمانی یادگیری فرهنگ ایجاد لزوم. دهند انتقال کار محیط به را شده آموخته های مهارت از بیشتری میزان که دارد وجود

 سازمانی و تیمی، فردی یادگیری در ها سازمان موفقیت اساسی عامل عملکرد،بهبود  منظور به دانش از استفاده و مداوم یادگیری به توجه و

، نوآوری رشد، فرآیند الینفک جزء را سازمانی یادگیری فرهنگ ایجادمحققان،  خواهد شد. مستمر پیشرفت و نوآوری به منجر که است

 برتریعامل  نیز و سازمانی عملکرد بهبود جهت راهبردی عنوان به یادگیرنده سازمان اهمیت بردانسته و  ها سازمان در موفقیت و اثربخشی

 . (2998، 4)لیسی دارند تاکید بینی پیش غیرقابل و آشفته پیش از بیش کار و کسب محیط به پاسخ در ها سازمان برای پایا رقابتی

هر سه بعد و نیز کل مدل از نظر آماری نیز در سه شاخگی در انتقال آموزش، کاربرد دارد و  مدل این پژوهش، ه دست آمده ازطبق نتایج ب

 .های متعدد مورد بررسی و تایید قرار گرفت دارای تناسب بوده و درجه تناسب آن با استفاده از شاخص
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دانشكده  91-92بررسي علل وعوامل افت تحصيلي در دانشجويان نيم سال دوم سال تحصيلي 

 دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز بهداشت
 

 3، تينوش سلطاني 2،  ايمان فرج اله چعبي 1ماريا چراغي

 دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز علميعضو هيئت 1
كارشناس ارشد روانشناسي عمومي و مشاور اداره مشاوره و خدمات روانشناختي دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز  2

 Email:eman_chabi @yahoo.com)نويسنده مسئول(

 كارشناس پرستاری و مسئول امور دانشجويي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز 3

 

 :چكيده

خود زمينه  ،عدم موفقيت دانشجو در تحصيل .كز آموزش عالي كشور مي باشداافت تحصيلي دانشجويان يكي از مشكالت عمده مر 

مطالعه مقطعي از نوع زوهش يك پاين  .و انصراف از دستيابي به اهداف آموزشي خواهد شد ،ساز مشكالت فردی و اجتماعي عديده 

از طريق مصاحبه با اين دانشجويان اطالعات انجام گرفته است.  دانشجوی افت تحصيلي 22تحليلي است كه بر روی  –توصيفي 

عالقگي به رشته بي سوگ وافسردگي،شكالت در انگيزه، ريزی، ممشكل در برنامه دادبررسي های بعمل آمده نشان آوری شد. جمع

 در اين دانشجويان بوده است افت تحصيلي عللتحصيلي ، افكار وسواسي ، مشكالت خانوادگي و جسمي و اعتماد به نفس پائين 

انگيزگي آنها اميددرماني از اين مطالعه آموزش برنامه ريزی به دانشجويان ،پيگيری علل وعوامل بي براساس نتايج به دست آمده 

 دانشجويان در كاهش افت تحصيلي آنها تاثير گذار است. رواني وشناسايي به موقع ودرمان آسيب های

 فت تحصيلي،دانشجويان،مداخالت روان شناختي،دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهوازا :كليدواژگان
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  مقدمه :

ها هر ساله دانشجويان جديدالورود را باشد. دانشگاهكز آموزش عالي كشور ميامرافت تحصيلي دانشجويان يكي از مشكالت عمده 

اين چرخه مستمر توجه به كيفيت آموزشي از جايگاه ويژه ای برخوردار و  نمايندالتحصيل ميمورد پذيرش و دانشجوياني را فارغ

چرا كه دانشجويان در ( 1)شود كشورها محسوب ميعنوان اثرگزارترين عامل در توسعه ه افزايش كيفيت نظام آموزشي بو است. 

يابند كه از حداكثر نيروی دروني و بيروني خود برای دستيابي به اهداف آموزش صورت موفقيت تحصيلي به موقعيتي دست مي

تحصيل عالي استفاده نموده و شرايط الزم را جهت زندگي اجتماعي موفق كسب مي نمايند و در صورت عدم موفقيت دانشجو در 

خود زمينه ساز مشكالت فردی و اجتماعي عديده ای و انصراف از دستيابي به اهداف تقسيم آموزشي خواهد شد در اين خصوص 

افت تحصيلي دانشجويان يكي ازمشكالت عمده مركز آموزش عالي كشور است كه نه تنها باعث اتالف وقت و هزينه های جاری اين 

( براين اساس 2ئل و مشكالت روحي ، رواني خانوادگي و اجتماعي برای دانشجويان مي گردد. )مركز مي شود بلكه باعث ايجاد مسا

سازمان يونسكو مفهوم افت تحصيلي را بر ترک تحصيل زودرس و كاهش كيفيت آموزشي و پژوهشي و تحصيلي فراگيران نسبت 

 1اه های علوم پزشكي در طي تحصيل خود حداقل درصد از دانشجويان دانشگ 12( برابر تحقيقات انجام گرفته حدود 3مي دهد )

رواني دچار مشكل كند بلكه از  -ترم تحصيلي مشروط مي شوند كه اين مشروطي نه تنها ممكن است دانشجويان را از لحظ روحي 

ول صاز انظر پيشرفت تحصيلي نيز آنان را در معرض خطر محروميت از تحصيل قرار مي دهد و موجب خلل در بهره برداری مطلوب 

علمي برای تربيت نيروی انساني ، منابع انساني و مالي و نيزموجب نارضايتي اجتماعي گرد. عالوه براين افت تحصيلي دانشجويان و 

ترک تحصيل آنان عالوه بر مسائل و مشكالتي كه برای دانشجو ايجاد مي كند زيان های فراواني را برای كشور در بر خواهد داشت 

( 2تحصيلي يا ترک تحصيل از دانشگاه مي تواند ساير رفتارهای منفي را برای افراد به دنبال داشته باشد .) ( همچنين افت4.)

از عوامل مي تواند به افت تحصيلي منجر شود منيری و همكاران  مجموعه ایمطالعات و پژوهش های متعدد حكايت از آن دارد كه 

ی كه نسبت د در گروه ناموفق بودند به گونه ادرص 11جويان در گروه موفق ، و درصد از دانش 33نيز طي پژوهشي بيان داشتند كه 

، تمركز كم  1/2، معدل ديپلم كمتر از شانزده  34/4شگاه نسال فاصله ورود به دا 2نشجويان با كمتر از اشانس عدم موفقيت در د

كه مشروطي در دانشجويان  مطالعه ديگری  نشان داد( 1بوده است . ) 11/3و انجام مطالعه و بدون برنامه ريزی قبلي  3در كالس 

پسر بيشتر از دختران بود در بين عوامل مورد بررسي از نظر روش های تدريس اساتيد از نظر دانشجويان بين نمره دانشجويان 

مشروط شده و مشروط نشده اختالف معني داری وجود داشت همچنين اختالف معني داری از جهت خصوصيت فردی بين 

بين نظرات دانشجويان درباره روش  ( درمطالعه ای نتايج نشان داد4)انشجويان مشروط شده و مشروط نشده مشاهده گرديد. د

تدريس مدرسين ، خصوصيات فردی دانشجو ) عالقه مندی به رشته تحصيلي و احساس خودكفايي برای مطالعه دروس مربوطه و 

رواني ، مسكن و خوابگاه و مالي اشتغال و تأهل ( با افت تحصيلي )  –وحي و تحصيلي دانشجويان ) رزيستي همچنين مشكالت 

علل افت  2111جبرائيلي وهمكاران، . (7شته است )ادر دروس خود ( اختالف معني داری وجود د 11-12يا  11نمره كمتر از 

افت تحصيلي دانشجويان نه بعنوان .مي دانددانشگاه،عدم انگيزه –تحصيلي دانشجويان راعدم برنامه ريزی كمبودارتباط بين خانواده 

يك مشكل شخصي بلكه بعنوان يك مشكل اساسي اجتماعي بوده و بايد برای حل اين مشكل گام های اساسي برداشت زيرا مسايل 

اهميت ناشي از آن در اينده گريبانگير جامعه خواهد شد . اما در اين بين افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه های علوم پزشكي از 
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د خاصي برخورداراست زيرا اگر اين دانشجويان دارای تحصيالت خوبي نباشند به خاطر حساسيت شغلي و ارتباط آن با سالمت افرا 

جامعه اين مشكل به صورت حياتي خود رانشان خواهد داد به گونه ای كه اين دانشجويان متعاقب افت تحصيلي در محيط كار نيز 

 كه غير قابل جبران خواهد بود . عملكرد ضعيفي خواهند داشت

بنابراين انجام مطالعه مذكور به خصوص در دانشگاه های علوم پزشكي كه با صرف هزينه های بسيار بايد نيروی انساني كارآزموده و 

نه با كيفيت مطلوب را برای عرضه مراقبت های بهداشتي تربيت كنند ضروری مي باشد . هرچند پژوهش های مشابهي در اين زمي

نمي توان بعنوان در برخي از شهرها صورت گرفته است ولي با توجه به تفاوت های فرهنگي و تغييرات سريع عوامل در طول زمان 

گي هر جامعه نل خاصي را برای همه جوامع به صورت يكسان مطرح نمود چرا كه قوانين و بافت فرهيك قانون عمومي و كلي عل

در يك جامعه برشكست يا موفقيت خاص از عواملي هستندكه بطور  هدرآمد والدين و .....هم نگرش مردم به تحصيالت سطح سواد و

 تأثير مي گذارد.

 :اجراروش 

از رشته های  31-32دانشجوی افت تحصيلي نيمسال دوم  22تحليلي است كه بر روی  –اين يك مطالعه مقطعي از نوع توصيفي 

انجام گرديد .كليه دانشجويان مراجعه كننده به  1332مختلف دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز در سال 

مرتبه  1-4جلسات بين  تعدادو نياز های فردی آنهابا توجه به نوع مشكل فردی قرار گرفتند. تحت مصاحبه و مشاوره  ههسته مشاور

شد و آناليز آماری بر روی آنها انجام گرديد تا علل و عوامل  SPSS(version21)بصورت خصوصي انجام شد . تمام اطالعات وارد 

 .افت تحصيلي مشخص گردد . از آمار توصيفي جهت رسم نمودارها استفاده گرديد

 يافته ها :

 بهداشتاواني مطلق و فراواني نسبي علل افت تحصيلي در دانشجويان مراجعه كننده به هسته مشاور دانشكده فر 1جدول شماره 

 درصدفراواني نسبي فراواني نسبي فراواني مطلق مشكل رديف

 %33 /33 11 مشكل در برنامه ريزی 1

 %11 /11 2 مشكل در انگيزه 2

 %11 /11 3 بي عالقگي به رشته تحصيلي 3

 %13 /13 4 و افسردگيسوگ  4

 %1 /1 2 يافكار وسواس 2

 %1 /1 2 ارشدمطالعه برای  1
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 %3 /3 1 اعتماد به نفس پايين 7

 %11 /11 3 مشكالت خانوادگي و جسمي 8

 

تعداد كل مشكالت از تعداد كل دانشجويان   توضيح: از آنجا كه برخي دانشجويان دارای افت تحصيلي همزمان دارای چند مشكل بوده اند

 مراجعه كننده بيشتر است.

 بهداشتفراواني نسبي علل افت تحصيلي در دانشجويان مراجعه كننده به هسته مشاور دانشكده  ددرص 1نمودار شماره 

 

 مشاوره دانشكده بهداشت: دفعات مراجعات و درصد دفعات مراجعه دانشجويان دارای افت تحصيلي به هسته  2جدول شماره 

 2 3 11 3 راتفتعداد ن

 4 3 2 1 تعداد مراجعات 

 %8 %12 %44 %31 درصد مراجعات
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معرفي شدند كه از  31-32نفر دانشجوی افت تحصيلي از سوی آموزش دانشكده بهداشت در نيمسال دوم سال تحصيلي  38تعداد 

نفر دانشجوی معرفي شده  38نفر كاهش دو نمره معدل بوده اند . از  27و  نفر مشروط 8بار مشروط ،  2نفر دانشجوی  2اين تعداد 

 8( دختر و %18نفر ) 17نفر مراجعه كردند و مداخالت مشاوره ای و روان شناختي دريافت كردند از اين تعداد  22 هبه هسته مشاور

( بومي ) ساكن استان %32نفر )  8ابگاهي و ( خو%18نفر )17سال (  31تا  13) از  22 ± 1/3( پسر با ميانگين سني %32نفر )

نفر  11( يك بار ،  %31نفر )  3خوزستان ( هستند در مورد تعداد مراجعات اين دانشجويان جهت دريافت مداخالت روان شناختي 

 بار مراجعه كردند .  4(  %8نفر )2بار و  3( %12نفر )3بار ،  2(  44%)

 2( به دليل مشكل در برنامه ريزی ،  %33نفر )  11دی اين دانشجويان نشان مي دهد بررسي های بعمل آمده از مشاوره های فر

( به دليل بي عالقگي به رشته  %11نفر)  3 ( به دليل سوگ وافسردگي،%13نفر)4( به دليل مشكالت در انگيزه ، %11نفر ) 

( به دليل مشكالت خانوادگي و جسمي و يك نفر  %11نفر ) 3( به دليل مشكالت مربوط به افكار وسواسي ،  %13نفر ) 4تحصيلي ، 

 ( به دليل اعتماد به نفس پائين دچار افت تحصيلي شده اند .3%) 

 :بحث 

براساس گزارش اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز به دنبال بررسي افت تحصيلي دانشجويان در نيم سال دوم  

ه احرازكرد را باالترين آمار دانشجويان افت تحصيلي در بين دانشكده های غلوم پزشكي اهوازدانشكده بهداشت ، .32 -31تحصيلي 

لزوم بررسي های بيشتر جهت معلوم كردن علل و عوامل افت اين مساله  .سو مي باشدهم (2112حسام وثناگو،)پژوش كه با  .است

سي مشكالت دانشجويان افت تحصيلي مراجعه ربر دنبال به يافته های اين مطالعه كهكرد. ضروری  را تحصيلي در اين دانشجويان

اين دانشجويان از مشكل نداشتن برنامه ريزی درسي در  %33دانشكده بهداشت انجام گرفته است نشان داد  هكننده به هسته مشاور

)نجيمي ،مشتاق وشريفي  و(2111جبرائيلي وهمكاران،)، (2111منيری وقلب تراش،) مطالعهكه با زندگي خود رنج مي برند .

برنامه برنامه ريزی از جمله مهارت هايي است كه به راحتي كسب مي شود . آموزش  اين درحالي است كه همسو است.  (2111،

برای يك فرد به صورت عادت  ميتواند با گذشت زمان فردی آن در زندگي مهارتهای مربوط به تمرين و به كارگيری ه همراهبريزی 

 بنابراين آموزش برنامه ريزی به دانشجويان مي تواند بعنوان يك اولويت در نظر مسئولين دانشكده مد نظر قرار گيرد ..  ايجاد شود

)حبيب ، (2112حسام وثناگو،) كه با مطالعه نيز به دليل نداشتن انگيزه كافي برای درس خواندن دچار افت تحصيلي شده اند . 11%

از آنجا كه اين دانشجويان با همسو است   (2111)نجيمي ،مشتاق وشريفي ، و(2111وهمكاران،)جبرائيلي  (2118زاده وهمكاران،

عبور از سد كنكور و ورود به دانشگاه ثابت كرده اند كه در گذشته بي انگيزه نبوده اند بايد علل و عوامل بي انگيزه شدن آنها در 

اين دانشجويان نشان داد آينده شغلي مبهم ديدگاه فرهنگي جامعه  .مصاحبه بادانشگاه هم مورد بررسي و پيگيری جدی قرار گيرد

توجه اساتيد محترم به مساله  درمورد رشته های تحصيلي در دانشكده بهداشت از عوامل اصلي بي ا نگيزه شدن دانشجويان است

ه رشته تحصيلي  ازجمله علل افت بي عالقگي ب دانشجويان مؤثر باشد. ميتواند در ايجاد انگيزه واميددرماني تعيين هدف ،ترغيب

بي عالقگي به  همسو است.  (2112وثناگو، و)حسام( 2111)توار وسيمون، مطالعهكه با  .مطالعه مشخص گرديد تحصيلي دراين

معرفي كامل رشته های تحصيلي را در دبيرستان و قبل از انتخاب رشته مي طلبد معرفي  %11رشته تحصيلي  با رقم قابل توجه 
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آگاهي كامل يك فرد از رشته تحصيلي قبل از انتخاب آن و انتخاب رشته مورد عالقه بدون توجه به ديدگاه جامعه و كامل و 

 هدفامروزه جوانان انگيزه های زيادی غير از عالقه شخصي را جايگزين  .خانواده برای جوانان امروز به سادگي صورت نمي پذيرد

زمان با افزايش تجربه و تغيير ديدگاه آنها اين اشتباه را برای آنها معلوم خواهد كرد . ت ب خود مي كنند . كه متأسفانه گذشانتخا

حسام   2112و  ،رئوفي2117 كه با مطالعه خودنمايي مي كند . %11سوگ و افسردگي نيز در دانشجويان افت تحصيلي با درصد 

بي ترديد دانشجوياني هستندكه به داليل مختلف دچار فقدان  درتبيين اين مطلب مي توان چنين گفت .مطابقت دارد وثناگو

عملكرد اين دانشجويان به دليل افسردگي ناشي از سوگ ، يا افسردگي ميشوند وافسردگي نيز در جوامع بشری روبه رشد است 

.كه  ز از ضروريات استبعنوان علت اصلي تضعيف مي گردد . لزوم شناسايي به موقع و درمان دارويي يا شناختي در اين زمينه ني

 یاسي درصدارشد و افكار وسومطالعه برای مقطع  .گذارد اين مساله براهميت كار مشاوره و ارائه خدمات روانشناختي صحه مي

كسب نموده اند . افكار وسواسي در دانشجويان دغدغه برای آينده را تشديد مي كند و مطالعه برای  ه(را در اين مطالع %1)  بابرابر

مي تواند راهكاری برای رفع دغدغه ها و نيازهای آتيه آنان باشد . ايجاد شغل و يا توجه به آينده شغلي در دانشجويان از جمله  ارشد

كمك مي كند از سوی ديگر توجه به دريافت خدمات و مداخالت دانشجو راهكارهايي است كه به كم كردن دغدغه های جوانان 

علل   %11در دانشجويان دانشكده بهداشت در اين زمينه باشد . مشكالت جسمي و خانوادگي روان شناختي مي تواند كمك مؤثری 

 و(2111)جبرائيلي وهمكاران،، (2118)حبيب زاده وهمكاران،كه با پژوهشهای افت تحصيلي را به خود اختصاص دادند. و عوامل

با اينكه حداقل نمودار را به خود اختصاص داده  به تنهايي اما اعتماد به نفس پائين  همسوست(2111)نجيمي ،مشتاق وشريفي ،

بر  مطالعات مختلف نشان داده استی مشاوره ای قابل درمان است.هااست با اين حال نبايد از نظر دور بماند بخصوص كه با راهكار

)فاضلي  ی دارند.بعداز مداخالت تفاوت معني دار هایقبل از مداخالت بامعدل هایاثر مداخالت روان شناختي معدل

د دانشجو را در جهت شناخت صحيح توانايي نمراكز مشاوره دانشجويي مي توان (2113پوربختيار وگل محمديان ،(و)2114،

اجتماعي ،ارتقاءسطح دانش وبينش در زمينه های مختلف مرتبط با زندگي دانشجويي، ياری –ها،پيشگيری از آسيب های رواني 

 .كنند

   نتيجه گيری:

 نتايج به دست آمده در مورد افت تحصيلي دانشجويان ونتيجه پژوهش حاضر مناسب استبراساس 

  صورت گيرد. جهت معلوم كردن علل و عوامل افت تحصيلي در دانشجويان یبررسي های بيشتر -1

در نظر  بعنوان يك اولويت برای دانشجويانآموزش برنامه ريزی به همراه تمرين و به كارگيری مهارتهای مربوط به آن  -2

 گرفته شود.

  در دانشگاه مورد بررسي و پيگيری جدی قرار گيرد. دانشجويانعلل و عوامل بي انگيزه شدن  -3

ديدگاه فرهنگي جامعه درمورد رشته های تحصيلي در دانشكده بهداشت توجه اساتيد محترم  و آينده شغلي مبهم بدليل -4

 يجاد انگيزه دانشجويان مؤثر باشد.اميددرماني ميتواند در ا به مساله ترغيب، تعيين هدف و

 انتخاب رشته مبتني برعالقه وشناختدر دبيرستان و معرفي كامل رشته های تحصيلي   -2
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 مشاوره و ارائه خدمات روانشناختي  بيشتر به هميتو ا دانشجويان های روانياسيب شناسايي به موقع و درمان  -1

 نانآ آينده شغليتوجه به بوسيله كم كردن دغدغه های جوانان دانشجو  -7
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در از دیدگاه دبیران شهر اصفهان  در جریان یاددهی و یادگیری فناوری آموزشی عدم کاربست عوامل موثر بر 

 49-49سال تحصیلی 
 

 1فروغ شفیعی

 ، کارشناسی ارشد اصفهان دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه زهرا )س(1

 

 چكیده

فناوری آموزشی روش منظم طراحی، اجرا و ارزیابی کل فرایند تدریس ویادگیری با استفاده از هدفهای بخصوص و بهره گیری از یافته های 

موثرتر ، عمیق تر و پایدارتر  پژوهش در روانشناسی و ارتباط انسانی و بكارگیری ترکیبی از منابع انسانی و غیرانسانی به منظور ایجاد یادگیری

یادگیری و –است .تحقیق حاضر با هدف بررسی نظرات دبیران شهر اصفهان در مورد موانع بهره گیری از تكنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی 

 03نامه ای حاوی مشخص نمودن و اولویت بندی موانع و مشكالت موجود در راه بهره گیری ازآن است. اطالعات مورد نیاز از طریق پرسش

ه سوال بسته پاسخ در بین نمونه جامعه آماری به صورت کامال تصادفی  توزیع و پس از جمع آوری نظریات و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاد

رد تایید قرار همگی معنی دار بوده و مو 922و با درجه آزادی  %1( فرضیات در سطح  tازروشهای آمارتوصیفی و استنباطی ) استفاده از آزمون

یادگیری مشخص گردید:  -گرفته و عوامل ذیل به ترتیب اولویت به عنوان مانعی برسرراه بهره گیری از تكنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی

عملكرد  کمبود امكانات مالی و اقتصادی درمدارس ، کمبود یا عدم وجود امكانات و تجهیزات آموزشی الزم در مدارس ، عدم ارزشیابی صحیح از

 دبیران و نگرش منفی دبیران و عدم آگاهی آنها نسبت به تكنولوژی آموزشی بعنوان عامل  تسهیل کننده یادگیری.

 رسانه ها. –یادگیری  –فرایند یاددهی  –فناوری آموزشی  –واژه : نظام آموزشی  کلید
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 مقدمه   
ذاشته است که سیستم آموزشی نیز به عنوان یكی از ارکان اساسی های مختلف زندگی انسان گهای جدید عمیقی بر جنبه فناوریظهور 

 باشد.جوامع از این امر مستثنی نمی
توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفیت و کارائی آموزش مورد استفاده قرار داد که باعث تغییر فناوری اطالعات و ارتباطات را می

 ا باید به زیر ساختها توجه کرد .شیوه سنتی آموزش شود. و در این راست
 امروزه بیشتر جوامع برای جبران ایستاییها ی گذشته و رفع موانع پیشرفت کشور ، نظام آموزشی خودرا مورد بررسی وتجدید نظر قرار میدهند

ملی و اعتقادی خود ، از نتایج  اشتباه و تحمل هزینه های گزاف و سنگین جلوگیری کنند ، باحفظ ارزشهای رو برای اینكه در این راه از تكرا

 تحقیقات و تجارب علمی و فنی سایر کشورها نیز به تناسب شرایط و نیازهای کشوربهره می گیرند .

آموزشی استفاده صرف از دستگاهها و  فناوریکاربرد آموزشی است . مقصود از  فناورییك از این تجارب ارزنده و گرانبها ، استفاده آگاهانه از  

وم جدید آموزشی را دربر می گیرد .در مفه فناوریی شنیداری و دیداری درآموزش نیست، زیرا این مفهوم تنها بخشی از مفهوم جدید  ابزارها

ابزارهای آموزشی به عنوان تعریف بكارگیری د تدریس و یادگیری است . بااین ین تاکید بر طراحی سیستماتیك فراینآموزشی ، بیشتر فناوری

 ل دهنده سیستم آموزشی نمی تواند به تنهایی پیشرفت کل نظام آموزشی را سبب شود . عوامل شكیكی از

آموزشی تنهابه شناخت ساده، کاربرد و نگهداری دستگاهها و ابزارهای آموزشی اکتفا  فناوریکمال تاسف اغلب کشورها در بهره گیری از با اما 

 خود در اصالح و تكمیل برنامه هامی توانند از ابتكارات و تجارب               یجه کمتر درنتنبه های آن را نادیده می گیرند. می کنند و سایر ج

و روشها ی آموزشی بهره بگیرند . در صورتیكه در نهایت هدف از تكنولوژی آموزشی ،درونی کردن دانش و بهره گیری از ابتكارات معلمان 

در فرایند  بر عدم کاربست فناوری آموزشی را که  تا عواملی استحاضر بدنبال آن  قیقست . با توجه به این مهم تحوکارشناسان امور آموزشی ا

 .یی درجهت رفع این موانع بپردازدوپس از مشخص نمودن و اولویت بندی آنها به ارائه راهكارهاشناسایی  می گردد یادگیری –یاددهی 

 

 


 بیان مساله

 

رود. در هر رشته علمی  ی است که برای حل مسائل آموزشی در سطح کاربردی بكار میدر بردارنده اصول و راهبردهای 1آموزشی  فناوری

اورا وادار می سازد ل مشكالت زندگی اجتماعی ، همواره تكنولوژی قدم به قدم همراه باپیشرفت وتوسعه آن علم حرکت می کند ونیاز بشر به ح

 (.11،ص1078) فردانش،  دژی آموزشی را کمتر کنتا فاصله سایر رشته های علمی و تكنولو

آموزشی محور کلیه فعالیتهای انجام شده در مراکز آموزشی قرار گرفته است ، شناخت و کاربرد مفاهیم متفاوت  فناوریآنجائیكه امروزه  از 

داشته ورش برمعلمان ضروری است ؛ چرا که اگر بخواهیم بسیاری از مشكالت دست وپا گیر از سر راه آموزش وپرتوسط تكنولوژی آموزشی 

وجود دارد شناسایی نماییم .این امر از جمله  عوامل بر عدم کاربست فناوری آموزشی  در جریان یاددهی و یادگیری شود، بایستی بسیاری از

 سعی شده است گامی هر و به همین دلیل در این تحقیق اقدامات مهمی است که بایستی مدنظر مدیران و برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد

 چند کوچك در این راه برداشته شود . 
 

 اهداف تحقیق 

 9یادگیری  –در فرایند یاددهی عوامل موثر بر عدم کاربست فناوری آموزشی  شناسایی -

 آموزشی فناوری در رابطه با بهره گیری از  درمدارسمشخص نمودن و اولویت بندی موانع موجود  -

 آموزشی  فناورینع موجود و بهره گیری هر چه بیشتر از روش ه پیشنهادات و راهبردهایی به منظور رفع مواارائ -

 تحقیق  سواالت    
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یادگیری  –یاددهی   آموزشی در فرایند فناوریاز  بر کاربستمانع  مدارسآموزشی در فناوریکمبود نیروی انسانی آگاه از مفاهیم  آیا -

 می گردد؟

 

 می گردد؟ یادگیری  –آموزشی در فرایند یاددهی  فناوری از کاربستمانع  مدارسعدم برنامه ریزی درسی صحیح در آیا -

 –آموزشی در فرایند یاددهی  فناوری کاربست مانع از مدارسکمبود یا عدم وجود امكانات و تجهیزات آموزشی الزم و مناسب در  آیا -

 یادگیری می گردد؟

 پیشینه و ادبیات 

 

 :معرفی می کند موزشی را به عنوان یك رشته از دانش که دارای سه بعد استآ فناوری 12720دایره المعارف تعلیم وتربیت در سال      

و دیداری و استفاده از آنها در امر آموزش و یادگیری   آموزشی بررسانه های نوساخته و معموال وسایل جدید شنیداری فناوریبعد اول ، تاکید  

ا و رسانه هایی گفته می شود که امر آمورش و یادگیری را آسان می کنند.این است از این دیدگاه تكنولوژی آموزشی ، به تمام وسایل و ابزاره

 می گویند.           نیز 4بعد را بعد سخت افزاری 

و مواد آموزشی، مربوط می شود و به کمك آنها یادکیری بهتر انجام می  1آموزشی ، به فراگرد یا روشهای طراحی نرم افزاری  فناوریبعد دوم ، 

شیابی ، اجرا، و نظایر اینها این دیدگاه از عناصری همانند تعیین هدف ، انتخاب روشها ، تهیه منابع ، ارزدر.6نند آموزش برنامه ای گیرد ، ما

 آموزشی ، مجموعه روشها و فراگردهایی است که در طرح ،اجرا و ارزشیابی فرایند آموزشی بكار گرفته می شود . فناوریمی شود.  بحث

. اگر درنظام آموزشی ، مسئله ای یا مشكلی اعم از بزرگ یا کوچك بروز کند ، 8آموزشی ، برحل مسئله و مشكل تاکید دارد  ریفناوبعد سوم ، 

سیستمی به تبیین مشكل می پردازدو با توجه به عوامل متعددی که می تواند در حل مشكل موثر باشد ، به حل آن آموزشی با نگرش  فناوری

آموزشی مجموعه ای از استراتژیهایی است که با یك دیدسیستمی برنامه های آموزشی را تجزیه فناوری ز این دیدگاه ، مشكل اقدام می کند . ا

 و تحلیل می کند و پس از مشخص نمودن مشكالت وپی بردن به علل آنها ، به ارائه راه حل می پردازد . 

یادگیری داشته باشد ، صرفا سخت افزار –ادی در مدارس وروی فرایند یاددهی آموزشی که بتواند تاثیر زی فناوریاعتقاد دارد ،  (1229)7ویگر

، فناوری رایانه و رسانه های دیگر نیز به درستی بكار برده می شوند .تكنولوژی نیست بلكه شامل فرایندطراحی آموزش موثراست که درآن 

منظور تحلیل مشكالت و تدبیر، اجرا ،  ابزارها و سازمان دهی آنها ، به ا ،آموزشی فرایندی پیچیده و تلفیقی ، شامل افراد ، رویه ها ، اندیشه ه

(.ویا مطالعه وعمل اخالقی 1228،  2است )آی ئی سی تی ادگیری آدمیارزشیابی و مدیریت راه حل هایی برای این مشكالت ، درتمامی ابعاد ی

 (.9336، همان قبلی و مدیریت فرایندها و منابع فناورانه مناسب است ) به منظور تسهیل یادگیری و بهسازی عملكرد به وسیله ایجاد ، کاربرد

 در کالس درس آموزشیرسانه های دالیل استفاده از 

الزم التعلیم نظامهای مختلف آموزشی در دنیا  نگاهی کوتاه به آمار و ارقام افراد تحت تعلیم و افزایش روز افزون تعداد الزم التعلیم : با (1

اقعیت دست یافت که کمیت این گروه بارشد قابل توجهی رو به افزایش است . بدیهی است هر قدر بر تعداد داوطلبان تحصیل میتوان به این و

خواه ناخواه از کیفیت تدریس و یادگیری کاسته خواهد شد . از طرفی دیگر به علت عدم توجه به تفاوتهای فردی فراگیران افزودمی شود ،

می آیند.             مانده وبه علت عدم موفقیت دردرس و امتحان ، مدرسه رارها کرده و جزء افراد کم سواد در  بعق بسیاری از آنها از برنامه

یفاء بنابراین به منظور جبران افت یادشده استفاده از تكنولوژی آموزشی ودر نتیجه موادووسایل آموزشی موردنیاز نقش ارزنده ای در این موردا

 می شود .

مشكالت انتخاب و تربیت معلم و کادر آموزشی آگاه و عالقمند بكار معلمی نیز یكی از دلسوز و عالقمند ،مان آگاه ،کمبود معل (9

تواند به نحو موثری در کاهش میزان تاثیر این کمبود نقش داشته باشد . آموزشی می فناوریمعضالت به حساب می آید.و بهره گیری از

ز نقطه نظر هزینه و مخارج ، این امر مسلم است که بایستی هر ساله مبلغ قابل توجهی بر بودجه کمبود بودجه و امكانات کافی : ا (0

با در نظر گرفتن این معضل که مسلما مانعی درراه تامین و ایجاد آزمایشگاهها ، وپرورش افزود تا صرفا بتوان وضع موجود را حفظ کرد.  آموزش
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آموزشی تاثیر آن رابه حداقل رسانیده و نسبت فناوری  به حساب می آید الزم است با مراجعه بهکارگاهها و بطور کلی فضاهای مطلوب آموزشی 

به باال بردن کیفیت تدریس و یادگیری اقدام نمود . 

انفجار دانش ، علیرغم خشنودی بشر از پیشرفت علم ، مسئوالن ، برنامه ریزان و معلمان نظامهای تربیتی با نگرانی در صدد برخورد  (4

 یفی و درست در استفاده ازاین یافته های علمی هستند . بشر امروز خودرا در جمع آوری ، طبقه بندی و انتقال یافته های علمی ناتوانکا

 احساس می کند . در این رابطه ، متخصصان تكنولوژی آموزشی تدابیر ی را اندیشیده اندکه تا حدود زیادی به آرشیو و انتقال این یافته ها

توجهی را کرده است .  کمك قابل

دارد پژوهشهای فراوانی نشان داده اند که استفاده به جا ومناسب از تكنولوژی به وسیله معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط زیادی 

 (9333وهمكاران ، 13والدز دارد ) . همچنین ، امكان ایجاد وکنترل یادگیرنده ، افزایش انگیزه و ایجاد ارتباط با دنیای واقعی را به همراه

 یادگیری -فرایند یاددهی آموزشی در امر  فناوری بستموانع کار

باوجود تلقی عمومی مبنی براین که انقالب رایانه دردهه گذشته تاثیر زیادی بر مدرسه های جهان داشته است ، به نظر می رسد ماهیت این  

 (.122611،یادگیری )هاتیوا و لسگولد –ست تا بهبود فرایند یاددهی تاثیر بیشتر به دسترسی و بازیابی اطالعات محدود ا

 وجوددارد از جمله : یادگیری  –آموزشی در امریاددهی  فناوری کاربستوموانع مهم وبارزی برای عدم  دالیل  

  آموزشی  فناوریعدم وجود متخصص کافی و معلمین آگاه از 

  آموزشی که به نوعی با انگیزه های شغلی ارتباط دارد . یفناورنبودن انگیزه های کافی در بهره گیری از

 باید مورد نبودن روال کار منظم و سیستماتیك که خود سبب می شود بعضی از ابزارها ووسایلی که برای رسیدن به هدف اصلی 

ف واقع شوند .استفاده قرار گیرند ، خودهد

 و این  لوژی آموزشی بلكه در تمام ابعاد دیگر تعلیم و تربیت اثرمیگذاردمسائل اقتصادی و جاذبه های مادی نه تنها در کاربرد تكنو

خود یكی از دالیل عمده افت تحصیلی است .

  آموزشی و نقش آن در پیشبرد اهداف آموزشی و  فناوریاعمال شیوه های مدیریت غیر علمی و نا آگاهی مدیران از مفهوم و فلسفه

یادگیری. –آموزشی در امر یاددهی  فناوریبهره گیری از          ر گونه تحول و تغییر روشها و محافظه کاری و تجهیز عده ای در قبال ه

 . نبودن نظام ارزشیابی صحیح از کار معلمان ، بطوری که تفاوتی بین آنها از نظر کار ی وجود ندارد

  کمبود امكانات مالی و اقتصادی به منظور ایجاد و تجهیز فضاهای آموزشی مناسب

 در این مورد نمی  آموزشی ، بطوریكه هیچكس خود را ملزم به هیچ گونه حرکتی فناوریودن التزامهای الزم قانونی در بكارگیری نب

بیند .

 آموزشی  فناوریگیری موقعیت و زمینه مساعد برای بكار نبودن التزامهای الزم و فراهم نبودن

  آموزشی فناوری روش بكارگیری نقش وتاثیرومربیان و معلمان و دیگر دست اندرکاران ازآگاه نبودن.

 می کند و مجال تفكر و استفاده از  رفتن معلمان به دنبال شغل دوم به منظور تامین هزینه زندگی ، همه اوقات فراغت آنان را اشغال

آموزشی را به آنان نمی دهد. فناوری

 معه به حداقل ممكن کاهش جایگزینی غلط تخصصها که سبب هدررفتن سرمایه های ملی می شود و میزان بهره دهی افراد رادر جا

.می دهد

 فناوری )مجموعه مقاالت توسعه آموزشی است  فناوریت در زمینه هزینه زیاد انواع واقسام سخت افزارها و آهنگ سریع تغییرا

،1079.)


 ع دست یابی معلمان به مزایای فناوری رایانه ای در کالسهای درس شده است :واماعوامل ذیل  مان

 (.10،9333؛الن 1228، 19عدم دسترسی به سخت افزارو نرم افزار و همچنین تامین بودجه )هوپ

  (.9333؛الن،122814،)دوفیلد     محدودیت زمان برای برنامه ریزی ، جستجو ی انفرادی ، دسترسی پیوسته و رشد مهارت ها
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  (. 122711،ضعف در پشتیبانی ومنابع فنی و مدیریتی ) لیگت و پرسیچیت

 این موانع را به دو دسته تقسیم کرده است :(1222)16 ارتمیر

درونی نسبت به معلمان  ع و کارآموزی ( و دسته دوم موانعدسته اول موانع بیرونی نسبت به معلمان ) دسترسی ،زمان ، پشتیبانی ، مناب

آموزشی استفاده فناوری معلمان ازبروند،بین دسته اول از ا ، عقاید ، فعالیتها و مقاومت (. وی اظهار می دارد ، حتی اگر همه موانع )نگرشه

 این فرایند جلوگیری خواهد کرد.  نخواهند کرد و موانع دسته دوم از وقوع

 

  روش تحقیق :

ه وتحلیل شده اند . مك این روش داده ها و اطالعات جمع آوری، توصیف و تجزیدر تحقیق حاضر از روش تحقیق توصیفی استفاده شده وبه ک

مشغول به تدریس بوده اند  1020شهر اصفهان هستند که در سال مدارس متوسطه زن و مرد ردنظر در این تجقیق دبیران موجامعه آماری 

به امر تدریس اشتغال دارند با استفاده از نمونه گیری تصادفی نفر بوده است که در پنج ناحیه آموزشی 4902تعداد کل دبیران مشمول پژوهش 

اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هم تفاوت قابل  عیت ن قرار دارند و از لحاظ وسعت ، وضکه هریك در سه نقطه شهراصفها 1-0-1سه ناحیه 

نفر باقیمانده را دبیران مرد  103ن را دبیران زن و نفر آنا 183نفر که 033حجم نمونه آماری دارند ، استفاده شده است .  مالحظه ای باهم

 تشكیل داده اند .

 روش جمع آوری اطالعات 

سوال می باشد ، استفاده شده است ، پرسشنامه بر اساس مقیاس لیكرت  03با توجه به موضوع و ماهیت تحقیق از پرسشنامه ای که حاوی  

 تنظیم و هر سوال دارای پنج سطح است . 

نفر از دبیران اجرا نموده و با استفاده ازروش دونیمه کردن سواالت  93عتبارپرسشنامه ، ابتدا پرسشنامه را درمقیاس محدود جهت تعیین ا

آزمون ، ضریب اعتبار پرسشنامه را بدست آورده و در ادامه با بدست آوردن ضریب همبستگی و استفاده از فرمول اسپیرمن ، ضریب اعتبار و 

 بدست آمده است .%77ین دونیمه آزمون با مقدارپایایی و همبستگی ب

 روایی پرسشنامه نیز با قضاوت گروهی از اساتید و متخصصان دانشگاه اصفهان مورد تایید قرارگرفت .   

 روشهای آماری 

استاندارد و به منظور  ها و انحراف باتوجه به نوع داده های جمع آوری شده ازآمار توصیفی برای محاسبه فراوانی ، درصد ، محاسبه میانگین

مقایسه میانگین نمونه با میانگین جامعه برای فرضیه اول تا پنجم استفاده شده  t آمار استنباطی نظیر آزمونشاخصه های تعمیم یافته ها از 

 است . 

 

 گردد؟یادگیری  می  –آموزشی در فرایند یاددهی  فناوریآیا عدم برنامه ریزی درسی صحیح درمدارس مانع از کاربست  -

 –آموزشی در فرایند یاددهی  فناوریآیا کمبود یا عدم وجود امكانات و تجهیزات آموزشی الزم و مناسب در مدارس مانع از کاربست  -

 یادگیری می گردد؟
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 تجزیه وتحلیل اطالعات جمع آوری شده 

 

در فرایند  بر کاربست از فناوری آموزشیمدارس مانع آموزشی در  فناوریفرضیه اول : به نظر دبیران کمبود نیروی انسانی آگاه ازمفاهیم  

یادگیری است . نتایج سواالت مربوط به فرضیه اول نشان می دهد که فاصله بین میانگین نمونه انتخاب شده و جامعه ای که این  –یاددهی 

محاسبه شده بزرگتر  tاست . چون 00/9مساوی %1و در سطح922جدول بادرجه آزادی t است.t واحد 11/16نمونه ازآن انتخاب شده مساوی 

اطمینان نتیجه گرفته می شود که کمبود نیروی انسانی آگاه   %22بنابراین فرض صفر رد می شود و با بیش از  (است،00/9جدول ) tاز 

                                                .می گردد  یادگیری –آموزشی در فرایند یاددهی  فناوریآموزشی مانع بهره گیری از  فناوریازمفاهیم 

 نتایج سواالت مربوط به فرضیه اول 1-2جدول 

 
 

یادگیری می  –آموزشی در فرایند یاددهی  فناوری از کاربستفرضیه دوم : به نظردبیران عدم برنامه ریزی درسی صحیح درمدارس مانع  -

 گردد.

بزرگتر از  18/16محاسبه شده tاست چون 00/9مساوی %1رسطح ود 922ی جدول با درجه آزادtو  98/16برابر با tدر این فرضیه مقدار 

t اطمینان نتیجه گرفته می شود که عدم برنامه ریزی درسی صحیح در  %22رد می شود وبا بیش از است ، بنابراین فرض صفر00/9جدول

 یادگیری می گردد. –آموزشی در فرایند یاددهی  فناوریبهره گیری از   مدارس مانع

 جمع خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم بدون پاسخ سواالت

انفراو درصد فراوانی 
 ی 

درص فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  درصد  فراوانی  درصد
 د

عدم وجودنیروی 
 انسانی 

متخصص یا 
تكنولوژیست 

 آموزشی

9 1 7 9/2 12 9 94 9/11 104 9/91 124 92 900 100 

ضعف اطالعات 
ودانش نظری نسبت 
به فواید بهره گیری 

 ازفناوری آموزشی

9 9/1 9 9/1 29 7/7 49 9/21 124 99 74 9/21 900 100 

عدم آگاهی دبیران 
نسبت به بهره 

گیری از طراحی ، 
اجرا، ارزشیابی 

صحیح برنامه های 
 درسی

9 1 7 9/2 22 9/7 49 21 199 7/99 71 7/29 900 100 

عدم آگاهی وتوجه 
مدیران نسبت به 
لزوم تهیه امكانات 
 و وسایل آموزشی

1 7/1 12 9 91 9/10 71 7/29 114 7/94 42 7/20 900 100 

دردسترس نبودن 
نشریه های مفید 

 آموزشی

8 7/2 7 9/2 91 7/11 122 7/90 81 9/28 99 9/19 900 100 

 100 1100 2/21 978 2/98 179 9/29 944 2/8 129 9/2 97 1/1 29 جمع
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 نتایج مربوط به فرضیه دوم 1-0 جدول

 

آموزشی در  فناوریاز کاربست فرضیه سوم: به نظردبیران کمبود یا عدم وجود امكانات و تجهیزات آموزشی الزم و مناسب در مدارس مانع  -

 یادگیری می گردد. –فرایند یاددهی 

 جمع خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم بدون پاسخ سواالت
در فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 صد

استفاده محض 
ازکتابهای درسی ، 
بهعنوان تنها منبع 

 آموزشی

11 7/9 4 2 21 9/8 41 7/91 109 9/99 40 20 900 100 

ضوابط ومقررات 
دست وپا 

گیردرمدارس و 
آزمایشگاهها جهت 

 استفاده ازوسایل

7 9/2 8 7/2 90 10 47 9/92 109 7/99 19 18 900 100 

پرحجم بودن 
محتواوموضوعات 
 درسی ارائه شده

7 9/2 1 9 17 7/1 11 17 127 9/92 47 9/92 900 100 

عدم تناسب بین 
طالب زمان وحجم م

 درسی ارائه شده
 

9 1 2 7 1 7/1 90 9/19 191 9/98 101 91 900 100 

عدم هماهنگی بین 

موضوعات درسی 
 ارائه شده

1 7/1 2 7 24 7/4 40 90 108 94 44 22 900 100 

عدم آگاهی دبیران 
 ازاهداف درس

2 7 11 1 92 19 100 9/99 44 92 91 11 900 100 

حاکم بودن شیوه 
متداول وسنتی 

 وین کتاب درسیتد

1 9 4 2 22 9/7 101 7/99 114 7/94 11 17 900 100 

عدم تطابق بین 
اهداف نظام آموزش 
متوسطه و امكانات 

 مدارس

11 1 1 9 8 7/2 91 11 190 9/99 101 7/99 900 100 

عدم آشنایی دبیران 
با روشهای نوین 

 تدریس

9 1 8 7/2 20 7/4 70 9/29 191 9/98 19 18 900 100 

 100 2700 9/29 499 8/94 1077 1/21 484 9/7 148 7/1 98 2 19 جمع

 جمع زیاد خیلی زیاد متوسط کم خیلی کم بدون پاسخ سواالت

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

دردسترس نبودن مواد و وسایل آموزشی 
 درمدارس

8 7/2 9 1 1 7/9 91 11 190 7/94 49 91 900 100 
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اطمینان می  %22جدول است ، بنابراین فرض صفر رد می شود و بابیش از  tو بزرگتر از مقدار 891/90محاسبه شده دراین فرضیه  tمقدار 

 آموزشی است . ریفناوتوان نتیجه گرفت که کمبود یا عدم وجود امكانات و تجهیزات آموزشی الزم ومناسب در مدارس مانع بهره گیری از 

 نتایج سواالت مربوط به فرضیه سوم 1-4جدول 
 

 

 بحث و نتیجه گیری 

 

 آموزشی فناوریاز بر سر راه استفاده  موانعست که مجموعه ای از عوامل دست بدست هم داده و بعنوان نتایج حاصله ازتحقیق بیانگرآن 

و عدم خرید وسایل و تجهیزات الزم ومورد نیاز برای  امكانات مالی انع عدم وجوداز جمله مهمترین این مو قرارمی گیرند. واستفاده ازرسانه ها 

 . است مدارس 

 لذا در راستای رفع موانع موجود پیشنهادات ذیل ارائه می گردد:

 ارس جهت تهیه تجهیزات مورد نیاز ؛اختصاص بودجه مكفی به مد(1

آگاه سازی   و منطقه ای در سطح استانها برای تولید وسایل ومواد آموزشیتقویت صنایع آموزشی کشور و تاسیس واحدهای متمرکز و  (9

 لمان در مورد نحوه بكارگیری آنها؛مع

 و اساتید متخصص آن ؛  علوم تربیتیایجاد مراکز یادگیری برای توسعه و ترویج امكانات و تجهیزات آموزشی الزم زیر نظر دانشكده ها ی (0

 آموزشی مدارس ؛ عه و تجهیز فضاهایتكمیل وتوس(4

 گاه و کارگاههای مناسب در مدارس؛ایجاد آزمایش (1

 نه ها ووسایل آموزشی در هر درس ؛صحیح و اصولی جهت استفاده از رسابرنامه ریزی درسی  (6

 نش آموزان در ساخت وسایل آموزشی ؛مشارکت معلمان و دا(8

 یادگیری . –ن و دانش آموزان در جریان فرایند یاددهی توجه بیشتر به کارهای عملی ، کارگاهی و آزمایشگاهی معلما (7

 

 منابع

 آییژ.(. اصول و مقدمات تكنولوژی آموزشی . تهران : 1087احدیان ، محمد ) -

 (. رسانه های آموزشی ، شناسایی ، انتخاب تولید و کاربرد . شیراز : ساسان .1079امیر تیموری ، محمد حسین ) -

  (. به سوی یادگیری بر خط .)ترجمه فریده مشایخ و عباس بازرگان ( . تهران : اگه.1079توت)بروور ،ای دبلیو ،ا.دوژونج واس -

 .4(.سیر تحول تكنولوژی آموزشی در عرصه نظر و عمل در ایران . فصلنامه تعلیم و تربیت . شماره 1078فردانش ،هاشم ) -

 (. مبانی نظری تكنولوژی آموزشی . تهران : سمت . 1023فردانش، هاشم ) -

 (. کاربرد تكنولوژی آموزشی در کشورهای دیگر ، تهران ، مدرسه .1089فاضلیان ، پوراندخت و یغما ، عادل ) -

 . تهران :رشد.پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی (. مبانی نظری و عملی 1073دالور ، علی ) -

 امیرتیموری(. تهران : راهگشا .(. مدیریت یادگیری . ) ترجمه داریوش نوروزی و محمد حسین 1080دیویس ، ایورکی ) -

 (. کاربرد فناوریهای جدید در آموزش . تهران : سمت .1071ذوفن ، شهناز ) -

عدم وجود فضای مناسب جهت بهره 
 گیری ازمواد ووسایل آموزشی

7 9/2 9 9/1 11 7/9 91 11 117 94 114 7/98 900 100 

کمبود امكانات و تجهیزات آموزشی در 
 مدارس

9 1 1 9 4 9 94 9/11 121 9/90 120 90 900 100 

عد م توزیع صحیح امكانات و تجهیزات 
 آموزشی بین مدارس

2 7 9 1 12 9 49 9/21 191 7/99 88 9/24 900 100 

 100 1200 7/99 917 9/92 104 4/14 200 1/9 99 /41 11 4/1 20 جمع
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 (. مباحث نوین درفناوری آموزشی. دانشگاه شهید چمران.1076رضوی ،عباس) -

 اد دانشگاهی .(.استدالل آماری در علوم رفتاری . )ترجمه علیرضا کیامنش ( . تهران : جه1081شیولسون ، ریچارد ،ج) -

 (.روشهای تحقیق در علوم رفتاری . تهران : اگه .1071سرمد ، زهره ، بازرگان ، عباس و حجازی ، الهه ) -

 .فناوری اطالعات و آموزش وپرورش . تهران : منادی تربیت .( 1074عبادی ، رحیم ) -

  ایران . (. مدیریت برآینده با تكنولوژی فردا .انستیتو ایز1073محمودزاده ، ابراهیم ) -

 (. تدوین معاونت پژوهشی وآموزشی . تهران :آن.1079مجموعه مقاالت توسعه تكنولوژی ) -

 ارسباران تهران : (. روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی . 1071نادر ی ، عزت اله و سیف نراقی ، مریم ) -
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 انگیزش تحصیلی نوجوانان دبیرستانی شهر ارومیههای هویت قومی در پیش بینی نقش مؤلفهبررسی 
 

 1مریم دادمهر

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه، 1 
m.dadmehr2016@gmail.com 

 چكیده 

در پیش بینی انگیزش تحصیلی نوجوانان دبیرستانی انجام  های هویت قومیقش مؤلفهنپژوهش حاضر با هدف بررسی 

از نظر  نظر فلسفه زیربنایی، آینده نگر؛ گرفت. روش پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی؛ از نظر راهکار اجرایی، میدانی؛ از

امل تمامی دانش آموزان دبیرستانی همبستگی بود. جامعه آماری ش –هدف کاربردی و از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی 

حجم نمونه بر اساس مدل کرجسی بود و  سادهگیری از نوع تصادفی روش نمونهبود.  59-59شهر ارومیه در سال تحصیلی 

و پرسشنامه  (2555)ی فین (MEI)هویت قومی ها از پرسشنامه انتخاب گردید. جهت جمع آوری دادهنفر  539و مورگان 

آوری شده با استفاده از روش رگرسیون تجزیه و تحلیل های جمعداده( استفاده گردید. AMSرند )انگیزش تحصیلی وال

را  انگیزش تحصیلیدرصد مؤلفه  2R=12/0داری توان تبیین به گونه معنی های هویت قومیمؤلفهگردید. نتایج نشان داد 

مؤلفه تعهد و  (=  532/0) کاوش هویت قومی مؤلفهو سهم  (P < 02/0و  R ،15/225 =(559 ،1)F= 99/0دارا هستند )

 .دار استدرصد معنی 55( در سطح اطمینان =  502/0)به هویت قومی 

 ، انگیزش تحصیلی، نوجوانان دبیرستانیهویت قویهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

وی محرک اعمال و است. انگیزش نیر 2تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی نوجوانان، انگیزش تحصیلیکلیدی یکی از مفاهیم 

(. به دلیل تأثیر انگیزش تحصیلی در موفقیت 5009، 5گذارد )رابیدورفتارهاست و بر نیازها، تمایالت و آرزوهای زندگی تأثیر می

اند. بر اساس تعریف یادگیرندگان، روانشناسان درصدد مطالعه و شناسایی انگیزش و عوامل مؤثر در کاهش و افزایش آن بوده

های آموزشی و کسب شود که باعث حضور یک فرد در محیطها، نیازها و عواملی گفته میی به صورت کلی به انگیزهانگیزش تحصیل

تالش برای شناسایی میزان انگیزش  (. بنابراین2353، به نقل از شریفی، 3،5020گردد)کالرک و شروتمدرک تحصیلی می

 فراوانیاهش انگیزه تحصیلی و ارائه راهبردها مستلزم صرف تحقیقات تحصیلی و انجام اقداماتی در جهت کاهش خسارت ناشی از ک

گذارند به دو (. عواملی که بر انگیزش تحصیلی تأثیر می2335 ، احرامپوش، لقا ثروت، عسگر شاهی،)مظلومی در این زمینه است

 (. 2350)طاهری، فیاضی، شود دسته کلی عوامل فردی و عوامل موقعیتی )موقیت خانواده، مدرسه و اجتماع( تقسیم می

دسی و  1خود مختاری یها نظریهاند که از جمله آنهای گوناگونی در زمینه انگیزش رشد کردههای گذشته نظریهسال در 

انسان تمایل ذاتی و درونی برای رفتار و یادگیری وجود دارد که یا توسط محیط  در کند کهاین نظریه فرض می .است 9رایان

ی خودمختاری، انگیزش را به انگیزش گردد. نظریهتضعیف می توجهی،شود یا بالعکس بر اثر بیو حمایت می پیرامون تشویق

یادگیری به  است و مبتنی بر نیازهای ذاتی برای شایستگی انگیزش درونی، کند،تقسیم می 3و بی انگیزگی 7بیرونیانگیزش  ،9درونی

گیزش بیرونی بدین معناست که فرد فعالیت را به خاطر نفس عمل انجام ان شود.خاطر خشنودی و رضایت درونی انجام می

در فرد  ،انگیزگی استقسمت سوم که بی .است ،هاای برای رسیدن به اهداف دیگر نظیر جوایز، پاداشبلکه آن عمل وسیله ،دهدنمی

-دیدگاه زمینه (.5005)دسی، رایان،  پنداردود مییابد و علت رفتار را نیروهای خارج از کنترل خبین رفتار و نتایج آن ارتباطی نمی

های تعاملی در روانشناسی است بر تعامل پیچیده بین فرد و محیط زندگی در شکل گیری رفتار تاکید دارد. در ای که از دیدگاه

-ه داده است. عوامل به گونهگذارند ارائ( الگویی از عوامل مختلف که باهم تعامل دارند و بر رشد فرد اثر می2559همین رابطه لرنر )

باشند. لرنر کنند که تعیین کننده رشد شناختی فرد و رفتار او میای بسیار پیچیده با یکدیگر الگوی تعاملی پویایی را ترسیم می

-های طبیعی و فرهنگ میها و صفات فردی، خانواده، مدرسه، همساالن، محله، جامعه، محیط( این عوامل را شامل ویژگی2559)

 انگیزش تحصیلی از اهمیت خاصی برخوردار است دانش آموزان نوجوان دبیرستانی،در خصوص  (.2339داند )کاوسیان و همکاران، 

ی رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه با این انگیزه، افراد تحرک الزم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف،در واقع 

تا باألخره بتوانند موفقیت الزم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب  ،کنندد دنبال میمعینی از شایستگی در کار خو

ریسک  ورود به دوره نوجوانی با تغییرات مهمی از جمله بلوغ جنسی و رفتار(. عالوه بر این 2333یوسفی، قاسمی، فیروزنیا، نمایند)

                                                           
1 Academic motivation  

2 Rabidea  

5 -Clark & Schroth 
1 Self-determination 
2Deci & Ryan 

3 Introversion     

4 Extraversion   

5 Amotivation    
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 نوجوانی دوران هویت یابی است و هویت، 5به عقیده اریکسون(. 0250، 2)برگرهای جدید شناختی همراه است کردن و توانایی

اریکسون مراحل زندگی هر فرد را از ابتدای تولد تا پایان عمر به هشت . از یک احساس نسبتاً پایدار از یگانگی خود عبارت است

 الگی است که هویت فرد شکلس 25- 25کند که مرحله پنجم شامل دوران نوجوانی یعنی می تقسیم اجتماعی –مرحله روانی 

هویت، یک ( 5009) 3ز نظر برزونسکی و کوکا بر بحران هویت نامگذاری کرده است.گیرد و اریکسون آن را وحدت هویت در برامی

های خود ساخته برای حل تصور و بازنمایی ذهنی از خود است و افراد برحسب استفاده از فرآیندهای شناختی و اجتماعی و نظریه

  .ها با یکدیگر تفاوت دارندها، در استفاده از سبکشخصی وتصمیم گیری مسایل

کنند، در انجام های باالیی کسب میدانش آموزانی که انگیزش تحصیلی باالیی دارند، در مقایسه با سایر دانش آموزان، نمره

شود و در مقابل مشکالت انگیزشی باعث می کنندتکالیف دقت و توجه بیشتری دارند، زمان بیشتری را برای انجام تکالیف صرف می

که فراگیران در حد توانایی، استعداد و شایستگی خود رشد نکنند، ممکن است مدام با شکست مواجه شوند و برای به دست آوردن 

هویت د. ها سرچشمه گرفته باشتوجه به رفتارهای ضد اجتماعی گرایش یابند که این گونه رفتارها ممکن است از هویت قومی آن

قومی پدیده ای پویا، چندبعدی و همیشه در حال تحول است که تعاریف مختلفی از آن صورت گرفته است. تاجفل آن را بخشی از مفهوم خود 

 می داند که از آگاهی اش نسبت به عضویت در یک گروه قومی با ارزش ها و احساسات مربوط به آن ناشی می شود )به نقل از ربانی و همکاران،

(. هلمز هویت قومی را احساس تعلق فرد به یک گروه قومی می داند که این گروه میراث فرهنگی، ارزش ها و منش های خاص خود را 2333

( هویت قومی را نوعی هویت اجتماعی می داند که در آن روابط عاطفی اعضا بیشتر بوده و 2335(. الطایی )572: 5007، 1دارد )فینی، آنگ

یشتری نسبت به جامعه کلی بر آن حاکم است. در تعریفی دیگر آمده است که هویت قومی همانند هویت ملی نوعی همگنی و یکدستی ب

شناخت از خود و تمایز با دیگران است و به احساس وفاداری و افتخار به نمادهای قومی هم چون زبان، مذهب، آداب و مناسک و مفاخر 

با توجه به جوان بودن کشور ما، ضرورت شناخت بهتر نوجوانان دبیرستانی و نحوه  .(202: 2337فرهنگی اطالق می شود )اکوانی، 

شود که هویت، بیشتر ها با توجه به نوع هویت، باعث تأیید این موضوع میهای آنها و پیش بینی و مقایسه ویژگیبرخورد با آن

به صورت مطلوب فراهم شود. ضرورت بررسی هویت به طور اعم  ریزی برای نوجوانانمورد مطالعه قرار گیرد تا متعاقباً امکان برنامه

تری از خود برسند. در این زمینه کند تا به درک درستو هویت قومی به طور اخس بر این مبناست که به دانش آموزان کمک می

ما و چه در کشورهای دیگر،  ( بیان داشته است که بخش بزرگی از مسائل جامعه در رابطه با نوجوانان، چه در کشور2337امیدیان )

ها برای نوجوانان ای حساس است که اگر در این سالشود. دوره نوجوانی برای هویت یابی دورهبه هویت و مشکالت آن مربوط می

شوند. نکته قابل ذکر دیگر دانند کیستند و دچار سردرگمی میهای سالم کشف هویت و عوامل مرتبط با آن فراهم نشود،  نمیروش

آید و حتی در بسیاری از موارد، تنها یک مولفه متفاوت باعث های قومیت به وجود میکه هویت قومی از ترکیب متنوع مولفهینا

های قومیت متفاوت است و در هر گروه قومی، هر یک از شود. بنابراین در بین اقوام مختلف، مولفهایجاد نوعی هویت قومی می

الزم به ذکر است، در  هویت قومیدر ارتباط با دو مؤلفه انگیزش تحصیلی و فاوتی هستند. ها دارای درجات اهمیت متمولفه

های اند، کم توجهی به مؤلفهمرتبط با انگیزش تحصیلی پرداخته های پیشین که به بررسی عوامل فردی و اجتماعیپژوهش

تحقیقی که به طور همزمان به بررسی و  شود. به طوری که در این زمینهبه شدت احساس می قومی اجتماعی همچون هویت

                                                           
1 Berger  

2 Erikson  

3 Berzonsky, Kuk 

4 Phinney, Ong 
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اجتماعی در  –شود. این در حالی است که تأثیر شرایط و عوامل فرهنگی واکاوی رابطه این دو متغیر پرداخته باشد یافت نمی

( 2533ن )به عنوان مثال کراندا .انگیزش تحصیلی افراد به ویژه نوجوانان )که در دوره حساس بلوغ قرار دارند( در خور توجه است

تواند به طور چشمگیری بیان داشته متغیر تأیید و مقبولیت اجتماعی که بازخوردی مثبت برای افراد تحصیل کرده است، می

( نشان داد که تأیید و پذیرش اجتماعی به طور قدرتمندی 2533ها را افزایش دهد. در همین رابطه، رمانتین )انگیزش تحصیلی آن

کند که تصور داشتن شغلی در آینده به واسطه تحصیل که ( بیان می2537یل دانش آموز شود و بارور )تواند موجب ادامه تحصمی

ارزش و مقبولیت اجتماعی داشته باشد، عزت نفس دانش آموزان را افزایش داده و به ایجاد انگیزه و احساس ایمنی و شکل گیری 

 (.2339و همکاران، کند ) به نقل از کاوسیان ها کمک میهویت با ثبات در آن

(، انگیزش تحصیلی دانش آموز 2559ای لرنر )توان گفت که براساس دیدگاه زمینههای پژوهش حاضر میدر رابطه با مؤلفه

شود )به نقل از شریفی، باشند، تعیین و متحول میای از عوامل که با هم در تعامل مییک صفت شناختی است و از طریق مجموعه

به هویت قومی حدی از تمایل و آمادگی افراد یک جامعه قومی برای پرداختن و تمرکز جدی جهت حفظ رایش (. همچنین گ2353

سازد. الزم ها را از سایرین به عنوان یک قوم جدا میها آنهای قومیتی خویش است و در واقع این تفاوتعناصر فرهنگی و ویژگی

تواند برای ان یکی از عوامل توسعه مطرح شود، لذا انجام چنین تحقیقاتی میتواند به عنوبه ذکر است، گرایش به هویت قومی می

با با عنایت به این برداشت، (. 2355ها کمک کرده و موجب ارتقای آن شود )خواجه، بنی فاطمه، ی هویتهای توسعهریزیبرنامه

ن دبیرستانی شهر دانش آموزا و انگیزش تحصیلی های هویت قومیمؤلفهرابطه عنایت به این برداشت، تحقیق حاضر با هدف بررسی 

توانایی پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان های هویت قومی )( مؤلفهگرفت تا در نهایت مشخص گردد که آیا ، انجام ارومیه

 دبیرستانی را دارا هستند یا خیر؟

 روش تحقیق

نظر راهکار اجرایی: میدانی و از نظر تکنیک تحلیلی:  این پژوهش از نظر راهبرد اصلی: کمی؛ از نظر هدف: کاربردی؛ از

با  59-59های دولتی سهر ارومیه در سال همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان دبیرستان -توصیفی

در نظر گرفتن و با  2مورگان -کرجسی براساس جدول بود. حجم نمونه سادهداد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی تشکیل می

ها به دلیل مخدوش پرسشنامه قابل تحلیل بود و بقیه پرسشنامه 532نفر در نظرگرفته شد که از این تعداد  α ،531=  09/0 خطای

ی حاضر جهت ارزیابی در مطالعهو ناقص بودن جهت جلوگیری از هر نوع خطا در تحلیل آماری، از فرایند بررسی خارج شدند. 

( 2555) ( فینیMEI)هویت قومی ای گویه 25ی های آن در بین دانش آموزان دبیرستانی از پرسشنامهمؤلفهو  هویت قومیمتغیر 

ای )کامالً پنج درجهدر طیف لیکرت گویه(  7گویه( و تعهد به هویت قومی )با  9کاوش هویت قومی )با زیر مقیاس  دودر قالب 

کامالً »ی گذاری پرسشنامه بدین صورت است که گزینهنمرهموافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کامالً مخالفم( استفاده گردید. 

و  پس از تأیید پرسشنامه از سوی سه نفر از اساتید علوم تربیتیگیرد. ارزش یک می« کامالً مخالفم»ی ارزش پنج و گزینه« موافقم

در ضریب آلفای  75/0روانشناسی در سطح گسترده بین دانش آموزان توزیع و جمع آوری گردید و پایایی کل پرسشنامه برابر 

( AMSی انگیزش تحصیلی )کرونباخ به دست آمد. همچنین جهت ارزیابی متغیر انگیزش تحصیلی دانش آموزان از پرسشنامه

گذاری این ابزار بدین قرار است که امتیاز ای استفاده گردید. نمرهدرجه 7طیف لیکرت  پاسخ دری بستهگویه 53( با 2559والرند )

                                                           
2 Kregci-Morgan  
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پرسشنامه از  روایی محتوایی شود. پس از تاییداختصاص داده می« کامال موافقم»به گزینه  2امتیاز  و» کامال مخالفم»به گزینه  7

آوری گردید و پایایی توزیع و جمع دانش آموزانطح گسترده بین سوی از سوی سه نفر از اساتید علوم تربیتی و روانشناسی در س

 55 آوری شده با استفاده از نرم افزارهای جمعدر نهایت دادهدر ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد.  33/0کل پرسشنامه برابر 

spss.vs.تجزیه و تحلیل گردید. چندمتغیریآماری رگرسیون  و آزمون  

 هایافته

درصد  9/90 نفر( مؤنث بودند. همچنین از 31درصد ) 7/21نفر( مذکر،  257درصد ) 3/39مورد بررسی  آموزان دانشاز بین 

درصد  9/5و  در رشته ریاضی فیزیکنفر(  11درصد ) 25، در رشته علوم انسانینفر(  12درصد ) 7/27، نفر( در رشته تجربی 210)

توان می»برای پاسخگویی به فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه  کردند.می ای و کاردانش تحصیلدر رشته های فنی حرفهنفر(  9)

استفاده شد. قبل از  چندمتغیری سبک ورود، از رگرسیون «پیش بینی کردانگیزش تحصیلی دانش آموزان را  هویت قومی،براساس 

( 5( نرمال بودن متغیرها، 2: ها شاملهای این تحلیل مورد بررسی قرار گرفت. این مفروضهاجرای تحلیل رگرسیون، مفروضه

 خطی چندگانه بود.( عدم وجود هم3استقالل خطاها، 

ای استفاده شد. نتایج آزمون ی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کالموگروف اسمیرنف تک نمونهبرای بررسی مفروضه

های دوم و سوم (. نتایج مفروضه<09/0pباشد )میهای مربوط به متغیر وابسته نرمال کالموگروف اسمیرنف نشان داد که توزیع داده

 اند. گزارش شده 5نیز در جدول 
 ی چندگانه در تحلیل رگرسیونهم خط: نتایج بررسی استقالل خطاها و 2جدول 

 نتیجه مقدار مجاز حداکثر مقدار به دست آمده آزمون

 استقالل خطاها وجود دارد 9/5تا  9/2بین  51/2 واتسون -دوربین

VIF 19/1  ی چندگانه وجود نداردهم خط 20کمتر از 

 

نشانگر وجود  9/5تا  9/2باشد. مقادیر بین یم 51/2واتسون -شود، مقدار آماره دوربینمشاهده می 2همانطور که در جدول 

حداکثر آماره استقالل خطاها وجود داشت. همچنین  نابراین برای انجام رگرسیون چندمتغیریهستند. ب هادادهاستقالل خطاها در 

ی است. بنابراین بین متغیرهای هم خطنشانگر عدم وجود چند  20از  ترکمآمد که عدد  بدست 19/1( VIFیانس)وارعامل تورم 

 استفاده گردید. چندمتغیریهای مورد نظر، از تحلیل رگرسیون ی چندگانه وجود نداشت. با توجه به رعایت مفروضههم خطمستقل 

 5در جدول هر دو مولفه به طور همزمان وارد معادله شد. ، قومی هویت گانههای دو از روی مولفه تحصیلی انگیزشبینی یشپبرای 

 .اندشدهنتایج تحلیل رگرسیون گزارش 
 انگیزش تحصیلی نوجوانان دبیرستانیبا   های هویت قومیمؤلفههمبستگی بین  :5جدول 

2Adj. R 2R R sig F مجذور میانگین df 
مجموع 

 تمجذورا

 

35/0 35/0 91/0 000/0 19/272 
 رگرسیون 99/7235 2 99/7235

 باقیمانده 09/20122 553 99/19
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12/0 12/0 99/0 000/0 15/225 
 رگرسیون 09/5279 5 05/1933

 باقیمانده 75/5597 557 73/10

 sig 
 

t 
 متغیرهای ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد

 B طای معیارخ Beta نیب شیپ 

 000/0 
 

 مقدار ثابت 99/92 25/2  73/32

 002/0 
 

 کاوش هویت قومی 95/0 52/0 532/0 25/3

 005/0 
 

 تعهد به هویت قومی 91/0 29/0 502/0 22/3

 

مجموع ، های هویت قومیمؤلفهاز روی  انگیزش تحصیلیتوان نتیجه گرفت در تبیین یم 5بر اساس نتایج مندرج در جدول 

درصد نمره  12ین ب یشپکنند. یعنی متغیرهای یمبینی یشپاز واریانس متغیر مالک را تبیین و  2R= 12/0ین ب یشپرهای متغی

نشان ، P < 20/0و  R ،15/225 =(559 ،1)F= 99/0؛ 5جدول  بر اساسی تحلیل کنند. همچنین نتیجهیمرا تبیین انگیزش تحصیلی 

، ندینمایمرا تبیین  انگیزش تحصیلیی لفهؤمدرصد  12ی داریمعنی گونهبه  هویت قومی هایمولفهدرصد  55داد که با اطمینان 

درصد  55( در سطح اطمینان =  502/0)( و تعهد به هویت قومی =  532/0) مؤلفه کاوش هویت قومیکه به ترتیب، سهم 

 است.  داریمعن

 

 نتیجه گیری

از طرفی منجر به افت عملکرد تحصیلی  اضطراب و افسردگی و ،از آنجایی که صدمات انگیزشی باعث نوعی بدبینی

د توجه کارشناسان تعلیم و تربیت انگیزش یادگیرندگان همواره مورمرتبط با لذا تحقیقات در زمینه عوامل ، شودمی یادگیرندگان

و به  اندپرداخته شناختی و غیره اجتماعی، به بررسی ارتباط انگیزش با عوامل مختلف فردی،بوده است. به همین منظور تحقیقاتی 

اند عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشگاهی در انگیزش تحصیلی و متعاقباً عملکرد تحصیلی طور کلی نشان داده

انگیزش به  ایجاد و نیروهای کارآمد تر ازگیری بیشبهره گذاری جهت پرورش نیروی انسانی وسرمایهمؤثرند. بنابراین می توان گفت 

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش  با توجه به موارد مذکور است.از اولویت باالیی برخوردار  ،حرکت در انسان عنوان عامل ایجاد

کاوش هویت قومی و در پیش بینی انگیزش تحصیلی نوجوانان دبیرستانی انجام گردید و نتایج نشان داد  های هویت قومیمؤلفه

ان تبیین و پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی که در سن نوجوانی قرار دارند، را دارا توتعهد به هویت قومی 

تواند موجب ادامه ( که نشان داد تأیید و پذیرش اجتماعی به طور قدرتمندی می2533رمانتین )هستند. این یافته با نتایج مطالعه 

بر این که تصور داشتن شغلی در آینده به واسطه تحصیل که ارزش و مقبولیت  ( مبنی2537تحصیل دانش آموز شود، با نظر بارور )

اجتماعی داشته باشد، عزت نفس دانش آموزان را افزایش داده و به ایجاد انگیزه و احساس ایمنی و شکل گیری هویت با ثبات در 

( مبنی بر این که تاثیر جو 2353ری و همکاران )نص(، با یافته تحقیقی 2339کند ) به نقل از کاوسیان و همکاران، ها کمک میآن

عاطفی و شرایط اقتصادی به صورت مستقیم و شرایط اجتماعی، شرایط فرهنگی به صورت غیر مستقیم بر انگیزش تحصیلی دانش 

با یافته و  کننددرصد از متغیر انگیزش تحصیلی دانش آموزان را تبیین و پیش بینی می 25آموزان مؤثرند و شرایط خانوادگی 

ود بین کیفیت زندگی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان رابطه مستقیم و معناداری وجکه نشان دادند ( 2353کارشکی و همکاران )

دارد؛ همخوان و همسو است. در پایان پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی به واکاوی بیشتر در این زمینه و همچنین تحلیل 
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ش تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی که سن حساس نوجوانی قرار دارند، پرداخته شود. عالوه بر این ساختاری عوامل موثر بر انگیز

های خاص هر یک از دانش آموزان و ویژگی هویت قومیگردد در زمینه به مسئولین مدارس از جمله مدیران و معلمان پیشنهاد می

 .مد نظر قرار دهندهای منحصر به فرد را با دانش آموزان این ویژگیدانش کافی به دست آورده و در تعامل های قومی، انواع هویت

 : منابع

 .257-55(: 39)5، فصلنامه مطالعات ملی(. گرایش به هویت ملی و قومی در بین عرب های خوزستان. 2337اکوانی، سید حمداله )

 (. بحران هویت قومی در ایران، تهران: نشر شادگان.2335الطایی، علی )

 . یزد: انتشارات دانشگاه یزد.هویت از دیدگاه روانشناسی(. 2337مرتضی ) امیدیان،

(. میزان گرایش دانش آموزان دبیرستانی به هویت قومی در شهرستان خداآفرین و عوامل مررتبط برا   2355خواجه، رضا؛ بنی فاطمه، حسین )

 آن. دسترسی در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی.

های فردی )امید، خودکارآمدی تحصیلی و صفات شخصیت( و اجتماعی )ارتباط مثبت با دیگرران  بررسی تعیین کننده. (2353شریفی، روناک )

و حمایت اجتماعی( و انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه ارومیه. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و 

 علوم انسانی، دانشگاه ارومیه.

(. بررسی علل افت انگیزش تحصیلی از دیدگاه دانرش آمروزان دوره پریش دانشرگاهی برا توجره بره        2335هری، عبدالمحمد؛ فیاضی، مهسا )طا

 .553-537(: 1)9، فصلنامه فناوری آموزشجنسیت و زمینه های خانوادگی آن ها. 

صیلی و کیفیت زنردگی دانرش آمروزان پسرر مشرمول      (. مقایسه انگیزش تح2353کارشکی، حسین؛ مومنی مهمویی، حسین؛ قریشی، بهجت )

 .221-201(: 5)22ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی. 

(. مطالعه عوامرل مروثر برر انگیرزش     2339کاوسیان، جواد؛ فراهانی، محمد تقی؛ کدیور، پروین؛ هومن، عباس؛ شهرآرای، مهرناز؛ فرزاد، ولی اله )

-39(: 3)5، فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریرز . 31-33صیلی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های سراسر کشور در سال تحصیلی تح

203. 

(. بررسی میزان انگیزش تحصیلی و ارتباط آن با رفتارهای 2335مظلومی، سعید؛ احرامپوش، محمد حسین؛ ثروت، فرخ و عسگرشاهی، محسن )

 .231-250(: 3)23ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،  ر دانشجویان پسر. مجلهپر خطر بهداشتی د

(. مدل یابی روابط عوامل خانوادگی موثر بر انگیزش تحصیلی دانش آمروزان دوره  2353نصری، صادق؛ تیموری، روح اهلل؛ حمیدی مجلج، مریم )

 .15-35(: 3)2، موزشگاهیفصلنامه پژوهش در یادگیری آمتوسطه شهر تهران. 

(. ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشرکی دانشرگاه علروم    2333یوسفی، علیرضا؛ قاسمی، غالمرضا و فیروزنیا، سمانه)

 . 75-39(: 2)5پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پژشکی، 

Berger, K. S. (2001). The developing person through the life span; New York: worth publishers. 
Berzonsky, M. D., & Kuk, L. (2005). Identity style, psychosocial maturity and academic Performance, 

personality and individual different,European Journal of Personality39 (1), 235-247. 
Duries, B., Soenens, B., & Beyers, W. (2004). Personality, identity style and religiosity, Journal of 

Personality. 

Deci, E. L., Ryan, R. M. (2002). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, 

social development, and wellbeing. American Psychologist, 55, 68–7. 
Phinney, J. S., Ong, A. (2007). Conceptualization and measurement of ethnic identity: current status and 

future direction, journal of counseling psychology, 54(3): 271-281. 
Rabideau, S.T. (2005). Effects of achievement motivation on behavior. Landan: Tayler press. 
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 گستر بر بازشناسی اطالعات در حافظه فعال دیداریاثر سرنخ پس

 
 3، مهرداد مظاهری2اهلل بیگدلیایمان، 1سعیده خسروی

 saeede.khosravi@mail.um.ac.ir، ارشد روانشناسی شناختی یدانشگاه فردوسی مشهد، کارشناس .1

 ibigdeli@um.ac.ir وسی مشهد، دانشیار،دانشگاه فرد .2

 mazaheri@hamoon.usb.ac.irدانشیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان،  .3

 

 چکیده

تواند باا اساتداده ات تو اه متزرکا      حافظه فعال دیداری دارای ظرفیت محدود است. این محدودیت می

یاباد بباه   ه محتوای مرتبط با حافظه فعال قبل ات آتمون  لب شود، عزلکرد بهبود میکاهش یابد: اگر تو ه ب

گساتر بار عزلکارد حافظاه     در این پژوهش اثرات سرنخ پاس  شود(.گستر نامیده میاصطالح م یت سرنخ پس

ر معتبر در گستها و ارائه یا عدم ارائه سرنخ پسفعال دیداری در آتمایشی با استداده ات تکلیف باتشناسی رنگ

نزوناه تو ای ماورد ته یاه      tها با استداده ات آتمون فاصله یادیاری این تکلیف مورد مطالعه قرار گرفت. داده

گستر معتبر نسبت به شرایط بدون سارنخ، عزلکارد حافظاه    نتایج نشان داد که سرنخ پستحلیل قرار گرفت. 

 بخشد.فعال دیداری را ارتقا می

 ر، حافظه فعال دیداری، باتشناسیگستسرنخ پس کلمات کلیدی:

mailto:saeede.khosravi@mail.um.ac.ir
mailto:ibigdeli@um.ac.ir


 

999 

 

 کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی سومین
Third National Conference on Psychology and Educational Sciences 

 مقدمه

روتمره ما مانند صحبت کردن، ادراک یا های ها و سایر مو ودات تنده است. تزام فعالیتحافظه امری حیاتی برای انسان

نایی اطرافزان وابسته است. حافظه توا فهم، خواندن و حتی ارتباطات به اطالعات یاد گرفته شده و ذخیره شده ما درباره محیط

باشد. حافظه به سه دسته طبقه ها بمهارتها و عادات( میساتی( و باتخوانی اطالعات، تهربیات شخصی و رویهنگهداری بذخیره

اصطالح حافظه فعال برای توصیف یک سیستم  .(1331بساعد،  3، حافظه بلندمدت2، حافظه فعال1شود: حافظه حسیبندی می

شود بهزان منبع( شوند، بکار برده میبرای یک دوره کوتاه تمانی ذخیره و دستکاری میحافظه کوتاه مدت که در آن اطالعات 

توانند شود. بسیاری ات تحقیقات اولیه نشان داده است که افراد بطور میانگین میو اطالعات برای مدت کوتاهی در آن ذخیره می

  (.1311، و سیلورمن فردنبرگتر باشد بتر یا پایینتواند دو آیتم باالهدت آیتم را به خاطر بسپارند که تعداد آن می

دهد و در نتیهه ما را قادر به حافظه فعال دیداری سیستزی هست که به ما ا اته حدظ و دستکاری اطالعات بصری را می

زواره در حال . محیط و اهداف ما هکند. توانایی ما برای حدظ این اطالعات بسیار محدود استمان میبرقراری ارتباط با محیط

روند. و ود مکانیسزی برای تعدیل پویایی اطالعات آیند یا ات دست میباشند و اطالعات بطور مداوم یا به دست میتغییر می

مطالعات ی بهینه ات این سیستم محدود شود. تواند منهر به استدادهشده در حافظه فعال بینایی برطبق تغییرات مینگهداری

پذیر ات محتوای حافظه فعال بینایی حافظه  هت بدهد و یک مدل انعطاف هایتواند به باتنزاییمی 4که تو ه اندنشان داده اخیر

 (.2112،  5 و شوبو هوئر( کندتولید می

 شود حدظ حافظه در باید که هاییآیتم اف ایش حافظه فعال بینایی با تکالیف عزلکرد که اندداده نشان متعددی مطالعات

های ساتی بسیار محدودی دارد. در سالها به این نتیهه رسیدند که حافظه فعال بینایی ظرفیت ذخیرهاین یافتهد. یابمی کاهش

تواند می شی گذشتهیساتی توسط این یافته که تو ه متزرک  نسبت به شرایط آتمای ظرفیت محدود ذخیرهاخیر، این ایده

 "2گستراثر سرنخ پس"ند، به چالش کشیده شده است. این مورد توسط استخراج ک حافظه فعال بیناییاطالعات بیشتری ات 

های هایی که قبال در مکان، تو ه را به آیتم7(. که در طول باته تمانی یادیاری2112نشان داده شده است بسوتا و هزکاران، 

  (.2112بهوئر و اسکوبو، کند خاص ارائه شده، راهنزایی می

های تکلیف حافظه دیداری را برای تست باتشناسی بعدی بخاطر بسپارند، عزلکرد با یهشود گوهنگامی که خواسته می

یابد. تمانی که سرنخ بعد ات اتزام تکلیف حافظه دهد، بهبود میی مورد آتمایش را نشان میکه موقعیت گویه 3ارائه یک سرنخ

دار در مقایسه با های سرنخرنخ در آتمایشگویند. سمی "گسترسرنخ پس"شود که به آن شود هم مشاهده میارائه می

تا  111درصد و سرعت تمان واکنش را حدود  15تا  5هایی با سرنخ نامعتبر یا بدون سرنخ، دقت و صحت را حدود آتمایش

گستر براساس این فرض بیشترین توضیحات ات اثرات سرنخ پس (.2114و هزکاران،  1ررکوببخشد میلی ثانیه  بهبود می 211

کنند و  بطور مداوم تا تمان دار متزرک  میدر محل نشانه 11ی حافظهگستر تو ه را به گویهت که راهنزاهای سرنخ پساس

 دهد بهزان منبع(.گیرد در نتیهه آن را در حالت اوج دسترسی قرار میآتمایش کانون تو ه روی آن گویه قرار می

                                                 
1 sensory memory 
2 working memory 
3 long-term memory 
4 attention 
5 Heuer, A & Schubö, A 
6 retro-cue benefit 
7 retention interval 
8 cue 
9 Rerko, L 
10 memory object 
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گستر ( نشان دادند که سرنخ پس2115و هزکاران ب 13، لیپسن(2113و هزکاران ب 12(، الندمن2113ب 11گریدین و نبره

اند گستر نشان دادهمطالعات با الگوی سرنخ پس بخشد.های آتمایشی بدون سرنخ، عزلکرد حافظه را بهبود مینسبت به کوشش

ناسایی تغییرات های با نشانه معتبر حتی بعد ات یک مدت طوالنی پس ات رم گذاری در حافظه فعال دیداری به شکه گویه

 (.2112و  انچیک،  14کند بگریسزنمتعاقب آن کزک می

کنهکاو  اتاین اثر ما در موردگیری حافظه فعال بینایی متزرک  است. گستر در انداتهبر اثرات سرنخ پسمطالعه حاضر 

دهد که دهد. و این نشان میتواند روش تصور شده حافطه فعال بینایی را تغییر تیرا اگر اثبات شود، بطور بالقوه می یمهست

. کاهش یابد های  دید،مدن بارائه( محرکآواند به مرور تمان و با بو ود تمحتویات حافظه فعال بینایی ایستا نیست. اما می

مزکن است که حافظه فعال بینایی به توال، به پیچیدگی مقایسه تکلیف حافظه، تداخل حساس باشد بماکوسکی،  یانگ، 

ین با تو ه به مطالبی که در فوق اشاره شده است، هدف ات مطالعه حاضر این است که بررسی کنیم سرنخ بنابرا(. 2117

 گستر چه اثری بر عزلکرد حافظه فعال بینایی دارد؟پس

 روش

آتمایشی قرار های شبهها در دسته پژوهشباشد و براساس شیوه گردآوری دادهاین پژوهش ات لحاظ هدف بنیادی می

مردان و تنان دانشهوی تحصیالت تکزیلی و دارای حدت بینایی ( ات بین 35_24سال، رنج  25ندر بمیانگین سنی  15 گیرد.می

انتخاب و در این آتمایش شرکت کردند، هزه  گیری در دسترسنرمال دانشگاه فردوسی شهر مشهد به روش نزونه

 کنندگان دارای بینایی نرمال بودند.شرکت

ساخته شده است و برای  12سوپرلباف ار شود که با استداده ات نرماده میاستد 15RCBت تکالیف برای سنهش متغیرها ا

تکلیف، هر فرد در مراحل مختلف مورد سنهش در این  .شودگستر در حافظه فعال دیداری استداده میبررسی تأثیر سرنخ پس

 dell Vostroتاپ بوسیله یک لپ آتمایش کند.زل می، براین اساس هر فرد برای خودش به عنوان کنترل هم عاستگرفتهقرار 

 سانتی متری نزایش داده شد. 51اینچی در فاصله  1552با صدحه نزایش  3500

 

 

 

 

 

 

 

و گستر سوتا ( و تکلیف اثر سرنخ پس2115مورسالر و هزکاران بوانگستر این تکلیف ترکیبی ات پارادایم سرنخ پس

 17ها بر روی یک پس تمینه خاکستری ارائه شدند و قبل ات ارائه هر کوشش آتمایشیحرکباشد. هزه م( می2112بهزکاران 

                                                 
11 Griffin, I. C & Nobre, A. C 
12 Landman, R 
13 Lepsien, J. 
14 Gressmann, M. 
15 retro-cue benefit 
16 superlab 
17 trail 

 
 ای هر شرایط آتمایشبردیف تیر( بر و تمان ات رویدادها : تصویری ات  ریان وقایع بردیف باال(1شکل 
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رنگ متزای   12دهنده شروع کوشش بعدی است. گویه های تکلیف حافظه و پروب ات بین ارائه شد که نشان "+"یک عالمت 

ی لی، ترشکی، سیاه و سدید( انتخاب شدند.آرایهای، صورتی، سب  روشن، سب  تیره، آبی تیره، نیبمانند نارنهی، ترد، قرم ، قهوه

( º2522بشعاع تمینه خاکستری که حول یک دایره فرضی ( برروی یک پسº1512شعاع دایره رنگی ب 2 تشکیل شده اتحافظه 

تکلیف در شرایط میلی ثانیه( ارائه و بعد ات آن فاصله یادیاری ارائه شد. این 1111ی حافظه برای یک ثانیه باند. آرایهقرار گرفته

شود میلی ثانیه نشان داده می 1111بدون سرنخ و سرنخ معتبر ارائه شد. در شرایط بدون سرنخ ابتدا یک آرایه حافظه به مدت 

روی یک  (º1512 شعاعب میلی ثانیه نشان داده و پس ات آن پروب که ات یک دایره 1111 به مدت 13و پس ات آن فاصله یادیاری

که تشخیص دهند که آیا رنگ و مکان دایره رنگی مورد نظر  شدکنندگان خواسته و ات شرکت شد دادهصدحه خاکستری نشان 

میلی ثانیه ارائه  111حافظه هزسان است یا نه. در شرایط با سرنخ یک سرنخ بفلش( در بین فاصله یادیاری به مدت  یبا آرایه

لی ثانیه بعد ات سرنخ، فاصله یادیاری باشد و در انتها هم یک پروب می 511میلی ثانیه قبل ات سرنخ و  511که شود. به طوریمی

ها در پاسخ کلیدی را پروب تا تمانی که آتمودنی(. 1ست بشکل ند که آیا با آرایه حافظه هزسان اشود تا تشخیص دهارائه می

های هزسان و کلید چپ موس تمکنندگان با فشار دادن کلید راست موس برای آیماند. شرکتفشار دهند روی صدحه باقی می

. قبل ات ارائه تست اصلی به کوشش ارائه شد 31ت هر شرایط تعداد دهند. اهای ناهزسان به تکلیف پاسخ میبرای آیتم

و پس ات آن تست اصلی ارائه شد بمورسالر  انهام شدکه آتمودنی ها اعالم آمادگی کردند تست تزرینی کنندگان تا تمانیشرکت

 (2112؛ سوتا،2115 و هزکاران،

های آتمایشی با پاسخ کوشش تمان واکنش و دقت بدرصد پاسخ صحیح( به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

میلی ثانیه  211ثانیه و کزتر ات  4اشتباه به تکلیف حافظه ات آنالی  تمان واکنش حذف شد و هزچنین تمان واکنش بیشتر ات 

دگی توتیع به لگاریتم تبدیل شدند بررکو وهزکاران، برای کاهش پراکنهای واکنش باقی مانده تمان نی  ات آنالی  حذف شدند.

 شد.ته یه و تحلیل  spss 20اف ار با نرم های تو ینزونه میانگین برای مقایسه Tآتمون با فرضیات موردنظر  (.2114

 هایافته

بدون سرنخ و با نش و دقت به تدکیک شرایط مورد مطالعه بهای توصیدی مربوط به متغیرهای تمان واکبرخی ات شاخص

 ارائه شده است. 1به و به شرح  دول ساگستر( محسرنخ پس

 

 های توصیدی مربوط به متغیرهای تمان واکنش و دقت به تدکیک شرایط مورد مطالعه: شاخص1 دول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 تمان واکنش
 1511 3511 15 بدون سرنخ

 1511 3511 15 گسترپس با سرنخ

 دقت
 2531 23513 15 بدون سرنخ

 7551 23533 15 گسترپس با سرنخ

 

تمان واکنش در شرایط با سرنخ کزتر ات گردد در بین دو شرایط مورد مطالعه، میانگین آشکار می 1چنان که ات  دول هم

 باشد. گستر بیشتر میهای صحیح در شرایط با سرنخ پسدرصد پاسخچنین در متغیر دقت میانگین باشد همبدون سرنخ می

 متغیر تمان واکنش و دقتهای تو ی مربوط به برای مقایسه میانگین نزونه T: آتمون 2 دول 

                                                 
18 retention interval 
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 مشاهده شده Tمقدار  داریسطح معنی در ه آتادی متغیر

 تمان واکنش
 بدون سرنخ

14 15111 7554 
 گسترپس با سرنخ

 دقت
 دون سرنخب

14 15135 2534- 
 گسترپس با سرنخ

 

های تو ی برای متغیر تمان واکنش نشان داده است که تداوت نزونه برای تعیین تداوت میانگین Tنتایج حاصل ات آتمون 

ات آنالی  حاصل  گستر معتبر و ود دارد. هزچنین نتایجسرنخ پسبا معناداری میان نزرات افراد در دو شرایط بدون سرنخ و 

گستر معتبر نشان داد که تدوت معناداری بین نزرات افراد در فراد به دو موقعیت بدون سرنخ و با سرنخ پسدرصد پاسخ صحیح ا

 (. 2ب دول  این دو موقعیت و ود دارد

 گیریو نتیجه بحث

ناختی است بابروئر های شییتواناکننده تداوت های فردی در ترین عوامل تعییناصلیظرفیت محدود حافظه کاری یکی ات 

مان ارتباط برقرار کنیم اماا ظرفیات حافظاه فعاال     اطراف شود تا ما با محیط(. حافظه فعال دیداری باعث می2117 و هزکاران،

 روناد آیند یاا ات دسات مای   اطالعات بطور مداوم یا به دست می باشد و به علت تغییرات سریع محیط و اینکهدیداری محدود می

شاده در حافظاه فعاال بیناایی برطباق      و ود مکانیسزی برای تعدیل پویاایی اطالعاات نگهاداری    به بروت رسانی مکرر دارد.نیات 

 ( و2112، هاوئر و شاوبو   ؛2114شاود بگاوتنزن و هزکااران،    ی بهینه ات این سیستم محدود تواند منهر به استدادهتغییرات می

 های شناختی، نقاش کلیادی در تکاالیف دیاداری ساطح بااال دارد      با تواناییپوشانی تگی و همسهزبضزن  حافظه فعال دیداری

 (.2113، 11بالک و ووگل

 Tداری آتمون گستر در عزلکرد حافظه فعال دیداری بود. با تو ه به معنیهدف ات مطالعه حاضر بررسی اثرات سرنخ پس

توان گستر میپسهای صحیح در شرایط سرنخ سخهزبسته و کزتر بودن میانگین نزرات تمان واکنش و باالتر بودن درصد پا

گستر ارائه شده باعث کاهش تمان واکنش و سرعت در یادآوری ات حافظه فعال دیداری شده است و سرنخ پس نتیهه گرفت

ر  های معتبشانهباشد. نزلکرد حافظه فعال دیداری میهای صحیح و بهبود عگستر بر اف ایش پاسخکننده تاثیر سرنخ پسبیان

های این نتایج با یافته دهد.ت قبل در موقعیت هدف قرار میکند به طوریکه که تو ه را اپرداتش سریع هدف را مزکن می

هزسو بوده ( 2115(، لیپسن و هزکاران ب2113(، الندمن و هزکاران ب2113گریدین و نبره ب(، 2115مورسالر و هزکاران بوان

کند و بدین ترتیب بار گستر تو ه را به سزت هدف مورد نظر  لب میسرنخ پسگدت که  توانها میدر تبیین این یافته است.

مورسالر و وان(. 2112، ماکوسکی، 2115بخشد بگیلکریست و هزکاران، دهد و عزلکرد آن را بهبود میحافظه را کاهش می

عزلکرد  اند.ه شرایط بدون سرنخ استداده کرده( نشان دادند که افراد ات نشانه برای بهبود عزلکرد خود نسبت ب2115هزکاران ب

دهد باشد. سرنخ معتبر، عزلکرد را اف ایش میو بدون سرنخ متقاوت می گسترهای با سرنخ پسحافظه فعال دیداری در کوشش

 دهدبه شرایط بدون سرنخ کاهش می که نشانه نامعتبر عزلکرد را برای آیتم مورد آتمون نسبتدر حالی

 : منابع

 تهران: انتشارات ار زند.، چاپ اول. حافظه یکیولوژیو ب یشناختروان یهاانیبن(. 1331ب میدد5 اساع

                                                 
19 Vogel, E. K. 
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 ، مصطدیافتاده حال. تر زه محسن ذهن یبر مطالعه یا: مقدمهیعلوم شناخت(. 1311ب ی؛ سیلورمن، گوردون5  فردنبرگ

ی رتقفاسانه  ی،گودرتعلی  ،یشهبات ، علیستمریبنی، تورج صابری، سحر خرمآناهیتا  ی،شیقر ی، تهراساداتمهرورت

 .یدفاع عیصنا یقاتیو تحق یتهران: موسسه آموتش ،چاپ اولی. سعادتو امید 
Berryhill, M. E., Richmond, L. L., Shay, C. S., & Olson, I. R. (2012). Shifting attention among working memory 
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Experimental Psychology, 65(3), 426-438.  
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