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 چکیده
توسط معلمان ابتدایی  رشدگرا نظریه های مؤلفهبررسی میزان كاربست هدف از پژوهش حاضر، 

ای شامل كلیه معلمان دوره پیمایشی و با جامعه -پژوهش با روش توصیفی ینا است.شهرستان بابل 

گیری به روش نفر صورت گرفت. نمونه 1100از زن و مرد، به تعداد  ابتدایی شهرستان بابل اعم

گیری این پژوهش، نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه 350ای انجام شد و تعداد خوشه

بوده است. روایی لیکرت ی ا، براساس طیف پنج درجهسؤال 13پرسشنامه محقق ساخته، شامل 

 95/0پرسشنامه، با استفاده از روایی محتوا مشخص گردید و پایایی آن براساس ضریب آلفای كرونباخ 

دهنده آن است كه در دوره ابتدایی معلمان بیشتر به دنبال آن گردید. نتایج پژوهش نشان برآورد

ش استدالل و رشد شناختی و اخالقی هستند كه كودكان مفاهیم پایه را بیاموزند و زیاد بر پرور

ای در سطح نتایج بخش استنباطی این حیطه نشان داد كه آماره دوجمله ندارند. تأكیدآموزان دانش

05/≥p هایمؤلفهتوان ادعا كرد كه میزان استفاده معلمان ابتدایی از بنابراین می؛ دار بوده استمعنی 

 هایمؤلفهین در مورد مقایسه میزان به كارگیری نظریه رشدگرا بیش از سطح متوسط است. همچن

 هایمؤلفه دار بوده، بنابراین بین میزان استفادهمعنی p≤/05نظریه رشدگرا، آماره فریدمن در سطح 

 تفاوت وجود دارد. رشدگرانظریه 

 

 .رشد گرایی، معلمان دوره ابتدایی، شهرستان بابل هینظر برنامه درسی، واژگان كلیدی:
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 دمهمق
صورت یک رشته علمی مدون را باید یک قلمرو معرفتی نوپا و متعلق به اوایل قرن بیستم دانست. به اعتقاد برخی از  به 1برنامه درسی

های فکری جدی است تا در راستای تبیین حدود ها و تالش، این رشته در دوران تکوین قرار دارد و به طور طبیعی محتاج كوششنظرانصاحب

های گوناگونی مطرح شده است و در یک ها و دیدگاه(. در این قلمرو نظریه1388:39مهر محمدی و امین خندقی، افتد ) مؤثر و ثغور آن

های مربوط به پدیده برنامه درسی است )مک ها، تفسیرها و تحلیلدر هم تنیده از ادراک ایمجموعهتعریف، نظریه یا دیدگاه برنامه درسی 

ترین مباحث حوزه برنامه درسی است كه توجه و كاربرد آن در ترین و حساسهای برنامه درسی از اساسیضوع دیدگاهمو (.86: 1388، 2كاچن

های مختلف برنامه گردد. توجه به دیدگاهریزی درسی میمراحل مختلف طراحی و تدوین برنامه درسی موجب حركت آگاهانه در فرآیند برنامه

-هایی راهنما در طول فرآیند برنامهریزی درسی و شاخصارچوبی اساسی برای رجوع به مراحل مختلف برنامهدرسی و كاربرد آگاهانه آنها چه

های فلسفی، ارزشی، اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی موجود در یک جامعه، نگاه به كند. این چهارچوب راهنما از فرضریزی درسی فراهم می

گیرد، رشد و تحقق انسانی و حتی نگاه به ماهیت آموز قرار میهایی كه در اختیار دانشو فرصتماهیت انسان، نوع نگاه به فرآیند یادگیری 

های مطرح شده در برنامه درسی بر یکی از سه منبع اطالعاتی دانش، فرد و از نظریه هركدام(. 2: 1382سلسبیلی، ) یردگدانش نشات می

درسی، استفاده تركیبی از هر سه منبع یاد شده را به منظور دستیابی به یک برنامه  كنند. هر چند بیشتر متخصصان برنامهجامعه تأكید می

ها از گیریكنند، اما در عمل شاهد برتری یا حاكمیت نسبی یک منبع بر دو منبع دیگر هستیم. زمانی كه در تصمیمدرسی متعادل توصیه می

ها، عالیق، گیرد كه در آن نیازشود نوعی از برنامه درسی شکل میاده میبه عنوان منبع اطالعاتی غالب و یا انحصاری استف آموزدانش

گیرد. این نوع گیری در خصوص عوامل برنامه درسی مورد توجه قرار میآموز، به عنوان مبنای تصمیمهای گذشته دانشها و تجربهتوانمندی

 (.183: 1388، 3پذیری و فرد محوری قرار دارد )كالیند اعالی انعطافآموزان با معلم است و در حبرنامه درسی مستلزم همکاری گسترده دانش

های معروف از بندیاند. یکی از طبقههای متنوعی را برای برنامه درسی معرفی كردهنظران مختلف برنامه درسی، رویکردها یا نظریهصاحب

فردی را -های رفتاری تا ماورایا روی پیوستاری قرار داده كه دیدگاهها راست. میلر این دیدگاه 4های برنامه درسی متعلق به جان میلردیدگاه

دیسیپلینی، تمركز اصلی بر موضوعاتی برای توسعه شناخت و یا كسب مهارت است، در -هایی مانند موضوعیدر دیدگاه اگرچهشود. شامل می

مهرام، شود )های او تأكید میبه طور كلی رشد و شکوفایی تواناییبر فرد و  8و انسان گرایانه 7یشناخت یندفرآ، 6، رشدگرا5های رفتاریدیدگاه

اند، اما را معرفی كرده 12و تحول 11، داد و ستد یا تعامل10گیری دیگر از برنامه درسی شامل انتقال، سه جهت9میلر و سلر هرچند(. 86: 1387

 به روانشناختی دارند.است كه میلر مطرح كرده و جندیدگاه رشدگرا آنچه در این پژوهش مدنظر است 

های مختلف دیدگاه رشدگرا حول این محور سازمان یافته است كه برنامه درسی باید مبتنی بر عالیق و مراحل رشد كودكان باشد و روی جنبه

، جسمی و رشدی آنان تأكید نماید. به نظر حامیان این دیدگاه تعلیم و تربیت نباید از بیرون به كودک تحمیل شود و مراحل رشد ذهنی

 ینکها(. 62، ص 1391شریفیان، آموزند )چیز را، چگونه و چه موقع به كارآمدترین شکل می آنچهكند كه آنروانشناختی است كه مشخص می

و كندی این مراحل جلوگیری كنند تا رشد و تحول  یرتأخهای آن را درک كنند و از مربیان به مراحل رشد توجه داشته باشند، وحدت جنبه

توان از نظریات آنان زیر عنوان این نظرانی كه می(. از صاحب26، 1382توقف نشود، از اهمیت برخوردار است )میلر به نقل از سلسبیلی،  دچار
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نظران به ترتیب تأكید بر مراحل رشد هستند. دلیل شهرت این صاحب 15و اریک اریکسون 14كهلبرگ، لورنس13دیدگاه بحث كرد، ژان پیاژه

نظریه رشدگرا بر مبنای این اندیشه است كه كودک در فرآیند رشد، ساختارهای  ی رشد اخالقی و رشد اجتماعی است.شناختی، چگونگ

های شده كه برای فهمیدن و پاسخ دادن به تجربه یبندشبکهها یا مفاهیم سازد. به بیان دیگر، تصویرهای ذهنی، طرحوارهشناختی خود را می

گیرند. پیاژه بر این باور بود كه ساختار شناختی كودک همراه با رشد سنی آن ند، طی رشد سنی شکل میطبیعی محیط پیرامون نیاز دار

های ذهنی شود و سرانجام به فعالیتهای فطری ساده، مانند گریه كردن و مکیدن آغاز مییابد و این رشد شناختی از بازتابگسترش می

های خود در زمینه رشد باشد كه به دلیل تالشمدافعان این دیدگاه، لورنس كلبرگ می ینترمهمیکی از  (.30: 1389رسد )صفوی،پیچیده می

تر شدن این دیدگاه كمک نوشته، به روشن« 16وپرورشآموزشهای رشد به منزله یکی از آرمان»عنوان ای تحت اخالقی مشهور بوده و مقاله

هایی است كه به طور مستقیم به دنبال افکار جان دیویی مطرح ف نسلی از اندیشهكند: دیدگاه رشدگرا، معرچنین ادعا می كلبرگكرده است. 

ویژه در سطوح  تأثیریاند از: اریک اریکسون و ژان پیاژه. آثار پیاژه ها عجین شده عبارتپرداز دیگر كه این رویکرد با نام آنشده است. دو نظریه

میلر است )قرار داده  تأثیرهای مدارس سطوح متوسطه را تحت درباره نوجوانان، برنامههای اریکسون و اندیشه داشته وپرورشآموزشآغازین 

 (.182 :1388ترجمه مهر محمدی، 

آموزان تدارک ببینند، به های درسی را متناسب با مراحل رشد سنی و شناختی دانشو معلمان باید برنامه مؤلفانریزان، بنا به این نظریه برنامه

ها یا تعامل با محیط پیرامون در یادگیری آموزان افزایش یابد. معلمان باید به نقش تعیین كننده تجربهمنطقی و مفهومی دانشای كه رشد گونه

آموزان استفاده آموزان توجه كنند همچنین، معلمان، مربیان و مشاوران از هر روش، ابزار یا موقعیتی كه برای سنجش و ارزشیابی دانشدانش

رشدگرایان تصوری از انسان  (.32 :1389اصول نظریه شناختی را با توجه به رشد سنی و شناختی كودک در نظر گیرند )صفوی،  كنند، بایدمی

كند. به اعتقاد پیاژه رشد از طریق بلوغ، تعامل كنند كه از طریق تعامل با محیط به سمت استقالل عقالنی و اخالقی طی مسیر میارائه می

كند. فرد افتد كه شخص تفکر خود را برای انطباق با مسائل تازه تجدید ساختار میپیوندد. تعادل زمانی اتفاق میوقوع میبه  17فیزیکی و تعادل

رشد اخالقی از طریق  كلبرگكند. به اعتقاد دهد، رشد میبا ساختن ساختارهای جدید كه در اثر تعامل با محیط فیزیکی و اجتماعی رخ می

-گیرد، اتفاق میرود و در معرض استدالل اخالقی سطوح باالتر قرار میی كه شخص با یک معمای اخالقی كلنجار میتعامل اجتماعی و هنگام

آموز باید فرصت كاوش درباره جهان فیزیکی، اخالقی و اجتماعی داشته باشد، در دیدگاه رشدگرا از محوریت افتد. این اندیشه كه دانش

ری، گر چه ساخت و سازمانی از پیش تعیین شده دارد، باید از نظر مواد و منابع و اندیشه غنی باشد و بنابراین محیط یادگی؛ برخوردار است

-مستلزم برداشتن گام معموالًآموزان بدهد. به كارگیری دیدگاه رشدگرا در كالس درس امکان كاوش آزادانه درباره مسائل گوناگون را به دانش

آموز با تکلیف یا معما و ( تعامل دانش3( ارائه یک تکلیف یا معما و 2های رشدی، به تفاوت ( حساسیت نسبت1هایی به این شرح است: 

 (.143 :1390میلر ترجمه مهر محمدی، معلم )پیگیری امر از طریق 

صلی تعیین كند كه بر مراحل رشد كودک به عنوان عامل اتعلیم و تربیت مبتنی بر مراحل رشد كودک به هر نظریه برنامه درسی اشاره می

ای در انتخاب و سازماندهی تجارب كند. برخی رهبران امروزی برنامه درسی از یک چهارچوب پیاژهمی تأكیدبرنامه درسی  18سطح و توالی

نیویورک  20كند كه چطور معلمان در برخی مدارس شورهم ویدینگ ریورتوصیف می 19كنند. برای مثال، بروكسیادگیری مناسب استفاده می

آموزند كه دارند. این معلمان در مرحله بعد میها و پژوهش مربوط به رشد شناختی كودک دریافت میهای وسیعی در زمینه نظریهموزشابتدا آ

 21ای برای تعدیلآموزان خود را با استفاده از ابزارهای رسمی و غیررسمی بسنجند. سرانجام، راهبردهای ویژهچگونه سطح رشد شناختی دانش

در  شود.آموزان به آنان آموزش داده میها با سطوح شناختی دانشدرسی از پیش تعیین شده در راستای منطبق ساختن این برنامههای برنامه
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شود. سطح رشد های كلی معین، اصل قرار داده میهای درسی ابزاری برای تسهیل رشد كودک است. پیامدها یا بازدهدیدگاه رشدگرا، برنامه

كشد تا باعث رشد شود، های یادگیری كه او را به اندازه كافی به چالش میشود. سپس، آن دسته از محتوا و فعالیتمی كنونی كودک سنجیده

گیری مبتنی بر مراحل های درسی كه جهتقرار داده شود. در تمام برنامه غیرمنطقیگردد، اما بدون اینکه كودک زیر بار مطالبات انتخاب می

آموزد كه چگونه محتوای از پیش تعیین شده را به منظور انطباق یافتن با های درسی است؛ او میبرنامه 22دهندهقرشد دارند، معلم انطبا

( در رساله دكتری خود تحت 1379سلسبیلی ) (.151 :1391گالثورن ترجمه شریفیان، كند )اقتضائات رشدی و توانایی كنونی كودک، تعدیل 

های پس از بررسی و توصیف نظریه «ریزی درسی كشوردر نظام برنامه های برنامه درسیكاربرد دیدگاه ارائه یک الگوی راهنما برای»عنوان 

دهد كه شامل الگوی تلفیقی است و هدف آن حركت از انسان كارآمد و متفکر به گوناگون برنامه درسی، الگویی برای برنامه درسی ارائه می

انسان كامل دارای كاركردهایی است كه عبارت اند از: معتقد به خودشکوفایی و گذشتن از سوی انسان كامل است. طبق الگوی پیشنهادی، 

مند به حل مسائل از طریق روشهای مراحل پایین نفسانی و رسیدن به انسان كامل، معتقد به اصالح جامعه و اعتالی فرهنگ جامعه، عالقه

( در پژوهش خود به ترسیم 1389سلسبیلی )  ه شهود و وحی الهی.عقالنی و شهودی و اعتقاد عمیق به واصل شدن به حق، توجه ب

های برنامه درسی های یادگیری در برنامه درسی و آموزش با توجه به كاربرد تلفیقی همخوان و تحول جویانه از دیدگاهاز فرصت اندازیچشم

های اخیر در دهه تأثیرپذیرالب چند فرادیدگاه تحول جویانه و های یادگیری در قهای این مطالعه، بازكاوی ایجاد فرصتپرداخته است. از یافته

و تحول جویانه « فرآیند مدار»به تعلیم و تربیت، بویژه الگوهای « گرایانهگرایانه و سازندههای انساندیدگاه»، «العمرمادامتعلیم و تربیت »چون 

های برنامه های برنامه درسی با توجه به طیف صعودی دیدگاهدیدگاه انسانی در حوزه برنامه درسی است كه برگرفته از تلفیقی همخوان از

های درسی، همراه با ورود هایی در موقع طراحی و تدوین برنامهدرسی در قالب فرادیدگاهی مطلوب هستند. توجه به كاربرد چنین فرادیدگاه

ریزی درسی و ایجاد چوب راهنمایی برای تحول در برنامهچهارتواند های مختلف تحصیلی، میهای درسی دورهنگاهی تازه در طراحی برنامه

 های با كیفیت باشد.های درسی و آموزشهای یادگیری سازنده از طریق برنامهفرصت

 لماً مساند كه اند و نتیجه گرفتههای برنامه درسی آیزنر با میلر پرداخته( در پژوهشی به مقایسه ایدئولوژی1388مهر محمدی و امین خندقی )

اساسی كار از محیط فرهنگی، فکری، اجتماعی و تاریخی مناسب اخذ گردد. البته یکی  خمیرمایهپردازی در برنامه درسی ایران باید برای نظریه

-دئولوژیپرداز با ایكند. هر چه نظریهاساسی این كار آشنایی با تحوالت برنامه درسی معاصر است نظیر آنچه كه آیزنر مطرح می نیازهایپیشاز 

 شود.ها بیشتر میهای معاصر بیشتر آشنا باشد، سرمایه فهم و دقت وی در تبیین ایدئولوژی جدید، متناسب و رقابت با سایر ایدئولوژی

های یادگیری در فرآیند تعیین وضعیت دانش ضمنی و تصریحی معلمان دوره راهنمایی از نظریه»عنوان ( در مقاله خود با 1390) یزمان

های یادگیری در به این نتیجه رسیده است كه میزان دانش تصریحی و ضمنی معلمان از نظریه «بر آن یشناخت یتجمععوامل  تأثیر تدریس و

ها پایین بود. بین میانگین مشاهده شده نمرات دانش تصریحی و دانش ضمنی تفاوت معناداری وجود داشت. بین دانش ضمنی بعضی از نظریه

رابطه معناداری وجود داشت و همبستگی بین دو متغیر بسیار ضعیف بود. بین دانش ضمنی و دانش تصریحی معلمان  و دانش تصریحی معلمان

های تقویت دانش تصریحی معلمان از نظریه آنکهبا متغیرهای مدرک تحصیلی، سابقه تدریس و جنسیت تفاوت معنادار وجود داشت. نتیجه 

 بررسی»عنوان با  پژوهشی ( در2000) 23چونگ ریزان قرار گیرد.باید مورد توجه مسئوالن و برنامهیادگیری و توجه خاص به دانش ضمنی آنان 

معناداری  و مثبت همبستگی ،رفتمی كه انتظار آنچه خالف بر كه یافت دست نتایج این به« برنامه درسی یهاطرح انواع درباره معلمان باورهای

 از حمایت به گرایش شدیدی كردند، گذاریارزش را گرایانهانسان گیریكه جهت معلمانی مثالً  كه طوری به آمد، دست به ( بین رویکردها95%)

 آنان هایگیریجهت در معناداری جنسیت، تفاوت ( ومتوسطه و ابتدایی دوره) یتحصیل مقطع از لحاظ و داشتند نیز رفتاری گیریجهت

بیان كرد كه دو رویکرد « های روانشناختی برای عمل آموزشیاستفاده از نظریه» عنواندر مقاله خود با ( 2008) 24استرنبرگ نشد. مشاهده

 وجود دارد كه آنها را با نام حیطه عام و حیطه خاص ذكر كرده است. وپرورشآموزشبرای استفاده از نظریات روانشناختی در 

های جدید مورد های آموزشی در مورد رویکردو كارگاه ها، سمینارهاكه باید در همایش كندمی( در مقاله خود اشاره 2010) 25گوک ترک

 های بهتر كمک كند.استفاده در برنامه درسی موسیقی مدرسه ابتدایی سازمان یابد تا به معلم موسیقی در درک گرایش

                                                           
22. adapter 

23. Cheung 

24. Sternberg 

25. Gokturk 
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بیان كرده است كه « ها در مورد رویکردهای برنامه درسیشناسایی وضعیت دانش و دیدگاه»( در مقاله خود با عنوان 2011) 26دوگان تاس

های این رویکرد تعیین درسی آموزش ابتدایی به تصویب رسید، یکی از بازتاب هایبرای برنامه 2005گرا در سال كل یبرنامه درسرویکرد 

داد كه آگاهی  های این پژوهش نشانای است. یافتهدوره برنامه درسیهای ای و ارتباط بین نتایج دروس و رشتهدوره برنامه درسیهشت رشته 

های ای و اجرای آن، ارزیابی فرآینددوره برنامه درسیهای اعضای كمیته برنامه به تعریف و عملکرد محدود است و دالیل استفاده از رشته

التی از ای مشخص شده است اما با مشکدوره برنامه درسیساختار رشته  اگرچههای الزمی است كه معلم باید دارا باشد. یادگیری و صالحیت

-دوره برنامه درسیای با نتایج این دوره، گنجاندن آنها در این برنامه، تهیه محتوای مربوط به رشته دوره برنامه درسیقبیل، انطباق نتایج رشته 

طرح شده های روانشناختی برنامه درسی، محدود به دیدگاه رشد گرایی منظریه قطعاً ای و پذیرش آنها در سطح ابتدایی، مواجه شده است.

های برنامه درسی ارائه شده توسط او كه چوب راهنمای پژوهش، آن دسته از دیدگاهارچه عنوانتوسط میلر نیست ولی در این پژوهش به 

گیری رشدگرایی دارد، مورد توجه قرار گرفته است. هدف محقق از انجام این پژوهش آن است كه معلمان تا چه حد نظریه رشد گرایی جهت

 ها ترجیح خاصی دارند یا خیر.گیرند و آیا نسبت به كاربرد این نظریهرسی را در عملکرد خود به كار میبرنامه د

 روش پژوهش

كمی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام معلمان زن  پیمایشی است كه در انجام آن از روش -از نوع توصیفیاین پژوهش 

نفر از آنان زن و  650نفر است كه  1100حدود  1393-94بابل است. تعداد كل این معلمان در سال تحصیلی و مرد دوره ابتدایی شهرستان 

ای متناسب با حجم استفاده شده است. در این روش گیری خوشهنفر از آنان مرد هستند. برای انتخاب حجم نمونه از روش نمونه 450تعداد 

ها معرف كل شهرستان بابل باشند و تناسب حجم نمونه با حجم هر كوشش شده است كه خوشهها و سپس افراد انتخاب شدند. ابتدا خوشه

نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری  350استفاده شد كه در نهایت  27خوشه رعایت شود. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و كرجسی

آمده از متون و  به دستبتدایی است. محتوای این پرسشنامه حاصل اطالعات های این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ویژه معلمان دوره اداده

كه راجع به موضوع این با توجه به این منابع مکتوب مرتبط با موضوع تحقیق تدوین شده و بر اساس طیف پنج گانه لیکرت تنظیم شده است.

 13قق ساخته استفاده نموده است. پرسشنامه این پژوهش دارای ای وجود نداشت، پژوهشگر از پرسشنامه محپژوهش، پرسشنامه استانداردشده

چنین نظرات متخصصان استفاده قابل توجهی به عمل آمده است. های مختلف و هماست. برای ساخت این پرسشنامه از كتب و مقاله سؤال

رسشنامه از پاسخگویان خواسته شد تا نظر خود پژوهش باید تعدادی معیار طراحی شود، لذا در این پ سؤاالتبرای سنجش هر یک از  ازآنجاكه

ای مشخص نمایند. پرسشنامه پژوهش حاضر بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم گردیده است. این بر مبنای مقیاس پنج درجه سؤالرا راجع به هر 

دهد تا گرایش خود یان قرار میگومقیاس از پنج قسمت مساوی تشکیل شده و محقق متناسب با موضوع تحقیق، تعدادی گویه در اختیار پاسخ

ها مشخص نمایند. روایی پرسشنامه تحقیق حاضر، از طریق روایی محتوا به دست آمده است. به این صورت كه پس از طی مراحل را درباره آن

نظران برنامه درسی قرار گرفت و تن از صاحبنگری و سپس در اختیار چند اولیه ساخت پرسشنامه، ابزار توسط اساتید راهنما مورد اصالح و باز

استفاده شده است  28اصالحات مورد نظر آنان در مورد پرسشنامه اعمال شد. همچنین برای برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای كرونباخ

های داده وتحلیلیهتجزاجرا شد. پس از  معلمان مقطع ابتدایی(جامعه )نفر از افراد  30بدین منظور، در یک بررسی مقدماتی، پرسشنامه بر روی 

گردید.  برآورد 95/0، اعتبار كل پرسشنامه، بر اساس ضریب آلفای كرونباخ،SPSS21افزار حاصل از مطالعه مقدماتی در محیط نرم

رهایی نظیر فراوانی، های حاصل از پرسشنامه در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در سطح توصیفی از آماداده وتحلیلتجزیه

های به دست گذاری پرسشنامهاستفاده شده است و پس از نمره SPSS21افزار درصد و میانگین استفاده شد و در سطح آمار اسنتباطی از نرم

 –آزمون كروسکال  ،یانقالهتک 29اسمیرنوف -های كولموگروفو از آزمون وارد كرده SPSS21نفر آزمودنی، نتایج را در نرم افزار  310آمده از 

 استفاده گردیده است 31و آزمون فریدمن 30والیس

 

                                                           
26. Tas 

27.Krejcie & Morgan 

28. Cronbach alpha 

29. Kolmogorov–Smirnov test 

30. Kruskal – Wallis test 

31. Friedman test 
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 هایافته

 برند؟نظریه رشد گرایی را به كار می یهامؤلفهمعلمان دوره ابتدایی شهرستان بابل تا چه حد 

 گرایی رشد نظریه های گویه یهاپاسخ درصد و فراوانی توزیع( 1جدول )

 

ف
ردی

 

 مقیاس

 هاگویه

بسیار زیاد
 

زیاد
ی 
تا حدود

 

کم
بسیار کم 

 

مجموع
میانگین 
 

1 
آموزان برای حرکت تدریجی به ارائه تکالیفی جهت آماده کردن دانش

 مراحل باالتر رشد.

157 119 26 6 0 308 
4.37 

50.6 38.4 8.4 1.9 0 99.4 

 تلفیق ابعاد مختلف رشد مانند شناختی، اخالقی و شخصیتی در تدریس. 2
145 146 17 1 0 309 

4.40 
46.8 47.1 5.5 0.3 0 99.7 

3 
های شناختی یا معماهای اخالقی با آموزان با تعارضمواجه ساختن دانش

 هدف رسیدن به رشد شناختی و اخالقی.

92 146 60 9 0 307 
4.02 

29.7 47.1 19.4 2.9 0 99.0 

 ر.آموزان به الگوی جدید تفکها یا مسائل محرک دستیابی دانشارائه تکلیف 4
95 172 39 2 1 309 

4.16 
30.6 55.5 12.6 0.6 0.3 99.7 

 ایجاد تعامل بین یادگیرنده و محیط در فرآیند یادگیری. 5
134 141 27 5 1 308 

4.29 
43.2 45.5 8.7 1.6 0.3 99.4 

 تلقی یادگیرنده به عنوان یک عنصر فعال در حال تجدید ساختار تفکر خود. 6
96 164 46 0 1 307 

4.16 
31.0 52.9 14.8 0 0.3 99.0 

 آموزان.تالش برای آگاه شدن از سطح رشد دانش 7
144 147 14 0 0 305 

4.43 
46.5 47.4 4.5 0 0 98.4 

 آموزان.سازگارکردن محیط یادگیری با سطح رشد دانش 8
119 150 36 1 1 307 

4.25 
38.4 48.4 11.6 0.3 0.3 99.0 

 محیط کلی یادگیری و عمل به عنوان یک راهنما.نظم بخشیدن به  9
137 156 14 0 0 307 

4.40 
44.2 50.3 4.5 0 0 99.0 

 آموزان.به منظور تحریک فکری دانش هاسؤالو بررسی  سؤالطرح  10
154 130 25 0 0 309 

4.42 
49.7 41.9 8.1 0 0 99.7 

 نفعل.ایفای نقش فعال در کالس و پرهیز از داشتن نقش م 11
153 134 17 2 0 306 

4.42 
49.4 43.2 5.5 0.6 0 98.7 

 ها و معماهای گوناگون.آموزان با تکلیفمشاهده نحوه برخورد دانش 12
101 171 36 0 0 308 

4.21 
32.6 55.2 11.6 0 0 99.4 

 آموزان.های دانشها و معماهای پرورش دهنده استداللاستفاده از تکلیف 13
 

102 153 46 7 1 309 
4.11 

32.9 49.4 14.8 2.3 0.3 99.7 
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با « آموزانتالش برای آگاه شدن از سطح رشد دانش» 7بیشترین فراوانی در نظریه رشدگرا مربوط به گویه های یافته بر اساس: 1جدول 

ایفای نقش فعال در كالس و پرهیز » 11و « آموزانبه منظور تحریک فکری دانش هاسؤالو بررسی  سؤالطرح » 10های و گویه 4.43میانگین 

های شناختی یا معماهای آموزان با تعارضمواجه ساختن دانش» 3ترین فراوانی مربوط به گویه و كم 4.42با میانگین « از داشتن نقش منفعل

های و معماهای پرورش دهنده استداللها استفاده از تکلیف» 13و گویه  4.02 با میانگین« اخالقی با هدف رسیدن به رشد شناختی و اخالقی

 است. 4.11با میانگین « آموزاندانش

 گرا توسط معلمان دوره ابتدایی شهرستان بابلنظریه انسان یهامؤلفه یریكارگبهای در مورد میزان ( نتایج آزمون دوجمله2جدول )
 داریح معنیسط فرضپیش ایاحتمال پایه درصد مشاهدات فراوانی مشاهده شده طبقه گروه 

 رشد گرا
1 3≤ 5 02/ 50/ 001/ 

2 3> 305 98/ - - 

 - - 1 310   کل

 

توان ادعا كرد كه میزان استفاده بنابراین می؛ دار بوده استمعنی p≤/05ای در سطح آماره دوجملهنتایج به دست آمده  بر اساس: 2جدول 

 توسط است.نظریه رشدگرا بیش از سطح م هایمؤلفهمعلمان ابتدایی از 

 :گیرییجهو نتبحث 

دهد كه در نظریه رشدگرا بیشترین مقدار باشد. در بخش توصیفی نتایج نشان میمی 26/4 ییگرا رشدنظریه  مؤلفهمیانگین كل حیطه 

 هاسؤالبررسی و  سؤالطرح » 10های و گویه 43/4با میانگین « آموزانتالش برای آگاه شدن از سطح رشد دانش» 7میانگین، مربوط به گویه 

ترین باشد و كممی 42/4با میانگین « ایفای نقش فعال در كالس و پرهیز از داشتن نقش منفعل» 11و « آموزانبه منظور تحریک فکری دانش

تی و های شناختی یا معماهای اخالقی با هدف رسیدن به رشد شناخآموزان با تعارضمواجه ساختن دانش» 3مقدار میانگین، مربوط به گویه 

 باشد.می 11/4با میانگین « آموزانهای دانشها و معماهای پرورش دهنده استداللاستفاده از تکلیف» 13و گویه  02/4با میانگین « اخالقی

آموزان مطلع شوند و براساس آن كنند تا از سطح رشد دانشدهنده آن است كه معلمان تالش مینشان 7میانگین باالی معلمان در گویه 

های یادگیری شود كه شیوهآموزان از سطح رشد متفاوتی برخوردار هستند كه همین امر منجر به این میس خود را پیش ببرند. دانشتدری

تواند بهترین شیوه تدریس را در كالس خود اجرا كند. آموزان آگاه است به راحتی میآموزان متفاوت باشد، معلمی كه از سطح رشد دانشدانش

 هاینظریه و انسانی به پرورش نسبت باید كنند،می استفاده یادگیری نظریات و هاروش با متناسب تدریس هایشیوه از نی كهمعلما اساساً 

 از انتظاری چه زمان هر در عموماً  و است چگونه رشد پیوستار یادگیری در بدانند باید هاآن .باشند داشته كافی شناخت و اطالعات یادگیری

 بهره آن موقع از به تا باشند مطلع یادگیری نظریات از هر یک عملی راهبردهای و نظری مبانی از باید . همچنین معلمانرودمی آموزدانش

آموزان شود. معلمان همچنین به ای طراحی كنند كه منجر به تسهیل رشد و تحول دانشگیرند. معلمان باید راهبردهای آموزشی را به گونه

كنند تا از آن طریق بتوانند فکر را مطرح می یسؤاالتهای خود دهنده آن است كه معلمان در كالسادند كه نشانهم نمره باالیی د 10گویه 

ها و كه استفاده از تکلیف 13ها شوند. این در حالی است كه معلمان به گویه آموزان را تحریک كنند و باعث شکوفا شدن استعدادهای آندانش

كمی تناقض دارد. در واقع طبق این  10اند كه با میانگین باالی گویه آموزان است نمره پایینی دادههای دانشلدهنده استدالمعماهای پرورش

دارد و از استدالل و  یسؤالشوند جنبه های درس مطرح میگونه برداشت كرد كه بسیاری از تکالیفی كه در كالسها شاید بتوان اینیافته

دهنده آن است كه در دوره ابتدایی معلمان بیشتر به دنبال آن اند كه نشاننمره پایینی داده 13و  3ن به گویه معمایی بودن به دور است. معلما

ندارند. بر اساس این نتایج  تأكیدآموزان هستند كه كودكان مفاهیم پایه را بیاموزند و زیاد بر پرورش استدالل و رشد شناختی و اخالقی دانش

اما ؛ آموزان آزاد باشد و زیاد درگیر مسائلی غیر از درس نشودخواهند ذهن دانشاشت كرد كه معلمان از این طریق میگونه بردشاید بتوان این

كه تعارض شناختی را تحریک  یامسئلهآموزان را با یک تکلیف یا براساس آنچه در نظریه رشدگرا مطرح است در این دوره معلم باید دانش

شود منجر به این می مسئلهدهند باید بدانند كه قرار گرفتن در معرض یک ع اگر معلمان به رشد كودک اهمیت میكند، مواجه سازد. در واقمی

شود و این آموز میآموز نوعی عدم تعادل را احساس كند و در پی رفع این عدم تعادل تالش كند كه همین امر منجر به رشد دانشكه دانش

موجب تنش بیش  هاهای بیش از حد توان آنآموزان با تعارضكه هدف دیدگاه رشدگرا مواجه ساختن دانش را نیز باید مدنظر قرار داد مسئله
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نمره باالیی دادند كه بیانگر آن است كه در كالس درس نقش فعالی را بر عهده دارند و از  11ها شود، نیست. معلمان به گویه از اندازه در آن

 منفعل بودن به دور هستند.

توان ادعا كرد كه میزان بنابراین می؛ دار بوده استمعنی p≤/05ای در سطح ش استنباطی این حیطه نشان داد كه آماره دوجملهنتایج بخ

نظریه  هایمؤلفهنظریه رشدگرا بیش از سطح متوسط است. همچنین در مورد مقایسه میزان به كارگیری  هایمؤلفهاستفاده معلمان ابتدایی از 

ها حاكی از تفاوت وجود دارد. یافته رشدگرانظریه  هایمؤلفه دار بوده، بنابراین بین میزان استفادهمعنی p≤/05ریدمن در سطح رشدگرا، آماره ف

با « آموزانتالش برای آگاه شدن از سطح رشد دانش»تلقی نسبت به فرآیند آموزش  مؤلفهآن است كه بیشترین میزان به كارگیری مربوط به 

با میانگین « آموزانسازگاركردن محیط یادگیری با سطح رشد دانش»تلقی نسبت به فرآیند یادگیری  مؤلفهترین مربوط به كم و 42/4میانگین 

آموزان اهمیت تلقی نسبت به فرآیند آموزش بیانگر آن است كه معلمان به آگاهی از رشد دانش مؤلفهباشد. میانگین باالی معلمان در می 15/4

تر اهمیت دارد. متفاوتی با سبک تفکر بزرگسال دارد و آگاهی از این امر جهت یادگیری و تدریس موفق یشناختسبکودک ك چراكهدهند؛ می

آموزان آن است كه محیط یادگیری با سطح رشد دانش دهندهنشانتلقی نسبت به فرآیند یادگیری دادند كه  مؤلفهمعلمان نمره پایینی را به 

آموزان دانش و شناخت كافی ین امر این باشد كه معلمان برای سازگار كردن محیط یادگیری با سطح رشد دانشسازگار نیست، شاید دلیل ا

آموز باید فرصت كاوش درباره جهان فیزیکی، اخالقی و اجتماعی را داشته باشد، در دیدگاه رشدگرا از محوریت ندارند. این اندیشه كه دانش

آموزان ری باید از نظر مواد و منابع و اندیشه غنی باشد و امکان كاوش در مورد مسائل گوناگون را به دانشبنابراین محیط یادگی؛ برخوردار است

های پژوهشگران دیگر هماهنگ نیست، بنابراین معلمان دوره ابتدایی باید به این امر اهمیت بیشتری بدهند. در واقع این امر با یافته؛ بدهد

 از حاصل اصول و نظریات دارند، یادگیری و اصول نظریات با رابطه نزدیکی تدریس و آموزش هایوشر نویسد:( می1381یارمحمدیان )

 مورد هم را تربیتی و درسی هایبرنامه نوع حتی و گرفته قرار استفاده مورد آموزشی و محیط درس كالس در یتاًنها یادگیری هایپژوهش

 كارآمدتر و مؤثرتر نیز آموزشی هاییابد روش افزایش یادگیری فرایند از ما آگاهی و انشد چه هر حال هر به و دهند؛می قرار تحول تغییر و

( ناهمسو است و با پژوهش 1384( و عابدی و همکاران )1999) یناستهای با پژوهش سؤال(. نتایج این 61 :1381شود )یارمحمدیان، می

 ( همسو است.1386و همکاران ) پور یجواد
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Abstract 

This research aims on studying the application of the components of growth-oriented theory on 

elementary school teachers of Babol city. This research was conducted by descriptive-surveying method 

including all elementary school teachers of Babol city both male and female in 1100 persons. Sampling 

was conducted by cluster sampling method and 350 persons were selected as sample. Research 

measurement tool was the researcher-made questionnaire including 13 questions based on five-point 

Likert spectrum. The validity of questionnaire was determined using content validity, and its reliability 

was estimated 0.95 using Cronbach’s alpha coefficient. Research results showed that the elementary 

school teachers mostly try to teach the basic concepts to students and are not so concerned about 

cognitive and ethical growth and reasoning. The results of inferential parts showed that two-expression 

statistic was significant in P≥0.05. Thus, it can be claimed that using the components of growth-oriented 

theory by teachers was higher than average level. Furthermore, Friedman statistics value was significant 

(P≥0.05) in comparison of application of the components of growth-oriented theory. Thus, there is 

difference among application of components of growth-oriented theory. 
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