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 توسط معلمان ابتدایي شهرستان بابل  گرایيهای نظریه انسانبررسي ميزان كاربست مولفه

 

2، سیدعلی سیادت1هادی مصلح  
 

 

 چکيده
توسط معلمان ابتدایی  گرایی انسان هینظر های بررسی میزان كاربست مولفههدف از پژوهش حاضر، 

ای شامل كلیه معلمان دوره پیمایشی و با جامعه -است.این پژوهش با روش توصیفیشهرستان بابل 

ای گیری به روش خوشهنفر صورت گرفت. نمونه 0011ابتدایی شهرستان بابل اعم  از زن و مرد، به تعداد 

گیری این پژوهش، پرسشنامه محقق زار اندازهنفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. اب 051انجام شد و تعداد 

ای بوده است. روایی پرسشنامه، با استفاده از سوال، براساس طیف لیکرت پنج درجه 01ساخته، شامل 

برآورد گردید. نتایج 19/1روایی محتوا مشخص گردید و پایایی آن براساس ضریب آلفای كرونباخ 

دهند كه آموزان بازخوردی ارائه می س درس به دانشدهنده آن بود كه معلمان در كالپژوهش نشان

 .كنندصادقانه و یاری رساننده باشد و همچنین فضایی دلسوزانه و سرشار از اعتماد را در كالس فراهم می

دار بوده است. معنی  p≤/15ای در سطح آماره دوجمله كه داد نشان حیطه این استنباطی بخش نتایج

گرا بیش از سطح متوسط های انسانكرد كه میزان  استفاده معلمان ابتدایی از مولفهتوان ادعا بنابراین می

گرا، آماره فریدمن در سطح های نظریه انساناست. همچنین در مورد مقایسه میزان به كارگیری مولفه

15/≥p دارد. گرایی تفاوت وجودانسان های  نظریه دار بوده، بنابراین بین میزان استفاده مولفهمعنی 

 انسان گرایی، معلمان دوره ابتدایی، شهرستان بابل هینظربرنامه درسی، :هاكليدواژه

 

 

                                                           
4

.دانش آموخته كارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان،نویسنده مسئول مقاله،  

Email:Hadimosleh313@gmail.com  .                                     
 

 
2
 .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهانعضو هیئت علمی .                               
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 مقدمه
به صورت یک رشته علمی مدون را باید یک قلمرو معرفتی نوپا و متعلق به اوایل 0برنامه درسی

دارد و به قرن بیستم دانست. به اعتقاد برخی از صاحب نظران، این رشته در دوران تکوین قرار 

های فکری جدی است تا در راستای تبیین حدود و ثغور ها و تالشطور طبیعی محتاج كوشش

های ها و دیدگاه(. در این قلمرو نظریه0088801آن موثر افتد)مهر محمدی و امین خندقی، 

گوناگونی مطرح شده است و در یک تعریف، نظریه یا دیدگاه برنامه درسی مجموعه ای در هم 

، 2های مربوط به پدیده برنامه درسی است )مک كاچنها، تفسیرها و تحلیل ه از ادراکتنید

0088 889.) 

ترین مباحث حوزه برنامه درسی ترین و حساسهای برنامه درسی از اساسیموضوع دیدگاه   

است كه توجه و كاربرد آن در مراحل مختلف طراحی و تدوین برنامه درسی موجب حركت 

های مختلف برنامه درسی و  گردد. توجه به دیدگاه ریزی درسی میرآیند برنامهآگاهانه در ف

ریزی درسی و كاربرد آگاهانه آنها چهارچوبی اساسی برای رجوع به مراحل مختلف برنامه

كند. این چهارچوب راهنما از ریزی درسی فراهم میهایی راهنما در طول فرآیند برنامهشاخص

اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی موجود در یک جامعه، نگاه به ماهیت های فلسفی، ارزشی، فرض

گیرد، رشد و آموز قرار میهایی كه در اختیار دانش انسان، نوع نگاه به فرآیند یادگیری و فرصت

(. هر كدام از 82 0082گیرد)سلسبیلی، تحقق انسانی و حتی نگاه به ماهیت دانش نشات می

درسی بر یکی از سه منبع اطالعاتی دانش، فرد و جامعه تأكید  های مطرح شده در برنامهنظریه

كنند. هر چند بیشتر متخصصان برنامه درسی، استفاده تركیبی از هر سه منبع یاد شده را به می

كنند، اما در عمل شاهد برتری یا حاكمیت  منظور دستیابی به یک برنامه درسی متعادل توصیه می

ها از دانش آموز به عنوان منبع گیریر هستیم. زمانی كه در تصمیمنسبی یک منبع بر دو منبع دیگ

گیرد كه در آن شود نوعی از برنامه درسی شکل میاطالعاتی غالب و یا انحصاری استفاده می

گیری در آموز، به عنوان مبنای تصمیمهای گذشته دانشها و تجربهها، عالیق، توانمندینیاز

گیرد. این نوع برنامه درسی مستلزم همکاری  خصوص عوامل برنامه درسی مورد توجه قرار می

                                                           
1
.curriculum 

2
 . McCutcheon 
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پذیری و فرد محوری قرار دارد  آموزان با معلم است و در حد اعالی انعطافگسترده دانش

 (.8080 0088، 0)كالین

برنامه درسی معرفی  های متنوعی را براینظران مختلف برنامه درسی، رویکردها یا نظریهصاحب

است.  2های برنامه درسی متعلق به جان میلر های معروف از دیدگاه بندی اند. یکی از طبقهكرده

فردی را شامل های رفتاری تا ماورایها را روی پیوستاری قرار داده كه دیدگاهمیلر این دیدگاه

اصلی بر موضوعاتی برای دیسیپلینی، تمركز  -هایی مانند موضوعیشود. اگر چه در دیدگاهمی

و  5، فرآیندشناختی4، رشدگرا0های رفتاری توسعه شناخت و یا كسب مهارت است، در دیدگاه

8 0081شود)مهرام،  های او تأكید میبر فرد و به طور كلی رشد و شکوفایی توانایی 9انسان گرایانه

، داد و ستد یا 8تقالگیری دیگر از برنامه درسی شامل ان ، سه جهت1(. هر چند میلر و سلر89

-اند، اما آنچه در این پژوهش مدنظر است آن دسته از دیدگاهرا معرفی كرده 01و تحول 1تعامل

 های تربیتی است كه میلر مطرح كرده است و جنبه روانشناختی دارند.

 گرایانه و بهگرایانه به طور كلی تا حدودی تحت تاثیر روانشناسی انساندر این بین دیدگاه انسان

بوده است. هر دو نفر تبیین  02و آبراهام مزلو 00راجرز طور خاص تحت تاثیر آرا و آثار كارل

 04«خودشکوفایی»اند. مزلو اصطالح را در كانون توجه خود قرار داده 00اهمیت شکوفایی فردی

را مطرح نموده است )میلر،  05«انسان با كاركرد تمام و كمال»را رایج ساخته و راجرز اندیشه 

گرایانه است كه در آنها هایانسانشکوفایی هدف اصلی بسیاری از برنامه(. خود02ص  ،0011
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 . Klein 
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 . Miller 
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 . behavioral 
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 . developmental 
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 . humanistic 
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 . Seller 
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 . transmission 

9
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 . personal fulfillment 
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 . self- actualization 
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 . fully functioning person 
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های یادگیری، باید موجبات درگیری شناختی و عاطفی توجه اصلی از آن جهت كه تجربه

آموزان را فراهم سازد، به زندگی كنونی كودكان معطوف است. بنابراین، یادگیری دانش

ها در بافت ها و هدف(. ارزش054، ص0088تلفیق شده است )میلر، ها با رشد عاطفی مفهوم

گرا تمركز روی تکنولوژی تدریس گرایی از اهمیت برخوردارند و برای یک مربی انسانانسان

های شخصی شكافی نیست و به جای آن توجه اساسی در این دیدگاه روی كشف و توسعه ارز

 (.28، ص 0082و اجتماعی است)سلسبیلی، 

روی در دیدگاه دیسیپلینی توان تاحدودی معلول زیادهگرایانه را میموزش و پرورش انسانآ

گرایانه سعی در مرتبط ساختن برنامه درسی با های آموزشی انسانارزیابی كرد، چرا كه برنامه

گرایانه توجه بر دو چیز معطوف داشتند. در آموزش و پرورش انسان 0معنا و مفهوم شخصی

هایی اشاره گرا به نتایج پژوهشآموزان است. مربیان انسانرشد خودپنداره دانشاست. یکی 

و به طراحی  كنند كه خودپنداره مثبت و پیشرفت تحصیلی را به یکدیگر مربوط دانستهمی

شود. موضع مثبت می 2انگارهآموزان به خوداند كه موجب تسهیل دانشهایی پرداخته برنامه

آموزش » است. رویکردهایی از قبیل آنچه در برنامه 0فردیهای میانرتاساسی دیگر، رشد مها

های ارتباطی معلمان قرار داده استفاده شده تمركز خود را بر بهبود مهارت« 4اثربخشی معلم

 (.015، ص0011است)میلر ترجمه مهرمحمدی، 

است. در حقیقت، این گیری از توانایی بالقوه انسان برای رشد گیری اساسی این نظریه بهرهجهت

شود كه در آن انسان به منزله اشیا پنداشته می« 5كاهشگری علمی»نظریه واكنشی است نسبت به 

گرایی، آزادی شخصی، حق انتخاب، و خردگرایی بر او حاكم است. بر اساس نظریه انسان

، ص 0081انگیزه و احساسات باید در حیات انسان جایگاه ارزشمندی داشته باشند )صفوی، 

01.) 
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 . teacher effectiveness training 
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 . scientific readutionism 
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آموزان اعتقاد داشته و بر این باور حامیان این دیدگاه به وجود ظرفیت استدالل در تمام دانش

-بودند كه هدف اصلی تعلیم تربیت اصالح اجتماعی نیست، بلکه رشد قدرت استدالل در دانش

 آموزان پرورش داده شود،آموزان است. به باور آنان در صورتی كه قدرت استدالل در دانش

گرایان، دانش ناظر به تواند به بهبود و اصالح وضع جامعه منتهی شود. از نظر انساناین امر می

-درسی انسان(. در برنامه90، ص 0010حقایق باید در كانون برنامه درسی قرار گیرد)شریفیان، 

شود. به آموز تقویت و تشویق میگرا، رشد مفهوم خود، رشد فردی، احساسات و بیان دانش

شود كه همواره مفید باشند، خودشان را با محیط سازگار نمایند و آموزان آموزش داده می انشد

 (.29، ص0089از قوانین خشک مدرسه پیروی ننمایند)فتحی واجارگاه، 

می اجازه فراگیران به رویکرد دهد. اینمی افزایش را خودآگاهی گرایانه،انسان درسیبرنامه

 متمایز شخصی الگوی یافتن جستجوی در ها،فعالیت از ای دنباله به خود هایپاسخ در دهد تا

 از شانعاطفی عالیق با تا كندمی خلق یادگیرندگان برای هاییفرصت گرامعلم انسان باشند.

 باور این گراییانسان در شوند. مواجه هامندیرابطه و هاترس ها،ها، هدفارزش باورها، جمله

می دست به فرد خود درونی احساسات مشاهده اثر بر از همه بهتر خودآگاهی كه دارد وجود

 برای ایوسیله تخیالت، و گفتگوها ها،جمله فرد، یعنی سوی از خود تفکر مطالعه آید.

 هایآشکارسازی و هاحركت مطالعه اعمال، كه، است. همچنان خودآگاهی به دستیابی

 (.0081است )سلسبیلی،  چنین نیز جسمانی

گرایانه به طور كلی، تحت تاثیر روانشناسی انسانگرایانه و به طور خاص تحت تاثیر انساندیدگاه 

بوده است. هر دو نفر، تبیین اهمیت شکوفایی فردی را   آرا و آثار كارل راجرز و آبراهام مزلو

 را رایج ساخته و راجرز اندیشه« خودشکوفایی»اند. مازلو اصطالح در كانون توجه خود قرار داده

گرایانه اهمیت دارند  ها و غایات، در فضا و بستر انسانرا. ارزش« انسان با كاركرد تمام و كمال»

گرایان تاكید بر فناوری آموزش كافی نیست. در عوض، تاكید اصلی بر كاوش و و از نظر انسان

 های فردی و اجتماعی است. دستیابی به ارزش

های ارزشیابی خود را بر های آموزشی و شیوهدرسی، روشهای مربیان تعلیم و تربیت باید برنامه

های اساس خصوصیات خودشکوفایی و رفتارهای فراگیران تنظیم و اجرا كنند. تبدیل توانایی

یافتن بالقوه افراد به اعمال كیفی، شخصی، با توجه به نیازهای شناختی و عاطفی و سرانجام دست
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رشد همه جانبه و رسیدن به توانایی خود ارزشیابی و به خودشکوفایی و استقالل عمل و تسهیل 

 های(. فرصت40، ص 0081های درسی گنجانده شود) صفوی، خود تنظیمی باید در برنامه

 صورت به و وسیله - هدف پیوستار یک چارچوب در گرایانهانسان درسی برنامه در یادگیری

 ممکن خودشان آموزاندانش اه،دیدگ این در .شوندنمی ریزیبیرون برنامه از شده تجویز

 راه پیگیری در ایگسترده آزادی و كنند بنا دور به هدفی رسیدن برای ایبرنامه است

 هایی است. طرح آموزش كردن انسانی چنین دیدگاهی اصلی آهنگ. باشند داشته خودشان

 تمركز عدم بر و دارند مدار -آموز ای دانشچهره معموال گیرندمی قرار دیدگاه این در كه

 (.0110، 0دارند)وایلز و بوندی تاكید سازماندهی و مرجعیت

 –دهی جایگاه رویکردهای یاد»( در پژوهشی تحت عنوان 0011شعبانی وركی و مهر محمدی )

به این نتیجه « گرایی در نظام آموزشیگرایی و انسانمکاتبات رفتارگرایی، شناخت یادگیری

یادگیری مکاتب مورد بررسی از نظر توالی فعالیت معلم و -های یاددهیاند كه رویکردرسیده

یادگیری با هم تفاوت دارند،  –شاگرد، نقش و نحوه ارتباط معلم و شاگرد در فرآیند یاددهی 

گیری معرفت شناسی مکاتب، عامل تعیین كننده در روش شناسی هر یک از آنها است و  جهت

یادگیری هر  –های یاددهی است. بنابراین كاربست رویکردای  هر مکتبی ناظر بر اهداف ویژه

 اند، صورت پذیرد.  مکتب باید با نظر به اهدافی كه این رویکردها برای تحقق آنها تدوین شده

ارائه یک الگوی راهنما برای كاربرد » ( در رساله دكتری خود تحت عنوان 0011سلسبیلی )

-پس از بررسی و توصیف نظریه« ریزی درسی كشور در نظام برنامه های برنامه درسیدیدگاه

دهد كه شامل الگوی تلفیقی  های گوناگون برنامه درسی، الگویی برای برنامه درسی ارائه می

است و هدف آن حركت از انسان كارآمد و متفکر به سوی انسان كامل است. طبق الگوی 

از8 معتقد به خودشکوفایی و  پیشنهادی، انسان كامل دارای كاركردهایی است كه عبارت اند

گذشتن از مراحل پایین نفسانی و رسیدن به انسان كامل، معتقد به اصالح جامعه و اعتالی 

مند به حل مسائل از طریق روشهای عقالنی و شهودی و اعتقاد عمیق به فرهنگ جامعه، عالقه

 واصل شدن به حق، توجه به شهود و وحی الهی.

                                                           
1
 . Wiles & Bondi 
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 كارگیری به میزان كه كند می بیان )0012 (ملکی و همکاران پور كلور به نقل از تقی   

 دیدگاه دیدگاه رفتارگرایی، ترتیب به یادگیری - یاددهی فرایند در برنامه درسی رویکردهای

 »در مقاله خود با عنوان( 2118) 0گرایی می باشد. استرنبرگانسان دیدگاه و شناختی فرآیند

بیان كرد كه دو رویکرد برای استفاده از « های روانشناختی برای عمل آموزشیاستفاده از نظریه

نظریات روانشناختی در آموزش و پرورش وجود دارد كه آنها را با نام حیطه عام و حیطه خاص 

 ذكر كرده است. 

-ها، سمینارها و كارگاه( در مقاله خود اشاره می كند كه باید در همایش2101) 2گوک ترک

های جدید مورد استفاده در برنامه درسی موسیقی مدرسه ابتدایی  زشی در مورد رویکردهای آمو

 های بهتر كمک كند.سازمان یابد تا به معلم موسیقی در درک گرایش

0چونگ
برنامه  های طرح انواع درباره معلمان باورهای بررسی»با عنوان پژوهشی ( در2111) 

 و مثبت همبستگی رفت، می كه انتظار چه آن خالف بر كه یافت دست نتایج این به« درسی

انسان گیریكه جهت معلمانی مثالً كه طوری به آمد، دست به %( بین رویکردها15معناداری )

 داشتند نیز رفتاری گیریجهت از حمایت به گرایش شدیدی كردند، گذاریارزش را گرایانه

جهت در معناداری جنسیت، تفاوت و  )متوسطه و ابتدایی دوره( تحصیلی مقطع از لحاظ و

 نشد. مشاهده آنان هایگیری

های روانشناختی برنامه درسی، محدود به دیدگاه انسان گرایی مطرح شده توسط میلر قطعا نظریه

های برنامه چوب راهنمای پژوهش، آن دسته از دیدگاهنیست ولی در این پژوهش به عنوان چهار

یری انسان گرایی دارد، مورد توجه قرار گرفته است. گ درسی ارائه شده توسط او كه جهت

هدف محقق از انجام این پژوهش آن است كه معلمان تا چه حد نظریه انسان گرایی برنامه 

ها ترجیح خاصی گیرند و آیا نسبت به كاربرد این نظریهدرسی را در عملکرد خود به كار می

 دارند یا خیر.

 

                                                           
1
 . Sternberg 

2
 . Gokturk 

3
 . Cheung 
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 روش تحقيق
كمی استفاده شده است.  پیمایشی است كه در انجام آن از روش -فیاز نوع توصیاین پژوهش 

جامعه آماری این پژوهش شامل تمام معلمان زن و مرد دوره ابتدایی شهرستان بابل است. تعداد 

نفر از آنان زن و  951نفر است كه  0011حدود  0010-14كل این معلمان در سال تحصیلی 

ای گیری خوشهبرای انتخاب حجم نمونه از روش نمونهنفر از آنان مرد هستند.  451تعداد 

ها و سپس افراد انتخاب شدند. متناسب با حجم استفاده شده است. در این روش ابتدا خوشه

ها معرف كل شهرستان بابل باشند و تناسب حجم نمونه با حجم هر كوشش شده است كه خوشه

استفاده شد كه در  0مورگان و كرجسیخوشه رعایت شود. برای تعیین حجم نمونه از جدول 

های این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ویژه نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده 051نهایت 

معلمان دوره ابتدایی است. محتوای این پرسشنامه حاصل اطالعات بدست آمده از متون و منابع 

ج گانه لیکرت تنظیم شده است.  مکتوب مرتبط با موضوع تحقیق تدوین شده و بر اساس طیف پن

ای وجود نداشت، كه راجع به موضوع این پژوهش، پرسشنامه استانداردشدهبا توجه به این

سوال  02پژوهشگر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده نموده است. پرسشنامه این پژوهش دارای 

ظرات متخصصان چنین نهای مختلف و هماست. برای ساخت این پرسشنامه از كتب و مقاله

جا كه برای سنجش هر یک از سواالت پژوهش استفاده قابل توجهی به عمل آمده است. از آن

باید تعدادی معیار طراحی شود، لذا در این پرسشنامه از پاسخگویان خواسته شد تا نظر خود را 

ر ای مشخص نمایند. پرسشنامه پژوهش حاضر براجع به هر سوال بر مبنای مقیاس پنج درجه

اساس مقیاس لیکرت تنظیم گردیده است. این مقیاس از پنج قسمت مساوی تشکیل شده و 

دهد تا گرایش  گویان قرار میمحقق متناسب با موضوع تحقیق، تعدادی گویه در اختیار پاسخ

ها مشخص نمایند. روایی پرسشنامه تحقیق حاضر، از طریق روایی محتوا به خود را درباره آن

به این صورت كه پس از طی مراحل اولیه ساخت پرسشنامه، ابزار توسط دست آمده است. 

نظران برنامه درسی  نگری و سپس در اختیار چند تن از صاحباساتید راهنما مورد اصالح و باز

قرار گرفت و اصالحات مورد نظر آنان در مورد پرسشنامه اعمال شد. همچنین برای برآورد 

                                                           
1
.Krejcie & Morgan 
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استفاده شده است بدین منظور، در یک بررسی  0كرونباخ پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای

نفر از افراد جامعه) معلمان مقطع ابتدایی( اجرا شد. پس از تجزیه  01مقدماتی، پرسشنامه بر روی 

، اعتبار كل پرسشنامه، بر SPSSافزار های حاصل از مطالعه مقدماتی در محیط نرمو تحلیل داده

های حاصل از پرسشنامه رآورد گردید. تجزیه و تحلیل دادهب19/1اساس ضریب آلفای كرونباخ،

در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در سطح توصیفی از آمارهایی نظیر 

 -های كولموگروففراوانی، درصد و میانگین استفاده شد و در سطح آمار اسنتباطی از آزمون

 استفاده شد. 4و آزمون فریدمن 0والیس –ای، آزمون كروسکال نمونهتک 2اسمیرنوف

 

 یافته های پژوهش
 برند؟های نظریه انسان گرایی را به كار میمعلمان دوره ابتدایی شهرستان بابل تا چه حد مولفه

 های نظریه انسان گراییهای گویهتوزیع فراوانی و درصد پاسخ8 ( 0جدول)

                                                           
1
. Cronbach alpha 

2
. Kolmogorov–Smirnov test 

3
. Kruskal – Wallis test 

4
. Friedman test 

ف
ردی

 

 مقياس

 هاگویه

بسيار زیاد
 

زیاد
 

ی
دود

ح
تا 

 

م
ك

 

بسيار 
كم

 

ع
جمو

م
ن 

ميانگي
 

0 
آموز از خویش و  پرورش  پرورش تصویر مثبت در دانش

 آموزان.های میان فردی دانشمهارت

094 020 21 1 0 018 
4449 

5241 0141 945 1 140 1144 

 آموز با معنای شخصی.برقرار كردن ارتباط بین یادگیری دانش 2
001 050 01 2 0 018 

4420 
0141 4841 0041 149 140 1144 

 های یادگیری. های فردی در موقعیتگیریتاكید بر جهت 0
019 041 41 4 0 015 

4405 
0442 4144 0542 040 140 1844 

4 
آموزانبه عنوان عناصری قابل اعتماد و در نظر گرفتن دانش

 توانا.

040 045 09 2 1 014 
4401 

4545 4948 542 149 1 1840 

5 
تسهیالت الزم با هدف به فعلیت درآوردن فراهم كردن 

 آموزان استعدادهای دانش

005 022 50 0 1 011 
4429 

4045 0144 0945 140 1 1141 
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ارائه » 00گرا مربوط به گویه نظریه انسان( بیشترین فراوانی در 0های جدول )براساس یافته

برقراری » 8های و گویه 4459با میانگین « آموزان بازخورد صادقانه و یاری رساننده به دانش

آموز در مشاركت معلم و دانش» 02و « فضایی دلسوزانه و سرشار از اعتماد در كالس درس

ها و مطرح كردن نگرانی» 1ربوط به گویه ترین فراوانی مو كم 4452با میانگین « فرآیند ارزشیابی

 0و گویه  4412با میانگین « آموزان در كالس درس های احساس شده به وسیله دانشمشغولیدل

 است. 4405با میانگین « های یادگیریهای فردی در موقعیتگیری تاكید بر جهت» 
 

گرا توسط معلمان دوره ابتدایی شهرستان های نظریه انسان ای در مورد میزان بکارگیری مولفهنتایج آزمون دوجمله8 ( 2جدول )

 بابل

 سطح معني داری احتمال پایه ای  پيشفرض درصد مشاهدات فراواني مشاهده شده طبقه گروه 

 گراانسان
0 0≤ 5 12/ 51/ 110/ 

2 0> 015 18/   

   0 001   كل
 

                      
9 

آموز از حق انتخاب در زمینه فرآیندهای برخورداركردن دانش
 موجود در كالس

022 009 40 1 1 018 
4408 

0144 4041 0042 241 1 1144 

1 
های احساس شده به وسیله مشغولیها و دلمطرح كردن نگرانی

 آموزان در كالس درس. دانش

001 019 91 01 00 019 
4412 

0844 0442 0144 042 045 1841 

 برقراری فضایی دلسوزانه و سرشار از اعتماد در كالس درس. 8

081 011 21 1 1 011 
4452 

5840 0445 945 1 1 1141 

1 
آموزان فراهم كردن فضای در میان گذاردن احساسات توسط دانش

 بدون احساس خطر

011 015 20 2 2 011 
4441 

5140 0041 144 149 149 1141 

01 
های جدید و تلقی معلم به عنوان برخورد باز نسبت به اندیشه

 یک یادگیرنده.

041 005 21 0 1 011 
4400 

4542 4045 144 041 1 1141 

 آموزان. ارائه بازخورد صادقانه و یاری رساننده به دانش 00
085 002 01 0 1 018 4459 

 5141 0940 042 140 1 1144 

 آموز در فرآیند ارزشیابی.مشاركت معلم و دانش 02
011 000 08 1 1 018 

4452 
5141 0548 548 1 1 1144 
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-دار بوده است. بنابراین میمعنی  p≤/15ای در سطح ( آماره دوجمله2براساس نتایج جدول )

گرایی بیش از سطح متوسط های انسانتوان ادعا كرد كه میزان  استفاده معلمان ابتدایی از مولفه

 است.
 

 بحث و نتيجه گيری
دهد باشد. در بخش توصیفی نتایج نشان میمی 02/4میانگین كل حیطه مولفه نظریه انسان گرایی

ارائه بازخورد صادقانه و »  00ترین مقدار میانگین، مربوط به گویه گرایی بیش كه در نظریه انسان

برقراری فضایی دلسوزانه و سرشار » 8هایو گویه 59/4با میانگین « آموزان یاری رساننده به دانش

با میانگین « آموز در فرآیند ارزشیابیمشاركت معلم و دانش»  02و « از اعتماد در كالس درس

-ها و دلمطرح كردن نگرانی»  1رین مقدار میانگین، مربوط به گویه تباشد و كممی 52/4

»  0و گویه  12/4با میانگین « آموزان در كالس درس های احساس شده به وسیله دانشمشغولی

 باشد.  می05/4با میانگین « های یادگیریهای فردی در موقعیتگیریتاكید بر جهت

حاكی از آن است كه معلمان در كالس درس به  8و  00میانگین باالی معلمان در گویه 

دهند كه صادقانه و یاری رساننده باشد و همچنین فضایی آموزان بازخوردی ارائه می دانش

-شود كه برای دانشكنند. این امر باعث میدلسوزانه و سرشار از اعتماد را در كالس فراهم می

ای خود را محقق كنند و به سمت سطوح آموزان شرایط مناسبی فراهم شود تا بتوانند استعداده

آموزان به منزله راهنمای باالی كاركرد بروند. ارائه بازخورد صادقانه و یاری رساننده به دانش

آموزان رفتار خود را هدایت كنند. شود كه دانشكند و باعث می ها عمل میدرونی اعمال آن

كنند منجر به ا در كالس درس حاكم میزمانی كه معلمان فضایی دلسوزانه و سرشار از اعتماد ر

آموز به خودپنداره مثبت سوق داده شود. خودپنداره مثبت منجر به شود كه دانشاین می

شود. معلمان با برقراری فضایی دلسوزانه و سرشار آموزان مییادگیری و موفقیت تحصیلی دانش

كنند و در واقع با موزان ایفا میآاز اعتماد در كالس، نقش تسهیل كننده یادگیری را برای دانش

ها با استفاده از فضای اعتمادآمیز كالس درس درباره نآموزان به معلم، آافزایش اعتماد دانش

گیرند. هدف معلم از این امر كمک به موفقیت تحصیلی یک دیگر چیزهای بیشتری یاد می

اند نیز نمره باالیی داده 02 آموزان در دستیابی به اهداف یادگیری است. معلمان به گویهدانش
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آموز هر دو مشاركت دارند. كه بیانگر آن است كه در فرآیند ارزشیابی معلم و دانش

گرایانه دارد. در آموزش و پرورش خودارزشیابی نقش محوری در آموزش و پرورش انسان

ه شود و از های تحت كنترل معلم فاصله گرفتگرایانه تمایل بر این است كه از ارزشیابیانسان

رود در حین یادگیری به ارزشیابی پیشرفت خود بپردازند. در كالس آموزان انتظار میدانش

آموز به كند، دانشگرایانه را برای تدریس خود استفاده می درسی كه معلم رویکرد انسان

ره تواند درباآموز میپردازد. بدین صورت كه پس از بروز رفتار جدید، دانشخودارزشیابی می

آن به قضاوت بنشیند و بررسی كند كه آیا پیشرفتی در او حاصل شده یا خیر، در صورتی كه 

پیشرفت برای او ارضا كننده باشد و ارزشیابی معلم نیز مطابق خواسته او باشد از خود راضی 

 خواهد بود.

دهنده آن است شود كه نشانمربوط می 1گرایی به گویه كمترین مقدار میانگین در نظریه انسان

آموزان های احساس شده بوسیله دانشها و دلمشغولیكه معلمان خواستار این نیستند كه نگرانی

تواند كند در واقع میآموز در كالس احساس میهایی كه دانش در كالس مطرح شود. نگرانی

ز موفقیت ها پاسخ داده نشود ابه عنوان مانعی برای یادگیری عمل كند و اگر به درستی به آن

های ها و دلمشغولیكند. بنابراین معلمان باید در كالس خود، نگرانیآموز جلوگیری میدانش

ها  تواند از این نگرانیآموزان را به منزله محتوایی معتبر بپذیرند. بعضی مواقع معلم میدانش

ینکه ممکن است ها به بهبود عملکرد خود در كالس بپردازد. با ادرس بگیرد و با استفاده از آن

تواند فضایی ایجاد كند كه این ها پاسخ دهد، دست كم میمعلم نتواند به تمام دلمشغولی

نمره  0هامورد تایید قرار گیرد. معلمان همچنین در این نظریه به گویه ها و دلمشغولینگرانی

-یری بر جهتهای یادگدهنده آن است كه معلمان در فرآیند و موقعیتاند كه نشانپایینی داده

آموزان  ها در شیوه تدریس یکسانی را برای كل دانشكنند. آنهای فردی تاكید نمیگیری

گرایانه یادگیری باید با معنای كنند. در حالی كه در آموزش و پرورش انسانكالس ارائه می

شخصی مرتبط دانسته شود، به این معنا كه یادگیری باید به صورت فردی متناسب سازی شود. 

گیری فردی پیدا كند. از طرف دیگر شاید ها یادگیری باید جهتبنابراین در بسیاری از موقعیت

-بتوان چنین برداشت كرد كه منظور معلمان این بوده است كه آنچه اهمیت دارد توجه به فعالیت

یشتر آموزان به یادگیری ب ها، انگیزه و عالقه دانشباشد؛ زیرا در این نوع فعالیتهای گروهی می
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-ای برای پیشرفت دانششود و از طرفی روحیه همکاری رشد كرده و جو سالم و سازندهمی

 شود.آموزان فراهم می

دار بوده معنی  p≤/15ای در سطح آماره دوجمله كه داد نشان حیطه این استنباطی بخش نتایج

گرا بیش از های انسانمولفهتوان ادعا كرد كه میزان  استفاده معلمان ابتدایی از است. بنابراین می

گرا، های نظریه انسانسطح متوسط است. همچنین در مورد مقایسه میزان به كارگیری مولفه

-انسان های  نظریه دار بوده، بنابراین بین میزان استفاده مولفهمعنی p≤/15آماره فریدمن در سطح 

ن میزان به كارگیری مربوط به ها حاكی از آن است كه بیشتریگرایی تفاوت وجود دارد. یافته

برقراری فضایی دلسوزانه و سرشار از اعتماد در كالس »مولفه تلقی نسبت به محیط یادگیری 

« آموزان بدون احساس خطردرس، فراهم كردن فضای در میان گذاردن احساسات توسط دانش

رخورداركردن ب»ترین مربوط به مولفه تلقی نسبت به فرآیند آموزش و كم 41/4با میانگین 

-ها و دلآموز از حق انتخاب در زمینه فرآیندهای موجود در كالس، مطرح كردن نگرانیدانش

باشد. می 18/4با میانگین « آموزان در كالس درس های احساس شده به وسیله دانشمشغولی

ت كه دهنده آن اساند كه نشانمعلمان به مولفه تلقی نسبت به فرآیند آموزش نمره پایینی داده

آموزان از حق انتخاب در زمینه فرآیندهای موجود در كالس برخوردار نیستند. در حالی دانش

آموزان با اجبار فرآیند خاصی را بپذیرند امکان بسیار كمی وجود دارد كه  چه دانشكه چنان

نسبت آموزان از حق انتخاب برخوردار باشند، بتوانند آن فرآیند را پذیرا باشند. زمانی كه دانش

یابد. نتایج به ها افزایش میرسند و اعتماد به نفس و پیشرفت آنهای خود به باور میبه توانایی

پور (، تقی0011(، سلسبیلی)0011های شعبانی وركی و مهرمحمدی)دست آمده، با پژوهش

( ناهمسو 0084( همسو و با پژوهش عابدی و همکاران)0012كلور به نقل از ملکی و همکاران)

 .است
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های تربیتی، ترجمه محمود مهرمحمدی، مندرج (. طیف دیدگاه0088میلر، جی. پی. ). 04

ها، رویکردها و چشم  در8 محمود مهرمحمدی )پدید آورنده(، برنامه درسی8 نظرگاه
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